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ΨΑΛΤΙΚΑ

Ἡ προσευχόμενη 
«αὐγουλοῦ»

η μηΤροπολη λαριΣαΣ
Ένα µίγµα οδύνης 1996 – 2018

συνεχίζεται στη σελ. 2

σελ. 8

ο αντίχριστος δεν θέλει ...σύνορα!

συνεχίζεται στη σελ. 7

συνεχίζεται στη σελ. 6

η ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 

του ΙΩΑΝΝΟΥ

συνεχίζεται στη σελ. 2

 Συνεχίζουμε παιδιά το θέμα μας 
για την αγάπη προς την πατρίδα. Η 
πατρίδα είναι κάτι που καθορίζεται 
από τον λόγο του Θεού. 
Δηλαδή, ο ίδιος ο Θεός 
θέλει να υπάρχουν σύνο-
ρα λαών και συνεπώς, επί 
μέρους πατρίδες. Έτσι, 
όλη η γη μας είναι χωρι-
σμένη, μοιρασμένη σε πατρίδες οι 
οποίες έχουν σύνορα...

 Αλλά, ενώ ο Θεός, προσέξτε 
αυτό το σημείο που θα σας πω, 
ενώ ο Θεός καθορίζει σύνορα εις 

τους λαούς, που λέγει ο 
Απόστολος Παύλος στους 
Αθηναίους, «ορίσας προ-
στεταγμένους καιρούς 
και τας οροθεσίας τοις 

κατοικίαις αυτών», ο Θεός κανο-
νίζει, ακόμη, πόσο θα ζήσει ένας 
λαός. Ορίζει δηλαδή, τους προστε-
ταγμένους καιρούς.

Λοιπόν, αυτό που θέλω να προ-

σέξετε τώρα, είναι το εξής. Είναι 
πολύ σπουδαίο, ο αντίχριστος, θα 
σπάσει τα σύνορα των λαών, και 
θα γίνει κοσμοκράτωρ εφ όλης της 
γης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντι-
κό. Το αναμένομε, και μάλιστα με 
το επιχείρημα ότι, επειδή γίνονται 
πόλεμοι μεταξύ των λαών, πρέπει 
να ενωθούν οι λαοί, να μην υπάρ-
χουν σύνορα, ώστε να μην υπάρ-

χει πόλεμος.
  Αυτό όμως είναι έργο του αντι-

χρίστου. Μας καθορίζεται αυτό, 
όπως ερμηνεύουν οι Πατέρες την 
Αγία Γραφή. Αν δείτε λοιπόν ότι 
γίνεται τώρα με την Ευρώπη, ένα 
παρακάτω βήμα είναι να μην υπάρ-
χουν σύνορα. Τότε θα πείτε ότι έρ-
χεται ο αντίχριστος. Όλα αυτά εί-
ναι προπαρασκευή της βασιλεί-
ας, της αυτοκρατορίας του αντι-
χρίστου… 

«Αρνίον» Ομιλία 24η - 
10/11/1991.

+ Μητρ. Χαλκίδος Νικόλαος

Σε ένα μήνα (Ια-
νουάριος 2019) συ-
μπληρώνονται 44 
χρόνια ἀπό τήν ὁσία 
κοίμηση τοῦ ἁγίου 
συμπολίτη μας, δε-
διωγμένου ἐπισκό-
που Χαλκίδος Νικο-
λάου (Σελέντη). Τό 
κείμενο πού ἀκο-

Τα Σκοπια μεΤα 
Τα ΣυλλαληΤηρια  

Ένα κείμενο με ιστορικά στοιχεία που 
πρέπει να διαβαστεί από κάθε Ελληνα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Στα 1893 δημιουργήθηκε από τους 

Βουλγάρους η Εσωτερική Μακεδονική 
Επαναστατική Οργάνωση (IMRO = Internal 
Macedonian RevolutionaryOrganization), η 

κων/νος οικονομος ο έΞ οικονομων”
ΤέΤοιές φωνές μας 

χρέιαζονΤαι και ςήμέρα
ΣΥΝΕΧΕΙΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥ-
ΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

Ε. Στην Ελλάδα
Με όλα αυτά ο Κ. 

Οικονόμος συντό-
μως απέκτησε μεγά-
λη φήμη. Η ταχύπτε-

ή ΤέχνήΤή νοήμοςΥνή
«Μπορεί να φέρει τον αφανισμό μας».

Τι περίεργο !!!  Αυτό να το φωνάζει ο Χένρι Κίσινγκερ !

σελ. 4

Εις μνημόσυνον αιώνιον έσται δίκαιος

π. ιγνάτιος μαδενλίδης (επίσκοπος Πενταπόλεως)
(Όπου περπάτησες – μακαριστέ π. Ιγνάτιε – οι δρόμοι δακρύζουν 

γιατί τα βήματά σου έγραψαν κατά Θεόν ιστορία).
Σαν προχθές ήταν 

όταν το 1981 ο π. Ιγνά-
τιος άκουσε τη φωνή 
του Κυρίου που τον κα-
λούσε να πορευθεί στην 
Αφρική για να μεταδώ-
ση το φως του Ευαγ-
γελίου. «Πορευθέντες 
μαθητεύσατε πάντα τα 

έθνη βαπτίζοντες αυ-
τούς εις το όνομα του 
Πατρός και του Υιού 
και του Αγίου Πνεύμα-
τος». Και το Πνεύμα το 
άγιο τον οδήγησε στους 
αρτιγέννητους αφρικα-
νούς αδελφούς, που 
βρίσκονταν «εν σκότει 

συνεχίζεται στις σελ.5

ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
Στις 6 Νοεμβρίου είδε το φως μία κοινή 

ανακοίνωση Τσίπρα-Αρχιεπισκόπου που μι-
λούσε για “ιστορική συμφωνία μεταξύ Πο-
λιτείας-Εκκλησίας”.

“Οι κληρικοί – έλεγε – δεν θα νοούνται 
στο εξής δημόσιοι υπάλληλοι και ως εκ 

τούτου διαγράφονταν από την Ενιαία 
Αρχή Πληρωμών”. Αλλά το 
Δημόσιο “θα καταβάλει ετη-
σίως στην Εκκλησία με μορ-
φή επιδότησης ποσό αντί-
στοιχο με το σημερινό κόστος 
μισθοδοσίας των εν ενεργεία 

ιερέων…”.
Ασφαλώς η ανακοίνωση 

υπήρξε κεραυνός εν αιθρία. 
Αρχιεπίσκοπος και πρωθυπουρ-
γός παζάρευαν στο παρασκή-
νιο τη ζωή και την αξιοπρέπεια 
αθώων ανθρώπων. Οι μυστι-

μιςΘο∆οςια Των ιέρέων
Ο Ιερώνυμος Α΄ τους ανύψωσε και ο Ιερώνυμος Β’ τους κατέβασε

(Πριν 50 χρόνια, Νοέμβριος 1968 ο Α’ 
τους έκανε δημ. υπαλλήλους και το Νοέμ-
βριο 2018 ο Β’ τους καταντάει ζήτουλας)

του π. Αθανάσιου Μυτιληναίου

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

συνεχίζεται στις σελ.3

(Είναι μια στήλη που  θα γράφει σύντομα 
διάφορα επίκαιρα θέματα, που οι άλλοι δεν 

τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

α) ςορος – ΤςιΠρας – ΒαροΥφακής!
Β) ένας ΠΛαςΤοΓραφος 

καΤέςΤρέΨέ Τον έΛΛήνικο Λαο
Γ) να καΤι ΠοΥ… ΛέιΠέι !

∆) ο ςοΪμΠΛέ ∆έν μΠορέι
να Το… χωνέΨέι!
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Τα Σκοπια μεΤα Τα ΣυλλαληΤηρια  
Ένα κείμενο με ιστορικά στοιχεία που πρέπει να διαβαστεί από κάθε Ελληνα

οποία,στοχεύουσα στην αυτονόμηση της Μακεδο-
νίας και με τοσύνθημα «Η Μακεδονία στους Μα-
κεδόνες»,ωδήγησε στις 20 Ιουλίου του 1903 στην 
εξέγερση του Ίλιντεν. 

Η με αριθμόν Πρωτ. 926 / 25-9-1904 επιστολή 
των Δημογερόντωντης Έδεσσας προς την Μη-
τρόπολη Εδέσσης μας πληροφορεί (οι υπογραμ-
μίσεις και επισημάνσεις δικές μας) :«Παναγιώτα-
τε Δέσποτα. 

 Από τριών και πλέον ετών, η πόλις ημών και σύ-
μπασα σχεδόν η εκκλησιαστική περιφέρεια της Ιε-
ράς Μητροπόλεως Βυθενών ευρίσκονται εν όλως 
εκρύθμω καταστάσει, διότι εξέλιπε πλέον η ασφά-
λεια της ζωής, της περιουσίας και της 
τιμής εις επίμετρον δε και η ελευθε-
ρία της θελήσεως, καθ΄ όσον βάρβα-
ροι και κακοήθεις τινες, υπό το όνομα 
του αντάρτου και ελευθερωτού, δήθεν περιερχόμε-
νοι κατά στίφη την όλην επαρχίαν, εξαναγκάζουσι 
διά πυρός και σιδήρου τους πάντας και ιδία τους 
χωρικούς, μηδ΄ αυτών των ιερέων και διδασκάλων 
εξαιρουμένων, να υπογράφωσι τας υπ΄ αυτών συ-
ντασσομένας αιτήσεις προς τας επιτοπίους Αρχάς 
και αναφοράς προς τον Έξαρχον των Βουλγάρων, 
δηλούντας δι΄ αυτών ότι προσχωρούσι τη Εξαρχία 
και αποχωρίζωνται της Μεγάλης του Χριστού Εκ-
κλησίας, εις ην ανέκαθεν υπήγοντο.

 Τα κακοποιά ταύτα στοιχεία, μη αρκούμενα εις 
τούτο μόνον, προβαίνουσιν ασυστόλως και εις 
την απέλασιν βία από των χωρίων των Ορθοδό-
ξων ιερέων και διδασκάλων και το μέγιστον δολο-
φονούσι τους ανθισταμένους εις τούτο, προπά-
ντων δε τους ιερείς, τους διδασκάλους και τους 
προκρίτους.

 Εκ της εκρύθμου ταύτης καταστάσεως, ην εδη-
μιούργησαν οι Βούλγαροι, υφίστανται τα πάνδει-
να και αι πόλεις Βοδενά, Γενιτσά, Γευγελή και Γου-
μένιτσα, ως αναγκαζομένων των κατοίκων εν πλή-
ρει μεσημβρία να φυλάττωσιν εαυτούς από πάσης 
επιβολής των δολοφόνων και μη δυναμένων να με-
ταβαίνωσιν εις τα κτήματά των.

 Τα δε χωρία πάντα σχεδόν ευρίσκονται εις την 
διάθεσιν και την κυριαρχία των κακούργων Κομι-
τατζήδων.… 

 Επειδή λοιπόν, Παναγιώτατε, ο βίος ημών των 
ειρηνικών και φιλησύχων κατοίκων διατρέχει τον 
έσχατον κίνδυνον, διότι ως φαίνεται, το πρόγραμ-
μα των βουλγαρικών στιφών κατά το έτος τούτο 
είναι να εξοντώσωσι τους μη υποτασσομένους 
εις τας θελήσεις αυτών Ορθοδόξους Χριστιανούς 
της επαρχίας ταύτης, αφού καθ΄ εκάστην ανηλε-
ώς και αφειδώς υπ΄ αυτών ως πρόβατα σφάζονται, 
διαμαρτυρόμεθα εντόνως…κατά των κακούργων 
πράξεων των Βουλγάρων, των επιζητούντων να 
πληθύνωσι την μάνδραν της Σχισματικής Εξαρχί-
ας, ως και κατά της αδίκου ανοχής της πεπολιτι-
σμένηςκαι Χριστιανικής Ευρώπης, της επιτρεπού-
σης, υπό τα όμματα των εαυτής πρακτόρων, να 
διαπράττωνται κατά των Ορθοδόξων Ελλήνων κα-
κουργίαι υπό των Βουλγάρων.

 Καθικετεύομεν την ημετέραν Παναγιότητα, 
όπως γνωρίσει οις δει και οίδεν Αύτη τον έσχατον 
κίνδυνον, ον διατρέχομεν».

ΟιΔημογέροντες
Χρήστος Πέγκας
Α. Βανδάρης
Ευάγγελος Μίντσης
Γρ. Τσίτσης
Βασίλειος Δόδος
Η Βουλγαρία, όπως είναι γνωστό,σήμερα με την 

πρόσφατη εκκλησιαστικήκαι όχι μόνον «προσέγγι-
ση» προς τα Σκόπια, τα αγκάλιασε (ασφυκτικά μέ-
χρι που να τα πνίξει) και, αποβλέποντας στα δικά 
της συμφέροντα, υπογράφει σύμφωνο φιλίας με 
τα Σκόπια καιεπιχειρεί δήθεν να «προστατεύσει» 
υπό τας πτέρυγάς της τησχισματική «Μακεδονι-

κή» λεγομένηΕκκλησία ! 
Ο Πατριάρχης μας κ.κ. Βαρθολομαίος σήμε-

ρα για το σχίσματης Σκοπιανής Εκκλησίας τι λέει 
; Στις 10-4-2018 συνωμίλησεν με τον Πρόεδρον 
των Σκοπίων Ιβάνωφ. Τι είπεν ;

 5. Σ έ ρ β ο ι.
Η ελληνική κοινότης των Σκοπίων τον Απρίλιον 

1891 έγραφεν στον Πατριάρχη μεταξύ των άλ-
λων και τα εξής : 

«Άπασαι αι ανά την Μακεδονίαν Ορθόδοξοι κοι-
νότητες, κατά τον δεινόν υπερεικοσαετή προς τους 
πονηρούς και αχαρίστους Σλάβους αγώνα, ου μό-
νον δεν παρεκελεύοντο υπό της Εκκλησίας … αλλά 

τουναντίον λόγω τε και έργω τε ενε-
θαρρύνοντο, όπως όσον το δυνατόν 
απέχωσι και αποχωρίζονται από τον 
ύπουλον και πανούργον γένος προς 

φρούρησιν και διάσωσιν των τιμαλφεστάτων τω 
ανθρώπω, της θρησκείας δηλονότι και της εθνικής 
υπάρξεως και τιμής.

…η Ελληνική ημών Ορθόδοξος κοινότης απο-
τελείται εκ δύο μόνο στοιχείων, ήτοι εκ των καθα-
ρώς παρεπιδημούντων ή μονίμως εγκαθισταμένων 
Ελλήνων και εκ των Ελληνοβλάχων. Σλαβοφώνους 
δε ορθοδόξους δεν γνωρίζομεν εν τη ημετέρα κοι-
νότητι. … ταύτα πάντα ενεργούνται παρά των ξέ-
νων και μυσαρών οργάνων της Σερβικής προπα-
γάνδας, ήτις προ καιρού μη δυναμένη να στηρίξη 
τα εαυτής συμφέροντα, αιτιάται αφρόνως και μαί-
νεται κατά της ημετέρας κοινότητος ζητούσα να 
αρπάση παρά των χειρών αυτής παν ότι η εθνική 
ημών ορθοφροσύνη διά μυρίων θυσιών και μόχθων 
προσεκτήσατο. Διά ταύτα … ποτέ δεν θα τυφλώ-
σωμεν αυτοί εαυτούς ώστε εν γνώσει να εμπέσω-
μεν εις τας δολίας πλεκτάνας των Σλάβων, αλλά 
τουναντίον πιστοί και ακράδαντοι εις τα συμφέρο-
ντα της Εκκλησίας και του Έθνους θα εμμείνωμεν 
μέχρι τέλους …»

Ο αρμόδιος τότε Υπουργός Εξωτερικών της Ελ-
λάδος Στέφανος Δραγούμης επέμενε στα 1892 
στην οριστική διασαφήνιση απέναντι στο Σερβικό 
Ζήτημα, για να ήταν δυνατόν αργότερα, όταν θα 
υλοποιούνταν η ελληνοσερβική προσέγγιση, να 
καθορίζονταν οι ελληνικές εδαφικές διεκδικήσεις 
στον γεωγραφικό χώρο της Μακεδονίας. 

