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

Α

λματώδης εἶναι ἡ ἀνάπτυξη
τῆς διαδικτυακῆς ἐπικοινωνίας. Ἔχει ἀγκαλιάσει ὅλες
τίς πλευρές τῆς δημόσιας καί ἰδιωτικῆς
μας ζωῆς. Ἀπό τό ἁπλό παιχνίδι τῶν
μικρῶν παιδιῶν (μέ τά κινητά τηλέφωνα καί τούς μικρούς ὑπολογιστές)
μέχρι τά κέντρα ἀποφάσεων τῶν Κυβερνήσεων καί τῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν.
Βεβαίως, οἱ εὐεργετικές ἐπιδράσεις
καί διευκολύνσεις πού παρέχει ἡ ἠλεκτρονική ἐπιστήμη μέ τίς πολλές της
ἐφαρμογές στίς Ὑπηρεσίες Ὑγείας,
στήν Ἐπιστήμη, στήν Παιδεία κ.λπ.
συμβάλλει θετικά σέ πολλές ἐκφάνσεις
τῆς καθημερινῆς μας ζωῆς. Δημιουργεῖ,
ὅμως, καί προβλήματα καί καταστάσεις
ἀπρόβλεπτες καί ἐπικίνδυνες. Ὁ ἐθισμός καί ἡ ἐξάρτηση ἀπό τό διαδίκτυο
καθηλώνει πολλούς στήν παθητικότητα
καί στήν ἄρνηση κάθε δραστηριότητας.
Ὠθεῖ, ἰδιαίτερα τά παιδιά καί τούς νέους, σέ φαντασιώσεις, μέσα ἀπό τίς
ὁποῖες παρασύρονται σέ ἐκδηλώσεις μέ
διάφορες ψυχολογικές καί ἄλλες ἐμμονές. Καλλιεργεῖται, ἀκόμα, τό στοιχεῖο
τῆς ὁμαδοποιήσεως καί τῆς μαζοποιήσεως, μέ αὔξηση τῆς παραβατικότητας, ἰδίως μέ τήν προβολή θεμάτων
καί θεαμάτων πού προσβάλλουν τό
ἦθος καί τήν ἀνθρώπινη ἀξιοπρέπεια.
Ὁ ἐγκλωβισμός σέ ἰδεοληψίες ὁδηγεῖ σέ φανατισμούς καί ἀντιπαλότητες
κοινωνικῶν ὁμάδων. Ἐκεῖ, ὁ ἄνθρωπος

ὑπολογίζεται ὡς ἄτομο, ὡς ὄχλος καί
λειτουργεῖ παρορμητικά. Ἡ αἴσθηση
τοῦ προσώπου, τῆς αὐθεντικότητας τῆς
προσωπικῆς του ὑπάρξεως ἀτονεῖ.
Ὑπολογίζεται ὡς ἕνας ἀριθμός, ἕνα
νούμερο μέσα στόν διαδικτυακό χῶρο.
Εὔκολο εἶναι πλέον νά χρησιμοποιεῖται
στά παγκόσμια κέντρα ἐξουσίας γιά
τήν πραγμάτωση τῶν δικῶν τους σχεδίων καί δραστηριοτήτων. Ἡ παγκόσμια ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση τοῦ
κόσμου δημιουργεῖ τίς κρίσεις, τόν
ἔλεγχο πληροφόρησης, τήν οἰκονομική
καί κοινωνική ἐξαθλίωση. Ὁ ἄνθρωπος
ἐξαγοράζεται, γίνεται ἀντικείμενο ἐκμεταλλεύσεως.
Πόση προσοχή χρειάζεται, πόση
ἐγρήγορση νά διατηρήσει ὁ ἄνθρωπος
τήν ἀνεξαρτησία του, τήν αὐθεντικότητα τοῦ προσώπου του ὡς εἰκόνα τοῦ
Θεοῦ. Μόνο μέσα στήν Ἐκκλησία μας
καλλιεργεῖται καί ζεῖ τήν ἀληθινή
ἐλευθερία. Τήν κοινωνία τῶν προσώπων μέσα στήν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ
Θεοῦ. Μιά ἀγάπη πού ἀγκαλιάζει
ὅλους, χωρίς διακρίσεις, καί σέβεται
τήν ἐλευθερία ὅλων. Οἱ δικτατορίες
αὐξήθηκαν καί καλλιεργήθηκαν μέσα
στίς ὁμαδοποιήσεις, στίς μάζες. Καί ἡ
παγκόσμια ἠλεκτρονική Διακυβέρνηση
ἐκεῖ ὁδηγεῖ. Γίνεται κατάρα. Μέσα στό
χῶρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ ἡ ἠλεκτρονική δύναμη γίνεται εὐλογία καί χαρά
γιά ὅλους. Ὑπηρετεῖ τόν ἄνθρωπο. Δέν
τόν ἐξουσιάζει.
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Τοῦ Θεολόγου ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΚΙΑΔΑ
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τίς 6 Ὀκτωβρίου 2017, ἡ
Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος, στήν τελευταία συνεδρίασή της, ἐξέλεγξε
Μητροπολίτη γιά τήν Ἱερά
Μητρόπολη ΣΤαγῶν καί Μετεώρων τόν Πρωτοσύγκελλο
τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολής μας
καί Προϊστάμενο τοῦ Ἐνοριακοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν τῆς πόλης
μας Ἀρχιμανδρίτηςν κ. Θεόκλητον Λαμπρινάκον.
Οἱ ὁλόθερμες εὐχές μας συνοδεύουν τόν νέο ἱεράρχη. Νά
τοῦ χαρίζει ὁ Ἅγιος Τριαδικός
Θεός ὑγεία, νά γίνει ἄξιος τῆς
νέας τοῦ ἀποστολῆς, καί
ἀντάξιος τοῦ προκατόχου του,
ἀειμνήστου Μητροπολίτου Σεραφείμ.
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Ἡ Ἐκκλησία
προσευχομένη
κατά τίς δημόσιες Συνάξεις
της αἰσθάνεται
τήν ἀνάγκη νά
εὐχαριστεῖ τόν
Θεό. Ἡ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας εἶναι εὐχαριστιακή, διότι
αὐτή ἡ ὕπαρξη καί ἡ λειτουργία
της εἶναι δῶρο τοῦ Παναγίου
Πνεύματος. Ἡ εὐαισθησία τῆς
Ἐκκλησίας ἔναντι τῶν μεγίστων
δωρεῶν τῆς Τριαδικῆς Θεότητος
τήν ἀναδεικνύει ὡς εὐχαριστιακή
Κοινότητα, κατ’ ἐξοχή. Οἱ προσευχές τῆς Ἐκκλησίας ἔχουν εὐχαριστιακό χαρακτήρα. «Ὑπέρ τούτων ἁπάντων εὐχαριστοῦμεν σοι
καί τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ καί τῷ
Πνεύματί σου τῷ Ἁγίῳ, ὑπέρ
πάντων, ὧν ἴσμεν καί ὧν οὐκ
ἴσμεν, τῶν φανερῶν καί ἀφανῶν
εὐεργεσιῶν, τῶν εἰς ἡμᾶς γεγενημένων»... «Εὐχαριστοῦμεν σοι
ὑπέρ πάντων ὧν ἐποίησας καί
ποιεῖς μεθ’ ἡμῶν».
Εἶναι, ἐπίσης, χαρακτηριστικόν

³ ¥
231

τό ὅτι τό Μυστήριο
τῆς μεταβολῆς τοῦ
Ἄρτου καί τοῦ
Οἴνου, τό ὁποῖο τελεῖται κατά τήν
ἐπίσημη λειτουργική Σύναξη τῆς
Ἐκκλησίας ὀνομάζεται «θεία Εὐχαριστία». Καί τοῦτο
διότι τό μυστήριον
τοῦτο, τελεῖται σέ
ἀνάμνηση τοῦ κοσμοσωτηρίου
ἔργου τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
Χριστοῦ, τό ὁποῖο ὑπῆρξε ἡ ὕψιστη δωρεά καί εὐεργεσία τῆς
ἄπειρης ἀγάπης καί τῆς ἀνέκφραστης συγκατάβασης τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, πρός ἡμᾶς τούς
ἀνθρώπους.
Ἐφ’ ὅσον, λοιπόν, ἡ συμμετοχή
τοῦ ὀρθοδόξου πιστοῦ στό μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας συνιστᾶ τόν κεντρικό πυρήνα τῆς
ἐν Χριστῷ ζωῆς του, ἡ προσωπική
προσευχή του πρέπει νά εἶναι
κατ’ ἐξοχήν εὐχαριστιακή, καθόσον αὐτή γίνεται πρό ἤ μετά τή
Θεία Μετάληψη τοῦ μυστηριακοῦ
Σώματος καί Αἵματος τοῦ Χριστοῦ.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

Η ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Ἡ ΟΜΟΛΟΓΙΑ πίστεως ποτέ δέν
ἦταν εὔκολη ὑπόθεση. Εἶχε συνέπειες.
Στοίχιζε. Παλαιότερα, μέ διωγμούς καί
μαρτύριο. Στά νεώτερα χρόνια μέ εἰρωνεῖες, κοινωνική ἀπαξίωση κ.ἄ. Κυρίως,
ὅταν ἡ ὁμολογία προερχόταν ἀπό ἐπιστήμονες καί μάλιστα τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν. Γιατί τότε εἶχε ἀντίκτυπο στούς
ἐπιστημονικούς κύκλους καί εὐρύτερα
στήν κοινωνία.
Μιά χαρακτηριστική περίπτωση εἶναι
ὁ καθηγητής Ἀστροφυσικῆς κ. Μηνᾶς Καφάτος, τώρα καθηγητής Ὑπολογιστικῆς
Φυσικῆς στό Πανεπιστήμιο Chapman τῆς
Καλλιφόρνιας, τοῦ ὁποίου ἔχει διατελέσει
καί πρύτανις. Γεννημένος σ’ ἕνα μικρό
χωριό τοῦ Δήμου Ρεθύμνης κατάγεται ἀπό
μιά ὑπερπολύτεκνη οἰκογένεια μέ δώδεκα
(12) παιδιά.
ΠΡΟΣΦΑΤΑ (Καθημερινή, 31-72016), ἔδωσε συνέντευξη καί ἀναφέρθηκε
στά μυστήρια τοῦ σύμπαντος καί τή στάση
τοῦ ἀνθρώπου. Σέ σχετική ἐρώτηση ἀπάντησε: «Ἡ ἐπιστήμη ἔχει ὅρια, τά ὅρια τοῦ
ἀνθρώπινου νοῦ». «Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ
ἀπαντήσεις βρίσκονται σ’ αὐτά πού δέν
μποροῦμε νά κατανοήσουμε;», ρωτᾶ ὁ δημοσιογράφος. Ὁ κ. Καφάτος ἀπαντᾶ: «Ναί,
ἀλλά αὐτό δέν εἶναι ἀπαραιτήτως κακό.
Γιατί ἀνέκαθεν ἔτσι προχωροῦσε ἡ ἐπιστήμη. Δέν ξέρεις κάτι, ψάχνεις «γιατί»
καί βρίσκεις κάποιες ἀπαντήσεις - ἀλλά
ποτέ μιά ὁλική ἀπάντηση. Γιατί ἁπλούστατα δέν ὑπάρχει».
Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ὑπογραμμίζει ὅτι ὁ κ. Καφάτος «οὐδέποτε ἔχει ἀρνηθεῖ τήν πίστη του στόν Θεό». «Ἔτσι
μεγάλωσα, ἔτσι ἔμαθα ἀπό τούς γονεῖς
μου», λέει. «Γιά τόν κ. Καφάτο», ἐξηγεῖ

³ ¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

232
232

ὁ δημοσιογράφος, «ἡ ἐπιστήμη καί ἡ θρησκεία ἔχουν ἕνα κοινό σημεῖο: τήν ἀγάπη
γιά τόν κόσμο, τήν ἔγνοια νά ἀφήσουμε
κάτι πίσω μας ὡς προσφορά στήν ἀνθρωπότητα». Ἔτσι, τό 2010 μετά τήν κυκλοφορία τοῦ βιβλίου τοῦ Στίβαν Χάκινγκι
«The Cranel Design», στό ὁποῖο ὁ Βρετανός ἀστροφυσικός ἰσχυριζόταν πώς «Θεός
δέν ὑπάρχει» καί πώς «ὁ κόσμος μας δέν
χρειάζεται κανέναν Θεό, γιά νά ζήσει», ὁ
κ. Καφάτος ἀντέδρασε ἔντονα. Μαζί μέ
τόν ἰνδοαμεριακανό «Γκουρού» τῆς Ἐναλλακτικῆς Ἰατρικῆς Ντίπακ Τσόπρα συνυπέγραψαν ἄρθρο-ἀπάντηση στόν Χάκινγκ
κατηγορώντας τον ὅτι «μᾶς ὁδηγεῖ σέ ἕνα
ταξίδι στήν ἄκρη τοῦ τίποτα».
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ μέ τό ζήτημα τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς, ὁ καθηγητής κ. Καφάτος πιστεύει ὅτι ἡ ψυχή εἶναι ἀθάνατη.
Λέει: «῾Ο νοῦς, ἡ ψυχή ἄν θέλετε ἔτσι νά
τόν πεῖτε, δέν χάνεται. Εἶναι πέρα ἀπό τόν
χῶρο καί τόν χρόνο. Θά μποροῦσα νά πῶ
ὅτι εἶναι ἄφθαρτη. Αὐτή εἶναι ἡ πεποίθησή μου. Διαφορετικά, τό σύμπαν θά
ἦταν πολύ ψυχρό καί χωρίς νόημα. Κι ἄν
τό σύμπαν δέν ἔχει νόημα, δέν ἔχει νόημα
καί ἡ ζωή μας. Πάντως, ξέρετε κάτι; Ἄν
δέν ὑπῆρχε ὁ θάνατος ἤ ἄν οἱ ἄνθρωποι
ζούσαμε χίλια χρόνια, δέν θά μᾶς ἀπασχολοῦσε καί πολύ ὁ Θεός. Ὁ θάνατος μᾶς
φέρνει πιό κοντά του».
ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ προβαλλόμενης
ἀθεΐας, ἡ ὁμολογία πίστεως ἀπό κορυφαίους ἐπιστήμονες, ὅπως ὁ καθηγητής
Ἀστροφυσικῆς κ. Μηνᾶς Καφάτος, πρώην
πρύτανις τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Καλλιφόρνιας, ἀποτελεῖ γεγονός παρήγορο καί
ἐλπιδοφόρο.
Γ. Δ. ΚΟΥΒΕΛΑΣ
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ΤΑ ΙΕΡΑ

