«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Διπλή ἑορτή
Δ

ύο μεγάλα γεγονότα γιορτάζουμε τόν
Μάρτιο. Τόν Εὐαγγελισμό τῆς Θεοτόκου καί τήν ἔναρξη τοῦ ἀπελευθερωτικοῦ ἀγώνα τοῦ 1821. Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς
Θεοτόκου μᾶς ὁδηγεῖ στό μεγάλο μυστήριο τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου.
Ὁ Θεός ἐπισκέπτεται τή γῆ γιά νά ἐλευθερώσει τόν κόσμο ἀπό τή φθορά, καί
τήν ἐξουσία τοοῦ διαβόλου. Νά καταργήσει τό θάνατο. Ἡ Ἐπανάσταση τοῦ 1821
ἔφερε τήν ἐλευθερία τῆς πατρίδας μας
ἀπό τήν σκλαβιά τῶν Τούρκων.
Τά μεγάλα αὐτά δῶρα τοῦ Θεοῦ
δέν εἶναι δεδομένα, μόνιμα καί ἀπαραβίαστα. Βιώνονται καί ἀξιοποιοῦνται στήν
πορεία τοῦ χρόνου μέ τήν προσωπική
μας συμμετοχή καί συνεχῆ ἐπαγρύπνηση.
Ἡ πνευματική μας ἐλευθερία ἀρχίζει μέ
τό βάπτισμα μας καί καλλιεργεῖται καί
αὐξάνει μέ τόν πνευματικό μας ἀγώνα
καί τή συμμετοχή μας στά μυστήρια τῆς
Ἐκκλησίας μας. Μέ τήν κοινωνία μας
στό μυστικό σῶμα της, μέ τά μέλη της,
πού εἶναι ὅλοι οἱ πιστοί καί οἱ Ἅγιοί μας
ἑνωνόμαστε στό σῶμα τοῦ Χριστοῦ, «Ἐν
σῶμα ἐσμέν ἐν Χριστῷ, ὁ δέ καθ’ εἷς
ἀλλήλων μέλη» (Ρωμ. 12,5). Αὐξανόμενοι
σέ ἁγιότητα, ὡς μέλη Χριστοῦ, νεκρώνουμε τήν ἁμαρτία καί γινόμαστε ἐλεύθεροι ἀπό αὐτή τή δουλεία τῶν παθῶν.
Ὁ ἐλεύθερος ἄνθρωπος ἀγαπᾶ τούς πάντας, ἀκόμα καί τούς ἐχθρούς του (Ματθ.
5,44). Γιατί «Ὁ Θεός ἀγάπη ἐστί (Α΄ Ἰω.
4,8), καί ἀγάπη εἶναι τό πλήρωμα τοῦ
νόμου, ἡ πληρότητα, ἡ ὁλοκλήρωση τῆς
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ἀρετῆς. Τό μίσος καταστρέφει. Ὅποιος
μισεῖ ζεῖ μέσα στήν κόλαση τῆς κακίας
καί τῆς ἀδικίας. Εἶναι αἰχμάλωτος τοῦ
κακοῦ.
Οἱ πρόγονοί μας ἔζησαν τήν αἰχμαλωσία γιά τετρακόσια περίπου χρόνια.
Βαθειά σκλαβιά σέ τύραννο σκληρό. Ἡ
σκλαβιά δέν ἀντέχεται. Γι’ αὐτό πῆραν
τήν ἀπόφαση ἤ νά νικήσουν ἤ νά πεθάνουν. Πίστεψαν καί ἀγωνίσθηκαν γιά νά
ζοῦμε ἐμεῖς ἐλεύθεροι. Μέ τήν πίστη στό
Θεό καί τήν δικιά Του βοήθεια. Καί τό
θαῦμα ἔγινε. Οἱ λίγοι, οἱ ἀδύναμοι, οἱ
φτωχοί καί ρακένδυτοι ἐνίκησαν τούς
σκληρούς, ὁ «Δαβίδ τόν Γολιάθ». Γι’
αὐτό ὁ Κολοκοτρώνης ἔλεγε ὁ Θεός ὑπέγραψε τήν ἐλευθερία μας καί δέν παίρνει
πίσω τήν ὑπογραφή Του.
Δυστυχῶς οἱ μικρότητες, ἡ διχόνοια
καί ὅλες μας οἱ ἀδυναμίες, δυσκόλεψαν
τόν ἀγώνα. Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τόν Θεό
καί ἡ καταφυγή στούς ἰσχυρούς τοῦ κόσμου τούτου, ὁδήγησαν καί ὁδηγοῦν τόν
τόπο μας σέ πολλῶν μορφῶν δουλείας.
Καί σήμερα ζοῦμε ἔντονα τήν ἀποστασία
μας ἀπό τόν Θεό καί γευόμαστε τήν
πίκρα τοῦ διχασμοῦ καί τῆς πολύμορφης
αἰχμαλωσίας. Ἄν προσπαθήσουμε νά κοιτάξουμε Ἐκεῖνον καί «συμμαχήσουμε»
μαζί Του, μποροῦμε νά ὀρθοποδήσουμε
καί νά ξεπεράσουμε τίς «κρίσεις» καί
ὅλα τά δεινά μας. Πίστη καί τόλμη μᾶς
χρειάζεται. Ὁ Χριστός μᾶς ἐνώνει ὅλους.
Γιά πραγματική πνευματική καί Ἐθνική
Ἐλευθερία.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ. ΒΗΜΟΘΥΡΟ 13ου ΑΙΩΝΟΣ, ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΙΝΑ

Ο ΧΡΙΣΤΟΜΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ἡ ὀρθόδοξη Θεολογία ἀποβλέπει
στή δυναμική προοπτική τῆς ἐν ἁγίῳ
Πνεύματι, συσσωμάτωσης τῶν
πιστῶν στό μυστήριο τοῦ Χριστοῦ.
Ἀντίθετα ὁ Ρωμαιοκαθολικισμός
ἀποβλέπει στήν πρόταξη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Λόγου, δηλαδή
τοῦ Υἱοῦ, καί κατ’ ἐπέκταση στήν
ἠθική μίμησή της, γι’ αὐτό ὀνομάστηκε χριστομονισμός. Ἡ τάση αὐτή
εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα νά συρρικνώνεται διαρκῶς ὁ ἐνεργής ρόλος τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Ἔτσι διαταράσσεται ἐδῶ ἡ ἀμοιβαιότητα τῶν προσώπων τῆς Ἀγίας Τριάδος.
Συνέπειες τοῦ Χριστομονισμοῦ
Ὁ Χριστομονισμός τῆς Δύσεως
περιορίζει τό ρόλο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος σέ ἁπλό ἐμπνευστή τῶν ἀτομικῶν προσπαθειῶν τῶν πιστῶν καί
στή μεγιστοποίηση τῆς ἠθικῆς βελτίωσης καθενός. Συνέβαλε ἐπίσης
καί στήν διαμόρφωση τῆς θεωρίας
τοῦ σχολαστικισμοῦ γιά τήν κτιστή
Χάρη. Ἡ ἀντικειμενική αὐτή ἀξία
τῆς κτιστῆς δωρεᾶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, δέν ἔχει καμία σχέση μέ τή
ζώσα ἐμπειρία καί τήν ζωή τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἡ μείωση αὐτή
τοῦ ρόλου τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
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ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν ὀρθόδοξη
νηπτική καί πατερική θεολογία. Ἡ
θεώρηση τῆς οἰκονομίας τοῦ Ἁγιου
Πνεύματος κατά ἀνεξάρτητο καί ἰδιαίτερο τρόπο ὁδήγησε στίς ἀνεξέλεγκτες καί ἐνθουσιαστικές καί χαρισματικές τάσεις.
Ἡ οἰκονομία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
Ὅσοι ἀπομονώνουν τό ρόλο τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος παραβλέπουν τό
γεγονός πώς Αὐτό οὐδέποτε ἐνεργεῖ
μέσα ἀπό μία ὁρισμένη τάξη προνομιούχων. Τό Ἄγιο Πνεῦμα μπορεῖ
κάποτε νά δρᾶ καί σέ προσωπικό
ἐπίπεδο, ἀλλά πάντα μέσα στό σῶμα
τῆς Ἐκκλησίας καί τά ἱστορικά πλαίσια τῆς Εὐχαριστιριακῆς κοινότητας.
Κάθε ἄλλη ἄποψη δέν ἀνταποκρίνεται στήν βιβλική καί πατερική παράδοση. Ἡ ἐνέργεια καί δράση τοῦ
Παναγίου Πνεύματος ἐκτός Ἐκκλησίας, δέν εἶναι δυνατό νά προπαρασκευάζει καί νά ὁδηγεῖ στήν πραγματική ἕνωση μέ τόν Χριστό. Καθένα
ἀπό τά πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος,
δέν μπορεῖ νά νοηθεῖ ἀνεξάρτητα
ἀπό τά δύο ἄλλα πρόσωπα, ἐφόσον
ἡ ὁμούσια Ἁγία Τριάδα εἶναι ἀδιαίρετη καί ἀχώριστη.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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‣ ΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ

Τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀχελώου κ. Εὐθυμίου
(συνέχεια ἀπό τό τεῦχος 516, Φεβρουαρίου 2017, σελ. 38 κ.ἑ.)

2. Ἡ συμβολή τῆς ὀρθόδοξης
ἐκκλησιαστικῆς παράδοσης

Ἡ

Ὀρθόδοξη στάση ἔναντι τοῦ
φυσικοῦ περιβάλλοντος φαίνεται στίς ἑξῆς ἐπιμέρους εἰδικές
ἐκδηλώσεις:
δ) Συμμετοχή στούς κινδύνους
φυσικῶν καταστροφῶν: Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πού ἔζησε ἐπί
αἰῶνες κοντά στόν ἀγρότη καί τό
ναυτικό δείχνει ἰδιαίτερη εὐαισθησία γιά τή φθορά καί δυσαρμονία
τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἔχοντας λοιπόν ὑπόψη τίς φοβερές συνέπειες, οἰκονομικές καί βιοτικές,
πού ἔχουν οἱ φυσικές καταστροφές
στή ζωή τοῦ ἀνθρώπου συμπαρίσταται στήν ἀγωνία του καί τούς κινδύνους του.
Γι’ αὐτό εὔχεται νά ὑπάρχουν
πάντα «καιροί εἰρηνικοί», δηλαδή
καλές καί ὄχι καταστρεπτικές καιρικές συνθῆκες. Μέ εἰδικές εὐχές
ἀντιμετωπίζει τίς ἀρρώστιες τῶν χωραφιῶν καί τῶν ζώων, τίς τρικυμίες,
70
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τούς ἀρρωστημένους ἀνέμους, τήν
ἀνομβρία καί ξηρασία. Ἡ Ἐκκλησία μας ἐπίσης εὔχεται συχνά γιά
τήν ἀποτροπή ἐπιδημιῶν καί μεγάλων οἰκολογικῶν καταστροφῶν,
ὅπως εἶναι ἡ πείνα, ἡ μολυσματική
ἀρρώστια, ὁ σεισμός, ἡ πυρκαϊά, τό
ἔγκλημα, ὁ πόλεμος καί ἰδιαίτερα ὁ
ἐμφύλιος πόλεμος καί ἄλλα δεινά.
ε) «Ψωμί γιά ὅλο τόν κόσμο»:
Ἡ Ἐκκλησία γνωρίζει ἀκόμη πόσο
ἀπαραίτητα εἶναι νά ἔχει κάθε
ἄνθρωπος τά βασικά ἀγαθά γιά τήν
ἐπιβίωσή του. Εἶναι καί αὐτό ἕνα
ἀκόμη στοιχεῖο πού φανερώνει τή
σοβαρότητα μέ τήν ὁποία ἡ Ἐκκλησία ἀντιμετωπίζει τήν ὑλικότητα καί
σωματικότητα τοῦ ἀνθρώπου, κατά
τήν ἀντίστοιχη χριστιανική διδαχή
πού ἀναπτύξαμε στήν ἀρχή. Ἔτσι,
ἔχοντας πάντα μπροστά
της τό ὑπόδειγμα τῆς εὐλογίας τῶν «πέντε ἄρτων καί
τῶν δύο ἰχθύων» ἀπό τόν
Κύριο (Ματθ. ιδ΄ 13), στήν
εἰδική Ἀκολουθία τῆς Ἀρτο-

