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Κ

αί «πάλιν πλοῖα καί δίκτυα καί ἄγρα» ψήφων πολλή! Ἐπίκεινται
ἐκλογές. Ἴσως οἱ κρισιμότερες ἀπό τῆς καθιερώσεώς τους στήν
Πατρίδα μας. Καί ὅμως! Οὔτε τώρα, στήν κρίσιμη αὐτή περίοδο δέν
ἐπικρατεῖ νηφαλιότητα, σοβαρότητα καί πνευματική ὡριμότητα,
ἀλλά ἀνακυκλώνονται συνθήματα, προτάσεις, ἐπιχειρήματα καί
κινδυνολογίες πού συνετέλεσαν στό νά ἀποχριστιανισθῆ ἡ Πατρίδα
μας καί νά ἐξαθλιωθῆ τό Κράτος μας.
Ἔχει ἐξαπλωθεῖ μιά ἄνευ προηγουμένου τρομοκρατική ἐκστρα
τεία μέ ἀρχιστρατήγους τούς ἀρχηγούς τῶν Κομμάτων πού κομ
μάτιασαν τήν Ἐκκλησία, τήν Ὀρθόδοξη Πίστη, τό Ὀρθόδοξο ἦθος
καί ἐξαθλίωσαν κοινωνικά καί οἰκονομικά τόν πνευματικά περήφανο
λαό μας.
Ἐπιβάλλουν μέ ὅλα τους τά Μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο,
ἐφημερίδες, διαδικτυακή προπαγάνδα κ.ἄ.π.) μιά τρομοκρατία πού
ἀναπαράγει τό δίλημμα πού ἔθεταν οἱ δωσίλογοι τοῦ 1941 στόν
πεινασμένο καί ἐξουθενωμένο ἀπό τόν πόλεμο Ἕλληνα: Ὑποταγή
τῆς Ἑλλάδος στήν Εὐρώπη τοῦ Ἄξονα ἤ ἐξαθλίωση καί “σβήσιμό” της
ἀπό τόν Χάρτη;
Διαβάζουμε σέ ἐφημερίδα τῶν Καλαμῶν (Καλαμάτας), τῆς 18ης
Ἰουνίου τοῦ 1941:
«Αἱ περιστάσεις τάς ὁποίας διέρχεται σήμερον ἡ Ἑλλάς, εἰς τήν
δύσκολον αὐτήν καμπήν τῆς Εὐρωπαϊκῆς ἱστορίας, εἶναι ἐξαιρετικαί.
Ὅλαι αἱ ἐκδηλώσεις τῆς ζωῆς μας ἔχουν καταφανῆ τά δείγματα μιᾶς
πρωτοφανοῦς κρίσεως. Ἡ οἰκονομική δέ κρίσις θά ἦτο ἴσως ὀλιγώτερον
αἰσθητή, ἄν δέν ὑπῆρχεν εἰς τήν Ἑλληνικήν ζωήν, τόσον ἔκδηλος, ἡ ἠθική
καί λογική κρίσις ἐκ τῆς ὁποίας πάσχομεν ὡς κοινωνικόν σύνολον. Τό
χρῆμα δέν θά ὑφίστατο τότε τόν σημερινόν ἐκμηδενισμόν. Ὁ πλοῦτος
θά ἔρριπτε καί ἕνα βλέμμα φιλανθρωπίας καί κοινωνικῆς ἀλληλεγγύης
εἰς τά πλήθη τῶν πειναλέων, αἱ λαϊκαί τάξεις θά ἀνεκουφίζοντο μέ τάς
γενναίας χειρονομίας τῶν εὐπόρων. Ἀλλά δέν πρόκειται περί αὐτοῦ…
Εἴπομεν: Ὑποφέρομεν καί ἀπό κρίσιν «λογικοῦ». Ὅ,τι ἀγωνιζόμεθα
ἀπό τῆς ἑπομένης τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς νά οἰκοδομήσωμεν
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εἰς τήν Ἑλλάδα, λειώνει τώρα ὡς ὁ πάγος. Τά θεμέλια τοῦ κράτους
τρίζουν. Τά πᾶν εἰς τήν χώραν αὐτήν πού ἄλλοτε ἤστραψε τό φῶς ἑνός
λαμπροῦ πολιτισμοῦ, καταρρέει, κυλίεται, πέφτει…
Καί ἐνῶ ὁ οἶκος μας σείεται ἀπό τάς βάσεις του καί γύρω μας
καπνίζουν ἀκόμη τά συντρίμμια τοῦ πολέμου, ἡμεῖς –ὦ τῆς ἀναισθησίας
μας!– ὀμφαλοσκοποῦμεν ἐπί τῶν «πολεμικῶν νέων» καί, κλείοντες τούς
ὀφθαλμούς πρό τῆς ἀδυσωπήτου πραγματικότητος, προβαίνομεν εἰς
ἐκδηλώσεις αἱ ὁποῖαι μᾶς φέρουν ἐγγύτερον πρός τήν ὁλοκληρωτικήν
καταστροφήν.
Δέν εἶναι καιρός διά μεμψιμοιρίας οὔτε αἱ στιγμαί ἐπιτρέπουν
παρανοήσεις. Ἡ θέσις μας εἶναι σαφής: Ἡ Ἑλλάς τοῦ κ. Μέχρις Ἐσχάτων
ἐτάφη μετά μιά συντριπτικήν ἦτταν. Εἰς τήν θέσιν της ἐγεννήθη ἡ
Ἑλλάς τοῦ “ζωτικοῦ χώρου τῆς Ἰταλίας”. Ἡ πρώτη ὄζει πτωμαΐνης. Ἡ
δευτέρα ἔχει τήν δρόσον μιᾶς νέας ζωῆς. Ἄς τήν ἀγκαλιάσωμεν σφιχτά.
Ἴσως μέ τήν νέαν τάξιν πραγμάτων ἀτενίσωμεν καλυτέρας ἡμέρας.
Ἴσως ἐξέλθομεν ἐκ τῆς δεινῆς θέσεως εἰς τήν ὁποίαν εὑρεθήκαμεν τήν
ἑπομένην τῆς στρατιωτικῆς καταρρεύσεως. Ἴσως μᾶς δοθοῦν τά μέσα
νά ζήσωμεν…

Τό ἐπιβάλλει τό ἐθνικόν συμφέρον μας. Ἡ γενεά αὐτή δέν πρέπει
νά ἀφανισθῆ ἀπό τήν πεῖναν. Τά νειᾶτα νά μή μαρανθοῦν ἀπό τόν
λίβαν τῆς δυστυχίας. Ἔχομεν ἱστορίαν καί πεπρωμένα. Συνεχίζομεν τήν
ὑπερτρισχιλιετῆ παράδοσιν μιᾶς ζωτικῆς φυλῆς. Εἴμεθα ράτσα φτιαγμένη
ἀπό γνήσιον Ἀριανόν μέταλλον. Διατί, λοιπόν, νά διακυβεύωμεν τό πᾶν,
αὐτήν ταύτην τήν ὕπαρξιν μας, εἰς ἀνοήτους ἐκδηλώσεις κατ’ ἐκείνων οἱ
ὁποῖοι εἶναι σέ θέσιν σήμερον νά μᾶς δώσουν χεῖρα βοηθείας; Καί κατά
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τί εἶναι περισότερον Ἕλληνες ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι κοιμῶνται ἀποκλειστικῶς
μέ τό φευγαλέον ὄνειρον τῆς Ἀγγλικῆς κατισχύσεως, ἀπό ἡμᾶς πού
ἀξιοῦμεν προσγείωσιν εἰς τήν σημερινήν πραγματικότητα ὅλων τῶν
Ἑλλήνων, χάριν τῆς κοινῆς σωτηρίας;
Μιά εἰλικρινής συνεργασία μέ τούς χθεσινούς ἀντιπάλους μας,
μέ τάς δυνάμεις τοῦ Ἄξονος, θά μᾶς ἔσωζεν ἴσως ἀπό τό χάος. Τά
ἀναιμικά ἀπό τήν πεῖναν παιδάκια, θά εὕρισκον μίαν φέταν ψωμιοῦ.
Οἱ τρικλίζοντες νήστεις γέροντες θά ἠμποροῦσαν νά τρώγουν ἅπαξ
τοὐλάχιστον τῆς ἡμέρας. Αἱ θηλάζουσαι μητέρες δέν θά ἐξηντλοῦντο
καί ἡ γενεά μας θά ἵστατο ὀρθία ἐν μέσῳ τῆς Εὐρωπαϊκῆς καταιγίδος.
Διατί νά τήν ἀρνηθῶμεν τήν συνεργασίαν αὐτήν;
Τό ἐπαναλαμβάνομεν: Ὀφείλομεν νά προσγειωθῶμεν. Ἄλλως ἄς
πάρωμεν σφουγγάρι καί ἄς σβύσωμεν ἐκ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ χάρτου
καί τήν Ἑλλάδα καί τήν ἱστορίαν καί τά ἰδανικά μας…»

Αὐτά ἔγραφαν οἱ δωσίλογοι τοῦ 1941, μετά τόν θάνατο τοῦ
Ἰωάννη Μεταξᾶ, ὁπότε εἶχαν εὐχέρεια νά «χορεύουν τά ποντίκια»
τοῦ ἐνδοτισμοῦ. Ὑπογραμμίζουμε τίς συμπτώσεις: Τή σημαδιακή
ἡμερομηνία 18 Ἰουνίου, πού ἔγινε τό δημοσίευμα, γιατί εἶναι ἡ
ἑπομένη τῶν φετεινῶν ἐκλογῶν καί τήν Πόλη–Τίτλο τῆς ἐφημερίδος,
τήν Καλαμάτα!...
Μένουμε ἄφωνοι μέ τήν ἀπόλυτη ταυτότητα τῶν διλημμάτων
τῆς Γερμανικῆς πολεμικῆς Κατοχῆς καί τῆς σημερινῆς Γερμανικῆς
εἰρηνικῆς (ὑποτίθεται) Κατοχῆς πού ἐνστερνίζονται καί κόπτονται
νά ἐπιβάλλουν στόν λαό μας οἱ Ἀρχηγοί τῶν κομμάτων ἐξουσίας τῆς
Πατρίδος μας! Ἐκβιαστικά διλήμματα τῆς Νέας Τάξεως πραγμάτων,
ἡ ὁποία Νέα Τάξη, ὅπως μέ ἐνθουσιασμό ἀναφέρεται στό κείμενο
τῆς ἐφημερίδος πού παραθέσαμε, δέν ἔκανε τήν ἐμφάνισή της στήν
ἐποχή μας ἀλλά ἀπό τό 1940(!): «Ἡ Ἑλλάς τοῦ κ. Μέχρις Ἐσχάτων

ἐτάφη μετά μιά συντριπτικήν ἧτταν. Εἰς τήν θέσιν της ἐγεννήθη ἡ
Ἑλλάς τοῦ “ζωτικοῦ χώρου τῆς Ἰταλίας”. Ἡ πρώτη ὄζει πτωμαΐνης. Ἡ
δευτέρα ἔχει τήν δρόσον μιᾶς νέας ζωῆς. Ἄς τήν ἀγκαλιάσωμεν σφιχτά.
Ἴσως μέ τήν νέαν τάξιν πραγμάτων ἀτενίσωμεν καλυτέρας ἡμέρας.
Ἴσως ἐξέλθομεν ἐκ τῆς δεινῆς θέσεως εἰς τήν ὁποίαν εὑρεθήκαμεν τήν
ἑπομένην τῆς στρατιωτικῆς καταρρεύσεως. Ἴσως μᾶς δοθοῦν τά μέσα
νά ζήσωμεν…»!

Παρόμοιο δίλημμα ἔθεσαν πρό ἐτῶν οἱ Νεοταξίτες καί στόν
ἡρωϊκό Πρόεδρο τῆς Κύπρου, τόν μακαριστό Τάσο Παπαδόπουλο,
συνεπικουρούμενοι καί ἀπό τούς ὁμοίους τους δικούς μας. Ὅτι θά
ἀφανισθῆ ἡ Κύπρος ἄν δέν ὑπογράψη τήν ἐπαίσχυντη συνθήκη τους.
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Ἐκεῖνος δέν ὑπέγραψε καί ἡ Κύπρος ὄχι μόνο δέν ἀφανίσθηκε,
ἀλλά μεγαλουργεῖ!
Τό ἴδιο δίλημμα τῆς Κατοχῆς προβάλλεται σήμερα, τάχα πιό
“ἐξευγενισμένο” ἀλλά καί δικαιολογημένο, ἀφοῦ κατάφεραν νά μᾶς
ρίξουν τήν ἐνοχή ὅτι ἐμεῖς ὁ λαός φταῖμε γιά τήν οἰκονομική ἐξαθλίωση τῆς Πατρίδος μας! Ὅσο, ὅμως, καί ἄν μᾶς παραπλανοῦν, τό
δίλημμα πού θέτουν ἠχεῖ τό ἴδιο ἀποκρουστικά, ὅπως τό 1941, γιατί
αὐτοί πού τό θέτουν δέν εἶναι μόνο οἱ πουλημένοι στά ἀφεντικά
τους δημοσιογράφοι ἀλλά καί οἱ ἡγεσίες τῆς Νέας Δεξιᾶς καί τοῦ
Σοσιαλισμοῦ –δηλαδή αὐτοί οἱ ἴδιοι οἱ ἠθικοί καί φυσικοί αὐτουργοί
τοῦ ἀνοσιουργήματος πού ἐπιγράφεται “σημερινή Ἑλλάδα”– μαζί μέ
τά κακέκτυπα τοῦ ξεπλυμένου ἀριστερισμοῦ καί τῶν Εὐρωπαϊζόντων
κομματιδίων, πού “ξεφύτρωσαν” στό πολιτικό στερέωμα τῆς Χώρας
μας σάν κόμματα Ἑλληνικά, ἐνῶ πρόκειται γιά ὑποκαταστήματα
ἀμοραλιστικῶν Κομμάτων τῆς ἀχαλίνωτης Εὐρώπης!
Αὐτοί, λοιπόν, οἱ πατριδοκτόνοι, ἔχουν ἀκόμη τό “κουράγιο”,
δηλαδή τό θράσος, νά μιλοῦν στόν παντοιοτρόπως ταπεινωμένο –ἀπό
αὐτούς τούς ἴδιους– Ἑλληνικό λαό σάν σωτῆρες του(!), ἀπειλῶντας
μας πώς, ἄν δέν συνεργήση ὁ λαός μας στό νά ἀνέλθουν καί πάλι
στήν ἐξουσία, τότε μᾶς ἀναμένει ὁ ὄλεθρος!
Ποιός, ὅμως, εἶναι ὁ πραγματικός ὄλεθρος; Ὄλεθρος πιό
μεγάλος ἀπό τούς πολιτικούς πού μᾶς κυβέρνησαν δέν εἶναι
δυνατόν νά ὑπάρξη, ἀφοῦ κατάφεραν μόνο μέσα σέ 40 χρόνια(!) νά
ἀφαιρέσουν ἀπό τήν ψυχή μεγάλης μερίδος τοῦ λαοῦ μας τήν βαθειά
θρησκευτικότητα, αὐτό πού ἦταν ἡ εἰδοποιός διαφορά του ἀπό ὅλα
τά Ἔθνη τῆς γῆς ἐπί 6000 περίπου χρόνια (!) καί νά καταστήσουν
τούς Ἕλληνες ἀνίκανους νά σκέπτονται βαθειά, ἀνίκανους νά φιλο
σοφοῦν τή ζωή πέρα ἀπό τίς αἰσθήσεις τους καί τούς κατηχοῦν νά
θεωροῦν μῦθο τήν μετά θάνατον ζωή, τήν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ καί
τήν Ἀνάστασή Του, νά γίνονται ἔκφυλοι στίς ἀπολαύσεις, δαιμονικά
ἐχθρικοί πρός τήν Ἐκκλησία καί, ὅλα αὐτά μέ σκοπό νά κάνουν τόν
λαό μας εὔκολη λεία στήν ἐξαπάτηση, μέ ἀναμενόμενη κατάληξη τή
χρεωκοπία πού εἰσπράττουμε ὅλοι μας!
Μᾶς ἀπειλοῦν πώς θά ἀπομονωθοῦμε ἀπό τήν Εὐρώπη ἄν δέν
πειθαρχήσουμε στίς ὁδηγίες τῆς Τρόϊκας. Αὐτά τά λένε γιατί δέν εἶναι
στήν ψυχή Ἕλληνες. Δέν εἶναι ἀπόγονοι ἐκείνων πού διακήρυσσαν μέ
πνευματική περηφάνεια «πᾶς μή Ἕλλην βάρβαρος»! Εἶναι γραικῦλοι,
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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ὅπως τούς ἀποκαλοῦσε ὁ σπουδαῖος Ἕλληνας, π. Ἰωάννης Ρωμανίδης.
Γι’ αὐτό δέν μποροῦν νά καταλάβουν ὅτι μέ τό νά μή συνταχθοῦμε
μέ τούς Εὐρωπαίους δέν εἶναι ἀπομονωτισμός ἀλλά ἐπιλεκτική
προτίμηση! Δέν ἀπομονωνόμεθα ἐπειδή αὐτοί μᾶς ἀπομονώνουν,
ἀλλά γιατί ἐμεῖς δέν ταιριάζουμε μέ ἐκείνους! Εἴμαστε Ἕλληνες
καί, μάλιστα, Ὀρθόδοξοι καί γι’ αὐτό εἴμαστε αὐτεξούσιοι νά
ἐπιλέγουμε αὐτούς πού θά συναναστρεφόμεθα καί αὐτούς πού θά
συνεργαζόμεθα. Εἴμαστε Ἕλληνες καί γι’ αὐτό δέν ἀκολουθοῦμε τό
πλῆθος, ὅσο καί ἄν μοιάζη φαντασμαγορικό καί μεγαλοδύναμο, γιατί
ποτέ σάν λαός ἐπί 6000 χρόνια δέν θαμπωθήκαμε ἀπό τά κοσμικά
μεγαλεῖα ἀλλά μόνο ἀπό τήν μεγαλοπρέπεια τῆς Ἀλήθειας!
Τά περί ἀνταγωνιστικότητος πού ὑστερεῖ τάχα ὁ Ἕλληνας εἶναι
καί αὐτά παραμύθια, ἀφοῦ δέν βάζουμε ποτέ νά συναγωνισθοῦν σέ
ἀγῶνα δρόμου ἕναν ἡλικιωμένο μέ ρευματισμούς μέ ἕνα εὔρωστο
παλικάρι ἀφρικανικῆς χώρας! Ἄς ἔλθη νά συναγωνισθῆ ἡ Ἀγγλία μέ
τήν Ἑλλάδα στό λάδι καί στό κρασί καί τότε νά δοῦμε τήν ἀνταγωνι
στικότητά της! Δέν μποροῦμε νά ἀνταγωνισθοῦμε βέβαια μέ τήν
Γερμανία καί τήν Ἀγγλία στά αὐτοκίνητα, μποροῦμε, ὅμως, νά συνα
γωνισθοῦμε μέ ὑπεροχή σέ ὅ,τι παράγει ἡ γῆ μας, ἡ ναυτιλία μας
καί τό ὑπέδαφός μας, τό ὁποῖο ἔχουν ἀφήσει ἀνενεργό οἱ πολιτι
κοί μας, κάνοντας κρυφές συμφωνίες μέ ἐκείνους πού ἔχουν συμ
φέροντα νά μᾶς πωλοῦν ὅλα ὅσα διαθέτουμε! Θά ἀναφέρουμε μόνο
τόν βωξίτη καί τό νίκελ, πού σέ ποσότητα ἐξορύξεως εἴμαστε πρώτη
χώρα στήν Εὐρώπη, μέ τιμή πωλήσεως τοῦ τόννου 30.000 εὐρώ καί
ἐμεῖς, ἀντί τῆς ἀξίας εἰσπράττουμε μόνο τό ...Φ.Π.Α.(!) καί τά ὑπό
λοιπα τά εἰσπράττουν ἰδιωτικές ἑταιρεῖες!
Ἀπειλοῦν τό λαό μας μέ πεῖνα. Ὅμως ἡ χώρα μας διαθέτει ὅλα
τά ἀγαθά σέ ὑπερεπάρκεια. Τό 1941 ὑπῆρξε πεῖνα, ὄχι γιατί ἡ γῆ δέν
καρποφοροῦσε, ἀλλά γιατί τά περισσότερα προϊόντα τά ἔστελναν οἱ
Κατοχικές Δυνάμεις στή Γερμανία. Ἄν συνεχίσουν, βέβαια, νά κυ
βερνοῦν δωσίλογοι, ὅπως τό δημοσίευμα πού προτάξαμε, τότε ὅλα
εἶναι πιθανά!
Οἱ οἰκονομικοί ἐκβιασμοί τῶν Εὐρωπαίων καί τῶν δικῶν μας
ὑποτακτικῶν τους δέν ἔχουν τήν παραμικρή δόση ἀλήθειας, γιά τόν
ἁπλούστατο λόγο ὅτι, ἐπιστρέφοντας στό νόμισμά μας, πού ἔχει
ζωή 5000 ἐτῶν, δέν ἔχουμε ἀνάγκη νά ἀγοράζουμε χρήματα ἀπό
κανέναν, ὅπως κάνουμε χρόνια τώρα, ἀγοράζοντας χρήματα ἀπό τήν
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Εὐρωπαϊκή Τράπεζα, σάν ἠλίθιοι!
Ὅποιος ἔχει στοιχειώδη γνώση οἰκονομικῶν καί χρησιμοποιεῖ
χωρίς ὑστεροβουλία τή λογική του γνωρίζει ὅτι ἡ παγκόσμια οἰκο
νομία σήμερα καί κατά συνέπεια ἡ δυναμική τῶν νομισμάτων, δέν
ἐξαρτᾶται ἀπό τά ἀποθέματα χρυσοῦ κάθε χώρας, ἀλλά πρωτίστως
ἀπό τό φυσικό περιβάλλον, τό ὑπέδαφος καί τήν ἐργατικότητα κάθε
λαοῦ. Καί, δέν χρειάζεται νά ἐπιχειρηματολογήση κανείς γιά νά
πείση τόν καθένα ὅτι ἡ Ἑλλάδα ἔχει σέ ὑπερθετικό βαθμό καί τίς
τρεῖς αὐτές προϋποθέσεις.
Αὐτό τό ἐπιβεβαιώνει ἡ σημερινή κατάσταση τῆς παγκόσμιας
οἰκονομίας, ἡ ὁποία, ἐνῶ πραγματικά κατέχει περί τά 300 τρισεκα
τομμύρια, παρουσιάζεται καί συναλλάσσεται, μέσω τῶν Τραπεζῶν,
σάν νά κατέχη περί τά 950 τρισεκατομμύρια! Νά σημειωθῆ, ὅτι σχεδόν
τό 70% τοῦ πραγματικοῦ παγκοσμίου πλούτου, πού προαναφέραμε,
εἶναι στά χέρια μόνο 60.000 ἀνθρώπων(!) καί τό 30% στή διάθεση
τῆς ὑπολοίπου ἀνθρωπότητος!
Εὔκολα, λοιπόν, καταλαβαίνει κανείς πόσο ἀσήμαντο γιά τήν
Εὐρωπαϊκή Ἕνωση εἶναι τό χρέος τῆς Ἑλλάδος καί ἀκόμη εὐκολότερα
καταλαβαίνει πώς ἡ Δαμόκλειος σπάθη πού κρέμεται πάνω ἀπό τούς
λαιμούς τῶν Ἑλλήνων ἐκ μέρους τῶν Εὐρωπαίων δέν ἀποσκοπεῖ στό
νά πάρουν αὐτοί πίσω τά λεφτά τους ἀλλά γιά νά πάρουν τήν ψυχή
τοῦ Ἕλληνα καί νά διαφεντεύουν τήν Πατρίδα του!
Γι’ αὐτό πρέπει νά γίνη Πανελλήνιο σύνθημα ἡ προτροπή:
ΝΑ ΑΠΑΛΕΙΦΘΗ ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ!
Γιατί αὐτοί οἱ Μνημονιακοί, σύν τοῖς ἄλλοις, ἔφεραν στά πρόθυρα
τῆς ἐξουσίας τόν ἄθεο καί ἀντιεκκλησιαστικό ἀριστερισμό!
Εἶναι, πράγματι, νά ἀπορῆ καί νά ἐξίσταται κανείς, ἀναλογιζόμενος πῶς αὐτός ὁ λεβεντόψυχος λαός μας ἀνέχθηκε ἐπί 40 χρόνια
μιά δικομματική δικτατορία «μέ διάτρητο κοινοβουλευτικό μανδύα»,
γιά νά θυμηθοῦμε τά λόγια τοῦ μακαρίτη Γεωργίου Μαύρου.
Τί ἔχουν ἄραγε “ποτίσει” τόν λαό μας γιά νά ἀνέχεται, ἔστω
καί νά ἀκούη ἀπό τηλεοράσεως τούς σταυρωτάς κάθε ἰκμάδας τοῦ
Γένους μας, τούς σταυρωτάς καί τῆς παραμικρῆς ἐλπίδος γιά ζωή
ἀντάξια τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῶν Προγόνων μας;
Τί ἔχουμε πάθει καί δέν ἀντιδροῦμε; Γιατί δέν σκεπτόμαστε
ἀλλά μόνο πιστεύουμε αὐτούς μᾶς κοροϊδεύουν καί μᾶς κλέβουν ἐδῶ
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καί 40 χρόνια; Γιατί πιστεύουμε τούς πλάνους καί δέν πιστεύουμε
τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία Του, πού ποτέ δέν μᾶς κορόϊδεψαν,
ἀλλά πάντοτε μᾶς προσέφεραν πολλαπλάσια τῶν ὑποσχέσεών τους
καί βρίσκονται δίπλα μας σέ κάθε μας ἀνάγκη καί στιγμή;
Μήπως, τελικά, ἔχουμε μέσα μας «πνεῦμα πλάνης, πνεῦμα
πονηρίας, πνεῦμα εἰδωλολατρείας καί πάσης πλεονεξίας, πνεῦμα
ψεύδους καί πάσης ἀκαθαρσίας τοῖς ἐνεργουμένοις κατά τήν διδα
σκαλίαν τοῦ διαβόλου» καί γι’ αὐτό βρίσκουν ἀνταπόκριση μέσα
μας μόνο οἱ φωνές, οἱ ἀπειλές καί οἱ ψεύτικες ὑποσχέσεις τῶν
λαοπλάνων Πολιτικῶν;
Γιατί κρεμόμαστε ἀπό τά χείλη τους «τά λαλοῦντα δόλον ἐν
ὑπερηφανείᾳ καί ἐξουδενώσει» τῶν Παραδόσεων τοῦ Γένους μας;
Γιατί ἀκολουθοῦμε αὐτούς πού στρέφονται κατά τῆς Ἱστορίας μας,
κατά τοῦ Θεοῦ καί Δημιουργοῦ μας, κατά τῶν Ἁγίων καί Ἱερῶν
σεβασμάτων τῆς ψυχῆς τοῦ μοναδικοῦ στήν ἱστορική διαδρομή λαοῦ,
πού ξεχώρισε ἀπό ὅλους τούς ἄλλους ΜΟΝΟ γιά τή βαθειά του
θρησκευτικότητα, τοῦ Ἕλληνα;
Γιατί ξεχάσαμε τόν «Θεόν τῶν Πατέρων ἡμῶν, τόν ποιήσαντα ἀεί
μεθ’ ἡμῶν» καί πιστεύουμε ἀκόμη αὐτούς πού τόν μισοῦν θανάσιμα
ἀλλά τό κρύβουν ὕπουλα; Γιατί τούς πιστεύουμε, παρά τά τόσα εἰς
βάρος μας ἐγκλήματά τους, καί παρά τήν παντοειδῆ ἐξαθλίωση πού
μᾶς ἐπεφύλαξαν καί μᾶς ἐπιφυλάσσουν;
Δέν ἔχουμε πιά φιλότιμο; Δέν ἔχουμε ἀξιοπρέπεια; Δέν εἴμαστε
πιά Ἕλληνες μέ 6000 περίπου ἐτῶν “καράτια” ἀλλά γίναμε τά “φό
μπιζού” τῆς Εὐρώπης καί μάλιστα ἀγορασμένα σέ τιμή εὐκαιρίας;
Μᾶς χρειάζεται ἀφύπνιση! Ἐγερτήριο σάλπισμα! «Φῶς τῆς
Γνώσεως», Φῶς Ἀληθινό, Ἀλήθεια, Ζωή!
Γι’ αὐτό, ἄς ρίξουμε μιά ματιά πρός τά πίσω! Ἄς ξανανοίξουμε
τά γνήσια καί ὄντως Ἐπιστημονικά βιβλία τῆς Ἱερᾶς Ἱστορίας τοῦ
Γένους μας καί ὄχι τά νόθα βιβλία τῆς Ἱστορίας καί τῆς ἐπιστημονικῆς
φαντασίας, τά γραμμένα γιά νά ὑπηρετοῦν τίς ἐπιθυμίες τῆς ἀπάτης.
Ἔτσι μόνο μπορεῖ νά ὑπάρξη ἐλπίδα γιά νά ντυθῆ καί πάλι ἡ ψυχή
μας «τήν στολήν τήν Πρώτην» τοῦ Ἕλληνα, πού δέν ὑπολόγιζε τήν
ἀξία του μέ τήν παραγωγικότητα καί τῆς Τραπεζικῆς του ἐπιφάνειας
τό στρέμμα, ἀλλά ἔνοιωθε Ἕλληνας, ὅπως τραγούδησε ὁ Βερίτης,
«μετρῶντας μέ τῆς καρδιᾶς τό πύρωμα, μετρῶντας μέ τό αἷμα»!
							
