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B ρισκόμαστε καί πάλι μπροστά σέ ἐκ–
λογές, τῆς 20ῆς Σεπτεμβρίου 2015.

Ἄν θά ἔψαχνε κάποιος νά βρεῖ τίς 
κατάλληλες λέξεις, γιά νά ἐκφράσει τό 
τί αἰσθάνεται ὁ μέσος ψηφοφόρος, ἴσως 
οἱ καταλληλότερες θά ἦταν «τό αἴσθημα 
τοῦ γιά μιά ἀκόμη φορά προδομένου».

Ἡ «μάχη τῆς διαπραγμάτευσης» μέ 
τούς δανειστές, πού γιά ἕξι μῆνες ὑπο-
τίθεται ὅτι ἔδινε μιά κυβέρνηση μέ χαρα-
κτηριστικότερο ἐκφραστή της τόν «Γιάνης 
(μέ ἕνα ν) Βαρουφάκης», χωρίς κανένα 
σχέδιο παρά μόνο μέ τή «δημιουργική 

ἀσάφεια», ἔληξε μέ παταγώδη ἀποτυχία 
καί συντριπτική ἧττα γιά τήν Ἑλλάδα. 
Τό νέο (τρίτο κατά σειρά) μνημόνιο εἶναι 
πολύ χειρότερο ἀπό τά δύο προηγούμενα.

Οἱ ἀντοχές τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας 
ἐξαντλοῦνται. Καί δέν ἐννοοῦμε μόνο τίς 
οἰκονομικές. Ὁ Ἑλληνισμός, γιά πρώτη 
φορά στήν Ἱστορία του, βρίσκεται ἀντι-
μέτωπος μέ τήν ὁρατή ἐφιαλτική προ-
οπτική νά μήν ἔχει βιολογική συνέχεια. 
Αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα ἀφ᾽ ἑνός τῆς 
δημογραφικῆς συρρίκνωσης (οἱ Ἕλληνες, 
γιά πολλούς λόγους, δέν κάνουν παι-
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διά καί, ὅταν κάνουν, «τιμωροῦνται» γι᾽ 
αὐτό ἀπό τό κράτος!) καί ἀφ᾽ ἑτέρου 
τῆς σταδιακῆς ἀντικατάστασης τοῦ ντό-
πιου πληθυσμοῦ ἀπό ἀλλόφυλους καί 
ἀλλόθρησκους λαθρομετανάστες (σχέδιο 
Coudenhove–Kalergi, γιά τό ὁποῖο γράψα-
με στό τεῦχος 100 τῆς Παρακαταθήκης).

Ἡ μεταπολίτευση, ὡς πολιτικό καί 
κοινωνικό φαινόμενο, μέ ὅλα τά στοιχεῖα 
πού τήν προσδιόριζαν, φθάνει, σύμφωνα 
μέ ὅλες τίς ἐνδείξεις, στό τέλος της. Τά 
βασικά στοιχεῖα ἦταν ὁ παρασιτισμός 
στήν οἰκονομία καί ὄχι μόνο σ᾽ αὐτήν, ἡ 
χρεωκοπία τῶν ἡγεσιῶν, ἡ γενικευμένη 
διαφθορά, στήν ὁποία, οἱ κυβερνῶντες 
ἀπό τό 1974 καί μετά, ἐξώθησαν καί ἕνα 
μεγάλο μέρος τοῦ λαοῦ μέσῳ τῶν πελα-
τειακῶν σχέσεων, καί ἐν τέλει ὁ γενικευ-
μένος μηδενισμός καί ναρκισσισμός, 
ἐκφραζόμενος κυρίως ἀπό συμπεριφορές, 
πού ὑλοποιοῦν, τρόπον τινά, τά συνθή-
ματα τοῦ λεγομένου ἀναρχοαυτόνομου 
χώρου: «Ἑλλάδα σκάσε», «Ἑλλάδα ψόφα, 
γιά νά ζήσουμε ἐμεῖς» (!) κ.ἄ. παρόμοια.

Μιά κοινωνία καί κυρίως μιά νεο-
λαία, πού ἐντέχνως τήν ἔχουν κάνει νά 
πατᾶ σέ ἕνα μετέωρο «τώρα», χωρίς σύν-
δεση μέ τό χθές καί χωρίς προοπτική 
καί ὅραμα –καί τό πιό τραγικό– χωρίς 
κἄν ἐπιθυμία γιά τό αὔριο. Τά σπέρμα-
τα τῆς διάλυσης εἶναι ἤδη στήν αὐλή 
μας. Οἱ σπορεῖς τοῦ κακοῦ ἔχουν κά-
νει πολύ καλά τό σατανικό τους ἔργο.

Μόνο πού ἡ παραπάνω εἰκόνα εἶναι 
ἐντέχνως μεγεθυσμένη καί προβαλλό-
μενη ὡς ἡ κυρίαρχη.

Στήν ἑλληνική κοινωνία καί στήν ἑλ-
ληνική ψυχή ὑπάρχουν ὑγιεῖς καί δημι-
ουργικές δυνάμεις, πού στενάζουν κάτω 
ἀπό αὐτή τήν κυριαρχία τοῦ κακοῦ καί 
τῆς παρακμῆς, πού μολύνει τά πάντα.

Πέρα ἀπό τό στενό πολιτικό ἐρώτημα 

στίς ἐγγίζουσες ἐκλογές, τό σημαντικό εἶναι 
νά ἀναδειχθοῦν αὐτές οἱ δυνάμεις τῆς 
δημιουργικῆς παράδοσης αὐτοῦ τοῦ τό-
που, πού καί σήμερα ἀναδεικνύει Ἁγίους, 
καί ἄν τό καλέσουν οἱ περιστάσεις καί 
ἥρωες. Ἀπόδειξη οἱ νέοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλη-
σίας μας, μέ κυριώτερους καί πιό γνωστούς 
τόν Ἅγιο Παΐσιο καί τόν Ἅγιο Πορφύριο.

Ἐάν δέν σκύψουμε νά δοῦμε, νά γνω-
ρίσουμε καί νά ἀγαπήσουμε τά δικά μας 
πράγματα (ὀρθόδοξη καί ἐθνική παράδοση, 
ἱστορία, λαϊκό πολιτισμό, γλῶσσα, μουσι-
κή, τέχνη καί τόσα ἄλλα), ἄς μήν ἐλπίζουμε 
νά βγοῦμε ἀπό τήν πολυεπίπεδη κρίση.

Ἄρα, αὐτό πού κυρίως μᾶς χρειά-
ζεται εἶναι μιά βαθειά μετά–νοια, μέ τή 
βαθύτερη καί πρωταρχική σημασία τοῦ 
ὅρου. Μᾶς χρειάζεται ἀλλαγή νοός. Αὐτό 
πού λέγει ἁπλᾶ ὁ λαός «νά ἄλλάξουμε 
μυαλά», δηλαδή στάση ζωῆς. Νά ἀνα-
δυθεῖ καί πάλι, μέσα ἀπό τά ἀποκαΐδια 
τῆς κρίσης, ὁ καλός μας ἑαυτός μέ τά 
ἐθνικά μας προτερήματα: τή φιλοθεΐα 
καί φιλοπατρία, τό κοινοτικό πνεῦμα, τό 
φιλότιμο καί ὅλα αὐτά τά σπουδαῖα, μέ 
τά ὁποῖα πορευθήκαμε καί μεγαλουργή-
σαμε μέσα στή μακραίωνη ἱστορία μας.

Ὅσο γιά τίς ἐπικείμενες ἐκλογές, ἄς 
ἐφαρμόσουμε αὐτό πού ἔλεγε ὁ Τσῶρτσιλ: 
«Κάνε αὐτό πού πρέπει, καί ἄς γίνει ὅ,τι 
θέλει». Ἤ, γιά νά τό ποῦμε μέ τή γλῶσ-
σα τῆς δικῆς μας παραδόσεως: «Κάνε 
αὐτό πού σοῦ ὑπαγορεύει ἡ συνείδησή 
σου, καί τά ὑπόλοιπα ἄστα στόν Θεό»!

Καί, προσοχή! Ἐπειδή εὔκολα ξεχνᾶμε! 
Ἄς μή μείνουμε μόνο στά παχειά λόγια,  
πού ἀκοῦμε, ἀλλά −κυρίως− ἄς δοῦμε τί 
ἔκαναν καί τί κάνουν ὅλοι αὐτοί, πού δι-
εκδικοῦν τήν ψῆφο μας καί ὑπόσχονται 
«νά μᾶς σώσουν»!

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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* Παραθέτουμε ἀποσπάσματα τῆς ὁμιλίας τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Πέτρου Χίρς, ἡ ὁποία 
ἐξεφωνήθη κατά τήν παρουσίαση τοῦ βιβλίου του μέ τίτλο «Ἡ Ἐκκλησιολογική Ἀναθεώρηση τῆς 
Β´ Βατικανῆς Συνόδου. Μία Ὀρθόδοξη διερεύνηση τοῦ Βαπτίσματος καί τῆς Ἐκκλησίας κατά 
τό διάταγμα περί Οἰκουμενισμοῦ». Ἡ παρουσίαση ἔγινε τήν Πέμπτη 18 Ἰουνίου στό Ἀμφιθέα-
τρο τοῦ Ι.Ε.Κ. «Ἀκμή» στή Θεσσαλονίκη. Γιά τό βιβλίο μίλησαν οἱ: Μητροπολίτης Ναυπάκτου 
καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱερόθεος, ὁ Καθηγητής τῆς Δογματικῆς κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης καί ὁ 
συγγραφέας. Συντόνισε ὁ Ἀναπλ. Καθηγητής κ. Ἰωάννης Κουρεμπελές.

Η «ΝΕΑ ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ» ΤΗΣ Β´ ΒΑΤΙΚΑΝΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΕΧΕΙ ΒΡΕΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ*

τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου π. Πέτρου Χίρς, Δρ Θεολογίας

Μέρος B´

Μοιράστηκα μαζί σας ἕνα μέρος προ-
βληματισμοῦ πού μέ ὁδήγησε νά ἐκπονήσω 
αὐτή τή διδακτορική διατριβή. Παρακαλῶ 
ἐπιτρέψτε μου νά μοιραστῶ μαζί σας συ-
νοπτικά καί τόν «προβληματισμό» μου, 
ἀπό τή στιγμή πού ξεκίνησε ἡ ἔρευνα 
καί συγγραφή τοῦ βιβλίου καί ἡ ὁποία μέ 
ὁδήγησε νά δῶ τό ποιμαντικό ἔργο μας 
κάτω ἀπό ἕνα ἐντελῶς διαφορετικό φῶς!

Ἔχουμε ἕνα πρόβλημα, ἕνα σοβαρό 
πρόβλημα, ὅσον ἀφορᾶ τό ποιμαντικό μας 
ἔργο. Πέφτουμε σέ παγίδες, παρόμοιες 
μ᾽ ἐκεῖνες ὅπου ἔπεσαν οἱ Λατίνοι τόν 
Μεσαίωνα — σέ σφάλματα τά ὁποῖα 
ἔθεσαν τά θεμέλια γιά τή γένεση τῆς 
νέας ἐκκλησιολογίας.

Ἡ διεργασία τῆς ἀλλοτρίωσης (ἐντός 
τοῦ πλαισίου τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου), 
ἀκολουθεῖ σέ γενικές γραμμές τήν ἴδια 
διαδρομή σέ Ἀνατολή καί Δύση, ὅπου οἱ 
μεθοδεῖες τοῦ πονηροῦ διαφέρουν μονάχα 
στίς ἱστορικές συνθῆκες.

Ἀρχίζει ὡς ἑξῆς:
• Ἀπώλεια τῆς ἀσκητικότητας, πού 

ὁδηγεῖ στή Θεολογία χωρίς Ἦθος.
• Ἡ Θεολογία χωρίς ἦθος ὁδηγεῖ στήν 

Ἐκκοσμίκευση (πού συνεπάγεται καί πε-
ριφρόνηση τῶν κανόνων).

• Ἡ Ἐκκοσμίκευση ὁδηγεῖ στήν Ἀτο-
μική Αὐθεντία (πού ἀντικαθιστᾶ τούς 

Ἱερούς Κανόνες).
• Ἡ Ἀτομική Αὐθεντία ὁδηγεῖ στόν 

Νομικισμό (πού βλέπει τά πάντα στήν 
ἐξωτερική τους διάσταση, «τύποις»).

• Ὁ Νομικισμός ὁδηγεῖ στόν Μινι-
μαλισμό (πού ὑπεραπλουστεύει τά πάντα 
σέ ποσοτικούς ὅρους, μέ τόν χαμηλότερο 
δυνατό κοινό παρανομαστή).

• Ὁ Μινιμαλισμός ὁδηγεῖ στόν Κατα-
κερματισμό καί τή Διχόνοια — καί τελικά 
στό ὁριστικό Σχίσμα.

Ἔτσι λοιπόν, ἄν ἡ προσέγγισή μας 
στά Μυστήρια (δηλαδή στόν Χριστό), 
προσωπικά ὅσο καί ποιμαντικά, θέλου-
με νά παραμείνει Ὀρθόδοξη (σωτηρι-
ώδης) καί νά ἀποφύγουμε νέα σχίσματα 
καί αἱρέσεις, τοῦτο θά ἐξαρτηθεῖ ἀπό 
τήν ἀσκητική ζωή μας καί θεώρηση. 
Μόνον ὅταν ἡ συμμετοχή στά Μυστήρια 
ἑδράζεται πράγματι στή μετάνοια καί τήν 
πίστη (τήν καρδιά τοῦ ἀσκητισμοῦ), τότε 
μόνον αὐτά γίνονται πρόξενοι σωτηρίας 
καί τότε μόνον προστατευόμαστε ἀπό 
τήν ἀναπόφευκτη διολίσθησή μας στόν 
κατακερματισμό καί τή διχόνοια.

Οἱ ποιμένες, μέ τό νά ζητοῦν ἀπό τούς 
συμμετέχοντες στά Μυστήρια (δηλαδή στήν 
Ἐκκλησία) νά ἐκδηλώνουν τά προαπαι-
τούμενα σημεῖα μετανοίας καί πίστεως, 
ὄχι μόνον τούς καθιστοῦν πραγματικά 
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ἱκανούς νά γίνουν σκεύη τῆς Χάριτος, 
ἀλλά ἐπίσης ἐνισχύουν τά τείχη πού πε-
ριφρουροῦν τό ποίμνιο καί προστατεύουν 
τήν Ἐκκλησία ἔναντι τῆς διαίρεσης καί 
τοῦ Σχίσματος.

Ἡ περιφρόνηση τῆς Δύσεως γιά τά 
προαπαιτούμενα καί τίς δογματικές προ-
ϋποθέσεις τῶν Μυστηρίων εἶναι αὐτό 
πού ὁδήγησε σέ διάλυση καί διάσπαση. 
Ἡ νέα ἐκκλησιολογία δέν ἐπινοήθηκε γιά 
νά διορθώσει αὐτή τήν ἀποσύνθεση καί 
νά δώσει τέλος στό Σχίσμα, ἀλλά γιά νά 
τή βαπτίσει ἐκ νέου ὡς «μερική ἀνασύν-
θεση» καί «ἀτελῆ ἑνότητα»! Αὐτή εἶναι 
ἡ νομικιστική καί μινιμαλιστική λύση τῆς 
Ἀτομικῆς Αὐθεντίας, προκειμένου νά ἀ-
ποφύγει νά ἐπιστρέψει στόν ἀσκητισμό 
καί τή θεολογία μέ Ἦθος.

Ἄν θέλουμε νά ἀποφύγουμε νά βρεθοῦ-
με στήν ἴδια μοίρα μέ τούς ἑτεροδόξους 
(Αὐτό εἶναι τό κυριότερο σημεῖο πού 
πρέπει νά θυμόμαστε) ... ἄν θέλουμε 
νά ἀποφύγουμε τήν ἀποσύνθεση καί τόν 
κατακερματισμό (τόσο ὡς πρός τά Μυ-
στήρια, ὅσο καί ὡς πρός τήν Ἐκκλησία, 
καθότι αὐτά πᾶνε μαζί) πρέπει νά ἐπι-
στρέψουμε σέ μιά ἀσκητική ποιμαντική.

Τί σημαίνει αὐτό γιά ἐμᾶς σέ ἐπίπεδο 
ἐνορίας καί σέ ἐπίπεδο μητροπόλεως: δέν 
πρέπει νά φοβόμαστε «τό μικρό ποί-
μνιο». Μέ ἄλλα λόγια, εἶναι μιά ἐπιλογή 
μεταξύ ἑνός ποιμνίου πού εἶναι μικρό 
καί ἀληθινό καί ἑνός ποιμνίου πού εἶναι 
μεγάλο καί ἀλλοτριωμένο. Ὁ Νομικισμός 
καί ὁ Μινιμαλισμός στό ποιμαντικό ἔργο 
δέν κρατοῦν γιά πολύ. Ἀργά ἤ γρήγορα ὁ 
νέος πυρήνας ἀποκαλύπτεται καί ἡ ἀπο-
σύνθεση γίνεται ἐμφανής, στό ἐκκλησια-
στικό ἐπίπεδο, μέ τή μορφή Σχίσματος ἤ 
Αἱρέσεως. Ἤδη στεκόμαστε ἐνώπιον αὐτῆς 
τῆς ἀπειλῆς. Θά ἐπέλθει σύντομα, ἄν δέν 
ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό τήν ἐκκοσμικευμένη 
καί μινιμαλιστική ποιμαντική μας.