σύμβολα
τοῦ Ἀρχιμ. Χρυσοστόμου Κ. Παπαθανασίου

Κ

ατ’ ἀρχάς, σύμβολο εἶναι το ὑλικὸ ἐκεῖνο ἀντικείμενο, τὸ ὁποῖο ἀντιπροσωπεύει κάτι τὸ νοερὸ καὶ πνευματικό.
Περιέχει συνεπῶς μία ἀλληγορία. Τὸ σύμβολο
εἶναι ἡ ἐξωτερικὴ ἐκδήλωση τοῦ πνευματικοῦ
στοιχείου, εἶναι τὸ ἐνδοκοσμικὸν πρὸς κατανόησιν τοῦ ὑπερβατικοῦ. Ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος
μὲ τὴν πεπερασμένη λογική του καὶ τὴν ἀδυναμία τῆς ἀνθρώπινης φύσεώς του δὲν μπορεῖ
νὰ προσεγγίσει τὰ ὑπὲρ νοῦν, τὰ τοῦ Θεοῦ,
χρησιμοποιεῖ σὐμβολα, ἱερὰ σύμβολα. Οἱ
πρῶτοι χριστιανοὶ καθιέρωσαν τὰ ἱερὰ σύμβολα καὶ δι’ αὐτῶν εἶχαν ἀναγωγή, μετάβαση
στὰ ἐπουράνια καὶ τὰ θεῖα. Μάλιστα, οἱ διωγμοὶ καθιστοῦσαν ἐπιτακτικότερη τὴν ἀνάγκη
ὑπάρξεως τῶν συμβόλων μεταξύ τῶν χριστιανῶν.
Ἔτσι, καθιερώθηκαν τὰ σύμβολα, ὅπως, ὁ
ΙΧΘΥΣ ποὺ συμβολίζει τὸν Χριστό, ὅπως σχηματίζεται μὲ τὰ ἀρχικὰ γράμματα, ἤτοι τὸ
Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Υἱὸς Σωτήρ.
Ἡ Ἄμπελος, ἐπίσης, συμβολίζει τὸν
Χριστὸ καὶ ἡμεῖς οἱ πιστοὶ συμβολιζόμεθα μὲ τὰ
κλήματα, ὅπως ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς εἶπε διδάσκτοντας τὸν σύνδεσμο καὶ τὴν ἑνότητα μαζί
Του (Ἰω. 15, 50).
Ἡ ἐλαία συμβολίζει τὴν εἰρήνη. Τὸ ἴδιο καὶ
ἡ περιστερά. Ὁ ταὼς δηλ. τὸ παγώνι, ἐπειδὴ
ἀνανεώνει τὰ πτερά του συμβολίζει τὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς. Ἡ ναῦς, δηλ. τὸ πλοῖον, συμβολίζει τὴν Ἐκκλησία. Ἡ ἄγκυρα τὴν ἐλπίδα,
ἡ διψῶσα ἔλαφος τὴν δίψα τῆς ψυχῆς γιὰ τὴν
λύτρωση καὶ τὴν ἀναζήτητση τοῦ Θεοῦ, ὁ
Ὀρφεὺς μὲ τὴ λύρα του συμβολίζει τὴν γλυκύτητα τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἁμνὸς τὸν
Χριστὸ ὡς τὸν Ἁμνὸν ποὺ θυσιάζεται γιὰ τὴν
σωτηρία τοῦ κόσμου. Τὸ Α καὶ τὸ Ω ἀναφέρον-
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ται στὴν αἰωνιότητα καὶ ἀϊδιότητα τοῦ Κυρίου
κατὰ τὴν Ἀποκάλυψιν ὅτι «Ἐγὼ εἰμι τὸ ἄλφα καὶ
τὸ ὠμέγα, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος, ὁ πρῶτος καὶ ὁ
ἔσχατος» (Ἀποκ. 22, 13).
Ἀλλά, τὸ κορυφαῖο σύμβολο τῆς ὀρθοδόξου
πίστεως εἶναι ὁ Σταυρός. Ὁ Σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ,
τὸ πανσεβάσμιον Ξύλον, τὸ ζωηρότερον ἔμβλημα
τῆς αἰωνίου ἀγάπης, ὁ Σταυρὸς ἡ ὡραιότης τῆς
Ἐκκλησίας, τῶν ἀγγέλων ἡ δόξα, ὁ στηριγμὸς τῶν
πιστῶν, ὡς λέγει ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος.
Αὐτά, συνεπῶς, τὰ ἱερὰ σύμβολα δὲν τὰ ἀτιμάζουμε, δὲν τὰ κρύβουμε, δὲν τὰ ὑποτιμᾶμε καὶ δὲν
τὰ θέτουμε «ὑπὸ τὸν μόδιον», στὴ γωνία, στὸ περιθώριο τῆς ζωῆς μας. Τὰ ἱερὰ σύμβολα κατέχουν
ὑψίστη θέση στὴ ζωή μας καὶ καλλιεργοῦν στὶς συνειδήσεις μας ὑψηλοὺς πόθους καὶ ἅγιες ἐπιθυμίες.
Άποτελοῦν ὁδηγοὺς στὴ ζωή μας. Τὴν ἀτομική,
οἰκογενειακή, ἐκπαιδευτική, κοινωνική. Καθίστανται σημεῖα τῆς ὕπαρξής μας καὶ τῆς ταυτότητάς
μας καὶ ἀποτελοῦν σημεῖα διδαχῆς.
Ἰδιαίτερα ἡ παρουσία τοῦ ἱεροῦ συμβόλου τοῦ
Σταυροῦ μαρτυρεῖ τὸν οὐσιαστικὸ σύνδεσμό μας
μὲ τὸν Λυτρωτὴ τοῦ κόσμου τὸν Χριστὸ καὶ τὴν
θεία Διδασκαλία Του.
Αὐτὰ ὅλα τὰ ἱερὰ σύμβολα τῆς Ἐκκλησίας
μας, ὀφείλουμε νὰ τὰ διαφυλάξουμε καὶ ἐν σιωπῇ
καὶ ἐν ὁμολογίᾳ νὰ ἀναλογιζόμεθα τὸ βαθύτερο
πνευματικό τους νόημα.
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Μιά μύχια προσευχή
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

ΑΠΟΗΧΟΙ

«Καί ἡ πιό ἀρχέγονη προσευχή
κάνει τόν ἄνθρωπο νά πλησιάζει τόν Δημιουργό»
Κ. Morrison, Πολιτικός ἐπιστήμων

Σ

έ ὅσους στέκονται νά τά παρατηρήσουν, μέ νηφαλιότητα καί σέ
κάποια λογική ἀπόσταση ἀπό τήν
καθημερινή βουή τῶν γεγονότων, μοιάζει ὅτι, τά σημεῖα τῶν καιρῶν ἔχουν
πολλά νά τούς ποῦν. Μιλοῦν γιά τό σημερινό φρόνημα τῶν Ἑλλήνων καί γιά
τήν ἔντεχνη καί συνεπῆ προσπάθεια
πού γίνεται ἀπό κάποιους σύγχρονους
ἀνθρώπους, πού ἀσχολοῦνται μέ τά
Γράμματα καί τήν Ἱστορία, νά ἀμφισβητηθοῦν, νά ὑποβαθμισθοῦν ἤ καί νά
ἀπαξιωθοῦν τελείως πολλά ἀπό τά
στοιχεῖα ἐκεῖνα πού, γιά αἰῶνες,
ὑπῆρξαν τό ἀνθεκτικό στημόνι τῆς
ἐθνικῆς μας ταυτότητας. Στοιχεῖα πού
ἀφοροῦν στήν ἱστορική μας διαδρομή,
στήν Πίστη καί στίς παραδόσεις μας.
Ὁ Ὀκτώβριος, ὁ μήνας πού, τό
1940, ἀπό τίς βουνοκορφές τῆς Πίνδου,
καταγράφηκαν στά ἀρχεῖα τῆς Παγκόσμιας Ἱστορίας, μέ ἀνεξίτηλο αἱμάτινο
μελάνι, τά στοιχεῖα τῆς ἑλληνικῆς ταυτότητας, ζητᾶ καί πάλι ἐπιτακτικά νά
ξαναθυμηθοῦν οἱ παλιοί καί νά μεταγγίσουν κάθε σταγόνα ἱερῆς καί ζωοδότρας μνήμης στούς νεώτερους. Σ’
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αὐτούς πού, σήμερα, ψάχνουν μέ λαχτάρα γιά πρότυπα, γιά ψυχικά στηρίγματα, γιά ὄνειρο καί νόημα ζωῆς, γιά
ταυτότητα καί αὐτοπεποίθηση.

***
Πιό συγκεκριμένα, εἶναι ὄλα
ἐκεῖνα πού, τότε, κατέθεταν ἀπό τά
μύχια τῆς ψυχῆς τους καί προσδιόριζαν,
σέ πάρα πολλά ἄρθρα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, πολλοί ἔξοχοι ἄνθρωποι τῆς Διανόησης, τῶν Γραμμάτων καί τῆς Τέχνης.
Μεταξύ αὐτῶν συγκαταλέγονται, γιά
παράδειγμα, οἱ ἀείμνηστοι Ἠλίας Βενέζης, Ἄγγελος Βλάχος, Ὀδυσσέας Ἐλύτης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος,
Σπύρος Μελᾶς, Παῦλος Παλαιολόγος,
Ἄγγελος Σικελιανός, Ἄγγελος Τερζάκης, καί Κωνσταντίνος Τσάτσος.
Σ’ αὐτό τό χρέος μας, πιστεύω ὅτι,
ἐντάσσεται καί ἡ ἐντολή νά ξαναθυμηθοῦμε, αὐτούσιο, ἕνα χαρακτηριστικό
ἀπόσπασμα ἀπό ἕνα κείμενο τοῦ Σικελιανοῦ, τοῦ «Ἄγγελου τῶν Γραμμάτων
μας», ὅπως ἔχει χαρακτηριστεῖ, στό
ὁποῖο καταγράφεται ἀνάγλυφος ἕνας
κοινός μυστικός ὅρκος πού ἕνωσε,
τότε, ὅλον τόν ἑλληνικό λαό. Προέρχε-
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ται ἀπό ἕνα ἄρθρο του πού δημοσιεύθηκε τήν 1η Νοεμβρίου τοῦ 1945, στό
περιοδικό «Νέα Ἑστία».
Τό κείμενο αὐτό, ὅπως ἀναφέρει
ὁ ἴδιος ὁ ποιητής, τό ἔγραψε ὅταν, στή
Φτέρη τοῦ Αἰγίου, ἔφτασε ἡ φοβερή
εἴδηση γιά τόν τορπιλισμό τῆς «Ἕλλης»,
τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς τῆς Μεγαλόχαρης
στήν Τῆνο. Ὁ Σικελιανός, διαισθανόμενος καί ἐκφράζοντας τά συναισθήματα
πού συγκλόνισαν τότε τίς καρδιές ὅλων,
ἔδωσε σ’ αὐτό τό κείμενο τόν τίτλο
«Μύχια προσευχή ὅλων τῶν Ἑλλήνων».
Λέει:
«Στή μυστικότατη, στήν ὑπερούσιαν αὐτήν ὥρα τῆς μετάστασης τῶν
πάντων πρός τίς σφαῖρες τοῦ ὑπέρτατου
ἁγνισμοῦ καί λυτρωμοῦ πού μᾶς προσφέρει ἡ Κοίμηση τῆς Χάρης της, ὁ Ἰταλός σά νἄθελε νά πλήξει μέ τό ἀκήρατό
της σῶμα καί τό σῶμα τῆς βαθιά συναγιασμένης τή στιγμή ἐκείνη Ἑλλάδας,
ξαφνικά χτυπάει στήν Τῆνο, δολοφονικά
καί καίρια, τό ἱερό ἀπό τήν ὥρα αὐτή
πολεμικό καράβι μας, τήν «Ἕλλη». Ἀργά
τ’ ἀπόγεμα μονάχα ἦρθε τό μήνυμα στή
Φτέρη. Ὁ ξωμάχος λαός πού τὄφερε, εἶχε
κιόλας πάνω στή μορφή του ὅλη τήν
προεικόνιση τοῦ ἀγώνα, πού ξεκίναε
τόσο δόλια ἀπό τά βάθη τοῦ Ἅδη νά προσβάλλει τίς κορφές τῆς λευτεριᾶς του
καί τῆς ζωῆς του. Ἀλλά στή μορφή του
ἀντιφεγγοῦσε κιόλας ἀπό τότε ἡ Ἀλβανία, ἀντιφεγγοῦσε ἡ κορυφαία του Νίκη.
Καί τεράστιο Σύμβολο, ἀμετάσειστο κι’
ἀπόρθητο, ἡ Κοιμημένη Παναγιά, μετουσιωμένη τώρα στόν ὑπέρτατο αὐτόν
ἀγώνα, ἀπ’ τήν Ἑλλάδα, ἀναστημένη
πιά, ἐβάδιζε μπροστά του, Ἀρχιστρατη-
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γοῦσα, ἀκοίμητή του Ὑπέρμαχη, ἀκατάβλητή του Ὁδηγήτρια.
Ὅταν τό ἴδιο βράδυ, ὡστόσο, ἀποτραβήχτηκα ἀπό τόν ξωμάχο λαό καί
γύρισα στό σπίτι μου, ἐμπῆκα στή μικρή
μου κάμαρα, πού πάνω ἀπό τό κρεβάτι
μου κρεμόταν μιά παλιά εἰκόνα τῆς Θεοτόκου - Ἑνωμένη στήν ψυχή μου ἄρρηκτα ἀπό τήν ὥρα αὐτή μέ τήν Ἑλλάδα –
κι ὅπως ὅταν εἴμουνα παιδί, κλειδώθηκα
καί προσευχήθηκα μπροστά της».