π. Β. Ε. Β.
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ΟΙ ΔΩΡΕΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ούς τό εἶχε ὑποσχεθεῖ ὁ Κύριος. Τήν Μ. Πέμπτη, ὀλίγο πρό τοῦ
Τ
παραδοθεῖ: «Ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁδηγήσει
ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τήν ἀλήθειαν» (Ἰωάν. ιστ’ 13). Καί μετά τήν Ἀνάστασή

Του ἐπανέλαβε σ’αὐτούς. «Λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος ἐφ’ ὑμᾶς» (Πράξ. α’ 8). Ἡ ὑπόσχεση αὐτή πραγματοποιεῖται
κατά τήν πανσεβάσμια ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς. Οἱ Μαθητές
ἀδελφωμένοι ὅλοι στό ὑπερῶο προσεύχονται καί δοξολογοῦν τόν
Χριστό. Ἕνας κοινός πόθος τούς κατέχει. Νά λάβουν τήν δωρεάν τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος. Καί τήν λαμβάνουν. Εἶναι ἐνάτη πρωϊνή. Ξαφνικά
ἀκούεται πνοή βιαίου ἀνέμου καί γλῶσσες πύρινες πάνω στά κεφάλια
τῶν Μαθητῶν ἐμφανίζονται. Κατέρχεται τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Καί οἱ
Μαθητές «ἐπλήθησαν ἄπαντες Πνεύματος Ἁγίου» (Πραξ. β’ 4).
Ποιός νά περιγράψει τώρα τήν χαρά, τόν ἱερό ἐνθουσιασμό, τήν
ἀλλοίωση τῶν Ἀποστόλων ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα; Νέοι ἄνθρωποι τώρα,
θά ἐξέλθουν στό κήρυγμα τοῦ Εὐαγγελίου, γιά νά σαγηνεύσουν ψυχές,
νά γκρεμίσουν θεότητες, νά μεταστρέψουν κοινωνίες, νά σύρουν πίσω
τους ἡγεμόνες, ἔθνη, λαούς. Νά φυτεύσουν τό Ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ στίς
καρδιές μυριάδων ἀνθρώπων καί νά καταστήσουν αὐτό τίμιο, ἔνδοξο,
προσκυνητό. Καί ὅλα αὐτά διότι τό Πνεῦμα τούς διαπότισε μέ τήν Χάρη
Του. Ἐπέφερε τέλεια μεταβολή στίς ψυχές τους καί τήν ζωή τους. Τούς
ἀναγέννησε, τούς μετέδωσε σοφία, τούς ὅπλισε μέ θάρρος καί παρρησία.
Αὐτές τίς δωρεές θά δοῦμε στήν συνέχεια.
1. Τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀναγεννᾶ τόν ἄνθρωπο. Αὐτό ἔκανε στούς
Μαθητές Του ὁ Κύριος. Μήπως ἦταν ἀναμάρτητοι οἱ Ἀπόστολοι; Ὄχι. Καί
Αὐτοί παρουσίαζαν ἐλαττώματα καί κακίες καί ἀδυναμίες. Ἀπόδειξη,
ἡ φιλοδοξία τῶν παιδιῶν Ζεβεδαίου, ἡ ὁποία τούς ἔκαμε νά ζητήσουν
πρωτοκαθεδρίες ἀπό τόν Κύριο. Καί ἡ ἀντιζηλεία καί ἀγανάκτηση τῶν
ἄλλων δέκα Μαθητῶν, ὅταν ἀντελήφθησαν τά φιλόδοξα σχέδια τῶν
δύο πρώτων. Ἡ αὐτοπεποίθηση τοῦ Πέτρου, πού Τόν ἔκανε νά ἐπιμένει,
ὅτι δέν θά Τόν ἀρνηθεῖ τόν Διδάσκαλό του, καί ἡ ὁποία στό τέλος τόν
ὁδήγησε στήν ἄρνηση. Αὐτοί ἦσαν οἱ Μαθητές τοῦ Σωτῆρα.
Τώρα ὅμως, τώρα πού ἐπεσκέφθηκε τό Ἅγιο Πνεῦμα τίς ψυχές
τους; Γίνονται καινοῦργοι ἄνθρωποι, τελείως νέοι, πραγματικά ἅγιοι.
Ποῦ τώρα πάθη; Ποῦ φιλοδοξίες; Ποῦ ἀντιζηλεῖες καί φθόνοι καί ἔριδες;
Ξαφανίστηκαν. Νεκρώθησαν. Τά νέκρωσε ἡ Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
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ἡ ὁποία τούς ἀναγέννησε, τούς ἁγίασε στήν ψυχή καί τό σῶμα.
Καί πῶς ὄχι; Δέν εἶναι τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἡ πηγή τοῦ ἁγιασμοῦ;
Καθαρίζει λοιπόν, ἁγιάζει, μορφώνει κάθε ἁμαρτωλό, ὁσονδήποτε
ἁμαρτωλός καί πονηρός καί ἐμπαθής καί ἄν εἶναι. Ἄν εἴμαστε καί
ἐμεῖς ἁμαρτωλοί - ὑπάρχει κανείς πού νά τό ἀρνηθεῖ; Ἄν βλέπομε πάθη
τυραννικά στήν ψυχή μας, ἄν μᾶς νικοῦν οἱ πειρασμοί καί μᾶς σύρει
τῆς ἁμαρτίας, δέν χρειάζεται ἀποθάρρυνση καί ἀπελπισία. Στό Ἅγιο
Πνεῦμα πρέπει νά καταφύγουμε, τήν Χάρη Του πρέπει νά ζητοῦμε. Καί
αὐτό θά νεκρώσει τά πάθη μας, θά ἀναγεννήσει τίς ψυχές μας. Θά μᾶς
κάνει νέους, ἁγίους ἀνθρώπους.
2. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο χορηγεῖ καί σοφία. Ποιά σοφία; Τήν
τελεία, τήν ἁγία, τήν ἀληθινή σοφία τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι φῶς καί ζωή
γιά τήν ζωή καί σωτηρία τῆς ψυχῆς. Θέλομε καλύτερη βεβαίωση ἀπό
τό παράδειγμα τῶν Ἀποστόλων. Ἦσαν οἱ περισσότεροι ἀγράμματοι
ψαράδες. Ἄνθρωποι ἐργατικοί. Δέν ἦσαν σέ θέση νά συζητοῦν μέ σοφούς
καί πεπαιδευμένους.
Μετά τήν ἐπιφοίτηση τοῦ ἁγίου Πνεύματος «ποῦ σοφός; Ποῦ
γραμματέας; Ποῦ συζητητής τοῦ αἰῶνος τούτου; Γιά νά ἀποστομώσει
τούς Ἀποστόλους; Αὐτοί οἱ ἀγράμματοι ψαράδες τῆς Γαλιλαίας - ἀπο
στομώνουν καί νικοῦν σοφούς καί ἡγεμόνες καί ἀποδεικνύουν μωρία
τήν σοφία τῶν ἀνθρώπων. Πρό τῆς Πεντηκοστῆς τούς δίδασκε ὁ Κύριος
τά μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, ἀλλά αὐτοί δέν ἦταν σέ θέση νά
τά καταλάβουν, γι’ αὐτό τούς ἔλεγε: «πολλά ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ’ οὐ
δύνασθε βαστάζειν ἄρτι» (Ἰω. ιστ’ 12).
Τώρα ὅμως, ὄχι ἁπλῶς γνωρίζουν, ἀλλά ἐρευνοῦν, διδάσκουν,
κηρύττουν σέ ὅλες τίς γλῶσσες καί σ’ ὅλες τίς φυλές τά μεγαλεῖα τοῦ
Θεοῦ.
Πόθεν ἔλαβαν τήν σοφία, τήν σύνεση, τήν γνώση τῶν θείων
μυστηρίων; Ἀπό τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Αὐτό τούς ἀνέδειξε πανσόφους
Θεολόγους. Αὐτό τούς μυσταγώγησε στά βάθη τῆς σοφίας τοῦ Θεοῦ.
Αὐτό ἐνέπνευσε νά κηρύττουν καί νά γράφουν Εὐαγγέλια καί Ἐπιστολές
καί νά φωτίζουν τήν Οἰκουμένη ὅλη. Ναί. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶναι ἡ
πηγή τῆς σοφίας καί τῆς γνώσεως. Καί φωτίζει τούς ἀνθρώπους σοφούς
καί ἀσόφους καί ὁδηγεῖ σέ κάθε σοφία τήν ἀλήθεια. Τέλος
3. Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἐμπνέει στόν ἄνθρωπο θάρρος καί παρρη
σία. Πρός ποῖον σκοπό; Γιά νά ὁμολογεῖ τήν ἀλήθεια. Διότι πρέπει
νά γνωρίζει κανείς τήν ἀλήθεια, ἀλλά πρέπει καί νά τήν ὁμολογεῖ
καί νά τήν διακηρύττει. Ἡ ἀλήθεια ἐχθρούς καί ἡ πίστη ἀντιπάλους.
Καί χρειάζεται θάρρος, ἀνδρεία καί τόλμη καί ψυχικό σθένος γιά νά
ἀντιμετωπίζει ὁ ἄνθρωπος τούς ἐχθρούς τῆς πίστεως, νά ἀψηφᾶ
τούς κινδύνους καί νά ὁμολογεῖ τήν ἀλήθεια. Ὁ ἄνθρωπος πού δέν
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 120

240
ἀναγέννησε ἡ Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος, εἶναι ἀδύνατο νά
ἐπιτύχει αὐτά. Παράδειγμα πάλιν οἱ Ἀπόστολοι. Ἀφοσιωμένοι ἦσαν
στόν Διδάσκαλό τους. Τόν ἀγαποῦσαν, Τόν ἐλάτρευαν. Ὅταν ὅμως
βρέθηκαν μπροστά στούς ἐχθρούς Του, Τόν ἐγκατέλειψαν οἱ δέκα, τόν
ἀρνήθηκε ὁ Πέτρος. Δειλοί καί ἄτολμοι, ἦσαν κλεισμένοι μέσα στό
σπίτι «διά τόν φόβον τῶν Ἰουδαίων». Μετά τήν Πεντηκοστή, ὅμως,
ποιός νά περιγράψει τήν αὐταπάρνηση τῶν Ἀποστόλων; Κηρύττουν
παντοῦ. Ἐλέγχουν Ἰουδαίους. Ἀποστομώνουν Φαρισαίους. Δέρονται
στά Συνέδρια, ρίπτονται στίς φυλακές, ἀπειλοῦνται μέ θάνατο,
μαστιγώνονται, σταυρώνονται. Καί αὐτοί μένουν ἀπτόητοι, ἀκλόνητοι
στή πίστη, ἀκατάβλητοι στούς ἀγῶνες, ἀτρόμητοι πρό τοῦ θανάτου.
Ποιός τούς ὅπλισε μέ τόση ἀνδρεία, τόση παρρησία καί αὐταπάρνηση;
Τό Ἅγιο Πνεῦμα, τό ὁποῖο κατῆλθε ἐπάνω τους καί ἔμεινε πάντοτε μαζί
τους. «Πνεῦμα δυνάμεως» τό Ἅγιο Πνεῦμα, τούς ἔδιδε τήν δύναμη καί
σύνεση αὐτή. Ἦταν ἡ δύναμη περί τῆς ὁποίας τούς ἔλεγε ὁ Διδάσκαλός
τους. «Λήψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐφ’ ὑμᾶς.
Καί ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἐν τε Ἱερουσαλήμ καί ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καί
Σαμαρείᾳ καί ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς» (Πραξ. α’ 8).
Καί πράγματι. Μόνο ὅταν ἀπό τό Πνεῦμα τό Ἅγιον κυβερνᾶται ὁ
ἄνθρωπος ἀναδεικνύεται ἀτρόμητος μάρτυρας τῆς ἀληθείας τοῦ Θεοῦ
ἐπί τῆς γῆς καί ἔνδοξος πολίτης τῆς βασιλείας Του στόν οὐρανό.
Καί τέτοιοι ἄνθρωποι πρέπει νά γίνομε καί ἐμεῖς. Μᾶς χρειάζεται
ὅμως ἀναγέννηση τῶν ψυχῶν μας, διά νά παύσουν τά τυρανικά πάθη
καί οἱ ἐπιθυμίες τῆς σάρκας νά μᾶς διευθύνουν. Μᾶς χρειάζεται σοφία
καί σύνεση καί θεῖος φωτισμός γιά νά λύομε τά προβλήματα τῆς ζωῆς
μας, πρό παντός ὅμως γιά νά βλέπουμε τήν ἀλήθεια καί βαδίζομε τόν
δρόμο τῆς σωτηρίας. Μᾶς χρειάζεται τέλος θάρρος καί παρρησία, γιά
νά μή φοβούμαστε τίς εἰρωνεῖες καί τά σχόλια τῶν κοσμικῶν κύκλων,
νά μή λυγίζομε ἀπό τίς πιέσεις καί τούς κατατρεγμούς τῶν ἀσεβῶν
ἀνθρώπων, ἀλλά νά μένουμε πιστοί, ἀκλόνητοι καί σταθεροί στό
καθῆκον, ἀτρόμητοι κήρυκες καί ὁμολογητές τῆς ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ.
Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο θά μᾶς δώσει τίς δωρεές αὐτές, ὅπως τίς ἔδωσε στούς
Ἀποστόλους.
Ἄς κλίνομε εὐλαβικά τό γόνυ κατά τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς,
παρακαλοῦντες τόν Σωτῆρα μας καί λέγοντες: «Κύριε, ὁ τό Πανάγιο
Πνεῦμα κατά Τρίτη ὥρα στούς Ἀποστόλους Σου καταπέμψας, αὐτό
ἀγαθέ, μή ἀντανέλεις ἀπό μᾶς, ἀλλά ἐγκαίνισε σέ μᾶς πού Σέ ἱκετεύομε».
Ἀμήν.
				
