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ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΗταΝ αΠρεΠεΙα;

(Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει)

• ΜαΣ ΘυΜΙΣε ΜΠεΖεΝΙτεΙα εΠΟΧΗ
• ΒαΓΙατΙΚα & ΠαΠαΣ

σελ.4

η ακρίβης ώρα καί το τρίηΜΕρο 
αναςταςης του ίηςου Χρίςτου

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
σελ. 13-15 σελ. 3, 4

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

Α) ΑΙΘΙΟΠΙΑ Η Καππαδοκία της Αφρικής
B) Ο ΗΡΑΚΛΗΣ & ΟΙ ΑΘΛΟΙ ΤΟΥ

Το Γιβραλτάρ, η Γερμανία και η χώρα μας
Γ)   ΑΝΕΡΓΙΑ ένας εφιάλτης 

Το 62,82% είναι γυναίκες
∆) ΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΥΛΙΑΞΕ

Ε) ΑΣΥ∆ΟΣΙΑ 60 ΧΡΟΝΙΑ

σελ. 16

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ, 
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
- 8ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει 

να  είναι  η παρουσία μας μέσα στο ναό)

σελ. 5

συνεχίζεται στη σελ. 2

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΟΙ ΛΗΣΤΕΙΕΣ
(απάντηση στην εταιρία... σε προηγούμενο δημοσίευμα μας)

Η ΣΦαΓΗ τΩΝ 12 ΜΗτρΟΠΟΛΙτΩΝ  (1974 - 2021) 59o μέρος

ΟΙ ΜαυρεΣ ΣεΛΙΔεΣ τΗΣ εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗΣ ΙΣτΟρΙαΣ

αΠαΝτΗΣΗ Σε ΚαΚΟΒΟυΛα 
ΔΗΜΟΣΙευΜατα

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Μητροπολίτης λαρίςης πλαταΜώνος καί τυρναβου

Ένας εκ των 
12 διωχθέντων

9ο μέρος

Άμβλυνση της αμαρτίας: 
η εσχάτη ηθική κατάπτωση

σελ. 8

σελ. 14

Η ΝΕΑ 
ΤΑΞΙΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

σελ. 7

«Πάντες οἱ λαβόντες 
μάχαιραν

ἐν μαχαίρᾳ ἀποθα-
νοῦνται»

(Ματ. 26,52)

«…Όταν η άκρη του 
αναρροφητήρα κτυπά τον αμνιακό σάκκο, το 
παιδί αναπηδά. Αντιλαμβάνεται ότι κάτι επιθετικό 

Η ΠΑΝΩΛΗ (ΘΑΝΑΤΙΚΟ) 
ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣ

ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !

Στά πλαίσια τοῦ γιορτασμοῦ
τῶν 200 χρόνων ἀπό τήν 

Ἐπανάσταση τοῦ ’21

Η Ακριβής Ώρα 
της Αναστάσεως: 
Είναι  πράγματι 
δύσκολο να ειπεί 
κανείς το πότε και 

ποία ώρα ακριβώς Αναστήθηκε ο Κύριος Ιησούς 

«Μετά τοῦτο 
εἰδώς ὁ Ἰησοῦς 
ὅτι πάντα ἤδη 
τετέλεσται, ἵνα 

τελειωθῇ ἡ 
γραφή, λέγει 

«∆ιψῶ» (Ἰωαν. 19,28). 

Πλησιάζει τό τέλος τοῦ φρικτοῦ καί μεγάλου 
δράματος τοῦ Γολγοθᾶ. Ὁ Πάναγνος Υἱός 

Μ Ε Γ Α Λ Η  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η
«Διψῶ»

σελ. 12

«Χριστός σε αναπαύσοι εν χώρα ζώντων, και…»

† ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
ΓΚΟΥΝΤΗ

«Πολιά έστι φρό-
νησις ανθρώποις 
και ηλικία γήρως 
βίος ακηλίδωτος» 
(Σοφία Σολομώντος 

4, 9). 
σελ. 6

Η ΝΕΑ Η ΝΕΑ 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Το µυστήριο της ανοµίας προετοιµάζεται

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ “άγιε” ΔΕΣΠΟΤΑ,
πού είναι τα εκατομμύρια; σελ. 13

σελ. 9-10

Εχουν περάσει, 
ἀγαπητοί μου, κά-
ποιες ἡμέρες ἀφ᾽ 
ὅτου ἀκούσαμε τὸ 
«Χριστὸς ἀνέ-
στη»· καὶ τώρα, 
μέσα στὴν πασχά-
λιο περίοδο, ἦλθε 

ΑΓΙΟΣ
ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ 
Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

σελ. 8

     (Μέρος πρώτο περιληπτική 
σκιαγράφηση της Τουρκίας). Χάρις  
στην τεχνολογία της τηλεόρασης είχα-
με τη δυνατότητα να παρακολουθή-
σουμε σε-- (LIFE)-ζωντανή μετάδοση 
αυτοστιγμεί την έντονη πολιτική -- και 

σε μεγάλο βαθμό αντιπαραθετική 
-- συζήτηση από την Άγκυρα, μεταξύ 
των Υπουργών Εξωτερικών της 
χώρας μας κ.(με Κ΄) Νικολάου Δένδια 
και του τούρκου ομολόγου Του. Τα 
θέματα ουσιώδη και θεμελιώδη των 

παρόντων και μελλοντικών σχέσεων 
των δύο χωρών, που κακή τη 
μοίρα είμαστε όμοροι - γείτονες. 
Με ένα γείτονα , ο οποίος πριν από 
αιώνες εγκατέλειψε τις στέπες της 
Μογγολίας κινούμενος τυχοδιωκτικά 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΑ: 

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
Ποτέ δεν έλεγε κακό λόγο για κανένα, 

ακόμα και για τον απηνή διώκτη του 
αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, που επί μία ει-
κοσαετία τον εξόριζε κατ’ επανάληψη, τον 
καταδίκαζε αδιάκοπα, δίχως δίκες, η “αγία” 

Σεραφειμική Συνοδεία συνεδρίαζε και μετά 
ορμούσε καταπάνω του να τον ξεσχίσουν, 
να τον αφανίσουν και αυτός ο “πράος και 
ταπεινός τη καρδία” (Ματθ. 11, 29), δεν εξέ-
φρασε ποτέ παράπονο, έλεγε και ξανάλεγε: 
«Ε…!, τον ευλογημένο, εγώ προσεύχομαι ο 

Θεός να τον ελεήσει» και στη Διαθήκη του 
που παραμένει γραπτό ανεξίτηλο σημάδι 
αγάπης και ανεξικακίας, γράφει: «και με 
αυτόν τον ίδιο το Σεραφείμ δεν έχω τί-
ποτα. Τον συγχώρησα και τον συγχωρώ 
και προσεύχομαι γι’ αυτόν».

σελ. 11

σελ. 5
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Ένας εκ των 
12 διωχθέντων

9ο μέροςσυνέχεια από την 1η σελίδα
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Σ’ όλη του τη ζωή είχε κάνει βίωμα αυτό που 
λέει ο Ντοστογιέφσκι στους “Αδελφούς Καραμα-
ζώφ”: «Η ζωή είναι ωραία, όταν κάνουμε το καλό 
και μόνο το καλό». Μοίραζε ό,τι είχε, στην καρδιά 
του και στα χέρια του η ύλη μεταμορφωνόταν σε 
αγάπη, ήταν πρότυπο αγάπης και την έδειχνε 
έμπρακτα, η αγάπη του μαλάκωνε και τον πιο 
σκληρό άνθρωπο.

Κανένας δεν έφευγε από το Επισκοπείο με 
παράπονο, τη στιγμή που έπαιρνε το μισθό του, 
αυτός μεταφράζονταν σε γαλήνιο χαμόγελο 150-
170 ανθρώπων κάθε μήνα.

Ο ίδιος έμεινε διακριτικά σε όλη τη ζωή φτωχός, 
πολύ φτωχός, όλα τα χρήματα που έφθαναν στα 
χέρια, τα διοχέτευε σε φακελάκια και περνούσαν 
μυστικά στις εστίες πόνου, πένθους και φτωχών 
φοιτητών.

Η αγάπη του ήταν ένας ατμός που έβγαινε 
ασταμάτητα από την πυρωμένη καρδιά του, ήταν 
στήριγμα σε κουρασμένα γηρατειά και αναπλή-
ρωση σε αθώα παιδικά πρόσωπα με πατρικό χάδι.

Συγκλονιστικό είναι ένα τέτοιο μήνυμα με 
πατρικό χάδι που δημοσιεύσαμε στην εφημερίδα 
μας τον Αύγουστο του 2018, που δείχνει ότι 
είχε ποτιστεί ολόκληρος με τα χαρίσματα του 
Αγίου Πνεύματος και ιδιαίτερα με το χάρισμα 
της αγάπης.

Επιστολή, προς την Εφημερίδα “Αγώνας”, 
Μάρτιος 2013:

Α’ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (Μάρτιος 2013)
Προς την εφημερίδα «Αγώνας»
Κύριοι της εφημερίδας, διαβάζοντας στην τελευ-

ταία σας εφημερίδα του μηνός Φεβρουαρίου – την 
οποία προμηθεύομαι από τα stands της κεντρικής 
πλατείας – τα αναφερόμενα στο Σεραφείμ που 
χρημάτισε μητροπολίτης Λάρισας και υπήρξε 
κάτοχος τεράστιας περιουσίας, θα ήθελα να κα-
ταθέσω κάποιο περιστατικό που είναι χαραγμένο 
ανεξίτηλα στη μνήμη μου.

Ήμασταν τέσσερα αδέλφια ορφανά, γιατί χάσαμε 
τον πατέρα μας και η μητέρα μας δούλευε στο 
εργοστάσιο του ΚΑΖΑΝΤΖΗ που βρίσκονταν κοντά 
στο ποτάμι, όταν κάποια μέρα τη σταμάτησαν απ’ 
τη δουλειά και τότε άρχισε το μεγάλο δράμα. Από 
πού να ζητήσουμε βοήθεια; Κάποια στιγμή με πήρε 
μαζί της – ήμουν ο μεγαλύτερος – και πήγαμε στη 
μητρόπολη, που τότε βρίσκονταν στην πλαγιά 
του Φρουρίου, απέναντι από το ρολόι της πόλης. 
Χτυπήσαμε την πόρτα. Μας άνοιξε κάποιος παπάς, 
άγνωστος σε μένα. Μας κάλεσε μέσα. Καθίσαμε 
σε κάτι απλές καρέκλες. Άκουσε από την μητέρα 
μου, το πρόβλημά μας. Μας κοίταξε με συμπάθεια, 
σηκώθηκε και μπήκε σ’ ένα δωμάτιο. Μείναμε 
για λίγο μόνοι μας. Όταν ξανάρθε, κρατούσε στο 
χέρι του κάποιο φάκελο. Μας τον έδωσε και μας 
ξεπροβόδισε μέχρι το πεζοδρόμιο, λέγοντάς μας να 
πηγαίνουμε κάθε τέλος του μήνα…

Υπακούσαμε στην προτροπή ευχαρίστως – είχα-
με άλλωστε τόση ανάγκη! Από τότε, κάθε τέλους 
του μήνα, πήγαινα πότε με τη μητέρα μου και πότε 
μόνος. Μαζί με μας περίμεναν και άλλοι πολλοί. 
Θυμάμαι κάποιον κύριο Παύλο να κρατάει στα 
χέρια του φακελάκια, να φωνάζει το όνομα του 
καθενός και να του δίνει το βοήθημα.

Άκουσα τελευταία – εννοώ το 1974 – ότι τα φα-
κελάκια, που περιείχαν χρηματικά ποσά ανάλογα 
με τις ανάγκες που είχε εκμυστηρευτεί ο καθένας 
μας, είχαν φτάσει τα 170.   

Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από το μισθό του 
μητροπολίτη, που μόλις τον εισέπραττε, ο οδηγός 
του τον μοίραζε στους φακέλους.

Δεν θα ξεχάσω ένα περιστατικό. Κάποια μέρα 
που θα παίρναμε το φακελάκι, ήρθαν δύο καινούρ-
γιοι – μία κυρία και ένας ηλικιωμένος κύριος. Ο 
κ. Παύλος τους είπε ότι δεν μπορούσε να ικανο-
ποιήσει το πρόβλημά τους, διότι δεν είχαν άλλη 
οικονομική δυνατότητα. Οι άνθρωποι επέμειναν, 
και όπως ήμασταν στο διάδρομο του επισκοπείου 
άνοιξε η δεξιά πόρτα, που ήταν πιο ψηλά τέσσερα 
σκαλοπάτια και ακούστηκε μια βαθιά φωνή γε-
μάτη γλύκα. Ήταν ο μητροπολίτης Θεολόγος – αχ 
ο Θεολόγος! – ο οποίος απευθυνόμενος στον κ. 
Παύλο του είπε: «Κύριε Παύλο, σε παρακαλώ να 
μη φύγουν οι άνθρωποι παραπονούμενοι». Κοί-

ταξε τις τσέπες του, τραβήχτηκε μέσα και σε λίγο 
ξανάρθε δίδοντας στον κ. Παύλο κάτι, και αυτός 
στους ανθρώπους που ζητούσαν βοήθεια.

Τα χρόνια περνούσαν. Άλλοι είχαν σταματήσει 
να έρχονται, ενώ καινούργιοι επισκέπτονταν το 
επισκοπείο μέχρι που τον Ιούλιο του 1974 μάθαμε 
ότι τον διώξανε. Στο τέλος Αυγούστου πολλοί από 
μας πήγαμε να πάρουμε το συνηθισμένο φακελά-
κι. Χτυπήσαμε την πόρτα και δεν πήραμε καμιά 
απάντηση. Την άλλη μέρα πήγαμε στα γραφεία που 
ήταν ακριβώς από κάτω. Το προσωπικό σχεδόν το 
ίδιο αλλ’ η αντιμετώπισή μας δεν περιγράφεται. 
Η πόρτα για τους πάσχοντας ήταν πια ερμητικά 
κλειστή.

Εκεί άκουσα κάτι φοβερό, που δεν θα το ξεχάσω 
ποτέ. Ο Θεολόγος δεν είχε ούτε τα εισιτήρια για 
να φύγει με το ΚΤΕΛ, αφού όλα του τα χρήματα 
όπως τα έπαιρνε τα μοίραζε, και ότι του έβγαλε το 
εισιτήριό του ένας γιατρός…

Επειδή διάβασα για την τεράστια περιουσία 
του Σεραφείμ που διαδέχθηκε το μητροπολίτη 
Θεολόγο, και επειδή έζησα την κατάσταση από 
κοντά, ήθελα να σας τα πω για να ξαλαφρώσω, 
ανάβοντας έτσι ένα κερί στη μνήμη του αγίου 
που μας βοήθησε να ζήσουμε, να σπουδάσουμε, 
να κάνουμε οικογένειες και να τον δοξάζουμε για 
μια ζωή μαζί με τον θεό που τον έστειλε στο δρόμο 
μας. Θα πω τέλος το πιο απλό που μπορώ.

“Ας είναι αιωνία η μνήμη του”.
Με εκτίμηση Θ. Α. 

ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ
Το ανήσυχο πνεύμα του δεν επέτρεπε “νυσταγ-

μόν τοις βλεφάροις του”, η πυρωμένη καρδιά του 
λαμπαδοδρομούσε την αγάπη. Ευθύς αμέσως με 
την ενθρόνισή του στη Λάρισα είδε το μεγάλο 
πρόβλημα με το παλαιό οίκημα που στέγαζε 
μαθητές Γυμνασίου από χωριά (ήταν ιδιοκτησία 
του μοναστηριού Αγ. Δημητρίου Στομίου) ήταν 
μικρό σε χώρους και ακατάλληλο για να καλύψει 
τις μεγάλες ανάγκες που υπήρχαν, αλλά και για 
μια αξιοπρεπή διαμονή.

Έβαλε ως στόχο για τη κατασκευή ενός οικο-
τροφείου άνω των 100 κρεβατιών και όλες τις 
σύγχρονες ανέσεις, πρωτόγνωρο για κείνη την 
εποχή (δωμάτια δίκλινα, τρίκλινα με ατομικές 
ντουλάπες, μπάνια, τουαλέτες, χώρους αποθή-
κευσης, βιβλιοθήκη, μαγειρεία, τραπεζαρία στο 
υπόγειο 150 ατόμων, γραφεία κ.ά.) που να τυλίγει 
την αγάπη και να ζωογονεί την προσπάθεια και 
τη μαθητεία των παιδιών.

Η επιθυμία του μεταποιήθηκε σε πράξη, ιχνο-
γράφησε ένα πρόγραμμα επίπονο και δαπανηρό, 
δεν άπλωσε χέρι ζητιανιάς πουθενά, διαχειρίστηκε 
τα νομικά έσοδα της μητρόπολης (τριμηνίες, γά-
μοι, βαπτίσεις… χωρίς δίσκους, χαράτσια κ.ά.) με 
πολύ περίσκεψη και με την απόλυτη ελεγχόμενη 

διαχείριση κατάφερε να ανεγείρει αυτό το μεγα-
λοπρεπές οικοδόμημα (ΦΩΤΟ), που εκείνη την 
εποχή ήταν το μεγαλύτερο στη Λάρισα, μετά ακο-
λούθησαν το Δικαστικό μέγαρο και η Νομαρχία.

Στέκει και σήμερα (όχι οικοτροφείο, γιατί ο 
καταληψίας του θρόνου Σεραφείμ το έκλεισε 
και το μετέτρεψε σε επισκοπείο και σε κατοικία 
του) και φωνάζει, πως για να γίνουν έργα στην 
Εκκλησία δεν χρειάζονται κρατικές ή ευρωπαϊκές 
επιχορηγήσεις, αλλά καρδιές φορτισμένες με την 
αγάπη του Θεού και χέρια έντιμα και καθαρά που 
μετρούν και αξιοποιούν, με φόβο Κυρίου και την 
τελευταία δεκάρα.

Ο ίδιος ήταν το παράδειγμα. Αρνήθηκε και 
απέρριψε με δυναμική κίνηση ψυχής την 
πολυτέλεια και τη χλιδή, κράτησε τα διαπι-
στευτήρια της φτώχειας, της έσχατης φτώχειας. 
Περιβλήθηκε το σχήμα του ταπεινού ασκητή 
και υιοθέτησε ως ποιότητα ζωής την απόλυτη 
λιτότητα. Έτσι ενέπνευσε με το παράδειγμά του 
και τους συνεργάτες του να συνοδοιπορούν και 
αυτοί με εντιμότητα και προσεκτικότητα στη δι-
ακίνηση του “ιερού χρήματος” με λογαριασμούς 
διάφανους.

Θα σκύψω με βαθειά ευλάβεια να φέρω μια 
επιστολή ενός οικοδόμου που είναι χαραγμένη με 
το δικό του χέρι και μας μεταφέρει με το δικό του 
τρόπο ένα διάγραμμα συγκινητικό της προσπά-
θειας της ανέγερσης και αναφορά στη παρουσία 
του επισκόπου Θεολόγου.

Β’ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (Απρίλιος 2013)
«Κύριε διευθυντά,
Συγκίνηση με κατέχει διαβάζοντας τα τελευταία 

φύλλα του “Αγώνα”, τον οποίο μοιράζετε έξω από 
το ναό του προφήτη Ηλία και αναφέρεται στο 
μακαρίτη δεσπότη Θεολόγο.

Είμαι τώρα γεροντάκι – πλησιάζω τα 80 μου. 
Όλα τα χρόνια, με ζέστη ή παγωνιά, ήμουν παρών 
στο γιαπί. Τα χέρια μου είναι ακόμα ροζιασμένα, 
οι ώμοι μου έχουν κάλους από τους τενεκέδες με 
τους οποίους μετέφερα τότε το τσιμέντο. Βλέπεις, 
εκείνα τα χρόνια, δεν υπήρχαν μηχανικά μέσα 
όπως σήμερα – μπετονιέρες, αντλίες, αναβατόρια, 
κοπτικά μηχανήματα σιδήρου κ.α. Όλα γίνονταν 
με τα χέρια, και η μεταφορά τους στους ώμους 
και την πλάτη. 

Για χρόνια δούλευα κοντά στον αρχιμάστορα – 
σήμερα λέγεται εργολάβος – τον μαστρο-Θανάση 
για να βγάλω το ψωμί της οικογένειάς μου.

Κάποιο Σάββατο, αργά το μεσημέρι – τότε 
δουλεύαμε και το Σάββατο – αφού τελειώσαμε τη 
δουλειά πήγαμε σε κάποιο ουζερί, κοντά στο μικρό 
«προφήτη Ηλία» – περιοχή γεμάτη με καλάμια –, 
να πληρωθούμε και να ξεκουραστούμε. Εκεί μας 
ανακοίνωσε ο μαστρο-Θανάσης ότι πήρε μια πολύ 
μεγάλη δουλειά και ήταν προβληματισμένος για 
την ξυλεία, τα υποστηρίγματα και τα μηχανήματα 
που έπρεπε να προμηθευτεί.

Όλοι μας – συνάδελφοι οικοδόμοι – τον κοι-
τούσαμε παράξενα. Ποιο ήταν αυτό το μεγάλο 
έργο, και ίσως το πιο μεγάλο για κείνη την 
εποχή (1974); Τον ρωτήσαμε και η απάντησή 
του ακούστηκε σαν κεραυνός. Ε, δεν ήταν και 
μικρό πράγμα να κτίσει κανείς ένα τόσο μεγάλο 
συγκρότημα!

- Ναι, είπε τ’ αφεντικό, θα κτίσουμε ένα οι-
κοτροφείο της Μητρόπολης, που θα στεγάζει 
100 και παραπάνω παιδιά – μαθητές και εργα-
ζόμενους – απ’ όλη τη μητροπολιτική περιοχή. 
Βλέπετε, ενώ υπάρχουν έξυπνα παιδιά και στα 
χωριά, αδυνατούν να πάνε στο γυμνάσιο (υπήρ-
χαν μόνο 3 στη Λάρισα και 1 στον Τύρναβο) ή 
σε κάποια Σχολή. Φτώχεια… «και των γονέων». 

Θα προσφέρει πολλά.
- Ξεμπερδέψαμε με κάποιες δουλειές που 

είχαμε στη μέση, και ένα πρωινό πήγαμε με το 
μηχανικό στο χώρο που τώρα στεγάζονται τα 
γραφεία της Μητρόπολης. Μας περίμεναν δύο 
παπάδες. Αφού χαράχτηκε το σχέδιο, βάλαμε 
τα πασσαλάκια και το έργο ξεκίνησε. Κάποια 
στιγμή, ήρθαν παπάδες πολλοί με το δεσπότη 
Θεολόγο – τότε τον πρωτογνώρισα –, αρκετός 
κόσμος, ο δήμαρχος και κάμποσοι επίσημοι, 
γιατί θα γίνονταν ο αγιασμός και η θεμελίωση.

Ήταν ένα έργο πρωτόγνωρο για τη Λάρισα. 
Δούλεψα ως εργάτης σε όλη την διάρκεια του 
έργου – μπετά, κτισίματα, σοβατίσματα. Εδώ 
γνώρισα τον άνθρωπο Θεολόγο, ο οποίος ερ-
χόταν σχεδόν μέρα παρά μέρα. Μας είχε μάθει 
όλους με το όνομά μας. Για τον καθένα μας είχε 
και κάτι καλό να πει. Η γλύκα του προσώπου 
του, η καλή του διάθεση και η πραότητά του 
μας είχαν σκλαβώσει. Θα τον θυμάμαι μέχρι να 
κλείσω τα μάτια μου.

Ο μαστρο-Θανάσης – ο εργολάβος – πάντα 
ήταν με το φόβο στην καρδιά μήπως κάποια 
στιγμή η μητρόπολη δεν μπορέσει να ανταπε-
ξέλθει οικονομικά, διότι τα χρήματα ήταν πολλά. 
Το έργο όμως τελείωσε χωρίς να μείνουμε απλή-
ρωτοι ούτε μία εβδομάδα.

Όταν περνώ από εκεί συλλογίζομαι ότι, εάν 
το κτίριο αυτό λειτουργούσε ως οικοτροφείο, 
όπως σχεδιάστηκε, με τόσες δεκάδες παιδιά, θα 
ήταν μια νεανική κυψέλη, και όχι ένα άψυχο 
μεγαθήριο που είναι σήμερα.

Σας ευχαριστώ Κώστας Θ.Μ.»

 ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Το οικοτροφείο μαθητών και εργαζομένων 
που το έκαναν επισκοπείο

Εκκλησία μονοκόμματη 
πέτρα λαξευμένη



 ΑΓΩΝΑΣ 3AΠΡΙΛΙΟΣ 2021 αυτα τα ξερατε;
β) Ο ΗραΚΛΗΣ & ΟΙ αΘΛΟΙ τΟυ

το Γιβραλτάρ, η Γερμανία και η χώρα μας
α) αΙΘΙΟΠΙα  Η Καππαδοκία της αφρικής

Γ) αΝερΓΙα ένας εφιάλτης το 62,82% είναι γυναίκες
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ οι άνεργοι έφτασαν τον 

Ιανουάριο στους 1.138.791 άτομα. Απ’ αυτούς οι 508.727 άνεργοι 
ψάχνουν για δουλειά πάνω από 12 μήνες. Οι γυναίκες αποτελούν 
το 62,82% των ανέργων (715.403 άτομα).

Οι μισοί σχεδόν από όσους ψάχνουν για δουλειά (520.094 
ποσοστό 45,67%) είναι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Και το πιο ανησυχητικό ακόμα είναι ότι 165.107 άνεργοι ποσοστό 
14,49% είναι χωρίς δουλειά, παρότι έχουν πτυχίο τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Ένας στους τρεις ανέργους (413.545 άτομα, ποσοστό 36,32%) 
προέρχεται από την πλέον παραγωγική ηλικιακή κατηγορία, που 
είναι από ηλικία 30 έως 44 ετών.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι το μήνα Ιανουάριο ανέρχονται σε 
232.870 άτομα, από τα οποία οι 125.085 (ποσοστό 59,71%) είναι 

κοινοί και οι 107.785 (ποσοστό 46,29%) είναι εποχικοί τουριστικών 
επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 99.690 (ποσοστό 42,81%) 
και οι γυναίκες σε 133.180 (ποσοστό 
57,19%). Το πρόβλημα της ανεργίας είναι 
ένας πραγματικός εφιάλτης που δείχνει 
στο βάθος τον κίνδυνο μιας επώδυνης 
κοινωνικής έκρηξης.

Όταν ανέλαβε πρωθυπουργός ο Κυριάκος 
Μητσοτάκης οι άνεργοι που υπήρχαν, ήταν 
893.310 ποσοστό 17%. Το Μάρτιο του 2020 
πριν τον κορονοϊό οι άνεργοι έφθασαν 
1.071.409 ποσοστό 22% και φέτος τον 
Ιανουάριο 2021 έφθασαν 1.138.791 άτομα, ποσοστό πάνω από 
25% με τάση μέχρι το τέλος του χρόνου να ξεπεράσουν το 30% 

κατά τα υπονοούμενα του γενικού διευθυντή του “Ιδρύματος 
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών” (ΙΟΒΕ), ο οποίος 

δήλωσε πριν λίγες ημέρες ότι, μετά το τέλος 
της πανδημίας και της οικονομικής στήριξης 
του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις “θα 
υπάρξει σημαντική πίεση σε εργαζόμενους 
και νοικοκυριά”.

Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία 
με ποσοστό το Νοέμβριο του 2019 16,50%, 
να ακολουθεί η Ισπανία με 13,70%. Ενώ το 
χαμηλότερο καταγράφηκε στην Τσεχία με 2%, 
την Πολωνία με 2,9% και την Ολλανδία με 3%.

Δεν θα μπορέσει να το αντέξει για πολύ ακόμα η κοινωνία και 
οι ευθύνες της κυβέρνησης είναι πλέον τεράστιες.

Το Γιβραλτάρ είναι ένα λιλιπούτειο κράτος 
ή καλύτερα μια μικρή αποικία της Μεγάλης 
Βρετανίας, έχει 32.194 κατοίκους (2015) ισπα-
νικής καταγωγής στην πλειοψηφία τους. Έχει 
δική του κυβέρνηση, δική του σημαία, δικό 
του εθνικό ύμνο και βεβαίως δικό του νόμισμα.

Για όσους αναρωτιούνται γιατί το αναφέ-
ρουμε; Το αναφέρουμε, επειδή πρόσφατα 
κυκλοφόρησε νομίσματα απεικονίζοντας τους 
12 άθλους του Ηρακλή, όπως:

Ο Ηρακλής σκοτώνει τον Ερυμάνθιο Κάπρο 
που ερήμωσε την περιοχή της Αρκαδίας.

Την εξόντωση της Λερναίας Ύδρας με τα 
εννέα κεφάλια στη λίμνη Λέρνη.

Το φοβερό λιοντάρι της Νεμέας που έφερνε 
τον πανικό στην πόλη.

Κ α θ ά ρ ι σ ε 
τους στάβλους 
του Αυγεία, του 
πλούσιου βασι-
λιά με τα 3.000 
βόδια.

Άρπαξε  τα 
άγρια άλογα 
του Διομήδη, 
που τα έτρεφε 
με ανθρώπινο 
κρέας.

Σκότωσε με 
τις σαΐτες του 
τις Στυμφαλί-
δες  Όρνιθες 
που ήταν αν-
θ ρ ω π ο φ ά γ α 
πουλιά.

Έπιασε τον άγριο ταύρο της Κρήτης που 
έκανε καταστροφές σε όλη την Κρήτη.

Άρπαξε τα μήλα των Εσπερίδων, με τη βο-
ήθεια του Άτλαντα, αφού σήκωσε για λίγο το 
φορτίο του Ουρανού στους ώμους του.

Σκότωσε το Γηρυόνη, το γίγαντα με τρία 
κορμιά και τρία κεφάλια μαζί και το σκύλο 
του Όρθρο.

Πολέμησε το λαό των Αμαζόνων, σκότωσε 
την Ιππολύτη και πήρε τη ζώνη και την παρέ-
δωσε στην Άδμητη, κόρη του Ευρυσθέα.

Κατέβηκε στον Άδη για να ανεβάσει στη γη 
τον τρικέφαλο σκύλο Κέρβερο που φύλαγε τις 
πύλες του κάτω Κόσμου και τον οδήγησε στον 
Ευρυσθέα.

Έπιασε το γοργό ελάφι της Κερύνειας με τα 
χάλκινα πόδια και τα χρυσά κέρατα.

Οι Γιβραλταρινοί τιμούν τον Ηρακλή και 
μπράβο τους, διότι κατά την μυθολογία είναι 

αυτός που χώρισε το μεγάλο βράχο του Γιβραλ-
τάρ από την Αφρική, ενώνοντας έτσι τη Μεσό-
γειο θάλασσα με τον Ατλαντικό ωκεανό. Κάτι 
ανάλογο έχουμε και σε άλλες χώρες, όπως στη 
Γερμανία, όπου υπάρχουν σε διάφορες πόλεις 
αγάλματα του ημίθεου Ηρακλή, το μεγαλύτερο 
βρίσκεται στο Κάσελ και είναι το κυριότερο 
αξιοθέατο της πόλης, κατά τη διαδρομή μέχρι 
το άγαλμα που είναι σε ένα λόφο 525 μέτρων, 
πάνω από ένα μεγάλο τεχνητό καταρράκτη. 
Προχωρώντας συναντάς τους 12 άθλους του, 
οι ντόπιοι θεωρούν ότι ο Ηρακλής είναι δι-
κός τους απόγονος. Πλησιάζοντας βρίσκεσαι 
μπροστά σε μια τεράστια οκτάγωνη πυραμίδα 
και επάνω της το άγαλμα βάρους 3 τόνων και 
ύψους 9,20 μέτρων, που ακουμπάει ο Ηρακλής 

στο ρόπαλό του, ύψος 4,70 μέτρα.
Φιλοτεχνήθηκε από τον Ιταλό αρχιτέκτονα 

Φρατζέσκο Γκουρνέρο κατά παραγγελία του 
ηγεμόνα CandgratKuptvonHessen – Kassel, 
λάτρη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού.

Η κατασκευή του αγάλματος κράτησε τέσ-
σερα χρόνια και χαρακτηρίστηκε από την 
UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστι-
κής κληρονομιάς.

Φοβάμαι πως σαν χώρα, κάπου στη στροφή, 
χάσαμε την πολιτιστική μας διαδρομή, χάσαμε 
την ταυτότητά μας και μείναμε να περπατάμε, 
να απορούμε και να μοχθούμε, ορφανοί και 
έρημοι.

Δεν γνωρίζω αν υπάρχει ελληνικό νόμισμα 
να φιγουράρει το όνομά του ή κάποιο πάρκο 
στην επικράτεια να κοσμεί άγαλμά του. Αυτό 
είναι μια ιστορική τραγικότητα, ζοφερή και 
πνικτική για εμάς και τη χώρα μας.

«Ιδού ανήρ Αιθίοψ ευνούχος δυνάστης Κανδάκης
της Βασιλίσσης Αιθιόπων, ός ήν επί πάσης της γάζης αυτής»

(Πράξ. 7, 27).
Οι πράξεις των Αποστόλων μας αναφέρουν με πολύ γραφικό τρόπο τη θαυμαστή ιστορία για 

τον πρώτο Αιθίοπα Χριστιανό από τον Απόστολο και Διάκονο Φίλιππο.
Κατά την εποχή του Χριστού, στο θρόνο της Αιθιοπίας ήταν Βασίλισσα. Οι Βασίλισσες και 

οι βασιλομήτορες ονομαζόντουσαν “Κανδάκες” όπως μας πληροφορούν οι αρχαίοι ιστορικοί 
(Πλίνιος “ο πρεσβύτερος” του 1ου αιώνα π.Χ., από τον Καίσαρα Αύγουστο – 30 π.Χ. – μέχρι τον 
Αυτοκράτορα Βεσπεσιανό – 79 μ.Χ.).

Ο Αιθίοπας της περικοπής ήταν σημαντικό πρόσωπο “ευνούχος,” ήταν πιθανόν αυλικός, 
άνθρωπος εμπιστοσύνης της Βασίλισσας. Μας 
τον ονομάζει “δυνάστη” που μας παραπέμπει 
στην κρατική υπεροχή που είχε και μας τονίζει 
και το πολύ ψηλό αξίωμα που είχε, “ήν επί 
πάσης της γάζης αυτής”.

Πρέπει να ήταν Ιουδαίος στο γένος και στη 
θρησκεία, διότι πρώτο είναι ότι ήρθε στα Ιερο-
σόλυμα να προσκυνήσει και δεύτερο γνώριζε 
και διάβαζε Εβραϊκά, αφού ο Απόστολος Φίλιπ-
πος τον βρήκε να διαβάζει τον προφήτη Ησαΐα.

Το προσκυνηματικό αυτό ταξίδι συνέπεσε 
τις ημέρες του πάθους, του σταυρικού θανάτου και της Αναστάσεως του Χριστού. Φαίνεται ότι 
θα άκουσε πολλά και του κίνησε το ενδιαφέρον να ερευνήσει τις Γραφές. Στην επιστροφή του 
στην Αιθιοπία άρχισε να διαβάζει το Νόμο και τους Προφήτες, για να μάθει αν, όσα άκουσε, 
αληθεύουν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Είχε ήδη μόνος του κατηχηθεί γι’ αυτό, όταν παρουσιάστηκε ο Απόστολος Φίλιππος, χρειά-
στηκε μόνο να τον βαπτίσει.

Αυτός είναι ο πρώτος Χριστιανός της Αιθιοπίας.
Το μεγαλύτερο καλλιτεχνικό επίτευγμα του αιθιοπικού χριστιανισμού είναι οι Εκκλησίες, 

οι λαξευμένες σε γιγάντιους μονόλιθους, δηλαδή σκαλιστοί πάνω στο κόκκινο μασίφ ηφαι-
στειογενές έδαφος! Φαίνεται αδιανόητο πώς γίνεται να φτιάξει κανείς ένα τόσο εντυπωσιακό 
μονοκόμματο πέτρινο γλυπτό και μάλιστα εκατοντάδες χρόνια πριν.

Η Αιθιοπία είναι η δεύτερη χώρα του Κόσμου (μετά τη Ρωσία) που έχει τόσο μεγάλο χριστιανικό 
ορθόδοξο πληθυσμό (45 εκατομμύρια ορθόδοξους πιστούς).

Υπάρχουν πάνω από 300 λαξευμένες Εκκλησίες που στολίζουν τα αιθιοπικά υψίπεδα, θεω-
ρούνται ως το όγδοο θαύμα του κόσμου. Η περιοχή του Τιγκράν θεωρείται η Καππαδοκία της 
Αφρικής, για τις αναρίθμητες λαξευμένες Εκκλησίες στους απόμακρους βράχους του.

Η εικονογραφία τους είναι μοναδική, αν και ακολουθούν τη Βυζαντινή παράδοση.
Προστάτης της Χώρας είναι ο Άγιος Γεώργιος, που οι Αιθίοπες τον θεωρούν μισό Έλληνα 

και μισό Λιβανέζο.
Το τελετουργικό είναι υποβλητικό και η όλη μυσταγωγία μοιάζει βγαλμένη από την Αγία 

Γραφή. Οι πιστοί προσέρχονται στην Εκκλησία, τυλιγμένοι σε λευκούς μανδύες στις πέντε το 
πρωί. Η λειτουργία διαρκεί περί τις τρεις ώρες και χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος οι 
Ιερείς και οι διάκονοι συγκεντρώνονται σε κύκλο και ψέλνουν ύμνους, στα χέρια τους φέρνουν 
σείστρα, τα οποία κουνάνε συνοδεύοντας τις μελωδίες.

Το δεύτερο μέρος της ακολουθίας μοιάζει περισσότερο στο ορθόδοξο τυπικό. Οι πιστοί καθ’ 
όλη τη διάρκεια της τρίωρης λειτουργίας στηρίζονται σε μπαστούνια, επειδή απαγορεύεται να 
καθίσουν.

Οι Χριστιανοί της Αιθιοπίας την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2020 βγήκαν στους δρόμους, 
διαμαρτυρόμενοι για τις διώξεις που υφίστανται οι πιστοί. Μόνον τον Ιούλιο βρήκαν τραγικό 
θάνατο για την πίστη τους πάνω από 100 χριστιανοί και 30 εκκλησίες καταστράφηκαν.

Ο Ορθόδοξος Σταυρός που βλέπετε, είναι ναός που βρίσκεται στην Αιθιοπία, είναι αφιερω-
μένος στον Άγιο Γεώργιο και φτιάχτηκε τον 13ο αιώνα μ.Χ. – θεωρείται το “όγδοο θαύμα του 
κόσμου”!!!

Δικαιολογημένα οι Αιθίοπες θεωρούν ότι είναι η Καππαδοκία ή καλύτερα το Βυζάντιο της 
Αφρικής.

Εκκλησία μονοκόμματη 
πέτρα λαξευμένη

Ηρακλής 
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συνέχεια από 
την 1η σελίδα

γίνεται και αναπηδά μακριά. Τη στιγμή που το άκρο του αναρρο-
φητήρα αρχίζει να κινείται, το έμβρυο το καταλαβαίνει και αρχίζει 
να αναρριχάται στην κορυφή της μήτρας. Μπορείς να δεις το στόμα 
του να ανοίγει σε μια σιωπηλή κραυγή, την καρδιά να επιταχύνει 
το ρυθμό της, τα άκρα να κινούνται γρηγορότερα, το παιδί να γυ-
ρίζει ταχύτατα, ακόμη και η αναπνοή του να αυξάνεται. Το δράμα 
τελειώνει με το διαμελισμό του παιδιού μπροστά στα μάτια σου». (Dr 
Bernard Nathanson, άθεος Αμερικανός γυναικολόγος).

Η ανωτέρω περιγραφική αναφορά δεν αποτελεί θρίλερ επιστημο-
νικής φαντασίας. Είναι η επίδειξη ταυτότητος, με φωτογραφία την 
θλιβερή όψη της κοινωνίας. Την ωμή σύγχρονη πραγματικότητα 
ενός ειδεχθούς εγκλήματος, μιας εξολοκλήρου διεφθαρμένης και 
άκρως φαρισαϊκής κοινωνίας, που πνίγεται αποτρόπαια στο τέλμα 
της αμαρτίας, θυσιάζοντας τα πάντα τριγύρω στο βωμό της διάσωσης 
αποκλειστικά και μόνο του τομαριού της. Ενός τομαριού άψυχου και 
παντελώς άχρηστου. Ένα κυριολεκτικό κουφάρι, που όμως έχει το 
θράσος να ξεριζώνει την εικόνα του Θεού από παντού, ειδικά όμως 
μέσα από τα μύχια της ανθρώπινης υπόστασης.

