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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

+ Μητρ. Φλωρίνης 
Αυγ. Καντιώτου 

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΜΥΡΙΣΤΗΚΕ ΛΕΦΤΑ

• ΕΡΜΑ ΧΑΛΙΑ
• ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΩΝ 

• Ο ΠΑΠΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ...
• ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα απέ-
δειξε ότι εκτός από τις «παράπλευρες 
απώλειες» –όρος εισαχθείς από τη μεγάλη 
υπερατλαντική δημοκρατία– υπάρχουν και 
«παράπλευρες καριέρες» πολλών κατη-
γοριών.Λ όγω σχετικής επικαιρότητας θα 

Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: 

Ν. Δημου, ΕΛΙΑμΕΠ, μ. ΡΕΠουση κΑΙ σΙΑ 

συνεχίζεται στη σελ. 2

ΓκριζΕΣ ζωΝΕΣ 
ΣΤΗΝ ιΕρΑρχιΑ;

συνεχίζεται στη σελ. 3
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ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΘΕΙ ΜΟΝΗ ΤΗΣ…

ΚΑΙ ΠΑΛΙ, ἀγαπητοί μου, γιὰ μία ἀκόμη φορά, 
ἴσως τελευταία φορὰ γιὰ μᾶς τοὺς γέροντες, μᾶς 
ἀξιώνει ὁ Κύριος νὰ ἑορτάσουμε καὶ νὰ πανηγυ-
ρίσουμε τὴν λαμπρὰν ἡμέραν τῆς Ἀναστάσεως.

Η Ανάστασις εἶνε 
τρανὴ ἀπόδειξις ὅτι 
ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰη-
σοῦς Χριστὸς δὲν 
εἶνε ἁπλῶς ἕνας ἄνθρωπος· εἶνε ὁ Θεός, ὁ ὁποῖος 
κατέβηκε ἐν σαρκὶ στὰ σκοτεινὰ βασίλεια τοῦ 
ᾅδου, συνέτριψε «μοχλοὺς αἰωνίους», ὅπως 
ψάλλει ἡ Ἐκκλησία (καταβ. Πάσχ. στ΄ ᾠδ.), καὶ 
νίκησε κατὰ κράτος τὸν μεγαλύτερο ἐχθρὸ τῆς 
ἀνθρωπότητος, τὸν θάνατο ποὺ τρομοκρατεῖ 
ὅλους. Ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ νικητὴς και θριαμβευτής. 
Ἡ ἀνάστασί του εἶνε ὁ βράχος ὁ ἄσειστος, ἐπάνω 

ΠΡΟΕΟΡΤΙΕΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 

ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
ΠΑΣΧΑ είναι Εβραϊκή λέξη «Πασάχ», και ερμη-

νεύεται ως υπέρβαση, διαβατήριο, διάβαση. Υπάρ-
χουν δυο ΠΑΣΧΑ. α΄) Το Νομικό ΠΑΣΧΑ ή ΦΑΣΚΑ, 
των Εβραίων, που ετελείτο, τότε, εις ανάμνηση της 
ελευθερίας τους από τη δουλεία των Αιγυπτίων. 
β΄) Το Χριστιανικό Πάσχα που θα τελείται «αίως 

ΣΤΟ ΙΚΡΙΩΜΑ Η ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ»  www.agonasax.blogspot.comΔΙΑΒΑΣΤΕ

♦ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ η ροή των ειδήσεων και 
της  ενημέρωσης σε όλα  τα  επίπεδα  της 
κοινωνικής δικτύωσης ήταν αργή και πολλές 
φορές, όταν αυτές εξέθεταν κάποιους, δεν 
έφθαναν ποτέ στο κοινό κατόπιν των «αορά-
των» παρεμβάσεων και της επιβαλλομένης 

του Αγίου Νικολάου Επισκόπου Αχρίδος
Αν οι Ευρωπαίοι πρώτα έψαχναν τον ουράνιο 

Πατέρα και αναζητούσαν πριν από όλα την Βα-
σιλεία των ουρανών, όλα τα υπόλοιπα θα τους 

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟ 
Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ 

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟ

“Ω κρίση των ανθρώπων ασυγχώρητη, σταυ-
ρώνεις το Θεό στο Γολγοθά και τον ληστή τον 

ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΡΑΜΑ

σελ. 8

ΤΟ ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ
ΤΑ  ΜΕΓΑΛΑ  ΨΕΜΑΤΑ

Η 9η εντολή του ΜΩΥΣΕΩΣ «ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙΣ ΨΕΜΑΤΑ»
συνέχεια στις σελ 4-5

Πέντε χρόνια τώρα, η χώρα ολό-
κληρη ζει μόνιμα έναν Γολγοθά. Δεν 
υπάρχει οικογένεια που να μην έχει 
περιέλθει, μέρα με την ημέρα, σε κα-
τάσταση «επί ξύλου κρεμάμενη»… Δεν 
υπάρχει σπίτι που να μην περνάει τη 
σταύρωσή του… Δεν μιλάμε για τους 
προύχοντες, τις γνωστές 200 οικογέ-
νειες που κατοικούν στις Εκάλες, στις 
Μυκόνους και στα σαλέ των Άλπεων, 
όπου πάνε με τα τζετ τους, κινούνται 
με πολυτελή κότερα και γεύονται μόνι-
μα τον μόσχο τον σιτευτό που παράγει 
η χώρα και ο λαός της.

Μιλάμε για εκείνους τους πολίτες 
που πυκνώνουν τις ουρές στα συσ-
σίτια, κάτι που είχε να γίνει από τη 
δεκαετία του ’50. Μιλάμε για εκείνους 

για τους οποίους δεν υπάρχει μερο-
κάματο. Μιλάμε για εκείνους που ανα-
γκάσθηκαν να κλείσουν το μαγαζί που 
έστησαν με κόπο και  ιδρώτα πολύ, 
και  τώρα νιώθουν οι αποτυχημένοι 
της ζωής. Μιλάμε για τον παππού και 
τη γιαγιά που δεν μπορούν να βοη-
θήσουν τα εγγόνια τους, ούτε καν να 
τα φιλέψουν κάτι… Μιλάμε για τη νέα 
γενιά, για τα παιδιά που ονειρεύονταν, 
αλλά τώρα βλέπουν να υποχωρεί το 
έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Απο-
δείχθηκε ότι ήταν ψεύτικος ο κόσμος 
που μας έφτιαξαν από τον δικό μας 
μόχθο και το «παρών» μας σε κάθε 
προσκλητήριο της πατρίδας.

Δεν φταίνε μόνο εκείνοι που τους 
εμπιστευθήκαμε και  τους παραδώ-

σαμε τα κλειδιά. Φταίμε κι εμείς, που 
ποτέ δεν τους ελέγξαμε. Μας πλάνε-
ψαν και μας ξεστράτισαν με την Κίρκη 
της καλοπέρασης. Γίναμε έρμαιό της. 
Τσιμπήσαμε. Και σήμερα έχουμε πέσει 
στην  παγίδα που μας παρέσυραν 
για  να μη μιλάμε,  να κλείνουμε  τα 
μάτια στα όργια που γίνονταν. Στην 
κραιπάλη της αρπαχτής. Ακόμη και 
την Άμυνα της πατρίδας μας υπονό-
μευσαν και άφησαν τους γείτονές μας 
να μας χορεύουν στο ταψί…

Ανάσταση λέει το ημερολόγιο. Τυ-
πικά, θα τη γιορτάσουμε όλοι. Κάποιοι 
στα συσσίτια, άλλοι στη ζητιανιά, όχι 
μόνο για ένα πιάτο φαΐ αλλά και για 
δουλειά, για να ξαναχαμογελάσουν. 
Γιατί θέλουν να ζήσουν…

Η Ανάσταση δεν χαρίζεται… 
Αν δεν αντισταθείς, αν δεν παλέ-

ψεις, μην περιμένεις να έρθει η εξου-
σία να σε βοηθήσει. Να σου δώσει 
χέρι να πιαστείς. Πάντα θα θέλει να 
σου πάρει… Αν δεν τα βάλεις με τους 
«Γραμματείς και  τους Φαρισαίους», 
που και σήμερα είναι γύρω μας, Ανά-
σταση δεν θα έρθει.

Μπορούμε να φέρουμε την Ανάστα-
ση στον τόπο μας. Να την επιβάλου-
με… Από εμάς εξαρτάται. Με μπρο-
στάρη τη νέα γενιά, που δεν πρέπει 
να απελπίζεται, γιατί έχει τη δύναμη 
να τα αλλάξει όλα. Όπως το κάνει 
πάντα. Να γίνουμε αφεντικά στη γη 
μας. Η Ανάσταση είναι μπροστά μας…

«PARON»

Ο ψηφισθείς νόμος 41722013 περί της φο-
ρολογίας εισοδήματος, ο οποίος ουσιαστικώς 
επανέλαβε τις διατάξεις του νόμου 41102013, 
στέλνει στην  κυριολεξία  τους πολυτέκνους 
στο  ικρίωμα. Καταργεί και τα ελάχιστα αφο-
ρολόγητα ποσά, που ίσχυαν για όσους είχαν 
προστατευόμενα  τέκνα και φορολογεί τους 
πολυτέκνους, με όσα προστατευόμενα τέκνα 
και εάν έχουν (4,5,7,10,13 κλπ.), όπως ακρι-
βώς τους αγάμους!!! Ευνοεί σκανδαλωδώς 

τους αγάμους και έχει στο στόχαστρο τους 
οικογενειάρχες και ιδίως τους πολυτέκνους, 
με σκοπό ν’ αποτρέψει τους νέους ν’ απο-
κτήσουν παιδιά!!!

Πρόκειται περί της εφαρμογής μίας άκρως 
αντιπολυτεκνικής, αντιοικογενειακής και αντι-
δημογραφικής πολιτικής,  την οποία ενσυνει-
δήτως εφαρμόζει η Κυβέρνηση, που πλήττει 
ανελέητα τους πολυτέκνους και τους τιμωρεί 
για όσα περισσότερα παιδιά έχουν.

συνεχίζεται στη σελ. 7
Συμπληρώθηκαν  60  χρόνια  από 

την  ημέρα που  έφυγε από  τη  ζωή 
αυτή ένας από  τους μεγαλύτερους 
πατριώτες “πολεμιστές της νεώτερης 
Ελλάδας” που υπήρξε ο φόβος και ο 
τρόμος των Τούρκων. 

Ήταν ο  «Μαύρος Καβαλάρης», ο 
«Καραμπιμπέρ» όπως τον έλεγαν οι 
Τούρκοι.

Ήταν ο «χειρότερος εφιάλτης» του 
Κεμάλ Ατατούρκ και Ισμέτ Πασά. 

Ήταν το «σεϊτάν ασκέρ» (κατά τους 
Τούρκους), το ένδοξο 5/42 Σύνταγμα 
ευζώνων, που κινούνταν σαν σίφουνας.

Ήταν ο άνδρας, που με το παρά-
δειγμά του ενέπνεε τους πολεμιστές 
του και ανάγκασε τον Διοικητή της 57ης 
Τουρκικής Μεραρχίας πεζικού Ρεσάτ 
Μπέη ν’ αυτοκτονήσει.

Ήταν ο ήρωας που στην άνιση μάχη 
του Σαλιχλή αναδείχθηκε ο σωτήρας 
των προσφύγων  της Φιλαδέλφειας 

(γι’ αυτήν δεν γίνεται 
καν λόγος σε κανένα 
σχολικό βιβλίο).

Ήταν  ο  Έλλη-
νας, ο οποίος, παρ’ 
όλο που κυβέρνη-
σε την Ελλάδα ως 
Πρωθυπουργός, 
πέθανε, με μονα-
δική περιουσία ένα 
σιδερένιο κρεβάτι, 
και 8 δραχμές, με 
το σημείωμα να δοθούν αυτές στο 
Δημόσιο ως αντίτιμο για την αξία ενός 
κρεβατιού που το έχασε κατά την διάρ-
κεια των επιχειρήσεων στη Μικρά Ασία.

Ήταν ένας γνήσιος επαναστάτης, 
που ύψωσε αντρίκια το ανάστημά του, 

δίνοντας την παρα-
κάτω  αρμόζουσα 
απάντηση στον Άγ-
γλο Πρέσβη Lindlay 
(Λίντλεϋ)  όταν  η 
Αγγλία με θράσος 
απαιτούσε υποτα-
γή της χώρας μας 
στα  κελεύσματά 
της.

«Η Ελλάς υπήρ-
ξε τίμιος Σύμμαχος 

της Αγγλίας.
Την εγκαταλείψατε αλλά εκείνη συνέ-

χισε μόνη τον αγώνα.
Είδε τους πληθυσμούς της να σφα-

γιάζονται, την ελληνική γη να ακρωτη-
ριάζεται.

Μπορεί να ζήσει και μόνη. Και αν 
καταρρεύσει θα στήσουμε στον Κάβο 
Μαλέα μια πινακίδα που θα γράφει, πως 
εδώ ανθούσε κάποτε ένας πολιτισμός, 
που κατέστρεψαν οι Δυτικές Δυνάμεις, 
με πρωταγωνίστρια την Αγγλία.

Αυτό να διαβιβάσεις στην Κυβέρνησή 
σου.

Τελειώσαμε, κύριε. Δεν έχουμε 
τίποτα άλλο να πούμε.

Πηγαίνετε!».
Μήπως έχετε μάθει ή ακούσει  να 

είπε κάποιος πολιτικός μας παρόμοια 
λόγια την τελευταία εξηκονταετία σε 
κάποιον Αμερικανό ή Δυτικοευρωπαίο 
πρέσβη;

Δυστυχώς, Πλαστήρες δεν γεννιού-
νται κάθε μέρα.

Εάν  ζούσε  σήμερα,  πολλοί  θα 
αγωνιούσαν φέρνοντας στο μυαλό 
τους την προσταγή “πυρ” στο Γουδί 
το 1923…

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ (1953-2013)

ΘΑΡΡΑΛΕΑ

συνεχίζεται στη σελ. 5
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ασχοληθούμε με εκείνη των παραποιη-
τών της ελληνικής ιστορίας και των κατ’ 
επάγγελμα συκοφαντών του λαού μας. 
Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει μια αδιαμφισβήτητη 
πρωτιά πάνω σ’ αυτό, που του εξασφάλισε 
το περίφημο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για το 
1821. Όμως, το τρόπαιο αυτό άλλαξε πλέ-
ον χέρια και η κατοχή του διαμφισβητείται 
πλέον από δύο αριστοτέχνες του είδους: 
Την κ. Μ. Ρεπούση και τον κ. Ν. Δήμου.

Σχολάρχης μέχρι στιγμής η κ. Ρεπούση, 
δεδομένης και της ιστορικής λεοντής 
της –λεοντής διότι Γαλλική Φιλολογία έχει 
σπουδάσει η γυναίκα– αφού συνωθήθηκε 
με τα πλήθη στην παραλία της Σμύρνης, 
ανήγαγε την Ιερή Συμμαχία στον ΟΗΕ της 
εποχής, τάχθηκε –ιστορικός αυτή υποτί-
θεται– υπέρ της διαγραφής της ιστορικής 
μνήμης και καταδίκασε τις παρελάσεις ως 
μεταξικό κατάλοιπο, αφού προηγουμένως 
καταπόντισε αύτανδρη την ατυχή κ. Γιαν-
νάκου, που είχε την ατυχή έμπνευση της 
εισαγωγής του κατάπτυστου βιβλίου της, 
ως βιβλίο της Ιστορίας της 6ης Δημοτικού. 

Σχολάρχης, επίσης, διότι διολίσθησε 
στην πολιτική ελέω ΔΗΜΑΡ και Κουβέλη.

Απέναντί της, αλλά στο ίδιο μήκος 
κύματος, ο κ. Δήμου, που  όμως  δεν 
διέθετε  ούτε  τα  τυπικά  της προσόντα 
-καθηγήτρια «ιστορικός» γαρ η κ. Ρεπού-
ση- ούτε την πολιτική της μεταμόρφωση. 
Οσοδήποτε κι αν με φυλλάδες τύπου «Η 
δυστυχία του να είσαι Έλληνας» και την 
αυτοαναγόρευσή του από διαφημιστής 
σε συγγραφέα- φιλόσοφο και κοινωνικό 
κριτικό προσπάθησε επί σειρά ετών, ακο-
λουθούσε δεύτερος και καταϊδρωμένος. 
Έως ότου ήρθε  το Ποτάμι, που έφερε 
στην επιφάνεια πάσης φύσεως φρόκαλα 
και φυσαλίδες. 

Άδραξε αμέσως την ευκαιρία ο κ. Δή-
μου, ξιφούλκησε και γαία πυρί 
μιχθήτω. Μοναδική ευκαιρία 
για να  ικανοποιήσει  τα απω-
θημένα μιας ολόκληρης ζωής.

Στο Protagon.gr ο κ. Δήμου 
κάνει μια επετειακή αφιέρωση, 
λόγω 25ης Μαρτίου, και μας 
λέει:

• Δεν υπήρχαν Έλληνες «αυτόχθονες» 
επαναστάτες. Η επανάσταση υπήρξε εισα-
γόμενο προϊόν από ορισμένους αστούς, 
επηρεασμένους από τα κηρύγματα της 
Γαλλικής Επανάστασης.

• Οι ντόπιοι δεν ήταν τίποτα περισσότε-
ρο από πλιατσικολόγοι και -στην καλύτερη 
περίπτωση- επαγγελματίες μαχαιροβγάλ-
τες.

• Η Εκκλησία, στο σύνολό της, όχι μόνο 
ήταν κατά της Επανάστασης αλλά και χρη-
σιμοποίησε όλα τα πνευματικά της όπλα 
για να την ανακόψει.

• Η Επανάσταση απέτυχε διότι οι φε-
ρόμενοι ως κεφαλές πολεμούσαν ο ένας 
εναντίον του άλλου και όχι τους Τούρκους.

• Ο Κολοκοτρώνης άφησε να σφαγια-
στούν 30 περίπου Τούρκοι στην Τρίπολη, 
συνειδητά, για να διευκολύνει το πλιάτσικο 
και τη λεηλασία των τουρκικών περιουσιών.

• Ο Καποδίστριας όχι μόνο δεν έπαιξε 
θετικό ρόλο στην όποια επαναστατική ζύ-
μωση για να μεταπείσει τον Τσάρο, αλλά 
ήταν ανοιχτά κατά της Επαναστάσεως.

• Η Ελλάδα ελευθερώθηκε από τους ξέ-
νους, με μια πρώτη πράξη προάσπισης των 
«ανθρωπίνων δικαιωμάτων» στην  ιστορία 
του ευρωπαϊκού ουμανισμού και όχι χάρη 
στις θυσίες του ελληνικού λαού.

Αυτά  και  άλλα  πολλά  ο  πολύς  κ. 
Δήμου, ο  οποίος  με  τη  μέθοδο  της 
επίλεκτης χρησιμοποίησης στοιχείων ή 
περιστασιακών γεγονότων παραποιεί και 
διαστρέφει  εσκεμμένα  την  ιστορία  του 
1821.

Δεν  θα  κάνουμε  την  τιμή  στον  κ. 
Δήμου να ασχοληθούμε λεπτομερειακά 
με την κατάρριψη των ασυναρτησιών και 
πομπωδών ανοησιών του ούτε θα κάνουμε 
συγκρίσεις με άλλες επαναστάσεις για να 
καταρρίψουμε τη «συλλογιστική» του.

Ένα μόνο θα πούμε, αναφερόμενοι στον 

Τοκβίλ, τον περίφημο γάλλο θεωρητικό 
του 19ου αιώνα:  «Οι  επαναστάσεις δεν 
δημιουργούνται επί του μηδενός».

Εκ  του μηδενός, όμως,  τις θέλει ο κ. 
Δήμου: Στα τυφλά και τυχαία προέκυψε 
το 1821, στα τυφλά και τυχαία πορεύτηκε, 
στα τυφλά και τυχαία κατέληξε.

Αν  είχε  διαβάσει  και  καταλάβει  το 
ιστορικό  γίγνεσθαι,  ουδέποτε  θα  είχε 
τολμήσει να εκστομίσει αυτά τα παιδαριώδη 
«επιχειρήματα»… Όμως, άλλος τελικά είναι 
ο στόχος του.

Ο  στόχος  του  είναι  να  σπάσει  το 
αίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας του 
λαού μας, τον οποίο θέλει να διαφωτίσει 
ως  κήρυκας  της  ορθώς  αληθείας  και 
με  τον  τρόπο αυτό να υπονομεύσει  το 
«ανοσιοποιητικό»  του  σύστημα,  που 
επέτρεψε  στον  λαό  αυτό  να  επιζήσει 
στη διαδρομή των αιώνων. Το ερώτημα, 
βέβαια,  είναι γιατί ό,τι  λέει, δεν  το λέει 
πιο σεμνά, αλλά το διατυπώνει με ύφος 
δέκα  καρδιναλίων,  άλλοτε  ως  νέος 
Ιερεμίας,  και άλλοτε ως Σαβανοράλας. 
Ερώτημα  που  την  απάντησή  του  θα 
έδινε  εύκολα ο πάλαι ποτέ  καθηγητής 
της Εγκληματολογίας Γαρδίκας, που θα 
τον χαρακτήριζε ως «μανιοκαταθλιπτικό 
επιζητούντα προσωπικόν κύρος».

Η  ανάγκη  του  για  προβολή  και 
αναγνώριση είναι τέτοια ώστε έχει χάσει 
κάθε φραγμό.

Τ ο   γ ε γ ο ν ό ς   ό τ ι   έ φ τ α σ ε   σ ε 
σημείο να  χαρακτηρίζει  την  ίδια  του 
την   πατρ ίδα  «βοθρόλακο»   μας 
νομιμοποιεί  να  μπούμε  στην  ανάλυση 
της παθογένειας  της προσωπικότητάς 
του. Μιας προσωπικότητας που δεν της 
αναγνωρίστηκε το «μεγαλείο» που νόμιζε 
ότι της άξιζε: Η πανεπιστημιακή κοινότητα 
δεν τον εξέλεξε αριστίνδην, η Ακαδημία 

δεν τον δέχτηκε στις αγκάλες 
της,  το  Πανελλήνιο  δεν 
υποκλίθηκε εδαφιαία, άμα τη 
εμφανίσει του.

Αν  σ’  αυτό  προστεθεί  η 
γερμανοδοξία  του, που δεν 
είναι βέβαια ο σεβασμός σε 

ό,τι μεγάλο και τρανό ανέδειξε η Γερμανία, 
δεν είναι ο Γκαίτε, ο Σίλερ και ο Χάινε, 
αλλά είναι ο δύσκολος υποκρυπτόμενος 
θαυμασμός του για την κραταιότητα και τη 
δύναμη αυτής της ιμπεριαλιστικής χώρας 
του Βορρά, που σήμερα υποστασιοποιεί η 
Μέρκελ και ο Σόιμπλε.

Γι’ αυτό, ούτε λέξη περί αδαών και της 
«τρόικας»  ο  κ. Δήμου,  εκείνο που  τον 
απασχολεί είναι η αθλιότητα του γένους 
των Ελλήνων.

