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συνεχίζεται στη  σελ. 4

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

3. Προδότες μέσα στην οικογένεια.
Στο Μυστήριο του Γάμου ο άνδρας και 

η γυναίκα υποσχέθηκαν ισόβια πίστη και 

αγάπη ο ένας στον άλλο. Έκαναν όρκο, 
θα λέγαμε. Και το όραμά τους, μια καλή 
οικογένεια. Κι όμως κι εδώ έχουμε προδο-
σίες. Άλλοτε προδότης γίνεται ο άνδρας. 
Άλλοτε προδότρα γίνεται η γυναίκα. Και 

ζουμε στισ eσχατεσ ημερεσ;

Γράφει ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΔΕΜΟΣ

συνεχίζεται στη σελ. 7

συνεχίζεται στη  σελ. 3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «αΓΩΝασ αΓΩΝιζομεΝΩΝ ορΘοΔοΞΩΝ χριστιαΝΩΝ»  www.agonasax.blogspot.com

η Κοιμησισ 
τησ ΘεοτοΚου

Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἀποτελεῖ ἕνα 
σκάνδαλο γιὰ κάθε αἱρετικὸ ἢ ὀρθολογικὰ σκεπτόμενο 
«ὀρθόδοξο», ποὺ θέλει νὰ πιστέψει καὶ νὰ ἐξηγήσει 
τὰ πάντα μὲ βάση μόνο τὴν …Ἁγία Γραφή! Διότι, ἡ Ἁγ. 
Γραφὴ καὶ οἱ ἀρχαῖες πηγὲς τῆς Ἐκκλησίας δὲν μᾶς πα-
ραδίδουν τίποτα περὶ τῆς Κοιμήσεως καὶ Ἀναστάσεως 
τῆς Θεοτόκου, γιὰ τὰ ὁποῖα μιλᾶ ἡ Ἱερὰ Παράδοση. 
Καὶ ὅμως, ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως, κατέχει σπουδαι-
ότατη θέση στὸν ἑορτολογικὸ κύκλο καὶ τὴν ζωὴ τῆς 
Ἐκλησίας μας, σὲ μεγάλο βαθμό, ὅπως φαίνεται καὶ 
ἀπὸ τὸ δευτερεῦον, βέβαια, γεγονός, πὼς κατὰ τὴν 
Δεσποτικὴ ἑορτὴ τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος 

συνεχίζεται στη  σελ. 2

του  + π. Αθανaσίου Μυτιληναίου

συνεχίζεται στη  σελ. 3

ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται

Από τα 141,7 δισ. ευρώ που μας 
έδωσαν έλαβαν στην τσέπη τους  

τα 94,6 δισ. ευρώ! 

Ο συνομιλητής μου, ώριμος στην ηλικία και ενθουσιώδης 
εθελοντής, στρατευμένος από τα φοιτητικά του χρόνια στην 
μεγάλη Ορθόδοξη Κοινότητα της Εκκλησίας μας, της Εκκλησί-
ας των πιστών του Χριστού, έκαμε έναν μορφασμό απελπισίας 
και ανείπωτης θλίψεως...

Ώστε έτσι, λοιπόν; Αυτός ο ένθρονος μεγαλοπρεπής νάρ-
κισσος, που υποτίθεται είναι ο... ποιμήν τοπικής Εκκλησίας, 
μας αποκαλεί «αποστήματα της Εκκλησίας»; Μάλιστα(!)

Ποιους χαρακτηρίζει υβριστικά, ο χρυσοφορεμένος ιερός 
Σουλτάνος, «αποστήματα της Εκκλησίας»; Μα αυτούς τους 
λαϊκούς και κληρικούς που δεν κουράζονται να κατηχούν, να 
κηρύττουν, να προσφέρουν όπου και όποτε η Εκκλησία τους 

ΨΑΛΤΙΚΑ σελ. 8

Μετά από επαγγελματικό ταξείδι, γυρίζοντας στο 
σπίτι, βλέπω στο πάσο της κουζίνας μία ντάνα με περι-
οδικά. Τα κοιτάω απορημένος και ρωτάω τη Σμαράγδα 
– τη γυναίκα μου – αν γνωρίζει τίποτε γι’ αυτά.

- Μπάμπη, μου λέει, την Κυριακή πήρα την εφη-
μερίδα «Ελεύθερο Τύπο» η οποία είχε ως ένθετο το 
περιοδικό «Κυνήγι». Μια ματιά γρήγορη στις υπόλοιπες 
μ’ έκαναν να διαπιστώσω ότι η καθεμιά είχε και κάτι: το 
«Έθνος» είχε για το ψάρεμα∙ το «Βήμα» για τη φορο-
λογική μας δήλωση∙ η «Ελευθερία» τις «Επιλογές» με 
ποικίλα μαγιώ.

Τούτο ’δω,  μου τό ’δωσαν την Κυριακή στην Εκκλη-
σία. Το είχαν ντάνες στο παγκάρι και καλούσαν τον 
κόσμο να πάρει όσα ήθελε ο καθένας, δηλαδή όπως 
λένε: «πάρτε κόσμε… όλα τζάμπα». Ε, πήρα κάνα 
δυο «τάλαντα» και όπως ερχόμουνα άνοιξα ένα για να 
το ρίξω μια ματιά. Και τι να ’δω!!! Όλο το περιοδικό 
ήταν γεμάτο με φωτογραφίες του μητροπολίτη μας 
που ξεπερνούσαν τις πενήντα (50).

- Πόσες είπες ότι είναι;
- Πενήντα τέσσερις Μπάμπη μου, ακριβώς πενήντα 

τέσσερις, τις μέτρησα.
- Δηλαδή σε κάθε σελίδα έχει μία ως δύο φωτογραφί-

ες, αναλογίσθηκα, και ξεφυλλίζοντάς το αναρωτιόμουν, 
ποιος το χρηματοδοτεί και το μοιράζουν δωρεάν στον 
κόσμο; Γιατί, όπως βλέπω, η εκτύπωση και το χαρτί 
είναι πολυτελείας (ιλουστρασιόν) και στοιχίζει ακριβά.

- Αυτό είπα κ’ εγώ στον κύριο που τα μοίραζε. Τι 
συμβαίνει, ποιος, είναι αυτός ο “φιλάνθρωπος” που 
δίνει τόσα χρήματα, και μάλιστα στην σημερινή εποχή, 
για ένα περιοδικό διαφημιστικό του επισκόπου μας, 
το οποίο μάλλον σκανδαλί ζει παρά προσφέρει κάτι 
πνευματικό; Και η απάντησή ήταν το κούνημα του 
κεφαλιού, με νόημα.

- Κυρία μου, μας φορτώνουν από την μητρόπολη 
μερικές εκατοντάδες περιοδικά, τα πληρώνουμε προ-
καταβολικά, και μετά μας λένε, να τα πουλήσουμε!! 
Δυστυχώς κανείς δεν τα αγοράζει, και προκειμένου 
να τα πετάξουμε, αφού ήδη τάχουμε πληρώσει από 
το παγκάρι του ναού και από το κεράκι του λαού, τα 
δίνουμε δωρεάν στον κόσμο!

- Δηλαδή, … του είπα, προκειμένου να προβληθεί ο 

Ιγνάτιος την πληρώνουν οι Εκκλησίες;
- Δυστυχώς! Και να ’ταν μόνο αυτά… θα ήμασταν 

ευχαριστημένοι! Προβληματισμένος κι ο ίδιος με άφησε 
κι έφυγε. 

- Σμαράγδα… Σμαράγδα, για δες εδώ, – ήταν ο 
άνδρας μου ο οποίος κατά τη διάρκεια της συνομιλίας 
μου ξεφύλλιζε το περιοδικό –, βλέπεις; Αυτοί εδώ δεν 
είναι οι καθηγητάδες που έσερναν του Ιγνάτιου τα “εξ 
αμάξης” στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις, και σε κάθε 
συγκέντρωση παίρναν το μικρόφωνο και ξεχνούσαν να 
σταματήσουν; Και τί δεν πετούσαν οικογενειακώς… Και 
ενώ αυτοί κρύβονταν άλλοι πήγαιναν κατηγορούμενοι 
στα δικαστήρια!

- Μόνον αυτά, Μπάμπη μου; Το χειρότερο ήταν που, 
νομικοί κατήγγειλαν τον Ιγνάτιο στον Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου, και μετά πήραν στροφή, άλλοι γίναν 
νομικοί σύμβουλοί του, άλλοι τρέχαν να πάρουν ευλο-
γία αναγνωρίζοντάς τον, και άλλοι βρέθηκαν απέναντι 
στους παλαιούς “αδελφούς και φίλους”!

- Αχ, τί μου θύμισες τώρα… ΦΟΒΕΡΟΟΟΟ και να το 

σκέφτεται κανείς! Θεολόγοι, που ήταν “δίπλα” στο μα-
καριστό Θεολόγο, γράφαν και έλεγαν διάφορα… για Ιερ. 
Κανόνες, νομιμότητα, παραβιάσεις του Συντάγματος 
κ.α. Αυτοί μάλιστα έγραψαν βιβλία και για τον Θεολόγο 
μάλιστα, και μετά, έκαναν κολοτούμπα.  Αγάλια - αγάλια 
άρχισαν να συνεργάζονται με τον Ιγνάτιο αρμονικά, να 
φωτογραφίζονται αντάμα και να βάζουν στο «Τάλα-
ντο» το πειστήριο της προδοσίας, να συντρώγουν σε 
σπιτικά τραπεζώματα… και, όπως μαθαίνω, το ’χουν 
βάλει αμέτ-μουχαμέτ να πείσουν και τους άλλους για 
να … σώσουν την ψυχή τους, αφού ο εποικοδομητικός 
έλεγχος κατάντησε «ιεροκατηγορία». Είχε δίκαιο ο 
Αίσωπος που παραλλήλιζε τους ανθρώπους αυτούς με 
την «κολοβή αλεπού». 

- Σταμάτα, Μπάμπη, γιατί μού ‘’ρχεται να… Έχεις 
δίκαιο. Σ’ αυτούς βρίσκει πιστή εφαρμογή το του αγίου 
Εφραίμ του Σύρου:

«Όσοι ξέπεσαν από την αρετή
πασχίζουν να παρασύρουν και
άλλους, για να μην είναι μόνοι τους
στην ασχημοσύνη».
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äéó. åõñþ êáé ü÷é ãéá íá ìáò óþóïõí, üðùò ìáò 
ðéðéëßæïõí ôï ìõáëü êÜèå ìÝñá êáíÜëéá, åöçìåñßäåò 
êáé ôï åðé÷åéñçìáôéêü êáé ïéêïíïìéêü êáôåóôçìÝíï. 
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Η ελληνική 
γλώσσα είναι 
η πλουσιότερη 
γλώσσα του κό-
σμου σε λέξεις, 
εκφραστ ικές 
δυνατότητες 
κα ι  πο ικ ίλες 
ν ο η μ α τ ι κ έ ς 
αποχρώσεις. 
Παρουσιάζε ι 

ομοιογενή εξέλι-
ξη και αποτελεί 
φαινόμενο σπάνιο 
στη γλωσσολογι-
κή ιστορία του αν-
θρωπίνου γένους 
διότι ομιλείται επί 
χιλιάδες χρόνια 
χωρίς διακοπή. 

Η πρώτη εγκυ-
κλοπαίδεια γρά-

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ
Αλλάζουν τα … φώτα στο αλφάβητο

συνεχίζεται στη  σελ. 5

Ανέκαθεν η διαπίστωση 
αυτή αποτελούσε πεποίθη-
σή μου και γι’ αυτό ήμουν 
επιφυλακτικός προκειμένου 
να εκφράσω άποψη – καλή 

ή κακή – και προπαντός όταν 
αφορούσε πρόσωπα διαδρα-
ματίζοντα σημαντικό ρόλο 
στην εν γένει κοινωνική ζωή.

Φίλος ο Κώστας προ-

σπαθούσε να με πείσει ότι 
υπάρχουν και εξαιρέσεις και 
εντοπίζοντας το θέμα στον 
εκκλησιαστικό χώρο άρχισε 
να απαριθμεί ονόματα κληρι-

ΔεΝ ΚατηχουΝ 
αλλα αποτειχουΝ μηπΩσ εχασαΝ τοΝ Δρομο!!!

(πατριαρχεσ- αρχιεπισΚοποι- μητροπολιτεσ;)  

Αφήσαμε απροστάτευτη 
την Ελληνική Γλώσσα…

συνεχίζεται στη  σελ. 4

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ ΠΑΡΤΕ ΚΟΣΜΕ…

MNHMONIO

Αισθανόμαστε υπερήφανοι κάθε φορά που ακούμε 
επαίνους και εγκώμια για την ελληνική γλώσσα από διανο-
ούμενους και γενικά πνευματικούς ανθρώπους από όλα τα 
μήκη και τα πλάτη της γης. Όμως, δεν κάνουμε τίποτε για 
να την προστατέψουμε από τις κάθε μορφής επεμβάσεις 

και αλλοιώσεις.
Δεν κάνουμε αυτό που γίνεται σε 

άλλες χώρες για την διατήρηση της 
εθνικής τους ταυτότητας όπως π.χ. στην Γαλλία, Ρωσία, 
Ιαπωνία, Κορέα, Κίνα, Ισπανία, Γερμανία και αλλού.

Όταν, για παράδειγμα, πριν από τριάντα περίπου χρόνια, 
επιτροπές από ειδικούς στην Ιαπωνία και Κορέα ανέλαβαν 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο εκσυγχρονισμού της παραδο-
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―ποὺ ἑορτάζεται μέσα στὴν δεκαπενθήμερη 
νηστεία-προετοιμασία γιὰ τὴν ἑορτὴ τῆς 
Κοιμήσεως― δὲν γίνεται κατάλυση κρέατος, 
ἀλλὰ μόνο ἰχθύος!

Ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως, λοιπόν, εἶναι καὶ μιὰ 
ἀπόδειξη ὅτι ἡ Ἐκκλησία «κεῖται ὑπεράνω» 
μιᾶς ἀντικειμενοποιημένης Ἁγίας Γραφῆς, 
ἀφοῦ ἡ Ἐκκλησία στηρίζεται καὶ στὴν Ἱερὰ 
Παράδοση, ὅπως τὴν διαμόρφωσαν οἱ ἔχοντες 
τὴν ἐμπειρία τῆς θεώσεως Ἅγιοι· σὲ ἀντίθεση 
δέ, μὲ ὅσα διδάσκουν καὶ πιστεύουν οἱ αἱρετι-
κοί, ἡ Ἐκκλησία διέσωσε καὶ ἑρμηνεύει σωστὰ 
τὴν Ἁγία Γραφὴ διὰ μέσου τῶν θεοφόρων 
Ἁγίων καὶ Πατέρων της, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐθέσπι-
σαν, φωτισθέντες ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, τὴν 
μὴ μαρτυρούμενη στὴν Ἁγία Γραφὴ ἑορτὴ τῆς 
Κοιμήσεως καὶ ὅλη τὴν θεολογία ποὺ τὴν συνο-
δεύει, ὅπως μᾶς τὴν παρουσιάζει ὁ μακαριστὸς 
π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος - με ελάχιστες 
συντομεύσεις - Ἡ  
ομιλία αυτή, έχει 
ως εξής:

Ἀπὸ τὰς θε-
ομητορικὰς 

ἑορτάς, ἀγα-
πητοί, ξεχωρί-
ζει ἡ ἑορτὴ τῆς 
Κοιμήσεως τῆς 
Θεοτόκου, ποὺ 
περιλαμβάνει, 
πρῶτον, τὸν θά-
νατον καὶ τὴν 
ταφήν της καὶ 
δεύτερον, τὴν 
Ἀνάστασίν της 
καὶ τὴν Μετάστα-
σίν της εἰς τὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὅλα αὐτά, 
τῆς ἑορτῆς, περιλαμβάνονται κατὰ ἕναν θαυ-
μαστὸν τρόπον εἰς τὸ πρῶτον τροπάριον τῆς 
Λιτῆς, τὸ ὁποῖον ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ἔπρεπε τοῖς αὐτόπταις τοῦ Λόγου καὶ 
ὑπηρέταις, καὶ τῆς κατὰ σάρκα Μητρὸς αὐτοῦ, 
τὴν Κοίμησιν ἐποπτεῦσαι…»: Ἔπρεπε, λέγει, 
εἰς ἐκείνους οἱ ὁποῖοι στάθηκαν αὐτόπται τοῦ 
Θεοῦ Λόγου, …οἱ περιγράψαντες τὴν ζωήν 
του, ἔπρεπε νὰ σταθοῦν καὶ αὐτόπται καὶ τῆς 
μητρὸς αὐτοῦ καὶ νὰ ἐποπτεύσουν τὴν δικήν 
της τὴν Κοίμησιν·

«…τελευταῖον οὖσαν ἐπ’ αὐτῇ μυστήρι-
ον»: καὶ τὸ ὁποῖον -ἡ Κοίμησίς της- εἶναι τὸ 
τελευταῖον εἰς αὐτὴν μυστήριον. Ἀπ’ ὅλα τὰ 
μυστήρια τὰ ὁποῖα συνέβησαν εἰς τὴν Ὑπερα-
γίαν Θεοτόκον, ἀπὸ τὸν Εὐαγγελισμὸν ἕως τὴν 
Ἀνάστασίν της καὶ τὴν Ἀνάληψίν της·

«… ἵνα μὴ μόνον τὴν ἀπὸ γῆς τοῦ Σωτῆρος 
ἀνάβασιν θεάσωνται, ἀλλὰ καὶ τῆς Τεκούσης 
αὐτὸν τῇ μεταθέσει μαρτυρήσωσι»: ὥστε νὰ 
μὴν εἶναι μόνον μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως 
καὶ Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου, ἀλλὰ καὶ τῆς 
Ἀναστάσεως καὶ Ἀναλήψεως καὶ τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου·

«…Διόπερ πάντοθεν, θείᾳ δυνάμει περαι-
ωθέντες, τὴν Σιὼν κατελάμβανον»: γι’ αὐτὸ 
τὸ λόγο, οἱ αὐτόπται καὶ ὑπηρέται τοῦ Θεοῦ 
Λόγου ἔπρεπε νὰ βρίσκονται παρόντες εἰς τὴν 
Σιών. Ἔπρεπε λοιπόν, ὅλοι αὐτοὶ νὰ ἔρθουν εἰς 
τὴν Σιών, εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ·

«…καὶ πρὸς οὐρανὸν ἐπειγομένην, προέπε-
μπον τὴν ἀνωτέραν τῶν Χερουβίμ»: Αὐτὴ 
ἡ ὁποία θὰ ἀνήρχετο στὸν οὐρανόν, αὐτὴν 
ἀκριβῶς θὰ προέπεμπον ὡς ἀνωτέραν τῶν 
Χερουβίμ·

«ἣν καὶ ἡμεῖς, σὺν αὐτοῖς προσκυνοῦμεν, 
ὡς πρεσβεύουσαν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Πολὺ ὡραῖα μᾶς τὰ λέγει τὸ τροπάριον 
αὐτὸ τῆς Λιτῆς, ποὺ περιλαμβάνει ὅλον τὸ 
περιεχόμενον τῆς ἑορτῆς. Καὶ πράγματι, ἡ 
Παράδοσις μᾶς λέγει, ―διότι ἡ Ἁγία Γραφὴ 
δὲν ἀναφέρει τίποτε ἀπὸ τὸν θάνατον, τὴν 
ταφήν, τὴν ἀνάστασιν καὶ τὴν ἀνάληψιν τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου, παρὰ μόνον ἡ Παρά-
δοσις μᾶς διασώζει― ὅτι τρεῖς ἡμέρες πρὸ 
τοῦ θανάτου της, ὁ Υἱός της, ὁ Κύριος Ἰησοῦς, 
ἔστειλε εἰς αὐτὴν ἄγγελον καὶ τὴν εἰδοποίησε 
ὅτι θὰ ἀπέλθει τοῦ κόσμου τούτου. Καὶ ἐκείνη, 
μόλις ἔλαβε τὴν πληροφορίαν, ἀνῆλθεν εἰς τὸ 
ὄρος τῶν Ἐλαιῶν, ποὺ κατὰ τὴν συνήθειάν της 
ἐπήγαινε συχνὰ καὶ προσηύχετο, ἀνῆλθεν ἐκεῖ 
καὶ προσηυχήθη, καὶ ἐπέστρεψεν εἰς τὸ σπίτι 

της ―εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα― καὶ ἑτοιμάστηκε 
διὰ τὴν ἀναχώρησίν της.

