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Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α  -  Π Α Ι Δ Ε Ι Α  -  Π Α Τ Ρ Ι Δ Α

Ἁμαρτωλὴ ἡ ψυχή. Ἀλλὰ 
βαθὺς καὶ ὁ πόθος τοῦ λυ-

τρωμοῦ. Καὶ, ὅπως λέει ὁ ποιητής: 
«Βρίσκει ὁ πόθος ὁ ἁγνὸς μέσον νὰ 
κοινωνήσει / μ΄ Ἐκεῖνον ποὖν΄ ὠκε-
ανὸς ἀγάπης / τὴν ἐλπίδα, τὴν ἄσβε-
στη λαμπάδα του / ποὺ δὲν μπορεῖ 
νὰ σβήσει»... Ὁ βαθὺς πόθος τοῦ 
λυτρωμοῦ καὶ ἡ νοσταλγία γιὰ τὴν 
οὐράνια Πατρίδα ἒχουν ὡς ἀποτέ-
λεσμα τὴν σύνθεση τῶν πιὸ πηγαί-
ων καὶ θερμῶν προσευχῶν καὶ μά-
λιστα τῶν «προσευχῶν τῆς μετά-
νοιας».

Ἡ μετάνοια κάνει πολὺ συμπαθη-
τικὸ τὸν ἁμαρτωλό. Ἔχει τὴν δύνα-
μη νὰ ἀνοίγει τὸν οὐρανὸ καὶ νὰ τρα-
βάει σὰν μαγνήτης τὶς θεῖες λυτρωτι-

κές ἀκτίνες. Μέ βάση αὐτὴ τὴν ἀντί-
ληψη ὁ οἰκτίρμων Θεός δέν ἐγκατέ-
λειψε τό πλάσμα Του μέσα στά δά-
κρυά του. Ἐπιζητοῦσε στό παγιδευ-
μένο ἀπό τό προπατορικό ἁμάρτημα 
παιδί Του νά τοῦ μεταδίδει μέ τούς 
προφῆτες Του ἐνθαρρυντικά πα-
ραγγέλματα, πρίν ἀκόμη τοῦ χαρί-
σει τήν πλήρη δωρεά τῆς λυτρώσε-
ώς του. Ἀκοῦμε τὰ θεϊκὰ Του λόγια: 
«Ἰσχύσατε χεῖρες ἀνειμέναι καὶ γό-
νατα παραλελυμένα· παρακαλέσα-
τε οἱ ὀλιγόψυχοι τῇ διανοίᾳ, ἰσχύσα-
τε καὶ μὴ φοβῆσθε». (Ἠσ. λε΄, 3-4) 
(Μετάφρ.: Πάρετε τώρα δύναμη, 
σεῖς μέ τά ἐξασθενημένα χέρια καί 
τά παράλυτα γόνατα. Παρηγορη-
θεῖτε καί πάρετε θᾶρρος, σεῖς, ὀλι-

«....Αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.» 
              (Ματθ. α΄, 21)

Η ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΛΥΤΡΩΤΟΥ

τοῦ Ἀρχιμ. Χριστοδ. Γ. Κωνσταντοπούλου
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γόψυχοι στήν καρδιά. Πάρετε δύ-
ναμη καί μή φοβῆσθε). Φωνὴ στορ-
γικὴ, παρήγορος, ἐλπιδοφόρα.

Ὁ Λυτρωτὴς θὰ προερχόταν 
ἀπὸ τὸ γένος τοῦ Δαυὶδ 

καὶ Ἰεσσαὶ. Τό προφητικό μήνυμα 
πού ἐρχόταν πρίν ἀπό αἰῶνες ἦταν: 
«Ἐξελεύσεται ράβδος ἐκ τῆς ρίζης 
Ἰεσσαὶ καὶ ἂνθος ἐκ τῆς ρίζης ἀνα-
βήσεται καὶ ἀναπαύσεται ἐπ΄ αὐτὸν 
πνεῦμα Θεοῦ, πνεῦμα σοφίας καὶ 
συνέσεως, πνεῦμα βουλῆς καὶ ἰσχύ-
ος, πνεῦμα γνώσεως καὶ εὐσεβείας^  
καὶ ἔσται δικαιοσύνῃ ἐζωσμένος τὴν 
ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ἀληθείᾳ εἱλημέ-
νος τὰς πλευρὰς... Ἐπ΄ αὐτῷ ἔθνη 
ἐλπιοῦσι». (Ἠσ. ια΄, 1-2, 5, 10) (Με-
τάφρ.: Ἀπό τήν γενεαλογική ρίζα 
τοῦ Ἰεσσαί θά φυτρώσει κλωνάρι 
καί ἀπό τή ρίζα αὐτή θά ἀναβλαστή-
σει ἂνθος. Στόν ἀπόγονο αὐτό τοῦ 
Ἰεσσαί θά ἐπαναπαύεται τό Πνεῦμα 
τοῦ Θεοῦ, Πνεῦμα σοφίας καί συ-
νέσεως, Πνεῦμα ὑγιοῦς θελήσεως 
καί ἰσχύος, Πνεῦμα γνώσεως καί 
εὐσεβείας... αὐτός θά ἒχει ζωστεῖ τή 
μέση του μέ τήν ζώνη τῆς δικαιοσύ-
νης. Μέ τήν εἰλικρίνεια δέ καί τήν 
φιλαλήθεια θά ἒχει περικαλύψει τίς 
πλευρές του... Ὁ Μεσσίας θά ἐμφα-
νιστεῖ ὡς ἂρχοντας τῶν ἐθνῶν, θά 
εἶναι μέγας κατά τήν ἀρετή καί τήν 
δύναμη, ὣστε τά ἒθνη θά στηρίξουν 
σ΄ αὐτόν τίς ἐλπίδες τους.) Ὁ προ-
φήτης Ἠσαΐας μὲ ὅλη τήν ψυχική 

του ἐνάργεια εἶδε ἐν ἁγίῳ πνεύματι 
νά σαρκώνεται ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ καί 
ἒντονα διακήρυξε: «Παιδίον ἐγεννή-
θη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ 
ἀρχὴ ἐγεννήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ. 
Καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγά-
λης Βουλῆς ἄγγελος, θαυμαστὸς 
σύμβουλος, Θεὸς ἰσχυρός, ἐξουσι-
αστής, ἄρχων εἰρήνης, Πατὴρ τοῦ 
μέλλοντος αἰῶνος». (Ἠσ. θ΄, 6) (Με-
τάφρ.: Θά γεννηθεῖ γιά μᾶς παιδί-
ον, καί (τό παιδί) ὁ υἱός αὐτός θά 
δοθεῖ σέ μᾶς. Ἡ ἀρχή καί ἡ ἐξου-
σία του ὑπάρχει ἀπ΄ ἀρχῆς ἐπάνω 
στούς ὢμους του καί θά καλεῖται τό 
ὂνομά του ἀγγελιαφόρος τῆς μεγά-
λης βουλῆς τοῦ Θεοῦ. Θαυμαστός 
σύμβουλος, Θεός ἰσχυρός, ἐξουσι-
αστής, ἀρχηγός τῆς εἰρήνης, πατήρ 
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.) 

Ἡ ἐναργής αὐτή προφητεία, 
μὲ τὸ ἴδιο δογματικὸ νό-

ημά της, ἐπαναλήφθηκε ἀπό τόν 
ἀρχάγγελο Γαβριὴλ πρὸς τὴν παρ-
θένον Μαρία: «Εὗρες χάριν παρὰ 
τῷ Θεῷ. Καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γα-
στρί καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. Οὗτος ἔσται 
μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται 
καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
θρόνον Δαυίδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ 
βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς 
τοὺς αἰῶνας καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ 
οὐκ ἔσται τέλος». (Λουκ. α΄, 30-33) 
(Μετάφρ.: Ὁ Θεός σέ ἒκρινε ἂξια 
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νά δεχτεῖς τήν ἐξαιρετική εὒνοια καί 
χάρη του. Καί νά ποιά εἶναι ἡ ἐξαι-
ρετική χάρη: Θά συλλάβεις στήν 
κοιλία σου καί θά γεννήσεις υἱό καί 
θά τοῦ δώσεις τό ὂνομα «Ἰησοῦς». 
Αὐτός θά εἶναι μεγάλος καί λόγῳ 
τῆς ἁγιότητος καί λόγῳ τοῦ ἀξιώμα-
τός του. Κι ἐνῶ μέ τήν ἐνανθρώπη-
σή του θά γίνει τέλειος ἂνθρωπος, 
θά ἀναγνωρισθεῖ ὃτι εἶναι ὁ υἱός 
τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι ὑψηλότερος 
κι ἀνώτερος ἀπό ὃλα καί ἐξουσιά-
ζει τά πάντα. Καί θά τόν ἀνυψώσει 
Κύριος ὁ Θεός καί ὡς ἂνθρωπον. 
Θά τοῦ δώσει τόν θρόνο τοῦ προ-
πάτορά του Δαβίδ. Καί θά βασιλεύ-
σει αἰώνια ὡς ἀθάνατος καί παντο-
τινός ἀρχιερέας καί βασιλιάς στούς 
πιστούς ὃλων τῶν γενεῶν, οἱ ὁποῖοι 
θά ἀποτελοῦν τήν πνευματική καί 
ἀληθινή οἰκογένεια τοῦ Ἰακώβ καί ἡ 
βασιλεία του δέν θά ἒχει τέλος, θά 
εἶναι ἀτελείωτη καί παντοτινή, ἐπει-
δή θά εἶναι θεϊκή.)

Οἱ ἒξοχες χριστολογικές προ-
φητεῖες διά τῶν ὁποίων συ-

ναρμολογεῖται ἡ θεανδρικὴ προ-
σωπικότητα τοῦ Κυρίου πρὶν γεν-
νηθεῖ, ὑπῆρξαν θεῖες ἀποκαλύψεις 
καὶ μπορεῖ νὰ πεῖ κανεὶς πώς εἶναι 
ἕνα θαῦμα ποὺ ζαλίζει τὰ μυαλὰ τῆς 
ἀρνητικῆς κριτικῆς. Γιατί τὰ πρόσω-
πα τῶν Προφητῶν ὑπῆρξαν. Εἶναι 
πρόσωπα ἱστορικὰ καὶ ὄχι φαντα-
στικὲς συλλήψεις. Εἶναι ἠθικῶς ἀδι-

άβλητα καί διαλεγμένα ἀπὸ τὸν Θεὸ 
γιὰ νὰ ἐξαγγέλλουν τὶς βουλές Του. 
Ὅλες αυτές οἱ προφητεῖες ἐπαλη-
θεύθηκαν στὸ πρόσωπο τοῦ Κυρί-
ου. Κάθε ἀμερόληπτος μελετητής 
μένει κατάπληκτος μπροστὰ στὸ μυ-
στήριο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς 
τὸ πλάσμα Του. Αὐτὴ ἡ θεία κένω-
ση, ἡ ἀσύγχυτη καὶ ἄτρεπτη ἕνωση 
τῆς θεότητας μὲ τὴν ἀνθρωπότητα, ἡ 
ἐκλογὴ τῆς Παρθένου καὶ τῆς φάτ-
νης ὡς θρόνου χερουβικοῦ καὶ θε-
ϊκοῦ ἀνακλίντρου κρατάει τὴν καρ-
διὰ κάθε πιστοῦ σὲ θρησκευτικὴ 
ἔξαρση. Τὴν κρατάει σὲ ἓνα δέος, 
σὲ μιὰ μεταρσίωση σὰν αὐτὴ ποὺ 
ἔζησε ὁ προφ. Ἠσαΐας, ὅταν εἶδε 
τὸν Θεὸν σωματούμενον ὀκτακόσια 
χρόνια πρὶν γεννηθεῖ καὶ ἀνωμολο-
γοῦσε: «ὦ τάλας ἐγώ, ὅτι κατανένυγ-
μαι ὅτι ἄνθρωπος ὢν καὶ ἀκάθαρτα 
χείλη ἔχων, ἐν μέσῳ λαοῦ ἀκάθαρ-
τα χείλη ἔχοντος ἐγὼ οἰκῶ καὶ τὸν 
βασιλέα Κύριον Σαβαὼθ εἶδον τοῖς 
ὀφθαλμοῖς μου». (Ἠσ. στ΄, 5) (Με-
τάφρ.: Ταλαίπωρος ἐγώ, ἒχω συ-
γκλονιστεῖ ὁλόκληρος, γιατί, ἐνῶ 
εἶμαι ἁμαρτωλός καί ἒχω ἀκάθαρ-
τα χείλη καί κατοικῶ ἀνάμεσα σέ 
λαό πού ἒχει ἐπίσης ἀκάθαρτα χεί-
λη, ἰδού ὃτι ἐγώ ὁ ἀνάξιος εἶδα μέ 
τά μάτια μου τόν Βασιλέα καί Κύρι-
ον τῶν δυνάμεων.)

Τὸ μυστήριον τῆς ἐνσάρκου 
Οἰκονομίας τοῦ Σωτῆρος 
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ὑπερβαίνει τὴν ἀνθρώπινη κατάλη-
ψη. Εἶναι ἕνα γεγονὸς ποὺ μονά-
χα μὲ τὸ μυαλὸ τῆς πίστεως μπορεῖ 
νὰ τὸ κατανοήσει κανεὶς καὶ μάλιστα 
τότε ποὺ ψυχικὰ θὰ προδιατεθεῖ, ξε-
κινώντας ἀπὸ τὸν ἐλεεινὸ ἑαυτό του.

Ἡ ἀλήθεια ποὺ θὰ ἁπλωθεῖ 
σὰν φῶς στὰ μυαλὰ καὶ 

στὶς καρδιὲς τῶν ἀνθρώπων δὲν ση-
μαίνει γνώση πολλῶν πραγμάτων. 
Εἶναι βροχὴ ποὺ πέφτει ἀπὸ τὸν 
θρόνο τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ἕνα οὐράνιο 
φῶς μὲ τὴν καθαρτικὴ δύναμη τοῦ 
μυστηρίου πού ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ μὲ 
τὴν διάνοια γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει νὰ 
γνωρίσουμε τὸν «ἰσχυρόν Θεόν», 
ποὺ ντύθηκε τὸν δερμάτινο ἀνθρώ-
πινο χιτώνα καὶ χώρεσε στὴν παρ-
θενικὴ μήτρα, ποὺ γεννήθηκε στὴ 
σπηλιὰ, ποὺ δέχθηκε γιὰ στρῶμα 
Του τὰ ἄχυρα, ποὺ τύλιξε τὸ πανά-
χραντο σῶμα Του μὲ ἐκεῖνα τὰ φτω-
χικὰ ράκη, ποὺ ἔγινε πρόσφυγας 
στὴν Αἴγυπτο, ποὺ ἔζησε σὰν μα-
ραγκὸς ὑπάκουος κάτω ἀπὸ τὴν κη-
δεμονία τοῦ δικαίου Ἰωσὴφ (Λουκ. 
β΄, 51). Καὶ τὸ φῶς αὐτὸ τῆς ἀλήθει-
ας τοῦ Χριστοῦ ἔρχεται σὲ ἐπαφὴ 
ὄχι μονάχα μὲ τὸ μυαλό μας, γιὰ νὰ 
διώξει τὴν πλάνη, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν 
καρδιά μας. Γιατί ἡ καρδιὰ εἶναι ἡ 
ἕδρα τῶν ἁγιοτέρων συναισθημά-
των (ἀλλὰ καὶ τῶν ἀκαθαρτoτέρων). 

Πέρασαν ἀπὸ τὸ οὐράνιο ἐκεῖνο 
μήνυμα τῆς νύχτας τῶν Χριστουγέν-
νων δυὸ χιλιάδες περίπου χρόνια 
καὶ ζωηρὰ στούς πιστούς ἀκούγεται 
ὁ ὕμνος τῶν ἀγγέλων ποὺ ἁπλώθη-
κε ἐπάνω στὸ σπήλαιο τῆς Βηθλε-
έμ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ 
γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία». 
Ἀκούγεται, ἀλλά χωρὶς νὰ ἑνωθοῦν 
ἠθικά οἱ καρδιὲς ὅλων τῶν ἀνθρώ-
πων καί χωρὶς νὰ ἐπικρατήσει ἡ 
ἀγάπη καὶ ἡ εἰρήνη στὸν κόσμο. 
Τὸ ὑλιστικὸ πνεῦμα καὶ ὁ ὀλέθριος 
εὐδαιμονισμὸς ἐπιβραδύνουν τὴν 
ἐπικράτηση τοῦ πνεύματος τῆς χρι-
στιανικῆς ἀγάπης, μὲ ἀποτέλεσμα 
τὴν σύγχυση καὶ τὴν τάση πρὸς τὸν 
μηδενισμὸ καὶ τὴν αὐτοκαταστρο-
φή.  Ὅμως τελικὰ -ἐμεῖς τό πιστεύ-
ουμε- οἱ δυνάμεις τοῦ σκότους θὰ 
συντριβοῦν, τὰ πάθη, ποὺ διχάζουν, 
θὰ ξεριζωθοῦν καὶ θὰ ἐπικρατήσει 
ἡ εἰρήνη, γιατί τὸ θέλει τὸ Βρέφος 
τῆς Βηθλεέμ, ὁ πανάσπιλος Υἱός τῆς 
Παρθένου, ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ 
τῆς εἰρήνης.

