«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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Μέ ἦθος

Χ

αρήκαμε τήν Βουλή τῶν Ἐφήβων. Τά παιδιά εἶχαν προβληματισμούς καί ἀγωνίες. Ἔκαναν
προτάσεις συγκεκριμένες. Πρότειναν
λύσεις μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα. Πάνω ὅμως ἀπό αὐτά εἶχαν καί
ἦθος καί ἀξιοπρέπεια (βλ. Σύνδεσμος τ.
511, Αὔγ.-Σεπτ. 2016).
Παρακολουθήσαμε καί τίς συνεδριάσεις
τῆς Βουλῆς τῶν πολιτικῶν μας, τῶν
ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ, πού μέ τήν ψῆφο
του τούς ἀνέδειξε Βουλευτάς. Πόση
ὅμως διαφορά ἤθους! Ὁ διάλογος ἀπουσίαζε. Ὁ μονόλογος τῶν Ἀρχηγῶν τῶν
Κομμάτων θύμιζε ὁμιλίες προεκλογικῶν
συγκεντρώσεων, γιά νά ἐνθουσιάζουν καί
νά φανατίζουν τούς ὀπαδούς τους. Οἱ
ἀλληλοκατηγορίες μέ ἐπιχειρήματα ἐπιφανειακά, ἀλλά καί μέ ἐκφράσεις ὑποτιμητικές καί μέ χαρακτηρισμούς βαρεῖς καί προσβλητικούς. Καί οἱ
Βουλευτές νά φωνασκοῦν καί νά βρίζουν
μέ χυδαῖες ἐκφράσεις, χαμηλοῦ ἐπιπέδου.
Στά θεωρεῖα τῆς Βουλῆς νέα παιδιά
Δημοτικῶν Σχολείων, Γυμνασίων ἤ Λυκείων, παρακολουθοῦν ἔκπληκτα τίς
συνεδριάσεις μέ τούς διαξιφισμούς τῶν
πολιτικῶν μας, τίς ἔντονες ἀντιπαραθέσεις καί σέ προσωπικό ἐπίπεδο. Τά παιδιά ἀποροῦν καί προβληματίζονται. Ἄν
αὐτό εἶναι τό ἐπίπεδο τῶν «ἐκλεκτῶν τοῦ
λαοῦ», ἄν αὐτό εἶναι τό ἦθος τοῦ Κοινο-
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βουλίου, τότε ποιό θά εἶναι τό ἦθος τό
δικό τους; Μήπως πρέπει νά γκρεμίσουν τά πάντα;
Θά περίμεναν τά παιδιά νά δοῦν ἕνα
συγκροτημένο σῶμα, πού συσκέπτεται
μέ σοβαρότητα καί ὑπευθυνότητα. Νά
ἀκούσουν καί νά διαπιστώσουν λόγο πολιτικό, δημιουργικό, μέ νηφαλιότητα
καί ἀξιοπιστία. Μέ κατανόηση καί προτάσεις πού ὁδηγοῦν σέ λύσεις τῶν προβλημάτων, πού γιατρεύουν πληγές καί
δημιουργοῦν προϋποθέσεις, γιά νά προχωρεῖ ἡ χώρα μας. Πρότυπα ὑπάρχουν.
Οἱ πρόγονοί μας συσκέπτονταν μέ λόγο
νηφάλιο, ἀληθινά δημοκρατικό, πού
ὅλος ὁ λαός ἀποδεχόταν καί ἑνωμένος
βάδιζε στό καλύτερο.
Ὅλοι μας περιμένουμε οἱ πολιτικοί
μας καί ὅλοι οἱ ὑπεύθυνοι λειτουργοί,
νά καταβάλουν τίς προσπάθειές τους γιά
ἕνα ἄλλο ἦθος, πού θά ἑνώνει τόν λαό
καί θά καλλιεργεῖ τήν εὐγένεια, τόν σεβασμό ἀκόμα καί στόν ἀντίλογο, πού θά
κυριαρχεῖ ἡ ἀλήθεια καί ἡ συνέπεια.
Αὐτά ὅμως δέν μποροῦν νά ὑπάρχουν
αὐτόνομα. Χρειάζεται ἡ πνευματική
καλλιέργεια, πού προσφέρεται καθαρή
ἀπό τά βιώματα τῶν Ἁγίων μας. Ἐκεῖ
ἀπουσιάζει τό «ἐγώ» καί κυριαρχεῖ τό
«ἐμεῖς». Τό συμφέρον τῶν πολλῶν καί οἱ
καλύτεροι νά προηγοῦνται. Ἕνα ἦθος
πού θά καλλιεργεῖ προσωπικότητες κατάλληλες νά κυβερνήσουν.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ

ΣΧΕΣΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ

Κ

ατά τήν πατερική περίοδο καί
μάλιστα ἐκείνη τοῦ Δ´ αἰῶνα
μ.Χ. ἀναπτύχθηκε μία ἰδανική
σχέση ἀνάμεσα στήν Ἐκκλησία καί
τή Θεολογία. Ἡ μία ἐνίσχυε τήν ἄλλη
καί ἐνισχυόταν ἀπ’ αὐτήν τή σχέση
καί συνεργασία. Μέ τόν καιρό ὅμως,
ἡ στενή αὐτή σχέση διαταράχθηκε μέ
ἀποτέλεσμα νά ἀνακοπεῖ ἡ μία ἀπό
τήν ἄλλη. Ἡ ἀπομόνωση καί ἀποξένωση τῆς Θεολογίας ἀπό τήν Ἐκκλησία
ἀποτελεῖ πραγματική τραγωδία, ἔγραφε ὁ ἐπιφανής πρωτοπρεσβύτερος
καί διάσημος Θεολόγος π. Ἀλέξανδρος
Σμέμαν.

Ἡ ἀποξένωση τῆς Θεολογίας
ἀπό τήν Ἐκκλησία
Ἡ ὀρθόδοξη Θεολογία στηριζόμενη
στήν ἁγιοπνευματική ἐμπειρία καί
παράδοση δημιουργεῖ γι’ αὐτήν ἕνα
κλίμα ἀσφαλείας, γιατί ἔτσι τήν κάνει
νά μήν κινδυνεύει ἀπό καμία φθαρτή
πραγματικότητα, προερχόμενη ἐκ τοῦ
κόσμου τούτου. Ἀντίθετα, μία Θεολογία ἀποκομμένη ἀπό τήν Ἐκκλησία
μετατρέπεται σέ μιά καθαρά ἀκαδημαϊκή ἐπιστήμη μέ ἀμφιλεγόμενο
ἔργο. Στήν Ἀκαδημαϊκή Θεολογία
βλέπουμε νά ἐντοπίζεται μονομερῶς
ἡ ἱδρυτική πράξη τῆς Ἐκκλησίας εἴτε
στήν Ἐνσάρκωση τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ εἴτε στήν Πεντηκοστή. Ἐνῶ εἶναι
γνωστό πώς κατά τήν ὀρθόδοξη
Ἐκκλησιολογία τό μυστήριο τῆς σωτηρίας μέσω τῆς Ἐκκλησίας οἰκοδομεῖται ἀπό τό σύνολο ἔργο τῆς οἰκονομίας τοῦ Χριστοῦ.
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Ἡ ἀποκοπή τῆς Ἐκκλησίας
ἀπό τήν Θεολογία
Ὅσο ἀρνητική εἶναι ἡ ἀποκοπή
τῆς Θεολογίας ἀπό τήν Ἐκκλησία,
ἄλλο τόσο εἶναι ἐξαιρετικά ἐπιζήμια
μιά ἀποκομμένη ἀπό τή ζωντανή Θεολογία Ἐκκλησία, διότι τότε ἡ Ἐκκλησία διατρέχει τόν κίνδυνο νά λησμονήσει τήν ἀποστολή της ἤ νά ἀπορροφηθεῖ ἀπό τή διοίκηση καί τήν
ὀργανωτικότητα. Ἀποτελεῖ ἀνάγκη
τῶν καιρῶν μας νά ὑπερνικηθεῖ ἡ σημερινή ἀμοιβαία ἀποξένωση μεταξύ
Ἐκκλησίας καί Θεολογίας καί ν’ ἀποκατασταθεῖ ἡ μεταξύ τους ὀργανική
σχέση. Ἡ Ἐκκλησία χρειάζεται τή Θεολογία, ἀλλά καί ἡ Θεολογία δέν
μπορεῖ νά νοηθεῖ ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία. Στό ἐρώτημα πῶς μπορεῖ νά
γίνει αὐτό, ἡ ἀπάντηση εἶναι μία καί
μόνη: Διά τῆς Θείας Λατρείας καί,
μάλιστα, μέ τό μυστήριο τῆς Θείας
Εὐχαριστίας. Μόνο μέ τό μυστήριο
τοῦτο, τό μοναδικό αὐτό κέντρο ὅλης
τῆς χριστιανικῆς ζωῆς καί ἐμπειρίας,
εἶναι δυνατόν, νά ξαναβρεῖ ἡ Θεολογία
μας τό πραγματικό νόημά της καί νά
βοηθεῖ οὐσιαστικά τήν Ἐκκλησία στήν
ἐκπλήρωση τὴς ἀποστολῆς της. Τό
γεγονός τῆς Ἐκκλησίας, ὡς Σώματος
τοῦ Χριστοῦ, πραγματοποιεῖται κατ’
ἐξοχήν στήν εὐχαριστιακή σύναξη τῆς
κοινότητος. Αὐτό πού χρειάζεται σήμερα στήν ἐποχή μας εἶναι ἡ Ἐκκλησία
μας νά γίνει περισσότερο Θεολογική
καί ἡ Θεολογία μας νά γίνει περισσότερο Ἐκκλησιαστική.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀχελώου
κ. Εὐθυμίου*

1. Βασικές χρισ τιανικές ἀρχές.
Ὁρισμένες βασικές χριστιανικές ἀρχές,
πού μποροῦν νά συμβάλλουν ἀποφασιστικά στήν ἀντιμετώπιση τοῦ οἰκολογικοῦ
προβλήματος τῆς ἐποχῆς μας εἶναι οἱ
ἑξῆς:
α) Ἡ θεοκεντρικότητα: Ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική θεώρηση τῶν σχέσεων
τοῦ ἀνθρώπου μέ τό φυσικό περιβάλλον
εἶναι, κατά βάσιν, θεοκεντρική. Ἡ φωτισμένη σκέψη τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς
Ἀνατολῆς εἶδε τό θέμα αὐτό μέσα στήν
ἑνιαία πραγματικότητα τῆς ἄκτιστης
καί κτιστῆς ὕπαρξης. Ἡ οὐσιαστική αὐτή
θεωρητική ἀρχή συμβάλλει ἀποφασιστικά
ἀφ’ ἑνός μέν στόν ἐντοπισμό τῆς βασικῆς
αἰτίας τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος,
(πού εἶναι ἡ διάσπαση τῆς ὑπαρξιακῆς
ἑνότητας Θεός-ἄνθρωπος-κόσμος) καί
ἀφ’ ἑτέρου στόν τρόπο ἀντιμετώπισής
του. Ἔτσι, ἡ ἐπίλυση τοῦ οἰκολογικοῦ
προβλήματος τῆς ἐποχῆς μας, κατά τήν
ὀρθόδοξη πατερική διδαχή, ἐξαρτᾶται
ἀπόλυτα ἀπό τή θεώρηση τῶν σχέσεων
ἀνθρώπου καί φυσικοῦ κόσμου μέσα
στά πλαίσια τῆς ἑνιαίας κτιστῆς καί
ἄκτιστης πραγματικότητας.
Μέ τήν ἄποψη αὐτή δέν ἐννοοῦμε
ἐπιστροφή στόν Providentialismus πού
ἀντιμετώπιζε μονομερῶς τό θέμα. Ἡ
ὀρθόδοξη θεώρηση, ἀντίθετα συμβάλλει
στήν κατανόηση τῆς ὀντολογικῆς καί
ὑπαρξιακῆς βάσης τοῦ ὅλου οἰκολογικοῦ
θέματος, ἔξω ἀπό τά πλαίσια τῆς ὁποίας
κάθε οἰκολογική θεωρία θά εἶναι μονομερής καί κάθε ἀντίστοιχη οἰκολογική
προσπάθεια χωρίς ἀποτέλεσμα.
β) Ἡ ἀνθρωποκεντρικότητα:
Ὅλες οἱ προσπάθεις γιά τήν ἀντιμετώπιση καί λύση τοῦ οἰκολογικοῦ προβλήματος πρέπει νά βασίζονται στήν
ἀρχή τῆς ἁγιογραφικῆς ἀνθρωποκεντρι262
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κότητας. Κάθε πειραματισμός, ἔξω καί
πέρα ἀπό τή βάση αὐτή μόνο ὀπισθοδρόμηση καί ἀθλιότητα μπορεῖ νά προκαλέσει στήν ἀνθρωπότητα. Ὁ λόγος
τοῦ Κυρίου γιά τή σημασία τοῦ Σαββάτου, τροποποιημένος ἐκφράζει ἀπόλυτα
τή βασική αὐτή ἀρχή: «Ἡ φύσις διά τόν
ἄνθρωπον ἐγένετο. Οὐχ ὁ ἄνθρωπος διά
τήν φύσιν» (πρβλ. Μάρκ. β΄ 27).
γ) Ἡ ὑπεύθυνη κυριαρχικότητα:
Τά οἰκολογικά προβλήματα δέν ὀφείλονται στό θεόσδοτο χάρισμα τῆς κυριαρχικότητας, ἀλλά στήν ἀνεύθυνη ἄσκησή του ἀπό τόν μεταπτωτικό ἄνθρωπο,
ἀπό τόν 18ο αἰώνα καί ἑξῆς. Ἡ οἰκολογική, ἑπομένως, προσπάθεια πρέπει νά
τείνει ὄχι πρός τήν ἄρνηση τῆς ἐπιστημονικῆς καί τεχνολογικῆς ἀνάπτυξης,
ἀλλά στήν ἄσκηση μιᾶς ὑπεύθυνης κυριαρχικότητας καί δημιουργικότητας.
Μιά τέτοια προσπάθεια θά λαμβάνει
ἀσφαλῶς ὑπόψη τήν ἰσορροπία τῶν
οἰκολογικῶν συστημάτων γιά τήν διατήρηση τῆς ζωῆς στόν Πλανήτη μας,
ὅπως τή θέλησε καί τήν δημιούργησε ὁ
Θεός.
Ἐκεῖνο πού ζητεῖται σήμερα εἶναι μιά
νέα ἐμπειρική σχέση μεταξύ ἀνθρώπου
καί περιβάλλοντος. Μιά σχέση πού θά
σέβεται τήν ὑποκειμενικότητα τοῦ ὑλικοῦ στοιχείου καί τήν ἀντιμετώπισή του
ὡς συντρόφου τοῦ ἀνθρώπου στή ζωή,
μέσα στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τό σύνολο
τῆς ἑνιαίας κτιστῆς ὕπαρξης.
*(Ἀπό τό ἔργο του «Ἄνθρωπος καί Φυσικό
Περιβάλλον, 1989, σελ. 63 ἑξ.)
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Ἡ

κοινωνία μας ἔχει
ἠθικά, ἰδεολογικά,
κοσμοθεωρητικὰ
δηλητηριαστεῖ. Τοῦτο τὸ
διαπιστώνουμε σὲ γενικὸ
ἀλλὰ καὶ σὲ εἰδικὸ καὶ ἀτομικὸ ἐπίπεδο. Τὸ δηλητήριο
ἔχει εἰσχωρήσει σὲ ὅλες τὶς
πτυχὲς τῆς ζωῆς τῶν συγχρόνων νεοελλήνων. Στὴν
οἰκογένεια, στὸ σχολεῖο, στὰ
πανεπιστήμια, στὰ γραφεῖα,
στὰ καταστήματα, στὰ μέσα
μαζικῆς ἐνημέρωσης, κυρίως
ραδιόφωνο, τηλεόραση καὶ
ἐφημερίδες.
Ἔχουμε ἔτσι κατάρρευση
τῶν αὐτονοήτων, χαλάρωση
τῶν ἀξιῶν τῆς ζωῆς, διαμόρφωση νοοτροπίας ὑλιστικῆς
καὶ τεχνοκρατικῆς. Τὸ συναίσθημα λείπει, τὸ δάκρυ
στὰ μάτια δὲν ἐξέρχεται, ἡ
ἐρυθρίαση τῶν παρειῶν δὲν
ὑπάρχει, ἄγνωστη λέξη τὸ
«συγγνώμη». Καὶ βεβαίως
θρησκεία, οἰκογένεια, παιδεία θεωροῦνται θέματα
δευτερεύοντα, ἥσσονος
ἀξίας καὶ σημασίας. Ἔτσι,
πλήθυνε ἡ ἀσέβεια, ἡ ἀνομία, ἡ ἀ-παιδεία.
Καταντήσαμε ἡ μηχανὴ
ν’ἀντικαθιστᾶ τὴ ζωή, ὁ κοσμικὸς νόμος τὸ Εὐαγγέλιο,
ἡ ἄνεση τὴν ἄσκηση, ἡ ἀδιαφορία τὴν ἀγάπη, τὸ ἄτομο
τὸ πρόσωπο.