Λίγο πρὶν τὴν ἀναχώρησίν της, κατὰ θαυ-
μαστὸν τρόπον, οἱ Ἀπόστολοι ἦρθαν εἰς τὴν 
Ἱερουσαλὴμ ἀπὸ ὁποιοδήποτε σημεῖο τῆς 
οἰκουμένης καὶ ἂν εὑρίσκοντο. Μάλιστα στὴν 
εἰκονογραφία δείχνει τοὺς Ἀποστόλους νὰ 
καταφθάνουν στὰ Ἱεροσόλυμα μὲ νεφέλη, μ’ 
ἕνα σύννεφο…

Αὐτοὶ ἦλθαν ὅλοι διὰ νὰ προπέμψουν τὴν 
Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ νὰ 
σταθοῦν μάρτυρες τοῦ ἀληθινοῦ θανάτου της, 
τῆς ἀληθινῆς ἀναστάσεώς της καὶ τῆς ἀληθοῦς 
μεταστάσεώς της εἰς τοὺς οὐρανούς. Κι ὅταν 
ἔφθασαν, ἐκείνη τοὺς εὐλόγησε καὶ τοὺς χαι-
ρέτησε. Καὶ τότε, ὅπως ἐκείνη θέλησε, εἰς τὸ 
κλινίδιόν της ―εἰς τὸ μικρό της τὸ κρεβάτι― 
ἔπεσε καὶ ἐκοιμήθη, δηλαδὴ ἀπέθανε.

Καὶ τότε, οἱ μαθηταὶ καὶ ἀπόστολοι τοῦ 

Κυρίου, μαζὶ μὲ τοὺς Ἱεράρχας …τὴν ἔθαψαν…
Καὶ ἐκεῖ στὰ Ἱεροσόλυμα, ὅταν ἐτάφη, ἕνας ἐκ 
τῶν μαθητῶν κατά τὴν Παράδοσιν, ἔλειπε. Κατ’ 
οἰκονομίαν ἦτο πάλιν ὁ Θωμᾶς.

Γιατὶ ἔλειπεν ὁ Θωμᾶς στὴν πρώτην ἐμφά-
νισιν τοῦ Κυρίου στοὺς μαθητάς; Ἀκριβῶς, 
γιὰ νὰ διαπιστωθεῖ κατὰ τὸν καλύτερον 
τρόπον ἡ Ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ. Ἔτσι καὶ 
τώρα λείπει ὁ Θωμᾶς, ὁ ὁποῖος καταφθά-
νει τὴν τρίτην ἡμέραν. Καὶ τότε τοῦ εἶπαν 
οἱ ἄλλοι μαθηταί, ὅτι ἡ μητέρα τοῦ Κυρίου 
ἐκοιμήθη. Ἐκεῖνος ἐπεθύμησε νὰ προσκυνή-
σει τὸ τίμιον λείψανόν της καὶ ἐπῆγεν εἰς τὸν 
τάφον… Καὶ τότε ὅταν πῆγαν εἰς τὸν τάφον… 
ἔλειπε τὸ σῶμα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ 
ὑπῆρχε μόνον τὸ σινδόνι ποὺ ἦτο τυλιγμένη. 
Καὶ ἐκεῖ ἀντελήφθησαν ὅτι ἡ Ὑπεραγία Θε-
οτόκος εἶχεν ἀναστηθεῖ καὶ ἀναληφθεῖ εἰς 
τοὺς οὐρανούς.

Αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ γεγονὸς τονίζεται εἰς 
τὴν εἰκόνα τῆς Κοιμήσεως, τὴν ὁποίαν ἔχου-
με μπροστά μας, ὅταν προσκυνοῦμε· καὶ 
αἰσθανόμαστε κάτι τὸ ἐντελῶς ξεχωριστό, 
ὅτι, ἐκείνη ποὺ ἔδωσε τὸ σῶμα της εἰς τὸν 
Υἱὸν τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ γίνει ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ 
ἄνθρωπος, αὐτὴ ἔγινε τὸ κεφάλαιον, δηλαδὴ 
ἡ βάσις τῆς σωτηρίας μας και ὄχι μόνον τῆς 
σωτηρίας τῆς ἰδικῆς μας, ἀλλὰ καὶ ὁλοκλήρου 
τῆς δημιουργίας.

Ἡ Υπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἡ σωτηρία καὶ 
τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀλλὰ καὶ 
ὁλοκλήρου τῆς ἀλόγου κτιστῆς δημιουργίας. 
Δὲν θὰ ἦτο δυνατὸν δὲ ποτὲ νὰ μείνει στὸν 
τάφον ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος, καὶ τὸ σῶμα 
ἐκεῖνο, ποὺ ἔδωκε τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν 
εἰς τὸν ζωοδότην Θεὸν καὶ Δημιουργὸν τῶν 
πάντων, νὰ ὑποστεῖ τὴν φθοράν, διότι ἀπὸ τὰ 
σπλάχνα της ἐπῆρε ὁ Θ. Λόγος καὶ ἀφθάρτησε 
τὴν δική του ἀνθρωπίνη φύση…

Γι’ αὐτὸ τὸ λόγο, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος 
ἀκολουθεῖ τὴν ἰδίαν πορείαν τὴν ὁποίαν ἠκο-
λούθησε καὶ ὁ Υἱός της, ὁ ὁποῖος ἀπέθανεν 
ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ πραγματικά, ἐτάφη πραγ-
ματικά, ἀνέστη πραγματικὰ καὶ ἐψηλαφήθη 
καὶ ἀνελήφθη εἰς τοὺς οὐρανοὺς ἐνώπιον 
ἑκατοντάδων μαρτύρων. Τὴν ἰδίαν πορείαν 
ἀκολουθεῖ ἡ μητέρα Του. Εἶναι τὸ πρῶτον 
λογικὸν κτῖσμα ἀπὸ τὸ ἀνθρώπινον γένος ποὺ 
ἀκολουθεῖ αὐτὴν τὴν πορείαν καὶ εἰσέρχεται 
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, δεδομένου ὅτι 
κανεὶς ἀκόμη, ἀπὸ ὅσους ἐπίστευσαν εἰς τὸν 
Ἰησοῦν Χριστόν, δὲν ἔφτασε εἰς τὴν Βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ, γιατὶ ἀκόμη δὲν ἔγινε ἡ Ἀνάστασις 

τῶν νεκρῶν.
Σημειώσατε ὅτι οὔτε ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βα-

πτιστής, οὔτε οἱ ἄλλοι Ἀπόστολοι βρίσκονται 
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. Ὅλοι (βρίσκονται) 
εἰς τὸν Παράδεισον, εἰς τὸν χῶρον ἐκεῖνον 
ποὺ ὡς ψυχὲς ἀναμένουν τὴν ἀνάστασιν 
τῶν νεκρῶν.

Ἀλλ’ ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἐπῆρε τὸ σῶμα 
της, τὸ παλαιό της σῶμα, ἄφθαρτο καὶ ἀθάνα-
το, τὸ ὁποῖο ὁδήγησε ὁ Υἱός της εἰς τὴν βασιλεί-
αν τοῦ Θεοῦ. (Οὔτε ὁ προφήτης Ἠλίας, οὔτε ὁ 
Ἐνώχ, οὔτε ὁ ληστὴς εἶναι εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ. Ὁ ληστὴς ἀπέθανε, ἐτάφη καὶ τὸ σῶμα 
του ὑπέστη φθοράν, δὲν ἀνεστήθη, εἶναι εἰς 
τὸν παράδεισον). Εἶναι συνεπῶς τὸ πρῶτον 
κτῖσμα, ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ποὺ εἰσέρχεται 
εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

Γιὰ μᾶς τοὺς χριστιανοὺς εἶναι μία δευτέρα 
μαρτυρία, μετὰ τὴν ἀνάστασιν τοῦ Χριστοῦ, 

μία μαρτυρία ὅτι 
ὁ Χριστὸς ἀνε-
στήθη καὶ ὅτι 
πραγματικὰ θὰ 
ἀναστηθοῦμε 
καὶ θὰ εἰσέλ-
θομεν εἰς τὴν 
βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ. Τοῦτο 
δέ, τὸ βλέπο-
μεν εἰς τὴν Ὑπε-
ραγίαν μητέρα 
Του, ἡ ὁποία 
πλέον ἄφθαρ-
τη καὶ ἀθάνα-
τη μὲ ὅλη της 
τὴν ἀνθρωπίνη 

φύση βρίσκεται εἰς τὸν οὐρανόν.
Γιὰ μᾶς συνεπῶς, ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως 

τῆς Θεοτόκου, ποὺ νηστεύομεν ξέρετε γιὰ 
νὰ προϋπαντήσουμε τὸ γεγονός, ὄχι διὰ νὰ 
πενθήσουμε τὴν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεο-
τόκου ―ἄπαγε τῆς βλασφημίας…―, ἀλλὰ γιὰ 
νὰ καθαρθοῦμε καὶ νὰ προετοιμαστοῦμε νὰ 
προϋπαντήσουμε τὴν ἀνάστασιν τῆς Ὑπερα-
γίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία εἶναι παιδὶ τοῦ Ἀδὰμ 
καὶ τῆς Εὔας, εἶναι ἀπὸ τὸ αἷμα μας, εἶναι ἀπὸ 
τὴ σάρκα μας, εἶναι ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ποὺ 
ἀναστήνεται, ἀφθαρτίζεται καὶ εἰσέρχεται εἰς 
τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ.

Γιὰ μᾶς συνεπῶς, ἡ ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως 
εἶναι ἕνα δεύτερον Πάσχα. Εἶναι ὁ ἀπόηχος 
ἐκείνου τοῦ Πάσχα, ὅπως θὰ λέγαμε, ὅτι τὸ 
Πάσχα ―ὅπως λέγει ὁ Κανὼν τοῦ Πάσχα― δὲν 
εἶναι τι ἄλλο, παρὰ μίας «ἄλλης βιοτῆς, τῆς 
αἰωνίου ἀπαρχήν». Ἔ, καὶ ἡ ἑορτὴ αὐτὴ τῆς 
Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου εἶναι ἕνα Πάσχα μιᾶς 
ἄλλης βιοτῆς, εἶναι ἡ ἀπαρχὴ μιᾶς αἰωνίου 
ζωῆς. Κι αὐτὸ γιὰ μᾶς εἶναι τεράστιο.

Ἀγαπητοί μου, ἡ Κοίμησις γιὰ μᾶς εἶναι ἕνας 
σταθμός. Μποροῦμε νὰ χαίρουμε πιά: ἐμπῆκε 
τὸ νερὸ στ’ αὐλάκι. Ἡ φθαρτότης μπῆκε στὴν 
ἀφθαρσία καὶ ἡ θνητότητα μπῆκε εἰς τὴν ἀθα-
νασία. Στὸ πρόσωπο τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου 
ἔχουμε τὴν μεγάλην ἐλπίδα. Ἀπαρχὴ ὁ Χριστὸς, 
λέγει ὁ Ἀπόστολος Παῦλος. Καὶ ὁ πρῶτος 
καρπὸς αὐτῆς τῆς ἀπαρχῆς εἶναι ἡ Ὑπεραγία 
Θεοτόκος. Γιὰ μᾶς εἶναι μεγάλη ἐλπίδα, εἶναι 
μεγάλη χαρά. Πρέπει λοιπόν, νὰ ζοῦμε αὐτὴν 
τὴν χαρά.

Ἡ Υπεραγία Θεοτόκος εἶναι «ἡ ὑψηλοτέρα 
τῶν οὐρανῶν». Οἱ ἅγιοι ἄγγελοι μὲ χαρά τὴν 
ὑποδέχονται, γιατὶ ξέρουν ὅτι εἶναι καὶ ἡ δική 
τους σωτηρία.

Τί θὰ πεῖ σωτηρία; Θὰ πεῖ: νὰ ἴδω τὸ πρό-
σωπο τοῦ Θεοῦ. Αὐτὸ εἶναι ἡ σωτηρία. Κι ἂν 
ἐρωτήσετε: γιατί ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι ἡ 
σωτηρία τῶν ἀγγέλων; θὰ σᾶς ἀπαντοῦσα. Γιατὶ 
οἱ ἄγγελοι δὲν εἶχαν δεῖ ποτὲ τὸ πρόσωπο τοῦ 
Θεοῦ. Καὶ τώρα, ποὺ ὁ Θεὸς Λόγος ἐνηνθρώπη-
σε, εἶδαν τὸ πρόσωπο τοῦ Θεοῦ στὸ πρόσωπο 
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος πῆρε τὴ σάρκα τῆς 
Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Νὰ γιατί, ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος εἶναι καὶ ἡ σω-
τηρία τῶν ἀγγέλων, ὄχι μόνο τῶν ἀνθρώπων, 
γιατὶ θὰ δοῦμε, εἴδαμε ἤδη, τὸ πρόσωπον τοῦ 
Θεοῦ. Ἀλλὰ εἶναι καὶ ἡ σωτηρία ὁλοκλήρου τῆς 
δημιουργίας… 

Ἀπομαγνητοφώνηση: 
Σημάτης Παναγιώτης

η Κοιμησισ τησ ΘεοτοΚου
απαίτηση 

λαθρομετανάστη 
για αποκαθήλωση 

της εικόνας της παναγίας

Οι πρόθυμοι 
της αυτοκαταστροφής

ΤΟΤΕ που το αιμοβόρο σοβιετικό κα-
θεστώς εζήτησε από τον καθηγητή ιατρό 
Άγιο Λουκά Συμφερουπόλεως να χειρουρ-
γεί χωρίς την εικόνα της Παναγίας στο 
χειρουργείο του, που την αποκαθήλωσαν, 
ο γενναίος και ανυποχώρητος ιατρός 
Λουκάς, αρνήθηκε υποταγή, ενώ εκινδύ-
νευε από την άρνηση αυτή η ίδια η ζωή 
του και αναγκάσθηκαν, οι σοβιετικοί, να 
επαναφέρουν στη θέση της την Εικόνα και 
μόνον τότε συνέχισε να χειρουργεί με θαυ-
μαστά και θαυματουργικά αποτελέσματα 
ιάσεων και εγχειρίσεων! (βλ. σχετ. Αρχιμ. 
Νεκταρίου Αντωνοπούλου, «Αρχιεπίσκοπος 
Λουκάς», εκδ. «Ακρίτας», Δ’ εκδ., Αθήναι 
2001, σελ. 103-104).

ΤΩΡΑ εδώ, στην Ελλάδα της αυτοκα-
ταστροφής, το καταστροφικό πολιτικό 
κατεστημένο του προδοτουργείου της «διά 
βίου απομαθήσεως», ξηλώνει από εγχειρί-
διο θρησκευτικών του Δημοτικού Σχολείου 
ακόμη και αυτό το όνομα της Θεοτόκου 
ενώ στην Πάτρα οι... ιατροί (υποτίθεται 
Έλληνες) κατεβάζουν από νοσοκομείο 
την εικόνα της Παναγίας γιατί το απαίτησε 
σκληρός μουσουλμάνος λαθρομετανά-
στης...(!). Πηγή από wordpress/2012/02/29, 
και agioritikovima.gr

«Μουσουλμάνος (λαθρο)μετανάστης σχε-
τικά πρόσφατα μετέφερε την γυναίκα του 
σε μαιευτήριο της Πάτρας, για να γεννήσει. 
Δεν γνωρίζουμε αν ήταν δημόσιο μαιευτή-
ριο ή κάποιο Κέντρο Υγείας της ευρύτερης 
περιοχής των Πατρών. Μόλις έβαλαν την 
γυναίκα του στον θάλαμο, για να γεννήσει, 
πρόσεξε ο μουσουλμάνος την εικόνα της 
Παναγίας στον τοίχο και αμέσως είπε στον 
υπεύθυνο γιατρό:

- Αυτό το κάδρο (εννοούσε το εικόνισμα) 
κατέβασέ το αμέσως από κει. Δεν θέλω 
μόλις γεννηθεί το παιδί μου, να δει αυτό 
το πράμα!

