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Αλέναμδοξσ Παπαδιαμάμςη

«ΜΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ
ΠΡΟ ΘΕΟΤ…!»

Εικόνα που κυκλοφόρηςε ςτην
Ελλάδα την περίοδο του
Ελληνοϊταλικοφ πολζμου 1940 1941, με πρωτοβουλία του
ηρωϊκοφ Αρχιεπιςκόπου
Χρυςάνθου.

«ΟΧΙ!»

«Μὴ θοηρκεσςικὰ ποὸπ Θεξῦ!». Τὸ Ἑλλημικὸμ
Ἔθμξπ δὲμ εἶμαι Βσζαμςιμξί, ἐμμξήραςε; Οἱ
ρημεοιμξὶ Ἕλλημεπ δὲμ εἶμαι καςεσθείαμ
διάδξυξι ςῶμ ἀουαίχμ. Ἔπειςα ἐπξλιςίρθηραμ,
ποξόδεσραμ καὶ αὐςξί. Σσμβαδίζξσμ μὲ ςὰ ἄλλα
ἔθμη. Πξίαμ πξίηριμ ἔυει ςὸ μὰ γοάφῃπ, ὅςι ὁ
Χοιρςὸπ «δέυεςαι ςὴμ λαςοείαμ ςξῦ πςχυξῦ
λαξῦ»; Καὶ ὅςι ὁ πςχυὸπ ἱεοεὺπ «ποξρέτεοε ςῷ
Θεῷ θσρίαμ αἰμέρεχπ;» Καὶ μὰ πεοιγοάτειπ ςὸ
ἐρχςεοικὸμ ςξῦ μαΐρκξσ, μὲ ςὰπ μσρςαλέαπ
καμδήλαπ καὶ ςὰπ ἀμασοὰπ μξοτᾶπ ςῶμ ἁγίχμ
ὁλόγσοα! Δὲμ ςὰ ἐμμξξῦμεμ ἡμεῖπ αὐςά…
Σὺ δὲ πῶπ ςξλμᾶπ μὰ γοάτειπ, ὁμιλῶμ πεοὶ
Ἰξσλιαμξῦ ςξῦ Παοαβάςξσ, καοτχμέμξσ εἰπ ςὸμ
ςξῖυξμ ἀπὸ ςὴμ λόγυημ ςξῦ ἁγίξσ Μεοκξσοίξσ,
ςξιαύςημ βλάρτημξμ τοάριμ: «Πελιδμὸπ ὁ
παοάτοχμ ςύοαμμξπ…». Ὅςαμ ρσγγοατεὺπ
ἄλλξπ, καὶ ἄλληπ πεοιχπῆπ, δημξριεύραπ ποὸ
ἐςῶμ ἱρςξοικξταμςαρςικὸμ δοάμα, ποξέςαρρε
«υσδαῖα» ἀληθῶπ ποξλεγόμεμα, δι᾿ ὧμ ὕβοιζε
βαμαύρχπ ςὴμ θοηρκείαμ ςῶμ παςέοχμ ςξῦ –
ςόςε ξὐδεὶπ λόγξπ ἦςξ ὅπχπ ρκαμδαλιρθῇ ςιπ,
διόςι ςὸ ποᾶγμα ἦςξ ςῆπ μόδαπ.
(ςυνζχεια ςτη δεφτερη ςελίδα)

Σημείωμα ηης έκδοζης
Πιεζηάδεη ε γηνξηή ηωλ «ληθεηεξίωλ», ε 28ε Οθηωβξίνπ. Βξίζθεη
θέηνο ηελ Διιάδα λα παιεύεη λα ζηαζεί ζηα πόδηα ηεο. Ννκίδνπλ νη
πνιινί πωο θηαίλε ηα ράιηα ηεο νηθνλνκίαο καο γη’ απηό. Αιήζεηα; Μα
θαιά, δελ πεξλάεη θαζόινπ απ’ηα κπαιά ηωλ θωζηήξωλ καο κήπωο
θηαίεη πνπ πξηνλίδνπκε, ρξόληα ηώξα, ην θιαδί πνπ θαζόκαζηε; Γελ
ζπλεηδεηνπνηνύκε όινη καδί, ηελ ηειεπηαία έζηω ζηηγκή, πωο ρωξίο
αξρέο θαη αμίεο δηαρξνληθέο απηόο ν ηόπνο θη απηό ην Γέλνο δελ
κπνξνύλ λα επηβηώζνπλ;Πνηνο ζα κηιήζεη γηα αγάπε, γηα αιιειεγγύε,
γηα ηελ πξνηεξαηόηεηα ζηνλ άιινλ, αλ όρη ε πίζηε καο; Τν θείκελν
ηνπ γηγάληηνπ Παπαδηακάληε θαη ν ιόγνο ηνπ γέξνληα Πνξθύξηνπ αο
καο μππλήζνπλ…

«ΜΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟ ΘΕΟΤ…!»
(ςυνζχεια από την πρώτη ςελίδα)

…Τὸ ρημεοιμὸμ ἔθμξπ δὲμ ἐπῆγε, δσρςσυῶπ, ςόρξμ ἐμποόπ, ὅρξμ λέγξσμ αὐςξί. Τὸ
Ἔθμξπ ςὸ Ἑλλημικόμ, ςὸ δξῦλξμ ςξσλάυιρςξμ, εἶμαι ἀκόμη ὀπίρχ, καὶ ςὸ ἐλεύθεοξμ δὲμ
δύμαςαι μὰ ςοένῃ ἀοκεςὰ ἐμποόπ, υχοὶπ ςὸ ὅλξμ μὰ διαρπαοαυθῇ ὡπ διαρπαοάρρεςαι,
τεῦ! ἤδη. Ὁ ςοέυχμ ποέπῃ μὰ πεοιμέμῃ καὶ ςὸμ ἑπόμεμξμ, ἐὰμ θέλῃ μὰ ςοέυῃ· ὁ
ἐλεύθεοξπ ποέπει μὰ βξηθῇ ςὸμ δερμώςημ ἢ ποέπει μὰ ςὸμ ἀμακξστίζῃ. Ὅρξμ
παοέουεςαι ὁ υοόμξπ, ςόρξμ ςὸ ἐλεύθεοξμ ἔθμξπ καθίρςαςαι, ξἶμξι! ἀμικαμόςεοξμ,
ὅπχπ δώρῃ υεῖοα βξηθείαπ εἰπ ςὸ δξῦλξμ ἔθμξπ. Ἄγγλξπ ἢ Γεομαμὸπ ἢ Γάλλξπ
δύμαςαι μὰ εἶμαι κξρμξπξλίςηπ ἢ ἀμαουικὸπ ἢ ἄθεξπ ἢ ὁςιδήπξςε. Ἔκαμε ςὸ παςοιχςικὸμ
υοέξπ ςξσ, ἔκςιρε μεγάλημ παςοίδα. Τώοα εἶμαι ἐλεύθεοξπ μὰ ἐπαγγέλλεςαι υάοιμ
πξλσςελείαπ ςὴμ ἀπιρςίαμ καὶ ςὴμ ἀπαιριξδξνίαμ. Ἀλλὰ ὁ Γοαικύλξπ ςῆπ ρήμεοξμ ὅρςιπ
θέλει μὰ κάμῃ δημξρίᾳ ςὸμ ἄθεξμ ἢ ςὸμ κξρμξπξλίςημ, ὁμξιάζει μὲ μάμξμ
ἀμξοθξύμεμξμ ἐπ᾿ ἄκοχμ ὀμύυχμ καὶ ςαμσόμεμξμ μὰ τθάρῃ εἰπ ὕφξπ καὶ ταμῇ καὶ
αὐςὸπ γίγαπ. Τὸ Ἑλλημικὸμ Ἔθμξπ, ςὸ δξῦλξμ, ἀλλ᾿ ξὐδὲμ ἧςςξμ καὶ ςὸ ἐλεύθεοξμ ἔυει
καὶ θὰ ἔυει διὰ παμςὸπ ἀμάγκημ ςῆπ θοηρκείαπ ςξσ.

Τὸ ἐπ᾿ ἐμξί, ἐμόρω ζῶ καὶ ἀμαπμέω καὶ ρωτοξμῶ, δὲμ θὰ παύρω
πάμςξςε, ἰδίωπ δὲ καςὰ ςὰπ παμεκλάμποξσπ ςαύςαπ ἡμέοαπ, μὰ ὑμμῶ μεςὰ
λαςοείαπ ςὸμ Χοιρςόμ μξσ, μὰ πεοιγοάτω μες᾿ ἔοωςξπ ςὴμ τύριμ, καὶ μὰ
ζωγοατῶ μεςὰ ρςξογῆπ ςὰ γμήρια Ἑλλημικὰ ἔθη. «Ἐὰμ ἐπιλάθωμαί ρξσ,
Ἱεοξσραλήμ, ἐπιληρθείη ἡ δενιά μξσ, κξλληθείη ἡ γλώρρα μξσ ςῷ
λάοσγγί μξσ, ἐὰμ ξὐ μή ρξσ μμηρθῶ».
Από ςξ διήγημα «Λαμποιάςικξπ Ψάλςηπ»

