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ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΩΝΗ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2022

του χθες (1821) και του σήμερα
για την αγωγή των παιδιών
Η τέχνη της διάπλασης
της ψυχής των νέων

του Κων/νου Οικονόμου

Πώς, με ποιους
τρόπους μαζί οι γονείς και οι δάσκαλοι
σελ.5

Η μακροχρόνια
σκλαβιά των Ελλήνων
σε ένα βάρβαρο
δυνάστη, απολίτιστο και
αιμοχαρή συγκίνησαν
την παγκόσμια κοινή γνώμη. Διαπίστωνε ο
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ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ,
ΕΛΛΑΔΑ

Αναζητώντας
τον άνθρωπο…
«Ἄνθρωπος
γάρ ἐστιν, οὐχ
ὅστις ἁπλῶς,
χεῖρας καί πόδας
ἔχει ἀνθρώπου,
οὐδ’ ὅστις ἐστί
λογικός μόνον,
ἀλλ’ ὅστις εὐσέβειαν καί ἀρετήν
μετά παρρησίας
ἀσκεῖ»
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

σελ. 11

ΟΧΙ ! Το μεγαλείο
μιας άρνησης !
σελ. 10

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΠΟΥ ΠΑΜΕ,
ή… ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΕ;;;

σελ. 14

π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης
(επίσκοπος Πενταπόλεως)
Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
σελ. 15

ψαλτικα
• Γράψτε-γράψτε,
γιατί… βουλιάξαμε!
Στον τόπο του εγκλήματος
σελ. 16

σελ. 8

σελ. 5

ΓΕΡΟΝΤΑΣ
+ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (1927-2006)
Μπορεί να μελετήσει κανείς
το βίο και την πολιτεία του Γέροντα Αθανασίου ακούγοντας
τις ομιλίες του. Ο εκπαιδευτικός
Παντελής Γκίνης M.Sc. μας χάρισε το 2012 ένα υπέροχο και
κοπιώδες έργο, την απογραφή
αυτοβιογραφικών αναφορών του Γέροντα
μέσα από 3.500 ομιλίες του. Οι αναφορές αυτές σχηματίζουν μια πλήρη και ενδιαφέρουσα
αυτοβιογραφία του Γέροντα. Θα δανειστούμε

μερικές από αυτές, για να φέρουμε κοντά σας περιληπτικά
και αποσπασματικά αυτή τη
χαρισματική προσωπικότητα
της Εκκλησίας μας.
ΒΙΟΣ
Ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος υπήρξε γέννημα-θρέμμα κάτοικος
Κηφισιάς. Γεννήθηκε το 1927. Ο πατέρας του
Γεώργιος καταγόταν από τη Μυτιλήνη και η
μητέρα του Ευφροσύνη από τη Σάμο. Η μη-

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

(Είναι μια στήλη που θα γράφει σύντομα διάφορα επίκαιρα
θέματα, που οι άλλοι δεν τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

A) Με ένα ΟΧΙ έσωσε την τιμή της Ελλάδας
B) Θέλω νερό – θέλω νερό
Πες τους να μου φέρουν νερό
Γ) ∆ίκη “διεφθαρμένων”
που αναβλήθηκε!
∆) “Σκοτώνονται” για μια σάπια πατάτα!
Ε) Εδώ Ελλάντα – εδώ Ελλάντα !
σελ. 3,4

σελ. 7

σελ. 14

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ

Ο ύπνος σήμερα των Χριστιανών «Και γενόμενος εν αγωνία
εκτενέστερον προσηύχετο»
(Λουκ. 22, 44) Αγωνιά ο Χριστός! Αλλά τι ήταν εκείνο που
έκανε το Χριστό
ν’ αγωνιά;
Ο θάνατος;
Στην αρχή
της δημοσίας
Του δράσης,
εμφανίσθηκε ο
σατανάς και ζητούσε να τον
θαμπώσει με τα πλούτη, με τη
δόξα και την ισχύ των επιγείων
βασιλείων. «Ταύτα πάντα σοι
δώσω, εάν πεσών προσκυνήσης

«… Να
πλήξουμε τη
γλώσσα, τη
θρησκεία, τα
πνευματικά τους
αποθέματα…»
(Χένρυ
Κίσινγκερ)

σελ. 12

Τι είναι άνθρωπος; Τον ακριβέστερο
ορισμό του ανθρώπου τον έχει προσδώσει
ο ίδιος ο δημιουργός του. Άνθρωπος είναι η

Η αγωνία του Χριστού στον
κήπο της Γεθσημανή

Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΦΘΗΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Πως οι ιδιωτικές εταιρίες ενέργειας εμπαίζουν τους καταναλωτές

σελ. 9

Γυναίκες Φιλέλληνες:
μεγάλη η βοήθειά των στον
αγώνα της παλιγγενεσίας

Ο πλούσιος! Ο βουλευτής! Ο ευσχήμων!
«Πᾶσα τόλμη καί τά δυνάμεως
ὑπερβαίνει μέτρα» Κάτων
«Τετέλεσται!» Τα πάντα έχουν
τελειώσει πια. Το είπε ο Χριστός
και κατόπιν «κλείνας τήν κεφαλήν

παρέδωκε τό πνεῦμα». Λιτή η φράση
του σταυρωθέντος. Αυτή η λιτότης
αποτελεί ένα αξιόλογο συστατικό
της ευγλωττίας. «Οι κράτιστοι των
ανθρώπων βραχυλογώτατοι»,

συμπληρώνει ο Επίκτητος. Κατ’
αυτόν τον τρόπο οι μονολεκτικές
και λιγόλογες εκφράσεις, περιέχουν
μεστές και σοφές απαντήσεις·
«λοιπόν έχουμε πόλεμο»· «σύ εἶπας».

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Μητροπολίτης λαρίςης πλαταΜώνος καί τυρναβου
(Συνέχεια από το φύλλο
Δεκεμβρίου 2021)
Ενώ οι πολέμιοί του δούλευαν παρασκηνιακά εναντίον
του, ο ίδιος πορεύονταν με

ηρεμία, διότι μέσα του δέσποζε
η αγάπη, όλη η ύπαρξή του
ήταν μια λαμπάδα καιόμενη
στο βωμό της αγάπης, πίστευε
ότι πάνω από όλες τις αρετές

στη ζωή του χριστιανού είναι
«μείζων δε τούτων η αγάπη»
(μεγαλύτερα δε από όλα αυτά
είναι η αγάπη) (Α΄ Κορ. 13, 13),
είχε εφαρμόσει κατά γράμμα

σελ. 6
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του αγίου Ι. Χρυσοστόμου:
«Μηδείς το εαυτού ζητείτω,
ίνα το εαυτού εύρη. Και εννοήσαντες ότι, ούτε ακτημοσύνη, ούτε μαρτύριον, ούτε
σελ. 2

2 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Μητροπολίτης Λαρίσης Πλαταμώνος και Τυρνάβου

άλλο ουδέν ημών προστήναι δυνήσεται, αν
μη την άκραν αγάπην έχωμεν, ταύτην προ
των άλλων διατηρώμεν, ίνα και των άλλων
δι’ αυτής επιτύχωμεν, και των παρόντων
και των επηγγελμένων αγαθών» (Ε.Π.Ε. 18α,
σελ. 132).
(Ερμηνεία: ‘’Κανένας ας μη ζητεί τα του εαυτού
του (τα δικά του), για να βρεί τα του εαυτού του
(τα δικά του). Και αφού τα κατανοήσετε καλά ότι
ούτε η έλλειψη κτημάτων (υλικών Αγαθών), ούτε
το μαρτύριο (σωματικό ή ψυχικό), ούτε τίποτε
άλλο θα μπορέσει να προστεθεί σε μας, αν δεν
έχουμε την άκρα (τέλεια) αγάπη, αυτήν ας διατηρούμε πριν από τα άλλα, για να επιτύχουμε μέσω
αυτής και τα αγαθά που μας έχουν αναγγελθεί
(ανακοινωθεί από τον Κύριον Ι. Χριστό).’’
Η πηγαία αγάπη του ήταν το χαρακτηριστικό
γνώρισμα της προσωπικότητας του π. Θεολόγου,
είχε αυθόρμητη και απεριόριστη αγάπη για το
ποίμνιό του, αλλά και για κάθε άνθρωπο. Με
την αγάπη προσήλκυε σαν μαγνήτης κοντά του
τους πιο δυσμενά προκατειλημμένους, αρκεί να
τον πλησίαζαν.
Για κανέναν δε μνησικακούσε όποιο κακό και
αν του έκαναν, διότι την ίδια στιγμή το ξεχνούσε
και ήταν πρόθυμος να σου ανταποδώσει το καλό
αντί το κακό, ήταν ένας άκακος, πράος και συγχωρητικός, κανείς δε θυμάμαι να τον είδε θυμωμένο ή οργισμένο. Αγαπούσε από καρδίας όλους,
τους αγκάλιαζε και με συνδυασμό τη θερμή και
επίμονη προσευχή του ο Θεός πραγματοποιούσε
δι’ αυτού πραγματικά θαύματα.
Χαρακτηριστικό ήταν η υπέροχη φυσιογνωμία, η γλυκύτητα του προσώπου του, η
καλοσύνη, η πατρική στοργή. Ούτε και η άδικη
εκθρόνιση του δημιούργησε κάποιο πρόβλημα,
αλλά αντίθετα η θερμότητα της αγάπης που
έκαιγε μέσα του, έλιωσε και εξαφάνισε κάθε
πικρία, αδικία, συκοφαντία. Ακόμα και για τον
αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ που τον έδιωξε, τον έβριζε, τον λοιδορούσε, έλεγε και ξανάλεγε: «Ε…, τον
ευλογημένο…». «Εγώ προσεύχομαι ο Θεός
να τον ελεήσει». Στο τέλος δε του επίγειου
βίου του άφησε και γραπτή τη συγχώρηση ως
παρακαταθήκη και παραμένει ως ένα ανεξίτηλο
ιστορικό σημάδι αγάπης και ανεξικακίας ακόμα
και για αυτούς τους “δήμιους” συνεπισκόπους
του: «Δεν έχω τίποτα με τους αδελφούς
επισκόπους. Γενικά, και με αυτόν τον ίδιο
το Σεραφείμ δεν έχω τίποτα. Τον συγχώρησα και τον συγχωρώ και προσεύχομαι
γι’ αυτόν».
Ήταν αυθόρμητη και διάχυτη η θαλπωρή
της καρδιάς του, να συμπαρίσταται, σε όποιον
αντιμετώπιζε κάποιο μικρό ή μεγάλο πρόβλημα,
συμμερίζετο το πρόβλημα, σαν να ήτο και δικό
του, ζούσε τον πόνο και τη δοκιμασία, σήκωνε
μαζί τους το σταυρό και έκανε ό,τι μπορούσε
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να τους τακτοποιήσει ή τουλάχιστον να τους
ελαφρύνει το βαρύ φορτίο.
Στην πρώτη περίοδο αρχιερατείας (19681974) τα περιστατικά αρκετά, θα αναφερθούμε
ενδεικτικά σε τρεις περιπτώσεις.
α) Το αναφέρει ο μακαριστός θεολόγος
Βασίλειος Στεργιούλης για καταπάτηση οικοπέδου: «Έτσι, όταν πληροφορήθηκε (ο Σεβ.
Π. Θεολόγος) την καταπάτηση από κάποιον
επώνυμο του οικοπέδου χήρας
γυναίκας, που το κρατούσε για
τις σπουδές της κόρης της, του
τηλεφώνησε αμέσως παρουσία
της γυναίκας και του διαμήνυσε
να το επιστρέψει αμέσως, γιατί
αλλιώς θα δημοσιοποιούσε την
πράξη του. Το αποτέλεσμα ήταν
άμεσο. Αλλά και η ευγνωμοσύνη
της γυναίκας προς τον ευεργέτη
της μεγάλη. Τόσο που τον επισκέφθηκε αργότερα (η δεύτερη περίοδο
1992-1996), το 1994, στο επισκοπείο μαζί
με την επιστήμονα πλέον κόρη της, για να
τον ευχαριστήσει και πάλι» (Ο ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ
Μητροπολίτης ΛΑΡΙΣΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ, σελ. 38).
β) Το περιστατικό το ανέφερε ο δικηγόρος
μακαριστός Στέλιος Τζιλάκας στο πενταετές
μνημόσυνο του π. Θεολόγου στην Ιερά Κομνήνειο Μονή Στομίου: «Χήρα γυναίκα με τέσσερα κορίτσια ξεγελάστηκε από εργολάβο
κατασκευής πολυκατοικιών (πρόεδρο εμπ.
Συλλόγου και μασόνο) και υπέγραψε σύμβαση
αντιπαροχής πολυκατοικίας σε οικόπεδό
της – το μοναδικό ως περιουσιακό στοιχείο – στο
κέντρο της πόλης. Το τίμημα που θα ελάμβανε σαν διαμέρισμα βάσει το μέγεθος και
της τοποθεσίας του οικοπέδου ήταν σχεδόν
ελάχιστα. Όταν το αντιλήφθηκε, ζήτησε από
τον εργολάβο να βελτιώσουν τη σύμβαση ή
να την ακυρώσουν, ο εργολάβος ήταν ανένδοτος για κάθε τέτοια σκέψη, η γυναίκα μετά
από έναν καυγά με τις κόρες της και μέσα
στην απελπισία αποφάσισε να θέσει τέρμα
στη ζωή της.
Πέμπτη απόγευμα πήρε το δρόμο για το ποτάμι, φθάνοντας στους πρόποδες του φρουρίου κοντοστάθηκε, θυμήθηκε τα γραφεία
της μητρόπολης, το σκέφτηκε, το ξανασκέφτηκε, να χτυπήσει την πόρτα, η ώρα πέντε
ποιος μπορεί να είναι μέσα είπε και ποιος θα
με ανοίξει τέτοια ώρα! Το αποφάσισε, πήρε
τη μεγάλη απόφαση, θα χτυπήσω είπε και
που ξέρεις… και ο Θεός βοηθός! Χτύπησε το
κουδούνι και περίμενε και μόλις ανοίγει η
πόρτα βλέπει έναν παπά να προβάλει, βάζει
τα κλάματα και πέφτει λιπόθυμη, με δυσκολία έφθασαν στο γραφείο του, αφού τη προσέφερε νερό, αναψυκτικό… του διηγήθηκε
την περίπτωσή της και την απόφασή της. Ο
π. Θεολόγος χωρίς χρονοτριβή μπροστά της
πήρε τηλέφωνο τον εργολάβο, και του τόνισε
ότι άμεσα να ακυρώσει τη σύμβαση, άλλως
θα έχει να κάνει μαζί του. Και αυτό έγινε,
την επομένη ημέρα ο εργολάβος ακύρωσε
τη σύμβαση.
γ) Είναι δημοσιευμένο στην τοπική εφημερίδα
“Ελευθερία” από τον τότε άμισθο νομικό σύμβουλό του, μετέπειτα Βουλευτή και Α΄ αντιπρόεδρο
της Βουλής κ. Νικόλαο Κατσαρό: «Πέθανε
καταχρεωμένος ο σύζυγος και πατέρας δύο
παιδιών. Τρομοκρατημένη από τα χρέη η
σύζυγος, πούλησε ένα οικόπεδό της, για να
τα αντιμετωπίσει. Πώληση αντί πινακίου
φακής στο 1/10 της αξίας του. Όταν κατάλαβε το λάθος της, προσέφυγε στο Δεσπότη,
τον ενημέρωσε για τις δυσκολίες ακύρωσης
του συμβολαίου και για τον πολύ χρόνο που
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απαιτείται. “Καλά, υπάρχει κι άλλος τρόπος”,
μου είπε. Θα καλέσω τον εργολάβο αγοραστή
μέχρι το Σάββατο να το ακυρώσει. Αλλιώς
θα τον καταγγείλω την Κυριακή στον Άγιο
Αχίλλειο ότι έκλεψε τη χήρα και τα ορφανά.
Μετά δύο μέρες, την Πέμπτη, ακυρώθηκε το
συμβόλαιο».
“Είναι ένα χαρακτηριστικό της καλοσύνης,
αλλά και της αποφασιστικότητάς του αυτό το
γεγονός” (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 18/2/2005).
Γεννήθηκε φτωχός και πέθανε
φτωχός
Η παρουσία του στη Λάρισα εγκαινίασε μια νέα περίοδο στα εκκλησιαστικά
πράγματα, πρωτόγνωρα μέχρι τότε.
Ήταν ένας γνήσιος αντιπρόσωπος του
φτωχού, πράου και ανυπόδητου Ιησού
Χριστού: «Ο δε υιός του ανθρώπου
ουκ έχει που την κεφαλήν κλίνη»
(Ματθ. 9, 58) (δεν έχει που να ακουμπήσει την κεφαλήν). Υπήρξε όπως και
ο Χριστός σ’ όλη του τη ζωή πτωχός, τήρησε με
πιστότητα τη μοναχική αρετή της ακτημοσύνης,
είχε κατανοήσει ότι η πτωχεία απελευθερώνει τον
άνθρωπο από την επιρροή των υλικών αγαθών
που είναι τα βαρίδια και δεν σε αφήνουν να
πετάξεις στα επουράνια και να υπερνικήσεις τον
πειρασμό.
Γνώριζε ότι η πτώχεια είναι άσκηση στην οδό
της καθαρής προσευχής και της εξομοίωσης με
το Θεό, ώστε να ομοιάσουμε το Χριστό, ο οποίος
μας παραγγέλνει: «Μη κτήσησθε χρυσόν μηδέ
άργυρον μηδέ χαλκόν… μη πήραν εις οδόν
μηδέ δύο χιτώνας μηδέ υποδήματα μηδέ
ράβδον άξιος γαρ έστιν ο εργάτης της τροφής
αυτού» (Ματθ. 10, 9-10) (Μη αποκτήσετε χρυσά,
ούτε αργυρά, ούτε χάλκινα νομίσματα… Ούτε
οδοιπορικό σάκκον να αποκτήσετε, για να βάζετε
εις αυτόν ψωμί για τον δρόμον που θα κάνετε.
Ούτε δύο ρούχα, ούτε υποδήματα, αλλά και ούτε
ραβδί. Σας είναι όλα περιττά, διότι είσθε εργάται,
που εργάζεσθε δια την πνευματικήν ωφέλειαν των
ανθρώπων και ο εργάτης δικαιούται να λαμβάνει
την τροφήν του από εκείνους δια τους οποίους
κοπιάζει!). Γι’ αυτό ο ίδιος διοχέτευε το μισθό του
μέσα σε φακελάκια σε φτωχούς, ανήμπορους
και σε όσους είχαν ανάγκη, πριν καλά-καλά τον
εισπράξει! Ή όποια δώρα που τον προσέφεραν,
τα δώριζε σχεδόν αμέσως σε ανθρώπους τουυ
ήταν απαραίτητα.
Ως Αρχιερέας ποτέ και από κανένα δεν πήρε
χρήματα για χοροστασίες, γάμους, βαπτίσεις,
κηδείες, μνημόσυνα κ.λ.π. και αν κάποιοι επέμειναν να του δώσουν κάτι, τους προέτρεπε να
ενισχύσουν τα φιλόπτωχα ταμεία της ενορίας.
Η πτωχεία του αποδέσμευε από την ύλη τις
πνευματικές δυνάμεις και του ενέπνευσε την
αγάπη για τον πλησίον και τη θυσία του γι’
αυτόν. Τον απάλλαξε από γήινους λογισμούς
και επιδιώξεις κοσμικές και τον προσανατόλισε
στο χρέος της προσφοράς του αδελφού. Ένιωθε
ότι η εκούσια πτωχεία είναι η δόξα του Θεού και
βρίσκεται μπροστά σε πλούτη πνευματικά, χωρίς
να στερείται και τα υλικά, τα οποία η αγαθότητα
του Θεού άφθονα τα χορηγεί: «εκατονταπλασίονα λήψεται και ζωήν αιώνιον κληρονομήσει» (Ματθ. 19, 29) (θα λάβει πολλαπλά εις
την παρούσαν ζωήν και θα κληρονομήσει δε και
την αιώνιον ζωή).
Η παντελής περιφρόνηση του χρήματος έγινε
αιτία ο πιστός λαός να τον εμπιστεύεται σε κάθε
προσκλητήριο αγάπης και φιλανθρωπίας.
Στην ίδια ημερομηνία και στο ίδιο σχόλιο η
εφημερίδα με τίτλο, γράφει: «Το φθαρμένο
πορτοφολάκι του μακαριστού Θεολόγου».
“ΑΡΚΕΤΑ τα κεντρίσματα αυτές τις μέρες, για
να τρέξει ο νους του Νίκου Κατσαρού στα πε-

ρασμένα. Σοβαρές οι προκλήσεις, για να γίνουν
συγκρίσεις και να εξαχθούν συμπεράσματα,
ακούστηκε να λέει σε φίλους του.
Ιδού, λοιπόν, τι ανέσυρε από τη μνήμη του και
αφηγείται σε πρώτο πρόσωπο”.
«Ιούλιος 1974. Εγκατέλειπε το παλαιό μητροπολιτικό σπίτι του Φρουρίου ο μακαριστός
Θεολόγος. Πήγα να τον αποχαιρετήσω. Εφτά
χρόνια άμισθος νομικός του σύμβουλος. Με
κάλεσε ο αδελφός του Ιάκωβος, πρόεδρος
Εφετών σε ένα διπλανό δωμάτιο και έκλεισε
την πόρτα. “Θέλω κ. Κατσαρέ να σας δείξω πως
φεύγει ο αδελφός μου ύστερα από 6 χρόνια μητροπολιτικής θητείας στη Λάρισα”. Και μου έδειξε
ένα φθαρμένο πορτοφολάκι με λίγα κέρματα!
» Δεν χρειαζόταν αποδείξεις», κ. Πρόεδρε
του απάντησα. «Ξέρω ότι μετά τις πρώτες
10-15 ημέρες του κάθε μήνα δεν του έμεινε
δεκάρα. Τα μοίραζε σ’ εκείνους που είναι
ανάγκη. Και φρόντιζαν για κείνον κάποιες
οικογένειες»!
“Και φυσικά τέτοιος ιερωμένος δεν ξεχνιούνται ποτέ!” (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 18/2/2005).
Ο μακαριστός Βασίλειος Στεργιούλης στο
βιβλίο του “Ο ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ… ΘΕΟΛΟΓΟΣ”
αναφέρει δύο περιστατικά: Α) «ήταν αρχή του
(Θεολόγου) να τελεί δωρεάν τα μυστήρια
και τις οποιεσδήποτε ιεροπραξίες. Από εκπρόσωπο του Κοινοβουλίου έγινε γνωστό
το εξής περιστατικό: Κάτοικος γειτονικής
κωμοπόλεως τον παρακάλεσε να μεσολαβήσει στο Μητροπολίτη Θεολόγο, για να
παραστεί στην εξόδιο ακολουθία του πατέρα
του. Ο Μητροπολίτης, ανταποκρινόμενος
στο αίτημά του, προσήλθε. Προέστη της
νεκρωσίμου ακολουθίας. Αλλά κατά την
αποχώρησή του βλέπει έκπληκτος να ζητούν, να τον ανταμείψουν. Αρνήθηκε με
ευγένεια και διάκριση το χρηματικό ποσό,.
Υποδεικνύοντας να το προσφέρουν για
την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου.
Για εκείνον είπε, αρκεί ότι τον κάλεσαν να
προσευχηθεί για την ανάπαυση της ψυχή
του θανόντος. Και αντί αμοιβής συνέστησε
να τον καλέσουν και στο μνημόσυνο! Έτσι
έκανε πάντα. Αυτό ήταν το μεγαλείο του!
Εφήρμοζε τη σύσταση του Κυρίου προς
τους Μαθητάς Του»:
«Δωρεάν ελάβετε,
δωρεάν δότε».
Β) Αναφέρει το εξής περιστατικό: «Λίγες
ημέρες μετά την κοίμηση του Θεολόγου,
Λαρισαίοι εκδρομείς συνάντησαν στη Ρώμη
της Ιταλίας ιερέα των Αθηνών, ο οποίος
τους αποκάλυψε ότι κατά την τελετή των
εγκαινίων του νεόδμητου ναού της ενορίας
του προσεκάλεσαν το Θεολόγο. Ήταν τότε οι
δύσκολες ημέρες της εξορίας του Μητροπολίτου και αντιμετώπιζε προβλήματα. Για
ένα διάστημα μεγάλο μάλιστα δε λάβαινε
ούτε τον περιορισμένο λόγω της εκθρόνισης
μισθό του, επειδή δε δεχόταν να υπογράψει
τη μισθωτική κατάσταση ως τιτουλάριος
Επίσκοπος Γαλάζων. Είχε ακλόνητη την
πεποίθηση ότι είναι ο κανονικός Μητροπολίτης Λαρίσης.
Τέλεσε, λοιπόν, με κάθε ιεροπρέπεια
τα εγκαίνια του ναού. Και σαν τελείωσε,
κίνησε να φύγει για το σπίτι της αδελφής
του, όπου διέμενε. Τότε προσήλθαν να του
προσφέρουν ένα χρηματικό ποσό για τον
κόπο του. Όχι μόνο δεν το δέχθηκε, αλλά
πρόσφερε κι από πάνω χρήματα, για την
αποπεράτωση του ναού! Ήταν ο κληρικός
που ζούσε για το Θεό, και έκανε τα πάντα
για τη δόξα του Θεού!» (Βασ. Στεργιούλης,
“ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ… ΘΕΟΛΟΓΟΣ”, σελ. 31, 37, 38).
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Α) Με ένα ΟΧΙ έσωσε την τιμή της Ελλάδας
Στις (24 Μαρτίου 1999) ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ στη Σερβία και από τότε
πέρασαν 23 ολόκληρα χρόνια. Ο απολογισμός
τραγικός, στο διάστημα της επιδρομής οι Συμμαχικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν 2.300
αεροπορικές επιδρομές, χρησιμοποίησαν 1.130
πολεμικά αεροσκάφη και εκτόξευσαν 420.000
βλήματα, πύραυλοι και βόμβες. Η “Καθημερινή”
ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν 1.300
πύραυλοι τύπου Cruise, ενώ έπεσαν 37.000 βόμβες διασποράς. Το
Ινστιτούτο Πυρηνικής Ενέργειας
του Βελιγραδίου καθάρισε 14
σημεία που χτυπήθηκαν από βλήματα απεμπλουτισμένου ουρανίου.
Επίσημος απολογισμός μέχρι
σήμερα δεν υπάρχει, πόσες ανθρώπινες ζωές
χάθηκαν στο διάστημα αυτό. Η Σερβική κυβέρνηση υπολογίζει ότι σκοτώθηκαν περί τους
2.500 άνθρωποι, εκ των οποίων οι 1.008 ήταν
ένστολοι, αστυνομικοί και στρατιωτικοί και
συγχρόνως υπήρξαν 12.500 τραυματίες, μεταξύ
των οποίων 2.700 παιδιά.
Από τα παραπάνω έχουμε μια κατεστραμμένη
χώρα με 25.000 κτίρια ισοπεδωμένα, όλες οι
στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 19 νοσοκομεία, 20
κέντρα υγείας, 14 αεροδρόμια, 2 διυλιστήρια, 69
σχολεία, 18 παιδικοί σταθμοί, θρησκευτικά μνημεία, ναοί και μοναστήρια, πολιτιστικά κέντρα…
Έχουμε ακόμα την καταστροφή 44 μεγάλων
γεφυρων, από τις οποίες οι 38 είχαν ολοκληρωτική καταστροφή, διαλύθηκαν 595 χιλιόμετρα
σιδηροδρομικές γραμμές και 470 χιλιόμετρα
δρόμοι και κεντρικές αρτηρίες, με ένα συνολικό
κόστος πάνω από 100 δις. Ευρώ.
Μέσα σ’ αυτόν τον ορυμαγδό η ελληνική
κυβέρνηση πήρε την απόφαση και αυτή να
βοηθήσει στην καταστροφή με το αντιτορπιλικό
του Πολεμικού Ναυτικού «Θεμιστοκλής» που
πήρε εντολή να αποπλεύσει για την Αδριατική,
προκειμένου και αυτό να είναι παρόν στις επιχειρήσεις των βομβαρδισμών.
Τότε εν μέσω σιγής και παγωμάρας ακούστηκε ένα βροντερό όχι από έναν αξιωματικό, τον
Ανθυποπλοίαρχο Μαρίνο Ριτσούδη, ο οποίος
αρνήθηκε να λάβει μέρος στην αποστολή ενη-

μερώνοντας παράλληλα τον Κυβερνήτη και τον
Εισαγγελέα του Ναυτοδικείου. Το αποτέλεσμα
ήταν να διωχθεί από την υπηρεσία και να καταδικαστεί σε δύο χρόνια και έξι μήνες με τριετή
αναστολή για άρνηση εκτέλεσης διαταγής.
Στο ναυτοδικείο του Πειραιά, που έγινε η δίκη,
είπε μεταξύ άλλων με θάρρος και παρρησία: «
Κύριοι δικασταί είχα δύο δρόμους να διαλέξω, και επέλεξα αυτόν που έχετε
πάνω από εσάς», δείχνοντας την
εικόνα του Χριστού που είναι πάνω
από τα κεφάλια των δικαστών,
«τον οποίο και εγώ βάζω πάνω
από όλα, γιατί ο νόμος του Θεού
είναι πάνω από όλους. Είναι
η συνείδηση του καθενός». Ο
κόσμος που παραβρέθηκε στο δικαστήριο, τον
καταχειροκρότησε
Μετά από εννέα χρόνια, το 2018, ο Σέρβος
Πατριάρχης Ειρηναίος παρασημοφόρησε τον
έλληνα πρώην αξιωματικό που είπε όχι στους
απάνθρωπους νατοϊκούς βομβαρδισμούς δηλώνοντας: «Πραγματικά αυτός ο Έλληνας είναι
γενναίος, σοφός και αληθινός χριστιανός. Δεν
υπάρχουν αρκετά λόγια, για να τον ευχαριστήσω γι’ αυτή την πράξη, έτσι αποφασίσαμε
να τον τιμήσουμε με το μετάλλιο του Αγίου
Κωνσταντίνου».
Η Σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία με τέτοιο
μετάλλιο παρασημοφορεί μόνο ανθρώπους που
έχουν μεγάλη συμβολή στην ελευθερία της θρησκείας και γενικά στα ανθρώπινα δικαιώματα
και ελευθερίες.1
Ακόμα τιμητικά το πρόσωπο του ανθυπο
πλοιάρχου Ριτσούδη κοσμεί και μέχρι σήμερα τους δρόμους του Βελιγραδίου και ένα δε
μεγάλο γκράφιτι είναι αναρτημένο στο κέντρο
Dorcel της Σερβικής πρωτεύουσας.
Στην Ελλάδα όμως, την Πατρίδα του δεν έγινε
καμία αναφορά από τα Συστημικά ΜΜΕ που
με τη πράξη του, αυτή λέγοντας όχι έσωσε την
τιμή της Ελλάδας.

1 Η τελετή απονομής έγινε στο Βελιγράδι και ο ίδιος δήλωσε: «Δεν είμαι
ήρωας, ήρωες είναι ο σερβικός λαός… το ίδιο θα έκανε και σήμερα, δηλαδή
να προστατεύσω τους ορθόδοξους αδελφούς.

Β) Θέλω νερό – θέλω νερό
Πες τους να μου φέρουν νερό
Ο Γεροντολόγος δρ. Μάριος Κυριαζής μας
μεταφέρει διάλογο που είχε με καρδιοπαθή
ασθενή, που λόγω του κορονοϊού απαγορεύει
σε επισκέψεις συγγενών και ο ασθενής πεθαίνει
στην απομόνωση εκλιπαρώντας για λίγο
βοήθεια και ζητώντας “θέλω νερό –
θέλω νερό, πες τους να μου φέρουν
νερό”. Γράφει στη “Σημερινή” «δεν
υπάρχει λόγος να μην πηγαίνουν οι
συγγενείς του ασθενούς στο νοσοκομείο, πάντοτε με τα προστατευτικά μέσα… Είναι άλλο το να λέμε,
είναι τραγικό κι άλλο να το ζούμε…
Είναι 100 φορές πιο τραγικό να το βλέπεις στην
πραγματικότητα».
» Δεν έκανα για έναν ασθενή την ανάρτηση
αλλά και για πολλούς άλλους. Όλοι ήταν μόνοι
τους σαν ένα κομμάτι κρέας πάνω στο κρεβάτι
και έψαχναν κάποιον να τους δώσει ένα νερό.
Δεν κατακρίνω γιατρούς και νοσηλευτές,
έκαναν ό,τι μπορούσαν. Χωρίς συγγενείς δεν

καλύπτεται το κενό μεταξύ νοσηλείας και
ανάγκης του ασθενούς» ανέφερε.
Εμφανώς συγκινημένος ο δρ. Κυριαζής είπε
πως του έρχονται στο μυαλό λεπτομέρειες που
βίωσαν κι άλλοι ασθενείς.
«Ήταν δικό μου – είπε – που
νοσηλευόταν στο νοσοκομείο!
Υπήρχε διάταγμα που απαγόρευε
επισκέψεις σε ασθενείς, εγώ έμπαινα
με τη συναίνεση των ιατρών και
των νοσηλευτών ως γιατρός, ο
ασθενής χρειαζόταν κάποιον να του
καλύπτει τις ανάγκες του».
» Πεθαίνει ο ένας και μετά πεθαίνει και ο άλλος
και ο άλλος… συνεχίζεται η τραγικότητα της
κατάστασης. Δεν καταλαβαίνω το πρωτόκολλο.
Θα μπορούσε ο συγγενής να μπαίνει με την
κατάλληλη προστασία, με στολή για παράδειγμα
και τεστ. Δεν καταλαβαίνω αυτούς τους λόγους
ασφάλειας…» ανήσυχα ανέφερε στο τέλος ο
γιατρός (“Σημερινή online”, 30/3/2022).

Γ) ΔΙΚΗ “ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΩΝ”
ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ!
Μια μεγάλη δίκη που ήταν να γίνει στις
22 Ιουνίου 2022 για ένα τεράστιο κύκλωμα
διαφθοράς, το οποίο ανακάλυψε με
πόρισμά της το 2020 η Εθνική Υπηρεσία
Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) αναβλήθηκε.
Το κ ύ κ λ ω μ α
φέρεται ότι έβγαζε
1.000.000 ευρώ
μηνιαίως.
Σύμφωνα με
την έρευνα για την
ανακάλυψη αυτού
του κυκλώματος
συμμετείχαν περί
τους 350 οίκους
ανοχής, 250 studio
και 300 παράνομα καζίνο στο λεκανοπέδιο
της Αττικής.
Το κύκλωμά του το αποτελούσαν
δικηγόροι, πολίτες, εν ενεργεία αλλά και
απόστρατοι αξιωματικοί της αστυνομίας
που τους διευκόλυναν και τους παρείχαν
την απαραίτητη κάλυψη για την εκτέλεση
των παράνομων δραστηριοτήτων.
Είχε καταφέρει το κύκλωμα να διεισδύσει
σε σημαντικές υπηρεσίες της Ελληνικής
Αστυνομίας και τους παρείχαν την απαραίτητη
“κάλυψη” σε καταστήματα με παράνομη
δραστηριότητα από υψηλόβαθμους και με τη
βοήθεια απόστρατων αξιωματικών.
Η παρακολούθηση αυτού του μεγαλύτερου
κυκλώματος διαφθοράς έγινε από την
Ε.Υ.Π. με άκρα μυστικότητα. Η δικογραφία

περιλαμβάνει πάνω από 106 χιλιάδες
τηλεφωνικές συνομιλίες. Όπως αποκάλυψε
το Bankingnews και σύμφωνα με τη
δικογραφία κατηγορούμενος είναι και ένας εν
ενεργεία ταξίαρχος. Στην υπόθεση φέρονται
εμπλεκόμενα
συνολικά 27
άτομα, κάποιοι με
πλημμεληματικές
πράξεις και άλλοι
ακόμα και για
κακουργήματα.
Σημειώνεται στην
έρευνα πως τέσσερα
από τα αναφερόμενα
στην εν λόγω
δικογραφία άτομα έχουν δολοφονηθεί την
τελευταία τετραετία.
Δέκα πρόσωπα θα οδηγηθούν σε δίκη
απευθείας λόγω του κινδύνου παραγραφής με
την κατηγορία του άρθρου 236 του Ποινικού
Κώδικα για δωροδοκία κρατικού υπαλλήλου
και επειδή φαίνεται από την έρευνα ότι το
αδίκημα έγινε το 2016!
Όπως μας ενημερώνει το Bankingnews και
μέσα από το δικαστικό ρεπορτάζ, η νέα αναβολή
που δόθηκε προ ημερών βασίστηκε στην
έλλειψη βασικών στοιχείων της δικογραφίας
και αφορά στη μη απομαγνητοφώνηση
συνομιλιών περί τις 90 δισκέτες (CDs) που
αφορούν την υπόθεση, έναν όγκο – μαμούθ
δεδομένων. Ίδωμεν, πότε θα φθάσει και αν ποτέ
φθάσει σε δίκη!