Κλείνοντας αὐτή τήν εἰσήγηση, ἐπι-
τρέψτε μου νά ἐπαναλάβω κάτι τό ὁποῖο 
ἀνέφερα στήν ἀρχή καί νά τό ἑδραιώ-
σω: Ἡ νέα ἐκκλησιολογία εἶναι ἡ ὑπ᾽ 
ἀριθμόν ἕνα πρόκληση σήμερα γιά τή 
σωτηρία τοῦ κόσμου, καθότι σηματο-
δοτεῖ τήν ἄρνηση τῆς Ἐκκλησίας ὡς 
Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστο-
λικῆς Ἐκκλησίας. Ἀπό τή στιγμή πού 
ἐμφυτεύεται στήν καρδιά τοῦ πιστοῦ ἡ 
ἀμφιβολία γιά τήν Ἐκκλησία, ὡς Σῶμα 
τοῦ Χριστοῦ, εἶναι βέβαιο ὅτι αὐτή θά 
ἀποδώσει καί τόν καρπό της, τήν ἀπιστία 
πρός τήν Κεφαλή τοῦ Σώματος καί, ὡς ἐκ 
τούτου, τήν ἀποστασία καί τήν ἀπώλεια 
τῆς σωτηρίας.

Ἡ νέα ἐκκλησιολογία, ἡ ὁποία δια-
κηρύχθηκε ἐπισήμως στή Β´ Βατικανή 
Σύνοδο —καί ἀνεπισήμως υἱοθετήθηκε 
ἀπό πολλούς Ὀρθοδόξους στίς μέρες 
μας— εἶναι καρπός πολλῶν αἰώνων 
«ἀλλοτρίωσης», ἀποστασιοποίησης ἀπό 
τήν ἡσυχαστική καί ἀσκητική ζωή τῆς 
Ἐκκλησίας. Δέν πρόκειται ἁπλῶς γιά μία 
ἀπόκλιση ἀπό τήν Πατερική θεώρηση τῆς 
Ἐκκλησίας. Εἶναι μία ἀνατροπή αὐτῆς τῆς 
θεώρησης. Ἐνῶ οἱ Πατέρες ἐπέμειναν σέ 
μία ὀργανική ἑνότητα, θεμελιωμένη στήν 
Εὐχαριστιακή Σύναξη καί στήν Ὀρθό-
δοξη Ὁμολογία Πίστεως, ἡ νέα ἐκκλησι-
ολογία παρουσιάζει μία ἐκκλησιαστική 
ἑνότητα πού δέν εἶναι ὀργανική, ἀλλά 
ἀποσπασματική. Δέν εἶναι πρωτίστως ἐ-
γκεντρισμένη στή Θεία Εὐχαριστία, ἀπό 
τήν ὁποία ἐκπορεύονται ὅλα τά Μυστή-
ρια καί στήν ὁποία ὅλα πραγματώνονται 
καί καταλήγουν, ἀλλά στό Βάπτισμα, ὡς 
νά ἦταν ποτέ δυνατόν τά δύο αὐτά νά 
χωριστοῦν. Ἐπιπλέον, δέν ὑφίσταται ἐδῶ 
κοινή ὁμολογία Πίστεως ὡς βάση γιά τή 
νέα αὐτή ἐκκλησιολογική ἑνότητα, πόσῳ 
δέ μᾶλλον δέν ὑφίσταται Ὀρθόδοξη ὁμο-
λογία Πίστεως.
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Σεβασμιώτατοι, σεβαστοί πατέρες καί 
ἀδελφοί: Παραδίδω αὐτό τό πόνημα στήν 
Ἐκκλησία, ὄχι μόνον ὡς μία κριτική τῆς 
ἐκκλησιολογίας τῆς Β´ Βατικανῆς Συνό-
δου, πού ἀσφαλῶς καί εἶναι πρωτίστως. 
Τό προσφέρω καί ὡς ἀφορμή γιά αὐτο-
κριτική. Τό καταθέτω ὡς ἀπαρχή καί ἔ-
ναυσμα ἑνός γόνιμου διαλόγου ἐντός τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀναφορικά μέ τή δική μας 
ἀναδυόμενη ΝΕΑ ἐκκλησιολογία καί τό 
εἶδος τοῦ ποιμαντικοῦ ἔργου πού καθι-
στᾶ ἱκανή τήν ἀποδοχή της. Ὀφείλουμε 

νά ἀναρωτηθοῦμε: Σέ ποιόν βαθμό ἔχουμε 
ὀλισθήσει στίς ἴδιες παγίδες πού βρῆκαν 
μπροστά τους οἱ Λατίνοι τοῦ Μεσαίωνα;

Πρέπει νά ξεκινήσουμε προθυμότα-
τα αὐτόν τόν «ἐσωτερικό» διάλογο καί 
νά ἀσκήσουμε μιά αὐστηρή αὐτοκριτική· 
διότι αὐτό, τό ὁποῖο ἐπί αἰῶνες «μαγεί-
ρευε» ὁ ἐχθρός καί «σέρβιρε» στή Δύση, 
μπορεῖ, μέ ὄχημα τήν παγκοσμιοποίηση 
καί τόν οἰκουμενισμό, νά ἔλθει σέ λίγες 
μόλις γενιές καί στήν καθ᾽ ἡμᾶς Ἀνατολή.

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ  GIANNA JESSEN ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ*

Χαίρετε. Ὀνομάζομαι Gianna Jessen. 
Εἶμαι υἱοθετημένη καί ἡ βιολογική μου 
μητέρα ἦταν δεκαεφτά χρονῶν, ὅταν ἀ-
ποφάσισε νά κάνει ἔκτρωση. Ἦταν τότε 
ἑφτάμισυ μηνῶν ἔγκυος καί ὁ γιατρός τή 
συμβούλευσε νά κάνει αὐτό, πού ὀνομά-
ζεται saline abortion (ἀντικατάσταση τοῦ 
ἀμνιακοῦ ὑγροῦ μέ ἁλατοῦχο διάλυμα, 
πού καίει τό παιδί μέσα καί ἔξω). Ἔτσι ἡ 
μητέρα μου ἀνέμενε νά γεννήσει ἕνα νεκρό 
παιδί μέσα σέ εἰκοσιτέσσερις ὧρες. Πρός 
μεγάλη ἔκπληξη καί ἀμηχανία ὅλων, δέν 
βγῆκα νεκρή σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο, ἀλλά 
ζωντανή (!), στίς 6 Ἀπριλίου τοῦ 1977 σέ 
κλινική ἐκτρώσεων τοῦ Λός Ἄντζελες. 
Αὐτό πού ἀποτελεῖ τέλειο συγχρονισμό 
τοῦ ἐρχομοῦ μου, εἶναι ὅτι ὁ μαιευτήρας, 
πού ἐνεργοῦσε τήν ἔκτρωση, ἦταν ἐκτός 
ὑπηρεσίας ἐκείνη τή στιγμή κι ἔτσι δέν 
τοῦ δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά ὁλοκληρώσει 
τό σχέδιό του, πού ἦταν ὁ τερματισμός 

τῆς ζωῆς μου...
Τήν στιγμή αὐτή πού σᾶς μιλῶ, βρί-

σκομαι σ᾽ ἕνα ὄμορφο κυβερνητικό κτήριο 
καί ξέρω ὅτι στήν ἐποχή πού ζοῦμε δέν 
εἶναι πολιτικά σωστό νά πεῖς τό ὄνομα 
τοῦ Χριστοῦ σέ μέρη σάν κι αὐτό. Τό 
νά Τόν φέρνεις σέ τέτοιες συναντήσεις, 
μπορεῖ νά κάνει τούς ἄλλους νά νιώσουν 
τρομακτικά ἄβολα. Ἀλλά,...δέν ἐπιβίωσα, 
γιά νά κάνω τόν καθένα νά νιώθει ἄνε-
τα. Ἐπιβίωσα, γιά νά ἀνακατεύω λίγο τά 
πράγματα καί αὐτό τό ἀπολαμβάνω!

Καί ἔτσι βγῆκα ζωντανή, ὅπως ἤδη εἶ-
πα, μετά ἀπό δεκαοκτώ ὧρες. Ἔπρεπε νά 
ἤμουν τυφλή, ἔπρεπε νά ἤμουν καμμένη, 
ἔπρεπε νά ἤμουν νεκρή. Καί δέν εἶμαι!

Ξέρετε τί ἐκπληκτική δικαίωση εἶναι 
τό γεγονός ὅτι ὁ μαιευτήρας πού ἔκανε 
τήν ἔκτρωση ἦταν ὑποχρεωμένος νά ὑ-
πογράψει τό πιστοποιητικό γεννήσεώς 
μου; Ἔτσι ἔμαθα ποιός εἶναι. Γιά ὅσους 

* Ἀπό τό βιβλίο Ἀξιοπρόσεκτες Θέσεις καί Μαρτυρίες γιά τίς ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ, ἐκδόσεις 
«Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη 2011, σσ. 35-41.
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τυχόν ὅμως ἔχουν ἀμφιβολίες, τό πιστο-
ποιητικό γράφει: «γεννημένη κατά τή δι-
άρκεια ἐκτρώσεως στό τελευταῖο στάδιο 
τῆς ἐγκυμοσύνης»... Δέν νικήσανε!... Ἔκανα 
μία ἔρευνα γιά τόν ἄνθρωπο αὐτόν καί οἱ 
κλινικές του εἶναι ἡ μεγαλύτερη ἁλυσίδα 
κλινικῶν στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μέ μει-
κτά ἔσοδα 70.000.000 δολλάρια τόν χρόνο. 
Διάβασα ἕνα βιβλίο του πού ἔλεγε πώς ἔχει 
κάνει πάνω ἀπό 1.000.000 ἐκτρώσεις καί 
τό θεωρεῖ αὐτό πάθος του. Σᾶς τά λέω 
αὐτά, κυρίες καί κύριοι, γιατί δέν ξέρω 
ἄν συνειδητοποιήσατε ὅτι βρισκόμαστε 
σέ μάχη σ᾽ αὐτόν τόν κόσμο. Εἶναι μία 
μάχη μεταξύ τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου.
Μέ ποιά πλευρά εἶστε;...

Ἔτσι ἡ νοσοκόμα κάλεσε ἀσθενοφόρο 
καί μέ μετέφεραν σέ νοσοκομεῖο. Αὐτό 
εἶναι πραγματικό θαῦμα, διότι συνήθι-
ζαν τότε (μέχρι τό 2002), νά τερματίζουν 
τήν ζωή ἑνός ἐπιβιώσαντος βρέφους, μέ 
στραγγαλισμό, ἀσφυξία, νά τό ἀφήνουν 
νά πεθάνει ἤ νά τό πετοῦν. Τό 2002 ὁ 
πρόεδρος Bush ὑπέγραψε νόμο, γιά νά 
σταματήσει αὐτή ἡ συνήθεια. Βλέπετε, 
παίζουμε ἐν οὐ παικτοῖς....

Εὔχομαι νά μέ μισοῦν τήν ὥρα πού 
θά πεθάνω, ὥστε νά αἰσθανθῶ τόν Θεό 
κοντά μου καί νά αἰσθανθῶ πῶς εἶναι νά 
σέ μισοῦν. Καί τόν Χριστό Τόν μισοῦσαν. 
Καί ὄχι ὅτι ἐπιδιώκω νά μέ μισοῦν, ἀλλά 
ξέρω ὅτι ἤδη μέ μισοῦν γιατί κηρύττω ζωή. 
Καί ἡ ἀποστολή μου, κυρίες καί κύριοι, 
ἀνάμεσα σέ πολλά ἄλλα πράγματα, εἶναι 
αὐτή. Νά δώσω ἀνθρωπιά σέ μία ἀντι-
παράθεση, πού τήν ταξινομήσαμε μέ ὅλα 
τά ἄλλα ἀσήμαντα θέματα καί τήν βάλα-
με νά περιμένει τήν σειρά της στό ράφι. 
Ἀφαιρέσαμε τά αἰσθήματά μας, κυρίες 
καί κύριοι, γίναμε σκληρότεροι. Τό θέλε-
τε πραγματικά αὐτό; Πόσο πραγματικά 
ἐπιθυμεῖτε νά ρισκάρετε, γιά νά πεῖτε τήν 
ἀλήθεια μέ ἀγάπη καί μεγαλοψυχία, νά 

εἶστε πρόθυμοι νά σᾶς μισοῦν;
Ἔτσι μετά ἀπό αὐτό τοποθετήθηκα 

σέ ἵδρυμα ἔκτακτης φροντίδας ὅπου ἀπο-
φάσισαν, διότι δέν τούς ἄρεσα καί πολύ.

Βλέπετε μισήθηκα ἀπό τήν στιγμή τῆς 
συλλήψεώς μου ἀπό τόσους πολλούς, 
ἀλλά καί ἀγαπήθηκα ἀπό ἀκόμα πιό 
πολλούς καί προπάντων ἀπό τόν Θεό. 
Εἶμαι κόρη Του.

Μέ πῆραν λοιπόν ἀπό τό «κακό σπί-
τι» καί μέ πῆγαν σέ ἄλλο, ὄμορφο σπίτι. 
Στό σπίτι τῆς Πένυ.

Εἶπε, ὅτι τότε ἤμουν δεκαεπτά μηνῶν 
καί εἶχα διαγνωστεῖ μέ αὐτό πού ἐγώ θεω-
ρῶ δῶρο, ἐγκεφαλική παράλυση, ἡ ὁποία 
δημιουργήθηκε ἀπό τήν ἔλλειψη ὀξυγόνου 
στόν ἐγκέφαλό μου, καθώς προσπαθοῦσα 
νά ἐπιβιώσω.

Τώρα εἶμαι ἀναγκασμένη νά τό πῶ 
αὐτό. Ἐάν ἡ ἔκτρωση εἶναι ἀποκλει-
στικά θέμα τῶν δικαιωμάτων τῶν γυ-
ναικῶν, τότε ποιά ἦταν τά δικά μου 
δικαιώματα;

Πῶς δέν βρέθηκε οὔτε μία ριζο-
σπαστική φεμινίστρια νά σηκωθεῖ καί 
νά φωνάξει γιά τήν καταπάτηση τῶν 
δικαιωμάτων μου τήν ἡμέρα ἐκείνη! 
Στήν πραγματικότητα ἡ ζωή μου πνι-
γόταν στό ὄνομα τῶν δικαιωμάτων τῆς 
γυναίκας!

Ὅταν πάλι ἀκούω τό ἀηδιαστικό ἐπι-
χείρημα ὅτι πρέπει νά κάνουμε ἐκτρώσεις, 
γιατί τό παιδί ἴσως γεννηθεῖ ἀνάπηρο, 
τότε ἡ καρδιά μου γεμίζει ἀπό τρόμο.

Ὑπάρχουν πράγματα, κυρίες καί κύ-
ριοι, τά ὁποῖα θά μπορέσετε νά μάθετε 
μόνο ἀπό τούς ἀδύναμους ἀνάμεσά σας. 
Καί ὅταν τούς πνίγετε, ἐσεῖς εἶστε αὐτοί 
πού χάνετε. Ὁ Θεός τούς φροντίζει, ἀλ-
λά ἐσεῖς εἶστε αὐτοί πού θά ὑποφέρετε 
γιά πάντα! Καί τί ἀλαζονεία, τί ἀπόλυτη 
ἀλαζονεία! Καί ἔχει γίνει καθεστώς σ᾽ 
αὐτό τόν κόσμο πού ζοῦμε, οἱ δυνατοί 
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νά ἐξουσιάζουν τούς ἀδύναμους, νά ἀπο-
φασίζουν ποιός ζεῖ καί ποιός πεθαίνει. 
Τί ἀλαζονεία! Δέν καταλαβαίνετε, ὅτι δέν 
εἴσαστε ἐσεῖς, πού κάνετε τήν καρδιά σας 
νά κτυπᾶ; Δέν καταλαβαίνετε ὅτι δέν κα-
τέχετε τίποτε ἀπό ὅλη τήν ἐξουσία πού 
νομίζετε ὅτι κατέχετε; Δέν καταλαβαίνετε 
ὅτι εἶναι τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ πού σᾶς 
στηρίζει, ἀκόμα καί ὅταν Τόν μισεῖτε;

Ἔτσι κοίταξαν τήν ἀγαπημένη μου 
Πένυ καί τῆς εἶπαν τά ...πολύ ἐνθαρρυ-
ντικά λόγια: ἡ Gianna θά εἶναι τίποτα! 
᾽Αλλά αὐτή τούς ἀγνόησε καί ἄρχισε νά 
δουλεύει μαζί μου 3 φορές τήν ἡμέρα, 
καί ἄρχισα νά σηκώνω τό κεφάλι μου καί 
μετά ἔλεγαν: ἡ Gianna ποτέ δέν θά κάνει 
αὐτό, ποτέ δέν θά κάνει τό ἄλλο. Καί 
ὅμως στήν ἡλικία τῶν τρισήμισυ χρόνων 
ἄρχισα νά περπατῶ μέ περπατούρα καί 
ὀρθοπεδικά στηρίγματα, καί στέκομαι 
ἐδῶ σήμερα μπροστά σας μέ ἕνα μικρό 
ὀρθοπεδικό πρόβλημα, χωρίς περπατού-
ρα καί ὀρθοπεδικά στηρίγματα. Πέφτω 
μέ χάρη μερικές φορές καί μερικές ἄλλες 
ἄχαρα, ἐξαρτᾶται ἀπό τήν περίπτωση, 
ἀλλά ἐργάζομαι γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ.

