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Μεγαλοπραγµοσύνη και Αγιότης
χουµε γράψει πολλές φορές για το πρόσωπο του ΜεΈ
γάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Μητέρας του.
Όµως κάθε χρονιά που διερχόµαστε από την ηµέρα της α-

γίας µνήµης των, µαγνητιζόµενοι από το µεγαλείο των
µορφών, των ανεπανάληπτων αυτών αρχόντων, αισθανόµαστε την ανάγκη να κλίνουµε «γόνυ καρδίας ηµών»,
τιµώντες τους τολµηρούς
αγώνες της πίστης των και
τα πελάγη των οδυνών τους.
Και είναι φυσικό, από µιας άποψης, να στρέφεται ο
νους µας στο τόσο µακρινό
παρελθόν, για να παρηγορηθεί από το βάλσαµο της ιστορίας, παρ’ όλο που η Αγιότης είναι διαχρονική και
µπορεί ανά πάσαν ώρα να
εµπνέει και να παρηγορεί
τον άνθρωπο λόγω της στέρησης στους σηµερινούς
καιρούς από ηγετικές µορφές που πράττουν τα έργα
Κυρίου.
Σήµερα, στον αιώνα των
µικροτήτων και των συµφερόντων, όπου ζούµε, οι πολιτικοί µας ηγέτες συνεπείς προς την «διαφάνεια», που δεν
φοβούνται οι ενάρετες πράξεις τους, σπεύδουν ανυπόµονα
ν’ απαντούν στα αρρωστηµένα δηµοσιογραφικά µικρόφωνα, µην τύχει και αδικηθεί η αδιάβλητη προσωπικότητά
τους από ανεύθυνους χαρακτηρισµούς και φλυαρίες.
∆εν περιµένουν οι «µεγάλοι» υποµονετικά και σιωπηρά περιφρονώντας της ενδεχόµενης αυστηρής κριτικής τις
απειλές, ώστε κάποια ώρα, αργά ή γρήγορα, να δικαιωθούν
από την ιστορία! Βιάζονται αγχωµένοι να µην χάσουν την
ευκαιρία της δηµοσιότητας, να προβάλουν το εγώ τους και
ν’ αποφύγουν, σωπαίνοντας, το «πολύτιµο» πολιτικό κόστος.
(Συνέχεια στη σελ. 2)

ΜΑΝΑ, ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ
ΠΛΑΣΜΑ
του Νίκου Ι. Κωστάρα

«Ω

γλυκύ µου έαρ γλυκύτατό µου
τέκνον...» ανέκραζεν η Παναγία, η Μητέρα του Επουράνιου και
στο πρόσωπό Της εκφραζόταν ο πόνος
της Μάνας, της κάθε Μάνας. Της Μάνας που δεν έχει σύνορα, που δεν ξέρει χρώµα φυλής, της Μάνας που δηµιουργεί την ίδια τη ζωή, την υψώνει,
τη διακινεί και τη διαιωνίζει.
Στη µητέρα έπεσε ο κλήρος να
γεννά ζωή και να την οδηγεί στην τε-

Η προβληµατική γύρω από
την οµοφυλοφιλία
«Η παιδαγωγική των γονέων προς αποφυγή
της οµοφυλοφιλίας»
του Αρχιµ. Σαράντη Σαράντου
(Συνέχεια από το προηγούµενο)

Γ

ια να µπορέσουµε να ερευνήσουµε σωστά το
µέγα πρόβληµα της οµοφυλοφιλίας, πρέπει πρώτιστα να
γνωρίζουµε τη φυσιολογία του
υγιούς ερωτικώς ανθρώπουζεύγους, κεχωρισµένου από
την οµοφυλοφιλία.
Τόσο η Γένεση, όσο και οι
Άγιοι Πατέρες που ερµηνεύουν τη Γένεση µε το Φως της
ακτίστου Χάριτος του Αγίου
Πνεύµατος βλέπουν δύο σχέδια στην προαιώνια βουλή του
Θεού σχετικά µε τη δηµιουργία του ανθρώπου. Και ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης και ο
Μέγας Βασίλειος στηριζόµενοι στην Παλαιά ∆ιαθήκη
βλέπουν µε θαυµασµό την
πρώτη βουλή του Θεού που ήθελε ο Αδάµ να ολοκληρωθεί
ως τέλεια προσωπικότητα µόνος του, χωρίς Εύα, χωρίς σύντροφο. Μαζί του και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστοµος εγκωµιάζει την ελευθερία του Θεού και την άκρα συγκατάβασή Του, που όταν αντιλαµβάνεται τη µοναξιά του Αδάµ,
εναλλάσσει το σχεδιασµό του πλάσµατός Του και δηµιουργεί την Εύα εκ της πλευράς του ως σύντροφό του. Όµως ο αρχετυπικός σχεδιασµός του φιλανθρωποτάτου
Θεού Πατέρα δεν πήγε χαµένος, αλλά καταξιώθηκε πλήρως µε την εκούσια ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου
της Αγίας Τριάδος, του Κυρίου µας Ιησού Χριστού. Έτσι,
κάθε άνθρωπος έχει το δικαίωµα της ελεύθερης επιλογής
(Συνέχεια στη σελ. 3)

