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Π

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ

όνος καί θλίψη κυριαρχοῦν στήν
καρδιά μας, κι’ ἕνα πικρό ἐρώτημα
ἀνεβαίνει στά χείλη μας γιά τήν πορεία
τῆς Πατρίδας μας. Πῶς καί ποῦ πορευόμαστε;
Ὁ μήνας Μάρτιος ζωντανεύει μέσα
μας τούς ἀγῶνες καί τίς θυσίες τῶν προγόνων μας, τό αἷμα πού ἔχυσαν γιά τήν
ἐλευθερία μας, γιά νά ζήσουμε μέ τιμή
καί ἀξιοπρέπεια. Ἔδιωξαν τυράννους.
Ἔθεσαν θεμέλια γιά νά οἰκοδομηθῆ τό
Κράτος καί ἐμπιστεύθηκαν τό μέλλον
του στόν Θεό. Πίστεψαν στήν ἱστορική
πορεία τοῦ Ἔθνους μας μέ βασικά χαρακτηριστικά του τόν διαχρονικό πολιτισμό μας, τή γλῶσσα μας, τήν φιλοσοφία
μας, τήν Ὀρθόδοξη πίστη καί Ἐκκλησία
μας, πού ἔδωσε νέα πνοή καί συνοχή.
Στή γλῶσσα μας ἐγράφηκαν τά κείμενα
τῆς Καινῆς Διαθήκης καί τῶν περισσοτέρων Μεγάλων Πατέρων. Ἔγινε ἡ
γλῶσσα τῆς Ἐκκλησίας καί ἀπέκτησε
παγκοσμιότητα, γι’ αὐτό διδάσκεται καί
διαβάζεται σέ ὅλο τόν κόσμο.
Δυστυχῶς, στήν ἐποχή μας ἔχει ξεσπάσει ἕνας πόλεμος. Ἀμφισβητεῖται ἀπό
πολλούς ὁ πολιτισμός μας, διαστρέφεται
ἡ ἱστορία μας καί ἡ γλῶσσα μας φτωχαίνει. Ὅσο γιά τήν Ὀρθόδοξη πίστη μας,
αὐτή πολεμεῖται μέ μανία γιά νά μήν
ἐπηρεάζει τόν λαό. Γιατί ἡ Ἐκκλησία
ἑνώνει ὅλους καί ἀγκαλιάζει ὅλους,
ἀκόμα καί αὐτούς πού τήν πολεμοῦν.
Καί αὐτό δέν βολεύει τούς ἐχθρούς της.
«Ἐχθροί τῆς Ἑλλάδος εἶναι οἱ ἴδιοι οἱ
Ἕλληνες» λένε πολλοί. Γιατί εὔκολα παρασυρόμαστε, κομματιαζόμαστε καί
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ἀντιμαχόμαστε. Πολιτικές ἰδεοληψίες
καί κοινωνικές ἀντιπαλότητες κλονίζουν
τά θεμέλια τῆς συνοχῆς καί ὁδηγοῦν σέ
συγκρούσεις. Διχάζουν τόν λαό καί τον
πληγώνουν, τόν ἀπογοητεύουν. Οἱ νέοι
μας φεύγουν γιά νά καταξιωθοῦν σέ
ξένες χῶρες, πού τούς παρέχουν τίς δυνατότητες νά δημιουργήσουν. Καί ὅσοι
μένουν ζοῦν τήν ἀδιαφορία καί τή μιζέρια. Ξένα ἤθη καί ἔθιμα εἰσβάλλουν καί
γίνονται ἀποδεκτά, ἰδιαίτερα ἀπό τούς
νέους μας, πού παρασύρονται εὔκολα
στόν μηδενισμό καί στήν ἐπήρεια τῶν
οὐσιῶν.
Μέγαλο πρόβλημα ἔχει δημιουργηθῆ
μέ τήν εἰσβολή τῶν προσφύγων διαφόρων ἀνατολικῶν λαῶν, μέ ξένες συνήθειες καί νοοτροπίες.᾽Εγκαθίστανται καί
ζοῦν χωρίς ἔλεγχο καί σχεδιασμό, καί
ἀλλοιώνεται ἡ σύνθεση τοῦ πληθυσμοῦ.
Ἡ Πολιτική ἡγεσία τοῦ τόπου μας ἀπουσιάζει καί «τυρβάζει περί πολλά»...
Ὅλα αὐτά δημιουργοῦν πολλές καί
σοβαρές ἀνησυχίες καί προβληματισμούς. Εἴμαστε ὅλοι ὑπεύθυνοι γιά τήν
πορεία τῆς Πατρίδα μας. Ἡ ἀνησυχία
νά γίνει ἀναζήτηση καί ἡ εὐθύνη θυσία.
Ὅλοι μας μποροῦμε. Τό βάρος πέφτει
στήν πνευματική ἡγεσία τοῦ τόπου μας.
Χρειάζονται ὑπεύθυνες καί σοβαρές
ἐνέργειες πού θά ἀναζητήσουν ἀνθρώπους μέ σοβαρότητα καί δυναμισμό,
ἐμπνευσμένους ἀπό τίς πνευματικές
ρίζες καί ἱκανούς νά ὁδηγήσουν τή Χώρα
μας στή δημιουργική πορεία πού τῆς ἀξίζει. Τό χρωστᾶμε στίς γενιές πού ἔρχονται, καί στήν Πατρίδα μας.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΑΓΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΦΩΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΙ ΝΗΠΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Ἅγιος Διάδοχος, Ἐπίσκοπος
Φωτικῆς τῆς Ἠπείρου, τῆς σημερινής Παραμυθιᾶς, ἀνήκει στούς
μεγάλους Νηπτικούς Πατέρες πού
ἐφάρμοσε τή νήψη, δηλαδή τήν
αὐτοσυγκέντρωση καί τήν προσευχή. Παρά ταῦτα, ἐλάχιστα εἶναι
γνωστός στό εὐρύτερο κοινό. Ἴσως
σ’ αὐτό συνετέλεσε ἡ ἐπιθυμία τοῦ
ἐν λόγω Ἁγίου να μείνει ἄγνωστος.
Ὁ Ἅγιος Διάδοχος ἦταν πράγματι
σοφός ἄνθρωπος, πού ἔλαμπε στήν
πράξη καί τή θεωρία. Ἐπειδή ἔζησε
τόν 5ο αἰώνα μ. Χ., πού ταλαιπώρησε τήν Ἐκκλησία ἡ μονοφυσιτική
αἵρεση, ἦταν ἐπόμενο νά ἀναδειχθεῖ
βαθύς γνώστης τῆς Νηπτικῆς ἤ Μυστικῆς Θεολογίας. Ὁ Ἅγιος Διάδοχος συνέβαλε στήν ἀπόφαση τῆς Δ΄
Οἰκουμενικῆς Συνόδου τό 451 μ.Χ.
γιά τήν ἀσύγχυτη ἕνωση τῶν δύο φύσεων τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, θείας
καί ἀνθρώπινης σ’ ἕνα πρόσωπο καί
μία ὑπόσταση.

Ο

Ἀναδρομήστάἔργατου
Ἕνα ἀπό τά κυριότερα ἔργα τοῦ
Ἁγίου Διαδόχου εἶναι τό ἐπιγραφόμενο «100 γνωστικά κεφάλαια».
Πρόκειται γιά ἓνα βαθύτατο θεολογικό ἔργο, τό ὁποῖο συνέγραψε ὁ

³

69

¥

ἱερός πατήρ, καταλαμπόμενος ἀπό
θεῖο φωτισμό. Γι’ αὐτό ἐκ πείρας
του προφανῶς γράφει: «προτοῦ
ἀρχίσει κάποιος νά ὁμιλεῖ ἤ νά γράφει περί Θεοῦ ὀφείλει μέ πίστη καί
θεῖο ζήλο ν’ ἀναζητεῖ τόν ἄνωθεν
φωτισμό». Ἡ ἐπαφή αὐτή μέ τήν
πηγή τοῦ φωτός μᾶς κάνει ἱκανούς
νά ἀπεγκλωβιζόμαστε ἀπό τά ὑλικά
ἀγαθά καί μᾶς «στρέφει σέ πνευματικές θεωρίες», γράφει ὁ ἱερός
πατήρ. Στή συνέχεια τῶν κεφαλαίων
του ὁ Ἅγιος Διάδοχος ὁμιλεῖ γιά τά
χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
μάλιστα, γιά τή γνώση καί τήν
σοφία. Ἡ γνώση ἑνώνει τόν
ἄνθρωπο μέ τό Θεό καί ἡ σοφία
κάνει φανερές τίς ἐνέργειες τῆς γνώσεως. Τόσο ἡ γνώση, ὅσο και ἡ
σοφία ὡς χαρίσματα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος εἶναι πολυσήμαντα καί
δίνονται κατά τό μέτρο ἀποδοχῆς
αὐτῶν ἀπό τόν ἄνθρωπο. Ὁ ἱερός
πατήρ, ὡς ἄριστος γνώστης τῶν
ἀνθρωπίνων πραγμάτων, μᾶς συνιστᾶ νά ξεπεράσουμε μέ τούς λογισμούς μας τίς ματαιότητες τοῦ
κόσμου τούτου καί νά μήν ἀφήνουμε
τό νοῦ μας ἀνενεργό. Νά τόν ἀπασχολοῦμε μέ τήν προσευχή: «Κύριε
Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με».

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἡ δουλεία ὡς κατάσταση
Τοῦ Μητροπολίτου Ἀχελώου Εὐθυμίου Κ. Στύλιου

α) Ἡ ἔννοια τῆς δουλείας: Ἡ δουλεία ὡς
θεσμός καί ὡς κατάσταση ἀναφέρεται στό φαινόμενο τῆς στέρησης τῆς προσωπικῆς, κοινωνικῆς καί ἐθνικῆς ἐλευθερίας ἀπό ἄνθρωπο σέ
ἄνθρωπο. Στίς περιπτώσεις γενικῆς ἐπικράτησης τῆς δουλείας ὡς κοινωνικοῦ θεσμοῦ, οἱ
ἄνθρωποι διακρίνονται σέ «ἐλεύθερους» καί
«δούλους». Δοῦλοι ἤ Σκλάβοι γίνονταν συνήθως αἰχμάλωτοι πολέμου ἤ ἦσαν ἀντικείμενο
ἀγοραπωλησίας (δουλεμπόριον), πτωχῶν ἤ
ἀνθρώπων πρωτογόνων φυλῶν (ἀποικιοκρατία).
β) Ἡ δουλεία κατά τήν ἀρχαιότητα: Ἡ δουλεία ἦταν ὁ πιό διαδεδομένος θεσμός κατά τήν
προχριστιανική ἐποχή. Ὁ Ὅμηρος ἀναφέρει
πολλές περιπτώσεις ἀγοραπωλησίας πρός ἀπόκτηση δούλων. Ἀργότερα, ἡ δουλεμπορία
ἤκμασε σέ πολλές πόλεις τῆς Μ. Ἀσίας, τά
νησιά τοῦ Αἰγαίου ἀκόμη καί στήν Ἀθήνα. Ὁ
θεσμός τῆς δουλείας καθιερώθηκε σέ ὅλους
τούς λαούς τῆς Ἀνατολῆς, ἦταν δέ τόσο αὐτονόητος, ὥστε καί αὐτός ἀκόμη ὁ Πλάτων νά τόν
ἀποδέχεται καί νά συνιστᾶ ἁπλῶς τήν βελτίωση τῶν σχέσεων μεταξύ δούλων καί κυρίων.
Ὁ Ἀριστοτέλης, ἐξάλλου, ὑποστήριζε ὅτι οἱ
ἄνθρωποι εἶναι «φύσει ἐλεύθεροι καί φύσει
δοῦλοι» καί θεωροῦσε τόν θεσμό τῆς δουλείας
φυσικότατον. Στήν ἀρχαία Ἑλλάδα, ἐκτός τῆς
Σπάρτης, ἡ συμπεριφορά πρός τούς δούλους
ἦταν ἠπιώτερη ἀπό παντοῦ ἀλλοῦ, οἱ δέ δοῦλοι
ἀπέκτησαν τό δικαίωμα τῆς ἐξαγορᾶς τῆς ἐλευθερίας των.
γ) Ἡ πνευματική πλευρά τῆς δουλείας:
Ὡστόσο, ἡ δουλεία δέν ἀποτελεῖ μόνο κοινω70
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νικό φαινόμενο καί δέν ἀναφέρεται μόνο στό θεόσδοτο δικαίωμα
τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά ζεῖ ἐλεύθερα καί νά μή προσβάλλεται ἤ
τοῦ στερεῖται ἡ προσωπική ἀξιοπρέπεια καί ἐλευθερία του. Ἡ
δουλεία ἔχει καί ἐσωτερικές διαστάσεις.
Ὁ ἄνθρωπος εἶναι διφυής
ὕπαρξη. Ἡ ὕπαρξή του δέν εἶναι
μόνο ὑλική (σωματική), ἀλλά καί
πνευματική (ὁ ἔσω ἄνθρωπος).
Ἡ δουλεία, ἑπομένως, εἶναι μία
κατάσταση καί τοῦ ἔσω ἀνθρώπου. Μιά κατάσταση ψυχική,
πνευματική. Μέ τήν ἔννοια αὐτή,
ὀ ἄνθρωπος μπορεῖ νά εἶναι κοινωνικά καί πολιτικά ἐλεύθερος,
ἐσωτερικά ὅμως μπορεῖ νά εἶναι
δοῦλος σέ καταστάσεις ἀνελευθερίας ἤ καί τό ἀντίστροφο, μπορεῖ νά εἶναι δοῦλος ἐξωτερικά,
καί ἐσωτερικά νά εἶναι ἐλεύθερος
ἀπό καταστάσεις πού δουλώνουν
καί σκλαβώνουν οὐσιαστικά τόν
ἄνθρωπο.

¥

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ
«Τῇ ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τά νικητήρια,
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν, εὐχαριστήρια,
ἀναγράφω Σοι ἡ πόλις Σου, Θεοτόκε».