Ὁλάκερο ὅμως αὐτὸ τὸ φαινόμενο μιᾶς δηλητηριασμένης
ἑλληνικῆς κοινωνίας πρέπει ἐπιτέλους νὰ γίνει ἀντικείμενο
προβληματισμοῦ καὶ ἐνδελεχοῦς μελέτης. Γιατὶ ἀφήσαμε νὰ
εἰσέλθει τὸ δηλητήριο; Τὶ πράττουμε γιὰ τὸ ἀντίδοτο καὶ τὴ
θεραπεία τῆς ἀρρωστημένης κοινωνίας; Καὶ πολὺ περισσότερο, πῶς τὰ παιδιά μας τὰ προφυλάσσουμε ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς δηλητηριάσεως;
Λέγουν καὶ δηλητηριάζουν τὴν κοινωνία, ὅτι τὸ πᾶν εἶναι
ὁ ὀρθολογισμός. Συνεχῶς ἀκοῦμε τὴν ἔννοια τοῦ ἐξορθολογισμοῦ.
Λέγουν καὶ δηλητηριάζουν τὴν κοινωνία, ὅτι δὲν ὑπάρχει
ὁ Θεός, ἡ τύχη ὑπάρχει καὶ μία ἀνωτέρα δύναμη.
Λέγουν καὶ δηλητηριάζουν τὴν κοινωνία, ὅτι ὁ Χριστὸς
εἶναι μυθικὸ πρόσωπο καὶ ἰδεολογικὸ κατασκεύασμα ἤ
ἁπλῶς ἕνας ἀρχηγὸς μιᾶς θρησκείας, ὅπως καὶ ὅλοι οἱ
ἄλλοι.
Λέγουν καὶ δηλητηριάζουν τὴν κοινωνία, ὅτι ἡ Ἐκκλησία
δὲν πληρώνει φόρους, ὅτι οἱ κληρικοὶ εἶναι ἄχρηστοι, ὅτι
ἔχει ἀμύθητη περιουσία, ὅτι καταδυναστεύει τὸ λαό, ὅτι
εἶναι μεσαιωνικὴ καὶ ὀπισθοδρομικὴ καὶ ὅτι συνεχῶς φέρνει
ἀντιρρήσεις στὰ λεγόμενα ‘προοδευτικὰ νομοσχέδια’.
Λέγουν καὶ δηλητηριάζουν τὴν κοινωνία, ὅτι ἡ οἰκογένεια
δὲν ἔχει ἀξία, τὴ στιγμὴ ποὺ μποροῦμε νὰ ἔχουμε καὶ ἄλλες
μορφὲς δεσμῶν τῶν ἀνθρώπων.
Λέγουν καὶ ἰσχυρίζονται, ὅτι ἡ παιδεία, ἡ ἱστορία, τὰ
ἀρχαῖα ἑλληνικὰ δὲν μποροῦν νὰ σταθοῦν στὴ δίνη τῆς
παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς πολυπολιτισμικότητας καὶ πρέπει νὰ ἀλλάξουν χωρὶς τὴν ἰδιοπροσωπία τοῦ τόπου μας.
Ὡστόσο ὁ ἄνθρωπος δὲν δύναται νὰ βρεῖ τὴν ἀνάπαυση
καὶ τὴν εὐτυχία παρά μόνο στὸ Θεό.
Χωρὶς τὸ χριστιανισμό, μόνο πικρὰ δάκρυα καὶ γεύση
ἀγουρίδας.
Περιφρόνηση τῆς ἑλληνορθόδοξης παιδείας δὲν καλλιεργεῖ ἦθος. Ἀφελληνίζει τὴν κοινωνία.
Λαὸς ποὺ λησμονεῖ τὴν ἱστορία του δὲν ἔχει μέλλον.
Λαὸς ποὺ χάνει τὴν πίστη του καθίσταται ἕνα μηδενικό.
Χριστιανισμὸς χωρὶς Ἐκκλησία εἶναι μία θεωρητικὴ
ἄσαρκη καὶ νεφελώδης ἰδεολογία.
Ἄς προσέξουμε: τοῦτος ὁ τόπος, ὁ μικρὸς μπροστὰ στὰ
μεγάλα κράτη τοῦ κόσμου, γέννησε σοφούς, ἥρωες καὶ ἁγίους. Ἔζησε μὲ τὸ Χριστό! Καὶ ὁ Χριστὸς εἶναι ὁ ἀκρογωνιαῖος λίθος τῆς ἀνθρωπότητος. Στὸ κτίσιμο τοῦ πολιτισμοῦ
μερικοὶ τὸν πέταξαν… Ὅταν ὅμως ἔπρεπε νὰ φτιάξουν τὴ
γωνία τὸν χρειάστηκαν.
Χρυσόστομος Σεκοῦνδος
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ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΑ
στόν Ἅγιο Κωνσταντῖνο Πρέβεζας 11/6/2016

Ἡ

Τοπική Ἐκκλησία, μέ ἐπικεφαλῆς τό σεπτό Ποιμενάρχη
της κ. Χρυσόστομο, τούς
εὐλαβεστάτους ἱερεῖς, τούς ἀξιότιμους
ἄρχοντες καί τόν εὐσεβῆ λαό, ἐπιτελεῖ
σήμερα τό τετραετές μνημόσυνο τοῦ
μακαριστοῦ Γέροντά μας Μητροπολίτου Νικοπόλεως καί Πρεβέζης Μελετίου. Συνεπιτελοῦμε ἕνα χρέος τιμῆς,
ἀγάπης καί εὐγνωμοσύνης στό πρόσωπο ἑνός ἐξαίρετου καί διακεκριμένου Ἱεράρχη πού ἔζησε, περπάτησε
καί μεγαλούργησε πάνω στά ἴχνη τοῦ
Χριστοῦ καί πάνω στίς γραμμές τῶν
μεγάλων Πατέρων καί Διδασκάλων
τῆς Ἐκκλησίας μας.
Τό νά τολμήσει κανείς νά μιλήσει
σέ μιά τέτοια εὐκαιρία, δέν εἶναι καθόλου εὔκολο ἐγχείρημα. Θεωρῶ προσωπικά τόν ἑαυτό μου πολύ μικρό
καί ἀδύνατο πνευματικά γι᾿ αὐτό τό
ἔργο, αἰσθάνομαι δέος καί ντροπή
πού τό κάνω, ζήτησα ἀπαλλαγή, «παρελθέτω τό ποτήριον τοῦτον», ὑπάρχουν ἄλλοι ἀξιότεροι καί ἱκανότεροι,
ἀλλά ὁ Σεβασμιώτατος μοῦ εἶπε «θέλουμε νά μᾶς μιλήσεις γιά τά βιώματά
σου». Ἀναγκάστηκα, «μή θελούσης
τῆς καρδίας» νά ὑπακούσω διότι ἡ
βάση τῆς πνευματικῆς ζωῆς δέν εἶναι
ἡ ἀνταρσία, τό «καπετανᾶτο», ἡ ἀνυπακοή καί τό συνταίριασμα θελήματος
καί δικαιώματος, ἀλλά ἡ ὑπακοή καί
264
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ἡ ταπείνωση. Ὅποιος ἐνεργεῖ αὐτόβουλα, αὐθαίρετα καί ἀνυπότακτα
στήν πνευματική ζωή, τά λόγια του
ἔχουν τόση ἀξία ὅση ἔχουν τά ψεύτικα
πράγματα, καί τά ἔργα του εἶναι σπορά στό διάβολο. Μέ τήν εὐχή τοῦ Σεβασμιωτάτου, θά σᾶς πῶ μερικά «ψελλίσματα» ἀπό τήν πείρα 35 χρόνων
πού ἔζησα κοντά στό μακαριστό Γέροντα, 4 χρόνια στήν Ἀθήνα ὡς φοιτητής καί 31 χρόνια στήν Πρέβεζα ὡς
ἱερομόναχος.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
Νικοπόλεως καί Πρεβέζης κυρός Μελέτιος ὑπῆρξε κληρικός πού συνδύαζε
σοφία, ἀρετή καί ἁγιότητα. Τόν διέκρινε, παντοῦ καί πάντοτε, ἡ σεμνότητα, ἡ ἱεροπρέπεια καί ἡ ἀρχοντιά.
Ἐκινεῖτο μέσα σ᾿ ἕνα κλῖμα ἁπλότητας,
σύνεσης, ἐλευθερίας, ἀλήθειας καί
ἀγάπης.
Εἶχε ἕνα πλοῦτο πνευματικό, ἕνα
θησαυρό πνευματικό, ἕνα πνευματικό
ὕψος, πλάτος καί βάθος, πού σέ συνέπαιρνε μέ τή διακριτική εὐστροφία
του, τά χαριτωμένα λογοπαίγνιά του
καί τό πηγαῖο χιοῦμορ του πού συνδύαζε σοβαρότητα, ἔλεγχο καί μετάδοση κάποιου μηνύματος.
Ὅλες οἱ συζητήσεις του εἶχαν βάση
τά Βιβλικά καί Πατερικά κείμενα καί
σκοπό τήν πνευματική ἀφύπνιση.
Δέν ἔμενε ποτέ στά φαινόμενα καί
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στήν ἐπιφάνεια, ἀλλά προχωροῦσε
πάντοτε στό βάθος. Δέν ἔμενε ποτέ
στό γράμμα πού σκοτώνει, ἀλλά προχωροῦσε στό πνεῦμα πού ζωοποιεῖ.
Δέν νοιαζόταν γιά τά «ἔξω» ἀλλά
γιά τά «μέσα». Δέ νοιαζόταν γιά τό
«ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου
καί τῆς παροψῖδος» (γιά
τό ἀπ᾿ ἔξω τοῦ ποτηριοῦ
καί τοῦ πιάτου) ἀλλά
γιά τό «ἐντός», γιά τό
ἐσωτερικό περιεχόμενο.
Δέ νοιαζόταν γιά τό «θεαθῆναι», γιά τά μάτια
τῶν ἀνθρώπων, ἀλλά
ἐργαζόταν «ἐν τῷ κρυπτῷ».
Ἀγαποῦσε τή μελέτη
καί τήν προσευχή. Δίδασκε ὅτι χωρίς αὐτά
τά δύο δέν μπορεῖ ὁ
ἄνθρωπος νά προοδεύσει καί νά προκόψει πνευματικά. Ἔδινε προτεραιότητα στή μελέτη τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ
τονίζοντας ὅτι εἶναι ἡ καλύτερη ἀξιοποίηση καί ἐξαγιασμός τοῦ χρόνου,
γιατί μελετώντας παρακινεῖσαι καί
στή προσευχή. Ὁ ἴδιος ἦταν «Μελέτιος», ὄνομα καί πρᾶγμα. Σπάνια
τόν ἔβλεπες χωρίς νά ἔχει κάποιο βιβλίο στά χέρια του καί νά μελετᾶ.
Ἦταν πολύ φιλακόλουθος, ἐπικαλεῖτο
τήν Παναγία καί καλλιεργοῦσε τή
νοερά προσευχή.
Ἦταν λιτοδίαιτος καί ἀσκητικός.
Τηροῦσε ὑπερβολικά αὐστηρά ὅλες
τίς νηστεῖες. Δίδασκε ὅτι ἄν δέν κακοπαθήσουμε, δέν πρόκειται νά κάνουμε πνευματική προκοπή. Ἄν δέν
ἐπιβάλλουμε ἑκούσιους περιορισμούς
στίς ἀπαιτήσεις τοῦ σώματος, δέν
πρόκειται νά δείξουμε κατανόηση καί
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ἀγάπη γιά κανέναν ἄνθρωπο. Ἦταν
πρότυπο ἀσκητικοῦ Ἱεράρχη μέ ἀπαράμιλλο ἦθος.
Διακρίθηκε ὡς φοβερός ἱεροκήρυκας. Ἦταν πρύτανις τοῦ λόγου καί
χειριζόταν τό λόγο ἀριστοτεχνικά.
Χρησιμοποιοῦσε ἐκφράσεις καί νοήματα ὑψηλοῦ
ἐπιπέδου μ᾿ ἕναν ξεκάθαρο, ἁπλό, βαθύ καί
κατανοητό τρόπο. Δίδασκε ὅτι «τά λόγια τοῦ
Εὐαγγελίου, μᾶς ἀφοροῦν ὅλους, μᾶς ἀποκαλύπτουν ἀδυναμίες μικρές ἤ μεγάλες καί ἔχουν
τή δύναμη νά μεταμορφώσουν τή ζωή μας».
Καί σέ κάποια ἄλλη
εὐκαιρία δίδασκε ὅτι «ὁ
λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι
καθρέφτης, φάρμακο καί τροφή τῆς
ψυχῆς μας· εἶναι φῶς, ἁγιασμός καί
αἰώνια ἀπόλαυση».
Ὑπῆρξε «πόλις ἐπάνω ὄρους κειμένη», δηλαδή πόλη κτισμένη στήν
κορφή ἑνός βουνοῦ. Ἀπό ποῦ νά περάσεις καί νά μήν τήν προσέξεις;
Καί δέν ὀφειλόταν στό ἀξιωμά του
καί στή θέση του, ἀλλά στό πρόσωπο,
στήν ποιότητα καί τό περιεχόμενο
τῆς ζωῆς του. Ὑπῆρξε μαγνήτης πνευματικός πού εἶχε κάτι γνήσιο καί
αὐθεντικό.
Ἦταν πρῶτα καί πάνω ἀπ᾿ ὅλα
παπάς, ἐπίσκοπος. Ἡ μεγαλύτερη
χαρά του ἦταν νά συναντιέται καί νά
κοινωνεῖ μέ τό Χριστό, μέσα στή
Θεία Λειτουργία. Αὐτή ἦταν ἡ πρώτη
καί μεγαλύτερη πηγή δύναμης, ἁγιασμοῦ, φωτισμοῦ καί ὑπομονῆς γιά νά
μπορεῖ νά σταθεῖ ὄρθιος. Κοινωνώντας
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥¥

τόν Χριστό καταλάβαινε τί ἀξία καί
ἱερότητα ἔχει τό σῶμα του καί ἔπαιρνε
δύναμη νά τό χρησιμοποιεῖ γιά τή
δόξα τοῦ Θεοῦ καί γιά τή σωτηρία
τοῦ ἀνθρώπου.
Ὑπῆρξε γλωσσομαθέστατος. Γνώριζε
πολύ καλά Ἑλληνικά, Ρωσικά, Λατινικά, Ἀγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,
Ἰταλικά, Βουλγαρικά, Σερβικά καί
Ρουμανικά.
Ἦταν συγγραφέας πολλῶν ἀξιόλογων βιβλίων. Ἀπό αὐτά ξεχωρίζουμε,
χωρίς βέβαια νά ὑποτιμοῦμε τά ἄλλα,
τό κλασσικό ἔργο «Ἡ Ε΄ Οἰκουμενική
Σύνοδος», πού βραβεύτηκε ἀπό τήν
Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Ἄλλα ἔργα του
εἶναι: «Εἶναι οἱ ρασοφόροι συμφορά
τοῦ Ἔθνους;», «Τί εἶναι ὁ Χριστός;»,
πού τιμήθηκε τό 2000 σάν ἕνα ἀπό
τά καλύτερα βιβλία πού γράφτηκαν
γιά τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ καί τό
βιβλίο «Ἁγιολογία». Μετέφρασε τά
εὐαγγέλια «κατά Ματθαῖον» καί
«κατά Ἰωάννην», κείμενα Πατέρων
τῆς Ἐκκλησίας, (τούς θεολογικούς λόγους τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τοῦ Μεγάλου Βασιλείου καί τοῦ
Διδύμου τοῦ Τυφλοῦ) καί Μεγάλων
Ρώσων Θεολόγων τῆς Διασπορᾶς (Φλωρόφσκι καί Λόσκι). Μετέφρασε ἐπίσης
στά ἑλληνικά βίους καί νουθεσίες μεγάλων ρώσων πνευματικῶν πατέρων
(στάρετς).
Ὁ μακαριστός Γέροντάς μας Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
Μελέτιος Καλαμαρᾶς, γεννήθηκε τό
1933 στό χωριό Ἀλαγονία τῆς Μεσσηνίας. Ἔμεινε ἐκεῖ μέχρι 13 χρόνων.
Στήν Ἀθήνα τελείωσε τό Γυμνάσιο
καί τό Λύκειο. Σπούδασε Θεολογία
καί Φιλοσοφία στό Πανεπιστήμιο
Ἀθηνῶν. Ἔγινε κληρικός, τό 1954 διά266
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κονος καί τό 1958 ἱερέας. Ὑπηρέτησε
12 χρόνια ὡς ἱεροκήρυκας Μητροπόλεως Μεσσηνίας. Τά ἑπόμενα 12 χρόνια
ὑπηρέτησε στήν Ἱερά Σύνοδο ὡς ὑπεύθυνος τῶν Διεκκλησιαστικῶν Σχέσεων
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Καί ἀπό
τό 1980 ἕως τό 2012 ἦταν Μητροπολίτης Νικοπόλεως καί Πρεβέζης.
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κυρός Μελέτιος ἐπετέλεσε τά ἑξῆς
σημαντικά ἔργα: Ἦταν κτίτορας τῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Προφήτου Ἠλιού καί
Τιμίου Προδρόμου στά Φλάμπουρα,
ἀνακαινιστής τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου
Δημητρίου Ζαλόγγου, μοναστηριῶν
πού ἐπάνδρωσε μέ ἐκλεκτές συνοδεῖες
πνευματικῶν του παιδιῶν, ὑπῆρξε δημιουργός τῶν Πνευματικῶν Κέντρων
στήν Πρέβεζα καί στή Φιλιππιάδα,
Θεσπρωτικό καί Νεοχώρι Ἄρτας, κτίτορας καί ἀνακαινιστής πολλῶν ἐκκλησιῶν καί τοῦ Γηροκομείου Πρέβεζας.
Σπουδαῖο ἦταν τό πλουσιότατο συγγραφικό του ἔργο, ἡ μεγάλη κοινωνική
προσφορά του, ἐξύψωση τοῦ κύρους
τοῦ κλήρου τῆς Μητροπόλεως καθώς
ἐπίσης καί ἡ οὐσιαστική συμβολή του
σέ διάφορες διακονίες καί ἀποστολές
τῆς Ἐκκλησίας. Ἦταν αὐτά, καί δέν
ἦταν μόνο αὐτά, ἦταν καί πολλά ἄλλα.
Ἡ σημαντικότερη προσφορά του
ἦταν ὁ Ἴδιος ὁ Ἑαυτός του, γιατί
ἦταν κήρυκας τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ,
Ζωντανή Παρουσία καί Μαρτυρία τοῦ
Φωτός καί τῆς Ἀλήθειας πού ἔδειχνε
τήν οὐσία τῆς πίστης καί τῆς ἀληθινῆς
ζωῆς.
Νά ἔχουμε τήν εὐχή του. Νά προσεύχεται καί γιά μᾶς. Καί νά ἑτοιμάζει
τόπο νά βρεθοῦμε καί πάλι κοντά
του.
Ἀρχιμ. Ἰωήλ Νικολάου
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γάμος εἶναι ἕνας πανάρχαιος κοινωνικός θεσμός καί συναντᾶται ἀκόμη καί σέ
πρωτόγονες κοινωνίες. Παραμένει μέσα στήν ἱστορία ἕνας ἰσχυρός κοινωνικός
θεσμός καί, παρά τίς «προοδευτικές» πολεμικές, ἀντέχει ἀκόμη στή φθορά καί
αὐτό εἶναι ἐμφανές στίς στατιστικές τέλεσης θρησκευτικοῦ γάμου, πού ὑπερέχει κατά πολύ
του πολιτικοῦ.
Ὑπάρχουν διάφορες μορφές οἰκογένειας. Οἱ κοινωνιολόγοι, ὅμως, δέχονται ὅτι τό πρότυπο
οἰκογένειας εἶναι ἡ πυρηνική. Ὁ θεσμός τοῦ γάμου καί τῆς οἰκογένειας δέν εἶναι φυσικός
νόμος ἀλλά, κατά ἕνα μεγάλο βαθμό, καθορίζεται ἀπό τήν κοινωνία καί συγχρόνως
διαμορφώνει τήν κοινωνία καί ἀποτελεῖ τμῆμα της.
Στό Χριστιανισμό ὁ γάμος κατέχει σημαντική θέση, ὄχι μόνο ὡς κοινωνικός θεσμός, ἀλλά
καί ὡς τρόπος ζωῆς, μέσα στά πλαίσια τοῦ Ἱεροῦ μυστηρίου, στόν ὁποῖο τόν κατατάσσει.
Ἀπό τήν ἀρχή τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου οἱ πρωτόπλαστοι ἀποτελοῦν τήν πρώτη συζυγίαοἰκογένεια.
Ὅταν κάνουμε τήν ἐπιλογή προσώπου στό γάμο, τό συναίσθημα παίζει κυρίαρχο ρόλο
καί κάποιες φορές ἀπογοητεύει. Σέ αὐτό τό σημεῖο ὁ συμβιβασμός καί ἡ ἐπιλογή εἶναι
ἀλληλένδετα, δηλαδή ὁ συμβιβασμός ἀκολουθεῖ τήν ἐπιλογή καί τήν ἱκανότητα προσαρμογῆς.
Γίνεται βοηθός στή σχέση.
Οἱ ἔννοιες ἐπιλογή, στάθμιση, ἱεραρχία, εὐλυγισία καί ἀναβολή ἀποφάσεων, ἀντί τοῦ συμβιβασμοῦ, εἶναι ἀσπίδα προστασίας ἐνάντια στήν
ὀδύνη τῆς παραίτησης ἀπό τίς προσωπικές ἐπιθυμίες,
καθ’ ὅσον ὁ συμβιβασμός ἀποτελεῖ ἕναν ἰδιαίτερα
ἀσφυκτικό παράγοντα πού μᾶς πνίγει.
Σήμερα, ἀμφισβητεῖται ἀπό τούς νέους ἡ ἐπιτυχημένη συζυγία. Ἐγωισμός καί συνήθειες, ἐλαττώματα
καί δυσαρέσκειες δυσκολεύουν τήν καλή συζυγία.
Ὅμως ἡ οἰκογένεια ὑπάρχει, διαμορφώνει τήν κοινωνία
καί διαμορφώνεται ἀπό αὐτήν. Τά διαζύγια εἶναι δυστυχῶς πολλά, οἱ περισσότεροι ὅμως ἀπό τούς διαζευγμένους προχωροῦν σέ ἑπόμενο γάμο ἤ σέ ἀναζήτηση νέου συζύγου.
Ἡ εὐελιξία καί ἡ διπλωματία εἶναι πολύ χρήσιμες
στή συζυγική ζωή, μέ τήν ἔννοια ὅτι μᾶς ὁδηγοῦν σέ
ἀναβολή ἀποφάσεων, σέ ἐκδήλωση συναισθημάτων
ἀγάπης, ὑποχωρητικότητας, συγχώρεσης, κατανόησης. Ἐκτός τοῦ ὅτι ἡ ἐπιλογή συζύγου ἔγινε ἀπό
ἐμᾶς, ἄς μήν ξεχνᾶμε ὅτι ἔχουμε εὐθύνη γιά τόν
σύζυγο καί ἀπέναντι στόν Θεό, ἐφόσον δεχόμαστε
τόν γάμο ὡς Ἱερό Μυστήριο.
Εἶναι ἀναγκαία ἡ ἐπιστράτευση ὅλων τῶν δυνατοτήτων μας γιά καλή συμβίωση καί ἀνάπτυξη ἀρετῶν,
ὅπως ὑπομονῆς, ἐπιμονῆς, θέλησης καθώς καί ἡ
συμμετοχή μας στά Μυστήρια τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί Θείας Κοινωνίας.
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Σήμερα θά σᾶς διηγηθῶ μιά ἀπό τίς θλιβερές ἱστορίες πού συμβαίνουν
μέσα στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς πατρίδας μας, ὅταν γίνονται
καταλήψεις. Παρόμοιες ἱστορίες δέν γίνονται εὐρύτερα γνωστές, διότι τό
ἐνδιαφέρον τοῦ κόσμου ἐπικεντρώνεται, κυρίως, σέ ὅ,τι σχετίζεται μέ βανδαλισμούς καί καταστροφές στά κτήρια καί στόν ἐξοπλισμό τῶν Α.Ε.Ι.*

«Εἰλικρινά λυπᾶμαι...». Μέ αὐτές
τίς δύο λέξεις καί τά ἀποσιωπητικά
ἄρχιζε ἡ τελευταία παράγραφος τῆς
ἐπιστολῆς πού κρατοῦσε στά χέρια της.
Προερχόταν ἀπό τόν Κοσμήτορα τῆς
ἀντίστοιχης Σχολῆς τοῦ ξένου Πανεπιστημίου. Μέ τό Τμῆμα στό ὁποῖο ἦταν
Καθηγητής καί Διευθυντής, εἶχαν, στά
πολλά χρόνια τῆς ἐπιστημονικῆς τους
συνεργασίας, ἀνταλλάξει πολλά ἔγγραφα
καί ἐπιστολές. Καί εἶχε σχεδόν μάθει
πιά νά διαβάζει ἀνάμεσα στίς γραμμές
καί νά μαντεύει μηνύματα. Ἔτσι καί
τώρα. Παρά τό ἐπίσημο καί εὐγενικό
ὕφος τῶν προηγουμένων παραγράφων
τῆς ἐπιστολῆς, τῆς φάνηκε ὅτι αὐτά τά
ἀποσιωπητικά ὑπονοοῦσαν κάτι σάν...
«δέν θά ἤθελα νά ἐπεκταθῶ σέ πιό δυσάρεστες παρατηρήσεις».
Διάβαζε καί ξαναδιάβαζε τήν ἐπιστολή.
Κοντοστεκόταν στήν συνέχεια τῆς
τελευταίας παραγράφου πού, μετά ἀπό
τά φλύαρα ἀποσιωπητικά, ἔλεγε πώς
«ἐλπίζουμε σέ μιά πιό ἐπιτυχημένη συνεργασία μας στό μέλλον». Καί πάσχιζε
νά πείσει ἐκείνη τόν ἑαυτό της πώς
μπορεῖ καί νά ὑπῆρχε μιά τέτοια προοπτική, ὅταν ἴσως θά εἶχε, κάπως ξεχαστεῖ ἡ τωρινή ἀποτυχία...
Ἀκούμπησε πίσω τό κεφάλι της στήν
πολυθρόνα τοῦ γραφείου της καί, σάν
σέ ταινία, ἔφερε στό νοῦ της ὅλα τά
περασμένα γεγονότα.
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***
Ἕνδεκα μῆνες πρίν, μετά ἀπό μιά
σημαντική, σχολαστική καί τεκμηριωμένη
ἐπιστημονική προετοιμασία καί συνεργασία, τά δύο ἀντίστοιχα Τμήματα,
αὐτό πού διηύθυνε ἐκείνη στό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν, κι αὐτό πού διηύθυνε
στό ξένο Πανεπιστήμιο ὁ καταξιωμένος
διεθνῶς γηραιός Καθηγητής, εἶχαν πάρει
τήν ἔγκριση καί εἶχαν ξεκινήσει ἕνα
πολύ ἐνδιαφέρον παράλληλο ἐρευνητικό
εὐρωπαϊκό πρόγραμμα.
Ἡ ἐπιτυχία αὐτή – γιατί ἦταν πραγματική ἐπιτυχία – παρά τό ὅτι ἦταν
βέβαιο ὅτι θά ἔφερνε καί φόρτο ἐργασίας, ἔγινε δεκτή μέ χαρά ἀπό ὅλους
τούς συναδέλφους στό Τμῆμα της, ὅπως
καί ἀπό τό διοικητικό προσωπικό.
Ἡ ἔρευνα θά γινόταν σέ ὁμάδες πειραματόζωων καί εἶχε δύο φάσεις. Ἡ
πρώτη θά διαρκοῦσε δέκα μῆνες καί,
στή συνέχεια, θά ἀκολουθοῦσε, γιά ἄλλο
τόσο διάστημα, ἡ δεύτερη φάση, πού
θά τεκμηρίωνε τά εὑρήματα. Τό ἴδιο
πρόγραμμα θα ἀκολουθοῦσαν καί στό
ξένο Πανεπιστήμιο, γιά νά γίνει καί ἡ
ἀπαραίτητη σύγκριση τῶν τελικῶν ἀποτελεσμάτων.

