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ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ

ακουει κανεισ;

19 ΜΑΪΟΥ 1913-14

Το Κίνημα των Νεοτούρκων και το
Κομιτάτο «ΕΝΩΣΙΣ και ΠΡΟΟΔΟΣ», τα
οποία στην αρχή στράφηκαν εναντίον
του Σουλτάνου και της Υψηλής Πύλης,
για τον εκδημοκρατισμό της Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας, έφτασε στο τέλος να
είναι και να γίνει ένα τρομοκρατικό και
σφαγιαστικό κίνημα, το οποίο συσσώρευσε εκατομμύρια νεκρούς: ενάμισυ

συνέχεια στη σελ. 5

συνεχίζεται στη σελ. 3

(Με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών
και χρηματική ποινή 5-20 χιλιάδες ευρώ
τιμωρείται όποιος δημόσια, προφορικά
ή δια του Τύπου, μέσω του διαδικτύου
ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο ή τρόπο
παροτρύνει, προκαλεί ή διεγείρει, σε
βιαιοπραγίες ή μίσος κατα προσώπων ή
ομάδες προσώπων που προσδιορίζονται
με βάση τη φύλη, το χρώμα, τη θρησκεία,
τις γενεαλογικές καταβολές, την εθνική
ή εθνοτική καταγωγή, το γενετήσιο προσανατολισμό, την ταυτότητα των φύλων.
- Αυτα μεταξύ άλλων προβλέπει το νομσχέδιο- )
ΕΝΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ
Η υπόθεση του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου πάσχει σχεδόν καθ΄ ολοκληρίαν,
συνεχίζεται στη σελ. 3

H «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ»
Εξοχώτατε Κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,
Η αποψινή εκδήλωση με θέμα «Η Ελληνική Γλώσσα:
χθες, σήμερα, αύριο» έχει για την Ελληνική Γλωσσική
Κληρονομιά (ΕΓΚ), συνδιοργανώτρια της εκδήλωσης,
συμβολική σημασία˙   συμπίπτει με την 12η επέτειο από
της ιδρύσεώς της το 2001 που αναγγέλθηκε στον ίδιο
αυτόχώρο κατά την πρώτη δημοσία εκδήλωσή της, την
οποία εχαιρέτησε ο τότε
Oμιλία του Ακαδημαϊκού Πρόεδρος της Ακαδημίας και
Αντ. Ν. Κουνάδη
ιδρυτικό μέλος της ΕΓΚ, ομ.
ΕΜΠ – 8-10/3/2013
Καθηγητής της Κλασσικής
Φιλολογίας κ. Ν. Κονομής.
Αποτελεί εξαιρετική τιμή και ευτυχή συγκυρία ότι την εκδήλωση αυτή λαμπρύνουν με την παρουσία τους όλες οι
ηγεσίες του τόπου, η Πολιτειακή, Πολιτική, Θρησκευτική,
Δικαστική, Στρατιωτική και λοιπές αρχές προς τις οποίες
οφείλονται θερμότατες ευχαριστίες.
Η σημερινή εκδήλωση δεν απευθύνεται σε γλωσσολόγους (όπως θα μπορούσε να νομισθεί), διότι δεν έχει ως
αντικείμενο την επιστήμη της γλωσσολογίας. Απευθύνεται
σε κάθε Έλληναπατριώτη, διότι σκοπός της είναι η διαφύλαξη ενός ύψιστης σημασίας αγαθού της πολιτισμικής

“Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ”

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΡΓΟ
ΠΟΛΕΜΗΘΗΚΕ… ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Μια μικρή σπίθα, που μπορεί να σβήσει
αμέσως, μπορεί να γίνει αιτία μεγάλης καταστροφής, καίγοντας χιλιάδες στρέμματα
ή και πόλη ολόκληρη.
Κάτι παρόμοιο συνέβη με το ημερολόγιο

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τους λεγόμενους
«Αγωνιζόμενους»
της Λάρισας
Από έναν «μετανοήσαντα»

τσέπης, που κυκλοφόρησε η μητρόπολη
Λάρισας, αφιερωμένο στον μακαρίτη αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ Τίκα, ως φόρο τιμής και
ευγνωμοσύνης του Ιγνατίου Λάππα για την
δεσποτοποίησή του εκ μέρους του, και για
συνεχίζεται στη σελ. 4

συνεχίζεται στη σελ. 5

ΨΑΛΤΙΚΑ
• to τελευταιο «μενου»...
• καθαρτηριο «πυρ»...
• και οι «εννεα» ηταν... υπεροχοι
σελ. 8

Αποκαλυψη
του Ιωαννου
«ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν,
ἱερεῖς τῷ Θεῷ
καὶ πατρὶ αὐτοῦ»
(Αποκ. 1,6)

Β΄ Ἡ Ἑλλάδα τῆς παρακμῆς καί τῆς κλεπτοκρατίας
«Εἶδον τόν ἀσεβῆ ὑπερυψούμενον καί
ἐπαιρόμενον ὡς τάς κέδρους τοῦ Λιβάνου•
καί παρῆλθον, καί ἰδού οὐκ ἦν, καί ἐζήτησα
αὐτόν, καί οὔχ εὑρέθη ὁ τόπος αὐτοῦ»
(Ψαλμ. λς΄, 35)
• Ο «ΕΓΡΗΓΟΡΩΝ», ἁπλός πολίτης τῆς χώρας
αὐτῆς πού, ἐπιθυμεῖ νά ἔχει μιά αὐθεντική εἰκόνα
τῆς πρωτοφανοῦς παρακμῆς πού μαστίζει τήν
κοινωνία μας, ἀρκεῖ νά ρίξει μιά ματιά στίς ὀθόνες

τῶν καναλιῶν. Ἐκεῖ οἱ παρουσιαστές, οἱ τηλεπερσόνες, οἱ παραθυρόφιλοι πολιτικοί καί ἄλλοι
περιστασιακοί ἀνίκανοι, ἄσχετοι, γνωστοί καί
ἄγνωστοι, ἐκτός ἀπό τήν ναυτία πού σοῦ προξενοῦν, μέ τό πλῆθος τῶν μπουρδολογημάτων πού
ἐκστομίζουν, σέ βεβαιώνουν γιά τό μέγεθος τῆς
παράνοιας καί τῆς ψυχικῆς διαταραχῆς αὐτῶν.
• ΘΛΙΒΕΡΗ καί καταλυτική διαπίστωση
τοῦ μεγέθους αὐτῆς ἀκριβῶς τῆς συλλογικῆς
συνεχίζεται στη σελ. 2

Κύριοι, είκοσι πέντε περίπου χρόνια σας
παρακολουθώ, από το 1989 που ήρθε στη
Λάρισα ο Σεβασμιότατος Δημήτριος τον οποίο
γνώριζα όταν υπηρετούσε σαν ιεροκήρυκας
στη μητρόπολη Λάρισας. Τότε, εγώ και μαζί
μου μια μεγάλη ομάδα ταχθήκαμε με το μέρος
του και αποτελούσαμε την «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟ-

συνεχίζεται στη σελ. 7

συνεχίζεται στη σελ. 6

Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΕΝΟΣ
ΝΑΖΙ 68 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ

«Και τότε ο Γκέμπελς θα μπορέσει να σηκωθεί από τον τάφο του
και να αναφωνήσει: “Κι όμως,
νικήσαμε”»
Ό,τι δεν κατάφερε η Γερμανία του
Χίτλερ με τα όπλα, το έχει καταφέρει
η σημερινή «δημοκρατική» Γερμανία
χωρίς να ανοίξει ρουθούνι. Η φωτοτυπία που παραθέτουμε δίπλα είναι
αντίγραφο ενός άρθρου που αρχικά
είχε δημοσιευτεί 68 χρόνια πριν, στην
εφημερίδα «Ελευθερία» των Αθηνών
αμέσως μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
Στις 9 Μαίου1995 μας το επανέφερε η εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» η

συνεργάτης και ποιήτρια Μαρία Πολυδούρη. Όσο και να το διαβάζουμε μας
φαίνεται τόσο επίκαιρο που μπορούσε
να γραφεί σήμερα, ενώ πέρασαν 68
χρόνια από τότε που ειπώθηκαν.
Σήμερα …απλά επιβεβαιώνονται, και
εμείς παρακολουθούμε αμήχανοι τα
τεκταινόμενα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» www.agonasax.blogspot.com
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Β΄ Ἡ Ἑλλάδα τῆς παρακμῆς καί τῆς κλεπτοκρατίας

συνέχεια από την 1η σελίδα

παραφροσύνης εἶναι καί αὐτό πού ἔγινε στό
πρόσφατο συνέδριο τοῦ ΠΑΣΟΚ. Ἡ φρενίτις τοῦ
ἐνθουσιασμοῦ, μέ τόν ὁποῖον ὑποδέχθηκαν οἱ
χειροκροτητές σύνεδροι τόν Γεώργιο Παπανδρέου. Τόν ὀλετήρα τῆς χώρας καί τόν νεκροθάφτη
τῆς οἰκονομίας. Ἐάν τυφλός πολιτικός τυφλόν
λαόν ὁδηγεῖ, ἀμφότεροι εἰς τόν ἴδιον βόθρον
θά ἀποπνιγοῦν…! Αὐτό τό συλλογικό ὀλέθριον
συμβαίνει σήμερα…
• Η ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ, ἡ ἀξιοπρέπεια καί τό
φιλότιμο αὐτοῦ τοῦ Λαοῦ ἐξέπεσαν στοῦ κακοῦ
τό τελευταῖο τό σκαλί, νά… χειροκροτοῦν τόν
δήμιό τους. Αὐτό δέν εἶναι μόνο παραφροσύνη
ἀλλά συλλογικός αὐτοχειριασμός… «Μωραίνει
Κύριος οὕς βούλεται ἀπολέσαι» διά τήν ἀποστασία μας…
• ΔΕΝ ΜΙΛΑΜΕ γιά πολιτικούς ἀνθρώπους
οὔτε ἐπίσης γιά πολιτικούς ὑπανθρώπους.
Μιλᾶμε γιά πολιτικούς πού δέν εἶναι δυνατόν
νά τούς θεωρεῖς ἤ νά τούς κατατάξεις μέ DNA
ἑλληνικό. Εἶναι μιά κάστα , μετάλλαξη θά λέγαμε, τοῦ Ἕλληνα ἐκείνου, πού κάποτε ἀνήγειρε
Παρθενῶνες καί Ἅγιες Σοφίες. Πού γέννησε ἕναν
Ὅμηρο, ἤ ἕναν Σωκράτη, ἕναν Ἀριστοτέλη, ἕναν
Πλάτωνα, ἕναν Μ. Ἀλέξανδρο, ἕναν Κολοκοτρώνη, ἕναν Καποδίστρια, ἕναν Ἐλύτη, ἕναν… ἕναν…
• ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ αὐτοί, πού ὑποτίθεται ὅτι
μᾶς κυβερνοῦν, δέν εἶναι συγγενεῖς ἤ ἀπόγονοι
ἔστω, τοῦ γενναίου λαοῦ τῶν Μαραθωνομάχων, τῶν Σαλαμινομάχων, τῶν ἡρώων τῆς πίστεως καί τῆς πατρίδας. Οἱ… ἄνθρωποι αὐτοί εἶναι
μιά ἀλλογενής ἀγέλη, ξένο σῶμα, καρκίνωμα
θανάτου τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων…
• ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ τό γένος τῶν Ἑλλήνων θά
ἐπιζήσει εἰς πεῖσμα τῶν δυνάμεων τοῦ κακοῦ
πού τό ἔχουν στοχοποιήσει γιά ἀφανισμό.
Θά ἐπιζήσει εἰς τήν διασπορά τοῦ κόσμου ὡς
«μικρό ποίμνιο», ὡς μικρά ζύμη πού ὅλον «τό
φύραμα ζυμοῖ».
• ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ κανείς ὅτι ὁ κ. Σαμαρᾶς
παρέλαβε «καμμένη γῆ» καί σέ διασωλήνωση
τῆς ἐντατικῆς τήν χώρα μας. Ἴσως νά ἤλπιζε,
ὅπως καί οἱ νουνεχεῖς, ὅτι ὅλα αὐτά τά «ἀνθρωπάκια» πού λυμαίνονται τό βουλευτήριον καί
τήν ἀνήθικη ἐξουσία τους κάποια τσίπα, μικρή
ἔστω, θά διέθεταν, γιά νά τούς ξυπνήσει ἀπό τά
βρώμικα μικροκομματικά τους συμφέροντα…
Ἀλλά τά «ἀνθρωπάκια» οὔτε ἔμαθαν οὔτε
ἔπαθαν. Παραμένουν ἀμετακίνητα καί ἀμετανόητα στίς παλιές καί ἀνήθικες συνήθειές τους.
Ἀπόλαυση χλιδῆς, ἐξουσίας καί κομματικῆς
συναλλαγῆς. Γνήσια παιδιά τῆς «ἀλλαγῆς» πού