Σε  τελευταία  ανάλυση  ο  κ.  Ν. 
Δήμου εκδικείται  τη  χώρα και  τον  λαό 
που τον γέννησε. Εκούσια και όχι ακούσια 
ενισχύει με  τα όσα γράφει και λέει  την 
ανθελληνική προπαγάνδα στη Γερμανία, 
δεδομένου ότι  η γραμμή  του δεν  είναι 
διαφορετική, αλλά υπερακοντίζει  εκείνη 
του  «Focus»,  της  «Bild»  και ολόκληρου 
του κίτρινου Τύπου της Γερμανίας, τώρα 
μάλιστα που προαλείφεται να περάσει στην 
ενεργό πολιτική σκηνή της χώρας μας.

Πολύ μεγάλη, δυστυχώς, η αλυσίδα των 
τυμπανοκρουστών  «της δυστυχίας  του 
να  είσαι Έλληνας». Και μεγαλώνει όσο 
βαθαίνει  και παρατείνεται η κρίση διότι 
πρέπει με κάθε  τρόπο να προληφθεί η 
αναζήτηση των πραγματικών της αιτιών, 
που θα οδηγούσε σε  λαϊκές  εκρήξεις, 
που  θα  ανέτρεπαν  όλους  συλλήβδην 
τους  εθνικούς  μειοδότες:  Πολιτικούς, 
«διανοούμενους», δημοσιογράφους κ.ο.κ.

Λειτουργούν ως πυώδη έλκη διότι νοσεί 
και πάσχει  το σώμα  της πατρίδας,κάτι 
όμως που, όπως θα δείξει η εξέλιξη των 
πραγμάτων, θα αλλάξει ριζικά κάτω από 
την πίεση μιας αμείλικτης και αδιεξοδικής 
πραγματικότητας.

Τότε, οι κατήγοροι της πενταροδεκάρας 
θα γίνουν κατηγορούμενοι και τίποτα δεν 
θα μπορεί  να τους σώσει από τη λαϊκή 
χλεύη και τον διασυρμό. 

“paron”

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821ΑΠΟδΕιξΕιΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕωΣ 

συνέχεια από την 1η σελίδα

στὸν ὁποῖο συντρίβονται σὲ ἀφροὺς ὅλα τὰ λυσ-
σαλέα κύματα τῆς ἀπιστίας τῶν παλαιοτέρων καὶ 
νεωτέρων ἐχθρῶν του.

Ἔχετε ἀποδείξεις γιὰ τὴν ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ; 
μᾶς ἐρωτοῦν οἱ ἄπιστοι. Κ᾽ ἐμεῖς ἀπαντοῦμε· κανέ-
να ἄλλο γεγονὸς τῆς παγκοσμίου ἱστορίας δὲν ἔχει 
τόσες ἀποδείξεις ὅσες αὐτό. Μυριάδες οἱ ἀποδεί-
ξεις. Ὅσο μπορεῖ κανεὶς νὰ μετρήσῃ τὶς ἀκτῖνες τοῦ 
ἡλίου, ἄλλο τόσο μπορεῖ νὰ μετρήσῃ καὶ τὶς ἀποδεί-
ξεις ποὺ σὰν ἀκτῖνες ἐκπέμπει ὁ πνευματικὸς ἥλιος 
τῆς ἀνθρωπότητος, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. 
Δὲν θὰ φέρω τώρα ἀποδείξεις ἀπὸ τὴν Παλαιὰ καὶ 
τὴν Καινὴ Διαθήκη γιὰ τὴν ἀνάστασι τοῦ Κυρίου. Θὰ 
πῶ μόνο λίγα λόγια γιὰ ἕνα ἄλλο εἶδος ἀποδείξεων 
ποὺ ὑπάρχουν. Καὶ οἱ ἄλλες αὐτὲς ἀποδείξεις εἶνε 
εἰκόνες καὶ παραδείγματα τῆς Ἀναστάσεως ποὺ 
εἶνε ἐγκατεσπαρμένα σὲ ὅλο τὸν φυσικὸ κόσμο.

Θέλετε παραδείγματα τῆς Ἀναστάσεως; Πάρτε 
στὰ χέρια σας ἕνα σπόρο. Ὑπάρχουν σπόροι τόσο 
μικροὶ ὅσο τὸ κεφαλάκι τῆς καρφίτσας, κι ὅμως 
μέσα ἐκεῖ εἶνε κλεισμένη μιὰ ζωὴ ἀτελείωτη, μία τε-
ραστία δύναμις. Ὑπὸ ὡρισμένες συνθῆκες ὁ σπόρος 
αὐτὸς γίνεται ἕνα εὔοσμο καὶ πολύχρωμο λουλούδι 
ἢ ἕνας ὡραῖος στάχυς ἢ ἕνα πελώριο δέντρο ἢ 
καὶ δάσος ὁλόκληρο. Ἀπορῶ, ὅπως πολλὲς φορὲς 
τὸ λέω, πῶς ὑπάρχουν ἄπιστοι. Φτάνει καὶ ἕνας 
σπόρος ν᾽ ἀποδείξῃ ὅτι ὑπάρχει Θεός. Ἐὰν ἕνας 
σπόρος ἔχῃ τέτοια δύναμι, πῶς δὲν εἶχε δύναμι ὁ 
δημιουργὸς τοῦ σπόρου ν᾽ ἀναστήσῃ τὸν ἑαυτό 
του ὅταν ἔλαβε σάρκα; Λένε ὅτι στὶς πυραμίδες τοῦ 
Χέοπος, στὸ Δέλτα τοῦ Νείλου, ἔγιναν ἀνασκαφὲς 
καὶ μέσα στοὺς τάφους βρέθηκε ἕνα δοχεῖο ποὺ 
περιεῖχε σιτάρι, θαμμένο ἐκεῖ τρεῖς χιλιάδες χρόνια. 
Ἀμφέβαλλαν ἂν ὁ σπόρος αὐτὸς μετὰ ἀπὸ τόσα 
χρόνια ἔχῃ ἀκόμα ζωή. Τὸν ἔσπειραν λοιπὸν καὶ 
φύτρωσε! «Τίς Θεὸς μέγας ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν; σὺ εἶ ὁ 
Θεὸς ὁ ποιῶν θαυμάσια (μόνος)»(Ψαλμ.76,14-15).

Θέλετε ἄλλο παράδειγμα τῆς Ἀναστάσεως; Εἶνε 
χειμώνας καὶ ἡ γῆ σκεπάζεται μὲ ἄσπρο σεντόνι. 
Ὅπως σκεπάζουν τὸ νεκρὸ μὲ σάβανο, ἔτσι καὶ ἡ 
φύσις, ὅπως λέει ὁ ποιητής, σαβανώνεται μὲ τὸ 
χιόνι, κι ὅλα εἶνε νεκρά. Ἀλλὰ σὲ λίγο ἔρχεται ἡ 
ἄνοιξι. Ἡ νεκρὴ ἐκείνη φύσι ἀνασταίνεται, ἡ γῆ σκε-
πάζεται τώρα ἀπὸ τάπητα κεντημένο μὲ μυριάδες 
ἄνθη, ποὺ μυρίζουν καὶ σκορποῦν τὸ ἄρωμά τους, 
καὶ πουλιὰ κι ἀηδόνια ἔρχονται ἀπὸ μακριὰ καὶ 
κελαηδοῦν. Καὶ ἡ ἄνοιξι, μὲ μύρια στόματα, δὲν 
λέει τίποτε ἄλλο παρὰ «Χριστὸς ἀνέστη»!

Θέλετε ἕνα ἄλλο παράδειγμα; Εἶνε ὁ ὕπνος. Τί 
λέει ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός; 
Κάτι ποὺ δὲν τὸ σκεπτόμαστε· 
ἂν τὸ σκεφτοῦμε, θὰ μᾶς 
πιάσῃ ἴλιγγος· κάθε βράδυ, 
λέει, πεθαίνουμε. Ὁ ὕπνος 
εἶνε ἕνας μικρὸς θάνατος, κι ὁ 
θάνατος τί εἶνε· ἕνας μεγάλος 
ὕπνος· διαφέρει μόνο ὡς πρὸς 
τὴ διάρκεια. Κάθε φορὰ ποὺ 
σηκωνόμαστε ἀπὸ τὸ κρεβάτι 
―πολλοὶ ἔπεσαν νὰ κοιμη-
θοῦν μὰ δὲν σηκώθηκαν― 
εἶνε σὰν νὰ λέμε; «Ἀνάστασιν 
Χριστοῦ θεασάμενοι…»(ὄρθρ. 
Κυρ.). Ἡ ἔγερσις ἀπὸ τὸν ὕπνο 
εἶνε μιὰ ἀνάστασι καὶ μιὰ 
εἰκόνα τῆς ἀναστάσεως τοῦ 
Κυρίου.

Θέλετε ἄλλο παράδειγμα; 
Εἶνε τὸ ἀβγὸ ποὺ βάφουμε 
τὸ Πάσχα. Γιὰ ποιό λόγο βά-
φουμε ἀβγά; Ὅ,τι γίνεται στὴν 
Ἐκκλησία μας δὲν εἶνε ἄσκοπο· 
ὅλα ἔχουν κάποιο νόημα. Καὶ 
τὸ ἀβγὸ τί εἶνε; Γιά ἐξετάστε· 
μοιάζει μ᾽ ἕνα τάφο. Ὅπως ὁ 
τάφος ἔχει μαρμάρινη πλάκα 
ποὺ σκεπάζει τὸ νεκρὸ σῶμα, 
ἔτσι καὶ στὸ ἀβγὸ τὸ τσῶφλι 
εἶνε μία μαρμάρινη πλάκα. 
Τί σκεπάζεται μέσα ἐκεῖ; Μιὰ 
ζωή.«Ἡ ζωὴ ἐν τάφῳ» (ἐγκ. 
ὄρθρ. Μ. Σαβ.). Μέσα σ᾽ ἕνα 
ἀβγὸ εἶνε μιὰ ζωή. Ποια ζωή· 
ἐκκολάπτεται ἕνα πουλάκι. Ἂς 
μαζευτοῦν ὅλοι οἱ ἐπιστήμονες νὰ φτειάξουν ἕνα 
ἀβγὸ ἀλλὰ μὲ ζωή. Φτειάχνουν ἁπλῶς μηχανὲς 
ἐκκολαπτικὲς γιὰ νὰ θερμαίνουν τὰ ἀβγά, ἀλλὰ τὰ 
ἀβγὰ ἔχουν ἤδη μέσα τὸν σπόρο τῆς ζωῆς.

Βλέπεις λοιπὸν τὸ ἀβγό, καὶ τὸ πουλάκι θραύει, 
σπάει τὴν πλάκα, ἀνοίγει τὸν τάφο καὶ βγαίνει ἔξω· 
κι ὅταν ἀκούγεται ἡ φωνή του, ἐκεῖνα τὰ τσίου - τσί-
ου δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο ἀπὸ τὸ «Χριστὸς ἀνέστη»· 
σὲ μιὰ παγκόσμια γλῶσσα ποὺ ὅλοι καταλαβαίνουν 
λέει «Χριστὸς ἀνέστη»!

«Χριστὸς ἀνέστη» λοιπὸν λέει ὁ σπόρος καὶ ὁ 
στάχυς ποὺ βγαίνει. «Χριστὸς ἀνέστη» λέει ἡ ἄνοιξι. 

«Χριστὸς ἀνέστη» λέει ὁ ἄνθρωπος ποὺ σηκώνεται 
ἀπὸ τὸν ὕπνο. «Χριστὸς ἀνέστη» λέει ἀκόμα κάθε 
πρωὶ ἡ ἀνατολή. Ὅταν βραδιάζῃ κ᾽ ἔρχωνται με-
σάνυχτα, ἐπικρατεῖ σκοτάδι. Ἀλλὰ τὸ σκοτάδι δὲν 
μένει γιὰ πολύ.

Γνωρίζουμε ὅτι θ  ̓ἀποσυρθῇ. Μεγάλο πρᾶγμα νὰ 
εἶνε μεσάνυχτα κ᾽ ἐσὺ νὰ περιμένῃς μὲ βεβαιότητα 
τὸν ἥλιο. Κι ὅταν σὲ λίγο ὁ ἥλιος διαλύῃ τὰ σκοτά-
δια, μὲ τὶς ἄπειρες ἀκτῖνες ποὺ σκορπίζει δὲν κάνει 
τίποτε ἄλλο παρὰ νὰ λέῃσὲ με παγκόσμια γλῶσσα 
«Χριστὸς ἀνέστη».

Ἐάν, ἐννοεῖται, καταλαβαίνουμε αὐτὴ τὴ γλῶσσα· 
ἐὰν δὲν τὴν καταλαβαίνουμε καὶ εἶνε γιὰ μᾶς αὐτὰ 
κινέζικα, τότε ζοῦμε σὰν τὰ ζῷα. Κάθε ἀκτίδα ποὺ 
μᾶς ἔρχεται ἀπὸ τὰ ὕψη τοῦ οὐρανοῦ, κηρύττει 
κι αὐτὴ «Χριστὸς ἀνέστη». Ἐκτὸς ὅμως, ἀγαπητοί 
μου, ἀπὸ τέτοιες εἰκόνες καὶ παραδείγματα, ποὺ 
γιὰ μᾶς ἀποτελοῦν φυσικὲς μαρτυρίες τῆς ἀναστά-
σεως τοῦ Χριστοῦ, ἔχουμε καὶ ἄλλες μεγαλύτερες 
ἀποδείξεις, ἱστορικές, ποὺ βγαίνουν ἀπὸ γεγονότα 
ποὺ περιγράφει τὸ Εὐαγγέλιο. «Χριστὸς ἀνέστη» 
φωνάζει ὁ ἄγγελος στὸ μνῆμα τὸ κενό. «Χριστὸς 
ἀνέστη» φωνάζει ἡ Μαγδαληνή, ποὺ γιὰ τὴν 
φλογερὰ ἀγάπη της ἄκουσε πρώτη τὸ μήνυμα τῆς 
Ἀναστάσεως. «Χριστὸς ἀνέστη» λένε οἱ μαθηταί. 
«Χριστὸς ἀνέστη» λέει καὶ ὁ δύσπιστος Θωμᾶς, 
ποὺ ὕστερα ἀπὸ τὰ τεκμήρια ποὺ ἔλαβε πείστηκε 
κι αὐτὸς καὶ ἀνέκραξε «Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός 
μου»(Ἰω.20,28).

«Χριστὸς ἀνέστη» φωνάζει ἀκόμα καὶ ἡ πατρίδα 
μας, ἡ μικρὴ μὰ ἱστορικὴ πατρίδα μας. Πῶς; Δια-
βάστε τὴν ἱστορία. Θαμμένη ἦταν κι αὐτή·θαμμένη 
ὄχι τρεῖς ἡμέρες ἀλλὰ –για σκεφτῆτε το― τετρα-
κόσα καὶ πεντακόσα χρόνια μέσα σ᾽ ἕνα σκοτάδι 
ἀπέραντο, ὅπου βασίλευε ἡ ἡμισέληνος καὶ οἱ 
Ἕλληνες ὑπέφεραν τὰ πάνδεινα. Ὁἱ διπλωμάτες 
τῆς Εὐρώπης ἔλεγαν· Πάει, ἐτάφη πλέον ἡ Ἑλλάς, 
ἐνθάδε κεῖται Ἑλλάς, τὸ ἀρχαῖο ἔθνος… Καὶ ξαφνικὰ 
τί ἔγινε; Μέσα ἀπὸ τάφο τόσων αἰώνων ἡ Ἑλλὰς 
ἀνέστη. Μὲ τὴ δύναμι τίνος; Τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτὸ 
ἡ ἐθνεγερσία τῆς Ἑλλάδος βεβαιώνει καὶ αὐτὴ τὸ 
«Χριστὸς ἀνέστη»!

Ἔτσι, ἀγαπητοί μου, πρέπει νὰ ἑορτάζουμε. Καὶ 
ἔτσι τὴν ἑορτάζουμε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες τὴν Ἀνάστασι, 
ὡς τὴν λαμπροτέρα ἡμέρα. Ὁἱ λαοὶ τῆς Δύσεως ὡς 
μεγαλύτερη ἑορτὴ ἔχουν ἄλλοι μὲν τὰ Χριστούγεν-
να (οἱ παπικοί) καὶ ἄλλοι τὴν Σταύρωσι (οἱ προτε-
στάτες)· ἐμεῖς οἱ λαοὶ τῆς ὀρθοδόξου Ἀνατολῆς 
ὡς λαμπροτέρα ἑορτὴ ἔχουμε τὴν ἀνάστασι τοῦ 

Χριστοῦ.
«Νῦν πάντα πεπλήρω-

ται φωτὸς»(καν. Πάσχ. γ΄ 
ᾠδ.).Γι᾽ αὐτὸ τὴν ἡμέρα 
αὐτὴ καὶ ἡ Ἑλλὰς ὅλη 
ἑορτάζει· ἀπὸ τὴν Κέρκυ-
ρα μέχρι τὴ ῾Ρόδο κι ἀπὸ 
τὸν Ἕβρο, ὅπου γενναῖοι 
στρατιῶτες καὶ ἀξιωματι-
κοὶ φρουροῦν τὰ σύνορά 
μας, μέχρι τὴν Κρήτη καὶ 
τὴ Γαῦδο, παντοῦ ὅπου 
κυματίζει ἡ Ἑλληνικὴ ση-
μαία, οἱ Ἕλληνες ἑορ-
τάζουν χαρμόσυνα τὴν 
ἡμέρα αὐτή.

Ἂς εὐχαριστήσουμε 
λοιπὸν τὸ Θεό, διότιἔχου-
με θρησκεία ἀληθινή, τὴ 
μόνη ἀληθινὴ στὸν κό-
σμο, ποὺ στηρίζεται ὄχι 
μόνο ἐπάνω σὲ μαρτυρίες 
καὶ εἰκόνες ἀπὸ τὴ φύσι, 
ἀλλὰ προπαντὸς ἐπάνω 
σὲ γεγονότα καὶ τεκμήρια 
ἱστορικά. Ὅλα αὐτὰ πεί-
θουν γιὰ τὴν ἀλήθεια καὶ 
κραταιώνουν τὴν πεποί-
θησι ὅτι «ἠγέρθη ὁ Κύριος 
ὄντως»(Λουκ.24,34), ὅτι 
«ἀληθῶς ἀνέστη ὁ Κύρι-
ος»(διαλ. ἀπόλ. Πάσχ.), ὅτι 
ἡ ἀνάστασις τοῦ Χριστοῦ 
εἶνε γεγονός.

Καὶ ἐγὼ διακηρύττω ἀπὸ τὴ θέσι αὐτή· Ἐφ᾽ 
ὅσον ὑπάρχει ἥλιος, ἐφ᾽ ὅσον φωτίζει σελήνη, 
ἐφ᾽ ὅσον λάμπουν στὸν οὐρανὸ ἄστρα, ἐφ᾽ ὅσον 
ποταμοὶ κυλοῦν τὰ ῥεύματά τους, ἐφ᾽ ὅσον ἀνθίζει 
ἀμυγδαλιά, ἐφ᾽ ὅσον εὐωδιάζουν λουλούδια, ἐφ᾽ 
ὅσον ἀκούγονται πουλιὰ νὰ κελαϊδοῦν, πάντοτε, 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας, ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστὸς 
ζῆ και βασιλεύει, εἰς πεῖσμα τῶν ἀθέων καὶ τῶν 
ἀπίστων, ποὺ κι αὐτοὶ μιὰ μέρα θὰ κάμψουν τὸ 
γόνυ μπροστά του καὶ θὰ ὁμολογήσουν· «Εἷς ἅγιος, 
εἷς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· 
ἀμήν»(Φιλ.2,11 καὶ θ. Λειτ.).

Η ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ: 
Ν. Δημου, ΕΛΙΑμΕΠ, μ. ΡΕΠουση κΑΙ σΙΑ συνέχεια από την 1η σελίδα

ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Αναστάσεως ημέρα
λαμπρυνθώμεν λαοί

Χριστός εκ νεκρών εγήγερται
Φώς ζωής εκ του Τάφου καταυγάζει.

Μέρα θριάμβου ανέτειλε
νέας ζωής χαράν αυγάζει.
Γιορτάζουν όρη και βουνά
αναγεννιούνται οι χριστιανοί.

Θριαμβευτής θανάτου και ζωής
Ανάστασιν Αιωνιότητος ο Χριστός χαρίζει

κάθε καρδιά ευλαβικά
στη χάρη Του με δάκρυα γονατίζει.

Δοξολογεί ευχαριστεί και δέεται
αμαρτιών συγχώρεση, ελεημοσύνη

βάρους αμαρτιών αλάφρυνση
χάριν στη Θεία δικαιοσύνη.

Ανάσταση! Χριστέ μου πολυεύσπλαχνε
αμαρτωλά εμάς παιδιά Σου

δέξου, συγχώρα, φύλαξε
επί τη Αναστάσει Σου κοντά Σου.

Π. ΡΗΓΑΣ

 Του καθηγητή 
ΒΑΣΙΛΗ ΦΙΛΙΑ

τ. πρύτανη Παντείου Παν.
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ΑΓΩΝΑΣ

Γράφει 
ο αλυπητοσ

ένοχης σιωπής του δεσποτικού «φιλαδέλ-
φου» και της πολιτικής ατιμωρησίας.

♦ ΣΗΜΕΡΑ αυτή η τακτική έχει ατονήσει 
κάπως, γιατί η ροή των ειδήσεων και των 
πλέον αιχμηρών, κοινοποιούνται από το ένα 
σημείο του πλανήτη στο άλλο αστραπιαία. 
Έτσι, αυτοί που θέλουν να κρυφτούν, γι’ 
αυτόν ή εκείνο τον λόγο, εκτίθενται αργά ή 
γρήγορα εις κοινήν θέαν και κάθε έκτροπή 
τους γίνεται «βούκινο».

♦ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ η συμβουλή, «ου μη 
φάγω κρέας εις  τον αιώνα, αν πρόκειται 
να σκανδαλίσω τον αδελφόν μου», αφορά 
πρωτίστως σε όλους  εκείνους που  είναι 
ανεβασμένοι  «επάνω  όρους»  και  «θρό-
νων» (με δική τους επιλογή) και βεβαίως 
δεν στοιχειοθετούν  κανένα δικαίωμα  να 
δίνουν με  την άτακτη  ζωή  τους αφορμή 
για  να  «αποτρέπουν»  τους πιστούς από 
τη σωτηρία.

♦ ΕΠΟΜΕΝΩΣ  «κουσούρια» και  εκτρο-
πές,  πάντα  κατά  τον μακαριστό Αρχιεπ. 
Χριστόδουλο, που  ταλανίζουν,  όχι  ολίγα 
της  Ιερατικής κοινότητας μέλη, δεν παύ-
ουν  καθημερινά  να  συντηρούν  και  να 
σκανδαλίζουν  το ορθόδοξο και όχι μόνο 
ποίμνιον,  το οποίον στέκεται αποσβολω-
μένο να παρακολουθεί στον ηλεκτρονικό 
και έντυπο τύπο «πράγματα και θαύματα», 
που στοχοποιούν άλλοτε καλόπιστα και τις 
περισσότερες κακόπιστα, ιερά πρόσωπα με 
ποικίλες δραστηριότητες.

