
ΣΤHN ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΕΤΕΙΟ!

Καί δεύτερο τεῦχος τοῦ περιοδικοῦ μας ἀφιερωμένο στήν μεγά λη ἐπέ-
τειο! Καί πῶς ὄχι; Πότε θά ἔχουμε πάλι τήν εὐκαιρία νά ἑορτά σουμε

στρογγυλά τόσα χρόνια ἀπό αὐτό πού μᾶς ἀνέστησε καί μᾶς χάρισε μοναδικές
σελίδες μεγαλείου, ἀλλά καί κατέστη ἀφορμή νά ἀναλογιζόμαστε τήν εὐθύνη
μας, ἰδίως γιά τό μέλλον καί τήν πορεία αὐτοῦ τοῦ τόπου;

Στό εἰσαγωγικό μας σημείωμα τοῦ ἀμέσως προηγούμενου τεύ χους γράφαμε:
«Πῶς νά μιλήσεις στόν νεοέλληνα γιά τήν ἱδρυτι κή πράξη τῆς ἐθνικῆς του
ὑπόστασης; Καί πόσοι, πόσα θά καταλά βουν πέραν τῆς περιγραφῆς τῶν
στρατιωτικῶν καί κάποιων πολιτι κῶν γε γονότων; Πῶς νά πείσεις γιά τόν
διεθνῆ ἀντίκτυπο, ὅταν τό ἀποτέλε σμα ἦταν ἕνα κράτος περιορισμένο σέ
ἔκταση; Πῶς νά περι γράψεις τήν αἴσθηση τῆς καταπίεσης καί τῆς τυραννίας
σέ ἕναν κό σμο πού διακα τέχεται ἀπό ἄρνηση πρός ὅ,τι τόν ἀφυπνίζει; Πῶς
νά τολμήσεις νά θέσεις τό ἐρώτημα: «κι ἀπό δῶ καί μπρός τί;» γιά τήν πατρί-
δα, ὅταν οἱ περισσότεροι, μέ μοναδική κουφότητα, δέν σκέπτο νται κἄν τό μέλ -
λον τους ἤ τήν πορεία τῆς ζωῆς τους, παρά μόνον τήν τσέπη τους;».

Ἀπάντηση στό ἐρώτημά μας αὐτό προσφέρουν οἱ Εἰσηγήσεις πού πραγ-
ματοποιήθηκαν στά Συνέδριά μας πού μέχρι τώρα διοργα νώ θηκαν γιά τήν
ἀνάδειξη τῆς προσφορᾶς τοῦ τόπου μας στόν με γάλο ἀγῶνα καί τήν σπου-
δαία ὐπόθεση τῆς ἐθνικῆς μας παλιγγενε σίας. Μέ προσήλωση στήν ἱστορικό-
τητα καί τήν μαρτυρία τῆς αὐτο συνειδησίας τῶν ἀναδεικνυομένων προσώπων
προκύπτει αὐτό πού ἀπό τήν ἀρχή ὑποστηρίζαμε ὡς κεντρικό μήνυμα τῶν
ἑορτασμῶν γιά τήν 200ετηρίδα στήν Θεσσαλία. Τό ὅτι μπορεῖ στήν Θεσσαλία,
λόγω τῶν ἰδιαιτέρων συνθηκῶν τῆς μορφολογίας τοῦ ἐδάφους, ἀλλά καί τῆς
γεωπολιτικῆς σημασίας τῆς Λάρισας ὡς ἕδρας τοῦ Ὀθωμανι κοῦ ἱππικοῦ, νά
μήν κατορθώσαμε νά ἔχουμε σπουδαῖα πολεμικά γεγονότα, ὅμως λόγω τῶν
Νεομαρτύρων μας καί τῶν λογάδων τοῦ Γένους μας εἴχαμε μαρτυρία Πίστεως
καί διδασκαλία φρονήματος, ὥστε νά μποροῦμε κάλλιστα νά ἰσχυριστοῦμε
πώς στόν τόπο μαρτυ ρίου στόν Τύρναβο καί στίς σχολές τῶν Ἀμπελακίων, τῆς
Ρα ψάνης, τοῦ Τυρνάβου κ.λπ., σμιλεύτηκε ἡ ψυχή τοῦ Γένους πού θά δώσει
τήν πνοή και τήν ἀποφασιστικότητα στόν ἀγῶνα. Μήτρα τοῦ Γένους πού κυο-
φόρησε σπουδαῖες προσωπικότητες μέ μεγάλη συμβολή στόν ἀγῶνα ἡ Θεσ-
σαλία. Κι ὡς τέτοια, δέν ὑστερεῖ σέ τίποτε. Ἀντίθε τα, μετέχει μέ παρρησία
στούς ἑορτασμούς καί τήν ἱστορική ἀναψη λάφηση τῆς ἐποχῆς, δίνοντας τήν
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προοπτική τῆς πνευματικότητας, τῆς γνώσεως, τῆς σοφίας. Δέν εἶναι τυχαῖο πού
στούς φετινούς ἑορ τασμούς ὅλοι οἱ φορεῖς τῆς Λάρισας δώσαμε πρῶτο λόγο στά
μου σεῖα τῆς πόλεώς μας, τό Διαχρονικό και Λαογραφικό, ὥστε μέσα ἀπό τίς
Ἐκθέσεις τους νά γνωρίσουμε ὄχι ἁπλῶς ἀφηγηματικά, ἀλ λά καί βιωματικά,
ἀλλά καί νά ψηλαφήσουμε τήν πνευματική πα ραγωγή πού ἄνθισε σέ ὑπέροχες
ἰδέες, Πίστη καί ἡρωικό φρόνημα γιά νά τελεσιουργηθεῖ τό θαῦμα τοῦ ’21!