Έγινε μία σχετική φασαρία, η γυναίκα 
αγχώθηκε και για να μην χειροτερέψουν τα 
πράγματα, οι υπεύθυνοι δέχθηκαν να κατε-
βάσουν την εικόνα της Παναγίας (κακώς), 
με σκοπό να την ανεβάσουν αμέσως μετά.

Ο μουσουλμάνος έμεινε να περιμένει στην 
αίθουσα αναμονής, πότε θα τελειώσει ο 
τοκετός. Μετά από ώρες βγήκε ο γιατρός 
και του ανακοίνωσε:

- Η γυναίκα σου γέννησε φυσιολογικά. 
Εκείνη είναι καλά. Το παιδί σου όμως γεν-
νήθηκε τυφλό!

Όχι μόνο εικόνα της Παναγίας δεν θα δει, 
αλλά ούτε και τίποτα άλλο στον κόσμο!»

Οι συγκρίσεις και τα σχόλια δικά σας, 
πλην όμως και από μας εδώ στη «Χριστια-
νική Βιβλιογραφία» ένα μικρό σχόλιο: Στην 
Σοβιετική κομμουνιστική Ένωση ο διωγμός 
και τα μαρτύρια των πιστών έδωσαν την 
θέση τους ώστε και πάλι η Ρωσία και το 
πολιτικό καθεστώς της να «αναστηλώσουν» 
τις εικόνες και να «αναστήσουν» την Εκκλη-
σία ως τον μοναδικό θεσμό πνευματικής 
αναγεννήσεως. Στην Ορθόδοξη Ελληνική 
«δημοκρατία» έχει καθιερωθεί ένας ανηλε-
ής πόλεμος και διωγμός του διεφθαρμένου 
πολιτικού κατεστημένου, εναντίον της 
Εκκλησίας και των ανθρώπων της... 

Άραγε σ’ εμάς εδώ στην Ελλάδα, θα 
υπάρξει άνοιξη και φώς από τον ζόφο 
της κολάσεως που μας οδήγησαν οι διε-
φθαρμένοι προδότες της χώρας όλων των 
αποχρώσεων και κομμάτων;

Περ. «Χριστ. Βιβλιογραφία»

συνέχεια από την 1η σελίδα
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ïé «New York Times». Êáé ðñüóèåôáí: 
«Äáíåßæïõí ïé ÅõñùðáúêÝò Áñ÷Ýò ÷ñÞìáôá 
óôçí ÅëëÜäá þóôå ç ÅëëÜäá íá îåðëçñþóåé ôá 
ëåöôÜ ðïõ äáíåßæåôáé áðü åêåßíïõò. ÓôÝëíåéò 
ôá ÷ñÞìáôá ôï áðïêáëåßò “äÜíåéï”, ôá ðáßñíåéò 
ðßóù ôï áðïêáëåßò “ôüêï”». Êáé áõôÞ åßíáé 
ç áðüëõôç áëÞèåéá ðïõ êñýâïõí áõôïß ðïõ 
êõâÝñíçóáí. Êáé ôï åðéâåâáéþíïõí ïé áñéèìïß.

Ãéá ôï ðïý ðÞãáí ôá äéóåêáôïììýñéá ðïõ ìÝ÷ñé 
óôéãìÞò Ý÷åé ðÜñåé ç ÷þñá ìáò. Óýìöùíá ìå 
äçìïóßåõìá ôçò «ÊáèçìåñéíÞò» ôçò ðåñáóìÝíçò 
ÊõñéáêÞò: «Áðü ôïí ÌÜéï ôïõ 2010 ìÝ÷ñé ôïí 
ÌÜéï ôïõ 2012, ðÞñáìå áðü ôï Ìíçìüíéï 
óõíïëéêÜ 141,7 äéó. åõñþ.

Ðïý ðÞãáí; – 58,9 äéó. åõñþ ãéá åîüöëçóç 
ðáëáéþí ïìïëüãùí óôç ëÞîç êáé

– 35,7 äéó. åõñþ ãéá ôçí áíôáëëáãÞ ïìïëüãùí 
(PSI

- «êïýñåìá»). Óýíïëï äçëáäÞ 94,6 äéó. åõñþ 
ðÞãáí óôçí ôóÝðç ôùí äáíåéóôþí ìáò!

Ôá õðüëïéðá 44,1 äéó. åõñþ ðÞãáí ãéá íá 
êáëýøïõí åëëåßììáôá ôçò ÃåíéêÞò ÊõâÝñíçóçò.

ÁõôÜ ãéá íá ìç ìáò êïñïúäåýïõí…
Ôá ëåöôïõäÜêéá ôïõò öñüíôéóáí íá 

äéáóöáëßóïõí ïé äáíåéóôÝò-«ôñüéêá » êáé êÜèå 
Üëëï ðáñÜ ôïõò åíäéáöÝñåé ç óùôçñßá ôçò 
ÅëëÜäáò…

ÊáíÝíáò äåí ëÝåé üôé äåí ðñÝðåé íá ðëçñþóïõìå 
ôá äÜíåéá ðïõ ðÞñáìå.

¼ìùò óôçí êñßóéìç èÝóç ðïõ âñÝèçêå ç 
ÅëëÜäá, áõôü ðïõ Ýðñåðå ï ê. ÐáðáíäñÝïõ 
êáé ï «êçðïõñüò» ôïõ, ï ê. Ðáðáêùíóôáíôßíïõ, 
íá äéáðñáãìáôåõôïýí êáé íá âÜëïõí êüêêéíç 
ãñáììÞ Þôáí íá ðÜåé ðßóù ç åîüöëçóç ôùí 
äáíåßùí 30-40 ÷ñüíéá, íá áðáéôÞóïõí 5-6 ÷ñüíéá 
ðåñßïäï ÷Üñéôïò ìå ôçí ðëçñùìÞ ìüíï ôùí 
ôüêùí êáé âÝâáéá Ýíá ìåãÜëï «êïýñåìá».

¼ìùò ôßðïôá äåí Ýêáíå ï ê. Ãéþñãïò. Ôïõ 
äþóáíå Ýíá ÷áñôß êáé Ýâáëå ôçí õðïãñáöÞ ôïõ 
öáñäéÜ-ðëáôéÜ ÷ùñßò íá äéáâÜóåé ôé õðïãñÜöåé. 
Êáé Ýôóé ìáò Ýâáëå ôç èçëéÜ êáé ôç óéäåñÝíéá 
ìðÜëá óôï ðüäé…

Εφ. Το Παρόν 

Από τα 141,7 δισ. ευρώ 
που μας έδωσαν έλαβαν 

στην τσέπη τους  
τα 94,6 δισ. ευρώ! 

συνέχεια από την 1η σελ. 

το ζητήσει. Αυτούς, που είναι παρόντες 
παντού και πάντοτε «ανιδιοτελείς εθε-
λοντές στρατιώτες», αφιερωμένοι στο 
έργο της.

Αυτούς, που τέντωσαν το αυτί τους και 
άκουσαν εκείνο το ηχηρό φιλάνθρωπο 
του Ευαγγελίου, «πορευθέντες μαθητεύ-
σατε πάντα τα Έθνη» και έσπευσαν να το 
εξαργυρώσουν με την ολόθερμη αφοσί-
ωσή τους και τη θυσιαστική αφιέρωση 
τους στο ιεραποστολικό και κατηχητικό 
έργο Της!!

Χιλιάδες χιλιάδων ελληνόπουλα τον 
περασμένο αιώνα, γέμιζαν χαρούμενα 
τις εκκλησίες της πατρίδας μας για να 
κατηχηθούν στην πίστη τους και να γίνουν 
χρήσιμοι, έντιμοι στην κοινωνία και την 
πατρίδα! Μέσα απ’ αυτά τα καλλιεργημέ-
να παιδιά ξεχώρισαν πιο έπειτα, στην ωρι-
μότητά τους, «άνδρες δίκαιοι...», που με 
τη σειρά τους επάνδρωσαν Συλλόγους, 
Οργανώσεις, Ιεραποστολές, Ενορίες 
εντός και εκτός της Ελλάδας. Είναι αυτοί 
που δίνουν ανεπιφύλακτα μαρτυρία Χρι-
στού και στηρίζουν σήμερα μέσα στην 
κοσμοχαλασιά της διαφθοράς ό,τι έχει 
απομείνει όρθιο!

Αυτούς όλους, ζωντανούς και νεκρούς, 
υβρίζει, ο ρασοφορεμένος Σουλτάνος 
και προσβάλει επίσης και τους καλούς 
συνεπισκόπους του, ως «αποστήματα της 
Εκκλησίας». Ο αθεόφοβος, δεν φοβάται 
την οργή του Θεού για την άδικη και 
άκριτη συμπεριφορά του;

Όχι, ένθρονε χρυσοφορεμένε. Θα σου 
επιστρέψουμε την ύβρη ακριβώς με τον 
ίδιο χαρακτηρισμό στο πρόσωπό σου, 
ως ελάχιστο ένδικο μέσον υπερασπίσεως 
των χιλιάδων χριστιανών- ιεραποστόλων, 
που εσύ ο αναιδής, ανυπεράσπιστους 
χλευάζεις και λοιδορείς. Ο Θεός να σε 
συγχωρέσει.

Το περιστατικό αυτό, θλιβερό και ανοί-
κειο, υβριστικό και χυδαίο, θα μπορούσε 
να προσπεραστεί σαν ένα απ’ τα πολλά 
παρόμοια που χαρακτηρίζουν πολλούς 
απ’ τους «κουσουριασμένους» (πάντα 
κατά μακαριστό Χριστόδουλο) ιερούς 
χρυσοστόλιστους και ένθρονους νάρ-
κισσους.

Ο προβληματισμός όμως, έχει καίριες 
προεκτάσεις για το πώς αντιλαμβάνονται 
οι σημερινοί επίσκοποι το ρόλο της ποι-
μαντικής τους και πόσον αποτελεσματι-

κός για την κατήχηση και σωτηρία του 
ποιμνίου τους είναι.

Πρώτον. Η Εκκλησία αυτή τη στιγμή 
είναι ανθρωπίνως με την πλάτη στον 
τοίχο. Διώκεται. Οι αρνητικοί και διωκτικοί 
μηχανισμοί των πολιτικών σχεδιασμών 
από τους εκκλησιομάχους, ντόπιους 
προδότες, της στερεί βήματα αρθρώσε-
ως κατηχητικού και παραινετικού λόγου.

Δεύτερον. Οι εθνομηδενιστές των 
τελευταίων κυβερνήσεων, διώκτες της 
Χριστιανικής Ορθοδοξίας και λάτρεις της 
ευρωπαϊκής αθεΐας, με μοχλό την παιδεία 
έδιωξαν από το Σχολείο τον κληρικό 
ιερέα. Κάνουν ό,τι μπορούν να καταργή-
σουν την προσευχή και τον εκκλησιασμό. 
Ακόμη και αυτές οι εικόνες μέσα από τις 
σχολικές αίθουσες αποκαθηλώνονται 
από «δασκάλους» «προοδευτικούς», 
«που βρίσκουν την ευκαιρία να χύνουν το 
περισσεύον δηλητήριο της ψυχής τους 
στις παιδικές ψυχές.

Τρίτον και το χειρότερο. Η παλαιά και 
νέα φρουρά των επισκόπων είναι ανί-
κανη να αντικαταστήσει ό,τι έχασε από 
την δημόσια παιδεία με τον διωγμό της 
Εκκλησίας και να οργανώσει σε αποτε-
λεσματικό αντίμετρο, «κρυφά σχολειά» 
κατηχήσεως των νέων παιδιών. Με λίγα 
λόγια η Εκκλησία αδυνατεί να οργανώσει 
κατηχητικά σε ολόκληρη την επικράτεια 
για να κατηχήσει τα παιδιά που ούτε το 
«Πάτερ Ημών» δεν γνωρίζουν πια, μια 
και η οικογένεια είναι διαλυμένη και τα 
θρησκευτικά στο Σχολείο ουσιαστικά 
καταργημένα.

Έτσι έχουμε παραγωγή χειροτονιών 
δεσποτάδων αλλά όχι ποιμένων με 
αποκλειστικό καθήκον την κατήχηση και 
τον επανευαγγελισμό του «ορθοδόξου» 
Έλληνα. Κάποια δήθεν κατηχητικά που 
γράφουν τα δίπτυχα των Μητροπόλεων 
ότι υπάρχουν και λειτουργούν, είναι 
για να λέμε πως κάτι κάνουμε ή είναι 
εντελώς ανεπαρκή. Ο νέος Έλληνας δεν 
κατηχείται και γι’ αυτό αποστρέφεται την 
Εκκλησία ή του είναι εντελώς αδιάφορη 
η ματαιόδοξη ανυπαρξία της.

Η Εκκλησία δεν κατηχεί αλλά απο-
τειχεί. Χρόνο με το χρόνο απωθείται με 
σχέδιο σατανικό στο χρονοντούλαπο της 
Ιστορίας χωρίς να αντιδρά δυναμικά. Οι 
ναοί μισογεμίζουν από ηλικιωμένους. Οι 
νέοι και τα παιδιά γεμίζουν τα γήπεδα και 

τις καφετέριες.
Οι γάμοι έγιναν μισοί-μισοί στους να-

ούς και οι υπόλοιποι στο... δημαρχείο. 
Πολλοί είναι εκείνοι που αποφεύγουν να 
βαπτίζουν τα παιδιά τους και οι μεικτοί 
γάμοι με αλλοδαπούς πληθαίνουν. Οι 
κηδείες έγιναν ξόδια χειροκροτημάτων 
και τραγούδια... «νταλάρια».

Μας έγραψε οργισμένος πολύ, με 
γλώσσα καυτερή, και γι’ αυτό το λόγο, 
δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε όλο το 
περιεχόμενο της εκρηκτικής επιστολής. 
Περιοριζόμαστε μόνον σε ένα μικρό 
ήπιο απόσπασμα: «Κύριε ..., προ καιρού 
ο Μητροπολίτης Κυκλάδων, σε “συγκινη-
τικό” λόγο του στη Μακρόνησο, είπε ότι 
η Εκκλησία αγκαλιάζει όλους». Δηλαδή 
όπως ισχυρίστηκε στην ακολουθία του 
μνημοσύνου, στην Μακρόνησο, συμπερι-
έλαβε και τους Τούρκους μουσουλμάνους 
που πέθαναν εκεί εκτοπισμένοι.

Πιστεύω ότι, ο Μητροπολίτης λαθεύει 
και παρασπονδίζει στο συγκεκριμένο 
απόφθεγμά του, όπως δυστυχώς και σε 
άλλα... Πιστεύω ότι, η Εκκλησία σέβεται 
μεν το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου 
αλλά δεν αποδέχεται τις απόψεις του 
όταν είναι έξω από τη μοναδικότητα της 
Αλήθειας που διδάσκει. Όπως π.χ.: εγώ, 
δεν θα δεχόμουν ποτέ να “αγκαλιάσω” 
νοερά και να σεβαστώ τους επισκόπους 
με τις αυτοκρατορικές τους ματαιόδοξες 
στολές... θα δεχόμουν μετά σεβασμού 
και ευλαβείας, να “αγκαλιάσω” την άγια 
βιοτή οσίου ανδρός με το ταπεινό μαύρο 
ράσο του σεμνού λευΐτη, που μας θυμίζει 
τον χιτώνα του Κυρίου και των μαθητών 
Του, την απέριττη αμφίεση των χωρικών 
της Γαλιλαίας...».

Όπως αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης 
του αποσπάσματος της επιστολής, πολ-
λοί των επισκόπων ζουν με την ψευδαί-
σθηση ότι «κατηχούν» ή ποιμαίνουν. Στην 
πραγματικότητα απωθούν τους πιστούς... 
Τους αποτειχίζουν (!!)

Όπου υπάρχουν τιμητικές εξαιρέσεις 
σε επισκοπές και ενορίες επιβεβαιώνουν 
τον κανόνα.

Αν η Εκκλησία δεν χειροτονήσει ζηλω-
τές θυσιαστικούς ποιμένες και κατηχητές, 
σε λίγα χρόνια οι ναοί θα μείνουν άδειοι 
και οι ψυχές αλύτρωτες κουρελιασμένες, 
κακοφορμισμένα «αποστήματα» του 
κόσμου...(!!)

“ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ”

Στις 29-8 τ.έ. πραγματοποιήθηκε 
το 16ο μνημόσυνο από την κοί-
μηση του μακαριστού επισκόπου 
Λάρισας ΘΕΟΛΟΓΟΥ στην ιερά 
Κομνήνειο Μονή Στομίου Λάρισας 
όπου βρίσκεται και το μνήμα του.

Πλήθος πιστών κατέκλυσε τη 
Μονή, παρ’ όλο τον καύσωνα 
της ημέρας. Με φορτισμένες τις 
καρδιές από τη συγκίνηση παρα-
κολούθησαν το μυστήριο της θείας 
ευχαριστίας έχοντας την αίσθηση 
της ζωντανής παρουσίας του αγα-
πημένου τους ποιμένα.

Στην ομιλία του ο ηγούμενος π. 
Πολύκαρπος αναφερόμενος στο 
μακαριστό Θεολόγο είπε μεταξύ 
άλλων: «… Το σημερινό μνημόσυ-
νο δεν αποτελεί εκδήλωση καθήκο-
ντος αλλά έκφραση ανεξόφλητου 
χρέους προς το άγιο πρόσωπό 
του, δεδομένου ότι υπήρξε για μας 
τύπος και υπόδειγμα καλού ποι-

μένος που μετάγγισε στις ψυχές 
μας τη θερμή και θυσιαστική του 
αγάπη για το Χριστό και την εκκλη-
σία. Είχε όλα τα χαρίσματα που 
πρέπει να κοσμούν ένα επίσκοπο 
και που αναφέρει ο απ. Παύλος 
στην Α΄ προς Τιμόθεο επιστολή 
του (3,2-4).

Ήταν όντως ανεπίληπτος, αψε-
γάδιαστος γι’ αυτό και αδιά-
βλητος. Ακόμη και οι εχθροί 
του ομολογούσαν ότι όσο κι αν 
προσπάθησαν δεν μπόρεσαν να 
του βρουν ψεγάδι. Ήταν νηφάλι-
ος, σώφρων, κόσμιος, επιεικής, 
άμαχος, φιλόξενος, διδακτικός, 
αφιλάργυρος… Είχε την έξωθεν 
καλή μαρτυρία. Μπορούσαν να 
τα βεβαιώσουν όλα αυτά και άν-
θρωποι εκτός εκκλησίας. Και όταν 
εκλέχθηκε επίσκοπος – αν και προ-
σπάθησε να το αποφύγει – εργά-
σθηκε με ζήλο και αυταπάρνηση, 
γι’ αυτό όπου εργάσθηκε (Λήμνο, 

Τρίκαλα, Λάρισα) αγαπήθηκε όσο 
κανείς άλλος».