λειότητα µε την αγάπη, τη στοργή, την
αφοσίωση, την αυτοθυσία και το παράδειγµά της. Χωρίς τη µητέρα ο κόσµος δεν θα είχε ζωή και η ζωή δεν θα
είχε κόσµο. Αν θελήσουµε να βρούµε
την πηγή κάθε αξίας, θα φθάσουµε
στην αγκαλιά της µάνας.
Λαµπάδα αναµµένη η καρδιά της
µάνας καίγεται και φωτίζει κι ανοίγει
τους δρόµους και για τα παιδιά της,
χτυπά ακόµη και µέσα από τον τάφο.
Όσο αγράµµατη κι αν είναι, τότε που
φεύγουµε από κοντά της σταυρώνει το
δρόµο µας και µας αποχαιρετά: «Τριανταφυλλένια η στράτα σου, κρινοσπαρµένοι οι δρόµοι, για χάρη σου ν’

ανθοβολούν και τα λιθάρια ακόµη...».
Οι πονεµένοι και οι ξενιτεµένοι: «Αχ
µανούλα µου» αναφωνούν και ζητούν
στη µάνα το βοτάνι, που θα ’γιάνει τις
πληγές και θα τους χαρίσει γαλήνη, θα
γίνει στήριγµα κι ελπίδα.
Μνήµες, ένα σωρό µνήµες ξεκλειδώνονται και βγαίνουν από τα βάθια
της ψυχής του καθενός µας. Φροντίδες, κόποι, στερήσεις, δάκρυα, άγρυπνες νύχτες, έγνοιες ακοίµητες, γεµίζουν την καρδιά και τους καηµούς κάθε Μάνας, «της Μάνας που η καρδιά
της είναι µια άβυσσος, στο βάθος της
οποίας βρίσκεται πάντοτε η συγνώµη».
(Συνέχεια στη σελ. 2)
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Μεγαλοπραγµοσύνη
και Αγιότης
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Έτσι, απασχολούµενοι διαρκώς η
ευαισθησία τους από τους δηµοσιογράφους, που να βρεθεί χρόνος για
σκέψεις, σοβαρούς προβληµατισµούς
και µεγαλόπνοα έργα. Τα πάντα ετοιµάζουν παρακατιανοί κρατικοί µηχανισµοί που «συµβουλεύουν» και οδηγούν τις κεφαλές!
Είναι ν’ απορεί κανείς και να εκπλήσσεται πόσο γρήγορα προσαρµόζονται οι υπουργοί µας αλλάζοντας
υπουργεία µε καινούργιο υπουργικό
αντικείµενο, όλως διόλου άσχετο µε
το προηγούµενο! Ή θα πρέπει να διαθέτουν υπεράνθρωπες διανοητικές ικανότητες, ή θα πρέπει να τους εµπνέει η ευπειθέστατη λαϊκή αδυναµία που
ανέχεται τα πάντα εκφραζόµενα µε το
ύφος της επισηµότητας!
Μεγαλοπραγµοσύνη και Αγιότητα
διέκριναν το έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου συµπαριστάµενο από το
ταπεινό ήθος της Αγίας Μητέρας του.
Και µπορεί ν’ αναρωτιέται κανείς
πως και επελέγη αυτό το πρόσωπο, το
µη στερηµένο βιαιοτήτων, για το µεγαλόπνοο αυτό έργο της αλλαγής του
παγκόσµιου σκηνικού! Μήπως δεν
υπήρχαν µέσα στα πρώτα 300 χρόνια
της εµφάνισης του Χριστιανισµού, άγιες ψυχές µαρτύρων και αγίων που
δεν ανείχοντο µε την παραµικρή αδικία να ενοχλήσουν τους συνανθρώπους τους;
«Το` πνευ~µα ο{που θέλει πνεA, καa
τη`ν φωνη`ν αυ]του~ α]κούεις, α]λλ’ ου]κ
οSδας πόθεν ε}ρχεται καa που~ υ[πάγει»
(Ιωαν. γ΄ 8). Το ίδιο και ο άνθρωπος
που δεν ξέρει κανείς που ξεκινάει η
µετάνοιά του και η σχέση του µετά
του Αγίου Πνεύµατος και που καταλήγει. «Τίς γα`ρ ε}γνω νου~ν Κυρίου; η|
τίς σύµβουλος αυ]του~ ε]γένετο;» (Ρωµ.
ια΄ 34).
Όµως στην περίπτωση του Μεγάλου Κωνσταντίνου µπορεί να µην ήσαν και τόσο µυστηριώδη τα αίτια της
εκλογής και όχι τόσο πολύ αδύνατο
για τον άνθρωπο να τα ερευνήσει.
Ίσως χρειαζόταν εκείνη την εποχή
κάποιο πρόσωπο, για να µεταβάλει
πλέον ριζικά την όψη του κόσµου, κι
ας µας επιτραπεί η έκφραση, η Θεία
Χάρη βιαζόταν ν’ αναπαύσει τους
χριστιανούς από το µαρτύριο των ανελέητων διωγµών. Χρειαζόταν κατά το
δυνατόν έτοιµο πρόσωπο που να µην
απαιτείτο χρόνος για να το εκπαιδεύσει.
Επηρεασµένος ο Κωνσταντίνος
από της µητέρας του το ευαίσθητο ήθος και αναθρεµµένος σαν αξιωµατούχος στρατιωτικός µέσα στης Ρωµαϊκής µεγαλοπραγµοσύνης το κλίµα,
ίσως δεν χρειαζόταν πολλά «πνευµα-