Η τυχόν είσοδος της FYROM σήμερα στο ΝΑΤΟ 
ή/και στην ΕΕ ως «Μακεδονίας» ή με όποιαδήποτε 
άλλη σύνθετη ονομασία χωρίς τη δική μας έγκρι-
ση (αλλά με άνωθεν εντολή) δεν μας πειράζει ούτε 
μας αφορά, αφού επί του παρόντος δεν μπορεί να 
εμποδισθεί από εμάς.

 Λένε οι Σκοπιανοί ότι θα κάνουν Δημοψήφισμα 
αλλά εκτός των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ (και ιδίως της Γερ-
μανίας) θα αντιδράσουν δυναμικά Αλβανία και κυ-
ρίως η Βουλγαρία, ενδιαφερόμενες κάθε μια τους 
ξεχωριστά για τη δική μας Μακεδονία. 

 Αλλά όσον αφορά την Ελλάδα «οι Μακεδό-
νες»αυτοί δεν θα μπορούν να εισέρχονται στη-
χώρα μας και ιδίως να έχουν πρόσβαση στο λιμά-
νι της Θεσσαλονίκηςμε «Μακεδονικό» Διαβατήριο 
και έτσι από μόνοι τους θα αναγκασθούν να αλλά-
ξουν το όνομά τουςγια να μην πάθουν οικονομική 
ασφυξίακαι πεθάνουν από την πείνα.

6. ΟιΑ υ σ τ ρ ι α κ ο ίμε πάγιες ανέκαθεν βλέψεις 
στη Θεσσαλονίκηκαι γενικότερα στη Νότια Βαλκα-
νική είχαν το δόγμα «Drang nach Osten”. Έτσι το 
1878 επεχείρησαν και επέτυχαν την προσάρτη-
ση τότε της Βοσνίας–Ερζεγοβίνης στην Αυστρία.

7.Ανάλογη ανθελληνική πολιτική ανέκαθεν ήσκη-
σαν και συνεχίζουν μέχρι και σήμερα μετ΄ επιμονής 
να ασκούν οιΓ ε ρ μ α ν ο ί (όρα και την πρόσφα-
τη προσφώνηση του Ζάεφ ως Μακεδόνα Πρωθυ-
πουργού από την κ. Μέρκελ). 

8.ΟιΑ μ ε ρ ι κ α ν ο ί ζήτησαν προσφάτως και 
πήραν από τον Τσίπρα καιτο λιμάνι της Αλεξαν-
δρούπολης.

ΣυΝΕχΙζΕΤΑΙ

εΘΝικα ΘεμαΤα

ρος δε και πολύηχος φήμη του συνέ-
βαλε, ώστε ο Τσάρος Αλέξανδρος Α΄ να 
του απονείμη το αυτοκρατορικό παρά-
σημο, καθώς και ισόβιο σύνταξι. Η Εκ-
κλησιαστική Ακαδημία Πετρουπόλεως 
και Κιέβου να τον ανακηρύξουν σύνε-
δρό τους. Η δε αυτοκρατορική ρωσι-
κή Ακαδημία, Εταίρο της. Το αυτοκρα-
τορικό Πανεπιστήμιο στην Πετρούπολι 
και στη Μόσχα, καθώς και η βασιλική 
Εταιρεία των Φιλολόγων της Βαρσοβί-
ας να τον ανακηρύξουν Εταίρο τους. 
Εκτός τούτων ο βασιλιάς της Πρωσί-
ας Γουλιέλμος Γ΄ του απένειμε το πα-
ράσημο του ερυθρού αετού, η δε Ακα-
δημία του Βερολίνου τον κατέταξε στα 
αντεπιστέλλοντα μέλη της.

Οι τιμές αυτές όμως δεν επηρέα-
σαν την ελληνική φυγή του μεγάλου 
αυτού Διδασκάλου του Γένους σε ση-
μείο, ώστε να αποφασίση να παραμεί-
νη μόνιμα στην Ρωσία ή στην Ευρώ-
πη. Όπως εγκατέλειψε τη Ρωσία, όπου 
τύγχανε ζωής πλήρους δόξης και υλι-
κής ευμαρείας, έτσι εγκατέλειψε και 
την Ευρώπη, όπου έτυχε μεγάλων τι-
μών, προκειμένου να επιστρέψη στην 
Ελλάδα, και να εγκαταστα-
θή μόνιμα σ’ αυτή, με κύριο 
σκοπό να εργασθή υπέρ.... 
της ευσεβείας και της αλη-
θούς δημοκρατίας. Επίστευε πάντοτε, 
ότι η Ελλάδα είχε ανάγκη, περισσότε-
ρο από κάθε άλλη φορά, την βοήθεια 
των ικανών παιδιών της, για καλύτερη 
αξιοποίησι των αγαθών, τα οποία απέ-
κτησε με τον μεγάλο της Αγώνα, επει-
δή «το φυλάξαι ταγαθά χαλεπώτερον 
του κτήσασθαι είναι».

Ο ερχομός του Κ. Οικονόμου στην 
Ελλάδα, δεν ήταν ένα μεγάλο γεγονός 
γι’ αυτόν μόνο, αλλά και για τον πνευ-
ματικό κόσμο της εποχής. Αυτός ο ερ-
χομός χαιρετίσθηκε από τον Φίλιππο 
Ιωάννου, όπως φαίνεται από επιστολή 
του προς τον Γρηγόριο Κωνσταντά το 
1834, που αναφέρει ότι ευτύχησε να 
γνωρίση τον μεγάτιμον Κ. Οίκονόμον... 
κατευθυνόμενον εις την φίλην Ελλάδα. 
Δεν αποκρύπτει δε τη χαρά του «βλέ-
πων τους ενδόξους της παιδείας αγω-
νιστάς συνερχομένους τέλος πάντων 
εις το τερπνόν έδαφος της Ελλάδος».

Αργότερα ο ποιητής Παναγιώτης 
Σούτσος, σε ποίημά του αποτελούμε-
νο από οκτώ εξάστιχες στροφές και 
με τίτλο «Η Φιλοξενία μας» τον χαιρε-
τίζει ως εξής:

«Στον αγροτικόν μας οίκον έρχεται 
ο Οικονόμος 

Με πρωτομαΐου άνθη, φώς μου! στό-
λισε τας θύρας 

Ας στρωθή από μυρσίνας από βάϊα 
ο δρόμος· 

Υποδέξου τον μ’ ευώδη ροδοδάφνην 
εις τας χείρας· 

Έρχεται ο γηραλέος των Μουσών 
Ιεροφάντης 

Στην Ελλάδα καλών μάντις.
…///…///…
Λόγιοι! κυκλώσατέ τον και συζωπυ-

ρείτε πάλιν,
Της παιδείας την σβεσθείσαν από υε-

τούς πυράν,
Κ’ εμφυσώντες θείον πνεύμα φλόγ’ 

ανάπτετε μεγάλην 
Εις την τέφραν της την τόσον και ψυ-

χρήν και ρυπαράν. 
Έφθασεν ο γηραλέος των Μουσών 

ιεροφάντης 
Στην Ελλάδα καλών μάντις».
Στην Ελλάδα ο Κ. Οικονόμος βρέ-

θηκε προς μιας διαγεγραμμένης ή δι-
αγραφομένης καταστάσεως τουλά-
χιστον όσον αφορά τα εκκλησιαστι-
κά πράγματα. Οι εχθροί της εκκλησί-
ας πολλαπλασιάζονται· οι κακοδοξίες 
πληθύνονται· και η νέα πολιτική κατά-
στασις ζητά την δυναμική απομάκρυν-
σι της Εκκλησίας της Ελλάδος από το 
Πατριαρχείο. Μια εποχή που οι ποιμέ-
νες της Εκκλησίας δεν έχουν την ικανό-
τητα ή το σθένος να αντισταθούν στα 
μεγάλα αυτά, εχθρικά για την Εκκλη-
σία, ζητήματα.

Σ’ αυτή τη στιγμή ο Οικονόμος απο-
φάσισε να επέμβη. Προτιμήσας δε την 
διά της ιεράς Παραδόσεως και των ιε-
ρών Κανόνων αντίκρουσι των εχθρών 
της Εκκλησίας, θεωρήθηκε αρχηγός 
μερίδος «συντηρητικής και οπισθο-
δρομικής, εχθρός δε των νεωτέρων 
ιδεών και της νεωτέρας από την Ευ-
ρώπη ερχομένης επιστήμης, κατηγο-
ρηθείς μάλιστα ότι υπόπτως έβλεπε 
Σχολεία και Λογίους».

Όλες όμως αυτές οι 
κατηγορίες δεν εμπό-
δισαν τον Κ. Οικονόμο 
να υψώση την δική του 

φωνή σε θέματα μεγάλα της εποχής, 
ως η μετάφρασις των Αγίων Γραφών 
στην Νεοελληνική - ο όρκος των κλη-
ρικών στα Δικαστήρια - η εισαγωγή 
της τετραφώνου μουσικής στις ορ-
θόδοξες εκκλησίες - η είσοδος των 
αιρετικών στον Ελλαδικό χώρο - και 
φυσικά το Αυτοκέφαλο της Ελλαδι-
κής Εκκλησίας.

Ειδικώτερα στο θέμα της μεταφρά-
σεως των Αγίων Γραφών στη Νεοελ-
ληνική ο Οικονόμος αντιστάθηκε σθε-
ναρά. Τη φωνή του όμως αυτή για να 
την κατανοήσουμε καλύτερα πρέπει 
να την συνδέσουμε με τα προβλήμα-
τα του νέου ελληνισμού, Ελλάς και 
Δύσις – Ορθοδοξία και Δυτικός Χρι-
στιανισμός – Παράδοσις και πρόο-
δος. Προβλήματα που καθόριζαν και 
τον τρόπο αντιδράσεως του Κ. Οικο-
νόμου γενικότερα και ειδικότερα στο 
θέμα των μεταφράσεων των Αγίων 
Γραφών στη Νεοελληνική.

Πίστι και πεποίθησι του Κ. Οικονό-
μου είναι ότι η μετάφρασις της Αγ. 
Γραφής στη Νεοελληνική είναι έργο 
των Μισσιοναρίων ή κατά το λαό των 
Δυτικών Ιεραποστόλων, και ότι συμ-
βάλλει στην σύστασι νεομόρφου Εκ-
κλησίας στην Ελλάδα, τονίζοντας 
όλως ιδιαιτέρως ότι η Ορθόδοξος Εκ-
κλησία έχει ανάγκη ερμηνείας του θεί-
ου λόγου, όχι δε μεταφράσεως στη 
νεοελληνική. Σ’ αυτή του τη θέσι δι-
καιώθηκε από την Εκκλησία.

Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε και η 
άλλη φωνή του Κ. Οικονόμου κατά 
της καινοφανούς Τετραφωνίας, οι 
εκπρόσωποι της οποίας ζητούσαν 
να απομακρύνουν τον Ορθόδοξο 
λαό από την παραδοσιακή Βυζαντι-
νή μουσική, και που δικαιώθηκε επί-
σης από την Εκκλησία τότε, πολύ δε 
περισσότερο σήμερα από τον Ορθό-
δοξο λαό που έχει αγκαλιάσει τη Βυζα-
ντινή μας μουσική.

ΣυΝΕχΙζΕΤΑΙ

‘Κων/νος Οικονόμος ο εξ οικονόμων’ 
ΤέΤοιές φωνές μας χρέιαζονΤαι και ςήμέρα

συνέχεια από την 1η σελίδα

Γράφει ο Δρ.  
Σωτ. Παναγέας

Επιμέλεια: Χαραλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. Α.Τ.Ε.Ι.  δικηγόρος 
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λουθεῖ εἶναι «μνήμη δικαίου μετ’ ἐγκω-
μίων»!

Ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος 
Νικόλαος Σελέντης ἀνάφερε: «Μ’ ἔμαθε 
νά προσεύχωμαι κατανυκτικά καί μέ δά-
κρυα μία ἁπλή γυναικούλα, πού κατοι-
κοῦσε στό Πέραμα Πειραιῶς καί τήν ἀπο-
καλοῦσαν περιφρονητικά ὄχι μέ τ’ ὄνομά 
της, ἀλλά μέ τό παρατσούκλι “ἡ Αὐγου-
λοῦ”, γιατί πούλαγε φρέσκα αὐγά, νά ἐξοι-
κονομήση τόν “ἄρτον τόν ἐπιούσιον”.

Ὡς περιοδεύων πέρασα μιά μέρα ἀπ’ 
τό φτωχικό της σπίτι, γιά νά εἰσπράξω 
μιά συνδρομή γιά τό περιοδικό ΖΩΗ. Ἡ 
ἴδια ἀπουσίαζε καί βρισκόταν ἐκεῖ το παι-
δί της, πού διήρχετο τήν ἐφηβεία. Ἔκαιγε 
τό καντήλι στό εἰκονοστάσι κι ἔκανα στό 
παιδί τήν πρότασι ἄν ἤθελε μέχρι νά έλθη 
ἡ μητέρα του νά προσευχηθοῦμε λιγάκι. 
Κάπως ἀδιάφορο κούνησε καταφατικά τό 
κεφάλι του καί εἶπε ἄς προσευχηθοῦμε. 
Ὅταν τελειώσαμε τήν προσευχή, μοῦ λέει 
κάπως χαριτολογώντας: Ἄ, ἐσύ δέν ξέρεις 
νά προσευχηθῆς!  Ἐγώ κατεπλάγην ἀπ’ τήν 
τολμηρή αὐτή παρατήρησι καί τόν ρώτη-
σα νά μοῦ ἐξηγήση, πῶς κατά τήν γνώμη 
του πρέπει νά προσεύχεται ἕνας Ὀρθόδο-
ξος Χριστιανός; Ἐγώ, κύριε, μοῦ λέει δέν 
ξέρω Θεολογία, ἀλλά βλέπω τό παράδειγ-
μα τῆς μητέρας μου, πού ὅταν προσεύ-
χεται κραυγάζει συνεχῶς “Κύριε Ἐλέη-
σον”, πέφτει συνεχῶς σέ μετάνοιες, κτυ-
πάει τό στῆθος της καί τρέχουν ποτάμι τά 
δάκρυά της!

Μετά ἀπ’ αὐτή τήν ἀφήγησι, μεγάλωσε 
ἡ ἐπιθυμία μου νά γνωρίσω αὐτή τήν ὑπέ-
ροχη γυναῖκα καί νά διδαχθῶ κάτι ἀπ’ τή 
χαρισματική προσευχή της.

Γι᾽ αὐτό μία ἄλλη μέρα πέρασα νά τή 
συναντήσω καί βρέθηκα μπροστά σέ μιά 
συγκλονιστική σκηνή προσευχομένου 
ἀνθρώπου. Ὁ ἄνδρας της, ὅπως ἔμαθα, 
ἦταν ἕνας μέθυσος κι ἀχαΐρευτος, πού 
τῆς ἔπαιρνε ὅ,τι οἰκονομοῦσε ἀπ’ τά αὐγά 
καί μπεκρόπινε. Ἐκείνη τή μέρα κατά τήν 
ὁποία πῆγα, ἀπ’ τό μεθήσι του τήν εἶχε ξυ-
λοκοπήκει, τῆς εἶχε πάρει τά χρήματα καί 
τῆς εἶχε πετάξει τήν Καινή Διαθήκη μέσα 
στό πηγάδι! Ἐγώ δέ, τή βρῆκα γονατιστή 
στό πηγάδι νά προσεύχεται καί νά λέη: 
«Χριστέ μου καί Παναγιά μου Μεγαλό-
χαρη, τό βιβλίο μέ τά ἱερά γράμματα, τό 
ὁποῖο ἔρριξε ὁ ἄνδρας μου στό πηγάδι δέν 
τό ἔκανε ἀπό ἀσέβεια, ἀλλά ἦταν μεθυ-
σμένος. Κᾶνε Παναγία μου τά ἱερά αὐτά 
Γράμματα, πού θά λειώσουν καί θά γίνουν 
ἕνα μέ τό νερό, νά τά πιῆ ὁ ἄνδρας μου, 
νά μετανοήση, νά ἐξομολογηθῆ καί νά 
σωθῆ, νά μήν πάη στήν κόλασι, Χριστου-
λάκη μου, γιατί ὁ κόσμος μέ ἔχει γιά καλή, 
ἐνῶ ἐγώ ἡ τρισάθλια ἔχω πολλά ἀθερά-
πευτα πάθη καί ἁμαρτίες!»