Τελειώνοντας την αναφορά του 
στο μακαριστό Θεολόγο πρόσθε-
σε: «Εγκωμιάζοντας σήμερα τον 
επίσκοπο Θεολόγο δεν τον κάνουμε 
λαμπρότερο ούτε ενδοξότερο. 
Μάλλον εμείς φωτιζόμαστε – καταυ-
γαζόμαστε από τη δική του λαμπρό-
τητα, όπως το βεβαιώνει ο ιερός 
Χρυσόστομος, χρησιμοποιώντας 
το παράδειγμα με τον ήλιο και τον 
παρατηρητή και λέγοντας: «Όσο 
και αν προσηλώσει κανείς τα μάτια 
του στον ήλιο… δεν κάνει το άστρο 
λαμπρότερο αλλά αυτό του φωτίζει 
και καταυγάζει τα μάτια του».

Καταυγαζόμενοι κι εμείς από 
τη δική του πνευματική λάμψη και 
αρετή ας ζητήσουμε τις πρεσβείες 
του με τη παράκληση ποτέ να μην 
ξεθωριάσει η αγαπημένη του μορ-
φή στη μνήμη μας.

μΝημοσυΝο στοΝ Καμαριστο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟ ΘΕΟΛΟΓΟ

ΔεΝ ΚατηχουΝ 
αλλα αποτειχουΝ

συνέχεια από την 1η σελίδα

MNHMONIO

Ο μακαριστός π. Θεολόγος με τον μακαριστό γέροντα π. Αθαν. Μυτιληναίο στις 
κατασκηνώσεις Μεσαγγάλων
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κών (πατριαρχών, επισκόπων, άγαμων και έγγαμων ιερέων, 
διακόνων) που κάνουν θαυμάσια κηρύγματα, ενδιαφέρονται 
για την ανέγερση ναών, μοναστηρίων και άλλων.

Συμφώνησα μαζί του ως προς το ότι, ο κάθε κανόνας 
έχει τις εξαιρέσεις του. αλλά του τόνισα ότι, εγώ και στην 
περίπτωση αυτή, θα ερευνώ αν οι εξαιρέσεις είναι όντως 
εξαιρέσεις, γιατί, πολλές φορές τα φαινόμενα απατούν και 
αποδεικνύουν ότι «ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός», δεδομένου 
ότι έχουμε πληθώρα περιπτώσεων, τόσο στην καθημερινή 
ζωή όσο και στον εκκλησιαστικό χώρο, που επιβεβαιώνουν 
τις επιφυλάξεις μου.

- Μα ο πνευματικός μου - αντέτεινε κάπως μουδιασμένα 
αυτή τη φορά – μου είπε να μην ασχολούμαι μ’ αυτά αλλά 
να τα δέχομαι όπως είναι και άλλος θα τα κρίνει.

Εδώ τώρα παρεμβαίνει το θέμα «πνευματικός» ο οποίος 
μπορεί να είναι όντως πνευματικός – έργω και λόγω, δια-
κριτικός, παράδειγμα προς μίμηση αλλά και πολλές φορές 
ακατάλληλος για το ρόλο αυτό.

Πάντως η εν γένει πνευματικότητα και του Πνευματικού 
ακόμη γίνεται αντιληπτή από το αν αυτή συμφωνεί με τη 
ζωή και τη διδασκαλία του Κυρίου μας και δεν παρουσιάζει 
σκαμπανεβάσματα ούτε μεροληπτεί εξ αιτίας προσωπικών 
του αδυναμιών και επιθυμιών. Ο αληθινός Πνευματικός 
δεν υποχωρεί μπροστά σε απειλές ούτε συμβιβάζεται για 
ειδικούς λόγους. Είναι αγωνιστής και ανυποχώρητος μέχρι 
θυσίας όπως τονίζει ο άγ. Ισίδωρος ο Πηλουσιώτης: «Ει δε 
που την ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ παραβλαπτόμενην, ή τους ασθενείς 
ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΟΥΣ θεάσαιο, μη προτίμα την ειρήνην της 
αληθείας, αλλ’ ίστασο γενναίως έως αίματος, προς την 
αμαρτίαν ανταγωνιζόμενος» (άγ. Ισίδ. Πηλουσιώτης).

Δυστυχώς, φίλε Κώστα, προδοθήκαμε απ’ αυτούς που ενώ 
έλαβαν την εντολή να διακονούν την σωτηρία των πιστών 
αυτοί προτιμούν να διακονούν εαυτούς και να παραθέτουν 
λουκούλλεια τραπέζια σε ομόφρονες χρυσοστόλιστους 
«εν Χριστώ» συναδέλφους. Και όχι μόνον δεν στέκονται 
παλληκαρίσια να κονταροχτυπηθούν με την αμαρτία, όταν 
βλέπουν την ευσέβεια να παραβλάπτεται και τους αδύνατους 
να αδικούνται, αλλά με πάθος επιζητούν την ειρήνη, δηλαδή, 
τον καιρό που ο λύκος αρπάζει τα πρόβατα αυτοί παίζουν τη 
φλογέρα (ταξιδάκια, εκδρομούλες, εκκλησιαστικό τουρισμό). 
Κι αν τολμήσεις να τους υποδείξεις το θεάρεστο τίθεσαι υπό 
λυσσαλέο διωγμό σαν να ήσουν ο χειρότερος εχθρός τους.

Έχω άδικο λοιπόν να είμαι επιφυλακτικός; Αν και πάλι 
αμφιβάλλεις θα σου υπενθυμίσω στιγμιότυπο από τη συνά-
ντηση λαϊκού ιεροκήρυκος και του Μητροπολίτη Ν. Σμύρνης 
Κούτσα Συμεών (και κάθε Κούτσα).

- Σεβασμιώτατε να έρχωμαι καμμιά φορά να κηρύττω στη 
μητρόπολη όπως άλλοτε;

Ο δεσπότης ταράχτηκε∙ κρύος ιδρώτας τον έλουσε και 
είπε: 

- Σε παρακαλώ, μη με βάζεις σε πειρασμό, εγώ δεν είμαι 
αγωνιστής (σαν εσένα), εγώ δεν πλάσθηκα για αγώνες, μη 
με βάζεις σε πειρασμό.

Έφυγε από το γραφείο του δεσπότη μονολογώντας: 
Πλανήθηκα πλάνη οικτράν, νομίζοντας, ότι αυτός είναι ο 
κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.

Είπατε, Σεβασμιώτατε ότι δεν πλασθήκατε για αγώνες. 
Αλλά γιατί πλασθήκατε; Για να γίνετε δεσπότης και να κάνετε 
λαμπρές χοροστασίες και ανώδυνα κηρύγματα; Απ’ αυτά 
μπούχτησε ο κόσμος. Να γνωρίζετε ότι μετά την Πεντηκοστή 
η δειλία, ιδίως των Επισκόπων, είναι αδικαιολόγητη. «Ου γαρ 
έδωκεν ημίν ο Θεός Πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως» (Β΄ Τιμ. 
1,7) και ο Απόστ. Ιωάννης γράφει, ότι πρώτοι μέσα στην 
καιόμενη λίμνη ρίπτονται οι δειλοί»  (Αποκ. 21,8) (Περίοδ. 
«Ο ΣΤΑΥΡΟΣ» - Φεβρ. 2008].

- Θα δεχόσουν λοιπόν, φίλε Κώστα, να ταξιδέψεις με 
πλοίο, του οποίου ο καπετάνιος όχι μόνο δεν δοκιμάστηκε σε 
φουρτούνες αλλά ούτε να κολυμπάει γνωρίζει; Δε νομίζεις ότι 
κάποιοι ειδικοί, αλλά και άσχετοι περί την ναυτικήν – αγαπώ-
ντες όμως τη ζωή τους – θα έπρεπε να επέμβουν, να κρίνουν, 
να παρατηρήσουν, να ελέγξουν, να διαμαρτυρηθούν για να 
διορθωθούν τα κακώς έχοντα;

- Ναι, έχεις δίκαιο. Αλλά τί; Καπετάνιος είναι και ο δεσπότης;
- Καπετάνιος, Κώστα μου, και μάλιστα στον νευραλγικότερο 

τομέα, γιατί απ’ αυτόν εξαρτάται η αιώνια σωτηρία του όλου 
ανθρώπου (σώματος και ψυχής).

Δε νομίζεις λοιπόν ότι κι αυτοί πρέπει να ελέγχονται με κρι-
τήριο τον αδιάψευστο λόγο της Αγίας Γραφής που ελέγχει 
αλλά και οικοδομεί; «Ιδού καθεστακά σε σήμερον επί έθνη 
και βασιλείας εκριζούν και κατασκάπτειν και απολλύειν, 
και ανοικοδομείν και καταφυτεύειν» λέγει ο Κύριος δια του 
προφήτου Ιερεμία (1:10).

Εκρίζωση, κατεδάφιση και καταστροφή από το ένα μέρος, 
οικοδόμηση και πυκνή φυτεία από το άλλο μέρος.

- Μα όταν εκλέγονται (πατριάρχες, επίσκοποι…) από ανα-
γνωρισμένα νομοθετικά και Ιερο-Κανονικά Σώματα, επικα-
λούμενοι μάλιστα και το Άγιο Πνεύμα, πώς εμείς μπορούμε 
να κρίνουμε τη ζωή τους;

- Φίλε Κώστα, η ερώτησή σου είναι απλή αλλ’ απαιτεί του-
λάχιστον, στοιχειώδη γνώση της Αγ. Γραφής και της Εκκλη-
σιαστικής Ιστορίας. Ο ίδιος ο Κύριος συνιστά την άσκηση 
κριτικής, αρκεί αυτή να μην είναι επιπόλαιη και άδικη, αλλά 
δίκαιη: «Μη κρίνετε κατ’ όψιν, αλλά την δικαίωνα κρίσιν κρί-
νατε» (Ιωάν. 7,24) και ο απ. Παύλος (το στόμα του Χριστού) 
συνιστά «Μη συγκοινωνείτε τοις έργοις τοις ακάρποις του 
σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε» (Εφεσ. 5,11).

Ο Κύριος, που μας έπλασε «κατ’ εικόνα Του», μας έδωσε 
και το χάρισμα να κρίνουμε (να ερευνούμε, να συγκρίνουμε, 
να ελέγχουμε, να διατυπώνουμε γνώμη, να διακρίνουμε, να 
διαπιστώνουμε, να σκεπτόμαστε), για να διακρίνουμε ώστε 
να μην κατακρίνουμε. Οι ισχυριζόμενοι ότι απαγορεύεται 
«το κρίνειν», κατά τον π. Παΐσιο, είναι «ευλαβείς βλαμμένοι», 
νοσηροί τύποι, κακώς κατηχημένοι. Το «μη κρίνετε, ίνα μη 
κριθήτε» (Ματθ. 7,1 και Λουκ. 6,7) του Κυρίου δεν αντιτίθεται 
προς τον λόγον Του (την δικαίαν κρίσιν κρίνατε» (Ιωάν. 7,24). 
Δεν αντιφάσκει ο Κύριος. Το «κρίνω» - ρήμα με πολλές ση-

μασίες – εδώ δεν διατυπώνει απλώς κρίση αλλά κατάκριση, 
εμπάθεια, άδικη κρίση. Κάθε φορά λοιπόν που συναντούμε 
το ρήμα «κρίνω» ας μη το εκλαμβάνουμε ως «κρίνω εμπαθώς 
– κατακρίνω». Επί πλέον ας μη μας διαφεύγει ότι η «κρίση» 
είναι δώρο Θεού, η δε κατάκριση ανεπίτρεπτη – διαβολική.

Βέβαια, φίλε Κώστα, έχεις δίκαιο να λες ότι το πλείστον 
των διοικούντων την Εκκλησία σκορπίζει τον πανικό στους 
πιστούς ως προς το θέμα αυτό.

Σε πληροφορώ όμως ότι, επειδή ουδείς αναμάρτητος – 
ακόμη και ο πιο άγιος – κι επειδή οι εκλεγόμενοι και χειρο-
τονούμενοι δεν είναι της αυτής πάστας, χωρίζονται στους 
«κατ’ ευδοκίαν» (τους ευχάριστους στο Θεό) και στους «κατά 
παραχώρησιν» (στους μετά βίας ανεχόμενους και επιτρεπό-
μενους για τιμωρητικούς αλλά και παιδαγωγικούς λόγους). 
Και οι μεν πρώτοι (οι κατ’ ευδοκίαν) όχι μόνον δεν αποφεύ-
γουν την κριτική αλλά και την επιδιώκουν ως ψυχοφελή και 
εποικοδομητική, οι δε δεύτεροι (οι κατά παραχώρησιν) – οι 
και περισσότερο – όχι μόνον την αποφεύγουν (ακόμη και την 
καλόπιστη) αλλά και εξαπολύουν κεραυνούς σ’ οποιονδήποτε 
ήθελε σχολιάσει δυσμενώς τη ζωή τους και το έργο τους. 
Δυστυχισμένο το ποίμνιο που θα είχε έναν τέτοιο επίσκοπο. 
Δυστυχέστεροι (;) δε όλων εμείς οι Λαρισαίοι, διότι, μετά την 
εξαετή (1968-74) ευλογημένη ποιμαντορία του μακαριστού 
Θεολόγου (εξορίσθηκε από την πολιτική και εκκλησιαστική 
δικτατορία), εισπήδησαν στη Μητρόπολή μας παράνομοι και 
αντιΚανονικοί (μοιχεπιβάτες) πατριοί δεσποτάδες, «ποιμαίνο-
ντας το ποίμνιο του Θεού αναγκαστώς, αισχροκερδώς, και 
κατακυριεύοντες των κλήρων» (Παραλ. Α΄ Πέτ. ε 2-3).

Και επανελθών εκ της εξορίας του το 1992, αποκαταστα-
θείς με 33 αποφάσεις του ΣτΕ και 1 της Ολομέλειας, ξανά-
πεσαν πάνω του τα «ιερά τέρατα» και σαν λύκοι ωρυόμενοι 
επέσπευσαν την εκδημία του εκ του κόσμου τούτου (31-8-96) 
– δεινά «ων ουκ έστιν άξιος ο κόσμος», στεφάνι δε αγίων.

Και επειδή, φίλε Κώστα, οι κακοί αυτοί επίσκοποι είναι 
τεχνίτες στην κολακεία και τέλειοι ηθοποιοί στο μασκάρεμα, 
καταφέρνουν να παρουσιάζονται ως «άγιοι» - λυκοποιμένες 
όντες – και να παρασύρουν τους αφελείς και ακατήχητους 
στις θεωρίες και αντιευαγγελικές δοξασίες τους. Όπως 
για παράδειγμα στο θέμα της «κρίσης» και του «ελέγχου», 
πέτυχαν να μπερδέψουν τους χριστιανούς ώστε να συγ-
χέουν την κρίση προς την κατάκριση. Κι ενώ κατά κόρον 
τονίζουν, ότι δεν πρέπει να κρίνουμε, αυτοί κρίνουν και 
κατακρίνουν, ασφαλώς όχι τους κακούς και ασεβείς, αλλά 
τους πιστούς ανθρώπους, οι οποίοι έχουν το θάρρος να 
ελέγχουν φαύλους, ασεβείς και σκανδαλοποιούς. Δηλαδή 
αυτοί δεν κρίνουν και δεν κατακρίνουν τον Ηρώδη για τη 
φαυλότητά του, αλλά τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, επειδή 
έκρινε και ήλεγξε τον Ηρώδη.

Λοιπόν, φίλε Κώστα, αφού αγαπάς τη ζωούλα σου, δεν 
πρέπει να μάθεις και να την προστατεύεις; Δεν πρέπει να 
διακρίνεις αυτούς στους οποίους θα εμπιστευθείς τον εαυτό 
σου; Καλός καπετάνιος δεν είναι εκείνος που παριστάνει τον 
σπουδαίο στα ήσυχα νερά του λιμανιού.

ο καλός καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται

συΓχροΝα Θεματα

συνέχεια από την 1η σελίδα

Αφήσαμε απροστάτευτη την Ελληνική Γλώσσα…

συνέχεια στη σελίδα 5

σιακής τους γραφής, εξέδωσαν σύντομα το πόρισμά 
τους, που άρχιζε ως εξής: «Κάτω τα χέρια από την 
ιστορική μας γραφή! Αναγνωρίζουμε τις δυσχέρειες, 
που έχουν οι νέοι μας στην εκμάθηση των ιδεογραμ-
μάτων, αλλά η προσπάθεια που καταβάλλουν αποτελεί 
πνευματική άσκηση που οξύνει τον νου. Με αυτήν την 
γραφή επιβιώσαμε. Με αυτή την γραφή επιτύχαμε το 
οικονομικό θαύμα της Άπω Ανατολής».

Στη Ρωσία επιβάλλεται βαρύτατο πρόστιμο σε 
οποιονδήποτε αντικαταστήσει γράμμα του Κυριλλικού 
αλφαβήτου με αντίστοιχο Λατινικό.

Στη Γαλλία για θέματα που αφορούν την γλώσσα, 
ζητείται από την Κυβέρνηση η γνώμη της Γαλλικής 
Ακαδημίας. Κάτι ανάλογο υπήρχε παλαιότερα και στον 
Οργανισμό της Ακαδημίας Αθηνών. Σήμερα όμως... Αυτά 
ανήκουν στο παρελθόν.

Πριν λίγα χρόνια, ο Πρόεδρος της Γερμανικής Βου-
λής ζήτησε την μέσω του Συντάγματος προστασία της 
Γερμανικής Γλώσσας.

