
200ΕΤΗΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ

Μεγάλη ἐπέτειος ἡ φετινή! Μοναδική γιά ὅσους τήν ζοῦμε! Ἀσύλληπτη
στό βάθος της! Ἀπέραντη στήν ἔκτασή της! Λαμπρή στά γεγονότα

της! Τρομακτική στήν εὐθύνη! Ἐνθουσιάζεσαι νά τήν τιμήσεις καί ἀναδείξεις!
Παραλύεις ὅταν σκέφτεσαι τό πῶς καί τί! Σέ κάνει νά περπατᾶς μέ ψηλά τό
κεφάλι ὅλος περηφάνια γιά τό ἦθος, τό φρόνημα, τίς ἀξιακές ἀρχές τῶν προ-
γόνων μας! Σέ κάνει νά κρύβεις τό πρόσωπο γεμάτος ντροπή γιά τήν ἀναίρεσή
τους ἀπό τούς ἐπιγενομένους! Ἐκθαμβωτική σάν τόν ἥλιο, ἀλλά καί μέ μαῦρες
κηλίδες ὅπως ὁ ἥλιος! Ὁρόσημο γιά τούς πολλούς, σημεῖο ἀντιλεγόμενο γιά
κάποιους! Πῶς νά μιλήσεις στόν νεοέλληνα γιά τήν ἱδρυτική πράξη τῆς
ἐθνικῆς του ὑπόστασης; Καί πόσοι, πόσα θά καταλάβουν πέραν τῆς περι-
γραφῆς τῶν στρατιωτικῶν καί κάποιων πολιτικῶν γεγονότων; Πῶς νά πείσεις
γιά τόν διεθνῆ ἀντίκτυπο, ὅταν τό ἀποτέλεσμα ἦταν ἕνα κράτος περιορισμένο
σέ ἔκταση; Πῶς νά περιγράψεις τήν αἴσθηση τῆς καταπίεσης καί τῆς τυραν-
νίας σέ ἕναν κόσμο πού διακατέχεται ἀπό ἄρνηση πρός ὅ,τι τόν ἀφυπνίζει;
Πῶς νά τολμήσεις νά θέσεις τό ἐρώτημα «κι ἀπό ᾽δῶ καί μπρός τί;» γιά τήν
πατρίδα, ὅταν οἱ περισσότεροι, μέ μοναδική κουφότητα, δέν σκέπτονται κἄν
τό μέλλον τους ἤ τήν πορεία τῆς ζωῆς τους, παρά μόνον τήν τσέπη τους;