¥

κλασίας, εὐλογεῖ τά βασικά προϊόντα
τῆς γῆς: τό σιτάρι, τό κρασί καί τό
λάδι καί εὔχεται τά ἀγαθά αὐτά νά
ὑπάρχουν μέ ἐπάρκεια καί ἀφθονία
σ’ ὅλους τούς κατοίκους τοῦ κόσμου.
«Κύριε, ὁ εὐλογήσας τούς πέντε
ἄρτους ἐν τῇ ἐρήμῳ καί ἐξ αὐτῶν
τούς πεντακισχιλίους ἄνδρας χορτάσας, Αὐτός εὐλόγησον καί τούς
ἄρτους τούτους, τόν σῖτον, τόν οἶνον
καί τό ἔλαιον καί πλήθυνον αὐτά εἰς
τόν κόσμον σου ἅπαντα».
Καί ὁ Λαός, ἐπιβεβαιώνοντας τήν
θέση τῆς Ἐκκλησίας, διακηρύττει:
«Πλούσιοι ἐπτώχευσαν καί ἐπείνασαν. Οἱ δέ ἐκζητοῦντες τόν Κύριον
οὐκ ἐλαττωθήσονται παντός ἀγαθοῦ».
στ) Ἀναπτυγμένη αἰσθητική τοῦ
περιβάλλοντος. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία σεβάστηκε τέλος τό φυσικό
περιβάλλον καθ’ ἑαυτό. Ἡ ὀρθόδοξη ἀρχιτεκτονική ἐδημιούργησε
καλλιτεχνικά ἀριστουργήματα πού
τά χαρακτηρίζει ἡ συνάρτηση μέ τήν
κλίμακα τοῦ ἀνθρώπου καί τό φυσικό τοπίο. Τά ὀρθόδοξα Μοναστήρια πού βρίσκονται στό ὕπαιθρο ὄχι
μόνο δέν ἀλλοιώνουν τό φυσικό τοπίο, ἀλλά τό ὀμορφαίνουν πιό πολύ. Τά μικρά
ἐξωκκλήσια, πού εἶναι διάσπαρτα σ’ ὅλη τήν ὀρεινή
καί νησιωτική Ἑλλάδα,
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εἶναι κομψοτεχνήματα ἀπόλυτα ἐναρμονισμένα μέ τό φυσικό περιβάλλον.
ζ) Ἡ Ὀρθόδοξη δαιμονολογία:
Ἡ παρουσία δαιμόνων καί δαιμονικῶν ἐνεργειῶν στή φύση δέν ἀπορρίπτεται, ἀλλά δέχεται ἐκκλησιαστική
ἑρμηνεία. Μερικές Ἀκολουθίες, ὅπως
αὐτή τοῦ Ἁγιασμοῦ, ἔχουν ἀνεπτυγμένη δαιμονολογία. Ἡ «δαιμονική»
λοιπόν πραγματικότητα γιά τήν
Ἐκκλησία δέν εἶναι μύθος. Ὁ ἁγιασμός τῶν φυσικῶν στοιχείων (π.χ.
τοῦ νεροῦ) καί τῆς φύσης ὁλόκληρης
ἔχει ἀκριβῶς αὐτό τό στόχο, τήν
ἀπελευθέρωση τῆς φύσης ἀπό τήν
δαιμονική ἐξουσία. Ἡ πίστη ἄρα σέ
δαιμονικές δυνάμεις, πού κυριαρχοῦσε στήν ἀρχαία λατρεία, γίνεται
ἀπό τήν Ὀρθοδοξία δεκτή, μόνο
πού οἱ δαίμονες οὔτε θεότητες εἶναι,
οὔτε ἔχουν σχέση μέ τούς Ἁγίους,
τούς ὁποίους ἐπικαλεῖται τώρα ὁ πιστός. Ὁ διάβολος ἐνεργεῖ στήν κτίση
ὡς «παράσιτη δύναμη» γι’ αὐτό καί
ὁ λεγόμενος «φυσικός κόσμος» δέν
εἶναι καθόλου φυσικός, ἀφοῦ δέν
βρίσκεται στήν ἀρχική κατάσταση
τῆς δημιουργίας, ἀλλά σέ κατάσταση
ἀποστασίας πού ὁδηγεῖ στή φθορά
καί τό θάνατο.
(Ἀπό τό ἔργο του: «Ἄνθρωπος καί
Φυσικό Περιβάλλον, 1989, σελ. 63 ἑξ.).
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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νώρισα... μία γερόντισσα ἡ ὁποία εἶχε
ἔλθει ἀπό τήν Μικρά Ἀσία φέρνοντας
μαζί της μονάχα ἕνα εἰκόνισμα τῆς Παναγιᾶς. Ἔμενε σέ ἕνα προάστιο τῶν Ἀθηνῶν,
σ’ ἕνα μικρό σπίτι. Κανένα συγγενή δέν
εἶχε. Μόνη της μέ μία σύνταξη τοῦ ΟΓΑ.
Ὅμως ποτέ δέν ἔχασε τήν πίστη της στό
Θεό. Τό σπιτάκι της γεμάτο εἰκονίσματα,
τό καντήλι συνεχῶς ἀναμμένο, οἱ συμβουλές στό κόσμο ὥριμες, ἡ καλωσύνη ζωγραφισμένη στό πρόσωπό της. Ἡ ἔγνοια
της ἡ Ἐκκλησία, οἱ Θείες Λειτουργίες, οἱ
Ἀκολουθίες, ὁ Ἁγιαμός κάθε μήνα στό
σπίτι, ἡ ἐλεημοσύνη ἀπό τό «δίλεπτο» της
στούς πτωχότερους. Ποτέ ὅμως δέν ἄκουγες μεμψιμοιρία, γογγυσμό, ἀγανάκτηση
νά βγαίνει ἀπό μέσα της. Εἶχε βρεῖ τό μυστικό τῆς ἀληθινῆς ζωῆς.
νώρισα... μία προϊσταμένη μεγάλου
νοσοκομείου τῶν Ἀθηνῶν, ὑπεύθυνη
ὁλόκληρου τοῦ 1ου ὀρόφου. Ὅταν ὁ Ἱερέας
στήν ἑορτή τοῦ Γενεσίου τῆς Θεοτόκου τήν
8η Σεπτεμβρίου ἐπῆγε νά λιτανεύσει τήν
εἰκόνα στούς θαλάμους τῶν ἀσθενῶν,
ἐκείνη ἦταν μπροστά, ἔδειχνε τόν δρόμο,
ἐνημέρωνε τόν Ἱερέα καί κρατοῦσε ἀναμμένο ἕνα κερί. Ὁ Ἱερέας συνέχισε τήν λιτάνευση τῆς εἰκόνας. Ἀνέβηκε στόν 2ο
ὄροφο καί στό 3ο, συνέχισε στό 4ο, 5ο καί
6ο ὄροφο. Ἔβλεπα κοντά του τήν ἴδια τήν
προϊσταμένη -νοσηλεύτρια. Ρώτησε ὁ
Ἱερέας μετά τήν λιτάνευση στό 1ο ὄροφο,
ἐσεῖς ὡς προϊσταμένη τοῦ 1ου ὀρόφου θά
μπορέσετε νά ἔλθετε μαζί μας καί στούς
ὑπόλοιπους ὀρόφους; Καί ἡ νοσηλεύτρια
ἀπάντησε: «Πάτερ, συνοδεύω τήν Παναγία».
νώρισα... ἕνα ἰατρό χειρουργό σέ μεγάλο ἰδιωτικό νοσοκομεῖο, ὁ ὁποῖος εἶχε
ὡς βασική του ἀρχή νά μήν λαμβάνει τό
λεγόμενο «φακελλάκι». Πρό τῆς ἐγχειρί-
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σεως τοῦ ἀσθενοῦς, ὅτι καί ἄν ἦταν αὐτός,
καθόταν δίπλα του στό κρεβάτι, ἐξηγοῦσε
τί ἔχει ὁ ἀσθενής, πῶς θά κάνει τήν ἐγχείριση καί τί θά γίνει μετά. Ὅταν ἔβλεπε
ὅτι ὁ ἀσθενής ἦταν πτωχός ἤ κάποιο νέο
παιδί τότε σέ ἄλλη στιγμή ὁ ἴδιος ἔβαζε
κάτω ἀπό τό μαξιλάρι του ἕνα δικό του
«φακελλάκι» πρός ἐνίσχυσιν. Ἀντί νά
παίρνει, ἔδινε φακελλάκι.
νώρισα... ἀριστοῦχο πτυχιοῦχο τῆς
Ἰατρικῆς, τόν ὁποῖο βράβευσαν μεγάλα
Ἰδρύματα, Σύλλογοι, Δήμαρχοι καί τόν χειροκρότησαν. Ὅμως ἐκεῖνος ὁ νέος ὅταν
τόν βράβευσε ἡ Ἐκκλησία εἶπε: «Καλά
ἦταν τά βραβεῖα πού μοῦ ἔδωσαν, χάρηκα.
Ἐδῶ ὅμως στήν Ἐκκλησία αἰσθάνθηκα τήν
ζεστασιά τοῦ Θεοῦ».
νώρισα... δικαστή, ὁ ὁποῖος προτοῦ
ἀνέλθει στήν ἕδρα νά δικάσει, κάνει
ἰδιαίτερη προσευχή μέσα του, ἔχοντας παράλληλα τό χέρι του στήν τσέπη τοῦ σακακιοῦ του ὅπου ἄγγιζε τό κομποσχοίνι.
Ἐξομολογεῖτο σέ φίλο ἱερέα ὅτι ἡ προσευχή τοῦ δίνει πολύ ἠθική δύναμη γιά τό
δύσκολο ἔργο του καί τίς δυσχερεῖς δικαστικές ὑποθέσεις.
νώρισα... ὁδηγό ταξί, ὁ ὁποῖος ὅταν
διέρχεται ἀπό κάποιο ἱερό ναό τότε
ὁμιλεῖ διακριτικά στόν πελάτη του γιά τόν
ἅγιο τοῦ Ναοῦ. Βρίσκει τήν εὐκαιρία νά
δώσει ὁμολογία πίστεως καί νά ὡφελήσει
πνευματικά τόν ἐπιβάτη μέ τόν δικό του
τρόπο.
νώρισα... ἱερέα, ὁ ὁποῖος ψαρεύει
στήν θάλασσα μέ τήν βάρκα του. Τά
ψάρια πού ἀλιεύει τά διαλέγει καί κατόπιν
τά τοποθετεῖ σέ σακκούλες καί ἀρχίζει τό
μοίρασμα σέ πτωχές οἰκογένειες. Αὐτό τό
πραγματοποιεῖ 2-3 φορές τήν ἐβδομάδα.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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Ἑσπέρας,
Μέγα Προκείμενον...
(ἤ, τῆς κυρά-Σαρακοστῆς
τά εἰσόδια)

Τ

ό μενεξελί δειλινό, ἡ μεγάλη καμπάνα τοῦ
πρώτου κατανυκτικοῦ ἑσπερινοῦ, κι
ὕστερα ἡ μικρή ἡ σύναξη τῶν πιστῶν, τῶν
ὅσων πιστῶν, πού περιμένουν μέ τό ἄκουσμα
τοῦ Μεγάλου Προκειμένου νά δοῦν κι ἐφέτος
νά εἰσοδεύει ἡ Κυρά-Σαρακοστή. Σοβαρή, σιωπηλή, μέ τό λιπόσαρκο κορμί της νά κινεῖται
ἀνάλαφρα μέσα στό νυχτωμένο ναό πού
εὐωδιάζει θυμίαμα, μελισσοκέρι καί τό ἄρωμα
πού ἀπόμεινε ἀπό τήν πρωϊνή τή λειτουργία.
Ποιός ξέρει, ἴσως νά τό ἀναδίνει κι ὁ Ἀμνός τῆς
Προηγιασμένης πού περιμένει πάνω στήν Ἁγία
Τράπεζα «σφαγιασθῆναι καί δοθῆναι εἰς βρῶσιν
τοῖς πιστοῖς» (βλ. Χερουβικό Μ. Σαββάτου)...
Ἑσπέρας προκείμενον, λοιπόν: «Μή ἀποστρέψεις τό πρόσωπόν σου ἀπό τοῦ παιδός σου
ὅτι θλίβομαι...». Οἱ στίχοι ἀκτινοβολοῦν μέ
ἀκρίβεια στίς ψυχές τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεως,
πού ἄν καί ἀργεῖ, ἀχνοφέγγει στό βάθος τοῦ
Χρόνου, τοῦ Χρόνου πού ἄρχισε νά ντύνεται
ἀπό ἀπόψε τά μώβ τοῦ πένθους. Μέχρι νά σκορπιστοῦν οἱ δάφνες καί τά ἄνθη τοῦ Μ. Σαββάτου
στό «Ἀνάστα ὁ Θεός...», μαζί μέ τό φωτεινό, τό
ἀνοιξιάτικο χαμόγελο. Μέχρι τότε ὅμως...
Μέχρι τότε ὁ δρόμος εἶναι μακρύς καί ἀνηφορικός. Κάπου-κάπου, σιμά στά βράδυα τῶν
Χαιρετισμῶν, στά χαρμολυπικά τά Σάββατα καί
τίς φωτεινές τίς Κυριακές, ξαποσταίνουμε, ὡς τό
βράδυ τῆς Κυριακῆς ὅμως, πού θ’ ἀκουστεῖ καί
πάλι τό Μέγα Προκείμενο. Τότε, λοιπόν, θά περάσει ἀπό ἐμπρός μας ξανά ἡ Κυρά-Σαρακοστή,
γιά νά μᾶς θυμίζει τήν παρουσία της κι ἐμεῖς θά
φυτέψουμε στήν ψυχή μας ἄλλον ἕνα σπόρο
ὑπομονῆς, καθώς θά συλλαβίζουμε τήν εὐχή τοῦ
ἁγίου τῆς Κατανύξεως, τοῦ ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ
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Σύρου. «Ναί, Κύριε, πνεῦμα ὑπομονῆς
χάρισαί μοι..».
Ὅταν μέ τήν νύχτα πού ἔρχεται, ἐπιστρέφουμε στά σπίτια μας, νοιώθουμε
νά μᾶς συντροφεύει ἡ Κυρά-Σαρακοστή καί νά θρονιάζεται σέ περίοπτη
θέση, ἀφοῦ προηγουμένως μαζέψει ὅλα
τά ἐδέσματα τῆς Τυρινῆς καί μᾶς θυμίσει τό τραγούδι πού τό ἔλεγαν οἱ παλιές οἱ γιαγιές, πού σήμερα δέν
ὑπάρχουν πιά καί μόνο τά λόγια τους
περπατοῦν ἀνάμεσά μας, ὅπως οἱ σεβάσμιοι οἱ ἴσκιοι τους...
«Πάει οὑ κριάτους πέθανι/ψυχομαχάει κι οὑ τύρους/κι παίρνει την περηφανιά οὑ σκόρδους κι οὑ κρουμύδους».
Ἀπό κεῖ καί πέρα, ἀφοῦ μᾶς σερβίρει
τά εὐώδη νηστίσιμα καί ντύσει τό σπίτι
μέ τῆς χαρμολύπης τό χιτῶνα, μᾶς ὁδηγεῖ στό εἰκονοστάσι καί μέ περισσή
φροντίδα μᾶς δείχνει τή Σταύρωση καί
τήν εἰς Ἅδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου, γιά
νά μᾶς κομίσει μετά ὡς πρόσφορο τήν
ἐλπίδα, ὅπως ὁ παπᾶς τό Ἀντίδωρο
στήν Προηγιασμένη...
π. Κων. Ν. Καλλιανός
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Νικόλαος Βράχμαν
Ὁ φιλέλληνας Βαυαρός γιατρός
ΚΑΤΑ τό 1838-1840, ἡ περιοχή τῆς Μεθώνης καί τῆς Πύλου Μεσσηνίας ὑπέφερε ἀπό μιά
μεγάλη ἐπιδημία, ἡ ὁποία εἶχε ὁδηγήσει στό θάνατο πολλούς κατοίκους. Γιατρός δέν ὑπῆρχε καί
ἡ κατάσταση ἦταν ἀνησυχητική, ἰδίως γιά τά παιδιά. Εὐτυχῶς γιά τούς ἀνθρώπους τῆς περιοχῆς,
κατά θεία συγκυρία, ἦρθε στή Μεθώνη ἕνας Βαυαρός γιατρός, ὁ Νικόλαος Βράχμαν. Πῶς ἔγινε
αὐτό;
Ὁ ΒΡΑΧΜΑΝ ἦταν στρατιωτικός ἰατρός καί
ὑπηρετοῦσε στό τάγμα τοῦ Βαυαροῦ Φέδερ, στήν
Καλαμάτα. Τόν Ἰούνιο τοῦ 1838 ὁ Βράχμαν μετατέθηκε στή Μεθώνη, ὅπου εἶχε τήν ἕδρα του τό
5ο ἐλαφρό τάγμα πεζικοῦ (ἀκροβολιστῶν). Ὁ
Βαυαρός γιατρός ἔσωσε κυριολεκτικά τήν περιοχή
ἀπό τήν φοβερή ἐπιδημία. Δέν προσέφερε μόνο τίς
ἰατρικές ὑπηρεσίες του ἀφιλοκερδῶς, ἀλλά συχνά
πλήρωνε ὁ ἴδιος τά ἰατρικά ἔξοδα (φάρμακα κλ.)
στούς φτωχούς.
Ὁ ΓΝΩΣΤΟΣ Μεσσήνιος ἱστορικός ἐρευνητής
Μίμης Φερέτος ἔφερε στή δημοσιότητα (Μεσση-
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νιακός Λόγος, 15-1-2004)
μιάν ἐπιστολή ἑνός κατοίκου
τῆς Πύλου στήν ἀθηναϊκή
ἐφημερίδα «Αἰών», στό φύλλο τῆς 10ης Mαρτίου 1840.
Γράφει, λοιπόν, μέ τά ἀρχικά Η.Π.Ε. ὁ ἄγνωστος ἐπιστολογράφος: «ὁ ἰατρός κ.
Μπράχμαν, διατελῶν παρά
τῷ ἐν Μεθώνη ἐπισταθμεύοντι 5ῳ τάγματι τῶν
ἀκροβολιστῶν, δεικνύει τήν
μεγαλυτέραν ἐπιμέλειαν καί
δραστηριότητα εἰς τό χρέος
καί εἰς ὅλους τούς πάσχοντας, ὡς ἐκ τό πλεῖστον δέ
τούς πτωχούς ἀπόρους τούς
εἰς αὐτόν καταφεύγοντας,
ἀπό τούς ὁποίους, ἐνῶ δέν
ἀπολαμβάνει τίποτε, τούς
περιποιεῖται καθ’ ὑπερβολήν, ἐξοδεύων καί τ’ ἀναγκαιοῦντα διά τήν θεραπείαν
τῶν ἰατρικῶν ἐξόδων του.
Οἱ κάτοικοι τῆς Πυλίας
εὐγνωμονοῦντες διά τήν
διαγωγήν ταύτην τοῦ κ.
Μπράχμαν τοῦ ἐκφράζουν
ἀπείρους εὐχαριστήσεις,
κατ’ ἐξαίρετον δέ οἱ παρ’
αὐτοῦ
θεραπευόμενοι.
Τοῦτο ἔκαμαν καί τινα Δημοτικά συμβούλια, καί δεν
ἀμφιβάλλομεν ὅτι θέλουν