κατέστρεψε τήν Ἑλλάδα. Τρωκτικά καί λαμόγια «ἀφόρητο ζυγό τοῦ ἀλλόπιστου δυνάστη»; Τήν
Ἀθήνα ὑπό τήν ἡμισέληνο; Κύριε Σαμαρᾶ, ἔχετε
τῶν ὑπονόμων τῆς μεταπολίτευσης.
• ΓΙ’ ΑΥΤΟ καί τό «πουλόβερ Σαμαρᾶς» ξη- ὑπ’ ὄψιν σας τί ἔχει συμβεῖ καί τί συμβαίνει (θά
λώνεται δυστυχῶς σιγά-σιγά χωρίς νά ὑπάρχει συμβεῖ ὁλοκληρωτικά) ἀπό τήν «κυριαρχοῦσα
ἐλπίδα ἀνανέωσης. Ὁ… χειμώνας θά μᾶς βρεῖ θρησκεία τοῦ Ἰσλάμ», σέ πολλές πόλεις καί
νά τουρτουρίζουμε σέ σπίτι σκοτεινό, ἄδειο καί χῶρες τῆς Εὐρώπης; Μόνο σέ ἔρευνα τοῦ IFOP
παγωμένο. Μιά Ἑλλάδα κουφάρι μέ τούς γύπες στή Γαλλία, τό Ἰσλάμ βρίσκεται ἤδη καθ’ ὁδόν
τραπεζίτες, ἐθνοπροδότες καί τοκογλύφους, νά νά προσπεράσει τόν καθολικισμό ὡς κυρίαρχη
θρησκεία(!!) Θέλουμε τήν Ἑλλάδα χώρα τοῦ
διαμοιράζονται ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει…
• ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ἐπιγραμματικά, νόμου τῆς… σαρία;
• Η ΕΠΙΜΟΝΗ τῆς κυβέρνησης νά καταλυθεῖ
λίγα ἀπ’ τά πολλά, πού στοχοποιοῦν τήν «κυβέρνηση Σαμαρᾶ» γιά ἄτακτη ὑποχώρηση σέ ἡ ἀργία τῆς Κυριακῆς καί νά δουλεύουμε τήν
Κυριακή εἶναι στόχος ὕπουλος καί
καίρια σημεῖα ἀπό ἐκεῖνα στά ὁποῖα,
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
κατευθυνόμενος γιά νά λυγίσει ἡ
ἄν κρατοῦσε σθεναρή στάση, ἴσως
ΛΑΓΟΥΡΟΥ
κοινωνία κάτω ἀπό τό βάρος μιᾶς
νά διατηροῦσαν ὄρθια τήν χώρα σέ
ἀνάγκης
ψυχικῆς
νά ξεκουράζεται καί νά χαλαἐγρήγορση πνευματική καί ἑτοιμότητα ἐθνικῆς
συνειδήσεως.Χάσαμε τόν οἰκονομικό πλοῦτο ρώνει ἀπό τόν κάματο τῆς καθημερινότητας.
νά χάσουμε καί τόν πλοῦτο τῆς ἐθνικῆς μας Εἶναι μιά βάρβαρη ἀπόφαση πού ἐπιζητεῖ νά
ἀποξενώσει τόν Ἕλληνα ἀπό τό δικαίωμα πού
συνειδήσεως;
• Η ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ παρότρυνση, τοῦ κ. ἔχει νά χρησιμοποιεῖ τόν ἐλεύθερο χρόνο τῆς
Σαμαρᾶ, στούς Ἕλληνες, «νά βλέπουμε τήν Κυριακῆς ὅπως θέλει! Ἡ ἀπόφαση καταργήσεως
Εὐρώπη ὡς σύμμαχο» εἶναι προκλητική καί τῆς Κυριακῆς ἀργίας (καί ἐκκλησιασμοῦ) θά
ἀνιστόρητη. Προκλητική γιατί μᾶς συμβουλεύει καταντήσει τόν Ἕλληνα σκυμμένο ὑποζύγιο στά
νά ἀποδεχθοῦμε κάτι πού εἶναι παραλογισμός, «γκουλάγκ» τῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν καί τῶν
τή στιγμή πού, ἐκτός ἀπ’ τούς γραικύλους καί τά ἁρπαχτικῶν ἐπιχειρήσεων.
• ΕΧΕΤΕ ὑπ’ ὄψιν σας, κ. Σαμαρᾶ, τί ἔχει
λαμόγια, ὅλοι οἱ Ἕλληνες ζοῦμε στήν καθημερινότητά μας τό ἀσίγαστο μίσος ἐναντίον μας ἀπό συμβεῖ στό πολύπαθο ὑπουργεῖο ἀ-παιδείας
τήν «σύμμαχο» Εὐρώπη. Ἱστορική ἄγνοια, ὅταν μέ τό μάθημα τῶν θρησκευτικῶν καί μέ τήν
ἀπό τήν ἐποχή τῆς ρωμαϊκῆς ἐπιθετικότητας παραμορφωμένη γλώσσα πού διδάσκεται
τῆς Φραγκικῆς μανίας ἕως τήν μικρασιατική στά δημοτικά καί ζητοῦν νά καταργηθεῖ
καταστροφή καί τήν κυπριακή τραγωδία, τά (ἀλλοιωθεῖ) στά Γυμνάσια καί Λύκεια; Ποιές
Ρεπούσηδες, Δραγῶνες καί Γιαγκάτζογλου
«συμμαχικά» αἰσθήματα εἶναι «ἐχθρικά» καί
κατευθύνουν τόν ἐθνομηδενισμό; Ἔχετε γνώκαταστροφικά ἐναντίον μας.
ση τί ἔχει συμβεῖ π.χ. μέ τήν νέα γραμματική
• Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΑΜΑΡΑ παρά τίς ἀντιδρά- στό Δημοτικό πού πλασσάρεται ὡς «φονιτικι
σεις καί τόν διαφαινόμενο ὁλοκληρωτικό τρόπο γραφι»; Ἐντολή λάβατε νά κυβερνήσετε γιά
ὑποδουλώσεως τοῦ πολίτη σέ ἠλεκτρονικές νά τιμωρηθοῦν τά μεταπολιτευτικά κακουρδιαδικασίες μέ τό ἠλεκτρικό φακέλλωμα (τσι- γήματα τῆς καταστροφῆς καί τῆς ἐθνοπροπάκι), προωθεῖ μέ ὕπουλο τρόπο «τήν κάρτα δοσίας καί ὄχι γιά νά συνεχισθεῖ ὁ ἐθνικός
αὐτοχειριασμός…
τοῦ πολίτη»…
• ΑΥΤΟ ΤΟ ἀπίστευτο «τσίρκο» πού πα• Ὁ κ. ΣΑΜΑΡΑΣ λίγες μέρες μετά τήν ἐπίσκεψή του στήν Τουρκία, ὅπου ὁ ἰσλαμιστής Ἐρντο- ρακολουθοῦμε στήν προανακριτική γιά τήν
γάν ἐζήτησε νά ἀνεγερθῆ τέμενος στήν Ἀθήνα, ἁμαρτωλή λίστα Λαγκάρντ, δέν γελοιοποιεῖ
προκηρύχθηκε εὐθύς ἀμέσως διαγωνισμός τόν θεσμό καί τήν κυβέρνηση, πού θά ἔπρεπε
νά καθαρίσει τήν «κόπρο τοῦ Αὐγείου»; Αὐτή ἡ
γιά τήν ἀνέγερση τζαμιοῦ(!) Τό χειρότερο πού
«ντροπολογία» πού ψηφίσθηκε ἀπό τό κόμμα
ἀκούστηκε καί γράφτηκε εἶναι ἡ παρέμβαση
σας γιά τήν ἀμνήστευση τῶν τραπεζιτῶν γιά τόν
τοῦ «δημάρχου» Χριστομάχου Καμίνη γιά τήν ἀνεξέλεγκτο δανεισμό, σέ ποιά ἀξιοπιστία τοῦ
ἀνέγερση ἐπίσης τοῦ τεμένους καί τόν «προ- κοινοβουλίου παραπέμπει; Νἆταν μόνο αὐτό...
γραμματισμό» ἀπό τόν ἴδιο νά ἀνεγερθοῦν στήν
• ΟΣΟ ΓΙΑ τήν ὕποπτη συμπεριφορά τοῦ
Ἀθήνα ἄλλα δέκα (10) τζαμιά στίς γειτονιές της. προέδρου τῆς προανακριτικῆς πού δίνει τήν
Ποιός εἶναι αὐτός ὁ «μετανάστης» ἀνέλληνας ἐξ ἐντύπωση πώς ὅλα (ὅπως πάντα ἄλλωστε) θά
Ἀμερικῆς πού διαθέτει τόσο θράσος νά ἀλλοιώ- «κουκουλωθοῦν» καί ὅλοι αὐτοί πού ἀνατίνανει καί νά ξαναγυρίζει πίσω τήν Ἀθήνα ὑπό τόν ξαν τήν χώρα στόν ἀέρα θά ζήσουν καλά καί
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ἐμεῖς χειρότερα, ὁ εἰσαγγελέας Βασ. Φλωρίδης εἶπε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους πρό
ἡμερῶν: «Κάθε ὑπουργός ἄνοιγε τή Λίστα καί
τήν ἔκλεινε ἀμέσως, διότι εἶναι δεσμευμένος
ἀπό τά συμφέροντα πού τόν βοηθοῦν νά ἐκλεγεῖ. Δέν μπορεῖς νά ἐλέγξεις τή Λίστα, ἄν εἶσαι
ἐξαρτημένος ἀπό αὐτούς πού βρίσκονται σέ
αὐτήν». Λόγια καθαρά καί ξάστερα!!
• ΔΕΝ ΠΕΡΝΑ μέρα πού νά μήν διαβάζουμε
γιά τήν πώληση λιμανιῶν καί ἄλλης περιουσίας
στα χέρια Τούρκων ἐπιχειρηματιῶν. Ἰδιαίτερα
σοκαριστική εἶναι ἡ πληροφορία ὅτι πουλήθηκαν σέ Τούρκους δυό νησίδες ἑλληνικές βόρεια
τῆς Λέσβου, καί σέ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπό
τήν Μ. Ἀσία. Τόσο ξεφτιλισμένοι πιά γίναμε νά
ἐκχωροῦμε γῆ καί μάλιστα νησίδες ἑλληνικές
τοῦ Αἰγαίου στούς Τούρκους, κ. Σαμαρᾶ;
• ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ τοῦ 2012 διέρρευσε ἡ
πληροφορία ὅτι ἡ κατοχική τρόϊκα θέλει νά
ἐκκενωθοῦν νησιά μέ πληθυσμό κάτω τῶν 150
κατοίκων. Αὐτές τίς μέρες ἀκούστηκε καί τό
ἄλλο: ἡ σκοτεινή ναζιστική τρόϊκα ἐπιμένει νά
«περικοποῦν δραστικά 40.000.000 ἐτησίως ἀπό
τό κόστος ἐπιδοτούμενων μισθωμάτων στήν
ἀκτοπλοΐα ἐξυπηρετήσεως ἀγόνων νησιωτικῶν
γραμμῶν». Δηλαδή μέ λίγα λόγια ἐξαναγκάζονται κάτοικοι Ἕλληνες μικρῶν νησιῶν, νά
μεταναστεύσουν καί νά ἀφήσουν τά νησιά καί
τίς περιουσίες τους στό ἔλεος ξένων ἐποίκων...;
• ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ τό ἕνα κακό, πού ἀκολουθεῖται
ἀπό δεύτερο καί χειρότερο: «Ὡς γνωστόν, τά
νησιά πού κατοικοῦνται καί ἔχουν αὐτόνομη
οἰκονομική ζωή ἔχουν δικαίωμα σέ ὑφαλοκρηπίδα καί Ἀποκλειστική Οἰκονομική Ζώνη (ΑΟΖ).
Τά ἀκατοίκητα δέν διατηροῦν αὐτά τά δικαιώματα...» Καί συνεπῶς οἱ σκοτεινές ἐχθρικές
δυνάμεις (Τρόϊκα κ.λπ.) πού κατευθύνονται ἀπό
τούς «δαίμονες» (κατά Γιοῦγκερ) «στοχεύουν
στή ραγδαία ὑποτίμηση τῆς ἀξίας (τῆς χώρας
μας), στόν ἐξανδραποδισμό τοῦ λαοῦ καί στήν
ἐξαγορά τῶν πρωτοτοκίων της ἔναντι πινακίου
φακῆς». Ἡ κατάργηση τῶν ἀγόνων γραμμῶν
ἅπτεται τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας. Καί αὐτό θά
τό ἀποδεχθεῖτε, κ. Σαμαρᾶ γιά 40 ἑκατομμύρια,
ὅσα σπαταλοῦν οἱ ὑπουργοί σας σέ ταξίδια καί
πεντάστερα ξενοδοχεῖα; Ντροπή ἐπιτέλους.
• ΤΟ «ΠΟΥΛΟΒΕΡ Σαμαρᾶς» ξηλώνεται στά
γρήγορα. Δέν ἀπομένει ἄλλη ἐλπίδα, ἡ τελευταία: ἀπό μιά ἡρωϊκή ἔξοδο τύπου Μεσολογγίου, μήπως κάτι περισωθεῖ… Ποιός θά βρεθεῖ
νά τήν ὀργανώσει;
Στο επόμενο «Οχληρές και δυσοίωνες
εκκλησιαστικές καταγραφές»

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ στο μάρτυρα μητροπολίτη Νικόδημο
Στις παρυφές της Πάρνηθας,
στην Κουκουσό της Ελλάδος,
όπου το ιερό ησυχαστήριο
του Νέου Στουδίου, στον Αυλώνα Αττικής, την Κυριακή
19 Μαΐου 2013 τελέσθηκε το
τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο
του μακαριστού μητροπολίτη
Αττικής και Μεγαρίδος κυρού
Νικοδήμου.
Πλήθη κόσμου κατέκλυσαν
τον ιερό χώρο της Μονής,
όπου στο νάρθηκα του ναού
βρίσκεται ο τάφος του, για να
εκφράσουν την αγάπη, το σεβασμό και την εκτίμησή τους στο
πρόσωπό του, διότι η επίγεια
ζωή του υπήρξε μαρτυρική
αλλά και παράδειγμα προς μίμηση. Με έντονη τη συγκίνηση
προσκύνησαν τον τάφο του,
ομολογώντας πως το είδος
αυτό των επισκόπων έπαψε
πια να υπάρχει, γιατί τους θρόνους της Εκκλησίας κατέχουν

πλέον κενόδοξοι,
φιλοχρήματοι,
επαγγελματίες
και επαίτες της
αναγνώρισης και
της διαφήμισής
τους, πρόσωπα,
που δεν ανέχονται
τους αγίους, διότι
«οι δίκαιοι είναι
βαρείς και βλεπόμενοι».
Ο κόσμος παρακολούθησε με
κατάνυξη τη Θεία
Λειτουργία και το
μνημόσυνο.
Ακολούθησε ομιλία από τον
π. Ειρηναίο πάνω στην μαρτυρική ζωή του μακαριστού
μητροπολίτη και ο οποίος είπε
περιπληπτικά:
«Έζησες ίδιες εσωτερικές
καταστάσεις, ίδιο πόνο ψυχής
με τον αγαπημένο άγιό σου, τον

Γρηγόριο τον Θεολόγο, που πριν από
χρόνια μετέφρασες
τους αυτοβιογραφικούς στίχους του…
Εκδιώχθηκες, χωρίς ποτέ να απαγγελθεί εναντίον σου
κατηγορία, χωρίς
να δικασθείς από
εκκλησιαστικό δικαστήριο, όπως οι
Κανόνες της Εκκλησίας το απαιτούν.
Σήκωσες σαράντα
χρόνια το σταυρό
του διωγμού από
τους αδελφούς σου αρχιερείς…
Και σαν να μην έφθαναν όλα
αυτά, εξαπέλυαν εναντίον σου
τόνους ολόκληρους λάσπη με
τους χαρακτηρισμούς: ο αντικανονικός, ο ιερωνυμικός, ο ζωικός, ο χουντικός, ο ακοινώνητος
και χίλια δύο άλλα…

Δεν επέτρεψες όλος αυτός
ο κατατρεγμός να μολύνει την
ψυχή σου με εμπαθή αισθήματα.
“Νάναι καλά οι αδελφοί μας”
έλεγες, “νάχουνε την ευχή μας”!
Και την ίδια στιγμή σχολίαζες με
φοβερό πόνο τις εκτροπές αυτών
των λίγων επισκόπων που πήραν
στα χέρια τους τα ηνία της εκκλησιαστικής εξουσίας. Έλεγες:
“Αυτή είναι η Εκκλησία του
Χριστού;”. και αναρωτιώσουν:
“Πώς η Εκκλησία θα πορευθεί
στο έργο της με αυτούς τους
ανθρώπους;”!
Μέσα στις τέσσαρες δεκαετίες που διήρκησε ο διωγμός
εναντίον σου διαπίστωσες τη
διαπλοκή των παρανομούντων
αρχιερέων με την εκτελεστική,
την νομοθετική και την δικαστική εξουσία. Συνεχείς ήταν οι
παρεμβάσεις των αρχιερέων
διωκτών σου προς τους ανθρώπους της εξουσίας για να

συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία
της αυθαιρεσίας και παρανομίας εναντίον σου. Δεν δίστασαν
να παρέμβουν ακόμα και στην
ανεξάρτητη δικαστική εξουσία
για να πνίξουν το αποδειγμένο
δίκαιό σου…
Και κατέληξε: «Μαρτυρικέ επίσκοπε, καθοδήγησε τους ποιμένας και τον λαό σου να δίνουν την
μαρτυρία τους σ’ έναν εκκοσμικευμένο λαό και σε μία πάσχουσα
εκκλησία… Να συνεχίσεις να δέεσαι για την ελληνική Ορθόδοξο
Εκκλησία που με τόσο πόνο είδες
τις πληγές της και με τόση τόλμη
κινήθηκες για τη θεραπεία τους».
Μετά την «απόλυση» μοιράστηκαν με τάξη και πειθαρχία
κόλλυβα, καφέδες κ.ά. και
αναχωρώντας οι πιστοί, εύχονταν να δώσει ο Θεός στην
Εκκλησία μας τέτοιους, σαν τον
μακαριστό μάρτυρα Νικόδημο,
αρχιερείς.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
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ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 19 ΜΑΪΟΥ 1913-14
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εκατομμύριο Αρμενίων και διακόσιες
πενήντα χιλιάδες Ασσυρίων το 1915 με
1916, τριακόσιες πενήντα τρείς χιλιάδες
Ποντίων το 1913 με 1914 και γύρω στις
επτακόσιες χιλιάδες Μικρασιατών Ελλήνων το 1922. Και όλα αυτά σύμφωνα με
τους μετριότερους υπολογισμούς. Όλα
τα άλλα έθνη έχουν ιστορία λοιπόν και η
Τουρκία έχει βαρύτατο ποινικό μητρώο.
Οι Νεότουρκοι στην αρχή με το πρόγραμμά τους ενθουσίασαν και Έλληνες.
Λίγοι όμως κατάλαβαν το βάθος και το
κίνητρο των κινηματιών. Οι εκκλησιαστικοί βεβαίως άρχοντες κατάλαβαν αμέσως ή έστω λίγο μετά ότι εδώ πρόκειται
για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Δηλαδή
οι μορφωμένοι Τούρκοι του Κομιτάτου
είχαν βάλει στόχο την επανάκτηση των
χαμένων εδαφών της καταρρέουσας και
συρρικνούμενης Οθωμανικής Επικράτειας, πλήν όμως αυτά τα εδάφη δεν ήταν
ποτέ δικά τους. Έτσι αποφάσισαν και
έκαναν τις παραπάνω γενοκτονίες. Αυτό
δυστυχώς λένε και σήμερα κάποιοι επίσημοι Τούρκοι. Επειδή κατείχαν για αιώνες
τα εδάφη της ηπειρωτικής ή νησιωτικής
Ελλάδος, τα δικαιούνται και σήμερα και
ζητούν εμμέσως πλήν σαφώς την επιστροφή τους σ΄ αυτούς!
Βασικό σύνθημά τους ήταν «Η Τουρκία
στους Τούρκους». Δεν ανεχόντουσαν
άλλους μέσα στα γεωγραφικά σύνορα
της χώρας τους. Αποφάσισαν λοιπόν
δύο σφαγές: τη λευκή και την ερυθρά.
Λευκή ήταν τα τάγματα εργασίας και ο
εκτοπισμός χιλιάδων ανθρώπων. Ένα
πρόγραμμα εξόντωσης των χριστιανικών
πληθυσμών ετοιμασμένο και σερβιρισμένο κατάλληλα από τους Γερμανούς.
Η ερυθρά σφαγή ήταν καθαρές δολοφονίες. Οι νεότουρκοι διατείνονταν ότι
έπρεπε να κρατήσουν τα όπλα στα σπίτια
τους οι μουσουλμάνοι. Αυτό το γεγονός
μαζί με την επιθετικότητα των Τσετών και
των Κούρδων, τους οποίους οργάνωσε
ο Μουσταφά Κεμάλ, στον Πόντο ειδικότερα, όπου απεστάλη για την προστασία
δήθεν των χριστιανικών πληθυσμών,
έφερε το τραγικό αποτέλεσμα.
Οι Τούρκοι, παλαιότουρκοι, νεότουρκοι
και σημερινοί, χρησιμοποιούν πάντοτε
διπλή γλώσσα. Την επίσημη, την φαινομενικά αθώα και δημοκρατική, που αντέχει
στο φως της δημοσιότητας, και την άλλη,
δηλαδή τις μυστικές και προφορικές
εντολές, με τις οποίες ζητούσαν τη σφαγή των χριστιανών, διότι όπως νόμιζαν
αυτοί ήταν η αιτία της παρακμής τους
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και το εμπόδιο της ανασύστασης της
πατρίδας τους. Με βάση αυτές τις εντολές έγινε ένα από τα μεγαλύτερα μαζικά
εγκλήματα στην ιστορία και χύθηκαν ποταμοί αθώου αίματος, τη στιγμή μάλιστα

πρότυπα και αλήθεια. Σαφώς πρότυπο
δεν αποτελεί ο ιδρυτής τους, ούτε τα
ιερά βιβλία τους έχουν τη σώζουσα αλήθεια του Ευαγγελίου. (Μερικοί από τους
Ορθόδοξους χαρίζουν το Κοράνιο – δίκην

«ΘΑνατος στους Ελληνες»
Γράφει το τουρκικό φιρμάνι που δεν γνωρίζει η κ. Ρεπούση για
την Σμύρνη. Πρόκειται για ένα τουρκικό φιρμάνι του διοικητή της
Σμύρνης Μεχμέτ Αζίτ προς τους Οθωμανούς να σκοτώσουν τους
χριστιανούς. Δεν αναφέρεται πουθενά «Συνωστίστε τους στο λιμάνι
της Σμύρνης», που μας λέει η ιστορικός Μ. Ρεπούση.
Και η εντολή έγινε πραγματικότητα. Χιλιάδες Ελληνες σφαγιάστηκαν, το νερό της θάλασσας έγινε κόκκινο, πτώματα χριστιανών
επέπλεαν δίπλα – δίπλα με κομμένα χέρια Ελλήνων που προσπαθούσαν να ανεβούν στις βάρκες των «συμμάχων». Βιασμοί και ομαδικές δολοφονίες κραυγές πόνου και αγωνίας χάραξαν την ελληνική
ιστορία για πάντα.
Για να μην κάνει τον κόπο, η κ. Ρεπούση να πάει στα υπόγεια των
τουρκικών αρχείων, να διαβάσει το φιρμάνι όπου και φυλάσσεται.
Ας πάει μέχρι την Πρέβεζα, όπου εκτίθεται ακριβές αντίγραφο.

που εμείς πολεμούσαμε στο πλευρό των
συμμάχων στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η
δε Τουρκία αμέτοχη, άκαπνη και ανενόχλητη έσφαζε ανηλεώς τους χριστιανούς
και δή τους Ορθοδόξους Έλληνες.
Μετάνοιωσαν οι Τούρκοι; Σαφώς όχι.
Συνεχίζουν παντού και πάντοτε την ίδια
τακτική. Έχουν την εγκληματικότητα στο
αίμα τους. Για να αλλάξουν χρειάζονται

δώρου - σε επίσημους Τούρκους κλπ!!!
Μα επειδή έχουν το ιερό τους βιβλίο
έγιναν έτσι και έκαναν ό,τι έκαναν). Το
Ευαγγέλιο και τον Χριστό χρειάζονται και
αυτά πρέπει να τους τα δώσουμε. Μόνον
έτσι θα διορθωθούν κι εμείς και αυτοί. Διαφορετικά θάρχονται ιστορικές στιγμές
και συγκυρίες που θα επαναλαμβάνουν
τον εαυτό τους και θα πράττουν τα ίδια.