Κάποιοι, ἀντιπαρερχόμενοι τά ἀνωτέρω καί γιά νά μᾶς φέρουν σέ δύσκολη
–ὅπως νομίζουν– θέση, θά σπεύσουν ἐπικριτικά νά ρωτήσουν· καί πῶς εἶναι
δυνατόν ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία πού πλειοδοτεῖ σέ κηρύγματα ἀγάπης, νά χαί-
ρεται καί μάλιστα νά πρωτοστατεῖ σέ ἑορτασμούς Ἐπανάστασης πού συνε-
πέφερε ποταμούς αἱμάτων κι ἔγινε αἰτία ἀπώλειας τόσων ζωῶν; Καί ποιός
εἶπε πώς ἡ Ἐκκλησία προβάλλει ἤ καλλιεργεῖ τό μίσος; Ἡ Ἐκκλησία ἔχει τή
διδασκαλία Της περί πολέμου, τήν ὁποία δέν εἶναι ἡ θέση νά ἀναλύσουμε ἐδῶ,
ὑπερμαχεῖ σταθερά τῆς εἰρήνης, ἀλλά εὐλογεῖ τά ὅπλα στόν ἀμυντικό πόλεμο
ὑπέρ βωμῶν καί ἑστιῶν. Κανείς δέν θά μποροῦσε νά ἀποτυπώσει καλύτερα
ἀπό ἕναν γνήσια Ὀρθόδοξο ὅπως ὁ Κολοκοτρώνης, τό γιατί ἡ Ἐκκλησία ὄχι
ἁπλῶς συμμετεῖχε, ἀλλά πρωταγωνίστησε στήν Ἐπανάσταση. Ξεκινῶντας τήν
πολιορκία τῆς Τριπολιτσᾶς, μάζεψε τά παλικάρια γύρω του καί τούς εἶπε τήν
ἑξῆς ἱστορία: «Θά σᾶς πῶ», ἄρχισε μέ τή βροντερή φωνή του, «ἕνα παραμύθι·
τό παραμύθι τοῦ φιδιοῦ μέ τόν κάβουρα. Ὁ κάβουρας καί τό φίδι ἔκαναν
φιλία καί κουμπαριά κι ἀποφάσισαν νά πεθάνουν μαζί κι ἔτρεχαν καί τά δυό
παντοῦ. Μιά μέρα νυχτώσανε μακριά ἀπό τήν τρύπα τοῦ κάβουρα καί κοντά
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στήν τρύπα τοῦ φιδιοῦ. Τό φίδι δέχτηκε τόν κάβουρα στήν τρύπα του, τόν
προτίμησε σάν κουμπάρο καί τοῦ εἶπε νά μπεῖ μέσα πρῶτος αὐτός. Ἐπειδή
ὅμως, ὁ κάβουρας δέν χώραγε, σγάρλισε μέ τά πόδια του τήν τρύπα καί χώρε-
σε. Ἀφοῦ μπῆκαν μέσα καί τά δύο, τό φίδι ἀμέσως ἐκουλουριάστη κι ἄφησε
στή μέση τῆς κουλούρας τόπο, πού μπῆκε ὁ κάβουρας νά κοιμηθεῖ. Τή νύχτα
τό φίδι ἔσφιγγε τὀν κάβουρα νά τόν ξελεπιάσει. Ὁ κάβουρας φώναζε: “Κουμ-
πάρε, μή μέ σφίγγεις, πεθαίνω!”. Τό φίδι τοῦ ἀποκρίνεται: “Ὄνειρο βλέπω” κι
ὅλο τόν ἔσφιγγε. Ἄμα εἶδε ὁ κάβουρας πώς χάνεται, τοῦ λέει: “Κουμπάρε,
ζύγωσε κοντά τό αὐτί σου γιά νά σοῦ πῶ ἕνα μυστικό νά εὐτυχήσεις”. Τό φίδι
ζύγωσε τό αὐτί του κοντά στό στόμα τοῦ κάβουρα, αὐτός τσακώνει μέ τή δαγ-
κάνα του τό φίδι στό λαιμό, τό σφίγγει, τό κρατεῖ πολλή ὥρα, τό φίδι στρίβε-
ται, ξαναστρίβεται, πάει ψόφησε. Τότε ὁ κάβουρας τό πῆρε τραβῶντας τή
νύχτα ὄξω ἀπό τήν τρύπα του· κι ἦταν ξαπλωμένο ἴσια σά ραβδί. Τήν αὐγή
ὅπου εἶδε τό φίδι ὁ κάβουρας, τοῦ εἶπε: “ Ἄν ἤσουν καί τή νύκτα ἔτσι ἴσιος,
μαῦρε κουμπάρε, οὔτε θά πέθαινες, οὔτε ὀνείρατα θἄβλεπες”. Ἔτσι κι οἱ
Τοῦρκοι, ἄν περπάταγαν ἴσια, δέν θά τούς εἴχαμε ἔτσι, στόν ὀβωρό· μά καλά
τούς ἔχουμε, δέν ἡσύχαζαν, ὅλο κακά μᾶς ἔκαναν». Οὔτε λέξη γιά μίσος, οὔτε
ὑποψία ἐθνικιστικῆς ἔπαρσης, οὔτε ὀσμή ρατσιστικῆς διάκρισης καί ὑποτίμη-
σης! Μέσα ἀπό τήν ἁπλότητα, λόγια σταράτα. Μᾶς ἀδίκησαν καί ἐμεῖς ἔπρεπε
νά διαφεντέψουμε τούς δικούς μας, ἰδίως τούς ἀνήμπορους καί τούς πιό τυρα-
γνισμένους. Γι’ αὐτό καί τόσο παράλογη ἡ συζήτηση γιά τόν χαρακτηρισμό τῆς
Ἐπανάστασης. Δέν ἀφοροῦσε στή γενιά τοῦ ’21, οὔτε κἄν στούς Ἀγωνιστές.
Ἦταν κάτι τό ἐπείσακτο ἀπό τήν Ἑσπερία καί ἀταίριαστο μέ τήν Ἑλληνική
Παράδοση καί τό Ὀρθόδοξο Ἦθος. Ἡ Ἐπανάσταση ἔγινε γιά νά ἀποκαταστα-
θεῖ ἡ Θεία Δικαιοσύνη καί νά λυτρωθεῖ ὁ ραγιᾶς ἀπό τό ἄδικο πού τοῦ ἔπνιγε
τή ζωή, τά ὅσια καί τά ἱερά του, γι’ αὐτό καί ἡ εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας κι ἡ
ἔνθερμη ὑποστήριξη, ἀλλά καί τά τόσα θύματα ἀπό τόν Ἱερό Κλῆρο!