¥

πράξει ὡσαύτως κι ἐκεῖνα τά ὁποῖα
ἐγνώριζον ἐκ τοῦ πλησίον τήν φιλανθρωπίαν του καί τόν ἀξιότιμον χαρακτῆρα του». Καί καταλήγει ὁ Πύλιος
ἐπιστολογράφος: «τοιαῦτα αἰσθήματα
ἔδειξαν πρός τόν ἰατρόν τοῦτον καί οὐ
Καλάμιοι (κάτοικοι τῶν Καλαμῶν,
Καλαμάτας), ὅτε κατά τό 1837 εἶχον
τήν τύχην νά τόν ἔχωσι δι’ ὁλίγον
καιρόν. Καί δέν δύναται νά λησμονήσωσι διά παντός τάς ἀγαθοεργίας του».
Ὁ ΒΑΥΑΡΟΣ γιατρός Νικόλαος
Βράχμαν (ἤ Μπράχμαν) τό 1842
ὑπηρετοῦσε στήν Πάτρα, ἀλλά τόν
ἑπόμενο χρόνο ἀποστρατεύθηκε μέ τόν
βαθμό τοῦ λοχαγοῦ. Εἶχε ὅμως ἀγαπήσει τήν Ἑλλάδα καί γι’ αὐτό ἔμεινε
στήν χώρα μας. Ἔζησε τήν ὑπόλοιπη
ζωή του στήν Καλαμάτα. Ἐδῶ παντρεύτηκε τή Βαρβάρα Παν. Τζάνε, δεύτερη ἀδελφή τοῦ δικηγόρου καί πολιτευτῆ Δημητράκη Παν. Τζάνε (18331904), ὁ ὁποῖος ἐπί 18 χρόνια ὑπῆρξε
βουλευτής Καλαμάτας. Οἱ κόρες πού
ἀπέχτησε ὁ Βράχμαν, παντρεύτηκαν
Καλαματιανούς.
Νά σημειώσουμε ὅτι ἡ γυναίκα τοῦ
Βράχμαν, ἡ Βαρβάρα Τζάνε, μαζί μέ
τήν γυναίκα τοῦ Μπεζαντέ Μαυρομιχάλη ἀνέλαβαν τή δαπάνη τῆς ἐργασίας πού ἔκανε ὁ ζωγράφος Δημ. Κ.
Βυζάντιος (1845) νά συντηρήσει καί
νά ἀποκαταστήσει τά ἱερά πρόσωπα
τῆς εἰκόνας τῆς Ὑπαπαντῆς, τά ὁποῖα
εἶχαν ἀλλοιωθεῖ ἀπό τήν πολυκαιρία
καί ἀπό τό γεγονός ὅτι ἡ Εἰκόνα ἦταν
πολλά χρόνια θαμμένη.
Ὁ ΓΙΑΤΡΟΣ Νικόλαος Βράχμαν
ἀπεβίωσε στίς 22 Ἰουνίου 1884, σέ
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ἡλικία 73 ἑτῶν. Ἑπομένως εἶχε γεννηθεῖ τό 1811. Ὁ τάφος του-μνημεῖο
βρισκόταν στή νότια εἴσοδο, δεξιά τοῦ
Κοιμητηρίου τῆς Καλαμάτας. Ὁ κουνιάδος του Δημ. Τζάνες, ὁ ὁποίος ἦταν
καί στιχουργός, (καί θεωρεῖται ὁ
πρῶτος Καλαματιανός ποιητής), εἶχε
χαράξει στό μαρμάρινο μνημεῖο γιά
τόν γαμπρό του Ν. Βράχμαν τό ἑξῆς
ἐνδιαφέρον ἐπιτύμβιο πόνημα:
«Ἀπό τούς κόλπους τῆς ξανθῆς
ὁ Βράχμαν Σαξωνίας
Ἀσκληπιάδης ἔξοχος
φιλέλλην νεανίας
ποθήσας αὔραν εὔοσμον
καί φύσιν ζωογόνον
ἐδῶ νά ζήση ἐπέσπευσεν
καί ν’ ἀποθάνη μόνον.
Φιλόπατρις, φιλόξενος,
τύπος χρηστοῦ πολίτου
τύπος συζύγου ἀγαθοῦ,
πατρός ἀνεκτιμήτου,
παρέχων εἰς τούς πάσχοντας
ζωήν, ὑγείαν, χρῆμα,
ἐδῶ εἰς τοῦτο ἔστρωσε
ν’ ἀναπαυθῆ τό μνῆμα.
Τήν μυρωμένη κόνιν του
μέ σέβας χαιρετᾶτε
ἐσβέσθ’ ἡ αὐταπάρνησις,
ἡ ἀρετή κοιμᾶται.
Ἀπεβίωσε 22 Ἰουνίου 1884,
ἐτῶν 73»
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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6bdnkmgV & i]log nEg ijZba[g
_kfaEg ZkmdnEg nKl 4aa]lWl nmP
-RoZZjakhimP nEg #jmn`em^ eoc nEg
,YlkeEgiog>oakZZjljhcogVfWg
ebYjTd`lmYbUemShm^ijhnmSgfoX
l[Z^dkemSga`Zm^ghnb_koZZ\aiono
eoc hnmSg fokbljg lb LfoloaoiFbX
lmlnokOdbhjkgQfWg'M6[nd`gnjeoc
fond`g eoc nKl GaaWl fdmZ`lWl
3fblnWl nkik=njd`l Lhnc I fondcg
eoc hjil`njdml eoc 3Zk=njdmlHV ;k
be`ioM+kbn]lZa^ejkbfondc_oH2
M]nWIfondc_oiogHeocGaajgfoX
d`imkjgV
/nbY[eo amkf`l h oRn]l n]l
a\N[Mfondc_oHekUlodWn]Y[eonc
lbh[iocljkGdoZjhn]liSTkomRhco
n[goRn]I4aa[lke]a\N[fmSn`hm
jemaoLfoloaoiFbljnok5
/nb 1jNkeb Yb FdmPij 9dkhimSg
oRnml`[nm^g QfWg fVTV M>ondc_o
jJlokIT=do29n`fmgQfm^ebfmkmg
Zjll]Y[ejHV#bFdmPijQiWgeklol
9dkhi`fmS_cljklmicBWn]lfk`Ua[X
Ykl] eoc fk` mRhkohnke] h[iohco h
oRn]ln]la\N[V1\jk'M>ondc_ojJlok
9nk_]fmnj h^l_\jk nb GnmioXi\a[
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l`g CYlm^gX ijnoNS nm^g QfWg' n`
fbndkmC_oOmgeocIemkl]ea[dmlmX
ikbnm^geoY=geocQfmkmGaamhnmkX
TjDm h^l_\jk nb @_ko nb i\a[ ijnoNS
nm^gHV
>dmhfoYK lb h^ZejedkijlmfmkX
]hW oRnb nb emklb hnmkTjDo eoc NjX
eklKUf`n]lZa=hhoiogV1\ijYbX
aohhoeoca\ijmRdol`eocLllmmPij
Qamkn`@_kmhnmkTjDmn`@_kmTdKio
n`@_kmo)hY[nke`ibZjiofmSCTm^ij
Fk=hjkLijDgUaabeocFcWholi\ncg
@_kjga\Njkgm<fd`ZmlmciogL_Kh
oRn]l n]l ZWlco nmP e`him^ ebnW
Uf`nb@_koUhn\dkoeocfblWUf`n`
@_km TKio fmS MCTjk Yb?jk nb @_ko
3Zkohi\loajc?oloHQfWga\jk9fmkX
[n]gV 1\ij Ue`io ajFjlnkb 2 Oka`X
nkimV ;oc N\dm^ij Qnk _\l TdjkbBjnok
lbfdmhY\hm^ijncfmnjGaamZkblb
h^ljllm[YmPij eoc lb O\dm^ij hn`
lmPiogimdO\gZjZml`noY^hcjgeoc
h^Zekl]hjkgfmS_clm^lfjdkjT`ijlm
eoc fdmjenbhjkg h oRn\g ncg _Sm
CllmkjgV
4fmi\lWg MI Za=hho iog jJlok
fondc_oHV
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AAA
.e`ioi\n]l_ke]ioga\N[M dWjgH
fmSf\dohjUn`OkoeocfdmcekhjQajgncg
Gaajg jRdWfoe\g ZaKhhjg LijDg N\X
dm^ijeoabnch[iocljkV;k Qnol UloOjX
d`iohnj hoRnmSgnb @_ko <jdbeoc<hnmX
dkeb(l`ionoYb?kY^dchm^iji\_\mg
eocYo^iohi`ZkoncoRnmcCZdo?oln]l
8hnmdcoiogV
;oc_\ljJlokeoY`am^n^ToDmfmSm<
aomcfmS_\lCTm^l<hnmdcofdmhfoYmPl
i\ fjDhio lb Ufmen]hm^l 2 ChnW lb
Lfklm]hm^leoclb:fmhn[dcNm^lebfmko
<hnmdke]h^l\TjkoVgY^i[YmPiji`lm
n]l a^hhoa\o fdmhfbYjko nKl /emX
fkolKllbm)ejkmfmk[YmPln]l8hnmdco
nEg 4aa[lkeEg 6oej_mlcog hnj lb
Ufmen]hm^likblLYlke]no^n`n[noV
TW n]l fjfmcY[h[ Qnk I 8hnmdco
ZkbnbCYl[h^lkhn7UedkFKgQnkIil]i[
Zkb nb GnmioV "k`nk I 8hnmdco l`g
CYlm^g_\ljJlok3faKg[?^Td]eonoX
ZdoO]eocUfmhncY[h[TdmlmamZkKln`X
fWl (lmibnWl eoc ZjZml`nWlV -Jlok
e^dcWg oRn] I :fmh^ljc_[n[ h^locX
hY[h[QnkUl]ejkgebfm^QnkUfmnjajDg
i\dmg ik7g mRhkohnkeEg Uaab eoc _jX
hij^nkeEgh^l\TjkogV
bamkf`lfmSeocMI8hnmdcoiog
jJlokfondc_oHV
AAA
>ondc_o QiWg jJlok ek oRn] fmS
Gaamnj Uhfdmln^i\l[ UZZcBjk n`l
mRdol` hncg ?[a\g Fm^lmemdO\g i\ n
3Zkohi\lonofjklbNWeea]hkoekGaamnj
Za^emndoZm^_bjk i\ n`l Tm ik7g eoiX
fblog nmP LhfjdklmPV -Jlok oRn] fmS
hncg_Shemajgdjg?baajki\Lafc_o
n` M0 fjdibTHV *Rn] fmS lmncBjk
i\_bed^oncgFkma\njgnmP,fknoOcm^
ekhnjdoToimZjabjkYdkoiFkebi\n]l
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Oa`ZonEgUlohnbhki[gaoifb_ogV*Rn]
ekGljJlokfondc_o VVV6kbfondc_ofmS
OWncBjk UZeoakbBjk Yjdiocljk hn[dcBjk
eocfod[ZmdjDnbfok_kbn[gQfm^ekGl
FdchemlnokV
,fmi\lWgMfondc_ojJlokeocIdX
Y`_mN[dkhnkolke]iog>chn[i\ncgfoX
do_`hjkgiogHV
.aabeocoRn`n`UfjdcZdofnmemkl`
h^lochY[io oRn` n` hOcNkim hn` hnmX
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Τό «επαχθές
προνόμιον»
Ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς (1748-1833), μιά ἀπό
τίς κορυφαῖες πνευματικές φυσιογνωμίες τοῦ
νέου Ἑλληνισμοῦ, εἶχε πεῖ, ὅτι «μόνο τό Εὐαγγέλιο μπορεῖ νά σώσει τήν Ἑλλάδα». Φυσικά, δέν
εἶναι ὁ μόνος, πού ὑπογράμμισε τό ἀναγεννητικό
μήνυμα τῆς Βίβλου καί ἰδιαιτέρως τοῦ δευτέρου
μέρους αὐτῆς, δηλαδή τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἡ
ὁποία περιέχει τήν πεμπτουσία τῆς χριστιανικῆς
διδαχῆς.
Κι ἐνῶ «πανταχόθεν» ἐξαίρεται ἡ μεγάλη
σημασία τῆς μελέτης τῆς Ἁγίας Γραφῆς, οἱ
ἑλληνορθόδοξοι ἑκκλησιαστικοί ἡγέτες μας
ἐλάχιστα ἐνδιαφέρονται, ὥστε ἡ μελέτη τῆς
Ἁγίας Γραφῆς νά «παίξει» τόν ἁρμόζοντα καί
πρωταρχικό ρόλο στήν οἰκοδομή τοῦ χριστιανικοῦ πληρώματος. Κι ἄν εἶναι ἔτσι, πῶς μπορεῖ
νά αἰσιοδοξοῦμε, ὅτι τό Εὐαγγέλιο θά εἶναι ἡ
σωτήρια ἀνάγνωση καί σπουδή γιά τό παρόν καί
τό μέλλον τῆς Πατρίδας μας καί τοῦ καθενός
μας;
Θἆναι κανείς ἐκτός πραγματικότητος ἰσχυριζόμενος, ὅτι ὁ ὀρθόδοξος ἑλληνικός «λαός τοῦ
Θεοῦ» μπορεῖ νά ἀντλεῖ σωτήρια διδάγματα
μόνον «ἀκροώμενος» -καί μόνον ὅταν ἐκκλησιάζεται - τό ἁγιογραφικό κείμενο. Κι ἐπειδή ἡ
«κατ’ οἶκον» μελέτη τῆς Βίβλου εἶναι, γιά πολλούς λόγους, μηδαμινή, μένει, γιά τούς ἑλληνορθοδόξους, μόνο ἡ ἀκρόαση τῶν ἁγιογραφικῶν
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κειμένων κατά τή Θεία Λειτουργία!
Αὐτή εἶναι, ἴσως, γιά μερικούς ἕνα
συναρπαστικό, γιά τά μηνύματα του,
ἄκουσμα, σίγουρα, ὅμως, ἀκατάληπτο γιά τήν συντριπτική πλειονότητα
τῶν ἐκκλησιαζομένων.
Tελικά καταλήγει κανείς στήν
πικρή διαπίστωση, ὅτι, ἐνῶ ὅλοι ἀνεξαιρέτως οἱ χριστιανοί τοῦ κόσμου
χρησιμοποιοῦν τά ἁγιογραφικά κείμενα μεταφρασμένα στή γλώσσα
τους ἀπό τήν ἑλληνική καί, ἄρα, εἶναι
ἀπόλυτα κατανοητά σ’ αὐτούς, τοῦτο
δέν συμβαίνει γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες
ὀρθοδόξους!!
Ἐμεῖς ἔχουμε τήν ὕψιστη εὐλογία
καί τιμή -καί καμαρώνουμε μέ τό
δίκιο μας- πού τό Εὐαγγέλιο, μέ τά
διδάγματα τοῦ Χριστοῦ, πρωτογρά-