Δ)“Σκοτώνονται” για μια σάπια πατάτα!
Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ έδειξε ότι τα μισά
νοικοκυριά και συγκεκριμένα το 44,6% με
δυσκολία μπορούν να καλύψουν το ενοίκιο
ή το στεγαστικό τους δάνειο, ενώ το 49%
καθυστερεί την πληρωμή του λογαριασμού
ρεύματος και το 45,5% στερείται σωστής διατροφής.
Ακόμα, το 12% του γενικού
πληθυσμού και το 38,8%
των φτωχών νοικοκυριών
λένε ότι δεν έχουν επαρκή
θέρμανση.
Εδώ φθάσαμε ως Ελλάδα… το 28,9% να “ζει”
σε φτώχεια και κοινωνικό
αποκλεισμό, κοντά στο
ένα τρίτο του ελληνικού
πληθυσμού (3.043.869
συμπολίτες) να μην μπορούν να ζήσουν
ανθρώπινα αλλά και ούτε βλέπουν κάποιο
φως στο τούνελ.
Το Υπουργικό Συμβούλιο και με φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του αρμόδιου
υπουργού αποφάσισε ο κατώτατος μισθός
να είναι στα 479,14 ευρώ μικτά ή καθαρά
στα 416 ευρώ.
Βέβαια για να πάρουν μια τέτοια απόφαση
οι αρμόδιοι υπουργοί έβαλαν κάτω χαρτί και
μολύβι και λογάριασαν. Το νοίκι, το φαγητό,
το φως, το νερό, το τηλέφωνο, το πετρέλαιο,
κάποιο φροντιστήριο, το αστικό, κάνα ρούχο
ή παπούτσι, συμμετοχή σε φάρμακα, για

γάλα και πάμπερς αν έχουν και μωρά κ.ά.
και το αποφάσισαν ότι αυτά αρκούν και
περισσεύουν (!) για να ζήσουν ανθρώπινα οι
εργαζόμενοι (sic).
Για κάποια αύξηση επικαλέστηκαν τον πόλεμο στην Ουκρανία, και
μία μεγάλη αύξηση μπορεί
να οδηγήσει σε παγίωση
των πληθωριστικών πιέσεων και να δημιουργήσει
αρνητικές επιδράσεις στην
παραγωγικότητα είπαν.
Την ίδια ώρα όμως η
Ισπανία ανακοίνωσε ότι ο
κατώτατος μισθός θα είναι
στα 1.167 ευρώ και θα
ισχύσει αναδρομικά από
την 1η Ιανουαρίου και είναι η τέταρτη αύξηση που έκανε από το 2019.
Αλήθεια για ποιά ισοτιμία μιλάμε ότι υπάρχει στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν
ο Ισπανός εργαζόμενος λαμβάνει τρεις φορές
μεγαλύτερο μισθό από τον Έλληνα εργαζόμενο; Μήπως κάνουμε λάθος; Ή μήπως ζούμε
σε άλλη Ήπειρό; Ή μήπως δεν είμαστε ισότιμοι
πολίτες της Ενωμένης Ευρώπης;
Προφανώς οι κύριοι υπουργοί και βουλευτές δε βγήκαν μία ημέρα την ώρα που
τελειώνει η λαϊκή αγορά, να δουν τι πόλεμος
γίνεται για μια πατάτα ή κρεμμύδι κι αυτό
σάπιο, ποιος θα το πάρει!
Εδώ φθάσαμε!
συνέχεια πίσω

4 ΑΓΩΝΑΣ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

Εδώ Ελλάντα – εδώ Ελλάντα !
Όλες οι κυβερνήσεις τις τελευταίες
δεκαετίες έπραξαν ένα μεγάλο “εθνικό” ρόλο. Πρώτα μετακίνησαν τους
γηγενείς από τα χωριά που παλαιότερα παρά την σκληρή μεταπολεμική
εποχή οι κυβερνήσεις βοηθούσαν την
ύπαιθρο με πολλούς και διάφορους
τρόπους – παρά τη σκληρή περίοδο
δοκιμασιών πολέμων, εμφυλίου,
σεισμών – με χαμηλότοκα δάνεια, για
κατασκευή σπιτιών, εγκαταστάσεων,
ενίσχυση την κτηνοτροφία. Στην
πορεία πολλά
από δάνεια για
λόγους κοινωνικούς εθνικούς
χαρίστηκαν με
ένα σκοπό να παραμείνουν στις
πατρογονικές
τους εστίες. Τα
χωριά έσφυζαν από ζωντάνια, τα
σχολεία ήταν γεμάτα από σφρίγος.
Η κατάσταση στις τελευταίες δεκαετίες πήρε απότομη στροφή, τα
δάνεια τώρα δίδονταν για αγορές
σπιτιών για την πόλη, για εξοχικό ή
γιαπολυτελή αυτοκίνητο. Τη γυναίκα,
τη μάνα, την έβγαλαν στην αγορά
εργασίας, έτσι ξεκίνησε και η πληθυσμιακή μείωση να γίνεται αισθητή.
Τα σχολεία στα χωριά πρώτα άρχισαν
σιγά-σιγά να κλείνουν. Τα εργοστάσια, οι βιοτεχνίες που ήταν μοχλός
ανάπτυξης οι φίλοι μας Ευρωπαίοι
με την πολιτική τους μας έφεραν
πρώτα τις μεγάλες φορολογίες, από
το 1,20% της δραχμής που πληρώναμε για “φόρο κύκλο εργασίας”
μας το έκαναν 24% σε ευρώ. Ακολούθησε η εργατική προοδευτική
πολιτική και συνεχίστηκε με το νέο
καταστροφικό νόμισμα το ευρώ και
φθάσαμε στη διάλυση, χρόνο με το
χρόνο άρχισαν να κλείνουν σχεδόν
τα πάντα και από εκεί που εξάγαμε,
αρχίσαμε τώρα να εισάγουμε ακόμα
και οδοντογλυφίδες. Η αγροτική και
κτηνοτροφική παραγωγή άρχισε να
συρρικνώνεται από τη τσουχτερή
φορολογία, τα ακριβά φυτοφάρμακα,
σπόρους, λιπάσματα, έξοδα καλλιέργειας, ζωοτροφές, ποσοστώσεις,
βοσκοτόπια, χρηματοδοτήσεις κ.ά.
Από μηδέν δημόσιο και ιδιωτικό
χρέος που είχαμε, σήμερα δε γνωρίζει κανείς τι χρωστάμε – άλλοι
το υπολογίζουν κάτω από ένα τρις
και άλλοι πάνω – και αυτό σε μια
πεντηκονταετία!
Τα χωριά άρχισαν να ερημώνουν
και παρέμειναν μόνο κάποια γεροντάκια που δεν μπορούσαν να
μετακινηθούν, τα κτήματα άρχισαν
να μένουν ακαλλιέργητα λόγω του
υψηλού κόστους και της βαριάς
φορολογίας.
Η οικογένεια και ιδιαίτερα η
πολύτεκνη, θεωρήθηκε από τις
εθνικές κυβερνήσεις ως εμπόρευ-

μα, όσο πιο μεγάλη είναι τόσο πιο
βαριά φορολογία την φόρτωνε. Τα
επιδόματα και άλλα ευεργετήματα
τα κατάργησαν, λες και ήθελαν να
τους ξεφορτωθούν.
Έβαλαν σε λειτουργία τον ατέρμονα
κοχλία. Ο λαός δεν τον έβλεπε αλλά
και ούτε μπορούσε να τον καταλάβει.
Τον παρακολουθούσε όμως με “άγρυπνο μάτι” αυτοί που μας έβλεπαν σαν
λαό να προοδεύουμε και αναλόγως
τον τροφοδοτούσαν. Αφήνω τα οικονομικά πακέτα
που μας έδιναν
και που κατέληγαν! Αφήνω το
όργιο με εξοπλιστικά προγράμματα που κανείς δεν
μίλαγε! Αφήνω τις
μεγάλες εθνικές
βιομηχανίες, που τις μπούκαραν με
πολλαπλάσιο προσωπικό και άχρηστο
εξοπλισμό για να τις κλείσουν. Το λαό
τον τροφοδότησαν με την απάτη του
χρηματιστηρίου, παίξε-παίξε τούλεγαν γιατί όλοι κερδίζουν! Και μετά
τα χρήματά τους έκαναν φτερά. Τον
τροφοδότησαν με τα κόλπα των μεγάλων επιτοκίων των τραπεζών. Ρωτούσες, τι δουλειά κάνεις; Α…! πηγαίνω
κάθε μήνα και παίρνω το μηνιάτικο
από τα επιτόκια! Και αφού το κόλπο
έπιασε προχώρησαν με τα “εγγυημένα” ομόλογα του Δημοσίου έπεσε το
‘’κούρεμα’’, και πάνε τα χρήματα του
λαού! Τον τροφοδότησαν το παιγνίδι
με τα δάνεια. Έδιναν δάνεια για ότι
σκεφτεί ο νους του ανθρώπου, ενώ
γνώριζαν ότι ήταν μάλλον αδύνατον
να εισπράξουν! Τον τροφοδότησαν
με μαεστρία και τέχνη τις κάρτες και
γέμισαν οι τσέπες τους με κάρτες…!
Και τελειωμό δεν έχουν, όσο γυρίζει
τον ατέρμονα κοχλία το άγρυπνο μάτι,
τόσο σε κρύβεται η άκρη του!
Σκοπός τους είναι να ξεπατώσουν
την Ελλάδα και να ξεριζώσουν τους
Έλληνες και αυτό σε ένα μεγάλο
μέρος άρχισε να πραγματώνεται,
αφού τα μάζεψαν όλα, τώρα χιλιάδες
οικογένειες, νέοι, μεσήλικες, πήραν
το δρόμο της ξενιτιάς. Και οι εθνικές
κυβερνήσεις “εν αγαλλιάσει” άνοιξαν τις αγκαλιές τους στους “επισκέπτες” εισβολείς από τα πέρατα
του κόσμου. Τους δίνουν επιδόματα,
σίτιση, σπίτια, παροχές, περίθαλψη…
που για το γηγενή φτωχό Έλληνα
είναι όνειρο αφού το κράτος τον
εγκατέλειψε και πολλοί ζουν από
συσσίτια, από σκουπίδια των λαϊκών
αγορών ή κάδους απορριμμάτων
και κοιμούνται σε εγκαταλελειμμένα
αυτοκίνητα, βαγόνια τρένων, κάτω
από γέφυρες σε παγκάκια ή μέσα σε
χαρτόκουτες.
Γι΄αυτό ακούμε τους λαθρομετανάστες;
Είναι καλά εδώ Ελλάντα- εδώ
Ελλάντα!!!

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ,
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
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16ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει να είναι
η παρουσία μας μέσα στο ναό)

Ο ίδιος ο Κύριος κατά του Μυστικού Δείπνου:
«Μετά τούτων και ημείς των μακαρίων δυνάμεων,
Δέσποτα φιλάνθρωπε, βοώμεν και λέγομεν∙ Άγιος
ει και πανάγιος. Συ, και ο μονογενής σου Υιός και το
Πνεύμα σου το Άγιον. Άγιος ει και πανάγιος, και
μεγαλοπρεπής η δόξα σου∙ Ός τον κόσμον σου
ούτως ηγάπησας, ώστε τον Υιόν σου τον μονογενή
δούναι, ίνα πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόληται,
αλλ’ έχη ζωήν αιώνιον. Ός ελθών και πάσαν την υπέρ
ημών οικονομίαν πληρώσας, τη νυκτί ή παραδίδοτο,
μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου
ζωής, λαβών άρτον εν ταις αγίαις αυτού και αχράντοις
και αμωμήτοις χερσίν. Ευχαριστήσας και ευλογήσας,
αγιάσας, κλάσας, έδωκε τοις αγίοις αυτού μαθηταίς
και αποστόλοις ειπών∙ Λάβετε, φάγετε, τούτο μού
εστι το Σώμα, το υπέρ υμών κλώμενον εις άφεσιν
αμαρτιών. Ομοίως και το ποτήριον μετά το δειπνήσαι,
λέγων∙ Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτό εστι το Αίμα μου,
το της καινής διαθήκης, το υπέρ υμών και πολλών
εχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών».
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ)
(Μαζί με αυτές τις μακάριες δυνάμεις και μεις οι
αμαρτωλοί φωνάζουμε, Δέσποτα φιλάνθρωπε και
λέμε: Είσαι άγιος και πανάγιος. Συ και ο μονογενής
Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιο. Είσαι άγιος
και πανάγιος. Και η δόξα Σου είναι λουσμένη στη
μεγαλοπρέπεια. Συ, που τόσο πολύ αγάπησες τον
κόσμο Σου, ώστε παρέδωσες τον Υιό Σου το μονογενή,
ώστε καθένας, που πιστεύει σ’ Αυτόν, να μη χάνεται,
αλλά να αποκτάει τη ζωή την αιώνια. Και Αυτός, αφού
ήρθε και ολοκλήρωσε το έργο της Οικονομίας, που
η αγάπη Σου είχε σχεδιάσει για μας, τη νύχτα, που
παραδινόταν, ή, μάλλον, που παρέδινε τον εαυτό Του
για τη γνήσια ζωή του κόσμου, πήρε άρτο στα άγια
και άχραντα και αμώμητα χέρια Του. Και ευχαρίστησε
Σε τον Πατέρα. Και τα ευλόγησε. Και τα αγίασε. Και,
ύστερα, τα κομμάτιασε και τα πρόσφερε στους αγίους
μαθητές και αποστόλους Του, λέγοντας: Πάρετε και
φάτε. Αυτό είναι το Σώμα μου. Αυτό, που κομματιάζεται
για σας. Για να πάρετε την άφεση των αμαρτιών σας.
Όμοια πήρε στα χέρια Του και το Ποτήριο, αφού ολοκληρώθηκε το Δείπνο, και είπε: Πιέτε από αυτό όλοι.
Αυτό είναι το Αίμα μου. Το Αίμα της Καινής Διαθήκης,
που χύνεται για σας και για πολλούς άλλους. Για να
λάβετε όλοι άφεση αμαρτιών).
Η επαφή μας με τα πρόσωπα και τα γεγονότα του
πάθους είναι άμεσα. Ακούμε τα θεϊκά λόγια. Το γιορτινό
τραπέζι που γίνεται στο “υπερώο” της Ιερουσαλήμ να
πραγματώνεται ως μία ζωντανή ιερά μυσταγωγία. Ο
Κύριος φαίνεται απορροφημένος σε μια μυστηριώδη
προσμονή και ξαφνικά τον βλέπουμε να πιάνει στα
χέρια του τον άρτον από αυτόν συνήθως που τρώμε, να
τον κομματιάζει και να τον προσφέρει στους μαθητές:
λαβών ο Ιησούς τον άρτον και ευχαριστήσας έπλασε
και έδωκεν αυτοίς και είπε: “λάβετε φάγετε τούτο έστι
το σώμα μου”. Και έγινε το μεγάλο θαύμα, τον μετέβαλε
σε σώμα δικό του, που σε λίγο πρόκειται να καρφωθεί
και να θυσιαστεί για χάρι δική σας.
Και συνέχισε: «Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση».
Μετά, πήρε στα χέρια το ποτήριο, το ευλόγησε και το
πρόσφερε στους μαθητάς: «ευχαριστήσας έδωκεν
αυτοίς, και έπιον εξ αυτού πάντες και είπεν αυτοίς,
Τούτο έστι το αίμα μου το της καινής διαθήκης το περί
πολλών εκχυνόμενον» (Μαρκ. 14, 22-24).
Οι μαθητές ήταν οι πρώτοι που γεύτηκαν το Μυστικό
Δείπνο, πήραν μέσα τους το ατίμητο σώμα και το
άχραντο αίμα και παρέλαβον αυτή την παρακαταθήκη
με την εντολή να την παραδώσουν στην Εκκλησία, σε
ανάμνηση του σωτηρίου και λυτρωτικού πάθους και
της ζωοφόρου Αναστάσεως στους αιώνες.
Την Αγία Τράπεζα που βλέπουμε τούτη τη στιγμή,
είναι η ίδια υπερφυσική Τράπεζα που παρέθεσε ο
Κύριός μας στους μαθητάς του κατά το αλησμόνητο

εκείνο βράδυ. Είναι το πιο μεγάλο και από τα πιο
συγκλονιστικά γεγονότα. Είναι η “κλάση” του Άρτου
και η προσφορά του Ποτηρίου. Είναι η Τράπεζα που
κοινώνησαν για πρώτη φορά οι άγιοι Απόστολοι
από το χέρι του μεγάλου Διδασκάλου και μοναδικού
θύματος.
Ο λειτουργός εύχεται και ικετεύει την κάθοδο του
Παναγίου Πνεύματος να μεταβάλει τα “προκείμενα
δώρα” τον άρτο σε τίμιο και άγιο Σώμα Του και τον
οίνο σε άχραντο και άγιο Αίμα Του.
Η επίκληση του Παναγίου Πνεύματος είναι
η κορυφαία στιγμή της Θείας Ευχαριστίας. Ο
καθαγιασμός των Τιμίων Δώρων (τον άρτον και τον
οίνον) δεν αποτελούν τύπο ή σύμβολο, εικόνες ή απλές
αναμνήσεις των γεγονότων που πραγματοποιήθηκαν
εκείνες τις ημέρες από το Μυστικό Δείπνο έως την
σταυρική θυσία στο Γολγοθά. Αλλά είναι η υπερούσια
Τροφή “το Τίμιο Σώμα” και αυτό το “Τίμιο Αίμα”,
που προσφέρθηκε στους τότε μαθητές και προσφέρεται
αδιάκοπα για τη σωτηρία του κόσμου.
Το θαύμα της μεταβολής των υλικών στοιχείων σε
Σώμα και Αίμα Χριστού συγκλονίζει την Εκκλησία,
τους λειτουργούς, τους πιστούς ανά τους αιώνες. Ο
μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας Μέγας Αθανάσιος
γράφει:
«Όψει τους λευίτας φέροντας άρτους, και ποτήριον
οίνου, και τίθεντας επί την τράπεζαν∙ και όσον ούπω
ικεσίαι και δεήσεις γίνονται, ψιλός εστιν ο άρτος και
το ποτήριον∙ επάν δε επιτελεσθώσιν αι μεγάλαι και
θαυμασταί ευχαί, τότε γίνεται ο άρτος, σώμα∙ και
το ποτήριον, αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και πάλιν∙ Έλθωμεν επι την τελείωσιν των
μυστηρίων∙ ούτος ο άρτος και τούτο το ποτήριον, όσον
ούπω ευχαί και ικεσίαι γεγόνασι, ψιλά είσιν∙ επάν δε
αι μεγάλαι ευχαί, και αι άγιαι ικεσίαι αναπεμφθώσι,
καταβαίνει ο Λόγος εις τον άρτον και το ποτήριον
και γίνεται αυτού σώμα» (Εν τω εις τους Βαπτιζομένους
Λόγω).
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ)
(Θα δεις το υπηρετικό προσωπικό του Ναού να
φέρνει άρτους και ποτήριο με κρασί και να τα αποθέτει
στην τράπεζα. Και όσο δε γίνονται δεήσεις και ικεσίες,
ο άρτος παραμένει κοινός άρτος και το ποτήριο κοινό
κρασί. Όταν, όμως, πραγματοποιηθούν οι μεγάλες και
θαυμαστές ευχές, τότε ο άρτος γίνεται Σώμα και το
ποτήριο Αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και
πάλι, ας έρθουμε στην τελείωση και ολοκλήρωση
των μυστηρίων. Αυτός ο άρτος και αυτό το ποτήριο,
όσο δε γίνονται ευχές και ικεσίες, είναι απλά στοιχεία.
Όταν, όμως, αναπεμφθούν οι μεγάλες ευχές και οι άγιες
ικεσίες, κατεβαίνει ο Λόγος στον Άρτο και στο Ποτήριο
και γίνονται δικό Του Σώμα).
Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων για τη μεταβολή
των Τιμίων Δώρων με την επίκληση του Παναγίου
Πνεύματος, επισημαίνει:
«Είτα αγιάσαντες εαυτούς δια των πνευματικών
τούτων ύμνων, παρακαλούμεν τον φιλάνθρωπον Θεόν
το άγιον Πνεύμα εξαποστείλαι επί τα προκείμενα, ίνα
ποιήση τον μεν άρτον σώμα Χριστού, τον δε οίνον αίμα
Χριστού, παντός γαρ ου αν εφάψηται το άγιον Πνεύμα,
τούτο ηγίασται και μεταβέβληται» (Μυσταγωγική
Κατήχησις Ε΄ Ζ΄).
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ)
(Ύστερα, αφού αγιάσουμε τους εαυτούς μας με
τους πνευματικούς αυτούς ύμνους, παρακαλούμε το
φιλάνθρωπο Θεό να ξαποστείλει το Άγιο Πνεύμα στα
δώρα που βρίσκονται μπροστά μας, για να κάνει τον
άρτο Σώμα Χριστού και τον οίνο Αίμα Χριστού. Γιατί
κάθε τι που το αγγίζει το Άγιο Πνεύμα, αγιάζεται και
μεταβάλλεται).
Ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας προσεγγίζοντας το
μεγάλο θαύμα της μεταβολής των υλικών στοιχείων
σε Σώμα και Αίμα Χριστού, γράφει:
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΓΩΝΑΣ 5

μαρτιοσ 2022

συνέχεια από την 1η σελίδα

Η αγωνία του Χριστού
στον κήπο της Γεθσημανή
μοι» (Ματθ. 4, 9). Τώρα στο τέλος, της επιγείου Του ζωής, αντι«Και γενόμενος εν αγωνία εκτενέστερον προσηύχετο».
στρόφως ζητεί ο σατανάς να Τον τρομοκρατήσει με το θάνατο,
Αλλ’ ενώ ο Χριστός αγωνιά και ποτίζει τη γη με τον
με ένα θάνατο φρικτόν και επονείδιστο. Αλλά ο Χριστός που ιδρώτα Του και με τα δάκρυά Του, σε μικρή απόσταση οι
νίκησε όλα τα θέλγητρα του σατανά, νικά τώρα και όλα τα προσφιλέστεροι μαθητες, Πέτρος, Ιωάννης και Ιάκωβος, δεν
φόβητρά Του. Ο Χριστός δε φοβήθηκε το θάνατο. Εάν εφοβείτο, αγρυπνούν μαζί Του, δε συμμετέχουν στην αγωνία Του, αλλά
δε θα ήρχετο στα Ιεροσόλυμα, όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οι κοιμώνται. Τρεις φορές τους επισκέπτεται και τρεις φορές
ασπονδότεροι εχθροί Του, αλλά θα εζήτει ασφαλές καταφύγιον τους ευρίσκει να κοιμούνται και απευθύνει προς αυτούς το
μεταξύ των πιστών οπαδών Του, τους οποίους είχε στα βόρεια δίκαιον έλεγχο «Καθεύδετε το λοιπόν και αναπαύεσθε! Ιδού
μέρη της Παλαιστίνης. Ήλθεν εκουσίως επί το πάθος.
ήγγικεν η ώρα και ο υιός του ανθρώπου παραδίδοται εις χείρας
- Αλλά τότε γιατί η αγωνία;
αμαρτωλών. Εγείρεσθε άγωμεν ιδού ήγγικεν ο παραδιδούς
Η αγωνία της Μ. Πέμπτης είχε αίτια πολύ βαθύτερα, τα οποία με» (Ματθ. 26, 45-46).
νους ανθρώπου δεν μπορεί να συλλάβει σ’όλο το βάθος και την
Οι φίλοι του Χριστού κοιμώνται, αλλά οι εχθροί του Χριστού
έκταση. Εάν οι ψυχικοί πόνοι είναι δριμύτεροι των σωματικών, δεν κοιμώνται. Όλοι τη νύκτα ευρίσκονται σε κίνηση, στις
εάν αισχρά ύβρη και βδελυρά συκοφαντία εναντίον μιας αυλές του Άννα και του Καϊάφα, συσκέπτονται και καταστρώπαρθένου κόρης αποτελεί για μία ευαίσθητη καρδία πλήγμα, νουν το σχέδιο της συλλήψεώς Του. Υπηρέτες οπλίζονται με
το οποίο πονεί περισσότερο από το τραύμα που ανοίγει στα ρόπαλα και μαχαίρας και λόχος Ρωμαίων στρατιωτών εκ
στήθη η φονική μάχαιρα, τότε πρέπει να παραδεχθούμε ότι η της φρουράς της πόλεως είναι επί ποδός. Επί κεφαλής όλων
οδύνη, η αγωνία του Χριστού θα προήρχετο από αιτίες που τίθεται ο Ιούδας και εντός ολίγου η αγέλη αυτή των θηρίων
πρέπει να αναζητηθούν πολύ πέραν από τους σωματικούς πολιορκεί τη Γεθσημανή. Φαίνονται τα φώτα. Αστράπτουν τα
πόνους και αλγηδόνας. Βεβαίως, ο Χριστός ως άνθρωπος όπλα. Ακούονται τα βήματά τους. Και οι μαθηταί κοιμώνται…
με σάρκα θα εδοκίμαζε όλη τη δριμύτητα των σωματικών
Αλλ’ ό,τι συνέβη στον κήπο της Γεθσημανή, εξακολουθεί
πόνων που θα δημιουργούσε η Σταύρωση, αλλά η ψυχή Του να συμβαίνει και σήμερα. Ο Χριστός και σήμερα αγωνιά! Η
θα εβυθίζετο σε ωκεανό θλίψεως, γιατί θα ήρχετο σ’επαφή, Εκκλησία, την οποίαν ίδρυσε για να συνεχίσει το απολυτρωτικό
με σκοτεινούς κόσμους μέσα στους οποίους θα εκινούντο όλα Του έργο, συναντά και σήμερα τεράστια εμπόδια. Οι εχθροί
τα τέρατα της αβύσσου και γι’ αυτό η αγωνία. Αγωνία, διότι του Χριστού, οι Γραμματείς, οι Φαρισαίοι, Ηρωδιανοί, οι ΣαδΑυτός ο οποίος δεν εποίησε αμαρτία «ουδέ ευρέθη δόλος, εν τω δουκαίοι, οι Αρχιερείς, ο Άννας και ο Καϊάφας, ο Ηρώδης, ο
στόματι Αυτού», ο άμωμος,
Πόντιος Πιλάτος και ο Ιούδας ο
ο ακηλίδωτος, θα εδέχετο
προδότης, υπάρχουν και σήμεμετ’ ολίγον το βάρος, των
ρα, αλλά με άλλα ονόματα και
αμαρτιών όλων, από του
σχήματα. Οι νεώτεροι εχθροί
Αδάμ μέχρι του τελευταίου
είναι πονηρότεροι των πρώτων,
ανθρώπου που θα ζήσει
χρησιμοποιούν μεθόδους σατακαι θ’ αναπνεύσει επί της
νικώτερες. Πολεμούν το Χριστό,
γης, για να εκπληρωθεί η
τα δόγματά Του, την ηθική Του,
Πουλήστε το πουκάμισό σας και αγοράστε την
προφητεία∙ «Ούτος, τας
τους αγίους θεσμούς Του. Στον
Αποκάλυψη. Αυτά που είναι γραμμένα, όλα θα γίνουν, ο
αμαρτίας ημών φέρει και
πόλεμο αυτόν κατά του πνεύμαουρανός και τα άστρα θα πέσουν, τα ποτάμια θα ξηρανπερί ημών οδυνάται, και
τος του Χριστού συμφωνούν οι
θούν, θα λειώσει η γη σαν το μολύβι, θα πέσουν θρόνοι
ημείς ελογισάμεθα αυτόν
εχθροί παρ’ όλες τις διαφορές και
και καθεστώτα∙ αλλά ό,τι λέει η Αποκάλυψη, όλα θα γίείναι εν πόνω και εν πληγή
αντιθέσεις που έχουν αναμεταξύ
νουν. «Ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, οι δε λόγοι
υπό Θεού και εν κακώσει»
τους. Κάτω από την καθοδήγηση
μου ου μη παρέλθωσι», είπε ο Χριστός (Ματθ. 24, 35).
(Ησ. 53, 4). Αγωνία για τα
του Αντιχρίστου προχωρούν
Αυτά που λέγει η Αποκάλυψη, αυτά που είπε ο
αμαρτήματα των μαθητών
όλοι ενωμένοι, με τα ρόπαλα
απόστολος, αυτά που είπε ο άγιος Κοσμάς ο ΑιτωΤου, τους οποίους, επί μια
και τας μαχαίρας και με τους
λός, γίνονται στις ημέρες μας. Κ’ εμείς τι κάνουμε,
τριετία εμόχθησε να τους
φανούς της ψευδο-επιστήμης
αδελφοί μου;
μορφώσει και ν’ αναδείξει
τρομοκρατούν τους αμαθείς,
† επίσκοπος Αυγ. Καντιώτης
συνεχιστάς του έργου Του
παρασύρουν τα πλήθη. Ιούδες
και τώρα, ο ένας θα τον
δε δυστυχώς ευρίσκονται για να
προδώσει, ο άλλος θα τον
δίδουν φίλημα της προδοσίας,
αρνηθεί και οι λοιποί θα τον εγκαταλείψουν στις κρισιμώτερες να παραδίδουν τα κλειδιά της Εκκλησίας και υπό μορφή
στιγμές της ζωής Του. Αγωνία για την αχαριστία του Ιουδαϊκού αντιχριστιανικών νόμων να εγκαθιστούν τα βδελύγματα της
λαού, τον οποίο έθρεψε στη έρημο με το μάννα και επότισε ερημώσεως εν τόπω αγίω.
με το μέλι και το γάλα της διδασκαλίας Του. Αγωνία για την
Οποία δραστηριότης παρατηρείται στο στρατόπεδο των εχθρών
ανθρωπότητα ολόκληρη, αλλ’ ιδιαιτέρως για την Εκκλησία του Χριστού! Νομίζεις ότι σε κάθε λεπτό του 24ώρου ακούεται η
Του, την οποία ποθούσε να δει αδιάσπαστη, ενωμένη γύρω φωνή του Κυρίου «Εγείρεσθε άγωμεν ιδού ήγγικεν ο παραδιδούς
Του. Αγωνία για τα σχίσματα και τις αιρέσεις, για την εκμε- με». Κάποια ψυχή, για την οποία ο Χριστός δοκίμασε τη φρικτή
τάλλευση των ευγενεστέρων Του ιδανικών, για το πλήθος αγωνία της Γεθσημανή, αυτή τη στιγμή που διαβάζει τα λόγια
των υποκριτών και των Φαρισαίων που θα επλημμύριζαν αυτά, πολιορκείται από κτηνανθρώπους και κινδυνεύει να χαθεί.
τη γη, για τους προβατοσχήμονας λύκους, του ποιμνίου Του, Χριστιανοί, σπεύσατε προς σωτηρίαν της!
για τη μεταποίηση των ιερών ναών σε οίκους εμπορίου και
Και οι χριστιανοί του αιώνα τούτου τί κάνουν; Δε θα είναι
σπήλαια ληστών. Αγωνία γι’ όλη την Εκκλησία Του, αλλά και υπερβολή να πούμε, ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία του
για κάθε πιστό, άρα δε και για μένα και για σένα. Υπήρξες και λεγόμενου χριστιανικού κόσμου κοιμάται, όσον ουδέποτε
συ, αγαπητέ αναγνώστα, αντικείμενο της αγωνίας του Ιησού άλλοτε.
στον κήπο της Γεθσημανή. Και για σένα εχύθη ο ιδρώτας ως
«Χριστιανοί στους έσχατους καιρους»
θρόμβοι αίματος.
† Του επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη

Πώς θ’ αντιμετωπίσουμε
τις δυνάμεις του σκότους;
Τι λέει η Αποκάλυψη;

ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΩΝΗ
του χθες (1821) και του σήμερα
για την αγωγή των παιδιών
Η τέχνη της διάπλασης
της ψυχής των νέων

