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ENA KAΘE ΦOPA

Προσέχετε τά παιδιά
Ἡ προκείμενη γελοιογραφία ξύνει βαθιές πληγές πολλῶν γονέων! Καί ὄχι μόνον. Καί ἀδελφῶν. Καί συγγενῶν. Καί φίλων. Ἀλλά καί τῆς κοινωνίας ὅλης. Ὅλοι
αὐτοί, τούς ὁποίους βλέπετε, εἶναι οἱ φονιάδες τῆς νεολαίας. Καί ὄχι μόνο τῆς

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΑΣ
Δύο Γερμανοί ἔχουν γράψει τά ἀκόλουθα:
Ὁ Φρειδερίκος Σίλερ, ποιητής καί συγγραφέας, τό 1759:
«Καταραμένε Ἕλληνα!
Ὅπου καί νά γυρίσω τή σκέψη μου,
ὅπου καί νά στρέψω τήν ψυχή μου, μπροστά μου σέ βλέπω, σέ βρίσκω.
Τέχνη λαχταρῶ, Ποίηση, Θέατρο, Ἀρχιτεκτονική, ἐσύ μπροστά πρῶτος καί ἀξεπέραστος.
Ἐπιστήμη ἀναζητῶ, Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ἰατρική, ἐσύ κορυφαῖος καί
ἀνυπέρβλητος.
Δημοκρατία διψῶ, Ἰσονομία καί Ἰσότητα, ἐσύ μπροστά μου ἀσυναγώνιστος καί
ἀνεπισκίαστος.
Ἀθλητισμό γυρεύω, τό γιατρικό τοῦ
κορμιοῦ μου, ἐσύ πρῶτος καί ἀξεπέραστος.
«Καταραμένε Ἕλληνα», καταραμένη
γνώση... Γιατί νά σέ ἀγγίξω;
Γιά νά αἰσθανθῶ πόσο μικρός εἶμαι, ἀσήμαντος, μηδαμινός;
Γιατί δέν μέ ἀφήνεις στή δυστυχία μου καί
στήν ἀνεμελιά μου;.
«Καταραμένε Ἕλληνα», τά βρῆκες ὅλα, φιλοσοφία, γεωμετρία, φυσική, ἀστρονομία... Τίποτε δέν ἄφησες γιά μᾶς.
***
Ὁ φιλόσοφος Φρειδερίκος Νίτσε:
«Ἀποδεδειγμένα σέ κάθε περίοδο τῆς

ἐξέλιξής του ὁ δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε νά ἀπελευθερώσει τόν
ἑαυτό του ἀπό τούς Ἕλληνες. Ἡ προσπάθεια αὐτή εἶναι διαποτισμένη μέ βαθύτατη δυσαρέσκεια, διότι ὁ,τιδήποτε κι ἄν
δημιουργοῦσαν, φαινομενικά πρωτότυπο
καί ἄξιο θαυμασμοῦ, ἔχανε χρῶμα καί
ζωή στή σύγκρισή του μέ τό ἑλληνικό μοντέλο, συρρικνωνόταν, κατέληγε νά μοιάζει μέ φθηνό ἀντίγραφο, μέ καρικατούρα.
Ἔτσι ξανά καί ξανά μία ὀργή ποτισμένη μέ μῖσος ξεσπάει ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ μικροῦ καί ἀλαζονικοῦ ἔθνους, πού εἶχε τό νεῦρο νά ὀνομάσει βαρβαρικό ὅ,τι δέν εἶχε δημιουργηθεῖ στό ἔδαφός του. Κανένας ἀπό τούς
ἐπανεμφανιζόμενους ἐχθρούς τους δέν
εἶχε τήν τύχη νά ἀνακαλύψει τό κώνειο,
μέ τό ὁποῖο θά μπορούσαμε μία γιά πάντα νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπ’ αὐτούς.
Ἔτσι οἱ ἄνθρωποι συνεχίζουν νά νιώθουν ντροπή καί φόβο ἀπέναντι στούς
Ἕλληνες. Βέβαια, ποῦ καί ποῦ, κάποιος
ἐμφανίζεται πού ἀναγνωρίζει ἀκέραιη
τήν ἀλήθεια, τήν ἀλήθεια πού διδάσκει
ὅτι οἱ Ἕλληνες εἶναι οἱ ἡνίοχοι κάθε
ἐπερχόμενου πολιτισμοῦ καί σχεδόν πάντα τόσο τά ἅρματα, ὅσο καί τά ἄλογα
τῶν ἐπερχόμενων πολιτισμῶν, εἶναι πολύ
χαμηλῆς ποιότητας σέ σχέση μέ τούς
ἡνίοχους, οἱ ὁποῖοι τελικά ἀθλοῦνται
ὁδηγώντας τό ἅρμα στήν ἄβυσσο, τήν
ὁποία αὐτοί ξεπερνοῦν μέ ἀχίλλειο πήδημα».
(Διακονία καί Μαρτυρία)
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Ἑλλάδος. Φονιάδες μέ ὅπλα -τί λέω;- μέ
ὑπερόπλα, μέ τά ὁποῖα σκοτώνουν ψυχικά καί σωματικά.
Δέν κρατοῦν στά χέρια τους οἱ ἔμποροι αὐτοί συμβατικά ὅπλα πού χρησιμοποιοῦνται στούς πολέμους. Ἀλλά οὔτε
καί ὅπλα πυρηνικά, θά ἔλεγα. Εἶναι κάτι
πιό πολύ. Τό εἴπαμε. Τά ὅπλα αὐτά δέν
παραλύουν καί δέν σκοτώνουν μόνο τά
σώματα τῆς νεολαίας μας. Κάνουν καί τό
ἄλλο μεγάλο, πολύ μεγάλο, κακό. Σκοτώνουν, κολάζουν καί τίς ψυχές τῆς νεολαίας μας. Τῆς νεολαίας μας, πού εἶναι
τό μέλλον μας. Ἡ συνέχεια τῆς ζωῆς καί
τῆς ἱστορίας μας.
Διαβᾶστε τούς τύπους τῶν ὅπλων. Τίς
σημειώνουμε κι ἐδῶ: Χασίς. Ἡρωίνη. Κοκαΐνη. Ελ ες ντι (Lsd). Ὅλα τά θανατηφόρα ναρκωτικά. Καί δεῖτε μέ τί κέφι τά
κρατοῦν στά χέρια οἱ ἔμποροι καί προχωροῦν νά τά διαθέσουν στήν «ἀγορά»
τους. Πολλά τά κέρδη ἀπό τό ἐμπόριο
αὐτό. Πολλά δίς ἑκατομμύρια εὐρώ καί
δολλάρια. Γιατί ὄχι καί τρίς; Ἀχόρταγοι
οἱ ἔμποροι τοῦ θανάτου προελαύνουν
ἀπό τόπο σέ τόπο. Καί ἀπό χώρα σέ χώρα. Καί τό πέρασμά τους ἐλεύθερο ἀπό
τίς Μεγάλες Δυνάμεις καί ὑπερδυνάμεις.
Βλέπετε τή μπάρα. Σηκωμένη, ἐλεύθερη
μόνιμα ἡ διάβαση!
Καί ἡ εἰκόνα πού ἀφήνουν οἱ ἔμποροι
αὐτοί σέ κάθε χώρα εἶναι μακάβρια!
Ἀγόρια καί κορίτσια, μέ τίς σύριγγες στά
χέρια, κείτονται πεθαμένα ἐδῶ καί ἐκεῖ.
Σέ ἀλσύλια καί γιαπιά. Καί κλαῖνε οἱ γονεῖς. Καί θρηνοῦν. Καί ὁ θρῆνος τους
εἶναι μιά κατάρα σ’ αὐτούς πού ὄχι μόνο
διακινοῦν τά ναρκωτικά, ἀλλά καί σ’
αὐτούς πού τούς ἀνέχονται ἤ καί τούς
ἀφήνουν ἐλεύθερους. Κι ἄν ὑπάρχουν
ἄλλα ἀγόρια καί κορίτσια πού ζοῦν, μόνο ζωή δέν λογίζεται ἡ ζωή τους. Ἄχρηστα τά ἀγόρια γιά τό Στρατό, τό Γάμο,

