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Ἔφυγαν
οἱ ὀχιὲς

η ΑΦΙΣΑ ΚΑΤΑΤΡΟΜΑΞΕ
ΕνΟΧΟΥΣ!

Τί σῆμα ἐξέπεμψε ἡ ἀφίσα,
πού ἀναρτήθηκε
σὲ συρμοὺς τοῦ
Μετρὸ καὶ προκάλεσε τὴ βίαιη ἄντιδρασι τῆς κρατικῆς

Οἱ μαῦρες ἀράχνες, ἔνθρονες χρυσοστολισμένες, παραμένουν ἀμετακίνητες καὶ χαμογελοῦν αὐτάρεσκα.
«... καὶ ἔχουσιν οὐρὰς ὁμοίας σκορπίοις καὶ κέντρα, καὶ ἐν ταῖς οὐραῖς
αὐτῶν ἐξουσίαν ἔχουσιν τοῦ ἀδικῆσαι
τοὺς ἀνθρώπους... Ἔχουσι βασιλέα
ἐπ’ αὐτῶν τὸν ἄγγελον τῆς ἀβύσσου,
ὄνομα αὐτοῦ ἑλληνιστὶ Ἀπολλύων»
(ἐξολοθρευτής)
(Ἀποκ. θ´ 10).

καὶ ἦρθαν οἱ
σκορπιοί

ἐξουσίας;
1. Ἐκδόθηκε ἀπό το κίνημα «Θέλω νὰ
συνεχίζεται στη σελ.6

«Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν
ἐκκλησίας γράψον... οἶδα σου τὰ ἔργα,
ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῆς, καὶ νεκρὸς εἶ»
(Ἀποκ. ι´ 1).

συνεχίζεται στη σελ.4

aΠΙΣΤΕΥΤη ΙΣΤΟΡΙΑ

ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΕΙνΑΙ Ο ΚΡΙΤηΣ ΜΑΣ!
Ήταν το έτος
2001 όταν ο Tong
Phuoc Phuc από το
Βιετνάμ πήγε με την
έγκυο γυναίκα του
στο νοσοκομείο, περιμένοντας την να
γεννήσει. Ενώ περίμεναν, παρατήρησε ότι
συνεχίζεται στη σελ.7

Μητροπολίτης Λαρίσης Πλαταμώνος και Τυρνάβου

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ
π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
(Ένας εκ των 12 διωχθέντων)

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Ο π. Θεολόγος (κατά κόσμον Νικόλαος) γεννήθηκε
Δευτέρα 7 Ιανουαρίου του
1918, ημέρα που η Εκκλησία
μας γιορτάζει τη σύναξη του
Αγίου ενδόξου Προδρόμου
και Βαπτιστή του Κυρίου μας
Ιωάννη.
Ο Πατέρας του Δημήτριος γεννήθηκε το
1867 και ήταν ολιγογράμματος, μόλις είχε
συνεχίζεται στη σελ. 2

π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης
(επίσκοπος Πενταπόλεως)
Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ Των ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛων
συνεχίζεται στη σελ.3

ΨΑΛΤΙΚΑ
•ΜΑΣ ΛΑΧΤΑΡΙΣΕ …
“Τί δεν είδαμε ακόμα;”
σελ. 8

“Τα χαλασμένα ΑΥΓΑ” (Τα παραμύθια της Χαλιμάς)
Θα ζητήσουμε συγγνώμην από τους
χιλιάδες αναγνώστες, που για πολλοστή
φορά αναγκαζόμαστε να επανέλθουμε
και να απαντήσουμε για δημοσιεύματα
σε γεγονότα που από την πρώτη στιγμή
ήταν ένα ΨΕΜΑ, χρυσωμένο και ωραιοποιημένο, πλασμένο με συμβατική

αλήθεια και σε επιφανειακή ομορφιά,
προσφέροντας στο λαό μια αλλοιωμένη
εικόνα της πραγματικότητας και χαράσσοντας παραπλανητικές κατευθύνσεις
από τα πραγματικά συμβάντα.
Δεν προλάβαμε να απαντήσουμε στην
έγκριτο εφημερίδα της 24ης Δεκεμβρίου

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974 - 2019) 47ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

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

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Ο κάθε Έλληνας πολίτης που θα έκανε κάποιο
αδίκημα ή κάποιο έγκλημα
θα ηταν υπόλογος. Αλλ’ ο
Έλληνας δεσπότης που
θα έπραττε κοινό έγκλημα
και κατάχρηση εξουσίας έμεινε ανενόχλητος.
Ύψωνε με θρασύτητα το
χέρι του στη δικαστική

2019 (παραμονή Χριστουγέννων) για το
πρωτοσέλιδο δημοσίευμα με τίτλο: «Στη
Μητρόπολη η βιβλιοθήκη του μακαριστού Θεολόγου» και πέντε ημέρες μετά,
μέσα στις άγιες ημέρες της ενσάρκωσης
του Κυρίου μας και στην ανατολή του
νέου έτους, ο αρθρογράφος προσπάσυνεχίζεται στη σελ.5-8

εξουσία λέγοντας της:
«Αλτ» με το επιχείρημα
ότι η δικαιοσύνη κάνει
εισβολή στα ενδότερα της
εκκλησίας.
Αυτό πήγε να καταργήσει ο αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος Α΄ και έπεσε η
«πρεσβυτέρα ιεραρχία» να
τον φάει. συνεχίζεται στη σελ.7

Α)“Μ.Κ.Ο.” ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕνΑ ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ !
Β) «ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ…!
Αυξάνουν οι μισθοί.
Γ) Ο “ΜΕΓΑΛΟΣ Α∆ΕΛΦΟΣ”
∆) ΠΟΥ ΕΙνΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ;;;
συνεχίζεται στις σελ.3

Ευθύνες για την απραξία στις ΑΟΖ
Δυστυχώς, η πλειονότητα
των υπουργών και βουλευτών,
τα τελευταία 30 χρόνια, αντί να
ασχολούνται με τα εθνικά θέματα, αφιέρωναν χρόνο χρυσάφι
για το πελατειακό σύστημα.
Δομικές παθογένειες στο
κοινοβούλιο που γέμισε με
ηθοποιούς – μανεκέν και οι
οποίοι εκτόπισαν με τορπίλες
και μεθοδεύσεις τους άξιους!
Άσχετοι, αγράμματοι, αδιάβαστοι, που ποτέ δεν άνοιξαν
ένα βιβλίο για να μάθουν τι
είναι ΑΟΖ. Το χειρότερο όμως

συνείδηση πως
είναι πως λόγω της
Toυ Γεώργιου
Τρανταλίδη
αν δεν υπήρχαν
απραξίας τους δεν
τα 400 χρόνια
ρώτησαν έναν καθηγητή Διεθνούς Δίκαιου για σκλαβιάς, δεν θα είχαμε ούτε
να τους κάνει φροντιστήριο για ένα μνημόνιο και το κατά κετην επέκταση χωρικών υδάτων φαλήν εισόδημα θα ήταν σε
επίπεδο Ελβετίας.
και προσδιορισμό της ΑΟΖ.
Δυστυχώς, οι ανεκδιήγητοι
Αυτό που σίγουρα δεν τους
έχει προβληματίσει είναι η πολιτικοί μας μετά την εισβολή
περίπτωση των Ιμίων και η επι- στην Κύπρο ακολούθησαν μία
θετικότητα ενός φρενοβλαβούς πολιτική φοβική και κατευνασουλτάνου που νομίζει ότι μπο- σμού που έδωσε δικαιώματα
ρεί να αλωνίζει στη Συρία και στην Τουρκία για αυθαιρεσία
στη Μεσόγειο. Η πλειονότητα και επεκτατισμό. Οι ίδιοι δεν
των βουλευτών ελπίζω να έχει πήραν κανένα μάθημα από τη

Μικρασιατική Καταστροφή και
τα Ίμια, επειδή δεν υπήρξαν
ποινικές καταδίκες για τους
υπαίτιους. Όμως, στον νέο Π.Κ.
δεν θεσπίστηκε ειδικό αδίκημα
για την απραξία στα εθνικά θέματα. Οι ευθύνες των πολιτικών
είναι ιστορικές.
Να μην ξεχνάμε πως η αφασία σε συνδυασμό με τη διχόνοια οδήγησε στη συρρίκνωση
του εθνικού κορμού με τις
χαμένες πατρίδες. Επιβάλλεται
να παραμεριστεί η κομματική
διαπάλη και να συγκληθεί

επειγόντως Εθνικό Συμβούλιο
Ασφαλείας (κατά τα πρότυπα
της Τουρκίας) αφού προηγηθεί
ενδελεχής ενημέρωση στα
τρέχοντα καυτά και εξειδικευμένα θέματα του Διεθνούς
Δικαίου της Θάλασσας. «Οι
καιροί ου μενετοί».
Αναμένω με ενδιαφέρον τις
απόψεις των κ.κ. Υπουργών
Άμυνας και Εξωτερικών.
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Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ

τελειώσει την Τρίτη τάξη του Δημοτικού
και ασχολούνταν επαγγελματικά, η δε
μητέρα του Άννα γεννήθηκε το 1888 και
λόγω ειδικών περιστάσεων δεν είχε πάει
καθόλου στο σχολείο. Το 1911 παντρεύτηκαν
και αμέσως μετανάστευσαν από την Κωνσταντινούπολη στην Οδησσό της νότιας Ρωσίας όπου
και εγκαταστάθηκαν.
Εδώ ο πατέρας του ασχολούνταν με το
εμπόριο σιτηρών, ενώ η μητέρα του – για να
τα βγάλουν πέρα – δούλευε την μοδιστρική.
Ήταν ένα ευλογημένο ζευγάρι έντιμων βιοπαλαιστών (κατά την έκφραση του π. Θεολόγου)
και Θεοφοβούμενων ανθρώπων. Απέκτησαν
τέσσερα παιδιά, το πρώτο η Μαρίκα, το δεύτερο
ο Ιάκωβος, που έφθασε μέχρι το ανώτατο βαθμό
της Δικαιοσύνης – Αεροπαγίτης –, το τρίτο ο
Νικόλαος – Θεολόγος – και το τέταρτο ο Κωνσταντίνος, ο οποίος βρίσκεται εγκατεστημένος
στη Βραζιλία.
Η Οδησσός ήταν ένα πολιτιστικό και βιομηχανικό κέντρο με 1.100.000 κατοίκους. Αναφέρεται
πρώτη φορά στην ιστορία ως αποικία των αρχαίων Ελλήνων, η οποία στους μεταχριστιανικούς
χρόνους έπαψε να υπάρχει.
Η σημερινή Οδησσός χτίστηκε το 1792-1814.
Η μεγάλη της ανάπτυξη άρχισε αμέσως (1794)
με την κατασκευή της Ρωσικής ναυτικής βάσης
και το μεγάλο εμπορικό λιμάνι που συνέδεσε
την ενδοχώρα με πυκνό δίκτυο σιδηροδρομικών
και οδικών συγκοινωνιών και έγινε το κέντρο
εξαγωγής δημητριακών.
Ένα χρόνο αργότερα (1795) η Μεγάλη Αικατερίνη με διάταγμα παραχώρησε γαίες (καλλιεργήσιμες εκτάσεις) στους Έλληνες που είχαν
καταφύγει στη Ν. Ρωσία μετά τα Ορλωφικά.
Την περίοδο αυτή εγκαταστάθηκαν εδώ πολλοί
Έλληνες, που αναδείχθηκαν σε μεγάλους παράγοντες του εμπορίου και όχι μόνον.
Η ελληνική παροικία είχε δικό τους ναό, της
Αγίας Τριάδος. Εξέχουσα θέση είχαν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, που έδιναν το ελληνικό
χρώμα και επηρέαζαν την πνευματική κίνηση
της πόλης. Δεσπόζουσα θέση είχαν τα αρχοντικά του Μαρασλή, Υψηλάντη, Ροδοκανάκη,
Καντακουζηνού κ.ά.
Εδώ ιδρύθηκε η μυστική Φιλική Εταιρία που
πρωτοστάτησε στον απελευθερωτικό αγώνα
για την εθνική παλιγγενεσία το 1821, και εδώ
ενταφιάστηκε το ιερό σκήνωμα του Πατριάρχου
Γρηγορίου του Ε΄ (τον Απρίλιο του 1821) που
μετά τη θεία λειτουργία του Πάσχα (10 Απριλίου
1829), διαταγή του Σουλτάνου, συνελήφθηκε
και το απόγευμα της ίδιας ημέρας απαγχονίστηκε στην κεντρική πύλη του Πατριαρχείου,
όπου και έμεινε κρεμασμένος για τρεις ημέρες,
εξευτελιζόμενος από τον όχλο.
Τρεις Εβραίοι αγόρασαν το πτώμα του και το
περιέφεραν στους δρόμους να το διαπομπεύσουν τελείως – τη σκηνή της περιφοράς του
σκηνώματος την έχει αποδώσει παραστατικά
σε πίνακά του ο Γερμανός ζωγράφος Πέτερ
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(Μητροπολίτης Λαρίσης Πλαταμώνος και Τυρνάβου)
Ένας εκ των 12 διωχθέντων

φον Ες – και μετά το πέταξαν στη θάλασσα του κατοίκους, βρήκε καταφυγή η οικογένεια του π.
Θεολόγου και καλλιεργώντας τα κτήματα αγωνίΚεράτιου κόλπου.
Ο Κεφαλλονίτης πλοίαρχος Νικόλαος Σκλά- ζονταν να επιβιώσουν. Πέρασε μια δεκαετία δύβος βρήκε το σκήνωμα να επιπλέει, το μάζεψε σκολη και ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά πήγαιναν
και το μετέφερε στην Οδησσό όπου και ετάφη σχολείο ο Νίκος είχε μάθει να κυκλοφορεί στους
στον ελληνικό ναό της Αγίας Τριάδος. Μετά από δύο δρόμους που ο ένας οδηγούσε στο σχολείο
50 χρόνια τον Απρίλιο του 1871 μεταφέρθηκε και ο άλλος στο Ναό του Θεού. Έχοντας δε και
πανηγυρικά στην Ελλάδα και έκτοτε φυλάσσε- καλή φωνή, σύχναζε στο ψαλτήρι της Εκκλησίται σε μαρμάρινη λάρνακα στο Μητροπολιτικό ας και άρχισε να μαθαίνει μουσική από κάποιο
συμπατριώτη
ναό των Αθητου, που είχε
νών.
κάνει ψάλτης
Ο μικρός Νιστην Κωνστακολάκης τον
ντινούπολη.
Αύγουστο του
Η Εκκλησία
1918 διάγει τον
ήταν το στήόγδοο μήνα
ριγμά τους. Ο
από τη γέννηπ. Θεολόγος
σή του όταν
πάντα έλεγε
τα πράγματα
και ξανάλεγε
άλλαξαν παγια τους δύο
ντελώς στη Ρωκαλούς και
σία, λόγω της
ταπεινούς
Οκτωβριανής
Λαρισαίοι τον επισκέπτονται στην εξορία λευίτες που
Επανάστασης
διακονούσαν
(24 Οκτωβρίου
το χωριό, τον
1917). Η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη, οι επαναστάτες παπα-Μιχάλη και τον παπα-Μανώλη, που τους
έμπαιναν στα σπίτια λεηλατούσαν, βιαιοπρα- στάθηκαν και τους στήριξαν πνευματικά.
Σ’ αυτό το απλό, πτωχό και ήρεμο περιβάλγούσαν, σκότωναν… Έτσι εισέβαλαν και στο
σπίτι του κυρ. Δημήτρη Πασχαλίδη με σκοπό λον μεγάλωσε ο μικρός Νικόλαος μαζί με τα
να αρπάξουν τα λιγοστά υπάρχοντά τους. Το αδέλφια του και τα άλλα παιδιά του χωριού.
ότι σώθηκαν ήταν ένα θαύμα – όπως διηγείτο ο Μεγάλωσε χωρίς ανέσεις και απαιτήσεις. Αυτή
π. Θεολόγος – διότι, από τις απάνθρωπες βιαι- η στερημένη ζωή έκανε τον π. Θεολόγο να λέει
οπραγίες των επαναστατών και την αντίδραση συχνά «Εμείς δεν παίξαμε, δε γελάσαμε, δεν
της οικογένειας, λιποθύμησε η μητέρα – Άννα ντυθήκαμε, δεν χορτάσαμε…».
Ένα μεγάλο πρόβλημα που χαρακτήριζε το
– που κρατούσε στην αγκαλιά της τον μικρό
Νικολάκι. Πέφτοντας κάτω το βρέφος πανι- νησί ήταν η έλλειψη νερού που ανάγκαζε καμιά
κοβλήθηκε και άρχισε να κλαίει δυνατά. Τότε φορά να πίνουν τα παιδιά από λακκούβες που
οι “απρόσμενοι” επισκέπτες φοβήθηκαν και έπιναν διάφορα ζώα και πουλιά. Ο μακαρίτης π.
Θεολόγος για το γεγονός αυτό έλεγε, ότι πριν
έφυγαν αφήνοντας απείραχτη την οικογένεια.
Οι γονείς του π. Θεολόγου κατάλαβαν τον πιουν από τις λακκούβες-μπάρες νερό επικακίνδυνο που διέτρεχαν, μάζεψαν ό,τι μπο- λούνταν τη βοήθεια του Θεού, και κάνοντας
ρούσαν να πάρουν μαζί τους και με άλλους το σημείο του Τιμίου Σταυρού έλεγαν: «Πίνει ο
συμπατριώτες της Οδησσού πήραν τον δρόμο Χριστός, πίνει η Παναγιά, πίνουν χίλια πρόβατα.
της επιστροφής για την πατρίδα. Κατέφθασαν Πίνω κι εγώ μαζί μ’ αυτά».
Ευτύχησε στο Δημοτικό Σχολείο να υπηρεατμοπλοϊκώς στον Πειραιά μη έχοντας “πού
την κεφαλήν κλίνη!”. Τελικά κατέφυγαν στην τούν δύο καλοί δάσκαλοι, αυστηροί μεν, αλλά
ιδιαίτερη πατρίδα τους στο ορεινό χωριό Νικιά και αγαπητοί στα παιδιά. Δεν τους ενδιέφερε
της Νισύρου των Δωδεκανήσων (σκλαβωμένων μόνον η τυποποιημένη και κονσερβαρισμένη
στους Ιταλούς) όπου και απέκτησαν και το τέ- γνώση, αλλά πιο πολύ η διαμόρφωση χαρακτήρων γι’ αυτό τους μάθαιναν να προσεύχονται
ταρτο παιδί τους τον Κωνσταντίνο.
Η Νίσυρος βρίσκεται νοτιοανατολικά του και να εκκλησιάζονται. Αυτά αναπολούσε και
Αιγαίου στο ν. Δωδεκανήσου και σε μικρή από- ευγνωμονούσε τους ευσεβείς εκείνους δασκάσταση από τα παράλια της Τουρκίας. Είναι το λους και γονείς που τα έδεσαν με την Εκκλησία
μικρότερο νησί της με έκταση 41 τετρ. χιλ. και λέγοντας: «Πόσο εγκληματούν οι δάσκαλοι
σχήμα σχεδόν στρογγυλό. Είναι ηφαιστειογε- και οι γονείς που δεν δένουν τα παιδιά με την
νής, γι’ αυτό στο έδαφός της υπάρχουν αρκετές Εκκλησία…».
Φορτωμένος με προσωπικές παιδικές περιπέιαματικές πηγές, που τις συνιστούν για διάφοτειες
και εμπειρίες μας άφησε σαν κληρονομιά,
ρες παθήσεις του ήπατος, των εντέρων κ.ά. Η
αρκετά
εντυπωσιακά περιστατικά σαν μια εξοτελευταία έκρηξη του ηφαιστείου έγινε το 1888.
μολόγηση της αγάπης του προς την ιδιαίτερη
Οι πρώτοι κάτοικοί της ήταν Κάρες, συνδέεται
πατρίδα του τη Νίσυρο.
δε ιστορικά με τη Θεσσαλία διότι, μετά τους
Αναντίρρητα πολλά θρέμματα τούδωσαν το
Κάρες, καταλήφθηκε από τον Ηρακλείδη το
ατίμητο δώρο της ζωής και τον χειραγώγησαν
Θεσσαλό. Το χωριό Νικιά που εγκαταστάθηκε
στα δώματα της γνώσης, της παράδοσης και
η οικογένεια του π. Θεολόγου, πήρε το όνομά
της κληρονομιάς των προγόνων τους. Οι κάτου, επειδή κατά τακτικά διαστήματα πειρατές
τοικοι της Νισύρου ήταν πολύ φιλακόλουθοι·
λυμαίνονταν τα νησιά, άρπαζαν από τους κατοίέτρεχαν στις εκκλησίες και τα εξωκκλήσια σε
κους τα ζώα και ό,τι άλλο έβρισκαν, χωρίς να
γιορτές και πανηγύρια αλλά ιδιαίτερα στα μοναπειράξουν τους ανθρώπους. Τότε οι κάτοικοι
στήρια ζωντανεύοντας τη μοναστική παράδοση
του νησιού αποφάσισαν να αντισταθούν. Όταν συνοδευόμενη από τους ήχους του τάλαντου 1
όμως εμφανίστηκαν οι πειρατές, όλοι φοβήθηΗ συνήθεια αυτή τηρούνταν στο νησί με μεκαν και έτρεξαν να κρυφτούν. Μόνο οι κάτοικοι γάλη ακρίβεια ιδιαίτερα στις μεγάλες γιορτές
των Νικιών αντιστάθηκαν με σθένος και κατα- της χριστιανοσύνης. Από πολύ πρωί – πριν από
δίωξαν τους πειρατές που έφυγαν έντρομοι. το χάραμα – στους δρόμους του χωριού γύριζε
Απ’ αυτό το περιστατικό το χωριό πήρε και το ο τελάλης για να ξυπνήσει τους χωριανούς και
όνομα Νικιά.
να τους θυμίσει την μεγάλη ημέρα και το χρέος
Στο μικρό αυτό ορεινό χωριό, που εκείνη την
1 Τάλαντο, το ξύλινο σήμαντρο που οι μοναχοί χτυπώντας το
εποχή αριθμούσε περίπου τους εξακόσιους γύρω από τα κελιά προαναγγέλλουν την έναρξη των διαφόρων
μοναστηριακών λειτουργικών ακολουθιών.
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συνέχεια
από την
1η σελίδα