τικά έξοδα», για να διαµορφωθεί σε
«σκεύος εκλογής».
Ένα προσόν, βασικά, θα ήταν απαραίτητο1 η εκ φύσεως αγαθή προαίρεση προς την ∆ικαιοσύνη, και αυτό
µαρτυρούν οι ειλικρινείς ιστοριογράφοι του. Κανένα από κάποια βαριά
σφάλµατα που διέπραξε, δεν είχε ως
αιτία την εγωιστική ιδιοτέλεια και µικρότητα!
Υπήρξαν στον βίο του κάποιες µελανές κηλίδες που άφησε πίσω του
ένας γρήγορος και µεγαλοπράγµων
ελεύθερος νους, τις οποίες όµως εξέπλενε πάντα, µια βαθειά µετανοούσα
συντετριµµένη καρδιά. Σ’ αυτό το µυστήριο βοηθούσαν συµπαριστάµενοι
και οι έλεγχοι της Αγίας Μητέρας του!
Έπρεπε ο νους απερίσκεπτος να
προχωρεί και να βλέπει πάντα µπροστά στην εξυπηρέτηση του κοινού
συµφέροντος, µέσα στο αχανές κράτος
που διοικούσε. Να µην λυγίζει καµπτόµενος από την εσωστρέφεια, στην
οποία τον καλούσε µια καρδιά που
πάλευε µε τις ενοχές της.
Αυτό το διάφανο σκηνικό προδίδει
το µεγαλείο, την ειλικρίνεια και αγιότητα τού Κωνσταντίνου που κάποιοι
κοντόφθαλµοι µύωπες θριαµβευτικά
µετά βεβαιότητος απορρίπτουν.
Είθε, να είχαµε κάποιες τέτοιες
ψυχές σήµερα αντί για τις πολιτικές
«γελοιογραφίες» που συµπνίγουν τον
πολιτικό κόσµο, µη επιτρέποντας στη
δικαιοσύνη να επιβιώσει.
Η µεγαλοπραγµοσύνη των έργων
και η αγιότητα µιας καρδιάς συντετριµµένης ήταν το δίδυµο των αρετών
του Κωνσταντίνου, γονιµοποιηµένων
από το όραµα του Τιµίου Σταυρού που
η λάµψη του τον συνοδεύει σε όλη
του τη ζωή.
∆υστυχώς, σήµερα ο ∆εσποτισµός
τέτοια οράµατα δεν αφήνει να λάµψουν και να εµπνεύσουν την νεότητα
µε όρεξη για µεγαλόπνοα και ηρωικά
έργα, που τόσο έχουµε ανάγκη.
Φτιάχνει θρυµµατισµένους, από το
φόβο, νόες και µικρόψυχες καρδιές,
επενδύοντάς τις µε την αίγλη της «ταπείνωσης».
Άλλο ταπείνωση και άλλο κακοµοιριά.
Γ. Σ. Γκεζερλής

Ευχές σε νεόνυµφους!
Η αγαπητή µας φίλη και εκλεκτή
συνεργάτης Γεωργία Νοµικού παντρεύεται την 5η Ιουνίου 2005 τον εξαίρετο νέο
Γεώργιο Κωνσταντίνου.
Παράνυµφος εις το Μυστήριο θα
παρασταθεί η Ναυσικά ΓκεζερλήΑντωνέλλου.
Ευχόµεθα εις τους µελλόνυµφους
κάθε από Χριστού ευλογία και προκοπή!
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ΜΑΝΑ, ΤΟ ΑΙΩΝΙΟ
ΠΛΑΣΜΑ
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