♦  ΤΟ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ,  «κακόπιστη»  και 
φανταστική σκανδαλοθηρία αυτό δεν θα 
πρέπει να «ησυχάζει» όλους εκείνους που 
τα ονόματά τους ποζάρουν στην χυδοαιο-
γραφία και την σκανδαλαθηρία. Απεναντίας 
πρέπει η καλόπιστη ή κακόπιστη ειδησεο-
γραφία να τους κρατεί σε εγρήγορση και 
αυτοκριτική, για να αναγνωρίσουν τις τυχόν 
παραλείψεις τους ου μην αλλά και τις ευθύ-
νες τους, για όσα ακούγονται εν τω Δήμω 
(αυτό είναι το χειρότερο) και περιφέρονται, 
είτε στο διαδίκτυο είτε στον  καθημερινό 
Τύπο από αυτί σε αυτί και από μάτι σε μάτι.

♦ ΜΕΡΙΚΑ περιστατικά που έχουν επίμο-
να κυκλοφορήσει τον τελευταίο καιρό σε 
εφημερίδες, περιοδικά και στο διαδίκτυο 
επισημαίνουμε εδώ, με την ελπίδα μήπως 
και  κάποιος  από  τους  εμπλεκόμενους, 
ορατούς ή «αόρατους», σταθμίσει τις ευ-
θύνες του για τον διασυρμό που υφίσταται 
η Εκκλησία υπαιτιότητί τους. Αν δεν βρεθεί 
«κάποιος» ευαίσθητος, τότε είναι ανάγκη να 

επιληφθεί η ίδια η Ιερά Σύνοδος για να μην 
σέρνονται oι αιτίες σκανδαλισμού.

♦ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ μας, στρατευμένο και 
επίλεκτο μέλος  της Εκκλησίας μας,  μας 
παρακινεί  να  ερωτήσουμε  τους  Ιερούς 
«άτακτους»:  «Γιατί  μας  ντροπιάζετε;», 
παίρνοντας αφορμή από τα πιο κάτω γρα-
πτά που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορούν 
μέσα από τις δημοσιογραφικές στήλες και 
ιστοσελίδες.

♦ ΣΤΟ Φ. ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 του περιοδ. 
«Ιωάννης ο Βαπτιστής» με τίτλο «Διωγμός 
σπουδαίου  Ιεραποστόλου» γράφεται:  «Ο 
αρχιμ. Θεολόγος Χρυσανθακόπουλος, 
κατέβηκε από το Άγιον Όρος στην Αφρική 
και με τα χαρίσματα που του έχει δωρίσει 
ο Κύριος (είναι αρχιτέκτων), σε 
λίγο χρόνο κυριολεκτικά «έστησε» 
εκ του μηδενός την ορθόδοξη 
τοπική Εκκλησία στο Μπραζαβίλ 
(του Κονγκό). Εκπρόσωπος του 
Πατριάρχη Αλεξανδρείας μετα-
ξύ άλλων για τον π. Θεολόγο, ομολόγησε: 
«Η Εκκλησία του Αγίου Μάρκου στέκεται 
απέναντί σου εσαεί ευγνωμονούσα...». Να 
σημειωθεί, ότι ο ιεραπόστολος π. Θεολό-
γος ίδρυσε πολλές ενορίες (με ισάριθμους 
κτιστούς ναούς), σχολείο με 350 παιδιά, 
ορφανοτροφείο με 37 ορφανά, κίνηση Νε-
ότητας, ραδιοφωνικό σταθμό κ.ά.». Αυτά 
όλα ξεχάστηκαν, Πατριάρχη Αλεξανδρείας;

♦ ΑΝΤΙ ΟΜΩΣ του π. Θεολόγου ωρίμου 
σε ηλικία,  εξελέγη  (προσφάτως)  επίσκο-
πος της νέας περιοχής, Παντελεήμων τις 
Αράθυμος και ο π. Θεολόγος έλαβε εντολή 
(αναιτίως) να εγκαταλείψει το έργο: «Πα-
ραγγέλλομεν υμίν όπως επανακάμψητε ώς 
οίον τάχιστα εις την Μονήν της μετανοίας 
υμών». Ας φύγει,  λοιπόν, ο π. Θεολόγος, 
επειδή ενοχλείται νεαρός τις. Ως προς δε 
τη Μονή, μάλλον ο παραγγείλας (ο Πατρι-
άρχης) και  το όργανο του, έχουν ανάγκη 
Μονή μετανοίας... Θεολόγε  ιεραπόστολε, 
δεν σε διώχνει ο Νέρων... (αλλά ο φθόνος, 
όπως κάποτε άλλοτε τον Άγιο Νεκτάριο, η 
ίδια Αλεξανδρινή... Εκκλησία).

♦ ΣΤΟ ΙΔΙΟ μαχητικό περιοδικό τον επό-
μενο μήνα Νοέμβριο 2013 με τίτλο: «Κανείς 
δεν ακούει τις φωνές τους;» καταγγέλλονται 
τα έξης ανατριχιαστικά:

«Κατηχητής βωμολοχίας και όχι μόνο. Έτσι 
επίσημα και επώνυμα καταγγέλλεται Παντε-
λεήμων τις Αράθυμος, που το πατριαρχείο 
Αλεξανδρείας τοποθέτησε στο Μπραζαβίλ 

του Κονγκό ως επίσκοπο. Γνωστός ο διωγ-
μός του ιεραποστόλου της περιοχής πατρός 
Θεολόγου Χρυσανθακοπούλου, για να μείνει 
ελεύθερο το πεδίο στον κ. Αράθυμο.

Από καταγγελία των νέων της περιοχής, 
που ο π. Θεολόγος είλκυσε στον Χριστό, 
πληροφορούμαστε: “Κάπνισμα, ποτά, παρέ-
ες με ανθρώπους του υποκόσμου. Διδάσκει 
σε νέους λεξιλόγιο του υποκόσμου”»... (Στο 
σημείο αυτό παραλείπουμε παράγραφο 
της καταγγελίας, κόκκινοι από ντροπή, για 
τον διασυρμό και του ανθρώπου επισκόπου 
και του ράσου που... φορεί).

Η  εκκλησία  της Ορθοδόξου Νεολαίας 
του Μπραζαβίλ συγκλονίζει. Μόλις τα παι-
διά αυτά ωδηγήθηκαν από τον πνευματικό 

τους, τον π. Θεολόγο, στον θαυ-
μασμό του Προσώπου του Ιησού 
Χριστού, έπεσαν από τα σύννεφα, 
γιατί  το πατριαρχείο  τους υπο-
χρεώνει  να βλέπουν  «εις  τόπον 
Χριστού» τον αείποτε Αράθυμο.

Το μόνο, που ξέρει ο από Σύρου Αράθυ-
μος είναι το επιτίμιο της ακοινωνησίας σε 
όσα ευσεβή παιδιά σέβονται τον πνευματικό 
τους π. Θεολόγο. Έγινε, βλέπετε, της μόδας 
η... ακοινωνησία!

Το Αλεξανδρινό κέντρο έχει στολίσει την 
Αφρική με παρόμοια «μπουμπούκια».

ΣΤΙΣ 28-11, 29-11 και 2-12, του 2013 (και 
αναφορά στις 4, 6, 7-12 του 2013 επίσης) 
η  εφημερίδα  «Ακρόπολις»,  δημοσίευσε 
ανήθικη  φωτογραφία  (συνεσκιασμένη), 
μεταφερθείσα από υπάρχον Video, Μη-
τροπολίτου τον όποιον δυστυχώς πολλοί 
γνωρίζουν αλλά… αγνοούν, και ο οποίος 
επτά ήμερες μετά έλαβε μέρος σε «τρι-
σαρχιερατικές» συνάξεις σε Μητρόπολη 
νησιωτικής περιοχής... Τα δημοσιεύματα 
και  τις  αναφορές  αναδημοσίευσαν  στις 
6.12.2013 οι  ιστοσελίδες  «Ρομφαία»  και 
«Αμήν» αντιστοίχως.

♦ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ. Όπως από παλαιό-
τερα είναι γνωστόν, στα αθηναϊκά περίπτε-
ρα και όχι μόνον, κυκλοφορεί ένα έντυπο ρυ-
παρογραφίας και κολάσιμης φρασεολογίας 
με τον τίτλο “Times in Κοlonaki”. Το έντυπο 
αυτό σε  τακτά διαστήματα  καταφέρεται 
κατά πάντων και κυρίως των πολιτικών, της 
Δικαιοσύνης και Ιερωμένων, κατ’ αποκλειστι-
κότητα δε εναντίον του επισκόπου Σύρου κ. 
Δωροθέου και συνεργατών του. Το έντυπο 
είναι υβριστικό και συκοφαντικό. Ο εκδότης 
του έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση.

♦ Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ Σύρου για να προστα-
τέψει  το κύρος του ορθώς, εμήνυσε κατ’ 
επανάληψιν  τον  εκδότη  του εντύπου και 
όπως μας πληροφορεί σε Δελτίο Τύπου 
της Μητροπόλεως του, ο δημοσιογράφος 
πήγε φυλακή. Όμως συμβαίνει το έξης πα-
ράδοξο: ενώ ο εκδότης είναι στην φυλακή 
το έντυπο εξακολουθεί να κυκλοφορεί(!!!) 
και συνεχίζει την ίδια επιθετική γραφή.

♦  TO ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ  όμως  «πληροφορι-
ών»  για  την  Μητρόπολη  Σύρου  και  τον 
προϊστάμενό  της  δεν  σταματούν  στο 
αναφερθέν  έντυπο  του  «Κολωνακίου». 
Μετατοπίζονται  και  σε  άλλο  πεδίο.  Το 
περιοδικό «Hot Doc» (τεύχος 43, σελ. 40) 
σε ερευνά του για το πολύκροτο «παραδι-
καστικό» σκάνδαλο γράφει στον υπότιτλο 
του  εξωφύλλου  του:  «Το παραδικαστικό 
ζει. Όλα τα ονόματα και οι υποκλαπείσες 
συνομιλίες. Κινδυνεύει ο μάρτυρας-κλειδί. 
Δολοφονίες, στημένες δίκες, αρπαγές ακι-
νήτων, χρηματισμός πολιτικών».

♦ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 40 του τεύχους ο τίτλος, 
ως μέρος του «παραδικαστικού» γράφει: «Ο 
επικοινωνιολόγος του Χριστόδουλου και ο 
Μητροπολίτης Σύρου». Υπότιτλος: «Μεταξύ 
των όσων αναφέρονται στις απομαγνητο-
φωνημένες συνομιλίες που έχει καταγράψει 
ο κοριός της ΕΥΠ είναι και τα ονόματα του 
Μητροπολίτου Σύρου Δωροθέου και  του 
επικοινωνιολόγου του μακαριστού αρχιεπι-
σκόπου Χριστοδούλου».

♦  ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ που  υπογράφει  ο 
Βαγγέλης  Τριάντης,  μεταξύ  των  άλλων 
καταγράφει  (η  έκταση  του  άρθρου  δεν 
επιτρέπει αναδημοσίευση στον λίγο χώρο 
που διαθέτουμε) την υποτιθέμενη συνομιλία 
του Τζούμα με τον αρχιμ. Γιοσάκη για να 
μεσολαβήσει (παραδικαστικά;) να αθωωθεί 
εν προκειμένω από μήνυση που έχει κατατε-
θεί σε Ιερωμένο της Μητροπόλεως Σύρου. 
Ενδιαφέρον όμως έχει εδώ, (ο επίσκοπος 
διαψεύδει  την  εμπλοκή  με  Γιοσάκη  και 
Τζούμα, την οποία διάψευση δεχόμαστε) η 
λεπτομέρεια, να συμπίπτει το ίδιο πρόσωπο 
του Ιερωμένου της Μητροπόλεως Σύρου 
που αναφέρεται στο περιοδικό «Hot Doc», 
με εκείνο που καταγγέλλει βάναυσα ο εκ-
δότης του «Times in Kolonaki». Σύμπτωση 
ύποπτη.

Επαναλαμβάνουμε  –  για  μια  ακόμη 
φορά – ότι δεν υιοθετούμε κατ’ ανάγκην 
τις καταγγελίες. Αφού είδαν όμως το φως 
της δημοσιότητας, παρακαλούμε τους … 
να τοποθετηθούν.

«ΧΡΙΣ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»
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της συντέλειας του αιώνος»  (Ματθ. 28,20),  εις 
ανάμνηση της απαλλαγής της ανθρωπότητας από 
τη δουλεία του Σατανά (= του Διαβόλου), και από 
τα δεσμά του θανάτου, που απέρρευσαν από τη 
Σταυρική Θυσία του ΜΕΣΣΙΑ, Θεανθρώπου Κυρίου 
μας Ιησού Χριστού.

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ:
1.) Το Εβραϊκό Πάσχα: Το τελούσαν οι Εβραίοι, 

τότε, σε ανάμνηση, ως αναφέρθηκε ανωτέρω, της 
εξόδου, της διαβάσεως τους από τη δουλεία των 
Αιγυπτίων, στην ελευθερία τους, στη γη της επαγ-
γελίας Χαναάν. Η διάρκεια του ήταν οκταήμερος 

από τις 14-21 του μηνός Αβίβ - Νισάν (Μάρτιος - 
Απρίλιος), ανάλογα με τους κύκλους της Σελήνης. 
Κατά το οκταήμερο αυτό οι Εβραίοι έσφαζαν και 
έψηναν ένα αρνί ή ένα κατσίκι, ανάλογα με το τί 
έτρεφε ο καθένας, και αν δεν είχαν το αγόραζαν, 
και μαζί με το ψητό αρνί ή κατσίκι, έτρωγαν Άζυ-
μα με Πικραλίδες – Πικρολάχανα (= Εορτή των 
Αζύμων).

Η Μεγάλη αυτή Εβραϊκή εορτή αποτελούσε 
ΤΥΠΟ της ΘΥΣΙΑΣ (= Σταυρώσεως) του ΜΕΣΣΙΑ 
Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Και το λέω τούτο, πέ-
ραν των τόσων άλλων, ότι δηλαδή είναι ΤΥΠΟΣ της 
Σταυρικής θυσίας του θεανθρώπου Ιησού Χριστού, 
γιατί το αρνί ή το κατσίκι το έψηναν διαπερώμενο 
σε όβελο  (= ξύλινη ράβδο), η οποία όμως, για 
να προστατεύσει την ακεραιότητα του οβελία (= 
αρνιού ή κατσικιού) διασταυρωνόταν, γύρω από το 
στήθος του οβελία, με ένα άλλο κομμάτι ξύλου, και 
έτσι, ενώ προστάτευε την ακεραιότητα του Οβελία, 
«οστούν ου συντρίψετε αυτού... εγένετο γαρ ταύτα 
ίνα η Γραφή πληρωθή, οστούν ου συντριβήσεται 
αυτού» (Έξοδ. 12,46 Ιωάν. 19,36), έδινε το σχήμα 
του ΣΤΑΥΡΟΥ. Και γίνονται όλα αυτά ακόμη και σή-
μερα από τους Εβραίου, για έναν ανόητο εορτασμό 
χωρίς περιεχόμενο!!

2.) Το Χριστιανικό ΠΑΣΧΑ,  αναφέρεται  στη 
Σταυρική θυσία και την Ανάσταση του ΜΕΣΣΙΑ, και 
τελείται όπως ακριβώς μας υπέδειξε ο ίδιος ο Κύριος 
μας Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, «…. τούτο ποιείτε 
εις την εμήν ανάμνησιν (= της Σταυρικής μου Θυσί-
ας)» (Α΄ Κορ. 11,26), αλλά και της Αναστάσεώς μου, 
που ελευθέρωσα την ανθρωπότητα από τη δουλεία 

του Σατανά (= του Διαβόλου) και από τα δεσμά του 
Θανάτου (= της αιωνίου καταδίκης και τιμωρίας των 
ασεβών ανθρώπων). Ο άνθρωπος, μετά την Θυσία 
και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, πεθαίνοντας 
δεν κατεβαίνει πλέον κάτω, στα δεσμά του Άδη, 
γιατί ο Χριστός συνέτριψε τις πύλες του Άδη, και 
«κατήργησε τον το κράτος έχοντα του θανάτου, 
τον διάβολον»,  (Εβρ. 2,14), αλλά ανεβαίνει άνω, 
στην «Μέση Κατάσταση των ψυχών», αναμένοντας 
εκεί την τελική Κρίση.

Ο Προφήτης Ησαΐας (765-700 π.χ.), προείδε 
τη Σταυρική ΘΥΣΙΑ του ΜΕΣΣΙΑ Ιησού Χριστού, ο 
δε Προφητάναξ Δαβίδ (1035-965 π.χ.) καταράται, 
μεταξύ των άλλων, τους τότε Εβραίους Σταυρωτές, 
και τους σήμερον ηλιθίως Εβραΐζοντας:

α΄) Ο Προφήτης Ησαΐας λοιπόν μας αφηγείται με 
λεπτομέρεια: «Ως πρόβατον επί σφαγήν ήχθη και 
ως αμνός εναντίον του κείροντος αυτόν άφωνος, 
ούτως ουκ ανοίγει το στόμα… Και είδομεν αυτόν 
και ουκ είχεν είδος ουδέ κάλλος. Το είδος αυτού 
άτιμον και εκλείπον (= υπελείπετο κατά την ωραι-
ότητα) παρά πάντας τους υιούς των ανθρώπων. 
Ούτος τας αμαρτίας ημών φέρει και περί ημών 
οδυνάται. Αυτός δε ετραυματίσθη δια τας αμαρτί-
ας ημών και μεμαλάκισται (= ταλαιπωρήθηκε) δια 
τας ανομίας ημών, ο Κύριος παρέδωκεν αυτόν 
ταις αμαρτίαις ημών». (Ησ. 53,1-8).

β΄) Ο Προφητάναξ Δαβίδ περιγράφει, αλλά και 
καταράται τους Σταυρωτάς: Ονειδισμόν προσεδό-
κησεν η ψυχή μου και ταλαιπωρίαν, και υπέμεινα 
συλυπούμενον (= περίμενα κάποιον να με συμπο-
νέσει) και ουχ υπήρξε, και παρακαλούντας (= να 

με παρηγορήσουν), και ουχ εύρον, και έδωκαν 
εις το βρώμα μου  (= στη πίνα μου), χολήν και 
εις την δίφαν μου επότισάν με όξος. Γενηθήτω 
η τράπεζα αυτών ενώπίον αυτών εις παγίδα και 
εις ανταπόδοσιν, και εις σκάνδαλον (= εμπόδιο 
για να σκοντάφτουν), σκοτισθήτωσαν οι οφθαλμοί 
αυτών του μη βλέπειν, και τον νώτον διά παντός 
σύγκαμψον  (= να μείνουν καμπουριασμένοι δια 
παντός, ώστε  να μένουν), υποδουλωμένοι και 
συντετριμμένοι», (Ψαλμ. 68/69 21-23).

γ΄) Και ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ματθαίος, 
επιβεβαιώνει: « ... και αποκριθείς πας ο λαός (= των 
Σταυρωτών Εβραίων) είπε, το αίμα αυτού εφ’ ημάς 
και επί τα τέκνα ημών» (Ματθ. 27,21-26).

Από τα όσα, ακροθιγώς πως, αναφέρθηκαν 
ανωτέρω, προκύπτει αβίαστα, ότι όσοι τελούν το 
ΠΑΣΧΑ, που μας υπέδειξε και μας παρέδωσε ο ίδιος 
ο Θεάνθρωπος Κύριος μας Ιησούς Χριστός, έχουν 
τις Ευλογίες Του και τα αγαθά της Σταυρικής Του 
ΘΥΣΙΑΣ και, ως εκ τούτου, τους περιμένει στη Βασι-
λεία των Ουρανών (Λουκ. 22,19. Ιωάν. 14,1-2). Όσοι 
όμως παραμένουν ακόμη στην Εβραϊκή σαχλαμάρα 
(= πράξη ανόητη χωρίς περιεχόμενο), αμαρτάνουν 
ενσυνείδητα «όντες αυτοκατάκριτοι»,  (Τίτ. 3,10, 
και τους περιμένει «ο αιώνιος ζόφος του σκότους» 
(Β΄ Πέτρ. 2,17). Αυτά τα ολίγα για προεόρτια ενη-
μέρωση, και προς γνώσιν και συμμόρφωσιν των 
Εβραιοφρονούντων.

Πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ
Ορθόδοξος θεολόγος - Εκκλ/κός Συνήγορος

επ/μος πρ/δρος Συνδέσμου 
Κληρικών Ελλάδος
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Η  εφημερίδα  μας  αρκετές  φορές  έχει 
γράψει  εκτενή  ρεπορτάζ  για  το  μεγάλο 
σκάνδαλο του κληροδοτήματος “ΚΡΙΚΚΗ”, 
που η  Ιερά Μητρόπολη Λάρισας, με πρω-
ταγωνιστή τον δεσπότη Ιγνάτιο, προσπαθεί 
για χρόνια να το αρπάξει.

Τον Απρίλιο  του 2009  (αρ. φυλ.  144/5) 
είχαμε  γράψει,  εκτός πολλών άλλων,  και 
για την επίσκεψη που έκανε το Δ.Σ. του Κέ-
ντρου Παιδικής Μέριμνας (Ορφανοτροφείο 
Θηλέων Λάρισας) στο δεσπότη, ζητώντας 
να αποσυρθεί η Μητρόπολη από την διεκ-
δίκηση  της κληρονομιάς, διότι,  βάσει  της 
χειρογράφου διαθήκης της Ιωάννας Κρίκκη, 
αυτή ανήκει στο “Ορφανοτροφείο Θηλέων 
Λάρισας”  το  μοναδικό  που  υπήρχε  τότε 
στη Λάρισα και αυτό το  ίδρυμα εννοούσε 
η διαθέτις.

Η απάντηση  του δεσπότη  Ιγνατίου πα-
ροιμιώδης:

Τί να έχετε εσείς το κληροδότημα  (το 
Ορφανοτροφείο), τί εμείς (Μητρόπολη), το 
ίδιο δεν είναι;

Η ελαφρότητα με την οποία ο κ. Ιγνάτιος 
αντιμετώπιζε τόσο σοβαρά θέματα υπήρξε 
σκανδαλώδης, λες και κάποιοι τον ενθάρ-
ρυναν σ’ αυτό, δεδομένου ότι οι δικαστικοί 
αγώνες μεταξύ Μητρόπολης και Ορφανο-
τροφείου συνεχίζονταν. Και  παρ’  όλο ότι 
έβλεπε να χάνει τις υποθέσεις τη μία μετά 
την άλλη προβαίνει σε μια σειρά αδιανόητων 
ενεργειών, όπως οι παρακάτω.

α) Εξαγγέλλει την ανέγερση (11-4-2005) 
κτιρίου  που  θα  στεγάσει  μελλοντικά  το 
προβλεπόμενο Ορφανοτροφείο.

β) Με έγγραφό του (αρ. πρωτ. 1171/9-6-
2005) ζητάει από την Περιφέρεια Θεσσα-
λίας να εγκρίνει την ενοικίαση της Βίλας 
στον Πλαταμώνα – κληρ/τος Κρίκκη – με … 
συνοπτικές διαδικασίες, όπως και έγινε.

