«Σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ Συνδέσμῳ τῆς εἰρήνης» (Ἐφ. δ΄, 3)
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ἱ περισσότερες προσευχές (ὕμνοι,
τροπάρια, εὐχές) τῆς Ὀρθοδόξου
Ἐκκλησίας εἶναι προσευχές μετανοίας. Καί τοῦτο, διότι ἡ μετάνοια
ἦταν τό κατ’ ἐξοχήν βίωμα τῶν πιστῶν,
οἱ ὁποῖοι τίς συνέταξαν. Ἡ μετάνοια, ἐξ
ἄλλου, ἀποτελεῖ τό πρῶτο καί οὐσιαστικό
στάδιο τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς. Ἡ μετάνοια
εἶναι ἡ προϋπόθεση τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος. Ἡ μετάνοια ἀποτελεῖ τό
θεμέλιο τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος,
ἀλλά καί τό σκοπό της. Ἡ ἀρχή καί τό
τέλος της, τό Α καί τό Ω τῆς ἐν Χριστῷ
ζωῆς.
Ὁ προσευχόμενος ὀρθόδοξος πιστός
καλεῖται νά ἀναβαπτίζεται στά νάματα
τῆς μετάνοιας. Ἡ μετάνοια δέν βιώνεται
ἐφ’ ἅπαξ, ἀλλά συνιστᾶ τό σταθερό
ὑπόβαθρο τῆς καθημερινῆς ζωῆς. Ὁ
ὀρθόδοξος πιστός βλέπει τή ζωή καί τίς
καθημερινές ἐκδηλώσεις της ὑπό τό
πρῖσμα τῆς μετάνοιας. Ἡ μετάνοια χρωματίζει τήν καθημερινή ζωή τοῦ πιστοῦ.
Τύπος προσευχητικῆς μετάνοιας εἶναι
ὁ Μέγας Κανών τοῦ ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης,
πού ψάλλεται στήν Ἐκκλησία, κατά τήν
Τετάρτη Ἑβδομάδα τῶν Νηστειῶν τῆς
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Μ. Τεσσαρακοστῆς. Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας,
προσευχόμενος, ἀναφέρεται σέ ὅλα τά
πρόσωπα καί τά πράγματα τῆς Παλαιᾶς
καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, τήν ὑπόθεση
τῶν ὁποίων ἀξιοποιεῖ γιά τήν ἔκφραση
τῆς προσωπικῆς του μετάνοιας. Καί μέ
τόν τρόπον αὐτό, μᾶς ὑποδεικνύει τήν
τακτική τῆς μετάνοιας. Τά πρόσωπα
καί τά πράγματα τόσο τῆς προσωπικῆς
ζωῆς ὅσο καί τῆς ζωῆς τῶν ἄλλων εἶναι
ἐναύσματα μετανοίας. «Σύ τόν Ὀζίαν,
ψυχή ζηλώσασα, τήν τούτου λέπραν ἐν
σοί ἔσχες ἐν διπλῷ. Ἄτοπα γάρ λογίζῃ,
παράνομα δέ πράττεις. Ἄφες ἅ κατέχεις
καί πρόδραμε τῇ μετανοίᾳ».
Ἐπίσης, τό λειτουργικό βιβλίο τοῦ
Τριωδίου, τό ὁποῖον χρησιμοποιεῖ ἡ
Ἐκκλησία, κατά τήν περίοδο τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς περιέχει κυρίως προσευχές
Μετανοίας, γι’ αὐτό ἄλλωστε καί ὀνομάζεται «Κατανυκτικόν Τριώδιον».
«Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας
Ζωοδότα. Ὀρθρίζει γάρ τό πνεῦμα μου,
πρός ναόν τόν ἅγιόν σου, ναόν φέρων
τοῦ σώματος ὅλον ἐσπιλωμένον. Ἀλλ’
ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου
ἐλέει».

262

¥

Στοχασμοί πάνω στά θεῖα καί ἀνθρώπινα

ΠΟΛΕΜΟΣ

καί

ΕΙΡΗΝΗ

#4:BJ.B5+B0@A
VI+XOXP\W'Y[V\:\->WKUHZLP
ZX<\ SXOHNXK\ R[M\ S[YZQP
R[RX<F\ %ZQP\ 7SOVTW\ ZQ
?HUV\ZX<\0IY\R[M\>QYWKTW\ZQY\BGWO=
>Q\ZXK\+WOF\4'Y[V\5\SU,ZL\SXOW=
NVRJ\SUI"L\TZJY\TZXUM[\Z6P\BYCUA=
SQZLZ[PF
&SQ\ ZQZW\ NKUVIGWP\ NKUVIGAY
SQOWNXVD\NVRUXM\R[M\NWEIOXVD\SQZV=
T[Y\NH\SXZINV[\[N[ZXP\ZQY\SO[=
YJZL\ N[P\ BS(\ ;RUX\ T(\ ;RUXF\ 0V
.>WU[Y\BYKSXOQEVTZWP\R[Z[TZUX=
>HPF\ UCW\:\;U?AY\Z6P\41UJYLPD\:
LTX<P\UVTZQP\R[M\:\RQTNXP\TZJ
NHEVTZL\SOWVXYQZLZI\ZXK\GHY\^QY
CHOLTWF

O

³ ¥
263

0V\ BRQN[\ )QY\ BUYW8Z[VD\ ^QY
BEYXW8D\^QY\SXOWNIWV\NH\O@TT[F
0V\.ZTVD\5\41UJYL\S[U[NHYWV\Y[
;SV[TZX\YWVUX\EVI\ZQY\;Y\CUASXF
UE[YVTNXMD\TKYHGUV[\R[M\TKN+X@=
OV[\ BZHOWVAZ[D\ OQEV[\ NWEIO[\ R[V
?LUID\2SXT?HTWVP\R[M\G6CWY\SUX=
TSICWVWP\GHY\TZHUVAT[Y\\SXZH\ZJY
41UJYLF\ Y\ 5\ BYCUASQZLZ[\ GHY
BUYLCW8\ ZQY\ -?CUQ\ Z6P\ 41UJYLPD
ZQY\/[Z[YID\GHY\SUQRWVZ[V\YI\EWK=
CW8\ SXZH\ ZX@P\ EOKRX@P\ R[USX@P
Z6P\ 41UJYLPF\ !V[ZM\ \ 41UJYL\ ?AUMP
UVTZQ\GHY\2SIU?WVF