Καλά ὅλα αὐτά, ἀλλά ποῦ εἶναι ἡ προοπτική τοῦ μέλλοντος; Ἡ προοπτική
ὑπάρχει ὅταν ὑπάρχουν τά στοιχεῖα ἐκεῖνα πού τήν ὑ ποστηρίζουν καί τήν
σκιαγραφοῦν. Οἱ ρίζες μας εἶναι βαθειές καί δεδομένες. Καί πάνω στίς ρίζες
αὐτές μποροῦμε νά στηρίξουμε τήν προοπτική τοῦ μέλλοντος τοῦ Γένους μας,
τήν συνέχεια τῆς πορείας μας καί τῆς ἐπιβιώσεώς μας μέσα σέ περιβάλλον ἐν
πολλοῖς ἀντιξο οτήτων καί δυσχερειῶν. Ἀλλά γι’ αὐτό ἔχει νόημα γιά μᾶς τό
’21! Δι ότι ποτέ ὁ Ἑλληνισμός δέν πορεύτηκε μέ ἄνεση, σέ περιβάλλον εὐ μενές
καί ἔχοντας πλήρη μέσα στήν διάθεσή του. Εἴμαστε ἡ ἀνατρο πή ὅσων ἱστο-
ρικῶν θεωρήσεων διδάσκουν πώς τά ὑλικά μέσα δια σφαλίζουν ἐπικράτηση,
ἀκμή καί εὐημερία σέ αὐτοκρατορίες καί λαούς. Ἡ ἱστορία μας, ἡ παράδοσή
μας, οἱ ἀρχές μας ἀποδεικνύουν πώς μέσα ἀπό τίς Θερμοπύλες καί τό Μεσο-
λόγγι δημιουργοῦνται στιγμές μεγαλείου καί δόξας τέτοιες πού γίνονται μαθή-
ματα σέ ὅ λους τούς λαούς τῆς γῆς. Καί μέσα ἀπό τῆς πηχτῆς σκλαβιᾶς τό χει -
ροπιαστό σκοτάδι ὑπέρ-τετρακοσίων χρόνων δουλείας οἱ πρόγονοί μας ἔδειξαν
πώς ὄχι μόνον ἄντεξαν, ἀλλά καί στάθηκαν ἱκανοί νά τιμήσουν τούς δικούς
τους καί δικούς μας προγόνους, τίς Παραδόσεις μας, τήν Πίστη καί τήν εὐθύνη
πρός τήν Ἐκκλησία καί τήν Πατρίδα. Ὅταν τόσο προφα νές εἶναι τό μήνυμα
τῆς ἐπετείου, πῶς τολμᾶμε οἱ νεώτεροι Ἕλληνες καί κλαυθμηρίζουμε, γκρινιά-
ζουμε, μεμψιμοιροῦμε καμπτόμενοι ἀ πό τίς δυσκολίες τῆς παρούσας ἱστορικῆς
συγκυρίας; Πότε θά μά θουμε ὅτι τά παραδείγματα εἶναι γιά νά τά ἀντιγράφου-
με καί νά τά ἀ κολουθοῦμε; Πότε θά καταλάβουμε ὅτι σέ τούτη ἐδῶ τήν μικρή
γω νιά τῆς γῆς, ὅπου ὁ Ἅγιος Θεός ἐπιτρέπει αἰῶνες τώρα νά ζοῦμε καί νά θηριο-
μαχοῦμε, ποτέ δέν θά εἶναι τά πράγματα εὔκολα, ἀλλά, ἀ ντίθετα, πάντα οἱ
εὐθῦνες μας καί οἱ προκλήσεις μεγάλες; Τοῦ ’21 ἡ ψυχή εἶναι ψυχή δική μου! Καί
μέ αὐτήν τήν ψυχή, ὅσο πολλή δου λειά καί νά θέλει, γυρίζουμε πάντα τόν ἥλιο!