Η Μάνα είναι το µοναδικό πλάσµα
που δε ζητάει τίποτε για τον εαυτό
της, αλλά θυσιάζει τα πάντα για τη
ζωή και την ευτυχία των παιδιών της.
«Γεννήτρα και τεχνήτρα της ζωής».
Η Μάνα, Μητέρα, Μαµά, Μανούλα είναι εκείνη που το βυζαίνει και
ξενυχτάει δίπλα του, το νανουρίζει, το
ηµερώνει, το παρηγορεί και το προσέχει σ’ όλη της τη ζωή. Μάνα θα πει
υποµονή, στοργή κι αυταπάρνηση.
Και καθώς τονίζει ο ∆ουµάς, επειδή ο Θεός δεν µπορεί να βρίσκεται
παντού, γι’ αυτό έπλασε τη µητέρα.
Ενώ ο ιερός Αυγουστίνος έλεγε: «∆ώστε µου καλές µανάδες ν’ αλλάξω τη
ζωή του κόσµου». Αλλά ποιου κόσµου, όπου στον κόσµο γίνονται πόλεµοι και ανθρωποθυσίες και αποµένουν οι χαροκαµένες µάνες µε κοµµατιασµένη την καρδιά και τον πόνο.
Και άλλοι γράψανε για τη Μάνα,
όπως η Μάνα του Γκόρκυ, της Περλ
Μπακ και άλλων που δεν µπορούν να
συµπεριληφθούν στο µικρό αφιέρωµα
για τη γιορτή της Μάνας, της Μάνας
που είναι η πηγή της ζωής. «Ό,τι είµαι
το χρωστώ στη µητέρα µου», έλεγε ο
πρόεδρος Αβραάµ Λίνκολν. Για να
µην αναφέρω το αριστούργηµα του
Γάλλου ακαδηµαϊκού Ζαν Ρισπέν «Η
καρδιά της µάνας».
Ένα φιλί ένα λουλούδι, ας είναι το
καλύτερο δώρο η προσφορά µας για
τη µητέρα, που γιορτάζει στις 9 του
Μάη σ’ όλα τα µήκη και πλάτη του
κόσµου.
Νίκος Ι. Κωστάρας
Πλοίαρχος Ε. Ν.

Μήπως οι πάντες (κληρικοί λαϊκοί) ελησµονήσαµε την πάγια
αρχή της ορθοδόξου Παραδόσεώς
µας, για την εκλογή - χειροτονία
των κληρικών µας, που συνοψίζεται στη ρήση του Αγίου Ισιδώρου
του Πηλουσιώτου ότι: «4Η α[γνεία
dερέας χειροτονεA, η[ δε` λαγνεία
α]ποχειροτονεA»;
Ας επανέλθουµε στην Παράδοση.
Με αγάπη Χριστού
Αθανασόπουλος ∆ηµήτριος
Θεολόγος
Υπεύθυνος ύλης φυλλαδίου
Γεώργιος Σ. Γκεζερλής
∆ιεύθ: Σκρά 2 Μαρούσι, Τ.Κ.: 15124
Τηλ: 210 6195766,
Ε-mail: vgezer@cc.uoa.gr
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Η προβληµατική γύρω
από την οµοφυλοφιλία
(Συνέχεια από τη σελ. 1)