γ) Μετά από “τυμπανοκρουσίες” και σχε-
τικά δημοσιεύματα θεμελιώνει το Ορφανο-
τροφείο (26 Ιουνίου 2006) και το ονομάζει 
«ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΟΡΦΑ-
ΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 
ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ» και ορίζει μάλιστα 
και ημέρα που θα γιορτάζει (13 Δεκεμβρίου) 
κάθε χρόνο. Βέβαια ποτέ δεν γιόρτασε!

δ) Αρχίζει το χαράτσωμα των ναών, των 
Προσκυνημάτων – ιδίως του πακτωλού της 
«Αγ. Παρασκευής» Τεμπών – και τις δισκο-
φορίες, ων ουκ έστι αριθμός.

ε) Το εντάσσει σ’ ένα Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα  Επενδύσεων  Κοινοτικών  Πόρων 
(7/8/2007 τύπου ΕΣΠΑ), που εγκρίθηκε με 
το ποσό των 750.000 ευρώ, ΑΛΛΑ με διαφο-
ρετική ονομασία: «Ορφανοτροφείο Θηλέων 
– συνοικία Ανθούπολης Θεσσαλίας».

στ) Αρχίζει επί μήνες να αναζητά, μέσω 
του τοπικού Τύπου και ραδιοφώνου, κορί-
τσια από τη Λάρισα και την ευρύτερη περι-
οχή, προκειμένου να το θέσει σε λειτουργία.

Στις  30  Ιουνίου  2008  δημοσιεύθηκε  η 
4153/2008  απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, που όριζε ότι: «το 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 
ΘΗΛΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ» (πρώην Ορφανοτρο-
φείο Θηλέων Λάρισας) είναι ο μοναδικός εκ 
διαθήκης κληρονόμος της Ιωάννας χήρας 
Οδυσσέως Κρίκκη… Υποχρεώνει μάλιστα τη 
Μητρόπολη να αποδώσει τα κληρονομιαία 
ακίνητα, τα οποία νέμεται, αντιποιούμενη 
το κληρονομικό δικαίωμα του ενάγοντος…».

Μετά από την απόφαση αυτή, ο δεσπότης 
Ιγνάτιος αντί να έλθει εις εαυτόν, προβαίνει, 
μετά από εννιάμηνο περίπου, στην έκδοση 
της υπ’ αριθ. πρωτ. 407/30-3-2009 εξουσι-
οδότηση καλώντας τον Γ.Α.Λ., κάτοικο Αθη-
νών, όπως παραλάβει παν σχετικόν αφορών 
την διαχείρισιν της πολυκατοικίας επί  της 
οδού Μομφεράτου… και  να διαχειρίζεται 
στο  εξής  ο  ίδιος  την ως άνω οικοδομήν 
(εισπράττει μισθώματα, επιμελείται αποκα-
τάσταση ζημιών κ.λ.π.). Παράλληλα αρχίζει 
η μεγάλη διαφημιστική εκστρατεία της Μη-
τρόπολης για τα εγκαίνια που θα γίνονταν 
την Παρασκευή 29 Μαΐου 2009, καλώντας 
τους πιστούς να παραστούν και στηρίξουν 
το φιλανθρωπικό έργο της Μητρόπολης. 

Κυκλοφόρησε όμως (23/5/2009) και επι-
στολή από φίλους του άλλοτε Ορφανοτρο-

φείου Θηλέων προς τον Νομάρχη Λάρισας, 
κοινοποιώντας  την  στον  Πρωθυπουργό, 
Υπουργό Εσωτερικών,  τοπικούς Βουλευ-
τάς,  Περιφερειάρχη,  Δήμαρχο  κ.α.,  και 
ζητώντας να μην παραστούν στα εγκαίνια 
και νομιμοποιήσουν με την παρουσία τους 
την παρανομία.

Η επιστολή έγραφε:
Κύριε Νομάρχα
Είμαστε φίλοι του άλλοτε ορφανοτροφείου 

θηλέων Λαρίσης (Αιόλου 2), το οποίο επί ογδό-
ντα (80) χρόνια μετά την ίδρυσή του, περιέθαλ-
ψε με στοργή και αγάπη πολλά ορφανά κορίτσια 
βοηθώντας τα να ορθοποδήσουν. Δίδοντας τα 
δε τα απαραίτητα πνευματικά και υλικά εφόδια, 
αλλά και μία θερμή αγκαλιά, προσπάθησε 
να επουλώσει τα ψυχικά τραύματα και να 
αντικαταστήσει, όσο αυτό ήταν δυνατόν, 
τους φυσικούς γονείς, νεκρούς ή ζωντανούς.

Δεδομένου δε ότι οι καιροί εκείνοι, φο-
βερά δύσκολοι (πόλεμοι, εμφύλιος...), δη-
μιούργησαν πλήθος ορφανών, κατέστησαν 
την λειτουργία του όχι απλώς αναγκαία αλλά 
και σωτήρια.

Μεγάλη υπήρξε η θλίψη μας όταν, τον 
καιρό που φιλοξενούσε ακόμη 35 κορίτσια, 
πολιτικές σκοπιμότητες έβαλαν «λουκέτο» 
στο ευαγές αυτό ίδρυμα, πετώντας τα περι-
θαλπόμενα κορίτσια, κυριολεκτικά στους 
δρόμους. Σπάραξε η καρδιά πολλών από 
εμάς που ζήσαμε τις τραγικές αυτές στιγμές 
αλλά και όσων εκ των υστέρων πληροφορήθη-
καν τα γεγονότα.

Διαβάζοντας τις μέρες αυτές στην τοπική 
εφημερίδα «ΑΓΩΝΑΣ» το άρθρο με τον τίτλο: 
“Υπόθεση Κρίκκη - το Βατοπέδι της Λάρισας”, 
συγκλονιστήκαμε με τα όσα αποκαλύφθηκαν, 
διότι αποτελούσαν, μέχρι τώρα, για εμάς άγνω-
στη ιστορία, γεμάτη με διαπλοκές και μυστήριες 
δραστηριότητες τόσο της Μητρόπολης Λάρισας 
όσο και της ευρύτερης διοικούσας Εκκλησίας.

Αρχίζουμε μάλιστα να υποπτευόμαστε ότι το 
κλείσιμο του ιδρύματος δεν ήταν άσχετο με την 
υπόθεση «Κρίκκη», μια που η Μητρόπολη μη 
έχοντας ορφανοτροφείο, σπεύδει να δώσει την 
εντύπωση ύπαρξης τέτοιου υπό την διεύθυνσή 
της.

Τώρα κατανοούμε τις συνεχείς εκκλήσεις 
της Μητρόπολης για οικονομική ενίσχυση 
και στήριξη της προσπάθειας της ανέγερσης 
του «Κρίκκειου Ορφανοτροφείου». Τώρα δι-
απιστώνουμε ότι έχει εμπλακεί η Μητρόπολη 
σε ατελείωτους δικαστικούς αγώνες (!) και γι’ 
αυτό σπεύδει να προκαταλάβει αποφάσεις, με 
τετελεσμένα γεγονότα.

Φοβούμαστε πως, στην προσπάθειά της να 
γίνει αυτή κληρονόμος της περιουσίας της 
θανούσης Ιωάννας Κρίκκη και όχι το γνωστό 
μας Ορφανοτροφείο θηλέων Λάρισας - το και 
μοναδικό την εποχή εκείνη και το αναφερόμενο 
στην χειρόγραφη διαθήκη της διαθέτιδας ως 
μόνος κληρονόμος - επιχειρεί να εμπλέξει στα 
γρανάζια της και εσάς αλλά και τους κ.κ. Περι-
φερειάρχη, Δήμαρχο κ.ά.

Κύριε Νομάρχα, φέρνοντας στην μνήμη μας 
το πλήθος των εγκωμίων, προς το πρόσωπο του 

Μητροπολίτη, που απευθύνατε τόσο εσείς όσο 
και οι άλλοι επίσημοι κατά την τελετή θεμελί-
ωσης του ... «Ορφανοτροφείου», αλλά και τα 
γραφόμενα στην εφημερίδα «ΑΓΩΝΑΣ» - λίαν 
αποκαλυπτικά - κυριευόμαστε από θλίψη αλλά 
και αγανάκτηση.

Διότι γνωρίζατε (είναι αδύνατον οι υπηρεσίες 
σας να μην γνώριζαν), ότι κάτι δεν πάει καλά 
με την Μητρόπολη Λάρισας. Ότι κάποιο νέο 
σκάνδαλο θα συγκλόνιζε το πανελλήνιο και θα 
κατέληγε σε βάρος της Εκκλησίας.

Ότι ραδιουργίες, απάτες, πλαστογραφημένες 
διαθήκες, ύποπτοι θάνατοι, εμφάνιση του ίδιου 
ορφανοτροφείου με τρείς διαφορετικές ονομα-

σίες για είσπραξη χρημάτων από διαφορετικούς 
φορείς (!), ακόμη και από αυτά τα Κοινοτικά 
Προγράμματα, έκαναν την εμφάνισή τους.

Επικοινωνούμε σήμερα μαζί σας, γιατί θέ-
λουμε να σας γνωρίσουμε, (θα πρέπει μάλλον 
να το γνωρίζετε), ότι την ερχομένη Παρασκευή 
29/5/2009 εγκαινιάζεται από την Μητρόπολη 
το ... «Κρίκκειο Ορφανοτροφείο». Καλεί δε δια 
των μέσων ενημέρωσης τον λαό του νομού μας, 
προφανώς δε και τις αρχές, να παραστούν στην 
τελετή, ώστε η παρουσία τους να αποτελέσει 
στοιχείο νομιμοποίησης της παρανομίας.

Η υπόθεση αυτή άλλωστε βρίσκεται ακόμη 
στα χέρια της δικαιοσύνης – λεπτομέρεια που 
πιθανόν εσείς να μην έχετε υπ’ όψιν.

Κατόπιν των ανωτέρω νομίζουμε ότι τόσο η 
παρουσία σας όσο και των συνεργατών σας, θα 
είναι ατόπημα, πράγμα το οποίο θα μας λυπήσει 
ιδιαίτερα.

Με τιμή
Οι φίλοι του πραγματικού 

Ορφανοτροφείου 
Θηλέων Λάρισας        «Επονται υπογραφές»

Μετά απ’ αυτά  – που  ένα μικρό μέρος 
παρουσιάζουμε – ελπίζαμε ότι ο δεσπότης, 
ως “αγαθός και φιλεύσπλαχνος πατέρας” 
θα είχε σταματήσει κάθε περαιτέρω ενέρ-
γεια για το καλό του ιδίου και του νόμιμου 
κληρονόμου  –  πρώην  Ορφανοτροφείου. 
Δυστυχώς διαψευστήκαμε. Όταν μάλιστα 
βρεθήκαμε στην Αθήνα για άλλη υπόθεση, 
πέσαμε  επάνω  στην  ΕΦΕΣΗ  που  έκανε 
η  μητρόπολη Λάρισας,  δια  του  νομίμου 
εκπροσώπου  της όσον αφορά  το  κληρο-
δότημα “Κρίκκη”, κατά του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία:  «5η ΥΠΕ Θεσσαλίας – Στερεάς 
Ελλάδας» που υπεισήλθε στα δικαιώματα 

και  τις  υποχρεώσεις  του αρχικού  ενάγο-
ντος Ν.Π.Δ.Δ. με  την  επωνυμία  «ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΘΗΛΕΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ», 
που εδρεύει στη Λάρισα και εκπροσωπείται 
νόμιμα,  και κατά  της  υπ’  αρ.  4159/2008 
απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών  (και  της αναγκαστικώς συνεκκα-
λούμενης υπ’ αρ. 9169/2000 απόφασης του 
ιδίου Δικαστηρίου).

Διαβάζοντας κανείς την έφεση του δεσπό-
τη που κατέθεσε στο ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
στις 26 Φεβρουαρίου 2009, καταλαμβάνεται 
από θλίψη και απογοήτευση για  το κατά-
ντημα  ενός  ιερωμένου  και  μάλιστα  υψη-
λόβαθμου, που θεωρεί εαυτόν εις «τόπον 
και τύπον Χριστού»,  να αραδιάζει  τόσες 
αναλήθειες-ψέματα, που άνθρωποι απλοί, 
δεν τολμούν ούτε να τα σκεφτούν, πολύ δε 
περισσότερο να τα επικαλεστούν ενώπιον 
δικαστηρίων.

Και τι λέγει!
«Την απόφαση αυτή του Πο-

λυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
εκκαλώ ενώπιόν σας για τους ακό-
λουθους ορθούς, νόμιμους και 
βάσιμους λόγους και για όσους 
άλλους επιφυλάσσομαι να προ-
σθέσω νόμιμα και συγκεκριμένα: 
… Όσον αφορά την περιγραφή 
των κληρονομιαίων ακινήτων, 
αυτή είναι ελλιπής και δημιουργεί 
αμφιβολίες ως προς την ταυτό-
τητά τους. Κι αυτό γιατί, σχετικά 
με τα δύο τελευταία ακίνητα της 
επαρχίας, αυτά ουδόλως προσ-
διορίζονται κατά σύνορα παρά 
μόνο κατ’ έκταση και κατά θέση. 

Έτσι, για το μεν οικόπεδο στον προσφυγικό 
συνοικισμό αναφέρεται μόνο η θέση «Κ. Κα-
ραμανλή στον Πλαταμώνα Πιερίας», η έκταση 
του και το ότι έχει ανεγερθεί εξοχική κατοι-
κία (η οποία επίσης δεν προσδιορίζεται ούτε 
κατά την επιφάνεια ή τους ορόφους), για το 
δε αγροτεμάχιο στον Πλαταμώνα Πιερίας 
αναφέρεται και πάλι μόνο η θέση «Γούρνες» 
και η έκταση. Με τον τρόπο αυτό όμως δεν 
προσδιορίζονται επαρκώς τα εν λόγω 
ακίνητα με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
εύλογη αμφιβολία για την ταυτότητά τους, 
αφ’ ης μάλιστα δεν πρόκειται για αστικά 
ακίνητα που να φέρουν οδό και αριθμό …».

Αφού είχε αμφιβολίες για την ταυτότητα 
της  εξοχικής  κατοικίας στον Πλαταμώνα 
– Βίλα από τις καλύτερες και ωραιότερες 
στο  υψηλότερο  σημείο  του  Πλαταμώνα 
–  τότε γιατί  ζητούσε  να  την  νοικιάσει  και 
να  την  εγκρίνει  μάλιστα η Περιφέρεια με 
συνοπτικές διαδικασίες – όπως αναφέραμε 
παραπάνω;

Δεύτερη αναλήθεια-ψέμα
«Όσον αφορά δε – αναφέρει στην έφε-

ση – τα επί της οδού Μομφεράτου αστικά 
ακίνητα, σημειώνονται τα ακόλουθα:

Ανεξάρτητα από την έλλειψη αναφοράς 
του αριθμού, της οδού στην οποία βρίσκεται 
η επίμαχη πολυκατοικία, με αποτέλεσμα να 
δύνανται να γίνει σύγχυση τουλάχιστον δύο 
ακινήτων τα οποία βρίσκονται ένθεν κι ένθεν 
της Μομφεράτου στη συμβολή  των οδών 
Δρόση και Πολυζωΐδη, δεν περιγράφονται 
ούτε κατά το έλασσον τα διαμερίσματα και 
τα καταστήματα που φέρονται να υφίστα-
νται στο εν λόγω κτίσμα αλλά ούτε και το αν 
πρόκειται για το σύνολο των οριζοντίων ιδιο-
κτησιών της πολυκατοικίας. Η παράλειψη δε 
αναφοράς του τελευταίου αυτού στοιχείου 
σε συνδυασμό με την παράλειψη αναφοράς 
του ορόφου στον οποίο βρίσκεται το κάθε 
διαμέρισμα και των συνόρων του, της επιφα-
νείας κάθε καταστήματος, της επιφανείας 
του γκαράζ αυτοκινήτων, αλλά και της εν 
γένει επιφανείας του οικοπέδου στο οποίο 
έχει ανεγερθεί η πολυκατοικία προκαλούν 
εύλογες αμφιβολίες περί  της  ταυτότητας 
των  επίδικων ακινήτων.  Τέλος,  θα πρέπει 
να  επισημανθεί  η  έλλειψη  αναφοράς  κι 
επίκλησης από τον αντίδικο της αποδοχής 
και μεταγραφής της επίδικης κληρονομίας, 
γεγονός  που  καθιστά  την  ένδικη  αγωγή 
απορριπτέα τουλάχιστον για το αίτημα της 
απόδοσης των επίδικων ακινήτων …».

Ω, της υποκρισίας! Ενώ επί χρόνια εισέ-

ΤΟ ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΨΕΜΑΤΑ

Η 9η εντολή του ΜΩΥΣΕΩΣ «ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΙΣ ΨΕΜΑΤΑ»

συνεχίζεται στην σελ. 5

Συνεχίζουμε από το 1991 την 
παρακαταθήκη που μας άφησε 
ο μακαριστός μητροπολίτης μας 
κυρός Θεολόγος, να προσφέ-
ρουμε δηλαδή αθόρυβα αίμα 
για τον πάσχοντα αδερφό μας. 
Γι’ αυτό, στις 20 Μαΐου, ημέρα 
Τρίτη θα πραγματοποιήσουμε 
αιμοδοσία στο παλαιό Νοσοκο-

μείο (τμήμα αιμοδοσίας) από 
8:30 πρωινή ως το μεσημέρι 
13:00. Με την προσπάθειά μας 
αυτή στηρίζουμε την διάδοση 
της ιδέας της εθελοντικής αι-
μοδοσίας αποβλέποντας στην 
ευαισθητοποίηση και αφύπνιση 
και άλλων που μπορούν να δώ-
σουν λίγο αίμα.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

H βίλα στον Πλαταμώνα, που προσποιείται ο δεσπότης 
ότι δεν γνωρίζει που βρίσκεται !    αλλά όμως το ενοίκιο 
το τσέπωνε
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πραττε τα ενοίκια της εν λόγω πολυκατοι-
κίας και στις 30 Μαρτίου – ένα μήνα μετά 
– καλούσε τον Γ.Α.Λ. να του παραδώσει ως 
νόμιμος εκπρόσωπος όπως αναφέραμε πιο 
πάνω – την πολυκατοικία με «παν σχετικόν, 
αφορών  την  διαχείριση»  (συμφωνητικά 
μισθώσεως οριζοντίων  ιδιοκτησιών,  λογα-
ριασμών, χρημάτων, αποδείξεων κ.λ.π.), εδώ 
επικαλείται άγνοια όσον αφορά οδό, αριθμό, 
όροφο, τετραγωνικά μέτρα κ.ά.. ΕΛΕΟΣ!

Τρίτη αναλήθεια-ψέμα
«… Συγκεκριμένα ότι η διαθέτιδα – Ιωάννα 

Κρίκκη – εννοεί μόνο το εκκλησιαστικό ΟΙΚΟ-
ΤΡΟΦΕΙΟ – ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ της Ιεράς Μη-
τροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, που άλ-
λωστε είναι το μόνο τέτοιο Ορφανοτροφείο 
στη Λάρισα και επομένως η εκ της διαθήκης 
αυτής «τιμωμένη» κληρονόμος «βεβαρυμένη» 
δια του όρου (τρόπου) της διαθήκης είμαι 
εγώ… Άλλωστε, καθώς επίσης βεβαιώθηκε 
το ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ-ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ της Ι. 
Μητροπόλεως Λάρισας είναι εν λειτουργία 
Ορφανοτροφείο της Λάρισας τόσο κατά τον 
χρόνο θανάτου της διαθέτιδος 25-12-1984 
όσο και έκτοτε και εφεξής έως σήμερα, 
λειτουργεί δε συνεχώς από το έτος 1961 
όπως βεβαιώνεται με την υπ’ αρ. 3315/16-
6-1987 βεβαίωση της Νομαρχίας Λάρισας 
(Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας)…».

Εδώ τα ψεύδη είναι πολλά.
α) Ορφανοτροφείο κοριτσιών ή αγοριών 

δεν είχε ποτέ η Μητρόπολη Λάρισας. Είχε 
Οικοτροφείο  αγοριών  και  αυτό  έπαψε 
να  λειτουργεί  από  το  1974.  Υπήρχε  στα 
χαρτιά με ανύπαρκτα ονόματα  τροφίμων. 
Με τον τρόπο αυτό ο 
Σεραφείμ  Ορφανός 
–  δεσπότης Λάρισας 
1974-1989 – δικαιολο-
γούσε  την παρουσία 
του γαμπρού του  (Κ. 
Μπαλάση) ως Διευθυ-
ντή, της αδελφής του 
(Φρόσως  Μπαλάση-
Ορφανού) ως μαγεί-
ρισσας και διάφορων 
άλλων συγγενών. Η ύπαρξη οικοτροφείου 
έδινε τη δυνατότητα επιχορηγήσεων. 

β)  Ο  ισχυρισμός  του  δεσπότη  Ιγνατί-
ου  ότι  λειτουργούσε  «Ορφανοτροφείο 
Μητρόπολης» από το 1984 έως το 2009 
είναι  τελείως  αναληθής.  «Οικοτροφείο 
αγοριών»  λειτουργούσε στη Μητρόπολη 
μέχρι  το  1974.  Από  το  1974  έως  1989 
εμφανίζονταν εικονικά (στα χαρτιά) για να 
δικαιολογείται η απασχόληση των συγγε-
νών. Αν αυτό βολεύει τον κ.  Ιγνάτιο, δεν 
είναι όμως αληθές.

γ) Επιμένοντας ο κ. Ιγνάτιος στην άποψή 
του  περί  Ορφανοτροφείου  Μητρόπολης 
και όχι Οικοτροφείου (1984-2009) επικα-
λείται για επιχείρημα το υπ’ αρ. 3315/16-6-
1987 έγγραφο της Νομαρχίας Λάρισας το 
οποίο λέγει: «Βεβαιώνεται ότι, ύστερα από 
επιτόπια έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στις 2-6-87, ημέρα Τρίτη, στα γραφεία της 
Ιεράς Μητρόπολης Λάρισας και Πλαταμώ-
να από υπαλλήλους της Υπηρεσίας μας και 
από έλεγχο στα βιβλία (ονόματα στα βιβλία 

υπήρχαν γραμμένα, οικότροφοι δεν υπήρχαν), 
διαπιστώθηκε ότι, στον πρώτο όροφο του 
ιδιόκτητου οικήματος που στεγάζονται και 
τα γραφεία της Μητρόπολης λειτουργεί 
με πρωτοβουλία του Μητροπολίτη από 
το έτος 1961 μαθητικό οικοτροφείο στο 
οποίο διαμένουν δωρεάν άπορα παιδιά 
(μαθητές – φοιτητές) ηλικίας από 12 
ετών μέχρι ολοκλήρωσης των σπουδών 
τους»(βλέπε φωτοτυπία έγγραφου Νομαρχίας). 

Διαπιστώσατε, αναγνώστες μας, ότι η βε-
βαίωση της Νομαρχίας μιλάει 1) για οικοτρο-
φείο και όχι ορφανοτροφείο, 2) για μαθητές 
και φοιτητές άπορους  (άρα οικοτροφείο 
αγοριών αρρένων και όχι κοριτσιών).