Καί πάλι αὐτονόητες οἱ εὐχαριστίες στούς συντελεστές τοῦ ἕκτου (!) τεύ-
χους. Καί πάλι ἀπαραίτητη μιά διευκρίνιση. Εἶναι αὐτο νόητο ὅτι τό περιοδικό
ὑπάρχει ὡς βῆμα διαλόγου καί ὡς ἀφορμή γόνιμης σκέψεως. Εἶναι ἐπίσης,
αὐτονόητο ὅτι εἴμαστε προσηλωμέ νοι στήν ἀρχή πού διακηρύξαμε ἤδη μέ τό
πρῶτο τεῦχος: «Φιλοδο ξοῦμε νά γίνουμε τό βῆμα ἔκφρασης ὅλων τους, ἀκόμη

AXIΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ
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κι ἄν ἀποτυ πωθοῦν διαφωνίες. Ἀλλοίμονό μας, ἄν κυριαρχεῖ ἡ μονοφωνία. Ὁ
Χριστός μας δέν κήρυττε μόνο, διαλεγόταν κιόλας ἤ μᾶλλον προκα λοῦσε μέ
τά ὅσα ἔλεγε καί ἔπραττε, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νά ἀπεκδυθεῖ στήν ἀναζήτηση
τῆς ἀλήθειας καί ἔτσι νά τοῦ ἀποκαλυφθεῖ ὁ Θε ός». Τούτου δοθέντος, ὀφεί-
λουμε νά ἐπαναλάβουμε καί μιά ἄλλη παραδοχή, τήν ὁποία πραγματοποιήσα-
με, ὅταν ἡ Ἰσραηλιτική Κοινό τητα Λάρισας μᾶς τίμησε, ὁρίζοντας μας κεντρικό
ὁμιλητή στίς ἐκδη λώσεις γιά τήν ἐπέτειο τοῦ Ὁλοκαυτώματος τήν 30.01.2020:
«Εἶναι εὐτύχημα γιά τήν πόλη μας ὅτι ἔχουμε τόν συγκεκριμένο ραβίνο! Ἕ ναν
ἄνθρωπο μορφωμέ νο, ἕναν ἄνθρωπο ἤθους, ὁ ὁποῖος ξέρει νά ἀπορροφᾶ
φρονήμα τα καί συναισθήματα ἀρνητικά καί νά ἐνισχύει τή συναδέλφωση καί
τήν ἀλληλεγγύη. Πρέπει νά τόν ἐκμεταλλευ τοῦμε!». Στό παρόν τεῦχος φιλοξε-
νεῖται ἕνα κείμενο τοῦ Ραββίνου τῆς πό λεώς μας Ἠλία Σαμπετάι περί ἀντιση-
μιτισμοῦ, τό ὁποῖο πα ρουσίασε σέ Συνέδριο κατά τῶν διακρίσεων ὅπου συμμε-
τεῖχε, μαζί μέ ἀποσπάσματα ἀπό τόν εἰσηγητικό του χαιρετισμό. Ἔχου με τήν
αὐτοσυνειδησία ὅτι εἴμαστε φορεῖς διαφορετικῶν παραδόσε ων. Ἔχουμε συμ-
φωνήσει ὅτι διαφωνοῦμε. Ἔχουμε ἀποδείξει ὅτι μποροῦμε νά συνυπάρχουμε
ἀγαπητικά καί νά συμπορευόμαστε εἰ ρηνικά μέ ἐπίγνωση τῶν διαφορετικῶν
θεωρήσεών μας. Δημοσιεύ ουμε τό κείμενό του γιατί εἶναι ἡ συμβολή τῆς Λάρισας
στό Συνέδρι ο ὅπου συμμετεῖχε. Γιατί εἶναι ἐπιστημονικά καί μεθοδολογικά τεκ -
μηριωμένο. Γιατί στή βασική του φιλοσοφία συμφωνοῦμε. Διαφω νοῦμε μέ ἕναν
χαρακτηρισμό γιά πρόσωπο πού γιά ἐμᾶς ἀποτελεῖ Ἅγιο τῆς Ἐκκλησίας μας.
Εἶναι ὅμως, ὁ τρόπος νά ἀναδειχθοῦν οἱ δι αφορετικές θεωρήσεις καί τεκμηριώ-
σεις, νά ἀποδείξουμε ὅτι δέν φο βόμαστε τήν διαφωνία, πολλῷ δέ μᾶλλον ὅτι δέν
λογοκρίνουμε κεί μενα. 