Κ

ατανυκτικά ἀντηχεῖ στούς Ὀρθοδόξους Ἱερούς Ναούς τῆς Χριστιανοσύνης
ἐπί τῇ Ἁγίᾳ Μεγάλῃ Τεσσαρακοστῇ ὁ γνωστός σέ ὅλους ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ
ΥΜΝΟΣ, ἤτοι οἱ Χαιρετισμοί πρός τήν Μεγαλόχαρη Παναγία μας Παρθένον Μαρίαν, ὁ ὡραιότερος ἴσως ὕμνος τῆς Χριστιανοσύνης γι’ αὐτό καί τόσο
πολύ ἀγαπητός στόν πιστό λαό.
Οἱ εἰκοσιτέσσερεις (24) οἴκοι κατ’ ἀλφαβητικήν σειράν καί ὁ Κανών (σειρά Μελωδικότατων τροπαρίων) θεόπνευστη Λογοτεχνική καί Μουσική σύνθεση, σπάνιος
Γλωσσικός καί Μουσικός Θησαυρός, Ἀριστούργημα ποιητικοῦ λόγου καί Μουσικοῦ
μέλους, συνιστοῦν μίαν ἀφθάστου μεγαλείου χριστιανικήν Ὑμνογραφίαν πού συγκινεῖ
τίς πιό εὐαίσθητες χορδές τῆς ψυχοσύνθεσης τοῦ Ἕλληνος, χαρίζει τήν καλλιτεχνικήν
ἀπόλαυσιν, τονώνει τό θρησκευτικό συναίσθημα καί γεννᾶ τήν θρησκευτική κατάνυξη.
Ἀδάμαντες οὗτοι τοῦ Ἑλληνικοῦ Λόγου καί Τέχνης, καθίστανται ἀνεκτίμητος θησαυρός πού καταξιώνει τή Γλώσσα καί τόν Πολιτισμό καί ἀποτελεῖ διά ταῦτα ἄριστο
μορφωτικό ἰδεῶδες γιά ἀγωγή τῶν ἑλληνοπαίδων.
Ὁ Ἱερός Συντάκτης τοῦ Θεσπεσίου αὐτοῦ Ὕμνου ἀπό ὕψους διανοήσεως καί ἀπό
βάθους πίστεως, εὐλαβικά -κατανυκτικά - συγκινησιακά προσφωνεῖ τήν Παναγία μας:
«Σκέπην τοῦ κόσμου, πλατυτέραν νεφέλης», «Παραδείσου θυρῶν ἀνοικτήριον», «Γέφυραν μετάγουσαν τούς ἐκ γῆς πρός οὐρανόν», ἐκφράζων οὕτως τό νόημα πού συνθέτει
τήν θέσιν καί τήν ἰδιότητα τῆς Μεγαλόχαρης Παναγίας μας μεταξύ τοῦ Θεοῦ καί τῶν
ἀνθρώπων, μεταξύ τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς γῆς.
Μέγας ὁ σεβασμός καί μεγίστη ἡ τιμή πρός τό Σεπτό πρόσωπό
της. Ἡ Ὀρθόδοξη Θεολογία στέκεται μέ ἱερό δέος, μέ λατρείαν
ἀφοσιώσεως μπροστά εἰς Αὐτήν πού σκεῦος ἐκλογῆς κατεστάθη τοῦ Θεοῦ. «Ὄχημα πανάγιον τοῦ ἐπί τῶν Χερουβείμ,
οἴκημα πανάριστον τοῦ ἐπί τῶν Σεραφείμ».
Ἱεροί Ναοί τιμῶνται εἰς τό Ἅγιο Ὄνομά της.
Ἁγιογράφοι ζωγραφίζουν τή Σεπτή Μορφή της.
Θεόπνευστοι Ὑμνογράφοι συνθέτουν ἐξαισίους Ὕμνους,
Χαιρετισμούς, Ἐγκώμια, Μεγαλυνάρια, Ἀπολυτίκια, Ἐξαποστειλάρια, Κοντάκια, Παρακλήσεις - Δεήσεις, Εὐχαριστήρια, πρός τήν πανύμνητη Παντάνασσα Μητέρα τοῦ Θεοῦ,
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τήν σκέπην καί προστασίαν καί στήριγμα πάντων ἀνθρώπων μάλιστα δέ
πιστῶν.
Π. ΡΗΓΑΣ
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ & ΑΠΟΗΧΟΙ

Σκέψεις

γιά τό νόημα τῆς νηστείας

Αὐτήν τήν περίοδο, ἐμεῖς, οἱ Ὀρθόδοξοι
Χριστιανοί, βρισκόμαστε στό στάδιο τῆς
προσμονῆς καί τῆς προετοιμασίας τοῦ νά
ἀξιωθοῦμε νά γιορτάσουμε, μετά ἀπό τά
φοβερά Πάθη τοῦ Θεανθρώπου, τό μέγιστο
θαῦμα τῆς Ἀναστάσεώς Του.
Ἕνα ἀπό τά χαρακτηριστικά αὐτῆς
τῆς – γεμάτης ἀπό μυστικό παλμό καί πολυσήμαντα μηνύματα – περιόδου, εἶναι καί
ἡ νηστεία μέ τό πολύπλευρο νόημά της,
ἀφοῦ ἐνσωματώνει καί παραπέμπει ἄμεσα
σέ μιά ἀπό τίς πιό καθοριστικές ἰδιότητες
τοῦ ἀνθρώπου, τήν α ὐ τ ο π ε ι θ α ρ χ ί α .
Τήν ἱκανότητά του, δηλαδή, νά ἐλέγχει καί
νά τιθασσεύει τήν συμπεριφορά του, ἀφ’
ἑνός ὑπερβαίνοντας τήν ὁρμέμφυτη παρότρυνση τῶν ἐνστίκτων του καί, ἀφ’ ἑτέρου,
ὑπακούοντας ἐνσυνειδήτως καί οἰκειοθελῶς σέ κανόνες καί ἀρχές πού σέβεται
καί τιμᾶ.
Ἐπειδή δέ, ἡ θαυμαστή αὐτή ἱκανότητα τοῦ ἀνθρώπου εἶναι ἐκπαιδεύσιμη, ἡ
καλλιέργεια καί ἐνδυνάμωσή της ἀπαιτοῦν
πραγματική ἄσκηση. Διότι μέ τήν ἄσκηση
μαθαίνει ὁ ἄνθρωπος, ἀπό μικρό παιδί, νά
ἐλέγχει τίς ἀντιδράσεις του καί νά ἀποκτᾶ
καλές συνήθειες. Μέ τήν ἄσκηση ἐπίσης,
τήν πνευματική καί σωματική, τό παιδί
βάζει σέ δοκιμασία καί ἰσχυροποιεῖ τήν θέλησή του, ἔτσι ὥστε, μεγαλώνοντας, νά
ἐκδηλώνει σημάδια αὐτοπειθαρχίας τά
ὁποῖα, ἐμεῖς οἱ μεγάλοι, τά χαρακτηρίζουμε ὡς ἐνδείξεις ὡριμότητας.
Ἡ νηστεία, λοιπόν, ὅπως τήν καθιέρωσαν οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας,
πιστεύω ὅτι ἀποτελεῖ ἄσκηση ἀλλά, συγχρόνως, καί ἐκδήλωση αὐτοπειθαρχίας.
Καί εἶναι εὐχῆς ἔργο τό νά μπορέσουμε,
μέσα σέ λογικά ὅρια, νά τήν ἐνσωματώ72
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σουμε μέσα στήν ζωή τῆς οἰκογένειας.
Ἐννοῶ, νά κάνουμε ἀπό νωρίς τά παιδιά
μας κοινωνούς αὐτῆς τῆς πολυσήμαντης
ἔννοιας καί τῆς ἠθελημένης ἀποχῆς ἀπό
μιά συγκεκριμένη ἀπόλαυση.Ὄχι ἀπό
φόβο, ἀλλά ἀπό σεβασμό σέ ὁρισμένους
κανόνες τῆς θρησκευτικῆς μας παραδόσεως καί σάν συμπλήρωμα τῆς πολυμέτωπης προσπάθειας τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά
γίνεται συνεχῶς καλύτερος.
Μποροῦμε ἔτσι, σιγά – σιγά, νά
βροῦμε τρόπους, εὐκαιρίες καί ἐρείσματα
γιά νά ἐπεκτείνουμε τήν ἔννοια τῆς νηστείας ἀπό τήν αὐτοπειθαρχία πού ἀπαιτεῖ
ἡ ἐγκράτεια καί ἡ ἀποχή ἀπό κάποιες τροφές, σέ καταστάσεις καί χαρακτηριστικά
τῆς καθημερινῆς μας συμπεριφορᾶς,
ὅπως καί σέ συνθῆκες ἠθικῶν
καί πνευματικῶν διλημμάτων καί ἐπιλογῶν.
***
Διότι, ν η σ τ ε ί α δέν θά
ἔλεγα ὅτι
εἶναι ἀποκλειστικά ἡ
ἁπλῆ ἀποχή
ἀπό ὁρισμένες τροφές. Αὐτή
ἡ ἀποχή
εἶναι μόνον
ἡ ἀρχή καί
ἡ ἐλάχιστη
ἔνδειξη θρησκευτικότητας.
Ἡ
νηστεία
νοηματοδοτεῖ τήν
ἐσωτερική πειθαρχία
καί τήν συνειδητή προ-

¥

σπάθεια γιά ἀπομάκρυνση ἀπό κάθε
ταπεινό καί βουλιμικό αἴσθημα, εἴτε
αὐτό ἀφορᾶ στήν ἀπόλαυση τῆς γεύσεως, εἴτε ἔχει νά κάνει μέ ἄλλες
ἀνθρώπινες ἀπολαύσεις καί ἀδυναμίες.
Μέ κύριο, πάντα, στόχο τήν ψυχική μας
αὐτοβελτίωση. Ἑπομένως, κατά τήν
προσωπική μου ἐκτίμηση, νηστεία, στό
πλῆρες νόημά της, θά ἔλεγα ὅτι εἶναι ἡ
ἐπικράτηση τοῦ πνεύματος ἐπί τῆς
ὑλικῆς δομῆς καί τῆς ζωικῆς παρόρμησης τοῦ ἀνθρώπου.
Θά ἀναφέρω μόνο μερικά σχετικά
καθημερινά παραδείγματα ἀπό τά
πολλά πού μπορεῖ νά σκεφθεῖ ὁ καθένας μας.
Ὁ ἄνθρωπος πού ἀρέσκεται στό νά
σχολιάζει καί νά κατακρίνει τούς
ἄλλους, νηστεύει πραγματικά ὅταν συνειδητοποιήσει αὐτήν τήν ἰδιότητά του
καί ἀποφασίσει νά συγκεντρωθεῖ καί νά
ἐπικεντρώσει τίς κρίσεις του μόνο
στίς δικές του πράξεις.
Γι’ αὐτόν πού ἀπολαμβάνει τήν φλυαρία καί, συχνά,
τήν περιαυτολογία του,
νηστεία σημαίνει νά ἀνακαλύψει τό νόημα
καί τόν πλοῦτο τῆς
ταπεινοφροσύνης καί
τῆς σιωπῆς, ὅπως
καί τῆς πηγαίας
προσοχῆς σέ ὅσα
θέλει νά πεῖ κάποιος ἄλλος.
Γι’ αὐτόν πού
γοητεύεται ἀπό κάθε
νέο καί ἐντυπωσιακό,
ἀλλά, στήν οὐσία, περιττό καί φθαρτό προϊόν
καί σπεύδει νά τό ἀποκτήσει, νηστεία σημαίνει νά
σκεφτεῖ καί νά προτιμήσει,
μᾶλλον, νά ἀνακουφίσει κάποια
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ἀνάγκη ἑνός διπλανοῦ του.
Γι’ αὐτόν πού σπαταλᾶ ἐπιπόλαια
τόν χρόνο του συνεχῶς μπροστά σέ μιά
γυάλινη ὀθόνη, νηστεία σημαίνει νά θελήσει νά διαθέσει λίγες ὧρες γιά νά
προσφέρει βοήθεια ἤ νά κρατήσει συντροφιά σέ κάποιον πού βασανίζεται
ἀπό ἀρρώστια ἤ μοναξιά.
Γι’ αὐτόν πού παρασύρεται εὔκολα
ἀπό θυμό καί παραφέρεται, μέ λόγια
καί πράξεις πού προσβάλλουν τόν
ἄλλον, νηστεία εἶναι ἡ συνειδητή προσπάθειά του νά χαμηλώσει τόν τόνο τῆς
φωνῆς του, νά ἐλέγξει τίς ἀντιδράσεις
του καί νά γίνει στό ἑξῆς ἡ γλῶσσα του
πιό προσεκτική καί ἀνεκτική - ἤ ἀκόμα
καί γλυκειά - γιά ὅσους τυχόν ἔχει κάποτε ἤ κινδυνεύει νά πικράνει.
Γι’ αὐτόν, τέλος, πού περνάει συνήθως ἀδιάφορος καί βιαστικός μπροστά
ἀπό μιά ἐκκλησία, νηστεία θά εἶναι καί
τό νά νιώσει τήν ἀνάγκη νά μπεῖ μέσα,
νά προσκυνήσει, νά προσευχηθεῖ εὐλαβικά καί νά ζητήσει ταπεινά συγχώρεση
γιά κάτι πού, ἴσως, μυστικά τόν βασανίζει.

***
Ἔτσι, μέσα σ’ αὐτήν τήν περίοδο
τῆς νηστείας, θά ἔχει γίνει μιά ἀληθινή
προσπάθεια νά προετοιμαστεῖ οὐσιαστικά ὁ καθένας μας γιά τό μεγάλο
θαῦμα πού θά γιορτάσουμε τό βράδυ
τῆς Ἀναστάσεως. Καί οἱ χαρμόσυνοι
ἦχοι τῆς καμπάνας πού, μέ τό «Χριστός
Ἀνέστη», θά γεμίσουν τήν ἀνοιξιάτικη
νύχτα, θά ἀντηχήσουν γλυκά καί μέσα
στά μύχια τῆς ψυχῆς μας γιά νά ἀπαντήσουμε: «Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος».
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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δέν θυμίζει τίποτε. Ἔχει μείνει γνωστή
μέ τό προσωνύμιό της: «Ψαροκώσταινα» ἤ «Ψωροκώσταινα». Στοιχεῖα
γιά τή ζωή της δανειζόμαστε ἀπό ἕνα
ἐνδιαφέρον ἄρθρο τῆς Καθηγήτριας κ.
Μάρως Σιδέρη σέ ἀθηναΐκή ἐφημερίδα.
ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ τό 1821 κατέστρεψαν
τίς Κυδωνίες, ὅπου ζοῦσε ἡ οἰκογένειά
της. Τότε, ἔχασε τόν ἄνδρα της, τόν
Κώστα Ἀϊβαλιώτη, καί τά παιδιά της.
Δυστυχισμένη καί παντέρημη κατέφυγε πρόσφυγας στά Ψαρά. Ἀπό κεῖ,
πῆγε στό Ναύπλιο κι ἔγινε γνωστή ὡς
ἡ γυναίκα τοῦ Κώστα ἀπό τά Ψαρά ἤ
Ψαροκώσταινα. Γιά νά συντηρηθεῖ
στή ζωή, ἔγινε πλύστρα, κάνοντας
εὐκαιριακές δουλειές. Παρά τόν πόνο
πού κουβαλοῦσε μέσα της ἀπό τό χαμό
τῶν ἀγαπημένων της, παρέμεινε
ἀρχόντισσα στήν ψυχή καί τά αἰσθήματα, καλή χριστιανή καί ἀληθινή πατριώτισσα. Αὐτό τό ἔδειξε καί στήν
περίπτωση πού ζητήθηκε τό 1826 ἀπό
τούς Ἕλληνες νά ἐνισχύσουν τούς πολιορκημένους στό Μεσολόγγι. Ἡ Πανωραία Χατζηκώστα - Ἀϊβαλιώτη, πού
τήν ἀποκαλοῦσαν τότε «Ψαροκώσταινα», πῆγε πρώτη καί πρόσφερε
ὅ,τι εἶχε κερδίσει, πλένοντας καί καθαρίζοντας τά σπίτια τῶν ἀρχόντων τοῦ
Ναυπλίου. Εἶπε στήν ἐπιτροπή:«Δέν
ἔχω τίποτε ἄλλο ἀπό αὐτό τό ἀσημένιο
δαχτυλίδι καί αὐτό τό γρόσι. Αὐτά τά
«τιποτένια» προσφέρω στό μαρτυρικό
Μεσολόγγι». Ἡ χειρονομία της αὐτή
τάραξε τίς συνειδήσεις πολλῶν. Φιλοτιμήθηκαν τότε οἱ εὔποροι Ναυπλιῶτες
καί στήριξαν τήν προσπάθεια νά βοη-

