«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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ΓΙΑ ΤΑ ΟΣΙΑ
καί ἱερά τοῦ γένους

Ἀ

πεδείχθηκαν μικροί καί
ἀσήμαντοι οἱ πολιτικοί
μας. Μακρά περίοδος ἀκυβερνησίας ταλανίζει τή χώρα μας,
πού βυθίζεται συνέχεια στό χάος.
Καί αὐτοί ἑτοιμάζουν πάλι ἐκλογές
(τρεῖς μέσα σέ ὀκτώ μῆνες). Γιατί
ἄραγε; Τί καινούριο θά φέρουν;
Ἀποροῦμε καί ἀνησυχοῦμε.
Ἡ εὐθύνη βαραίνει ὅλους μας.
Καιρός ὅλοι μας νά προβληματισθοῦμε, νά σκεφθοῦμε σοβαρά καί
νά ἀναζητήσουμε ἀνθρώπους ἱκανούς καί μέ αἴσθημα εὐθύνης, πού
νά θυσιασθοῦν γιά νά ὀρθοποδήσει
ὁ τόπος μας. Μακρυά ἀπό συναισθηματισμούς, ἀπό προσωπικές
σκοπιμότητες καί κομματικές ἐξαρτήσεις, μέ πραγματικό ἐνδιαφέρον
γιά τήν πατρίδα μας, νά ἐπιλέξουμε
ὅ,τι καλλίτερο προσφέρει ὁ τόπος
μας. Ἁγνούς καί καθαρούς, ἀδιάφθρους κάι μέ γνώση καί ἐμπειρία,
μέ σαφῆ προσανατολισμό καί στόχους πραγματικά ἐθνικούς, πού θά
ὑπηρετήσουν τόν λαό μας καί θά
δώσουν ἐλπίδα.
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Διαθέτουμε δυνάμεις ἀκατάβλητες, βγαλμένες ἀπό τήν ἱστορία
μας καί τόν πολιτισμό μας, ἀπό
τήν πίστη μας τήν ὀρθόδοξη, πού
πάντα μᾶς καθοδηγεῖ μέ τήν ἐμπειρία καί τή βοήθεια τῶν ἁγίων μας.
Ἑνωμένοι ὅλοι μας σέ ἕνα κοινό
σκοπό. Νά πᾶμε μπροστά μέ ὅποιες
θυσίες. Ἀρκεῖ αὐτές νά φέρουν ἀποτέλεσμα. Οἱ εὔκολες λύσεις, οἱ ψεύτικες καί ἀπατηλές ὑποσχέσεις, μᾶς
ἐξαπατοῦν καί ἀνακυκλώνουν τήν
φθροά. Καιρός νά ἀλλάξουμε πορεία. Μέ τήν εὐθύνη ὅλων μας. Μέ
ὁμοψυχία καί ἑνότητα. Ὁ κομματισμός διαιρεῖ, κατακερματίζει τήν
κοινωνία, τήν διαλύει. Γιατί γίνεται
αὐτοσκοπός γιά νά συντηρεῖ τήν
παράταξη, τήν ὁμάδα. Ἡ ἀληθινή
δημοκρατία λειτουργεῖ ὡς ἔξοδος
ἀπό τόἄτομο ἤ τό κόμμα καί συνενώνει σέ προσωπική σχέση ἀγάπης,
βαθειᾶς κατανοήσεως καί συμφωνίας. Γίνεται ἐκκλησία (ἐκ καλῶ)
καί συνάγει τά διεστῶτα σέ ἑνότητα
καί ἐκλέγει τούς ἀρίστους καί τούς
ἐμπιστεύεται τά μεγάλα καί ἱερά
καί ὅσια τοῦ Γένους.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Η ΕΛΠΙΔΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΘΕΟ

Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Σ

υχνά-πυκνά ὁμολογοῦμε, πώς
στηρίζουμε τίς ἐλπίδες μας στό
Θεό. Θεωροῦμε δηλαδή ὡς δεδομένο ὅτι διακατεχόμαστε ἀπό τήν ἀδιάψευστη χριστιανική ἐλπίδα. Γιά νά
ἐννοήσουμε ὅμως καλύτερα τό νόημα
καί τό περιεχόμενο τῆς χριστιανικῆς
ἐλπίδας, θά πρέπει πρῶτα νά τήν ἀντιδιαστείλουμε μέ τίς ἀπατηλές ἐλπίδες τοῦ
χωρίς Θεό κόσμου.

Ἐλπίδες χωρίς περιεχόμενο
Κάθε ἐλπίδα χωρίς Θεό, κατά τό Σόλωνα τόν Ἀθηναῖο, εἶναι «κούφη», δηλαδή κούφια, κενή καί χωρίς περιεχόμενο. Ἀντικείμενο αὐτῆς τῆς μάταιης καί
ἀπατηλῆς ἐλπίδας, εἶναι συνήθως ὁ ἴδιος
ὁ ἄνθρωπος. «Μέτρον πάντων ὁ ἄνθρωπος», ἦταν ὁ στόχος τοῦ χωρίς Θεό
οὐμανισμοῦ. Τήν ἐλπίδα τοῦ ἀνθρώπου
στόν ἑαυτό του καί στά ἔργα τῶν χειρῶν
του ὁ μεγάλος ἱστορικός τῆς ἀρχαιότητας Θουκυδίδης τήν ὀνομάζε «προμηθεύτρια κινδύνων». Κινδύνους λοιπόν
ἐγκυμονοῦν οἱ χωρίς μεταφυσικό περιεχόμενο ἐλπίδες τοῦ ἀνθρώπου στόν
ἑαυτό του καί στίς δυνατότητές του.
«Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος, ὅς τήν
ἐλπίδα αὐτοῦ ἔχει ἐφ’ ἑαυτόν» (Ἱερεμ.
17,5), θά μᾶς πεῖ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ διά
τοῦ προφήτου Ἱερεμίου. Ὁ ἄνθρωπος
ἀπό μόνος του, διεσπασμένος καθώς
εἶναι, δέν μπορεῖ νά θεραπεύσει τόν
ἑαυτό του. Πῶς θά μπορέσει κατά συνέπεια ν’ ἀποτελέσει «ἐλπίδα» γιά τούς
ἄλλους; Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς τό λέγει
ξεκάθαρα: «ἐλπίς ἀσεβοῦς ἀπολεῖται,
ἀοίκητος γάρ αὐτοῦ ἔσται ὁ οἶκος» (Ἰώβ
8,13). Δηλαδή ἡ ἐλπίδα τοῦ ἀσεβοῦς στόν

³

197

¥

ἑαυτό του θά ἐξαφανισθεῖ καί ὁ οἶκος
του θά μείνει ἔρημος.

Ἡ χριστιανική ἐλπίδα
Στήν ἀντίπερα ὄχθη μέ τήν ἐλπίδα
τοῦ κόσμου τούτου, βρίσκεται ἡ χριστιανική ἐλπίδα. Οἱ ἐλπίδες πού ἔχουν βάση
στηρίξεως τόν παντοδύναμο Θεό οὐδέποτε διαψεύδονται. Αὐτό μᾶς κάνει «νά
ἔχωμεν ἰσχυράν παράκλησιν κρατῆσαι τῆς
προκειμένης ἐλπίδος» (Ἑβρ. βʹ18). Αὐτό
μᾶς δίνει τό θάρρος νά ἔχουμε ἀκλόνητη
τή βεβαιότητα πώς ὁ Θεός θά εἶναι βοηθός καί σκεπαστής μας. Ἱκανοποιεῖ ὁ
Θεός τίς ἐλπίδες μας ἐφόσον «μή περί
τῶν φαινόμενων μόνον ὅλος ὁ νοῦς ἀσχολεῖται», θά μᾶς πεῖ ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ
Αἰγύπτιος. Δηλαδή θά ἱκανοποιεῖ ὁ Θεός
τίς ἐλπίδες μας, ἐφόσον δέν ἔχει ἀλλοτριωθεῖ ὁ νοῦς μας ἀπό τά μάταια καί
δευψή πράγματα τοῦ κόσμου τούτου. Ἡ
ἐλπίδα στό Θεό συνδέεται ἄμεσα μέ τήν
πίστη καί τήν ἀγάπη σ’ Αὐτόν. Αὐτό μᾶς
τό βεβαιώνει καί ὁ Ἀπόστολος Παῦλος,
ὅταν γράφει: «Νυνί δέ μένει πίστις, ἐλπίς,
ἀγάπη, τά τρία ταῦτα» (Αʹ Κορ. 13,13).
Ἐνόσω βρισκόμαστε στή ζωή δέ μᾶς
μένει τίποτε ἄλλο παρά ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα
καί ἡ ἀγάπη μας πρός τόν Θεό. Αὐτές οἱ
θεολογικές ἀρετές, καθώς ὀνομάστηκαν,
μᾶς φέρνουν σέ συνάφεια μέ τήν ὀρθοπραξία τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς, καί διαρκή
κοινωνία μέ τό Θεό. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ
μᾶς διαβεβαιώνει πώς οἱ ὑπομένοντες
καί ἐλπίζοντες στό Θεό «πτεροφυήσουσιν ὡς ἀετοί, δραμοῦνται καὶ οὐ κοπιάσουσιν, βαδιοῦνται καὶ οὐ πεινάσουσιν» (Ἡσ. 40,31).
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ἡ θρησκευτικότητα
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ἡ θρησκεία τῶν
ἀρχαίων Ἑλλήνων ὑπῆρξε ἡ
εἰδολωλατρία καί ἡ μυθολογία
τοῦ δωδεκαθέου. Εἶχαν, βεβαίως, ἀναμιχθεῖ καί πολλά
στοιχεῖα ἀπό ἄλλες θρησκεῖες
γειτονικῶν λαῶν, ὅπως π.χ.
τῆς Αἰγύπτου, Βαβυλωνίας,
ἀλλά γενικῶς, ὁ ἑλληνικός κόσμος ἦταν βυθισμένος στή λατρεία τῶν εἰδώλων, τῶν
μύθων, τῶν πολλῶν θεῶν
πού ἡ ἀνθρώπινη φαντασία
δημιούργησε κατά διάφορα
χρονικά διαστήματα. Ὁ προφήτης Ἱερεμίας θά πεῖ: «Τῷ
ξύλῳ εἶπαν, ὅτι πατήρ μου εἶ σύ
καί τῷ λίθῳ· σύ ἐγέννησάς με»
(Ἱερεμ. 2,27). Ὁ Ἀπ. Παῦλος
θά γράψει: «Ἐσεβάσθησαν καί
ἐλάτρευσαν τῇ κτίσει παρά τόν
κτίσαντα... καί ἤλλαξαν τήν
δόξαν τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ ἐν
ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ
ἀνθρώπου καί πετεινῶν καί τετραπόδων καί ἑρπετῶν» (Ρωμ.
1.23 ἑξ.).
Ἀλλά τί ἦταν ἡ εἰδωλολατρία; Στόν πυρῆνα της
εἶναι ἀποστασία τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τό Θεό. Εἶναι ἡ λατρεία τῶν εἰδώλων, ἤτοι ὁ
ἄνθρωπος ἔκανε θεούς καί λάτρευε ἀνθρώπους, ἡγέτες,
αὐτοκράτορες, τά ζῶα, τόν
ἥλιο, τή σελήνη, τή φωτιά, τό
νερό, τά ποτάμια, τίς πέτρες,
τά ξύλα καί πολλά φυσικά φαινόμενα. Δημιούργησε τό δωδεκάθεο, τούς μύθους περί
τῶν δώδεκα θεῶν. Ἀλλά τό
δωδεκάθεο ἦταν γεμᾶτο μέ
πάθη, μέ ἀλληλοεξοντώσεις,
μέ ἀσέλγειες, μέ μία διεστραμμένη ἰδέα περί Θεοῦ, ἑνός

Θεοῦ πού τόν ἤθελε νεφεληγερέτη, τιμωρό Θεό πού κατακεραυνώνει τούς ἀνθρώπους
καί ζητᾶ παντός εἴδους θυσίες,
ἀκόμη καί φρικτές ἀνθρωποθυσίες. Ὄπισθεν τῆς εἰδωλολατρίας κρυβόταν καί ἡ ἀνηθικότητα, ἡ σαρκολατρία καθ’
ὅτι «ἀρχή πορνείας ἐπίνοια εἰδώλων, εὕρεσις δέ αὐτῶν φθορά
ζωῆς» (Σοφ. Σολ. 14,12).
Πλήν ὅμως, ἡ εἰδωλολατρία καί τό δωδεκάθεο
δέν λύτρωσαν τόν ἄνθρωπο.
Ὁ ἀρχαῖος κόσμος ἔνοιωθε
φόβο, ἀπόγνωση καί ἀπογοήτευση. Αυτό εἶχε ὡς συνέπεια
διά μέσου τῶν αἰώνων τήν
ἠθική καί κοινωνική κατάρρευσή του. Ἡ κατάπτωση καί
ἀποσύνθεση τῆς κοινωνίας
ὑπῆρχε στό μέγιστο βαθμό καί
ὡραῖα ἔχει λεχθεῖ πώς «ἄν ὁ
Χριστός ἐρχόταν στή γῆ λίγο
ἀργότερα, θά εὕρισκε μόνο τό
πτῶμα τῆς κοινωνίας» (Φραγκ.
Σατωμπριάν). Δέν μποροῦσε
να σταθεῖ καί νά βοηθήσει τόν
ἄνθρωπο πού ἔψαχνε καί ἀναζητοῦσε τόν ἀληθινό Θεό. Οἱ
θεοί τῆς μυθολογίας ἦσαν ἀνίκανοι, ὡς ψεύτικοι θεοί, νά
βοηθήσουν τόν ἄνθρωπο στήν
ἐπίλυση τῶν ὑπαρξιακῶν του
προβλημάτων. Τό ἴδιο καί οἱ
διάφοροι χρησμοί στά μαντεῖα.
Ἀπό μόνη της ἡ εἰδωλολατρία
καταργήθηκε μέ τή σταδιακή
φθορά της. Ἡ εἰδωλολατρία
αὐτοκαταλύθηκε.
Ὁ Χριστός, ὅταν ἦλθε
στόν κόσμο ἔφερε τή λύτρωση
τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τή δουλεία
τῶν εἰδώλων καί τότε «τά
ἀρχαῖα παρῆλθε, ἰδού γέγονε