¥

Ρίχτηκαν ὅλοι μέ ἐνθουσιασμό στή
δουλειά. Οἱ βάρδιες γιά τήν φροντίδα
τῶν πειραματόζωων καί τήν χορήγηση
τῶν φαρμάκων συνεχίστηκαν ἀνελλιπῶς
καί κατά τήν διάρκεια τῶν καλοκαιρινῶν
διακοπῶν. Ἔτσι, ἡ πρώτη φάση τῆς
ἔρευνας εἶχε ὁλοκληρωθεῖ μέ ἐπιτυχία.
Ὅμως...
***
Ὅμως, τίς μέρες πού ἄρχιζε ἡ πολύ
κρίσιμη δεύτερη φάση, ἕνα πρωί τοῦ
Νοεμβρίου, πηγαίνοντας στήν δουλειά
τους, βρῆκαν τήν πόρτα τῆς Σχολῆς
κλειδωμένη. Ἕνα πανώ πληροφοροῦσε
πώς ἔγινε «ΚΑΤΑΛΗΨΗ» ἀπό τούς
φοιτητές καί μιά αὐστηρή καί θορυβώδης
«Ὁμάδα Περιφρούρησης», μπροστά ἀπό
τήν κλειστή πόρτα, διέταζε ἀπό μεγάφωνα ὅλους νά φύγουν.
Οἱ ἐκκλήσεις πολλῶν συναδέλφων,
γιά νά τούς ἐπιτραπεῖ ἡ εἴσοδος, ὥστε
νά φροντίσουν τοὐλάχιστον τά πειραματόζωα, ἦσαν ἄκαρπες. Τήν ἄλλη μέρα
τά ἴδια... κι αὐτή ἡ κατάσταση κράτησε
15 μέρες. Μέ ἀποτέλεσμα, ἡ ἔρευνά
τους νά τελειώσει ἄδοξα, ἀφοῦ τά πειραματόζωα... εἶχαν γιά πάντα ἀναπαυθεῖ.
Θυμᾶται καί νιώθει ἀκόμα ἐκεῖνον
τόν θυμό καί τήν ταχυπαλμία. Γιά μέρες, τήν βασάνιζε, κάθε φορά πού συνειδητοποιοῦσε, ὄχι τόσο τό ὅτι τόσος
μόχθος πῆγε χαμένος, ἀλλά τό ὅτι δια-

κόπηκε μιά ἔρευνα πού θά μποροῦσε
νά φέρει κάτι καλό στόν συγκεκριμένο
τομέα τῆς ὑγείας. Καί τήν ἔπνιγε ἕνα
πικρό «γιατί».
Μέσα στήν σιωπή τῆς νύχτας, ἀναρωτιόταν, ξανά καί ξανά, πόσες τέτοιες
ἐρευνητικές προσπάθειες καί πόσα σημαντικά στοιχεῖα καί δεδομένα καταστρέφονται μέ τίς καταλήψεις; Πῶς
άξιολογεῖται καί πῶς ἀποτιμᾶται τό
κόστος αὐτῆς τῆς καταστροφῆς; Πῶς
προσδιορίζεται τό μέγεθος τῆς ἠθικῆς
ζημιᾶς πού προκαλεῖται γιά τά Πανεπιστήμιά μας, ἀλλά καί γενικότερα,
γιά τήν ἀξιοπιστία τῆς πατρίδας μας;
Ἀναρωτιόταν. Καί, μέ ἀσταθές χέρι,
ἐπιχειροῦσε ξανά καί ξανά νά γράψει
τήν ἐπιβεβλημένη ἐπιστολή, ἡ ὁποία θά
πληροφοροῦσε τόν ξένο συνάδελφό της
γιά ὅσα συνέβησαν. Ἔγραφε κι ἔσκιζε.
Γιατί, πῶς νά ἐξηγήσει τά ἀδιανόητα
γιά τούς ξένους γεγονότα; Πῶς νά
ἐκφράσει τή λύπη της καί νά ζητήσει
συγγνώμη γιά τό ὅτι ὁ συνάδελφος καί
τό Τμῆμα του θά ἐκτεθοῦν μ’ αὐτήν
τήν ἐξέλιξη; Πῶς;
Ἔγραψε... Καί νά, τώρα κρατοῦσε
στά χέρια της τήν ἀπάντηση. «Εἰλικρινά
λυπᾶμαι...». Ἴσως, ὁ συνάδελφος νά
ἤθελε νά προσθέσει... «γιά τά Πανεπιστήμιά σας, γιά τό μέλλον τῶν φοιτητῶν
σας, γιά...». Ποιός ξέρει;
***
* Θυμήθηκα αὐτήν τήν λίγο πιό παλιά
ἱστορία, ἀκούγοντας μία σύγχρονη πολιτικό μας νά ὑποστηρίζει πώς: «Οἱ καταλήψεις δέν εἶναι κακές. Δείχνουν τήν
ἀλληλεγγύη τῆς νεολαίας μας»...
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ὁμ. Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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ΕΓΡΑΦΑ

στό τεῦχος Μαΐου
τοῦ «Συνδέσμου» γιά τήν ἐπίσκεψη τοῦ Καζαντζάκη στό Ἅγιον
Ὄρος, ὅταν ἦταν νέος. Ὅπως γράφει ὁ ἴδιος στό βιβλίο του «Ἀναφορά στό Γκρέκο», ἐπισκέφθηκε
ἕναν «ξακουστό γιά τήν ἁγιότητά
του» ἐρημίτη, τόν Μακάριο Σιμωνοπετρίτη, πού ζοῦσε σέ μιάν
ἀπόκρημνη σπηλιά, στά ἄγρια καρούλια. Μαζί του ὁ Καζαντζάκης
εἶχε ἕναν ἔντονο διάλογο. Φεύγοντας ὁ συγγραφέας γράφει:
«Εἶχα σκαρφαλώσει στά βράχια
γιά νά ξομολογηθῶ μά εἶδα ἦταν
ἀκόμη πολύ νωρίς. Ἡ ζωή μέσα
μου δέν εἶχε ξεθυμάνει, ἀγαποῦσα
πολύ τόν ὁρατό κόσμο. Ἔλαμπε
ὁ ἑωσφόρος στό μυαλό μου, δέν
εἶχε ἀκόμη ἀφανιστεῖ μέσα στήν
τυφλωτική λάμψη τοῦ Θεοῦ. Ἀργότερα, συλλογίστηκα, στά γεράματα, σάν ξεθυμάνει μέσα μου ὁ
ἑωσφόρος.

ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

αὐτό
ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση στούς
ἀναγνῶστες τοῦ περιοδικοῦ, ἄν
κρίνω ἀπό τά τηλεφωνήματα πού
εἶχα. Ἐπανέρχομαι σήμερα στό
θέμα «Καζαντζάκης», μιά πού
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τόν ἐρχόμενο χρόνο συμπληρώνονται 60 χρόνια ἀπό τόν θάνατό
του. Γι’ αὐτό καί τό ἔτος 2017
ἔχει ἀπό τώρα ἀνακηρυχθεῖ «ἔτος
Καζαντζάκη». Ἐξ ἄλλου, ὁ σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδῆς, μέ
καταγωγή ἀπό τήν Κρήτη, ἑτοιμάζει ταινία γιά τή ζωή τοῦ συγγραφέα. Νά συμπληρώσουμε ὅτι
ὁ γνωστός καί διακεκριμένος δημοσιογράφος καί συγγραφέας Ν.Γ.
Παπαθανασόπουλος σέ ἄρθρο του
ἀναφέρει ὅτι στήν Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης, σέ συνέδριο, ὀνόμασαν τόν Καζαντζάκη «ἔνθεο
συγγραφέα, ἀληθινό χριστιανό»!
Ἀλλά καί ὁ Μητροπολίτης Κρήτης,
στό διαδίκτυο, ἐκθείασε τόν Καζαντζάκη, παρά τά ὅσα αἰσχρά
καί βλάσφημα ἔγραψε γιά τό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου, στά βιβλία
του, ἰδίως στόν «τελευταῖο πειρασμό».

ΑΝΑΔΙΦΩΝΤΑΣ τό ἀρχεῖο

μου βρῆκα μιάν ἐνδιαφέρουσα
συνέντευξη πού εἶχε δώσει στήν
ἐφημ. «Καθημερινή» (9-1-1997)
ἡ ποιήτρια Κατερίνα Ἀγγελάκη Ρούκ, ἡ ὁποία ἦταν ἀναδεξιμιά
τοῦ Καζαντζάκη. Σέ σχετική ἐρώ-

¥

τηση τοῦ δημοσιογράφου Ἀλέξη
Σταμάτη, ἡ Κατερίνα Ἀγγελάκη Ρούκ εἶπε: «Μία ἦταν ἡ ἔμμονη
ἰδέα του: Ὁ Θεός. Ὁ Θεός ὅμως,
σάν ἔννοια στόν Καζαντζάκη περιλαμβάνει καί τήν ἄρνηση καί
τήν κατάφασή του ταυτόχρονα.
Λένε πώς ὁ Καζαντζάκης δέν πίστευε στόν Θεό, κάτι πού παραδέχεται καί ὁ ἴδιος καί γι’ αὐτό ἡ
Ἐκκλησία παρά λίγο νά τόν ἀφορίσει. Ἡ Ἑλένη Καζαντζάκη ἀναφέρει στό βιβλίο της γιά τόν ἄντρα
της ὅτι ὅταν ἔφτανε πιά τό τέλος,
βρισκόταν στό νοσοκομεῖο ἕνας
παπᾶς, μᾶλλον καθολικός, μέ τόν
ὁποῖον ὁ Καζαντζάκης εἶχε πιάσει
φιλίες, συζητήσεις περί Θεοῦ κ.λπ.
Τήν τελευταία μέρα, λέει ἡ Ἑλένη,
ἦρθε ὁ ἱερωμένος νά τόν δεῖ καί
τοῦ λέει «Νῖκο, ἦρθε νά σέ δεῖ ὁ
πάτερ-τάδε, θέλεις νά τόν δεῖς;».
Ἐκεῖνος ἀρνήθηκε καί γύρισε τό
σῶμα του πάνω στό κρεβάτι μέ
τό πρόσωπό του στόν τοῖχο. Γιά
μένα αὐτό εἶναι πολύ σημαντική
λεπτομέρεια, ὅτι δηλαδή αὐτή τήν
ὕστατη στιγμή, πού καί οἱ πιό
ἄπιστοι στρέφονται στόν Θεό, ὁ
Καζαντζάκης τοῦ γύρισε τήν πλάτη».
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Κατερίνα
Ἀγγελάκη-Ρούκ, σέ ἄλλη ἐρώτηση
τοῦ συντάκτη, εἶπε: «Στήν οὐσία
ἕνα εἶναι τό ἐρώτημα: “Ποιό εἶναι
τό νόημα τῆς ὕπαρξης, ὅταν δέν
πιστεύεις στόν Θεό”. Ὅταν δέν
πιστεύεις ὅτι ὑπάρχει ἀνταμοιβή
σέ ἕναν ἄλλο κόσμο ἔξω ἀπό
αὐτόν πού ξέρουμε, ποιό εἶναι τό
νόημα αὐτῆς τῆς πεπερασμένης
ζωῆς;».

ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ πού ἀνέφερε
ἡ γυναίκα τοῦ Καζαντζάκη, εἶναι
πολύ χαρακτηριστικό. Τήν ὕστατη
στιγμή τῆς ζωῆς του, ὅπως λέει ἡ
ἀναδεξιμιά του, πού «καί οἱ πιό
ἄπιστοι στρέφονται στόν Θεό, ὁ
Καζαντζάκης τοῦ γύρισε τήν πλάτη». Ὅταν ὁ ἴδιος ὁ συγγραφέας
εἶχε ὁμολογήσει ὅτι «ἔλαμπε ὁ
ἑωσφόρος μέσα του» καί παραδεχόταν ὅτι δέν πίστευε στόν Θεό,
εἶναι θλιβερό νά ἔρχονται θεολόγοι,
ἀκόμη καί Μητροπολίτες, νά χαρακτηρίζουν τόν Καζαντζάκη
«ἔνθεο συγγραφέα» (κάτι σάν θεόπνευστο) καί «ἀληθινό χριστιανό»! Τί νά ποῦμε!...
Γ.Δ. Κούβελας
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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τοῦ Χρίστου Γ. Ρώμα