Η ΚΟΡΥΦΑΙΑ ἐθνική ἐπέτειος
τῆς 25ης Μαρτίου μᾶς ἐπιβάλλει κάθε
χρόνο νά θυμόμαστε καί νά τιμᾶμε
τούς ἥρωες ἐκείνους πού ἀγωνίστηκαν κατά τῆς τουρκικῆς τυραννίας
καί ἀπελευθέρωσαν τήν πατρίδα μας
ἀπό τή μακροχρόνια σκλαβιά. Πέραν
ὅμως ἀπό τούς πρωταγωνιστές τοῦ
Ἀγώνα, ὑπῆρξε καί ὁ ἁπλός λαός, οἱ
φτωχοί καί κατατρεγμένοι Ἕλληνες,
οἱ ὁποῖοι στάθηκαν ὄρθιοι, μέ αὐτοθυσία καί ἀξιοπρέπεια. Μιά τέτοια
σπουδαία Ἑλληνίδα ὑπῆρξε ἡ Πανωραία Χατζηκώστα - Ἀϊβαλιώτη, μιά
ὑπερήφανη ἀρχόντισσα ἀπό τή Μικρά Ἀσία. Προφανῶς, τό ὄνομά της
74

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

θηθεῖ τό Μεσολόγγι. Μιά φτωχή πλύστρα, ἡ ἄλλοτε ἀρχόντισσα τῶν Κυδωνιῶν,
ἔδωσε
παράδειγμα
γενναιοδωρίας στήν ἀγωνιζόμενη
πατρίδα. Ἀλλά, ἡ Ψαροκώσταινα δέν
περιορίστηκε σ’ αὐτή τήν προσφορά.
Ἀργότερα, ὅταν ὁ Καποδίστριας
ἵδρυσε στήν Αἴγινα ὀρφανοτροφεῖο
γιά τά παιδιά τοῦ Ἀγώνα, πῆγε ἐκεῖ κι
ἔπλενε τά ροῦχα τους μέχρι τό τέλος
τῆς ζωῆς της.
ΑΥΤΗ ὑπῆρξε ἡ ἄλλοτε ἀρχόντισσα Πανωραία Χατζηκώστα-Ἀϊβαλιώτη, ἡ ὁποία ἔμεινε γνωστή ὡς
Ψαροκώσταινα καί εἰρωνικά Ψωροκώσταινα, μέ τήν ἔννοια τῆς φτώχειας καί τῆς δυστυχίας. «Γιά ὅλους
ἐμᾶς τούς σύγχρονους καί δῆθεν πολιτισμένους συνεχιστές ἐκείνων τῶν
ἀνθρώπων, ἐπιλέγει ἡ Καθηγήτρια κ.
Μάρω Σιδέρη, τό προσωνύμιο τῆς
Ἀϊβαλιώτη ἔγινε εἰρωνεία. Καί ὅμως,
μακάρι νά γίνουμε σάν τήν Ψωροκώσταινα: μιά χώρα ἀπό ἀξιοπρεπεῖς
ἀνθρώπους, πού ἀκόμα καί στή δυστυχία μας στηρίζουμε τό διπλανό
μας μέ ὅλες τίς μικρές μας δυνάμεις.
Τό πρόβλημα δέν εἶναι ὅτι εἴμαστε
«Ψωροκώσταινα» ἀλλ’ ὅτι δέν εἴμαστε σάν ἐκείνη τή ζητιάνα ἀρχόντισσα. Κι ὄχι μόνο δέν εἴμαστε, ἀλλά
ἔχουμε καί τό θράσος νά εἰρωνευόμαστε χρησιμοποιώντας τό ὄνομά της
καί νά μήν ἀντιλαμβανόμαστε πώς τό
νά εἶσαι «Ψωροκώσταινα», δέν ἀποτελεῖ ὕβρη, ἀλλά τίτλο ὕψιστης
τιμῆς».
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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ΛΑΒΑΜΕ
ΤΗΝΠΑΡΑΚΑΤΩΕΠΙΣΤΟΛΗ:

KΑΝΕΛΛΟΣ ΣΧΙΝΑΣ
Τ

ίς ἡμέρες αὐτές ἀναζητοῦνται στήν
Ἀλβανία τά λείψανα τῶν ἡρώων πού
ἔπεσαν ἐκεῖ κατά τόν Ἑλληνοϊταλικό πόλεμο τοῦ 1940. Ἀνάμεσα σ’ αὐτούς εἶναι
ἕνας Καλαματιανός νέος μέ τό παραπάνω
ὄνομα. Ἦταν γιός ἑνός σεβάσμιου καθηγητοῦ τοῦ Γυμνασίου, πού κυκλοφοροῦσε
μέ τό ἕνα του χέρι πάντα μέσα σ’ ἕνα
γάντι.
Τό 9ο Σύνταγμα Πεζικοῦ δέν ἐνεπλάκη ἀμέσως μέ τήν ἐπίθεση τῶν
Ἰταλῶν, γιατί χρειαζόταν κάποιες ἡμέρες
γιά νά φθάσει στό μέτωπο. Ὅταν ἐνεπλάκη, ὁ νέος αὐτός ἐφονεύθη ἀμέσως.
Ὁ Διοικητής τοῦ 9ου Συντάγματος Πεζικοῦ, Βενετσᾶνος Κετσέας, ἔστειλε
γράμμα τιμητικά γι’ αὐτόν σέ ἐφημερίδα
τῆς Καλαμάτας, μᾶλλον στή «Σημαία»,
καί τόν ἀποκαλοῦσε «τό ἀτράνταχτο
παλληκάρι μου ὁ Κανέλλος». Θά βρεθοῦν
ἆραγε τά ὀστᾶ του; Ὅπως καί νἆναι
ἰσχύει γι’ αὐτόν τό παλαιό ρητό «ἀνδρῶν
ἐπιφανῶν πᾶσα ἡ γῆ τάφος» (Θουκυδ.
Ἐπιτάφιος Περικλέους).
Δέν θά ξεχασθεῖ ποτέ αὐτός ὁ
ἥρωας! Ἦταν τό πρῶτο «πρόσφορο» τῆς
Καλαμάτας στόν ἔνδοξο ἐθνικόν ἀγώνα.
Θρασύβουλος Β. Κετσέας
Σημαντική Σημείωση: Ὁ ἰατρός Θρασύβουλος Κετσέας εἶναι γιός τοῦ ἥρωα Διοικητοῦ τοῦ 9ου
Συντάγματος Πεζικοῦ Καλαμάτας στόν Ἑλληνοϊταλικό πόλεμο, Βενετσάνου Κετσέα.
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑ
Τοῦ Γεωργίου Γραμματίκα, Δρα Νομικῆς-Δικηγόρου

Ὅ

σο πλησιάζει ἡ ἐπέτειος τῆς Ἐθνικῆς
μας Παλιγγενεσίας τόσο ἐπιβάλλεται
νά ἐνθυμούμεθα τή σημασία τῆς Φιλικῆς
Ἑταιρείας ἡ ὁποία ὑπῆρξε ὁ πρόδρομος καί
κυριολεκτικά ὁ πρωταγωνιστής τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως.
Ἡ ἀποστασία τοῦ Ἀλῆ Τεπελενλῆ κατά
τοῦ Σουλτάνου καί ἡ Φιλική Ἑταιρεία ἦταν
οἱ δύο κύριοι παράγοντες πού προπαρασκεύασαν τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση.
Ἡ Φιλική Ἑταιρεία ἱδρύθηκε στήν
Ὁδησσό τόν Σεπτέμβριο τοῦ 1814 ἀπό
τρεῖς ἄσημους μέν, ἀλλά φλογερούς Ἕλληνες πατριῶτες. Τούς: Ἐμμανουήλ Ξάνθο,
ἀπό τήν Πάτμο, τόν Νικόλαο Σκουφά, ἀπό
τό Κομπότι τῆς ῎Αρτας, καί τόν Ἀθανάσιο
Τσακάλωφ, ἀπό τά Ἰωάννινα. Σκοπός της
ἦταν νά ἑνώσει τούς Ἕλληνες ὑπό τά ὅπλα
γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς σκλαβωμένης
Ἑλλάδος καί τήν ἀνύψωση τοῦ Σταυροῦ
πάνω ἀπό τήν Ἡμισέληνο.
Οἱ τρεῖς αὐτοί τίμιοι καί φλογεροί
ὁμοϊδεάτες καταδίκαζαν μέ ἀγανάκτηση
τήν ἀδιαφορία τοῦ Συνεδρίου τῆς Βιέννης
πού ἀπέφευγε ἐπιμελῶς τό Ἀνατολικό Ζήτημα καί ὑπερασπιζόταν τήν ἀκεραιότητα
τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καί ἀπεφάσισαν νά δείξουν στούς ἰσχυρούς τῆς
Εὐρώπης ὅτι ὑπῆρχε πράγματι Ἑλληνικός
76

