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

ετρακόσια χρόνια σκλαβιᾶς στούς Τούρκους μέ ἀπίστευτες κακουχίες καί
στερήσεις κάθε ἐλευθερίας, μέ καταπιέσεις καί βασανισμούς ἕως ἐξοντώσεως,
μέ ἀνομολόγητους βιασμούς καί φρικτά μαρτύρια ἕως θανάτου. Ὅλα αὐτά,
ὅμως, ὄχι μόνον δέν λύγισαν τήν ψυχή τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί γιγάντωσαν τή
λαχτάρα τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά ἐλευθερία. Θαυμάσια ἐκφράζει τήν ἀποφασιστικότητα
τοῦ σκλαβωμένου γένους ὁ Θούριος τοῦ Ρήγα Φερραίου: «Καλλίτερα μιᾶς ὥρας
ἐλεύθερη ζωή, παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά καί φυλακή».
Μέ γενναῖο φρόνημα καί πίστη στόν Θεό
ἀγωνίσθηκαν οἱ πρόγονοί μας καί μᾶς χάρισαν τήν ἐλευθερία τῆς Πατρίδας μας. Μέ τήν
ἴδια πίστη καί σταθεροί στίς πνευματικές μας
ρίζες, στήν πνευματική μας παράδοση ἀγωνίσθηκαν καί μεγαλούργησαν οἱ πατέρες μας
καί στίς ἑπόμενες γενιές. Ἡ ἀνάσταση τοῦ
Γένους ἦταν πάντα προσδοκία πού θέρμαινε
τίς καρδιές τῶν Ἑλλήνων καί τούς ἐμψύχωνε
Μιά ἄλλη, ὅμως, ἐπανάσταση
στούς ἀγῶνες γιά τήν ἐλευθερία καί τή δημιγιά μιά ἄλλη ἐλευθερία, εἶναι
ουργική τους πορεία. Μόνο οἱ μικρότητες καί
ἡ προϋπόθεση οὐσιαστικῆς
οἱ ἐγωϊσμοί προκαλοῦσαν καί προκαλοῦν τίς
διχόνοιες καί τούς διχασμούς. Αὐτά μᾶς ὁδηγοῦν
πορείας γιά ὅλους μας
σέ καταστροφικές συνέπειες.
καί γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα.
Μιά ἄλλη, ὅμως, ἐπανάσταση, γιά μιά ἄλλη
ἐλευθερία, εἶναι ἡ προϋπόθεση οὐσιαστικῆς
πορείας γιά ὅλους μας καί γιά ὅλη τήν ἀνθρωπότητα. Αὐτή τήν ἐλευθερία μᾶς χάρισε ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Μᾶς τήν χάρισε ἀθόρυβα,
μυστικά τήν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος. Κατέρχεται καί
προσλαμβάνει τήν ἀνθρώπινη φύση ἀπό τά ἄχραντα σπλάχνα τῆς Παναγίας μας καί
γίνεται ἄνθρωπος ὅμοιος μέ μᾶς κατά πάντα, ἐκτός ἀπό τήν ἁμαρτία. Ἀνακαινίζει
τήν ἀνθρώπινη φύση μας, τήν ἁγιάζει καί τή θεώνει. Ἄνθρωπος γίνεται ὁ Θεός, γιά
νά θεώσει τόν ἄνθρωπο, νά τόν ἀνεβάσει στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ καί νά φέρει τήν
εἰρήνη σέ ὅλο τόν κόσμο. Εἶναι μιά ὑπερκόσμια καί ἀληθινή ἐπέμβαση τοῦ Θεοῦ,
πού ἄλλαξε τήν πορεία τοῦ κόσμου, πού ὅδευε πρός τή φθορά καί τήν ἀποσύνθεση.
Ἡ ἐπέμβαση αὐτή τοῦ Θεοῦ δέν γίνεται βίαια, βασανιστικά. Προσφέρεται ὡς δωρεά καί γίνεται ἀποδεκτή ἀπό τούς ἀνθρώπους πού ἐλεύθερα τήν ἀποδέχονται: «εἰς
τά ἴδια ἦλθε καί οἱ ἴδιοι αὐτόν οὐ παρέλαβον. Ὅσοι δέ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς
ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τό ὄνομα αὐτοῦ» ( Ἰω. 1, 11-12).
Γιά νά ζήσει ὁ ἄνθρωπος αὐτή τήν ἐλευθερία, αὐτή τήν υἱοθεσία ἀπό τόν Θεό,
ἀπαιτεῖται ἀποφασιστικότητα, σταθερότητα καί συνεχής ἀγωνιστικότητα. Χρειάζεται
μιά συνεχής ἐσωτερική ἐπανάσταση στό βάθος τῆς καρδιᾶς μας, γιά νά εἴμαστε
ἀληθινά ἐλεύθεροι. « Ἐάν ὁ Υἱός ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε» ( Ἰω.
8-6). Ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι δέσμιος στά πάθη του, στόν ἀτομισμό του, δέν μπορεῖ
νά ἀγωνισθῆ γιά μιά οὐσιαστική ἐλευθερία. Οἱ ἀγωνισταί τοῦ 1821 εἶχαν ξεγράψει
τόν ἑαυτό τους, γι’ αὐτό διεκήρυτταν «ἐλευθερία ἤ θάνατος».
Μέ τέτοιο φρόνημα ἀξίζει κανείς νά ζῆ καί νά ἀγωνίζεται, ἀλλά καί νά πεθαίνη
γιά τή σωτηρία τῆς ψυχῆς του, ἀλλά καί τῆς Πατρίδας του!
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Τῶν Ἁγίων Σαράντα (40) Μαρτύρων ἐν Σεβαστείᾳ (9 Μαρτίου)
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Σύσταση τοῦ Μυστηρίου
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Ἱερά Ἐξομολόγηση γίνεται
μόνο ἐνώπιον τοῦ Ὀρθόδοξου ἱερέα, διότι αὐτός εἶναι ὁ
ἐντεταλμένος Λειτουργός γιά τό Μυστήριο αὐτό. Μόνον αὐτός καί κανείς ἄλλος.
Ὁ Κύριος ἵδρυσε καί συνέστησε τό
Μυστήριο αὐτό, ὅταν εἶπε στόν Πέτρο
τό ἑξῆς: « Ὁποιοδήποτε ἁμάρτημα
δέσεις καί τό διακηρύξεις ἀσυγχώρητο πάνω στή γῆ, θά εἶναι ἀσυγχώρητο
καί στούς οὐρανούς· ἐνῶ ὁποιοδήποτε
ἁμάρτημα λύσεις μέ συγχώρηση πάνω
στή γῆ, θά εἶναι συγχωρημένο καί
στούς οὐρανούς». Ἐπίσης καί κυρίως,
ὅμως, ὅταν μετά τήν Ἀνάστασή Του,
στέλνοντας καί τό Πνεῦμα τό Ἅγιο
στούς Ἀποστόλους Του, εἶπε: «Λάβετε
Πνεῦμα Ἅγιο. Σ’ ὅποιους συγχωρέσετε
τίς ἁμαρτίες, θά τούς εἶναι συγχωρεμένες καί ἀπό τόν Θεό. Σ’ ὅποιους, ὅμως,
τίς κρατᾶτε ἀσυγχώρητες, θά μείνουν
γιά πάντα κρατημένες» ( Ἰω. κ΄ 22-23).
Οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ Κυρίου ἀποτελοῦν τήν ἱδρυτική πράξη τοῦ Θείου Μυστηρίου. Μέ τούς λόγους Του
αὐτούς δίνει στούς Ἀποστόλους Του
τήν ἐξουσία τοῦ δεσμεῖν καί λύειν τίς
ἁμαρτίες τῶν ἀνθρώπων. Δική Του θεία
ἐξουσία εἶναι ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν,
ὅπως τό ἀπέδειξε καί μέ τό θαῦμα τῆς
θεραπείας τοῦ Παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ στούς μοχθηρούς καί κακεντρεχεῖς Γραμματεῖς καί Φαρισαίους,
πού ἀμφισβητοῦσαν τήν ἐξουσία Του
αὐτή. Καί τότε, πρίν κάνει τό θαῦμα,
τούς εἶπε: «Γιά νά μάθετε ὅτι ὁ Υἱός
τοῦ ἀνθρώπου, ὁ Μεσσίας, ἔχει ἐξουσία νά συγχωρεῖ πάνω στή γῆ ἁμαρτί-

ες, λέει στόν Παραλυτικό: Σέ σένα πού
πιστεύεις, μιλῶ. Σήκω και πάρε στόν
ὦμο σου τό κρεβάτι σου καί πήγαινε
στό σπίτι σου» (Μάρκ. β΄ 10-11).

Μόνον οἱ Ἐπίσκοποι καί
οἱ Πρεσβύτεροι, ὡς κανονικοί
διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, εἶναι
οἱ ἐντεταλμένοι Λειτουργοί
γιά τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολόγησης καί ἔχουν τήν ἐξουσία
νά παρέχουν ἄφεση ἁμαρτιῶν.
Τοῦ Κυρίου, λοιπόν, ἡ θεία καί φιλάνθρωπη ἐξουσία, ἡ ὁποῖα ἀπορρέει
βεβαίως ἀπό τή θεότητά Του, ἀλλά καί
ἀπό τήν ἐξιλαστήρια ὑπέρ τῶν ἀνθρώπων σταυρική Του θυσία, πού τήν
πρόσφερε «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν» τῶν
ἁμαρτωλῶν καί ἐνόχων ἀνθρώπων. Καί
αὐτή Του τήν ἐξουσία ὁ φιλάνθρωπος
Κύριος τή μεταβίβασε στούς Ἁγίους
Του Ἀποστόλους. Ἔπειτα, γιά νά μένει
ἡ ἐξουσία Του αὐτή στήν Ἐκκλησία
Του, διά τῶν Ἀποστόλων τή μεταβίβασε
στούς διαδόχους τους, τούς ποιμένες
τῆς Ἐκκλησίας, τούς Ἐπισκόπους καί
Πρεσβυτέρους. Μόνον αὐτοί, ὡς κανονικοί διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων, ἔχουν
τήν ἐξουσία νά παρέχουν ἄφεση ἁμαρτιῶν. Ἔπειτα ἀπό Μετάνοια καί Ἐξομολόγηση βαθιά καί εἰλικρινῆ, παρέχουν
μέ τήν Εὐχή τῆς ἀφέσεως τήν ἄφεση σ’
αὐτόν πού ἐξομολογήθηκε μέ συντριβή.
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Νά τεθεῖ ὁ Σταυρός στό σῆμα
τῆς Ἐθνικῆς Ἐπετείου 1821-2021!

ἐπέτειος τῶν διακοσίων χρόνων τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης (18212021) ἀποτελεῖ ἕνα σπουδαιότατο γεγονός γιά ὁλόκληρο τόν Ἑλληνισμό, ὅπου γῆς. Σηματοδοτεῖ μία ἄριστη
εὐκαιρία γιά ἐμβάθυνση στήν ἑλληνική
ἱστορία, γιά προσέγγιση τῶν θυσιῶν τῆς
Ἐκκλησίας, γιά ἀπότιση φόρου τιμῆς
στούς ἥρωες τῆς Παλιγγενεσίας, ἀλλά
συνάμα φέρει ἐνώπιον μας καί ἕναν ἐνδελεχῆ προβληματισμό, ἕναν οὐσιαστικό
στοχασμό γιά τό παρόν καί τό μέλλον.
Κεντρική θέση στήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση κατέχει ἡ Ἐκκλησία. Τυγχάνει
πασίδηλο ὅτι οἱ Ἕλληνες, μέ τήν καθοδήγηση καί συμπαράστασή της, κατόρθωσαν ν’ ἀποτινάξουν τόν ὀθωμανικό
ζυγό τεσσάρων αἰώνων. Πραγματικά, ἄν
ἀπουσίαζε τό κίνητρο τοῦ συνθήματος:
«Γιά τοῦ Χριστοῦ τήν πίστη τήν ἁγία καί
τῆς πατρίδος τήν ἐλευθερία», δέν θά γινόταν τό θαῦμα τῆς ἐθνικῆς ἀπελευθέρωσης, τό ὁποῖο μποροῦμε νά ἰσχυρισθοῦμε
ὅτι φώτισε τήν παγκόσμια ἱστορία.
Ἕνα πρῶτο σημεῖο, ἄξιο προσοχῆς,

Ἡ
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εἶναι ἡ πίστη στόν Θεό. Αὐτή ἡ πίστη
ἐμψύχωνε τό Γένος τῶν Ἑλλήνων καί
ἀνδρείωνε τούς μαχητές καί πολεμιστές στή ξηρά καί τή θάλασσα, σ’ ὅλες
τίς πολεμικές ἐπιχειρήσεις ἐνάντια σέ
μιά αὐτοκρατορία. Ἡ μάνα Ἐκκλησία
στάθηκε τό καταφύγιο τῶν σκλαβωμένων Ἑλλήνων, ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς καί
ἡ ἐλπίδα γιά τή νίκη. Ἦταν αὐτή, ἡ
Ἐκκλησία, πού διετήρησε καί διέσωσε
τήν ἑλληνική γλῶσσα, πού δίδαξε τήν
ἱστορία τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος καί τοῦ
Βυζαντίου, πού κράτησε τούς Ἕλληνες,
ὥστε νά μήν ἐξισλαμιστοῦν καί τουρκέψουν. Ἄν ἀφαιρεθεῖ αὐτός ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς πίστεως στόν Θεό ἀπό
τό οἰκοδόμημα τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, τότε ὁ μεγάλος ἀπελευθερωτικός ἀγώνας κατά τῶν Τούρκων
δέν εἶναι τίποτε ἄλλο, παρά μία ἀνώφελη, ἀναιμική καί ὑλιστική ἰδεολογία τῆς
ἐποχῆς ἐκείνης. Ὁ λαός προσέβλεπε
πρός τήν Ἐκκλησία, καί ἡ Ἐκκλησία τή
θανατηφόρα ἀπελπισία τή μετέτρεψε σέ
ἀνάσταση χαρᾶς τοῦ Γένους.
Δεύτερο χαρακτηριστικό, τό ὁποῖο
ὀφείλουμε νά μή λησμονοῦμε, εἶναι τό
πλῆθος τῶν μαρτύρων πού ἀναδύεται
μέσα ἀπό τούς κόλπους τῆς ὀρθόδοξης
Ἐκκλησίας κατά τά σκληρά χρόνια τῆς
τουρκοκρατίας, ἀλλά καί τήν περίοδο
τῆς ἑλληνικῆς ἐπανάστασης. Ἀπό τούς
μάρτυρες - νεομάρτυρες, ἄλλοι βασανίστηκαν, ἄλλοι ἀπηγχονίστηκαν, ἄλλοι
πέθαναν μέσα σέ φρικτούς πόνους καί
μαρτύρια ἤ μέσα σέ σκοτεινές φυλακές
καί ἡ αἰτία ἦταν μόνον ἡ ταυτότητα τους,

ὅτι ἦταν καί ἤθελαν νά παραμείνουν
Ἕλληνες ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Οἱ ἥρωες-μάρτυρες αὐτοί δέν πρόδωσαν Χριστό καί Ἑλλάδα. Τό αἷμα τους πότισε
τό δένδρο τῆς ἐλευθερίας τῆς πατρίδος.
ἀπό τόν Πατριάρχη Γρηγόριο τόν Ε΄, τόν
Κοσμᾶ τόν Αἰτωλό, τήν Ἁγία Φιλοθέη
τήν Ἀθηναία, μέχρι τούς νέους βλαστούς,
Κωνσταντῖνο τόν Ὑδραῖο, Τριαντάφυλλο
τῆς Ζαγορᾶς καί Μιχάλη Πακνανᾶ.
Τρίτο χαρακτηριστικό τῆς ὅλης
Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, τόσο στό
καμίνι τῶν χρόνων τῆς δοκιμασίας καί
τῆς πίκρας, ὅσο καί στήν ἀπόφαση τῆς
Ἐξέγερσης, ἀλλά καί σ’ αὐτές τίς μάχες καί τίς ναυμαχίες, ἦταν ἕνα ἱερό
σύμβολο, πού ἀληθῶς δυνάμωνε τούς
Ἕλληνες. Καί τοῦτο ἦταν ὁ Σταυρός, μ’
ὅ,τι αὐτός συμβολίζει: τήν ὑπομονή, τήν
καρτερία, τήν παρηγορία, τόν ἀγῶνα,
τή θυσία, τόν θάνατο, τήν ἀνάσταση.
Ὅλοι οἱ ἀγωνιστές, οἱ πολέμαρχοι καί
οἱ ναύαρχοι, ὅλοι οἱ κληρικοί, μέ τήν
προσκύνηση τοῦ Σταυροῦ καί μέ τήν
εὐλογία Του, λάμβαναν τή δύναμη γιά
τόν μεγάλο Ἀγῶνα.

Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, ὡς Ἱεράρχης
μιᾶς ἱστορικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τῆς
Μάνης, ἀπ’ ὅπου ξεκίνησε ἡ Ἑλληνική
Ἐπανάσταση, διατυπώνω τήν ἀρχιερατική μου γνώμη καί τήν ἐκφράζω δημόσια, ὅτι οἱ ἁρμόδιοι τῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ
ἑορτασμοῦ τῶν διακοσίων χρόνων τῆς
Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης, θά πρέπει
νά ἐπανεξετάσουν τό ὅλο ζήτημα τοῦ
σήματος καί νά λάβουν τήν ἱστορικά
δίκαιη ἀπόφαση νά τεθεῖ ὁ Σταυρός στό
σῆμα τῆς Ἐπετείου. Διερωτῶμαι: Εἶναι
δυνατόν τόν Σταυρό νά τόν λησμονήσουμε καί νά τόν κρύψουμε; Ἤ εἴμεθα
Ἕλληνες ὀρθόδοξοι χριστιανοί ἤ δέν
εἴμεθα. Διαφορετικά, τό ἀδιάσπαστο τῶν
δεσμῶν Ἑλληνισμοῦ καί Ὀρθοδοξίας,
τό εὐεργετικό τοῦτο ἐπίτευγμα αἰώνων,
πού θαυμάζει ἡ παγκόσμια κοινωνία καί
εἶναι ἡ ἰδιοπροσωπία μας, θά τό ἔχουμε
καταστρατηγήσει. Οἱ ψυχές τῶν ἡρώων
τοῦ ’21 ζητοῦν τόν Σταυρό!
Μητροπολίτης Μάνης
Χρυσόστομος Γ΄

Τό δάκρυ
Λογῆς δάκρυα! Ἀπό χαρά ἤ ἀπό
φόβο, συγκίνηση, πόνο, ἀπόρριψη
κι ἀπελπισία!
Ὅμως, τό πιό ἀκριβό, τό πιό πολύτιμο, τό δάκρυ τῆς μετανοίας μας!
Καλή Τεσσαρακοστή!
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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«... Νά σκλαβωθῆτε
εἰς τά γράμματά σας»

M

άρτιος καί πάλι, μέ την 25η ἡμέρα
του νά ἔχει, γιά ἐμᾶς τούς Ἕλληνες, τήν ἱερότητα μιᾶς διπλῆς γιορτῆς.
Εἶναι αὐτή ἡ μέρα πού, γιά ὅλους μέν
τούς Χριστιανούς, σηματοδοτεῖ τήν
ὥρα τῆς Θεόπεμπτης καί ὑπερούσιας
ἀναγγελίας πρός τήν Παναγία μας ὅτι
θά ἔχει τήν εὐλογία νά γίνει ἡ Ἁγία
Θεοτόκος. Γιά τούς Ἕλληνες, ὅμως,
περιβάλλεται καί μέ τήν συμβολική δοξαστική καί ὁλόφωτη ἅλω τῆς ἀρχῆς
ἑνός ἐθνικοῦ ξεσηκωμοῦ «ὑπέρ βωμῶν
καί ἑστιῶν».
Μέ τή σκέψη φορτισμένη ἀπό τά
διάφορα πού συμβαίνουν στίς μέρες
μας, μέ διαπιστώσεις γιά κινδύνους ἀπό
ἐμφανεῖς –ἀλλά καί ἀφανεῖς– ἐξωτερικές καί ἐσωτερικές ἀπειλές, συχνά ἀναρωτήθηκα καί προβληματίστηκα γιά τό
τί, ἆραγε, θά μποροῦσε νά πεῖ σήμερα
κάποιος, ἀπευθυνόμενος στά νέα παιδιά
τῆς πατρίδας μας, δίνοντάς τους ἕνα
μήνυμα, προκειμένου νά τά ἐμψυχώσει
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καί, συγχρόνως, νά τά προτρέψει νά
ἐνστερνιστοῦν τίς εὐθύνες τους σχετικά μέ τό μέλλον αὐτῆς τῆς ἀγαπημένης
πατρίδας;
Μέ αὐτά τά ἄηχα ἐρωτήματα στό
μυαλό μου, πῆρα νά ξεφυλλίσω κάποια
ἀρχειοθετημένα, παλιά καί νεώτερα
κείμενα μέ σχετικό περιεχόμενο. Ἔτσι,
βρῆκα καί ξαναδιάβασα τόν λόγο πού
εἶχε ἐκφωνήσει πρός τούς μαθητές τοῦ
Γυμνασίου –καί γενικότερα πρός τήν
νεολαία– ἐκεῖ στήν ἐμβληματική Πνύκα,
τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1838, ὁ Μεγάλος
Ἀγωνιστής τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως, ὁ Γέρος τοῦ Μοριᾶ. Αὐτός πού,
ὅπως ἀναφέρεται καί στήν ἐπιγραφή
πού ὑπάρχει κάτω ἀπό τό ἄγαλμά του
ἐμπρός ἀπό τήν Παλιά Βουλή στήν
Ἀθήνα, ὡς «Γενναῖος Στρατηγός»,
προχωρεῖ «ἔφιππος ἀνά τούς αἰῶνας,
διδάσκων τούς λαούς πῶς οἱ δοῦλοι γίνονται ἐλεύθεροι».


Αὐτό τό κείμενο, πού τό θεώρησα
ἰδιαιτέρως ἐπίκαιρο, πιστεύω ὅτι ἀποτελεῖ ἕνα ἐθνικό θησαυροφυλάκιο σοφῶν
σκέψεων, διδαγμάτων καί διαχρονικῶν
προτροπῶν πρός τούς νέους. Στόν λόγο,
πού ὁ ἴδιος ὁ Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ζήτησε ἀπό τόν τότε Γυμνασιάρχη
νά ἀπευθύνει πρός τούς μαθητές, διακρίνεται ἀνάγλυφη ὅλη ἡ ἔγνοια του
γιά τό φρόνημα τῶν νέων παιδιῶν καί
ἡ λαχτάρα του νά τούς μεταφέρει τά
ὅσα ἐκεῖνος διδάχθηκε ἀπό τίς ἐμπειρίες
τῆς ζωῆς του. Γιά νά τό διαπιστώσουμε,
ἀρκεῖ νά σταθοῦμε σέ μερικά μόνο ἀποσπάσματα, τά ὁποῖα ὁριοθετοῦν:
– ἕνα πολύ καίριο δ ί δ α γ μ α,
– μία πνευματική π α ρ α κ α τ α θ ή κ η,
– μία πολύτιμη π ρ ο τ ρ ο π ή, καί
– μία ἀδιαμφισβήτητη καί πολυσήμαντη
εὐθύνη

Τό δ ί δ α γ μ α ἀναφέρεται στήν ὀλέθρια διχόνοια καί συνιστᾶ τήν ἀποφυγή
της, διότι : «...ἐξ αἰτίας τῆς διχόνοιας,
μᾶς ἔπεσε ἡ Τουρκιά ἐπάνω μας καί
κοντέψαμε νά χαθοῦμε καί, εἰς τούς
στερνούς ἑπτά χρόνους, δέν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα...».
Ἡ πνευματική π α ρ α κ α τ α θ ή κ η
εἶναι σαφής καί ἀδιαμφισβήτητη: «Πρέπει νά φυλάξετε τήν Πίστη σας καί νά
τήν στερεώσετε, διότι ὅταν ἐπιάσαμε
ἐμεῖς τά ἅρματα, εἴπαμε πρῶτα “ὑπέρ
Πίστεως” καί ἔπειτα “ὑπέρ Πατρίδος”».
Ἡ πολύτιμη καί διαχρονικά ἀξεπέραστη π ρ ο τ ρ ο π ή τοῦ σοφοῦ, ἀλλά
«ἀγράμματου» –κατά τή γεμάτη ταπεινοφροσύνη ὁμολογία του– εἶναι ἡ μόρφωση: «Νά δοθεῖτε εἰς τάς σπουδάς σας.
Νά σκλαβωθῆτε εἰς τά γράμματά σας».
Προσοχή ὅμως, «...ἡ προκοπή σας καί ἡ
μάθησή σας νά μή γίνει σκεπάρνι μόνο

διά τό ἄτομό σας, ἀλλά νά κοιτάζει τό
καλό τῆς Κοινότητος, καί μέσα εἰς τό
καλό αὐτό εὑρίσκεται καί τό δικό σας».
Τέλος, μέ τά τελευταῖα λόγια του, ὁ
Κολοκοτρώνης, προσδιορίζει ἀπολύτως
τόν ρόλο καί τήν ε ὐ θ ύ ν η τῶν νέων
πού τόν ἀκοῦν: «Εἰς ἐσᾶς μένει νά ἰσιάσετε καί νά στολίσετε τόν τόπο ὅπου
ἡμεῖς ἐλευθερώσαμε. Καί γιά νά γίνει
τοῦτο, πρέπει νά ἔχετε ὡς θεμέλια τῆς
πολιτείας, τήν ὁμόνοια, τήν θρησκεία [...]
καί τήν φρόνιμον ἐλευθερίαν».

Τί ἄλλο θά μποροῦσε ἆραγε νά πεῖ
κάποιος στούς σημερινούς νέους μας;
Ἤ, ἀκόμα, ἀπό αὐτόν τόν ἀξεπέραστο
λόγο, δέν θά ἔπρεπε νά ἐμπνέονται συνεχῶς ὅλοι οἱ ὑπεύθυνοι γιά τήν μόρφωση καί τή γενικότερη Παιδεία τῶν
παιδιῶν μας; Διότι, ὅπως ἔχει πεῖ καί
ὁ Ἀδαμάντιος Κοραῆς: «Τρόπον μεταβολῆς τῆς Ἑλλάδος ἀπό τήν εἰς ἥν
εὑρίσκεται τήν σήμερον κατάστασιν, οὔτε
ἐστοχάσθην ποτέ, οὔτε στοχάζομαι δυνατόν ἄλλον, παρά τήν Παιδείαν».
Εἶναι, ἑπομένως, ἐπιτακτική ἀνάγκη
νά συνειδητοποιήσουμε ὅ λ ο ι ὅτι, χωρίς σωστή Παιδεία –μέ τήν εὐρύτερη
ἔννοια τῆς λέξεως– κανένας τομέας τῆς
ἐθνικῆς μας δραστηριότητας δέν μπορεῖ
νά προοδεύσει.
Ἄς κρατήσουμε, λοιπόν, μέ ἐπίγνωση καί εὐσυνειδησία, στόν νοῦ καί στήν
καρδιά μας, τήν ἀνεκτίμητη προτροπή
τοῦ σοφοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ, «Νά
σκλαβωθῆτε εἰς τά Γράμματά σας», κι
ἄς προσπαθήσουμε –ὅπου καί ὅπως
μπορεῖ ὁ καθένας μας– νά τήν ἐφαρμόσουμε στήν πράξη.
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ

«Ἡ κεκλεισμένη

Ἕ

νας ἀπό τούς τέσσερις μεγάλους
προφῆτες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι καί ὁ Ἰεζεκιήλ. Ἔζησε
καί ἔδρασε γύρω στό 600 π.Χ. καί κατά
τήν περίοδον τῆς Βαβυλωνίου αἰχμαλωσίας τῶν Ἰουδαίων καί ὁδηγήθηκε καί αὐτός
εἰς τήν Βαβυλῶνα. Ὁ Θεός τόν ἐκάλεσε
στό προφητικό ἀξίωμα κατά τρόπο θαυμαστό καί συμβολικό. Τίς προφητεῖες του
τίς ἐξαγγέλλει μέ συμβολικές πράξεις καί
εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ποτέ δέν λέγει κάτι
δικό του, ἀλλά ὅ,τι τοῦ ἀποκαλύπτει ὁ Κύριος. Εἶναι χαρακτηριστική ἡ φράσις πού
χρησιμοποιοῦν καί ἄλλοι προφῆτες: «Τάδε
λέγει Κύριος». Τίποτε δέν εἶπε καί δέν
ἔκαμε ἀπό μόνος του, ἀλλά ἐμπνεόμενος
καί φωτιζόμενος ἀπό τό Πανάγιο Πνεῦμα.
Ὁ Ἀπόστολος Πέτρος γράφει εἰς τήν Β´
Καθολική του ἐπιστολή τά ἑξῆς: «Οὐ γάρ
θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη ποτέ προφητεία, ἀλλ᾽ ὑπό Πνεύματος Ἁγίου φερόμενοι
ἐλάλησαν ἅγιοι Θεοῦ ἄνθρωποι» (Β´ Πέτρ.
Α´ 21). Δηλαδή: «Δέν ἔγινε ποτέ εἰς τό
παρελθόν προφητεία μέ μόνον τό θέλημα
τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλά ἐλάλησαν προφητεῖες
Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ ἄνθρωποι, πού ἐμπνέονταν
καί διευθύνονταν ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα».
Ὁ Προφήτης Ἰεζεκιήλ γράφει ἕναν συμβολισμό πού ἀναφέρεται στήν ἐνανθρώπηση καί λέγει τά ἑξῆς: «Καί εἶπε Κύριος
πρός με ἡ πύλη αὕτη κεκλεισμένη ἔσται,
οὐκ ἀνοιχθήσεται, καί οὐδείς μή διέλθῃ δι᾽
αὐτῆς, ὅτι Κύριος ὁ Θεός Ἰσραήλ εἰσελεύσεται δι᾽ αὐτῆς, καί ἔσται κεκλεισμένη»
( Ἰεζεκ. ΜΔ´ 2). «Μοῦ εἶπε τή στιγμή ἐκείνη ὁ Κύριος: Ἡ πύλη αὐτή θά παραμένῃ
κλειστή, δέν πρόκειται νά ἀνοιχθῇ, καί κανείς δέν θά περάσῃ μέσα ἀπό αὐτήν, διότι
θά διέλθῃ δι᾽ αὐτῆς ὁ Κύριος, ὁ Θεός τοῦ
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Ἰσραήλ, καί θά μένῃ πλέον κλειστή».
Ὁ ἀείμνηστος π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος,
εἰς τήν ἑρμηνεία τοῦ ἱεροῦ βιβλίου τοῦ Ἰεζεκιήλ, σχολιάζοντας τόν στίχο αὐτό ἀναφέρει
γνώμη τῶν θεοφόρων Πατέρων, οἱ ὁποῖοι
πύλη κλειστή θεωροῦν τήν ἀειπαρθενία τῆς
Θεοτόκου.
Ὁ Θεολόγος Γεώργιος Ψαλτάκης, ἑρμηνεύοντας καί αὐτός τό ἱερό βιβλίο τοῦ Ἰεζεκιήλ παραθέτει ἐκτενῆ σχόλια τῶν Ἁγίων
Πατέρων, οἱ ὁποῖοι δέχονται ὅτι ἡ κλειστή
πύλη συμβολίζει τήν ἀειπαρθενία τῆς Θεοτόκου καί γράφει τά ἐξῆς: «Οἱ θεοφώτιστοι Πατέρες καί οἱ ἱεροί Ὑμνογράφοι τῆς
Ἐκκλησίας μας θεωροῦν τήν πύλη αὐτή, περί
τῆς ὁποίας ὁμιλεῖ ἐδῶ ὁ Προφήτης, ὡς προτύπωσιν τῆς «ἀειπαρθενίας τῆς Θεοτόκου»
(π. Ἰωήλ Γιαννακόπουλος, Ἰεζεκιήλ, σελ.
357). Ἡ τριπλῆ ἀναφορά τῆς λέξεως «κεκλεισμένη», ἀλλά καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο
ἐκφέρονται τά ρήματα. «ἦν κεκλεισμένη...
κεκλεισμένη ἔσται, οὐκ ἀνοιχθήσεται... καί
ἔσται κεκλεισμένη» παρακινοῦν εἰς τό νά
σκεφθοῦμε ὅτι ὁ προφητικός αὐτός λόγος
ὑπονοεῖ τή μεγάλη δογματική ἀλήθεια τῆς
Πίστεώς μας περί τῆς ἀειπαρθενίας τῆς Θεοτόκου. Ἡ Ε´ Οἰκουμενική Σύνοδος ὀνομάζει
τήν Θεοτόκο «ἁγίαν, ἔνδοξον, ἀειπάρθενον
Μαρίαν». Ἀειπαρθενία δέ τῆς Θεοτόκου
σημαίνει ὅτι, πρό τοῦ τόκου, κατά τόν τόκον
καί μετά τόν τόκον ἐξ αὐτῆς τοῦ Θεανθρώπου, ἡ Παναγία κόρη τῆς Ναζαρέτ ὑπῆρξε
καί παρέμεινε Παρθένος. Αὐτοί εἶναι οἱ τρεῖς
ἀστέρες τῆς Θεοτόκου, οἱ ὁποῖοι εἰκονίζονται
εἰς τούς ὤμους καί τό μέτωπον τῆς Παναγίας
Μητρός τοῦ Κυρίου εἰς τίς ἱερές εἰκόνες της.
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἀλεξανδρείας εἰς
ὁμιλία του ἐγκωμιαστική διά τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον ἀναφέρει: «Χαίροις, Παρ-

πύλη
Ἡ Ε´ Οἰκουμενική Σύνοδος ὀνομάζει τήν Θεοτόκο «ἁγίαν, ἔνδοξον,
ἀειπάρθενον Μαρίαν». Ἀειπαρθενία δέ τῆς Θεοτόκου σημαίνει ὅτι, πρό
τοῦ τόκου, κατά τόν τόκον καί μετά τόν τόκον ἐξ αὐτῆς τοῦ Θεανθρώπου,
ἡ Παναγία κόρη τῆς Ναζαρέτ ὑπῆρξε καί παρέμεινε Παρθένος. Αὐτοί εἶναι
οἱ τρεῖς ἀστέρες τῆς Θεοτόκου, οἱ ὁποῖοι εἰκονίζονται εἰς τούς ὤμους
καί τό μέτωπον τῆς Παναγίας Μητρός τοῦ Κυρίου εἰς τίς ἱερές εἰκόνες της.
θένε Μαρία... εἰσῆλθε γάρ ὁ βασιλεύς ἐν
τῇ πόλει σου, μᾶλλον δέ ἐν τῇ κοιλίᾳ σου,
καί πάλιν ἐξῆλθεν ὡς αὐτός ἠθέλησε, καί
ἡ πύλη σου ἐκέκλειστο» (P.G. 77, 1032).
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός ἐπανειλημμένως σχετίζει τήν πύλη τοῦ Ἰεζεκιήλ μέ
τήν Ὑπεραγία ἀειπάρθενο Θεοτόκο. Εἰς τό
σύγγραμμά του, Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως γράφει: « Ὥσπερ συλληφθείς
παρθένον τήν συλλαβοῦσαν ἐτήρησεν, οὕτω
καί τεχθείς τήν αὐτῆς παρθενίαν ἐφύλαξεν
ἄτρωτον, μόνος διελθών δι᾽ αὐτῆς καί κεκλεισμένην τηρήσας αὐτήν... Οὐ γάρ ἀδύνατος
ἦν καί διά τῆς πύλης διελθεῖν καί ταύτης μή
παραβλάψαι τά σήμαντρα (= τά σημεῖα τῆς
παρθενίας της)» (P.G. 94, 1161)...
Ὁ δέ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς εἰς
τήν ὁμιλίαν του Εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς
Θεοτόκου σημειώνει: «Παρίστησι δέ καί
τό ἀξίωμα τῆς Παρθένου καί τό βέβαιον
τῆς παρθενίας... Ὥσπερ ἡ κεκλεισμένη
πύλη τά ἐντεθησαυρισμένα (= τούς θησαυρούς πού φυλάσσονται μέσα ἀπό αὐτήν)...
ἄψαυστα τηρεῖ... ἐπεί καί περί αὐτῆς (τῆς
Θεοτόκου) γέγραπται... καί αὕτη ἡ πύλη
κεκλεισμένη ἔσται, καί οὐδείς οὐ μή διέλθῃ
δι᾽ αὐτῆς» (ΕΠΕ 9, 384).
Πασίγνωστη δέ διά τούς πιστούς εἶναι
ἡ ἀρχή τοῦ Τροπαρίου ἐκείνου τῆς Ἐκκλη-

σίας μας ἀπό τόν Κανόνα τοῦ Ἀκαθίστου
ὕμνου, πού ἀναφέρεται εἰς τήν Θεοτόκο:
«Χαῖρε, πύλη μόνη ἥν ὁ Λόγος διώδευσε
μόνος...». Τό αὐτό τονίζει καί ὁ ὕμνος τοῦ
Ἑσπερινοῦ τοῦ Σαββάτου καί τοῦ Ὄρθρου
τῆς Κυριακῆς (ἦχος πλ. α´): «Χαῖρε, πύλη
Κυρίου ἡ ἀδιόδευτος...» (Γεωργίου Ψαλτάκη, Ἡ Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου
ἑρμηνείας, Τόμος 19ος, σελ. 366).
Ὅλοι γνωρίζουμε καί τό πιστεύουμε
ὅτι ἡ Παναγία μας εἶναι ἀμόλυντη. Πόσο
πλανεμένοι εἶναι οἱ αἱρετικοί, οἱ δυστυχισμένοι, οἱ ὁποῖοι πιστεύουν ὅτι ἡ Παναγία
ἀπέκτησε καί ἄλλα παιδιά μέ τόν Ἰωσήφ
καί πόσο βλάσφημη εἶναι μιά τέτοια σκέψη!
Ἄς γιορτάσουμε, λοιπόν, τόν Εὐαγγελισμό
τῆς Παρθένου καί πρός δόξα καί τιμή της
ἄς ἐπαναλάβουμε ὅτι εἶναι ἡ «μόνη εὐλογημένη».
Ἀρχιμ. Γ. Μ.
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Ὀμπρέλλα
ἤ ἀγκαλιά;
διάβολος ἀποκτᾶ ἐξουσία πάνω στόν
ἄνθρωπο ὄχι κατά τρόπο μαγικό, ἀλλά
μέ τήν ἐλεύθερη συγκατάθεση τοῦ
ἀνθρώπου. Γι’ αὐτό καί ἡ ἀπαλλαγή ἀπό τήν
ἐπήρεια τῶν δαιμόνων δέν μπορεῖ νά γίνει
μέ τρόπο μαγικό, π.χ. φορώντας ἁπλῶς ἕναν
Σταυρό ἤ πίνοντας ἕνα μπουκάλι Ἁγιασμό!
Χρειάζεται πρῶτα νά συνειδητοποιήσουμε
πώς, γιά νά κλείσουν οἱ πόρτες εἰσόδου τῶν
δαιμόνων καί γιά νά ἀνοίξει ἡ θύρα ἐλέους
τοῦ Θεοῦ, χρειάζεται «δουλειά» ὄχι μόνο
ἀπό τούς Ἱερεῖς, ἀλλά καί ἐκ μέρους μας.

Ὁ

vvv
Ἕνας Τοῦρκος ἀξιωματικός, βαρειά
ἄρρωστος, ἔστειλε στόν Ἅγιο Κοσμᾶ τόν
Αἰτωλό μιά λεκάνη μέ νερό, γιά νά τήν
εὐλογήσει, ὥστε νά τήν πιεῖ ὡς φάρμακο.
Ὁ Ἅγιος, κάνοντας σωστή διάγνωση, τοῦ
πρότεινε κάποιο ἄλλο φάρμακο, πολύ ἀκριβότερο. «Θά σοῦ εὐλογήσω, τοῦ λέει, τό
νερό μέ δυό προϋποθέσεις: α) νά σταματήσεις νά μπεκροπίνεις, καί β) νά δώσεις
ἐλεημοσύνη τό 1/10 τῆς περιουσίας σου».
Μέ ἄλλα λόγια, ὁ Ἅγιος εἶπε στόν Τοῦρκο:
α) δέν εἶμαι μάγος, καί β) ἄν θέλεις νά
γίνεις ΚΑΛΑ (μέ κεφαλαῖα) ἀγωνίσου ἐσύ
ὁ ἴδιος νά ἐλευθερωθεῖς ἀπό τά τυραννικά
ἀφεντικά πού λέγονται «πνεῦμα φιληδονίας» καί «πνεῦμα φιλαργυρίας». Ἔτσι
θά γίνεις καί «καλά» (μέ μικρά), δηλαδή θά θεραπευθεῖς ἀπό τήν ἀρρώστια. Ὁ
Τοῦρκος ὑποσχέθηκε ὅτι θά κάνει αὐτά πού
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τοῦ ζήτησε ὁ Ἅγιος, καί μόνο τότε
ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς τοῦ ἔστειλε τόν
Ἁγιασμό.

vvv
Ἑπομένως, τήν Ἐκκλησία καί
τά ἁγιαστικά της μέσα δέν πρέπει
νά τά βλέπουμε σάν μιά «ὀμπρέλλα» πού θά τήν χρειαζόμαστε
μόνο «ὅταν βρέχει», ἀλλά νά τήν
ἀναζητοῦμε σάν τόν χῶρο, ὅπου
ἐργαζόμενοι σταθερά τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ, θά Τόν γνωρίζουμε καί
θά Τόν ἀγαπᾶμε κάθε μέρα καί
περισσότερο. Μόνο μέ μιά τέτοια
συνειδητή καί σταθερή σχέση μέ
τόν Θεό μποροῦμε νά νιώθουμε
ἀσφαλεῖς μέσα στήν ἀγκαλιά Του,
καί δυνατοί γιά νά ἀντιμετωπίζουμε νικηφόρα κάθε δαιμονική ἐνέργεια καί ἐπιβουλή.
π. Βαρνάβας Λαμπρόπουλος

« Εὐλογεῖτε καί μή καταρᾶσθε»
(Ρωμ. ιβ΄ 14)

Ἔπαινος – Κολακεία – Καλός λόγος
Ἔπαινος
Εἶναι ἡ εἰλικρινής καί ἀνιδιοτελής ἐπιδοκιμασία τῶν ἄνθρώπων, τούς ὁποίους
ἐπιβραβεύουμε διά λόγων καί τούς συγχαίρουμε γιά τίς ἐπιτυχίες τους. Ἐμπεριέχει
τό ἐνδεχόμενο τῆς ὑπερβολῆς στούς λόγους τῆς ἐπιδοκιμασίας, μέ ἀποτέλεσμα ὁ
ἀποδέκτης αὐτῶν νά ἐπαίρεται, δηλαδή νά
ὑπερηφανεύεται καί νά αὐξάνει ὁ ἐγωισμός
του λόγῳ τῶν ἐπιτυχιῶν του. Οἱ ταπεινοί,
φυσικά, τίς ἐπιτυχίες τους τίς ἀποδίδουν
στόν Θεό.
« Ὅποιος ἐκθειάζει τόν φίλο του μέ
ὑπερβολικά λόγια (δηλαδή ἐπαίνους), τόν
κάνει νά ὑπερηφανεύεται καί δέν διαφέρει
καθόλου ἀπό ἐκεῖνον πού τόν καταριέται»
(Πρμ. κζ΄ 14). «Ἀλίμονόν σας, ὅταν σᾶς
ἔπαινέσουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι» (Λουκ. στ΄
26).
Κολακεία
Εἶναι ὁ ὑπερβολικός ἤ ὁ ψεύτικος ἔπαινος, πού ἀπευθύνεται σέ κάποιον ἀπό ὑστεροβουλία ἤ συμφεροντολογία. Οἱ κόλακες
πού μᾶς περιβάλλουν –εἶναι γνωστό– ὅτι
εἶναι χειρότεροι ἀπό τούς ἐχθρούς πού ἐνεδρεύουν. Γι’ αὐτό, προφανῶς, ὁ μακαριστός
Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου Ἰωάννης
(Παπάλης) εἶχε πεῖ σ’ ἕνα πνεματικό του
παιδί: «Νά προσεύχεσαι, παιδί μου, ὁ Θεός
νά μέ φιλάει ἀπό τούς κόλακες!»
Καλός λόγος
Εἶναι ὁ λόγος πού λέγεται μέ σκοπό
τήν ἀναγνώριση κάποιου γιά τό ἔστω καί
μικρό ἔργο πού ἐπιτελεῖ, γιά τίς σωστές