Ὁ

Γάλλος συγγραφέας καί πολιτικός Ἀντρέ Μαλρώ εἶχε πεῖ
κάποτε ὅτι τό ἀρχαῖο ἑλληνικό πνεῦμα κατόρθωσε νά φτάσει
στό ὕψιστο σημεῖο πολιτιστικῆς καί πολιτισμικῆς ἀκμῆς, στό
ὁποῖο ἔφτασε ποτέ ἀνθρώπινος νοῦς. Καί ἡ ἀκμή αὐτή ἀγκαλιάζει ὅλες
τίς πλευρές τοῦ ἐπιστητοῦ ἀπό τήν τέχνη ὥς τή φιλοσοφία καί τήν ἐπιστήμη.
Ὅμως κάθε νεοέλληνας διερωτᾶται: «Καλά, μά ἔχουν κάποια σημασία
ὅλ’ αὐτά γιά μᾶς τούς πολίτες τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας πού εἴμαστε
ὀρθόδοξοι χριστιανοί».
Κατ’ ἀρχάς, πρέπει νά ὁμολογήσουμε ὅτι εἶναι ἀπόλυτα σωστή ἡ
ἐπισήμανση τοῦ Ἀντρέ Μαλρώ. Ὁ ἀρχαῖος ἑλληνικός πολιτισμός ἦταν
ἐξαρχῆς ἀνθρωποκεντρικός. Γι’ αὐτό ἔδωσε ἀνθρώπινη μορφή καί ἰδιότητες ἀκόμη καί στούς Ὀλύμπιους θεούς. Σκοπός τῶν προγόνων μας
ἦταν ἡ τέλεια ἀνάπτυξη τοῦ πνεύματος καί ἡ ὑλική εὐδαιμονία. Καί ὁ
σκοπός αὐτός ὑπηρετήθηκε στό ἔπαρκο. Ἡ γλῶσσα μέ τίς πιό λεπτές
ἀποχρώσεις της· ἡ φιλοσοφία καί ἡ πολιτική μέ τίς διεισδύσεις τους
στό νόημα τῆς ἐλευθερίας, τοῦ ἀνθρωπισμοῦ καί τῆς δημοκρατίας· ἡ
ἐπιστήμη μέ τίς τολμηρές συλλήψεις της στό πεδίο τῶν μαθηματικῶν,
τῆς φυσικῆς, τῆς χημείας, τῆς ἰατρικῆς· ἡ ρητορική, τό θέατρο, ἡ τέχνη,
ὁ ἀθλητισμός - ὅλες οἱ πλευρές τοῦ πολιτισμοῦ γνώρισαν πρωτοφανῆ
ἀνάπτυξη. Ἤ γιά νά τό ποῦμε διαφορετικά, στήν ἀρχαία Ἑλλάδα
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τέθηκαν οἱ βάσεις τους καί ἔφτασε
στήν ὕψιστη ἀκμή ἡ ἀνάπτυξή
τους.
Ἦρθε κατόπιν ὁ χριστιανισμός,
καί τόν ἀνθρωποκεντρικό αὐτό πολιτισμό τόν μετέβαλε σέ θεανθρωποκεντρικό. Ὕψωσε τόν ἄνθρωπο
ὥς τά κράσπεδα τοῦ οὐρανοῦ·
ἔδωσε νόημα στή ζωή του, ἐλπίδα
καί μεταφυσική διάσταση στήν
ὕπαρξή του. Χρησιμοποίησε τήν
ἑλληνική γλῶσσα γιά τόν εὐαγγελισμό τῶν ἀνθρώπων σέ ὁλόκληρη
τήν οἰκουμένη καί ἔντυσε μέ τίς
λεπτότατες στήν ἀπόχρωσή τους
λέξεις-ἔννοιες, τίς ἀλήθειες καί τά
δόγματα τῆς πίστεώς μας. Καί
ὅταν ἡ Δύση διαφοροποιήθηκε μέ
τά λάθη καί τή μονοκρατορία τοῦ
πάπα, καθώς καί τήν πολυφωνία
καί τή σύγχυση τῶν Προτεσταντῶν,
ἡ ὀρθόδοξη ἑλληνική Ἀνατολή διατήρησε ὄχι μόνον ἀπαρασάλευτες
τίς ἀλήθειες τῶν Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἀλλά καί τή δημοκρατική
ἐλευθερία στή διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας. Γιατί τό Συνοδικό σύστημα
ἔχει τή βάση καί τήν προέλευσή
του στήν ἀλληλοπεριχώρηση τῶν
τριῶν προσώπων τῆς Ἁγίας Τριάδας.
Αὐτόν τόν πολιτισμό διαφύλαξε
ἡ φτωχή Ἑλλάδα μέσα ἀπό ἀγῶνες,
θυσίες, αἵματα καί ἑκατόμβες μαρτύρων καί νεομαρτύρων. Ἀλλά δημιούργησε καί νέες μορφές πολιτισμοῦ. Δέν εἶναι μόνον οἱ Ἕλληνες
ἐπιστήμονες πού κάνουν νά σελαγίζει τό ἑλληνικό ὄνομα σέ πολλές
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χῶρες τῆς Δύσης, εἶναι καί τά
Nobel τῆς λογοτεχνίας στό ἐσωτερικό τῆς χώρας, ἡ ἀλληλεγγύη τῶν
πολιτῶν στούς κατατρεγμένους καί
τούς ἐνδεεῖς, ἡ ἀνθρωπιά μέσα
στή σκληρότητα καί τήν ἀπονιά
τοῦ σύγχρονου κόσμου.
Νά, γιατί ὁ ἀείμνηστος Γιάγκος
Πεσμαζόγλου, ὁ σεμνός ἐπιστήμονας καί πολιτικός εἶχε πεῖ κάποτε
στή Βουλή: «Ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες
πού μετέχουμε στήν Εὐρωπαϊκή
Οἰκονομική Κοινότητα, δέν ἔχουμε
οὔτε τά μεγάλα ἐργοστάσια οὔτε
τήν ἀναπτυγμένη οἰκονομία, πού
διαθέτουν οἱ ἑταῖροι μας στήν
Εὐρώπη. Διαθέτουμε μόνο τή
γλῶσσα καί τόν Ἑλληνοχριστιανικό
μας πολιτισμό, μέ κορωνίδα τήν
ὀρθοδοξία μας, πού ὀφείλουμε νά
διαφυλάξουμε καί νά μεταλαμπαδεύσουμε στή Δύση».
Αὐτά ἀξίζει νά τά θυμόμαστε
καί σήμερα, πού ἡ οἰκονομική κρίση
μᾶς ἔχει γονατίσει. Καί ἄς μή διακατεχόμαστε ἀπό κόμπλεξ καί
αἰσθήματα μειονεξίας ἀπέναντι
στούς ἰσχυρούς ἑταίρους μας τῆς
Εὐρώπης, ἀλλά νά φροντίσουμε
νά ὀρθοποδήσουμε ἀπό τήν κατάσταση, στήν ὁποία μᾶς ἔχουν ὁδηγήσει οἱ ἄφρονες πολιτικοί μας,
καί νά ἀγωνιστοῦμε μέ ὅλες μας
τίς δυνάμεις, γιά νά διατηρήσουμε
τήν ἑλληνορθόδοξη παράδοση ἀπό
τήν κατεδαφιστική μανία ὅσων θέλουν νά καταλύσουν τίς ἱερές ἀξίες
τοῦ Γένους μας.
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τήν ἀρχαία Ἀθηναϊκή δημοκρατία ἡ
ζωή δέν ἦταν τόσο ὁμαλή. Ὑπῆρχαν
συγκρούσεις μεταξύ τῶν φτωχῶν
καί τῶν πλουσίων. Ἡ ταραχώδης ζωή τῶν
ἀρχαίων Ἑλλήνων ἔφθασε σέ σημεῖο νά
μοιάζει μέ τά σύγχρονα κοινωνικά καί
οἰκονομικά προβλήματα τῆς ζωῆς τῶν σημερινῶν Ἑλλήνων. Στόν «Οἰκονομικό» τοῦ
Ξενοφῶντος κυριαρχεῖ ἡ μορφή τοῦ φιλοσόφου Σωκράτη. Στό ἔργο αὐτό ἀναφέρονται ποικίλες πλευρές τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας, ἰδίως στόν τομέα τῆς γεωργίας. Τό
ἔργο αὐτό ἀναφέρεται στό ἀνθρωπιστικό
πνεῦμα. Προβάλλονται:
1. Ἡ συνετή διαχείρισις τοῦ πλούτου.
2. Ἡ ἀποστολή τῆς γυναίκας μέσα στήν
οἰκογένεια.
3. Ἡ ἁρμονία τοῦ συζυγικοῦ βίου.
4. Ἡ ἀξία τῆς γεωργίας πού ἐξασφαλίζει
τίς βασικές ἀνάγκες ζωῆς ὅλων τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων.
Παραθέτω περιλήψεις ἀπασχολήσεων
καί προτροπή γιά ἀποτελεσματικότερη καί
ἀποδοτικότερη ἐργασία καί ἀπασχόλησης
ἀνθρώπων μέ ἀρετές καί ἀγάπη τῶν συνανθρώπων.
1. Ἐκλογή καί ἐκπαίδευση ἐπιστατῶν.
2. Χαρισματικοί ἐπιστάτες.
3. Καθήκοντα ἐπιστατῶν.
4. Ἐφαρμογή νόμων γιά ἐπιστάτες.
5. Γεωργική τεχνική.
6. Ἐχθροί τῆς προόδου. Ἡ ἀδιαφορία
καί ἡ ἀμέλεια.
7. Διοικητική ὀργάνωση
ἐργασιῶν.
8. Ἐπιλογή ἱκανῶν προϊσταμένων.
90. Ἀνάληψη εὐθυνῶν.
10. Σύνεση στό καθῆκον.
11. Ἐπιλογή ἀγρῶν γιά
καλλιέργεια.
12. Ἠθικές συστάσεις.
274
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13. Ἀγάπη γιά ἐργασία.
14. Ἱκανότητες διοίκησης ἀνθρώπων κ.λπ.
15. Ἀδυναμίες προϊσταμένων.
16. Ὑπεξαίρεσις.
17. Οἰωνεί μάθησις.
Ἡ βάση τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας εἶναι
ἡ γεωργία, ἡ ὁποία περιέχει στοιχεῖα τῆς
οἰκονομικῆς, τῆς κοινωνικῆς καί ἰδιωτικῆς
ζωῆς τῆς ἐποχῆς, μετά τόν Πελοποννησιακό
Πόλεμο. Ἡ ἐποχή αὐτή διαπνέεται ἀπό
ἀνθρωπιστικό πνεῦμα. Μέσα ἀπό αὐτό
προβάλλεται ἡ ἀξία τῆς συνετῆς διαχείρισης
τῶν ἀγαθῶν. Τήν ἀποστολή τῆς γυναίκας
μέσα στήν οἰκογένεια, τήν ἁρμονία τοῦ
συζυγικοῦ βίου, τήν ἀξία τῆς γεωργίας
πού ἐξασφαλίζει τίς βασικές ἀνάγκες ζωῆς
ὅλων τῶν κοινωνικῶν ὁμάδων, πού ἀπασχολοῦνται:
– Μέ τήν τάξη μέσα στό σπίτι.
– Μέ τίς τέχνες πού ταιριάζουν νά ἀσκεῖ
ἕνας ἐλεύθερος ἄνθρωπος.
– μέ τήν ἀξία τῆς τάξης πρός εὐόδωση
τῆς ἰδιωτικῆς οἰκονομίας.
– Μέ τήν διαπαιδαγώγηση τῆς συζύγου
ὡς πρός τήν ὀργάνωση τοῦ σπιτιοῦ καί τίς
ἁρμοδιότητες καί τά καθήκοντα τῆς οἰκοδέσπονας.
– Μέ τήν ἐκλογή καί ἐκπαίδευση τῶν
ἐπιστατῶν τῶν κτημάτων (ἀποκλείονται
ὡς ἐπιλέξιμοι οἱ ἀκρατεῖς ἄνθρωποι, οἱ
ἀκρατεῖς οἴνου, οἱ καθεύδοντες) γιά τή μελέτη τῆς γεωργικῆς τέχνης.
Ἀγαπητοί συνάδελφοι, οἰκονομολόγοι
ὅλου τοῦ κόσμου,
Αὐτά τά παραπάνω σκέπτονται καί περισσότερα ἀκόμη οἱ συνάδελφοί μας ἀνά
τούς αἰῶνες. Μιά ὀμορφιά ζηλευτή διακρίνει
τή σκέψη τους, τή ζωή τους. Ὑπῆρχαν, βέβαια, καί διαφοροποιήσεις πολλές. Ὅμως
πολύ διαφορετικές ἀπό τίς σημερινές. Στόν
αἰώνα πού ζοῦμε, ἀγαπητοί φίλοι, ὑπο-
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στηρίζονται σκέψεις καί θέσεις πολύ
τολμηρές. Πολλοί οἰκονομολόγοι καθηγητές μέ πολλά βραβεῖα, ἐξουσιαστές,
κυβερνῆτες, προφῆτες γιά τά μελλούμενα,
συμβουλάτορες ὁμάδων ἀνθρώπων καί
κυβερνήσεων πού ὑπόσχονται δικαιοσύνη,
εὐημερία, μέ πλοῦτο πολύ, -σέ πολύ λίγους ὅμως διανεμημένος-, ἰδεολογίες καί
κοσμοθεωρίες πού δέν ἀναγνωρίστηκαν
καί ἀπορρίπτονταν πρό πολλοῦ. Ὁδεύουν
καί καθοδηγοῦν τούς λαούς μέ ὑποσχέσεις
πού ὁδηγοῦν σέ ἀδιέξοδα, μέ σκέψεις
παγκόσμιας ἐπικράτησης. ΚΡΙΜΑ! Ἑκατομμύρια ἀνθρώπων θυσιάστηκαν καί
θυσιάζονται καθημερινῶς ἀκόμη μέ τήν
ἄφρονη καθοδήγησή τους σέ ὅλους τούς
λαούς τοῦ κόσμου.
Οἱ δυνατοί τῆς γῆς καθοδηγοῦν τούς
λαούς μέ συνεργασία ὁμάδων διαφόρων
ἐπιστημόνων καί μή. Γιά τήν καθοδήγηση
τῶν ἀνθρώπων παγκοσμίως γράφουν καί
ψηφίζουν συντάγματα, νόμους, συμφωνίες,
σκλαβομνημόνια κ.λπ. Δείχνουν ὅτι ἔτσι
θά ὁδηγήσουν τούς λαούς σέ τόπους
εὐμάρειας καί γαλήνης. Τίποτε μέ τά
παραπάνω δέν πραγματοποιεῖται. Δίχως
Θεό δέν γίνεται τίποτε. Τίποτε. Ἀναφέρουν, πολλές φορές, τόν Θεό ὅτι δέν τόν
χρειάζονται. Ἀγαπητοί μας οἰκουμενιστές,
πού συγκεντρώσατε ἴσως ὅλο τόν χρυσό
τοῦ κόσμου καί πού σκοπό ἔχετε τήν
μαζοποίηση ὅλων τῶν ἐθνῶν. Τήν ἐκμηδένιση τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας.
Τήν πορεία πρός τό δρόμο τῆς δουλείας.
Μάθετε ὅτι χωρίς Θεό, δίχως τόν Ἰησοῦ
τόν Ναζωραῖο, δίχως πίστη στόν Τριαδικό
Θεό, δέν κάνετε τίποτε. Ἀπό κτήσεως
τοῦ κόσμου προσπαθεῖτε νά ἐξαφανίσετε
Θεό καί πίστη. Ἄδικα κοπιάζετε! Δέν τό
ἐπιτύχατε μέχρι τώρα. Οὐδέποτε θά τό
ἐπιτύχετε. Ὁ Θεός κυβερνᾶ καί θά κυβερνάει τόν κόσμο αἰωνίως μέ ἀγάπη.
Τελικά ὁ διάβολος θά κατακρημνιστεῖ.
Ἀγαπητοί ἄρχοντες, παγκόσμιοι ἐξου-
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σιαστές, ἀλλάξατε πορεία. Μόνο μέ τήν
δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, μόνο μέ τό μοναδικό
παγκόσμιο σύνταγμα, τήν Ἁγία Γραφή,
μόνο μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ, βάζετε τά
πράγματα στή θέση τους.
Τό ἑλληνικό ἔθνος μόνο μέσα στήν
Ἐκκλησία, τήν παράδοση, τούς μάρτυρες,
τούς Ἁγίους, μπορεῖ νά ζήσει. Τό ἑλληνικό
ἔθνος ἔχει ἀνάγκη τόν χριστιανισμό.
Ἐσεῖς οἱ ἐξουσιαστές τοῦ κόσμου νά γίνετε δίκαιοι καί νά σκορπίζετε τήν ἀγάπη
παντοῦ. Μπορεῖ νά ἔχετε πτυχία, βραβεῖα,
ἕδρες, παγκόσμιες λάμψεις, πλοῦτο πολύ.
Δίχως τόν χριστιανισμό τά χάνετε ὅλα.
Δεῖξτε ἀγάπη στούς ἀνθρώπους, δῶστε
βοήθεια στά κατατρεγμένα ἀδέλφια σας
ἐτούτης τῆς ζωῆς. Περιμένουν κάτι νά
κάνετε. Ὄχι ἐντολές καί σκλαβομνημόνια!
Προβληματιστεῖτε γιά τό αὔριο. Γιά τό
μέλλον σας, γιά τό μέλλον ὅλων τῶν
ἀνθρώπων.
Ἴσως ἔτσι ὁ παντοδύναμος Θεός πού
ἔχτισε τόν κόσμο ὅλο νά δώσει σέ ὅλους
μας τή συγχώρεση καί τή σωτηρία μας.
Ἀξίζει νά τό κάνετε!
Ἄς τό καταλάβουμε ὅλοι μας. Μόνο
μέ δικαιοσύνη Θεοῦ, μέ λόγο Θεοῦ, τήν
Ἁγία Γραφή, ἐπιτυγχάνεται εἰρήνη, ἀγάπη.
Αὐτό πρέπει νά κατανοήσουν οἱ ἀρνητές
τῆς χριστιανικῆς πίστεως. Ἡ μετάνοια, ἡ
πίστις θά μᾶς σώσει ὅλους.
Πιστεύω πώς ἄν ζοῦσαν οἱ πρόγονοί
μας, ὁ Σωκράτης, ὁ Ἀριστοτέλης, ὁ Πλάτων, ὁ Ξενοφών, ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος
καί ἄλλοι πολλοί, ἰδίως οἱ γίγαντες τῆς
χριστιανικῆς πίστεως, Χρυσόστομος, Βασίλειος, Γρηγόριος κ.λπ. ἡ πορεία τοῦ
ἑλληνισμοῦ καί ἡ δημιουργία ἑνός ὄμορφου κόσμου μέ σοφία καί πίστη στόν
Τριαδικό Θεό θά ἦταν καλύτερη.
Σταῦρος Ν. Γιαπουτζῆς
Οἰκονομολόγος
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ἶναι νά χαμογελάει κανείς
μπροστά στίς διάφορες
«εὐφυεῖς» ἐφευρέσεις πού
ἐπαγγέλλονται νά ἀλλάξουν τό τοπίο τοῦ μέλλοντος. Συλλήψεις καί
σχεδιασμοί πού ἀσχολοῦνται καί
μέ τίς πιό ἐξεζητημένες λεπτομέρειες τῆς ζωῆς. Ἔχουν ὅμως ἕνα
κοινό σημεῖο - μία εἶναι ἡ διήκουσα
ἔννοια ὅλων αὐτῶν τῶν προσπαθειῶν: ἡ ἐλαχιστοποίηση τοῦ κόπου.
Ἐάν εἶναι δυνατόν νά πατᾶμε ἤ
νά ἀγγίζουμε ἕνα κουμπάκι ἤ καί
νά δίνουμε μόνο μιά προφορική
ἐντολή ἀπό μακριά. Ὅπως οἱ παλιές, μυθικές μάγισσες μέ τά μαγικά
τους ραβδάκια.
Κι ὅμως προβλέπονται καί... μαγικά ραβδάκια. (Ἀντιγράφουμε:)
* * *
Ὀνομάζεται Du. Static. Εἶναι δημιουργία τοῦ ἀσιάτη σχεδιαστῆ
Οὐόν Σούκ Λί. Καί ὅπως μαρτυρεῖ
τό ὄνομα τῆς συσκευῆς, εἶναι ἕνα
ραβδί πού μέ τή βοήθεια στατικοῦ
ἠλεκτρισμοῦ ἀπομακρύνει τή σκόνη,
μόνο μέ ἕνα ἁπλό πέρασμα πάνω
ἀπό τή σκονισμένη ἐπιφάνεια ἤ
καί πάνω ἀπό ὑφάσματα, καλύμ276
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ματα, χαλιά κ.λπ. Χωρίς νά σηκώνονται νέφη σκόνης καί νά εἰσπνέουμε μολυσμένο ἀέρα.
Καί παράλληλα, ὅταν τό ραβδί
τοποθετηθεῖ στήν κομψή βάση του,
μεταμορφώνεται σέ συσκευή καθαρισμοῦ καί ἀνανέωσης τοῦ ἀέρα.
Ἀπορροφᾶ τόν ἀέρα τῆς γύρω ἀτμόσφαιρας καί τόν φιλτράρει.
* * *
Φιλόδοξο καί χρήσιμο φαντάζει
τό μαγικό αὐτό ραβδάκι. Ὅμως
ἀναφαίνεται μιά «χτυπητή» ἀναντιστοιχία μέ τήν πνευματική ζωή,
ὅπου δέν ὑπάρχει καθόλου χῶρος
γιά διευκολύνσεις μέ τό Du. Static.
Σ’ αὐτό «τό πεδίο ἐργασιῶν»,
στήν καρδιά μας καί στήν ψυχή
μας δηλαδή, χρειάζεται μόχθος πολύς. Ὄχι κόλπα καί μαγικά ραβδάκια. Καί ἰδιαίτερα, ὅταν ἀναφερόμαστε στήν «ἀπορρυπαντική
διεργασία» τῶν καρδιῶν. Στό καθάρισμά τους, στό ξεμπάζωμά τους
- ἄν θέλετε- ἐδῶ πρέπει μέ φιλοτιμία «νά ἱδρώνουμε τή φανέλα»,
ἀπαιτοῦνται πολλοί «ἔμπονοι»
ἱδρῶτες. Τό δηλώνει ξεκάθαρα τό
Ψαλτήρι: «Τοῦτο κόπος ἐστίν ἐνώ-
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πιόν μου, ἕως εἰσέλθω εἰς τό ἁγιαστήριον τοῦ Θεοῦ» (δηλαδή, τό
χρέος τοῦ κόπου τῆς ἀρετῆς εἶναι
ἀτέλειωτο, μέχρι νά μποῦμε στή
Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν (ψαλμ.
72).
Γιά νά καθαρίσει ἡ καρδιά ἀπαιτοῦνται τά ἀπορρυπαντικά τοῦ
πνεύματος, τό ἐπίμονο «τρίψιμο»,
ἴσως καί οἱ ἀντίστοιχες παλαιότερες πρακτικές μέ τό κοπάνισμα
μέ τόν ξύλινο κόπανο τῆς νοικοκυρᾶς, οἱ νεροτριβές κ.λπ. Τά «χαλαρά» καί οἱ «ἐπαναστάσεις τοῦ
καναπέ», πού καθιερώνονται σήμερα, ὄχι μόνο δέν βγάζουν πουθενά, ἀλλά διαβρώνουν καί καταβαραθρώνουν σιγά-σιγά τήν πνευματική μας ὑπόσταση. Ἡ κατάντια
τῆς κοινωνίας μας τό ἀποδεικνύει
περίτρανα. Φτάσαμε ἐδῶ, γιατί
πιστέψαμε πώς ἀρκοῦν κάποιοι
εὐγενεῖς ὁραματισμοί, καί πώς
αὐτοί θά λειτουργοῦν μέ αὐτοματισμούς. Ὅμως... Καί τό ἔλεγε
ἐκεῖνο τό σαρκαστικό: «Μή μοῦ
πεῖτε ὅτι καί μετά τήν ἐπανάσταση
θά χρειαστεῖ νά δουλεύω κιόλας!»
(δηλαδή, ὅλες μας οἱ ὑποχρεώσεις
τελειώνουν σάν κάνουμε τήν «ἐπανάσταση». Μετά ἀκολουθοῦν ξάπλες, χωρίς καμιά σκοτούρα).