Στην Ελλάδα, όλοι διαπιστώνουν ότι υπάρχει πρό-
βλημα! Αλλά, δυστυχώς, μόνον διαπιστώνουν! Όλοι οι 
υπεύθυνοι φορείς, πριν την τελευταία αναθεώρηση του 
Συντάγματος, ήταν σύμφωνοι για την ανάγκη Συνταγμα-
τικής προστασίας της γλώσσας μας! Η προταθείσα προς 
την Κυβέρνηση σχετική διατύπωση στο υπό αναθεώρη-
ση τότε Σύνταγμα είχε ως εξής: «Η Ελληνική Γλώσσα 

από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα αποτελεί ένα 
ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο και μαζί με την ιστορική 
της γραφή προστατεύεται υπό του κράτους ως έκφανση 
της διαχρονικής ταυτότητος του Ελληνικού Γένους και 
θεμελίου του ευρωπαϊκού πνεύματος. Παρεμβάσεις 
επί γλωσσικών θεμάτων προϋποθέτουν γνώμη της 
Ακαδημίας Αθηνών».

Τελικά, η πρόταση αυτή παρέμεινε πρόταση. Δεν 
συμπεριελήφθη στο Σύνταγμα. Έτσι, η Ελλάδα είναι η 
μόνη χώρα που δεν προστατεύει στο Σύνταγμά της 
την ελληνική γλώσσα. Στο Σύνταγμα του 1952 το άρθρο 
107 προέβλεπε τα εξής: «Επίσημος γλώσσα του κρά-
τους είναι εκείνη στην οποία συντάσσεται το πολίτευμα 
και της Ελληνικής Νομοθεσίας τα κείμενα. Πάσα προς 
παραφθοράν αυτής επέμβαση απαγορεύεται».

Εάν η διάταξη αυτή υπήρχε και στο Σύνταγμα του 
1975 θα είχαν αποφευχθεί τα σοβαρά πλήγματα που 
δέχτηκε η γλώσσα μας και δεν θα φθάναμε στη σημερινή 
κακοποίηση και την κατάντιά της.

Τι συνέβαινε, όμως, στις διάφορες εποχές της ελληνι-
κής ιστορίας; Οι πρόγονοί μας ήταν πάντοτε υπερήφανοι 
και έτρεφαν μοναδικό θαυμασμό για την γλώσσα τους. 
Την αγαπούσαν και ένιωθαν μεγάλο σεβασμό γι’ αυτήν, 
διότι αποτελούσε το καύχημά τους.

Δεν ανέχονταν ούτε την κακοποίησή της, αλλά ούτε 

και να την χρησιμοποιούν άνθρωποι, που δεν είχαν την 
πρέπουσα παιδεία και δεν κατανοούσαν την μοναδικό-
τητα και το μεγαλείο της!

Είναι χαρακτηριστικό το περιστατικό που μας αναφέ-
ρει ο Πλούταρχος (Θεμιστοκλής, 6, 4, 2) για την σημασία 
που έδιναν οι αρχαίοι Έλληνες στην γλώσσα και πώς 
την προστάτευαν! «Επαινείται δ’ αυτού και το περί το 
δίγλωσσον έργον εν τοις πεμφθείσιν υπό βασιλέως επί 
γης και ύδατος αίτησιν. Ερμηνέα γαρ όντα συλλαβών διά 
ψηφίσματος απέκτεινεν, ότι φωνήν Ελληνίδα βαρβάροις 
προστάγμασιν ετόλμησε χρήσαι».

Το απόσπασμα αυτό, λοιπόν, μας λέει ότι, όταν ο 
Ξέρξης απέστειλε αντιπροσωπεία για να ζητήσει «γη και 
ύδωρ» (χώμα και νερό, σημεία υποταγής) από τους Αθη-
ναίους, ο Θεμιστοκλής, παρά τα καθιερωμένα, διέταξε 
να συλληφθεί ο διερμηνέας και με ψήφισμα τον εθανά-
τωσε με την αιτιολογία ότι «φωνήν ελληνίδα, βαρβάροις 
προστάγμασιν ετόλμησε χρήσαι». Δηλαδή, «επειδή 
ετόλμησε να χρησιμοποιήσει την ελληνική γλώσσα 
σε βάρβαρα προστάγματα»!

Η σημερινή θολοκουλτούρα των προοδευτικών θα 
χαρακτήριζε αυτήν την πράξη φασιστική! Εξ άλλου, 
γι’ αυτούς, οποιαδήποτε πράξη η οποία δεν δίνει την 
ασύδοτη ελευθερία να καταστρέφεται η ελληνική 
γλώσσα διά των γκρίκλις, των ξενόγλωσσων πινα-
κίδων κ.λπ. έχει φασίζουσα γλωσσική νοοτροπία!

συνέχεια aπό την 1η σελίδα 
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φτηκε στα ελληνικά. Η ιστορία της λεξικογραφίας έχει 
την αρχή της, 2.000 χρόνια πριν, στην αρχαία Ελλάδα.

Τα πρώτα φιλοσοφικά έργα για την γέννηση της γλώσ-
σας γράφτηκαν από τον Πλάτωνα (427-347).

Η πρώτη Γραμματική ήταν έργο του Διονυσίου Θράκα 
το 100 π.Χ.

Όλα τα βιβλία της Καινής Διαθήκης (Ευαγγέλια, «Πρά-
ξεις» επιστολές, Αποκάλυψη) γράφτηκαν στα ελληνικά.

Τα αριστουργήματα του Ομήρου, του Αριστοτέλη, του 
Πίναδρου, του Ευριπίδη, του Σοφοκλή, του Αισχύλου, 
του Μένανδρου, του Θαλή, του Αριστοφάνη και πολλών 
άλλων γράφτηκαν στα ελληνικά.

Οι Ρωμαίοι ρήτορες στο “Αθήναιον” της Ρώμης εκφω-
νούσαν τους λόγους τους στα ελληνικά. Ρωμαίοι αυτοκρά-
τορες, όπως Μάρκος Αυρήλιος, έγραψαν στα ελληνικά.

Η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης των Ο΄ (εβδομήκο-
ντα) έγινε στα ελληνικά, και οι πρώτοι χριστιανικοί ύμνοι 
γράφτηκαν στην ίδια γλώσσα.

Αυτή η γλώσσα που κατόρθωσε να διασωθεί από την 
επίσχανση (φτώχευση, ένδεια, συρρίκνωση) που προκάλε-
σε το 1976 ο εγκληματικός νόμος του Γ. Ράλλη, και γενικά 
ο θησαυρός της ελληνικής παράδοσης και του πολιτισμού 
μας, δέχεται σήμερα, μέσω της… μεταρρύθμισης, ένα 
δολοφονικό κτύπημα.

Ακολουθεί το εθνικό ολίσθημα με την κατάργηση της 
διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στα σχολεία το 
1980 από τον τότε υπουργό Παιδείας Γ. Ράλλη αλλά και η 
επιβολή του μονοτονικού το 1981 επί υπουργού Παιδείας 
Λευτέρη Βερυβάκη της κυβέρνησης Αν. Παπανδρέου 
με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα παιδιά να γράψουν 
σωστά ένα κείμενο, με τους χαρακτήρες και τον πλούτο 
της γλώσσας που μας κληροδότησαν οι πρόγονοί μας.

Όλως αιφνιδίως – μετά την παραχάραξη της ιστορίας 
από την κα Ρεπούση – τώρα, αποτολμάται νέο θανατη-
φόρο κτύπημα στη ΓΛΩΣΣΑ, που είναι η «ψυχή» και η 
«συνείδηση» και το «εργαλείο», μέσω του οποίου ένας 
λαός έχει σφυρηλατήσει και αποτυπώσει τις ιστορικές 
κατακτήσεις, τους αγώνες του, τον πολιτισμό του…

Μόνον τότε μπορεί να υποτάξει κανείς ολοκληρωτικά 
μια κοινωνία και το λαό της, όταν πρώτα αποτεφρώσει 
και διαλύσει τη Γλώσσα του.

Αυτό το γνώριζε ο ραδιούργος υπουργός Εξωτερικών 
των ΗΠΑ Χένρι Κίσιγκερ και θα τρίβει τα χέρια του που 
επιτέλους βρήκε «εργολάβους» των σκοτεινών σχεδίων 
του. Θα θριαμβολογεί γι’ αυτά που είπε το Σεπτέμβρη του 
1994 σε προσωπικότητες του επιχειρηματικού κόσμου 
στην Ουάσιγκτον: «Ο ελληνικός λαός είναι δυσκολοκυ-
βέρνητος και γι’ αυτό πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά 
στις πολιτισμικές του ρίζες, τότε ίσως συνετισθεί. 
Εννοώ, δηλαδή, να πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία, 
τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να 
εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητα να αναπτυχθεί, 
να διακριθεί, να επικρατήσει και να μας παρενοχλεί…». 

Σήμερα με την έκδοση του νέου βιβλίου της Γραμμα-
τικής της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, αποδομείται 
εντελώς η γλώσσα μας αρχίζοντας από το αλφάβητό μας! 

Το βιβλίο αυτό εγκρίθηκε το 2008, λόγω όμως σοβαρών 
αντιδράσεων δεν εκδόθηκε από τις τότε κυβερνήσεις για 
να ανασυρθεί από τη ναφθαλίνη το 2011 από την «εκσυγ-
χρονίστρια» τότε υπουργό, Άννα Διαμαντοπούλου.

Οι τέσσερις συγγραφείς του βιβλίου, για να τους γνω-
ρίσετε, είναι: Ειρήνη Φιλιππάκη – Warburton, καθηγήτρια 
Παν. Reading U.K., Μιχ. Γεωργιαφέντης και Γεώργιος 
Κοτζόγλου, γλωσσολόγοι και Μαργαρίτα Λουκά Εκπαι-
δευτικός. Οι εν λόγω συγγραφείς καταργούν τα τρία (η, 
υ και ω) φωνήεντα από τα γνωστά μας επτά και δημιουρ-
γούν ένα δικό τους, το «ου». Επίσης τα σύμφωνα, από 

17 τα μειώνουν σε 
15!! Εξοβέλισαν 
δηλαδή το ξ και το 
ψ, και δημιούργη-
σαν – οι νέοι σοφοί 
μας – τρία νέα, το 
… γκ, το … μπ και 
το … ντ… Η εφευ-
ρετικότητα αυτών 
των ανθρώπων εί-
ναι το κάτι άλλο!...

Σ ύ μ φ ω ν α  μ ε 
τους νέους “κα-
νόνες” του νέου 
βιβλίου, που έχει 
την έγκριση του 

“Υπουργείου Παιδείας”, να πώς θα… μαθαίνουν να 
γράφουν τα ελληνόπουλα της Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού τον 
Σεπτέμβριο!

Είναι γνωστό ότι η κ. Διαμαντοπούλου, ως επίτροπος 
της κομισιόν, είχε προτείνει να καθιερωθεί ως πρώτη 
γλώσσα στον κόσμο η αγγλική, η δε ελληνική να εξισω-
θεί με την αγγλική (!) σ’ αντίθεση με τους Πορτογάλους 
κ.α. που πρότειναν την ελληνική για τους λόγους που 
προαναφέραμε.

Δεν θα επεκταθούμε άλλο. Θα αφήσουμε γνήσιους 
Έλληνες να μας μιλήσουν και να μας αφυπνίσουν διότι 
«ο εχθρός προ των πυλών».

Πριν όμως γίνει αυτό θα θέλαμε να υποβάλουμε μερικά 
ερωτήματα προς τους νεκροθάφτες ανθέλληνες.

1) Υπήρχε λόγος αλλοίωσης της μέχρι τώρα διδα-
σκόμενης γραμματικής που επί 30 χρόνια διδαχθήκαμε 
φυσικά και αβίαστα;

2) Η κατάργηση των φωνηέντων και συμφώνων θα ανε-
βάσει το πνευματικό επίπεδο των ελληνόπουλων ή θα τα 
προκαλέσει σύγχυση και απομάκρυνση από τον θησαυρό 
της ελληνικής παράδοσης που βρίσκεται κατατεθειμένος 
στις βιβλιοθήκες και τα βιβλιοπωλεία;

3) Μήπως ο σκοπός είναι η αποδυνάμωση – μετά από 
την ιστορία, γεωγραφία, θρησκευτικά – κι αυτού του 
βάθρου της ιστορίας του ελληνικού πολιτισμού;

4) Ποιανού αφεντικού «κοπέλια» και ποιας ενταγμένης 
στρατηγικής είναι νεροκουβαλητές;

Οι απαντήσεις είναι πασιφανείς. Το θέμα είναι πολι-
τικό. Η αποστολή των νέων γραμματικών στα σχολεία 
ενοχοποιεί όλα τα κόμματα. Υπέκυψαν σε πιέσεις και 
ξεπουλούν την Ελλάδα αντί «πινακίου φακής». Αιδώς! 
«Πόλεμος! Γρηγορείτε Συνέλληνες!» (Βύρων Πολύδω-
ρας, τ. Πρόεδρ. Βουλής).

Ο Βύρων Πολύδωρας με μια σκληρή δήλωση τονίζει: 
«Μετά λύπης μου, όπως διαβάζω στις εφημερίδες 
«Δημοκρατία», «Ελεύθερο Τύπο», «Αδέσμευτο Τύπο», 
«Εστία», «Βραδινή», «Έθνος» και «Νέα», πρόκειται περί 
οργανωμένου σχεδίου. Η διάλυση της γραμματικής και 
της γλώσσας γίνεται με… επιστημονική υποστήριξη 
βαρέος πυροβολικού 140 πανεπιστημιακών!  Δεν είναι 
λάθος ή αμέλεια. Είναι προμελέτη. Μας λέγουν με πρω-
τοφανή οίηση: Πώς τολμάτε, εσείς οι μη λέκτορες, οι μη 
ειδικοί, οι μη γλωσσολόγοι, οι αγράμματοι, μ’ ένα λόγο, 
να αντιστέκεσθε; Επομένως. ΠΟΛΕΜΟΣ! Γρηγορείτε 
Συνέλληνες!».

Και με δεύτερη ανακοίνωσή του έστρεψε τα πυρά 
προς «πάντα ενδιαφερόμενο». Επίσης έχει καταθέσει 
ερώτηση στην Βουλή, στην οποία μεταξύ άλλων μιλάει 
για απόπειρα “αποκαταστάσης” του ελληνικού αλφα-
βήτου με το λατινικό.

Αντιδράσεις είχαμε από την Ακαδημία Αθηνών. Ο 
πρόεδρος της Ακαδημίας Γεώργιος Κοντόπουλος με 
επιστολή του προς τον υπουργό Παιδείας Κώστα  Αρβα-
νιτόπουλο εκφράζει την έκπληξή του για την έκδοση του 
βιβλίου της Γραμματικής, και ζητάει την απόσυρση του 
βιβλίου. Έντονες διαμαρτυρίες είχαμε από την Ελληνική 
Γλωσσική Κληρονομιά, την εταιρεία Ελλήνων Φιλολόγων, 
τον Οργανισμό Διεθνοποίησης της Ελληνικής Γλώσσας, 
από την Ένωση Δασκάλων, από ακαδημαϊκούς, αλλά και 
από γονείς.

ΤΩΡΑ ΚΤΥΠΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ
Αλλάζουν τα … φώτα στο αλφάβητο
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ΑΓΩΝΑΣ

Αφήσαμε απροστάτευτη 
την Ελληνική Γλώσσα…

συνέχεια από την σελίδα 4

Στην τραγωδία του «ΕΠΤΑ ΕΠΙ ΘΗΒΑΣ» ο μεγά-
λος μας τραγικός ποιητής Αισχύλος παρουσιάζει 
και αυτός τον Ετεοκλή να παρακαλεί τον Δία και 
την γη για την σωτηρία των Θηβών. Αυτό που είναι 
άξιο προσοχής και θαυμασμού, όμως, είναι το 
πώς εντάσσει την γλώσσα σ’ αυτήν την έκκληση:

«Μη μοι πόλιν πανώλεθρον εκθαμνίσητε δηά-
λωτον, Ελλάδος φθόγγον χέουσαν».

Δηλαδή «μη μου αφανίσετε την πόλη, που ομιλεί 
Ελληνικά»...

Αλλά και η ιστορία της Φιλομήλας αποκαλύπτει 
το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας.

Η Φιλομήλα, ως γνωστόν, βιάστηκε από τον 
Τηρέα, ο οποίος, στη συνέχεια, της απέκοψε τη 
γλώσσα για να μη τον μαρτυρήσει. Παρά το ότι, 
όμως, ο Τηρέας της απέκοψε την γλώσσα, μία 
αρχαία ελληνική επιγραφή αναγράφει τον καη-
μό της ψυχής της: «Γλώσσαν εμήν εθέρισε και 
έσβεσεν Ελλάδα φωνήν».

Η Φιλομήλα, λοιπόν, δεν θρηνεί που της έκοψαν 
την γλώσσα αλλά για το ότι δεν θα έχει φωνή για 
να ξαναμιλήσει Ελληνικά...

Όλα τα παραπάνω μας αποκαλύπτουν ότι οι 
αρχαίοι μας πρόγονοι, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν 
επίγνωση της αξίας της Ελληνικής Γλώσσας 
και γι’ αυτό έκαναν ό,τι μπορούσαν, για να την 
προστατεύσουν.

Στην εποχή μας τη σκυτάλη πήραν άλλοι λαοί. 
Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να την απαξιώσου-
με. Η αρχαία ελληνική γλώσσα στο μεταξύ κατα-
κτά την Ευρ. Ένωση. Επανέρχεται η διδασκαλία 
στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Γαλλίας, ως 
«προϊόν» υψηλής αξίας. Βάσκοι ευρωβουλευτές 
πρότειναν στο Ευρ. Κοινοβούλιο την καθιέρωση 
της ελληνικής ως επίσημης γλώσσας της Ε.Ε. Σε 
δέκα χώρες-μέλη της Ευρ. Ένωσης η διδασκα-
λία της αρχαίας ελληνικής αποτελεί μέρος του 
ωρολογίου προγράμματος στην Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση.

Ο δρ. Πήτερ Τζόουνς, ο οποίος είχε αναλάβει 
το 1998 να συντάξει απλά μαθήματα αρχαίων 
Ελληνικών που προσφέρονταν από την εφημερί-
δα «Ημερήσιος Τηλέγραφος» στους αναγνώστες 
της, έχει πει για την γλώσσα των προγόνων μας: 
«Οι Έλληνες της Αθήνας του 5ου και 4ου π.χ. 
αιώνα είχαν φτάσει την γλώσσα σε τέτοιο σημείο, 
ώστε με αυτήν να εξερευνούν ιδέες, όπως η δη-
μοκρατία και οι απαρχές του Σύμπαντος, έννοιες 
όπως το θείο και το δίκαιο. Είναι μία θαυμάσια 
και εξαιρετική γλώσσα...».