Υπάρχουν  όντως  έγγραφα  που  πιστο-
ποιούν  ότι  το  μόνο Ορφανοτροφείο  που 
λειτουργούσε από το 1924 ήταν το επί της 
οδού 23ης Οκτωβρίου & Αιόλου 3 και κανένα 
άλλο.

Άρα οι  ισχυρισμοί της Μητρόπολης δεν 
είναι μόνο ψευδείς αλλ’ είναι και παραπλα-
νητικοί διότι παραποιούν δημόσιο έγγραφο 
με πρόθεση προκειμένου να παρασύρουν 
τα δικαστήρια σε εσφαλμένες αποφάσεις. 
Άραγε θα υπάρξει κάποιος εισαγγελέας που 
θα ξεδοντιάσει το φίδι;

Τέταρτη αναλήθεια-ψέμα
«Τα παραπάνω» συνεχίζει στην Έφεσή 

του  ο  δεσπότης  –  «επιβεβαιώθηκαν και 
από την ένορκη κατάθεση των μαρτύρων 
μου κ. Ηλία Παπανικολάου και Δημ. Τσα-
πατσάρη, οι οποίες περιέχονται στην υπ’ 
αρ. 522/2003 έκθεση της διεξαγωγής 
των εμμαρτύρων αποδείξεων με ιδιαίτερη 

αξιολόγηση της κατάθεσης του Κ. Ηλία 
Παπανικολάου, που κατέθεσε μετά λόγου 
γνώσεως, αφού υπήρξε συνεργάτης του 
μακαριστού Γ. Λιλαίου και ήδη είναι Νομι-
κός Σύμβουλος της Εκκλησίας της Ελλάδος 
με πολύχρονη προσωπική ενασχόληση στις 
εκκλησιαστικές υποθέσεις και μάλιστα στα 
επίδικα περιστατικά και στο εκκλησιαστικό 
και διοικητικό καθεστώς της Ι. Μητροπό-
λεως Λαρίσης»  (ήταν  δηλαδή  ο  δικηγόρος 
του Ιγνατίου εναντίον του μητρ. Θεολόγου στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας).

Να τι λέγει ο εν λόγω μάρτυρας: 
«Γνωρίζω και βεβαιώνω ότι το έτος 1987 

ο Μητροπολίτης Λαρίσης Σεραφείμ Ορφα-
νός έφερε στον μακαρίτη Γεώργιο Λιλαίο, 
Νομικό Σύμβουλο της Ιεράς Συνόδου, μια 
βεβαίωση της Νομαρχίας Λαρίσης Κέντρον 
Παιδικής Μέριμνας, ότι η Ιερά Μητρόπολη 
Λαρίσης διατηρούσε από το 1962 περίπου 
και εφεξής Οικοτροφείο-Ορφανοτροφείο 
στην Ιερά Μητρόπολη. Και γνωρίζω ότι 
τη βεβαίωση αυτή υπέγραψε ο Ι.Σ., Αντι-

πρόεδρος του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας 
Λαρίσης. Ο Μητροπολίτης Λαρίσης Σεραφείμ 
Ορφανός είχε διαβεβαιώσει τον Λιλαίο, ότι 
η Μητρόπολη Λαρίσης είχε και έχει Ίδρυμα 
Παιδικού Σταθμού για τα άπορα και ορφανά 
παιδιά της Λάρισας…».

Ο Ντοστογιέφσκι έλεγε: Όποιος δε φο-
βάται το Θεό όλα μπορεί να τα κάνει. Βαθιά 
η κρίση στους κόλπους της Εκκλησίας. Κι 
εδώ  ούτε  ο  αντιπρόεδρος  της  Παιδικής 
Μέριμνας  έγραφε αυτά  –  (βλέπε φωτοτυ-
πία) – ούτε ποτέ η Μητρόπολη είχε Ίδρυμα 
Παιδικού Σταθμού.

Παραλείπουμε  πλήθος  ψευδών  λόγω 
έλλειψης χώρου. Η κατάθεση πάντως του 
Δημ.  Τσαπατσάρη  λέει  τα αντίθετα 
απ’  αυτά  που 
ισχυρίζεται  ο 
δεσπότης Ιγνά-
τιος  και  είναι 
κρίμα  για  ένα 
δεσπότη να…

Πέμπτη ανα-
λήθεια-ψέμα

Στη  βιασύνη 
του  ο  δεσπότης 
μη χάσει  το κλη-
ροδότημα γράφει 
και  μια  αλήθεια: 
Ποια;  Ότι  το  Δι-
καστήρ ιο   «δεν 
αξιολόγησε τον 
ισχυρισμό μου περί 
ακυβερνησίας της 
Ι.Μ. Λαρίσης από το 
έτος 1987 έως 1997 
λόγω του εκσπά-
σαντος οδυνηρού 
ζητήματος της το-
πικής εκκλησίας με 
την διεκδίκηση του 
θρόνου εκ μέρους 
του πρώην Μητροπο-
λίτη Λαρίσης κυρίου 
Θεολόγου, που ως γνωστόν ελύθη μόνο με 
την απόφαση 2729/1996 της Ολ.ΣτΕ υπέρ 
του νυν εκτελούντος και κατασταθέντος σεβ. 
Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. 
Ιγνατίου, ο οποίος μετά την αποκατάσταση 
της τάξης στην Τοπική Εκκλησία ηδυνήθη 
να ποιμάνει και να διοικήσει ακωλύτως την 
Ι. Μητρόπολη, πράγμα που έγινε μόνο από 
τον Ιούνιο του 1997 καθώς προκύπτει από 
την υπ’ αρ. 286/1997 Πράξη του Μητροπο-
λιτικού Συμβουλίου Λαρίσης…».

Να το μεγάλο ψέμα. Ο δεσπότης Ιγνάτιος 
φέτος (το 2014) γιορτάζει τα 20 χρόνια αρ-
χιερατίας στην Λάρισα. Να τι λέει στο πρό-
λογο του φετινού ημερολογίου: «Με πολλή 
συγκίνηση προλογίζω το ημερολόγιο του 
νέου έτους 2014. Εισερχόμαστε στον χρόνο 
αυτό κατά τον οποίον συμπληρώνω είκοσι 
(20) χρόνια αρχιερατικής διακονίας μου σ’ 
αυτόν τον άγιο τόπο…». Τι μας λέγει ο ίδιος 
παραπάνω;  Ότι  το  1996  ελύθη  το  θέμα 
του, διότι είχε ακυρωθεί η εκλογή του από 
το ΣτΕ ως αντικανονική και παράνομη και 
άρχισε την διαποίμανση της Μητρόπολης 
από το 1997. Για ποιά 20ετία γιορτάζει;

Όπως  είχαμε  γράψει  κατ’  επανάληψη, 
ο δεσπότης Ιγνάτιος δεν ξύπνησε κάποιο 
ανοιξιάτικο  πρωινό  (2005)  και  τούρθε 
ξαφνικά  να  κατασκευάσει  κτίριο,  να  το 
κάνει Ορφανοτροφείο και να το ονομάσει 
«ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ»!

Αφού δασκαλεύτηκε από το Κονκλάβιο 
της οδού Ιασίου, που χρόνια μαθήτευσε σ’ 
αυτό, κατέστρωσε σχέδιο με το οποίο να 
πείσει τους Δικαστές ότι «εμείς είμαστε η 
συνέχεια του πάλαι ποτέ Ορφανοτροφείου 
Θηλέων Λάρισας». Μας  το περιγράφει  ο 
ίδιος στην Έφεση που κατέθεσε στις … και 
αποσπασματικά λέγει:

«Να γίνει δεκτή η παρούσα (έφεση) ως 
νόμιμη και βάσιμη. 
Να εξαφανισθεί η υπ’ 
αρ. 4159/2008 ορι-
στική απόφαση του 
Πολυμελούς Πρωτο-
δικείου Αθηνών (και 
η αναγκαστικώς συ-
νεκκαλούμενη υπ’ 
αρ. 9169/2006 μη 
οριστική απόφα-
ση του ιδίου Δικα-
στηρίου)… (διότι) 
συστήσαμε ήδη, 
με την από 8-5-
2008 απόφαση 
της Διαρκούς Ιε-
ράς Συνόδου της 
Εκκλησίας της 
Ελλάδος – που 
δημοσιεύθηκε 
νόμιμα στο υπ’ 
αρ. 1061Β/9-
6 -2008  ΦΕΚ 
–, Ίδρυμα με 
την επωνυμία 
«ΚΡΙΚΚΕΙΟ ΕΚ-
ΚΛΗΣΑΣΤΙΚΟ 
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟ-

ΦΕΙΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ», του οποίου σκοπός είναι 
η προστασία και ανατροφή παιδιών, κατ’ 
αρχήν κορασίδων ανηλίκων ορφανών από 
τους δύο ή τον ένα γονέα… ή η εξ ολοκλήρου 
ανάληψη της παροχής στέγης, τροφής και 
όλων των αναγκαίων…».

«Υπό τα δεδομένα αυτά και την νομική 
και πραγματική μεταβολή του σκοπού του 
αντιδίκου (Κέντρο παιδικής Μέριμνας) το 
οποίο πλέον αδυνατεί να εκτελέσει το σκοπό 
της διαθήκης (καθώς δεν υφίσταται πλέον 
Ορφανοτροφείο Θηλέων Λάρισας υπό την 
διεύθυνσή του)… θα πρέπει να θεωρηθεί πως 
υπό την έννοια “Ορφανοτροφείου Λάρισας” 
εννοούνταν το τότε Οικοτροφείο – Ορφανο-
τροφείο Λάρισας και ήδη Ορφανοτροφείο 
Θηλέων Λάρισας (που εμείς κατασκευάσαμε) 
και να απορριφθεί η αγωγή του αντιδίκου…».

Με απλά λόγια μας λένε: Εμείς είμαστε 
το Ορφανοτροφείο και εμείς πρέπει να πά-
ρουμε το κληροδότημα.

Ω! Χριστέ μου. Με ψέματα και για 
τα αργύρια σε σταύρωσαν, τότε καθώς 
και τώρα, για τον ίδιο λόγο, σε σταυρώνουν 
καθημερινά “οι διάδοχοί σου”.

άφησες να χαίρεται του κόσμου τ’ αγαθά”.
Μ. Καλλοναίος

“Όμως ο πόνος του Σταυρού θα ξεχασθεί, θα 
σβήσει, τη σκοτεινή διαδέχεται μια μέρα γαλα-
νή, την Έγερσή Σου μαρτυρούν σ’ ανατολή και 
δύση και διαλαλούν τη δόξα Σου οι ατέρμονοι 
ουρανοί”.

Αγ. Μεντζελίδης
Τη Μεγάλη Εβδομάδα παρακολουθούμε στους 

ναούς και συμπληρώνουμε με τη σκέψη μας την 
αναπαράσταση του Θείου Δράματος.

Μεταφερόμαστε  με  τη  φαντασία  μας  στο 
λόφο του Γολγοθά και στεκόμαστε με συμπό-
νια μπροστά στον Εσταυρωμένο Λυτρωτή. Αν 
και  γλύκανε  τον  ανθρώπινο πόνο σ’  όλες  τις 
εκδηλώσεις  του,  αποκάλυψε  τις  αιώνιες αλή-
θειες  του ουρανού με ακέραιη  τη θεϊκή  τους 
μελωδία,  μετάγγισε ως αστείρευτος  κρουνός 
από το μυροδοχείο της καρδιάς Του στη λίμνη 
της  αμαρτωλής  ανθρωπότητας  τα  μεθυστικά 
αρώματα της θρησκείας της αγάπης, πότισε με 

τους γλυκούς λόγους Του τις στείρες καρδιές 
των ανθρώπων, για να τις μεταβάλει σε πηγές 
ουράνιων σκιρτημάτων και αγαλλιάσεων, έλυσε 
τα  δεσμά  του  προπατορικού  αμαρτήματος, 
επανέφερε τον άνθρωπο στο δρόμο της αρετής 
και  τον  ανέβασε  στην  κλίμακα  του  ουράνιου 
μεγαλείου,  για  μια  πραγματικά παραδεισένια 
ζωή, κατάργησε τα δεσμά της καταδυνάστευσης 
και της δουλεμπορίας, κήρυξε την ανθρώπινη 
ισότητα και την ψυχική ελευθερία, μαστίγωσε 
την  υποκρισία  και  το φαρισαϊσμό,  την αδικία 
και  την  εκμετάλλευση  και  ευαγγελίστηκε  “επί 
γης ειρήνη”, οδηγήθηκε εκεί, στο Σταυρό του 
μαρτυρίου,  από  την ανθρώπινη  κακία  και  την 
επαίσχυντη αχαριστία.

Δικαιολογημένα ο υμνωδός αναφώνησε:  “Ως 
πρόβατον επί σφαγήν ήχθης Χριστέ Βασιλεύ και 
ως αμνός άκακος προσηλώθης τω Σταυρώ, διά 
τας αμαρτίας ημών, φιλάνθρωπε”.

Ο Εσταυρωμένος Ιησούς, που έχουμε μπρο-

στά  μας,  είναι  ο  Μεσσίας,  ο  Υιός  του  Θεού, 
ο  άρχοντας  της  ειρήνης,  ο  ενσαρκωτής  της 
αγάπης, ο θεμελιωτής της ισότητας, ο παρη-
γορητής της θλίψης, ο σύμβουλος του αγαθού, 
ο γλυκύτατος Ναζωραίος, το εξιλαστήριο θύμα 
της ανθρώπινης αμαρτίας, ο άσπιλος συμφι-
λιωτής του ανθρώπου με το Θεό, ο Σωτήρας 
του κόσμου.

Ο ματωμένος Σταυρός Του είναι το πεδίο 
της μάχης, την οποία δίνει η κακία εναντίον 
της αρετής, το σκότος εναντίον του φωτός, 
το πνεύμα του κακού εναντίον του καλού. 
Ο χρόνος στον οποίο διεξάγεται η τιτανική 
αυτή μάχη αποτελεί το κρίσιμο σημείο μιας 
πνευματικής και ηθικής κοσμογονίας. Από 
την ήττα αυτή θα ξεπηδήσει ένας θρίαμβος, 
από το θάνατο μία αιώνια πνευματική ζωή, 
από  την  αφάνταστη  πικρία  μία  απέραντη 
χαρά,  από  την  πρωτοφανή  αγνωμοσύνη 
μία αιώνια συγχώρηση, από  την πολύχρο-
νη  σκλαβιά  της  αμαρτίας  μια  τελειωτική 

λύτρωση.
Τα σεπτά Πάθη και ο σταυρικός Του θάνατος, 

που και φέτος εορτάζει σε ανάμνηση ο ορθόδο-
ξος χριστιανικός κόσμος, αποτελούν εκδήλωση 
της υπέρμετρης αγάπης Του προς το ανθρώπινο 
γένος, έμπρακτη εφαρμογή της θεϊκής Του διδα-
σκαλίας, επιστέγασμα του κοσμοσωτήριου έργου 
Του και του ύψιστου προορισμού Του.

Γονατιστοί μπροστά στον Τίμιο Σταυρό Του, 
με την καρδιά μας πλημμυρισμένη από το φως 
της δικής Του πίστης, αγάπης και  ελπίδας, ας 
επικαλεστούμε τη Θεία Χάρη και τη βοήθεια Του, 
για να επικρατήσει και στη σημερινή ταραγμένη 
ανθρωπότητα η ειρήνη και η δικαιοσύνη.

Και ας ψιθυρίσουμε από τα βάθη της ψυχής 
μας: “Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη, Χριστέ. Δείξον 
ημίν και την ένδοξόν Σου Ανάστασιν”.

Συγχώρησε, Χριστέ,  τα αμαρτήματά μας και 
αξίωσέ μας να Σε δοξολογούμε πάντοτε με όλη 
την καρδιά μας.

Α.Κ. 

ΤΟ ΘΕΙΟ ΔΡΑΜΑ

ΤΟ ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΨΕΜΑΤΑ

συνέχεια από την 1η σελίδα

Δημοσίευμα εφ. «Ελευθερία» 22-1-1990 
από το «εν λειτουργία»  οικοτροφείο

Αυτό το ορφανοτροφείο - οικοτροφείο επικαλείται 
ο δεσπότης Ιγνάτιος στο δικαστήριο 
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.

Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 1η συνέχεια από τη 8η Ομιλία που έγινε στις 7-12-1980

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

«Γρά ψον εἰς βι βλί ον καὶ πέμ-
ψον ταῖς ἑ πτὰ ἐκ κλη σί αις, εἰς 

Ἔ φε σον καὶ εἰς Σμύρ ναν καὶ εἰς 
Πέρ γα μον καὶ εἰς Θυ ά τει ρα καὶ 

εἰς Σάρ δεις καὶ εἰς Φι λα δέλ-
φει αν καὶ εἰς Λα ο δί κει αν» (1).

«Αὐ τά, τά ὁ ποῖ α θά ἰ δῇς καί θά ἀ κού-
σῃς –λέ γει ὁ Κύ ρι ος, Ἐ κεῖ νος ὁ Ὁ ποῖ ος 
ἐ νε φα νί σθη εἰς τόν Ἰ ω άν νην, ὁ Ἰ η σοῦς 
Χρι στός–, αὐ τά ὅ λα, γρά ψε τα εἰς βι-
βλί ον· καί στεῖ λε τό βι βλί ον στίς ἑ πτά 
Ἐκ κλη σί ες: τῆς Ἐ φέ σου, τῆς Σμύρ νης, 
τῆς Περ γά μου, τῶν Θυ α τεί ρων, τῶν 
Σάρ δε ων, τῆς Φι λα δελ φεί ας καί τῆς 
Λα ο δι κεί ας».
Οἱ ἑ πτά αὐ τές Ἐκ κλη σί ες εἶ ναι ἱ στο ρι-
κές Ἐκ κλη σί ες τῆς Μι κρᾶς Ἀ σί ας ἤ τῆς 
λε γο μέ νης «Ἀν θυ πα τι κής Ἀ σί ας».
Φυ σι κά, δέν εἶ ναι οἱ μό νες Ἐκ κλη σί-
ες, οὔ τε ἀ κό μη εἶ ναι καί οἱ με γα λύ-
τε ρες ἀ πό ἐ κεῖ νες πού εἶ χαν ἱ δρυ θῆ 
ἀ πό τούς Ἀ πο στό λους, ὅ πως ἡ Ἐκ κλη-
σί α τῶν Ἱ ε ρο σο λύ μων, τῆς Ἀ ντι ο χεί-
ας, τῆς Ρώ μης ἤ τῆς Κο ρίν θου.
Κα τ’ ἀρ χάς, αὐ τές οἱ ἑ πτά ἀ να φε ρό-
με νες Ἐκ κλη σί ες τῆς Μι κρᾶς Ἀ σί ας 
εὑ ρί σκο ντο εἰς τόν ὀ πτι κόν ὁ ρί ζο ντα 
τοῦ εὐ αγ γε λι στοῦ Ἰ ω άν νου, ὁ ὁ ποῖ ος 
εἶ χε ὡς ἕ δρα του τήν Ἔ φε σον, ἄν καί 
εἶ χε ἐ ξο ρι σθῆ εἰς τήν Πά τμον, τό νη-
σί πού βρί σκε ται πε ρί που ἀ πέ να ντι 
ἀ πό τήν Ἔ φε σον –περίπου· χονδρικά, 
πολύ χονδρικά– καί οἱ ὁ ποῖ ες ἑ πτά 
αὐ τές Ἐκ κλη σί ες εὑ ρί σκο ντο ὑ πό τήν 
πνευ μα τι κήν του ἐ πο πτεί αν.
Οἱ ἑ πτά, ὅ μως, αὐ τές ἱ στο ρι κές Ἐκ-
κλη σί ες ἀ πο τε λοῦν –ὅ πως θά ἰ δοῦ με 
στήν συ νέ χει α– ἁ πλῶς πτυ χάς ἱ στο-
ρι κῆς πραγ μα τι κό τη τος τῆς Μι ᾶς, 
Ἁ γί ας, Κα θο λι κῆς καί Ἀ πο στο λι κῆς 
Ἐκ κλη σί ας, καί δέν ἐ ξα ντλοῦν τάς 
ἀ νά τόν κό σμον το πι κάς Ἐκ κλη σί ας, 
ἀλ λά δι α γρά φουν τήν ἱ στο ρι κήν πο-
ρεί αν ἀ νά τούς αἰ ῶ νας τῆς Μι ᾶς –
ὅπως σᾶς εἶπα– Ἐκ κλη σί ας.
«Καὶ ἐ κεῖ ἐ πέ στρε ψα βλέ πειν τὴν 
φω νὴν ἥ τις ἐ λά λει με τ’ ἐ μοῦ» (2).
«Καί ἐ κεῖ –λέ γει ὁ Εὐ αγ γε λι στής Ἰ ω-
άν νης–, γύ ρι σα νά κοι τά ξω τήν φω-
νήν πού μι λοῦ σε μα ζί μου».
Ὥ στε, λοι πόν, ἡ φω νή ἦ το ὄ πι σθεν. 
Ἀ φοῦ ἔ στρε ψε νά κοι τά ξῃ πρός τά πί-
σω, ση μαί νει ὅ τι ἡ φω νή προ ερ χό ταν 
ἀ πό πί σω. Καί τό ὅτι ἐγύρισε πρός 
τά πί σω, αὐτό ἔχει σημασία, διότι ὁ 
ὁμιλών δέν ἦταν μπροστά του· ἦταν 
πίσω. Καί γυρίζοντας, θά μπο ροῦ σε 
νά ἰ δῇ ὅ λην ἐ κεί νη τήν εἰ κό να τοῦ 
ὁ μι λοῦ ντος, ἡ ὁ ποί α πραγ μα τι κά θά 
τόν κα τα τρο μά ξῃ.
Κά νει ἐ ντύ πω σι, ὅ μως, ὅ τι ὁ Εὐ αγ-
γε λι στής λέ γει «ἐ πέ στρε ψα βλέ πειν 
τήν φω νήν –ἐ γύ ρι σα νά ἰ δῶ τήν φω-
νήν– ».
Αὐ τό, τό «βλέ πειν», κεῖ ται ἀ ντί τοῦ 
«ἀ κού ειν». Ἀ ντί νά γρά ψῃ «ἐ γύ ρι σα 