Καί μιᾶς καί μιλᾶμε γιά καθαριότητα, μιά γνωστή παροιμία λέει:
«Ἡ καθαριότητα εἶναι μισή ἀρχοντιά». Ὑπάρχει ὅμως καί ἡ πλήρης
ἀρχοντιά: Ὁ ἐνάρετος μόχθος καί
ἡ θυσία εἶναι ΟΛΗ ἡ ἀρχοντιά!
Αὐτά εἶναι πού προσδίδουν τό
κύρος καί τό εἰδικό βάρος στή
σύνολη πνευματική συγκρότηση.
Ὅσο γιά τή σκόνη καί τήν πατίνα
τοῦ χρόνου, θά φύγουν ἀπό πάνω
μας, ἄν ἀναμοχλεύσουμε καί ἀλλάξουμε τό μέσα μας, μέ τήν ἐναρμόνισή μας μέ τό Νόμο τοῦ Χριστοῦ, μέ τήν «ἕλξη» τῆς Χάρης
τοῦ Θεοῦ. Ἡ συνταγή αὐτή εἶναι
τό ἀπατελεσματικότερο ... «μαγικό
ραβδί». Ἄν δέν «τό πιάσουμε»
ἔγκαιρα, θά μᾶς ἀναλογοῦν «τιμωρητικοί ραβδισμοί». Καί ἡ συνέχεια προοιωνίζεται χαώδης, καί
οἱ ἐπιπτώσεις, πολύ ἐπιβαρυντικές.
Κλείνουμε μέ τό γνωστό σύνθημα τῶν διαδηλώσεων: «Λαέ, λαέ,
μή σκύβεις τό κεφάλι! ἡ ζωή μας
νά ᾽ναι ἀντίσταση καί πάλη!» Ἄς
τό ἐφαρμόζουμε μέ συνέπεια καί
καθαρή συνείδηση. Καί ὄχι μόνο
νά ἐκτονώνουμε τά πνευμόνια μας,
φωνάζοντάς το.
Ἀρχιμ. Γρηγόριος Γ. Λίχας
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σέ πρΩτο
πρόσωπο
Ἀγαπητοί μου Συνδρομητές,
Στόν Ἁγιασμό γιά τήν ἔναρξη τῆς
νέας πνευματικῆς χρονιᾶς καί στά ἐγκαίνια τοῦ ἀνανεωμένου Βιβλιοπωλείου τῆς
Χριστιανικῆς Ἑνώσεως (Γ.Ε.Χ.Α.), στήν
πόλη μας, μίλησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος
εἶναι καί τακτικός Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.
Τό θέμα τῆς ὁμιλίας του ἦταν τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν στά σχολεῖα
μας. Ἕνα θέμα πολύ ἐπίκαιρο καί
ἐνδιαφέρον.
Ἀνέφερε διεξοδικά τό πρόβλημα πού
ὑπάρχει μεταξύ Πολιτείας καί Ἐκκλησίας,
καί τίς ἐπί μέρους συζητήσεις καί ἀπόψεις.
Σέ ἕνα μέρος τῆς ὁμιλίας του ἀνέφερε
ὅτι τό 2012, ὅταν ἦταν μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς γιά τά θέματα αὐτά, στήν εἰσήγησή του, μεταξύ τῶν ἄλλων, πρότεινε
ὅταν πρόκειται νά διορισθεῖ κάποιος θεολόγος καθηγητής σέ γυμνάσιο, ὁ διορισμός του νά ἐγκρίνεται καί ἀπό τόν
οἰκεῖο Μητροπολίτη. Ἡ δέ πρότασή του
αὐτή ἀπορρίφθηκε !
Ἐπειδή μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση
αὐτή ἡ πρόταση τοῦ Μητροπολίτη μας,
στό τέλος τῆς ὁμιλίας του, τόν ρώτησα
γιατί ἔκανε αὐτή τήν πρόταση καί γιατί
ἀπορρίφθηκε.
Ἡ ἀπάντησή του μέ ἄφησε κυριολεκτικά ἄφωνο, γιατί δέν εἶχαν περάσει
ἀπό τό μυαλό μου αὐτά πού ἄκουσα.
Στή Θεολογική Σχολή, ἀφοῦ μέ τό
νόμο περί «προσωπικῶν δεδομένων» δέν
γίνεται ἔλεγχος τῆς θρησκευτικῆς πίστης
τῶν φοιτητῶν. Μπορεῖ νά φοιτήσει καί
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νά γίνει πτυχιοῦχος καί ὑποψήφιος
καθηγητής τοῦ θεολογικοῦ μαθήματος στά παιδιά μας, ὁ ὁποιοσδήποτε πτυχιοῦχος, πού μπορεῖ ν’
ἀνήκει σ’ ὁποιαδήποτε θρησκεία ἤ
νά εἶναι καί ἄπιστος ἤ ἄθεος!
Δέν μποροῦσα νά φανταστῶ
ὅτι συμβαίνουν αὐτά, γιατί πίστευα
ὅτι οἱ θεολόγοι μας εἶναι ὀρθόδοξοι
χριστιανοί.
Καί ὅταν τόν ρώτησα τόν Σεβασμιώτατο, γιατί δέν πέρασε ἡ
τόσο βασική αὐτή πρότασή του
γιά τή διατήρηση τῆς Ὀρθόδοξης
πίστης μας στά σχολεῖα, πῆρα μία
ἀναπάντεχη ἀπάντηση.
Γιατί, τήν πολέμησαν κάποιοι
θεολόγοι.
Ἀγαπητοί μου Συνδρομητές,
Κατόπιν ὅλων αὐτῶν, πέστε
μου, ἔχετε καμία ἐλπίδα νά σωθεῖ
ἡ χώρα μας ἀπό τόν γκρεμό πού
μέ τόση ταχύτητα κατρακυλάει;
Ζητοῦμε καί ἀπό τήν Ἱεραρχία
τῆς Ἐκκλησίας μας νά συνειδητοποιήσει ἀκόμη περισσότερο τόν τεράστιο κίνδυνο γιά τήν Ὀρθόδοξη
πίστη τοῦ λαοῦ μας, νά εἶναι θεολόγοι καθηγητές στά σχολεῖα μας,
ἄθεοι, ἄπιστοι καί ἀλλόθρησκοι.
Εὐχόμαστε νά δραστηριοποιηθεῖ
γιά τήν ἔγκριση ἀπό τήν Πολιτεία
τῆς τόσο βασικῆς πρότασης τοῦ
Μητροπολίτη μας, γιά νά μή χάσουμε τή νεολαία μας.
Τώρα πιά εἶναι λίγο ἀργά. Τό
μάθημα τῶν θρησκευτικῶν πολεμεῖται καί ἀλλοιώνεται, ὅσον ἀφορᾶ
τόν χαρακτῆρα καί τήν διδακτέα
ὕλη του. Δυστυχῶς χάσαμε τήν
εὐκαιρία νά ἐλέγξουμε ἀπό ποιούς
διδάσκεται ἡ πίστη μας.
Ἡ εὐθύνη τῶν ὑπευθύνων εἶναι
πολύ μεγάλη. Μακάρι κάτι ν’ ἀλλάξει πρός τό καλύτερο!

Σ.
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Ἁγιασμός καί Ὁμιλία ἀπό τόν Μητροπολίτη Μεσσηνίας
στήν Γ.Ε.Χ.Α. Καλαμάτας.

γιασμό ἐπί τῇ ἐνάρξει τοῦ νέου Κατηχητικοῦ ἔτους τέλεσε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης
Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος στήν Χριστιανική Ἕνωση Καλαμάτας (Γ.Ε.Χ.Α.).

Στή συνέχεια, πραγματοποίησε ὁμιλία μέ θέμα: «Ἡ διδασκαλία τοῦ μαθήματος τῶν
Θρησκευτικῶν», τήν ὁποία παρακολούθησε πολυπληθές ἀκροατήριο. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε
μέ σαφήνεια τόν σκοπό τῆς διδασκαλίας τοῦ μαθήματος καί ἀναφέρθηκε στήν ἐπίσημη θέση τῆς
Ἐκκλησίας πάνω στό ἐπίκαιρο αὐτό θέμα.
Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκαν τά ἐγκαίνια τοῦ ἀνακαινισμένου βιβλιοπωλείου τῆς Ἑνώσεως.

Φωτογραφίες: Γιῶργος Τσερεφός

³

279

¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Ἡ

Εὐρωπαϊκή Ὑπηρεσία Περιβάλλοντος ἔχει προειδοποιήσει γιά τήν
καταστροφική, ἀλόγιστη χρήση καί τήν ἄφρονα διαχείριση τοῦ φυσικοῦ
πλούτου.
Ἐπιστήμονες τοῦ Κλιματολογικοῦ Ἰντιστούτου τοῦ Πότσδαμ ἔχουν
ἐπισημάνει ὅτι ἡ ὑπερθέρμανση τοῦ πλανήτη εὐθύνεται σέ σημαντικό
βαθμό καί γιά τήν αὔξηση τῆς δημιουργίας ἰσχυρῶν τυφώνων τύπου «Κατρίνα» καί γιά τίς πλημμύρες πού ἔπληξαν μέσα στό κατακαλόκαιρο τήν
Κεντρική Εὐρώπη.
Εἶναι ἡ ἐκδίκηση τῆς Φύσης γιά τά δεινά πού τῆς δημιουργεῖ ἡ ἀνθρώπινη ἀπληστία.
Μεγαλοστομίες, διαβεβαιώσεις ἐπί διαβεβαιώσεων καί πενιχρά ἐπί
τῆς οὐσίας ἀποτελέσματα στά διάφορα διεθνῆ συνέδρια.
Χρειάζεται νά πάψουμε νά θεωροῦμε τόν ἑαυτό μας ἀνεξέλεγκτο
ἐξουσιαστή τῆς Φύσης καί ἄπληστο καταναλωτή. Τή διακονία τοῦ πλανήτη
νά τήν ἀσκήσουμε μέ φρόνηση καί σύνεση, ὄχι μέ βραχυπρόθεσμη, ἀδίστακτη ἐκμετάλλευση, ἀλλά μέ τήν πεποίθηση ὅτι εἶναι χρέος μας αὐτή ἡ
κληρονομία νά περάσει ἀλώβητη στίς μελλοντικές γενεές.
Ἡ ἐπαρκής, στήν πράξη καί ὄχι στά εὐχολόγια, προστασία τοῦ περιβάλλοντος ἀπό ἄτομα, λαούς καί κράτη, δέν εἶναι θορυβώδης μόδα. Εἶναι
πλέον μονόδρομος.
Οἱ καιροί οὐ μενετοί.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Ἡράκλειο 14-10-16
Πρός
τό περιοδικό «Σύνδεσμος»
Βασ. Γεωργίου Α΄ 5
Καλαμάτα 241 33
Ἀγαπητοί μου,
Πάρα πολλά χρόνια παίρνω τό προσεγμένο, ἄρτιο καί ἐποικοδομητικό
περιοδικό σας.
Νιώθω χρέος μου νά ἐκφράσω τίς
εὐχαριστίες μου σ’ ὅλους τούς συνεργάτες τοῦ Περιοδικοῦ.
Τά συνοπτικά καί ἀξιόλογα κείμενα
εἶναι τά κατάλληλα γιά τήν ἐποχή
μας. Σωστά ἔχει γραφτεῖ πώς ὁ σύγχρονος ἄνθρωπος, βιαστικός καί ἀγχωμένος συνήθως, δέν διαθέτει χρόνο καί
ὑπομονή γιά νά διαβάσει ἐπιλεγμένα
βιβλία πού εἶναι πολλαπλά ὠφέλιμα ἤ

ΕΚΔΗΜΙΑ

ΣΙΑ ΠΑΤΤΑ- ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

μακροσκελῆ κείμενα. Συνήθως «καταβροχθίζει» μόνο τά σύντομα καί
λιτά γραφτά.
Πρέπει ἀκόμη νά εἰπωθεῖ «εὐχαριστῶ» στήν Δ/νση πού παλαιότερα
μᾶς ἔδωσε τήν ἄδεια τηλεφωνικά νά
ἀναδημοσιευτοῦν στήν «Συνταξιουχική
φωνή» Ἡρακλείου ἐνδιαφέροντα κείμενα τοῦ περιοδικοῦ σας.
Εἶναι βέβαιο ὅτι ἡ στέρεη πίστη
σας καί ἡ γνήσια ἀγάπη σας στό Θεό
καί τόν ἄνθρωπο, πού ἀποτελοῦν ὁδοδείκτες τοῦ περιοδικοῦ σας, θά βοηθήσουν νά κρατηθεῖ ἡ ποιότητα τοῦ
περιοδικοῦ ψηλά καί νά βελτιωθεῖ
παρά τίς δυσκολίες.
Ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία νά σᾶς
φωτίζουν καί νά σᾶς στηρίζουν.
Μέ τιμή, εὐχαριστίες καί ἀγάπη
Γιάννης Ν. Παπαμιτσάκης

Νηπιαγωγείου, Δημοτικοῦ καί Ἑξαταξίου Γυμνασίου.
Πληθώρα παιδιῶν φοίτησαν στό
ἐκπαιδευτήριο αὐτό καί διατηροῦν
ἄριστες ἀναμνήσεις ἀπό τήν ἄριστη
λειτουργία του καί ἀπό τήν Διευθύντριά του, ἀείμνηστη τώρα κ. Σία.
Θερμές εἶναι οἱ εὐχές μας, ὁ Κύριός μας νά ἀναπαύσει τήν ὡραία
της ψυχή «ἐκεῖ ὅπου οἱ δίκαιοί Του
ἀναπαύονται».