Ἀρχιμ. Καλλίστρατος Ν. Λυράκης
					
τ. Ἱεροκῆρυξ
		
		
Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν
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ΑΠΟΚΟΛΟΚΥΝΘΩΣΙΣ GRAECIAE;

O

ταν ἔγραψα γιά τήν χώρα του «Κανένα» δέν φαντάσθηκα ὅτι ἡ
ἐπαλήθευσή μου θά ἐρχόταν τόσο γρήγορα. Δέν σκέφθηκα οὔτε
στιγμή ὅτι ἀνάμεσα στούς τριακόσιους βουλευτές δέν θά ὑπῆρχαν
τοὐλάχιστον οἱ μισοί πού προτιμοῦν νά θυσίασουν τήν θέση τους γιά τό
συμφέρον τῆς χώρας. Καί νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι αὐτοί οἱ 300 ἐκλέγονται
στήν Βουλή σ’ αὐτό τόν ἀριθμό γιά νά ὑπενθυμίζουν στόν κόσμο τούς
300 στρατιῶτες τοῦ Λεωνίδα, οἱ ὁποῖοι στίς Θερμοπῦλες (480 π.Χρ.)
θυσιάστηκαν ὅλοι γιά τήν ὑπεράσπιση τῆς Ἑλλάδος! Ἐκεῖνοι πῆγαν
ἐθελοντικά στόν θάνατο, καί θεωροῦσαν τιμή καί ὑποχρέωσή τους νά
θυσιαστοῦν γιά τήν πατρίδα. Οἱ δικοί μας ἔγιναν στρατιῶτες «τοῦ γλυκοῦ νεροῦ», «σέ καιρό εἰρήνης», περιοριζόμενοι μόνο νά λαμβάνουν
ἐν καιρῷ τόν καθόλου εὐκαταφρόνητο μισθό τους καί ἀποποιούμενοι
ὁποιασδήποτε ἄλλης εὐθύνης. Ὅλοι ξεχνᾶνε «πόσο γλυκά καί ὡραῖα
εἶναι νά πεθάνεις γιά τήν πατρίδα (Ὁράτιος)» καί «ὅτι ὁ ἄνθρωπος
δέν γεννιέται μόνο γιά τόν πατέρα καί τήν μητέρα του, ἀλλά καί γιά τήν
πατρίδα – (ἕκαστος οὐχί τῷ πατρί καί τῇ μητρί μόνον γεγενῆσθαι, ἀλλά
καί τῇ πατρίδι (Δημοσθένης)».
Ὅλοι, μά ὅλοι οἱ ἀρχηγοί τῶν κομμάτων ὑπογράμμισαν τήν
ἐξαιρετική ἀνάγκη νά δημιουργηθεῖ κυβέρνηση σωτηρίας τῆς χώρας,
ἀλλά ὅλοι ἔθεσαν τά προσωπικά συμφέροντα καί τήν σωτηρία τοῦ
κόμματός τους ὑπεράνω τῆς χώρας. Νά πιστέψουμε ἄραγε ὅτι δέν
ἤξεραν νά μετρήσουν μέχρι τό 151; Ἀδύνατον! Ἔστω καί ἕνας θά
ἤξερε τόση ἀριθμητική! Μᾶλλον ὁ Papini εἶχε δίκαιο: «Τούς ἐθνικούς
λόγους, τήν σωτηρία τῆς πατρίδας ἐπικαλοῦνται πάντα πρός βοήθειαν
οἱ φατρίες (οἱ κλῖκες) γιά νά καλύψουν μέ ἰδεώδη νομιμότητα τήν
ὑπεράσπιση τοῦ δικοῦ τους προσωπικοῦ συμφέροντος”. Ἀντιθέτως
«ὅποιος ὑπερασπίζεται ἀληθινά τήν χώρα του, ἀκόμη καί ὅταν τόν
περιμένει τό μίσος, ὁ θάνατος ἤ ἡ τιμωρία, ἐκεῖνος πρέπει νά θεωρηθεῖ
ἀληθινός ἄνθρωπος» (Cicero) . Μήπως σέ λίγο κι ἐμεῖς θά ψάχνουμε
«ἀνθρώπους» στήν Βουλή μέ τό φανάρι τοῦ Διογένη!
Ἀφοῦ ἀναφερθήκαμε σέ ἀρκετούς ἀρχαίους συγγραφεῖς, ἄς
περάσουμε καί στό πρόσωπο πού μέ ὤθησε νά σᾶς γράψω σήμερα
τίς γραμμές αὐτές πρίν ἀπό τίς ἐκλογές. Πρόκειται γιά τόν Lucius
1. “E la ragion di Stato, la salvezza della patria che le consorterie chiaman sempre in
rinforzo per immascherare di legalita ideale la difesa del loro particolare vantaggio»
(Papini, Storia, II, 413)
2. “Proposita invidia, morte, poena, qui nihilo segnius rem publicam defendit, is vir vere
putandus est” (Cicero, Mil, 82)
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Annaeus Seneca (4 π.Χρ.- 65 μ.Χρ.), τόν Ρωμαῖο Στωϊκό φιλόσοφο,
ποιητή, ρήτορα, δραματουργό καί πολιτικό. Ἦταν σύγχρονος μέ τόν
ἅγιο ἀπόστολο Παῦλο καί ἀναγκάσθηκε νά αὐτοκτονήσει κατά τήν
ἐντολή τοῦ αὐτοκράτορα Νέρωνα, τοῦ μαθητή του, τέσσερα χρόνια
πρίν ἀπό τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου. Ἡ Ἱστορία διέσωσε καί
κάποια ἀλληλογραφία μεταξύ τοῦ ἁγίου Παύλου καί τοῦ Σενέκα, τήν
ὁποία ὁρισμένοι θεωροῦν γνήσια, ἄλλοι δέ ψευδεπίγραφη. Πάντως ὅσοι
ἐρευνητές ἀσχολήθηκαν ἐκτενέστερα καί συγκριτικά μέ τήν διδασκαλία
τοῦ Ἀποστόλου καί τήν φιλοσοφία τοῦ Σενέκα διαπίστωσαν πολλές
ὁμοιότητες. «Θά μπορούσαμε ἀκόμη νά ἱσχυριστοῦμε ὅτι, ἀνάμεσα στούς
συγγραφεῖς ὁλόκληρης τῆς εἰδωλολατρικῆς ἀρχαιότητας, κανείς δέν
παρουσιάζει περισσότερες ὁμοιότητες μέ τούς χριστιανούς συγγραφεῖς
ἀπό τόν φιλόσοφο Σενέκα. Κανένας δέν ἀντανακλᾶ πιό φανερά στά
συγγράμματά του τήν σκέψη καί σχεδόν ἀκόμη καί τήν ἔκφραση, τήν
διατύπωση τῶν Ἁγίων Γραφῶν. Καί σ’ αὐτόν ἡ ἀντανάκλαση αὐτή
δέν ἐμφανίζεται μονάχα μιά φορά, τυχαῖα, ἀλλά, ὅπως μπορεῖ νά
διαπιστώσει ἀκόμη καί τό λιγότερο προσεκτικό μάτι, αὐτή συμβαίνει
μέ τρόπο σχεδόν ἐπιδιωκόμενο καί ἐξεζητημένο» .
Ἀνάμεσα, λοιπόν, στά δραματικά ἔργα τοῦ Σενέκα βρίσκεται
καί ἡ γνωστή πολιτική σάτιρα του γιά τήν «Ἀστεία περιγραφή τοῦ
θανάτου τοῦ Κλαυδίου αὐτοκράτορα» γνωστή περισσότερο μέ τόν
τίτλο «Ἀποκολοκύνθωση» ( Ludus de Morte Claudii Caesaris, ἤ Apocolocyntosis). Σύμφωνα μέ τόν Σενέκα, ὁ Κλαύδιος ἦταν ἕνας ἀνίκανος
αὐτοκράτορας, ἀνακατωσούρης, ὁ ὁποῖος ἔκανε τό πᾶν γιά νά
καταστρέψει τό ῥωμαϊκό κράτος, νά ἐξευτελίζει τό κοινοβούλιο καί νά
καταπιέζει τόν λαό. Ἡ μεγάλη του ἐπιθυμία ἦταν νά θεοποιηθεῖ μετά τόν
θάνατο – ὡς ὕπατος ἀρχιερέας (pontifex maximus), ἀλλά ἀντί γι’ αὐτό,
σύμφωνα μέ τό τίτλο τοῦ ἔργου, μεταμορφώθηκε σέ …κολοκύθι.

***

Σέ λίγες μέρες κι ἐμεῖς θά ἐκλέξουμε ξανά τούς ἐκπροσώπους μας
στήν Βουλή πού θά μᾶς ὁδηγήσουν σέ ὁδούς σωτηρίας ἤ σέ μονοπάτια
ἀπώλειάς μας. Εἴτε θά βαδίσουμε τήν «βασιλική οδό» τήν ὁποία, ἔστω
καί κάπως χαλασμένη, μᾶς παρέχει ὅμως προφύλαξη, εἴτε ἀκολουθῶντας
τούς ἀνέμους, θά ξεκινήσουμε πρός τό ἄγνωστο «μέ βάρκα τήν ἐλπίδα»
καί μόνο.
Ὁ αὐτοκράτορας Αὔγουστος ἄφησε στόν ἀνεψιό του Κλαύδιο
μιά δυνατή, ἔνδοξη καί ἀπό ὅλους τιμώμενη αὐτοκρατορία. Ἐμεῖς
κληρονομήσαμε μιά δυνατή, ἔνδοξη, ἀπ’ ὅλους τιμώμενη –ἔστω καί
πτωχή– Ἑλλάδα. Νά τήν ἀνορθώσουμε, ἔστω καί μέ θυσίες, νά τήν
δοξάσουμε πάλι, καί ὄχι μέ τίς ἀκρισίας μας ἀντί γιά τήν θεοποίηση νά
συμβάλλουμε στήν «ἀποκολοκύνθωση» τῆς Ἑλλάδος!
							
π. Ἠλίας Φρατσέας
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Συζητῶντας μέ δύο σπουδαίους ποδοσφαιριστές

ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
συνέντευξη δύο παλαιῶν καί σπουδαίων ποδοσφαιριστῶν
πού διάβασα πρόσφατα τράβηξε τήν προσοχή μου. Ὁρισμένες
ἀπαντήσεις τους μοῦ φάνηκαν πολύ φιλοσοφημένες ἀλλά καί πολύ
ὠφέλιμες, ἰδιαίτερα γιά τούς νέους μας πού βρίσκονται στό ξεκίνημα
τῆς ζωῆς τους, καί ἐπιθυμοῦν τήν διάκριση καί τήν ἐπιτυχία. Ὁ πρῶτος
μεγάλος ποδοσφαιριστής ὁ Johan Cruyff, ἦταν πολύ σπουδαῖος
παίκτης τῆς Ἐθνικῆς Ὀλλανδίας καί τοῦ Ἄγιαξ. Μετά τά 40 του ἔγινε
ἕνας ἐξαιρετικός προπονητής. Σήμερα 64 ἐτῶν πλέον, παραμένει
ἕνας ἰδιαίτερα πολυάσχολος ἄνθρωπος μέ μιά φιλοσοφημένη στάση
ἀπέναντι στήν ζωή. Στήν ἐρώτηση τοῦ δημοσιογράφου: «Ἄν εἴχατε
τή δυνατότητα νά στήσετε μιά φανταστική ὁμάδα, ποιοί μύθοι τοῦ
ποδοσφαίρου σήμερα θά τήν ἀποτελοῦσαν;» ἀπάντησε: «Τό νά
μαζέψεις τά μεγαλύτερα ὀνόματα τοῦ ποδοσφαίρου δέν θά ἦταν
ἀρκετό γιά νά δημιουργήσεις τήν καλύτερη ὁμάδα τοῦ κόσμου.
Αὐτό πού μετράει σέ μιά ὁμάδα εἶναι νά μπορεῖ ὁ ἕνας παίκτης
νά συμπληρώνει τόν ἄλλο, νά ὑπάρχει συνοχή ἀνάμεσα στούς
παῖκτες... Δέν πρέπει νά ξεχνᾶμε ὅτι ὁ καλός παίκτης ἔχει ἀνάγκη
κάποιον ἄλλο καλό παίκτη γιά νά λάμψει, γιά νά ἀποδώσει... Ἐγώ
χωρίς τόν Χούλσοφ ἤ τόν Νέσκενς δέν θά ἦμουν ὁ Κρόϊφ πού ἐσεῖς
ἀγαπήσατε».
Ἕνας πολύ μεγάλος παίκτης μέ τεράστιο ταλέντο κάνει λόγο
γιά τήν ἀνάγκη τῆς συνεργασίας καί τῆς ἀλληλοσυμπλήρωσης στά
πλαίσια τῆς ὁμάδας. Ἐξαίρει καί ὑπογραμμίζει τήν συμβολή τῶν
συμπαικτῶν – συναδέλφων του ὡς βασικό παράγοντα – αἴτιο τῆς
δικῆς του καλῆς ἀπόδοσης. Δέν ἀραδιάζει ὀνόματα μεγάλων παικτῶν
– μύθων τοῦ ποδοσφαίρου ἀλλά τονίζει τήν ἀνάγκη τῆς συνοχῆς
στήν ὁμάδα. Πρόκειται γιά ἀπάντηση πού μόνο ἕνας πραγματικά
μεγάλος παίκτης θά μποροῦσε νά δώσει.
Σέ ἄλλη ἐρώτηση σχετικά μέ τήν ἐπιτυχία καί τίς προϋποθέσεις
πού ἀπαιτοῦνται προκειμένου νά πετύχει κανείς στήν ζωή του,
ἀπάντησε: «Μά ἡ ἐπιτυχία δέν εἶναι παρά τό ἀποτέλεσμα τῆς

Η
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ἀξιοποίησης τῶν ὅποιων δυνατοτήτων μας. Γιά μένα οἱ πραγματικά
ἀποτυχημένοι αὐτοῦ τοῦ κόσμου χωρίζονται σέ δύο κατηγορίες: Σέ
αὐτούς πού πίστεψαν ὅτι μποροῦν νά κάνουν περισσότερα ἀπό τίς
δυνατότητές τους, καί σέ αὐτούς πού δέν πίστεψαν στίς δυνατότητές
τους καθόλου. Τό μέτρο τῆς ἐπιτυχίας ἔχει νά κάνει μέ τίς δυνατότητές
μας. Βέβαια ζοῦμε σέ μιά ἐποχή πού μᾶς ὁδηγεῖ νά βάζουμε
στοιχήματα, τά ὁποῖα συχνά δέν μποροῦμε νά ἱκανοποίησουμε...
Δυστυχῶς αὐτό εἶναι ἕνα πρόβλημα. Δέν εἴμαστε εὐτυχεῖς μέ αὐτό
πού μποροῦμε νά κάνουμε ἐμεῖς, ἀλλά μόνο ἄν καταφέρουμε νά
κάνουμε αὐτό πού κάνει καί ὁ διπλανός μας. Μετρᾶμε τήν ἐπιτυχία
μας συγκρίνοντάς τη μέ τήν ἐπιτυχία τοῦ ἄλλου. Δέν μᾶς φτάνει
πού ζοῦμε ἄνετα οἰκονομικά, θέλουμε νά ἔχουμε περισσότερα, ὅσα
ἔχει καί ὁ ἀπέναντι. Αὐτό ἀρρωσταίνει τήν ψυχή μας καί μᾶς κάνει
δυστυχεῖς».
Γιά τόν Κρόϊφ, λοιπόν, ἡ ἐπιτυχία προϋποθέτει τήν αὐτογνωσία
καί τήν ἐπίγνωση τῶν ὁρίων καί τῶν δυνατοτήτων μας. Καί ἡ
ὑπερτίμηση ἀλλά καί ἡ ὑποτίμηση τοῦ ἑαυτοῦ μας ἐμποδίζουν τήν
πρόοδό μας, μᾶς καθηλώνουν καί δυσκολεύουν τήν πορεία μας πρός
τά ἐμπρός. Μέ τήν στάση μας αὐτή, δημιουργοῦμε ἕναν φανταστικό
κόσμο πού ὑπάρχει μόνο μέσα στό μυαλό μας, καί πού δέν ἔχει καμιά
σχέση μέ τήν πραγματικότητα. Τό νά συγκρίνουμε τούς ἑαυτούς μας
μέ τούς ἄλλους καί νά τούς ζηλεύουμε ἀγνοῶντας τίς διαφορετικές
προϋποθέσεις καί δυνατότητες τοῦ καθενός εἶναι ἀφροσύνη καί
ἀρρώστια καί μᾶς καθιστᾶ δυστυχεῖς.
Ὁ δεύτερος μεγάλος ποδοσφαιριστής, ὁ Franz Beckenbauer
θεωρεῖται ὁ πιό ἐπιθετικός παίκτης πού γνώρισε ποτέ τό ποδόσφαιρο
καί συγκαταλέγεται ἀνάμεσα στούς καλύτερους παῖκτες ὅλων τῶν
ἐποχῶν. 67 ἐτῶν σήμερα σέ ἐρώτηση δημοσιογράφου ποιό κατά τήν
γνώμη του ὑπῆρξε τό μεγαλύτερο προσόν του ἀπάντησε: «Ὅλα μου τά
ἐλαττώματα. Ἔμαθα νά χειρίζομαι τά ἐλαττώματά μου. Πιστεύω ὅτι
τά ἐλαττώματά μας, ἄν καταφέρουμε καί τά κάνουμε πλεονεκτήματα,
λάμπουν πολύ περισσότερο ἀπό τά ἴδια τά πλεονεκτήματα. Κι
αὐτό γιατί λάμπει περισσότερο ὅ,τι περιέχει κόπο, πόνο, δουλειά,
ἐφευρετικότητα. Εἶναι πιό μεγάλης ἀξίας ὁ ἱδρώτας ἑνός ἀνθρώπου
πού ξεπερνᾶ ἕνα ἀνυπέρβλητο ἐμπόδιο ἀπό αὐτόν πού ἁπλῶς τρέχει
σέ ἕναν ἡλεκτρικό διάδρομο γιά νά ξεμουδιάσει. Γιά νά ξεπεράσουμε
ἕνα μειονέκτημά μας καταβάλλουμε πολύ περισσότερη προσπάθεια.
Ἐπίσης τά πλεονεκτήματά μας μᾶς ἡσυχάζουν. Γενικῶς οἱ εὐκολίες
σκοτώνουν τή διάθεσή μας γιά δουλειά, μᾶς ἐφησυχάζουν».
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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«Ἄρα ἐσεῖς δέν πιστεύετε στό ταλέντο...», σχολιάζει ὁ δημο
σιογράφος.
«Πιστεύω στό μοναδικό ταλέντο» ἀπαντᾶ ὁ Μπεκενμπάουερ
«πού ἔχουν κάποιοι ἄνθρωποι νά κάνουν τό μειονέκτημά τους
πλεονέκτημα. Αὐτό γιά μένα εἶναι τό ταλέντο».
«Γεννιόμαστε μέ αὐτό τό ταλέντο;» ρωτᾶ πάλι ὁ δημοσιογράφος.
Γιά νά πάρει τήν ἀπάντηση: «Ὄχι, γεννιόμαστε γιά νά δουλεύουμε.
Γιά μένα οἱ ἄνθρωποι πού δέν δουλεύουν ἔχουν πάντα προβλήματα
μέ τήν ψυχή τους».
Βλέπουμε λοιπόν ὅτι ὁ Μπεκενμπάουερ ἀπό τήν πλευρά του
τονίζει τήν ἀξία τῆς ἐργασίας κυρίως πάνω στά μειονεκτήματά
μας. Ἀντί νά μελαγχολεῖ κανείς ἤ νά ἀπογοητεύεται λόγω τῶν
μειονεκτημάτων του, μπορεῖ νά ἐργαστεῖ καί νά κοπιάσει, ὥστε τά
μειονεκτήματα νά τά μετατρέψει σέ πλεονεκτήματα. Μᾶς θυμίζει ἡ
τοποθέτηση αὐτή τήν διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας
μας ὅτι ἔχει μεγάλο μισθό ὁ Χριστιανός πού ἀγωνίζεται ἐνάντια στά
πάθη του καί τίς ἀδυναμίες του καί ὄχι αὐτός πού ἐπαναπαύεται στίς
ὅποιες ἀρετές του.
Ἄρα, λοιπόν, αὐτογνωσία, ἐργασία καί συνεργασία, ἐπίγνωση
καί σκληρή δουλειά ἀποτελοῦν βασικές προϋποθέσεις σύμφωνα μέ
τούς δύο μεγάλους ποδοσφαιριστές μας, ὥστε νά πετύχει κανείς στήν
ἐργασία του καί στήν ζωή του. Αὐτό τό μήνυμα εἶναι πολύ σημαντικό
ἰδιαίτερα στήν ἐποχή μας, πού μέ πολλούς τρόπους βομβαρδίζει τούς
νέους μας μέ τήν ἀντίληψη, ὅτι μποροῦν νά πετύχουν τά πάντα χωρίς
κόπο καί ἱδρώτα.
Ἔτσι καταλήγουμε νά ἔχουμε μιά κοινωνία μέ πολῖτες πού
μόνο ἀπαιτοῦν χωρίς ποτέ νά δουλεύουν. Πού μόνο διεκδικοῦν τά
δικαιώματά τους χωρίς ποτέ νά ἐκπληρώνουν τίς ὑποχρεώσεις τους.
Κρόϊφ καί Μπεκενμπάουερ μᾶς ὑπογραμμίζουν μιά μεγάλη ἀλήθεια.
Ὅτι δέν ἀρκεῖ ἡ καλή φυσική κατάσταση καί τό ταλέντο. Χρειάζεται
καί θέληση, καί ἐργατικότητα, καί σοβαρή σκέψη μέ αὐτογνωσία.
Μόνο τότε, ἡ ὅποια ἐπιτυχία, δέν εἶναι μόνο γιά μιά στιγμή, ἀλλά γιά
ὅλη μας τήν ζωή.
						