Γιά τήν ἀντιγραφή
ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

Ἡ προσευχόμενη 
«αὐγουλοῦ»

+ Μητρ. Χαλκίδος Νικόλαος

συνέχεια από την 1η σελίδα

Ξέρετε ποιο υπουργείο λείπει από τα κράτη; Όποιο και 
να πείτε, είναι σίγουρο ότι θα χάσετε, διότι πράγματι δεν 
το χωράει το μυαλό σας.

Και όμως το σκέφτηκε η βρετανίδα πρωθυπουργός Τε-
ρέζα Μέι και γι’ αυτό της αξίζουν συγχαρητήρια, διότι εί-
ναι, ίσως, το πιο απαραίτητο για όλες τις χώρες, αλλά ιδι-
αίτερα γι’ αυτές που μπήκαν σε μνημόνια.

Έφτιαξε υπουργείο Αυτοκτονιών, και όρισε ως υπουργό 
τον Τζάκι Ντόιλ Πράις, υπουργό Υγείας, με το χαρτοφυ-
λάκιο του υπουργού Αυτοκτονιών. Το έχουν ανάγκη – δή-
λωσε – αφού στην Βρετανία κάθε χρόνο αυτοκτονούν πε-
ρίπου 4.500 άνθρωποι!

Έτσι ο νέος υπουργός θα ηγηθεί της προσπάθειας 
της κυβέρνησης να μειωθεί ο αριθμός των αυτοκτονιών.

ΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ… ΛΕΙΠΕΙ!

Στο βιβλίο, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, «Ανίκητοι – ηττημένοι» του 
πρώην υπουργού Οικονομικών του Τσίπρα Γ. Βαρουφάκη, γράφει τί είχε 
διαμειφθεί μεταξύ τους πριν το δημοψήφισμα του 2015.

«Ένα μήνα πριν από το δημοψήφισμα του 2015, ο Σόρος χρησιμοποί-
ησε κοινές διασυνδέσεις και μου ζήτησε να μιλήσει με τον Πρωθυπουρ-
γό. Δεν ήθελε καθόλου να μιλήσει μαζί μου. Το είπα στον Τσίπρα και εκεί-
νος με ρώτησε: “Τί μου συνιστάς;”. Του απάντησα ότι μπορεί να θέλει 
να του δώσει καμιά σημαντική πληροφοορία γιατί γνωρίζει πρόσωπα και 
πράγματα, αλλά είναι και μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ίσως δεν 
είναι καλό να ακουστεί ότι του μίλησες.

“Πάρ’ τον στο τηλέφωνο και δώσε μου να του μιλήσω” μου είπε. Του 
έδωσα το τηλέφωνο και όταν το έκλεισε είπε χαμογελώντας. “Ξέρεις τί 
ήθελε να μου πει; Να σε διώξω”. Γιατί, σύμφωνα μ’ εκείνον, η Ευρώπη 
αντιμετώπιζε τότε δύο κρίσεις (με την Ελλάδα και με την Ουκρανία) και 
δεν θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα, οπότε έπρεπε να φύγω γιατί δεν 
θα υπέγραφα Μνημόνιο».

Έτσι, να μαθαίνουμε ποιοι και πως μας κυβερνούν!

α) ΣοροΣ – ΤΣιπραΣ – ΒαρουφακηΣ!

Β) εΝαΣ πλαΣΤοΓραφοΣ 
καΤεΣΤρεΨε ΤοΝ ελληΝικο λαο

Ο Ντάισελμπλουμ ο επικεφαλής του Euyrogroup και υπουργός Οι-
κονομικών της Ολλανδίας που ζημίωσε την Ελλάδα με δισεκατομμύ-
ρια  ευρώ και κατέστρεψε τον ελληνικό λαό, ήταν ένας “αγράμματος” 
που δεν είχε καν πτυχίο.

Πριν από ένα χρόνο, περίπου, ο ιρλανδικός independent σε δημοσί-
ευμα ανέφερε πως το πτυχίο που αναφέρει στο βιογραφικό του ο Ντά-
ισελμπλουμ δεν υπάρχει.

Επίσης το πανεπιστήμιο UniversityCollegeCork ανακοίνωσε ότι το 
πτυχίο “Business Economics” που επικαλείται στο βιογραφικό του ο 
Ντάισελμπλουμ δεν δόθηκε ποτέ. Έτσι οι αποκαλύψεις αυτές άδεια-
σαν τον σκληρό διαπραγματευτή και επικεφαλής των θεσμών (τρόικας).

Και για να τον δικαιολογήσουν – μετά από πιέσεις! – το UCC ανακοί-
νωσε, ότι ο Γέρουν Ντάισελμπλουμ απλώς φοίτησε για κάποιους μή-
νες αλλ’ ουδέποτε απέκτησε τίτλο.

Και στις μέρες μας μια γυναίκα πλαστογράφησε το απολυτήριό της – 
της έλειπε ένας χρόνος – ώστε να ταΙσει τα παιδιά της, και της επέβα-
λαν 10 χρόνια φυλακή, ενώ ο άλλος παρουσιάζοντας ανύπαρκτο πτυ-
χίο κατέστρεψε 10 εκ. ανθρώπους και μια ολόκληρη χώρα την έστειλε 
στα τάρταρα κυκλοφορώντας ελεύθερος και ωραίος!

Ο Γερμανός συγγραφέας και ποιητής Σίλερ (1759-1805) είπε χαρα-
κτηριστικά: «Είναι εγκληματικό να κλέψεις ένα πορτοφόλι, τολμηρό να 
κλέψεις μια περιουσία και μεγαλειώδες να κλέψεις ένα στέμμα. Η κατη-
γορία μειώνεται όσο η ενοχή μεγαλώνει».

Δ) ο Σοϊμπλε ΔεΝ μπορει 
Να Το… χωΝεΨει!

Από τα 3.800 πλοία που είχαν το 2012 οι Γερμανοί εφο-
πλιστές, σήμερα έχουν περιοριστεί στα 2.400.

Το μεγαλύτερο μέρος, αποτελούμενο από τα καλύτε-
ρα πλοία τους πουλήθηκε την τελευταία εξαετία προκα-
λώντας έμφραγμα στην καρδιά της γερμανικής οικονο-
μίας. Και το σπουδαίο είναι ότι το 60% περίπου απ’ αυτά 
αγοράστηκαν από Έλληνες εφοπλιστές.

Ο Σόιμπλε, με τη Μέρκελ δεν μπορούν να το χωνέψουν 
αυτό και το θεώρησαν ως ελληνική εκδίκηση για τη θη-
λειά που έβαλαν στον ελληνικό λαό με τα μνημόνια και 
τη λιτότητα!

Γ) Να καΤι που… λειπει !
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  Περίεργη η εποχή μας και αθεράπευτα προ-
βληματική. Σφραγίζει ερμητικά τις καρδιές 
στην προσφορά και στην αποδοχή της αδελ-
φικής αγάπης. Έχει τυφλή προσαρμογή στα 
εκμοντερνιστικά προγράμματα των χειριστών 
της εξελιγμένης τεχνολογίας.

Οι “παγκόσμιοι σωτήρες”, που συναντήθη-
καν (7-10 Ιουνίου 2018) στο Τορίνο της Ιτα-
λίας για την 66η ετήσια σύνοδο της Λέσχης 
Bilderberg, είχαν ως 4ο θέμα στην ατζέντα 
τους το “τεχνητή νοημοσύνη”. Μία Εβδομά-
δα νωρίτερα εμφανίστηκε ο πρωτομάστορας 
και μόνιμο μέλος της περιβόητης Λέσχης Χέν-
ρι Κίσινγκερ να απαντάει στο αμερικάνικο πε-
ριοδικό «Atlantic» για το δυσοίωνο άρθρο με 
τίτλο «Πώς τελειώνει ο Διαφωτισμός», δηλώ-
νοντας ανήσυχος ότι: «οι έξυπνες μηχανές 
που μαθαίνουν να επικοινωνούν μόνες τους, 
χωρίς καμία ανθρώπινη παρέμβαση, μπορεί 
να εγκαινιάσουν μία τελείως νέα φάση στην 
ανθρώπινη ιστορία, και πως η ανθρώπινη κοι-
νωνία είναι απροετοίμαστη για την ανάδυση 
και εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης».

Ενώ ο ίδιος βρίσκεται στην καμπίνα της πλο-
ήγησης των ολίγων καπεταναίων της παγκό-
σμιας ολκάδας, που έχουν ως μοναδικό σκο-
πό και μοναδική λαχτάρα την παντιέρα της 
Παγκοσμιοποίησης – την οποία μπορούν να 
σταματήσουν – αυτός ελεεινολογεί για την πο-
λύμορφη κρίση και θρηνεί ως κλαυσοπούλι, 
θυμίζοντας την ομολογία του πολύπαθου Δα-
βίδ: «Ωμοιώθην πελεκάνι ερημικώ, εγενήθην 
ωσεί νυκτοκόραξ εν οικοπέδω» (Ψαλμ. 101, 
6). Κατάντησα όμοιος με πελεκάνο, που περ-
νάει τις μέρες του στην έρημον, έγινα όμοι-
ος με το κλαψοπούλι, που βγάζει θρηνώδεις 
και παράφωνες κραυγές την νύκτα μέσα από 
τα χαλάσματα.

Με την απάντηση αυτή – που θα αναφερ-
θούμε παρακάτω – ο Κίσινγκερ πρόσφερε μια 
“ανθοδέσμη” αγάπης και συμπόνιας για τον 
άνθρωπο, ίσως και αιχμαλωτίσει την ανυπο-
ψίαστη μάζα των δισεκατομμυρίων ανθρώ-
πων του πλανήτη ή την αφυπνίσει!

Στο σκοτεινιασμένο ορίζοντα των σημερι-
νών ανακατατάξεων, τα ύποπτα κέντρα εξου-
σίας προγραμματίζουν για εμάς χωρίς εμάς 
την “τεχνητή νοημοσύνη” και μεταπλάθουν 
την “κοινωνία” των υπάρξεων σε “μάζα” ώστε 
να μην μπορεί να αντιδράσει, γενόμενη κατάλ-
ληλη για εμπορική και πολιτική εκμετάλλευση.

Τι είναι η “ΤΕχΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣυΝΗ”;
Τεχνητή νοημοσύνη είναι μια συσκευή ή 

ένα πρόγραμμα που θα μπορεί να εκτελεί 
υπολογισμούς γρηγορότερα από έναν άν-
θρωπο, που πληροί τις προϋποθέσεις. Όταν 
αναφερόμαστε στην τεχνητή νοημοσύνη, 

αναφερόμαστε κυρίως σε ένα πρόγραμμα 
που είναι ικανό να μαθαίνει και να σκέφτε-
ται μόνο του.

Σήμερα φαίνεται ότι βρισκόμαστε στα πρό-
θυρα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστα-
σης, όπου οι μηχανές θα είναι σε θέση να κά-
νουν πολλά από τα επαγγέλματα των ανθρώ-
πων και μάλιστα καλύτερα από αυτούς. Ένας 
κοινός φόβος μεταξύ των αναλυτών – και φυ-
σικά των εργαζομένων – είναι η πιθανότητα, 
η τεχνητή νοημοσύνη να οδηγήσει σε μαζική 
ανεργία παγκόσμιας κλίμακας, καθώς οι θέ-
σεις εργασίας ολοένα και περισσότερο αυτο-
ματοποιούνται και η ανθρώπινη εργασία πλέ-
ον δεν χρειάζεται.

Οι μηχανές δεν θα παίρνουν τις θέσεις ερ-
γασίας των ανθρώπων, αλλά θα αντικαθι-
στούν την ανάγκη για ανθρώπινη εργασία. 
Στα πλαίσια αυτά, ο κίνδυνος εμφάνισης μιας 
μεγάλης έκτασης ανεργίας μη αντιμετωπίσι-
μης με ανθρώπους που θα τίθενται οριστικά 
στο περιθώριο, είναι υπαρκτός, γιατί η ταχύτη-
τα με την οποία συμβαίνουν οι γρήγορες αλ-
λαγές δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στους 
ανθρώπους ή στις κοινωνίες να προσαρμο-
στούν στις νέες συνθήκες που διαρκώς αλ-
λάζουν. Οι γνώσεις που ήταν αναγκαίες για 
τον άνθρωπο πριν 20 χρόνια, είναι πολύ δια-
φορετικές από αυτές που χρειάζονται σήμε-
ρα. Δεν αλλάζουν μόνο οι τεχνολογίες, αλλά 
και ο κόσμος μαζί τους.

Ένα μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα που θα 
προκύψει είναι το να αποκόψεις τον άνθρω-
πο από την εργασία χωρίς να του δώσεις τα 
εργαλεία ή ένα πλαίσιο ικανοποιητικό για να 
ενταχθεί στο μετά. Τον απογυμνώνεις από το 
νόημα της ζωής του, τον αφήνεις μετέωρο δί-
χως έδαφος να πατήσει. Ο άνθρωπος αυτός 
νιώθει τη στέρηση της εργασίας ως υποβάθ-
μισή του - κατά ένα τρόπο περιττό -  ύπαρξη 
μάλλον ενοχλητική, έστω και αν υπάρχουν τα 
μέσα για να εξασφαλιστεί η αξιοπρεπής δια-
βίωσή του.

Το 2017, με μια επιστολή τους προς τον 
ΟΗΕ, 116 διευθύνοντες σύμβουλοι μεγάλων 
εταιρειών, που ασχολούνταν με την ανάπτυ-
ξη τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, προ-
ειδοποίησαν ότι η δουλειά τους θα μπορού-
σε να χρησιμοποιηθεί για να δημιουργηθούν 
αυτόνομα φονικά όπλα – «ρομπότ θανάτου». 
Υποστήριξαν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα άνοι-
γε το «κουτί της Πανδώρας» και θα άλλα-
ζε για πάντα τη μορφή που έχει ο πόλεμος 
(SamuelGibbs, Theguardian.com).

Οι γνώμες γύρω από το θέμα αυτό φαίνεται, 
ότι χωρίστηκαν σε δύο διαφορετικά στρατό-
πεδα: σ’ αυτούς που φοβούνται ότι η τεχνητή 
νοημοσύνη θα έχει καταστροφικές συνέπειες 
για την ανθρωπότητα και σ’ αυτούς που υπο-
στηρίζουν ότι η τεχνολογία μπορεί να βοηθή-
σει να λυθούν πολλά από τα σημαντικά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. 
Η απλή αλήθεια είναι ότι η νοημοσύνη είναι 
το πιο ισχυρό όπλο και οι “σωτήρες” ανταγω-
νίζονται για την κατάκτησή της που θα τους 
οδηγήσει σε μια συγκέντρωση εξουσίας και 
δύναμης στα χέρια τους, σε τέτοιο βαθμό που 
δεν έχει ξανακαταγραφεί ποτέ στην ιστορία 
της ανθρωπότητας.

Η Google αγοράζει κάθε εταιρεία που ασχο-
λείται με τη Νοημοσύνη των μηχανών και τη 
ρομποτική. Το ίδιο κάνουν και μια σειρά άλλες 
εταιρείες όπως οι Amazon, Apple, Facebook, 
Microsoft…, στην Κίνα η Baidu και η Alibaba. 
Μόνο μέσα στο 2017 δαπανήθηκαν για εξα-
γορές ή συγχωνεύσεις 21,3 δις δολάρια – 26 

φορές παραπάνω χρήματα απ’ ότι ξοδεύτη-
καν το 2015.