δύο σχεδίων του Θεού: Το ένα αποτελεί το συντροφικό τρόπο ζωής και το
άλλο, τον κατά Χριστό και εν τω Χριστώ παρθενικό τρόπο ζωής. ∆όξα τω
Θεώ η αγία Ορθοδοξία µας αγκαλιάζει
και ευλογεί τα ζευγάρια σ' όλες τους
τις δραστηριότητες, ευλογεί και καταξιώνει όλους τους µοναχούς και τις
µοναχές που αγωνίζονται «εν τω Χριστώ» για την εν αγάπη κοινωνία µαζί
Του.
Ο εν Χριστώ άγαµος ή η εν Χριστώ άγαµη παρθένος έχουν την ευλογία και το εκούσιο χάρισµα να αφιερώνουν όλη τη ζωή τους και όλα τα
ερωτικά τους στο Χριστό. Γι’ αυτό είναι µακαριώτατοι άνθρωποι οι παρθένοι που αγαπούν και φλέγονται για το
Χριστό και ο Χριστός απαντά µε
πλούσια και όλο πλουσιώτερη χάρη,
αγάπη, ειρήνη στις καρδιές τους. Αντίστοιχη και ανάλογη χαρά, ειρήνη
και µακαριότητα απολαµβάνουν τα
ζευγάρια που ζουν κατά το θέληµά
Του. Μεγαλειώδης και αρχοντική είναι η εν Θεώ συζυγία της Παλαιάς ∆ιαθήκης, η οποία εκφράζεται στις υπέροχες, θεόπνευστες και καθολικές
τρεις πρώτες ευχές του Μυστηρίου
του Γάµου οι οποίες έχουν υιοθετηθεί
από τις µυριάδες των ζευγαριών της
Καινής ∆ιαθήκης ως τέλεια, µοναδικά
και αναντικατάστατα χριστολειτουργικά αριστουργήµατα του Ορθοδόξου
Γάµου.
Μέσα σ' αυτό το µέγα -κατά Παύλο και όλους τούς Αγίους- Μυστήριο
του Γάµου ο σύζυγος απολαµβάνει
την αγάπη και την εκτίµηση της συζύγου του, όπως και η σύζυγος εισπράττει την θυσιαστική προσφορά αγάπης
από το σύζυγό της. Και οι δύο τους
ευλογηµένοι µε τις ευχές του αρραβώνος και του Γάµου ζουν όλες τις ποιότητες της αγάπης, της στοργής και της
προνοίας του Πατρός και του Υιού και
του Αγίου Πνεύµατος, µε τις πολλές
πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου συν
πάσι τοις Αγίοις. Σφραγίζονται οι δύο
σύζυγοι µε την άκτιστη Χάρη του Αγίου Πνεύµατος εις σάρκα µίαν, δηλαδή ψυχική και σωµατική κοινωνία οσηµέραι κορυφούµενες. Μέσα σ' αυτό
το εύκρατο κλίµα αγάπης έρχονται τα
παιδιά, καρποί - απτές ατράνταχτες
αποδείξεις της αγάπης του Τριαδικού
Θεού και της αγάπης των συζύγων.
Είναι από τα πλέον αυτονόητα, ότι
η υπακοή των δύο συζύγων στο θέληµα του Θεού τούς καθιστά πολύ διακριτικούς και ως προς την αγωγή τους
προς τα παιδιά και ως προς τη συµπεριφορά των παιδιών προς τούς γονείς.
Ισορροπία, ειρήνη, χαρά, πληρότητα,
δηµιουργικότητα, και όλα τα άλλα τα

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

καλά συνοδεύουν την κατά Χριστό αγία οικογένεια. Ο πατέρας και η µητέρα καταξιώνονται πολλαπλά ως γονείς. Οι αναπτυσσόµενες οικογενειακές υποχρεώσεις τούς ωριµάζουν και
τους εντοπίζουν στα άµεσα πολλά καθήκοντά τους ως γονέων, τα δε παιδιά
αναπνέουν το ζείδωρο οξυγόνο της
αγάπης του Χριστού, δια των τιµίων
και υπάκουων γονέων τους. Το πλούσιο οξυγόνο της Αγάπης του Χριστού
το µετασχηµατίζουν τα παιδιά σε ισορροπία, σε φιλαδελφία και φιλοθεΐα, σε εξελισσόµενη δηµιουργικότητα
και εν Χριστώ κοινωνικότητα. Που
χώρος για οµοφυλοφιλία στα παιδιά,
τοσούτο µάλλον καθ' όσον και τα παιδιά και οι γονείς έχουν την κραταιά
Τριαδική Προστασία, τη δοκιµασµένη
Σκέπη της Παναγίας και τη βοήθεια
των Αγίων της Εκκλησίας µας. Όλα τα
παραπάνω επισφραγίζονται και σταθεροποιούνται µε το πρόγραµµα της
προσευχής, της νηστείας και της τρυφής των Αγίων Αχράντων Μυστηρίων
του Χριστού.
Γνωρίζουµε όµως από την Παλαιά
∆ιαθήκη, το θεόπνευστο βιβλίο της
Εκκλησίας µας και δη από τη Γένεση,
ότι το πρώτο ζεύγος των πρωτοπλάστων δεν κράτησε την υπακοή του στο
Θεό, γι’ αυτό και αλλοτριώθηκε ολόκληρη η ζωή τους, οι αναµεταξύ τους
σχέσεις και όλο το φάσµα της τεκνογονίας τους.
Άπειρα προβλήµατα σχέσεων σ'
όλα τα επίπεδα παρακολουθούν από
τότε και όλους τούς µεταπτωτικούς
απογόνους τους. Μοναδική θεραπεία
βρίσκεται και επιτυγχάνεται µέσα
στην Εκκλησία του Χριστού, ο οποίος
χριστοποιεί και θεανθρωποποιεί τον
ανδρισµό του συζύγου και την πατρότητά του, τη θηλυκότητα της συζύγου και τη µητρότητά της, τις σχέσεις
τους µε τα παιδιά τους και µε όλη την
υπόλοιπη εν Χριστώ αδελφότητα των
Αγίων των µελών της Εκκλησίας και
της ευρύτερης κοινωνίας. Χαρισµατικά αλληλοπεριχωρείται η κατ’ οίκον
Εκκλησία µε την ευρύτερη Καθολική
Εκκλησία του Χριστού.
Τι γίνεται όταν η οικογένεια είναι
µακριά από την Εκκλησία, τη ζωή της,
τα Μυστήριά της; Μια διακριτή νοσηρή παθογένεια επιβαρύνει όλες τις
σχέσεις που µπορούν να πάρουν τα
παρακάτω πιθανά σχήµατα:
Όταν η οικογένεια είναι οριστικά
διασπασµένη, όλα λειτουργούν ανάποδα, διάστροφα. Οι υπεραυξηµένες
φροντίδες του ενός εκ των δύο γονέων
που έχει την αποκλειστική ευθύνη του
ενός η περισσοτέρων παιδιών δηµιουργούν τέτοιο άγχος και τέτοια ανασφάλεια που περνάει και στα παιδιά.
Ο χωρισµένος πατέρας η πιο πολύ η
καταπικραµένη χωρισµένη µητέρα θα
(Συνέχεια στη σελ. 4)