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Λαός ἀπό τά βάθη τῆς Ἱστορίας.
Πρόδρομοι τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας θεωροῦνται τρεῖς ὀργανώσεις: 1) τό «Ἑλληνόγλωσσον Ξενοδοχεῖον τῶν Παρισίων», τοῦ
1809, πού ἀπέβλεπε, ὅμως, στή σύσφιξη
τῶν δεσμῶν μεταξύ τῶν Ἑλλήνων τοῦ Παρισιοῦ καί τῶν Γάλλων φιλελλήνων, 2) ἡ «Φιλόμουσος Ἑταιρεία» τῶν Ἀθηνῶν, ἱδρυθεῖσα
ἀπό Ἀθηναίους προκρίτους τό 1813, καί 3)
ἡ «Φιλόμουσος Ἑταιρεία» τῆς Βιέννης ὀφειλομένη σέ πρωτοβουλία τοῦ Ἰωάννου Καποδίστρια μέ σκοπό τήν καλλιέργεια καί
τόν φωτισμό τοῦ Γένους. Δέν εἶναι γνωστό
σέ ποιόν ἀπό τούς παραπάνω τρεῖς ἀνῆκε
ἡ ἀρχική ἰδέα γιά τήν σύσταση τῆς Φιλικῆς
Ἑταιρείας μέ καθαρά ἐπαναστατικούς καί
ἀπελευθερωτικούς σκοπούς.
Οἱ κατηχούμενοι γονάτιζαν σ’ ἕνα δωμάτιο καί κάτω ἀπό ἕνα μυστηριῶδες τυπικό ὁρκίζονταν ἀπό ἱερέα μπροστά στήν
εἰκόνα τῆς Ἀναστάσεως ΠΙΣΤΗ, ΕΠΙΜΟΝΗ,
ΣΙΩΠΗ καί ΥΠΑΚΟΗ ΑΠΟΛΥΤΗ. Τόσο κατά
τήν μύηση, ὅσο καί τήν προπαρασκευή σ’
ὅλους τούς βαθμούς ἔμπαινε σάν πρῶτο
καθῆκον ὁ πόλεμος κατά τοῦ προαιωνίου
ἐχθροῦ.
Σῆμα τῆς Ἑταιρείας ἦταν ὁ Ἑλληνικός
Φοίνικας.
Ὁ Ὀργανισμός τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας
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καί ἡ «Διδασκαλία», ἡ διαδικασία τῆς μύησης,
οἱ ὅρκοι τῶν Φιλικῶν, ἡ ἑρμηνεία τῶν «γνωστικῶν μέσων» τῶν διαφόρων βαθμῶν, περιλαμβάνονται στό κείμενο τοῦ Ὀργανισμοῦ. Ἡ
Φιλική Ἑταιρεία ὀφείλει τόν ἐσωτερικό της
Ὀργανισμό στόν Ἐμμανουήλ Ξάνθο καί στήν
προηγουμένη ἐμπειρία του. Πολύτιμη πηγή
γιά τήν ἱστορία τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας ἀποτελεῖ τό ἔργο τοῦ Ἰωάννου Φιλήμονα «Δοκίμιον ἱστορικόν περί τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας».
Λόγῳ τοῦ συνωμοτικοῦ χαρακτῆρος τῆς
Ἑταιρείας καί τῶν ἀντιλήψεων τῆς ἐποχῆς οἱ
γυναῖκες δέν γίνονταν δεκτές ὡς μέλη τῆς Φιλικῆς Ἑταιρείας. Μοναδική ἐξαίρεση ἀναφέρεται ἀπό τόν Φιλήμονα ἡ κατήχηση στήν
Ἑταιρεία τῆς Κυριακῆς, συζύγου Μιχαήλ,
Ναύτη στή Σμύρνη, πραγματοποιηθεῖσα
ἀναγκαστικῶς μετά τήν ἐκ μέρους της ἀνακάλυψη τῶν ἑταιρικῶν ἐγγράφων, ἡ ὁποία
καί ἀπό τότε ἔγινε ὁ πιστότερος φύλακας
τῶν «ἑταιρικῶν τοῦ συζύγου αὐτῆς ἐγγράφων».
Ἀρχικά, τά μέλη τῆς Ἑταιρείας διαιρέθηκαν σέ ἑπτά βαθμούς: τούς βλάμηδες ἤ ἀδελφοποιούς, τούς συστημένους, τούς ἱερεῖς,
τούς ποιμένες, τούς ἀρχιποιμένες, τούς
ἀφιερωμένους καί τούς ἀρχηγούς τῶν ἀφιερωμένων. Ἀργότερα, ὅταν ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης ἀνέλαβε τήν ἡγεσία τῆς Ἑταιρείας
κατήργησε τούς δύο βαθμούς τῶν βλάμηδων
καί τῶν συστημένων καί ὅρισε στή νέα ὀργανωτική διάρθωση ὡς πρῶτο τόν βαθμό τοῦ
ἱερέως καί δεύτερο τοῦ ποιμένος. Κατήργησε
τόν βαθμό τοῦ ἀρχιποιμένος καί, ἀντί γιά
τούς ἀφιερωμένους, καθόρισε στρατιωτικούς βαθμούς.
Μέχρι τό 1816 δέν εἶχαν κατηχηθεῖ περισσότερα ἀπό εἴκοσι μέλη. Ἐν τούτοις ὡς
τό 1818 εἶχαν μυηθεῖ σημαντικές μορφές τοῦ
Ἑλληνισμοῦ, ὅπως ὁ Ἀθανάσιος Σέκερης, ὁ
Παναγιώτης Ἀναγνωστόπουλος, ὁ Ἄνθιμος
Γαζῆς, ὁ Θεόδωρος Νέγρης, ὁ Ἀναγνωσταράς,
ὁ Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος, ὁ Παπαφλέσσας (Γρηγόριος Δικαῖος) κ.ἄ.. Ἐπακολούθησε
σημαντική διάδοση τῶν σκοπῶν καί τεράστια
αὔξηση τῶν μελῶν τῆς Ἑταιρείας. Σ’ ὅλες τίς
ἐπαρχίες τῆς Τουρκίας καί στό Ἐξωτερικό
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ἱδρύθηκαν Ἐφορεῖες πού τά μέλη τους ἐξελέγοντο ἀπό τούς Ἑταίρους. Οἱ Ἐφορεῖες
εἶχαν ὑποχρέωση νά κρατοῦν ἐπαφή μέ τήν
Διευθύνουσα Ἀρχή. Τότε, ἀνέκυψε καί τό
πρόβλημα τῆς ἀποκάλυψης τῆς «ἀόρατης
Ἀρχῆς» πού γιά λόγους δῆθεν συνωμοτικούς
κρατοῦσε σάν μυστικό ἡ Ἑταιρεία προκειμένου νά ἐμφανίζεται ὅτι πίσω της βρίσκεται
ὁ ἴδιος ὁ Τσάρος. Δύο ἦταν οἱ προσωπικότητες πανελληνίου κύρους καί ἀκτινοβολίας
πού θά μποροῦσαν ν’ ἀνταποκριθοῦν στά
καθήκοντα τῆς Ἡγεσίας: ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας καί ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης. Ἔγιναν
διάφορες προσπάθειες προσεγγίσεως τοῦ
Καποδίστρια μεταξύ τῶν ὁποίων καί ἡ λιγότερο σοβαρή τοῦ ἐπιπόλαιου Νικολάου Γαλάτη, πού τελικά, ὡς ἐπικίνδυνος, θανατώθηκε μέ διαταγή τῆς Ἑταιρείας. Ἡ πλέον
ἀποφασιστική ἦταν ἡ συνάντηση τοῦ Ξάνθου μέ τόν Καποδίστρια, ὁ ὁποῖος ἔφθασε
στήν Πετρούπολη, στίς 15 Ἰανουαρίου 1820,
ἐφοδιασμένος μέ συστατική ἐπιστολή τοῦ
Ἀνθίμου Γαζῆ καί συναντήθηκε δύο φορές μέ
τόν Καποδίστρια (Ἰανουάριο καί Φεβρουάριο).
Ὁ Καποδίστριας ἀρνήθηκε τήν συμμετοχή του καί διότι γνώριζε τήν ἐπικρατοῦσα
στήν Εὐρώπη κατάσταση ἀλλά καί τήν προσήλωση τοῦ Τσάρου στήν «Ἱερή Συμμαχία».
Ἐπίσης, καί λόγω τῆς ἰδιότητός του ὡς
Ὑπουργοῦ τοῦ Τσάρου, θέση ἀπό τήν ὁποία
θά μποροῦσε ἴσως νά φανεῖ χρησιμότερος.
Κατόπιν τούτων, ὁ Ξάνθος ἀπευθύνθηκε
στόν Ἀλέξανδρο Ὑψηλάντη, γιά τόν ὁποῖον,
ὅπως ἀναφέρει στά ἀπομνημονεύματά του ὁ
Γ. Λεβέντης (σελ. 198), τοῦ ἔκανε καί ὑπαινιγμό ὁ Ἰ. Καποδίστριας. Ὁ Ὑψηλάντης δέν
παρέλειψε νά ζητήσει καί τήν γνώμη τοῦ Καποδίστρια ὁ ὁποῖος «οὐδεμίαν ἀντέταξεν
ἐναντίαν γνώμην καί ὑπεστήριξε μάλιστα τήν
ἀπόφαση τοῦ Ὑψηλάντη», σύμφωνα μέ τόν
Φιλήμονα. Καταλήγει δέ ὁ Φιλήμων (σελ. 33),
«οὕτως ἀνηγορεύθη ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης Γενικός Ἐπίτροπος τῆς Ἀρχῆς περί τά
τέλη Ἀπριλίου 1820».
Ἀπό τότε ἐτέθη σέ κίνηση ὁ Μηχανισμός
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἡ συμβολή τῆς
Ἐκκλησίας
στήν Ἐθνεγερσία
τοῦ 1821
Τοῦ κ. Κων/νου Β. Χιώλου
Διδάκτορος Νομικῆς-Ἐπίτ. Δικηγόρου
Ἐκκλησία καί Ἑλληνισμός, εἶναι δύο ἔννοιες πού
συνδέονται ἀρρήκτως μεταξύ τους.
Ἡ Ἐκκλησία διαδραμάτισε ἀποφασιστικό ρόλο σέ
κρίσιμες γιά τό Ἔθνος μας στιγμές. Χάρις στήν ἐνεργό
συμπαράσταση τῆς Ἐκκλησίας ὁ Ἑλληνισμός διεσώθη
πολλάκις καί ἀπέφυγε τήν ἐθνική του ἀλλοτρίωση.
Ἡ Ἐκκλησία προμαχεῖ ἀνέκαθεν εἰς ὅλους τούς
ἐθνικούς μας ἀγῶνας.
Κατά τούς χρόνους τῆς Τουρκοκρατίας, ἡ Ἐκκλησία
ὑπῆρξε ἡ Κιβωτός τοῦ Γένους μας, ἀλλά καί κατά τήν
Ἐθνεγερσία τοῦ 1821 ἐπρωτοστάτησε καί ἐπλήρωσε
βαρύ φόρο αἵματος.
Ἡ συμμετοχή τῆς Ἐκκλησίας στόν Ἀπελευθερωτικό
Ἀγῶνα τοῦ ’21, ὑπῆρξε ἀποφασιστικῆς σημασίας τόσο
κατά τήν προετοιμασία, ὅσο καί κατά τήν διεξαγωγή
του καί τήν νικηφόρο ἔκβασή του.
Ἡ Ἐκκλησία τό 1821 ἐστρατεύθη, ὑπήκουσε στήν
πρόσκληση τῆς Ἑλλάδος καί πρίν ἀκόμη σημάνει ἡ σάλπιγγα τοῦ ἐθνικοῦ συναγερμοῦ, εὑρίσκετο ἐπί τῶν
ἐπάλξεων. Ἡ συμμετοχή τῶν Ἐπισκόπων, τῶν ἱερέων
καί τῶν μοναχῶν, ὑπῆρξε καθολική καί ὁμόθυμη. Οἱ
κληρικοί προσῆλθον εἰς τόν Ἀγῶνα, ὡς πρῶτοι τῇ τάξει,
ὡς μορφωμένοι καί ὡς φορεῖς ἐπαναστατικότητος, ὡς
ἐπιβεβαίωση, ὅτι ἐγκρίνει καί αὐτός ὁ Θεός τό ἀπελευθερωτικό κίνημα τῶν Ἑλλήνων.
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Ἡ θρησκευτική δύναμη ὥπλισε
τά χέρια τῶν ἡρώων τοῦ πολέμου.
Μέ τήν Εἰκόνα τῆς Παναγίας
στό στῆθος, οἱ κληρικοί τοῦ
Ἀγῶνος ἐφανάτιζαν τούς ἀγωνιστάς.
Θά ἦταν μακρύς ὁ κατάλογος
τῶν ἡρώων κληρικῶν πού ἔχυσαν
τό αἷμα τους κατά τήν ἐκτέλεση
τοῦ πρός τήν Πατρίδα χρέους των,
ὅπως ὁ περίφημος ἥρωας τῆς Ἀλαμάνας, Ἀθανάσιος Διάκος, ὁ Γρηγόριος Παπαφλέσσας, ὁ ἐλεύθερος
πολιορκημένος τοῦ Μεσολογγίου
Ἐπίσκοπος Ρωγῶν Ἰωσήφ, ὁ ὑπερασπιστής τῶν Θερμοπυλῶν Ἐπίσκοπος Σαλώνων Ἡσαΐας καί
πολλοί ἄλλοι.
Γενικῶς, ἡ συμβολή τῆς Ἐκκλησίας στήν Ἐθνεγερσία τοῦ 1821,
ὑπῆρξε καθοριστικῆς σημασίας γιά
τήν νικηφόρο ἔκβασή της.
Ἡ Χριστιανική πίστη, ἦταν
αὐτή πού συνέβαλε οὐσιαστικά καί
λίαν ἀποφασιστικά στό νά λάβει
ὑπόσταση καί πάλι τό περιούσιο
Ἔθνος μας.
Πλήρη ἐπιβεβαίωση τούτου,
ἀποτελεῖ ἕνα χαρακτηριστικό ἀπόσπασμα ἀπό τόν περίφημο ὅρκο
τῶν Ἱερολοχιτῶν τοῦ Ἀλεξάνδρου
Ὑψηλάντη:
«Ὡς χριστιανός ὀρθόδοξος,
ὁρκίζομαι εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας
Τριάδος νά διαμείνω πιστός εἰς τήν
θρησκείαν μου καί εἰς τήν Πατρίδα
μου. Καί νά χύσω καί αὐτήν τήν
Ὑστέραν ρανίδα τοῦ αἵματός μου
ὑπέρ τῆς Θρησκείας καί τῆς Πατρίδος μου».
Τήν 25ην Μαρτίου οἱ ἥρωες
τοῦ 1821 ὕψωσαν, ὑπό τίς εὐλογίες
τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ,
τήν Σημαίαν τῆς Ἐπαναστάσεως,
ἐπικαλούμενοι τήν βοήθειαν τοῦ
Χριστοῦ καί τήν Σκέπην καί τάς
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πρός Αὐτόν πρεσβείας τῆς Παναγίας Μητρός
Του, εἰς ἕνα Ἀγῶνα κυριολεκτικῶς ὑπέρ Πίστεως καί Πατρίδος. «Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν
Πίστη τήν Ἁγία καί τῆς Πατρίδος τήν Ἐλευθερία», ἦταν τό σύνθημά τους.
Καί ἠγέρθη τό Ἔθνος σύσσωμον, ἀπό
τοῦ Προύθου μέχρι τῆς νοτίας ἐσχατιᾶς τῆς
Ἑλληνικῆς Γῆς, ὑπεῖκον εἰς τό κέλευσμα τῆς
Ἐλευθερίας.
Στήν κορυφή τοῦ Ζαλόγγου γράφεται
ἕνα Ἔπος γυναικείου ἡρωϊσμοῦ πού δέν τό
ἔφθασαν οὔτε οἱ ἀρχαῖες Σπαρτιάτισσες.
Οἱ Σουλιώτισσες προχωροῦν πρός τήν
ἀθανασίαν χορεύοντας.
Ὁ Διάκος μέ τά παλληκάρια του παρέχουν, μέ τήν ζωή των, τό αἰώνιο δίδαγμα, πώς
τό ἀνθρώπινο κορμί εἶναι τό ἰσχυρότερο
τεῖχος.
Ὁ Παπαφλέσσας, στό Μανιάκι, ἀνάβει
λαμπάδα τό κορμί του καί τό στήνει νά φωτίσει τόν Ἰμπραήμ, νά ἴδει τήν Χώραν καί
τούς ἀνθρώπους πού πάει νά ὑποτάξη.
Στό Μεσολόγγι, ὁ ὁμαδικός ἡρωϊσμός
ὑπερβαίνει σέ ἔνταση καί αὐτούς τούς μεγίστους ἀτομικούς ἡρωϊσμούς τῆς Ἱστορίας.
Ὁ Κανάρης φωτίζει τά πέλαγα μέ τόν
πυρσόν του...
Καί ἄστραψεν ὁ χάλυβας τῆς Ἑλληνικῆς
ψυχῆς.
Καί ἐπανελήφθησαν οἱ Μαραθῶνες, οἱ
Θερμοπύλες καί οἱ Πλαταιές.
Καί ἐφωτίσθη ὁλόκληρος ὁ ἱερός βράχος
πού λέγεται Ἑλλάς.
Καί καταυγάσθη ὁ κόσμος.
Καί ἀπό τούς ἤχους τηλεβόλων καταποντίζονται εἰς τά ὕδατα τοῦ Ναυαρίνου τά σύμβολα τοῦ αἵματος.
Ἡ Ἑλλάς ἐλευθερώθηκε!
Ἡμεῖς, πανηγυρίζοντες τήν μεγάλην Ἑορτήν τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καί τήν Ἐπέτειον τῆς 25ης Μαρτίου
τοῦ 1821 καί συνεχίζοντες τό ἐθνικό μεγαλούργημα τῶν ἐνδόξων προγόνων μας, μέ πίστιν εἰς τήν Ὀρθόδοξον Χριστιανικήν μας
θρησκείαν καί ἀφοσίωσιν εἰς τήν φιλτάτην
μας Ἑλληνικήν Πατρίδα, ἀδελφωμένοι καί
ὁμονοοῦντες καί ἐξαίροντες τό ἰδιαιτέρως
ὑψηλόν φρόνημα τῶν Ἐνόπλων μας Δυνά-
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μεων, τό ὁποῖον ἀποτελεῖ παράγοντα ἀσφαλείας τόσο ἐν εἰρήνῃ, ὅσον καί ἐν πολέμῳ, καλούμεθα νά συνεχίσωμεν τό παράδειγμα
ἐκείνων -μέσα στά πλαίσια τῶν ἐθνικῶν καί
θρησκευτικῶν μας παραδόσεων - διά τήν ἀντί
πάσης θυσίας διαφύλαξιν τῶν ἱερῶν καί τῶν
ὁσίων τοῦ περιουσίου Ἑλληνικοῦ μας
Ἔθνους καί διά τήν ὑπεράσπισιν τῆς Ἐθνικῆς
ἀνεξαρτησίας καί τῆς ἐδαφικῆς ἀκεραιότητος
τῆς Χώρας μας. Καί διά τήν ὁλοκλήρωσιν τῶν
ἐθνικῶν πόθων καί τῶν πεπρωμένων τῆς
ἐνδόξου Ἑλληνικῆς Φυλῆς μας.
Ἀθάνατοι Ἥρωες τοῦ Ἀπελευθερωτικοῦ
Ἀγῶνος τοῦ 1821!
Κλείνουμε εὐλαβῶς τό γόνυ μπροστά
στήν ὑπέρτατη θυσία σας γιά τήν Ἐλευθερία.
Ὁρκιζώμεθα συνάμα εἰς τό αἷμα σας,
πώς τό Λάβαρο πού ὑψώσατε στήν Ἁγία
Λαύρα, τό κρατοῦμε καί θά τό κρατοῦμε
πάντοτε ψηλά.
Σᾶς διαβεβαιώνουμε δέ, ὅτι εἴμεθα πάντοτε πρόθυμοι -ἄν χρειαθῆ- γιά κάθε θυσία
καί ποτέ δέν θά προδώσουμε τήν ἱερή παρακαταθήκη, πού μᾶς κληροδοτήσατε.
Ἐστέ πρός τοῦτο πλήρως βέβαιοι καί
ἀναπαύεσθε ἥσυχοι εἰς τούς ἱερούς τάφους
σας. Αἰωνία σας ἡ μνήμη καί ἀγήρως ἡ Δόξα!
Ὡς κατακλείδα, θά πρέπει νά ἀναφέρουμε, μέ τήν δέουσα ἔμφαση, ὅτι αἰῶνες
τώρα Ἐκκλησία καί Ἑλληνισμός, ἀκολουθοῦν
κοινή πορεία καί ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
μας προμαχεῖ πάντοτε εἰς ὅλους τούς Ἀγῶνας
του μέ ἑκατόμβες θυμάτων κληρικῶν. Πράγματι, ὡς προελέχθη, Ἐκκλησία καί Ἑλληνισμός, διάγουν βίον παράλληλον.
Ἑπομένως, διά νά συνεχίσουμε νά ὑπάρχουμε ὡς Ἕλληνες, θά πρέπει πρωτίστως νά
διαφυλάξουμε ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ τήν
Ἐκκλησίαν μας, καθ’ ὅσον ἡ ὀρθόδοξος χριστιανική μας πίστις, εἶναι ἡ πλέον πολύτιμος
ἐθνική μας κληρονομιά.
Δέν θά πρέπει δέ νά μᾶς διαφεύγει, ὅτι
ἡ Ὀρθόδοξος Χριστιανική μας Ἐκκλησία,
ὑπῆρξε πάντοτε -καί εἶναι, βεβαίως, καί σήμερα- ἡ Τροφός καί ἡ φιλόστοργη Μητέρα
τοῦ περιουσίου Ἑλληνικοῦ μας Γένους καί
ὅτι μόνον μέ αὐτήν ὁ Ἑλληνισμός ζῆ καί θά
ζῆ αἰωνίως.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ἄρχοντας Ἰάδμων εἶχε στήν ὑπηρεσία του ἕνα δοῦλο, τόν Αἴσωπο.
Μιά μέρα τοῦ λέει: «Αὔριο θά ἔχουμε
ἐπίσημο δεῖπνο σέ κάτι σπουδαίους φίλους. Πήγαινε στήν ἀγορά καί πάρε ὅ,τι
καλύτερο βρεῖς».
Ὁ τετραπέρατος ἐκεῖνος ἀρχαῖος χιουμορίστας πῆγε πραγματικά στήν ἀγορά
ἔψαξε καί τελικά πῆρε ψάρι γλῶσσες.
«Δέν ὑπάρχει στόν κόσμο καλύτερο
πρᾶγμα ἀπό τίς γλῶσσες», εἶπε καθώς
παρουσίασε τά ψώνια του.
Ὕστερα ἀπό λίγες μέρες, ὁ Ἰάδμων
ἔστειλε πάλι τόν Αἴσωπο στήν ἀγορά λέγοντάς του: «Αὐτούς πού περιμένω στό
σπίτι γιά φαγητό εἶναι ἄνθρωποι πολύ
φορτικοί. Πήγαινε, λοιπόν, καί ἀγόρασε
ὅ,τι χειρότερο βρεῖς γιά νά τελειώνουμε».
Τό μεσημέρι ὅταν ὁ Ἰάδμων πῆγε νά
καθήσει στό τραπέζι μέ τούς ἀνεπιθύμητους ξένους ἐκνευρίστηκε βλέποντας
πάλι ψάρι γλῶσσες.
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Ἡ γλώσσα εἶναι ἕνα μικρό πραγματάκι, οὔτε μισό κόκκαλο δέν ἔχει, καί
εἶναι φυλακισμένο πίσω ἀπό τά δόντια
μας. Κι ὅμως, «κόκκαλα δέν ἔχει καί
κόκκαλα τσακίζει». Δημιουργεῖ φοβερώτερες πληγές καί ἀπό τό πιό κοφτερό μαχαίρι. Εἶναι συγχρόνως, ὅμως, ἕνα ἀπό
τά πιό πολύτιμα ἐφόδια πού χάρισε ὁ
Θεός στόν ἄνθρωπο γιά νά συννενοούμαστε μεταξύ μας, νά ἐκφράζουμε τίς σκέψεις καί τά συναισθήματά μας καί νά
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‒ Μά δέ σοῦ εἶπα νά πάρεις ὅ,τι χειρότερο ὑπάρχει στήν ἀγορά, φώναξε
ἀργότερα στόν Αἴσωπο. Προχθές μοῦ τίς
παρουσίασες ὡς τό καλύτερο πρᾶγμα
στόν κόσμο, παρατήρησε ὁ Ἰάδμων.
‒ Σωστά, τό καλύτερο καί τό χειρότερο πρᾶγμα τοῦ κόσμου συγχρόνως
εἶναι ἡ γλῶσσα. Ἀπ’ αὐτήν προέρχονται
τά μεγαλύτερα καλά καί τά χειρότερα
κακά, ἀπάντησε σοβαρά ὁ Αἴσωπος.
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μαθαίνουμε περισσότερα πράγματα.
Στήν Ἐπιστολή του ὁ Ἅγιος
Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος περιγράφει
θαυμάσια τή δύναμη αὐτή τῆς
γλώσσας λέγοντας: «ὅποιος δέν
φταίει στά λόγια εἶναι τέλειος καί
ἔχει τή δύναμη νά χαλιναγωγήσει
ὅλο του τό σῶμα» (Ἰακ. 3,2). Καί
μάλιστα τήν παρομοιάζει μέ τό χαλινάρι τοῦ ἀλόγου, μέ τό πηδάλιο
τοῦ πλοίου καί μέ τή σπίθα τῆς φωτιᾶς πού μπορεῖ νά ἀνάψει πυρκαγιά καί νά τά κατακάψει ὅλα. Διότι
ἐάν δέν τή δαμάσουμε εἶναι ἀσυγκράτητο κακό γεμᾶτο θανατηφόρο
δηλητήριο. Πηγή εὐλογίας ἤ κατάρας, εὐτυχίας ἤ καταστροφῆς.
Γιά νά χαροῦμε τή ζωή μας καί
νά ἔχουμε καλύτερες μέρες χρειάζεται νά μήν προτρέχει ἡ γλώσσα
τῆς διάνοιας· νά μή μιλᾶμε γιά
ἐκεῖνα πού δέν πρέπει νά μιλήσουμε· νά μή δίνουμε μεγάλη ἐλευθερία στή γλώσσα μας γιατί θά μᾶς
πιάσει αἰχμάλωτους· νά μήν ἀνακατευόμαστε σέ ξένες ὑποθέσεις· νά
μήν μιλᾶμε ὅταν εἴμαστε θυμωμένοι ἤ ταραγμένοι γιατί δέν ἐλέγχουμε τά λόγια μας· νά μήν
βγαίνουν ἀπό τά χείλη μας ψέμματα· νά πάψουμε νά κακολογοῦμε,
νά κατακρίνουμε καί νά λέμε πικρά
λόγια πού πληγώνουν καί θίγουν·
νά βλασφημοῦμε, νά αἰσχρολογοῦμε, νά ἀργολογοῦμε καί νά κουτσομπολεύουμε πού μολύνουν καί
δηλητηριάζουν. Τά λόγια μας νά
εἶναι μετρημένα καί ὄχι νά λέμε
ἀκατάσχετες φλυαρίες διότι «τά
πολλά λόγια εἶναι φτώχεια» καί «μέ
τήν πολυλογία δέν θά ξεφύγουμε
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ἀπό τήν ἁμαρτία». Νά μιλᾶμε μέ ἠρεμία, σύνεση καί σοβαρότητα.
Ὁ Χριστός μᾶς ξεκαθάρισε ὅτι ἡ ρίζα τοῦ
κακοῦ εἶναι μέσα μας. «Ἀπό τό περίσσευμα
τῆς καρδιᾶς μιλᾶ τό στόμα» (Ματθ. 12, 34).
Ὅτι ἔχει ὁ ἄνθρωπος μέσα του αὐτό ἐκφράζει
ἡ γλώσσα, πού εἶναι τό μεγάφωνο τῆς ψυχῆς.
Χρειάζεται νά διορθώνουμε τά θηρία τῆς κακίας, τῆς πλεονεξίας καί τοῦ ἐγωϊσμοῦ καί τά
φίδια τοῦ φθόνου καί τῆς ζήλειας γιά νά
ἔχουμε στήν καρδιά μας ἀγάπη, ὑπομονή, συγχώρηση, εἰλικρίνεια, καθαρότητα. Διότι,
ὅπως τονίζει ὁ Κύριος: «Ὁ ἀγαθός ἄνθρωπος
ἀπό τόν ἀγαθό θησαυρό τῆς καρδιᾶς του
ἐκβάλλει ἀγαθά, καί ὁ πονηρός ἄνθρωπος
ἀπό τόν πονηρό θησαυρό τῆς καρδιᾶς του
ἐκβάλλει πονηρά» (Ματθ. 12,35).
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου
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ΤΡΙΩΔΙΟ:
άποτε ἕνας πατέρας κρατώντας στήν ἀγκαλιά τό μικρό
του γιό, νήπιο ἀκόμη, στάθηκε γιά πρώτη φορά μπροστά ἀπό
τό μεγάλο καθρέφτη τοῦ σαλονιοῦ.
Ὁ μικρός περιεργαζόταν τό παιδάκι
πού τοῦ χαμογελοῦσε μέσα ἀπό τό
γυάλινο τοίχωμα τοῦ καθρέφτη,
ἔπαιζε μαζί του μέ εὐχαρίστηση,
ἔκανε διάφορες χειρονομίες κ.λ.π.
Δέν πέρασε πολλή ὥρα, ὥσπου,
βλέποντας τό νήπιο διπλά τά ἀντικείμενα καί κάνοντας διάφορες συγκρίσεις, ξαφνικά τό προσωπάκι του
φωτίστηκε! Εἶχε ἀναγνωρίσει τόν
ἑαυτό του· καί εἶχε καταλάβει τό μυστικό τοῦ καθρέφτη!
Κάτι ἀνάλογο αἰσθανόμαστε,
προσεγγίζοντας μέ ἀνοιχτά μάτια
τούς πολλαπλούς «καθρέφτες», πού
βάζει μπροστά μας ἡ Ἐκκλησία μας
κατά τό διάστημα αὐτό τοῦ κατανυκτικοῦ Τριωδίου, μπαίνοντας δηλαδή στό «σαλόνι» Της. Στήν
περίοδο τοῦ πιό ζωντανοῦ καί θερμουργοῦ πνευματικοῦ καταρτισμοῦ
πού διαθέτει. Στόν κατεξοχήν «διάδρομο ἀπογείωσης» τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους. Ἐκεῖ πού «παίρνουμε
φόρα», γιά νά ἀνυψώσουμε νοῦ καί
καρδιά, ὁλόκληρη τήν ὕπαρξή μας,
ὅσο πιό ψηλά γίνεται.
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Ὅμως, τυχαῖα μιλᾶμε γιά καθρέφτες;
Ἤ μήπως, φανταζόμαστε ἕνα καθρέφτισμα σάν τοῦ μυθολογικοῦ Νάρκισσου;
Θά θυμᾶσθε: Πῆγε ἕνας ὡραιοπαρμένος
μορφονιός, ὁ Νάρκισσος, σέ μιά λίμνη
καί, ὅταν εἶδε τό μυῶδες καί καλλίγραμμο
σῶμα του νά καθρεφτίζεται πάνω στό
γαλήνιο νερό, μέθυσε ἀπό τή θέα τῆς
σωματικῆς του ὀμορφιᾶς, ζαλίστηκε,
ἔπεσε μέσα στή λίμνη καί χάθηκε· πνίγηκε.
Ὄχι! Δέν θέλει ἡ Ἐκκλησία μας τήν
καταστροφή μας, ἔστω κι ἄν αἰσθανθοῦμε γιά κάποιες στιγμές καμάρι καί
ἱκανοποίηση. Ἀπεναντίας, ἀγωνιᾶ καί
ἀγωνίζεται πῶς νά σωθοῦμε ὅλοι. Δηλαδή, νά γίνουμε σῶοι, ὁλόκληροι, ἀκέραιοι, ὁλοκληρωμένοι.
«Καθρέφτης γιά τόν ἄνθρωπο εἶναι ὁ
ἄνθρωπος», θά μᾶς διευκρινίσει ὁ ποιητής. Ποῦ πᾶς, λοιπόν, ἄνθρωπέ μου, νά
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ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΙΦΤΙΝΓΚ
κρυφτεῖς; Ποιόν προσπαθεῖς νά ἐξαπατήσεις; Ὁ καθρέφτης
ἀπέναντί σου δέν εἶναι
παραμορφωτικός· δέν
δείχνει πλασματικά
εἴδωλα. Ὅσες μάσκες
κι ἄν φορέσεις.
Ἀντίθετα, καλούμαστε νά πετάξουμε
ὁριστικά ὅλες τίς μάσκες, πού ὁ χρόνος καί
οἱ ἀπάνθρωποι καιροί
πού ζοῦμε, σώρευσαν
ἀνεπίγνωστα πάνω
μας. Τό «καθωσπρέπει» εὐγενικό προσωπεῖο μας. Τό προσωπεῖο μέ τήν ἐπίφαση
τῆς θνησιγενοῦς χαρᾶς. Τό προσωπεῖο
τῆς ἀδίστακτης λατρείας τοῦ χρήματος,
πού ἀδιαφορεῖ στίς πραγματικές ἀνάγκες τοῦ διπλανοῦ. Τό προσωπεῖο τῶν
ἄψογων - μά παγερῶν δημοσίων σχέσεων. Τό προσωπεῖο τῆς τόσο φθαρτῆς
δόξας, πού σκορπίζει μέ τήν ταχύτητα
πού χάνεται ὁ καπνός στό βορειαδάκι!
Βροντοφωνάζει αἰῶνες τώρα ὁ
Ἅγιος Αὐγουστῖνος: «Γιατί ἐπιμένετε
νά ἀκολουθεῖτε πάντοτε τούς κουραστικούς καί λυπητερούς δρόμους; Ἡ ἀνάπαυση δέν ὑπάρχει ἐκεῖ πού τή ζητᾶτε!
Καμιά ἀμφιβολία ὅτι τή ζητᾶτε. Ἀλλά
τή ζητᾶτε ἐκεῖ πού δέν βρίσκεται.
Ζητᾶτε τήν εὐτυχία στή χώρα τοῦ θανάτου. Δέν θά τή βρεῖτε, γιατί εἶναι
ἀδύνατο νά ὑπάρξει ἀληθινή εὐτυχία
ἐκεῖ πού δέν ὑπάρχει κἄν ἀληθινή
ζωή».