¥

φτηκε στή δική μας γλώσσα, ταυτόχρονα, ὅμως,
αὐτή ἡ τιμή ἀποβαίνει «ἐπαχθές προνόμιον»,
ἀφοῦ δυσκολευόμαστε νά συλλάβουμε τό σωτηριῶδες μήνυμα τοῦ Κυρίου, τό διατυπωμένο σέ
μιά δική μας γλώσσα, πού ὅμως ἀπέχει ἀπό ἐμᾶς
δυό χιλιάδες χρόνια! καί ἔτσι μᾶς εἶναι «ἐν πολλοῖς» ἀκατάληπτη.
Κατά τήν ταπεινή γνώμη τοῦ γράφοντος,
εἶναι ἀνάγκη ν’ ἀκούγεται καί ἡ μετάφραση τῶν
ἁγιογραφικῶν κειμένων τουλάχιστον τῆς Θ. Λειτουργίας, ὅπως ἐπίσης εἶναι εὐκτέον νά διανέμεται ἡ Καινή Διαθήκη δωρεάν στούς πιστούς, πού
δέν τήν ἔχουν, κάτι πού μέ χαρά εἴδαμε νά ἐγκαινιάζεται σέ μεγάλο ναό τῆς πόλεώς μας.
Γιά τό πρῶτο ἀπαιτεῖται βέβαια εἰδική ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας καί προσεκτική προετοιμασία γιά τό κενοφανές αὐτό ἐγχείρημα, ἀλλά γιά
τό δεύτερο χρειάζεται ἱεραποστολική ἔμπνευση
καί ἄγρυπνη προσπάθεια γιά τήν ἐξεύρεση τῶν
ἀναγκαίων χορηγῶν.
Ὅλα τά πιό πάνω γράφτηκαν μέ ἀφορμή τό
κατώτερο ἑξάστιχο, ὅπου ὁ πιστός λαός -μέσα
ἀπό τή γραφίδα τοῦ στιχουργοῦ- ἐξομολογεῖται
στό Χριστό τό δικαιολογημένο του παράπονο:
Σέ γράμματα παλιᾶς λαλιᾶς μου καί σοφῆς
κλείεται ὁ θησαυρός τῆς Ἁγίας Σου Γραφῆς!
Τιμή μου· μ’ αὐτό’ ναι μόνο, που κερδαίνω!
Τή γάργαρη δροσιά τοῦ λόγου Σου διψῶ,
γιατί νιώθω θολό αὐτό πού πίνω καί λειψό!
Σχώρα με, Χριστέ μου, ἄν σέ πικραίνω.
ΠΕΤΡΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΤΑΚΗ ΞΥΡΑΦΑ

1. Ἀντώνης Ξυραφᾶς γιά τόν
ἀδελφό του 100 €.
2. Μαρία Κουμάντου 70 €.
3. Κων/νoς Βλάχος 50 €.
4. Τριαντάφυλλος Παναγόπουλος 30 €.
5. Φιλανθρωπικόν Σωματεῖον
«Ἅγιος Αὐγουστῖνος» 100 €.
6. Οἰκογ. Παν. Μέντη 100 €.

Ἡ κ. Μαρία Ἀλεξανδράκη Ζωγράφου 30 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἐμμανουήλ.

Ἡ κ. Παρθενόπη Καμπουράκη
Π.Ψυχικό 30 €, εἰς μνήμην Νικολάου, Παρθενόπης, τέκνων
καί ἐγγονῶν.
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«Ὁδοιπορικό»
στό Χάνι
τῆς Γραβιᾶς

ό ἐπιποθοῦσα χρόνια αὐτό τό
ἐθνικό προσκύνημα. Τό ἐπιζητοῦσα μετ’ ἐπιτάσεως καί τό’ χα
ὑποσχεθεῖ στόν ἑαυτό μου. Τά ἐκδρομικά Πρακτορεῖα δύσκολα τό περιλαμβάνουν στά προγράμματά τους, γιατί
εἶναι πολύ ἔξω ἀπό τήν ἐθνική ὁδό
Ἀθηνῶν-Λαμίας, πρᾶγμα πού «τουριστικά δέν συμφέρει»· Ἐξάλλου προσκύνημα στό Χάνι δέν σημαίνει τίποτε γιά
τούς ὀπαδούς καί τούς θιασῶτες τοῦ
ὠχαδελφισμοῦ καί τῆς ἀπάτριδας νοοτροπίας τῶν ἀδυσώπητων καιρῶν... Γι’
αὐτό «ζήτηση» δέν ὑπάρχει.
Φέτος (1996) ἔγινε κατορθωτό νά
περιληφθεῖ καί ἡ Γραβιά στό πρόγραμμα τῆς ἐκδρομῆς στήν Ἑλλάδα τῆς
Β΄ τάξης τοῦ Λυκείου Στροβόλου (Κύπρου). Καί γίνεται τό ὄνειρο πραγματικότητα στίς 12 Ἀπριλίου 1996. Μεγάλη
Παρασκευή, κοντά στό μεσημέρι.
Καταφθάνουμε στό χωριό στήν
ἐπαρχία Παρνασίδος, ὕστερα ἀπό μιά
ὄμορφη διαδρομή, μέσα στήν ἀνοιξιάτικη φύση. Ρωτήσαμε γιά τό Χάνι ἕναν
καλόγερο στήν πλατεῖα πού μόλις εἶχε
φθάσει -καθώς μᾶς εἶπε- ἀπό τά γύρω
βουνά στή Γραβιά γιά δουλειές. Χαμογέλασε μέ συγκατάβαση ὁ ρασοφόρος:
«Δέν ὑπάρχει Χάνι πιά. Πρό καιροῦ τό
κατεδάφισαν (κρίθηκε κατεδαφιστέο!!)
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καί στή θέση του ὕψωσαν τό Μνημεῖο
πού βλέπετε». Καί μᾶς ἔδειξε ὁ Γέροντας
τό Μνημεῖο στήν ἄκρη τῆς πλατείας.
Γέμισα ἄλγος ψυχῆς. Εὐχαρίστησα
τόν καλόγερο καί πλησίασα μελαγχολικά τό Μνημεῖο μέ δεσπόζουσα τή
μορφή του Ὀδυσσέα Ἀνδρούτσου (17901825) καί γύρω-τριγύρω σέ μάρμαρα χαραγμένα τά ὀνόματα τῶν γενναίων
Ἑλλήνων πού κλείστηκαν στό Χάνι περιμένοντας τόν Ὀμέρ Βρυώνη καί τό
ἀσκέρι του (8 Μαΐου 1821): «Τόν θάνατο
τοῦ Διάκου (τοῦ Ἀθανασίου Διάκου)
ἐκδικήθηκε ὁ φίλος του Ὀδυσσέας
Ἀνδρούτσος. Αὐτός, ἐπειδή κατάλαβε ὅτι
ὁ Ὀμέρ θά δοκίμαζε νά κατεβεῖ στήν Πελοπόννησο μέσω Ἰτέας κλείστηκε μέ 117
(κατ’ ἄλλους 111) ἐθελοντικά στό περίφημο Χάνι τῆς Γραβιᾶς (πάνω στό δρόμο
Λαμίας-Ἰτέας) καί ἀνέκοψε τήν πορεία
τῶν Τούρκων. Παρά τίς ἐπανειλημμένες
ἐπιθέσεις ἡ ἐκπόρθηση τοῦ μικροῦ πλίνθινου κτίσματος στάθηκε ἀδύνατη. Ὁ
Ὀμέρ ἔστειλε νά τοῦ φέρουν κανόνια
ἀπό τήν Λαμία γιά νά τό γκρεμίσει. Τή
νύκτα ὅμως ὁ Ὀδυσσέας μέ τούς ἄνδρες
του βγῆκαν μέ τά ξίφη στά χέρια καί
περνώντας ἀνάμεσα ἀπό τούς Τούρκους
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κατέφυγαν στά βουνά. Ἔχασαν μόνο 2
(κατ’ ἄλλους συντρόφους οἱ Τούρκοι
εἶχαν 300 νεκρούς). Ἡ σημασία τῆς
μάχης ἔγκειται στό γεγονός ὅτι ἀνέκοψε
τήν προέλαση τῶν Τούρκων πρός τήν Πελοπόννησο, ἀναπτέρωσε τό φρόνημα τῶν
Ἑλλήνων, πού εἶχαν πτοηθεῖ μετά τόν θάνατο τοῦ Διάκου (23 Ἀπριλίου 1821) καί,
ἐπιπλέον, ἐπέβαλε τόν Ἀνδροῦτσο σάν
πρώτη στρατιωτική φυσιογνωμία τῆς
Ἀνατολικῆς Στερεᾶς» (βλ. Σαράντη Καργάκου, Γενική Ἱστορία, σελ. 593).
Τά παιδιά, οἱ μαθητές μας, δέν κατάλαβαν τή θλίψη μας. Φωτογραφιζόντουσαν μέ φόντο τό Μνημεῖο, μέ
ξεφωνητά καί ἐνθουσιασμούς. Πλησίασα τό Μνημεῖο καί τό ἄγγιξα μέ
δέος: Σάν νά ἄγγιξα τά πλιθάρια
ἐκεῖνα... Τά πλιθάρια τά ἱερά! Τά δάκτυλά μου ἄγγιξαν καί ὀνόματα ἀγωνιστῶν πού εἶχαν κλειστεῖ στό Χάνι μέ
τόν Ἀνδρούτσο, χαραγμένα στά μάρμαρα. Καί ἕνα «γιατί» βγῆκε ἔνδον,
σχεδόν ἀδυσώπητο, γιά τήν ἱεροσυλία
πού συχνά πυκνά διαπράττουν οἱ
ἀρχαιολογικές καί δέν ξέρω ποιές ἄλλες
ὑπηρεσίες, στό ὄνομα τῆς διατήρησης
καί συντήρησης (τάχα) μνημείων τῆς
πίστης καί τῆς πατρίδας, μέ ἀποτέλεσμα τήν ἀλλοίωσή τους.
Γιατί, βρέ ἀδελφέ, νά τό κατεδαφίσετε;
Ἀναστήλωση καί ἀναπαλαίωση δέν
μποροῦσε νά γίνει;
Γι’ αὐτή τήν «ἀρχαιολογική δεσποτεία»
μιλᾶ καί τό ποιήμα πού ἀκολουθεῖ. Ἐπιγράφεται «Τῆς Ἅγιας Λαύρας»:

(Ποίημα Ἀντωνίου Ν. Στυλιανάκη ἀπό τήν συλλογή
«Ὁ Διωγμός τῶν Ἀγγέλων», Ἀθῆναι 1972).