μπορούν να κάνουν τα παιδιά τους
ενάρετα και σπουδαία; Γι’ αυτό αμέσως
θα μιλήσουμε. Η ανατροφή, αγαπητοί,
δεν είναι τίποτε άλλο παρά η τέχνη του
να μεταχειρίζεσαι και να διαπλάθεις
τις ψυχές των νέων. Τέχνη μεγάλη και
δύσκολη και να πω, όπως ο Σοφοκλής
«οι τιμονιέρηδες πρέπει συγχρόνως να
κρατάνε πολλά χαλινά». Επειδή πρόκειται να διοικήσει όχι κοπάδι από πρόβατα
και βόδια και αγέλες άλογα, αλλά το
ποικιλότατο ζώο, τον άνθρωπο, ο οποίος
από τη μικρή ηλικία δύσκολα υποφέρει
το ζυγό της υπακοής, εάν δε γίνεται με
τις προφυλάξεις που πρέπει.
Πρώτο λοιπόν και αναγκαίο έργο και
των σωματικών και των ψυχικών πατέρων είναι, να διακρίνουν καλά την ευφυΐα και τον ηθικό χαρακτήρα. Υπάρχουν
πολλά παιδιά, τα οποία αν δεν βιαστούν,
χαλαρώνουν, άλλα αντίθετα αγανακτούν,
όταν λαμβάνονται σε βάρος τους μέτρα
βίας, τον πρώτο τον σωφρονίζεις με το
φόβο, τον άλλον τον εκνευρίζεις.
Άλλος δε, λόγω της ετοιμότητας του
πνεύματός του αγαπάει να μελετάει
με διαλείμματα, σ’ αυτόν χρειάζεται το
μέτρο, σ’ άλλον χαλινάρι. Αυτός έχει
κλίση σ’ αυτό το μάθημα, άλλος σε κάποιο άλλο. Δύο γνήσιοι αδελφοί έχουν
πολλές φορές διαφορετικές επιθυμίες, το
να θέλει κάποιος λοιπόν ν’ αντιμετωπίζει
όλους με το ίδιο μέτρο, είναι σαν να θέλει να βιάζει τη φύση. Γι’ αυτό, πρέπει ο
καθένας ν’ αντιμετωπίζεται σύμφωνα με
τις φυσικές του ικανότητες, πάντα όμως
με το μέτρο της χρυσής μετριότητας.
Η μεγάλη ελευθερία οδηγεί στην ακολασία και πάλι η υπερβολική βία κάνει
την ψυχή ανόητη και αρπακτική και μάλιστα, όταν αυτό συμβαίνει τακτικά, τότε
τα πράγματα δεν αλλάζουν καθόλου. Να
προσπαθεί κάποιος να κάνει χαρούμενο
π.χ. και αστείο αυτόν που από τη φύση
του είναι βαρύς και μελαγχολικός ή τον
έξυπνο που του αρέσουν τα παιχνίδια,
να τον κάνει σπουδαίο και σκυθρωπό.
Είναι βλαβερή ματαιοπονία, μπορεί όμως
να σωφρονίζονται οι ψυχικές κλίσεις,
ώστε να φτάνουν στην υπερβολή, φθάνει
μόνο ο πατέρας να παρατηρεί μυστικά,
χωρίς να καταλαβαίνει το παιδί την παρατήρηση, επειδή όσο απλό κι αν είναι,
αμέσως μόλις καταλάβει ότι παρατηρείται, κλείνεται στον εαυτό του και κρύβει
τις διαθέσεις του.
Για την απόδοση
στη νεοελληνική
Χαρ. Γρ. Κοντός
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Προσδιορίζουν το μεστό πνευματικά άνθρωπο,
τον ακέραιο, το δίκαιο, τον ηθικό, τον άμωμο,
τον αψεγάδιαστο. Αυτόν που δε φοβάται κανένα.
Απ’ αυτόν που δεν μπορεί κανείς να υποκλέψει
λόγο, γιατί «ἐσιώπα». Γιατί τελικά ήταν Θεός και
μιλάει, όποτε θέλει… Είναι Θεός! Και θα μιλήσει
μόνο, όταν τα πάντα έχουν τελειώσει.
Αλλά ο Χριστός ήταν και γνήσιος βασιλιάς.
Άρχοντας μέγας που «εξουσίαζε» με τις άπειρες
αρετές του, πρώτα το εαυτό του και μετέπειτα
το λαό του. Άρχοντας που δεν ξεχώριζε από τη
χλαμύδα και τη ζώνη, ούτε από τη φωνή του
σαλπιγκτού που αναγγέλλει την άφιξή του, αλλά
από τη θυσία του πάνω στο σταυρό, εκφωνώντας
το τελευταίο μοναδικό διάγγελμα· «ἄφες αὐτοῖς».
Ας κάνουμε μία σύγκριση αυτού του
ευγλώττου κειμένου, με τα φληναφήματα,
τα υποκριτικά αναγνώσματα, τα ψεύδη και
τις απατηλές υποσχέσεις, των ανουσίων
πληθωρικών διαγγελμάτων, των εκάστοτε
πολιτικών αρχηγών. Όμως είναι βλασφημία
να παραλληλίζουμε αυτά που απαγορεύει ο
κανονισμός. Τα ανόμοια. Γιατί ποια σχέση μπορεί
να υπάρχει ανάμεσα σε αυτόν που κατέβηκε
στη γη να σταυρωθεί για το λαό του, με αυτούς
που καβάλησαν το καλάμι, προκειμένου να
σταυρώσουν τον ίδιο το λαό τους; Όμως … Είναι
αυτός που δεν προσκύνησε τότε το Διάβολο, εκεί
στο «ὄρος», τό «ὑψηλόν λίαν», που του έδειξε
«πάσας τάς βασιλείας τοῦ κόσμου καί τήν δόξαν
αὐτῶν», γιατί ήθελε σαν ηγέτης που είναι να τις
κατακτήσει μόνος του, μέσα στο πεδίο της μάχης,
στην αιματηρή πραγματικότητα, ειδικά πάνω στο
ικρίωμα συντροφιά με τους κακούργους. Γιατί;
Ήταν απροσκύνητος! Γιατί τα πολλά και παχιά
λόγια, το «στέγνωμα» της γλώσσας, οι παράφοροι
ενδοτισμοί και οι ανατολίτικες υποκλίσεις, είναι
χαρακτηριστικά στοιχεία του πορτραίτου των
προσκυνημένων. Των αλωμένων. Αυτών που
δήλωσαν υποταγή στο Διάολο του χρήματος και
της δόξης, γενόμενοι υποτελείς, φερέφωνα και
προτεκτοράτα ετέρων παναθλίων εωσφορικών
υποκαταστάτων. Παρ’ όλα αυτά μέσα στην
ψυχική εξαθλίωση τους, ποθούν λευτεριά,
αποδεικνύοντας ότι κατ’ ουσίαν είναι σκλάβοι,
αφού πεσόντες προσκύνησαν το Διάβολο.
Ψάχνουν δε την περιπόθητη λευτεριά τους
μέσα στην παράνοια και την σχιζοφρένεια,
καθότι αποτελούν έκρυθμα στοιχεία μέσα στην
εκτροχιασμένη άζωη ζωή τους. «Οι άνθρωποι
δεν πρόκειται να ελευθερωθούν, προτού ο
τελευταίος βασιλιάς στραγγαλισθεί με τα έντερα
του τελευταίου παππά!» (Βίβιαν Ευθυμοπούλου
επικοινωνιολόγος του κυβερνώντος κόμματος)
[ιστολόγιο «Ξυπνήστε ρε»]. Αλλά οι πρότεροι,
έχουν δώσει ένα τέλος στη ζωή τους, πριν
ακόμη ξεκινήσει, γιατί δε γνώρισαν ποτέ την
έννοια της αρχής μιας δημιουργικής πορείας.
Είναι τελειωμένοι, πριν ακόμη τους σκεπάσει
το φτυάρι του νεκροθάφτη.
Όμως, «τετέλεσται». Εδώ επισημοποιείται η
επιτυχής έκβαση της επιχείρησης «Λύτρωση
και σωτηρία του ανθρώπου». Εδώ παράλληλα
τελειώνουν και τα παθήματα του Χριστού. Οι
αγωνίες του και όλοι οι πόνοι του. Προπάντων
τελειώνει ο Σατανάς. Συντρίβεται η κεφαλή του
και μαζί του όλες οι διαολεμένες δυνάμεις.
«Τετέλεσται!» φωνή θριάμβου και νίκης. Έτσι
αναφωνούν οι μεγάλοι νικητές. Οι ένδοξοι
θριαμβευτές. Γιατί έχουν επιτελέσει το υψηλό
έργο τους, έχουν τελειώσει τον δρόμο τους και
με αναπαυμένη τη συνείδηση, παραδίδονται
στο Θεό πατέρα.

Ο πλούσιος! Ο βουλευτής! Ο ευσχήμων!
«Τετέλεσται!» Και αυτός ο ήλιος της
Παρασκευής, αφού είδε τα «γενόμενα» και
εσκοτίσθη, γέρνει τώρα προς τη δύση του,
δηλώνοντας με το δικό του ξέχωρο τρόπο, ένα
περίεργο τέλος. Όμως ο αθώος κατάδικος του
Γολγοθά, μοιάζει ξεχασμένος από όλους. Το
δηλώνει η στάση του με γερμένη την κεφαλή
πάνω στο ξύλο του σταυρού. Το δηλώνει
ανατριχιαστικά το γυμνό, ωχρό, πληγωμένο και
κρουσταλιασμένο σώμα του πάνω στο ικρίωμα
της καταδίκης. Τη σκηνή τη συμπληρώνει το
πηχτό σκοτάδι της σιωπής
που ’ναι χωμένο ολόγυρα
και δεν το διακόπτει
κανένας θρήνος και
κανένα αναφιλητό.
Ίσως το μίσος το
άσβεστο που κοχλάζει
ακόμη μέσα στα στήθη
των σταυρωτών, ίσως
να εξυφαίνει κάποια
επιπλέον απαίσια σχέδια,
για να κορέσει τη μανία
του πάνω στο νεκρό
σώμα του διδασκάλου.
Ποιος ξέρει σε ποια άλλη
«λάσπη» θα κυλισθεί το
άχραντο σώμα του…
Όμως πάντοτε μέσα στα σκοτάδια της
γενικής εγκατάλειψης χαράζει μία αχτίδα
και μία ελπίδα λάμπει. Εκεί που απειλητικά
φλυαρούν οι ποικίλοι τύραννοι, σχεδιάζοντες τις
ανομίες τους και μεγαλοστομούν, βγαίνουν από
την αφάνεια κάποιοι ήρωες που τους καλεί η
φωνή του καθήκοντος και τολμούν.
Δεν τους ενδιαφέρει η ζωή τους, το αποτέλεσμα
του εγχειρήματός τους, η επιτυχής έκβαση.
Αυτοί απλά κάνουν το καθήκον τους. Αυτοί
εφαρμόζουν αυτό που έχει ειπωθεί· «Δεν έχω
ανάγκη να ελπίζω, για να επιχειρήσω, ούτε να
επιτύχω για να επιμένω».
Έτσι λοιπόν, εν προκειμένω, ένας πλούσιος
παρατάει τον πλούτο του προς στιγμή,
προσεγγίζοντας τη φτώχεια και την εγκατάλειψη.
Ένας βουλευτής, ξέμακρα από την έννοια του
βολέματος, συσκέπτεται με τον εαυτό του και
παίρνει την ηρωική απόφαση… Ένας ευσχήμων,
όχι μόνο εξωτερικά, αλλά προπάντων εσωτερικά,
με ευγενές σχήμα ψυχής τολμάει και πλησιάζει
την εξουσία.
Εκεί ζητεί και «απαιτεί» το σώμα του
εσταυρωμένου.
Άλλοι, οι πολλοί, ζητούν ρουσφέτια και
οικογενειακές τακτοποιήσεις. Διορισμούς και
υπαλληλικές θέσεις, για να βολευτούν… Αυτός
όμως ζητάει ένα πτώμα, κινδυνεύοντας και ο
ίδιος να καταλήξει πτώμα…
Τις συνέπειες του διαβήματός του τις
γνωρίζει, αλλά ούτε καν τις σκέπτεται, γιατί
είναι αποφασισμένος. Ποθεί πέρα από το
χαρακτηρισμό του βουλευτή να δώσει ένα
νόημα στη ζωή του, «παρασημοφορούμενος»
ως αποκαθηλωτής. Αυτό το παράσημο όμως
κερδίζεται μέσα στο πεδίο της μάχης επαξίως
και όχι στα γραφεία και τις ασφαλείς ζώνες των
μετόπισθεν.
Ο λυσσών όχλος παραμονεύει να του
απαγγείλει κατηγορίες, απευθύνοντάς του
«καί σύ ἐκ τῶν μαθητῶν εἶ τοῦ ἀνθρώπου
τούτου». Όμως ο κύβος ερρίφθη. Μιλά η φωνή
του καθήκοντος και όλα τα φράγματα φόβων,
κινδύνων, συνεπειών, τα οποία ορθώνονται
μπροστά του σαν αόρατοι αντεκδικητές,
παραμερίζουν μπρος στον ορμητικό χείμαρρο και

γρήγορα, χωρίς να χάσει ευκαιρία, ξεχύνεται στο
πραιτώριο ζητώντας το σώμα του λαομίσητου
κακούργου.
Όμως όλα τα πρότερα, για την εποχή
που διανύουμε, συνθέτουν παραμύθια για
μυθικούς ήρωες. Επαναφέρουν στη μνήμη
μας ρομαντικές στιγμές του ιστορικού
παρελθόντος. Πιο ωμά· είναι άκαιρες
ευαισθησίες για πράγματα που ούτε καν
εγγίζουν την πέτρινη καρδιά μας. Όλος ο
σύγχρονος κόσμος, όταν βλέπει κακό γύρω
του, όταν αντικρίζει μία
τραγωδία, αδαπάνως
ξεστομίζει «μακριά από
εμάς και όπου θέλει
ας είναι». Δεν υπάρχει
περίπτωση στις μέρες
μας να ενδιαφερθούμε
για το καιόμενο σπίτι
του γείτονα. Αλλά
κάποια στιγμή η φωτιά,
αναπάντεχα, πλήττει
και το δικό μας σπίτι και
τότε κατακρίνουμε την
αδιαφορία του γείτονα
που δεν πλήχτηκε.
Κάποτε όμως ήμασταν
εμείς αυτοί οι αδιάφοροι
γείτονες. Οι αναίσθητοι. Μια τέτοια αναισθησία
πλήττει τους σύγχρονους απάνθρωπους
ανθρώπους, που τους βρίσκει καθηλωμένους
μπροστά στα μέσα μαζικής αποκτήνωσης,
να βλέπουν ένα λαό να καταστρέφεται
εν μέσω πολέμου. Απλά να βλέπουν,
θαυμάζοντας τα σύγχρονα όπλα εξόντωσης
της ανθρωπότητος. Πολύ παραπάνω να
αντικρίζουν αυτούς που ευθύνονται για το
άναμμα του φυτιλιού, να υποδύονται τους
άκακους μεσσίες. Να νίπτουν τα χέρια τους,
τα αιματοβαμμένα, μήπως τους αντιληφθεί ο
κόσμος. Κάποιος θα πει υπερβολές όλα αυτά.
Γιατί όμως; Όταν πριν καιρό παρακαλούσε ο
«φίλτατος προστάτης» των λαών Κίσινγκερ,
να ζήσει, για να αντικρύσει τον 3ο παγκόσμιο
πόλεμο, αυτό τι φανερώνει; Δεν ήταν μόνο
ο Νέρωνας που απέλαυε την καιομένη
Ρώμη. Υπάρχουν και σύγχρονοί του, που
ποθούν ποικίλες φωτοχυσίες με ανάλογο
καρβούνιασμα ανθρωπίνων υπάρξεων. Είναι
όλοι αυτοί που στεγάζονται σε ποικίλους
οργανισμούς «σωτηρίας», παγκοσμίου
εμβελείας. Χορτάσαμε χρόνια ολόκληρα
πηχυαίους τίτλους και επιβλητικά ονόματα,
χωρίς όμως ουσία. Χωρίς κάτι από αυτό
που δηλώνουν να το εφαρμόζουν. Ο.Η.Ε.,
ΝΑΤΟ, UNICEF και κάθε τι άλλο που
προκαλεί και εκπειράζει το Θεό, αλλά και
εκμεταλλεύεται αισχρά τον απλό εύπιστο
πολίτη. Αυτόν που δεν έχει αντιληφθεί ακόμη
την μπόχα που εκλύουν όλοι οι βόθροι των
περιωνύμων συνεταιρισμών της απάτης και
της διαβολικής συνεργείας.
Ο Κίσινγκερ παρεκάλεσε απροσδιόριστα να
ζήσει, για να αντικρύσει τον 3ο παγκόσμιο. Ο
Συμεών ο Θεοδόχος όμως παρεκάλεσε το Θεό
να του δώσει μακροζωία τόση, όση χρειαζόταν,
για να αγκαλιάσει σφιχτά την σωτηρία της
ανθρωπότητος. Το Μεσσία Χριστό! Όσοι ακόμη
έχουμε νου και ψυχή, ας αντιληφθούμε τη
διαφορά της αγίας απλότητος, σε αντίθεση με
την πολύπλοκη εγκληματικότητα των σκοτεινών
παραγόντων. Προπάντων την διεστραμμένη.
Κάπως έτσι λοιπόν ο Ιωσήφ ο από
Αριμαθαίας, διαλέγει το νεκρό σώμα του
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Χριστού. Αγωνίζεται έστω και νεκρό, να το
διαφυλάξει μακριά από τα χέρια των βαναύσων
ιεροσύλων. Από το στόμα των κυνών, που
είχε προαναφέρει ο ίδιος ο Κύριος. Αλλά και
παλιότερα ένας άλλος Ιωσήφ αγωνίστηκε
πολύπλευρα, πολεμώντας και το δύσπιστο εαυτό
του, αλλά και τα αιμοσταγή τέρατα εξουσίας
και όχλου, προκειμένου να φέρει στη ζωή τη
σωτηρία του κόσμου. Το άγιο νήπιο…
Πάντοτε όμως θα υπάρχουν «οι μαθητές
του Ιησού, οι κεκρυμμένοι διά τον φόβον των
Ιουδαίων», που κάποια στιγμή θα βγαίνουν στη
σκηνή της κοινωνίας και θα ομολογούν την
πίστη τους τη χριστιανική.
Άνθρωποι έντιμοι, με τρόπους καλούς,
χρηστοί, κόσμιοι με εξαιρετική ανατροφή,
που θα ξεχωρίζουν έστω και μέσα στη σιωπή
τους. Θα ξεχωρίζουν όμως καθοριστικά τη
στιγμή της ομολογίας τους. Τη στιγμή που θα
θέτουν επί τραπέζης ξεχασμένα, λησμονημένα
θέματα, τάματα εθνικά και υποχρεώσεις
απέναντι του Θεού, για να μαστιγώνουν τις
πωρωμένες συνειδήσεις των παντοειδών
ηγεμόνων. Προπάντων αυτών που το παίζουν
καίσαρες, χωρίς να εμπνέουν καμία απολύτως
εμπιστοσύνη.
Μάλλον έχουν μία «αξία»! Αποφασίζουν και
διατάζουν· εξορίες, δημεύσεις, θανατώσεις και
ποικίλες άλλες διώξεις που δεν έχει σκεφθεί,
ούτε ο ίδιος ο Σατανάς.
Σε πείσμα όμως αυτών των πωρωμένων
Ιουλιανών των παραβατών, που τους περιμένει
ένα τέλος μέσα στην άρνησή τους, πάντοτε θα
υπάρχουν οι ευσχήμονες βουλευτές που θα
διαμαρτύρονται έντονα για τις άδικες αποφάσεις
«θανάτωσης» των δικαίων. Δεν έχει καμία
σημασία, αν η φωνή των προτέρων πνίγεται
μέσα στο θόρυβο και την ομόφωνη γνώμη
κάποιων ή και του συνόλου των συναδέλφων
τους.
Σημασία έχει η όρθωση του αναστήματος,
η περιφρόνηση κινδύνων, που απειλεί μία
στάση διαμαρτυρίας, έναντι στην επικύρωση
καταδικαστικής απόφασης.
Πάντοτε θα υπάρχει ο ένας, ο κρυπτοχριστιανός,
που κάποια στιγμή, «τολμήσας», θα εισέρχεται
προς «Πιλάτον» ζητώντας το σώμα του Ιησού.
Ειδικά, όταν ο εν λόγω διακινδυνεύει τον
πλούτο του, τη θέση του, το αξίωμά του, τότε το
εγχείρημά του καταγράφεται στο θεϊκό βιβλίο.
Όσον αφορά τους μεγάλους «ηγέτες», κάποια
στιγμή επίκειται η δύση τους. Είναι φυσικός
κανόνας. Όταν ένας ήλιος ανατέλλει, έρχεται
η ώρα και δύει, γιατί έτσι το κανόνισε ο μέγας
Ήλιος της οικουμένης, ο Χριστός, αναπόφευκτα
λοιπόν θα δύσουν και τα υποτιθέμενα «φωτεινά
παραδείγματα» των προτέρων.
Ειδικά όταν η εποχή είναι περίοδος «σκότους»,
η δύση έρχεται αναπόφευκτα πολύ γρήγορα.
Την επιτάσσει το νεκρό σώμα του Χριστού,
για να ταιριάζει η ατμόσφαιρα με το πένθιμο
περιβάλλον.
Γι’ αυτό και ο ήλιος εσκοτίζετο και απέκρυπτε
τις ακτίνες του.
Γι’ αυτό και θα δύσουν όλοι οι ανθρώπινοι
«ήλιοι» της ειδωλολατρίας του παρόντος αιώνος,
κάνοντας τόπο στην οριστική ανατολή του
μοναδικού και πραγματικού ηλίου. Του Χριστού.
Γιατί «Ἐγώ εἰμί τό φῶς τοῦ κόσμου».
Καιρός πλέον να τον ακολουθήσουμε όλοι,
για να παύσουμε να περπατάμε «ἐν τῆ σκοτία».
Είτε πλούσιοι, είτε φτωχοί· είτε βουλευτές είτε
ψηφοφόροι· είτε ευσχήμονες, είτε ασχήμονες.
Αρίσταρχος
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ΓΕΡΟΝΤΑΣ + ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ (1927-2006)

συνέχεια από την 1η σελίδα

τέρα του έζησε τη μικρασιατική καταστροφή, καθώς
την εποχή εκείνη βρισκόταν στη Σμύρνη για εργασία.
Πρώτος του πνευματικός υπήρξε ο ιερομόναχος π.
Αθανάσιος Χαμακιώτης, στον οποίο εξομολογήθηκε σε ηλικία 18 ετών κατά τα μέσα του 1945 και
ο οποίος τον βοήθησε ουσιαστικά για την κατά Θεό
αντιμετώπιση του γενετησίου ενστίκτου (Σπυρίδωνος
Αναγνωστοπούλου, «Αγιολαυρίτης ο Πνευματικός»
σελ. 100).
Πνευματικός του επίσης υπήρξε ο αρχιμανδρίτης
Ιγνάτιος Τσίγκρης, μετέπειτα μητροπολίτης Άρτης
(1958-1988), ο οποίος από το 1942-1958 ήταν ιεροκήρυκας της μητροπόλεως Αττικής και Μεγαρίδος
με μητροπολίτη τον Ιάκωβο Βαβανάτσο.
O πόλεμος του 1940 τον βρήκε στο οκτατάξιο
γυμνάσιο Αμαρουσίου, όπου επηρεάστηκε θετικά
από το φιλόλογο καθηγητή Ευστράτιο Καλατζή.
Διδάχτηκε αγγλικά μέσα στην Kατοχή από το Ρώσο
κόμη Πιγκότ και βιολί από μια δασκάλα με ευρύτατη
παιδεία. Παράλληλα ο πατέρας του τον έβαλε να
εργάζεται, ενώ ήταν δέκα τριών ετών σε ένα ξενοδοχείο και μετά σε ένα φαρμακείο. Επίσης γνώριζε
και ζωγραφική.
Δεν είχε κατά κόσμον ευγενή καταγωγή, αλλά
είχε ενάρετους γονείς και συγγενείς. Ευσεβής όμως
ήταν και ο ίδιος. Καλό όνομα έχει κανείς, όταν
έχει ενάρετους προγόνους, αλλά και ο ίδιος είναι
ενάρετος. «Εξ απαλών ονύχων» μελετούσε το λόγο
του Θεού. Οργάνωνε συμμελέτες αγίας Γραφής και
εντός της Κηφισιάς αλλά και στα περίχωρα, όπως στο
Καπανδρίτι και το Πολυδένδρι. Κήρυττε το λόγο του
Θεού στο ανώτερο κατηχητικό της Μεταμορφώσεως
Κεφαλαρίου, στο Ζάννειο ορφανοτροφείο (παράρτημα Εκάλης), στο Εθνικό Ίδρυμα Αμαρουσίου και στις
φυλακές εφήβων Αβέρωφ. Άκουγε κηρύγματα από
φημισμένους θεολόγους, όπως ο Π. Τρεμπέλας, ο Ι.
Κολιτσάρας, ο Ι. Καρμίρης.
Ύστερα από μια αποτυχημένη απόπειρα να εισαχθει στη σχολή Ανωτάτης Εμπορικής, αποφάσισε να
σπουδάσει ραδιοηλεκτρολογία. Το 1950 υπηρέτησε
ως σμηνίτης, ενώ συγχρόνως σπούδαζε.
Το 1960 ο εφημέριος της ενορίας του αρχιμ.
Ιάκωβος Σχίζας εξελέγη μητροπολίτης Λαρίσης
και ο Αθανάσιος τον ακολουθεί εις Λάρισα, αφού
εκάρη μοναχός και εχειροτονήθη ιερεύς. Εργάζεται
για μια δεκαετία ως βοηθός ιεροκήρυκας και το
1970 αποσύρεται στην ιερά μονή Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Κομνηνείου, Στομίου Λαρίσης, την οποία
οργανώνει και επανδρώνει με νέα αδελφότητα.
Συνεχίζει το κηρυκτικό και εξομολογητικό του
έργο τόσο στην ιερά μονή, όσο και στην πόλη της
Λάρισας. Στις 23 Μαΐου 2006, ύστερα από μακρά
δοκιμασία της υγείας του ο π. Αθανάσιος εκοιμήθη
σε ηλικία 79 ετών.
ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΗΦΙΣΙΑ
«Η ενορία μου στην Κηφισιά είναι η Μεταμόρφωση (Κεφαλαρίου). Είναι μία εκκλησία που περιβάλλεται γύρω-γύρω από ξενοδοχεία. Ε, το ξέρετε
ότι διαμαρτύρονταν διαρκώς, όταν χτυπούσαν οι
καμπάνες την Κυριακή το πρωί, επειδή τους ξυπνούσαν». Αρχαίο λοιπόν το έθιμο των διαμαρτυριών για τις καμπάνες.
Τον σκανδάλιζε το φαινόμενο που επικρατούσε
στην εποχή του, να ενοικιάζονται ή και να αγοράζονται τα στασίδια του ναού της Μεταμορφώσεως
και να μη μπορεί κανένας να καθίσει σε αυτά εκτός
αυτών που τα νοίκιασαν ή τα αγόρασαν.
Παρατηρεί ότι στον πόλεμο του 1940 οι εκκλησίες
γέμιζαν αλλά, μόλις απελευθερωθήκαμε, άδειασαν.
Τελείωσε η καταιγίδα; Βάλαμε την ομπρέλα στην
άκρη. Άρα είχαμε τη θρησκευτικότητα της ιδιοτέλειας και του συμφέροντος. Τρέχουμε στο Θεό μόνο
για τις ανάγκες μας ή για τις δύσκολες στιγμές. Και
αυτό συνεχίζεται και στις ημέρες μας. Πάμε κοντά
στο Θεό στις δύσκολες στιγμές ή απλά για να μας
έχει καλά και να ζούμε ευτυχισμένοι. Πολλοί λένε ότι
πιστεύουν, αλλά δε έχουν ανεπτυγμένη την αγάπη
προς το Θεό. Αν περάσουμε δύσκολες ημέρες, δεν
θα μας σώσει η πίστη, αλλά η αγάπη μας στο Χριστό.
Η αγάπη όμως εκφράζεται με συνεχή ευχαριστία
και δοξολογία. Ο Παύλος λέγει «Τίς ημάς χωρίσει
από της αγάπης τοῦ Χριστοῦ;» δεν είπε ‘Τίς ημάς
χωρίσει από της πίστεως τοῦ Χριστού;’
Αναφέρει, μιλώντας για τη ματαιότητα αυτού
του κόσμου και των γήινων προσόντων μας, την
Αύρα Θεοδωροπούλου (1880-1963), πρωτοπόρο

του φεμινισμού στη χώρα μας, μουσικό, ιστορικό
και λογοτέχνη, η οποία ήταν καλλονή και αργότερα
κατάντησε μορμολύκειο και την κορόιδευαν όλα
τα παιδιά.
Αναφέρει την οικογένεια του Γεωργίου Στρέητ
(1868-1948), Βαυαρού ο οποίος εξελληνίστηκε και
έμεινε στην Ελλάδα, υπήρξε νομομαθής, καθηγητής
πανεπιστημίου, διπλωμάτης και υπουργός εξωτερικών, ακαδημαϊκός και πρόεδρος της Ακαδημίας,
μέλος του διεθνούς δικαστηρίου της Χάγης.
Ο Στρέητ ήταν πολύ πλούσιος, αλλά συγχρόνως
και πολύ φιλάνθρωπος, απλός, καταδεκτικός, φιλακόλουθος. Δεν έκανε ποτέ χρήση του αυτοκινήτου
του πηγαίνοντας στην εκκλησία και έβγαζε πάντοτε
το καπέλο του, για να χαιρετίσει όσους συναντούσε,
ακόμη και παιδιά δέκα ή οκτώ ετών. Παρατηρεί
ο π. Αθανάσιος ότι, αν υπήρχε η σύνδεση με το
Χριστό όλων των μελών της κοινωνίας μας, δε θα
υπήρχαν κοινωνικές αναστατώσεις και διακρίσεις.
Ένας πλούσιος που έχει πραγματικά μέσα του το
Χριστό, ποτέ δε θα κρατήσει τον πλούτο του μόνο
για τον εαυτό του.
Υπήρχε κάποιος Παναγιώτης Μπανάνης που
δεν ήταν στα καλά του και κάποτε σταμάτησε το
αυτοκίνητο του Μεταξά και του είπε· «Τί είσαι εσύ
και τί είμαι εγώ; Σήκω εσύ, να κάτσω εγώ».
Και σχολιάζει ο Γέροντας ότι για γέλια και για
δέσιμο είμαστε, όσοι υπερηφανευόμαστε και αυτοπροβάλλουμε τον εαυτό μας.
Εξ αιτιας οικογενείας βιομηχάνου που ζούσε με
φοβερή σπατάλη, και εν τέλει χρεωκόπησε, αναφέρει τη μητέρα του που προειδοποιούσε: ‘Όποιος ζεί
με σπατάλη θα πεινάσει· ποτέ μη τρώτε βούτυρο και
τυρί μαζί, όπως έκανε η οικογένεια του βιομηχάνου.
Ή τυρί ή βούτυρο’.
ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΑΝΑΤΡΟΦΗ
Φτώχεια και ανέχεια επικρατούσε στην εποχή,
που ήταν παιδί. Ζωγράφιζαν σε χασαπόχαρτα. Μόνο
ένα παιχνίδι στη ζωή του πήρε από τους γονείς
του αγοραστό, ένα καραβάκι είκοσι δραχμών. Τα
παιχνίδια ήταν τα κλασικά αλλά και αυτοσχέδια π.χ.
η αδελφή του έπαιζε τη δασκάλα.
Πάντως και μέσα από τα παιχνίδια η μητέρα του
προσπαθούσε να τον οδηγήσει στο ν’ αγαπά το Χριστό πάνω απ’ όλα. Κάποια μέρα ζήτησε ένα γάντζο,
για να κατασκευάσει ένα παιχνίδι και η μητέρα του
είπε ότι ένα γάντζο έχει, αλλά τον θέλει να κρεμάσει
την εικόνα του τιμίου Προδρόμου. «Διάλεξε λοιπόν
πού θα χρησιμοποιήσουμε το γάντζο».
Συνεχής υπήρξε η προσπάθεια της μητέρας του,
για να αποκτήσουν τα παιδιά της καλούς τρόπους,
να κρατούν το πιρούνι με το αριστερό χέρι και με
το δεξί το μαχαίρι αλλά και να έχουν εχεμύθεια για
θέματα οικογενειακά.
Η ίδια, όταν την ρωτούσαν πού πάει, έλεγε «στο
γάμο του δεσπότη»· ή ότι δεν είναι υποχρεωμένη
να δίδει λογαριασμό σε κανένα εκτός από τον
άνδρα της.
Σε γυναικεία συντροφιά, που όλες οι γυναίκες
ανέφεραν τα ελαττώματα των ανδρών τους, εκείνη
δε μιλούσε. Όταν την ρώτησαν το γιατί, είπε· «Δεν
έχω κανένα παράπονο για τον άνδρα μου».
Διαρκώς προέτρεπε για συνεχή εργασία και
μάλιστα χειρωνακτική. «Μπορείτε να μιλάτε, να
ακούτε, αλλά τα χέρια θα εργάζονται», έλεγε. «Ποτέ
δεν έχει ακηδία αυτός που εργάζεται».
Όταν ο Αθανάσιος ήταν στην Τρίτη δημοτικού,
η μητέρα τον βάζει να διαβάσει «Παράκληση» και
«Απόδειπνο». Εκείνος διάβαζε, αλλά και έπαιζε
στάζοντας με το κερί πάνω στο βιβλίο!
Διαρκής και η προσπάθειά της να μυήσει τα
παιδιά της στην ελεημοσύνη. «Δε λυπάμαι αυτό που
θα δώσω, αλλά αυτό που θα πετάξω», έλεγε συνεχώς. Εμείς σήμερα συνεχώς πετάμε και καθόλου δε
δίδουμε. Η μητέρα του ποτέ δεν έκανε η ίδια την
ελεημοσύνη, αλλά έδινε στα παιδιά της να δώσουν,
για να μαθαίνουν.
Δεν έφευγε για το σχολείο, αν δεν έπαιρνε την
ευχή της μητέρας του. Κάποτε, τρίτη δημοτικού
ήταν, κάτι έκανε και τη στενοχώρησε και εκείνη δεν
του έδωσε την ευχή της, αν και τη ζητούσε επίμονα.
Εκείνος τότε είπε με οδυρμό ψυχής και κλάμα· «Δεν
πάω στο σχολείο, αν δεν πάρω την ευχή σου». Η
συνήθης ευχή της μητέρας του ήταν· «να πιάνεις
χώμα και να γίνεται μάλαμα».

ΕΝΘΥΜΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Το 1937 –ήταν δέκα ετών και είχε τελειώσει την
Τετάρτη τάξη δημοτικού– αποφασίζει η πολιτεία να
ιδρύσει το οκτατάξιο γυμνάσιο και νομοθετεί μέσα
στον Ιούλιο του 1937 ότι η εισαγωγή πρέπει να
γίνεται με ειδικές εξετάσεις, στις αρχές Σεπτεμβρίου. Ο Αθανάσιος έπρεπε να φοιτήσει στο γυμνάσιο
Αμαρουσίου, ένα σχολείο που είχε δικαιοδοσία από
το Μαρούσι μέχρι τα σύνορα Βοιωτίας, το Χαλάνδρι,
την Πεντέλη, το Μενίδι και την Κηφισιά. Το γυμνάσιο αυτό θα δεχόταν μόνο εξήντα παιδιά. Πίεσε τον
εαυτό του να διαβάσει μέσα στο καλοκαίρι και με
αντίξοες καταστάσεις· και εν τέλει πέρασε εικοστός.
Μεγάλη επιτυχία για τις τότε συνθήκες.
Όταν γύρισε με τα πόδια από το Μαρούσι στην
Κηφισιά και ανήγγειλε με ενθουσιασμό στον πατέρα του ότι πέτυχε, εκείνος απλώς είπε «καααλά».
Ο Αθανάσιος απογοητεύτηκε από την ακρότητα
αυτή του πατέρα του. Αλλά εκ των υστέρων αντιλήφθηκε ότι, αν και υπηρχε περιπτωση, χωρις τα
πολλά «μπράβο και συγχαρητήρια», να πέσει στην
απελπισία και το μαρασμό, αυτό εν τέλει τον ωφέλησε, γιατί δεν έκανε πρώτο σκοπό στη ζωή του τα
μαθήματα ή τους βαθμούς.
Γι’ αυτό τονίζει ότι δεν πρέπει να μας απελπίζουν
οι ακρότητες των άλλων. Βέβαια εμείς πρέπει να τις
αποφεύγουμε και να δίνουμε κίνητρα σ’ αυτούς που
διοικούμε, με μετρημένους επαίνους, να προχωρούν
στον οποιοδήποτε αγώνα.
Το ίδιο όμως συμβαίνει και με τις αποτυχίες μας,
διότι μας ανδρίζουν, μας ωριμάζουν, μας κάνουν
μεστούς και σκληραγωγημένους.
Γινόμαστε μάρτυρες στον πνευματικό και ψυχικό τομέα της ζωής. Κι αυτό είναι το ανώτερο που
μπορεί να πετύχει ο άνθρωπος στη ζωή του, να
γίνει μάρτυρας.
Μην απογοητεύεστε λοιπόν.
Εν τέλει ο Θεός θα μας δώσει, ό,τι Εκείνος
κρίνει ωφέλιμο και σωστό για μας και εκείνο
μέσα, από το οποίο θα μεγαλουργήσουμε.
Κάποτε έδωσε εξετάσεις στην Ανωτάτη Εμπορική (Α.Σ.Ο.Ε.) και απέτυχε. «Έκλαιγα συνεχώς»,
διηγείται, «και είπα ότι δε θα γελάσω ποτέ στη
ζωή μου. Περιττό να σας πω ότι γέλασα και γελώ
πολλές φορές. Και εκ των υστέρων λέω ‘δόξα τω
Θεώ’ μυριάκις».
Το ίδιο συμβαίνει και με
τις χαμηλές επιδόσεις μας.
«Ήμουνα πάντα μέτριος μαθητής. Μαθητής του
14. Ποτέ δεν πήρα 15». Ομολογεί με ταπείνωση στα
κηρύγματά του. Και όμως δημιούργησε στη ζωή
του και έφθασε –εκεί που έφθασε– με το συνεχή
αγώνα του και τη συνεχή προσπάθεια.
Ο ΠΑΤΗΡ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΩΣ ΚΑΤΗΧΗΤΗΣ
«Εγώ το αγαπώ το κατηχητικό. Είμαι κατηχητής από 19-20 χρόνων και από τότε παραμένω
ανελλιπώς κατηχητής. Αν δεν υπάρχει κατηχητικό
σχολείο, δεν μπορούμε να βγάλουμε καλά παιδιά».
Μέχρι το 1960, που έφυγε για τη Λάρισα, ήταν
συνεχώς κατηχητής στην περιφέρεια μας κυρίως
για δώδεκα περίπου χρόνια.
Αν η Μητρόπολη Λαρίσης τον χάρηκε σαν ιεροκήρυκα και πνευματικό, η περιοχή της σημερινής
Μητροπόλεως Κηφισίας τον χάρηκε σαν κατηχητή.
Ας δούμε τις παραινέσεις του
προς τους κατηχητές.
«Να διδάσκουμε τα παιδιά την πρόνοια του Θεού
και να ερμηνεύουμε συνεχώς τον 22ο ψαλμό
«Κύριος ποιμαίνει με και ουδέν με υστερήσει...».
Να φροντίζουμε να μη χάσουν ποτέ την ελπίδα.
Πολλά παιδιά από τα κατηχητόπουλά μου με
πήραν πολύ αργότερα και με ευχαρίστησαν, που
τους έμαθα να στηρίζονται στην πρόνοια και την
αγάπη του Θεού. Ενώ πέρασαν φρικτά βάσανα,
εν τούτοις άντεξαν και δεν απελπίστηκαν και δεν
αυτοκτόνησαν όπως άλλοι συνάνθρωποί τους.
«Να μάθετε τα παιδιά να βλέπουν τα διάφορα
θέματα με το πρίσμα της Γραφής. Να έχουν «νουν
Χριστού», όπως λέγει ο Παύλος. Αν βλέπουν τα
πράγματα κοσμικά και ανθρωποκεντρικά, χίλιες
συμβουλές να δώσετε, δε θα καταφέρετε τίποτα.
»Μάθετε να πετάτε συνεχώς σωσίβια στους
ναυαγούς της πίστεως και της ζωής. Οι ευκαιρίες
που μας δίδονται είναι πολλές και πρέπει να τις
εκμεταλλευτούμε.
»Μην έχουμε την ιδέα που είχε και ο προφήτης
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Ηλίας, ότι είμαστε οι μόνοι που πιστεύουμε και οι
μόνοι σωστοί. Κάποτε ένας νομικός θέλησε να έλθει
στο γυμνάσιο που ήμουν, στην τελευταία τάξη, για
να μας κάνει ομιλία. Κι εγώ τον απέτρεψα λέγοντας
του ότι όλοι οι μαθητές είναι παλιόπαιδα. Εκείνος με
ρώτησε σαν νομικός που ήταν· «και πού το στηρίζεις
αυτό»; Η ερώτηση αυτή με έκανε να μελετήσω το
θέμα και να παύσω να σκέπτομαι όπως πρώτα. Το
να θεωρούμε ότι μόνο εμείς είμαστε σωστοί, είναι
ένας ραφιναρισμένος εγωισμός και φαρισαϊσμός.
«Ως κατηχητής βασική αρχή μου είχα το ρητό της
Σοφίας Σειράχ (30,4) «ετοίμασον λόγον, και ούτως
ακουσθήσει», δηλαδή να ετοιμάσεις το λόγο που θα
πεις και έτσι θα σε ακούσουν ευχάριστα. Παντού,
όπου πας, να έχεις ετοιμασθεί να αντιμετωπίσεις
το ενδεχόμενο να σου πουν· «πες μας δυο λόγια».
»Μάθετε τα παιδιά να αγαπούν την ύπαιθρο.
Είναι θαυμάσια ψυχαγωγία. Υπάρχουν κράτη, που
τα Σαββατοκύριακα οι άνθρωποι ομαδικά βγαίνουν
στα βουνά. Βεβαίως αυτό να μη γίνεται ποτέ εις
βάρος του εκκλησιασμού».
Σε κάθε κήρυγμα έκανε ιδιαίτερη προσευχή και
παρακαλούσε το Θεό ν’ ανοίξει το δικό του νου και
στόμα, αλλά ν’ ανοίξει και τις καρδιές των ακροατών,
να καταλάβουν εκείνα που θα ακούσουν. Δε φθάνει
να κηρύττει κανείς, πρέπει και ο Θεός ν’ ανοίγει την
καρδιά των ακροατών.
«Τοποθέτησε τον εαυτό σου στους κατηχουμένους» συνιστούσε. «Δεν μπορείς να είσαι κατηχητής, αν δεν είσαι ταυτοχρόνως και κατηχούμενος.
Ο λόγος του Θεού είναι ανεξάντλητος. Διακόσια,
τριακόσια χρόνια αν ζούσα, δεν θα καταφέρω να
κάνω ανάγνωση της αγίας Γραφής, όσο για την
ανάλυση, θα χρειαζόμουν τους χρόνους της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας».
Τόνιζε την ανάγκη της συνεχούς κατηχήσεως
αναφέροντας ένα παράδειγμα που το έμαθε από το
Ρώσο δάσκαλο του στα αγγλικά. Στη Σκωτία υπάρχει
σ’ ένα ποτάμι μία γέφυρα σιδερένια που υπόκειται
σε μια συνεχή φοβερή υγρασία. Υπάρχει ένα μόνιμο συνεργείο που ξεκινά από τη μία άκρη και την
βάφει. Όταν φθάνει στην άλλη άκρη, από την αρχή
η γέφυρα αρχίζει και σκουριάζει. Και το συνεργείο
ξαναγυρίζει πάλι από την αρχή και αρχίζει να βάφει.
Αυτό πρέπει να γίνεται στην κατήχηση, διαρκώς,
διαρκώς, διαρκώς. Είναι τόσο απέραντη η ύλη.
ΑΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ
ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΗ ΛΑΤΡΕΙΑ
«Κάποτε που μάθαινα βιολί και είχα μείνει έκπληκτος με τις δυνατότητές του και με την ομορφιά της
μουσικής, που παρήγαγε, ρώτησα τη δασκάλα μου·
«Τί είναι πιο σπουδαίο, πιο ωραίο, πιο αυθεντικό,
το βιολί ή η ανθρώπινη φωνή»; Και μου λέει· «Η
ανθρώπινη φωνή». «Μα δεν είναι δυνατόν»! απάντησα. «Όχι», μου είπε, «αυθεντικό πράγμα είναι η
φωνή, το βιολί μιμείται την ανθρώπινη φωνή. Η
φωνή είναι το πρώτο και το βιολί ή το οποιοδήποτε
όργανο ή η ορχήστρα είναι το δεύτερο, Το πρότυπο
είναι η φωνή και τη φωνή την ανθρώπινη μιμείται
το οποιοδήποτε όργανο.
»Συνεπώς, εφ’ όσον έχουμε μια πνευματικώτερη
πίστη από ό,τι οι Εβραίοι, δε χρειάζεται πλέον να
έχουμε όργανα στη θεία λατρεία. Όταν υπάρχει μουσική, η λατρεία καταντά θέατρο. Παύει να υπάρχει
η πνευματική ανύψωση και νιώθουμε μόνο την
αισθητική συγκίνηση.
»Περιττό να πω ότι αυτό μπορεί κάποτε να γίνει
και με τη βυζαντινή μουσική, όταν την κάνουμε πολύ
τεχνική και πολύπλοκη και μάλιστα, όταν αποδίδουμε
μάλλον τη μελωδία και όχι τόσο τα θεολογικά νοήματα των τροπαρίων.
Κάποτε, σε εκτέλεση ενός μεγάλου ψάλτη, ένας
πιστός φώναξε από κάτω· ‘Αμάν πασά μου’, δηλαδή
‘μερακλώθηκε’ ο άνθρωπος. Και δεν είναι σωστό
να μερακλώνονται οι άνθρωποι, όταν πάνε, να
προσευχηθούν».
Αυτός υπήρξε εν συνόψει ο π. Αθανάσιος.
Μικρό δείγμα από τις διδαχές του παρουσιάσαμε,
για να πάρουμε μιά ιδέα, τί και πώς δίδασκε. Ας
ευχηθούμε κι ας προσευχηθούμε ο Θεός να χαρίζει
στην Εκκλησία του, συνεχώς και αδιαλείπτως, παρόμοιους άνδρες. Η ενορία της Μεταμορφώσεως μπορεί
να καυχάται εν Κυρίω ότι ο π. Αθανάσιος υπήρξε
γέννημα και θρέμμα της.
ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
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Η Ελλάδα κρατούσε ίσαμε το πρόσφατο παρελθόν τη φυσιογνωμία της Ορθόδοξης Χώρας,
είχε την τιμή και την ευλογία της πνευματικής
ομοιογένειας και στον ανθώνα αυτόν των
Ιερών Παραδόσεων. Με ύπουλο όμως τρόπο
σπάρθηκαν ζιζάνια από ποικίλες αιρέσεις
και θρησκευτικές διαφοροποιήσεις και αυτό
δίχως βέβαια να αλλάξει η νομοθεσία, δίχως
να καταργηθεί επίσημα η προστασία της “επικρατούσης θρησκείας”, αλλά “εν κρυπτώ και
παραβύστω”, άνοιξαν τις πύλες και αφέθηκαν
ελεύθεροι “δημοκρατικά” να εισορμήσουν οι
τυφώνες των προπαγανδών και οι πράκτορες
των ύποπτων ιδεολογικών θρησκευτικών
νεοπλασμάτων.
Και από τότε άρχισαν να χτυπούν αυτό που
ήταν η ρίζα μας, έπιασαν να γκρεμίσουν τα
υποστυλώματα που αποτελούσαν το θεμέλιό
μας, αγκομαχούσαν να κόψουν την αλυσίδα
που ήταν δεμένη με την άγκυρά μας.
Οι παγκοσμιοποιηταί, για να τα πετύχουν,
έβαλαν ως στόχο να αποκόψουν και να απομονώσουν τη γυναίκα, διότι έφερνε το βαρύ
φορτίο της Μάνας… Αυτή τη Μάνα, τη γυναίκα,
την κόρη, την αδελφή, το πρώτο που έκαναν
ήταν να την βγάλουν στην αγορά εργασίας και
έτσι να μπορούν ανενόχλητοι να χειραγωγούν
τα παιδιά τους. Αυτό κανείς τότε δεν το κατάλαβε, διότι με την ξενόφερτη διαπαιδαγώγηση
διαστρέβλωσαν την ψυχή και τα μυαλά των
παιδιών και τώρα τα αποτελείωσαν με τη…
διεστραμμένη έμφυλη παιδεία.
Προώθησαν θεσμικά Νομοθετήματα που
αφορούσαν την Ελληνική Οικογένεια, με τρόπο βίαιο και σπασμωδικό, δίχως να ληφθούν
υπ’ όψιν η μακραίωνα παράδοση, δίχως να
ανοιχτεί διάλογος, δίχως να σεβαστούν την
αντίδραση του λαού, δίχως να υπολογίσουν
το μέλλον της Πατρίδος. Ως δείγμα προοδευτικότητας καθιέρωσαν ως θεσμό τον
πολιτικό γάμο, το υπερ-αυτόματο διαζύγιο, το
ζευγάρωμα ομοφυλοφίλων και την υιοθεσία
παιδιών, ώστε να τα καθοδηγούν στη δική
τους φιλοσοφία και πρακτική της ανώμαλης
έγγαμης συμβίωσης.
Τα πολυβολεία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης χτύπησαν την πνευματική αυτοσυνειδησία του Ορθόδοξου Έλληνα, δηλητηρίασαν
τις πεποιθήσεις τους, πολέμησαν τη σταθερότητά του, κλόνισαν τις πνευματικές αντοχές
του και ανέσκαψαν τον Εδεμικό κήπο των
ιερών παραδόσεών του. Ώστε εύκολα να τον
μετακινήσουν και να τον μεταπείσουν, ώστε
να λησμονήσει την Ορθοδοξία, την παράδοση,
τον τρόπο ζωής και να ευθυγραμμιστεί με τα
καινούρια ευρωπαϊκά άθεα πρότυπα και σχήματα που φέρνουν την ετικέτα του μοντερνισμού και έχουν ως διαφημιστικό σλόγκαν της
απελευθέρωσης από τις συντηρητικές δομές
του παρελθόντος.
Ο Αυγουστίνος Καντιώτης πριν από δεκάδες
χρόνια φώναζε: «Οι πολιτικοί μας αναμένουν
τη σωτηρία της Ελλάδος από την Κοινή
Αγορά. Εγώ διαφωνώ. Δεν είμαι πολιτικός,
αλλά σας το λέω καθαρά και σημειώστε το. Η
Κοινή Αγορά θα είναι ο τάφος της Ελλάδος…
Θαρθούν στην Ελλάδα οι μεγάλοι καρχαρίες,
Ιταλιάνοι, Γάλλοι, Άγγλοι…, και θ’ ανοίξουν
μεγάλα καταστήματα… αυτοί θα κερδίζουν εκατομμύρια των εκατομμυρίων
και όλα τα πτωχαδάκια, τα σπουργιτάκια,
τα οποία τώρα ζουν και πετούν και τρώνε
λίγα σποράκια, θα ψοφήσουν…

ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, ΕΛΛΑΔΑ
ΠΟΥ ΠΑΜΕ, ή… ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΝΕ;;;

«… Να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα πνευματικά τους
αποθέματα…» (Χένρυ Κίσινγκερ)

» Αφήνω δε ότι και ηθικώς η Κοινή Αγορά
θα είναι ο τάφος της Ελλάδος, θα μαζευτούν
οι Ευρωπαίοι και θα κουβαλήσουν εδώ όλη
τη διαφθορά…» (Οι χριστιανοί στους έσχατους
καιρούς).
Το “σύστημα” σκληρό και πειθαρχημένο
μας βομβάρδιζε καθημερινά με διάφορες
επαγγελίες, για να μας κάνει δήθεν τη ζωή
μας καλύτερη και πιο εύκολη με χαρές και
απολαύσεις, κερδίζοντας περισσότερα και
ξοδεύοντας χωρίς κανένα συγκρατημό. Στην
πραγματικότητα όμως η κάθε παροχή που μας
έδιναν, μας έκαναν περισσότερο δούλους. Μας
έστησαν ένα σιδερένιο περίγυρο και μέσα εδώ
μας εγκλώβισαν.
Η Ελληνική Πατρίδα κατάντησε σπίτι χωρίς
πόρτες και παράθυρα και μετά δε την υπογραφή του Αλ. Τσίπρα, το «Παγκόσμιο Σύμφωνο
για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση» (Global Migration Compact)στο Μαρακές του Μαρόκου (10-11 Δεκεμβρίου 2018)
μπήκε για τα καλά σε εφαρμογή το σχέδιο του
γνωστού και περιβόητου Coudenhone Kalergi
που είναι ο Θεωρητικός και Πρόδρομος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο οποίος ίδρυσε το
κίνημα «Πανευρώπη» στη Βιέννη το 1922 με
αποκλειστικό σκοπό και στόχο, τη δημιουργία
μιας Νέας Παγκόσμιας Τάξης με μια ομοσπονδία εθνών. Στο ιδεολογικό του μανιφέστο
δήλωνε: Οι κάτοικοι των μελλοντικών «Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης», δεν θα είναι
οι παλαιοί λαοί της Γηραιάς Ηπείρου, αλλά ένα
είδος υπανθρώπων που θα προέρχονται από
επιμιξία. Ήταν ξεκάθαρος ότι θα πρέπει οι λαοί
της Ευρώπης να διασταυρωθούν με ασιατικές
και έγχρωμες φυλές, έτσι ώστε να δημιουργηθεί
ένα πολυεθνικό κοπάδι χωρίς ποιότητα και
εύκολα ελεγχόμενο από την άρχουσα τάξη.
Διακήρυσσε ακόμα την κατάργηση του
δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών και
την εξάλειψη των εθνών. Και πώς μπορούσε να γίνει αυτό; Διότι για κείνη την εποχή
φαντάζονταν ως “όνειρο θερινής νυχτός”. Ο
ίδιος μας δίνει τον ορισμό: θα γίνει μέσω των
εθνοτικών αυτονομιστικών κινημάτων ή τη
μαζική μετανάστευση, προκειμένου η Ευρώπη
να μετατραπεί από ομοιογενείς λαούς, σε μια
μικτή φυλή από λευκούς, μαύρους και ασιάτες
και διευκρινίζοντας το σημείο αυτό τόνισε:
«Ο άνθρωπος του μέλλοντος θα είναι μικτής
φυλετικής καταγωγής. Οι φυλές και οι τάξεις
του σήμερα θα εξαφανιστούν σταδιακά λόγω
της εξάλειψης του χώρου, του χρόνου και της
προκατάληψης. Η ευρωασιατική νεγροειδής
αυτή φυλή του μέλλοντος, θα είναι όμοια στην
εμφάνισή της με τους αρχαίους Αιγυπτίους, θα
αντικαταστήσει τη διαφορετικότητα των λαών
και τη διαφορετικότητα των ατόμων…» (εφ.
“Αγώνας”, φ. 216/Μάιος 2015).
Σήμερα στη χώρα μας το σχέδιο αυτό βιώνουμε, γέμισε η Ελλάδα από “μετανάστες”, τα
Νησιά έχουν φρακάρει, στο όνομα δήθεν της
ελεύθερης επικοινωνίας και από δήθεν εμπόλεμες περιοχές, μπήκαν ύπουλοι εχθροί στη μικρή
Πατρίδα και στην καθαρή πίστη και άρχισαν
να αλωνίζουν, στήσαν κέντρα προπαγάνδας,
άνοιξαν ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθμούς, λειτουργούν εκατοντάδες παράνομα
τζαμιά, ιδρύουν εντευκτηρίους οίκους, ασκούν
προπαγάνδα, αιχμαλωτίζουν συνειδήσεις,

κατεβαίνουν, όποτε τους καπνίσει σε πορείες
και διαδηλώσεις, ενώ τον Έλληνα πολίτη του
απαγορεύονταν να βγει από το σπίτι του, σπρώχνουν τη νεολαία στη διαφθορά, την ποτίζουν
με ναρκωτικά, αλλοιώνουν τη σύνθεση του
πληθυσμού και παραμορφώνουν την ιστορική
εικόνα της Ορθόδοξης χώρας.
Και όλα αυτά – και πολλά ακόμα κινούνται
με την άδεια και τη συμπαράσταση του κράτους,
της άθεης και της αδιάφορης εξουσίας – μάλλον συμπαραστατούμενης της “Ορθόδοξης
Εκκλησιαστικής ηγεσίας”, ώστε με το σπαθί
στο χέρι αγωνίζονται να κόψουν τους δεσμούς
με το ένδοξο παρελθόν, βαυκαλιζόμενοι τον
εκσυγχρονισμό της κοινωνίας.
Τούτη την ώρα η Ελληνική Πατρίδα δε διατηρεί την αυτοτέλεια και την ευχέρεια να ρυθμίζει
με ελευθερία και με γνώμονα τη δική της ιστορία
και τις δικές της παραδόσεις, τα σημερινά και
τα αυριανά σχήματα της ζωής. Άλλα κέντρα
αποφάσεων κινούνται και διαμορφώνουν το
δικό μας και της Ευρώπης το χάρτη, απλώς εμείς
είμαστε θεατές, καλύτερα κομπάρσοι.
Τα μυστικά και σκοτεινά αυτά κέντρα, δεν
τους απασχολεί η ελληνική πραγματικότητα,
δεν τους ενδιαφέρει η πνευματική ομοιογένεια,
αντίθετα, τη θεωρούν εμπόδιο στις επιδιώξεις
τους, ανάχωμα στην προέλασή τους και εμπόδιο
στην αφομοίωση και στην εκμετάλλευση των
λαών που συγκροτούν το Ορθόδοξο τόξο της
Νότιας και της Ανατολικής Ευρώπης.
Και για να το πετύχουν αυτό, ο “μάγος”
της αμερικανικής διπλωματίας ήταν σαφής:
«Ο ελληνικός λαός είναι ατίθασος (δυσκολοκυβέρνητος) και γι’ αυτό πρέπει να
τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του
ρίζες. Τότε ίσως συνετιστεί.
Εννοώ δηλαδή να πλήξουμε τη γλώσσα,
τα πνευματικά και ιστορικά αποθέματα,
ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να διακριθεί, να
επικρατήσει. Έτσι ώστε να πάψει να μας
παρενοχλεί, στην περιοχή των Βαλκανίων
και της Ανατολής, των τόσο σημαντικών
για τα συμφέροντα των ΗΠΑ…».
“Στώμεν καλώς”, διότι ξένοι άνθρωποι
προς τα ήθη και τις παραδόσεις και άσχετοι
προς την Ορθόδοξη εμπειρία μας, δε θα αργήσουν να μας αναγκάσουν και σύντομα μάλιστα
να αποδεχτούμε το Νομικό σχήμα που θα
διασπάσει την ελληνική παραδοσιακή ενότητα. Θα επαναλάβουν στη μικρή Πατρίδα μας,
αλλά μεγάλη-τεράστια σε ιστορία χιλιάδων ό,τι
έκαναν πριν μερικά χρόνια στη γειτονική μας
χώρα, στην Ορθόδοξη Σερβία, που χτυπούσαν
αλύπητα τους αθώους Σέρβους, διότι ήθελαν
να μείνουν πιστοί στις παραδόσεις και στην
αγαπημένη τους γη.
Σήμερα, όσο μικρές και ασήμαντες και αν
είναι αυτές οι μειονότητες που μας φόρτωσαν, όσο λίγοι και αδύναμοι και αν είναι στην
ελληνική επικράτεια, οι διεθνείς διασυνδέσεις
τους θα τους αναδείξουν ισχυρούς και ικανούς
να διασπάσουν το χώρο και να διαλύσουν την
πνευματική ενότητα που είναι ήδη ραγισμένη.
Οι πάτρωνες των εισβολέων ράβουν στα
εργαστήρια των ισχυρών της Ευρώπης ρούχα
για τα δικά μας κορμιά, τροφές τυποποιημένες σε βιομηχανίες τους, μέχρι και σπόρους
φύτευσης, για να καταργήσουν την ελεύθερη
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προτίμησή μας.
Οι άνθρωποι που μπορούσαν να σταθούν
ανάχωμα στην πλημμύρα που σαρώνει την
ελληνική κοινωνία ήταν η Εκκλησία μέσα
από το μυστήριο της χαρισματικής ενέργειας
του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η χαρισματική
καρποφορία απουσιάζει σχεδόν παντελώς από
την ηγεσία της ιστορικής αυτής περιόδου, και
γι’ αυτό δεν μπορούν να μεταφέρουν δέσμες
ακτίνων στα σημερινά προβλήματα, δε βλέπουν τον κατακλυσμό, δεν αντιλαμβάνονται
το τσουνάμι, δεν μπορούν να ορθώσουν ένα
λόγο παρηγοριάς, δεν έχουν το κουράγιο να
δέσουν μια πληγή, δεν έχουν τη δύναμη να
βοηθήσουν στο άνοιγμα κάποιου φραγμένου
μονοπατιού, ο όγκος των ανθρώπων της
Εκκλησίας μένει ανέκφραστος, σαν να μη
φωτίζονται οι ψυχές του από την αλήθεια των
μαρτύρων και των Πατέρων της Εκκλησίας
και να μη φλογίζονται τα στήθη τους από
αγάπη των αδελφών συνανθρώπων που δοκιμάζονται. Φαίνεται ότι δεν έδωσαν προσοχή
στον προφητικό λόγο και γι’ αυτό δεν κατόρθωσαν να προσφέρουν μαρτυρία δύναμης και
αποφασιστικότητας για την αντιμετώπιση της
μεγάλης καταιγίδας που σαρώνει τα πάντα
στο πέρασμά της, στην περίπλοκη σημερινή
ιστορική περίοδο.
Σε παλαιότερες εποχές οι προφητικές φωνές
γέμιζαν το χώρο της Εκκλησίας και ξεχύνονταν ως χείμαρροι ζωογόνοι στις καρδιές των
ανθρώπων.
Ο Ευαγγελικός λόγος γονιμοποιούσε τις
καρδιές και τις έκανε να ανθοφορούν και να
καρποφορούν σε φραστική αλλά προπάντων
την έμπρακτη μαρτυρία της πίστης. Οι μάρτυρες της αληθείας ήταν λίγοι, αλλά ο στοχασμός
και η γενναιότης των έφθανε να δροσίσει και
να ζωογονήσει τις διψασμένες ψυχές.
Η Εκκλησία στα χρόνια που ζούμε τα δύσκολα, μένει σχεδόν αποίμαντη και ο λαός
του Θεού περπατάει στην ατέλειωτη έρημο
της σύγχρονης ζωής δίχως ηγεσία.
Δεν υπάρχουν οι επίσκοποι που να μπορούν να προβληθούν σαν κανόνες πίστεως
και εγκρατείας διδάσκαλοι. Δεν υπάρχουν
αναστήματα ικανά να στηθούν και να σταθούν σαν φωτεινές στήλες, οδηγητικές για το
δοκιμαζόμενο και πλανεμένο λαό.
Στην εποχή μας η εκκλησιαστική ηγεσία
κατέβηκε στο έσχατο σκαλοπάτι, ο πλουτισμός
και η χλιδή είναι το διακριτικό γνώρισμα των
σημερινών επισκόπων που ξεκίνησαν “ξυπόλυτοι” και κατάντησαν να περιφέρονται από
πανηγύρι σε πανηγύρι και από ονομαστήρια
σε ονομαστήρια επιδεικνύοντας σαν αυτοκράτορες τον ενδιαίτημα πλούτο αυτάρεσκα,
καλοστρώνονται, καλοτρώνε και καλοπίνουν
σε βάρος του πιστού λαού του Θεού, που δε
σκέφτονται τίποτα, δε λογαριάζουν τίποτα
άλλο, εκτός από την καλοπέρασή τους και την
εξασφάλιση των προνομίων τους.
Η μόνη μας παρηγοριά και η μόνη μας ελπίδα
είναι μια πολύ μικρή ζύμη άξιων λειτουργών
που περπατούν αυτή τη στιγμή μαζί με τον
πιστό λαό το ανηφορικό Γολγοθά και ενώνουν
το τίμιο αίμα τους με το αγνό και ολοπόρφυρο
Αίμα του Υιού του Θεού.
Αυτοί οι ελάχιστοι που ζουν τη θυσία και η
θυσία τους αυτή θα ποτίσει το σύγχρονο αγρό
της Εκκλησίας, θα τον γονιμοποιήσει και θα
τον κάνει να βλαστήσει καινούρια βλαστάρια,
ώστε να δώσουν στον κουρασμένο κόσμο νέα
δύναμη και ζωή.

μαρτιοσ 2022

Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΦΘΗΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Πως οι ιδιωτικές εταιρίες ενέργειας εμπαίζουν τους καταναλωτες

Ο κόσμος διαμαρτύρεται, φωνάζει για την
παγίδα που του έστησαν και έπεσαν μέσα και
δεν μπορούν να ξεμπλοκάρουν και να αποχωρήσουν. Έχουν στα χέρια τους το διακόπτη του
μετρητού και αρχίζουν τις απειλές. Το κράτος είναι
αδιάφορο, οι Ανεξάρτητες Αρχές που ιδρύθηκαν
για δήθεν να προστατεύουν τον καταναλωτή,
έχουν καταντήσει διακοσμητικά στοιχεία. ¨Άλλες
συμφωνίες κάνουν προφορικά και άλλα γράφουν
στο συμβόλαιο και το οποίο είναι αδύνατο
να διαβαστεί σε 3-5 λεπτά που περιμένει ο
Ταχυμεταφορέας να πάρει την υπογραφή σου και
να φύγει δένοντας του χειροπόδαρα.
Έχουμε πληθώρα διαμαρτυρίες από ανθρώπους
ταλαιπωρημένους που οι Εταιρείες ούτε καν τους
ακούν και ούτε απαντούν στα αιτήματά τους ή στα
παράπονά τους. Μια τέτοια μεταφέρουμε σήμερααπό τις πολλές- μετά από ένα χρόνο συνεχών
ενοχλήσεων και οι απαντήσεις τους ήταν ‘’περί
ανέμων και υδάτων’’ .
Κύριοι της Εταιρείας ενέργειας NRG ,ENERGEIAKH α.ε. Έλαβα τα προωθούμενα (δυστυχώς
τίποτα) ηχητικά αρχεία των κλήσεων για να
‘’εξακριβώσω -και εγώ- αν υπάρχει στις σχετικές
κλήσεις αναφορά μου σε δυνατότητα διακύμανσης
του κόστους προμήθειας!’’ ‘’Επ΄αυτού’’:
Πρώτον) Σας γνωρίζω-το γνωρίζετε και σειςότι υπάρχουν δέκα τέσσερες (14) τηλεφωνικές
ηχητικές κλήσεις, μα έλαβα μόνο τρείς. Από τρείς,
στην πρώτη υπάρχει η επίμαχη φράση! Η δεύτερη
δεν είναι καταγεγραμμένη στο δικό μου κέντρο,
αυτό θα το ερευνήσω! Η Τρίτη δεν αναφέρει τίποτα
περί ‘’Διακύμανσης του κόστους’’ , Στις άλλες δε
δώδεκα (12) δε γίνεται ούτε νύξη, ότι μπορείτε να
προσθέσετε ‘’Ρήτρα Αναπροσαρμογής’’. Αντίθετα
σε κάθε συνομιλία μαζί τους το πρώτο πράγμα
που το ρώταγα ήταν για τις ‘’ρήτρες, ΟΤΣ, Cο2,
Ex-ante…’’, και πάντα με διαβεβαίωναν ότι η
τιμή είναι αυτή και τίποτα άλλο. Πρίν όμως από το
μοναδικό αρχείο που ακούγεται η επίμαχη φράση,
προηγήθηκαν άλλες δύο κλήσεις λίγο νωρίτερα
από την κα Δεσ. Θεοδ. (αλήθεια, όταν ζητούσα
την κυρία στα γραφεία σας κατ΄επανάληψη,
προσποιηθήκατε πως δεν τη γνωρίζατε και τώρα
στα ηχητικά αρχεία φανερώνεται ότι μιλούσε μέσα
από τα γραφεία σας!) και στις δύο που , ζητούσε
να δεχτώ όπως αυτή τα διατύπωνε, από μέρος
μου υπήρχε άρνηση και ζητούσα να εφαρμοστεί
η χειρόγραφη προσθήκη μου και τότε μόνον να
τις ενεργοποιούσατε. Στην τρίτη συνεχιζόμενη την
ίδια ώρα συνομιλία η εν λόγω κα με έπεισε με το:
‘’κ. .. προσαρμογή θα γίνει, άν υπάρξει μόνο καμιά
πολύ μεγάλη αύξηση…’’και τότε δέχθηκα όταν
πρόκειται γιά ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ χωρίς βέβαια
να ακυρώσω τις χειρόγραφες προσθήκες μου,
οι οποίες βρίσκονται κάτω από τις αιτήσεις. Που
και εσείς βέβαια τις είδατε, τις διαβάσατε (όπως τη
διάβασε και εν λόγω κυρία και ζητούσε αυτά που
ζητούσε) και τις αποδεχθήκατε, γιαυτό και ενεργοποιήσατε τις Συμβάσεις. ΜΗΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΕΤΣΙ; ή ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ! Και τώρα σας ερωτώ
λοιπόν, ποια μεγάλη - μεγάλη αύξηση υπήρξε τους
μήνες Μάΐο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και αρχίσατε
με το δεύτερο μήνα να βάζετε αυξήσεις και από τον
τρίτο κατά 146% την κιλοβατώρα και τον επόμενο
μήνα κατά 206% και πάτε τρέχοντας;. Όταν η
ΔΕΗ που είναι η Ναυαρχίδα στην Ενέργεια έβαλε
(το γνωρίζετΕ εσείς καλύτερα, γιατί έβαλε) αύξηση
μόνο 30% και αυτό από την ημερομηνία 5/8/2021
και αφού πρώτα ενημέρωνε τους καταναλωτές για
60 ημέρες και προτρέποντάς τους μάλιστα, αν θέλουν να επιλέξουν τα προιόντα myHome Enter/
Online/ Enter με σταθερές χρεώσεις, χωρίς καμιά
ρήτρα προσαρμογής; Που το 30% της ΔΕΗ με το
206% το δικό σας, έχει καμιά σχέση!
Δεύτερον) Με την πρώτη αδικαιολόγητη αύξηση που κάνατε, στα τηλέφωνα σας δεν απαντούσε
υπεύθυνα κανείς και τότε αναγκάστηκα να σας
απευθύνω επιστολή με ημερομηνία 9/9/2021.