Ἠ ἀληθινή αὐτή ζωή δέν εἶναι κάτι
πού πέφτει ἀπό ψηλά· κάτι πού τό ἔχεις
ἤ ὄχι· κάτι πού νωχελικά καί ἀβασάνιστα μπαίνει στήν ἐπίγεια βιοτή μας.
Εἶναι κάτι πού ΚΑΤΑΚΤΙΕΤΑΙ!
- Πῶς;
- Μά, μέ τό προσεκτικό μας «κοίταγμα» στόν καθρέφτη τῆς συχνῆς
προσευχῆς, στόν καθρέφτη τῆς νηστείας, στόν καθρέφτη τοῦ τακτικοῦ
ἐκκλησιασμοῦ, στόν καθρέφτη τῆς
Ἱερῆς Ἐξομολόγησης, στόν καθρέφτη
τῆς ἀνθρωπιᾶς. Εἶναι οἱ συγκεκριμένοι
ἀπαραίτητοι καί πολύτιμοι καθρέφτες
πού δέν λένε ποτέ ψέματα, οὔτε κρύβουν τίς ἀντιαισθητικές ρυτίδες τῆς
ψυχῆς μας.
Φυσικά, ὅλα αὐτά ἔχουν σημασία,
ἄν θέλουμε νά μετέχουμε στή χαρά τῆς
σχέσης μέ τόν Χριστό. Καί νά ἐπαναβεβαιώνουμε ἐμπειρικά πιά, πόσο ἁρμονικά συμβαδίζουν ἡ εὐτυχία καί ἡ ζωή
τῆς Ἐκκλησίας. Διαφορετικά, ἡ ἐπίμονη καί συνεχής προσπάθεια τοῦ Χριστοῦ «πού βρίσκεται σέ ἀγωνία ἕως τό
τέλος τοῦ κόσμου» (Πασκάλ), γιά νά
μᾶς κάνει νά συναισθανθοῦμε, τί δέν
πάει καλά μέσα μας, θά φαντάζει σάν
ἕνας πρόσθετος βραχνᾶς. Ἀφοῦ δέν Τόν
ἀποζητᾶμε, καί ἐπιμένουμε στή δική
μας αὐτόνομη, μοναχική καί θλιβερή
πορεία μακρυά Του. Ἔτσι, ἀδιαφορώντας γιά τό θέλημα τοῦ Χριστοῦ, ἡ ζωή
θά χάσει κάθε αἴσθηση αὐθεντικότητας
καί ἐπαφῆς μέ τήν πραγματικότητα.
Καί θά συνεχίζουν νά ζοῦν «ἐκεῖνοι
καλά καί ἐμεῖς ἀκόμη (ἀλήθεια, πόσο;)
καλύτερα», ὅπως σ’ ὅλα τά παραμύθια.
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Λίχας
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Ἡ Εὐρώπη
θά ἦταν
διαφορετική

ἄν...