***
Ἀπό ὅσα ἀκολούθησαν κατά τήν
Ἐποποιῒα πού ἔγραψαν, ἐκεῖνες οἱ γενιές
στά βουνά τῆς Ἀλβανίας, εἶναι αὐταπόδεικτο πώς, μαζί μέ τόν Σικελιανό, γονάτισε, προσευχήθηκε καί ὁρκίστηκε,
τότε, στήν πληγωμένη Παναγιά, ἡ ψυχή
σύσσωμου τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ζητώντας τήν σκέπη καί βοήθειά Της.
Σήμερα, 77 χρόνια μετά, θά ἦταν
ἀληθινή εὐλογία ἄν, μιά ἀντίστοιχη
μύχια θερμή προσευχή καί εὐχή τῶν δοκιμαζόμενων, προβληματισμένων καί
σκυθρωπῶν Ἑλλήνων, θά μιλοῦσε καί
πάλι γιά ὁμοψυχία, γιά ἐθνικό φρόνημα, καί γιά μιά λυτρωτική ἀναγέννηση τῆς ἀγάπης πρός τήν π α τ ρ ί δ α
μας καί πρός ὅσα ἱερά καί ὅσια δόμησαν, διαχρονικά μέσα στούς αἰῶνες,
αὐτήν τήν σεπτή καί πολυσήμαντη
ἔννοια.
ΜΕΡΟΠΗ Ν.ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ
πάντα ἐπίκαιρος
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Σ

τόν ἐθνικό ζόφο πού
ζοῦμε, καταφυγή καί
ἀπαντοχή μας εἶναι τά ὅσα
ἔγραψαν καί εἶπαν οἱ μεγάλοι
τῆς Ἱστορίας μας καί τῆς Λογοτεχνίας μας. Ἀνάμεσά τους
πρωτεύουσα θέση κατέχει ὁ
ἐθνικός μας ποιητής Διονύσιος
Σολωμός. Φέτος, τόν Φεβρουάριο, συμπληρώθηκαν 160 χρόνια ἀπό τήν ἀναχώρησή του
ἐκ τοῦ κόσμου τούτου. Λίγοι
θυμήθηκαν τήν ἐπέτειο. Τόν
Σολωμό πρέπει ὅλοι οἱ Ἕλληνες
νά τόν θυμόμαστε καί νά διαβάσουμε ὅλο του τό ἔργο, ὄχι
μόνο νά ξέρουμε τίς δύο ἤ τίς
τέσσερις στροφές τοῦ Ἐθνικοῦ
μας Ὕμνου.
Οἱ ἐξουσιαστές ἐπιχειροῦν
νά ξεχάσουμε τήν Ἱστορία καί
τήν Παράδοσή μας καί ἐπιδιώκουν νά ἀραχνιάζουν στά
ράφια τῶν βιβλιοθηκῶν, ὡς
μουσειακό εἶδος τά ἔργα των:
Σολωμοῦ, Παπαδιαμάντη,
Μακρυγιάννη, Ἐγγονόπουλου,
Σεφέρη, Ἐλύτη. Ἐμεῖς, ἀντίθετα, πρέπει νά τούς μελετᾶμε, νά παίρνουμε δύναμη,
νά παραδειγματιζόμαστε καί
236

νά διδασκόμαστε ἀπό αὐτούς.
Τό ἔργο τοῦ Σολωμοῦ εἶναι,
ὅπως ἡ ψυχή του, γεμάτο ἀπό
Ὀρθοδοξία καί Πατρίδα. Αὐτά
τά τζιβαέρια μας ἐπιδιώκεται
νά καταστοῦν βορά στήν παγκοσμιοποίηση. Σ’ ἕνα στοχασμό
του ὁ Σολωμός γράφει: «Σ’
αὐτό (τό ποίημα, Ὕμνο στήν
Ἐλευθερία) θά ἐνσαρκωθεῖ τό
οὐσιαστικότερο καί ὑψηλότερο
περιεχόμενο τῆς ἀληθινῆς
ἀνθρώπινης φύσης, ἡ Πατρίδα
καί ἡ Πίστις».
Ο Μάντζαρος σημειώνει
πώς ὁ Σολωμός τροφοδοτεῖ
συνεχῶς τήν ψυχή του μέ τήν
ἀγάπη του στόν Θεό. Παραδομένη ἀπό ἀναμφισβήτητη
πηγή ἔχουμε καί μιά ρήση του,
πού μᾶς ἀποκαλύπτει πόσο
βαθιά ἦταν ἡ πίστη του: «Ἄν
δέν ὑπάρχει Θεός, τί ὑπάρχει
τότε;». Γιά τήν Πατρίδα εἶναι
γνωστό τό ἐπίγραμμά του:
«Κλεῖσε στήν ψυχή σου τήν
Ἑλλάδα καί θά αἰσθανθεῖς νά
λαχταρίζει μέσα σου κάθε
εἴδους μεγαλεῖο».
Σήμερα, πού οἱ κεκράχτες
τῆς παγκοσμιοποίησης ὡρύον-
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ται καί οἱ ταρτοῦφοι τοῦ ἐθνισμοῦ τους
ἐξυπηρετοῦν, ὁ Σολωμός εἶναι πάντα σύγχρονος καί ἐπίκαιρος. Δίνει τό μήνυμα καί
τό παράδειγμα ὅτι ἡ ἀγάπη πρός τόν Χριστό καί τήν Πατρίδα εἶναι τά ἐχέγγυα γιά
μιά ἀγάπη ὅλου τοῦ κόσμου ἔξω ἀπό κάθε
εἴδους ρατσισμό καί ἐκμετάλλευση τοῦ
ἀνθρώπου ἀπό τόν συνάνθρωπο. Μετά τόν
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ὁ Λίνος Πολίτης
σέ διάλεξή του στόν «Παρνασσό» εἶπε: «Ὁ
Σολωμός εἶναι μαζί ποιητής καί ἐθνικός
καί εὐρωπαῖος καί ἡ λάμψη του δέν μπορεῖ
παρά νά ἔχει τήν ἐπίδρασή της σέ μιάν
ἀναγγέννηση ποιητική καί πνευματική,
πού εἴτε τή βλέπουμε κιόλας εἴτε τήν προσμένουμε στήν μεταπολεμική Εὐρώπη».
Αὐτή ἡ πνευματική ἀναγέννηση, στά ἴχνη
τοῦ Σολωμοῦ, παραμένει ζητούμενη γιά
τήν Εὐρώπη.
Μαύρη καί ἀγεφύρωτη ἀπελπισία στίς

ἡμέρες μας. Ἡ ἴδια ἀπελπισία πού κάνει
τό ἕνα χέρι νά χτυπάει τό ἄλλο στόν ὕμνο
τοῦ Σολωμοῦ. Ο Ζήσιμος Λορεντζάτος, σ’
αὐτή τήν ἀπελπισία, μᾶς ζητάει νά κατανοήσουμε πώς ἐνῶ οἱ πρόγονοί μας κέρδισαν τήν ἐλευθερία τοῦ ὑπόδουλου, ἐμεῖς
δέν ἔχουμε κερδίσει ἀκόμη τήν ἐλευθερία
τοῦ ἐλεύθερου. Γι’ αὐτό ἀπελπιζόμαστε
καί πονᾶμε, ὡσότου νά μπορέσουμε νά
ἐλευθερωθοῦμε.

ΔΩΡΕΕΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ

1. Ἡ κ. Κασσάνδρα Ἀλεξάνδρου 3. Ὁ κ. Ἀπόστολος Χατζητόλιος
Θεσσαλονίκη, 50 €, εἰς μνήμην τῶν
Π. Ψυχικό, 40 €, εἰς μνήμην τῆς
παππούδων του Βασιλείου καί Εὐμητέρας τῆς Αἰκατερίνης
γενίας Παπούλια καί τοῦ θείου του
2. Ἡ κ. Μαρία Βλαχοπούλου ΖωΚλέαρχου Παπούλια.
γράφου, 30 €, εἰς μνήμην του συζύγου της Χαραλάμπους καί τῶν 4. Ἡ κ. Νίκη Σπανούδη, Ξυλόκαγονέων της Αγγέλου καί Χριστίστρο, 50 €, εἰς μνήμην τῆς θυγατένας.
ρας της Μαριάννας.
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VTIWQTIO8TM@W0FSW3ESWNIJ1ASTDNUSWJEWVPSWQPLRJT2W
UVFWVFWLLU VPW)+WVPWR(QRW.WLUPK222



Ua Y]MXL\WUa MR9]AS\]
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#:K`[X\W@_a Y^X]MVT^a `]D
^V\SJKZa [KXLT]Ma W^Ta `]Da \^F
IU8]Ma 2^AS]MHa ]6a ?Y]4]\a [>8]_
YX]VJSO[\aGYUa`QZa E Ea"aYXKF
OMY]MXLUZa!KQ__PZa([`^:%ZHaS^F
9<_aYX@`]Za`U_aSUL]_HaB:\V`UXPV[
`Qa `=Za BY\IUV[KZa `=Za `[S[V\LX^F
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C\W=ZaI\^W]\_<V[KZHaG_JSMV[a`N_
Y]S\`\WN_a `=Za SSQI]Za W^Ta `=Z
!`^ST^ZaW^TaYX]VJO[V[
a QaVMRCJX]_`^a`]Da :]_]Z
[>_^\a G_^YUVY^V`^a W^Ta GXLQa *
LXNL]X^a OQa Y]S[RNV]MR[a W^T
`]AZa[XR^_]AZEaUaY\O^_<`^`]H
S]\YU_Ha[>_^\a_Qa8QVKR[aYX]VKF
X\_@Za `N_a (^W[I]_T^_a W^Ta `N_