Βλέπετε, κυρίες καί κύριοι, εἶμαι πιό 
ἀδύναμη ἀπό τούς περισσότερους ἀπό 
σᾶς, ἀλλά αὐτό εἶναι τό κήρυγμά μου. 
Πληρώνω ἕνα μικρό τίμημα, γιά νά μπορῶ 
νά διαλαλῶ στόν κόσμο καί νά προσφέρω 
ἐλπίδα. Στήν παρανόησή μας γιά τό πῶς 
δουλεύουν τά πράγματα, παρεξηγοῦμε 
πόσο ὄμορφο μπορεῖ νά εἶναι τό μαρτύ-
ριο! Δέν τό προκαλῶ, ἀλλά, ὅταν ἔρχεται, 
ὁ Θεός ἔχει τήν δυνατότητα νά κάνει καί 
τά πιό ἄθλια πράγματα ὄμορφα. Ἔχω 
συναντήσει τή βιολογική μου μητέρα, ἔ-
χω συγχωρήσει τή βιολογική μου μητέρα, 
εἶμαι Χριστιανή. Εἶναι πολύ ταραγμένη 
γυναίκα καί ἦρθε σέ μία ἐκδήλωση, πού 
εἶχα πρίν δύο χρόνια, χωρίς προειδοποί-
ηση καί εἶπε: «Γειά σου, εἶμαι ἡ μητέρα 

σου». Αὐτή ἦταν μία πολύ δύσκολη μέρα, 
καί ὅμως καθώς ἀνεχόμουν ὅλα αὐτά, 
πιθανόν νά σκεφτεῖτε ὅτι ἤμουν τρελή, 
ἀλλά καθόμουν ἐκεῖ καί σκεφτόμουν: «Δέν 
σοῦ ἀνήκω. Ἀνήκω στόν Χριστό. Εἶμαι τό 
κορίτσι Του, καί εἶμαι πριγκίπισσα! Ἔτσι 
δέν ἔχει σημασία τί λές, ὁ θυμός σου, ἡ 
ταραχή σου καί ἡ ὀργή, δέν εἶναι δικά 
μου νά τά φυλάξω, δέν εἶναι δικά μου νά 
τά κρατάω, καί δέν θά τό κάνω».

Θά ἤθελα πρός στιγμήν νά μιλήσω 
κατευθεῖαν στούς ἄνδρες πού εἶναι σέ 
αὐτή τήν αἴθουσα.

Ἄντρες, εἶστε φτιαγμένοι γιά μεγαλω-
σύνη. Εἶστε φτιαγμένοι γιά νά ὑψώνετε τό 
ἀνάστημά σας καί νά φέρεστε ἀντρίκεια. 
Εἶστε φτιαγμένοι γιά νά ὑπερασπίζεστε 
τίς γυναῖκες καί τά παιδιά.

Ὄχι νά παραμερίζετε καί νά στρέφε-
τε τό κεφάλι σας στήν ἄλλη μεριά, ὅταν 
γίνεται φόνος καί νά μήν κάνετε τίποτε 
γι᾽ αὐτό. Δέν εἶστε φτιαγμένοι γιά νά ἐκ-
μεταλλεύεστε ἐμᾶς τίς γυναῖκες καί μετά 
νά μᾶς ἀφήνετε μόνες.

Εἶστε φτιαγμένοι γιά νά εἶστε εὐγενικοί 
καί χαριτωμένοι καί μεγάλοι καί δυνατοί 
καί νά στέκεστε ψηλά, διότι, ἄντρες προ-
σέξτε με: Εἶμαι πολύ κουρασμένη γιά νά 
κάνω τό δικό σας καθῆκον.

Γυναῖκες, δέν εἶστε φτιαγμένες γιά 
κακομεταχείριση, δέν εἶστε φτιαγμένες 
νά κάθεστε ἀγνοώντας τήν ἀξία καί τήν 
τιμή σας. Εἶστε φτιαγμένες νά ἀγωνίζε-
σθε γι᾽ αὐτό σέ ὅλη σας τήν ζωή. Τώρα 
εἶναι ἡ εὐκαιρία σας, τώρα θά δείξετε τί 
ἄνθρωποι θά εἶστε.

Ἔχω ἐμπιστοσύνη, ἄντρες, ὅτι θά 
ἀνταποκριθεῖτε στήν πρόκληση καί θά 
ἀρθεῖτε στό ὕψος τῶν περιστάσεων.

Θά τελειώσω μέ αὐτό: Μερικοί ἴσως 
εἶναι ἐνοχλημένοι, διότι μιλῶ συνέχεια 
γιά τόν Θεό καί τόν Ἰησοῦ. Μά πῶς εἶ-
ναι δυνατόν νά περπατῶ στήν γῆ, ἔστω 
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κουτσαίνοντας, καί νά μήν δίνω ὅλη μου 
τήν καρδιά καί τό μυαλό καί τήν ψυχή 
καί ὅλο μου τό εἶναι στόν Χριστό πού 
μοῦ ἔδωσε τήν ζωή;

Ἄν λοιπόν νομίσετε ὅτι εἶμαι ἀνόητη, 
αὐτό θά εἶναι ἄλλο ἕνα κόσμημα στήν κο-

ρώνα πού φορῶ. Ὅλος ὁ σκοπός τῆς ζωῆς 
μου εἶναι νά κάνω τόν Θεό νά χαίρεται.

Ἐλπίζω μερικά ἀπ᾽ αὐτά πού εἶπα 
νά ἔχουν νόημα. Ἁπλά βγῆκαν μέσα ἀπό 
τήν καρδιά μου. Ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ.

«Νά δοῦμε ἀκόμα ποῦ θά φτάσουμε! 
Δέν ἀφήσαμε βρωμιά, δέν ἀφήσαμε σι-
χαμένη πράξη, πού νά μήν κάνουμε, δέν 
ἀφήσαμε πονηρό διαλογισμό πού νά μήν 
τόν ποῦμε ἤ νά μή τό γράψουμε μέ τήν 
μεγαλύτερη ἀδιαντροπιά. Ξεχαλινωθήκα-
με ὁλότελα»               (Φώτης Κόντογλου)

Ἐρωτῶ: Θά μποροῦσε νά διοργανωθεῖ 
στή Δράμα ἕνα ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
κατάλληλο γιά νά τό παρακολουθήσουν 
καί μαθητές τοῦ Δημοτικοῦ, μέ θέμα τόν 
Δράμαλη πασᾶ; Θυμίζω ὅτι ὁ Μαχμούτ 
πασᾶς καταγόταν ἀπό τήν Δράμα, γι᾽ 
αὐτό ἔμεινε κοινῶς γνωστός ὡς Δράμα-
λης. «Διέπρεψε» ὡς σφαγέας Χριστιανῶν 
καί στήν Δράμα καί στήν Λάρισα, ὅπου 
εἶχε μετατεθεῖ, γιά νά λάβει, τέλος, τόν 
«μισθό» πού τοῦ ἄξιζε, ἀπό τό γιαταγάνι 
τοῦ Κολοκοτρώνη, στά Δερβενάκια.

Καυχῶνται, λοιπόν, καί ἐπαίρονται οἱ 
Δραμινοί γιά τήν καταγωγή τοῦ θηρίου; 
Θά ἐπέτρεπαν στά παιδιά τους νά πα-
ρακολουθήσουν ἐκπαιδευτική «δράση», ἡ 
ὁποία θά ἐξυμνεῖ τόν Δράμαλη; Ὁ κοινός 
νοῦς λέει ὄχι. Ἀλλά ποῦ νά βρεῖς σήμερα 
κοινό νοῦ, λογική, ἰδίως στό ὑπουργεῖο 
Παιδείας καί στό ἁμαρτωλό Ἰνστιτοῦτο 
Ἐκπαιδευτικῆς Πολιτικῆς, τό ὁποῖο πρέ-
πει νά καταργηθεῖ!

Θά ἀνεχόταν οἱ κάτοικοι τῶν Ἰωαννί-

νων νά συμβεῖ κάτι παρόμοιο μέ τόν αἱμο-
σταγῆ τύραννο Ἀλῆ πασᾶ; (Τόν ὁποῖο, 
εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, κάποια σκύβαλα τῆς 
νεοταξικῆς ἱστοριογραφίας, προσπαθοῦν 
νά τόν παρουσιάσουν ὡς «Βοναπάρτη 
τῆς Ἠπείρου»).

Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τόν γενοκτόνο 
μας Μουσταφά Κεμάλ, τόν ὁποῖο ψευ-
δῶς τόν παρουσιάζουν ὡς καταγόμενο 
ἀπό τήν Θεσσαλονίκη. (Ἄν καί μέ τόν 
νῦν ἀνεκδιήγητο δήμαρχό της ὅλα τά 
περιμένει κανείς).

Καί ὅμως βρέθηκε πόλη τῆς Ἑλλά-
δας, ἡ ὁποία τιμᾶ «εὐκλεές» τέκνο της, 
σφαγέα καί ἐξολοθρευτή τοῦ Γένους μας. 
Καί γιά νά μήν παρεξηγηθῶ, δέν ἐννοῶ 
τούς κατοίκους ἤ τήν δημοτική ἀρχή τῆς 
πόλης, ἀλλά ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα τό 
ὁποῖο τελεῖ ὑπό τήν αἰγίδα τοῦ ὑπουρ-
γείου Παιδείας.

Ἐξηγῶ. Στήν Καβάλα κατοικοεδρεύει 
τό Ἰνστιτοῦτο Μωχάμετ Ἀλί, ἐπονομα-
ζόμενο «IMARET», τό ὁποῖο στοχεύει στήν 
«Ἔρευνα τῆς Ἀνατολικῆς Παράδοσης». 
(Τί θά πεῖ ἀνατολική παράδοση;). Τό ἐν 
λόγῳ Ἰνστιτοῦτο ἐκπόνησε ἐκπαιδευτικό 
πρόγραμμα μέ τίτλο «Στά ἴχνη τοῦ Μω-
χάμετ Ἀλί» καί πέτυχε τήν ἔγκριση τοῦ 
ὑπουργείου, ὅπερ σημαίνει ὅτι σχεδόν ὑ-
ποχρεώνονται νά τό παρακολουθήσουν 
καί παιδιά τοῦ δημοτικοῦ σχολείου.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ Ο ΜΩΧΑΜΕΤ ΑΛΙ,
ΣΦΑΓΕΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!

τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, Δασκάλου
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Καί αὐτό συνέβη παραμονές τῆς 
ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου. 
Τό τί περιλαμβάνει ἡ παρακολούθηση ἀ-
πό μαθητές καί δασκάλους τῆς ἐν λόγῳ 
δράσης θά τό δοῦμε παρακάτω. Ἄς «βα-
δίσουμε» ὅμως, παρενθετικά, στά «ἴχνη 
τοῦ Μωχάμετ Ἀλί», νά δοῦμε ποιόν τιμᾶ 
ἡ ἑλληνική ἐκπαίδευση.

Βιογραφικό Μωχάμετ Ἀλί
Γεννήθηκε στήν Καβάλα τό 1769, ἀ-

πό οἰκογένεια Τουρκαλβανῶν. Κατόρθω-
σε, μέ τίς πολεμικές του ἱκανότητες, νά 
ἀναγνωρισθεῖ τό 1805 «Σελίμ πασάς» 
(τοπάρχης) τῆς Αἰγύπτου. Κατά τήν Ἐ-
πανάσταση τοῦ ̓21, ἀνταποκρίθηκε στήν 
ἔκκληση τοῦ σουλτάνου Μαχμούτ, νά τόν 
βοηθήσει στήν κατάπνιξη τῆς ἐξέγερσης 
τῶν Ἑλλήνων.

Γράφει ὁ Σπ. Τρικούπης στήν «Ἱστορία 
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπαναστάσεως». «Ἐλέγε-
το δέ καί ἐπιστεύετο ὅτι συνωμολογήθη 
νά κρατήση, ὁ σατράπης οὗτος, ὑπό τήν 
ἐξουσία του ὅσους ἐν ἀποστασίᾳ τόπους 
ὑποτάξῃ καί τούς μέν κατοίκους χριστια-
νούς ν᾽ ἀπαγάγῃ αἰχμαλώτους εἰς Αἴγυ-
πτον ἤ ἀλλοῦ, αὐτούς δέ τούς τόπους 
νά κατοικίσῃ ὑπό Αἰγυπτίων καί ἄλλων 
Μωαμεθανῶν». (τόμ. Γ´, ἔκδ. «Γιοβάνης», 
σελ. 127).

Ἔτσι τήν 7η Ἰουλίου τοῦ 1824 ἀναθέ-
τει στόν γιό του Ἰμπραήμ τήν ὑλοποίη-
ση τοῦ σατανικοῦ σχεδίου: νά ἀπαγάγει, 
ὅσους Ἕλληνες γλιτώσουν τήν σφαγή, 
ἀπό τήν Ἑλλάδα καί νά τήν «κατοικίσῃ» 
ὑπό Μωαμεθανῶν. Σχέδιο πού τότε ἀ-
πέτυχε, γιατί σέ τοῦτο τόν τόπο ζοῦσαν 
Κολοκοτρωναῖοι καί Καραϊσκάκηδες, ἐνῶ 
τώρα ἐπιτυγχάνεται, γιατί μᾶς κυβερνοῦν 
κυρά-Τασίες καί λοιποί Νενέκοι. Γραικύ-
λοι προσκυνημένοι. Ἄς τό χωνέψουμε· μ᾽ 
αὐτά, πού γίνονται μέ τούς μουσουλ-
μάνους λαθρομετανάστες, ἀκυρώνεται 
ἡ Ἐπανάσταση τοῦ ᾽21. Τά ἐγκλήματα 

τῶν δυτικῶν συμμοριῶν τύπου Μπούς, 
Κάμερον καί Σαρκοζί σέ Ἰράκ καί Λιβύη 
καί Συρία, τά πληρώνει ἡ πατρίδα μας, ἡ 
ὁποία καί ἐν μέσῳ φρικτῆς κρίσης διατηρεῖ 
τήν ἀνθρωπιά της. Ὅμως, ὅπως δηλώνει 
ἡ κυρία Τασία, θά τούς «κατοικίσῃ» τούς 
μουσουλμάνους σ᾽ ὅλη τήν Ἑλλάδα, γιά νά 
ἁπλωθεῖ ὁ τρόμος σ᾽ ὅλη τήν Ἐπικράτεια 
καί ὅσοι τό ἀρνοῦνται αὐτό εἶναι –δέν 
βρίσκω ἄλλη πιό ἀνώδυνη λέξη– ἠλίθιοι.

(Καί ... βγάλτε τό σκασμό ὅλοι σας 
γιατί εἶστε ρατσιστές, χρυσαυγίτες καί θά 
κατηγορηθεῖτε γιά ἰσλαμοφοβία!

«Καημένε Μακρυγιάννη, νά ̓ξερες γιατί 
τό τζάκισες τό χέρι σου· τό τζάκισες γιά 
νά χορεύουν σέικ τά ... κουκουλόπαιδα»,

Γιά νά παραλλάξουμε τόν ποιητή: 
Καημένη πατρίδα ... θρηνῶ καί ὀδύρομαι 
γιά τήν κατάντια σου...)

Αὐτές τίς διαταγές εἶχε τό αἱμοσταγές 
κτῆνος, ὁ Μπραΐμης, ἀπό τόν πατέρα του.

Καί ποιός ἦταν ὁ Ἰμπραήμ; «Ἦταν 
ὁ Μπραΐμης μεθυσμένος· πίνει ρούμι καί 
κρασί μποτίλιες. Μπεκρής πολύ καί παρα-
λυμένος εἰς γυναῖκες καί παιδιά», γράφει 
ὁ Μακρυγιάννης. («Ἀπομνημονεύματα», 
ἔκδ. Ζαχαρόπουλος, σελ. 396).

Παλαιότερα στό Μοριά, ὅταν ἤθε-
λαν νά περιγράψουν ἐμφατικῶς κάποια 
θεομηνία, ἔλεγαν: «Μπραΐμης πέρασε!» 
Χιλιάδες γυναῖκες καί παιδιά μαγάρισε 
ὁ διεστραμμένος καί τά ἔστελνε στά 
χαρέμια τοῦ πατέρα του.

Ὅταν ὁ Καποδίστριας ἀργότερα θέ-
λησε νά ἐλευθερώσει κάποιες Ἑλληνίδες, 
πληρώνοντας γιά τήν ἐξαγορά τους, αὐτές 
ἀρνήθηκαν. Ἡ ντροπή δέν τίς ἄφηνε... 
Αὐτούς, λοιπόν, τούς κτηνανθρώπους 
ἀποφάσισε νά τιμήσει τό ὑπουργεῖο 
ἐθνοκτόνου παιδαγωγίας, καί βρέθη-
καν, δυστυχῶς, σχολεῖα καί δάσκαλοι, 
στήν Καβάλα, πού ἔσπευσαν παραμονές 
τῆς ἐθνεγερσίας νά ὁδηγήσουν Ἕλληνες 
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μαθητές στό μουσεῖο τοῦ Μωχάμετ Ἀλί. 
Διαβάζω ἀπό τήν ἐπιστολή διαμαρτυρί-
ας γονέων καί ἐκπαιδευτικῶν τοῦ νομοῦ 
Καβάλας.