ἁπλές πράξεις του, γιά τό καλό σχόλιο πού
ἔκανε, γιά τό ὡραῖο ἀστεῖο του κ.λπ., μέ
κάποια ἁπλῆ λέξη ἤ φράση, ὅπως: «εὐχαριστῶ», «μπράβο», «πολύ ὡραῖα», «μοῦ
ἄρεσε αὐτό πού εἶπες», «χαίρομαι γι’
αὐτό πού ἔκανες» κ.λπ.
Ὁ καλός λόγος συνήθως ἀγνοεῖται καί
δέν χρησιμοποιεῖται. Ἀντ’ αὐτοῦ προτιμοῦμε νά κάνουμε συνέχεια παρατηρήσεις
καί νά δίνουμε συμβουλές, παρακινούμενοι, ἰδίως πρός τά παιδιά μας, ἀπό τήν
ἀγάπη καί τήν πεῖρα μας. Εἶναι ὅμως ἀναγκαιότατο νά χρησιμοποιεῖται, ἰδίως ὅταν
ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀδυναμίες (ὅπως ἔχουν
συνήθως τά μικρά παιδιά, ἀλλά καί τά μεγαλύτερα, λόγω ἐγωισμοῦ), ἀνεπάρκειες,
ἀποτυχίες, διάφορες πτώσεις, ὅταν εἶναι
πεσμένο το ἠθικό τους κ.λπ. Ἔτσι, ἐκφέροντας τόν καλό λόγο, βοηθᾶμε τόν ἄλλο
νά πάρει θάρρος, νά ἀρχίσει νά αἰσιοδοξεῖ
καί νά μήν ἀπελπίζεται, ν’ ἀνέβει τό πεσμένο ἠθικό του καί ν’ ἀποδώσει περισσότερο
στήν ἀποστολή του, ὅποια κι ἄν εἶναι αὐτή.
Μέ τόν καλό λόγο, δηλαδή, μποροῦμε νά
ἐνισχύσουμε κυρίως τούς ἀνθρώπους μας,
πού εἶναι «ἀδύνατοι», «προβληματικοί»,
ἀναποτελεσματικοί, ὅταν ὀλιγοπιστοῦν ἤ
χάνουν τήν ἐμπιστοσύνη τους στόν Θεό.
Ἀκούγοντας ἕναν καλό λόγο μποροῦν νά πάρουν θάρρος, ν’ ἀλλάξει ἡ ψυχολογική τους
κατάσταση, νά ἐπανακτήσουν τή χαμένη
ἐλπίδα τους, ν’ ἀνακαλύψουν αὐτό πού τούς
λείπει καί προπαντός ἔτσι ν’ αὐξήσουν τήν
αὐτοεκτίμηση καί τήν αὐτοπεποίθησή τους.
π. Γεώργιος Κουγιουμτζόγλου
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«Γιατί γιορτάζει ἡ Παναγία,
γιορτάζει κι ἡ πατρίδα»
πατρίδα»

Ὁ

Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου
εἶναι μία ἀπό τίς μεγαλύτερες θεομητορικές γιορτές τῆς
Ἐκκλησίας μας. Τιμᾶμε τό κορυφαῖο
γεγονός τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπινου γένους: τήν ἀπελευθέρωση τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τά δεσμά τῆς ἁμαρτίας.
Ὁ Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου ἔγινε
εὐαγγελισμός τοῦ ἀνθρώπου. Πολύ
σοφά συνδυάστηκε μέ τήν ἔναρξη
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπανάστασης. Ἡ 25η
Μαρτίου εἶναι ταυτόχρονα θρησκευτική καί ἐθνική γιορτή. Τό λέει καί τό
δημοτικό τραγούδι: «Γιατί γιορτάζ’ ἡ
Παναγιά, γιορτάζει κι ἡ πατρίδα».
Στά μαῦρα χρόνια τῆς σκλαβιᾶς,
ἀλλά καί στά χρόνια τῆς Ἐπανάστασης, ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός, ἡ Παναγία, στήριξε τό ὑπόδουλο γένος μας καί
τό κράτησε ὄρθιο. Σ’ αὐτήν προσέτρεχε
ὄχι μόνο ὁ κατατρεγμένος λαός, ἀλλά
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καί οἱ καπεταναῖοι τοῦ Ἀγῶνα. Ἄς θυμηθοῦμε τή θερμή ἱκεσία τοῦ Γέρου τοῦ
Μοριᾶ, στήν Παναγία, στό Χρυσοβίτσι:
«Παναγία μου, Παναγία μου, βοήθησε καί τούτη τή φορά τούς Ἕλληνες
νά ψυχωθοῦν...». Καί ὁ «μπουρλοτιέρης» ὁ Κανάρης, μόλις γύρισε ἀπό τήν
πυρπόληση τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδας,
ἔπεσε καταγῆς καί εὐχαρίστησε τόν
Θεό. Γράφει ὁ ποιητής Γ. Δροσίνης:
«Τό χέρι πού ἄτρεμο ἔσπειρε τό θάνατο
μέ τό δαυλό –τό φοβερό τό χέρι–
τώρα ταπεινωμένο καί τρεμάμενο
στήν Παναγιά ἀνάβει ἁγιοκέρι».
Οἱ βασανισμένοι ραγιάδες παρακαλοῦσαν τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο νά
τούς προστατεύει ἀπό τούς κινδύνους
καί νά τούς στηρίζει στή δοκιμασία τῶν
θλίψεων. Ἔψαλλαν: «Πάντων προστατεύεις, ἀγαθή, τῶν καταφευγόντων ἐν

πίστει τῇ κραταιᾷ σου χειρί...». Στήν
Παναγία ἀναφέρονταν συχνά οἱ Δάσκαλοι τοῦ Γένους μας: Ὁ Εὐγένιος
Βούλγαρης, ὁ Νικηφόρος Θεοτόκης,
ὁ Ἠλίας Μηνιάτης, ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς
ὁ Αἰτωλός καί ἄλλοι. Εἶναι γνωστή ἡ
περίφημη προσευχή τοῦ Μηνιάτη πρός
τήν Παναγία γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς
πατρίδας μας: « Ὥς πότε, Πανακήρατε
Κόρη, τό τρισάθλιον γένος τῶν Ἑλλήνων ἔχει νά εὑρίσκεται εἰς τά δεσμά
τῆς ἀνυποφέρτου δουλείας; Εὔσπλαχνε
Μαριάμ, παρακαλοῦμεν σε...».
Χαρακτηριστικό εἶναι τό περιστατικό ἀπό τή μάχη στή Σφακτηρία τῆς
Πύλου: Μετά τήν τραγική καταστροφή, τά λίγα ἑλληνικά πλοῖα πού ἦταν
στό λιμάνι, ἐπιχείρησαν ἡρωϊκή ἔξοδο
ἀνάμεσα ἀπό τόν αἰγυπτιακό στόλο.
Τό πλήρωμα τοῦ πολεμικοῦ «Ἄρης»,
πρίν ἐπιχειρήσει τήν ἔξοδο, ἀνέβασε
στό κατάστρωμα τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας. Ἕνας ἱερέας ἔψαλε Παράκληση. Καί οἱ Κυβερνῆτες Βότσης
καί Σαχτούρης καί οἱ ναῦτες, ὅλοι μέ
θερμή πίστη καί μέ δάκρυα στά μάτια,
ζήτησαν ἀπό τή Μεγαλόχαρη νά κάνει
τό θαῦμα της. Στό τέλος, ἀσπάστηκαν τήν εἰκόνα καί ἔκαναν τάμα νά τή
χρυσώσουν, ἄν ἐσώζοντο. Ὁ «Ἄρης»,
περνώντας μέσα ἀπό τόν στόλο τοῦ
Ἰμπραήμ, ἔπαθε τρομερές βλάβες, μά
στό τέλος σώθηκε μέ τήν ἐπέμβαση
τῆς Παναγίας: Ἕνα σύννεφο κάθησε
πάνω στό πλοῖο καί δέν ἄφηνε τούς
Αἰγυπτίους νά τό δοῦνε!
Τήν ἀγάπη τοῦ ὑπόδουλου Ἕλληνα στήν Παναγία ἐπιβεβαιώνει καί ὁ
Γάλλος περιηγητής Φρανσουά Ρίχαρτ,
ὁ ὁποῖος στά 1657 ἔγραφε: «Πολλές
φορές ἀπορῶ πῶς κατόρθωσε νά ἐπιβιώσει ἡ χριστιανική πίστη στήν Τουρκία
καί πῶς ὑπάρχουν στήν Ἑλλάδα ἕνα

ἑκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ὀρθόδοξοι χριστιανοί! Καί νά σκεφθεῖ κανείς
ὅτι οὐδέποτε ἀπό τήν ἐποχή τοῦ Νέρωνα καί τοῦ Διοκλητιανοῦ εἶχεν ὑποστεῖ ὁ
Χριστιανισμός διωγμούς σκληρότερους
ἀπό αὐτούς πού ἀντιμετωπίζει σήμερα ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Καί ὅμως,
οἱ Ἕλληνες παραμένουν χριστιανοί».
Καί ὁ Γάλλος περιηγητής ὑπογραμμίζει: «Νομίζω πώς αὐτό ὀφείλεται στή
λατρεία πού τρέφουν στήν Παναγία.
Σ’ ὅλα τά σπίτια βλέπεις εἰκόνες τῆς
Παναγίας. Εἶναι ὁ φρουρός τοῦ σπιτιοῦ. Σ’ αὐτή τήν εἰκόνα στρέφουν τό
βλέμμα, ὅταν τούς συμβεῖ κάτι κακό,
ἱκετεύοντας τή βοήθειά της. Σ’ αὐτήν
ἀπευθύνονται, γιά νά εὐχαριστήσουν
τόν Θεό, ἄν μέ τή δική της μεσολάβηση ἔλθει κάτι καλό στό σπιτικό τους»
(Ἱστορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους, Τόμος Ι, σελ. 150).
Ὁ μακαριστός π. Ἰωάννης Ἀλεξίου,
πολυγραφότατος συγγραφέας, σ’ ἕνα
δημοσίευμά του στό περιοδικό Σύνδεσμος Καλαμάτας (Μάρτιος 1988) μέ
τόν τίτλο «Μνήμη Θεοτόκου», γράφει
γιά ἕναν μαθητή τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ
Αἰτωλοῦ, τόν παπα-Δημήτρη, φλογερό
ἐθναπόστολο. Γιά τή δράση του τόν
ἔπιασαν καί τόν παρουσίασαν στόν Ἀλῆ
Πασᾶ. Αὐτός ζήτησε τήν εἰκόνα τῆς
Παναγίας, πού ὁ φλογερός κληρικός
φύλαγε στό στῆθος του. Δέν τοῦ τήν
ἔδωσε. Τόν βασάνισαν σκληρά καί τοῦ
πῆραν τήν εἰκόνα. Πάνω στή φρικτή
δοκιμασία ὁ παπα-Δημήτρης ψιθύριζε:
«Κύριε ἐλέησον τόν δοῦλον Σου, Βασίλισσα τῶν Οὐρανῶν εὐσπλαχνίσθητι».
Κλείνουμε μέ τή γνωστή ἱκεσία:
« Ὑπεραγία Θεοτόκε, σῶσον ἡμᾶς».
Γ. Δ. Κούβελας
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Τό βαθύτερο νόημα τοῦ ᾿21

Ὅ

πως κάθε χρόνο, ἔτσι κι ἐφέτος, τό Γένος τῶν Ἑλλήνων
στρέφει καί πάλι τή μνήμη
του στό ’21, γιά νά στοχαστεῖ καί νά
ἐκφράσει τήν εὐγνωμοσύνη του. Γιατί ἡ
μνήμη εἶναι τό μόνο ἀντίδοτο κατά τοῦ θανάτου. Μέσα στό κοιμητήριο τῆς Ἱστορίας
ἀναπαύονται ἔθνη πού λησμονήθηκαν καί
ἔχουν πάψει νά ὑπάρχουν. Ἐπιζοῦν μόνον
οἱ λαοί πού θυμοῦνται καί μεταδίδουν τή
μνήμη τους ἀπό γενιά σέ γενιά.
Ἀξίζει, λοιπόν, νά σταθοῦμε κι ἐμεῖς
νά στοχαστοῦμε τά μηνύματα πού μᾶς
φέρνει ἡ μεγάλη Ἐπανάσταση τοῦ ’21, καθώς τά γεγονότα καί τά κατορθώματα τῶν
ἀγωνιστῶν της, κατάφεραν νά ἐπιβιώσουν
καί νά σμιλευτοῦν στίς αἰώνιες πλάκες τῆς
Ἱστορίας ὡς φορεῖς αἰωνιότητας.
Καί τό πρῶτο πρᾶγμα πού μᾶς διαμηνύει ἡ Ἐθνεγερσία εἶναι ὅτι ἡ Ἱστορία δέν προγραμματίζεται. Δέν χωράει
σέ ἠλεκτρονικούς ὑπολογιστές. Δέν
ὀργανώνεται ὀρθολογικά. Τίποτα πιό
ἀνορθολογικό καί πιό αὐθόρμητο ἀπό
τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση τοῦ 1821.
Ἦταν μιά ἐπανάσταση γεμάτη σφάλματα, τραγωδίες, ἀλόγιστο ζῆλο, ὅπως φαίνεται ἀπό τά γεγονότα τῶν δύο πρώτων
χρόνων, σέ Πολύγυρο, Καρνές, Σιθωνία,
Κόρινθο, Νάουσα, Χίο. Ἔπειτα, καί ἡ
γνωστή ἀνά τούς αἰῶνες διχόνοια τῶν
Ἑλλήνων δύσκολα θά εὐνοοῦσε ἕναν
κοινό ἐπαναστατικό προγραμματισμό
μεταξύ τῶν ὁπλαρχηγῶν. Νά γιατί δέν
ἐξηγεῖται ὀρθολογικά ἡ ἐπικράτησή της.
Μόνον σέ θαῦμα θά μποροῦσε νά ἀποδοθεῖ ὁ μεγάλος ξεσηκωμός καί ἡ αἴσια
ἔκβασή του.
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Ἀλλά θαῦμα δέν εἶναι καί τό ἄλλο
μεγάλο γεγονός τῆς 25ης Μαρτίου; Τί
ἄλλο ἀπό τό ἀνθρωπίνως ἀδύνατο ἦταν
ἡ ἀπάντηση τῆς Παναγίας στήν κλήση
πού τῆς ἀπηύθυνε ὁ Θεός μέ τό στόμα
τοῦ Ἀγγέλου; Νά ἀποδεχθεῖ τό ἀνθρωπίνως ἀδύνατο ὡς δυνατό. Νά γεννήσει
τόν Υἱό τοῦ Θεοῦ χωρίς τούς βιολογικούς νόμους τῆς φύσεως.
Τό δεύτερο μήνυμα πού μᾶς μεταφέρει ἡ Ἐθνεγερσία τοῦ ’21 εἶναι ὅτι τό
στημόνι στό ὁποῖο ὑφαίνεται ἡ ἑλληνική
ἱστορία, εἶναι ἡ ἐλευθερία καί ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου. Ὅταν ἀπειλεῖται ἡ
ἐλευθερία καί ἡ ἀξιοπρέπεια τοῦ προσώπου, δέν χωράει κανένας ὑπολογισμός
καί δέν εἶναι ὑπερβολική καμιά θυσία.
Οἱ Ἕλληνες ἐπαναστάτησαν ὄχι γιατί
πεινοῦσαν ἤ γιατί ἐπιδίωκαν νά βελτιώσουν –ὅπως λέμε σήμερα– τό βιοτικό
τους ἐπίπεδο. Ἐπαναστάτησαν, γιατί
ἔνιωθαν ταπεινωμένοι κάτω ἀπό τόν
ζυγό τῆς δουλείας πού τούς εἶχε ἐπιβληθεῖ. Σήμερα, δυστυχῶς, γιά χάρη τῆς
οἰκονομικῆς εὐημερίας, εὔκολα ἐκχωροῦμε τήν ἐλευθερία μας σέ τρίτους. Δεχόμαστε ἀδιαμαρτύρητα τή φαλκίδευση
τῶν προσωπικῶν μας ἐλευθεριῶν, μέσῳ
τῆς τεχνολογίας καί τῆς πληροφορικῆς,
ἀρκεῖ νά εὐημεροῦμε οἰκονομικά!
Ἔτσι προχωροῦμε στό τρίτο μήνυμα
πού μᾶς ἀποκαλύπτει ἡ μεγάλη Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ἕνα μήνυμα πού ἐκ
πρώτης ὄψεως φαίνεται παράδοξο. «Ἄν
θέλει κανείς νά ζήσει ἀληθινά, πρέπει νά
εἶναι ἕτοιμος νά πεθάνει». Αὐτά τά λόγια, πού πήγασαν ἀπό τόν σταυρικό θάνατο τοῦ Κυρίου, βρῆκαν τήν ἐφαρμογή