νά ἀ κού σω τήν φω νήν», εἶ πε «ἐ γύ ρι-
σα νά κοι τά ξω τήν φω νήν»! Κι αὐ τό, 
ἐ πει δή ἀ να φέ ρε ται εἰς τό πρό σω πον 
τοῦ λα λοῦ ντος τήν φω νήν.
Αὐ τή ἡ ἔκ φρα σις, «γύ ρι σα νά ἰ δῶ τή 
φω νή», συ νέ βη καί εἰς τούς Ἰσ ρα η λί-
τας, εἰς τήν ἔ ρη μον, ὅ που ὁ Μω ϋ σῆς 
ση μει ώ νει:
«Καὶ πᾶς ὁ λα ὸς ἑ ώ ρα τὴν φω νὴν 
καὶ τὰς λα μπά δας καὶ τὴν φω νὴν τῆς 
σάλ πιγ γος καὶ τὸ ὄ ρος τὸ κα πνί ζον» 
(3). Δηλαδή: «Ὅ λος ὁ λα ός ἔ βλε πε –
λέ γει– τό βου νό νά κα πνί ζῃ, ἔ βλε πε 
τήν φω νήν τῆς σάλ πιγ γος, ἔ βλε πε καί 
τήν φω νήν τοῦ Θε οῦ.!
Φαί νε ται ἡ φω νή;… Μπο ροῦ με νά 
βλέ πω με τήν φω νή;…
Αὐ τό, ἀ γα πη τοί μου, φα νε ρώ νει τήν 
ζω η ρό τη τα τῆς ὀ πτα σί ας, ὅ ταν με τα-
ξύ φω νῆς καί προ σώ που, ἀ κο ῆς καί 
ὁ ρά σε ως, ἐ πέρ χε ται μί α σύγ χυ σις. 
Καί τοῦ το γί νε ται, ἐ πει δή ὑ πε ρι σχύ ει 
ἡ ὅ ρα σις ὡς αἴ σθη σις. Τό τε, βε βαί ως, 
ὁ ρᾶ ται ἡ φω νή, βλέ πε ται ἡ φω νή. Εἶ-
ναι, δη λα δή, ἕ νας τρό πος ἐκ φρά σε-
ως, πού ζω ντα νεύ ει πά ρα πο λύ τήν 
εἰ κό να.
«Καὶ ἐ πι στρέ ψας εἶ δον ἑ πτὰ λυ χνί ας 
χρυ σᾶς» (4).
Καί ὅ ταν ἐ πέ στρε ψε ὁ Ἰ ω άν νης, δι ά 
νά ἴ δῃ τήν φω νήν πού ἐ λά λει ὄ πι-
σθέν του, εἶ δε ἑ πτά λυ χνί ας πού ἦ ταν 
χρυ σές. «Εἶδα ἑπτά λυχνίες»!
Ἀ λή θει α, πῶς μπο ρεῖ νά πε ρι γρα φῇ 
ἐ δῶ αὐ τή ἡ ὑ περ κο σμί α εἰ κών;…
Ὅ ταν λέ γῃ «λυ χνί ες» –του λά χι στον, 
ἄν βο η θη θοῦ με ἀ πό τήν εἰ κο νο γρα-
φί α– ἐν νο εῖ τά κη ρο πή γι α, πού εἶ ναι 
το πο θε τη μέ να μέ μί α δι ευ θέ τη σι τέ-
τοι α, πού θά ἐ πέ τρε πε εἰς τόν ὁ μι-
λοῦ ντα νά πε ρι πα τῇ με τα ξύ τῶν ἑ πτά 
αὐ τῶν κη ρο πη γί ων, πού ὀνομάζονται 
«λυχνίες». Κη ρο πή γι α ὑ ψη λά, ἐ πά νω 
στά ὁ ποῖ α ἦ σαν στε ρε ω μέ νες ἑ πτά 
ἀ ναμ μέ νες λα μπά δες.
Θά ἰ δῆ τε πα ρα κά τω, ὅ ταν θά μᾶς τό 
πε ρι γρά ψῃ ὁ Εὐ αγ γε λι στής, γι ά ποι-
όν λό γο ἦ σαν ἔ τσι οἱ ἑ πτά αὐ τές λυ-
χνί ες, δι ευ θε τη μέ νες κα τά ἕ ναν πο λύ 
ὡ ραῖ ο τρό πο.
Αὐ τές, οἱ ἑ πτά χρυ σές λυ χνί ες, θυ-
μί ζουν τήν ἐ πτά φω το λυ χνί α, πού 
ὑ πῆρ χε εἰς τόν να όν τοῦ Σο λο μῶ ντος,  
καί ἀ πο τε λοῦ σε ἤ δη σύμ βο λον τοῦ 
να οῦ τοῦ Θε οῦ. Ἤ ἀ κό μα, ἄν θέλετε, 
ὑ πεν θυ μί ζουν Αὐ τόν τόν Θε όν ἤ τά 
ἑ πτά Πνεύ μα τα τοῦ Θε οῦ –ὅ πως ἤ δη 
ἀ να φερ θή κα με εἰς αὐ τά–, πού δέν 
εἶ ναι πα ρά τό πλῆ θος τῶν χα ρι σμά-
των καί δω ρε ῶν καί ἐ νερ γει ῶν τοῦ 
Ἁ γί ου Πνεύ μα τος, δη λα δή τοῦ Θε οῦ. 
Θυ μί ζουν, ἀ κό μη, ὅ τι ὁ Θε ός εἶ ναι ὁ 
«φῶς οἰ κῶν ἀ πρό σι τον» –φρά σις τοῦ 
Ἀ πο στό λου Παύ λου– (5)· εἶ ναι Ἐ κεῖ-
νος, ὁ Ὁ ποῖ ος κα τοι κεῖ τό φῶς· ἀλ λά 
φῶς ἀ πρό σι τον, ἀ πλη σί α στον.
Πά ντως, ἐ δῶ, ἡ ἑ πτά φω τος λυ χνί α, 
ἤ κα λύ τε ρα οἱ ἑ πτά χω ρι στές λυ χνί ες 

(Δι ό τι ἡ ἑ πτά φω τος λυ χνί α τοῦ να οῦ 
τοῦ Σο λο μῶ ντος ἦ το μί α· ὑπῆρχε ἕνα 
στέ λε χος μέ ἐπί μέρους στε λέ χη –τά 
ὁποῖα κατέληγαν σέ ἑπτά φωτεινά 
σημεῖα, πού ἔκαιγαν μέ λάδι– 
καί ἦσαν προσηρμοσμένα εἰς τό 
κεντρικόν στέλεχος τῆς λυ χνί ας· ἐνῶ, 
ἐδῶ, ἔχομε μεμονωμένες λυχνίες, 
καί ὄ χι στό σχῆ μα τῆς ἑ πτα φώ του 
λυ χνί ας) ἐδῶ, οἱ ἑπτά αὐτές χρυσές 
λυχνίες συμ βο λί ζουν τίς ἑ πτά Ἐκ κλη-
σί ες τῆς Μι κρᾶς Ἀ σί ας ἤ ὁλόκληρη 
τήν Ἐκ κλη σί αν.
Σᾶς ὑ πεν θυ μί ζω ὅ τι τό τε ἡ Μι κρά 
Ἀ σί α δέν εἶ χε μό νον ἑ πτά Ἐκ κλη σί-
ες· εἶ χε πολ λές. Βέβαια, ὅ ταν λέ με 
«Ἐκ κλη σί α», δέν ἐν νο οῦ με να όν, 
ἀλ λά πε ρι ο χή –ὅπως θά λέγαμε «ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Λαρίσης», «ἡ Ἐκκλησία 
τῆς Θεσσαλονίκης»· μ’ αὐτή τήν 
ἔννοιαν «Ἐκκλησία»–, δι και ο δο σί α 
ἐκ κλη σι α στι κή, τήν ὁ ποί α εἶ χε ὁ ἐ πί-
σκο πος· ἤ ἀλ λι ῶς –ὅ πως θά τό λέ γα-
με μέ μί α σύγ χρο νη ἔκ φρα σι– «μη-
τρο πο λι τι κή πε ρι φέ ρει α» . Δέν ἦ σαν, 
λοι πόν, μό νον ἑ πτά· ἀλ λά, ἐ δῶ, ὁ 
ἀ ριθ μός “ἑ πτά”, μέ τήν ἱ ε ρό τη τά του, 
ἔρ χε ται νά δώ σῃ τήν πλη ρό τη τα τῆς 
Μι ᾶς, Ἁ γί ας, Κα θο λι κῆς καί Ἀ πο στο-
λι κῆς Ἐκ κλη σί ας. Ταυ το χρό νως, ὅ μως 
–σᾶς εἶ πα–, οἱ ἑ πτά αὐ τές Ἐκ κλη σί-
ες εἶ ναι καί ἱ στο ρι κές Ἐκ κλη σί ες· δέν 
εἶ ναι, δη λα δή, φα ντα στι κές· εἶ ναι 
πραγ μα τι κές.
Βε βαί ως, οἱ προ φη τεῖ ες, πού θά 
ἐ ξαγ γελ θοῦν γι ά τίς ἑ πτά αὐ τές Ἐκ-
κλη σί ες, ἀ να φέ ρο νται στήν κά θε 
μι ά κα τά ἱ στο ρι κόν τρό πον καί ταυ-
το χρό νως ἀ πο τε λοῦν προ φη τεί α 
γι ά τήν Ἐκ κλη σί α μέ σα στήν Ἱ στο-
ρί α.
Αὐ τό εἶ ναι τό κα τα πλη κτι κό, τό 
ὁ ποῖ ο συ να ντοῦ με καί σέ ὅ λες σχε-
δόν τίς προ φη τεῖ ες τῆς Πα λαι ᾶς 
καί Και νῆς Δι α θή κης· τό ὅ τι, δη λα-
δή, ἐ νῶ ὁ πωσ δή πο τε ἡ προ φη τεί α 
ἀ πο βλέ πει, ἀ πευ θύ νε ται σ’ ἕ ναν 
ἱ στο ρι κόν κορ μόν, σ’ ἕ να ἱ στο ρι κόν 
πλαί σι ο, ταυ το χρό νως ὅ μως ξε περ-
νᾶ τόν ἱ στο ρι κόν κορ μόν καί πη γαί-
νει στό βά θος τῆς Ἱ στο ρί ας, γι ά νά 
μι λή σῃ γι ά κά τι τό γε νι κώ τε ρο ἤ 
ἀ κό μη κά τι τό συ γκε κρι μέ νο, ἀ να-
λό γως πῶς ἡ προ φη τεί α ἐ ξυ πη ρε-
τεῖ ται.
Ἔ τσι, οἱ ἑ πτά χρυ σές λυ χνί ες, ὅ πως 
σᾶς εἶ πα, εἶ ναι οἱ ἑ πτά Ἐκ κλη σί ες 
τῆς Μι κρᾶς Ἀ σί ας ἤ τῆς Μι ᾶς μό νης 
Ἐκ κλη σί ας.
«Καὶ ἐν μέ σῳ τῶν ἑ πτὰ λυ χνι ῶν 
ὅ μοι ον υἱ ῷ ἀν θρώ που» (6).
«Κοίταξα και εἶ δα κά ποι ον, ὁ ὁ ποῖ ος 
ἦταν σάν ἄν θρω πος· ὅ μοι ος μέ υἱ όν 
ἀν θρώ που». «Υἱ ός ἀν θρώ που» θά 
πῆ «ἄν θρω πος». 
Ὅ ταν, ὅ μως, λέ γῃ «ὅ μοι ος», ἐν νο εῖ 
ὅ τι ἔ μοι α ζε μέ ἄν θρω πο. Συ νε πῶς, 
ἦ ταν κά ποι ο ὄν πού δέν θά μπο ρού-

σα με νά ποῦ με μέ σι γου ρι ά ὅ τι ἦ ταν 
ἁ πλῶς ἄν θρω πος. Ἄν θρω πος ἦ το· 
ἀλ λά… Κά τι τό ὑ περ φυ σι κόν εἶ χε αὐ-
τός ὁ «ἄν θρω πος».
Ποῦ τόν εἶ δε;
Τόν εἶ δε «ἐν μέ σῳ τῶν ἑ πτά λυ χνι-
ῶν»· ἀ νά με σα. Συνεπῶς, πῶς ἦταν 
διευθετημένες οἱ λυχνίες; Πα ρα κά-
τω, θά μᾶς πῇ ὅ τι ὁ «ὅ μοι ος υἱ ῷ ἀν-
θρώ που» πε ρι πα τεῖ «ἐν μέ σῳ τῶν 
λυ χνι ῶν».
Ὑ πῆρ χε –ὅπως σᾶς εἶπα– μί α τέ τοι α 
δι ευ θέ τη σις τῶν λυ χνι ῶν, ὥ στε ὁ 
«ὅ μοι ος υἱ ῷ ἀν θρώ που» νά μπο-
ρῇ νά κι νεῖ ται δυναμικά με τα ξύ τῶν 
ἑ πτά αὐ τῶν λυ χνι ῶν καί ὄ χι ἁ πλῶς 
μό νον νά στέ κε ται.
Ἐ δῶ, ἔ χο με τήν εἰ κό να τοῦ Μεσ σί ου 
ὡς «υἱ οῦ τοῦ ἀν θρώ που» –γι’ αὐ τό 
εἶ πε «ὅ μοι ος υἱ ῷ ἀν θρώ που» –, ἡ 
ὁποία ἐ λή φθη ἐκ τοῦ Δα νι ήλ (7). Καί 
τοῦ το, ἀ φ’ ἑ νός μέν δι ά τήν πραγ μά-
τω σιν τῆς προ φη τεί ας τοῦ Δα νι ήλ, 
ἀ φ’ ἑ τέ ρου δέ δι ά τήν ταυ τό τη τα 
τοῦ προ σώ που τοῦ Μεσ σί ου.
Τά Εὐ αγ γέ λι α ἐμ φα νί ζουν τόν Μεσ-
σί αν ἤ δη ἄν θρω πον· ἑ κα τό τοῖς ἑ κα-
τό ἄν θρω πον! Θά μᾶς πῇ σα φῶς ὁ 
εὐ αγ γε λι στής Ἰ ω άν νης ὅ τι «ὁ Λό-
γος σὰρξ ἐ γέ νε το καὶ ἐ σκή νω σεν ἐν 
ἡ μῖν» (8). Ο Λό γος ἔ γι νε ἄν θρω πος· 
καί μά λι στα δέν λέ γει «ἄν θρω πος», 
ἀλ λά λέ γει «σὰρξ»! Δέν εἶ ναι τῆς 
ὥ ρας νά σᾶς πῶ τό γι α τί, πα ρά μό-
νον τοῦ το:
Ὁ εὐ αγ γε λι στής Ἰ ω άν νης θέ λει νά 
το νί σῃ ἰ δι αι τέ ρως τήν ἀν θρω πί νη 
φύ σι τοῦ Χρι στοῦ, το νί ζο ντας ταυ το-
χρό νως καί τήν θεί αν φύ σιν Του, καί 
λέγει ὅ τι εἶ ναι ὁ Λό γος, ὁ Ὁ ποῖ ος ἦ το 
πρός τόν Πα τέ ρα –πάντοτε ὑπῆρχε!– 
καί ὅ τι ἡ ἀρ χή τῶν ὄ ντων ὑ πάρ χει εἰς 
τόν Υἱ όν· ὅ τι ὁ Υἱός ὑ πῆρ χε, ὅ ταν ἔ γι-
νε ἡ ἀρ χή τῆς Δη μι ουρ γί ας, ὁ ρα τῆς 
καί ἀ ο ρά του.
Τώ ρα, ἀ φοῦ δεί χνει τόν Θε όν Λό γον 
μέ σα στήν ἀ πει ρό τη τα καί αἰ ω νι ό τη-
τα, λέ γο ντας ὅ τι αὐ τός ὁ Θε ός Λό-
γος εἶ ναι ὁ μο ού σι ος μέ τόν Πα τέ ρα, 
ταυ το χρό νως δεί χνει καί τήν ἀν θρω-
πί νη Του φύ σι.
Γι ά νά μή πλα νη θῇ, ὅ μως, ὁ ἀ να γνώ-
στης καί πῇ ὅ τι ἡ ἀν θρω πί νη φύ σις 
τοῦ Ἰησοῦ μπο ρεῖ νά ἦ ταν φαι νο με-
νι κή –νά ἦ ταν δέν ξέ ρω πῶς· σάν κά-
τι, πού νά ἔ μοι α ζε μέ ἄν θρω πο– καί 
νά μήν θε ω ρη θῇ ὅ τι ὑ πάρ χει ἁ πλῶς 
μί α εἰ κό να, μί α φα ντα σί α, ἕ να κά τι, 
λέ γει ἐ δῶ ὁ Εὐ αγ γε λι στής: «Ο Λό γος 
σὰρξ ἐ γέ νε το –Ο Λό γος ἔ γι νε σάρ-
κα– »! Δέν λέ γει «σῶ μα», δέν λέ γει 
«ἄν θρω πος»· λέ γει «σάρ κα»! Καί 
χρη σι μο ποι εῖ αὐ τήν τήν λέ ξι, γι ά 
νά δεί ξῃ τήν ὠ μή πραγ μα τι κή Ἐ ναν-
θρώπησι τοῦ Θε οῦ Λό γου!
Ἔ τσι, ἐ νῶ στά Εὐ αγ γέ λι α ἐμ φα νί ζε-
ται ὁ ἄν θρω πος Ἰ η σοῦς –πού ἔ φα γε, 
ἤ πι ε, περ πά τη σε, μί λη σε, κοι μή θη κε, 

κου ρά στη κε, δί ψα σε, πό νε σε, σταυ-
ρώ θη κε, ἔρ ρευ σε τό αἷ μα Του· ἑκατό 
τοῖς ἑκατό ἄν θρω πος! –, εἰς τό βι βλί ο 
τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως ἐ ξαί ρε ται καί ἀ να-
δει κνύ ε ται ὁ ἐ ναν θρω πή σας Λό γος 
ὡς ὑ περ κεί με νος τοῦ χρό νου καί τῆς 
Ἱ στο ρί ας καί μά λι στα ὡς Θρι αμ βευ τής 
τῆς Ἱ στο ρί ας.
Γι’ αὐ τόν τόν λό γο, ἐ πει δή ὁ Χρι στός 
εἶ ναι μέν ἄν θρω πος, ταυ το χρό νως 
ὅ μως καί Θε ός, εἶ ναι κά τι πού… –πῶς 
νά τό ποῦ με;– αὐ τό πού θά λέ γα με 
«Θε άν θρω πος».
Καί ἡ θε αν θρω πί νη φύ σις φαί νε ται 
καί ἀ πό τίς δυ ό ὄ ψεις. Ἐ δῶ, ἐ πά νω εἰς 
τήν γῆν, ἐ φαί νε το μό νον ἡ ἀν θρω πί-
νη φύ σις καί ὄ χι ἡ θεί α· ἡ θεί α πε ρι-
ε κρύ πτε το. Ἐ κεῖ νο τό «ἑ αυ τὸν ἐ κέ νω-
σε μορ φὴν δού λου λα βών» (9) –καί 
«δοῦ λος» εἶ ναι ὁ ἄν θρω πος γε νι κά– 
δέν φα νε ρώ νει ὅ τι ἐ κε νώ θη ἀ πό τήν 
θεί α Του δό ξα, δι ό τι δέν εἶ ναι δυ να-
τόν αὐ τό πο τέ νά γί νῃ, ἀλ λ’ ὅτι ἁ πλῶς 
αὐτή πε ρι ε κρύ βη.
Γι’ αὐ τό, ἡ ἑ ορ τή τῶν Χρι στου γέν νων, 
πού θά γι ορ τά σου με αὐ τές τίς ἡ μέ-
ρες, δέν εἶ ναι πα ρά ἡ ἑ ορ τή τῆς Κε-
νώ σε ως τοῦ Λό γου. Βλέ πε τε, δέν ἐμ-
φα νί ζε ται μέ καμ μί α δό ξα. Βε βαί ως, 
ὑ πάρ χουν ση μεῖ α καί στοι χεῖ α μαρ τυ-
ροῦ ντα τήν θεί αν δό ξαν –ὅ πως εἶ ναι 
οἱ ἄγ γε λοι πού ὑ μνοῦν στόν οὐ ρα νόν, 
ὅ πως τό ἀ στέ ρι πού ὁ δη γεῖ τούς μά-
γους –. Πα ρά ταῦ τα, ὁ Ἰ η σοῦς εἶ ναι 
ἕ να νή πι ον φυ σι κόν πέ ρα γι ά πέ ρα· 
πέ ρα γι ά πέ ρα! πού ἐ γεν νή θη ἀ πό μί-
αν γυ ναί κα, τήν ὑ πε ρα γί αν Θε ο τό κον. 
Πε ρι κρύ πτε ται, λοι πόν, ἡ θεί α δό ξα.
Ἀ πό τό τε, ὅ μως, πού ἐσταυρώθη καί 
ἀ νε στή θη, δέν πε ρι κρύ πτε ται πλέ ον, 
ἀλ λά εἶ ναι ὁ ὑ περ κεί με νος τῆς Ἱ στο-
ρί ας Ἰ η σοῦς. Εἶ ναι Ἐ κεῖ νος, ὁ Ὁ ποῖ-
ος ἐ νε φα νί σθη εἰς τόν πορευόμενον 
πρός Δαμασκόν Παῦ λον, καί ἦ ταν λα-
μπρό τε ρος τοῦ με ση με ρι ά τι κου ἡ λί-
ου, ὅταν ὁ Παῦλος εἰσήρχετο εἰς τήν 
πόλιν. Καί ὁ Παῦ λος Τόν ἤ κου σε ὁ μι-
λοῦ ντα καί ἐ τυ φλώ θη καί ἐ πί στευ σε 
καί ἔ γι νε ἐ κεῖ νος πού ἔ γι νε ὁ Παῦλος! 
Ἐ κεῖ, ὁ Ἰ η σοῦς, εἶ ναι ὁ ὑ περ κεί με νος 
τῆς Ἱ στο ρί ας. Ἔ τσι ἐμ φα νί ζε ται τώ ρα 
καί στήν Ἀ πο κά λυ ψιν.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ολόκληρο το Μυστήριο του Θεού, κατά 
την Πατερική παράδοση, εκφράζεται με τους 
Όρους: Ουσία ή Φύσις, Πρόσωπον ή Υπό-
στασις, Ενέργεια ή Ενέργειες.

Οι Όροι Ουσία και Φύσις έχουν την αυτή 
και ίδια έννοια και δηλώνουν την ύπαρξη, ό,τι 
υπάρχει. Δηλαδή, αυτό το οποίον υπάρχει 
αληθώς μέσα σε ένα πράγ μα, αυτό το οποίον 
προσδιορίζει απολύτως ένα όν (= ύπαρξη). 
Η έννοια των όρων τούτων δεν καθορίζεται 
επακριβώς. Η Ουσία ή Φύσις αναφερομένη 
στον Θεό, α ναφέρεται στον Θεό ΤΡΙΑΔΙΚΩΣ, 
δηλαδή στην ενότητα του Θεού. Είναι αυτό το 
οποίον ταυτίζεται προς εαυτόν, το κοινόν, το 
αμετάβλητον, το αναλλοίωτον.

Οι Όροι Πρόσωπον ή Υπόστασις είναι ταυ-
τόσημοι. Το Πρόσωπον έχει υπαρκτική σημασία. 
Είναι υπόσταση. Άρα Ουσία και πρόσωπον, 
βασικά, σημαίνουν το ίδιο. Έχουν υπαρκτική 

σημασία με την προτεραιότητα της ΟΥΣΙΑΣ. 
Υπάρχει Ουσία απρόσωπος, (πέτρα, φυτόν, 
ζώον, υγρά κλπ.). Δεν υπάρχει όμως Πρό σωπον 
ανούσιον. Όπου υπάρχει Πρόσωπον, ποτέ δεν 
υπάρχει άνευ φύσεως. Όποιος είναι Πρόσωπον 
έχει Φύση. Πρόσωπο και Φύση ομού υπάρχει 
μόνον στον Θεό και στον άνθρωπο, στους 
Αγγέλους, την Θεία, και ανθρώπινη φύση. Η 
Φύσις είναι το κοινόν. Το Πρόσωπον είναι το 
διακρίνον. Φύσις δημαίνει, ότι όλοι έχουν τις 
ίδιες καταβολές, (σώμα και πνεύμα), τα ίδια 
πράγματα. Δηλαδή Φύσις σημαίνει και εννοεί 
ποσότητα. Πρόσωπον σημαίνει αυτό το οποίον 
δημιουργούμε, από αυτό το οποίον ευρίσκουμε. 
Βρίσκουμε την ύλη (= λάσπη) π.χ. και δημιουρ-
γούμε ένα τούβλο. Τοιουτοτρόπως βρίσκουμε 
την ανθρώπινη φύση μας και την δημιουργούμε 
ή καλή ή κακή, ή έναν εγκληματία, ή έναν Άγιο, 
οπότε δώσαμε σ’ αυτήν Πρόσωπο. Έτσι από ό,τι 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ 39ονΗ 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)

δημιουργείς από εκείνο που βρίσκεις, δεικνύεις 
τί πρόσωπον είσαι. Δηλαδή το Πρόσωπον ση-
μαίνει και εννοεί ποιότητα.