«Ἐκεῖ τούς ὑποδέχτηκε ἡ ὁρισμένη 
ἐμψυχώτρια τοῦ προγράμματος μία ἑλ-
ληνίδα δασκάλα, ἡ ὁποία ντύθηκε μέ 
ἰσλαμική στολή καί μάλιστα ζήτησε νά 
ἀπευθύνονται σέ αὐτήν οἱ δάσκαλοι καί 
οἱ μαθητές ὄχι μέ τό ἑλληνικό-χριστιανικό 
ὄνομά της, ἀλλά μέ τό τουρκικό-μουσουλ-
μανικό ὄνομα Νασίφ καί ἀνάμεσα στίς 
ἐρωτήσεις, πού ὑπῆρχαν προτυπωμένες 
καί τίς ὁποῖες ὑπέβαλαν τά παιδιά, στίς 
18 Μαρτίου 2015, στόν νεκρό ἐδῶ καί δύο 
αἰῶνες Μωχάμετ Ἀλί, ἦταν καί ἡ ἑξῆς 8η 
ἐρώτηση: «Δέν σέ κορόιδευαν πού εἶχες 
σκοῦρο δέρμα, δέν σέ μισοῦσαν πού ἤ-
σουν Τοῦρκος»; Αὐτές οἱ ἐρωτήσεις ἔγιναν 
στά πλαίσια ἑνός θεατρικοῦ δρώμενου 
πού ἀφοροῦσε ἕνα νανούρισμα πρός τόν 
Μωχάμετ Ἀλί.

«Βιωματική ἐμπειρία»
Ἐν συνέχειᾳ ἔγινε περιήγηση στό 

Μουσεῖο τοῦ Μωχάμετ Ἀλί, πού εἶναι ἡ 
παλιά οἰκία του στήν Καβάλα, ἐπισκέ-
φτηκαν τούς χώρους ἐνδιαίτησης ἀνδρῶν 
καί γυναικῶν (σαλαμλίκ–ἀνδρώνας καί 
χαρεμλίκ–γυναικωνίτης) καί τό δωμάτιο 
τοῦ χαρεμιοῦ ὅπου ξάπλωναν ὅλες οἱ 
παλλακίδες, τά ἰδιαίτερα δωμάτια τοῦ 
πασᾶ καί τό δωμάτιο τῆς εὐνοούμενής 
του παλλακίδας».

Βεβαίως, γιά νά ἐξοικειωθοῦν τά 
παιδιά μέ τήν τύχη πού τούς περιμέ-
νει. Εἶμαι περίεργος νά μάθω, τί ἔλεγε ἡ 
Νασίφ-δασκάλα στά κοριτσάκια-μαθήτριες 
γιά τήν «διαθεματική δράση» τοῦ χαρεμιοῦ.

Στήν δέ μεθοδολογία τοῦ προγράμμα-
τος διαβάζουμε μεταξύ ἄλλων νεοταξικῶν 
ἀερολογιῶν περί «βιωματικῆς ἐμπειρίας 
καί τεχνικῶν ἀναστοχασμοῦ, σημειολο-

γιῶν καί διακειμενικῶν ἀναφορῶν» τά 
κάτωθι: «Θέλοντας νά πᾶμε ἕνα βῆμα 
πιό πέρα ἀπό τόν ἀναμενόμενο σκο-
πό τοῦ προγράμματος, τήν ἀνάδειξη, 
δηλαδή, τοῦ προσώπου, τοῦ ἔργου 
καί τῆς ἐποχῆς τοῦ Μωχάμετ Ἀλί, ἐ-
πιδιώξαμε ἡ προσωπικότητά του νά 
λειτουργήσει ὡς ἐρέθισμα, μέσῳ τοῦ 
ὁποίου οἱ μαθητές-τριες καλοῦνται νά 
ἀναμετρηθοῦν μέ τά δικά τους ὅρια, 
τήν δική τους ἐπιθυμία γιά γνώση, 
περιπέτεια, ζωή ... καί νά ἀναδειχθοῦν 
καθολικά καί πανανθρώπινα νοήματα». 
Μάλιστα. Πρότυπα, λοιπόν, γιά τά παι-
διά, τούς μαθητές μας, ὁ Μωχάμετ Ἀλί, 
ὁ πατέρας τοῦ παραλυμένου παιδεραστῆ 
Ἰμπραήμ, πού τοῦ ἔστελνε μικρά παιδιά 
ἀπό τό Μοριά καί τό Μεσολόγγι, γιά νά 
ἱκανοποιήσει τίς διαστροφές του.

«Ἐπῆγε ὁ Ἰμπραΐμης εἰς τόν Χελμό 
καί τουφέκι δέν ἀπάντησε πουθενά, καί 
ἐσκλάβωσε περίπου δύο χιλιάδες γυναῖκες 
καί παιδιά...», λέει ὁ Κολοκοτρώνης στή 
«Διήγησιν Συμβάντων» (ἔκδ. ΙΔΕΒ, σελ. 
207).

Γιά τό ὑπουργεῖο καί τά ποικιλώνυμα 
Ἰνστιτοῦτα γνωρίζουμε ἀπό ποῦ παίρνουν 
γραμμή. Ἡ Στοά προωθεῖ τά πειθήνια 
ἐνεργούμενά της σέ καίριες θέσεις.

Ὅμως, οἱ σύλλογοι διδασκόντων, οἱ 
δάσκαλοι συνάδελφοί μου, γιατί μπλέκο-
νται σέ τέτοιες παγίδες; Ντροπή νά ντρο-
πιαζόμαστε. Ψυχή καί Χριστό θέλουν οἱ 
μαθητές μας καί ὄχι τά σκύβαλα πού 
ρίχνουν στά σχολεῖα οἱ μαυρογορίτες 
τοῦ πνεύματος.

Τζαμιά στήν Ἀθήνα, Τμήματα Ἰσλα-
μικῶν Σπουδῶν στή Θεολογική Θεσσα-
λονίκης, «προσκυνήματα» στό σπίτι τοῦ 
Μωχάμετ Ἀλί στήν Καβάλα, μουσουλμάνοι 
λαθρομετανάστες σ᾽ ὅλη τήν Ἑλλάδα ... ἄς 
ἑτοιμαστοῦμε γιά τή νέα Τουρκοκρατία.
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Πῶς πῆγαν οἱ ἐξετάσεις, καλοί μου 
φίλοι; Μήπως εἴσαστε στενοχωρημένοι 
ἐπειδή δέν πῆγαν καλά; Μήπως ἔχετε ἀ-
πογοητευθεῖ, ἐπειδή δέν εἴχατε τά ἀποτε-
λέσματα πού ἐπιθυμούσατε; Μήπως ἔχετε 
ἀπελπιστεῖ κιόλας, ἐπειδή ἀποτύχατε; Ἤ 
μήπως τά ἔχετε χαμένα, γι᾽ αὐτό τό λόγο, 
καί σκέπτεστε νά τά παρατήσετε; Τότε 
εἶναι ἀνάγκη νά ποῦμε δυό λόγια, πού 
αὐτή τή φορά θά βασιστοῦν σέ πολύ συ-
γκεκριμένα παραδείγματα. Δέστε...

Εἶναι ἀλήθεια πώς εἶναι πλῆθος οἱ 
περιπτώσεις γνωστῶν καί ἄγνωστων ἐπιτυ-
χημένων, οἱ ὁποῖοι ἀπέτυχαν καί μάλιστα 
πολύ (καί πολλές φορές πρίν ἐπιτύχουν!) 
Θά λέγαμε παταγωδῶς!

Συγγραφέων, πού ἐνῶ δέν μποροῦ-
σαν νά βροῦν ἐκδότη γιά τά βιβλία τους, 
κατόρθωσαν νά φθάσουν στήν κορυφή, 
ὕστερα ἀπό πολλή δουλειά, ὑπομονή καί 
ἐπιμονή!

Μουσουργῶν καί καλλιτεχνῶν, πού 
τούς ἔλεγαν πώς δέν ἔχουν ταλέντο!

Ἐπιστημόνων, πού πολλές ἀπ᾽ τίς 
ἀνακαλύψεις τους, θεωρήθηκαν ἄχρηστες!

Πολιτικῶν, πού εἶχαν ἀπανωτές ἧττες 
στίς ἐκλογές καί στήν καριέρα τους!

Μαθητῶν, πού διέπρεψαν στά πανε-
πιστήμια, ἄν καί τούς θεωροῦσαν λίγο ὡς 
πολύ... πνευματικά ἀνάπηρους!

Ἀκόμη καί ἁγίων, πού ἦταν ἤ τούς 
θεωροῦσαν ἁμαρτωλούς!

Ἄς δοῦμε μερικές περιπτώσεις...
Γιά τόν Μπετόβεν ὁ δάσκαλός του στίς 

συνθέσεις εἶχε ἀποφανθεῖ ὡς ἑξῆς: «Δέν 
ἔχει μάθει τίποτε καί ποτέ δέν θά μάθει 
τίποτε. Πρόκειται γιά περίπτωση χωρίς ἐλ-
πίδα»! Ὁ ἴδιος, καταξιωμένος μουσικός πιά, 
γράφει τά ὡραιότερα ἔργα του, ὅπως τήν 
9η συμφωνία, ὅταν εἶναι τελείως κουφός!

Ὁ Μίλτων ἔγραψε τά καλύτερα ποι-
ήματά του, ὅταν τυφλώθηκε ἐντελῶς!

Ὁ Τσῶρτσιλ δέν ἔγινε δεκτός ἀπό 
Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης καί τοῦ Καί-
ημπριτζ, ἐνῶ στίς εἰσαγωγικές ἐξετάσεις 
τοῦ Χάροου στήν κόλλα τῶν λατινικῶν, μή 
ἔχοντας τί νά γράψει, ζωγράφιζε διάφορα 
σκίτσα! Τελικά πέρασε στή σχολή Εὐελ-
πίδων, ἀφοῦ ἔδωσε ἐξετάσεις 4 φορές! 
Ἀργότερα ἔχασε 3 φορές τίς ἐκλογές καί 
τόν πρῶτο καιρό τῆς πρωθυπουργίας του 
ἡ πολιτική του προκάλεσε λαϊκές ἐξεγέρ-
σεις, μαζική ἀνεργία καί γενικές ἀπεργίες!

Ὁ πατέρας τοῦ Δαρβίνου ἔγραφε στόν 
μετέπειτα διάσημο γιό του: «Δέ νοιάζεσαι 
παρά μόνο γιά τό κυνήγι καί γιά νά πιάνεις 
σκυλιά καί γάτες! Προσβάλλεις καί μιαίνεις 
τόν ἑαυτό σου καί τήν οἰκογένειά σου»!

Ὁ Ἄϊνστάϊν ἦταν ἀποτυχημένος τόσο 
ὡς σπουδαστής ὅσο καί ὡς δάσκαλος! Στό 
σχολεῖο ἦταν τόσο κακός μαθητής στά 
μαθηματικά, ὥστε ἔκανε λάθος ἀκόμη καί 
στίς... προσθέσεις! Ἀργότερα, ὅταν ἔδωσε 
εἰσαγωγικές ἐξετέσεις στό Πολυτεχνεῖο τῆς 
Ζυρίχης, ἀπέτυχε παταγωδῶς!

Ὁ Ἔντισον διώχτηκε ἀπ᾽ τούς δα-
σκάλους του στό Δημοτικό Σχολεῖο, γιατί 
τόν θεωροῦσαν ἀνεπίδεκτο μαθήσεως! Κι 
ἀργότερα, πρίν καθιερωθεῖ ὡς ἐπιστήμο-
νας, πολλές ἀπ᾽ τίς μεγάλες ἐφευρέσεις 
του, θεωρήθηκαν ἄχρηστες!

Ὁ Τσάρλς Γκουντγήαρ, ὄχι μόνο ἀ-
πέτυχε σέ πολλές ἐπιχειρήσεις πού δη-
μιούργησε, ἀλλά πῆγε καί φυλακή γιά 
χρεωκοπία! Ἀργότερα καθιερώθηκε  μέ 
τήν ἀνακάλυψή του, πού ἀφοροῦσε τόν 
τρόπο ἐπιδιόρθωσης τῶν ἐλαστικῶν μέ 
βουλκανισμό!

Ἕνας καθηγητής τοῦ Ἔλβις Πρίσλεϊ 
εἶχε γράψει στόν ἔλεγχό του: «Αὐτό τό παι-

ΑΠΕΤΥΧΕΣ; Διάβασε αὐτό ...
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Γ. Παπαδημητρακόπουλου, (ἐκδόσεις «Φωτοδότες»)
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δί δέν ἔχει οὔτε καλή φωνή οὔτε μουσικό 
αὐτί. Τό καλύτερο πού ἔχει νά κάνει εἶναι, 
νά σταματήσει τά μαθήματα μουσικῆς».

Ἡ Ἕλλεν Κέλλερ σέ ἡλικία 9 μηνῶν, 
ἔμεινε τυφλή καί κωφάλαλη. Ἀρχικά διδά-
χθηκε τήν τέχνη τῶν κωφαλάλων, γραφή, 
γραφομηχανή καί τήν τέχνη τοῦ λόγου. 
Ἀργότερα ἀπέκτησε μεγάλη πανεπιστη-
μιακή μόρφωση κι ἔγινε διάσημη συγγρα-
φέας, γιά νά βοηθήσει τούς τυφλούς καί 
τούς κωφαλάλους!

Ὁ Michael Jordan, ὁ καλύτερος μπα-
σκετμπολίστας ὅλων τῶν ἐποχῶν, εἶχε ἀ-
πορριφθεῖ ἀπ᾽ τή σχολική ὁμάδα μπάσκετ!

Ὁ Walt Disney εἶχε ἀπολυθεῖ ἀπ᾽ 
τήν πρώτη ἑταιρεία πού ἐργαζόταν, μία 
διαφημιστική ἑταιρεία, γιατί δέν εἶχε ἀρ-
κετή φαντασία!

Ὁ γνωστός μας πολιτικός Χαρίλαος 
Τρικούπης, ἐξελέγη 7 φορές πρωθυπουρ-
γός! Κι ὅμως, γνώρισε τήν ἀποτυχία στήν 
καριέρα του ὅσο λίγοι. Σ᾽ ἕνα χρόνο ἀπ᾽ 
τήν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του ὡς ὑ-
πουργός ἐξωτερικῶν, ἀπολύεται ἀπ᾽ τόν 
βασιλιά Γεώργιο τόν Α´. Οἱ ἐκλογικές του 
ἀποτυχίες ἦταν τέτοιες, πού σκέφθηκε νά 
ἐγκαταλείψει τελείως τήν πολιτική. Φυλα-
κίσθηκε ἀκόμη γιά τίς ἐπικρίσεις του στόν 
Γεώργιο, ἄν καί ὁ ἴδιος τόν ἔκανε ἀργότερα 
πρωθυπουργό!

Ὁ πλέον διάσημος σκηνοθέτης Σπίλ-
μπεργκ λέει γιά τόν ἑαυτό του: «Ἤμουν 
ἕνας ἰσχνός ἀρρωστιάρης μέ σπυράκια, πού 
μέ ἔδερναν οἱ συμμαθητές μου». Ἄν καί στό 
σχολεῖο δέν τά πήγαινε καλά, ἤθελε νά 
γίνει σκηνοθέτης. Στά 18 του χρόνια, ἄρχι-
σε νά συχνάζει στό κτήριο τῶν Universal 
Studios. Ὅσες φορές καί νά τόν πέταξαν 
ἔξω, τό ἑπόμενο πρωΐ ἦταν πίσω ἐκεῖ! Αὐτό 
κράτησε ἕνα χρόνο! Μετά ὑποχώρησαν καί 
τοῦ ἔδωσαν μερικά δολλάρια, γιά νά τούς 
κάνει μία ταινία μικροῦ μήκους. Ἅρπαξε 
ἀμέσως τήν εὐκαιρία καί, ἀφοῦ γύρισε στά 

γρήγορα τήν πρώτη του ταινία «Amblin», 
τούς τήν πῆγε. Τότε κέρδισε μέ τήν πρώ-
τη βραβεῖο στό διαγωνισμό τῆς Βρετανίας 
καί ταυτόχρονα ἕνα 7χρονο συμβόλαιο ὡς 
σκηνοθέτης. Αὐτό ἦταν, γιά τήν μετέπειτα 
τόσο θαυμαστή καριέρα του!

Ἡ Πάτ Μπάρκερ, ἀπ᾽ τίς μεγαλύτερες 
λογοτέχνιδες τῆς Ἀγγλίας, σέ συνέντευξή 
της εἶπε: «Οἱ πρῶτες μου ἀπόπειρες νά 
γράψω, ἦταν γιά γέλια»!

῎Αν καί πάλι αὐτά δέν λένε τίποτα, ἄς 
δοῦμε μερικές ἀπ᾽ τίς πλούσιες ἀποτυχίες, 
τοῦ πλέον ἐπιτυχημένου προέδρου τῶν 
Η.Π.Α. Ἀβραάμ Λίνκολν.