Σελίδα 3

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΩΤΥΠΑ

Τ

α όσα συµβαίνουν σήµερα στους
καπιταλόσχηµους χώρους της εργασίας, µε τα λαστιχένια ωράρια, την
ολοήµερη λειτουργία καταστηµάτων,
µε την ανίατη ανεργία, µε τις άσπλαχνες απολύσεις εργαζοµένω, µε
τους εκσυγχρονισµένους κανονισµούς της
οικονοµίας,
που διευκολύνουν εργοδότες να φουσκώσουν τα πορτοφόλια τους µεταφέροντας τις επιχειρήσεις τους σε γειτονικές χώρες, µε ανάλγητους νόµους που επιτρέπουν την
εγκατάλειψη εργαζοµένων στην απόγνωση, τα όσα, λοιπόν, συµβαίνουν
σήµερα στους καπιταλόσχηµους χώρους της εργασίας, θυµίζουν παλαιότερες εποχές.
Θυµίζουν τους αγώνες που έγιναν
στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου κατά της στυγερής εκµετάλλευσης των «δουλοπάροικων» αγροτών (Κολίγων) από τους µεγαλοτσιφλικάδες εργοδότες τους.
Ένας εκ των σπουδαιοτέρων αγωνιστών ενάντια στις άθλιες αυτές συνθήκες αγροτικής ζωής -ή µάλλον θανάτου- ήταν και ο εκ Κεφαλονιάς λεβεντόψυχος Μαρίνος Αντύπας (18731907) που εδολοφονήθη -από τους ενοχληµένους εκ του αγωνιστικού του
ζήλου- την 9η Μαρτίου 1907.
Ιδού µερικά από τα αθάνατα απλά
του λόγια που απηύθυνε σε οµιλία του
προς τους εγκαταλελειµµένους εις την
άθλια µοίρα της εκµετάλλευσης χωρικούς, ως νέος, φοιτητής της νοµικής,
σε µια από τις πρώτες του εξορµήσεις.
«Πρέπει να θεωρείτε τον καθένα
σας σαν ένα σύνολο. Πρέπει όλοι σας
να θεωρείτε τους εαυτούς σας µαζί,
ενωµένους, σαν ένα κορµό, σαν ένα
σώµα. Και όπως, όταν πάσχει το ένα
χέρι, ή το ένα δάχτυλο του χεριού, πονεί όλο το σώµα, το ίδιο πρέπει να αισθάνεσθε και για τον διπλανό σας. Όταν πονεί, όταν υποφέρει ο διπλανός
σας, ο πόνος, η δυστυχία είναι και δική
σας. Και όταν χαίρεται και ευτυχεί ο
διπλανός σας, το ίδιο η χαρά και η ευτυχία πρέπει να είναι και δική σας. Να,
αυτό, αγαπητοί µου, θα πει σοσιαλισµός.
Αυτό ακριβώς που δίδαξε ο Χριστός».
Και ασφαλώς, ο πιστός αυτός Έλληνας αγωνιστής της δικαιοσύνης του
Θεού, µε την λέξη «σοσιαλισµός» δεν
εννοούσε τον άθεο κοµουνισµό, ούτε
και τον «ένθεο» σοσιαλισµό που πρόσφατα εγνωρίσαµε!
(Συνέχεια στη σελ. 4)

Σελίδα 4
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Η προβληµατική γύρω
από την οµοφυλοφιλία
(Συνέχεια από τη σελ. 3)