τους καί στούς Μάρτυρες τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά καί στούς ἀγωνιστές τοῦ ’21. Οἱ
ἀγωνιστές τοῦ ’21, ὅπως καί οἱ μάρτυρες
τῆς πίστεως, ἀπελευθερωμένοι ἀπό τή
φίλαυτη ἀτομικότητα πίστευαν ὅτι ἡ ζωή
ἔχει ἀξία, ὅταν προσφέρεται. Γιατί ὅποιος
ἀγαπᾶ βρίσκει λογικό νά χορηγήσει τή
δική του ζωή, γιά νά ὑπάρχει αὐτός πού
ἀγαπᾶ. Αὐτή, λοιπόν, ἡ ὑπέρβαση καί τό
ἅλμα ἀπό τό «ἐγώ» στό «ἐσύ» εἶναι ἡ
πεμπτουσία τῆς ἁγιότητας, ἀλλά καί τό
μεγαλεῖο τῶν ἀγωνιστῶν.
Τέλος, μέσα ἀπό τά γεγονότα τῆς
Ἐπαναστάσεως, ἀλλά καί ἀπό τά «Ἀπομνημονεύματα» τῶν πρωταγωνιστῶν
εὔκολα, ἐπίσης, προκύπτουν τά τρία
βασικά στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας, ὅπως μᾶς τά κληροδότησαν οἱ
θεμελιωτές αὐτοί τοῦ Νέου Ἑλληνισμοῦ.
Τό πρῶτο στοιχεῖο εἶναι ἡ γ λ ῶ σ σ α.
Ἡ ἑλληνική γλῶσσα, πού δέν ἐξαφανίστηκε στά τετρακόσια χρόνια τῆς δουλείας,
ἀλλά ἐπέζησε, ἐμπλουτίστηκε μέ ἄπειρα
στοιχεῖα καί παραδόθηκε ἀνανεωμένη
στήν πολλαπλῆ σήμερα χρήση της.
Τό δεύτερο στοιχεῖο εἶναι ἡ ἐ θ ν ι κ ή κ υ ρ ι α ρ χ ί α. Εἶναι ἕνα στοιχεῖο
πού σήμερα μπορεῖ νά κινδυνεύει, εἴτε

στό πλαίσιο τῆς παγκοσμιοποίησης, εἴτε
ἐξαιτίας τῆς δημογραφικῆς ἀλλοίωσης
τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας, εἴτε καί ἐξαιτίας τῶν ἀπειλῶν τῆς γείτονος Τουρκίας.
Τό τρίτο στοιχεῖο τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας εἶναι ἡ θ ρ η σ κ ε ί α. Οἱ ἀγωνιστές τοῦ ’21 ἀγωνίστηκαν καί γιά τήν
πίστη, ὄχι μόνον γιά τήν πατρίδα. Γιατί
μέσῳ τῆς πίστεως στόν Τριαδικό Θεό, διατηροῦνταν καί πνευματικές ἀξίες, ὅπως
ἡ ἀγάπη, ἡ ἐλευθερία, ἡ μοναδικότητα
τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, ἡ ἱερότητα
τοῦ σώματος καί ὁ σεβασμός πρός τή
φυσική δημιουργία τοῦ Θεοῦ.
Σήμερα οἱ ἀξίες πού μᾶς κληροδότησε τό ’21 δέν εἶναι μουσειακός θησαυρός. Εἶναι κυρίως στάση ζωῆς. Εἶναι
ὁ λόγος πού ὑπάρχουμε ὡς Ἕλληνες.
Εἶναι ἀνάγκη γι’ αὐτό νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι οἱ μάχες τοῦ μέλλοντος δέν
θά εἶναι τόσο μάχες αἵματος, ὅσο μάχες
πνεύματος. Καί οἱ θυσίες τῶν ἀγωνιστῶν
θά δικαιωθοῦν, μόνον ἄν μείνουμε πιστοί
στό πνεῦμα καί στό ἦθος πού ἐνέπνευσε
τούς ἀγῶνες τους.
Χρῖστος Γ. Ρώμας
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Μητρικά συναισθήματα ἐνοχῆς

« Ἐγώ, ὡς μητέρα, τί κάνω ἤ τί ἔχω
κάνει;»
Νά ἕνα ἐρώτημα πού ταλανίζει τή
σημερινή γυναίκα σέ σχέση μέ τήν ἀνατροφή τοῦ παιδιοῦ της, ἄν τοῦ δίνει σωστές βάσεις ἤ ἄν ἔχει ἤδη μεταδώσει σημαντικές ἀξίες. Ὡστόσο, σήμερα παρά
ποτέ, οἱ μέλλουσες μητέρες ἀνησυχοῦν
καί φοβοῦνται ἀκόμα καί γιά τό ἀγέννητο παιδί τους. Οἱ γεννητικές ἐξετάσεις
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συχνά ἐπιδροῦν ἀρνητικά, προσθέτοντας
ἄγχος καί ἐνοχές. Σωστά εἶπαν πώς «οἱ
φόβοι καί οἱ ἐνοχές τῶν μητέρων ποτέ
δέν εἶχαν γιγαντωθεῖ τόσο, ὅσο σήμερα».
Ἄλλη ἀνησυχία πνίγει τή μητέρα,
ὅταν «ἐγκαταλείπει» τό βρέφος, γιά
νά πάει στή δουλειά της. Παράλληλα, βλέποντάς το νά μεγαλώνει, κάνει
ὄνειρα: προσδοκίες γιά ὑγεία, προκοπή,
σπουδές, καριέρα καί γιατί ὄχι, γιά ἕναν
καλό γάμο. Ὅμως, ὅσο μεγαλώνουν τά
παιδιά μας, συνειδητοποιοῦμε πώς κάτι
δέν πάει καλά. Δέν εἶναι τό παιδί πού
ξέραμε. Ἡ συμπεριφορά του ἀλλάζει:
ἡ ὁμιλία του, ἡ ἐμφάνισή του, ἡ ἀδιαφορία γιά τίς σπουδές. Κάποτε φτάνει
σέ ἀκραῖες καταστάσεις: λήψη οὐσιῶν,
κατάχρηση ποτῶν, παραβατική συμπεριφορά. Τότε ἡ μάνα παίρνει ὅλα τά βάρη
πάνω της: ἐγώ φταίω γιά ὅλα!
Αὐτά μεταξύ ἄλλων ἀποτελοῦν τήν
πιό κοινή μορφή ἄγχους στόν πολιτισμό μας: ἡ ἐνοχή καί ἡ ἀγωνία. Μέ τήν
ἐνοχή ἐπικεντρωνόμαστε σ᾽ ἕνα περασμένο γεγονός. Εἴτε κοιτάζουμε πίσω
εἴτε μπροστά, τό ἀποτέλεσμα εἶναι ἴδιο.
Ὅταν εἴμαστε νευρωτικά ἀκινητοποιημένοι εἴτε στό παρελθόν εἴτε στό μέλλον,
σπαταλᾶμε καί καταστρέφουμε τήν παροῦσα στιγμή.








Ἐδῶ ἐπιβάλλεται νά γίνει διάκριση
μεταξύ τῶν ἐνοχῶν καί τῶν τύψεων:
οἱ τύψεις ὀφείλονται σέ κάποια ἁμαρτία πού ἔχουμε διαπράξει μέ τά λόγια
ἤ τίς πράξεις μας σ᾽ ἕναν ἤ πολλούς
ἀνθρώπους. Τύψεις μπορεῖ νά νιώθει
κάποιος πού ἔδωσε ψευδῆ κατάθεση

καί καταδίκασε ἕναν ἀθῶο ἤ κάποιος
πού ἀφαίρεσε τή ζωή ἑνός ἀνθρώπου.
Ἀφοροῦν μιά πραγματικά κακή πράξη γιά τήν ὁποία εὐθυνόμαστε ἐμεῖς οἱ
ἴδιοι. Οἱ ἐνοχές, ὅμως, δέν ὑπονοοῦν
πάντα ὅτι τό ἄτομο πού τίς νιώθει ἔχει
φταίξει ὑποχρεωτικά· δέν συνδέεται πάντα μέ τή δική μας ὑπαιτιότητα, ἀλλά
μέ τή χαμηλή αὐτοεκτίμηση πού πολλές φορές μᾶς διακατέχει. Λ.χ. ἐνοχή
μπορεῖ νά αἰσθάνεται κάποιος, ἁπλῶς
ἐπειδή μπορεῖ νά ξέχασε νά πάρει ἕνα
τηλέφωνο στούς γονεῖς του. Σέ κάθε
περίπτωση εἶναι σημαντικό νά εἴμαστε
ἀπόλυτα παρόντες στήν τωρινή στιγμή καί νά ἀποφεύγουμε σκέψεις πού
μᾶς ἀκινητοποιοῦν στό παρελθόν ἤ τό
μέλλον.








Ἐξ ἄλλου, πρίν οἱ ἐνοχές μᾶς ὁδηγήσουν στήν κατάθλιψη, ἄς κάνουμε μέ
νηφαλιότητα τήν αὐτοκριτική μας, κάτω
ἀπό τό φῶς καί τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Τί
ἀγωγή δώσαμε στό παιδί μας; Καί συγκεκριμένα: Τά μηνύματα πού περάσαμε σ᾽ αὐτό, κυρίως μέ τό παράδειγμά μας, τό βοηθᾶνε νά χτίσει ἀκέραιο
χαρακτῆρα; Ἔχουμε σταθερό προσανατολισμό, πρᾶγμα πού μᾶς προσδίδει
κῦρος; Σεβόμαστε τήν προσωπικότητα
τοῦ παιδιοῦ μας; Τοῦ δώσαμε πρωτοβουλίες, τό ἀκοῦμε, ὥστε νά τό βοηθήσουμε νά ὡριμάσει;








Κι ἀπό τήν ἄλλη: Ποιές οἱ σχέσεις
μας μέ τόν σύζυγό μας; Εἶναι σχέσεις μέ
πνευματική θεμελίωση; Διευκολύνουμε
τίς σχέσεις πατέρα - παιδιοῦ;








Τέλος, ὑπάρχει πνεῦμα λιτότητας στό
σπίτι ἤ μέ τόν καταναλωτισμό προσπα-

θοῦμε νά καλύψουμε τό κενό τῆς ἀπουσίας μας καί τίς ἐνοχές μας;








Πολλά τά προσωπικά χρέη ἔναντι
τῶν παιδιῶν μας. Ἀπό τήν ἄλλη, ὑπάρχει καί ἡ πίστωση: ὁ καθημερινός ἀγώνας, ἡ ἀγάπη, ἡ προσφορά, τό δόσιμο
στήν οἰκογένειά μας: αὐτά ἄς βαραίνουν
περισσότερο ἀπό τά λάθη μας.








Βεβαίως, εὐθύνη φέρει καί τό ἴδιο
τό παιδί γιά τήν πορεία του, ἐφ᾽ ὅσον
ἔχει μιά ἡλικία, ὅπως, ἄλλωστε, καί τό
περιβάλλον: τό σχολεῖο, τά Μ.Μ.Ε, οἱ
ἠλεκτρονικοί ὑπολογιστές μέ τήν ἀμεσότητα τῆς εἰκόνας καί τοῦ λόγου.








Ὡστόσο, ἡ ἐμπιστοσύνη μας στόν
Θεό, ἡ μετάνοια καί ἡ ἐξομολόγηση, ἡ
διαρκής προσπάθεια γιά αὐτοβελτίωση, ἡ θερμή προσευχή μᾶς βοηθοῦν νά
ἀντιμετωπίζουμε θετικά καί δημιουργικά, χωρίς νοσηρότητα, ὅ,τι προκύπτει,
ὥστε στό τέλος τῆς μέρας νά ποῦμε
«παλαίψαμε καί δέν παραιτηθήκαμε»!
Κύκλοι Μητέρων
«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»
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Κάνε τή θλίψη προσευχή
άνε τή θλίψη προσευχή. Ἄν δέν μπορεῖς, μήν κάνεις τίποτα. Κάνε τόν
σταυρό σου καί κοιμήσου. Ὅσο μεγάλη καί ἄν σοῦ φανεῖ ἡ νύχτα, τό πρωί
θά ξημερώσει.
Ἡ ζωή εἶναι δύσκολη. Καθημερινά
ἀντιμετωπίζεις προβλήματα, ἀναπάντεχα περιστατικά συννεφιάζουν τό τοπίο
γύρω σου, ἀδυναμία χαρακτῆρος μπλοκάρει τόν δρόμο σου.
Ἀναζητεῖς μιά λύση, ἕνα φῶς στόν
ὁρίζοντα. Ξαφνικά ξεπροβάλλει ἡ αὐγή,
πού ἦταν κρυμμένη πρίν τό βαθύ σκοτάδι. Τότε μιά φωνή μέσα σου σέ ἐλέγχει:
ΚΥΡΙΟΣ: Γιατί μέ ξέχασες; Πόσες
φορές σέ ἔχω βοηθήσει καί σοῦ ἔχω
συμπαρασταθεῖ; Ἔλα, μήν ἀπελπίζεσαι,
ἐγώ εἶμαι κοντά σου, ἀρκεῖ νά σηκώσεις
τά μάτια σου πρός τόν Σταυρό.
Ἐκεῖ θά με βρεῖς ἕτοιμο, μέ τά χέρια
ἁπλωμένα, νά σέ περιμένω νά ζητήσεις
τή Χάρη μου. Αὐτήν πού ἀπολαμβάνει
κάθε πιστός χριστιανός.