¥

καί ὁ χριστιανισμός

καινά τά πάντα» (Β΄ Κορ. 5.17). Ὁ Χριστιανισμός δέν ἔχει ἕνα θεό μυθικό, ἀπρόσιτο,
τιμωρό. Ὁ Χριστιανισμός μέ τό Εὐαγγέλιο
τοῦ Χριστοῦ, τή θεία διδασκαλία Του θέλει
λογική λατρεία ὄχι ἀνθρώπινες θυσίες καί
αἷμα ζώων καί τράγων. Ἐξυψώνει τά ἤθη
τῶν ἀνθρώπων, λυτρώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό
τήν ἁμαρτία, τόν βοηθᾶ νά ἐξυψωθεῖ πνευματικά, τοῦ παρέχει νόημα στή ζωή καί τόν
λυτρώνει ἀπό τό φόβο τοῦ θανάτου.
Δανείστηκε, βέβαια, στοιχεῖα ἀπό
τόν εἰδωλολατρικό κόσμο, γιατί ἔπρεπε τότε
νά μιλήσει σ᾽ἕνα τέτοιο κόσμο, ἀλλά δέν
ἀντέγραψε τήν ἑλληνική θρησκεία. Ἔδωκε
ἄλλο περιεχόμενο καί νόημα σ᾽ ὅ,τι ἔλαβε
ἀπό τήν πολυθεΐα, ἡ ὁποία χρησίμευσε
μόνο ὡς προπαρασκευή καί προπαιδεία.
Ὅσον ἀφορᾶ ἀργότερα τή διάδοση τῆς συκοφαντίας ὅτι ὁ Χριστιανισμός καί δή ἡ
Ἐκκλησία κήρυξαν τόν πόλεμο, τή βία καί
τόν ἀπηνῆ διωγμό κατά τῆς εἰδωλολατρίας,
αὐτή ἡ κατηγορία δέν εὐσταθεῖ. Τό ἀντίθετο
συνέβη μέ τό γεγονός τῶν διωγμῶν τῶν ἑκατομμυρίων χριστιανῶν τῶν πρώτων χριστια-
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νικῶν αἰώνων. Τό θαῦμα τῆς ἐπεκτάσεως τοῦ χριστιανισμοῦ πραγματοποιήθηκε μέ εἰρηνικά μέσα, μέ τήν ἀγάπη
καί τό κήρυγμα, μέ τό φιλάδελφο καί
εἰρηνικό πνεῦμα πρός ὅλους. Ἡ Ἐκκλησία δέν κήρυξε βία κατά τῶν εἰδωλολατρῶν, γιατί ἔχει ὡς σύνθημα τήν
ἐντολή τοῦ Χριστοῦ «ἀγαπᾶτε ἀλλήλους»
(Ἰω. 13.14) πού ἀποτελεῖ ἀξίωμα ζωῆς
γιά τόν αὐθεντικό χριστιανό.
Ὁ Ἰωάννης Δαμασκηνός, ὁ
σοφός πατήρ τῆς Ἐκκλησίας, θά πεῖ
ἀργότερα: «Δέν ἔχει ἀρετή αὐτό πού γίνεται μέ βία». Ὁ χριστιανισμός ὄχι μόνο
δέν κατέστρεψε εἰδωλολατρικούς ναούς
ἀλλά διέσωσε. Πολλοί ὅταν εἶχε ἐπικρατήσει ὁ χριστιανισμός καί ἡ εἰδωλολατρία εἶχε σβήσει, μετετράπηκαν σέ
χριστιανικούς, σέ τόπους εὐσεβείας καί
ὄχι ἀτίμωσης, τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Πολλοί ἄλλοι ἔπεσαν ἀπό τήν ἐγκατάλειψη.
Ὅπως, ἐπίσης, καί ἡ Ἐκκλησία κυρίως
διά τῶν μοναστηρίων της διέσωσε πολλά
κείμενα τῶν ἀρχαίων φιλοσόφων καί
ποιητῶν. Βεβαίως κατά διάφορα χρονικά διαστήματα παρουσιάσθηκαν βίαια
ἐπεισόδια φανατικῶν χριστιανῶν, ὅπως
πάντοτε ἐμφανίζονται, κατά τῶν εἰδωλολατρικῶν ἐθίμων, τελετῶν καί ἀγαλμάτων, ἀλλά αὐτά ἦταν μεμονωμένων
ὁμάδων τά ὁποῖα ἡ Ἐκκλησία οὐδέποτε
ἐπευλόγησε γιατί ἀκριβῶς καταδικάζει τό
θρησκευτικό φανατισμό, τή βία καί τήν
ἔχθρα.
Ἔτσι, καί στήν ἐποχή μας, μία
προσπάθεια ἀναβίωσης τοῦ δωδεκαθέου
καί τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς θρησκείας
ἀποτελεῖ ἀφροσύνη καί μωρία καί ἐπιφέρει ποικίλη σύγχυση στήν κοινωνία.
Τά εἴδωλα εἶναι σκοτάδι, εἶναι δουλεία
στήν ἁμαρτία. Δέν σώζουν. Ὁ χριστιανισμός εἶναι τό ἀληθινό φῶς τοῦ κόσμου.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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Ἡ Βιομηχανική ἐπανάσταση πού ἄρχισε τόν περασμένο αἰώνα, στή σημερινή
γενεά ἔχει κατακτήσει τήν προτεραιότητα.
Ἡ ταχυτάτη παραγωγή ἀγαθῶν καί μηχανημάτων αὔξησε τόν εὔκολο πλουτισμό,
μέ ἀποτέλεσμα ἡ ἐκτίμηση καί τό ἐνδιαφέρον τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων καί
ἰδιαίτερα τῶν νέων νά στραφοῦν κατακόρυφα καί ἀποκλειστικά πρός τήν Τεχνολογία.
Τό φαινόμενο ὅμως αὐτό εἶχε καί σοβαρότατες ἐπιπτώσεις. Οἱ ἐπιπτώσεις
αὐτές ἀναφέρονται κυρίως στό πνευματικό, πολιτιστικό καί θρησκευτικό ἐπίπεδο τῆς ζωῆς τῶν συγχρόνων ἀνθρώπων.
Ἡ πληθώρα τῶν μηχανημάτων καί ἡ
ἀποκλειστική σχεδόν ἀπασχόληση τῶν
ἀνθρώπων καί τῶν νέων μέ αὐτά λειτουργεῖ σέ βάρος τῶν πνευματικῶν
ἐνδιαφερόντων. Ἡ συνεχής καί καταχρηστική χρήση τῶν μέσων αὐτῶν κατακτᾶ
ὁλόκληρο σχεδόν τόν διαθέσιμο χρόνο
τῆς μέρας. Οἱ σύγχρονοι ἄνθρωποι ἔπαυσαν νά ἐπικοινωνοῦν προσωπικά, νά συζητοῦν μεταξύ τους, νά ἀσχολοῦνται μέ
τό διάβασμα καί τή μελέτη. Ὅλα αὐτά
γίνονται «ἀπό μακριά», μέσῳ τῶν ἠλεκτρονικῶν συσκευῶν. Σέ ὄχι πολύ παλαιότερες ἐποχές, οἱ ἄνθρωποι ρωτοῦσαν
τούς πιό καταρτισμένους, τούς γονεῖς,
τούς δασκάλους, τούς ἱερεῖς, γιά νά μάθουν κάτι περισσότερο, γιά νά λύσουν
ἕνα πρόβλημά τους. Τώρα τίς ἀπαντήσεις
τίς παίρνουν ἀπό τίς ἄψυχες συσκευές.
Ὑπῆρχε ἡ προσδοκία ὅτι ἡ μηχανή θά
βελτίωνε τήν πολιτιστική ζωή τῶν ἀνθρώπων. Δυστυχῶς συνέβη τό ἀντίθετο. Οἱ
σύγχρονοι ἄνθρωποι ἐπηρεάσθηκαν ἀπό
200

