«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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«Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου»

Δ

έν ἦταν στήν πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ὁ Ἀπόστολος Θωμᾶς.
Ὅσο κι’ ἄν τόν ἐβεβαίωναν οἱ δέκα Συμμαθητές του ὅτι τόν εἶδαν τόν Κύριο, τούς ἔδειξε
τίς πληγές τοῦ σώματος Του, ἔφαγε μαζί τους
(Λουκ. 24, 34-44), δυσπιστεῖ καί ἀναφωνεῖ
«ἐάν δέν ἰδῶ μέ τά μάτια μου τίς πληγές τῶν
καρφιῶν στά χέρια Του καί βάλω τό δάκτυλό
μου στά ἀποτυπώματά Του καί βάλω τό χέρι
μου στή πληγωμένη πλευρά Του, δέν θά πιστέψω» (Ἰω. 20, 24-25).
Μιά ἑβδομάδα περίμενε ὁ Θωμᾶς. Καί τήν
πρώτη τοῦ Σαββάτου (τήν Κυριακή), ἀργά
τό βράδυ συναθροίσθηκαν πάλι οἱ Μαθηταί
καί ὁ Θωμᾶς ἀνάμεσά τους. Κι ἐνῶ οἱ πόρτες
εἶναι κλεισμένες καί κλειδωμένες, παρουσιάζεται ὁ Ἰησοῦς ἀνάμεσά τους. Τούς δίνει τήν
εἰρήνη Του καί ἀπευθυνόμενος στό Θωμᾶ τοῦ
λέγει: «Φέρε τόν δάκτυλόν σου ὧδε καί ἴδε
τάς χεῖρας μου καί φέρε τήν χεῖρα σου καί
βάλε εἰς τήν πλευράν μου καί μή γίνου ἄπιστος ἀλλά πιστός» (Ἰω. 20, 25-27). Ἔκπληκτος ὁ Θωμᾶς ὁμολογεῖ «Ὁ Κύριός μου καί
ὁ Θεός μου» (Ἰω. 20, 28). Ἀποκτᾶ προσωπική αἴσθηση, ζεῖ τήν Ἀνάσταση, ὁμολογεῖ
ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὁ Θεός. Μέ τήν ἐμπειρία
αὐτή καί μέ τή Χάρι τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
κηρύσει τό Εὐαγγέλιο μέχρι τά βάθη τῶν
Ἰνδιῶν. Μεταφέρει τό ἄγγελμα τῆς Ἀναστάσεως ὡς προσωπικό βίωμα καί προσωπική
σχέση καί κοινωνία μέ τόν «Κύριο καί Θεό
Του». Βεβαιώνει τούς θέλοντας νά πιστέψουν
ὅτι Αὐτός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός καί τό ἐπισφραγίζει μέ τό μαρτύριό του.
Τό κήρυγμα τῶν Ἀποστόλων ἔχει ὡς κέντρο τήν ἄμεση σχέση καί τήν προσωπική τους
ἐμπειρία μέ τό πρόσωπο τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου.Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος θά διακηρύξει στό
Ἰουδαϊκό Συνέδριο «Οὐ δυνάμεθα ἡμεῖς ἅ
εἴδομεν καί ἠκούσαμεν μή λαλεῖν» (Πρ. 4,
20). Καί ἀλλοῦ στούς πιστεύσαντας θά πεῖ,
«οὐ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες
ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τήν τοῦ Κυρίου ἡμῶν
Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καί παρουσίαν, ἀλλ’
ἐπόπται γενηθέντες τῆς Ἐκείνου μεγαλειότη-
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τος» (Β΄ Πέτρ. 1, 16). Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης
ὁ Θεολόγος θά διακηρύξει «Ὅ ἑωράκαμεν καί
ἀκηκόαμεν ἀπαγγέλομεν ὑμῖν, ἵνα καί ὑμεῖς
κοινωνίαν ἔχητε μεθ’ ἡμῶν καί ἡ κοινωνία δέ
ἡ ἡμετέρα μετά τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ
αὐτοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (Α΄ Ἰω. 1,3).
Αὐτή ἡ σχέση, ἡ ἐμπειρία τοῦ γεγονότος
τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Θεοῦ, τοῦ παθόντος καί
ταφέντος καί ἀναστάντος Κυρίου, πού βιώνεται ἀπό τούς αὐτόπτες καί μάρτυρες Ἀποστόλους, μᾶς μεταδίδεται συνεχῶς μέσα στήν
Ἐκκλησία μας.
Ὅλοι οἱ Ἅγιοι, πού πίστεψαν μέ ὅλη τήν
καρδιά καί ἀγάπησαν τόν Θεό, εἶχαν βαθειά
αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Χριστοῦ στή ζωή
τους. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος βεβαιώνει τούς Μαθητάς Του καί ὅλους μας λέγοντας «Ἰδού ἐγώ
μεθ’ ὑμῶν εἰμί πάσας τάς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 28, 20).
Ὁ Θεός εἶναι καί παραμένει μαζί μας πάντοτε. Δέν μᾶς ἐπιβάλλει τήν παρουσία Του
καί τήν ἀγάπη Του. Δέν μᾶς ἀναγκάζει νά
εἴμαστε κοντά Του. Ἐπειδή εἶναι ἀγάπη σέβεται τήν ἐλευθερία μας. Μένει μαζί μας,
εἶναι παρών μέσα στόν κόσμο καί σώζει τόν
κόσμο διά τῆς Ἐκκλησίας Του. Δέν εἶναι ἡ
Ἐκκλησία ἕνας ἐγκόσμιος ὀργανισμός. Εἶναι
ἕνα σῶμα μέ κεφαλή της τόν Χριστό καί μέλη
ὅλους τούς βαπτισμένους χριστιανούς, ὅλους
τούς Ἁγίους καί ὅλους ἐμᾶς.
Πῶς ὅμως βιώνουμε, πῶς ζοῦμε τήν πραγματικότητα αὐτή; Ἡ Ἐκκλησία ἐκφράζεται
μέσα ἀπό τά ἅγια Μυστήρια. Ἰδιαιτέρως διά
τῆς Θ. Λειτουργίας. Ἐκεῖ λειτουργεῖ ὁ Χριστός. Καί ὅπου εἶναι ὁ Χριστός, ἐκεῖ εἶναι
ὅλοι οἱ Ἅγιοι, ὅλοι οἱ Ἄγγελοι καί ὅλοι οἱ πιστοί. Λειτουργεῖ Ἐκεῖνος καί μᾶς προσφέρει
τό Σῶμα Του καί τό Αἶμα Του, γιά νά μένει
μέσα μας, νά μᾶς ἁγιάζει, νά μᾶς θεώνει. «Ὁ
τρώγων μου τήν Σάρκα καί πίνων μου τό
Αἷμα ἐν ἐμοί μένει κἀγώ ἐν αὐτῷ». Γι’ αὐτό
καί ἡ ὁμολογία τῆς πίστεως εἶναι βιωματική,
ὑπαρξιακή καί φθάνει μέχρι τό μαρτύριο, εἶναι
καρπός κονωνίας μαζί Του.
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ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Σωτήρας Χριστός μεταδίδει
στούς οἰκείους Του τό πλήρωμα
τῶν ἀκτίστων ἐνεργειῶν τῆς Ἁγίας
Τριάδος. Χωρίς νά μερίζεται λόγω
τῆς διάκρισης οὐσίας καί ἐνεργειῶν.
Ὁ σκοπός τῆς ἐνσάρκωσης τοῦ
Θεοῦ πραγματοποιεῖται στή συνένωση τῆς θεοειδοῦς ψυχῆς τοῦ
ἀνθρώπου μέ τόν Σωτήρα Χριστό.
«Ἐσωματοποίησεν ἑαυτόν ὁ ἄπειρος
καί ἀπρόσιτος Θεός, ἵνα ὁ ἄνθρωπος
δυνηθῆναι ζωῆς θεότητος μετασχεῖν»
γράφει ὁ Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος.

Ὁ

Ἡ δομή τοῦ ἀνθρώπου
Ὁ ἄνθρωπος πλάστηκε «κατ’
εἰκόνα Χριστοῦ». Αὐτό τόν κάνει
νά εἶναι ὄν λογικό, δημιουργικό, κυρίαρχο, ἐλεύθερο καί ν’ ἀποτελεῖ
κατά κάποιον τρόπον ἀνακεφαλαίωση καί συνείδηση ὁλόκληρης τῆς
κτίσεως. Ὅσο ὅμως καί νά παρασύρθηκε ἀπό τήν ἁμαρτία, δέν
ἀλλοιώθηκε ὁλοσχερῶς ἡ ψυχοσωματική του ὀντότητα. Γι’ αὐτό δέν
παύει νά εἶναι πάντα «διδακτός
Θεοῦ». Μέ τήν ἐνανθρώπισή του ὁ
Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ «μεταλαμβάνει τῆς ἐμῆς σαρκός, ἵνα τήν
εἰκόνα σώσῃ καί τήν σάρκα ἀθανατίσῃ» γράφει ὁ ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος. Δηλαδή, ἐνανθρώπησε ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ γιά νά σώσει τή θεία
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εἰκόνα πού ὑπῆρχε στόν ἄνθρωπο
καί νά τόν κάνει ἀθάνατο. Ἔτσι
συγκεκριμενοποιεῖται ἡ χριστοποίηση τοῦ ἀνθρώπου καί ἡ ἐπαναφορά τῆς προσωπικότητός του
στήν κατά Θεό δομή της. Ἡ σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου συμπίπτει μέ τή
θέωση καί Χριστοποίησή του. Τό
μέτρο τῆς τελειότητας πρός τήν
ὁποία καλεῖται ὁ ἄνθρωπος, βρίσκεται στό Χριστό. Χριστοποιεῖται
ὁ ἄνθρωπος στό μέτρο πού ἀποκτᾶ
«νοῦν Χριστοῦ», καί «καρδίαν Χριστοῦ» (Ἐφεσ. 3,17). Μέ προδιαγραφές αὐτές τῆς χριστιανικῆς τελειότητας, ὁ ἀπόστολος Παῦλος δέν
περιορίζει τή Χριστοποίηση μέ κάποια ἐξωτερική εὐλάβεια καί συναισθηματική φόρτιση, ἀλλά καθορίζει
τά ὅρια τῆς πραγματικῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ἀποτελεῖ εὐλογία Θεοῦ
ἡ κατά τά τελευταῖα χρόνια ἐπανάκαμψη πρός τήν Ὀρθόδοξη πνευματικότητα καί τή στροφή πρός τήν
νηπτική καί πατερική θεολογία. Ἡ
πρόνοια τοῦ Θεοῦ ἔφερε τά πράγματα ἔτσι ὥστε νά διασωθεῖ ἡ
ὀρθόδοξη πνευματικότητα μέ τή λατρεία τῆς Ἐκκλησίας καί τόν ὀρθόδοξο μοναχισμό. Στήν ἀνακάλυψη
τῶν Πατέρων μας ὁδήγησαν κυρίως
οἱ Ρῶσοι θεολόγοι τῆς διασπορᾶς
Β. Λόσκυ, π. Γ. Φλωρόσφκυ, Μάγεντορφ καί ἄλλοι ἐπιφανεῖς θεολόγοι.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἁ

μαρτάνουμε, Κύριε, καί ἀ κ ο ύ -

κατεργάζεσθαι τό καλόν οὐχ εὑρίσκω

σ ι α . Ἡ ἀλλοτριωμένη θέλησή

(= λόγῳ ὅμως τῆς ἀλλοτρίωσης τῆς

σταθεῖ στούς πειρασμούς καί τίς ἐπιθέ-

ποιήσω τό καλό). Οὐ γάρ ὅ θέλω ποιῶ

μας δέν ἔχει τή δύναμη νά ἀντι-

σεις τοῦ κακοῦ καί τοῦ διαβόλου. Εὔκο-

λα ὑποκύπτει καί διαπράττει τό κακό

καί τήν ἁμαρτία. Πολλές φορές ἡ θέλησή

θέλησής μου, δέν μπορῶ νά πραγματο-

ἀγαθόν, ἀλλ’ ὅ οὐ θέλω κακόν τοῦτο
πράσσω» (Ρωμ. ζ΄ 18-19).

Ἐλευθέρωσε, Κύριε τή θέλησή μου

μας δέν προβάλλει καμιά ἀντίσταση,

(«ἄνες, ἄφες»), ὥστε νά διαπράττω μόνο

καί τήν ἁμαρτία. Καί αὐτό, Κύριε, εἶναι

ὕπαρξη καί τή ζωή μου καί συγχώρησε

γραψε ὁ ἀπόστολός σου Παῦλος: «Τό

«ἐν λόγῳ ἤ ἔργῳ ἤ κατά διάνοιαν, ἑκου-

ἀλλά παραδίδεται ἀμαχητί στό κακό

τό μεγάλο μας δράμα, ὅπως τό περιέ-

θέλειν παράκειταί μοι (= μοῦ ἔχεις
δώσει τό χάρισμα τῆς θελήσεως), τό δέ
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τό ἀγαθό, τό χρήσιμο καί ὠφέλιμο στήν

ὅσα μέ τήν ἀλλοτριωμένη θέλησή μου,

σίως ἤ ἀκουσίως», διέπραξα ἁμαρτήματα.