Όπου υπάρχει μάζα (= όγκος) υπάρχει φύσις, 
όπου υπάρχει διάκρισις στην μάζα, αυτό το 
οποίον διακρίνεται είναι το Πρόσωπον και από 
αυτό που ενσαρκώνει δεικνύει τί Πρόσωπον εί-
ναι. Όλοι οι άνθρωποι λαμβάνουν την ίδια φύση 
και την δημιουργούν αναλόγως σε Πρόσωπον 
αγίου ή κακού ... Αυτός ο οποίος πραγμα τώνει 
την αλήθεια στη ζωή του, γίνεται περισσότε-
ρον τέλειον Πρόσωπον, όπως ο Θεός, γίνεται 
Αλήθεια, αντιθέτως γίνεται κακός, ψεύδος. Το 
Πρόσωπον είναι αυτό που δημιουργεί και δια-
μορφώνει την φύση. Ένα πρόσωπο έχει φυσικά 
γνωρί σματα, και προσωπικά ιδιώματα, τα οποία 
είναι επίκτητα (= αποκτώνται). Και καθ’ όσον 
περισσότερα προσωπικά ιδιώματα έχει κά-
ποιος, τόσον γίνεται προσωπι κότητα. Ενώ όσον 

περισσότερα φυσικά γνωρίσματα έχει κάποιος, 
τόσον είναι και γίνεται μάζα. Η σοφία π.χ. είναι 
φυσικό ιδίωμα (= γνώρισμα), ενώ η απόκτηση 
της σοφίας είναι προσωπικών ιδίωμα.

Πρόσωπο στον Θεό και τον άνθρωπο είναι 
αυτό το οποίον εξέρχεται από τον εαυτό του. 
Όσον το ανθρώπινο πρόσωπο δεν υπόκειται 
στους φυσικούς νόμους, τα φυσικά ιδιώματα, 
τόσον εξέρχεται από τον εαυτό του, και αντι-
θέτως, όσον υπόκειται, τόσον κλείεται στον 
εαυτόν του, γίνεται μάζα. Πρόσωπον είναι το 
μη φερόμενον υπό της φύσεως ακουσίως και 
ασυνειδήτως, αλλά το κατευθύνον και δημιουρ-
γόν αυτήν. Ό,τι ταυτίζεται προς εαυτόν (εγωι-
στικόν), είναι Φύσις, ό,τι χάνεται και εξέρχεται, 
(το θυσιαζόμενο), αυτό είναι Πρόσωπον. Όσον 
εξέρχεται εκ της φύσεως του τόσον θυσιάζεται 
το Πρόσωπον (= Χριστός).

[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]

(Υποσημειώσεις)
1  Ἀ π. 1.11
2  Ἀ π. 1.12
3  Ἔ ξ. 20.18
4  Ἀ π. 1.12

5  1 Τιμ. 6.16
6  Ἀ π. α΄ 13
7  Δαν. 7, 13
8  Ἰ ω . 1.14
9  Φιλ. 2.7
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Η καρατόμηση των πολυτέκνων και μάλιστα 
όσων έχουν μεγαλύτερο αριθμό προστατευομέ-
νων τέκνων θα γίνει αντιληπτή το επόμενο έτος, 
2014, αφού τότε θα υποβληθεί η φορολογική 
δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2013 και  
θα φορολογηθούν βάσει  των διατάξεων του 
Ν. 41722013 με την κατάργηση του αφορολο-
γήτου των τέκνων. Δείτε τί θα συμβεί με τους 
πολυτέκνους το 2014:

α) πολύτεκνος με 4 ανήλικα τέκνα για ει-
σόδημα 26.000 ευρώ, εφέτος θα πληρώσει 
φόρο 2.680 ευρώ, ενώ το έτος 2014 για το ίδιο 
εισόδημα θα πληρώσει 4.220 ευρώ, δηλ. 1.540 
ευρώ επί πλέον, σύν 520 ευρώ για εισφορά 
αλληλεγύης (2%)ίσον 4.740!!

β) πολύτεκνος με 5 ανήλικα τέκνα για το ίδιο 
εισόδημα, εφέτος θα πληρώσει φόρο 2.000 
ευρώ, ενώ το έτος 2014 για το ίδιο εισόδημα 
θα πληρώσει 4.220 ευρώ, δηλ. 2.220 ευρώ επί 
πλέον, σύν 520 ευρώ για εισφορά αλληλεγύης 
(2%)ίσον 4.740!!

γ) πολύτεκνος με 7 ανήλικα τέκνα για το ίδιο 
εισόδημα, εφέτος θα πληρώσει φόρο 1.500 
ευρώ, ενώ το έτος 2014 για το ίδιο εισόδημα 
θα πληρώσει 4.220 ευρώ, δηλ. 2.720 ευρώ επί 
πλέον, σύν 520 ευρώ για εισφορά αλληλεγύης 
(2%)ίσον 4.740!!

δ) πολύτεκνος με 8 ανήλικα τέκνα για εισό-
δημα 27.000 ευρώ, εφέτος δεν θα πληρώσει 
φόρο, ενώ το έτος 2014 για το ίδιο εισόδημα 
θα πληρώσει 4.640 ευρώ, δηλ. 4.640 ευρώ επί 
πλέον, σύν 540 ευρώ για εισφορά αλληλεγύης 
(2%)ίσον 5.180!!!

ε) πολύτεκνος με 9 ανήλικα τέκνα για εισό-
δημα 30.000 ευρώ, εφέτος δεν θα πληρώσει 
φόρο, ενώ το έτος 2014 για το ίδιο εισόδημα 
θα πληρώσει 6.200 ευρώ, δηλ. 6.200 ευρώ επί 
πλέον, σύν 600 ευρώ για εισφορά αλληλεγύ-
ης (2%)ίσον 6.820!!!! Χωρίς να υπολογίζεται 
το χαράτσι της ΔΕΗ και οι φόροι επί των 
ακινήτων.

 Αυτό είναι το «δίκαιο φορολογικό σύστη-
μα», που επαγγέλονται οι αναλαβόντες τον 
ρόλο του Ηρώδη νέοι σφαγείς των πολυτέ-
κνων!!

 Βέβαια θα μεθοδεύσουν, εφ’ όσον θα ευρί-
σκωνται στην εξουσία, ώστε οι φορολογικές 
δηλώσεις  το 2014  να υποβληθούν μετά  τις 
ευρωεκλογές, δηλ. μετά τον Μάϊο, για να μήν 
αντιληφθούν οι πολύτεκνοι την σφαγή τους!!

Τέτοιου  είδους  φορολογική  πολιτική  με 
τέτοιο αντιοικογενειακό, αντιδημογραφικό και 
αντιπολυτεκνικό χαρακτήρα 
ουδέποτε  είχε υπάρξει.  Γί-
νονται αυτά σε μιά χώρα, η 
οποία  καταρρέει  δημογρα-
φικώς, αφού οι άνω των 65 
ετών  υπερβαίνουν  το  20% 
του πληθυσμού, οι θάνατοι 
υπερβαίνουν  τις γεννήσεις: 
το  2011  θάνατοι  110.729, 
γεννήσεις μόλις 106.777 και 
για το 2012 υπολογίζεται ότι 
οι  θάνατοι θα υπερβαίνουν 
τις  γεννήσεις  κατά  10.000 
έως 15.000. Με  τέτοιου εί-
δους φορολογική πολιτική 
εναντίον  όσων  έχουν  παι-
διά «ποιός θα έχει την απο-
κοτιά να γίνει πολύτεκνος;», 
όπως αναρωτιέται ο έγκριτος 
δημοσιογράφος κ. Σωτ. Ξε-
νάκης  (Παραπολιτικά  9-3-
2013) και ποιός θα αποτρέ-
ψει αυτό  το «Δημογραφικό 
έγκλημα σε εξέλιξη;», όπως 
επεσήμανε με άρθρο του ο 
εκ των κορυφαίων δημοσιο-
γράφων κ. Γιάννης Μαρίνος 
(Βήμα 9-12-2012);

Είναι  χαρακτηριστικό για 
το πού οδηγείται η Ελλάς το 

γεγονός ότι το 1971 με πληθυσμό 8.784.732 
κατοίκους, τα παιδιά (ηλικίας έως 14 ετών) 
υπερτερούσαν των ηλκιωμένων (άνω των 
65 ετών) κατά 1.286.846, ενώ σήμερα υπερ-
τερούν οι ηλικιωμένοι των παιδιών κατά 
518.027!!

Ας δούμε, όμως, ποιά ήταν η φορολογική 
πολιτική τότε.

Το 1971 με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας είχαμε 141.126 γεννή-
σεις, ενώ οι θάνατοι ήσαν μόλις 73.819, δηλ. οι 
γεννήσεις ήσαν διπλάσιες από τους θανάτους. 
Την εποχή εκείνη ο μισθός ενός ιδιωτικού υπαλ-
λήλου με 11 χρόνια υπηρεσίας ήταν 3.510 δραχ-
μές και με 20 χρόνια 4.320 (Υ.Α. 490133013της 
77-9-1971). Στά ίδια επίπεδα ήσαν και οι μισθοί 
των  δημοσίων υπαλλήλων, αφού ο μι-
σθός ενός υπαλλήλου με τον 6ο βαθ-
μό (οι βαθμοί τότε άρχιζαν από τον 
13ο και έφθαναν μέχρι τον ανώτατο 
που ήταν ο 1ος) ήταν 3.500 δραχμές 
και με τον 5ο βαθμό 4.000 δραχμές, 
με τον 2ο βαθμό 6.000 δραχμές και με 
τον 1ο βαθμό 10.000 δραχμές (Α.Ν. 2741968).

 Τότε με το Ν.Δ. 10771971, που ανεφέρετο 
στην φορολογία  εισοδήματος,  εθεσπίζοντο 
μεγάλες εκπτώσεις ιδίως γι΄ αυτούς, οι οποίοι 
είχαν πάνω από τέσσερα τέκνα. Με το άρθρο 
1 του εν λόγω Ν.Δ. καθορίζετο ότι το εισόδημα 
από μισθωτές υπηρεσίες, για τον καθορισμό 
του  φόρου  εισοδήματος,  εμειώνετο κατά 
30%, με ανώτατο όριο 25.000 δραχμές και το 
εξ ελευθερίων επαγγελμάτων κατά 25%, με 
ανώτατο όριο 12.500 δραχμές. Στην συνέχεια 
με το άρθρο 4 ορίζετο ότι: « Εκ του συνολικού 
εισοδήματος του φορολογουμένου εκπίπτεται 
επίσης ποσόν δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) 
δραχμών διά την σύζυγον, διά δε τα τέκνα 
ποσόν 7.000 δραχμών διά το πρώτον, 10.000 
δραχμών διά το δεύτερον, 20.000 δραχμών 
διά το τρίτον, 30.000 δραχμών δι΄ έκαστον 
πέραν του τρίτου».

Ακολούθως με  το άρθρο 5 ορίζετο ότι  το 
εισόδημα, που απέμενε μετά από τις παραπάνω 
εκπτώσεις εφορολογείτο με την ακόλουθο κλί-
μακα: για τις 5.000 δραχμές φόρος 100 δραχ-
μές, για τις 10.000 φόρος 250, για τις 15.000 
φόρος 450, για τις 20.000 φόρος 700, για τις 
30.000 φόρος 1.300,  για  τις  40.000 φόρος 
2.000, για τις 50.000 φόρος 2.800 δραχμές κλπ.

Έτσι ένας πολύτεκνος με 4 παιδιά από το 
εισόδημά του εξέπιπτε συνολικώς 82.000 δραχ-

μές (15.000 σύν 7.000 σύν 10.000 σύν 20.000 
σύν 30.000) και επί πλέον 30%, με ανώτατο όριο 
25.000 δραχμές εκ του συνολικού εισοδήματος 
του από μισθωτές υπηρεσίες ή 25% εκ του εξ 
ελευθερίων επαγγελμάτων, με ανώτατο όριο 
12.500 δραχμές. Δηλ. και εάν ακόμη είχε τον 
2ο βαθμό του δημοσίου υπαλλήλου με 6.000 
δραχμές μηνιαίο  μισθό,  δηλ.  ετησίως Χ  14 
ίσον 84.000 δραχμές, ο πολύτεκνος με τέσ-
σερα τέκνα ουδεμία απολύτως δραχμή θα 
επλήρωνε ως φόρο εισοδήματος. Ακόμη και 
με ετήσιο εισόδημα 100.000 δραχμών ουδεμία 
δραχμή θα επλήρωνε για φόρο εισοδήμα-
τος, αφού θα εξέπιπτε συνολικώς 107.000 
δραχμές (25.000 το 30% σύν 82.000). Είναι 
χαρακτηριστικό ακόμη ότι απηλλάσοντο του 

φόρου και οι τόκοι των καταθέ-
σεων, από δε το ακαθάριστον 
εισόδημα  εκ  γεωργικών  επι-
χειρήσεων απηλλάσσετο  του 
φόρου ποσόν 50.000 δραχμών 
ετησίως.  Ειδικώς  για  τους 
ασχολουμένους προσωπικώς ή 

διά των μελών της οικογενείας τους κατά κύριον 
επάγγελμα με τις γεωργικές επιχειρήσεις  το 
απαλλασσόμενο ποσό του φόρου ανήρχετο σε 
140.000 δραχμές!!! Δηλ. τότε ένας πολύτεκνος 
αγρότης με 4 τέκνα για εισόδημα 232.000 δεν 
πλήρωνε φόρο εισοδήματος!!!

Σύγκριση με το σήμερα δεν υπάρχει.
Η ύπαιθρος χώρα ερημώνει και στις αγρο-

τικές περιοχές οι θάνατοι είναι διπλάσιοι από 
τις γεννήσεις.   

Την  Κυριακή  του  Πάσχα  δημοσιεύθηκε 
έρευνα  της Κάπα Researcx για λογαριασμό 
της εφημερίδος «Το Βήμα της Κυριακής», στην 
οποία,  κατά  το δημοσίευμα, «Η οικογένεια, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είναι ο 
μοναδικός θεσμός στον οποίο στρέφονται οι 
Έλληνες όταν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό 
πρόβλημα και χρειάζονται βοήθεια σε ποσο-
στό 72,2%». Κατά την έρευνα: «Οικογένεια 
σημαίνει: υποστήριξη και αλληλεγγύη για 
το 75,3% των ερωτωμένων, αγάπη (66,1%), 
ευτυχία (42,6%) και ασφάλεια (42,3%)».

 Φαίνεται ότι ύστερα από τέσσερες σχεδόν 
δεκαετίες, κατά τις οποίες ο θεσμός της οικο-
γένειας εδέχετο τα πυρά όλων εκείνων, που 
παριστάνουν  τους δήθεν προοδευτικούς, οι 
Έλληνες ξαναγυρίζουμε, την ώρα της οικονο-
μικής κρίσεως, στις ρίζες μας, στην Οικογένεια. 
Το ερώτημα, όμως, που τίθεται αμείλικτο είναι: 

πόσο ακόμη θ΄ αντέξει η Ελλη-
νική Οικογένεια; Παλαιότερα 
τις δυσκολίες και μάλιστα 
τις οικονομικές τις διεμοιρά-
ζοντο οι γονείς, τα παιδιά, οι 
θείοι, οι θείες, τα εξαδέλφια. 
Υπήρχε ένας κόσμος ολό-
κληρος της στενότερης και 
ευρύτερης οικογένειας, που 
πρόσφερε την βοήθεια του, 
όταν κάποιος βρισκόταν 
σε δύσκολη θέση. Σήμερα, 
όμως, ο κόσμος αυτός έχει 
σμικρύνει, αφού τα παιδιά 
είναι είδος υπό εξαφάνιση, 
όπως και τα εξαδέλφια. Σε 
λίγα  χρόνια  ακόμη  η  κατά-
σταση θα λάβει  δραματικές 
διαστάσεις, δεδομένου ότι θα 
κυριαρχούν τα μοναχοπαίδια, 
αφού οι Ελληνικές οικογένει-
ες μένουν στο ένα παιδί  και 
ο  δείκτης  γεννητικότητος, 
για  τις Ελληνίδες είναι  κάτω 
της μονάδος. Μέσα σ΄ αυτή 
την κατάσταση με ποιούς θα 
μοιρασθούν τα μοναχοπαίδια 
τις δυσκολίες και μάλιστα τις 
οικονομικές; Μοιραίως μόνα 
τους, αφού δεν θα υπάρχουν 

αδέλφια.  Μου  έλεγε  ένας  φίλος  δημόσιος 
υπάλληλος, ο οποίος είχε τρία παιδιά: «πρόε-
δρε, ξέρεις γιατί έκανα και το τρίτο παιδί»; Γιατί 
τον ρώτησα: και η απάντησή του: «ήθελα, όταν 
μεγαλώσουν και δημιουργήσουν οικογένειες, 
να έχουν να λένε ότι έχουν να πάνε σε κάποιον 
αδελφό τους»!!. Δείγμα της αλληλεγγύης, της 
αγάπης,  της  ευτυχίας  και  της αγάπης, που 
έδειξε και η έρευνα.

 Μέσα σ΄ αυτή την οικονομική κρίση η Κυβέρ-
νηση αντί να θωρακίζει την οικογένεια, το κύτ-
ταρο αυτό της κοινωνίας, πράττει το ακριβώς 
αντίθετο. Με τα φορολογικά νομοσχέδια του 
υπουργείου Οικονομικών ευνοεί σκανδαλωδώς 
τους αγάμους και τους ατέκνους και πλήττει 
ανελέτητα τις οικογένειες με τα παιδιά και μάλι-
στα τις πολύτεκνες οικογένειες, φορολογώντας 
αυτές αγρίως, θεωρώντας ότι τα παιδιά αποτε-
λούν τεκμήριο πλουτισμού. Το μόνο, που δεν 
έχει πράξει, είναι η επιβολή ειδικού φόρου για 
τα παιδιά σε όσους είναι πολύτεκνοι και όσους 
βέβαια έχουν τρία παιδιά!!! Όλα αυτά γίνονται 
όταν ο εφιάλτης της υπογεννητικότητος οδηγεί 
τον Ελληνισμό στο τέλος της ιστορίας του και η 
Ελλάς από πλευράς γεννήσεων ευρίσκεται στην 
199η θέση επί συνόλου 220 χωρών (Καθημερινή 
7-3-2013) Είναι δυνατόν να επιβιώσει μία χώρα 
όταν ο δείκτης γονιμότητος είναι  κάτω από 
το ένα και για την ομαλή αναπαραγωγή ενός 
Έθνους πρέπει να είναι πάνω από 2,1 και όταν 
τα παιδιά ηλικίας μέχρι 14 ετών δεν υπερβαί-
νουν το 14%; Συγχρόνως δε συντελείται μία 
πληθυσμιακή αλλοίωση  της συνθέσεως  του 
πληθυσμού, με την ανεξέλεγκτη είσοδο χιλιά-
δων λαθρομεταναστών, η οποία συνεχίζεται 
χωρίς ανάσχεση  και  ουδείς  γνωρίζει  πόσοι 
είναι όλοι αυτοί, που διαμένουν  στην Ελλάδα. 
Όλα αυτά βέβαια αφήνουν αδιαφόρους τους 
κυβερνώντας, που προσπαθούν να βολέψουν 
το σήμερα και το αύριο το αφήνουν για όσους 
επιζήσουν και οι οποίοι θ΄ αποτελούν πλέον μία 
μειοψηφία και μάλιστα γερόντων. Φαίνεται ότι η 
ρήση του κ. πρωθυπουργού: «δεν βλέπετε ότι 
η Ελλάδα δεν γεννάει αλλά γερνάει» έχει τεθεί 
στο περιθώριο.

  Ούτε μπορούν να επικαλούνται την «τρόϊκα», 
ότι δηλ.  ζητεί  την κατάργηση των αφορολο-
γήτων ποσών για  τα παιδιά  (εάν βεβαίως το 
ζήτησε), διότι  είχαν χρέος ν’ αντιτάξουν και 
ν’  απαντήσουν  ότι  ουδαμού  στην  Ευρώπη 
φορολογείται ο έχων 4,5,6,7 κλπ., για το ίδιο 
εισόδημα, όπως ο άγαμος και ως εκ τούτου δεν 
μπορούν να δεχθούν τέτοια μέτρα.

Με την θλιβερή αυτή κατάσταση, που δεν 
διαφαίνεται  ελπίδα ανατροπής,  αλήθεια σε 
ποιά οικογένεια θ΄ αναζητήσουμε στήριγμα; 
Στην οικογένεια με τα ανύπαρκτα παιδιά ή στην 
οικογένεια με τα μοναχοπαίδια;

 Έτσι  στην  καταρρέουσα  δημογραφικώς 
Ελλάδα το μόνο που ενδιαφέρει  τους  ιθύνο-
ντες του υπουργείου Οικονομικών είναι να 
υπογράψουν την ληξιαρχική πράξη θανάτου 
αυτής της χώρας, πρίν ακόμη έλθει η ώρα της.

Είναι αδιανόητο επί της δικτατορίας οι 
πολύτεκνοι να είχαν τα παραπάνω αφορολό-
γητα ποσά και σήμερα επί της υποτιθεμένης 
δημοκρατίας οι πολύτεκνοι να καρατομούνται 
φορολογικώς. Και αυτή λέγεται Κυβέρνηση 
που υποτίθεται, κατά τις δηλώσεις τους, 
αγωνίζεται για την σωτηρία της Πατρίδος!! 
Έχει εκλείψει κάθε ίχνος εντροπής. Αντιμετω-
πίζεται ο πολύτεκνος όχι απλώς ως ο άγαμος, 
αλλά πολύ χειρότερα.

Η μόνη ελπίδα είναι η επιστροφή στις ρίζες 
μας να ξαναβρούμε την πίστη στον Θεό, να γυ-
ρίσουμε στην οικογένεια και στις αξίες μας και 
ν΄ ανατρέψουμε αυτή την εφιαλτική κατάσταση. 
Δεν μας έλειψε η ελπίδα.