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

τήν ταχύτητα καί
τήν σκληρότητα
τῆς μηχανῆς. Οἱ
ἄνθρωποι τῆς τεχνολογικῆς ἐποχῆς
εἶναι συνεχῶς ἀπασχολημένοι. Κινοῦνται συνεχῶς,
μετακινοῦνται, τρέχουν, ταξιδεύουν. Εἶναι
βιαστικοί καί ἀφηρημένοι.
Ζοῦν ξεκομμένοι ἀπό τούς ἄλλους. Εἶναι
ὀχούμενοι, τούς ἄλλους τούς βλέπουν
μέσα ἀπό τά τζάμια τῶν μέσων μετακίνησης. Ἐάν συμβεῖ νά τραυματίσουν κάποιον μέ τό αὐτοκίνητό τους, σπεύδουν
νά ἐξαφανισθοῦν. Ἡ καρδιά τους ἔχει
γίνει σκληρή σάν τό μέταλλο τοῦ μηχανήματός τους ἤ σάν τήν «πέτραν», ὅπως
λέγει ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ (λστ΄ 26).
Οἱ χειρότερες ἐπιπτώσεις τῆς Τεχνολογίας ἔχουν σημειωθεῖ στό θρησκευτικό
καί ἐκκλησιαστικό ἐπίπεδο. Ἡ Τεχνολογία,
ἀπό ἐξαίρετο δῶρο τοῦ Θεοῦ γιά τήν διευκόλυνση τῶν δισεκατομμυρίων κατοίκων τοῦ Πλανήτη μας, λειτουργεῖ δυστυχῶς ὡς παράγων ἀποϊεροποιήσεως
καί ἐκκοσμικεύσεως τῶν ἀνθρώπων. Ἐπικρατεῖ ἡ ἀντίληψη σέ πολλούς, ὅτι ἡ Τεχνολογία ἀχρηστεύει τό θρησκευτικό συναίσθημα, ἀντικαθιστᾶ τήν πίστη στόν
Χριστό καί καθιστᾶ περιττή τήν Ἐκκλησία.
Μήπως πρέπει νά ἀναθεωρήσουμε τίς
στρεβλές αὐτές ἀντιλήψεις πού ἐπικρατοῦν στήν ἐποχή μας γιά τήν Τεχνολογία.
Ὁ Α.Ε.
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Ὅπως γνωρίζομε, σέ ὅλες σχεδόν τίς ἱερές Ἀκολουθίες, κυρίως ὅμως στή Θ. Λειτουργία, ὁ ἱερέας (ἤ ὁ
διάκονος ἄν μετέχει) ἀπευθύνει πρός τό Θεό διάφορα αἰτήματά μας. Τό σύνολο αὐτό τῶν αἰτημάτων
ἀποκαλεῖται στή Θεία Λειτουργία «Εἰρηνικά», ἤ «μεγάλη ἤ μικρή συναπτή», ἤ «Ἐκτενής».
Συγκεκριμένα λέει: 1. - Ὑπέρ τῆς ἄνωθεν εἰρήνης...
τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. - Ὑπέρ πλεόντων, ὁδοιπορούντων... τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν. - 2. Τά καλά καί συμφέροντα... παρά τοῦ Κυρίου αἰτησώμεθα. 3. Καί καταλήγει: Τῆς Παναγίας ἀχράντου... μνημονεύσαντες
ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν
Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα.
Ὅλα αὐτά εἶναι κατά κάποιο τρόπο ἀτελή καί συμπληρώνονται ἀπό τό «λαό» πού διά τοῦ ψάλτου κάθε
φορά προσθέτει: Κύριε ἐλέησον, ὅταν ἡ κατάληξη
εἶναι «...τοῦ Κυρίου δεηθῶμεν», Παράσχου Κύριε,
ὅταν τά αἰτήματα καταλήγουν, «...παρά τοῦ Κυρίου
αἰτησώμεθα», καί Σοί Κύριε στήν τρίτη περίπτωση
πού ἀναφέρεται παραπάνω.
Τά τρία αὐτά ζεύγη «Κύριε ἐλέησον», «παράσχου
Κύριε», «Σοί Κύριε», εἶναι πολύ ἁπλά, γνωστά καί
οἰκεῖα, διότι ἀποτελοῦνται ἀπό λίγες λέξεις καί τά
ἀκοῦμε συχνά. Ὅμως ἄς ὁμολογήσουμε, ὅτι ἴσως καί
γι’ αὐτό δέν τά προσέχουμε, ἄν καί ἔχουν ὅπως θά
φανεῖ παρακάτω, οὐσιῶδες καί ὑψηλό περιεχόμενο.
Καί πρῶτα νά κατανοήσουμε τίς λέξεις.
1. Ἐλέησον. Ἀπό τό ρῆμα ἐλεῶ, πού σημαίνει,
οἰκτίρω, εὐσπλαγχνίζομαι, συμπονῶ. Ἄρα λέμε σπλαχνίσου μας Θεέ μας, σέ παρακαλοῦμε νά ἐκδηλώσεις
τήν συμπόνια καί τήν ἀγάπη σου καί νά μᾶς δώσεις
τά αἰτούμενα.
2. Παράσχου. Λέξη σύνθετη (παρά+σχου) ἀπό τό
ρῆμα παρά+ἔχω = παρέχω. Ἑπομένως νά μᾶς παρέξεις, νά μᾶς δώσεις, ὄχι δικαιωματικά, ἀλλά ἀπό
ἐνδιαφέρον καί ἀγάπη, ὡς δωρεά.
3. Τέλος τό Σοι εἶναι ἀπό τό γνωστό σύ καί σημαίνει
σέ σένα.
4. Μένει ἡ λέξη Κύριε, πού εἶναι κοινή καί στίς
τρεῖς περιπτώσεις. Λέμε: Κύριε Ἐλέησον, Πάρασχου
Κύριε, Σοί Κύριε. Μέ τό Κύριε ἀναγνωρίζουμε καί καθορίζουμε σέ ποιόν ἀπευθυνόμαστε, ἀπό ποιόν
ζητᾶμε, ποιά σχέση μᾶς συνδέει. Πολύ σύντομα ἄς
τά περιγράψουμε.
Πολύ σωστά τόν ἀποκαλοῦμε Κύριο. Διότι αὐτός
εἶναι ὁ Κύριος οὐρανοῦ καί γῆς. Εἶναι ὁ δημιουργός
καί κυβερνήτης τοῦ σύμπαντος. Ὁ παντοδύναμος,
ἀλλά καί πολυεύσπλαγχνος. Αὐτός μᾶς ἔπλασε καί
ἀγκαλιάζει μέ τήν ἄπειρη ἀγάπη Του ὅλους μαζί καί
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τόν καθένα χωριστά. Ἐνανθρώπησε γιά μᾶς τούς
ἀπομακρυνθέντες ἀπό
κοντά Του καί μᾶς ἐξαγόρασε μέ τή σταυρική Του
θυσία καί τό αἷμα Του. Καί ἔκτοτε μᾶς
τρέφει διά τῆς Θείας Εὐχαριστίας μέ τό σῶμα καί τό
αἷμα Του. Αὐτός πού εἶναι ἡ κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας,
ἡ Ἄμπελος τῆς ὁποίας ἐμεῖς εἴμαστε τά κλήματα. Πιό
εἰδικά, Αὐτόν πού παρά τίς προσωπικές μας ἀδυναμίες καί ἀστοχίες, τήν ἁμαρτωλότητά μας, δέν ἀπαιτεῖ
παρά «παιδί μου, δός μοι σήν καρδίαν».
Τί δέος, τί ἀγαλλίαση, τί σιγουριά λοιπόν πρέπει
νά μᾶς διακατέχει μ’ αὐτό τό Κύριε ἐλέησον!
Δέος πού γίνεται ἐντονότερο ὅταν ὁ ἱερέας καταλήγοντας ἐκφωνεῖ «...παραθώμεθα (ἄς ἐμπιστευθοῦμε) ἑαυτούς καί ἀλλήλους καί πᾶσαν τήν ζωήν
ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ». Ὁπότε ἐμεῖς διά τοῦ Ψάλτου
κάνουμε αὐτή τή σπουδαία δήλωση: «Σοί Κύριε», ναί
σέ Σένα, Κύριε.
Παρά τόν προφανῶς περιορισμένο χῶρο, δέν μποροῦμε νά τελειώσουμε ἐδῶ. Εἶναι ἀνάγκη νά προσθέσουμε κάποιες ἀκόμα διαπιστώσεις.
1. Μέ τό Κύριε ἐλέησον πού λέει «ὁ λαός» ἑνώνονται
Κλῆρος καί λαός. Ἐμεῖς τό ἐκκλησίασμα δέν παρακολουθοῦμε ἁπλῶς. Δέν μένουμε στίς κερκίδες, μετέχουμε. Κατεβαίνουμε στό στίβο καί ὅλοι μαζί ἀγωνιζόμαστε. Ζητᾶμε τή βοήθεια τοῦ οὐρανοῦ.
Δοξολογοῦμε τό Θεό καί εὐχόμαστε τήν ἐπικράτηση
τῆς Βασιλείας Του.
2. Τό Κύριε ἐλέησον χαλκεύει τήν μεταξύ μας ἑνότητα. Ὅλοι μαζί, σάν ἕνα σῶμα, προσπίπτομε στόν
οὐράνιο θρόνο.
3. Βιώνουμε τό πλησίασμα τοῦ οὐρανίου Πατέρα
μας καί γευόμαστε τή χάρι Του.
Φανταζόμαστε τί μεγάλη κραυγή στ’ αὐτιά τοῦ
Θεοῦ ἀποτελεῖ ἕνα Κύριε ἐλέησον πού βγαίνει μέ κατάνυξη ἀπό τίς καρδιές τῶν Χριστιανῶν!
Βέβαια ὅλα τά παραπάνω ἔχουν μιά προϋπόθεση.
Ὅτι παρακολουθοῦμε ὅσα λέει ὁ ἱερέας καί μαζί μέ
τόν ψάλτη ἀπό μέσα μας λέμε (μέ τή σημασία πού
ἔχει) Κύριε ἐλέησον. Θά εἶπεῖ κανείς, εἶναι δυνατόν
νά ἔχουμε αὐτήν τήν ἐγρήγορση;
Πᾶν δώρημα εἶναι ἄνωθεν καταβαῖνον. Μέ τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ καί τή δική μας διάθεση καί προσπάθεια θά φεύγουμε ἀπό τό ναό καί ἐξ αὐτοῦ πιό χαρούμενοι, πιό ἐνισχυμένοι. Ἀξίζει νά δοκιμάζουμε.
ΔΗΜ. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ταν ἕνα ἥσυχο πρωινό τοῦ Αὐγούστου. Κι ὅπως συνέβαινε σχεδόν μιά φορά τόν μήνα, ἡ Μαρία εἶχε ἐπισκεφθεῖ, «γιά ἕνα καφεδάκι», τήν Σοφία, τήν ἀγαπημένη
μεγάλη της φίλη μιᾶς ὁλόκληρης ζωῆς.
Τά τελευταῖα χρόνια, ἡ Σοφία, αὐτή ἡ ὑπέροχη ἐκπαιδευτικός – πού ἦταν μοναδική καί ἀνεξάντλητη σέ ἐμπνεύσεις,
δραστηριότητες καί προσφορές οὐσιαστικῆς παιδείας – εἶχε
περιορίσει ἀρκετά τίς ἐξόδους της.
– Τά χρόνια εἶναι... χρόνια, Μαράκι μου, συνήθιζε νά λέει,
καθώς τήν ὑποδεχόταν, μ’ ἕνα γλυκό ἐγκάρδιο γέλιο, λές κι
ἀναφερόταν σέ κάποιο ἀνέκδοτο. Στήν συνέχεια, ἡ ἔξοχη
δημιουργική της σκέψη, μέ τήν ὁποία μποροῦσε νά ταξιδεύει
σέ ὡραῖα πνευματικά μονοπάτια, μέσα στούς θησαυρούς τῆς
Τέχνης, τῆς Ἱστορίας, τῆς Μυθολογίας καί τῆς Λαογραφίας
μας, προίκιζε αὐτά τά «καφεδάκια» μέ μιά μαγευτική διάσταση.
***
Ὅπως πάντα, ἔτσι κι ἐκεῖνο τό πρωινό, ἄρχισαν τίς κουβέντες τους μέ μιά σύντομη ἀλλά περιεκτική ἀλληλοενημέρωση γιά τά πρόσφατα νέα τους. Σέ μιά στιγμή, ὅμως, ἡ
Σοφία, κάπως σκεπτική, εἶπε:
-Ξέρεις Μαράκι; Ἴσως σοῦ φανεῖ περίεργο, ἀλλά, κάθε
χρόνο τέτοια μέρα, ξυπνῶ μέ μιά ἀνεπαίσθητη καί ...λίγο
ἀνόητη ἀνησυχία.
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– Γιατί Σοφία μου; Τί
εἶναι σήμερα; Τί σέ ἀπασχολεῖ αὐτήν τήν μέρα;
ρώτησε γεμάτη ἀπορία ἡ
Μαρία.
– Εἶναι ἡ μέρα πού,
ὅπου νἆναι, θά ἀναρτηθοῦν τά ἀποτελέσματα τῶν
Πανελλαδικῶν ἐξετάσεων.
Καί, ὅσο κι ἄν προσπαθῶ,
δέν μπορῶ νά βγάλω ἀπό
τήν σκέψη μου τά παιδιά
πού περιμένουν μέ ἀγωνία
νά δοῦν τήν βαθμολογία
τους. Εἶναι μεγάλη αὐτή ἡ
μέρα γιά τήν ζωή τους
Μαρία μου. Τόσα ξενύχτια,
τόσα χτυποκάρδια, τόσα
ὄνειρα... Ὅλα αὐτά νά βρίσκονται ξαφνικά έκεῖ,
συμπυκνωμένα σέ κάτι
μικρά, ψυχρά σημαδάκια,
πού τά λέμε ἀριθμούς,
στήν στήλη πού γράφει
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ... Δέν
ἔχω δίκιο; Θἄθελα, εἰλικρινά Μαρία μου, νά μποροῦσα, λέει, ν’ ἀγκαλιάσω
ὅλα αὐτά τά παιδιά σήμερα,
νά τά ἐλαφρώσω λίγο ἀπό
τήν ἀγωνία τους, εἶπε καί
σώπασε.
Ἡ Μαρία εἶχε συγκινηθεῖ. Τί δασκάλα ἦταν αὐτή
ἡ Σοφία! Εἶχε περάσει μιά
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ὁλόκληρη ζωή στήν ἐκπαίδευση καί δέν
εἶχε ἀκόμα χορτάσει ἤ κουραστεῖ ἀπό τό
νά συμμερίζεται τίς ἔγνοιες καί τίς ἀγωνίες
τῶν παιδιῶν. Νά συμπάσχει μαζί τους.
Προσπάθησε νά βρεῖ κάτι νά τῆς πεῖ γιά
νά τῆς φτιάξει τήν διάθεση, ἀλλά χτύπησε
τό τηλέφωνο...
***
Εἶδε τήν Σοφία νά ἀκούει, κάπως ξαφνιασμένη, καί νά ἀπαντᾶ κομπιάζοντας, μέ
μικρές κοφτές λέξεις.
– Ναί, ...ἐγώ. Ὄχι, ...δέν θυμᾶμαι.
Πότε; Ναί..., ναί... τώρα θυμᾶμαι... Ἡ μικρή
μελαχρινούλα ...Λίλιαν... Ναί;...
Σέ λίγο, ἕνα χαμόγελο φώτισε τό πρόσωπό της. Τά μάτια της ἔλαμψαν καί ἡ
Μαρία τήν ἄκουσε νά λέει μέ κάπως νοτισμένη φωνή:
-Σ’ εὐχαριστῶ καλή μου. Σ’ εὐχαριστῶ
πολύ καλό μου παιδί καί μπράβο σου,
μπράβο σου! Τί ὡραῖο δῶρο μοῦ ἔκανες! Σ’
εὐχαριστῶ... Ὄχι, ἐγώ σ’ εὐχαριστῶ γιά
τήν τόση χαρά πού μοῦ ἔδωσες. Καλή
πρόοδο νἄχεις κόρη μου!
Ἔκλεισε τό τηλέφωνο, σκούπισε κάτι
σάν ὑγρασία στό μάγουλό της καί γύρισε
πάλι στήν πολυθρόνα της. Ἡ Μαρία σιωπηλή περίμενε. Θά μοιραζόταν, ἄραγε,
μαζί της ἡ Σοφία αὐτό πού τῆς εἶχε δώσει
τόση χαρά; Ἡ ἀπάντηση δέν ἄργησε. Μέ
μιά θέρμη πού, θαρρεῖς, ξεχείλιζε ἀπό τήν
ψυχή της, ἡ Σοφία εἶπε:
-Τί λέγαμε πρίν λίγο Μαρία μου; Τό τηλεφώνημα ἦταν ἀπό ἕνα κορίτσι πού τό
εἶχα μαθήτρια ὅταν ἦταν στήν ἕκτη τοῦ
Δημοτικοῦ. Μέ πῆρε γιά νά μοῦ πεῖ ὅτι,
μόλις εἶδε τά ἀποτελέσματα στίς Πανελλαδικές ἐξετάσεις καί ἔχει πάρει τόν μεγαλύτερο βαθμό στά Θέματα Νεοελληνικῆς
Γλώσσας. Μέ βάση ἕνα κείμενο πού τούς
δόθηκε γιά τήν «Προστασία καί ἀξιοποί-
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ηση τῆς πολιτισμικῆς μας κληρονομιᾶς»,
εἶχε γράψει ἄριστα.
Ἤθελε, λοιπόν, νά μ’ εὐχαριστήσει,
ξανά καί ξανά, μέ εὐγνωμοσύνη, γιατί,
ὅπως εἶπε, «μοῦ τό ὀφείλει». Θυμήθηκε
ὅτι, τότε, στήν ἕκτη τάξη, τούς μιλοῦσα
συχνά γιά τέτοια θέματα καί τῆς εἶχα προκαλέσει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον γι’ αὐτά.
Μάλιστα, μοῦ θύμισε ὅτι, μιά μέρα πού μιλούσαμε στήν τάξη γιά τήν ὀμορφιά τῶν
ἀρχαίων ἀγαλμάτων πού, ὅπως τούς εἶπα,
ἔχει ἀγγίξει τήν τελειότητα, τούς ἔδειξα
μιά εἰκόνα κι ἐκείνη, πρώτη ἀπό ὅλους,
εἶχε ἀναγνωρίσει τόν «Ἠνίοχο». Τότε,
ἐγώ, λέει, μ’ ἕνα μεγάλο μπράβο, τήν ἀγκάλιασα καί τήν φίλησα. Αὐτή ἡ ἀγκαλιά
ἦταν πού τήν ἔκανε νά βάλει στόχο νά
σπουδάσει ἀρχαιολόγος. Καί, πιστεύει, ὅτι
οἱ βαθμοί της σήμερα λένε πώς θά τό καταφέρει. Ἀπό ἐκείνη τήν ἀγκαλιά, μοῦ
εἶπε...
Ἡ Μαρία, ἔνιωσε κραδασμούς στήν
φωνή τῆς φίλης της. Σηκώθηκε αὐθόρμητα, τήν ἀγκάλιασε καί, σχεδόν ψιθυριστά, τῆς εἶπε.
-Νἆσαι εὐλογημένη Σοφία μου. Πάντα
μιλοῦσες στά παιδιά γιά τήν ἀγάπη καί τήν
ὀμορφιά. Πάντα ἔδινες ἔμπνευση γιά νά
κοιτάζουν ψηλά. Εἶμαι σίγουρη πώς, κάθε
χρόνο τέτοια μέρα, ἑκατοντάδες παιδιά θυμοῦνται τό στήριγμα καί τήν ἐνθάρρυνση
τῆς ἀγκαλιᾶς σου...
Συγχρόνως, στό μυαλό της ἦρθε ἀπρόσκλητη ἐκείνη ἡ σοφή ρήση πού λέει:
«Ἕνας δάσκαλος μπορεῖ νά ἐπηρεάσει τήν
αἰωνιότητα. Γιατί κανείς δέν ξέρει ποῦ
σταματάει ἡ ἐπίδρασή του».
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμότιμη Καθηγήτρια Παν/μίου
Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥¥

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

204

³

Ἡ

ἀνθρωπότητα ἦταν
πάντα ἕνα καζάνι πού
βράζει. Τή διαφορά
τοῦ σήμερα ἀπό περασμένες
ἐποχές τήν κάνει ἡ ραγδαία
ἀνάπτυξη τῶν μέσων ἐπικοινωνίας. Σήμερα διαταράσσει τήν
ἠρεμία μας καί ἕνας μεγάλος
σεισμός πού ἔγινε χθές στήν
Ἰαπωνία. Ἄλλες ἐποχές θά μαθαίναμε γι’ αὐτόν ἔπειτα ἀπό
μῆνες ἤ καί χρόνια. Μόνο τά
πολύ κοντινά μας γεγονότα μᾶς
ἀπασχολοῦσαν. Ἀπό τό ἀναβράζον καζάνι τῆς ἀνθρωπότητας
πετάγονται γύρω διάφορα ἀντι-