¥

Δ

υστυχῶς, στήν κοινωνία μας ὑπάρχουν
πολλά ἀπαράδεκτα φαινόμενα τά ὁποῖα τά
διαπιστώνουμε, τά βλέπουμε ἤ καί τά ὑφιστάμεθα καί τό χειρότερο ὑπνώττουμε καί δέν διαμαρτυρόμεθα γι’ αὐτά. Ἔτσι ὅμως παγιώνεται ἡ
κακή συμπεριφορά, μεταδίδεται ὡς μεταδοτική
νόσος στίς νεότερες γενιές καί ἡ παραβατικότητα καλπάζει καί καθίσταται ἀνεκτή.
Ὡστόσο αὐτά τά φαινόμενα δέν θά πρέπει
νά ἀφεθοῦν καί ἐπιφέρουν τήν πλήρη ἀνομία,
ἐκκοσμίκευση καί ἐκμηδένιση τῆς κοινωνίας. Ἡ
ἀλήθεια καί τό σωστό πρέπει νά λέγεται.
Ἰδού παρακάτω μερικά τέτοια ἀπαράδεκτα
φαινόμενα ἄξια προσοχῆς καί διορθώσεως.
α) Τόν τελευταῖο καιρό πολλές φορές σέ
δημόσιες ὑπηρεσίες, σέ καταστήματα ἤ γραφεῖα, ἀντί τόν ἱερέα νά τόν προσφωνοῦν
«πάτερ» τόν ἀποκαλοῦν «κύριε». Αὐτό ἀποτελεῖ ἄγνοια καί ἀποϊεροποίηση τῆς κοινωνίας.
β) Ἐξακολουθοῦν νά γράφουν καί νά λέγουν ἀπό τά διάφορα ΜΜΕ ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν
πληρώνει φόρους. Τοῦτο εἶναι ἕνα ψέμα. Πολλάκις καί παντοιοτρόπως καί ἀπό ἐπίσημα
ἐκκλησιαστικά χείλη ἔχει λεχθεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία
πληρώνει φόρους καί μάλιστα μεγάλους. Καί
ὅμως δέν τό λέγουν θέλοντας νά μειώσουν καί
νά πλήξουν τήν Ἐκκλησία καί τό ἔργο της!
γ) Ὑπάρχουν ἀκόμη καί ἐμφανίζονται συμπολῖτες μας οἱ ὁποῖοι ἐνοχλοῦνται ἀπό τόν ἦχο
τῆς καμπάνας τῆς Ἐκκλησίας παρ’ ὅτι ἔχει τακτοποιηθεῖ τό ὅλο θέμα καί νομοθετικῶς καί μέ
σχετική ἐκκλησιαστική ἐγκύκλιο. Τό ζήτημα δέν
εἶναι τό κτύπημα τῆς καμπάνας ἀλλά ἡ περιθωριοποίηση τῆς Ἐκκλησίας.
δ) Συχνά τόσο ἀπό τό ραδιόφωνο ὅσο καί
ἀπό τήν τηλεόραση ἀκούγονται ξένες λέξεις
ἀντί τῶν ἑλληνικῶν. Ἴσως γίνεται ἀπό ἄγνοια ἤ
ἡμιμάθεια καί τό χειρότερο λέγονται πρός ἐντυπωσιασμόν. Πόσο συχνά δέν ἀκούγεται ἀπό
τούς ἐκφωνητές: «Πᾶμε γιά break», ἀντί γιά
«διάλλειμμα» καί πολλά ἄλλα.
ε) Ἔπειτα οἱ ἀποφυλακίσεις εἶναι μία προβληματική κατάσταση. Συλλαμβάνονται ἐπικίν-
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δυνοι κακοποιοί, οἱ ὁποῖοι στή συνέχεια καταδικάζονται καί ἐντός ὀλίγου χρονικοῦ διαστήματος ἀποφυλακίζονται μέ τίς εὐεργετικές
διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος νόμου. Ὁ νόμος αὐτός
πρέπει νά καταργηθεῖ ἤ νά τροποποιηθεῖ. Κάθε
περίπτωση ἄλλωστε πρέπει νά ἐξετάζεται ἐξατομικευμένα.
στ) Ἄλλο θλιβερό φαινόμενο εἶναι τά διάφορα graﬃti στίς πινακίδες σημάτων τῆς τροχαίας, στούς τοίχους τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν,
Πανεπιστημιακῶν Σχολῶν, δημοσίων κτιρίων,
ποικίλων πινακίδων καί προπαντός τά graﬃti
στίς προτομές καί ἀνδριάντες τῶν ἡρώων μας.
Σέ ποιά χώρα τοῦ κόσμου παρατηρεῖται αὐτή ἡ
αἰσχύνη;
ζ) Ἕνα ἄλλο ἀπαράδεκτο φαινόμενο εἶναι
τό ρεκόρ τῶν καισαρικῶν τομῶν στά δημόσια
νοσοκομεῖα. Τό ποσοστό τῶν καισαρικῶν τομῶν
εἶναι ὑψηλό στήν Ἑλλάδα ὅπου κατά τίς στατιστικές ἕξι στίς δέκα ἐγκύους φέρνουν τό παιδί
τους στόν κόσμο μέ καισαρική τομή δηλ. μέ χειρουγική ἐπέμβαση. Καί βέβαια τό φαινόμενο
παρουσιάζεται σέ ὑπερβολικά ὑψηλό ποσοστό
καί στά ἰδιωτικά μαιευτήρια κατά πρόσφατη
ἔρευνα πού δημοσιεύει ἡ ἐφημερίδα «Καθημερινή» (23-4-17) τό ποσοστό φθάνει στήν Ἑλλάδα
τό 94%, διπλάσιο τοῦ μέσου ὅρου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης. Ἀντί δηλαδή νά εἶναι ἡ καισαρική τομή μία ἀναγκαστική ἔσχατη ἐπιλογή γιά
καθαρά ἰατρικούς λόγους, παρατηρεῖται τό φαινόμενον νά εἶναι ἀποδεκτό ὡς «βολική» μέθοδος γιά τόν ἰατρό καί τήν μητέρα γιά ἄλλους μή
ὀρθούς λόγους. Ὁ φυσιολογικός τοκετός ὁλονέν
καί ἀπομακρύνεται ἀλλά συνάμα ἀπομακρύνεται καί ἡ ἠθική χροιά ἀπό πολλές ἀπόψεις στό
ὅλο ζήτημα τῶν γεννήσεων.
η) Τέλος, ἡ ἀπαξίωση καί ἡ καταστροφή
τοῦ χώρου τῶν βασιλικῶν ἀνακτόρων στό Τατόϊ
τήν στιγμή πού ἄλλες χῶρες, ὅπου κάποτε
ὑπῆρχε τό πολίτευμα τῆς βασιλείας, ἐξακολουθοῦν καί μετά τήν κατάργησή του νά διατηροῦν
γιά ἱστορικούς ἡ μουσειακούς λόγους τά ἀνάκτορα ἤ ἄλλους βασιλικούς τόπους.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ο «ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΝΟΥ»
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΧΑΛΕΠΑ
τῆς Εὔας Μοδινοῦ
Ὁ «Ἄγγελος πόνου» τοῦ
Γιαννούλη Χαλεπᾶ εἶναι ἕνας
μικρός γύψινος Ἄγγελος, ὕψους
25ἑκ., πού προσεύχεται γονατιστός. Ἔχει τά χέρια του σταυρωμένα σφικτά στό στῆθος, τίς
φτεροῦγες του μαζεμένες, κλειστές, τό κεφάλι του γερτό στό
πλάι, τά μάτια του λυπημένα,
ὑψωμένα στόν οὐρανό, τά χείλη
του μισάνοιχτα, σάν νά ψελλίζει
μία θερμή ἱκεσία. Μοιάζει νά
προσεύχεται γιά κάποιον ζωντανό νεκρό.
Βλέποντας τήν ἔκφραση
τῆς βαθιᾶς ὀδύνης πού ἀποπνέει ἡ στάση αὐτή, σκέφτεται
κανείς τά χιλιάδες πρόσωπα
τοῦ πόνου ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων πού ζοῦνε σ' ἕναν ἐφιάλτη,
χωρίς νά μποροῦν νά ξυπνήσουν. Ὅπως αὐτόν τόν ἐφιάλτη
πού ἔζησε γιά σαράντα ὁλόκληρα χρόνια ὁ Γιαννούλης Χαλεπᾶς, ὅταν ἔχασε τό μυαλό
του κι ἀπό ταλαντοῦχος καί
πολλά ὑποσχόμενος νέος καλλιτέχνης, βρέθηκε γέρος, πάμφτωχος, λησμονημένος στό νησί
του, στήν Τῆνο, νά ζεῖ μέσα
στήν περιφρόνηση καί στούς
χλευασμούς τῶν συγχωριανῶν
του. Εὐτυχῶς ὅμως, ὁ Θεός,
ἀντίθετα ἀπό τούς ἀνθρώπους,
δέν ἀποσύρει ποτέ τήν ἐμπιστοσύνη Του στόν ἄνθρωπο, οὔτε
παίρνει πίσω τά χαρίσματα πού
ἔχει δωρίσει. Δέν στερεῖ τίς

εὐκαιρίες ὅσος χρόνος κι ἄν
ἔχει περάσει. Ὁ Θεός εἶναι
ἀγάπη κι ἡ Ἀγάπη δέν σταματᾶ
ποτέ νά ἐλπίζει. Περιμένει τόν
ἄνθρωπο νά ἐπιστρέψει ἀπό τήν
ὅποια αἰχμαλωσία του, ἀκούσια
ἤ ἑκούσια, χαρίζοντάς του ἕναν
σύντροφο σ’ αὐτήν τή δραματική περιπέτειά του, ἕναν
«Ἄγγελο πόνου». Κι ὅταν κάποτε ὁ ἄνθρωπος συνέλθει,
ἀφοῦ ἔχει γνωρίσει πιά τά ὅρια
του, ὁ Θεός τοῦ προσφέρει μία
δεύτερη εὐκαιρία, μία νέα ζωή.
Μία τέτοια ζωή ἀξιώθηκε κι ὁ
Γιαννούλης Χαλεπᾶς, στά τελευταῖα του χρόνια. Τότε δημιούργησε ἔργα ἀπαράμιλλης τέχνης,
συνδέοντας μέ ἐκπληκτική διαύγεια, τήν Ὀρθοδοξία μέ τήν
ἀρχαιότητα, τήν παράδοση μέ
τήν μοντέρνα τέχνη. Συγχρόνως
ἄφησε ἕνα παράδειγμα ἤθους,
εἰλικρίνειας, ταπείνωσης. Ὅπως
ὅταν ἔδωσε τό πρῶτο του μάθημα γλυπτικῆς σ’ ἕνα παιδί.
Ἔφτιαξε μία ἄγκυρα ἀπό πηλό
καί τοῦ εἶπε: «Νά μία ἄγκυρα.
Θ' ἀρχίσεις πρῶτα-πρῶτα μ’
αὐτήν, καί τοῦτο διότι τίς ἄγκυρες τίς ξεύρεις καλά, κάθε μέρα
τίς βλέπεις εἰς τά καΐκια μας
καί διότι ἡ ἄγκυρα πρέπει νά
εἶναι τό σύμβολο τῆς ζωῆς σου,
ἐγώ δέν εἶχα καλήν ἄγκυρα καί
ἔπεσα ἔξω».
Αὐτές οἱ ἄγκυρες ἴσως νά
λείπουν καί στήν ἐποχή μας. Γι’
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αὐτό τά ἀδιέξοδα ἔχουν πολλαπλασιαστεῖ δραματικά. Γι'
αὐτό αὐξήθηκαν κι οἱ ζωντανοί νεκροί. Ἴσως ὅμως ν’
αὐξάνονται παράλληλα κι οἱ
«Ἄγγελοι πόνου», πού δέονται
ψιθυριστά κι ἀκούραστα στόν
Θεό, γιά τήν σωτηρία τους.
Ἄς ἑνώσουμε τίς προσευχές
μας μέ τίς δικές τους. Ἄς ἀνοίξουμε τίς καρδιές μας στήν
ἀγάπη. Γιατί
Ἡ ἀγάπη σάν ἕνας Ἄγγελος
μέ μεγάλα φτερά
εἶναι πολύ μακριά πολύ
κοντά, ἴσως μέσα μας.
Ὅπως κι ὁ θάνατος αὐτή ἡ γύμνια τῆς ψυχῆς
πρίν τήν Ἀνάσταση.
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Ἡμέρα πού ἀκούστηκε τό: «ἑάλω ἡ Πόλις»