Σε αυτή την επιστολή μου ήμoυν σαφής και πεντακάθαρος στις εξηγήσεις μου ότι, δηλαδή: α) Με
κάνατε πελάτη -σας έγραφα-παρότι ακριβότεροι
από όλους τους άλλους ανταγωνιστάς σας στην
ενέργεια, διότι οι ‘’καταφερτζή(ου)δες’’ γνωστοί
σας τότε, και άγνωστοι μετά την υπογραφή της
σύμβασης συνεργάτες σας, με διαβεβαίωναν ότι
δεν θα προσθέτατε τίποτα άλλο ( ρήτρες , ΟΤΣ,
Ex-ante, Co2…) εκτός και μόνο την τιμή του
ρεύματος. Β) Αφού δεχθήκατε τη χειρόγραφή μου
προσθήκη ότι: « Τη σύμβαση που υπογράφω
έχει την επιφύλαξή μου παντός δικαιώματος
μου, εφ΄όσον τηρηθούν η μεταξύ μας τηλεφωνική
συμφωνία ότι, δηλαδή: α) δε θα υπάρχουν στις
χρεώσεις στην τιμή της κιλοβατώρας άλλες
χρεώσεις (Ρήτρα προσαρμογής, ρήτρα ΟΤΣ, Exante,) ή όπως αλλιώς να ονομάζεται και β) ή άλλες
κρυφές χρεώσεις εκτός τις νομοθετημένες που
αναφέρει ο νομοθέτης». Και αφού τη διαβάσατε
με χρόνο και ησυχία, διότι οι παρατηρήσειςπροσθήκες μου είναι γραφτές και όχι προφορικές.
(σαν το μπούρο-μπούρο της κα παπατρέχα, ώστε
να μην μπορείς να πιάσεις τι λέει και στο τέλος να
την ακούς «συμφωνείτε;» ή σωστότερα θα ήταν
‘’ψεκάσαμε ,σκουπίσαμε, τελειώσαμε…),και αφού
συμφωνήσατε, τότε ενεργοποιήσατε την αίτηση
και τα συμβόλαια γενόμενος πελάτη σας, γιαυτό
κάθε άλλη συζήτηση για ανύπαρκτες χρεώσεις
νομίζω ότιδεν πρέπει να συζητάμε. γ) Συνέχιζα
στην επιστολή μου. Η χθεσινή χρηματική κατάθεσή
μου (8/9/2021) αντιπροσωπεύει την τιμή της
κιλοβατώρας που συμφωνήσαμε, αφαιρώντας
τα κατά λάθους ‘’Χαράτσια’’ ή όπως τα ονομάζετε
«Χρεώσεις Αναπροσαρμογής», τον 2ο μήνα 29,13
ευρώ σύν τον 3ο μήνα 374,57!!! ευρώ= 403,70 χ
6%= 24,22= 427,92 ευρώ. Έτσι από τον τελευταίο
λογαριασμό (των 1008,15 ευρώ) αν αφαιρέσουμε
αυτά, το υπόλοιπο είναι αυτό που σας κατέθεσα τα
580,23 ευρώ. Από τη στιγμή που εισπράξατε τα
χρήματα για το λογαριασμό που σας περιγράφω
και με τις παρατηρήσεις μου που αναφέρθηκα
πιο πάνω χωρίς να φέρετε ουδεμία αντίρρηση.
Αυτό αυτόματα σήμαινε ότι τα αποδεχθήκατε
και ότι συμφωνήσατε. δ), Συνέχιζα. «Αν η τιμή
της κιλοβατώρας που συμφωνήσαμε, σας είναι
ασύμφορη (για κάποιους δικούς λόγους) έπρεπε
να μας το γνωρίσετε και φιλικά να αποχωρήσω
…» Άρα, αφού δεν πράξατε αυτό που είναι το
νόμιμο και λογικό, ήταν για μένα πλέον ‘’ηλίου
φαεινότερον’’ ότι συμφωνήσατε με τις χειρόγραφες
προσθήκες ότι η τιμή της κιλοβατώρας θα είναι μεν
στα 0,0698 (γνωρίζοντας μου ότι είναι ακριβότερη
από όλους τους άλλους) Αλλά δε θα υπάρξει καμιά
άλλη αύξηση στην τιμή του ρεύματος. Μετά από
όλα αυτά, ήταν και ο λόγος που παρέμεινα στην
εταιρεία σας ως πελάτης - καταναλωτής.
Τα πράγματα όμως άλλαξαν άρδην, όταν
έλαβα την απάντησή σας στις 21 Σεπτεμβρίου
2021 που με ξάφνιασε. Τότε αναγκάστηκα να
σας απαντήσω σχεδόν αμέσως για τα ψέματα
που επικαλεστήκατε, για τους ‘’καταφερτζή(ου)
δες’’ που μάλλον τους εκπαιδεύετε ειδικά πώς
να κοροιδεύουν τον ανυποψίαστο κοσμάκη περί
δήθεν φθηνού ρεύματος και μετά να πληρώνουν τα
‘’μαλλιοκέφαλά τους’’. Όσο αναφορά για τον «ενδελεχή έλεγχο των ηχογραφημένων επικοινωνιών…
που ελέγξατε …» σας είπα ότι είναι ένα ψέμα
και τώρα εσείς οι ίδιοι το βεβαιώσατε που με
στείλατε μόνο μια συνομιλία (η μια φράση σε
μια συνομιλία από τις 14ες και πάνω από τρείς
ώρες διάρκειας είναι κύριοι τα εκτενώς που
αναφέρετε;), και αυτό, το αναφέραμε πιο πάνω
πως έγινε. Και δώδεκα φορές οι καταφερζού(η)
δες τόνιζαν ότι δεν θα υπάρξει καμιά αύξηση.
Για την αύξηση στη τιμή της κιλοβατώρας. Το
«ενδέχεται να αναπροσαρμοστεί αν παρουσιάσει
μεγάλη διακύμανση..» που επικαλείστε στη 2η
παράγραφο. Σας ερωτώ; Για ποια αύξηση μιλάτε,
όταν για μήνες, όπως αναφερθήκαμε παραπάνω,

δε υπήρχαν αυξήσεις, και σεις ανερυθρίαστα με
φορτώνατε τη ‘’Ρήτρα Αναπροσαρμογής’’. Η δε
ΔΕΗ μετά τον Αύγουστο έβαλε 30% αύξηση μεν,
αλλά θα ανακοίνωνε ελάφρυνση με μια έκπτωση
30% στο ανταγωνιστικό σκέλος, και έτσι η αύξηση
σχεδόν θα μηδενίζονταν. Και δε φθάνουν όλα τα
παραπάνω, προσπαθείτε να μας εμπαίξετε, όταν
στην 4ην παράγραφο κάνετε αγώνα δρόμου να με
πείσετε ότι: ‘’ο όμιλος της Motor Oil μας παρέχει
τις πιο ανταγωνιστικές χρεώσεις’’ . Όταν οι ίδιοι σας
συνεργάτες το διαλαλούσαν ότι είστε ακριβότεροι!
Και βέβαια είστε χωρίς συζήτηση ΑΚΡΙΒΟΤΑΤΟΙ.
Και συνεχίζεται ‘’ακόμα και τώρα να λέτε ότι
είστε φθηνότεροι σε επίπεδο Χρεώσεων Αναπροσαρμογής…’’. Δηλαδή αν κατάλαβα καλά κύριοι/
ες εννοείτε ότι το 30 % της ΔΕΗ είναι ακριβότερο
από το 200% του δικού σας. Και επειδή σας
έπιασε ο πόνος για τους καταναλωτές -όπως
γράφετε- ότι η εταιρία σας ηrg βρίσκεται κοντά
στους καταναλωτές…! Για αυτό το τελευταίο και
μόνον αξίζει να σας συγχαρώ αφού κατορθώσατε
να παίρνετε την μπουκιά από το στόμα του κάθε
ταλαιπωρημένου ανθρώπου που σας πίστεψε και
ήρθε κοντά σας.
Τρίτον). Βλέποντας όλα τα παραπάνω, στο
τρίμηνο (Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου) ζήτησα έξι
(6) φορές γραπτώς και δύο (2) τηλεφωνικώς
να κάνετε εκκαθάριση, να σας καταβάλω τα
νόμιμα και επιπλέον τελευταία λόγω των
αυξήσεων να προσθέσουμε και ένα μικρό
ποσοστό για τις τελευταίες αυξήσεις και για
την αποχώρηση μου, παρότι για όλη αυτή την
κατάσταση την ευθύνη την έχετε εσείς, γιατί
παραβιάσατε τη Συμφωνία. Η α) προσπάθεια
έγινε με επιστολή μου για την αποχώρηση
από την εταιρία σας -αφού παραβιάσατε τη
συμφωνία χωρίς να με ενημερώσετε -την
έκανα με τη δεύτερη επιστολή μου στις
9/9/2021, γιαυτή απάντηση δεν πήρα μέχρι και σήμερα. Η Β) έγινε στις 25/9/2021,
σε αυτή σας έκανα γνωστό και την ένδειξη
του μετρητού, ώστε να γίνει η εκκαθάριση
και να καταθέσω τα χρήματα. Όμως αντί για
εκκαθάριση με προτάθηκε να κάνω αλλαγή
προγράμματος. Η γ) έγινε στις 11/10/2021 με
τη γνωστοποίηση μου και πάλι την τελευταία
ένδειξη των μετρητών, ώστε να κάνετε την
εκκαθάριση. Και αντί αυτού πήρα: ‘’λυπούμαστε πολύ για την δυσαρέσκειά σας… οι λογαριασμοί εκδόθηκαν κανονικά…’’ αυτή ήταν η
απάντηση σας. Η δ) έγινε στις 18/10/2021 με
την επιστολή μου να γράφω: ‘’…να σας στείλω
τις μέχρι τούδε ενδείξεις και να καθαρίσουμε
και χωρίσουμε ειρηνικά …’’ η απάντησή σας
περί άλλων τυρβάζει: ‘’να μας ενημερώσετε
με την ορθότητα της διεύθυνσης αποστολής
λογαριασμών..’’. Για την εκκαθάριση ούτε λέξη.
Η 5) έγινε στις 26/11/2021 τονίζοντας: «…μετά
ταύτα σας ενημερώνω ότι στις 26/11/2021
(σήμερα δηλαδή) ο μετρητής…και ο μετρητής…
δείχνουν kwh, να κάνετε την εκκαθάριση μέχρι
το μήνα Σεπτέμβριο με βάση τη Συμφωνία που
υπογράψαμε και αποδεχθήκατε και τους υπόλοιπους μήνες λόγω της κυβερνητικής απόφασης να με χρεώσετε (την αύξηση)στα πλαίσια
της ΔΕΗ %40-30 στην τιμή της κιλοβατώρας».
Η απάντησή σας εδώ,, δεν είναι μόνο για
κλάματα, αλλά είναι ένας θρήνος. Εκκαθάριση
ζητώ και σεις κύριοι με εμπαίζετε γράφοντας: «
επιλέξαμε τη προωθητική ενέργεια ‘’Electricity
4Business 2’’,που με προσφέρει …20% δωρεάν
ρεύμα (ο,ο8725*20%)=0,0698e kwh». Και το
έντυπο πληρωμή που έλαβα ηλεκτρονικά με
όλους του υπόλοιπους μήνες και φέρνει αρ.
παραστατικού 600002161367 και προθεσμία
πληρωμής 20/12/2021 το κιλοβάτ 0,0698
που περιέχει η συμφωνία και από κάτω
η ‘’Ρήτρα Αναπροσαρμογής’’ που είναι
-σχεδόν τίποτα-δηλαδή’’μόνο’’ 0,27149 η

ΑΓΩΝΑΣ 9
κιλοβατώρα, ή τέσσερες (4)φορές παραπάνω.
Και δε φθάνουν όλα αυτά συνεχίζετε τον
εμπαιγμό: « επιπλέον,-γράφετε- σας προσφέραμε δωροκάρτα shell αξίας 50 ευρώ». Για την
κάρτα αυτή ανοίξτε το αρχείο της συνομιλίας
με τον κ. Γερον… και θα διαπιστώσετε ότι
πρώτον, η προσφερόμενη κάρτα θα είχε έξι
μήνες βενζίνη και έγινε 50 ευρώ. Και δεύτερον
του τόνισα ότι δώρα δε θέλω, γιατί με θυμίζουν
τα καθρεφτάκια που μοίραζαν οι Εγγλέζοι
αποικιοκράτες στους Ιθαγενείς και μετά τους
ξεπάστρευαν. Γιαυτό και το καθρεφτάκι σας
είναι στο φάκελο, όπως το παράλαβα ούτε καν
το άνοιξα από περιέργεια, (αυτό βέβαια το γνωρίζετε ηλεκτρονικά ότι δεν χρησιμοποιήθηκε)
και θα σας παραδώσω να το χαρίσετε σε
κάποιον άλλον ανυποψίαστο Ιθαγενή. Και αντί
εκκαθάριση που περίμενα με συμβουλεύετε
μάλλον τώρα ‘’πατρικά’’ (σαν εγγόνια που
σας έχω) ότι: «...η αλλαγή προμηθευτή όχι
μόνο δεν πρόκειται να με απαλλάξει από τη
σχετική ρήτρα, αλλά αντιθέτως ενδέχεται να
με οδηγήσει σε ακόμα υψηλότερες χρεώσεις».
Και για το μεγάλο ενδιαφέρον σας για τη
δική μου τσέπη που με κόλπο μου την
αδειάσατε, γιαυτό πολύ σας ευχαριστώ και
θα σας είμαι ευγνώμων! Όπως σας τόνισα
σ΄αυτή την επιστολή μου (26/11/2021)
ότι δε θα ασχοληθώ πλέον μαζί σας, γιατί
‘’μιλάω σε ώτα μη ακουόντων’’ και την
υπόθεση την ανέθεσα σε δικηγορικό γραφείο
να κινηθεί πλέον νομικά, αναγκάστηκα όμως
να επανέλθω στις 17/12/2021, διότι άνθρωποί
σας με ενοχλούσαν για το λογαριασμό χωρίς
να έχω παραλάβει κανένα (εκτός από τα δύο
πρώτα) παραστατικό των λογαριασμών και
κάθε φορά κατέθετα χρήματα στα ‘‘τυφλά’’,
χωρίς να γνωρίζω, ποιος είναι ο λογαριασμός,
αν πιστώνονται στους λογαριασμούς μου
και τι ποσά πιστώνονται. Αλλά και ούτε η
υποτιθέμενη εταιρείας σας έκανε τον κόπο
ποτέ να με ενημερώσει. Σε όλες τις επιστολές
μου ζητούσα τα έντυπα των λογαριασμών και
η εταιρεία σας έπαιζε το ‘’βιολί και το βιολάκι’’.
Ενημερώστε μας λέγατε για «τα στοιχεία σας…»
, «ενημερώστε μας για την ορθότητα διεύθυνση
αποστολής λογαριασμού», «εξετάζουμε το ζήτημα εσωτερικά…», «επιδιώκουμε οι πελάτες
να λαμβάνουν το λογαριασμό εγκαίρως»,
«εξετάζουμε να εντοπίσουμε τα αίτια της
μη παράδοσης…». Και ενώ τα στοιχεία της
διεύθυνσης και το e-mail τα είχα και κατ΄επανάληψη τα διαβίβαζα. Οι απαντήσεις σας
συνεχίζαν την ίδια ρότα: «σας ενημερώνουμε
ότι έχουν εκδοθεί κανονικά οι λογαριασμοί»,
« …κατόπιν ελέγχου στο σύστημα μας φαίνεται
πως παραδίδονται επιτυχώς οι λογαριασμοί στη
διεύθυνση που είχατε δηλώσει», «Λυπούμαστε
ειλικρινώς που δε φθάνουν οι λογαριασμοί στη
διεύθυνσή σας…». Για να μην κοροιδευόμαστε,
σας γνωρίζω ότι μέχρι σήμερα (14/2/2022)
παραστατικό λογαριασμού δεν έχω πάρει,
πληροφορήθηκα ότι εκδόθηκε στα τέλη του
μήνα από κάποιον μάλλον υπάλληλό σας που
ζητούσε πληροφορίες για το λογαριασμό που
ξεπερνά, όπως με είπε τα 5.000 ευρώ. του
υποσχέθηκα ότι θα καταθέσω 1.500 ευρώ,
όπως και το έκανα την επομένη 10/2/2022,
αλλά περιμένω με καρτερία τα παραστατικά
να δώ, πότε θα φθάσουν, αφού τον προηγούμενο μήνα δεν άργησαν και πολύ, δέκα επτά
(17) ημέρες έκαναν να φθάσουν, δηλαδή, με
τα πόδια διαδρομή Αθήνα -Λάρισα είναι δέκα
τέσσερες ημέρες και τρείς ημέρες να γυρίσει
μέσα στην πόλη να με εντοπίσει, ο χρόνος
είναι μέσα στα ‘’λογικά’’ πλαίσια! Τώρα για
το e-mail που με στείλατε τους μαζεμένους
εφτά (7) λογαριασμούς τη επιχείρησης και
δέκα (10) τη οικίας στις 30/12/2021, τώρα
συνεχίζεται στη σελ. 9

10 ΑΓΩΝΑΣ
«Οὐκ οἶδα τόν ἄνθρωπον» (Ματ. 26,72)
Άρνηση! Μία έννοια που επιδέχεται αμφίπλευρη προσέγγιση. Συνήθως μας παραπέμπει
άθελά της στον Πέτρο και στη δική του προσωπική άρνηση. Κάποιες λέξεις στο διάβα της ιστορίας, επεβλήθησαν ηγεμονικά στα δρώμενα και
τις εν γένει πράξεις των ανθρώπων, παίρνοντας
θέση πλάι τους, ως συνώνυμά τους. Έτσι λοιπόν
η άρνηση συνυπάρχει με τον Πέτρο. Η απιστία
χαρακτηρίζει το Θωμά. Η προδοσία στιγματίζει
τον Ιούδα. Ο φανατισμός και η άγρια καταδίωξη προσδιορίζει το διώκτη Σαύλο. Η σφαγή των
νηπίων επιρρίπτει κατηγορίες ειδεχθούς εγκλήματος στον Ηρώδη, χωρίς όμως να συγκινούνται
οι μετέπειτα άνανδροι και ωμοί εγκληματίες· οι
πρωταίτιοι και πρωτεργάτες της δολοφονίας εμβρύων και υποκρυπτόμενοι στο απυρόβλητο της
υποκρισίας τους.
Η πτωχεία, η προσφυγιά, η εγκατάλειψη,
η περιφρόνηση, ο χλευασμός, η ειρωνεία, τα
«πάθη», η σταύρωση κ.λπ. σκιαγραφούν το σπάνιο και μοναδικό πορτραίτο του Χριστού. Είναι
ο ίδιος ο Χριστός, όπως περπάτησε στη γη των
ανθρώπων. Η σταύρωσή του ειδικά, τελεί αναπόσπαστα συνυφασμένη με τα διαπλεκόμενα
άνομα σχέδια των Ιουδαίων, μέσα στους οποίους
όμως δεν συγκαταλεγόμαστε εμείς «οι καλοί»,
καθότι «μέγα χάσμα ἐστήρικται μεταξύ ἡμῶν
καί αὐτῶν». Κάπως έτσι ξετυλίγεται ο μίτος της
συμβολικής ονοματολογίας. Ξεναγώντας μας σ’
ένα πραγματικό λαβύρινθο προσωνυμίων, χωρίς όμως να προσεγγίζεται τελικά το επίκεντρό
του, γιατί η ζωή συνεχίζεται και μαζί της οι ποικίλες προσωποποιήσεις, οι συμβολισμοί και τα
υπόλοιπα βαθειά νοήματα. Έτσι λοιπόν ο όχλος
αποτελεί την προσωποποίηση του ιουδαϊκού
λαού, όχι όμως των μετέπειτα λαών. Το συνέδριο
των Ιουδαίων αποτελεί τη συνωνυμία της ψευδομαρτυρίας, της απάτης και της διεφθαρμένης
κάστας, της θρησκευτικής ηγεσίας της εποχής
του Χριστού. Ποιος όμως αναλογίζεται ότι το
πρότερο συνέδριο είναι ανάλογο του δικού μας
Αρείου Πάγου, της βουλής και της ιεράς συνόδου; Ποιος συνειδητοποιεί ότι το τότε συνέδριο
αποτελούν οι σύγχρονοι ανάξιοι και σφαγιαστές
του δικαίου και της αληθείας, που έχουν ζητήσει άσυλο μέσα στους κόλπους της βουλής του
έθνους και της ιεραρχίας της Εκκλησίας;
Κι όμως όλα τα πρότερα είναι μία άθλια επανάληψη της ιστορίας που συνεχίζει μονότονα
και στις μέρες μας, χωρίς διαφοροποιήσεις,
αποκαλύπτοντας για πολλοστή φορά το αίσχος
των πολλών. Των λαϊκών δικαστών. Των αθλίων
σταυρωτήδων. Αυτών στους οποίους απευθυνόμενος ο Χριστός λέγει: «Σας βεβαιώνω ότι από
τώρα ακριβώς που σεις με θανατώνετε, νομίζοντας ότι έτσι θα με σβήσετε, από τώρα
ακριβώς που θα με σταυρώσετε, θα αρχίσετε να βλέπετε τη μεγάλη δόξα μου. Θα
βλέπετε να δικαιώνομαι, να αποδεικνύομαι
ισότιμος του Θεού πατέρα, πανίσχυρος και
πανένδοξος» (Μαρκ. 14,62).
Κάπως έτσι λοιπόν εγκαταλείποντας την
πλευρά της αρνήσεως που στοιχειοθετεί ένα
φρικτό έγκλημα, αυτό το «οὐκ οἶδα τόν ἄνθρωπον», το οποίο είναι απόρροια της υπερηφανείας
και της καυχήσεως, οδηγούμαστε στην ταπείνω-

ΟΧΙ ! Το μεγαλείο μιας άρνησης !
ση με τη συμβολή της αλεκτοροφωνίας και στη
μετέπειτα δακρύβρεχτη μετάνοια. Όσοι από εμάς
πιστεύουν, ότι αποτελούν μέλη της χορείας του
διδασκάλου Χριστού… Όσοι μέσα στο φόβο τους
τον αρνούνται μεν, αλλά συντόμως η συνείδηση
σαν άλλος πετεινός λαλεί μέσα τους… Σε όσους
ο Χριστός ρίπτων επάνω τους το διαπεραστικό
βλέμμα αγάπης του, τους συνεγείρει οδηγώντας
τους στη μεταμέλειά τους…
Καιρός όμως να προσορμιστούμε στην
έτερη πλευρά του σκάφους της βαθείας εννοίας «άρνηση».
Η άρνηση αυτή είναι στοιχείο των ανυπότακτων ψυχών. Η άρνηση αυτή εκφράζεται
λακωνικά με μία μικρή λέξη που κρύβει όμως
ένα ανυπέρβλητο μεγαλείο. Είναι το ηρωικό
και αξεπέραστο «ΟΧΙ» που βροντοφωνάχτηκε
άπειρες φορές στην ιστορία της ανθρωπότητος,
επισημοποιώντας την αντίταξη της ακεραιότητος, έναντι της ηθικής δουλείας. Απετέλεσε
την ευγενή άμιλλα, απέναντι στο αγενές και
ανέντιμο κατεστημένο της αμαρτίας. Είναι το
«ΟΧΙ» που εκφράζει μία θετική προσφορά στην
κοινωνία, προσβάλλοντας επιθετικά όλες τις
αντιαξίες. Αυτές που αντιμάχονται ύπουλα «τον
ευαγγελισμό» της κοινωνίας, το πνεύμα του ευαγγελίου και στέκουν εμπόδιο έμπροσθεν της
πνευματικής ανανέωσης. Αυτές που περιφρονούν ή καταχρώνται τον άνθρωπο· κατ’ επέκταση τον ίδιο τον Δημιουργό. Ανάμεσά τους
συγκαταλέγονται: ο άνομος πλούτος, η βία, η
αλλοτρίωση, η αδικία, η σκληρότητα, το μίσος,
ο πόλεμος, η φτώχεια, η δυστυχία, οι εντέχνως
ενσπειρόμενες και διασπειρόμενες ασθένειες, η
διαίρεση προπάντων ανάμεσα στους πολίτες.
Όλες οι σημαίες ανά τον κόσμο θα υποσταλούν
συντόμως ταπεινωτικά, μόνο μία θα κυματίζει
απειλητικά στους λόγους της παλιανθρωπιάς
των ισχυρών. «Διαίρει και βασίλευε». Ως πότε
όμως; «Ἰδού βάλλω αὐτήν εἰς κλίνην καί
τούς μοιχεύοντας μετ’ αὐτῆς εἰς θλίψιν μεγάλην…» (Αποκ. 2,22).
Ένα τέτοιο «ΟΧΙ» αντιτάσσει ο Χριστός
λέγοντας: «Οὐαί ὑμῖν τοῖς πλουσίοις… Οὐαί
ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι… οἱ γελῶντες…
οὐαί, ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ
ἄνθρωποι…» (Λουκ. 6,24). Ένα ανάλογο «ΟΧΙ»
ορθώνεται από την υγιώς σκεπτομένη κοινωνία,
έναντι σ’ αυτούς που απειλούν τον άνθρωπο στη
βιολογική του ύπαρξη, με την καταστροφή του
περιβάλλοντος, τις γενετικές επεμβάσεις, με τις
αμβλώσεις, με τα υπερσύγχρονα στρατιωτικά
όπλα, με τα ναρκωτικά, με την επιβεβλημένη
ρομποτική ζωή, με τον απάνθρωπο χαρακτήρα
των μεγαλουπόλεων… «ΟΧΙ» στα οικονομικά
συστήματα που κρατάνε τις μάζες κάτω από τη
δικτατορική εξουσία τους, αιχμαλωτίζοντας τις
ψυχές των λαών.
Όμως όλα τα πρότερα, κινδυνεύουν να χαρακτηρισθούν ως διανοητικός σολοικισμός, που
μόνο ανησυχία διασπείρει, όταν απουσιάζει ο
ενσαρκωτής δάσκαλος. Αποτελούν άκαρπες
γενικεύσεις, όταν δεν υφίσταται ο εμπνευστής.
Η ψυχή της διαμαρτυρίας… Ο ιερός πολεμιστής
που θα ξεκινήσει τον εν λόγω ιερό πόλεμο.
Έτσι επιδίδεται ο άνθρωπος σε μία αγωνιώδη

Η ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΦΘΗΝΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
μάλλον κάπου το χάσατε ή το ξεχάσατε, για να με ξαναστείλετε
από τότε λογαριασμούς!
Κύριοι, τέτοιο κατάντημα, τέτοιος ξεπεσμός, τέτοια ξεφτίλα, τέτοιο
ψέμα κοντά στα ογδόντα που είμαι, δεν μου έτυχε από άνθρωπο πόσο

αναζήτηση, που τον οδηγεί εγκλωβίζοντάς τον,
στα ιερά δίχτυα του μεγάλου ψαρά, ο οποίος
τον ενισχύει λέγοντάς τον· «ἐπανάγαγε εἰς τό
βάθος» (Λουκ. 5,4). Μιας αναζήτησης που τον
καθοδηγεί στο άγιο λημέρι του μεγαλύτερου αρνητού των αιώνων. Σε αυτόν που γκρέμισε στην
πράξη, με την ίδια του την πράξη –την επί γης
ζωή του– το κατεστημένο της αμαρτίας, που διακύβευε την ομαλή πορεία της κοινωνίας, θέτοντας όμως άπαντες προ των ευθυνών τους. Από
το υψηλό πραιτώριο και τα φαρισαϊκά άντρα της
πνευματικής ακολασίας, μέχρι τα ταπεινά έσχατα της γης. Για το λόγο αυτό και σταυρώθηκε.
Τον σταυρώσαμε όλοι μας, για να αποποιηθούμε
την ενοχή μας ανώδυνα…
Ας επιλέξουμε όμως δειγματοληπτικά,
αναφέροντάς τις παράλληλα, κάποιες από
τις «αρνητικές» στιγμές της επί γης πορείας
του.
Έτσι λοιπόν τρεις φορές ο Χριστός μέσα στο
στίβο της ερήμου, ήλθε σε αιματηρή πάλη με τον
πιο ανέντιμο αντίπαλο, της κοινωνίας, το Σατανά, σώμα με σώμα, πνεύμα με πνεύμα, ώσπου
τον κατετρόπωσε ηγετικά, θεϊκά, εξαφανίζοντάς
τον πίσω του, «ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ»
(Ματ.4,10).
Στη συνέχεια έρχεται κόντρα με το κατεστημένο της αμαρτίας, που είχε θρονιασθεί ηγεμονικά
και διαφέντευε τα πάντα, αντιτάσσοντας εκείνα
τα ανεπανάληπτα «ΟΥ» και «ΜΗ» και γκρεμίζοντας τον σκοτεινό κόσμο στο κρησφύγετό
του κάτω στο έρεβος του Άδη, όπου ακούγεται
ικετευτικά ένας θρήνος· «πέμψον Λάζαρον
ἵνα βάψῃ τό ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ
ὕδατος καί καταψύξῃ τήν γλῶσσαν μου, ὅτι
ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογί ταύτη» (Λουκ. 16,24).
Η απάντηση όμως στην ανωτέρω ικεσία, είχε
προηγηθεί πολύ ενωρίτερόν της προειδοποιητικά, με τις προτροπές και τις μεγάλες αρνήσεις
έναντι της ανομίας: «οὐ κλέψεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, οὐ φονεύσεις,
μή… ὁμῶσαι ὅλως, μή θησαυρίζετε…, μή γίνεσθε ὥσπερ οἱ ὑποκριταί…» και προσθέτει ο
Παύλος «οὐ δύνασθε τραπέζης Κυρίου μετέχειν καί τραπέζης δαιμονίων» (Α΄Κορ.1,21).
Ένα «πικρό» ΟΧΙ ο Χριστός αντέταξε στην
παράκληση του Πέτρου στο όρος Θαβώρ να μείνουν εκεί· στην ασφάλειά τους. Η απάντηση του
Κυρίου, κεραυνός εν αιθρία· «ΟΧΙ, Πέτρο· πρέπει να συνεχίσω το έργο που μου ανέθεσε
ο πατέρας μου. Πρέπει να πάω να σταυρωθώ…».
«ΟΧΙ» αντέταξε πάλι στην βία του Πέτρου,
την στιγμή που απέκοπτε το αυτί του Μάλχου με
μαχαίρι. «ΟΧΙ» αγανάκτησης βαθειάς, όρθωσε
μπρος στην οκνηρία και υπνηλία των μαθητών
του στον κήπο της Γεθσημανή, ενώ ήταν ώρα
δράσης και προσευχής. Ώρα αιματηρού πολέμου.
Με «ΟΧΙ» χαιρέτησε το λαό που τον δέχτηκε
και υποδέχτηκε σαν επίγειο βασιλέα. Τους εμήνυσε με τον τρόπο του, ότι βασιλιάς όπως τον
επιθυμούσαν οι ίδιοι και πάνω σε πουλάρι, δεν
μπορεί να υπάρξει… Τέλος με ένα «ΟΧΙ» ηχηρό
και μοναδικό, αντετάχθη θεϊκά έμπροσθεν του
στίφους της σάπιας εξουσίας και του εγκληματικού όχλου, επιλέγοντας το θεϊκό ύψωμα του
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σταυρού.
Αυτή εν συνόψει είναι η αρνητική πορεία, του
αρνητού των αιώνων, που τον αρνήθηκε και συνεχίζει να τον αρνείται όλη η οικουμένη. Αλλά
«οὐαί, ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ
ἄνθρωποι…».
Να αναφερθούμε τώρα στους μετέπειτα
αρνητές, τους μαθητές του μεγάλου αρνητού;
Άπειροι οι εν λόγω και πολλαπλές οι αρνήσεις
τους. Ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος, κορυφαίος αρνητής της αμαρτίας. Την εγκατέλειψε «άσπλαχνα»,
μόνη της, περιφρονημένη, να σέρνεται ελεεινά
στους διαδρόμους των ανακτόρων, εκεί, όπου
είναι η πηγή και η έδρα της…
Τα ολοκαυτώματα του Αρκαδίου, του Μεσολογγίου, του Κουγκίου, του Ζαλόγγου, της
Αραπίτσας και τόσα άλλα, απετέλεσαν σκληρά
ραπίσματα, ηχηρές αρνήσεις και κατορθώματα
μοναδικής και ανεπανάληπτης βαθείας εσωτερικότητος που συγκλόνισαν όλη τη γη. Κατακεραύνωσαν τους καταπατητές των οσίων, αφήνοντας τους άφωνους και άναυδους, ταπεινώνοντας και εξαλείφοντας την ισχύ τους.
Ας ακούσουμε όμως μία ανεπανάληπτη άρνηση, εκ στόματος Ιωάννη Καποδίστρια, πρώτου
κυβερνήτου της Ελλάδος προς Δ΄ Εθνοσυνέλευση.
«…εφ’ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου
αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω
μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα,
ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και
ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν…». Γι’ αυτό δολοφονήθηκε και για κάποιο
άγνωστο λόγο συνεχίζουν και ζουν οι σύγχρονοι
κυβερνήτες.
Αυτά από πλευράς πολιτείας και τώρα η πλευρά της Εκκλησίας από την πιο κοντινή μας ιστορία.
Ο αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος,
αρνείται να ορκίσει την κατοχική κυβέρνηση
Τσολάκογλου, τη στιγμή που την διόρισαν αμέσως μετά την πτώση του μετώπου οι Γερμανοί
κατακτητές. Εν συντομία ανεκοίνωσε ο εν λόγω,
ότι ως εκκλησιαστικός ηγέτης, θεωρεί εμπαιγμό
και προδοσία να ορκίζει για πίστη στην πατρίδα,
κυβέρνηση που εκπροσωπεί τους κατακτητές,
οπότε προτιμά να πεθάνει…
Γι’ αυτό και έπεσε του αρχιεπισκοπικού θρόνου.
Ευτυχώς και σήμερα, έχουμε τέτοιες ανάλογες εκκλησιαστικές προσωπικότητες, ηγέτες με
αυτοθυσία, που βάζουν μπροστά από το προσωπικό τους συμφέρον και τις θέσεις εξουσίας, την
πιστότητα στις θεμελιακές αρχές της ηγετικής
αξιοπρεπείας και στο χρέος εναρμόνισης των
κινήσεών τους, σύμφωνα με τις επιταγές της ορθοδόξου συνειδήσεώς τους.
Λίγοι μεν, αλλά και «οὗτος ὁ ἀριθμός ἱκανός».
Έτσι λοιπόν μία απάντηση ενδείκνυται στις
βλάσφημες καταμαρτυρίες. ΟΧΙ!
ΟΧΙ! Είναι, πρέπει να είναι, η απάντηση στα
παντοειδή ιταμά τελεσίγραφα των ελεεινών
γραικύλων της 5ης φάλαγγας, που εσχάτως
πολλαπλασιάζονται.
Αρίσταρχος

Πως οι ιδιωτικές εταιρίες ενέργειας εμπαίζουν τους καταναλωτές

μάλλον από μια εταιρεία σαν τον ΚΟΛΟΣΣΟ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ (!).
Σας εξομολογούμαι, ότι πονάει η ψυχή μου να δημοσιοποιήσω
αυτόν τον ξεπεσμό για μια εταιρεία σαν του Βαρδινογιάννη και να
καταλήξουμε στις δικαστικές αίθουσες. Σας γνωρίζω όμως ότι θα

το κάνω, ήδη η υπόθεση βρίσκεται στα σκαλοπάτια του δικαστικού
μεγάρου, αναμένω μέχρι τέλους Φεβρουαρίου τις καλές σας-αν
υπάρχουν- διαθέσεις.
Σας ευχαριστώ, αλλά ζητώ συγνώμη για την πικρία μου
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συνέχεια από τη 1η σελ

εικόνα και η ομοίωση του ίδιου του Θεού. (Γεν.
1,26). Τουλάχιστον έτσι τον σχεδίασε ο μέγας
αρχιτέκτων Θεός. Έτσι τον έπλασε ο πλάστης
του. Με αυτή την προϋπόθεση ο μέγας γλύπτης,
ενεπνεύσθη και λάξευσε αριστοτεχνικά το
μοναδικό γλυπτό του.
Όμως τι συνέβη μετέπειτα; Ο άνθρωπος
καταχρώμενος εγωιστικά της υπεροχής του,
«εξηφανίσθη» από προσώπου του Θεού
λόγω απωλείας της ανθρωπιάς του. Έκτοτε,
με μόνο εφόδιο τη γύμνια του, σωματική
προπάντων δε ψυχική, ξενιτεύτηκε σε χώρα
μακράν, πλανώμενος και διωκόμενος από
τη συνείδησή του και μη βρίσκοντας πλέον
μόνιμο καταφύγιο, έβλεπε το χαμένο παράδεισο
μακρόθεν. Το προσωρινό στοιχείο, το εφήμερο
και άκρως αβέβαιο, συνέθετε πλέον το μόνιμο
σκηνικό του ξέφρενου παραλογισμού του.
Ο δε δημιουργός από πλευράς του τι
απέγινε; Ρίχτηκε λυπημένος, αλλά και με
πατρικό ενδιαφέρον στην αναζήτηση του
παιδιού του. «Ἀδάμ ποῦ εἶ;» Μία ερώτηση
που κατ’ ουσίαν επιβεβαίωνε την απώλεια
της «ανθρωπιάς». Της απότομης κατάπτωσης
και της συνεχόμενης κατρακύλας. Κι όμως η
ερώτηση αποτελούσε και ένα ισχυρό κέντρισμα
προς τον άνθρωπο, για δήλωση στίγματος
μετανοίας, με στόχο την άμεση επέμβαση του
Θεού και την εν τέλει σωτηρία του. Αλλά ο
Αδάμ τότε και ο Αδάμ σήμερα, επέλεξαν τον
κοινό δρόμο. Την απουσία του Θεού σαν τόπο
εγκατάστασής τους. Η αποστροφή προς το
δημιουργό, από το ίδιο το δημιούργημά του,
αποτελεί πλέον το αυτονόητο της ίδιας της
ζωής του. Αυτό εκφράζεται καθαρότατα από
τη γενικευμένη σύγχρονη αδιαφορία που
χαρακτηρίζει την ατμόσφαιρα της εποχής
μας στο θρησκευτικό τομέα. Τόση αδιαφορία,
που πλέον έχει χάσει το νόημά της κάθε
αντιθρησκευτική προπαγάνδα. Ο Διάβολος στα
χρόνια μας εγκαταβιοί ηγεμονικά μέσα σε όλες
τις τηλεοπτικές οθόνες και προστάζει μέσω των
παντοειδών ιστοσελίδων, έχοντας καταστεί ένας
άθλιος επιβήτορας της ανθρώπινης σκέψης και
ένας στυγνός τύραννος, θρονιασμένος πάνω
και μέσα στις ρυπαρές ανθρώπινες συνειδήσεις.
Αυτές είναι οι κακές συνέπειες της
τεχνοκρατούμενης εποχής μας που συνέβαλαν,
ώστε η εργασία πλέον να μην κουράζει το
ανθρώπινο σώμα, καθότι όλα επιτελούνται
μηχανικά. Έτσι ο άνθρωπος ξεκούραστος
σωματικά, κουράζεται πλέον διανοητικά, λόγω
της παράφορης άστατης ζωής του. Το κυνήγι
της αμαρτίας είναι το πιο ελκυστικό, αλλά και
επικίνδυνο παιχνίδι. Αυτό έχει ως συνέπεια,
το θήραμα που αποκαλείται ανθρώπινη
ψυχολογία, να καταπονείται υπέρμετρα λόγω
ισχυρού ερεθισμού του νευρικού συστήματος
και να ξεσπάει απρόσμενα μέσω ποικίλων
εκφράσεων βίας.
Συν τοις άλλοις, εκεί που ήταν έτοιμος
να πανηγυρίσει ο σύγχρονος Αδάμ για την
αθανασία του, λόγω παράτασης του ορίου ζωής
που του χάρισε η επιστήμη του, εκεί που οι
απόμαχοι της βιοτικής πάλης ετοιμάζονταν να
κρεμάσουν τα όπλα της ζωής, για να χαρούν
την περίοδο ειρήνης, ξάφνου κατέφθασε ένας
νέος κατακτητής προ των πυλών. Εν μια νυκτί,
ένας κοροϊδοϊός, περιγελώντας όλους μας
ανέτρεψε την αίσθηση της επιτυχίας μας και
της επίπλαστης ευτυχίας μας, ξανατονίζοντάς
μας ότι «γῆ εἶ καί εἰς γῆν ἀπελεύση» (Γεν.
3,19). Έτσι απροσδόκητα ο ειδωλολατρικός
πολιτισμός μας έχασε την πρότερη στεγανότητά