τίς Σπουδές, τούς διορισμούς, τήν ὅποια
ἐργασία. Ποιός μπορεῖ νά ἐμπιστευθεῖ σ’
αὐτά τά παιδιά ὁ,τιδήποτε;
Καί γιατί αὐτό τό κακό;
Εἴπαμε. Ἡ παγκοσμιοποίηση! Οἱ μόνοι
πού μποροῦν νά ἀντιδράσουν στήν παγκοσμιοποίηση εἶναι οἱ νέοι καί οἱ νέες.
Οἱ μεγαλύτεροι φεύγουν. Γηράσκουν καί
πεθαίνουν. Γι’ αὐτό ὁ στόχος τῶν ἐμπόρων τοῦ θανάτου εἶναι ἡ νεολαία. Ὅλα
ἔχουν κάποιο στόχο. Χωρίς στόχο κανείς
δέν ὑποβάλλεται σέ κανένα κόπο. Κανείς.
Ποιός ἀμφιβάλλει ὅτι δέν θά μποροῦσαν οἱ μεγάλοι τῆς γῆς νά ἀνακόψουν τήν πορεία τῶν ἐμπόρων τοῦ θανάτου καί τῆς ἠθικῆς παραλυσίας τῆς νεολαίας; Καί μόνο στήν ὑπόνοια ὅτι τό
Ἰράκ διέθετε πυρηνικά ὅπλα, κήρυξαν
τόν πόλεμο, μέ ἀποτέλεσμα νά ἰσοπεδώσουν τά πάντα μέ τά σύγχρονα συμβατικά ὅπλα. Καί δέν θά μποροῦσαν νά κάνουν τό ἴδιο γιά ὅσες χῶρες ἐργάζονται
καί κατεργάζονται τά ναρκωτικά; Ἄν
εἶναι δυνατόν! Καί γιατί δέν τό κάνουν;
Ἀλλά τό εἴπαμε.
Τώρα τί κάνουμε;
«Ὁ σώζων ἑαυτόν σωθήτω». Οἱ γονεῖς
πρῶτα νά προσέξουν τά παιδιά τους ἀπό
τίς ὀλέθριες παγίδες τῶν ναρκωτικῶν.
Οἱ Νηπιαγωγοί ὕστερα μέ τόν τρόπο πού
ξέρουν. Οἱ Δασκάλες καί οἱ Δάσκαλοι,
πού μποροῦν νά ἐπηρεάσουν ἀποφασιστικά τήν πορεία τῶν μαθητῶν τους. Οἱ
Καθηγητές καί οἱ Καθηγήτριες. Οἱ Ἱερεῖς
μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἡ Ἐκκλησία. Ἄν
δέν δραστηριοποιηθοῦμε ὅλοι μας, ἡ πατρίδα σβήνει ἀργά-ἀργά. Τά παιδιά καί τά
μάτια μας! Τή νεολαία καί τά μάτια μας!
Τήν πατρίδα μας καί τά μάτια μας!