δίνονταν και τότε όλοι τους θα ήταν χαρούμενοι. Με τη χαρά τους 
θα φώτιζαν όλο τον μη χριστιανικό κόσμο, θα δόξαζαν το Θεό και 
λόγω αυτού όλοι οι λαοί στη γη θα αρνιόντουσαν τα είδωλα και θα 
έσπευδαν να βαπτιστούν, να γίνουν μέλη του θεϊκού ευρωπαϊκού 
χορού. Και όμως οι Ευρωπαίοι πήραν λανθασμένο δρόμο, μακριά 
από τον Χριστό. Σκοτώνονται, παλεύοντας για ψωμί και πάντα είναι 
πεινασμένοι. Παρανόησαν, αρπάζουν αυτό που δεν τους ανήκει 
και πάλι δεν τους είναι αρκετό.

Η Ευρώπη διαβάζοντας βιβλία για να αποκτήσει περισσότερες 
γνώσεις τυφλώθηκε, βάρυνε το νου της με το βάρος των γνώσεων 
και κατέληξε πιο ανόητη, πιο σκοτεινή, πιο φτωχή. Συνήθισε να 
ψάχνει το ψωμί, την ευτυχία, τη γνώση, μακριά από τον ουράνιο 
Πατέρα, μακριά από το δρόμο του Χριστού.

Από όλα αυτά, είναι φανερό πως οι πόλεμοι στην Ευρώπη προ-
ήλθαν από τον πόλεμο της Ευρώπης ενάντια στο Χριστό.

Όλη η δυστυχία και όλη η αδιαντροπιά της Ευρώπης προήλθε 
από την άρνηση του Χριστού.

Και αυτό δεν συνέβη πρόσφατα, αλλά από παλιά. Από τότε 
που ο πάπας έκανε τον Χριστό μισητό στους ανθρώπους και ο 

Λούθηρος ερμήνευσε λανθασμένα τη διδασκαλία του Χριστού.
Παρόλα αυτά εμείς δεν χαιρόμαστε με τη δυστυχία των άλ-

λων. Ευχόμαστε στους Ευρωπαίους, με όλη την καρδιά μας να 
ξαναβρούν την αλήθεια και το σωστό δρόμο. Να επιστρέψουν 
στο Χριστό, όχι όμως στον Χριστό με τον παπισμό, ούτε στον 
Χριστό με το λουθηρανισμό. Να επιστρέψουν στον Χριστό των 
προπατόρων τους. Να επιστρέψουν στο Χριστό που σέβονταν 
οι προπάτορές τους για χίλια χρόνια μαζί με τους δικούς μας 
ορθόδοξους προγόνους.

Ένα βλάπτει την Ευρώπη ιδιαίτερα: Το γεγονός ότι περιφρονεί 
τους προγόνους της. Ο Θεός έδωσε την εντολή: Τίμα τον πατέρα 
σου και την μητέρα σου..., ίνα ευ σοι γένηται και ίνα μακροχρόνιος 
γένη επί της γης (Δευτ. 5, 16)....

Για ποιο λόγο ο λαός μας καταστράφηκε; Καταστράφηκε, επει-
δή απομακρύνθηκε από τους πατέρες μας και ακολούθησε τους 
άθεους και αιρετικούς Ευρωπαίους. Αφού τώρα αυτό το ξέρουμε, 
ας προσέχουμε ποιο δρόμο θα πάρουμε στη συνέχεια. Αμήν.

ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φέρεται εις γνώση των ορθοδόξων χριστιανών ότι οι εκδόσεις «Ορ-

θόδοξος Κυψέλη» και ό Κεντρικός Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Ν. 
Θεσσαλονίκης «Οι Άγιοι Πάντες», διοργανώνουν πνευματική εκδή λωση 
μνήμης προς τιμή του μακαριστού Γέροντος Φιλόθεου Ζερβάκου, στις 
11 Μαΐου 2014 και ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα τελετών του Αριστο τελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν:
α)  ο Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Πήχος, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου,
β)  ο Αρχιμανδρίτης π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος, Ιεροκήρυξ και πνευμα τικός πατήρ της 

Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» Θεσσαλονίκης και
γ)  ο κ. Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος, Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Θεσσαλονίκης 

«Οι Άγιοι Πάντες».
Ομιλητές θα είναι:
1)  Ο ιδρυτής των εκδόσεων «Ορθόδοξος Κυψέλη» Στυλιανός Ν. Κεμεντζετζίδης με θέμα: 

«Γενικά για την οσιακή προσωπικότητα του Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου».
2)  Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής 

Θεσσαλονίκης με θέμα: «Ο Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ως αγωνιστής και ομολογητής 
της Ορθοδοξίας».

3)  Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Ομότιμος Καθη γητής της Θεολογικής 
Σχολής Αθηνών με θέμα: «Ορθοδοξία και αγιότητα».

* Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει:
ο Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Δρ. Θ.
* Εκκλησιαστικούς ύμνους θα εκτελέσει Βυζαντινή Χορωδία υπό τη διεύθυνση του πρωτο-

ψάλτου κ. Ιωάννου Χασανίδη.
Η είσοδος ελεύθερη.

Πληροφορίες στο τηλ. 2310212659, σε ώρες καταστημάτων.

Για τους φίλους και αναγνώστες της εφημε-
ρίδος, από την Ελλάδα και εξωτερικό, που μας 
ρωτούν για το οκταετές μνημόσυνο του μακαρι-
στού γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου τους 
γνωρίζουμε ότι: Όπως ανακοινώθηκε από το 

μοναστήρι, το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 
25 Μαϊου 2014 «η θεραπεία του εκ γενετής τυ-
φλού» εις την Ιερά ‘Κομνήνειο’ μονή της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου και Αγίου Δημητρίου Στομί-
ου- μετά τη θεία λειτουργία-  όπου είναι ο τάφος 

και το σκήνωμά του. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

συνέχεια από την 1η σελίδα

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟσυνέχεια 
από την 1η σελίδα

του Βασίλη Θεοτοκάτου
Προέδρου της Ανωτάτης 

Συνομοσπονδίας 
Πολυτέκνων Ελλάδος
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Λαμπαδάριος

ΨΑΛΤ
ΙΚΑ

ΕΡΜΑ ΧΑΛΙΑ !
Το διαβάσαμε και δεν το πιστεύαμε. Τρίβαμε τα μάτια μας, μήπως ήταν 

πρωταπριλιάτικο ψέμα. Δεν συνέβαινε όμως αυτό γιατί ήδη το ημερολόγιο 
έδειχνε ένδεκα Απριλίου.

Τι ήταν όμως αυτό το πρωτοσέλιδο στην εφημερία “larissanet” – ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ: «Ο ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ»;

Ήταν να το δούμε κι αυτό. Πρώτη φορά δηλαδή εκκλησιαστικός “ηγέ-
της” να γράφει ο ίδιος τη βιογραφία του! Γιατί τόση βιασύνη; Μήπως για 
να προλάβει τον αντικειμενικό σχολιαστή και να τον επηρεάσει; Αγνοεί 

το «μηδένα προ του τέλους μακάριζε;». 
Ασφαλώς προτρέχει για να δικαιολογή-
σει  τα αδικαιολόγητα·  να παρουσιάσει 
διαφορετικό προσωπείο· προσωπείο του 
θύματος και όχι του θύτη. Να εξαπατήσει 
δηλαδή το ποίμνιο ώστε να πάψει να τον 
θεωρεί λυκοποιμένα.

Όσο όμως και να προσπαθήσει δεν θα 
μπορέσει να αλλοιώσει την ιστορία που 
γράφτηκε με δάκρυα, αίμα,  ξυλοδαρ-
μούς, φυλακίσεις. Θα είναι παγκόσμια 

πρωτοπόρος· γνήσιο τέκνο του αντάρτη πνευματικού του, επισκόπου της 
Χούντας Σεραφείμ.

Δεν θα μπορέσει να εξαφανίσει τα αποδεικτικά στοιχεία (φωτογραφίες, 
βιντεοταινίες, δημοσιεύματα…) που εμφανίζουν το Συνοδικό Μέγαρο ζω-
σμένο από αστυνομικούς με πλήρη πολεμική εξάρτηση κατά την ημέρα της 
πολυπόθητης εκλογής του, προκειμένου να… διευκολύνουν το Άγιο Πνεύμα 
στο φωτισμό του Σεραφείμ και την αναμενόμενη απόφαση.

Πρωτότυπη υπήρξε και η χειροτονία του. Πραγματοποιήθηκε με κλεισμέ-
νες τις πόρτες του ναού, με ονομαστικές προσκλήσεις, με άδεια εισόδου, 
ταυτότητα, και σωματική έρευνα – μην περάσει μέσα ο εχθρός –. Απ’ έξω δε 
οι δυνάμεις καταστολής – τείχος απροσπέλαστο – σε δύο σειρές στοιχισμέ-
νες με πλήρη εξάρτηση να ξυλοκοπούν τους διαμαρτυρόμενους χριστιανούς 
στέλνοντας καμιά δεκαριά (10) βαριά τραυματισμένους στα νοσοκομεία, 
χωριστά τους ελαφρύτερα τραυματισμένους  (29). Έτσι πιστεύουν ότι 
κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα κατά την “φρικτή” εκείνη ώρα της χειροτονίας.

Η ενθρόνιση δε, χαρακτηρίσθηκε «ΜΑΪΜΟΥ» – απάτη, γιατί δεν είχε 
ξανασυμβεί στην μακραίωνη εκκλησιαστική  ιστορία ενθρόνιση κάποιου, 
χωρίς να είναι δεσπότης – είχε ακυρωθεί η εκλογή του και η αναγνώρισή 
του έγινε μετά από δυόμισυ χρόνια όταν έδωσε τη σχετική διαβεβαίωση 
στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (…).

Ήταν όντως για το βιβλίο Γκίνες τα διαδραματισθέντα την εποχή εκείνη. 
Τα ΜΑΤ, τα ΕΚΑΜ, οι αστυνομικοί που ήρθαν απ’ όλη την Ελλάδα μαζί με το 
ειδικό “τάγμα” (που πρώτα χτυπούσε και μετά ρωτούσε) ξεπερνούσαν τους 2500 
άνδρες! Και όλοι αυτοί ήρθαν να ενθρονίσουν τον παράνομα εισελθόντα στο 
μητροπολιτικό θρόνο Ιγνάτιο Λάππα, χτυπώντας ανελέητα τους αντιδρώντας 
χριστιανούς και στέλνοντας στο νοσοκομείο 150 βαριά πληγωμένους (οι με 
ελαφρότερες κακώσεις ξεπερνούσαν τους 200).

Ως προς το “σημαντικό κοινωνικό και πνευματικό έργο του Ιγνάτιου” με το 
οποίο στιγμάτισε τη νεώτερη ιστορία της πόλης μας, κατά την εφημερίδα, 
θα ασχοληθούμε σε ειδικό ρεπορτάζ, μόλις κυκλοφορήσει ο τόμος.

Κάποιος που διάβασε τα φαιδρά της εφημερίδας, αναστέναξε και είπε:
«ΕΡΜΑ ΧΑΛΙΑ!»

Ήταν προφητικό το δημοσίευμα της εφημε-
ρίδας μας (Σεπτ. 2013) στη στήλη του Λαμπα-
δαρίου όταν έγραφε για «κάθετη εφόρμηση 
ορνέων».

Τότε είχαμε την πληροφορία και θέταμε 
τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο προ των 
ευθυνών τους.

Σήμερα δημοσιεύουμε τον Κανονισμό Λει-
τουργίας – από το επίσημο περιοδικό “ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑ” – δύο “μεγάλων ιδρυμάτων”:

Το πρώτο και ονομαζόμενο «Κέντρο Πρό-
νοιας και Διακονίας Απόρων», έχει ενταχθεί 
σε πρόγραμμα του ΕΣΠΑ με χρηματοδότηση 
1.200.000 ευρώ και ας υπάρχει αναξιοποίητο 
κτίριο τέσσερις φορές μεγαλύτερο από αυτό. 
Για την λειτουργία του ακόμη υπολογίζονται 
λαχειοφόρες αγορές, έρανοι, κρατικές επιχο-
ρηγήσεις, Δημόσιες επενδύσεις, υλοποίηση 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.ά.

«Κέντρο απόρων…». Το θέμα πολύ λεπτό και 
ευαίσθητο αφού ο μεγαλύτερος πληθυσμός 
της χώρας μας σήμερα λιμοκτονεί.

Καλά, δε γίνεται λόγος, το «μάρμαρο» θα το 
πληρώσουν πάλι οι ιερείς και τα Εκκλησιαστι-
κά Συμβούλια.

Γι’ αυτό, άγιοι πατέρες, παραδώστε 
τα κλειδιά των παγκαριών καθώς και μια 
εξουσιοδότηση να παίρνουν αυτοί το μι-
σθό σας. Έτσι θα έχετε τουλάχιστον την 
ηρεμία σας.

Για το δεύτερο ίδρυμα «Φιλοξενία … ηλι-
κιωμένων, ασθενών, καρδιοπαθών…» δεν 
γνωρίζουμε το ύψος της Ευρωπαϊκής Κοινο-
τικής Επιχορήγησης για την ανακατασκευή 
του… κληρονομηθέντος κτίσματος. Πάντως 
στ’ αυτιά του κόσμου ακούγεται για μεγάλο 
επίτευγμα της Μητρόπολης, άσχετα αν, για 
να αντιμετωπίσουν τα τρέχοντα λειτουργικά 
έξοδα (αμοιβή ψάλτη, νεωκόρου, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΛ 
…) θα αναγκασθούν να βγουν στη γύρα για 
μηνιαίους εράνους.

Ο «εφέντης» μυρίστηκε ευρωπαϊκά ευρου-
λάκια και αναλογίστηκε – συνεπικουρούμενος 
σ’ αυτό και από άλλα σαΐνια – «αφού οι … 
κουτόφραγκοι μας τα δίνουν (;) γιατί να μην τα 
πάρουμε; Εξάλλου κανείς δεν πήγε φυλακή!». 

Έτσι σκέφτονται οι κοσμικοί. Ο Χριστός 
όμως διδάσκοντας τους μαθητές του τους 
έλεγε: «Ημείς ουχ ούτως».

Σύντομα θα επανέλθουμε.

ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
Η περίπτωση αυτή μας θυμίζει  τον αρχιεπίσκοπο 

Σεραφείμ Τίκα που ανέλαβε ως Τοποτηρητής στη 
μητρόπολη Λάρισας για να καλύψει αφενός τις οικο-
νομικές και ηθικές ατασθαλίες του Σεραφείμ Ορφανού 
και αφετέρου να κάνει δεσπότη – ασφαλώς όχι με την 
επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος – δικό του παιδί στη 
Λάρισα. Η ίδια – ίσως χειρότερη – περίπτωση είναι και 
η των Ιωαννίνων. (Παραθέτουμε δημοσίευμα εφημερίδας της Μ. 
Παρασκευής, 3 Μαΐου 2013).

Να τι έγραφε:
Η αναφορά στον εισαγγελέα από τον κ. Γκόντα και 

την παράταξή του υποβλήθηκε στις 15 Απριλίου 2013. 
«Ακριβώς την επόμενη μέρα παραιτήθηκε από το Δ.Σ. 

της Εθνικής Τράπεζας ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Θεό-
κλητος. Στην τράπεζα κατείχε θέση λόγω του γεγονότος 
ότι η Μητρόπολη Ιωαννίνων θεωρείται η πιο πλούσια στη 
χώρα και η Εκκλησία είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος της 
Εθνικής Τράπεζας. Η Μητρόπολη Ιωαννίνων έχει τεράστια 
περιουσία και σε ιδρύματα και επί χρόνια καταφέρνει να 
διατηρείται ένας νόμος – αθλιότητα. Πρόκειται για τον 
γνωστό «Νόμο πλην Ιωαννίνων», αφού εξαιρεί από κάθε 
εποπτεία επί των ιδρυμάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες 
και αυτό θα αλλάξει λίαν προσεχώς και πολλοί θα κρατούν 
την αναπνοή τους για το τι θα αποκαλυφθεί, εάν γίνει 
έλεγχος διαχείρισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας 
ιδρυμάτων στα Γιάννενα… Πληροφορίες από τα Γιάννενα 
αναφέρουν ότι στον περίγυρο υπαλλήλων του δήμου το 
τελευταίο διάστημα είχε παρατηρηθεί κινητικότητα στον 
τζόγο, σε «ειδικά» μπαρ στα οποία κυκλοφορούσαν και 
γυναίκες και ναρκωτικά. Προφανώς, όλα θα ερευνηθούν, 
αφού και ο πρώην και ο νυν δήμαρχος ζητούν έρευνα προς 
κάθε κατεύθυνση». paraskhnio
Η περιουσία της Μητρόπολής Ιωαννίνων  τεράστια. 
Εργα 60 χρόνια τίποτα. (Σεραφείμ Τίκας - Θεόκλητος 
Σετάκης). Ανέλαβε τώρα ο αρχιεπίσκοπος τοποτηρη-
τής να «καθαρίσει» και να τακτοποιήσει δικό του παιδί 
μητροπολίτη Ιωάννίνων 

Ο ΠΑΠΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΔΕΣΠΟΤΗΣ
Στον παπά, που χρόνια τώρα επιδιώκει να γίνει δεσπότης 

ξεχνώντας τα όσα διδάχθηκε κοντά στον άγιο γέροντά του και 
τον όσιο επίσκοπο που υπηρέτησε (!!), τα παρακάτω. 

Τον ρωτάμε: Γιατί συνεχίζει να προκαλεί; Εμείς δώσαμε τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται να τον βάλουν στην λίστα 
προς δεσποτοποίηση; 

Είναι κρίμα, ένας “πνευματικός”, να παίρνει το μικρόφωνο 
και να παραμυθιάζει το “χριστεπώνυμο πλήρωμα”, νομίζοντας 
ότι έχει να κάνει με ευκολόπιστα ανθρωπάκια που αγνοούν το 
παρελθόν του και δεν καταγίνονται με την έρευνά του.

Είναι κρίμα  να επαίρεται όταν μοιράζει μερικές 
μερίδες φαγητό  (ψωμί,  τρόφιμα) 
που δεν πληρώθηκαν από τον ίδιο 
– ούτε και  τότε δικαιολογείται η 
έπαρση στο χριστιανό – αλλά από 
φιλάνθρωπους πιστούς και επιχει-
ρήσεις που τα εμπιστεύονται στην 
επιτροπή του ναού.

Είναι  κρίμα,  «μεγάλο και  θεά-
ρεστο φιλανθρωπικό έργο» που 
αφορά την επιτροπή του ναού να 
παρουσιάζεται ως προσωπικό, σε 
πληρωμένο δημοσίευμα, με  την 
υπογραφή του αρχιμανδρίτη.

Ποτέ  δεν  είδαμε,  σπουδαίες 
δραστηριότητες του δήμου, να φέρονται ως έργο του Δημάρ-
χου και να υπογράφονται από τον ίδιο, αλλά «εκ του Δήμου». 

Φεύγετε, πάτερ, τους επαίνους, πολύ δε περισσότερο την 
ιδιοποίηση έργου άλλων, έστω κι αν προήλθε από συνεργασία. 
Μην αφήνετε να εννοήσουν οι άνθρωποι ότι αυτοδιαφημίζεσθε 
ή επιδιώκετε την εύνοια του δεσπότη για την άγρα μελλοντικής 
ψήφου, την οποία με αγανάκτηση αποποιηθήκατε (!). 

Σταματήστε να προκαλείτε χρησιμοποιώντας το μικρόφω-
νο και τους κλακαδόρους για στήριγμά σας γιατί, από τότε 
που αποφασίσατε και τηρείτε αυτή τη στάση απέναντι στην 
εφημερίδα μας, η ζήτησή της τετραπλασιάστηκε στην ενορία 
σας. Αντιλαμβάνεσθε ότι το ποίμνιό σας είναι όντως λογικό, 
σκεπτόμενο και κρίνει «την δικαίαν κρίσιν» (Παύλος).

Αλλάξετε τακτική διότι «δεινόν προς κέντρα λακτίζειν» αλλά 
και για να μην επιβεβαιωθεί ο λόγος που ο γέροντάς σου δεν 
σε ήθελε στο μοναστήρι.

Εμείς αναμένουμε.

ΜΥΡΙΣΤΗΚΕ ΛΕΦΤΑ!

ΟΙ αγωνιζόμενοι χριστιανοί της Λάρισας και της επαρχίας να είμαστε παρόντες στον Αγιο Αχίλλιο, τόσο 
στις 14 Μαΐου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 το απόγευμα στον ΕΣΠΕΡΙΝΟ, όσο και την επόμενη 
μέρα Πέμπτη 15 Μαϊου 2014, στις 7.00 το  πρωί στον ΟΡΘΡΟ και Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, να τιμήσουμε την ιερή 
μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Ιεράρχου που λάμπρυνε και δόξασε με την θεοφιλή  πολιτεία του την 
πόλη της Λάρισας.Μη λείψει κανένας από το προσκλητήριο αυτό του αγώνα. Η σιωπηλή παρουσία μας, 
όπως κάθε χρόνο, είναι μια διαμαρτυρία για τα τεκταινόμενα στο χώρο της Εκκλησίας και ένα μήνυμα 
προς κάθε κατεύθυνση, ότι οι απειλές και διώξεις που συνεχίζονται δεν μας πτοούν, αντίθετα δε μας 
δυναμώνουν, μας συσπειρώνουν και ατσαλώνουν την αντοχή μας.

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ (παραµονή και ανήµερα του Αγ. Αχιλλίου)

Εδώ γίνονται Θείες Λειτουργίες, διάφορες εκδηλώσεις (ομιλίες, εξομολογήσεις, συνάξεις…) και 
πολλά μυστήρια (βαπτίσεις, γάμοι, κατηχήσεις…) κάθε εβδομάδα και γι’ αυτό ο δεσπότης Ιγνάτιος 
ζήτησε, με έγγραφό του (αρ. πρ. 1379/20-7-05), από τον τότε Αρχηγό Γ.Ε.Σ. κ. Νικ. Ντούβαν να 
επιτρέψει την παραχώρηση του εν λόγω ναού όπου ανήκει στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο, στον 
ενοριακό ναό του Αγίου Αθανασίου ως παρεκκλησίου (στη μέση και πάλι το χρήμα).

Μετά από το θόρυβο, που δημιουργήθηκε με το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα τοπικής εφημερίας 
(27-3-14) που είχε τον τίτλο «πήρε το παγκάρι και έφυγε στην … Αυστραλία!» διατάχθηκε διοικητική 
ΕΔΕ, διότι τα χρήματα που ξάφρισε ο παπάς προέρχονταν και από τον Ναό του Αγίου Αντωνίου 
στο ομώνυμο πάρκο, όπου εμφανίζει αυξημένη «επισκεψιμότητα» πιστών της πόλης.

Ρωτάμε τον κ. Αρχηγό της 1ης Στρατιάς:
α) Ο ναός έχει παραχωρηθεί, όπως ζητούσε ο δεσπότης ή όχι;
β) Βρέθηκε ο δράστης, που νύχτα αφήρεσε από την δεξιά πλευρά της Κεντρικής Εισόδου του 

ναού την μαρμάρινη σκαλιστή πλάκα με τον αριθμό μητρώου του κτιρίου, ώστε να μην εμφανί-
ζεται ως στρατιωτικό;

γ) Για τα παραπάνω τί λέει η Μητρόπολη;
Αναμένουμε – και θα επανέλθουμε.

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ένα Βυζαντινό 
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