Ναι! Η έκτρωση αποτελεί το πιο προκλητικό και βλάσφημο 
ξερίζωμα θεϊκής εικόνος. Αυτός που συντελεί και πραγματοποιεί 
την έκτρωση είναι ο κατ' εξοχήν εικονομάχος. Κι όμως· «τοῦτο νῦν 
ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μου καί σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μου» (Γεν. 2,22). 
Την ίδια στιγμή όμως η ίδια η «μάνα», έρχεται και το προσβάλλει, 
δίνοντας εντολή στο χασάπη–γιατρό να διαμελίσει το είναι της· να 
ακρωτηριάσει την ψυχή της, πετάζοντας στους υπονόμους το από-
βλητο έμβρυο… τον εαυτό της.

Στην πραγματικότητα όμως δεν πετιέται τίποτα. Το έμβρυο εκ 
Θεού είναι πλούτος θείος, πνευματικό θησαυροφυλάκιο από πάσης 
πλευράς. Αλλά συγχρόνως είναι και υλικό θησαυροφυλάκιο, που 
περιέχει πλήθος ωφελίμων στοιχείων για το ανθρώπινο ον που 
δημιουργείται. Ο δαιμονισμένος με το κυνήγι του χρήματος απάν-
θρωπος άνθρωπος, γνωρίζοντάς το, προσπαθεί να οικειοποιηθεί 
αυτόν τον πλούτο εκπειράζοντας τον Κύριο και παράγει από την ει-
κόνα του Θεού –το φονευθέν έμβρυο– πανάκριβα καλλυντικά για να 
ευπρεπίζονται, καμουφλάροντας την αμαρτωλή γηρασμένη γύμνια 
τους, όλα τα χαμαιτυπικά όντα της υφηλίου και ειδικά της υψηλής 
κοινωνίας· προπάντων όμως στις μέρες μας παράγονται εμβόλια 
που θα… χαρίζουν ζωή και υγεία στους «ευδαίμονες» εγκληματίες 
και παντοειδείς απατεώνες. Ο θάνατος του εμβρύου, η ζωή μας. Ο 
αριβισμός εν καθολική προελάσει στις ένδοξες ημέρες μιας εμετικής 
άθεης κοινωνίας. Μιας απόβλητης συμμορίας.

Ο Θεός όμως τι βούλεται; Διά μέσου του υιού του υπέδειξε δρόμο 
σταυρού. Ιδία άρσης σταυρού. Όμως ο σύγχρονος άνθρωπος καθότι 
οκνηρός και φυγόπονος, αθετεί αυτήν την εντολή. Και ποια εντολή 
τήρησε; Ειδικά αρνείται και αποφεύγει επιμελώς το σταυρό της 
τεκνογονίας. Κι όμως η άρση σταυρού επιβάλλεται. Είναι ιαματική. 
Αφού λοιπόν δε θέλουμε σταυρό τεκνογονίας, ο Θεός πλέον μας 
«χαρίζει» σταυρό ατεκνίας. Οπότε εμείς λόγω στερητικού συνδρόμου, 
λαμβάνουμε ως υποκατάστατα των ενοχλητικών και πολυεξόδων 
παιδιών όλο το ζωικό βασίλειο της υδρογείου. Σήμερα δυστυχώς 
δε βλέπουμε παιδιά αλλά σκυλιά να περιφέρονται παντού και να 
περιθάλπονται υπό πάντων. 65 σκυλιά και γατιά έχει στο σπίτι της 
επώνυμη κυρία και κάνει έκκληση να την ενισχύσει το υπουργείο 
πολιτισμού, λόγω του καλλιτέχνη πατρός της, να μπορεί να τα ταΐζει! 
Γι’ αυτό μερίμνησε εγκαίρως το ξευτιλισμένο νομικό καθεστώς να 
χορηγήσει άδειες, εν μέσω κορωνοϊκών απαγορεύσεων, εξόδου 
τετραπόδων υπό των «γονέων» τους, προς αφόδευση και περίπατο 
αναψυχής. Την ίδια στιγμή συνθλίβονται οικτρά στην καταπίεση 
του περιορισμού «οίκοι» και παίρνουνε εντολές από το διεφθαρμένο 
διαδίκτυο τα διαφυγόντα της εκτρωτικής λαίλαπος παιδιά. Τυχαίο; 
ΟΧΙ! Τιμωρητικό; Μάλλον. Απόλυτα ενδεικτικό όμως μιας στυγνής 
κατοχής από έναν τύραννο δυνάστη.

Την ίδια ώρα οι εκμαυλισμένες Ελληνίδες φλυαρούν δαιμονικά: 
«Δεν έκανα παιδί, γιατί το ανέβαλα συνεχώς λόγω της δουλειάς. Με 
τις αμβλώσεις που έκανα, σκότωσα έξι παιδιά…» Πρωτεύει λοιπόν η 
περιπόθητη «δουλειά» και κατά τα άλλα ομολογούμε ανερυθρίαστα 
το έγκλημά μας… Κάποια άλλη χαρακτήρισε το κυοφορούμενο της 
«ως δώρο του Θεού». Όμως· «το επέστρεψα πίσω, μέσω της έκτρωσης, 
γιατί δεν ήμουν έτοιμη να γίνω μάνα». Γνωστή αοιδός του λαϊκού 
πενταγράμμου αποκάλυψε ότι έκανε 15 εκτρώσεις! Ενώ βρέθηκε 
γυναίκα με 45 εκτρώσεις!

Η χώρα μας στο θέμα αυτό κατέχει την πρωτιά σ’ όλη την Ευ-
ρώπη και τρίτη σ’ όλο τον κόσμο. Πάντοτε στον ξεπεσμό η Ελλάδα 
διεκδικεί εκ του ασφαλούς τα πρωτεία. Μόνο στα δημόσια νοσοκο-
μεία της πατρίδος μας κατ’ έτος διενεργούνται πλέον των 70.000 
αμβλώσεων. Δεν αναφερόμαστε καθόλου σ’ αυτές που γίνονται σε 
ιδιωτικά θεραπευτήρια που αποτελούν και το μεγαλύτερο όγκο. 
Όμως ο Μ. Βασίλειος χαρακτηρίζει την άμβλωση εκούσιο φόνο. Το 
έμβρυο είναι ανθρώπινο ον· έχει προσωπικότητα· έχει δικαιώματα. 
Όλοι μας κάποια στιγμή μέσω της συλλήψεώς μας αποτελέσαμε 
έμβρυα και κάναμε τα πρώτα βήματα της ζωής μας. Παρ’ όλα αυτά 
στις μέρες μας βρισκόμαστε στο ναδίρ της ηθικής σκέψεως. Εμείς 
οι γεννημένοι, παίρνουμε αποφάσεις για τους αγέννητους, οπότε 

χαρακτηρίζουμε την έκτρωση ως σύνηθες φαινόμενο, χωρίς καμιά 
τύψη και ενοχή. Έτσι απλά!

Έτσι όμως η Μ. Εβδομάδα στην πατρίδα μας δεν υφίσταται άπαξ 
του έτους. Καθημερινά βιούμε «εβδομάδες παθών» μέσα στην υπο-
κρισία της έντεχνης αγνοίας μας. Καθημερινά έχουμε ξεριζωμούς 
της εικόνος του Χριστού από τα «άσπλαχνα» γυναικεία σπλάχνα. Κι 
όμως τη σκέψη μας ενίοτε την προσαρτούμε μόνο στους εθνικούς 
ξεριζωμούς. Μήπως όμως αυτοί είχαν σαν αίτιο κάποιο άλλο δει-
νότερο ξεριζωμό; Υπόλογο στην θεϊκή κρίση και τιμωρία; Όλοι μας 
χρόνια τώρα στηλιτεύουμε τον τουρκικό γενιτσαρισμό έναντι στο 
παιδομάζωμα του έθνους μας. Σκεφθήκαμε όμως ποτέ το δικό μας 
γενιτσαρισμό έναντι των αδυνάμων εμβρύων, μέσω της λαίλαπος 
των εκτρώσεων; Πλημμυρισμένη λοιπόν η μικρή πατρίδα μας από το 
χείμαρρο των απαύστων εκτρώσεων. Μικροί, άκακοι, σταυρωμένοι 
Χριστοί, πάσχοντες άνευ λόγου, μαστιγώνονται ανηλεώς από το 
φραγγέλιο των ιατρικών εγκληματικών εργαλείων και πνίγονται 
μέσα στο ίδιο τους το αίμα χωρίς να έχουν φταίξει σε κανένα. Ενδε-
δυμένοι οι ιδιόμορφοι μάρτυρες με χλαμύδα κόκκινη τον ίδιο τους 
τον πλακούντα, τραβούν το δρόμο του μαρτυρίου, αντικρίζοντας έναν 
αόρατο θύτη. Το αίμα τους όμως είναι επιστρεπτέον. Θα ζητηθεί πίσω 
από το μέγα αιμοδότη Χριστό. Προφανώς ήγγικεν η ώρα. Η τράπεζα 
αίματος του Θεού ευρισκομένη πλέον σε συνεχή λειτουργία, απαιτεί 
επιστροφή αίματος. Όπως λοιπόν αόρατος ο θύτης στις εκτρώσεις, 
έτσι και στη σύγχρονη–τωρινή πραγματικότητα, αόρατος ο εισβολέας. 
Ο Θεός σαν δίκαιος κριτής, χρήζει μέτρα ίσης μεταχείρισης. Σύμφωνα 
με τη στρατιωτική ορολογία της λέξεως, έχουμε κήρυξη ανορθοδό-
ξου πολέμου. Ο εισβολέας είναι ένας αόρατος ιός, πανταχού παρών 
και… τα πάντα πληρών. Χτυπάει ανηλεώς και φεύγει άτρωτος και 
ανενόχλητος να συνεχίσει το καταστροφικό έργο του. Μάλλον το 
παιδαγωγικό και άκρως αφυπνιστικό. Οι πρότεροι λάτρεις της δόξης 
του χρήματος, τώρα παραδόξως ποθούν υγεία σώματος. Σεληνιακό 
τοπίο καλύπτει τις μέχρι τούδε πολύβουες αμαρτωλές Βαβυλώνες. 
Τρέμει η κοινωνία. Μήπως και τα έμβρυα δεν έτρεμαν και τρέμουν, 
όταν τα πλησιάζει η ιατρική λαβίδα; Τρέχουν οι φονιάδες άνθρωποι 
να βρουν καταφύγιο στα σπίτια τους. Κι όμως και εκεί κινδυνεύουν. 
Και το έμβρυο στο σπίτι του βρίσκεται· στη μήτρα μέσα· αλλά κι εκεί 
έρχεται ο ανίερος εισβολέας να το προσβάλλει. Λησμονήσαμε όμως 
ότι το αίμα του εμβρύου στάζει ή μάλλον πλημμυρίζει πάνω μας και 
επί τα τέκνα ημών. Τώρα τι απορούμε; Οι πιο νταήδες, οι «ζωοδό-
τες» του παρελθόντος, όταν τύχαιναν μάρτυρες μιας απρόβλεπτης 
εγκυμοσύνης, έδιναν λύση φωνάζοντας· «στο χασάπη». Αλήθεια πώς 
γνώριζαν ότι επιτελείται σφαγή; Κι όμως δε γνώριζαν, ότι ο χασάπης 
διαχειρίζεται όλα τα σφαχτά, εν μέσω των οποίων ανήκαν και οι ίδιοι.

Τελικά έχουν δίκιο. Ο ιός ήλθε για να μείνει καθότι συνάντησε 
μία «φιλόξενη» κοινωνία. Μόλις περατώσει την ιδιότυπη επίσκεψή 
του, ίσως αναχωρήσει. Ως τότε έχουμε χρόνο να κλάψουμε πικρά 
για τα ανομήματά μας. Επί των ποταμών εμβρυικών αιμάτων, 
που χύσαμε σαν κοινωνία, εκεί ας καθίσουμε και ας κλάψουμε 
εν τω μνησθήναι ημάς των ουρανίων εντολών. Η ωραιοποίηση 
της αμαρτίας, αποκαλώντας την έκτρωση ως διακοπή κύησης, ας 
παύσει. Το μόνο που πετυχαίνει είναι η επιδείνωση της ήδη ένοχης 
κατάστασής μας, εκπειράζοντας περαιτέρω τον Κύριο.

Η έκτρωση είναι έγκλημα. Το έγκλημα ποτέ δεν ωραιοποιείται 
ή ελαχιστοποιείται αμβλυνόμενο. Παραμένει έγκλημα. Επίσης οι 
εκφράσεις, ότι τα σύγχρονα εμβόλια χρησιμοποιούν στοιχεία από 
παλαιά και ήδη θανόντα έμβρυα, είναι κατάπτυστες, προκλητικές 
και βλάσφημες. Το έγκλημα όσο παλαιό και αν είναι, παραμένει 
έγκλημα, όσα χρόνια και αν περάσουν. Τα πειστήρια του εγκλήματος 
παραμένουν εσαεί και καταδεικνύουν το φονιά. Τον άνθρωπο. Η 
επιλογή μιας ασύδοτης ζωής εν μέσω κραιπάλης, ποτέ δε συγχω-
ρείται, εφ’ όσον δεν πάρει τον δρόμο της επιστροφής· της μετανοίας.

Εφ’ όσον δεν υποτασσόμαστε στην απάρνηση του εαυτού μας, της 
νεότητός μας, της καριέρας μας, της κοινωνικής ζωής μας έναντι 
του εμβρύου, της νέας ζωής, της ελπίδος· ας υποταχθούμε τώρα στο 
βαρύ και ασήκωτο ζυγό της δουλείας που επιβάλλει η σύγχρονη 
πραγματικότης. Μπορεί κάτι πνευματικό να καρποφορήσει. Ωστόσο 
η αποστασία μας, «ευαγγελίζεται» πονηρά την ανελευθερία μας. 
Αφού την επιθυμούμε, ας την απολαύσουμε κρατώντας το Χριστό 
σταυρωμένο στον απόμακρο Γολγοθά της αφιλόξενης κοινωνίας, 
γιατί μας δυσκολεύει τη ζωή. Απαιτεί συνεχώς στενές και τεθλιμμέ-
νες οδούς να βαδίσουμε και να σηκώσουμε σταυρούς. Μας ζητάει 
να απαρνηθούμε τον εαυτό μας. Αρκετά πια… Όμως, ίσως «θα ’ρθεί 
κάποιος καιρός και κάποια αυγή θα φέξει και θα φυσήξει μια πνοή 
μεγαλοδύναμη». Μέχρι τότε όμως το δράμα συνεχίζει, τελειώνοντας 
με το διαμελισμό ενός παιδιού ακόμη, μπροστά στα μάτια μας. Μέ-
χρι τότε όμως ο εν λόγω διαμελισμός, θα διαμελίζει την κοινωνία 
της λιποταξίας και ειδικά τη γυναίκα φορτώνοντάς την με τους 
πικρούς καρπούς της κατάθλιψης, του πανικού, του αλκοολισμού, 
του αισθήματος ντροπής, του φόβου… μα πάνω απ’ όλα της ενοχής. 
Το πετραχήλι του πνευματικού είναι εγγύς. Ας το αρπάξουμε. Δεν 
είναι ιοβόλο. Τουναντίον είναι ιαματικό.

Αρίσταρχος

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
Άμβλυνση της αμαρτίας: η εσχάτη ηθική κατάπτωση

αυτα τα ξερατε;
Δ) τΟ ΛΙαΝεΜΠΟρΙΟ ΒΟυΛΙαξε

Τη δεκαετία των μνημονίων (2009-2018) το λιανεμπόριο την 
πλήρωσε πολύ ακριβά την οικονομική κρίση, τα λουκέτα δεν είχαν 
σταματημό.

Η Ετήσια έκθεση του Ελληνικού Εμπορίου 2019 και η Ελληνική 
Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) μας 
απογείωσε.

Το 2009 τα καθαρά 
έσοδα του λιανεμπο-
ρίου ήταν 49,99 δισ. 
ευρώ και το 2018 μει-
ώθηκαν στα 35,64 δισ. 
ευρώ, αυτή η συρρί-
κνωση του τζίρου είχε 
το αποτέλεσμα να βά-
λουν λουκέτο 35.459 
καταστήματα.

Σύννεφα μαύρα μας 
σκεπάζουν από τον κορονοϊό!

Από τα λουκέτα στο λιανικό εμπόριο έχουν “εξαερωθεί” από την 
αγορά περί τα 7 δισ. ευρώ με το μηνιαίο κόστος του lockdownνα 
αγγίζουν μόνο για τα ταμεία του δημοσίου τα 1,4 δισ. ευρώ, ενώ αν 
προστεθεί και ο πολύπαθος κλάδος της εστίασης που έχει κατεβάσει 
τις… κουτάλες από το Νοέμβριο, το κόστος ξεπερνά τα 3 δισ. ευρώ, μια 
τεράστια αιμορραγία στα κρατικά ταμεία.

Ένα ενδεικτικό σημείο είναι ότι το 2020, ο χαμένος τζίρος των επι-
χειρήσεων λόγω πανδημίας έφθασε το ασύλληπτο ύψος των 41,6 δις. 
Ευρώ. Το εμπόριο έχασε έσοδα 10 δισ. ευρώ, εστίαση και καταλύματα 
“μπήκαν μέσα” κατά 7 δισ. ευρώ, η μεταποίηση είδε τον τζίρο της να 
μειώνεται κατά 7,1 δισ. ευρώ, ενώ τα ληξιπρόθεσμα χρέη ανήλθαν 
σε 10 δισ. ευρώ με το συνολικό ιδιωτικό χρέος σε εφορίες, ταμεία και 
τράπεζες να υπερβαίνει το ιλιγγιώδες ύψος των 260 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΓΣΕΒΕΕ και πρόεδρο της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων Γεώρ. 
Καβαθά, το 50% των επιχειρήσεων εστίασης οδεύει προς το λουκέτο! 
Και 200.000 εργαζόμενοι είναι σε καθεστώς αναστολής σύμβασης 
εργασίας.

Η καραντίνα κοστίζει 3 με 3,5 δισ. ευρώ το μήνα. Η λυπητερή 
κατάληξη θα είναι να μπουν λουκέτα σε 200.000 μαγαζιά. Οι πιο 
ανησυχητικές εκτιμήσεις είναι στον τουρισμό μας.

Η οικονομία καταρρέει και η ανεργία που την συνοδεύει (το Δε-
κέμβριο 2020 η λίστα των ανέργων του ΟΑΕΔ κατέγραφε 1.181.296 
ανέργους) θα καταστρέψει δυστυχώς ζωές και γενιές.

ε) αΣυΔΟΣΙα 60 ΧρΟΝΙα
Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα αποτελέ-

σματα της απογραφής των δημοσίων υπαλλήλων που έγινε στις 2 
Ιουλίου 1958 και από εκεί αποδεικνύεται ότι ο αριθμός των δημοσίων 
υπαλλήλων ήταν 82.250 άτομα, απ’ αυτούς οι 62.836 ήταν άνδρες 
και 19.414 ήταν γυναίκες. Από τους άνδρες οι 29.571 και από τις 
γυναίκες 11.694 ήταν κάτω των 42 ετών.

Ο πληθυσμός (απογραφή 1961) αριθμούσε σε 8.383.553 κατοίκους, 
μέχρι το 2018 – μετά από 60 χρόνια – ο πληθυσμός δεν υπερβαίνει 
τους 10.800.000 περίπου, αφού στην απογραφή του 2011 ανήρχετο 
στους 10.815.197 άτομα.

Από τους παραπάνω αριθμούς προκύπτει ότι κατά τα 60 χρόνια ο 
πληθυσμός στη χώρα μας αυξήθηκε μόλις κατά 35%.

Ας δούμε τι συμβαίνει όμως με τους δημοσίους υπαλλήλους!
Από το Μητρώο Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του υπουργείου Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης αποδεικνύεται ότι το τακτικό προσωπικό του Δημοσίου 
(πλην ΝΠΙΔ) το Μάρτιο του 2018 αριθμούσε 566.600 υπαλλήλους 
και με τους ΝΠΙΔ 36.491 έφθαναν συνολικώς 603.901 άτομα. Επί 
πλέον έχουμε και το έκτακτο προσωπικό στο Δημόσιο άλλες 86.926 
και στα ΝΠΙΔ 13.831 φθάνοντας αισίως στους 703.753 υπαλλήλους 
το 2018, δηλαδή αύξηση κατά 800%!

Εάν η αύξηση – λογικά – ήταν σύμφωνα με την αύξηση του πλη-
θυσμού (35%) θάπρεπε οι δημόσιοι υπάλληλοι να ανέρχονταν όχι 
παραπάνω από 105.000 αντί τους 703.753 που είχαμε το 2018. Για 
να έχουμε τόσους δημοσίους υπαλλήλους ο πληθυσμός έπρεπε να 
φθάσει στους 64.000.000 κατοίκους.

Η ασυδοσία των διορισμών καλά κρατεί εξήντα χρόνια, είναι σαν 
να δημιουργούμε κάθε χρόνο μια πόλη των 10.000 κατοίκων, αποτε-
λούμενη μόνο από δημοσίους υπαλλήλους.

Αναζητείται πολιτική ηγεσία, να διορθώσει και ανορθώσει τον 
εφιάλτη ανατρέποντας τα σημερινά δεδομένα για να μη βρεθούμε 
μπροστά σε αφανισμό.
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συνέχεια από το 
προηγούμενο  φύλλο 

Η ΜΙΚΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ
Μετά τη μικρή συναπτή, ο ιερέας διαβάζει 

την Τρίτη ευχή ζητώντας το φωτισμό του 
Θεού για όλους τους παρισταμένους, 
ώστε να κατανοήσουν την αλήθεια του. 
Συνεχίζει με την εκτενή: «Ότι αγαθός και 
φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις…».

Οι ιεροψάλτες αρχίζουν με τα Αντίφωνα 
της τρίτης ομάδας ψάλλοντας τώρα το 
Απολυτίκιο της Κυριακής ή της Εορτής, ή 
του εορταζομένου Αγίου, προ του τέλους 
του τρίτου Αντιφώνου γίνεται η λεγομένη 
“Μικρή Είσοδος”. Ο Ιερέας κάνει τρία 
προσκυνήματα μπροστά στην Αγία Τράπεζα, 
παίρνει το Ιερό Ευαγγέλιο περιέρχεται 
κύκλω της Αγίας Τραπέζης και εξέρχεται 
από τη Βόρεια πύλη προπορευομένων 
της αναμμένης λαμπάδας, που συμβολίζει 
τον άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που 
εμφανίστηκε και προανήγγειλε τον 
ερχομό του Σωτήρος Χριστού και τώρα ο 
Χριστός έρχεται στον κόσμο να κηρύξει το 
Ευαγγέλιο, Τον δείχνει: “ίδε ο Αμνός του 
Θεού”. Τα εξαπτέρυγα που ακολουθούν, 
συμβολίζουν τις Αγγελικές Δυνάμεις. Ο 
Ιερέας κρατά το Ευαγγέλιο στο ύψος του 
προσώπου του, για να δείξει ότι τώρα 
η προσωπικότητά του υποχωρεί για 
να περάσει ο Χριστός. Ενώ συγχρόνως 
λέγει ψιθυριστά την Ευχή της Εισόδου, 
που παρακαλεί το Θεό να βιώσουμε το 
μυστήριο της αγγελικής παρουσίας και 
συλλειτουργίας, όπως το βίωσαν οι άγιοι 
Θεοφόροι Πατέρες μας, υπενθυμίζει επίσης 
στους πιστούς ότι οι Άγγελοι αποτελούν 
τα πρότυπα αέναης δοξολογίας του Θεού.

«∆έσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ο 
καταστήσας εν ουρανοίς τάγματα και 
στρατιάς αγγέλων και αρχαγγέλων εις 
λειτουργίαν της σης δόξης, ποίησον 
συν τη εισόδω ημών είσοδον αγίων 
αγγέλων γενέσθαι, συλλειτουργούντων 
ημίν και συνδοξολογούντων την σην 
αγαθότητα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα…».

Ο εισοδικός αυτός ύμνος είναι λόγος 
φοβερός, διότι ο Λειτουργός ιερέας 
παρακαλεί το Θεό να έλθουν στη Θεία 
Λατρεία Άγγελοι και Αρχάγγελοι για να 
συλλειτουργήσουν με μας. Οι Άγγελοι, τα 
άυλα αυτά πνεύματα, την ώρα που τελείται η 
Θεία Λειτουργία, κατεβαίνουν και γεμίζουν 
το Ναό, ήτοι είναι μεγαλοπρεπείς, ήτοι 
κάποιο ερημοκλήσι και συλλειτουργούν με 
τον απλό και ταπεινό παππούλη ή με τον 
επίσκοπο, διότι και οι δύο είναι ιερείς του 
Υψίστου. Οι ιεροψάλτες ψάλλουν, οι πιστοί 
ακολουθούν και μαζί τους συμψάλλουν 
και οι Άγγελοι, γίνεται πανηγυρικό 
συλλείτουργο ανθρώπων και Αγγέλων.

Ο βίος του αγίου Σπυρίδωνος αναφέρει 
ότι ο άγιος “συλλειτουργούσε με τους Αγγέ-
λους”, ο δε άγιος Νικόδημος γράφει ό,τι όταν 
ο άγιος λειτουργούσε και έλεγε: «Ειρήνη 
πάσι» οι Άγγελοι απ’ έξω απαντούσαν: «Και 
τω πνεύματί σου».

Η λιτανεία σταματά στο κέντρο του Ναού, 
σφραγίζει σταυροειδώς με το δεξί του χέρι 
την είσοδο της Ωραίας Πύλης και λέγει: 
«Ευλογημένη η είσοδος των Αγίων Σου, 
πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των 
αιώνων. Αμήν». Κατόπιν, κρατώντας το ιερό 
ευαγγέλιο με τα δύο χέρια, το υψώνει μέχρι 
το μέτωπό του (χωρίς να σχηματίζει το ση-
μείο του σταυρού) και συγχρόνως εκφωνεί: 
Σοφία� ορθοί. Προσοχή! 0 ιερέας είναι σαν 
να αναγγέλλει θριαμβευτικά “την παρουσία 
και την είσοδο του Υιού του Θεού σ’ αυτόν 
τον κόσμο” (αγ. Γερμανού Κων/λεως) – Το 
Ευαγγέλιο είναι η Σοφία του κόσμου, η 
αληθινή Σοφία του Θεού, ο ίδιος ο Ιησούς 
Χριστός. Γι’ αυτό σηκωθείτε όρθιοι όλοι σας, 

σηκώστε το νου σας και την καρδιά σας 
στον ουρανό για να υποδεχθούμε άξια τον 
ερχόμενο Κύριο που δορυφορούμενος από 
Αγγέλους και Αρχαγγέλους είναι εδώ, μέσα 
στο Ναό και θα μπει στο Ιερό βήμα, για να 
γίνει η Θεία Λειτουργία.

Το εισοδικό που ακολουθεί, είναι 
πρόσκληση για προσκύνηση όλων των 
πιστών: «Δεύτε προσκυνήσωμεν και 
προσπέσωμεν Χριστώ. Σώσον ημάς, Υιέ 
Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντάς 
σοι� Αλληλούια». Και τις καθημερινές 
Λειτουργίες λέγεται: «Ο εν αγίοις 
θαμαστός…».

Ο ιερέας εισέρχεται στο Άγιο Βήμα και 
εναποθέτει το ιερό Ευαγγέλιο στην Αγία 
Τράπεζα, πάνω στο Ιερό Αντιμήνσιο, ενώ οι 
ιεροψάλτες ψάλλουν τα τροπάρια που ανα-
φέρονται είτε στο πρόσωπο και τα γεγονότα 
της ζωής του Χριστού, είτε στο πρόσωπο 
της Παναγίας, είτε σε διαφόρους εορτάζο-
ντες αγίους που ζώντες εγκολπώθηκαν την 
προσφερθείσα την εν Χριστώ σωτηρία και 
τώρα μπορούν να πρεσβεύουν στο Χριστό 
για όλους εμάς.

Μετά από την ψαλμωδία των τροπαρίων 
(Απολυτίκια και το Κοντάκιο) αρχίζει ο 
Ύμνος του Τρισάγιου, «Άγιος ο θεός, Άγιος 
Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς»1, 
είναι μία σύνθεση του αγγελικού Σεραφει-
μικού ύμνου και ύμνου της Εκκλησίας, 
είναι μία εικόνα ενότητας, συμφωνίας 
αγγέλων και ανθρώπων, για τη δοξολογία 
του Θεού. Ονομάστηκε “τρισάγιος” επειδή 
περιέχει τρεις φορές τη λέξη «Άγιος» που 
είναι των Αγγέλων και οι τρεις λέξεις: Ο 
Θεός, ισχυρός, ζών και αθάνατος είναι του 
Προφήτου Δαυίδ και η Εκκλησία πρόσθεσε 
και την φράση “Ελέησον ημάς”.

Με την εναλλάξ τριπλή επανάληψη του 
«Άγιος ο Θεός…» και το «Δόξα… και νυν… 
Άγιος Αθάνατος…», ο ιερέας εκφωνεί τη 
λέξη: «Δύναμις», με αυτό καλεί τους ψάλτες 
και το λαό να δυναμώσουν την ένταση της 
φωνής τους, για να ακουστεί διάπλατα ο 
ύμνος, ώστε να μη μείνει κανείς που δε θα 
τον προσέξει, διότι έφθασε η ώρα για να 
ακουσθούν τα θεία λόγια του Αποστόλου 
και του Ευαγγελίου.

Ο Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας, ο 
φωτισμένος ερμηνευτής στο βιβλίο του 
«Ερμηνεία εις την Θείαν Λειτουργίαν», 
σημειώνει για τον “Τρισάγιον Ύμνον”:

«Το μεν γαρ “Άγιος” τρις βοώμενον, των 
αγγέλων το δε “Θεός και ισχυρός και 
αθάνατος”, του μακαρίου ∆αβίδ, εν 
οίς ψήφι� “Εδίψησεν η ψυχή μου προς 
τον Θεόν τον ισχυρόν τον ζώντα”. Το 
δέξασθαι δε και συνθείναι ταύτα εκείνοις, 
και προσθείναι την ικεσίαν, λέγω δη το 
“Ελέησον ημάς”, της Εκκλησίας των 
Τριάδα τον ένα Θεόν και ειδότων και 
κηρυττόντων, ίνα δειχθή, τούτο μεν η 
προς την καινήν διαθήκην της παλαιάς 
συμφωνία, τούτο δε το και αγγέλους και 
ανθρώπους μίαν Εκκλησίαν γενέσθαι, 
και χορόν ένα, δια την του Χριστού 
επιφάνειαν, του υπερουρανίου και επι-
γείου. ∆ια τούτο μετά το αναδειχθήναι 
και εισενεχθήναι το Ευαγγέλιον, τον 
ύμνον άδομεν τούτον, μονονού βοώντες 
ως ο επιδημήσας ούτος μετά των αγγέλων 
ημάς έστησεν, εις εκείνον έταξε τον 
χορόν».

Ερμηνεία
(Το κομμάτι του ύμνου μας που περιέ-

χει την τριπλή αναφώνηση «άγιος, άγιος, 
άγιος», είναι μέρος από την προσευχή των 
Αγγέλων. Το δε κομμάτι που περιέχει τη 
φράση «Θεός και ισχυρός και αθάνατος» 
προέρχεται από τον ψαλμό του Δαυίδ, που 
λέει: δίψησε η ψυχή μου το Θεό, τον ισχυρό 

1  Ο Ύμνος αυτός τον καθιέρωσε να ψέλνεται σ’ όλες τις 
ορθόδοξες Εκκλησίες, η αυτοκράτειρα Πουλχερία.

και ζωντανό. Η αποδοχή δε αυτών των 
δύο στοιχείων και η σύνθεσή τους και η 
συμπλήρωσή τους με την ικεσία «ελέησον 
ημάς» αποτελεί πράξη της Εκκλησίας. 
Της σύναξης όλων εκείνων που έχουν 
γνωρίσει τον Τριαδικό Θεό, που είναι, 
ταυτόχρονα, Τριάδα και Μονάδα και Τον 
κηρύττουν. Και κάνουν αυτή τη σύνθεση, 
για να φανεί η συμφωνία της Παλαιάς και 
της Καινής Διαθήκης. Και, ακόμα για να 
δηλωθεί ότι και οι Άγγελοι και οι άνθρωποι 
έχουν ενωθεί στη μια Εκκλησία. Ότι, εξ 
συναρμοστεί σε ένα δοξολογικό χορό. 
Συναντιώνται σε κοινή αναφορά προς τον 
Κύριο. Δέχονται το ίδιο φως και την ίδια 
δόξα. Ψέλνουν τον ίδιο ύμνο. Μεταδίδουν 
το ίδιο μήνυμα στην ανθρωπότητα. Κάνουν 
αισθητή στη γη μας την ουράνια Βασιλεία.

Γι’ αυτό το λόγο, μετά την ανάδειξη και 
προβολή του ιερού Ευαγγελίου και τη 
μεταφορά Του στο ιερό Βήμα, ψάλλουμε 
τούτο τον ύμνο. Είναι ως να διακηρύττουμε  
ότι ο Χριστός που επιδήμησε στη γη μας, 
μας τοποθέτησε μαζί με τους Αγγέλους 
και μας έταξε να μετέχουμε στο δικό τους 
δοξολογικό χορό).

Όταν τελειώσει η δοξολογική προσευχή 
(Τρισάγιος ύμνος) που τη συμπροσφέρουμε 
με τις ασώματες Δυνάμεις, στεκόμαστε 
σε στάση προσοχής για να ακούσουμε 
τα ιερά Αναγνώσματα. Ο άγιος Νικόλαος 
Καβάσιλας για τη στιγμή αυτή γράφει: 
«Μετά δε τον ύμνον, ο Ιερεύς κελεύει 
μη ραθύμως στάναι και αμελώς, αλλά 
τοις τελουμένοις και αδομένοις προσέχειν 
το νούν το γαρ “Πρόσχωμεν”, τούτο δύ-
ναται».

(Μετά τον Τρισάγιο ύμνο, ο ιερέας δίνει 
σε όλους το παράγγελμα να σταθούν όρθιοι, 
δίχως ράθυμη διάθεση και δίχως αμέλεια. 
Να δώσουν όλη την προσοχή τους και να 
προσηλώσουν το νου τους σ’ αυτά που 
τελούνται και σ’ αυτά που ψάλλονται. Το 
παράγγελμα “Πρόσχωμεν” που απευθύνει 
ο λειτουργός, έχει αυτό το νόημα).

Το Αποστολικό ανάγνωσμα (ο Από-
στολος) δεν είναι ένα ανώνυμο κείμενο, 
αλλά ο ίδιος ο Απόστολος που έγραψε 
την επιστολή και είναι παρών και μας 
ομιλεί στη λειτουργική αυτή σύναξη. 
Μας προσφωνεί σε κάθε περικοπή με το 
“αδελφοί”.

Συμβολίζει ακόμα την αποστολή των 
μαθητών του Χριστού να κηρύξουν 
το χαρμόσυνο μήνυμα της σωτηρίας. 
Αποτελεί και την εκπλήρωση της 
υπόσχεσης που τους απηύθυνε ο Κύριος 
μετά την Ανάστασή του με τα γνωστά λόγια: 
«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα 
τα έθνη… διδάσκοντες αυτούς τηρείν 
πάντα όσα ανετειλάμην υμίν…» (Ματθ. 
28, 19-20).

Τελειώνοντας το Ανάγνωσμα πρέπει 
να ψάλλονται αργά τρεις φορές και με 
τους στίχους που βρίσκονται στο τέλος 
του αναγνώσματος το «Αλληλούια», που 
σημαίνει “αινείτε τον Θεόν”. Παλαιότερα 
το έψαλαν κλήρος και λαός μαζί, είναι 
ένα επιφώνημα χαράς και δεν αφορά το 
Αποστολικό ανάγνωσμα, αλλά το Ευαγγε-
λικό, είναι ένα καλωσόρισμα του Κυρίου 
που έρχεται δια του Ευαγγελίου ανάμεσά 
μας και του προσφέρουμε θυμίαμα προς 
τιμήν του Ευαγγελίου και των λόγων του 
που θα ακολουθήσουν.

Όπως η ευωδία του θυμιάματος σιγά-
σιγά απλώνεται μέσα στο Ναό, έτσι και 
τα λόγια του Ευαγγελίου να μπαίνουν 
στις ψυχές των παρακολουθούντων 
χριστιανών που με πολλή ευλάβεια ακούνε 
το Ευαγγελικό ανάγνωσμα.

συνεχίζεται

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ, ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
8ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει να είναι 

η παρουσία μας μέσα στο ναό)

Τό ζήσαμε κι’ αὐτό! Ἐπίσημα ὁ πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης 
ἐπανέφερε στή γραμμή τοῦ κόμματός του τόν εὐρωβουλευτή του πού στό 
εὐρωκοινοβούλιο ψήφισε κατά τῶν ἀμβλώσεων! Καί ὁ εὐρωβουλευτής 
του μέ τίς 25.000 τό μήνα ἀποζημίωση ἐπανῆλθε στήν… τάξη (ὑπέρ τῶν 
ἀμβλώσεων)! Ὡραία εὐρωπαϊκή “ἐκπροσώπευση”. Σκοτώνουμε τά ἑλληνό-
πουλα, πρίν δοῦν τό φῶς τῆς ἡμέρας καί ὅσα γλυτώσουν ἀπό τό μαχαίρι 
τοῦ Ἡρώδη (εὐρωβουλή, ἑλλην. Βουλή) τούς ἐμβολιάζουμε γιά νά ζήσουν, 
ἐπειδή τούς… “ἀγαπάμε”! Ὥ, τῆς παράνοιας (παραλογισμοῦ).

Αὐτά γίνονται σήμερα, ὕστερα ἀπό 200 χρόνια ἀπό τήν ἔναρξη τῆς 
ἐπανάστασης (ἀποτίναξη τοῦ ξένου ἀλλόθρησκου ζυγοῦ). Τί γίνονταν 
στά χρόνια τῆς δουλείας; Πώς οἱ Τοῦρκοι ὀλιγόστευαν τούς ἕλληνες; Ὁ 
φόνος τῆς ἔκτρωσης-ἄμβλωσης δέν εἶχε ἀκόμα ἀνακαλυφθεῖ οὔτε καί σ’ 
αὐτούς τούς ἄπιστους!