¥

Y[\X]_aW^TaIJ_aGY]WS[T[`^\aW^T
^7`QZa`=ZaON_^ZaW^Ta`QZaV`T^Z
R^ZaW^Ta;H`\a3SS]a58]MR[a_QaBLW^F
`^S[TKR[_aYX]VKX\_@ZaR[`^9^TF
_]_`[Za [0Za 2[S]YU_PV]_a *a [0Z
XN`P_Ea"aYUS[R]ZHaS]\YU_HaY]A
VNR[X^a G_^S^R9Q_[\a `Ua O_]Z
[>_^\a RU_]_a W^Ta RU_]_a YUS[R]Z
`\R=Za W^Ta BY[\INa Y\V`[AKa 9^OAF
`^`^a ;`\a `[S\W@Za ^6a O\W^Ta G:T^\
OQaOX\^R9[AV]M_aBYTa`@_a/S\W@_H
58KaGYUSM`]_a`N_aY[Y]TOPV\_a;`\
)a _TWPa OQa [>_^\a `[S\W@Za RJa `U
RJX]Za`@_aMRRQ8K_EEE
YUa `N_a V`\LRN_a ^7`N_a [>_^\
Y[X\``U_a_QaYX]VOJVKa;`\a)aW^F
`[AOM_V\Za `]Da O_]MZa [>_^\a RT^
W^Ta RU_Pa W^Ta ;`\a ]6^INY]`[a WX\F
`\WNaOQaO[KXPOHa&Za)``]YQO[\^H
&Za YX]I]VT^a W^Ta OQa Y^`^8O
GR[\STW`KZEa>R^\a9J9^\]ZaB_a`]AF
`]\ZHa;`\a`UaO_]ZaO$aGY^_`NVa&Z
[Za3_OXKY]Za[0Za`N_aCK_N_a`=Z
2^`XTI]ZaW^Ta;S]\aO$aG_`\SPCO]D_
;`\a ?a GL<_a ^7`UZa [>_^\a /YJX
9KR@_aW^TaV`\@_HaW^Ta;`\a]7IJF
Y]`[a)a2^`XTZaR^ZaI\J`X[:[aY^X]F
R]T]MZaW\_IA_]MZaGYUa`N_aBY]8N_
`@_aRPI\W@_aY]SJRK_E
IPHaYX]W[\RJ_]Ma_Qa.P`NVK
`QZa/Y]LX^CQZaV^ZaI\Qa`QaG_^LF
W^\]D_`^a I\^`QLR^`^Ha V%Za IPS@
W^`Qa`XUY]_aV^C=aW^TaGYUSM`]_
;`\a]6]VINY]`[aB:a/R@_a58[\aG_`TXF
XPV\_a *a BY\CAS^:\_Ha RY]X[4a _Q
`N_aI\^`MY<VPaBS[MOJXKZaW^Ta_Q
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G_^Y`A:Pa `QZa GYU[\Za `]MEa _
I\^CK_=a YXUZa `N_a Y]X[T^_a Y]A
GW]S]MO]DR[_a GYUa `N_a V`\LRN_
`^A`P_HaIA_^`^\a_Qa/Y]9QSPa`N_
Y^X^T`PVT_a`]MEa-a`M8U_aY^X^TF
`PVTZa`]MaIJ_aYXUW[\`^\a_QaIPR\F
]MXLNVPa]6^_INY]`[aY^X[:NLPV\_
[0Za9QX]Za`]MHaGC]Da`UaOJR^a[>_^\
6V`]X\W@ZaW^TaBO_\W@Za`]\]D`]_H
V`[a_QaBY\9QSSPa`N_aW^`$aBS[MF
OJX^_a L_<RP_a W^Ta VM_[TIPV\_
5LWX\V\_a*aGYUXX\\_a`@_aI\^`^LF
RQ`K_E
 QPNQUNJUWBQPWVPW>G>LMT
";W:5+;W,;9W#775&)9
VTDWW$??W6UQUHASNVUSVMSTI
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Ἡ 28η Ὀκτωβρίου εἶναι ἡ δεύτερη μεγάλη ἐθνική μας ἐπέτειος, καί γιορτάζεται κάθε χρόνο, ὅπως τῆς πρέπει.
Τιμοῦμε τό ΟΧΙ, πού ἔγινε πράξη στά
βουνά τῆς Πίνδου. Δέν ἦταν οὐρανοκατέβατο. Εἶχε βαθιές ρίζες, ἀπό μακριά ἐρχόταν. Ὡς «ἀμύνεσθαι περί πάτρης» ἀπ’
τά χρόνια τοῦ Ὁμήρου. Καί ὕστερα ὡς
Μαραθώνας, ὡς Θερμοπύλες, ὡς Σαλαμίνα, ὡς Βυζάντιο, ὡς ’21. Εἶναι πάντα
ἴδιο τό ΟΧΙ ἀπέναντι στή βία, στή δύναμη, στή λογική τοῦ θανάτου. Παντόχρονα ὅμως, εἶναι κι ἕνα μεγάλο ΝΑΙ,
ἀπέναντι στήν εἰρήνη, στήν ἐλευθερία,
στήν ἴδια τή ζωή. Κάθε ἑορτασμός δέν

³ ¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

240

πρέπει νά ’χει μόνο πανηγυρικούς λόγους ἤ γραφτά πού δημοσιεύονται σ’
ἐφημερίδες καί περιοδικά.
Θά πρέπει νά σταθοῦμε στά ΟΧΙ καί
στά ΝΑΙ τοῦ σήμερα, ἀντλώντας νοήματα ἀπ’ τό ἔπος τοῦ Σαράντα. Ἰδιαίτερα, πρέπει νά βοηθοῦν οἱ νέοι μας, πού
εἶναι ἡ ζωντανή ἐλπίδα τοῦ αὔριο. Ζοῦμε
στούς κόλπους τῆς Εὐρώπης, πού τή
λέμε Ἑνωμένη καί πού θέλουμε νά ’ναι
μιά μεγάλη πατρίδα. Αὐτό, ὅμως, δέν
πρέπει νά μᾶς ἀποκόψει ἀπ’ τίς ρίζες
μας οὔτε νά μᾶς ἀλλάξει τά «πιστεύω»
μας καί τίς ἀξίες μας πού μᾶς κράτησαν
αἰῶνες ὄρθιους.

¥

Σήμερα, πού οἱ καιροί μας εἶναι γκρίζοι -καί δέν εἶναι μενετοί- πρέπει νά
ὑψώσουμε τά δικά μας ΟΧΙ. Καί νά
λέμε: ΟΧΙ στά ὅποια καταπιεστικά καθεστώτα, πού συνθλίβουν τήν ἀνθρώπινη ὕπαρξη. ΟΧΙ σ’ ὅσους ἔχουν
κατακτητικές διαθέσεις. ΟΧΙ στούς
οἱουσδήποτε φανατισμούς. ΟΧΙ στήν
ἀλαζονεία τῶν δυνατῶν. ΟΧΙ στούς πολέμους. ΟΧΙ στόν ἰδιότυπο φανατισμό
πού μπαίνει στό σπίτι μας μέ τήν παραπληροφόρηση, τή διαστρέβλωση τῆς
πραγματικότητας, τήν ἀπόκρυψη τῆς
ἀλήθειας καί τήν ἐπιβολή τῆς ψεύτικης
εἰκόνας τῆς ζωῆς. ΟΧΙ σέ ὅσους θέλουν
νά πλήξουν τή γλῶσσα μας, ν’ ἀποδομήσουν τήν ἱστορία μας, νά διαβρώσουν
τή νεολαία μας μέ τούς σατανικούς τους
τρόπους.
Καί ἀπέναντι σ’ αὐτά τά ΟΧΙ νά
ὑψώσουμε τά δικά μας ΝΑΙ. Λέγοντας:
ΝΑΙ στήν ἀξιοπρέπεια, πού κάνει τόν
ἄνθρωπο «χαρίεντα». ΝΑΙ στήν ἀλληλεγγύη πού ἐξανθρωπίζει. ΝΑΙ στή δικαιοσύνη, πού χαριτώνει τόν ἄνθρωπο.
ΝΑΙ στήν πίστη, πώς ὁ καιρός τῆς
ἠθικῆς κρίσης καί τῆς οἰκονομικῆς παρακμῆς θά περάσει. ΝΑΙ στήν ἐλπίδα,
πώς οἱ ὀμιχλώδεις καιροί θά εἶναι μιά
παρένθεση καί πώς θά βροῦμε τό δρόμο
γιά ὕψη οὐρανοφόρα. ΝΑΙ στή δημοκρατία, πού θέλει ἰσότητα καί ἰσονομία. ΝΑΙ
στήν ἐλευθερία, τό ὕψιστο ἀγαθό, γιά τό
ὁποῖο ἀγωνίστηκαν καί οἱ ἡρωϊκοί ἀγωνιστές τοῦ Σαράντα καί εἶπαν ΟΧΙ στό
φασισμό.
Ἄς μή μείνει ἡ ἐπέτειος τοῦ ΟΧΙ

³ ¥
241

γιορτή καί ἀργία μέ λόγια πτερόεντα. Ἄς
γίνει ἐρέθισμα καί ἀφορμή στούς νέους
μας νά μάθουν γιατί πολέμησαν οἱ
παπποῦδες τους καί οἱ γιαγιάδες τους. Ἄς
ἐμβαθύνουν στίς σελίδες τῆς μακραίωνης καί μαιανδρικῆς μας ἱστορίας, γιά
νά μάθουν πώς ἡ γενιά τοῦ ΟΧΙ ἔγινε κήρυκας τοῦ Ἥλιου τοῦ νοητοῦ τῆς Δικαιοσύνης καί πώς οἱ γενναῖοι τοῦ ΟΧΙ καί
τῆς Ἀντίστασης κατά τῶν κατακτητῶν
ἦσαν «οἱ τά δίκαια πράξαντες».
Μόνο ἔτσι, ἡ ἐπέτειος καί ἡ κάθε ἐπέτειος, ἔχουν σημασία καί ἀξία.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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ΕΜΒΟΛΙΑ & ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ
Τοῦ Ἀθανασίου Β. Ἀβραμίδη, Καρδιολόγου,
Ἀν. Καθ. Παθολογίας
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