Στη Νέα Υόρκη, στην φτωχογειτονιά του Χάρ-
λεμ διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά.

Στη Γερμανία τα αρχαία ελληνικά είναι υποχρε-
ωτικό μάθημα μέχρι και την 11η τάξη.

Στην Βρετανία η Κυβέρνηση αποφάσισε την 
διδασκαλία των αρχαίων Ελληνικών από το Δη-
μοτικό σχολείο...

Και ενώ όλα αυτά και άλλα συμβαίνουν σε όλον 
τον άλλο κόσμο, εδώ στην Ελλάδα τι κάνουμε; 
Θεωρούμε περιττό βάρος την διδασκαλία των 
αρχαίων ελληνικών στο Γυμνάσιο. Μειώνουμε τις 
ώρες διδασκαλίας στο Λύκειο...

Αλλά, κάνουμε και κάτι χειρότερο: Τρεις δε-
καετίες τώρα συνεχίζουμε την «απλοποίηση», η 
οποία ξεκίνησε το 1982. Ο Γάλλος καθηγητής 
Πανεπιστημίου Masse Roger έχοντας υπόψη 
του όλα αυτά εδήλωσε: «Είναι διαπιστωμένο ότι 
η ελληνική γλώσσα είναι το υπέρτατο εργαλείο 
σκέψεως. Πράγματι, κάποιος μπορεί να σκεφθεί 
μόνον ελληνικά. Γι’ αυτό και κάθε απλοποίηση 
στη γλώσσα, στη σύνταξη, είναι απλά ένα χάσιμο 
της σκέψης. Όταν μία γλώσσα απλοποιείται απλά 
χάνει. Δεν έχει να κερδίσει τίποτε. Οδηγούμαστε 
σε μια γλώσσα χωρίς νόημα, απλά φωνητική και 
όλες οι λέξεις θα αρχίσουν να μοιάζουν μεταξύ 
τους. Η γλώσσα καταστρέφεται.

www.proinoslogos.gr

www.resaltomag.gr
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5.- ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΘΕΟΥ
Η Ιστορική απόδειξη περί υπάρξεως Θεού 

ξεκινά από την ιστορία των λαών και της εμφύ-
του διάθεσης αυτών. Από την παρατηρούμενη 
πίστη όλων των λαών, από των πρωτογόνων 
έως των πεπολιτισμένων, οι οποίοι πιστεύουν 
και λατρεύουν κάποιο Θεό. Το γεγονός αυτό 
δεν είναι τυχαίο, γιατί είναι αδύνατον να πλα-
νάται όλη η ανθρωπότητα. Η απόδειξη αυτή 
αποτελεί σύνοψη της Φυσικής Θεολογίας. 
Πρόκειται δηλαδή περί της εμφύτου ιδέας του 
Θεού, η οποία εκδηλώνεται ως πίστη στο Θεό 
σε όλους τους λαούς της γης. Η απόδειξη αυτή 
είναι αρχαιότατη και τη μνημονεύει ο Κικέρων 
στο έργο του «Περί φύσεως των Θεών», (DE 
NATURA DEORUM), κυρίως, όμως, κάνει 
λόγο περί αυτής ο Πλούταρχος στο έργον του, 
«Προς Επικούριον Φιλόσοφον», όπου λέγει: 
«Εύροις δάν επιών πόλεις ατειχίστους, αγραμ-
μάτους, αβασιλεύτους ... ανίερον δε πόλεως και 

αθέου μη χρωμένης ευχαίς, μη όρκους, μηδέ 
μαντείοις, μηδέ εξορκισμούς ... ουδείς έστιν ουδ’ 
έσται γεγονώς θεατής». Κατ’ ουσία η θεωρία 
αυτή δεν συνιστά απόδειξη, αλλά συμπέρασμα 
εκ μιάς πανθρώπινης παρατηρήσεως.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ: α’.-) Και αν 
ακόμη πιστέψουμε, ότι όλοι οι λαοί πιστεύουν 
σε ένα ON, πώς είμαστε σίγουροι ότι υπάρχει 
αυτό το ON πραγματικά; Το ερώτημα αυτό 
είναι εύλογο, αν αναλογιστούμε ότι η εμφα-
νιζόμενη πραγματικότητα υποκρύπτει τον 
ιστορικό υπολογισμό και την σκοπιμότητα. 
Λογικά δεν μπορούμε να δεχτούμε τη θεωρία. 
β’.-) Ο ισχυρισμός ότι όλοι οι λαοί πιστεύουν 
σε ένα ύψιστο ON, δεν μπορεί να αποδειχθεί 
θρησκειολογικά, γ’.-) Η πίστη είναι κάτι το 
μετά το Θεό, και όχι το προ του Θεού. Δηλαδή 
η πίστη δεν είναι προϋπόθεση, αλλά απόρροια 
(= επακόλουθο) της ύπαρξης του Θεού, γιατί 
διαφορετικά και η απιστία, ως πίστη, θα εστή-
ριζε την ανυπαρξία του Θεού, καίτοι η αθεΐα (= 

ορΘοΔοΞη ΔοΓματιΚη 21ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου ΕλλάδοςΑ’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

απιστία) είναι πολλάκις προϊόν βίας, η οποία 
στηρίζεται στην σκοπιμότητα του κόμματος. 
Δεν μπορούμε εμπειρικά να αποδείξουμε τη 
θεωρία αυτή.

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙ-
ΞΕΩΣ: Θεολογικά η ιστορική απόδειξη δεν 
έχει και μεγάλη ισχύ, γιατί σε καμιά δύναμη 
επιβολής δεν βρίσκεται ο ΕΝΑΣ και μόνος 
Θεός της αποκαλύψεως με τους πολλούς 
θεούς της ειδωλολατρείας [Ρωμ. 1,23]. Η αξία 
της Ιστορικής απόδειξης έγκειται (=ευρίσκε-
ται) εις το ότι περιέχει ίχνη αλήθειας του ότι 
ο Θεός «ουκ αμάρτυρον εαυτόν αφήκεν», 
[Πράξ. 14,17]. Έτσι ο Θεός των Χριστιανών 
είναι ο αυτός Θεός των ειδωλολατρών, με 
μόνη τη διαφορά ότι όλοι αυτοί πλανώνται 
λατρεύοντας Αυτόν λανθασμένα, γεγονός 
το οποίο έχει, ως συνέπεια, την άσκηση 
Ιεραποστολής από τους Χριστιανούς. ΣΥ-
ΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΚ ΤΩΝ ΛΕΓΟΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ: Οι λεγόμενες «αποδείξεις» 
περί υπάρξεως του Θεού κατ’ ουσία μόνον 
ως ενδείξεις μπορούν να χαρακτηριστούν, 
γιατί δεν μπορούν να αποδείξουν τελικά 
την ύπαρξη του Θεού λογικά, εμπειρικά και 
αυτοδύναμα, εφ’ όσον η λογική είναι ατελές 
γνωστικό μέσον. Μπορούμε μάλιστα να 
πούμε με βεβαιότητα, ότι το σημερινό κύμα 
της αθεΐας οφείλεται εν μέρει στον κλονισμό 
που επιφέρουν αυτές οι αποδείξεις. Όπως 
είναι σήμερα γνωστόν οι νόμοι της αιτιότητας 
έχουν σχετική δύναμη, ισχύ, διότι υπάρχουν 
ελεύθερες πτυχές στη φύση, οι οποίες δεν 
υπακούουν στους νόμους της αιτότητος, αλλά 
στο νόμο του απροσδιορίστου, (Reisemberg). 
Ακόμη υπάρχει η θεωρία ότι η ύλη είναι, κατά 
κάποιο τρόπο, πνευματοϋλη, δηλαδή, περι-
έχει πνευματικό στοιχείον, (ύλη και ενέργεια 
είναι στενά συνυφασμένες (= συνδεδεμένες).

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.

Ερμηνεία 
εις την Αποκάλυψη (B)

3η συνέχεια από τη 2η Ομιλία που έγινε 18 -10-1980

Tι δηλαδή; 
Η Εκκλησία -προσέξτε αυτό!- έπρεπε οπωσδήποτε 

να σταθή, να επικρατήση και να φθάση περιμένοντας 
τον Χριστόν μέχρι τη δευτέρα Του Παρουσία. Δεν λέ-
γει ο απόστολος Παύλος ότι το μυστήριον της θείας 
Ευχαριστίας θα γίνεται «άχρις ου αν έλθη»24, έως ότου 
έλθη; Έως πότε; Έως τη δευτέρα Του Παρουσία. Και 
συνεπώς η αντίδρασις του κόσμου, ως αδιάλλακτος - ο 
κόσμος είναι αδιάλλακτος. ό,τι θέλετε πήτε-, καθιστά 
αυτό το «δει» της Εκκλησίας αναπόφευκτον. Αυτό είναι 
όλο. Δηλαδή αυτό το αναπόφευκτο των γεγονότων εκ 
των σχέσεων κόσμου και Εκκλησίας εκφράζεται με το 
«α δει γενέσθαι», εκείνα τα 
οποία πρέπει να γίνουν.

Αυτό το «δει» συνεπώς 
δεν εκφράζει την αναγκαι-
ότητα των γεγονότων -λένε 
πολλοί ότι εδώ έχομε μίαν 
αναγκαιότητα των γεγονό-
των, δηλαδή έχομε έναν 
εξαναγκασμό, έναν περιο-
ρισμό της ελευθερίας- δεν 
εκφράζει την αναγκαιότητα 
των γεγονότων, αλλά την 
αναγκαιότητα της σωτηρί-
ας, από την οποίαν προέρ-
χονται ‘όλα αυτά τα ποικίλα 
γεγονότα.

Η σωτηρία δηλαδή είναι 
ένα γεγονός αμετάκλητο 
της αγάπης του Θεού. Ακούστε: αμετάκλητο! Ο Θεός 
αγαπά, και θέλει να σώση τον κόσμο. Δεν πα’ να λυσ-
σάξουν οι εχθροί της Εκκλησίας, δεν πα’ να φρυάξη ο 
διάβολος, ο Θεός θέλει να σώση τον κόσμο! Έτσι εισά-
γεται αυτό το «δει», αυτό το πρέπει. Ο διάβολος είναι 
επίσης αμετάκλητος και αμετανόητος, και η σωτηρία, 
όπως είπαμε, είναι αμετάκλητη, συνεπώς σύγκρου-
σις! Να γιατί λοιπόν μπαίνει το «δει». Αποτέλεσμα: τα 
γεγονότα παρόντος και μέλλοντος, ούτως ή άλλως, 
πρέπει, «δει», να γίνουν, «γενέσθαι». «Α δει γενέσθαι». 
αυτό σας ανέλυσα.

Θα μου πήτε βέβαια: «Δεν το καταλάβαμε».
Αγαπητοί μου, είτε το καταλαβαίνομε είτε όχι, αυτό 

αποτελεί αληθινά μυστήριο.
Γιατί όμως ο Θεός επιτρέπει αυτήν την χειροτέρα 

λύσι; Θα πήτε: «Δεν είναι δυνατός ο Θεός;». Είναι αυτός 
ακριβώς ο πειρασμός που υπάρχει στους πολλούς, οι 
οποίοι λέγουν: «Μα γιατί; Ο Θεός δεν είναι δυνατός 
να επέμβη;»

Αν επέμβη, αδελφέ μου, θα πης τότε του Θεού ότι 
σου δεσμεύει την ελευθερίαν! Το γιατί ο Θεός διαλέγει 
αυτή την χειροτέρα λύσι, έρχομαι να σας το πω: διότι 
ο Θεός αγαπά και θέλει να δείξη αυτήν Του την αγάπη. 
προσφέρει τον Υιόν Του να σταυρωθή!

Θα μου πήτε: «Δεν είχε άλλον τρόπο να σωθή ο 

κόσμος;»
Είχε. αλλά θέλει να σώση τον κόσμον με την αγάπη. 

Και αυτή η σωτηρία, με κίνητρο την αγάπη, είναι ένα 
βαθύ μυστήριο, και μάλιστα αποτελεί πτυχή του μυστη-
ρίου της αγάπης του Θεού.

Ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος μας αποκαλύπτει. Όταν για 
πρώτη φορά, αγαπητοί μου, είχα διαβάσει αυτό που 
θα σας διαβάσω τώρα, δεν με ικανοποίησε, και φοβά-
μαι μήπως δεν ικανοποιήσει και εσάς, γιατί αποτελεί 
μυστήριο. τώρα με ικανοποιεί απολύτως. Ακούσατέ το:

«Τέλος δε τούτων», λέγει ο άγιος Ισαάκ ο Σύρος εις 
την 81η του ομιλία, «Τέλος δε τούτων πάντων ομού ο 
Θεός και Κύριος διά τον πόθον της κτίσεως... -Να το 
κλειδί: «διά τον πόθον της κτίσεως!» Πόθον. δηλαδή 
υπερβολικήν αγάπη- τον εαυτού Υιόν διά του σταυρού 

εις θάνατον παρέδωκεν.
»Ούτω γαρ ηγάπησεν ο 

Θεός τον κόσμον, ώστε τον 
μονογενή εαυτού Υιόν δού-
ναι εις θάνατον υπέρ αυτού.

»Ουχ ότι ουκ ηδύνατο εν 
άλλω τρόπω λυτρώσασθαι 
ημάς», όχι ότι ο Θεός δεν 
μπορούσε με άλλον τρό-
πο να μας σώση, «αλλά 
την αγάπην εαυτού την 
υπερβάλλουσαν εν τούτω 
ευρέθη διδάσκων ημάς», 
ήθελε να μας διδάξη αυτήν 
ακριβώς την υπερβάλλουσα 
αγάπη Του. Δεν το χωράει 
το μυαλό μας, αγαπητοί 
μου, αυτό. Δεν το χωράει 

το μυαλό μας!
»Και εν τω θανάτω του μονογενούς εαυτού Υιού προ-

σήγγισεν ημάς προς εαυτόν», μέσω του θανάτου του 
Υιού Του μας προσήγγισε. για να μας δείξη πόσο μας 
αγαπάει. και μας αγαπάει καθ’ υπερβολήν!

»Και ει είχε τιμιώτερον αυτού», εάν είχε κάτι καλύτε-
ρον και πολυτιμότερον, «έδωκεν αν ημίν», θα μας το 
‘δινε, «όπως εν αυτώ ευρέθη αυτώ το γένος ημών», με 
έναν σκοπό: να πάμε κοντά Του. να ευρεθή το γένος 
μας το ανθρώπινο κοντά Του.

»Και δια την αγάπην αυτού την πολλήν, ουκ ηυδόκη-
σε την ελευθερίαν ημών βιάσασθαι», δεν θέλησε να 
βιάση την ελευθερία μας, «καν δυνατός η ποιήσαι», 
έστω και αν ήτο δυνατός να το κάνη, «αλλά τη αγάπη 
του φρονήματος ημών πλησιάσαι αυτώ» 25, με την 
αγάπην του φρονήματός μας, να θέλουμε εμείς να Τον 
πλησιάσουμε.

Όλα αυτά, αγαπητοί μου, εκφράζουν το μυστήριον 
«α δει γενέσθαι», εκείνα που πρέπει να γίνουν. Έτσι, με 
την λύσιν αυτή, αφ’ ενός μεν αναδεικνύεται η αγάπη 
του Θεού, αφ’ ετέρου δε διατηρείται η ελευθερία του 
ανθρώπου. Πραγματικά θαυμαστός ο Θεός!

Τα δύο αυτά, ελευθερία και αγάπη, συζευγνύμενα και 
κατ’ αίσθησιν υπάρχοντα στον κάθε πιστό, γεννούν την 
αγιότητα, με την οποία αγιότητα εισερχόμεθα εις την 

Βασιλείαν του Θεού.
«Εν τάχει»26. Γρήγορα. σύντομα.
Πότε όλα αυτά αλήθεια θα γίνουν;
Λέγει ο άγιος Ανδρέας Καισαρείας: «Το δε εν τάχει 

γενέσθαι σημαίνει το τινά μεν αυτών παρά πόδας γενέ-
σθαι της περί αυτών προρρήσεως», δηλαδή μερικά απ’ 
αυτά που προφητεύθηκαν είναι παρά πόδας, σύντομα, 
να, τώρα, κοντά! Αν θέλετε, και σύγχρονα -τότε- με την 
προφητεία, «και τα επί συντελεία δε μη βραδύνειν», 
κι εκείνα που θα είναι στο τέλος της Ιστορίας, που 
αναφέρονται ως προφητεία στα έσχατα, κι εκείνα δεν 
θα βραδύνουν, «διότι χίλια έτη παρά Θεώ ως η ημέρα 
η εχθές, ήτις διήλθεν λελόγισται» 27. διότι όπως πέρασε 
η χθεσινή ημέρα, έτσι είναι και τα χίλια χρόνια για τον 
Θεό.

Αλλά με την καταγραφήν των αποκαλύψεων, αγα-
πητοί μου, έχομε έναρξι εκείνων που θα συμβούν, τα 
οποία σαν μια αλυσίδα επεκτείνονται μέχρι τα έσχατα 
της Ιστορίας. Αυτό το «εν τάχει» σημαίνει συνεπώς μια 
ταχεία έναρξι, όχι όμως και ολοκλήρωσι των αποκαλυ-
πτομένων. διαρκώς μια αποκάλυψι, που η ολοκλήρωσί 
της θα είναι στο τέλος. Αρχή λοιπόν και τέλος -αφού 
λέμε «εν τάχει»- κατοπτεύονται, ορώνται, βλέπονται, εις 
μίαν και την αυτήν εικόνα. Εις μίαν και την αυτήν εικόνα.