π. Πασχάλης Γρίβας
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Ναί στίς Πανηγύρεις, ὄχι στά πανηγύρια!
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λοι περιμένουμε τίς καλοκαιρινές διακοπές ἤ τήν ἄδεια, γιά νά
ἀνακουφισθοῦμε λίγο ἀπό τήν κούραση τῆς ἐργασίας καί τήν πλήξη
τῆς καθημερινότητας. Ὅσο περνοῦν τά χρόνια, τόσο αὐξάνεται αὐτή ἡ
ἀνάγκη. Καί λέγοντας «ὅσο περνοῦν τά χρόνια» ἐννοοῦμε καί τά χρόνια
τῆς ἡλικίας τοῦ καθενός, ἀλλά καί τά χρόνια τῆς ἀνθρωπότητας συνολικά.
Ἡ ἁμαρτία, τά χαλαρά ἤθη καί ὁ ἀφύσικος καί ἀπάνθρωπος σύγχρονος
τρόπος ζωῆς, ὁ ὁποῖος ἔχει καταντήσει τόν ἄνθρωπον ἀπό βασιλέα τῆς
κτίσεως σέ δοῦλο τῶν κατακτήσεων καί κατασκευασμάτων του, μᾶς ἔχει
γίνει ἀσήκωτο βάρος. Γι’ αὐτό καί αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη διακοπῶν
πολύ περισσότερο ἀπό παλαιότερες γενεές, ἀλλά καί πολύ περισσότερο
ἀπ’ ὅτι τήν αἰσθανόμασταν ἐμεῖς οἱ ἴδιοι πρίν μερικά χρόνια.
Ἐνῶ περιμένουμε τήν διαφορετική ζωή χωρίς τό ἄγχος καί τίς πιέσεις
τῆς καθημερινότητας, συνήθως δέν ἔχουμε τά ἀναμενόμενα ἀποτελέσματα,
ἀλλά ἁπλῶς μιά μετατόπιση τῆς συνηθισμένης “κακῆς” ζωῆς σέ ἕνα πιό
εὐχάριστο τόπο. Πολλές φορές παραχαλαρώνουμε μέ ἀποτέλεσμα νά
χαλᾶμε τίς ἀρχές μας, καί ἀντί νά ὠφεληθοῦμε, βλαπτόμαστε.
Ὁ Χριστός χρησιμοποιεῖ πλῆθος εἰκόνων, βγαλμένες ἀπό τήν καθη
μερινή ζωή τῶν γεωργῶν, ψαράδων καί ποιμένων. Βλέποντας ἀπό κοντά
αὐτές τίς εἰκόνες, τό πιό φυσικό εἶναι νά θυμόμαστε τά λόγια τοῦ Χριστοῦ
καί νά ἔρθουμε πιό κοντά Του: «Ἐγώ εἰμι ὁ Ποιμήν ὁ καλός», «Ἐγώ εἰμι ἡ
Ἄμπελος ἡ ἀληθινή».
Ἐπειδή οἱ εἰκόνες αὐτές μᾶς ἔχουν γίνει ξένες, καί ἐπειδή τίς
ποιμενικές καί ἀγροτικές ἐργασίες τίς ἀφήσαμε στά χέρια ξένων, γι’
αὐτό καί τά λόγια τοῦ Χριστοῦ μᾶς ἔγιναν ξένα. Δυστυχῶς, ὅπως γίνεται ἡ
μετάδοση συνηθειῶν στίς διεθνεῖς σχέσεις, ἔτσι γίνεται καί στό ἐσωτερικό
τῆς χώρας. Μέ ἕνα λόγο: Δεχόμαστε καί υἱοθετοῦμε τά κακά τοῦ ἄλλου,
ἀπορρίπτουμε τά καλά του, καί ξεχνᾶμε ἀκόμα καί τά καλά μας.
Κάποτε ὁ Θεός μᾶς ἧταν ἀπαραίτητος, δέν κάναμε βῆμα χωρίς τήν
εὐλογία Του. Ὁ Χριστός μᾶς ξεκαθαρίζει τά πράγματα καί μᾶς καλεῖ νά
ἑνωθοῦμε μαζί Του: «Μείνατε ἐν ἐμοί κἀγώ ἐν ὑμῖν. Καθώς τό κλῆμα
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οὐ δύναται καρπόν φέρειν ἀφ’
ἑαυτοῦ, ἐάν μή μείνη ἐν τῆ ἀμπέλῳ,
οὕτω οὐδέ ὑμεῖς, ἐάν μή ἐν ἐμοί
μείνητε. Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος,
ὑμεῖς τά κλήματα. Ὁ μένων ἐν ἐμοί
κἀγώ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπόν
πολύν, ὅτι χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε
ποιεῖν οὐδέν. Ἐάν μή τις μείνη ἐν
ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τό κλῆμα καί
ἐξηράνθη, καί συνάγουσιν αὐτά
καί εἰς τό πῦρ βάλλουσι, καί καίεται» (Ἰωάν. ιε’ 4-6).
Τό Εὐχολόγιον τῆς Ἐκκλησίας μας ἀποδεικνύει τό πόσο εἶχε
διαποτισθῆ ἡ καθημερινή ζωή καί δραστηριότητα τῶν ἀνθρώπων ἀπό τήν
ἀνάγκη τῆς Εὐλογίας: Εὐχή ἐπί εὐλογήσει σπόρου, Εὐχή εἰς τό εὐλογῆσαι
ἅλωνα, Εὐχή εἰς φύτευμα ἀμπελῶνος, Εὐχή ἐπί τρυγῆς ἀμπέλου, Ευχή ἐπί
εὐλογήσεως οἴνου, Εὐχή εἰς τό ευλογῆσαι ποίμνην, γιά νά ἀναφέρουμε
μόνο μερικές. Καί σέ κάθε Ἱ. Ἀκολουθία δεόμαστε ὑπέρ εὐκρασίας ἀέρων,
εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς καί καιρῶν εἰρηνικῶν.
Δυστυχῶς αὐτή ἡ πίστη καί κατά συνέπειαν αὐτή ἡ γεμάτη εὐλογιῶν
ζωή, σέ μεγάλο βαθμό ἀπουσιάζουν ἀπό τά χωριά μας. Οἱ ἄνθρωποι
ἔχουν γίνει ἄσχετοι μέ τόν Χριστό καί μέ τήν ἐργασία τους. Ἔχουν
παραδοθῆ στά χέρια τῶν “εἰδικῶν”, τούς ὁποίους βλέπουν σάν μάγους
πού θά τούς φτιάξουν τά κατάλληλα φάρμακα, καί τῶν ξένων ἐργατῶν, οἱ
ὁποῖοι ζοῦν κάτω ἀπό ἄθλιες συνθῆκες σάν νά ἦσαν οἱ νέοι σκλάβοι, μέ
τή διαφορά ὅτι οἱ παλαιοί σκλάβοι, ὅπως τούς ξέρουμε ἀπό τήν ἱστορία,
ἐπιστρατεύτηκαν νά καλλιεργήσουν τίς τεράστιες φυτεῖες καί ἐκτάσεις τῶν
μεγαλογαιοκτημόνων, ἐνῶ σήμερα ὁ καθένας ἔχει καί ἀπό δύο - τρεῖς
σκλάβους γιά τά 10 - 20 στρέμματά του, ἐπειδή τά “μανάρια” του κάθονται
καί τριγυρνοῦν ἄνεργα καί ἄσκοπα στά ἀστικά κέντρα.
Ἡ θρησκευτικότητα τέτοιων ἀνθρώπων βρίσκεται σέ ἄλλες σφαῖρες,
ἐκτός αὐτῆς τῆς ζωῆς. Γι’ αὐτό καί τόν Ἱερέα δἐν τόν θεωροῦν πιά διδάσκαλο
καί πατέρα, ἀλλά ὑπάλληλό τους, γιά νά τούς κάνη καμιά ἰδιωτική
λειτουργία καί κυρίως τίς κηδεῖες καί τά μνημόσυνα τῶν δικῶν τους. Ἄρα
καί τόν Θεόν, ἀπό Θεόν ζώντων τόν ὑποβίβασαν σέ Θεόν νεκρῶν!
Καί τώρα ἔρχεται ἡ σειρά μας. Ἐμεῖς οἱ κάτοικοι τῶν πόλεων, πού
περιμένουμε τόσο πολύ τήν ἄδειά μας γιά νά ζήσουμε γιά λίγο μιά πιό
φυσιολογική ζωή, τί κάνουμε; Προσαρμοζόμαστε στά δεδομένα αὐτά πού
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περιγράψαμε παραπάνω, σάν νά μή εἴχαμε ἀκούσει ποτέ κάτι ἄλλο. Ἀπό τήν
πνευματικότητά μας δέν μεταφέρουμε τίποτα στό χωριό, ἀλλά τή βάζουμε
γιά ἕνα-δύο μῆνες στό ψυγεῖο. Τίς ἐργασίες μας τίς ἀναθέτουμε κι ἐμεῖς
στόν τάδε Ἀλβανό καί στόν τάδε Πακιστανό, ἀφοῦ ὅλοι ἔτσι κάνουν.
Ἔρχεται ἑορτή καί βρίσκουμε κλειστή τήν Ἐκκλησία. Τί νά κάνουμε;
Δέν βαριέσαι! Περνᾶμε κι ἐμεῖς τήν ὥρα μας στήν καφετέρια ἤ πηγαίνουμε
στό πανηγύρι τοῦ διπλανοῦ χωριοῦ. Καί ἐκεῖ συναντοῦμε τό ἴδιο χάλι.
Ἑορτάζει ἡ Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ: 50 εἶναι μέσα, 300 ἀπ’ ἔξω. Τελικά
δεχόμαστε ὅτι εἴμαστε γιά τά πανηγύρια; Ἄν ναί, δέν θά ἀργήσουμε
πανηγυρίζοντας νά πέσουμε στόν γκρεμό σάν τά γουρούνια τῆς Εὐαγγελικῆς
περικοπῆς.
Ἄν ὅμως ὄχι, πρέπει νά ἐκμεταλλευθοῦμε τό φετινό καλοκαίρι.
Ὅλοι μαζί, ὁ ἕνας βοηθός τοῦ ἄλλου νά ἀλλάξουμε τούς ἑαυτούς μας
καί τόν τόπο μας. Ἡ συρροή πλήθους στά ἀστικά κέντρα εἶναι δεῖγμα
τριτοκοσμικῆς χώρας. Ὁ ἄνθρωπος ἀποκομμένος ἀπό τήν ἀπασχόληση μέ
τή γῆ ἀρρωσταίνει ψυχικά, ἀλλά καί ὁ προσκολλημένος στή γῆ πεθαίνει
πνευματικά.
Ἔχουμε ἀνάγκη ὁ ἕνας τόν ἄλλον, καί ὅλοι τίς πρεσβεῖες τῶν Ἁγίων
μας. Νά ἐκμεταλλευτοῦμε, λοιπόν, τό πιό χαλαρό μας πρόγραμμα γιά
νά πλησιάσουμε τήν Ἐκκλησία καί τούς συνανθρώπους μας, ὥστε νά
ἀλληλοδιδαχθοῦμε. Ἔχουμε νά μάθουμε πολλά καί ἀπό τόν πλέον ἀγράμματο
τσοπάνη. Ἀλλά ἔχουμε καί τήν ὑποχρέωση νά μεταδώσουμε τίς καλές
συνήθειες ὡς πρός θέματα Ἐκκλησιασμοῦ, πνευματικοῦ προγράμματος,
νηστειῶν κ. ἄ. στούς πολλές φορές ἀκατήχητους συνανθρώπους μας. Καί
ἄν χρειασθῆ, ἄς πιέσουμε καί λίγο τούς ἱερεῖς, τό περιμένουν. Πολλοί
θέλουν νά γίνουν σωστοί ἐφημέριοι, ἀλλά ὑποχώρησαν στίς ἀντιδράσεις
τῶν χωρικῶν.
Αὐτό πού πρέπει πάση θυσία νά σταματήση εἶναι τά φαγοπότια κατά
τίς παραμονές τῆς πανηγύρεως τοῦ κάθε ἱεροῦ Ναοῦ. Τό φαινόμενο νά
ξεκινᾶ τό πανηγύρι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου μέσα στήν νηστεία μέ
ψητά, κλαρίνα καί τελευταῖα καί με στρηπτίζ(!) εἶναι ὑψίστη ὕβρις πρός τήν
Μητέρα ὅλων μας, ἡ ὁποία εἶναι - ἰδιαίτερα στά χαλεπά χρόνια τά ὁποῖα
διανύουμε - ἡ μόνη ἐλπίς τῶν Χριστιανῶν.
Στά χέρια μας εἶναι νά ξαναζωντανέψη ἡ Ἑλληνική ὕπαιθρος, γιά
νά ἔχουν τά παιδιά καί ἐγγόνια μας ἕναν τόπο νά ζοῦν ἀξιοπρεπῶς καί
πνευματικά. Ἡ ἀρχή εἶναι δύσκολη, μετά, τό ἕνα καλό θά φέρει τό ἄλλο.
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π. Γεώργιος Χάας

ΜΝΗΜΗ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ (ΒΟΪΝΟ –ΓΙΑΣΕΝΙΕΤΣΚΙ)
Ἀρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως καί Κριμαίας

«Μᾶς ἔχουν δοθεῖ δύο βασικές ἐντολές, οἱ ὁποῖες στά μάτια τοῦ Θεοῦ εἶναι μία καί
ἀδιαίρετη: νά ἀγαπᾶμε τό Θεό καί τόν πλησίον μας. Στό πρόσωπο τοῦ κάθε ἀσθενῆ
ἐπισκεπτόμαστε καί θεραπεύουμε τόν Κύριό μας». (Ἀρχιεπίσκοπος Λουκᾶς.)

Ἅγιος Λουκᾶς ἐκοιμήθη στίς 11 Ἰουνίου 1961 καί ἑορτάζεται μέ τό νέο
ἡμερολόγιο.
Πρίν ἀπό 10 χρόνια, σέ μία προσκυνηματική ἐκδρομή στήν Κριμαία,
βρέθηκα στόν ἑορτασμό τῆς κοιμήσεως τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ. Μοῦ ἔκανε
ἐντύπωση τό μεγάλο πλῆθος τῶν πιστῶν πού εἶχε γεμίσει τήν ἐκκλησία μέσα
καί ἔξω καί ἡ κατάνυξη μέ τήν ὁποία παρακολουθοῦσαν τή Λειτουργία. Ἔψαξα
καί βρῆκα ὅ,τι βιβλία εἶχαν γραφεῖ γιά τό βίο του. Γιά τήν ἁγιότητά του ἔχουν
γραφεῖ πολλά βιβλία. Ἐδῶ θά ἀναφερθοῦμε κυρίως στήν ἰατρική του ἰδιότητα
καί στήν συμβολή του στήν πρόοδο τῆς ἰατρικῆς πού τόν ὁδήγησε ἡ ἀγάπη
του γιά τόν πάσχοντα ἄνθρωπο.
Στήν αὐτοβιογραφία του ἀναφέρει ὅτι ἀπό τήν παιδική του ἡλικία
ἐκδήλωσε τήν ἱκανότητα καί τήν τάση πρός τή ζωγραφική. Γιά τή δυσκολία
ἐπιλογῆς τοῦ ἐπαγγέλματός του γράφει: «Ἡ τάση μου γιά τή ζωγραφική ἦταν
τόσο δυνατή, πού μετά τό Γυμνάσιο ἀποφάσισα νά κάνω τήν ἐγγραφή μου στήν
Ἀκαδημία τεχνῶν τῆς Πετρούπολης. Ἀλλά τήν ὥρα τῶν ἐξετάσεων σκέφτηκα
ἄν εἶναι σωστός ὁ δρόμος τῆς ζωῆς πού διαλέγω. Ὁ προσωρινός δισταγμός
μου τελείωσε, ὅταν κατάλαβα ὅτι δέν ἔχω τό δικαίωμα νά ἀσχοληθῶ μέ αὐτό
πού μοῦ ἀρέσει, καί ὅτι εἶμαι ὑποχρεωμένος νά κάνω αὐτό πού εἶναι χρήσιμο
γιά τούς ἀνθρώπους πού ὑποφέρουν. Σπούδασα τήν ἰατρική μέ μόνο σκοπό
νά εἶμαι ὅλη μου τή ζωή ἐπαρχιακός γιατρός (δημογιατρός) γιά νά βοηθῶ
τούς ἁπλούς ἀνθρώπους».
Στήν Αὐτοβιογραφία του διάβασα γιά τό βραβευμένο βιβλίο του
«Δοκίμια γιά τή Χειρουργική τῶν πυογόνων λοιμώξεων». Ἔψαξα νά τό βρῶ
γιατί μέ ἐνδιέφερε γιά τήν ἐργασία μου, ἀλλά δέν στάθηκε δυνατό. Ρώτησα
τόν Ἀρχιμανδρίτη π. Νεκτάριο Ἀντωνόπουλο, μοῦ ἀπάντησε ὅτι τό ἔχει καί
μοῦ ζήτησε νά τό μεταφράσω. Ἔνοιωσα ὅτι εἶναι πάνω ἀπό τίς δυνάμεις μου,
γιατί ἡ ἰατρική ἦταν πρίν ἀπό σχεδόν ἑκατό χρόνια, ἀλλά καί ἡ γλώσσα ἦταν
ἐπίσης παλαιά. Παρ’ ὅλα αὐτά δέχθηκα νά προσπαθήσω.
Παρασύρθηκα τόσο πολύ ἀπό τό περιεχόμενο πού ἐγκατέλειψα ἄλλες
ὑποχρεώσεις καί ἀφοσιώθηκα στή μετάφραση. Αὐτό πού μοῦ ἔκανε ἐντύπωση
εἶναι ἡ λεπτότητα τῆς περιγραφῆς τῶν ἰατρικῶν ἱστορικῶν καί ἡ ἀγάπη του
γιά τόν πάσχοντα ἄνθρωπο πού εἶναι διάχυτη σέ ὅλα τά ἱστορικά. Ἔλεγε
στούς γιατρούς βοηθούς του: «Γιά τό Χειρουργό δέν πρέπει νά ὑπάρχουν
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«περιστατικά», ἀλλά μόνο ὁ ζωντανός πάσχων ἄνθρωπος». Τούς μάθαινε τήν
ἀνθρωπιστική Χειρουργική, ὅπως ἀναφέρει ἡ Χειρουργός μαθήτριά του Β.Ν.
Ζινόβιεβα.
Ὅπως ἦταν ἐπιμελής καί ἀκούραστος ἀφοσιώθηκε μέ πάθος στήν
ἔρευνα γιά τήν ἀνακάλυψη νέων μεθόδων γιά τήν ἀνακούφιση τῶν ἀσθενῶν.
Ἀξιοσημείωτη εἶναι ἡ συμβολή του στήν ἀνάπτυξη τῆς ἀναισθησίας. Τήν
ἐποχή ἐκείνη ἡ ἀναισθησιολογία δέν ἦταν αὐτόνομη εἰδικότητα. Ὀπαδός
τῆς μελλοντικῆς αὐτῆς εἰδικότητας ἔγινε ὁ δημογιατρός Γιασενιέτσκι. Οἱ
δημογιατροί καί οἱ βοηθοί τους ἀναγκαζόταν νά μάθουν τήν τέχνη τῆς
νάρκωσης ἀπό προσωπική ἐμπειρία, μέ συνεπακόλουθα λάθη καί ὀδυνηρές
συνέπειες.
Αὐτό ἀφοροῦσε τή γενική νάρκωση πού γινόταν μέ πρωτόγονα μέσα.
Σκέφτηκε ὅτι γιά μία τοπική Χειρουργική ἐπέμβαση δέν χρειάζεται ἡ γενική,
ἀλλά τοπική ἀναισθησία, ἡ ὁποία γινόταν περιμετρικά τοῦ πάσχοντος σημείου
μέ ἐμποτισμό τοῦ ἀναισθητικοῦ. Δέν εἶχε ὅμως πάντοτε ἀποτέ-λεσμα. Τήν
ἐποχή ἐκείνη κυκλοφόρησε στά Γερμανικά τό πρῶτο βιβλίο γιά τήν τοπική
ἀναισθησία τοῦ Καθηγητοῦ Χ. Μπράουν πού ἐκδόθηκε τό 1905. Γράφει ὁ
ἴδιος: «Μέ ἀπληστία διάβασα τό βιβλίο καί ἀπό αὐτό ἔμαθα γιά πρώτη φορά
γιά τήν περιοχική ἀναισθησία καί ἔβαλα στόχο νά ἀσχοληθῶ μέ τή διερεύνηση
νέων μεθόδων της».
Ὁ δημογιατρός Γιασενιέτσκι μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ἕνας ἀπό τούς
πρωτοπόρους στό πεδίο ἐφαρμογῆς τῆς τοπικῆς (περιοχικῆς) ἀναισθησίας,
γιατί μετά ἀπό ἐπίμονες ἔρευνες ἀνέπτυξε τήν περιοχική ἀναισθησία σέ
μεγάλο βαθμό. Θά ἀναφερθοῦμε ἐνδεικτικά σέ μερικές ἀπό τίς ἀνακαλύψεις
του.
Ἀνακάλυψε τήν περιοχική ἀναισθησία τοῦ 2ου κλάδου τοῦ τριδύμου
νεύρου στήν ἔξοδό του ἀπό τό κρανίο στό Στρογγύλο τρῆμα, μελετῶντας
300 κρανία. Ἀκόμη καί σήμερα ἡ μέθοδος αὐτή φέρει τό ὄνομά του.
Βελτίωσε τή μέθοδο στελεχιαίας ἀναισθησίας τοῦ Κάτω Φατνιακοῦ
νεύρου, ἀλλάζοντας τή φορά τῆς σύριγγας ἀπό αὐτή τοῦ Χ. Μπράουν, ἐπειδή
κατεῖχε τέλεια τήν ἀνατομία πού ἦταν τό ἀντικείμενο πού μελέτησε πολύ
σχολαστικά. Μέχρι σήμερα οἱ ὀδοντίατροι χρησιμοποιοῦν αὐτή τή μέθοδο.
Ἀνακάλυψε ἐπίσης τήν περιοχική ἀναισθησία τοῦ Ἰσχιακοῦ νεύρου, ἐνῶ
ὁ καθηγητής Χ. Μπράουν ἔγραφε ὅτι εἶναι σχεδόν ἀδύνατη.
Ἐπίσης τή μέθοδο ἀπολίνωσης τῶν ἀγγείων στήν περίπτωση ἀφαί
ρεσης τοῦ σπληνός. Πρίν ὁ ἀσθενής μποροῦσε νά χάσει τή ζωή του ἀπό
αἱμορραγία.
Στόν πόλεμο τοῦ 1943 συνέβαλε στή σημαντική μείωση τῶν ἀκρω
τηριασμένων ἀναπήρων μέ τή μέθοδό του «Ἐπιβραδυμένες ἐκτομές».
Ἀνακάλυψε καινούρια, σωτήρια γιά τή ζωή τῶν ἀσθενῶν μέθοδο, σέ
περιπτώσεις λοίμωξης τῆς κατ΄ ἰσχίον ἀρθρώσεως. Αὐτή ἡ μέθοδος συμπερι
λαμβάνεται μεταξύ τῶν θησαυρῶν τῶν ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων.
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Ἀξιοσημείωτες εἶναι οἱ ἐπεμβάσεις πού ἔκανε σέ πολύ ἀντίξοες συνθῆκες.
Παράδειγμα, οἱ ἀσθενεῖς ἀπό τράχωμα (μολυσματική νόσος τῶν ματιῶν) πού
ὁδηγοῦσε σέ τύφλωση ὁλόκληρα χωριά. Ἐπανέφερε τήν ὄρασή τους, ἐνῶ οἱ
ἐπεμβάσεις γινόταν σέ πρωτόγονες συνθῆκες στά χωριά τῆς Σιβηρίας, ὅπου
βρισκόταν ἐξόριστος. Ἀξίζει νά ἀναφέρουμε χειρουργική ἐπέμβαση κοιλίας
πού ἔκανε σέ ἕνα ἀπομακρυσμένο χωριό τῆς Σιβηρίας, ὅπου τόν εἶχαν ἐξορίσει
σέ μία ἴσμπα (χωριάτικο σπίτι), τό ὁποῖο ἦταν σχεδόν πάντα σκεπασμένο μέσα
καί ἔξω ἀπό πάγο. Χειρούργησε χωρίς βοηθό, μέ ἕνα σπαστό μαχαίρι (σουγιά)
ἀντί γιά νυστέρι, ἕνα ψαλίδι οἰκιακῆς χρήσεως καί, ἀντί γιά χειρουργικό
ράμμα, τρίχες ἀπό γυναικεῖα μαλλιά. Ὅμως ἡ ἐπέμβαση πέτυχε καί τό τραῦμα
δέν διαπυήθηκε. Ὅλες τίς ἐπεμβάσεις τίς ἔκανε δωρεάν.
Κάτι πού πρέπει νά ἐπισημάνουμε εἶναι, ὅτι ἦταν ἀπό τούς ἐλάχιστους
ἐρευνητές πού δέν ἔκρυβε τά λάθη του ἀπό τούς μαθητές καί βοηθούς του,
ἀλλά τά χρησιμοποιοῦσε, ἀκόμη καί στίς μονογραφίες του, γιά τό ὄφελος
πού μποροῦσε νά ἀποκομίσει ὁ γιατρός, χωρίς νά φοβᾶται μήπως χάσει τό
ἐπιστημονικό του κῦρος. Θεωροῦσε ὅτι ἦταν ὁ μοναδικός τρόπος γιά νά
προλάβουν ἄλλοι γιατροί παρόμοιες παραλείψεις. Ὁ ἴδιος ἦταν παράδειγμα
αὐτοδίδακτου Χειρουργοῦ σέ πολλούς τομεῖς.
Ἴσως μερικοί νά σκεφτοῦν ὅτι σήμερα, μέ τή χρήση τῶν ἀντιβιοτικῶν
ἔχει ἐλαχιστοποιηθεῖ ὁ κίνδυνος ἀπό τίς πυογόνες λοιμώξεις. Ἡ πείρα μας
στά νοσοκομεῖα ἔχει δείξει ὅτι καί σήμερα ὑπάρχουν ἀσθενεῖς, ἰδίως στά
κατώτερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα πού, εἴτε γιά λόγους οἰκονομικούς
ἤ ἀπό ἄγνοια, ἀφήνουν τόν ἑαυτό τους χωρίς ἰατρική βοήθεια, μέ συνέπεια
βαριές πυώδεις λοιμώξεις πού βάζουν σέ κίνδυνο ἀκόμη καί τή ζωή τους.
Ἑπομένως καί σήμερα οἱ μέθοδοι τοῦ Ἁγίου Λουκᾶ καί Καθηγητοῦ εἶναι
πολύ χρήσιμες σέ κάθε γιατρό καί κυρίως σέ ὅλες τίς Χειρουργικές εἰδικότητες.
Μᾶς διδάσκει ὅτι πολεμῶντας βῆμα-βῆμα τό πύον, αὐτό τό μεγάλο ἐχθρό τοῦ
ἀνθρώπου, ταὐτόχρονα μᾶς διδάσκει –καί πάλι βῆμα-βῆμα– τήν ἀγάπη γιά
τόν ἄνθρωπο καί τό πῶς νά ἐκτελοῦμε τά καθήκοντά μας προσέχοντας τίς
λεπτομέρειες στή φροντίδα τῶν ἀσθενῶν μας, καθώς ἐμπεριέχει ἐξαιρετικές
περιγραφές τῆς κλινικῆς εἰκόνας τῶν πυογόνων λοιμώξεων πού συχνά
ἀντιμετωπίζουν οἱ γιατροί μέχρι σήμερα.
Τό ἀξέχαστο παράδειγμά του καί ἡ ἀπίστευτη αὐταπάρνησή του θά
μείνουν γιά πάντα ἕνα ζωντανό παράδειγμα πρός μίμηση.
							