Προσέξτε...
31 ἐτῶν, ἀπέτυχε στό ἐμπόριο!
32 ἐτῶν, νικήθηκε σέ Δημοτικές ἐκλογές!
33 ἐτῶν, ἀπέτυχε ξανά στό ἐμπόριο!
34 ἐτῶν, ἐξελέγη δημοτικός σύμβουλος!
35 ἐτῶν, πέθανε ἡ πολυαγαπημένη 

του μνηστή!
36 ἐτῶν, ἔπαθε νευρικό κλονισμό!
38 ἐτῶν, νικήθηκε στήν ἐκλογή Προέ-

δρου Δημοτικοῦ Συμβουλίου!
40 ἐτῶν, νικήθηκε στήν ἐκλογή ἐκπρο-

σώπου τοῦ κόμματος!
43 ἐτῶν, νικήθηκε στήν ἐκλογή βου-

λευτῆ!
46 ἐτῶν, ἐξελέγη βουλευτής!
48 ἐτῶν, νικήθηκε στήν ἐκλογή βου-

λευτῆ!
55 ἐτῶν, νικήθηκε στήν ἐκλογή γερου-

σιαστῆ!
56 ἐτῶν, νικήθηκε στήν ἐκλογή ἀντι-

προέδρου τῆς Κυβερνήσεως!
58 ἐτῶν, νικήθηκε στήν ἐκλογή γερου-

σιαστῆ!
60 ἐτῶν, ἐξελέγη Πρόεδρος τῶν Ἡνω-

μένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς!
Κάπως ἔτσι εἶναι ἡ πορεία κάθε ἐπι-

τυχημένου, ξέρετε...
Ὁπότε, παιδιά, ἐμεῖς ἐξακολουθοῦμε 
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νά εἴμαστε «κολλημένοι» σέ κάποια σημα-
ντική ἤ ἀσήμαντη ἀποτυχία μας;

Ὁ ἱερός Χρυσόστομος θά μᾶς πεῖ: «Τό 
λάθος δέν εἶναι νά πέσεις (ἐν προκειμέ-

νῳ νά ἀποτύχεις), τό λάθος εἶναι νά μή 
σηκωθεῖς». Δηλαδή νά μή κάνεις τίποτε 
γιά νά ἐπιτύχεις μετά τήν ἀποτυχία πού 
ἔνιωσες...

ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΟΡΑ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΔΗ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ...
τοῦ κ. Δημητρίου Νατσιοῦ, Δασκάλου

 E£NIKH MNHMH  
Γιά νά θυμοῦνται οἱ παλαιοί καί νά μαθαίνουν οἱ νεώτεροι
60 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ τό 1955

«Θά πάρω μιάν ἀνηφοριά
θά πάρω μονοπάτια
νά βρῶ τά σκαλοπάτια
πού πᾶν στή λευτεριά».

Εὐαγόρας Παλληκαρίδης

13 Μαρτίου τοῦ 1957. Κύπρος, Λευκωσία. 

Ὁ 19χρονος μαθητής τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Γυμνασίου Πάφου, Εὐαγόρας Παλληκαρί-
δης ὁδηγεῖται ἀπό τούς Ἄγγλους δήμιους 
στήν ἀγχόνη. Παρά τίς ἀπεγνωσμένες ἐκ-
κλήσεις γιά ἀπονομή χάριτος, ἡ ἀγγλοβασί-
λισσα Ἐλισάβετ καί τό δολοφονικό ὄργανό 
της στήν Κύπρο, ὁ Κυβερνήτης Χάρτινγκ, 
ἀρνοῦνται πεισμόνως. Ὁ ἐθνομάρτυρας 
ἀνεβαίνει γαλήνιος τά σκαλοπάτια τῆς 
θυσίας καί τῆς δόξας. Τό εἰκονοστάσι 
τοῦ Γένους, τό Συναξάρι τῆς πατρίδας 
λαμπρύνεται μ᾽ ἕναν ἀκόμη ἥρωα.

Στίς 5 Δεκεμβρίου 1955 ὁ Εὐαγόρας 
ἄφηνε τά μαθητικά θρανία καί ἀνέβαινε 
«κλέφτης στά βουνά», προσχωροῦσε στήν 
θρυλική Ε.Ο.Κ.Α. Γράφει ὁ πατέρας του 
Μιλτιάδης Παλληκαρίδης: «Φεύγοντας 
ἀπό τό σπίτι ὁ Εὐαγόρας, κατά τίς 4 

μ.μ. ἐπέρασεν ἀπό τό Ἑλληνικό Γυμνά-
σιο Πάφου, καί ἀφήνει ἐπί τῆς ἕδρας 
τό ἐγερτήριο σάλπισμά του. Καί γράφει 
πρός τούς συμμαθητές του, καί γράφει 
πρός τούς φίλους, γράφει σέ κάθε τίμιο 
μαθητή, γράφει σέ κάθε Κύπριο: «Παλιοί 
συμμαθηταί:

Αὐτή τήν ὥρα κάποιος λείπει ἀνάμεσά 
σας· κάποιος πού φεύγει ἀναζητώντας 
λίγον ἐλεύθερο ἀέρα· κάποιος πού μπορεῖ 
νά μήν τόν ξαναδεῖτε, παρά μόνο νεκρό. 
Μήν κλάψετε στόν τάφο του. Δέν κάνει 
νά τόν κλαῖτε. Λίγα λουλούδια τοῦ Μα-
γιοῦ σκορπᾶτε του στόν τάφο. Τοῦ φτάνει 
αὐτό μονάχα». Καί στή συνέχεια γράφει 
στόν μαυροπίνακα ὁ ἥρωας-ποιητής τόν 
«Θούριό» του: «Θά πάρω μιάν ἀνηφοριά/ 
θά πάρω μονοπάτια...». Τό ποίημα ἀποτε-
λούμενο ἀπό 8 στροφές τελειώνει μέ τήν 
ἑξῆς προφητική γιά τήν ζωή του:

«Κόρη πανώρια, θά τῆς πῶ
ἄνοιξε τά φτερά σου
καί πάρε με κοντά σου,
μονάχα αὐτό ζητῶ».
(Ἀπό τό βιβλίο: «Εὐαγόρας Παλληκα-

ρίδης, ὁ ἔφηβος ποιητής καί ἡρωομάρτυ-
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ρας», Π. Στυλιανοῦ, Λευκωσία 1986). 
Σήμερα τό μνῆμα του −κενό γιατί οἱ 

Ἄγγλοι ἔκαιγαν μέ ἀσβέστη τά λείψανα 
τῶν ἀγωνιστῶν− βρίσκεται στά «Φυλακι-
σμένα Μνήματα» τῆς Λευκωσίας, μαζί μέ 
τούς ἄλλους ἀντρειωμένους πού ὁ θάνα-
τός τους θάνατος δέ λογιέται. Οἱ Ἄγγλοι 
κατακτητές ἐξαφάνιζαν τά ἱερά κόκκαλα 
τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ ἐθνικοαπελευθερω-
τικοῦ ἀγώνα τῆς Ε.Ο.Κ.Α., διότι ἀγνοοῦν 
ὡς γνήσια δυτικά περικαθάρματα, ὅτι ἡ 
μνήμη δέν ἁλυσοδένεται. Ἡ μνήμη εἶναι 
τό πιό ἰσχυρό ἀμυντήριο ἑνός ἔθνους. Κι 
ἄν σήμερα κάποιοι τσαρλατάνοι τῆς ἱστο-
ριογραφίας παλεύουν νά τήν ἐξαλείψουν, 
ματαιοπονοῦν.

Ἔγραφε ὁ Σεφέρης τόν Ὀκτώβρη τοῦ 
1954 στήν ἀδελφή του Ἰωάννα ἀπό τήν 
Κύπρο γιά τούς Κύπριους: «Ἕνας πιστός 
λαός, πεισματάρικα καί ἤπια σταθερός. 
Γιά σκέψου πόσοι καί πόσοι πέρασαν 
ἀπό πάνω τους. Σταυροφόροι, Βενετσιά-
νοι, Τοῦρκοι, Ἐγγλέζοι – 900 χρόνια. Εἶναι 
ἀφάνταστο πόσο πιστοί στόν ἑαυτό τους 
ἔμειναν καί πόσο ἀσήμαντα ξέβαψαν οἱ 
διάφοροι ἀφεντάδες πάνω τους. Καί τώ-
ρα γράφουν στούς τοίχους τῶν χωριῶν 
τους: «Θέλομεν τήν Ἑλλάδα μας κι ἄς 
τρώγωμεν πέτρες...». (Ν. Ὀρφανίδη, «Ἡ 
πολιτική διάσταση τῆς ποίησης τοῦ Γ. 
Σεφέρη», ἐκδ. «ΑΣΤΗΡ», σελ. 171).

Πῶς ἄλλαξαν τά πράγματα; Σήμερα 
«τρώγομεν» τήν Ἑλλάδα, χωρίς τό «μας» 
καί τίς πέτρες τίς «θέλομεν», γιά νά τίς 
ἐκσφενδονίζουν οἱ μπουχτισμένοι ἀπό 
καλοπέραση καί τεμπελιά γόνοι τῶν βο-
ρείων προαστίων, κατά τῶν ἐχθρῶν τοῦ 
λαοῦ: τῶν καταστηματαρχῶν πού ὁδεύουν 
σέ λουκέτο.

Παρένθεση: Οἱ δολοφονίες τῶν δύο 
ἀστυνομικῶν, ὅπως καί τῶν τριῶν ὑπαλ-
λήλων τράπεζας τό 2009, οἱ ὁποῖες κα-
τά πῶς φαίνεται θά μείνουν ἀτιμώρητες, 

προμηνύουν τό κακό πού ἔρχεται. Ἐλ-
πίζουμε νά προφτάσει ὁ λαός καί ὄχι οἱ 
ψυχανώμαλοι κουκουλοφόροι ἤ οἱ χιλιάδες 
λαθροβιοῦντες μουσουλμάνοι κατακτητές 
πού μᾶς μισοῦν.

Ἐπανέρχομαι: νά ἀναπνεύσουμε λίγο 
ἀπό τόν ἀέρα πού φτέρωνε τόν Εὐαγό-
ρα, τόν Αὐξεντίου, τόν Μάτση. «Θέλει 
μελτέμι γερό, γεννημένο στήν Τῆνο, πού 
νά ̓ρθει μέ τήν εὐχή τῆς Παναγίας καί νά 
καθαρίσει τόν τόπο ἀπ᾽ ὅλων τῶν λογιῶν 
τῆς Τουρκιᾶς καί τῆς γηραιᾶς Εὐρώπης 
τ᾽ ἀπομεινάρια». (Ἐλύτης).

Στό ἄκουσμα τοῦ θανάτου τοῦ Εὐαγό-
ρα Παλληκαρίδη ὁ Δωδεκανήσιος Φώτης 
Βαρέλης ἔγραψε ἕνα ἐξαίσιο ποίημα, τό 
ὁποῖο ὁ ραδιοσταθμός τῆς Λευκωσίας 
τό μετέδωσε τότε ὡς δημοτικό κυπριακό 
τραγούδι. Τό παραθέτω:

«᾽Εψές πουρνό μεσάνυχτα στῆς φυ-
λακῆς τή μάντρα

μές στῆς κρεμάλας τή θελιά σπαρτά-
ραγε ὁ Βαγόρας.

Σπαρτάρησε, ξεψύχησε, δέν τ᾽ ἄκουσε 
κανένας.

Ἡ μάνα του ἦταν μακριά, ὁ κύρης 
τους δεμένος,

οἱ νιοί συμμαθητάδες του μαῦρο ὄ-
νειρο δέν εἶδαν,

ἡ νιά πού τόν ὁρμήνευε δέν εἶχε νυ-
χτοπούλι.

Ἐψές πουρνό μεσάνυχτα θάψαν τόν 
Εὐαγόρα.

Σήμερα Σάββατο ταχιά ὅλη ἡ ζωή σάν 
πρῶτα.

Ἐτοῦτος πάει στό μαγαζί, ἐκεῖνος 
πάει στόν κάμπο,

ψηλώνει ὁ χτίστης ἐκκλησιά, πανί 
ἁπλώνει ὁ ναύτης,

καί στό σκολειόν ὁ μαθητής συλλο-
γισμένος πάει.

Χτυπᾶ κουδούνι, μπαίνουνε στήν τάξη 
του ὁ καθένας.
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Μπαίνει κι ἡ Πρώτη ἡ ἄταχτη κι ἡ 
Τρίτη πού διαβάζει,

μπαίνει κι ἡ Πέμπτη ἀμίλητη, ἡ τάξη 
τοῦ Εὐαγόρα.

Παρόντες ὅλοι;
Κύριε, ὁ Εὐαγόρας λείπει.
Παρόντες, λέει ὁ δάσκαλος· καί μέ 

φωνή πού τρέμει:
Σήκω Εὐαγόρα, νά μᾶς πεῖς ἑλληνική 

ἱστορία.
Ὁ δίπλα, ὁ πίσω, ὁ μπροστά, βουβοί 

καί δακρυσμένοι, ἀναρωτιοῦνται στήν 
ἀρχή, ὥσπου ἡ σιωπή τους κάμνει νά πέ-
σουν μ᾽ ἀναφιλητά ἐτοῦτοι κι ὅλη ἡ τάξη.

Παλληκαρίδη, ἄριστα, Βαγόρα, πάντα 
πρῶτος,

στούς πρώτους πρῶτος, ἄγγελε πα-
τρίδας δοξασμένης,

σύ μέχρι χθές τῆς μάνας σου ἐλπίδα 
κι ἀποκούμπι,

καί τοῦ σχολειοῦ μας σήμερα Δευτέρα 
Παρουσία.

Τά ᾽πε κι ἁπλώθηκε σιωπή πα ᾽σα 
κλαμένα νιάτα,

πού μπρούμυτα γεμίζανε τῆς τάξης 
τά θρανία,

ἔξω ἀπ᾽ ἐκεῖνο τ᾽ ἀδειανό, παντοτινά 
γεμᾶτο».

Αὐτό τό ἀριστούργημα περιεχόταν στό 
παλιό –πρό τοῦ 2006– βιβλίο Γλώσσας 
τῆς Στ´ Δημοτικοῦ, στό γ´ τεῦχος. Δέν 
ἄρεσε στά κνώδαλα τοῦ πολυπολιτισμοῦ. 
Τούς φάνηκε προφανῶς «ἐθνικιστικό». Γιά 

ἡρωϊσμούς θά μιλᾶμε τώρα στούς μαθη-
τές; Ὁ ἡρωϊσμός εἶναι μιά «παρωχημένη 
στάση ζωῆς». Αἵματα καί κόκκαλα, θά 
δημιουργήσουν ψυχολογικά προβλήματα 
στά παιδιά, δέν θά κοιμοῦνται, θά βλέπουν 
ἐφιάλτες. Ἐνῶ «οἱ συνταγές μαγειρικῆς», 
«οἱ ὁδηγίες χρήσης καφετιέρας», «ἡ Σόνια, 
ἡ γάτα πού ἔγινε ἥρωας» ἀνταποκρίνο-
νται πλήρως στή ὑψηλή ἀποστολή τῆς 
διά βίου ... βλακείας. Νά βγαίνει ὁ Παλ-
ληκαρίδης ἀπό τά βιβλία καί νά μπαίνει 
στή θέση του συνταγή γιά μακαρόνια μέ 
κιμά. ῎Αχ, δυστυχισμένη πατρίδα, «ἐκεῖ 
πού κρεμοῦσαν οἱ καπεταναῖοι τ᾽ ἄρμα-
τα, κρεμοῦν οἱ γύφτοι τά νταούλια». Καί 
πῶς νά μή θυμηθεῖς καί πάλι τά λόγια 
τοῦ Σεφέρη, πού ἐξεικονίζουν ἀριστοτε-
χνικά αὐτό πού βιώνουμε σήμερα. «Ὅσο 
προχωρεῖ ὁ καιρός καί τά γεγονότα, ζῶ 
ὁλοένα μέ τό ἐντονότερο συναίσθημα πώς 
δέν εἴμαστε στήν Ἑλλάδα, πώς αὐτό τό 
κατασκεύασμα πού τόσο σπουδαῖοι καί 
ποικίλοι ἀπεικονίζουν καθημερινά, δέν 
εἶναι ὁ τόπος μας, ἀλλά ἕνας ἐφιάλτης μέ 
ἐλάχιστα φωτεινά διαλείμματα, γεμάτα μέ 
μιά πολύ βαριά νοσταλγία. Νά νοσταλγεῖς 
τόν τόπο σου ζώντας στόν τόπο σου, τί-
ποτε δέν εἶναι πιό πικρό».

Στίς κρίσιμες ὧρες πού περνᾶμε, ὅσοι 
Ἕλληνες, πρέπει νά  βροντοφωνάξουμε: 
«Σήκω Εὐαγόρα, σήκω Γρηγόρη, σήκω 
Παῦλε, σήκω Μᾶρκο, σήκω Διάκο, νά μᾶς 
πεῖτε ἑλληνική ἱστορία...

Ἡ Ἐθνική Ὀργάνωσις Κυπρίων Ἀγω-
νιστῶν (ΕΟΚΑ) ἦταν ὀργάνωση Ἑλλή-
νων τῆς Κύπρου πού ἔδρασε τήν περί-
οδο 1955-59 γιά τήν ἀπελευθέρωση τοῦ 
μαρτυρικοῦ νησιοῦ ἀπό τό βρετανικό 
ζυγό καί γιά τήν Ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα.