ΗΤΑΝ εὔλογο νά διερωτᾶται κανείς: «Ποιός
ὁ λόγος, ἐνῶ μπαίναμε πρός τό καλοκαίρι, νά
ἐμφανισθεῖ σειρά ἄρθρων στά ἔντυπα Μ.Μ.Ε.,
ἀλλά καί στά τηλεοπτικά μέσα ἐπικοινωνίας
«γιά τά ἐμβόλια καί τούς ἐμβολιασμούς»!
Μελετώντας, ὅμως, τά δημοσιεύματα ἀντιλαμβάνεται κανείς τήν σοβαρότητα καί τήν
βαρύτητα τοῦ ὑπάρχοντος θέματος, καί μάλιστα διεθνῶς. Ἐπειδή «ἡ ἔλλειψη ἐμπιστοσύνης
τοῦ κοινοῦ πρός τά ἐμβόλια ἔχει ἀναχθεῖ σέ
σημαντικό ὑγειονομικό ζήτημα παγκοσμίως».
«Ἐμβολιαστεῖτε τώρα κατά τῆς γρίππης.
Τή συστήνουν οἱ εἰδικοί γιατροί», μᾶς εἰδοποιεῖ
στίς 4 Δεκεμβρίου 2016 ἡ ἔγκριτη ὑγειονομική
συντάκτης κα Πέννυ Μπουλούτζα τῆς «Καθημερινῆς».
Στίς 23 Μαΐου 2017, ἡ ἰδία μᾶς ἐνημερώνει
γιά τήν: «Ἄρνηση ἐμβολιασμοῦ μόνο μέ δήλωση
γονέα» καί ὅτι: «Τό ὑπογεγραμμένο ἔντυπο
θά καταχωρεῖται στό βιβλιάριο ὑγείας τοῦ
παιδιοῦ, καθώς καί στόν ἠλεκτρονικό φάκελο
ὑγείας».
Πρός αὐτά προσανατολίζεται καί ὁ ὑπουργός Ὑγείας Ἀνδρέας Ξάνθος γιά τήν ἀντιμετώπιση τῆς τάσης «σκεπτικισμοῦ» ἔναντι τῶν
ἐμβολίων «πού ἔχει ἀρχίσει δειλά δειλά νά
καταγράφεται καί στή χώρα μας ἀπό ἀρκετούς
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γονεῖς». Ἀλλα καί «διότι τό θέμα τοῦ ἀντιεμβολιαστικοῦ κινήματος ἔχει ἀρχίσει νά λαμβάνει
διαστάσεις...».
Τήν ἴδια ἡμέρα ἡ κα Λίνα Γιαννάρου στό
«Σχόλιό» της στήν «Καθημερινή», ἀνέφερε ὅτι:
«Στήν Ἰταλία ψηφίσθηκε νόμος πού καθιστᾶ
ὑποχρεωτικά τόν ἐμβολιασμό τῶν παιδιῶν ἕως
6 ἐτῶν». Οἱ γονεῖς δέ πού δέν ἐμβολιάζουν τά
παιδιά τους «κινδυνεύουν μέ πρόστιμο ἕως
7.000 εὐρώ». Καί μέ παραπομπή στή δικαιοσύνη
«γιά νά ἐξεταστεῖ καί ἡ ἀναστολή τῆς γονικῆς
μέριμνας...».
Στίς 27 Μαΐου 2017, «Ἡ Καθημερινή» ἀναφερόταν σέ «Αὐστηρό νόμο γιά ἐμβολιασμούς
στή Γερμανία», ὁ ὁποῖος «θά ἐτίθετο σέ ἰσχύ
ἀπό τήν 1η Ἰουνίου». Μέ τόν ὁποῖο τά νηπιαγωγεῖα θά εἶναι ἀναγκασμένα «νά ἐνημερώνουν
τίς ἀρχές», στήν περίπτωση πού «οἱ γονεῖς δέν
τούς δώσουν ἐπαρκῆ στοιχεῖα ὅτι ἔχουν ἐνημερωθεῖ ἀπό τόν παιδίατρό τους γιά τόν ἐμβολιασμό τῶν παιδιῶν τους». Οἱ γονεῖς δέ πού
«ἀρνοῦνται νά ἐνημερωθοῦν» γιά τόν ἐμβολιασμό, «κινδυνεύουν νά τιμωρηθοῦν μέ πρόστιμο
ἕως καί 2.500 εὐρώ».
Ἡ ἀναγκαιότητα τῶν ἐμβολιασμῶν
Τά ὅσα ἔγιναν γνωστά δέν ἀφήνουν καμμία
ἀμφιβολία γιά τήν ἀναγκαιότητα τῶν ἐμβολίων.
Ἀρκεῖ καί μόνον νά ἀναλογισθεῖ κανείς ὅτι, «οἱ
παιδικές ἀσθένειες σκοτώνουν σήμερα λιγότερα
παιδιά ἀπό ὅ,τι σέ κάθε ἄλλη περίοδο τῆς
Ἱστορίας, ἀποτρέποντας σέ ἐτήσια βάση 2-3
ἑκατομμύρια θανάτους ἀπό διφθερίτιδα, τέτανο,
κοκκίτη καί ἰλαρά.
Ἀπεναντίας, «ἡ μείωση τοῦ ποσοστοῦ ἐμβολιαζομένων παιδιῶν προκάλεσε ἐπιδημία
ἰλαρᾶς, μέ περισσότερα ἀπό 2.000 κρούσματα
«μέχρι στιγμῆς φέτος». Ἀριθμός, περίπου, δεκαπλάσιος σέ σύγκριση μέ τό 2015» («Καθημερινή», 27 Μαΐου 2017).
Καί νά σημειωθεῖ ὅτι ἡ ἱλαρά, ἡ ὁποία μπορεῖ νά προκαλέσει τύφλωση καί ἐγκεφαλίτιδα,
διπλασιάσθηκε τούς δύο πρώτους μῆνες τοῦ
2017 σέ δέκα Εὐρωπαϊκές χῶρες, σέ σύγκριση
μέ τήν ἴδια περίοδο πέρυσι («Καθημερινή», 27
Μαΐου 2017).
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Ἡ πολεμική ἐναντίον τῶν ἐμβολίων
Εἶναι γνωστές οἱ ἐπιφυλάξεις γιά τούς ἐμβολιασμούς. Δέν ἀντέχουν ὅμως στήν ἀντικειμενική
ἐπιστημονική κριτική. Ὑπάρχουν δέ καί κάποιοι
«ἰατροί καί μή ἰατροί» οἱ ὁποῖοι «πολεμοῦν τά
ἐμβόλια». Πασίγνωστη, ἄλλωστε καί ἡ πολεμική τῆς
«ὁμοιοπαθητικῆς» ἐναντίον τῶν ἐμβολίων, ὡς διδαχθέντες περί αὐτῶν ἀπό τόν Samuel Hahneman
συγγραφέα τοῦ βιβλίου «Organon der Rationallen
Heilkunde» τό 1810 μέ τούς 291 «ἀφορισμούς» του.
(Μετάφραση στήν ἑλληνική: Γεώργιος Παπαφιλίππου τό 1989: «Σαμουήλ Χάνεμαν. ΟΡΓΑΝΟΝ τῆς
Θεραπευτικῆς Τέχνης» Ἐκδ. «Πύρινος Κόσμος. Ὁμοιοπαθητική Ἰατρική»).
Ὁ Χάνεμαν ἀναφέρεται ὡς «Ὁ Πρῶτος καί Πατέρας τῆς Ὁμοιοπαθητικῆς» μέ δεύτερον τόν ἰατρό
T. Kent, «τόν φιλόσοφο τῆς ὁμοιοπαθητικῆς». Τρίτος,
δέ ὁ κ. Γεώργιος Βυθούλας, ὡς «ὁ θεμελιωτής τῆς
ὁμοιοπαθητικῆς» στήν Ἑλλάδα.
Α. Ὁ «πρῶτος νόμος» τοῦ Χάνεμαν περί τῶν
«ὁμοίων», ἐκ τοῦ ὁποίου καί ἡ θεραπευτική του
ὀνομάσθηκε «ὁμοιοπαθητική», θεωρήθηκε ἀπό τόν
ἴδιο ὡς: «ὁ αἰώνιος φυσικός νόμος θεραπείας, τόν
ὁποῖο κανείς ἄλλος πρίν ἀπ’ αὐτόν δέν πρόσεξε».
Ὅταν, ὅμως, ἦρθε ἡ ὥρα, Ἐκεῖνος (δηλαδή, Ὁ Δημιουργός), ἐπέτρεψε νά ἐφευρεθεῖ ἡ ὁμοιοπαθητική,
ὡς ἡ μόνη σωστή θεραπευτική, (κατά τούς «ἀφορισμούς» τοῦ 17 καί 62). Καί ἔτσι (ὅπως συμπληρώνει),
«μπόρεσε ὁ Θεός νά παρουσιάσει τή σοφία του
ὕστερα ἀπό αἰῶνες». Δηλαδή, ἀποκαλύπτοντάς την
προσωπικῶς σ’ αὐτόν, ἀποκλειστικῶς.
«Ἐπρόκειο, ὅμως, περί αὐταπάτης τοῦ Χάνεμαν»,
ὅπως διαβεβαιώνει καί ὁ καθηγητής τῆς Πειραματικῆς Φαρμακολογίας –καί καθηγητής μου– Γεώργιος
Ἰωακείμογλου, παγκοσμίως τιμώμενος γιά τό ἐρευνητικό του ἔργο.
Β. Ὁ κ. Γ. Βυθούλκας δέν εἶναι ἰατρός, ὅπως δήλωσε στήν ‘Eλευθεροτυπία στίς 15/12/1996: «Φοίτησε
στό Μικρό Πολυτεχνεῖο, ἀλλά δέν τελείωσε τίς
σπουδές του, καί δέν πῆρε τό πτυχίο. Στήν Νότια
Ἀφρική δούλεψε σέ μιά Ἑταιρεία Ὕδρευσης. Ἐκεῖ
ἔμαθε τήν «ὁμοιοπαθητική», καί μετά συνέχισε στίς
Ἰνδίες.
Ἑπομένως, τό γεγονός εἶναι ὅτι ὁ κ. Γ. Βυθούλκας
δέν ἐσπούδασε τήν Ἰατρική Ἐπιστήμη. Συνεπῶς,
δέν εἶναι ἐπιστήμων Ἰατρός! Γίνεται, ὅμως, «κήνσορας» ἐναντίον τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἰατρικῆς, ὅπως
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διαπιστώνει κανείς στά βιβλία του.
Προσπαθώντας μέ τό «Ἡ Νέα Διάσταση
στήν Ἰατρική», νά ἀποδείξει ὅτι: «Ἡ
καθιερωμένη ἐπιστημονική ἰατρική ἀπέτυχε στήν ἀποστολή της καί εἶναι ἡ
κατ’ ἐξοχήν ὑπεύθυνη γιά τόν ἐκφυλισμό
τοῦ ἀνθρώπου σέ ὁλόκληρο σχεδόν τόν
πλανήτη»!
Γίνεται καί «νοσολόγος», ἐνῶ ὁ μή
σπουδάσας τήν Ἰατρική Ἐπιστήμη δέν
εἶναι σέ θέση νά προσεγγίσει τά χρόνια
νοσήματα! Καί γράφει: «Οἱ ἰδέες πού
προτείνω ἀποτελοῦν τό καταστάλαγμα
μιᾶς ἐμπειρίας 30 χρόνων ἀπό παρατηρήσεις ἀσθενῶν, τῶν ὁποίων ὁ ἀριθμός ξεπερνᾶ τίς 100.000 περιπτώσεων»!
Προφανές, ἑπομένως, ὄτι «πρόκειται
γιά μιά ἀποκάλυψη τεράστιας ἀντιποίησης τῆς ἰατρικῆς ἀποστολῆς»!
Γ. Στό βιβλίο του: «Ἡ Ἐπιστήμη τῆς
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗΣ», στή σελίδα 125
γράφει γιά τά ἐμβόλια: «Ὁ ἐμβολιασμός
διαταράσσει βαθιά τήν ὑγεία τοῦ
ἀνθρώπου. Ὁποτεδήποτε γίνεται ἕνα
ἐμβόλιο, ὑπάρχει ἡ τάση νά ἀλλάξει ἡ
ἡλεκτρομαγνηστική δονητκή συχνότητα...». Στή σελίδα δέ 129 προσθέτει:
«Ἔτσι λοιπόν, ἀκόμη καί κάτι τόσο συχνό ὅπως ὁ ἐμβολιασμός... μπορεῖ νά
εἶναι ἕνας σημαντικός παράγοντας
στήν ἐκφύλιση τῆς ὑγείας τοῦ πληθυσμοῦ μας».
Ὁ κ. Γ. Βυλούλκας ἀσπάζεται τούς
«ἀφορισμούς» τοῦ Χάνεμαν. Παραμένουν
δέ ὡς «δόγματα» καί «πίστη» ἀπαρασάλευτη ὅλων τῶν «ὁμοιοπαθητικῶν»!
Δ. Ἡ εἰκόνα τῆς κινητικότητας στίς
χῶρες τῆς Εὐρώπης, ἀντανακλᾶ τίς γενικότερες ἀνησυχίες. Ὀργανώνονται δέ
κατά τρόπο πού ἀποδεικνύει ὅτι λαμβάνονται σοβαρές ἀποφάσεις γιά ὁλοκληρωτική ἀντιμετώπιση τῶν κοινῶν
προβλημάτων μέ τούς ἐμβολιασμούς.
Ἀκριβῶς δέ γιά τούς λόγους αὐτούς,
ἐκφράζεται ἡ ἐλπίδα καί μέ τήν εὐχή
νά πετύχουν!!!
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«Ὅταν κάποιος συμμετέχει σέ ἀγῶνες,
δέν παίρνει στεφάνι,
ἄν δέν ἀγωνιστεῖ μέ νόμιμο τρόπο»

άρα πολλοί, νομίζω, ἔχουν
ὑπόψη τους μιά παλιότερη
ἀρχή ἀπό τό χῶρο τοῦ ποδοσφαίρου: «Μήν πετᾶτε τή μπάλα στήν
ἐξέδρα!».
Ὅταν μιά ὁμάδα κερδίζει, καί τό
σκόρ εἶναι ἀκόμα ρευστό, δηλαδή
εἶναι πολύ πιθανό νά ἀνατραπεῖ, καταφεύγει στά κόλπα τοῦ παγώματος
τοῦ παιχνιδιοῦ καί τῶν καθυστερήσεων. Πολύ συνηθισμένο ἦταν –τότε,
μάλιστα, πού δέν ὑπῆρχαν πολλές
μπάλες– νά πετᾶνε οἱ παῖχτες τῆς νικήτριας ὁμάδας τή μπάλα τοῦ ἀγῶνα
στήν ἐξέδρα. Μέχρι νά ἐπιστρέψουν
οἱ φίλαθλοι τή μπάλα πάλι στό γήπεδο
(κάποιες φορές δέν τήν ἐπέστρεφαν
ποτέ), εἶχε προχωρήσει ὁ χρόνος. Μά
καί εἶχε καταρρακωθεῖ τό ἠθικό καί
τά νεῦρα τῶν ἀντιπάλων. Κάπως ἔτσι
«κλείδωνε» τό σκόρ, καί οἱ νικημένοι
ἀποσύρονταν ἐξουθενωμένοι.
Βέβαια, τώρα πιά ἔχουν ἀλλάξει
πάρα πολλά στά δεδομένα καί στούς
κανονισμούς τῶν ποδοσφαιρικῶν
ἀγώνων. Καί μπάλες ὑπάρχουν καί οἱ
καθυστερήσεις προσυπολογίζονται
ἐπακριβῶς, κλπ. Ἔτσι, ἐλαχιστοποιοῦνται τά περιθώρια γιά ἀντιαθλητικό ποδόσφαιρο.
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(Β΄ Τιμοθέου 2, 5)

Ἡ παλιά προτροπή: «Μήν πετᾶτε
τή μπάλα στήν ἐξέδρα!» ἐπανέρχεται
στή μνήμη μας, σέ γεγονότα μέ φτηνές καί ἀνεύθυνες κινήσεις, ὅταν βλέπουμε ἀδικαιολόγητες χρονοτριβές
καί προσποιητές καθυστερήσεις στίς
ὑποθέσεις τῆς ζωῆς. Ἀφοῦ ἔτσι «χάνει» «ὁ ἀγῶνας», καί «τό σκόρ» δέν
μπορεῖ νά θεωρηθεῖ δίκαιο καί ἀντιπροσωπευτικό. Εἶναι ἐντελῶς ἀνώφελα τέτοια παιχνιδίσματα σέ σοβαρά
θέματα. Καί θά πρέπει κάποτε νά σοβαρευόμαστε...
Πολύ ρευστά εἶναι τά πράγματα
στόν περίγυρό μας – ξέρουμε ὅλοι
τόσα καί τόσα. Πάρα πολλά δεδομένα
μεταβάλλονται. Καί ὑπάρχουν διάφοροι πού θέλουν νά ἐπιβάλλουν τό δικό
τους ρυθμό «στόν ἀγῶνα» καί νά
ἀλλοιώνουν «τό σκόρ». Κατεβάζουν
τό ἐπίπεδο «τοῦ ἀγώνα», μέ ἐπιβαρυντικές καθυστερήσεις, μέ τό νά «πετοῦν τή μπάλα στήν κερκίδα». Καί
εἶναι –δυστυχῶς– πικρή ἀλήθεια πώς
ἡ «κερκίδα» δέν συνεργάζεται, ἀφοῦ
τίς περισσότερες φορές ὁ ὄχλος δέν
ξέρει τί θέλει. Σπάνια συμπονᾶνε τήν
ὀμορφιά τοῦ ἀγώνα καί τό ἀντικειμενικό ἀποτέλεσμα. Παρεμβάλλονται
βλέψεις, σκοπιμότητες, φιλοδοξίες,
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συμφέροντα, καί ἔτσι ἀρχίζουν τά κόλπα καί οἱ κομπίνες.
«Ποδοσφαιροποιεῖται», τότε,
στήν κυριολεξία ἡ κοινωνία
καί ἡ ζωή.
Τό ἀποτέλεσμα ἑνός ποδοσφαιρικοῦ ἀγώνα κρίνεται
ἀπό τά γκολ πού πέτυχαν οἱ
ὁμάδες. Γκόλ (goal) σημαίνει
στά Ἀγγλικά: σκοπός-στόχος.
Θεωρῶ δέ πώς ὅλους πρέπει
νά μᾶς ἐνδιαφέρουν οἱ στόχοι.
Τώρα τελευταία ἀκοῦμε
μόνο γιά οἰκονομικούς στόχους, καθώς κορυφώνεται ἡ
περιδίνηση τῆς οἰκονομικῆς
κρίσης. Ὅμως, ἡ ὁλοκληρωμένη θέαση τῆς ζωῆς ἀπαιτεῖ
-πάνω ἀπ’ ὅλα- πνευματικούς
στόχους. Πού συνοψίζονται
μέ τόν ὅρο: «Πνευματική ἐν
Χριστῷ ζωή». Καί ἐμπερικλείει κυρίως τίς ἀρετές τῆς
Ταπείνωσης, τῆς Ὑπομονῆς,
τῆς Ἀνθρωπιᾶς, τῆς Ἀγάπης.
Στοιχεῖα πού πρέπει νά «λάβουν σάρκα καί ὀστά» γιά νά
πραγματοποιηθεῖ καί νά ἐπιτευχθεῖ ὁ Στόχος-Σκοπός τῆς
ζωῆς μας.
Εἶναι ἀνοησία καί παγίδα νά καθυστεροῦμε τήν
Οὐρανόδρομη πορεία μέ
στραβοκλωτσίματα τῆς μπάλας πρός τήν κερκίδα. Οἱ καθυστερήσεις αὐτές μπορεῖ νά
εἶναι προσωπικές: νωθρό-