Θέλησα νά βρῶ ἕναν ἄνθρωπο ἀπό τήν
Γραβιᾶ, νά μιλήσω μαζί του, νά διατυπώσω τίς ἀπόψεις μου γιά τήν ἀρχαιολογικήν «ὕβριν» πού διεπράχθη στό
ἱστορικό χωριό του. Μιά καφετιέρα εὐρωπαϊκῶν προδιαγραφῶν, δίπλα στό Μνημεῖο εἶχε τόση ἀνθρώπινη παγωνιά πού
ἔκανα πίσω. Βρῆκα, εὐτυχῶς, ἀπέναντι,
σέ κἀποια οἰκόπεδα, μιά γυναικούλα τοῦ
λαοῦ νά μαζεύει χόρτα. Τήν πλησίασα.
Κάτι γνώριζε γιά τό Χάνι (καί τήν τύχη
του) παρόλο πού ἦταν ξένη στό χωριό. Καί
ἦταν εὐπροδήγορη ἡ Ἑλληνίδα αὐτή...
Μ’ αὐτή τή μικρή παρηγοριά μπήκα
στό ἐκδρομικό λεωφορεῖο μέ τούς μαθητές καί τίς μαθήτριές μου μέ προορισμό
τά γύρω βουνά καί τούς Δελφούς καί μέ
μιά ἀκόμη πληγή στήν καρδιά γιά τήν
προχειρότητα ἡμῶν τῶν νεοελλήνων σ’
ὅ,τι ἱερό καί ὅσιο τοῦ Ἔθνους.
Ἀντώνιος Ν. Στυλιανάκης
Ἱεροκῆρυξ-Κύπρος

«Δρασκελίσαμε τό κατώφλι
καί γονατίσαμε.
Κλείσαμε τά βλέφαρα
κι ἀγκαλιάσαμε γιά λίγο
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ξεθωριασμένες σιλουέτες
ἀγαπημένων Σκιῶν.
Ἠλεκτροκίνητα σήμαντρα.
Ἄψογοι θυρωροί.
Βωμοί στίς προθῆκες.
-Ἕνας σταυρός γιά σένα, ποιητή.
Σηκώσαμε τό κεφάλι
κι ἀντικρύσαμε γεμᾶτοι δέος
τήν παντιέρα
κάποιας ἀρχαιολογικῆς δεσποτείας.
Μιά ἱεροσυλία... Παράξενη ἑκατόμβη
Γιά τόν Θεό... Τό Σύμβολο:
Ἐλευθερία ἤ Θάνατος».
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Ἡ ἐαρινή ἐπίθεση τῶν Ἰταλῶν
καί ἡ τιτανομαχία στό Ὕψωμα 731
Τοῦ Κωνσταντίνου Δ. Ρίζου,
ἐπιτίμου Σχολικοῦ Συμβούλου Οἰκονομολόγων

ολλές ἦταν οἱ σημαντικές
μάχες κατά τόν ἑλληνοϊταλικό πόλεμο τόν χειμῶνα τοῦ
1940-41 πάνω στά κακοτράχαλα
βουνά τῆς Ἀλβανίας. Ἕνα ἀπό τά
πιό καθοριστικά γεγονότα τοῦ πολέμου ἦταν ἡ ἀντίσταση τῶν
Ἑλλήνων στό Ὕψωμα 731 κατά
τήν λεγόμενη «ἐαρινή ἐπίθεση»
τῶν Ἰταλῶν ἀπό 9-25 Μαρτίου
1941.
Βαρέως ἔφερε ὁ Μουσολίνι τή
ντροπή ἀπό τήν ἀδυναμία τῆς
Ἰταλίας νά κάμψει τήν ἀντίσταση
τῶν γενναίων Ἑλλήνων πολεμιστῶν. Στίς 28 Ὀκτωβρίου 1940,
ὅταν ἐπιτέθηκε ἀναίτια κατά τῆς
Ἑλλάδας, ὑπολόγιζε ὅτι μέσα σέ
λίγες ἡμέρες θά ἔκανε βόλτα στήν
πλατεῖα
Συντάγματος
στήν
Ἀθήνα. Ἀντί αὐτοῦ, ὁ ἰταλικός
στρατός εἶχε κατατροπωθεῖ καί
κινδύνευε νά ριχτεῖ στήν Ἀδριατική θάλασσα.
Ὁ Μουσολίνι σέ μιά ἀπέλπιδα
προσπάθεια νά ἀποφύγει τήν
ἧττα, ἀποφάσισε νά ἐξαπολύσει
τήν «ἐαρινή ἐπίθεση» Γιά τό
σκοπό αὐτό ἔριξε στόν πόλεμο
ὅ,τι καλύτερο διέθετε. Παράλληλα μετέβη ὁ ἴδιος κοντά στήν
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πρώτη γραμμή γιά νά παρακολουθήσει τίς μάχες.
Ἡ ἐαρινή ἐπίθεση μέ τήν κωδική
ὀνομασία «Πριμαβέρα» ξεκίνησε
στίς 6.30΄ τό πρωί τῆς 9ης Μαρτίου 1941. Ἀρχικά ἔγινε προπαρασκευή μέ βολές πυροβολικοῦ.
Ὑπολογίζεται ὅτι 400 κανόνια
μέσα σέ 2,5 ὥρες ἔριξαν πάνω
στίς ἑλληνικές θέσεις κάπου
100.000 βλήματα. Μέ τό φῶς τῆς
ἡμέρας προστέθηκαν 190 βομβαρδιστικά ἀεροπλάνα. Τή μεγαλύτερη πυκνότητα πυρῶν δέχτηκαν
τά ὑψώματα 717 καί 731. Τό ἔδαφος ἀνασκάφτηκε καί τά δένδρα
κατακόπηκαν. Τό ἔδαφος στό
ὕψωμα 731 ὑποχώρησε κατά πέντε
μέτρα. Μετά τούς κανονιοβολισμούς ἀκολούθησε ἐπίθεση τοῦ
πεζικοῦ. Πίστευαν ὅτι δέν θά
ὑπῆρχε ψυχή πάνω στό ὕψωμα.
Γελάστηκαν ὅμως οἰκτρά. Τότε
ἀνέλαβε τό ἑλληνικό πυροβολικό
καί ἀποδεκάτισε τούς ἐπιτιθέμενους Ἰταλούς. Αὐτό συνέβη ἀρκετές φορές κάθε ἡμέρα καί γιά
ἀρκετές ἡμέρες.
Τό 731 ὕψωμα ὑπερασπιζόταν
τό 5ο Σύνταγμα Πεζικοῦ Τρικάλων
μέ στρατιώτες κυρίως ἀπό τούς
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Νομούς Τρικάλων καί Καρδίτσας.
Ὁ διοικητής τοῦ ΙΙ/5 τάγματος Δημήτριος Κασλᾶς ἐξέδωσε τήν ἀκόλουθη διαταγή πρός τούς διοικητές
τῶν λόχων του: «Ἐπί τῶν κατεχομένων θέσεων θά ἀμυνθῶμεν μέχρις
ἐσχάτων. Οὐδείς θά κινηθῆ πρός τά
ὀπίσω. Ἐμψυχώσατε ἄνδρας σας καί
τονώσατε τό ἠθικόν των. Προμηνύεται λυσσώδης ἐπίθεσις τοῦ ἐχθροῦ, ἡ
ὁποία ὁπωσδήποτε θά ἀποκρουστή
καί θά συντριβῆ. Ἐπαναλαμβάνω
τότε μόνον θά διέλθη ὁ ἐχθρός ἐκ
τῆς τοποθεσίας μας, ὅταν ἀποθάνωμεν ἅπαντες ἐπί τῶν θέσεών μας».
Ἡ τιτανομαχία στό Ὕψωμα 731
θεωρεῖται ἀπό στρατιωτικούς εἰδήμονες ἱσάξια ἤ καί ἀνώτερη ἀπό τίς
μάχες τοῦ Μαραθώνα καί τῶν Θερμοπυλῶν. Στό Μαραθώνα ἔγινε μία
μάχη, ἐδῶ πολλές. Στίς Θερμοπύλες ὁ ἐχθρός πέρασε, ἐνῶ ἐδῶ ὄχι.
Πρίν λίγα χρόνια ἡ Νομαρχία
Τρικάλων ἀνέδειξε τά μεγάλα γεγονότα στό ὕψωμα 731. Πραγματοποίησε ἐκδήλωση στήν πόλη τῶν
Τρικάλων καί τίμησε τούς ἐλάχιστους ἐπιζῶντες καί ἐκπροσώπους
μαχητῶν. Ἀντιπροσωπεία μετέβη
στήν Ἀλβανία, ὅπου ἐπισκέφτηκε
τό ὕψωμα γιά νά ἀποδώσει ἐπί
τόπου τιμές στούς πεσόντες.
Τέλος, ἀνήγειρε περικαλλές μνημεῖο μεταξύ Τρικάλων καί Καρδίτσας γιά νά θυμίζει σέ ὅλους τήν
ἐποποιΐα.
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οἱ καλλιτέχνες
γιά τήν ἑλληνική πραγματικότητα

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Ἡ πρόσφατη ἀπώλεια τῶν σημαντικῶν
Ἑλλήνων ζωγράφων, Δημήτρη Μυταρά,
Γιάννη Κουνέλη καί Παναγιώτη Τέτση, φέρνει στό μυαλό μας τά ὅσα εἶπαν, γιά τήν
σημερινή ἑλληνική πραγματικότητα.

Ὁ Δημήτρης Μυταράς (1934-2017), σέ
συνέντευξή του στήν Μαρία Ἀνδρέου
(«Παρόν», 31/7/2011) εἶπε γιά τήν Παιδεία:
«Τό πρόβλημα τῆς Παιδείας εἶναι ἡ Παιδεία!... Μόνο διά μέσου τῆς Παιδείας διαμορφώνεις ἠθική ὑπόσταση. Ἡ Παιδεία
σήμερα στά πανεπιστήμια βρίσκεται σέ
αἰσχρό χάλι. Οἱ καθηγητές δέν μποροῦν νά
διδάξουν. Τά πανεπιστήμια βρίσκονται
ὑπο κομματικό ἔλεγχο. Γιά μένα εἶναι φρικτός ὁ νόμος, πού δίνει ὅλα τά προνόμια
στούς φοιτητές. Γιά μένα δέν ὑπάρχει
Παιδεία στήν Ἑλλάδα, ὅταν οἱ φοιτητές
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μπαίνουν καί βγαίνουν ἀπό τό μάθημα ὅ,τι ὥρα θελήσουν καί
ἀσκοῦν λεκτική καί σωματική βία
στούς καθηγητές τους... Ποῦ παγκοσμίως συμβαίνει αὐτό;...»
Καί γιά τήν ἑλληνική πραγματικότητα εἶπε: «Ἡ ἀγωνία τοῦ
Ἕλληνα, ἐδῶ καί τριάντα χρόνια
σταματά στό πῶς θά γίνει πλούσιος. Γιά ποιά Παιδεία μιλάμε; Τό
γρήγορο, ὅμως, πάντα κρύβει
προστυχιά. Δυστυχῶς ἡ οἰκογένεια καί τό σχολεῖο δέν κατάφεραν νά δώσουν ἀγωγή. Ὁ Ἕλληνας
ἔγινε ἀγενής. Τοῦ λείπει ὁ σεβασμός».
Ὁ Γιάννης Κουνέλης (19362017) ἀνησυχοῦσε γιά τήν σημερινή ἀπώλεια τῆς ταυτότητας: «Ἡ
ταυτότητα εἶναι ἕνα κέντρο.
Χωρίς αὐτό χάνεις τή λογική, πού
σοῦ ἐπιτρέπει νά δεῖς τά πράγματα συγκριτικά. Χάνεις τόν
ἄξονα. Καί εἶσαι ἀπό δῶ καί ἀπό
κεῖ. Ὅπου φυσάει ὁ ἄνεμος. Χωρίς
μέλλον...» (Καθημερινή 13/2/2017).
Ἕνας ἄλλος μεγάλος σύγχρονος
ζωγράφος, πού ἀπεβίωσε πρόσφατα, εἶναι ὁ Παναγιώτης Τέτσης (1925-2016). Εἶπε στή συνέντευξή του στήν Μαργαρίτα
Πουρνάρα, λίγες ἡμέρες πρίν πεθάνει: «Ξέρω πότε ἄρχισε ἡ ἠθική
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κατάπτωση τοῦ τόπου. Τό σύνθημα
«Τσοβόλα δός τα ὅλα» μᾶς στοιχείωσε καί ἡ συμπεριφορά, πού παγιώθηκε τότε, ἐπιβιώνει μέχρι σήμερα
στόν πολιτικό κόσμο καί στήν κοινωνία. Δυστυχῶς γίναμε καλοπερασάκηδες καί τώρα δέν μποροῦμε νά
προσαρμοστοῦμε σέ πιό δύσκολες
συνθῆκες... Σημασία ἔχει τώρα νά βάλουμε ὅλοι μυαλό καί νά μπορέσουμε
νά ἀνασυγκροτήσουμε τήν πατρίδα,
ὁ καθένας ἀπό τό δικό του μετερίζι.
Μόνο μέ συλλογική δουλειά καί πίστη
θά βγοῦμε ἀπό τό ἀδιέξοδο» (Καθημερινή, 7/2/2016).
Οἱ τρεῖς σημαντικοί ζωγράφοι
μας εἶχαν κοινό, ὅτι ἦσαν τῆς ἰδίας
γενιάς, αὐτῆς. πού ἀποχωρεῖ, ὅτι
ἐπί ἐξήντα περίπου χρόνια εἶχαν
ζήσει τήν πολιτική καί τούς πολιτικούς καί ὅτι, ὡς καλλιτέχνες, μέ τήν
ψυχική τους εὐαισθησία καί ἀκεραιότητα μίλησαν γιά τήν τραγική κατάσταση, πού ἐπικρατεῖ στήν Ἑλλάδα,
μέ εὐθύνη τῶν πολιτικῶν καί πνευματικῶν μας ἡγετῶν.
Ὁ ἐκ τῶν ἑπτά σοφῶν Περίανδρος ὁ Κορίνθιος εἶπε ὅτι στήν καλύτερη Πολιτεία ἡ ἀρετή θεωρεῖται τό
μεῖζον ἀγαθό καί ἡ κακία τό χειρότερο. Οἱ βαρύτατες ἐκφράσεις, πού
ἀνταλλάσσουν οἱ πολιτικοί μας, δείχνουν ὅτι ἡ κακία ἐπικρατεῖ στήν
ἡγεσία τῆς Πολιτείας μας. Οἱ ἀπελθόντες ζωγράφοι ἔχουν δίκιο. Ζοῦμε
σέ βάλτο. Μακάρι νά βάλουμε μυαλό
καί μέ πίστη νά μπορέσουμε νά
βγοῦμε ἀπό αὐτόν.
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25η Μαρτίου