Στρατιωτικός ἀρχηγός ἦταν ὁ Στρα-
τηγός Γεώργιος Γρίβας-Διγενής. Πολι-
τικός ἀρχηγός τῆς ΕΟΚΑ ἦταν ὁ Ἀρχι-
επίσκοπος Μακάριος. Ἡ ΕΟΚΑ ὑπο-
στηρίχθηκε ἀπό τό σύνολο τοῦ λαοῦ 
καί τοῦ πολιτικοῦ κόσμου τῆς Ἑλλάδας, 

ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ (Ε.Ο.Κ.Α.)
τοῦ κ. Κωνσταντίνου Ἀθ. Οἰκονόμου, Δασκάλου-συγγραφέα
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πλήν ΚΚΕ. Μάλιστα τό ἐπίσημο ΚΚΕ, 
κατέδωσε στούς Ἄγγλους ὅτι ὁ Ἀρχηγός 
τῆς ΕΟΚΑ, Διγενής, εἶναι ὁ Στρατηγός 
Γρίβας. Ἡ ἔναρξη τοῦ ἀγώνα, τήν 1η 
Ἀπριλίου 1955 σηματοδοτήθηκε μέ ἐπί-
θεση σέ κυβερνητικά κτίρια, ἀστυνομι-
κούς σταθμούς, τόν ραδιοσταθμό καί σέ 
βρετανικό στρατόπεδο τῆς Ἀμμοχώστου. 
Ἡ δραστηριότητα τῆς ΕΟΚΑ συνεχίστη-
κε μέ ἐπιθέσεις σέ στρατιωτικές ἐγκατα-
στάσεις, ἐνέδρες σέ βρετανικά ὀχήματα 
καί ἐκτελέσεις Βρετανῶν, Ἑλληνοκυπρί-
ων καί Τουρκοκυπρίων συνεργατῶν τῶν 
Βρετανῶν.

Ἡ δραστηριότητα τῆς ΕΟΚΑ ἔληξε 
τήν 24η/12/1959, ὅταν ὑπεγράφη ἡ συμ-
φωνία τῆς Ζυρίχης. Τελικά ἡ ἀνεξαρτη-
σία, ἀλλά ὄχι ἡ Ἕνωση, κηρύχθηκε στίς 
15/8/1960. Ἡ ἀρχή εἶχε γίνει, ἀλλά αὐτό 
δέν ἦταν ἀρκετό γιά τούς ἀγωνιστές τῆς 
ΕΟΚΑ. Ἡ ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα ἦταν ὁ 
ἀπώτερος στόχος. Ἄν καί ἡ ἀνεξαρτησία 
ἔφερε προσωρινά τήν εἰρήνη στό νησί, 
ἐντούτοις τό νέο Σύνταγμα ἀπαγόρευε 
τόσο τήν ἕνωση τῆς Κύπρου μέ κάποιο 
ἄλλο κράτος ὅσο καί κάθε πιθανή διχο-
τόμηση.

Καθιστοῦσε μάλιστα ἐγγυήτριες δυ-
νάμεις τήν Ἑλλάδα, τήν Τουρκία καί τή 
Μεγ. Βρετανία. Ἡ Βρετανία κατάφερε, 
μέσῳ τῆς συμφωνίας, νά διατηρήσει 
στρατιωτικές βάσεις στό νησί μειώνοντας 
τόν βαθμό ἀνεξαρτησίας πού ἐφαρμό-
στηκε. Ἀξίζει νά σημειώσουμε ὅτι αὐτές 
οἱ περιοχές μετατράπηκαν ἀργότερα μέ 
βρετανική ἀπόφαση σέ κτήση τοῦ βρε-
τανικοῦ στέμματος καί ὄχι ἁπλῶς βάση 
(κάτι σάν τό Γιβραλτάρ)!

Ὁ ρόλος τῶν Κυπρίων Κομμουνι-
στῶν 

Μεταξύ τῶν Ἑλληνοκυπρίων πού 
ἐκτελέστηκαν ἀπό τήν Ε.Ο.Κ.Α. ἦταν καί 

μέλη τοῦ ΑΚΕΛ, τοῦ Κυπριακοῦ Κομ-
μουνιστικοῦ Κόμματος. Τό ΑΚΕΛ, ἄν καί 
ἐκείνη τήν περίοδο στήριζε τόν ἀγώνα 
γιά Ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα, ἐναντιώθηκε 
στόν ἀγώνα τῆς ΕΟΚΑ καί κατηγορήθη-
κε ὅτι συνεργαζόταν μέ τίς βρετανικές 
μυστικές ὑπηρεσίες (Ἰντέλιτζενς Σέρβις), 
γιά νά τόν σαμποτάρει. Τήν προδοσία 
τοῦ Κυπριακοῦ ἀγῶνος κατήγγειλε ἡ 
ΕΟΚΑ στό βιβλίο: «Ἡ κομμουνιστική 
ἡγεσία τοῦ Κυπριακοῦ ἀγῶνος». Στήν 
σελίδα 44 ἀναφέρει «Καί ἐνῶ αἱ Κυπρι-
ακαί Ἀρχαί ζαλισμέναι ἀπό τόν αἰφνι-
διασμόν τῆς 1ης Ἀπριλίου προσπαθοῦν 
ματαίως νά βροῦν ποιοί οἱ πρωτεργάται 
καί ἀρχηγοί τοῦ κινήματος, ὁ ἀρχηγός 
τοῦ ΚΚΕ Ζαχαριάδης εἰς ραδιοφωνικήν 
ὁμιλίαν του, ἀποκαλύπτει διά πρώτην 
φοράν εἰς τούς Ἄγγλους τήν ταυτότη-
τα τοῦ Διγενῆ. Καί τό ἀκελικόν ὄργανον 
«Ν. Δημοκράτης» ἔσπευσε νά δημοσιεύ-
σῃ τήν ὁμιλίαν ἐκείνην διά νά μεταδο-
θῇ καί ἐν Κύπρῳ παντοῦ ἡ προδοσία». 
Ἀποτέλεσμα τῆς στάσης τῶν κομμουνι-
στῶν ἦταν τό ἀγγλικό BBC (29/8/1956) 
νά ἐπαινεῖ τό ΑΚΕΛ, διότι: «Μέ φυλλά-
δια του ἀντιτίθεται εἰς τήν ΕΟΚΑ καί 
ζητεῖ συνέχισιν τῆς ἐκεχειρίας καί τήν 
εἰρήνευσιν, πρᾶγμα πού δεικνύει ὅτι τό 
ΑΚΕΛ ἔχει συναίσθησιν τῶν ἐπιθυμιῶν 
τοῦ λαοῦ». Ἐπίσης οἱ κομμουνιστές μέ 
ἔγγραφο τῆς Κεντρικῆς Γραμματείας τοῦ 
ΑΚΕΛ (10/1955) καλοῦν τούς Κυπρίους 
«νά σαμποτάρουν τόν ἔρανον ὑπέρ τῶν 
πολιτικῶν κρατουμένων, διότι τά χρήμα-
τα, προωρίζοντο διά τήν ἀγοράν ὅπλων 
τῆς ἐγκληματικῆς ΕΟΚΑ» (!).

Ἡ Κυπριακή Ἐκκλησία
Ἡ συνεισφορά τῆς Ἐκκλησίας στήν 

προσπάθεια ἦταν καθοριστική. Ἡ ὀργά-
νωση ΟΧΕΝ ἦταν ὁ προθάλαμος εἰσό-
δου στήν ΕΟΚΑ καί πολλοί ἀγωνιστές 
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ξεκίνησαν ἀπό ἐκεῖ. Τή μεταλαμπάδευ-
ση τῆς ἐξέγερσης στίς νεανικές ψυχές 
εἶχε ἀναλάβει ἡ ΑΝΕ («Ἄλκιμος Νεολαία 
ΕΟΚΑ»). Μέ «παράνομες» προκηρύξεις 
καθώς καί τό ἔντυπο «Ἐγερτήριον Σάλ-
πισμα» βοήθησε στή διάδοση τοῦ ἰδεο-
λογικοῦ ὑποβάθρου τῆς ἐξέγερσης. Στίς 
15/1/1950, ἡ Ἐθναρχοῦσα Ἐκκλησία Κύ-
πρου πραγματοποίησε Δημοψήφισμα, 
στό ὁποῖο ὁ Ἑλληνικός Κυπριακός λαός 
ψήφισε τήν Ἕνωση μέ τήν Ἑλλάδα, σέ 
ποσοστό 95,7%.

Οἱ ῎Αγγλοι, ὅμως, τήρησαν ἀρνητική 
στάση. Στίς 28/7/1954, ὁ Ὑφυπουργός 
Ἀποικιῶν, Χένρυ Χόπκινσον, ἀνέφερε 
«ἡ Κύπρος εἶναι περιοχή μέ στρατηγι-
κή ἀξία, καί γι᾽ αὐτό οὐδέποτε θά τύχει 
αὐτοδιαθέσεως». Ἡ Ἑλλάδα, μέ αἴτησή 
της στόν Ο.Η.Ε., τό 1954, ζήτησε ἀπό 
τόν Ὀργανισμό τήν «Ἐφαρμογήν τῆς ἀρ-
χῆς τῶν ἴσων δικαιωμάτων καί τῆς αὐτο-
διαθέσεως τῶν λαῶν, στήν περίπτωσιν 
τοῦ λαοῦ τῆς Κύπρου». Στίς 17/12/1954 
ἡ Γ. Σ. τοῦ Ο.Η.Ε. ἀπέρριψε τήν αἴτηση. 
Στίς 9/3/1956, ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Μακά-
ριος συνελήφθη στό ἀεροδρόμιο Λευκω-
σίας, ἀπό τό ὁποῖο θά μετέβαινε στήν 
Ἀθήνα, γιά συνομιλίες μέ τήν Ἑλληνική 
Κυβέρνηση. Τήν ἴδια μέρα συνελήφθη-
καν καί οἱ: Μητροπολίτης Κερύνειας, 
Παπασταῦρος Παπαγαθαγγέλου καί 
Πολύκαρπος Ἰωαννίδης. Ὅλοι ἐξορίστη-
καν στίς Σεϋχέλλες.

Ἡρώων Πάνθεον
Στίς 10 Μαΐου 1956, οἱ: Μιχαλά-

κης Καραολῆς καί Ἀνδρέας Δημητρίου 
ἀπαγχονίστηκαν στίς φυλακές Λευκω-
σίας, γιά τή δράση τους, ὡς μέλη τῆς 
Ε.Ο.Κ.Α. Ἐνταφιάστηκαν στίς κεντρικές 
φυλακές. Ἐκεῖ, ἀργότερα, θά ταφοῦν 
ἄλλα ἔντεκα μέλη τῆς Ε.Ο.Κ.Α. Στίς 
9/8/1956 ἀπαγχονίζονται οἱ: Ἀνδρέας 

Ζάκος, Χαρίλαος Μιχαήλ καί Ἰάκωβος 
Πατάτσος. Ἄλλοι τρεῖς ἀγωνιστές ἀπαγ-
χονίζονται στίς 21 Σεπτεμβρίου, οἱ: Μι-
χαήλ Κουτσόφτας, Ἀνδρέας Παναγίδης 
καί Στέλιος Μαυρομάτης. Ἀκολούθησε ἡ 
θυσία τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου (3/3/1957), 
στή μονή Μαχαιρᾶ, ὅταν οἱ Ἄγγλοι ἔρι-
ξαν βενζίνη κι ἐμπρηστικές βόμβες στό 
κρησφύγετό του, ὁπότε ὁ ἥρωας ἔγι-
νε ὁλοκαύτωμα. Ξημερώματα τῆς 14ης 
Μαρτίου 1957 ἀπαγχονίστηκε ὁ 19χρο-
νος μαθητής Εὐαγόρας Παλληκαρίδης. 
Στίς 5/7/58, οἱ Ἄγγλοι συνέλαβαν ἕνα 
παιδί, στό Αὐγόρου, καί πυροβόλησαν 
ἐναντίον ἀμάχων τοῦ χωριοῦ. Φονεύθη-
καν οἱ: Παναγιώτης Ζαχαρία καί Λουκία 
Παπαγεωργίου, ἔγκυος μητέρα ἕξι παι-
διῶν. Στίς 2/9/1958, στό Λιοπέτρι, Ἄγ-
γλοι στρατιῶτες περικύκλωσαν τέσσερις 
ἀγωνιστές τῆς Ε.Ο.Κ.Α. Οἱ: Ἀνδρέας Κά-
ρυος, Φώτης Πίττας, Ἠλίας Παπακυρια-
κοῦ καί Χρῆστος Σαμαρᾶς, ἔπεσαν νε-
κροί. Στίς 19 Νοεμβρίου 1958, οἱ Ἄγγλοι 
σκότωσαν καί τόν Κυριάκο Μάτση, στό 
Κάτω Δίκωμο.

Χρονικό τοῦ Κυπριακοῦ ἔπους 
Ὁ ἀγώνας ἐξερράγη στίς 0.30’’ τό 

πρωΐ τῆς 1ης Ἀπριλίου 1955. Ἡ Κύπρος 
μετατράπηκε σέ ἡφαίστειο, τρομάζοντας 
τούς κατακτητές ἀποικιοκράτες. Τά γα-
λανόλευκα λάβαρα ὑψώθηκαν παντοῦ. 
Ὁλόκληρο τό νησί ἔγινε μιά ἀπέραντη 
γαλανόλευκη σημαία. Κι ἡ ἀτμόσφαιρα 
ἠλεκτρίστηκε ἀπό πολεμικά τροπάρια 
τοῦ Γένους καί ἐμβατήρια ξεσηκωμοῦ. 
Τό ἔθνος ξύπνησε, θυμήθηκε τήν Ἁγία 
Λαύρα, τό ἐθνικό ὄνειρο θέριεψε παίρ-
νοντας σάρκα καί ὀστᾶ.

Ἐκείνη τήν πρώτη νύχτα χτύπησε ἡ 
ὁμάδα τοῦ Γρηγόρη Αὐξεντίου στή Δε-
κέλεια. Μέ ἀποστολή νά προκαλέσουν 
διακοπή τοῦ ἠλεκτρικοῦ ρεύματος σ᾽ 
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ὅλο τό νησί. Ὁ Μᾶρκος Δράκος μέ τήν 
ὁμάδα «᾽Αστραπή» ἀνατίναξαν τό Ραδι-
οφωνικό σταθμό. Τήν ἀφετηρία τῆς δό-
ξας, ὁριοθέτησε μέ τή θυσία του πρῶτος 
ὁ Μόδεστος Παντελῆ. Ὁ ἥρωας πέθανε 
ἀπό ἠλεκτροπληξία ἐπιχειρώντας κατα-
στροφή ἠλεκτροφόρων καλωδίων. Τήν 
1η Ἀπριλίου 1955, ἡ Κύπρος ξύπνησε 
ἀναστατωμένη πρίν χαράξει ἡ αὐγή. Ἡ 
ἀναστάτωση σύντομα ἔδωσε τή θέση της 
στόν ἐνθουσιασμό. Τό πανηγύρι ἄρχιζε. 
Κι ὁ Διγενής κυκλοφοροῦσε τήν προκή-
ρυξή του: «Μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, μέ 
πίστιν εἰς τόν τίμιον ἀγώνα μας, μέ τήν 
συμπαράστασιν ὁλοκλήρου τοῦ Ἑλληνι-
σμοῦ καί μέ τήν βοήθειαν τῶν Κυπρίων, 
ἀναλαμβάνομεν τόν ἀγώνα διά τήν ἀπο-
τίναξιν τοῦ Ἀγγλικοῦ ζυγοῦ, μέ σύνθημα 
τό ὁποῖον μᾶς κατέλιπαν οἱ πρόγονοί 
μας ὡς ἱεράν παρακαταθήκην: ῾῾Ἤ τάν ἤ 
ἐπί τᾶς᾽᾽. Εἶναι καιρός νά δείξωμεν, ὅτι 
ἐάν ἡ διεθνής διπλωματία εἶναι ἄδικος 
καί ἐν πολλοῖς ἄνανδρος, ἡ Κυπριακή 
ψυχή εἶναι γενναία.

Ἐάν οἱ δυνάσται μας δέν θέλουν νά 
ἀποδώσουν τήν λευτεριά μας, μποροῦμε 
νά τήν διεκδικήσωμεν μέ τά ἴδια μας τά 
χέρια καί μέ τό αἷμα μας ...».

Ἀρχικά ἡ ΕΟΚΑ ἱδρύθηκε μέ σκο-
πό τή διενέργεια μικρῆς ἐκτάσεως στρα-
τιωτικῶν ἐπιχειρήσεων, κυρίως δολιο-
φθορᾶς σέ ἀγγλικούς στόχους στήν Κύ-
προ, γιά δημιουργία θορύβου, πού θά 
ὑποβοηθοῦσε τίς πολιτικές ἐνέργειες 
τοῦ Μακαρίου γιά τή λύση τοῦ Κυπρια-
κοῦ ζητήματος. Στή συνέχεια ὅμως, μετά 
τό ναυάγιο τῶν διαπραγματεύσεων τοῦ 
Μακαρίου μέ τόν κυβερνήτη  Χάρτιγκ 
(τέλος 1955-ἀρχές 1956), τῆς ἐξορίας τοῦ 
πρώτου ἀπό τόν δεύτερο (9/3/1956) καί 
τῶν μεγάλης κλίμακας ἐπιχειρήσεων τοῦ 
Χάρτιγκ κατά τῆς ΕΟΚΑ, ἡ ὀργάνωση 
ἀνταπέδωσε τά πλήγματα, ἀναγκασμένη 

πιά νά ἀναμετρηθεῖ μέ τούς Βρετανούς. 
Μετά τήν ἐπιστροφή τοῦ Μακαρίου, 
ἀναπτύχθηκε στή Μεγαλόνησο δράση 
ἐξτρεμιστῶν Τουρκοκυπρίων σέ ἄμεση 
συνεργασία μέ τούς Βρετανούς.