Το ίδιο όμως κάνουν και τα πανίσχυρα 
κράτη.

Ο Ρώσος ηγέτης ΒλαντιμίρΠούτιν πριν με-
ρικούς μήνες είχε δηλώσει: «Η χώρα που θα 
κατακτήσει την ηγετική θέση στη δημιουρ-
γία τεχνητής νοημοσύνης θα είναι και ο ηγέ-
της του κόσμου!». Μιλώντας σε φόρουμ μα-
θητών και φοιτητών για την νεανική εφευρετι-
κότητα, πρόσθεσε με… νόημα: «Και πραγμα-
τικά δεν θα ήθε-
λα αυτό το μονο-
πώλιο να συγκε-
ντρωθεί σε συ-
γκεκριμένα χέ-
ρια…». Και συνέ-
χισε: «Η τεχνητή 
νοημοσύνη εί-
ναι το μέλλον, όχι 
μόνο της Ρωσίας, 
αλλά όλης της 
ανθρωπότητας. Υπάρχουν κολοσσιαίες δυνα-
τότητες αλλά και απειλές που είναι δύσκολο 
να προβλεφθούν» (TomSimanite, wired.com).

Η Κίνα τον Ιούλιο του 2017 ανακοίνωσε ένα 
τεράστιο “Αναπτυξιακό Σχέδιο” για την τεχνη-
τή νοημοσύνη που θα υλοποιηθεί μέχρι το 
2030, και έχει ως στόχο: “Τη μεγάλη αναγέν-
νηση του κινεζικού έθνους”, που αν πραγμα-
τωθεί, οι ειδικοί υπολογίζουν ότι θα καταλά-
βει την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία.

Από τις ΗΠΑ διέρρευσε, ότι μέχρι το 2025 
θα έχουν στα πεδία των μαχών περισσότε-
ρα ρομπότ μάχης νοηματικά, παρά ανθρώ-
πους. Η Ρωσική Στρατιωτική Επιτροπή ενέ-
κρινε σχέδιο ώστε το 30% της πολεμικής του 
μηχανής έως το 2025 να αποτελείται από αυ-
τόνομα ρομποτικά συστήματα βασισμένα στη 
τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Κίσινγκερ αιχμαλωτίζει ή αφυπνίζει;
«Η ανθρωπότητα δεν είναι καθόλου έτοι-

μη να διαχειριστεί την τεχνητή νοημοσύνη». 
Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών και σύμβου-
λος εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ (1973-1977) 
Χένρι Κίσινγκερ, προειδοποιεί: 

«Μήπως είναι δυνατόν η ανθρώπινη ιστο-
ρία να πάρει το δρόμο των Ίνκας όταν αντι-
μετώπισαν μια ακατανόητη γι’ αυτούς ισπανι-
κή κουλτούρα, που τους προκαλούσε δέος;», 
αναρωτιέται. Με άλλα λόγια, μήπως είμαστε 
εμείς οι σύγχρονοι “Ίνκας” των μηχανών και 
άρα μας περιμένει η εξαφάνιση;

Και συνεχίζει ο 95χρονος “μάγος” της δι-
πλωματίας: η σύγχρονη παγκόσμια τάξη δι-
αμορφώθηκε από την εποχή του “Ορθού Λό-
γου” που αντικατέστησε την εποχή της θρη-
σκείας. Η διεθνής αυτή τάξη βρίσκεται σήμε-
ρα σε μεγάλη αναταραχή, εν μέσω μίας ακό-
μη πιο ριζοσπαστικής τεχνολογικής επανά-
στασης, «της οποίας τις συνέπειες έχουμε, 
έως τώρα, αποτύχει να αντιμετωπίσουμε και 
που η κορύφωσή της μπορεί να είναι ένας 
κόσμος εξαρτώμενος από μηχανές, που θα 
βασίζονται στα δεδομένα και στους αλγόριθ-
μους και που δεν θα κυβερνάται πλέον από 
ηθικούς ή φιλοσοφικούς κανόνες».

Η αρχή – τονίζει – έγινε με το διαδίκτυο 
(ιντερνέτ) που μετέτρεψε τους ανθρώπους 
σε δεδομένα, με συνέπεια η ανθρώπινη σκέ-
ψη να χάσει τον προσωπικό χαρακτήρα της, 
κάνοντας τους ανθρώπους πιο ρηχούς.

«Η αλήθεια – γράφει – έχει γίνει πια σχετι-
κή, η πληροφορία απειλεί να εξαφανίσει τη 
σοφία». Επιπροσθέτως επισημαίνει ότι, υπάρ-
χει και ο κίνδυνος για μεγάλα λάθη. «Η τεχνη-
τή νοημοσύνη – προσθέτει – αναπτύσσει μια 

ικανότητα, την οποία προηγουμένως είχαν 
μόνο ανθρώπινα όντα. Κάνει στρατηγικές 
κρίσεις για το μέλλον». Αναπόφευκτα «πρέ-
πει να περιμένουμε ότι θα κάνει λάθη ταχύ-
τερα και μεγαλύτερης κλίμακας από ό,τι κά-
νουν οι άνθρωποι».

Και αναρωτιέται: «Πώς θα ζήσουμε σ’ αυ-
τόν το νέο κόσμο; Πώς θα διαχειρισθούμε την 
τεχνητή νοημοσύνη; Πώς θα την βελτιώσου-
με ή τουλάχιστον πώς θα την αποτρέψουμε 
από το να μας βλάψει;». Ο ίδιος δεν αποκλεί-
ει, η τεχνητή νοημοσύνη – όπως έχει προβλέ-
ψει η επιστημονική φαντασία προ πολλού – να 
παρερμηνεύσει τις ανθρώπινες εντολές και 
να στραφεί ενάντια στους δημιουργούς της.

Προε ιδοποι -
εί στο άρθρο του 
ακόμα ότι: «Αν η 
τεχνητή Νοημο-
σύνη αφεθεί μόνη 
της, αναπόφευ-
κτα θα αναπτύξει 
ελαφριές παρεκ-
κλίσεις, οι οποί-
ες μπορεί σταδι-

ακά να διογκωθούν με καταστρεπτικά απο-
τελέσματα».

Ο Κίσινγκερ με την απάντησή του αυτή, στο 
περιοδικό βάζει και πολλά ερωτήματα, όπως: 
«Ποιος είναι ο υπεύθυνος για τις πράξεις της 
τεχνητής νοημοσύνης και για τα λάθη της;». 
Θέτει το πρακτικό πρόβλημά του “ΤΙ ΚΑΝΟΥ-
ΜΕ”, και επικρίνει τον επιστημονικό και τεχνο-
λογικό κόσμο ότι σκέφτεται μόνο με τεχνικούς 
και οικονομικούς όρους. Στο στόχαστρο βάζει 
και τον πολιτικό κόσμο που ασχολείται κυρί-
ως με τις εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύ-
νης σε θέματα ασφάλειας, κατασκοπείας κ.ά. 
αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο… ενώ από την 
άλλη διερωτάται πού είναι οι φιλόσοφοι και 
οικ κοινωνικοί επιστήμονες οι οποίοι στο πα-
ρελθόν έπαιξαν καθοριστικό ρόλο και τώρα 
είναι απόντες.

«Βρισκόμαστε – είπε – αντιμέτωποι με μία 
δυνητικά κυριαρχική τεχνολογία, που αναζη-
τά μια καθοδηγητική φιλοσοφία». Αυτό απο-
τελεί εθνική προτεραιότητα κάθε χώρας, να 
συστήσει επιτροπή ειδικών σε ανώτατο κυ-
βερνητικό επίπεδο και να μελετήσει τις επι-
πτώσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Και κα-
λεί και τους ειδικούς στην τεχνητή νοημοσύ-
νη να βγουν από το καβούκι τους και να δώ-
σουν τις κατάλληλες απαντήσεις στα έξυπνα 
μηχανήματα που θα φτιάξουν. Και καταλή-
γει: «Ένα πράγμα είναι βέβαιο: Αν δεν ξεκι-
νήσουμε αυτή την προσπάθεια σύντομα, δεν 
θα αργήσουμε να ανακαλύψουμε ότι ξεκινή-
σαμε υπερβολικά αργά».

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
Όλα τα παραπάνω έβγαλε στην επιφάνεια 

ο “γερόλυκος” της αμερικάνικης διπλωματίας 
Χ. Κίσινγκερ, αυτός που διέλυσε κράτη για να 
τα ελευθερώσει – δήθεν – από την καταπίεση, 
και μετά τα εγκατέλειψε στο σκοτάδι, σπρώ-
χνοντας λαούς στη χοάνη της αδίστακτης εκ-
μετάλλευσης, αφανίζοντας τον πλούτο τους.

Ο “σοφός” εγκέφαλος και πρωτομάστο-
ρας των γνωστών σκοτεινών λεσχών (με 
τους επώνυμους και ανώνυμους παράγοντές 
τους εμπλεκόμενους στο σύστημα της αδιά-
κοπης μυστικής επιστημονικής και τεχνολο-
γικής προόδου) αναγκάζεται να αποκαλύψει 
την απρόσμενη ταραχή και ανησυχία του από 
το φόβο μην περάσει η ισχύς της υπεροπλί-
ας σε άλλο στρατόπεδο. Φαίνεται ότι η κα-
τάσταση τους ξέφυγε και πάει να γίνει ανε-
ξέλεγκτη, γι’ αυτό και σπεύδει να διαμηνύσει: 
«Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να φέρει τον 
αφανισμό μας». 

ή ΤέχνήΤή νοήμοςΥνή
«Μπορεί να φέρει τον αφανισμό μας».

Τι περίεργο!!! Αυτό να το φωνάζει ο Χένρι Κίσινγκερ!
συνέχεια από την 1η σελίδα
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και σκιά θανάτου καθήμενοι».
Πιάνω το χαρτί να γράψω δύο φτωχά λό-

για, μα το μολύβι στέκει μετέωρο, ανήμπο-
ρο να σχηματίσει μια σκέψη. Και είναι φυσι-
κό γιατί ό,τι και αν πούμε, θα είναι μικρό και 
ασήμαντο μπροστά στο εύρος της χαρισμα-
τικής φυσιογνωμίας του. Στο πρόσωπό του 
συναντούσες σαρκωμένους τους λόγους της 
Γραφής. Πορεύθηκε σαν άλλος απόστολος 
Παύλος σε χώρες δύσκολες μορφωτικά και 
πνευματικά. Σε χώρες όπου επικρατούσε ο 
μωαμεθανισμός, οι μάγοι, οι γκουρού και δι-
άφορες πανάρχαιες δεισιδαιμονίες. Σε έναν 
τέτοιο κόσμο εργάστηκε ακαταπόνητα, με 
αποστολικό φρόνημα και νεανικό ζήλο, παρά 
την προχωρημένη 
ηλικία του.

Ίδρυσε νέες κοι-
νότητες Ορθοδόξων 
σε διάφορα μέρη 
της αχανούς αυτής 
αφρικανικής ηπεί-
ρου, έκανε γεωτρή-
σεις, δημιούργησε 
φάρμες, κατασκεύα-
σε σχολεία, κατήρτι-
σε κατηχητές, ανοι-
κοδόμησε δεκάδες 
ναούς, χειροτόνη-
σε σαν αρχιερέας 
δεκάδες ιερείς, βάπτισε περί τους 200.000 
αφρικανούς, έστησε τέσσερεις ραδιοφωνι-
κούς σταθμούς σε διάφορες περιοχές για να 
ακούγεται ο λόγος του Θεού σε κάθε γωνιά 
αυτής της ηπείρου. Αλλά και το ιατρείο, “το 
Άγιο Πνεύμα” συντέλεσε άμεσα στην εξυπη-
ρέτηση χιλιάδων ασθενών και πονεμένων αν-
θρώπων αδιακρίτως θρησκεύματος και κοι-
νωνικής τάξης για να βρουν την υγεία τους. 
Σπουδαίο έργο του είναι ο μεγαλοπρεπής 
ναός του Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου 
στην Κανάγκα – ονομάστηκε η αγία Σοφία 
της αφρικανικής Ηπείρου.

Το σημαντικότερο έργο και καμάρι της ιε-
ραποστολής είναι το πρώτο Ορθόδοξο Πα-
νεπιστήμιο της Αφρικής στην Κινσάσα, ένα 
κτηριακό συγκρότημαπου περιλαμβάνει και: 
θεολογική σχολή, οικοτροφείο των φοιτητών, 
κοιτώνες διαμονής, επίσημη αίθουσα εκδη-
λώσεων, σύστημα τηλεδιδασκαλίας κ.ά. Στο 
κέντρο του συγκροτήματος δεσπόζει ο πε-
ρικαλλής βυζαντινός ναός του Αγίου Αθανα-
σίου του Αθωνίτου, που κτίσθηκε με χρήμα-
τα της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας του 
Αγίου όρους.

Για όλο αυτό το τεράστιο συγκρότημα, 
πρωτόγνωρο για αυτά τα μέρη, δαπανήθη-

καν περί τα 2,5 εκατ. δολάρια. «Ούτε που 
ξέρω πως βρέθηκαν – δήλωσε ο π. Ιγνάτι-
ος στο “PontosNews” – ούτεπώς δαπανή-
θηκαν. Εγώ ήμουν εκεί πέρα ολημερίς, να 
συναγωνίζομαι τους κτίστες και λοιπούς».

Ο μακαριστός άγιος μητροπολίτης π. Ιγνά-
τιος διαχειρίστηκε όλη του την ιεραποστολι-
κή περίοδο ΠΟΛΛΑ χρήματα – ΕΚΑΤΟΜΜΥ-
ΡΙΑ – αλλά έμεινε άθικτος, ανεπηρέαστος 
τόσο από το αξίωμα όσο και από τον “μαμω-
νά”. Παρέμεινε ένας απλός, φτωχός μοναχός, 
ταπεινός, ήπιος, διακριτικός, καταδεκτικός, 
γλυκύς και φιλικός με όλους, ένας ταπεινός 
δούλος και αφοσιωμένος εργάτης του Ευαγ-
γελίου του Χριστού.

Αυτόν τον χα-
ρισματικό εργά-
τη του Θεού είδε 
ο κόσμος και τον 
εμπιστεύθηκε. 
Χωρίς δισταγμό 
πρόσφερε γενναι-
όδωρα τον οβο-
λόν του ώστε να 
γίνει αυτό το τερά-
στιο σε εύρος έργο 
που δεν έχει προη-
γούμενο.

Το ετήσιο μνημό-
συνο, που πραγμα-

τοποίησε την 18/11/18 στον ιερό ναό αγίου Νι-
κολάου η αδελφότητα “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ” 
(ΓΕΧΑ), τελέσθηκε μετά την αρχιερατική θεία λει-
τουργία από τον νέο μητροπολίτη κ. Ιερώνυμο.

Η εφημερίδα μας και οι Αγωνιζόμενοι, επι-
θυμώντας, έστω και κατά πενιχρό τρόπο, να 
αποδώσουν το οφειλόμενο χρέος στον άν-
θρωπο που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στη θε-
ολογία της τριπλής αγάπης, προσήλθαν στο 
ναό και προσευχήθηκαν με θέρμη να τον κα-
τατάξει ο Θεός μεταξύ των αγίων μεγάλων ιε-
ραποστόλων.

Η τριπλή αγάπη του ήταν:
• Την αγάπη στο Θεό, που αγάπησε εν Χρι-

στώ Ιησού.
• Η αγάπη στον συνάνθρωπο – την ζωντανή ει-

κόνα του Θεού – που την έδωσε πλούσια για την 
σωτηρία ψυχών στη Λάρισα, που διακόνησε για 
μια 36ετία. Αλλά προπάντων στην Αφρική, όπου 
πορεύθηκε, μαθήτευσε πάντα τα έθνη, βάπτισε 
αυτούς “εις το όνομα του Πατρός και του Υιού 
και του Αγίου Πνεύματος” και δίδαξε να τηρούν 
όλα όσα τους έμαθε: (Ματθ. 28, 19-20).