του εκκλησιασμού και της κοινής
λατρείας. Μπροστά πήγαινε ένα
παιδί με αναμμένο φαναράκι και
ακολουθούσε ο τελάλης χτυπώντας ρυθμικά το ξυλοσήμαντρο προαναγγέλλοντας έτσι, από δρόμο σε δρόμο και από σπίτι σε
σπίτι, την έναρξη της εκκλησιαστικής ακολουθίας και της Θείας Λειτουργίας. Η παράδοση
αυτή μας παραπέμπει σε μοναστηριακό βίωμα ή
τους έξι ραβδούχους που χτυπούν τις ράβδους
αναγγέλλοντας ότι ακολουθεί ο Πατριάρχης με
την πατριαρχική πομπή. Είναι πραγματικά ωραίο
έθιμο, μια παράδοση η οποία είναι άγνωστο πώς
και πότε καθιερώθηκε στο βάθος των αιώνων.
Στην πρόσκληση αυτή οι Νικιώτες ανταποκρίνονται πρόθυμα, προσερχόμενοι οικογενειακώς
να παρακολουθήσουν με προσοχή και ευλάβεια
την Θεία Λειτουργία.
Ένα άλλο σημαντικό που χαρακτηρίζει τους
Νικιώτες είναι το ανεπτυγμένο αίσθημα της
φιλοπατρίας. Αυτό το έδειξαν αρκετές φορές
στην μακραίωνη ιστορία. Ένα σημαντικό περιστατικό – από πολλά άλλα – μας το διηγείται
ο ίδιος με τους Ιταλούς κατακτητές. «Το 1940
οι Ιταλοί ήταν κύριοι της Δωδεκανήσου. Τότε
κάλεσαν τον Δήμαρχο της Νισύρου – που ήταν
θείος μου – και τον επέπληξαν επειδή τα παιδιά
του νησιού δεν ήξεραν ιταλικά. Αλλά ο Δήμαρχος τους απάντησε με απλότητα, θάρρος και
φυσικότητα που κατέπληξε τους κατακτητές
Ιταλούς: “Καλά, αυτά είναι μικρά παιδιά και
δεν τα φτάνει το μυαλό. Αμ εσείς, ολόκληροι
αξιωματικοί με τόσες εδαφικές κατακτήσεις
να μην ξέρετε ούτε λίγα ελληνικά!”. Έμειναν
εμβρόντητοι οι Ιταλοί.
Και ένα τρίτο. Τα Δωδεκάνησα το 1912
βρέθηκαν από την Οθωμανική σκλαβιά στην
Ιταλική κατοχή. Την Νίσυρο την κατέλαβαν οι
Ιταλοί στις 8 Μαΐου του 1912, υποσχόμενοι ότι
η κατάληψη είναι προσωρινή. Με την Συνθήκη
της Λωζάννης (1923) η Τουρκία παραχωρεί
τα δικαιώματά της επί των Νησιών της Δωδεκανήσου στην Ιταλία και αυτή αμέσως έθεσε
σε εφαρμογή το σχέδιο του εξιταλισμού του
πληθυσμού. Με νόμο η Ορθόδοξος Εκκλησία
χάνει όλα τα προνόμια που είχε επί Οθωμανικής εποχής. Ο Πάπας ιδρύει Λατινική
Αρχιεπισκοπή που έχει το προβάδισμα σε
όλες τις επίσημες τελετές. Ιταλοί μοναχοί και
μοναχές έρχονται και ιδρύουν σχολεία και
φιλανθρωπικά ιδρύματα. Για τον εξιταλισμό
των νησιών εφαρμόζουν, με νόμο, το μέτρο
των μικτών γάμων – δίνοντας μάλιστα και οικονομικό επίδομα – γιατί αυτόματα γίνονταν
μεταστροφή στο Ρωμαιοκαθολικό δόγμα και
οι περιουσίες τους γίνονταν ιταλικές.
- Οι κάτοικοι του χωριού αλλά και όλου του
νησιού, είχαν βαθιά ριζωμένο – έλεγε – μέσα
τους το φόβο του Θεού· ήταν προσκολλημένοι στην ελληνορθόδοξη παράδοση και
θεωρούσαν τροφό του Έθνους την Ορθόδοξη
Εκκλησία. Γι’ αυτό, παρά τις προσπάθειες,
των προπαγανδιστών και τις απειλές τους, δεν
παρασύρθηκε ούτε ένας.
Αυτό το θυμόταν ως το τέλος της ζωής του
και πάντα το ανέφερε για να καταδείξει τον
ύπουλο παπισμό αλλά και την άδολη Ορθοδοξία μας λέγοντας: «Η αγάπη, η στοργή, η μέριμνα, η επαγρύπνηση της Εκκλησίας φώλιασε
μέσα μας κι έτσι τη ζήσαμε κι αποφασίσαμε να
διακονήσουμε την Εκκλησία».
Όσο τα χρόνια κυλούσαν τα παιδιά μεγάλωναν, οι ανάγκες τους πλήθαιναν και ήταν
αδύνατον να ικανοποιηθούν στο πτωχό ορεινό
χωριό της νησιού. Έτσι το 1932 η οικογένεια
αναγκάστηκε τμηματικά να εγκαταλείψει το
χωριό, που τόσο φιλόξενα τους υποδέχθηκε
από την Οδησσό, και να γίνει πάλι πρόσφυγας εγκαθιστούμενη στο “κλεινόν άστυ” των
Αθηνών.
Συνεχίζεται: «Η νέα περίοδος στην Αθήνα».
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+ π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης
(επίσκοπος Πενταπόλεως)

Ο Μέγιστος των ιεραποστόλων
Ο π. Ιγνάτιος επιστρατεύθηκε στο
έργο της εξωτερικής ιεραποστολής
από τον π. Χαρίτωνα Πνευματικάκη,
και από την πρώτη στιγμή έθεσε τον
εαυτό του ως μεγάλος γεωργός στο
γεώργιο του Θεού «Θεού γαρ έσμεν
συνεργοί· Θεού γεώργιον…» (Α΄ Κορ. 3, 9). Εργάστηκε ακαταπόνητα με απαράμιλλο ζήλο. Ήταν ένας ακούραστος γεωργός,
πάντα πρόθυμος, πάντα πράος, πάντα χαμογελαστός, πάντα
ειρηνικός.
Υπήρξε γεωργός που γεώργησε την αφρικανική γη, κοπίασε,
ίδρωσε, πότισε, καλλιέργησε και ο Κύριός μας τον ευλόγησε
και η ανταπόδοση ήταν εκατονταπλάσια.
Όταν πάτησε το πόδι του στην Αφρική βρήκε 30.000 και σε
μια επταετία ξεπέρασαν τους 230.000 Ορθόδοξους χριστιανούς.
Πτωχός και ακτήμων εις το έπακρον ο ίδιος, εστερείτο και τα
πιό απαραίτητα για να βοηθήσει τους πτωχούς αφρικανούς.
Ίδρυσε φάρμες, έκανε γεωτρήσεις για καθαρό και υγιεινό
νερό, κατασκεύασε σχολεία, ανοικοδόμησε περί τους 30 ναούς,
έστησε ιατρείο “το Άγιο Πνεύμα”, στο οποίο έβρισκαν θεραπεία
χιλιάδες ασθενείς. Ίδρυσε τέσσερους ραδιοφωνικούς σταθμούς
και νέες κοινότητες Ορθοδόξων σε πολλά μέρη. Η δράση του
όντως δεν έχει τελειωμό.
Σκόρπιζε παντού την αγάπη του σαν ευωδία Ιησού Χριστού.
Γι’ αυτό ο κόσμος έτρεχε να τον συνδράμει και να τον βοηθήσει στο τεράστιο έργο που επιτελούσε.
Ο ίδιος μας περιγράφει ένα μικρό αλλά συγκλονιστικό περιστατικό, που είναι και διδακτικό.

Μια έκπληξι!
Επισκέφθηκα τον Σεβ. Μητροπολίτη Εδέσσης &
Πέλλης κ.κ. Ιωήλ.
- Σας έχω μια έκπληξι, μου είπε. Πάνω στο γραφείο του
είδα ένα φάκελλο και ένα κουτάκι. Άνοιξα και διάβασα
το εσώκλειστο γράμμα. Μου έδωσε φωτοτυπία του, που
την παραθέτω εν συνεχεία.
«Σεβασμιώτατε κ.κ. Ιωήλ.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
Πριν λίγες μέρες το 4Ε είχε φιλοξενήσει τον Σεβασμιώτατο Κεντρώας Αφρικής πατέρα Ιγνάτιο Μαδενλίδη.
Συγκινήθηκα πολύ μ’ αυτά που άκουσα. Ιδιαιτέρως με
τους ανθρώπους που βοηθάνε και δεν θέλουν να μαθευτή
ούτε το όνομά τους.
Επιθύμησα κι εγώ να προσφέρω κάτι. Όμως τα λεφτά
που βγάζουμε ίσα-ίσα καλύπτουν τις ανάγκες μας. Τότε
ήρθαν στο μυαλό μου οι λίρες που έχουμε από το γάμο.
Ξεχασμένες 20 χρόνια σ’ ένα κουτί, άχρηστες στην κυριολεξία, για μας που ελπίζω, χάρι σε σας, να βοηθήσουν
στην Ιεραποστολή.
Είναι στη διάθεσί σας.
Ευχαριστώ πολύ για τον κόπο σας».
Ευλογημένες ψυχές, που βοηθάτε «εν τω κρυπτώ»!
Η ενέργειά σας είναι αποδεικτική της πίστεώς σας
στον λόγο του Χριστού, που εβεβαίωσε, ότι ο Θεός, «Ο
Πατήρ υμών (είναι) ο βλέπων εν τω κρυπτώ, ο Οποίος
και «αποδώσει εν τω φανερώ» (Ματθ. 6, 3-4). Και, ότι
ούτε ένα ποτήρι «δροσερού ύδατος» δεν μένει απαρατήρητο από Εκείνον που βλέπει «εν τω κρυπτώ»· και δεν
θα χάση τον μισθό του εκείνος, που το προσφέρει για
την δόξα του Θεού και για την ανακούφισι του πλησίον
(Ματθ. 10, 42).
Ο Κεντρώας Αφρικής Ιγνάτιος

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
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Α) “Μ.Κ.Ο.” ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ
ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ !

Γ) Ο “ΜΕΓΑΛΟΣ
ΑΔΕΛΦΟΣ”

Με το ξεκίνημα του
προσφυγικού, κυρίως
προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, κατέφθασαν
από το… πουθενά δεκάδες Μ.Κ.Ο. (Μη κερδοσκοπικός οργανισμός). Πού ήταν
μέχρι τότε όλες αυτές;
Πού είχαν έδρα και με τί
ασχολούνταν; Κανείς δεν έμαθε. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουν ότι
ξεπερνούν τις ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΕΣ (500).
Η Χώρα μας κατάντησε ξέφραγο αμπέλι. “Μπάτε, σκύλοι, αλέστε και αλεστικά μη δώσετε… Αυτή, δυστυχώς, είναι η εικόνα που
δίνουμε ως χώρα, με ευθύνη βέβαια της ηγεσίας, προς τα έξω”.
Μέχρι τώρα κανείς δεν έχει μάθει – ούτε η κυβέρνηση ούτε,
ακόμα χειρότερα, οι αρμόδιες αρχές (Προστασία του πολίτη,
Υπουρ. Εσωτερικών, Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας) – από πού
κρατάει η… σκούφια τους, ποιος είναι ο ρόλος τους, από ποιους
κατευθύνονται, σε ποιους δίνουν λογαριασμό και σε ποιες “ξένες
Υπηρεσίες” έχουν αναφορά.
Τώρα ξύπνησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχ.
Χρυσοχοΐδης και με κατεπείγουσα εντολή καλεί όλες τις Μ.Κ.Ο.,
που ασχολούνται με το Μεταναστευτικό, να εγγραφούν μέσα σε
δέκα ημέρες καταθέτοντας τη σχετική αίτηση με τα απαραίτητα
παραστατικά.
Υπάρχει ένα αυτονόητο ερώτημα: Τί συνέβη και ξαφνικά ο
Υπουργός Μιχ. Χρυσοχοΐδης εξέδωσε την εν λόγω κατεπείγουσα
διαταγή; Μήπως η αποκάλυψη της Μ.Κ.Ο. “ευάλωτοι” (έτσι την
χαρακτήρισαν), που πουλούσε γνωματεύσεις μετατραυματικού
στρες και έπαιρνε ο κάθε “ευάλωτος” μετανάστης 1.000 ευρώ,
του έβαλε ψύλλους στ’ αυτιά;
Λέγεται ότι σε ένα μήνα πουλήθηκαν 4.000 τέτοιες βεβαιώσεις
των οποίων η πραμάτεια ξεπερνούσε τα 3,5 εκατ. ευρώ τον μήνα.
Τα νούμερα μπορεί να ζαλίζουν εμάς τους απλούς πολίτες όταν
τα διαβάζουμε, δε συμβαίνει όμως το ίδιο και με τους… φιλεύσπλαχνους αετονύχηδες που έπεσαν με τα μούτρα στις μπίζνες
του ανθρωπισμού και απομυζούν το υστέρημα των Ελλήνων.
Μήπως τώρα κατάλαβαν ότι οι Μ.Κ.Ο. που διακινούν ή μάλλον
οδηγούν με φακό νυκτός τους πρόσφυγες-μετανάστες στις
νησιωτικές μας ακτές με βάρκες μιας χρήσης κι εκεί τους περιμένουν και ταξί – για να μην “χάσουν” το δρόμο – είναι κάποιες
τουρκικές “Υπηρεσίες” που έχουν αυτοχαρακτηριστεί Μ.Κ.Ο. κι
αποτελούν δούρειο ίππο για την εθνική μας ασφάλεια;
Τέτοια ερωτήματα είναι πολλά, όσα και οι Μ.Κ.Ο. Μήπως
επιτέλους ήρθε η ώρα η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να
πάρουν άμεσα τα δέοντα μέτρα που απαιτεί η προστασία της
εθνικής μας κυριαρχίας και να πάψουμε, ως χώρα, να είμαστε
ένα ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ…;