Ἡ Ἱστορία ἔχει νά μᾶς δείξει λαμπρές σελίδες ἡρωϊσμοῦ, δόξας καί
τιμῆς, ἀλλά ἔχει νά μᾶς θυμίσει καί θλιβερά γεγονότα, πού ματώνουν τά
τοπία τῆς μνήμης.
Κι ἕνα τέτοιο θλιβερό συμβάν εἶναι ἡ ἀποφράδα ἡμέρα τῆς 29ης Μαΐου
τοῦ 1453, ἡμέρα κατά τήν ὁποία ἡ βασιλίδα τῶν πόλεων, ἡ Κωνσταντινούπολη ἔπεφτε στά χέρια τῶν Ὀθωμανῶν μέ ἀρχηγό τό Μωάμεθ Β΄ τόν Πορθητή, ἐνῶ τήν ὑπερασπιζόταν ὁ Κωνσταντῖνος ΙΒ΄ ὁ Παλαιολόγος.
Ἄν ἀναζητηθοῦν τά αἴτια τῆς πτώσης τῆς Βασιλεύουσας πόλης θά πρέπει
νά στραφεῖ κανείς στήν ἀνικανότητα τῶν τελευταίων Αὐτοκρατόρων καί στίς
μεταξύ τους διενέξεις πού ἄφησαν τούς Ὀθωμανούς νά ροκανίζουν χρόνο μέ
τό χρόνο τήν πάλαι ποτέ κραταιή Αὐτοκρατορία, στό θρησκευτικό φανατισμό
μεταξύ ἑνωτικῶν καί ἀνθενωτικῶν, στήν καταφυγή πολλῶν νέων στά Μοναστήρια πού εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἀποδυνάμωση τοῦ στρατοῦ καί στή
στρατιωτική ὑπεροχή τῶν τούρκων (160.000 ἐπιτεθέμενοι μέ 150 πλοία καί
μέ πυροβόλα, ἔναντι 8.000 ἀμυνομένων μέ 25 πλοῖα καί 700 μαχητῶν τοῦ
Γενουάτη Ἰωάννη Ἰουστινιάνη πού ἐπέβαιναν σέ δύο πλοῖα).
Καί μπορεῖ μέν ἡ ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν νά ὑπογράφτηκε στή Φεράρα
στίς ἀρχές τοῦ 1439, ἦταν ὅμως τυπική καί δέν εἶχε οὐσιαστικό ἀποτέλεσμα.
Ἡ μισαλλοδοξία ἦταν ἀγεφύρωτη, ἀφοῦ - ἀναφέρεται αὐτό ὡς παράδειγμα ὁ τελευταῖος Πρωθυπουργός τοῦ Βυζαντίου, δούκας
Λουκᾶς Νοταρᾶς, εἶχε πεῖ: «κρεῖττον ἐστίν ἰδεῖν ἐν μέσει
τῆ πόλει φακιόλιον βασιλεῦον τούρκων ἤ καλύπτραν λατινικήν». Δέν «πῆγε» ὅμως ἀπό τήν τιάρα τοῦ πάπα, ἀλλά
ἀπό ὀθωμανικόν σπαθί... Ἔτσι ἡ βοήθεια δέν ἦρθε ποτέ ἀπ’
τή Δύση.
Στίς 28 Μαΐου - παραμονή τῆς ἅλωσης - ὁ Παλαιολόγος
μετέσχε στήν τελευταία πάνδημη λειτουργία τῆς Ἁγια-Σοφιᾶς καί τήν ἑπόμενη ἡμέρα Τρίτη, 29 Μαΐου 1453 - ἀφοῦ
εἶχε πρῶτα ἀπαντήσει στό Μωάμεθ στήν ἔκκλησή του νά
παραδώσει τήν Πόλη «τό τήν πόλιν σοι δοῦναι, οὔτ’ ἐμόν
ἐστιν οὔτ’ ἄλλου τῶν κατοικούντων ἐν ταύτῃ· κοινῇ γάρ
γνώμῃ πάντες αὐτοπροαιρέτως ἀποθανοῦμεν καί οὐ φεισόμεθα τῆς ζωῆς ἡμῶν». Ἔπεφτε ἡρωϊκά μαχόμενος στήν
πύλη τοῦ Ρωμανοῦ. Ὅταν πιά εἶχε διαπιστώσει πώς δέν
ὑπῆρχε ἐλπίδα σωτηρίας μπόρεσε, μέσα στήν ἀπελπισία
του, ν’ ἀναφωνήσει: «Οὐκ ἐστίν τίς τῶν Χριστιανῶν τοῦ λαβεῖν τήν κεφαλήν μου ἀπ’ ἐμοῦ;». Ἦταν πιά ἡ μέρα πού
ἀκούστηκε, ὡς κραξιά κουκουβάγιας τή νύχτα, «ἑάλω ἡ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

³ ¥

29η ΜΑΪΟΥ 1453

...

138

¥

Πόλις». Ἡ νύφη τοῦ Βοσπόρου, πού’χε τά
ριζοθέμελά της στό Βύζαντα καί στούς Μεγαρεῖς καί ποὔχε ἐγκαινιαστεῖ ὡς νέα Ρώμη
ἀπ’ τό Μέγα Κωνσταντίνο τό 330 μ.Χ. καί γιά
μιά χιλιετία καί πλέον ὡς
φάρος τηλαυγής φώτιζε
Ἀνατολή καί Δύση ἔπαυε
νά’ναι Ἑλληνική. Καί δυστυχῶς, οὔτε ἐπέπρωτο
νά ξαναγίνει, παρά τό γεμάτο ἐλπίδες δίστιχο πού
ἀπηύθυνε ὁ πληγωμένος
λαός στήν Παναγία «σώπασε κυρα-Δέσποινα καί
μήν πολυδακρύζεις/ πάλι
μέ χρόνια καί καιρούς
πάλι δικά μας θα’ναι». Ἕνα δίστιχο παρηγορητικό γιά τή Θεοτόκο, ἀλλά καί γιά τόν
ἴδιο τόν ἑαυτό του...
Μετά τήν ἅλωση τῆς πόλης, οἱ ἀσιάτες
βάρβαροι δέν σεβάστηκαν τίποτα. Προέβησαν σέ σφαγές, σέ λεηλασίες καί σέ καταστροφές. Ἀφοῦ καί ὁ ἴδιος ὁ πορθητής
ἀπόρησε γιά τό κακό πού ἔγινε. Ὁ Ἄγγλος
Βυζαντινολόγος Στίβεν Ράνσιμαν σημειώνει
πώς ὁ Πορθητής περιφερόμενος στούς δρόμους τῆς ἁλωμένης Πόλης, μετά ἀπ’ τήν
τριήμερη λεηλασία, μονολογοῦσε μέ πολλή,
θα’λεγε κανείς ὑποκρισία. «Τί πόλη παραδώσαμε στή λεηλασία καί τήν καταστροφή».
Στήν Ἁγια-Σοφιά, τό περίλαμπρο αὐτό
ἔργο τοῦ Ἰουστινιανοῦ, τό κόσμημα τῆς
Πόλης, ἀλλά καί ὁλόκληρης τῆς Ὀρθοδοξίας, δέν λαμπυρίζει πιά ὁ σταυρός. Τή θέση
του ἔχει πάρει τό μισοφέγγαρο. Καί γύρω
της, κατά τρόπο ἀπαράδεκτο καί ἀφύσικο
ὑψώνονται πιά τέσσερις μιναράδες.
Θλιβερή, ἀναντίλογα, ἡ ἐπέτειος τῆς
ἅλωσης τῆς Πόλης, τῆς κοσμόπολης, γιά μᾶς
τούς Ἕλληνες. Καί κάθε τέτοια ἐπέτειος
πρέπει νά μᾶς ὁδηγεῖ σέ αὐτογνωσία καί
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προβληματισμό. Γιατί λαός, πού ξεχνάει τήν
ἱστορία του, τήν ξαναζεῖ. Καί πρέπει, μέ περίσκεψη καί σοβαρότητα, νά στέκεται

μπροστά σέ τέτοια συμβάντα. Ἄν οἱ Βυζαντινοί δέν ἦταν φορτωμένοι μέ ἁμαρτήματα,
ἄν δέν διαπνέονταν ἀπό φανατισμό καί μισαλλοδοξίες, ἄν δέν ἄφηναν, τά τελευταία
πρίν τήν ἅλωση χρόνια, τήν Αὐτοκρατορία
ἀπροστάτευτη κι ἄν ἦσαν λιγότερο μοιρολάτρες, δέν θά ἔφταναν στήν 29η Μαΐου
1453.
Τά παθήματα πρέπει κάποτε νά μᾶς γίνονται μαθήματα. Γιατί, φοβᾶται κανείς,
ψύχραιμος μελετητής καί ἀναλυτής τοῦ σήμερα, ὅτι ὡς Νεοέλληνες, πέφτουμε σέ
σφάλματα τῶν προγόνων μας. Βάζουμε
πάνω ἀπ’ τό ἀλληλέγγυο «ἐμεῖς» τό φίλαυτο
«ἐγώ» καί προτάσσουμε πάνω ἀπ’ τήν πατρίδα τό σπίτι μας, τό συμφέρον μας, μέ
πρωτοπόρους τούς ἡγέτες μας πού μᾶς ὁδήγησαν στήν ταπείνωση καί στήν εὐτέλεια.
Ἡ θλιβερή ἐπέτειος, παρά τήν πίκρα
πού ἐνσταλάζει ἡ μνήμη της στό εἶναι μας,
ἄς εἶναι καί μέρα περισυλλογῆς, αὐτογνωσίας καί ἀλλαγῆς τῆς ἀλλόκοτης νοοτροπίας
πού ἀποκτήσαμε τίς τελευταῖς δεκαετίες
ἀπεμπολώντας ἀξίες πού γιά αἰῶνες μᾶς
κράτησαν ὄρθιους καί ζωντανούς.
ΣΤΑΘΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«ἄσυλο»
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διαστρεβλωμένων ἀντιλήψεων καί ἀξιόποινων πράξεων

«Καί στραβός εἶν’ ὁ γιαλός, καί στραβά ἀρμενίζουμε...»
πό χρόνια, παρακολουθοῦμε τά γεμάτα δράση ἐπεισόδια μιᾶς πρωτότυπης καί καταθλιπτικῆς «σειρᾶς», πού ἔχει
τόν τίτλο «Πανεπιστημιακό Ἄσυλο», ἡ
ὁποία θεωρῶ ὅτι ἐντάσσεται σέ ὅ,τι χαρακτηρίζεται ὡς «Θέατρο τοῦ παραλόγου».
Εἶναι δέ πολύ πρόσφατο τό ἐπεισόδιο μιᾶς
ἀκόμη βιαιοπραγίας ἐναντίον ἑνός ἐξαίρετου Πανεπιστημιακοῦ Δασκάλου, ἐπειδή...
«τόλμησε» νά κάνει παρατήρηση σέ κάποιους φοιτητές(;) πού ρύπαιναν τόν χῶρο
τῆς Σχολῆς τους.
Ἡ καταγραφή παρόμοιων ἤ σχετικῶν ἐπεισοδίων, μέσα καί ἔξω ἀπό τά
Πανεπιστήμια, εἶναι βέβαιο ὅτι θά συνέθετε ἕναν μακροσκελέστατο κατάλογο,
πού ἔχουμε πιά συνηθίσει νά τιτλοφοροῦμε
ὡς: «Τά συνήθη ἔκτροπα» τῶν «γνωστῶνἀγνώστων» (πρός δόξαν τῆς ἀνοχῆς μιᾶς
παρακμιακῆς κοινωνίας).
Τά ἔκτροπα περιλαμβάνουν καί τίς
γνωστές καταλήψεις, μέ ἀντίστοιχες ἐπιπτώσεις στά ἐκπαιδευτικά καί ἐρευνητικά
προγράμματα τῶν Σχολῶν, μέ βεβηλώσεις χώρων καί καταστροφές ἀκριβοπληρωμένων - ἀπό τόν μόχθο τῶν
φορολογουμένων Ἑλλήνων - περιουσιακῶν στοιχείων τοῦ Δημοσίου, ἀλλά καί
ἰδιωτῶν, καί μέ πλῆθος ἄλλων ἀξιόποινων
πράξεων, πού καταρρακώνουν κάθε ἔννοια
εὐνομούμενου κράτους. Διότι οἱ δράστες
καταλήγουν νά ταμπουρώνονται, ἀσφαλεῖς καί ἀνενόχλητοι, μέσα στό Πολυτεχνεῖο ἤ σέ ἄλλα κτήρια τῶν ΑΕΙ, ὅπου
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ἰσχύει τό «Ἀπαραβίαστο Πανεπιστημιακό
Ἄσυλο», τό ὁποῖο θεσπίστηκε ἐν ὀνόματι
τῆς Δημοκρατίας καί καθιερώθηκε γιά νά
διασφαλίσει τήν «ἐλεύθερη διδασκαλία καί
τήν ἐλεύθερη διακίνηση ἰδεῶν» (ὄχι, ἐδῶ
δέν γελᾶμε, κλαῖμε...).
Στήν συνέχεια, αὐτοί πού ἔχουν διαπράξει σωρεία ἀξιόποινων πράξεων, ἀρχίζουν νά «διαπραγματεύονται» μέ τούς
ἁρμοδίους καί, τελικῶς, κερδίζουν αὐτό
γιά τό ὁποῖο ἦσαν βέβαιοι ἀπό τήν ἀρχή.
Τήν ἀτιμωρησία. Ἔχοντας ὅμως, ἔτσι,
κουρελιάσει τήν εἰκόνα τῆς χώρας μας
διεθνῶς καί ἀκυρώσει αὐτούς πού εἶναι
ταγμένοι στό νά τηροῦν τήν ἔννομη τάξη,
ὅπως καί αὐτούς πού πρέπει νά προασπίζονται τήν ὁμαλή λειτουργία τῶν ἀκαδημαϊκῶν μας ἱδρυμάτων.
Συγχρόνως, αὐτή ἡ σειρά τῶν ἐπεισοδίων, ἡ ἀντίστοιχη ἀνοχή τους ἡ ὁποία
ἔφθασε καί μέχρι τοῦ σημείου τῆς κοινωνικῆς ἐπιβράβευσης κάποιων ἀπό τούς
πρωταγωνιστές τους μέ ὕπατα ἀξιώματα,
διαχύθηκε ἀπό τά ΑΕΙ πρός τίς κατώτερες
βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης, μεταγγίζοντας
στά παιδιά μας - ἀκόμα καί τοῦ Δημοτικοῦ Σχολείου - μιά γενικότερη νοοτροπία,
ὀλέθρια γιά τό μέλλον καί τήν πρόοδό
τους, ἀλλά καί γιά τό μέλλον τῆς πατρίδας
μας.