Ὅπως μᾶς πληροφορεῖ ὁ Κων/νος Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων, στόν 
προτρεπτικό του λόγο (τόμος α΄, ἐπιμέλεια Θ. Σπεράντσια, σελ. 244 παρ. 
9), οἱ τοῦρκοι μεταξύ τῶν ἄλλων διωγμῶν σέ βάρος τοῦ ὑπόδουλου γέ-
νους, χρησιμοποιούσαν καί τίς ἀσθένειες (πανώλη – θανατικό), γιά τήν 
ἐξόντωση τῶν Ἑλλήνων. Νά, πώς περιγράφει τό φαινόμενο ὁ Οἰκονόμος:

«… Ἄς ἀφήσουμε αὐτές τίς τραγικές σκηνές, αὐτό δέ τό κακό τῆς πανώλης 
– θανατικοῦ πού νά τό τοποθετήσουμε; Ποιός, πότε πόλεμος εἶχε τόσους 

θανάτους σέ κανένα μέρος τῆς Οἰκουμέ-
νης, ὅπως ἡ πανώλη στήν Ἑλλάδα; Πού 
εἶναι πιά τό πολυάριθμο τῆς χαριτωμένης 

αὐτῆς γῆς; Δέν ἀναφέρομαι στούς ἄλλους χρόνους. Μόνο σ’ αὐτό τό 1812 
πέθαναν ἀπό τήν πανώλη στήν Κωνσταντινούπολη 250 χιλιάδες ψυχές, 
ἀπό τίς ὁποῖες οἱ 30 χιλιάδες ἦταν χριστιανοί. Τό δέ 1813 πεθάνανε στήν 
Σμύρνη 40 χιλιάδες, ἀπό τούς ὁποίους οἱ 8 ἦταν χριστιανοί. Καί (νά μή 
μιλήσω γιά τούς ἄλλους τόπους), μπροστά ἀπό 4 χρόνια στή Βόσνα πέθανε 
ὁ μισός πληθυσμός της. Πώς ἀφανίστηκαν τελείως ἀπό τό καλό πρόσωπο 
τῆς Ἑλλάδας τόσες κωμοπόλεις καί τόσα χωριά καί μικρές πόλεις; Δέν 
εἶναι ὅλα αὐτά ἀποτελέσματα τῆς μάστιγας τοῦ θανάτου τῆς πανώλης; Καί 
ὅμως τήν ἀσθένεια-θανατικό τό φέρνει καί τό συντηρεῖ καί τό χρειάζεται 
ἡ Τουρκική διοίκηση. Φεύγουν οἱ ταλαίπωροι Ἕλληνες στά βουνά στόν 
καιρό τῆς ἀσθένειας (πανώλης), ὑποφέρουν οἱ ὕπαιθροι στίς ἐρημιές ὅλα 
τά κακά τῆς ἀτμόσφαιρας καί πολλές φορές κι’ αὐτές ἀκόμα τίς νυχτερι-
νές ἀρπαγές τῶν ληστῶν. Ἄλλοι κρύβονται στά σπίτια τους ἀκοινώνητοι, 
ἀπλησίαστοι. Οἱ φτωχότεροι δέ τρέχουν στίς πλατεῖες νά βροῦν τό ψωμί 
τῆς ἡμέρας καί συναντοῦν τή φλογισμένη ρομφαία τῆς λοιμικῆς νόσου. Ἡ 
διοίκηση γιά ὅλα αὐτά διασκεδάζει. Ὁ τοπικός διοικητής, σάν κληρονόμος 
ὅλων πού πεθαίνουν, εὔχεται καί προσπαθεῖ νά ἐρημώσουν περισσότερα 
σπίτια, γιά νά κληρονομήσει περισσότερους. Καί οἱ φιλάνθρωποι Τοῦρκοι, 
ὅταν μεταφέρουν νά θάψουν τούς νεκρούς τους, νομίζουν ὅτι κάνουν 
καλό ἔργο, δηλαδή ὠφελοῦν, ἄν μεταδώσουν-μολύνουν τούς Ἕλληνες πού 
θά συναντήσουν στό δρόμο, ὥστε νά τούς στέλνουν θύματα στήν αἰώνια 
ἀνάπαυση αὐτούς πού πεθαίνουν. Αὐτοί δέ νά φυλαχτοῦν ἀπό τό θανατικό, 
τό θεωροῦν ἀσυγχώρητο ἁμάρτημα, διότι εἶναι ἀντίθετο στό πεπρωμένο, 
βασικό δόγμα τῆς θρησκείας τους. Ἡ θρησκεία τῶν Τούρκων δέν ἐπιτρέπει 
καμία προφύλαξη ἀπό τήν ἀσθένεια, κανένα καθαρτήριο, οὔτε αὐτά τά 
σπίτια πού ἔχουν μολυνθεῖ, ἤ νά τολμήσουν νά καθαρίσουν οἱ πιστοί τά 
ροῦχα τους. Τούς τό ἀπαγορεύει ἡ Εἱμαρμένη. Ὅπως οἱ Ἑστιάδες τῆς Ρώ-
μης, ἔτσι κί αὐτοί κρατάνε αἰώνια ἄσβεστο τό δικό τους ἅγιο καί ἱερό πύρ 
τοῦ θανατικοῦ, γιά τό ὁποῖο θυσιάζουν σάν ὁλοκαυτώματα, τούς Ἕλληνες. 
Σέ πόσους κι’ ἄλλους τόπους τῆς Εὐρώπης δέν ἔχουν μεταδώσει πολλές 
φορές οἱ Τοῦρκοι τό θανατικό! Τώρα τελευταῖα (παραλείπω τά προηγούμενα 
χρόνια) τό 1812, καί 1813 καί 1816 πού μεταδόθηκε ξαφνικά τό κακό, δέν 
κινδύνεψε νά ἐρημώσει ἡ Ὀδησσός καί ἡ Τρανσυλβανία καί ἡ Κροατία καί 
ἡ Σλαβονία καί τό νησί τῶν Κορυφῶν; Νά, τά “δῶρα” τῆς Τουρκίας πρός 
τούς γείτονές της. Καί οἱ δυστυχεῖς Ἕλληνες ἔχουν γιά πάντα στό λαιμό 
τους τό σπαθί τοῦ Τούρκου καί τήν πανώλη, ὀφείλουν νά ὑποτάσσονται 
σ’ ἔναν τέτοιο νόμιμο Μονάρχη, ἐπειδή εἶναι ἄσπονδος καί αμείλικτος 
ἐχθρός – τῆς ὑγείας καί τῆς ζωῆς τους!».

Τό ὅπλο τῆς πανώλης τῶν Τούρκων μᾶς ὁδηγεῖ στό 10 ἄρθρο τῶν 
πρωτοκόλλων τῶν σοφῶν τῆς Σιῶν, ὅπου μεταξύ ἄλλων στήν προώθηση 
τῶν σχεδίων τους οἱ Σιωνιστές κάνουν λόγο καί γιά τίς ἀσθένειες! Σέ ἀπό-
δοση στή νεοελληνική, ἡ τελευταία παράγραφος ὁμιλεῖ: «Γνωρίζετε πολύ 
καλά καί σεῖς οἱ ἴδιοι, πώς γιά νά κάμωμε δυνατές τέτοιες σκέψεις, πρέπει 
ὁλοένα νά διαταράσσωμε σ’ ὅλες τίς χῶρες τίς σχέσεις τοῦ λαοῦ καί τῆς 
Κυβέρνησης, νά κουράζουμε ὅλο τόν κόσμο μέ τό χωρισμό, τήν ἔχθρα, τό 
μῖσος, τήν πείνα, τή μετάδοση τῶν ἀσθενειῶν (δική μας ὑπογράμμιση), τήν 
ἀθλιότητα, ὥστε ἔτσι οἱ Χριστιανοί νά μή βλέπουν ἄλλη σωτηρία ἀπό τήν 
προσχώρηση στήν πλήρη καί ὁλοκληρωτική ἡγεμονία μας. Ἄν δώσουμε 
στούς λαούς τό χρόνο ν’ ἀναπνεύσουν, ἡ εὐνοϊκή στιγμή γιά τήν κυριαρχία 
μας ἴσως δέν θά φθάσει ποτέ».

Πανώλη (θανατικό) τουρκοκρατία, ἀμβλώσεις (φόνοι) σήμερα, ἀσθένειες 
(κορονοϊός) ὅπλα στά χέρια τοῦ κακοῦ γιά τήν παγκόσμια ἐπικράτηση! 
«Στῶμεν καλῶς».

Η ΠΑΝΩΛΗ (ΘΑΝΑΤΙΚΟ) ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙ ΑΜΒΛΩΣΕΙΣΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ !

Στά πλαίσια τοῦ γιορτασμοῦ
τῶν 200 χρόνων ἀπό 

τήν  Ἐπανάσταση τοῦ ’21

του Χαράλ. Γρ. κοντού
τ. καθ. τΕί, Δικηγόρου  
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6 ΑΓΩΝΑΣ AΠΡΙΛΙΟΣ 2021† ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΟΥΝΤΗ«Χριστός σε αναπαύσοι εν χώρα 
ζώντων, και…» συνέχεια από την 1η σελίδα

«Πολιά έστι φρόνησις ανθρώποις και ηλικία 
γήρως βίος ακηλίδωτος» (Σοφία Σολομώντος 4, 
9). (Αυτό που σε καθιστά αξιοσέβαστο ως άνθρω-
πο δεν είναι η ηλικία και τα άσπρα μαλλιά, αλλά 
η φροντίδα του και η καθαρή ή χωρίς ηθικούς 

λεκέδες ζωή του).
Ο αγαπητός Νικόλαος αγωνίστηκε με ανυπο-

χώρητη θέληση για να ανέλθει τα σκαλοπάτια της 
ουσιαστικής προόδου ως σπουδαστής της άγνω-
στης μέχρι τότε παιδοχειρουργικής επιστήμης. 
Υπηρέτησε την επιστήμη με συνέπεια και πάθος, 
ήταν ακούραστος ως γιατρός και ως άνθρωπος, 
πρόσφερε, όσο και όπου μπορούσε, πάνω στο 
σημαντικότερο τομέα της ανθρώπινης ανάγκης.

Λάτρης στον όρκο του Ιπποκράτη, ουδέποτε θεώ-
ρησε ότι η Ιατρική είναι επάγγελμα, δεν μπορούσε 
να διανοηθεί ότι υπάρχουν γιατροί που ασκούνε το 
λειτούργημα με “φα-
κελάκια” παράνομα 
κάτω από τη χειρουρ-
γική κλίνη, ήταν μια 
σπάνια στόφα αν-
θρώπου, επιστήμονα 
και ευπατρίδη.

Δ ι έθ ε τ ε  ευγέ -
νεια, λεπτότητα και 
χιούμορ, τα οποία 
διανθίζονταν και ενι-
σχύονταν από την 
ευρυμάθεια και την 
υπερεπαρκή επιστη-
μονική και επαγγελ-
ματική του ευσυνει-
δησία και κατάρτιση.

Ήταν ένας άνθρω-
πος φαινόμενο, γό-
νος μιας φτωχικής 
αξιόλογης οικογέ-
νειας δύο ταπεινών 
και ευσεβών ανθρώπων του χωριού της Όσσας 
Συκουρίου, του Ευαγγέλου και της Ευαγγελίας 
που απέκτησαν δύο παιδιά το Νικόλαο και τη 
Μαρία και αυτή γιατρός των μικρών παιδιών 
“παιδίατρος”, που και οι δύο είχαν τα ιατρεία τους 
μαζί για δεκαετίες.

Ξεκίνησε μόνος του τη ζωή από πολύ μικρός, 
αγωνίστηκε δίνοντας μάχες με τη σκληρή κοι-
νωνία, ένα χωριατόπαιδο με όπλο τη θέληση, 
την υπομονή, το θάρρος, το πείσμα, αλλά πάντα 
χαμογελαστός, αισιόδοξος, με το φωτεινό βλέμμα 
του, αλλά πάντοτε με σοβαρότητα και αξιοπρέπεια 
έβγαινε νικητής. Ποτέ δε λύγισε, στάθηκε πάντοτε 
όρθιος και στις πιο δύσκολες στιγμές ακόμα και στη 
μεγάλη περιπέτεια της συζύγου του Αναστασίας, 
που για χρόνια ήταν καθηλωμένη σε κρεβάτι με τη 
δύσκολη “αρρώστια” σκλήρυνση κατά πλάκας, ως 
και με άλλα ακόμα διάφορα νοσήματα που ήρθαν 
όλα μαζί ως “κεραυνός εν αιθρία”.  

“Όταν γεννιέται ο άνθρωπος – μου έλεγε τα βρά-
δια τηλεφωνικώς – ένας καημός γεννιέται. Είναι ο 
καημός που δεν έχει τέλος. Η ζωή του ανθρώπου 
είναι ένα μικρό ταξίδι που αλλοίμονο όταν τον εύρη 
η φουρτούνα. Ας μετρήσει ο καθένας ή η καθεμιά 
ποιες ήταν οι χαρές της ζωής μας και ποιες οι λύ-
σεις και οι οδύνες, βέβαια προηγούνται οι δεύτερες 
σε ποσοστό και πάνω από 90%”.

Ο γιατρός Νικόλαος δεν είχε παρακμάσει, παρότι 
συνταξιοδοτήθηκε αρκετά νωρίς, δεν έχασε τη ζω-
ντάνιά του, δεν αλλοιώθηκε το φωτεινό πρόσωπό 
του, όλα έμειναν ανέπαφα και ζωντανά, όπως 
ανέπαφα θα μείνουν στις μνήμες όλων μας που τον 
γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε, φίλοι, συγγενείς και 
γνωστοί, αλλά προπάντων μέσα από τους Αγώνες 
για τα δίκαια του δίκαιου Ιερομάρτυρα Μητροπο-
λίτου Λάρισας π. θεολόγου, που του στάθηκε δίπλα 
του σε όλη την περίοδο της δοκιμασίας του.

Αν θέλαμε να αξιολογήσουμε τον ψυχικό του 
κόσμο και τις αρετές του θα τον επονομάζαμε 
“Γίγαντα”, διότι ήταν ένας γίγαντας με “ατσάλινα” 
χέρια, με ψυχή γεμάτη ζεστά αισθήματα, καλοσύνη 
και γλυκύτητα.

Αγωνιστής για τα πιστεύω του, ανιδιοτελής, 
ακέραιος, ανυπότακτος και για το πάθος του στην 
Εκκλησία, δε δίστασε να τα βάλει με χιουμοριστικό 
τρόπο, σε όποιον διασάλευε την κανονικότητά 
της. Έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους από μια 
δική του στήλη που του παραχωρούσε η μικρή 
μας εφημερίδα “ΑΓΩΝΑΣ”. Για το λόγο αυτό έζησε 
στο πετσί του το χειρότερο πρόσωπο του δεσπότη 
Ιγνατίου και τώρα μετά θάνατο από τον “καλοκά-
γαθο” Ιερώνυμο (!).

Δεν έσκυψε ούτε μια μέρα, ούτε ακόμα, όταν 
ο δεσπότης Ιγνάτιος απαγόρευσε τους ιερείς 

να τελέσουν τα στέ-
φανα της αδελφής 
του, πρωτόγνωρο 
και πρωτάκουστο 
για δεσπότη να μην 
επιτρέπει μυστήριο, 
επειδή αδελφός κατά 
σάρκα δε συμφωνεί 
και δεν επιβραβεύει 
την αντικανονικό-
τητα και την παρα-
νομία του!

Ο ίδιος πέρασε την 
πύλη του ευλογημέ-
νου γάμου, συνδέ-
θηκε και ενώθηκε με 
την εξαίρετη κοπέλα 
Αναστασία, μοναχο-
κόρη του μαιευτή-
ρα Καπαθανασιάδη. 
Έζησαν αρμονικά τα 
πρώτα χρόνια, όταν 

άξαφνα ήρθε η δοκιμασία της Αναστασίας που 
την καθήλωσε στο κρεβάτι, ο αδελφός Νικόλαος 
δέχθηκε με υπομονή τη δοκι-
μασία, ως αληθινός χριστιανός 
δοκιμάστηκε αλλά δεν ταρά-
χθηκε, δοκιμάστηκε αλλά δεν τα 
εγκατέλειψε. Ο Κύριος που δίνει 
στο κάθε άνθρωπο ερχόμενο 
στον κόσμο ένα σταυρό και 
τον οποίο τον φορτώνεται και 
αφού αγωνιστεί μέχρι τέλους 
της ζωής, ανάλογα και τον βαθμολογεί. Έτσι κι 
στο Νικόλαο ο αγαθοδότης Κύριος έδωσε αυτό το 
σταυρό με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, αφού το δοκί-
μασε με επιτυχία, τους πήρε μαζί με τη λατρευτή 
Αναστασία με τρεις ημέρες διαφορά, την μεν Ανα-
στασία την κάλεσε την Πέμπτη της Ανάστασης του 
Λαζάρου τον δε ίδιο ανήμερα, συμβολικές ημέρες 
που έφυγαν από κοντά μας. Κουράστηκε εδώ, 
στεφανώνεται στον ουρανό.

Δεν πρέπει να παραλείψουμε και τα δημόσια 
πράγματα, που είχε πάντα φρεσκάδα στις νέες 
ιδέες της σύγχρονης αντίληψης με ολοκληρωμένη 
σκέψη. Ήταν απόλυτα δεμένος με τον τόπο της γέν-
νησής του, ενδιαφέρονταν για τους συγχωριανούς 
του και τα προβλήματά τους. Άνθρωπος ορθόδοξα 
θρησκευόμενος με προσήλωση στην Ορθόδοξη 
Εκκλησία.

Το μεγάλο του πάθος, η μεγάλη του αγάπη, ή κα-
λύτερα ο πραγματικός του έρωτας ήταν η Εκκλησία 
και το χωριό του που τον αγκάλιασε για πάντα στα 
σπλάχνα του. Ως κοινοτάρχης που διετέλεσε, άφησε 
το στίγμα του, δημιουργώντας εκατοντάδες υπό-
γειους αρδευτικούς αγωγούς, ασφαλτοστρώσεις 
δρόμων, εξωράισε το χωριό με πλατείες, πάρκα, 
παιδικές χαρές, κ.ά. Στην εκκλησία η προσφορά του 
ήταν πολύ μεγάλη, αφού αναπαλαίωσε το δάπεδό 

της, έκανε την αγιογράφηση της Πλατυτέρας των 
Ουρανών με φύλλα χρυσού και συντήρησε μικρά 
προσκυνητάρια και προσκυνήματα.

Οι άνθρωποι της Εκκλησίας (…) που “διδάσκουν” 
με ωραία λόγια τη συγχώρηση, στο μακαριστό Νι-
κόλαο – άνθρωπο της Εκκλησίας – πέσαν επάνω 
του σαν κοράκια να τον κατασπαράξουν και μέσα 
στο φέρετρο. Εκείνη την ώρα μου θύμισε τα λόγια 
του Μητροπολίτη Αιμιλιανού στη συνάθροιση 
που έγινε στο Παρίσι και είχε πει: «Πού είναι 
ο Χριστός; Πού είναι οι Απόστολοι; Πού είναι η 
Εκκλησία; Όλα έχουν σκοτεινιάσει κάτω από την 
τεράστια σκιά ημών των δήθεν Πατέρων!».

Και αφού δεν μπόρεσαν να πετύχουν την επι-
θυμία τους, τότε άρχισαν να εφευρίσκουν διάφορα 
αστεία επιχειρήματα και προσκόμματα να μην γίνει 
η κηδεία του. Έκλεισαν το ναό, σφράγισαν τα με-
γάφωνα να μην ακούγεται η επικήδεια ακολουθία 
έξω από το ναό, που συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες 
παρά τα αυστηρά πολιτικά μέτρα απαγόρευσης και 
τη δεσποτική – παπαδική αυθαίρετη, αντικανονική 
και παράνομη “σιωπηλή” αλλά τρανταχτή απόφα-
ση να την πάρει βέβαια πίσω, λίγη ώρα, πριν τον 
αναποθέσουν στον τάφο, δείχνοντας “σπλάγχνα 
ελέους” να ψαλλεί η εξόδιος ακολουθία “κατ’ 
οικονομία,” γιατί ήταν Ορθόδοξος! Και όχι άθεος, 
άπιστος, αδιάφορος, μασόνος, αιρετικός…

Αδελφέ αγωνιστή Νικόλαε, δεν είσαι μόνος, 
αυτό αντιμετώπισαν στο διάβα των αιώνων 
αρκετοί αγωνιστές της πίστης. Θα αναφερ-
θώ μόνον στα τελευταία. Ο αρχιεπίσκοπος 
Σεραφείμ, για τον οσιομάρτυρα επίσκοπο π. 
Θεολόγο αποφάσισε η εξόδιος ακολουθία του 
να ψαλλεί εφ’ όσον θα την εγκρίνει η Ιεραρχία 
που θα συνέρχονταν μετά 2 ½ μήνες. Για τον 
αγωνιστή Νικόλαο Σωτηρόπουλο έδωσε εντολή 
οΟικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος να 
γίνει η ταφή του εκτός κοιμητηρίου (πιθανόν 
σε κάποιο χαντάκι).

Και για σένα, ο δικός μας δεσπότης σου 
ετοίμασε κάτι καλύτερο, 
κάτι αγαθότερο. Τι; Να σε 
βάλουν στον τάφο αδιά-
βαστον, ξέχασε παρ’ ότι 
Νομικός και Θεολόγος 
“Αθανάσιον και θανόντα, 
ζην λέγω· οι δίκαιοι ζώσι 
και τεθνηκότες”.

Αδελφέ αγωνιστή Νικό-
λαε, τώρα πλέον ελεύθερος 

στον κήπο του Θεού, εκεί που ο ήλιος είναι 
αληθινός και φωτοδότης φάρος, εκεί που ο οσι-
ομάρτυρας π. Θεολόγος ιερουργεί και πλειάδες 
κατατρεγμένοι ιερουργούνται ως εσύ, εκεί που 
η βάρκα της ψυχής σου κωπηλατεί ειρηνικά, 
εκεί παρακάλεσε, «Κύριε, μη στήσης αυτοίς 
την αμαρτίαν ταύτην (Πράξ. 7, 60)».

Ακούσαμε αμυδρά με το αυτί, στον τοίχο του 
ναού τη Μεγάλη Τρίτη στις 2 το μεσημέρι στην 
εξόδιο ακολουθία το τροπάριο «Χριστός σε ανα-
παύσοι εν χώρα ζώντων και πύλας παραδείσου 
ανοίξοι σοι και βασιλείας δείξοι πολίτην». Τα 
ρήματα είναι γραμμένα σε οριστική και όχι σε 
ευκτική μέλλοντος. Δεν είπε μακάρι να σε ανα-
παύσει ο Χριστός, αλλά εξέφρασε τη βεβαιότητα 
ότι ο Χριστός θα σε αναπαύσει, θα σου ανοίξει 
τις πόρτες του Παραδείσου και θα σε αναδείξει 
συμπολίτη της Βασιλείας του, γιατί ήσουν άξιος γι’ 
αυτές τις δωρεές του Θεού.

Τώρα ο γιός σου Ευάγγελος έχει ένα μεσίτη και 
πρεσβευτή στον ουρανό.

Εμείς οι Αγωνιζόμενοι δεν τρομοκρατηθήκαμε, 
ούτε μας φόβισαν τα δεσποτικά τερτίπια, θα σε κρα-
τήσουμε για πάντα στη σκέψη, στη μνήμη και στην 
καρδιά μας, όπως σε γνωρίσαμε και σε αγαπήσαμε 
ως ένα θυμιατήρι. ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ.

από το 
ημερολόγιό του 

– ευαίσθητες 
εμπειρίες

Σκύβοντας στο πολύπλοκο 
προσωπικό ημερολόγιο του 
μακαριστού Νικολάου, βρίσκουμε 
πλούσιο υλικό της έμπονης 
βιωτής του και της ευαίσθητης 
ψυχικής μαρτυρίας, άλλοτε μέσα 
από το “εκπαιδευτήριο” (Κεντρι-
κό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης – 
τώρα Γεννηματά –) κάνοντας την 
ιατρική του ειδικότητα και άλλοτε 
ως ιδιωτεύων παιδοχειρουργός, 
έχοντας αρκετές φορές χύσει δάκρυα 
κρυφά ή φανερά σε άρρωστες μικρές 
υπάρξεις.

Μας περιγράφει ακέραιη την 
αλήθεια και μας αποκαλύπτει 
χειροπιαστή την παρουσία του Θεού 
τη διακονία του στον ανθρώπινο 
πόνο!

(Από μία εφημερία στο Κεντρι-
κό Νοσοκομείο  Θεσ/νίκης.)

«Είναι έντονα και συγκλονιστικά, 
όσα κρύβονται στις τελευταίες λέξεις 
του τρίχρονου αγοριού. Θα τα πω όλα 
στο Θεό!

Οι πόνοι αφόρητοι από τα κατάγματα, 
πιθανόν κάποια εσωτερική αιμορραγία, 
ξεραμένα αίματα στη δεξιά τραχηλική 
χώρα που έτρεξαν και στο στήθος του 
(βλάβη μεγάλων αγγείων της περιοχής), 
αλλά και το δεξιό μέρος του κορμιού 
του γεμάτο χώματα, λάσπες (άραγε 
σύρθηκε;).

Τα μάτια δακρυσμένα (μόνο μέσα 
από τα δάκρυα, βλέπεις το Θεό, έλεγε 
κάποιος γέρων), αλλά ανοιχτά, χωρίς 
τον τρόμο του θανάτου που έρχεται. Όχι 
τσιρίδες, όχι στριγκλιές από τους πόνους 
και τη θέα του αίματος.

Οι τελευταίοι χτύποι της καρδιάς 
του που πότισαν με ρανίδες αίμα τα 
εγκεφάλειά του κύτταρα, μας έπνιξαν 
στις τύψεις, αναδεικνύοντας το χείμαρρο 
της πίστης του νηπίου, «Εκ στόματος 
νηπίων…» (λέει ο ψαλμωδός). Μια φρά-
ση που βγήκε, πριν τον επιθανάτιο ρόγ-
χο, μια από τις τελευταίες του αναπνοές, 
χάιδεψαν τις φωνητικές του χορδές και 
μας έκαναν να ανατριχιάσουμε.

Ξέρουμε για την προσευχή του 
Κυρίου στο όρος των Ελαιών, όπου ο 
ιδρώτας ήταν σαν θρόμβοι αίματος και 
εδώ η νηπιακή ψυχή απευθύνθηκε στο 
Θεό, αιμορραγούσε πραγματικά… και 
δεν έβγαλε ένα γιατί;

Δεν έφερε στα χείλη του το όνομα 
του πατέρα, της μάνας, του νονού (αν 
είχε) σαν προστάτη του, αλλά μόνον 
του Θεού.

Άγγελέ μου ο Κύριος να σε κατατάξει 
μεταξύ των μυριάδων Αγγέλων, να 
ψάλλεις μαζί τους ακαταπαύστως το 
“Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος, 
Σαββαώθ πλήρης ο Ουρανός και η 
γη της δόξης σου…”».

Το 40νθημερο μνημό-
συνο της Αναστασίας και 
Νικολάου Γκουντή θα γί-
νει μάλλον στις 30 Μαϊου 
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ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ & ΟΙ ΛΗΣΤΕΙΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

(H εφημερίδα μας φέρνει στο φως τρίτο 
δημοσίευμα για τις εταιρίες ρεύματος, που 

αν το κράτος δεν πει μπροστά να σταματήσει 
τον κατήφορο που πήραν θα γίνουν μάστι-
γα στον λαό με ανεξέλεγκτες προεκτάσεις)
Προς
Την Εταιρία Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας
WATT AND WOLT Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ
Λάρισα, 15/3/2021
Κύριε Διευθυντά,
Έλαβα την απάντησή σας (1/3/2021) στην επιστο-

λή μου διαμαρτυρίας – παραπόνου που σας έστειλα 
9/2/2021 και σας ευχαριστώ, σας εξομολογούμαι 
όμως ότι η απάντησή σας είναι μια εκλεπτυσμένη 
τέχνη της πληροφόρησης, διότι με φώτισε με και-
νούρια ερωτηματικά στον πίνακα των ανησυχιών 
μου και με έκανε το ζοφερό πίνακα της ψυχής ακόμα 
ζοφερότερο.

Επικαλείστε τη Σύμβαση που συνομολογήσαμε 
μεταξύ μας και υπογράφτηκε στις 8/4/2020 και 
αναφέρεστε μάλιστα ότι συμφώνησα με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις για την ηλεκτροδότησή μου 
σύμφωνα με τον Ειδικό Όρο 6.3 της Σύμβασης.

Κύριε Διευθυντά κάνετε λάθος και μάλλον εσκεμ-
μένα, διότι αν συμφωνούσα δε θα ζητούσα από την 
Εταιρία σας να με στείλει γραπτά τί θα πληρώνω, 
καθαρά πράγματα, διότι όλα τα γραφόμενά σας- στη 
σύμβαση-  είναι ακαταλαβίστικα και αυτό το κάνετε 
για να έχετε πάντα το χέρι από πάνω για να πετσο-
κόβετε, όταν κάποιος διαμαρτυρηθεί.

Η επιστολή σας- συμβόλαιο- που έχω στα χέρια 
μου (μπορεί να σας ξέφυγε κατά λάθος!)είναι γραμ-
μένη  καθαρή και ξάστερη.

«Κύριε …-λέτε- στο τιμολόγιο Γ22 (Cel 22) 
όπου ανήκετε, σας τιμολογούμε με 0,06895 
ευρώ ανά κιλοβατώρα με χρέωση ισχύος 1 
ευρώ και με το πρόγραμμα συνέπειας η τιμή 
μειώνεται και γίνεται 0,065 ευρώ με χρέωση 
ισχύος 0,50 λεπτά ανεξαρτήτων καταναλώσε-
ων ρεύματος, ενώ ο πάροχός σας, σας τιμολογεί 
με 0,10158 την κιλοβατώρα με χρέωση ισχύος 1,23 
ευρώ την κιλοβατώρα.

» Από το λογαριασμό σας (με κάνετε ανάλυση) 
η κατανάλωση σας είναι 3701 KWh, η ΔΕΗ σας 
τιμολόγησε με 387 ευρώ, ενώ εμείς με 244 ευρώ. 
Όφελος, 143 ευρώ. Συνεπώς, έχετε μια έκπτω-
ση για το ίδιο ακριβώς προϊόν, το ρεύμα σας.

» Όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις παραμένουν ίδιες 
στο δικό μας τιμολόγιο, δηλαδή ρυθμιζόμενες χρε-
ώσεις, δημοτικά τέλη και Φ.Π.Α.».

Την ίδια ανάλυση με κάνετε και στο οικιακό τιμο-
λόγιο, με ένα κέρδος στο τετράμηνο των 339 ευρώ. 
«Εμείς – με βεβαιώνατε – δεν έχουμε κατηγορίες, 
μπορείτε να καταναλώσετε, όσο ρεύμα θέλετε στο 
σπίτι και θα τιμολογείστε με μια τιμή κιλοβατώρας, 
με 0,064 ευρώ και στο ημερήσιο ρεύμα σας και στο 
νυχτερινό» (Αυτό είναι ένα ωραίο κόλπο και μετά… 
στο λογαριασμό η κιλοβατώρα προσθέτοντας – προ-
σθέτοντας διπλασιάζεται !).

Η επιστολή σας συνεχίζει: «… πέραν της έκπτωσης 
στο τιμολόγιό σας και την καλύτερη εξυπηρέτηση 
που σας προσφέρουμε, θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα 
προνόμια και τις προσφορές μας, που επωφελούνται 
ήδη χιλιάδες πελάτες μας. Όπως τα παρακάτω:» και 
περιγράφει τις προσφορές!

Κύριε Διευθυντά αυτή η επιστολή σας που έχει 
το έμβλημα της Εταιρίας σας WATT + WOLT και 
την υπογραφή υπαλλήλου σας, για μένα είναι 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ διότι περιγράφει με κάθε λεπτομέ-
ρεια τι με παρέχετε εσείς και ποιες είναι η δικές 
μου υποχρεώσεις, για τα οποία στη Σύμβαση δεν 
υπάρχουν πουθενά μα πουθενά, δηλαδή το πόσο 
κοστίζει η κιλοβατώρα στην ημερήσια και νυχτερινή 
κατανάλωση, ή τις πάγιες χρεώσεις κ.α.

Η Σύμβαση αυτή περιγράφει μόνο τους γενικούς 
όρους λειτουργίας, νομοθεσίες, ορισμοί, υποχρεώ-
σεις, καταγγελίες, δικαιώματα του πολίτη και άλλες 
διατάξεις και τίποτα παραπάνω. Είναι δηλαδή με 

απλά λόγια και κατανοητά, ένας «Κανονισμός λει-
τουργίας της Εταιρίας».

Για τον Ειδικό Όρο 6.3 της Σύμβασης που αναφέ-
ρεστε με τάραξε ζοφερά, διότι είναι ακαταλαβίστικος 
– σωστότερα – αλαμπουρνέζικα γραμμένος, γι’ αυτό 
τον αντιγράφω, γιατί πιστεύω “καλοπροαίρετα,” ότι 
από λάθος σας ξέφυγε και τον αναφέρεται και εγώ 
“καλοπροαίρετα” τον αναφέρω μήπως και κάποιος 
τον διαβάσει, τον καταλάβει και τον μεταφέρει και 
σε μένα, μήπως μπορέσω να τον καταλάβω και εγώ.

«Οι Χρεώσεις Προμήθειας – μας λέτε – ενδέχεται 
να αναπροσαρμοστούν βάσει της Ρήτρας Κόστους 
Προμήθειας (ΟΤΣ, ΛΠ, ΜΜΚΘΣΣ, απώλειες). Οι 
Χρεώσεις Προμήθειας θα υπολογίζονται ειδικότερα 
ως εξής: Αν το άθροισμα (Ι) της μέσης ΟΤΣ, (ΙΙ) των 
μέσων μοναδιαίων χρεώσεων για τους ΛΠ, και (ΙΙΙ) 
της μέσης χρέωσης ΜΜΚΘΣΣ κατά την Περίοδο 
Κατανάλωσης, με τα (Ι) έως και (ΙΙΙ) προσαυξημένα 
κατά τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή απωλειών 
δικτύου (εφεξής το «Μέσο Προσαυξημένο Άθροι-
σμα») κυμαίνεται εντός των ορίων 35 και 45 €/
MWh, δεν θα πραγματοποιείται αύξηση ή μεί-
ωση των Χρεώσεων Προμήθειας. Αν το Μέσο 
Προσαυξημένο Άθροισμα κατά την Περίοδο 
Κατανάλωσης είναι κάτω του ορίου των 35 €/
MWh, οι Χρεώσεις Προμήθειας θα μειώνονται 
κατά τη διαφορά των 35 €/MWh με το Μέσο Προ-
σαυξημένο Άθροισμα. Αν το Μέσο προσαυξημένο 
Άθροισμα κατά την Περίοδο Κατανάλωσης είναι 
άνω του ορίου των 45 €/MWh, οι Χρεώσεις 
Προμήθειας θα αυξάνονται κατά τη διαφορά 
του Μέσου Προσαυξημένου Αθροίσματος με 
το όριο των 45 €/MWh. Αυτές οι αυξομειώσεις 
των Χρεώσεων Προμήθειας θα εμφανίζονται ως 
διακριτές χρεώσεις ή πιστώσεις στους λογαριασμούς 
κατανάλωσης που θα αποστέλλει ο Προμηθευτής 
στον Πελάτη.»

Δέστε πλούτος διατύπωσης: ‘’Αν το άθροισμα 
(Ι) της μέσης ΟΤΣ, (ΙΙ) των μέσων μοναδιαίων 
χρεώσεων για τους ΛΠ και (ΙΙΙ) της μέσης χρέ-
ωσης ΜΜΚΘΣΣ κατά την Περίοδο Κατανάλω-
σης, με τα (Ι) έως και (ΙΙΙ) προσαυξημένα κατά 
τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή απωλειών 
δικτύου…’’.

Για την ερμηνεία των ολίγων αυτών λέξεων επι-
στράτευσα φίλους και γνωστούς, μορφωμένους και 
αμόρφωτους μα κανείς δεν μπόρεσε να καταλάβει 
τι θέλει να πει ο συντάκτης. Κάποιοι θεώρησαν πιο 
εύκολο να λύσουν το γρίφο του Αϊνστάιν παρά τον 
Ειδικό Όρο 6.3 της Σύμβασης και κάποιοι άλλοι με 
παρέπεμψαν στο Μαντείο των Δελφών που αυτήν 
την εποχή συμπίπτει ο μήνας του Βυσίου (Φεβρου-
άριος – Μάρτιος) που για εννέα ημέρες αυτή τη 
χρονική περίοδο η Πυθία μιλάει με το στόμα του 
Θεού Απόλλωνα ίσως και  μπορέσει να ερμηνεύσει 
(μαντέψει) τι θέλει να πει ο συντάκτης του Ειδικού 
Όρου 6.3 της Σύμβασης.

Έχουμε πολλά ακόμα, αλλά “επιλήψει με διηγού-
μενον ο χρόνος” να καταλογραφήσω τα της Σύμβα-
σης, θα αναφερθώ μόνο στη σελ. 6, “Μεθοδολογία 
Υπολογισμού…” και σελ. 7, 3ος & 4ος έλεγχος που 
παρακάλεσα δύο φίλους μαθηματικούς και καλούς 
στην Άλγεβρα να βρουν “τη Μεθοδολογία Υπολογι-
σμού Εκτιμώμενης κατανάλωσης Εκπροσωπούμε-
νων Μετρητών Χαμηλής Τάσης” και πώς ορίζεται 
(ΣΔ) & (ΣΟΚ), οι άνθρωποι δήλωσαν απορημένοι για 
τη Γραμμική άλγεβρα που χρησιμοποιήσατε, που για 
τους ιδίους είναι ακαταλαβίστικες.

Τόσο πολύ, πάρα πολύ  κατανοητή για τον απλό 
(γέρο, νέο, γραμματισμένο, αγράμματο) πολίτη είναι 
συντεταγμένη η Σύμβασή σας κύριοι!

Κύριε Διευθυντά, υπάρχουν δύο ακόμα στοιχεία 
που αποδεικνύουν χωρίς αμφιβολία ότι με εμπαίξατε 
(η πιο επιεικής λέξη) προκειμένου να γίνω πελάτης 
σας, και είναι αδιάψευστοι μάρτυρες.

Το πρώτο είναι οι τηλεφωνικοί διάλογοι που με 
την άδειά μου είναι καταγεγραμμένες στο τηλεφωνι-
κό κέντρο και μπορείτε να τις αναζητήσετε και να τις 
ακούσετε και δεύτερο την παραμονή της υπογραφής 

(7 Απριλίου 2020 ώρα 12:58 )σας έστειλα ηλεκτρο-
νικά απόδειξη πληρωμής της Εταιρίας “ΗΡΩΝ” της 
περιόδου 19/10/18-15/2/19 με την υπογράμμιση 
της χρέωσης “ΡΗΤΡΑ ΟΤΣ” που χρέωνε 105,33 
ευρώ στο λογαριασμό και την καταγγελία μου στη 
ΡΑΕ γι`αυτό το σκοπό, ζητώντας από εσάς έστω 
και την τελευταία στιγμή μια σαφή διαβεβαίωση αν 
έχετε και σεις, τέτοιου είδους κρυφές χρεώσεις όπως 
ο “ΗΡΩΝ” που η “πανάκριβη” και “καταραμένη” 
ΔΕΗ δεν έβαζε στους λογαριασμούς όπως τη “Ρή-
τρα ΟΤΣ”, “Ex-antro”, “ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ”, 
“Άρθρο 8.8”… κ.ά.

Η απάντηση της υπαλλήλου σας ήταν κατη-
γορηματική και μάλιστα γραφτή: “Θα πληρώνεις 
αυτά που σας γράφω (επιστολή Συμβόλαιο 31/3/20, 
12:56) και τηλεφωνικά σας τόνισα και τίποτα πα-
ραπάνω”.

Με αυτές τις ξεκάθαρες προϋποθέσεις, με την 
επιστολή (Συμβόλαιο) της Εταιρίας σας την επομέ-
νη (8/4/2020) υπέγραψα ηλεκτρονικά την αίτηση/
Σύμβαση με την Εταιρία σας!

Και κάτι ακόμα κε Διευθυντά, έρχομαι να σας το 
θυμίσω. Η κυβέρνηση που για χρόνια μήτε άκουγε, 
μήτε έβλεπε μπροστά στα μεγάλα οικονομικά συμ-
φέροντα τις Ηλεκτροενέργειας, αναγκάστηκε όμως 
μετά τις έντονες διαμαρτυρίες μας να επανεξετάσει 
το αμαρτωλό σύστημα “Ελεύθερη αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας”, δημοσιεύοντας στην Εφημερίδα της Κυ-
βέρνησης την απόφαση 409/14-4-2020 τεύχος Β΄ 
αρ. φ. 1364 με θέμα «Κατευθυντήριες οδηγίες για τη 
διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των χρεώσε-
ων στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων Χ.Τ.». 
Με τη νομοθετική αυτή παρέμβαση προσπάθησε να 
βάλει κάποιο φραγμό στη ληστεία που γίνονταν σε 
βάρος των καταναλωτών!

Σας μεταφέρω ενδεικτικά κάποια αποσπάσματα 
του νομοθετήματος που, ενώ τα γνωρίζετε καλύτερα 
από τον καθένα και θάπρεπε να τα εφαρμόζετε, 
εσείς όχι μόνον δεν τα εφαρμόζετε -ενώ έχετε ρητή 
υποχρέωση από το Νόμο-, αλλά φαίνεται ότι τα  
κλειδώσατε στα ερμάρια των γραφείων σας.

Και τι λέει η Γενική Αρχή της Διαφάνειας;
«Επειδή το ενωσιακό δίκαιο επιτάσσει: “Tα συμ-

φέροντα των καταναλωτών θα πρέπει να βρίσκονται 
στην καρδιά της παρούσης οδηγίας και η ποιότητα 
εξυπηρέτησης θα πρέπει να αποτελεί κεντρική 
ευθύνη των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας. 
Τα υφιστάμενα δικαιώματα των καταναλωτών 
θα πρέπει να ενισχυθούν και να διασφαλιστούν 
και να περιλαμβάνουν μεγαλύτερη διαφάνεια και 
εκπροσώπηση. Η προστασία των καταναλωτών θα 
πρέπει να διασφαλίζει ότι όλοι οι καταναλωτές στο 
ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο απολαμβάνουν τα 
οφέλη μιας ανταγωνιστικής αγοράς. Τα δικαιώματα 
των καταναλωτών θα πρέπει να επιβάλλονται από 
τα κράτη-μέλη…”».

» Συναφώς, το ενωσιακό επιβάλλει τη διασφάλιση 
“υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, 
ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τους 
συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις…” (αναφέρει 
άρθρα και οδηγίες).