Σιγά-σιγά άρχισε να
περνάει η μόδα του
“πλαστικού χρήματος” και μπαίνουμε
σε νέα εποχή. Βέβαια
όλα, για το “καλό” του
πολίτη!
Το σύστημα φροντίζει να “κάνει” πιο εύκολη τη
ζωή του κόσμου, να μην μπορεί να σε κλέψει κανείς
στο δρόμο, στο λεωφορείο, στο σπίτι, εκτός από τον
νόμιμο “κλέφτη”, την εφορία και το Δημόσιο. Για το
λαό φροντίζουν πάντα…, πώς θα σου τα πάρουν
καλύτερα και περισσότερα.
Το πορτοφολάκι των κερμάτων με το οποίο μπορούσε κανείς να βοηθήσει και κάποιον στο δρόμο, σε
λίγο καιρό θα ανήκει στο χθες. Η κάρτα και το “πλαστικό χρήμα” με τις ανέπαφες συναλλαγές μέσω των
τερματικών αποδοχής καρτών (POS) – εργαλείο και
των παπούδων που μπήκαν στο σύστημα – άρχισαν
τώρα να μπλοκάρουν.
Για τον “Μεγάλο Αδελφό” όμως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ανακάλυψε το … ψηφιακό πορτοφόλι!
Οι πληρωμές θα προχωρούν με γρήγορα βήματα και
από δω και πέρα θα γίνονται μέσω των … έξυπνων
κινητών τηλεφώνων που αποκτούν μεγάλη δύναμη
και θα φέρνουν – λένε – δισεκατομμύρια.
Μια τελευταία έρευνα που έκανε η Juniper
Research έδειξε ότι, το 50% του παγκόσμιου
πληθυσμού το 2024 θα χρησιμοποιεί το ψηφιακό
πορτοφόλι με μία διακίνηση που θα ξεπεράσει τα 9
τρισ. ευρώ σε ετήσια βάση!
Αυτή τη στιγμή είναι σε λειτουργία 5 δισεκατομμύρια έξυπνα κινητά τηλέφωνα και μπαίνουν σε
δράσει, οι δε συνδρομές πρόσβασης στο διαδίκτυο
ανέρχονται σε 7,2 δισ. από 1,3 δισ. που ήταν το 2010!
Όπως διαπιστώνουμε, όλα για το “καλό” μας και
μόνο, με το φακέλωμα να προχωράει όλο και πιο
πολύ. Έτσι ο “Μεγάλος Αδελφός”, ανά πάσα στιγμή,
θα ξέρει που είσαι, τι λες, τι τρως, πόσα λεφτά έχεις
στην τσέπη σου... Η παρακολούθηση θα φθάνει
μέχρι και στο … εσώρουχό σου!
Μήπως αγγίξαμε το ΑΠΟΛΥΤΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ;

Β) ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ;;;
Το Ελληνικό Δημόσιο από το 1981
μέχρι το 2018 εισέπραξε από φόρους,
κοινοτικούς πόρους, δάνεια, ιδιωτικοποιήσεις… που φθάνουν στο 1,6 τρισεκατομμύρια ευρώ.
Συγκεκριμένα, εισπράχθηκαν σε εκατομμύρια ευρώ:
• Άμεσοι και έμμεσοι φόροι 1.037.400
• Κοινοτικοί πόροι 118.667
• Δάνεια 405.500
• Ιδιωτικοποιήσεις 29.700
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ήταν:
• Μισθοί και συντάξεις 408,8 δισ. ευρώ
• Τοκοχρεολύσια 517,3 δισ. ευρώ.
• Επιχορηγήσεις-επιδοτήσεις 255,4 δισ. ευρώ
• Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων 121,4 δισ. ευρώ
• Καταναλωτικές και λοιπές δαπάνες 104,40 δισ. ευρώ.
Σε 37 χρόνια χάθηκαν περί τα 190 δισ. ευρώ.
Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ερωτηματικό. Πού πήγαν όλα αυτά
τα λεφτά, σε ποια χέρια κατέληξαν; Γιατί κανένας απ’ αυτούς που
μας κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια δεν ανέλαβε τον κόπο και
την ευθύνη να διερευνήσει σε βάθος και πλάτος το φαινόμενο της
διαφθοράς, βάζοντας παύση στις νότες και στα γρατσουνίσματα
της μελαγχολίας ώστε ο κόσμος να μη ρωτάει συνεχώς:
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ;;;

Δ) ΧΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ…!
Αυξάνουν οι μισθοί.
Ο Πρωθυπουργός
πιστός στις
προεκλογικές
υποσχέσεις
ανήγγειλε αυξήσεις στους
μισθούς.
• Στους νέους και ανειδίκευτους, για φέτος
και για τα επόμενα δύο χρόνια, η αύξηση θα είναι
16,66 ευρώ το μήνα ή 0,66 ευρώ την ημέρα. Φθάνει για ένα κουλουράκι σε φούρνο της γειτονιάς,
γιατί στο κέντρο θα πρέπει να συμπληρώσει 0,14
ευρώ.
• Το ημερομίσθιο από 29,04 ευρώ θα πάει στα
29,70, μία αύξηση 0,66 ευρώ.
• Το επίδομα ανεργίας από 399,25 ευρώ θα
ανέβει στα… 409,50 ευρώ, ήτοι 10,25 το μήνα,
0,41 ευρώ την ημέρα. Θα αγόραζα δηλ. ανά μιάμιση ημέρα και ένα κουλουράκι.
• Και οι νέοι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση, θα πάρουν αύξηση 0,33 ευρώ. Κι αυτό επειδή
είναι νέοι και αντέχουν. Δεν χρειάζεται να τρώνε
κάθε μέρα και κουλουράκι αλλά ανά δύο μέρες.
Βλέπετε πως η κυβέρνηση δεν ξέχασε τις υποσχέσεις της και τις έκανε πράξη. Ήρθε η ώρα να
χτυπήσουμε τις καμπάνες χαρμόσυνα!

4 ΑΓΩΝΑΣ Ἔφυγαν οἱ ὀχιὲς καὶ ἦρθαν οἱ σκορπιοί
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συνέχεια από την 1η σελίδα

• ΟΛΟΥΣ τοὺς μνημονεύει, φίλοι
ἀναγνῶστες, καὶ μάλιστα δηκτικὰ ἡ Ἀποκάλυψις τοῦ Ἰωάννου. Ποιούς; Τοὺς ἐξουσιαστὲς τῶν ἐθνῶν ὅλων τῶν ἐποχῶν, ποὺ εἶναι
σκορπιοὶ δηλητηριώδεις. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ στὸ
ὄνομα τῆς δημοκρατίας ἄνομα νομοθετοῦν
καὶ δεσμεύουν ὄχι μόνον τὶς ἐλευθερίες τῶν
λαῶν ἀλλὰ καὶ αὐτὴν τὴν ἴδια τὴ ζωή τους
καταργοῦν. Τὶς σπαρασσόμενες Ἐκκλησίες
ποὺ θεωροῦν τὸν ἑαυτό τους συνεχιστὴ τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ ἀλλὰ οἱ πράξεις καὶ
τὰ ἔργα τους εἶναι νεκρά, μακρὰν τῆς σωτηρίας ποὺ ἐπαγγέλεται τὸ Εὐαγγέλιό Του.
• ΟΛΑ ΑΥΤΑ ποὺ συμβαίνουν γύρω μας
στοιχειωθετοῦν μιὰ ζοφερὴ εἰκόνα ἀπώλειας
τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου
μας. Ἀκτινογραφοῦν τὴν ἀπόλυτη παρακμὴ
τοῦ σημερινοῦ ἀγελαίου δυτικοῦ ἀνθρώπου.
Διολισθαίνουμε σέ σκοτεινοὺς διαδρόμους
χωρὶς διέξοδο. Δίχως κάποιο ἴχνος φωτὸς στὸ
ἀρμαγεδδωνικὸ τοῦνελ τῶν ἀποκαλυπτικῶν
ἡμερῶν ποὺ βιώνουμε. Τὸ οἰκονομικὸ ἄγχος
εἶναι μία μόνον νοσηρὴ πτυχὴ ποὺ πλήττει
τὸν ψυχισμὸ τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου.
Ἀκολουθοῦν πολλὲς ἄλλες βαρύτερες ποὺ
πλήττουν βάναυσα αὐτὴν τὴν ἴδια τὴν
ἀνθρώπινη ὕπαρξή μας.
• ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΟΒΑΡΟΥΣ ὅσο καὶ ἐπικίνδυνους αὐτοὺς λόγους δὲν μποροῦμε νὰ
σιωπήσουμε οὔτε πολὺ περισσότερο νὰ συ-

ΝΕΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
– ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΕΣ
Καινούριος χρόνος έρχεται
και φεύγει ο παλιός
η Χώρα ας συμμορφώνεται
να πάει σταθερά εμπρός.
***
Οι προσδοκίες πολλές
για νέες στράτες και καλές
για έξοδον από πάσαν κρίση
χαμόγελο να ξανανθίσει.
***
Και να παγιωθεί ειρήνη
που αναντίρρητα δίνει
πρόοδον, ευημερία
κέρδος, όφελος, ευδαιμονία.
***
Καταργεί των πολέμων τα δεινά
είναι κέρδος αληθινά
σταματάνε οι ζημιές
δεν χάνονται ανθρώπινες ζωές.
***
Τη ζωή ανυψώνει
και πολλά κατορθώνει
εις άνοδον η χώρα οδεύει
σταθερά προοδεύει.
***
Στις η Άρχουσα τάξη
κάντε την ειρήνη πράξη
η ζωή έτσι δεν αλλάζει
σχέσεις φίλιες – καλές
κερδοφόρες – αγαθές.
***
Οι πλούσιοι χρηματιστές
ανάγλητοί τε δανειστές
τους επαχθείς όρους να μειώσουν
συναλλαγήν κατευνασμού
να πραγματώσουν.
***
Νέος χρόνος έρχεται ελπιδοφόρος,
να αποβεί ευχόμαστε και κερδοφόρος
χωρίς χρέος να υπάρξει
τη ζωή να ανατάξει.
Π. Ρήγας

νεναίσουμε. Δὲν διακινδυνεύουμε νὰ κλεί- ολόγους» μὲ ἐμμονὲς «παραθρησκευτικῆς»
σουμε τὰ μάτια μας καὶ νὰ ὁδηγούμεθα στὸ ὑστερίας. Καὶ ὅλα αὐτὰ τὰ τραγελαφικὰ
λάκκο τῶν ὄφεων καὶ τῶν σκορπίων. Εἶναι χωρὶς νὰ ἐπιμένει ἡ Ἐκκλησία ἀταλάντευτα
ἐπεῖγον καθῆκον νὰ διαχωρίζουμε τὴ θέση σὲ ὅ,τι τὸ Σύνταγμα ἐπιτάσσει: «πρέπει νὰ
μας, δικαίωμα ποὺ μᾶς δίνει ὁ λόγος τοῦ Κυ- ἐπιδιώκεται ἡ ἀνάπτυξη τῆς Ὀρθόδοξης
ρίου: «μὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας ἐπὶ υἱοὺς Χριστιανικῆς συνείδησης...». Αὐτὸ καὶ μόἀνθρώπων οἷς οὐκ ἔστι σωτηρία». Οὔτε μὲ νον, ἀνυποχώρητα ἔπρεπε νὰ παραμείνει
τό μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν,
τοὺς πολιτικοὺς διεφθαρμένους
του
Στυλιανού
δίχως τὶς πονηρὲς παρεμβολὲς
θὰ συναινοῦμε, οὔτε πολὺ περισΛαγουρού
καὶ τὸ μπάχαλο ποὺ ἀκολουσότερο σὲ ἰσχυροὺς «χρυσοστόθεῖται ἕως σήμερα ...
λιστους δεσπότες», ἀπολέσαντες
• ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ τέλος, γιατί ἡ
ἐκ τῶν πράξεων τους τὴν μαρτυρία τῆς ἐν
Ἐκκλησία οὐσιαστικὰ σιωπᾶ καὶ γίνεται αἰτία
Χριστῷ σωτηρίας, θὰ ὑπακούουμε.
• ΔΕΝ ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΥΜΕ ὅτι ὁ θεσμικὸς ρό- συμφορῶν, ἂς ἀνατρέξουμε στὸ τί ἔλεγε
λος τῆς Ἐκκλησίας ἀπαιτεῖ τὶς ἐθυμοτυπικὲς πρὸ ἐτῶν ἀγωνιστὴς Ἱεράρχης γιὰ τὴν ἔνοχη
σχέσεις μὲ τοὺς πολιτικοὺς φορεῖς. Ὅμως σιωπὴ καὶ τὸν ἀμφίσημο λόγο τῶν Ἐπισκόὁ ὀρθόδοξος ἐθνικὸς ρόλος τῆς Ἐκκλησίας πων σὲ καίρια θέματα ποὺ προσβάλλουν τὴ
ἀπαιτεῖ ἐπίσης, ἐγρήγορση καὶ ἀποσαφη- διδαχὴ τῆς Ἐκκλησίας ἀπὸ τὸ ἀντιχριστιανικὸ
νισμένο λόγο, ὅταν ἡ πολιτεία ἐπειχειρεῖ μένος τὼν ἄθεων πολιτικῶν: «... Ὅλα τυλίγονὰ ἀποορθοδοξοποιήσει τὸ ἔθνος καὶ τὴν νται στὴ σιωπὴ ... Ἄραγε ποῦ ὀφείλεται αὐτὴ
πνευματικὴ ταυτότητα τοῦ λαοῦ. Τότε ἡ ἡ παγερὴ ἀντιμετώπιση ὅλων τῶν καυτῶν
ἐθιμοτυπία ἀντικαθίσταται μὲ τὸν πύρινο προβλημάτων; Σὲ ἔλλειψη ἐκκλησιαστικοῦ
Εὐαγγελικὸ λόγο, ἐπισημαίνοντας στοὺς προβληματισμοῦ; Σὲ σκοπιμότητες καὶ σὲ
πολιτικοὺς ὅτι αὐτή, ἡ Ἐκκλησία, πειθαρχεῖν ἀνταλλαγὲς προσωπικῶν ὠφελημάτων; Σὲ
δεῖ Θεῷ μόνον καὶ ὄχι στοὺς ἐθνομηδενιστὲς ἀπειλητικοὺς κραδασμοὺς φακέλλων μὲ
ποὺ «ἀποφασίζουν καὶ διατάσσουν», δίχως στοιχεῖα ποὺ ἐνοχοποιοῦν καὶ ἐξευτελίἀναστολές, δίχως ἐνοχές, προδίδοντας «ἱερὰ ζουν; Ὅπου καὶ νὰ ὀφείλεται σηματοδοτεῖ
καὶ ὅσια». Ρίχνοντας τὰ «ἅγια τοῖς κυσί». ἐνοχή. Ἔλλειψη παρρησίας. Ὑποστολὴ
Τότε καὶ πάλι ὁ λόγος τῆς Ἐκκλησίας γίνεται σημαίας. Μία Ἐκκλησία ποὺ σιωπᾶ εἶναι
συναυτουργὸς τῆς ἀνωμαλίας. Σύντεχνος
«δίστομος μάχαιρα».
• ΠΟΙΟΣ ΟΜΩΣ εἶναι σήμερα ὁ λόγος τῆς καὶ συνεργάτης τῆς φθορᾶς».
• Η ΑΠΟΥΣΙΑ συνεπῶς πειστικοῦ λόγου
Ἐκκλησίας ἀναφωνεῖ ἕνας μέγιστος τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, ὁ Ἅγιος Νικόδημος τῆς Ἐκκλησίας καὶ οἱ ταυτόχρονοι «χαριεὁ Ἁγιορείτης, στό Συμβουλευτικό Ἐγχειρίδιο: ντισμοὶ» μὲ τὸ βρώμικο ἀθεϊστικὸ πολιτικὸ
«θαυμάζω καὶ ἀπορῶ πῶς ἀνέχεσθε νὰ βλέ- σύστημα, ἀποθράσυνε τοὺς ἑλληνόφωνους
πετε τὶς παραδόσεις νὰ καταργοῦνται καὶ δὲν πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι συνεχίζουν πλέον
ἀπροσχημάτιστα, ὄχι μόνον τὴν ἐθνοκάἐξανίστασθε...».
• ΛΙΓΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ περιστατικά ποὺ τεκμη- θαρση τοῦ ἱστοῦ τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας
ριώνουν ἀδιάσειστα, τὴν ἀπουσία λόγου ἀλλὰ προπαντὸς τὴν ἀφαίρεση μὲ κυνικοὺς
ἀπό τὴν Ἐκκλησία θά ὑπενθυμίσουμε στὸ ἰσχυρισμοὺς καὶ ἰταμὴ τὴν ἐμμονή, τοῦ κορυμικρὸ αὐτὸ σημείωμα. Θυμηθεῖτε αὐτὴ τὴν φαίου δικαιώματος τῶν Ἑλλήνων νὰ λέγονται
ἀξεπέραστη «συμφωνία» μέσα ἀπὸ κλειστὲς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ στὰ ἐπίσημα ἔγγραφα
καὶ ἀπαραβίαστες πόρτες, πίσω ἀπὸ τὴν τῆς πολιτείας. Ἀντικαθιστοῦν τὸ ἀληθινὸ
πλάτη δέκα χιλιάδων (10.000) ἱερέων, ὅταν πρόσωπο τοῦ Ἕλληνα μὲ ἀπρόσωπους
ὁ «ποιμὴν ὁ καλὸς» ἀρχιεπίσκοπος, καὶ ὁ ἠλεκτρονικοὺς ἀριθμοὺς (κλειδάριθμους,
προδότης (καὶ ὄχι μόνον) τῆς Μακεδονίας ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ἰσόβιο ἀριθμὸ ἐσχάτως γιὰ τὸ
Τσίπρας... συμφώνησαν οἱ δυό τους, κρυφὰ νεογέννητο, Γονέα Α´, Γονέα Β´) καὶ δὲν συμκαὶ ἀθέατα, νὰ καταργήσουν τὴν δημοσι- μαζεύεται. Ἔτσι ἡ «ἐν ἡμῖν εἰκόνα τοῦ Θεοῦ»
οϋπαλληλικὴ ἰδιότητα τῶν δέκα χιλιάδων μετατρέπεται σταδιακὰ στῆς Ἀποκαλύψεως
ἱερέων καὶ νὰ τοὺς ὑποτάξουν στὰ ἁρπαχτικὰ τὸ «χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου».
νύχια τῆς ἄθεης ἀντίχριστης πολιτικῆς.
• ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ τὰ πράγματα μὲ
• ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ τί προέκυψε ἀπὸ τὶς ἱερὲς τὸ ὄνομά τους: δὲν εἶναι λίγοι οἱ ἐπιλεγἐπιτροπὲς καὶ τὶς συζητήσεις τῶν «σοφῶν» μένοι ἑλληνόφωνοι ποὺ ἡ σατανικὴ Λέσχη
δεσποτάδων ποὺ συγκρότησε ἡ Ἐκκλησία γιὰ Μπίλντερπεργκ (ποὺ τόσο πολλὰ ἀκούγονὰ ἀποφανθοῦν ποῖον περιεχόμενον πρέπει νται καὶ φημολογοῦνται γιὰ τὸ ρόλο καὶ τὶς
νὰ ἔχει τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν. Ἐμεῖς παρεμβάσεις της στὰ ἐσωτερικὰ Κρατῶν
ἂν καὶ τὸ παρακολουθήσαμε στενά, τό ὅλον καὶ Κοινωνιῶν) προσκαλεῖ «Ἕλληνες» στὶς
θέμα δὲν μπορέσαμε, παρὰ τὶς φιλότιμες σκοτεινὲς ἐτήσιες κλειστὲς πόρτες της. Φέπροσπάθειες, νὰ καταλήξουμε ποιά ἦταν τος λίγο πρὶν τὶς ἐκλογές, προσκεκλημένη
ἐπιτέλους ἡ κατασταλαγμένη ἄποψη τῆς τῆς Λέσχης, ἦταν ἡ κα Κεραμέως, καὶ λίγο
Ἐκκλησίας. Ὁμολογιακὸ ἤ Πανθρησκειακό;
πιὸ ἔπειτα ὁ κ. Μητσοτάκης τὴν προήγαγε
Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἄλλα ἔλεγε ὁ Μητροποστὸ Ὑπουργεῖο «ἀπαιδείας». Καὶ αὐτὸ μόνο
λίτης Ὕδρας, ἄλλα ὑποστήριζε ὁ Ἄνθιμος
τυχαῖο δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ (!!).
Ἀλεξανδρουπόλεως, ἄλλα πρέσβευε ὁ Ναυ•ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΠΡΟΦΘΑΣΕ νὰ πατήσει τὸ πόδι
πάκτου Ἱερόθεος καὶ ἄλλα ἐκήρυττε ὁ Χρυτης
στὸ Ὑπουργεῖο καὶ ἔδειξε τὸ ἀληθινὸ
σόστομος Μεσσηνίας. Κοινῶς ἕνα μπάχαλο
δύσμορφο
πολιτικό της πρόσωπο. Πρόσωπο
«ἀπόψεων» χωρὶς νὰ ἐνοχλοῦνται ἤ νὰ ὀπιἀντιχριστιανικό.
Πρόσωπο ἀντισυνταγμασθοχωροῦν οἱ ἐνθνομηδενιστὲς ὑπουργοὶ
Παιδείας καὶ Ἀντιχριστιανισμοῦ, ἀφοῦ τὴν τικό. Πρόσωπο ἀντεθνικό. Πρόσωπο ἐθνοἔβλεπαν διχασμένη καὶ ἄβουλη. Ἔμεινε στὸ μηδενιστικό. Πρόσωπο ἀποκρουστικὸ γιὰ
τέλος ἡ Ἐκκλησία ... ἀναποφάσιστη, μὲ μία τὸν Ἕλληνα μὲ τὸ βαρὺ ἱστορικὸ ὄνομα καὶ
Ἀρχιεπισκοπὴ βραχυκυκλωμένη ἀπὸ ἐτῶν τὴν διαχρονικὴ διακονία στὸν πολιτισμὸ τῆς
ἀπὸ παρακοιμώμενους, ἀθεολόγητους «θε- ψυχῆς. Ἔσπευσε ἡ κυρία νὰ υἱοθετήσει μιὰ