κείμενα, καλά καί κακά, τά κακά, πολύ περισσότερα. Ξεπετάγονται ἰδέες, κινήσεις, κινήματα, ἄνθρωποι παραδοξολόγοι, ἀντιρρησίες
πολιτικάντηδες, λαϊκιστές, δημαγωγοί, ἐπίδοξοι
ἀναμορφωτές.
Ξεπετάγονται φιλόσοφοι τῆς ἀρνήσεως,
ὑποστηρικτές τῆς ἀνηθικότητας. Ἐπαναστάτες
πού θέλουν νά ἀλλάξουν μέ τό ζόρι τήν κοινωνία, αὐτοδιόριστοι ἀναμορφωτές τοῦ κόσμου.
Ἀναρχικοί, ἀδίστακτοι δολοφόνοι, κάποιοι μέ
ἀξιώσεις συγγραφέων. Ξεπετάγονται ἀνωμαλίες πάσης φύσεως, σεξουαλικές καί ψυχικές.
Πολλοί σωστοί ἄνθρωποι δέν βαριοῦνται νά
παρακολουθοῦν ὅλες τίς ἐκτροπές ἀπό τόν σωστό δρόμο. Νά τίς καταγράφουν σέ περιοδικά
καί ἐφημερίδες. Νά ἐκφράζουν τήν ἀνησυχία
τους γιά τό ποῦ βαδίζουμε, τήν διαμαρτυρία
τους, νά διερωτῶνται πῶς ἐπιτρέπονται αὐτά,
τί κάνουν οἱ ἁρμόδιοι, ποῦ θά καταλήξει ἡ
ἀνθρωπότητα. Καταγράφουν μερικοί (σωστοί
ἄνθρωποι) ἀπίθανες σεξουαλικές ἀνωμαλίες,
περιφρόνηση τῆς ἠθικῆς κτλ. σάν νά μή θέλουν
νά τούς ξεφύγει τίποτε.
Δέν ὑπάρχει ἀντίρρηση στό ὅτι ὁρισμένοι
ταγοί, ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ἡγεσία τῆς Δικαιοσύνης, ἡ ἡγεσία τῆς Δημόσιας Ἀσφάλειας,
πρέπει νά τά γνωρίζουν αὐτά καί νά κάνουν
κάτι γιά τήν περιστολή τους.
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Ἐμεῖς οἱ ἁπλοί ἄνθρωποι τῆς Πίστεως καί
τῆς Ἐκκλησίας δέν χρειάζεται κατά τή γνώμη
μου νά παρακολουθοῦμε καί νά καταγράφουμε
τί κάνει ὁ κάθε διεστραμμένος καί τί λέει ὁ κάθε
ἀνάποδος ἄνθρωπος, σάν νά ζηλεύουμε πού δέν
τά κάνουμε κι ἐμεῖς. Ἀντίθετα νά ἐπισημαίνουμε
τά καλά καί ἀξιέπαινα πού συμβαίνουν, νά μή τά
θεωροῦμε αὐτονόητα καί ἀνάξια νά μιλήσουμε
γι’ αὐτά, ἀλλά νά τά ἐπαινοῦμε, νά τά μιμούμεθα
καί νά τά προπαγανδίζουμε:
– Ὑπάρχουν σήμερα πολλοί ἄνθρωποι πού
ἐκκλησιάζονται τακτικά καί συστηματικά. Πόσο
τοῖς ἑκατό τοῦ πληθυσμοῦ εἶναι αὐτοί; Ἄς ἀφήσουμε τή στατιστική κατά μέρος. Ὑπάρχουν πολλοί. Οἱ ἐκκλησίες γεμίζουν. Ὕψωσε τή φωνή
σου, γιά νά γίνουν περισσότεροι.
– Ὑπάρχουν ἀρκετοί Ἕλληνες σήμερα πού
πορεύονται μέ βάση τή Χριστιανική Ἠθική. Ἄν
καί ἐπλεόνασε ἡ ἀνομία, ἐντούτοις καί στόν
τομέα τῆς τίμιας συναλλαγῆς καί στόν σεξουαλικό τομέα ὑπάρχουν ἠθικοί ἄνθρωποι. Ἄς ὑποστηρίζουμε πάντα τή Χριστιανική Ἠθική.
– Ὑπάρχουν ἄνθρωποι σήμερα στήν Ἑλλάδα
πού κάνουν πολλά παιδιά. Δυστυχῶς εἶναι λιγότεροι ἀπό ὅ,τι θά ἔπρεπε. Τό γένος μας μειώνεται
συνεχῶς. Ἀπειλούμεθα μέ ἐξαφάνιση. Λέγεται
ὅτι γίνονται στή χώρα μας κάθε χρόνο 300.000
ἐκτρώσεις, δηλαδή παιδοκτονίες, ἀπό τούς γονεῖς. Ντροπή γιά τούς γονεῖς καί γιά τούς γιατρούς πού τίς κάνουν. Πάντως ὑπάρχουν
ἀρκετοί πολύτεκνοι, τούς ὑποστηρίζει καί ἡ
ΠΕΦΙΠ (Πανελλήνια Ἕνωση Φίλων τῶν Πολυτέκνων). Κανένας πολύτεκνος δέν μετάνοιωσε
πού ἔκανε πολλά παιδιά. Ἄς τούς ὑποστηρίζουμε
ὅπου μποροῦμε.
Ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί Ἕλληνες ἄς κρατήσουμε
ΣΤΑΘΕΡΗ ΠΟΡΕΙΑ στό δρόμο. «Τιμή σ’ ἐκείνους πού βαδίζουν γερά στό δρόμο τό σωστό»
λέει ἕνα τραγούδι τῆς Χριστιανικῆς Φοιτητικῆς
Ἑνώσεως.
Καί κυρίως - Ἀπορρίπτουμε μέ βδελυγμία τή
διακοπή τῆς κυήσεως. Εἶναι καθαρή δολοφονία.
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Τήν ἀπαγορεύει καί ὁ ὅρκος
τοῦ Ἱπποκράτη.
– Ἀπορρίπτουμε ἀσυζητητί
τήν ὁμοφυλοφιλία. Εἶναι ἀνωμαλία, σαφής ἀνωμαλία καί
μόνο ἀνωμαλία (ὄχι «προτίμηση» καί κουραφέξαλα). Δέν
μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ διάφορες
νομιμοποιήσεις ἀνωμαλιῶν πού
γίνονται. Ἐμεῖς στήν πορεία
μας. Οὔτε βέβαια καί τίς ἑτεροφυλόφιλες ἀνηθικότητες ἐγκρίνουμε. Ἄς ἐπισημάνουμε τό
σωστό, ὅπου ὑπάρχει. Ἄς τό
ἐπαινέσουμε, ἄς τό ἐνισχύσουμε. Ἄς στιγματίζουμε τήν
ἁμαρτία. ΟΧΙ τούς ἁμαρτωλούς. Ἡ συναίσθηση ὅτι βαδίζει κανείς στόν σωστό δρόμο
εἶναι πηγή εὐτυχίας. Τό τί γίνεται ἔξω ἄς μή κινεῖ τήν περιέργειά μας.
Θρασύβουλος Κετσέας, Ἰατρός
(Ἀπό τόν ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ)
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Ἄκουγα ἔκπληκτος καί συγκινημένος.
πισκέφθηκα διά ποιμαντικούς λόγους
μιά οἰκογένεια μέ τρία παιδιά. Βλέ- Ἡ μητέρα τῶν παιδιῶν ἦταν τριάντα ἑπτά
ποντας τό μωρό - τό ὁποῖο γεννήθηκε πρίν ἐτῶν! Ἡ γιαγιά, πού τά φύλαξε, ἦταν μέ
λίγους μῆνες - νά μπουσουλάει στό πά- τόν ἄνδρα της εὐκατάστατοι καί εἶχαν οἰκοτωμα, παρατήρησα ὅτι τά μικρά κόκκινα νομική ἄνεση καί εὐμάρεια οὐ τήν τυχοῦσα.
παπουτσάκια του ἦταν γδαρμένα μπροστά Ἀλλά ἦταν συνήθεια τῶν ἀρχοντικῶν καί
καί εἶχε φύγει τό χρῶμα. Μοῦ ἔκανε ἐντύ- νοικοκυρεμένων παλαιῶν οἰκογενειῶν νά τά
πωση ὅτι τό μωρό, ἄν καί
κρατοῦν ἐνθύμιο καί νά πηΓΡΑΦΕΙ Ο ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ
ἀγόρι, φοροῦσε κόκκινα παγαίνουν ἀπό γενεά σέ γεΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
πουτσάκια καί ὅτι ἦταν γδαρνεά. Καί γιά λόγους συμένα.
ναισθηματικούς καί γιά νά
Εἶπα στά δύο μεγαλύτερα ἀδελφάκια μή πάει τίποτα χαμένο.
του· «πολύ σέρνεται τό μωρό σας καί
Εἶπα στό μεγαλύτερο κοριτσάκι, πού
ἔγδαρε τά παπούτσια του». «Πάτερ», μοῦ ἐξήγησε τί συνέβαινε καί ἦταν γδαρἀπάντησε τό μεγαλύτερο πού ἦταν κορι- μένα· «Νά τά κρατήσεις καί σύ, ἀφοῦ εἶσαι
τσάκι, «τά παπούτσια πού τά φορᾶ τώρα ὁ πρωτότοκη, γιά τά μωρά σου καί αὐτό νά
... τά φόρεσε καί ὁ ἀδελφός μου ὅταν ἦταν συνεχίσει “εἰς αἰῶνα αἰῶνος’’». Συγχρόνως
μωρό, τά φόρεσα καί ἐγώ ὅταν ἤμουν μωρό. προσευχήθηκα μέσα μου καί εἶπα· «Θεέ
Κι ἄκου νά σοῦ πῶ, τά παπούτσια αὐτά δέν μου, δῶσε μας πολλές παρόμοιες οἰκογέεἶναι δικά μας. Εἶναι τῆς μαμᾶς μας, πού νειες, τίς ἔχει ἀνάγκη ἡ πατρίδα μας, καί ὁ
τά φοροῦσε ὅταν ἦταν μωρό. Ὅταν μεγά- κόσμος ὁλόκληρος πού στροβιλίζεται μέσα
λωσε καί δέν τήν χωροῦσαν, τά πῆρε ἡ για- στήν σπατάλη καί στήν ἀσύδοτη καί ἄνευ
γιά μου μαζί μέ τά ρουχαλάκια τῆς μαμᾶς, μέτρου ἱκανοποίηση τῶν περιττῶν καί ἀνώτά καθάρισε,τά τύλιξε σ’ ἕνα δέμα, καί τά φελων ἀναγκῶν του, πού τίς δημιουργεῖ καί
φύλαξε νά τά φορέσουν καί τά μωρά πού θά τίς λανσάρει τεχνηέντως ἡ καταναλωτική
ἔκανε ἡ μαμά μου. Κι ἔτσι ἔγινε καί γι’ μας κοινωνία».
αὐτό εἶναι γδαρμένα.
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Καί ἡ ἀδιαφορία ὅμως εἶναι συνενοχή, εἶναι ἀσφαλῶς ἁμαρτία. Δέν
ἐπιτρέπεται νά ἐθελοτυφλοῦμε καί νά
ἀφήνουμε ἀνυπεράσπιστα τά συνήθως, ἀθῶα θύματα. Κάπως πρέπει
νά ἀντιδράσουμε. Χρειάζεται μεγάλο κουράγιο γιά ἄμεση ἐπέμβαση
καθώς ὁ κίνδυνος νά ἐκτεθεῖ κανείς
στή μανία τοῦ βιαιοπραγοῦντος δέν
εἶναι μικρός. Ἀλλά, τουλάχιστον μιά
ἔστω ἀνώνυμη καταγγελία στήν
Ἀστυνομία, στόν Εἰσαγγελέα, στήν
κοινωνική ὑπηρεσία τοῦ Δήμου, ἤ
σέ ὅποιο ἄλλο σωματεῖο π.χ. στό
Χαμόγελο τοῦ Παιδιοῦ, καί στήν
Ἐκκλησία βέβαια. Μιά τέτοια ἀναφορά μπορεῖ νά βάλει τέλος στό μαρτύριο ἑνός ἀθώου ἤ ἀκόμα καί μιά
ζωή νά σώσει.
Ἡ συγκάλυψη ἑνός ἐγκλήματος
ἐνάντια στή ζωή, ἀλλά καί ἐνάντια
στήν ἀξιοπρέπεια τοῦ ἀνθρώπου,
εἶναι σχεδόν συμμετοχή καί καμία
ἀδιαφορία δέν δικαιολογεῖται, μέ
κανένα τρόπο.

Δ

υστυχῶς συχνά παρακολουθοῦμε στά ΜΜΕ ἱστορίες κακοποίησης κυρίως
παιδιῶν, καί ἐνδο-οἰκογενειακῆς
βίας κάθε μορφῆς, σωματικῆς
καί σεξουαλικῆς, μέ σταθερό
σχόλιο: «ἡ γειτονιά ἤξερε, ἀλλά
δέ μιλοῦσε».

Κλειώ - Σταυρούλα Κουράση
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υγγενεῖς καί φίλοι ἀγαπητοί, ὁ Παναγιώτης,
ὁ Μιχάλης, ὁ Ἀντώνης, ὁ Τάσος, ὁ Σωτήρης, ὁ Δημήτρης, φεύγουν, κάθε τόσο, γιά τούς
οὐρανούς, ἀφήνοντας σ’ ἐμᾶς τούς «περιλειπομένους» τήν ἀγαθή ἀνάμνηση ἀλλά καί τό φιλάδελφο πρός αὐτούς χρέος, νά τούς ἀναφέρουμε
στίς πρός τόν Κύριον ἐκτενεῖς μας δεήσεις.
Εἶναι εὐνόητο, ὅτι ἡ στούς κόλπους τοῦ
Θεοῦ, τώρα πιά, εὑρισκομένη προσωπικότητά
τους, ἀνασύρει στή μνήμη μας ὄχι μόνο τά «ἐν
τόπῳ καί χρόνῳ» συνδεδεμένα εὐχάριστα, πάντα,
ἐπεισόδια, πού βιώσαμε ἀπό κοινοῦ, ἀλλά καί
κάποιες διδακτικές ἱστορίες, πού μποροῦν νά
μᾶς βοηθήσουν ν’ ἀντιμετωπίσουμε χριστιανοπρεπῶς τήν ἐκδημία ὅλων τῶν ἀγαπημένων μας.
Λένε, λοιπόν, ὅτι τοῦ ραββίνου Μέϊρ τά δυό
παιδιά πέθαναν τήν ὥρα, πού αὐτός εἶχε ἀφοσιωθεῖ στό κατά Σάββατον παρατεταμένο κήρυγμά του.
Ἡ γυναίκα του, βαθιά πικραμένη, ἐκάλυψε
τά νεκρά σώματα μ’ ἕνα ὕφασμα κι ἀπέφυγε νά
κλάψει, κατά τήν ἅγια ἐκείνη - σύμφωνα μέ τή
θρησκεία τους - ἡμέρα.
Τό βράδυ, ἐπιστρέφοντας στό σπίτι του ὁ
ραββῖνος, ρώτησε τή γυναίκα του ποῦ εἶναι τά
παιδιά καί γιατί δέν εἶχαν παρευρεθεῖ στή Συναγωγή, γιά νά παρακολουθήσουν, μαζύ μέ ὅλον
τόν κόσμο, τό κήρυγμά του.
Ἐκείνη ζήτησε ἀπό τόν ἄντρα της νά ἀπαγγείλει τή σαββατιάτικη ἑσπερινή προσευχή καί
ἀπέφυγε νά ἀπαντήσει στήν ἐρώτησή του. Τοῦ
ἔστρωσε, ὅμως, βιαστικά τό τραπέζι γιά νά δειπνήσει.
Μετά τό φαγητό του, τόν πλησίασε καί τοῦ
εἶπε:
– Ἕνας φίλος μοῦ ἔδωσε κάποτε μερικά κοσμήματα νά τοῦ τά φυλάξω. Τώρα, μοῦ τά ζητεῖ.
Τί λές; Πρέπει νά τοῦ τά ἐπιστρέψω;
– Ἀσφαλῶς πρέπει· ἀπάντησε κοφτά καί μέ
κατηγορηματικότητα ὁ ραββῖνος.
Τότε, ἡ γυναίκα του, τόν πῆρε ἀπό τό χέρι,
τόν ὁδήγησε στό κρεββάτι καί τραβώντας τό
σεντόνι, τοῦ ἔδειξε τά νεκρά σώματα τῶν παιδιῶν τους.
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Ὁ ραββῖνος ξέσπασε σέ κλάμα· ἡ γυναίκα του, ὅμως, συγκρατώντας τά δικά
της δάκρυα, τοῦ εἶπε:
– Μᾶς τά ἐμπιστεύθηκε ὁ Κύριος καί,
τώρα, ὁ ἴδιος τά πῆρε κοντά του, γιατί τοῦ
ἀνήκουν.
Ὅλοι οἱ συγγενεῖς καί οἱ φίλοι μας, πού
πορεύτηκαν τή «μακαρία ὁδό» γιά τήν
«Ἄνω Ἱερουσαλήμ» ἦσαν, ἀναμφιβόλως
τῶν προσφιλῶν γονέων τους–κατά πρῶτον
λόγο– ἀλλά καί δικά μας χρησιδάνεια «κοσμήματα». Ἰδιοκτήτης τους, ὅμως ἦταν ὁ
Κύριος κι Αὐτός τούς κάλεσε, γιατί τώρα
τούς ἤθελε κοντά του. Ἐμεῖς τούς μακαρίζουμε, πώς, ὡς «κοσμήματα» τοῦ Θεοῦ,
εὑρίσκονται στόν Παράδεισο.
Οἱ σκέψεις αὐτές ἴσως εἶναι ἱκανές, γιά
ὅλους ἐμᾶς, πού γιά δικές μας ἤ φιλικές
ἀπώλειες πενθοῦμε, νά σφογγίσουν «πᾶν
δάκρυον ἀπό τῶν ὀφθαλμῶν ἡμῶν» (Ἀποκ.
21, 4), παρέχοντάς μας τήν πολύτιμη παρηγοριά καί τήν ψυχική ἀντοχή νά κρατᾶμε,
ὅλους τούς προσφιλεῖς μας «κεκοιμημένους»,
ζωντανούς στή μνήμη μας καί στίς προσευχές
μας.
ΠΕΤΡΟΣ Π. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
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ΤΗΣ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΩΝ

«Η ΖΩΗ »
AΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΛΑΝΑΣ

Ν

έος Προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Η ΖΩΗ»
καί κατ’ ἐπέκταση ὁλοκλήρου
τοῦ πνευματικοῦ της ἔργου, ἀνεδείχθη
ὁ Πανοσ. Ἀρχιμανδρίτης π. Βασίλειος
Μπλάνας, ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν.
Ὁ π. Βασίλειος κατάγεται ἀπό τή
γειτονική μας πόλη, τή Μεσσήνη.
Τελειώνοντας τήν Θεολογική
Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν,
ἔγινε μέλος τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ»
καί στή συνέχεια ἐργάστηκε ὡς ἱεροκήρυκας στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν. Εἶναι ὁ πνευματικός τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Πατρῶν», ἡ ὁποία
παρουσιάζει πλούσια δράση μέσα στήν
πόλη τῶν Πατρῶν.

³ ¥¥
³
209
209

Ὁ π. Βασίλειος, στά τελευταῖα χρόνια, ἐρχόταν μία φορά τόν μήνα καί
στήν Καλαμάτα γιά νά βοηθήσει στό
πνευματικό ἔργο τοῦ Συλλόγου μας.
Γιά τήν προσφορά του αὐτή, θέλουμε
καί ἀπό τή θέση αὐτή, γιά μία ἀκόμη
φορά νά τοῦ ἐκφράσουμε τίς εὐχαριστίες μας.
Συγχαίρουμε τόν πατέρα Βασίλειο
γιά τήν ἀνάληψη τῶν νέων του καθηκόντων, καί προσευχόμαστε, ὁ Κύριός
μας νά τοῦ χαρίζει ὑγεία σωματική
καί νά τόν ἀναδείξει ΑΞΙΟ πνευματικό ἡγέτη, ἀντάξιο τῶν προκατόχων
του καί τῶν προσδοκιῶν μας.
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καί παρέλαση, ἀπό κεντρική
πλατεία ὡς τήν Κατασκήνωση! «Μιά ψυχή ἕνας παλμός
καί μιά καρδιά, - ὅλοι ἑνός
Πατέρα εἴμαστε παιδιά». Οἱ
«παραπορευόμενοι» ἀποροῦν,
«τί βλέπουμε, τί τραγούδι
ἀκοῦμε»; Δέν «κινοῦν τήν κεφαλή εἰρωνικά, δέ βλασφημοῦν», κάποιοι στέκουν, ἐπικροτοῦν. Τέλος, στή μεγάλη
αἴθουσα-Ἀκαδημίας 45 - θά
ἤσουν παρών. Βελόνα δέν πέφτει κάτω, γεμάτη ἀσφυκτικά
μέ ἕνα φοιτηταριό σφριγών.
Πού, κρέμεται ἀπό τά χείλη
ὁμιλητή, καί δονεῖται ἀπό
ἐνθουσιασμό!
Ἀλλά! Μέ τήν αὔριο - 1954
- ὁ π. Σεραφείμ Παπακώστας,
ὁ ἡγέτης πού ἔκανε πολύκαρπο
δέντρο τό νεόφυτο τοῦ π. Εὐσεβίου Ματθοπούλου, ἀναχωρεῖ
γιά τόν οὐρανό. Ἀναλαμβάνουν
συνεχιστές μέ ὁρίζοντα κλειστό.
Σέ ἕξι χρόνια ἡ ἱστορία βαλτώνει, ὁ μεγάλος σπασμός τήν
κόβει στά δύο. Πού, ἡ περιβόητη «στροφή στήν Ὀρθοδοξία», τά διαγράφει μέ μιά
μονοκοντυλιά. Ἀλλά ποιός λογαριάζει αὐτό, μπρός στό χει210
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Πλησμονή χαρᾶς ἀπό τή
ρομαντική ἀναπόληση μεγάλων
καί χαρισματικῶν ὡρῶν, ἀδελφέ Π.Ι.Μ., καί ἀπόνερα πίκρας,
ἀπό ἀθέλητη ἀνάξεση παλιᾶς
πληγῆς! Ναί, ἤμασταν ἡ καλύτερη ἀδελφική συντροφιά,
καί μέσα σέ γιορτή καί χαρά.
«Χριστιανική Φοιτητική Ἕνωση», κι ὁ τρυφερός προπομπός
«Χριστιανικές Μαθητικές
Ὁμάδες», καί πανελλήνια κυρίαρχη. «Εἰκοσάχρονα παιδιά,
αὐριανοί ἐπιστήμονες», ἀποβλέπαμε, ὅπως, λές «σέ μιά
Ἑλλάδα στοῦ Χριστοῦ τό φῶς
λουσμένη». Σήμερα ὅμως ἀντί
γι’ αὐτήν, ὁ ἀντίποδάς της εἶναι
ἐδῶ!
Ἀπό γιορτές καί λόγια,
ἄλλο τίποτε. Νά καί μιά δέσμη... πρωτευουσιάνικη. «Ἡμίωρο προσευχῆς» γιά ΧΜΟ
Ἀθήνας-Πειραιᾶ, Μεγάλη Τετάρτη, στήν αἴθουσα-παρεκκλήσι τοῦ Καρύτση 14. Διάκοσμος ἱερότητας ὑποβλητικῆς,
κύριο μέρος, κλήση σέ συμπόρευση στήν ὁδό μαρτυρίου μέ
τό Χριστό. Κατασκήνωση στήν
Ἁγία Παρασκευή, Κυριακή
μετά τή Λειτουργία, παράταξη

ρότερο, τό μοιραῖο πού ἀκολουθεῖ δεινό! Καθεστώς στρατιωτικό, ἀπό φυσικοῦ του ἀνελεύθερο, οἰκειοποιεῖται-καπηλεύεται μήνυμα «Ἑλλάς Ἑλλήνων χριστιανῶν», αὐταπόδεικτα
ριζωμένο στό «ὅστις θέλει»
τοῦ Χριστοῦ. Ἡ παγίδα πού
στήνει εἶναι περίτεχνη, κρίσιμη
ἡ στιγμή. Πιάνει στό δίχτυ
της τόν ἐκλεκτό Πρῶτο, μέ
ὄχι λίγους ἀντίστοιχους. Ἦταν,
βλέπετε, προγραμμένοι, ἀποκλεισμένοι ὡς τότε στεγανά
ἀπό θέσεις ἐπισκοπικές. Καί
ἐντελῶς ἀνυποψίαστοι ὅτι, «οὐ
μετά πολλάς ταύτας ἡμέρας»
θά τό πλήρωναν ἀκριβά. Ὄχι
αὐτοί μοναχά, μά ἡ Ἐκκλησία
καί ἡ ἑλληνική κοινωνία συνολικά. Μέ ὀρυμαγδό, ἀντίἐκκλησιαστικό, εὐρύτερα ἀντίχριστιανικό, καταιγιστικό, πού
κατακλύζει σήμερα τή χώρα
μέ ἀποπνικτικό μηδενιστικό
κονιορτό!
Ἀδελφός μεγάλης ἡλικίας,
εἶπε σέ ἄλλο τῆς ἐνδιάμεσης
γενιᾶς. «Εἴχαμε καβαλήσει τό
καλάμι γιά τά καλά, ἀγνοήσαμε, ὅτι ὁ Θεός τό ἀντιπαθεῖ
αὐτό»! «Πρώτη φορά ἀκούω
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μιά ἐξήγηση ἀρκετά ἱκανοποιητική», ἀπάντησε
αὐτός. «Ἤμασταν χριστιανοί τοῦ θερμοκηπίου»,
συνέχισε ὁ πρῶτος, λόγια καί λόγια, στήν
τρελλή χαρά, καί κριτική τοῦ κόσμου αὐστηρή,
ἀπό τό περιθώριο, βέβαια. Διαβάζαμε πού
λέει: «Τό Πνεῦμα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, δέν
εἶναι πνεῦμα δειλίας, ἀλλά πνεῦμα δυνάμεως
καί ἀγάπης καί σωφροσύνης» (2 Τιμ.-1,7) μά
ὡς φαίνεται ἤμασταν ἀλλοῦ. Μέ ἀφελῆ ἄλλοθι
ἐπιμέναμε στό ἔξω ἀπό πράγματα καί μακριά.
Ἀποκρούαμε διαρρήδην, «ἵνα μή μιανθῶμεν»,
τήν ἀνάληψη εὐθύνης γιά ἄμεση κοινωνική,
ἰδιαίτερα πολιτική «παρεμβολή». Ἔτσι τό
«ἁλάτι» μας ἔδειχνε «ἀνάλατο», καί ὁ κόσμος
πῆρε γιά ἁλατισμένο», ἐκείνων μέ τήν σφραγίδα
τήν ἀντίθετη, ἤγουν τήν ἀντίθεη.
Καί εἶπε ὁ Θεός. «Δέν εἶσαι οὔτε κρύος,
οὔτε ζεστός. Μακάρι νά ἤσουν κρύος ἤ ζεστός!
ἐπειδή ὅμως δέν εἶσαι οὔτε κρύος οὔτε ζεστός,
ἀλλά χλιαρός, γι’ αὐτό θά σέ ξεράσω ἀπό τό
στόμα μου» (Ἀπ. 3, 15-16). Κάθε λαθεμένη
πράξη ἔχει τίμημα, εὐτυχῶς γιά σᾶς, πατρικό,
ἀγαπητικό. «Ἐγώ ὅσους ἀγαπῶ, τούς διαπαιδαγωγῶ μέ αὐστηρότητα. Γι’ αὐτό δεῖξε ζῆλο
καί μετανόησε» (3, 19). Ἡ μετάνοια προϋποθέτει τήν ταπείνωση, τή μήτρα πού γεννάει
τήν ὁμολογία τοῦ λάθους καί σέ ἀνοίγει στήν
ἐπανορθωτική πρόταση τοῦ Θεοῦ. «Γι’ αὐτό
σέ συμβουλεύω ν’ ἀγοράσεις ἀπό μένα χρυσάφι
καθαρισμένο στή φωτιά... κολλύριο γιά ν’
ἀλείψεις τά μάτια σου, καί ν’ ἀποκτήσεις τό
φῶς σου ξανά» (3, 18). «Συμβουλεύω», δέν
ἐπιβάλλω, εἶμαι διακριτικός. «Δές με, στέκω
μπροστά στήν πόρτα καί χτυπῶ. Ἄν κάποιος
ἀκούσει τή φωνή μου, καί μ’ ἀνοίξει τήν
πόρτα, θά μπῶ στό σπίτι του καί θά δειπνήσω
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μαζί του, κι αὐτός μαζί μου» (3,20). Δέν παίρνω πίσω
τό δῶρο τῆς ἐλευθερίας, στό ὑπογράφω καθαρά καί
εὐανάγνωστα. «Ὅποιος ἔχει αὐτιά, ἄς ἀκούσει τί λέει
τό Πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας» (3,22).
Χριστιανούς «μέ τό Πνεῦμα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός...
τό πνεῦμα τῆς δύναμης, τῆς ἀγάπης, τῆς σωφροσύνης».
Πού, θά βάλουν τό χέρι στό ἀλέτρι, δέ θά κοιτάζουν
πίσω, καί θά κινοῦν τό ὑνί τοῦ «ἐντός τοῦ κόσμου τούτου» σέ αὐλάκι ὅμως, σταυρικό. Αὐτό εἶναι σήμερα τό,
«sine quod non» - χωρίς τό ὁποῖο τίποτε. Καί ἔχει
συνεργό ἀκατανίκητο τό Χριστό. «Τήν κάθε στιγμή θά
εἶμαι πλάι σας Ἐγώ»!
ΑΘ. ΚΟΤΤΑΔΑΚΗΣ

* Σύνδεσμος, τ. 499, σελ. 148-149.
Υ.Γ. Εὐλογία Θεοῦ σέ γόνιμο ὅραμα καί ἀφειδώλευτη
προσφορά ἀφανῶν πρωτεργατῶν τά 500 τεύχη τοῦ
«Συνδέσμου». Σταγόνες «ὕδατος ζῶντος», ἀπό τή νοτιοδυτική ἄκρη τῆς χώρας γιά χρόνια ὄχι λίγα, καί κοσμογονικά, σέ ψυχές ἀνοιχτές στήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Χαίρω, συγχαίρω, εὔχομαι, ἐλπίζω, γιά χρόνια καί
χρόνια εἰσέτι πολλά.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΓΝΩΣΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΟ εἶναι τό πνευματικό ἔργο
πού ἔχει ἐπιτελέσει καί ἐπιτελεῖ ἡ
ἱστορική Ἀδελφότης Θεολόγων «Ἡ
Ζωή». Τεράστια ὑπῆρξε ἡ προσφορά της, κατά τή διάρκεια τοῦ
20οῦ αἰώνα, στήν Ἐκκλησία τῆς
Ἑλλάδος ἀλλά καί εὐρύτερα στόν
πανορθόδοξο κόσμο. Μέ ἱδρυτή καί
πρωτεργάτη τόν μακαριστό Γέροντα
π. Εὐσέβιο Ματθόπουλο ἔφερε μιά
καινούργια ἐποχή στά ἐκκλησιαστικά
δρώμενα τῆς πατρίδος μας. Τό κήρυγμα, ἡ κατήχηση, ὁ γραπτός λόγος
οἰκοδόμησαν στή χριστιανική πίστη
τόν ὀρθόδοξο λαό μας καί τόν στήριξαν στίς δίσεχτες ὧρες του. Παράλληλα, ἡ Ἀδελφότης ἀνέδειξε
κορυφαῖες ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες, κληρικούς καί λαϊκούς θεολόγους.
ΓΡΑΦΟΜΕ τά παραπάνω
μέ τήν εὐκαιρία τῆς ἐκλογῆς τοῦ
νέου προϊσταμένου τῆς Ἀδελφότητος. Μετά τόν μακαριστό Ἀρχιμ. π.
Πολύκαρπο Ἀνδρώνη, ἕνας ἀκόμη
Μεσσήνιος κληρικός ἀναλαμβάνει
τά ἡνία τῆς μεγάλης αὐτῆς ἱεραπο-