Είναι χαρακτηριστικόν ότι -εδώ παρακαλώ προσέξτε, 
και τελειώνουμε- ότι αυτό το προχριστιανικό «δει», που 
το έχουμε στον Δανιήλ και σ’ άλλους Προφήτας, είναι 
μάλλον χρονικώς αόριστον, ενώ το μεταχριστιανικό 
«δει» είναι συγκεκριμένο και «εν τάχει». Δηλαδή:

Όταν έχωμε τον Αβραάμ, στα 2.000 π.Χ., και του λέ-
γει ο Θεός μάλιστα ότι απ’ αυτόν θα κάνη λαόν πολύν, 
αποκαλύπτεται ο ερχομός του Μεσσίου. Αυτό οι Προ-
φήται θα το πουν και θα το ξαναπούν, από την εποχή 
του Αβραάμ, μες στα δυο χιλιάδες χρόνια, ώσπου να 
‘ρθη ο Χριστός. Όταν διαβάζωμε την Παλαιά Διαθήκη, 
έχομε την αίσθησι ότι αυτά θα γίνουν εις το απώτατο 
μέλλον, κάποτε, χρονικώς αόριστα. Προσέξτε: χρονικώς 
αόριστα, δεν ξέρουμε. Κι όμως αυτά πραγματοποιήθη-
καν, από την εποχή του Αβραάμ, μέσα σε δυο χιλιάδες 
χρόνια. Ήρθε ο Χριστός. δυο χιλιάδες μετά τον Αβρα-
άμ. Όταν τώρα το μεταχριστιανικόν «δει» μας λέγει ότι 
αυτά θα γίνουν «εν τάχει», γρήγορα, «έτσι, όπως λέγει 
ο καθηγητής Μπρατσιώτης, σαν να αισθανώμεθα, λέγει 
τον καλπασμό των επερχομένων γεγονότων... σαν να 
τ’ ακούμε... να, όπως το ποδοβολητό έξω εις το λιθό-
στρωτον!»28, έρχονται, έρχονται «εν τάχει», γρήγορα, 
και έχουν περάσει δύο χιλιάδες χρόνια, σας θέτω το 
ερώτημα: μήπως ευρισκόμεθα εις τα έσχατα, ή τουλά-
χιστον εις την έναρξιν των εσχάτων;

Αγαπητοί μου: πιθανώς!
Υποσημειώσεις 
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άλλοτε τα παιδιά απέναντι στους γονείς. 
Και όχι σπάνια πλέον, προδότες και οι 
γονείς, ο ένας ή ο άλλος, απέναντι στα 
παιδιά τους. Όλα αυτά τα φαινόμενα ήταν 
παλιότερα παντελώς άγνωστα. Και όσο 
προχωρούμε πίσω στο παρελθόν, ήταν 
και λογικά απαράδεκτα. Θυμάμαι ένα λόγο 
του θρυλικού και γενναίου ιεροκήρυκα των 
Αθηνών στις δεκαετίες του ’50 και ’60, του 
Αρχιμ. τότε π. Αυγουστίνου Ν. Καντιώτη: 
«Στη Μικρά Ασία περνούσαν χίλια χρόνια 
για να ακουσθεί ένα διαζύγιο»! Σήμερα 
όμως; Σήμερα! Και το ρωτάτε; Ούτε μια 
μέρα περνά χωρίς να ακούγονται ένα και 
δυό διαζύγια. Ρουτίνα πλέον έγιναν τα 
διαζύγια. Και ο ένας προδίδει τον άλλο.

α΄ Προδότης ο άνδρας!
Ο άνδρας προδίδει τη γυναίκα του. 

Αυτός που έκανε ύμνο την αγάπη του, 
την αφοσίωση και τη λατρεία στη σύζυγό 
του. Αυτός που έγραφε στίχους για την 
αγάπη του. Αυτός που μελοποιούσε τους 
στίχους κι ύστερα έπαιρνε στα χέρια του 
την κιθάρα και τραγουδούσε ακατάπαυστα 
την αγάπη στην αγάπη του. Στο κορίτσι 
του. Στην κοπέλα του. Στη γυναίκα του, 
αργότερα. Κι αν τυχόν εκείνη δεν τον ήθε-
λε, τότε «στης Λαρίσης το ποτάμι που το 
λένε Πηνειό, ’κει θα πέσω να πνιγώ», τρα-
γουδούσε απελπισμένος. Κι όμως αυτός ο 
άνδρας προδίδει τη γυναίκα του. Προδίδει 
τη συζυγική του πίστη, ο άθλιος. Και αργά 
ή γρήγορα την εγκαταλείπει για τα μάτια 
κάποιας άλλης και εκείνη, η γυναίκα του, 
μένει με τις μελωδίες της λατρείας του και 
την πίκρα της προδοσίας και εγκατάλει-
ψης! Ο ψεύτης!

β΄ Προδότρα και η γυναίκα!
Δυστυχώς δεν λείπει και η περίπτωση 

αυτή. Αυτή, που άλλοτε ο άνδρας της 
ήταν γι’ αυτήν το πιο όμορφο, πιστό και 
αφοσιωμένο αγόρι της, που έπεφτε στην 
αγκαλιά του σαν στην πιο μεγάλη ασφά-
λεια αυτής της γης, αυτή τώρα μαγεύτηκε 
από τα μάτια ενός άλλου αγοριού, άλλου 
άνδρα, πιο γοητευτικού από το δικό της 
νόμιμο άνδρα και... τον προδίδει! Προδί-
δει κι αυτή τη συζυγική της πίστη! Και 
τα παιδιά τους; Μπροστά στις καινούριες 

αγάπες, ποιός λογαριάζει τα παιδιά; Είναι, 
όπως λέει ο Ρήγας Φεραίος, «ώ παιδιά 
μου, ορφανά μου, σκορπισμένα εδώ και 
εκεί». Και γίνονται τα παιδιά αυτά κλέφτες, 
ληστές, βιαστές, εκβιαστές και φονιάδες, 
για να κάνουν καριέρα την ισόβια φυλάκι-
σή τους! Έτσι η αγάπη των συζύγων και ο 
μεγάλος έρωτάς τους «έγινε σύννεφο...». 
Κι όλα αυτά, γιατί; Θα το πούμε και στο 
τέλος. Γιατί λείπει ο Χριστός από τη ζωή 
τους. Και όπως είπε ο Ιησούς, «χωρίς εμού 
ου δύνασθε ποιείν ουδέν» (Ιωάν. 15,5).

γ΄ Προδότες και τα παιδιά.
Τελευταία με το αντιχριστιανικό πνεύμα 

της εποχής που πνέει και στην πατρίδα 
μας, ή μάλλον όχι μόνο τελευταία, αλλά 
και αρκετά χρόνια πριν, το δαιμόνιο της 
προδοσίας άγγιξε και τα παιδιά. Πολλά 
απ’ αυτά που τυχαίνει νά ’χουν κάποια 
οικονομική άνεση, εγκαταλείπουν γονείς 
και νοικιάζουν σπίτι μακριά από τη στοργή 
και την αγάπη των γονιών τους, που τους 
έγιναν αφόρητα πιεστικοί!! Προδότες των 
γονιών τους!! Κι αν οι γονείς αρρωστή-
σουν; Κι αν λόγω ηλικίας δεν μπορούν 
να αυτοεξυπηρετηθούν; Σκασίλα τους! 
Να πάνε στα γηροκομεία. Να πάνε όπου 
θέλουν. Μεγάλη, σατανική αναλγησία και 
απονιά! Είπε ο μεγάλος Ντοστογιέφσκυ: 
«Δίχως Θεό όλα επιτρέπονται». Όλα. Και 
τα πιο απίστευτα.

4. Προδότες και στην Πολιτική.
Εδώ κι αν δεν ανθεί η προδοσία! Φιλίες 

και συνεργασίες διαλύονται. Κι αυτό, γιατί 
η προδοσία δίνει και παίρνει. Ποιός να 
πιστεύσει ποιόν; Ποιός να εμπιστευθεί 
ποιόν; Όπως λέει η παροιμία, «Σήμερα 
σου κάνει το φίλο κι αύριο το σκύλο». Και 
μάλιστα σκύλο που δαγκώνει θανάσιμα. 
Θεέ μου, σε ποιά εποχή ζούμε;

5. Προδότες ηθικών υποχρεώσεων.
Υπάρχουν φιλίες ανθρώπων σε κάθε 

ηλικία. Σε όλες τις κοινωνικές τάξεις. Είναι 
πολύ φυσικό ο ένας φίλος να εμπιστεύεται 
ένα αυστηρά προσωπικό του θέμα στον 
φίλο του. Το ίδιο και μιά φίλη στη φίλη 
της. Και λέει ο ένας στον άλλο: «Έχω το 
λόγο σου;». Και ο άλλος απαντά σαν με 
όρκο: «Στο λόγο της τιμής μου. Ναι. Έχεις 
το λόγο μου». Και όμως κι εδώ έχουμε το 
φαινόμενο της προδοσίας. Παρά την υπό-

σχεση, ακόμα και τον όρκο, συχνά ο ένας 
προδίδει τα προσωπικά μυστικά του άλλου 
και ακολουθούν φιλονικίες, ξυλοδαρμοί, 
δικαστήρια, ακόμη και φόνοι!...

6. Προδότες πνευματικών Διδασκάλων 
και πατέρων.

Θέλετε παραδείγματα; Πρώτος προδό-
της στην περίπτωση αυτή είναι ο Ιούδας. 
Μαθητής του Χριστού ο Ιούδας. Με όλες 
τις θεϊκές ευλογίες του Διδασκάλου του. 
Ήταν κι αυτός πιστός, όπως όλοι οι μαθη-
τές. Όχι όμως μέχρι το τέλος. Τελευταία 
πρόδωσε τον πνευματικό του Διδάσκαλο, 
με αποτέλεσμα ο μεν Ιησούς να υποστεί το 
σταυρικό θάνατο, ο δε Ιούδας να απαγχο-
νισθεί στον αγρό του Κεραμέα!

Δεύτερος προδότης ο Δημάς. Ποιός 
ήταν ο Δημάς; Ένας πιστός και αφοσιω-
μένος μαθητής και συνεργάτης του Απ. 
Παύλου. Μάλιστα, ήταν κοντά στο μεγάλο 
Απόστολο και κατά τη φυλάκισή του στη 
Ρώμη! Κι όμως, τον πρόδωσε. Ο Ιούδας 
πρόδωσε το Χριστό για μια χούφτα αργύ-
ρια. Ο Δήμας; Ο Δημάς για την κοσμική 
ζωή. Διαβάστε το στίχο του Αποστόλου 
Παύλου: «Δημάς με εγκατέλιπεν». Γιατί, 
Παύλε Απόστολε, τό ’κανε αυτό; «Αγα-
πήσας τον νυν αιώνα». Γιατί αγάπησε τη 
ματαιότητα, την τρυφή, την απόλαυση, 
την ηδυπάθεια του κόσμου. Και σε ποιά 
κοσμοπολίτικη πόλη πήγε; «Και επορεύθη 
εις Θεσσαλονίκην» (Β΄ Τιμοθ. 5,9).

Προδότες λογίζονται και όσοι εγκατα-
λείπουν τους «παιδιόθεν» πνευματικούς 
πατέρες για δήθεν αυστηρότητά τους και 
προσχωρούν σε άλλους, νέους «πατέρες», 
οι οποίοι συμβιβάζονται με τα προσωπικά 
κοσμικά ενδιαφέροντα αυτών των ψυχών. 
Αλλά σύμφωνα με τον Απ. Παύλο οι νέοι 
«πατέρες» λογίζονται παιδαγωγοί, όποιοι 
κι αν είναι αυτοί, και όχι πατέρες (Α΄ Κο-
ρινθ. 4,15).

Και οι προδοσίες μαθητών και μαθητρι-
ών προς τους πνευματικούς Πατέρες και 
Διδασκάλους τελειωμό δεν έχουν! Μάρ-
τυρες οι προδομένοι πατέρες. Όλοι αυτοί 
οι προδότες γίνονται κοσμικοί, μοντέρνοι, 
φιλάργυροι, ξενύχτηδες και ο,τιδήποτε 
άλλο. Αλλά κάνουν και κάτι άλλο. Ένα πιο 

μεγάλο κακό. Κακό που θα τους οδηγήσει 
στην κόλαση. Κατηγορούν, δυσφημούν, 
ψευδολογούν κατά των πνευματικών 
πατέρων και ευεργετών τους! Ένας προ-
δομένος πνευματικός πατέρας και Διδά-
σκαλος αποτύπωσε σε ποίημα πάνω στο 
χαρτί όλη του τη θλίψη και όλη την πικρία 
του για τους προδότες της ζωής του. Το 
αντιγράφουμε για τις προδότριες ψυχές:

«Ώ Δημά!... 
Δημά, γιατί;
και του αποστόλου τα χείλη, πικρά, 
πικρή κι η καρδιά του από τη φυλακή, 
κι απ’ την ανάγκη να του είναι πιστοί 
οι συνεργοί του όλοι,
 «Δημάς γάρ με εγκατέλιπε», ψιθυρίζουν.
Ώ Δημά!... 
Δημά, γιατί;
Ποιόν αφήνεις; Που τρέχεις; 
Ενώ λίγο πιο μπρός ασπασμούς 
μας στέλνεις;
«ασπάζεται υμάς... Δημάς».

Ώ Δημά!... 
Ώ παιδί μου!... 
Και του Δημά τα έκγονα 
λιγοστεμό δεν έχουν!».

Σ.Σ.
Αλλά να τελειώνουμε.
Οι προδότες σήμερα είναι πολλοί. Πιο 

πολλοί απ’ ό,τι άλλοτε. Γέμισε ο κόσμος 
από προδότες. Η προδοσία είναι διά-
χυτη σε όλη την κοινωνία. Μάλιστα σε 
τέτοιο βαθμό, ώστε να διστάζει ο ένας 
να εμπιστεύεται σε άλλον, ακόμα και σ’ 
αυτόν το φίλο του, ένα προσωπικό του 
μυστικό. Κι αυτό, από φόβο μήπως τον 
προδώσει. Είναι ή δεν είναι, λοιπόν, και 
η παρουσία περισσότερων, από κάθε 
άλλη εποχή, προδοτών σημείο ότι ζούμε 
στις έσχατες ημέρες, για τις οποίες κάνει 
λόγο ο Απόστολος Παύλος;

Προς τούτο πρέπει να είμαστε έτοι-
μοι. Έτοιμοι ψυχικά. Με μετάνοια και 
εξομολόγηση. «Έτοιμοι προς πάν έργον 
αγαθόν» (Τιτ. 3, 1). Όπως μας το είπε 
ο Ιησούς, ο Σωτήρας J μας Χριστός και 
Σωτήρας όλου του κόσμου: «Γρηγορείτε 
ούν, ότι ουκ οίδατε ποία ώρα ο Κύριος 
έρχεται» (Ματθ. 24,42).

Αρχιμ. Γ. Ι. Ρ.

Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος
Επίσης, να αφαιρεθεί και όλο αυτό το κακόγουστο, 

και εντελώς άσχετο με την τέλεση του Μυστηρίου της 
Θείας Ευχαριστίας, παραγέμισμα 
της Ιερατικής Ακολουθίας - Θειας 
Λειτουργίας, όταν Ιερουργεί ο Επί-
σκοπος, και το οποίον ουσιαστικά 
δείχνει, στην ολότητα του, την 
απουσία του Πανταχού παρόντα 
Κυρίου μας Ιησού Χριστό, από 
την όλη τέλεση της Θείας Ευχαρι-
στίας, ο Οποίος, σημειωτέον, είναι 
ο Τελετάρχης της Θείας Ευχαρι-
στίας, και τούτο το επιβεβαιώνει ο 
Ίδιος λίαν κατηγορηματικά, «και 
ιδού εγώ μεθ’ υμών ειμί πάσας 
τας ημέρας έως της συντελείας 
του αιώνος. Αμήν». (Ματθ. 28,20).

Ανάγκη λοιπόν, και αυτή η 
εξεζητημένη και μάλλον θεατρι-
νίζουσα εμφάνιση του Επισκόπου, 
και οι στομφώδεις ανούσιοι βερ-
μπαλισμοί, που παρεμβάλλονται, 
κατά την διάρκεια της Θείας 
Ευχαριστίας, να λείψουν, και να 
πάψουν να προστίθενται και να 
απαγγέλλονται κατά την διάρκεια 
της Πατερικής συσταθείσας ΤΑ-
ΞΕΩΣ της Θειας Λειτουργίας. Ο 
Επίσκοπος απλώς προΐσταται του 
Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστί-
ας, ως Αρχιερέας, εκφράζων τον Κύριο Ιησού Χριστό, 
καθώς και ο Πρεσβύτερος εν απουσία του Επισκόπου.

Απόδειξη των όσων αναφέρονται παραπάνω, είναι η 
ενδυμασία του πρώτου Επισκόπου της Ορθοδόξου Εκκλη-
σίας στην Ιερουσαλήμ, «την μητέρα των Εκκλησιών», του 

ΙΑΚΩΒΟΥ του αδελφοθέου, όταν 
τελούσε την Θεία Ευχαριστία. Και 
ήταν: Μόνον το ΦΕΛΟΝΙΟΝ και το 
απέριττο ΩΜΟΦΟΡΙΟΝ. Η απέριτ-
τη αυτή αμφίεση του Επισκόπου 
συνεχίστηκε και κατά τη διάρκεια 
των ΚΑΤΑΚΟΜΒΩΝ, αλλά και 
μετά την έξοδο από τις Κατακόμ-
βες. Τούτο το μαρτυρεί περίτρανα 
η απέναντι από την Αγία Τράπεζα 
του Ιερού Ναού αγιογράφηση της 
χορείας των Αγίων Πατέρων της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας μας: Βασι-
λείου, Γρηγορίου, Χρυσοστόμου, 
Αθανασίου, και άλλων, των οποί-
ων, η Ιερατική τους ενδυμασία, 
είναι ακριβώς εκείνη του Ιακώβου 
του Αδελφοθέου, «εκ γαρ των 
άνωθεν χρόνων, πας Ιερατικός 
ανήρ μετά μετρίας και σεμνής 
αμφιέσεως επολιτεύετο», (Καν. 
16ος Ζ΄ Οικ. Συνόδου).

Αυτά λοιπόν, και μόνον αυτά, 
είναι τα απλά και απέριττα Ιερα-
τικά Άμφια του Επισκόπου της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας, πέραν της 
Ιερατικής στολής του Πρεσβυτέ-
ρου της Εκκλησίας, απόδειξη δε 

τούτου αποτελεί το γεγονός, όπου όταν ο Επίσκοπος, 
για διαφόρους λόγους, δεν έχει έγγαμο Πρεσβύτερο 

δίπλα του, (και όχι Ιερομόναχο, γιατί τότε θα ήταν Ηγού-
μενος), Ιερουργεί ως Πρεσβύτερος της Εκκλησίας. Μία 
είναι η Ιερωσύνη. Τα Διακονήματα είναι εκείνα που πα-
ρουσιάζουν την διαφορά. Αρχιερέας είναι ο Επίσκοπος, 
και όχι Ηγούμενος Ιεράς Μονής, όπως, πολλές φορές, 
καταντά σήμερα.