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

¥

&GE7I7H=DIEJ+FCI ?1IE
T } x| f Q
x~yQ\tky
[wZwMwyQ wT }q
y Q  m |~{ }y
m d  m osg }
f 6 |z j ^
YpyX~{|zU@Tow
'y.1Kw
EAd zzh|
V y etF \l apy
Cso}apyf ]pyZq
it \t}y :Vt Yy
O{y Jy y \p
^}vy8]py w`w
x~{mT }j5x
jaw:dfbZo{
mT }y nkyWy
|} p gw B.D- /E @R/
Q-:M6/E @R/E ..2?8)A/E 6X0A7
YE 8@?:)AE @DVE [0,:-)0D*E 1
0D*/E [- E @(0E OA:@)A9E MW Vxq
}| } f s r }q
 |w G T } f $)A\
s } e x| Pr~
|n }zQf
jawHfL)A\ z0z
j Zs  r j %z

Ἡ

³ ¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

264
264

l l }w Hf ]A,D27.(\
x}x{ |re}{gh~
u{v  uo_ e~ s
uvg~  e~ s q
 k  t}  =zq
w ^ }y f  -D8@D1
27.(yx}x{Dxhsxgq
x  ^~y W jk ~q
|r  Rz m v xxq
 {V ~|}w
\{ T } Pry x_
nzk0zYpw:d
|rr q
~zk[~{y|
mw
^yzzt 
{T }x|fv|=l
ztz w o  ig
5xawJx|ig
~x}{r {ht{x|
k if 
 bT }w
N  e b
T } f  x {w
4tuv|tybT }f
 ZT/\ z j a f 
olp ~XNIQ/>NE OPQDHP,

¥

NMQ PAF>DOPQ *F5IGJPOPQ JCQ NIP
BILGOPUwGT }fbu}q
v{ xy b dz {
ht{ l uvgty b o|~
ssw
J|z~ebT }
us { n{}w t
|z~dRrPA$L
  | m  m
n }{Ns}w{
vxc}T } +0EQZ)8@A1
@A7E.A)AE8.:D*8?E,:?8.6)A/
.A)EK-78@(?/9EGT } q
o {n{} dzk
vn} { rz {
xw
Jy n}y jp e b
T }Rrxcz
>ex|n kuvg
u x gwMdx|L~q
x|  ~ o w G
T } IZ6:6E @E [0,:W-70A
+7.A7WA@AE8@(E.D700)A\E}
z{ucp vg~y
6V ]pyncsLt{z~q
 y}xy~q
v} c|yo~zy
uvmy{r{y/oq
ynz |`vtq
yv  L~r ~q
|~vtwBa
vg} v`vtXuxq
oU  XoU  u uz}

zeuvgz|umv
n p \~p  |v 
u{v}z  {
v  z A u{ 
`vty|rVt}
htmw
,r~hy i|iy  
hebT }xx 
{uz} jax|rv} 
 } | s =tsw
\t f d  u}v|w
4tyjay{~
Pz~yesx|rq
v} F2D*/EAP@D/E-: /E6@0D7A
.A)E8@?:)A9 Txlu il~q
ixhbuz}h|{u{q
vw ,rs  X0<7AJ2OPNJCQ *P
0@HDU@Tow9yI'Kw
2y |z~  zo~
e b T } f urq
 {wN}x{yv|~{T }q
y  W v  u
Vxz{ vnrm
>   x p D ~y 6
nu|w[bT }
J+:6@A7E 8@(0E AHW07AE ,6)AE +71
+A8.A2)AE@DVE:78@DVE.A)EAP@(
6X0A7E YE G+7AE [6)-D@6\ vA e j
vkNx  Cv|}
ay:dyrv| {y
X :   y j l  j
Rryur{ |U@^ w
1IyI.Kw

³ ¥

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

265

¥

ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

&

ΑΠΟΗΧΟΙ

έ τό πού φθάνει τό φθινόπωρο,
ἔρχονται στήν σκέψη μας καί
πολλοί σχετικοί συνειρμοί. Ἀρχίζει τό ἐκκλησιαστικό ἔτος, ἀποχαιρετοῦμε
τήν ξενοιασιά τοῦ καλοκαιριοῦ, τά παιδιά
μας ἑτοιμάζονται γιά τά Σχολεῖα καί τά
Πανεπιστήμια, τά δέντρα ἀλλάζουν χρώματα καί φορεσιές, τά ἐποχιακά ροῦχα
κάνουν τήν ἐμφάνισή τους καί, στίς ἐξοχές, καμαρώνουμε τά βαρυφοτωμένα
ἀπό καρπό ἐλαιόδεντρα.
Θεώρησα, λοιπόν, ὅτι ἀξίζει νά μᾶς
ἀπασχολήσει ἕνα θέμα πού νά ἔχει κάποιο
συμβολισμό, νά ἐντάσσεται στήν εὐρύτερη ἔννοια τῆς Παιδείας, νά σχετίζεται
μέ τήν Χριστιανική μας Πίστη καί νά
μᾶς εἶναι καί προσφιλές. Καί σκέφτηκα
πώς, ἕνας καρπός, πού ἀφθονεῖ στήν
εὐλογημένη γῆ τῆς πατρίδας μας, ἀναθρεμμένος ἀπό τό φῶς τοῦ ἥλιου, μᾶς
προσφέρει ἕνα τέτοιο θέμα. Εἶναι ἡ ταπεινή, ἀλλά πολύτιμη καί πολυτραγουδισμένη...,«εἶν’ ἡ ἐλιά ἡ τιμημένη», ὅπως
λέει ὁ Κωστῆς Παλαμᾶς.