Πλήρης ἡμερῶν ἀπεβίωσε τόν περασμένο μήνα ἡ Σία (Ἀναστασία)
Πάττα-Λυμπεροπούλου, συνεργάτιδα
τοῦ Συλλόγου μας, κυρίως στόν τομέα
τῶν παιδικῶν μας κατασκηνώσεων.
Μέ καταγωγή ἀπό τούς Γαργαλιάνους καί σπουδές στήν Γυμναστική
Ἀκαδημία, ἐγκαταστάθηκε στήν
Καλαμάτα ὅπου, παντρεύτηκε τόν
ἀείμνηστο Δημήτριο Λυμπερόπουλο
ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ
δικηγόρο, καί μαζί μέ τόν ἀδελφό
Ἡ κ. Καίτη Γ. Παπαμαργαρίτου,
της Γεώργιο, γιά ἀρκετά χρόνια, λει- Λάρισα, προσέφερε 20 εὐρώ, εἰς
τούργησαν τό ἰδιωτικό τους ἐκπαι- μνήμην προσφιλῶν της νεκρῶν.
δευτήριο «Σχολή Πάττα» γιά μαθητές
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δ. Ὁ ἀνόητος περιπαίζει τούς συμπολίτες του, ἐνῶ ὁ συνετός εἶναι ἥσυχος,
γιατί κυβερνάει τή γλώσσα του.
Παρoιμ. ια΄ 12
ε. Σέ ποιόν θά ρίξω προστατευτικό τό
βλέμμα μου παρά μόνο στόν ταπεινό καί
ἥσυχο, πού τρέμει μέ σεβασμό τά λόγια
μου.
Ἠσ. ξστ΄ 2
στ. Πρέπει νά προσπαθοῦμε νά κρατοῦμε τόν νοῦ μας σέ κατάσταση ἡσυχίας.
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 1,60.

α. «Παρακαλοῦμεν δέ ὑμᾶς,

Ἐπιμέλεια: ἀδελφοί, περισσεύειν μᾶλλον καί
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ φιλοτιμεῖσθαι, ἡσυχάζειν καί πράσσειν τά ἴδια».
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
(Σᾶς παρακαλοῦμε, ἀδελφοί, νά
ἀσκεῖτε τήν ἀγάπη ἀκόμη περισσότερο μέ κάθε φιλοτιμία, νά ζεῖτε
εἰρηνικοί καί ἥσυχοι καί νά ἀσχολεῖται ὁ καθένας μέ τά δικά του
ἔργα).
Α΄ Θεσ. δ΄ 10-11

β. Νά κάνετε δεήσεις... γιά τούς
βασιλεῖς καί γιά ὅλους, ὅσοι ἔχουν
ἀξίωμα, γιά νά τούς φωτίσει ὁ
Θεός νά ἐξασφαλίζουν τήν εἰρήνη,
ὥστε νά περνᾶμε καί ἐμεῖς βίο
ἤρεμο καί ἥσυχο.
Α΄ Τιμ. β΄ 1-2
γ. Παρ’ ὅλες τίς μέριμνες καί
τίς φροντίδες τῆς ζωῆς σου, θά
λάμπει καί θά παραμείνει σέ σένα
ἡ εἰρήνη. Θά ἀπολαμβάνεις ἡσυχία,
γιατί κανείς δέν θά ὑπάρξει πού
νά σέ ἐπιβουλεύεται καί νά σέ πολεμεῖ.
Ἰώβ ια΄ 18-19
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ζ. Ἡ ἡσυχία εἶναι ἡ ἀρχή τῆς κάθαρσης
τῆς ψυχῆς, ἀφοῦ οὔτε ἡ γλώσσα μιλάει
γιά ἀνθρώπινα θέματα, οὔτε τά μάτια
περιεργάζονται ὡραῖα καί καλλίγραμμα
σώματα.
Μ. Βασ. ΕΠΕ 1,64
η. Τήν ἡσυχία τή θεώρησα πολυτιμότερη
ἀπό ὁλόκληρη τήν περιουσία μου, ἐπειδή
εἶναι μητέρα καί συνεργός τῆς ἀνάβασης
πρός τόν Θεό καί θεοποιεῖ.
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 1, 216
θ. Ἡ ἐρημία καί ἡ ἡσυχία εἶναι καλό
πράγμα. Καί αὐτό μοῦ τό διδάσκει ὁ
Κάρμηλος τοῦ Ἠλία, ἡ ἔρημος τοῦ Ἰωάννου καί τό ὄρος τοῦ Ἰησοῦ, στό ὁποῖο
φαίνεται ὅτι πήγαινε συχνά.
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ 5,246
ι. Στούς ἀνθρώπους πού παιδαγωγοῦνται ἀπό τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἁρμόζει ἡ ἡσυχία καί ἡ καλή τάξη.
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 6,102
ια. Ὁ Χριστός θέλει ἡ ἴδια ἡ καρδιά
μας νά βρίσκεται σέ κατάσταση γαλήνης
καί ἡσυχίας, ἡ σκέψη μας νά εἶναι ἀτάραχη, νά εἶναι ἀπαλλαγμένη ἀπό κάθε
πάθος καί νά φερόμαστε μέ πολύ καλωσύνη πρός τόν πλησίον.
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 26,76
ιβ. Ἄν ἀγαπήσεις τήν ἡσυχία, θά δια-

¥

σχίσεις τό ταξίδι σου στό πέλαγος τῆς ζωῆς
μέ γαλήνη.
Ἅγ. Ἐφραίμ ὁ Σύρος
ιγ. Τίς θεῖες καί εὐεργετικές ἀκτίνες τοῦ
ὑπεράγαθου Χριστοῦ τίς δεχόμαστε μέσα
στήν ἡσυχία.
Ἅγ. Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης
ιδ. Ἀρσένιε, φεῦγε, σιώπα, ἡσύχαζε καί θά
σωθεῖς.
Βίος Ἁγ. Ἀρσενίου
ιε. Ἡ καλή ἡσυχία γεννάει καλά παιδιά,
τήν ἐγκράτεια, τήν ἀγάπη καί τήν καθαρή
προσευχή.
Ὅσ. Θαλάσσιος ὁ Ἀφρικανός
ιστ. Ἡ ἡσυχία νεκρώνει τίς ἐξωτερικές
αἰσθήσεις, ἐνῶ ἀντίθετα ζωογονεῖ τίς ἐσωτερικές κινήσεις τῆς ψυχῆς καί τίς κάνει ἀκμαιότερες.
Ἀββάς Ἰσαάκ ὁ Σύρος
ιη. Φίλος καί βοηθός τῆς ἡσυχίας εἶναι
ἕνας ἀνδρεῖος καί αὐστηρός λογισμός πού
στέκεται ἄγρυπνος στήν πόρτα τῆς καρδιᾶς
καί φονεύει ἤ διώχνει τούς πονηρούς λογισμούς
πού πλησιάζουν.
Ἰωάννου Σιναΐτη, Κλῖμαξ ΚΖ΄ 2
ιθ. Νά ζεῖς σέ κατάσταση ἀπεριέργειας,
γιατί εἶναι ἱκανή ἡ περιέργεια νά μολύνει τήν
ἡσυχία, ὅσο τίποτε ἄλλο.
Ἰωάννου Σιναΐτη, Κλῖμαξ ΚΖ΄ Β΄ 52
κ. Εἶναι καλό νά ζεῖ κανείς ἡσυχαστικό
βίο, γιατί ὁ φρόνιμος ἄνθρωπος ζεῖ ἡσυχαστικά,
γιατί εἶναι πράγματι μεγάλο ὄφελος γιά τήν
παρθένα καί τόν μοναχό νά ἡσυχάζει, κυρίως
οἱ νέοι.
Γεροντικό, Ἀμμά Θεοδώρα 3
κα. Ὁ ἥσυχος βίος εἶναι καλύτερος ἀπό
πολλά χρήματα.
Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός
κβ. Ὁ σοφός ἐπιδιώκει τήν ἠρεμία καί
ἀπραγμοσύνη καί ἀπαλλαγή ἀπό κάθε ἀπασχόληση, γιά νά βυθιστεῖ μέ ἡσυχία στή σκέψη
τοῦ Θεοῦ.
Φίλων, Παράλληλα, Α΄ 37
κγ. Πολύ βοηθάει στήν πνευματική ζωή ἡ
ἡσυχία. Καλά εἶναι νά ἔχει κανείς κάποια
ὥρα τῆς ἡμέρας νά ἡσυχάζει. Νά ἐξετάζει
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τόν ἑαυτό του, γιά νά γνωρίσει τά πάθη του
καί ν’ ἀγωνιστεῖ νά τά κόψει, γιά νά καθαρίσει
τήν καρδιά του.
Ἁγ. Παϊσίου, Λόγοι, Δ΄ σ. 154
κδ. Ὡραῖο πράγμα εἶναι ἡ ἡσυχία, ἡ ἀπερίσκεπτη ὅμως σπουδή δέν εἶναι σίγουρη.
Περίανδρος
κε. Νά σκέφτεσαι μέσα στή νύχτα, γιατί
τή νύχτα τό μυαλό τοῦ ἀνθρώπου κόβει πιό
πολύ· καί γιατί τή νύχτα οἱ ἥσυχες ὧρες
βοηθᾶνε αὐτόν πού ἀναζητεῖ τήν ἀρετή.
Δημόκριτος
κστ. Εἶναι χαριτωμένη ἡ ἡσυχία καί κατοικεῖ
κοντά στή σωφροσύνη.
Ἐπίχαρμος
κζ. Στή πολιτεία πού ζεῖ σέ ἡσυχία, (πού
δέν ταράσσεται ἀπό κοινωνικούς ἀγῶνες), οἱ
ἀμετάβλητοι θεσμοί εἶναι καλύτεροι.
Θουκυδίδης Α΄ 71
κη. Εἶναι καλό νά ἔχεις τό πόδι ἔξω ἀπό
τίς καταστάσεις, ὁδηγημένος ἀπό τήν ὑψηλή
ὀρθοφροσύνη.
Εὐρυπίδης
κθ. Ἡ ἡσυχία πού προέρχεται ἀπό τήν
εἰρήνη, εἶναι αἰτία πολλῶν ἀγαθῶν.
Δημοσθένης
λ. Ἡ ἡσυχία φαίνεται νά εἶναι ἕνα πράγμα
σοφό, πού συμβάλλει καί σέ ἄλλους τομεῖς
καί περισσότερο στήν καλλιέργεια τῆς γνώσης
καί τῆς φρόνησης.
Πλούταρχος, περί ἡσυχίας
λα. Ἡ ἀπομόνωση γιά τό πνεῦμα εἶναι ὅ,τι
ἡ δίαιτα γιά τό σῶμα.
Πασκάλ
λβ. Ὕψιστες ἐμπειρίες μας, οἱ ἥσυχες στιγμές μας.
Νίτσε
λγ. Τά σπλάχνα μου καί ἡ θάλασσα ποτέ
δέν ἡσυχάζουν.
Διονύσιος Σολωμός
λδ. Ὅταν δέν κατορθώνει κανείς νά ἐξασφαλίζει τήν εὐτυχία του, πρέπει νά φροντίζει
νά ἐξασφαλίζει τουλάχιστον τήν ἡσυχία του.
Κων/νου Κούρκουλα, Πνευματικό Ἀνθολόγιο
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«Ἔρημη χώρα ἡ Ἑλλάδα τό 2050» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 18-9-16). Ἀποτέλεσμα ἔρευνας
γιά τό δημογραφικό.
Ἀποτέλεσμα τῆς πνευματικῆς μας ἐρημώσεως!
«Ὁ νεοφιλελευθερισμός ὑπονομεύει
τή Δημοκρατία» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ18-9-16). Φυσικό
καί ἑπόμενο ὅ,τι περιφρονεῖ τίς πνευματικές
ἀξίες νά ὑπονομεύει, νά καταστρέφει ὅ,τι
καλό, ἠθικό, δίκαιο, λογικό.
«Βιβλίο γιά τήν νεοκλασική ἀρχιτεκτονική στήν Καλαμάτα. Ἀπό τήν καθηγήτρια
τοῦ Πολυτεχνείου Καίτη Δημητσάνου Κρεμεζῆ» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 19-9-16).
Ἀξιέπαινες τέτοιες προσπάθειες καί
πρέπει νά ὑποστηρίζονται ὅπως τούς ἀξίζει.
«Στοιχεῖα-σόκ γιά Ἀττική καί ὑπόλοιπη
χώρα. Ὀκτώ στά 10 ἀκίνητα τοῦ Δημοσίου
ἔχουν καταπατηθεῖ» (ΕΘΝΟΣ 20-9-16).
Ἀμπέλι ξέφραγο! Ἀπό τό δημόσιο ταμεῖο
μέχρι τά ἀκίνητα (κτίρια, οἰκόπεδα, ἐκτάσεις),
ὅποιος προλάβει ἁρπάζει, καταπατᾶ!
«Πρῶτοι σέ τζόγο καί ἀλκοόλ οἱ Ἕλληνες ἔφηβοι» (ΕΣΤΙΑ21-9-16).
Συνειδητοποιοῦμε τήν εὐθύνη μας γονεῖς, κοινωνία, Ἐκκλησία, πολιτεία, ἐκπαιδευτικοί, Μ.Μ.Ε. οἱ λεγόμενοι πνευματικοί
ἄνθρωποι;
«Ἐμπόδια στήν ἐπαναλειτουργία τῶν
Ναῶν στά κατεχόμενα» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 22-916).
Ἀποθρασύνονται ἀφοῦ ἡ πολιτισμένη
Ε.Ε. διεξάγει ἐνταξιακές διαπραγματεύσεις
μέ τήν Τουρκία πού κατέχει τό 38% τοῦ
ἐδάφους τῆς Κύπρου μέλους τῆς Ε.Ε.
«Ἀνεξέλεγκτη ἀποθήκευση καί διακίνηση τοξικῶν οὐσιῶν στόν Ἀσπρόπυργο»
(Η ΑΥΓΗ 22-9-16).
Ὑπάρχει σχετική νομοθεσία; Ἐφαρμόζεται; Ποιές συνέπειες γιά τούς ὑπεύθυ284
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νους ἰδιῶτες καί δημόσιους λειτουργούς;
«Προωθοῦν τόν σοδομισμόν εἰς τά παιδιά μέσω τοῦ θεάματος» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΤΥΠΟΣ 23-9-16).
Τά ὄργανα τοῦ ἄρχοντος τοῦ κόσμου
τούτου δροῦν μέ ἐκπληκτική ἐφευρετικότητα. Ἐμεῖς πού συνταχθήκαμε μέ τόν Νικητή
του τί κάνουμε; Ἀγρυπνοῦμε; Ἀγωνιζόμαστε;
«Διεθνής ὁμάδα... κοκορομαχίας γιά
τήν Συρία» «Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ
23-9-16).
Οἱ μεγάλοι γιά τά οἰκονομικά καί γεωπολιτικά συμφέροντά τους. Θύματα οἱ λαοί,
οἱ ἄνθρωποι. Εἴμαστε ἀπόγονοι τοῦ Κάϊν.
«Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὑπόθεση ἑνός λαοῦ,
ὄχι ἑνός ὑπουργοῦ» Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 24-9-16).
Ψηφίστηκαν γιά νά κυβερνήσουν τήν
χώρα, ὄχι γιά νά ἐπιβάλλουν στό λαό τό
δικό τους πιστεύω.
«Ἡ εἰσβολή του ΣΥΡΙΖΑ στό κράτος.
Ἐνῶ ἔχουν γίνει 27.700 προσλήψεις, ἡ
κυβέρνηση ἐμφανίζει μόνον 8.473 προσπαθώντας νά ἀποκρύψει τούς ὑπόλοιπους στόν λαβύρινθο τῶν διαφόρων ὀργανισμῶν» (ΤΟ ΒΗΜΑ 25-9-16).
Περιμέναμε ἐξάλειψη τῶν πελατειακῶν
σχέσεων; Ἄλλη μιά φορά ἐξαπατηθήκαμε.
«Ἡ κρίση τῆς εὐρωπαϊκῆς ἡγεσίας»
(ΤΑ ΝΕΑ 26-9-16).
Ἡ κρίση εἶναι παγκόσμια καί διαχρονική.
Ἀπό τήν αὐγή τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας,
ἀπό τήν ἔξοδό μας ἀπό τόν Παράδεισο.
Ἄς τό συνειδητοποιήσουμε.
«Τό 100% τῶν ΔΕΚΟ σέ ξένα χέρια»
(ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 28-9-16).
Τί ἀπομένει νά ξεπουλήσετε, ἐθνοπατέρες;
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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«ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ»
Μέ τήν συμπλήρωση 400 χρόνων ἀπό τόν
θάνατο τοῦ μεγάλου Ἄγγλου δραματουργοῦ
Οὐίλλιαμ Σαίξπηρ (1564-1616), πληθαίνουν καί
στή χώρα μας οἱ παραστάσεις ἔργων του.
Αὐτήν τήν περίοδο τό ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ παρουσιάζει τό ἔργο του «Δωδέκατη νύχτα».
Ἡ ὑπόθεση τοῦ ἔργου ἐκτυλίσσεται στήν
Ἰλλυρία, ὅπου ναυάγησαν δύο ἀρχοντόπουλα,
ὁ Σεμπάστιαν καί ἡ ἀδελφή του Βιόλα.
Ἐπειδή βγῆκαν σέ διαφορετικά σημεῖα τῆς
ἀκτῆς, ὁ καθένας θεωρεῖ τόν ἄλλον πνιγμένο.
Ἡ Βιόλα μεταμφιέζεται σέ ἀντρα καί μπαίνει
στήν ὑπηρεσία τοῦ δούκα τῆς Ἰλλυρίας Ὀρσίνο
μέ τό ὄνομα Καισάριο. Ὁ αὐλικός του Βαλεντίνο
δέν ἔχει ἐπιτύχει νά πείσει τήν ἀρχοντοπούλα
Ὀλίβια νά δεχθεῖ τήν πρόταση γάμου τοῦ
Ὀρσίνο. Ὁ δούκας ἀναθέτει τό ἔργο αὐτό στόν
Καισάριο.
Παρά τούς ἐπαίνους καί τά ἐπιχειρήματά
του παραμένει ἀμετάπειστη. Ἐντυπωσιάζεται
καί ἑλκύεται ἀπό τόν εὔγλωττο καί ὡραῖο
νεαρό προξενητή. Θέλει νά τόν ξαναδεῖ, γι’
αὐτό τοῦ στέλνει, μετά τήν ἀποχώρησή του,
δαχτυλίδι μέ τόν οἰκονόμο της Μαλβόλιο λέ-
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γοντας ὅτι τῆς τό εἶχε ἀφήσει,
παρά τήν θέλησή της, ἀπό τόν
δούκα. Ὁ Καισάριος μένει ἄναυδος.
Στό ἀρχοντικό τῆς Ὀλίβια κινοῦνται ἡ καμαριέρα της Μαρία,
ὁ ἀργόσχολος συγγενής της Σέρ
Τόμας Μπέλτς, ὁ ὑπηρέτης Φάμπιαν, ὁ γελωτοποιός Φέστ καί ὁ
ἀξιοθρήνητος ἱππότης Σέρ Ἄντριου Αἴηγκιουτσικ πού ἐπιδιώκει
νά κερδίσει τήν Ὀλίβια. Ὁ Τόμπυ
τοῦ δίνει ἐλπίδες γιά νά διασκεδάζει καί νά τόν ἀπομυζᾶ οἰκονομικά. Μέ τήν φάρσα πού τοῦ
σκαρώνουν οἱ Φέστι, Μαρία, Φάμπιαν καί Τόμπυ, ὁ «σοβαρός» καί
ἀγέλαστος Μαλβόλιο τιμωρεῖται
γιά τήν ὑποκρισία, ὑπερηφάνεια
καί αὐστηρότητά του στούς κατωτέρους του. Συναντώντας τόν
Σεμπάστιαν, ἡ Ὀλίβια τόν ἐκλαμβάνει ὡς Καισάριο καί τοῦ
ἀποσπᾶ ὑπόσχεση γάμου.
Ἡ Βιόλα σέ δύσκολη θέση. Ὡς
γυναίκα δέν μπορεῖ νά ἀνταποκριθεῖ στό αἴσθημα-πρόταση τῆς
Ὀλίβια. Ἐμφανιζόμενη ὡς Καισάριο δέν μπορεῖ νά κερδίσει τόν
Ὀρσίνο πού ἔχει ἀγαπήσει. Στήν
καρδιά της φύεται τό ὡραιότερο
αἴσθημα. Προστατεύεται μέ τήν
εὐπρέπεια καί τήν σεμνότητα, ποτίζεται μέ πόνο, ἐπαληθεύεται μέ
τήν πιστότητα. Στό τέλος ἡ ἀπόφαση τοῦ Ὀρσίνο νά τήν πατρευτεῖ
τήν ἀμείβει μετά ἀπό σύντομη
δραματική ἔνταση. Βρίσκει ζωντανό τόν ἀδελφό της Σεμπάστιαν
πού παντρεύεται τήν Ὀλίβια καί
ἡ Μαρία τόν Σέρ Τόμπυ.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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(ΝΑΖΙΣΜΟΣ-ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ)