«ἄσυλο»

Ἀ

***
Τό παράλογο ἀρχίζει ἀπό τήν ἴδια
τήν ἀντινομία τῆς ὑποτιθέμενης ἀνάγκης
«Πανεπιστημιακοῦ Ἀσύλου», σέ μιά εὐνο-
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μούμενη δημοκρατική χώρα. Διότι, ἡ ἔννοια αὐτή
γεννήθηκε καί συγκεκριμενοποιήθηκε ἐθιμικῶς, σέ
ἐποχές ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων, γιά νά προστατευθεῖ «ἡ ἐλεύθερη διακίνηση ἰδεῶν καί ἡ διδασκαλία
μέσα στά ΑΕΙ», τά ὁποῖα θεωρήθηκαν ὡς τά τελευταῖα προπύργια δημοκρατίας. Ὑπάρχει ὅμως ἄραγε,
σήμερα, κάποιος πού νά μπορεῖ νά ὑποστηρίξει σοβαρά, εἰλικρινά καί τεκμηριωμένα ὅτι, μέσα στό δημοκρατικό μας πολίτευμα, ἡ ἐλεύθερη διακίνηση
ἰδεῶν πάσχει ἤ ἀπειλεῖται σέ ὁποιονδήποτε δημόσιο
ἤ ἰδιωτικό χῶρο;
Ἡ ὕπαρξη, ἑπομένως, αὐτοῦ τοῦ, διεθνῶς πρωτότυπου, «ἀσύλου» στήν δημοκρατική μας - ἐπαναλαμβάνω - χώρα, ἀντιθέτως πρός τόν ἀρχικό της
στόχο, παραβιάζει κατάφωρα τό ἄρθρο τοῦ Συντάγματος πού θέλει ὅλους τούς πολίτες ἴσους ἀπέναντι
στούς νόμους. Διότι, τό «ἄσυλο» κατέληξε στό νά μεταβληθεῖ σέ χῶρο καταφυγῆς καί προνομιακῆς προστασίας ἀτόμων πού ἔχουν διαπράξει ἀξιόποινες ἤ καί
ἐγκληματικές πράξεις εἰς βάρος τῆς κοινωνίας καί εἰς
βάρος τῶν λοιπῶν νομοταγῶν, πλήν ἀπροστάτευτων,
πολιτῶν.
Πρέπει νά σημειώσουμε μέ ἔμφαση ὅτι, μέ τίς
γνωστές «καταλήψεις», τίς βιαιότητες καί τίς αὐθαίρετες ἀποφάσεις πού ἐ π ι β ά λ λ ο ν τ α ι ἀπό φοιτητικές ἤ ἄλλες ὁμάδες, μένουν ἐντελῶς ἀπροστάτευτα,
μέ παραβίαση τῶν ἀτομικῶν τους δικαιωμάτων καί
ἐλευθεριῶν, κάποια ἄλλα μέλη τῆς ἴδιας τῆς ἀκαδημαϊκῆς κοινότητας. Ἐννοῶ τούς φοιτητές ἐκείνους,
πού δέν θέλουν νά διακόπτονται οἱ σπουδές τους, νά
ἀναβάλλονται οἱ ἐξετάσεις τους καί νά χρονίζουν στά
φοιτητικά ἕδρανα. Ἐννοῶ καί ὅποιους διδάσκοντες θέλουν νά ἐκτελέσουν κανονικά τά διδακτικά τους καθήκοντα - γιά τά ὁποῖα ἔχουν συνείδηση ὅτι
πληρώνονται ἀπό τόν Ἕλληνα φορολογούμενο - ἤ
αὐτούς πού θέλουν νά ἀνταποκριθοῦν μέ συνέπεια στίς

«ἄσυλο»

δεσμεύσεις πού ἔχουν, τυχόν,
ἀναλάβει γιά ἐρευνητικές συνεργασίες μέ ξένα ἀκαδημαϊκά ἱδρύματα.
Αὐτοί, δέν προστατεύονται
ἀπό κανένα «ἄσυλο». Ἀκόμη καί
ἡ σωματική τους ἀκεραιότητα
ἐμπίπτει στήν δικαιοδοσία τῶν
«Ὁμάδων περιφρούρησης» ἤ τῶν
«ἀντιεξουσιαστῶν», πού ἀσκοῦν,
ἀτιμωρητί, τήν πιό αὐθαίρετη καί
φασιστική ἐξουσία. Καί ἄν μέν
αὐτοί δέν εἶναι φοιτητές, προφανῶς δέν ἔχουν τίποτα νά χάσουν. Ὅταν, ὅμως, οἱ «καταληψίες» εἶναι φοιτητές, μεγάλη εἶναι
ἡ θλίψη πού προκαλεῖται ἀπό τήν
διαπίστωση ὅτι, δυστυχῶς, αὐτά
τά παιδιά δέν συνειδητοποιοῦν
κἄν ὅτι, τά πρῶτα καί τά κύρια
θύματα τῆς ἀνυπολόγιστης ζημιᾶς πού προκαλεῖται ἀπό αὐτές
τίς καταστάσεις στίς σπουδές καί
τό μέλλον τους, εἶναι αὐτά τά
ἴδια.
Κι ἀναρωτιέται κανείς, μέ
πίκρα, ἄν, ὅσοι κραυγάζουν ἤ παροτρύνουν τά παιδιά μας νά διαδηλώνουν μέ σύνθημα «Κάτω τά
χέρια ἀπό τό Πανεπιστημιακό
Ἄσυλο», ἔχουν δικαίωμα νά θεωροῦνται ἡγέτες καί δάσκαλοι;
Καί θά λογοδοτήσουν κάποτε γιά
τήν εὐθύνη τῶν καταστροφικῶν
ἐνεργειῶν τους ἀπέναντι σ’ αὐτά
τά προδομένα νιάτα;
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Παν/μίου Ἀθηνῶν
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ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ

Τοῦ Κωνσταντίνου Δ. Ρίζου,
ἐπιτίμου Σχολικοῦ Συμβούλου Οἰκονομολόγων

Σ' ὅλο τόν κόσμο ξαστεριά, σ' ὅλο τόν κόσμο ἥλιος
στή δόλια τήν Κουτσούφλιανη, καπνός κι ἀντάρα βγαίνει
Ὁ Γιάννης Βλιώρας εἶχε πρωτοδιοριστεῖ δάσκαλος τόν Φεβρουάριο τοῦ 1960 στήν Κουτσούφλιανη, ἕνα μικρό ὀρεινό χωριό τῆς
ἐπαρχίας Καλαμπάκας. Τήν ἴδια χρονιά κατά τή διάρκεια τῆς ἑορτῆς
τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940 μίλησε μέ ἐνθουσιασμό σέ μαθητές καί
κατοίκους γιά τό ἡρωικό ἔπος τοῦ ΟΧΙ. Ὅταν τελείωσε τήν ὁμιλία
του τόν πλησίασε ἕνας γέρος ψηλός, ἀγέρωχος μέ τό σκουφί του, ὁ
γερό-Πούλιος ὁ Νικόλαος, ὁ ὁποῖος μέ τρεμάμενη φωνή καί δάκρυα
στά μάτια τόν ρώτησε: «Καλά μας τά ’πες κύρ δάσκαλε, ἀλλά γιά
μᾶς τούς Κουτσουφλιανιῶτες δέν εἶπες τίποτε. Αὐτό τό ΟΧΙ τοῦ ’40
ἐμεῖς τό εἴπαμε πρωτύτερα στόν Τοῦρκο».
Αὐτό τό περιστατικό ἦταν ἡ ἀφορμή γιά νά γίνει γνωστό καί νά
ἀναδειχτεῖ τό ἱστορικό γεγονός τοῦ ὁλοκαυτώματος τῆς Κουτσούφλιανης. Τό γεγονός αὐτό ἀποτελεῖ τή γενναία καί περήφανη στάση
ἀπέναντι στούς ἰσχυρούς τῆς γῆς τῶν ἄξεστων κατοίκων ἑνός μικροῦ
καί ἀπομακρυσμένου χωριοῦ. Κατά τόν ἀρθρογράφο τῆς ἐφημερίδας
«Παλιγγενεσία» «εἶναι ἡ μόνη γενναία καί ἔνδοξος ἑλληνική πρᾶξις
κατά τόν οἰκτρόν τοῦτον πόλεμον (1897), ἀλλά καί ἡ μόνη ἐλπίς
καί παρηγορία, ὅτι πλήρης ἐκφυλισμός δέν κατέλαβεν εἰσέτι τόν
ἑλληνικό λαόν».
Μετά τόν ἀτυχῆ πόλεμο τοῦ 1897 καί μέ τήν παρέμβαση τῶν
Μεγάλων Δυνάμεων οἱ Τοῦρκοι ἀποχώρησαν ἀπό τά ἐδάφη πού
εἶχαν κατακτήσει. Διεθνής ἐπιτροπή ὁρίστηκε γιά τήν χάραξη τῶν
νέων συνόρων. Οἴ Τοῦρκοι συμφωνοῦσαν στά πρό τοῦ πολέμου σύνορα μέ μία διαφορά. Ἀπαιτοῦσαν τό χωριό Κουτσούφλιανη νά περιέλθει στή δικαιοδοσία τους.
Καί τοῦτο γιά δύο λόγους. Ὁ ἕνας ἦταν ἡ στρατηγική θέση του
στήν παραμεθόριο. Τά πυκνά δάση καί οἱ βουνοκορφές ἔδιναν ἀσφάλεια καί ἐλευθερία κινήσεων στά ἀντάρτικα σώματα τῶν Μακεδονομάχων.
Ὁ ἄλλος ἦταν ἡ προπαγάνδα τῶν Ρουμάνων. Τό νεαρό Ρουμανικό κράτος προσπάθησε νά ἐκμεταλλευτεῖ τόν διαμελισμό τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας καί νά ἐπεκταθεῖ πρός νότο. Ἄρχισε ἔτσι μία
προσπάθεια προσηλυτισμοῦ στήν ἐθνική ρουμανική ἰδέα τῶν «ἀλύτρωτων ἀδερφῶν», ὅπως ὀνομάστηκαν ἔτσι τότε οἱ βλαχόφωνοι.
Ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Κουτσούφλιανης ἦταν βλάχοι μέ ἑλληνική συνείδηση. Πράκτορες τῆς ρουμανικῆς προπαγάνδας, ἐπισκέφτηκαν καί
τήν Κουτσούφλιανη ὅπου κατάφεραν μέ πονηριά νά ἀποσπάσουν τίς
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ὑπογραφές ἀπό δύο-τρεῖς ἀνυποψίαστους κατοίκους τοῦ χωριοῦ καί νά
ἀποστείλουν ἕνα ὑπογεγραμμένο κείμενο, γραμμένο στά τουρκικά, στό
σουλτάνο, στίς ἀρχές τοῦ Ἰουνίου
1897, στό ὁποῖο, δῆθεν τόν παρακαλοῦσαν νά τούς πάρει ὑπό τήν σκέπη
του γιατί δέν ἄντεχαν ἄλλο τήν ἑλληνική κυριαρχία στό χωριό.
Οἱ ἀντιπρόσωποι τῶν Μεγάλων
Δυνάμεων χάραξαν τά νέα σύνορα ἔτσι
ὥστε ἡ Κουτσιούφλιανη νά περιέλθει
στήν Τουρκία. Οἱ Κουτσουφλιανιῶτες,
ὅταν ἔμαθαν καί ἐπίσημα τό δυσάρεστο
νέο, μαζεύτηκαν ὅλοι στήν Ἐκκλησία
τοῦ χωριοῦ καί ἔψαλαν δεήσεις στόν
Ὕψιστο. Οἱ πρόκριτοι τοῦ χωριοῦ δακρυσμένοι συνέστησαν μέ θερμά λόγια
στούς Κουτσουφλιανιῶτες τήν «μέχρις
ἐσχάτων» ἕνωση μέ τήν Μητέρα
Ἑλλάδα λέγοντας ὅτι ἐάν ἀποτύχουν
οἱ ἐνέργειες τῆς ἐπιτροπῆς καί τῆς
Ἑλληνικῆς κυβέρνησης, τότε νά πυρπολήσουν τό χωριό καί νά μετοικήσουν
στό ἑλληνικό ἔδαφος.
Παράλληλα, συνέταξαν ἔγγραφο,
τό ὁποῖο ὑπέβαλαν στήν ἐπιτροπή καί
ζητοῦσαν νά παραμείνει τό χωριό τους
στήν Ἑλλάδα. Οἱ ἐργασίες τῆς ἐπιτροπῆς διακόπηκαν τόν Νοέμβριο τοῦ
1897 μέ ἐπίσημη δικαιολογία τίς ἔντονες χιονοπτώσεις καί τό δριμύ ψῦχος
στήν περιοχή. Συνεχίστηκαν τήν
ἄνοιξη, ὁπότε ὁριστικά περιέλαβαν τήν
Κουτσιούφλιανη στήν Τουρκική κυριαρχία.
Μετά τήν ὁριστικοποίηση τῆς
ἀπόφασης οἱ 700 τότε κάτοικοι τῆς
Κουτσούφλιανης πραγματοποίησαν τό
σχέδιό τους, δηλαδή τόν ἐμπρησμό τοῦ
χωριοῦ τους. Οἱ γυναῖκες φορτώθηκαν
ὅ,τι μποροῦσαν νά πάρουν ἀπό τά νοικοκυριά τους, πῆραν καί τά παιδιά καί
τράβηξαν νότια. Οἱ ἄνδρες ἔσκαψαν τό
νεκροταφεῖο τοῦ χωριοῦ, ἀνέσυραν ἀπό

Πλάκα ἐντοιχισμένη στόν Ἱ.Ν.
τῶν Ἁγίων Πάντων τῆς Κουτσούφλιανης

τούς τάφους ὅσους εἶχαν θάψει πρόσφατα καί
ἔκαψαν τίς σορούς γιά νά μήν τίς βεβηλώσουν οἱ
Τοῦρκοι. Φορτώθηκαν τά ὀστᾶ τῶν προγόνων
τους, τίς εἰκόνες καί τά ἱερά κειμήλια καί πῆραν
τόν δρόμο τῆς φυγῆς, τῆς ἐλευθερίας καί τῆς
ἀξιοπρέπειας. Οἱ τελευταῖοι ἄνδρες, πρίν κατηφορίσουν κι αὐτοί, ἔβαλαν φωτιά στά σπίτια καί
στίς καλύβες. Ἦταν Τετάρτη 13 Μαΐου 1898,
παραμονή τῆς ἑορτῆς τῆς Ἀναλήψεως.
Οἱ Κουτσουφλιανιῶτες πρόσφυγες βρῆκαν
φιλόξενο καταφύγιο στόν περιβάλλοντα χῶρο
τῆς μονῆς Λιμποχόβου, λίγα χιλιόμετρα νοτιότερα. Ἐκεῖ σταδιακά ἔστησαν τά σπιτικά τους
καί ἵδρυσαν τό καινούργιο χωριό τους, πού τό
ὀνόμασαν Νέα Κουτσούφλιανη. Σήμερα ἔχει μετονομασθεῖ σέ Παναγία καί βρίσκεται δίπλα
στήν ἐθνική ὁδό Τρικάλων-Ἰωαννίνων περίπου
60 χιλιόμετρα ἀπό τά Τρίκαλα. Τό 1998 γιορτάστηκαν τά 100 χρόνια του ὁλοκαυτώματος μέ
τήν παρουσία του τότε Προέδρου τῆς Ἑλληνικῆς
Δημοκρατίας, ἐνῷ κάθε χρόνο στίς 13 Μαΐου
τιμᾶται ἡ ἐπέτειος τοῦ κατορθώματος μέ πανηγυρικές ἐκδηλώσεις.
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Οἱ «νικητές» τοῦ Χριστοῦ, οἱ ἡττημένοι