Μ

***
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Ἡ ἐλιά, λοιπόν - τό καρτερικό δέντρο
μέ τόν σμιλεμένο ἀπ’ τόν χρόνο κορμό
καί μέ τά ὅσα διαχρονικά προσφέρει εἶχε, ἀπό τά πολύ - πολύ παλιά χρόνια,
ἐκτός ἀπό χρησιμότητα, καί σημαντική
συμβολική παρουσία. Θά ἀναφέρω μόνο
μερικά παραδείγματα:
- Ἕνα κλαδάκι της κρατοῦσε στό
ράμφος του τό περιστέρι πού ἔφερε στόν
Νῶε τήν καλή εἴδηση ὅτι τελείωσε ὁ
κατακλυσμός καί τά νερά τραβήχτηκαν.
- Ἕνα δέντρο μιᾶς ἐλιᾶς χάρισε στούς
κατοίκους αὐτῆς τῆς πόλεως ἡ θεά Ἀθηνά, πάνω στόν ἱερό βράχο τῆς Ἀκροπόλεως. Κι αὐτοί, κατανοώντας τήν ἀξία
τῆς προσφορᾶς της, ἔδωσαν πρός τιμήν
της τό ὄνομά της στήν πόλη τους.
- Ἀπό τά κλαδιά της πλεκόταν τό πιό
πολύτιμο βραβεῖο γιά τούς ἀθλητές τῶν
ἀρχαίων Ὀλυμπιακῶν ἀγώνων, τό τιμημένο στεφάνι πού ὀνομαζόταν «κότινος»
καί στόλιζε τό κεφάλι τῶν νικητῶν.
- Οἱ ἀπεσταλμένοι τῶν Ἑλλήνων, ὅταν
πήγαιναν σέ ξένα κράτη, κρατοῦσαν
«κλάδον ἐλαίας», γιά νά δηλώσουν τίς
εἰρηνικές προθέσεις τους. Κι ἕνα τέτοιο
κλαδί γινόταν τό σύμβολο τῆς εἰρήνης,
μετά ἀπό μιά ἐμπόλεμη ἀναμέτρηση.
- Ὁ Πλάτων, ὁ μεγάλος φιλόσοφος,
στόν ἴσκιο μιᾶς ἐλιᾶς καθόταν κι ἐκεῖ
μαζεύονταν οἱ μαθητές του γιά νά τούς
διδάξει.
- Ἀλλά, καί ὁ Χριστός μας, μέσα στό
«ὄρος τῶν ἐλαιῶν» προσευχήθηκε στόν
Οὐράνιο Πατέρα Του, μετά τόν Μυστικό
Δεῖπνο.
***
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Τά λιόδεντρα,
πού ζοῦν γιά
πάρα πολλά χρόνια καί θεριεύουν
χωρίς ἰδιαίτερα
κοπιαστική
φροντίδα, μετατρέποντας ἀπέραντους κάμπους καί ἀμέτρητες ἤρεμες
πλαγιές τῆς πατρίδας μας σέ ἀσημοπράσινες θάλασσες, καί πού καλοδέχονται στά κλαδιά τους τά πετεινά τοῦ
οὐρανοῦ καί στίς ἀγκαλιές τῶν γέρικων
πιά κορμῶν τους τά πολύβουα μελίσσια,
μᾶς δίνουν τόν πλούσιο καρπό τους,
τίς ἐλιές, μέ τίς τόσες ποικιλίες. Αὐτές,
πού ὑπῆρξαν πάντα ἡ ἀπαραίτητη συνοδευτική νοστιμιά γιά τό κρασάκι καί
τό οὐζάκι, ὅπως καί τό ἀγαπημένο θρεπτικό φαγώσιμο, τόσο στό φτωχικό κολατσό τοῦ ἀγρότη καί τοῦ ἐργάτη, ὅσο
καί στά πλούσια δεῖπνα τῶν ἀρχόντων.
Κι ἀπό τίς ἐλιές, μᾶς χαρίζεται ὁ χρυσαφένιος καί πολυσήμαντος χυμός τους,
τό λάδι. Αὐτό πού - πέρα καί πάνω ἀπό
τήν μοναδική διατροφική ἀξία του ἤδη ἀπό τά πανάρχαια χρόνια, μέσα
ἀπό τό λυχνάρι, συμβόλιζε καί μετέδιδε
φῶς. Αὐτό πού ἔχει ἀρμέξει ἀπό τόν
ζωοδότη ἥλιο καί τό μεταφέρει φέγγοντας, γιά νά φωτίσει τά γύρω μας
καί τά μέσα μας σκοτάδια καί νά φέρει
ἀσφάλεια, ἐλπίδα, αἰσιοδοξία καί χαρά.
Ὅλα, δηλαδή, ὅσα καί σήμερα μᾶς μηνᾶ
τό καντηλάκι πού καίει μπροστά στά
εἰκονίσματα, ὅπως κι αὐτό πού συντροφεύει, στήν αἰώνια πορεία τους, τίς
ψυχές αὐτῶν πού ταξίδεψαν γιά τήν
ἀπέναντι ὄχθη.
Τό λάδι γίνεται τό ἱερό Χρίσμα γιά
ὅποιον φωτίζεται ἀπό τό φῶς τῆς Χρι-
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στιανικῆς μας Πίστης. Καί γίνεται
τό Εὐχέλαιον,
ὅταν μεταφέρει
στούς πιστούς τίς
εὐχές καί τίς
εὐλογίες γιά τίς
ὁποῖες ἀνέπεμψαν στόν Ὕψιστο τίς προσευχές τους.
Δέν εἶναι, ἑπομένως, καθόλου παράδοξο τό γεγονός ὅτι, πολλοί ἀπό τούς
μεγάλους μας ποιητές ἔχουν γράψει
ὑπέροχα ποιήματα γι’ αὐτό τό εὐλογημένο, ξαναλέω, δέντρο, τήν ἐλιά.
***
Ἄς μάθουμε, λοιπόν, στά παιδιά μας
νά κοιτάζουν καί ν’ ἀγαποῦν τήν εὐλογημένη φύση γύρω τους. Ἄς μάθουν
νά ξεχωρίζουν τά τόσα δῶρα πού πλουσιοπάροχα μᾶς χάρισε ὁ Μεγαλοδύναμος
Θεός κι ἄς φροντίσουμε νά νιώθουν
θαυμασμό κι εὐγνωμοσύνη γι’ αὐτά.
Εἶναι καλό νά διδαχθοῦν τά παιδιά
μας ὅτι, ἀπό τήν εὐλογημένη ἐλιά, ἀλλά
κι ἀπό τόν κόπο πού κάνουν ὅσοι καί
ὅσες ἀσχολοῦνται μέ τήν φροντίδα, τό
μάζεμμα καί τήν ἐπεξεργασία τῆς ἐλιᾶς,
ἡ πατρίδα μας παράγει λάδι, πού θεωρεῖται ἕνα ἀπό τά καλύτερα τοῦ κόσμου.
Ἄς εὐχηθοῦμε νά μᾶς χαρίσει ὁ Θεός
- καί σ’ αὐτήν τήν χρονιά - τήν καρτερικότητα, τήν ἀντοχή καί τήν εἰρήνη,
τά τρία δῶρα πού συμβολίζει αὐτό τό
εὐλογημένο δέντρο.
ΜΕΡΟΠΗ Ν. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,
Ὁμότιμη Καθηγήτρια
Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν
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Στό περιοδικό «Κ» τῆς «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ», δημοσιεύθηκε τό πάρα κάτω ἄρθρο πού
περιγράφει πώς περνοῦσε τήν Κυριακή του ἕνα παιδί στήν δεκαετία τοῦ 1950-1960.
Ἀναμνήσεις ὄμορφες καί διδακτικές γιά τήν ἐποχή μας, πού τώρα πιά, μέ τήν οἰκονομική
εὐμάρεια τῶν περισσοτέρων οἰκογενειῶν, τά παιδιά ζοῦν σέ ἄλλο κλίμα, χωρίς ἐκκλησιασμούς,
κατηχητικά καί ἀκροάσεις θρησκευτικῶν ὁμιλιῶν.
Τό ἀφιερώνουμε τό ἄρθρο αὐτό στούς ἀγαπητούς μας φίλους καί συνδρομητές μας στή
Θεσσαλονίκη, πού βαστᾶνε ἀκόμα μέσα τους τίς διδαχές τῶν κατηχητικῶν, τῶν Χριστιανικῶν
Μαθητικῶν Ὁμάδων, τῶν ὁμιλιῶν στή Χ.Φ.Ε., τῶν Φιλικῶν Κύκλων, κ.λ.π. καί θυμοῦνται τόν
ἀξέχαστο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου ἀείμνηστο Ἀρχιμανδρίτη π. Λεωνίδα Παρασκευόπουλο,
μετέπειτα Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, πού μνημονεύεται στό ἄρθρο, καί πού τό πέρασμά
του ἀπό τή Θεσσαλονίκη ἄφησε «ἐποχή» σέ ὅλη τή Μακεδονία.

ΟΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
(Ἡ «ρουτίνα» τῶν Κυριακῶν πού δέν θά ξεχάσουμε ποτέ )
τοῦ Χρήστου Σίσκου*

Τ

ίς δεκαετίες τοῦ ’50 καί τοῦ ’60, ὅταν ἡ γκαζόλαμπα ἀντικαταστάθηκε ἀπό τό
ἠλεκτρικό ρεῦμα καί ἡ κοινόχρηστη βρύση τῆς γειτονιᾶς ἐγκαταλείφθηκε γιατί ἀποκτήσαμε
νερό στό σπίτι μας, ὁ ἐκκλησιασμός τῆς Κυριακῆς ἦταν μία εὐχάριστη γιορτή, μία
εὐχάριστη ἔξοδος.
Τό βράδυ τοῦ Σαββάτου γινόταν ἡ κατάλληλη προετοιμασία. Λουζόμουν σέ μία
στρογγυλή σκάφη, ἐλλείψει μπανιέρας, ἐνόσω ἡ μητέρα μου μοῦ ἔριχνε τό νερό μέ ἕναν
μαστραπά στό κεφάλι κι ἐγώ περιστρεφόμουν ἐπιτόπου, ὥστε τό νερό νά διαχυθεῖ σέ
ὅλο τό σῶμα. Τόν χειμώνα ἡ διαδικασία γινόταν κοντά στή σόμπα, ὥστε τό περιστρεφόμενο
σῶμα νά ἀποκτᾶ μία ὁμοιόμορφη θερμοκρασία. Τό πρωί τῆς Κυριακῆς ντυνόμουν καί
πήγαινα στήν ἐκκλησία, ἄλλοτε μόνος μου καί ἄλλοτε μέ τούς γονεῖς μου. Στό ντύσιμο
ὑπερεῖχα τῶν συμμαθητῶν μου, γιατί εἶχα πατέρα ράφτη καί ὅλο κάτι σκαρφιζόταν γιά
νά πρωτοτυπήσει. Ἰδιαίτερα τά ἐσώρουχά μου ἦταν πολύ ἐντυπωσιακά: Ἡ μητέρα μου
ἔπαιρνε ἀπό τόν μπακάλη ἄδεια τσουβάλια ἀπό ἀλεύρι καί ζάχαρη καί τά ἔπλενε στό
καζάνι μέ ἀλισίβα (σταχτόνερο, φυσικό ἀπορρυπαντικό της ἐποχῆς), ἀλλά τά σταμπωτά
γράμματα δέν ἔσβηναν ἐντελῶς. Ἔτσι, ὅταν ὁ πατέρας μου ἕραβε τά ἐσώρουχά μου, φαίνονταν στά ὀπίσθια ἤ στήν πλάτη μου Sugar Cave (ζαχαροκάλαμο) ἤ Farina (ἀλεύρι).
Μέ αὐτό τό ἐνδυματολογικό «ὁπλοστάσιο» ἀνέβαινα τά σκαλοπάτια τοῦ Ἁγίου Θεράποντα Κάτω Τούμπας. Ἄναβα τά κεράκια πού εἶχα τάξει, καί κατευθυνόμουν στή δεξιά
πλευρά, ὅπου ἦταν ὁ χῶρος γιά τούς μαθητές.
Δέν καταλαβαίναμε τήν αὐστηρή βυζαντινή καθαρεύουσα, ἀλλά ξέραμε τό τελετουργικό καί σταυροκοπιόμασταν καί γονυπετούσαμε
ὅταν ἔπρεπε. Ἀρκετές φορές ἀνυ-
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πομονούσαμε νά τελειώσει ἡ λειτουργία καί νά πάρουμε τό
ἀντίδωρο. Ἔπαιρνα καί γιά τούς γονεῖς μου, ὅταν δέν ἦταν
παρόντες, καί τό ἔβαζα στό καθαρό λευκό ὑφασμάτινο μαντίλι.
Μέ τούς συμμαθητές μου κάναμε μία βόλτα στό πάρκο τοῦ Ἁγίου
Θεράποντα καί, ἀνάλογα μέ τά οἰκονομικά μας, παραγγέλναμε
«ὑποβρύχια» ἤ πάστες. Πολλές φορές παραγγέλναμε τόσα γλυκά
ὅσα χρήματα συγκεντρώναμε ἀπό τόν ρεφενέ, ἀλλά μέ περισσότερα
κουταλάκια, γιά νά γλυκαθοῦν ὅλοι στήν παρέα. Ξέρετε τί
ἐξαίσια γεύση εἶχαν τά γλυκά ρεφενέ;
Τό μεσημεριανό μᾶς περίμενε καί χωρίζαμε γιά τά σπίτια μας,
μέ τήν προσδοκία νά βροῦμε λίγο κρέας στήν κατσαρόλα. Οἱ
«ἔχοντες καί κατέχοντες» εἶχαν κρέας κάθε Κυριακή, ἐνῶ οἱ σκέτοι
«ἔχοντες» μία φορά τόν μήνα. Μετά τό φαγητό, ἡ μητέρα μου
μάζευε τήν κουζίνα, ὁ πατέρας μου διάβαζε τή «Μακεδονία» καί ἐγώ
ἔκανα ἐπανάληψη τῶν μαθημάτων στό τραπέζι ὅπου πρίν ἀπό λίγο
τρώγαμε.
Ὁ χρόνος ἦταν περιορισμένος, διότι στίς 4:00΄ θά ἄρχιζε ἀπό τό ραδιόφωνο
ἡ ἀναμετάδοση ποδοσφαιρικοῦ ἀγώνα. Κάποιοι γείτονες πού δέν εἶχαν ραδιόφωνο
θά ἔρχονταν νά ἀκούσουν τήν ἀναμετάδοση καί νά πιοῦν τόν ἀπογευματινό
καφέ. Ἔφερναν μαζί τους καί τίς καρέκλες τους, γιατί κανένα νοικοκυριό δέν
εἶχε τόσες καρέκλες γιά νά φιλοξενήσει τόσους ἀνθρώπους. Ἐγώ, ἔνθερμος ὑποστηρικτής τοῦ Ἄρη, ἀπογοητευόμουν ὅταν δέν ἀναμετέδιδαν ἀγώνα του. Ἔδειχνα,
ὅμως, τό φίλαθλο ἦθος ὑποστηρίζοντας τόν ΠΑΟΚ, ὅταν ἔπαιζε μέ ἀντίπαλη
ὁμάδα ἐκτός Θεσσαλονίκης.
Στίς 7:00μ.μ. ἄλλη μία συγκέντρωση μπροστά στό ραδιόφωνο. Ὁμιλητής, ὁ
πατέρας Λεωνίδας. Καθαρή φωνή, ἁπλή δημοτική γλώσσα, χωρίς ἐξάρσεις,
ἔπαιρνε πραγματικές ἱστοριοῦλες ἀπό τήν καθημερινότητα, τίς ἀνέλυε καί βοηθοῦσε ὅλους μας μέ τά σοφά του λόγια. Μέ τό τέλος τῆς ὁμιλίας, ἀκολουθοῦσαν
λίγα σχόλια ἤ καί ἐλάχιστες κριτικές καί οἴ γείτονες ἀναχωροῦσαν γιά τά σπίτια
τους.
Ἡ μητέρα μου συμμάζευε τά ποτήρια καί τά φλιτζάνια τῆς συγκέντρωσης καί
προετοίμαζε τό πρωινό τῆς ἑπόμενης ἡμέρας καί τό σάντουιτς γιά τό σχολεῖο.
Ὁ πατέρας μου κι ἐγώ ἑτοιμάζαμε τά ροῦχα μας γιά τό ἑπόμενο πρωινό καί ἐγώ
τήν τσάντα μου, γιά τό «ὡρολόγιον πρόγραμμα» τῆς ἑπόμενης ἡμέρας. Τό
πρόβλημά μου ἦταν πῶς νά βολέψω τό ὀγκωδέστατο σχολικό βιβλίο «ΑΠΑΣΑ
ΥΛΗ», πού περιεῖχε διαφορετικά μαθήματα, ὅπως Φυσική, Ἱστορία, Χημεία, Βιολογία, Θρησκευτικά καί ἄλλα.
Δέν ὑπῆρχε ἡ ξελογιάστρα τηλεόραση καί κοιμόμασταν πολύ ἐνωρίτερα ἀπ’
ὅ,τι σήμερα. Ἡ σχολική καί ἐργασιακή ἑβδομάδα ἦταν ἔξι ἡμερῶν, καί μάλιστα
πολύ δύσκολη. Πέφταμε ἀμέσως στό κρεβάτι, γιά νά κερδίσουμε μερικές ὧρες
ὕπνου τήν ἑβδομάδα.
* Ὁ κ. Χρῆστος Σίσκος εἶναι συνταξιοῦχος ἐκπαιδευτικός.
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α. «Ἴδε ὑγιής γέγονας· μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μή χεῖρόν σοί τι γένηται».
(Πρόσεχε, ἔγινες ὑγιής, μήν ἁμαρτάνεις πλέον,
γιά νά μή σοῦ
συμβεῖ κάτι χειρότερο).
Ἰω. ε΄ 14
β. « Ἀγαπητέ, εὔχομαι
νά κατευοδώνεσαι καί νά προοδεύεις σέ ὅλα
καί νά ἔχεις
ὑγεία».
Γ΄ Ἰω. 2