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

τίς 31 Ὀκτωβρίου 2017 συμπληρώθηκαν 500 χρόνια ἀπό τήν ἐκ
μέρους τοῦ Λουθήρου θυροκόλληση τῶν ἐνενήντα πέντε «θέσεών» του
κατά τοῦ παπισμοῦ στό ναό τοῦ κάστρου τοῦ Βίτεμπεργκ. Τήν ἡμέρα αὐτή
ὁλοκληρώθηκαν στή συγκεκριμένη πόλη
οἱ ἐκδηλώσεις, μέ τήν παρουσία τῆς
καγκελαρίου Ἄνγκελα Μέρκελ, κόρης
πάστορος, καί τοῦ προέδρου τῆς Γερμανίας Βάλτερ Σταϊνμάιερ.
Γιά τήν δυτική, κεντρική καί βόρεια
Εὐρώπη καί τήν ἐξέλιξη τοῦ πολιτισμοῦ
της ἡ ἀρχή τῆς Διαμαρτύρησης, μέ τόν
Λούθηρο, ἦταν κομβικό σημεῖο. Μέ τήν
κατεύθυνση πού πῆρε τότε χάθηκε ἡ μεγάλη εὐκαιρία νά ἀπαλλαγεῖ μέν ἀπό
τόν παπισμό καί νά ἐνταχθεῖ στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ὁ Λούθηρος περιορίστηκε στήν διαπίστωση τῶν
πολλῶν καί σοβαρῶν λαθῶν τοῦ Βατικανοῦ καί δέν ἐντρύφησε στούς ἀνατολικούς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας καί στήν
ἐκκλησιολογία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἀπέρριψε μέ φανατισμό καί μέ
μιά μονοκοντυλιά ὅλη τήν παράδοση
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καί ξεκίνησε ἀπό τό σημεῖο μηδέν μιά
δική του ἄποψη γιά τήν Ἐκκλησία, πού
ἔπαυσε ἔτσι νά εἶναι Ἐκκλησία. Ἀποτέλεσμα ἔκτοτε νά προκύψουν στόν Προτεσταντισμό πολλά σημεῖα μηδέν καί
δεκάδες ἀπόψεις περί χριστιανισμοῦ...
Ἡ Εὐρώπη θά ἦταν διαφορετική ἄν ὁ
Λούθηρος ἀσπαζόταν τήν Ὀρθοδοξία...
Ἡ ἀπομάκρυνση ἀπό τήν Ἐκκλησία
ὁδήγησε τούς προτεστάντες στόν «συσχηματισμό τους μέ τόν αἰῶνα τοῦτο»
καί στήν ἐκκοσμίκευσή τους. Ἀποτέλεσμα τά τελευταία χρόνια στήν ἄλλοτε
χριστιανική δυτική Εὐρώπη νά κλείνουν
συνεχῶς χριστιανικοί ναοί καί νά μετατρέπονται σέ τζαμιά. Σύμφωνα μέ πρόσφατα στοιχεῖα, πού ἔφερε στό φῶς τῆς
δημοσιότητας ἡ ἰταλική ἐφημερίδα «La
Stampa» καί ἀναδημοσίευσε ἡ Francesca de Villasmundo, στήν ἱστοσελίδα
«Medias - Presse - Info» τήν Τρίτη 12η
Δεκεμβρίου 2017, στήν πατρίδα τοῦ
Λουθήρου, τή Γερμανία, ἀπό τό 2000
ἕως σήμερα ἔχουν κλείσει 500 ναοί καί
ἀπό αὐτούς οἱ τουλάχιστον 100 ἔχουν
μετατραπεῖ σέ τζαμιά, μέ χρηματοδότηση, κυρίως ἀπό τήν Τουρκία. Τά ἴδια
συμβαίνουν καί σέ ἄλλες χῶρες, ἀπό
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τήν Σικελία τῆς Ἰταλίας, ἕως τή Γαλλία,
τήν Ἀγγλία καί τή Σκανδιναβία.
Τήν ἐποχή πού ὁ Λούθηρος διαμαρτυρήθηκε, τό Βατικανό εἶχε φθάσει στήν
ἐσχάτη ἀνηθικότητα καί διαφθορά. Ἀπό
τό 1492 ἕως τό 1503 Πάπας ἦταν ὁ Ἀλέξανδρος Στ΄, ὁ Βοργίας. Αὐτός, ὅπως
γράφουν οἱ ἴδιοι οἱ ρωμαιοκαθολικοί
ἱστορικοί, ξεπέρασε ὅλους τούς προκατόχους του σέ νεποτισμό. Ἀδιάντροπα
μοίραζε τίτλους, προνόμια καί ὀφίκια
στά πρόσωπα τοῦ οἰκογενειακοῦ του περιβάλλοντος. Ἰδιαίτερα γενναιόδωρος
ὑπῆρξε στά φυσικά του παιδιά, πρός τόν
πανοῦργο Καίσαρα καί τήν περιβόητη
Λουκρητία, ἡ ὁποία μέ τή σκανδαλώδη
ζωή της διέσυρε στήν κοινή γνώμη τόν
παπικό θεσμό. Ὁ Φλωρεντινός δομινικανός μοναχός Τζιρόλαμο Σαβοναρόλα
διαμαρτυρήθηκε γιά τή διαφθορά στό
Βατικανό καί ὁ Ἀλέξανδρος Βοργίας δέν
δίστασε νά τόν κάψει ζωντανό, τό 1498.
Κατά τήν περίοδο τοῦ Πάπα Λέοντος Ι΄ (1513-1521) οἱ καταχρήσεις μέ τά
«συγχωροχάρτια» ἔφτασαν στόν ὕψιστο
βαθμό... Δίκαιη, λοιπόν, ἡ ἀγανάκτηση
τοῦ Λουθήρου. Ὅμως, δέν πῆρε κατεύθυνση πρός τήν Ὀρθοδοξία, ἀλλά πρός
ἕνα δικό του κατασκεύασμα. Καί δέν δικαιολογεῖται ὅτι δέν ἤξερε ἤ δέν μποροῦσε νά πληροφορηθεῖ γιά τήν
Ὀρθοδοξία. Πρίν καί μετά τήν ἅλωση
τῆς Κωνσταντινούπολης Βυζαντινοί λόγιοι πέρασαν στήν Δύση καί ἀποτέλεσαν
τό ἐφαλτήριο τῆς Ἀναγέννησης μέ τίς
μεταφράσεις ἀρχαίων συγγραφέων καί
Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Μεταξύ τῶν
βυζαντινῶν λογίων ἦσαν οἱ Δημήτριος
Κυδώνης, Μανουήλ Χρυσολωράς, Γεώργιος Ἐρμώνυμος, Μιχαήλ Μάρουλος ὁ
Ταρχανιώτης, Θεόδωρος Γάζης καί Δη-
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μήτριος Δούκας, Μιχαήλ Τσιβώλης (ὁ
μετέπειτα Μάξιμος ὁ Γραικός), Ἰανός
Λάσκαρης, Δημήτριος Χαλκοκονδύλης,
Μάρκος Μουσοῦρος, Ζαχαρίας Καλλέργης, Ἰωάννης Γρηγορόπουλος καί ἄλλοι.
Εὐκαιρία χάθηκε γιά τήν Εὐρώπη
καί ὅταν ὁ Ἔρασμος (1469-1536) γνώρισε
τόν πνευματικό πλοῦτο τῆς Ὀρθοδοξίας,
ἀλλά δέν τήν ἀσπάστηκε. Ἀπό τό 1516
καί μέ φροντίδα τοῦ Ἐράσμου ἐκδίδονται στή Βασιλεία τῆς Ἐλβετίας ἡ Καινή
Διαθήκη στό πρωτότυπο, καί τά ἔργα
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας Μεγάλου
Βασιλείου, πού ἐκδόθηκε πρῶτο στό
πρωτότυπο, Κυπριανοῦ, Ἰλαρίου, Εἰρηναίου, Ἀμβροσίου, Αὐγουστίνου, Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Παρά τό ὅτι, ἀπό χαρακτήρα, ὁ
Ἔρασμος ἦταν ἤπιος καί κατά τῆς βίας
καί ἔγραψε μέ μετριοπάθεια τίς ἀντιρρήσεις του τόσο γιά τή διδασκαλία τοῦ
Λουθήρου, ὅσο καί τίς καινοτομίες τῆς
Ρώμης, ἐν τούτοις τόσο ὁ Λούθηρος, ὅσο
καί οἱ φανατικοί καθολικοί τοῦ ἐπιτέθηκαν μέ σφοδρότητα. Εἰδικότερα, ὁ Λούθηρος τόν μίσησε καί τόν πολέμησε μέ
βιαιότητα. Ὁ Ἔρασμος δέν τόλμησε νά
μιλήσει γιά τήν Ὀρθοδοξία, δέν εἶπε κἄν
ἄν παρέμεινε στήν πίστη ρωμαιοκαθολικός ἤ προσχώρησε στόν προτεσταντισμό...
Ἡ Εὐρώπη, ἔτσι, πῆρε τόν δρόμο
της, τόν δρόμο τῆς μεταρρύθμισης τοῦ
Λουθήρου καί τῆς «ἀντιμεταρρύθμισης» τοῦ Βατικανοῦ, τῶν θρησκευτικῶν
πολέμων, τῶν Ἰησουϊτῶν, τῶν ἄλλων
ταγμάτων καί τῶν πουριτανῶν καλβινιστῶν, διαδόχων τοῦ Λουθήρου... μέ τά
σημερινά ἀποτελέσματα...
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&ΜΕΓΑΛΗΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
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ιωπηλά ὁ ἱερέας ἀνοίγει τήν Ὡραία Πύλη σέ ὥρα
ἀπόβραδη κι ἀφήνει μέ τό «Εὐλογητός» νά περάσουν τά λόγια του στό νυχτωμένο Ναό πού περιμένει. Περιμένει, μαζί μέ τούς ὅσους πιστούς, σ’ αὐτό
τό Κυριακάτικο τ’ ἀπόβραδο νά εἰσοδεύσει ἡ ΚυράΣαρακοστή, νά χαμηλώσει τά φῶτα, νά μαζέψει τ’
Ἀναστασιματάρια καί νά φιλέψει τόν καθένα μας
Προηγιασμένο Ἅγιο Ἄρτο, Χαιρετισμούς, Ἀπόδειπνα
καί θυμιατισμένους μέ κατάνυξη Ὄρθρους, Ὧρες καί
Ἑσπερινούς.
Τά ἐνδύματα φορτωμένα πένθος καί χαρμολύπη,
ἡ ὁποία κυκλώνει τό Θυσιαστήριο, τά ὠχρά τῶν
Ἁγίων πρόσωπα, ἀλλά καί τήν ἴδια μας τήν ψυχή. Κι
ὕστερα, εἶναι τά ψάλματα, αὐτά τά θεοτερπῆ μελωδήματα, πού ψηλαφοῦν τό χρόνο μας καί τόν ἱεροποιοῦν, καθώς ἀνοίγουν τάς πηγάς τῶν δακρύων καί
σταλάζουν σ’ ὅλα μας τά κύταρα γλυκασμό καί παραμυθία.
Τά χέρια τεντώνονται, ὅσο ἀντέχουν περισσότερο, μέ τό «Κατευθυνθήτω», ἐνῶ μοιράζονται τ’
ἀντίδωρα τῆς Κυριακῆς μαζί μέ λέξεις ψαλμῶν καί
σπαράγματα ἠρεμίας. «Εὐλογήσω τόν Κύριον…». Τά
κεριά λειώνουν στό Ἀπόδειπνο, μέ τόν Μεγάλο Κανόνα ἤ τό Θεοτοκάριο νά βυθίζουν τήν βεβαιωμένη
ἀλήθεια καί χριστοφόρο μαρτυρία τους στό πηγάδι
86
86
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τοῦ εἶναι μας καί ν’ ἀνασύρουν τήν
παγωμένη ψυχή, ἀπό τό σκοτάδι
στό μισόφωτο, τό ἱλαρό τῆς κανδήλας καί τοῦ κεριοῦ πού καῖνε…
ὑπομονετικά, σταθερά καί ἐπίμονα. Ἔργα χειρῶν ἀνθρώπων πού
μεταποιοῦνται σέ προσευχή, σέ
παράκληση, σέ ἁγιασμό. Τό θυμιατό, πού εὔμολπα κουδουνίζει
μέσα στήν ἡσυχία, ἐπιμένει νά ἰσοκρατεῖ τήν ἱεροπρέπεια τῶν
στιγμῶν αὐτῶν. Ἑσπέρας, Μέγα
Προκείμενον.
«Μή ἀποστρέψῃς τό πρόσωπόν σου ἀπό τοῦ παιδός σου…
Ἔδωκας κληρονομίαν τοῖς φοβουμένοις τό Ὄνομά Σου, Κύριε».
Ἡ Νύχτα ζυγώνει μέ φωνές
καί ἀλλαλαγμούς τῶν εὐωχουμένων. Τοῦ κόσμου, δηλαδή.
Ζητᾶμε συγχώρεση, μετανίζουμε στήν εὐχή τοῦ Ὁσίου
Εὐφραίμ κι ὕστερα, κρατώντας
ἀπό τό χέρι τή νηστεία, τή σιωπή
καί τήν εὐλογία πορευόμαστε γιά
τά κελλιά/σπίτια μας. Κάποια
στιγμή παρατηροῦμε, πώς αὐτές οἱ
τρεῖς ἀρετές μᾶς ἐγκατέλειψαν.
Μά κάποτε, ὅταν τό καταλαβαίνουμε, συνειδητοποιοῦμε πώς ἐμεῖς
τίς ἐγκαταλείψαμε στή μέση τοῦ
δρόμου, καθώς πορευόμαστε πρός
τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, πού κρίνει
πολλά… Ὅπως πράξαμε κι ἄλλες
Σαρακοστές, δίχως νά σκεφτόμαστε ὅτι τά χρόνια περνᾶνε ἀνεπιστρεπτί, δίχως ἀνάσα. Ὡστόσο,
ἀπό μακρυά συνεχίζεται ν’ ἀκούγεται ὁ ἐπίμονος ἱκετευτικός λόγος,
«Κύριε τῶν δυνάμεων μεθ’ ἡμῶν
γενοῦ…» μέ τό ἰσοκράτημα τοῦ κατζίου καί τίς ψιχάλες τῶν δακρύων
τοῦ Οὐρανοῦ γιά τόν καθαρμό μας.
Καλό Στάδιον. Ἀμήν.
π.Κ.Ν.Κ.
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EYΘΥΝΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Τ

ό Ἑλληνικό Σύνταγμα ὁρίζει ὅτι κύριο μέλημα
τῶν ἀρχόντων εἶναι ἡ «ἠθική ἀγωγή» τῶν
Ἑλλήνων, παράλληλα μέ τήν «ἀνάπτυξη ἐθνικῆς
καί θρησκευτικῆς συνειδήσεως». Ἀλλά ἀλλίμονο,
ἀναφορικά μέ τήν ἠθική ἀγωγή μας, διαπιστώνουμε
ὅτι ἔχουμε τόσο πολύ διαφθαρεῖ ὅσο οὐδέποτε
ἄλλοτε στήν ἱστορία τοῦ ἔθνους μας! Ἔχουμε, γιά
παράδειγμα, τέτοιου εἴδους τηλεοπτικούς σταθμούς
πού καταδιέφθειραν τόν λαό μας! Παρόμοια, καί ἡ
ἀθεΐα τῶν Ἑλλήνων σήμερα εἶναι πρωτοφανής γιά
τήν ἔκβασή της.