Π

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

ρό ἡμερῶν θαυμαστής τοῦ
Κώστα Σημίτη ἔγραψε πώς μεταξύ τῶν ἐπιτυχιῶν του ἐξέχουσα
θέση ἔχει ἡ «νίκη» του στό θέμα τῶν
ταυτοτήτων. Τό «ἐπίτευγμά» του
ἦταν ὅτι μέ τήν πανίσχυρη ἐξουσία
του καί τόν παντοδύναμο προπαγανδιστικό μηχανισμό πού διέθετε,
«νίκησε» τρία καί πλέον ἑκατομμύρια ἀνίσχυρων πολιτῶν, πού δήλωσαν τή θέλησή τους νά ἀναγράφεται
προαιρετικά τό θρήσκευμα στίς
ἀστυνομικές ταυτότητες, γιατί ἡ
Ὀρθοδοξία γιά τούς Ἕλληνες ἀποτελεῖ βασικό στοιχεῖο τῆς ἰδιοπροσωπίας τους. Ἡ ἐπιτυχία τοῦ κ. Σημίτη
ἦταν ὅτι συσπείρωσε σέ εἰρηνική
ἐκδήλωση ὑπέρ τῆς ταυτότητάς τους
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τόσους Ἕλληνες. Ἦταν ἡ πολυπληθέστερη μή κομματική ἐκδήλωση
στήν Ἱστορία τοῦ ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ κράτους.
Ἐνέργειες κατά τοῦ Χριστοῦ
καί τῆς Ἐκκλησίας Του ὑπῆρξαν
πολλές στά 2000 χρόνια πού πέρασαν. Πρῶτα οἱ φαρισαῖοι ἐναντίον
τοῦ Ἰδίου. Πίστεψαν πώς μέ τό νά
Τόν ἐξοντώσουν τελείωσαν μαζί Του.
Λάθεψαν. «Μάτην φυλάττεις τόν τάφον κουστωδία». Ἀκολούθησαν οἱ
αὐτοκράτορες – θεοί, μέ τούς διωγμούς καί τά μαρτύρια σέ βάρος τῶν
μαθητῶν Του, οἱ Σουλτάνοι, μέ τούς
βίαιους ἐξισλαμισμούς, καί στόν 20ό
αἰῶνα ὁ «πατερούλης» Στάλιν καί ὁ
«ὑπεράνθρωπος» Χίτλερ. Ὅλοι τους
νόμισαν ὅτι ἐξόντωσαν τήν Ἐκκλησία. Ὅλοι τους ἡττήθηκαν καί ἔμειναν στήν Ἱστορία ὡς αἱμοσταγεῖς τύραννοι.
Στόν τρέχοντα, 21ο αἰῶνα, τό
ἔργο τῶν διωκτῶν τῆς Ἐκκλησίας
ἀνέλαβαν οἱ φανατικοί ἄθεοι, πολιτικοί καί διανοούμενοι, ὀπαδοί τοῦ
Σάντ καί τοῦ Μαμωνᾶ. Οἱ παλιοί καί
οἱ σύγχρονοι διῶκτες τῆς Ἐκκλησίας
βάλλουν σέ βάρος Της ἐν ὀνόματι
τοῦ «προοδευτισμοῦ». Εἶναι καλοί
ἐκφραστές τῆς γλώσσας, πού περιγράφει ὁ Ὄργουελ.
Ὁ Ἐρρίκος Ἴψεν, στό θεατρικό
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του ἔργο «Αὐτοκράτορας καί Γαλιλαῖος», περιγράφει τή ζωή τοῦ αὐτοκράτορα Ἰουλιανοῦ, τοῦ ἐπιλεγόμενου
Παραβάτη. Αὐτός ἐπιχείρησε νά ἀναβιώσει τήν εἰδωλολατρία, διώκοντας ἀμείλικτα τούς χριστιανούς, καίγοντας βιβλία
τους, καταστρέφοντας ναούς τους. Ὅταν
διαπίστωσε πῶς οἱ χριστιανοί προτιμοῦσαν τό μαρτύριο ἀπό τόν «προοδευτισμό» τῶν εἰδώλων διερωτήθηκε: «Μέ
δώδεκα ἀνθρώπους τιποτένιους, ψαράδες, ἀγράμματους, ἔφτιαξε ὅλο αὐτό;».
Καί ὅταν ὁ Μάξιμος, ὁ μυστικιστής σύμβουλός του, τοῦ εἶπε ὅτι θά νικήσει τό
Χριστό, συνέχισε νά διερωτᾶται: « Καί
ποιό θά εἶναι τό ὄφελος γιά τόν νικητή;...
Οἱ Ἕλληνες καί οἱ Ρωμαῖοι μιλοῦν γιά τίς
νίκες τους μ’ ἕνα ψυχρό θαυμασμό, τή
στιγμή πού ὁ ἄλλος, ὁ Γαλιλαῖος, ὁ γιός
τοῦ ξυλουργοῦ, θρονιάστηκε μές στίς
φλογερές ψυχές τῶν πιστῶν σάν βασιλιάς τῆς Ἀγάπης!...».
Ὁ Ἰουλιανός πέρασε στήν Ἱστορία
ὡς ὁ ἡττημένος. Τό ἴδιο οἱ φαρισαῖοι καί
ὅλοι οἱ ἄλλοι διῶκτες τοῦ Χριστοῦ. Καί
ὡς πρός τούς χριστιανούς, ὁ Ἴψεν βάζει
τόν Μέγα Βασίλειο νά λέγει, στό τέλος
τοῦ ἔργου, ὅτι οἱ διωγμοί εἶναι ὄχι γιά
τόν θάνατο, ἀλλά γιά τή λύτρωση καί τήν
ἐξύψωσή τους καί τή Μακρίνα, τήν
ἀδελφή του, νά τονίζει πώς ὁ Παντοδύναμος θά κρίνει, κείνη τή μεγάλη μέρα,
«τούς νεκρούς πού ζοῦνε καί τούς ζωντανούς πού εἶναι πεθαμένοι».
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Tί εἶστε ἐσεῖς
πού θέλετε νά μᾶς πεῖτε
τί νά πιστεύουμε,
πῶς νά σκεφτόμαστε,
πῶς νά ζοῦμε;
Τί νά θεωροῦμε
ἠθικό καί τί ἀνήθικο,
τί σωστό καί τί λανθασμένο,
τί δίκαιο καί τί ἄδικο,
τί λόγικό καί τί παράλογο,
τί ὡραῖο καί τί ἄσχημο;
Ἐμεῖς εἴμαστε Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί
καί ὁδηγό μας ἔχουμε τόν
Λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ὑποδείγματα πού μᾶς
ἐμπνέουν ἀγῶνα γιά μίμηση
ἔχουμε
τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό,
τήν Παναγία Μητέρα μας,
τούς Ἁγίους μας.
Νίκος Τσιρώνης
Οἰκονομολόγος

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Δύο λέξεις χτίζουν μία ζωή!

Δ

ύο λέξεις, γραμμένες στήν ἀρχαία ἑλληνική,
πού καταρχάς, ἀπό μόνες τους, φαίνονται
ἀκατανόητες. Αὐτές οἱ λέξεις ὅμως βοήθησαν, ὥστε νά ἀκολουθήσει ἕνας ἔφηβος στή ζωή
του τό δρόμο τῆς φιλοπονίας καί τῆς ἐργατικότητας. Τοῦ ἔδωσαν τήν πρώτη ἰσχυρή ὤθηση,
γιά νά διδαχθεῖ στή συνέχεια πώς ὁ ἱερός κόπος
εἶναι πάντα εὐλογημένος.
Ἰδού ἡ προσωπική ἱστορία, τήν ὁποία μοῦ
διηγήθηκε ὁ φίλος μου Φιλάρετος:
«Θυμᾶμαι, ἔλεγε, ἤμουν στίς πρῶτες τάξεις
τοῦ γυμνασίου. Τά καλοκαίρια, ὅπως ξέρεις, τά
παιδιά τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, δεκαετία 60-70 καί
οἱ παλιότεροι, δέν κάναμε διακοπές. Ὅσοι ἤμασταν ἀπό χωριά, φεύγαμε ἀπό τήν πόλη καί πηγαίναμε, γιά νά βοηθήσουμε τούς γονεῖς μας στίς
δουλειές τους.
Ἡ δική μου οἰκογένεια, συνέχισε, ἐξαιτίας
κάποιων συγκυριῶν, μετακόμισε στήν πόλη καί
δέν φεύγαμε ἀπό ἐκεῖ. Ὁ πατέρας μου φρόντιζε, ὥστε τά καλοκαίρια νά μή μένω ἄπραγος.
Δούλευα ἄλλοτε σέ συνεργεῖο οἰκοδόμων, ἄλλοτε
ἐργάτης σέ κατασκηνώσεις, ἄλλοτε σέ ἐργοστάσιο ἐπεξεργασίας φρούτων, ὁπουδήποτε.
Θυμᾶσαι. Ἀρχίζαμε τή δουλειά τήν πρώτη μέρα
τῶν διακοπῶν καί σταματούσαμε τήν προηγούμενη τῆς ἔναρξης τῶν μαθημάτων. Αὐτές ἦταν οἱ
διακοπές μας!
Ἐκεῖνο τό καλοκαίρι, εἶχα τελειώσει τήν
τρίτη γυμνασίου. Ξεκίνησα ἀμέσως τή δουλειά.
Πληρώθηκα τά πρῶτα μεροκάματα στό τέλος
τῆς ἑβδομάδας καί ἔτρεξα νά ἀνοίξω βιβλιάριο
στό Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Πῆγα πετώντας,
μπορῶ νά πῶ. Στάθηκα μπροστά στόν ὑπάλληλο
καί τοῦ εἶπα τί ἤθελα. Μέ κοίταξε ἀδιάφορα καί
ἄρχισε νά μέ ρωτάει «τά στοιχεῖα μου». Τά εἶχα
μέσα στό μυαλό μου ὅλα τακτοποιημένα μέ
σειρά. Ἤμουν πεσμένος, θυμᾶμαι, ὁλόκληρος
πάνω στή θυρίδα του. Σ’ ὅ,τι μέ ρωτοῦσε, τοῦ
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ἀπαντοῦσα ἀμέσως. Τοῦ ἔκανε ἐντύπωση
ἡ ἑτοιμότητα πού εἶχα καί ἡ προσοχή μέ
τήν ὁποία παρακολουθοῦσα τίς διατυπώσεις. Τελειώσαμε γρήγορα!
Κράτησα τό βιβλιάριο στά χέρια
μου σφιχτά καί ἔφυγα τρέχοντας. Ἔνοιωθα πώς κρατοῦσα τόν πιό μεγάλο θησαυρό τοῦ κόσμου. Τίποτε ἄλλο δέν εἶχε
ἀξία ἐκείνη τήν ὥρα μπροστά στά δικά
μου μάτια. Ἤθελα νά τό ἀπολαύσω, νά
«τό χορτάσω» μόνος, σέ κάποιο ἥσυχο
μέρος, χωρίς νά μέ βλέπει κανείς. Πῆγα
πίσω ἀπό ἕναν μεγάλο θάμνο τοῦ κήπου
τῆς πλατείας καί τό ἄνοιξα στήν πρώτη
σελίδα. Τό βλέμμα μου ἔπεσε κατευθείαν
στό πάνω μέρος. Ἐκεῖ, στό περιθώριο,
ἦταν τυπωμένες μέ κεφαλαῖα σφραγιδογράμματα δύο λέξεις: «Ἰδίῳ καμάτῳ». Δέν
αἰφνιδιάστηκα. Ἤμουν καλός στά
ἀρχαῖα ἑλληνικά καί κατάλαβα ἀμέσως.
Ἦταν πτώση δοτική: «Μέ δικό του
κόπο». Ἀναρρίγησα! Στάθηκα καί τό κοίταζα ἀμήχανος. Δέν καταλάβαινα ἄν
ἦταν ἀληθινό αὐτό ποῦ ζοῦσα ἤ ἄν ἦταν
ὄνειρο;
Δέν ξέρω ἄν μπορῶ νά περιγράψω
πῶς βίωσα ὅλη αὐτήν τήν κατάσταση,
ἀλλά καί δέν μπορῶ νά ἐξηγήσω, πῶς σημάδεψε ἐκείνη ἡ στιγμή ὅλη τήν πορεία
τῆς ζωῆς μου.
ΜΕ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΚΟΠΟ! Δικός μου
κόπος, δικός μου ἱδρῶτας! Δικός μου
ἀγῶνας! Δική μου δημιουργία! Δικές μου
δυνάμεις! Δικές μου ἀγωνίες καί λαχτάρες! Δικές μου στερήσεις καί ταπεινώσεις! Δική μου ὑπομονή! σκεφτόμουν.
Ἔνοιωσα κάποια στιγμή νά μέ πληγώνουν οἱ σκέψεις αὐτές! Ἦταν πολύ ἐγωιστικές. Ναί, ἦταν ἐγωιστικές. Ἀλλά
παράλληλα ἔνοιωθα νά μέ σπρώχνει
μέσα μου μία ἰσχυρή, ἀόρατη δύναμη, νά
μέ σηκώνει ψηλά καί νά μέ κάνει νά πιστεύω πρώτη φορά, μέ βεβαιότητα, πώς
καί ἐγώ εἶμαι ἱκανός, πώς μπορῶ νά
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κάνω κάτι σημαντικό στή ζωή μου.
Πόση δύναμη εἶχαν οἱ δύο μικρές
λέξεις. Πόσο αὐτοσεβασμό καί αὐτοεκτίμηση μοῦ πρόσφεραν! Καί πῶς μπόρεσα
στή συνέχεια νά τά ἐμπεδώσω καί νά πορευτῶ ἀγκαλιά μ`αὐτά στή ζωή μου, παραμένει ἕνα μυστήριο!
Ἐδῶ σταμάτησε τή διήγηση. Ἔσκυψε
τό κεφάλι καί σιγοψιθύρισε συγκινημένος: «Ἡ ζωή εἶναι ἕνα μυστήριο! Πράγματα καί γεγονότα, πού συμβαίνουν στόν
καθένα μας, μπορεῖ νά περνοῦν ἀπαρατήρητα γιά τόν κόσμο. Ὅταν ὅμως συμβαίνουν στή ζωή ἑνός νέου ἀνθρώπου,
ἑνός ἐφήβου μάλιστα, αὐτά τά «ἀσήμαντα», μποροῦν νά μιλήσουν στήν εὐαίσθητη καρδιά μέ τό δικό τους τρόπο καί
νά ἀφήσουν τό ξεχωριστό μήνυμά τους,
τήν ἀνεξίτηλη σφραγῖδα τους, ἴσως
ἀκόμη καί μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς. Αὐτό
ἔπαθα κι ἐγώ».
Τί νά ποῦμε γιά τή σημερινή κατάσταση; Πεθαίνει ζωντανή ἡ νεολαία μας
κι ἐμεῖς κολλημένοι στόν ποδόγυρο τῶν
Εὐρωπαίων «φίλων», ἀσχολούμαστε μέ
καταμετρήσεις ἀριθμῶν καί συγκρίσεις
μεγεθῶν. Μέ ἀτέλειωτες μηχανιστικές,
τεχνητές, μηδενιστικές θεωρίες καί πράξεις. Μέ νεκρά καί ἄψυχα πράγματα! Καί
καθυστεροῦμε καί ἀναβάλλουμε τό «ἐγερτήριο». Καί μένουν ἄνεργοι οἱ νέοι, λές
καί κάποια ἀόρατη δύναμη κατάπιε τίς
πηγές τῆς ἐργασίας. Ἀλλά καί ἄν καί ὅταν
ἐργάζονται, ἀπαξιώνεται ὁ κόπος τους
μέ ἀπολαβές ταπεινωτικές καί προφάσεις γελοῖες. Εἶναι τρέλα αὐτό.
Νοοτροπίες ξένες πρός τήν παράδοσή μας, δανεισμένες ἀλλοῦθε, μᾶς ὁδήγησαν ἐδῶ καί συνεχίζουμε νά ἐπιμένουμε
στήν πορεία γιά τήν πλήρη καταστροφή!
Ὁ Θεός νά μᾶς ἐλεήσει!
Σάββας Ἠλιάδης
Δάσκαλος-Κιλκίς
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Κυρίου