• Η αγάπη στον πνευματικό πατέρα του (μας), 
τον οσιομάρτυρα π. Θεολόγο, που τον υπη-
ρέτησε όλα τα δύσκολα χρόνια μέχρι την 
κοίμησή του. 

«Ορφανόν και χήραν αναλήψεται…»
Στην Kananga. Μεγάλη Τρίτη.
Η κυρία Τ. εζήτησε να δη τον π. Ιλ. Ήταν καταλυπημένη. Μόνο που δεν έκλαιγε. Θά-

σκαγε. Ήθελε κάπου να πη τον βαθύ πόνο της. Τον μεγάλο προβληματισμό της. Σε ποιον; 
Ο σύζυγός της είχε πεθάνει. Της άφησε τέσσαρα παιδιά και την φτώχεια του. Και τώρα 
ήρθε – απρόσμενη – και η συμφορά: την καλούσαν στο δικαστήριο!

Αδίστακτοι καταπατητές απαιτούσαν το οικόπεδο, μέσα στο οποίο και η πλινθοκα-
λύβα της. Δικηγόροι καλοπληρωμένοι, ψεύτικα χαρτιά, όλα καλοστημένα. Και το πρώ-
το της παιδί στην Kinshasa… στη φυλακή από χθες, χωρίς δικαιολογία (μέρος του σχε-
δίου των καταπατητών).

- Πάτερ, τι να κάνω; Άνθρωπο δεν έχω. Λεφτά δεν έχω. Δικηγόρο δεν μπορώ να πλη-
ρώσω, αφού δεν επαρκώ στην τροφή των παιδιών μου. Καιο πρώτος μου γυιος, που θα 
μπορούσε να μιλήση, στην Kinshasaσπουδαστής και… στη φυλακή χωρίς συγκεκριμέ-
νη καταγγελία.

Από παντού στενά, αδιέξοδα…
Πόνος, αναστεναγμοί βαθείς, σιγή.
Σκέφτηκε ο κληρικός. Κάποια στιγμή της είπε:
- Πήγαινε στο σπίτι σου. Στο δρόμο να προσεύχεσαι. Κι όσο θα είσαι στο σπίτι να λες 

ψαλμούς. Τίποτε άλλο.
Όταν έλθη η ώρα, θα πας στο Δικαστήριο. Εκεί δεν θα μιλάς. Δεν θα πης τίποτε. Μό-

νον αν σε ρωτήση η Δικαστής, θα απαντήσηςό,τι ξέρεις. Μυστικά θα παρακαλής τον Δί-
καιο θεό.

Έφυγε η γυναίκα και έκανε ό,τι και όπως την συμβούλεψε ο πνευματικός.
Στο δικαστήριο: Οι δικηγόροι ρητορεύουν. Επιδεικνύουν τα «ντοκουμέντα» τους με 

ύφος, με τέχνη, με πειθώ.
Ο μηχανορράφος πλούσιος, καταπατητής, παρασκηνιακά υπόσχεται αύξησι της αμοι-

βής στους δικηγόρους του. Η κυρούλα ταπεινά σιωπά. Ο Δικαστής παρακολουθεί τα πρό-
σωπα, ψυχολογεί, εκτιμά.

Σε κάποια στιγμή:
- Κυρία, έχετε τα χαρτιά του οικοπέδου σας; Τα παρουσιάζει η γυναίκα. Τα διαβάζει ο 

Δικαστής προσεκτικά. Παραβάλλει.
- Διακόπτεται η δίκη, λέγει. Θα επανέλθωμε αύριον.
Την επομένην στο δικαστήριο ο καθένας στη θέση του.
Ο Δικαστής ερεύνησε το θέμα στο αρμόδιο Γραφείο και σχημάτισε αντικειμενική γνώ-

μη για το πρόβλημα.
Οι δικηγόροι του αδίκου διεκδικητού επανέρχονται και υποστηρίζουν τις θέσεις τους.
Ο δικαστής αποφαίνεται: Είναι άδικη η διεκδίκησίς σας. Τα χαρτιά της κυρίας είναι 

αυθεντικά.
Οι δικηγόροι επιχειρούν, θορυβούν, επιμένουν.
Ο δικαστής αμετακίνητος στην κρίση και την απόφασι.
Τερματίζεται η δίκη υπέρ της κυρίας!
Βγαίνοντας η κυρία ακούει την φωνή του υιού της από την πρωτεύουσα.
- Μητέρα, μ’ άφησαν ελεύθερο και χωρίς εξηγήσεις. Εγώ έχω το εισιτήριο επιστρο-

φής. Έρχομαι στην Kananga.
Η κυρία κατευθύνεται στον Άγιο Ανδρέα να συναντήση τον π. Ιλ. Τον αναζητεί. Τον βρί-

σκει. Κλαίει, κλαίει. Ο πνευματικός ερμήνευσε τα γοερά κλάματα ως ατυχία στο δικαστή-
ριο. Και τώρα πώς να παρηγορήση την αδικημένη φτωχιά, χήρα μάνα;

Όταν η γυναίκα κάπως συγκρατήθηκε και με μισόλογα κατόρθωσε να ενημερώση τον 
πνευματικό ότι εδικαιώθηκε, δάκρυσε ο κληρικός και φόρεσε το πετραχήλι του…

† Ο Πενταπόλεως Ιγνάτιος

Εις μνημόσυνον αιώνιον έσται δίκαιος

π. ιγνάτιος μαδενλίδης  επίσκοπος Πενταπόλεως Όπου περπάτησες – μακαριστέ π. Ιγνάτιε – οι δρόμοι δακρύζουν 
γιατί τα βήματά σου έγραψαν κατά Θεόν ιστορία

Για να μην ξεχαστεί, αλλά και για να γνωρίσουν οι μελλοντικές γενιές τον 
μεγάλο αυτό θησαυρό, αντί μνημοσύνου, θα δημοσιεύουμε μερικά από τα 

ΘΑυΜΑΣΤΑ και ΠΑΡΑΔΟΞΑ που έζησε και έγραψε ο ίδιος κατά καιρούς, αρ-
χίζοντας από το σημερινό φύλλο με το «Ορφανόν και χήραν αναλήψεται…».

Ο ευθυμογράφος Δημ. Ψαθάς - που κατά 
καιρούς πολεμούσε τον π. Αυγουστίνο - ανα-
γκάστηκε κάποια στιγμή να ομολογήσει γρά-
φοντας στην στήλη του «Τα Νέα»:

«Ἂν μαζευτοῦν ὅλοι οἱ παπάδες τῆς Ἑλλά-
δας καὶ τεντώσουν τὰ χέρια τους ἀξιώνοντας 
χειροφίλημα ἀπὸ μιὰ μεριὰ κι ἀπὸ τὴν ἄλλη ὁ Παπακαντιώ-
της ἅπλωνε τὸ χέρι του γιὰ τὸν ἴδιο λόγο δὲ᾽ θὰ εἶχα κανένα 
ἐνδοιασμὸ νὰ φιλήσω μόνο τὸ δικό σου χέρι π. Αὐγουστίνε».

Ὁμολογία ἄδολη, αὐθόρμητη; Σὲ μιὰ στιγμὴ εἰλικρίνει-
ας; γιατί ὄχι;

ΤΩΡΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΙΣΤΟΣ!
«…Συνέλαβαν κάποιον αντάρτη ἀπὸ τὰ 

βουνά και δεμένο τον έσερναν μέσα στην 
πόλη τῆς Κοζάνης και τον έρριξαν στη φυ-
λακή. Όταν το ἔμαθε ὁ π. Αυγουστίνος πῆγε 
στην φυλακὴ γιὰ νὰ τὸν δῇ. Αὐτὸς ἦταν 

ἐχθρός του. Πολλές φορὲς προσπάθησε νὰ τὸν σκοτώσῃ, 
ἀλλὰ δὲν τὰ κατάφερε. Οἱ υπεύθυνοι των φυλακῶν δὲν τὸν 
άφηναν να περάσῃ καὶ τοῦ εἶπαν· «π. Αὐγουστῖνε αυτόν έρ-
χεσαι νὰ δῆς; Τοῦ φέρῃς καὶ φαγητό; Ὄχι φαγητό, αλλά δη-
λητήριο να του δώσῃς». Και τους απάντησε•

―«Όπως ερχόμουν σ’ εσάς και έφερνα φαγητό στη φυ-
λακή(*) και όχι δηλητήριο, το ίδιο θα κάνω και σ’ αυτόν τον 
φυλακισμένο».

Τὸν άφησαν τότε να περάσει. Όταν άνοιξε η πόρτα και τὸν 
είδε, έκλαυσε. Ήταν σε άθλία κατάσταση. Kαι είπε· «Πάτερ 
Aυγουστῖνε, εσύ ήρθες να με δῇς! Oύτε η γυναίκα μου ούτε 
τα παιδιά μου οὔτε κανένας δεν ενδιαφέρεται πλέον για 
μένα. Tώρα πιστεύω ότι υπάρχει Xριστός!».

(*) Ὅλοι οἱ φυλακισμένοι τὴν Γερμανικὴ κατοχὴ, ἀλλὰ καὶ ἀργότερα συντη-
ροῦνταν ἀπὸ τὰ συσσίτια που ἔκανε ὁ π. Αὐγουστῖνος στην Κοζάνη, ποὺ ἔφτα-
σαν ἡμηρεσίως μέχρι 8.500 πιάτα.

αΝαΓΝωριΣη και απο εχΘρουΣ

συνέχεια από την 1η σελίδα
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+ π. Αθ. Μυτιληναίος

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 5η συνέχεια από την 17η Ομιλία 15/3/1981

«ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς 
ἐν Θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσι 
τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ 
ἔγνωσαν τά βαθέα τοῦ σατανᾶ, 

ὡς λέγουσιν» 
(Ἀπ. β΄ 24).

«Τό ρόδον εἶναι τό ἐξοχότατον ἔμβλη-
μα τῆς γυναικός –συμβολίζει τήν γυ-
ναίκα–, καί ὡς ὁ σταυρός εἰκονίζει τήν 
ἀνδρότητα ἤ τόν Ἥλιον»!... Ὥστε ὁ σταυ-
ρός εἶναι τό σύμβολον τῆς ἀνδρότητος ἤ 
τοῦ Ἡλίου;... Μάλιστα!

Ὁ σταυρός Croussa Ansata, ὁ αἰγυ-
πτιακός σταυρός, ὁ ὁποῖος ἀποτελεῖται 
ἀπό μία κάθετο γραμμή, ἀπό πάνω μία 
ὁριζοντία –ἕνα «Τ», δηλαδή– καί πιό 
πάνω ἕνα κύκλο, συμβολίζει τά γεννη-
τικά ὄργανα τοῦ ἀνδρός!... –Μέ συγχω-
ρεῖτε– Ὁ σταυρός, λοιπόν, εἶναι τό σύμ-
βολον τῆς ἀνδρότητος, ἤ τοῦ Ἡλίου πού 
γονιμοποιεῖ τή Γῆ. Ὄσιρις  Ἴσις. Ὄσιρις, 
εἶναι ὁ Ἥλιος· Ἴσις, εἶναι ἡ Γῆ. Η Γῆ γονι-
μοποιεῖται ἀπό τόν Ἥλιον καί γεννάει τό 
Ὄρον, τόν ἄνθρωπον! Εἰδωλαλατρεία, 
δηλαδή· εἰδωλολατρεία! Αὐτό εἶναι ὁ 
σταυρός! Καί ἀκόμη:

«Εἰκονίζει τήν ἀνδρότητα ἤ τόν Ἥλιον 
ἐν πάσῃ αὐτοῦ τῇ ἰσχύι, τό σύνολο τῶν 
δυό αὐτῶν ἐμβλημάτων, –σταυροῦ  ρό-
δου– παρουσιάζει μία ἐπί πλέον ἔννοια 
καί ἐκφράζει τήν ἕνωσιν τῶν δυό φύλων, 
ἥτις εἶναι τό σύμβολον τῆς παγκοσμίου 
ἀναγεννήσεως».

Ἐνθυμεῖσθε ἐκεῖ πού εἴπαμε, γιά τό 
γράμμα G – Generation–, ὅτι σημαί-
νει Γένεσις, Γονιμότης; Ἔ, λοιπόν· αὐτό 
εἶναι τώρα. Ἡ ἕνωσι σταυροῦ καί Ρόδου, 
ἀνδρόςγυναικός, ἩλίουΓῆς, εἶναι ἡ αἰω-
νία ἀνανέωσις καί γονιμότης! Ἀκόμα:

«Ὁ σταυρός, μέ τίς τέσσερις κεραῖες 
του, εἶναι τό σύμβολον τῶν τεσσάρων 
σημείων τοῦ ὁρίζοντος καί τό ἔμβλημα 
τῆς ἀνθρωπίνης ἀθανασίας». (Leo Taxil, 
ἔ.ἀ. σελ. 238)

Ἔχουν αὐτά καμμιά σχέσι μέ τόν σταυ-
ρόν τοῦ Χριστοῦ;... Ἀφοῦ, ἀγαπητοί μου, 
ὁ Μασονισμός σαφῶς εἶναι Γνωστικισμός 
–τό εἴδαμε πολύ καθαρά–, τότε δέν εἶναι 
καθόλου περίεργον, ὅπως οἱ ἀρχαῖοι 

Γνωστικοί ἐλάτρευαν τόν Κάϊν, ἐλάτρευ-
αν τόν Ὄφιν τόν ἀρχαῖον, νά λατρεύουν 
καί οἱ σύγχρονοι Γνωστικισταί, οἱ Μασό-
νοι, τόν Σατανᾶ! Καθόλου παράξενο. Γι’ 
αὐτό καί ὁ Χριστός ἀποκαλεῖ τά βαθέα 
τῶν Γνωστικῶν «βαθέα τοῦ σατανᾶ». Ἄς 
ἔρθουν νά μᾶς διαψεύσουν οἱ Μασόνοι. 
Λατρεύουν τόν Σατανᾶ! Μᾶς τό ἀποκα-
λύπτει ὁ Χριστός.

«Οἱ Γνωστικοί, ὅπως καί οἱ τῆς σήμε-
ρον ἐλεύθεροι Τέκτονες, ἀνεγνώριζον 
ὡς ἀρχήν μέν τοῦ Καλοῦ τόν Ἑωσφόρο· 
τόν Διάβολον. Ὡς ἀρχήν δέ τοῦ Κακοῦ 
τόν Σαββαώθ». (Leo Taxil, ἔ. ἀ. σελ. 377)

Ὥστε, λοιπόν, ὁ Θεός τῆς Παλαιᾶς Δι-
αθήκης εἶναι ὁ κακός Θεός, ὁ εἰσηγη-
τής τοῦ Κακοῦ, γιατί ἔκανε τήν Ὕλην! Ὁ 
Διάβολος, ὁ Ἑωσφόρος, εἶναι τό ἀγαθόν 
Πνεῦμα, ὁ ἀγαθός Θεός!... Φρίξατε, πα-
ρακαλῶ! Ἔτσι, νά καί μία ἀκόλουθη προ-
σευχή πρός τόν Διάβολο:

«Ἐλθέ, ὤ Ἑωσφόρε, ἐλθέ. »Σύ, τόν 
ὁποῖον οἱ Ἱερεῖς ἐσυκοφάντησαν! Σύ, 
τόν ὁποῖον οἱ Βασιλεῖς κατεδίκασαν! 
Ἐλθέ! Ἐλθέ, νά σέ ἐναγκαλισθῶμεν, νά 
σέ σφίξωμεν εἰς τάς ἀγκάλας μας!… Πρό 
πολλοῦ σέ γνωρίζομεν, καί πρό πολλοῦ 
μᾶς γνωρίζεις ἐπίσης… Πρό τῶν ἐσκοτι-
σμένων ὀφθαλμῶν τοῦ χύδην ὄχλου, τά 
ἔργα σου δέν φαίνονται πάντοτε ὡραῖα· 
τά ἔργα σου δέν φαίνονται πάντοτε καλά, 
ὤ εὐλογημένε τῆς καρδίας μας!… Αὐτά 
καί μόνα, ὅμως, δύνανται νά δώσουν τήν 
ἐξήγησιν εἰς τό σύμπαν. Ἄνευ τῶν ἔργων 
σου, ὤ Σατάν –«Σατάν» θά πῆ «ἀντικεί-
μενος»–, τό Σύμπαν θά ἦτο παράλογον. 
Σύ μόνος ζωογονεῖς, σύ μόνον γονοποι-
εῖς τήν ἐργασίαν, σύ ἐξευγενίζεις τόν χυ-
δαῖον πλοῦτον. Σύ ἐπισφραγίζεις τήν ἀρε-
τήν. Σοί ἡ ἀρχή –σέ σένα ἡ ἀρχή–. Σοί ὁ 
θρόνος –σέ σένα ὁ θρόνος–.