Δυστυχώς δαιμονίζονται. Η αντιμετώπισή τους είναι ένα από τα δυσκολότερα
θέματα της επιστήμης, παιδαγωγικής και
πολεμικής.
Ο Μουσταφά Κεμάλ εγκατέστησε
στον Πόντο κάποιους οπλαρχηγούς με
κυριότερο τον Τοπάλ Οσμάν, μεγάλο
εγκληματία, το οποίο σκότωσε ο ίδιος ο
Κεμάλ, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν
μπορούσε να τον ελέγξει και κινδύνευε.
Σήμερα όμως στον Πόντο ο τάφος του
Τοπάλ Οσμάν όχι μόνο είναι σε επιβλητικό και περίοπτο σημείο, αλλά είναι και
τόπος προσκυνήματος και αγωγής των
παίδων, όπου οι μητέρες τους τα πηγαίνουν για να «ευλογηθούν» και να μάθουν
τις «δέουσες συμπεριφορές» προς τους
απίστους, δηλ. προς εμάς τους χριστιανούς, όπως μας χαρακτηρίζουν.
Επίσης όταν έγιναν κάποια δικαστήρια
από την τουρκική κυβέρνηση μετά τη
Γενοκτονία των Χριστιανικών πληθυσμών,
οι πρωταίτιοι του εγκλήματος, είχαν ήδη
φύγει στη Δύση και κυρίως στη φίλη
Γερμανία. Σημειωτέον ότι οι Δυτικοί
(όπως και οι μπολσεβίκοι) φέρθηκαν και
στην περίπτωση του Πόντου και της Μ.
Ασίας, όπως πάντοτε, όπως και τώρα,
μισελληνικά και φιλοτουρκικά. Τους πρωταιτίους όμως Τούρκους σαδιστές και
αιμοβόρους ρατσιστές τους δολοφόνησαν όλους μηδενός εξαιρουμένου οι εκδικητές Αρμένιοι με το σχέδιο «Νέμεσις».
Η Γενοκτονία των Ποντίων, όπως και
της Μ. Ασίας, πρέπει να αναγνωρισθεί
παγκόσμια και όχι να σέρνεται στα κρυφά
χάριν του τουρισμού. Μια υπόθεση τόσο
πονεμένη και ματωμένη δεν μπορεί να
αγνοείται. Ακόμη και σήμερα οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου και οι επισκέπτες
από την Ελλάδα - πρόσφυγες και τα
παιδιά και τα εγγόνια τους- δέχονται τη
στενή παρακολούθηση της τουρκικής
αστυνομίας σε κάθε τους κίνηση.
Άγνοια λοιπόν της Γενοκτονίας συνιστά
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και
υιοθεσία του Δόγματος της Βίας και της
ιδεολογίας της Εξολόθρευσης. Δεν είναι
μόνο οι Εβραίοι που δεινοπάθησαν ούτε
μόνο οι Αρμένιοι. Είναι και οι Έλληνες
του Πόντου και της Μ. Ασίας. Οπωσδήποτε πρέπει να καταδικασθεί και το
Δόγμα του Πολέμου κατά των Απίστων
που θρέφει το Κοράνιο και υιοθετείται
και κηρύσσεται από τους Μουλάδες του
Ισλάμ δυστυχώς και στη Δυτική Ευρώπη
σήμερα.

το αντιρατσιστικο νομοσχεδiο... πaσχει

όπως περίτρανα απέδειξε πρόσφατα ο
Μητροπολίτης Καλαβρύτων Αμβρόσιος. Και
παλαιότερα η Εκκλησία και οι Ορθόδοξοι διέκριναν τον κίνδυνο της λογοκρισίας και της
φιμώσεως της αληθείας με ανάλογα σχέδια
νόμου. Είναι κρίμα το θεόσδοτο δώρο της
ελευθερίας της γνώμης, της φανερώσεως
της αλήθειας και της ανεμποδίστου εκφράσεως του λόγου, μάλιστα δε στη χώρα της
Δημοκρατίας και της Ορθοδοξίας, να μας
το αφαιρέσουν οι οδηγίες της Δύσεως και
η δειλία των εντοπίων αρχόντων.
Επιτέλους αυτό το νομοσχέδιο δεν πρέπει
να περάσει. Δεν θα μπορούμε να πούμε τη
γνώμη μας. Οι μόνοι που θα μιλάνε θα είναι
οι βουλευτές λόγω ασυλίας. Ποινικοποιείται
η γνώμη και η άποψη. Οπωσδήποτε πρέπει
να αντιδράσουμε. «Όποιος μου δένει τη
γλώσσα, μου δένει τη συνείδηση», έλεγε
κάποιος. Το να εμποδίζεται προληπτικά ο
άνθρωπος να μιλήσει, δεν υπήρχε ούτε πριν

χιλιάδες χρόνια. Τι είπε ο Θεμιστοκλής στον
Ευρυβιάδη: «Πάταξον μεν, άκουσον δε».
Ούτε αυτό δεν θα ανέχεται το απαράδεκτο
νομοσχέδιο.
Να μη μπορούμε να μιλήσουμε για αυτά
που λέγει το Ευαγγέλιο, η παράδοσή μας,
ο πολιτισμός μας, καταλαβαίνουμε την τραγική κατάσταση, στην οποία θα περιέλθει
η ελευθερία του λόγου στη χώρα που τη
γέννησε. Στο τέλος θα απαγορευθεί και το
Ευαγγέλιο, διότι καταδικάζει τις διαστροφές
και τα πάθη της σαρκός. Δεν θα μπορεί
κάποιος κήρυκας να πεί τίποτε άλλο, παρά
μόνο: «πάρτε και διαβάστε το Ευαγγέλιο»,
κι αυτό με φόβο, αρκεί να μή σας δούνε,
γιατί το Ευαγγέλιο ομιλεί εναντίον των
πλουσίων, των σοδομιτών, των αρχόντων...
Αυτό που πάει να γίνει είναι φοβερό! Σε
λίγο θα γίνονται καταγγελίες, μηνύσεις,
συλλήψεις επ΄ αυτοφώρω για λόγια που δεν
είπαμε, επειδή κάποιοι διέκριναν «πρόθεση

και εχθροπάθεια».
Ερευνούμε την αιτία για όλα αυτά...
Άλλαξαν το περιεχόμενο των σχολικών
βιβλίων, διαφοροποίησαν το μάθημα των
θρησκευτικών, από ομολογιακό το έκαναν
θρησκειολογικό, θέλουν να χτίσουν παντού
τζαμιά, φέρνουν τώρα το αντιρατσιστικό
λεγόμενο νομοσχέδιο... Όλα αυτά βεβαίως
γίνονται χάριν των μεταναστών, οι οποίοι
όμως - πολλοί από αυτούς – θαυμάζουν
και θέλουν την ελληνική κουλτούρα στη
ζωή τους.
Η Ευρώπη αυτή τη στιγμή έχει πάψει να
είναι χριστιανική, ακριβώς γιατί άδειασε από
την πίστη του Ευαγγελίου και αρχίζει πλέον
σε πολλά μέρη να εφαρμόζεται ο μουσουλμανικός νόμος της Σαρία. Στην Αγγλία δεν
κάνουν Χριστούγεννα, αποκαθηλώνουν
χριστιανικά σύμβολα, δεν επιτρέπεται να
φοράνε σταυρό οι Χριστιανοί στις δημόσιες
υπηρεσίες, για να μη ενοχληθούν οι οπαδοί

του Ισλάμ. Εκεί θέλουν να φτάσουμε; «Των
οικιών ημών εμπιμπραμένων ημείς ανοήτως και αυτοκτονικώς νομοσχεδιάζουμε»!
Αυτό όμως δεν θα περάσει. Μόνο πάνω
από τα πτώματά μας. « Όσο ζούμε και
αναπνέουμε, έλεγε ο Παπαδιαμάντης δεν
θα πάψουμε να μιλάμε για τις ομορφιές της
Πίστεως και της Πατρίδας μας και όποιος
Έλληνας ορθόδοξος θέλει να κάνει τον
άθεο και τον φωτισμένο, είναι ένας νάνος
που θέλει να ψηλώσει πατώντας στις άκρες
των δακτύλων του, αλλά ματαίως».
Τον ελληνικό λαό δεν τον σκέφτονται; Θα
φιμώσουν έναν ολόκληρο περήφανο και
ελεύθερο λαό για κάποιους ξένους, που ο
λαός αυτός τους αγκάλιασε, τους βοήθησε,
τους αγάπησε, τους ενσωμάτωσε... Είναι
άδικο και το άδικο δεν το ευλογεί ο Θεός.
Παρακαλούνται όλοι οι ελεύθεροι και
ορθόδοξοι Έλληνες, όσο ακόμη επιτρέπεται, να υψώσουν φωνή διαμαρτυρίας
συνέχεια στην 7η σελίδα
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“Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ”

μαϊοσ 2013

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΕ ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΡΓΟ

συνέχεια από την 1η σελίδα

ΠΟΛΕΜΗΘΗΚΕ… ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΑΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

τον οποίο Ιγνάτιο, ο προσφάτως κοιμηθείς συγκρότημα της Παναγίας Δεμερλιώτισσας
μητροπολίτης Αττικής και Μεγαρίδος Νι- κ.ά. τα οποία μετά την εκδίωξή του ρήμαξαν.
κόδημος χαρακτηριστικά είπε: «Ο Ιγνάτιος
Και σε άλλες μητροπόλεις παρατηρήθηδεν είναι κατάλληλος ούτε για νεωκόρος καν τα ίδια και χειρότερα!
Εκκλησίας».
Στο σημερινό φύλλο θα ασχοληθούμε με
Όταν, στο φύλλο 187, μηνός Δεκεμβρίου, το «ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ»,
του “Αγώνα” και με τίτλο «Ο Σεραφείμ στα το οποίο, για τα δεδομένα της εποχής του,
χρόνια της Μεγάλης Προδοσίας», σκιαγρα- θεωρήθηκε άθλος ενός ονείρου άπιαστου,
φήσαμε το προφίλ του «μεγάλου ανδρός» δεδομένου ότι η διοίκηση της Εκκλησίας
και παρουσιάσαμε τα έργα και τις ημέρες ήταν ξεχαρβαλωμένη μετά τα διάφορα
του, προκλήθησκάνδαλα και
κε σεισμός, δετο ανεβοκαδομένου ότι ο
τέβασμα των
πολύς κόσμος
εκάστοτε αραγνοούσε τους
χιεπισκόπων.
«άθλους» του,
Και όμως, το
αφού, με τη δύθαύμα έγινε.
ναμη του χρήΤο Νοσοκοματος – που
μείο θεμελιώκατείχε άφθοθηκε το έτος
νο – φρόντισε
1969 και άρχινα παρουσιάσε τη λειτουρσει στα επικοιγία του την
νωνιακά μέσα
1-7-1972.
έναν «αγγελόΙΣΤΟΡΙΚΑ
μορφο» ΣεραΟ μακαριφείμ και τον
στός αρχιεπίαντάρτη ως Το νοσοκομείο όπως λειτουργησε το έτος 1972
σκοπος ΙερώΡομπέν των δασών.
νυμος Α΄ (Κοτσώνης) για χρόνια διακονούσε
Τα μηνύματα που ακολούθησαν προς ως εφημέριος του Νοσοκομείου «Ευαγτην εφημερίδα μας από την Ελλάδα και γελισμός». Οι εμπειρίες από την νοσηλεία
το εξωτερικό υπήρξαν πολλά και συγκλο- των κληρικών υπήρξαν οδυνηρές. Οι ιερείς
νιστικά, γι’ αυτό και συνεχίσαμε και τους στερημένοι μιας αξιοπρεπούς ασφάλισης,
υπόλοιπους μήνες με τίτλο: «Η Μεγάλη νοσηλεύονταν πότε στους διαδρόμους των
Παρακαταθήκη». Αφορά την κληρονομιά Νοσοκομείων και πότε σε θαλάμους με
που άφησε ο Σεραφείμ Τίκας – μετά από είκοσι και τριάντα κρεβάτια. Και σαν να μην
28 χρόνια αρχιερατικής τυρρανίας – στην έφθαναν αυτά, δέχονταν και τη χλεύη, τις
Ελλαδική Εκκλησία, για να την ταλαιπωρεί ειρωνείες, τα πειράγματα, τους χονδροειεπί χρόνια και ίσως αιώνες δεδομένου ότι δείς και απρεπείς αστεϊσμούς του ακαλλιεξέλεγε για μητροπολίτες ανθρωπάκια κε- έργητου προσωπικού και την ασέβεια των
νόδοξα με βεβαρημένη ζωή και χονδρούς συνασθενών καθιστώντας τη νοσηλεία τους
φακέλους, άφωνους, άτολμους να εκφέρουν πραγματικό μαρτύριο.
εκκλησιαστικό λόγο, ένοχους, που πάθαιναν
Γι’ αυτό, όταν ο Θεός τον έφερε στην
«ακράτεια» όταν ο Σεραφείμ – σαν άλλος κορυφή της εκκλησιαστικής ηγεσίας,
Δίας – εξαπέλυε κεραυνούς σείοντας το πρώτο μέλημά του αποτέλεσε η ίδρυση
φάκελο του καθενός. «Δεν θέλω αγίους» ενός Νοσοκομείου
βροντοφώναζε, όταν κάποιος τολμούσε να που να μπορεί να
μιλήσει σε ανεβασμένο πνευματικό επίπεδο. γίνει στέγη στοργής
Αυτός υπήρξε ο «ευεργέτης» του Ιγνατίου και φροντίδας, αξιοΛάρισας, του οποίου τον «ενάρετον βίον» πρεπούς νοσηλείας,
θέλησε να μας παρουσιάσει ως παράδειγμα ζωογόνησης του ταπρος μίμηση. Αυτά τα χλωμά ανθρωπάκια λαιπωρημένου λευιγίνονται πολύ επικίνδυνα όταν αποκτήσουν τικού σώματος και
εξουσία, την οποία, για άγνωστους λόγους, ανάπαυσης της δοδεν τολμούν να ελέγξουν οι υπεύθυνοι, αν κιμαζόμενης ψυχής
δεν επέμβει ο Θεός.
τους.
Στο φύλλο του Απριλίου (Νο 191) και στο
Κατά τον ενθροδημοσίευμα «ΚΑΤΙ ΤΟ ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ» αναφε- νιστήριο λόγο του
ρόμασταν στο οικοτροφείο που έφτιαξε ο (14/5/1967) στο μημακαριστός Σος Θεολόγος και εν συνεχεία τροπολιτικό ναό Αθηνών έκανε την παρακάο Σεραφείμ το μετέτρεψε σε επισκοπείο και τω δήλωση και την οποία τήρησε ως “κόρην
κατοικία του. Πήραμε δεκάδες μηνύματα οφθαλμού”:
που μας κάναν γνωστό το τι συνέβη στην
«Ως πρώτον δείγμα της υπέρ του ιερού μας
Καρδίτσα με το οικοτροφείο που ανοικο- κλήρου μερίμνης μας, ήδη από της στιγμής
δόμησε ο μακαριστός Κωνσταντίνος και το ταύτης θα μας επιτραπή να εξαγγείλωμεν,
ότι πάντα τα … έσοδα του Αρχιεπισκόπου
από 1ης Σεπτεμβρίου 1967, θα διατίθενται δια
την λειτουργίαν Νοσοκομείου των Κληρικών,
τούτο δε διότι τα από 1ης Ιουνίου μέχρι της
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
31ης Αυγούστου 1967 αντίστοιχα έσοδα
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
του
Αρχιεπισκόπου θα διατεθούν υπέρ των
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 192
σεισμοπλήκτων» (σεισμός 4ης Μαΐου 1967).
ΚΩΔ. ΥΠ. 1603
MΑΪΟΣ 2013
Τους κόπους, που κατέβαλε ο Αρχ/πος
Ιδιοκτήτης - Εκδότης
Ιερώνυμος
Α΄, για να στήσει το Νοσοκομείο
- Διευθυντής
Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος
και τα εμπόδια που συνάντησε στην πορεία
από κυβερνητικούς αξιωματούχους δεν περιΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
γράφονται. Ο ίδιος γράφει στο Ημερολόγιό
Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών ,
του (15/10/68): «Το μεσημέρι εξηρεθίσθην
Τ.Κ. 41221 Λάρισα
Τηλ. & Φαξ: 2410 55-11-13
φοβερά∙ η πίεσίς μου θα πρέπει να είχεν
Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
ανέβη πολύ. Αι φλέβες μου επάλλοντο μέχρι
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
διαρρήξεως. Δεν ήταν δυνατόν το μεσημέρι να αναπαυθώ. Αίτιος ήταν ο Υπουργός
www.agonas.org
Παιδείας, ο οποοίος συνεχώς παρεμβάλλει
info@agonas.org
προσκόμματα εις τον δρόμον μου. Τώρα