Ἀκριβῶς σαράντα ἡμέρες ἀπό τήν Ἀνάσταση, ἀφοῦ ὑμνήσαμε καί
δοξολογήσαμε τόν Ἀναστάντα, καλούμαστε νά παραστοῦμε νοητά στό
ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, γιά νά ἀποχαιρετήσουμε τόν ἀπερχόμενο Σωτήρα.
Ἐκεῖ, ἐνῶ εὐλογοῦσε τούς μαθητές Του, συνέβη νά χωρίζεται καί νά
ἀπομακρύνεται ἀπό αὐτούς. Μία νεφέλη Τόν σήκωσε μπροστά στά
ἔκπληκτα βλέμματα τῶν μαθητῶν καί δύο ἄγγελοι ἐμφανίσθηκαν, ὡς
ἄνδρες, μέ φορέματα λευκά, καί εἶπαν: «Γαλιλαίοι, τί σταθήκατε καί
κοιτᾶτε τόν οὐρανό; Αὐτός ὁ Ἰησοῦς πού ἀναλήφθηκε ἀπό ἀνάμεσά
σας στόν οὐρανό, ἔτσι θά ἔρθει πάλι μέ τόν ἴδιο τρόπο, πού τόν εἴδατε
νά πηγαίνει ἐκεῖ». Ἀνέβαινε, λοιπόν, καί, ὡς Θεός καί Υἱός τοῦ Θεοῦ,
κάθισε στά δεξιά τοῦ Θεοῦ Πατρός.
Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Χριστοῦ ἔχει ἄμεση σχέση μέ τή θέωση τοῦ
ἀνθρώπου, γι’ αὐτό πρεπει νά γνωρίζουμε τά κυριότερά της σημεία,
ὥστε νά ρυθμίζουμε ἀνάλογα τή ζωή μας. Ἐνῶ ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μας χαρίζει τή νίκη ἐναντίον τοῦ θανάτου, ἡ Ἀνάληψή Του χαρίζει τήν ἄνοδο τοῦ ἀνθρώπου στόν οὐρανό. Γιά τό λόγο αὐτό πρέπει
νά ὁμολογήσουμε ὅτι ἡ Ἀνάληψη εἶναι τό πλήρωμα τῆς θείας ἀγάπης,
τῆς θείας οἰκονομίας. Ὁ Χριστός μέ τήν Ἀνάληψή Του στούς οὐρανούς, ἀνύψωσε τή δική μας ἀνθρώπινη φύση.
Ἑπομένως, μέ τήν Ἀνάληψή Του δέν ἀνεβάζει τή θεότητα, ἀλλά
ἐνθρονίζει τή δική μας φύση, τήν ὁποία ὑψώνει πάνω ἀπό ὅλες τίς τάξεις τῶν ἀγγέλων καί ὄχι μόνο αὐτό, ἀλλά καί τήν καθίζει στό θρόνο
τῆς θεότητας, «δεξιά τοῦ Πατρός».
Ὅπως ὁ ἀετός, θέλοντας νά δείξει στά μικρά του
πουλιά τόν ἀσυνήθιστο δρόμο τοῦ ἀέρα, αὐτός
πρῶτος πετά καί τά ὁδηγεῖ, ἔτσι καί στόν ἄβατο
δρόμο τοῦ οὐρανοῦ – ὅπου ἀκόμη δέν ἔχει
φανεῖ ἴχνος ἀνθρώπινο – πετᾶ πρῶτος ὁ ἀναληφθείς Κύριος καί ἀνοίγει τό δρόμο γιά τούς
νεοσσούς Του, τά πνεύματα τῶν δικαίων. Καί
ὅπως ἡ πτώση τοῦ πρώτου Ἀδάμ ἄνοιξε τήν
εἴσοδο στόν Ἅδη, ἔτσι καί ἡ Ἀνάληψη τοῦ
νέου Ἀδάμ ἄνοιξε σέ μᾶς τήν εἴσοδο τοῦ
οὐρανοῦ.
Ἐάν νικήσουμε τόν παλαιό ἄνθρωπο τῆς
ἁμαρτίας, τότε θά ἀνεβοῦμε καί ἐμεῖς στόν
οὐρανό καί θά καθίσουμε μαζί Του στό θρόνο
τῆς θείας μεγαλειότητας. Μιμούμαστε, λοιπόν,
τή ζωή τοῦ Κυρίου, ὄχι μόνο, ἐφαρμόζοντας κάποιες ἐντολές, ἀλλά ζῶντας τό Πάθος, τόν Σταυρό
καί τήν Ἀνάστασή Του.
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τή δεκαετία τοῦ 1950 ἀνοικοδομήθηκε τό νέο Γενικό Νοσοκομεῖο τῆς Καλαμάτας, στό γήπεδο
τοῦ «Ἀπόλλωνα» μέ τήν πολλαπλή
βοήθεια τοῦ τότε ὑφυπουργοῦ Ὑγείας,
συμπατριώτη μας καί βουλευτή Μεσσηνίας, ἀειμνήστου Ἰωάννου Ψαρρέα,
ἰατροῦ-ἀκτινολόγου.
Στή δεκαετία τοῦ 1980 κατασκευάστηκε τό νέο σύγχρονο Γενικό
Νοσοκομεῖο λίγο πιό ἔξω ἀπό τό κέντρο τῆς πόλης μας καί τό κτίριο τοῦ
παλαιοῦ Νοσοκομείου δόθηκε στόν
Δῆμο Καλαμάτας, ἐπί Δημαρχίας Παναγιώτη Νίκα καί Ὑπουργοῦ Ὑγείας
Δημητρίου Ἀβραμόπουλου, γιά νά γίνει τό νέο μας Δημαρχεῖο.
Ἔγινε γενική ἐπισκευή τῆς ὅλης
οἰκοδομῆς, καί ἀπό τά περασμένα Χρι-
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στούγεννα λειτουργεῖ ἐκεῖ τό Δημαρχεῖο τῆς πόλης μας στό ὁποῖο ἔχουν
συγκεντρωθεῖ ὅλες οἱ ὑπηρεσίες του.
Στά ἀρχεῖα μας βρήκαμε τήν διπλανή φωτογραφία τήν ὁποία καί δημοσιεύουμε γιά νά θυμηθοῦν οἱ παλαιοί τούς γιατρούς κ.λ. προσωπικό
τοῦ Νοσοκομείου ἐκείνης τῆς ἐποχῆς,
πού τώρα δέν ὑπάρχουν στή ζωή, καί
νά τιμήσουμε τήν τότε προσφορά ὁλόκληρού του προσωπικοῦ του Νοσοκομείου, πού μέ πολλές δυσκολίες ἀνταποκρινόταν ἐπάξια στίς ὑποχρεώσεις
του.
Τό Ἰατρικό, Νοσηλευτικό καί Διοικητικό Προσωπικό τοῦ Γενικοῦ Νοσοκομείου Καλαμάτας τό ἔτος 1962.
Διακρίνονται οἱ ἑξῆς:
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Διοικητικός Διευθυντής: Θεόδωρος Μπένος.
Ἰατροί: Βασίλειος Οἰχαλιώτης μικροβιολόγος, Σταῦρος Ἀργυράκης ὀφθαλμίατρος, Ἰωάννης Ἀντζακλῆς χειρουργός, Νικόλαος Ἀρβανίτης ἀκτινολόγος,
Ἀναστάσιος Προνοίτης ΩΡΛ., Ἡλιόπουλος παθολόγος. Πέτρος Καρακούσης, παιδίατρος. Δημήτριος Ἠλιάδης παθολόγος, Λάκης Γεωργανᾶς
χειρουργός, Νικήτας Κουτσομητόπουλος χειρουργός, Νέστωρας Μουτεβελῆς παθολόγος.
Βιοχημικός: Κωνσταντῖνος Παπαδόπουλος.
Φαρμακοποιοί: Μαρία Δημέα καί Παναγιώτης Μέντης.
Λογιστήριο: Δημήτριος Γκουλούσης Κυριακή Φωτοπούλου, Νίκος Πολυμενέας.
Γραμματεία: Γεώργιος Σπηλιώτης Παναγιώτης Καπετανάκης, Αἰμιλία Χρυσομάλλη, Βούλα Μαυρίκη, Μαρία Γούναρη.
Νοσηλευτικό προσωπικό: Ἑλένη Γουδέλη, Βασιλική Καραγεώργη, Βοῦλα
Σπηλιοπούλου, Ματίνα Χρυσομάλλη, Ἀγγελική Ζέρβα.
Ἀκτινολογικό ἐργαστήριο: Πολύβιος Τσιμπίδης, καί Βούλα Μαρκοπούλου,
βοηθοί ἀκτινολόγου.
Βοηθός ἀναισθησιολόγου: Λαγωνικάκος.
Τεχνικό προσωπικό: Ἠλίας Μάντης, Γεώργιος Τρουπῆς.
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α. «Οὕτω δέ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου
ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα μή ἐπ’
ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ».
(Πάντοτε φιλοτιμήθηκα νά
κηρύξω τό εὐαγγέλιο ἐκεῖ ὅπου
δέν εἶχε ἀκόμη ἀκουστεῖ τό
ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, γιατί δέν
ἤθελα νά οἰκοδομῶ σέ ξένα θεμέλια).
Ρωμ. ιε΄ 20
β. Ἀγωνιζόμαστε μέ φιλότιμο, γιά νά εἴμαστε εὐάρεστοι
στόν Θεό εἴτε μένοντας στό
σῶμα εἴτε βγαίνοντας ἀπό αὐτό.
Β΄ Κορ. ε΄ 9
γ. Νά φιλοτιμεῖσθε νά ζεῖτε
χωρίς ἀναταραχές, νά ἀσχολεῖσθε μόνο μέ τίς δικές σας
ὑποθέσεις καί νά ἐργάζεσθε, γιά
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νά βγάζετε τό ψωμί σας μέ τά
ἴδια σας τά χέρια.
Α΄ Θεσ. δ΄ 11
δ. Δέν φιλοτιμεῖ τούς κακούς
ἡ ἐπιείκεια.
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ
7, 224
ε. Ἡ φιλοτιμία εἶναι ὁ μετρημένος πόθος γιά τήν τιμή. Ἐνῶ ἡ
χαυνότητα καί πέρα ἀπό τό μέτριο.
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ
9, 436
στ. «Φιλότιμος γάρ ὤν ὁ Δεσπότης, δέχεται τόν ἔσχατον καθάπερ καί τόν πρῶτον· ἀναπαύει
τόν τῆς ἐνδεκάτης, ὡς τόν ἐργασάμενον ἀπό τῆς πρώτης».
Κατηχητικός λόγος ἱεροῦ
Χρυσοστόμου
ζ. Ὅταν κανείς σέβεται τόν
ἄλλον, τόν ἴδιο τόν ἑαυτό του
δέν τόν ὑπολογίζει, γιατί δέν ἔχει
φιλαυτία, ἀλλά φιλότιμο.
Ἁγ. Παϊσίου, Λόγοι Α΄, σ.
183-184
η. Χρειάζεται ὑπομονή, φιλότιμο καί πνευματική παλικαριά,
γιά νά στεφανωθεῖ ὁ ἀθλητής. Ἡ
παλικαριά ξεκινάει ἀπό τήν φιλότιμη καρδιά.
Ὅπ.π. Β΄ σ. 94
θ. Ὅταν ἀπό φιλότιμο κάνουμε τόν Θεόν νά χαίρεται μέ
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τή ζωή μας, τότε Ἐκεῖνος δίνει ἄφθονες
τίς εὐλογίες Του στά φιλότιμα παιδιά
του, τήν ὥρα πού τίς χρειάζονται.
Ὅπ.π. Β΄ σ. 251
ι. Ἄν ἐργαστεῖ κανείς μέ φιλότιμο, μέ
καλό λογισμό, ἀκόμη καί τά πιό ἀνάποδα τά βλέπει μέ ἄλλο μάτι, μέ θεῖο
φωτισμό καί δοξάζει τόν Θεό.
Ὅπ.π. Β΄ σ. 266
ια. Μέ τή φιλότιμη ἀντιμετώπιση, μέ
τόν ταπεινό καί φιλότιμο ἀγώνα καταλαβαίνει κανείς τό νόημα τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ἡ πνευματική ζωή εἶναι
λεβεντιά, γλέντι πνευματικό.
Ὅπ.π.Β΄, σ. 345
ιβ. Φιλοτιμία εἶναι τό ζῶν καί διαρκές συναίσθημα τῆς τιμῆς, τό ὁποῖο
εἶναι σύνθετο ἀπό ἀξιοπρέπεια καί μετριοφροσύνη.
Μαρτίνου, Θρησκευτική καί Ἠθική
Ἐγκυκλοπαίδεια, τ. 11ος, σ. 1157
ιγ. Ὁ φιλότιμος εἶναι ἐν πρώτοις
ἀξιοπρεπής ἀποφεύγων καί τά δύο ἄκρα,
τήν ματαιοφροσύνην ἤ κενοδοξίαν καί
τήν φιλοδοξίαν.
Χρ. Ἀνδρούτσου, Σύστημα Ἠθικῆς,
σ. 224-225
ιδ. Ἀπαξιώσαμε τήν Ἱστορία μας. Χάσαμε τό φιλότιμό μας. Ἐξαφανίστηκε ἡ
εὐγένειά μας.
Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Ἄνθιμος
ιε. Ὁ Ἕλληνας ἀντιλαμβάνεται
εὔκολα τό καλύτερο, τό ἀνώτερο, τό τελειότερο γιά τόν ἑαυτό του καί τόν τόπο
του καί φιλοτιμεῖται νά τό πραγματώσει
ἄμεσα.
Μητροπολίτης Ἀχελώου Εὐθύμιος
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Ὁ κ. Παντελῆς Βέκιος,
Κηφισιά 30 €, εἰς μνήμην
προσφιλῶν του νεκρῶν.
Ἡ κ. Ἰουλία Κοτσίρη,
Ἴλιον 40 €, εἰς μνήμην
τοῦ συζύγου της Διονυσίου Κοτσίρη.
Ἡ κ. Βασιλική Κουραμπέα, Καλαμάτα 35
€. εἰς μνήμην τοῦ συζύγου
της Γρηγορίου.
Ἡ κ. Μαρία Κουτσογιάννη, Ἀθήνα 100 €,
εἰς μνήμην τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου,
τῆς ἀδελφῆς της Θάλειας
καί τῶν γονέων της Δημητρίου καί Ἑλένης.
Ὁ κ. Ἀπόστολος Χατζητόλιος, Θεσσαλονίκη
50 €, εἰς μνήμην τοῦ πατέρα του Ἰωάννου καί
τῶν παππούδων του Τόλιου καί Ἀναστασίας Χατζητόλιου.
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«Τοῦρκοι ἀγοράζουν σπίτια στήν
Ἀθήνα» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19-3-17)
Γιατί δέν λέμε τά πράγματα μέ τό
ὄνομά τους; Τοῦρκοι ἀγοράζουν τήν πατρίδα μας.
«Λιποθυμοῦν ἀπό τήν πεῖνα παιδιά
στό σχολεῖο» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 19-3-17)
Μήπως περιμένετε νά συγκινηθοῦν
οἱ πολιτικοί μας καί ἡ τρόϊκα; Τί ἀπέγινε τό
«Πρῶτα ὁ πολίτης»; Τό «Εὐρωπαϊκό κεκτημένο»;
«Τό ἀδιέξοδο χτυπάει τό Μαξίμου»
(ΤΑ ΝΕΑ 20-3-17)
Τό ἑκάστοτε Μαξίμου βρίσκει ἔξοδο
στό ἀδιέξοδο. Ἐμεῖς οἱ πολίτες, ψηφοφόροι, ἡ χώρα σέ διαρκές ἀδιέξοδο, διότι
στέλνουμε στό Μαξίμου ἀκατάλληλους.
«Διψήφια ἡ ἀνεργία, φυγή κεφαλαίων» (ΕΘΝΟΣ 21-3-17)
Καί ἡ ἀνάπτυξη πού ὑπόσχονταν στόν
λαό γιά τό 2012 σέ φυγή πρός τό ἄγνωστο μέλλον;
«Ὥρα συγγνώμης γιά τό ΠΑΣΟΚ. Γιά
τήν σκευωρία Βατοπεδίου πού κατέπεσε» (ΕΣΤΙΑ 22-3-17)
Τέτοια εὐαισθησία πολιτικοί μας καί
πολιτικά κόμματα ἀγνοοῦν! Εἶναι ὑπεράνω
νόμων καί ἠθικῶν ἀξιῶν!
«Ἡ Μεσσηνία αὐξάνει τό μερίδιό
της στήν Ἑλληνική τουριστική ἀγορά.
Στήν Καρδαμύλη νέο πολυτελές ξενοδοχεῖο» (ΘΑΡΡΟΣ 23-3-17)
Εὐχόμαστε καλή ἐπιτυχία γιά ἐθνικούς
λόγους, γιά περιφερειακή ἀνάπτυξη καί
αὔξηση τῶν εὐκαιριῶν ἀπασχολήσεως
στήν περιοχή.
«Σᾶς σφάζουν μπροστά στά μάτια
τοῦ Πλανήτη» Πῆτερ Κένινγκ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
23-3-17)
Ἐμεῖς δέν βλέπουμε ὅτι μᾶς σφάζουν, ἀλλά πιστεύουμε τούς πολιτικούς
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μας πού μᾶς λένε ὅτι μᾶς ἔσωσαν, μᾶς
σώζουν, θά μᾶς σώσουν. Πότε θά ἀφυπνιστοῦμε;
«Θέλουν τήν ὑποταγήν τῆς Ἐκκλησίας» (Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος) (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 24-3-17)
Ἡ Ἐκκλησία δέν φοβήθηκε τά
ὄργανα τοῦ ἄρχοντα τοῦ κόσμου τούτου,
(καίσαρες, σουλτάνους, διῶκτες ὅλων
τῶν ἀποχρώσεων, λέσχες, στοές...), γι’
αὐτό δέν ὑποτάσσεται!
«ΝΑΤΟ: ὁ ἐπιτήδειος οὐδέτερος γιά
τήν Λῆμνο» (ΒΗΜΑ 26-3-17)
Καί γιά τό Αἰγαῖο καί γιά τήν Κύπρο. Τίς
θυσίες μας χρειάζονται, ὑποχρεώσεις
πρός ἐμᾶς δέν ἔχουν!
«Κλείνει τά μάτια στά προβλήματα ἡ
Εὐρώπη τῆς ὑποκρισίας» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
27-3-17)
Ὄχι μόνον κλείνει τά μάτια στά προβλήματα, ἀλλά δημιουργεῖ καί προβλήματα γιά τά ὑλικά της συμφέροντα.
«Ἡ ὑγρή πρόκληση τό νερό στόν
21ον αἰῶνα» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 28-3-17)
Καί στήν διαχείριση τῶν φυσικῶν
πόρων ἀποδεικνυόμαστε ἄφρονες καί
ἀνεύθυνοι!
«Τό σχολεῖο καταφύγιο γιά τούς μαθητές στήν κρίση» (Η ΑΥΓΗ 29-3-17)
Καί ἡ οἰκογένεια καί ἡ Ἐκκλησία ἀποτελοῦν ἀσφαλῆ καταφύγια πού τό
σ ω σ τ ό σχολεῖο ὑποδεικνύει.
«Τό Μαξίμου παίζει κρυφτό λίγο πρίν
τά δώσει... ὅλα» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 30-317)
Ἄν δέν τά δώσει ὅλα, θά χάσει τήν
καρέκλα. Αὐτό μετράει γιά τό ἑκάστοτε
Μαξίμου!
M. ΠΟΛΙΤΗΣ
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Ἡ γνωστή αὐτή κωμωδία τοῦ Σαίξπηρ
(1564-1616) παίζεται στό θέατρο ΕΛΕΥΘΕΡΗ
ΕΚΦΡΑΣΗ σέ σκηνοθεσία Μαίρης Ἰγγλέση.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται στήν
ἀρχαία Ἀθήνα καί σέ κοντινό δάσος. Ὁ βασιλιάς
Θησέας ἀνακοινώνει στή μνηστή του Ἱππολύτη
ὅτι σέ τέσσαρες ἡμέρες θά γίνει ἡ τελετή τοῦ
γάμου τους. Στή συνέχεια καλεῖται νά ἐπιλύσει
πρόβλημα ὑπηκόων του. Ὁ Αἰγέας ἀντιμετωπίζει τήν ἄρνηση τῆς κόρης του Ἑρμίας νά παντρευτεῖ τόν Δημήτριο, ἐπειδή ἀγαπᾶ τόν
Λύσανδρο. Ὁ Δημήτριος εἶχε ἐξομολογηθεῖ τόν
ἔρωτά του στήν Ἑλένη, φίλη τῆς Ἑρμίας. Ὁ Θησέας δίνει προθεσμία τεσσάρων ἡμερῶν στήν
Ἑρμία νά ὑπακούσει στόν πατέρα της, διαφορετικά θά θανατωθεῖ ἤ θά κλειστεῖ σέ μοναστήρι.
Λύσανδρος καί Ἑρμία καταφεύγουν στό
δάσος γιά νά παντρευτοῦν. Ἐκεῖ πηγαίνει ὁ Δημήτριος ἀναζητῶντας τήν Ἑρμία, ἐκεῖ ἀναζητᾶ
τόν Δημήτριο ἡ Ἑλένη. Στό δάσος ἔρχονται
νύχτα βιοτέχνες γιά νά ἑτοιμάσουν θεατρική
παράσταση πρός τιμήν τῶν ἀρχόντων τους. Τό
δάσος αὐτό εἶναι βασίλειο ξωτικῶν. Καί οἱ
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ἄρχοντές τους Ὄμπερον καί Τιτάνια σέ διαμάχη. Χρησιμοποιῶντας
τόν σκανδαλιάρη Πούκ, ὁ Ὄμπερον
ταπεινώνει τήν Τιτάνια μέ κωμικό
τρόπο. Ἐπεηρεασμένη ἀπό μαγικό
βότανο, ὅταν ξυπνᾶ ἐρωτεύετααι
τόν βιοτέχνη Πάτο, στόν ὁποῖον ὁ
Πούκ ἔχει φορέσει γαϊδουροκεφαλή, καί φέρεται ἀναλόγως.
Ἡ δράση τῶν ξωτικῶν ἐπηρεάζει καί τά δύο νεαρά ζευγάρια μέ
εὐφάνταστο, κωμικό τρόπο καθώς
καί τίς θεατρικές δοκιμές τῶν βιοτεχνῶν. Μέ μάγια λύνονται τά
μάγια τοῦ ἔρωτα. Θησέας καί Αἰγέας συγχωροῦν τούς νέους καί τήν
ἴδια ἡμέρα παντρεύονται Θησέας
καί Ἱππολύτη, Λύσανδρος καί
Ἑρμία, Δημήτριος καί Ἑλένη. Δίδεται καί ἡ κωμικοτραγική παράσταση τῶν βιοτεχνῶν.
Ἡ μεγολοφυΐα τοῦ Σαίξπηρ
μᾶς χαρίζει μιάν ἀπολαυστική κωμωδία μέ συναρπαστική πλοκή,
ἀτμόσφαιρα παραμυθιοῦ καί ὀνείρου, πλούσια ποιητική γλῶσσα.
Μᾶς δείχνει πολύ παραστατικά τήν
δύναμη τοῦ ἔρωτα. Ὅπως κάθε δύναμη, ἔτσι καί ὁ ἔρωτας μπορεῖ νά
ἔχει εὐεργετικά ἤ ὀλέθρια ἀποτελέσματα. Ἀπό ἐμᾶς ἐξαρτᾶται νά
εἶναι δημιουργικός ἤ καταστροφικός. Ὅπως βλέπουμε στό ἔργο καί
στή ζωή, ὁ ἔρωτας παροπλίζει τό
λογικό. Ὑπό τήν ἐπήρειά του βλέπουμε τήν γαϊδουροκεφαλή σάν
πρόσωπο ἀγγέλου. Ἐάν ἡ καρδιά,
ὅπου ὁ ἔρωτας ἀνθίζει, ἔχει τήν
ἀξία της, ὁ νοῦς πρέπει νά εἶναι ὁ
κυβερνήτης.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἀγαπητοί μου Συνδρομητές,
Μέ τόν θάνατο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σταγῶν καί Μετεώρων Σεραφείμ, ἔκλεισε τό ἐκκλησιαστικό μας
κεφάλαιο πού εἶχε ἀνοίξει πρίν ἀπό 50
περίπου χρόνια, ὅταν Ἀρχιεπίσκοπος
Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος ἐξελέγει ὁ
ἀείμνηστος Ἱερώνυμος Κοτσώνης.
Ὁ Ἱερώνυμος ἦταν, πράγματι, μιά
σπάνια προσωπικότητα. Συνδύαζε τήν
μόρφωση μέ τό ἦθος. Τακτικός Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
ἀκτήμων καί ὁραματιστής μίας ἀνανέωσης τῆς ὅλης ἐκκλησιαστικῆς κατάστασης
τῆς πατρίδος μας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
Ἱερώνυμος, ἐκείνη τήν ἐποχή, ἦταν ὅτι
καλύτερο εἶχε ἡ Ἐκκλησία μας νά παρουσιάσει σέ ἀνθρώπινο δυναμικό. Ἀνέλαβε λοιπόν ὁ Ἱερώνυμος νά
πραγματώσει τήν ἀνανέωση τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας Ἱεραρχίας, μέ τήν ἐκλογή
νέων ἄφθορων Μητροπολιτῶν, πού μέ
ἐνθουσιασμό καί διάθεση προσφορᾶς θά
πετύχαινε τήν ἐκκλησιαστική μας ἀνανέωση, πού τόσον πολύ, ὅλος ὁ ἑλληνικός
λαός, προσδοκοῦσε.
Ἡ Ἀρχιερατεία τοῦ Ἱερωνύμου εἶναι
γνωστή, καθώς καί ἡ ἐξέλιξή της καί τό
τέλος της. Δέν εἴμαστε ἐμεῖς πού θά κρίνουμε πρόσωπα καί γεγονότα ἐκείνης
τῆς ἐποχῆς. Ἄλλοι, πιό εἰδικοί ἀπό ἐμᾶς,
θά τό κάνουν καί θά βγάλουν τά συμπεράσματά τους.
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Ἐμεῖς, μένουμε μέ τό ἐρώτημα. Γιατί
δέν πέτυχε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος
νά πραγματώσει τά ὄνειρά του; Πῶς
ἔγινε, νά πολεμηθεῖ τόσον σκληρά καί ὁ
ἴδιος καί οἱ στενοί του συνεργάτες, οἱ
Μητροπολῖτες, πού αὐτός εἶχε ἐπιλέξει
σάν στενούς του συνεργάτες, μέ ἀποτέλεσμα, 12 ἐξ αὐτῶν, νά ἀπομακρυνθοῦν
ἀπό τίς Μητροπόλεις τους καί νά βρεθοῦν, κυριολεκτικά στό χάος; Πῶς ὁ Θεός
ἐπέτρεψε νά γίνει τέτοια ἀδικία σέ 12
Μητροπολῖτες, πού δέν τούς κατηγόρησε
κανένας, ἔστω καί γιά τή πιό μικρή παράβαση τῶν ὑποχρεώσεών τους;
Ἄγνωστοι «αἱ βουλαί τοῦ Κυρίου»!
πού πρέπει, ὅμως, καί ἐμεῖς, νά κάνουμε
τίς ἀνάλογες σκέψεις μέ τούς ἀντίστοιχους προβληματισμούς.
«Ἡ Βασιλεία ἡ ἐμή οὐκ ἔστιν ἐκ
τοῦ κόσμου τούτου» (Ἰωάν.18,36), αὐτά
δέν εἶπε ὁ Κύριός μας μπροστά στόν
Πιλᾶτο; Ἄν ἡ Βασιλεία τῆς πίστεώς μας
δέν εἶναι σέ αὐτή τή γῆ, μήπως κάνουμε
λάθος ἄν πιστεύουμε ὅτι μποροῦμε νά
ἀναστρέψουμε νά ἀλλάξουμε τίς καταστάσεις καί νά βασιλεύσουμε καί σέ
αὐτόν ἐδῶ τόν κόσμο; Καί ἄν κάνουμε
ὄνειρα καί σχεδιάζουμε προγράμματα
πού τελικά δέν ἐφαρμόζονται, μήπως
ἀπογοητευόμαστε ὅτι «τίποτα δέν γίνεται» (τί περιμένουμε ἄραγε νά γίνει;),
καί παρατᾶμε τόν πνευματικό μας
ἀγῶνα γιά νά «συσχηματισθοῦμε τῷ
αἰῶνι τούτῳ»;
Μέ τόν θάνατο τοῦ Σεραφείμ
ἔκλεισε τό κεφάλαιο τῶν 12 Ἱερωνυμικῶν Ἀρχιερέων, ἀφήνοντας «μνήμην
ἀγαθήν» καί γιά τούς 12, τούς ὁποίους
παρακαλοῦμε, ἀπό ἐκεῖ πού εἶναι τώρα,
νά εὔχονται γιά τήν ἐπί τῆς γῆς Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ μας.
Σ.
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ιά τάση ὡραιοποίησης νά τή δεχτοῦμε καί νά τήν
κατανοήσουμε ὅταν περιγράφουμε καταστάσεις
πού ὑφιστάμεθα, μόνο καί μόνο γιατί μιά ἄτολμη
ἀναποφασιστικότητα μᾶς ἐμποδίζει νά κάνουμε ἀλλαγές πού
θά μᾶς ἀπελεθερώσουν. Προσηλωμένοι στά δεδομένα, ἀφοῦ
μάλιστα οἱ ἡλικιωμένοι εἰδικά ἀντιμετωπίζουν μέ μιά σκιά
καχυποψίας τίς ὁποιεσδήποτε ἀλλαγές, παραμένουμε ἄβουλοι
δέσμιοι σχέσεων πού ὄχι μόνο δέ μᾶς βοηθοῦν νά αἰσθανόμαστε καί νά ζοῦμε καλύτερα, ἀλλά κάποτε φθάνουν νά γίνονταιι ἕως καί βλαπτικές, ὅπως π.χ. ἡ φιλική σχέση μέ ἕνα
νευρικό, ἐριστικό, ἀνικανοποίητο καί προπάντων ἀμφιταλαντευόμενο στήν Πίστη ἄτομο, πρᾶγμα πού δεχόμαστε μόνο
ἀπό συγκατάβαση.
Ὄχι δέσμιοι σέ σχέσεις ἐξάρτησης πού δέν εἶναι ποιοτικές. Δέν ἀνήκω στούς φιλοπόλεμους πού διεκδικοῦν προκλητικά, στούς ἀνυποχώρητους πού δέ διστάζουν σέ κατά μέτωπο συγκρούσεις, ἔστω καί ἀμφιβόλου ἀποτελέσματος. Χρειάζεται ὅμως νά ὁριοθετοῦνται
κάποια πράγματα, καί οἱ μετριοπαθεῖς νά κάνουν τήν ὑπέρβαση, νά ἀντιμετωπίζουν τίς
ὁλοφάνερα ἀρνητικές σχέσεις.
Εἶναι ἡ ὥρα μηδέν. Ἡ ὥρα γιά τό ἀποφασιστικό ὄχι. Ἡ στιγμή πού πρέπει νά δρομολογήσουμε τή ρήξη, μή λησμονώντας τήν προτροπή τοῦ Ἀπ. Παύλου «αἱρετικόν ἄνθρωπον
μετά πρώτην καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ».
Ἡ λύση αὐτή θά εἶναι γιά τό καλό μας πρῶτα, πιθανόν ὅμως τελικά καί γιά τό καλό
τοῦ ἄλλου, πού πιθανόν ἔτσι νά «συνέλθει εἰς ἑαυτόν», νά ἀναλογιστεῖ τί φταίει καί νά προσπαθήσει νά διορθωθεῖ.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Tό παιδί «δαγκώνει» τήν μητέρα του
(Ἡ Πολιτεία πολεμεῖ τήν Ἐκκλησία)