Ἐπίσης, καί πάλι συμπεριλάβαμε κείμενα ἀνθρώπων πού ἀ σχολοῦνται μέ
τήν τρέχουσα πολιτική: τοῦ ὑφυπουργοῦ Παιδείας, ὁ ὁποῖος τυγχάνει καθηγη-
τής Πανεπιστημίου, μέ ἐξαιρετική γνώση τῶν διεθνῶν σχέσεων, τῆς παράδοσής
μας καί τῆς ἀνάγκης ἡ παιδεία νά διατηρήσει τήν ταυτότητα τοῦ Ἕλληνα γιά
τά παιδιά μας. Ἀκόμη, ἐκείνων πού κατέχουν κορυφαῖες αὐτο διοικητικές θέσεις
στή Θεσσαλία, τοῦ Περιφερειάρχη καί τοῦ Δημάρχου Λάρισας. Καί τοῦτο δι ότι
πέραν ἀπό κομματική ἰδιότητα ἤ παραταξιακό παρελθόν, καί οἱ δύο ἔχουν ἀπο-
δείξει ὅτι μποροῦν καί συνεργάζονται, ἀλλά καί συνδιαλέγονται σοβαρά, ἔχοντας
πάντα κάτι οὐσιαστικό νά ποῦνε. Εἶναι σημαντικό, ὄχι μόνο στά διακόσια χρό-
νια ἀπό τήν ἐθνική παλιγγενε σία, ἀλλά καί στά ἑκατόν σαράντα ἀπό τήν ἐνσω-
μάτωση τῆς Θεσ σαλίας στό Νεοελληνικό Κράτος, τόσο ὁ Περιφερειάρχης ὅσο
καί ὁ Δήμαρχος τῆς πρώτης πόλεως τῆς Περιφέρειάς μας νά ἀρθρώνουν λόγο
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μέ ὅραμα καί προοπτική, χωρίς συναισθηματικές κορῶνες ἤ βερμπαλισμό.
Σέ ὅλους τούς συνεργάτες μας ὀφείλονται εὐχαριστίες. Γιατί μᾶς στηρίζουν.

Γιατί καταθέτουν ὅλην τήν δυναμικότητα καί ἐπι στημονικότητά τους στά
ἄρθρα πού φιλοξενοῦνται στό περιοδικό μας. Γιατί ἀγαποῦν τήν Λάρισα καί
τήν Ἐκκλησία της. Γιατί ἐκφρά ζουν τήν ἀγωνία καί τόν πόθο τους γιά τήν ἐπι-
στημονική καί πνευ ματική ἀνέλιξη τοῦ τόπου μας. Γιατί ποθοῦν νά ἀφήσουν
παρακα ταθήκη στήν ἑπόμενη γενιά. Γιατί κι αὐτοί συγκλονίζονται ἀπό τά ὅσα
ἐρευνοῦν καί τά ὅσα ἀνακαλύπτουν, προβάλλουν καί ὑποστηρί ζουν. Γιατί
ἐργάζονται χωρίς ὑλική ἀνταπόδοση σέ καιρούς πού αὐ τό δέν εἶναι ἀναμενό-
μενο. Γιατί διαζωγραφοῦν τίς δυνατότητες τῆς Λάρισας ὄχι στό ἄψυχο χαρτί,
ἀλλά στόν διάλογο πού τό περιοδικό μας ὡς πνευματικό βῆμα ἔχει προσφέρει.
Καλή ἀνάγνωση σέ ὅλους καί πάντα λεύτεροι!

† Ὁ Λαρίσης καί Τυρνάβου Ἱερώνυμος.

AXIΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ
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