ἀντισυνταγματικὴ σύσταση κάποιας «Ἀρχῆς
Προστασίας Δεδομένων» γιὰ τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν στὰ σχολεῖα, παρακάμπτοντας Σύνταγμα, Ἀποφάσεις Δικαστηρίου
Χανίων, Συμβουλίου Ἐπικρατείας, οὐ μὴν
ἀλλά, καὶ τὴν συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν
Ἑλλήνων γονέων, ποὺ θέλουν τὰ παιδιά τους
νὰ μείνουν Χριστιανοὶ καὶ ὄχι νὰ γενιτσαροποιηθοῦν. Ἔλαβε ἡ κυρία ἀπόφαση νὰ
σταματήσει ἡ ἀναγραφὴ στοιχείων θρησκεύματος καὶ ἰθαγένειας στὰ ἀπολυτήρια τῶν
μαθητῶν Γυμνασίου-Λυκείου. Ἡ κα Κεραμέως συντάσσεται μὲ τοὺς ἐχθροὺς τοῦ ἔθνους,
τῆς Ἐκκλησίας καὶ πρέπει νὰ ἀντικατασταθεῖ
ἀπὸ ἄλλο πρόσωπο φερέγγυο ἐπιτέλους,
ποὺ ἀγαπᾶ τὴν παιδεία καὶ τὴν πατρίδα!
• ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ αὐτὸ θέμα ἡ ἔγκριτη ἐφημερίδα «Δημοκρατία» τῆς 18ης Σεπτεμβρίου
συμπληρώνει καὶ σχολιάζει: «Θέλουν νὰ
κρύψουν τοὺς Ἀφγανούς, τοὺς Πακιστανοὺς
καὶ τοὺς λοιποὺς ἰσλαμιστὲς ἐποίκους κάτω
ἀπὸ τὸ “χαλί᾿᾿. Αὐτὸ θέλουν νὰ κάνουν μὲ
τὶς ἀντεθνικὲς καὶ ἀντιχριστιανικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικοῦ Χαρακτήρα, ποὺ “ἀποφάσισε᾿᾿
ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀναγράφονται οὔτε τὸ
θρήσκευμα οὔτε ἡ ἰθαγένεια στὰ στοιχεῖα
τὰ ὁποῖα τηροῦνται στὸ σχολεῖο καὶ στοὺς
τίτλους καὶ στὰ πιστοποιητικὰ σπουδῶν τῆς
Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης... Δηλαδή,
τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος σκοπεύει ἁπλὰ νὰ δίνει
σὲ ἀγνώστου προελεύσεως ἄτομα κάποια
πιστοποιητικὰ ὅτι πέρασαν ἀπὸ τὰ σχολεῖα
μας;».
• ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ ΟΜΩΣ ἐδῶ ἡ «ἐθνοκτόνα» πολιτικὴ συμπεριφορὰ τῆς κας Ὑπουργοῦ. Ὅταν ἦταν στὴν ἀντιπολίτευση, ἀναγνωρίζοντας ὅτι μὲ τὰ νέα προγράμματα τοῦ
ΣΥΡΙΖΑ (Φίλης-Γιαβρόγλου) τὸ μάθημα τῶν
Θρησκευτικῶν γίνεται πολυθρησκειακὸ εἶχε
ἀντιδράσει, τώρα ποὺ ἔγινε Ὑπουργὸς δὲν ...
ἀναγνωρίζει τὶς ἀποφάσεις τοῦ Συμβουλίου
τῆς Ἐπικρατείας (1749 καὶ 1750/2019) ποὺ
ἔκριναν ἀντισυνταγματικὰ τὰ προγράμματα
Σπουδῶν τοῦ μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν.
Γι’ αὐτὸ καὶ ἔσπευσε διὰ τῆς Ὑφυπουργοῦ νὰ
ἐπαναφέρει ἀπὸ τῆς ἐνάρξεως τοῦ Σχολικοῦ
Ἔτους τοὺς «φακέλλους» τῶν Θρησκευτικῶν
τοῦ Γιαβρόγλου. Ἡ κυρία, εἶναι κρυφὸς
σκορπιός... γιὰ τὴν ὀρθόδοξη παιδεία στὰ
Σχολεῖα.
• ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ πρέπει νὰ χτίσουν τὴν Ὀρθόδοξη ταυτότητά τους καὶ
τὴν ἐθνική τους ἰθαγένεια. Ἡ ὀρθοπολιτικὴ
ἐπιταγὴ τῆς νέας Τάξης» θέλει τοὺς Ἕλληνες
μαθητὲς νὰ χαροπαλεύουν βουτηγμένοι
μέσα στὸν πολτὸ τῆς πανθρησκείας. Ὁ σατανικὸς αὐτὸς σχεδιασμὸς εἶναι παλαιὸς
καὶ ἐφαρμόζεται ἀπὸ ὅλες τὶς κυβερνήσεις
διαφορετικῶν ἰδεολογημάτων (Φίλης-Γιαβρόγλου-Κεραμέως). Μιὰ μόνον ἐλπίδα
ἀποτελεσματικῆς ἀντιστάσεως ὑπάρχει, πρὶν
τὴν ὁλοκληρωτικὴ ἅλωση τῆς παιδείας: ὁ τελευταῖος προμαχώνας, ἡ Ἐκκλησία, νὰ σταθεῖ
στὸ ὕψος τῶν προκλήσεων, σαλπίζοντας ἀπ’
ἄκρου εἰς ἄκρον τῆς Ἑλληνικῆς Ἐπικράτειας
ΑΦΥΠΝΙΣΗ.
ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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συνέχεια από την 1η σελίδα

“Τα χαλασμένα
ΑΥΓΑ”
(Τα παραμύθια της Χαλιμάς)

θησε να αλλάξει τη βελόνα στο πικ-απ των προ
τριακονταετίας συμβάντων, αφήνοντας όμως
την πλάκα με την κατεστραμμένη εγγραφή.
Τίτλος κατάλληλος των ημερών: “«Αμαρτίες» - μαρτυρίες πιστών τε και «απίστων»”.
Είναι μια αφήγηση προσωπικής του εμπειρίας
η οποία του άφησε αποτυπώματα… Εμείς θα
προσπεράσουμε όλες τις “τυχαίες” συμπτώσεις που περιγράφει. Θα σταθούμε όμως στην
αναπαραγωγή και αναμετάδοση των πλαστών
στοιχείων που είχαν γραφεί εκείνες τις μέρες
και παραχάραξαν ανθρώπινη προσωπικότητα.
Θα περιμέναμε όμως κάποτε να σταματήσει
αυτός ο μύθος και να αποκατασταθεί η ιστορική
αλήθεια· να πάψει η παραπληροφόρηση του
λαού και να διακοπεί η σπορά του ψεύδους.
Αλλ’ αυτό δεν έγινε. Τρεις δεκαετίες κρατήθηκαν οι μύθοι όρθιοι για να “δικαιώσουν” τις
πράξεις της ντροπής και της παραφροσύνης,
ώστε να ξεφτίσουν τις διαμαρτυρίες του πληρώματος της Εκκλησίας, αναμασώντας και
μηρυκάζοντας τα περί “χαλασμένων αυγών”,
πετρών, κερμάτων, αναπτήρων, από υποτιθέμενους χριστιανούς «διαδηλωτές της νομιμότητας». Ακόμα και οι μικρές επιχειρήσεις που
στήνονταν έξω από τους ναούς σε δοξολογίες,
μυστήρια και πανηγύρια και γι’ αυτά… έφταιγαν
“οι διαδηλωτές της νομιμότητας” (!), οι ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ, δηλαδή.
Το δημοσίευμα αυτό μας αιφνιδίασε και μας
προβλημάτισε διότι ο αναγνώστης διαβάζοντάς
το το θεωρούσε πραγματικό και επηρεάστηκε
βαθύτατα.
Από την πρώτη στιγμή ένιωσα να τα έχω χαμένα. Συμπίεσα τη μνήμη μου, να με βοηθήσει
να ξεδιαλύνω εικόνες και περιστατικά ώστε να
πληροφορήσω τους ανθρώπους με κάθε ειλικρίνεια και ν’ αφυπνίσω συνειδήσεις.
Ξεθάπτοντας το αποθηκευμένο αρχείο με τις
356 πρωτόδικες και δευτεροβάθμιες δικαστικές
υποθέσεις δεν βρήκα ούτε μία καταδίκη για
“εκσφενδονισμό χαλασμένων – και μη - αυγών”.
Ερευνώντας επίσης τις πάνω από 7.000 σελίδες
δικόγραφα (μαρτυρίες, καταθέσεις, αποφάσεις,
παραπομπές, πρακτικά κ.ά.) δεν συνάντησα
πουθενά να αναφέρουν τη λέξη “ΑΥΓΑ”.
Γιατί άραγε; Δεν τα είδαν; Μήπως ξέχασαν οι
μάρτυρες αστυνομικοί να τα καταθέσουν; Ένα
τέτοιο επιχείρημα θα απευθύνονταν μάλλον
σε στερούμενους στοιχειώδους νοημοσύνης.
Παρ’ όλα αυτά και αγνοώντας ότι διαθέτουμε
πλήρως ενημερωμένο αρχείο, πριν από εσάς
συνάδελφός σας αστυνομικός θέλοντας να εξυπηρετήσει κάποιους, κι αυτός στο ίδιο μοτίβο με
σας, αναφέρθηκε σε… «αυγοπόλεμο», σε «λερωμένες στολές αστυνομικών από σπασμένα
αυγά»… αναγκάζοντάς μας να απαντήσουμε
στο κατάπτυστο δημοσίευμά του με τα παρακάτω εν συντομία κατατοπιστικά, περιμένοντας να
σταματήσει αυτό το παραμύθι, αλλά δυστυχώς
φαίνεται ότι ξέχασαν ν’ αλλάξουν το δίσκο κι
αυτός περιστρεφόμενος επαναλαμβάνει τα ίδια.
Ακολουθεί η απάντησή μας:
«Το σχέδιο – της αστυνομίας – ήταν καλά
οργανωμένο, για το πότε θα άρχιζε η επιχείρηση
διάλυσης της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας και
το πώς θα συκοφαντούσαν» το οποίο διέρρευσε
δημοσιογραφικά…
«Οι “ήρωες” αυτής της αποτρόπαιης σκηνοθεσίας κατόρθωσαν να εισχωρήσουν ανάμεσα
στους χιλιάδες Αγωνιζόμενους, εφοδιασμένοι
με τα κατάλληλα “εφόδια” (πέτρες, αυγά, αναπτήρες..) περιμένοντας το σινιάλο.
Πριν ξεκινήσει το σκηνοθετημένο “σόου”, η
ομάδα περιφρούρησης κατόρθωσε να εντοπίσει
τον πρώτο “εμφυτευμένο” άνδρα με μια σακούλα νάυλον γεμάτη αυγά! Θεώρησαν πρέπον
(σημειώστε λάθος) να τον παραδώσουν μαζί
με το “κατασχεθέν” ενοχοποιητικό υλικό στον
αστυνομικό Διευθυντή κ. Μιχόπουλο για την
περαιτέρω νομική διαδικασία, ο οποίος έδειξε
πως αιφνιδιάστηκε! Δεν άργησε όμως να τον
ξεπροβοδίσει προς τα σκαλοπάτια της οδού

Γεωργιάδου.
Με το που ξεκίνησε το “σόου” και εμφανίστηκε ο δεσπότης Δημήτριος (Μπεκιάρης)
σκεπασμένος με την καμπαρντίνα ως ομπρέλα
– κάποιου Παπαδημητρίου, οι συγκεντρωμένες
Αγωνιζόμενες γυναίκες αντελήφθησαν άγνωστο
γύναιο να ανοίγει την τσάντα την γεμάτη με
αυγά, έτοιμη να αρχίσει τον “αυγοπόλεμο”.
Γίνεται μια αναταραχή. Οι “φίλοι” αστυνομικοί,
που ήταν επιφορτισμένοι να αγρυπνούν για
την προστασία των…
εμφυτευμένων τους,
μόλις αντιλήφθηκαν την
ανακάλυψη, χώθηκαν
μέσα στο μπούγιο των
γυναικών, την άρπαξαν
και δημιουργώντας ένα
τείχος προστασίας, την
φυγάδευσαν. Τι έγινε;
Ποια ήταν; Πώς βρέθηκε
μέσα στους Αγωνιζόμενους μια άγνωστη με
αυγά φορτωμένη; Μην
το ερευνάτε γιατί αυτά
αποτελούν… κρατικά
απόκρυφα! (“ΑΓΩΝΑΣ”,
φ. 264, σελ. 8, στ. 1η).
Αυτός ήταν ο λόγος
που δεν υπάρχει λέξη
για αυγά σε καμία δικογραφία παρά μόνο στα
δικά σας ρεπορτάζ, κι αυτό επειδή υπήρχε
πιθανότητα στο δικαστήριο να αποκαλυφθεί η
σχεδιασμένη αθλιότητα, και τότε!!!
Αλήθεια – είναι απορία μας – πώς σας ξέφυγε
να αναφέρετε εκείνο το συνταρακτικό περιστατικό που έγινε την Κυριακή της Ορθοδοξίας το
1990; Τότε όταν ο π. Νικ. Γαλιάτσος σε κάποια
στιγμή προς το τέλος της Θ. Λειτουργίας βγήκε
δεξιά της Ωραίας Πύλης κρατώντας στο δεξί
του χέρι ένα άσπρο αυγουλάκι ακέραιο και
φρέσκο, που υποτίθεται ότι το εκσφενδόνισε
εκκλησιαζόμενος από το κέντρο του ναού, κι
αυτός, «με μπλουζόν τερματοφύλακα» το έπιασε χωρίς το παραμικρό ράγισμα αναφωνώντας:
«Νά τ’ αυγά που πετάνε…!». Όμως στη βιασύνη του τού έσπασαν και τ’ άλλα που είχε στις
τσέπες του, και έτρεχαν απ’ τα μπατζάκια του!
Μέσα στον τόσο μεγάλο όγκο των δικαστικών
φακέλων, που ξεφυλλίζοντάς τον σε καταλαμβάνει τρόμος, βλέπεις πώς σέρνονταν οι «διαδηλωτές της νομιμότητας» – όπως ειρωνικά τους
αποκαλούσε ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας
“Ελευθερία” για κάποιες δεκαετίες Αγωνιζόμενοι στα δικαστήρια για ψύλλου πήδημα.
Τελετουργικό όργιο παρεμβάσεων. Στόχος… η πάταξη του αυθόρμητου χριστιανικού
κινήματος. Για το λόγο αυτό έγινε γενική πολιτική επιστράτευση· κινητοποιήθηκαν σκοτεινά
πρόσωπα, μπήκαν σε λειτουργία μηχανισμοί, ο
καθένας χωριστά και όλοι μαζί στρατεύτηκαν
στο… “θεάρεστο” έργο να διατηρήσουν την
παρανομία και την αντικανονικότητα, ώστε να
επικρατήσει το κύκλωμα της φθοράς και της
διαφθοράς.
Η αντίσταση και η αντίδραση των έντιμων
και ευσυνείδητων δικαστών δεν έκαμψε την
επιστρατευμένη ομάδα. Εκείνοι, σκυμμένοι
στους Νόμους και προσδεμένοι στους όρκους,
επιτελούσαν το ιερό χρέος τους, αλλά τα σκοτεινά πρόσωπα – σφήκες άγριες – δεν έπαυαν
να ενοχλούν και να παρεμβαίνουν, να βουίζουν
και να κεντρίζουν.
Η δημοσιογραφία, στην πλειοψηφία, είχε πέσει θύμα. Έχασε την ομορφιά της και τη θωρία
της. Έγινε θεροπανίδα των άνομων συμφερόντων, προστάτης της αντικανονικότητας και της
παρανομίας. Δεν σεβάστηκε την ανθρώπινη
προσωπικότητα, δεν υπολόγιζε την ελευθερία
της γνώμης και την ελευθερία της κρίσης· δεν
κάκιζε τη φαυλότητα· δεν στεφάνωνε τον ηρωισμό και την εντιμότητα.
Έβλεπε, άκουε, φωτογράφιζε, αλλά δεν