Δημόσια ἐπίθεση ἐξαπέλυσε ὁ Ὑπουργός
Ἐσωτερικῶν της Κυβερνήσεως κ. Πάνος
Σκουρλέτης στόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ.κ. Ἱερώνυμο, ὅπως κατά
καιρούς κάνουν διάφορα πολιτικά πρόσωπα.
Ἀφορμή στάθηκε ἡ συνάντηση πού εἶχε ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος μέ τόν Ἀρχηγό τῆς Ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως κ. Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τήν ἐπίσκεψη τοῦ τελευταίου στήν
φιλανθρωπική ὀργάνωση τῆς Ἐκκλησίας
"Ἀποστολή". Εἶπε χαρακτηριστικά ὁ κ.
Ὑπουργός: "Χθές εἶχε μία συνάντηση ὁ κ.
Μητσοτάκης μέ τόν ἐπικεφαλή τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, κ. Ἱερώνυμο. Νομίζω ὅτι
δέν ἐξυπηρετεῖ τήν ἴδια τήν ἐκκλησία, δέν
δείχνει σεβασμό πρός τήν ἴδια τή χριστιανική
κοινότητα, νά φλερτάρει ἡ ἡγεσία της μέ
ἕναν ἄλλο ρόλο πού θά θέλει νά ἐπηρρεάζει
τά πολιτικά πράγματα τῆς χώρας. Ἔχω διαπιστώσει ὅτι τό τελευταῖο διάστημα ὑπάρχουν δυνάμεις πού θέλουν νά συντονίσουν
τήν στάση τους - δυνάμεις μέσα ἀπό τήν
Ἐκκλησία - τή στάση τους μέ τίς ἐπιδιώξεις
τῆς ἴδιας τῆς Νέας Δημοκρατίας".
Καί συμπλήρωσε: "...κάτι ψέλλισε, σέ
σχέση μέ τόν ΕΝΦΙΑ πού δέν πρέπει νά πληρώνει ἡ Ἐκκλησία γιά τά ἀκίνητά της".
Ἀλήθεια, τί νά πρωτοσχολιάσει κανείς;
Εἶναι πολύ ἀνοίκειος ὁ τρόπος, μέ τόν ὁποῖο
ἀπευθύνεται ὁ Ὑπουργός πρός τήν Μητέρα
Ἐκκλησία καί τόν πνευματικό πατέρα τῶν
Ὀρθοδόξων Ἑλλήνων κ. Ἱερώνυμο. Ὁμιλεῖ
γιά τήν Ἐκκλησία πολύ ὑποτιμητικά ἀντιμετωπίζοντας την ὡς μία ἁπλή θρησκευτική
κοινότητα. Ἀγνοεῖ παντελῶς ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία στήν Πατρίδα μας εἶναι Μητέρα
πού στέκεται ἐπί αἰῶνες δίπλα στόν λαό μας.
Λησμονεῖ ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ ὑπ’
ἀριθμόν 1 φορέας φιλανθρωπίας τοῦ τόπου
μας μέ συσσίτια, ἱδρύματα ἀγάπης καί τόσα
ἄλλα. Ἀλλά ἀγνοεῖ τήν ἀλήθεια ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὡς Σῶμα Χριστοῦ πρέπει νά φροντίζει
καί γιά τίς πνευματικές ἀνάγκες τῶν συμπατριωτῶν μας. Ὀφείλει νά τούς λέει καί τήν

ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου, πού ἐκτείνεται σέ
ὅλες τίς φάσεις τοῦ βίου τους. Κανονικά, ἔχει
καθῆκον νά ὁμιλεῖ καί γιά τά θέματα τῶν
παιδιῶν της καί νά τούς προστατεύει ἀπό
ἐπικίνδυνους ἀνθρώπους πού ἐπιδιώκουν
συχνά νά σκλαβώσουν τήν ψυχική τους ἐλευθερία, πού ξεπουλοῦν τήν ἐθνική μας κυριαρχία, καθώς καί τόν πνευματικό καί ὑλικό μας
πλοῦτο, ὅπως γίνεται σήμερα. Τά ἐκκλησιαστικά πρόσωπα πρέπει νά συνομιλοῦν μέ
ὅλους, ὅπως κι ἄν λέγονται, ἀπό ὁποιοδήποτε
πολιτικό χῶρο καί ἄν προέρχονται, εἴτε ἡ
Νέα Δημοκρατία εἶναι αὐτή εἴτε ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἤ
τό Κ.Κ.Ε. Φυσικά, ὀφείλουν νά τούς λένε τήν
ἀλήθεια, νά τούς ἐπισημαίνουν καί τά λάθη
τους καί τίς σωστές τους ἐνέργειες, μέ ἀγάπη
καί ἐνδιαφέρον. Αὐτό καθορίζει ἕνα πνευματικό πατέρα, ὅπως εἶναι καί ὁ Ἀρχιεπίσκοπος.
Δέν ἀνακατεύεται ἡ Ἐκκλησία στήν πολιτική!
Ξεχάσατε κ. Ὑπουργέ τίς συναντήσεις
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μέ τόν Πρωθυπουργό κ.
Τσίπρα; Σήμαιναν κι αὐτές ἀνάμειξη στά πολιτικά πράγματα. Σαφῶς καί ὄχι. Ἐξάλλου, ἡ
Ἐκκλησία πρέπει νά ἑνώνει καί ὄχι νά χωρίζει, ὅπως -δυστυχῶς- κάνουν τά πολιτικά
κόμματα.
Εἶναι ὅμως λυπηρό γιά ἕναν ἐκπρόσωπο
τῆς ἑλληνικῆς Πολιτείας νά ὁμιλεῖ μέ τέτοιο
τρόπο, νά δημιουργεῖ ἐντυπώσεις ἀναφερόμενος σέ οἰκονομικά θέματα γιά νά ξεγελάσει
τό κοινό, ὑπονοώντας τόν ὑποτιθέμενο
πλοῦτο τῆς Ἐκκλησίας, ἐνῷ οἱ ἴδιοι οἱ πολιτικοί πλουτίζουν εἰς βάρος τοῦ λαοῦ.
Κρῖμα κ. Ὑπουργέ! Μήν προσπαθεῖτε νά
δημιουργήσετε κλίμα γιά νά διαχωρίσετε τήν
Μητέρα Ἐκκλησία ἀπό τά παιδιά της. Παρακαλοῦμε μή χτυπᾶτε τήν Μητέρα σας Ἐκκλησία. Παρακαλῶ ἐπιστρέψτε ὡς γνήσιος υἱός
στήν πνευματική σας οἰκογένεια!
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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