τητα, ἀναποφασιστικότητα, ἀμέλεια, ἐπιπόλαιη καί ἀπατηλή αἴσθηση τοῦ χρέους μας
κ.λπ., εἴτε νά ὀφείλονται σέ ἐξωτερικούς παράγοντες: παραπλανήσεις τοῦ Διαβόλου,
ἐπηρεασμός καί ἐπίδραση τοῦ κοσμικοῦ φρονήματος, τερτίπια διαφόρων ἐπιτηδείων
κ.λπ.
Ἔτσι, χρειάζεται ὁπωσδήποτε νά συνοδεύουμε τήν πίστη μας καί τίς ἀγαθές προθέσεις μας, μέ σαφή ἐπικέντρωση σέ ξεκάθαρους στόχους, μέ τήν ἀγωνιστικότητά μας
καί μέ τήν ξάγρυπνη συνείδηση. Γιά νά μήν
ἐκπέσουμε καί καταντήσουμε σέ τεχνάσματα
καί παιχνιδίσματα πού καθυστεροῦν καί –
ἐν τέλει– καταβαραθρώνουν τήν ἐν Χριστῷ
πορείᾳ μας. Ἀφοῦ τό ἀποτέλεσμα τοῦ ἀγώνα
μας θά κριθεῖ ἀπό τήν ἐπίτευξη τοῦ κεντρικοῦ καί θεμελιακοῦ Σκοποῦ μας (goal), πού
εἶναι νά φτάσουμε πανέτοιμοι καί συνεπεῖς
κοντά στόν Χριστό, βαδίζοντας τό δρόμο πού
Ἐκεῖνος κατέδειξε καί βάδισε, μέ ὁδοδείκτη
μας τό Εὐαγγέλιο.
ΑΡΧΙΜ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Γ. ΛΙΧΑΣ
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νάμεσα στίς πολλές εἰδήσεις
πού μᾶς ἐκπλήσσουν εἶναι
ἡ πρόσφατη σχετικά μέ τήν
ἀνάπτυξη νέων μαγαζιῶν «Play» τοῦ
ΟΠΑΠ, ἡ ὁποία θά φέρει τά τυχερά
παιγνίδια σέ κάθε γειτονιά. Ἡ
εἴδηση ἀνησύχησε κάθε πολίτη πού
ἐνδιαφέρεται γιά τήν νεολαία (18-25
ἐτῶν), ἐφ’ ὅσον τό τυχερό παιχνίδι
«φρουτάκια» κρύβει τρομερούς κινδύνους, διότι εἶναι μιά μορφή ἐξάρτησης, ὅπως ὁ τζόγος. Σπουδαῖες
προσωπικότητες ἀπό τόν ἐκκλησιαστικό καί ἐπιστημονικό κόσμο κατεδίκασαν αὐτή τήν ἐνέργεια.
Εὐσεβεῖς μητροπολίτες ἐξέφρασαν
τούς φόβους καί τήν ἀγωνία τους
γιά τήν προστασία τῆς νέας γενεᾶς.
Τά τυχερά παιχνίδια καί οἱ χῶροι
ὅπου παίζονται ἀναγκάζουν πολλούς νά χάνουν τά χρήματά τους,
νά βρίζουν, νά μαλώνουν μέ τούς
ἄλλους καί νά κάνουν κακό στήν
οἰκογένειά τους.
Μελέτες ψυχολόγων ἀναφέρουν
πώς τά «φρουτάκια» εἶναι τρεῖς
φορές πιό ἐθιστικό παιχνίδι ἀπό
ὅλα τά ἄλλα καί μοιάζει μέ τό
«κράκ» καί τήν «κοκαΐνη». Ἡ κακή
αὐτή συνήθεια ἀπειλεῖ κυρίως τίς
εὐαίσθητες κοινωνικές ὁμάδες, τούς
νέους καί ἄτομα χαμηλοῦ οἰκονομι-

κοῦ καί μορφωτικοῦ ἐπιπέδου.
Πρόσφατη στατιστική στίς Ἡνωμένες Πολιτεῖες τῆς Ἀμερικῆς (Η.Π.Α.)
δείχνει ὅτι τό 25 % τῶν νέων, πού
παίζουν «φρουτάκια» ἔχουν τάση
αὐτοκτονίας, τό 21,5% ἔχει ἤδη
κάνει ἀπόπειρα αὐτοκτονίας καί τό
25% ἔχουν βαριά κατάθλιψη.
Οἱ γονεῖς πρέπει νά ξυπνήσουν
καί νά προστατεύσουν τά παιδιά
τους καί τά ἐγγόνια τους ἀπό
αὐτόν τόν ὕπουλο ἐχθρό πού ἐλοχεύει τήν νέα γενεά.
Εἶναι καιρός τά παιδιά μας νά
μάθουν νά κάνουν σωστή χρήση
τοῦ ἐλεύθερου χρόνου τους ἀλλά
καί τῆς ἐλευθερίας τους διότι
«πάντα μοι ἔξεστι ἀλλ’ οὐ πάντα
συμφέρει».
Ἰδιαίτερα, εἶναι ἀνάγκη νά ἐμπνεύσουμε στά παιδιά μας τήν
ὑπευθυνότητα γιά τήν ζωή τους
καί ἰδιαίτερη προσοχή χρειάζεται
στήν πρώτη φορά, πού μπορεῖ νά
εἶναι μοιραία. Ἐπίσης, χρειάζεται
προσοχή στίς κακές παρέες καί
στήν ὑπερβολική ἐμπιστοσύνη στόν
ἑαυτό τους, ὅτι εἶναι δυνατοί καί
δέν θά ἐπηρεαστοῦν, διότι «ὁ δοκῶν
ἐστάναι βλεπέτω, μή πέση».

Μία ἀνησυχητική εἴδηση
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ὑποσχέσεις
έ φειδώ καί ὄχι χωρίς μέτρο καί κυρίως χωρίς οὐσιαστική πρόθεση
νά τίς πραγματοποιήσουμε. Ὄχι, ὑποσχέσεις πού δίνονται καί δέν
θά ἀντέξουν στό χρόνο.
Ἰδιαίτερα, προσεκτικοί ὅταν ὑποσχόμαστε κάτι σέ παιδιά, γιατί
ἡ μή ἐκπλήρωση δημιουργεῖ ἀναξιοπιστία, πληγώνει
ἀνεπανόρθωτα τήν ἐμπιστοσύνη τους σέ μᾶς.
Ἐργαζόμενος σέ πολιτικό γραφεῖο, ὅπου καθημερινά ἔφταναν κάθε εἴδους καί πάσης φύσεως αἰτήσεις γιά ρουσφέτια, μοῦ ἔλεγε ὅτι ἡ
τακτική τοῦ πολιτικοῦ ἦταν στερεότυπη. «Ναί,
βέβαια, ἔλεγε στόν πολίτη, μεῖνε ἥσυχος. Θά
κάνω κάθε ἐνέργεια, μέ κάθε τρόπο, νά σέ ἐξηπηρετήσω». Ἔπειτα, ἔριχνε κατ’ εὐθεῖαν τό
χαρτί στό καλάθι τῶν ἀχρήστων, ἀφοῦ εἶχε
τροφοδοτήσει μέ ἀβάσιμες ἐλπίδες τούς πολίτες.
Ἄς ὑποσχόμαστε σαφῶς, καί ὄχι μέ ἀδιευκρίνιστες ἀοριστολογίες γιά νεφελώδεις προοπτικές.
Καί ποτέ καμιά ὑπόσχεση ἄν δέν εἴμαστε ἀποφασισμένοι νά προσπαθήσουμε μέ κάθε τρόπο γιά τήν πραγματοποίησή της.
Κλειώ-Σταυρούλα Κουράση
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Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

α. «Πάντα εὐσχημόνως καί κατά τάξιν γινέσθω».
(Ὅλα νά γίνονται κόσμια καί μέ τάξη).
Α΄ Κορ. ιδ΄ 40
β. «Ἄν καί εἶμαι σωματικά μακριά σας, μέ τό
πνεῦμα μου βρίσκομαι μαζί σας καί μέ χαρά διαπιστώνω τήν τάξη καί τή σταθερότητα τῆς πίστης
σας στόν Χριστό».
Κολ. β΄ 5
γ. «Σᾶς προτρέπουμε, ἀδελφοί, νά συμβουλεύετε τούς ἄτακτους, νά παρηγορεῖτε τούς λιγόψυχους, νά στηρίζετε τούς ἀδύνατους στήν πίστη
καί νά δείχνετε μακροθυμία σέ ὅλους».
Α΄ Θεσ. ε΄ 14
δ. «Ὅπου ὑπάρχει φθόνος καί ἐριστική διάθεση,
ἐκεῖ ὑπάρχει ἀκαταστασία καί κάθε λογῆς κακό».
Ἰακ. γ΄ 16
ε. «Προσφέρετε, σύμφωνα μέ τήν καθιερωμένη
τάξη, τό πασχαλινό ἀρνί καί ἑτοιμάστε τά μερίδια
τῶν θυσιῶν γιά τούς ἀδελφούς σας».
Α΄ Ἔσδ, α΄ 6
στ. «Καθένας νά μένει στήν τάξη πού τοῦ δόθηκε καί νά μήν ξεπερνάει τά ὅρια».
Διαταγές Ἀποστόλων
ζ. «Τά οὐράνια σώματα λειτουργοῦν καί κινοῦνται μέ ἀπόλυτη τάξη... ἔτσι καί στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει θεία τάξη, τήν ὁποία δέν ἔχουμε
δικαίωμα νά παραβιάσουμε».
Ἅγ. Κλήμης Ρώμης
η. «Ἡ ἀταξία εἶναι γνώρισμα τῆς ἀναρχίας,
ἐνῶ ἡ τάξη δείχνει τόν ἄρχοντα».
Μ. Ἀθανάσιος
θ. «Ἡ ὀμορφιά καί ἡ τάξη στή φύση μᾶς διδάσκουν ὅτι ὑπάρχει Θεός καί ὅτι Αὐτός δημιούργησε
καί κυβερνᾶ τά σύμπαντα».
Γρηγόριος Θεολόγος
ι. «Τάξις ἐστί τῶν ὄντων μήτηρ καί ἀσφάλεια».
Γρηγόριος Θεολόγος
248
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ια. «Ὅπου ὑπάρχει ὁ Χριστός ἐκεῖ
ὑπάρχει τάξη καί εὐπρέπεια».
Γρηγόριος Θεολόγος
ιβ. «Νά σεβόμαστε τήν τάξη. Ἄλλος
ἄς διδάσκει, ἄλλος ἄς ἄρχει, ἄλλος ἄς
ἄρχεται. Ἐκεῖνος πού εἶναι στρατιώτης,
ἄς μήν ἐπιχειρεῖ νά στρατηγεῖ».
Γρηγόριος Θεολόγος
ιγ. «Στούς ἀνθρώπους πού παιδαγωγοῦνται ἀπό τή Χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἁρμόζει ἡ ἡσυχία καί ἡ καλή
τάξη».
Ἱερός Χρυσόστομος,
ΕΠΕ, σ. 102
ιδ. «Τίποτε δέν οἰκοδομεῖ τόσο, ὅσο
ἡ τήρηση τῆς τάξης, ὅσο ἡ εἰρήνη, ὅσο ἡ
ἀγάπη· ὅπως ἐπίσης καί τ’ ἀντίθετα ἀπό
αὐτά γκρεμίζουν τά πάντα».
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ, 18Α, 5
ιε. «Ἄς μή ἀνατρέπουμε καί ἐμεῖς
τήν τάξη καί ἄς μήν τοποθετοῦμε τό κεφάλι κάτω καί τά πόδια πάνω».
Ἱερός Χρυσόστομος,
ΕΠΕ 18Α, 534
ιστ. «Ἄν κάποιος φυλάει τήν τάξη,
δέν πέφτει σέ ταραχή» .
Γεροντικό, Ἀββᾶς
Ποιμήν 166
ιζ. «Νά τηρεῖτε τήν τάξη καί ὁ Θεός
θά εἶναι πάντα μαζί σας».
Γέροντας Σίμων Ἀρβανίτης
ιη. «Ἡ τάξη στίς κινήσεις μας ὀνομάζεται ρυθμός καί ἡ τάξη στή φωνή, ὁ συνδυασμός ὑψηλῶν καί χαμηλῶν τόνων,
λέγεται ἁρμονία».
Πλάτωνος Νόμοι 664Ε
ιθ. «Ἡ τάξη, γενικά πιστεύεται πώς
σώζει τούς στρατούς, ἐνῶ ἡ ἀταξία πολλούς τούς κάνει νά διαλυθοῦν».
Ξενοφῶντος, Κύρου
Ἀνάβασις, ΙΙΙ, Α΄, 38
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κ. «Δέν ὑπάρχει τίποτε τόσο χρήσιμο
καί τόσο ὡραῖο στούς ἀνθρώπους ὅσο ἡ
τάξη».
Ξενοφῶντος Οἰκονομικός 9,3
κα. «Τίποτε ἀπ’ ὅσα εἶναι δοσμένα
ἀπό τή φύση, δέν εἶναι χωρίς τάξη».
Ἀριστοτέλης
κβ. «Καλύτερα ἐμπιστέψου ἄλογο
χωρίς χαλινάρι, παρά συζήτηση χωρίς
τάξη».
Θεόφραστος
κγ. «Ἡ τάξη ἀποτρέπει τή σπατάλη
τοῦ χρόνου».
Αἰνέας ὁ Τακτικός
κδ. «Ὁ Θεός τήν ἀκοσμία μέ τήν
τάξη τή μετέβαλε σέ κόσμο».
Πλούταρχος
κε. «Ἡ τάξη καί ἡ συμμετρία εἶναι
ὡραῖα καί συμφέρει, ἐνῶ ἡ ἀταξία καί ἡ
δυσαναλογία εἶναι ἄσχημη καί δέν συμφέρει».
Ἀνθολόγιο Στοβαίου
κστ. «Τάξη θά εἰπεῖ φῶς καί γαλήνη,
ψυχολογική ἄνεση καί αὐτοκυριαρχία.
Ἡ τάξη εἶναι δύναμη».
Φρειδερίκος
Ἀμιέλ
κζ. «Ἡ τάξη καί τό σύστημα εἶναι
εὐγενέστερα ἀπό τή δύναμη».
Ἰωάννης Ράσκιν
κη. «Ὁ φίλος τῆς τάξης ἔχει διανύσει
τόν μισό δρόμο πρός τήν ἀρετή».
Λαβατέρ
κθ. «Ἡ τάξη εἶναι πράγματι ἀρετή
καί μποροῦμε νά εἰποῦμε, πλατύνοντας
τήν ἔννοια, ὅτι ἡ ἀρετή δέν εἶναι τίποτε
ἄλλο παρά τάξη».
Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης
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Μία θερμή παράκληση!
Αἰσθανόμαστε τήν ἀνάγκη γιά ἄλλη μία φορά
νά ἐπικοινωνήσουμε μαζί
σας.
Ὅπως συνηθίζεται ἐπί
σειρά ἐτῶν, τό τεῦχος τοῦ
μηνός Ὀκτωβρίου συνοδεύεται ἀπό τό Ἡμερολόγιο τῆς ἑπόμενης χρονιᾶς.
Ἔτσι, καί φέτος μέ τό παρόν τεῦχος τοῦ Ὀκτωβρίου 2017 λαμβάνετε καί
τό ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ τοῦ
2018.
Γιά ἄλλη μία φορά καταβλήθηκε κάθε δυνατή
ἀπό μέρους μας προσπάθεια προκειμένου τό
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ τοῦ 2018
νά εἶναι ἐνδιαφέρον, μέ
ἱκανοποιητικό καί χρήσιμο
περιεχόμενο πρός πνευματική ὠφέλεια πού θά σᾶς
συντροφεύει ὅλη τήν νέα
χρονιά πού ἔρχεται.
Μέ τήν εὐκαιρία τῆς
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΤΕΓΗ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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Ἀγαπητοί
Συνδρομητές,