προσκόμιζε στο παράθυρο της προβολής ή
στο χαρτί της ενημέρωσης ατόφια την πραγματικότητα. Τη μετέπλαθε, τη μακιγιάριζε, τη
φώτιζε ή σκότιζε, κυριολεκτικά τη μασκάρευε
και πλασάριζε στον θεατή ή στον αναγνώστη
την πλάνη.
Οι Αγωνιζόμενοι («διαδηλωτές της νομιμότητας») σέρνονταν στα δικαστήρια σαν αγέλες,
με κατηγορίες ανυπόστατες και πολλές φορές
αυθαίρετες που παραβίαζαν το θείο και
ανθρώπινο δίκαιο.
Θα περιοριστούμε
σε μερικά δείγματα
που αποσαφηνίζουν
την εικόνα και φωτογραφίζουν όλο το φάσμα το ζόφου και των
μηχανορραφιών.
Πριν από κάποιο γεγονός, το χορό τον
έσερναν τα διαδοχικά δημοσιεύματα με
χονδρές επικεφαλίδες:
“αναμένονται να γίνουν
επεισόδια”. Ακολουθούσε η συνεδρίαση
της “Νομαρχιακής
Αστυνομικής Επιτροπής Λάρισας” και αποφάσιζε για την πρόληψη πιθανών επεισοδίων
– επηρεασμένη πάντα από δημοσιεύματα του
τοπικού τύπου.
Νά πως τα περιγράφουν στερεότυπα τα
“πρακτικά Συνεδριάσεων”:
«… Η συνεδρίαση με θέμα αντιμετώπιση
προβλημάτων που τυχόν θα προκύψουν ενόψει
της εορτής της …».
1.- Σύμφωνα με το πρόγραμμα που εκδόθηκε
από τη Νομαρχία…
2.- Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού
τύπου, τις ανακοινώσεις των αυτοκαλούμενων
«ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» και τις πληροφορίες που έχει η Υπηρεσία μας, πιθανολογείται η πρόκληση επεισοδίων εκ μέρους των
«ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ».
Το κλίμα ήταν ήδη διαμορφωμένο. Οι δυνάμεις της τάξης προκαλούσαν για να δημιουργήσουν κάποιο επεισόδιο ώστε να επέμβουν
και να διαλύσουν την ειρηνική συγκέντρωση
συλλαμβάνοντας μερικούς και καταλογίζοντάς
τους ευθύνες.
Την επομένη ημέρα σάλος στον τύπο που
σάλπισε ενοχή. Τα περιστατικά, εκτός των δικών
των δημοσιεύσεων, τα έστελναν σαν ανταπόκριση και σε άλλες πόλεις για … “ενημέρωση”
ότι, οι “ταραξίες” Αγωνιζόμενοι οδηγήθηκαν
στον Εισαγγελέα και αναμένεται η ετυμηγορία!
Και όταν η Ελληνική Δικαιοσύνη απένεμε τη
δικαία κρίση, επειδή δεν στοιχειοθετούνταν
αδίκημα, οι δημοσιογραφικοί κάλαμοι πάθαιναν
αφλογιστία. Εκείνοι που σάλπιζαν την ενοχή,
τώρα έκρυβαν την αθώωση. Δεν ένοιωθαν
το χρέος να αποκαταστήσουν την αλήθεια.
Η εμπάθεια ήταν καμουφλαρισμένα με το
μανδύα της αληθοφάνειας. Πειστικό το τέχνασμα για τους ευκολόπιστους, για κείνους που
δεν επεξεργάζονται την πληροφορία, και την
καταπίνουν αμάσητη. Εκδίδονταν αθωωτικές
αποφάσεις αλλά κανείς δεν τις μάθαινε αφού η
εφημερίδα σκοπίμως απέφευγε να δημοσιεύσει.
Σύρθηκαν εκατοντάδες στα δικαστήρια με
κατηγορίες τόσο αστείες που σκορπούσαν
την οργή και την απογοήτευση· σκοπός άθλιος
ικανός να νεκρώσει κάθε αντίσταση της ψυχής
και να ξελασκάρει τα τεντωμένα νεύρα.
Τα περιστατικά είναι τόσα πολλά που είναι
αδύνατον να καταχωρηθούν. Θα μνημονεύσουμε ενδεικτικά μερικά από τα παράξενα και
κυριολεκτικά ανήκουστα.
Κατηγορούμενοι για “διατάραξη θρησκευτικής συνάθροισης και συναυτουργίας” (ημερομηνία 15-8-1996), 29 Αγωνιζόμενοι. Αθώοι.
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Δεν υπήρξε καμία διατάραξη αποφάνθηκε το
δικαστήριο.
Κατηγορούμενοι για παράβαση του άρθρου
200 παρ. 1 π.κ., 22 Αγωνιζόμενοι.π.7998/96
Κατηγορούμενοι για κατάληψη, 54 Αγωνιζόμενοι.π.295/93
Κατηγορούμενοι για απρόκλητη επικ. σωμ.
βλάβης, 35 Αγωνιζόμενοι. π.3021/94
Κατηγορούμενοι για αντίσταση και παράνομη
βία, 18 Αγωνιζόμενοι. π.8186/96
Κατηγορούμενοι για “Διατάραξη θρησκ. συνάθρ.”, 15 Αγωνιζόμενοι. π.1036/90
Κατηγορούμενοι για “Διατάραξη θρησκ. συνάθρ.”, 17 Αγωνιζόμενοι. π.8488/97
Κατηγορούμενοι για “ενέργεια πράξεων υβριστικών…”, 22 Αγωνιζόμενοι. π. 7473/96
Κατηγορούμενοι για “Απόπειρα παρανόμου
βίας από κοινού”, 7 Αγωνιζόμενοι. π. 3981/96
Κατηγορούμενοι για “τέρψεις και ασχολίες”,
21 Αγωνιζόμενοι. π. 1247/96
Επίσης σε πινάκια με ολιγότερα άτομα, αλλά
με διάφορες κατηγορίες κάθισαν στο εδώλιο
του κατηγορουμένου περί τα 680 άτομα.
Είχαμε και κωμικοτραγικές κατηγορίες, όπως:
Θεώρησε υποτιμητικό ο κ. Ιγνάτιος που μερικοί
όταν πέρασε από μπροστά τους του γύρισαν
την πλάτη. Προσβλητικό για το πρόσωπό του
που κάποιος “έβηξε”. Υβριστικό που μερικοί φώναξαν την ιεροκανονική φράση “Ανάξιος” κ.ά.
Όλες σχεδόν οι αποφάσεις ήταν εξ ολοκλήρου αθωωτικές.
Αναγκαζόμαστε να επαναφέρουμε στη μνήμη
τα σκληρά και ανάλγητα ΜΑΤ που πετσόκοβαν
τους Αγωνιζόμενους βάφοντας τους δρόμους
με το αίμα και στέλνοντας, μόνον την ημέρα
της ενθρόνισης (28-7-1994) του Ιγνατίου, 150
Αγωνιζόμενους βαριά τραυματισμένους στο
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας και άλλους τόσους
περίπου πιο ελαφρά. Στην χειροτονία του στην
Αθήνα 14 Αγωνιζόμενοι τραυματισμένοι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό των Αθηνών.
Στη χειροτονία του Δημ. Μπεκιάρη (15-101989) είχαμε 12 τραυματίες στα νοσοκομεία
των Αθηνών.
Στην τραγική αυτή περίοδο της αυθαιρεσίας,
της παρανομίας και της παραβίασης των ιερών
Κανόνων είχαμε πάνω από 400 τραυματισμούς
θύματα των γκλομπς των δυνάμεων της “καταστολής”. Ο ιστορικός που θα τολμήσει να
συλλέξει τα στοιχεία για να συντάξει τον απολογισμό θα περιέλθει σε αμηχανία δεδομένου
ότι η Ελληνική Αστυνομία από λειτουργός της
νομιμότητας και της ευταξίας έγινε όργανο
των αθλιοτήτων του Αρχ. Σεραφείμ και των
σκοτεινών κύκλων. Με ένα τηλεφώνημα τους
κουβαλούσαν και τους παρέτασσαν για να χτυπούν αλύπητα αθώους, άοπλους ανθρώπους,
μεταβαλλόμενοι από όργανα της έννομης τάξης
σε δήμιους και σκληρούς ραβδιστές. Ακόμα, κι
όταν μπροστά τους είχαν ηλικιωμένους, παιδιά
και γυναίκες, τους έσερναν αιμόφυρτους στο
χείλος του θανάτου.
Οι σκηνές αυτές της φρίκης και της απανθρωπιάς θα μείνουν όχι μόνο στη μνήμη των
θυμάτων, των τηλεθεατών και της εφημερίδας
που εργάζεστε, αλλά και στο σκευοφυλάκιο
της ιστορίας, για να στιγματίζουν την εποχή
μας και να καταθέτουν στις επόμενες γενιές το
αμείλικτο “κατηγορώ” τους, πως με βίαιο τρόπο
προσπαθούσαν να επιβάλλουν την παρανομία.
Κύριε – για δεκαετίες – αρχισυντάκτη, της
έγκριτης τοπικής εφημερίδας, γνωρίζεις πολύ
καλύτερα από εμάς ότι ο δημοσιογράφος είναι
άγρυπνο μάτι που παρακολουθεί και καταγράφει τα γεγονότα με πιστότητα, ζει την αγωνία
των καθημερινών εξελίξεων, ενημερώνει το
πλατύ κοινό, αφυπνίζει συνειδήσεις. Πρέπει να
πλέκει το στεφάνι με άνθη του λόγου και να
στεφανώνει τους ήρωες. Αντίθετα να τοξεύει
τα βέλη με την πένα του, και να ανακόπτει την
προέλαση της φαυλότητας. Όραμά του θα είναι
να λειτουργεί στο χώρο της δημοσιογραφίας
με εντιμότητα. Να συνθέτει με πιστότητα την
συνεχίζεται στη σελ 8

6 ΑΓΩΝΑΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

IANOYAΡΙΟΣ 2020

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 2η συνέχεια από την 20η Ομιλία 5/4/1981

«Ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω
ἐπὶ σὲ ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ
γνώσῃ ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ»
(Ἀπ. 3, 3)
Πάρετε γιά παράδειγμα παρακαλῶ ἕνα ἐκκλησιαστικό οἰκοτροφεῖο πού μπορεῖ νά ὑπάρχῃ σέ μία
πόλι. Ἐκεῖ ἔχομε τούς οἰκοτρόφους,
γιά νά τούς προσέχουμε, νά πηγαίνουν στό σχολεῖο καί λοιπά καί
λοιπά. Καλά ὅλα αὐτά. Ὅμως καλλιεργοῦμε τό πνεῦμα τῆς μετανοίας
εἰς τούς οἰκοτρόφους;...
Πάρετε τά κέντρα ψυχαγωγίας
πού ἔχουν οἱ ἐνορίες, τά λεγόμενα
«πνευματικά κέντρα», πού ἐκεῖ
θά πᾶνε τά παιδιά, θά παίξουν καί
λοιπά. Ἴσως νά διοργανώνουμε –ἄν
διοργανώνουμε– κάποιες πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, πού ἀποβλέπουν
σέ κάποιες πολιτιστικές ἐπιδράσεις
τοῦ λαοῦ μας: Γιά νά μήν πάῃ τό
παιδί σέ βαναύσους τόπους ψυχαγωγίας, νά μήν πάῃ στά σφαιριστήρια, νά μήν πάῃ στό ποδόσφαιρο
καί λοιπά. –Παρεξηγήθηκαν οἱ ποδοσφαιρισταί, ὅταν ἐγράφη σ’ ἕνα
βοήθημα ἐξομολογήσεως, ὅτι τό γήπεδο εἶναι βάναυσος τόπος, ὅπου
οἱ νέοι βαναυσοποιοῦνται! Ἀλλά
ἔπρεπε νά ἔλθῃ τό φαινόμενον
«Καραϊσκάκη», γιά νά ἀποδειχθῇ τί
κανιβαλλισμός ὑπάρχει μέσα εἰς τά
γήπεδα αὐτά! (..............................)–
Λοιπόν, στά ἐνοριακά πνευματικά
κέντρα ἴσως νά διοργανώνουμε
πολιτιστικές ἐκδηλώσεις καί νά
ἐπιδροῦμε στούς νέους μας πολιτιστικά, γιά νά μήν τρέχουν στά καφενεῖα καί λοιπά. Τούς προβάλλουμε
κινηματογραφικές ταινίες, σλάιτς,
διοργανώνουμε γιορτές, ἀπαγγέλλουμε ποιήματα, φτιάχνουμε χωρωδίες, καί ἄλλα. Πραγματικά ὅλα
εἶναι πολύ σπουδαῖα, πολύ ὡραῖα.
Προσέξτε με! Πρᾶγματι εἶναι ὅλα
πολύ ὡραῖα.
Ἐρωτοῦμε: Μ’ ὅλες αὐτές τίς

ἐκδηλώσεις καλλιεργοῦμε στούς
νέους μας τήν μετάνοια;
Ἀπό τήν στιγμή πού δέν δημιουργεῖται κλίμα μετανοίας μέ τίς
ἐκδηλώσεις αὐτές, εἶναι ὁλοφάνερο
καί φαεινότερον ἡλίου ὅτι ἡ Ἐκκλησία δέν εἶναι σέ σωστή πορεία·
λοξοδρόμησε· δέχθηκε ἐπιδράσεις. Εἶναι αὐτές οἱ ἐπιδράσεις τῆς
Δύσεως πού παρέλκουν τήν δική
μας Ἐκκλησία. Δυστυχῶς δέν τό
καταλαβαίνομε!
Σᾶς λέγω τήν ἀλήθεια: Μιά Ἐκκλησία πού διατηρεῖ καί καλλιεργεῖ τό
πνεῦμα τῆς μετανοίας ἀδιάπτωτον,
καί μέ τόν τρόπον αὐτόν κερδίζονται οἱ ψυχές διά τήν Βασιλείαν
τοῦ Θεοῦ, μόνον αὐτή ἡ Ἐκκλησία
ἔχει σωστή πορεία. Πιστεύω ὅτι
τό ἔνστικτό σας, ἡ διαίσθησί σας,
πρέπει νά ἀντιλαμβάνεται ποιό
εἶναι σωστό.
Πέστε μου, ἀγαπητοί· ποιά ὠφέλεια προκύπτει, ὅταν ἔχω ὑποστῆ
πολιτιστική ἐπίδρασιν ἐπάνω μου
καί εἶμαι ὁ πολιτισμένος καί ἐκλεπτισμένος ἄνθρωπος, ἀλλά δέν ἔχω
μετάνοια;... Ἁπλῶς ζῶ τήν ζωή μου
ὄμορφα, εὐγενικά, πολιτισμένα.
Στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ μπαίνω;
Δέν μπαίνω! Ἀφοῦ λοιπόν δέν
μπαίνω, ἀπέτυχα· ἀστόχησα! Νά
γιατί σᾶς εἶπα ὅτι μία Ἐκκλησία, πού
δέν ὑποβάλλει καί δέν ὑποδεικνύει
ἀνά πᾶσα στιγμή τήν μετάνοια, δέν
βοηθᾶ εἰς τό νά σωθοῦν ἄνθρωποι.
Ἀλλά θά μοῦ πῆτε: «Μά, ὅλο γιά
τήν μετάνοια θά μιλᾶμε;».
Μά αὐτό εἶναι. Πέφτεις; Πρέπει
νά μετανοῇς. Θά σοῦ μιλῶ πάντα
γιά τήν μετάνοια, ἀδερφέ μου,
ὅπως μιλῶ καί στόν ἑαυτό μου.
Γιατί; Ἀφοῦ πέφτουμε... Ἄν μέ βεβαίωνες ὅτι δέν πέφτεις, ἀδελφέ
μου, τότε βεβαίως δέν θά σοῦ μιλοῦσα πιά γιά τήν μετάνοια. Ἀλλά
ἀφοῦ πέφτομε… Ποιός μπορεῖ νά
καυχηθῇ καί ποιός μπορεῖ νά ὑποστηρίξῃ ὅτι δέν πέφτει; Ἔ, πέφτομε.