Ἐπιμέλεια:
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ι. ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

γ. «Ἐκεῖνος πού σέβεται τίς θεῖες
ἐντολές, αὐτός εἶναι καί ὑγιής σωματικά καί ψυχικά».
Παρμ. ιγ΄ 13

δ. «Εἶναι καλύτερος ἕνας φτωχός
ὑγιής καί ἰσχυρός στήν κράση, παρά
ἕνας πλούσιος χτυπημένος ἀπό ἀσθένειες στό σῶμα».
Σ. Σειρ. λ΄ 14
ε. «Ἡ ὑγεία καί ἡ εὐρωστία εἶναι
προτιμότερη ἀπό πολλά χρυσά νομίσματα καί σῶμα εὔρωστο εἶναι ἀνώτερο ἀπό ἀμέτρητο πλοῦτο».
Σ. Σειρ. λ΄ 15

στ. «Ἡ συμμετρική καί λογική
λήψη τῶν τροφῶν συντελεῖ στήν ὑγεία
τοῦ σώματος».
Μ. Ἀθανάσιος

ζ. «Κανένας πλοῦτος δέν εἶναι
ἀνώτερος ἀπό τήν ὑγεία γιά ὅσους πονοῦν καί εἶναι σοφή ἡ φύση τῶν
θνητῶν πού τήν ἐπιθυμεῖ».
Γρηγόριος Θεολόγος, ΕΠΕ, 9, 410
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η. «Δεῖξε μου ἕναν ἄνθρωπο, πού
παχαίνει συνεχῶς καί βρίσκεται σέ
ἀδράνεια καί δέν ἀσκεῖται καθόλου, νά
εἶναι ὑγιής. Δέν εἶναι δυνατόν νά
βρεῖς».
Ἱερός Χρσόστομος, ΕΠΕ 15, 4

θ. «Ἄς ἐπιμελούμαστε τήν ὑγεία
μας καί ἄς περιορίζουμε τίς ἄτακτες
ὁρμές τοῦ σώματος. Γιατί τό κρασί δόθηκε ἀπό τόν Θεό, ὄχι γιά νά μεθοῦμε,
ἀλλά γιά νά ἀγρυπνοῦμε, γιά νά
εὐφραινόμαστε καί ὄχι γιά νά πονοῦμε».
Ἱερός Χρυσόστομος, ΕΠΕ 31, 582