Σέ κάθε ἐπέτειο μέγας προβληματισμός γιά μιά νέα προσέγγιση τοῦ θέματος. Γιά μιά ἄλλη ἄποψη. Γιά κάτι
διαφορετικό ἀπ’ ὅτι ἔχει εἰπωθεῖ ὡς
τώρα. Κάτι ἰδιαίτερο. Στοιχεῖα καινούργια δέν μπορεῖ νά προκύψουν γιά τόν
ἀγῶνα. Ὅλες οἱ πτυχές ἔχουν διερευνηθεῖ. Ὅλα πιά εἶναι γνωστά.
Τό θέμα ὅμως δέν εἶναι τί θά ποῦμε
ἤ τί θά γράψουμε γιά τήν ἐπέτειο. Τό
ἀληθινά σημαντικό εἶναι πῶς θά τή
ζήσει ὁ καθένας μας. Πῶς θά σκεφθεῖ
ἐκείνη τήν ἡμέρα, τί μπορεῖ νά κάνει
γιά νά βοηθήσει τήν πατρίδα. Γιατί καί
ὅσοι δημιούργησαν τό ᾽21 δέν ἀρκέστηκαν στά ἐντυπωσιακά λόγια γιά νά συνεπάρουν τά πλήθη. Πολλοί μάλιστα
ἀγωνιστές δέν μίλησαν ποτέ καί καθόλου. Ἔδωσαν ὅμως τό αἷμα τους!
Τά συγκλονιστικά μεγάλα, ὅπως ὁ
Θεός, ἡ μάνα, ἡ πατρίδα, οἱ ἐθνικές
ἐπέτειοι, ἔχουν ἀπό μόνα τους ὅλο
ἐκεῖνο τό μέγεθος καί τό μεγαλεῖο τοῦ
μοναδικοῦ, ἐκείνη τή λαμπυρίζουσα συναρπαστική ἁπλότητα.
Γι’ αὐτό ὅσο χτυπᾶ ἡ ἑλληνική καρδιά μας, εἶναι δεδομένο ὅτι ἡ 25η Μαρτίου, θά εἶναι ἡ 25η Μαρτίου μέ ὅ,τι κι
ἄν σημαίνει αὐτό γιά τόν ἑλληνισμό.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση.
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α. “Κατέβη ἡ βροχή καί ἦλθον οἱ
ποταμοί καί ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι καί
προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνη, καί
οὐκ ἔπεσε· τεθεμελίωτο γάρ ἐπί τήν
πέτραν”
(Ὅταν ἦλθε ἡ βροχή καί πλημμύρισαν τά ποτάμια καί φύσηξαν οἱ
ἄνεμοι καί ἔπεσαν ὁρμητικά πάνω
σ’ ἐκεῖνο τό σπίτι, δέν γκρεμίστηκε,
γιατί εἶχε θεμελιωθεῖ πάνω στό
βράχο).
Ματθ. η΄25.
β. Ποιός βασιλιάς ξεκινάει νά
κάνει πόλεμο μέ ἄλλον βασιλιά,
χωρίς πρῶτα νά καθήσει νά σκεφθεῖ ἄν μπορεῖ μέ δέκα χιλιάδες
ἄνδρες ν’ ἀντιμετωπίσει αὐτόν πού
τοῦ ἐπιτίθεται μέ εἴκοσι χιλιάδες;
Λουκ.ιδ΄31
γ. Φροντίζουμε οἱ ἀποφάσεις μας
νά εἶναι σωστές καί ἀπέναντι στόν
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κύριο, ἀλλά καί ἀπένατι
στούς ἀνθρώπους.
Β΄ Κορ. η΄21
δ. Προετοιμάστηκα κατάλληλα καί δέν κλονίστηκα στήν ἀπόφασή μου
νά φυλάξω τίς ἐντολές Σου,
Κύριε.
Ψαλμ. ΙΙ8,60
ε. Τά μυρμήγκια, στά
ὁποῖα δέν ὑπάρχει δύναμη,
ἐτοιμάζουν ἀπό τό καλοκαίρι τήν τροφή τους.
Παρμ. κδ΄25
στ. Ἡ διόρθωση τοῦ
κακοῦ νά γίνεται προτοῦ
νά λάβουμε πείρα αὐτοῦ.
ἱερός Χρυσόστομος,
ΕΠΕ 34, 144.
ζ. Αὐτό εἶναι τό χαρακτηριστικό τοῦ προνοητικοῦ γιατροῦ, νά μήν
θεραπεύει μόνον τίς τωρινές ἀρρώστιες, ἀλλά νά
προφυλάσσει τόν ἄρρωστο
καί ἀπό τίς μελλοντικές.
ἱερός Χρυσόστομος,
ΕΠΕ 26, 156
η. “Ποίησόν με προνοεῖν καί ποιήσω σέ πλουτεῖν”.
Βυζαντινό λόγιο
θ. “Τῶν φρονίμων οἱ
παῖδες, πρό τῆς πείνης τά
ὄψα”.
Βυζαντινό λόγιο
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ι. Ὁ Κύριος δέν ἀποτρέπει ἀπό τήν
προνοητικότητα, ἀλλά ἀπό τήν μέριμνα, ἡ ὁποία περισπᾶ καί βασανίζει.
Παναγιώτης Τρεμπέλας,
Ὑπόμνημα, Ματθ. στ΄26
ια. “Πρόνοιαν τίμα”.
Σωσιάδη Ὑποθῆκες ἑπτά σοφῶν
ιβ. Ἐκεῖνο πού πρόκειται νά κάνεις, μήν τό προλέγεις, γιατί ἄν ἀποτύχεις, θά γελοιοποιηθεῖς.
Πιττακός
ιγ. Ἔργο τῶν συνετῶν ἀνθρώπων
εἶναι, πρίν συμβοῦν τά δυσάρεστα
πράγματα, νά προνοοῦν πῶς νά μή
συμβοῦν καί τῶν γενναίων καθῆκον
εἶναι, νά τά ἀντιμετωπίζουν μέ θάρρος καί νά τά ἐπαναφέρουν στή θέση
τους.
Πιττακός
ιδ. Οἱ συνετοί πρέπει προηγουμένως νά βλέπουν ἀπό μακριά τά πράγματα πρίν τά ἐπιχειρήσουν.
Αἴσωπος
ιε. Καλύτερα νά σκέφτεσαι πρίν
ἀπό τίς πράξεις, παρά ὕστερα νά μετανοεῖς.
Δημόκριτος
ιστ. Κανένα κέρδος δέν εἶναι τέτοιο ἀπό τή φύση του γιά τούς
ἀνθρώπους νά τό ἀποκτήσουν σάν
καλύτερο ἀπό τήν προνοητικότητα.
Σοφοκλέους Ἡλέκτρα 1015
ιζ. Μέ τήν ἐπιθυμία ἐλάχιστα
πράγματα ἐπιτυγχάνονται, ἐνῶ μέ
τήν προνοητικότητα πάρα πολλά.
Θουκυδίδης.
ιη. “Κάλλιον τό προλαμβάνειν ἤ τό
θεραπεύειν”.
Ἱπποκράτης
ιθ. Καί αὐτό εἶναι ἐπίδειξη
ἀνδρείας, ἡ προνοητικότητα.
Εὐριπίδης, Ἱκέτιδες 510
κ. Ὁ ἄρχοντας δέν πρέπει νά ὑπερέχει τῶν ὑπηκόων του στίς ἀνέσεις,
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ἀλλά στήν προνοητικότητα καί τή φιλοπονία.
Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία,
α΄ 6, 8
κα. Νά μήν περιμένεις ποτέ νά
ἐξοικονομεῖς τά ἀναγκαῖα τήν τελευταία στιγμή, ὅταν σέ σφίξει ἡ ἀνάγκη.
Ἀλλά ἴσα-ἴσα ὅταν ἔχεις τήν εὐχέρεια,
τότε νά παίρνεις τά μέτρα σου, πρίν
σοῦ λείψουν.
Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία,
α΄, 6, 14
κβ. Σκέψου πρίν ἀπό τίς πράξεις
σου, γιά νά μήν συμβοῦν πράγματα
ἀνόητα.
Πυθαγόρας
κγ. Ἐκεῖνοι πού διεξάγουν ὀρθά
τόν πόλεμο, δέν ἀκολουθοῦν τά γεγονότα, ἀλλά προπορεύονται ἀπό αὐτά.
Δημοσθένης
κδ. Ἡ ἀπρονοησία γιά πολλούς
εἶναι αἰτία συμφορῶν.
Μένανδρος
κε. Τίποτε δέν προέρχεται ἀπό τήν
τύχη, ἀλλά ὅλα εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς
ὀρθῆς σκέψης καί τῆς προνοητικότητας.
Πλούταρχος
κστ. Πρίν μπεῖς σ’ ἕνα μέρος, σκέψου ἀπό ποῦ θά βγεῖς.
Σααδί
κζ. Ὅποιος τά στερνά μετρᾶ, προτοῦ κοντά σιμώσει, αὐτός δέν μπορεῖ
ποτέ νά στερνομετανιώσει.
Βιτσέντζος Κορνάρος
κη. Γιά νά μπορέσει κανείς νά πορευτεῖ στή ζωή, καλό εἶναι νά ἐφοδιαστεῖ μέ μεγάλα ἀποθέματα προνοητικότητας καί ἐπιείκειας. Μέ τά
πρῶτα θά φυλαχτεῖ ἀπό ζημιές καί
ἀπώλειες καί μέ τά δεύτερα ἀπό τσακωμούς καί προστριβές.
Σοπενχάουερ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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“Ζεσταίνουν καί φέτος τίς μηχανές τῶν τρακτέρ” (Ἡ ἘΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 19-1-17)
Περιοδικότητα φυσικοῦ φαινομένου προσλαμβάνουν οἱ κινητοποιήσεις
τῶν ἀγροτῶν. Γιατί; Παλαιά καί ἄλυτα ἤ
νέα προβλήματα; Θά κοπεῖ πάλι ἡ
χώρα σέ δύο ἤ περισσότερα μέρη;
“Ἡ ἑλληνική γλῶσσα μπαίνει στά
ρωσικά σχολεῖα” (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ 20-1-17).
Ἐνῶ στήν πατρίδα μας ὑποβαθμίζεται, διαβάλλεται, νοθεύεται, φθείρεται,
πολεμεῖται. Ἕνα ἀπό τά βασικά στοιχεῖα
τῆς ἐθνικῆς μας ταυτότητας!
“Σκόνη οἱ ἀρχαιότητες στήν Παλμύρα” (Η ΑΥΓΗ 21-1-17)
Ἡ κακοήθεια τοῦ ἀνθρώπου ἐκδηλώνεται ἀπό ἀρχαιοτάτους χρόνους
μέχρι σήμερα ἐναντίον δημιουργημάτων πολιτισμοῦ. Ἀπό τούς Πέρσες,
στήν ἀρχαία Ἑλλάδα μέχρι τούς κομμουνιστές στόν Ἱσπανικό Ἐμφύλιο. Στό
Ἰράκ ἀπό Νατοϊκούς μέχρι τούς Τζιχαντιστές.
“Ἑλληνόπουλα “αἰχμάλωτα” στό
Διαδίκτυο. Πρῶτα σέ ἐξάρτηση στήν
Ε.Ε.” (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 22-1-17)
Δέν εἶναι ὁ μόνος χῶρος ὅπου γινόμαστε δοῦλοι τῶν τεχνολογικῶν ἐπιτευγμάτων μας. Ποιοί ἔχουν τά
πραγματικά ἐφόδια νά ἐμπνεύσουν
στά παιδιά μας πνευματική ἐλευθερία;
Αὐτή θέλει ἀρετή καί τόλμη!
“Παυλόπουλος: Ἡ οἰκονομία ὑπηρετεῖ τόν Ἄνθρωπο καί ὄχι ὁ Ἄνθρωπος τήν οἰκονομία” (ΤΟ ΠΑΡΟΝ
22-1-17).
Μέ τήν πνευματική διαστροφή πού
ἔχουμε ὑποστεῖ ἔχουν ἀντιστραφεῖ
ὅροι καί σχέσεις!
“ Ὅποιος κοιμᾶται στή δημοκρατία, ξυπνᾶ στή δικτατορία” (ΤΑ ΝΕΑ 231-17).
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“Ἡ Εὐρώπη σέ δίνη... Τράμπ.
Φόβοι γιά ρῆγμα στήν παραδοσιακή
συμμαχία ἀνάμεσα στίς δύο ὄχθες
τοῦ Ἀτλαντικοῦ” (ἘΘΝΟΣ 24-1-17).
Ἡ λογική τῶν συμφερόντων θά κατανικήσει τούς φόβους. Αὐτή πάντα κατισχύει!
“Ἐθνική τραγωδία. Οἱ τρεῖς στούς
τέσσερις θέλουν νά μεταναστεύσουν” (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 25-1-17)
Τόσο ἀβίωτη ἔχει γίνει ἡ ζωή μας
στήν πατρίδα μας πού λαός καί ἡγέτες
καταντήσαμε ζητιάνοι δανείων, σκλάβοι ἀδίστακτων δανειστῶν.
“Οἱ δασικοί χάρτες στή Μεσσηνία
ἀποκαλύπτουν λάθη καί καταπατήσεις” (ΘΑΡΡΟΣ 26-1-17)
Ὁ δημόσιος πλοῦτος ἀνυπεράσπιστος στήν ἀνευθυνότητα τῶν ὑπευθύνων, στή βουλιμία τῶν ἀρπακτικῶν!
“Μόνη λύση ἡ ἐνιαία καί ἀνεξάρτητη Κύπρος” (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 26-1-17)
Αὐτή ἔπρεπε ἀταλάντευτα καί ἀνυποχώρητα νά ἐπιδ ιώκουμε ἀπό τό
1974.
“Πήγαινε, παιδί μου, στό ἐξωτερικό, ἐδῶ χρειάζονται κομματικά
ἔνσημα” (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 27-1-17)
Ἡ ἀναξιοκρατία καί κομματοκρατία
ἀδικοῦν ἄξιους, κοινωνία, κράτος,
Ἔθνος!
“Αὐθαίρετα πάνω ἀπό 9.500 κτίρια
τοῦ Δημοσίου. Στή μακρά λίστα νοσοκομεῖα, σχολεῖα, πανεπιστήμια, γραφεῖα κ.ἄ. περιλαμβανομένων καί τῶν
Ὀργανισμῶν Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης”
(ΤΟ ΒΗΜΑ 29-1-17)
Τό Δημόσιο σύρει τόν χορό τῆς παρανομίας!
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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“Θέλει ἀρετή καί τόλμη ἡ ἐλευθερία”! Τό ποιόν τῶν θεσμῶν ἐξαρτᾶται
ἀπό τό ἦθος μας. Καί πάντα ἀπαιτεῖται
ἐπαγρύπνηση.
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ΤΑΡΤΟΥΦΟΣ