Αναζητώντας τον άνθρωπο…
του ως προς το αόρατο, γιατί ο αόρατος ιός
γκρέμισε αυτοστιγμεί, ένα τείχος διαφορετικού
«αίσχους». Αυτό του διαχωρισμού του
πνεύματος από την ύλη. Τώρα πλέον η ύλη
παρακαλάει απεγνωσμένα για υγεία. Το
διαβρωμένο σώμα από μία ύπουλη ασθένεια
έρχεται από μόνο του να γκρεμίσει τους
υπεροπτικούς πύργους της νέας Βαβυλώνος
και μέσα στην καταστροφή, μέσα στο σατανικό
πανικό, η αυτοκτονία προβάλλει σαν ένας
πειρασμός. Απ’ αυτούς τους πειρασμούς που ο
ίδιος ο Διάβολος προέταξε στον ίδιο το Χριστό.
Αλλά εκείνος τότε νήστευε και προσευχόταν
σαράντα μέρες, γενόμενος ο ίδιος ένας άγιος
πειρασμός για ψυχές φιλόδοξες στην αγιότητα.
Εμείς όμως εμμανώς, κόντρα σε καθετί ιερό
και όσιο, «νηστεύουμε» με τον τρόπο μας,
όπως ο ίδιος ο Σατανάς. Συμμετέχοντες στην
«άσκηση» της ψυχανάλυσης των ηρεμιστικών,
των ναρκωτικών, οδηγούμαστε στην υπνοβασία
της ευτυχίας. Όμως όλα τα πρότερα αποτελούν
ένα προσωπείο της αγωνίας. Αλλά τα ποικίλα
προσωπεία στις μέρες μας, είναι της μόδας.
Στόχο έχουν κατά κύριο λόγο να κρύβουν την
αλήθεια μέσω της μουτσούνας του ψεύδους.
Στόχο έχουν να ωραιοποιούν την ανθρώπινη
ασχήμια μέσα στην ξενιτιά εις χώραν μακράν
του Θεού. Το αποτέλεσμα όμως παραμένει
ένα· «ἔγνωσαν ὅτι γυμνοί ἦσαν» (Γεν. 3,7).
Ο άνθρωπος παραμένει γυμνός και κρυώνει,
γιατί περιφρόνησε τη σκέπη του Θεού. Το
αίσθημα φυγής του τον έριξε μέσα στον ωκεανό
του κόσμου. Εκεί μέσα όμως καπετάνιος είναι
ο «καίσαρας». Αφού ο αχάριστος άνθρωπος
δεν ήθελε να αποδώσει στο Θεό αυτά που
δικαιούνταν, ας αποδίδει τώρα ολοκληρωτικά
τα πάντα στον καίσαρα. Και δυστυχώς είναι
άπληστος ο εν λόγω. Δε θέλει μόνο τα λεφτά μας,
αλλά θέλει και την υγειά μας. Προπάντων όμως
την ψυχή μας. Με σχέδιο ο πρότερος πονηρά
ξεκίνησε πριν χρόνια, διακηρύσσοντας ότι «το
κράτος είμαι εγώ». Σιγά-σιγά όμως προχώρησε
διεισδύοντας επικίνδυνα στα αφύλακτα σύνορα
των ψυχικών μας εκτάσεων και μας κατέλαβε
πλήρως διακηρύσσοντας πλέον τη θεοποίησή
του. Τώρα πια φανερά διαλαλεί· «Ο Θεός, είμαι
εγώ». Όλοι οι σκλάβοι από κάτω δοξάστε με
και υποταχθείτε στη βούλησή μου. Όποια και
αν είναι αυτή. Ένας τέτοιος σχιζοφρενής Θεός
ήταν και ο Νέρωνας. Πόσους τέτοιους αλήθεια
παρανοϊκούς υποθάλπει το ένοχο σύστημά μας;
Πού κατήντησε ο άνθρωπος; Ο άνθρωπος
αυτός ο ξέχωρος δημιουργός και δοτήρ των
συγχρόνων αξιών; Γιατί αλήθεια είναι, ό,τι
αυτός θα ανακηρύξει σαν αλήθεια. Νόημα της
ζωής είναι αυτό που θα προτάξει ο ίδιος σαν
νόημα. Καλό ή κακό επίσης είναι εκείνο που
νομίζει ο ίδιος ο άνθρωπος. Άνθρωπος αυτός
ο εξελιγμένος Θεός.
Άραγε ποια δόξα τον περιμένει;
Η θεϊκή του ιδιότητα, έλκει μυστηριωδώς
όλες τις άψυχες ψυχές, μέσω της επιστήμης
του, της τεχνικής του, της φιλοσοφίας του, της
πολιτικής του, της τέχνης του, της μόδας του.
Ένας θεός «πυρομανής», θεός του πολέμου.
Ένας θεός ανθρωποφάγος. Ένας θεός που
έχει ξεπεράσει ηγετικά όλους τους πρότερους
θεούς που ενεπνεύσθη μέχρι σήμερα και
εκπληρούσαν τους αμαρτωλούς πόθους του και
εξέφραζαν τα ζωικά πάθη του. Αλλά φτάνουν
και αυτά. Ξεπεράστηκαν πια. Τώρα πήρε την
απόφαση ο ίδιος ο άνθρωπος και χρίσθηκε από
μόνος του Θεός. Ένας Θεός όμως, που μοιάζει με
ποντικό κλεισμένο στην φάκα, του σύμπαντος.

Αλλά η προσποίηση, η υποκρισία, το θέατρο,
είναι στοιχεία του ηθοποιού ανθρώπου που
θέλει να περάσει ένα σύνθημα. Αυτό της
θεοποίησής του. Μάλλον της κενότητάς του
και του συνεχόμενου ξεπεσμού του. Του
ξεπεσμού του που στις μέρες μας τον έκανε
ένα φτηνό καραγκιόζη. Έτσι λοιπόν ο φίλος
της ύλης, λόγω ανικανότητος, δεν κατόρθωσε
να τη μεταμορφώσει. Ενώ πολεμάει αιώνες
τώρα πλάι–πλάι, συντροφικά, δεν μπόρεσε
να την προσεταιρισθεί ανθρωποποιώντας
την. Αντιθέτως εκείνη θεοποιήθηκε από τον
άνθρωπο. Αφού η ύλη σαν χταπόδι έσφιξε
ισχυρά μέσα της τον τελευταίο, τον αιχμαλώτισε
δεινά και τον μετέτρεψε σε μία ξέχωρη ύλη. Να
ένας θεός, δούλος του πολιτισμού που έκτισε ο
ίδιος. Να ένας θεός που έχει καταστεί δούλος
των γύρω πραγμάτων του. Να ένας θεός που
προσκυνάει τα είδωλα που δημιούργησε και τα
οποία δεν μπορεί επ’ ουδενί να αποχωρισθεί.
Κινητά, υπολογιστές, πλοηγήσεις σκέψεων,
φαντασίας, πόθων, ονείρων μέσα στο λαβύρινθο
του διαδικτύου και έπεται η άψυχη επικοινωνία
με τους συνανθρώπους του, μέσω μηνυμάτων.
Εμπόλεμη κατάσταση θυμίζουν τα πρότερα
μέσα στην οποία απαγορεύεται η επικοινωνία
διά ζώσης, μήπως και ο εχθρός αντιληφθεί
τα σχέδιά μας. Τώρα όμως έφτασε και η
σιγή ασυρμάτου, όπως λέμε στη στρατιωτική
ορολογία. Παντού βουβά στόματα, βουβές
υπάρξεις, βουβές συνειδήσεις, νεκρές
ψυχές, άψυχα ρομπότ που αναμένουν τον
προγραμματισμό τους παθητικά από το μέγα
προγραμματιστή Διάβολο.
Στο ίδιο τραπέζι κάθονται οι φίλοι
και συνομιλούν μέσω κινητού. Ω της
μυστικοπαθείας! Το βιβλίο έπαυσε να διαβάζεται
ολοτελώς, καθότι το μάνα καταφθάνει
έτοιμο προς βρώσιν μέσω του κέτερινγκ της
υπολογιστικής διαφώτισης. Ω της αμορφωσιάς!
Αν αναθέσεις σε ένα σύγχρονο νέο να βρει ένα
όνομα σε τηλεφωνικό κατάλογο, θα χρειασθεί
πέντε λεπτά στην καλύτερη περίπτωση, γιατί
δε γνωρίζει να χειρίζεται το αλφάβητο. Ω του
αναλφαβητισμού! Το ίδιο συμβαίνει, αν του
αναθέσεις να κάνει μία μαθηματική πράξη με
το χαρτί και το μολύβι. Χάθηκε η οικονομία
του κόσμου. Ω της χρεοκοπίας! Ώσπου να
συνέλθουμε από το κραχ του πνεύματος, τώρα
καταφθάνει και το κραχ της ύλης. Κάπως έτσι
η όμορφη σύνθεση του Θεού διαλύεται εις «ἅ
ἐξ’, ὧν συνετέθη». Πλήρης αποσύνθεση με τη
συνοδευόμενη δυσοσμία. Γιατί όμως;
Γιατί ο πόλεμος που κήρυξε ο άνθρωπος
κατά του Θεού, ήταν πόλεμος κατ’ ουσίαν
κατά του ουρανού, της ψυχής, της αθανασίας,
της αιωνιότητος, του ζωντανού και αληθινού
Θεού. Έτσι απέμεινε μόνος του, βυθισμένος
μέσα στο σκοτάδι αυτού του πλανήτη,
ψάχνοντας όμως κι πάλι για έναν ψεύτικο
θεό, καθότι δεν άντεχε την αφόρητη μοναξιά
του. Έτσι θεοποίησε τον εαυτό του μέσω της
ιεροποίησης του απολίτιστου πολιτισμού του.
Ένας πολιτισμός που πρόσφερε πληθώρα
ειδώλων ανακαινίζοντας εκ νέου μία περίοδο
πρωτότυπης ειδωλολατρίας. Προσκυνώντας ο
θεός άνθρωπος τα δημιουργήματά του και τα
προϊόντα του πολιτισμού του, προσκυνάει κατ’
ανάγκη το χώμα και έτσι ξαφνικά «ἐμνήσθη
ὅτι χοῦς ἐσμέν». Έτσι μέσα στην ηθελημένη
εξορία του ο άνθρωπος φιλοξενεί όλα τα
είδωλα που του πρόσφερε αδάπανα η επιστήμη
του, οι ποικίλες θεωρίες του, η τεχνοκρατία
του, οι εφευρέσεις του, οι πολιτικοί του, τα
κόμματά του, η μόδα με τα πορνικά μοντέλα
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της, ακόμη και η θρησκεία η ίδια με τους
ψευδοπροφήτες της. Μέσα σε αυτήν την
πανσπερμία των ειδώλων εγκατεστάθη ο
θεός άνθρωπος και αγωνίζεται στις μέρες μας
να επιβιώσει μέσα στη θεϊκή απελπισία του.
Βασικά επιδιώκει να αυτοσυντηρηθεί. Πώς
όμως; Το διδάσκει η φύση μέσω του ύψιστου
νόμου της αναγκαιότητος. Αυτός ο νόμος
πλέον ποδηγετεί όλες τις ανθρώπινες σκέψεις,
τα αισθήματα, τους πόθους, τις πράξεις. Αφού
σύμφωνα με τον άνθρωπο δεν υπάρχει Θεός,
τότε δεν υπάρχει ούτε αμαρτία, ούτε κακό,
ούτε έγκλημα. Άρα επιτρέπονται τα πάντα και
αυτή ακόμη η ανθρωποφαγία. Ο θάνατος σου
η ζωή μου. Ο νόμος του ισχυροτέρου. Ο νόμος
της ζούγκλας.
Ζούγκλα μεγάλη και ατέλειωτη η κοινωνία
μας με βασιλιά τον «ισχυρό» νέο Αδάμ. Τον
υπεράνθρωπο.
Ας δούμε όμως τι λέει ο Χρυσόστομος
γι’ αυτόν τον άνθρωπο.
Για τον άνθρωπο κάθε εποχής.
«Όταν γαρ ίδω σε αλόγως βιούντα, πώς
σε καλέσω άνθρωπον, αλλ’ ουχί βουν;
Όταν ίδω σε αρπάζοντα, πώς σε καλέσω
άνθρωπον, αλλ’ ουχί λύκον; Όταν ίδω σε
πορνεύοντα, πώς σε καλέσω άνθρωπον;
αλλ’ ουχί χοίρον; Όταν ίδω σε δολερόν,
πώς σε καλέσω άνθρωπον, αλλ’ ουχί όφιν…
Όταν ίδω σε απειθή και ασύνετον, πώς σε
καλέσω άνθρωπον, αλλ’ ουχί λίθον; Έλαβες
ευγένειαν παρά Θεού, τι προδίδως την
αρετήν της φύσεως; Τι ποιείς;»
Αυτή είναι η θεοποιημένη κοινωνία μας:
Βόδια, λύκοι, χοίροι, φίδια κολοβά… Ένας
δυσώδης στάβλος που αναμένει με πάθος τη
γέννηση του δυσωδεστάτου Αντιχρίστου.
Τα ανωτέρω βρίσκουν πλήρη εφαρμογή
στις μέρες μας, που έχουμε καταργήσει
γκρεμίζοντάς τες όλες τις αιώνιες αξίες. Ζούμε
την πλουσιότερη ζωή, χωρίς όμως ειρήνη
και πληρότητα, χωρίς εσωτερική αρμονία,
γιατί έχουμε σκοτώσει τους πραγματικούς
και γνήσιους ήρωες του παρελθόντος και
παίζουμε την παράσταση της σύγχρονης
ζωής μας με «ήρωες» τη μάζα και προπάντων
τις μαριονέττες. Ειδικώτερα τα πολιτικά
και θρησκευτικά ανδρείκελα. Αυτά που
υπηρετούν με περηφάνια τις κοινωνίες των
Σοδόμων και της Γομόρρας. Προπάντων δε
όταν οι διακηρύξεις των ως άνω υπηρεσιών
λαμβάνουν χώρα την ημέρα των Τριών
Ιεραρχών. Αυτών που δίδαξαν τη γνήσια
ανθρωπιά μέσω της πνευματικής ανάβασης.
Ημέρα των Τριών Ιεραρχών και εμείς
παραμένουμε ανιεράρχητοι και άκρως ανίεροι–
βλάσφημοι. Αβάπτιστοι, αμύρωτοι, αντίχριστοι,
βουτηγμένοι μέσα στο τέλμα των ποικίλων
συμβιώσεων και συνυπάρξεων μέσα στο
κοινωνικό χοιροστάσιο των κιναίδων, των γκέι,
των τραβεστί, των ζιγκολό και της ποικίλης
ομοφυλοφιλίας της ανθρώπινης σκέψης.
Μας ενοχλεί κάτι; Πιο πολύ όμως και
δικαιωματικά ενοχλείται ο ίδιος ο Θεός, ο
οποίος πήρε απόφαση να κατεβεί στη γη, για να
αντικρύσει με τα μάτια του τα ανθρώπινα αίσχη.
Το επανέλαβε και στο παρελθόν τότε που
«ἔβρεξεν ἐπί Σόδομα καί Γόμορρα θεῖον καί
πῦρ παρά Κυρίου ἐξ’ οὐρανοῦ» (Γεν. 19,23).
Η αποστολή εκ Θεού του συγχρόνου
προφήτου Ιωνά, μέσω του κορονοϊού, προς
κήρυξη μετανοίας στη σύγχρονη Νινευί, δεν
απέδωσε.
Άρα απομένει η τιμωρία και «ἡ ἀρχή
ὠδίνων». (Ματ. 24,8).
Αρχ. Μ.Α.Β.
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μεγάλη η βοήθειά των στον αγώνα της παλιγγενεσίας

τότε κόσμος ότι οι Έλληνες ζούσαν υπόδουλοι
και χωρίς στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα,
αυτοί οι οποίοι τόσα πολλά υψηλά ιδεώδη και
αξίες είχαν προσφέρει στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.
Έβλεπαν οι περιηγητές που επισκέπτονταν την
υπόδουλη Ελλάδα να στενάζει κάτω από ένα
απάνθρωπο δυνάστη. Να κρέμεται πάνω από
το κεφάλι του κάθε Έλληνα η κοφτερή χατζάρα
του Tούρκου. Εύλογο ήταν να δημιουργηθεί
ένα κύμα συμπάθειας και αγάπης προς τον
σκλαβωμένο ελληνισμό. Ένα αντίδωρο σεβασμού
για την ανεκτίμητη προσφορά του ελληνικού
γένους προς την ανθρωπότητα. Το κύμα αγάπης
και θαυμασμού των ξένων προς το Ελληνικό
πνεύμα μπορεί να γεννήθηκε τα μαύρα χρόνια
της σκλαβιάς, αλλά υπάρχει ακόμη και σήμερα.
Είναι χρήσιμο που υπάρχει, όμως πρέπει και
εμείς πρώτοι να σεβαστούμε την πολύτιμη
κληρονομιά. Το θέμα μας είναι βέβαια άλλο.
Ο φιλελληνισμός και ειδικότερα στα χρόνια
προετοιμασίας και στα χρόνια της παλιγγενεσίας.
Ο φιλελληνισμός ένωσε πολλούς ανθρώπους
διαφορετικών εθνοτήτων, άνδρες και γυναίκες.
Χαρακτηριστική περίπτωση ήταν αυτή με
τους φιλέλληνες εθελοντές. Γάλλοι, Γερμανοί,
Πολωνοί, Ιταλοί, Άγγλοι, Ελβετοί, κλπ. ήρθαν
και πολέμησαν μαζί στην Ελλάδα, οι ίδιοι
αυτοί άνθρωποι είχαν βρεθεί σε αντιμαχόμενες
παρατάξεις στα πεδία μαχών της Ευρώπης.
Η θέση και ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία την περίοδο αυτή είναι σαφώς περιορισμένη
και ο φιλελληνισμός έδωσε την ευκαιρία η
γυναίκα να διεκδικήσει το ρόλο της. Στην Ευρώπη δεσπόζει η Ιερά Συμμαχία που αντιτίθεται
σθεναρά σε κάθε απελευθερωτική προσπάθεια.
Οι φιλέλληνες αψηφούν τους κινδύνους και
αγωνίζονται για το ελληνικό γένος.
Θα εστιάσω τη γραφή, στο γυναικείο
φιλελληνισμό. Υπερεθνικός υπήρξε ο γυναικείος
φιλελληνισμός όπως θα σκιαγραφήσουμε παρακάτω. Οι Ελληνίδες, όταν μάθαιναν την ύπαρξη
φιλελληνικής εστίας, απευθύνονταν εκεί, για να
ζητήσουν βοήθεια, όπως έπραξαν 31 γυναίκες το
1825 με επικεφαλής τη λαμπρή λόγια Ευανθία
Καΐρη (1799–1866). Στην έκκληση αυτή προς
τις «φίλες της Ελλάδος» στην Αμερική για να
ευχαριστήσουν για την ύπαρξη γυναικών και
ανδρών που κατανοούν τα δεινά τους και δεν
κλείνουν τα μάτια τους όπως πολλοί ευρωπαίοι.
Η γνωστή αγωνίστρια Μαντώ Μαυρογέννους
στέλνει επιστολή στο Παρίσι και απευθυνόμενη
σε φιλελληνίδες τις προτρέπει «να στραφούν
προς τις βαθύτερες αλήθειες που διέπουν την
ανθρωπότητα», και να επηρεάσουν τους άνδρες
της Γαλλίας. Μέσω του Βρετανού αξιωματικού
και Φιλέλληνα, Blaquiere, στέλνει επίσης
επιστολή στις Αγγλίδες Φιλελληνίδες και ζητά
την παρέμβασή τους για τη δημιουργία ασύλου
για τις γυναίκες και τα ορφανά παιδιά στην
Εύβοια.
Οι γυναίκες της δύσεως, οι οποίες συγκινήθηκαν και βοήθησαν με κάθε τρόπο την
ελληνική παλιγγενεσία είναι πάρα πολλές. Ο
Ιστορικός δεν τις κατέγραψε όλες. Είναι φυσικό
και λογικό, έτσι γίνεται. Περνούν στις σελίδες της
Ιστορίας οι πιο σημαντικές. Θα αναφερθούμε, σε
όσες εντοπίσαμε στα σχετικά ιστορικά κείμενα.
Πολλές γυναίκες φιλέλληνες βοήθησαν κατά
την προεπαναστατική περίοδο και εξοικείωσαν
τις κοινωνίες, στις οποίες ζούσαν με την ιδέα
της απελευθερώσεως του ελληνικού γένους από
τη μακρόχρονη βάναυση σκλαβιά. Μία κυρία

της υψηλής γαλλικής κοινωνίας, πασίγνωστη
για τη δυναμική της προσωπικότητα και τις
φιλελεύθερες ιδέες της, ήταν η Madame de
Staël (1766-1817), Γαλλίδα λογοτέχνις και
φιλελληνίδα, η οποία συνδέθηκε με το Λόρδο
Βύρωνα.
Δύο άλλες εμβληματικές φυσιογνωμίες είναι
η ελληνοκύπρια Ελισάβετ Σάντη Λουμάκη Chenier και η Ρωξάνδρα Στούρτζα. Η Λουμάκη
κατοικούσε στο Παρίσι, ήταν λογοτέχνις και στο
σπίτι της ιδρύθηκε η μυστική προεπαναστατική
οργάνωση Ελληνόγλωσσο Ξενοδοχείο με
στόχο την απελευθέρωση της Ελλάδος. Εκεί
εκπαιδεύτηκε ο Αθανάσιος Τσακάλωφ, ένας
από τους τρεις ιδρυτές της Φιλικής Εταιρείας.
Στρατολογούσε ανθρώπους και έστελνε μυστικά
όπλα στην Ελλάδα. Αντίστοιχο ρόλο με αυτόν
της Λουμάκη έπαιξε 10 χρόνια αργότερα
η Ελισάβετ Υψηλάντη, μητέρα των Αλέξανδρου και Δημητρίου Υψηλάντη. Η Ρωξάνδρα
Στούρτζα (1786-1844). Ήταν κυρία επί των
Τιμών της τσαρίνας Ελισάβετ (1779-1826).
Στη Βιέννη γνωρίσθηκε με τον Άνθιμο Γαζή
και το μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνάτιο και
αποφάσισαν να συνιδρύσουν την κεκαλυμμένα
φιλο-επαναστατική «Φιλόμουσο Εταιρεία».
Επιχείρησε δε με διάφορες πρωτοβουλίες να
κινητοποιήσει τη διεθνή κοινή γνώμη υπέρ
της ελληνικής υπόθεσης. Μετά την έκρηξη της
Ελληνικής Επανάστασης, περιέθαλπε στη Ρωσία
τους κατατρεγμένους Έλληνες που έφθαναν
στην Οδησσό. Η θαρραλέα φιλελληνίδα από τηνΒαλτική, Barbara Julie de Krüdener (1764–
1824) συνδέεται φιλικά με τον Αλέξανδρο Α΄
και τον επηρεάζει να βοηθήσει στη σύσταση
της Ιεράς συμμαχίας και όταν αντιλήφθηκε
το λάθος της, προσπαθεί επίμονα μια δημόσια
δήλωση του Αλεξάνδρου υπέρ των Ελλήνων,
πράγμα που την οδήγησε στην εξορία της. Η
σύζυγος του Αλεξάνδρου, τσαρίνα Ελισάβετ, δεν
αποτέλεσε τη μόνη περίπτωση μέλους βασιλικής
οικογενείας που δραστηριοποιήθηκε υπέρ των
Ελλήνων. Η Caroline von BraunschweigWolfenbüttel (1768 – 1821), σύζυγος
του βασιλέα Γεωργίου Δ΄ του Ηνωμένου
Βασιλείου, υπήρξε φιλελληνίδα και στήριζε
ένθερμα τη Φιλόμουσο Εταιρεία και τους
σκοπούς της. Εντυπωσιακή είναι ακόμη η
δράση της πριγκίπισσας Sophia Albertina
της Σουηδίας (1753 – 1829), αδελφής του
Σουηδού βασιλέα. Με την έναρξη της Ελληνικής
Επαναστάσεως ίδρυσε γυναικείο φιλελληνικό
κομιτάτο, μετατρέποντας τα ανάκτορα σε κέντρο
του φιλελληνισμού. Ακόμη και η πριγκίπισσα της
Ορλεάνης Louise Marie Thérèse Charlotte
Isabelle d’Orléans (1812-1850) και όλος ο
βασιλικός οίκος, είχαν ταχθεί υπέρ των Ελλήνων.
Οι κυρίες της αριστοκρατίας στην Ευρώπη
βοήθησαν ποικιλοτρόπως την ελληνική
υπόθεση. Γαλουχημένες με την κλασική παιδεία,
είδαν τους σύγχρονους Έλληνες, ως άξιους
απογόνους του Λεωνίδα και του Μιλτιάδη.
Στο σαλόνι της Δανής καλλιτέχνιδος Karen
Margrethe «Kamma» Rahbek (1775-1829)
τα λογοτεχνικά ενδιαφέροντα της Δανικής
κοινωνίας διασταυρώθηκαν με συζητήσεις για
το φιλελληνισμό.
Το ίδιο παράδειγμα ακολούθησαν πολλές
ευγενείς και καλλιεργημένες κυρίες που δέσποζαν
στην κοσμική ζωή των πρωτευουσών της
Ευρώπης. Μετέτρεψαν τα σαλόνια τους σε χώρο
συνάντησης φιλελλήνων και πρωτοστατούσαν
σε διάφορες φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

Έτσι, η Anna Eynard – Lullin (1793-1868),
Ελβετή ζωγράφος και φιλάνθρωπος, αναδείχθηκε θερμή φιλελληνίδα. Στη Γενεύη ίδρυσε
φιλελληνικό κομιτάτο γυναικών.
Οι Φιλελληνίδες αναζητούσαν κάποια πρότυπα
Ελληνίδας ηρωίδας στη Ελληνική Επανάσταση,
και τα βρήκαν κυρίως στο πρόσωπο δύο
εμβληματικών Ελληνίδων. Η πρώτη ήταν η
δυναμική και μαχητική αγωνίστρια Λασκαρίνα
Μπουμπουλίνα (1771-1825). Ήταν μία εύπορη
γυναίκα που είχε γνωρίσει πολλές δυσκολίες. Η
δεύτερη ήταν η Μαντώ Μαυρογένους (17961840), την οποία χαρακτήριζε η παιδεία
Ο φιλελληνισμός καθίσταται πλέον κυρίαρχη
«τάση» στην Ευρώπη και οι φιλελληνίδες
διοργανώνουν ομιλίες, εράνους και αποστολές
ιματισμού στην Ελλάδα. H ιδιαίτερα δραστήρια
Γαλλίδα Φιλελληνίδα Madame Delcombre,
ήταν επικεφαλής του φιλελληνικού κομιτάτου στο Παρίσι. Μία άλλη, διάσημη κυρία της Ευρωπαϊκής αριστοκρατίας, είναι
η Madame de Récamier (1777 – 1849).
Επίσης μέλος του φιλελληνικού κομιτάτου στο
Παρίσι. Η Récamier συγκέντρωσε και εξέδωσε
τις μακροσκελείς επιστολές, στις οποίες ο Voutier
περιγράφει τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων,
ιστορικούς τόπους και σκηνές από μάχες, υπό τον
τίτλο «Γράμματα για την Ελλάδα». Η Récamier
υπήρξε μία δραστήρια προσωπικότητα, σε ό,τι
αφορά στο φιλελληνικό κίνημα. Η αγάπη της
για την Ελλάδα και τους Έλληνες πυροδοτήθηκε
από τη σχέση της με το ρομαντικό συγγραφέα,
πολιτικό και φιλέλληνα François-René de
Chateaubriand (1768-1848). Η Recamier
στήριξε την Ελληνική Επανάσταση με μεγάλες
χρηματικές προσφορές από δικούς της πόρους,
καθώς και από έσοδα εράνων.
Στη Γαλλία, ο φιλελληνισμός και η
«ελληνομανία» φθάνει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να
επηρεάζει τη μόδα: εμπνευσμένες από την ηρωική
Μπουμπουλίνα είναι οι «Robes de dame a la
Bobeline». Η δημόσια εκδήλωση φιλελληνικών
αισθημάτων ήταν, σε έναν βαθμό, τεκμήριο του
επιπέδου της καλλιέργειας ή της ευαισθησίας
μίας γυναίκας ή ενός άνδρα της εποχής. Μία
τέτοια φωτεινή περίπτωση είναι η Πολωνή
πατριώτισσα Emilia Sczaniecka (18041896), που έδρασε στην πόλη Poznan. Υπήρξε
η « Μπουμπουλίνα της Πολωνίας». Η εξαγορά
Ελλήνων από σκλαβοπάζαρα, και οι υιοθεσίες ορφανών παιδιών από την Ελλάδα, ήταν
άλλα δύο δύσκολα πεδία δράσης, για τα οποία
ενδιαφέρθηκαν οι φιλελληνίδες.
Η πλέον γνωστή περίπτωση φιλελληνίδας
λογοτέχνιδος δεν είναι άλλη παρά η
λαμπρή Mary Shelley (1797-1851) από
την Αγγλία, σύντροφος του Percy. Η Shelley
επέδρασε καθοριστικά στη διαμόρφωση του
φιλελληνισμού του στενού της φίλου, Λόρδου
Βύρωνα (1788-1824).
Η ελληνική περίπτωση έδωσε έμπνευση σε
πολλές γυναίκες δημιουργούς για τα έργα τους και
τη δράση τους. Η Αγγλίδα ιστορικός, συγγραφέας
και ποιήτρια, Agnes Strickland (1796 –1874),
έγραψε το ποίημα «Δημήτριος», εμπνευσμένη
από την αγάπη της προς τους Έλληνες. Από
τη Γαλλία, η ποιήτρια Amable Tastu (1798–
1885) έγραψε ένα ποίημα για τα Ψαρρά,
ενώ η ποιήτρια Delphine Gay ή de
Girardin (1804-1855) προσέφερε
χρηματικά ποσά σε φιλελληνικούς εράνους.
Στην Γερμανία, από τις πρώτες γυναίκες