» […] Οι όροι πρέπει να είναι δίκαιοι και γνωστοί 
εκ των προτέρων. Οπωσδήποτε, οι πληροφορίες 
αυτές πρέπει να παρέχονται πριν από τη σύναψη 
η επιβεβαίωση της σύμβασης […].

γ) [Οι καταναλωτές] λαμβάνουν διαφανείς πληρο-
φορίες σχετικά με τις ισχύουσες τιμές και τιμολόγια…

δ) […] Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις πρέπει να 
είναι δίκαιοι και διαφανείς. Πρέπει να διατυπώνο-
νται σε σαφή και κατανοητή γλώσσα…

Οι πελάτες πρέπει να προστατεύονται από τις 
αθέμιτες και παραπλανητικές μεθόδους πώλησης».

Επειδή, κατόπιν όλων των ως άνω (αρκετές σελί-
δες), σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
30 παρ. 4 του ν. 4001/2011, η ΡΑΕ κρίνει σκόπιμη 
την έκδοση Κατευθυντηρίων οδηγιών… αποφασίζει:

Την εφαρμογή των παρακάτω Κατευθυντήριων 
Οδηγιών για τη διαφάνεια και την επαληθευσιμό-
τητα των χρεώσεων στο ανταγωνιστικό σκέλος των 

τιμολογίων ΧΤ προς όφελος των Καταναλωτών.
1. Την παροχή τουλάχιστον ενός σταθερού τιμο-

λογίου ανά κατηγορία πελατών, προκειμένου για 
την προστασία των δικαιωμάτων των κατα-
ναλωτών, οι οποίοι ανήκουν στην κατηγορία 
των Μικρών Πελατών και δεν επιθυμούν την 
ανάληψη κινδύνου.

Η ύπαρξη ενός σταθερού τιμολογίου εξασφαλίζει 
την προστασία των καταναλωτών που δεν επιθυ-
μούν ή δεν έχουν την απαραίτητη εξοικείωση ώστε 
να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν το ρίσκο της 
έκθεσής τους στον κίνδυνο τιμών της αγοράς που 
τους μετακυλίεται από τον Προμηθευτή τους.

Το σταθερό κατά τα ανωτέρω τιμολόγιο διαμορ-
φώνεται ελεύθερα από τον Προμηθευτή, με βάση 
τις αρχές της κοστοστρέφειας, της διαφάνειας, 
της απλότητας, της ίσης μεταχείρισης και 
της προστασίας των δικαιωμάτων όλων των 
καταναλωτών.

Για τους λόγους αυτούς συστήνεται να διαθέτει 
κάθε Προμηθευτής για κάθε κατηγορία Μικρών 
Πελατών του στη Χαμηλή Τάση (οικιακοί και μικρές 
επιχειρήσεις βάσει των ορισμών της Οδηγίας), ένα 
σταθερό τιμολόγιο, απαλλαγμένο από ρήτρες ανα-
προσαρμογής των χρεώσεων (π.χ. Ρήτρα Οριακής 
Τιμής Συστήματος, Ρήτρα CO2)».

     Μετά την προσεκτική και σφαιρική διαγνω-
στική μου κατάθεση, σας ερωτώ: Από όλη αυτή τη 
νομοθεσία, τηρήσατε τίποτα; Ασφαλώς… τίποτα !!! 

Η αυθαιρεσία…στις δόξης της, έχει εισβάλει για 
τα καλά και έχει αλλοιώσει τις δομές της ελληνικής 
κοινωνίας.

Μπορεί η διαπίστωση αυτή να σας ενοχλεί, αλλά 
τα γεγονότα δεν σας παραχωρούν το δικαίωμα να 
τα διαψεύσετε.

Κύριε Διευθυντά της Εταιρίας Προμήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας “WATT & WOLT Α.Ε.”, 
στο τέλος της προηγούμενης επιστολής (9/2/2021) 
διαμαρτυρίας – παραπόνου σας παρακαλούσα τα 
χρήματα που εισπράξατε από πιθανόν κάποιο λάθος 
των υπολογιστών που δεν ήταν και πολλά: 665,14 
ευρώ, ενώ σήμερα ανέβηκαν στα 798,06 ευρώ, να 
μου επιστραφούν ως λάθος καταβληθέντα και αν 
επιθυμείτε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας να 
μας το γνωρίσετε, αλλά με ότι είχαμε συμφωνήσει.

Η απάντησή σας – αν κατάλαβα καλά – όχι μόνο 
δεν έχετε την ευγενή διάθεση να με τα επιστρέψετε, 
αλλά με συμβουλεύετε να παρακολουθώ “στο πλαί-
σιο του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπο-
μπής αερίων θερμοκηπίου…” πως “αναπροσαρμό-
ζεται η Μοναδιαία Χρέωση σε ετήσια βάση και 
υπολογίζεται ως μέσος όρος των καθημερινών 
τιμών κλεισίματος των προθεσμιακών συμβο-
λαίων της αγοράς δικαιωμάτων εκπομπών CO2 
του εγγύτερου Δεκεμβρίου κάθε έτους… πολλαπλα-
σιασμένος με τις συνολικές εκπομπές CO2 από την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και διαιρεμένος με 
τη συνολική παραγωγή των θερμίδων μονάδων…”.

Αν κατάλαβα καλά, θα υπονοείτε ότι πρέπει να 
εγκαταστήσω κάποιο σταθμό μέτρησης εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, ώστε  να υπολογίζω τι θα 
πληρώνω κάθε φορά!!!

«Κοντός ψαλμός αλληλούια» λέει αρχαία ρήση 
(7ος αι. π.Χ.). Μέχρι τώρα σας παρακαλούσα ευ-
γενικά, από τούδε απαιτώ, να με επιστραφούν τα 
ως άνω χρήματα καθώς και από τη Σύμβαση της 
κατοικίας. Άλλως σας γνωρίζω για λόγους ηθικής 
τάξης και ιεράς υποχρέωσης στον εαυτό μου και 
στους δεκάδες αυτή τη στιγμή συμπολίτες (αν γίνει 
γνωστό είναι χιλιάδες σε ολόκληρη την Ελλάδα) 
που δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν 
στη δικαιοσύνη – λόγω της μεγάλης δαπάνης, ενώ 
εσείς διαθέτετε οργανωμένες νομικές υπηρεσίες 
και αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά γι’ αυτό και μας 
πατάτε στο λαιμό μέχρι ασφυξίας. – Θα ζητήσω- 
γιατί με εξαπατήσατε- και θα διεκδικήσω τα 
παράνομα χρήματα που εισπράξατε καθώς 
και την ηθική βλάβη και ταλαιπωρία που 
έχω υποστεί!

 

  
   

(απάντηση στην 
εταιρία... σε προηγούμενο 

δημοσίευμα μας)
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συνεχίζεται στη σελ. 11

Χριστός. Κανένας από τους ιερούς Ευαγγελιστές 
δεν κάνει σαφή λόγο περί τούτου.

Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος αναφέρει μέχρι 
την ανατολή του Ηλίου της πρώτης ημέρας της 
εβδομάδας, δηλαδή την Κυριακή, Οψέ (= αργά) 
Σαββάτων τη επιφωσκούση (= τα ξημερώματα) 
εις μια των Σαββάτων (= πρώτη ημέρα της 
εβδομάδος, δηλαδή Κυριακή), (Ματθ. 28, 1).

Ο Ευαγγελιστής Μάρκος λέγει: Όταν πέρασε η 
ημέρα του Σαββάτου, μετά τη δύση του Ηλίου, που 
άρχιζε η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, δηλαδή 
η Κυριακή, “και διαγενομένου του Σαββάτου (= 
αφού πέρασε το Σάββατο)… λίαν πρωί της μιας 
Σαββάτων (= πολύ πρωί της πρώτης ημέρας 
της εβδομάδος) έρχονται επί το μνημείον 
ανατείλαντος του Ηλίου”, (Μάρκ. 16, 1-2).

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς αναφέρεται στα βαθειά 
χαράματα της πρώτης ημέρας της Εβδομάδος, 
δηλαδή την Κυριακή, “τη δε μια των Σαββάτων 
όρθρου βαθέως (= τα βαθιά χαράματα) ήλθον επί 
το μνήμα…” (Λουκ. 24, 1).

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει, όταν πέρασε η 
ημέρα του Σαββάτου, κατά την πρώτη ημέρα της 
εβδομάδος, δηλαδή την Κυριακή, που ήταν ακόμη 
σκοτάδι, “τη δε μια των Σαββάτων (Κυριακή) … 
πρωί σκοτίας έτι ούσης…” (Ιωάν. 20, 1).

Και οι τέσσερις, λοιπόν, Ευαγγελιστές, ως ημέρα 
Αναστάσεως του Ιησού Χριστού, αναφέρουν 
την αρχή της Κυριακής, “διαγενομένου του 
Σαββάτου… της μιας Σαββάτων”, χωρίς και 
να ορίζουν και την ακριβή ώρα. Ο καθένας 
αναφέρεται σε διαφορετικά χρονικά όρια, της 
πρώτης ημέρας της εβδομάδος που αρχίζει μετά 
το Σάββατο, ήτοι την ημέρα της Κυριακής. Δεν 
τους ενδιαφέρει η ακριβής ώρα, αλλά η ημέρα για 
να αποδείξουν το τριήμερον, όπως είχε διαβεβαι-
ώσει ο Κύριος Ιησούς Χριστός τους μαθητές Του, 
ότι θα αναστηθεί, “… από τότε ήρξατο ο Ιησούς 
δεικνύειν τοις μαθηταίς αυτού, ότι δει αυτόν 
απελθείν εις Ιεροσόλυμα και πολλά παθείν από 
των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων 
και αποκτανθήναι και τη τρίτη ημέρα εγερθήναι”, 
(Ματθ. 16, 21).

Λοιπόν ερωτάται: Πότε ακριβώς Αναστήθηκε ο 
Κύριος Ιησούς Χριστός;

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρείας Διονύσιος, 
(καν. Α΄), που ρωτήθηκε για το θέμα αυτό, 
απάντησε, ότι τούτο είναι πολύ δύσκολον και 
αβέβαιον. “Ακριβή δε όρον τιθέναι επιζητείς και 
ώραν πάνυ (= πάρα πολύ) μεμετρημένην, όπερ 
δύσκολον και σφαλερόν εστίν (= εσφαλμένον 
- λαθεμένον” (“ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ 
ΚΑΝΟΝΩΝ” Γ. Ράλλη – Μ. Ποτλή, τόμος Δ΄ σελ. 
1-4, (Επιστολή προς Επίσκοπον Βασιλείδην).

Οι δύο Ευαγγελιστές Ματθαίος και Λουκάς 
συμφωνούν ότι η Ανάσταση του Κυρίου Ιησού 
Χριστού έγινε τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ότε 
και είχε παρέλθει η έκτη ώρα της νύχτας. Τούτο 
συνάγεται από τα λεγόμενά τους, ότι οι γυναίκες 
πήγαν στο μνήμα Οψέ (= αργά) Σαββάτων και 
Όρθρου βαθέως (= τα βαθιά χαράματα), ότε 
δηλαδή είχε περάσει η έκτη ώρα της νύχτας, 
οπότε άρχιζε η καινούργια ημέρα, κατά τους 
εκκλησιαστικούς όρους. Έτσι οι άγιοι Πατέρες 
της ΣΤ΄ Οικ. Συνόδου αποφάσισαν, οι Χριστιανοί 
να νηστεύουν μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 
“χρη τους πιστούς περί μέσας της μετά το Μέγα 
Σάββατον νυικτός ώρας απονηστίζεσθαι, των θεί-
ων Ευαγγελιστών Ματθαίου και Λουκά, του 
μεν δια του οψέ Σαββάτων προσρήματος (= 
προσφωνήσαντος), του δε δια του όρθρου βαθέως 
την βραδύτητα (= αργοπορίαν) της νυκτός ημίν 
υπογράφοντος (= επικυρώνοντας) (Καν. 89ος)”.

Όταν ορίζει ο ιερός Κανόνας, “περί μέσας 
της μετά το Μέγα Σάββατον νυκτός ώρας 
απονηστίζεσθαι”, εννοείται ότι οι Χριστιανοί θα 
συμμετάσχουν στη Θεία Λειτουργία έως το τέλος 

και μετά θα αρχίσουν το Πασχαλινό φαγητό, 
δηλαδή τα χαράματα της Κυριακής. Επ’ αυτού 
οι Αποστολικές διαταγές είναι λίαν σαφείς, “… 
δια τούτο ούν (= λοιπόν) και ημείς, Αναστάντος 
του Κυρίου προσενέγκατε την θυσίαν υμών… 
και λοιπόν απονηστεύετε, ευφραινόμενοι και 
εορτάζοντες…” (ΒΕΠΕΣ τόμ. 2ος/σελ. 90-91).

2) Το Τριήμερον της Αναστάσεως. Ο Κύριος Ιη-
σούς Χριστός είχε δηλώσει στους μαθητές Του ότι 
θα καταδικαστεί σε θάνατο, αλλά την τρίτη ημέρα 
θα Αναστηθεί, “… από τότε ήρξατο ο Ιησούς 
δεικνύειν τοις μαθηταίς αυτού, ότι δε αυτόν 
απελθείν εις Ιεροσόλυμα και πολλά παθείν από 
των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων 
και αποκτανθήναι (= θα θανατωθεί), και την τρίτη 
ημέρα εγερθήναι” (Μαρθ. 16, 21).

Και το ερώτημα: Πράγματι ο Κύριος Ιησούς 
Χριστός, την τρίτην ημέραν, από το θάνατό Του, 
Αναστήθηκε;

Οι δύο μαθητές (Κλεόπας και έτερος Σίμων εκ 
των εβδομήκοντα), του Κυρίου Ιησού Χριστού, 
που μετά τη θανατική Του καταδίκη και τον 
ενταφιασμό Του, πήγαιναν “προς Εμμαούς”, 
δηλώνουν ότι ήδη έχουν περάσει τρεις ημέρας 
από τον θάνατο του Ιησού Χριστού, “… αλλά 
γε και συν πάσι τούτοις τρίτην ταύτην ημέραν 
άγει σήμερον, αφ’ ου ταύτα εγένετο” (Λουκ. 24, 
21). Αλλά και οι γυναίκες, που “διαγενομένου 
του Σαββάτου ή Οψέ Σαββάτων, ή τη μια των 
Σαββάτων” πήγαιναν στον τάφο του Ιησού 
Χριστού για να επιτελέσουν τα Εβραϊκά νεκρικά 
ήθη και έθιμα, ήτοι τα τριήμερα, αποδεικνύουν 
περίτρανα, πως πράγματι είχε ήδη αρχίσει το 
τριήμερον.

Εν τούτοις το ερώτημα, ως προς το τριήμερον 
της Αναστάσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού 
παραμένει, γιατί πώς αποδεικνύεται αυτό το 
τριήμερον;

Το εικοσιτετράωρον οι Εβραίοι το μετρούσαν 
από το ένα βράδυ έως το άλλο βράδυ. “Από 
εσπέρας έως εσπέρας Σαββατιείτε” (Λευιτικόν, 
23, 21).

Ο Κύριος Ιησούς Χριστός παρέδωσε το πνεύμα 
το απομεσήμερο της ενάτης ώρας (= τρεις μ.μ.) 
της Παρασκευής, “ην δε ωσεί ώρα ενάτη (= 
δώδεκα μ.μ.) και σκότος εγένετο εφ’ όλην την 
γην έως ώρας ενάτης (= τρεις μ.μ.) του Ηλίου 
εκλείποντος… και κλίνας την κεφαλήν παρέδωκε 
το πνεύμα” (Λουκ. 23, 44 & Ιωάν. 19, 30).

Η ημέρα της Παρασκευής έχει αρχίσει από τα 
μεσάνυχτα της Πέμπτης, οπότε τα μεσάνυχτα της 
Παρασκευής έχουμε τη μία – πρώτη ημέρα. Από 
τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έως τα μεσάνυχτα 
του Σαββάτου έχουμε την δεύτερη ημέρα.

Και από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, έως τα 
μεσάνυχτα της Κυριακής έχουμε την τρίτη ημέρα, 
την Κυριακή, η οποία σημειωτέον έχει ήδη αρχίσει 
από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου.

Επομένως, την τρίτη ημέρα, την Κυριακή, 
Αναστήθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός και κατά 
το διάστημα αυτής της ημέρας πράγματι τελείται 
η Ανάσταση.

Όμως, επειδή οι ευαγγελιστές ουδαμού 
αναφέρονται σε συγκεκριμένη ώρα, αλλά στις 
αρχές της τρίτης ημέρας, της Κυριακής, η 
Μητέρα Ορθόδοξος Εκκλησία όρισε, η Ανάσταση 
να γίνεται, όταν ακριβώς αρχίζει η ημέρα της 
Κυριακής, δηλαδή μετά το μεσονύχτιον του 
Σαββάτου, οπότε οποιαδήποτε ώρα και αν 
Αναστήθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, η ακριβής 
αυτή ώρα εμπεριέχεται μέσα στην τρίτη ημέρα, 
την ημέρα της Κυριακής.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, η απάντηση στα ερωτήματα: 
Περί της ακριβούς ώρας της Αναστάσεως, και του 
τριημέρου της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού 
είναι δύσκολο να αποδειχθεί, άλλωστε δεν έχει 
καμία απολύτως σημασία για τη σωτηρία μας, 

η ακρίβης ώρα καί το τρίηΜΕρο
αναςταςης του ίηςου Χρίςτου συνέχεια από την 1η σελίδα

καὶ ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Ἀχιλλείου. Σήμερα ἑορτάζει 
ἡ Λάρισσα, ἡ πρωτεύουσα τῆς Θεσσαλίας ποὺ ἔχει 
πολιοῦχο τὸν ἅγιο Ἀχίλλειο,  ἑορτάζει καὶ ἡ μικρὴ 
νησίδα τῶν Πρεσπῶν ποὺ φέρει τὸ ὄνομά  του καὶ 
διασῴζει ἐρείπια  μεγάλης βασιλικῆς ἐπ᾽ ὀνόματί του.
Στοὺς ἁγίους  ὅμως δὲν ἀρκεῖ ν᾽ ἀνάβουμε μόνο ἕνα 
κερί· ζητώντας τὴν προστασία τους ἂς πλησιάζουμε 
τὶς μορφές τους καὶ ἂς γνωρίζουμε τὴ ζωὴ καὶ τοὺς 
ἀγῶνες  τους.

Ὁ ἅγιος Ἀχίλλειος ἔζησε καὶ ἔδρασε τὸν τέταρτο 
(Δ΄) αἰῶνα μετὰ Χριστόν, στὴν ἐποχὴ τοῦ μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Γεννήθηκε στὴ Μικρὰ Ἀσία· ἰδιαίτερη 
πατρίδα του εἶνε  ἡ Καππαδοκία, ὅπου γεννήθηκαν 
καὶ ἄλλοι μεγάλοι πατέρες τῆς Ἐκκλησίας (μέγας Βα-
σίλειος, Γρηγόριος θεολόγος κ.ἄ.). Οἱ γονεῖς του ἦταν 
πλούσιοι ἀλλὰ καὶ εὐσεβεῖς, καὶ σ᾽ αὐτοὺς ὀφείλει τὴν 
κοσμικὴ  μόρφωσι  καὶ τὴν κατὰ Χριστὸν κατάρτισί  
του. Εἶνε μεγάλο πρᾶγμα νὰ ἔχῃ κανεὶς γονεῖς εὐσε-
βεῖς, ποὺ ἀνατρέφουν τὰ παιδιά τους ἐν παιδείᾳ καὶ 
νουθεσίᾳ Κυρίου.

Ὅταν ἐκεῖνοι πέθαναν, αὐτὸς ἦταν νέος ἀκόμη καὶ 
ἔγινε κληρονόμος σημαντικῆς περιουσίας. Ἄλλος στὴ 
θέσι του μπορεῖ νὰ φερόταν ὡς ἄσωτος υἱός. Ὁ ἅγιος 
Ἀχίλλειος μιμήθηκε τὸν ἅγιο Ἀντώνιο, τὸν συμπατρι-
ώτη του μέγα Βασίλειο, τοὺς ἁγίους ἀποστόλους καὶ 
πρὸ πάντων τὸν ἀκτήμονα Κύριό μας Ἰησοῦν Χριστόν· 
μοίρασε ὅλη τὴν περιουσία του στοὺς φτωχούς, τὰ 
διέθεσε ὅλα πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Νὰ σταματήσω στὸ σημεῖο αὐτό; Τὸ 1947-49 βρι-
σκόμουν στὴ Λάρισσα ὡς στρατιωτικὸς ἱερεὺς  τοῦ Β΄ 
Σώματος Στρατοῦ. Ὁ διοικητὴς στρατηγὸς Καλογερό-
πουλος, βλέποντας  ἐκεῖ τὰ ἐρείπια  τοῦ παλαιοῦ ναοῦ 
τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου νὰ ῥυπαίνωνται ἀπὸ ζῷα καὶ 
«δίποδα κτήνη», κατέβαλε προσπάθεια γιὰ νὰ κτισθῇ 
νέος ναὸς καὶ κάλεσε τοὺς πλουσίους τῆς πόλεως 
νὰ βοηθήσουν. Ἐλάχιστα ὅμως ἀνταποκρίθηκαν, κ᾽ 
ἔτσι ὁ σημερινὸς λαμπρὸς ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἀχιλλείου 
Λαρίσσης, πρὸς καταισχύνην τῶν φιλαργύρων τύπου 
Σάυλοκ, κατὰ ἕνα μέρος εἶνε κτίσμα ὄχι τῶν πλουσίων 
τῆς πόλεως ἀλλὰ τῆς πολιτείας, ἡ ὁποία γιὰ τὸ σκοπὸ 
αὐτὸ ἐπέβαλε φορολογία. Τί σχέσι ἔχουν τέτοιοι τύποι 
μὲ τὸν ἐλεήμονα ἅγιο Ἀχίλλειο;… Ἀλλ᾽ ἂς ἀντιπαρέλ-
θουμε τὸ σκιερὸ  αὐτὸ σημεῖο.

Ἀφοῦ μοίρασε  ὅλη τὴν περιουσία  του ὁ ἅγιος 
Ἀχίλλειος, ἐπιθύμησε νὰ ἐπισκεφθῇ πρῶτα τοὺς 
Ἁγίους Τόπους· συνοδευόμενος ἀπὸ ἄλλους πιστοὺς 
ἔφθασε ἐκεῖ  καὶ προσκύνησε στὸν 
τόπο, ὅπου ἡ μὲν κακία τῶν Ἑβραίων 
ἐσταύρωσε τὸν Κύριο, ἡ δὲ ἀγάπη 
Ἐκείνου εἰργάσθη τὴν σωτηρία μας. 
Κατόπιν, καὶ μᾶλλον μετὰ τὸ διάταγμα 
τοῦ Μεδιολάνου (313 μ.Χ.), πῆγε προσκυνητὴς καὶ στὴ 
῾Ρώμη, στοὺς τάφους τῶν ἁγίων ἀποστόλων.

Τότε στὴν καρδιὰ  τοῦ νεαροῦ Ἀχιλλείου ἄναψε 
πόθος μεγάλος, νὰ γίνῃ καὶ αὐτὸς μιμητὴς τῶν ἀπο-
στόλων. Ἦρθε στὴν Ἑλλάδα  καὶ ἄρχισε ἱεραποστολή. 
Ἡ Θεσσαλία ἦταν ἀκόμη σχεδὸν εἰδωλολατρική· 
ἐλάχιστοι ἦταν οἱ Χριστιανοί, καὶ ὁ ἅγιος Ἀχίλλειος  
ἀνέλαβε  μεγάλη προσπάθεια γιὰ τὸν ἐκχριστιανισμό 
της, σὲ σημεῖο ὥστε νὰ θεωρῆται δεύτερος ἀπόστολος 
Παῦλος. Περιώδευσε  ὅλη τὴν ἐπαρχία καὶ χάρις στὸ 
κήρυγμά  του, πρὸ παντὸς δὲ στὸ παράδειγμά του κι 
ἀκόμη περισσότερο στὰ θαύματα ποὺ ἔκανε, λαὸς 
πολὺς πίστευε στὸ Χριστό, βαπτιζόταν καὶ γκρέμιζε 
τὰ εἴδωλα.

Ἐκεῖνο τὸν καιρὸ πέθανε ὁ ἀρχιεπίσκοπος Λαρίσ-
σης, κενώθηκε ὁ θρόνος, καὶ ὅλοι ζήτησαν νὰ γίνῃ 
αὐτὸς ἐπίσκοπος. Ἔτσι, «ψήφῳ κλήρου καὶ λαοῦ» 
ὅπως γινόταν τότε, ἀνῆλθε στὸ θρόνο τῆς Λαρίσσης 
ὁ ἅγιος Ἀχίλλειος. 

Ἔδειξε ἐπιμέλεια καὶ φροντίδα τόσο στὴν πνευμα-
τικὴ διαποίμανσι ὅσο καὶ στὴν κοινωνικὴ πρόνοια. 
Περιώδευσε ὅλη τὴν ἐπισκοπή του λειτουργώντας καὶ 
κηρύττοντας τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, ἔχτισε ναοὺς καὶ 
μοναστήρια, ὑπεράσπισε τὰ δόγματα τῆς Ὀρθοδοξίας, 
καυτηρίασε ἀταξίες, πολέμησε  πλάνες καὶ αἱρέσεις.

Ἐπὶ πλέον δὲ ἐπιτέλεσε θαύματα. Καὶ ἀναφέρω 2- 3 
χαρακτηριστικὰ ἀπὸ τὸν βίο του.

 Ἡ Λάρισσα βρέθηκε σὲ πολιορκία ἀπὸ βαρβάρους. 
Ἡ βυζαντινὴ φρουρὰ ἦταν ἀσθενὴς κι ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα 
ἐπέκειτο ἅλωσις. Καὶ ἐνῷ τὰ γυναικόπαιδα ἔκλαιγαν 
καὶ οἱ στρατιῶτες εἶχαν χάσει τὸ θάρρος τους, ὁ ἅγιος 
Ἀχίλλειος διανυκτέρευσε στὴν προσευχή· καὶ τὸ πρωὶ 

κατὰ τρόπο θαυμαστὸ οἱ ἐχθροὶ ἐξαφανίστηκαν.  Στὸ 
θεσσαλικὸ κάμπο συνέβη  ἀνομβρία, ποὺ κράτησε 
μῆνες· ἡ γῆ ἔγινε σὰν τὸ κεραμίδι, τὰ δέντρα  ξερά-
θηκαν, τὰ ζῷα ψοφοῦσαν, τὸν Πηνειὸ  τὸν διάβαινε 
κ᾽ ἕνα μικρὸ παιδάκι. Κι ὅταν ὁ ἅγιος Ἀχίλλειος  
ἔκανε λιτανεία, ὁ οὐρανὸς γέμισε σύννεφα κ᾽ ἔπεσε 
πλούσια βροχή.

 Τὸ 325 μ.Χ. ὁ μέγας  Κωνσταντῖνος συνεκάλεσε 
τὴν πρώτη (Α΄) Οἰκουμενικὴ Σύνοδο γιὰ τὴν αἵρεσι 
τοῦ Ἀρείου, καὶ συνῆλθαν οἱ πατέρες τῆς Ἐκκλησίας 
μέγας  Ἀθανάσιος, ἅγιος Νικόλαος κ.ἄ.. Ἐκεῖ μὲ θε-
ολογικὰ ἐπιχειρήματα ἀλλὰ καὶ μὲ θαύματα (ὅπως 
τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος μὲ τὸ κεραμίδι) ἔλαμψε ἡ 
ἀλήθεια τῆς πίστεώς μας. Ἐκεῖ καὶ ὁ ἅγιος Ἀχίλλειος  
ἐν τῷ ὀνόματι  τοῦ Χριστοῦ  ἔκανε ν᾽ ἀναβλύσῃ 
λάδι ἀπὸ μία πέτρα καὶ ἔδειξε ἔτσι τὴν θεότητα τοῦ 
Κυρίου. Αὐτὰ σὲ κάποιους σημερινοὺς φαίνονται 
μυθώδη καὶ ἀνάξια  προσοχῆς, γιὰ τοὺς πιστοὺς 
ὅμως ἔχουν  σημασία.

Ἔζησε ἐν συνεχείᾳ λίγα ἀκόμη χρόνια  καὶ ὅταν, 
μετὰ ἀπὸ 35 χρόνια ἀρχιερατείας, προαισθάνθηκε τὸ 
τέλος, κάλεσε τοὺς κληρικούς του, εἶπε τὰ τελευταῖα 
του λόγια καὶ παρέδωσε τὸ πνεῦμα στὸν οὐράνιο 
Πατέρα. Ἀπὸ τὸν τάφο του λένε  ὅτι ἀνέβλυζε μύρο.

Τὰ ἱερὰ λείψανά του ἔχουν  μιὰ ἄλλη ἱστορία. Στὴν 
ἀρχὴ ἔμειναν στὴν πόλι τῆς Λαρίσσης, μέχρι  ὅτου ὁ 
βασιλεὺς τῶν Βουλγάρων Σαμουὴλ  κατέβηκε στὴ 
Θεσσαλία (985 μ.Χ.), κυρίευσε  τὴ Λάρισσα, ἐρήμωσε  
τὴν πόλι καί, μεταξὺ τῶν θησαυρῶν ποὺ ἔκλεψε, 
ἐσύλησε τὴ λάρνακα  τοῦ ἁγίου, πῆρε τὰ λείψανά του 
καὶ τὰ μετέφερε στὴ νησῖδα τῶν Πρεσπῶν, ποὺ ἦταν 
τότε τὸ ὁρμητήριό του ἐναντίον τῶν Βυζαντινῶν. Ἀλλὰ  
μετὰ ἀπὸ λίγο  ἐπετέθη ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολι 
ὁ Βασίλειος ὁ Βουλγαροκτόνος (956-1025 μ.Χ.), ἔγι-
ναν μάχες  σκληρὲς μέχρι τὴν Ἀχρίδα, οἱ Βούλγαροι 
νικήθηκαν, ὁ τόπος ἐλευθερώθηκε· καὶ ὁ Βουλγαρο-
κτόνος, ἀπὸ εὐγνωμοσύνη στὸ Θεὸ γιὰ τὴ νίκη κατὰ 
τοῦ Σαμουήλ,  ἔχτισε στὴ νησῖδα τὴ μεγάλη βασιλικὴ  
τοῦ Ἁγίου  Ἀχιλλείου.

Ποῦ εἶνε σήμερα τὰ λείψανα τοῦ ἁγίου Ἀχιλλεί-
ου; Μέσα στὴν ἀνεμοζάλη τοῦ ἔθνους μας, ὅπως 
καὶ πολλὰ ἄλλα πράγματα, ἔχουν  χαθῆ. Ὁ καθη-
γητὴς Μουτσόπουλος, ποὺ ἐπὶ ἕνα μῆνα ἔκανε 
ἀνασκαφὲς στὴ νησῖδα, πιστεύει ὅτι βρίσκονται 
κάπου ἐκεῖ  σ᾽ αὐτὴ τὴ γῆ. Ἐγὼ νομίζω, ὅτι δὲν 
βρίσκονται ἐκεῖ,  ἀλλὰ κάπου ἀλλοῦ, σὲ κάποια 

γωνιὰ τῆς Βουλγαρικῆς χώρας ἢ 
κάπου πρὸς τὴ Σερβία. Ὁ Θεὸς δὲν 
τὸ φανέρωσε ἀκόμα, γιατὶ εἴμαστε 
ἀνάξιοι νὰ τὰ προσκυνήσουμε. 
Πιστεύω ὅμως, ὅτι κάποια μέρα θ᾽ 

ἀνακαλυφθοῦν καὶ τότε ἡ χαρὰ ὅλων θὰ εἶνε μεγά-
λη. Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ μὴν εἶνε μακριὰ ἡ ἡμέρα ποὺ 
κάποιος ἅγιος ἀσκητὴς μὲ ὅραμα θὰ πληροφορηθῇ 
τὸ σημεῖο  ποὺ βρίσκονται.

Αὐτὴ μὲ λίγα λόγια εἶνε  ἡ ἱστορία τοῦ ἁγίου Ἀχιλ-
λείου. Τὸ 1968, μετὰ ἀπὸ χίλια περίπου χρόνια, ἔγινε 
πάλι ἐπάνω στὰ ἐρείπια  τῆς βασιλικῆς τῶν Πρεσπῶν 
ἀρχιερατικὴ λειτουργία. Τὸ μέρος αὐτὸ ἐγὼ τὸ ὀνο-
μάζω μικρὸ Μυστρᾶ. Ὅπως στὴ Μάνη  ὑπάρχει  ὁ 
Μυστρᾶς, ποὺ δείχνει τὴν ἱστορία τοῦ γένους μας, ἔτσι 
καὶ τὸ μέρος  αὐτὸ εἶνε  ὁ Μυστρᾶς τῆς Μακεδονίας 
μας. Ἡ μικρὴ  αὐτὴ νησίδα, ὅπως καὶ τὰ σπήλαια, 
ποὺ ὑπάρχουν  στὶς ὄχθες  τῆς Μεγάλης Πρέσπας, 
καὶ παραπέρα ἡ Ἀχρίδα  ποὺ ἦταν ἕδρα  μεγάλης 
ἀρχιεπισκοπῆς, ἀποτελοῦν τὸ Μυστρᾶ τῆς Μακεδο-
νίας. Ὁ ὑπέροχος αὐτὸς τόπος ἀξίζει ν᾽ ἀναδειχθῇ 
σὲ μιὰ ἔπαλξι, ἕνα φρούριο ἐθνικῶν ἀναμνήσεων 
καὶ παραδόσεων,  ὥστε νὰ τονώνεται τὸ πατριωτικὸ 
καὶ ἐθνικὸ φρόνημα· γιατὶ ὁ τόπος αὐτὸς εἶνε  ἅγιος. 
Ἐπὶ πλέον στὸ ὑψηλότερο σημεῖο τοῦ νησιοῦ θὰ 
ὑψώσουμε μεγάλο σταυρό, ποὺ θὰ φωνάζῃ «Ἑλλάς, 
ἐν τούτῳ νίκα!».

Ἀκράδαντη πίστι μας εἶνε,  ὅτι δὲν θὰ νικήσουν οἱ 
ἄθεοι  καὶ οἱ ὑλισταί· θὰ νικήσῃ ἡ Ὀρθοδοξία, ὁ τίμιος 
σταυρός, ἡ πίστι μας. Καὶ ἀπόδειξις εἶνε, ὅτι ἡ ἑορτὴ 
αὐτὴ συγκεντρώνει πλῆθος Χριστιανοὺς προσκυνη-
τάς, ὅτι ἡ σπίθα τῆς πίστεως δὲν ἔσβησε, ἀλλ᾽ αὐτὴ 
θ᾽ ἀναφλέξῃ τὸ φρόνημα, ὥστε τὸ ἔθνος μας ὄχι μόνο 
μὲ λόγια, ἀλλὰ καὶ μὲ ἔργα νὰ γίνῃ ἔθνος χριστιανικό, 
ὀρθόδοξο, ἕνα νέο Βυζάντιο μὲ αἴγλη παγκόσμια, ποὺ 
θ᾽ ἀκτινοβολῇ τὴ δόξα τοῦ ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ· 
ἀμήν.

ΑΓΙΟΣ ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ

(†) του επισκόπου  
αὐγουστῖνου καντιώτη
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Η παγκοσμιοποίηση είναι ένα πολυσύνθετο 
φαινόμενο, μια μηχανή μελετημένη στα μυστικά 
κέντρα αποφάσεων, που λειτουργούν στις χώρες 
της υπερδύναμης και της υπερεξουσίας, είναι 
προγραμματισμένη να απορρυθμίζει ολοένα 
και περισσότερο τη ζωή της παραδοσιακής και 
εθνικής κοινωνίας.

Η παγκοσμιοποίηση έχει πολλές προεκτάσεις, 
οι δυναμικές και συχνά αψυχολόγητες παρεμ-
βολές των σκηνοθετών και πρωτεργατών της 
παγκόσμιας μετεξέλιξης στην κατασταλαγμένη 
και παγιωμένη καθημερινότητα ισοδυναμούν 
με σεισμικές δονήσεις που επηρεάζουν όλους 
σχεδόν τους τομείς της καθημερινής ζωής.

Για τους βαθείς γνώστες της παγκοσμιοποίη-
σης, σημαίνει, συνωμοσία και ύβρεις κατά του 
ανθρωπίνου γένους, διότι θα εξελιχθεί σε μια κυ-
ριαρχία πάνω στους ανθρώπους με αποτέλεσμα 
οι ελάχιστοι να κυριαρχούν στη μάζα (σύνολο), να 
υπάρξει δηλαδή μια καθολική επιβολή μερικών 
ατόμων, οι οποίοι αντί να παρέχουν ελευθερία σε 
όλους, θα παρέχουν δικαιώματα σε λίγους και θα 
επιβάλουν υποταγή στους πολλούς.

Οι διεθνείς οργανισμοί δουλεύουν εντατικά, 
παράγουν χαρτιά, υπογράφουν συμβάσεις και 
διακηρύξεις, τα εξαποστέλλουν στα τηλεοπτικά 
παράθυρα μαζί με τα πορτραίτα των δήθεν πρω-
τοπόρων για την παγκόσμια ευημερία, ανάπτυξη, 
ισότητα, εργασία, συναδέλφωση. Ωστόσο, πίσω 
από όλα αυτά τα στημένα σενάρια, κινείται η 
σιδερένια μηχανή τους που απεξεργάζεται την 
επικυριαρχία και την καθολική υποδούλωση.

Την παγκοσμιοποίηση τη βιώνουμε αυτή τη 
στιγμή, χωρίς να είμαστε σε θέση να προσδιο-
ρίσουμε με σταθερές παραμέτρους πώς μεθο-
δεύεται και πώς εξελίσσεται, διότι οι σχεδιασμοί 
είναι μυστικοί, οι εξελίξεις ραγδαίες, αλλά και ο 
ορίζοντας θολός.

Κατά το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα 
σημειώθηκαν ιστορικές μεταλλαγές, η πρώτη 
ήταν η αλματώδης πρόοδος της ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας, ούτε ο χώρος, ούτε ο χρόνος δεν 
άντεξαν να σταθούν φραγμοί στη βιομηχανο-
ποίηση και στη μαζοποίηση της ζωής. Από τη 
μια δεκαετία στην άλλη η γη μας μίκρυνε και 
οι αποστάσεις σμίκρυναν με τις μικροσκοπικές 
αδιόρατες συσκευές.

Η δεύτερη μεταλλαγή ήταν η κατάρρευση του 
οικοδομήματος του υπαρκτού σοσιαλισμού. Από 
τη δεκαετία του ’70 άρχιζε να τρίζει επικίνδυνα 
το οικοδόμημα και με την ανατολή της τελευταίας 
δεκαετίας του αιώνα ο τριγμός έφερε το σπινθήρα 
στον πυρήνα του εκρηκτικού μηχανισμού και 
ολόκληρο το συγκρότημα σωριάστηκε μονομιάς.

Μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλι-
σμού και τον κατακερματισμό της τραυματισμέ-
νης υπερδύναμης, απόμεινε μόνος ρυθμιστής του 
παιχνιδιού της παγκόσμιας επικυριαρχίας και της 
παγκοσμιοποίησης η πρωτοπόρος στην ανάπτυξη 
της τεχνολογίας και της οικονομίας, η Αμερική. 
Αυτή διακινούνταν πλέον στον παγκόσμιο χάρτη 
με τον αέρα της υπερδύναμης και με την έπαρση 
του υπερεξουσιαστή, παρεμβαίνοντας ευκαίρως 
ακαίρως προς την εξυπηρέτηση των δικών της 
συμφερόντων, με μεθοδεύσεις, συνήθως άγαρ-
μπες. Πίσω από τη φαινομενικά πολιτική ηγεσία 
βρίσκονταν οι αυτοκράτορες του πλούτου και 
οι ανεξέλεγκτοι προγραμματιστές της παγκο-
σμιοποίησης, που δε σέβονται τις αγωνίες της 
ανθρώπινης ύπαρξης και δεν υπολογίζανε τη 
χαρά ή τον πόνο, η αίσθηση, που δεν είναι απλή 
αίσθηση αλλά τραγική εμπειρία που κυκλοφορεί 
ως γεύση οδύνης σε όλο τον κόσμο, διότι τα 
όργανα της παγκοσμιοποιημένης υπερδύναμης 
έπαιξαν το ρόλο μιας υπηρεσίας οικουμενικής 
αστυνόμευσης.