περάσουν στην ανατροφή του αγοριού
η του κοριτσιού την υποτίµηση του
απουσιάζοντος συζύγου µε συνέπειες
κρίσιµες για όλη τη συγκρότηση του
νέου παιδιού. Οι συνέπειες δεν µπορούν να µην επηρεάσουν και την ερωτική και σεξουαλική συµπεριφορά,
την οποία η θα καταστείλουν επικίνδυνα η θα διεγείρουν επικίνδυνα.
Είναι πιθανή η προσκόλληση του
µισοαπροστάτευτου αγχωµένου παιδιού των χωρισµένων σε εξωοικογενειακούς καλοθελητές, που µέσω του
συναισθηµατισµού µπορούν να προσεταιρισθούν την αγάπη του και να το
οδηγήσουν στους δικούς τους ποταπούς σκοπούς. Ο άδικος πατέρας βεβαρυµένος και µε το εξωσυζυγικό µόλυσµα φορτώνει πάνω στα παιδιά του
τα παράπονά του και τα απωθηµένα
του, διχάζοντας τα παιδιά. Η αδικηµένη χωρισµένη σύζυγος, διαλυµένη από
τις πιέσεις και το κρυφό µόλυσµα ενός
παράνοµου δεσµού βγάζει πάνω στα
παιδιά τα δικά της απωθηµένα, γεµίζοντας τα παιδιά µε τις καµουφλαρισµένες κακίες της και διχάζοντας ανίατα τις τρυφερές νεανικές προσωπικότητες. Χωρίς βάσεις και µε καταθρυµµατισµένο το θεσµικό οικογενειακό
περιβάλλον, ζώντας σ' ένα ιδεολογικό
χάος τα παιδιά είναι ανά πάσα στιγµή
εύκολη λεία του εµπόρου των ναρκωτικών και οποιουδήποτε που πουλάει
σε οποιαδήποτε τιµή αγάπη, στοργή,
ενδιαφέρον και τα σχετικά. Εν τω µεταξύ, ευκαίρως ακαίρως, η αισχρή τηλεόραση διδάσκει στα παιδιά ότι µαγκιά είναι να δοκιµάσεις και λίγη
«µαύρη», λίγη «άσπρη» και να αποκτήσεις «πολλαπλές εµπειρίες» µέσα
από διάφορες σεξουαλικές επαφές, τα
οποία µε τη θέλησή σου µπορείς - κατά τούς επιτηδείους - οποτεδήποτε να
σταµατήσεις. Ήδη όµως έχει σφιχταγκαλιασθεί η ως άνω παρανοµία µε
την αλαζονεία, που φράζουν οριστικά
το δρόµο της επιστροφής στην κάθαρση και στην αληθινή αποκατάσταση
των χαµένων ευκαιριών.
Οι διογκωµένοι εγωϊσµοί και των
δύο συζύγων, ως κληρονοµικοί, µεταβιβάζονται στα παιδιά µαζί µε όλο το
πλέγµα των παραπάνω ψυχολογικών
τραυµάτων που προκαλούν οι διαξιφισµοί των αντιπαρατιθεµένων συζύγων, που ζητούν αναγνώριση στη συνείδηση των παιδιών τους µονοµερώς.
2. Στις περιπτώσεις των συµβατικών γάµων τα πράγµατα δεν είναι καλύτερα. Εξωτερικά µπορεί να υπάρχει
µια βιτρίνα καταπληκτική, όταν µάθει
όµως τα ενδότερα κανείς εκπλήσσεται
από τα απίστευτα προβλήµατα. Αφά-