Ὅμως, γιά νά εἴμαστε οὐσιαστικοί καί πρακτικοί, ἄν θέλουμε πραγματικά
νά τιμήσουμε τό ’21, μᾶλλον πρέπει μέσα ἀπό μιά σύνθετη προοπτική, τοῦ
τότε καί τοῦ τώρα, νά προσπαθήσουμε νά ἀτενίσουμε ἤ τουλάχιστον νά ἀνα-
λογιστοῦμε τό αὔριο πού ἔρχεται, πού δέν περιμένει καί πού θά ἀποτελέσει
τό πεδίο σύγκρισής μας μέ τούς Ἀγωνιστές προπάτορές μας. Προσπαθῶντας
νά ἀνταποκριθοῦμε στή μεγάλη τιμή πού μᾶς ἔκανε τό Λαογραφικό Μουσεῖο
τῆς πόλης μας, νά συντάξουμε τόν πρόλογο στό ὑπέροχο ἡμερολόγιό του γιά
τό 2021, τολμήσαμε καί γράψαμε: «Ἔχουμε σήμερα κοινό στόχο; Κοινό ὅραμα;
Κοινή προοπτική γιά τή χώρα μας; Ἤ δέν μᾶς ἐνδιαφέρει, καθώς προτιμᾶμε

AXIΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ
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τήν ἐγκλωβιστική παραμονή στό μικρόκοσμό μας μέ τά μικροσυμφέροντά μας
καί τίς κοντόφθαλμες διεκδικήσεις, ἀνίκανοι γιά τά σπουδαῖα καί ὑψηλά; Τά
ἐρωτήματα αὐτά εἶναι πού πρέπει νά μᾶς βασανίσουν καθώς θά ἐξελίσσεται
τό 2021. Κάποιοι θά κάνουν ἀναλύσεις γιά τήν γεωπολιτική, τήν διεθνῆ οἰκο-
νομία, τήν στρατηγική, τούς γείτονές μας, τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση… Πρέπει νά
ἔχουμε καταλάβει ὅτι οἰκονομικά, στρατηγικά, πληθυσμιακά μᾶλλον εἴμαστε
μικροί. Μᾶλλον ὁ κόσμος θά προχωρήσει καί χωρίς ἐμᾶς, καθώς οἱ μεγάλοι δέν
συνηθίζουν νά περιμένουν ἤ νά ρωτᾶνε τούς μικρούς. Κι αὐτό ἀκριβῶς εἶναι
τό λάθος τους. Ὅτι μετρᾶνε τούς ἀριθμούς καί δέν κατανοοῦν τό ψύχωμα τῆς
καρδιᾶς. Ὅσες φορές διακριθήκαμε, ποτέ δέν εἴχαμε ἀσφαλῆ ἐχέγγυα ὅτι θά
πετύχουμε. Πάντα πηγαίνουμε οἱ λίγοι, οἱ ἐλάχιστοι ἀπέναντι στό πλῆθος,
τούς πολλούς, τήν πλημμύρα τῶν μέσων καί τῶν ἀριθμῶν. Κι ἑνωμένοι κι ἀπο-
φασισμένοι νικᾶμε, κυρίως μέ τήν ἔννοια ὅτι ἐπικρατεῖ τό πλέον δίκαιο, τό
πλέον ἠθικό, τό πλέον συμφέρον γιά τήν ὁλότητα.

Ἡ ἐποχή τῆς νεωτερικότητας ἀνατέλλει προκλητική. Ἀλυσίδες σφυρηλα-
τοῦνται στό ὄνομα τῆς ἀσφάλειας, κοινωνικά ἐπιδόματα προγραμματίζονται
γιά τήν ἀποφυγή τῆς ἀναδιανομῆς τοῦ πλούτου, ὁ ἄνθρωπος καί τό περιβάλ-
λον γίνονται ἀντικείμενα ἐκμετάλλευσης χάρην τῆς “ἀνάπτυξης”, ὅ,τι μπορεῖ
νά στηρίξει ψυχικά τόν ἄνθρωπο βάλλεται καί ὑπονομεύεται, καλλιεργεῖται ὁ
ἀπροσδιόριστος φόβος πού παραλύει τίς κοινωνικές ἀντιδράσεις καί ἀκυρώνει
τήν ὅποια ἀντίδραση πρίν κἄν σχεδιασθεῖ. Πῶς ἀντιμετωπίζονται ὅλα αὐτά;
Μά πῶς ἀλλιῶς; Μέ τό ἀθάνατο κρασί τοῦ ̓21! Γι’ αὐτό ἔχει καί νόημα ἡ ἐνα-
σχόληση μέ τήν ἐπέτειο, ὄχι γιά νά ντύσουμε τά ἀγόρια τσολιαδάκια καί τά
κορίτσια Ἀμαλίες, πού κι αὐτό καλό καί χρήσιμο εἶναι, ἀλλά γιά νά βασανι-
στοῦμε πῶς θά συνεχίσουμε αὐτό πού οἱ πρόγονοί μας ξεκίνησαν καί μᾶς
παρέδωσαν καθιστῶντας μας ὑπόλογους γιά τήν διαχείριση τῆς θυσίας τους
καί τή συνέχεια τοῦ ἐγχειρήματος στίς προκλήσεις τοῦ σύγχρονου κόσμου.
Ὄχι γιά νά διεκδικήσουμε κι ἄλλα ἐδάφη καλλιεργῶντας παράκαιρα ἀλυτρω-
τικούς πόθους, ἀλλά γιά νά ἀναδείξουμε τό φρόνημα τῆς ἐλευθερίας, τό ἦθος
τῆς ἑνότητας, τό φῶς τῶν ἀξιῶν καί τῶν ἰδανικῶν σέ ἕναν κόσμο πού ἐπιμένει
νά «κεῖται ὅλος ἐν τῷ πονηρῷ» (Α´ Ἰω. 5, 19) προτιμῶντας τό πηχτῆς σκλαβιᾶς
χειροπιαστό σκοτάδι.