ἔκδοσής του σᾶς ὑποβάλλουμε μία θερμή παράκληση: Γιά νά συνεχίσουμε τό ἔργο μας, χρειαζόμαστε καί τήν δική σας οἰκονομική ὑποστήριξη. Ἡ συνδρομή σας εἶναι μέν προαιρετική γιά
ἐσᾶς, ἀφετέρου δέ εἶναι ἀπαραίτητη γιά τήν
ἔκδοση τοῦ «Συνδέσμου» καί τήν κάλυψη ἐξόδων
τῆς Χριστιανικῆς Στέγης Καλαμάτας. Ὅλες οἴ
δραστηριότητές μας στηρίζονται ἀποκλειστικά
καί μόνο στήν δική σας ἀγάπη καί οἰκονομική
ἐνίσχυση. Ἔστω καί μία συνδρομή σας μικροῦ
ποσοῦ, μᾶς δίνει δύναμη γιά νά συνεχίσουμε. Ἰδιαιτέρως, ὅσοι συνδρομητές μας δέν ἔχετε φροντίσει ἐπί σειρά ἐτῶν νά μᾶς στείλετε τήν συνδρομή σας, παρακαλοῦμε ὅπως τό πράξετε φέτος.
Ἔχουμε ἀπόλυτη ἀντίληψη τῶν οἰκονομικῶν
δυσκολιῶν πού ἀντιμετωπίζουν τά ἑλληνικά νοικοκυριά. Ὅλοι μας περνᾶμε δύσκολα! Παρόλα
αὐτά δέν χάνουμε τήν πίστη καί τήν ἐλπίδα μας
ὅτι σύν Θεῶ οἱ ποικίλες δυσκολίες μας θά ξεπεραστοῦν καί θά ἐπανέλθει ἡ ἰσορροπία στά σπιτικά μας καί στό Ἔθνος μας!
Κλείνοντας, θά ἦταν παράλειψή μας νά μήν
ἀναφερθοῦμε στούς συνδρομητές μας πού ἔχουν
ἔννοια καί, ὅποτε τά καταφέρνουν, στεροῦνται
γιά νά μᾶς στείλουν τήν οἰκονομική τους ἐνίσχυση.
Τούς εὐχαριστοῦμε ἀπό καρδιᾶς!
Δεχθεῖτε, ἐκ τῶν προτέρων, τίς πιό θερμές
μας εὐχαριστίες γιά τήν ἀνταπόκρισή σας στήν
παροῦσα παράκληση.
Εἴθε ὁ Δωρεοδότης Κύριός μας νά προσφέρει
ὑγεία σέ ἐσᾶς καί τίς οἰκογένειές σας καί τήν
προσφορά σας αὐτή πρός τόν «Σύνδεσμο» νά τήν
ἀνταμείψει πολλαπλάσια μέ κάθε ἄλλο τρόπο
πού γνωρίζει Ἐκεῖνος ὅτι ἔχει ὁ καθένας ἀνάγκη.
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ΣΚΕΨΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΛΙΜΙΡΟΒΙΤΣ
σοφῶν, τῆς Εὐρώπης καί τῆς Ἀμερικῆς, γιά νά ἔλθουν εἰς ἑαυτούς καί
νά πνευματικοποιηθοῦν.
Καί ἀπό τήν ἄνεση καί τό ἀγκυροβόλημα στά λιμάνια τῆς ὑλικῆς σιγουριᾶς, νά θυμηθοῦμε τίς ψυχές
μας, νά ἀναγνωρίσουμε τίς ἀνομίες
μας, καί νά προσκυνήσουμε τόν Ὕψιστο Θεό, τό ζωντανό Θεό.
Μέχρι πότε θά διαρκέσει ἡ κρίση;
Ὅσο τό πνεῦμα τῶν ἀνθρώπων
παραμένει δίχως ἀλλαγή.
Ὥσπου οἱ περήφανοι ὑπαίτιοι
αὐτῆς τῆς κρίσης νά παραιτηθοῦν
μπροστά στόν Παντοδύναμο.
Ὥσπου οἱ ἄνθρωποι καί οἱ λαοί
νά θυμηθοῦν τήν ἀκαταλαβίστικη
λέξη «κρίση» καί νά τή μεταφράσουν
στή γλῶσσα τους, ὥστε μέ ἀναστεναγμό καί μετάνοια νά φωνάξουν «Ἡ
Θεία Δίκη».
Ὅμως, ὁ Πανάγαθος Θεός, ὁ Πατέρας μας εἶναι πολυεύσπλαχνος καί
Πολυέλαιος καί δέν θά ἀφήσει, τό
εὐγενέστερο πλάσμα τῶν χειρῶν
του, χωρίς τή βοήθειά Του, καί τήν
ἐπαναφορά του στό «σπίτι» του,
στήν ἀγκαλιά τοῦ Πατέρα του ὡς
ἄλλος ἄσωτος γιός.
Ὅπου ἐπερίσσευσεν ἡ ἁμαρτία
ὑπερεπερίσσευσεν ἡ Χάρις.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Ρουμπέα-Κόλβερη Ἄννα
Ἀξ/κός Π.Ν. ἐ.ἀ.
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«Μήν ρωτᾶς γιά τήν αἰτία τῆς τωρινῆς κρίσης, ἤ τῆς τωρινῆς θείας
δίκης».
Ἡ αἰτία εἶναι πάντα ἡ ἴδια. Ἐκείνη
ἡ αἰτία πού προκαλεῖ τίς ξηρασίες,
τίς πλημμύρες, τίς ἐπιδημίες ... ἄλλα
μαστιγώματα τῆς γενιᾶς τῶν ἀνθρώπων.
Ἡ ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων ἀπό
τόν Θεό.
Μέ τήν ἁμαρτία τῆς θεο-ἀποστασίας οἱ ἄνθρωποι προκάλεσαν αὐτή
τή κρίση καί ὁ Θεός τήν ἐπέτρεψε
ὥστε νά ξυπνήσει τούς ἀνθρώπους
νά τούς κάνει εὐσυνειδήτους πνευματικούς καί νά τούς «γυρίσει» πρός
Ἐκεῖνον.
Στίς μοντέρνες ἁμαρτίες, μοντέρνα καί ἡ κρίση. Καί ὄντως ὁ Θεός
χρησιμοποίησε μοντέρνα μέσα ὥστε
νά τό συνειδητοποιήσουν οἱ μοντέρνοι ἄνθρωποι.
Κτύπησε τίς τράπεζες, τά χρηματιστήρια τίς οἰκονομίες, τό συνάλλαγμα τῶν χρημάτων.
Ἀνακάτωσε τά τραπέζια στίς συναλλαγές σ’ ὅλο τόν κόσμο, ὅπως κάποτε στό Ναό τῶν Ἰεροσολύμων.
Προξένησε πρωτόγνωρο πανικό
μεταξύ ἐμπόρων καί αὐτῶν πού
ἀνταλλάσσουν τό χρῆμα.
Προκάλεσε σύγχυση καί φόβο.
Ὅλα αὐτά τά ἔκανε γιά νά ξυπνήσουν, τά ὑπερήφανα κεφαλάκια τῶν
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«Εἰκών εἰς τήν Ἀμερικήν ρέει Μύρον
καί θαυματουργεῖ» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ
11-8-17).
Γεμάτη ἡ Δημιουργία καί ἡ ζωή μας
θαύματα. Ὅταν χρειάζεται γίνονται καί
ἔκτακτα.
«Αἰχμές κατά Βούτση ἀπό Παυλόπουλο. «Τό Ἔθνος ἔχει ἄρρηκτους δεσμούς μέ τήν Ὀρθοδοξία». (ΕΣΤΙΑ 16-8-17).
Καλῶς ἔπραξε ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. Νά μή μένουμε ἀδρανεῖς ἐμεῖς
οἱ πολίτες.
«Ὁ καιρός σύμμαχος τῆς ἐλαιοπαραγωγῆς στή Μεσσηνία. Συγκρατημένη
αἰσιοδοξία γιά αὐξημένες ποσότητες»
(ΘΑΡΡΟΣ 17-8-17).
Ἄς εὐχηθοῦμε ὅλα νά ἐξελιχθοῦν ἱκανοποιητικά μέχρι τέλος πρός ὄφελος παραγωγῶν καί καταναλωτῶν.
«Ἔρευνα PEW: Εὐρωπαϊκές χῶρες τοῦ
ΝΑΤΟ ἐμπιστεύονται περισσότερο τόν
Πούτιν ἀπό τόν Τράμπ» (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
18-8-17).
Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί δέν λησμονοῦμε: «μή πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας,
ἐπί υἱούς ἀνθρώπων οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία».
«Ἔρευνα. Τά παιδιά πού τρῶνε πρωινό
ἀναπτύσσονται πιό σωστά» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 19-8-17).
Σημαντική ὠφέλεια γιά τήν ὑγεία μας,
μικρῶν καί μεγάλων, οἱ σωστές διατροφικές συνήθειες.
«Τοξική βόμβα μακρᾶς διαρκείας οἱ
φωτιές στά βουνά τῆς Ἀττικῆς» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 20-8-17).
Ἡ ἀνευθυνότητά μας γιά τήν ποιότητα
ζωῆς, τῆς δικῆς μας καί τῶν παιδιῶν μας,
ἐγκληματική.
«Θρίαμβος τῆς ἀριστείας ἡ νίκη τῶν
μαθητῶν στήν Ὀλυμπιάδα» (ΤΟ ΠΑΡΟΝ 208-17).
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Ἔμπρακτη, εἰρηνική, ἀποτελεσματική
ἀντίσταση στούς ἰσοπεδωτές. Ἄς ἐμπνεύσουν σ’ ἐμᾶς τούς μεγάλους ἐνεργητική
συμπεριφορά ἔναντι τῶν μηδενιστῶν. Ἡ
ἀπάθειά μας τούς ἀποθρασύνει.
«Ὑπουργοί, ἐπίδοξοι μεσίτες, μέ ἀκίνητα φιλέτα τοῦ Δημοσίου. Μεταφέρουν
στό Ὑπερταμεῖο ὅποια δέν θέλουν καί
κρατοῦν ὅσα θά τούς ἐπιτρέψουν νά
κάνει ὁ καθένας τή δική του πολιτική» (ΤΑ
ΝΕΑ 21-8-17).
Ποιός εἶπε ὅτι ὁ σοσιαλισμός δέν ἔχει
ἰδιοτελεῖς ἐμπνεύσεις;
«Πλεόνασμα τουριστικῶν ἀφίξεων τόν
Ἰούνιο. ΤτΕ: Αὔξηση 13% στίς ἀφίξεις καί
14,2% στίς εἰσπράξεις» (Η ΑΥΓΗ 22-8-17)
Μακάρι καί στούς ἑπόμενους μῆνες.
Ἄς εὐχηθοῦμε νά μήν ἀπογοητεύσουμε
τούς ἐπισκέπτες μας.
«Βορειοανατολική Ἀττική. Ἀγώνας
δρόμου γιά νά ξαναπρασινίσει» (Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 23-8-17).
Ὅπως ξαναπρασίνισε ἡ Πεντέλη καί
ἄλλα δασοσκεπῆ βουνά! Λησμονήσαμε
τό «ἡ πρόληψη καλύτερη ἀπό τήν θεραπεία».
«Ἀπόβαση ἀρχαιοκαπήλων στήν
Ἑλλάδα» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 24-8-17).
Πάμπλουτο σέ ἀρχαιολογικούς θησαυρούς τό ξέφραγο ἀμπέλι πού λέγεται
Ἑλλάδα προσελκύει ἅρπαγες.
«Ἄλλαι αἱ βουλαί Βούτση καί ἄλλα ὁ
λαός κελεύει. Ἡ ἀφροσύνη τῆς “ἀριστεροφροσύνης”» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 24-8-17).
Νά ἀποκτήσει ὁ λαός ὀρθοφροσύνη
γιά νά ἐκλέγει ὀρθοφρονοῦντες ἄρχοντες.
«Ράβε-ξήλωνε γιά τό νέο Ἐξεταστικό»
(ΤΟ ΒΗΜΑ 27-8-17).
Ἡ σοβαρότητα καί ἡ ὑπευθυνότητα
ἔχουν ἀποδημήσει ἀπό τήν πατρίδα μας.
Ν. ΠΟΛΙΤΗΣ
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ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΕΠΙ ΚΟΛΩΝΩ