ι. «Κάθε κακό εἶναι ἀρρώστεια τῆς
ψυχῆς, ἐνῶ ἡ ἀρετή εἶναι ταυτόσημη
μέ τήν ὑγεία. Ὀρθά λοιπόν ἔδωσαν μερικοί τόν ὁρισμό, ὅτι ὑγεία εἶναι ἡ σταθερή λειτουργία τῶν φυσικῶν
ἐνεργειῶν».
Μ. Βασίλειος, ΕΠΕ 4, 352
ια. «Ὑγεία τῆς ψυχῆς εἶναι ἡ
ἐκπλήρωση τοῦ θεϊκοῦ θελήματος.
Ὅπως καί τό ἀντίθετο, δηλαδή ἡ παράβαση τοῦ ἀγαθοῦ θελήματος, εἶναι
ἀρρώστια τῆς ψυχῆς πού καταλήγει σέ
θάνατο».
Ἅγ. Γρηγόριος Νύσσης
ιβ. «Ἰατῆρα τῶν ἀνθρώπων ἡ κυήσασα, χαῖρε Θεόνυμφε».
Κανόνας τοῦ Ἀκαθίστου, ὠδή ζ΄

ιγ. «Πολλά ψυχικά τραύματα, πού
χρόνισαν, εἶναι ἀνίατα, στό Θεό ὅμως
τά πάντα εἶναι δυνατά».
Ἰωάννη Σιναΐτου, Κλῖμαξ Ε΄, 13

ιδ. «Νά προσέχεις τήν ὑγεία σου,
νά μήν κουράζεσαι, νά μή στενοχωριέσαι».
Ἅγ. Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης

¥

ιε. «Ὅσο μπορεῖτε, προσπαθῆστε νά ἀποβάλετε τίς πνευματικές τοξίνες, τά πάθη, γιά νά
ἀποκτήσετε τήν πνευματική σας ὑγεία».
Ἁγ. Παϊσίου. Λόγοι, Γ΄, σ. 124

ιστ. «Νά προσέχουμε τήν ὑγεία μας, γιατί
τούς γιατρούς καί τά φάρμακα ὁ Θεός τά ἔδωσε
καί πρέπει νά μήν ἀδιαφοροῦμε».
Γέροντας Ἰάκωβος Τσαλίκης

ιζ. «Ποτέ δέν χορταίνεται ἡ ὑγεία, γιατί τήν
ἔχει ἀπό κοντά ἡ ἀρρώστια πού ἕνα τοιχάκι τή
χωρίζει».
Αἰσχύλος, Ἀγαμέμνων, 1001 κ. ἑξ.
ιη. «Ὑγιαίνειν ἄριστον».

Σιμωνίδης ὁ Κεῖος

ιθ. «Δέν ὑπάρχει χαρά, ἀκόμα καί στήν πανέμορφη σοφία, ἐκτός ἄν ἔχει κανείς καί τήν
ἱερή ὑγεία».
Σιμωνίδης ὁ Κεῖος

κ. «Κάλλιστον τό δικαιότατον, λῷστον δέ
ὑγιαίνειν».
(Κάλλιστο εἶναι τό δικαιότατο, ἀλλά ἡ ὑγεία
εἶναι τό ἄριστο).
Δηλιακό ἐπίγραμμα

κα. «Οἱ ἄνθρωποι προσεύχονται στούς
θεούς νά τούς δώσουν ὑγεία, ὅμως οἱ περισσότεροι πράττουν ὅλα τά ἀντίθετα πρός αὐτή».
Διογένης ὁ Κυνικός
κβ. «Ἡ ἄσκηση τῆς ὑγείας γίνεται: μέ ἀποχή
ἀπό πολλή τροφή καί μέ καθόλου ἀποφυγή
κόπων».
Ἱπποκράτης, Ἐπιδ. 4, 18

κγ. «Ὅσοι εἶναι γεροί στό σῶμα ὑπομένουν
καί ζέστη καί κρύο.
Ἔτσι καί ὅσοι εἶναι γεροί στήν ψυχή, ἀντιμετωπίζουν ψύχραιμα τήν ὀργή, τή λύπη, τή μεγάλη χαρά καί τά ἄλλα πάθη».
Ἐπίκτητος

κδ. «Ποτέ δέν εἶναι οἱ ἄνθρωποι πλησιέστερα στό Θεό, ὅσο ὅταν φροντίζουν γιά τήν
ὑγεία τῶν ἄλλων».
Κικέρων

³ ¥
281

κε. «Ἀπό τήν ἐργασία ἀποκτιέται ἡ ὑγεία
καί ἀπό τήν ὑγεία ἡ εὐχαρίστηση».
Βιργίλιος

κστ. «Ἡ καλή ὑγεία καί ὁ καλός νοῦς εἶναι
οἱ δύο καλύτερες εὐλογίες τῆς ζωῆς».
Ποπλίλιος Σύρος

κζ. «Εὐχῆς ἔργο εἶναι νά ὑπάρχει νοῦς
ὑγιής σέ σῶμα ὑγιές».
Γιουβενάλης

κη. «Ἡ ὑγεία δέν ἐξαγοράζεται μέ τήν ἀργία
καί τήν ἀδράνεια, τά δυό μέγιστα κακά πού σχετίζονται μέ τίς ἀσθένειες».
Πλούταρχος
κθ. «Οἱ πιό πολλές ἀσθένειες γεννιῶνται
ἀπό ἔλλειψη τάξης καί ρυθμοῦ στή ζωή».
Ἀνθολόγιο Στοβαίου

λ. «Ὁ καλύτερος γιατρός εἶναι ἡ εὐθυμία,
ἡ δίαιτα καί ἡ ἡσυχία».
Ρογῆρος Βάκων

λα. «Ἡ ὑγεία καί ἡ χαρά κάνουν τήν ὀμορφιά».
Θερβάντες

λβ. «Νά εἶσαι ἐγκρατής καί σώφρων καί θά
εἶσαι ὑγιής».
Βενιαμίν Φραγκλίνος

λγ. «Οἱ καλύτεροι σύντροφοι εἶναι ἡ ἁγνότητα καί ἡ ὑγεία».
Γκόλντσμιθ
λε. «Αὐτοί πού θεωροῦν πώς δέν ἔχουν
χρόνο γιά σωματική ἄσκηση, ἀργά ἤ γρήγορα
θά πρέπει νά βροῦν τόν χρόνο γιά τήν ἀσθένεια».
Ἐδουάρδος Στάνλεϊ