Χριστούγεννα. Ἂς δρασκελί-
σουμε ψυχικὰ στὸ σπήλαιο 

τῆς Βηθλεὲμ καὶ γονατιστοὶ ἂς προ-
σφέρουμε εὐλαβικά τὴν καρδιά μας 
ὃπως ἂλλοτε οἱ Μάγοι πρόσφεραν 
μέ ταπείνωση καί εὐλάβεια τά δῶρα 
τους.

Η ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΛΥΤΡΩΤΟΥ
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Οἱ σημερινοὶ λεγόμενοι 
Ἕλληνες τὴν ἐλεύθερη καὶ 

ἐνάρετη ἐκείνη Πολιτεία τὴν κατά-
ντησαν ἕνα διάτρητο σύστημα / πολί-
τευμα χασμωδίας ὅπου μιὰ γραφειο-
κρατία, σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες της φαί-
νεται, μὲ κάποιον τρόπο ἐξαγορά-
ζεται ἀπὸ ἕναν λαὸ ποὺ ἐξαγοράζει 
γιὰ νὰ «τὰ καταφέρει», γιὰ νὰ «τὰ βο-
λέψει», γιὰ νὰ ἐξασφαλίσει ἀδίστα-
κτα μιὰν ἄνεση ὑλικὴ ποὺ φέρει ὅλα 
τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τοῦ 
πλούτου τῶν ἡγεμονίσκων τῶν βαρ-
βαρικῶν Αὐλῶν πού μᾶς περιγρά-
φουν ἀρχαῖοι Ἕλληνες συγγραφεῖς. 

Οἱ περισσότεροι κάτοικοι τῆς 
Ἑλλάδας σήμερα, οἰστρηλατημέ-
νοι μὲ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸ μεγαλύ-
τερη ὑλικὴ εὐμάρεια, ὀνειρεύονται, 
ὑπερβαίνοντας τὶς ἀμετάθετες βα-
σικὲς ἀρχὲς ἑνὸς ὑγιοῦς δημοκρατι-
κοῦ πολιτεύματος, πῶς θὰ ὑπερκερά-
σουν ἢ θὰ παραβιάσουν, ἢ θὰ ἀγνο-
ήσουν τοὺς νόμους ποὺ τοὺς ἐμποδί-
ζουν νὰ «τὰ καταφέρουν» καὶ νὰ «τὰ 
βολέψουν», πῶς νὰ κατορθώσουν νὰ 
ἐπιβάλουν τὴν ἐγωιστική τους ἀξίω-
ση, χρησιμοποιώντας τὴν κρατικὴ 

μηχανὴ ὡς ὑπάλληλό τους. Καὶ ὅπου 
ὑπάρχει φραγμός, ὅπου παρουσιά-
ζεται ἀντίσταση, ἐκεῖ παρεμβαίνει ἡ 
ἀδίσταχτη, ἀδυσώπητη γιὰ τὴν νάρ-
κωση τῆς ἠθικῆς -καὶ τῆς ἐθνικῆς- 
συνείδησης ἐξαγορά. Μηχανεύονται 
καὶ συχνὰ κατορθώνουν καὶ ἐξαγο-
ράζουν τὰ ὄργανα τοῦ Κράτους, σὲ 
ὅποια κλίμακα καὶ ἂν λειτουργοῦν 
αὐτά, γιὰ νὰ δημιουργηθεῖ ἕνας 
ἁμαρτωλὸς χορὸς ἐξαγοραζόντων, 
ἐξαγοραζομένων ποὺ καὶ αὐτοὶ μὲ τὴ 
σειρὰ τους ἄλλους ἔρχονται νὰ ἐξα-
γοράσουν, ὥστε ὅλοι νὰ κερδίσουν, 
ὅλοι τους «νὰ ὠφεληθοῦν» καὶ μόνο 
ἡ Πατρίδα νὰ χάσει. Ποιὸς ὅμως σή-
μερα δίνει σημασία στὴν Πατρίδα;

Κάθε τόσο μᾶς πληροφοροῦν 
τὰ μέσα εὐρείας δημοσιότη-

τας ποὺ σὲ ὅλες τὶς περιοχὲς τῆς δη-
μόσιας ζωῆς, ἀκόμη καὶ στὶς ὑψηλές, 
παρουσιάζονται ἁλυσιδωτὰ κρού-
σματα ἐξαγορᾶς / διαφθορᾶς, για-
τί οἱ Ἕλληνες σήμερα ἐλαύνονται 
ἀπὸ τὴν ἀχαλίνωτη δίψα τῆς ἀπόκτη-
σης ὅλο καὶ περισσοτέρων ὑλικῶν 
ἀγαθῶν, ὅλο καὶ ὑψηλότερου βαθ-
μοῦ ὑλικῆς εὐμάρειας, μηδενιστὲς 

τοῦ Κώστα  Ε. Τσιρόπουλου
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σὲ ὅλους τούς ἄλλους τομεῖς, ἰδίως 
στοὺς τομεῖς τοῦ πνευματικοῦ πολι-
τισμοῦ, ἐγωιστὲς μέχρι συνειδησι-
ακοῦ πνιγμοῦ, ἕτοιμοι νὰ πάρουν 
ὅσα δὲν τοὺς ἀνήκουν, νὰ ἀπολαύ-
σουν χωρὶς νὰ πληρώνουν, νὰ χαί-
ρονται ἀδικώντας τὸν διπλανό τους 
καὶ νὰ εὐδαιμονοῦν καταφρονώ-
ντας τὸ Ἔθνος, ἀγνοώντας τὴν Πα-
τρίδα, ἀδιαφορώντας ποὺ ἔτσι βυθί-
ζουν στὴν πλήρη ἀνυποληψία τοὺς 
θεσμοὺς καὶ ὁλόκληρο τὸ δημοκρα-
τικὸ Πολίτευμα, ζώντας μέσα σ΄ ἕνα 
Κράτος-φάντασμα, μὲ ξεχαρβαλω-
μένη τὴ μηχανὴ του, ἐκτεθειμένο σὲ 
πολλαπλὲς ἀπειλές, ἐξαγοράζοντας 
τοὺς ἄλλους καὶ ἐξαγοραζόμενοι 
ἄνετα ἀπὸ αὐτούς... Ὑπάρχει πιὰ φα-
νερὴ στὸν τόπο μιὰ ἐπίμονη τάση γιὰ 
τὴ δημόσια ἁμαρτία, ξεκινώντας ἀπὸ 
τὴ θανάτωση τῆς ἀτομικῆς συνείδη-
σης, φτάνοντας στὴν ἐξουθένωση 
τῆς συλλογικῆς, τῆς ἐθνικῆς συνεί-
δησης καὶ καταλήγοντας στὴν ἐγω-
κεντρική, δεσποτικὴ καταφρόνηση 
ὅλων τῶν νόμων ποὺ ὀργανώνουν 
καὶ στηρίζουν τὸ πολίτευμα.

Ἐξαγοράζουν καὶ ἐξαγορά-
ζονται, ὥστε οἱ κρατικοὶ λει-

τουργοί, ἔχοντας κάποτε στ΄ ἀκάθαρ-
τα χέρια τους πανίερους θεσμοὺς 
τῆς Δημοκρατίας, νὰ μὴν κάνουν τὸ 
καθῆκον τους. Ἐξαγοράζονται ἄλλο-
τε γιὰ νὰ ἔχουν, ἄλλοτε γιὰ νὰ μὴν 
ἔχουν συνείδηση... Ἀλλὰ νὰ ἔχουν 

σπίτια, αὐτοκίνητα, προκλητικὲς ἀνέ-
σεις ποὺ δὲν στηρίζονται στὸν μισθό 
τους...

Βυθισμένοι μέσα σὲ τόσες 
ἁμαρτίες, φανερὲς πιὰ ἀπὸ 

ὑλικὰ ἀγαθά, ἀνέσεις καὶ προνόμια 
ποὺ ἀποκτήσαμε χωρὶς καθόλου νὰ 
μᾶς ἀνήκουν, δραπέτες μιᾶς τυραν-
νικῆς στὶς ἀξιώσεις της Ἱστορίας, βι-
αστὲς ἑνὸς πολιτεύματος ποὺ κά-
ποιοι τὸ ὀνειρεύτηκαν καὶ τὸ ἐπλή-
ρωσαν ἁδρά, ἀξιοθρήνητοι ἠθικὰ 
ἡγεμονίσκοι, κορδακιζόμενοι, γιὰ 
τὰ λεφτά μας, γιὰ τὰ σπίτια μας καὶ 
τ΄ αὐτοκίνητά μας, ἀλλὰ διαβάτες καὶ 
ποτὲ κάτοικοι τοῦ κόσμου αὐτοῦ, πῶς 
θὰ τολμήσουμε φέτος νὰ ἀτενίσουμε 
τὶς ὁλόφωτες ἐκεῖνες σκιὲς τῶν τιμί-
ων Ἑλλήνων ποὺ πίστεψαν καὶ ἔπε-
σαν γιὰ νὰ σταθοῦμε ὅλοι ἐμεῖς, ὁ 
ἁμαρτωλὸς λαός, ὁ πολλαπλά ὑπό-
δικος; Μᾶς ἀπωθοῦν, μᾶς διώχνουν, 
μᾶς ἀρνοῦνται, μᾶς ἀποστρέφονται...
Ὅσοι, λίγοι, συντηροῦν κάποιο φῶς, 
γλώσσα φτενὴ μέσα τους, δὲν προσ-
δοκοῦν παρὰ μὲ κάποιο θαῦμα, κα-
τερχόμενος ὁ Ἀρχάγγελος Μιχαὴλ 
νὰ ἐπιπέσει ἐπάνω στὸ ἁμαρτωλὸ 
σῶμα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας νὰ 
θερίσει τοὺς ἁμαρτωλούς, τοὺς ἀμε-
τανόητους, τοὺς ἐξαγοράζοντες καὶ 
ἐξαγοραζόμενους ἡγεμονίσκους 
μιᾶς παραλυμένης κοινωνίας καὶ νὰ 
καθαρίσει τὸν τόπο μήπως καὶ ξανα-
γίνει Ἑλλάδα...
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Στὴν ἐξέγερση τοῦ Γένους

Ἀπ' τὰ προηγούμενα τοῦ 1820 
χρόνια, στρέφει πρῶτος τὰ ἐνδι-

αφέροντά του πρὸς τὸ Μεσολόγγι ὁ 
Ἀλῆ-Πασᾶς τῶν Ἰωαννίνων. Ἐν ὄψει 
τότε τῆς σύγκρουσής του μὲ τὸ Σουλτά-
νο καὶ τὴν Ὑψηλὴ Πύλη, βρίσκει συμ-
φέρουσα διέξοδο μόνο πρὸς τὸ Με-
σολόγγι. Ἔτσι νόμιζε ὅτι θὰ μποροῦσε 
νὰ διασωθεῖ. Ἀπὸ τὴν Ἀνατολὴ περί-
μενε τὰ Σουλτανικὰ στρατεύματα καὶ 
τὴ σύγκρουση. Βόρεια πρὸς τὴν Ἀλβα-
νία δὲν ὑπῆρχε προοπτικὴ σωτηρίας. 
Ἦταν ἀπροσπέλαστη περιοχή. Δυτικὰ 
πρὸς τὸ Ἰόνιο κυριαρχοῦσε ἡ Εὐρωπα-
ϊκὴ Ἀγγλικὴ ἐξουσία. Μόνη ἐλπίδα ἦταν 
τὸ περιζήτητο Μεσολόγγι, ὡς σημαντικὸ 
πέρασμα. Ἦταν σύνδεσμος Βορᾶ καὶ 
Νότου. Ἦταν κλειδί!..  

Ἡ ἐξέγερση 

Τὸ Μεσολόγγι γνώριζε ἀπὸ νωρὶς 
καλά τή θέση του καὶ τὶς δυνατό-

τητές του σὲ μία διαφαινόμενη καθολικὴ 

ἐθνικὴ ἐξέγερση. Πρῶτο στὰ γράμματα, 
τὴ διανόηση, τὴν κουλτούρα καὶ τὴ λό-
για προσφορά, πρῶτο καὶ στὴ δυναμική 
τῆς ἐξέγερσης. Προτοῦ νὰ συμπληρω-
θεῖ δίμηνο ἀπὸ τὴν ἔκρηξη τῆς Ἐπανά-
στασης, τὸ Μάρτιο τοῦ 1821, ἦρθε καὶ ἡ 
δική του ὥρα. Κήρυξε τὴ δική του Ἐπα-
νάσταση καὶ ὕψωσε ἀπὸ τὶς πρῶτες Πό-
λεις τὴ Σημαία τῆς ἀνεξαρτησίας στὶς 20 
Μαΐου 1821, διώχνοντας τὴν Τούρκικη 
φρουρά. Ἀπὸ τότε μπῆκε μὲν στὸ στό-
χαστρο τῶν Ὀθωμανῶν μὲ ἀλλεπάλλη-
λες ὀχληρὲς παρεμβάσεις, χωρὶς ποτὲ 
ὅμως νὰ ἐνοχληθεῖ βάσιμα. Τούρκικο 
ποδάρι δὲν ξαναπάτησε στὸ Μεσολόγγι 
μέχρι τὴ μεγαλειώδη Ἔξοδο τὸν Ἀπρί-
λη τοῦ 1826. Τότε ποὺ ἡ σκλαβιὰ ζοῦσε 
τὸ λυκόφως της. 

Ἔτσι, μὲ τὴν ἀπομάκρυνση τῶν 
Ὀθωμανῶν δόθηκε εὐκαιρία στοὺς κα-
τοίκους νὰ ὀργανώσουν τὴ Διοίκηση τῆς 
Πόλης καὶ τὴν ἄμυνα γιὰ ὁποιεσδήποτε 
προσβολές. Ἦταν ὅμως καὶ παρέμεινε 
τὸ περιζήτητο καὶ συχνὰ πυκνὰ ὀχλού-
μενο ἀπ' τὴν Τουρκιά. Μικροεπεμ-
βάσεις ἄτακτων μικρο-ὁμάδων Ὀθω-

τοῦ Ν. Σπ. Βούλγαρη, 
Καθηγητῆ - Συγγραφέα
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μανῶν ἀντιμετωπίζονταν ἀκαριαῖα καὶ 
μὲ ἐπιτυχία. Οἱ Σουλιῶτες, ἔμπειροι πο-
λεμιστὲς ποὺ εἶχαν καταφύγει στὸ Με-
σολόγγι, μαζὶ μὲ τούς ντόπιους Καπετα-
ναίους καὶ Προεστούς, ἐπικουρούμενοι 
καὶ ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο Ρωγῶν Ἰωσὴφ 
καὶ ὁλόκληρο τὸν εὐλαβῆ Κλῆρο, ἀνα-
λαμβάνουν τὴν ὅλη πολεμικὴ ὀργάνω-
ση. Μαζὶ ἐκπαιδεύουν καὶ τὸ λαὸ στὴν 
ἀντιμετώπιση παντὸς κινδύνου. Ὅλοι 
ἑτοιμοπόλεμοι, ὁ καθένας μὲ τὸν τρό-
πο του. Ταυτόχρονα συνεργάζονται 
ἁρμονικὰ μὲ τὶς Ἐπαναστατημένες δυ-
νάμεις τοῦ Μοριᾶ καὶ ἄλλων περιοχῶν. 
Ὅλη αὐτὴ ἡ κατάσταση κράτησε περί-
που ἑνάμιση χρόνο. Ἡ τουρκιὰ ὅμως 
βρυχᾶται. Δὲν θέλει νὰ ἀποδεχθεῖ ὅτι 
ὅλοι οἱ λαοί, μετὰ τὴ Γαλλικὴ ἐπανάστα-
ση, δικαιοῦνταν καὶ ζητοῦσαν αὐτοδιά-
θεση καὶ λευτεριά.