ΑΓΩΝΑΣ

δεν ενέκρινε την ίδρυσιν του Νοσηλευτικού
Ιδρύματος Κληρικών Ελλάδος (του Ν.Ι.Κ.Ε.
...)», και συνεχίζει:
«Αι άλλαι δυσκολίαι, δια το ίδιον ζήτημα,
προήλθαν από το Υπουργείον Κοινωνικών
Υπηρεσιών, που πότε ο ένας και πότε ο άλλος λόγος, το εμπόδιζαν, τάχα, δια να δώση
την άδειαν λειτουργίας του Ν.Ι.Κ.Ε. Ίσως δε
δεν θα εδίδετο εν τέλει η άδεια, αν δεν διωρίζετο Υπουργός ο… Αυτός που είχεν οικογενειακούς δεσμούς με τον κλήρον, έδειξεν
ιδιαίτερον ενδιαφέρον δια το Νοσοκομείον
μας, που μόλις το επισκέφθη και είδεν ο ίδιος
την τελειότητα της οργανώσεώς του και του εξοπλισμού
του, έδωκεν αυθημερόν την
άδειαν λειτουργίας του».
Αυτός, ήταν ένας πραγματικός άθλος, διότι κατόρθωσε ο
αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄
να λειτουργήσει το Νοσοκομείο μέσα σε 3 χρόνια – θεμελιώθηκε το 1969 και άρχισε την λειτουργία
την 1-7-1972. Ακόμα κι αν ήταν απαλλαγμένος από κάθε απασχόληση, δεν μπορεί
κανείς με μια μονοκοντυλιά να διαγράφει
τους τιτάνιους αγώνες του για στήσιμο,
οργάνωση και επάνδρωση με κατάλληλο
προσωπικό – ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνικό,
εργατικό κ.α. ώστε να μπει σε λειτουργία
ένα Νοσοκομείο.
Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
Το ιδρυτικόν Β. Διάταγμα εξεδόθηκε την
31η Δεκεμβρίου 1968 και αμέσως συνήλθε
το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, του οποίου όλα τα μέλη πρόσφεραν
εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, με διοικητικό
Γενικό Διευθυντή, τον Αρχίατρο κον Α. Καραντώνη και τον μηχανικό κον Β. Πολιτάκον,
ο οποίος επέβλεπε την διαρρύθμιση του
παλαιού κτιρίου και την ανέγερση της νέας
πτέρυγας.
Η μεγάλη δυσκολία – όπως την περιγράφει ο ίδιος – ήταν η επιλογή κατάλληλου
προσωπικού, γι’ αυτό συγκροτήθηκε μια
επιτροπή από καθηγητάς γιατρούς,
που με πολλή προσοχή επέλεγαν
τους καταλλήλους,
για δε την στελέχωση με νοσηλευτικό
προσωπικό θεωρήθηκε απαραίτητο
να ιδρύση δική του
Σχολή Νοσοκόμων,
όχι μόνον για να
έχουν γνώσεις νοσηλευτικές αλλά
και σεβασμό προς τους κληρικούς. Έτσι
άρχισε να λειτουργεί από το 1970 η Σχολή
Αδελφών Νοσοκόμων «Ολυμπιάς» προετοιμάζοντας προσωπικό για το υψηλόν
ιεραποστολικό έργο.
Για να αρχίσει την λειτουργία του έπρεπε
να εξοπλισθεί και με τα απαραίτητα επιστημονικά όργανα και εργαλεία. Για την αγορά
των το κόστος υπολογίζετο στα επτά έως
οκτώ εκατομμύρια δραχμές εκείνης της εποχής. Το ποσό αυτό ήτο αδύνατο να ευρεθεί
και ως μόνη ελπίδα ήταν το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών, το οποίο έδινε μεγάλα
ποσά για παρόμοιους σκοπούς. Ατυχώς
όμως για το Νοσοκομείο των Κληρικών, το
υπουργείο δεν έδωσε ούτε δραχμή.
Η μόνη διέξοδος που απέμεινε ήταν να
παρουσιάσει ο πανάγαθος Θεός κάποιο
δωρητή – όπως το περιγράφει ο ίδιος στο
ημερολόγιό του –: «Την δύσκολη δια το Νοσηλευτικό ίδρυμα στιγμή ο Θεός παρουσίασε τον αείμνηστον Γιώργην Λαιμόν. Είχε τότε
αποθάνει η σύζυγός του, η ευλαβεστάτη
δέσποινα Κατίγκω… Προτού αποθάνει, του
είχεν εκφράσει την επιθυμίαν, να έκαναν

κάτι υπέρ του ιερού κλήρου της Εκκλησίας
της Ελλάδος. Έτσι, όταν επληροφορήθη ο
Γεώργης ότι έχει ιδρυθεί το Νοσοκομείον
Κληρικών, σκέφθηκε, ότι μέσω του ιδρύματος αυτού, θα εκπληρώνονταν η επιθυμία
της αειμνήστου συζύγου του».
Η πληροφορία αυτή – λέγει ο αρχιεπίσκοπος – με γέμισε ελπίδας. «Μετά την Ακολουθία του Εσπερινού εις την Μονήν Πεντέλης,
από τον φίλον κ. (τάδε) επληροφορήθην περισσότερα περί της δωρεάς προς το Ν.Ι.Κ.Ε.
Πρόκειται περί θαύματος…».
Ο Αρχιεπίσκοπος, για όλα αυτά, ήθελε να
έχει ο ίδιος μια προσωπική
συνάντηση, γιαυτό ταξίδεψε
– μετά από σχετική άδεια του
Οικουμενικού Πατριαρχείου
– στην Γενεύη όπου έμενε το
διάστημα εκείνο ο κ. Λαιμός
νοσηλευόμενος για κάποιο
πρόβλημα υγείας. Εκεί συζήτησαν και διευκρινίσθηκαν τα
της δωρεάς προς το Νοσηλευτικό Ίδρυμα.
Εκτός αυτής της δωρεάς είχε την πρόθεση
να βοηθήσει ακόμη στην ανέγερση του
κτιρίου “ΟΙΚΟΥ ΑΔΕΛΦΩΝ” αφ’ ενός, και
της «ΣΧΟΛΗΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
– η ΟΛΥΜΠΙΑΣ» αφ’ ετέρου. Η δαπάνη
αυτή προϋπολογίζετο εις τέσσερα περίπου
εκατομμύρια δραχμές, της εποχής εκείνης, χωρίς να συνυπολογίζεται η αξία του
οικοπέδου. Επίσης ήθελε να αναλάβει την
πρωτοβουλία της ανεγέρσεως ενός μεγάλου
και προτύπου νοσηλευτικού ιδρύματος της
Εκκλησίας, δυνάμεως χιλίων κλινών…».
Η παρουσία του Αρχιεπισκόπου στην Ελβετία συνέπιπτε με το 40ήμερο μνημόσυνο
της συζύγου του κ. Λαιμού – Κατίγκως,
όπου και χοροστάτησε στην επιμνημόσυνο δέηση προς τον Κύριο για ανάπαυση
της Μακαρίας ψυχής της. Η Εκκλησία της
Ελλάδος, εκτιμώντας την δωρεά (7 εκατ.),
του απένειμε το οφίκιο του Μεγάλου Λογοθέτου σε ειδική πανηγυρική συνεδρίαση.
Φορτισμένος ο Αρχιεπίσκοπος με τόσες ευθύνες και τέτοια βάρη, εργαζόταν
σκληρά για να κάνει πράξη τους οραματισμούς που είχε βάλει σαν στόχο, χωρίς να
υπολογίζει κόπους και αντιδράσεις από τα
τρομακτικά συμφέροντα, που τα σιγοντάριζαν και τα δημοσιογραφικά συγκροτήματα.
Ο Μεγάλος άθλος γίνεται πραγματικότητα. Την 1η Ιουλίου 1972 άρχισε το Νοσοκομείο τη λειτουργία του εκπέμποντας
παλμούς αγάπης και φροντίδα σε εκατοντάδες λευΐτες που είχαν την ανάγκη του.
Για να καλύψει τις δαπάνες το Νοσοκομείο, πρόσφερε ο Αρχιεπίσκοπος τον μισθό
και όλα τα δικαιώματά του που έφταναν
στην Αρχιεπισκοπή. Το στελέχωσε με
πολλές εθελοντικές προσωπικότητες, μια
και ο ίδιος ήταν ο πρώτος εθελοντής. Η
οργάνωση και η λειτουργία του υπήρξε
υποδειγματική, γιαυτό και από τα πρώτα
χρόνια τα οικονομικά παρουσίασαν πλεόνασμα.
Κουρασμένος και πικραμένος από τις
επιθέσεις οργανωμένων συμφερόντων,
τον Δεκέμβριο το 1973 υπέβαλε την παραίτησή του.
Μετά την παραίτησή του, ο μεγάλος
δωρητής Γιώργης Λαιμός, βλέποντας το
“μπάχαλο” στα της Εκκλησίας, και την απαξίωση όλων των ιδρυμάτων, διέκοψε κάθε
σχέση με τον Σεραφείμ και την κουστωδία
του. Έκτοτε το Νοσηλευτικό αυτό Ίδρυμα
– στολίδι της εποχής του – απαξιωμένο
έπαψε να λειτουργεί. Στεγάστηκε σ’ αυτό
το σημερινό Γενικό Νοσοκομείο Πατησίων.
Στο επόμενο φυλλο:
ΟΡΑΜΑ: Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
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συνέχεια από την 1η σελίδα

ΜΑΣ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;

Εσείς τα λέτε και τα γράφετε,
αλλά ποιος τ’ ακούει; λένε πολλοί.
Εμείς, θα τα λέμε και θα τα γράφουμε, άσχετα με το κόστος που αυτό συνεπάγεται. Κάποτε κάποιος θ’ ακούσει!
Αυτό που συμβαίνει στη μητρόπολη
Λάρισας, ίσως αποτελεί πρωτοτυπία.
Δέκα επτά (17) χρόνια και δεν έχει
δημοσιεύσει ούτε έναν οικονομικό
απολογισμό, σ’ αντίθεση με άλλες
μητροπόλεις.
Τις δραστηριότητες των διοικούντων
τα της Εκκλησίας – περισσότερο από
οποιονδήποτε άλλον Οργανισμό – θα
πρέπει να χαρακτηρίζει η διαφάνεια,
δεδομένου ότι ο Κύριός μας, που την
ίδρυσε, είναι «το φως του κόσμου»
και οποιαδήποτε σκιά εκ μέρους μας,
προσβάλλει τον Ίδιον και τη θεοσύστατη Εκκλησία μας, εμφανίζοντάς την με
«σπίλους και ρυτίδας» (Εφ. 5, 27).
Πέραν του ότι αποτελεί, Ν.Π.Δ.Δ.,
η τάξη και η ηθική επιβάλει τη δημοσίευση του ετήσιου απολογισμού,
προς αποφυγήν υποψιών, πονηρών
λογισμών και αφορμή δικαιολογημένων σχολίων που απομακρύνουν την
εμπιστοσύνη των πιστών και την αγαθή
τους προαίρεση.
Εμείς ρωτάμε μεγαλόφωνα.
Αφού οι μισθοί με τα σχετικά επιδόματα (δεσπότη, οδηγού και υπαλλήλων) πληρώνονται από το κράτος ανάλογα με τις ανάγκες της μητρόπολης,
προς τί η ύπαρξη πληθώρας κωδικών
στον προϋπολογισμό σε βάρος των
ναών που μετά βίας αντιμετωπίζουν τα
οικονομικά τους προβλήματα; Κωδικοί
αριθμοί:
Υπέρ Μητροπολιτικού Γραφείου 7%.
Υπέρ Μητροπολιτικού Μεγάρου2%
επί των ακαθαρίστων εσόδων.
Υπέρ (ανύπαρκτων) κατασκηνώσεων.
Τα εισπραχθέντα επί 17 χρόνια
έσοδα για το σκοπό αυτό πρέπει να
πλησιάζουν το 1.000.000 ευρώ. Αφού
κατασκηνώσεις δεν φτιάχτηκαν, και
συνεπώς δεν λειτουργούν προς τι να
γίνονται οι κρατήσεις και που βρίσκονται τα χρήματα αυτά;
Υπέρ λογίας, φιλαδελφίας και αλληλεγγύης το 10% στους ναούς επί
των ακαθαρίστων εσόδων και το 22%
στο προσκύνημα της αγ. Παρασκευής
Τεμπών.
Υπέρ της πνευματικής δράσης. Για
ποια πνευματική δράση μιλάνε; Μήπως
για τις εκδρομές ανά την Ελλάδα και
το εξωτερικό;
Υπέρ των συσσιτίων. Το «μεγάλο
επίτευγμα» και το μοναδικό της μητρόπολης, για το οποίο καυχάται και
το προβάλλει ευκαίρως – ακαίρως
σε κάθε επίσημο επισκέπτη, είναι τα
συσσίτια «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ», της οποίας
μητρόπολης η μετοχή περιορίζεται
στην παροχή του χώρου λειτουργίας
των συσσιτίων και μόνον.
Την όλη λειτουργία τους την έχουν
αναλάβει υποχρεωτικά οι ενορίες της
πόλης (ανά μία εβδομάδα) και οι κωμοπόλεις με τα χωριά (για 3-4 φορές το
χρόνο), καλύπτοντας όλες τις ανάγκες
σε τρόφιμα και προσωπικό. Πέραν
αυτής της υποχρεωτικής συμμετοχής,
οι ναοί αναγκάζονται κάθε τρίμηνο να
προσφέρουν και χρηματικό ποσό βάσει του α.13κ.α. του προϋπολογισμού
τους.
Τα συσσίτια ενισχύονται και από τις
τακτικές δισκοφορίες στους ναούς
καθώς και από τις όχι ευκαταφρόνητες
εισφορές πολιτών.
Λέγεται (δεν είμαστε σίγουροι) ότι
επιχορηγούνται από ειδικό πρόγραμμα της Ευρ. Ένωσης (Ε.Ε.), από το
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Προς τους λεγόμενους
«Αγωνιζόμενους»
της Λάρισας
Από έναν «μετανοήσαντα»
συνέχεια από την 1η σελίδα

πρόγραμμα «παροχής ανθρωπιστικής
βοήθειας» του Υπουργείου Εξωτερικών και από χορηγήσεις μέσω των
κρατικών λαχείων.
Εάν οι πληροφορίες αυτές ισχύουν
– μιλάμε για πολλά χρήματα μόνο για
το σκοπό αυτό – τότε γιατί αφαιμάζουν στην κυριολεξία τα συμβούλια
των ναών που κινδυνεύουν να πάθουν
νευρικό κλονισμό;
Έσοδα της Μητρόπολης
από άλλες πηγές
Από τα προσκυνήματα των: αγίου
Ραφαήλ, αγ. Βησσαρίωνος, αγ. Ελευθερίου…
Από το προσκύνημα της αγ. Παρασκευής. Το 2005 – τελευταία δημοσίευση – είχε ετήσια έσοδα 337.000
ευρώ. Αν αυτά τα υπολογίσουμε για
17 χρόνια πόσα μαζεύονται; Επίσης
τα τιμαλφή αυτών των χρόνων που
βρίσκονται και ποια η αξία τους;
Τα ενοίκια των κληροδοτημάτων
τόσων ετών πού είναι κατατεθημένα;
Το κληροδότημα «ΚΡΙΚΚΗ» – όπως
είχαμε γράψει τον Μάρτιο του 2010
στο φύλλο 155 της εφημερίδας “ΑΓΩΝΑΣ” – σας έδωσε εισπράξεις περίπου
1.200.000 ευρώ.
Τα έσοδα 20 δισκοφοριών το χρόνο

Οι 100 στολές του Ιγνατίου με τα
σχετικά αξεσουάρ (σταυρούς, εγκόλπια, μίτρες, πατερίτσες κ.α.) σε ένα
μέτριο υπολογισμό εφημερίδα των
Αθηνών το 2008 ανήλθαν σε 600.000
με 1.000.000 ευρώ. Τώρα μπορείτε να
υπολογίσετε πόσο θα στοιχίζουν οι 200
που είχε μέχρι το 2012!
Γι’ αυτό ρωτάμε και θα ρωτάμε από
ποια χρήματα πληρώθηκαν.
Σας δώσαμε μια μικρή εικόνα της
κατάστασης.
Συγκρίνοντας:
1) Τα έργα και τις ημέρες του
Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄ – που
αναφερόμαστε στη σελ. 4 – με τους
δημοκράτες διαδόχους του Σεραφείμ,
Χριστόδουλο και Ιερώνυμου Β΄ – που
δεν έχουν βάλει ούτε λιθαράκι, αλλά
οδήγησαν οικονομικά την εκκλησία
σε… πτώχευση (!) μη μπορώντας να
πληρώσει ούτε τους… μισθούς.
2) Τον μακαριστό Θεολόγο, – που παρουσίασε απίστευτο έργο σε μια εξαετία –, με τους διαδόχους του Σεραφείμ,
Δημήτριο και Ιγνάτιο – διακριθέντες
μόνο για την εισπρακτική τους ικανότητα και μόνιμα παραπονούμενους ότι
διανύουν εποχή ισχνών αγελάδων – και
3) Τον Καρδίτσας κυρό Κωνσταντίνο

στους ναούς για διάφορους σκοπούς.
Τα χρήματα από ενοίκια αγροτεμαχίων των ι. ναών των χωριών. Τι
ποσοστά παίρνει η μητρόπολη και πώς
τα εισπράττει.
Υπάρχει πληθώρα ερωτημάτων που
αφορούν τα οικονομικά και πρέπει
να απαντηθούν, γι’ αυτό λέμε και
γράφουμε. Δεν μπορεί να κυνηγάνε
τον περιπτερά για μια απόδειξη μιας
εφημερίδας ή ενός πακέτου τσιγάρων
και να κλείνουν τα μάτια αλλού.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΝΟ
ΡΩΤΑΜΕ: ΟΙ 200 ΣΤΟΛΕΣ
ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ;
Τα χρήματα που εισέπραξε από
μισθούς ο δεσπότης Λάρισας Ιγνάτιος
στα 17 χρόνια είναι περίπου 430.000
ευρώ.