Ἀνθή Λ. Τσέλιου
		

Χειρουργός- Ὀδοντίατρος
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ΠΕΡΙ ΕΧΘΡΩΝ ΚΑΙ ΨΕΥΔΑΔΕΛΦΩΝ
ἶναι γνωστό σέ ὅλους τό γεγονός ὅτι στίς κρίσιµες στιγµές τῆς ζωῆς
µας, ξυπνοῦν δυνάµεις πού δέν ξέραµε κάν ὅτι τίς εἴχαµε. Ὅσο
πιό δύσκολες οἱ περιστάσεις, τόσο πιό πολλές οἱ ἀφανεῖς δυνάµεις
πού ἔρχονται στήν ἐπιφάνεια γιά νά µᾶς βοηθήσουν νά τά βγάλουµε
πέρα. Κι εἶναι αὐτές οἱ στιγµές κατ’ ἐξοχήν πού φανερώνουν καί
στούς ἄλλους ἀνθρώπους τόν χαρακτῆρα µας.
Τό ἴδιο συµβαίνει καί στή ζωή τῶν λαῶν. Ἰδίως τό δικό µας
ἔθνος ἔχει ἀναδείξει σέ κρίσιµες στιγµές ἕνα πλῆθος ἰδιαίτερα
ὡραίων ἀνθρώπων κι εἶναι τιµή µας νά λέµε ὅτι ἔχουµε τό ἴδιο αἷµα
µ’ αὐτούς.
Ὅπως, ὅµως, ὁ κίνδυνος φανερώνει τίς κρυφές ἀρετές καί τήν
µέχρι τότε ἀφανῆ γενναιότητα, ἔτσι φανερώνει καί τήν κρυφή κακία,
τή µικροπρέπεια καί τή λανθάνουσα προδοσία. Ὅλοι ὅσοι «ἔταξαν
στή ζωή τους νά φυλάττουν Θερµοπῦλες» γνωρίζουν πολύ καλά ὅτι
ὁ Ἐφιάλτης εἶναι κρυµµένος κάπου στά βουνά, περιµένοντας τίς
«προτάσεις» τῶν βαρβάρων!
Ἔχουµε συνηθίσει νά ἀκοῦµε ὅτι ὁ λαός µας εἶναι ἀπό τούς
ἀρχαιότερους τῆς γῆς. Δέν εἶναι βέβαιο, ὅµως, ὅτι συνειδητοποιοῦµε
ὅτι αὐτό σηµαίνει πώς γεράσαµε. Δηλαδή, ἄν µετρηθοῦµε µέ τόν
χρόνο τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, εἴµαστε ἕνας ἡλικιωµένος ἄνθρωπος.
Κι ἀπ’ τούς παπποῦδες καί τίς γιαγιάδες του περιµένει κανείς νά
ἔχουν φιλοσοφήσει τή ζωή, νά εἶναι γεµᾶτοι σοφία καί κατανόηση,
νά ἔχουν σωστή κρίση, νά βλέπουν πιό βαθειά ἀπ’ τήν ἐπιφάνεια καί
νά συµβουλεύουν µέ διάκριση καί γνώση.
Ἔτσι, θά ἔπρεπε νά ξέρουµε πιά τό ποιοί εἴµαστε, τί εἴχαµε, τί
χάσαµε καί γιατί εἴχαµε ὅ,τι εἴχαµε καί χάσαµε ὅ,τι χάσαµε.
Θά ἔπρεπε νά ξέρουµε γιατί διαφέρουµε ἀπό ὅλους τούς ἄλλους
λαούς τῆς γῆς.
Θά ἔπρεπε νά ξέρουµε ὅτι ἡ γῆ πού κατοικοῦµε, µᾶς ἀνήκει.
Εἶναι τό σπίτι µας. Κάποτε εἴχαµε ἕνα µεγάλο, πλούσιο σπίτι. Δικό
µας. Δέν τό κλέψαµε ἀπό κανέναν. Ἀλλά οἱ γείτονες τό ζήλεψαν καί
ἦρθαν νά ἁρπάξουν ὅ,τι µποροῦσαν καί νά µᾶς διώξουν. Καί τώρα οἱ
γείτονες τό ξέρουν ὅτι µένουν σ’ ἕνα κλεµµένο σπίτι. Καί θά ἔπρεπε
νά τό ξέρουµε κι ἐµεῖς.

Ε
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Θά ἔπρεπε νά ξέρουµε ὅτι οἱ λαοί τῆς Δύσης εἶναι ὅλοι καταπα
τητές µιᾶς ξένης γῆς, ἅρπαγες µιᾶς Γνώσης πού δέν πηγάζει ἀπ’
αὐτούς, γι’ αὐτό καί δέν ξέρουν νά τήν διαχειριστοῦν, γι’ αὐτό καί
κατάντησαν τή Γνώση, Τεχνολογία. Τό ὅτι τό κάνουν αὐτό γιά πολλά
χρόνια, δέν τούς καταξιώνει. Τό ὅτι οἱ λευκοί ἄποικοι ἀφάνισαν τούς
λαούς τῆς Ἀµερικῆς –καί ἄλλαξαν ἀκόµη καί τό ὄνοµα τῆς ἠπείρου
κατά τήν εὐχαρίστησή τους– δέν τούς κάνει ἰδιοκτῆτες τῆς γῆς πού
κατοικοῦν. Τό ὅτι θέλουν νά πείσουν τήν οἰκουµένη ὅτι ἡ ζωή τῆς
ἠπείρου ξεκίνησε ἀµέσως µόλις τήν ἀνακάλυψαν αὐτοί, ἄλλο δέν
φανερώνει παρά τήν ἀλαζονεία τους νά θεωροῦν πραγµατικό µόνο
αὐτό πού ξέρουν ἐκεῖνοι! Γεγονός εἶναι ὅτι τή γῆ πού κατοικοῦν τήν
ἔκλεψαν, ἀφοῦ τήν πότισαν µέ τό αἷµα τῶν λαῶν στούς ὁποίους ἀνῆκε.
Κι αὐτό τό ξέρουν. Κι οἱ Ἐρινύες δέν τούς ἀφήνουν νά ἡσυχάσουν. Γι’
αὐτό παριστάνουν τούς ὑπερασπιστές τοῦ δικαίου καί ἀστυνοµεύουν
ὅλον τόν πλανήτη, νοµίζοντας ὅτι ἔτσι θά ἐξιλεωθοῦν.
Τά Γερµανικά καί τά Φράγκικα φῦλα πού τελικά πληµµύρισαν
τά ὅρια τῆς Ρωµαϊκῆς αὐτοκρατορίας καί ἅρπαξαν τά ἐδάφη της,
ἤξεραν ὅτι κατοικοῦν σέ γῆ πού δέν τούς ἀνήκει. Γι’ αὐτό καί δέν
µποροῦν νά ἀνεχτοῦν τό δικόν µας λαό πού τοῦ ἀνήκει κάθε κόκκος
ἅµµου, κάθε χορταράκι, κάθε πετρούλα τῆς ἐλάχιστης γῆς πού τοῦ
ἄφησαν. Γι’ αὐτό καταλαβαίνουν καί συµπαθοῦν καί σπεύδουν νά
ὑπερασπιστοῦν καί κάθε σφετεριστή πού θέλει νά ἁρπάξει κι αὐτός
ὅ,τι µπορεῖ ἀπό µᾶς.
Ἡ Ἀνατολή εἶναι ὁ γείτονας πού θαυµάζει καί ζηλεύει τό σπίτι
µας καί τό κλέβει λίγο-λίγο.
Ἡ Δύση εἶναι ὁ γείτονας πού ζηλεύει τήν πνευµατική δύναµη
καί αὐτάρκεια τοῦ λαοῦ µας καί θέλει νά τά παρουσιάζει δικά της.
Ὁ Βορρᾶς δέν µᾶς συγχωρεῖ τό ὅτι τούς κάναµε ἀνθρώπους
ἀπό ἀγρίµια, τούς µάθαµε νά ζοῦν πολιτισµένα, τούς δώσαµε Πίστη,
Γλῶσσα καί ὀντότητα.
Ὁ Νότος, εὐτυχῶς, ἔχει ὅριο τή θάλασσα.
Κι ἐµεῖς, µέσα στή µέση, ζαλισµένοι, λεηλατηµένοι, ἀποπροσανα
τολισµένοι, ἀλλά καί ὑπεύθυνοι τῆς κατάντιας µας. Γιατί οἱ Ἐφιάλτες
ἔχουν πληθύνει ἀνησυχητικά στό λαό µας. Καί τό πιό ἐπικίνδυνο δεῖγµα
εἶναι –δυστυχῶς– αὐτό τῶν ἀνθρώπων πού θέλουν νά παρουσιάζονται
«θρησκευόµενοι» καί γίνονται αἰτία νά «βλασφηµεῖται τό ὄνοµα τοῦ
Θεοῦ ἐν τοῖς ἔθνεσι» κι οἱ ἄνθρωποι νά τινάζουν τά ροῦχα τους ὅταν
ἀκοῦν «χριστιανός».
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Αὐτοί εἶναι πού, ἐνῶ δέν βλέπουν οὔτε τίς µῦτες τῶν παπουτσιῶν τους, θέλουν νά παρουσιάζονται ὅτι εἶναι φάροι πού φωτί
ζουν καί θέλουν νά ὁδηγοῦν ἀνθρώπους –ποῦ; Στό σκοτάδι τῆς
µικρονοητικότητας καί τῶν ψυχαναγκασµῶν τους.
Αὐτούς ἀπαξιώνει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφοντας: «διά δέ
τούς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκο
πῆσαι τήν ἐλευθερίαν ἡµῶν ἥν ἔχοµεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡµᾶς
καταδουλώσονται». Ἀκόµα καί τόν Ἀπόστολο Παῦλο ἤθελαν νά
«κόψουν καί νά ράψουν» στά µέτρα τους, γι’ αὐτό τόν ἀναγκάζουν νά
διακηρύξει τήν ἄρνησή του νά τούς µοιάσει –εὐτυχῶς γιά µᾶς!...
Στούς ἐχθρούς καί στούς ἀντιπάλους µας µπορεῖ νά ἀποδίδουµε
εὐθῦνες γιά τίς κακές προθέσεις τους. Τί νά ποῦµε ὅµως γι’ αὐτούς
πού τούς «µάρανε» ἡ νοµιµότητα -ὅπως τόν προδότη στρατηγό τοῦ
Δυρραχίου Ἰωάννη Βρανᾶ– καί ὁδήγησαν τούς Νορµανδούς τοῦ
Γουλιέλµου νά καταλάβουν τή Θεσσαλονίκη τό 1185 καί νά σφάξουν
7000 κατοίκους της; Κι αὐτοί γιά τήν πατρίδα τους ἀνησυχοῦσαν
–ὑποτίθεται!
Ἤ, τί νά ποῦµε γιά τούς προδότες Ἀγγέλους πού ἔφεραν τούς
Φράγκους µέσα στήν Πόλη γιά νά τούς βάλουν διαιτητές τῶν µεταξύ
τους διαµαχῶν, µέ ἀποτέλεσµα νά κερδίσουν καί τό δικό τους θάνατο
καί τή διάλυση τῆς αὐτοκρατορίας;
Τί νά ποῦµε γιά τόν Δηµήτριο Παλαιολόγο πού συµµάχησε µέ
τούς Τούρκους γιά νά ἐπιτεθεῖ στούς ἴδιους τούς ἀδερφούς του;
Τί νά ποῦµε γιά ὅλα τά σκοτισµένα µυαλά πού ἐξακολουθοῦν νά
δουλεύουν ἐνάντια σέ κάθε καλό, ἐπιλέγοντας πάντα αὐθόρµητα καί
ἀλάνθαστα τό χειρότερο, τό πιό βλαβερό γιά τό λαό µας; Πού ἀνοίγουν
τίς πῦλες καί στρώνουν τό δρόµο γιά νά «διαβοῦν οἱ Πέρσες»;
Πού δέν διστάζουν νά χρησιµοποιήσουν ψέµµατα καί συκο
φαντίες ἐναντίον κάθε ἄµεµπτου ἀνθρώπου, ἀπό τήν ὕπαρξη καί
µόνο τοῦ ὁποίου ἐλέγχονται;
Αὐτοί ἦταν καί εἶναι ἡ καταστροφή τοῦ λαοῦ µας. Αὐτοί ἦταν
καί εἶναι ἡ ντροπή τοῦ λαοῦ µας. Αὐτοί ἦταν καί εἶναι ἡ αἰσχύνη ὅλων
ἐκείνων πού φύλατταν καί «φυλάττουν Θερµοπύλας». Αὐτούς πρέπει
νά ξεχωρίσουµε καί νά ἀποµονώσουµε ἀπό ἀνάµεσά µας. Γιατί, στό
τέλος, θά καταφέρουν νά µᾶς κάνουν ὅλους νά τούς µοιάσουµε! Ὁ
Θεός νά µᾶς φυλάξει!!!
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Νινέττα Βολουδάκη

Τί θά κάνουμε τά παιδιά μας τό καλοκαῖρι;
ά σχολεῖα κλείνουν καί οἱ μητέρες, γιά ἄλλη μιά χρονιά, προβληματίζονται
Τ
πῶς θά ἀπασχοληθοῦν τά παιδιά τους κατά τό διάστημα τῶν καλο
καιρινῶν μηνῶν. Θυμᾶμαι χαρακτηριστικά τό περσινό καλοκαῖρι, τήν ἡμέρα
πού τά παιδιά ἔπαιρναν τά ἐνδεικτικά τους, μιά μητέρα ἔλεγε ἀπελπισμένη,
ἀναφερόμενη στόν ἐννιάχρονο γιό της: «καί τί θά τόν κάνω ὅλη μέρα; Δέν
θά ἔχει τίποτε νά κάνει μέσα στό σπίτι. Θά θέλει μόνο νά γυρίζει μέ τούς
φίλους του στήν παιδική χαρά! Κάθε χρόνο καί χειρότερα! Τίποτε δέν θέλει
νά κάνει!» Σημειωτέον ὅτι ἡ μητέρα αὐτή δέν ἐργαζόταν, ἀλλά ἔμενε στό
σπίτι.
Τά παιδιά ἀπό τήν ἄλλη, μέ τό πού κλείνουν τά σχολεῖα, αἰσθάνονται
ὅτι εἶναι πολύ βαρετό τό καλοκαῖρι, ὅταν μένουν κλεισμένα μέσα σέ ἕνα σπίτι,
τό ὁποῖο δέν τά εὐχαριστεῖ καθόλου ἀφοῦ –οὔτε καί τή μαμά δέν φαίνεται
νά τήν εὐχαριστεῖ ἰδιαιτέρως τό νά βρίσκονται ἐκεῖ!– καί δέν ξέρουν μέ τί
νά ἀσχοληθοῦν! Καί, τό χειρότερο, εἶναι ὅτι βαριοῦνται νά ἀσχοληθοῦν μέ
ὁποιαδήποτε ἀσχολία! Ἔχουν ἕνα σωρό παιχνίδια, ἕνα σωρό ἐρεθίσματα, κι
ὅμως τά βαριοῦνται ὅλα.
Ἀκόμα θυμᾶμαι τή ματιά πού μοῦ ἔριξε ἡ μητέρα ἐκείνη, ὅταν
προσπάθησα νά τῆς προτείνω μερικές δραστηριότητες γιά νά ἀπασχολήσει
τό γιό της!
«Καί ποιός θά τόν βάλει κάτω νά τά κάνει αὐτά; Θά κάτσει ὁ μικρός
νά φτιάξει κατασκευές ἤ νά παίξει μέ παιχνίδια; Αὐτά τά ἔχει παρατήσει
ἀπό τά πέντε του χρόνια» μοῦ ἀπάντησε μέ ὕφος σάν νά ἄκουσε τό πιό
ἀλλόκοτο πρᾶγμα! Ποῦ νά τολμήσει κανείς ἔπειτα, νά τῆς μιλήσει γιά τά
βιβλία ἤ γιά ἄλλες ἐκπαιδευτικές δραστηριότητες! Δέν ὑπάρχει περίπτωση
νά τήν πείσεις ὅτι λύσεις ὑπάρχουν! Γιατί συνήθως, ὅσο ἀπελπισμένες εἶναι
οἱ μητέρες μέ τό πρόβλημα πού ἔχουν νά λύσουν, τόσο κατηγορηματικές
εἶναι ὅτι τό πρόβλημα αὐτό δέν λύνεται! «Δέν γίνεται» ἀπαντοῦν. Σέ ὅ,τι κι
ἄν ἀντιπροτείνεις σάν λύση, ἡ ἀπάντηση εἶναι ἴδια: «Δέν γίνεται. Στό δικό
μου τό παιδί δέν πιάνουν αὐτά!»
Τί θά τά κάνουμε λοιπόν τά παιδιά τό καλοκαῖρι; Μέ τό πού
κλείνει τό σχολεῖο ζητοῦνται ἄνθρωποι νά τά ἀπασχολήσουν! Ζητοῦνται
γιαγιᾶδες καί παπποῦδες νά τά πάρουν στό χωριό, ζητοῦνται ὁμαδάρχες
σέ κατασκηνώσεις νά τά ἀναλάβουν, (ἀλλά φέτος ἴσως δέν ὑπάρχουν καί
χρήματα γι’ αὐτές!), ζητεῖται λύση πού νά πιάνει ἐπιτέλους καί στό δικό
μας παιδί!
Αὐτό τό πρόβλημα δέν εἶναι μόνο τῶν ἐργαζομένων μητέρων. Πιό
ἔντονο εἶναι στίς μητέρες πού κάθονται στό σπίτι, οἱ ὁποῖες συνήθως
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δυσανασχετοῦν ἐντονότερα γιατί φαίνεται ὅτι τούς χαλάει ἡ ἡσυχία καί δέν
ξέρουν πῶς μποροῦν νά τήν ξαναβροῦν μέχρι τόν Σεπτέμβριο!
Ἐπιπλέον, τό πρόβλημα ἐντοπίζεται στά παιδιά τῆς σχολικῆς ἡλικίας,
ὄχι στά πολύ μικρά, τά ὁποῖα ἔτσι κι ἀλλιῶς παραμένουν στό σπίτι καί ἔχουν
κατά κανόνα μπεῖ σέ μιά καθημερινή ρουτίνα. Ἐξ ἄλλου τά μικρά παιδιά
εἶναι πιό εὔκολο νά ἀπασχοληθοῦν, διότι ἔχουν τά παιχνίδια τους, τούς
ἀρέσει νά ἀσχολοῦνται καί νά ἀνακαλύπτουν διάφορα καινούρια πράγματα,
ὁπότε, σιγά-σιγά, περνάει ἡ ὥρα τους εὐχάριστα. Τά μεγαλύτερα παιδιά
ὅμως παρουσιάζουν συχνά τό φαινόμενο νά βαριοῦνται νά συγκεντρωθοῦν
σέ κάποια ἀσχολία. Τά παιχνίδια, συνήθως τά ἐγκαταλείπουν στήν ἀρχή
τῆς σχολικῆς ἡλικίας. Τό διάβασμα δέν εἶναι γιά ὅλα εὐχάριστο. Οἱ
διάφορες δραστηριότητες δέν μποροῦν νά τούς κεντρίσουν τό ἐνδιαφέρον.
Τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά πέφτουν σέ ἀδράνεια καί –τελικά– σέ βαρεμάρα
καί ἀπό ἐκεῖ εἶναι πολύ δύσκολο νά τά βγάλεις. Βαριοῦνται νά κάνουν
ὁτιδήποτε. Ὅ,τι καί νά τούς προτείνεις δέν τά ἐνδιαφέρει καί δέν μπορεῖ νά
τά ἐνεργοποιήσει. Καί συνήθως καταλήγουν ὅλη τήν ἡμέρα στήν τηλεόραση,
παθητικοί ἀποδέκτες κάθε ἀφιλτράριστου μηνύματος. Γιά τίς μητέρες
αὐτό εἶναι μιά καλή λύση, καθώς τά κρατάει ἀκινητοποιημένα, ἐνῶ ἐκεῖνες
μποροῦν νά συνεχίσουν τίς δουλειές τους χωρίς νά ἀκοῦνε τήν γκρίνια τῶν
παιδιῶν. Γιά τά παιδιά ὅμως;
Ποῦ ὀφείλεται αὐτή ἡ «ἀργία» τῶν παιδιῶν, αύτή ἡ παντελής ἔλλειψη
ἐνδιαφέροντος; Μήπως εἶναι τό ἀποτέλεσμα τῆς ἔλλειψης διάθεσης τῶν
γονέων νά ἀπασχολήσουν δημιουργικά τά παιδιά; Ὅταν ἡ μητέρα ψάχνει
νά βρεῖ ἀπασχόληση γιά τό παιδί γιατί θέλει νά τήν ἀφήσει ἥσυχη, αὐτό τό
νιώθει τό παιδί καί ἡ ἀντίδρασή του εἶναι ἤ νά πέσει στήν ἀδράνεια ἤ νά
ξεκινήσει μιά διαρκῆ προσπάθεια νά ἀποσπάσει τήν προσοχή τῆς μητέρας
μέ ἀποτέλεσμα νά ἐντείνεται ὁ ἐκνευρισμός ὅλων. Τῆς μητέρας γιατί δέν
βρίσκει τήν πολυπόθητη ἡσυχία καί τοῦ παιδιοῦ πού δέν εἰσπράττει τήν
προσοχή καί τήν ἀποδοχή ὅπως τήν ἐπιδιώκει.
Δέν εἶναι λοιπόν, λύση τοῦ προβλήματος νά «ξεφορτωθοῦμε» τά
παιδιά σέ μιά δραστηριότητα. Τό ζητούμενο δέν εἶναι νά τά βάλουμε νά
ἀπασχοληθοῦν κάπου γιά ἀρκετές ὧρες. Ἡ λύση εἶναι νά τούς δώσουμε αὐτό
πού θέλουν. Καί τί εἶναι αὐτό πού θέλουν; Θέλουν νά νιώσουν τό ἐνδιαφέρον
μας, τήν ἐμπιστοσύνη μας, νά νιώσουν ὅτι κι αὐτά εἶναι μέρος τῆς προσοχῆς
μας καί ὅτι θέλουμε νά τά κάνουμε χαρούμενα. Νά καταλάβουν ὅτι θέλουμε
τό καλοκαῖρι νά ἀξιοποιηθεῖ δημιουργικά καί τά παιδιά νά χαίρονται μέ
αὐτήν τήν δημιουργία.
Ἡ λύση λοιπόν, βρίσκεται στήν δική μας διάθεση πρωτίστως καί
ἔπειτα στήν ὀργάνωση τοῦ καθημερινοῦ μας προγράμματος. Ὅταν ἐμεῖς
οἱ γονεῖς ἔχουμε διάθεση νά ἐργαστοῦμε μέσα στήν ἡμέρα παραγωγικά, θά
κινητοποιηθοῦν καί τά παιδιά νά κάνουν κάτι δημιουργικό.
Δέν εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀπασχοληθοῦμε γιά πολλές ὧρες κάθε μέρα
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μαζί τους γιά νά ἰκανοποιηθοῦν. Τά παιδιά ἀρκοῦνται καί σέ λιγότερη
φυσική παρουσία τῶν γονέων, ὅταν εἶναι εὐχαριστημένα. Ὅταν τούς ἔχει
ἀνατεθεῖ κάτι, αἰσθάνονται τή σιγουριά ὅτι αὐτό πού ἔχουν νά κάνουν ἔχει
ἐγκριθεῖ ἀπό τούς γονεῖς, ὅτι θά ἀναγνωριστεῖ ἡ δουλειά τους στό τέλος
τῆς ἡμέρας καί ὅτι θά ὑπάρχει ἡ ἐπικοινωνία μέ τούς γονεῖς, πού τόσο τήν
ἔχουν ἀνάγκη, ὅταν θά ἔρθει ἡ ὥρα.
Γιά παράδειγμα: μπορεῖ ἡ μητέρα τό πρωΐ νά μοιράσει στά παιδιά,
–ἀνάλογα μέ τήν ἡλικία τους καί μέ τίς ἱκανότητές τους– διάφορες ἐργασίες
μέσα στό σπίτι. Εἴτε αὐτές εἶναι δουλειές τοῦ σπιτιοῦ, εἴτε δραστηριότητες
ἐκπαιδευτικές εἴτε παιχνίδια εἴτε κάποιο ἐργόχειρο. Ἔπειτα νά προσδιορίσει
μιά συγκεκριμένη ὥρα τῆς ἡμέρας, στήν ὁποία ὁ καθένας θά δείξει τά
ἀποτελέσματα τῆς ἐργασίας του, θά ἐξηγήσει τί ἔκανε ἤ ἀκόμα καί τί δέν
ἔκανε. Μέ τόν τρόπο αὐτό τά παιδιά ἔχουν ἕνα στόχο μπροστά τους τόν
ὁποῖο καλοῦνται μέσα στήν ἡμέρα νά τόν πετύχουν. Ὅταν ὅμως δέν ὑπάρχει
στόχος, δέν ἔχουν οὔτε τήν ὄρεξη οὔτε καί τήν δύναμη νά τόν θέσουν μόνα
τους.
Τά παιδιά χρειάζονται τό πρόγραμμα στή ζωή τους. Χρειάζονται ἕνα
γενικό πλᾶνο γιά νά κινοῦνται. Δέν ἀντέχουν νά μένουν ἐλεύθερα νά κάνουν
ὅ,τι θέλουν, ὅποτε τό θέλουν, ὅπως τό θέλουν. Αὐτό θά γίνει κάποια στιγμή
ἀλλά καί τότε θά εἶναι μέρος τοῦ προγράμματος.
Προσωπική μου ἄποψη εἶναι ὅτι καί ἡ ὥρα τοῦ πρωϊνοῦ ξυπνήματος,
ὅπως καί ἡ ὥρα τοῦ βραδινοῦ ὕπνου, θά πρέπει νά εἶναι καθορισμένη. Δέν
νομίζω ὅτι βοηθάει τά παιδιά, ἀντιθέτως μᾶλλον τά ἀποσυντονίζει, τό νά
τά ἀφήνουμε ἐλεύθερα νά ξυπνοῦν τό πρωΐ ὅ,τι ὥρα θέλουν. Λέμε πολλές
φορές: «ἔλα μωρέ, καλοκαῖρι εἶναι, ἄστα νά κοιμηθοῦν μέχρι τίς 11:00 π.μ!»
αὐτό νομίζω ὅτι δέν τά ὠφελεῖ. Καλύτερα νά κοιμηθοῦν νωρίς τό βράδυ καί
νά ξυπνοῦν τό πρωΐ στήν ὥρα πού ἔχουν συνηθίσει, παρά νά τά ἀφήνουμε
νά κοιμοῦνται μέχρι ἀργά, νά ξυπνοῦν ἀργά καί μετά νά σέρνονται ὅλη
μέρα χωρίς σκοπό καί πρόγραμμα.
Ὅσο λοιπόν, οἱ γονεῖς ἔχουμε ἕνα πρόγραμμα στήν καθημερινότητά
μας, τό ὁποῖο εἶναι προσανατολισμένο σέ συγκεκριμένους στόχους μέσα
στήν ἡμέρα, τόσο τά παιδιά θά εἶναι μέρη αὐτοῦ τοῦ προγράμματος, θά
μένουν ἀπασχολημένα καί θά εἶναι χαρούμενα. Γιατί τότε βλέπουν ὅτι
παράγουν ἔργο, ὅτι δημιουργοῦν, τονώνεται ἡ αὐτοπεποίθησή τους καί
αὐτό τά χαροποιεῖ καί γίνεται κίνητρο γιά νά συνεχίσουν!
Αὐτό τό καλοκαῖρι ἄς θέσουμε ὅλοι, γονεῖς καί παιδιά, σάν στόχο,
τό νά ἀξιοποιήσουμε ὅσο πιό δημιουργικά γίνεται τήν κάθε ἡμέρα, μέ
προγραμματισμό, συνέπεια καί διάθεση γιά ἐργασία. Ἡ ἐργασία πού ἔχει
ἀποτελέσματα ἀρκεῖ γιά νά μᾶς προσφέρει καί τήν ἱκανοποίηση ὅτι ἡ μέρα
μας δέν πῆγε χαμένη καί τήν χαρά.
Καλό καλοκαῖρι!
							