ΑΡΑ, όλη αυτή η κακόγουστη «Βλακώδης ένδυση» 
του Επισκόπου, η οποία μεταφερόμενη, εκάστοτε, από 
Ναό σε Ναό, θυμίζει τσάντα τεχνίτη που μεταφέρει τα 
εργαλεία του από σπίτι σε σπίτι για βλάβες: Υδραυλικής 
εγκατάστασης ή Ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Αυτή 
λοιπόν η απαράδεκτη και «Βλακώδης Αμφίεση που έχει 
καταστεί μίασμα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας» (ένθ’ 
αν.), θα πρέπει να λάβει τέλος, και να επανέλθουμε στην 
αρχαία εκκλησιαστική Κανονική τάξη και Πράξη, γιατί, 
«ου γαρ έστι ακαταστασίας ο Θεός, αλλά, ( τάξεως και) 
ειρήνης», (Α΄ Κορ. 14,33).

Επιτακτική λοιπόν απαίτηση της Κανονικής Τάξεως, και 
αιτήματος του πιστού λαού του Θεού είναι: Όλη αυτή η 
Βυζαντινή γαργαλιστική, άμα δε και προκλητική, «ΒΛΑ-
ΚΕΙΑ, σωματικής και μόνον κόσμησης» του Επισκόπου, 
(η αρχή της οποίας ανάγεται, μάλλον, ευθύς αμέσως με 
το θάνατο του τελευταίου Αυτοκράτορα του Βυζαντίου, 
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ, και έχει εκτραχυνθεί και εκτραχύνεται 
να τεθεί στο χρονοντούλαπο της ιστορίας, και ας εμφα-
νίζεται με αυτή ο Επίσκοπος, παρά το άσχετόν της με τη 
Θεία Ευχαριστία, έστω τρεις φορές το χρόνο, τις μεγάλες 
Εορτές της Χριστιανοσύνης, ήτοι: Χριστούγεννα, Πάσχα 
και Πεντηκοστή.

Πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ
Ορθόδοξος Θεολόγος 
- Εκκλ/κός Συνήγορος

Επ/μος πρ/δρος Συνδέσμου 
Κληρικών Ελλάδος

ζουμε στισ eσχατεσ ημερεσ;

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΑΜΦΙΩΝ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

συνέχεια από την 1η σελίδα

Τι σχέση έχουν τα άμφια των Αγίων 
αρχιερέων, με τα σημερινά; 
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Λαμπαδάριος

μηπΩσ εχασαΝ τοΝ Δρομο!!!
(πατριαρχεσ- αρχιεπισΚοποι- μητροπολιτεσ;)  

Το τί ακούσαμε κι εξακολουθούμε καθημε-
ρινά ακούμε δεν περιγράφεται. Ο Μητροπο-
λίτης Κοζάνης Παύλος, μπροστά στο σάλο 
που προκλήθηκε στην Κοζάνη, όσον αφορά 
την πολυέξοδη επίσκεψη του Οικ. Πατριάρχη 
Βαρθολομαίου στην πόλη τους (27/6/2012), 
αναγκάστηκε να δώσει διευκρινήσεις, οι οποί-
ες εξόργισαν τον κόσμο αλλά και μερίδα του 
Δημοτικού Συμβουλίου, δεδομένου ότι υπήρ-
ξαν ανάρμοστες για έναν αρχιερέα, αφού, 
ενώ έπρεπε να μελετά τα σημεία των καιρών, 
και να κατανοεί και ανάλογα να καθοδηγεί το 
ποίμνιό του, συμπεριφέρθηκε τελείως αδιά-
κριτα, περιφρονητικά και ειρωνικά προς τον 
δοκιμαζόμενο λαό της περιοχής του όπου η 
ανεργία ξεπερνάει το 28%.

Ο μητροπολίτης στην αντιμετώπιση των 

άμεσων αναγκών του ποιμνίου του γίνεται… 
φειδωλός, σφιχτοχέρης, «μπακάλης» (τσι-
γκούνης), ενώ στην αντιμετώπιση των εξόδων 
υποδοχής του Πατριάρχη μεταβάλλεται σε 
ανοιχτοχέρη, εφευρετικό, ταμειούχο, όχι της 
Χάριτος του Θεού, αλλά άφθονου υλικού 
πλούτου για να μη λείψει τίποτε στον Πα-
ναγιώτατο και το επισκοπικό μετακινούμενο 
αδελφάτο. Είπε χαρακτηριστικά ο Κοζάνης 
Παύλος σ’ απάντηση των κριτών του: «Η 
φιλοξενία είναι αρετή. Μη γινόμαστε 
μπακάληδες. Μια φορά θα έλθει ο Πατρι-
άρχης…». Και τώρα, Σεβασμιώτατε, που ο 
Πατριάρχης και οι λοιποί συνδαιτυμόνες με 
τις ακολουθίες τους ήρθαν, έφαγαν, ήπιαν 
κι έφυγαν, πόσους Χριστιανούς κάνατε 
καλύτερους;

Β΄. πρόχειρος απολογισμός 
(εκτός των 110.000 ευρώ της περιφέρειας)

1. Η επίσκεψη του δεσπότη Κοζάνης με τη 
συνοδεία των δημάρχων της περιοχής στην 
Κωνσταντινούπολη για την επίσημη πρόσκλη-
ση του Πατριάρχη ασφαλώς στοίχισε κάποιες 
χιλιάδες ευρώ. 

2. Τα έξοδα μετακίνησης των 40 δεσποτά-
δων και του Αρχιεπισκόπου από τις μητροπό-
λεις τους στην Κοζάνη (εκτός έδρας οδηγών, 
καύσιμα, διανυκτερεύσεις κ.ά.) δεν ανήλθαν 
σε κάποιες χιλιάδες ευρώ;

3. Τα δώρα των δημάρχων Κοζάνης, Αιανής, 
Βελβενδού προς τον Πατριάρχη δεν είναι 

καθόλου ευκαταφρόνητα.
4. Το δώρο των ιερέων του αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης αγγίζει τις κάποιες χιλιάδες ευρώ.
5. Τα 4.000 ευρώ που κρατήθηκαν από τους μισθούς των ιερέων (στη σημερινή οικονομική 

κρίση) για ν’ αγοραστεί ένα… συμβολικό δώρο στον Πατριάρχη δεν αποτελούν παρονυχίδα.
6. Τα έξοδα της κινητοποίησης της αστυνομίας για την περιφρούρηση όλων αυτών, μηδέ 

εξαιρουμένης και της δαπάνης των πολυτελών οχημάτων ασφαλώς είναι υπολογίσιμα.
Ο απολογισμός με αριθμούς δικός σας.

Γ΄. το φαγοπότι

Δ΄. ακριβά στοίχισε ο πατριάρχης στην Καβάλα
«Ακριβή για το λαό της Περιφέρειας Αν. Μακ/νίας & Θράκης αποδείχθηκε η πρόσφατη 

επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στην Καβάλα.
Ο Περιφερειάρχης Α.Μ.& Θ. κ. Γιαννακίδης ο οποίος υποδέχθηκε τον Πατριάρχη δώρισε 

μια ποιμαντορική ράβδο. Δεν γνωρίζουμε σε τί επίπεδα τιμών κυμαίνονταν, όμως η τιμή της 
συγκεκριμένης, μάλλον ήταν ιδιαίτερα «αλμυρή».

Εκτός της ποιμαντορικής ράβδου η Π.Ε. Καβάλας προμηθεύτηκε και 200 πάνινες τσάντες 
– κόστος 1450 € – οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για την τοποθέτηση δώρων.

Εάν υπολογίσουμε το κόστος των δώρων που τοποθετήθηκαν στις τσάντες αυτές, καθώς 
και τα έξοδα διαμονής, παράθεσης γεύματος – μίας ημέρας – κ.λ.π. καταλαβαίνουμε όλοι 
ότι η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη, μας στοίχισε λίγο ακριβά» (ΦΩΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ).

ε΄. τους δούλευε και από πάνω
Ο Πατριάρχης, αφού γονάτισε – όπως μάθαμε – τους προϋπολογισμούς 

δήμων και μητροπόλεων με την χλιδάτη και γαλαντόμα αυτή επίσκεψη στην 
Κοζάνη και Καστοριά – πρόκληση γι’ αυτήν την περίοδο – έγινε και εμπόδιο 
στην προσπάθεια των δήμων και μητροπόλεων να βοηθήσουν τους πληττόμε-
νους από την οικονομική κρίση, αφού επιδίδονται σε φιέστες εγκαινίων ενός 
επισκοπείου ή της γιορτής του τοπικού μητροπολίτη, έλεγε στέλεχος της 
τοπικής αυτοδιοίκησης».

Το ωραίο είναι ότι τους δούλευε και από πάνω ο Παναγιώτατος! Τι τους είπε: 
«Η φιλοχρηματία είναι η μήτηρ πάντων των κακών», «Ο κλήρος του χριστια-
νού… είναι η στενή και τεθλημμένη οδός», «Η ζωή των αγίων είναι δι’ ημάς 
πρότυπον και παρηγορία…», «Οι αποστολικές παραινέσεις είναι ιδιαίτερα 
επίκαιρες στη σημερινή περίοδο της παγκοσμίου οικονομικής και ηθικής 
κρίσεως… Τα αίτιά της είναι δυνατόν να ανευρεθούν… Μέγα μέρος της 
ανθρωπότητος τις είχε αγνοήσει και είχε προβεί εις κατανάλωσιν προϊόντος 
εργασίας μη προσφερθείσης, επί τη ελπίδι ότι αύτη θα προσφερθεί και θα 
προσπορίσει τα αναγκαία έσοδα για την εξόφληση των προσφερομένων 

δανείων». Καλά δεν βρέθηκε ούτε ένας να τον σταματήσει και να του υποδείξει ότι συκοφαντεί το 
Χριστό και τους αγίους που επικαλείται και βεβαιώνει ότι έχει πρότυπο (!) στη θλίψη και την προσω-
πική κακοπάθειά τους; Ούτε ένας από τους «ευλαβείς βλαμμένους» δεν τόλμησε να διαμαρτυρηθεί 
και να του πει ότι έπρεπε να συμπάσχει με τους πάσχοντας, αποποιούμενος ακόμη και την παρα-
μικρή αναψυχή; Να του θυμίσει τη στάση του Αλέξανδρου στην έρημο; «Ουαί υμίν τοις δηλοίς».

στ΄. οι περιοδείες
Ο Πατριάρχης και οι μητροπολίτες μας λέγουν 

ότι είναι “εις τόπον και τύπον Χριστού και διάδοχοι 
των Αποστόλων”. Το ποιος δικαιούται να φέρει 
αυτό το αξίωμα ας το δούμε στα λεγόμενα του 
Παύλου (Β΄ Κορ. 11, 25-27 κ.ά.).

- Πέντε φορές από τους Ιουδαίους πήρα 40 
μαστιγώσεις παρά μια,

- Τρεις φορές ραβδίστηκα, μία φορά λιθοβολή-
θηκα, τρεις φορές ναυάγησα, ένα μερόνυχτο με 
έδερναν τα άγρια κύματα.

- Υπηρέτησα τον Κύριο με οδοιπορίες πολλές 
φορές, με κινδύνους ποταμών, με κινδύνους λη-
στών, με κινδύνους από το γένος, με κινδύνους από 
τα έθνη, με κινδύνους στην πόλη, με κινδύνους σε 
ερημιά, με κινδύνους στη θάλασσα, με κινδύνους 
από ψευδάδελφους.

- Υπηρέτησα με κόπο και μόχθο, με αγρυπνίες 
πολλές φορές, με πείνα και δίψα, με νηστείες 

πολλές φορές, με ψύχος και γυμνότητα…».
Τα χρήματα που ξόδευε για τον εαυτό του και τους συνεργάτες του ο Απόστολος Παύλος 

(μας το λέει ο ίδιος στην Α΄ Θεσ. 2, 9 και Β΄ Θεσ. 3, 7-9) τα αποκτούσε φτιάχνοντας σκηνές, 
καταπληγώνοντας τα χέρια του. Δεν δέχθηκε να πάρει την ελάχιστη αμοιβή από την Εκκλησία, 
ούτε κάποια άλλη ενίσχυση για τις ανάγκες, του βιοπορισμού του. Εργαζόταν για να παραμένει 
αβαρύς και να μην ενοχλεί κανένα όσον αφορά τον επισιτισμό του.

Τι συμβαίνει όμως, με τους σημερινούς “διαδόχους των Αποστόλων”; Μία επίσκεψη του 
Πατριάρχη Βαρθολομαίου σε κάποια πόλη της Ελλάδας και αδειάζουν τα “ταμεία” της Εκ-
κλησίας. Υποδοχές, τραπεζώματα, εκλεκτά φαγητά, πανάκριβα δώρα, ύπνο στα καλύτερα 
δωμάτια και ξενοδοχεία. Στο πόδι όλοι οι Εκκλησιαστικοί και κοσμικοί άρχοντες. Ανάστατη η 
αστυνομία για την περιφρούρησή του (από ποιόν και γατί; Το ίδιο έκαναν προς το Χριστό και 
οι άρχοντες της εποχής εκείνης;). Ροδοπέταλα στο διάβα του, γιατί; Μήπως για να τονισθεί η 
αγιότητα, η καθαρότητα και η εμμονή τους στο γνήσιο ορθόδοξο πνεύμα;

Και ο κόσμος ψάχνει τους κάδους μήπως και βρει κάτι να φάει!
Το ίδιο σε μικρότερη κλίμακα συμβαίνει με τους δεσποτάδες – υπάρχουν εξαιρέσεις – όταν 

λειτουργούν σε ναούς ή σε πανηγύρια.

ζ΄. πόσο μας κόστισε ο ερχομός του στη λάρισα;
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α΄. «μη γινόμαστε μπακάληδες…»

Στην Κοζάνη το “μενού” του Πατριάρχη και 
των 150-300 συνδαιτυμόνων καλεσμένων δεν 
έγινε γνωστό λόγω της νηστείας των αγίων 
Αποστόλων και ίσως για να μην σκανδαλίσουν 
τον κόσμο. 

Κάποιος που υπογράφει ως «ορθόδοξος ιε-
ρεύς» γράφει: «… Σε ημέρα ανάλαδης (Τετάρτη) 
νηστείας και υπαρχούσης κρίσεως να παρατίθε-
ται ψάρι και μάλιστα ξιφίας…».

Διαβάζοντας την εφ. «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΡΟΔΟ-
ΠΗΣ»,  σε ανάλογη επίσκεψη που έκανε ο 
Πατριάρχης στη Καβάλα ημέρα Τετάρτη (18-
5-2012), βλέπουμε να γράφει: «… Σύμφωνα 
με τα ντοκουμέντα που έχει στα χέρια της 
η εφημερίδα, θα φάει φιλέτο σολωμού, ψα-
ρόσουπα μεσογειακή, φαγκρί ή συναγρίδα, 
μους γιαούρτι με ανανά, ή κακαβιά με χριστό-
ψαρο και φιλέτο γλώσσας με κρέμα λάϊμ και 
σπαράγγια, γαρίδες ποσέ, μηλόπιτα με κρέμα 
μαστίχας, συνοδεία κρασιού από 19-26 ευρώ 
τη φιάλη…».

Μας θύμισε το “φτωχικό” τραπέζωμα στην 

Λάρισα 15/5/2008 με τους πεντακόσιους (500) 
που γεύτηκαν το γκουρμέ γεύμα. Συγκεκριμένα 
ο τοπικός τύπος έγραφε: 

«- Φωλιά παρμεζάνας με φαρφάλες τρικο-
λόρε.

- Ρόκα, Λόλο Ράσο, Σικορέ με μανούρι, ντο-
ματάκι και σος βινεγκρέτ.

- Ψαρονέφρι γεμιστό με φέτα και λιαστή 
ντομάτα, λαχανάκια Βρυξελών, καρότο με μέλι 
και σουσάμι.

- Σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλιας.
- Κρασί κτήμα Καρλούπη»

Σήμερα επανερχόμαστε και 
ρωτάτε για πολλοστή φορά: 
Πόσο κόστισε ο ερχομός του 
Πατριάρχη στη Λάρισα;

Γιατί, σε άλλες πόλεις όλο 
και κάτι γράφτηκε. Αίφνης στη 
Φλώρινα για μια ημέρα τα έξο-
δα έφθασαν τις 83.523 ευρώ, 
στην Καλαμάτα τις 120.000 
ευρώ, στην Κοζάνη μόνον η 
Περιφέρεια (εκτός δήμων, μη-
τρόπολης, κράτος…) 110.000 
ευρώ, στην Τρίπολη …, στο 

Λαγκαδά …, στην Ελασσώνα 
…, στην Λαμία … και σε άλλες 
πόλεις.

Για το φέσι της Λάρισας δεν 
έγινε καμιά ανακοίνωση. Σιγο-
ψιθυρίζεται – χωρίς να γνωρί-
ζουμε αν αληθεύει – ότι μαζί με 
τα “ψιλο” δωράκια: (Αρχιερατι-
κή σχολή, μίτρες, πατερίτσες, 
ωμοφόρια, μανικετόκουμπα 
…, ξενοδοχεία, φαγοπότια και 
για 500 αστυνομικούς από όλη 
την Ελλάδα) μας στοίχισε σαν 

πόλη, πάνω από 300.000 ευρώ!
Και ύστερα αναρωτιόμαστε 

γιατί φθάσαμε στο σημερι-
νό χάλι να σπαταλιέται το 
χρήμα του λαού για φιέστες 
εφήμερες που, το μόνο που 
αφήνουν σαν ανάμνηση, είναι 
ότι «περάσαμε καλά» (οι συν-
δαιτυμόνες) «και να γίνονται 
συχνά τέτοιες επισκέψεις!», 
αφού «οι ευλαβείς βλαμμένοι» 
(χαρακτηρισμός π. Παΐσιου) 
κοιμούνται ύπνο βαθύ.

Η υποδοχή του Αποστόλου Παύλου στα Λύστρα...