Η παγκοσμιοποίηση είναι σήμερα μια μηχα-
νή σε φόρτε λειτουργία,τα τοπικά κοινοβούλια 
συνεχώς υποβαθμίζονται, η “κεντρική εξουσία” 
συσκέπτεται, διαβουλεύεται και νομοθετεί ανα-
γκάζοντας τις μικρές δυνάμεις να ευθυγραμμι-

στούν με το “κοινό Διεθνές Δίκαιο”, ενώ οι ίδιοι 
είναι οι πρώτοι παραβάτες του. Στα ανοιχτά χέρια 
τους που απλώνονται για να προσφέρουν δήθεν 
ευμάρεια και απόλαυση, διαβάζεις την αρπακτική 
τους διάθεση, στιςμεγαλόστομες διακηρύξεις, για 
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και ισότη-
τα, διακρίνεις την υποκριτική μάσκα της πλαστο-
γραφίας και της απάτης, είναι καμουφλαρισμένοι 
που δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον ανοίγοντας την 
αγκαλιά τους, αλλά μόλις ο μικρός ο αδύναμος 
γύρει να απολαύσει στοργή και συμπαράσταση, 
τότε γίνονται θύματα και στρατωνίζονται στο 
γκέτο της εκμετάλλευσης και της απανθρωπιάς.

Η παγκοσμιοποίηση θέλει να ισοπεδώσει, 
ομογενοποιήσει και μαζοποιήσει τα πάντα με 
τον “οδοστρωτήρα” της και να τυποποιήσει όλα 
τα πολιτιστικά αγαθά, ώστε να επικρατήσει πα-
ντού στο όνομα της «Προόδου» μια ομοιόμορφη 
μαζική υλιστική κουλτούρα ζωής που προάγει 
την εξαφάνιση της διαφορετικότητας των λαών. 
Επιδιώκει την αποδυ-
νάμωση των εθνικών 
πολιτισμών, την κατα-
στροφή της ιδιοτυπίας 
και ιδιοσυστασίας των 
λαών, προσπαθεί να 
«αμερικανοποιήσει» 
την κοινωνία και να 
τη μετατρέψει σε αν-
θρώπους “κατανα-
λωτές ξυλοκεράτων” 
και σε ναρκωμένους 
εκτελεστές των εντο-
λών της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Ο διευθυντής της “εταιρίας πολιτικού σχε-
διασμού Χένρυ Κίσσιγκερ” Ντ. Ρόθκοπ είχε 
δηλώσει προ τριών δεκαετιών περίπου, στο 
αμερικανικό περιοδικό “εξωτερική πολιτική” «Η 
Παγκοσμιοποίηση ή πολιτιστικός ιμπεριαλι-
σμός δεν είναι τίποτα άλλο από την επιβολή 
του αμερικάνικου μοντέλου ζωής… και προς 
τούτο πρέπει να καταργηθούν όλες οι εθνι-
κές κληρονομίες και γλώσσες…». (“Παγκοσμι-
οποίηση” π. Θ. Σωτήρχος, σελ. 36).

Με τον τρόπο αυτό πολλές χώρες θα χάσουν 
την εθνική τους ταυτότητα, θα ξεχάσουν την 
ιστορία τους και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
και τέλος θα μαζοποιηθούν και με το πέρασμα του 
χρόνου θα χαθούν από το προσκήνιο.

Η παγκοσμιοποίηση έχει στόχο να υπάρχει μια 
κουλτούρα, μια θρησκεία, μια γλώσσα, μια μόδα, 
μια ιστορία, ένας τρόπος σκέψης, εκπαίδευσης, 
διατροφής, ψυχαγωγίας, ένα νόμισμα, μια ταυτό-
τητα και ένα τσιπάκι για όλους τους ανθρώπους 
της γης, ώστε οι πάντες να γίνουμε δηλαδή μια 
απρόσωπη τυφλή μάζα.

Επιδιώκει τη διαφθορά των λαών με την 
εξαφάνιση κάθε ηθικής, πνευματικής και αν-
θρωπιστικής αξίας, πασχίζουν με όλα τα Μέσα 
Μαζικής Πληροφόρησης (εφημερίδες, περιοδικά, 
ραδιόφωνα, τηλεοράσεις…), τα οποία διαφημίζουν 
την αποενοχοποίηση του σπάσιμου του γάμου και 
αγκομαχούν να δείξουν πως η διαδικασία του 
διαζυγίου είναι μια λειτουργία του ευεργετήματος 
της ατομικής ελευθερίας. Σκοπός τους; Η διάλυση 
της οικογένειας και γι’ αυτό προπαγανδίζουν 
την “ελεύθερη συμβίωση”, τους γάμους των 
“Ομοφυλοφίλων”, τη σεξουαλική ασυδοσία και 
κάθε ανωμαλία και αισχρότητα, το ξεγύμνωμα 
των γυναικών, την πορνεία, τη μοιχεία και ένα 
σωρό ακόμα “προοδευτικά”.

Η Παγκοσμιοποίηση είναι γι’ αυτούς που βλέ-
πουν πίσω από το παραπέτασμα, ότι προσπαθούν, 
αγκομαχούν να ομογενοποιήσουν την ανθρώ-
πινη σκέψη και συμπεριφορά, ώστε να “κλω-
νοποιηθούν” οι λαοί και να “μεταλλαχθούν” και 
να ενδιαφέρονται μόνο για χρήμα, σάρκα, ύλη, 
τεχνολογία και διασκέδαση, να καταντήσουν δη-
λαδή “τούβλα” στις πνευματικές αναζητήσεις και 
“τσιμεντένιες κολώνες” στα αισθήματα, ώστε να 
είναι ηθικά και πνευματικά ανάπηροι για να μην 

αντιδρούν στα διάφορα νεοταξικά τους σχέδια.
Σπρώχνουν τις νεανικές ψυχές στην ανέλεγκτη 

και ακυβέρνητη πλημμύρα των ναρκωτικών. 
Ιδρύουν δήθεν κέντρα αποτοξίνωσης για να 
ελευθερώσουν τους νέους από την αιχμαλωσία 
του θανάτου, αλλά κανένας δεν αποτολμάει να 
δείξει τα σημεία παραγωγής που οι δορυφόροι 
ζουμάρουν μέχρι 1 cm για να τα καταστρέψουν, 
αφού είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει καμία γωνιά 
του κόσμου που να μπορεί να αντισταθεί στην 
ερευνητική τους επέλαση.

Εξωθούν τη νεολαία σε ανόητες και διεφθαρ-
μένες, υλιστικές και σαρκολατρικές μοντέρνες 
κουλτούρες και μόδες, στην κάθε αναισχυντία 
και ανηθικότητα, στη βία, στο σατανισμό και σε 
ανυπακοή προς τους γονείς και αυτό να διαφθα-
ρεί τελείως η νεολαία και να επέλθει πλήρως το 
“χάσμα των γενεών”, ώστε να μην έχει τη δύναμη 
να κυβερνήσει το σήμερα ή να δώσει βεβαιότητα 
για το αύριο.

Βλέπουμε στρατιές 
νέων ανθρώπων να 
παρελαύνουν θλιμ-
μένες με σαβανω-
μένα όνειρα και το 
περπάτημά τους να 
μεταβάλλεται σε πο-
μπή, που προχωρεί 
με κατεύθυνση το νε-
κροταφείο.

Γίνεται διαστροφή 
στην Ελληνική παι-
δεία, στην κακοποί-

ηση της γλώσσας στην Ελληνορθόδοξη αγωγή, 
ώστε να έχουμε αμόρφωτη νεολαία, χωρίς πίστη 
και ηθική, χωρίς οράματα και υψηλά πνευματικά 
ενδιαφέροντα, χωρίς ιστορική μνήμη, κριτική και 
φιλοσοφική σκέψη, για να γίνουν οι νέες γενεές 
μας “πολτός και μάζα”, θύματα της μαζικής αμε-
ρικανικής κουλτούρας, ώστε τότε πολύ εύκολα 
θα χάσουν το πιστεύω τους, την Ορθοδοξία και 
την πνευματικότητά τους ως Έλληνες, οι οποίοι 
δια μέσου των αιώνων έδωσαν πνευματικές αξίες 
πολιτισμού στην ανθρωπότητα.

Η παγκοσμιοποίηση προετοιμάστηκε από το 
1897 με τα “Πρωτόκολλα των Σοφών της 
Σιών”, όπου πρόλεγαν την κατάργηση των εθνι-
κών δικαίων και τη δημιουργία μιας διεθνούς 
υπερκυβέρνησης, με την ισοπέδωση των εθνι-
κών συνόρων, νομισμάτων, κ.ά. Οι κυβερνήσεις 
θα είναι υποχείρια και εκτελεστικά όργανα των 
νεοταξικών εγκεφάλων. Θα είναι δηλαδή σαν 
μια καρδιά που χτυπάει σπασμωδικά, μέσα στο 
θολό κλίμα της απροσδιοριστίας που ξαποστέλλει 
στην περιφέρεια το μολυσμένο αίμα της απογο-
ήτευσης. Ο δε κάθε χτύπος της θα είναι χτύπος 
φθοράς και η κάθε φθορά θα είναι ένα σπρώξιμο 
στη χωματερή της αυτοκαταστροφής.

Η Ελληνική Δημοκρατία τώρα αντικαταστάθη-
κε από τη δικτατορία των Βρυξελλών, εκεί συζη-
τούνται, εκεί ψηφίζονται και απλώς η “Ελληνική 
Δημοκρατία” τα εκτελεί! 

Έχει δοθεί εντολή για την ιδιωτικοποίηση 
όλων των κρατικών μικρών και μεγάλων επιχει-
ρήσεων (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΟΣΕ, Τράπεζες, αεροδρόμια, 
λιμάνια, μαρίνες, κ.ά.) που “αγοράστηκαν” από 
πολυεθνικές και το κράτος μετατράπηκε σε μα-
ριονέττα τους.

Έχει δοθεί εντολή να μειωθούν οι έλληνες 
αγρότες σε ποσοστό 4% του πληθυσμού από 45% 
που ήταν στη δεκαετία του ’70, ώστε οι υπόλοι-
ποι να μαζευτούν στις πόλεις διεκδικώντας ένα 
πτωχομεροκάματο του λαθρομετανάστη, έτσι θα 
χάσουν τις πατρογονικές εστίες και τις πηγές 
τροφοδοσίας και θα γίνουν ή άνεργοι ή μετανά-
στες εξαρτώμενοι από τις εισαγωγές αγροτικών 
προϊόντων.

Έχει δοθεί εντολή να αγοράζονται σπόροι 
μόνο από τις πολυεθνικές, ώστε να ελέγχουν την 
παγκόσμια παραγωγή και οι αγρότες να γίνουν 
δούλοι τους και ο άνθρωποι να καταναλώνουν τα 

σκουπίδια τους και σιγά-σιγά να μεταλλαχθούν 
σε άρρωστα ζόμπι!

Έχει δοθεί εντολή να μας δηλητηριάζουν με 
αεροψεκασμούς από ξένα αεροσκάφη με επικίν-
δυνα χημικά: αλουμινόσκονη, μαλάθιο, πυρίτιο, 
βάριο, κάδμιο, αιθυλένιο κ.ά. και με τοξικούς 
και παθογόνους οργανισμούς, που προκαλούν 
σοβαρές βλάβες στον οργανισμό, όπως γρίπες, 
πνευμονικές και καρδιακές παθήσεις, αλλεργίες, 
καρκίνους, απώλεια μνήμης, ζαλάδες, κατάθλιψη, 
πόνους, λήθαργο, γαστρεντερικές διαταραχές, 
σκλήρυνση κατά πλάκας κ.ά.. Ώστε ο λαός να 
είναι μόνιμα αδιάθετος, νωθρός, άβουλος και να 
μην αντιδρά στα παγκοσμιοποιημένα νεοταξικά 
προγράμματά τους.

Έχει δοθεί εντολή να γίνονται όλες οι υπηρε-
σίες ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικές κάρτες, βιομετρι-
κά διαβατήρια, ηλεκτρονικά διόδια, βιομετρικοί 
έλεγχοι… τα χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την 
τρομοκρατία, την οποία αυτοί οι ίδιοι δημιούρ-
γησαν και συντηρούν, την επεκτείνουν για να 
αναγκάσουν τους λαούς, ώστε να δεχθούν τα 
ανελεύθερα ηλεκτρονικά κατασκοπευτικά αυτά 
συστήματα ελέγχου και τη νέα ηλεκτρονική ταυ-
τότητα ή καλύτερα “Κάρτα του Πολίτη” που είναι 
ένας σύγχρονος χαφιές αόρατος, κρυμμένος από 
χιλιόμετρα μακριά, ακόμα και ωκεανούς. Αυτοί 
που τη σχεδίασαν δεν τους ενδιαφέρουν μόνο το 
όνομα, τόπος γέννησης, ή η ομάδα αίματος, αλλά 
η χρήση των παλμών μπορεί να διαπεράσει τον 
τοίχο και να ανιχνεύει κάθε κίνηση μέσα από τους 
τοίχους, “διαβάζοντας” ακόμα και την αναπνοή!

Δύο διαβουλεύσεις που έγιναν (μία επί Γ. Πα-
πανδρέου το 2010 και επί Α. Τσίπρα το 2015) η 
συντριπτική πλειοψηφία ήταν αρνητική κατά 
98% (στα 1661 άτομα μόνο 30 ήταν θετικοί) 
και όμως επιμένουν στην εφαρμογή τους. Εδώ 
είναι κάτι το απίστευτο, το γερμανικό δίκτυο 
Ultimatoμας πληροφορεί ότι συγκεντρώνει και 
αποθηκεύει 100.000 δεδομένα το δευτερόλεπτο, 
η ζωή μας όλη δηλαδή θα είναι στο εξής σε ένα 
τσιπάκι!

Έχει δοθεί εντολή να διευκολύνουν τη 
προέλαση στις επάλξεις της Εκκλησιαστικής 
ηγεσίας πλαδαρών, ανίκανων και αρκετές φορές 
ανάξιων ρασοφόρων, που αν χρειαστεί, να έχουν 
πρόχειρο τον τρόπο να τους στομώνουν και να 
τους διασύρουν.

Μέσα από δω ξεπήδησε ο αντίχριστος Οικου-
μενισμός, η θρησκευτική παγίδα με το ωραίο 
όνομα, διοργανώνοντας διαχριστιανικές και 
διαθρησκευτικές συνάξεις, στις οποίες οργανω-
τές είναι επί το πλείστον προδότες “ορθόδοξοι” 
εκκλησιαστικοί ηγέτες. Σκοπός τους να ενώσουν 
την Αληθινή Πίστη της Ορθοδοξίας με όλες τις 
θρησκείες σε μια πανθρησκεία, ώστε να γεμίσει 
η Ελλάδα με τζαμιά, παγόδες, εντευκτήριους 
οίκους… Και όσοι θα αντιστέκονται, θα αρχίσει 
ο διωγμός των.

Έχει δοθεί εντολή για συστηματική υπο-
νόμευση και ξεθεμελίωση των πνευματικών 
ευαισθησιών, ερεισμάτων και δεσμών, που μας 
ενώνουν ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι. Με 
διάφορους αντιχριστιανικούς και ανθελληνικούς 
νόμους έτσι προσπαθούν να μας αποκόψουν 
από τις Προγονικές μας παραδόσεις. Αυτό το 
κατήγγειλε στη Βουλή ο τότε αντιπρόεδρος της 
Βουλής Π. Κρητικός, λέγοντας ότι έχουν σκοπό 
«για ν’ αποξηρανθεί ηθικά ο λαός μας να γίνει 
άμορφη και άβουλη μάζα, αγελαίο άθυρμα και 
καταναλωτικό σύνολο στην ακόρεστη βουλιμία 
της παγκοσμιοποίησης» (“Παρόν”, 26/6/05). 
Έχει δοθεί εντολή για τη συνεχή αλλοίωση 
των ιστορικών και θρησκευτικών βιβλίων, την 
κατάργηση της προσευχής στα σχολεία – δημο-
τικά, γυμνάσια και λύκεια – αντικατέστησαν το 
μάθημα των Θρησκευτικών με τη θρησκειολογία, 
κατάργησαν τις σχολικές εορτές, σταμάτησαν την 
έπαρση της Ελληνικής σημαίας, τον εκκλησιασμό 
κ.ά., με τις θρασύτατες αυτές επεμβάσεις σκοπό 
έχουν να διακόψουν την ιστορική συνέχεια της 

ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ  Ή ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Το µυστήριο της ανοµίας προετοιµάζεταισυνέχεια από τη 1η σελίδα

συνέχεια στη 10η σελίδα
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νεολαίας από την παραδοσιακή αδιαπραγμάτευση 
ελληνοθρησκευτική και ιστορική πραγματικότητα.

Έχει δοθεί εντολή για βιολογικό αφανισμό ως 
Γένος, με τα μνημόνια που μας επιβάλουν, απωθούν 
τους νέους να παντρευτούν, καλπάζει η μετανά-
στευση, η υπογεννητικότητα, η αντισύλληψη και οι 
εκτρώσεις αλλά η παντελής έλλειψη φροντίδας για 
τους ήρωες πολυτέκνους… Η Ελλάδα έχει χαρακτη-
ρισθεί από τον ΟΗΕ ως γηρασμένη χώρα.

Όλα είναι προσχεδιασμένα με σατανικό τρόπο, 
οι ορδές των λαθρομεταναστών που καταφθάνουν 
από διάφορα σημεία στη χώρα σκόπιμα και ανεξέ-
λεγκτα, σκοπό έχουν να αλλοιώσουν σύντομα τη 
πληθυσμιακή σύνθεση της χώρας, ώστε να γίνουμε 
μειονότητα μέσα στην πολυεθνική πατρίδα και 
αργότερα θα αφανιστούμε (βλέπετε Κόσσοβο).

Έχει δοθεί εντολή για μείωση του πληθυσμού. 
Ο αμερικανοεβραίος κινηματογραφιστής Ααρών 
Ρούσσο έδωσε συνέντευξη στον Άλεξ Τζόουνς, 
λίγες ημέρες πριν πεθάνει από καρκίνο και την 
οποία  παρουσίασε το 2009, σ’ αυτή μεταξύ άλλων 
πολλών αναφέρει και για τις συνομιλίες που είχε 
με τον Νικ Ροκφέλερ, δηλαδή: για το χτύπημα της 
11ης Σεπτεμβρίου, την εισβολή στο Αφγανιστάν, 
τον αγωγό μέσω Κασπίας Θάλασσας, το Ιράκ, το 
Τσάβε της Βενεζουέλας, τον Μπιν Λάντεν κ.ά. 
Τον ρώτησε, γιατί νομίζει πως έγινε το κίνημα 
απελευθέρωσης της γυναίκας; Ο Ρούσσο του 
απάντησε, ότι έγινε για το δικαίωμα των γυναικών 
στην εργασία, την ισοδύναμη αμοιβή τους με τους 
άνδρες, όπως ακριβώς είχαν κερδίσει το δικαίωμα 
της ψήφου. Ο Ροκφέλερ ξέσπασε σε γέλια και του 
είπε ότι είναι ανόητος να πιστεύει κάτι τέτοιο, αλλά 
του εξήγησε τους δύο βασικούς λόγους για τους 
οποίους χρηματοδότησαν το κίνημα (στην Ελλάδα 
πρωτοστατούσε η αμερικανοτραφής Μάργκαρετ 
Παπανδρέου) και αφού κατέχουν όλες τις εφημε-
ρίδες και την τηλεόραση… είπε: “Ο ένας – λόγος 
είναι – επειδή πριν από αυτό οι τραπεζίτες δεν 
μπορούσαν να φορολογήσουν το μισό πληθυσμό 
και ο άλλος γιατί μπορούσαν έτσι τα παιδιά να πάνε 
σχολείο σε μικρότερη ηλικία, επιτρέποντάς τους να 
τα κατηχήσουν στην αποδοχή του κράτους σαν την 
αρχική οικογένεια, διασπώντας έτσι το παραδοσιακό 
οικογενειακό μοντέλο”.

Το ίδιο επισήμανε και η πρωτοπόρος φεμινίστρια 
GloriaSteinem ότι η CIAχρηματοδότησε το περιοδι-
κό MsMagazine για τη διάσπαση του παραδοσιακού 
οικογενειακού μοντέλου.

Ο Ρούσσο είπε ακόμα ότι ο Ροκφέλερ του τόνισε: 
“Οι άνθρωποι πρέπει να κυβερνηθούν” από μια “ελίτ 
και ότι ένα από τα εργαλεία αυτού του ελέγχου είναι 
η μείωση του πληθυσμού”, ότι ο παγκόσμιος πληθυ-
σμός “… πρέπει να μειωθεί τουλάχιστον στο μισό”.

Έχει δοθεί εντολή για αλλαγή δεδομένων και έφε-
ραν στην ανθρωπότητα τον κορωνοϊό ή Covid-19 
για να μειώσουν πιο εύκολα τον πληθυσμό. Το 
πρώτο κρούσμα καταγεγραμμένο αναφέρθηκε 
στην Κίνα στις 17 Νοεμβρίου του 2019 και στις 11 
Μαρτίου 2020 εξαπλώθηκε σε 114 χώρες με μολυ-
σμένους περισσότερους από 118.000 ανθρώπους. 
Την ίδια ημερομηνία 11 Μαρτίου 2020 η Ελληνική 
κυβέρνηση ψήφισε το Νόμο αρ. 4675/2020 του 
υποχρεωτικού εμβολιασμού, παρά την αντίθετη 
απόφαση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης ΟΒΙΕΔΟΥ 
που ισχύει και στην Ελλάδα (κυρωτικός νόμος Ν. 
2619/1998, ΦΕΚ Α΄ 132), για την προστασία των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Για τον κορωνοϊό έχουν γραφεί πολλά υπέρ και 
κατά, εμείς θα αναφέρουμε μόνο ένα, λόγω χώρου, 
του Νομπελίστα Ιάπωνα καθηγητή της Ιατρικής Δρ. 
TasukuHopjoπου έφερε σεισμό στο σύστημα με τις 
τεκμηριωμένες θέσεις και απόψεις του, ότι ο κορω-
νοϊός δεν είναι φυσικό φαινόμενο. «Ο κορωνοϊός 
-δήλωσε- εάν ήταν φυσικός, δεν θα επηρέαζε 
ολόκληρο τον κόσμο, όπως έκανε, διότι η 
θερμοκρασία είναι διαφορετική σε διάφορες 

χώρες. Εάν ήταν φυσικός θα επηρέαζε μόνο 
τις χώρες που έχουν την ίδια θερμοκρασία με 
την Κίνα. Αντ’ αυτού όμως διαδίδεται σε μία 
χώρα σαν την Ελβετία, με τον ίδιο τρόπο που 
διαδίδεται σε ερημικές περιοχές. Εάν ήταν φυσικός 
θα είχε διαδοθεί σε ψυχρά μέρη, αλλά θα πέθαινε 
σε θερμές περιοχές…

» Με βάση όλη τη γνώμη μου και έρευνά μου μέ-
χρι τώρα (40 χρόνια έρευνα σε ζώα και ιούς), μπορώ 
να πω με εμπιστοσύνη 100% ότι ο κορωνοϊός δεν 
είναι φυσικός. ∆εν προήλθε από νυχτερίδες. 
Τον κατασκεύασε η Κίνα. Εάν αυτό που λέω 
σήμερα αποδειχθεί ψευδές, ακόμα και μετά το 
θάνατό μου, η κυβέρνηση μπορεί να αποσύρει 
το βραβείο Νόμπελ μου».

Το ίδιο μας λέγει και τις τελευταίες ημέρες (12-4-
2021) με δηλώσεις ο Γάλλος καθηγητής Ζαν Μπερ-
νάρντ Φουρτιγιάν ότι ο ιός SARS-Cov 2 ήCOVID-19 
κατασκευάστηκε στο Ινστιτούτο Παστέρ Γαλλίας, 
τουτέστιν δεν είναι φυσιολογικός αλλά τεχνικός!

Για όλη αυτή τη συνωμοσία της καταστροφής 
που περιγράψαμε εν συντομία οι οργανωτές του 
κινήματος της Παγκοσμιοποίησης ή της Νέας Τά-
ξης, πιστεύουν πως αν  σπάσουν τους δεσμούς που 
ενώνουν τους ανθρώπους – θρησκεία, οικογένεια, 
παράδοση, κουλτούρα, παιδεία, πολιτισμός… – που 
τους αναδεικνύουν σε ομόγνωμη και ομότροπη 
κοινότητα, θα καταφέρουν να τους απομονώσουν 
και να τους ρυμουλκήσουν στις ιδέες τους, και να 
τους καταστήσουν άφωνα εξαρτήματα του μηχα-
νισμού της παγκόσμιας υποταγής.

Στο σκοτεινό αυτό ρόλο – εν γνώσει ή άγνοια – 
συμμετέχουν κυβερνήσεις, οργανώσεις ύποπτες 
και σκοτεινές, πολυεθνικές εταιρίες, κόμματα, 
τράπεζες, ΜΜΕ, κ.ά.

Τον πιο κύριο ρόλο στην Ευρώπη στα σκοτεινά 
σχέδια της Παγκοσμιοποίησης το παίζει η Ενωμένη 
Ευρώπη (Ε.Ε.) και οι πολιτικοί μας σπρώχνουν στη 
σκλαβιά χωρίς καν να μας ρωτήσουν.

Η εκκλησιαστική ηγεσία δείχνει να μην 
ταυτίζεται με τις αγωνίες, τα οράματα και 
τα βιώματα του λαού. Το ιστορικό ρολόι της 
σύγχρονης αρχιεροσύνης έχει κολλήσει στην ώρα 
του Βυζαντίου. Στην συναλληλία με τους αυτο-
κράτορες, στη δόξα και στη μεγαλοπρέπεια των 
Βυζαντινών τελετών, στα δάνεια από το κοσμικό 
τυπικό και στην προβολή της χλιδής, που κάποτε 
εντυπωσίαζε τις μάζες και τις έκανε να σκύβουν 
δουλικά το κεφάλι.

Προσκολλημένοι οι σημερινοί δεσποτάδες σε 
αυτή την περίοδο της λαμπρότητας και της συνο-
δοιπορίας με την κοσμική εξουσία, δεν τολμούν 
να βυθίσουν το βλέμμα στη μαρτυρική εποχή της 
αμφισβήτησης και της Παγκοσμιοποίησης, φοβού-
μενοι και ταυτόχρονα τρέμουν μη τυχόν και σύστη-
μα αλλάξει (το “Νόμω κρατούσης Πολιτείας”) και 
βρεθεί η Εκκλησία “απροστάτευτη” από το Νόμο 
και από το χωροφύλακα, στους πέντε δρόμους.

Καμιά άλλη Ορθόδοξη Εκκλησία δεν περπατάει 
με τις αλυσίδες της εξάρτησης που την περισφίγ-
γουν και τη σέρνουν οι εκάστοτε κρατούντες, η 
μόνη που λειτουργεί στο πλαίσιο της υποτιθέμενης 
“συναλληλίας”, ή, σωστότερα, στο σχήμα της κα-
ταπιεστικής εξάρτησης από την κοσμική εξουσία 
είναι η Ελλαδική Εκκλησία.

Η σημερινή σύνθεση του Ιεραρχικού Σώματος δε 
δίνει ελπίδες για αφύπνιση, τα δείγματα γραφής 
είναι αρνητικά και τα ποιμαντικά ανοίγματα ατελέ-
σφορα. Η παγκοσμιοποίηση αγωνίζεται να γκρεμίσει 
τα σύνορα! Θα τους αφήσουμε; Ας αντισταθούμε 
στα ολέθρια προγράμματά της. Ας αγωνιστούμε 
για να σωθεί η Ελλάδα μας από την αποστασία, 
διαφθορά, διάβρωση, διάλυση, υποδούλωση και 
καταστροφή, “ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, 
ιδού νυν ημέρα σωτηρίας” (Β΄ Κορινθ. 6, 2). Ας 
πράξουμε το ιερό καθήκον μας προς το Θεό, τους 
χιλιάδες Μάρτυρες, την Πατρίδα, τους Προγόνους 
και τους συνανθρώπους μας.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ 
 Ή ΝΕΑ ΤΑΞΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Το µυστήριο της ανοµίας προετοιµάζεται
Πιάνουμε τις μύτες μας από τις αναθυμι-

άσεις και τη δυσωδία. Ξεβράζονται σωρηδόν 
οι διαστροφές… θεατρανθρώπων, όπως αυ-
τάρεσκα αυτοχρίζονται. Μαγαρίζονται και οι 
λέξεις. Τι σχέση έχουν αυτοί οι άνθρωποι με 
το θέατρο, όπως μας το παρέδωσαν οι αρχαίοι, 
και κυρίως με την αποστολή του; Το αρχαίο 
κράτος, η «πόλις», όπως έλεγαν, σκοπό είχε 
τη διαπαιδαγώγηση και τη βελτίωση των πο-
λιτών, αλλιώς ξέφευγε από την αποστολή του. 
Γράφει ο Πλάτων «Πολιτεία τροφή ανθρώπων 
εστί, καλή μεν αγαθών, η δ’ εναντία κακών». 
(Μεν. ΙΙΙ-238 C). Δηλαδή: Η πολιτεία είναι 
τροφός των ανθρώπων. Το καλό πολίτευμα 
κάνει τους πολίτες αγαθούς, το κακό πολίτευμα 
εκφαυλίζει τους πολίτες. Το ίδιο ίσχυε και για 
τα γράμματα και τις τέχνες.

Ο Αριστοφάνης στους «Βατράχους» του(στ. 
1054), ρητώς μας βεβαιώνει ότι ο ποιητής είναι 
παιδαγωγός των ωρίμων, όπως ο δάσκαλος 
των μικρών παιδιών. «Τοις μεν γαρ παιδα-
ρίοισιν εστί διδάσκαλος όστις φράζει, τοίσιν 
δε ηβώσι οι ποιηταί». Η τέχνη η κλασσικά 
εξευγενίζει. Και πρωτίστως αυτόν που την 
υπηρετεί. Ο ποιητής, ο γλύπτης, ο ζωγράφος, 
ο φιλόσοφος, ο πολιτικός, θεωρούνταν και 
έπρεπε να είναι παιδαγωγοί του λαού. Το θέ-
ατρο, εν προκειμένω, ήταν σχολείο του λαού.

Οι επιγραφές των χορηγικών τριπόδων, 
έλεγαν: «Σοφοκλής εδίδασκεν», «Αισχύλος 
εδίδασκεν». Τα δράματα τότε «εδιδάσκοντο» και 
δεν «ανέβαιναν», όπως λέμε σήμερα. (Ο μεγα-
λύτερος «σκηνοθέτης», τραγικός ποιητής όλων 
των αρχαίων ελληνικών εποχών, ο Αισχύλος, 
ζήτησε να γραφεί στον τάφο του επίγραμμα, 
το οποίο είχε συνθέσει ο ίδιος. Δεν καυχάται 
για τη μεγαλειώδη τέχνη του, αλλά διότι έλαβε 
μέρος στην μάχη του Μαραθώνα-«αλκήν δ’ 
ευδόκιμον Μαραθώνιον άλσος….».

Τι σχέση έχουν εκείνοι οι μεταξένιοι, ανθρω-
ποπλάστες καλλιτέχνες, με την πλειονότητα 
των τωρινών ανισόρροπων τυχοδιωκτών, 
που «ανεβάζουν» στη σκηνή, μαζί με την κα-
κογουστιά τους, και τις κτηνώδεις 
ορέξεις τους;). Ξεβράστηκαν τε-
λευταία υποθέσεις παιδεραστίας, 
βιασμών και βιαιοπραγίας από 
«θεατρανθρώπους». Στο άκουσμα τέτοιων 
φρικτών πράγματι ειδήσεων, η οργισμένη 
αντίδραση του κόσμου συνοδεύεται με προ-
τροπές ποινών όπως: κρέμασμα, εκτελεστικό 
απόσπασμα, ευνουχισμός και πολλά άλλα που 
δε μπορούν να καταγραφούν…

Όμως, γιατί δεν υπάρχει καμμία αντίδρα-
ση, όταν σε σχολικά βιβλία προωθείται και 
διαφημίζεται, αυτό που όλοι μετά βδελυγμίας 
καταδικάζουν; Γιατί δεν ασχολείται κανείς 
με τα σχολικά βιβλία που «διδάσκουν» το 
εμετικό έγκλημα;  (Το έχω ξαναγράψει και 
ξανατονίσει ότι όλοι οι ειδικοί και επιστήμο-
νες που ασχολούνται με την γλώσσα και τη 
διδακτική της, γνωρίζουν πως δεν υπάρχουν 
αθώα παραμυθάκια και ότι κάθε γλωσσικό 
κείμενο-κυρίως αυτά που απευθύνονται σε 
ανώριμα του Γυμνασίου ή αθώα παιδιά του 
Δημοτικού-ακόμα και ένα πρόβλημα μαθη-
ματικών, προάγει συγκεκριμένες αξίες και 
στάσεις ζωής).  Συγκεκριμένα, για του λόγου το 
αληθές, παραθέτω κείμενο, το οποίο περιέχεται 
στο «τετράδιο εργασιών» του μαθήματος «Νε-
οελληνική Γλώσσα», Α’ Γυμνασίου (σελ. 16). 
Δηλαδή απευθύνεται σε παιδιά 12-13 ετών, 
που μόλις εγκατέλειψαν το δημοτικό σχολείο. 
Τίτλος του «Οσάκις». Υποτίθεται ότι αποσκοπεί 
στην γλωσσική και πνευματική καλλιέργεια 
μαθητών της Α’ Γυμνασίου:

«Ο καθηγητής της φιλολογίας έριχνε κάθε 
μέρα το μπαλάκι. Όλη η τάξη το έπιανε σαν 
ένα γαργαλιστικό μήνυμα. Το πετούσε ο 
ένας στον άλλον. Χαράς ευαγγέλια. “Οσά-
κις…” άρχισε τη φράση του ο φιλόλογος.

“Ναι. Ναι. Ο Σάκης! Ο Σάκης!” φώναζαν όλες 
μαζί οι μαθήτριες γελώντας. Κι ο καθηγητής 
τρελαινόταν. “Οσάκις…” επαναλάμβανε τονίζο-
ντας τη λέξη σαν να έλεγε “σκάστε”. “Ο Σάκης! 
Ο Σάκης!” ακουγόταν πάλι από κάτω και το 
γέλιο έδινε κι έπαιρνε.

Ο καθηγητής δεν μπορούσε να ξεχωρίσει 
ποιες από τις μαθήτριες ήταν οι δράστες. Η 
λέξη – μπαλάκι κυλούσε ακαριαία σε κλάσμα 
δευτερολέπτου μέσα από τα χείλια τους που 
ήταν κρυμμένα στο κάτω μέρος του σκυμμένου 
τους κεφαλιού. Νόμιζε πως απλώς επαναλάμ-
βαναν τη λέξη. Πως τις ερέθιζε αυτή η λέξη. 
Δεν ήταν όμως έτσι. Άλλο πράγμα το “Οσάκις” 
κι άλλος άνθρωπος “o Σάκης”.

Ο Σάκης ήταν ηλεκτρολόγος με μαγαζί. Με-
γαλύτερός τους, 20 με 25 ετών. Τα είχε φτιάξει 
με την Αλέκα. Μια από τις μαθήτριες της τάξης. 
Ψηλή κι αδύνατη, με κοντά ξανθά μαλλιά 
και μεγάλα καστανά μάτια, μακρύ λαιμό και 
μακριά χέρια και πόδια, κάπως ξερακιανή, 
αλλά ζόρικη. Στα 15-16, όπως όλες τους. Η 
πρώτη που έβγαινε ραντεβού μήνες τώρα. (σσ. 
Δηλαδή από το Δημοτικό διατηρούσαν σχέση.). 
Ο Σάκης την περίμενε το μεσημέρι στην άλλη 
γωνία κι οι άλλες μαθήτριες έτρεχαν από πίσω 
της να τον δούνε. Τα σχόλια έδιναν κι έπαιρναν. 
Ήταν ο πρώτος έρωτας της τάξης.

Ο καθηγητής φώναξε την πρώτη μαθήτρια, 
τη Μαρία, στο γραφείο του και τη ρώτησε. 
“Τι συμβαίνει με το “Οσάκις”; Γιατί αυτή η 
αντίδραση;”.

“Δεν ξέρω, κύριε. Στο δικό μου θρανίο δεν 
ξέρουμε τίποτα. Το πήραν έτσι φαίνεται και 
το διασκεδάζουν”, του απάντησε. Ρώτησε κι 
άλλες μαθήτριες. Μερικές δεν κρατήθηκαν 
και γελούσαν. Ο καθηγητής προσπάθησε να 
βγάλει από το λεξιλόγιό του τη λέξη “Οσάκις”. 
Αυτή όμως αντιστεκόταν. Του έβγαινε αυθόρ-
μητα, έστω και με κάποια καθυστέρηση. Τότε, 
όμως, γινόταν πανζουρλισμός. Σαν να την 
είχε στερηθεί η τάξη και ξεσπούσε “Ο Σάκης! 
Ο Σάκης!”, φώναζαν ακόμα πιο δυνατά και 

γελούσαν με την καρδιά τους. 
Γιατί ήταν υπόθεση καρδιάς 
και όχι γραμματικής».

Ερωτώ: Τι διαβάζουμε εδώ; 
Περιγράφει ή δεν περιγράφει 

το κείμενο αποπλάνηση ανηλίκου;
Ερωτώ: Όπως παρουσιάζει το κείμενο αυτήν 

τη σχέση, σαν κάτι το φυσιολογικό, το ακίν-
δυνο, δεν αποτελεί έμμεση παρότρυνση για 
επιδίωξη τέτοιων καταστρεπτικών σχέσεων; 
Μπορείς να περιγράφεις με χαζοχαρούμενο 
τρόπο μια τέτοια κατάσταση; Ποιος γονέας θα 
ανεχόταν η κόρη του «να βγαίνει ραντεβού» με 
εικοσιπεντάχρονο; Δεν πρόκειται για ύπουλη 
εξύμνηση της παιδεραστίας, του σιχαμερού αυ-
τού εγκλήματος, για το οποίο ανατριχιάζουμε 
όλοι και στο άκουσμά του μόνον;

Και κάτω από το κείμενο «καμαρώνει», για 
εμπέδωση προφανώς, η εξής κρανιοκενής 
ερώτηση: «Gιατί γελούσε η τάξη, όταν ακου-
γόταν η λέξη Οσάκις στο κείμενο». Τι θα απα-
ντήσει το παιδί σε μια τέτοια «παραλυμένη» 
ερώτηση; Kαμμία καταδίκη ή απόρριψη της 
σχέσης του 25χρονου Σάκη με την 12χρο-
νη μαθήτρια. «Εξαιρετικά» μαθήματα από 
το υπουργείο, που επιμένει να ονομάζεται 
Παιδείας!

Κατά τα άλλα το υπουργείο εισάγει τη σε-
ξουαλική αγωγή από το νηπιαγωγείο ακόμη. 
Από τη μια αιχμάλωτα, εξαρτημένα τα παιδιά 
από τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο, στα 
οποίες έχουν δοθεί μεσιανικές διαστάσεις. Από 
την άλλη σεξουαλικές αγωγές, που ουσιαστικά 
είναι πυρήνας πρόωρης αποαθωοποιήσεως, 
πράγμα καταστρεπτικό για την εύθραυστη 
ψυχική υγεία τους. Χώρος για τη χαρά της με-
λέτης, του ευλογημένου κόπου που προσφέρει 
η πάλαι ποτέ ηλιόλουστη ελληνική Παιδεία, 
δεν απομένει.

 τι θα γίνει με την “διδασκαλία” της εμετικής 
παιδεραστίας στα σχολικά βιβλία;

του Δημήτρη νατσιού
δασκάλου -κιλκίς

συνέχεια από τη 9η σελίδα
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διο και οι Ευαγγελιστές δεν ασχολούνται. Για δε το τριήμερο, που 
έχει σημασία για να αποδειχθούν αληθινά τα λεγόμενα του Κυρίου 
Ιησού Χριστού προς τους μαθητές Του, ότι “… και τη τρίτη ημέρα 
εγερθήναι”, πράγματι Αναστήθηκε την τρίτη ημέρα, αφού η τρίτη 
ημέρα της Κυριακής αρχίζει από τα μεσάνυχτα της ημέρας του 
Σαββάτου.