 Ἡ Πρώτη πολιορκία

Τὸ 'ξωπέταγμα τῆς Τούρκικης 
φρουρᾶς ἀπὸ τὴν «Πόλη τοῦ 

νεροῦ» δὲν μποροῦσε νὰ τὸ ξεχάσει 
τὸ Σουλτανᾶτο. Ἑνάμιση χρόνο ὅμως 
χρειάστηκε ἡ παντοδύναμη Ὀθωμανικὴ 
Αὐτοκρατορία νὰ ἀνασυνταχθεῖ καὶ νὰ 
δράσει κατὰ τοῦ μικροῦ Μεσολογγί-
ου. Μαζεύει ἐπίλεκτες δυνάμεις μὲ δε-
κάδες χιλιάδες στρατοῦ καὶ ἑτοιμάζε-
ται, μὲ διπλωματικὴ καὶ πολιτικὴ, στρα-
τιωτικὴ προετοιμασία, νὰ ἐπιτεθεῖ κατὰ 
τοῦ Μεσολογγίου. Πίστευαν οἱ στρατάρ-
χες - πασάδες ὅτι ἡ ἀνακατάληψη τοῦ 

Μεσολογγίου θὰ γονάτιζε τὴν ὅλη ἐξέ-
γερση. Δὲν προσπάθησαν ὅμως μόνο 
μία φορά. Τρεῖς πολιορκίες ὑπέμεινε 
καὶ ἀντιμετώπισε τὸ μικρὸ Μεσολόγγι. 
Τρεῖς φοβεροὺς αἱμοβόρους πασάδες 
ἀντιμετώπισε καὶ ταπείνωσε. Ἡ πρώτη 
ὅμως πολιορκία εἶχε μία ἰδιαιτερότη-
τα. Αὐτὴ σημάδεψε τὸ μέλλον τοῦ Με-
σολογγίου. Προετοίμασε καὶ γιγάντωσε 
μία πρωτόγνωρη ἑνότητα λαοῦ, ἀρχό-
ντων, προεστῶν καὶ στρατευμένων. Δι-
καίωσε τὴν ὅλη Ἐπανάσταση. 

Ἐπικεφαλῆς τῆς Στρατιᾶς ἐπιλέ-
γεται γιὰ τὴν πρώτη πολιορκία ὁ τρο-
μερὸς πολεμιστής, ἔμπιστος τοῦ Σουλ-
τάνου, ὁ αἱμοσταγὴς καὶ σκληρὸς Τουρ-
καλβανὸς Ὀμὲρ-Βρυώνης. Εἰδικῶς γιὰ 
τὸ μικρὸ Μεσολόγγι, ἐκεῖνος ζήτησε 
τὴ συνεργασία καὶ τοῦ ἄλλου αἱμοβό-
ρου πασᾶ, τοῦ Κιουταχῆ, ποὺ προερ-
χόταν ἀπὸ τοὺς Γενίτσαρους. Οἱ χιλιά-
δες ἐμπειροπόλεμοι τῆς Στρατιᾶς ξε-
κίνησαν ἀπὸ τὴν Ἤπειρο τὸ καλοκαί-
ρι τοῦ 1822 γιὰ τὸ Μεσολόγγι. Ἔγκαι-
ρα ἐξουδετέρωσαν τοὺς Ὁπλαρχηγοὺς 
τοῦ Ξηρομέρου καὶ τοῦ Βάλτου καὶ στὶς 
ἀρχὲς τοῦ Ὀκτωβρίου ἔφτασαν ἔξω ἀπὸ 
τὸ Μεσολόγγι καὶ ἀρχίζουν τὴν πολιορ-
κία του ἀπὸ 25 Ὀκτωβρίου 1822. Δὲν 
τόλμησαν νὰ ἐπιτεθοῦν κατὰ μέτωπο, 
φοβούμενοι τὶς ἀπώλειες τοῦ στρατοῦ. 
Πολιόρκησαν γιὰ μῆνες μία ἀνοχύρω-
τη Πόλη ποὺ διέθετε ἐλάχιστα, ὑποτυ-
πώδη καὶ ἐκ τῶν ἐνόντων ὀχυρωματικὰ 
ἔργα. Ἡγοῦνταν στὴν Πόλη ὁ διπλωμα-
τικὸς Ἀλέξανδρος Μαυροκορδᾶτος, βο-
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ηθούμενος ἀπὸ τοὺς πολεμιστὲς Μᾶρκο 
Μπότσαρη καὶ Κίτσο Τζαβέλλα μὲ ἐλά-
χιστους ὁπλοφόρους. Σὲ ἐνίσχυση τῶν 
πολιορκητῶν πρόθυμα κατέφθασε καὶ 
ὁ Γιουσοὺφ-Πασᾶς τῶν Πατρῶν μὲ τὸ 
στόλο του.

Ἡ διχογνωμία στὸ στρατόπεδο τῶν 
πολιορκητῶν ὡς πρὸς τὸν τρόπο ἐπέμ-
βασης ἔδωσε τὴν εὐκαιρία στοὺς Ἡγέ-
τες τῆς Πόλης νὰ ξεκινήσουν ἀτέρμονες 
συνομιλίες, πλαστὲς, περὶ δῆθεν παρά-
δοσης τῆς Πόλης. Διαπραγματευτὴς 
ἀνέλαβε ὁ εὐφυέστατος Μᾶρκος Μπό-
τσαρης. Σκοπὸς ἦταν νὰ κερδηθεῖ χρό-
νος, ὥστε νὰ προφτάσει ἡ βοήθεια ποὺ 
ζητήθηκε ἀπὸ τὴν Πελοπόννησο καὶ 
τὰ Νησιά. Μὲ διπλωματικὰ τεχνάσματα 
ἐπιτυγχάνεται ἡ διέγερση ἀντιζηλίας με-
ταξὺ τῶν πασάδων. Στὸ μεταξὺ, ἀπὸ 8ης 
Νοεμβρίου καταφθάνουν στὸ Μεσολόγ-
γι ὑδραιο-σπετσιώτικα πλοῖα μὲ ἱκανοὺς 
καὶ ἄξιους ἡγέτες καὶ ἱκανὸ ἀριθμὸ πο-
λεμιστῶν. Τὸ παρών ἔδωσαν ὁ Πετρό-
μπεης Μαυρομιχάλης, ὁ Ἀνδρέας Ζαΐ-
μης καὶ ὁ Κανέλλος Δεληγιάννης μαζὶ 
καὶ μὲ Ὁπλαρχηγοὺς τῆς Δυτικῆς Στε-
ρεᾶς. Ἦταν αὐτὴ μία σύναξη ποὺ ση-
μάδεψε τὴν ἑνότητα τῶν ἐπαναστατικῶν 
δυνάμεων τοῦ Γένους καὶ ἔδωσε τὸ μή-
νυμα τῆς περαιτέρω δραστηριότητας. 

Ἡ παρουσία τόσων δυνάμεων 
στὸ Μεσολόγγι ἔδωσε τὴν 

εὐκαιρία στὸν διαπραγματευτὴ Μᾶρκο 
Μπότσαρη νὰ δηλώσει στοὺς Τούρ-
κους ὅτι πλέον δὲν γίνεται τίποτε ἀπὸ 
ὅσα εἶχαν κουβεντιάσει. Μποροῦν ἂν 

θέλουν νὰ ἐνεργήσουν μὲ ὅποιο ἐπιθε-
τικὸ τρόπο ἔκριναν. Στὸ μεταξὺ ὁ βαρὺς 
χειμώνας ταλαιπωροῦσε τὸ Τουρκικὸ 
στρατόπεδο, χωρὶς τρόφιμα καὶ πολε-
μοφόδια. Ὁ γογγυσμὸς τῶν στρατιωτῶν 
ἦταν μεγάλος. Ἡ πονηριὰ τοῦ Ὀμέρ-
Βρυώνη ἐφεῦρε τὴ λύση τῆς ἐπίθεσης 
κατὰ τῆς Χριστιανικῆς Πόλης τοῦ Με-
σολογγίου τὰ ξημερώματα τῶν Χριστου-
γέννων, 25ης Δεκεμβρίου 1822, ὅταν 
οἱ κάτοικοι θὰ βρίσκονταν στὶς Ἐκκλη-
σίες καὶ ὄχι στὰ μετερίζια τους.

Ἀνεξήγητη ἀνθρώπινα παρουσιάζε-
ται ἐκείνη τὴν ὥρα θεία ἐπέμβαση. Κι-
νήθηκε τὸ ὑπερβατικὸ σχέδιο σωτηρίας 
τοῦ Θεοῦ γιὰ τὴν Πόλη, κόντρα στὰ σχέ-
δια τῶν Ὀθωμανῶν. Γιὰ ἄλλη μία φορά 
ἐπιβεβαιώνεται ὁ λόγος τοῦ Κολοκο-
τρώνη, ὅτι «ὁ Θεὸς ἔβαλε τὴν ὑπογρα-
φή του γιὰ τὴ λευτεριὰ τῆς Ἑλλάδος καὶ 
δὲν τὴν παίρνει πίσω». Ὁ κυνηγὸς τοῦ 
Ὀμέρ-Βρυώνη, ὁ Ἠπειρώτης Γιάννης 
Γούναρης, πληροφορεῖ τοὺς ἡγέτες τῶν 
πολιορκημένων γιὰ τὰ σχέδια τῶν πο-
λιορκητῶν. Φοβερὴ ἦταν ἡ ἐσωτερικὴ 
πάλη τοῦ Γούναρη ὅταν ἔδινε τὴν πλη-
ροφορία στοὺς ἔγκλειστους. Κινήθηκε 
ὅμως σταθερὰ μεταξὺ καθήκοντος πρὸς 
τὴν Πατρίδα καὶ τῆς οἰκογενειακῆς ἀγά-
πης. Ἡ οἰκογένειά του ἦταν στὰ χέρια 
τοῦ Ὀμέρ-Βρυώνη. Θυσιάστηκε ἐκείνη, 
ἀλλὰ σώθηκε τὸ Μεσολόγγι, ἡ ἐπανά-
σταση καὶ ἡ Πατρίδα.

Κοινὴ ἦταν ἡ ἀπόφαση ὅλων τῶν 
ἐγκλείστων, στρατιωτικῶν, πολιτικῶν 
καὶ ἐκκλησιαστικῶν, μὲ πρωτοστά-
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τη τὸν Ἐπίσκοπο Ἰωσήφ. Νὰ κτυπή-
σουν οἱ καμπάνες παραπλανητικὰ γιὰ 
τὰ Χριστούγεννα, νὰ ἀνάψουν τὰ φῶτα, 
ἀλλὰ κανεὶς νὰ μὴν μπεῖ στὶς Ἐκκλησί-
ες. Ὅλοι, πολεμιστὲς καὶ μὴ, νὰ πλαι-
σιώσουν τὶς Ντάπιες καὶ τὰ μετερίζια. 
Νὰ περιμένουν τὴν ἒφοδο τοῦ ἐχθροῦ. 
Ὁ ἐχθρὸς στὴν ὥρα του κατέφθασε μὲ 
ἰσχυρὲς δυνάμεις. Σκληρὴ καὶ ἄμεση 
ἦταν ἡ ἀντίδραση τῶν ἐγκλείστων, ὑπε-
ρασπιστῶν τῆς ἰδέας τῆς ἐλευθερίας. 
Ἡ νίκη τῶν πολιορκημένων βεβαιώθη-
κε μὲ συντριβὴ «κατὰ κράτος» τῶν ἐπι-
δρομέων. Ἑκατοντάδες οἱ νεκροί τους 
ἐπὶ τόπου καὶ χιλιάδες οἱ πνιγμένοι στὸν 
ἀτίθασο ὑπερπλημμυρισμένο Ἀχελῶο 
κατὰ τὴν ἄτακτη ὀπισθοχώρηση τοῦ δι-
αλυθέντος στρατοπέδου. Ἔτσι ἀναγκά-
στηκαν οἱ τρομεροὶ πασᾶδες νὰ ἐγκα-
ταλείψουν στρατό, ἂρματα καὶ πολεμικὸ 
ὑλικὸ καὶ νὰ ἀναζητήσουν τὴν προσω-
πική τους σωτηρία πρὸς τὰ βουνὰ τῆς 
Ἠπείρου. Τὴν 31η Δεκεμβρίου 1822 
ἐγκαταλείφτηκε ὁριστικὰ κάθε ἐνόχλη-
ση τῶν Τούρκων κατὰ τοῦ Μεσολογγίου 
καὶ δόθηκε εὐκαιρία ἀνασύνταξης τῶν 
φίλιων δυνάμεων. 

 Συμπεράσματα

Πολλὰ εἶναι τὰ συμπεράσματα 
γιὰ τὸ σύνολο τοῦ ἐθνικοῦ ξε-

σηκωμοῦ ἀπὸ τὴν ἐμπειρία τῆς πρώτης 

πολιορκίας τοῦ Μεσολογγίου. Ἡ συ-
γκέντρωση πολλῶν προεστῶν ἀπὸ ὅλες 
τὶς κρίσιμες ἐπαναστατημένες περιοχὲς 
στὸ Μεσολόγγι δίδαξε τὸν Ἑλληνισμὸ 
σπουδαῖα, ἐνδιαφέροντα καὶ πολύτιμα 
ἠθικὰ καὶ πατριωτικὰ διδάγματα. Ὅλα 
βεβαίως ἀποδείχθηκαν χρήσιμα γιὰ τὴν 
περαιτέρω ἐξέλιξη τῆς ἐπανάστασης. 
Ἀποδείχτηκαν χρήσιμα συμπεράσματα:
•  Ἡ συνεργασία ὅλων τῶν ἐπανα-

στατημένων δυνάμεων τοῦ ἔθνους ἦταν 
χρέος ποὺ ὁδηγοῦσε σὲ ἐπιτυχημένα 
ἀποτελέσματα.
•  Ἡ χρήση τῆς διπλωματίας σὲ 

ὅλες τὶς δραστηριότητες εἶναι ἀπαραίτη-
τη μὲ καλὰ ἀποτελέσματα.
•  Ἡ ἐπίκληση τοῦ ὀνόματος τοῦ 

Θεοῦ σὲ ὅλους τούς ἀγῶνες ἔφερνε πά-
ντοτε ἀποτελέσματα. Δυνάμωνε τὴν πί-
στη στὸν ἀγῶνα.
•  Ἡ σωτηρία τοῦ Μεσολογγίου μὲ 

τὴν ἐπιτυχημένη νικηφόρα ἐξέλιξη στὶς 
ἀρχὲς τοῦ ἀγῶνα ἐνέπνευσε ὅλες τὶς 
δυνάμεις τοῦ ἔθνους στὴν ἀποτελεσμα-
τικὴ κατάληξη τῆς ἐπανάστασης.
•  Τὸ ἐθνικὸ νικηφόρο μεγαλούρ-

γημα ἐκ τῆς πρώτης πολιορκίας τοῦ Με-
σολογγίου καταγράφτηκε διθυραμβικὰ 
ἀπὸ τὴ λαϊκὴ μοῦσα καὶ τὸν ἐθνικὸ ποι-
ητή μας, τὸ Διονύσιο Σολωμό. 

Ἱερὰ Πόλις Μεσολογγίου, 

21η Νοεμβρίου 2012 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ, ΤΟ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΟ!..



Ἡ Κορσικὴ εἶναι ἡ τέταρτη 
σὲ ἔκτασι νῆσος τῆς Μεσο-

γείου (8.750 τετρ. χλμ.). Ἀνήκει στὴ 
Γαλλία καὶ ἔχει περίπου 280.000 
κατοίκους. Πρωτεύουσά της εἶναι ἡ 
πόλις Ajaccio (προφ. Ἀζαξιό), ἑλλη-
νικὰ Αἰάκειον, μὲ 60.000 κατοίκους, 
πανεπιστήμιο, πλούσια δημοτικὴ βι-
βλιοθήκη καὶ μουσεῖα. Στὰ ἀρχαῖα 
ἑλληνικὰ ἡ νῆσος ἐλέγετο Κύρνος. 
Ὁ Πτολεμαῖος ἀναφέρει «ἡ Κύρνος 
νῆσος, ἡ καὶ Κόρσικα καλουμένη». 
Σήμερα λέγεται Corsica στὰ ἰταλι-
κά, στὰ ἀγγλικὰ καὶ στὴν τοπικὴ δι-
άλεκτο. Στὰ γαλλικὰ λέγεται Corse 
(προφ. Κόρς), ὅπως καὶ ὁ κάτοικός 
της. Εἶναι ὀρεινὸ νησὶ καὶ ἀπὸ μα-
κρυὰ φαίνεται σὰν ἕνα βουνὸ ποὺ 
ἀναβλύζει ἀπὸ τὴ θάλασσα. Ἔχει 
ὅμως ὡραιότατα τοπία ποὺ θεω-
ροῦνται ὡς τὰ ὡραιότερα τοῦ κό-
σμου. Τὸ χωριὸ Piana ἔχει ἐνταχθῆ 
στὸν κατάλογο ὡς τὸ ὡραιότερο χω-

ριὸ τῆς Γαλλίας. Οἱ Γάλλοι ἀποκα-
λοῦν τὴν Κορσικὴ l' île de Beauté, 
δηλ. ἡ νῆσος τῆς Ὀμορφιᾶς. Ἔχει 
μεγάλα δάση ἀπὸ πεῦκα καὶ καστα-
νιές, πλῆθος ρυάκια μὲ τὸ νερὸ ποὺ 
κατεβαίνει ἀπὸ τὰ βουνά της, ποὺ ἡ 
ψηλότερη κορυφὴ τους φθάνει τὰ 
2.710 μ. καὶ εἶναι χιονισμένη κατὰ 
τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ χρόνου. 
Ἡ γεωργία ὅμως καὶ ἡ κτηνοτροφία 
εἶναι παραμελημένες, ἀφοῦ τὸ νησὶ 
μαστίζεται ἀπὸ τὴ μετανάστευσι τῶν 
νέων στὴν Γαλλία.  Γι΄ αὐτὸ ἡ κυρία 
πρόσοδός του εἶναι ὁ τουρισμός. 