Ἡ κωμωδία αὐτή τοῦ κορυφαίου Γάλλου κωμωδιογράφου Μολιέρου (1622-1673) παρουσιάζεται στό θέατρο ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ σέ σκηνοθεσία
Αἰμιλίου Χειλάκη καί Μανώλη Δούνια.
Ὁ συγγραφέας πλάθει ἀριστοτεχνικά τόν Ταρτοῦφο ὡς προσωποποίηση τῆς ὑποκρισίας. Ἕνας
ξεπεσμένος ἐπαρχιώτης, εὐγενής, ὁ Ταρτοῦφος
ἔχει ἐπιτύχει νά ἐξαπατήσει τόν εὐεργέτη του
Ὀργκόν καί τή μητέρα του. Παρουσιάζεται θεοσεβής. Ὑποκρίνεται τόν ταπεινό, ὅτι ἔχει ἐπίγνωση τῆς ἁμαρτωλότητάς του, ὅτι εἶναι ἀνάξιος
τῆς ἀγάπης καί ἐκτιμήσεως τοῦ Ὀργκόν. Σάν
ἄλλος ἀσκητής φορᾶ τριχωτό χιτῶνα καί αὐτομαστιγώνεται. Διαδίδει ἐπιτηδείως ὅτι μοιράζει
σέ φυλακισμένους ἐλεημοσύνες πού τοῦ δίνουν.
Περνᾶ ὡς ἀσυμβίβαστος μέ τήν ἁμαρτία. Σάν
γνήσιος Φαρισαῖος κρίνει αὐστηρά τούς ἄλλους.
Προσποιεῖται τόν συγχωρητικό καί μεγαλόψυχο
ἔναντι τοῦ γιοῦ τοῦ Ὀργκόν πού τοῦ τόν ξεσκεπάζει. Καμώνεται ὅτι δέν θέλει νά δεχτεῖ τήν δωρεά τῆς περιουσίας τοῦ Ὀργκόν. Στήν προσπάθειά του νά καταστήσει ἐρωμένη του τήν γυναῖκα
τοῦ εὐεργέτη του φθάνει στή βλασφημία: “ἐνέδωσε στόν ἔρωτα αὐτόν ἀπό φώτιση τοῦ Θεοῦ”.
Ἡ πανουργία καί ὑποκρισία του βρίσκουν
πρόσφορο ἔδαφος στήν εὐπιστία καί ἀκρισία
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τοῦ Ὀργκόν καί τῆς μητέρας του
κυρίας Περνέλ. Ὁ Ταρτοῦφος καλοπερνᾶ μέ καθημερινό βασιλικό
φαγοπότι στό ἀρχοντικό τοῦ
Ὀργκόν. Ἀπολαμβάνει τήν ἐκτίμηση καί σεβασμό του. Ἀσκεῖ κάποια ἐξουσία στό ὑπηρετικό προσωπικό. Μέ συμβόλαιο θά πάρει
ὡς δωρεά ὅλη τήν περιουσία τοῦ
Ὀργκόν και θά νυμφευθεῖ τήν κόρη
του Μαριάννα. Δέν τοῦ φθάνουν
ὅλα αὐτά. Ἐκμεταλλευόμενος τήν
τυφλή ἐμπιστοσύνη τοῦ οἰκοδεσπότη του, πολιορκεῖ ἐρωτικά τήν
γυναῖκα του Ἐλμίρα. Ἀλλά οἱ σύζυγοι συνεργάζονται καί ἀφαιροῦν
τό προσωπεῖο τοῦ ἀπατεῶνα, πού
τά χάνει ὅλα καί τιμωρεῖται δεόντως.
Τό κωμικό στοιχεῖο ἀναβλύζει
ἀπό τίς περιγραφές τῆς ὑπερέτριας Ντορίν, τούς ἰσχυρισμούς
τῆς κυρίας Περνέλ καί τοῦ Ὀργκόν,
θύματα πλάνης, τούς λόγους καί
τίς ἐνέργειες τοῦ Ταρτούφου καί
ἄλλα.
῾Ὁ ᾽Ὁργκόν πέφτει ἀπό τά σύννεφα. Ἀπό τήν χονδροεδῆ εὐπιστία
περνᾶ στό ἄλλο ἄκρο, στήν δυσπιστία, στήν προκατάληψη ἔναντι
τῶν εὐσεβῶν ἀνθρώπων. Μέ τό
στόμα τοῦ Κλεάνθη ὁ Μολιέρος
τοῦ ἐπισημαίνει ὅτι αύτό εἶναι
γνώρισμα τῶν ἀθέων καί ὅτι δέν
λείπουν οἱ πραγματικοί πιστοί.
“...τίποτε δέν εἶναι πιό χυδαῖο
ἀπό τούς φαρισαϊσμούς” ἀλλά ἡ
“γνήσια πίστη ἀξίζει τόν σεβασμό
μας”.
ΝΙΚὉΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ὁ πλανήτης μας διέρχεται μία ἀπό τίς πλέον
χαοτικές περιόδους, τόσο σέ γεωπολιτικό ἐπίπεδο,
ὅσο καί σέ κοινωνικοπολιτικό. Εἶναι πάρα πολύ δύσκολο νά ἀνταποκριθεῖ ἕνας ἐνήλικας σέ αὐτόν τό νέο
χαοτικό κόσμο. Καί ἀκόμη περισσότερο ἕνας ἔφηβος, πού βρίσκεται ἀκόμα στή διαδικασία τῆς δημιουργίας καί συμπλήρωσης τῆς ἐνήλικης
προσωπικότητας.
Οἱ γονεῖς βρίσκονται ἀντιμέτωποι μέ δύο μεγάλες καί ἀντιτιθέμενες παραμέτρους. Ἡ πρώτη
ἀφορᾶ τήν προσωπική τους ἀδυναμία νά κατανοήσουν ἄμεσα αὐτόν τόν νέο κόσμο καί νά προσαρμοστοῦν σέ αὐτό καί ἡ δεύτερη εἶναι ἡ δυσκολία πού
ἀντιμετωπίζουν νά καταλάβουν καί νά στηρίξουν τόν
ἔφηβο, καθώς ἔχουν ὡς πρότυπο τόν παλαιό δικό
τους κόσμο καί ὄχι τόν κόσμο μέσα στόν ὁποῖο ζεῖ
καί ἀναπτύσσεται ὁ ἔφηβος.
Ἀξίζει νά σταθοῦμε περισσότερο καί νά παρατηρήσουμε μέ προσοχή τό σύγχρονο κοινωνικό
τοπίο. Ἡ σύγχρονη κοινωνία δέν εἶναι πλέον ὁμοιογενής ἀλλά πολυσύνθετη, πολύχρωμη, πολυεθνική, ἀνταγωνιστική, ἀκόμα καί συγκρουσιακή.
Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, γινόμαστε δέσμιοι λόγω τῶν
ἐπιθυμιῶν, πού ὁ ἔξυπνος μηχανισμός τῆς διαφήμισης συνεγείρει. Ἐπίσης, μέ τή σύγχρονη τεχνολογία, ὁ ἔφηβος μπορεῖ νά ἔχει πρόσβαση σέ κάθε
εἴδους πληροφόρηση, χωρίς καν οἱ γονεῖς νά τό
γνωρίζουν ἤ νά μποροῦν νά ἐπέμβουν, καί ἀκόμα,
τό πιό σοβαρό, σέ πολλές περιπτώσεις χωρίς οἱ ἴδιοι
οἱ γονεῖς νά εἶναι ἐξοικειωμένοι μαζί της.
Ἡ λέξη κλειδί στό θέμα πού ἐξετάζουμε εἶναι ἡ
κριτική σκέψη. Αὐτήν τήν ἀναγκαιότητα πρέπει νά
τήν ἐνστερνιστοῦν πρῶτα οἱ ἴδιοι οἱ γονεῖς καί, ἐν
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ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

συνεχείᾳ, ὀφείλουν νά μάθουν τά παιδιά τους νά ἐπεξεργάζονται κάθε ἐπιθυμία τους, ὥστε νά μή γίνονται θύματα τοῦ
ἀνεξέλεγκτου καταναλωτισμοῦ.
Θά μπορούσαμε νά προτείνουμε κάποιες συγκεκριμένες
πολιτικές συμπεριφορᾶς πού πρέπει νά ἀκολουθοῦν οἱ γονεῖς:
Νά εἶναι ἰδιαίτερα ψύχραιμοι στήν ἐπικοινωνία τους μέ
τούς ἐφήβους. Ὁποιαδήποτε ἀντιδραστική, ἕως ἐχθρική
συμπεριφορά, ἐκ μέρους τῶν γονιῶν ἔχει πάντα πολύ δυσάρεστα καί ἀνεπιθύμητα ἀποτελέσματα.
Νά δείχνουν σεβασμό στήν προσωπικότητά τους. Ὁ
ἔφηβος εἶναι ὁ καινούργιος ἄνθρωπος καί ὡς τέτοιος πρέπει
νά ἀντιμετωπίζεται.
Νά ἐξασφαλίσουν ἕνα χῶρο, ὅπου δέ θά διακόπτεται
ἀπό ἄλλα πρόσωπα τῆς οἰκογένειας ἡ στιγμή τῆς ἐπικοινωνίας μαζί τους καί νά μιλοῦν μέ σιγανή καί σταθερή φωνή,
ἐφόσον προηγουμένως ἔχουν ἐλέγξει ὅτι δέν λειτουργοῦν
κάτω ἀπό τήν ἐπήρεια τοῦ θυμοῦ, τῆς ὀργῆς καί τῆς ἀπογοήτευσης.
Νά καθιερώσουν στιγμές οἰκειότητας καί νά τίς πλαισιώσουν μέ τή θέρμη τῆς οἰκογένειας, πολύ πρίν ἐμφανιστοῦν ἀπαράδεκτες ἤ παραβατικές συμπεριφορές.
Νά ἀφουγκραστοῦν ἔγκαιρα τίς κλίσεις τοῦ ἐφήβου, τά
ὄνειρά του, τίς ἐπιθυμίες του.
Νά ἀναγνωρίζουν τήν ἀνάγκη του γιά διασκέδαση καί
εὐχαρίστηση καί νά μήν ἐπισημαίνουν τή δική τους ἀφοσίωση στή μελέτη, διότι τότε ἦταν ἄλλες ἐποχές.
Τά παραπάνω εἶναι ἁπλές συμβουλές σωστῆς συμπεριφορᾶς, χωρίς νά σημαίνει ὅτι ὁ καθένας μας δέν μπορεῖ νά
ἐφεύρει δικούς του τρόπους συνάφειας μέ τούς ἐφήβους.
Ὅπως φροντίζουμε γιά τήν ὑγεία, τή φυσική τους κατάσταση, τήν ἀσφάλειά τους, τό ἴδιο καί περισσότερο, πρέπει
νά νοιαζόμαστε γιά τό βαθύτερο ψυχικό τους κόσμο, ὁ
ὁποῖος ἀκριβῶς τώρα, στό στάδιο τῆς ἐφηβείας, βρίσκεται
σέ μία σοβαρή μεταβατική φάση.
Οἱ γονεῖς πρέπει νά ποῦν στά παιδιά τούς «Σταμάτα
καί σκέψου». Οἱ ἔφηβοι, γιά νά μεγαλώσουν, ἐπιδιώκουν
νέα πράγματα πού ἐμπεριέχουν κίνδυνο. Χρειάζεται μία συνειδητή προσπάθεια ἀπό τούς ἐφήβους, γιά νά μάθουν πῶς
νά βάλουν φρένο στόν ἐγκέφαλό τους.
Καταρρίψτε τό μύθο τοῦ «ὅλοι τό κάνουν». Πεῖτε τους
ὅτι, ὄχι μόνο δέν τό κάνουν, ἀλλά παραπλανοῦν τούς ἄλλους
ὅτι τό κάνουν. Πρέπει ἐπίσης νά μάθουν νά λένε «ὄχι». Ἄν
συμβεῖ κάτι ξαφνικά, ὁ ἔφηβος μπορεῖ νά πεῖ ἁπλῶς «ὄχι
τώρα». Αὐτή ἡ ἀντιμετώπιση ἐμπεριέχει τό σαφές μήνυμα
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25η Μαρτίου εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς ἑλληνικῆς μεγαλουργίας τήν ὁποίαν ὅλος ὁ
ἐντός καί ἐκτός ἑλληνισμός ἑορτάζει καί πανηγυρίζει μέ ἐθνικήν συγκίνηση καί ἀκράτητον ἐνθουσιασμόν.
Εἶναι ἡ ἡμέρα ἡ ὁποία ὅσος χρόνος καί
ἄν περάσει θά παραμένει ἐσαεί, φωτιζομένη
ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τοῦ παγκόσμιου θαυμασμοῦ καί θά ἀποτελεῖ δι’ ὅλους τούς
Ἕλληνας ἑορτήν ἑορτῶν καί πανήγυριν πανηγύρεων.
Κατά τήν ἡμέραν αὐτήν τό 1821 ὁ αὐτός
Ἄγγελος πού προσέφερε εἰς τήν Παρθένον
λευκόν κρῖνον, προσέφερε καί πυρίνην ρομφαίαν εἰς τήν στενάζουσα καί ὑπόδουλον
Ἑλλάδα λέγων πρός αὐτήν Ἑλλάς ἀνάστα
χαῖρε. Ἦλθε ἡ ὥρα πλεόν ὅπως ἀπαλλαγεῖς
τῶν δεσμῶν σου καί ἐλευθερωθεῖς ἀπό τόν
δυσβάστακτον τῆς δουλείας σου ζυγόν ὑπό
τόν ὁποῖον ἐπί τεσσάρας αἰῶνες ἐστέναζες.
Καί ἄλλοτε ἡ ἔνδοξη καί ὑπερήφανη
Ἑλλάδα, ἡ διδάξασα τόν κόσμον καί διασώσασα παντοῦ ἀνά τόν κόσμο τά φῶτα τῆς
προόδου καί τοῦ πολιτισμοῦ περιέπιπτε σέ
βαθύ σκοτάδι δουλείας.
Ἡ Ἑλλάς ἡ βασίλισσα τοῦ πνευματικοῦ
κόσμου βρέθηκε ξαφνικά κάτω ἀπό τά πόδια
τοῦ κατακτητοῦ ὡς δούλη περιφρονημένη.