Κατά τήν ἑπόμενη φάση, ἡ δράση 
τῆς ΕΟΚΑ περιορίστηκε σέ ἐνέργειες 
δολιοφθορῶν. Στήν Κύπρο ἀνέλαβε νέος 
κυβερνήτης ὁ Χιού Φούτ, πού ζητᾶ νά 
συναντηθεῖ μέ τόν Γρίβα. Τό Κυπριακό 
ζήτημα συζητεῖται σέ πολλά παρασκη-
νιακά ἐπίπεδα. Συγχρόνως ἐκδηλώθηκε 
μεγάλης κλίμακας ὀργανωμένη ἐπίθεση 
τῶν Τουρκοκυπρίων κατά τῶν Ἑλληνο-
κυπρίων καί τῶν περιουσιῶν τους. Ἡ 
ΕΟΚΑ τότε ξανάρχισε τή δράση της, ἐνῶ 
ἐπαναλαμβάνονταν καί οἱ μεγάλης κλί-
μακας ἐπιχειρήσεις τῶν Βρετανῶν κατά 
τῆς ΕΟΚΑ. Λίγες ἑβδομάδες ἀργότερα, 
συνεχίζονται οἱ ἐπιθέσεις τῶν Τουρκο-
κυπρίων, τούς ὁποίους τώρα κτυπᾶ ἡ 
ΕΟΚΑ.

Οἱ Ἄγγλοι μέ τήν πολιτική τους δη-
μιούργησαν στήν Κύπρο συνθῆκες δια-
κοινοτικῆς διαμάχης. Τελικά ὁ ἀγώνας 
ἔμεινε ἡμιτελής: ἡ Κύπρος ἀνεξάρτητη, 
ὅμως διχοτομημένη καί ἀδικαίωτη στόν 
ἀγώνα γιά Ἕνωση.

Ἐπιμύθιο
Οἱ θυσίες τοῦ κυπριακοῦ Ἑλληνι-

σμοῦ δέν εὐοδώθηκαν. Τό νησί, ἐξ αἰτί-
ας συμφερόντων τῶν μεγάλων δυνάμεων 
καί λαθῶν τῶν ἑλληνικῶν κυβερνήσεων, 
ἔμεινε ἐκτός ἑλληνικοῦ κράτους. Τά δι-
δάγματα, ὅμως, οἱ ἀγῶνες καί οἱ θυσί-
ες τῶν νέων τῆς Ε.Ο.Κ.Α. ἀποτελοῦν 
παρακαταθῆκες πάνω ἀπό τό ἐφήμερο 
καί τό ἰδιοτελές. Ὁ ἴδιος ὁ Ἑλληνισμός 
τῆς Κύπρου συνεχίζει καί σήμερα νά 
διαπνέεται ἀπό τήν ἴδια ἡρωϊκή παρα-
καταθήκη κι ὅποτε χρειάστηκε ἔμεινε 
σταθερά πιστός στή μνήμη τῶν ἀγωνι-



IOV§IOC - AV°OVCTOC 2015

19

στῶν τῆς ΕΟΚΑ ἀπορρίπτοντας σχέδια 
τύπου Ἀνάν καί δείχνοντας ἀπίστευτη 
γενναιότητα ἀπέναντι στό βόρειο κατα-

κτητή γείτονά του παραδειγματίζοντας 
κι ἐμᾶς τούς ἀδελφούς του τῆς Μητέρας 
Πατρίδας.

«Ὁρκίζομαι εἰς τό ὄνομα τῆς Ἁγίας 
Τριάδος ὅτι:

1. Θά ἀγωνισθῶ μέ ὅλας μου τάς δυ-
νάμεις διά τήν ἐλευθέρωσιν τῆς Κύπρου 
ἀπό τόν Ἀγγλικόν ζυγόν, θυσιάζων καί 
αὐτήν τήν ζωήν μου.

2. Δέν θά ἐγκαταλείψω τόν ἀγώνα ὑπό 
οἱονδήποτε πρόσχημα παρά μόνον ὅταν 
διαταχθῶ ὑπό τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ὀργανώ-
σεως καί ἀφοῦ ἐκπληρωθῆ ὁ σκοπός τοῦ 
ἀγῶνος.

3. Θά πειθαρχήσω ἀπολύτως εἰς τάς 
διαταγάς τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ὀργανώσεως 
καί μόνον τούτου.

4. Συλλαμβανόμενος θά τηρήσω ἀπό-
λυτον ἐχεμύθειαν τόσον ἐπί τῶν μυστικῶν 

τῆς Ὀργανώσεως ὅσον καί ἐπί τῶν ὀνομά-
των τῶν συμμαχητῶν μου, ἔστω καί ἐάν 
βασανισθῶ διά νά ὁμολογήσω.

5. Δέν θά ἀνακοινῶ εἰς οὐδένα διαταγήν 
τῆς Ὀργανώσεως ἤ μυστικόν τό ὁποῖον 
περιῆλθεν εἰς γνῶσιν μου παρά μόνον εἰς 
ἐκείνους δι᾽ οὕς ἔχω ἐξουσιοδότησιν ὑπό 
τοῦ Ἀρχηγοῦ τῆς Ὀργανώσεως.

6. Τάς πράξεις μου θά κατευθύνη μό-
νον τόν συμφέρον τοῦ ἀγῶνος καί θά 
εἶναι ἀπηλλαγμέναι πάσης ἰδιοτελείας ἤ 
κομματικοῦ συμφέροντος.

7. Ἐάν παραβῶ τόν ὄρκον μου θά εἶμαι 
ΑΤΙΜΟΣ καί ἄξιος πάσης τιμωρίας.

(Ὑπογραφή μυουμένου)

Ο ΟΡΚΟΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚΑ

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύ-

πρου 15 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή (ἐμπεριέχεται σέ 
δύο τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος 
ἀπό τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπό τούς δύο 
τραπεζικούς λογαριασμούς, πού ἀναγράφονται κατωτέρω:

Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454

Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας
Ἐάν στείλατε μία φορά στή διάρκεια τοῦ ἔτους τή συνδρομή σας στήν Παρακαταθή-

κη, ἀγνοῆστε τήν ταχυπληρωμή, πού θά βρεῖτε γιά δεύτερη φορά ἐντός τοῦ περιοδικοῦ.
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τό χρόνο.
Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά στή θέση «Ἀπο-

στολέας» τά στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στήν ἐτικέτα τῆς Παρακαταθήκης, 
πού λαμβάνετε. Ἐάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στήν ἐτικέτα στόν φάκελο τῆς 
Παρακαταθήκης καί ἄλλα ἐσεῖς στήν ταχυπληρωμή πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται 
πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.
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«Πῶς φεύγει ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀπελπισία, ἡ κατάθλιψη»*
Τοῦ Ἁγίου Πορφυρίου τοῦ Καυσοκαλυβίτου

Ὅλα τὰ κακὰ αἰσθήματα, ἡ ἀνασφάλεια, ἡ ἀπελπισία, ἡ ἀπογοήτευση, ποὺ πᾶνε 
νὰ κυριεύσουν τὴν ψυχή, φεύγουν μὲ τὴν ταπείνωση. Αὐτὸς ποὺ δὲν ἔχει ταπείνωση, ὁ 
ἐγωιστής, δὲν θέλει νὰ τοῦ κόψεις τὸ θέλημα, νὰ τὸν θίξεις, νὰ τοῦ κάνεις ὑποδείξεις. 
Στενοχωρεῖται, νευριάζει, ἐπαναστατεῖ, ἀντιδρᾶ, τὸν κυριεύει ἡ κατάθλιψη.

Ἡ κατάστασις αὐτὴ θεραπεύεται μὲ τὴν χάρι. Πρέπει ἡ ψυχὴ νὰ στραφεῖ στὴν ἀ-
γάπη τοῦ Θεοῦ. Ἡ θεραπεία θὰ γίνει μὲ τὸ ν’ ἀγαπήσει τὸν Θεὸ μὲ λαχτάρα. Πολλοὶ 
ἅγιοί μας μετέτρεψαν τὴν κατάθλιψη σὲ χαρὰ μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστό. Παίρ-
νανε δηλαδὴ αὐτὴ τὴν ψυχικὴ δύναμη, ποὺ ἤθελε νὰ τὴ συντρίψει ὁ διάβολος, καὶ τὴ 
δίνανε στὸν Θεὸ καὶ τὴ μεταβάλλανε σὲ χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση. Ἡ προσευχή, ἡ λατρεία 
τοῦ Θεοῦ μεταβάλλει σιγὰ σιγὰ τὴν κατάθλιψη καὶ τὴ γυρίζει σὲ χαρά, διότι ἐπιδράει 
ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ χρειάζεται νὰ ἔχεις τὴ δύναμη, ὥστε ν’ ἀποσπάσεις τὴ χάρι 
τοῦ Θεοῦ, ποὺ θὰ σὲ βοηθάει νὰ ἑνωθεῖς μαζί Του. Χρειάζεται τέχνη. Ὅταν δοθεῖς 
στὸν Θεὸ καὶ γίνεις ἕνα μαζί Του, θὰ ξεχάσεις τὸ κακὸ πνεῦμα, ποὺ σὲ τραβοῦσε ἀπὸ 
πίσω, κι ἐκεῖνο ἔτσι περιφρονημένο θὰ φύγει. Στὴ συνέχεια, ὅσο θ’ ἀφοσιώνεσαι στὸ 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, τόσο δὲν θὰ κοιτάζεις πίσω σου, γιὰ νὰ δεῖς αὐτὸν ποὺ σὲ τραβάει. 
Ὅταν σὲ ἑλκύσει ἡ χάρις, ἑνώνεσαι μὲ τὸν Θεό. Κι ὅταν ἑνωθεῖς μὲ τὸν Θεὸ καὶ δο-
θεῖς σ’ Ἐκεῖνον, πᾶνε ὅλα τ’ ἄλλα, τὰ ξεχνάεις καὶ σώζεσαι. Ἡ μεγάλη τέχνη, λοιπόν, 
τὸ μεγάλο μυστικό, γιὰ ν’ ἀπαλλαγεῖς ἀπ’ τὴν κατάθλιψη καὶ ὅλα τ’ ἀρνητικά, εἶναι 
νὰ δοθεῖς στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ.

Ἕνα πράγμα ποὺ μπορεῖ νὰ βοηθήσει τὸν καταθλιπτικὸ εἶναι καὶ ἡ ἐργασία, τὸ 
ἐνδιαφέρον γιὰ τὴ ζωή. Ὁ κῆπος, τὰ φυτά, τὰ λουλούδια, τὰ δέντρα, ἡ ἐξοχή, ὁ περί-
πατος στὴν ὕπαιθρο, ἡ πορεία, ὅλ’ αὐτά, βγάζουν τὸν ἄνθρωπο ἀπ’ τὴν ἀδράνεια καὶ 
τοῦ δημιουργοῦν ἄλλα ἐνδιαφέροντα. Ἐπιδροῦν σὰν φάρμακα. Ἡ ἀσχολία μὲ τὴν τέχνη, 
τὴ μουσικὴ κ.λπ. κάνουν πολὺ καλό. Σ’ ἐκεῖνο, ὅμως, ποὺ δίνω τὴ μεγαλύτερη σημασία 
εἶναι τὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὴ μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς, γιὰ τὶς ἀκο-
λουθίες. Μελετώντας τὰ λόγια τοῦ Θεοῦ, θεραπεύεται κανεὶς χωρὶς νὰ τὸ καταλάβει.

Νὰ σᾶς διηγηθῶ γιὰ μιὰ κοπέλα, ποὺ ἦλθε σ’ ἐμένανε τὸν ταπεινό. Ἔπασχε ἀπὸ 
φοβερὴ κατάθλιψη. Δὲν κατάφερε κάτι μὲ τὰ φάρμακα. Παράτησε τὰ πάντα, τὴ δου-
λειά της, τὸ σπίτι της, τὶς ἀπασχολήσεις της. Κι ἐγὼ τῆς εἶπα αὐτὰ ποὺ ξέρω. Τῆς 
εἶπα γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ποὺ αἰχμαλωτίζει τὴν ψυχή, διότι ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ 
γεμίζει τὴν ψυχὴ καὶ τὴν ἀλλάζει. Τῆς ἐξήγησα ὅτι εἶναι δαιμονικὴ αὐτὴ ἡ δύναμη ποὺ 
καταλαμβάνει τὴν ψυχὴ καὶ μεταβάλλει τὴν ψυχικὴ δύναμη σὲ κατάθλιψη, τὴ ρίχνει 
κάτω, τὴ βασανίζει καὶ τὴν ἀχρηστεύει. Τὴν συμβούλευσα ν’ ἀσχολεῖται μὲ διάφορες 
ἀπασχολήσεις, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, μὲ τὴ μουσική, ποὺ τῆς ἄρεσε πρῶτα, κ.λπ. 
Τόνισα, ὅμως, περισσότερο τὴ στροφὴ καὶ τὴν ἀγάπη της πρὸς τὸν Χριστό. Τῆς εἶπα 
ἀκόμη ὅτι μέσα στὴν Ἐκκλησία μας ὑπάρχει θεραπεία μὲ τὴν ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸ 
καὶ τὴν προσευχή, ἀλλὰ ποὺ θὰ γίνεται μὲ λαχτάρα.

Αὐτὸ εἶναι τὸ μυστικὸ τῆς θεραπείας. Αὐτὰ δέχεται ἡ Ἐκκλησία μας.

* Ἀπό τό βιβλίο: Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου, Βίος καί λόγοι, ἔκδ. Ἱερᾶς Μονῆς 
Παναγίας Χρυσοπηγῆς, Χανιά 2006, σσ 378-380.
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Ταξιδεύοντας μέσ᾽ στό κατακαλόκαι-
ρο ἀπό Θεσσαλονίκη γιά Κομοτηνή μέσῳ 
Ἐγνατίας ὁδοῦ, σταθμεύσαμε σέ μεγάλο 
κατάστημα, ἀπό αὐτά πού ὑπάρχουν 
στήν Ἐγνατία ὁδό, γιά ξεκούραση καί 
ἀνεφοδιασμό σέ καύσιμα.

Ψωνίζοντας εἴδαμε στόν τοῖχο τοῦ 
καταστήματος ὅτι τά προσφερόμενα προ-
ϊόντα διαθέτουν «πιστοποίηση Χαλάλ». 
Μᾶς ἔκανε ἐντύπωση αὐτός ὁ ὅρος «χα-
λάλ» καί τόν ψάξαμε. Διαπιστώσαμε, λοι-
πόν, ὅτι σύμφωνα μέ τό Κοράνιο καί τόν 
ἰσλαμικό νόμο (σαρία), τά προϊόντα, πού 
καταναλώνει ἕνας εὐσεβής μουσουλμάνος, 
πρέπει νά ἔχουν «εὐλογηθεῖ» καί «διαβα-
σθεῖ» ἀπό ἕναν μουσουλμάνο ἱερωμένο μέ 
τόν τρόπο πού ὁρίζει τό ἰσλάμ.

Διαπιστώσαμε ἐπίσης ὅτι στή θρη-
σκεία τοῦ ἰσλάμ ὑπάρχει ἕνας κατάλογος 
μέ λεπτομέρειες γιά τό πῶς ἕνα ζῶο θά 
πρέπει νά σφαγεῖ, νά τεμαχισθεῖ κλπ. 
προκειμένου νά ἐπιτρέπεται ἡ κατανά-
λωσή του ἀπό ἕναν πιστό μουσουλμάνο.

Προφανῶς, τό κατάστημα προσπα-
θοῦσε νά τραβήξει ἀπό τόν διπλανό ἀ-
νταγωνιστή του Τούρκους τουρίστες, πού 
σταματοῦν ἐκεῖ, δείχνοντάς τους ὅτι τό 
δικό του κατάστημα εἶναι πιό κοντά σ᾽ 
αὐτά πού ζητᾶ ἕνας πιστός μουσουλμά-
νος, ἀφοῦ τά προϊόντα του διαθέτουν καί 
«πιστοποίηση Χαλάλ»!