Ἡ γλῶσσα τῶν κατοίκων τῆς 
Κορσικῆς εἶναι, φυσικά, 

ἡ γαλλική, ἀλλὰ περίπου 150.000 
ἄτομα μιλοῦν καὶ τὴν τοπικὴ διά-
λεκτο, τὰ κορσικάνικα, ποὺ συγ-
γενεύει μὲ τὶς διαλέκτους τῆς νότι-
ας Ἰταλίας. Τὰ τοπωνύμια τοῦ νη-
σιοῦ εἶναι ἰταλικὰ (πλὴν ἐξαιρέσε-
ων) καθὼς καὶ τὰ ἐπώνυμα τῶν κα-
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τοίκων. Ἀνθρωπολογικὰ οἱ Κορσι-
κανοὶ εἶναι ἄτομα μεσογειακοῦ τύ-
που, μικροῦ ἀναστήματος καὶ μελα-
χρινοί. Εἶναι ἄνθρωποι προσηνεῖς 
καὶ γελαστοί. Ἔχουν αὐστηρὰ ἤθη, 
σέβονται τὴν τιμὴ των καὶ τὴν τιμὴ 
τῶν ἄλλων καὶ δὲν ἀνέχονται προ-
σβολές. Εἶναι περήφανοι καὶ ἐκδι-
κητικοί. Εἶναι γνωστὴ ἡ «κορσικά-
νικη βεντέτα», ἔθιμο ποὺ στὶς ἡμέ-
ρες μας ἔχει ἐξασθενήσει. Γενικὰ οἱ 
Κορσικανοὶ ἀγαποῦν πολὺ τὸ νησί 
τους, ἔχουν προσήλωσι στὰ τοπικὰ 
ἔθιμα, κλίσι πρὸς τὸ ἐπάγγελμα τοῦ 
ἀστυνομικοῦ καὶ ἀνεπτυγμένη τὴν 
ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν ἰδιαιτέρων 
συμπολιτῶν, φαινόμενο ποὺ δίνει 
ἀφορμὴ γιὰ σχετικὰ σκωπτικὰ ἀνέκ-
δοτα. Ὡραιότατη περιγραφὴ τῶν 
κορσικάνικων ἠθῶν καὶ ἐθίμων, 
ἰδίᾳ τῆς αὐτοδικίας (βεντέτας) στὸν 
19ο αἰῶνα ἔχει δώσει ὁ Γάλλος 
μυθιστοριογράφος Προσπὲρ Με-
ριμὲ στὸ μυθιστόρημά του Colomba 
(ὄνομα τῆς ἡρωΐδας τοῦ ἔργου, ση-
μαίνει Περιστερά) ποὺ τὸ ἔγραψε τὸ 
1839. 

Ἐνδιαφέρουσα εἶναι ἡ δη-
μοτικὴ μοῦσα τῶν Κορσι-

κανῶν, μὲ τραγούδια στὴ γαλλικὴ 
γλῶσσα καὶ στὴν κορσικάνικη διά-

λεκτο. Οἱ μελωδίες τους εἶναι ἰδιά-
ζουσες καὶ τὰ θέματα ποικίλα. Δὲν 
παραλείπουν ἀναφορὲς στὸ φυσικὸ 
κάλος τῆς Κορσικῆς. Γιὰ παράδειγ-
μα τὸ τραγούδι γιὰ τὴν κωμόπο-
λι Girolata ποὺ ἀρχίζει μὲ τὸν στί-
χο venez me voir à Girolata, il n’ y a 
pas de plus joli pays (=ἐλᾶτε νὰ μὲ 
δῆτε στὴν Τζιρολάτα, δὲν ὑπάρχει 
ὡραιότερο μέρος). Διάδοσι ἔχουν 
στὴν Κορσικὴ καὶ τὰ μοιρολόγια γιὰ 
τὸ νεκρό. 

Ἡ Κορσικὴ κατοικήθηκε 
ἤδη ἀπὸ τὴν προϊστορικὴ 

ἐποχή. Στὴν πόλι Sartène ὑπάρχει 
Μουσεῖο τῆς κορσικανικῆς προϊ-
στορίας. Στὴν τοποθεσία Filistosa 
βρίσκεται ὁ μεγαλύτερος ἀρχαιο-
λογικὸς χῶρος τῆς νήσου μὲ εὑρή-
ματα τῆς ἐποχῆς τοῦ χαλκοῦ καὶ τῆς 
ἐποχῆς τοῦ σιδήρου. Ἡ ἱστορικὴ δι-
αδρομὴ τῆς νήσου ἦταν πολυκύμα-
ντη, μὲ διαδοχικὲς ἐπιδρομὲς καὶ 
κατακτήσεις ἀπὸ Φοίνικες, Καρ-
χηδόνιους, Ρωμαίους, Γενουά-
τες, Ἄγγλους καὶ Γάλλους. Τὸ 565 
π.Χ. Ἕλληνες ἀπὸ τὴ Φώκαια τῆς 
Μικρᾶς Ἀσίας διωκόμενοι ἀπὸ τοὺς 
Πέρσες ἔφθασαν στὴν ἀνατολικὴ 
καὶ πεδινὴ ἀκτὴ τῆς Κορσικῆς, ὅπου 
ἳδρυσαν τὴν πόλι Ἀλερία ἢ Ἀλαλία 
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ποὺ ἔγινε ἡ πρώτη πρωτεύουσα τοῦ 
νησιοῦ, τοῦ ὁποίου ἡ ὁριστικὴ προ-
σάρτησι στὴ Γαλλία ἔγινε τὸ 1767 
μὲ πρωτεύουσα τὸ Ajaccio. Παλαιό-
τερα καὶ μέχρι σήμερα δὲν ἔλειψαν 
αὐτονομιστικὲς τάσεις καὶ κινήματα. 
Νὰ σημειωθῆ ὅτι ἡ Κορσικὴ ὑπῆρξε 
καὶ τόπος ἐξορίας. Στὴν ἀρχαιότητα 
εἶχε ἐξοριστῆ ἐκεῖ ὁ Ρωμαῖος φιλό-
σοφος Σενέκας (41- 49 μ.Χ.). Στὴν 
πρόσφατη Ἱστορία ἔζησε ἐκεῖ ἐξό-
ριστος (1917-1920) ὁ Ἕλλην πολι-
τικὸς καὶ ἀργότερα δικτάτωρ Ἰωάν-
νης Μεταξᾶς. 

Παγκόσμιας ἐμβέλειας τέ-
κνο τῆς Κορσικῆς εἶναι ὁ 

Χριστόφορος Κολόμβος, αὐτὸς ποὺ 
ἀνακάλυψε τὴν ἀμερικανικὴ ἤπει-
ρο. Εἶχε γεννηθῆ τὸ 1441 στὴ μικρὴ 
πόλι Calvi, ὅπου σώζεται ἡ γενέθλια 
οἰκία του. Περισσότερο γνωστὸς 
εἶναι ὁ Ναπολέων Βοναπάρτης, ὁ 
μετέπειτα αὐτοκράτωρ τῶν Γάλλων. 
Εἶχε γεννηθῆ τὸ 1769 στὸ Ajaccio. 
Λέγεται ὅτι ὡς σπουδαστὴς στὸ Πα-
ρίσι ἐσκώπτετο ἀπὸ τοὺς συμφοιτη-
τάς του γιὰ τὴν ἔντονα κορσικάνι-
κη προφορά του καὶ ὅτι σ΄ ὅλη του 
τὴ ζωὴ μιλοῦσε τὰ γαλλικὰ κάνο-
ντας συντακτικὰ λάθη. Ἦτο κοντὸς 
στὸ ἀνάστημα καὶ οἱ ἀντίπαλοί του 

τὸν ἐσατίριζαν μὲ τὸ τραγούδι ποὺ 
ὁ πρῶτος του στίχος εἶναι il était 
un petit homme qu’on appelait Le 
Grand (= ἦταν ἕνας μικρός, δηλ. 
κοντός, ἄνθρωπος ποὺ τὸν ἔλεγαν 
Ὁ Μέγας). Ὁ ποιητὴς Δ. Σοῦτσος 
θεωροῦσε τὸν Ναπολέοντα ἀπόγο-
νο Μανιατῶν τῆς Κορσικῆς. Σ΄ ἕνα 
ποίημά του ἔχει τὸν στίχο «ὁ Κορ-
σικανὸς ὁ ἔχων τὸν Ταΰγετον πα-
τρίδα». Ἡ ἄποψι αὐτὴ δὲν εὐστα-
θεῖ. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι, σὰν παιδί, 
ὁ Ναπολέων στὸ Ajaccio εἶχε στὶς 
παιδικές του συντροφιὲς καὶ Μα-
νιατόπουλα τῆς Κορσικῆς, ἀπὸ τὰ 
ὁποῖα εἶχε μάθει λίγα νεοελληνικά. 
Ἀργότερα, στὴν ἐκστρατεία του στὴν 
Αἴγυπτο, πηγαίνοντας μπῆκε στὸ λι-
μάνι τῆς Ἱεράπετρας, στὴν Κρήτη, 
ὅπου ἔμεινε ἕνα βράδυ. Σώζεται 
τὸ σπίτι καὶ ὁ καναπὲς στὸν ὁποῖο 
εἶχε κοιμηθῆ. Φεύγοντας τὴν ἑπο-
μένη ἡμέρα γιὰ τὴν Αἴγυπτο πῆρε 
μαζί του μερικοὺς Σφακιανοὺς νέ-
ους σὰν ἐθελοντὲς στὸν γαλλικὸ 
στρατό. 

Στὴν ἑλληνικὴ ἐπανάστασι 
τοῦ 1821 ἡ Κρήτη δέχτηκε 

ἕναν ἄλλο Κορσικανό, τέως ἀξιω-
ματικό τοῦ Ναπολέοντα. Τὸν Βαλέ-
στρα. Ἦταν φιλέλλην καὶ πολέμη-
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σε τότε στὴν Κρήτη ὅπου καὶ ἔπεσε 
μαχόμενος ἡρωϊκὰ κατὰ τῶν Τούρ-
κων. 

Οἱ Μανιάτες τῆς Κορσικῆς 

Τὸ 1676 μὲ ἐπικεφαλῆς τὸν 
Ἰωάννη Στεφανόπουλο 710 

Μανιάτες ἔφυγαν ἀπὸ τὸ λιμάνι τοῦ 
Οἴτυλου τῆς Μάνης γιὰ νὰ μὴ γνω-
ρίσουν τουρκικὴ κατοχὴ καὶ ἀνεζή-
τησαν καταφύγιο στὴ Γένοβα τῆς 
Ἰταλίας. Οἱ Γενοβέζοι τοὺς ἔστειλαν 
στὴν Κορσική, ποὺ ἦταν τότε ὑπὸ τὴν 
κατοχή τους, καὶ τοὺς ἐγκατέστησαν 
στὴν τοποθεσία Παόμια. Ἡ ὑποδο-
χή τους ἀπὸ τοὺς Κορσικανοὺς δὲν 
ἦταν καθόλου φιλικὴ καὶ αὐτὸ ἀνά-
γκασε τοὺς Μανιάτες πρόσφυγες νὰ 
μετοικήσουν στὴν πρωτεύουσα τῆς 
νήσου, τὸ Ajaccio. Τὸ 1774 μετὰ 
τὴν προσάρτησι τῆς Κορσικῆς στὴ 
Γαλλία, οἱ Μανιάτες τῆς Κορσικῆς 
ἐγκατεστάθησαν στὸ χωριὸ Καρ-
γκέζε (Carghese), γαλλ. Cargèse 
(Καρζέζ), ποὺ τὸ ὄνομά του, σύμ-
φωνα μὲ μία ἀνεπιτυχῆ ἐτυμολογία 
προέρχεται ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ Καρυ-
αί. Ἔκτοτε ζοῦν ἐκεῖ εἰρηνικά, προ-
οδευτικὰ καὶ φιλικὰ μὲ τοὺς ντό-

πιους. Στὸ παρελθόν, βέβαια, δὲν 
ἔλειψαν βίαιες συγκρούσεις λόγῳ 
τοῦ θρησκευτικοῦ τότε φανατισμοῦ. 
Οἱ Μανιάτες καὶ οἱ ἀπόγονοί τους 
εἶναι ὀρθόδοξοι, ἂν καὶ οὐνίτες, οἱ 
Κορσικανοὶ εἶναι ρωμαιοκαθολικοί. 
Ὑπάρχουν στὸ Καργκέζε δύο ναοί, 
ὀρθόδοξος καὶ καθολικός. Παλαι-
ότερα οἱ πιστοὶ τῶν δύο δογμάτων 
ἐξερχόμενοι ἀπὸ τοὺς ναοὺς τους 
μετὰ τὴν θεία λειτουργία ἀλληλο-
λιθοβολοῦνταν.

Ἡ διάλεκτος τῆς Μάνης δὲν 
ἀκούγεται πιὰ στὸ Καργκέζε. Μερι-
κοὶ ἀπόγονοι Μανιατῶν, ἀλλὰ καὶ 
λίγοι Κορσικανοὶ συγχωριανοὶ τους 
ἔχουν ἐκμάθει τὴν κοινὴ νεοελλη-
νική. 

Ἐξαίρετη περιγραφὴ τῆς νε-
οελληνικῆς, μανιάτικης, 

παροικίας τῆς Κορσικῆς ἔχει δη-
μοσιεύσει ὁ ἄλλοτε διευθυντὴς τοῦ 
Κέντρου Συντάξεως τοῦ Ἱστορικοῦ 
Λεξικοῦ τῆς νέας ἑλληνικῆς (ἔκδο-
σι τῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν) Δικαῖος 
Βαγιακάκος σὲ δύο τόμους μὲ τίτ-
λο «Οἱ Μανιάται τῆς Κορσικῆς», 
Ἀθῆναι, τόμ. Α΄, 1970, τόμ. Β΄, 
1978).



Δεκέμβριος τοῦ 1943. Οἱ 

Γερμανοὶ εἶχαν ξεκινή-

σει γιὰ τὰ Καλάβρυτα μὲ ἄγρι-

ες διαθέσεις. Ἀφορμὴ ἦταν μιὰ 

μάχη μὲ τοὺς ἀντάρτες, κοντὰ 

στὴν Κερπινή, στὶς 17 Ὀκτω-

βρίου. Εἶχε ἐξοντωθεῖ ἐκεῖ ἕνας 

γερμανικὸς λόχος. Κι ἔρχονταν 

γιὰ ἐκδίκηση...

Στὸ δρόμο τους σπέρνουν 

τὸν ὄλεθρο καὶ τὸν ἀφανισμό. 

Γράφει ὁ ἄλλοτε Δήμαρχος Κα-

λαβρύτων Π. Πόλκας: 

«Φωτιὰ καὶ τσεκούρι. Φω-

τιὰ καὶ ντουφεκίδι. Θάνατος καὶ 

ἐρήμωση στὸ διάβα τους. Καῖνε 

καὶ σκοτώνουν στὴν Κερπινή. 

Στοὺς Ρωγοὺς τὸ ἴδιο μέσα στὴν 

ἐκκλησία, ποὺ μετὰ τὴν ἔκαψαν. 

Στὸ Μέγα Σπήλαιο γκρεμίζουν 

τοὺς καλόγερους στὸ βάραθρο. 

Στὸ Βραχνί. Στὴν Κλειτορία. 

Παντοῦ φωτιὰ καὶ σκοτωμός.» 

Στὶς 12 Δεκεμβρίου, Κυ-

ριακή, οἱ Γερμανοὶ ἔφτασαν 

στὰ Καλάβρυτα. Μόλις εἶχε τε-

λειώσει τὴ Λειτουργία ὁ παπα-

Παναγιώτης Δημόπουλος ἢ πα-

πα-Καλός, ὅπως τὸν ἔλεγαν. Θὰ 

ἦταν ἡ τελευταία Λειτουργία τῆς 

ζωῆς του. Οἱ κάτοικοι εἶναι ἀνά-

στατοι. Φοβοῦνται ἀντίποινα. Σὰ 

νὰ προαισθάνονται τὸ μεγάλο 

κακὸ ποὺ θὰ ξεσπάσει. Μερικοὶ 

φεύγουν. Ἄλλοι κρύβονται. 

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

τοῦ Γ. Δ. Κούβελα, 
πρ. Γυμνασιάρχη - Συγγραφέα
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1943. Δὲν εἶχε καλά-καλὰ ξη-

μερώσει καὶ οἱ καμπάνες τῆς 

ἐκκλησιᾶς χτυπᾶνε ἀσταμάτη-

τα: Νὰ συγκεντρωθοῦν οἱ Καλα-

βρυτινοὶ στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο. 