συνέχεια από την 1η σελίδα

Ἀφοῦ λοιπόν πέφτομε, ἔχομε ἀνάγκη καθημερινῆς μετανοίας, γιά νά
σωθοῦμε ἐννοεῖται.
Ἐάν ὅμως δέν σημειωθῇ μετάνοια, τότε ὁ Κύριος ἔρχεται μέ
μίαν ἀπειλήν. Λέγει λοιπόν εἰς τόν
ἐπίσκοπον τῶν Σάρδεων:
«Ἐὰν οὖν μὴ γρηγορήσῃς, ἥξω
ἐπὶ σὲ ὡς κλέπτης, καὶ οὐ μὴ γνώσῃ
ποίαν ὥραν ἥξω ἐπὶ σέ» (Ἀπ. 3, 3).
Ἐάν δέν ξυπνήσῃς, θά ἔλθω σέ σένα
σάν κλέπης, καί δέν θά ξέρῃς ποιά
ὥρα θά ἔλθω σέ σένα.
«Θά ἔλθω σάν κλέπτης»!
Ἐδῶ, ὅπως βλέπετε, ὁ Κύριος ὀνομάζει τόν ἐαυτόν Του «κλέπτην».
Εἶναι ἕνα ἀπό τά ὀνόματα τοῦ
Χριστοῦ. Ο Χριστός ἔχει τό ὄνομα
«Φῶς» (Ἰωάν. 1, 9. 3, 19. 8, 12. 9,
5. 12, 36) , «Ὁδός» (Ἰωάν. 14, 6),
«Ζωή» (Ἰωάν. 14, 6), «Πύλη» (Ματθ.
7, 1314. Λουκ. 13, 24), «Ἀμνός»
(Ἠσ. 53, 7. Ἰωάν. 1, 29.36),… Ὑπάρχει πλῆθος ὀνομάτων. Ἄν ψάξετε
σέ Καινή καί Παλαιά Διαθήκη, θά
βρεῖτε δεκάδες ὀνόματα, ἄν ὄχι ἑκατοντάδες ὀνόματα. Ἄν ἔπρεπε νά
βλέπωμε μέ τά μάτια πού ἔβλεπαν
οἱ Πατέρες, θά βρίσκαμε ἑκατοντάδες ὀνόματα. Ἕνα ἀπό τά ὀνόματα
τοῦ Χριστοῦ εἶναι καί αὐτό· «κλέπτης». «Ἔρχομαι ὡς κλέπτης» λέγει.
Στά Εὐαγγέλια, κατά παρόμοιον
τρόπον, ὁ Κύριος λέγει ὅτι εἶναι
κλέπτης. Λέγει, φέρ’ εἰπεῖν: «Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ
ὥρα ὁ Κύριος ὑμῶν ἔρχεται. Ἐκεῖνο
δὲ γινώσκετε ὅτι εἰ ᾔδει ὁ οἰκοδεσπότης ποῖᾳ φυλακῇ ὁ κλέπτης
ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν καὶ οὐκ
ἂν εἴασε διορυγῆναι τὴν οἰκίαν
αὐτοῦ. Διά τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε
ἕτοιμοι, ὅτι ᾗ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε ὁ υἱὸς
τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται» (Ματθ. 24,
4244). Μένετε ξύπνιοι λοιπόν, διότι
δέν γνωρίζετε ποιά ὥρα ὁ Κύριός
σας ἔρχεται. Αὐτό νά ξέρετε· ὅτι
ἐάν γνώριζε ὁ νοικοκύρης ποιά
ὥρα τῆς νυκτός ἔρχεται ὁ κλέπτης,

θά ἀγρυπνοῦσε, θά ἔμενε ξύπνιος,
καί δέ θά ἄφηνε νά τρυπηθῇ ὁ
τοῖχος τοῦ σπιτιοῦ του καί νά μπῇ
ὁ κλέφτης μέσα. Γι’ αὐτό καί σεῖς νά
γίνεσθε ἕτοιμοι, γιατί τήν ὥρα πού
δέν περιμένετε ἔρχεται ὁ Υἱός τοῦ
ἀνθρώπου.
Ὁ δέ ὁ ἀπόστολος Παῦλος σημειώνει: «Ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης
ἐν νυκτὶ οὕτως ἔρχεται. ὅταν γὰρ
λέγωσιν, εἰρήνη καί ἀσφάλεια,
τότε αἰφνίδιος αὐτοῖς ἐφίσταται
ὄλεθρος, ὥσπερ ἡ ὠδὶν τῇ ἐν γαστρί
ἐχούσῃ, καὶ οὐ μὴ ἐκφύγωσιν. ὑμεῖς
δέ, ἀδελφοί, οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει, ἵνα
ἡ ἡμέρα ὑμᾶς ὡς κλέπτης καταλάβῃ» (1 Θεσ. 5, 24). Η ἡμέρα τοῦ
Κυρίου, ἡ δευτέρα Του Παρουσία,
θά ἔλθῃ ξαφνικά, ὅπως ὁ κλέπτης
τήν νύχτα, διότι ὅταν λέγουν οἱ
ἄνθρωποι «Ἔχομε εἰρήνη· ἔχομε
ἀσφάλεια· εἴμαστε καλά θεμελιωμένοι, καλά ἀσφαλισμένοι», τότε
ἐπέρχεται σ’ αὐτούς ξαφνικά ἡ
καταστροφή, ὅπως πιάνει ξαφνικά
ὁ πόνος τήν ἐγκυμονοῦσα γυναῖκα,
καί ἔτσι δέν θά ξεφύγουν ἀπ’ αὐτή
τήν καταστροφή. Σεῖς ὅμως, ἀδελφοί, δέν εἶστε σέ σκοτάδι, γιά νά
σᾶς καταλάβῃ σάν κλέπτης τήν
νύχτα ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου.
Σαφῶς λοιπόν ὁ Κύριος ἐδῶ
ἐμφανίζεται ὡς «κλέπτης ἐν νυκτί»·
ἀλλά –προσέξτε!– γιά ’κείνους
πού οὔτε Τόν πιστεύουν οὔτε Τόν
περιμένουν· ἤ ἀκόμη, ἐάν Τόν περιμένουν, Τόν περιμένουν εἰς ἕνα
ἀπώτατον μέλλον, κατά τό «χρονίζει
ὁ κύριός μου ἐλθεῖν», πού λέγει ὁ
ἴδιος ὁ Κύριος, πάνω στό σημεῖο
αὐτό (Ματθ. 24, 48. Λουκ. 12, 45).
Γιά ’κείνους λοιπόν πού δέν πιστεύουν στόν Χριστόν καί δέν Τόν
περιμένουν, ἤ Τόν περιμένουν πολύ
ἀργά, γι’ αὐτούς ὁ Κύριος θά ἔλθῃ
ὡς κλέπτης· ἀλλά γιά ’κείνους πού
Τόν ἀναμένουν μέ ἀγωνία, μᾶλλον
ὁ Κύριος καθυστερεῖ. Προσέξτε!
καθυστερεῖ! Γιατί; Ἐπειδή Τόν πε-
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ριμένουν μέ πόθο: «Κύριε, πότε
θά ἔλθῃς;»! Καί κάθε ἡμέρα ποῦ
περνᾶ: «Πότε, Κύριε, θά ἔλθῃς; Περνάει ὁ καιρός· πότε θά ἔλθῃς;...»!
Γι’ αὐτούς προφανῶς δέν εἶναι
κλέπτης, ὡς «κλέπτης ἐν νυκτί». Γι’
αὐτούς εἶναι «ὁ καθυστερῶν».
Μερικοί κατηγοροῦν τόν Κύριο
γιά βραδύτητα (2 Πέτρ. 3, 9). «Ἄ,
μπά –λέγουν–! Τά πράγματα γίνονται ὅπως πάντα γινόντουσαν. Ποιός Κύριος θά ἔλθῃ!… Ποιά δευτέρα
τοῦ Χριστοῦ Παρουσία!… Δέν βαρυέσαι!…». Καί θά ἔλθῃ γι’ αὐτούς
ξαφνική ἐκείνη ἡ ἡμέρα. Ξαφνική!
Ἐνῶ, σᾶς εἶπα, γιά ’κείνους πού Τόν
δέχονται ὁ Κύριος καθυστερεῖ.
Ἡ ἀπειλή πού ἀναγγέλλεται εἰς
τόν ἐπίσκοπον τῶν Σάρδεων εἶναι
δηλωτική ὅτι ὁ ἐπίσκοπος δέν γρηγοροῦσε· δέν ἔμενε ξύπνιος· δέν
ἀνέμενε μέ συνέπεια τήν ἔλευσι τοῦ
Χριστοῦ· ἀμελοῦσε τό ποιμαντικόν
του ἔργο. Ἀκοῦστε! ἀμελοῦσε τό
ποιμαντικόν του ἔργον!...
Αὐτό ἀφορᾶ καί ἐσᾶς, ἀγαπητοί
μου· ὄχι μόνο τούς ποιμένας, τούς
ἱερεῖς καί τούς ἐπισκόπους. Διότι
αὐτή ἡ ἀπειλή τοῦ Κυρίου εἶναι
μία ἀπειλή πού πάντα στέκεται
ἐναντίον τῶν ποιμένων, ἰδιαίτερα
στήν ἐποχή μας, πού οἱ ποιμένες
κάπως ἔτσι αἰσθάνονται· ὅτι «Δέν
βαρυέσαι! Δέν θά ἔλθῃ ὁ Κύριος»!
Θά μοῦ πῆτε: «Δύνανται νά
ὑπάρχουν ποιμένες, οἱ ὁποῖοι δέν
περιμένουν τόν Χριστόν;... οἱ ὁποῖοι
οὔτε κἄν Τόν πιστεύουν;...»
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

η ΑΦΙΣΑ ΚΑΤΑΤΡΟΜΑΞΕ ΕνΟΧΟΥΣ!

ζήσω» ἢ «Ἀφῆστε μὲ νὰ ζήσω». Εἶναι ἡ φωνὴ τοῦ ἀγέννητου
παιδιοῦ, πού δὲν μπορεῖ ἀκόμα νὰ μιλήση. Εἶναι ἡ ὑπεράσπισις τοῦ ἀθώου κατηγορουμένου, πού ἀναπολόγητος
καταδικάζεται στὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν, στὸν πιὸ σκληρὸ
θάνατο. Εἶναι ἡ συνηγορία σὲ ἑκατοντάδες χιλιάδες ζωντανὰ
βρέφη, ποὺ ἀνυπεράσπιστα ὁδηγοῦνται στὴν ἄγρια σφαγὴ
τῶν ἐκτρώσεων.
2. Τί παρουσιάζει ἡ ἀφίσα; Ἕνα βρέφος, στὸ σάκκο τῆς
κυήσεως, μὲ ἤδη ἀνεπτυγμένη τὴ σωματικὴ του διάπλασι,
πού δέχεται ἄσπλαχνα τὴ φονικὴ ἐπίθεσι ἀπὸ τὸν ἐκτρωσιολόγο γιατρό.
3. Δίνει ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα γιὰ ἐνημέρωσι σχετικὰ μὲ
τὴν ανάπτυξι τοῦ ἐμβρύου, ὅπως:
- «Ἀπό τὴ 18η ἡμέρα κτυπᾶ ἡ καρδιὰ του»
- «Ἀπό τὴν 42η ἡμέρα ἀνιχνεύονται ἐγκεφαλικὰ κύτταρα»

- «Ἀπό τὴν 8η ἑβδομάδα ὅλα τὰ ὄργανὰ του
ἡ ἀφίσα μὲ τὸ βρέφος πού κυοφορεῖται, ἃς
του. π. Δανιήλ
ἔχουν δημιουργηθεῖ»
τύπωναν ἄλλη ἀφίσα μ’ ἕνα σκυλί!
Αεράκη
- «Ἀπό τὴ 10η ἑβδομάδα νοιώθει πόνο».
Στ’ ἀλήθεια, ἂν σ’ ἕνα σκυλάκι πετοῦσαν
4. Προτρέπει ὅλους τοὺς εὐαίσθητους ἀνθρώφόλα γιὰ νὰ ψοφήση καὶ τὸ σκυλάκι ἐμφανιπους: «Διαλέξτε τὴ ζωή!...».
ζόταν σὲ ἀφίσα νὰ λέη «θέλω νὰ ζήσω», θὰ τὴν κατέβαζαν
5. Ὑπογράφεται: «Κίνημα ὑπὲρ τῆς ζωῆς».
τὴν ἀφίσα του; Ἀστειεύεσθε; Γι’ αὐτοὺς πού κυβερνοῦν αὐτὸ
• Θίγει κανέναν μιὰ τέτοια ἀφίσα; Γιατί «ἐταράχθη- τὸν τόπο, τὸ σκυλάκι ἔχει δικαίωμα, τὸ παιδάκι δὲν ἔχει!
σαν» οἱ «βασιλεῖς τῆς γῆς», ὅπως τότε, ὁ Ἡρώδης; Ἂν εἶχαν Τὸ σκυλάκι πρέπει νὰ ζήση, τὸ παιδάκι πρέπει νὰ πεθάνη!
ἀντίρρησι στὸ σύνθημα «Θέλω νὰ ζήσω», ἃς ἀνέβαζε ὁ
• Ἐξήγγειλε ὁ κ. Πρωθυπουργὸς ἐπὶδομα 2.000 εὐρώ γιὰ
ἁρμόδιος ὑπουργὸς (Κ. Καραμανλὴς) τὴν ἀντίθετη ἄπο- κάθε παιδὶ πού γεννιέται. Ἐπαινετό. Ἀλλὰ τὸ κράτος μὲ τὸ ἕνα
ψι: «Θέλω νὰ σκοτώνω, καὶ μάλιστα παιδιά»! Ἂν διαθέτουν χέρι δίνει βοήθημα στὸ παιδὶ πού γεννιέται, ἐνῶ μὲ τὸ ἄλλο
ἄλλα ἐπιστημονικὰ στοιχεῖα, ἐλεύθεροι ήσαν νὰ τὰ ἐκθέσουν χέρι δίνει τὸ κοφτερὸ μαχαίρι στὸν ἐκτρωσιολόγο νὰ σφάξη
πολιτισμένα, μιὰ πού αὐτοί, ὡς κρατικὴ ἐξουσία, δὲν θὰ πλή- τὸ ἀγέννητο παιδί!
ρωναν γιὰ μιὰ δική τους σχετικὴ ἀφίσα. Ἂν δὲν τοὺς ἄρεσε
Γιατί αὐτὴ ἡ ἀντινομία;»
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συνέχεια από το
προηγούμενο φύλλο
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ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
Α΄ (Κοτσώνης) ανέβηκε στον αρχιεπισκοπικό
θρόνο σε μια πολύ ταραγμένη εποχή για την
Εκκλησία. Όταν κάποτε κάποιος νηφάλιος
και έντιμος ιστορικός αναλυτής θα αποτολμήσει να διερευνήσει την περίοδο 19591967 με σοβαρότητα και με επιστημονική
ευθυκρισία και ζυγίσει τις ευθύνες, θα μείνει
άναυδος. Θα αναγκαστεί να ομολογήσει και
να παραδώσει στην κρίση των γενεών τη
ζοφερή εικόνα της συγκεκριμένης εκκλησιαστικής περιόδου.
Τα δημοσιεύματα στον Τύπο για εκείνη
την εποχή είναι πολλά και συνταρακτικά,
και αποτελούν αδιάψευστα ντοκουμέντα
που εντοπίζουν και περιγράφουν την ηθική
καθίζηση της Εκκλησίας. Όσο και αν μερικά
χέρια προσπαθούν να αναπλάσουν ή να
συγκαλύψουν, τα συγκλονιστικά στοιχεία και
γεγονότα που κουβαλούν, είναι αδιάσειστα
και πειστικά.
Ένας μεγάλος αριθμός επισκοπικών εκλογών αποτελούσε πραγματικές τερατογενέσεις. Άτομα βουτηγμένα στη διαφθορά, με
την συγκατάθεση των ομοίων περνούσαν την
Ωραία Πύλη. Ήταν γνωστό το σλόγκαν που
εκπορεύονταν από το στόμα του δεσπότη
Κορίνθου Παντελεήμονα. «Δεν μας ενδιαφέρει το ήθος. Μας ενδιαφέρει να είναι δικοί
μας»! Ρασοφόροι που επάνδρωσαν θέσεις
με προβολή και βάρος ευθύνης, υποκείμενα
που έγιναν αφορμή να διασυρθεί η Εκκλησία
του Ιησού Χριστού, προάγονταν αναιδέστατα
στο υψηλότατο αξίωμα της αρχιεροσύνης
και στήνονταν με οίηση μπροστά στο θυσιαστήριο της μυστικής προσφοράς.
Τέτοιες επιλογές καθημερινά πλήθαιναν
τα σκάνδαλα και μεταβαλλόμενες σε χείμαρρο βορβόρου κυλούσαν ασυγκράτητα
ρυπαίνοντας τις στήλες των εφημερίδων. Οι
επίσκοποι κινούνταν με την ψυχολογία και τη
νοοτροπία του στρατηγού. Δεν άκουγαν, δεν
έβλεπαν, απαιτούσαν να στρατωνίζεται το
ποίμνιο τυφλά και αδιαμαρτύρητα στις εντολές που εκπορεύονταν από τα χείλη τους.
Έτσι κάποια χρονική στιγμή (1962) φθάσαμε στο απροχώρητο και χωρίς να το καταλάβουν οι “άγιοι” Πατέρες, έγινε η έκρηξη.
Δεν θα σας κουράσω με την εξιστόρηση
συγκεκριμένων χρονικών, δεδομένου ότι
είναι και πολλά και απίθανα στη σκοτεινή
πλοκή τους. Μια ιεραρχία με την ψήφο της
ανύψωσε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο πρό-

συνέχεια από την 1η σελίδα
άλλες έγκυες γυναίκες πήγαιναν σε
ένα δωμάτιο και αργότερα έβγαιναν
με δάκρυα στα μάτια τους από εκεί.
Ο Tong χρειάστηκε λίγο καιρό
για να καταλάβει τι συνέβαινε. Όταν
συνειδητοποίησε ο ίδιος τι έκαναν
οι γυναίκες σε εκείνο το δωμάτιο,
σοκαρίστηκε και η καρδιά του
ράγισε, καθώς κατάλαβε ότι αυτά
τα παιδιά καταδικαστήκαν να μην
έρθουν στον κόσμο και το χειρότερο, δεν τους έδιναν καν το δικαίωμα
για μια απλή κηδεία. Έτσι αποφάσισε να παίρνει αυτά τα παιδιά και
τουλάχιστον να τα θάπτει, όπως
τους άξιζε και όπως αξίζει σε κάθε
άνθρωπο επάνω στην Γή.
Ο Tong κλαίει την ώρα που θάβει
τα μώρα.