λστ. «Γιά τή διατήρηση καλῆς ὑγείας χρειάζονται πειθαρχία, ἀγωνιστικότητα, καλή διάθεση, αἰσιοδοξία».
Παῦλος Τούτουζας,
Καθηγητής Καρδιολογίας
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
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Ἀγαπητοί μας συνδρομητές,
Ὁ κ. Νικόλαος Βούτσης, δέν εἶναι
ἕνας τυχαῖος ἄνθρωπος. Εἶναι ἕνας
ἀπό τά σημαντικά στελέχη τοῦ κυβερνῶντος κόμματος καί Πρόεδρος
τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων. Ὁ κ. Βούτσης, λοιπόν, σέ μία του συνέντευξη
στήν ΕΡΤ μεταξύ τῶν ἄλλων εἶπε
καί τά ἑξῆς:
«Ἡ ἐποχή μας δέν μπορεῖ νά εἶναι
βαθύτατα συντηρητική. Δέν μπορεῖ
αὐτή ἡ Ἑλλάδα νά εἶναι ἡ Ἑλλάδα
τοῦ Πατρίς, Θρησκεία, Οἰκογένεια...».
***
Ἄς δοῦμε τώρα κάθε μία ἀπό αὐτές
τίς ἔννοιες καί ἄς προσπαθήσουμε
νά βγάλουμε τά συμπεράσματά μας
καί τίς εὐθύνες ὅλων μας ἀπέναντι
στόν ἑαυτό μας, στά παιδιά μας καί
στίς γενιές πού ἔρχονται.
Ἡ ἔννοια ΠΑΤΡΙΣ εἶναι συντηρητική καί ὡς ἐκ τούτου ἀποβλητέα σέ
ἕνα προοδευτικό κράτος. Δηλαδή,
δηλαδή; Νά μήν ὑπάρχει ἀγάπη γιά
τήν Πατρίδα; Νά μή διδάσκονται τά
παιδιά μας ὅτι γι’αὐτή τήν Πατρίδα
θά θυσιάσουν τή ζωή τούς μέχρι τήν
«τελευταία ρανίδα τοῦ αἵματός τους»;
Τότε, γιατί ὑπάρχει ὁ στρατός μας μέ
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τούς ἀξιωματικούς του καί τά ἀεροπλάνα μᾶς F-16 ποῦ θά τά πληρώσουμε πανάκριβα στούς Ἀμερικάνους
γιά τήν ἀναβάθμισή τους; Τί τόν
θέλεις τόν στρατό, τό ναυτικό καί
τήν ἀεροπορία; Ἀφοῦ δέν ὑπάρχει
Πατρίς γιά νά τήν ἀγαπήσεις καί νά
τήν ὑπερασπιστεῖς, τότε ἄς ἀφήσουμε
τούς Τούρκους καί τούς Σκοπιανούς
νά καταλάβουν τά ἐδάφη μας καί
ἐμεῖς ἄς καλοπεράσουμε, ἀφοῦ, μή
ἔχοντας ἔξοδα γιά τούς ἐξοπλισμούς
μας, θά ἔχουμε ἕνα μεγάλο οἰκονομικό
περίσσευμα καί τά παιδιά μας δέν θά
τά χάσουμε ἀπό κοντά μας γιά τήν
στρατιωτική τους ἐκπαίδευση.
Ἄς ἔρθουμε τώρα στήν ἔννοια ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Ἡ οἰκογενειακή ἑστία,
μέ τήν μικρή κοινότητα, τόν πατέρα,
μητέρα καί παιδιά, εἶναι μία ἀνθρώπινη ἐξέλιξη ἀπό τά κοινόβια τῶν
πρωτογόνων, γιά τήν ὁμαλή συμβίωση
τῶν ἀνθρώπινων κοινοτήτων. Καί
σήμερα, ὅπως βλέπουμε καί στήν τηλεόραση, βρίσκεις σέ λαούς πού ζοῦν
πρωτόγονα, κοινοβιακή συμβίωση
πού ἀνατριχιάζεις.
Ἐμεῖς ποιά πρόοδο ἐπιδιώκουμε;
Νά ἐπιστρέψουμε στούς προγόνους

282

¥

μας τρωγλοδῆτες; Καί νά ξαναζήσουμε
ὅπως ζοῦσαν αὐτοί; Αὐτό εἶναι πρόοδος;
Κοινωνία χωρίς τούς δεσμούς τῶν οἰκογενειῶν τί κοινωνία θά γίνει; Θά ζεῖ
χωριστά ὁ ἄνδρας ἀπό τήν γυναίκα, τά
παιδιά θά πηγαινοέρχονται μεταξύ πατέρα καί μητέρας καί θά περιμένουν
νά μεγαλώσουν γιά νά ἐκδικηθοῦν τήν
κατάντια τους μέ ὅλες τίς παραβατικές
πράξεις τους.
Ὡραῖος κόσμος! Νά τόν χαιρόμαστε!
Γιά τήν ἔννοια τώρα τῆς ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ τί νά ποῦμε; Ἄς καταργήσουμε
τήν ὡραία Ὀρθόδοξη πίστη μας, τήν
πίστη τῶν πατέρων μας καί ἄς ψάξουμε
νά βροῦμε κάποια ἄλλη πίστη στόν
Βούδα, τόν Δαλάϊλαμα, τόν Μωάμεθ
κ.λ. γιά νά ἀναπαυθεῖ ἡ ψυχή μας !

Ἀγαπητοί μας Συνδρομητές,
Δέν ξέρω ἄν ἔχουμε συνειδητοποιήσει σέ ποιά κατάσταση ζοῦμε καί
πρός τά ποῦ βαδίζουμε.
Ἄν τήν κατεύθυνση τῆς ζωῆς μας
τήν κανονίζει ἡ ἑκάστοτε Κυβέρνηση
πού ἐμεῖς διαλέξαμε μέ τήν ψῆφο μας,
τότε εἴμαστε καί ἐμεῖς συνυπεύθυνοι.
Ἡ τωρινή Κυβέρνησή μας ψηφίστηκε
ἀπό τόν Ἑλληνικό λαό γιά νά ἐφαρμόσει
τό πρόγραμμά της. Καί τό πρόγραμμά
της ἦταν καί εἶναι αὐτό τό πρόγραμμα
πού μέ τόση εὐκολία, μέ λίγα λόγια
ἀνέπτυξε ὁ κ. Βούτσης. Δέν τό ἔκρυψαν
οὔτε ψέματα μᾶς εἶπαν. Αὐτά τά γνωρίζαμε πρίν ἀπό τίς τελευταῖες ἐκλογές.
Καί ἐμεῖς τούς ψηφίσαμε. Ἄς ἀπολαύσουμε τώρα τούς καρπούς τῶν ἔργων
μας.
Σ.