Ἕνα ἀνθρώπινο μπουλούκι μα-

ζεύεται. Ἄνδρες, γυναῖκες, παι-

διά. Ὁ παπα-Παναγιώτης προ-

σπαθεῖ νὰ τοὺς δώσει κουράγιο 

κι ἐλπίδα. 

Ξεχωρίζουν τοὺς ἄνδρες ἀπὸ 

14 μέχρι καὶ 80 χρονῶν. Τοὺς 

ὁδηγοῦν πρὸς τὰ ἔξω. Ἐκεῖ ποὺ 

θὰ γίνει σὲ λίγο ὁ γολγοθᾶς 

τῶν Καλαβρύτων. Κάτω ἡ πόλη 

εἶναι παραδομένη στὶς φλό-

γες. Καίγεται ὁλόκληρη. Ἀπὸ τὰ 

ἐρημοκκλήσια ὡς τὴν κεντρικὴ 

ἐκκλησία τῆς Παναγίας. Φωτιὰ 

βάνουν καὶ στὸ σχολεῖο, ὅπου 

ἔχουν κλείσει τὰ γυναικόπαιδα. 

Σκηνὲς ἀλλοφροσύνης ξε-

τυλίγονται. Διηγεῖται μία Καλα-

βρυτινή: 

«Ὁ καπνός μᾶς πνίγει. Ἡ 

φωτιά μᾶς περιζώνει. Ἀσφυ-

ξία. Κραυγές. Φωνές. Τρίζουν 

τὰ τζάμια. Μιὰ ἀνθρώπινη μᾶζα 

εἴμαστε, ποὺ κινιόμαστε ἀπὸ τὴ 

μία πόρτα στὴν ἄλλη. Χτυπᾶμε 

μὲ ἀπελπισία νὰ μᾶς ἀνοίξουν. 

Προσπαθοῦμε μ΄ ὅλη τή δύναμη 

τῆς παραφροσύνης νὰ σπάσου-

με τὶς πόρτες καὶ νὰ βγοῦμε. Νὰ 

σωθοῦμε. Μὰ αὐτὲς εἶναι κλει-

δωμένες καὶ μάταια τὸ ἀνθρώπι-

νο κῦμα σπάζει πάνω τους. Δὲν 

ὑποχωροῦν.» 

Λίγο πιὸ πάνω, σὲ μιὰ πλα-

γιά, στὸ χωράφι τοῦ Καππῆ, 

ἔχουν πάει τοὺς ἄνδρες. Ὁ δι-

οικητὴς τοῦ γερμανικοῦ τμήμα-

τος, ὁ ἀδίστακτος Τένερ, δίνει 

τὸ σύνθημα μὲ τὴν κόκκινη φω-

τοβολίδα. Τὰ γερμανικὰ πολυ-

βόλα, ποὺ εἶναι στημένα ἀπέ-

ναντι, ξερνᾶνε φωτιά. Καὶ θά-

νατο. Σὲ λίγο τούς εἶχαν θερί-

σει ὅλους. Χίλιοι τριακόσιοι Κα-

λαβρυτινοὶ μάρτυρες. 

Κάποια στιγμή, ἡ πόρτα 

τοῦ σχολείου, ὅπου ἦταν 

κλεισμένες οἱ γυναῖκες, ἀνοί-

γει. Λέγεται πὼς τὴν ἄνοιξε κά-

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
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ποιος Αὐστριακὸς ἢ Ἀλσατός, 

ποὺ ὑπηρετοῦσε στὸν γερμα-

νικὸ στρατό. Δὲν ἄντεξε ἡ ψυχὴ 

του μπροστὰ στὴν ἀνθρώπινη 

παραφροσύνη. 

Ἀλλόφρονες οἱ γυναῖκες ξε-

χύνονται ἔξω. Κοιτάζουν γιὰ 

τοὺς ἄνδρες, τοὺς γιούς. Δὲν 

φαίνονται πουθενά... Ψάχνουν 

παντοῦ. Κάποτε τοὺς βρίσκουν. 

Τρέχουν ὅλες στὸν τόπο τῆς 

τραγωδίας. Τὸ θέαμα ποὺ ἀντι-

κρίζουν τὰ μάτια τους εἶναι φο-

βερό: «Ἂμορφες μᾶζες, πολτο-

ποιημένες... Κορμιὰ ἀκρωτηρι-

ασμένα καὶ ἀκέφαλα. Πρόσωπα 

ποὺ ἡ ματιά τους δὲν εἶχε σβή-

σει ἀκόμη. Σκόρπια μυαλά. Κε-

φάλια ποὺ σαλεύουν, σὰ νὰ ζη-

τοῦν ζωή. Στήθια τρύπια, κοιλιὲς 

ἀνοιχτὲς ποὺ χάσκουν...».

Ἀνάμεσα στοὺς νεκροὺς κι ὁ 

παπα-Καλός. (Περισσότερα στὸ 

βιβλίο τοῦ Γ. Δ. Κούβελα «Ἱερεῖς 

μάρτυρες τῆς Κατοχῆς», ἐκδ. 

Τῆνος, Ἀθήνα).

Συμπληρώνονται σχεδὸν 70 

χρόνια ἀπὸ τὴ φοβερὴ ἐκείνη 

σφαγή. Ἡ Γερμανία, παρὰ τὴν 

καταστροφὴ καὶ τὰ ἐρείπια ποὺ 

ἐπισώρευσε στὴν Εὐρώπη ἀλλὰ 

καὶ στὸν ἑαυτό της, εἶναι σήμε-

ρα ἡ κυρίαρχη οἰκονομικὴ καὶ 

πολιτικὴ δύναμη στὴν Εὐρωπα-

ϊκὴ Ἕνωση. Οἱ λαοὶ τῆς Ε.Ε. 

ἀλλὰ καὶ ὅλης τῆς ἀνθρωπότη-

τας ἐπιζητοῦν τὴ φιλία τῶν Γερ-

μανῶν καὶ τὴν οἰκονομικὴ καὶ 

πολιτικὴ στήριξή τους.

Δὲν γνωρίζουμε ποιὸ εἶναι 

τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ. 

Ἐμεῖς ὀφείλουμε νὰ εὐχόμαστε 

καὶ νὰ προσευχόμαστε γιὰ τὴν 

ἀλληλοκατανόηση καὶ τὴν εἰρή-

νη μεταξὺ τῶν λαῶν. Ὄχι ἄλλη 

ἑκατόμβη αἵματος. Ποτὲ πιὰ πό-

λεμος.

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ



Ὁ Νικηφόρος Βρεττάκος εἶναι 
ἀπὸ τοὺς σημαντικότερους 

νεοέλληνες λογοτέχνες. Τὸ Ὑπουρ-
γεῖο Πολιτισμοῦ ἀνακήρυξε τὸ 2012 
«Ἔτος Βρεττάκου» τιμώντας ἔτσι τὰ 
100 χρόνια ἀπὸ τὴ γέννηση τοῦ ποι-
ητῆ. 

Ὁ Βρεττάκος γεννήθηκε τὸ 1912 
στὶς Κροκεὲς τῆς Λακωνίας σὲ πολυ-
μελῆ ἀγροτικὴ οἰκογένεια. Μὲ ἔρα-
νο ποὺ ἔγινε συνέχισε τὴ φοίτησή του 
στὸ Γυμνάσιο Γυθείου. Στὴ συνέχεια 
ἦρθε στὴν Ἀθήνα, ὅπου ἔκανε διάφο-
ρες δουλειὲς γιὰ νὰ ἐπιβιώσει. Μπορεῖ 
νὰ μὴν κατάφερε νὰ σπουδάσει, ὅμως 
ἀφοσιώθηκε στὴν ποίηση σὲ ὅλη του 
τὴ ζωή. 

Μὲ τὰ πρῶτα ἔργα ποὺ κατέθεσε 
θεωρήθηκε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἀνερχόμε-
νους ποιητές τῆς γενιᾶς τοῦ ΄30. Τὸ 
1940 βρέθηκε στὸ ἀλβανικὸ μέτωπο 
στὸ ἀπόσπασμα Δαβάκη, ὅπου τοῦ δό-
θηκε ἡ εὐκαιρία νὰ γνωρίσει τὸν ἑλλη-
νικὸ λαὸ καὶ τὴν ἀντοχή του. Ἐπιστρέ-
φοντας μὲ τὰ πόδια στὴν Ἀθήνα συνά-
ντησε τὴ θλιβερὴ εἰκόνα τῆς πείνας καὶ 
τῆς κατοχῆς. 

Τὸ σημαντικὸ μὲ τὸν Νικηφόρο 
Βρεττάκο εἶναι ὅτι κατάφερε νὰ ἀνα-
δειχτεῖ στὸ ἀντιποιητικὸ περιβάλλον 
τῆς πατρίδας του. Ὅπως ὁ ἴδιος γρά-
φει, ἡ ποίηση δὲν ἦταν γι΄ αὐτὸν ἕνα 
παιχνίδι τῆς φαντασίας... «ἡ ποίηση 
ὑπῆρξε γιὰ μένα ζωὴ καὶ σὲ τελευταῖα 
ἀνάλυση ὑπῆρξε παιδεία».  Κατάφε-
ρε νὰ δημιουργήσει ἕνα ποιητικὸ μι-
κρόκοσμο ὅπου κυριαρχεῖ ἡ ὀμορφιὰ 
καὶ τὸ ἔργο του ἐκτιμήθηκε ὅσο ἀκόμη 
ἦταν στὴ ζωή. Τιμήθηκε μὲ πολλὰ βρα-
βεῖα καί, μεταξὺ ἄλλων, τρεῖς φορὲς μὲ 
τὸ Πρῶτο Κρατικὸ Βραβεῖο Ποίησης, 
καθὼς καὶ μὲ τὸ Ἀριστεῖο Γραμμάτων 
ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν (1982), τῆς 
ὁποίας ἔγινε μέλος τὸ 1989. 

Στὸ ποίημα «Ἂν δὲν μοῦ ΄δινες τὴν 
ποίηση, Κύριε...» φαίνεται ἡ ἀντίληψή 
του γιὰ τὴν ποίηση καὶ τὸν κόσμο. 

Ἡ ποίηση γιὰ τὸ Βρεττάκο εἶναι μία 
ἱερὴ ἀποστολή, μία εὐκαιρία νὰ καλ-
λιεργήσει τὰ χωράφια του, νὰ καρπί-
σουν τὰ στάχυα του, νὰ κάνει τὴν κα-
λύβα του ἐκκλησιὰ γιὰ τοὺς τσοπάνη-
δες τῆς ἀγάπης. 

ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
(1912 - 1991)

τῆς Παν. Ἀ. Ἀλειφέρη,
Φιλολόγου
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Στὸ ἔργο του κυριαρχεῖ ἡ φύση, 
ὅπως τὴ ρούφηξε τὰ παιδικά του χρό-
νια στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα του, καὶ ὁ 
ἄνθρωπος. Αὐτὰ εἶναι τὰ δυὸ ἡμισφαί-
ρια, ὅπως ἔλεγε. «Δίχως τὸν ἄνθρωπο 
δὲν εἶναι πλῆρες τοῦ ἥλιου τὸ φῶς.» 
Τὰ θρησκευτικὰ σύμβολα ποὺ χρησι-
μοποιεῖ ἀποτελοῦν τὸ κοινωνικό του 
περιβάλλον καὶ προβάλλουν ἀβίαστα 
στὴν ποίησή του, γιατί βρίσκονται στὸ 
αἷμα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ. Γράφει: «Οἱ 
εἰκόνες τῆς ἐκκλησίας ἦταν γιὰ μένα 
ἀνθρώπινες παρουσίες ζωγραφισμέ-
νες μέσα ἀπ΄ ὅλη μου τὴ ζωή». 

Ὁ Βρεττάκος ἐξέδωσε περισσό-
τερες ἀπὸ 15 ποιητικὲς συλ-

λογὲς καὶ ἀρκετὰ πεζὰ ἔργα. Ἡ ποίησή 
του ἔχει μεταφραστεῖ σὲ περισσότερες 
ἀπὸ 37 γλῶσσες. Στὰ ἔργα του ἐξυμνεῖ 
ὅσο λίγοι τὴν ἀγάπη, τὴν εἰρήνη, τὸν 
ἀνθρωπισμὸ καὶ τὸ ἑλληνικὸ πνεῦμα. 
Μίλησε μὲ ἁπλὸ τρόπο, γιὰ νὰ γίνει ὁ 
λόγος του προσιτὸς καὶ κατανοητός. 
Εἶχε πάντα τὴν αἴσθηση ὅτι μιλᾶ στὸν 
ἄλλο ἄνθρωπο καὶ μ΄ αὐτὸ τὸν τρόπο 
μᾶς παρέδωσε τὸν κόσμο του μέσα 
ἀπὸ τὸ ἐλπιδοφόρο κοίταγμα καὶ τὴν 
προοπτική τῆς ἀγάπης.

Εἶναι στιγμές...

Εἶναι στιγμὲς ποὺ χάνεσαι: Ἡ σκέψη σου θολώνει, ὁ νοῦς σου ἀδρα-
νεῖ, τὸ σῶμα σου βαραίνει.

Εἶναι στιγμὲς π΄ ὅλα σοῦ φταῖνε καὶ μονολογεῖς. Μὰ τίποτε δὲ γίνε-
ται σωστά.

Εἶναι στιγμὲς ποὺ ἡ ἀπόγνωση σὲ ζώνει καὶ σὲ περισφίγγει καὶ πνί-
γεσαι καὶ θέλεις νὰ ἀναλυθεῖς σὲ ἀναφιλητά. Μὰ δὲ μπορεῖς πολὺ νὰ 
κλάψεις.

Κύριε, στὶς κρίσιμες σχισμάδες τῆς ζωῆς μου, Σὺ μόνο μπορεῖς 
νὰ μὲ στηρίξεις. Μόνο Μαζί Σου ξεπερνῶ τὸν ἑαυτό μου.
Σὲ ἱκετεύω: Σπρῶχνε με, κάνε νὰ παίρνω κουράγιο ἀπὸ Σένα, ἀπό-

σεισε τὸ βάρος, ἀπομάκρυνε τὴν ἀκηδία.
Πιστεύω στὴν ἀγάπη Σου κι αὐτὴ μπορεῖ νὰ μὲ λυτρώσει.
Κύριε, «μὴ ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπό Σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου ὅτι 

θλίβομαι. Ταχὺ ἐπάκουσόν μου...»
Κ.Π. 
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Ο ΤΖΟΓΟΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

Ἔρχονται γιορτὲς καὶ γιά πολ-
λοὺς ἀλλάζουν τὰ σκηνικὰ 

τῶν ἐνδιαφερόντων τους.  Οἱ Ἕλλη-
νες ἔχουν ἰδιαίτερες σχέσεις μὲ τὸν 
τζόγο. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὡς πρὶν 
ἀπὸ λίγα χρόνια τὸ «Πᾶμε στοίχημα» 
τοῦ ΟΠΑΠ εἶχε τὸν μεγαλύτερο τζίρο 
ἀπὸ ὅλες τὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες, ἀκό-
μη καὶ ἀπὸ τὴν Ἀγγλία. 

Στὴν Ἑλλάδα ὑπάρχει ὁ νόμιμος 
τζόγος, ἀλλὰ εἶναι γνωστὸν ὅτι πα-
ράλληλα ἀνθεῖ καὶ ὁ παράνομος τζό-
γος. Ἀναπτύσσεται ἐπίσης καὶ ὁ δια-
δικτυακὸς τζόγος μὲ γρήγορους ρυθ-
μούς. Τελευταῖα ἔχουμε καὶ τὸν ἐμφα-
νιζόμενο μὲ ἀξιώσεις ποδοσφαιρικὸ 
τζόγο (βλ. καὶ ἑπόμενο σχόλιο).

Ἑπτὰ δισεκατομμύρια εὐρὼ ἦταν 
ὁ νόμιμος τζόγος τὸ 2011 στὴ χώρα 
μας. Τὸν παράνομο τζόγο οἱ ἐκτι-
μητὲς τὸν ἀνεβάζουν στὴν τάξη τῶν 
τεσσάρων δισεκατομμυρίων εὐρώ. 
Ὅσο γιὰ τὸν διαδικτυακὸ, ἡ Ἑλλη-
νικὴ κυβέρνηση ὑποχρεώνεται νὰ θε-
σπίσει νόμους γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν 
παιχνιδιῶν μέσω Ἰντερνέτ.

Τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο ἔχει πο-
σοστὸ ἀπὸ 20% ἕως 33% ἐπὶ τοῦ τζί-
ρου τῶν ἐννέα ἑλληνικῶν καζίνο. Στὸ 
καζίνο Λουτρακίου λ.χ. τὸ περασμέ-
νο ἔτος παίχτηκαν 700 ἑκατομμύρια 

εὐρὼ καὶ κόπηκαν 757.000 εἰσιτή-
ρια. Ἡ μερικὴ συρρίκνωση τῶν οἰκο-
νομικῶν ἀποτελεσμάτων τῶν Καζί-
νο ἔχει ἐπίπτωση καὶ στὰ ἔσοδα τοῦ 
Ἑλληνικοῦ δημοσίου. Ἂς σημειωθεῖ 
ὅτι ὁ συνολικὸς ἀριθμὸς τῶν εἰσιτη-
ρίων εἰσόδου ἀνῆλθε τὸ 2000 στίς 
911.000 εἰσιτήρια, δηλ. ἦταν μειωμέ-
νος κατὰ 5,2% σὲ σχέση μὲ τὸ 2010.

Κρατεῖ καλὰ στὴ χώρα μας ὁ πο-
λυπλόκαμος τζόγος, καὶ κατά τήν φο-
βερή οἰκονομική κρίση ποὺ διερχό-
μαστε. Πῶς νὰ χαρακτηρίσει κανεὶς 
τὴν συμπεριφορὰ αὐτῶν τῶν τυχο-
διωκτῶν πού ἀποσκυβαλίζουν κάθε 
ἠθικὴ ἀρχὴ μπροστὰ στὸ κυνήγι τοῦ 
μαμμωνᾶ; 

Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΛΑΓΝΕΙΑ  
ΕΚΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΥΣ

Οἱ ἐπιλογὲς γιὰ νὰ διαχειρι-
σθεῖ κανεὶς τὰ χρήματά του 

σὲ ἕνα ποδοσφαιρικὸ ἀγώνα ἔχουν 
ἐξελιχθεῖ ἀνησυχητικά, σὲ βαθμὸ ποὺ 
δημιουργοῦν σύγχυση γιὰ κάθε παί-
χτη-«τζογαδόρο».

Πολλοὶ ὑποστηρίζουν - καὶ πολὺ 
ὀρθά - πὼς ἡ γκάμα τοῦ στοιχηματι-
σμοῦ, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν δυνατό-
τητα νὰ παίζει κανεὶς σὲ live κονσόλα 
ποντάροντας χρήματα τὴν ὥρα ποὺ 
διεξάγεται ὁ ἀγώνας, ἐπινοήθηκαν 
γιὰ νὰ μετατρέπεται τὸ ποδοσφαιρικὸ 
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ἄθλημα σὲ καθαρὸ τζόγο! (Ἔτσι πιά-
νονται εὔκολα καὶ τὰ «θύματα»!)

Εἶναι εὔκολο νὰ παρασυρθεῖ κά-
ποιος, ποὺ τελικὰ ὑποχωρεῖ στὸν πει-
ρασμὸ τοῦ γρήγορου κέρδους. Μπο-
ρεῖ π.χ. νὰ βρεῖ ἐκεῖ προκλήσεις 
ὅπως ποιὰ ὁμάδα σήμερα θὰ κερδί-
σει τὰ περισσότερα κόρνερ. Θὰ πετύ-
χει ὁ Κριστιάνο Ρονάλντο ἢ ὁ Λιονὲλ 
Μέσι τὸ τελευταῖο γκὸλ τοῦ ἀγώνα; 
Θὰ πάρει αὐτὴ τὴ φορὰ κόκκινη κάρ-
τα ὁ Πέπε ἢ ὄχι; Ποιὰ ὁμάδα θὰ κερ-
δίσει πρώτη φάουλ; Ποιὰ θὰ κερδί-
σει πρώτη κόρνερ; Ποιὰ θὰ πάρει τὴν 
πρώτη κίτρινη κάρτα κ.ἂ. 

Κάπως ἔτσι χάνεται ὁ «φίλαθλος», 
ξεχνᾶ τὸν ἀρχικὸ στόχο του καὶ ἀκο-
λουθεῖ εὔκολα ἡ χασούρα. Γιατί, βέ-
βαια, αὐτὸ τὸ τεράστιο εὖρος στοιχη-
ματικῶν ἐπιλογῶν δυσχεραίνει τὸ νὰ 
λειτουργεῖ κανεὶς ὀρθολογικά.

Ἄς ὑπογραμμίσουμε πὼς ἡ "ἐπα-
νάσταση" τοῦ στοιχηματισμοῦ σὲ ζω-
ντανὸ χρόνο εἶναι αὐτὴ ποὺ ἔχει φέ-
ρει τὰ περισσότερα κέρδη σὲ ὅλους 
τους κερδοσκοπικοὺς ὀργανισμούς! 
Γιατί ἡ δίψα τοῦ ἄμεσου κέρδους δι-
εγείρει τὸν παίχτη-τζογαδόρο, ποὺ 
θεωρεῖ πὼς παρακολουθώντας ζω-
ντανὰ τὴν ἐξέλιξη ἑνὸς ποδοσφαιρι-
κοῦ ἀγώνα θὰ εἶναι εὔκολο νὰ προ-
βλέψει μὲ ἐπιτυχία ἕνα ἀποτέλεσμα. 
Ἀρκεῖ νὰ ΄χει κανεὶς καὶ χρῆμα δια-
θέσιμο γιὰ σπατάλη. Λαγνεία ποδο-
σφαίρου ἀγκαλιά μέ τόν τζόγο! 

Η ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ ΓΕΝΝΑΕΙ 
ΤΗΝ ΑΣΥΔΟΣΙΑ

Πολλοὶ πιστεύουν ὅτι ἡ σωτη-
ρία τῆς χώρας μας στηρίζε-

ται στὴ δόση τῶν 31.5 δισεκατομμυ-
ρίων εὐρώ, ποσὸν γιὰ τὸ ὁποῖο καθη-
μερινὰ πολὺς λόγος γίνεται. Καὶ βέ-
βαια ἡ δόση θὰ φέρει μεγάλη ἀνάσα 
στὴν ἀγορά. Ἀλλὰ, μ΄ αὐτὸ ἐξασφα-
λίζεται τὸ μέλλον τῆς Πατρίδας μας;  

Ἡ κρίση ποὺ διερχόμαστε δὲν 
εἶναι μόνον οἰκονομική. Εἶναι κατὰ 
πρῶτο καὶ κύριο λόγο ἠθική. Στὴν 
Ἑλλάδα θριαμβεύει ἡ ἀτιμωρησία. 
Τοῦτο ὑπογραμμίζεται συνέχεια ἀπὸ 
εὐσυνείδητους ἀναλυτές. Οἱ πολι-
τικὲς ἡγεσίες καθιέρωσαν τὴν ἀτιμω-
ρησία τῶν ὑπουργῶν γιὰ ὅλα τὰ ἀδι-
κήματα ποὺ διαπράχθηκαν κατὰ τὴ 
διάρκεια τῆς θητείας τους: θανάσι-
μο πλῆγμα γιὰ τὸ Ἔθνος. Ἀλλὰ ἐπι-
βάλλεται ὁπωσδήποτε τώρα νὰ ἀνα-
λάβουν τὰ κόμματα τὴ δέσμευση πώς 
στὴν προσεχῆ συνταγματικὴ ἀνα-
θεώρηση θά διατυπωθοῦν οἱ πρὸς 
τοῦτο ἀναγκαῖες διατάξεις, ὥστε καὶ 
οἱ ὑπουργοὶ καὶ οἱ βουλευτὲς νὰ ὑπό-
κεινται στὸν νόμο, ὅπως ὅλοι οἱ πολί-
τες τῆς Χώρας.

Καί ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου ἐνδεί-
κνυται νὰ ἀρχίζει πρῶτα ἀπὸ τοὺς με-
γάλους καὶ πολιτειακὰ ἰσχυρούς. 

Ἡ διακοπὴ τῶν συνεδριάσεων 
τῶν Δικαστηρίων, ποὺ ἀποφάσισαν 
νὰ ἐφαρμόσουν οἱ δικαστικοὶ λει-
τουργοί, εἶναι σαφῶς ἀντισυνταγμα-
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τικὴ ἐνέργεια καὶ ὀρθῶς ὁ εἰσαγγε-
λέας τοῦ Ἀρείου Πάγου κάλεσε τοὺς 
συναδέλφους του νὰ ἐπανέλθουν 
στὶς ἕδρες τους.

Ἡ Νέα Γενιὰ ἔχει ἄμεση ἀνάγκη 
ἀπὸ πρότυπα. Οἱ ἀπεργιακὲς συμπε-
ριφορὲς τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν 
κάθε ἄλλο παρὰ ὑποδειγματικὲς 
εἶναι. 

Βρισκόμαστε ἤδη σὲ μεγάλη πα-
ρακμή. Καὶ κυριότερη αἰτία τοῦ λυπη-
ροῦ αὐτοῦ φαινομένου εἶναι ἡ ἀτιμω-
ρησία, ἡ ὁποία ὁδηγεῖ κατ΄ εὐθείαν 
στὴν ἀσυδοσία τῶν παραβατῶν. Συ-
νεπῶς,  πρωταρχικὸ μέλημα καὶ ἐπι-
ταγὴ εἶναι ἡ ἐφαρμογὴ τοῦ Νόμου 
πρὸς κάθε κατεύθυνση.

ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΕΚΛΑ

Ἰσχυρὲς ἀντιστάσεις προβάλ-
λουν κάποιες Πανεπιστημιακὲς 

ἀρχὲς στὴν ἐκλογὴ νέων Συμβουλί-
ων τῶν Ἱδρυμάτων. Πανεπιστημιακοὶ 
καὶ φοιτητὲς ποὺ νέμονται τὶς δυνα-
τότητες ποὺ τοὺς παρεῖχε μέχρι χθὲς 
γιὰ 30 χρόνια τὸ παγιωμένο σύστη-
μα ἐντὸς τῶν Α.Ε.Ι. ὁδηγοῦν σὲ πι-
σογύρισμα τὰ Πανεπιστήμια τῆς Χώ-
ρας. Ἤδη ἰσχυρὲς ὁμάδες ἀρνοῦνται 
νὰ παραδώσουν τὴν «ἐξουσία», ὅπως 
ἐπιτάσσει ὁ νέος νόμος γιὰ τὴν τριτο-
βάθμια Ἐκπαίδευση. 

Χαρακτηριστικὸ εἶναι καί τοῦτο τὸ 
τελευταῖο: Μικρὲς ὁμάδες ἀριστερῶν 
Πανεπιστημιακῶν καὶ Φοιτητῶν δι-
έκοψαν μὲ βία τὴν ἐκλογικὴ διαδι-

κασία, ἡ ὁποία καὶ δὲν προχώρησε, 
καθὼς οἱ ἀντιδρῶντες ἀπέκλεισαν τὰ 
ἐκλογικὰ τμήματα!

Διαβάσαμε: «Ὅσα διαδραματίζο-
νται στὰ Α.Ε.Ι. εἶναι θέατρο σκιῶν 
ἀπ΄ αὐτοὺς ποὺ κατέχουν σήμερα τὴν 
ἐξουσία. Οἱ κατέχοντές την δὲν ἐπι-
θυμοῦν νὰ τὴν παραδώσουν.» «Σκέ-
ψου νὰ εἶσαι Πρύτανης καὶ νὰ ἔχεις 
αὐτὴ τὴ συμπεριφορά. Πόσο κακὸς 
πολίτης μπορεῖ νὰ εἶσαι; Πόσο κακὸς 
Παιδαγωγός;» Αὐτὰ ἀνέφερε στὸν 
τύπο στέλεχος τοῦ Ὑπουργείου Παι-
δείας.

Τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας παρακο-
λουθεῖ αὐτὲς τὶς ἐξελίξεις ἔχοντας ξε-
καθαρίσει ὅτι, ἂν δὲν ἐκλεγοῦν νέες 
διοικήσεις, θὰ διακοπεῖ ἡ χρηματο-
δότηση τῶν Πανεπιστημίων ἀπὸ τὴν 
1η Ἰανουαρίου 2013. Σὲ φαρσοκω-
μωδία λοιπὸν ἐξελίσσεται στὸ Πα-
νεπιστήμιο Ἀθηνῶν ἡ διαδικασία 
γιὰ τὴν ἀνάδειξη Συμβουλίου μὲ τὶς 
εὐλογίες τῆς Συγκλήτου!

Ὅπως μαρτυροῦν τὰ γεγονότα, 
κάθε μέρα ποὺ θὰ ξημερώνει, τὸ τέ-
ρας τοῦ αὐταρχισμοῦ θὰ μεγαλώνει.

Η  ΝΙΚΗ  ΤΟΥ  
ΜΠΑΡΑΚ ΟΜΠΑΜΑ

Ὁ Μπαρὰκ Ὀμπάμα κέρδι-
σε τὴν ἐμπιστοσύνη τῶν συ-

μπατριωτῶν του ἐπειδὴ, πέρα ἀπὸ τὴν 
ἀναγνώριση τοῦ πολιτικοῦ προγράμ-
ματός του, οἱ Ἀμερικανοὶ τὸν βλέπουν 
σὰν ἕνα πολίτη ὅμοιό τους. Ἀποτελεῖ, 
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θὰ λέγαμε, τὸ πρότυπο τοῦ Ἀμερικα-
νοῦ πολίτη καὶ ἡ νίκη του ὀφείλεται 
κατὰ μεγάλο ποσοστὸ στὸν ἄνθρωπο 
Ὀμπάμα. 

Εἶναι αὐτοδημιούργητος καὶ ἀγω-
νίστηκε σκληρὰ γιὰ νὰ ξεπεράσει 
ὅλα τὰ ἐμπόδια ποὺ βρῆκε στὸ δρό-
μο του. Ἡ ἰδιωτική του ζωὴ χαρακτη-
ρίζεται ὑποδειγματική. Πιστὸς σύ-
ζυγος μιᾶς ἀξιόλογης γυναίκας ποὺ 
δὲν ἐπιζητεῖ νὰ ἱκανοποιήσει προσω-
πικές της φιλοδοξίες. Ἡ μόρφωση 
τῶν δυὸ θυγατέρων τους ποὺ μεγα-
λώνουν μέσα στὴ θαλπωρὴ τοῦ οἰκο-
γενειακοῦ τους περιβάλλοντος παρα-
κολουθεῖται στοργικὰ ἀπὸ τοὺς γο-
νεῖς τους. Κανένα σκάνδαλο τοῦ πα-
ρελθόντος ἢ τοῦ παρόντος δὲν βαρύ-
νει τὴν οἰκογένειά τους.

Ὁ Μπαρὰκ Ὀμπάμα κερδίζει τὴν 
συμπάθεια ὅλων μὲ τὸν χαρακτήρα 
του, χαρακτήρα ἀνθρώπου ποὺ τὸν 
διακρίνουν ἡ καλοσύνη καὶ ἡ εὐγέ-
νεια. Ὅλος ὁ κόσμος τὸ διαπίστωσε 
αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν διάρκεια τῆς προ-
εκλογικῆς του ἐκστρατείας. Ἀντιμε-
τώπισε τὸν ἀντίπαλό του μὲ ἤπιο τρό-
πο. Καὶ στὸ λόγο του μετὰ τὴν νίκη 
του ἀναφέρθηκε μὲ εὐπρέπεια καὶ 
στὴν προσωπικότητα τοῦ Ρεπουμπλι-
κανοῦ ὑποψηφίου καὶ δήλωσε ὅτι θὰ 
συνεργαστεῖ μαζί του γιὰ τὸ καλὸ τῆς 
χώρας. Ἀλλὰ καὶ ὁ Μὶτ Ρόμνεϋ ἔδει-
ξε τὴν ἴδια εὐπρέπεια ἔναντι τοῦ ἀντι-
πάλου του. Εὐχήθηκε καὶ αὐτὸς καὶ 
προσευχήθηκε γιὰ νὰ ἔχει ἐπιτυχία 
στὸ ἔργο του ὁ Ὀμπάμα.

Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ἐδῶ στὴν 
Ἑλλάδα  δὲν εἴμαστε συνηθισμένοι 
σὲ τέτοιες "περιττὲς πολυτέλειες" ἀπὸ 
μέρους τῶν Πολιτικῶν μας. Κρίμα 
στοὺς Ἐθνοπατέρες μας.  

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΙΠΕΙ

Ἡ συγκλονιστικὴ περίοδος 
ποὺ διανύει ἡ χώρα μας 

ἀποκαλύπτει πὼς ἐκεῖνο ποὺ κυριό-
τατα μᾶς λείπει καὶ ποὺ ἀποτελεῖ τὸ 
πολυδύναμο προζύμι τῆς κοινωνικῆς 
μας ζωῆς εἶναι ἕνα: ὁ πατριωτισμός. 