Τώρα, στρέφεται πρός τόν ἀληθινό 
Θεό, τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, καί λέγει:

»Σύ δέ, ὤ Ἀδωναΐ, θεέ ἅρπαξ, θεέ ἄδι-
κε, σέ ἀπαρνούμεθα… Μισεῖς τήν ἐπιστή-
μην, ἀλλ’ ἠμεῖς ἀπεκτήσαμεν αὐτήν εἰς 
πεῖσμα σου. Μισεῖς τήν εὐτυχίαν, ἀλλ’ 
ἠμεῖς διά τῆς ἐπιστήμης θά τήν κερδίσω-
με εἰς πεῖσμα σου. Ἑκάστη τῶν προόδων 

μας εἶναι θρίαμβος, ὑπό τήν ὁποίαν κατα-
συντρίβεται ἡ θεότης σου. Πνεῦμα ψεύ-
δους καί ἀπάτης, ἡ βασιλεία σου ἐτελεί-
ωσε. Ζήτησον θύματα μεταξύ τῶν ζώων. 
Ἤδη ἐξεθρονίσθης καί κατεσυνετρίβης. 
Τό ὄνομά σου, τό ὁποῖον ἦτο ἕως τώρα ἡ 
τελευταία λέξις τοῦ Σοφοῦ, τό κύρος τοῦ 
Δικαστοῦ –μέ τούς ὄρκους–, ἡ ἰσχύς τοῦ 
Ἡγεμόνος, ἡ ἐλπίς τοῦ πτωχοῦ, τό κατα-
φύγιον τοῦ μετανοοῦντος ἐνόχου, αἴ! τό 
ὄνομά σου αὐτό τό ἀνεκλάλητον, ἀπό 
τοῦδε καί εἰς τό ἑξῆς, θά φέρῃ τήν περι-
φρόνησιν καί τό ἀνάθεμα τοῦ ἀνθρώπου· 
θά σβεσθῇ δέ βαθμηδόν καί θά λησμο-
νηθῇ· θά παραμείνῃ ὡς συνώνυμόν της 
ὑποκρισίας, τοῦ ψεύδους, τῆς δεισιδαι-
μονίας, τῆς τυραννίας, τῆς ἀθλιότητος. 
Ἐφ’ ὅσον ἡ ἀνθρωπότης θά ἐξακολουθῇ 
κλίνουσα γόνυ πρό τῶν τερατωδῶν 
θεσμῶν σου, ὤ Ἀδωναΐ, ἡ ἀνθρωπότης 
θά εἶναι δούλη τῶν βασιλέων καί τῶν ἱε-
ρέων, καί ἡ ἀνθρωπότης θά πάσχῃ καί ἡ 
ἀνθρωπότης θά φθίνη… –Γι’ αὐτό, τό τρί-
πτυχο «Ἐλευθερία  Ἰσότης  Ἀδελφότης», 
τῆς γαλλικῆς ἐπαναστάσεως, λέγεται ὅτι 
εἶναι τῶν Μασόνων– Ἐφ’ ὅσον ὁ ἄνθρω-
πος θά ὁρκίζεται εἰς τό μισαρόν ὄνομά 
σου, ἡ ἐπιορκία θά εἶναι τό θεμέλιον τῆς 
κοινωνίας. –Δηλαδή, ἐάν οἱ ἄνθρωποι κα-
ταπατοῦν τούς ὅρκους πού ἔδωσαν στό 
ὄνομα τοῦ Θεοῦ καί ἀρνοῦνται τόν Θεό, 
αὐτό θά εἶναι τό θεμέλιο μιᾶς καινούρ-
γιας κοινωνίας. Καί συνεχίζοντας, λέγει 
τοῦ Θεοῦ:– Χάθητε, ὤ δήμιε τοῦ λογι-
κοῦ μας –τοῦ λογικοῦ μας!–, τό φάσμα 
τῆς συνειδήσεώς μας»!...

Δέν μπορεῖ παρά μόνον ὁ Διάβολος 
νά μιλάῃ ἔτσι, ἀγαπητοί! Καί προσθέ-
τει ὁ Leo Taxil, ὅτι οἱ Τέκτονες τοῦ τρια-
κοστοῦ τρίτου βαθμοῦ γονυπετοῦν ἐνώ-
πιον τοῦ «Μπαθομέτ», ἑνός ἀγάλματος 
τοῦ Σατανᾶ, ὁ ὁποῖος ὑπέρκειται τοῦ βω-
μοῦ, πού δέν εἶναι παρά ὁ «Μέγας Ἀρχι-
τέκτων τοῦ Σύμπαντος»!…

Ὥστε λοιπόν ποιός εἶναι ὁ Μ.Α.Τ.Σ.; Ὁ 
Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος εἶναι 
ὁ Μπαθομέτ· εἶναι ὁ Διάβολος!… Αὐτόν 
λατρεύουν οἱ Μασόνοι!

Ὅταν ὁ μυούμενος σιγάσιγά ἀνεβαίνῃ 

καί φθάνει πρό τῶν πυλῶν τοῦ τριακο-
στοῦ τρίτου βαθμοῦ, πού εἶναι ὁ τελευ-
ταῖος βαθμός, θά μάθῃ τό λεγόμενον 
«μυστικόν τῆς Μασονίας»· τό τελευταῖο 
μυστικό τῆς Μασονίας. Ποιό εἶναι αὐτό 
τό διαβόητο μυστικόν τῆς Μασονίας; Ὅτι 
ὁ Μ.Α.Τ.Σ. εἶναι ὁ Διάβολος! Καί ὅτι αὐτόν 
πρέπει νά λατρεύσῃ, καί ὄχι τόν Θεόν τῶν 
Χριστιανῶν, τόν ὁποῖον πρέπει πάσῃ θυ-
σίᾳ νά καταστρέψῃ!

Αὐτό, ἀγαπητοί μου, εἶναι τό μυστι-
κόν τῆς Μασονίας· ἡ λατρεία τοῦ Διαβό-
λου καί ἡ περιφρόνησις καί καταδίωξις 
τοῦ ἀληθινοῦ, Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ!…

Καί τώρα, ἄς ἐρωτήσωμε: Εἶναι ἤ δέν 
εἶναι ἀληθές αὐτό ποῦ ἀποκαλύπτει ὁ Κύ-
ριος εἰς τήν Ἐπιστολήν Του πρός τόν ἐπί-
σκοπον τῶν Θυατείρων, ὅτι αὐτή ἡ διδα-
χή εἶναι «τά βαθέα τοῦ σατανᾶ»; Πέστε 
μου, εἶναι ἤ δέν εἶναι ἀληθές;… Νά, για-
τί ἀναφερθήκαμε στόν Γνωστικισμό καί 
στόν Μασωνισμό. Αὐτός εἶναι!

Ὅμως, ἀλλοίμονο! Οἱ Μασόνοι κυκλο-
φοροῦν μέσα στήν Ἐκκλησία μας· κυκλο-
φοροῦν! Στήν Ἀμερική γίνονται ἐπίτρο-
ποι στούς ναούς, γίνονται καί κληρικοί, 
γίνονται καί… ἄς μή πῶ τίποτε παρακά-
τω... Ἀγαπητοί μου, πέρασε ἡ ὥρα. Δυό 
λόγια ἀκόμα, γιά νά κλείσουμε.

Σήμερα, ἑορτή τῆς ἁγίας μας Ὀρθοδο-
ξίας, πρέπει νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι ἔχομε 
νά κάνωμε μέ ἕνα φοβερόν ἐχθρόν, τόν 
Μασωνισμόν! Πάρτε το εἴδησι· φοβερόν 
ἐχθρόν! Οἱ ἀρχαῖοι Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας μας ἐστράφησαν κατά τοῦ Γνωστι-
κισμοῦ. Ἐμεῖς, σήμερα, πρέπει νά στρα-
φοῦμε κατά τοῦ Μασωνισμοῦ, αὐτοῦ τοῦ 
νεωτέρου Γνωστικισμοῦ. Σέ τοῦτο μᾶς 
βοηθᾶ αὐτό τό ἱερό κείμενο τῆς Ἀποκα-
λύψεως καί ὁ ἀποκαλυπτικός χαρακτηρι-
σμός τοῦ Κυρίου, ὅτι πρόκειται περί τῶν 
βαθέων τοῦ Σατανᾶ.

Ἀγαπητοί· φρίκη πρέπει νά μᾶς κατα-
λαμβάνῃ πρό τοιούτων πραγματικοτή-
των. Θά σᾶς ἔλεγα, ἀκόμη, ὅτι ἐάν με-
ταξύ τοῦ λαοῦ μας ὑπάρχουν ἄνθρωποι 
πλανεμένοι, καλούμεθα νά τούς πληρο-
φορήσωμε, ὥστε νά φύγουν γρήγορα 
ἀπό τήν Στοά. Ἐπίσης, πρέπει νά πληρο-

φορήσουμε καί ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι θά 
μποροῦσαν νά πλανηθοῦν μελλοντικῶς 
εἰς τήν πλάνην τοῦ Μασονισμοῦ, γιά νά 
προσέξουν καί νά μήν πλησιάσουν ποτέ 
στή Στοά. Πρέπει νά τούς βοηθήσουμε 
μέ κάθε τρόπο!

Ἀλλά ἄς προσέξουν οἱ Πιστοί. Οἱ Πι-
στοί ἄς μή πτοοῦνται, ὅταν αὐτοί οἱ κύ-
ριοι προσπαθοῦν μέ κάθε τρόπο νά ἐπη-
ρεάζουν πρόσωπα καί πράγματα. Ο Κύ-
ριος, ὡς ἀποστολεύς τῆς προηγουμένης 
Ἐπιστολῆς πρός τόν ἐπίσκοπον τῆς Περ-
γάμου, ἐπισημαίνει: «Τάδε λέγει ὁ ἔχων 
τὴν ρομφαίαν τὴν δίστομον, τὴν ὀξεῖαν» 
(Ἀπ. 2, 12). Καί ἐπιλέγει γιά τούς ἐχθρούς 
Του, τούς σατανιστάς: «Εἰ δὲ μή ἔρχομαί 
σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ’ αὐτῶν ἐν τῇ 
ρομφαίᾳ τοῦ στόματός μου»(Ἀπ. 2, 16).

Εἶναι τά ἴδια λόγια πού γράφει ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος διά τόν ἐρχόμενον «ἀντί-
χριστον» καί τόν «ἄνομον» –γιατί ὁ Μα-
σωνισμός εἶναι πρόδρομός του Ἀντιχρί-
στου–: «Ὅν ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύ-
ματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καί καταργή-
σει τή ἐπιφανεία τῆς παρουσίας αὐτοῦ» 
(2 Θεσ. 1, 8).

Ἀγαπητοί· ὁ Σατανᾶς εἶναι μία πραγμα-
τικότης καί ἐργάζεται· ἐργάζεται ἀπιθά-
νως φρικιαστικά κατά τῆς Ἐκκλησίας τοῦ 
Χριστοῦ καί ἰδίως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλη-
σίας. Μή λησμονοῦμε ὅτι ὁ Σατανᾶς ἔχει 
τήν κατοικία του καί τόν θρόνον του ἐπά-
νω στή γῆ! Μή λησμονοῦμε ὅτι ὁ Σατανᾶς 
ἔχει τήν Συναγωγήν του. Μή λησμονοῦμε 
ὅτι ὁ Σατανᾶς ἔχει τά βαθέα τῆς πονηρί-
ας του. Γι’ αὐτό, «στῶμεν καλῶς»! Ἄς νή-
φωμεν καί ἄς ἀγρυπνοῦμε!

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

8. Ο Χριστός και οι Φιλόσοφοι: Και 
ο Κύριος και οι φιλόσοφοι ασχολούνται-
με την αλήθεια. Υπάρχουν όμως διαφο-
ρές εκδιαμέτρου αντίθετες μεταξύ τους:

α)Ο Φιλόσοφος αναζητεί ή έχει τη-
ναλήθεια, ενώ ο Χριστός ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗ-
ΘΕΙΑ,«... λέγει αυτώ ο Ιησούς. Εγώ είμιη 
οδός, και η αλήθεια, και η ζωή...»(Ιωαν. 
14, 6).

β)Ο φιλόσοφος αφορμάται (= κινείται) 
εκ των κάτω χωρίς Θεία βοήθεια και με 
βάση του την λογική του, ενώ ο Χριστός 
έρχεται εκ των άνω, απότο Θεό. Προέρχε-
ται εκ της αληθείας. Ο φιλόσοφος απλώς 
τείνει (= έχει τάση) προς την αλήθεια.

γ)Η αλήθεια του φιλόσοφου είναι θε-
ωρητική, νοητική αναζήτηση, έχει σχέ-
ση μετη ζωή, όχι μετην καλυτέρευση της 

ζωής.
δ)Η αλήθεια του φιλοσόφου δεν σχετί-

ζεται πάντα προς τον Θεό, ενώ η αλήθεια 
του Χριστού είναι θεοκεντρική, ήτοι πρέ-
πει να υπακούσεις στον Θεό για να βρεις 
την αλήθεια, και όχι να οξύνεις το νου 
σου, όπως λέγουν οι φιλόσοφοι. Ο Χρι-
στιανισμός είναι η αληθινή Φιλοσοφία, 
γιατί είναι η Αλήθεια.

9.Ο Χριστός και η Κοινωνική Επανά-
σταση: Ο Κύριος δια του κηρύγματός Του 
ζητούσε, ό,τι ζητούσε και η επανάσταση 
(Ισότητα, ελευθερία ...). Όμως μεταξύ του 
κηρύγματος του Χριστού και τηςεπανα-
στάσεως υπάρχουν διαφορές. Το κήρυγ-
μα του Χριστού είναι:

α) Κατ’ εξοχήν εσχατολογικό (= πέραν 
του κόσμου τούτου, η Βασιλεία του Θεού, 
τα έσχατα). Όλο το παλαιό επαλαιώθη-

ορΘοΔοΞη ΔοΓμαΤικη 79ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 
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και όχι μέρος αυτού. Ο Χριστός ανατρέπει 
καθ’ ολοκληρίαν τον παλαιόν κόσμο και-
τα κάνει καινούργια,«Ώστε ει τις εν Χρι-
στώ καινή κτίσις, τα αρχαία παρήλθαν, 
ιδού γένονε καινά τα πάντα» (Β΄Κορ. 5,17).

β)Δεν είναι ενδοκοσμική η επανάστα-
ση του Κυρίου, είναι ο μέλλον αιών. Είναι 
μια επανάστασηγια έναν άλλον κόσμο, 
για μια άλλη ζωή… Ο αιών αυτός έρχεται 
εκ του Θεού, και είναι υπέρβαση του κό-
σμου, ο οποίος θα είναι εκτός αμαρτίας. 
Η πρώτη Χριστιανική κοινότητα θεωρεί 
εαυτήν ως κοινότητα τωνεσχάτων. Τα δί-
νει όλα, διότι ήρθε το Νέον, και όχι για να 
γίνει καλλίτερο το παρόν και το παλαιόν.