νταστη σκληρότητα από τον ένα σύζυγο προς τον άλλο και συνειδητή η
ασυνείδητη ακύρωση του ρόλου του
άλλου συζύγου.
Στην περίπτωση αυτή των συµβατικών, αλλά µη διαλυµένων γάµων
παρατηρούµε δύο σενάρια. Κατά την
ταπεινή µας εκτίµηση, χωρίς να µιλούµε µε απόλυτη στατιστική βεβαιότητα, οι αυταρχικές µητέρες είναι περισσότερες από τούς αυταρχικούς πατέρες. Η µητέρα µε την έντονη προσωπικότητα - που τις πιο πολλές φορές ισοδυναµεί µε τον ανυπόταχτο εγωϊσµό - επισκιάζει την αυθεντικότητα του πατέρα, την οποία και συστηµατικά υποβαθµίζει στις συνειδήσεις
των παιδιών. Εποµένως το αγόρι η τα
αγόρια της οικογένειας δεν έχουν την
εικόνα του αυθεντικού πατέρα προς το
αρχέτυπο του οποίου θα οικοδοµήσουν και τη δική τους ανδρική προσωπικότητα. Αν µάλιστα και εξ αντικειµένου ο πατέρας είναι από τη φύση
του αδύνατη και υποτονική προσωπικότητα, σχεδόν ανύπαρκτη, τότε τα
πράγµατα είναι πιο δύσκολα τόσο για
τα αγόρια πολύ περισσότερο, όσο και
για τα κορίτσια που ενδέχεται να τραπούν και αυτά προς την οµοφυλοφιλία, αφού και το γυναικείο µοντέλο πάσχει ως υπερτονικό και υπερδραστήριο και το ανδρικό ως ανίσχυρο στη
διακυβέρνηση της οικογένειάς του. Ας
µη λησµονήσουµε εδώ τη θέση, στην
οποία θέλει ο Απόστολος Παύλος να
βρίσκεται ο άνδρας. Στην προς Εφεσίους Επιστολή του λέγει ότι «ο[ α]νήρ
ε]στι κεφαλη` τη~ς γυναικός, ω[ς καa ο[
Χριστός ε]στι κεφαλη` τη~ς 5Εκκλησίας». Αυτή η θέση δε δηλώνει αξιολογική ανωτερότητα προς τη σύντροφό του, αλλά την ιδιαίτερη ικανότητα
να διευθετεί µε διάκριση και σωφροσύνη τα του εαυτού του και τα του οίκου του µε τη Χάρη του Θεανδρικού
αρχετύπου για όλους τούς άνδρες, του
Χριστού. Το όντως ανδρώδες εν Χριστώ φρόνηµα βρίσκεται άλλωστε στη
θυσιαστική προσφορά του συζύγου
για τη σύζυγό του και κατ' επέκταση
για την οικογένειά του.
Όταν υπάρχει παράλυση στον πρώτο της οικογένειας παραλύουν και τα
ψυχοδυναµικά των παιδιών, αλλά και
γενικότερα όλες οι επιλογές τους. Απεγνωσµένα επιζητούν άλλα πρότυπα
για να δοµήσουν την προσωπικότητά
τους. Ενδόµυχα, υποσυνείδητα κάνουν
χρόνια και χρόνια τις συγκρίσεις τους
ανάµεσα στους δύο γονείς τους. Εφόσον τελικά απαξιώνεται µέσα τους το
πρόσωπο του πατέρα, επόµενο είναι
τα αγόρια να µη θέλουν να αγωνισθούν για τη συγκρότηση ανδρώδους
προσωπικότητας. Προτιµούν την επόµενη επιλογή, εφ' όσον το γυναικείο
πρότυπο της µητέρας φαίνεται ικανότερο. Αλλά και η διαµορφούµενη γυ-
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Ο νέος κόσµος έρχεται
θαυµάστε όσοι αντέχετε!

Π

ολύ γοργά γυρίζουνε
της εποχής τη ρόδα,
µε δίχτυα εξωφρενικά
ψαρεύει ιχθείς η µόδα.

Έχει ξεπέσει ο άνθρωπος
ξεχνιέται η ζωή του
που άστραφτε και βρόνταγε
σαν ζούσε η ψυχή του.
Ποιοι µας τεχνοδιαµόρφωσαν
σαν τις γλυκοπατάτες
χωρίς οργή κι αντίρρηση
για τις γλοιώδεις στράτες;
Μοντέλα µας υπόβαλαν
εργόζηλα κανάλια
και νόµοι εκσυγχρονισµού
ρίχνουνε τα µπετά.
Για να στεριώσει οικοδοµή
καινούργια αγάλια - αγάλια
µε παρδαλής διαφήµισης
µοντέρνα υλικά.
Τα πρώτα φρούτα ωρίµασαν
νεοεποχικά
πλούσια τα ελέη του λαού
τα τριτοκοσµικά.
Ο ένας κόσµος έρχεται
κι ο άλλος κόσµος φεύγει
τρέξτε να τον προλάβουµε
µην φύγει οριστικά.
ο Παράλογος

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
ΠΡΩΤΥΠΑ
(Συνέχεια από τη σελ. 3)

Ο ενθουσιώδης και επίµονος αγώνας του, καθώς και η εν ψυχρώ δολοφονία του από τους µεγαλοτσιφλικάδες της Θεσσαλίας, έδωσαν το έναυσµα τού αγροτικού ξεσπάσµατος του
Κιλελέρ την 6η Μαρτίου 1910, που
λίγο αργότερα είχε σαν συνέπεια την
απαλλοτρίωση των τσιφλικιών από
τον Ελ. Βενιζέλο.
«5Αµη`ν α]µη`ν λέγω υ[µAν, ε]α`ν µη` ο[
κόκκος του~ σίτου πεσω`ν εDς τη`ν γη~ν
α]ποθάνη? αυ]το`ς µόνος µένει1 ε]α`ν δε`
α]ποθάνη?, πολυ`ν καρπο`ν φέρει» (Ιωαν. ιβ΄ 24).
Γ. Σ. Γ.
ναικεία ψυχολογία των κοριτσιών εθίζεται στην ήσσονα - στη µικρότερη προσπάθεια και όχι στην πορεία για
κατάκτηση του όντως καταξιωµένου
αυθεντικού συντροφικού γυναικείου
ρόλου, αλλά του οµοφυλοφιλικού.
Συνεχίζεται