ρόσφατα ὁ Πρωθυπουργός τῆς Ἑλλάδος,
κ. Ἀλέξης Τσίπρας πραγματοποίησε ὁμιλία στό Μουσεῖο Δημοκρατίας τοῦ ἀκριτικοῦ
νησιοῦ Ἅγιος Εὐστράτιος, κατά τήν ἐκεῖ ἐπίσκεψη του. Συγκεκριμένα εῖπε: «ὅτι ἐπιχειρεῖται ἀπό κάποιους… νά συμψηφίσουν τά
ἐγκλήματα τῆς ἰδεολογίας τοῦ μίσους τοῦ
φασισμοῦ (=τοῦ ναζισμοῦ) μέ τήν κομμουνιστική ἰδεολογία.. εἶναι λάθος να ἐξομοιώνει
κανείς τούς θῦτες μέ τά θύματα». Κατέκρινε
ἐπίσης τήν ἀνάπτυξη στίς ἡμέρες μας, καί
στήν χώρα μας τέτοιων ναζιστικῶν κινημάτων, «πού… χαιρετοῦν καί ὑψώνουν τά χέρια
κάτω ἀπό τά κάδρα τοῦ Χίτλερ… ζωγραφίζουν
σβάστικες...». Συνέχισε, λέγοντας, «πώς τίς
μαῦρες στιγμές τῆς ἱστορίας μας, δέν πρέπει
να τίς κρύβουμε κάτω ἀπ’ τό χαλί».
Θά συμφωνήσουμε μαζί σας, κ. Πρωθυπουργέ, σέ δύο πράγματα. Πρῶτον πώς εἶναι
κατακριτέα ὅποια μορφή φασισμοῦ. Ὅτι εἶναι
ἀπαράδεκτα τέτοια ὁλοκληρωτικά, ναζιστικά
καθεστῶτα, μέ χαιρετισμούς σέ ἐγκληματικά
πρόσωπα, ὅπως ὁ Χίτλερ, πού αἱματοκύλισαν
τήν ἀνθρωπότητα. Ἀπόλυτα καταδικαστέες
οἱ ἐνέργειες τους, ἀποτέλεσμα ἄλλωστε μιᾶς
διαστρεβλωμένης ἔννοιας πατριωτισμοῦ.
Συμφωνοῦμε ἐπίσης, ὅτι δέν πρέπει νά
κρύβουμε τίς μαῦρες στιγμές τῆς ἱστορίας.
Γι’ αὐτό ἄς μιλήσουμε μέ τό χέρι στήν καρδιά!
Νά σᾶς θυμήσουμε ὅτι ὁ πυρήνας τῆς κομμουνιστικῆς ἰδεολογίας καί ὅπου αὐτή ἐφαρμόστηκε, ἀπέδειξε ὅτι εἶναι ἕνας σκληρός φασισμός. Ὑπενθυμίζουμε τίς σφαγές καί τίς
φυλακίσεις τῶν ἀντιφρονούντων. Ὁ «πατερούλης» τοῦ σοβιετικοῦ λαοῦ, ὁ Στάλιν ἐξόντωνε ὅποιον ἔβλεπε ὡς ἀπειλή. Ἀπαγορευόταν
ἀκόμη ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου, γινόταν ἐπίσημη
προπαγάνδα, ὅλα περνοῦσαν ἀπό λογοκρισία.
Ἄν αὐτό δεν εἶναι φασισμός, τότε τί εἶναι;
Μήπως κάποια ὀνειρεμένη δημοκρατία;
Ἡ κόρη τοῦ Στάλιν, Σβετλάνα, στό βιβλίο
της “Only one year”, γράφει: «Ὁλοκληρωτικές
ἰδεολογίες δημιουργοῦν ὁλοκληρωτικά καθεστῶτα, καί ὑπό τήν ἔννοια αὐτή, ὁ κομμουνισμός δέν διαφέρει καθόλου ἀπό τό φασισμό!». Ἐπίσης ὁ Ρῶσος μαρξιστής Β. Σμυρνώφ

ἔγραψε: «Ὁ κομμουνισμός εἶναι ἕνας φασισμός
τῶν ἄκρων καί ὁ φασισμός εἶναι ἕνας μετριοπαθής κομμουνισμός!!!». Πόσα δεινά ἄλλωστε
ἐπεσώρρευσε στίς χῶρες τοῦ ἀνύπαρκτου σοσιαλισμοῦ γιά δεκαετίες; Ἐγκλήματα κατά
τῆς ἀνθρωπότητος; Πῶς νά ξεχάσουμε «Τό
Ἀρχιπέλαγος Γκουλάγκ» καί τή «Μία ἡμέρα
τοῦ Ἰβάν Ντενίσοβιτς» τοῦ Νομπελίστα Σολτζενίτσιν! Ἑξῆντα ἑκατομμύρια νεκρούς ἔχει
φορτωθεῖ στήν πλάτη της ἡ Ὀκτωβριανή
Ἐπανάσταση καί εἰκοσιτρία ὁ Μάο Τσε Τούγκ.
Ἄς θυμηθοῦμε τήν Πλατεία Τιέν αν Μέν.
Τίς κτηνωδίες τῆς KGB, τῆς Στάζι. Ἤ τό
σύμφωνο μή ἐπιθέσεως τῆς Ε.Σ.Σ.Δ. μέ τήν
Γερμανία στόν Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, πού
μόνο μετά τήν ἀκύρωσή του ἀπό τούς Ναζί,
οἱ ἀριστερές ἀντάρτικες ὁμάδες ἀντιστάθηκαν
στούς Γερμανο-Ἰταλούς κατακτητές.
Προσκαλοῦμε τόν κ. Πρωθυπουργό νά ἐπισκεφθεῖ τόν μαρτυρικό Μελιγαλᾶ, ὅπου μεγαλούργησε ἡ μαρξιστική ἰδεολογία, μέ τήν
θηριωδία καί τό μίσος ἐναντίον ἀθώων πολιτῶν τῆς Μεσσηνίας. Καί ὅταν αὐτή ἡ ἰδεολογία δέν καταδικάζει τίς βιαιότητες τῆς
ἀναρχίας τῶν Ἐξαρχείων, πού «βάζει φωτιά»
στήν Ἀθήνα, πού εἶναι ὁ σεβασμός στόν
ἄνθρωπο, ἡ δημοκρατική εὐαισθησία; Χώρια
ὁ αἱματηρός διωγμός τῆς χριστιανικῆς πίστεως, ἡ παρεμπόδιση τοῦ θρησκεύειν ἐλευθέρως!
Μήν βιαστεῖς, ἀγαπητέ ἀναγνώστη, νά
χαρακτηρίσεις πολιτικό καί φανατικό τόν
λόγο! Ὄχι, δέν εἶναι! Ἄλλωστε ἡ Ἐκκλησία
δέχεται τούς πάντες ἐν ἀγάπῃ. Ἑνώνει, δέν
κομματιάζει τόν λαό! Ὅλοι εἶναι παιδιά της!
Ἄς μάθουμε ὅμως τήν ἀλήθεια! Μήν τήν
κρύβουμε κάτω ἀπό τό χαλί, ὅπως πολύ
σωστά εἶπε ὁ κ. Τσίπρας! Ἄς ἀπορρίψουμε
κάθε μορφή φασισμοῦ, μαύρου ἤ κόκκινου.
Εἶναι πλευρές τοῦ ἴδιου νομίσματος! Ἄς συσπειρωθοῦμε γύρω ἀπό τήν πνευματική μας
Μητέρα, τήν Ἐκκλησία και ἄς ζήσουμε μέσα
στή χάρη της, μέ μετάνοια, μέ ἐν Χριστῷ
ἐλευθερία καί ἀγάπη!
ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Eἰκών ἐμπροσθοφύλλου: Ἀπό τό μάζεμα τῆς ἐλιᾶς στή Μάνη.

Ἀνδρεῖες γυναῖκες, αὐτές πού μέ ἕνα κολοκυθάκι, τρία
σέσκουλα, δύο πατάτες κι ἕνα κρεμμύδι ἀνάστησαν
ἀνθρώπους, δημιούργησαν πολύτιμες ἀναμνήσεις
ζεστασιᾶς, στοργῆς καί ἀγάπης.
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