[ που διακρίθηκε για το τεράστιο κοινωνικό έργο (οικοτροφείο αρρένων,
θηλέων, γηροκομείο, κατασκηνώσεις,
ορφανοτροφείο κ.α.) και για το ιεραποστολικό παγκόσμιας εμβέλειας, έργο
του (με παραρτήματα και γραφεία σε
πολλές πόλεις της Ελλάδας), αλλά και
για την τεράστια υπομονή, διότι αν και
διωκόμενος, συνέχισε την ιεραποστολή
στη Λειβαδιά, που και σήμερα αποτελεί
το μεγαλύτερο ιεραποστολικό κέντρο
στον ελλαδικό χώρο] με τους διαδόχους του Κλεόπα, Θεόκλητο Κουμαριανό και Κύριλλο (που για το έργο
τους βάλτε ένα μεγάλο μηδενικό),
δεν επιτρεται να σιωπούμε. Γι’ αυτό
θα φωνάζουμε και θα ξαναφωνάζουμε
δυνατά, μήπως και ακούσει κάποια
ευαίσθητη αρμόδια ψυχή που αγαπάει
αυτόν τον ιερό, τόπο τον ποτισμένο με
το αίμα των μαρτύρων αλλά και των
ηρωικών προγόνων μας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ».
Ο Δημήτριος έφυγε, αλλά εμείς συνεχίζαμε να πιστεύουμε
ότι ο Θεολόγος δεν είχε δίκαιο και κακώς επανήλθε στη
Λάρισα, δημιουργώντας διχασμό.
Σας έβλεπα να συγκεντρώνεστε και να φωνάζετε. Όταν
περνούσα πλάι σας κουνούσα το κεφάλι περιλούζοντάς
σας με διάφορα κοσμητικά επίθετα. Τον Θεολόγο,
Πασχαλίδη τον ανέβαζα και Πασχαλίδη τον κατέβαζα.
Χαιρόμουνα όταν μάθαινα ότι, ο Σεβασμιότατος Ιγνάτιος
σας πάει στα δικαστήρια και μάλιστα τα κέρδιζε κιόλας.
Σας έβλεπα πολύ γραφικούς.
Φέτος όμως, στην εορτή του πολιούχου μας Αγίου
Αχιλλίου, ανηφορίζοντας προς το ναό, σας συνάντησα
στον συνηθισμένο χώρο – πλατεία μητέρας – πάλι
με αναρτημένα πανό να τα κρατούν, από τις πρώτες
πρωινές ώρες, γέροντες όρθιοι, στηριζόμενοι στα μπαστούνια τους, μεσήλικες, νέοι και παιδιά να μοιράζουν
εφημερίδες. Απέναντί σας δε, παραταγμένα περιπολικά
της αστυνομίας, άνδρες των ΜΑΤ, αστυνομικοί και αρκετοί με πολιτικά, μάλλον άνθρωποι της ασφάλειας…
Κοντοστάθηκα παρατηρώντας όλο το σκηνικό. Προβληματίστηκα και διερωτήθηκα μέσα μου. Αυτοί οι άνθρωποι
πιστεύουν; Και αν ναι, γιατί είναι έξω από την εκκλησία;
Μουρμούρισα – κάπως δυνατά – λέγοντας:
- Δεν ντρέπονται να ξεφτελίζουν την πόλη μας με
τα καμώματά τους; Κάνουν και τους Χριστιανούς! Με
πλησίασε κάποιος γνωστός μου ερχόμενος πίσω μου,
που κι αυτός πορευόταν προς τον πανηγυρίζοντα ναό
και μου λέει: «Κώστα, τι μουρμουρίζεις;».
- Τι να μουρμουρίσω! Δεν βλέπεις; Επί 25 χρόνια μας
κάνουν ρεζίλι. Τι θέλουν τέλος πάντων, αφού ο Πασχαλίδης πέθανε;
- Κώστα, μήπως έχουν δίκαιο; Για κοίταξε τι γράφουν
τα πανό τους! Διάβασε και την εφημερίδα να δεις τι
γράφει!...
Είπαμε αρκετά μέχρι να μπούμε στο ναό.
Δεν ξέρω τι μούρθε. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε.
Από κείνη τη στιγμή μέχρι να τελειώσει η Θεία Λειτουργία, έρχονταν στο μυαλό μου, σαν σε κινηματογραφική
ταινία, σκηνές από τα γεγονότα όλων αυτών των χρόνων.
Πολλές φορές δάκρυσα αναλογιζόμενος το κακό που
είχα κάνει χωρίς να το καταλάβω.
Βγαίνοντας από την Εκκλησία – μετά την πανηγυρική
Θ. Λειτουργία – πλησίασα προς το μέρος σας, ζητώντας να πληροφορηθώ μερικά πράγματα. Επειδή όμως
γνώριζαν πολλοί την τοποθέτησή μου πάνω στα θέματα
αυτά, με κοιτούσαν με καχυποψία.
Γυρίζοντας στο σπίτι ήμουν πολύ προβληματισμένος.
Άνοιξα τη τηλεόραση να δω στα τοπικά κανάλια ειδήσεις. Με έκπληξη διαπίστωσα ότι, όλες οι σκηνές που
πάρθηκαν από την τελετή του πανηγυριού σταματούσαν
μέχρι τα κεφάλια των ανθρώπων. Έκοβαν δηλαδή τα
αναρτημένα πανό, αποφεύγοντας κάθε σχολιασμό.
Παρακάλεσα την κόρη μου να μπούμε στα διάφορα
σάϊτ. Εκεί η κατάσταση ήταν χειρότερη. Το κόψιμο των
σκηνών ήταν προκλητικό. Την επόμενη μέρα πήρα να
δω τι γράφει ο τοπικός τύπος. Σε μια μόνο εφημερίδα
είχε 14 έγχρωμες φωτογραφίες. Σε καμία όμως δε φαίνονταν τα πανό με τους εκατοντάδες συγκεντρωμένους
που βρίσκονταν εκεί από τις 7 το πρωί μέχρι στις 12 το
μεσημέρι.
Διαβάζοντας και την εφημερίδα “αγώνας” που είχα
πάρει από την συγκέντρωση, και βλέποντας το έργο που
επιτέλεσε ο Θεολόγος στα πρώτα έξι χρόνια αφενός, και
τα χρήματα που άφησε στα τρία τελευταία χρόνια – εκατομμύρια σε δραχμές και χιλιάδες τιμαλφή) αφετέρου,
είπα, ότι εδώ «κάποιον λάκκο κρύβει η φάβα».
Βγάζοντας το πακέτο με τα τσιγάρα που εκεί είχα
σημειώσει τα αναγραφόμενα στα πανό, έκπληκτος
αναφώνησα: Να που πάνε τα χρήματα! Οι 200 στολές
του Ιγνατίου κοστίζουν κάμποσα εκατομμύρια. Μήπως
γι’ αυτό, 17 χρόνια τώρα, η μητρόπολη Λάρισας δεν
παρουσίασε κανένα απολογισμό;
Γιατί άραγε τα μέσα ενημέρωσης δεν αναφέρουν ούτε
λέξη και αποφεύγουν να σκαλίσουν το θέμα; Εννοείτε,
ό,τι εννοώ; Μήπως η σιγή όλων δείχνει ενοχή;
Για μέρες δεν μπορούσα να ησυχάσω αναλογιζόμενος
το κακό που έκανα στην Εκκλησία και στον αγώνα σας,.
Κύριοι, αγωνιστήτε, κι εγώ από τώρα θα είμαι μαζί σας.
Ο κόσμος άρχισε να καταλαβαίνει, και κάποια στιγμή,
πιστεύω, θα δικαιωθήτε…
Ο Θεός και ο Πολιούχος
Άγιος Αχίλλιος να είναι μαζί σας.
Κώστας…
Λάρισα 22-5-13
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.

Β

Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 2η συνέχεια από τη 5η Ομιλία που έγινε στις 6-11-1980

έβαια ξέρω ἴσως κάποιοι ἀδελφοί νά μήν συμφωνοῦν μ’ αὐτό
πού λέω· ἀλλά σᾶς λέω ὅτι ὄχι
αὐτό πού εἶναι γιά νά συμφωνοῦμε ἤ
νά μήν συμφωνοῦμε, ἀλλά αὐτό πού
εἶναι ἡ ἀλήθεια. Αὐτό ἐγώ σᾶς λέω. Ἐξ
ἄλλου, σ’ αὐτό τό τραπέζι δέν κάθομαι
παρά γιά νά σᾶς πῶ τήν ἀλήθεια· γιατί
ἄν ἔπρεπε νά σᾶς πῶ πράγματα τά
ὁποῖα νά μήν εἶναι ἀλήθεια, θά ’τανε
περιττός ὁ κόπος νά κατέρχομαι7 καί
νά σᾶς λέω ὅ,τι σᾶς λέω. Ὄχι· μόνο τήν
ἀλήθεια! ὅπως οἱ αἰῶνες τήν ἔζησαν,
ἑρμηνεύοντας τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.
Λοιπόν. Προσευχόμαστε «ἐλθέτω ἡ
βασιλεία σου», καί οἱ Χριστιανοί συμβασιλεύουν μέ τόν Χριστό καί γίνονται
«ἱερεῖς», πού προσφέρουν τήν λατρεία
τους στόν Ἅγιο Τριαδικό Θεό.
Ἀλλά θά ρωτήσουμε: «Ἀπό ποῦ
αὐτά τά ἀξιώματα; Πόθεν; Ἀπό ποῦ τά
παίρνουμε ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί αὐτά τά
ἀξιώματα;». Καί ἐπειδή πρόκειται γιά
ἀξιώματα ἀλήθεια, ἐφιστῶ ἰδιαιτέρως
τήν προσοχή σας.
Κατ’ ἀρχάς πηγή τῶν ἀξιωμάτων
εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός.
Ἐρχόμενος ὁ Κύριος στόν κόσμο ὡς
ἄνθρωπος, χρίσθηκε ἀπό τό Πατέρα.
Χρίσθηκε ὡς ἄνθρωπος· διότι ὁ Θεός
Λόγος δέν χρίεται ἀπό τόν Πατέρα, ἐφ’
ὅσον εἶναι ἰσότιμος μέ τόν Πατέρα. Ἐδῶ
ὁμιλοῦμε γιά τήν ἀνθρώπινη φύση,
δηλαδή γιά τόν Ἰησοῦ Χριστό. Ὅταν
λέμε Ἰησοῦ Χριστό, ἐννοοῦμε πάντα
τήν ἀνθρώπινη φύση. Χρίσθηκε λοιπόν
ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Υἱός καί Λόγος
τοῦ Θεοῦ, γενόμενος ἄνθρωπος, ἀπό
τόν Πατέρα χρίσθηκε, μέ ἕνα τρισσόν
ἀξίωμα: τοῦ Προφήτου, τοῦ Ἀρχιερέως
καί τοῦ Βασιλέως.
Τό τρισσόν αὐτό ἀξίωμα τοῦ Κυρίου
μας μαρτυρεῖται τόσο ἀπό τήν Παλαιά
Διαθήκη, ὅσο καί κυρίως ἀπό τήν Καινή
Διαθήκη. Δέν θά ἀνατρέξω παρά μόνο
σέ μία περικοπή, πού ἀναπτύσσουμε
τώρα, γιά νά ἀντιληφθοῦμε ὅτι πράγματι μαρτυρεῖται τό τρισσόν αὐτό
ἀξίωμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Εἴχαμε ἀναλύσει τήν περασμένη
φορά ὅτι διά τοῦ τριπλοῦ ἐπιθετικοῦ
προσδιορισμοῦ «ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ
πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων
τῶν βασιλέων τῆς γῆς», πού σᾶς
διάβασα καί προηγουμένως, ἀλλά
ἀναλύσαμε τήν περασμένη φορά, «ὁ
μάρτυς ὁ πιστός» ἀποδίδεται τό προφητικό ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ, διότι ἦλθε

νά μαρτυρήσει τήν ἀλήθεια καί νά πεῖ
ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια, δηλαδή ἦρθε
νά μιλήσει. Προφήτης δέν εἶναι αὐτός
πού λέει τό μέλλον μόνο. Εἶναι ἐντελῶς
στενή ἡ ἔννοια τοῦ προφήτου πού
λέει τό μέλλον. Μέ τήν εὐρεῖα ἔννοια
προφήτης εἶναι αὐτός πού ὁμιλεῖ γιά
τόν Θεό. Αὐτός λέγεται προφήτης. Ἄν
θέλετε, ἡ λέξη προφήτης βρίσκεται
καί στήν ἑλληνική φιλολογία, τήν προχριστιανική, καί στόν Ὅμηρο ἡ λέξη
προφήτης· καί πάντα δέν εἶναι ἐκεῖνος
ὁ ὁποῖος προλέγει τό μέλλον, ἀλλά
αὐτός ὁ ὁποῖος ὁμιλεῖ. Καί φυσικά, πολλές φορές, μπορεῖ νά πεῖ κάτι καί γιά
τό μέλλον –εἶναι τοῦ πρόφημι, πού θά
πεῖ προλέγω– ἀλλά δέν εἶναι πάντοτε ἡ
προφητεία ἤ τό νά προείπω κάτι, ἀλλά
καί ἁπλῶς νά εἴπω. Τό μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἔργου τῶν Προφητῶν δέν εἶναι
τό μέλλον· εἶναι τό παρόν. Σᾶς τό εἶχα
πεῖ στήν εἰσαγωγή τῶν θεμάτων πού
ἔχουμε φέτος. Λοιπόν· ὁ Χριστός εἶναι
«ὁ μάρτυς ὁ πιστός» –τό προφητικό Του
ἀξίωμα– ἦλθε νά μαρτυρήσει γιά τήν
ἀλήθεια· καί μάλιστα εἶναι ὁ κατ’ ἐξοχήν Διδάσκαλος οὐρανίων πραγμάτων.
Δεύτερον· «ὁ πρωτότοκος τῶν
νεκρῶν». Μέ αὐτόν τόν χαρακτηρισμό
ἀποδίδεται τό ἀρχιερατικό ἀξίωμα τοῦ
Κυρίου μας, πού ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶναι
ὁ Θύτης καί τό Θῦμα· εἶναι «ὁ προσφέρων», ὅπως λέμε στήν θεία Λειτουργία8
πολύ χαρακτηριστικά, «ὁ προσφέρων
καί προσφερόμενος», Αὐτός πού προσφέρει καί Αὐτός πού προσφέρεται.
Εἶναι βεβαίως ἀκατανόητο πῶς εἶναι
ὁ Θύτης καί τό Θῦμα! Ἀλλά αὐτό εἶναι
κατανοητό μόνο στήν θεανθρώπινη
φύση τοῦ Χριστοῦ.
Καί τρίτον· «ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων
τῆς γῆς», πού ἀποδίδεται, μέ τόν χαρακτηρισμό αὐτό, τό βασιλικό Του ἀξίωμα, ὅτι εἶναι ὁ Βασιλεύς τῶν βασιλέων.
Τά τρία αὐτά ἀξιώματα τοῦ Χριστοῦ,
ἀγαπητοί, ἀπεργάζονται τήν σωτηρία
μας. Μέ τά τρία αὐτά, τό προφητικό,
τό ἀρχιερατικό καί τό βασιλικό, ἐπιτυγχάνουμε τήν σωτηρία μας. Μέ τό
πρῶτο, τό προφητικό, ἀποκαλύπτεται
ὁ ἀληθινός Θεός. Μέ τό δεύτερο προσάγεται ἡ ἀνθρωπότητα στόν Θεό.
Προσάγεται, ἀναφέρεται. Ὅταν, ἐπί παραδείγματι, παίρνουμε τό ἅγιο Ποτήριο
καί τό ἅγιο Δισκάριο, κατά τήν εὐχή
τῆς ἁγίας Ἀναφορᾶς, ἀναφέρουμε τά
δῶρα πρός τόν Θεό. Ἀναφέρω θά πεῖ
σηκώνω καί τά πηγαίνω πρός τόν Θεό,

Η εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική»
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας

Η ΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ
ΣΙΝΑ [ΑΡΑΒΙΑΣ]: Το δεύτερο σπουδαιότερο
γεγονός της Ισραηλιτικής ιστορίας και της αποκάλυψης του Θεού στον Ισραήλ είναι η κλήση
του Μωϋσέως από το Θεό, η οποία συνέβει επί
Φαραώ Ραμσή του Β’, διαδόχου του Αμενόφιδος
του Δ’ [1298-1225 π.Χ.], ότε ο μικρός Ισραηλιτικός
λαός ήτο δούλος στους Αιγυπτίους, στην Αίγυπτο. Κύριο χαρακτηριστικό και βασικό στοιχείο
της αποκάλυψης του Θεού στο Μωϋσή είναι η
φανέρωση στο Μωϋσή, από το Θεό, του ονόματός του. Στην ερώτηση προς το Θεό ποίον είναι
το όνομά σου «τί όνομα αυτώ;», ο Θεός απαντά,
«εγώ ειμί ο ΩΝ», Εβραϊκά «εχγιέ ασέρ εχγιέ» (=
είμαι αυτός που είμαι, ο υπάρχων). Το όνομα αυτό
του Θεού αποδίδεται αργότερα στη λατρεία με
το ιερό τετραγράμματο ΓΙΑΧΒΕ, το οποίο δεν
γνωρίζουμε το έτυμον (= από πού προέρχεται,
τη ρίζα του).

τά προσφέρω –σταυροειδῶς– «Τὰ σὰ
ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν»9 . Ἀλλά
ἐδῶ ἔχουμε τήν ἀναφορά ὁλόκληρης
τῆς ἀνθρωπότητος. Τήν ἀναφορά αὐτή
τήν ἔκανε ὁ Χριστός πάνω στόν σταυρό· ἔκανε τήν ἀναφορά ἀρχιερατικῶς,
δηλαδή ἱερατικῶς, πάνω στόν σταυρό·
ἱεράτευσε ὁ Χριστός τήν ἀνθρώπινη
φύση στόν Πατέρα· ἀκριβέστερα, στόν
Πατέρα, στόν Λόγο καί στό Πνεῦμα τό
Ἅγιο. Καί μέ τό τρίτο ἔχουμε ὅτι ἡ κτίση
γίνεται ἀληθινή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί
κυριαρχία τοῦ Θεοῦ.
Ἀλλά μέ τό Βάπτισμα καί τό Χρῖσμα,
πού κάθε πιστός παίρνει, ἐνσωματώνεται στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τήν
Ἐκκλησία· καί μέ τόν τρόπο αὐτό ὁ
κάθε πιστός προσοικειοῦται, σέ κάποιο
βαθμό, καί τῶν τριῶν ἀξιωμάτων τοῦ
Χριστοῦ. Ὁ Χριστός Προφήτης; καί ὁ
πιστός γίνεται προφήτης. Ὁ Χριστός
Ἀρχιερέας; καί ὁ πιστός γίνεται ὥς ἕνα
μέτρο ἱερέας. Ὁ Χριστός Βασιλέας; καί ὁ
πιστός ὥς ἕνα μέτρο γίνεται βασιλέας.
Ὥστε λοιπόν σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος παίρνει τά ἀξιώματα αὐτά ἀπό τόν
Χριστό, ὁ ὁποῖος Χριστός τά πῆρε ἀπό
τόν Πατέρα· χρίσθηκε ὁ Χριστός μέ τό
τρισσόν αὐτό ἀξίωμα. Ἀλλά ἀκριβῶς
παίρνοντας ἐμεῖς ἀπό τόν Χριστό τά
τρία αὐτά τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι μποροῦμε
νά βλέπουμε αὐτό πού λέει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης στήν Ἀποκάλυψη μετά
ἀπό τό τρισσόν ἀξίωμα τοῦ Χριστοῦ,
ὅτι «ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς
τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ10» .