στολικῆς Ἀδελφότητος. Εἶναι ὁ Ἀρχιμ. π. Βασίλειος Μπλάνας, ἱεροκήρυκας τῆς Ἱερᾶς
Μητροπόλεως Πατρῶν. Καλεῖται ὁ π. Βασίλειος νά σηκώσει στούς ὤμους του ἕνα πολύ
βαρύ φορτίο. Νά συνεχίσει ἐπάξια μιά λαμπρή ἱστορία ἀγώνων καί θυσιῶν σεβασμίων
μορφῶν, ὅπως οἱ: π. Εὐσέβιος Ματθόπουλος,
π. Διονύσιος Φαραζουλῆς, π. Σεραφείμ Παπακώστας, π. Ἠλίας Μαστρογιαννόπουλος,
π. Πολύκαρπος Ἀνδρώνης, π. Ἀνάργυρος
Σταματόπουλος καί πρόσφατα π. Νικήτας
Βουτυρᾶς.
ΕΙΧΑ ΤΗ ΧΑΡΑ νά εἴμαστε συμφοιτητές στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί νά διαμείνουμε στό φοιτητικό
οἰκοτροφεῖο «Ἀπόστολος Παῦλος». Ἔτσι μοῦ
δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά γνωρισθοῦμε ἀπό κοντά
καί νά συνδεθοῦμε μέ χριστιανική φιλία. Ἀπό
τότε ἐκτίμησα τό ἦθος καί τήν πνευματικότητά του. Γνωρίζω ὅτι θά τόν λυπήσω μ’ αὐτά
πού γράφω. Ἀλλά τά σημειώνω γιά παραδειγματισμό δικό μας. Εἶναι ἄνθρωπος πολλῆς
ἀγάπης καί προσευχῆς. Κληρικός μέ ταπεινό
φρόνημα, ὑπευθυνότητα, εὐσυνειδησία, ὑπομονή. Καί τό κήρυγμά του σύντομο, οὐσιαστικό, μέ μηνύματα πού τρέφουν πνευματικά
τήν ψυχή.
Η ΕΚΛΟΓΗ τοῦ π. Βασιλείου Μπλάνα
ὡς προϊσταμένου τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων
«Η ΖΩΗ» ἀποτελεῖ μεγάλη τιμή καί γιά τή
Μεσσηνία καί πολύ περισσότερο γιά τήν ἰδιαίτερη πατρίδα του, τήν κωμόπολη τῆς Μεσσήνης. Οἱ εὐλαβεῖς γονεῖς του θά χαίρονται
στόν οὐρανό καί θά δοξάζουν τόν Θεό γιά
τήν τιμή πού ἔγινε στό ἀγαπημένο τους παιδί.
Ἀλλά καί ὁ πρῶτος πνευματικός πού εἶχε ὡς
μαθητής, ὁ μακαριστός ἱερομόναχος π. Θεοδόσιος Λαμπρόπουλος, θά χαίρεται καί θά
δοξολογεῖ τόν Κύριο.
ΕΥΧΟΜΕΘΑ, ὅπως ὁ Ἅγιος Θεός
χαρίζει στόν ἀγαπητό καί σεβαστό μας π.
Βασίλειο Μπλάνα μακροημέρευση, θεῖο φωτισμό καί πνευματική δύναμη, γιά νά ἀνταπεξέλθει μέ ἐπιτυχία στά ὑψηλά καθήκοντά
του πρός δόξαν Θεοῦ καί τῆς φιλτάτης Ὀρθοδοξίας μας.
Γ.Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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τά τέλη τοῦ περασμένου Αὐγούστου, ἔφυγε ἀπό τήν πόλη μας
ὁ κ. Κωνσταντῖνος Σαββίδης,
Θεολόγος, μέλος τῆς Ἀδελφότητος Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ», καταγόμενος ἀπό
τήν Βέροια.
Ἕνας σύγχρονος ἱεραπόστολος
εἶναι ὁ κ. Σαββίδης. Ἐγκατέλειψε «τά
τοῦ κόσμου» καί ἀφιέρωσε τή ζωή του
στήν ὑπηρεσία τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ.
Ἀφιερωμένος πλήρως στό πνευματικό ἔργο τῆς τοπικῆς μας «Χριστιανικῆς Ἕνωσης» (ΓΕΧΑ), ἐργάστηκε μέ
ὅλες του τίς δυνάμεις γιά τήν πνευματική καλλιέργεια τῶν συμπολιτῶν μας.
Μέ τίς ὁμιλίες του, μέ τούς φιλικούς
κύκλους ἀνδρῶν καί γυναικῶν, μέ τήν
προσφορά του στήν καλοκαιρινή κατασκήνωση, μέ τούς μαθητές καί μαθήτριες, μέ τήν ψαλμωδία του στούς
ἱερούς Ναούς καί τό τακτικό του κήρυγμα μετέδιδε σέ ὅλους τήν πίστη στόν
Χριστό μας.
Ἦταν ὅμως καί ἕνας πολύτιμος
βοηθός στήν πνευματική προσπάθεια

³

213

¥

τοῦ Συλλόγου μας. Ἦταν ἕνας ἀφανής
ἐργάτης τοῦ «ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ». Ἦταν ὁ
διορθωτής τῶν κειμένων, πρίν ἀπό τήν
ἐκτύπωση τοῦ περιοδικοῦ. Μία δουλειά
ἀφανής, ἀλλά πολύ σημαντική γιά κάθε
ἔντυπο. Ἦταν ὁ μόνιμος ἱεροψάλτης
τοῦ παρεκκλησίου τοῦ Πνευματικοῦ
μας Κέντρου καί συμπαραστάτης μας
σέ κάθε ἐκδήλωση.
Μετετέθη ἀπό τήν Καλαμάτα στήν
Ἀθήνα γιά νά συνεχίσει τήν προσφορά
του ὡς ὑπεύθυνος τοῦ Κεντρικοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἀδελφότητός του καί
στίς ἐκεῖ ἐργασίες της.
Οἱ ὁλόψυχες εὐχές μας τόν συνοδεύουν, νά τοῦ χαρίζει ὁ Κύριός μας
ὑγεία, πνευματική ἄνοδο καί συνέχιση
γιά χρόνια πολλά τῆς ὡραίας του προσφορᾶς.
Τόν ἀντικαταστάτη του στήν πόλη
μας κ. Φώτιο Ρίζο, θεολόγο καί μέλος
τῆς Ἀδελφότητος τοῦ «Σωτῆρος», τόν
καλωσορίζουμε, μέ τίς θερμότερες
εὐχές μας γιά ἐπιτυχίες στήν νέα του
ἱεραποστολική ἀποστολή.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΕΚΔΗΜΙΕΣ
«Μακάριοι οἱ
νεκροί οἱ ἐν
Κυρίῳ ἀποθνήσκοντες
ἀπ’ ἄρτι.
Ναί, λέγει τό
Πνεῦμα, ἵνα
ἀναπαύσωνται
ἐκ τῶν κόπων
αὐτῶν· τά δέ
ἔργα αὐτῶν
ἀκολουθεῖ
μετ’ αὐτῶν
(Ἀποκ. 14,13).

Μαρία Καπιτσῆ

Ἐξεδήμησεν εἰς Κύριον, σέ ἡλικία 85 ἐτῶν, καί ἐκηδεύθη τήν
1η Αὐγούστου στό Κοιμητήριο Καλαμάτας, ἡ Θεολόγος Γυμνασιάρχης Μαρία Δημ. Καπιτσῆ. Ὑπῆρξε πετυχημένη ὡς ἐκπαιδευτικός, ἀγαπητή ἀπό τούς μαθητές καί τούς συναδέλφους
της. Ἄνθρωπος πολλῆς ἀγάπης ἐνίσχυε οἰκονομικά ἐνδεεῖς συνανθρώπους μας ἀλλά καί Συλλόγους Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς, ὅπως τόν «Πρωτόκλητο» Πατρῶν. Διακρινόταν γιά τό
Ὀρθόδοξο ἦθος της, τήν εὐσυνειδησία καί τό παράδειγμά της.
Ἀντιμετώπισε τίς δοκιμασίες τῆς ζωῆς μέ ὑπονομή, καρτερία
καί προσευχή.
Εἴθε ὁ Ἅγιος Θεός νά ἀναπαύει τήν ἐνάρετη ψυχή της, ἐκεῖ
ὅπου ἀναπαύονται οἱ Δίκαιοι, στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν.
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ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Χ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΩΡΕΕΣ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

Ἄλλος ἕνας καλός συνεργάτης τοῦ περιοδικοῦ μας, μᾶς ἔφυγε γιά τούς Οὐρανούς.
Στίς 19 Ἰουλίου ἀπεβίωσε στήν Ἀθήνα
ὁ Βασίλειος Χαραλαμπόπουλος, Θεολόγος
καί φιλόλογος σέ ἡλικία 88 χρόνων.
Καταγόταν ἀπό τήν Δημητσάνα καί
σπούδασε Θεολογία καί Φιλολογία στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.
Ἀπό τά νεανικά του χρόνια ἐργάστηκε
καί στό χριστιανικό ἔργο τῆς Ἀδελφότητος
«ΖΩΗ», ὡς Κυκλάρχης καί ὡς βασικό στέλεχος τῆς Χ.Ε.Ε.Λ. καί τακτικός συνεργάτης τοῦ
περιοδικοῦ «Ἑλληνοχριστιανική Ἀγωγή».
Ἦταν ἀρθρογράφος καί σέ ἄλλα περιοδικά.
Ἦταν παντρεμένος καί εἶχε δύο παιδιά. Ἡ γυναίκα του ἀπεβίωσε πρίν πέντε περίπου χρόνια.
Ὡς ἐκπαιδευτικός ἐργάστηκε σέ διάφορα σχολεῖα καί συνταξιοδοτήθηκε ὡς Λυκειάρχης.
Μέ τήν βοήθεια τοῦ βιβλίου του
«Σχολική Βιβλιοθήκη», πού μέ σαφήνεια καί
λεπτομέρεια καθοδηγεῖ πῶς ὀργανώνεται
μία σχολική βιβλιοθήκη, τή δεκαετία τοῦ
1950, ἡ «Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας»,
ὀργάνωσε τή Βιβλιοθήκη της καί πῆρε τό
πρῶτο βραβεῖο τοῦ διαγωνισμοῦ γιά τήν καλλίτερη Βιβλιοθήκη, τοῦ περιοδικοῦ «Ζωή τοῦ
Παιδιοῦ».
Ὁλόθερμες εἶναι οἱ εὐχές μας, ὁ Κύριός μας νά ἀναπαύσει τήν καλή του ψυχή
μεταξύ τῶν ἁγίων Του.

Ἡ κ. Ἑλένη Ἀνδρουλάκη, Ν.
Ἰωνία, 10 €, εἰς μνήμην τῆς μητέρας της Κυριακῆς.
Ἡ κ. Γωγώ Ποντίκη Χαλάνδρι,
30 €, εἰς μνήμην τοῦ πατέρα της
Κωνσταντίνου.
Ἡ κ. Βάνα Τρικουράκη
Ἀθήνα, 50 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της καί τῶν γονέων της
Ἡ κ. Εὐαγγελία Χήνου Πειραιᾶς, 30 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ἀνδρέα καί τῶν
γονέων της Μιχαήλ καί Παρασκευῆς.
Ἡ κ. Ἑλένη Ἀνδρουλάκη Ν.
Ἰωνία 10 €, εἰς μνήμην τῆς μητέρας της Κυριακῆς.
Ὁ κ. Παντελεήμων Βέκιος, Ν.
Κηφισιά, 30 €, εἰς μνήμην τῶν
γονέων του Νικολάου καί Μαρίας καί τῶν πεθερικῶν του
Δήμου καί Ἰσμήνης.
Ἡ κ. Γωγώ Ποντίκη, Χαλάνδρι, 30 €, εἰς μνήμην τοῦ πατέρα
της Κωνσταντίνου.
Ἡ κ. Νίκη Σπανούδη, Ξυλόκαστρο, 50 €, εἰς μνήμην τῆς
ἀδελφῆς της Ἑλένης.
Ἡ κ. Βάνα Τρικουράκη, Ἀθήνα, 50 € εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της καί τῶν γονέων της.
Ἡ κ. Εὐαγγελία Χήνου, Πειραιᾶς, 30 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Ανδρέα καί τῶν
γονέων της Μιχαήλ καί Παρασκευῆς.
Ἡ κ. Τασούλα Φυσέκη, Καλιθέα 20 €, εἰς μνήμην τοῦ συζύγου της Δημητρίου.
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Μητροπολίτου Ἀχελώου
ΕΥΘΥΜΙΟΥ (Κ. ΣΤΥΛΙΟΥ)
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Σειρά Ὀγδόη

«ΘΕΣΕΙ ΘΕΟΙ»
Θεολογικά Σχόλια
στό Χριστιανικό Μαρτυρολόγιο

Ἀπό τίς Ἐκδόσεις τῆς «Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας» (ὁδός Βασιλ. Γεωργίου A΄5 τηλ. 27210
23176), μόλις κυκλοφόρησε τό νέο βιβλίο τοῦ Σεβ.
Μητροπολίτου Ἀχελώου κ. Εὐθυμίου.
Ὁ πολυγραφότατος συγγραφέας, ἀναγράφει
στόν πρόλογο: «κατεβλήθη προσπάθεια νά διερευνηθεῖ καί παρουσιασθεῖ ἡ πολύπλευρη θεολογική
σημασία τοῦ ἑκούσιου καί πολυδιάστατου Χριστιανικοῦ Μαρτυρολογίου. Στίς σελίδες του μπορεῖ ὁ
ἀναγνώστης νά ἐπισημάνει τήν πολύπτυχη ἐποποιΐα τῶν χριστιανῶν Μαρτύρων γιά τήν ἀπόκτηση ἤ
κατάκτηση τῆς Θεώσεως». Σχ.14Χ21. Σελ.344.
Μερόπης Ν. Σπυροπούλου

«5η ἐντολή»

«Τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου...»