Ἂν ὅλοι οἱ ἄρχοντες ζοῦσαν καὶ 
συμπεριφέρονταν μὲ γνήσια ἀγάπη 
πρὸς τὴν πατρίδα, ἂν ὅσοι πλάθουν 
τὴν παιδεία καὶ τὸν πνευματικὸ πο-
λιτισμὸ τοῦ τόπου μας ἐμφοροῦνταν 
ἀπὸ εὐγενῆ πατριωτισμό, στέρεο καὶ 
οὐσιώδη, ἂν τέλος οἱ Ἕλληνες δὲν 
ἦταν τυφλωμένοι ἀπὸ τὴν ἐγωπά-
θεια καὶ τὸν κομματικὸ φανατισμὸ 
καὶ ζοῦσαν μὲ θερμὴ καρδιὰ ἀγά-
πης πρὸς τὴν πατρίδα, τότε ὅλα τὰ 
ζοφερὰ δεδομένα τῆς πνευματικῆς, 
πολιτικῆς, κοινωνικῆς καὶ οἰκονο-
μικῆς μας ζωῆς θὰ ἦταν τελείως δι-
αφορετικά. Δὲν ἔχουμε πατριωτισμό, 
γιὰ τοῦτο ἡ χώρα μας κινδυνεύει. Τὸ 
«ἐγώ» κατατρώγει τὸ «ἐμεῖς». Καὶ θὰ 
΄ρθεῖ μία ὥρα ποὺ, ἐνῶ ὅλοι οἱ γύρω 
μας θὰ χαίρονται, ἐμεῖς θὰ κλαῖμε... 
Ἐκτὸς κι ἂν ξυπνήσει μέσα μας, 
μέσα στήν συνείδησή μας, ἔγκαιρα ὁ 
πατριωτισμός. Αὐτὸ ποὺ σήμερα μᾶς 
λείπει...

ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ



Τὴν παραμονὴ τῶν Χριστουγέν-
νων διαβάσαμε ἕνα ἀπαράδεκτο 

δημοσίευμα ποὺ προσβάλλει τὸ θρη-
σκευτικὸ συναίσθημα τοῦ λαοῦ μας καὶ 
γι΄ αὐτὸ θεωροῦμε ἀπαραίτητο νὰ κά-
νουμε αὐθημερὸν τὴν προσήκουσα κρι-
τική. 

Ἡ ἐφ. «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (τῆς 
24.12.92), ἀφορμώμενη ἀπὸ μία βιβλιο-
παρουσίαση τῆς ἐφ. "The Guardian", σὲ 
ἄρθρο της μὲ τίτλο «Στὰ ἴχνη τοῦ Χρι-
στοῦ...», ἐνημερώνει τὸ ἀναγνωστικό της 
κοινὸ γιὰ τρία βιβλία ποὺ κυκλοφόρη-
σαν πρόσφατα στὴν ἀγγλικὴ καὶ ἀναφέ-
ρονται ὅλα στὸ πρόσωπο καὶ τὸ ἔργο τοῦ 
Θεανθρώπου Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὰ βιβλία 
αὐτὰ εἶναι: 1) «Ὁ ἄνθρωπος Ἰησοῦς» 
τῆς Μπάρμπαρα Θίιρινγκ, 2) «Γεννηθείς 
ἀπὸ γυναίκα: ἕνας ἐπίσκοπος ξανασκέ-
φτεται τὴ γέννηση τοῦ Ἰησοῦ» τοῦ Τζὸν 
Σέλμπι Σπὸνκ καὶ 3) «Ἰησοῦς» τοῦ Α. Ν. 
Οὐίλσον. 

Τὸ περιεχόμενο τῶν βιβλίων αὐτῶν 
ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση ὄχι μόνο 
μὲ τὴ διδασκαλία τῆς Καινῆς Διαθή-
κης ἀλλὰ καὶ μὲ τὰ πορίσματα τῆς θεο-
λογικῆς καὶ ἱστορικῆς ἐπιστήμης. Μετα-
φέρουμε χαρακτηριστικὰ ἀποσπάσματα 

ἀπὸ τὸ πρῶτο βιβλίο τῆς Θίιρινγκ, γιὰ νὰ 
καταδειχθεῖ ὁ βαθμὸς τῆς ἄρνησης πρὸς 
τὶς πηγὲς τῆς θείας Ἀποκαλύψεως. 

Α) Ἡ Μπάρμπαρα Θίιρινγκ στὸ βι-
βλίο της ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Ἰησοῦς 
Χριστὸς δὲν πέθανε στὸν Σταυρό, δὲν 
ἀναστήθηκε τὴν τρίτη ἡμέρα καὶ ἡ Σταύ-
ρωση δὲν ἔγινε στὴν Ἱερουσαλήμ. «Οἱ 
ἐκτελεστὲς ἔδωσαν στὸν Ἐσταυρωμέ-
νο, γιὰ νὰ τὸν βγάλουν ἀπὸ τὸ μαρτύριο, 
μία δόση ἀπὸ δηλητήριο, τὸ ὁποῖο ὅμως 
δὲν τὸν σκότωσε, τὸν ἔκανε νὰ χάσει τὶς 
αἰσθήσεις του. Οἱ στρατιῶτες τὸν ἀπο-
καθήλωσαν νομίζοντάς τον νεκρό, ἀλλὰ 
ἐκεῖνος ἐπέζησε καὶ συνέχισε τὸν πο-
λιτικὸ ἀγώνα ἐναντίον τοῦ Ἰωάννη Βα-
πτιστῆ, ποὺ ἤθελε πόλεμο μὲ τὴ Ρώμη, 
ἐνῶ αὐτὸς ἤθελε εἰρήνη.»!!!

Β) Εἶπε ὁ Ἰησοῦς στὸν Σταυρό: «Θεέ 
μου, Θεέ μου, ἱνατί με ἐγκατέλιπες;» Καὶ 
αὐτὸ κατὰ τὴν συγγραφέα μεταφράζε-
ται ὡς κατηγορία κατά τοῦ... Ἄννα, πρώ-
ην μαθητή του, ποὺ τὸν ἐγκατέλειψε, 
ἐνῶ θεωρεῖ ὅτι τὸ ἀσθενικὸ ὃραμα ποὺ 
εἶδαν οἱ μαθητὲς δὲν ἦταν παρὰ ὁ ἀλη-
θινὸς ἄνθρωπος μετὰ τὸν Σταυρό!!! 

Γ) Ἡ Θίιρινγκ μαζὶ μὲ τοὺς ἄλλους 
δυὸ ἀρνητὲς διατυπώνει ξεκάθαρα ὅτι 

τοῦ Ἀρχιμ. Χριστοδ. Γ. Κωνσταντοπούλου

«ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»
Δημοσιογραφικά ὀλισθήματα τήν παραμονή τῶν Χριστουγέννων

ΠρΙν 20 χρόνΙα στΙσ «ΚόΙνωνΙΚΕσ τόμΕσ» 



351«ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»

στὰ Εὐαγγέλια ὑπάρχει ὁ μανδύας τοῦ... 
μύθου. «Κάτω ἀπὸ τὸν μανδύα τοῦ μύ-
θου βρίσκεται ἕνας βασανισμένος Ἰη-
σοῦς πού ἔχασε τὴ μάχη.»(;;;) Βρίσκεται, 
ὄχι βέβαια ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς, ἀλλὰ 
μόνο «ἕνας ἄνθρωπος ποὺ μιλοῦσε γιὰ 
ἀγάπη, ἀδελφοσύνη καὶ δικαιοσύνη». 

Οἱ συγγραφεῖς τῶν τριῶν βιβλί-
ων ποὺ ἀναφέρθηκαν εἶναι χρι-

στιανοὶ δυτικοῦ δόγματος. Μάλιστα ὁ 
ἕνας, ὅπως ἀναφέρεται καί στὸ δημοσί-
ευμα, εἶναι ἱερωμένος (ἐπίσκοπος). Θε-
ώρησαν λοιπόν καλό οἱ ἄνθρωποι νὰ 
ἀποσκυβαλίσουν τὴν διδασκαλία τοῦ 
Εὐαγγελίου ἀπὸ τὴν ψυχή τους, ἐπιχεί-
ρησαν νὰ τὴν ἀποψιλώσουν ἀπὸ κάθε 
αὐθεντία καὶ νὰ δημοσιεύσουν τὶς σκέ-
ψεις τους ἐνημερώνοντας τὸ κοινὸ γιά 
τὰ φαντασιοκοπήματά τους. Πότε; Σὲ 
μία ἐποχὴ ποὺ μόλις κατέρρευσε τὸ μαρ-
ξιστικὸ καθεστὼς τῆς ἀθεΐας.  

Στὴν κρίσιμη αὐτὴ ἱστορικὴ στιγμή, 
ποὺ ἕνας ὁλόκληρος κόσμος πολλῶν 
ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων, προδομένος 
ἀπὸ τὸν ἀθεϊστικὸ προσανατολισμὸ τοῦ 
μαρξισμοῦ, μὲ χαμένη τὴν ἐλπίδα τῆς 
ζωῆς, ἔχει στρέψει τὰ βλέμματά του στὴ 
χριστιανικὴ δύση, ἕτοιμος γιὰ νὰ πάρει 
μαθήματα πνευματικότητας καὶ χριστια-
νικοῦ πολιτισμοῦ. Καὶ ἀντὶ αὐτοῦ, συνα-
ντάει μπροστά του, μὲ τὰ τέτοιου εἴδους 
μυθικὰ κατασκευάσματα, τὴν περιφρό-
νηση καὶ τὸν χλευασμὸ τῆς αὐθεντικῆς 
διδασκαλίας τοῦ Χριστιανισμοῦ. Θὰ 
ἦταν προτιμότερο ἀναφορικὰ μὲ τὴν εἰς 
Θεὸν πίστη νὰ ἔχει κανεὶς ὡς ἀντίπαλο 
τὸν διωγμό, παρὰ τὴν ἀνίερη νόθευση 
τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας τῶν ἱερῶν κειμέ-
νων. 

Ἡ προβολὴ καὶ παρουσίαση τέτοιων 

βιβλίων ἀπὸ δημοσιογράφους ἐγκρίτων 
ἐφημερίδων τὴν παραμονὴ τῆς πιὸ με-
γάλης γιορτῆς τοῦ Χριστιανισμοῦ συ-
νιστᾶ ἢ ἐσκεμμένη προσπάθεια πολε-
μικῆς κατὰ τῆς αὐθεντίας τῆς Ἐκκλησί-
ας ἤ, τὸ ὀλιγώτερο, ἀνεπίτρεπτο δημοσι-
ογραφικὸ ὀλίσθημα. Οἱ κύριοι αὐτοὶ δὲν 
διστάζουν νὰ παρουσιάσουν μυθιστορι-
ογραφικὰ ἔργα ὡς ἔργα ἐπιστημονικά, 
ποὺ προσβάλλουν κατάφορα τὸ θρη-
σκευτικὸ συναίσθημα τοῦ ἀναγνωστικοῦ 
τους κοινοῦ. 

Σημειώνουν μάλιστα ὅτι τὰ ἔργα βα-
σίζονται σὲ ἔρευνες εἴκοσι ἐτῶν, ἂν καὶ 
δὲν ἀποκρύπτουν ὅτι τὸ ἔργο τῆς Θίι-
ρινγκ «διαβάζεται περισσότερο σὰν κά-
ποιο θεολογικὸ θρίλερ τοῦ Οὐμπέρτο 
Ἔκο, ποὺ τελειώνει σὲ μυθιστορηματικὸ 
ἀποκορύφωμα, σὲ μία σταύρωση». 

Τί ἄραγε θέλουν νὰ πετύχουν τὴν 
παραμονὴ τῶν Χριστουγέννων αὐτοὶ 
οἱ ἄνθρωποι μὲ τὸ νὰ γράφουν ὅτι τὰ 
Εὐαγγέλια εἶναι «μῦθος» καὶ ὅτι ἡ ἐπι-
στήμη ἀντιμάχεται τὸν «μῦθο» αὐτὸ τῶν 
Εὐαγγελίων; Μήπως θέλουν νὰ προετοι-
μάσουν τὸ ἀναγνωστικό τους κοινὸ γιὰ 
νὰ γιορτάσει τὰ Χριστούγεννα μέσα σὲ 
ψυχολογικὴ κατάσταση πλήρους ἀμφι-
σβήτησης καὶ ἀμφιβολίας; Ἢ μήπως 
θέλουν νὰ μᾶς διδάξουν ὅτι τίποτα δὲν 
πρέπει νὰ παίρνει κανεὶς ἀπὸ τὴ θρη-
σκεία του στὰ σοβαρά, ἀφοῦ, κατὰ τὴν 
ἄποψή τους, ὅλα παίζονται καὶ ἐλέγχο-
νται ὡς ἀνακριβῆ καὶ ἀνιστόρητα;...

Εἶναι ντροπὴ νὰ βλέπουν τὸ φῶς τῆς 
δημοσιότητας τέτοια κείμενα καὶ μάλι-
στα σὲ τέτοιες μέρες ἀπὸ ἐφημερίδες καὶ 
δημοσιογράφους ποὺ θέλουν νὰ ἔχουν 
κάποιο κύρος, κάποια ἀξιοπρέπεια. 

(Δεκέμβριος 1992)

u u u



Καὶ βγῆκε ὁ Γανὶκ στὴν προκυμαία.

Ὁ Κεράτιος εἶχε ζωντανέψει 
ἀπὸ χθές. Πλῆθος καραβά-

κια σκέπαζαν τὴ θάλασσα, βαρκοῦλες 
καὶ καΐκια ἔτρεχαν δῶθε κεῖθε ἀπὸ τὶς 
ἀκρογιαλιὲς στὰ ἀγκυροβολημένα κα-
ράβια καὶ ξεφόρτωναν τὰ πλούτη, ποὺ 
ἀπὸ τὶς ἄκρες τοῦ ὁρίζοντος τολμηροὶ 
τυχοδιῶκτες τὰ μετέφεραν στὴν πρω-
τεύουσα τοῦ πολιτισμένου κόσμου. 
Ἡ προκυμαία εἶχε πλημμυρίσει ἀπὸ 
ἀνθρώπους κάθε φυλῆς καὶ κάθε τέ-
χνης.

Ναῦτες, καθισμένοι στὴ σκάλα, 
χαίρουνταν τὴ μεσημεριάτικη λιακά-
δα διορθώνοντας κουπιὰ καὶ σκοι-
νιὰ γιὰ τὸ ἐρχόμενο ταξίδι. Ἔμποροι 
βιαστικοὶ παραλάμβαναν νεοφερμέ-
να τους ἐμπορεύματα καὶ τὰ φόρτω-
ναν σὲ καμῆλες γιὰ τὴν Ἀδριανούπο-
λη καὶ ἄλλες χῶρες τοῦ ἐσωτερικοῦ. 
Ἑβραῖοι μὲ πράσινα καὶ κίτρινα σαρί-
κια καὶ κρεμαστὲς μύτες παζάρευαν, 
ἀγόραζαν ἢ πουλοῦσαν, δάνειζαν μὲ 
χοντρὸ τόκο, συζητοῦσαν, καβγάδι-
ζαν, ἔτρωγαν κάποτε ξύλο, βρίζουνταν 
πάντα κι ἐξακολουθοῦσαν τὶς δουλί-
τσες τους. Μαῦροι δοῦλοι, λυγώντας 

κάτω ἀπὸ τὸ φόρτωμα ποὺ κουβα-
λοῦσαν στὴ ράχη, πολιτεύουνταν πῶς 
νὰ ξεφύγουν τὸ καμτσίκι τοῦ ἀφέντη, 
ποὺ τοὺς παραμόνευε, πάντα ἕτοιμος 
νὰ τοὺς σχίσει τὶς πλάτες. Παράμερα 
στὴν ἀμμουδιὰ καλαφάτες ἔκλειαν μὲ 
στουπὶ τὶς χαραματιὲς μιᾶς βάρκας κι 
ἑτοίμαζαν τὴν πίσσα γιὰ νὰ περιχύ-
σουν τὴν ἀναποδογυρισμένη της κα-
ρένα. 

Καὶ περιδιαβάζοντας ἄεργοι ἀνά-
μεσα σ΄ ὅλον αὐτὸ τὸν ἐργατικὸ κό-
σμο, Ρῶσσοι ξανθοὶ καὶ ἄσπροι μισο-
άεργοι ἀκόμα καὶ μισόγυμνοι, θαύμα-
ζαν μὲ ὀρθάνοιχτα, γαλανά, παιδικὰ 
μάτια, τὰ χίλια μύρια μάγια τῆς πλου-
σιώτερης χώρας τοῦ κόσμου. 

Μὰ ὁ Γανὶκ δὲ στάθηκε νὰ καμα-
ρώσει τὸ θέαμα, ὅσο καινούργιο καὶ 
νὰ ἦταν γι΄ αὐτόν. Σκοπὸ ἕναν εἶχε, 
νὰ βρεῖ τὸ Οὐμπερτόπουλο. Γυρνώ-
ντας λοιπὸν τὴν πλάτη στὴ θάλασσα, 
τράβηξε μπροστά του.