Πότε «ἐποίησεν ἡμᾶς», πότε μᾶς
ἔκανε ἐμᾶς, «βασιλείαν» καί «ἱερεῖς
τῷ Θεῷ»; Ἀφοῦ ὁ Χριστός στάθηκε «ὁ
μάρτυς ὁ πιστός», στάθηκε «ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν», στάθηκε «ὁ ἄρχων
τῶν βασιλέων».
Ἡ θέση αὐτή ὑπάρχει ἤδη στήν
Παλαιά Διαθήκη. Ὁ ἴδιος ὁ Θεός λέει
διά τοῦ Μωϋσέως τά ἑξῆς: «Ὑμεῖς
ἔσεσθέ μοι βασίλειον ἱεράτευμα καὶ
ἔθνος ἅγιον. ταῦτα τὰ ῥήματα ἐρεῖς
τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ.11» –τί ὡραῖο! Αὐτά
τά λόγια νά πεῖς, λέει στόν Μωϋσέα,
στούς Ἰσραηλίτες• ὅτι ἐσεῖς θά μοῦ γίνετε βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιο.
Μπορεῖτε νά συλλάβετε, ἀγαπητοί
μου, τί θά πεῖ «βασίλειον ἱεράτευμα
καὶ ἔθνος ἅγιον»;...
Καί διά τοῦ προφήτου Ἡσαΐου λέει:
«Ὑμεῖς δὲ ἱερεῖς Κυρίου κληθήσεσθε»,
ἐσεῖς θά κληθεῖτε ἱερεῖς τοῦ Κυρίου,
«λειτουργοὶ Θεοῦ· ἰσχὺν ἐθνῶν κατέδεσθε καὶ ἐν τῷ πλούτῳ αὐτῶν θαυμασθήσεσθε12.» . Τό πρῶτο λέει «θά γίνετε
ἱερεῖς τοῦ Θεοῦ»· τό δεύτερο ὅτι «ἐσεῖς
θά ἀποκτήσετε –«κατέδεσθε»· θά φᾶτε
κατά λέξη– τόν πλοῦτο τῶν ἐθνῶν, καί
διά τοῦ πλούτου αὐτῶν θά θαυμασθεῖτε». Δηλαδή σημαίνει... ὄχι ὅπως
ἑρμηνεύουν οἱ Ἑβραῖοι νά γίνουμε
πλουτοκράτορες καί κοσμοκράτορες...
–ὤ, οἱ εὐλογημένοι ἄνθρωποι... ὤ, οἱ
ταλαίπωροι... πόσο ἔχουν παρανοήσει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ!– ἀλλά μέ τήν
ἔννοια ὅτι θά γίνετε σεῖς βασιλεῖς.
Ἀλλά ἡ ὀρθή ἔννοια τοῦ «ἱερέως» καί
τοῦ «βασιλέως» θά μᾶς δοθεῖ μόνο ἐν

7. Ἐννοεῖ ἀπό τήν Ἱερά Μονή Κομνηνείου στή Λάρισα.
8 . Βλ. Εὐχή τοῦ Χερουβικοῦ ὕμνου.
9. Λειτουργική προσφώνηση, πρίν ἀπό τόν καθαγιασμό τῶν τιμίων Δώρων.
.10 Ἀποκ. 1, 6.
11. Ἔξοδ. 19, 6.
12. Ἡσ. 61, 6.

ΙΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ

Την Κυριακή 26 Μαΐου 2013, στην Ιερά Κομνήνειο Μονή Αγίου Δημητρίου και Κοιμήσεως της
Θεοτόκου Στομίου, τελέσθηκε το
επταετές μνημόσυνο του μακαριστού γέροντος π. Αθανασίου
Μυτιληναίου καθοδηγουμένου της
Ιεράς Μονής, ακάματου εργάτου
του Ευαγγελίου του Κυρίου μας
Ιησού Χριστού.
Αθρόα υπήρξε η προσέλευση
του κόσμου απ’ όλη την Ελλάδα,
που ήρθαν να προσκυνήσουν τον
τάφο του και να αναπέμψουν λόγους ευγνωμοσύνης προς τον Ύψιστο δεόμενοι παράλληλα για την
αιωνία ανάπαυσή του.
Η συγκίνηση των παρευρεθέντων ήταν έκδηλη
ενθυμούμενοι την αγαπημένη οσιακή μορφή του,

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
Ο άνθρωπος επικαλούμενος το όνομα του
Θεού, δεν επικαλείται τούτο μαγικά, δηλαδή
δεν συνδέεται με το Θεό δια μαγείας, αλλά δια
επικλήσεως προσωπικής συνάντησης. Δια της
επικλήσεως του ονόματος του Θεού δηλώνεται,
ότι το όνομα του Θεού είναι συνδεδεμένο με την
ιστορία και τη συγκεκριμένη φανέρωση του Θεού
σ’ αυτήν. Ο Θεός διακρίνεται τώρα, φανερούμενος στην ιστορία, τοπικά και χρονικά, εκεί όπου ο
ίδιος κρίνει σκόπιμο, και παρουσιάζεται. Ο Θεός
δεν έχει ωρισμένο τόπο και κατοικία, είναι εκτός
τόπου, αλλά εκεί όπου τον καλείς έρχεται.
Σε όλα τα γεγονότα της ιεράς ιστορίας του
Ισραηλιτικού λαού, [Έξοδος, Διάβαση, 40ετή
πορεία την έρημο, κλπ.], ο Ισραήλ έχει πίστη, ότι
αυτά προέρχονται από το Θεό και τα θεωρεί ως
Θεία επέμβαση, ως εκδήλωση της προστασίας
του Θεού στη ζωή του, και όχι ως κατορθώματα
δικά του. Η ιερά ιστορία άρχεται με την Έξοδο,

Χριστῷ Ἰησοῦ. Ἐάν δέν ἔχω τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ, τότε, ἔ βέβαια τότε,
μελετῶντας τήν Παλαιά Διαθήκη χωρίς
τό φῶς τῆς Καινῆς, τότε ὡραιότατα
μπορῶ νά μετατρέψω κατά σωβινιστικό, ἐθνικιστικό τρόπο, φυλετικό τρόπο
τήν Ἁγία Γραφή, καί νά πῶ: «Νά! Γιά
μένα λέει ἡ Γραφή, γιά μένα πού εἶμαι
Ἑβραῖος, νά γίνω κοσμοκράτωρ καί
πλουτοκράτης.»!... Φοβερά πράγματα... φοβερή παρανόηση τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ! Βάσει αὐτῶν κινοῦνται,
ἀγαπητοί μου, οἱ Ἑβραῖοι. Εἶναι ἀξιολύπητοι. Εἶναι ἀξιολύπητοι... πραγματικά!
Δέν θά γίνουν ποτέ κοσμοκράτορες
μέ τήν ἔννοια ὅτι θά χαροῦν. Μόλις
γίνουν –θά γίνουν... θά γίνουν!... γιατί
αὐτοί θά φέρουν τόν Ἀντίχριστο– μόλις
γίνουν, θά ἀναλωθοῦν, καί συνεπῶς
δέν θά χαροῦν τίποτα! Ματαιοπονοῦν,
πραγματικά. Εἶναι ἐκεῖνο πού λέει ὁ
2ος Ψαλμός, «ἐκγελάσεται αὐτούς» ὁ
Κύριος, θά γελάσει μαζί τους. Δηλαδή
εἶναι μιά ἀνθρωποπαθής ἔκφραση,
πού ὁ Θεός θά τούς πεῖ: «Ταλαίπωροι
καί φτωχοί ἄνθρωποι... Τόσος κόπος,
τόσοι ἀγῶνες... Αἰῶνες ὁλόκληρους
ἀγωνίζεσθε νά γίνετε κοσμοκράτορες.
Τί βγάλατε; Ἦλθε τό τέλος. Τί βγάλατε;». Ὄχι λοιπόν μ’ αὐτή τήν ἔννοια.
Ἀλλά ἄς προχωρήσουμε.
(συνεχίζεται)

τις χιλιάδες ομιλίες των κηρυγμάτων του, την αναστήλωση του ερειπωμένου μοναστηριού και την
μετατροπή του σε ορθόδοξο φάρο
της Εκκλησίας.
Προ του τέλους της Θείας Λειτουργίας τελέσθηκε το μνημόσυνο
από τους πατέρες της μονής και
άλλους ιερείς. Ακολούθησε ομιλία
του γέροντα π. Πολυκάρπου, αναφερθείσα στο πρόσωπο, στη ζωή
και στο πνευματικό και πατερικό
βάθος του γέροντα π. Αθανασίου.
Τέλος, αφού προσφέρθηκαν κόλλυβα, καφές και,
για ευλογία, βιβλίο με ομιλίες του π. Αθανασίου “ΟΙ
ΜΑΚΑΡΙΣΜΟΙ”.
Αποχώρησαν προσκυνώντας τον τάφο και εξαιτώντας την ευλογία του.

29ον

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

την θαυμαστή Διάβαση της Ερυθράς θαλάσσης,
την νομοθεσία στο Σινά και τη θαυμαστή πορεία
στην έρημο.
Στο Σινά ανανεώνεται η Διαθήκη (= Συμφωνία)
του Θεού προς τους πατέρες του Ισραήλ και
διευρύνεται (= διαδίδεται) προς όλον τον Ισραήλ,
«... και νυν εάν ακοή ηκούσατε της εμής φωνής
και φυλάξητε την διαθήκην μου, έσεσθέ μοι λαός
περιούσιος από πάντων των εθνών, εμή γαρ εστι
πάσα η γη ... », [Εξοδ. 19,1 - 6]. Εκεί στο Σινά ο
Θεός εκλέγει τον Ισραήλ ως βασίλειον ιερό από
το οποίον θα έλθει η σωτηρία του κόσμου. Η Παλ.
Διαθήκη είναι η ιστορία του Θεού.
Ο Ισραήλ στην έρημο και μετά την εγκαθίδρυση του στη Παλαιστίνη, πολλές φορές επαναστατεί, εκτρέπεται και ανθίσταται στο θέλημα του
Θεού, γιατί νομίζει, ότι οι γειτονικοί λαοί περνούν
καλλίτερα απ’ αυτόν. Κυρίως παραβιάζει ο Ισραήλ
την πρώτη εντολή του Δεκάλογου και λατρεύει

τα είδωλα [Κριτ. 10,13], δηλαδή προσαρμόζεται
προς το ειδωλολατρικό περιβάλλον. Όμως παρά
τις εκτροπές του αυτές, ουδέποτε διέκοψε τις
σχέσεις του με το Θεό, αλλά είχε και τη δύναμη
να επιστρέψει στο Θεό και να επικαλείται το
όνομά του. Πολλάκις επιστρέφει στο Θεό με
ομαδικές Ματάνοιες, οπότε ο Θεός αναγνωρίζεται ως η ύψιστη αρχή και εξουσία του Ισραήλ.
Η εγκαθίδρυση της κοσμικής βασιλείας στον
Ισραήλ θεωρείται ως το όργανο της κυριαρχίας
του Θεού στο λαό και κορυφώνεται στον Δαυίδ,
ο οποίος διοικεί μεν πολιτικώς το λαό, αλλά επί
τη βάσει των εντολών του Θεού. Όμως δεν θα
βραδύνει η βασιλεία να εκκοσμισκεφθεί πλήρως
(= να ξεπέσει σε κοσμικότητες), με αποτέλεσμα
να χάσει τον χαρισματικό του χαρακτήρα, διότι
τη θέση των χαρισματούχων πλέον βασιλέων την
καταλαμβάνουν οι εξ’ αίματος κληρονόμοι τους.
[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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8 - 10 μαρτιου 2013. εισαγωγικη ομιλια σε εκδηλωση
μας κληρονομιάς, της Ελληνικής Γλώσσας, θεμελιακού
στοιχείου της εθνικής μας οντότητας. Η γλώσσα μας
είναι εθνική υπόθεση που αφορά όλους μας, ιδιαίτερα μάλιστα μετά τα πλήγματα που αυτή δέχθηκε τις τελευταίες
δεκαετίες με αποτέλεσμα την πανθομολογουμένη λεξιπενίακαι αδυναμία εκφράσεως της νέας γενιάς.   Σήμερα η
διαφύλαξη αυτή είναι περισσότερο επιτακτική, λόγω της
βαθειάς και πολύπλευρης κρίσης: πολιτικής, κοινωνικής
και ιδιαίτερα οικονομικής. Κρίσης οφειλομένης όχι
μόνο σε κακοδιαχείριση της χώρας, αλλά και στο σοβαρό έλλειμμα Ανθρωπιστικής Παιδείας με όλα τα παρεπόμενα απαξίωσης θεσμών, ιδανικών και εθνικών παραδόσεων επί των οποίων στηρίχθηκε η συνέχεια, η επιβίωση  καιη μεγαλουργία του Ελληνικού Έθνους. Μιάς
Παιδείας αναγκαίας σήμερα ιδιαίτερα για την Νεολαία μας
για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, της εγκληματικότητας,   των ναρκωτικών, της ανεργίας, της καταθλίψεως
και της απογνώσεως με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Αλλά
μέ μία Νεολαία χωρίς όραμα, χωρίς ελπίδα, βυθισμένη
στην απογοήτευση και μεταναστεύουσακατά κύματα στο
εξωτερικό, το μέλλον του τόπου μας διαγράφεται ζοφερό.
Κυρίαρχη, όμως, έκφανση της Ανθρωπιστικής Παιδείας
είναι η Κλασσική Παιδεία, βασικό στοιχείο του Ελληνικού
Πολιτισμού, τον οποίον η Ελληνική γλώσσα – γραπτή και
προφορική – διαφύλαξε, προήγαγε και κατέστησε γνωστό
σε ολόκληρο τον κόσμο από την Αρχαιότητα μέχρι σήμερα .
Πράγματι, η γλώσσα μας με τα τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά της, την διαχρονικότητά της, τον πλούτο του
λεξιλογίου της, την τελειότητα της  Γραμματικής της δομής και την ποικιλία των εκφάνσεών της, καλλιεργούμενη
εδώ και 3.500 χρόνια από τον ίδιο λαό, στον ίδιο τόποσυνεχώς και αδιασπάστως, αποτελεί φαινόμενο συνέχειας
και ακτινοβολίας. Η Ελληνική, έχει θέσει ανεξίτηλα την
σφραγίδα της σε όλες, εν γένει, τις δυτικοευρωπαϊκές
γλώσσες, οι οποίες κατά τον διακεκριμένο αποψινό
ομιλητή μας, τον καθηγητή γλωσσολογίας και ελληνιστή
Φραντζίσκο Ροντρίγκεζ Αντράντος, θεωρούνται κ ρ υ φ ο
ε λ λ η ν ι κ έ ς. Π.χ. η γαλλική γλώσσα σύμφωνα με μελέτη
του γαλλικού Υπουργείου Παιδείας περιλαμβάνει λέξεις
με ελληνικές ρίζες σε ποσοστό περίπου 60%. Το 80% των
λέξεων της πορτογαλικής γλώσσας, έχει ελληνικές ρίζες,
όπως μου εγνώρισε η καθηγήτρια Alcina Dos Martires
Lopes, συντάκτης του πρόσφατα εκδοθέντος Αρχαιοελληνο-πορτογαλλικού λεξικού. Η αγγλική γλώσσα,  σύμφωνα
με το ογκώδες Λεξικό του κ. Αρ. Κωνσταντινίδη, έχει πάνω
από 155.000 λέξεις με ρίζες ελληνικές. Η σημερινήγερμανική γλώσσα διαμορφώθηκε από τον Μαρτίνο Λούθηρο το
1534 με πρότυπο τους κανόνες γραμματικής και συντακτικού της ελληνικής γλώσσας.
Ωστόσο, το 1976 ξεκίνησε μία φθίνουσα πορεία της
γλώσσας μας με την κατάργηση της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών απὸ το πρωτότυπο, συνεχίστηκε με
τὴν επιβολή τοῦμονοτονικού συστήματος γραφής το 1982,
και την δεκαετία του ΄90, με την συρρίκνωση των ωρών
διδασκαλίας των γλωσσικών μαθημάτων. Επακόλουθο
της αποκοπής της Νεοελληνικής από τις ρίζες της – τα
Αρχαία Ελληνικά – ήταν ἡ υποβάθμιση της Γραμματικής,
του Συντακτικου, τῆς Ετυμολογίας, ο κακός τονισμός  των
λέξεων, οι βαρβαρισμοὶ, οι σολοικισμοὶ και η παραμορφωτικὴ εκφορά λόγου  ποὺ ακούμε ἀκόμη καὶ απὸ παρουσιαστὲς εἰδήσεων. ΟΠαπαδιαμάντης διδάσκεται πλέον
από μετάφραση. Ανησυχητική είναι επίσης η αδικαιολόγητηεισδοχή στο καθημερινό μας λεξιλόγιο ξένων (κυρίως
αγγλικών) λέξεων. Από διενεργηθείσα έρευνα προέκυψε
ότι ξενόφερτες λέξεις χρησιμοποιεί το 64,8% των κατοίκων της Αττικής, το 60,9% των αναγνωστών αθλητικών
εφημερίδων, το 55,8% των ιδιωτικών υπάλληλων και το
51,4% ατόμων που παρακολουθούν καθημερινώς 4 έως
5 ώρες τηλεόραση . Χαρακτηριστική είναι εν προκειμένω
η ρήση του Γ. Σεφέρη :  «Ο Θεός μας χάρισε μια γλώσσα
ζωντανή, εύρωστη, πεισματάρα , χαριτωμένη που αντέχει,
μολονότι έχουμε εξαπολύσει όλα τα θεριά να την φάνε».
Αλλά ο μεγάλος και μαχητικὸς δημοτικιστὴς Ιωάννης Κακριδής  το 1986 ( 10 χρόνια μετά την μεταρρύθμιση του
1976) εδήλωσε: « Ἡ γλώσσα μας αργοπεθαίνει, της λείπει
το οξυγόνο (δηλαδή τα αρχαία)» και συμπλήρωσε ο Ελύτης
« και μόνο όποιοι γνωρίζουν Αρχαία Ελληνικά μπορούν να
χρησιμοποιούν σωστά τὴν Νεοελληνικὴ Δημοτική» .Ο Ελύτης είχε επίσης πει: «Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει παρά μόνο
μια γλώσσα, η ενιαία ελληνική γλώσσα , όπως εξελιχθηκε
συνέχεια από την 3η σελίδα

προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό το
νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο. Υπάρχουν νόμοι που τιμωρούν τα όποια
αδικήματα Ελλήνων και ξένων. Αυτό
που πάει να γίνει ξεφεύγει των ορίων
της Δημοκρατίας. Όσοι το σκέφτηκαν,
το οργάνωσαν, το προωθούν, δεν
αντιδρούν, το ανέχονται, αυτοί όλοι
εγκληματούν κατά της ανθρωπίνης
προσωπικότητας, που την προίκισε
ο Θεός με λογικό, αυτεξούσιο και
ελευθερία λόγου. Θα λογοδοτήσουν
στον Κύριο. «Φοβερόν το εμπεσείν
εις χείρας Θεού ζώντος»!!!
Πηγές: xrestia