Μαρίνα Διαμαντῆ
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Ἁγία εἰκόνα εἶναι ἡ εὔηχη λαλιά τῆς σιωπῆς πού ἀποπνέουν τά
πρόσωπα πού εἰκονογραφοῦνται, ἀλλά καί τά ἀντικείμενα, τά ὄρη,
τά κτίρια καί ὅλα τά ἄλλα πού ζωγραφισμένα παρουσιάζονται ἀκίνητα
καί δισδιάστατα –μέ δύο διαστάσεις– μπροστά μας. Παρουσιάζονται
ἀκίνητα ἀλλά ἐμεῖς συλλαμβάνουμε κάθε κίνηση τους πού ἐνσαρκώνεται
ἀπό τό τρεμούλιασμα τῆς φλόγας ἑνός καντηλιοῦ.
Συλλαμβάνουμε ἀργά καί μεθοδικά τή ζωντανή παρουσία κάθε
πιστοῦ θεατή τῆς εἰκόνας μέχρι τό τέλος, καταργῶντας τή σκέψη ἐκείνου
τοῦ μακρινοῦ Ἕλληνα φιλοσόφου τῆς ἀκινησίας, δηλ. τοῦ Ζήνωνα.
Μέσα ἀπό τό τρεμουλιαστό φῶς πού ρίχνει τό καντῆλι στήν εἰκό
να τοῦ Εὐαγγελισμοῦ σιγά ἀλλά σταθερά, ὁ Ἀρχάγγελος φαίνεται νά
κινεῖται καί νά προχωρεῖ γιά νά συναντήσει τήν Ἀειπάρθενο τῆς ζωῆς. Οἱ
σκιές τῆς φλόγας του δίνουν κίνηση σ’ ἐκεῖνο πού συμβολικά περικλείει
τόν Λόγο ὁ ὁποῖος σύμφωνα μέ τόν Εὐαγγελιστή Ἰωάννη «ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ
Λόγος, καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν καί Θεός ἦν ὁ Λόγος».
Ἡ ἀληθινή ἐνανθρώπηση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ μᾶς δίνει τήν δυνατότητα νά εἰκονίζουμε τό πρόσωπό Του. Ἀλλά καί ἡ Θέωση τῆς Θεοτόκου
καί τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας μας, μᾶς ἐπιτρέπει ἐπίσης νά τούς
εἰκονίζουμε. Ἡ πίστη πρός μία εἰκόνα δέν εἶναι στήν πραγματικότητα
παρά ἡ βεβαιότητα πού νοιώθουμε ὅτι τά πρόσωπα πού εἰκονογραφοῦνται θά ἔλθουν νά μᾶς συνδράμουν στήν δύσκολη στιγμή πού
διατρέχουμε.
Προσκυνοῦμε τήν εἰκόνα ἀλλά λατρεύουμε μόνο τά πρόσωπα
πού εἰκονογραφοῦνται. Ἀφήνουμε στά χέρια αὐτῶν τῶν προσώπων τό
εἶναι μας καί κάθε ἐλπίδα μας ὅτι θά ἔλθουν ἀρωγοί μας. Ποιός ἔχει τό
ἀνάστημα τό ἠθικό ἤ τό πνευματικό ἤ καί τά δύο νά χλευάσει αὐτήν τήν
πίστη;
Ὁ κάθε ἄνθρωπος πού πιστεύει, ἔχει τό δικαίωμα νά ἐκφράσει τήν
λατρεία του μέ τόν ὅποιον τρόπο ἐκεῖνος κρίνει καταλληλότερο. Στίς
ἄλλες πράξεις τοῦ βίου δίνουμε σέ κάθε ἕναν τό δικαίωμα νά ἐκφραστεῖ,
νά πράξει καί νά δημιουργήσει στά πλαίσια τῶν ἀνθρωπίνων νόμων. Γιατί
ὄχι καί στά θεϊκά πλαίσια ὅπως κάθε πιστός τά ἀντιλαμβάνεται;
Τά πρόσωπα πού εἰκονογραφοῦνται, ἑνώνονται σέ ἕνα ἑνιαῖο
σύνολο μέ τά ὑλικά τῆς δημιουργίας, τό ξύλο, τό αὐγό, τά χρώματα
μιᾶς συγκεκριμένης εἰκόνας. Ἡ σύζευξη τῶν ὑλικῶν μέ τήν πίστη τοῦ
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εἰκονογράφου πρός τά Ἅγια Πρόσωπα τῆς γραφῆς του σφυρηλατοῦν ἕνα
ἀκατάλυτο Ἁρμό πού ὁδηγεῖ ἐτυμολογικά καί πραγματικά στήν Ἁρμονία
τῆς ψυχῆς καί τῶν αἰσθήσεων.
Ὑπάρχουν εἰκόνες πολύ γνωστές, πού προσελκύουν πλῆθος
ἀνθρώπων καί ἄλλες ἄγνωστες στούς πολλούς μά ἀγαπημένες στόν ἕναν
πού τίς λατρεύει. Αὐτός ὁ ἕνας ἔχει δημιουργήσει μία μοναδική σχέση
δυνατή καί ἀποφασιστική μαζί τους.
Ὁ κάθε πιστός ἔχει τό δικαίωμα μέσα ἀπό τό ἑνιαῖο σύνολο καί τόν
Ἁρμό πού προαναφέραμε νά ἐκφράζει τήν ἀγάπη του καί νά δείχνει τό
σεβασμό του καί τήν πίστη του.
Ὑπῆρξαν ὅμως καί δύσκολοι καιροί γιά τίς εἰκόνες ἀπό τήν ἐποχή
τοῦ αὐτοκράτορα Λέοντος Γ’ τοῦ Ἰσαύρου τό 717 μ.Χ., καί μέχρι τό
842 μ.Χ. ἔτος τῆς Συνόδου τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Κατά τήν διάρκεια
τῶν δύσκολων χρόνων οἱ εἰκόνες πολεμήθηκαν ἀπό τούς ἀνθρώπους τῆς
ἐξουσίας ὡς εἰδωλολατρικά κατασκευάσματα.
Ἡ περίοδος αὐτή πού ἐπικράτησε νά ὀνομάζεται εἰκονομαχία,
ἔληξε μέ ἀπόφαση τῆς προαναφερθείσας Συνόδου μετά ἀπό ἐνέργειες
καί τῆς αὐτοκράτειρας Θεοδώρας συζύγου τοῦ τελευταίου εἰκονομάχου
αὐτοκράτορος Θεοφίλου πού μόλις εἶχε πεθάνει.
Ἡ περίοδος τῆς εἰκονομαχίας ἔληξε καί πανηγυρικά τήν Α΄
Κυριακή τῶν Νηστειῶν, πού ἀποκαλεῖται καί Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας.
Διαβάζουμε στό Συνοδικό τῆς Κυριακής αὐτῆς: «Τῶν τήν ἐνσάρκωση
τοῦ Θεοῦ Λόγου παρουσίαν, λόγῳ στόματι, καρδίᾳ καί νῷ, γραφῇ τε καί
Εἰκόσιν ὁμολουγούντων αἰωνία ἡ μνήμη». Αἰωνία ἡ μνήμη λοιπόν ὅσων
ἐδιώχθησαν, καί βασανίστηκαν ὡς εἰδωλολάτρες γιά τίς Ἅγιες εἰκόνες. Στό
Ἀπολυτίκιον Ὀρθοδοξίας, ἀκοῦμε τήν Κυριακή τῆς Ὀρθοδοξίας σέ Ἦχο
Δεύτερο: «Τήν ἄχραντον εἰκόνα σου προσκυνοῦμεν Ἀγαθέ αἰτούμενοι
συγχώρεσιν τῶν πταισμάτων ἡμῶν...».
Πρέπει νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ εἰκονοφιλία τῶν Κυπρίων, ὅπως μαρτυ
ρεῖται ἀπό τόν Ἁγ. Ἰωάννη τόν Δαμασκηνό, ὑπῆρξε ἡ αἰτία πού διασώθηκαν χιλιάδες εἰκόνες. Πολλοί εἰκονογράφοι, καί μοναχοί κατέφυγαν
στήν Κύπρο κατά τήν διάρκεια τῆς εἰκονομαχίας γιά νά σωθοῦν καί νά
σώσουν τά ἔργα τους. Ἡ πολιτική κατάσταση στήν Κύπρο, ὅπου ἐμάχοντο
οἱ Βυζαντινοί μέ τούς Ἄραβες γιά τήν κυριαρχία της, ἔδωσε αὐτή τήν
εὐκαιρία.
Δημιουργήματα ἀνθρωπίνων χεριῶν, οἱ εἰκόνες, περιλαμβάνουν ὅμως
τήν Χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν πνοή τῶν Ἁγίων. Ἡ εἰκόνα ἐνδυναμώνει ὄχι
μόνο τήν Θεϊκή παρουσία δίπλα μας ἀλλά πολλαπλασιάζει μεταφορικά
καί τήν ἀνθρώπινη παρουσία τοῦ πιστοῦ πού τήν προσκυνᾶ. Ὁ πιστός καί
ἡ εἰκόνα σάν σύνολο γίνονται μία ἐκκλησία, ἕνα πλῆθος, μιά πραγματιΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ

Τεῦχος 120

260
κότητα σύμφωνα μέ τό ρηθέν «ἐν ἐκκλησίαις αἰνεῖτε τόν Κύριον».
Πολύτιμο εἶδος θρησκευτικῆς τέχνης ἡ κάθε εἰκόνα, σέ ὅποια σχολή
τεχνοτροπίας καί ἄν ἀνήκει, ἔχει καί καλλιτεχνική ἀξία καί προβάλει
στό χῶρο γύρω της τήν ὑπέρτατη καί ἄϋλη αἰσθητική παρόρμηση. Ἡ
αἰσθητική τῆς εἰκόνας μέσα στό πλαίσιο τῆς πίστης γίνεται καταλύτης τῆς
ἀνθρώπινης ψαλμωδίας πρός τό Θεῖο.
Ὁ Θεός δέν εἶναι Αὐτός πού ἔπλασε μόνον τό σύνολο τῶν συνόλων
τῶν συμπαντικῶν ἑνοτήτων ἀλλά καί Αὐτός πού ἔπλασε τόν ἄνθρωπο, ὁ
ὁποῖος μέ τίς αἰσθήσεις του ἀντιλαμβάνεται τή δημιουργία. Ἔπλασε καί
τήν ψυχή πού σκιρτᾶ καί χαίρεται στήν αἰσθητική τοῦ κόσμου. Ἐξ ἄλλου
κόσμος σημαίνει στολίδι.
Σκιρτᾶ ἡ ψυχή τοῦ ἀνθρώπου στή θέα τῆς Ἁγίας εἰκόνας μέσα στά
πλαίσια τῆς αἰσθητικῆς πού τῆς ἐδόθη. Στό Πρῶτο Κεφάλαιο τῆς Γένεσης
τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης παράγραφος τέσσερα διαβάζουμε «καί εἶδεν ὁ
Θεός τό φῶς ὅτι καλόν». Αὐτό τό κάλλος τῆς ἱερότητας προτρέπει τή
ψυχή τοῦ ἀνθρώπου ν’ ἀνυψωθεῖ, νά θαυμάσει, νά εὐχαριστηθεῖ.
Γι’ αὐτό ἀναπέμπομεν ἀέναο μνημόσυνο στούς Ὀρθόδοξους
εἰκονογράφους πού στούς αἰῶνες πού πέρασαν μᾶς παρέδοσαν ἕνα
τεράστιο σέ ἀριθμό εἰκόνων πού ἀκτινοβολοῦν πίστη, τέχνη, παρηγοριά
καί αἴσθημα ψυχικῆς πληρότητας.
Στήν εἰκονογραφία ἔχουν ἀναπτυχθεῖ διάφορες Σχολές καί ἔχει
γραφεῖ ἡ ἱστορία της ἀπό τά ἁπλᾶ σύμβολα ὅπως ΑΜΠΕΛΟΣ, ΙΧΘΥΣ,
ΝΑΥΣ μέχρι τίς πρωτοχριστιανικές εἰκόνες καί τήν ἐξέλιξη τους σέ
διάφορες τεχνοτροπίες.
Ὁ Βυζαντινός μοναχός Διονύσιος ὁ ἐξ Ἀγράφων ἔγραψε μεταξύ τῶν
πρώτων ἐγχειρίδιο γιά τήν μελέτη τῆς Χριστιανικῆς εἰκονογραφίας.
Ἡ Ἁγιογραφία ἀναπτύχθηκε στήν ἔρημο τῆς Νιτρίας καί στήν
Ἀνατολική ἔρημο ἐπί Αἰγυπτιακοῦ ἐδάφους, πέρασε στήν Παλαιστίνη
συνέχισε στή Συρία, τήν Καππαδοκία ὅπου χιλιάδες ἐκκλησίες καί
ἀσκηταριά ἁγιογραφήθηκαν, στά βουνά τῆς Κυζίκου, στήν Κωνσταντίνου
Πόλη, ἄκμασε στό Ἅγιον Ὄρος καί συνέχισε πρός νότον καλύπτουσα
καί τό Εὐρωπαϊκό τμῆμα τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας καθώς καί τήν
ἀχανῆ Ρωσική ἐπικράτεια.
Ἡ νωπογραφία, ἡ «ἐφ’ ὑγροῖς» τεχνική ἀναπτύσσεται στό ἴδιο
χρονικό διάστημα. Οἱ ἁγιογράφοι ἁπλώνουν τά χρώματα πάνω σέ νωπό
ἐπίχρισμα τοίχου ἀπό ἀσβεστοκονίαμα. Ἡ διεθνής ὁρολογία ἀναφέρει
τήν τεχνική αὐτή μέ τόν ὅρο «Φρέσκο». Στίς ἡμέρες μας οἱ περισσότερες
ἐκκλησίες δέν ἁγιογραφοῦνται μέ τήν τεχνική τῆς νωπογραφίας ἀλλά οἱ
εἰκόνες ζωγραφίζονται πάνω σέ μουσαμά, ὁ ὁποῖος ἐπικολλᾶται ἐπί τοῦ
τοίχου σύμφωνα μέ τό ὁλοκληρωμένο σχέδιο τοῦ ἁγιογράφου.
ΕΝΟΡΙΑΚΗ ΕΥΛΟΓΙΑ
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Ἡ Βυζαντινή ἁγιογραφία ἐπηρέασε καί τήν Δυτική ὅπως φαίνεται
στά χαρακτηριστικά παραδείγματα τῆς περιοχῆς τῆς Καλαυρίας. Ἡ
Δυτική ἁγιογραφία συνεχίζει τήν δική της πορεία μέ τόν Τζιόττο πού
προσδίδει στήν ἐργασία του τήν δική του αἰσθητική.
Ὁ Δομήνικος Θεοτοκόπουλος ὁ ἐπιλεγόμενος ΕΛ ΓΚΡΕΚΟ ἀπό τό
Ἡράκλειο (Φόδελε) Κρήτης μέ τίς ἐπιμήκεις μορφές, μέ ἐλαφρά ἐπίδραση
τῆς Ἐνετικῆς τεχνοτροπίας θά δώσει μιά νέα μεταφυσική καί ἐκστατική
διάσταση στή Δύση, ἀξιοθαύμαστη καί ἀποδεκτή.
Οἱ εἰκόνες τῆς πρώτης μ.Χ. χιλιετίας εἶναι περιορισμένες σέ ἀριθμό.
Οἱ περισσότερες ἀπό αὐτές σώζονται στήν Ἱ. Μ. τῆς Ἁγίας Αἰκατερίνας
στό Σινᾶ. Στή διαφύλαξη τους συνετέλεσε τό δύσκολο τῆς πρόσβασης στή
Μονή καί ἡ θέληση τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐρήμου. Μία ἀπό τίς πιό παλιές
εἰκόνες τῆς Ἱ. Μονῆς τῆς Ἁγ. Αἰκατερίνας εἰκονίζει τούς Ἀποστόλους Πέτρο
καί Παῦλο μέ τούς Ἁγίους Νικόλαο καί Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο.
Τήν διαφύλαξη τῆς εἰκαστικῆς τέχνης τῶν ὀρθοδόξων κατά τήν
διάρκεια τῆς Ὀθωμανικῆς κατοχῆς εἶχαν ἀναλάβει κυρίως οἱ μονές. Ἡ
Ὀρθοδοξία θεωρεῖ, σύμφωνα μέ τούς λόγους τοῦ μεγάλου Βασιλείου, τούς
Ἁγιογράφους τρόπον τινά «κατά Χάριν» Εὐαγγελιστάς διότι οἱ πρῶτοι
μεταδίδουν τόν Θεῖον Λόγο μέ εἰκόνα, ὅπως οἱ δεύτεροι τό ἔπραξαν μέ
τήν συγγραφή τῶν Εὐαγγελίων.
Στούς αἰῶνες πού πέρασαν οἱ Ἁγιογράφοι ἀκολουθοῦν σχολαστικά
τήν Βυζαντινή τέχνη προσέχοντας τήν δογματική ἐνσάρκωση τοῦ ἔργου
τους. Ἡ σημερινή Ἁγιογραφία ἀκολουθεῖ κατά κανόνα τήν τεχνοτροπία
πού ἀναδύθηκε στίς Ἱ. Μονές τοῦ Ἁγίου Ὄρους κατά τόν 16ο αἰῶνα ἀπό
τούς Κρήτας Ἁγιογράφους Θεοφάνη, Τζώρτζη, Ἀντώνιο καί ἄλλους.
Ἡ Ἁγία εἰκόνα παραμένει πάντα ἀναλλοίωτη καί πηγή Θεϊκῆς
χαρᾶς. Ἀνάταση τῆς ψυχῆς πρός τήν Οὐράνιο Βασιλεία. Προσδοκία,
ἐλπίδα τῶν πονούντων καί πασχόντων, χαρά τῆς Ἀνάστασης, μαρτυρία
θαυμάτων, σύμβολο μιᾶς καλλίτερης καί ἀνώτερης ζωῆς. Ἡ Θεία εἰκόνα
συλλαμβάνεται ἀπό τίς κόρες τῶν ματιῶν μας, ἐπεξεργάζεται στά αὐλάκια
τοῦ ἐγκεφάλου καί ἀποθησαυρίζεται στήν ψυχή μας. Αὐτή δημιουργεῖ
εὐχάριστους συνειρμούς καί ἐμπεδώνει μέσα μας κάθε Μεσσιανική
Ἐπαγγελία. Μᾶς δίνει τήν Ἀληθινή Πίστη, ὅ,τι, δηλαδή, περισσότερο
χρειάζεται ὁ ἄνθρωπος γιά νά διαβεῖ εἰρηνικά καί καρποφόρα τήν σύντομη
ζωή του· τήν φυγή ἀπό τόν φόβο τοῦ θανάτου.
						