Στή μακροχρόνια ἱστορία μας
ἔχουμε ἀξιομίμητα παραδείγματα ἰδανικῶν πολιτῶν. Στήν ἀρχαία Ἑλλάδα ξεχωρίζουν ὁ Σόλων, ὁ Κλεισθένης καί
ἄλλοι σοφοί ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι παιδαγώγησαν τούς συμπατριῶτες τους στήν
ἀρετή καί στήν θεοσέβεια, κάνοντας
τούς πολίτες «βελτίους καί σωφρονεστέρους», κατά τόν Ἰσοκράτη. Ἀλλά καί
κατά τή βυζαντινή περίοδο, ἀρκετοί σώφρονες καί θεοσεβεῖς αὐτοκράτορες
ὠφέλησαν τά μέγιστα τούς ὑπηκόους
τους μέ τίς ἱκανότητές τους καί μέ τή
βοήθεια τοῦ Θεοῦ. Στήν ἐποχή τους,
ἐχθροί καί πολέμιοι ταπεινώθηκαν, ἡ
ἀληθινή παιδεία ἑδραιώθηκε παντοῦ καί
σέ ὁλόκληρη τήν ἐπικράτεια κυριαρχοῦσε ἡ θεοσέβεια, ἡ τάξη καί ἡ δικαιοσύνη. Ταυτόχρονα, τό Βυζάντιο εἶχε
καταστεῖ τό κέντρο τῆς Ὀρθοδοξίας καί
τοῦ Χριστιανισμοῦ!
Πῶς συμβαίνει, λοιπόν, ἡ χώρα μας
μέ τό τόσο ἔνδοξο παρελθόν νά ἔχει ξεπέσει σήμερα σέ πρωτοφανῆ ἀθεΐα καί
διαφθορά; Τό ἐλεεινό αὐτό κατάντημά
μας εἶναι βέβαια παγκόσμιο σήμερα.
Τήν κυρία καί μέγιστη εὐθύνη φέρουν οἱ πολιτικοί. Ὅμως, ἐμεῖς τούς
ἐκλέγουμε… Ἄρα, νά ἐλέγξουμε πρῶτα
τούς ἑαυτούς μας γιά ποιό λόγο τούς
ἐκλέξαμε καί μετά ἄς ἐλέγξουμε τούς
πολιτικούς γιά τά ἔργα τους. Πάντως,
ὅλοι μας ἔχουμε τήν ἀνάλογη εὐθύνη.
Ἰωάννης Θεοδωρόπουλος
Ἀπόστρατος Π.Ν., συγγραφέας
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ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ

ΙΩΗΛΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
(1901-23/12/1966)
α. «Ὅταν δέν ἀγαπᾶς
τόν Θεό παραπάνω ἀπό τόν
ἑαυτό σου, δέν θά ἀγαπήσεις
καί τόν πλησίον σου ὅσο τόν
ἑαυτό σου· ὅταν δέν ἀγαπᾶς
τόν πλησίον σου, ὅσο τόν
ἑαυτό σου, δέν θά ἀγαπᾶς
καί τόν Θεό παραπάνω ἀπό
τόν ἑαυτό σου».
β. «Τό κήρυγμα πρέπει
νά εἶναι ἁπλό καί βαθύ.
Βαθύ, γιά νά ἑλκύει καί
ἁπλό, γιά νά κατανοεῖται».
γ. «Ἐκκλησία καί παράδοση ἀποτελοῦν ἕναν ζωντανό
ὀργανισμό».

Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

δ. «Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ
ὕπατος κριτής τῆς παράδοσης».
ε. «Τά οὐράνια πανηγυρίζουν πάντοτε, γιατί κάθε
ἡμέρα εἶναι γιορτή γιά τούς
ἐκεῖ».
στ. «Βιβλίο πού δέν ἀξίζει νά διαβαστεῖ γιά δεύτερη
καί τρίτη φορά, δέν πρέπει νά
διαβαστεῖ οὔτε γιά πρώτη
φορά».
ζ. «Δύο εἰδῶν ἀγαθά
ὑπάρχουν: ὑλικά καί πνευματικά. Ἐμεῖς στά μέν ὑλικά
βλέπουμε ὄχι τί ἔχουμε, ἀλλά
τί μᾶς λείπει· ἐνῶ στά πνευ88
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ματικά βλέπουμε ὄχι τί μᾶς
λείπει, ἀλλά τί ἔχουμε. Ἐνῶ
πρέπει νά κάνουμε συνειδητά
τό ἀκριβῶς ἀντίθετο».
η. «Τό πᾶν στή ζωή μας
εἶναι νά κερδίσουμε τό Ἅγιο
Πνεῦμα καί νά ἐπιτύχουμε
τήν ἀνακαίνισή μας. Ἄς φροντίσουμε νά ἀποκτήσουμε τό
Ἅγιο Πνεῦμα, χάνοντας κάτι
καί ὑπομένοντας κάποια
θυσία».
θ. «Φοβόμαστε τόν θάνατο, γιατί συνδεόμαστε
πολύ μέ τή ζωή. Ὅσο λιγότερο συνδέεται ὁ ἄνθρωπος
μέ τή ζωή, τόσο λιγότερο
φοβᾶται τόν θάνατο».
ι. «Ἡ ἐπιείκεια εἶναι
παιδί τῆς πραότητος. Ἡ πραότητα εἶναι παιδί τῆς ταπεινοφροσύνης. Ἡ δέ ταπεινοφροσύνη εἶναι βασίλισσα τοῦ
οὐρανοῦ».
ια. «Ἄς εἴμαστε ἐπιεικεῖς
στίς κρίσεις μας γιά τίς κακίες τῶν ἄλλων, ἔχοντας
ὑπόψη μας τήν ἄγνοια, ὑπό
τήν ὁποία ἐνεργοῦν οἱ ἁμαρτωλοί ἄνθρωποι, καί τή σοφία
τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος γνωρίζει
ἀπό τό μεγαλύτερο κακό νά
βγάλει τό μεγαλύτερο καλό».

¥

ιβ. «Τό κύριο γνώρισμα τῶν ἀληθινῶν μοναχῶν, πού ἀγωνίζονται μέ
πραγματική δεξιοτεχνία γιά τή σωτηρία
τους, εἶναι ἡ ἀφάνεια. Τό ὁλοκληρωτικό
κρύψιμο τῆς ζωῆς τους στήν ταπείνωση
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ».
ιγ. «Θέλω νά εἶμαι πάντοτε πειθαρχικός στούς ἀνωτέρους μου, συμπαθητικός στούς κατωτέρους μου, πιστός
στούς φίλους μου, ἐπιεικής στούς
ἐχθρούς μου».
ιδ. «Ὁ Ἰησοῦς Χριστός διακηρύσσει τήν ἀνακατανομή τοῦ πλούτου, ὄχι,
ὅμως, “δέν ἔχω σοῦ παίρνω”, ἀλλά
“ἔχω σοῦ δίνω”».
ιε. «Ὅταν κάνεις τό καλό καί δέν
σοῦ τό ἀναγνωρίσουν, ἁπλῶς τότε τό
καλό πού ἔκανες εἶναι μόνο ἀρραβωνιασμένο μέ τήν ἀμοιβή τοῦ Θεοῦ. Ὅταν,
ὅμως, κάνεις τό καλό καί βρεῖς καί τόν
μπελά σου, τότε τό καλό σου στεφανώθηκε».
ιστ. «Μετά τή θεωρητική τρέλα τῆς
ἀπιστίας στόν Θεό ἀκολουθοῦν καί οἱ
τρομερές συνέπειες διαφθορᾶς μέχρι
βδελυγμίας καί ἀποτροπιασμοῦ».
ιζ. «Νά ἔχετε διαφάνεια. Νά εἶστε
εἰλικρινεῖς. Πέρα γιά πέρα. Τό “ναί” νά
εἶναι “ναί” καί τό “ὄχι” νά εἶναι “ὄχι”.
Μήν ξεχνᾶτε ποτέ τοῦτο: ὅ,τι ἔχετε
στήν καρδιά σας, δέν ὑποχρεοῦσθε νά
τό ἔχετε καί στά χείλη. Μά ὅ,τι ἔχετε
στά χείλη, εἶναι ἀπαραίτητο νά τό ἔχετε
καί στήν καρδιά».
ιη. «Ἐνώπιον τοῦ ἐνάρετου ἀνθρώπου καμία ἀξία δέν πρέπει νά ἔχει ὁ
καλός ἄνθρωπος, ἔστω καί ἄν εἶναι
πλούσιος ἤ ἀξιωματοῦχος».
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ιθ. «Εὐλογίες θά περιβάλλουν τόν
ἄνθρωπο πού ἐλπίζει στόν Θεό ἀπό ὅλες
τίς πλευρές καί ἀπό κάθε ἄποψη».
κ. «Τό καλύτερο σχολεῖο εἶναι αὐτό
πού μᾶς διδάσκει τή ματαιότητα τοῦ κόσμου».
κα. «Ἐγώ δέν προτρέπω, ἀλλά καί
δέν ἐμποδίζω. Πόθους μοναχικούς ἐγώ
οὔτε ἀνάβω οὔτε σβήνω. Δέν ἀνάβω,
γιατί δέν μπορῶ. Μόνο τό Πνεῦμα τό
Ἅγιο μπορεῖ νά κάνει κάτι τέτοιο. Δέν
σβήνω, γιατί δέν πρέπει. Ποιός εἶμαι
ἐγώ, γιά νά σβήσω τίς φλόγες πού
ἄναψε ὁ Θεός;».
κβ. «Ἀποτελεῖ παρηγορία γιά μᾶς
τό νά βλέπουμε ἄλλους νά ὑποφέρουν
περισσότερο. Παρηγορεῖται ὁ τυφλός
ἀπό τό ἕνα μάτι, ὅταν ἰδεῖ ἄλλον νά εἶναι
τυφλός καί ἀπό τά δύο μάτια».
κγ. «Ἐσεῖς οἱ Παλαιοημερολογίτες,
πού ἔχετε ἀποκοπεῖ ἀπό τήν ὁλομέλεια
τῆς Ὀρθοδοξίας, εἶστε σχισματικοί καί
πρός ὑμᾶς ὡς τοιούτους ἀπευθύνονται
ὅλοι οἱ ἀφορισμοί τῶν Πατέρων καί τά
οὐαί».
Σχόλιο: Ὁ γέροντας Ἰωήλ Γιαννακόπουλος ἦταν θερμός θιασώτης τοῦ μοναχικοῦ ἰδεώδους. Ἦταν φίλος τῆς
παράδοσης, ἀλλά καί ἐλεύθερο πνεῦμα.
Πάντοτε πρωτότυπος καί ἰδιότυπος.
† Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου

ΔΩΡΕΕΣ
Ἡκ.ΚαίτηΚυραγιάννηΜπαμπαρούτση, Καλαμάτα 50 €, εἰς μνήμην
τῶν γονέων της Παναγιώτου καί Ποτούλας Κυραγιάννη καί Ἰωάννου Μέντη.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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«Ἡ τέχνη μετεστράφη εἰς μέσον ἠθικῆς
διαφθορᾶς» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 19-1-18).
Οἱ διεφθαρμένοι ὅ,τι πιάνουν τό μολύνουν. Τά δῶρα τοῦ Θεοῦ, ἀπό τά πιό σημαντικά (ἐλευθερία) μέχρι τά πιό κοινά, τά
κάνουμε μέσα ἐπιζήμια.
«Ἐξετάζονται φοροελαφρύνσεις γιά
μεσαῖα καί χαμηλά στρώματα.» (Η ΑΥΓΗ, 201-18).
Ψηφοθηρία. Ἔργο τῶν κομματικῶν ἐπιτελείων ἡ ἐπινόηση τρόπων ἀγορᾶς ψήφων.
Καί πλεῖστοι ὅσοι τοῦ “κυρίαρχου λαοῦ”
“τσιμπᾶνε” τό δόλωμα!
«Δέν μετατρέψαμε τήν Ἑλλάδα ἀπό
χώρα δανεισμοῦ καί κατανάλωσης σέ
χώρα παραγωγῆς» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 21-1-18).
Ποιός νά τό κάνει αὐτό; Τό πολιτικό προσωπικό πού ἐνδιαφέρεται γιά τήν νομή τῆς
ἐξουσίας μόνον;
«Ἡ Ἱστορία καί ὁ πολιτισμός μιᾶς
χώρας, ὅπως καί τό ἔδαφός της, δέν εἶναι
διαπραγματεύσιμα» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 21-1-18).
Αὐτό νά γίνει πίστη καί πράξη τοῦ πολιτικοῦ μας προσωπικοῦ.
«Ἄνγκελα Μέρκελ-Ἐμανουέλ Μακρόν.
Ὑποσχέθηκαν ἰσχυροποίηση τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονα.» (ΤΑ ΝΕΑ, 22-1-18).
Δέν περιμένουμε ἰσχυροποίηση τῆς δημοκρατίας οὔτε συντονισμένη προσπάθεια
γιά κοινωνική δικαιοσύνη.
«Νέα μεγάλη δωρεά τῆς “ΚΑΡΕΛΙΑ Α.Ε.”
στό νοσοκομεῖο Καλαμάτας. 50.000 Εὐρώ,
γιά τήν προμήθεια πολυθρόνων αἱμοκάθαρσης» (ΘΑΡΡΟΣ, 23-1-18).
Ἀξιέπαινη ἡ ἔμπρακτη κοινωνική εὐαισθησία ἐπιχειρήσεων καί ἀτόμων. Εὐχόμαστε
νά ἐμπνέει μιμητές.
«14,41 δισ. ἀπό τουρισμό στό 11μηνο
τοῦ 2017» (ΕΣΤΙΑ, 24-1-18).
Χάρις στά φυσικά πλεονεκτήματα τῆς
90
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χώρας μας, χάρις στίς πολιτιστικές “ἐπενδύσεις” τῶν προγόνων μας. Ἐμεῖς, ἄς προσθέσουμε τήν
φιλοξενία.
«Ἀνήλικοι μέ ρόπαλα καί κουκοῦλες
εἰσέβαλαν σέ σχολεῖο στό Μενίδι» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 25-1-18).
Δύσμοιρη Παιδεία-Ἐκπαίδευση, βάλλεται
ἀπό ὑπουργούς καί ροπαλοφόρους-κουκουλοφόρους ἀνηλίκους!
«Τροχαῖα. Πάνω ἀπό 1.000 νεκροί τόν
χρόνο. Δέν δικαιολογεῖται κανείς ἐφησυχασμός» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ, 25-1-18).
Πόσοι τραυματίες; Πόσοι ἰσόβια ἀνάπηροι; Ποιός πονάει γι’ αὐτήν τήν ἀκατάσχετη
αἱμορραγία;
«Πυρῆνες ἰσλαμιστῶν ἀπειλοῦν τά Βαλκάνια» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 26-1-18).
Ἀπειλή πραγματική γιά ὅλους, παντοῦ,
ἀντικειμενικά ἀνεξέλεγκτη. Θά τήν ἐξαλείψει
ἡ παγκοσμιοποίηση;
«Μετά τήν μυστική διπλωματία θυμήθηκε τή συναίνεση» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 271-18).
«Μυστική διπλωματία»: ὑποταγή στά σχέδια τῶν ξένων κέντρων ἐξουσίας, γιά νά
λέμε τά πράγματα μέ τ’ ὄνομά τους!
«Ἐρντογάν-Πούτιν βάζουν πάλι φωτιά
στή Συρία» (ΤΟ ΒΗΜΑ, 28-1-18).
Στό βωμό τῶν οἰκονομικῶν καί γεωπολιτικῶν συμφερόντων τους θυσιάζουν ὄχι
μόνον ἀνθρώπους ἀλλά καί λαούς!
«Κύματα προκλήσεων στό Αἰγαῖο»
(ΕΘΝΟΣ, 29-1-18).
Μέ κάθε τρόπο ἡ Τουρκία ἀμφισβητεῖ τά
κυριαρχικά μας δικαιώματα στό Αἰγαῖο ὑπό τά
ἀδιάφορα βλέμματα φίλων καί συμμάχων,
Εὐρωπαίων καί Ἀμερικανῶν.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΜΠΟΡΚΜΑΝ»
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Τά δύο πρόσφατα συλλαλητήρια: στήν
Θεσσαλονίκη, τήν 21/01/2018, καί στήν
Ἀθήνα, τήν 04/02/2018, γιά τήν Μακεδονία
ἀναδεικνύουν δύο θέματα πού δέν ἔχουν τονιστεῖ δεόντως.
Τό πρῶτο θέμα εἶναι ὅτι ὅλους μᾶς ξάφνιασε τό πλῆθος τοῦ κόσμου πού συμμετεῖχε
καί ὁ ἐνθουσιασμός πού ὑπῆρξε στά δύο αὐτά
συλλαλητήρια.
Εἴχαμε πολύ καιρό νά δοῦμε συλλαλητήριο