Ἡ τραγωδία αὐτή τοῦ Σοφοκλῆ (496-406
π.Χ.) παίχθηκε κατά τούς θερινούς μῆνες σέ
διάφορα μέρη τῆς πατρίδας μας (Ἐπίδαυρος,
7 καί 8 Ἰουλίου 2017) στά πλαίσια τῶν φεστιβάλ καί καλλιτεχνικῶν ἐκδηλώσεων πού ὀργανώνουν διάφοροι Δῆμοι.
Ὁδηγούμενος ἀπό τήν κόρη του Ἀντιγόνη,
ὁ Οἰδίποδας γέρος, τυφλός καί φτωχοντυμένος
φθάνει στόν Ἵππειο Κολωνό, μαγευτικό προάστιο τῆς Ἀθήνας, κοντά στό ἱερό τῶν Εὐμενίδων. Ἡ Ἀντιγόνη τοῦ περιγράφει τόν ὄμορφο
ἱερό τόπο. Διερχόμενος κάτοικος τούς δίνει
πληροφορίες γιά τήν χώρα καί τόν βασιλιά της
Θησέα. Ὁ Οἰδίποδας τοῦ ζητᾶ νά καλέσει τόν
Θησέα στόν ὁποῖο θά φέρει μεγάλο ὄφελος,
ἄν τόν βοηθήσει. Παρακαλεῖ τίς Εὐμενίδες νά
τόν εὐσπλαχνιστοῦν καί νά ἔχει ἐκεῖ τό τέλος
πού τοῦ ὑποσχέθηκε ὁ Ἀπόλλωνας.
Οἱ γέροντες προεστοί τοῦ Κολωνοῦ –ἀποτελοῦν τόν Χορό τῆς τραγωδίας– ἀναζητοῦν
τούς ξένους πού βεβήλωσαν τόν χῶρο. Οἰδίποδας καί Ἀντιγόνη παρουσιάζονται καί διαλέγονται μέ τόν Χορό. Γνωρίζουν τά ἀνοσιουργήματά του. Ἡ Ἀντιγόνη τούς θερμοπαρακαλεῖ
νά μήν τούς διώξουν. Ὁ Οἰδίποδας ἐπικαλεῖται
τήν θεοσέβεια καί τήν φιλοξενία τῶν Ἀθηναίων.
Φθάνει ἡ ἄλλη κόρη τοῦ Οἰδίποδα Ἰσμήνη
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καί τούς πληροφορεῖ γιά ὅσα ἔχουν
συμβεῖ στή Θήβα. Ὁ στερηθείς τόν
θρόνο Πολυνείκης, ἀπό τόν ἀδελφό
του Ἐτεοκλῆ, ἐκστρατεύει ἐπικεφαλῆς Ἀργείτικου στρατοῦ διεκδικῶντας τά δικαιώματά του. Ἔρχεται ὁ Θησέας. Γνωρίζει τίς συμφορές
τοῦ Οἰδίποδα, τόν ὑποδέχεται μέ
εὐμένεια καί συμπάθεια. Τοῦ ὑπόσχεται προστασία, ὅταν ὁ Οἰδίποδας
τοῦ γνωρίζει ὅτι οἱ Θηβαῖοι ἀποφάσισαν νά τόν ἀπαγάγουν.
Ὁ Κρέοντας πού φθάνει δέν πείθει τόν Οἰδίποδα νά ἐπιστρέψει στή
Θήβα γιά νά τήν σώσει ἀπό τούς
Ἀργείους, σύμφωνα μέ χρησμό. Ἀκόλουθοί του ἀπαγάγουν τήν Ἰσμήνη
καί τήν Ἀντιγόνη. Μέ ἐντολή τοῦ
Θησέα ἀπελευθερώνονται. Ὁ Πολυνείκης ἀποτυγχάνει νά πάρει μέ τό
μέρος του τόν πατέρα του. Μένει
ἄκαμπτος στή δραματική ἔκκληση
τῆς Ἀντιογόνης νά μήν πολιορκήσει
τήν Θήβα.
Μετά τόν χωρισμό τους ἀκούεται
βροντή. Ὁ Οἰδίποδας παρακαλεῖ νά
καλέσουν τόν Θησέα γιά νά τοῦ δώσει πρίν πεθάνει τήν χάρη πού τοῦ
ὑποσχέθηκε. Ἡ Ἀθήνα θά μένει
ἀπόρθητη ἀπό τούς Θηβαίους. Ὁδηγεῖται ἀπό τόν Θησέα, ὅπου εἶναι
πεπρωμένο νά πεθάνει, ἀκολουθούμενος ἀπό τίς κόρες του. Ἀγγελιοφόρος διηγεῖται τά συμβάντα, πρίν
πεθάνει κατά μυστηριώδη τρόπο, ὁ
Οἰδίποδας.
ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Δυναμική ἀντίσταση
ἀπό τό “Περιβόλι τῆς Παναγίας”

έ ἀφορμή τήν ἑορτή τῆς Ὑψώσεως
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἦταν προγραμματισμένη ἐπίσκεψη τοῦ πρωθυπουργοῦ
τῆς χώρας μᾶς κ. Ἀλέξη Τσίπρα στό Ἁγιώνυμο Ὅρος, γιά τήν Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου (14 Σεπτεμβρίου, μέ τό Ἰουλιανό
ἡμερολόγιο).
Κατά τήν τελευταία, ὅμως, σύναξη τῆς
Ἱερᾶς Κοινότητος, τοῦ διοικητικοῦ ὀργάνου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, πολλοί ἐκ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν Ἁγιορειτικῶν Ἱερῶν Μονῶν
ἐξέφρασαν τήν ἀντίρρηση καί τήν σφοδρή
ἀντίθεσή τους γιά τήν ἐπίσκεψη ἑνός
ἀθέου πολιτικοῦ, ἔστω ἐκλεγμένου πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας. Ἀνέφεραν χαρακτηριστικά ὅτι δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπισκεφθεῖ
τόν ἱερό αὐτό τόπο, τό “Περιβόλι τῆς Παναγίας”, ἕνας ἄνθρωπος πού ἀρνεῖται νά
“κάνει τόν σταυρό του” καί πολεμᾶ συστηματικά τήν ὀρθόδοξη πίστη. Τό ὅλο θέμα
τέθηκε σέ ψηφοφορία καί ἡ πλειοψηφία
τῶν ἐκπροσώπων -πλήν 5-6 ἐκ τῶν μεγαλυτέρων Ἱερῶν Μονῶν- ψήφισε ἀρνητικά γιά
τήν ἐν λόγω ἐπίσκεψη. Ἔτσι, ἀπεφάνθησαν ὅτι δέν ἐπιθυμεῖ ἡ Ἱερά Κοινότητα τοῦ
αὐτοδιοίκητου Ἁγίου Ὄρους νά ἐπισκεφθεῖ τόν ἱερό αὐτό τόπο ὁ κ. Τσίπρας. Μάλιστα, πολλοί καί ἐκ τῶν ἁπλῶν μοναχῶν
ἀντιδροῦσαν.
Εἶναι πραγματικά παρηγορητική ἡ ἀντίσταση τῶν ἁγιορειτῶν πατέρων. Ἀντίσταση πνευματική ἀπέναντι σέ ὅσους
ἐκπροσωποῦν τήν ὕπουλη στρατευμένη
ἀθεΐα, πού ἀπεργάζεται τήν πνευματική
καί ἐθνική γενοκτονία τοῦ τόπου μας. Ἡ
γενναία αὐτή ἀντίσταση θυμίζει τό παράδειγμα τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως
τοῦ Μεγάλου Βασιλείου ἀπέναντι στόν
ἔπαρχο Μόδεστο, ἀπεσταλμένο τοῦ τότε
αὐτοκράτορα Οὐάλη.
Οἱ Ἁγιορεῖτες Πατέρες μᾶς ἔδειξαν
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δρόμο ἀντιστάσεως σέ ὅσους προσπαθοῦν
μέ ἀντιχριστιανικά καί ἀντεθνικά νομοσχέδια, ἀλλά καί ξεπουλώντας τήν ἐθνική περιουσία καί τόν πλοῦτο μας νά ἐξοντώσουν
τόν σύγχρονο ἑλληνισμό καί τίς ἀπό τῶν
αἰώνων παραδόσεις του. Ὀφείλουμε νά
ὑψώσουμε τίς σημαῖες τῆς πνευματικῆς καί
ἐθνικῆς ἀντιστάσεως! Νά κρατήσουμε τίς
ἀξίες καί τίς παραδόσεις μας! Νά μείνουμε
ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στήν ὀρθόδοξη
πίστη μας. Στήν ψυχή, τό φρόνημα, ἀλλά
καί στήν καθημερινή μας ζωή. Νά μήν ἀκολουθοῦμε ἀνθρώπους πού μέ πρόσχημα
οἰκονομικές λύσεις καταστρέφουν τά πνευματικά θεμέλια του τόπου μας, ἀπό ὅποιον
πολιτικό χῶρο καί ἄν προέρχονται.
Ὄχι, ἀγαπητοί ἀναγνῶστες, δέν εἶναι
πολιτική ἡ τοποθέτηση τοῦ συγκεκριμένου
ἄρθρου, ἀλλά μία καθαρά πνευματική
ἀντιμετώπιση. Διότι ἡ Ἐκκλησία ἔχει ὡς
ἱερό καθῆκον νά ὑπενθυμίζει τήν ἀλήθεια,
ἔστω μέ σκληρό φαινομενικά τρόπο ἐνίοτε,
ἀπέναντι σέ ἄρχοντες καί λαό. Μέ γλώσσα
ἀγάπης βεβαίως. Ἀλλά καί μέ λόγο ξεκάθαρο, πού θά βοηθήσει ἄρχοντες καί ἀρχομένους νά συνειδητοποιήσουν ὅτι ἔχουν
καί ἀθάνατη ψυχή, πού πρέπει νά φροντίσουν μέ τήν μετάνοιά τους. Στά πλαίσια,
λοιπόν, αὐτῆς τῆς πνευματικῆς ἀντιμετωπίσεως καί οἱ σεβαστοί Ἁγιορεῖτες Πατέρες εἶπαν αὐτό τό δυναμικό «ὄχι» στόν κ.
Τσίπρα. Σαφῶς καί πρέπει κι ἐκεῖνοι κι
ἐμεῖς νά σεβόμαστε τόν θεσμό τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς χώρας, ἀλλά τό πρόσωπο τοῦ
ἑκάστοτε κυβερνήτου ἔχει ἀνάγκη πνευματικῆς βοηθείας καί ἐν προκειμένω μετανοίας. Ἄλλωστε, τό ἴδιο ἔπραξαν καί ἄλλοι
ἐκκλησιαστικοί ἡγέτες μέσα στήν διαδρομή
τῆς ἱστορίας ἀπέναντι σέ ἄλλα ἡγετικά
πρόσωπα τῆς πολιτείας.
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