Τό νέο βιβλίο τῆς συνεργάτιδος μας κ. Μερόπης Ν. Σπυροπούλου, ἀναφέρεται στά προβλήματα τῆς σύγχρονης οἰκογένειας καί τόν
ἀναντικατάστατο, θεμελιώδη καί καταλυτικό
ρόλο πού καλοῦνται νά διαδραματίσουν, στήν
ζωή τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί οἱ δύο γονεῖς.
Καλογραμμένο, διαβάζεται εὔκολα καί
οἰκοδομεῖ στή δημιουργία μίας σωστῆς οἰκογένειας.
Σχ.14Χ21. Σελ. 130. Ἔκδοση «Ἀρχονταρίκι»
Λυκούργου 12, 18345 Μοσχάτο, τηλ. 210
9310605.
216

³

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΝΕΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ

Στή σημερινή ταραχώδη, μοναχική καί
γεμάτη ἄγχος ἐποχή μaς ἕνα εἶναι βέβαιο:
Οἱ ἀνθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται ἤ
καταλύονται καί τό ἀποτέλεσμα εἶναι νά
δημιουργεῖται μοναξιά καί κενό στήν
ψυχή τοῦ ἀνθρώπου. Μπροστά σέ αὐτό
τό σύνηθες, δυστυχῶς, φαινόμενο τῆς
σύγχρονης ἐποχῆς γεννᾶται τό ἐρώτημα:
ποιά εἶναι ἡ θέση ἐκείνων τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι θέλουν νά βλέπουν ὄχι
ἀποκλειστικά καί μόνο τόν ἑαυτό τους,
ἀλλά καί τούς ἄλλους; Τό πρόσταγμα τοῦ
Οὐρανοῦ πρός κάθε γνήσιο χριστιανό
εἶναι ἡ ὀφειλή τῆς ἀγάπης πρός πάντας.
Ἄς μή λησμονοῦμε ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει ἀνεκτίμητη ἀξία. Ἀκόμη καί γιά
ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται ἐκτός
κοινωνικοῦ περιθωρίου, πρέπει νά σκεπτόμαστε ὅτι τό Εὐαγγέλιο μᾶς λέει ὅτι οἱ
«ἔσχατοι» μπορεῖ νά γίνουν «Πρῶτοι»
στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν! Ὅλοι οἱ
ἄνθρωποι ἔχουν ἀνάγκη ἀπό συμπαράσταση, ἰδίως μέσα στίς συνθῆκες κόπωσης καί ψυχικῆς ταλαιπωρίας πού γεννᾶ
ἡ σύγχρονη ζωή. Ἄς φροντίσουμε, λοιπόν, ἐμεῖς νά τούς πλησιάσουμε. Μήν περιμένουμε νά ἔρθουν αὐτοί σέ ἐμᾶς. Ὡς
ζωντανά μέλη τῆς Ὀρθόδοξης χριστιανικῆς θρησκείας, ἄς εἴμαστε μία ἀχτίδα
φωτός στό δρόμο τους, ὅταν εἶναι σκοτισμένος, ἕνα χέρι συμπαράστασης ὅταν τό
ἔχουν ἀνάγκη, ἕνα ὑπομονετικό αὐτί, γιά
νά ἀκούσουμε τά προβλήματά τους καί
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ἕνα μυαλό φωτισμένο καί εὐέλικτο, γιά νά
ἀπαντήσουμε στά ἐρωτήματά τους καί νά
δροσίσουμε, ἄν μποροῦμε, τήν ψυχή τους.
Εἶναι σημαντικό νά τούς φέρουμε σέ
ἐπαφή μέ Ἐκεῖνον, γιατί, ὅπως γνωρίζουμε καί ἀπό προσωπική πείρα, μόνο
ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τήν Ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καί τή Χάρη τοῦ Χριστοῦ μπορεῖ
νά προσφέρει ἀληθινή βοήθεια καί ἀνάπαυση στήν κάθε ψυχή. Μοναδικό μας κίνητρο εἶναι ἡ Χριστιανική μας ἀγάπη,
πού μᾶς παρακινεῖ νά βοηθήσουμε, σέ
ὅ,τι μποροῦμε, κάποιον ἀδελφό μας, πού
ἀντιμετωπίζει ἕνα πρόβλημα. Καί ὅταν
ἐκεῖνος διαπιστώσει τίς εἰλικρινεῖς προθέσεις μας καί δεῖ ὅτι διαθέτουμε καί
χρόνο καί κόπο γιά χάρη του, εἶναι ἀδύνατον νά μή συγκινηθεῖ.
Ὁ κάθε ἄνθρωπος μοιάζει μέ τόν ταξιδιώτη τῆς παραβολῆς τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτη. Χρειάζεται ὁ Καλός Σαμαρείτης,
πού θά τοῦ πλύνει τίς πληγές καί θά τόν
ὁδηγήσει στό πανδοχεῖο τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ. Αὐτός εἶναι ὁ ρόλος μας. Ἡ
ἀποστολή μας καί τό τιμητικό προσκλητήριο, πού μᾶς κάνει ὁ Κύριος τοῦ Οὐρανοῦ καί τῆς Γῆς, νά μᾶς συγκαταλέγει
στούς «συνεργάτες» Του, προκειμένου νά
βοηθηθοῦν ταλαιπωρημένες καί παραστρατημένες ὑπάρξεις νά προσανατολιστοῦν πρός Ἐκεῖνον, πού εἶναι «ἡ ὁδός,
ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή».
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ι.
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Ἐλθόντων δέ
αὐτῶν εἰς Καπερναούμ
προσῆλθον οἱ τά
δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ
Πέτρῳ καί
εἶπον· ὁ διδάσκαλος
ὑμῶν οὐ τελεῖ
τά δίδραχμα;
λέγει, ναί».
(Ὅταν ἔφτασαν στήν Καπερναούμ ἦλθαν στόν Πέτρο οἱ
εἰσπράκτορες τοῦ φόρου γιά
τόν ναό καί τοῦ εἶπαν: «Ὁ δάσκαλός σας δέν πληρώνει τίς
δύο δραχμές τοῦ φόρου; λέει:
«Ναί, πληρώνει».
Ματθ. ΙΖ΄ 24-25
β. Δῶστε στόν αὐτοκράτορα
ὅ,τι ἀνήκει στόν αὐτοκράτορα,
καί στόν Θεό ὅ,τι ἀνήκει στόν
Θεό.
Λουκ. κ΄ 25
γ. Νά πληρώνετε τούς φόρους, ἀφοῦ οἱ ἄρχοντες, πού
φροντίζουν γιά εἴσπραξή τους,
εἶναι ὑπηρέτες τοῦ Θεοῦ. Νά
ἀποδίδετε σέ ὅλους ὅ,τι τούς
ὀφείλετε: τόν φόρο καί τόν
δασμό σ’ ὅποιον ὀφείλετε φόρο
καί δασμό, τόν σεβασμό καί
τήν τιμή σ’ ὅποιον ὀφείλετε
σεβασμό καί τιμή.
Ρωμ. ιγ΄ 6-7
δ.Οἱ Χαναναῖοι κατοικοῦσαν