Κ

Τό ξέρω πώς ἡ θλίψη πού πηγάζει
ἀπό τά προβλήματα καί τίς δυσκολίες,
θολώνει το μυαλό σου. Ὅμως σοῦ χάρισα ἕνα ἀκαταμάχητο δῶρο, τήν προσευχή.
Ἄνοιξε τήν καρδιά σου, γονάτισε
μπρός στό προσευχητάρι σου καί πές
τόν πόνο σου. Εἶμαι σίγουρος ὅτι θά ξαλαφρώσεις. Μάθε νά περιμένεις. Ἐκεῖ
πού ἀπελπίζεσαι, θα σοῦ στείλω κάτι
πού δέν τό περιμένεις. Ἀρκεῖ νά μέ πιστεύεις καί νά μέ ἀγαπᾶς.
Νά γνωρίζεις ὅτι πάντα μέσα στίς
θλίψεις καί τά παθήματα, στήν ὑπομονή καί στήν πίστη εἶναι κρυμμένες οἱ
ὑποσχέσεις τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀπόκτηση
τῶν οὐρανίων ἀγαθῶν.
Μή μέ βλέπεις σάν ἕναν μακρινό
καί αὐστηρό Θεό, ἀλλά σάν φίλο σου,
ἰδιαίτερα ὅταν ἔχεις ἁμαρτήσει. Ἔλα
κοντά μου μέ ἐμπιστοσύνη καί θάρρος
καί ἀναφώνησε:
ΨΥΧΗ: Κύριε, συγχώρησέ με καί
δός μου τή δύναμη νά ἐπανέλθω στόν σωστό δρόμο.
Οἱ Πατέρες τῶν Μετεώρων συμβουλεύουν: «Νά
μήν καμπτώμεθα στίς θλίψεις, ἀλλά νά θεωροῦμε
τιμή μας πού ὁ Χριστός
μας μᾶς χάρισε κάτι ἀπό
τόν δικό Του Σταυρό.
Νά προστρέχουμε μέ πίστη πρός Αὐτόν, γιά νά
ἀντλοῦμε δύναμη, καρτερία καί ὑπομονή στόν δικό
μας ἀγῶνα».
Κατερίνα Δογάνη
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Ἡ Ἀλληλογραφία
υνεχῶς λαμβάνουμε στή διεύθυνσή
μας ἐπιστολές ἐκλεκτῶν συνδρομητῶν μας. Ἄλλες ἀπό αὐτές ἔχουν
εὐχαριστήριο καί ἐνισχυτικό περιεχόμενο γιά τό περιοδικό μας, ἄλλες συνοδεύονται ἀπό ἄρθρα (κατάλληλα ἤ ὄχι γιά
τό περιοδικό) κι ἄλλες ἀναφέρονται μέ
εὔστοχες παρατηρήσεις τους σέ θέματα
πού χρήζουν διόρθωσης.

Σ

   
Μιά ἀπ’ αὐτές πού ἀνήκουν στήν
τελευταία κατηγορία ἐπιστολῶν, λάβαμε
πρόσφατα ἀπό τόν συνδρομητή μας κο
Λεωνίδα Πουλόπουλο, Φιλόλογο, ἀπό
τό Κάτω Χαλάνδρι. Ἡ παρατήρησή του
ἀναφερόταν στό βιβλίο, π. Ἐπιφάνιος
Θεοδωρόπουλος, Ἕνας Πολύεδρος
Ἀδάμας, Ἔκδοση τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας. Στή σελίδα 87 γίνεται
ἀναφορά στόν παρακάτω διάλογο ὅπου
ἐρωτᾶται ὁ π. Ἐπιφάνιος:
« – Τί σημαίνει ἡ λέξη “ἄχραντος”;
Ναί, ἡ λέξι προέρχεται ἀπό το ρῆμα
“χρῶμαι”, πού σημαίνει “χρησιμοποιῶ”.
Ἄρα, ὅ,τι εἶναι ἀχρησιμοποίητο, καινούργιο, καθαρό κ.λπ.».
Μᾶς ὑποδεικνύεται ἡ λάνθασμένη
ἐτυμολογία τῆς λέξης «ἄχραντος».
« Ὀρθή προέλευση τῆς λέξης εἶναι:
ἀπό τό στερητικό “α” καί τό θέμα τοῦ
ρήματος “χραίνω”, πού σημαίνει: “ἐγγίζω, μολύνω”. Συνεπῶς, ἡ λέξη σημαίνει:
“ἀμόλυντος”. Ὁ κατά γενική ὁμολογία
ἐγκρατής φιλόλογος, μακαριστός Γέροντας Ἐπιφάνιος οὐδέποτε θά ὑπέπιπτε
σέ ἕνα τέτοιο σφάλμα».
Εὐχαριστοῦμε τόν κο Πουλόπουλο

γιά τήν ἐπιστολή του καί ἀναγνωρίζουμε τό λάθος τῆς ἀναφορᾶς αὐτῆς
ἐκ μέρους μας. Ὅταν ἐπανεκδοθεῖ τό
βιβλίο θά προβοῦμε στή διόρθωση τοῦ
συγκεκριμένου λάθους.
   
Λάβαμε καί τήν ἐπιστολή τοῦ κ. Ι.
Ε. Πυργιωτάκη, Ὁμοτ. Καθηγητῆ, πρ.
Ἀντιπρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης,
ὅπου γίνεται ἀναφορά σέ δύο βιβλία
τῆς ἐπίσης Ὁμότ. Καθηγήτριας κας Μερόπης Σπυροπούλου, γνωστῆς στούς
ἀναγνῶστες τοῦ Περιοδικοῦ μας: Τό
πρῶτο εἶναι τό Ἕνας ἀνεμιστήρας
ὀροφῆς (καί ἄλλες ἱστορίες), Ἐκδόσεις
Ἀρχονταρίκι, 2018 καί τό δεύτερο τό
Ἐπεισόδια τῆς ζωῆς, Ἐκδόσεις Ἀρχονταρίκι, 2014.
Μέ ἀφορμή αὐτά τά δύο βιβλία ἐξαίρεται ἡ προσωπικότητα τῆς πολυβραβευμένης κας Μερόπης Σπυροπούλου.
Ὁ ἁπλός καί ἀληθινός λόγος της, στόν
ὁποῖο ἀξιοποιοῦνται εὐρηματικά τά βιώματά της, προσφέρει στούς ἀναγνῶστες
της πνευματικά ἐρεθίσματα καί συμπεράσματα, πάντοτε πολύ ἐποικοδομητικά.
Ευχαριστοῦμε πολύ τόν κ. Πυργιωτάκη γιά τήν ἐπιστολή του. Οἱ δυνατότητες τοῦ περιοδικοῦ δέν ἐπιτρέπουν
τήν αὐτούσια δημοσίευσή της. Εἶναι,
πραγματικά, ἰδιαίτερη εὐλογία πού ἀνάμεσα στούς τόσους καταξιωμένους καί
ἐκλεκτούς ἀρθρογράφους τοῦ Συνδέσμου συγκαταλέγεται καί ἡ Ὁμότ. Καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
κα Μερόπη Σπυροπούλου.
Ἐκ τῆς Συντάξεως
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στυχῶς, αὐτή ἡ προειδοποίηση τοῦ
πατέρα μου βγῆκε ἀληθινή! Ἔθαψα πολλούς. Πόνεσα καί ἔκλαψα
πολύ. Καί ἡ ζωή προχωρεῖ μέ νέες
κηδεῖες ἀγαπητῶν μου προσώπων.
Τόσοι θάνατοι, τόση πίκρα, κι
ὅμως δέν μέ εἶχε ἀπασχολήσει σοβαρά νά σκεφθῶ τί ἐπιπτώσεις ἔχει
ὁ θάνατος καί σέ μένα.
Τόν θάνατό μου τόν ἔβαζα στό
ἀπώτερο μέλλον, μέ ἀπροσδιόριστο τελικό ὁρίζοντα! Ὥσπου ἔφτασαν
οἱ ὧρες ὅπου βρέθηκα ἀπομονωμένος
στήν Ἐντατική Μονάδα τοῦ Γενικοῦ
Νοσοκομείου τῆς Καλαμάτας καί στή
συνέχεια στήν ἐντατική τοῦ Ἐρυθροῦ
Σταυροῦ στήν Ἀθήνα, ὕστερα ἀπό ἕνα
καρδιακό ἐπεισόδιο.
Ἐκεῖ, καθηλωμένος σέ ἕνα κρεβάτι,
«διασωληνωμένος» μέ ὁρούς, ἀναπνευστικά σωληνάκια, σύνδεση μέ καλώδιο
σέ κάποιο ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή πού
ἔδειχνε ἐπί 24ώρου βάσεως τήν ἀρτηριακή πίεση, τούς σφυγμούς τῆς καρδιᾶς μου κ.λπ., περνοῦσα τήν ἡμέρα μου
κοιτάζοντας τό ταβάνι, περιμένοντας
τό ἀναπόφευκτο τῆς «ἀναχωρήσεως ἐκ
τοῦ κόσμου τούτου» γιά κάποιον «ἄλλο
κόσμο», ὅπως γινόταν μέ τούς διπλανούς μου ἀσθενεῖς, τῶν ὁποίων ξαφνικά
ἄδειαζε τό κρεβάτι.
Ποιός ἆραγε νά εἶναι αὐτός ὁ
«ἄλλος κόσμος»; Ἆραγε ὑπάρχει; Εἶναι
ἀλήθεια ὅσα διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας
γι’ αὐτόν τόν «κόσμο» ἤ εἶναι ψέματα
καί δέν ὑπάρχει, καί ὅλα τελειώνουν μέ
τό τελικό κλείσιμο τῶν ματιῶν μας;
Ἐρωτηματικά βασανιστικά καί λυτρωτικά συγχρόνως.
Στίς ἀτέλειωτες ἐκεῖνες ὧρες, θυμήθηκα τόν ἀείμνηστο πατέρα Ἰωήλ Γιαννακόπουλο, πού ἔλεγε. «Ἄν εἶναι ψέμα ὅτι

σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Θά μοῦ ἐπιτρέψετε σήμερα νά σᾶς
γράψω μερικές προσωπικές μου σκέψεις, πού κυριαρχοῦν στό μυαλό μου,
ἐξ ἀφορμῆς μιᾶς κηδείας, πού ἔγινε τόν
προηγούμενο μῆνα.
Ξαφνικά, καί χωρίς νά ἔχει ἀκούσει
κάποιος ὅτι ἡ κα Σόνια Λαδᾶ, πού τόσο
σημαντικά βοηθοῦσε στό «Συσσίτιο»
πού παρέχει ὁ Κύκλος Κυριῶν Προνοίας τοῦ Συλλόγου μας σέ 80 ἀναξιοπαθοῦντες συμπολίτες μας, εἶναι βαριά
ἄρρωστη καί ὅτι ὑπάρχει ὁ φόβος ἐκδημίας της, ἀπεβίωσε!
Ἡ εἴδηση τοῦ θανάτου της μᾶς ξάφνιασε ὅλους καί μᾶς λύπησε ἀφάνταστα!
Ὁ Κύριός μας, ὅμως, πού εἶναι ὁ χορηγός τῆς ζωῆς καί καθορίζει τό τέλος
τῆς ἐπίγειας παρουσίας μας, ἄς ἀναπαύσει τήν ὡραία της ψυχή μεταξύ τῶν
Ἁγίων Του.
Ἡ κα Σόνια πέθανε, ὅπως τόσοι
ἄνθρωποι πεθαίνουν!
Τί εἶναι, λοιπόν, ὁ θάνατος, πού τόσον θρῆνο δίδει στούς ἀνθρώπους; Τί
συνέπειες ἔχει στή ζωή μας; Πῶς τόν
ἀντιμετωπίζουμε;
Ἀπό μικρός ἔζησα πολλούς θανάτους
συγγενικῶν μου προσώπων. Θυμᾶμαι
πού ὁ πατέρας μου μοῦ ἔλεγε «ἑτοιμάσου νά θάψεις πολλούς»! Καί, δυ-
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Ἡ σκέψη τῆς συνάντησής μου μέ τά
ἀγαπημένα μου πρόσωπα, ὄχι μόνον
μαλάκωνε τήν ἀγωνία μου γιά τό ἐπερχόμενο μεγάλο γεγονός, ἀλλά πλημμύριζε τήν ψυχή μου μέ χαρά.
Καλή προετοιμασία στό στάδιο τῆς
Ἁγίας Τεσσαρακοστῆς, πού διανύουμε,
ὥστε μέ περισσότερη συναίσθηση καί
ἐσωτερική χαρά νά γιορτάσουμε τήν
ἐπικείμενη Ἀνάστασή Του τόν ἐρχόμενο μῆνα!
Σ.

Ἐκ
δη

μί

α

ὑπάρχει μέλλουσα ζωή, δέν ἔχω νά χάσω
τίποτα, ἀφοῦ ὅλα θά τελειώσουν στήν
κηδεία μου. Ἄν, ὅμως, εἶναι ἀλήθεια; Ἄν
εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὑπάρχει μέλλουσα ζωή,
στήν ὁποία καλοῦμαι νά γίνω μέτοχος
καί νά συναντήσω ἐκεῖ ὅλα τά ἀγαπημένα μου πρόσωπα καί νά ζήσω στό διηνεκές μαζί τους, δέν θά εἶναι καλύτερα;»
Ἀσφαλῶς, θά εἶναι πολύ καλύτερα,
ἄν γίνουν ἔτσι τα γεγονότα!
Ἀσφαλῶς, θά εἶναι καλύτερα, ἄν
μπορέσω νά ξαναβρῶ τόν πατέρα μου,
τή μητέρα μου καί τόν γιό μου, πού τόν
ἔχασα τόσο νέο, καθώς καί τόν Χριστό
μου, πού τόσον ἀγαπῶ!

ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σ

τίς ἀρχές τοῦ περασμένου μῆνα
ἀπεβίωσε ἡ Μαρία Πανοπούλου
πλήρης ἡμερῶν.
Ἀπό τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συλλόγου μας, ἡ κυρία Μαρία,
προερχομένη ἀπό τόν Κύκλο τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἰωήλ Γιαννακοπούλου, προσέφερε μέ ὅλη της τήν
καρδιά τή βοήθειά της στίς ἀγαθοεργεῖς
δράσεις τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας. Ἄνθρωπος ἀθόρυβος, ἀλλά
βαθειά πιστός στόν Χριστό μας, παρέδωσε μέ ἠρεμία τό πνεῦμα της, προσδοκώντας «ἀνάσταση νεκρῶν».
Συλλυπούμαστε τούς οἰκείους της
καί ὁλόθερμα εὐχόμαστε νά ἀναπαύσει
ὁ Κύριός μας τήν ψυχή της μεταξύ τῶν
δικαίων Του.
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Βιβλία πού λάβαμε
ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ Κ. ΝΤΑΝΑΣ
Ἱεροκήρυκας
«ΚΑΘΑΡΗ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ»
Ἡ Μετάνοια καί ἡ Ἱερά Ἐξομολόγηση
ἀποτελοῦν τά κλειδιά τῆς ἁγιοπνευματικῆς
ζωῆς τοῦ κάθε χριστιανοῦ, πού ἀνοίγουν
τήν πόρτα τοῦ Παραδείσου, τήν ὁποία
ἔκλεισε ἡ ἁμαρτία τῶν Πρωτοπλάστων,
ἀρχικά, καί τήν ὁποία ἐξακολουθεῖ νά κλείνει ἔκτοτε ἡ κάθε δική μας ἁμαρτία. Ἕνα
βιβλίο πού θά βοηθήσει τόν ἀναγνώστη νά
ἐμβαθύνει στήν ψυχή του, νά ἐντοπίσει
τίς ἁμαρτίες του, νά ἀνακαλύψει τά πάθη
του καί τίς ἀδυναμίες του, γιά νά φτάσει
νά ἐξομολογηθεῖ, ὅσο γίνεται πιό εἰλικρινά. Περιέχονται ἀλήθειες τῆς Ὀρθόδοξης
πίστης, ἑρμηνεία καί προβληματισμοί σέ
κάθε μιά ἀπό τίς δέκα Ἐντολές καί προσευχές τοῦ Ἁγίου Νικοδήμου γιά πρίν καί
μετά τήν Ἱερά Ἐξομολόγηση.
Σχ. 10,5 x 15, σελ. 174, Ἱερό Ἡσυχαστήριο Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος,
Τσουκαλάδες Ἀγρινίου, 30010, τηλ. 26410
62052, διεύθυνση συγγραφέα: Τ.Θ. 17,
Ἀγρίνιο, 30100, τηλ. 6947736590.
γ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΧΑΛΚΙΔΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ.
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
«ΜΝΗΜΗ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΩΡΑΪΤΙΔΗ
ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ
«ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑ»
Ὁ φωτισμένος φιλόλογος καθηγητής
Νικόλαος Τριανταφυλλόπουλος, ὡς σοβαρός μελετητής τῶν ἔργων τῶν Ἀλεξάνδρου
Παπαδιαμάντη καί Ἀλεξάνδρου Μωραϊτίδη, ἐκπόνησε ὁμιλία γιά τόν Ἀλέξανδρο
Μωραϊτίδη, μέ ἀφορμή τή συμπλήρωση
ἐνενῆντα ἐτῶν ἀπό τήν ἐκδημία του
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(25/10/1929) καί στό πλαίσιο τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων τοῦ Μητροπολιτικοῦ
Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Χαλκίδος,
μέ τίτλο «ΚΖ΄ Δημήτρια». Τό κείμενο τῆς
ὁμιλίας αὐτῆς ἐκδόθηκε σέ ἕνα τεῦχος, γιά
νά τή μελετήσουν καλύτερα ὅσοι τήν παρακολούθησαν καί νά τή διαβάσουν ὅσοι
δέν εἶχαν τήν εὐκαιρία νά τήν ἀκούσουν.
Ὁ Ἀλέξανδρος Μωραϊτίδης, Ἕλληνας
καθηγητής Φιλολογίας, δημοσιογράφος,
διηγηματογράφος, ποιητής, θεατρικός
συγγραφέας καί ἀκαδημαϊκός καταγόταν
ἀπό οἰκογένεια κληρικῶν τῆς Σκιάθου.
Ἦταν τρίτος ἐξάδελφος καί σχεδόν συνομήλικος τοῦ Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη. Ἀπεβίωσε ὡς μοναχός, ἔχοντας
ἀφήσει πλούσιο συγγραφικό ἔργο, πού
χαρακτηρίζεται ἀπό ἔντονη θρησκευτικότητα, ὅπως καί ὁλόκληρη ἡ ζωή του. Μετέφρασε ὁμιλίες τοῦ Μεγάλου Βασιλείου
πάνω στούς Ψαλμούς, καθώς καί ἔργα
τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Ναζιανζηνοῦ.
Σχ. 16 x 3, σελ. 16, Ἔκδοση Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Χαλκίδος.
γ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
Β. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ
Ἱεροκήρυκας
«ΕΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗ
ΑΝΑΙΡΕΣΙΣ – ΑΝΑΤΡΟΠΗ,
ΘΕΟΛΟΓΙΚΩΣ,
ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΕΙΣΩΝ, ΚΑΙ
ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΩΣ, ΠΟΛΛΩΝ
ΕΣΦΑΛΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ,
ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΚΟΔΟΞΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ, ΕΝ
ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΑ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ»
Τό παρόν βιβλίο ἀποτελεῖ μία συνολική ἐπανέκδοση καί τῶν τριῶν ὁμότιτλων
πονημάτων, πού ἀποσκοποῦν στή διόρθωση πλανῶν καί κακοδοξιῶν, οἱ ὁποῖες

μαρτυροῦν ἄγνοια τῶν ἀληθειῶν τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς πίστης. Χρήσιμο πόνημα γιά
ὅσους ἔχουν θεολογικούς προβληματισμούς
περί τῆς Ὀρθόδοξης πίστης. Θά λάβουν ἀπό
αὐτό τεκμηριωμένες ἀπαντήσεις μέ θεολογική
ἐπιχειρηματολογία, βασισμένη σέ Ἁγιογραφικά
καί Πατερικά χωρία.
Σχ. 14,5 x 20,5, σελ. 96.
γ
ΗΛΙΑΣ Γ. ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης
«ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Α΄ & Β΄»
Δίτομο ἔργο, πού πραγματεύεται τήν κοινωνική Ἐπιστήμη τῆς Παιδαγωγικῆς στό εὐρύ
της φάσμα καί ἀναφέρεται τόσο στό θεωρητικό
μέρος της, ὅσο καί στό πρακτικό. Ὁ Καθηγητής καί συγγραφέας τοῦ παρόντος πονήματος
ἐκδιπλώνει τό διεισδυτικό πνεῦμα του πάνω σέ
καίρια καί σύγχρονα προβλήματα ἀγωγῆς καί
παιδείας, τά ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν τό σχολεῖο,
ἡ οἰκογένεια καί οἱ λοιποί φορεῖς ἐκπαιδευτικοῦ ἔργου. Ξεχωρίζει ἰδιαίτερα τό κεφάλαιο τῆς
Χριστιανικῆς Ἀγωγῆς καί Παιδείας, στό ὁποῖο
ἀναλύονται ἡ ἔννοια, τό περιεχόμενο, ὁ σκοπός
καί τά πρότυπα τῆς ἑλληνορθόδοξης παιδείας.
Σπουδαῖο ἔργο, πού συμβάλλει σημαντικά στή
διαπαιδαγώγηση τῶν μελλόντων νά ἀναλάβουν
τό βαρύ φορτίο τῆς κατά Θεόν ἀνατροφῆς καί
καλλιέργειας τῆς νέας γενιᾶς.
Σχ. 17 x 24, σελ. 496 ὁ Α΄ Τόμος καί 17 x
24, σελ. 504 ὁ Β΄ Τόμος, διεύθυνση συγγραφέα: Λεβῆνος 73, Ἡράκλειο Κρήτης, 71304,
τηλ. 2810 259896 & 6978308349.
γ
«Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ»
Μηνιαῖο Ὀρθόδοξο
Χριστιανικό Περιοδικό,
Τόμος 2019, Ἔτος 74ο
Στό τέλος τῆς προηγούμενης χρονιᾶς κυκλοφόρησε ὁ νέος Τόμος μέ ὅλα τά τεύχη τῆς
προηγούμενης χρονιᾶς. Καθένα ἀπό αὐτά εἶναι
μέ πολύ φροντίδα ἐπιμελημένο.
Ὀρθόδοξο Χριστιανικό περιοδικό γιά μαθητές μέ πάντα ἐπίκαιρη θεματολογία, διαγωνισμούς, παιχνίδια, ἀνέκδοτα. Ξεχωρίζει, ἐπίσης,
γιά τήν ὄμορφη εἰκονογράφησή του. Ἀπό κάθε

σελίδα του τά παιδιά ὠφελοῦνται πνευματικά,
γνωρίζοντας μέ σύγχρονο τρόπο τίς ἀλήθειες τῆς
Ὀρθόδοξης πίστης μας καί τήν παράδοση τῆς
πατρίδας μας. Εἶναι μιά ἐξαιρετική πρόταση γιά
μαθητές καί μαθήτριες, ἀλλά καί γιά Κατηχητικά
Σχολεῖα, νά γίνουν συνδρομητές τοῦ περιοδικοῦ.
Σχ. 21 x 28,5, σελ. 194, Καρύτση 14, 10561,
Ἀθήνα, τηλ. 210 7790597, 210 3234479,
e-mail: zwitoupaidiou@gmail.com.
γ

ΓΙΩΡΓΗΣ ΔΙΛΜΠΟΗΣ
«Ο ΑΝΕΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑΣ,
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
ΗΡΩΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΣΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ»
Μυθιστόρημα μέ πολύ παραστατικές ἀφηγήσεις τῆς περιόδου τῆς Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, βασισμένο σέ πραγματικές ἱστορικές
μαρτυρίες. Στίς σελίδες του ξεδιπλώνεται τό
δρᾶμα τῶν μελῶν μιᾶς οἰκογένειας, πού λόγῳ
τῶν γεγονότων, χωρίζεται καί διασκορπίζεται.
Κυκλοφορεῖ σέ πέμπτη ἔκδοση.
Σχ. 14 x 20,6, σελ. 110, διεύθυνση συγγραφέα: Φθιώτιδος 27, Ἀθήνα, 11523, τηλ. 210
6453922 καί Ἀλατσάτων 13, Χίος, 82100,
τηλ. 22710 25184.
γ
ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΛΙΤΟΣ
Δρ Καρδιολόγος, Ποιητής
«ΤΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΧΟΡΤΑΡΑΚΙΑ
ΤΗΣ ΟΥΤΟΠΙΑΣ»
ΠΟΙΗΣΗ
Ὁ Ἀνδρέας Λίτος παίρνει ἀφορμή ἀπό
ἁπλές ἐμπειρίες, ἀπό στιγμές τῆς καθημερινότητας («Μετά τήν ὁμίχλη», «Τίς μικρές
ὧρες», «Τό φῶς ἀπό παντοῦ», «Ἀστραπές»),
ἀλλά καί ἀπό συναισθήματα («Καημός»,
«Μελαγχολία»). Αὐτοί εἶναι μόνο ἐνδεικτικά
κάποιοι τίτλοι τῶν ἐμπνευσμένων ποιημάτων
τῆς συλλογῆς, πού ἀγγίζουν τόν ἀναγνώστη.
Σχ. 17 x 24, σελ. 94, διεύθυνση συγγραφέα:
Καθ. Ν. Παπαδάκη 29, Θεσσαλονίκη, 54248,
τηλ. 2310318622, e-mail: drlitosandreas@
yahoo.gr, ἱστοσελίδα: www.andreaslitos.gr.
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Πετράδια
ΜΕΤΆΝΟΙΑ
« Ἐάν μή ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις
τά παραπτώματα αὐτῶν, οὐδέ ὁ Πατήρ ὑμῶν ἀφήσει τά παραπτώματα
ὑμῶν».
Ματθ. στ΄ 15

«Κύριε, μή θυμηθεῖς τίς ἁμαρτίες
τῆς νεότητάς μου καί τῆς ἐποχῆς πού
βρισκόμουν σέ ἄγνοια».
Ψαλμ. 24, 7

«Οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους,
ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς μετάνοιαν».
Μάρκ. β΄ 17

«Πανευτυχεῖς εἶναι ἐκεῖνοι, τῶν
ὁποίων συγχωρέθηκαν οἱ ἀνομίες καί
σκεπάστηκαν οἱ ἁμαρτίες».
Ψαλμ. 31, 1

«Χαρά γίνεται στόν οὐρανό γιά
ἕναν ἁμαρτωλό πού μετανοεῖ».
Λουκ. ιε΄ 7

Μήν ἀργήσεις νά ἐπιστρέψεις
στόν Κύριο καί μήν ἀναβάλλεις ἀπό
μέρα σέ μέρα τή μετάνοιά σου».
Σοφ. Σειρ. ε΄ 7

«Τά μισά ἀπό τά ὑπάρχοντά μου,
Κύριε, τά δίνω στούς φτωχούς καί, ἄν
κάποιον ἀδίκησα, τοῦ τό ἀνταποδίδω
τετραπλάσιο».
Λουκ. ιθ΄ 8

«Τό νά πέσει κανείς στήν ἁμαρτία
εἶναι ἀνθρώπινο. Τό νά ἐπιμένει στήν
ἁμαρτία εἶναι σατανικό».
Γρηγόριος Θεολόγος

«Τό αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ
Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, μᾶς καθαρίζει ἀπό
κάθε ἁμαρτία».
Α΄ Ἰωα. α΄ 7
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« Ὁ διάβολος μᾶς παρακινεῖ τήν
ἁμαρτία νά τή διαπράξουμε σήμερα,
ἐνῶ τή μετάνοια καί τή σωτηρία μᾶς
πείθει νά τή φυλάξουμε γιά αὔριο».
Μέγας Βασίλειος

«Τρία πράγματα συνιστοῦν τήν
ἀληθινή μετάνοια. Στήν καρδιά συντριβή, στό στόμα ἐξομολόγηση, στή
ζωή διόρθωση».
Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος

«Γλυκύτερα τά δάκρυα τῆς μετάνοιας ἀπό τίς χαρές τῶν θεάτρων».
Ἱερός Αὐγουστῖνος

« Ἡ μετάνοια εἶναι θύρα πού μᾶς
βγάζει ἀπό τό σκοτάδι καί μᾶς εἰσάγει
στό φῶς».
Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος

« Ἡ μετάνοια, ἡ χριστιανική μόρφωση καί ἡ πνευματική ζωή δέν εἶναι
ἔργο μιᾶς ἡμέρας, ἀλλά ἔργο ὁλόκληρης ζωῆς».
π. Σεραφείμ Παπακώστας

«Νά μήν κάνεις πράξεις γιά τίς
ὁποῖες πρόκειται νά μετανοήσεις».
Περίανδρος

« Ἄν πέσεις σέ κάποιο σφάλμα,
νά τό ἀναγνωρίζεις καί νά μετανοεῖς
γι’ αὐτό».
Περίανδρος

«Τό νά μετανοεῖ κάποιος γιά τά
αἰσχρά του ἔργα εἶναι σωτηρία γιά
τή ζωή του».
Δημόκριτος

« Ὁ σοφός ἄνθρωπος δέν πρέπει
νά μετανοεῖ, ἀλλά νά προνοεῖ».
Ἐπίχαρμος

« Ὁ Θεός ἔκανε τή μετάνοια ἀρετή τῶν ἀνθρώπων».
Βολταῖρος

« Ὁ παράδεισος εἶναι γιά τούς μετανοημένους ἁμαρτωλούς. Ἡ κόλαση
γιά τούς ἀμετανόητους».
Λακορντέρ

Οἱ πτώσεις μου πολλές. Εὐδόκησε
ἡ τελευταία πτώση μου νά εἶναι στά
πόδια Σου».
Σφραγίδες, Ποιητική Συλλογή
Ἀθανάσιος Ἰ. Ἀναστόπουλος (†)
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ΤΥΠΟΥ Ε ΡΕΘΙ Σ Μ ΑΤΑ
ΤΟΥ

« Ὕποπτος ὁ ρόλος τοῦ Ρουβίκωνα, πού ἐπιτέθηκε στή ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, 18-01-20).
«Τούς ἐξοργίζει αὐτό πού εἴμαστε», γράφει ἡ ἐφημερίδα πού δέχτηκε
τήν ἐπίθεση τῶν κουκουλοφόρων, «Πατριῶτες, παραδοσιακοί καί χριστιανοί».
Ὅσοι εἴμαστε πατριῶτες, παραδοσιακοί
καί χριστιανοί δέν καμπτόμαστε.
«Στή Σαλαμίνα κρίθηκε ἡ Ἱστορία τῆς Δύσης».
(ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 19-01-20)
Αὐτό ἐπισημαίνουν σοβαροί ἱστορικοί, ἀλλά πόσο καί πῶς τό ἐκτιμοῦν
οἱ πολιτικοί της ἡγέτες;
«Πέταξαν τήν Ἑλλάδα ἔξω ἀπό
τή Διάσκεψη τοῦ Βερολίνου. Μᾶς
ἔχουν πουλήσει οἱ ... σύμμαχοί μας
καί οἱ ... ἑταῖροι μας».
(ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 19-01-20)
Δέν εἶναι ἡ πρώτη φορά καί
ἀσφαλῶς δέν θά εἶναι ἡ τελευταία. Μᾶς
θεωροῦν δεδομένους, διότι οἱ πολιτικοί
μας ἡγέτες ὀφείλουν τήν «καρέκλα»
στήν εὔνοιά τους!
« Ἡ Ἄγκυρα μετά τό Βερολίνο.
Ἀλαζονικοί τόνοι καί νέες προκλήσεις».
(ΤΑ ΝΕΑ, 20-01-20)
Ἑπόμενο εἶναι. Χαϊδεμένο παιδί
τῆς Δύσεως καί τῆς Ρωσίας ἄνετος
συνεργάτης!
«Σύνοδος ΥΠ.ΕΞ. τῶν κρατῶνμελῶν τῆς Ε.Ε.. Συμμερίζονται τήν
ἀνησυχία μας, ἀλλά μᾶς ἔχουν στό
‘περίμενε’».
(ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ, 21-01-20)
Εἴμαστε ὑλικά μικροί. Μήπως εἴμαστε καί ἠθικά μικροί;
«Τροχαῖα. Ἡ Πελοπόννησος
στίς πλέον θανατηφόρες Περιφέρειες».
(ΘΑΡΡΟΣ, 22-01-20)
Θά μείνουν οἱ ἁρμόδιοι στή δια92