Συζητώντας μέ Ἕλληνα, πού ζεῖ στή 
Γερμανία, πληροφορηθήκαμε ὅτι οἱ ἐκεῖ 
Τοῦρκοι μουσουλμάνοι, ἰδιαίτερα οἱ φα-
νατικοί σουνίτες, δέν τρῶνε κρέατα ἀπό 
τή Γερμανία καί χαρακτηρίζουν τούς Γερ-
μανούς «γουρούνια», ἐπειδή στούς ἴδιους 
χώρους (σφαγεῖα) καί μέ τά ἴδια ἐργαλεῖα 
(μαχαίρια κ.ἄ.), σφάζουν καί γενικά ἐπεξερ-
γάζονται κρέατα καί καθαρῶν κατ᾽ αὐτούς 

ζώων (πρόβατα, βοειδῆ) καί ἀκαθάρτων 
(γουρούνια). Κατά τήν ἀντίληψή τους, 
αὐτό κάνει ὅλα τά κρέατα ἀκατάλληλα 
πρός κατανάλωση! Μολύνονται δηλαδή τά 
καθαρά ἀπό τά ἀκάθαρτα. Ὁ φίλος ἀπό 
τή Γερμανία μᾶς ἔλεγε ὅτι οἱ Τοῦρκοι, ἰδι-
αίτερα τοῦ Βερολίνου, εἰσάγουν τά πάντα 
ἀπό τήν Τουρκία (ὄχι μόνο κρέατα ἀλλά 
καί λαχανικά κ. ἄ.), γιά νά εἶναι σίγουροι 
ὅτι εἶναι «καθαρά».

Πρίν ἀπό τρία-τέσσερα χρόνια εἶχε 
γίνει θόρυβος γιά μεγάλη φίρμα κοτόπου-
λων ἀπό τήν Ἤπειρο, ὅτι τά κοτόπουλα 
εἶχαν «πιστοποίηση Χαλάλ». Ἡ φίρμα 
κουκούλωσε, τότε, τό θέμα ὅπως–ὅπως. 
Τώρα βλέπουμε ὅτι «πιστοποίηση Χαλάλ» 
μπορεῖ νά ἔχουν ὄχι μόνο τά κρέατα ἀλλά 
καί οἱ κουραμπιέδες καί ὅλα τά τρόφιμα.

Σημαντικό εἶναι ὅτι τά διαβασμένα μέ 
χαλάλ τρόφιμα δέν βρίσκονται σέ ξεχω-
ριστά (μόνο γιά μουσουλμάνους) ράφια. 
Τώρα τούς ἴδιους κουραμπιέδες ἀγοράζουν 
καί οἱ μουσλουλμάνοι, πού πιστεύουν ὅτι 
ἔτσι «εὐλογοῦνται», ἀλλά καί οἱ χριστιανοί. 
Μποροῦν οἱ χριστιανοι νά καταναλώνουν 
μολυσμένα ἀπό ἱεροτελεστίες ἀλλοπίστων 
τρόφιμα;; Δέν εἶναι κάτι ἀνάλογο μέ τά 
κρέατα τῶν εἰδωλικῶν θυσιῶν, πού ἀπα-
γορευόταν νά τρῶνε οἱ χριστιανοί; Ἐξ οὗ 
καί τό θαῦμα τῶν κολλύβων τοῦ Ἁγίου 
Θεοδώρου, πού γιορτάζουμε τό Σάββατο 
τῆς Α´ Ἑβδομάδος τῶν Νηστειῶν.

Μέχρι πότε, λοιπόν,  θά εἴμαστε «κου-
ραμπιέδες»; Μέχρι πότε θά τά θυσιάζουμε 
ὅλα στό βωμό τοῦ οἰκονομικοῦ κέρδους; 
Ἡ Τουρκολαγνεία καί Ἰσλαμολαγνεία κά-
ποιων μέχρι ποῦ θά φτάσει;

(Μιά παρέα φίλων τῆς Παρακαταθή-
κης ἀπό τήν Κομοτηνή)

 E¶I™TO§E™  
ΧΑΛΑΛ  ΚΑΙ  ΤΟΥΡΚΟΛΑΓΝΕΙΑ
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«Παγκοινιά». Μιά προσπάθεια,
πού πρέπει νά βρεῖ μιμητές

Μεταφέρουμε ἀπό ἕνα ταπεινό τε-
τρασέλιδο, πού ἔφθασε στά χέρια μας. 
Ὁ τίτλος του εἶναι «Παγκοινιά» καί ὑ-
πότιτλος «Μιά πολιτεία ἀγάπης στόν 
νομό Πέλλας», Ἰούνιος 2015, ἀρ. 1. Στή 
σ. 2 ὑπό τόν τίτλο «Τί εἶναι παγκοινιά;» 
διαβάζουμε: «Ἡ φιλανθρωπία κυριαρ-
χοῦσε ἀπό τούς πρώτους χριστιανικούς 
χρόνους στήν Ἀποστολική Ἐκκλησία. Δέν 
ὑπῆρχε φτωχός μεταξύ τῶν πιστῶν. Δέν 
ἀνέχονταν νά ἔχουν κάτι πού νά μήν τό 
ἔχει καί ὁ ἐν Χριστῷ ἀδελφός τους. Τό 
πνεῦμα τῆς ἀγάπης, τῆς φιλανθρωπίας, 
τῆς ἀλληλοβοήθειας, τῆς κοινοκτημοσύ-
νης καί ἀκτημοσύνης πού βιώθηκε στό 
«Βυζάντιο» καθώς καί στά ἰσνάφια τῆς 
Τουρκοκρατούμενης Ἑλλάδας, εἶναι ἡ 
συνέχεια τῆς ζωῆς τῆς πρωτοχριστιανι-
κῆς Ἐνορίας. Στίς μέρες μας τό πνεῦμα 
αὐτό διατηρεῖται ἀλώβητο στά μοναχικά 
καθιδρύματα (κοινόβια, σκῆτες, κελλιά 
κ.λπ.). Αὐτό τό πνεῦμα ἀγκαλιάζει ὅλα 
τά πράγματα καί ὅλες τίς ἀνάγκες, τόσο 
τίς ὑλικές ὅσο καί τίς πνευματικές.

Στίς σκῆτες καί στά Μοναστήρια ὑ-
πάρχει λ.χ. ὁ θεσμός τῶν «Παγκοινιῶν», 
ὅπου ὅλοι βοηθοῦν σ᾽ ἕνα δύσκολο ἔργο 

καί μία ἔκτακτη ἀνάγκη κάποιου ἀδελφοῦ 
ἤ κάποιας συνοδείας.

Αὐτό τό πνεῦμα–πολίτευμα μπορεῖ 
νά λειτουργήσει ὁδηγητικά γιά τόν σύγ-
χρονο ποιμένα τῆς κοσμικῆς Ἐνορίας κα-
θώς καί γιά τούς ἐν τῷ κόσμῳ πιστούς. 
Εἶναι πάρα πολύ οἰκοδομητικό γιά τούς 
πιστούς, ἀλλά καί γιά τούς ἀπίστους, 
τό νά καλλιεργεῖται στήν κοσμική Ἐνο-
ρία ἡ ἀλληλογνωριμία, ἡ συνεργασία, ἡ 
ἀλληλοϋποστήριξη καί ἡ ἀλληλοβοήθεια 
(πνευματική καί ὑλική)».

vvv

Ὀρθόδοξοι κληρικοί
«ἀμνηστεύουν» τήν ὁμοφυλοφιλία

Στό προηγούμενο τεῦχος τῆς Παρακα-
ταθήκης (σσ. 23-24) γράψαμε γιά ἐξωφρε-
νικές θέσεις καί ἀπόψεις πού ὑποστήριξε 
ὁ κ. Δημήτριος Καραγιάννης, παιδοψυχί-
ατρος-ψυχοθεραπευτής καί ἐπιμορφωτής 
κληρικῶν καί λαϊκῶν συνεργατῶν τῆς 
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν (!) στήν 
παρουσίαση τοῦ συλλογικοῦ ἔργου «Χρι-
στιανική ζωή καί σεξουαλικές σχέσεις» 
τῶν ἐκδόσεων «᾽Εν πλῷ».

Ἐκφραστικό τοῦ ὅλου πνεύματος (καί 
ἴσως τό πιό «χτυπητό») ἦταν αὐτό πού 
ὑποστήριξε ὁ κ. Δημήτριος Καραγιάννης, 

 EI¢HCEIC & CXO§IA  

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ 
φιλικές ἱστοσελίδες.

• Ὁ π. Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης, σύμβουλος ἐκδόσεως τῆς Παρακαταθήκης, 
κάθε Κυριακή 11-12 τό μεσημέρι ἔχει ἐκπομπή στήν τηλεόραση Bee Channel, ἡ 
ὁποία ἐκπέμπει στήν Κεντρική Μακεδονία. Οἱ ἐκπομπές ἀναρτῶνται καί στό 
διαδίκτυο. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά τίς βροῦν πηγαίνοντας στό you tube 
καί πληκτρολογώντας: beechannel εκκλησία και κόσμος.
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ὅτι «Ἡ ὑπακοή μᾶς ἔχει πάει πολύ πίσω 
θεολογικά» (!)

Ἐπανερχόμεθα, διευρύνοντας τό θέμα, 
γιατί οἱ θλιβερές ἀποκαλύψεις δέν φαίνε-
ται νά προσέχθηκαν, ὅσο θά ἔπρεπε καί 
ἀπό αὐτούς, πού θά ἔπρεπε. 

Ἔτσι λοιπόν μετά μεγάλης μας λύπης 
βλέπουμε ὅτι κάποιοι κληρικοί καί θε-
ολόγοι προσπαθοῦν νά ἐξωραΐσουν 
καί νά «ἀμνηστεύσουν» ἀκόμη καί τό 
βδελυκτό, στά μάτια τοῦ Θεοῦ, πά-
θος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, οὕτως ὥστε νά 
προβάλλεται πλέον αὐτή ὄχι ὡς ἁμαρτία, 
πάθος καί ψυχιατρικό πρόβλημα ἀλλά 
ὡς τάση, κατάσταση, καί φυσικό ἰδίωμα.

Ἡ θλιβερή αὐτή προσπάθεια τῶν «μο-
ντέρνων» αὐτῶν θεολόγων καί κληρικῶν 
ἐντάσσεται στό γενικότερο πλαίσιο τῆς 
«μεταπατερικῆς» (δηλ. ἀντι-πατερικῆς) 
γραμμῆς καί «θεολογίας», πού ἔχει ἐκδη-
λωθεῖ τά τελευταῖα χρόνια.

Αὐτή τή φορά θά παρουσιάσουμε τίς 
ἀπόψεις ἑνός κληρικοῦ γιά τήν ὁμοφυ-
λοφιλία. Πρόκειται, δυστυχῶς, γιά τόν π. 
Βασίλειο Θερμό, παιδοψυχίατρο.

Οἱ ἀπόψεις αὐτές εἶναι διατυπωμένες 
στό ἄρθρο τοῦ π. Βασ. Θερμοῦ «Ὁμοφυ-
λοφιλία, ἕνα “Ἀσύμμετρο” Πρόβλημα», 
πού εὑρίσκεται  στό βιβλίο «Χριστιανική 
ζωή καί σεξουαλικές σχέσεις», ἐκδ. «Ἐν 
πλῷ», Ἀθήνα, Μάρτιος 2015, σσ. 149-179. 
Ἐπιλέγουμε κάποια σημεῖα τοῦ ἄρθρου 
τοῦ π. Βασιλείου Θερμοῦ, πού δείχνουν 
τό γενικότερο πνεῦμα, μέ τό ὁποῖο εἶναι 
γραμμένο τό ἄρθρο «γιά τούς φίλους μας 
ὁμοφυλόφιλους» (σελ. 152):

• «Πῶς μποροῦμε νά καταλογίσουμε 
ἐγωκεντρικότητα σέ ἕναν ὁμοφυλόφι-
λο, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ τόν σύντροφό του 
μέ πιστότητα καί ἀφοσίωση;» (σ. 159).

• «...Ἐδῶ ἔχουμε μία τεκμηρίωση τῆς 
διάχυτης ἐκκλησιαστικῆς προκατάληψης 
πώς ἡ ὁμοφυλοφιλία πρέπει νά ἀντιμε-

τωπίζεται ὡς πρωτίστως σεξουαλικό πά-
θος. Ἡ ἐσφαλμένη αὐτή ἀντίληψη εἶναι 
προσβλητική πρός τά ἑκατομμύρια παιδιά 
τοῦ Θεοῦ πού ἡ ἐρωτική τους ἀφύπνιση 
κατά τήν ἐφηβεία συνοδεύεται ἀπό ὁμο-
φυλόφιλη συναισθηματική ἕλξη» (σ. 161).

• «Ὁ ὁμοφυλόφιλος ἐρωτεύεται ἄτομα 
τοῦ ἰδίου φύλου, γι᾽ αὐτό καί προχωράει 
σέ σεξουαλική σχέση μαζί τους. Δέν ἰσχύει 
τό ἀντίστροφο, ὅπως ἄλλωστε δέν ἰσχύει 
καί γιά τήν πλειονότητα τῶν ἑτεροφυλό-
φιλων... Μέ ἄλλα λόγια, τό σέξ ὑπαγορεύ-
εται ἀπό τό συναίσθημα, ὅπως εἶναι καί 
ἡ φυσική τάξη. Ὁ καλός κληρικός δείχνει 
νά τό ἀγνοεῖ...» (σ. 161).

• «Ἀλλά ἀπό ποῦ συνάγεται ὅτι [ἡ 
ὁμοφυλοφιλία] ἀποτελεῖ τό βαρύτερο 
ἁμάρτημα;» (σ. 162).

• «Μέ θεολογικά κριτήρια, ὅμως, εἶναι 
ἀμφίβολο, ἄν εὐσταθεῖ ἡ διατύπωση [τῆς 
Ἱερᾶς Συνόδου μίας ὀρθοδόξου Ἐκκλησί-
ας] ὅτι ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι πτώση καί 
ἀσθένεια τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου, 
δεδομένου ὅτι τό νά ἀνακαλύπτει κά-
ποιος νέος τήν ὁμοφυλόφιλη ἕλξη μέσα 
του συνιστᾶ ἀσθένεια τῆς φύσεως καί ὄχι 
τοῦ προσώπου» (σ. 169).

• «[Οἱ ἐκκλησιαστικοί] συνεχίζουν 
νά ἐντάσσουν τήν ὁμοφυλοφιλία στίς 
σεξουαλικές διαστροφές, μαζί δηλαδή μέ 
τήν ἡδονοβλεψία, τήν ἐπιδειξιομανία, τήν 
παιδεραστία, τόν φετιχισμό...» (σελ. 170).

• «Ὅσο πιό σκληρός ἐμφανίζεται 
κάποιος κατά τῶν ὁμοφυλόφιλων τόσο 
περισσότερες ἀσυνείδητες ἀμφιβολίες 
τρέφει γιά τόν δικό του ἀνδρισμό. Μέ 
τήν ἐπίθεση καταφέρνει νά ξορκίζει 
προσωρινά τίς ἀμφιβολίες του» (σ. 175).

• «... εἶναι σπάνιο ἕως ἀνέφικτο νά 
συναντήσει κανείς ὑψηλή ἠθική ποιότη-
τα σέ κάποιον παιδεραστή ἤ σαδιστή ἤ 
ἡδονοβλεψία κ.λπ., ἐπειδή αὐτοί ὅλοι ἔ-
χουν ὑποστεῖ μιά ἀναστολή τῆς ψυχικῆς 
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ἀνάπτυξης μέ ἐγωκεντρικές συνέπειες,  
δηλαδή σοβαρότατη φθορά τοῦ γνωμικοῦ 
θελήματος. Ἡ διαφορά αὐτή ἀποτελεῖ 
ἄλλη μία ἀπόδειξη πώς ἡ ὁμοφυλοφι-
λία δέν πρέπει νά κατατάσσεται στίς 
σεξουαλικές διαστροφές (ἐπισήμως 
παραφιλίες) ὡς ψυχιατρική διαταρα-
χή» (σ. 179).

Στό ὀπισθόφυλλο τοῦ βιβλίου διαβά-
ζουμε καί τά ἑξῆς: «Παλιότερα μιλοῦσαν 
γιά ῾῾πανσεξουαλισμό᾽᾽, καί ξεσπάθωναν 
μέ καταγγελίες γιά ῾῾ἠθικό ἐκτραχηλισμό᾽᾽ 
καί ῾῾πορνική ἀσυδοσία᾽᾽... Αὐτή ἡ ἠθι-
κιστική ρητορική ἔχει πιά παρέλθει, 
εὐτυχῶς. Ὅπου ἀπαντᾶ σήμερα, μοιάζει 
μέ καρικατούρα καί κατατάσσεται αὐτό-
ματα στά κειμήλια τῆς γραφικότητας μιᾶς 

ἄλλης ἐποχῆς».
Στό βιβλίο «Χριστιανική ζωή καί σεξου-

αλικές σχέσεις» τῶν ἐκδόσεων «Ἐν πλῷ» 
γράφουν οἱ ἑξῆς: Δημήτρης Καραγιάννης 
• π. Stephen Muse • Frederica Mathewes 
Green • Ἠλίας Λιαμῆς • π. Θεμιστοκλῆς 
Μουρτζανός • π. John Breck • π. Ἰωάν-
νης Χρυσαυγῆς • π. Βασίλειος Θερμός 
• Βασίλης Ἀργυριάδης • π. Ἀθανάσιος 
Παραβάντσος • Χρῆστος Μακρόπουλος 
• π. Βασίλειος Χαβάτζας • Lyn Breck • 
Ἑλένη Καραγιάννη

Τήν ἐπιμέλεια τοῦ βιβλίου (σσ. 264) 
εἶχαν οἱ Βασίλης Ἀργυριάδης καί Χρῆστος 
Μακρόπουλος.

Ὁ καθένας ἄς προβληματιστεῖ καί ἄς 
βγάλει τά συμπεράσματά του.
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