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

σωπο της ντροπής, αυτό και μόνον τα λέει
όλα. Συγκατατέθηκε να το τιμήσει με ψήφο
εμπιστοσύνης ενώ ημέρες πριν, ο τύπος το
στιγμάτιζε για τα κουσούρια του.
Η Αθήνα πλημμύρισε από αφίσες και
φειγ-βολάν που έγραφαν «Ζητούμεν άνδρα».
Ο πνιχτός θόρυβος που κυκλοφορούσε από
στόμα σε στόμα και από πονεμένη καρδιά
σε πονεμένη καρδιά, έγινε σάλπισμα ξεσηκωμού.
Μόλις ακούστηκαν οι καμπάνες του Μητροπολιτικού Ναού των Αθηνών και ανήγγελλαν την εκλογή του Ιακώβου Βαβανάτσου ως
Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, η αντίδραση υπήρξε
σχεδόν καθολική. Λίγα άτομα τον υπερασπίσθηκαν και κυρίως οι δεσποτάδες που
τον ψήφησαν, με μερικούς που ευνοούσαν
τις ιδιαιτερότητές του. Οι υποστηρικτές του
φανέρωναν ένα ελάχιστο δείγμα μολυσμένου φυράματος. Αυτοί έμειναν προσηλωμένοι στην άποψη, πως η ιδιωτική ζωή των
επισκόπων είναι αναπαλλοτρίωτη περιοχή,
ζώνη απαγορευμένη στα περίεργα μάτια
της κριτικής.
Αυτό ισχυρίστηκε και ο αρχιεπίσκοπος
Χριστόδουλος μετά από 43 χρόνια, που
με έγγραφο προς την «Αρχή Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων» (εκδόθηκε με
ημερομηνία 2 Ιουνίου 2005 και δημοσιεύτηκε
στο επίσημο περιοδικό της Εκκλησίας της
Ελλάδος «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» του μηνός Ιουλίου
2005 στη σελ. 56) ζητούσε να εμποδίζεται
η δημοσιοποίηση των ομοφυλοφιλικών
ατοπημάτων των δεσποτάδων, με το αιτιολογικό ότι “οι πράξεις τους, ακόμα και ως
απαξιωτικές της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας
αποτελούν στοιχείο της προσωπικής τους
ζωής και θα πρέπει να καλύπτονται από τις
διατάξεις που προστατεύουν τον ιδιωτικό
βίο”. Το κείμενο ακριβώς αναφέρει: «Ειδικώς ως προς τα προσωπικά δεδομένα του
μητροπολίτου… εν ουδεμία περιπτώσει
δύνανται να θεωρηθούν ότι “συνδέονται με
την άσκηση δημοσίου λειτουργήματος”, διότι
πρόκειται περί δεδομένων αναφερομένων εις
αυστηρώς προσωπικήν (ομοφιλοφυλικήν)
συμπεριφοράν παντελώς άσχετον προς την
άσκηση δημοσίου λειτουργήματος.
Συνεπώς και εάν εισέτι γίνει δεκτόν ότι ο
Μητροπολίτης είναι δημόσιον πρόσωπον,
τούθ’ όπερ εμείς αρνούμεθα, και πάλιν η
επεξεργασία (μετάδοσις) των συγκεκριμένων
προσωπικών δεδομένων είναι μη νόμιμος…».

Τρομάζει κανείς και συγκλονίζεται διαβάζοντας αυτή τη (Συνοδική) Χριστοδουλική
“απαίτηση”.
Είχε χαθεί το ήθος και λησμονηθεί η αιδώς
– το κοκκίνισμα της ντροπής.
Ο Αρχεπ/πος Ιάκωβος δεν μπόρεσε να σταθεί στο θρόνο των Αθηνών διότι η κατακραυγή ήταν τόσο έντονη, που τον παρέσυρε.
Μέσα σε δώδεκα μέρες έγιναν συγκλονιστικά
γεγονότα που καλύπτουν τόμους της ιστορίας. Σπρωγμένος από την οργή του λαού
και πιεσμένος από την πολιτική εξουσία με
τον τότε πρωθυπουργό Κ. Καραμανλή «εποίησε την ανάγκη φιλοτιμία» και αναχώρησε.
Πάντως τον Καραμανλή εξόργισε η εμμονή
του Ιακώβου να μην παραιτηθεί, όχι επειδή
ενδιαφέρονταν ειλικρινά για τα προβλήματα
της Εκκλησίας, αλλά γιατί εφημερίδα του
Λονδίνου άφηνε υπαινιγμό σε βάρος του,
ότι ευνοεί τον Ιάκωβο γιατί κι αυτός ανήκει
στην ίδια λέσχη.
Στο τέλος της δωδεκάτης ημέρας πέταξε
το χαρτί της παραίτησης ρίχνοντας την
ευθύνη για το σάλο στους κυβερνητικούς
παράγοντες, γράφοντας: «Ου μέντοι γε της
Αρχιερωσύνης μου, ουχί οικεία βουλήσει,
αλλά πολλή και καταθλιπτική τη κυβερνητική
πιέσει».
Η βαρειά ατμόσφαιρα, που απλώθηκε με
την εκλογή και την παραίτησή του, δε διαλύθηκε, αλλ’ ούτε ανακόπηκε η εκτροπή και
ο σκανδαλισμός.
Καταθέτω ως ιστορικό κριτήριο ελάχιστα
αποσπάσματα εφημερίδων που είναι ενδεικτικά και αποδεικτικά της κατάστασης που
επικρατούσε.
Δεν σας κρύβω ότι, όταν επεξεργαζόμουνα
το τεράστιο υλικό, ταλαντεύτηκα πολύ, αν
έπρεπε να δώσω στη δημοσιότητα ατόφιο
ή μέρος του υλικού, με τα επίσημα ντοκουμέντα της εκκλησιαστικής φθοράς και
διαφθοράς που επικρατούσε πριν από τον
Ιερώνυμο Α΄.
Η αναφορά αυτή αποτελεί για μένα πράξη
οδυνηρή αφού μας αναγκάζει να μεταφερθούμε πίσω περίπου 60 χρόνια. Ωστόσο
κρίθηκε αναγκαία και αναπόφευκτη διότι
εμφανίζονται κατά διαστήματα κράχτες της
“πρεσβυτέρας” Ιεραρχίας που φέρνουν και
αυτή κάποιο παράσημο εξαίρετων πράξεων, να καταφέρονται κατά του μακαριστού
Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄ επειδή θέσπισε το Νόμο 214/67 “Περί Εκκλησιαστικών
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Δικαστηρίων”, προσπαθώντας να καθαρίσει
το Ιερό Θυσιαστήριο από τις “σπιλάδες”
που περιφέρονταν στη Συγγρού ή στην
Κωνσταντινουπόλεως, και πανηγύρισαν “εν
χορώ” μόλις ο διάδοχος του Ιερωνύμου Α΄
Σεραφείμ Τίκας επανέφερε το Νόμο 5383/32
που αθώωνε εκείνους που ντρόπιαζαν την
ιερωσύνη και τον ανδρισμό τους!
ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ
Ένας από τους μεγάλους χρονογράφους
εκείνης της εποχής, έγραφε:
» Φαιδρότητα στο πεζοδρόμιο, ιλαρότητα
στις συνοικίες, ασεβή αστεία. Τροφή στη
σάτιρα, στην επιθεώρησι, στη γελοιογραφία.
» Με πόση στωικότητα αντιπαρέρχεται ο
νέος Αρχιεπίσκοπος την καταιγίδα. Πλήρης
ανταπόκρισις προς τον τίτλο του αξιώματος:
η μακαριότητα στην πληρότητά της.
» Για σκεφθήτε να συνέβαινε κάτι ανάλογο
σε σας, σε μένα, στον οποιοδήποτε πολίτη
που δε διαθέτει τίποτα παραπάνω από το φιλότιμο, την υπερηφάνεια, τον σεβασμό στον
εαυτό του. Και να ακούατε όσα λέγονται για
τον αρχηγό της Εκκλησίας. Να περιμένατε
την ανάκρισι να προσδιορίση την ποιότητά
σας. Τι σημασία έχει αν «η μαρτυρία αληθής
εστίν». Αλήθεια ή ψέματα, θα νοιώθατε τον
ουρανό στο κεφάλι, θα ζητούσατε ν’ ανοίξη
η γη να σας καταπιή· κι ας είστε ο αγνότερος
από τους αγνούς.
» Ένας ο ατάραχος: ο βαλλόμενος. Νυν η
ψυχή μου τετάρακται«, εψέλλισε σε στιγμές
δύσκολες ο Ναζωραίος. Τέτοια φράσι δεν
εκοσμησε τα χείλη της Μακαριότητός του.
Απάθεια που δίνει ασφαλές μέτρο κρίσεως
για το ύψος της ευθιξίας του ανδρός.
» Να παρατηθή! Από πού να παραιτηθώ;
Διορισμόν υπαλλήλου έλαβα; Εφ’ όσον
ζω θα εργασθώ δια την Εκκλησίαν και τον
λαόν». «Φήμες όμως διάχυτες από χρόνια
είχαν δημιουργήσει κλίμα που δεν ευνοούσε την ανάρρησι στο υψηλότατο αξίωμα.
Αυτό που δεν κατάλαβε όταν άνοιγε τα
φτερά του. Άνοιγμα δυσανάλογο προς το
χώρο που απόμεινε για τις πτήσεις του»
(«Το Βήμα», Π. Παλαιολόγος, 27.1.1962).
Ο Δημ. Ψαθάς με ένα χρονογράφημα στην
εφημερίδα “ΤΑ ΝΕΑ” με τίτλο «ΠΟΥ ΠΑΜΕ;»
θρηνεί και οδύρεται…
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

aπιστευτη ιστορια αΥΤΟΣ ΘΑ ΕΊΝΑΙ Ο ΚΡΙΤΗΣ ΜΑΣ
Αυτός, ο πρώην εργάτης στις οικοδομές,
αγόρασε με τις αποταμιεύσεις του, ένα κομμάτι
γης και άρχισε να θάβει
εκεί τα νεκρά μωρά.
Στην αρχή, η γυναίκα
του νόμιζε ότι, είχε χάσει
το μυαλό του, αλλά μετά από κάποιο χρονικό διάστημα κατανόησε,
πόσο σημαντικό ήταν το Νεκροταφείο γι’ αυτά τα αγέννητα μωρά.
Τα ονόμασε «Νεκροταφείο αγέννητων».
Περίπου 10.000 έμβρυα είναι στο
Νεκροταφείο του Tong.
Πολλές «ταφόπετρες», χρηματοδοτήθηκαν από τους γονείς των
μωρών!! «Πιστεύω ότι αυτά τα

έμβρυα έχουν ψυχή.
Δεν θέλω να είναι
περιπλανώμενες ψυχές», λέει ο Tong.
Θέλει δε οι γυναίκες
να έρχονται εδώ στο
Νεκροταφείο και με
την εικόνα αυτήν που
θα αντικρύζουν, να σταματήσουν να
κάνουν εκτρώσεις.
Ο Tong άρχισε αργότερα να
υιοθετεί παιδιά.
Από το 2004 ο Tong υιοθέτησε
πάνω από 100 μωρά. Οι Αρχές, δεν
αναγνωρίζουν το ίδρυμα του σαν
Ορφανοτροφείο και για αυτόν τον
λόγο δεν έχει την δυνατότητα να
δώσει παιδιά για υιοθεσία. Ο μεγάλος στόχος του και οι προσπάθειες

του ήταν και είναι, να φροντίζει στο
να ενώνει τα παιδιά με καλές θετές
μητέρες, και αν ήταν δυνατόν,
ακόμη καλύτερα, να γυρίζουν στις
φυσικές τους μητέρες.
Τότε ο Tong, έκανε κάτι εντελώς
ανιδιοτελές: Υιοθέτησε ο ίδιος τα
παιδιά και υποσχέθηκε να αναλάβει τη φροντίδα τους μέχρι που οι
μητέρες θα ήταν αργότερα σε θέση
να τα φροντίσουν οι ίδιες.
Καθαρές πάνες, που στεγνώνουν
στον κήπο του Tong.
Πολλά από τα παιδιά κατάφερε,
και σήμερα ζουν με τις φυσικές
μητέρες τους!! Άλλα τα πήραν τα
Κρατικά Ορφανοτροφεία για να
μπορούν νομικά να υιοθετηθούν.
Και πολλά μένουν ακόμα και σήμε-

ρα με τον Tong «Θα συνεχίσω το
έργο αυτό μέχρι την τελευταία μου
πνοή!! Ελπίζω ότι τα παιδιά μου θα
συνεχίσουν το έργο μου, και δεν
θα αφήσουν αυτές τις ψυχές να
χαθούν άδικα».
Πολλοί εθελοντές έρχονται και
βοηθούνε στο έργο του Tong,
ακόμα διδάσκουν μαθήματα στα
παιδιά, ενώ τα μεγαλύτερα από
αυτά πηγαίνουν στο Σχολείο.
Είναι αξιοθαύμαστο, να βλέπει
κανείς τόσα πολλά βλέμματα
ευτυχισμένων παιδιών, αλλά και
δύσκολο να γνωρίζει ότι, όλα αυτά
τα παιδιά θα μπορούσαν να είχαν
καταλήξει στο Νεκροταφείο αν
αυτός ο ευλογημένος άνθρωπος
δεν τα έσωζε.
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ΨΑΛΤΙΚΑ
ΜΑΣ ΛΑΧΤΑΡΙΣΕ …
“Τί δεν είδαμε ακόμα;”
«Δεν είδατε τίποτα! Τίποτα ακόμα!», δήλωσε ο νέος επίσκοπός μας τον Δεκέμβριο σε
μαθητές του ΓΕΛ Τυρνάβου.
Αλήθεια…! Τι θαυμαστά και μεγάλα δεν
έκανε μέχρι τότε – όπως είπε “ότι δεν συνηθίζει
να τα προεξαγγέλει” – και έβαλε σε αγωνία,
μικρούς και μεγάλους, ιερείς και επιτρόπους;
Τί σημαντικά θα δουν;
Μήπως, ότι θα ανέβαζε τους προϋπολογισμούς στους καταχρεωμένους ναούς στο
70-100% αντί μείωση που περίμεναν τα Εκκλησιαστικά Συμβούλια;
Μήπως, τα χρήματα που έδωνε ο λαός για
κατασκηνώσεις φάντασμα (2.000.000 περίπου)
δεν θα τα ξανάβλεπαν;
Μήπως, το χωρίς αυτοκίνητο και οδηγό
(αφού θα κυκλοφορούσε με Μ.Μ.Μ.) τον ένα
θα τους έκανε δύο; και για συντήρηση των
αυτοκινήτων θα πρόσθετε κωδικό, που μάλλον
τα ποσά του φθάνουν και περισσεύουν για
συντήρηση “φάντομ”!
Μήπως, τα από τρία άτομα προσωπικό επί
Θεολόγου θα γίνονταν δεκατρία;
Μήπως, τα “Υπέρ Πνευματικής Δράσεως”
(ποιάς ;;;) χρήματα θα καταβάλονταν πλέον
σε τραπεζικό λογαριασμό;
Μήπως, τους... υψηλόμισθους νεωκόρους
(με 70 ώρες εργασία την εβδομάδα) τα 300400 ευρώ το μήνα ήταν πολλά και θα τους
έκοβε τα δώρα των γιορτών;
Μήπως τους μερικώς απασχολούμενους
θα τους έκανε πλήρους απασχόλησης, αφού
ήταν…“λίγοι” και με…“πολλ’η” δουλειά και
δεν πρόφταιναν;
Μήπως αντί οικονομικού απολογισμού, θα
έκανε τουριστικό απολογισμό των πεπραγμένων του έτους; Γιατί όπως έγραψε εφημερίδα
των Αθηνών: «Οι Ιεράρχες το έριξαν στον
τουρισμό!», και “… όλοι οι κατεργάρηδες
στο πάγκο τους, οι μαθητές στα θρανία και
οι Μητροπολίτες στις επαρχίες τους. Στη
Σύνοδο οι γραμματείς (και οι… Φαρισαίοι) σχολίαζαν – δεν θα χαρακτήριζα και «θετική» την
αναφορά τους – τα χιλιόμετρα που έγραψαν
τα κοντέρ των μητροπολιτικών αυτοκινήτων
τριών
δεσποτάδων. (Τρίκκης Χρυσόστομος,
συνέχεια
Λαρίσης
Ιερώνυμος
και Ιερισσού Θεόκλητος)
από την
1η σελίδα
δεν άφησαν το καλοκαίρι Μητρόπολη για
Μητρόπολη που να μην επισκεφθούν, τόσες
πανηγύρεις, τόσα μοναστήρια εδώ και εκεί,
από το Άγιον Όρος μέχρι τα νησιά…Στα
χωριουδάκια των Μητροπόλεων τους ακόμα
δεν τους έχουν δει, λένε με παράπονο μερικοί
παπάδες τους… Οι παπάδες στις επαρχίες
τους τούς έχουν ξεχάσει στην όψη λένε με
παράπονο…”.
Μήπως, γι’αυτό δεν ασχολήθηκε με τα του
Τυρνάβου, της Ανάληψης και μερικών ακόμα;
Μήπως, γι’ αυτό δεν ευκαίρησε να ρίξει
μια ματιά που βρίσκονται “παρκαρισμένα” τα
εικοσιτετράχρονα όβολα – αρκετά εκατομμύρια – του λαρισαϊκού πιστού Λαού;
Όλοι περιμένουν με αγωνία να δούνε άν
υπάρχουν και άλλα που δεν τα είδαν ακόμα;