Τό νέο βιβλίο
τῆς συνεργάτιδος
τοῦ περιοδικοῦ μας
κ. Μερόπης Ν.
Σπυροπούλου,
Ὁμ. Καθηγήτριας
τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Στήν πατρίδα μας, πρίν ἀπό κάποιες
δεκαετίες, ξεκίνησε μία συστηματική
ὑποβάθμιση καί ἀπαξίωση τῆς ἱερῆς
μας ἐθνικῆς παρακαταθήκης ἀξιῶν.
Πολλά εἶναι τά ἐνδεικτικά ἤ, μᾶλλον,
καί ἀποδεικτικά στοιχεῖα, τά ὁποῖα
μᾶς ὁδηγοῦν σέ θλιβερές σκέψεις.
Κακοποίηση ἐθνικῶν συμβόλων, ὑποβάθμιση ἐπετείων, μεθοδευμένη
ἀλλοίωση τῶν ἡρωϊκῶν μορφῶν, παραχάραξη αὐτῆς τῆς ἴδιας τῆς ἱστορίας μας, κ.ἄ.
Στήν σημερινή ἐποχή, πού αἰσθανόμαστε ὅλοι μας τά πάντα νά γκρεμίζονται, χωρίς νά φαίνεται κάτι νά
οἰκοδομεῖται, ἔρχεται τό βιβλίο αὐτό,
γραμμένο μέ κείμενα καρδιᾶς καί
νηφάλιας σκέψης, νά μᾶς προβληματίσει καί νά μᾶς κάνει νά ἐλπίζουμε
σέ μία δημιουργική πνευματική ἀντίσταση πρός τά σημεῖα τῶν σημερινῶν
καιρῶν.
Σχ. 14Χ21, Σελ. 198,
Ἐκδόσεις «ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ»,
Λυκούργου 12, 18345, Μοσχάτο,
τηλ. 210 9310605.

«Τό μαζούτ θά φτάσει καί στό πιάτο
μας. Ἡ ρύπανση θά εἶναι χρόνια», λένε οἱ
ἐπιστήμονες γιά τήν οἰκολογική καταστροφή
(ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 15-9-17). Ἀπό τό
ναυάγιο τοῦ δεξαμενόπλοιου ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ
11.
Δέν ἔφθασαν οἱ συνέπειες ἀπό τίς πυρκαγιές τοῦ καλοκαιριοῦ! Δέν καταλαβαίνουμε
ὅτι αὐτοκτονοῦμε καταστρέφοντας τό περιβάλλον;
«Μουσεῖο τῆς Δημοκρατίας ἀπό τήν
Βουλή» (ΕΛΕΥΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 16-9-17).
Γιά νά μᾶς θυμίζει ὅτι ἡ Ἑλληνική Βουλή
ἔχει καταντήσει μουσεῖο τῆς δημοκρατίας!

«Δέν ὑπάρχει δημοκρατία χωρίς νόμο»
Φελίπε Γκονζάλες (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 17-9-17).
Νόμοι νομίμως καί ἁρμοδίως θεσπιζόμενοι ὑπεράνω ὅλων, τηρούμενοι καί ἀπό
αὐτούς πού τούς ψηφίζουν. Ἠθικοί καί δίκαιοι.

«Μειοψηφία σέ εἴκοσι χρόνια οἱ χριστιανοί σέ ὅλη τήν Εὐρώπη!» (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
18-9-17).
Λησμονήσαμε τό «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά ἔθνη» καί μιλᾶμε αὐτάρεσκα γιά ἐπικράτηση τοῦ Χριστιανισμοῦ!

«Στήν Ἑλλάδα σκουριάζουν, στό ἐξωτερικό διαπρέπουν» (ΤΑ ΝΕΑ 19-9-17).
Κρόνο πού τρώει τά παιδιά του κατήντησαν τήν πατρίδα μας οἱ κυβερνῶντες ἐντολοδόχοι τῶν ξένων κέντρων ἐξουσίας!

«Σημαντική πρόοδο βλέπει ὁ Κλάους
Ρέγκινγκ. Καλές πιθανότητες γιά ἔξοδο τῆς
Ἑλλάδας ἀπό τό πρόγραμμα τό 2018» (Η
ΑΥΓΗ 19-9-17). Ἐννοεῖ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Μηχανισμοῦ Σταθερότητας.
Νά ρωτήσει ἐμᾶς πού ὑφιστάμεθα τίς
συνέπειες τῆς «Σταθερότητας» τί βλέπουμε.
«Ὀργάνωσις ἀπογόνων τῶν θυμάτων
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Τσάμηδων. Στόχος ἡ ἀνάδειξις
τῶν ἐγκλημάτων τους» (ΕΣΤΙΑ 20-9-17).
Ἐπιβεβλημένη ἐνέργεια γιατί οἱ Τσάμηδες
ἔχουν ἀποθρασυνθεῖ.

«Πρόκειται νά λειτουργήσει στήν Καλαμάτα ἀπό τό Νοέμβριο. 992 αἰτήσεις γιά
τήν Τοπική Μοναδα Ὑγείας» (ΘΑΡΡΟΣ 219-17)
Ἐπιμεβλημένη ἡ ἀποκέντρωση καί στόν
τομέα τῆς ὑγείας. Παράλογο, ἀντεθνικό καί
ἀντικοινωνικό τό μόρφωμα «Ἀθηνοκεντρικό
κράτος».

«Ἐπιλογή τῆς Ε.Ε. ἡ κατάργηση τοῦ κοινωνικοῦ κράτους» (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 21-9-17).
Καί τά θύματα, ἐμεῖς οἱ πολίτες τῆς Ε.Ε.
σκύβουμε τό κεφάλι!

«Δεκάδες γονεῖς ἐπιστρέφουν τούς πανθρησκειακούς φακέλλους τῶν θρησκευτικῶν» (ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 22-9-17).
Νά γίνουν χιλιάδες. Ἀντίσταση στούς
ἐχθρούς τῶν παιδιῶν μας.

«Δύο ὑπουργοί “πνίγονται” στά λύματα» (ΒΡΑΔΥΝΗ 23-9-17).
Πολιτικοί καί κοινωνία, στήν πλειονότητά
μας, ἔχουμε βουλιάξει στά ἠθικά λύματα!

«Ἀπειλεῖ νά ἐκτροχιάσει τόν προϋπολογισμό τοῦ 2018. Ναυγάγιο καί στό Ἀσφαλιστικό!» (ΤΟ ΒΗΜΑ 24-9-17).
Ὁ ἐκτροχιασμός τῆς χώρας συνέπεια
τοῦ πνευματικοῦ μας ἐκτροχιασμοῦ!

«Τό Βερολῖνο ψήφισε, ἡ Ἀθήνα ἀνησύχησε» (ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ 269-17).
Φυσικό καί ἑπόμενο νά ἀνησυχεῖ τό
προτεκτορᾶτο τοῦ Δ΄ Ράϊχ.
«Καθυστερήσεις ἐκτός λογικῆς γιά τό
Ἑλληνικό» (ΕΘΝΟΣ 28-9-17).
Ἐκτός τῶν ἄλλων καί ἡ λογική ἔχει ἐγκαταλείψει τήν πατρίδα μας!
Μ. ΠΟΛΙΤΗΣ
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