που τοποθετήθηκαν ανοικτά υπέρ των
Ελλήνων ήταν η συγγραφέας Amalia von
Imhoﬀ-Helvig (1776-1831). Έγραψε
και δημοσίευσε φιλελληνικά ποιήματα
ήδη από την αρχή της Επανάστασης. Η
συγγραφέας Friederike Brun (1765-1835)
δημοσίευσε φιλελληνικά ποιήματα ήδη το 1821.
Η « Γε ρ μ α ν ί δ α Σ α π φ ώ » , L o u i s e
Brachmann (1777-1822), έγραψε και
δημοσίευσε φιλελληνικά ποιήματα υπό τον
τίτλο «Griechenland».
Το 1824, η βαρόνη Julie Charlotte
Dorothea Therese von Richthofen (17851840), έγραψε το φιλελληνικό έργο «Helas und
Helianor» (Ο Έλας και ο Ελιανώρ). Στο έργο
«Graf Branzka» (Ο βαρόνος Μπράντσκα) που
συνέγραψε η Wilhelmine von Alben το 1829,
γίνονται αναφορές στον Αλέξανδρο Υψηλάντη
και την εξέγερση στην Ελλάδα. Η Γερμανίδα
συνθέτις, συγγραφέας και παιδαγωγός Johanna
Κinkel (1810 - 1858), που συμμετείχε στην
επανάσταση του 1848 στη χώρα της, συνέθεσε
το φιλελληνικό έργο «Hymne auf den Tod des
Marco Botzaris» (Άσμα για τον θάνατο του Μάρκου Μπότσαρη, 1843).
Τα πρώτα χρόνια ζωής του νέου ελληνικού
κράτους, οι φιλέλληνες άνδρες και γυναίκες
επιχείρησαν να στηρίξουν τις προσπάθειες
δημιουργίας ορισμένων απαραιτήτων δομών
για τη λειτουργία του. Αν και συχνά δίδεται
έμφαση στο φαινόμενο του φιλελληνισμού, όπως
εκδηλώθηκε κατά τη δεκαετία του 1820, αξίζει να
επισημανθεί ακόμη μία φορά, ότι η συμβολή του
υπήρξε διαχρονική. Εκδηλώσεις φιλελληνισμού
διατρέχουν ολόκληρο τον 19ο και 20ο αιώνα,
καθορίζοντας τις ιστορικές εξελίξεις. Όπως
διαπιστώνεται από την παραπάνω, σύντομη
αναδρομή, η παρουσία των γυναικών στο
φιλελληνικό κίνημα δεν είναι απλά συνοδευτική,
αλλά ουσιαστικότατη.
Οι παραπάνω γενναίες γυναίκες και φιλελληνίδες προσέφεραν σπουδαίο έργο για
την πατρίδα μας. Ήλθαν σε αντιπαράθεση με
πρόσωπα που διέθεταν πολιτική ισχύ και αποδείχθηκαν ισάξιες συνοδοιπόροι των αρρένων
φιλελλήνων. Άσκησαν σημαντική επιρροή σε
άνδρες και γυναίκες, επηρεάζοντας το ρου της
Ιστορίας και των πολιτικών εξελίξεων, σε μία
εποχή που οι γυναίκες στο δυτικό κόσμο δεν
είχαν κατακτήσει ούτε το δικαίωμα ψήφου, ούτε
καν ισότιμη συμμετοχή στην κοινωνία με τους
άνδρες. Συνδέθηκαν με γυναίκες από άλλες
χώρες και ενθάρρυναν, ηθικά και υλικά, τις
αγωνιστικές προσπάθειες των Ελλήνων και των
Ελληνίδων. Με τις σκέψεις και τις δράσεις τους
προσέφεραν ανακούφιση, φροντίδα και ελπίδα
στους Έλληνες. Μερίμνησαν για την εκπαίδευση
και τη φροντίδα των κορασίδων στην Ελλάδα,
και μέσω υιοθεσιών προσέφεραν μία δεύτερη
ζωή σε πολλά Ελληνόπουλα, που ο πόλεμος τους
στέρησε τους γονείς και το μέλλον τους.
Μυργιώτης Παναγιώτης
Μαθηματικός
Πηγές – Βιβλιογραφία
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Το εν τω κόσμω είναι του ανθρώπου διαλέγεται πάντα με το έτερο. Σ’ αυτόν τον διάλογο
στοιχειώνεται, συγκροτείται και εκπτύσσεται ή
εκφυλλίζεται και τελικά διαλύεται η σχέση του
υποκειμένου προς την πραγματικότητα. Η αποδοχή ή η απόρριψη του ετέρου, του συ, από το
εγώ, μερική ή γενικευμένη, και η διάρρηξη της
σχέσης δεν είναι πάντοτε μονομερής επιλογή.
Στη σύγκρουση που προηγείται, είναι το εγώ που
καραδοκεί να αρπάξει τα εαυτού και να ιδιοποιηθεί τα αλλότρια. Όταν το εγώ αναγνωρίζει την
ανάγκη του συ να διεκδικεί τον αυτοδίκαιο ζωτικό
του χώρο, η σχέση καλλιεργείται και προοδεύει.
Όταν όμως αμφισβητεί την δυνατότητα αυτή, τότε
η σύγκρουση είναι πιθανή. Ένα κτητικό εγώ είναι
πρόδηλο ότι δυνητικά θα προκαλέσει ρήξεις. Στις
περισσότερες περιπτώσεις οι ρήξεις διευθετούνται στα όρια προσωπικών εξηγήσεων. Σε άλλες
περιπτώσεις οι συγκρούσεις είναι σφοδρές και
καταλήγουν σε ολοκληρωτική καταστροφή των
σχέσεων. Σε κάποιες, ίσως λίγες, περιπτώσεις, η
διαχείριση των γεγονότων είναι τόσο ηθελημένα
εγκληματική και η περιπλοκή και οι απώλειες
τόσο επώδυνες, που το αναδυόμενο άγος στιγματίζει έντονα αυτούς που διαπράττουν την αδικία.
Εγείρεται τότε ύβρις κατά του θείου, που εποπτεύει
την τάξη και την αρμονία του κόσμου, που αυτοδίκαια επισύρει την νέμεσι. Πολλές φορές είναι η
αδόκητη φορά των πραγμάτων που δημιουργεί
το άγος, χωρίς την ηθελημένη υπέρβαση των
φυσικών ή ανθρώπινων νόμων, ωστόσο και τότε
μια ελλειπτική συμπεριφορά μπορεί να επιτρέψει
τραγικές εξελίξεις , που επισύρουν την μήνι κατά
των υβριστών.
Η τραγωδία είναι η κατεξοχήν ελληνική λέξη,
που περιγράφει την έκπτωση στην καταστροφή.
Το είδος της τέχνης, που καλλιεργήθηκε με το
όνομα αυτό, άνθισε στην Ελλάδα. Ο Νίτσε στην
αυτοκριτική του στο βιβλίο «Η γέννηση της Τραγωδίας – ή Ελληνισμός και Πεσιμισμός» διερωτάται: «Οι Έλληνες και η μουσική της τραγωδίας;
Οι Έλληνες και η καλλιτεχνική μορφή του πεσιμισμού; Η τελειότερη, η ωραιότερη, η πιο ζηλευτή
ως τα σήμερα ανθρώπινη φυλή, αυτή που μας
δίνει την πιο συναρπαστική εικόνα της ζωής, οι
Έλληνες – πώς αυτό; Απ’ όλους τους λαούς, αυτοί
είχαν ανάγκη την τραγωδία; Και μάλιστα - την τέχνη;». Κατά τον Νίτσε είναι η μυστηριακή σύζευξη
του απολλώνιου και του διονυσιακού πνεύματος,
του ονείρου και της έκστασης, που γεννάει την
Αττική τραγωδία σαν τέχνη. Αυτή η μεταμορφωτική τέχνη πήρε τα θέματά της από τους τραγικούς
μύθους και την ιστορία του ελληνισμού. Η καθαρότητα των συμβόλων στις τραγωδίες, ωστόσο,
δεν είναι αρκετή για να αποκαλυφθεί η αλήθεια,
γιατί ενώ φαίνεται να γίνεται αυτό, ταυτόχρονα
κρύβεται η μυστηριώδης αρχετυπική εικόνα.
Όπως στο δράμα, η καταδυνάστευση του ήρωα
προσομοιάζει στην ιστορική καταδυνάστευση
του λαού. Η «πραγματικότητα» των φαινομένων
αποκαλύπτει, ότι το κεντρικό πρόσωπο είναι ο
ίδιος ο λαός που ζεί στην ελληνική γή. Δεν θα
μπορούσε να είναι διαφορετικά, αφού και ο Νίτσε
κάποια στιγμή αναρωτιέται: «πόσο θα πρέπει να
έχει υποφέρει αυτός ο λαός για να μπορέσει να
γίνει τόσο όμορφος!». Σήμερα ακόμη μια φορά
ο ελληνισμός βιώνει τις συγκλονιστικές στιγμές
μιας πραγματικής τραγωδίας. Μόνο που τώρα,
όπως βέβαια και άλλοτε επί του πραγματικού, η
αυλαία δεν θα πέσει με τον από μηχανής θεό να
περαίνει «δι’ ελέου και φόβου» την κάθαρση των
παθημάτων του.
Στις Ικέτιδες (τριλογία) του Αισχύλου αναδεικνύεται, ως αναφαίρετο δικαίωμα του ανθρώπου, η ελευθερία επιλογής του. Η τριλογία αυτή
με σημαντικές πολιτικές προεκτάσεις, όπου η
έννοια του ασύλου, η ελπίδα και το όνειρο των
ανθρώπων, που διώκονται, η αντιμετώπιση του
διαφορετικού σε ξένο και ανοίκειο περιβάλλον, η
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θέση της γυναίκας στην κοινωνία εξεικονίζουν στικά της φύσεως ιδιώματα, κατ΄ αρχήν θετικά,
που διαστρέφονται ωστόσο από το ανθρώπινο
την σημερινή πραγματικότητα. (Η πρόσφατη
διδασκαλία της τραγωδίας αυτής σχολιάστηκε, αυτεξούσιο. Η αλλοίωση των φυσικών αυτών
όσον αφορά τις πολιτικές της προεκτάσεις, με ιδιωμάτων φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί αδόκαίριες επισημάνσεις από τον Ρούντα Ν. Γεώργιο, κητα κατά τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακος καθώς
στο άρθρο με τίτλο «Μαθήματα θεοσέβειας και εξασκείται η αρετή. (Κλίμαξ ΚΣΤ, λζ’), «Όπως όταν
δημοκρατίας προς τις αποτυχημένες κυβερνή- κατά την άντληση νερού από την πηγή συμβαίνει
σεις της χώρας μας από τον Αισχύλο», Ενωμένη κατά λάθος να αντλούμε μαζί, και τον λεγόμενο
βάτραχο, έτσι και επιτελούντες
Ρωμιοσύνη).
του ςτέφανου
τις αρετές, πολλές φορές αφανώς
Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ,
συμπλέκονται μαζί και κακίες. Π.χ.
ότι στη μυθολογία οι Ικέτιδες-Δαςπανομήτσιου*
μαζί με τη φιλοξενία συμπλέκεται
ναΐδες μετά τον θάνατό τους, που
και η γαστριμαργία, με την αγάπη
μάλλον υπήρξε βίαιος, μπήκαν
στον μακρινό κόσμο των σκιών, στο βασίλειο του η πορνεία, με τη διάκριση η σκληρότητα, με τη
Άδη, σαν παράδειγμα των αιώνια ανικανοποίη- φρόνηση η πονηρία, με την πραότητα η ύπουλη
των – εκείνων που δεν φθάνουν ποτέ σε ένα σκο- συμπεριφορά και η νωθρότητα και η οκνηρία και
πό, σε ένα τέλος. Μεταφέρουν στον κάτω κόσμο η αντιλογία και η ιδιορρυθμία….»3. Μήπως λοιπόν
ακατάπαυστα νερό σε σπασμένους πίθους, ή το και οι περί την εξουσία σήμερα, υπερβάλλοντες
αδειάζουν σ’ ένα απύθμενο δοχείο. (Κ. Κερένυϊ, Η εαυτούς κατά την εξάσκηση του «θεάρεστου έρΜυθολογία των Ελλήνων, Εκδόσεις Εστία, 1974, γου» τους, διέπραξαν εξεχόντως άδικες πράξεις,
σελ. 296). Μήπως θυμίζουν την τραγωδία ενός χωρίς να το συνειδητοποιούν; Δεν είναι ακόμη ο
έθνους, που η ανεπάρκεια και ο αμοραλισμός καιρός, δεν υπάρχει πλέον ο καιρός ή τώρα είναι
του πολιτικού κόσμου, τόσα χρόνια μετά την ο καιρός προς μετάνοια;4
Και ο Αριστοτέλης θεωρεί (Ηθικα Νικομάχεια,
επανάσταση, δεν του επέτρεψαν να ορθοποδήσει;
Η τραγωδία, ως τέχνη, διαπραγματεύεται πά- Β, ΙΙ, 1105b, 20-35 και 1106a, 4-13) πως «αυτά
ντοτε μία πιθανή ύβρι. Η ύβρις συντελείται από που συμβαίνουν στη ψυχή είναι τρία: τα πάθη, οι
άτομα ή ομάδες και είναι μια βίαιη, υπερφίαλη δυνάμεις και οι έξεις. Από αυτά κάποιο πρέπει να
και αλαζονική συμπεριφορά, όπου ο άνθρωπος είναι η αρετή . Ονομάζω δε πάθη την επιθυμία,
υπερβαίνοντας τα μέτρα παραβιάζει την ηθική την οργή, τον φόβο, το θάρρος, τον φθόνο, την
τάξη, δηλαδή ανθρώπινους, αλλά και θείους χαρά, τη φιλία, το μίσος, τον πόθο, τον ζήλο, τον
νόμους. Το άγος είναι το μίασμα, η θανάσιμη έλεο, και γενικά όλα που ακολουθούνται από ευαμαρτία, το ανοσιούργημα, η βεβήλωση, η ιερο- χαρίστηση ή λύπη… Έξεις δε όλα εκείνα που αφοσυλία, που διαπράττουν όχι μόνο άτομα, αλλά ρούν τα πάθη προς την κατεύθυνση του κακού
ακόμη ομάδες ή κράτη εξ αιτίας της υβριστικής ή του καλού, όπως στην περίπτωση της οργής,
συμπεριφοράς τους. Στην αρχαία Ελλάδα η Ύβρις εάν οργιζόμαστε σφοδρά ή εκρηκτικά, τότε αυτό
προσωποποιείται και ακολουθείται κατά κανόνα είναι κακό, εάν δε μέτρια, καλό…. Τα πάθη βέβαια
από την Άτι, την Νέμεσι και την Τίσι. Ο Θέογνις δεν είναι ούτε οι αρετές ούτε οι κακίες, γιατί δεν
θεωρεί, ότι η Ύβρις είναι θυγατέρα του Κόρου (του ονομαζόμαστε σύμφωνα με τα πάθη σπουδαίοι
Κορεσμού), ενώ ο Πίνδαρος αντίθετα μητέρα του. ή φαύλοι, αλλά μόνο σύμφωνα με τις αρετές και
Η έλλειψη αιδούς οδηγεί στην ύβρι. Ενέχει γι’ αυτό τις κακίες… Επί πλέον λέμε ότι κινούμαστε προς
αυθάδεια, αναίδεια, θρασύτητα, σκληρότητα και τα πάθη, αλλά προς τις αρετές και τις κακίες δεν
αναλγησία. Ωστόσο, η βίαιη, αυθάδης και αλαζο- κινούμαστε, αλλά κατά κάποιο τρόπο διακείμενική συμπεριφορά, οδηγεί τελικά στην πτώση και θα. Για τον λόγο αυτό δεν είναι δυνάμεις. Ούτε
την καταστροφή των «Υβριστών», δηλαδή αυτών βέβαια λεγόμαστε αγαθοί επειδή απλά μπορεί να
που αδικούν. Οι Υβριστές μετέρχονται πράξεις πάσχουμε, ούτε βέβαια κακοί, ούτε επαινούμαστε,
ανόσιες και προσβλητικές. Αυτό προκαλεί την ούτε κατακρινόμαστε γι’ αυτό. Ακόμη είμαστε
επέμβαση των θεών (κυρίως του Δία), που στέλ- ισχυροί από τη φύση μας, ενώ αγαθοί ή κακοί
νουν στον Υβριστή την Άτι, δηλαδή τη θόλωση και δεν γινόμαστε εξ αρχής… Εάν λοιπόν οι αρετές
τύφλωση του νου. Η Άτις προκαλεί νέες πράξεις δεν είναι ούτε πάθη, ούτε δυνάμεις, υπολείπεται
βίας, που επισύρουν την επέμβαση της θείας αυτές να είναι οι έξεις. Αυτό λοιπόν που είναι κατά
Δίκης – Νεμέσης (οργή και εκδίκηση των θεών), το γένος η αρετή, έχει ειπωθεί»5.
Ώστε ενώ τα πάθη υπάρχουν στον άνθρωπο φύη οποία οδηγεί τον Υβριστή στην τιμωρία και την
σει, η έξη, που αφορά στο πάθος θα χαρακτηρισθεί
καταστροφή (Τίσις).1
Ο Ευριπίδης στις Τρωάδες αναδεικνύει την ως κακία ή αρετή ανάλογα με την δυνατότητα της
ὕβριν των Ελλήνων, οι οποίοι μετά τη πτώση της διαχείρισής του. Είναι φανερό λοιπόν ότι η καθ’
Τροίας επιδίδονται σε ένα όργιο ωμοτήτων (δολο- έξιν απερισκεψία στη λήψη αποφάσεων, και το
φονίες, βιασμούς στο θυσιαστήριο, κατακρήμνιση πλειστάκις εξαμαρτείν επί το αυτό, δεν μπορεί να
είναι ίδιο του «καλού κ΄ αγαθού» πολιτικού άνδρα,
παιδιών από τα τείχη, κλπ).1
Στην Ιλιάδα θεωρείται ύβρις η αρπαγή της και είναι αυτό τα αχαλιναγώγητο και αλαζονικό
Βρισηίδας από τον Αγαμέμνονα. Ο Αχιλέας χα- πάθος-εμμονή περί το εξουσιαστικό αλάθητο,
ρακτηρίζει τον Αγαμέμνονα «κερδοσκόπο» και που, επιχειρώντας την περιστολή ή ακόμη την
κατάργηση της ελευθερίας του προσώπου, δια«αναιδή»1.
Στην Οδύσσεια, Υβριστές χαρακτηρίζονται, στρέφει και ακυρώνει τελικά το κυβερνητικό έργο.
εκτός από τον Πολύφημο, οι μνηστήρες, επειδή (Ηθικα Νικομάχεια, Β, ΙΙ, 1106a, 15-17, 21-35) .
ρημάζουν την περιουσία του εξαφανισμένου «Πρέπει να λεχθεί λοιπόν, ότι κάθε αρετή, όποιου
Οδυσσέα και του αδύναμου να αντιδράσει γιου πράγματος και να είναι, αποτελεί γι’ αυτό καλό, και
το έργο που επιτελεί προσφέρει σε αυτό καλό... Άν
του.1
ΙΚΕΤΙΔΕΣ, Πίνακας του Τζον Γουίλιαμ Γουό- λοιπόν αυτό ισχύει για όλα , και η έξις μπορεί να
είναι η αρετή του ανθρώπου, εξ αιτίας της γίνεται
τερχαουζ
Στην αρχαία τραγωδία το ανθρώπινο πάθος ο άνθρωπος αγαθός και εξ αιτίας της το έργο που
είναι η αιτία λογικής απόκλισης ή διαστροφής, επιτελεί μπορεί να προσφέρει καλό»6. Και πολύ
που εισάγει στο χώρο του παραλόγου. Ο άνθρω- περισσότερο δεν δικαιολογείται η εμπαθής στα
πος στη πραγματικότητα, καταφάσκει στα πάθη, όρια του μίσους προσπάθεια εξόντωσης πολιτών
αφού και κατά τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακας (επιβολή προστίμων και αναστολές εργασίας), οι
(Κλίμαξ ΚΣΤ, μα΄), «η κακία , ή το κακό πάθος δεν οποίοι έτσι κι΄ αλλιώς καταδυναστεύονται από
προέκυψε με φυσικό τρόπο στη φύση. Δεν είναι παράλογες και ανεδαφικές πολιτικές. Εκτός και αν
βέβαια ο Θεός κτίστης κακών παθών, οι φυσικές το μίσος αυτό κατά την διδασκαλία του Κλίμακος
αρετές που έχουν δημιουργηθεί από αυτόν μέσα είναι εκείνο το αναμάρτητο πάθος, το απαλλαγμέμας είναι πολλές»2. Ώστε τα πάθη είναι ουσια- νο από την διαστροφή της ροπής προς αμαρτία,
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παιδευτικό και αναμορφωτικό, όπερ και απαθές
μίσος καλείται, και το οποίο θα πρέπει να ορισθεί
εκ νέου για την περίπτωση ως τέτοιο. Μήπως
όμως και η ασύγγνωστη εκστρατεία διαβολής και
κατασυκοφάντησης ενός μέρους των πολιτών με
ανοίκειες μεθοδεύσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα
την βαθιά διαίρεση και διάρρηξη του κοινωνικού
ιστού, και υπήρξαν ανέκαθεν ο κακός δαίμονας
και η δυστυχία του έθνους, δεν αποκαλύπτει
διαταραγμένες προσωπικότητες, που ελαύνονται
από ολέθρια πάθη;
Η κατανόηση της ελευθερίας τού άλλου προϋποθέτει την ελευθερία του προσωπικού ήθους. Η
τελευταία όμως απαιτεί την ακέραιη λειτουργία
των αισθητηρίων της δικαιοσύνης. «Όταν υπερβείς τα όρια της δικαιοσύνης, τότε θα προσκολληθείς στην ελευθερία για κάθε πράγμα»7,8, (Ισαάκ
Σύρος, Τα ευρεθέντα Ασκητικά, Λόγος ΚΓ’, σελ.91).
Τον τρόπο, που η εν ημίν δικαιοσύνη λειτουργεί,
είναι η αγάπη, που τον προσδιορίζει. Εδώ η αγάπη
δεν είναι μόνο ένα πάθος. Είναι ό, τι συγκροτεί
τον προσωπικό άνθρωπο. Είναι αυτό που όταν
λείπει ο άνθρωπος «γέγονε χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον» (προς Κορ. Α΄επιστολή, 13.1).
Εάν λοιπόν η αγάπη περιχωρεί και συνέχει τον
εσωτερικό του κόσμο, δεν έχει θέση, η αναλγησία,
η μνησικακία, η συκοφάντηση, η καταλαλιά, η
διαβολή, η θανάσιμη διαίρεση, που σήμερα αυτή
η κυβέρνηση, η ιεραρχία και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και δικτύωσης - τραγική συμπαιγνία,
«εν ου παικτοίς» όμως - , παρά την οδυνηρή διάψευση των δογματικών εμμονών τους, επιβάλλει,
για την υποστήριξη των ιδεολογημάτων τους. Η
στάση αυτή αποτελεί ύβριν.
Τέλος είναι σκόπιμο να αναφερθεί, τι σημαίνει
για την επιστήμη ή την γνώση9 και την τέχνη
το ήθος, αφού η ελευθερία του ήθους διαγράφει
και τα όριά τους. Γνωρίζοντας ότι «πάσα τε επιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης και της άλλης
αρετής πανουργία, ου σοφία φαίνεται» (Πλάτων,
Μενέξενος, 247a) , το ερώτημα που τίθεται είναι,
αν οι κόκκινες γραμμές της βιοηθικής είναι πάντα ορατές και μόνιμες ή μετακινούνται κατά το
δοκούν και αναπόδραστα από συμφέροντα, αφού
η ακύρωση της ευχαριστιακής θεώρησης του κόσμου μπορεί να εγείρει θανάσιμους κινδύνους για
το μέλλον του ανθρώπου. Ιδιαίτερα όταν η απαιτούμενη έρευνα δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται
με ταπείνωση και φόβο Θεού10 ή όταν οι επιβαλλόμενες ιατρικές πράξεις δεν κατέχουν τελεσίδικα
την αξιοπιστία του κλινικού ελέγχου για τον
χρόνο, που απαιτείται. Η αλόγιστη και παρανοϊκή
υπέρβαση αυτών των ορίων, που αντιμετωπίζεται
με εξοργιστική ελαφρότητα από κάποιους δήθεν
πρωτοπόρους, που συνηθίζουν να παίζουν «εν ού
παικτοίς», καθιστώντας τον ενιαίο ψυχοσωματικό
άνθρωπο άθυρμα σε χέρια απαίδευτων μικρών
σαλτιμπάγκων, που μεταφράζουν το θαύμα της
ζωής με τον δικό τους μικρονοϊκό και αλαζονικό
τρόπο, μπορεί να προκαλέσει άγος και η ύστερη
ύβρις θα είναι τότε χείρων της πρώτης.
Σήμερα, ακόμη μία φορά, διαπράττεται κατ’
εξακολούθηση μία ύβρις. Και είναι η οντολογική
διαστροφή των κυβερνώντων, που την στοιχειοθετούν. Ο συλλογικός παραλογισμός, η αλαζονική
ανεπάρκειά, η εκδικητική εμμονή, φαίνεται στους
σπασμωδικούς καταναγκασμούς, που στανικά
επιβάλλονται. Είναι:
1. H αναίρεση της ελευθερίας των μη εμβολιασμένων πολιτών με αναγκαστικό χωρίς λογική
εγκλεισμό.
2. Η ποινικοποίηση της ελεύθερης έκφρασης
των πολιτών
3. Η στέρηση των προσωπικών τους ελευθεριών
4. Η εξάσκηση καταναγκασμού και η εξαπόλυση απειλών σε πολίτες από την πολιτεία μέσω
επιλεγμένων ΜΜΕ για θέματα, που άπτονται
υποχρεωτικών εμβολιασμών

συνέχεια στη σελ. 15
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 4η συνέχεια από την 23η Ομιλία 10/5/1981

«Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι
μετ’ ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ
ἐνίκησα καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός
μου ἐν τῷ θρόνῳ αὐτοῦ. Ὁ ἔχων οὖς
ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς
ἐκκλησίαις». (Ἀπ. 3΄ 20-22)
Μετά ἀπ’ αὐτή τήν σκληρά καί αὐστηρά γλῶσσα τοῦ Κυρίου πρός τόν ἐπίσκοπον τῆς Λαοδικείας –Εἴδατε πῶς τοῦ
ὁμιλεῖ; Σκληρά!– ἔρχεται ὁ μετριασμός
τῆς γλώσσης διά τῆς ἀποκαλύψεως τοῦ
κινήτρου τῆς αὐστηρότητος. Καί τί λέγει;
«Ἐγώ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ
παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον».
Ἐγώ, αὐτούς πού ἀγαπῶ, τούς ἐλέγχω
καί τούς παιδαγωγῶ. Λοιπόν· ἀπόκτησε
ζῆλον καί μετανόησε. Δηλαδή νά γίνῃς
θερμός! μέσα σου ν’ ἀνάψῃς! καί νά
μετανοήσης.
Ἄ, ὥστε λοιπόν ὁ Κύριος λέγει αὐτά,
ἀλλά τά λέγει γιά ὅσους ἐάν φιλεῖ, ὅσους
ἀγαπᾶ! Ναί, ἀγαπητοί.
Λέγει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας:
«Βαβαί, τῆς φιλανθρωπίας! Πόσῃ
ἀγαθότητι ὁ ἔλεγχος κέκραται». Πώ,
πώ, φιλανθρωπία τοῦ Χριστοῦ! Μέ
πόση ἀγαθότητα εἶναι ἀνακατεμένος ὁ
ἔλεγχος. Ἄ, ὥστε, ὅταν μιλάῃ ὁ Κύριος
σκληρά, ἡ ἀγάπη εἶναι τό ἐλατήριον, ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ!
Ὤ, αὐτή ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ! ἡ ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ!… Ὄχι μιά ἀγάπη σάν κι αὐτήν
πού ἔχετε, ἀγαπητοί μου, πρός τά παιδιά
σας, ἡ ὁποία στέλνει στήν κόλασι, γιατί
δέν βλέπετε τά ἐλαττώματά τους νά τούς
τά διορθώσετε, ἀλλά χαϊδεύετε καί ὑποθέλπετε τά πάθη τους καί τά ἀνομήματά
τους καί τά στραβοπατήματά τους καί τά
δικαιολογεῖτε. Αὐτή εἶναι μιά ἀγάπη πού
στέλνει στήν κόλασι. Ο Χριστός ἀγαπᾶ,
ἀλλά ἔχει μιάν ἀγάπη παιδαγωγική, μιά
ἀγάπη πού καταρτίζει διά τήν Βασιλεία
τοῦ Θεοῦ.
Ἔλεγχος καί παιδαγωγία εἶναι τά
δυό ὄργανα ἀνορθώσεως καί ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο. Γι’ αὐτό

παραγγέλνει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, στήν
Πρός Ἑβραίους:
«Υἱέ μου», Παιδί μου, «μὴ ὀλιγώρει
παιδείας Κυρίου», μή περιφρονῇς τήν
παιδαγωγία τοῦ Κυρίου, «μηδὲ ἐκλύου
ὑπ’ αὐτοῦ ἐλεγχόμενος», οὔτε νά ἀποκάμνῃς, ὅταν ἐλέγχεσαι ἀπό τόν Κύριον.
«ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει» –Παιδεύω θά πῇ παιδαγωγῶ· ὄχι βασανίζω,
πού νομίζουν πολλοί. «Ο Θεός –λένε–
παιδεύει»! Δέν παιδεύει μέ τήν ἔννοια
τοῦ βασανίζει· παιδαγωγεῖ.– «μαστιγοῖ
δὲ πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται». Κάθε
παιδί, πού τό παραδέχεται γιά δικό
Του παιδί, τό μαστιγώνει. Δείρατε ποτέ
τοῦ γείτονα τό παιδί; Τό δικό σας παιδί
δέρνετε. Γιατί; Γιατί τό παιδί σας παραδέχεστε σάν παιδί σας· ὄχι τοῦ γείτονα
τό παιδί. Καί ὁ Θεός, ἄν μᾶς μαστιγώνῃ,
μᾶς παραδέχεται γιά παιδιά Του–. «εἰ
παιδείαν ὑπομένετε», ἐάν ὑπομένετε
τήν παιδείαν πού σᾶς κάνει ὁ Θεός, «ὡς
υἱοῖς ὑμῖν προσφέρεται ὁ Θεός», σάν
παιδιά Τοῦ προσφέρεται σέ σᾶς ὁ Θεός.
«ἐπὶ τὸ συμφέρον, εἰς τὸ μεταλαβεῖν τῆς
ἁγιότητος αὐτοῦ», γιά τό συμφέρον μας,
ὥστε νά γίνωμε μέτοχοι τῆς ἁγιότητος
τοῦ Θεοῦ (Ἐβρ. ιβ΄ 510).
Γι’ αὐτό, προτρέπει τόν ἐπίσκοπον
τῆς Λαοδικείας ὁ Κύριος νά μετανοήση
καί νά ἐπιδείξη ζῆλον πρός ἐπιστροφήν
καί διόρθωσιν. «Ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον».
Μετά τόν ἔλεγχο καί τήν αἰτιολόγησίν
του, ἀνοίγεται μιά εἰκόνα ἐκτάκτου
τρυφερότητος, ἀπό τίς λίγες της Ἁγίας
Γραφῆς. «Ἀποσύρεται ὁ Κριτής καί ἐμφανίζεται ὁ Φίλος, ὑπό τήν πλέον τρυφερᾶν
μορφήν» (Π. Μπρατσιώτης).
«ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ
κρούω· ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου
καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, καὶ εἰσελεύσομαι
πρὸς αὐτὸν καὶ δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ καὶ
αὐτὸς μετ’ ἐμοῦ» (Ἀπ. γ΄ 20). Τί ὡραῖο!
Οἱ λόγοι αὐτοί θυμίζουν, ἀγαπητοί
μου, ᾎσμα Ἀσμάτων. Ἐκεῖ, στό 5ο κεφάλαιο, λέγει: «Ἐγὼ καθεύδω καὶ ἡ καρδία

μου ἀγρυπνεῖ. φωνὴ ἀδελφιδοῦ μου
κρούει ἐπὶ τὴν θύραν» (ᾎσ. Ἀσμ. ε΄ 2).
Ἐγώ κοιμᾶμαι, καί ἡ καρδιά μου ἀγρυπνεῖ· ὁ ἀγαπημένος μου χτυπάει τήν
πόρτα· ὁ ἀδελφιδούς μου κρούει ἐπί τήν
θύραν. Τί ὡραῖα!
«Ἰδοὺ ἕστηκα». Νά, στέκομαι! Τί; Ὁ
Θεός ἵσταται;... «Ἰδοὺ ἕστηκα». Ο Θεός
σταματᾶ μπροστά στήν ἀνθρωπίνη
ὕπαρξι καί ἀσχολεῖται μέ αὐτήν;... Ποῦ
εἶναι ἐκεῖνοι πού διατείνονται καί
λέγουν ὅτι δέν ἁρμόζει εἰς τήν θεία
Μεγαλειότητα νά ἀσχολεῖται ὁ Θεός μέ
τόν ἄνθρωπο; Ἀκριβῶς ἐδῶ εἶναι ἡ θεία
Μεγαλειότης, ὅτι φθάνει ὁ Θεός μέχρι
τόν ἄνθρωπο.
«Ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω».
Ἡ ἀνθρωπίνη ἐλευθερία τῆς ψυχῆς
παρομοιάζεται μέ θύραν πού μένει
κλειστή καί εἰς αὐτόν τόν Θεόν, τόν Δημιουργόν της καί πού εἶναι ὁ ἀπόλυτος
Ἰδιοκτήτης τῶν καρδιῶν. Καί Αὐτός,
ἀκόμη, ὁ Θεός στέκεται ἀπ’ ἔξω. Εἶναι
θαυμαστόν! Στέκεται ἀπ’ ἔξω ἀπό τήν
καρδίαν. Βλέπει κανείς ἐδῶ τό πῶς ὁ
Θεός σέβεται τήν ἀνθρωπίνη ἐλευθερία.
Ο Χριστός μόνον κρούει τή θύραν· δέν
παραβιάζει τή θύραν τῆς ἀνθρωπίνης
ψυχῆς, τῆς ἀνθρωπίνης ἐλευθερίας.
Αὐτό τό κρούω ἐκφράζει τήν ἐπιμονήν
τῆς θείας ἀγάπης. Λέγει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας
Καισαρείας:
«Ἀβίαστος, φησίν, ἡ ἐμὴ παρουσία».
Ο Χριστός λέγει «Εἶναι ἀβίαστη ἡ δική
μου παρουσία» «τὴν θύραν τῆς καρδίας
κρούω καὶ τοῖς ἀνοίγουσιν ἐπὶ τῇ αὐτῶν
σωτηρίᾳ συνευφραίνομαι», καί ἐκεῖνοι
πού ἀνοίγουν τήν καρδιά τους, τήν πόρτα τῆς καρδιᾶς τους, βρίσκομαι μαζί τους
καί εὐφραίνομαι μαζί τους.
«Ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου
καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν», αὐτός πού θά
ἀκούσῃ τή φωνή μου, θά ἀνοίξῃ τήν
πόρτα.
Εἶναι ἡ ἀναμονή τῆς ἀνθρωπίνης
ἀνταποκρίσεως.
Τήν φωνήν τοῦ Χριστοῦ, ἀγαπητοί

μου, ἀκούουν μόνον ὅσοι εἶναι τοῦ
Χριστοῦ, μόνον ὅσοι ἔχουν ἀγαθήν
προαίρεσιν. Μόνον αὐτοί ἀνοίγουν μέ
χαρά τήν θύρα τῆς καρδιᾶς τους στόν
Ἰησοῦν Χριστόν.
«Καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν καὶ
δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ καὶ αὐτὸς μετ’
ἐμοῦ». Καί θά μπῶ καί θά φάω μαζί
του καί αὐτός μαζί μου. Τί ὡραία εἰκόνα οἰκειώσεως τοῦ Θεοῦ πρός τόν
ἄνθρωπο!
Παρά τήν χλιαρότητα, ἀγαπητοί, τοῦ
ἐπισκόπου της Λαοδικείας, ὁ Κύριος ὁμιλεῖ μέ αὐτήν τήν τρυφερότητα· μέ τέτοια
ἀγάπη καί μέ τέτοια προσεγγιστικότητα.
Εἶναι τό Δεῖπνον τῆς Βασιλείας, πού
ἐδῶ εἰς τόν παρόντα κόσμον εἶναι τό
Μυστήριον τῆς θείας Εὐχαριστίας.
Εἶναι ὁ ἴδιος λόγος, πού εἶπε ὁ Κύριος:
«Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου
τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ»
(Ἰωάν. ς΄ 56). «Θά δειπνήσω μαζί του καί
αὐτός μαζί μου».
Εἶναι, ἀκόμη, τό Δεῖπνον τῆς Βασιλείας
εἰς τόν μέλλοντα αἰῶνα, πού εἶναι ἡ αἰωνία θεωρία τόν Προσώπου τοῦ Χριστοῦ.
Ὁ ἐπίλογος κατακλείει ὄχι μόνο τήν
παροῦσα Ἐπιστολή, τήν τόσο ὡραία καί
τόσο δυνατή σέ ἔλεγχο καί τρυφερότητα,
ἀλλά καί τάς ἄλλας Ἐπιστολάς. Εἶναι ἕνας
γενικός ἐπίλογος.
»Ὁ νικῶν, δώσω αὐτῷ καθίσαι μετ’
ἐμοῦ ἐν τῷ θρόνῳ μου, ὡς κἀγὼ ἐνίκησα
καὶ ἐκάθισα μετὰ τοῦ πατρός μου ἐν τῷ
θρόνῳ αὐτοῦ.
»Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα
λέγει ταῖς ἐκκλησίαις». (Ἀπ. γ΄ 1422)
Ποιός εἶναι αὐτός «ὁ νικῶν»;
Εἶναι αὐτός πού νίκησε τρία πράγματα: Ἐνίκησε τόν κόσμον, ἐνίκησε τόν
ἑαυτόν του, ἐνίκησε καί τόν διάβολον.
Μεγαλειῶδες, ἀγαπητοί μου, προσκλητήριο μᾶς κάνει ὁ Κύριος! Αὐτός πού θά
νικήσῃ αὐτούς τούς τρεῖς πειρασμούς,
καλεῖται νά συγκαθήσῃ μετά τοῦ Χριστοῦ εἰς τόν αἰώνιον θρόνον τῆς δόξης
Του καί τῆς μακαριότητός Του, κατά τόν
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+ π. Αθ. Μυτιληναίος
ὁριστικόν πλέον θρίαμβον τοῦ Χριστοῦ,
ἀλλά καί τόν ὁριστικόν θρίαμβο τῶν
πιστῶν.
Ἐδῶ τελειώνει τό πρῶτο μέρος βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως, μέ τά τρία
πρῶτα κεφάλαια, ὅπου περιγράφεται ἡ
ὀπτασία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ δεδοξασμένου Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού ἐποπτεύει
ἐφ’ ὅλης τῆς Ἐκκλησίας Του καί στέλνει
τόν ἔπαινον ἤ τήν ἐπίκρισιν γιά ὅ,τι
πραγματώνεται μέσα εἰς τήν Ἐκκλησία.
Εἶναι ἐκεῖνο πού λέγει στόν πρόλογο τοῦ
ὅλου Βιβλίου Του: «Ἅ εἰσί». Ἐκεῖνα πού
ὑπάρχουν.
Καί ἀρχίζει τώρα τό δεύτερον μέρος
τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως –ἀπό
τό 4ον κεφάλαιο– μέ ἕνα ἄνοιγμα εἰς
τόν οὐρανόν. «Καὶ ἰδοὺ εἶδον θύραν
ἀνεῳγμένην εἰς τὸν οὐρανόν» (Ἀπ. δ΄
1). Εἶναι ὅλα ἐκεῖνα πού πρόκειται νά
γίνουν· «ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα»
(Αὐτόθι), δηλαδή τό μέλλον τῆς Ἱστορίας,
ἀλλά καί τῆς αἰωνιότητος.
Θά ἀρχίσωμε τήν ἀνάλυσιν τοῦ 4ου
κεφαλαίου –πρῶτα ὁ Θεός– τήν ἐρχομένη φορά. Μπαίνομε στό 2ον μέρος τοῦ
βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως.
Ἀγαπητοί μου, ὅσων ἡ καρδία ἐνθουσιάζεται μέ τό λόγο τοῦ Θεοῦ, καί
ἀνοίγουν αὐτήν τήν κρουομένην ὑπό
τοῦ Χριστοῦ θύραν τῆς ψυχῆς των, εἶναι
ἕτοιμοι νά δειπνήσουν μαζί Του καί
Ἐκεῖνος νά δειπνήσῃ μαζί τους! Εἶναι οἱ
μεγάλες ὧρες τῆς ψυχῆς, πού συναντᾶ
τόν Κύριό της, καί ἀρχίζει τό μεγάλο καί
αἰώνιο πανηγύρι μαζί Του!...
ςυνΕΧίΖΕταί