από την αρχαία ,που έπρεπε να είναι το μεγάλο καμάρι
μας και το μεγάλο στήριγμα . Οι ρίζες μας βρίσκονται
εκεί, στα αρχαία, και λυπάμαι που καταργήθηκαν από
τα γυμνάσια.»
Και όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν υπήρχε συνταγματική προστασία της γλώσσας μας,   όπως σε άλλες χώρες, χωρίς μάλιστα αυτές να έχουν τέτοια γλωσσική κληρονομιά. Π.χ. Γαλλία ,   Ρωσία, Γερμανία, Ισπανία, Ιαπωνία,
Κορέα, Κίνα , Αίγυπτος κλπ. Προ 25ετιας περίπου ανετέθη
σε  επιτροπές από ειδικούς στην Ιαπωνία και στην Κορέα να εισηγηθούν το ενδεχόμενο εκσυγχρονισμού της
παραδοσιακής τους γραφής. Το πόρισμα στο οποίο κατέληξαν σύντομα άρχιζε ως εξής : «Κάτω τα χέρια από την
ιστορική μας γραφή, αναγνωρίζουμε τις δυσχέρειες που
έχουν οι νέοι στην εκμάθηση των ιδεογραμμάτων αλλά  η
προσπάθεια που καταβάλλουν αποτελεί πνευματική άσκηση, η οποία οξύνει το νου .Με αυτή τη γραφή επιβιώσαμε
. Με αυτή την γραφή επιτύχαμε το οικονομικό θαύμα
της άπω ανατολής». Η Ισπανία, προ 20ετίας περίπου,
εσείετο επί δύο
χρόνια από λαϊκές αντιδράσεις
προκειμένου να
περιληφθεί   στο
πληκτρολόγιο των
Η/Υ που της είχαν προμηθεύσει
πολυεθνικές εταιρείες ένα και μόνο σύμβολο. Και το
επέτυχαν ! Στην Ρωσία επιβάλλονται μεγάλα χρηματικά
πρόστιμα σε περίπτωση αλλαγής, ακόμη και ενός γράμματος του Κυριλλικού αλφαβήτου.
Ἡ κακοποίηση τῆς Ἑλληνικῆς είχε φθάσει στὰ πρόθυρα καθιερώσεως τῆς φωνητικής ορθογραφίας, αφού
Φιλόλογοι, Καθηγητὲς Πανεπιστημίων, εισηγούντο πρὸς
τὸ Παιδαγωγικὸ Ινστιτούτο την κατάργηση τῶν διπλῶν
συμφώνων ως και τοῦ ω καὶ τῶν ει, η, υ, οι. Σέ Τμῆμα
μάλιστα τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ἐδιδάσκετο ὁ τρόπος
μεταβάσεως ἀπὸ τὴν φωνητικὴὀρθογραφία στὴν λατινοποίηση τῆς ἑλληνικῆς γραφῆς. Σὲ αὐτὸν τὸν ὀλισθηρὸ
κατήφορο εὑρίσκετο ἡ γλῶσσα μας στὰ τέλη τῆς δεκαετίας
τοῦ ’90. Ἀκολούθησε τον Ιανουάριο του 2001   ἡἔντονη ἀντίδραση μὲ τὴν διακήρυξη τῶν 40 Ἀκαδημαϊκῶν,
κατὰ τῆς λατινοποίησης τῆς ἑλληνικῆς γραφής, ἡ ὁποία
ἔτυχε ἐξαιρετικὰ μεγάλης δημοσιότητας. Στην συνέχεια η
ΕΓΚ σε πέντε μόνο χρόνια ἀπὸ τῆς ιδρύσεώς της επέτυχε,
πρὶν ἀπὸ ὅλα, την εὐαισθητοποίηση τῆς Κοινῆς Γνώμης
γιὰ τὴν ἀνάγκη ἀνάσχεσης τῆς φθίνουσας πορείας τῆς
γλώσσας μας.
Η πρώτη απόπειρα εκλατινισμού της ελληνικής γραφής
έγινε στις αρχές της Μεταπολίτευσης, όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ερώτησε τους αείμνηστους Κωνσταντίνο
Τσάτσο καιΕυάγγελο Παπανούτσο αν συμφωνούσαν με
εισηγήσεις που είχε δεχθεί για την υιοθέτηση του λατινικού
αλφαβήτου, εν όψει της επικείμενης εντάξεως της χώρας
μας στην τότε ΕΟΚ. Η αντίδραση και των δυο αυτών σοφών
ανδρών υπήρξε έντονη και ακαριαία .
Ἡ Ελληνικὴ γλώσσα αποτελεί φαινόμενο συνέχειας, αφού από τὶς 6300 λέξεις τοῦ Ὁμηρικοῦ λεξιλογίου
ἐπιβιώνουν μέχρι σήμερα 1800, ἀπὸ τὶς ὁποῖες σχετικὰ
μικρὸ μέρος ἔχει ἀλλάξει ἔννοια.   Ο επιφανής Γλωσσολόγος Γ.Χατζηδάκης απέδειξε ότι από τις 4900 περίπου
λέξεις της Καινής Διαθήκης 2280 (σχεδόν οι μισές) χρησιμοποιούνται και σήμερα, οι υπόλοιπες 2220 κατανοούνται
και μόνο 400 είναι ακατανόητες. Γιὰ τὴν διαχρονικότητα τῆς Ἑλληνικῆς ἡ ΕΓΚ ὀργάνωσε ενώπιον πολυπληθῶν
ἀκροατηρίων μεγάλες ἐκδηλώσεις.
Την πρώτη ἐκδήλωση, πού έγινε στὴν Παλαιὰ Βουλὴ στὶς 11 Ἰουνίου 2002 μὲ θέμα «Ἡ γλῶσσα τοῦ
Ὁμήρου καὶ ἡ ἐποχή μας», ἐχαιρέτησαν ἡ τότε Ἐπίτροπος
τῆς Ε.Ε. γιὰ τὶς γλώσσες καὶ θέματα Παιδείας κα Viviane
Reding και ο τότε Πρόεδρος τῆς ΕΓΚ καὶ νῦν Πρόεδρος τῆς
Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, ο οποίος, μεταξὺ
άλλων, εἶπε: «Δυστυχῶς, ἐδῶ καὶ δύο δεκαετίες, παριστάμεθα μάρτυρες μιάς προοδευτικῆς κακοποίησης τῆς γλώσσας μας μὲ τὶς κατὰ καιροὺς ἄστοχες παρεμβάσεις ποὺ
ὑποβάθμισαν τὴν γλωσσική μας Παιδεία»,συνέχισε δὲ
μὲ τὴν ἑξῆς ἐκτίμηση καὶ πρόβλεψη: «Ἡ ὑπάρχουσα

χρονικὴ ἀπόσταση ἀπὸ κάποια γεγονότα, πού σημάδεψαν
ἀρνητικὰ τὴν πορεία τῆς γλώσσας μας, ἐπιτρέπει σήμερα
πιὸ νηφάλια νὰ μελετήσουμε βαθύτερα τὶς δυσμενεῖς σὲ
αὐτὴν ἐπιπτώσεις καὶ νὰ προχωρήσουμε στὶς ἀναγκαῖεςδιορθωτικὲς παρεμβάσεις». Παρεμβάσεις πού ξεκίνησαν
μὲ τὴν ἀξιέπαινη ἀπόφαση τῆς τότε Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς
Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων και νύν ευρωβουλευτού
κας Μαριέττας Γιαννάκου γιὰ τὴν αὔξηση στὴν Β/θμια
Ἐκπαίδευση τῶν ὡρῶν διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν ἀπὸ τὸ πρωτότυπο κατὰ ἕξι ὧρες ἑβδομαδιαίως.
Η ἀπόφαση αυτή συνοδεύτηκε με την ἐπαναφορὰ
της ὑποχρεωτικῆς ἐξέτασης  στὸ μάθημα τῶν Ἀρχαίων
Ἑλληνικῶν τῶν μέσῳ ΑΣΕΠ διοριζομένων φιλολόγων,
διότι διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχαν επαρκώς κατηρτισμένοι φιλόλογοι για να διδάξουν αρχαία ελληνικά στην Μέση
Εκπαίδευση! Σε πανελλαδική έρευνα, που διενήργησε το
2006 το Υπουργείο Παιδείας με θέμα «το μάθημα των αρχαίων ελληνικών στο γυμνάσιο», μετείχαν 345 καθηγητές
Φιλόλογοι. Το 95%
αυτών ετονισε την
πολλαπλή ωφελιμότητα του μαθήματος
αυτού υπογραμμίζοντας, μεταξύ άλλων,
την συμβολή των
αρχαίων ελληνικών
στην σωστότερη χρήση της νέας ελληνικής
γλώσσας
Ἡ δεύτερη μεγάλη
ἐκδήλωση μὲ θέμα «Ἀπὸ τὴν Αττική διάλεκτο στὴ γλῶσσα
τῶν Εὐαγγελίων» ἔγινε τὸν Νοέμβριο τοῦ 2003 στὸ Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ,παρουσία τοῦ τότε ἀρχηγοῦ τῆς
Ν.Δ καὶ μετέπειτα Πρωθυπουργοῦ κ. Κώστα Καραμανλῆ,
τοῦ τότε Προέδρου τῆς Βουλῆς κ.Ἀπόστολου Κακλαμάνη,
Ὑπουργῶν, Βουλευτῶν καὶ ἄλλων προσωπικοτήτων. Τὴν
ἐκδήλωση αυτή εχαιρέτησε με μήνυμα του καὶ ὁ πρώην
Πρόεδρος τῆς Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Valery Giscard
d’ Estaing.
Ἡ τρίτη ἐκδήλωση, την οποία εχαιρέτησε ὁ Πρόεδρος
τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιαςἔγινε ἐπίσης στὸ
Μέγαρο Μουσικῆς Ἀθηνῶν στὶς 2 Δεκεμβρίου τοῦ 2005
και ἀνεφέρετο στὴνβυζαντινὴ περίοδο. Μία περίοδο
ἐπίσης ἀδιάσπαστης συνέχειας τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.
Η τετάρτη εκδήλωση έγινε στο φιλολογικό σύλλογο
«ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ» στις 8 Δεκεμβρίου του 2006 με θέμα
«Η ελληνική γλώσσα από την Άλωση μέχρι την ίδρυση
του ελληνικού κράτους». Την εκδήλωση εχαιρέτησε ο
Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος
Χριστόδουλος.
Η ΕΓΚ ὀργάνωσε δύο ἀκόμα μεγάλες ἐκδηλώσεις
στὴν Πνύκα (Πυκνα), ἐκ τῶν ὁποίων ἡ τελευταία μὲ θέμα
«Ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ Εὐρωπαϊκὸς Πολιτισμός» έγινε
παρουσία τῶν εθνικών εκπροσώπων των χωρών της Ε.Ε.
μὲ τὴν ευκαιρία της Ελληνικής Προεδρίας το 2003 .
Και ενώ από το έτος 2001 τα πλήγματα κατά της γλώσσας μας είχαν κοπάσει για κάμποσα χρόνια, τον περασμένο
Ιούνιο νέος σάλος ξέσπασε με το περιβόητο βιβλίο της
Νέας Γραμματικής της Ε’ και ΣΤ΄ Δημοτικού,   που απασχόλησε για πολλούς μήνες τον τύπο.
Στο πλαίσιο, όμως, του παρόντος χαιρετισμού δεν
μου επιτρέπεται να αναφερθώ περισσότερο στο βιβλίο
αυτό, το οποίο προδήλως απευθύνεται σε μαθητές των
οποίων η Ελληνική δεν είναι η μητρική γλώσσα. Όπως
δε απέδειξαν έγκριτοι Πανεπιστημιακοί δάσκαλοι η
γραμματική αυτή είναι ακατάλληλη από παιδαγωγικής
απόψεως, διότι προκαλεί σύγχυση όχι μόνο σε παιδιά
αλλά και σε μεγάλους.
Το προβληθέν προς υποστήριξη του βιβλίου επιχείρημα
ότι μόνον γλωσσολόγοι μπορεί να έχουν γνώμη για την
γλώσσα μας είναι έωλο και άστοχο, διότι η διαφύλαξη της
γλώσσας μας είναι υπόθεση όλων μας με διάφορο βέβαια
βαθμό ευθύνης του κάθε ενός μας. Η σωστή εκφορά
λόγου δεν  ενδιαφέρει μόνο τις θεωρητικές, αλλά και
τις θετικές επιστήμες (τις λεγόμενες «ακριβείς»), οι οποίες απαιτούν στον γραπτό λόγο σαφήνεια, ορθότητα και
ακρίβεια. Άλλωστε υπάρχουν περιπτώσεις επιστημόνων
με σημαίνουσα συμβολή σε εκτός ειδικότητος των θέματα,
ως π.χ. σε γλωσσικά του Βρετανού δικαστή William Jones,
πρωτεργάτη της «συγκριτικής γλωσσολογίας» το 1776, του

Βρετανού αρχιτέκτονα Michael Ventris, που επέτυχε την
αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β΄ κ.ά.
Η πρωτόγνωρη κρίση που διέρχεται η χώρα μας αλλά
και ολόκληρη η Οικουμένη είναι κρίση προεχόντως  πνευματικών, ηθικών και πολιτισμικών αξιών λόγω της συρρικνώσεως της Κλασσικής και Ανθρωπιστικής Παιδείας.
Η Οικονομική και η Τεχνολογική ανάπτυξη που είναι
κυρίαρχη επιδίωξη στα προγράμματα όλων των μεταπολιτευτικών κυβερνήσεων, έγινεαυτοσκοπός και όχι ένα
μέσο για την πνευματική , ηθική και πολιτισμική ανέλιξη
του πολίτου Μια κοινωνία, όμως , υλικώς ευημερούσα
αλλά με πολίτες που στερούνται ιδανικών και αρχών,
μοιραίως γίνεται ευάλωτη στις μάστιγες του σημερινού
κόσμου. Ο ανθρωπιστικός χαρακτήρας της Εκπαίδευσης είναι αναγκαίος για την ηθική εξυγίανση και την
ηθική συνοχή της σημερινής κοινωνίας αλλά και την
διαφύλαξη της Ιστορίας μας, της εθνικής μας παραδόσεως και οντότητος. Στο πλαίσιο αυτό είναι αναγκαία
η χάραξη μιας εθνικής πολιτικής για την Παιδείααπό
ένα  συνταγματικά κατοχυρωμένο Συμβούλιο προσωπικοτήτων. Μεταξύ δε των μέτρων που θα πρέπει να
θεωρηθούν ως επείγοντα είναι: α) Αναμόρφωση των
Αναλυτικών Προγραμμάτων Πρ/ βάθμιας και Δευτ/βαθμιας Εκπαίδευσης με επαναφορά των ωρών διδασκαλίας
στα γλωσσικά μαθήματα και την ιστορία, β) ενίσχυση  της
διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο,
γ) ίδρυση Κλασσικών Λυκείων, και δ) επανεξέτασηόλων
των βιβλίων ιστορίας και γλώσσας. Είναι καιρός πλέον
τα ανεπανάληπτα εγχειρίδιαγραμματικής και συντακτικού του Αχιλλέα Τζαρτζάνου, που τα τελευταία χρόνια συνεχώς ανατυπώνονται και κυκλοφορούν ακόμη και σε
καροτσάκια πλανοδίων πωλητών να επανέλθουν στην
εκπαίδευση! Αποτελεί χρέος της Πολιτείας να βοηθήσει
την νέα γενιά να γευθεί  τα κείμενα της ανεπανάληπτης
ελληνικής γραμματείας μέσω της ορθής διδασκαλίας των
αρχαίων ελληνικών απ’ το πρωτότυπο, ιδιαίτερα μάλιστα
όταν τέτοια μέτρα λαμβάνονται από ξένες χώρες. Ενδεικτικώς αναφέρω : Στην Ιταλία, όπου πρόσφατα ιδρύθηκαν
εκατοντάδες Κλασσικά Λύκεια, την περασμένη χρονιά στις
Πανιταλικές εξετάσεις στα Αρχαία Ελληνικά δόθηκε προς
μετάφραση το αρχαίο κείμενο του Αριστοτέλη που βλέπετε
στην οθόνη σας. ΣτηνΒρετανία αποφασίστηκε η εισαγωγή
στα δημόσια δημοτικά τους σχολεία των Αρχαίων Ελληνικών, διότι, μεταξύ άλλων βοηθούν τα παιδιά να μάθουν
σε βάθος τον τρόπο να σκέπτονται και να χειρίζονται τα
αγγλικά. Στην Αυστραλία καθιερώθηκε η υποχρεωτική
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης (κατ’ επιλογήν)
γλώσσας μετά τα αγγλικά.
Κατά την περίοδο της Παγκοσμιοποίησης και της πορείας της χώρας μας προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση
είναι αναγκαία, όσο ποτέ άλλοτε στη νεότερη Ιστορία
μας, η θωράκισηκαι η ενίσχυση της εθνικής μας οντότητος, των πολιτιστικών και εθνικών παραδόσεωνμας , η
συνταγματική προστασία της γλώσσας μας που υπήρχε
σε παλαιότερα Συντάγματα.Τα αρχιτεκτονικά και γλωσσικά
μνημεία του ελληνικού πολιτισμού που αποδεικνύουν
την συνέχεια και την ταυτότητα μας είναι έργα μοναδικής
άξιας και συνεπώς ανεπίδεκτα οποιασδήποτε αλλοιώσεως. Είναι υπέρτατο καθήκον όλων μας να προστατεύσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την γλώσσα μας, διότι
αν συνεχισθεί ο σημερινός κατήφορος οι κάτοικοι της
χώρας αυτής (την οποίαν μας κληροδότησαν ελεύθερη
οι προγονοί μας χύνοντας ποταμούς αίματος) μετά από
κάποια χρόνια δεν θα γνωρίζουν ελληνικά, όπως συνέβη με
τους Ποσειδωνιάτες στο ανέκδοτο ποίημα του Καβάφη,
που βλέπετε στην οθόνη σας.
Η γεωπολιτική θέση της Ελληνικής Επικράτειας και
η Νέα Τάξη πραγμάτων, καθιστούν εθνική επιταγή την
συστράτευση των απανταχού της γης Συνελλήνων και
όλων των δυνάμεων τουέθνους, πολιτικών, πνευματικών
, κοινωνικών, οικονομικών με στόχο την ενίσχυση της χώρας μας στους καίριους τομείς της Παιδείας , της Άμυνας
και της Οικονομίας. Αυτό το μήνυμα υπαρξιακής σημασίας
για την χώρα μας και τον Ελληνισμό, θα πρέπει να εκπέμψει η αποψινή σύναξη.
Κύριες και Κύριοι, η εθνική μας κυριαρχία δεν κινδυνεύει τόσο από τους δανειστές μας, όσοαπό το ενδεχόμενο να
χαθεί η Γλώσσα μας, η οποία όπως είπε ο Καζαντζάκης
είναι η αληθινή πατρίδα μας! Αν η Γλώσσα μας χαθεί,
χάνεται και ο λαός μαζί της!