Αὐτονόητες εἶναι οἱ εὐχαριστίες στούς συντελεστές καί αὐτοῦ τοῦ τεύχους.
Μιά διευκρίνιση. Συμπεριλάβαμε τά κείμενα δύο ἀνθρώπων πού ἀσχολοῦνται
μέ τήν τρέχουσα πολιτική καί κατέχουν θέσεις κυβερνητικές, ὄχι ἀποβλέποντας
στήν κομματική τους ἰδιότητα ἤ τό παραταξιακό τους παρελθόν, ἀλλά στήν
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ἱκανότητά τους νά παραθέτουν ἐπιχειρήματα, νά ἔχουν ὅραμα καί νά ἐξηγοῦν
ὑπεύθυνα, χωρίς συναισθηματικές κορῶνες ἤ βερμπαλισμό. Τούτου δοθέντος,
πιστεύουμε πώς δέν θά μποροῦσε κανείς νά περιγράψει καλύτερα ἀπό τόν
Ἐξοχώτατο κ. Ὑπουργό τῶν Ἐξωτερικῶν μας τήν πορεία καί τήν προοπτική
τῶν Ἑλληνοτουρκικῶν σχέσεων. Ἡ ἐμβριθής ματιά του, ἡ ὑπεύθυνη καί
ψύχραιμη στάση του, ἡ ἐπιτυχία του στήν ἀνέλιξη τοῦ διπλωματικοῦ status
τῆς χώρας μας, ἀλλά καί ἡ ἐπιμονή του σέ εἰρηνικές σχέσεις συνεργασίας γιά
τήν ἐπίτευξη συνολικοῦ ὀφέλους ὑπέρ ὅλων τῶν χωρῶν τῆς Ἀνατολικῆς
Μεσογείου, τόν καθιστοῦν ἐγγυητή μιᾶς διεισδυτικῆς ἀνάλυσης γιά τήν ἀκο-
λουθητέα διπλωματική ὁδό πού θά ἐξασφαλίζει τό αὔριο τῆς χώρας μας ὡς
πόλου σταθερότητας καί ἀξιόπιστο ἑταῖρο. Ἐπίσης, κανείς δέν θά μποροῦσε
καλύτερα ἀπό τόν Ἐντιμότατο κ. Γενικό Γραμματέα Θρησκευμάτων νά δώσει
ἕνα κείμενο γιά τή ζωή τῶν Μουσουλμάνων στή Θεσσαλία μετεπαναστατικά
καί μέχρι τήν ἐνσωμάτωση, περίοδο πού κάποιοι συστηματικά δείχνουν νά
ἀγνοοῦν ἤ καί νά παραλείπουν. Ἡ ἐπιστημονικότητα τῆς συγγραφῆς καί τά
παρατιθέμενα στοιχεῖα μᾶς ὑποχρεώνουν νά ἐκφράσουμε εὐγνώμονα διάθεση
γιά τήν ἀποκάλυψη ἑνός ἄγνωστου κομματιοῦ τῆς ἱστορίας τοῦ τόπου μας.

Ἀλλά καί τά λοιπά κείμενα, ἐκφράζοντας τή δυναμικότητα καί τήν ἐπιστη-
μονική κατάρτιση γνωστῶν, πλέον, συγγραφέων ἀπό προηγούμενες συνεργα-
σίες τους μέ τό περιοδικό μας, μᾶς κάνουν ὄχι μόνον νά χαιρόμαστε γιά κάτι
πού ξεκίνησε δειλά πρίν δυόμισι χρόνια καί ἐξελίσσεται πέραν πάσης προσ-
δοκίας, ἀλλά καί νά γεμίζουμε καμάρι γιά τούς συνεργάτες μας καί ἐλπίδα γιά
τό πνευματικό αὔριο αὐτοῦ τοῦ τόπου! Πάντα λεύτεροι!

† Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος

AXIΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ
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