Κατωμελίτης Γεώργιος
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΤΡΑΓΩΔΙΑ
παρουσίαση θεατρικῶν ἔργων µᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά
καταδυθοῦµε στά κείµενά τους, νά ἀνασύρουµε µαργαριτάρια
καί νά τά προσφέρουµε στούς ἀναγνῶστες τῆς ΕΝΟΡΙΑΚΗΣ
ΕΥΛΟΓΙΑΣ µέ τά σχόλιά µας.
Αὐτούς τούς θερινούς µῆνες τό ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Βέροιας παρουσιάζει
σέ διάφορα µέρη τῆς πατρίδας µας τήν τραγωδία τοῦ Εὐριπίδη
«Ἰφιγένεια ἐν Αὐλίδι» σέ σκηνοθεσία Θέµη Μουµουλίδη.
Μετά τήν φυγή τῆς Ὡραίας Ἑλένης µέ τόν Πάρη οἱ Ἀχαιοί
ἔχουν συγκεντρωθεῖ στήν Αὐλίδα γιά νά ἐκστρατεύσουν ἐναντίον τῆς
Τροίας. Γιά νά πνεύσει οὔριος ἄνεµος καί νά ἀποπλεύσει ὁ στόλος
πρέπει, σύµφωνα µέ χρησµό τοῦ µάντη Κάλχα, ὁ ἀρχιστράτηγος
Ἀγαµέµνονας νά θυσιάσει τήν κόρη του Ἰφιγένεια στή θεά Ἄρτεµη
πού εἶχε προσβάλει. Καλεῖ τήν Ἰφιγένεια στήν Αὐλίδα δῆθεν γιά
νά παντρευτεῖ τόν Ἀχιλλέα. Ὁ ἔµπιστός του Πρεσβύτης σέ σχετική
συνοµιλία τους, τοῦ λέει: «Κάτι φοβερό ἀποτόλµησες βέβαια,
ἄρχοντα Ἀγαµέµνονα, πού ἔταξες τήν κόρη σου γυναῖκα στό γιό
τῆς θεᾶς καί τήν φέρνεις, νά τή σφάξεις γιά χάρη τῶν Δαναῶν». Καί
ὁ Ἀγαµέµνονας ὁµολογεῖ µέ ὀδύνη: «Ἀλίµονο, ἔχασα τό µυαλό µου,
ἀλίµονο, µέ τυφλώνει τό κακό». (στίχ. 133-137)
Ὁ Ἀγαµέµνονας εἶχε σκοτώσει σέ ἄλσος τῆς Ἄρτεµης µιάν
ἱερή ἐλαφίνα καί εἶχε ὑπερηφανευθεῖ ὅτι οὔτε ἡ θεά τοῦ κυνηγίου
δέν εἶχε τήν ἱκανότητά του στήν εὐστοχία (ὕβρις=περιφάνεια).
Ἀπό κενοδοξία καί φιλαρχία εἶχε ἐπιδιώξει καί ἐπέτυχε νά πάρει
τήν ἀρχιστρατηγία τῆς ἐκστρατείας. Αὐτό τό πάθος, ἡ δίψα γιά
ἐξουσία δέν σκοπεύει µόνον στήν ἀπόλαυση τῆς δόξας. Ἡ νοµή τῆς
ἐξουσίας συνεπάγεται καί ὑλικά ὀφέλη. Στούς πολιτικούς ἄρχοντες
πλουτισµό, ὅπως βλέπουµε αὐτόν τόν καιρό, καί ὄχι µόνον, στήν
πατρίδα µας. Στήν περίπτωση τοῦ Ἀγαµέµνονα λάφυρα τοῦ
πολέµου καί αἰχµαλώτους πού θά εἶναι δοῦλοι. Τό κακό, ἰδίως ὅταν
γίνεται πάθος, µολύνει τήν καρδιά, τήν σκλαβώνει καί θολώνει τόν
νοῦ, τυφλώνει τόν ἄνθρωπο.

Η
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Ὅπως λέει ὁ ποιητής μέ τό στόμα τοῦ Ἀγαμέμνονα, ἡ τύφλωση
τοῦ νοῦ ἀπό τό κακό ἰσοδυναμεῖ μέ ἀπώλεια τοῦ νοῦ, ὁ ἄνθρωπος
ζεῖ καί ἐνεργεῖ σάν νά μήν ἔχει μυαλό. Τό βλέπουμε αὐτό στόν
ἑαυτό μας, σέ ἁπλούς συνανθρώπους μας, σέ ἐπιφανῆ πρόσωπα στό
παρόν, στήν ἱστορία. Διαπιστώνουμε πόσο τυφλώνουν τά διάφορα
πάθη, ὑπερηφάνεια, φιληδονία, φιλαρχία, πλεονεξία, μῖσος, κ.ἄ.
Ὁ ἄνθρωπος χάνει τήν πνευματική του ἐλευθερία καί τήν ὀρθή
λειτουργία τοῦ μυαλοῦ του, τυφλώνεται ἀπό τό κακό, κατά τήν
ὁμολογία τοῦ Ἀγαμέμνονα.
Σέ ἄλλη σκηνή τῆς τραγωδίας ὁ Μενέλαος λέει στόν Ἀγαμέμνονα
γιά τόν Ὀδυσσέα (στίχ. 527): «Εἶναι μπλεγμένος στή φιλοδοξία
του, πού εἶναι κακό μεγάλο». Τό πάθος τῆς φιλοδοξίας ἔχει τόν
Ὀδυσσέα «μπλεγμένο», ἄρα δέσμιο σέ «μεγάλο κακό».
Μέ τό στόμα τοῦ Χοροῦ, πού ἀποτελεῖται ἀπό γυναῖκες τῆς
Χαλκίδας, ὁ Εὐριπίδης μᾶς λέει στό πρῶτο στάσιμο (στίχ. 561): «ἡ
ἀνατροφή πού δίνει ἡ παιδεία ὁδηγεῖ πολύ πρός τήν ἀρετή». Καί
στό στίχο 568: «Μεγάλο πρᾶγμα εἶναι νά κυνηγᾶς τήν ἀρετή».
Παιδεία. Πόσο τήν ἔχουμε παραμελήσει ἄτομα, οἰκογένειες,
κοινωνία, Πολιτεία, Ἐκκλησία! Ἀγαθόν ἐν ἀνεπαρκείᾳ, δυσεύρετο
στόν κόσμο μας ἡ ἀρετή στίς διάφορες ἐκφάνσεις της. Γιατί ἔχουμε
ὑποτιμήσει τήν σημασία τῆς Παιδείας. Γιατί στό χρηματιστήριο
τῶν ἀξιῶν μας, σέ ἀτομικό καί συλλογικό ἐπίπεδο, οἱ ἀρετές
ἔχουν ἀπελπιστικά ὑποτιμηθεῖ. Καί τό θλιβερό εἶναι ὅτι δέν
ἀφυπνιζόμαστε, δέν ἀναθεωροῦμε τόν προσανατολισμό τῆς ζωῆς
μας μπροστά στά ἀδιέξοδα πού ἀντιμετωπίζουμε ἄτομα, κοινωνίες,
πολιτεία, Ἔθνος.
«Μεγάλο πρᾶγμα εἶναι νά κυνηγᾶς τήν ἀρετή». Ἐμεῖς κυνηγᾶμε
τά φθαρτά καί πρόσκαιρα. Ἀπό τότε πού βγήκαμε ἀπό τόν Παράδεισο
ἀντί νά ἀγωνιζόμαστε γιά τήν ἀνάκτηση τοῦ εἶναι ἐκδαπανόμαστε
στήν ἐπέκταση τοῦ ἔχειν. Καί γιά τά παιδιά μας φροντίζουμε νά
τούς ἐξασφαλίσουμε ὑλικά ἀγαθά (διαμερίσματα καί ἐξοχικά),
διπλώματα καί πτυχία γιά τήν ἐπαγγελματική τακτοποίηση καί
οἰκογενειακή ἀποκατάστασή τους. Πόσο συμμορφωνόμαστε στήν
προτροπή τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (Ἐφεσ. στ’ 4) γιά τήν ἀνατροφή
τῶν παιδιῶν μας; «...ἐκτρέφετε αὐτά ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ
Κυρίου».
Ὅσον γιά τόν δημόσιο τομέα, ἡ Παιδεία ἔχει περιοριστεῖ σέ
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Ἐκπαίδευση καί αὐτή μέ τά γνωστά χάλια. Ἔτσι τά παιδιά μας,
στήν πλειονότητά τους, βγαίνουν στό πέλαγος τῆς ζωῆς χωρίς τήν
ἀπαραίτητη πνευματική ἀρματωσιά, χωρίς τά ἀπαραίτητα ἐφόδια
γιά νά ἀντιστέκονται στό πολυειδές κακό πού μᾶς κατακλύζει. Ποιός
θά τούς ἐμπνεύσει τό κυνῆγι τῆς ἀρετῆς πού γράφει ὁ ποιητής;
Στό ἴδιο ἔργο ὁ Ἀχιλλέας μᾶς λέει: «Ξέρω νά στενοχωριέμαι
μέτρια, ὅταν μέ βροῦν κακά, καί νά χαίρομαι μέτρια, ὅταν εἶναι
μεγάλη ἡ χαρά...» (στίχ. 920). Οἱ σωστοί ἄνθρωποι, κατά τόν
Ἀχιλλέα, ζοῦν «μέ γνώμονα τή λογική τους». Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί
γνώμονα ἔχουμε πρωτίστως τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ.
							

Νίκος Τσιρώνης

ΔΩΡΕΑΝ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ
Κατόπιν προσφορᾶς τῆς φαρμα
κευτικῆς ἑταιρείας Novartis δίνουμε
στούς ἐνορῖτες μας τή δυνατότητα
νά ἐξετασθῆ δωρεάν ἡ λειτουργία
τῶν πνευμόνων τους.
Ἡ έξέταση θά γίνη τό Σάββατο, 23
Ἰουνίου καί ὥρα 10.00 πμ. μέχρι 2.00
μμ. στό Κέντρο Ἐνοριακῆς Ἀγάπης
ἐπί τῆς ὁδοῦ Τηλεμάχου 12.
Κατά τήν διάρκεια τῆς ἀναμονῆς
θά προβληθῆ ἡ βραβευμένη ρωσική
ταινία «Ὁ Ἱερέας» καί θά προσφερθῆ
κέρασμα.
Οἱ ἐνδιαφερόμενοι νά ἀπευ
θυνθοῦν στόν π. Γεώργιο.
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Ἐρωτήματα ἑνός πιστοῦ
ν ὄντως ἀληθεύει πώς ἀνησυχοῦν οἱ Ἱεράρχες γιά τήν ἄνοδο τῶν
κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς, θά ἤθελα μέ τήν ἰδιότητα τοῦ πιστοῦ μέλους
τῆς Ἐκκλησίας, νά ἐκφράσω τίς παρακάτω ἀπορίες.
Γιατί δέν ἔχουν οἱ Ἱεράρχες τήν ἴδια ἤ καί περισσότερη ἀνησυχία, γιά
τήν ἐπικράτηση τῶν κομμάτων ΝΔ καί ΠΑΣΟΚ, πού ὑποκρίνονται σεβασμό
καί πίστη, ἐνῶ στήν πραγματικότητα προωθοῦν τήν, χωρίς Χριστό καί κατά
τοῦ Χριστοῦ, παγκοσμιοποίηση;
Πόσους νόμους ἔχουν ψηφίσει αὐτά τά δύο κόμματα κατά τῆς πίστης;
Ποιός ψήφισε τό σύμφωνο συμβίωσης; Ποιός δέν ἀπέτρεψε ὁριστικά τήν
καύση τῶν νεκρῶν; Ποιός ἐξαθλίωσε τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά
σχολεῖα; Ποιός ἔφτιαξε τά ἄθλια βιβλία τῆς Ἱστορίας τῆς Γλώσσας κ.τ.λ.;
Ποιός δέν πληρώνει γιά τήν χειροτονία Ἱερέων; Ποιός θεωρεῖ τήν Ἐκκλησία
«φορέα»; Ποιός προωθεῖ τήν κάρτα τοῦ πολίτη καί τό ἠλεκτρονικό φακέλωμα;
Ποιός … ποιός ….ποιός …….
Οἱ Ἱεράρχες δηλώνουν δημόσια ἕτοιμοι νά πεθάνουν γιά τήν πατρίδα!!!
Ποιός ὑπέγραψε στήν δανειακή σύμβαση τήν ἄνευ ὅρων καί ἀμετάκλητα
παράδοση τῆς ἐθνικῆς ἀσυλίας; Ποιό Θεῖο ἡ ἀνθρώπινο Δίκαιο δέχεται νά
ἐξαθλιώνονται λαοί μέχρι ἐξοντώσεως, γιά τήν φιλαργυρία, τήν φιλαρχία καί
τήν αἰσχροκέρδεια μιᾶς διεθνοῦς ἐλίτ; Αὐτά τά δύο κόμματα δέν δέχτηκαν
καί δέν προωθοῦν μέ ψεύδη ἀσύστολα τήν καταστροφή τῆς χώρας; Δέχεται ὁ
Θεός τά ψεύδη; Δέν ἔκλεισαν μέ τίς συγχωνεύσεις τά σχολεῖα; Δέν ἔκλεισαν τά
νοσοκομεῖα; Δέν ἔγινε ὁ μισός πληθυσμός ἄνεργος; Ποῦ εἶναι τό ἐνδιαφέρον
τῶν Ποιμένων γιά τό Ποίμνιο;
Φανερῶστε αὐτά τά ψέμματα καί τότε θά ἔχετε ταΐσει τόν λαό πνευματικά
μέ τήν ἀλήθεια. Θά ἔχετε δημιουργήσει τίς προϋποθέσεις γιά τήν ἀποτίναξη
τῆς χρεοκρατίας, πού εἶναι δικτατορία καί καταπάτηση τοῦ Συντάγματος καί
τῆς Δημοκρατίας. Αὐτή ἡ δικτατορία μάλιστα ἐξαπλώνεται καί σέ ἄλλα κράτη
καί μᾶς θυμίζει τήν παγκόσμια δικτατορία γιά τήν ὁποία ἔγραψε ὁ Γέροντας
Παΐσιος. Δῶστε τήν πνευματική τροφή πού ἔδωσε ὁ Γέροντας καί ἔτσι θά
ἐμποδίσετε τήν ἔλλειψη τῆς ὑλικῆς καί δέ θά χρειάζεται νά κάνετε συσσίτια.
Ἤ μήπως νομίζετε, ὅτι εἶναι κανείς εὐτυχισμένος καί ὅτι εἶναι ἀξιοπρεπές, γιά
τό πλῆθος τῶν νεόπτωχων, νά μπαίνουν στή σειρά γιά ἕνα κομμάτι ψωμί;
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Ὄχι πώς εἶναι κακό νά ταΐζει κανείς τούς πεινασμένους, ἀλλά εἶναι κακό νά
μή ἀξιοποιεῖ τίς δυνατότητές του, ὥστε νά ἐπικρατήσει ἡ Δικαιοσύνη καί ἡ
Τιμή στούς πολῖτες τῆς χώρας μας, οἱ ὁποῖοι εἶναι ταὐτόχρονα τό ποίμνιο
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι κακό νά μή φροντίζει τήν πνευματική καί
τήν σωματική ὑγεία καί τήν προκοπή τοῦ λαοῦ, ὅταν μάλιστα αὐτή εἶναι ἡ
ἀποστολή του.
Δέν εἶναι χειρότερη καί καταστροφικότερη ἡ ὑποκρισία τῶν δύο αὐτῶν
κομμάτων ἀπό τήν ἐχθρότητα τῶν κομμάτων τῆς ἀριστερᾶς; Ἐκεῖ ξέρεις ὅτι
εἶναι λύκοι, ἐδῶ ὁ λύκος παριστάνει τό πρόβατο. Ἔτσι περνάει ἡ ἴδια κακία,
χωρίς νά βρίσκεται ὁ ἀνεύθυνος ὑπεύθυνος. Χωρίς νά φαίνεται ξεκάθαρα ἡ
προδοσία.
Αὐτή ἡ καλυμμένη καί πονηρή κακία εἶναι πιό ἐπικίνδυνη. Στήν
καθαρά θρησκευτική της πλευρά ἐκφράζεται μέ τόν Οἰκουμενισμό καί στήν
πολιτική-κοινωνική της ἐκφράζεται μέ τήν χρεοκρατία. Αὐτά τά δύο εἶναι
μεστά ψεύδους, πονηρίας καί ἀδικίας. Παρουσιάζουν τό ἄσπρο μαῦρο. Εἶναι
ἡ παγκόσμια δικτατορία τῆς ἀντίχριστης παγκοσμιοποίησης. Εἶναι νά ἀπορεῖ
κανείς πῶς δέν τό βλέπουν καί δέν τό κηρύττουν αὐτό οἱ Ἱεράρχες. Αὐτά
καί τά δύο τά τρέφει καί τά προωθεῖ ἡ ΝΔ καί τό ΠΑΣΟΚ. Ἀλλά δέν τούς
ἀνησυχεῖ αὐτό τούς Ἱεράρχες.
Ἔχασαν, λέει τό ἄρθρο, τήν νεολαία. Ἐγώ λέω πώς ἔχασαν καί τά
γηρατειά. Λέω ὅτι τούς ἔχασαν ὅλους. Καί μένα πού γράφω μέ ἔχασαν καί δέν
τούς ἐμπιστεύομαι. Δέν μᾶς ἔχασε ἡ πίστη καί ὁ Χριστός, ἀλλά μᾶς ἔχασε ὁ
Κλῆρος πού ἔχει τά ἀνώτατα ἀξιώματα. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός. Δέν νοιάζονται
καί δέν φροντίζουν γιά μᾶς πουθενά καί γιά τίποτα. Δέν στάθηκαν στό ὕψος
τῶν περιστάσεων. Δέν ἀκολουθοῦν τό παράδειγμα τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας
μας. Δέ μᾶς πείθουν ὅτι θέλουν τήν πνευματική καί ἐθνική μας ἀνάσταση.
Τήν συντηροῦν τήν ἐξαθλίωση καί δέν ὑπάρχει σέ αὐτούς πνοή λευτεριᾶς.
Πότε κέρδισε ἡ συντήρηση τῆς μιζέριας νέο ἤ γέρο;
Θά μέ καταλογίσουν καί μένα στούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας ἄν
διαβάσουν τά παραπάνω ἀλλά, μήπως ἐμεῖς, πού αὐτοί θεωροῦν ἐχθρούς,
εἴμαστε ἡ Ἐκκλησία γιά τήν ὁποία θά δώσουν λόγο στόν Χριστό;
Θά τό μάθουμε στήν ὥρα τῆς Κρίσης. Ὡς τότε θά κάνουμε ἐπιλογές.
Στίς ἐπιλογές ὑπάρχουν καί παρατάξεις νέες πού ἀξίζει νά τίς δοκιμάσει ὁ
λαός. Πού δέν εἶναι οὔτε ἀριστερές οὔτε πονηρές. Ἡ ¨ΚΟΙΝΩΝΙΑ¨ εἶναι μιά
τέτοια παράταξη καί ἴσως νά εἶναι «ἡ» Παράταξη!
							
Χρίστος Τσικούρας
								
Θεολόγος
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Πρωθυπουργοί καί Ἀρχηγοί Κρατῶν:
Μήπως κάποιος μᾶς κοροϊδεύει;
έλουμε δέν θέλουμε, ὅπου σταθοῦμε, κι ὅπου βρεθοῦμε, ἄλλο δέν
ἀκοῦμε κι ἄλλο δέν συζητᾶμε κι ἄλλο δέν διαβάζουμε, ἀπό ἐκλογές
– πρῶτες καί ἐπαναληπτικές – ντόπιες ἐκλογές, εὐρωπαϊκές ἐκλογές,
ἀκόμα καί μελλοντικές ἐκλογές. Οἱ πρώην, νῦν καί μελλοντικοί
ἀρχηγοί παίρνουν καί δίνουν – στήν κυριολεξία – ἐξαγγέλλουν καί
ὑπόσχονται, μᾶς θεωροῦν ἠλίθιους καί τούς θεωροῦμε ἀνέντιμους κι
ἀποτυχημένους.
Καί, μέσα στή γενική ἀνησυχία, καθόμουν κι ἐγώ κι ἔκανα πα
ρατηρήσεις πάνω στό ὅριο ἀνοχῆς τῶν λαῶν! Ἔβαλα δίπλα-δίπλα τίς
φωτογραφίες τῶν πιό διάσημων «στάρ» τῆς πολιτικῆς καί προσπα
θοῦσα νά τούς κοιτάξω μέ ἀντικειμενικό βλέμμα. «Φαντάσου», εἶπα
στόν ἑαυτό μου, «ὅτι δέν ἔχεις ἀκούσει νά μιλοῦν ποτέ γι’ αὐτούς.
Ὅτι δέν τούς ξέρεις καθόλου. Κοίταξε τά πρόσωπα τους καί σκέψου
τίνος ἡ φυσιογνωμία θά σοῦ γεννοῦσε ἐμπιστοσύνη, ποιόν θά ἤθελες,
βλέποντάς τον, νά τόν πλησιάσεις, νά τόν γνωρίσεις, νά τόν ἔκανες
φίλο σου».
Ὁ ἕνας μέ κάρφωνε – εὐτυχῶς χωρίς νά μέ βλέπει – μέ ἕνα
βλέμμα ἀγέλαστης κακιασμένης ὀργῆς, ἀνοίγοντας ἕνα στόμα μέ
ὀδοντοστοιχίες ἀνησυχητικά παρόμοιες μέ καρχαρία! Τό περίσσευμα
παχυσαρκίας καί λίπους τόν καθιστοῦν –σύμφωνα μέ τούς
στοιχειωδέστερους κανόνες τοῦ marketing– παντελῶς ἀκατάλληλο νά
μιλάει γιά λιτότητα, κι ἀκόμη περισσότερο νά τήν ἐπιβάλλει.
Ὁ ἄλλος εἶχε τό βλέμμα χαμένο στό ὑπερπέραν, μέ ὁλοφάνερη
νευρικότητα, παρά τό «ταξίδεμα». Ἴσως τό «χόρτο» τῶν φοιτητικῶν
του χρόνων τοῦ ἔπεσε πολύ, ἤ ἴσως καί λίγο, ποιός νά ξέρει!....
Μετά ἀκολουθοῦσε τό «μαγκάκι» μέ τό μισόκλειστο μάτι καί τό
χαμόγελο πού ἔμοιαζε ἀκτινογραφία τῆς ὀδοντοστοιχίας του. Εἶχα ἕνα
τέτοιο γνωστό κάποτε, θυμᾶμαι. Ἔπρεπε κάθε μέρα νά ἀκοῦμε τόν
κατάλογο μέ τίς κατακτήσεις καί τίς περιπέτειες, ἀλλά πάντα εἶχα τήν
–ἀνεπιβεβαίωτη– ὑποψία ὅτι γλυκοκοίταζε ἕναν φίλο τῆς παρέας…
Ἡ κυρούλα μέ τά τεράστια γυαλιά, ἴσως θά ἦταν στό φυσικό της
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περιβάλλον στή λαϊκή, νά διαμαρτύρεται γιατί ἀνέβηκαν οἱ πατάτες
καί τά φασολάκια. Ἴσως κάποιος παραγωγός τή λυπόταν καί ἔριχνε
τίς τιμές.
Γιά τό παρανοϊκό ἀπομεινάρι μιᾶς ἐποχῆς πού πέρασε, τί νά
σχολιάσει κανείς; Ἡ σοβαρότητα τῆς πάθησης γίνεται ἐμφανής
ἀκόμη καί χωρίς πτυχίο ψυχολογίας. Ἤ νά σχολιάσω τόν ἄλλον μέ
τό βαμμένο κοκκινοκαφέ –ὄχι μαλλί, σᾶς τήν ἔφερα!– δέρμα τοῦ
κεφαλιοῦ, μήπως καί δείξει ἡ κάμερα γκρίζα ρίζα καί μᾶς περάσουν
οἱ κοπελιές γιά γέρους……
Στό τέλος, μοῦ ἦρθε στό νοῦ μιά φωτογραφία ἀπό κάποια ἀπ’
ὅλες τίς «συνόδους κορυφῆς» πού δικαιολογοῦν λίγες μέρες καλοπέ
ρασης τῶν ἀρχηγῶν τῶν κρατῶν, μέ πολυτέλεια πληρωμένη ἀπ’ τούς
ἠλίθιους φορολογούμενους τῶν ἀντίστοιχων κρατῶν.
Στή φωτογραφία ἦταν οἱ τότε ἀρχηγοί τῶν εὐρωπαϊκῶν κρατῶν
κι ὁ τότε «πλανητάρχης», ἐκείνη ἡ διάνοια «μέ τό σπινθηροβόλο
βλέμμα, τόν θυμᾶστε; Αὐτός πού διαδέχτηκε τό σεξομανή μέ
ἀδυναμία στίς «ἀφρατοῦλες» χαζοχαρούμενες. Πού δυσκολευόταν
νά καταπιεῖ καί τό πρέτσελ του χωρίς νά πνιγεῖ. Πού δέν ἔδινε τήν
πρέπουσα σημασία στίς νουθεσίες τῆς «πρώτης κυρίας» μαμᾶς καί
μετά τό μετάνοιωνε….
Σέ κείνη τή φωτογραφία ἦταν κι ὁ μέγας καί πολύς ἀρχηγός τοῦ
παγκόσμιου πορτοφολιοῦ, προτοῦ βέβαια γίνει παγκόσμια γνωστή ἡ
μικρή του «ἀδυναμία» στό νά βιάζει καμαριέρες. Καί νά βγάζει κι ἕνα
«χαρτζιλίκι» ἀπό καμιά-δυό πόρνες. Τί νά κάνει ὁ ἄνθρωπος, πολλά
ἔξοδα ἡ θέση… καί στό κάτω-κάτω, ὅπως εἶπε κι ὁ ἴδιος σ’ ἐκεῖνο τόν
«ἀπαίσιο» δικαστή πού τοῦ ἔκανε τό σπουδαῖο: «σιγά κ. πρόεδρε, δέν
ἦταν τίποτα. Πόρνες ἦταν….». Τέλος πάντων, τότε δέν τά ξέραμε
ἀκόμα αὐτά καί δέν τόν εἶχε διαδεχθεῖ ἡ πορτοκαλί –λόγω solarium–
κυρία μέ τά ἄσπρα μαλλιά…
Καί τότε, θυμᾶμαι –μέ τά λίγα πού ἤξερε τό φτωχό μου μυαλό–
τούς κοίταζα καί σκεφτόμουν: Βρέ παιδιά, μήπως κάποιος μᾶς
δουλεύει γιά τά καλά; Μήπως;
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Νινέττα Βολουδάκη
ninetta1.blogspot.com