πίστωση; Δέν θά ἀναληφθεῖ καμία
ἐκστρατεία γιά τόν περιορισμό τουλάχιστον τοῦ κακοῦ;
«Ἀνάπτυξη 2,6% βλέπει τό ΚΕΠΕ.
Αὔξησις καταγράφεται στίς ἐξαγωγές ἀγαθῶν καί ὑπηρεσιῶν».
(ΕΣΤΙΑ, 23-01-20)
Κάθε βελτίωση στήν ἐξωστρέφεια
τῆς οἰκονομίας τῆς χώρας μας εἶναι ἐπιθυμητή καί ἐλπιδοφόρα. Οἱ ἁρμόδιοι
δημόσιοι φορεῖς πρέπει παντοιοτρόπως
νά τήν ὑποστηρίξουν.
« Ἡ Ἐκκλησία δέν συνηγορεῖ
εἰς τήν ἀφαίρεσιν τοῦ δικαιώματος
ζωῆς ἑνός ἐμβρύου».
(ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ, 24-01-20)
Τό ἔμβρυο εἶναι ἀνθρώπινη ζωή ἐξ
ἄκρας συλλήψεως. Χριστιανοί, κληρικοί
καί λαϊκοί ἔχουμε χρέος νά τό προστατεύουμε!
«Νέος ‘ἀέρας’ στό Προεδρικό
Μέγαρο».
(ΤΟ ΒΗΜΑ, 26-01-20)
Θά εἶναι ἀξιολογικά καλύτερος; Θά
εἶναι ἐθνομηδενιστικός; Ἀπό ποῦ μᾶς
ἔρχεται; Ἀπό τά ξένα κέντρα ἐξουσίας;
Ἴδωμεν.
«Χαμόγελα γιά τήν ἀναβάθμιση
καί νέο 15ετές ὁμόλογο».
(ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, 27-01-20)
Ἡ οἰκονομία πηγαίνει καλά, γι’ αὐτό
τήν ἀναβάθμισε ὁ Οἶκος FITCH, ἀλλά
ἔχουμε ἀνάγκη νά δανειστοῦμε!
«Τό δικαίωμα ζωῆς τοῦ ἐμβρύου
εἶναι ἀπόλυτο!».
(ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, 2901-20)
Ἐσωτερική νομοθεσία καί Διεθνεῖς
Διακηρύξεις προστατεύουν τήν ἀνθρώπινη ζωή. Τό κυοφορούμενο, ἀνθρώπινη
ζωή ἐξ ἄκρας συλλήψεως, δέν προστατεύεται;

Ν. ΠΟΛΊΤΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ

«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΡΝΑ ΑΠΟ ΜΕΣΑ»
Τό ἐνδιαφέρον αὐτό ἔργο τοῦ Ἰάκωβου Καμπανέλλη (1922-2011) παίζεται στό ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ σέ
σκηνοθεσία Χρήστου Σουγάρη.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται στήν Ἀθήνα. Τά πρόσωπα εἶναι
ἀναγνωρίσιμοι συνάνθρωποί μας, τοῦ
κόσμου μας, πού ἀποτελεῖ συνύπαρξη
τοῦ χθές καί τοῦ σήμερα. Ἡ συνάντηση τοῦ παλαιοῦ καί τοῦ νέου κόσμου
πραγματοποιεῖται σ’ ἕνα παλαιό ἀρχοντικό μέ παλαιά ἔπιπλα, πίνακες, πορτραῖτα
καί τόν κῆπο του. Ἐκεῖ ζεῖ ὁ ἡλικιωμένος
Φώτης Ποριώτης, ἕνας ἀπό τούς κληρονόμους τοῦ ἀρχοντικοῦ. Ἀντιστέκεται στήν
τάση πού μεταπολεμικά ἐπικράτησε στήν
Ἀθήνα, νά κατεδαφίζονται καί ἀρχοντικά
μέ ἀρχιτεκτονική ἀξία, γιά νά κτίζονται πολυκατοικίες. Ἀντιστέκεται κυρίως λόγῳ τοῦ
συναισθηματικοῦ δεσμοῦ του μέ τό περιβάλλον καί ἀκόμη ἐπειδή ἔνιωθε ὅτι, ἄν κατεδάφιζε τό ἀρχοντικό, θά πέταγε στόν δρόμο τίς
ψυχές τῶν δικῶν του πού εἶχαν ζήσει ἐκεῖ.
Σέ ἀντίθεση πρός αὐτό τό ἦθος, ὁ ἀνεψιός του, νεαρός δικηγόρος Ἀνδρέας Ποριώτης, ἐγκατεστημένος στό Λονδίνο, πιέζει γιά ἐκποίηση τοῦ ἀρχοντικοῦ. Βρίσκεται
συμβιβαστική λύση μέ τήν ἐμφάνιση τοῦ
ἐπιχειρηματία Χάρη Ἀντωνάκου, ἀντικέρ,
πού προτείνει τή μετατροπή τοῦ σαλονιοῦ σέ παλαιοπωλεῖο. Δέν δυσκολεύεται τό
ἐπιχειρηματικό πνεῦμα νά ἀναγνωρίσει τόν
ἐπωφελῆ συνδυασμό: πίνακες, ἔπιπλα καί
ἄλλα ἀντικείμενα τέχνης σέ ἀρχοντικό περιβάλλον. Ὑποβλητικό γιά πολλούς ὑποψήφιους πελάτες, πού κατά τή διάρκεια τῆς
οἰκονομικῆς ἀναπτύξεως τῆς δεκαετίας τοῦ

1950 ἐπλούτισαν οἰκονομικά καί θέλησαν
νά ἀγοράσουν αἴγλη καί ἀρχοντιά. Καί τό
νεοελληνικό ἐπιχειρηματικό δαιμόνιο δέν
δυσκολεύεται νά προωθήσει καί ἄλλα
ἀντικείμενα μαζί μέ τά γνήσια ἀρχοντικά.
Ἐκτός, ὅμως, ἀπό τήν ἐμπορική ἀξιοποίηση τοῦ ἀρχοντικοῦ ὁ Ἀντωνάκος
καί ἡ γυναῖκα του πραγματοποιοῦν
καί ἕνα ὄνειρό τους νά ἀνέλθουν καί
κοινωνικά, μετά τήν οἰκονομική ἄνοδο. Μισοεγκαθίστανται στό ἀρχοντικό
καί δημιουργοῦν τίς προϋποθέσεις νά τό
ἀποκτήσουν τελικά. Καί ἐνῶ ἡ ἡλικιωμένη
ὑπηρέτρια ἀποχωρεῖ, σεβόμενη τή θέση
της καί προστατεύοντας τό ὄνομα τοῦ

Φώτη Ποριώτη ἀπό τά λόγια τοῦ κόσμου,
ὁ νεόπλουτος Ἀντωνάκος δημιουργεῖ ἄθελά
του τίς προϋποθέσεις νά τόν ἀπατήσει ἡ
γυναῖκα του μέ τόν νεαρό Ποριώτη.
Οἱ ἀξίες ἐκποιοῦνται, ἡ τέχνη γίνεται
ἐμπόρευμα, τό παρελθόν κατεδαφίζεται.
Βουλιάζουμε στή χρησιμοθηρία. Ὁ δρόμος
τῆς «ἀγορᾶς» περνάει μέσα ἀπό τήν ψυχή
μας, τή φτωχαίνει, τήν ἐρημώνει. Αὐτό εἶναι
τό βαρύ τίμημα πού καταβάλλουμε ἀτομικά καί ὡς κοινωνία.
Νίκος Τσιρώνης
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Ἐπίκαιρες

Κου
βέντ
ες

Στίς ἀρχές τοῦ Μαρτίου γίναμε μάρτυρες φρικτῶν γεγονότων στά ἑλληνοτουρκικά
σύνορα, κυρίως στήν περιοχή τοῦ Ἕβρου.
Παρατηρήσαμε ἕναν ἀδίστακτο «σουλτάνο» νά χρησιμοποιεῖ ἀνθρώπινες ψυχές ὡς
ἐργαλεῖα τῆς ἐγκληματικῆς πολιτικῆς του.
Ὡς ἀντίποινα γιά τόν θάνατο Τούρκων στρατιωτῶν στή Συρία, ὁ Πρόεδρος τῆς Τουρκίας
Ἐρντογάν «ἄνοιξε τή στρόφιγγα» τῶν καραβανιῶν τῶν μεταναστῶν πού φιλοξενοῦνται
στή χώρα του καί τούς διοχετεύει πρός τήν
Εὐρώπη, καί στήν πύλη της ἐξ ἀνατολῶν,
τήν Ἑλλάδα μας. Ἡ ἐπίσημη Τουρκική Κυβέρνηση βάζει λεωφορεῖα, ταξί, ἀκόμη καί
στρατιωτικά ὀχήματα, γιά νά μεταφέρει παράνομους μετανάστες στά σύνορα, προκειμένου αὐτοί νά εἰσέλθουν στήν πατρίδα μας!
Σύμφωνα μέ μαρτυρίες καί ἐπίσημες
δημοσιογραφικές πηγές, ἀποστέλλονται
μηνύματα στά κινητά τηλέφωνα τῶν μεταναστῶν- μάλιστα δέ στή γλῶσσα τοῦ καθενόςνά κινηθοῦν πρός τά σύνορα. Δημοσιεύτηκε
ὅτι ἄνοιξαν μέχρι καί τουρκικές φυλακές καί
δόθηκε ἐντολή σέ ἀλλογενεῖς ἐγκληματίες
νά κινηθοῦν ἐπίσης πρός τά σύνορα! Ὑπάρχουν πλάνα μέ Τούρκους στρατιῶτες πού
ἔκοβαν τά συρματοπλέγματα στά σύνορα
ἤ πού καθοδηγοῦσαν ὅλες αὐτές τίς μᾶζες
τῶν ἀνθρώπων νά κατευθυνθοῦν πρός τήν
Ἑλλάδα. Ἐνδεχομένως νά χρησιμοποίησαν
καί χημικά ἤ νά ἔρριξαν πυροβολισμούς, γιά
νά τούς ἐξαναγκάσουν νά κινηθοῦν πρός τήν
κατεύθυνση πού ἤθελαν.
Κάποιοι ἀπό τούς μετανάστες φέρθηκαν
μέ τόν χειρότερο τρόπο πρός τούς Ἕλληνες!
Δέν γίνεται νά θές νά μπεῖς σ’ ἕνα σπίτι,
σέ μιά χώρα καί νά τήν προσβάλλεις! Δέν
γίνεται νά τή βρίζεις, νά πετᾶς ξύλα, πέτρες,
νά ὁρμᾶς στά συρματοπλέγματα, νά ἐκμε94

Ἀκήρυχτος
«πόλεμος»
ταλλεύεσαι μικρά παιδιά, γιά νά «τό παίξεις
θύμα» καί ἀπό τήν ἄλλη νά λές: «κοιτάξτε
τί μᾶς κάνουν οἱ κακοί οἱ Ἕλληνες». Δέν
διώχνουμε ἀνθρώπους ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες!
Ἄλλωστε, οἱ κάτοικοι τῆς Λέσβου προτάθηκαν ἀκόμη καί γιά Νόμπελ Εἰρήνης γιά τή
συμπόνια στούς πρόσφυγες καί μετανάστες.
Ἐδῶ, ὅμως, εἶναι κάτι διαφορετικό! Αὐτοί οἱ
ἄνθρωποι, πού προσπαθοῦν νά εἰσέλθουν
βίαια στή χώρα μας, θά ζήσουν μαζί μας
εἰρηνικά; Θά ἐνταχθοῦν; Δέν εἶναι οἱ σκέψεις
αὐτές ρητορική μίσους, ἀλλά ἁπλές ἀπορίες,
μετά τά φρικτά γεγονότα πού ζήσαμε! Νά
βοηθήσουμε ναί, ἀλλά ὄχι νά ὑποχωρήσουμε
στήν πολιτική πίεσης ἤ εἰσβολῆς! Ἀποροῦμε
πώς ὁρισμένοι ἐγχώριοι παράγοντες μιλοῦν
γιά ἀνοιχτά σύνορα, τήν ὥρα πού ἡ πατρίδα
μας μαστίζεται! Ἡ τακτική τους ἐγγίζει τά
ὅρια τῆς προδοσίας, διότι στέκονται οὐσιαστικά στό πλευρό ἐκείνων πού θέλουν νά
ἁλώσουν τόν τόπο μας! Πρακτικά –ἠθελημένα ἤ ἀθέλητα, δέν ξέρω– ὑπερασπίζονται
τίς ἐνέργειες τῆς γείτονος χώρας.
Ἄλλωστε, πῶς νά ἀντέξει ἡ μικρή Ἑλλάδα τέτοια πλήθη ἀνθρώπων; Πῶς θά τούς
θρέψει; Πῶς θά τούς βρεῖ δουλειά; Γιατί νά
τούς ἀφήσει κι ἐδῶ νά ὑποφέρουν; Καί ὅλοι
αὐτοί οἱ «ἀλληλέγγυοι», πού κόπτονται γιά
τά ἀνθρώπινα δικαιώματα, ποῦ εἶναι τώρα πού
ἡ Ἑλλάδα πονάει καί πρέπει νά βοηθήσουν;
Βρισκόμαστε ἐν ὄψει ἐξελίξεων! Εἶναι
θέμα ἐθνικῆς ὕπαρξης! Πρέπει νά συνασπισθοῦμε οἱ Ἕλληνες! Νά διορθώσουμε
τά λάθη μας! Νά συμπονοῦμε τούς πονεμένους ἀνθρώπους πού βρίσκονται ἕρμαια στά
χέρια «ἁμαρτωλῶν» Κυβερνήσεων, ἀλλά
νά ὑπερασπιστοῦμε καί τόν τόπο μας ἀπό
εἰσβολεῖς! Νά σταθοῦμε πατριῶτες γνήσιοι
μπροστά σ’ αὐτό τόν «ἀκήρυχτο» πόλεμο!
Φώτιος Ρίζος,
Θεολόγος

ΜΕ ΤΟΝ ΦΑΚΟ ΤΟΥ

Λύκειο τῶν Ἑλληνίδων – Παράρτημα Καλαμάτας,
Συλλογή Ἑλληνικῶν Ἐνδυμασιῶν «Βικτωρία Γ. Καρέλια».
Στεγάζεται στήν ὁδό Σταδίου 64, στήν Καλαμάτα
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