10. Ο Χριστός δεν ήταν ιδρυτής θρη-
σκείας: Ο Κύριος δεν ήταν ιδρυτής θρη-
σκείας, όπως ο Βούδας, ο Μωάμεθ, κλπ. 
Κάθε ιδρυτής θρησκείας ίσταται στην 

αρχή της θρησκείας, και ως ηα ρχή της 
θρησκείας. Η θρησκεία μπορεί να συνεχί-
σει να υπάρχει και χωρίς αυτόν. Αντίθετα 
δεν είναι δυνατόν να υπάρξει Χριστιανισμός 
χωρίς τον Χριστό. Ο Χριστός του παρελθό-
ντος είναι ο Αναστημένος Χριστός του πα-
ρόντος και Κριτής του μέλλοντος. Είναι ο 
ζών και κατευθύνων τον κόσμον.

Ο Κύριος μετην Ανάστασή Του είναι πα-
ρούσα πραγματικότητα στον κόσμον αυ-
τόν. Μετην Ανάστασή Του έκανε υπέρβα-
ση του χρόνου.

Γενικώς, όπως αποκαλύπτεται στις πη-
γές, ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν εντάσ-
σεται και δεν ταυτίζεται, στην Προσωπική 
Του ολότητα, με ουδεμίαν άλλη πνευμα-
τική προσωπικότητα στον κόσμο. Ο Χρι-
στός είναι ποιοτικώς διάφορος των άλλων 
προσωπικοτήτων, είναι ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ.

(συνεχίζεται)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
συνέχεια από την 1η σελίδα
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κές διαβουλεύσεις κράτησαν τρία χρόνια 
(ομολογία Ιερωνύμου) χωρίς να το γνω-
ρίζει κανείς, ούτε και οι άμεσα ενδιαφε-
ρόμενοι. Φαίνεται η “ιερή” αυτή συμφω-
νία εντάσσεται σε ένα πολύ επικίνδυνο και 
ανήθικο προεκλογικό σχέδιο, δεδομένου 
ότι το καμουφλάζ, πως οι κληρικοί δε θα 
χάσουν το μισθό τους, τους μεν υποβιβά-
ζει, αφήνοντάς τους στην αβεβαιότητα, 
τους δε 10.000 νέους δημοσίους υπαλ-
λήλους που πρόκειται να προσλάβει στις 
θέσεις των απομακρυνομένων κατατάσ-
σει στους προνομιούχους μόνο και μόνο 
για λόγους ψηφοθηρικούς.

Μετά την γενική κατακραυγή ο αρχιεπί-
σκοπος αναγκάστηκε να κάνει ένα βήμα 
πίσω, μιλώντας για “πρόθεση συμφωνί-
ας”, ώστε να αμβλυνθούν οι αντιδράσεις 
που εκδηλώθηκαν. Αντίθετα η κυβέρνηση 
τράβηξε το δικό της δρόμο, δηλώνοντας 
ότι: «Η Ελληνική Κυβέρνηση θα προχω-
ρήσει άμεσα στην εκπόνηση Σχεδίου Νό-
μου, στο πλαίσιο του Κοινού Ανακοινω-
θέντος της 6ης Νοεμβρίου, που αποτελεί 
ένα ιστορικό βήμα για τον εξορθολογι-
σμό των σχέσεων Εκκλησίας και Κρά-
τους… Το δε καθεστώς της μισθοδο-
σίας των εκκλησιαστικών λειτουργών, 
αποτελεί – σε κάθε περίπτωση – ευθύνη 
και απόφαση της Πολιτείας».

Ο κ. Τσίπρας εδώ προσπάθησε να εμ-
φανιστεί ως ο ηγέτης που “λύνει προ-
βλήματα” (Μακεδονικό, αντιρατσιστικό, 
αναγνώριση ταυτότητας, φύλου, θρη-
σκευτικά στα σχολεία κ.ά.) με την υπο-
στήριξη βέβαια του αρχιεπισκόπου Ιερω-
νύμου, που, παρ’ ότι κατά καιρούς απει-
λούσε ότι, “όποιος τα έβαλε με την Ορ-
θοδοξία, έχασε”, πάντα όμως μετά φορ-
μαρίζονταν στο καλούπι της εκατέρωθεν 
κυβίστησης!

Τούτη την ώρα ο αρχιεπίσκοπος φαίνε-
ται ότι έχασε το παιχνίδι και βάλετε από 
παντού – Πατριαρχείο, Μητροπολίτες, Ιε-
ρείς, κόμματα… – , σχοινοβατεί και δεν 
ξέρει από ποια μεριά να πέσει.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Θα εμφανίσουμε με αδρές πινελιές το 

“καυτό” θέμα «μισθοδοσία των κληρι-
κών», καθώς και το πότε και πως ανέλαβε 
η Πολιτεία την μισθοδοσία και την ασφά-
λεια των ιερέων ώστε να διορθώσουμε 
τα “εν γνώσει ή εν αγνοία” σφάλματα 
και παραλείψεις, προκειμένου να τα θυ-
μηθούν οι παλαιοί και να τα μάθουν σω-
στά οι νεώτεροι.

Η ιστορία αρχίζει από το 1833 (18 Ια-
νουαρίου) όταν ήρθε στην Ελλάδα ο 
Όθωνας που με ένα βασιλικό διάταγμα 
διέλυσε περίπου 400 μοναστήρια, και η 
περιουσία τους περιήλθε στο δημόσιο, 
όπως και όλες οι περιουσίες των ενορια-
κών ναών. Στη συνέχεια, με Βασιλικό δι-
άταγμα 25/9/1833 ίδρυσε το “Εκκλησι-
αστικό Ταμείο διαχείρισης της δημευ-
θείσας περιουσίας των μοναστηρίων”, 
οι δε χιλιάδες κληρικοί αμείβονταν από 
τους πιστούς σε είδος.

Το 1843 (29 Απριλίου) με άλλο Διάταγ-
μα όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία πε-
ριέρχεται στο Δημόσιο, αναλαμβάνοντας 
όμως την υποχρέωση: «της αποκλειστι-
κής βελτίωσης του κλήρου…».

Το 1909 ιδρύθηκε το Γενικό Εκκλησι-
αστικό Ταμείο με σκοπό, μεταξύ άλλων, 

και την μισθοδοσία των αρχιερέων από 
την περιουσία των μοναστηρίων, ενώ για 
πρώτη φορά έχουμε τον νόμο 3596/1910 
που ορίζει, οι Ιερείς, ψάλτες και διάκονοι 
να πληρώνονται από τα έσοδα του ενο-
ριακού ναού.

Το καθεστώς αλλάζει το 1921 με τον 
νόμο 2677 που όριζε, ότι, οι ενορίες υπο-
χρεωτικά να καταθέτουν τα χρήματα στο 
Δημόσιο Ταμείο προκειμένου να γίνεται 
η πληρωμή των κληρικών. Είχαμε και άλ-
λες παρεμβάσεις στην πορεία, ώσπου το 
1930 ψηφίστηκε ο Νόμος 4684 και ιδρύ-
εται ο Οργανισμός Διοικήσεως Εκκλησι-
αστικής και Μοναστηριακής Περιουσί-
ας (ΟΔΕΠ) όπου ανέλαβε να μισθοδοτεί 
όλους τους κληρικούς με πόρους από εκ-
ποίηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας. 
Και αυτός ο τρόπος πληρωμής των κλη-
ρικών κατάρρευσε σε ένα χρόνο. Έτσι 
με τον Νόμο 5148/1931 την μισθοδοσία 
την ανέλαβε το Ταμείο Ασφάλισης Κλη-
ρικών (ΤΑΚΕ) με έσοδα από τους ναούς, 
την εκποίηση μοναστηριακής περιουσίας 
και δωρεές. Και ένα χρόνο αργότερα, άλ-
λαξε πάλι η νομοθεσία, και η μισθοδοσία 
επανήλθε να γίνεται από τις ενορίες με 
το Νόμο 5439/1932.

Αυτό κράτησε έως το 1945 όπου εκ-
δόθηκε ο Αναγκαστικός Νόμος 536/1945 
“περί ρυθμίσεως των αποδοχών του Ορ-
θοδόξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελ-
λάδος, του τρόπου πληρωμής αυτών και 
περί καλύψεως της σχετικής δαπάνης”. 
Από την 1 Οκτωβρίου 1945 σταμάτησαν 
να πληρώνουν τους Ιερείς οι Ενορίες και 
αναλάμβανε η Πολιτεία με την συμφω-
νία ότι ο κάθε ναός να καταβάλει εισφο-
ρά 25% επί των ακαθαρίστων εισπράξε-
ων στο Δημόσιο Ταμείο.

Το 1952 έχουμε νέα παρέμβαση της 
Πολιτείας (κυβέρνηση Πλαστήρα) με το 
Β.Δ. «Σύμβαση περί εξαγοράς υπό του 
Δημοσίου κτημάτων της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας της Ελλάδος προς αποκα-
τάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών και 
ακτημόνων γεωργικών κτηνοτρόφων» 
(26.9/8.10.1952 – ΦΕΚ 299 Α΄) που υπο-
χρέωνε την Εκκλησία να παραχωρήσει 
στο Κράτος τα 4/5 (80%) της καλλιερ-
γούμενης ή καλλιεργήσιμης αγροτικής 
περιουσίας της και τα 2/3 των Βοσκοτό-
πων. Στην ίδια σύμβαση καθιερώθηκε και 
η “μισθοδοσία” των κληρικών να γίνεται 
από τον κρατικό Προϋπολογισμό, χωρίς 
την κατάργηση του 25% της καταβολής 
ανά τρίμηνο στο Δημόσιο Ταμείο από 
τους ναούς.

Οι μισθοί που έπαιρναν οι ιερείς ήταν 
εξευτελιστικοί, μισθοί “πείνας”. Ο Τύπος 
της εποχής με άρθρα και πηχυαίους τίτ-
λους διατραγωδούσε την κατάσταση: «Ιε-
ρείς με μισθούς πείνας, 722 δραχμάς 
το μήνα…», «Οι Ιερείς αμείβονται σε εί-
δος…», «Το άλυτον πρόβλημα του εφη-
μεριακού κλήρου», «Η φιλανθρωπία των 
ενοριτών για να ζήση και αυτός και η οι-
κογένειά του…», «Δεν τιμά την Κυβέρ-
νησιν τοιαύτη τακτική έναντι του Κλή-
ρου», «Με αποδοχάς ολίγων εκατοντα-
δράχμων μηνιαίως… οι ιερείς, οι πλεί-
στοι των οποίων τυγχάνουν προστάται 
πολυμελών οικογενειών, δυστυχούν».

Η εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ” έγραψε: «Πριν 
ισχύσει ο νόμος 536, περίπου 2.500 ιε-

ρείς αμείβονταν σε είδος και 3.000 πε-
ρίπου, σύμφωνα με την επίσημη έκθε-
ση της Συνοδικής Επιτροπής, έπαιρναν 
σαν μηνιαίο μισθό 100-500 δραχμές, 
κρεμώντας δηλαδή τη ζωή τους και την 
υπόσταση της οικογένειάς τους από την 
ευφορία των καρπών της Γης, την καλή 
διάθεση των ενοριτών και την γενναιο-
δωρία των επιτρόπων, οι οποίοι τους 
καταντούσαν υποτελείς και υποχειρί-
ους…» (“ΕΘΝΟΣ” 19-1-1959).

«… Ότι ιερείς – έγραφε – εργάζονται 
εις τους δρόμους και σπάζουν πέτρες ή 
εργάζονται εις τα μεταλλεία ή εις κοπά-
δια ως βοσκοί, δια να κατορθώσουν να 
εξασφαλίσουν τα προς το ζην…» (“ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΗ”, 8-10-1960).

«Οι Ιερείς καλούνται να μιμηθούν τον 
Ιώβ. Δηλαδή να κάνουν υπομονήν δια 
την λύσιν του εφημεριακού των προ-
βλήματος… Η Κυβέρνησις το αφήνει 
να “σιτέψει”… πως δεν αντιλαμβάνε-
ται, ότι η προϊούσα εξαθλίωσις του κλή-
ρου, ιδία της υπαίθρου, ενδέχεται να έχη 
πάρα πολύ δυσάρεστα επακόλουθα…» 
(“ΕΘΝΟΣ” 13-10-1962).

Είμαστε στους τελευταίους μήνες του 
1966 και η Ι. Σύνοδος εξέδωσε ανακοί-
νωση: «Η Ιερά Σύνοδος συνεζήτησεν εκ 
νέου το θέμα… η Κυβέρνησιςεγνώρισεν 
εις την Εκκλησίαν, ότι μελετά την περί-
πτωσιν… πλην όμως εκφράζονται πολ-
λαίαμφιβολίαι περί της πραγματοποιή-
σεώς της…».

Αναφερθήκαμε σε τρία δημοσιεύματα 
– από τα πολλά – και σε διάφορες χρονι-
κές περιόδους για να δείξουμε την τραγι-
κή κατάσταση που ζούσαν οι ιερείς περί 
τα εκατόν πενήντα χρόνια. Και θα κλεί-
σουμε με ένα μικρό απόσπασμα του ευ-
θυμογράφου Δημ. Ψαθά στην εφημερί-
δα “ΤΑ ΝΕΑ” και στην στήλη του «ΕΥΘΥ-
ΜΑ και ΣΟΒΑΡΑ» που ανέφέρε με σκλη-
ρή γλώσσα, ό,τι ακριβώς πάει να γίνει και 
τώρα, δηλαδή το “επίδομα” (οι μισθοί των 
Ιερέων) να δίνεται στις μητροπόλεις, και 
ο κάθε δεσπότης θα το μοιράζει κατά το 
δοκούν: «Πένεται η πλεμπάγια του κατω-
τέρου κλήρου – έγραφε – που εξαρτάται 
από το έλεος των ρασοφόρων φεουδαρ-
χών, από τα γούστα και τις ιδιοτροπίες 
των οποίων εξαρτάται η τραγική τους 
μοίρα. Ποιος Θεός ευλογεί αυτή τη τρα-
γική ανισότητα και αδικία; Μήπως ο Κύ-
ριος ημών Ιησούς χριστός, την αγία ει-
κόνα του οποίου κρεμάνε στις χονδρές 
κοιλίες τους, οι άγιοι φεουδάρχαι;…».

ΕΝΑ ΟΝΕΙΡΟ 
ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εκατόν πενήντα χρόνια στέναζε η ιε-

ρατική οικογένεια κάτω από την άστορ-
γη κηδεμονία του κράτους, και η ηγεσία 
της Εκκλησίας σφύριζε αδιάφορη!

Στην αρχιεπισκοπική καθέδρα στις 17 
Μαΐου 1967 ανεβαίνει ο Ιερώνυμος Α΄ Κο-
τσώνης ο οποίος δεν ήταν ηγέτης των τε-
λετών, αλλ’ “ο κριός ο επίσημος, ο φε-
ρόμενος εις σφαγήν”. Δεν οργάνωνε εμ-
φανίσεις μεγαλοπρεπείς και δαπανηρές 
δεξιώσεις, αλλά από την πρώτη στιγμή 
ρίχθηκε στη δουλειά, σαν να ήταν ο τε-
λευταίος εργάτης, απομόνωσε τα μείζο-
να θέματα και προχώρησε - χωρίς να φο-
βηθεί τις αντιδράσεις- για να βρει λύσεις 
και να τις εφαρμόσει.

Ένα από τα πρωτεύοντα θέματα ήταν 
το “εφημεριακό μισθολόγιο”, για το 
οποίο αγωνίστηκε σκληρά, κουράστη-
κε, αλλά δεν έχασε την υπομονή του, 
ούτε υποβάθμισε την επιμονή του. Και 
το πέτυχε!