Μπῆκε σὲ δρόμους ἄτακτους καὶ 
παραδρομάκια στενὰ καὶ στραβοδίβο-
λα, ποὺ ἀπὸ τὸ λιμάνι ὁδηγοῦσαν στὸ 
κέντρο τῆς χώρας. Μὰ δὲν ἀναγνώρι-
ζε τὰ μέρη ποὺ εἶχε πάρει μὲ τὸν Κομι-

ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ

τῆς Π. Σ. Δέλτα



353

νό, καὶ σιμώνοντας κάποιο περαστικὸ 
ρώτησε ποῦ ἦταν τὸ σπίτι τοῦ Οὐμπερ-
τόπουλου.

Ὁ περαστικὸς δὲν ἤξερε, μὰ ἂν 
ἦταν λέγει Φράγκος, κάθουνταν σί-
γουρα στὸ Παλάτι. 

-Τὸ Παλάτι τοὺς φέρνει, τὸ Παλάτι 
τοὺς τρέφει. Ἐκεῖ πήγαινε νὰ τὸν γυ-
ρεύεις. 

Κι ἔφυγε βιαστικός. 
Μὰ ποῦ ἦταν τὸ παλάτι; Ὁ Γανὶκ 

δὲν ἤξερε πιά. 

Τράβηξε ἴσια μπροστά του καὶ 
μπῆκε σ΄ ἕνα δρόμο μὲ καμα-

ροσειρὲς ἀπὸ τὰ δυὸ μέρη. Κόσμος 
πολὺς ἦταν τώρα ἔξω καὶ πηγαινοέρ-
χουνταν στὶς στοές, σεριάνιζε στὶς πλα-
τεῖες, κουβέντιαζε ὁμαδικά, συζητώ-
ντας τὶς καινούριες εἰδήσεις, ἕτοιμος 
νὰ εἰρωνευθεῖ τὶς χθεσινὲς ποὺ εἶχαν 
παλιώσει πιά. Πηγαίνοντας, ἔφθασε ὁ 
Γανὶκ σὲ μιὰ πλατεία, ἐμπρὸς σὲ μιὰν 
ἐκκλησία τόσο μεγαλόπρεπη, τόσο 
ὄμορφη, ποὺ φαντάστηκε πὼς γε-
λάστηκε τὴν τοποθεσία καὶ πὼς ἦταν 
πλάι στὴν Ἁγιὰ Σοφιά. 

-Ἐδῶ γυρεύεις τὴν Ἁγιὰ Σοφιά; 
τοῦ ἀποκρίθηκε ἕνας  περαστικὸς στὸ 
ρώτημά του. Ἐκείνη εἶναι κοντὰ στὸν 
Ἱππόδρομο, πλάγι στὸ Ἱερὸ Παλάτι. 
Ἐσὺ βρίσκεσαι στὴν καρδιὰ τῆς χώ-
ρας. 

-Μὰ ποιὰ εἶναι τούτη ἡ ἐκκλησιά;
-Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ὅπου 

εἶναι οἱ τάφοι τῶν βασιλέων. 
Ἂν εἶσαι ξένος, ἔμπα νὰ τὴ δεῖς. 

Ἔχει τόσα χρυσάφια καὶ τόσα πολύτι-
μα μάρμαρα καὶ πέτρες, ποὺ εἶναι καὶ 

ἀπὸ τὴν Ἁγιὰ Σοφιὰ πιὸ ὄμορφη. 
Ὁ Γανὶκ ἔκανε νὰ μπεῖ μέσα ν΄ ἀνά-

ψει ἕνα κεράκι, μὰ μία τσοῦρμα παιδιὰ 
πέρασαν τρεχάτα, τὸν σκουντούφλη-
σαν καὶ τὸν ἔκαναν νὰ γυρίσει. 

Στὴ μέση της πλατείας ἕνας Κινέ-
ζος μὲ κρεμαστὴ μαύρη κοτσίδα βα-
στοῦσε στὸ μέτωπό του ἕνα μακρὺ κα-
λάμι καὶ σκαρφαλωμένο στὴν ἄκρη 
ἦταν ἕνα παιδάκι ντυμένο στὰ ἄσπρα, 
μὲ φτερὰ σὰν τῆς μέλισσας καὶ σκορ-
ποῦσε φιλιὰ καὶ τριαντάφυλλα στοὺς 
χασομέρηδες γύρω. 

Δυὸ Βούλγαροι μὲ χάλκινες ζῶνες 
πάνω ἀπό τ΄ ἀδριὰ μάλλινα ροῦχα τους 
καὶ τὰ μαλλιὰ τά κουρεμένα, ἔχασκαν 
μὲ ὀρθάνοιχτα μάτια, κοιτάζοντας σα-
στισμένοι τὸ θαῦμα μπροστά τους. 

-Πῶς τὸ κάνει καὶ ντὲν πέφτει τὸ 
παιντί; ρώτησε ὁ ἕνας στὸ γείτονά του, 
κάποιο κολοσσὸ μαῦρο τῆς Νουβί-
ας, ποὺ φαίνουνταν πιὸ μακρὺς καὶ 
πιὸ μαῦρος ἀκόμα, τυλιγμένος στὴν 
ἄσπρη χλαμύδα.

Ἕνα ἀγόρι μὲ μαριόλικα γυαλι-
στερὰ μάτια τὸν ἄκουσε καὶ γύρισε.

-Δὲν πέφτει, εἶπε, γιατί τὸν βαστᾶ ὁ 
Ἅγιος Κύριλλος ἀπὸ πάνω. 

-Ντέ... Ντέ..., ἔκαμνε μαγεμένος 
ὁ Βούλγαρος. Καὶ μὲ τί τὸν βαστᾶ ὁ 
Ἅγιος Κύριλλος; 

-Μὲ μιὰ τρίχα ψιλὴ ψιλὴ ποὺ δὲν τὴ 
βλέπεις, ἀποκρίθηκε τὸ ἀγόρι.

-Μιὰ τρίχα, ἔ; Ντέ... ντέ..., ἔκανε ὁ 
Βούλγαρος πάλι.

-Βέβαια! Καὶ σὰ μεγαλώσει τὸ παι-
δί, χοντραίνει καὶ μαυρίζει ἡ τρίχα καὶ 
φαίνεται, ἐξήγησε τὸ ἀγόρι μὲ τὰ γε-
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λαστὰ μάτια. Καὶ πρόσθεσε:
-Καὶ τότε γρήγορα γρήγορα τὴν 

κόβει ὁ Ἅγιος Κύριλλος καὶ γι΄ αὐτὸ 
ὡς τὴ στερνή τους μέρα, τοὺς βλέπεις 
τοὺς Κινέζους μὲ μιὰ μαύρη πλεξού-
δα, ποὺ τοὺς κρέμεται στὴν πλάτη.

Ὅσοι χάζευαν γύρω γέλασαν. Μὰ 
ὁ Βούλγαρος δὲν κατάλαβε τὴν κο-
ροϊδία. Ἄνοιγε τὰ στρογγυλὰ του μά-
τια ὅλο καὶ περισσότερο.

-Ντέ, ντέ, ντέ..., ἐπανέλαβε καὶ 
σταυροκοπήθηκε. Πολλὰ μυστήρια 
κάνεις, Κύριε! 

Πλάγι στὸ Γανὶκ δυὸ τρεῖς Ἑβραῖοι 
μὲ κυρτὲς μύτες καὶ παχιὰ χείλια κρυ-
φογελοῦσαν μὲς τὰ γένια τους. 

-Δὲν εἶναι καλὰ πράματα, δὲν 
εἶναι καλὰ πράματα, εἶπε σοβαρὰ 
ἕνας ἄλλος Ἑβραῖος πιὸ ἡλικιωμένος, 
ἀργοκουνώντας τὸ σαρικωμένο του 
ἄσπρο κεφάλι. 

-Δὲ βαριέσαι, ἀποκρίθηκε ἄλλος 
Ἑβραῖος, μεσόκοπος μὲ κόκκινα μαλ-
λιὰ καὶ γένια, ἄφησέ τον νὰ τὸ πιστεύ-
ει, τί σὲ νοιάζει; 

-Δὲν κάνει νὰ παίζει αὐτό, νέο ἀγό-
ρι, μὲ τὴν πίστη τοῦ ξένου, εἶπε πάλι ὁ 
γέρος. 

-Μπά, κορόιδεψε ὁ κοκκινότριχος 
καὶ τὰ σκυλιὰ γυρεύεις νὰ μορφώσεις; 
Τί σὲ νοιάζει τί λὲν καὶ τί κάνουν; Πα-
λιοχριστιανοὶ εἶναι καὶ οἱ δυό. Καὶ γέ-
λασε παίρνοντας τὴν ἀνάσα του μ΄ ἕνα 
λαφρὺ ρουχάλισμα ζώου. 

Τὸ γέλιο αὐτό, ποὺ ξεσκέπαζε τὰ 

μυτερά του δόντια καὶ τραβοῦσε κάτω 
τὴν κρεμαστή του μύτη ἄναψε τὸ Γανὶκ 
περισσότερο ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὰ λόγια. 
Ξαφνικὰ γύρισε καὶ μὲ μιὰ χαστουκιὰ 
πέταξε χάμω τὸ σαστισμένο Ἑβραῖο κι 
ἔριξε τὸ σαρίκι του μὲς τὶς λάσπες πα-
ρακάτω. 

Ὅλοι γύρω ξέσπασαν πάλι 
στὰ γέλια, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς 

Ἑβραίους ποὺ φοβισμένοι καὶ βια-
στικοὶ ἀποτραβήχτηκαν σιωπηλά, μή 
τοὺς νοιώσουν καὶ τοὺς ριχτοῦν καὶ 
ἄλλοι.

Ὁ κοκκινότριχος ὡς τόσο εἶχε ξα-
νασηκωθεῖ καὶ μὲ τὸ ἴδιο ρουχάλισμα, 
ποὺ τώρα τὸν ἔκαμνε νὰ μοιάζει μὲ 
λύκο θυμωμένο, σκυφτὰ σκυφτὰ, σί-
μωσε τὸ Γανίκ ἀπό πίσω. Μὰ ὁ Ἀρμέ-
νης παραφύλαγε. Ἒστριψε στὰ τακού-
νια του καὶ φέρνοντας δεύτερο χα-
στοῦκι στὸ ξεσκούφωτο κεφάλι τοῦ 
Ἑβραίου, τὸν ἔστειλε κατρακυλιστὸ 
στὶς λάσπες, πλάγι στὸ σαρίκι του. 

Τὰ γέλια ξανάρχισαν δυνατότερα 
καὶ γιουχαρίσματα ἀκούστηκαν. Οἱ 
Ἑβραῖοι εἶχαν πάντα ἄδικο στὴ βασι-
λεύουσα. 

-Ἂν σ΄ ἀρέσει, ἔλα πάλι, φώναξε 
ὁ Γανὶκ στὸν κοκκινότριχο, ποὺ ση-
κώνουνταν καὶ μάζευε τὸ σαρίκι του 
μουρμουρίζοντας κατάρες  ἀπὸ μέσα 
ἀπὸ τὰ σφιγμένα δόντια του.

-Ἔλα πάλι νὰ σοῦ μάθω τί ζυγίζει ἡ 
γροθιὰ τῶν παλιοχριστιανῶν...
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Φτειάχνομε λέξεις, γιὰ νὰ ἀποκρύπτωμε τὶς πράξεις. 

Σὲ μιὰ διάλεξη δὲν λέμε ὅσα ξέρομε, ἀλλ΄ ὅσα ἀξίζει νὰ λεχθοῦν. 

Ἂν δὲν ἐπιστρέψωμε στὴν παιδεία τῆς ψυχῆς, οἱ κοινωνίες δὲν θὰ 

εὐημεροῦν οὔτε θὰ βελτιώνονται.

Τὸ ἄγχος εἶναι φοβία χωρὶς ἐλπίδα. Ἡ φοβία εἶναι φόβος ποὺ πλα-

στογραφεῖ τὸν ἑαυτό μας. 

Ὁ φοβισμένος δὲν μπορεῖ νὰ ἀγαπάη. Ἁπλῶς περιπλανᾶται.

Ἡ ἀγάπη εἶναι κλίμακα μεγαλείου. Ὅσο ἀνέρχεσαι, θαυμάζεις. Κι 

ὅσο θαυμάζεις, μεγαλουργεῖς. 

Ὅταν ἀγαπᾶς καὶ δὲν μπορεῖς νὰ βοηθᾶς, νὰ μὴ σταματᾶς νὰ προ-

σεύχεσαι. 

Ὁ ἀνώριμος πάντα πιστεύει ὅτι φταῖνε οἱ ἄλλοι.

Ἀνοίξαμε τὶς στρόφιγγες, ρίξαμε τὰ φράγματα καὶ τώρα ἀγωνιοῦμε 

ποὺ ἐπλημμυρίσαμε.

Χρησιμοποιοῦν τὴν λογική, γιὰ ν΄ ἀποδείξουν τὴν τύχη!

Χρόνος εἶναι ἡ προθεσμία τοῦ Θεοῦ νὰ ὡριμάσωμε.

Τὰ πρόσωπα εἶναι, γιὰ νὰ τὰ ἀγαπᾶμε. Τὰ πράγματα γιὰ νὰ τὰ χρησι-

μοποιοῦμε. Ἐμεῖς ἀγαπᾶμε τὰ πράγματα καὶ χρησιμοποιοῦμε τὰ πρό-

σωπα. Ἐκεῖ εὑρίσκεται ἡ τραγωδία μας. 

Ἄφινε τὸν Θεὸ νὰ σοῦ παίρνει τὶς μέριμνες. 

Γ. Α. Μπ.

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ
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Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νεκταρίου

Σηλυβρίας τὸν γόνον καὶ Αἰγίνης τὸν ἔφορον, 

τὸν ἐσχάτοις χρόνοις φανέντα, ἀρετῆς φίλον 

γνήσιον, Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς ἔνθεον 

θεράποντα Χριστοῦ^ ἀναβλύζει γὰρ ἰάσεις 

παντοδαπάς, τοῖς εὐλαβῶς κραυγάζουσι^ δόξα τῷ 

σὲ δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι, 

δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ πᾶσιν ἰάματα.

(Ἡ μνήμη του 9 Νοεμβρίου)

Τὴν 31η τοῦ Δεκέμβρη

ΒΡΑΔΥ

Μεῖνε μαζί μου, Κύριέ μου^ ἡ νύχτα ἁπλώνεται γοργά,
πηχτὸ σκοτάδι ὁλόγυρά μου^
μονάχο κι ἔρμο ὅλοι μ΄ ἀφήνουν δίχως καμιὰ παρηγοριά^
ὢ Κύριε, μεῖνε Σὺ κοντά μου,
προστάτη τῶν ἀπροστατεύτων καὶ βοηθὲ τῶν ταπεινῶν.

..........................................................................................

Ἡ λίγη τῆς ζωῆς μας μέρα γρήγορα χάνεται καὶ σβήνει
τῆς γῆς ἡ δόξα κι ἡ χαρὰ
φεύγει καὶ χάνεται καὶ κείνη.
Παντοῦ τὸ θάνατο ἀντικρύζω, τὴν ἀλλαγὴ καὶ τὴ φθορὰ
ὅπου κι ἂν στρέφω ὁλόγυρά μου.
Μὰ Ἐσὺ, ποὺ πάντα ὁ ἴδιος μένεις, 
Ἐσὺ Χριστέ, μεῖνε κοντά μου. 

.............................................................................................

Πρὶν τὰ φτωχά μου μάτια κλείσουν, 
κράτα μπροστὰ τους τὸ Σταυρό Σου^
καὶ μὲ τ΄ ὁλόλαμπρο τὸ φῶς Σου
φέγγε στὸ σκοτεινό μου δρόμο κι ὁδήγα με στὸν οὐρανό.
Νά, στὸν ὁρίζοντ΄ ἀχνοφέγγει γλυκοχαράζοντας ἡ μέρα,
καὶ μέσ΄ στὴ φωτεινὴ ἀτμοσφαίρα
οἱ ἄχαρες σκιὲς τῆς γῆς σκορποῦν 
καὶ χάνονται καὶ σβήνουν^
Χριστέ μου, σ΄ ὅλη τὴ ζωή μου
καὶ στὶς στερνές μου τὶς στιγμές, 
ἂς εἶν΄ ἡ χάρη Σου μαζί μου. 

    Γ. Βερίτης
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ΝΕΑΝΙΚΟ & ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ «ΑΠ. ΠΑΥΛΟΣ»

2012

ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

Τα περιοδικα μας 
"κοινωνικες Τομες" και "ο πυρςος"

ανανεωμένα σε περιεχόμενο και εμφάνιση, θα κυκλοφορηθούν 
το πρώτο δεκαήμερο του ιανουαρίου. οι φίλοι μας, που 

εκφράζονται με καλά λόγια για την προσπάθεια που συντελείται, 
ας ενδιαφερθούν να μπουν τα έντυπά μας μέσα στα σπίτια των 

συγγενών, των φίλων και των γνωστών τους. είναι τούτο έμπρακτη 
απόδειξη της αγάπης προς τους δικούς τους. είναι αδελφικό και 

ιερό χρέος.