Άρα, η ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού έγινε, όπως 

λίαν κατηγορηματικά μας το δηλώνουν οι ιεροί Ευαγγελιστές, 
την ημέρα της Κυριακής, αφού ήδη είχε περάσει η δεύτερη 
ημέρα του Σαββάτου. Και οι γυναίκες, που είναι οι αψευδείς 
μάρτυρες του τριημέρου, πήγαιναν στο μνημείο για τα τριήμερα. 
“Διαγενομένου του Σαββάτου (= αφού πέρασε η ημέρα του 
Σαββάτου), Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου 
και Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα, ίνα ελθούσαι αλείψωσιν 

αυτόν (= τον Ιησούν)… Αναστάς δε πρωί πρώτη Σαββάτου εφάνη 
(= ο Κύριος Ιησούς Χριστός) πρώτον Μαρία τη Μαγδαληνή…”, 
(Μάρκ. 16, 1-9).

Αδελφοί, ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ.
Του Πρεσβυτέρου

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΟΛΛΑ
Ορθόδοξου Θεολόγου

η ακρίβης ώρα καί το τρίηΜΕρο αναςταςης του ίηςου Χρίςτουσυνέχεια από 
την 8η σελίδα

και υποδουλωτικά Λαών προς Δυσμάς, κάνοντας 
χρήση την αιματώδη χατζιάρα του σε κάθε ανυ-
πότακτο, από τον οποίο έπαιρνε - (δίκην φόρου 
αίματος-παιδομάζωμα)- τα εύρωστα  αγόρια, για 
να ενισχύσει τον πληθυσμό του ή να τα μετατρέπει 
σε ευνούχους γενίτσαρους, με μόνο προορισμό 
ζωής τον πόλεμο κατά παντός απρόθυμου για 
υποδούλωση, κατά παντός απίστου(γκιαούρ). Τα 
θηλυκά είχαν την κακή τύχη να στελεχώνουν 
τα ποικίλων σκοπών χαρέμια. Αμφοτέρων των 
φύλων τα δυστυχή αποτελούσαν και εμπόρευμα 
του δουλεμπορίου.

     Με τη γεωγραφική εξάπλωση από το έτος 
1071 περιέσφιξε την χιλιετούς βίου Βυζαντινή Αυ-
τοκρατορία, με έργο ιστορικού προμαχώνα ανάσχε-
σης του επελαύνοντος κατά της Ευρώπης Ανατο-
λίτικου βαρβαρισμού, την οποία κατέλυσε οριστικά 
την αποφράδα ημερομηνία 29 Μαϊου 1453. Από 
τότε και μετέπειτα ακάθεκτα επροχωρούσε  στα 
ευρωπαϊκά εδάφη, δημιουργώντας τη μεγάλη 
Οθωμανική Αυτοκρατορία  με προορισμό τον 
παντουρκισμό του κόσμου, έως ότου εδέχθη 
την καθοριστική ιστορική ήττα κατά τη δεύτερη 
πολιορκία της Βιέννης το Σεπτέμβριο του 1683 
και ανεκόπη  η Ισλαμοποίηση-(τότε, αλλά έως 
πότε;)-της Ευρώπης. 

        Έκτοτε άρχισε η αντίστροφη πορεία προς 
τη διάλυσή της μετά τον Α΄ παγκόσμιο πόλεμο 
το 1914. Όμως επεβίωσε και ανέρρωσε χάρις 
στην αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια 
των Δυτικών δυνάμεων σε κάθε καμπή της 
νεότερης ιστορίας της, θέμα που δεν είναι του 
παρόντος. Σήμερα αυτή η  χώρα αριθμεί πληθυσμό 
περί τα 83 εκατομμύρια, με μεγάλο ποσοστό νέων 
ανθρώπων. Περί τα 5 εκατ. ζούν  στην Γερμανία, 
αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης.  Είναι ήδη  
σημαντική περιφερειακή μεγαλοδύναμη. Όπλα 
της τωρινής Τουρκίας υπέρ των δυτικών 
υποστηρικτικών της δυνάμεων, δύο: Η 
νευραλγική γεωγραφική της θέση και ο όχι 
ορθόδοξος χριστιανικός(αλλά μωαμεθανικός) 
θρησκευτικός χαρακτήρας Της, με το ρόλο 
του διαρκούς αναχώματος της Ρωσικής- 
(χριστιανικής στο θρήσκευμα χώρας)-
επέκτασης προς τη Μεσόγειο θάλασσα. Για 
του λόγου το αληθές μάρτυρες οι 14 (δεκατέσσερες) 
Ρωσοτουρκικοί πόλεμοι. Ανάλογο ρόλο, μικρότερης 
σημασίας, διαδραματίζει και η Ουκρανία στις 
διαχρονικές βλέψεις της Ρωσίας, γι’ αυτό και αυτή 
η χώρα είναι δέκτης ιδιαίτερης προσοχής και στή-
ριξης στην ιστορική Της πορεία από τις Δυτικές 
δυνάμεις. Τα σύγχρονα πολεμικά  δρώμενα στην 
Κριμαία αποτελούν επανάληψη της Ιστορίας. 

 Όλες οι κατακτημένες από την Τουρκία ευ-
ρωπαϊκές και ήδη ελεύθερες  χώρες, κείνται 
μακράν της Τουρκίας και δε συνορεύουν με αυ-
τήν, πλήν της Βουλγαρίας σε μικρή οριογραμμή 
. Δε βιώνουν κάποιο κατάλοιπο του τουρκικού 
ζυγού μετά την απελευθέρωσή των. Το δυσμενές 
<<προνόμιο>>των κοινών συνόρων με την 
Τουρκία  το έχει μόνον η χώρα μας, που δε 
βρήκε την ησυχία στα διαρρεύσαντα 200 χρόνια 
από την ανάσταση του Ελληνικού έθνους  το 
1821. Καθημερινές, ποικίλες , επικίνδυνες δια-
συνοριακές  προκλήσεις από την Τουρκία, στον 
αέρα (εκατοντάδες παραβιάσεις του εθνικού 
εναέριου χώρου της Ελλάδος) και στην θάλασσα, 
με επίδειξη  σατραπισμού, επιθετικών  ρητορικών 
και προβολής ισχύος όπλων. Σύγχρονο όπλο της 

Τουρκίας η εργαλειοποίηση του μείζονος σημασίας 
για την Ελλάδα και την Ευρώπη  (λαθρο)-
μεταναστευτικού και προσφυγικού, με ενεργή 
την κρατική προώθηση λαθρομεταναστών  δια  
θαλάσσης. Συστημική και άρτια οργανωμένη  
εκείνη στον Έβρο το Φεβρουάριο και Μάρτιο 2020, 
αριθμού περίπου 50.000. 

 Στο εσωτερικό της γείτονος συστηματικά καλ-
λιεργείται το μίσος του τουρκικού Λαού για τους 
Έλληνες με τα ποικίλου μισελληνικού περιεχομέ-
νου  προβαλλόμενα δια της τηλεοράσεως σήριαλ. 
Αποδεικτικό του μισελληνικού κλίματος είναι και 
το ακόλουθο. Η Σχολή Αξιωματικών στρατού 
στην Άγκυρα υποδέχεται  τους υποψηφίους 
σπουδαστές με το ρητό:«Türklerin en büyük 
düşmanı Rus bir Yunan iki», με την ερμηνεία ότι 
«Ο μεγαλύτερος εχθρός των Τούρκων είναι 
πρώτος ο Ρώσος και δεύτερος ο Έλληνας»!!!   
Η συνέχεια του μίσους στους φορείς της πολι-
τικής εξουσίας. Ο Τούρκος πολιτικός Ντεβλέτ 
Μπαχτσελί την 29 Μαρτίου 2021, ο οποίος ηγείται 
του Εθνικιστικού Κόμματος, γνωστού ως των 
Γκρίζων Λύκων, πολιτικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ 
Ερντογάν, ανέφερε την Επανάσταση του 1821 ως 
«εξέγερση του Μωριά»,  ( κατά του δυνάστη του 
για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού) και τη 
χαρακτηρίζει «γενοκτονία» σε βάρος των Τούρκων, 
προέβη απροκάλυπτα στις ακόλουθες εμπρηστικές 
ιμπεριαλιστικές δηλώσεις: <<Το αίμα μας είναι 
ακόμη νωπό και όταν έρθει η μέρα, οι αντίπαλοι, 
προφανώς θα πληρώσουν γι’ αυτό το αίμα και οτι 
<<ο κύκλος του αίματος δεν έχει κλείσει ακόμη!>>. 
......  Ο πρόεδρος Ερντογάν σε κάθε περίπτωση 
προβάλλει την εικόνα της << γαλάζιας τουρκικής 
πατρίδας>> κατά παντός. Συνεχής καλλιέργεια  
μίσους στη μάζα του τουρκικού Λαού με σαφή 
πολεμικά  συνθήματα κατά της Ελλάδος......  Συχνά  
κάποιος  αξιωματούχος τούρκος επισκέπτεται την 
Δυτική Ελληνική Θράκη για να ενσπείρει στους  
έλληνες  μουσουλμάνους εθνοτουρκικά αισθήματα, 
όπως στις ημέρες μας ο  υφυπουργός εξωτερικών 
με αρμοδιότητες των ανά τον κόσμο μουλμανικών 
μειονοτήτων. Πράξη επιθετικού χαρακτήρα με την 
ωμή επέμβαση στα εσωτερικά της χώρας μας..........
Ένα έθνος που βαρύνεται με γενοκτονίες δύο Λαών, 
των Αρμενίων και των Ελλήνων της Μ. Ασίας, 
κυρίως του Πόντου......Ως συνεγγυήτρια χώρα 
του κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις 
άλλες δύο, την Ελλάδα και την Αγγλία, θα έπρεπε  
κάτω από την ειρηνευτική δύναμη του Ο.Η.Ε να 
ενεργήσουν από κοινού δια την αποκατάσταση της 
τάξης, αντί να εισβάλλει η Τουρκία στην Κύπρο το 
έτος 1974, να μεταβάλλει ιδιότητα και να μετα-
τραπεί σε κατοχική δύναμη. Διήρεσε τη νήσο, 
ανεγνώρισε το κατεχόμενο βόρειο μέρος ως 
κράτος, με απώτερη επιδίωξη ένταξής του 
στην Τουρκία. Αποφάσεις του Συμβουλίου 
Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. δεν εφαρμόζονται, το 
διεθνές δίκαιο παραβιάζεται συστηματικά με 
περισσή προκλητικότητα.

(Μέρος δεύτερο). Η ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 
κ.ΔΕΝΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ ΤΗΝ 15-4-2021.   

       Η παράσταση του ΥΠΕΞ κ. Δένδια  υπήρξε 
αναμφισβήτητα θαρρετή και πρέπουσα. Από 
επίσημο κυβερνητικό στέλεχος της Τουρκικής 
κυβέρνησης  εθεωρήθησαν απρεπή τα λόγια 
Του (προσβλητικά) ως φιλοξενουμένου (της 
Τουρκίας), επειδή  ετόλμησε και επαρουσίασε τα  
φλέγοντα φιλονικιακά ζητήματα μεταξύ των δύο 

χωρών ωμά, στις πραγματικές τους διαστάσεις. 
Η εικόνα παράστασης του κ. Δένδια παραπέμπει 
σε ανάλογες υποστηρίξεις των εθνικών θεμάτων 
σε ιστορικά για το έθνος μας διεθνή Συνέδρια, 
στον οποίο οφείλουμε την έκφραση ευχαρι-
στιών και επαίνου ως ιδιαιτερότητα Πολιτικής  
συμπεριφοράς, επιχειρηματικής τεκμηρίωσης και 
Διπλωματικής μαχητικότητας. Παραπέμπει επίσης 
στην εικόνα θαρρετής έκφρασης του αείμνηστου 
προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας ΚΩΣΤΗ 
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ τη 19-11-1999 προς τον 
πρώην  πρόεδρο των  Η.Π.Α. (Πλανητάρχη) κ. 
ΜΠΙΛ ΚΛΙΝΤΟΝ, των εθνικών παραπόνων  για 
την δυσμενή διαχείριση των θεμάτων της χώρας 
μας από την Αμερικανική Υπερδύναμη, φέρνοντας 
σε αμηχανία τον κ. Κλίντον, εκφραζόμενον δυ-
σφοριακά  με τις σχετικές  συνοφρυώσεις του 
προσώπου του. 

...........Όταν ο  τούρκος  ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην 
<<καταπιεζόμενη τουρκική μειονότητα της Θρά-
κης>>, η οποία θέλει να ονομάζεται με αυτήν την 
ονομασία, <<επειδή έτσι αισθάνεται>> και όχι με 
το ορθόν και διεθνώς ισχύον βάσει ειδικής συνθή-
κης της Λωζάνης μουσουλμανική μειονότητα, 
απέφυγε ο κ. Δένδιας (πιθανότατα εσκεμμένα, χάριν 
της πολιτικής δεοντολογίας), να τονίσει και να  μά-
θει όλη η ανθρωπότητα ότι η ανθούσα Ελληνική 
ομογένεια της Κωνσταντινούπολης,  Ίμβρου και 
Τενέδου, το έτος 1923  αριθμούσε 200.000 μέλη, με 
πλήθος λειτουργούντων θρησκευτικών και εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων, ως και ζωτικών οικονομικών  
επιχειρήσεων.  Εξαφανίσθηκε σε ποσοστό 99%, με 
διώξεις και λεηλασίες των περιουσιών με τις ακό-
λουθες ιστορικά καταγεγραμμένες μεθοδεύσεις του 
τουρκικού κράτους:..... Τα δραστικά  καταπιεστικά 
μέτρα σε βάρος της Ελληνικής ομογένειας, με 
σκοπό την εξόντωσή της, έχουν ως αρχή  την ισχύ 
του νόμου 2007/1932,  με τον οποίο απηγορεύετο 
σε Έλληνες πολίτες της Τουρκίας, να ασκούν μια 
σειρά 30 τεχνών και επαγγελμάτων, όπως του 
ράφτη και τσαγκάρη μέχρι την ιατρική, δικηγορία, 
και κτηματομεσιτική............. Η επιστράτευση το 1941 
στα τάγματα καταναγκαστικής εργασίας όλων των 
ανδρών 18-45 ετών της ελληνικής, αρμενικής 
και της εβραϊκής μειονότητας. ...... Ο κεφαλικός 
φόρος ευμάρειας του Βαρλίκ Βεργκισί που 
επιβλήθηκε (1942-1944) σε μη  μουσουλμάνους 
στην Τουρκία, ........Η Νύκτα Τρόμου της 6ης-7ης 
Σεπτεμβρίου 1955, κατά την οποία εφαρμόστηκε 
ένα κεραυνοβόλο σχέδιο καταστροφής του 
ελληνισμού της Πόλης. ....... Η κυβέρνηση του Ισμέτ 
Ινονού, το Μάρτιο του 1964, έθεσε σε εφαρμογή 
το σχέδιο της διάλυσης–αποτελειώματος της 
ελληνικής κοινότητας της Κωνσταντινούπολης. 
Συνέβη κάτι αντίστοιχο με τους έλληνες πολίτες 
μουσουλμάνους της θράκης;

 Όλα αυτά τα ιστορικά συμβάντα συνέβαλαν 
καθοριστικά στην κατ’ αρχήν μείωση της Ελληνικής 
ομογένειας και τελικά στην συστηματική οριστική 
εξόντωσή της.  Κατά την ανταλλαγή των 
πληθυσμών με τη συνθήκη της Λωζάνης του 
1923, εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή, χάριν της 
πληθυσμιακής ισορροπίας και της αριθμητικής 
αμοιβαιότητας των εξαιρεθέντων μειονοτήτων, 
103.000 Ελληνες της Κωνσταντινούπολης 
και 86.793 μουσουλμάνοι της Θράκης.  Τα 
σημερινά αντίστοιχα  πληθυσμιακά δεδομέ-
να των δύο μειονοτήτων  είναι: Ρωμηοί της 
Κωνσταντινουπόλεως  1826 (το έτος 2012), 

σύμφωνα με στοιχεία των  Ηνωμένων Έθνών  και 
της μουσουλμανικής κοινότητας της Δυτικής 
Θράκης σε περισσότερους από 140.000. Οι 
Ρωμηοί εξαφανίζοντοι στην Τουρκία και οι 
μουσουλμάνοι αυξάνονται και πληθύνονται 
στην Ελλάδα..... Αναφορικά με τον αριθμό 
των ανταλλασσομένων, αντηλλάγησαν 
σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού 
του 1928  πρόσφυγες έλληνες 1.221.849 
με τούρκους κατοίκους Ελλάδος 350.000. 
Ανάλογο με τους ανταλλαγέντες και το 
μέγεθος των εγκαταλειφθένων περιουσιών. 
ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΜΕΙΛΙΚΤΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΤΗΝ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ  ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ, 
ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΎΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 
ΕΞΑΓΩΓΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ. 

 .....η τελευταία πεζοπορεία στη συνάντηση 
σε λίγο του βεβαίου <<ΛΕΥΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ>>  
από πείνα, δίψα και σωματική εξάντληση.

  Τα πράγματα εξελίχθηκαν έτσι  με την 
εμφάνιση και δραστηριοποίηση του κινήματος 
των Νεότουρκων από το 1908 και μετέπειτα, 
οπότε αρχίζουν οι διώξεις εναντίον των Ελλήνων 
και Αρμενίων. Εντάχθηκαν  κατά την διάρκεια 
των πολεμικών επιχειρήσεων της Μικρασιατικής 
εκστρατείας από τον Μάϊο 1919 έως 1922,  και ο 
φόβος για τη  ζωή τους ώθησε σε μαζική φυγή τον 
Ελληνικό πληθυσμό, μάλιστα μετά το γεγονός της 
εξόντωσης 1.5 εκατομμυρίου Αρμενίων το 1915. 
...... Οι μεθοδεύσεις με τις πορείες <<λευκού 
θανάτου>> του άμαχου πληθυσμού πριν 
την ανταλλαγή,  εξόντωσαν μαζικά αθώους 
ανθρώπους....... Τα τάγματα καταναγκαστικής 
εργασίας, τα εφιαλτικά Αμελέ Ταμπουρού, 
οδήγησαν στο θάνατο 250 χιλιάδες Έλληνες....... Η 
κορύφωση του κακού έλαβε χώρα στη Σμύρνη 
κατά την αναμονή της σωτήριας επιβίβασης 
σε πλοία και μεταφορά τους σε Ελληνικά νησιά. 
Βιασμοί , ανελέητοι σκοτωμοί για πολλές 
ημέρες στα πλησίον της παραλίας σοκάκια 
της Σμύρνης και πυρπόληση των ιδιοκτησιών 
των ελλήνων.

 Με αυτού του είδους μεταχείριση του ελλη-
νογενούς πληθυσμού ο καθένας έφευγε από την 
Τουρκία για να διασωθεί και εγκατέλειπε τα πάντα. 
Ακολούθησε η τύχη της περιουσίας των. Επει-
δή έφυγαν βίαια και άτακτα, το μεγαλύτερο μέρος 
της περιουσίας των Ελλήνων που περιελάμβανε 
η ανταλλαγή, κατασχέθηκε από την τουρκική 
κυβέρνηση ως “εγκαταλειμμένη” και συνεπώς 
ανήκουσα στο κράτος. Οι ιδιοκτησίες δημεύτηκαν 
αυθαίρετα κηρύσσοντας τους ιδιοκτήτες τους 
“φυγάδες” με απόφαση δικαστηρίου. Η κτηματική 
περιουσία πολλών Ελλήνων κηρύχτηκε «αζήτητη» 
με συνέπεια τη διεκδίκησή της από το τουρκικό  
κράτος.

     Αυτά είναι τα παραλειπόμενα της επίσκεψης 
του ΥΠ.ΕΞ Ελλάδος κ. Δένδια στην Άγκυρα την 
15 Απριλίου 2021. Όσο κρύπτουμε την αλήθεια 
κάτω από το χαλί καλλιεργούμε  την τοξική 
μούχλα στις διακρατικές σχέσεις της χώρας μας με 
την –ΔΥΣΤΥΧΩΣ- πάντοτε γείτονα Τουρκία. ........
Τρίκαλα  5/5/2021............

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ 
ενεργός πολίτης, πρώην συνδικαλιστής  

και Αντιπρόεδρος Συλλόγου Συνταξιούχων 
Δημοσίων Υπαλλήλων Ν, Τρικάλων, 

Tηλ. 24310 35141-e mail  
g.harhantis@gmail.com 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΛΛΗΝΟ-ΤΟΥΡΚΙΚΑ: 

συνέχεια από τη 1η σελίδα
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τῆς Παρθένου, καρφωμένος πάνω στό Σταυρό, 
διερχόταν τίς τελευταῖες στιγμές τῆς ἐπιγείου ζωῆς 
του. Στιγμές ἀγωνίας, θλίψεως καί ὀδύνης. Ὅλες οἱ 
προφητεῖες γύρω ἀπό τό Πάθος τοῦ Ἰησοῦ εἶχαν 
ἐκπληρωθεῖ. Ὑπολειπόταν ἀκόμη μία, τήν ὁποία ὁ 
Μεγαλομάρτυρας τοῦ Γολγοθᾶ, παρά τή δριμύτητα 
τῶν πόνων του, δέ λησμονεῖ. Ὁ προφητάναξ εἶχε 
προαναγγείλει, μεταξύ ἄλλων, ὅτι θά δινόταν καί 
ξύδι στή «δίψα» τοῦ Ἐσταυρωμένου Λυτρωτοῦ μας. 
«καί ἔδωκαν εἰς τό βρῶμά μου χολήν καί εἰς τήν 
δίψαν μου ἐπότισάν με ὄξος» (Ψαλ. 68,22). Καί ὁ 
Ἰησοῦς, λοιπόν, μέ κατάξερο τό στόμα Του, τό ὁποῖο 
τόσες ψυχές δρόσισε, πρόφερε τή λέξη «Διψῶ». 
Ἡ λέξη μικρή, ἀλλά πολύ συγκινητική. Σ’ αὐτή 
κρύβεται ὠκεανός θλίψεων καί διαπεραστικῶν 
πόνων, ἀλλά καί κόσμος οὐρανίων πόθων. 

Ποῦ ὀφείλεται ἡ δίψα τοῦ Κυρίου μας;
 Ὁ Κύριος «Διψᾶ» στόν Κῆπο τῆς Γεθσημανῆ. 

Μετά τό Μυστικό Δεῖπνο καί τίς πολύτιμες 
ὑποθῆκες πρός τούς μαθητάς Του, ἀκολουθεῖ 
ἡ ὑπερφυής προσευχή Του πρός τόν Οὐράνιο 
Πατέρα Του. Στόν Κῆπο τῆς Γεθσημανῆ, ζεῖ 
στιγμές καί ὧρες ἀγωνίας, τό μέγεθος τῆς ὁποίας 
ἐξωτερικεύει ἡ φράση του: «…Περίλυπός ἐστιν ἡ 
ψυχή μου ἕως θανάτου…» (Ματθ. 26,38) καί ἔλεγε: 
«Πάτερ, εἰ βούλει παρενεγκεῖν τοῦτο τό ποτήριον 
ἀπ’ ἐμοῦ. πλήν μή τό θέλημά μου, ἀλλά τό σόν 
γινέσθω». Πατέρα ἄν εἶναι τό θέλημά Σου νά 
ἀπομακρύνεις τό ποτήριο αύτό τοῦ θανάτου ἀπό 
ἐμέ, ἀπομάκρυνέ το. ἀλλ’ ὅμως ὄχι νά γίνει ἐκεῖνο 
πού θέλει ἡ ἀνθρώπινη φύση, ἀλλά ἐκεῖνο τό 
ὁποῖο θέλεις Σύ. Ἐνεφανίσθη δέ σ’ Αὐτόν Ἄγγελος 
ἀπό τόν οὐρανό πού τοῦ ἐνίσχυσε τίς σωματικές 
δυνάμεις οἱ ὁποῖες εἶχαν ἐξαντληθεῖ. Ἐν τῷ 
μεταξύ, τόν κατέλαβε μεγάλη ἀγωνία καί γι’ αὐτό 
προσευχόταν τώρα μέ περισσότερη ἐπιμονή καί ὁ 
ἱδρώτας ἔγινε ἄφθονος καί πηκτός σάν κομμάτια 
αἵματος (Λουκ. 22,42-44).

 Ὁ Κύριός μας «δίψασε» μέ ὅλο τό μαρτύριό 
Του. Ἀπερίγραπτο πόνο ἀπεκόμισε κατά τή 
σύλληψή Του ἀπό τούς ἐχθρούς Του μέσα 
στή νύχτα, οἱ ὁποῖοι ἦρθαν νά τόν συλλάβουν 
«μετά μαχαιρῶν καί ξύλων» (Ματθ. 26,47). 
Ἀντιμετωπίζεται ὡς κακοποιό στοιχεῖο, καίτοι 
παρεδόθη οἰκειοθελῶς. Τόν ἔδεσαν σάν νά 
ὑπῆρχε φόβος νά δραπετεύσει. Ἔδεσαν Ἐκεῖνον, 
ὁ ὁποῖος ἦρθε  «ἵνα λύσῃ τά ἔργα τοῦ διαβόλου» 
(Α΄ Ἰωαν. 3,8). 

 Σέ μεγάλη ταλαιπωρία ὑποβάλλεται, ὅταν 
ὁδηγεῖται ἀπό τόν Ἄννα στόν Καϊάφα καί ἀπό 
τόν Καϊάφα στόν Πιλάτο καί ἀπό τόν Πιλάτο 
στόν Ἡρώδη καί ἀπό τόν Ἡρώδη στόν Πιλάτο. 
Ἄγουν καί φέρουν ποιόν; Ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος διά 
τοῦ λόγου Του φέρει, κινεῖ, διέπει καί κυβερνᾶ τά 
σύμπαντα. Ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστεώς μας ὁδηγεῖται 
σέ δίκη. Ἀλληλοδιαδόχως προσάγεται σέ ὅλα τά 
κριτήρια. κι ἄν προσήχθη, δέν κάθισε σέ ἑδώλιο 
γιά νά ἀναπαυθεῖ λίγο, ἀλλά ἐκρατεῖτο ὄρθιος. 

 Μεγάλη κόπωση καί πλῆγμα τοῦ προκλήθη-
κε, ὅταν «ἐνέπτυσαν εἰς τό πρόσωπον αὐτοῦ καί 
ἐκολάφισαν αὐτόν, οἱ δέ ἐρράπισαν λέγοντες. 
«προφήτευσον ἡμῖν, Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας 
σε» (Ματθ. 26,67-68).Οἱ Εὐαγγελιστές Μᾶρκος 
καί Λουκᾶς προσθέτουν ὅτι περικύκλωσαν 
ἐμπαίζοντες τόν Ἰησοῦν καί ἐξεστόμιζαν ἄλλα 
βλάσφημα λόγια, ἀσφαλῶς δέ χυδαιολογίες καί 
αἰσχρολογίες. 

 Ἐπώδυνο μαρτύριο ὑπέστη μέ τή φραγγέ-
λωση. Ἄγρια καί σαδιστική ἦταν ἡ μαστίγωση 
πρό τῆς Σταυρώσεως, μέ μαστίγιο ἀπό σχοινιά 
δερμάτινα μέ λουριά στά ἄκρα τῶν ὁποίων 
ἦταν προσδεμένα τεμάχια ἀπό κόκκαλο ἤ 
μόλυβδο. Γύμνωσαν τό Χριστό μας! Τόν ἔδεσαν 
στόν πάσσαλο καί τόν μαστίγωσαν, ὥστε τό 
Πανάγιο Σῶμα Του νά αὐλακώνεται ἀπό 
τούς ραβδισμούς καί τό Πανάγιο Αἷμα Του νά 
τρέχει ποταμηδόν. Πῶς νά περιγράψουμε τά 
ἐμπτύσματα (φτυσίματα), τά χτυπήματα καί τό 
ἀκάνθινο στεφάνι πού τοῦ προκαλοῦν τόση 
αἱμορραγία; 

 Ἐξαντλεῖται ἀπό τήν κοπιαστική πορεία πρός 

τό Γολγοθᾶ, βαστάζοντας τό βαρύ Σταυρό. Οὔτε 
μιά σταγόνα νερό δέν τοῦ προσφέρουν. Ἐπί 
τρεῖς ὧρες παραμένει καρφωμένος στό Σταυρό. 
Τά Ἄχραντα χέρια καί πόδια Του αἱμορραγοῦν 
ἀκατάπαυστα καί ἡ δίψα αὐξάνει καί τόν κατα-
καίει. Ὁ καυτός ἥλιος τῆς ἀνοίξεως τόν κάνει 
νά διψᾶ ἀκόμη πιό πολύ. Ἡ καταπόνηση καί ἡ 
ἀγωνία τοῦ θανάτου ἔχουν ἀποξηράνει τά χείλη 
Του σέ τέτοιο βαθμό, ὥστε θά μποροῦσε νά πεῖ 
μέ τόν Ψαλμωδό: «Ἐξηράνθη ὡσεὶ ὄστρακον ἡ 
ἰσχύς μου, καί ἡ γλῶσσά μου κεκόλληται τῷ 
λάρυγγί μου…» (Ψαλ. 21,16). Σάν σκεῦος ξύλινο 
καί χωρίς νερό πού τό κατακαίει ὁ φλογερός 
ἥλιος, ἔτσι ξεράθηκε καί ἐξέλιπε ἡ δύναμή μου 
καί ἡ γλώσσα μου ἀπό τή δίψα καί τήν ἀγωνία 
κόλλησε στό λάρυγγά μου. 

 Στό Γολγοθᾶ τοῦ ἔδωσαν νά 
πιεῖ ξύδι ἀναμεμειγμένο μέ χολή, 
κρασί καί σμύρνα (Ματθ. 27,34 
καί Μαρκ. 15,23), γιά νά τοῦ φέ-
ρουν κάποια νέκρωση καί νά μή 
δυσκολευθοῦν οἱ στρατιῶτες στό 
ἔργο τους, ἀλλά αὐτός ἀρνήθηκε, 
γιατί ἤθελε να διατηρήσει τέλεια 
τή διαύγεια τοῦ πνεύματός Του 
μέχρι τέλους. 

 Ὁ Κύριός μας, ὅμως, μέ τή λέξη «διψῶ», 
δέ φανερώνει τήν αἰσθητή-σωματική δίψα 
του μόνο, ἀλλά καί τήν ἄλλη, τήν πνευμα-
τική δίψα τῆς Παναγίας ψυχῆς Του. 

Ἡ «δίψα» ἀποκαλύπτει τό βαθύτατο πόνο τῆς 
ψυχῆς τοῦ Ἐσταυρωμένου γιά τήν ἀχαριστία, 
τή σκληροκαρδία, τήν ἐγκληματικότητα, τήν 
κακουργία, τήν ἀναλγησία καί τήν ἀμετανοησία 
τῶν Ἑβραίων, ἀλλά περισσότερο αἰσθάνεται 
μόνος, ὅταν ὁ ἐπουράνιος Πατέρας Του τόν 
ἐγκαταλείπει, ἐπειδή σηκώνει ἐπάνω Του 
ὅλες τίς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου. Στό πρόσωπό 
Του τιμωρεῖται ἡ ἁμαρτία. Δέν εἶναι, λοιπόν, 
παράδοξο,  ὕστερα ἀπό τή μαρτυρική ἀγωνία 
καί ἐξάντληση πού κατέχει τόν Ἐσταυρωμένο, νά 
ἔχει ἔντονο αἴσθημα «δίψας» καί τό ἐξωτερικεύει 
προφέροντας τή λέξη «διψῶ». Ὁ Κύριος ἐδῶ 
ἐκφράζεται ὡς ἄνθρωπος, γι’αὐτό δοκιμάζει 
ὅλους τούς ἀνθρώπινους πόνους καί τίς θλίψεις.

Ἀλλά ποιός «Διψᾶ»;
Εἶναι Ἐκεῖνος πού προηγουμένως προσκα-

λοῦσε τό λαό καί ἔλεγε «ἐάν τις διψᾶ ἐρχέσθω 
πρός με καί πινέτω» (Ἰωαν. 7,37). 

 Εἶναι Ἐκεῖνος πού ἔλεγε «ὅς δ’ ἄν πίῃ ἐκ τοῦ 
ὕδατος οὗ ἐγώ δώσω αὐτῷ, οὐ μή διψήσῃ εἰς 
τόν αἰῶνα» (Ἰωαν. 4,14). 

 Εἶναι Ἐκεῖνος πού εἶχε διακηρύξει λέγοντας: 
«Μακάριοι οἱ πεινῶντες καί διψῶντες τήν 
δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοί χορτασθήσονται» (Ματθ. 
5,6).

 «Διψᾶ» Ἐκεῖνος πού ἔκανε τίς λίμνες, τίς 
πηγές καί τίς θάλασσες. Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μέ τά 
σύννεφα ὁδηγεῖ τό νερό στή θάλασσα. Ἐκεῖνος 
πού ποτίζει τά βουνά καί τά λαγκάδια. Εἶναι 
χαρακτηριστικό τό τροπάριο: «Ὁ λίμνας καί πηγάς 
καί θαλάσσας ποιήσας…». Αὐτός πού δημιούργησε 
ὅλα τά νερά, αὐτός πού «χόρτασε» στήν ἔρημο μέ 
νερό τούς διψασμένους Ἰσραηλίτας: «Ὁ διαρρήξας 
πέτρα ἐν ἐρήμῳ καί ἐρρύσθη ὕδατα καί χείμαρροι 
κατεκλύσθησαν καί διψῶντα τόν λαόν κορέσας» 
(Εὐχή Μ. Ἁγιασμοῦ). 

«Διψᾶ» Ἐκεῖνος πού λέει ὁ προφήτης Ἡσαΐας 
«τίς ἐμέτρησε τῇ χειρί τό ὕδωρ;» (40,12)  καί ἡ 
Σοφία Σολομῶντος: «Σύ Κύριε πού τά πάντα 
μέτρῳ καί ἀριθμῷ καί σταθμῷ διέταξας» (11,20), 
καθώς καί ὁ ἐπικαιρικός  ὕμνος: «Σήμερον 
κρεμᾶται ἐπί ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τή γῆ κρεμάσας…» 
(Μεσώδιο κάθισμα ὄρθρου Μ. Πέμπτης). Δηλαδή 
ὑψώνεται κρεμασμένος πάνω στόν ξύλινο 
Σταυρό, Αὐτός πού τόν καιρό τῆς δημιουργίας 
τοῦ κόσμου κρέμασε τή γῆ, τήν ἄφησε δηλαδή 
νά αἰωρεῖται, κατά κάποιο τρόπο, πάνω στά νερά 
τῶν θαλασσῶν. 

«Δίψασε» ὁ Χριστός ἄλλη μιά φορά ὅταν 
περπατώντας ἔφθασε κατάκοπος στό φρέαρ τοῦ 

Ἰακώβ καί ζήτησε νερό ἀπό τή Σαμαρείτιδα. 
 Τώρα, ὅμως, στή δίψα Του, ἀντί γιά νερό τόν 

ποτίζουν ξύδι καί ἀκούγεται τό παράπονό Του: 
«Λαός μου, τί ἐποίησά σοι, καί τί μοι ἀνταπέδω-
κας; ἀντί τοῦ μάνα χολήν. ἀντί τοῦ ὕδατος ὄξος. 
ἀντί τοῦ ἀγαπᾶν με, σταυρῷ με προσηλώσατε…» 
( Ἀντίφωνο ὄρθρου Μ. Παρασκευῆς).

  Ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς ἐξηγεῖ καί 
λέγει: «Τό αἷμα Του ἔρρεε γι’αὐτό καί διψοῦσε. 
Ὁ ἥλιος, ἤδη, ἦταν κατά τή δύση του. χτυποῦσε 
τό πρόσωπο καί μαζί μέ τά ἄλλα βασανιστήρια 
καιγόταν πολύ. Φυσικό ἦταν νά διψᾶ, ἀλλά 
Κύριε, διψοῦσες ὄντως γιά νερό ἤ γιά ἀγάπη; 
Μήπως διψοῦσες ὡς ἄνθρωπος ἤ ὡς Θεός 
ἤ καί τό ἕνα καί τό ἄλλο; Ἰδού, ὁ ρωμαῖος 
λεγεωνάριος σοῦ πρόσφερε ἕνα σπόγγο βρεγμένο 

στό ξύδι. Μιά σταγόνα ἐλέους τήν 
ὁποία δέν αἰσθάνθηκες ἀπό τούς 
ἀνθρώπους γιά τρεῖς ὁλόκληρες 
ὧρες κρεμασμένος στό Σταυρό. Αὐτός 
ὁ ρωμαῖος στρατιώτης, ἁπαλύνει 
κάπως τήν ἁμαρτία τοῦ Πιλάτου, τήν 
ἁμαρτία τῆς Ρωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας 
ἀπέναντί σου, ἔστω καί μέ ξύδι. 
Γι’αὐτό, θά ἀφανίσεις τή Ρωμαϊκή 
Αὐτοκρατορία, ἀλλά στή θέση της θά 

οἰκοδομήσεις νέα».
  Καί ὁ ἱερός Αὐγουστίνος ρωτάει τά ἑξῆς: «Τί 

εἴδους δίψα αἰσθάνεσαι, Κύριε Ἰησοῦ; Μήπως 
διψᾶς γιά κρασί ἀπό ἀμπέλι ἤ γιά νερό;» Καί 
ἀπαντάει ὁ ἴδιος: «Διψᾶς τή σωτηρία μου, Κύριε».

 Πρός ὅλους λοιπόν, τούς χριστιανούς κληρι-
κούς καί λαϊκούς, πού θά σκύψουμε εὐλαβικά γιά 
νά ἀσπασθοῦμε τόν αἱματοβαμμένο Σταυρό τοῦ 
Κυρίου μας, ἀπευθύνεται ἀπό τό καιόμενο στόμα 
τοῦ Λυτρωτοῦ μας ἡ ἴδια λέξη

«Διψῶ»
«Διψῶ» νά ὑπάρξει στή γῆ ἡ ἐκπλήρωση τοῦ 

Νόμου τοῦ Θεοῦ, ἡ πλήρη καί τελεία ἐφαρμογή 
τοῦ Θείου θελήματος.

«Διψῶ»  τή σωτηρία τῆς ἀθάνατης ψυχῆς σας.
«Διψῶ»  νά γνωρίσουν οἱ ἄνθρωποι τήν ἀλή-

θεια τοῦ Εὐαγγελίου καί νά γίνει κτῆμα ὅλων. 
«Διψῶ» γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους πού ζοῦν 

χωρίς Εὐαγγέλιο, μυστηριακή ζωή καί ἔργα 
ἀρετῆς. 

«Διψῶ» τήν εἰρήνη στούς ἀλληλομαχομένους 
συζύγους καί οἰκογένειες.

«Διψῶ» τήν ἁγνότητα τοῦ νέου καί τῆς νέας 
πού ἄφησαν τόν ἑαυτό τους ἐκτεθειμένο σέ ὅλους 
τούς πειρασμούς.

«Διψῶ» τό σεβασμό καί τήν εὐγνωμοσύνη τῶν 
νέων πρός τούς γονεῖς τους.

«Διψῶ» τήν ἐπιστροφή στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλη-
σία τῶν αἱρετικῶν χιλιαστῶν, προτεσταντῶν, 
παπικῶν, μασσώνων, τῶν ἀπίστων καί ἀθέων 
καί τή μετάνοια τῶν οἰκουμενιστῶν.

«Διψῶ»  τήν αὐστηρή προσήλωση στήν Ἑλλη-
νορθόδοξη Παράδοση, τά ἤθη καί τά ἔθιμα,διά 
τῶν ὁποίων  ὁ Ἑλληνισμός μεγαλούργησε.

«Διψῶ» τήν εὐημερία τῆς ἀνθρωπότητας, γιά 
τήν ἐπικράτηση τῆς δικαιοσύνης σέ ὅλους τούς 
λαούς.

«Διψῶ» γιά τήν ἀλήθεια, οὕτως ὥστε νά μήν 
ἀποκρύπτεται ἤ νά παραποιεῖται καί νοθεύεται.

«Διψῶ» τήν εἰρήνη τοῦ κόσμου, νά σταματή-
σουν οἱ πόλεμοι τοπικοί καί παγκόσμιοι. 

«Διψῶ», ἀναφωνεῖ ὁ Μάρτυς τοῦ Γολγοθᾶ 
νά μετανοήσουν οἱ χριστιανοί καί νά γίνουν 
ὁμολογητές μου.

«Διψῶ», μᾶς λέει ὁ Χριστός, νά εἶναι ἀνοιχτές 
οἱ Ἐκκλησίες, νά λατρεύεται τό Ὄνομά μου καί 
νά κοινωνοῦν οἱ ἄνθρωποι τοῦ Σώματος καί τοῦ 
Αἵματός μου. 