Οἱ αὐτοκτονίες γιά οἰκονομικά προβλήματα:
Ἄλλο ἕνα “κατόρθωμα” τῶν Πολιτικῶν μας!
ρωτοφανῆ γιά τά Ἑλληνικά δεδοµένα χαρακτηρίζουν οἱ
εἰδικοί τήν αὔξηση τῶν αὐτοκτονιῶν στήν πατρίδα µας τήν
διετία 2009 – 2011, ὡς ἀπόρροια τῆς κατάθλιψης πού βιώνουν οἱ
συµπατριῶτες µας, λόγω τῆς οἰκονοµικῆς ὕφεσης, τῆς ἀνεργίας,
ἀλλά καί τῆς γενικότερης κοινωνικῆς ἀνασφάλειας. Σύµφωνα µέ
στοιχεῖα τοῦ Ἀρχηγείου τῆς Ἑλληνικῆς Ἀστυνοµίας οἱ τελεσθεῖσες
αὐτοκτονίες ἤ ἀπόπειρες αὐτοκτονίας ἀνῆλθαν σέ 1.727 τήν
περίοδο ἀπό τό 2009 ἕως τίς 10/12/2011. Πιό συγκεκριµένα, τό 2009
οἱ περιπτώσεις αὐτοκτονιῶν (τελεσµένες – ἀπόπειρες) ἀνῆλθαν
σέ 507, ἐνῶ τό 2010 παρουσίασαν σηµαντική αὔξηση τῆς τάξης
τοῦ 22,5% φθάνοντας στίς 622 καί παρέµειναν περίπου στό ἴδιο
ἐπίπεδο τό 2011, καθώς µέ βάση τά ὑπάρχοντα στοιχεῖα ἕως τίς 10
Δεκεµβρίου τά ἄτοµα πού ἔθεσαν ἤ ἀποπειράθηκαν νά θέσουν
τέλος στή ζωή τους ἀνῆλθαν σέ 598.
Ἡ οἰκονοµική δυσχέρεια πού πλήττει ἑκατοµµύρια συµπο
λιτῶν µας, ἡ µείωση τοῦ εἰσοδήµατός τους, τά ἀβάσταχτα χρέη,
ὁ φόβος καί ἡ ἀνασφάλεια γιά τό µέλλον εἶναι µερικοί µόνο
ἀπό τούς παράγοντες, πού σύµφωνα µέ τούς εἰδικούς, µποροῦν
νά ὁδηγήσουν στήν ἐµφάνιση καταθλιπτικῶν συµπτωµάτων.
Οἱ ἄνθρωποι ὅµως καί στό παρελθόν ἀντιµετώπισαν τέτοια
προβλήµατα καί πολλές φορές ἀµφιταλαντεύθηκαν γιά τό ἄν θά
ἔπρεπε νά προβοῦν στό θανάσιµο αὐτό ἁµάρτηµα, τῆς ἀφαίρεσης
δηλαδή τῆς ἴδιας τῆς ζωῆς τους. Ἄς δοῦµε ὅµως τί µᾶς συµβουλεύει
ἀπό τό παρελθόν ἕνας µεγάλος ἅγιος τῆς Ὀρθόδοξης Σερβικῆς
Ἐκκλησίας, ὁ Ἅγιος Νικόλαος Ἀχρίδος στό κείµενο µέ τίτλο: «Στόν
καφετζῆ Σ. Μ. πού ἔπρεπε νά ἐπιλέξει ἀνάµεσα στήν αὐτοκτονία
καί τήν ἐπαιτεία» ἀπό τό βιβλίο του «Δρόµος δίχως Θεό δέν
ἀντέχεται...».
«Γράφεις ὅτι ὅλη ἡ περιουσία σου πωλήθηκε σέ τρίτους. Ὅταν
βρέθηκες στόν δρόµο χωρίς τίποτα καί κανέναν κατευθύνθηκες
πρός τό νεκροταφεῖο ἀποφασισµένος νά αὐτοκτονήσεις. Δέν εἶχες
ἀµφιβολία, οὔτε δεύτερη σκέψη ἐπ’ αὐτοῦ. Ἐξουθενωµένος ἀπό
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τήν ταλαιπωρία ξάπλωσες πάνω στόν τάφο τῶν γονιῶν σου καί
ἀποκοιµήθηκες. Στόν ὕπνο σου ἐµφανίσθηκε ἡ µητέρα σου πού
σέ ἀπείλησε λέγοντάς σου ὅτι στό Βασίλειο τοῦ Θεοῦ ὑπάρχουν
πολλοί ἀπό ἐκείνους πού ἐπαιτοῦσαν στή γῆ, ἀλλά οὔτε ἕνας ἀπό
ἐκείνους πού ἀφαίρεσαν µόνοι τους τή ζωή τους. Αὐτό τό ὄνειρο
σ’ ἔσωσε ἀπό τήν αὐτοκτονία. Ὄντως ἡ ἀγαπηµένη σου µητέρα σέ
ἔσωσε κατά τήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ. Ἄρχισες νά ἐπαιτεῖς καί ἀπό
τήν ἐπαιτεία νά ζεῖς. Καί ρωτᾶς ἄν µ’ αὐτό καταπατᾶς τόν νόµο
τοῦ Θεοῦ;
Θάρρος ἄνθρωπε! Ὁ Θεός ἔδωσε ἐντολή: οὐ κλέψεις! Ἀλλά
δέν ἔδωσε ἐντολή: µήν ἐπαιτεῖς! Ἡ ἐπαιτεία χωρίς πραγµατική
ἀνάγκη εἶναι κλοπή, ἀλλά στή δική σου περίπτωση δέν εἶναι
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κλοπή. Ὁ στρατηγός καί αὐτοκράτορας Ἰουστινιανός πού δόξαζε
τόν Βελιάλ, στά γεράµατα ἔµεινε χωρίς περιουσία, χωρίς φίλους
καί τυφλός. Καθόταν τυφλός ἔξω ἀπό τήν αὐλή τοῦ θρόνου καί
ἐπαιτοῦσε γιά λίγο ψωµί. Σάν χριστιανός δέν ἐπέτρεψε στόν ἑαυτό
του οὔτε κάν νά σκεφθεῖ τήν αὐτοκτονία. Γιατί ὅπως ἡ ζωή εἶναι
καλύτερη ἀπό τόν θάνατο ἔτσι καί εἶναι καλύτερα ζητιάνος παρά
αὐτόχειρας.
Λές πώς σέ κυριεύει ντροπή καί πώς ἡ θλίψη σου εἶναι βαθεῖα.
Στέκεις τά βράδια ἔξω ἀπό τό καφενεῖο πού κάποτε ἦταν δικό σου
καί ζητᾶς ἐλεηµοσύνη ἀπό ὅσους µπαίνουν καί βγαίνουν. Θυµᾶσαι
πώς πρίν λίγο καιρό ἤσουν τό ἀφεντικό τοῦ καφενείου καί πώς
τώρα δέν τολµᾶς νά µπεῖς οὔτε σάν πελάτης. Καί κοκκινίζουν τά
µάτια σου ἀπό τό κλάµα καί τόν ὀδυρµό. Ὦ καλέ µου ἄνθρωπε
παρηγορήσου! Οἱ Ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ δέν εἶναι µακριά σου. Γιατί
κλαῖς γιά τό καφενεῖο; Δέν ἔχεις ἀκούσει γιά ἕνα καφενεῖο στήν
ἄκρη τοῦ Βελιγραδίου πού λέγεται «ὅποιου δέν ἦταν, ὅποιου δέν
θά εἶναι»; Πράγµατι ἦταν µεγάλος φιλόσοφος αὐτός πού ἔγραψε
αὐτές τίς λέξεις. Ἀφοῦ αὐτό ἰσχύει γιά ὅλα τά καφενεῖα, ὅλα τά
σπίτια, ὅλους τούς πύργους καί ὅλα τά παλάτια τοῦ κόσµου.
Τί ἔχασες; Ἐκεῖνο πού δέν ἦταν δικό σου ὅταν γεννήθηκες
καί δέν εἶναι οὔτε τώρα δικό σου. Ἤσουν τό ἀφεντικό, τώρα εἶσαι
φτωχός. Αὐτό δέν εἶναι ἀπώλεια. Ἀπώλεια εἶναι ὅταν κάποιος
ἄνθρωπος γίνεται κτῆνος. Ἀλλά ἐσύ ἤσουν ἄνθρωπος καί
παρέµεινες ἄνθρωπος. Ὑπέγραψες κάποιες συναλλαγµατικές σέ
κάποιους ἐπιφανεῖς πελάτες σου καί γι΄αὐτό τό καφενεῖο σου ἔγινε
καφενεῖο κάποιου ξένου. Τώρα βλέπεις ἀπό τό παράθυρο πώς
ὅλοι ἐκεῖνοι γελοῦν στό καφενεῖο ὅπως πρίν, ἐνῶ ἐσύ περιφέρεσαι
στούς δρόµους µέ δάκρυα στά µάτια καί σκεπάζεις τήν ντροπή.
Μήν φοβᾶσαι, ὁ Θεός ἔχει δικαιοσύνη. Ὅλοι αὐτοί θά ἀπολογηθοῦν
γιά τά ἀδικήµατά τους. Ὅταν ὅµως αὐτοί ἀποπειραθοῦν νά
αὐτοκτονήσουν, ποιός ξέρει ἄν ὁ δίκαιος Θεός θά ἐπιτρέψει στή
µητέρα τους νά τούς παρουσιαστεῖ ἀπό ἐκεῖνον τόν κόσµο καί νά
τούς ἀποτρέψει ἀπό αὐτό τό ἔγκληµα; Μήν βλέπεις οὔτε στιγµή
τήν ἐπιτυχία τους. Ἀφοῦ δέν γνωρίζεις τό τέλος τους. Ἕνας ἀρχαῖος
Ἕλληνας σοφός εἶπε κάποτε: «Μηδένα πρό τοῦ τέλους µακάριζε»,
δηλαδή ποτέ µήν ἀποκαλεῖς κάποιον εὐτυχισµένο πρίν δεῖς τό
τέλος του!
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Εἶναι δύσκολο νά εἶσαι ἐπαίτης; Ἀλλά µήπως δέν εἴµαστε ὅλοι
ἐπαῖτες; Μήπως δέν ἐξαρτώµεθα ὅλοι, κάθε µέρα καί κάθε ὥρα,
ἀπό τό ἔλεος Ἐκείνου πού µᾶς δίνει ζωή νά ζοῦµε; Ἐσύ καί τώρα
ἔχεις σηµαντική ἀποστολή στόν κόσµο: στρέφεις τήν προσοχή
τῶν ἀνθρώπων στό νά θυµοῦνται τόν Θεό καί τήν ψυχή καί νά
εἶναι ἐλεήµονες. Ἀναγκασµένος νά ζεῖς στή σιωπή ἐµβάθυνε στήν
ψυχή σου καί συζήτα µέσω τῆς προσευχῆς µέ τόν Θεό. Ἡ ζωή τοῦ
ἐπαίτη εἶναι πιό ἡρωϊκή ἀπ’ αὐτήν τοῦ ἀφεντικοῦ. «Ὅτι ἐν πυρί
δοκιµάζεται χρυσός καί ἄνθρωποι δεκτοί ἐν καµίνῳ ταπεινώσεως»
(Σειρ. 2,5). Ἀλλά ἐσύ ἤδη ἔδειξες ἡρωϊσµό µέ τό νά νικήσεις τή
µαύρη σκέψη τῆς αὐτοκτονίας. Αὐτό εἶναι νίκη πάνω στό πνεῦµα
τῆς ἀπογοήτευσης. Μετά ἀπό αὐτή τή νίκη ὅλες οἱ ἄλλες γιά σένα
θά εἶναι εὔκολες. Ὁ Κύριος ἄς εἶναι δίπλα σου».
Ὁ µεγάλος αὐτός Ἅγιος τῆς Ὀρθόδοξης Σερβικῆς Ἐκκλησίας
σηµειώνει κάπου ἀλλοῦ ὅτι ἡ αὐτοκτονία εἶναι ἡ σφραγίδα τῆς
ἀπελπισίας. «Ἀναρωτιέστε, γιατί ὑπάρχει τόση ἀπελπισία καί γιατί
ὑπάρχουν τόσοι ἀπελπισµένοι στήν ἐποχή µας; Ἀπό τό ἄδειασµα
τοῦ µυαλοῦ καί τήν ἐρηµιά τῆς καρδιᾶς. Ὁ νοῦς δέ σκέφτεται τό
Θεό καί ἡ καρδιά δέν ἀγαπάει τό Θεό. Ὅλος ὁ κόσµος δέν µπορεῖ
νά γεµίσει τό ἀνθρώπινο µυαλό, αὐτό µπορεῖ µόνο ὁ Θεός νά τό
κάνει. Χωρίς τό Θεό ὁ νοῦς εἶναι πάντα ἄδειος καί ὅλες οἱ γνώσεις
πού µπαίνουν στό µυαλό πέφτουν στήν ἄβυσσο. Ἡ ἀγάπη ὅλου
τοῦ κόσµου δέν µπορεῖ νά γεµίσει τήν καρδιά τοῦ ἀνθρώπου,
ἐπειδή ἡ καρδιά νιώθει πώς ἡ κοσµική ἀγάπη ἀλλάζει καί εἶναι
σάν τήν παλίρροια καί τήν ἄµπωτη τῆς θάλασσας. Ἀδερφοί µου,
καί τό µυαλό καί ἡ καρδιά µας ἀνήκουν στό Θεό καί µόνο ὁ Θεός
µπορεῖ νά τά γεµίσει µέ τή δύναµή Του: Νά τό γεµίσει µέ τή δική
Του χαρούµενη σοφία, µέ τήν πίστη καί τήν ἀγάπη.
Χωρίς τό Θεό ὅλα εἶναι ἀµάθεια.
Χωρίς τό Θεό ὅλα εἶναι στεναχώρια.
Χωρίς τό Θεό ὅλα εἶναι ἀπελπισία...»
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Ἰωάννης Χαραλάµπης
Οἰκονοµολόγος

Ο ΚΟΜΠΟΣ ΣΤΟ ΧΤΕΝΙ
Μέσ’ στοῦ ὀνείρου τό ἀφρολέξ, πού οἱ μύκητες κοιμοῦνται
προστάτες ἐντιμοφανεῖς, τίς νύχτες μᾶς θυμοῦνται.
Μέ τοῦ ὕπνου τό γαλάκτωμα, μαλάζουν ἀντιστάσεις,
ξεκούραση ἀγγελόμορφη, γλυκαίνουν τίς ἐντάσεις.
Ἀόρατα τηλεκοντρόλ, κρυφά μᾶς κατευθύνουν,
μ’ ὅλη τή μυστικότητα, στό ἀφανές προτείνουν,
νά βροῦμε τήν ἀπάντηση, πού χρόνια ἀναζητοῦμε,
μέ ὑποταγή καί σεβασμό, γιά νά ἀναβαθμισθοῦμε.
Κόλακες πορφυρόφερτοι, τῆς εὔπιστης σκιᾶς τους,
σύμβουλοι ἐπιστήθιοι, τῆς μυστικῆς στρατιᾶς τους,
συρίζοντας ἀστράφτουνε, γεμάτοι ὑπηκόους,
σφάγια, πιατέλες, μουσικές, σπουδαίους οἰνοχόους.
Δούλους μέ τούς βελούδινους, ἐτύλιξαν μανδύες,
σέ σκελετούς καί ὀρφανά, σχεδίασαν κηδεῖες.
Ἔχθρα, μανιώδης σαρκασμός, συνείδηση ν’ ἀστράψει
ἄσπονδη ἀτελεύτητη, ἀλήθεια νά διαλάμψει.
Ξυπνᾶ ἀπό μέσα ὁ τύραννος, παρατυραννισμένος,
θέλει ἐλεύθερος νά ζεῖ καί ὄχι προδομένος.
Ἦχοι ἀπό τά σήμαντρα, εἰδοποιοῦν τό πνεῦμα
αἱμάτινο, ἀγκαθωτό, σάν Βασιλιᾶς μέ στέμμα.
Βραδιά ἀράχνης κι’ ἄπνοιας, μυρίζει ἀπελπισία,
δέος, σιωπή ὑπόκωφη, τυφλή αἰσιοδοξία.
Πένθιμος, πρᾶος οὐρανός, λευκοί τυφεκιοφόροι,
ὄρθια τά ἀλόγατα, χρυσοί θωρακοφόροι.
Κυριαρχοῦν φαντάσματα, ἀπ’ τούς παλιούς πολέμους,
πῶς νάρθη ἀπελευθέρωση, στούς τέσσερις ἀνέμους,
πού ὅλοι φυσοῦν δριμύτεροι, καθημερινά ἀγριεύουν,
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καινούργια δηλητήρια, μᾶς σπέρνουν καί θεριεύουν.
Πήραμε ἄγρια πρόγευση, γδαρμένης προστασίας,
προδοτικά μᾶς πλάνεψαν, ὀσμή περιουσίας.
Σβηστό ἡφαίστειο ἄμιλλας καί πότε θά φουντώσει
σεισμός τό ἀποκορύφωμα κι ὅλα θά τά τελειώσει.
Ἄν ἀφεθοῦμε συνεπεῖς στήν ἄγρια προπαγάντα,
σβύνει ἡ ἐλπίδα ἀντοχῆς, σβύνει ἡ κραυγή γιά πάντα.
Σάν τά χταπόδια θά χτυποῦν, στούς βράχους νά ματώσουν,
πῶς τόνους ἄλγη, γερανοί τῆς μυίγας, νά σηκώσουν;
Οἱ Ἕλληνες δέν ἄντεξαν, ξένη κυριαρχία γκρέμισαν,
ἀπ’ τό σβέρκο τους, σκλαβιᾶς Τουρκοκρατία.
Πῶς εἶναι τώρα δυνατόν, μιά τέτοια δυναστεία,
νά ἀνεχθεῖ, πού ὕπουλα, διψᾶ κυριαρχία;
Τό σύνθημα, ξυπνήσετε, ἀπ’ τή ναρκοθηρία,
λίγες στιγμές ἀπέμειναν, ἀδράξτε εὐκαιρία,
κάνετε τήν ὑπέρβαση, ὅλοι σας ἑνωθεῖτε.
Ἄν γίνετε ὅλοι μιά γροθιά, τήν κρίση θά ὑπερβεῖτε.
					

π. Κωνσταντῖνος Τσιακούλιας

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΜΑΣ
ό Σάββατο τῆς 23ης Ἰουνίου 2012 θά πραγματοποιηθεῖ στήν
Μαλεσίνα Φθιώτιδος ἡ ἡμερήσια ἐκδρομή γιά τήν λήξη τῶν
Κατηχητικῶν Σχολείων τοῦ Νεανικοῦ μας Κέντρου. Μποροῦν νά
δηλώσουν συμμετοχή στόν π. Πασχάλη, τό ἀργότερο μέχρι 20
Ἰουνίου, ὅλοι οἱ νέοι καί οἱ νέες τῆς ἐνορίας μας ἀλλά καί ὅσοι
ἀπό τούς γονεῖς τους θελήσουν νά τούς συνοδεύσουν.

Τ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ–ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ

Ο

“ΥΠΑΚΟΗ”

φείλουμε εὐγνωμοσύνη στίς Ἐκδόσεις-Βιβλιοπωλεῖο “ΥΠΑΚΟΗ”
(Μαυρομιχάλη 96 Ἀθήνα –τηλ. 2103635913), οἱ ὁποῖες ἐπί μία
δεκαετία εἶναι ὁ κύριος χορηγός τοῦ Περιοδικοῦ μας, ἀναλαμβάνοντας
ἐξ ὁλοκλήρου τή δαπάνη ἐκδόσεώς του, ὅταν δέν προσφέρονται ἄλλοι
χορηγοί, πού κατά καιρούς μνημονεύονται στήν 2η σελίδα.
Εὐχαριστοῦμε τό Διοικητικό Συμβούλιο τῆς “ΥΠΑΚΟΗΣ” γιά τήν
ὁλοπρόθυμη προσφορά του, χωρίς
τήν ὁποία θά ἦταν ἀδύνατη ἡ τακτική
ἔκδοση τοῦ Περιοδικοῦ μας.
Στό Βιβλιοπωλεῖο “ΥΠΑΚΟΗ”,
ἐκτός τῆς πολύ προσεκτικῆς ἐπιλο
γῆς τῶν βιβλίων μπορεῖ κανείς νά βρῆ
χειροτεχνήματα σέ δέρμα, μουσαμᾶ
καί ἀκουαρέλλα, καί, ἐπίσης, ἔχει
τήν δυνατότητα νά παραγγείλη ἔρ
γα ζωγραφικῆς καί ἁγιογραφίας. Τό
ἰδιαίτερα πρωτότυπο εἶναι ἡ συλλογή καρτῶν–πινάκων ζωγραφισμένων
στό χέρι χωρίς νά μοιάζη καμμιά μέ τήν ἄλλη.
Οἱ παρατιθέμενες φωτογραφίες εἶναι ἀπό τόν χῶρο
τοῦ βιβλιοπωλείου.
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