ον

του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

Γ. Το Βασιλικόν Αξίωμα του Χριστού
Μαρτυρίες (όχι αποδείξεις) περί της
Αναστάσεως: Έχουμε μόνον δύο μαρτυρίες:
α) Τον κενό (αδειανό) Τάφο, και β) Τις
εμφανίσεις του Χριστού.
1. Ο κενός τάφος: Αναφέρεται πρώτον
στον Ευαγγελιστή Μάρκο, «μη εκθαμβείσθε,
Ιησούν ζητείται τον Ναζαρηνόν τον
εσταυρωμένον, ηγέρθη, ουκ εστίν ώδε, ίδε ο
τόπος όπου έθηκαν αυτόν» (Μάρκ. 16, 1-8).
Είναι αρχαία η μαρτυρία και αποτελεί γεγονός. Είναι αδιανόητο να υπήρχε κήρυγμα
περί της Αναστάσεως του Χριστού και να
υπήρχε το σώμα Του στον τάφο, διότι το
κήρυγμα περί της Αναστάσεως και του κενού
τάφου γινότανε στον τόπο της εκτέλεσης του
Χριστού. Το σώμα του Χριστού είναι αδύνατον να είχε κλαπεί και μάλιστα τόσο ενωρίς,
(μετά από μιάμιση ημέρα περίπου). Άλλωστε
ο τάφος εφρουρείτο.
Επομένως ήταν πολύ ενωρίς να κλαπεί

Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
το σώμα του Χριστού, γιατί η Ανάσταση
ιστορικότητας της Αναστάσεως. Το ότι ο κενός
δεν έγινε μετά από καιρό, για να υπάρξουν
τάφος δεν εφευρέθηκε ως επιχείρημα από
πιθανότητες κλοπής. Και η Ιουδαϊκή
τους Χριστιανούς, ότι αναστήθηκε ο Κύριος,
πολεμική δεν αμφισβήτησε τον κενό Τάφο,
μαρτυρεί περί της αντικειμενικότητας του
αλλά ισχυρίστηκαν ότι είχε κλαπεί το σώμα.
γεγονότος. Οι ίδιοι οι μαθητές εφοβήθηκαν
Ήταν γνωστός ο τάφος, τουλάχιστον στους
μάλλον και δεν επίστεψαν στην ανάσταση
μαθητές του Χριστού, γιατί πουθενά δεν
του Χριστού, «και υποστρέψασαι από του
αναφέρεται στη Γραφή ότι οι μαθητές του
μνημείου απήγγειλαν ταύτα πάντα τοις
πάλευαν να τον βρουν. Ότι ετάφη ο Χριστός,
ένδεκα και πάσι τοις λοιποίς… και εφόνησαν
το μαρτυρεί ο Ματθαίος, «οψίας δε γενομένης
ενώπιον αυτών ωσεί λήρος (= φλυαρία) τα
ήλθεν άνθρωπος πλούσιος από Αριμαθαίας…
ρήματα αυτών, και ηπίστουν αυταίς», (Λουκ.
ούτος προσελθών τω Πιλάτω ητήσατο το
24, 9-11). Δεν έχουμε έξω Ευαγγελικές
σώμα το Ιησού, τότε ο Πιλάτος εκέλευσεν
μαρτυρίες περί του τάφου. Δεν μπορούμε το
αποδοθείναι το σώμα. Και λαβών το σώμα ο
γεγονός του κενού τάφου να το αποδείξουμε
Ιωσήφ ενετύλιξεν αυτό σινδόνι καθαράκαι
δια της ιστορίας, να κάνουμε ιστορισμόν.
έθηκεν αυτό εν τω καινώ (= καινούριο) αυτού
2. Οι εμφανίσεις του Αναστημένου
μνημείον…» (Ματθ. 27, 57-60).
Χριστού: Το γεγονός της Ανάστασης του
Επίσης το γεγονός, ότι οι εμφανίσεις
Χριστού δεν το είδε κανένας από τους
του αναστάντος Χριστού έλαβον χώρα (=
Αποστόλους. Εκείνοι οι οποίοι το είδαν (οι
έγιναν) κυρίως στην Γαλιλαία, όχι εκεί που
Ρωμαίοι στρατιώτες), δεν εμαρτύρησαν. Οι
ήταν κενός ο τάφος, συνηγορεί υπέρ της
Απόστολοι είδαν τον αναστημένο Χριστό. Η

αρχαιότερη μαρτυρία είναι του Απόστολου
Παύλου, «ότι ώφθη Κηφά είτα (= έπειται)
τοις δώδεκα (= επίσημο όνομα που δηλώνει
τον κύκλο των δώδεκα Αποστόλων), έπειτα
ώφθη επάνω πεντακοσίοις αδελφοίς
εφάπαξ (= μία φορά), έπειτα ώφθη Ιακώβω,
είτα τοις αποστόλοις πάσιν… έσχατον δε
πάντων ωσπερεί τω εκτρώματι ώφθη κ’
αμοί» (Α΄ Κορ. 15, 3-8). Κατά σειράν δηλαδή ο Κύριος εμφανίστηκε. Στον Απόστολο
Πέτρο και στους Αποστόλους, σε υπέρ πεντακοσίους (500) άνδρες, στον αδελφόθεο
Ιάκωβο και τέλος στον Απόστολο Παύλο
(Α΄ Κορ. 15, 4-8). Βασική μαρτυρία ότι
μετά την Ανάσταση ο Κύριος εμφανίζεται
«Επάνω πεντακοσίοις αδελφοίς εφάπαξ,
εξ ών οι πλείους μένουσιν έως άρτι, τινές
δε και εκοιμήθησαν» (Α΄ Κορ. 15, 6), αυτή
η μαρτυρία είναι ιστορική απόδειξη της
Αναστάσεως του Κυρίου.
(συνεχίζεται)
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† π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης (επίσκοπος Πενταπόλεως) Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Πέρασαν περισσότερα από 60 χρόνια, που ο μακαριστός π.
Ιγνάτιος πάτησε το λαρισαϊκό χώμα. Για 57 χρόνια η καρδιά του
χτυπούσε δυνατά για την πόλη της Λάρισας. Ναι. Η καρδιά του
αυτή χτυπούσε για τους αδικημένους και τους κατατρεγμένους.
Χτυπούσε για την οικογένεια, για τα παιδιά. Χτυπούσε για τους
πτωχούς και τους πεινασμένους. Χτυπούσε για τον εργαζόμενο
και το βιοπαλαιστή. Χτυπούσε για τους αφρικανούς αδελφούς.
Χτυπούσε για τα τίμια γερατειά και τα θαλερά νιάτα. Χτυπούσε
για την πολυαγαπημένη μας Πατρίδα. Χτυπούσε για το λατρευτό
Χριστό τον αγαπημένο Κύριό μας και αγωνίζονταν για την
εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού και τη δόξα του Αγίου Του
Ονόματος μέχρι τα πέρατα της Αφρικής.
Υπήρξε από τους σπάνιους κήρυκας του Θείου λόγου, σαγήνευε
με την επιστημονική, λιτή και απέριττη κηρυκτική διδασκαλία, γι’
αυτό και συνέρρεαν κατά πολλές εκατοντάδες να τον ακούσουν
και να συμβουλευτούν, είχε το χάρισμα να φέρνει στο καθένα τα
μηνύματα του Χριστού.
Ήταν και σφοδρός πολέμιος της αμαρτίας, πολεμούσε την
αμαρτία και το κακό, όπου και αν το εύρισκε.
Για τη Λάρισα ο μακαριστός επίσκοπος Πενταπόλεως π. Ιγνάτιος
υπήρξε μια λαμπάδα που έκαιγε μπροστά στην εικόνα του Χριστού.
Υπήρξε μια ολοκάθαρη σάλπιγγα που έφερνε στον πιστό και στον
άπιστο τα μηνύματα του Χριστού. Υπήρξε ένας ιεραπόστολος που
με τον αγνό και άδολο πόθο δονούσε τις καρδιές των ανθρώπων.
Υπήρξε συμπαραστάτης στο πόνο των πασχόντων και έδινε θάρρος
σε δύσκολες περιπτώσεις.
Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας συλλειτουργός και πιστός φύλακας
του αγίου επισκόπου π. Θεολόγου τα πρώτα χρόνια ,ομαλά μεν
αλλά δύσκολα δε από τη μεγάλη πολεμική των μασόνων και τα
πλοκάμια των.
Η δεύτερη περίοδος ήταν πολύ πιο σκληρή και επίπονος με τις
μεγάλες διώξεις και κατατρεγμούς.
Κάποια στιγμή το 2003 κλήθηκε ο μεγάλος αυτός ιεραπόστολος
από το Πατριαρχείο Αλεξανδρείας να υπηρετήσει τώρα από τη
θέση του μητροπολίτη Κεντρώας Αφρικής [μια μητροπολιτική
περιφέρεια σε έκταση όσο είκοσι (20) Ελλάδες] δεν επηρεάστηκε
από το αξίωμα, παρέμεινε απλός, καλοπροαίρετος, κοινωνικός, συνεργάσιμος, συνομιλούσε σε επίπεδο γνωριμίας με κάθε άνθρωπο
και έδειχνε ότι σε ένιωθε πολύ κοντά του.
Εργάστηκε σαν αρχιερέας με αποστολικό φρόνημα και νεανικό
ζήλο, παρά την προχωρημένη (73 χρόνων) ηλικία του. Ίδρυσε
δεκάδες κοινότητες Ορθοδόξων σε πολλά μέρη, χειροτόνησε
πολλές δεκάδες κληρικούς, κατασκεύασε σχολεία, ανοικοδόμησε
περί τους 30 ναούς, κατήρτισε κατηχητές, ίδρυσε φάρμες, έκανε
γεωτρήσεις, κατασκεύασε το τεράστιο κτιριακό συγκρότημα του
Ορθόδοξου Πανεπιστημίου με όλα τα απαραίτητα για τη διαμονή
των φοιτητών και των διδασκόντων, βρήκε 30.000 Ορθοδόξους
και τους ανέβασε στα επτά (7) χρόνια αρχιερατείας κοντά στους
230.000.
Στις 4 Μαρτίου 2010 παραιτήθηκε από μητροπολίτης της
Κεντρώας Αφρικής και ο Πατριάρχης του έδωσε τον τιμητικό τίτλο
του τιτουλάριου μητροπολίτη Πενταπόλεως για πρώτη φορά μετά
τον Άγιο Νεκτάριο το θαυματουργό και το πιο θαυμαστό είναι ότι
η κοίμησή του έγινε την ίδια ημερομηνία με του Αγίου Νεκταρίου
συνέχεια
από τη 13η σελίδα
5. Η άρνηση της πολιτείας να καλύψει υποχρεωτικά εμβολιαζόμενους από τυχόν παρενέργειες.
6. Η διάλυση του συστήματος υγείας με την
αναγκαστική και αυθαίρετη απομάκρυνση από
την θέση εργασίας 7000 υγειονομικών.
7. Η αναγκαστική αυθαίρετη απομάκρυνση
από τις θέσεις εργασίας 7000 υγειονομικών και η
εγκληματική στέρηση κάθε νομικά κατοχυρωμένου δικαιώματος αποζημίωσης και ασφαλιστικής
κάλυψης.
8. Η αυθαίρετη και νομικά ατεκμηρίωτη
επιβολή προστίμου για ζητήματα που άπτονται
αναπαλλοτρίωτων συνταγματικών ατομικών
ελευθεριών (υποχρεωτικών εμβολιασμών)
9. Η αλλοπρόσαλλη διαχείριση της υγειονομι-

(9η Νοεμβρίου).
Από την ημερομηνία της παραίτησης δε σταμάτησε να διακονεί
την Εξωτερική Ιεραποστολή, επισκεπτόμενος όλα τα ιεραποστολικά
κέντρα. Κράτησε ένα νευραλγικό τομέα του καθηγητού στη
Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου, με την εργασία του αυτή
πρόσφερε πολύτιμες θεολογικές υπηρεσίες, που σκοπό είχε τη
μετάδοση στους σπουδαστές των γνώσεων εκείνων που θα τους
βοηθήσουν να αντιληφθούν το δυσθεώρητο ύψος των Ορθόδοξων
αληθειών έναντι των άλλων θρησκευμάτων. Εδώ ως δάσκαλος
και πνευματικός δίδασκε στους μαθητές τις υψηλές αλήθειες
της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης και ζωής και φρόντιζε να τις
θεμελιώσει στη ζωή τους στον ασάλευτο βράχο, τον Ιησού Χριστό.
Με το άγιο παράδειγμά του και με τη δύναμη της θείας Χάριτος
θέρμαινε τις ψυχές των φοιτητών μ’ό,τι καλόν, υψηλό και ωραίο
χριστιανικά, συζητούσε μαζί τους, άκουγε τα προβλήματά τους,
τους συμβούλευε και τους ενέπνεε ενθουσιασμό για το ανέβασμά
τους στις ψηλές κορφές της γνώσεως της αρετής και το ζήλο για
Μυστηριακή ζωή, ώστε να μπορούν να μεταλαμπαδεύσουν “την
επομένη” εκ της περιουσίας στις απαλές και αγνές ψυχές των
αφρικανών αδελφών την ορθή Ορθόδοξη πίστη.
Ο μακαριστός επίσκοπος π. Ιγνάτιος ήταν πολυγραφέστατος
μικρών μεστών κειμένων, πραγματικών περιστατικών, που ο ίδιος
το έζησε, η δε γραφίδα του είχε γλαφυρό τρόπο που σε συνάρπαζε
να το διαβάσεις. Σήμερα μεταφέρουμε ένα γεγονός που έγινε το
1986 και είναι από τις πρώτες βαπτίσεις που έκανε ο πρώτος
Ιεραπόστολος, μακαριστός π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος.
Ο sef της Ituwa στις 12 παρά 5΄ !
Αν ζει σήμερα ο Katshabala, ο sef της παραποτάμιας
Ituwa του Zaire (δεν ακούσαμε ότι πέθανε) θα είναι… 132
ετών! Φαινόμενο για τα μέρη αυτά, που τα μέσα περιθώρια
ζωής είναι, το πολύ 60.
Το 1986 ήταν 128 χρονών. Τότε άκουσε κήρυγμα περί
Ορθοδοξίας. Τότε τον κάλεσε ο Θεός στη σωτήρια κλήση.
Στις 12 παρά 5΄ της υπεραιωνόβιας ζωής του είχε πάει
εκεί ο π. Χρυσόστομος (πρώτη χειροτονία ιθαγενούς
στην Kananga) με αποστολή. Επικοινώνησε με τους
βαφτισμένους, τους λειτούργησε κι επρόκειτο να βαφτίσει
κάποιους «νεοσύλλεκτους».
Ήθελε και ο Katshabala να βαφτιστεί. Ισόβιος
παραδοσιακός αρχηγός της φυλής εκεί (sef coutumier).
Υπήρχαν όμως κωλύματα. Άσε τ’ άλλα, ένα ήταν
δυσκολοξεπέραστο, είχε 4 γυναίκες. Τα ήθη της φυλής
του του το επέτρεπαν, του περιποιούνταν μάλιστα τιμή,
αρχηγός γαρ! Όμως οι Ορθόδοξοι και μάλιστα ο π.
Χρυσόστομος του το ξεκαθάρισαν: Ο Ορθόδοξος – κατά
το θέλημα του Χριστού – μία μόνο σύζυγο δικαιούνταν.
Δεύτερη και περισσότερες, ούτε στα φανερά, ούτε στα
κρυφά. Βέβαια αυτουνού δεν του χρειάζονταν πια, αλλά
το κοινόν αίσθημα; Στους ομοφύλους και μάλιστα στους
φύλαρχους φαινόταν ανέντιμο να διώξει κάποιος τις
γυναίκες του. Όμως ο Katshabala εννοούσε να βαφτιστεί,
να σωθεί. Πήρε την απόφαση. Κάλεσε σε σύσκεψη τους
πρόκριτους της φυλής. Μπροστά και οι 4 γυναίκες του.
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Μ’ όλη τη σοβαρότητα του θέματος εξέθεσε το πρόβλημά
του και ζήτησε κατανόηση. Οι γυναίκες σεβάστηκαν τη
βούληση του υπέργηρου αρχηγού. Υπεχώρησαν. Ζήτησαν
κι εκείνες να βαφτιστούν. Ο sef κράτησε τη μία από τις 4
για σύζυγό του, την πρώτη και γηραιότερη γυναίκα του.
Οι πρόκριτοι το ευλαβήθηκαν. Ο Lukengu, ανώτερος
αρχηγός στο κέντρο της χώρας, στον οποίον αποτάθηκε
με αναφορά του ο Katshabala, δεν αντέδρασε αρνητικά.
Το βασικό πρόβλημα του sef της Ituwa λύθηκε. Δέχθηκε
πρόσθετη κατήχηση ολίγων ημερών και ο δρόμος για το
βαπτιστήρι ήταν ανοιχτός! Ο γεροφύλαρχος ετοιμαζόταν.
Νήστευε και προσεύχονταν απ’ το βιβλίο προσευχών (στην
Tshiluba) που του έδωσε ο π. Χρυσόστομος.
Η Βάπτιση περίπου 60 τόσων ιθαγενών και μάλιστα του
αρχηγού ήταν το σπουδαιότερο γεγονός των ημερών
στην Ituwa.
Στην καθορισμένη μέρα, απ’ τις πρωινές ώρες
μαζεύτηκε κόσμος πολύς πιστών, των «προς το βάπτισμα
ευτρεπιζομένων» και περιέργων, σ’ ένα ποτάμι, αρκετά
έξω από το χωριό.
Άρχισε ο π. Χρυσόστομος τον αγιασμό του ύδατος.
Έψελνε ο βοηθός του. Ξαφνικά γέμισε ο ουρανός βαρειά
σύννεφα. Βροντές, αστραπές, κατακλυσμός. Όλοι έγιναν
μούσκεμα. Κανένας δεν αποχώρησε. Τυχαίο το γεγονός;
Πειρασμός; Οιωνός (καλός, κακός;). Οι κεραυνοί σωστός
βομβαρδισμός. Μάλιστα δίπλα στον ευσεβή Kuete έπεσαν
δύο κεραυνοί. Δύο φορές έπεσε κάτω. Δύο φορές σώθηκε.
Κεραυνοί έπληξαν και το σπίτι του Katshabala, τούκαψαν
το μεγάλο παλμόδεντρο, που ήταν (τόσο ωραίο!) μπροστά
ακριβώς στην καλύβα του. Ολοκληρώθηκε το μυστήριο
του βαπτίσματος. Επέστρεψαν όλοι στις καλύβες τους.
Την άλλη μέρα, και για καιρό σχολιάζαν οι ιθαγενείς το
γεγονός, «πρώτη φορά τόσοι κεραυνοί. Μόνη φορά που
δε σκότωσαν κανένα. Φαίνεται αυτή η θρησκεία είναι
αληθινή…»!
Ο γερο-Katshabala, ο γηραιότερος sef του τόπου, ζει τα
τελευταία του ευτυχής, περιμένοντας τη δικαίωση των
ελπίδων του!
Ι.Θ.Μ.
Αρχιμανδρίτης π. Ιγνάτιος Θ. Μαδενλίδης
Όλοι, όσοι είχαμε την ευτυχία να γνωρίσουμε τον π. Ιγνάτιο,
να συνομιλήσουμε μαζί του και να οσφρανθούμε το άρωμα της
αγίας ζωής του, γι’ αυτό αφιερώνουμε και θα αφιερώνουμε κατά
τακτά διαστήματα δικά του κείμενα ως ένα ευλαβικό μνημόσυνο
και ηθικό χρέος, ώστε να γνωρίσει και η νέα γενιά αυτή τη
μεγάλη και αγία προσωπικότητα που περπάτησε ανάμεσά μας
για μισό αιώνα και έγινε σύμβολο Ιεραποστολικό.
Κλείνουμε τα γόνατά μας και παρακαλούμε τον Κύριο της
Δόξης να αναδείξει τέτοια άγια Ιεραποστολικά αναστήματα και
με όλη την καρδία φωνάζουμε δυνατά:
“Αιωνία σας η μνήμη, πολυσέβαστοι Ιεραπόστολοι και
πάτερ Ιγνάτιε”.

Η ΥΒΡΙΣ
κής κρίσης, που καταλήγει στη διασπάθιση του
δημοσίου χρήματος και στην απώλεια ανθρώπινων ζωών
10. Η αδικαιολόγητη, καθοδηγούμενη και
μεροληπτική ελεύθερη πρόσβαση, χωρίς έλεγχο,
εμβολιασμένων πολιτών σε κλειστούς χώρους
και η δημιουργία κινδύνου μετάδοσης, νόσησης
και θανάτου σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους πολίτες.
11. Η εξ αυτής της ενέργειας επιβάρυνση του
συστήματος υγείας και ο κίνδυνος ολοκληρωτικής κατάρρευσής του, με αποτέλεσμα τον θάνατον
ασθενών και από άλλες αιτίες
12. Η κακότροπη, αήθης, μικρονοϊκή και
εγκληματική, προδοσία καθοσιώσεως κατά του

έθνους, δημιουργία κλίματος διαίρεσης, και
διχοστασίας.
13. Η εξαιτίας της διαίρεσης αήθης συμπεριφορά κάποιων ελάχιστων υγειονομικών,
που αρνούνται την παροχή υπηρεσιών σε μη
εμβολιασμένους σε νοσοκομεία με ό, τι, αυτό
συνεπάγεται.
Οι στερημένες ήθους νομοθετικές πράξεις,
οι εξωφρενικές νομοθετικές ρυθμίσεις, οι
πρακτικές και οι μεθοδεύσεις, συνιστούν το
άγος. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή
τους απλά είναι εγκλήματα. Πότε άραγε θα
επιληφθεί η λανθάνουσα δικαιοσύνη για
όλα αυτά (Δίκη - Νέμεσις); Θα υπάρξει ίσως
τιμωρία (Τίσις);

*Ο Στέφανος Σπανομήτσιος σπούδασε Χημική
Μηχανική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο της
Αθήνας, στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και στο
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης,
όπου και αναγορεύτηκε Διδάκτωρ του τμήματος
Χημικών Μηχανικών. Σπούδασε Θεολογία στο
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και
κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο θεολογικών σπουδών στον κλάδο της Οικουμενικής Θεολογίας
από την Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ. Έχει πτυχίο
παιδαγωγικών σπουδών από την Παιδαγωγική
Τεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης. Εργάσθηκε ως
Μηχανικός Διεργασιών και Μελετητής Μηχανικός σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και είναι
επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Χημικών Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών..
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Γράψτε-γράψτε, γιατί… βουλιάξαμε!
Ο νεωκόρος
να συνεισφέρει
στην οικονομική
διάσωση του ναού.

Όπου βρεθώ και όπου σταθώ οι
παπάδες φωνάζουν, βουλιάξαμε, οι
επίτροποι διαμαρτύρονται! Μας τα
παίρνουν όλα, οι ψάλτες με σκυμμένο το κεφάλι μουρμουρίζουν, διότι
πολλοί απ’ αυτούς είναι απλήρωτοι
μήνες, άλλοι παίρνουν έναντι και
θα δούμε… και στην πλειοψηφία
τα αριστερά αναλόγια είναι κενά! Ή
στα χωριά δεν υπάρχουν ψάλτες ή
και αυτοί που εξυπηρετούν, κατάντησαν “ζητιάνοι” περιμένοντας
τον επίτροπο ή τον παπά να τους
δώσει ένα εικοσάρικο για κάθε Θεία
Λειτουργία και από αυτά να μην
υπάρχουν! Οι νεωκόροι έχουν καταντήσει σπάνιο είδος για 200 ευρώ το
μήνα στα χωριά και τον καθαρισμό,
τα κανδήλια, την όλη προετοιμασία
την κάνουν πλέον οι παπαδιές, ο
παπάς ή κάποιος επίτροπος. Στις
πόλεις έμειναν ελάχιστοι, γιατί δεν
περισσεύουν τα 300 ευρώ το μήνα
για εργασία επτά (7) ημερών και
10-12 ώρες την ημέρα.
Πέρυσι ανακάλυψε η μητρόπολη
κάτι πολύ σπουδαίο. Ότι τα χρήματα
που παίρνουν οι νεωκόροι 300 έως
500 ευρώ είναι μάλλον πολλά στις
πόλεις και για να ελαφρύνει τους

ΟΧΙ

∆ΩΡΟ ΣΤΟΥΣ
ΝΕΩΚΟΡΟΥΣ,
ΤΑ 300 € ΕΊΝΑΙ
ΠΟΛΛΑ

ναούς από “το μεγάλο βάρος”,
έλαβε μια απόφαση το Μητροπολιτικό Συμβούλιο (πρωτ. 666/19-82019) και βέβαια όχι τυχαία, αλλά
πατώντας επάνω σε ένα νόμο που
ψήφισε η κυβέρνηση (4023/2012
– ΦΕΚ 222/12-11-2012 τ.Α.) περί
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και έτσι απαγόρευσε στο εξής να παίρνουν
δώρα Χριστούγεννα και Πάσχα οι
νεωκόροι και επομένως από την
1-1-2013 δεν επιτρέπεται να τα
λαμβάνουν και ούτε «να γίνεται η
εγγραφή τους εις τους αντίστοιχους
προϋπολογισμούς των Εκκλησιαστικών Ν.Π.Δ.Δ. της καθ’ ημάς Ιεράς
Μητροπόλεως. Ο Μητροπολίτης,
Πρόεδρος του Μητρ. Συμβουλίου,
ο Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερώνυμος, τα μέλη…». Δε γνωρίζουμε
μήπως και τα ζήτησε να τα επιστρέψουν αυτά που εισπράχθηκαν
“παράνομα” μέχρι το 2019;
Βέβαια ο ποιμενάρχης αυτό το
έκανε για το καλό των Ιερών Ναών!
Αλλά ίσως να μην υπολόγισε και
ο ίδιος ότι ο υπάλληλος Ν.Π.Π.Π.
παίρνει από 1.000 έως και 2.000
ευρώ με εργασία 5 ημέρες και
35-40 ώρες την εβδομάδα, ενώ ο

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ
Ο ‘ΑΓΩΝΑΣ’ εύχεται :
ο νικητής του Θανάτου Κύριος
να συναναστήση
τον πεπτωκότα άνθρωπο,
την πεπτωκυία εκκλησία,
το πεπτωκόν Έθνος...
και να κάνη να πέσουν
οι απάνθρωποι τύραννοι των λαών,
οι σκοτεινές δυνάμεις που
επιβουλεύονται το κόσμο,
τα φρικτά δαιμόνια που υπονομεύουν
την ειρήνη...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

∆ιαμαρτύρομαι

τα 2.500 ευρώ
το μήνα και ... τα
10.000 ! από τα τυχερά είναι λίγα για
να ζήσω

ΨΑΛΤΙΚΑ
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νεωκόρος εργάζεται 7 ημέρες και
περί τις 70 ώρες την εβδομάδα και
τις ημέρες Χριστούγεννα, Πάσχα,
της Παναγίας (15 ημέρες τον Αύγουστο) φθάνουν και τις 100 ώρες
και λαμβάνει μισθό από 300 έως το
πολύ 500 ευρώ.
Ο νομοθέτης δεν μπορεί να εξέλαβε ως ίδιο υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ.
τον εργαζόμενο με 140-160 ώρες
εργασία το μήνα και μισθό 1.0002.000 με το νεωκόρο με τις 300
ώρες εργασίας το μήνα και μισθό
από 300-500 ευρώ, αυτό θα έπρεπε
ο μητροπολίτης ή καλύτερα η Εκκλησία να είχε μεριμνήσει και αντί
αυτού αυτοί γίνονται “εκτελεστικά
όργανά” τους.
Η καταβολή των δώρων σ’ αυτούς τους ανθρώπους με οικογένειες και με τεράστιες καθημερινές
υποχρεώσεις είναι “έκνομος ενέργεια”, αποφάσισε η μητρόπολη.
Ενώ είναι “νομικός ενέργεια” στα
υπέρ τους, ώστε ο ναός να καταβάλει στα Μητροπολιτικά Ταμεία:
Υπέρ Βυζαντινής Σχολής (ενώ
πληρώνουν οι μαθητές), υπέρ τον
“επιούσιον” (ενώ κάθε εβδομάδα
τον πληρώνει και κάποιος ναός),
υπέρ συντήρησης του αυτοκινήτου (sic), υπέρ Λογίας Φ.Α…. με
προσφορά σχεδόν μηδαμινή, υπέρ
Πνευματικής Δράση ανύπαρκτης
υπέρ κοινωφελών ιδρυμάτων, χωρίς να υπάρχουν και συνεχίζοντας
με τα υπέρ, υπέρ… Και φθάσαμε
οι άλλοτε εύρωστοι ναοί να μην
μπορούν να καλύψουν τις στοιχειώδεις ανάγκες και οι μητροπόλεις
να γεμίζουν τα ταμεία ή τις θυρίδες
τραπεζών.
Γι’ αυτό φωνάζουν οι “καημένοι”
παπάδες, οι “ταλαίπωροι” νεωκόροι,
οι “κατατρεγμένοι” ψάλτες…
Γράψτε-γράψτε,
γιατί… βουλιάξαμε!

Λαμπαδάριος

Στον τόπο του εγκλήματος
Από τότε πέρασαν χρόνια και ζαμάνια, όταν η εφημερίδα μας πρώτη και με μεγάλη διαφορά έφερε το θέμα
στην επικαιρότητα “να παπάς να μάλαμα” και εξιστορούσε το μαλαματένιο παπά. Ήταν χειροτονία (2002)
του μακαρίτη Ιγνατίου και τον αποκαλούσε μαναράκι.
Το μαναράκι τάσπασε με το δεσπότη του και ζήτησε να
φύγει. Ο Ιγνάτιος κέρβερος όχι, τούλεγε, ώσπου τα ξαναβρήκαν και μετά από
καλό τραπέζωμα και αφού τσούγκρισαν τα κρασοπότηρα της συγχωρήσεως,
έλυσε τον κόμπο, του έδωσε το Απολυτήριο της Γ΄ κατηγορίας και το μαναράκι
πήρε το δρόμο για υπερ-πόντια χώρα να βρει την “τύχη” του.
Έλα όμως και να δεις το μαναράκι μαζί με το απολυτήριο και τις αποσκευές
που “κατά λάθος” μάλλον πήρε και την ογδοντάρα χιλιάρα που είχε η μπάγκα
(pangari) του ναού περίσσευμα και στη θέση του – λέγαν οι πληροφορίες
– άφησε ένα σκουπόξυλο! Τις πρώτες μέρες έγινε ντόρος μεγάλος, αλλά
γρήγορα το πράγμα κάτσιασε, ίσως κάποιοι παράγοντες, φαίνεται, επηρέασαν
τα πράγματα, τα δε ΜΜΕ που ο δέσποτας τα στούπωνε, βουβάθηκαν! Να
όμως που ως “κεραυνός εν αιθρία” ήρθε ως πρώτο θέμα – μετά από οκτώ
μήνες – στην εφημερίδα “ΚΟΣΜΟΣ” (27/3/2014) και με ωραίο τίτλο:
«πήρε το παγκάρι και έφυγε …», η μητρόπολη αμέσως αντέδρασε με ανακοίνωση: «δε διαπιστώθη κανένα έλλειμμα ή οποιαδήποτε οικονομική
εκκρεμότητα… Η Ιερά Μητρόπολη… διέταξε ήδη Ένορκη Διοικητική
Εξέταση (Ε.Δ.Ε.)…». Πολλά ελέγχθηκαν, πολλά ακούστηκαν, πολλά έγιναν. Η
Ε.Δ.Ε. έγινε, το καμάρι από τα ξένα απειλούσε για αποκαλύψεις για το ποιος
πήρε τα χρήματα. Οι παπάδες που διάβασαν για Ε.Δ.Ε. χασκογελούσαν και
σιγοψιθύριζαν κάτω από τα μουστάκια τους, γνώριζαν από δεκάδες τέτοιες
Ε.Δ.Ε. που ο γραμματικός “άγιος” Θόδωρας τις τακτοποιούσε κατάλληλα και
σε κάποια στιγμή τις έπαιρνε ο “φουσκωμένος” Πηνειός!
Το πράγμα αγάλια-αγάλια άρχισε να ξεφουσκώνει, τα χιλιάδες χιλιάρικα
άρχισαν να ξεχνιούνται, οι παπάδες τσιμουδιά, οι επίτροποι μούγκα, οι ενορίτες, αν ρωτούσαν, απάντηση δεν έπαιρναν, το μαναράκι με τις αποκαλύψεις
που θα έκανε, τις ξέχασε, γιατί φαίνεται πήρε πατριαρχική διαβεβαίωση να
αλλάξει το απολυτήριο στην Α΄ κατηγορία διαβαίνοντας το προαύλιο της
αρχιεπισκοπικής Θεολογικής Σχολής του Απ. Ανδρέου. Το μαναράκι ήταν
υπάκουο σ’ όλα του και έλαβε τότε ως δώρο τη μίτρα.
Χαρούμενο το μαναράκι θέλησε να επισκεφθεί σαν μιτροφόρος τώρα τα
πατροπαράδοτα χώματα και να τον δουν αυτοί που χασκογελούσαν κάτω
από τα μουστάκια και πως θα τον κάνουν τεμενάδες. Αυτό και έγινε! Όταν
παρακολουθούσες το θέαμα είχε πολύ μεγάλο χάι η υπόθεση. Τώρα εδώ που
τα λέμε! Δεν έχει πλήρη εφαρμογή του λαού μας η αμπελοσοφία που λέει ότι
ο ‘’ένοχος’’ ξαναγυρίζει “στον τόπο του εγκλήματος”;

Λαμπαδάριος

“ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ”
Φίλοι & αδελφοί για γιορτινή αλληλεγγύη
στους γιατρούς και νοσηλευτές σε αναστολή
Έρχεται το Πάσχα, η λαμπροφόρος Ανάστασις του
Κυρίου και κάποιοι άνθρωποι της διπλανής πόρτας,
κάποιοι που μέχρι προχθές ήταν δίπλα σου, ήταν οι
σωτήρες σου, ήταν οι άγγελοί σου, ήταν οι άνθρωποι
που τους έλεγες τον πόνο σου, ήταν αυτοί που σ’
έδωναν θάρρος και ελπίδα, ήταν αυτοί που τους
καλούσες όποια ώρα και έτρεχαν να σε βοηθήσουν.
Τώρα τα πράγματα αντιστράφηκαν, ήρθε η ώρα που
τώρα αυτοί ζητούν τη δική σου βοήθεια, ζητούν τη
δική σου αλληλεγγύη, διότι βρίσκονται στο δρόμο, πεταγμένοι στην άκρη
κάποιου πεζοδρομίου και αντί συμπαράσταση και αλληλεγγύη, αντί ψωμί,
νερό και εργασία τους ρίχνουν δακρυγόνα και καπνογόνα. Έρχονται άγιες
ημέρες, τώρα και μεις δίνουμε όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά εξετάσεις.
Θα απλώσουμε το χέρι, να δώσουμε σ’ αυτούς που το κράτος τους γύρισε
την πλάτη, ένα κουλουράκι ή ένα κόκκινο αυγό; Θα αντιτάξουμε την
κρατική βία και αυθαιρεσία με μια υλική ή οικονομική προσφορά στις
χιλιάδες “Καλούς Σαμαρείτες” που είναι σε αναστολή εργασίας και δε
θα μπορέσουν να κάνουν “Πάσχα χαράς” ολόκληρες οικογένειες;
Ήρθε η ώρα να δείξουμε τον πραγματικό μας εαυτό, ήρθε η ημέρα “ιδού
νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας”.
Για την αγάπη σας και την προσφορά σας τα τηλέφωνα επικοινωνίας
είναι: κα Ελένη στο τηλ. 6989996135, κα Χρύσα στο 6977194115, κα
Ιωάννα στο 6973566047 ή στην διεύθυνση Ηφαίστου 30 κάθε Τρίτη και
Πέμπτη από τις 3-5 το απόγευμα. καλή Ανάσταση