«Διψῶ», γιά τήν ἀγάπη τῶν χριστιανῶν πρός 
τό συνάνθρωπο, γιατί ἔτσι θά μπορέσουν νά 
ὁδηγηθοῦν στή βασιλεία τοῦ Θεοῦ καί νά ἀκούσουν 
τή γλυκειά φωνή τοῦ Θεοῦ Πατέρα νά λέει: «Δεῦτε 
οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν 
ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 
ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ 

ἐποτίσατέ με…» (Ματθ. 25,34-35).  
  Ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης λέγει «ὅτι 

στήν ψυχή τοῦ Χριστοῦ ὑπάρχει μιά ἄλλη μυστική 
δίψα μυστηριώδης. Ποιά εἶναι αὐτή ἡ μυστική 
δίψα; Τόσο πολύ μᾶς ἀγαπάει ὁ Κύριος, ὥστε ἦταν 
πρόθυμος νά ὑποστεῖ, ὄχι μόνο αὐτά πού ὑπέφερε, 
ἀλλά πολύ περισσότερα, ἀρκεῖ νά σωθεῖ τό ἀνθρώ-
πινο γένος. Ἡ ἀγάπη Του εἶναι πολύ μεγάλη, δέν 
βρίσκεται εἰκόνα κατάλληλη νά τήν παραστήσει». 

Τί θά προσφέρουμε στή «Δίψα» Του;
Τήν  ὁλόψυχη  πίστη μας, ὅπως ὁ ἑκατόνταρχος 

πού ἀνεφώνησε: «Ἀληθῶς Θεοῦ υἱός ἦν οὗτος» 
(Ματθ. 27,54).

Τήν ὁλόθερμη ἀγάπη μας, ὅπως ὁ Εὐαγγελιστής 
Ἰωάννης πού ἔφθασε στό Γολγοθᾶ καί ἔμεινε κάτω 
ἀπό τό Σταυρό Του μαζί μέ τή Θεοτόκο. 

Τή θέλησή μας γιά νά ξεδιψάσει ἡ διψασμένη 
ψυχή μας ἀπό τόν Θεῖο Ἔρωτα, πού ἀποτελεῖ τήν 
ἀστείρευτη πηγή χαρᾶς καί ἀγάπης καί νά Τοῦ 
ποῦμε κι ἐμεῖς σάν τόν προφήτη Δαβίδ «ἐδίψησέ 
σε ἡ ψυχή μου, ποσαπλῶς σοι ἡ σάρξ μου ἐν γῇ 
ἐρήμῳ και ἀβάτῳ καί ἀνύδρῳ» (Ψαλμ. 62,2).

Τήν ἐγκάρδια εὐγνωμοσύνη καί μετάνοιά μας, 
ὅπως ὁ εὐγνώμων ληστής ἐπάνω στό σταυρό. 

Τήν προσευχή μας καί τή μυστηριακή ζωή κατά 
τίς ἡμέρες αὐτές καί πάντοτε. Κανείς νά μήν τόν 
ποτίσει μέ τό ξύδι τῆς ἀδιαφορίας, μέ τήν πικρία 
τῆς περιφρονήσεως, τῆς ἀποστασίας καί μέ τή 
χολή τῆς ἐξακολουθητικῆς  ἁμαρτίας.  

Τή σταθερότητά μας «ἄχρι θανάτου» (Ἀποκ. 
2,10). Νά μείνουμε ἑδραῖοι καί ἀμετακίνητοι στήν 
ἐλπίδα τοῦ Εὐαγγελίου, στήν ἀποστολική καί 
πατερική παράδοση, προκειμένου νά ἀποφύγουμε 
ψευδοπροφῆτες, «ἀνθρώπους πονηρούς καί 
γόητες πλανῶντες καί πλανώμενοι», ὅπως 
τούς ὀνομάζει ὁ ἀπόστολος Παῦλος (Β΄ Τιμ. 
3,13), θυσιάζοντας τά πάντα γιά τήν ἀγάπη Του. 
Κυρίως, νά ἐπαγρυπνοῦμε μήπως, ἐνδεχομένως, 
παρασυρθοῦμε καί ἀποδεχθοῦμε «ἄλλον Ἰησοῦν» 
καί  «Εὐαγγέλιον ἕτερον», δηλαδή, ὄχι τό ἀληθινό 
καί τό πραγματικό (Β΄ Κοριν. 11,4), ὅπως θέλουν 
ἐκεῖνοι πού ἀπεργάζονται τή Νέα Τάξη Πραγμάτων 
καί, βεβαίως, τά ὄργανα τοῦ Ἀντιχρίστου. 

Τήν τιμή μας πρός τόν Τίμιο Σταυρό πού 
ἀποτελεῖ τό ἱερότατο Σύμβολο τῆς πίστεώς μας 
καί ἀπόδειξη τῆς Θείας Του ἀγάπης.

Τήν ἀφοσίωσή μας στή Θεία Λατρεία γιά 
νά εἴμαστε «προσκαρτεροῦντες τῇ διδαχῇ τῶν 
Ἀποστόλων καί τῇ κοινωνίᾳ καί τῇ κλάσει τοῦ 
ἄρτου καί ταῖς προσευχαῖς» (Πράξ. 2,42) ὥστε νά 
κοινωνοῦμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, πού 
ἀποτελεῖ κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη τό Δαμασκηνό 
«ποτό ζωῆς ἀϊδίου πρόξενον», πού ἀναβλύζει ἀπό 
τήν τρυπημένη πλευρά Του καί εἰσάγει μέσα μας 
τήν αἰώνια ζωή καί καθαρίζει ἡμᾶς ἀπό πάσης 
ἁμαρτίας (Α΄ Ἰωαν. 1,7).

Τήν Ἀναστάσιμη μαρτυρία μας μέ ἔργα καί 
μέ λόγια, καθ’ ὅτι  ὁ Ἀναστημένος Χριστός μᾶς 
ὑποσχέθηκε: «Ἐγώ τό Α καί τό Ω, ἡ ἀρχή καί τό 
τέλος ἐγώ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ 
ὕδατος δωρεάν» (Ἀποκ. 21,6). 

  Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης προτρέπει μιά μο-
ναχή πού τόν ἐρωτᾶ, πῶς νά περάσει τή Μεγάλη 
Παρασκευή: «Νά προσεύχεσαι καί νά λές μέ ὅλη τή 
δύναμη τῆς ψυχῆς σου: «Δόξα τῇ ἁγίᾳ Σταυρώσει 
Σου Κύριε» καί «Ὑπεραγία Θεοτόκε προσκυνοῦμεν 
τά Πάθη τοῦ Υἱοῦ Σου». Παράλληλα νά κάνεις καί 
ὅσες μετάνοιες μπορεῖς. Αὐτή τή μέρα πρέπει νά τή 
ζήσει κανείς. Ἐγώ τή Μεγάλη Παρασκευή κλειδώ-
νομαι γιά νά τή ζήσω. Μερικοί πίνουν ξύδι αὐτή 
τή μέρα, γιατί χολή καί ξύδι ἔδωσαν οἱ Ἑβραῖοι στό 
Χριστό πάνω στό Σταυρό» (Ματθ. 27,34). 

 Ρωτάει ἡ μοναχή: -Γέροντα στό Ἅγιον Ὄρος 
τή Μεγάλη Παρασκευή χτυποῦν πένθιμα οἱ 
καμπάνες; 

- Χτυποῦν πένθιμα. Χτυποῦν καμπάνες 
ὅταν βγαίνει ὁ Ἐπιτάφιος. 

-Γέροντα, χτυποῦν ὅλη την ἡμέρα; 
-Ξέρω κι ἐγώ, ἄν χτυποῦν; Ἐγώ κοιτάζω νά 

χτυπήσει ἡ καρδιά. (Λόγοι ΣΤ΄ περί προσευχῆς, 
200-203).

ΑΓΩΝΑΣ Μ Ε Γ Α Λ Η  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η  «Διψῶ»
συνέχεια από την 1η σελίδα

του Ἀρχιμανδρίτου 
Παύλου Ντανᾶ
Ἱεροκήρυκος
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ, ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;

Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω αν τα εκατομμύρια, το κεράκι 
της χήρας, του ορφανού, του πεινασμένου… που δραπέτευσαν 
από τα ερμάρια της μητρόπολης από τον προκάτοχό σας 
μακαρίτη Ιγνάτιο άν σας έχει διεγείρει και αναστατώσει – όπως 
παρά πολλών – τη συνείδησή σας.

Δεν έχω τον τρόπο να μετρήσω αν ο εσωτερικός, ο μυστικός 
έλεγχος έχει ταράξει τον ύπνο σας.

Αν έχετε βιώσει την έκρηξη πατώντας το πόδι σας στο 
επισκοπικό μέγαρο και σκαλίζοντας τους λογαριασμούς των 
ταμείων του “αξιοπρεπών μόχθων” του προκατόχου σας.

Δυόμισι χρόνια ο Λαρισαϊκός λαός περιμένει να του πείτε που 
βρίσκονται τα δεκάδες εκατομμύρια, που αντί έργων αγάπης 
στούπωσαν θυρίδες τραπεζών!

Πιστεύετε ότι μπορείτε να ξεπεράσετε την κρίση με μόνη 

τη σιωπή; Χωρίς να μιλήσετε στο χριστεπώνυμο πλήρωμα με 
θάρρος, καθαρά και υπεύθυνα;

Αν περιμένετε να σβήσουν από μόνα τους με το χρόνο, δεν 
θα το πετύχετε! Όσο κουβαριάζεστε στην αδράνεια ανεχόμενος 
αγέρωχα και ανέμελα τους αποχωρήσαντες ή τους συνεχιστάς 
“κουκουλοφόρους” ήρωες των σκανδάλων, η ένταση δε θα 
αδειάσει και η Εκκλησιαστική ζωή δε θα ομαλοποιηθεί.

Η σιωπή σας παραβιάζει το αρχιερατικό σας χρέος και θα σας 
καταντήσει επίορκο και ριψάσπιδα, σπιλώνοντας το επισκοπικό 
σας διακόνημα.

Σ’ αυτή την ώρα του σκότους, του επικίνδυνου σκανδαλισμού 
και του τραυματισμού της συνειδησιακής ακεραιότητας του 
πιστού λαού, διακηρύξτε και διαλαλείστε ότι εμπνευστής και 
οδηγός σας στην εκπλήρωση του επισκοπικού χρέους είναι 

αποκλειστικά και μόνο οι Ιεροί Κανόνες και οι Νόμοι του 
Κράτους, που με σοφή αγιότητα εισηγήθηκαν και ψήφισαν οι 
μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας και πατέρες του Έθνους.

Δηλώστε στο λαό, όχι συμβατικά, όχι υποκριτικά, ότι οι 
Ιεροί Κανόνες και οι Νόμοι της Πολιτείας θα επιβάλλονται, 
απερίτμητοι στις εισηγήσεις σας και στις αποφάσεις σας. Δε 
θα ανοίγετε τρύπες διαφυγής, δε θα στήνετε ίντριγκες, δε θα 
φωτίζετε την αυθαιρεσία ως έμπνευση και ως δέσμευση που 
την επιβάλλουν δήθεν οι Ιεροί Κανόνες.

Στερεώστε την πεποίθηση στο λαό του Θεού ότι είστε 
ποιμένας, διάδοχος και συνεχιστής του πνεύματος και της 
πρακτικής των φωτισμένων πατέρων και ποιμένων της 
γνησιότητας και της αγιότητας.

ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ.

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ “άγιε” ΔΕΣΠΟΤΑ,
πού είναι τα εκατομμύρια;

Η ΣΦαΓΗ τΩΝ 12 ΜΗτρΟΠΟΛΙτΩΝ  (1974 - 2021) 59o μέρος

ΟΙ ΜαυρεΣ ΣεΛΙΔεΣ τΗΣ εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗΣ ΙΣτΟρΙαΣ
(αΠαΝτΗΣΗ Σε ΚαΚΟΒΟυΛα ΔΗΜΟΣΙευΜατα)

ΠΡΟΣ
Τον κ. ΣΩΤΗΡΙΟ ΤΖΟΥΜΑ
Διαχειριστή του Ιστολογίου
“ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ”
Κύριε Τζούμα
  Στις 18 Φεβρουαρίου (2021) στο ιστολόγιό 

σας και στη θέση “ΙΟΣ” αναρτήσατε ένα παλαιό 
κείμενο που είχε δημοσιεύσει η εφημερίδα “ΚΑ-
ΘΗΜΕΡΙΝΗ” προ ετών (29-4-2016) με τίτλο: «Η 
αλήθεια για τον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄».

Η αναδημοσίευση αυτή με ξάφνιασε, διότι 
εσείς – να μην πω έμπειρος δημοσιογράφος – 
ένας πρύτανης στη δημοσιογραφία, ιδιαίτερα 
στα εκκλησιαστικά δρώμενα να κάνετε ένα τέτοιο 
ατόπημα, δηλαδή να αναρτήσετε στο ιστολόγιό 
σας ένα κείμενο που είναι ανιστόρητο, ψευδέστατο 
και υποτιμά την ανθρώπινη νοημοσύνη.

Εκείνες τις ημέρες έστειλα μια απάντηση 
στη Διεύθυνση της εφημερίδος – και σας 

την επισυνάπτω – με την παράκληση να 
τη δημοσιεύσει, όχι από δημοσιογραφική 
υποχρέωση, αλλά για την ιστορική αλήθεια και 
για το κύρος της εφημερίδας. Δυστυχώς δεν είχε 
χώρο, αλλά και ούτε την στοιχειώδη ευθιξία να 
γράψει έστω δύο λέξεις διόρθωσης.

Η εφημερίδα αυτή – επί ημερών Ελένης 
Βλάχου, ο π. Ιερώνυμος Κοτσώνης είχε δική του 
στήλη αρθρογραφίας – φαίνεται τώρα έχει βαλθεί 
να παραπληροφορήσει με ανυπόστατα γεγονότα 
και καταστάσεις και αν είναι δυνατόν να ευτελίσει 
το όνομα Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Κοτσώνης. 
Το τεράστιο έργο που άφησε σε μια ταραγμένη 
αλλά και πολεμούμενος εποχή και για μια, μόλις 
πενταετία. Έργο που δεν έγινε στα 200 χρόνια 
στην Ελλαδική Εκκλησία. Έργο πνευματικό, 
συγγραφικό, δημιουργικό, πανεπιστημιακό, 
κτιριακό…

Αυτό το διάφανο σημάδι της ανυστερόβουλης 

προσφοράς,  που ακούγεται  στο όνομα 
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Κοτσώνης, ήταν 
ένα δώρο του Θεού προς την Εκκλησία. 
Πενήντα χρόνια προσπαθούν με ψέματα να το 
αμαυρώσουν, να το υποβαθμίσουν και αν είναι 
δυνατόν να το εξαφανίσουν.

Οι ψόγοι της κυρίας του κειμένου αποτελούν 
εφευρήματα μικρών ανθρώπων, καθηγητάδων 
χαμηλής στάθμης, δεσποτάδων τραγικού 
πνευματικού επιπέδου, δημοσιογράφων που 
κινούνται επιδέξια σαν μαριονέτες στο προσκήνιο.

Το έγκλημα που πασχίζουν να κάνουν δε 
μετριέται, μηδέ περιγράφεται.

Κύριε Τζούμα, τα χρόνια κυλούν, οι διάδοχες 
γενιές που μας ακολουθούν αν θελήσουν να 
αναδιφήσουν την επίμαχη περίοδο, θα βρεθούν 
μπροστά σε μια κρυστάλλινη Πατερική διακονία, 
σε μια αγνή και αψεγάδιαστη φυσιογνωμία, 
σε ένα γνήσιο ποιμένα, θα αισθανθούν την 

ακεραιότητα του χαρακτήρα, θα δουν το κάλλος 
του, θα καθηλώσουν το βλέμμα στη μορφή του 
και θα σκύψουν σαν μαθητές του στην μεγάλη 
προσφορά του προς την Εκκλησία.

Αντίθετα, θα βρουν παραπεταμένα σε 
κάδους απορριμμάτων ένα τεράστιο όγκο 
ψεύδους, διαστροφικής επιχειρηματολογίας, 
παράτολμης πλαστογραφίας και μια ανέντιμη 
γραφίδα υποδουλωμένη στη σκοπιμότητα, 
θα διαβάζουν τα περιστατικά, θα σφίγγουν τα 
δόντια και θα οικτείρουν το βρώμικο κύκλωμα 
των πρωταγωνιστών της πεντηκονταετούς 
αθλιότητας.

Λάρισα, 15/3/2021
ΤΡΙΑΝΤ. Ι. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΦΗΜ. «ΑΓΩΝΑΣ»
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” (29-4-2016)
“Η αλήθεια για τον 
Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄”
Κύριε Διευθυντά,
Στην έγκριτη εφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” στο 

φύλλο της Μ. Παρασκευής (29-4-2016) στην 
πρώτη σελίδα, έχετε φωτογραφία το μακαριστό 
Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄ (Χατζησταύρου) και 
κάτω από τον τίτλο «ΣΗΜΕΡΑ» γράφει: “Προσωπι-
κή μαρτυρία στενής συγγενούς του Αρχιεπισκόπου 
Χρυσοστόμου Β΄ Χατζησταύρου, ξεδιπλώνει άγνω-
στες πτυχές στην πραξικοπηματική απομάκρυνσή 
του την 27η Απριλίου 1967 από τη θέση του” και 
παραπέμπει τον αναγνώστη στη σελίδα 6.

Δεν θα ασχολούμουν με την εγγονή της αδελφής 
του μακαριστού Αρχιεπισκόπου ως και με τον ίδιο 
που βρίσκεται εις την κρίσιν του Αρχιποίμενος 
Χριστού, αν δεν έγραφε τέτοια ανιστόρητα γε-
γονότα που τα θυμήθηκε… μετά από μισό αιώνα 
(50 χρόνια) και προσπαθεί τώρα με ατεκμηρίωτα 
γεγονότα να αλλάξει την ιστορία, ξεχνάει βέβαια 
ότι η ιστορία είναι σκληρός και αδυσώπητος μάρ-
τυρας, αποτυπώνει και αποθηκεύει γεγονότα που 
ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης φαντασίας.

Τα κείμενα που έχουν γραφτεί για τη βιωτή και 
τη δράση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου, τα 

υπέρ και τα κατά ως και για εκείνες τις δύσκολες 
ημέρες είναι πολλά και όλα αποτελούν αδιάψευστα 
ντοκουμέντα.

Καταθέτω κάποια συνοπτικά ιστορικά στοιχεία 
που είναι ενδεικτικά και αποδεικτικά:

- Ως επίσκοπος ο μακαριστός Χρυσόστομος είχε 
επτά (7) μεταθέσεις που κατά τους Ιερούς Κανόνες 
απαγορεύονται: «Επίσκοπον από παροικίας ετέρας 
εις ετέραν ΜΗ ΜΕΘΙΣΤΑΣΘΑΙ, μήτε αυθαιρέτως 
επιρρίπτοντα εαυτόν, μηδέ υπό λαών εκβιαζόμενον, 
μήτε υπό Επισκόπων αναγκαζόμενον. ΜΕΝΕΙΝ δε 
εις ην εκληρώθη υπό του Θεού εξ αρχής Εκκλη-
σίαν και ΜΗ ΜΕΘΙΣΤΑΣΘΑΙ αυτής, κατά τον ήδη 
πρότερον περί τούτου εξενεχθέντα όρων» (Κανών 
ΚΑ΄ της εν Αντιοχεία Συνόδου).

- Ο Χρυσόστομος ως μητροπολίτης Φιλίππων 
και Νεαπόλεως στις 7 Απριλίου του 1959 ως αντι-
πρόεδρος της Ιεράς Συνόδου έκανε πραξικόπημα 
με επτά (7) ακόμα αρχιερείς (Λευκάδος, Σάμου, 
Φωκίδος, Θεσσαλιώτιδος και Πρεβέζης) παραγκω-
νίζοντας το νόμιμο και κανονικό Αρχιεπίσκοπο 
Θεόκλητο Παναγιωτόπουλο και τους υπόλοιπους 
πέντε (5) συνοδικούς. Αμπαρωμένοι στο Συνοδικό 
μέγαρο έκαναν εκλογές επισκόπων. Και τί εκλογές 
έκαναν; Θεός να φυλάξει! Το Νευροκοπίου Αγα-

θάγγελο τον μετέθεσαν στη Λάρισα, τον Πρεβέζης 
Στυλιανό στη Φθιώτιδα και για τη μητρόπολη 
Τριφυλίας τον Δαμασκηνό Παπαχρήστου.

Ο Αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος με μια ομάδα αρχι-
ερέων αντέδρασαν και κλείδωσαν το Παρεκκλήσι 
του Αγ. Ανδρέου, ώστε οι υποτιθέμενοι εκλεγμένοι 
να μην μπορούν να δώσουν το μικρό μήνυμα.

Το πραξικόπημα αυτό δημιούργησε τεράστιο 
σάλο στην Εκκλησία, τα πρωτοσέλιδα των εφη-
μερίδων διακωμωδούσαν την κατάπτωση του 
αρχιερατικού λειτουργήματος.

Αναγκάστηκε τότε η κυβέρνηση με τον Υπουργό 
Παιδείας Ε. Βογιατζή, να καταθέσει στη Βουλή 
Νομοσχέδιο, ώστε να μπει τέρμα στο ΜΕΤΑΘΕΤΟ 
και οι εκλογές θα γίνονται πλέον από το σύνολο 
της Ιεραρχίας και όχι από τη μικρά Σύνοδο.

Τα “μητροπολιτικά γκεσέμια” βγήκαν στην 
επίθεση, κατηγόρησαν την κυβέρνηση ότι έκανε 
παρέμβαση στο εσωτερικό της Εκκλησίας και δε 
δέχθηκαν το νέο Νόμο και επί ένα χρόνο έκαναν 
“απεργία” αρνούμενοι να κάνουν εκλογές για την 
πλήρωση των κενών μητροπολιτικών εδρών, αν η 
κυβέρνηση δεν αποσύρει το Νομοθέτημα.

Στις 8 Ιανουαρίου 1962 πεθαίνει ο Αρχιεπίσκο-
πος Θεόκλητος. Πριν καλά-καλά τον βάλουν στο 

τάφο (11 Ιανουαρίου) την επομένη κάνουν εκλογές 
και εκλέγουν τον Αττικής Ιάκωβο Βαβανάτσο Αρχι-
επίσκοπο και δεύτερος στη ψηφοφορία ακολουθεί 
ο Φιλίππου και Νεαπόλεως Χρυσόστομος.

Το πανηγύρι όμως κράτησε 12 ημέρες, διότι 
έγινε χαλασμός με την εκλογή του, ο λαός ξεσηκώ-
θηκε και ζητούσε την παραίτησή του, ο ίδιος βέβαια 
αρνούνταν να παραιτηθεί: «Δεν παραιτούμαι-δεν 
παραιτούμαι! – δήλωνε – Μόνον ο Θεός μπορεί 
να με πάρει!...». Τη δωδεκάτη ημέρα παρεμβαίνει 
ο πρωθυπουργός κ. Καραμανλής και του ζητά την 
άμεση παραίτησή του. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος 
δηλώνει: «Ου μέντοιγε της Αρχιερωσύνης μου, ουχί 
οικεία βουλήσει, αλλά πολλή και καταθλιπτική 
τη κυβερνήσει πιέσει».

Με την παραίτηση Ιακώβου στις 14 Φεβρου-
αρίου 1962, εκλέγουν ως Αρχιεπίσκοπο τον από 
Φιλίππου Χρυσόστομο που πριν μερικές ημέρες 
οι ίδιοι τον είχαν απορρίψει. Ένα γεροντάκι τότε 
82 ετών για να διοικήσει την Ελλαδική Εκκλησία!

Το 1965 έχουμε και δεύτερο πραξικόπημα 
πάλι με το Χρυσόστομο, τώρα ως αρχιεπίσκοπο. 
Το Νοέμβριο η Ιεραρχία συνήλθε για την εκλογή 
15 νέων μητροπολιτών, αγνοώντας βέβαια το 
Νόμο Βογιατζή που απαγόρευε μεταθέσεις. Το 

(Αναγκαστήκαμε να δημοσιεύσουμε τις δύο επιστολές επειδή δεν ειχαν και οι δύο την στοιχειώδη ευγένεια να αφιερώσουν ούτε μια αράδα για τις απαντήσεις που στεί-
λαμε, για τα κακόβουλα ψεύδη που δημοσίευσαν οι μεν εφ. «Καθημερινή» σε δημοσίευμα της 29/4/2016 το δε ιστολόγιο «Εξάψαλμος που το αναδημοσίευσε μετά από πέντε 

χρόνια προσφέροντας μάλλον «πολύτιμες» υπηρεσίες…)

συνέχεια στη 15η σελίδα
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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, 2η συνέχεια από την 22η Ομιλία 3/5/1981

«Ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς 
τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυ-
τοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ 

εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιή-
σω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυ-
νήσουσι ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, 
καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε» 

(Ἀποκ. γ΄ 9).

Αὐτό εἶναι ὁ αἰφνιδιασμός!
Μεταφέρατέ το τώρα εἰς τόν πνευμα-

τικό τομέα, γιά νά ἰδῆτε πῶς ἐπιπίπτει 
ἐπάνω μας ὁ διάβολος, ὅταν δέν ἑτοι-
μαζώμαστε.

Λοιπόν, ποιά εἶναι αὐτή «ἡ ὥρα τοῦ 
πειρασμοῦ, πού πρόκειται νά ἔλθῃ εἰς 
ὁλόκληρην τήν οἰκουμένην» καί πού δέν 
θά ἀφορᾶ μόνον εἰς τούς Πιστούς, ἀλλά 
θά ἀφορᾶ πρός πάντας τούς ἀνθρώπους; 

Κατ’ ἀρχάς, ὡς ὥρα πειρασμοῦ, νοεῖται 
ὅλη ἡ περίοδος τῶν θλίψεων, ἡ ὁποία 
ἐξεκίνησε ἀπό τήν πρώτην Παρουσίαν 
τοῦ Χριστοῦ καί θά κορυφωθῇ εἰς τάς 
παραμονάς τῆς δευτέρας Του Παρουσίας. 
Θά εἶναι δέ πειρασμός πού θά καλύπτῃ 
πάντας τούς κατοικοῦντας ἐπί τῆς γῆς· 
ἰδιαιτέρως τούς Χριστιανούς.

Θά εἶναι οἱ θλίψεις πού θά ἐπιφέρῃ ὁ 
Ἀντίχριστος, ἀλλά καί οἱ ἀντίχριστοι τῆς 
κάθε ἐποχῆς, γιατί σύμφωνα μέ τόν εὐαγ-
γελιστήν Ἰωάννη «πολλοί ἀντίχριστοι γε-
γόνασιν» (Α΄ Ἰω. β΄ 18) πολλοί ἀντίχριστοι 
ἔχουν ἀναφανῆ εἰς τόν κόσμον. Τότε ὅμως 
οἱ θλίψεις αὐτές θά ἔχουν κορυφωθῆ γιά 
ὅλους τους ἀνθρώπους, ἰδιαιτέρως διά 
τούς Χριστιανούς.

Ἀκόμα, θά ὑπάρχουν καί οἱ ἐπιπτώσεις 
αὐτῆς τῆς παρουσίας τοῦ Ἀντιχρίστου 
καί τῶν ἀκολουθούντων αὐτόν, ὡς θεία 
τιμωρία ἐκ τῆς παρανομίας των. Καί ὅπως 
λέγει ὁ Κύριος, «ἔσται γὰρ τότε θλῖψις 
μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν ἀπ’ ἀρχῆς κόσμου 
ἕως τοῦ νῦν οὐδ’ οὐ μὴ γένηται» (Ματθ. 
κδ  ́21) Τότε θά εἶναι θλῖψις μεγάλη, τέτοια 
πού δέν ξανάγινε ποτέ ἀπό τήν ἀρχή τοῦ 
κόσμου ἕως τώρα, οὔτε πρόκειται νά 
ξαναγίνῃ παρομοία.

Φοβερή πρέπει νά εἶναι αὐτή ἡ θλῖψις!
Εἰκόνα αὐτῆς τῆς μεγάλης θλίψεως τῶν 

ἐσχάτων εἶναι ἡ θλῖψις τῆς πολιορκίας 
τῆς Ἱερουσαλήμ ὑπό τοῦ Τίτου, κατά τήν 

ὁποία οἱ μανάδες ἔφαγαν τά παιδιά τους 
ἀπό τήν πεῖνα! Εἰκόνα εἶναι. Εἰκόνα! Πόσο 
φοβερή πρέπει νά εἶναι ἐκείνη ἡ θλίψις 
τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν!...

Θά εἶναι πειρασμός –Προσέξτε! Γιά 
νά μήν πῆτε ὅτι εἶναι μακρυά αὐτά τά 
πράγματα–, θά εἶναι πειρασμός πίστεως 
καί πειρασμός ἠθικοῦ βίου.

Τό κακό θά ὡριμάζῃ ὡς ἀδικία, ὡς 
ἔγκλημα, ὡς πόλεμοι –Εἶναι αὐτό πού 
εἶπε ὁ Κύριος «μελλήσετε δὲ ἀκούειν πο-
λέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων…» (Ματθ. κδ΄ 
6)–, ὡς πεῖνα, ὡς ἀσθένειαι –«καὶ ἔσονται 
λιμοὶ καὶ λοιμοὶ…» (Ματθ. κδ΄ 7) δέν εἶπε 
ὁ Κύριος;–, ὡς ποικίλαι «ἀκαταστασίαι» 
(Λουκ. κα  ́9) –ἡ λέξις χρησιμοποιεῖται ἀπό 
τόν ἴδιον τόν Κύριον–. Καί τό σπουδαιότε-
ρον: Ο Κύριος δέν θά φαίνεται πουθενά!... 
Καί τότε –τό εἶπε ὁ Κύριος–, «πολλοί 
σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ» (Ματθ. κς΄ 
30) θά κλονισθῆτε στήν πρός ἐμένα πίστι.

Ἤδη στήν ἐποχή μας σκανδαλίζονται οἱ 
ἄνθρωποι καί λέγουν: «Ποῦ εἶναι ὁ Χρι-
στός; Ποῦ εἶναι ὁ Θεός; Ἄν ὑπάρχῃ ὁ Θεός, 
δέν βλέπει τά χάλια πού ὑπάρχουν πάνω 
στή γῆ; Ἐάν ὁ Χριστός εἶναι Θεός, γιατί δέν 
βάζει μία τάξι στήν Ἐκκλησία Του; Γιατί δέν 
βάζει μία τάξι εἰς τόν κόσμον; Ποῦ εἶναι ὁ 
Χριστός;». Αὐτός εἶναι ὁ πειρασμός. Κατά 
κόρον λέγονται αὐτά τά λόγια· διαρκῶς.

Ἀγαπητοί μου, καί αὐτήν τήν στιγμή 
μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ 
ὑπάρχουν φοβερές καταστάσεις. Καί 
ὅταν λέμε «Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ», ἐμεῖς 
εἴμαστε· δέν εἶναι «οἱ ἄλλοι»! Ὑπάρχουν 
φοβερά χάη· ἄβυσσος κακοῦ! Ἀφάνταστα 
μεγάλο κακό ὑπάρχει στούς Χριστιανούς 
μας, λαόν καί κλῆρον! Ἄβυσσος κακοῦ 
ὑπάρχει!...

Λοιπόν, τό ξέρετε ὅτι δίδομε εἰς ἑαυ-
τούς καί ἀλλήλους τήν εἰκόνα ὅτι ὁ 
Χριστός δέν εἶναι Θεός, ἐπειδή φαίνεται 
ὅτι ἀπουσιάζει ἀπό τό προσκήνιον τῆς 
Ἐκκλησίας Του;...

«Ποῦ εἶναι ὁ Χριστός; Δέν βλέπει τί γί-
νεται; Δέν βλέπει πεῖνες, πολέμους, κακά, 
ἀδικίες… Δέν βλέπει τίποτα;… Ἀκόμη, 
δέν βλέπει νά ὀργιάζῃ τό κακόν μές στήν 
Ἐκκλησία; Καί ἐάν τό βλέπῃ, γιατί δέν τό 
τιμωρεῖ;»!...

Αὐτός εἶναι ὁ πρῶτος πειρασμός. Ὁ 

Χριστός τό εἶπε ὡς ἑξῆς: «Ψυγήσεται ἡ 
ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ. κδ΄ 12).

Ποιῶν «πολλῶν»;
Ὄχι τῶν ἐθνικῶν, δηλαδή τῶν εἰδω-

λολατρῶν, ἀλλά τῶν Χριστιανῶν! Θά 
ψυχρανθῇ ἡ ἀγάπη τῶν περισσοτέρων. 
Καί τότε θά σκανδαλίζωνται οἱ ἄνθρωποι 
καί θά λένε: «Αὐτός; Δέν βλέπεις τί κάνει 
αὐτός, ὁ ἐγωιστής, ὁ φαταούλας –γιά νά 
τό πῶ ἔτσι, μέ μία λαϊκή ἔκφρασι–, αὐτός 
ὁ ὁποῖος σέ ἐκμεταλλεύεται, αὐτός πού 
προσπαθεῖ νά πλουτίσῃ μέ κάθε τρόπο, 
πού δέν ἔχει ἀπάνω τοῦ ἴχνος ἀγάπης καί 
ζεστασιά καρδιᾶς καί εἶναι στυγνός ἐκμε-
ταλλευτής;… Πηγαίνει καί στήν Ἐκκλησία… 
Δέστε τον πῶς πηγαίνει!».

Ἔτσι, θά σκανδαλίζωνται οἱ ἄνθρωποι 
καί θά τά βάζουν μέ τόν Χριστόν καί θά 
λέγουν: «Ο Χριστός ἀπέτυχε. Τόν ἀπο-
δοκιμάζουμε τόν Χριστόν. Τόν βάζουμε 
στήν ἄκρη».

Γιατί λέτε ἔχουμε ἄνθισι τῆς ἀθεΐας; 
Τί εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖον δίδει τροφή, 
λίπασμα στήν ἀθεΐα, σέ μιά παγκόσμια 
κλίμακα, ἰδίως στόν χριστιανικόν κόσμον; 
Τί λέτε νά εἶναι;

Εἶναι ἀκριβῶς αὐτό. Εἶναι ἡ κρίσι πού 
περνοῦν σήμερα οἱ Χριστιανοί μας. Εἶναι ὁ 
ξεπεσμός τῆς μεταξύ των ἀγάπης. Ὁ μεγά-
λος τρώει τόν μικρόν, εἴτε ἄνθρωπος εἶναι 
εἴτε κράτος εἶναι. Ὁ μεγάλος ἐκμεταλλεύ-
εται τόν μικρόν. Ὁ μεγάλος παίζει ποικίλα 
παιγνίδια ἐμπορικῶν συμφερόντων εἰς 
βάρος τοῦ μικροῦ. Ὅλα αὐτά γιατί; Δέν 
ὑπάρχει ἀγάπη! Ξεφτίσαμε οἱ Χριστιανοί· 
περνᾶμε κρίσι. Γι’ αὐτό οἱ ἄνθρωποι λένε 
«Δέν δεχόμεθα τόν Χριστόν· Τόν ἀποδο-
κιμάζομε. Ο Χριστός δέν εἶναι Θεός». Νά 
τό λίπασμα τῆς ἀθεΐας λοιπόν.

Ποιός ὅμως θά μείνη ὄρθιος εἰς τήν 
πίστιν τοῦ Χριστοῦ, καί θά πιστεύῃ μέχρι 
τέλους ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ὁ Θεάνθρωπος 
ἐξουσιαστής τῆς Ἱστορίας;

Στήν ἐποχή μας πολλές φορές λέγουν 
ὅτι πρέπει μέ κάθε τρόπο νά φροντί-
σωμε νά φτιάξουμε τά πράγματα μέσα 
στήν Ἐκκλησία. Καί ἐάν μέν πρέπῃ νά 
διορθώσουμε τά κακῶς κείμενα μέσα σ’ 
αὐτή, τοῦτο εἶναι ἀναγκαιότατον, γιά νά 
μήν χάνωνται ψυχές. Ἐάν δέ πρέπῃ νά 
ἀνορθώσουμε τήν Ἐκκλησία μέ δεκανίκια, 

ὅπως εἶναι ἡ πολιτική, ὁ πολιτισμός ἤ ἄλλα 
πράγματα, νά τήν ἀνορθώσουμε δηλαδή 
μέ πολιτικές ἤ πολιτιστικές ἐκδηλώσεις, 
ἀποτύχαμε οἰκτρά, κάναμε λάθος!

Ο Χριστός ἔθεσε τοῦτο τό ἐρώτημα: 
«Πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἄρα 
εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς;» (Λουκ. ιη΄ 
8) Ὅταν θά ἔλθῃ ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου, 
θά βρῇ ἄραγε τήν Πίστιν ἐπί τῆς γῆς;»· 
δηλαδή «θά βρῆ Χριστιανούς ὀρθίους εἰς 
τήν Πίστιν;»!…

Ἀγαπητοί μου, πῶς τό αἰσθάνεσθε; 
Πέστε μου· θά θέλατε νά μείνουμε ὄρθιοι 
εἰς τήν Πίστιν; Εἶμαι σίγουρος ὅτι ὅλοι μας 
αὐτή τήν στιγμή –ὅλοι μας!– θά λέγαμε ἐκ 
καρδίας: «Μά βέβαια! Θέλομε νά μείνω-
με ὄρθιοι εἰς τήν Πίστιν».

Προσέξτε ὅμως! Δέν εἶναι ἀρκετό νά 
ποῦμε «Θέλω νά μείνω ὄρθιος εἰς τήν 
Πίστιν»· πρέπει νά δημιουργήσουμε καί 
τίς προϋποθέσεις:

Πρέπει νά βαθύνωμε πολύ εἰς τόν 
λόγο τοῦ Θεοῦ. Πρέπει νά ἀποκτήσουμε 
πολύ βαθειά γνωριμία τοῦ προσώπου 
τοῦ Χριστοῦ, ὥστε ὅταν θά ἔλθῃ ὁ πει-
ρασμός, τό οἰκοδόμημα τῆς Πίστεώς μας 
νά μήν πέσῃ. Ὁ πειρασμός θά ἔλθῃ σάν 
βροχή στό σπίτι τῆς Πίστεώς μας! Θά 
ἔλθῃ ἀπό τά πλάγια σάν ἄνεμος! Θά ἔλθῃ 
καί στά θεμέλια σάν ποτάμι! Ἄν μείνῃ 
ὄρθιο, σημαίνει πώς εἶναι στηριγμένο 
ἐπάνω εἰς τήν πέτρα πού λέγεται «Χρι-
στός». Σημαίνει πώς ἔχουμε προσωπική 
γνωριμία μέ τόν Χριστό... Τόν γνωρίζουμε 
τόν Χριστό... Τόν ζοῦμε τόν Χριστό... 
Ξέρουμε Ποιός εἶναι!... Δέν γνωρίζουμε 
τόν Χριστόν ἐπειδή Τόν βλέπουμε στήν 
εἰκόνα, ἤ κάτι ἔχουμε διαβάσει σέ καμιά 
φυλλάδα γι’ Αὐτόν.

Καί μόλις ἔλθῃ ἡ πρώτη βροχούλα, ἀγα-
πητοί μου –Τί ρεύματα καί τί ποτάμια… 
Ἡ πρώτη βροχούλα· ἡ πρώτη πνοή τοῦ 
ἀνέμου–, σάν ἄχυρο μᾶς παίρνει καί μᾶς 
σωριάζει καί μᾶς τσαλαβουτάει!...

Εἴδατε;…
Λοιπόν, ὄρθιοι!
Ξαναλέγω πώς γιά νά μείνωμε ὄρθιοι, 

θεμελιωμένοι στήν πέτρα, στήν γνωριμία 
μας μέ τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ, προϋπο-
θέτει δουλειά. Πολλή δουλειά! Τό θέμα 

τῆς Πίστεως δέν εἶναι μία ὑπόθεσις τυ-
χαῖα· δέν εἶναι μία ὑπόθεσις ἀκαδημαϊκή. 
Δέν εἶναι ὅπως πάω στό καφενεῖο γιά νά 
περάσω τήν ὥρα μου, κι ἄν δέν μ’ ἀρέσῃ 
ἐκεῖ, πάω κάπου ἀλλοῦ. Δέν εἶναι ἔτσι ἡ 
ἀκρόασι τοῦ θείου λόγου, ἤ ὁ ἐκκλησια-
σμός, «Ἄντε! Ἄς πᾶμε νά ἀκούσωμε λόγο 
Θεοῦ»· εἶναι δουλειά!…

Στό σχολειό πῶς πᾶμε; Παίρνομε τήν 
σάκκα μας, παίρνομε τά βιβλία μας, τά 
μολύβια μας, καθόμαστε στό θρανίο· 
μᾶς παίρνουν ἀπουσίες· σηκωνόμαστε 
στόν πίνακα, ἐξεταζόμαστε, γράφομε 
ἐξετάσεις, μᾶς βάζουν βαθμό. Ἔτσι ἔχομε 
τήν προαγωγή ἤ τήν ἀπόρριψι.