καί ἀρχίζαμε νά πιστεύουμε ὅτι ὁ λαός,
κουρασμένος καί ἀδιάφορος, δέν συμμετέχει πιά σέ κοινούς ἀγῶνες γιά τήν πατρίδα
του.
Ὁ λαός μᾶς διέψευσε! Ἡ παρουσία
τόσων ἀνθρώπων σέ αὐτές τίς ἐκδηλώσεις
ἔδειξε ὅτι ἡ ἀγάπη του γιά τήν πατρίδα
μας δέν ἐξέλειπε.
Τό γεγονός αὐτό διέψευσε τόσες Κασσάνδρες πού γράφουν καί ὑποστηρίζουν
τήν διάλυση τῆς Ἑλλάδος!
Ὅμως, τό δεύτερο θέμα, πού εἶναι πιό
μεγάλο καί σοβαρότερο ἀπό τό προηγούμενο, εἶναι ἡ ἀρνητική ἀντιμετώπιση
ἀρκετῶν Ἑλλήνων στά συλλαλητήρια. Τά
χαρακτήρισαν ὄχι ὡς βοηθητικά της ὑπευθύνου Κυβέρνησης, πού διαχειρίζεται τό
πρόβλημά μας μέ τά Σκόπια, ἀλλά ὡς
ἐκδήλωση ἀντιπαλότητας μέ τήν Κρατική
ἐξουσία.
Ἔτσι, δείξαμε ὅτι, στό Σκοπιανό πρόβλημα, δέν εἴμαστε ὅλοι ἑνωμένοι, ἀλλά διχασμένοι!
Πολιτικοί, δημοσιογράφοι καί ἐξέχουσες προσωπικότητες τῆς πατρίδας μας ἀπό
διάφορους χώρους της δέν μποροῦν νά συμφωνήσουν στήν κοινή καί συστρατευμένη
ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος αὐτοῦ. Δέν
ἀντιλαμβάνονται ὅτι σέ θέματα Ἐξωτερικῆς Πολιτικῆς ὀφείλουμε νά ἔχουμε ἀπόλυτες θέσεις καί ὅτι δέν εἶναι πρός ὄφελός
μας νά ἔχουμε διαφωνίες, ὅπως ἔχουμε σέ
ἄλλα θέματα Ἐσωτερικῆς Πολιτικῆς.
Ἄς σκεφθοῦμε πόσες ἐθνικές ἧττες μέ
καταστροφές ἔχουμε ὑποστεῖ, λόγω τῆς διχόνοιας πού μᾶς μαστίζει, καί ἄς προσέχουμε στά λόγιά μας καί τίς πράξεις μας.
Νά παρακαλέσουμε θερμά τόν Κύριό
μας, στήν σημερινή ἐποχή, πού φαίνονται
τά πάντα νά γκρεμίζονται καί νά μεταλλάσσονται, νά λυπηθεῖ τήν πατρίδα μας
καί νά τήν διατηρήσει ἀκεραία ὅπως εἶναι
γιά χρόνια τώρα.
Σ.

Ἡπνευματική
διαθήκητοῦ
ἉγίουἸακώβου
τοῦΠέρση

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Πέρσης μᾶς ἀφήνει ἕνα μεγάλο δίδαγμα: Ὅτι χρειάζεται
νά ἔχωμε «νήψη ψυχῆς», δηλαδή νά εἴμαστε προσγειωμένοι στό νοῦ· καί ἤρεμοι στά
αἰσθήματα.
Τό ρῆμα «νήφω» σημαίνει εἶμαι νηφάλιος, ξεμέθυστος. Τό μεθύσι ἀπό τό κρασί
θολώνει τό μυαλό καί ταράζει τά συναισθήματα. Καί ἔτσι ὁ μεθυσμένος κάνει πράξεις
τέτοιες, πού λέμε: «Εἶδε ὁ τρελλός τόν μεθυσμένο καί ἔφυγε». Πολύ κακό τό μεθύσι
ἀπό κρασί. Μά ἔχει καί ἕνα καλό. Ὅτι
μετά ἀπό λίγες ὧρες ὁ ἄνθρωπος ξεμεθάει.
Καί συνέρχεται.
Μά ὑπάρχει καί μιά ἄλλη μέθη. Αὐτή,
«οὐκ ἀπό οἴνου»! Ὄχι ἀπό κρασί. Ἀλλά
ἀπό συναισθήματα· ἀπό ἰδέες· ἀπό πάθη·
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ἀπό τήν γοητεία τῶν ὡραίων
τῆς γῆς. Ἀπό τήν μέθη αὐτή ὁ
ἄνθρωπος πολύ δύσκολα ξεμεθάει!
Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος μᾶς
λέει: Πρόσεχε. Μή γοητεύεσαι.
Μή γοητεύεις. Μήν ἀπογοητεύεσαι. Καί μήν ἀπογοητεύεις.
Φρόντιζε νά ξεγοητεύεσαι καί
νά ξεγοητεύεις. Γιατί αὐτό μᾶς
ἐδίδαξε ὁ Χριστός, ὁ ἐλευθερωτής τῶν ψυχῶν ἡμῶν. Καί αὐτό
μᾶς διδάσκουν οἱ φίλοι Του καί
μιμητές Του, οἱ Ἅγιοι.
Ἀπό τό μικρό βιβλίο
«Γοητεία καί Ἀπογοήτευση»,
τοῦ Μητροπολίτου
Νικοπόλεως Μελετίου,
Πρέβεζα, 1999.
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Τὸ “ γαϊτανάκι” τῆς διαφθορᾶς καὶ ὁ “χορός” τῶν ἀπειλῶν…
όλις πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες οἲ περισσότερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος μᾶς χόρευαν
δυστυχῶς -ὡς μὴ ἔπρεπε τέτοιες μέρες προετοιμασίας γιὰ τὴν εἴσοδό μας στὴ Μεγάλη
Σαρακοστὴ- στὸ ρυθμὸ τοῦ πονηροῦ καρναβάλου. Παράλληλα ἡ πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου
μᾶς βυθιζόταν ὅλο καὶ περισσότερο σὲ σκανδαλολογία καὶ διαφθορὰ τύπου “Novartis"
καὶ ἀνήθικων ἐπιδομάτων ἐνοικίου. Ἀλλὰ τριγύρω μας οἱ “καλοί” μας γείτονες ξεκίνησαν
περήφανοι νὰ χορεύουν τὸν χορὸ τῶν ἀπειλῶν
ἐναντίον τῆς πατρίδος μας καὶ τῆς ἐθνικῆς
μας κυριαρχίας. Οἱ Τοῦρκοι ἐξ ἀνατολῶν
ἐμβόλισαν μία ἀκταιωρὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, μόλις πρὶν ἀπὸ λίγες ὧρες
-ἀπὸ τὴν στιγμὴ ποὺ χαράσσονται τοῦτες οἲ
γραμμὲς στὸ χαρτί. Συνέλαβαν στελέχη τοῦ
Στρατοῦ Ξηρᾶς οἱ ὁποῖοι διενεργοῦσαν περίπολο στὰ ἑλληνοτουρκικὰ σύνορα στὸν Ἔβρο.
Ἀλλὰ καὶ οἱ “πολλὰ ὑποσχόμενοι”, κατὰ τὸ
ἴδιον αὐτῶν συμφέρον, βόρειοι γείτονές μας
στὰ Σκόπια ἐξακολουθοῦν νὰ ὑπερασπίζονται
τὸν λανθασμένο αὐτοπροσδιορισμό τους ὡς
“Μακεδόνες”, νὰ διακηρύττουν ὅτι δὲν πρόκειται νὰ κάνουν καμμία ἀλλαγὴ στὸ Σύνταγμα
τῆς χώρας τους, τὸ ὁποῖο βρύθει ἀλυτρωτικῶν
ἀναφορῶν καὶ προπαγάνδας. Ἐπιπλέον, διενεργοῦνται συγκεντρώσεις στὰ Σκόπια, ὅπου
προκαλοῦν τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ τὸν προσβάλλουν ἢ καῖνε ἑλληνικὲς σημαῖες. Ἀκόμη καὶ οἲ
Ἀλβανοὶ προκαλοῦν μὲ τόσες ἀνθελληνικὲς
ἐνέργειες, ὅπως τὸ νὰ ἀμφισβητοῦν ἢ νὰ καταστρέφουν τὴν περιουσία τῆς ἑλληνικῆς μειονότητας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἀκόμη δὲν
ἀποδέχονται τὴν ἔκταση τῆς ἑλληνικῆς ΑΟΖ
ἐξαναγκάζοντας σὲ ἄτακτη ὑποχώρηση τὸν
Ἕλληνα Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν νὰ τοὺς παραχωρήσει δύο οἰκόπεδα αὐτῆς - ὅπερ καὶ
ἐγένετο. Ἐπιπρόσθετα, ὑπάρχουν ἔντονες συζητήσεις περὶ θέματος “Τσαμουριάς”, μὲ
πολλὲς ταυτόχρονα διεκδικήσεις.
Τὰ πράγματα εἶναι ὄντως ζοφερὰ καὶ ἐπικίνδυνα! Ἀλλὰ δυστυχῶς γίνεται πραγματικότητα σήμερα τὸ ἀρχαῖο γνωμικό: “τῶν
οἰκιῶν ἠμῶν ἐμπιπραμένων ἠμεῖς ἄδομεν”.
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Ἐμεῖς στὴν Ἑλλάδα τόσο στοὺς τηλεοπτικοὺς
δέκτες, στὰ ραδιόφωνα ἢ στὶς συζητήσεις, τὰ
ἄρθρα καὶ τὰ σχόλια τοῦ διαδικτύου ἀσχολούμαστε μὲ τὸ καρναβάλι, τὰ ποικίλα ὑποπροϊόντα τῶν reality shows, τὸ σκάνδαλο τῆς
“Novartis” καὶ μὲ τὸ ποιὸς “ἔφαγε” τὰ πιὸ
πολλὰ λεφτά, μὲ τὶς δωροληψίες τῶν πολιτικῶν
προσώπων, ὄχι γιὰ νὰ ἐπιλυθοῦν ὅπως θὰ
ἔπρεπε, ἀλλὰ “πρὸς τὸ θεαθήναι” καὶ πρὸς
ἄγραν ψήφων. Ἐδῶ καίγεται τὸ σπίτι μας,
πονηρὰ γεράκια μᾶς ἀπειλοῦν… τὴν οἰκογένειά
μας, τὰ παιδιά μας, τὴν ἐθνική μας ὑπόσταση
καὶ δυστυχῶς ἕνα μεγάλο κομμάτι τοῦ λαοῦ
μας δὲν “παίρνει μυρωδιὰ” τοῦ τί συμβαίνει
ἢ ἀκόμη περισσότερο οἲ ἰθύνοντες τῆς διακυβέρνησης τοῦ τόπου εἶναι ὑποχωρητικοὶ καὶ
παραπλανοῦν. Ἢ τὰ ΜΜΕ ποὺ εἶναι καθ’
ὕλην ἁρμόδια γιὰ ἔγκυρη καὶ ἔγκαιρη πληροφόρηση ἀντιθέτως παραπληροφοροῦν.
Κάτι πρέπει νὰ γίνει! Σαφῶς καὶ ἔχουμε
χρέος νὰ ἐπιλύσουμε τὰ πολλὰ ἐσωτερικὰ
θέματα καὶ προβλήματα, ἀλλὰ πρέπει νὰ
ἀσχοληθοῦμε ὅλοι μας κατεπειγόντως μὲ μεγαλύτερη ὑπευθυνότητα καὶ ὁμόνοια μὲ τὰ
ἐξωτερικά μας θέματα καὶ τὶς ποικίλες ὅσες
ἀπειλές. Πέρα ἀπὸ πολιτικὲς ἰδεολογίες καί
ἰδεοληψίες. Νὰ διασφαλίσουμε τὴν ἐθνική
μας ὑπόσταση καὶ τὴν ἐδαφική μας ἀκεραιότητα. Νὰ πληροφοροῦμε τὸν λαό μας. Νὰ
καλέσουμε κάθε Ἕλληνα ἐντὸς κι ἐκτὸς Πατρίδος σὲ ἐγρήγορση καὶ συστράτευση. “Να
μιλᾶμε γιὰ τὸν τόπο μας”, ὅπως ἔλεγε καὶ ὁ
Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης, νὰ βγοῦμε στοὺς
δρόμους ἂν χρειαστεῖ. Νὰ πιέσουμε τὶς κυβερνήσεις μας νὰ ἐνεργοῦν ὄντως -καὶ ὄχι νὰ
τὸ λένε μόνο προφορικὰ- πρὸς τὸ ἐθνικὸ
συμφέρον. Τέλος, ἂς γονατίσουμε καὶ ἂς προσευχηθοῦμε πρὸς τὸν Παντοδύναμο Πατέρα
μας, τὸν Θεὸ καὶ τὴν Ὑπέρμαχο Στρατηγὸ
τοῦ Γένους μας, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο νὰ
σκεπάζουν καὶ νὰ προστατεύουν τὴν Ἑλλάδα
μας ἀπὸ κάθε νέφος ἀπειλῶν καὶ πολέμων
καὶ νὰ διαλύουν τὶς πονηρὲς βουλὲς τῶν
ἐθνῶν ἐναντίον μας!
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Στιγμιότυπα ἀπό ἑορταστική ἐκδήλωση (τόν Ὀκτώβριο 2017)
εἰς μνήμην τοῦ Νικηταρᾶ – Νικήτα Σταματελόπουλου, στήν Πλατεία
τῆς Νέδουσας (ὀρεινό χωριό τοῦ Ταϋγέτου καί τόπος γέννησης τοῦ ἡρωικοῦ ἀγωνιστῆ).
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