Έλαο δηάινγνο κε ηνλ γέξνληα Πνξθύξην ν

Τη βηβιία δηαβάδεηο;
- Αιήζεηα, ηη βηβιία δηαβάδεηο;
- Γελ έρσ θακία ηδηαίηεξε πξνηίκεζε. Τα δηαβάδσ όια.
- Βίνπο Αγίσλ δηαβάδεηο;
- Έρσ δηαβάζεη πάξα πνιινύο. Καη κνπ αξέζνπλ πνιύ!
- Να δηαβάδεηο όινπο ηνπο βίνπο ησλ Αγίσλ. Δγώ ηνπο έρσ δηαβάζεη όινπο θαη πνιινύο
ηνπο έρσ δηαβάζεη δύν θαη ηξεηο θνξέο. Καη ζαλ κνπ ηύρεη θαλείο, επραξίζησο ηνπο
μαλαδηαβάδσ. Από κηθξό παηδί δηάβαδα ηνπο βίνπο ησλ Αγίσλ θαη κε βνήζεζαλ πάξα
πνιύ λα γλσξίζσ ην Θεό θαη λα έιζσ πην θνληά Τνπ. Τν ίδην λα θάλεηο θη εζύ. Θα έρεηο
κεγάιν ςπρηθό όθεινο, γηαηί ζηγά-ζηγά ζα αξρίζεηο λα ηνπο κηκείζαη. Τν ίδην λα ιεο λα
θάλνπλ θαη νη άιινη...
- Τελ Καηλή Γηαζήθε ηελ δηαβάδεηο;
- Τελ Καηλή Γηαζήθε δελ ηελ έρσ απιώο δηαβάζεη, άιια ηελ έρσ κειεηήζεη θαη κάιηζηα
κε πνιιή πξνζνρή! Καη ζπλερώο θάλσ επαλάιεςε.
- Σσζηά πξάηηεηο! Να ηε δηαβάδεηο πνιύ. Δίλαη πεγή αλεμάληιεηε! Καη όζν ηε δηαβάδεηο,
ηόζν πεξηζζόηεξν ππεηζέξρεζαη ζηε ζνθία ηνπ Θενύ! Να πξνζπαζείο θάζε βξάδπ λα
δηαβάδεηο έζησ κία ζειίδα.
- Τν ίδην κνπ έρεη ππνδείμεη λα θάλσ θαη ν παηήξ ηάδε.
- Σε θαζνδήγεζε νξζά. Τηο πξάμεηο ησλ Απνζηόισλ ηηο δηαβάδεηο;
- Τηο δηαβάδσ θαη κνπ αξέζνπλ πνιύ. Δθεί πνύ δελ ηα πάσ θαζόινπ θαιά, είλαη ε
Απνθάιπςε ηνπ Ισάλλνπ.
- Γηαηί; Η Απνθάιπςηο είλαη όιν ζνθία! Δίλαη ην πάλ.
- Γηαηί, όιν γηα «ζθξαγίδεο» θαη «ζαιπίζκαηα» νκηιεί θαη εγώ δελ ηα
πνιπθαηαιαβαίλσ! Δίλαη πνιύ δπζλόεηα!
- Άκα ηε δηαβάζεηο πνιιέο θνξέο θαη κε πίζηε ζην Θεό, ζα δεηο πώο ε Θεία Χάξε ζα ζνπ
ηα θαλεξώλεη όια θαη ζα ζνπ θαλνύλ, κεηά, όια πνιύ εύθνια! Θα ην δηαπηζηώζεηο θαη
κόλνο ζνπ πνιύ γξήγνξα. Η ζνθία ηνπ Θενύ δελ έξρεηαη κόλεο ηεο. Πξέπεη εκείο λα ηε
δεηήζνπκε. Γηάβαδε ινηπόλ. Γηάβαδε όζν κπνξείο ηελ Αγία Γξαθή θαη ηνπο βίνπο ησλ
Αγίσλ. Απηό ζνπ ζπληζηώ.
Από ην βηβιίν ηνπ Αλ. Καιιηάηζνπ «Ο παηήξ Πνξθύξηνο»
stratisandriotis.blogspot.com

Μαραντοχώρι

Από την ζναρξη των παιδικών και νεανικών ςυντροφιών
ςτισ διάφορεσ ενοριακζσ τησ Μητρόπολήσ μασ. Στουσ
περιςςότερουσ ζδωςε το παρών και ευλόγηςε την ζναρξη ο
Σεβαςμιώτατοσ Μητροπολίτησ μασ π. Θεόφιλοσ.
Πολλά νζα παιδιά ανταποκρίθηκαν ςτο κάλεςμα τησ
Εκκληςίασ μασ.

Γιατί να λείπεισ εςφ;
Άγιοσ Νικόλαοσ
Λευκάδοσ

Σφακιώτεσ

Σφβροσ

Βαςιλική

Παναγία Ξζνων Λευκάδοσ

Καρυά

Καρυά
Νυδρί

Ευαγγελίςτρια Λευκάδοσ

Ζκδοςη:

Άγιοσ Πζτροσ
Ταχυδρομική Διεφθυνςη:
οδ. Αναπαφςεωσ 4 – 311 00 Λευκάδα
Τηλζφωνα: 26450 22415 (εςωτ.: 22, 23)
E-mail: neotita_lefkas@yahoo.gr

Τςουκαλάδεσ