Λαμπαδάριος

συνέχεια από
την 5η σελίδα

“Τα χαλασμένα
ΑΥΓΑ”
(Τα παραμύθια της Χαλιμάς)

πολυσύνθετη και πολυδιάστατη εικόνα της
πραγματικότητας ατόφια, καθαρή, δίχως προσθήκες ή παραλήψεις και δίχως παράταιρες
γραμμές. Να λέει την αλήθεια στο λαό, να
ανοίγει τα μάτια και να φωτογραφίζει στην
ιστορική πορεία, πρόσωπα και γεγονότα. Να
τεντώνει τα αυτιά και να συλλαμβάνει ακόμα και
τις πιο μυστικές διαβουλεύσεις, τις συμφωνίες
ή τις προγραφές, όλα όσα λέγονται πίσω από
το παρασκήνιο, που δεν ανεβαίνουν στο προσκήνιο, αλλά κινούν επιδέξια τις μαριονέτες στο
παρασκήνιο. Να μη χαρίζεται στον ένα και να
αδικεί το άλλο. Να μην ανεβάζει στο βάθρο του
ήρωα τον αδιάντροπο και να πετά στον καιάδα
τον καθαρό και κρυστάλλινο.
Αυτή τη γνώση πρέπει να μεταδίδει ή να
απλώνει στο δημοσιογραφικό χαρτί ο σωστός
δημοσιογράφος.
Κλείνοντας τη γωνία του φακού μας, έχουμε
μερικές απορίες που δεν μπορούμε να μην τις
καταθέσουμε. Εσείς, ως έμπειρος δημοσιογράφος, δεν διερωτηθήκατε ποτέ αν ο δεσπότης
– μακαριστός τώρα – κ. Ιγνάτιος Λάππας, ήταν
παράνομος ή όχι; Αν δεν ήταν – όπως τον
παρουσιάζετε – γιατί τότε ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας δεν υπέγραψε το διάταγμα αναγνώρισής του; Γιατί δεν έδωσε τη νενομισμένη
διαβεβαίωση; Γιατί στερούνταν για χρόνια το
δικαίωμα υπογραφής; Γιατί έκανε ενθρόνιση
χωρίς να προηγηθούν όλα τα παραπάνω; Αν
δεν χρειάζονται… γιατί δεν τα καταργούν να
τελειώνουμε;
Όταν η Προεδρία της Δημοκρατίας γύρισε
πίσω όλα τα Διατάγματα και δεν τους αναγνώριζε, πώς ο Υπουργός Παπαθεμελής έστελνε
2.500 αστυνομικούς, ΜΑΤ, ΕΚΑΜ απ’ όλη την
Ελλάδα για να καταλάβουν το Μητροπολιτικό
θρόνο, που δεν ήταν κενός; Γιατί, όταν ακυρώθηκε το Διάταγμα του Δημ. Μπεκιάρη, τον
απέσυραν, ενώ τον Ιγνάτιο, για τους ίδιους
ακριβώς λόγους, αντί να τον αποσύρουν σάπιζαν τον κόσμο στο ξύλο, γέμιζαν τα κρατητήρια
με παράνομες συλλήψεις και τα πινάκια των
δικαστηρίων με διώξεις; Μήπως ο Ιγνάτιος
ήταν εξυπνότερος από τον Μπεκιάρη ή είχε
μπάρμπα στο παρασκήνιο;
Γιατί η κυβέρνηση, για να λειτουργήσει μια
ώρα, χρησιμοποιούσε 4-5 αστυνομικούς, ενώ
ο Ιγνάτιος κινητοποιούσε χίλιους με 2.000
ΜΑΤ, αστυνομικούς, ρημάζοντας τον Έλληνα
φορολογούμενο, για έναν παράνομο;
Γιατί τις τριάντα (30) ομόφωνες αποφάσεις
του Ανώτατου Δικαστηρίου της Χώρας (ΣτΕ),
μία της Ολομέλειας (29 δικαστών) και του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους οι κρατούντες δεν τις σεβάστηκαν, αλλά αντίθετα μόλις
εκδόθηκε (8-7-1996) μία και μοναδική απόφαση
υπέρ του Ιγνατίου κατά πλειοψηφία με διαφορά
δύο (2) ψήφων επί 27 δικαστών μετεχόντων,
όλο το σύστημα το πανηγύρισε δεόντως!
Εκείνες τις μέρες είπαν και γράφτηκαν πολλά
στα Μ.Μ.Ε. Εμείς θα σταθούμε σε μερικά σημεία της ερώτησης που κατέθεσαν στη Βουλή
των Ελλήνων τρεις (3) βουλευτές της Ν.Δ.,
προς τον υπουργό Δικαιοσύνης για τα “καταπληκτικά και απίστευτα” που συνέβησαν κατά
την εκδίκαση της υπόθεσης, όπως: «… μερικές
αναβολές της συζητήσεως των προσφυγών,
που δεν έπεισαν κανένα για τη βασιμότητα των
λόγων της αναβολής, αντίθετα δημιούργησαν
σοβαρές υπόνοιες ότι ανεζητείτο η επίτευξη
“κατάλληλης” σύνθεσης για την επιτυχία επιδιωκόμενης αποφάσεως.
- Κατά τη δικάσιμο της 13-10-95 διαφοροποιήθηκε η σύνθεση του Δικαστηρίου από εκείνη
που είχε αρχικά ορισθεί ως εξής:
Δεν μετείχον οι τρεις αντιπρόεδροι κ.κ. Δ.
Μαργαρίτης, Δ. Δεγλερής, Α. Μαρίνος.
Δεν μετείχε ο τακτικός σύμβουλος κ. Ι. Τζεβελεκάκης.
Δεν μετείχε ο πρώτος αναπληρωματικός
σύμβουλος κ. Χ. Γεραρής.
Δεν μετέσχε ο δεύτερος αναπληρωματικός
σύμβουλος κ. Σ. Σαραβαλάσης.
Δεν μετέσχε ο τακτικός σύμβουλος κ. Σ. Ρίζος
και αντ’ αυτών μετείχαν οι πέντε (5) αναπλη-

ρωματικοί … (αντί των επτά που δεν πήγαν!).
- Ενώ λοιπόν, την 20-2-96 δεν είχε τελειώσει
η διάσκεψις και θα εσυνεχίζονταν την επόμενη
21-2-96, τα Μ.Μ.Ε. την νύχτα της 20-2-96 μετέδιδαν το… αποτέλεσμα που δεν είχε εκδοθεί για
τον παραπάνω λόγο. Διέρρευσαν δε σκοπίμως
το ποθούμενο αλλ’ ανύπαρκτο αποτέλεσμα και
ανακοίνωσαν εκείνοι που το επεδίωκαν για να
δημιουργήσουν τετελεσμένο και να σταθεροποιηθεί η επιτευχθείσα πλειοψηφία ώστε να μην
ανατραπεί την επομένη που θα συνεζητούντο
συναφείς υποθέσεις».
Δικαστής εξερχόμενος του Δικαστηρίου,
σε ερώτηση δημοσιογράφου δήλωσε: «ΘΥΣΙΑΣΑΜΕ τους τρεις μητροπολίτες (Θεολόγο,
Κωνσταντίνο, Νικόδημο) για τη γαλήνη της
Εκκλησίας και της Πολιτείας».
Άλλος Δικαστικός που ανήκε στην μειοψηφία,
δήλωσε: «Με την άδικη αυτή απόφαση επιβεβαιώνονται οι φόβοι μου ότι υπό το καθεστώς
εξουσίας δεν επιτρέπεται σε νοήμονες ανθρώπους να έχουν αισιοδοξία ούτε ελπίδα διεξόδου» (εφημ. “ΤΥΠΟΣ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ”, 25-2-96).
ΣΤΟΧΟΣ!!! Να κάμψουν την αντίσταση του
(Λαρισαϊκού) λαού, να εξαφανίσουν τον π.
Θεολόγο, Νικόδημο, Κωνσταντίνο και να επιβάλλουν δικούς τους δεσποτάδες.
Αν ρωτάτε, γιατί και ποιοι τα έκαναν, την απάντηση την είχε δώσει ο τότε Πρωθυπουργός
της χώρας κ. Μητσοτάκης, που… πέρασε στα
ψιλά! Τι είπε ;;;
Δημοσιογράφος στρίμωξε τον κ. Μητσοτάκη
γι’ αυτά που είχε δεσμευτεί με τις προγραμματικές του δηλώσεις (23-4-90), ότι «θα εποπτεύει ο
ίδιος στην εκτέλεση των αποφάσεων του Σ.τ.Ε.»
(δηλώσεις 3-4-90), αλλ’ ενώ πέρασαν 14 μήνες
το … “ξέχασε”.
Η εφημερίδα με πηχαίους τίτλους, πρωτοσέλιδο έγραφε: “Ψηλός: Με απειλούν οι
Μασώνοι”. Και στην 8η σελίδα συνέχιζε: «Ενώ
ο Πρωθυπουργός κ. Κων. Μητσοτάκης ήταν
σαφώς διατεθειμένος να σεβαστεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας και να
επαναφέρει τους δικαιωθέντες Μητροπολίτες
στις θέσεις τους, δυστυχώς έπεσαν επάνω
του οι Μασώνοι και τον εμπόδισαν να εφαρμόσει τις σχετικές αποφάσεις… Το θέμα που
οι Μασώνοι δημιουργούν, συνίσταται, βασικά,
στο ότι, οι συγκεκριμένοι Ιεράρχες είναι πολέμιοι της Μασωνίας, ειδικά δε ο Μητροπολίτης
Λαρίσης Θεολόγος, ο οποίος προ αρκετών
ετών πριν από την εκδίωξή του, επέβαλε το
επιτίμιο σε ιερέα που τόλμησε να κοινωνήσει
τον Μασώνο δήμαρχο Λαρίσης Μεσσήνη…»
(εφ. Ν.Α., 31-5-91).
Πολλοί αναγνώστες ίσως αναρωτηθούν, γιατί
κάνουμε αυτή τη μικρή εξομολόγηση. Απλούστατα, διότι, νέοι, γέροντες, οικογενειάρχες,
πολύτεκνοι, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, με καθαρή προσωπικότητα, ήρωες της τιμιότητας και
της αγάπης, βλέποντας ένα εξαγριωμένο σώμα
ρασοφόρων να ενεργοποιεί τα πολυβολεία του
προκειμένου να εξοντώσει έναν Άγιο, που ως
φωτεινή νεφέλη πέρασε από τη πόλη του Αγίου
Αχιλλείου, επαναστάτησαν, μπήκαν μπροστά
ασπίδα που αγωνίστηκε να μην τον λυγίσουν,
του κλέψουν το χαμόγελο και τραυματίσουν την
αθωότητά του. Και αυτός αναγνωρίζοντας τον
αγώνα των παιδιών του έστεκε μπροστά τους
πόλος έλξης, στοργικός πατέρας και γνήσιος
Ποιμένας. Αυτό οι “άγιοι” και οι παρασκηνιακοί
δεν το άντεξαν και ξέσπασαν εναντίον τους.
Τους διέσυραν, τους συκοφάντησαν, τους
ξυλοφόρτωσαν, τους έσυραν στα δικαστήρια,
τους προφυλάκισαν… Ο διωγμός που είχε ξεσπάσει δεν περιγράφεται. Οι ακοές τους είχαν
γεμίσει από τις κραυγές μίσους ανθρώπων που
θεωρούσαν αδιανόητον έναν τέτοιο πνευματικό
αγώνα, μια θυσία χωρίς υλικά συμφέροντα.
Βάλτε το αυτί σας να ακούστε τη βοή τους.
“Κοιτάξτε τους” φωνασκούσαν και μας
έδειχναν. “Αυτοί είχαν συμφέροντα”, “Ο Θεολόγος τους μοίραζε πεντοχίλιαρα”, “Τους
έδωσε οικόπεδα”, “Τους σπούδαξε τα παιδιά
τους” και χίλια μύρια ακόμα. Πάντως το ψεύτικο
εντυπωσίαζε και έμεινε.
Αργότερα, σαν πέρασε λίγο ο χρόνος και
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ο π. Θεολόγος κοιμήθηκε, οι “ψάλτες” παρέμειναν αλλά άλλαξαν τον ήχο. Ακολούθησαν
δημοσιεύματα με χονδρές επικεφαλίδες, ρεπορτάζ, ειδήσεις, χρονογραφήματα, επιστολές,
“αθώες” απόψεις, που ανάβλυζαν ηφαιστειακή
λάβα, που προκαλούσε σπασμούς: “Το Αρχείο
της Μητρόπολης Λαρίσης… δεν υπάρχει, το
κατέστρεψαν… Αυτοί που το πήραν δεν ήθελαν
να αφήσουν να είναι σε ιστορική κριτική ο μακαριστός Θεολόγος…”, “Αστυνομικοί επέστρεφαν… γδαρμένοι στα σπίτια τους…”, “Υγεία
του Ιγνατίου άρχισε να κλονίζεται… και φταίνε
οι Αγωνιζόμενοι”, “Μια πόλη που πόνεσε με τα
«χριστιανικά της»… !”, “Άρπαξαν τη βιβλιοθήκη
άνθρωποι που ανήκαν στο περιβάλλον του
Θεολόγου…”. “Οπαδοί του πρώην μακαριστού
… Θεολόγου που κυνηγούσαν να χτυπήσουν
τον Δημήτριο…”. Τελευταία θυμήθηκαν και τα
“χαλασμένα αυγά”.
Αναγνώστες μας, δεν μας επιτρέπεται να
πλανούμε με ψεύτικη ενημέρωση τον κόσμο,
σαν να μην δικαιούται ο λαός να μαθαίνει
ολόκληρη την πραγματικότητα. Δημοσιεύοντας τούτο το κείμενο ξέρουμε ότι πολλούς
θα λυπήσουμε, όμως εκπληρώνουμε απλά και
δίχως άλλη σκοπιμότητα, το χρέος μας, σε ζωντανές υπάρξεις που πέρασαν ώρες ανείπωτης
αγωνίας, φοβήθηκαν, πόνεσαν, έκλαψαν, είδαν
να μεταβάλλεται το παρόν σε κόλαση και το
μέλλον σε εφιάλτη.
Η νόθη επέμβαση που για χρόνια πραγματοποιούνταν στο εκκλησιαστικό θησαυροφυλάκιο
της Λάρισας από τον “ανεξάρτητο” δημοσιογραφικό φακό, που άλλους φόρτωνε με όλες
τις κακοδαιμονίες και άλλους, το αντίθετο,
τους αμνήστευε, τους αποθανάτιζε με ένα
ατέλειωτο κομπολόι επαίνων και θαυμασμού,
με συγκλόνισε.
Διαβάσαμε τα όσα είπε ο αρχισυντάκτης των
New York Times – από τις μεγαλύτερες εφημερίδες στον κόσμο – σε δεξίωση που του έγινε
προς τιμήν του και άφησε άφωνο το ακροατήριο, – μαζί του και μας – και θεωρούμε ωφέλιμο
να τα επαναλάβουμε τόσο για τους απλούς
ανθρώπους όσο και για τους ασκούντας το
λειτούργημα της δημοσιογραφίας.
«Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, σε αυτή τη περίοδο
της ανθρώπινης ιστορίας που να αποκαλείται ανεξάρτητος Τύπος. Το γνωρίζετε και το γνωρίζω. Ούτε
ένας ανάμεσά σας θα τολμούσε να εκστομίσει μια
έντιμη γνώμη. Και αν τολμούσατε να την εκφράσετε, γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι ποτέ δεν θα
εμφανιζόταν τυπωμένη στο χαρτί. Πληρωνόμαστε
αρκετά ώστε να κρατάμε την τίμια άποψή μας έξω
από την εφημερίδα για την οποία γράφουμε. Εσείς,
επίσης, παίρνετε ικανοποιητικούς μισθούς για
παρόμοιες υπηρεσίες. Και αν κάποιος τολμούσε
ή ήταν τόσο τρελός ώστε να γράψει την τίμια γνώμη του, θα βρισκόταν πολύ σύντομα στο δρόμο…
Είναι δουλειά και καθήκον κάθε δημοσιογράφου
να καταστρέφει την αλήθεια, να ψεύδεται, να διαστρεβλώνει, να εξυβρίζει, να κολακεύει γονυπετής
το Μαμωνά και να πουλάει την πατρίδα του για τον
άρτο τον επιούσιο… Είμαστε υποτελείς. Όργανα
των πλουσίων που βρίσκονται στο παρασκήνιο.
Είμαστε καραγκιόζηδες. Αυτοί οι άνθρωποι κινούν
τα νήματα και εμείς χορεύουμε στο ρυθμό τους.
Ο χρόνος, η ζωή μας, οι ικανότητές μας είναι
ιδιοκτησία αυτών των ανθρώπων. ΕΙΜΑΣΤΕ
ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΡΝΕΣ».
(Πηγή: Richard O. Bayer, εκδόσεις United
Electrical, Radio & Machine Workers of
America).
Τα γραπτά μένουν και μας δίνουν τη δυνατότητα να τα διαβάζουμε, όπως κι αυτά που
ειπώθηκαν από τον πρώτο πολίτη της χώρας,
τον (τέως) Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κων.
Μητσοτάκη· “Με απειλούν οι Μασώνοι” (εάν
λύσω το εκκλησιαστικό της Λάρισας). Ένιωσα
την καρδιά μου να χτυπάει με έναν παράξενο
χτύπο, τα χέρια μου να τρέμουν και τα μάτια
μου να γίνονται βρύσες.
Θεέ μου, είπα, κοίτα με τι προσπαθούν,
να αποπροσανατολίζουν τον κόσμο! “Με
βρώμικα αυγά” και με τα παραμύθια της
Χαλιμάς.