Ένα χρόνο κράτησαν περίπου οι συ-
ζητήσεις ενώ διαβουλεύσεις ήταν πολ-
λές και επίπονες. Χάρις όμως στο προ-
σωπικό ενδιαφέρον του ιδίου του Αρχιε-
πισκόπου ήρθε το ποθούμενο και στις 24 
Ιουλίου 1968 δημοσιεύεται ο αναγκαστι-
κός νόμος 469/1968 (ΦΕΚ Α΄ 162/1968) 
«περί μισθολογικής διαβαθμίσεως του 
εφημεριακού κλήρου της Εκκλησίας 
της Ελλάδος» όπου οι Ιερείς εντάσσο-
νται πλέον εις το υπαλληλικόν μισθολό-
γιο και τους παρείχε βαθμολογική και μι-
σθολογική προαγωγή και εξέλιξη. Είχαν 
τώρα την δυνατότητα να προάγονται μέ-
χρι τον Β΄ βαθμό της δημοσιοϋπαλληλικής 
μισθολογικής κλίμακος, φθάνοντας μέχρι 
του Διευθυντού Α΄ και αναλόγως να βελ-
τιώνονται οι αποδοχές τους ενώ συγχρό-
νως έπαιρναν και τα σχετικά επιδόματα.

Οι συντάξεις, με το νέο μισθολόγιο, εί-
χαν σχεδόν διπλασιαστεί και η υγειονο-
μική περίθαλψίς τους ρυθμίστηκε με τον 
Α.Ν. 137/1967, σύμφωνα με το ισχύον σύ-
στημα των Δημοσίων Υπαλλήλων, δίδο-
ντάς τους πλέον τη δυνατότητα να έχουν 
Νοσοκομειακή περίθαλψη όλων των κα-
τηγοριών, ξεκολλώντας από την μέχρι 
τότε τρίτη θέση.

Μέχρι την εποχή εκείνη (1967) οι ιε-
ρείς ήταν καταδικασμένοι σε μισθό πεί-
νας. Ο Ιερέας 4ης κατηγορίας έπαιρνε μι-
σθό 722 δραχμές το μήνα και ο πτυχιού-
χος 1ης κατηγορίας – από την ημέρα της 
χειροτονίας μέχρι που έβγαινε στην σύ-
νταξη έπαιρνε δύο χιλιάδες δραχμές το 
μήνα δίχως επιδόματα, προαγωγές και 
αυξήσεις. Όλα αυτά (Ιούλιος 1968) αμέ-
σως διπλασιάστηκαν.

Οι συντάξεις (31-12-1066) της 4ης κατη-
γορίας, μαζί με τα επιδόματα των εορτών 
ήταν 925 δρχ., ενώ στις 31-12-1971 με το 
νέο υπολογισμό έφθασαν 3.287 δρχ. και 
της 1ης κατηγορίας από 2003 δρχ. έφθα-
σε 5.597 δρχ.

Τα εφ’ άπαξ, με την αποχώρηση της 
ενεργούς υπηρεσίας, κατά μέσο όρο. τον 
Μάιο του 1967 ήταν 40.000 δρχ., ενώ την 
31-12-1971 έφθασε 166.000 δρχ.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έκανε έναν 
τιτάνιο αγώνα, ώστε, το όνειρο, που γενιές 
λειτουργών του Υψίστου το θεωρούσαν 
άπιαστο, να γίνει πραγματικότητα. Έκτο-
τε ζούσαν αξιοπρεπώς χωρίς να απλώνουν 
χέρι επαιτείας στους εκκλησιαζόμενους. 
Κάποιοι, από το χώρο της άρνησης, της 
στρατευμένης ή ρυμουλκούμενης “Εκκλη-
σίας” της αθεΐας, θέλησαν – και στα χρό-
νια, που ζούσε και στα κατοπινά – να αμαυ-
ρώσουν το έργο και την ανυστερόβουλη 
προσφορά του.

Τώρα, που ο Ιερώνυμος Α΄ (Κοτσώνης) εί-
ναι “χθες”, είναι παρελθόν, οι άνθρωποι της 
Εκκλησίας φοβούνται ή ντρέπονται, ακόμα 
και σήμερα – μετά από 30 χρόνια, από την 
κοίμησή του – να ομολογήσουν ότι ήταν 
έργο Ιερωνύμου, καθώς και η ακίνητη περι-
ουσία, το κτηματολόγιο – που είχε ετοιμάσει 
πριν 50 χρόνια που θα αναφερθούμε προ-
σεχώς – και το μισθολόγιο των κληρικών.

μιςΘο∆οςια Των ιέρέων
Ο Ιερώνυμος Α΄ τους ανύψωσε και ο Ιερώνυμος Β’ τους κατέβασε

Tι σύμπτωση... Οι δύο Ιερωνυμοι!!!
(Πριν 50 χρόνια, Νοέμβριος 1968 ο Α’ τους έκανε δημ. υπαλλήλους και το Νοέμβριο 2018 ο Β’ τους καταντάει ζήτουλας)

συνέχεια από την 1η σελίδα

ΟΙ ΜΑυΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕχΕΣ ΦυΛΛΟ
συνεχίζεται 
στη σελ.  8
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Λαμπαδάριος

Είκοσι δύο ολόκληρα χρόνια κράτησε ο 
βαρύς χειμώνας στην Λαρισαϊκή Εκκλη-
σία. Καταιγίδα, παγωνιά και ατμόσφαι-
ρα φόβου επικρατούσε. Μερικοί κλονί-
στηκαν στην πορεία, άλλοι αμφέβαλαν 
αν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι και να 
φωτιστεί ο θολός ορίζοντας.

Την 8η Οκτωβρίου – ημέρα ευδοκίας 
του Θεού – η χωρία των επισκόπων της 
σεπτής Ιεραρχίας ανέδειξε εσάς, π. Ιε-
ρώνυμε, ως πατέρα και ποιμένα της ιε-
ράς μητρόπολης των αγίων Αχιλλείου, 
Βησσαρίωνος, Θεολόγου… και όχι εκλε-
κτών της ιγνατιακής καμαρίλας για την 
οποία αγωνίστηκαν όλες οι… δυνάμεις 
για να μην χάσουν την διεφθαρμένη “πα-
ρακαταθήκη” που μας άφησε ο μακαρί-
της Ιγνάτιος!

Στο κείμενο αυτό, σας δηλώνουμε κα-
θαρά, πως δεν επιχειρούμε να κλονίσου-
με την υπόσταση και το κύρος της Εκ-
κλησίας που κι εμείς εξ’άλλου είμαστε 
πιστά της μέλη.

Η κριτική, που τόσα χρόνια έκανε η 
μικρή αυτή εφημερίδα χτυπώντας κα-
μπανάκι για τα κακώς κείμενα - αλλά σε 
“ώτα μη ακουόντων”-, ήταν ταυτόχρο-
να και αυτοκριτική, σε βαθμό ευθύνης 
που μας ανήκει.

Αν κάνετε τον κόπο να επικονωνήσε-
τε με τα πιστά και ζωντανά κύτταρα του 

σώματος της Εκκλησίας – κληρικούς και 
λαϊκούς – και δοκιμάσετε να σφιγμομε-
τρήσετε τη διάθεσή τους, θα διαπιστώ-
σετε πως έχουν τόσο απογοητευτεί από 
την ιγνατιακή διοίκηση, ώστε αποστρέ-
φουν το βλέμμα και την ακοή με ναυτία.

Νότα αισιοδοξίας ήταν οι πρώτες δη-
λώσεις σας: «Θέλω να καταστεί η Λά-
ρισα, που τόσους Αγίους ανέδειξε στο 
παρελθόν, ξανά λοιμώνας, μια περι-
οχή που όλοι θα καμαρώνουν και θα 
χαίρονται όχι μόνο για την οικονομική 
της ευμάρεια, αλλά και για την πλούσια 
παραγωγή της σε κατά χριστόν συνει-
δήσεις…».

Για να πραγματοποιηθούν αυτά θα 
πρέπει τα στεγανά να πέσουν και η ιγνα-
τιακή κλίκα να αδειάσει τους χώρους. 
Οι αμπαρωμένοι χώροι του Επισκοπεί-
ου να γεμίσουν με φως. Οι οικονομικές 
δραστηριότητες να ελεγχθούν από την 
Εισαγγελία διαφθοράς διότι από τα τα-
μεία λείπουν εκατομμύρια.

Οι αυθαίρετοι διορισμοί – από δύο που 
ήταν μέχρι το 1996 έφθασαν τους επτά, 
συν τρεις – να προσλαμβάνονται όλοι 
αυτοί  που συκοφαντούσαν, μούτζωναν 
ή έβριζαν πιο πολύ τον π. Θεολόγο, τον 
π. Αθανάσιο, τους Αγωνιζόμενους ή ορ-
κίζονταν ψευδώς στα δικαστήρια και πε-
τούσαν ή κατέστρεψαν την εφημερίδα 
“ΑΓΩΝΑΣ”… ήταν πάγια τακτική

Όλοι οι άνθρωποι, Σεβασμιώτατε π. 
Ιερώνυμε, γράφουμε την δική μας ιστο-
ρία – θετική ή αρνητική – με σελίδες γε-
μάτες χυμούς πνεύματος ή με σελίδες 
κατάστικτες από ανομήματα και νοθείες.

Γι’ αυτό, να μας συγχωρήσετε εάν ανα-
γκαστούμε να επανέλθουμε για πράξεις 
και γεγονότα ανθρώπων που παραβίσαν 
τους όρκους που έδωσαν κατά τη φρικτή 
στιγμή της χειροτονίας τους.

Η προσπάθεια αυτή αποτελεί για μας 
πράξη οδυνηρή, πλην όμως αναγκαία, 
για να μη σχηματισθεί η γνώμη ότι η Εκ-
κλησία είναι καταφύγιο ακατάλληλων 
προσώπων να ποιμάνουν και να διοική-
σουν. 

Μην αμφιβάλλετε, Σεβασμιώτατε, πως 
ο λαός αυτό περιμένει!

Ο κ. Κωνσταντίνος Παλαιολόγος είναι διε-
θνούς φήμης γλύπτης με βραβεία και χρυσό 
μετάλλιο από την UNESCO για την μεγάλη 
του προσφορά στον παγκόσμιο πολιτισμό.
Είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Βουκου-
ρεστίου, με έδρα γλυπτικής, καθώς διδάκτωρ 
φιλοσοφίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών.

Τα έργα του είναι πολλά, αξιόλογα και διά-
σπαρτα. Ένα ορειχάλκινο κοσμεί την Αλεξάν-
δρεια της Αιγύπτου με τον Μεγάλο Αλέξαν-
δρο έφιππο. Η μεταφορά του μάλιστα έγινε 
με πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού.

Άλλο έργο με τον Μέγα Αλέξανδρο είναι 
στημένο στην πλατεία της Πέλλας, τα 
αποκαλυπτήρια του οποίου έγιναν από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Στε-
φανόπουλο στις 25 Μαΐου 2002.

Ο ανδριάντας του μητροπολίτη 
Δρυινουπόλεως και Κονίτσης Σεβα-
στιανού, που τα αποκαλυπτήρια έγι-
ναν στην Κόνιτσα τον Αύγουστο του 
2000, είναι δικό του έργο κ.ά.

Παράλληλα διακρίνεται για το ποι-
ητικό του έργο.

Δημοσιεύουμε ένα από τα ποιή-
ματά του για την ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ που 
ιδιαίτερα την αγαπάει, και το οποίο 
έχει μελοποιηθεί από την δασκάλα 
της Βυζαντινής Μουσικής, Μύργιαμ 
Παλαιολόγου.

ΕΥΧΕΣ
Ευχόμαστε προς όλους - φίλους και εχθρούς - ο τεχθείς Κύριός μας 
να χαρίζει στον καθένα, αγάπη, πίστη και υπομονή στις δυσκολίες. 
Ο δε καινούργιος χρόνος να είναι ευλογημένος, ειρηνικός και άγιος 

Χρόνια πολλά 

Παρατηρώντας έκτοτε 
την εν γένει συμπεριφο-
ρά των ευεργετηθέντων, 
άμεσα ή έμμεσα, θα περι-
μέναμε – τουλάχιστον την 
ομολογία και αναγνώριση 
της θυσίας αυτού του αν-
θρώπου και όχι την πλήρη 
και συστηματική απάλει-
ψη της ύπαρξής του από 
την ελληνική και εκκλησι-
αστική ιστορία ακόμη κι 

αυτού του ονόματός του. 
Ας μη ξεχνούν ότι «γέρο-
ντα μοιχό, φτωχό υπερή-
φανο και αγνώμονα ευ-
εργετηθέντα βδελύσσε-
ται ο Θεός».

Και σαν άλλος Ισραήλ 
«φάγατε, χορτάσατε και 
κλωτσήσατε…» (Δευτ. 
λβ΄15).

Το μόνο ‘‘παρήγορο’’ εί-
ναι ότι μετά από 30 χρόνια 
βρέθηκε για πρώτη φορά 

μητρόπολη να τελέσει κά-
ποιο μνημόσυνο. Για το τε-
ράστιο έργο του όμως... 
τσιμουδιά.

Αλλά ας αφήσουμε τον 
άγιο Νεκτάριο να μας πα-
ρηγορήσει λέγοντας: «Ο 
αγνώμων ούτε το Θεό 
αγαπάει. Και αν τον ευερ-
γέτη του που βλέπει δεν 
αγαπάει, πώς θα αγαπή-
σει το Θεό που δεν βλέ-
πει;».

μιςΘο∆οςια Των ιέρέων
συνέχεια από την 7η σελίδα

η μηΤροπολη λαριΣαΣ
Ένα µίγµα οδύνης 

1996 – 2018

ΨΑΛΤΙΚΑ

Οι Αγωνιζόμενοι Λαρισαίοι Ορθόδο-
ξοι χριστιανοί και η εφημερίδα “ΑΓΩ-
ΝΑΣ” γνωστοποιούν στους αναγνώ-
στες τους, ότι: Μέχρι τον Δεκέμβριο 
του 2015 λειτουργούσε και ηλεκτρο-
νική ιστοσελίδα (site) και είχε ως τίτλο 
την προμετωπίδα της εφημερίδας (βλ. 
πάνω) και μπορούσε κάποιος να την 
επισκεφθεί χρησιμοποιώντας το “ΑΓΩ-
ΝΑΣ ΑΓΩΝΙζΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ 
χΡΙΣΤΙΑΝΩΝ”, ή agonasax.glogpot.
com. Από την ημερομηνία αυτή, στα-
μάτησε να λειτουργεί.

Έκτοτε κάποιοι χρησιμοποιούν άλλη 

προμετωπίδα (βλ. κάτω) αλλά τον ίδιο 
τίτλο και κωδικούς πρόσβασης, κρυ-
πτώμενοι πίσω από τους Αγωνιζόμε-
νους και την εφημερίδα, την οποία αυ-
θαίρετα αναρτούν αριστερά στο ιστο-
λόγιό τους σε τρία διαφορετικά ση-
μεία. υπεύθυνα σας γνωρίζουμε ότι δεν 
έχουν καμία σχέση μαζί μας.

Για όποιο παράπονο ή διαμαρτυρία 
με τα αναρτώμενά τους, σας παρα-
καλούμε να απευθύνεστε αρμοδίως.

Από τους Αγωνιζόμενους 
και τον “ΑΓΩΝΑ”.  

ΓΝωΣΤοποιηΣη

κωΝΣΤ. 
παλαιολοΓοΣ

Γλύπτης – καθηγητής 
πανεπιστηµίου

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ (ύμνος)

Πύλη εσύ του Ελληνικού Βορρά.
Του Μυροβλήτη η αιώνια παρουσία.

Στο δισκοπότηρο της Ρωμιοσύνης με χαρά
μεταλαβαίνουμε τη μυστική σου πεμπτουσία.

Των ιδανικών της φυλής μας φρουρός,
του στρατηλάτη Μεγαλεξάνδρου η δόξα,

της Βυζαντινής πορφύρας ο Σταυρός
υψώνει τα ολόφωτά σου τόξα.

Στης ιστορίας σου το δρόμο τον κλεινό,
Ελλάδα της Ελλάδος δαφνοστεφανωμένη,

στο χρόνο που δεν έχει τελειωμό
Μακεδονία, ώ χαίρε, δοξασμένη!
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