ἀνάμεσα στούς Ἰσραηλίτες,
πληρώνοντας μόνον σέ αὐτούς
φόρο ὑποτέλειας.
Κριταί α΄ 30
ε.Ὁ χρυσός, ὁ ὁποῖος κάθε
ἔτος εἰσήρχετο στό ταμεῖο τοῦ
Σολομώντα ἦταν ἑξακόσια
ἑξήντα ἕξι τάλαντα χρυσοῦ.
Σέ αὐτά δέν συμπεριελαμβάνοντο οἱ φόροι τῶν ὑποτελῶν
εἰς αὐτόν, δηλαδή τῶν ἐμπόρων καί ὅλων τῶν βασιλέων,
πού ἦσαν ἐκτός τῆς χώρας
καί τῶν διοικητῶν διαφόρων
περιοχῶν.
Γ΄ Βασ. ι΄ 14-15
στ. Στό μνῆμα, εὐκατάστατοι
καί μή, δέν ἀκοῦνε τή σκληρή
καί ἀπειλητική φωνή τοῦ
εἰσπράκτορα τῶν φόρων.
Ἰώβ γ΄ 18
ζ. Σέ κάθε συνάθροιση δέν
παύουμε νά διαμαρτυρόμαστε
καί ἰδιαίτερα στίς συναντήσεις
μας νά συζητοῦμε τό ἴδιο θέμα,
ὅτι δηλαδή δέν πρέπει νά ἐπιβάλλεται ὁ ὅρκος στούς ἀγρότες ἀπό τούς εἰσπράκτορες
κατά τήν εἴσπραξη τῶν δημοσίων φόρων… Νά ἐπινοήσουμε
ἄλλους τρόπους γιά τήν
εἴσπραξη τῶν φόρων, ὥστε
νά ἀφήσουμε τίς ψυχές τῶν
ἀνθρώπων ἄτρωτες ἀπό τό
ἁμάρτημα τοῦ ὅρκου.
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 3, 500
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η.Ὁ φόρος προσβάλλει τήν ἐλευθερία
τῶν θνητῶν, παρακολουθεῖ τήν περιουσία καί κλείνει τό στόμα.
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 10,20
θ. Ἡ πλεονεξία εἶναι μητέρα τῶν
πολέμων καί οἱ πόλεμοι γεννοῦν τούς
φόρους, πού εἶναι ἡ αὐστηρότερη καταδίκη.
Γρηγόριος Θεολόγος
ι.Τί σημαίνει τελώνιο; Ἁρπαγή νόμιμη, βία θρασύτατη, ἀδικία μέ συνήγορο τόν νόμο! Τί σημαίνει τελώνιο;
Βία πού τήν ὑπερασπίζεται καί ὁ νόμος!
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 33, 442
ια. Θά βάλουν φόρους στίς κότες
καί τά παράθυρα.
Αὐγουστίνου Καντιώτη, Ἅγ.
Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, σ. 343
ιβ. Καλύτερα νά βλάψω τήν τσέπη
μου παρά τή συνείδησή μου.
Γέροντας Ἱερώνυμος Ἀποστολίδης
ιγ.Ἀφοῦ οἱ Ἀθηναῖοι παρέλαβαν μέ
αὐτόν τόν τρόπο τήν ἡγεμονία μέ τή
θέληση τῶν συμμάχων…, ὅρισαν τό
ποσό τῆς εἰσφορᾶς γιά τίς πόλεις, οἱ
ὁποῖες ὄφειλαν νά καταβάλλουν χρήματα.
Θουκυδίδης Α΄ 96
ιδ.Κάθε χρόνο οἱ ἀρχές θά κανονίζουν
τίς εἰσφορές πού πρέπει νά πληρώσει
καθένας, εἴτε μέ βάση τή συνολική
ἀξία τῆς περιουσίας του, εἴτε μέ βάση
τό ἐτήσιο εἰσόδημα.
Πλάτωνος Νόμοι 955Ε
ιε. Ὅταν μπαίνει φορολογία στό
εἰσόδημα, οἱ δίκαιοι πληρώνουν περισσότερα ἀπό τούς ἄδικους, γιά τό
ἴδιο εἰσόδημα.
Πλάτων
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ιστ. Ὁ Θεόκριτος, ὅταν ρωτήθηκε,
ποιά ἀπό τά θηρία εἶναι τά πλέον
αἱμοβόρα, ἀπάντησε: Στά βουνά οἱ
ἀρκοῦδες καί τά λιοντάρια, ἐνῶ στίς
πόλεις οἱ τελῶνες καί οἱ συκοφάντες».
Κ. Παπαθανασίου,
Ἀπάνθισμα σοφίας, σ. 321)
ιζ. Σ’ αὐτόν τόν κόσμο τίποτε δέν
εἶναι σίγουρο, ἐκτός ἀπό τόν θάνατο
καί τούς φόρους.
Βενιαμίν Φραγκλίνος
ιη. Μιά κυβέρνηση πού ληστεύει τόν
Πέτρο, γιά νά πληρώσει τόν Παῦλο,
μπορεῖ πάντα νά ὑπολογίζει στήν ὑποστήριξη τοῦ Παύλου.
Τζώρτζ Μπέρναρντ Σώ
ιθ. Ὁ φόρος εἰσοδήματος ἔχει κάνει
περισσότερους Ἀμερικανούς ψεῦτες
ἀπ’ ὅ,τι τό γκόλφ.
Will Rogers
κ.Εἶναι φανερό ὅτι ἐγκληματοῦν τά
μέγιστα σέ βάρος τοῦ συνόλου τῶν
πολιτῶν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι, ἐνδιαφερόμενοι μόνον γιά τό δικό τους συμφέρον,
ἐπινοοῦν διάφορες μεθόδους ἀπόκρυψης
τῶν πραγματικῶν εἰσοδημάτων τους,
μέ σκοπό, ἄν τό κατορθώσουν, νά
μήν πληρώσουν καθόλου φόρους, ἤ
διαφορετικά ὅσο τό δυνατόν λιγότερους.
Παν. Δημητροπούλου,
Χριστιανική Ἠθική, σ. 362
κα. Ἄρμεγε γάλα καί μή βγάζεις
αἷμα, φτάνει σου τό μαλλί καί ἄφησε
τό δέρμα.
Ν. Πολίτη, Παροιμίες β΄ σ. 19
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«Ἡ ἀξιοπρέπεια κανόνας ἐπιβίωσης» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 18-6-15).
Ἔχουμε ἀξιοπρέπεια ὅταν ζητᾶμε
δανεικά γιά νά ἐπιβιώσουμε καί γιά νά πληρώσουμε τοκοχρεολύσια προηγούμενων
δανείων;
«Ἡ Εὐρώπη ἔχει ἀνάγκη ἀπό τό
φῶς τῆς Ὀρθοδοξίας» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ 19-6-15)
Ἄς τό ἐκπέμπουμε καί ἐμεῖς, ἄρχοντες καί λαός, γιατί ἔχουμε καταντήσει εὐρωλιγούρηδες.
«Δημόσιο καί ταμεῖα θυσία στήν
τρόϊκα» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 20-6-15)
Στό βωμό τῆς ἐξουσίας ἔχουν θυσιασθεῖ λαός, κυριαρχικά δικαιώματα, ἀξιοπρέπεια. Ποῦ εἶναι τά εὐρωπαϊκά κεκτημένα;
«Πέντε χρόνια πρωτοσέλιδο στά
γερμανικά ΜΜΕ ἡ ἑλληνική κρίση» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 21-6-15)
Ἐμεῖς, λαός καί ἡγεσίες, προβληματισθήκαμε γιά τά αἴτιά της; Ποιά ἡ διάγνωση;
Ποιά ἡ θεραπεία;
«Ἡ συνεχιζόμενη κατοχή τῆς Κύπρου εἶναι ἀδιανόητη γιά τήν Εὐρώπη!» (ΤΟ
ΠΑΡΟΝ 21-6-15).
Καί ὅμως παράλογα καί ἀδιανόητα
εἶναι πραγματικότητα στόν χωρίς ἠθικές
ἀρχές κόσμο μας.
«Δύο μεγάλες χασισοφυτεῖες στήν
Κορώνη» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τῆς Δευτέρας 22-6-15)
Προσοδοφόρο τό ἐμπόριο τοῦ θανάτου, ναρκωτικά καί ὅπλα!
«Ἀντιμέτωποι μέ βάρη 4 δισ. εὐρώ
τά νοικοκυριά τούς ἑπόμενους 17 μῆνες.
Πρός ἄμεση καί ἔμμεση μείωση τῶν εἰσοδημάτων» (ΕΣΤΙΑ 24-6-15).
Ἡ ἐξαθλίωση τοῦ λαοῦ μας συνεχίζεται!
«Τεράστιες ἀπώλειες ἀπό τό λαθρεμπόριο τοῦ καπνοῦ» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 25-6-15)
220
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Ξέφραγο ἀμπέλι ἡ χώρα ἀπό κάθε
ἄποψη. Ἀδιαφορία πολιτῶν, ἀνεπάρκεια Διοικήσεως.
«Τσίπρας: Δέν ὑπογράφω τόν θάνατο τῆς Ἑλλάδας» (Η ΑΥΓΗ 26-6-15)
Τόν ἔχουμε ὑπογράψει ἐμεῖς, λαός
καί ἡγεσίες, στήν πλειονότητά μας, βγαίνοντας ἀπό τό νοσοκομεῖο ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ!
«Σκούπιζαν ὑπουργεῖα... καί σάρωναν ἑκατομμύρια. Κομπίνα μέ εἰκονικά τιμολόγια ἀπό ἑταιρίες καθαρισμοῦ σέ δημόσιες ὑπηρεσίες» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
27-6-15)
«Δρυός πεσούσης πᾶς ἀνήρ ξυλεύεται». Αὐτό εἶναι τό δημόσιο ταμεῖο. Λάφυρο κάθε ἐπιτήδειου!
«Ἡ τέχνη σήμερα, ἀφοῦ κατάντησε
καταναλωτικό προϊόν, ἐγκληματεῖ, τελικά,
εἴτε ἠθελημένα, εἴτε ἄθελα, παράγοντας
καί ἀναπαράγοντας ἐντελῶς ἀκατάλληλα
μοντέλα σκέψης γιά τούς ἀνθρώπους»
Δῆμος Ἀβδελιώτης, σκηνοθέτης (ΒΡΑΔΥΝΗ
28-6-15)
Ἡ πνευματική μας ὑποβάθμιση φανερώνεται καί σέ ὅλους τούς τομεῖς τῆς τέχνης.
«Τρόμος ἀπό τή «σφαγή χωρίς σύνορα». Ὁ στόχος τῆς ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας πίσω ἀπό πολλαπλές ἐπιθέσεις σέ
Γαλλία, Τυνησία καί Κουβεΐτ, τήν περασμένη
Παρασκευή» (ΤΑ ΝΕΑ 29-6-15).
Ἔχουμε τίς συνέπειες τῆς χωρίς Θεό,
καί ἄρα χωρίς δικαιοσύνη πολιτείας μας,
ἐμεῖς πού λέμε ὅτι εἴμαστε πολιτισμένοι. Καί
δυστυχῶς, δέν συνετιζόμαστε.
«Πρῶτα ἡ Ἑλλάδα» (ΕΘΝΟΣ 29-6-15)
Ἐάν ἀξιώναμε νά ἔχουν αὐτήν τήν
ἐπιδίωξη οἱ πολιτικοί μας, ὅλα θά ἦταν καλύτερα στήν πατρίδα μας.
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ»
Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Εὐριπίδη (484-406
π.Χ.) παρουσιάζεται σέ διάφορα μέρη τῆς πατρίδας
μας (Ἐπίδαυρος 7 καί 8 Αὐγούστου) ἀπό τό Κ.Θ.
Β.Ε. σέ μετάφραση καί σκηνοθεσία Θωμᾶ Μοσχόπουλου.
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται στή
χώρα τῶν Ταύρων μπροστά στό ναό τῆς θεᾶς Ἄρτεμης ὅπου εἶναι ἱέρεια ἡ Ἰφιγένεια. Ἡ κόρη αὐτή τοῦ
Ἀγαμέμνονα ὁδηγήθηκε στήν Αὐλίδα νά θυσιασθεῖ
στήν Ἄρτεμη γιά νά πνεύσει οὔριος ἄνεμος καί νά
ἀποπλεύσουν οἱ Ἕλληνες γιά τήν Τροία. Ἡ θεά
ἔβαλε στόν βωμό μιά ἐλαφίνα καί μετέφερε τήν Ἰφιγένεια στήν Ταυρίδα. Ἔχει τό φρικτό ἔργο νά ἑτοιμάζει γιά θυσία τούς ξένους πού καταπλέουν στή
χώρα.
Φθάνουν στήν Ταυρίδα ὁ Ὀρέστης καί ὁ
φίλος του Πυλάδης. Ὑπακούοντας σέ χρησμό τοῦ
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Ἀπόλλωνα, ὁ Ὀρέστης ἦλθε στήν Ταυρίδα νά κλέψει τό ξόανο τῆς Ἄρτεμης
καί νά τό μεταφέρει στήν Ἀθήνα γιά νά
σωθεῖ ἀπό τίς Ἐρινύες πού τόν κατεδίωκαν γιά τόν φόνο τῆς μητέρας του
Κλυταιμνήστρας. Οἱ δύο νέοι συλλαμβάνονται καί ὁδηγοῦνται στήν Ἰφιγένεια. Δέν φανερώνουν ποιοί εἶναι, ἀλλά
ὅτι εἶναι Μυκηναῖοι. Ὁ Ὀρέστης τήν
πληροφορεῖ γιά τήν ἅλωση τῆς Τροίας,
τήν τύχη διακεκριμένων προσώπων
τῆς ἐκστρατείας καί τά δεινά πού ἔχουν
πλήξει τόν οἶκο τοῦ Ἀγαμέμνονα. Τά
θλιβερά νέα ἀντισταθμίζονται ἀπό τήν
χαρά πού τῆς προκαλεῖ ἡ εἴδηση ὅτι ὁ
ἀδελφός της ζεῖ, ἐπειδή ἀπό ὄνειρο πίστευε ὅτι ὁ Ὀρέστης εἶχε πεθάνει καί
τόν θρηνοῦσε.
Μετά τήν ἀλληλοαναγνώριση
σχεδιάζεται καί ἐπιχειρεῖται φυγή καί
ἁρπαγή τοῦ ξύλινου ἀγάλματος τῆς
Ἄρτεμης. Ἡ θαλασσοταραχή καί ἡ
ἀντίδραση τῶν κατοίκων ἀπειλοῦν ματαίωση καί καταστροφή. Ἡ ἐπέμβαση
τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς, τούς σώζει καί ἐλευθερώνει καί τίς σκλάβες Ἑλληνίδες
πού διακονοῦν στό ναό.
Ὑποδειγματική ἡ φιλία πού
ἑνώνει Ὀρέστη καί Πυλάδη. Ἡ φράση
τοῦ Ὀρέστη «Κανένας κόπος δέν δίνει
δικαιολογία στούς νέους ὥστε νά μή
μοχθοῦν», λέει πολλά σέ πολλούς νέους
τῆς καταναλωτικῆς κοινωνίας πού δέν
ἔχουν γευθεῖ τήν χαρά τῆς δημιουργίας. Σημαντική ἐπισήμανση ἡ φράση
τῆς Ἰφιγένειας γιά τούς κατοίκους τῆς
Ταυρίδας: «ἀνθρωποκτόνοι οἱ ἴδιοι ἀποδίδουν στή θεά τή θηριωδία τους». Ἡ
ἐπέμβαση τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς ὑπενθυμίζει
ὅτι ὅταν φθάνουμε σέ ἀδιέξοδα, στά
ὅρια τῶν δυνατοτήτων μας, ὁ θεῖος παράγοντας δίνει τήν λύση.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Ὅπως κάνουμε ὅλοι μας αὐτή τήν ἐποχή,
προσπαθοῦμε καί ἐμεῖς νά βροῦμε κάποια
ἄκρη στήν μπερδεμένη μας πολιτική κατάσταση. Ἄκρη δέν βρίσκουμε, ἀλλά, κάπως ξεκαθαρίζουν τά πράγματα καί μποροῦμε πιό
εὔκολα νά διακρίνουμε τίς αἰτίες πού ἔκαναν
νά φθάσουμε σ’ αὐτό τό σημεῖο, νά κινδυνεύει ἡ πατρίδα μας νά βρεθεῖ κυριολεκτικά
στό χάος μίας παγκόσμιας κρίσης.
Οἱ εὐθύνες γιά τήν κατάντια μας βαρύνουν
ὅλα τά πολιτικά κόμματα, ἀλλά καί τό μεγαλύτερο μέρος τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν.
Εἶναι ἐξόφθαλμο ὅτι τό μόνο πού ἐνδιαφέρει τό κάθε πολιτικό κόμμα, εἶναι ἡ κατάληψη τῆς ἐξουσίας. Γιά νά πετύχει αὐτό τό
σκοπό, σχεδιάζει ὅλη τήν προεκλογική του
καμπάνια καί προσπαθεῖ νά πείσει τούς ψηφοφόρους γιά νά ψηφίσουν τό κόμμα τους.
Ὁ σχεδιασμός αὐτός, ὅλες τίς φορές ἔχει
τήν πλειοδοσία σέ ὑποσχέσεις γιά τή λύση,
κυρίως οἰκονομική, ὅλων τῶν ἀτόμων καί
οἰκογενειῶν.
Ἐδῶ εἶναι ἡ εὐθύνη τῶν κομμάτων, πού
συνειδητά ψεύδονται καί ἐξαπατοῦν τόν λαό.
Ἡ εὐθύνη ὅμως τοῦ λαοῦ εἶναι καί αὐτή
μεγάλη, γιατί δέν βάζει τό μυαλό του νά σκεφθεῖ ἄν αὐτά πού τοῦ ὑπόσχονται εἶναι δυνατόν νά πραγματοποιηθοῦν ἤ εἶναι ψεύτικες
ὑποσχέσεις καί χωρίς καμία κριτική, ψηφίζει
αὐτούς πού τοῦ ἔταξαν τά περισσότερα. Καί
τό ἀποτέλεσμα, κυβέρνηση μπάχαλο, μέ πρόγραμμα λύσης τοῦ προβλήματός μας τή «δημιουργική ἀσάφεια», δηλαδή τήν κοροϊδία
τῶν ἑταίρων μας καί ὄχι τήν «δημιουργική
σαφήνεια», πού κατέληξε στό χάος καί στήν
παρ’ ὀλίγον καταστροφή μας.
Ἕνα ἀπό πολιτικά ψεύτικα συνθήματα,
πού σχεδόν ὅλος ὁ λαός τό πίστεψε καί φθάσαμε ἐδῶ πού φθάσαμε, ἦταν ὅτι τό περιβόητο Μνημόνιο, πού δίχασε τούς Ἕλληνες
σέ Μνημονιακούς καί Ἀντιμνημονιακούς,
φταίει γιά ὅλα τά δεινά μας καί ἄν τό καταργήσουμε ὅλα θά εἶναι ὡραῖα, ὅπως πρίν ἀπό
τήν κρίση! Καί οἱ μόνοι φταῖχτες εἶναι οἱ
Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι μας, πού μᾶς ἐπέβαλαν τά
Μνημόνια γιατί θέλουν νά μᾶς φτωχύνουν γιά
νά ἐξαγοράσουν πάμφθηνα τήν γῆ μας !!!!
Αὐτό τό σύνθημα, τό τόσο χονδροειδές,

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΕΜΠΡΟΣΘΟΦΥΛΛΟΥ: Περπατώντας στόν δασικό δρόμο τῆς κατασκήνωσής
μας στόν Ταΰγετο.
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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

πέρασε σέ ὅλους τους Ἕλληνες, γιατί τούς
διευκόλυνε νά δικαιολογήσουν τόν ἑαυτό
τους ἀπό τό μερίδιο τῆς εὐθύνης τους στήν
οἰκονομική κρίση, καί ὅτι θά πρέπει καί αὐτοί
νά πληρώσουν γιά τά λάθη τους.
Κανένας δέν ἔκανε τήν ἁπλή σκέψη. Τά
Μνημόνια φταῖνε ἤ φταίει τό ὅτι ἡ πατρίδα
μας χρεοκόπησε; Ἄν δέν εἴχαμε χρεοκοπήσει
θά εἴχαμε Μνημόνια; Ἀσφαλῶς ὄχι. Ἄρα ἡ
αἰτία τοῦ κακοῦ δέν εἶναι τά Μνημόνια, ἀλλά
ἡ χρεοκοπία μας.
Ἡ χρεοκοπία μας ἔφερε τά ἀπαραίτητα
Μνημόνια γιά νά μήν καταποντιστοῦμε στόν
Καιάδα τῆς ὁλικῆς καταστροφῆς.
Εὐτυχῶς, πού τήν τελευταία στιγμή ὁ
Πρωθυπουργός μας, ἔκανε στροφή 180
μοιρῶν, ἀφοῦ, ὅπως φαίνεται, συνειδητοποίησε πιά εἶναι ἡ πραγματικότητα καί προχώρησε σέ συμφωνία μέ τούς Ἑταίρους μας. Καί
ποιά εἶναι αὐτή ἡ συμφωνία; Συμφώνησαν νά
κάνουν νόμους τοῦ Κράτους μας, μακρυά ἀπό
πολιτικά παιχνίδια, λαϊκισμούς, καί πολιτικές
σκοπιμότητες, πού θά φέρνουν στό τέλος
κάθε χρονιᾶς ἕνα οἰκονομικό πλεόνασμα, γιά
νά μπορέσει ἔτσι ἡ πατρίδα μας κάποτε νά
ἐξοφλήσει τά χρέη της καί νά αἰσθανθεῖ πραγματικά ἐλεύθερη.
Ἡ νέα συμφωνία ἤ τά νέα Μνημόνια, δέν
ἐξυπηρετοῦν τούς ξένους. Ἄς μήν ἀκοῦμε τίς
σειρῆνες τῆς πολιτικῆς προπαγάνδας μέ τά
παχιά τά λόγια πατριδοκαπηλίας. Ἐμᾶς ἐξυπηρετοῦν.
Τώρα, πού ὅλα τά κόμματα συμφώνησαν σ’
αὐτή τή λύση, ἄς βοηθήσουμε καί ἐμεῖς, ὡς
λαός, χωρίς γογγυσμούς καί ἀντιδράσεις στήν
ἐπιτυχία τῶν στόχων τῆς Ἑλληνικῆς Κυβέρνησης, ἀφοῦ κατανοήσουμε ὅτι ἡ πατρίδα μας
φτώχυνε καί γιά νά ξαναβρεῖ τήν πρόοδό της
πρέπει ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες νά «πληρώσουμε τά σπασμένα». Ἐμεῖς πρέπει νά πληρώσουμε καί ὄχι οἱ ἄλλοι.
Ἄς εὐχηθοῦμε στόν Κύριό μας, νά μᾶς βοηθήσει, ὥστε, τά δύσκολα πού ἔρχονται, νά
μήν εἶναι μεγαλύτερα ἀπό αὐτά πού μπορεῖ νά
σηκώσει ὁ καθένας μας.
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