Ἡ κατάσταση αὐτή τῆς δουλείας διήρκεσε δυστυχῶς περίπου τέσσαρας αἰῶνες.
Ἡ Ἑλλάς ἐφαίνετο ὅτι εἶχε πλέον ἐξαφανισθῆ
ἀπό τό πρόσωπο τῆς γῆς. Ἐφαίνετο ὅτι εἶχε
τελείως καταποντιστεῖ ἀπό τά κύματα τῆς
ἱστορίας ὅπως τόσοι ἄλλοι λαοί καί ὅτι παρέμενε μόνο ὡς μία ἱστορική καί γεωγραφική
ἔννοια. Πόσον ὅμως ἠπατήθησαν καί πόσο
ἐπλανήθησαν διότι δέν ἀποθνήσκουν εὔκολα
οἱ λαοί ἐκεῖνοι τούς ὁποίους ἐμπνέει καί θερμαίνει αἰώνων δόξα, παραδόσεις εὐγενεῖς καί
ἰδεώδη μεγάλα. Καταστρέφονται καί ἀποθνήσκουν οἱ λαοί πού δέν ἔχουν ἱστορίαν καί
ἐθνικά ἰδανικά. Ὄχι ὅμως καί οἱ Ἕλληνες
πού ἔχουν καί διαθήκην ἱεράν γραμμένη μέ
αἷμα ἡρώων.
Χωρίς αὐτόν τόν ξεσηκωμόν πού ἔκαμαν
οἱ πατέρες μας πολεμώντας πιστοί εἰς τάς
παραδόσεις τῶν Θερμοπυλῶν καί τοῦ Βυζαντίου, ἕνας ἐναντίον ἑκατό, πεζοί ἐναντίον
καβαλλαρέων, κλεφτουριά ἐναντίον ὀργανωμένων στρατῶν, μπουρλότα ἐναντίον
ναυαρχίδων θά εἴμαστε ἀκόμη σήμερα ὑπανάπτυκτοι, ταπεινωμένοι ραγιάδες.

ὅτι «θά κάνω ὅ,τι θέλω, ὅταν τό θέλω καί ὄχι, ὅταν
κάποιος ἄλλος τό θέλει»! Δίνει τό στίγμα τοῦ δυνατοῦ χαρακτήρα καί ὄχι αὐτοῦ πού «ἄγεται καί φέρεται».
Ἐξηγεῖστε στά παιδιά ὅτι εἶναι ἐπικίνδυνο «νά
κάνουν κεφάλι» μέ φάρμακα πού ἔχει γράψει ὁ γιατρός γιά διάφορες αἰτίες, ὅπως ὁ βήχας, ἡ γρίπη καί
ἄλλα. Τονίστε τους πόσο πολύτιμο εἶναι τό σῶμα
τους καί ὁ ἐγκέφαλός τους καί ὅτι δέν ἀξίζει νά πάρουν ἕνα τέτοιο ρίσκο.
Πρέπει ἐπίσης νά καταλάβουν ὅτι τό ποτό μπορεῖ νά καταστρέψει τόν ἐγκέφαλό τους καί ὁ ἀριθμός
18 δέν ἔχει ἐπιλεγεῖ τυχαία, γιά νά ἀποτελέσει τό
ἐπιτρεπόμενο ὅριο γιά ἐνηλικίωση, γιά κατανάλωση

οἰνοπνευματωδῶν ποτῶν, γιά ὁδήγηση κλπ.
Οἱ ἔφηβοι πρέπει νά εἶναι σίγουροι ὅτι ὁ καθένας κάνει λάθη καί ὅτι οἱ ἴδιοι μπορεῖ νά χρησιμοποιήσουν τά δικά τους λάθη, γιά νά μάθουν. Μιλῆστε
τους γιά τά δικά σας νεανικά λάθη, ἀπό τά ὁποία,
ὅμως, ἀντλήσατε μαθήματα ἐπιφύλαξης, σοβαρότητας καί σοφίας.
Τελικά, ὁ σπουδαιότερος κρίκος μεταξύ γονιῶν
καί ἐφήβων εἶναι τό συναίσθημα, ἡ ἀγάπη. Γι’ αὐτό:
Ἐκφράστε τά συναισθήματά σας. Πεῖτε «σ’
Ἀγαπῶ!». Κρατῆστε τούς ἐφήβους κάτω ἀπό τήν
εὐλογία τοῦ Θεοῦ, μέσα ἀπό τό δικό σας παράδειγμα. Καί εἶναι βέβαιο ὅτι Ἐκεῖνος θά φρουρήσει
τή ζωή τους καί θά διασφαλίσει τά διαβήματά τους!
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ΣΧΟΛΕΙΟ: ΔΙΑΦΘΟΡΕΙΟ...

Δυστυχῶς βιώνουμε ἕνα τραγικό κατάντημα στήν ἐποχή μας. Παρακολουθοῦμε μέ
πόνο, ὀδύνη καί ἀποτροπιασμό νά γκρεμίζονται βασικοί θεσμοί τῆς ζωῆς τοῦ τόπου
μας καί νά ὑποβαθμίζονται παντελῶς. Ἕνας
θεσμός ποῦ καταρρακώνεται εἶναι καί αὐτός
τοῦ σχολείου. Ἀνακατατάξεις περίεργες, ταραχή στήν ἐκπαιδευτική κοινότητα, παιδιά
μεταναστῶν στά σχολεῖα μέ ἀπώτερο στόχο
τήν ἀλλοίωση τοῦ ἑλληνορθοδόξου φρονήματος στά παιδιά μας, μάθημα θρησκειολογίας καί ὄχι θρησκευτικῶν καί ἄλλες
ἀντί-ἐκπαιδευτικές ἐνέργειες. Ἀλλά κι αὐτό
τό τελευταῖο τερατούργημα; Θεματική ἑβδομάδα, ποῦ θά περιλαμβάνει ἑνότητα γιά τίς
«ἔμφυλες ταυτότητες». Πραγματικά «βόμβα
μεγατόνων» στίς ἀθῶες παιδικές ψυχές.
Λίγο πιό ἀναλυτικά… Ἔστειλε τό Ὑπουργεῖο Παιδείας ἀπό τόν μῆνα Δεκέμβριο ἐγκύκλιο στά Γυμνάσια τῆς χώρας, μέ τόν
χαρακτήρα τοῦ ἐπείγοντος μάλιστα, ὅπου
ὁρίζει νά διενεργηθεῖ Θεματική Ἑβδομάδα
ὑπό τόν γενικό τίτλο «Σῶμα καί Ταυτότητα».
Τό πρόγραμμα θά ἔχει 3 ἑνότητες (Διατροφή,
Ἐθισμός-Ἐξαρτήσεις καί Ἔμφυλες Ταυτότητες). Τά μέν δύο πρῶτα εἶναι πράγματι
χρήσιμα γιά τήν ζωή τῶν παιδιῶν, ἀλλά τό
τρίτο; Ἀναφέρεται χαρακτηριστικά στήν
σχετική ἐγκύκλιο ὅτι θά ἀποδομηθοῦν τά
στερεότυπα γύρω ἀπό τά θέματα τῶν σχέσεων τῶν δύο φύλων. Δηλαδή θά ἀναπτυχθοῦν στά παιδιά μας ἔννοιες γύρω ἀπό τήν
ὁμοφυλοφιλία, τήν τρανσφοβία καί ὅτι
ὑπάρχουν κι ἄλλες μορφές σχέσεων μεταξύ
ἀνδρῶν καί γυναικών, καθώς καί ἄλλοι τύποι
οἰκογένειας· μέ δύο πατέρες ἤ δύο μητέρες.
Παράλληλα θά πραγματοποιηθοῦν ἐνημερώσεις σέ γονεῖς καί ἐκπαιδευτικούς.
Ἀλήθεια ποιός ἐπιστήμονας ἤ σοβαρός
ἄνθρωπος ἔκρινε ὅτι μποροῦν νά διδαχθοῦν
τέτοιες ἔννοιες σέ παιδικές καί ἐφηβικές ψυχές; Εἶναι ἐπιστημονικά κατοχυρωμένο ἕνα
τέτοιο «ἐκπαιδευτικό» ἀντικείμενο; Καί
ὅποιοι τό πρότειναν σέ ποιά Πανεπιστήμια
τό διδάχθηκαν; Μήπως σέ χώρους πού καθοδηγοῦνται ἀπό τήν Παγκοσμιοποίηση καί
τή Νέα Τάξη Πραγμάτων; Σαφῶς καί δέν
ἀποτελεῖ σοβαρή ὑπόθεση διδασκαλίας ἕνα

τέτοιο πρόγραμμα. Πῶς τολμᾶτε κύριοι ὑπεύθυνοί τῆς ἐκπαιδευτικῆς πολιτικῆς νά βομβαρδίζετε τά παιδιά μέ στάσεις καί ἔννοιες
ζωῆς, πού ἀκόμη κι ἕνας ἐνήλικας θά ἔπρεπε
νά ντρέπεται νά τίς ἀκούει καί νά τίς συζητᾶ;
Πῶς τολμᾶτε νά προτείνετε στά παιδιά, ποῦ
δέν ἔχουν ἀναπτύξει τόν διανοητικό καί συναισθηματικό τους κόσμο, καί ὡς ἐκ τούτου
εἶναι πιό εὐάλωτα, νά διαλέξουν τό κοινωνικό
τους φύλο; Ἄν ἐπιθυμοῦν νά εἶναι ἄνδρες ἤ
γυναῖκες, παρά τό βιολογικό τους φύλο, ὅπως
γεννήθηκαν δηλαδή; Γιατί νά γκρεμίζεται
μέσα στίς παιδικές ὑπάρξεις ἡ ὀντολογική
τους ὑπόσταση; Πουθενά δέν ἀναφέρει ἡ
πραγματική ψυχολογία, ὄχι ἡ πληρωμένη καί
ὑποκειμενική, ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία δέν εἶναι
ἀσθένεια. Ἀντιθέτως θεωρεῖται ὡς ψυχικό
νόσημα. Θά διδάξουμε τήν νομιμοποίηση
παθῶν ἀντιθέτων στό Νόμο τοῦ Θεοῦ; Μέ
ποιό δικαίωμα; Γιατί παραθεωρεῖται ἡ γνώμη
τῶν γονέων, οἱ ὁποῖοι καί ἔχουν ἀποκλειστική εὐθύνη γιά τήν ἀγωγή τῶν παιδιῶν
τους;
Ποιός θά μαζεύει τά ψυχικά συντρίμμια
τῶν παιδιῶν μετά; Ποιός θά τά συγκρατεῖ
ἀπό ἠθικές παρεκτροπές ἤ τίς σεξουαλικές
παρενοχλήσεις, πού θά προκύψουν, ὅπως
σημειώθηκε σέ ἀντίστοιχο ἐγχείρημα στήν
Κύπρο; Καί ποιοί θά διδάξουν στά παιδιά τέτοια εὐαίσθητα θέματα, πού δέν ἀντέχει μιά
ἀθώα παιδική ψυχή νά σηκώσει; Μήπως
ἄνθρωποι μέ σχετικά πάθη; Τότε «ἡ ἐσχάτη
πλάνη θά εἶναι χείρων της πρώτης» καί φοβούμαστε ὅτι τά πράγματα θά γίνουν ἀνεξέλεγκτα. Κι ἄν θεριέψουν τά ἀνθρώπινα πάθη
σέ κάποιους διδάσκοντες καί ἔχουμε φαινόμενα παιδοφιλίας; Πρέπει νά σκεφτοῦμε
πολύ σοβαρά τίς συνέπειες! Νά μή παίζουμε
«ἐν οὐ παικτοῖς»! Ὀφείλουν νά ἀντιδράσουν
οἱ γονεῖς νηφάλια, εἰρηνικά, χωρίς μίσος,
ἀλλά μέ ἐπιχειρήματα, βάσει νομοθεσίας καί
νά ζητήσουν ἀπαλλαγή γιά τά παιδιά τους
ἀπ’ αὐτές τίς αἰσχρές διδασκαλίες!
Ἀπαιτεῖται ἐγρήγορση καί σωφροσύνη
γιά νά ἔχουμε σχολεῖα πραγματικά ἐκπαιδευτήρια γνώσεων καί ἤθους καί ὄχι σχολεῖο
διαφθορεῖο!
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΕΣΣΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821

NIKHTΑΡΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΒΑΣ

³

95

¥

¥

Μηνιαῖο περιοδικό
Ἑλληνορθόδοξης Μαρτυρίας
Ἰδιοκτήτης: Χριστιανική Στέγη Καλαμάτας
Βασ. Γεωργίου Α΄ 5 - 241 33 Καλαμάτα
Τηλ. 27210 23176-FAX: 27210 26478
K.K. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

020020