το αντιρατσιστικο νομοσχεδiο... πaσχει
Τι είπε ο Πούτιν στην Δούμα για τις μειονότητες (ενν. μεταναστών)
Ο Vladimir Putin, ο Ρώσος πρόεδρος παρουσιάστηκε στην Δούμα(το ρωσικό Κοινοβούλιο) και έκανε μια ομιλία για τις εντάσεις
με τις μειονότητες στην Ρωσία.
(Συγκεκριμένα είπε):
“Στην Ρωσία ζουν Ρώσοι. Οποιαδήποτε
μειονότητα από οπουδήποτε, αν θέλει να
ζει στην Ρωσία, να εργάζεται και να τρώει
στην Ρωσία, θα πρέπει να μιλάει ρωσικά
και θα πρέπει να σέβεται τους ρωσικούς
νόμους. Αν επιθυμούν το νόμο της Σαρίας,
τους συμβουλεύουμε να πάνε σε εκείνα τα

μέρη που είναι νόμος του κράτους τους
(εννοεί τη Σαρία).
Η Ρωσία δεν χρειάζεται μειονότητες.Oι
μειονότητες χρειάζονται την Ρωσία και δεν
θα τους χορηγήσουμε ειδικά προνόμια ή
να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τους
νόμους μας έτσι ώστε να ταιριάζουν στις
επιθυμίες τους ανεξάρτητα πόσο δυνατά
θα φωνάζουν περί διακρίσεων. Εμείς μαθαίνουμε καλύτερα από τις αυτοκτονίες
στην Αμερική, την Αγγλία, την Ολλανδία
και την Γαλλία, αν πρόκειται να επιζήσουμε

ως ένα έθνος. Τα Ρωσικά έθιμα και παραδόσεις δεν είναι συμβατά με την έλλειψη
της κουλτούρας ή του πρωτόγονου τρόπου
ζωής των περισσοτέρων μειονοτήτων.
Όταν αυτό το αξιότιμο Νομοθετικό Σώμα
σκεφτεί να δημιουργήσει νέους νόμους (να
νομοθετήσει), θα πρέπει να έχει υπόψη του
το εθνικό συμφέρον πρώτα παρατηρώντας
(σημειώνοντας) ότι οι μειονότητες δεν
είναι Ρώσοι». Ολο το Κοινοβούλιο (Δούμα)
επευφήμησαν όρθιοι τον Πούτιν για πέντε
λεπτά.
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ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΕ

(Το μεταφέρουμε όπως δημοσιεύτηκε σε αθηναϊκή εφημερίδα)

Δεν είμαστε οι μόνοι που το επισημαίνουμε. Όμως
θεωρούμε πως πρέπει και εμείς να υψώσουμε τη
φωνή μας για να σταματήσει αυτό το εν μέσω κρίσεως και γενικής φτώχειας φαινόμενο της εορτής
ονομαστηρίων ή επετείων «αρχιερατικής διακονίας»
διάφορων μητροπολιτών. Θρησκευτικές τελετές, μα-

ζώξεις ιεραρχών από όλη τη χώρα, βαρύτιμα δώρα,
πολυτελή τραπέζια, φωτογραφίες, φιλμ, αλληλοευλογίες στην ημερησία διάταξη. Τη μια βδομάδα ο
ένας πάει στη μητρόπολη του άλλου. Κουβαλάει μαζί
του αρχιερατικούς, επιτρόπους, διάκους, σοφέρ,
βαρύτιμα εγκόλπια ως δώρα. Την επόμενη βδομάδα
ο άλλος πηγαίνει στη μητρόπολη του πρώτου με

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ “μενού”
ΤΩΝ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ

ΨΑΛΤΙΚΑ

ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ ΠΥΡ ΚΑΙ ΕΞΙΛΕΩΣΗ
ΨΥΧΗ: Όχι, όχι!
Και το σκηνικό αυτό συνεχίζεται επί 40 ημέρες με την ψυχή
να αρνείται να επαναλάβει
τις κακές επίγειες
συνήθειες. Έτσι
«εξιλεωμένη» την
παρουσιάζει ο άγγελος στο Θεό να
την κατατάξει στη
χορεία των…
Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στη Λάρισα. Προκειμένου
να γίνει κάποιος
παπάς πρέπει να
εξιλεωθεί. Με τη
διαφορά ότι την
«εξιλέωση» αυτή
δεν την αναλαμβάνει άγγελος
αλλά παπάς, οδηγός αυτοκινήτου.
Παραλαμβάνει λοιπόν ο παπάς
τον υποψήφιο και τον γυρίζει
στους δρόμους της πόλης,

την ίδια συνοδεία και ίδιας αξίας δώρα. Και βεβαίως, ανταποδίδοντας τους πνευματικούς λόγους του
πρώτου, αναλίσκεται σε ύμνους. Και αυτή η ιστορία
τραβάει μήνες τώρα. Μήπως είναι καιρός να σταματήσει αυτό το εξοργιστικό φαινόμενο και να κοπεί
με το μαχαίρι ακόμη και με μια αυστηρή απόφαση
της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου;

Και οι εννεα (9) ηταν… υπεροχοι!

φαγητού (μπάμιες, φασο«Στον ΧΛΙΔΑΤΟ κρατιΑρχαίες λιχουδιές... κόντρα στην κρίση
λάκια, μελιτζάνες …) αλλά
κό ξενώνα του Πεκίνου
αρτήσιμα (ψάρια αχνιστά)
Ντιαογιουτάι διέμενε ο
με αποτέλεσμα να σκανπρωθυπουργός, Αντώνης
δαλίζονται, γιατί άλλα τους
Σαμαράς, απολαμβάνολένε περί νηστείας και άλλα
ντας τις αντίστοιχες τιμές
οι ίδιοι κάνουν. Αλλά και να
με παγόδες… Υπερπαρααναλογίζονται αν γνωρίγωγή ήταν και το επίσημο
ζουν τα λόγια του Κυρίου
γεύμα που παρατέθηκε
που απευθύνει στους σκανστην κυβερνητική αποδαλοποιούς (Ματθ. 18,6).
στολή. Ο πρωθυπουργός
Επειδή ο εορτασμός του
και οι υπουργοί που τον
ακολούθησαν στην Κίνα γεύτηκαν οκτώ πιάτα από αγίου Αχιλλείου και κάθε αγίου αποτελεί δημόσια
σούπες και ψαρικά. Το “κλου”, ήταν το ρεπερτό- εκδήλωση και περιλαμβάνει ιερές ακολουθίες,
ριο της κινέζικης μπάντας, που έπαιζε το “Μαρία που σκοπό έχουν την ωφέλεια του πιστού, ας μας
με τα κίτρινα”, το “Πέρα, στους πέρα κάμπους” επιτραπεί – ενεργώντας πάντα καλοπροαίρετα
– να υποβάλουμε κάποιες ερωτήσεις προς τους
και έκλεισε με το “Σαμιώτισσα με τις ελιές”» .
(Εφημ. ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ) διοργανωτές των «Αχιλλείων» προκειμένου αυτές
Αυτά ζήλωσε και ο Ιγνάτιος Λάρισας και, προ- να μας βοηθήσουν στον αυτοέλεγχο.
Ρωτούμε:
κειμένου η φιλοξενία του ν’ αποτελέσει κάτι,
Ανεβάσατε πνευματικά τους πιστούς, όπως θα
ιστορικά εφάμιλλο με το των Κινέζων, δεξιώθηκε
τους υψηλούς προσκεκλημένους (δεσποτάδες, ήθελε ο άγιός μας ή τον απογοητεύσατε κι εφέτος
συνοδούς κ.α.) σε υπερπολυτελή ξενοδοχεία. Το με την αμετανόητη εν γένει ζωή σας;
Γιατί κι αυτή τη φορά υπήρξατε αρνητικοί ως
δείπνο που παρέθεσε την Τρίτη προς Τετάρτη
διήρκησε πέραν του… «Μεσονυκτικού» – πρώτη ποιμένες;
Γιατί δεν φροντίσατε να γίνετε παράδειγμα προς
πρωινή –, το δε γεύμα, ανήμερα της Τετάρτης,
αποτελούμενο από εκλεκτά ψαρικά (συναγρίδες, μίμηση;
Γιατί κλονίσατε την πίστη των αδυνάτων;
σολομό, γαρίδες κ.α.) ευλογούμενο μεταβλήθηκε
Γιατί, ενώ βρισκόμαστε σε περίοδο παντοειδούς
σε νηστήσιμο (λαδερό) όπως το επέβαλλε η ημέρα
(Τετάρτη γαρ). Ως προς το “κλου”, δεν γνωρίζουμε κρίσης, εσείς αυξάνετε αυτήν με σπατάλες, κοσμιαν περιελάμβανε στο ρεπερτόριό του τον «αμάρα- κότητες και στέρησης προς τους ενδεείς αγάπης;
Δεν μας είπατε με πόσες «φτωχές» μερίδες
ντο», εκτελούμενο από καλλικέλαδο ρασοφόρο,
ταΐσατε (300) τους χορτάτους ενώ χιλιάδες «λιμώ
όπως παλαιότερα.
Φέτος είχαμε και άλλο παράδοξο! Το φαγοπότι απόλυνται»;
Πού βρήκατε τα χρήματα να αντιμετωπίσετε τις
πραγματοποιήθηκε σε δύο διαφορετικούς χώρους:
στον εμφανή και επίσημο (κέντρο) και στον αφανή δαπάνες των πλούσιων γευμάτων, των δώρων σε
και ανεπίσημο (επισκοπείο). Στον μεν πρώτο (υπερ- δεσποτάδες (κατά το έθος), των ξενοδοχείων για
πολυτελές κέντρο) δεξιωθήκανε – παραμονή και προσκεκλημένους και συνοδούς;
Μήπως η φετινή διάσπαση των καλεσμένων σε
ανήμερα – τους κατά κόσμον επισήμους (δεσποτάδες, πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, Μ.Μ.Ε. εμφανείς και αφανείς αποτελεί προσπάθεια κάλυκαι μερικούς «μεγαλόσχημους»). Στον δεύτερο δε ψης του αριθμού των συνδαιτυμόνων προκειμένου
(επισκοπείο) τον «κόσμο» (συνοδούς δεσποτάδων, να αποφύγετε την οργή του λαού;
Επειδή, αγαπητοί αναγνώστες, απάντηση δεν
ακόλουθους επισήμων κ.α.). Δυσκόλεψε λίγο η
μεταφορά των φαγητών από το κέντρο στο επισκο- θα πάρουμε από τους αρμόδιους – μάλλον δε και
πείο αλλά ξεπεράστηκε. Εκείνο που παραξένεψε θα μισηθούμε – γι’ αυτό και οποιαδήποτε δική σας
τους καθ’ οδόν διερχόμενους ήταν η μυρωδιά. διευκρινιστική απάντηση στα ερωτήματά μας θα
Δεν έφτανε στη μύτη τους μυρωδιά νηστήσιμου μας ήταν χρήσιμη…

Όταν ζούσε ο δεσπότης Καρδίτσας Κλεώπας, σε κάποιο
40κονθήμερο μνημόσυνο, στον
Ι. Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου
Φαρσάλων, είπε
στο «θεολογικότατο» κήρυγμά του:
Όταν ο άνθρωπος
πεθάνει, την ψυχή
την παίρνει ο άγγελος και για σαράντα ημέρες την
περιφέρει στον
τόπο όπου έζησε.
Γίνεται όμως και
κάποιος διάλογος
μεταξύ της ψυχής
και του αγγέλου.
ΑΓΓΕΛΟΣ: Να σε
κατεβάσω στο κέντρο που διασκέδαζες;
ΨΥΧΗ: Όχι, όχι!
ΑΓΓΕΛΟΣ: Να σε κατεβάσω
στην παραλία που κολυμπούσες;
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δείχνοντάς του μερικά «επικίνδυνα» μέρη με τα οποία δεν
πρέπει να έχει επαφή.
ΠΑΠΑΣ: Αυτός ο δρόμος λέγεται… Από δω δεν θα περνάς γιατί
κατοικούν θεολογικοί!
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Όχι, όχι. Δεν θα
περνώ.
ΠΑΠΑΣ: Απ’ το μαγαζί αυτό δεν
θα ψωνίζεις γιατί συχνάζουν οι
Αγωνιζόμενοι χριστιανοί!
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Όχι, όχι. Δεν θα
ψωνίζω.
ΠΑΠΑΣ: Δεν πρέπει να περνάς
από το «τρικαμηνάδικο» βιβλιοπωλείο!
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ: Όχι, όχι. Δεν θα
περνώ…
Αφού λοιπόν υποδειχθούν στον
υποψήφιο τα «επικίνδυνα» μέρη
και λάβουν τις ανάλογες επιβεβαιώσεις, «εξιλεωμένος» πια, παραδίδεται στο δεσπότη Ιγνάτιο για
να τον κατατάξει στη χορεία των
«εκλεκτών», χειροτονώντας τον.

Φέτος στις πανηγυρικές φιέστες για την εορτή του πολιούχου
μας Αγίου Αχιλλείου είχαμε φιλοξενούμενους εννέα δεσποτάδες
ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
(δεσπότης Κομοτηνής)
Στον εσπερινό χοροστάτησε και
μίλησε ο νεοεκλεγείς αστέρας της
Κομοτηνής που θέλησε «να μοιραστεί με τους πιστούς της Λάρισας

Κατάντημα: Ο δεσποτης Κομοτηνής
επισκέφτηκε τον μουφτή Χαβίζ Τ. Μέτσο στο
γραφείο του και τον δώρισε «Ιερό Κοράνιο».

τον πόνο και την αγωνία για την
δύσκολη πορεία της πατρίδας μας
το τελευταίο διάστημα», και κάλεσε «τον πιστό λαό της Λάρισας να
περιφρουρήσει την Πίστη και την
Πατρίδα του και να τις υπερασπιστεί από οποιονδήποτε τις επιβουλεύεται…».
Εμείς δεν θα προσθέσουμε τίποτε
δικό μας. Θα αρκεσθούμε σ’ αυτά
που δημοσίευσαν εφημερίδες και
τα οποία αποκαλύπτουν την τραγικότητα της κατάστασης.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
(Δημ/μα «Π» 10-3-13)
«Ούτε ένας ούτε δύο … πενήντα
τέσσερις μητροπολίτες δήλωσαν
πως θα παρευρεθούν στην ενθρόνιση του νέου Μητροπολίτη
Κομοτηνής Παντελεήμονα Μουτάφη. Τα προβλήματα του κόσμου
δεν σταματούν (ανεργία, φτώχεια,
πείνα, εξαθλίωση…), κι όμως οι
μητροπολίτες συνεχίζουν να απολαμβάνουν την τρυφηλή ζωή με
τις αρχιερατικές φιέστες. Είπαμε,
άγιοι μητροπολίτες, λίγη ταπείνωση δεν θα έβλαπτε στην δύσκολη
περίοδο που περνάει ο λαός και
την οποία προφανώς δεν έχετε
αντιληφθεί στην πράξη αλλά μόνο
στα λόγια…».
Και για την Πατρίδα.
(Δημ/μα «Π» 17-3-13). Πριν καλά-καλά πατήσει τα χώματα της
Κομοτηνής ο νέος Μητροπολίτης
της κ. Παντελεήμονας υπέπεσε
σε σφάλμα… αναφέροντας το
τοπωνύμιο που είχε η πόληΚομοτηνή – επί… Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας. “Ήρθα – δήλωσε – στην Κιουμουλτζίνα”…
Μα το ποίμνιό σας Σεβ/ε είναι
χριστιανοί και ξέρουν την πόλη
ως Κομοτηνή… Μήπως, πρέπει
να σηκώσουν και την ημισέληνο
στο επισκοπικό μέγαρο, για να
ικανοποιηθεί το μουσουλμανικό
αίσθημα…»;

Λαμπαδάριος

δευτερη ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
(δεσπότης Σάμου)
Ο πιο απολαυστικός από τους
εννέα (9) μητροφόρους υπήρξε ο
Σάμου Ευσέβιος – μόνο κατ’ όνομα
–, ο οποίος, για να μην ξεχάσει τον
ειρμό των λόγων, που κνήθουν την
ακοή των αυτάρεσκων, μίλησε από
χειρογράφου και πολύ συγκινημένος είπε: «… Σήμερα, που ζούμε και
αγωνιζόμαστε μέσα στην έρημο της
κοινωνικής και οικονομικής εξαθλίωσης…».
Και να φαντασθεί κανείς ότι τόσο
ο ίδιος όσο και οι άλλοι οκτώ, πόρρω απέχουν από τις εξαθλιωμένες
μορφές των ποιμενόμενων, και
ευχάριστα περιμένουν ανάλογες
προσκλήσεις για να εκφράσουν
τα… βαρυσήμαντα και λίαν αποκαλυπτικά: «Η ευγενής και επίμονος
πρόσκληση του Λαρίσης Ιγνατίου
μας κατέστησε συνεορταστές του
αγίου Αχιλλείου».

Πανευτυχής ο Ευ-σέβιος
που υποδέχεται τον Πατριάρχη.

Καλά, «άγιοι πατέρες», δεν ανοίξατε
ποτέ την Παλαιά Διαθήκη (Ιωνάς γ΄ 5-8)
για να πληροφορηθείτε τί έπραξαν οι
Νινευήτες, ο βασιλιάς, οι μεγιστάνες
(και αυτά τα ζώα) σε ανάλογη με τη
σημερινή κατάσταση; Ότι ο ίδιος ο
βασιλιάς «εξανέστη από του θρόνου
αυτού και περιείλατο την στολήν
αυτού αφ’ εαυτού και περιεβάλετο
σάκκον και εκάθισεν επί σπουδού»
(Ιωνάς 3,6), δηλαδή σηκώθηκε (ο βασιλιάς) από το θρόνο του, έβγαλε τη
βασιλική στολή από πάνω του, φόρεσε
ένα τρίχινο σάκκο σε ένδειξη μετανοίας και κάθισε πάνω σε στάχτη…
Τί περιμένατε, δυστυχείς (;), να
πληρώσει το «μάρμαρο» της δικής
σας ευωχίας και αφροσύνης η κ.
Μέρκελ;
Τα ψαρικά, οι σουίτες στα πολυτελή ξενοδοχεία, τα «φτωχικά» δωράκια, πάλι τα παγκάρια των ναών θα
επωμισθούν με τους ταλαίπωρους
επιτρόπους να διέρχονται και την
κρίση συνειδήσεως.
Μιλάτε για οικονομική κρίση, ενώ
μετατρέπετε τα ακριβά ψαρικά ( )
σε νηστήσιμα – λόγω Τετάρτης, δίδοντας αφορμή σε παρευρισκόμενους
να σχολιάζουν την «καλή σας όρεξη».
Υ.Γ.Με τους υπόλοιπους εκ των
«υπερόχων» λειτουργών θα
ασχοληθούμε στο επόμενο.