Ἐκεῖ, στό σχολεῖο, γιατί δίνουμε τόσο 
μεγάλη σημασία; Γιατί εἶναι σοβαρή ὑπό-
θεσι· ἔ; Ἐδῶ δέν εἶναι σοβαρή;…

Ἔχουμε δουλειά νά κάνουμε, ἀγαπητοί 
μου. Τήν ὑπόθεσι τῆς Πίστεως πρέπει 
κάποτε νά τήν πάρωμε στά σοβαρά. Μή 
λέμε ἐκείνη τήν συνηθισμένη κουβέντα 
πού λένε πολλοί, ἅμα τούς πῇς «Ἀνεστήθη 
ὁ Χριστός. Θά ἀναστηθοῦν καί οἱ νεκροί. 
Πρέπει νά ζήσωμε τήν πνευματική ζωή» 
καί λοιπά, αὐτοί σοῦ ἀπαντοῦν: «Ἔ, καλά 
εἶναι αὐτά ὅλα»!…

Δέν σέ ρωτήσαμε, ἀδελφέ μου, νά μᾶς 
πῇς ἄν αὐτά εἶναι καλά ἤ ὄχι. Ἀλλά αὐτά 
πού λές «καλά» ξεκίνα τα· θέσε τα σέ 
ἐφαρμογή· βάλε ἀρχή! Καί ἡ ἀρχή εἶναι 
ἡ μετάνοια.

Αὐτό λοιπόν θά πῆ «μένωμε ὄρθιοι».
Ἀλλά ἀκόμη ὡς ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς 

ἀπιστίας θά εἶναι ὁ ἀπύθμενα διεφθαρ-
μένος βίος, πού ἡ πρόκλησίς του θά εἶναι 
καταλυτική, ὅπως συμβαίνει ὁμοίως καί 
σήμερα.

ςυνΕΧίΖΕταί

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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Β. Το Αρχιερατικόν Αξίωμα 
του Χριστού.
Καταλλαγή (Σταυρός, Θυσία, Βάσανα: Ο 

Χριστός δεν ήταν μόνον σοφός διδάσκαλος, 
δεν εδίδαξε μόνον την αλήθεια, αλλά την 
έζησε).

6. Είναι πραγματική σωτηρία, πραγμα-
τική απαλλαγή των αμαρτημάτων η Θεία 
Ευχαριστία, το σώμα και το αίμα του Κυ-
ρίου; Ο Κύριος όντως έζησε, όντως απέθανε, 
όντως κατήργησε τον  θάνατο με την ζωή 
Του, όντως αναστήθηκε. Άρα και η ζωή μας, 
σαν τη ζωή του Χριστού, είναι αναγέννηση. Ο 
αμαρτωλός απαλλάσσεται από τις αμαρτίες 
του τις οποίες εξομολογείται.

7. Το κέντρο του κηρύγματος της Εκκλη-
σίας είναι ο Σταυρός και η Ανάσταση του 
Κυρίου: Διότι από το κήρυγμα αυτό απέρ-
ρευσε η Χάρις. Οι Εβραίοι έχοντες υπόψη 
τους τον λαθεμένο ισχυρισμόν «Γιαχβέ», δεν 

μπορούν να βγάλουν, να αποδεχτούν έναν 
τέτοιο Μεσσία φαινομενικώς αδύνατον, γι’ 
αυτό και ο λόγος περί του Σταυρού γι’ αυτούς 
είναι «σκάνδαλον» (= αγανάκτηση, εμπόδιο). 
Όμως, όσοι πιστεύουν στον Σταυρό ως μωρία 
(= ανοησία) σώζονται. «Ο λόγος γαρ ο του 
Σταυρού τοις μεν απολυμένοις μωρία έστι, 
τοις δε σωζομένοις ημίν δύναμις Θεού εστι… 
επειδή και Ιουδαίοι σημείον αιτούσι και Έλ-
ληνες σοφίαν ζητούσιν, ημείς δε κηρύσσομεν 
Χριστόν εσταυρωμένον, Ιουδαίοις μεν σκάν-
δαλον, Έλλησι δε μωρίαν» (Α΄ Κορ. 1, 18-25).

8. Ο Σταυρός είναι ιλαστήρια καταλ-
λαγή (= συμφιλίωση) με τον Θεό. Δια 
του Σταυρού συμφιλιωθήκαμε με τον Θεό, 
πάντες γαρ ήμαρτον και υστερούνται της 
δόξης του Θεού. Δικαιούμενοι δωρεάν τη 
αυτού χάριτι δια της απολυτρώσεως της εν 
Χριστώ Ιησού, όν προέθετο ο Θεός ιλαστή-
ριον δια της πίστεως εν τω αυτού αίματι, 

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

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

εις ένδειξιν της δικαιοσύνης αυτού δια την 
πάρεσιν των προγεγονότων αμαρτημάτων 
εν τη ανοχή του Θεού, προς ένδειξιν της 
δικαιοσύνης αυτού εν τω νυν καιρώ, ει το 
είναι αυτόν δίκαιον και δικαιούντα τον εκ 
πίστεως Ιησού» (Ρωμ. 3, 23-26).

9. Ο Σταυρός έχει αντιπροσωπευτικό 
χαρακτήρα: Αυτός ο οποίος πάσχει δεν 
έπρεπε να πάθει, αλλά πάσχει αθώος ών για 
εμάς, «η γαρ αγάπη του Χριστού συνέχει 
ημάς, κρίνοντας τούτο, ότι ει είς υπέρ πά-
ντων απέθανεν, άρα οι πάντες απέθανον (= ο 
παλαιός αμαρτωλός άνθρωπος στο πρόσωπο 
του Χριστού και σώθηκε» (Β΄ Κορ. 5, 14-27).

10. Η έννοια της Εξαγοράς: Έχει δύο 
έννοιες η εξαγορά: α) Από το Νόμο του 
Μωυσέως: Ο νόμος του Μωυσή ορίζει ο 
παραβάτης να τιμωρείται. Ο Χριστός αν 
και είμαστε παραβάτες και επομένως υπό 
τιμωρία, εν τούτοις μας εξαγοράζει, μας χα-

ρίζει την τιμωρία και θέλει από εμάς μόνον 
υπακοή σ’ Αυτόν, «αμαρτία γαρ υμών ου 
κυριεύει, ου γαρ εστε υπό νόμον, αλλ’ υπό 
χάριν» (Ρωμ. 6, 14). β) Εξαγορά από τον 
Διάβολο: Ο άνθρωπος εξ αιτίας των αμαρ-
τιών του ήτο κτήμα του Διαβόλου, «ο γαρ εν 
Κυρίω κληθείς δούλος απελεύθερος Κυρίου 
εστίν, ομοίως και ο ελεύθερος κληθείς δούλος 
εστί Χριστού, τιμής ηγοράσθητε, μη γίνεσθε 
δούλοι ανθρώπων» (Α΄ Κορ. 7, 22-23). Είμα-
στε, λοιπόν, είχαμε γίνει, δούλοι ανοίκειου (= 
ανάρμοστου, απρεπούς) κυρίου. Ο Διάβολος 
δεν είναι ο πραγματικός κύριός μας, διότι εί-
ναι και αυτός δημιούργημα, όπως και εμείς. Ο 
Διάβολος είναι σφετεριστής της κυριαρχικής 
εξουσίας του Θεού σε μας. Ο Κύριος, όπως 
συμβαίνει με την εξαγορά δούλων, επλήρωσε, 
τρόπον τινά, εξαγόρασε τον άνθρωπο από 
τον Διάβολο και τον απάλλαξε από αυτόν.

(Συνεχίζεται)
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ΟΙ ΜαυρεΣ ΣεΛΙΔεΣ τΗΣ εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗΣ ΙΣτΟρΙαΣ
(αΠαΝτΗΣΗ Σε ΚαΚΟΒΟυΛα ΔΗΜΟΣΙευΜατα)

συνέχεια από 
την 13η σελίδα

Υπουργικό Συμβούλιο που συνήλθε εκτάκτως και 
συνεδρίασε επί τρίωρον, αποφάσισε τη ματαίωση 
των εκλογών και με Βασιλικό Διάταγμα όριζε τη 
λήξη των εργασιών της Ιεραρχίας, το κοινοποίησαν 
επί αποδείξει στον Αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο και 
το θυροκόλλησαν στην είσοδο της Συνόδου. Τότε 
εκδηλώθηκε πραξικόπημα, ο Ελασσώνος Ιάκωβος 
Μακρυγιάννης βλέποντας αναρτημένο το Β.Δ. το 
έσχισε λέγοντας: «Ουδείς δύναται να σταματή-
σει την εκλογήν των αρχιερέων» και προχώρησαν 
σε 14 εκλογές και 2 μεταθέσεις.

Γεμάτες οι εφημερίδες με πρωτοσέλιδα μετέ-
φεραν την καταθλιπτική και ζοφερή εικόνα που 
επικρατούσε στην εκκλησιαστική ηγεσία.

Κύριε Διευθυντά ανοίξτε το αρχείο σας και 
διαβάστε τι έγραφε η δική σας (“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”) 
εφημερίδα, θα σας πιάσει φόβος, τρόμος και ντρο-
πή. Για την ιστορία θα μεταφέρουμε ένα μικρό 
απόσπασμα άλλης εφημερίδας, ως ένα μικρό 
δείγμα των ημερών:

«ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΟΙ ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΙΣΜΟΙ 
ΤΩΝ 38 ΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΑΣΟΦΟΡΩΝ»

«Ο ασθενούς βουλήσεως γέρων Αρχιεπίσκοπος, 
εξεβιάσθη υπό φαυλοκρατών αρχιερέων με το 
περίστροφο εις τον κρόταφον, τουτέστην με την 
απειλήν καθαιρέσεως… Αι μεταθέσεις και επιλογαί 
γίνονται υπό την προστασίαν χιλίων αστυφυλά-
κων. Τούτο ισοδυναμεί με συμμορίαν κλεπτών 
και ληστών που προστατεύεται εις το κακοποιόν 
έργον της από την αστυνομίαν… πρωτοφανείς 
αθλιότητες που διεπράχθησαν χθες από τους μαι-
νόμενους “ιεράρχας” με δραματική αποκορύφωση 
τη γκαγκστερική απαγωγή του διστακτικού Αρχιε-
πισκόπου Χρυσοστόμου (ηλικίας 90 ετών) και τον 
εξαναγκασμό του να παραστή στην πραξικοπημα-
τική εκλογή και άλλων νέων μητροπολιτών» (ΤΑ 
“ΝΕΑ”, 19/11/1965).

Η Κυβέρνηση αρνήθηκε να υπογράψει τα Δια-
τάγματα αναγνώρισης των νέων μητροπολιτών.

Πάνω από ένα χρόνο κράτησε αυτή η διαμάχη, 
το κράτος και η Εκκλησία βρέθηκαν σε αντίπαλα 
στρατόπεδα. Η προσέγγιση έγινε όταν η Συνοδική 
διοίκηση της Εκκλησίας δέχθηκε να ακυρώσει τις 
μεταθέσεις και να επαναλάβει τις εκλογές.

Έτσι η κυβέρνηση με εισήγηση του Υπ. Παιδείας 
ψήφισε στη Βουλή το Ν.Δ. 4589/1966 (Ε.τ.Κ. Α΄ 
239) που «νομιμοποιούσε» την εκλογή των νέων 
μητροπολιτών αλλά, έβαζε όριο ηλικίας εξόδου των 
αρχιερέων (επαναλάμβανε παλαιότερη διάταξη για 
την έξοδο αρχιερέων “λόγω νόσου”) από την ενεργό 
υπηρεσία στα 80 έτη.

Από τη διάταξη αυτή εξαιρούσε τον Αρχιεπί-
σκοπο, για τους εξής λόγους: α) ήδη πλησίαζε τα 
90α και η έξοδό του φυσιολογικά ήταν κοντά, β) 
λόγω τεταμένης κατάστασης θα δημιουργούνταν 
νέο πρόβλημα με εκλογή, γ) η κυβέρνηση έκανε 
τη δουλειά της με έναν αρχιεπίσκοπο που δεν 
αντιδρούσε και έφερνε βαριά τα γεροντικά του 
βήματα και δ) ίσως υπήρξε και κάποια μεταξύ του 
συμφωνία.

Οι Μητροπολίτες δέχθηκαν κατ’ αρχήν το Νόμο, 
για να τακτοποιήσουν τις παράνομες εκλογές, 
αμέσως μετά προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας, ζητώντας την ακύρωση του Νόμου ως 
αντισυνταγματικός με το επιχείρημα ότι κάνει διά-
κριση ανάμεσα στους ίδιους με τον Αρχιεπίσκοπο.

Το ΣτΕ με την απόφαση 609-612/1967 απέρριψε 
τις προσφυγές και έτσι αναγκάστηκαν να αποχω-
ρήσουν 15 υπέργηροι Μητροπολίτες.

Δύο φορές αποφασίστηκε να συγκληθεί η 
Ιεραρχία για την εκλογή και πλήρωση των 15 
αποχωρησάντων μητροπολιτών σύμφωνα με το 
τελευταίο Νομοθέτημα και στις δύο αναβλήθηκαν 
με την ελπίδα μήπως κατορθώσουν και καταργή-
σουν την επίμαχη διάταξη.

Άλλαξε η πολιτική κατάσταση, την 21η Απριλίου, 
ήρθε δικτατορία και τότε βρήκε 15 μητροπόλεις 

κενές με το Νόμο της Δημοκρατίας.
Τα του άρθρου της Ελένης Καπνιά Αραποστάθη.
 Μιλάει η κ. Καπνιά για αλήθεια για τον Αρχιε-

πίσκοπο Χρυσόστομο Β΄, αλλά δεν στέκονται στη 
λογική, διότι από τα γεγονότα, τα δημοσιεύματα 
και το ιστορικό αρχείο όλο αυτό το οικοδόμημα που 
προσπάθησε να στήσει σωριάστηκε από μόνο του.

Α.- Γράφει: «Ένα πραξικόπημα που εξυφάνθηκε 
με αντικατάσταση του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστό-
μου Β΄ Χατζησταύρου από τον ανακτορικό και 
φίλα προσκείμενο προς τους συνταγματάρχας 
αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Κοτσώνη».

- Απάντηση: Ο Ιερώνυμος δεν ήταν προσκείμε-
νος προς τους συνταγματάρχας αυτό το βεβαιώνει 
και η αυθεντική (κατά την άποψή της) γνώμη του κ. 
Καραγιάννη τον οποίο επικαλείται η ίδια στο άρθρο 
της. Και τις μας λέγει για την επίσκεψη της τρόικας 
των δικτατόρων στην ώρα της εκλογής αρχιεπι-
σκόπου: «Ο Παπαδόπουλος και ο Πατακός πήγαν 
στο αρχιεπισκοπικό μέγαρο, ο Παπαδόπουλος 
διέκοψε τη Συνεδρίαση, μίλησε με τον προεδρεύ-
οντα… Λίγο αργότερα ανέβηκε και ο Πατακός… 
Κατά την αναχώρησή τους (όπως γράφει ο 
αρχιμ. Θεόκλητος Στράγκας) δεν παρέλειψαν να 
θυμίσουν για μια ακόμη φορά στο μητροπολίτη 
Πατρών: «Άγιε Πρόεδρε, προχωρήσατε αδιστάκτως 
εις εκλογήν Ιερωνύμου».

Ο Κυβερνητικός Επίτροπος, καθηγητής Πανεπι-
στημίου και μέλος της Ακαδημίας Αθηνών Μάρκος 
Σιώτης που είχε διορισθεί για τριετή θητεία από 
την Δημοκρατική Κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου 
και παρευρίσκετο εντός της αιθούσης κατά την 
κρίσιμη ψηφοφορία εκ μέρους της κυβερνήσεως, 
περιέγραψε το 1989 από το βήμα της “Αρχαιο-
λογικής Εταιρείας” «Παρνασσός» τα εξής: «Η 
διαδικασία της εκλογής του νέου Αρχιεπισκόπου 
είχε ολοκληρωθεί, όταν ο κλητήρ της Ιεράς Συνό-
δου ενεφανίσθη και είπεν ότι εις το Γραφείον του 
Προέδρου ήρθαν οι συνταγματάρχαι Γ. Παπα-
δόπουλος, Στ. Πατακός και Ν. Μακαρέζος και 
παρακαλούν να διακοπή επ’ ολίγον η συνεδρία 
για να ανακοινώσουν κάτι εις τον προεδρεύοντα…». 
Όταν επανήλθε ο προεδρεύοντας μητροπολίτης 
Πατρών και τον ρώτησα τι ήθελαν οι επισκέπτες, 
μου απάντησε ότι ήρθαν να παρακαλέσουν τα μέλη 
της Συνόδου να εκλέξουμε ως Αρχιεπίσκοπο τον 
Καστοριάς Δωρόθεο, και πήραν την απάντηση ότι 
η εκλογή τελείωσε.

Και μια ακόμα μαρτυρία είναι από μέλος της 
τρόικας Στ. Πατακό ο οποίος σε συνέντευξή του 
δήλωσε: «… Το μακαριστό Ιερώνυμο δεν τον 
εξέλεξε η επανάσταση. Δεν τον εγνωρίζαμε 
καν… Δε θέλαμε Αρχιεπίσκοπο ένα άγνωστο πρό-
σωπο, όπως ο Ιερώνυμος… θέλουμε το Δωρόθεο, 
Δεσπότη Καστορίας».

Β.- «Ο ισχυρισμός ότι ο Χρυσόστομος υπέστη 
καρδιακή προσβολή ή κατ’ άλλους βαρύ εγκεφα-
λικό κατά την περιφορά του Επιταφίου, αποτέλεσε 
το πρόσχημα για την απομόνωσή του στον Ερυθρό 
Σταυρό, όσο απαιτούσε η υλοποίηση του Βασιλικού 
σχεδίου. Τίποτα δεν είναι περισσότερο ψευδές!». 

- Την απάντηση τη δίνουν πολλά δημοσιεύματα 
εκείνης της ημέρας που ποτέ και από κανέναν δεν 
αμφισβητήθηκαν. Εμείς θα αναφερθούμε σε δύο: 
Η εφημερίδα “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” της Θεσσαλονίκης 
(29/4/1967, σελ. 1η) γράφει: «Ο αρχιεπίσκοπος 
Αθηνών κ. Χρυσόστομος, κατά την διάρκειαν της 
μεταφοράς του Επιταφίου, ησθάνθη αδιαθεσίαν και 
μεταφέρθη εις την οικίαν του, όπου αργότερον υπέ-
στη καρδιακήν προσβολήν και διεκομίσθη εσπευ-
μένως εις το νοσοκομείον του Ερυθρού Σταυρού, 
εις το οποίον και νοσηλεύεται. Υπό του Γραμματέως 
της αρχιεπισκοπής ανακοινώθη το εξής ιατρικόν 
δελτίον: «Ο μακαριώτατος αρχιεπίσκοπος Αθηνών 
κ. Χρυσόστομος εισήχθη περί ώραν 23ην εις το 
νοσοκομείον του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 
συνέπειας υπερβολικής κοπώσεως και ελαφράς 
κυκλοφοριακής διαταραχής. Η κατάστασίς του 

είναι απολύτως ικανοποιητική, διατηρεί δε πλήρως 
την διάθεσίν του. Οι θεράποντες Ιατροί, Φ. Κωστίας, 
Δ. Καπνιάς (ο Καπνιάς είναι ανεψιός του Χρυ-
σοστόμου και πατέρας της κυρίας που γράφει 
το κείμενο του δημοσιεύματος!).

Και το δεύτερον, η επιστολή του Αυλάρχου Θεοδ. 
Παπαθανασιάδη με ημερομηνία 22/2/1973 που 
απαντάει στο περιοδικό “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ” της 9ης 
Φεβρουαρίου και γράφει μεταξύ άλλων και τα 
εξής: «… Ο επισκεφθείς τότε, κατ’ επιταγήν της 
Α.Μ. του Βασιλέως τον Μακαριώτατον Αξιωμα-
τούχος της Αυλής ήτο μόνον ο υποφαινόμενος, 
διατελών τότε Αυλάρχης και ουδείς έτερος. Σκοπός 
της επισκέψεώς μου ήτο να διαβιβάσω τας ευχάς 
του Άνακτος προς αποκατάστασιν της υγείας του 
Μακαριωτάτου. Ο Αρχιεπίσκοπος ευρίσκετο εις 
πλήρη εξάντλησιν και με τρέμουσαν φωνήν και 
δάκρυα μου είπε ότι δεν αισθάνεται καλά. Με 
παρακάλεσε να διαβιβάσω εις τον Βασιλέα τας 
ευλογίας του, ότι έπραξε παν ό,τι ηδύνατο δια 
το καλόν της Εκκλησίας μας και ότι θέτει εις την 
διάθεσιν του Βασιλέως την παραίτησίν του εκ του 
Αρχιεπισκοπικού θρόνου. Μου προσέθεσε δε να 
αναφέρω εις τον Άνακτα, ότι αποβλέπει εις δύο 
κληρικούς, ως έχοντας τα προσόντα να ανορθώ-
σουν την Εκκλησία, τους τότε Αρχιμανδρίτας κ.κ. 
Κοτσώνην και Γιαλούρην».

Γ.- «Η ανάρρηση του αρχιμανδρίτη Ι. Κοτσώνη – 
γράφει – στο αρχιεπισκοπικό αξίωμα επιδιώχθηκε 
λόγω των προσωπικών δεσμών του με τα ανάκτορα 
αλλά και για την προώθηση της Ένωσης των Εκ-
κλησιών, στην οποία ο Χρυσόστομος ήταν αντίθετος 
κατά την συγκεκριμένη συγκυρία…».

- Την απάντηση τη δίνει η ίδια, όταν ομολογεί 
ότι ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος δεν 
ήταν αντίθετος στην Ένωση, αλλά ήταν αντίθετος 
κατά την συγκεκριμένη συγκυρία (!). Ενώ ο Ιερώ-
νυμος δε συζητούσε καν το θέμα της Ένωσης, σε 
μια εμπεριστατωμένη μελέτη ως καθηγητής του 
Κανονικού Δικαίου αναφέρει: «Το συμπέρασμα 
είναι, ότι “κατ’ ακρίβειαν” δεν είναι δυνατόν να 
υπάρξει “κοινωνία” μετά των ετεροδόξων εν τοις 
Μυστηρίοις, αφού η Θεία Χάρις μεταδίδεται μόνον 
εντός της Εκκλησίας…». Βλέποντας τη σατανική 
εμφάνιση του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ έχοντας μάλι-
στα και την ευλογία του Πατριάρχου Αθηναγόρα, 
αναγκάστηκε να συντάξει κείμενο χαράζοντας τις 
βασικές Ορθόδοξες γραμμές έναντι των ετεροδό-
ξων με τίτλο: «Η Εκκλησία της Ελλάδος έναντι του 
Οικουμενισμού». Το αποτέλεσμα ήταν να έρθει 
αντιμέτωπος με όλο το παλαιό κατεστημένο που 
δεν ήθελαν να τα χαλάσουν με τον Αθηναγόρα 
και όλοι αυτοί συσπειρώθηκαν και τον πολέμησαν.

Δ.- Για την ορκωμοσία των δικτατόρων γράφει: 
«Αναφερόμενος – ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος – στην 
ορκωμοσία των συνταγματαρχών ισχυρίζεται ότι 
ο ίδιος εμπόδισε το Χρυσόστομο, που τάχα δεν 
είχε αντιληφθεί περί ποίων επρόκειτο, να τους 
συγχαρεί». 

Ο Κωνσταντίνος είναι σαφής στην περιγραφή: 
«Στις έξι το απόγευμα της 21ης Απριλίου έγινε η 
ορκωμοσία της “κυβέρνησης”… Την ορκωμοσία 
ετέλεσε ο Χρυσόστομος που όμως λόγω γήρατος 
αλλά και βαρηκοΐας, ούτε που είχε καταλάβει τί 
πραγματικά είχε συμβεί. Έτσι, μετά το πέρας της 
τελετής μοίραζε σε όλους συγχαρητήρια. Έγινα 
έξω φρενών, με αποτέλεσμα να του φωνάξω 
ενώπιον όλων:

- Μα, ποιους συγχαίρετε, Μακαριώτατε; Πρό-
κειται για πραξικόπημα και το έχουν κάνει 
αυτοί!» (Βασιλεύς Κωνσταντίνος, τόμος Β΄, σελ. 
255-256).

Τη δε επομένη ημέρα (22-4-1967), με ομόφωνη 
απόφαση η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έστειλε και 
επείγον συγχαρητήριο τηλεγράφημα για μακροη-
μέρευση της “Εθνικής Κυβέρνησης” (!).

Και συνεχίζει η κ. καπνιά το δημοσίευμα: «Αξίζει 

μάλιστα να αναφερθεί ότι είχε ήδη προηγηθεί ορ-
κωμοσία των πρωτεργατών του πραξικοπήματος 
από τον Ι. Κοτσώνη».

Αυτό κ. Διευθυντά είναι το “άκρον άωτον” της 
ψευτιάς και μάλιστα από “ένα στενό συγγενή του 
Χρυσοστόμου που έχει «προσωπικές μαρτυρίες»” 
που θάπρεπε να λέει και καμιά αλήθεια!

Ο Κωνσταντίνος αφηγείται: «Κατά τις 07:30 το 
πρωί, λάβαμε την πληροφορία ότι οι χουντικοί κα-
τευθύνονταν προς το Τατόι… Όταν έφθασαν, ήταν 
πια περασμένες 09:00… Το αίτημά τους ήταν να 
κάνω ένα διάγγελμα να υπογράψω μία συνταγμα-
τική κατάργηση και να ορκίσω νέα κυβέρνηση. Τα 
αρνήθηκα και τα τρία. «Είστε επίορκοι. Με την 
κίνησή σας αυτή υπονομεύετε τη Βασιλευο-
μένη Δημοκρατία! Οδηγείτε την πατρίδα μας 
σε μεγάλες περιπέτειες! Σηκωθείτε, φύγετε 
από εδώ! Θέλω να δω τον αρχηγό του Στρα-
τού!», τους είπα (ο.π., σελ. 239 & 241).

Για ποια ορκωμοσία μιλάει η κυρία και μερικοί 
ακόμα ψεύτες!

«Μετά το πραξικόπημα – μας λέει – ο Χρυσόστο-
μος δεν παραιτήθηκε ποτέ, γεγονός που αργότερα 
δημιούργησε πολλαπλά προβλήματα σχετικά με τη 
νομιμότητα της διαδοχής του».

Ξεχνάει η αρθρογράφος του κειμένου ότι τον 
Ιάκωβο Βαβανάτσο (προκάτοχος του Χρυσοστόμου) 
τον παραίτησαν προφορικά και βίαια και ποτέ δεν 
κενώθηκε ο θρόνος έστω με κάποιο νόμο και ούτε 
ποτέ ο ίδιος τον αναγνώρισε, ενώ αντίθετα όπως 
και η ίδια ομολογεί ότι: «Ο Ι. Κοτσώνης συχνά τον 
επισκεπτόταν για να ζητήσει τις συμβουλές του 
σχετικά με τη λειτουργία της Αρχιεπισκοπής…».

Και το πιο συγκλονιστικό είναι για την πολλή 
αγάπη που έδειξε ο γέροντας Αρχιεπίσκοπος 
στο νέο Αρχιεπίσκοπο, όταν την επομένη της 
χειροτονίας του έστειλε τηλεγράφημα μέσα από 
το Νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού γράφοντας: 
«Χριστού Θεού σταυρωθέντος δια της αμαρτίας και 
αναστάντος δια την δικαίωσιν ημών την ευλογίαν 
επικαλούμαι επί το ποιμαντορικόν έργον υμετέρας 
Μακαριότητος» πρώην Αθηνών Χρυσόστομος.

Μαζί με τις ευχές του έστειλε και δώρο ένα 
πολύτιμο εγκόλπιο.

Ο δε Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος του απάντησε 
με τούτα τα λόγια: «Ευγνωμόνως ευχαριστών δια 
τας συγχαρητηρίους ευχάς και πολύτιμον δώρον 
Υμετέρας σεπτής μοι Μακαριότητος εύχομαι από 
καρδίας ταχείαν και εν πλήρη υγεία επάνοδον εις 
τα ίδια». Ο Αθηνών Ιερώνυμος.

Υπάρχουν πολλά ακόμα γεγονότα που δείχνουν 
την “εν Χριστώ” κοινωνία που είχαν οι μεταξύ τους 
δύο άνδρες. Τώρα γιατί γράφτηκαν αυτά τα ψέματα 
και οι ανιστόρητες σελίδες, μετά από μισό αιώνα. 
Κατά την άποψή μου άλλο σκοπό δεν έχουν και 
ούτε εξυπηρετούν παρά τη σπίλωση ενός άσπιλου 
άνδρα με τεράστιο έργο που παρόμοιο δεν έχει συ-
ντελεστεί στα διακόσια (200) χρόνια  στην Εκκλησία 
της Ελλάδας !!!

Θεωρώ πως αυτό που έκαναν, αποτελεί μια βεβή-
λωση στη μνήμη του μακαριστού γέροντα Αρχιεπ. 
Χρυσοστόμου και τίποτα παραπάνω.

Κύριε Διευθυντά, αυτά τα λίγα από πάρα πολλά 
που έγιναν και η ιστορία τα έχει καταγράψει. Ελπί-
ζουμε για την αποκατάσταση της αλήθειας και την 
αντικειμενική ενημέρωση των αναγνωστών από 
μια έγκριτη σαν την δική σας εφημερίδα, ανταπο-
κρινόμενη με αίσθημα υψηλής δημοσιογραφικής 
ευθύνης, θα δημοσιεύσετε την απαντητική και 
διευκρινιστική αυτή επιστολή.

Λάρισα 7-5-2016
ΤΡΙΑΝΤ. Ι. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΦΗΜ. «ΑΓΩΝΑΣ»
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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Λαμπαδάριος

ΨΑΛΤΙΚΑ
Ήταν μια εποχή όχι και πολύ μακριά, προ 

δωδεκαετίας (Μάρτιος 2009), όταν ο Άρειος 
Πάγος δημοσίευσε την απορριπτική του 
απόφαση για τις κακουργηματικές πράξεις και 
ενέργειες, που ο Νόμος προέβλεπε την καθαί-
ρεση του δεσπότη Παντελεήμονα Μπεζενίτη.

Η “μήτηρ” Εκκλησία που αγαπά τους αμαρ-
τωλούς ποιμένες της (γιατί 
τα τέκνα της τα ρίχνει στον 
Καιάδα) συνήλθε επειγόντως 
και το Συνοδικό Δικαστήριο 
(9-3-2009)  αποφάσισε με 
ψήφους 7 προς 5 ότι δεν 
προκύπτουν από το φάκελο 
επαρκείς ενδείξεις ενοχής 
του δεσπότου Μπεζενίτη και 
η υπόθεση στουπώθηκε στο 
Αρχείο. Νόμιζαν ότι η υπόθε-
ση τελείωσε και η απόφασή 
τους θα εξουδετέρωνε την απόφαση του 
Αρείου Πάγου που ήταν καταδίκη έξι χρόνια 
για υπεξαίρεση μεγάλου χρηματικού ποσού 
από τη Μονή του Οσίου Εφραίμ Νέας Μά-
κρης. – Δεσπότης ο άνθρωπος και μάλιστα 
στη μεγαλύτερη μητρόπολη της Ελλάδος!

Η Συνοδική απόφαση έφερε αναστάτωση, 
η κυβέρνηση (δια του Υπουργού Δικαιοσύνης) 
και η Δικαιοσύνη (δια του Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου) διαμήνυσαν στους Συνοδικούς 
δικαστάς δεσποτάδες να εφαρμόσουν τους 
Νόμους, διαφορετικά τους προειδοποίησαν 
ότι θα έχουν και οι ίδιοι ποινικές ευθύνες για 
παράβαση καθήκοντος.

Το ίδιο Συνοδικό Δικαστήριο που είχε πει 
ΑΘΩΟ το δεσπότη Παντ. Μπεζενίτη πριν 
μερικές ημέρες, τώρα 14/5/2009 τον τιμώ-
ρησε παμψηφεί με την ποινή της καθαίρεσης 
και τον υποβίβασε στις τάξεις των μοναχών 
και οδηγήθηκε αμέσως στις φυλακές του 
Κορυδαλλού.

Ο επίσκοπός μας, γνώστης τα των Εκ-
κλησιαστικών Δικαστηρίων, αφού χρόνια τα 
υπηρετούσε, ερχόμενος στη Λάρισα έπρεπε 
να υπηρετήσει και γι’ αυτό που τον έστειλαν. 
Αφού βράβευσε τους διώκτες του οσιομάρ-
τυρα π. Θεολόγο, π. Νικόδημο Γαλιάτσο, π. 
Παναγιώτη Αποστολόπουλο κ.ά., κάλυψε (αν 

τα κάλυψε (!)) τα εκατομμύρια του μακαρίτη 
Ιγνατίου και μερικά ακόμα που σιγά-σιγά δεν 
μπορεί  θα βγουν στον αφρό.

Η βόμβα που σιγόκαιγε από το Μάρτιο, 
έσκασε τη Δεύτερη ημέρα του Πάσχα (Αγιος 
Γεώργιος), όπως μας πληροφόρησαν τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.  «Ο Μη-

τροπολίτης Λαρίσης 
(έγραψαν) απένειμε 
διάκριση σε κληρικό 
ελεγχόμενο από την 
Εισαγγελία Οικονομι-
κού Εγκλήματος!». Και 
συνέχιζαν:

» Ενώ ο Εισαγγελέας 
Οικονομικού Εγκλήματος 
διενεργεί προκαταρκτική 
εξέταση εναντίον του Εφη-
μερίου και των λοιπών 

μελών του Εκκλησ. Συμβουλίου… για ποινικά 
αδικήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση 
σημαντικών ποσών… η τοπική κοινωνία 
είναι συγκλονισμένη από τις αποκαλύψεις, 
απαιτεί διαφάνεια, λογοδοσία και τήρηση της 
νομιμότητας, ο Μητροπολίτης Λαρίσης και 
Τυρνάβου, προέβη σε μία πρωτοφανή ενέρ-
γεια… δε δίστασε μέσα στο σχεδόν άδειο από 
πιστούς Ιερό Ναό (ενώ γιόρταζε) να απονείμει 
στον εφημέριο που ελέγχεται για σοβαρά οι-
κονομικά αδικήματα σε βάρος της Εκκλησίας 
το τιμητικό Οφίκιο του Πρωτοπρεσβυτέρου… 
τι είδους παράδειγμα προς μίμηση επιδιώ-
κει μέσω της επιβράβευσης ο τιμώμενος…» 
(paidis.com).

“Άγιε” δέσποτα έκανες ό,τι χειρότερο μπο-
ρούσες να κάνεις, μας θύμησες Μπεζενίτικες 
ημέρες, δε ντράπηκες τους ανθρώπους του 
χωριού, δε ένιωσες συνειδησιακά ότι θα 
συνδέσεις το όνομά σου με ένα ακόμα ατυχή 
τραύμα, ή δε φοβήθηκες την έκρηξη της 
λαϊκής αγανάκτησης;

Τώρα όποια δίοδο και αν ανοίξει συζήτηση, 
επικεντρώνεται στη δική σας παράξενη και 
ανεξήγητη συμπεριφορά σας. Κοινός τόπος 
είναι η γενικευμένη παραδοχή πως ο δεσπο-
τικός σας μανδύας ανεμίζει και προβάλλεται 
ως ένα διάτρητο στέγαστρο.

Πρωί-πρωί πριν το ευλογητός για ν’ αρχίσει ο 
Όρθρος και ο παπάς μουρμούριζε, μουρμούριζε, 
έκαμνε και κάτι χειρονομίες σαν κάτι να ήθελε να 
πει – ίσως να ξαλαφρώσει – κουνούσε το ζερβό 
χέρι, γιατί το δεξί κράταγε χαρτομάνι, το ένα πόδι 
τόπαιζε ρυθμικά και ιδιόρρυθμα. Οι ψάλτες στα 
αναλόγια έτοιμοι!... Η ώρα περνούσε και ο παπάς, 
που… ν’ αρχίσει!

Το ορθροεκκλησίασμα μετρημένο από ανθρώ-
πους γνωστούς να πιάσουν τη θέση τους αλλά και 
με τις ιδιορρυθμίες τους. Άρχισαν να αλληλοκοι-
τάζονται τί συμβαίνει! Αμ κανείς δεν τολμούσε να 
ρωτήσει τον παπά, γιατί θα άρπαζε ορθροκατσάδα!

Ένας “τολμηρός” απ’ αυτούς που τους ονομα-
τίζει ο νέος δεσπότης ότι έχουν “προτεσταντικές 
δοξασίες” (και έχει συνειδησιακό πρόβλημα σε ορ-
θόδοξους χριστιανούς να επιτρέψει να κηδευτούν, 
αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα με τους άθεους, 
άπιστους, μασόνους κ.ά. ). Ένας τέτοιος, απ’ τους 
πολλούς που ο μακαρίτης  (αγαθός, καλοσυνάτος, 
ήρεμος, συγχωρητικός) Ιγνάτιος τους έστελνε στα 

αστικά δικαστήρια ( 
αφού στα ποινικά δεν 
τραβούσαν) ζητώντας 
να τους πάρει σπίτια ή 
ό,τι άλλο είχαν, επειδή 
όπως έλεγε, προσβάλ-
λονταν η τιμή και η 
υπόληψή του, όταν 
περνούσε από μπρο-
στά τους, και αυτοί 
έβηχαν, γύριζαν το 
κεφάλι, την πλάτη 
τους ή μιλούσαν μεταξύ τους…

Τί έχεις παπά μου πρωί-πρωί Βαγιάτικα (ημέρα 
των Βαΐων) και μουγκρίζεις;

Τον ρώτησε ο “προτεσταντίζων” (ορολογία 
δεσποτική). 

- Τι νάχω… να…! Ντάνα οι δεσποτικοί εγκύκλι-
οι, δίσκος παραπροχθές, δίσκος προχθές, δίσκος 
σήμερα Βαγιάτικα, δίσκος τη Μεγάλη Πέμπτη, 
δίσκος τη Δευτέρα του Πάσχα (Αγ. Γεώργιο γαρ) 

δίσκος την Παρασκευή  
(Ζωοδόχου Πηγής), δί-
σκος του Θωμά, δίσκος, 
δίσκος, δίσκος… Κοιμάμαι 
μέρες-μέρες και νομίζω ότι 
κρατάω δισκοπάνερο στα 
χέρια και μετράω χρήματα.

Και τι δίσκος είναι τούτος 
σήμερα παπά μου; Α…! Πέ-
φτει δούλεμα! Για τα ανύ-
παρκτα βέβαια συσσίτια. 
Άκου τι γράφει! “Η Ιερά 

μας Μητρόπολη λειτουργώντας τα μαγειρεία, 
συντηρώντας τα μηχανήματα παρασκευής 
φαγητού, τα ψυγεία, τους αποθηκευτικούς 
χώρους, πληρώνοντας λογαριασμούς ρεύ-
ματος, νερού κλπ αφειδώλευτα δαπανά για 
τη διακονία του πλησίον. Στην προσπάθειά 
μας αυτήν σας θέλουμε όλους αρωγούς και 
συμπαραστάτες”.

Ένας τέτοιος ισχυρισμός-συνεχίζει- περνάει 

ως αστείος για πολλούς λόγους. Ο πρώτος 
λόγος είναι ότι σε εποχή λιτότητας αντί να 
αυξηθούν (300-400 ήταν επί μακαρίτη Ιγνάτιο) 
τώρα δεν υπερβαίνουν τις 100 μερίδες. Δεύτε-
ρο, όλα τα έξοδα τα πληρώνουν οι ενοριακοί 
ναοί, ακόμα και τα πλαστικά. Τρίτο, υπάρχει 
Κωδικός Δ΄ 13 “Υπέρ Συσσιτίων απόρων 
Ι.Μ. «Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ»” στον προϋπολογισμό 
των ναών και καταβάλουμε κάθε τρίμηνο. 
Τέταρτο, υπάρχουν δωρεές υπέρ του «ΕΠΙΟΥ-
ΣΙΟΥ». Πέμπτο, υπάρχει “Υπέρ κοινωφελών 
ιδρυμάτων” που δεν υπάρχουν. Υπάρχουν 
και άλλα ακόμα. Προς τι λοιπόν να βγάλουμε 
δίσκο; Αν συ το βρίσκεις έντιμο. Εγώ, με αυ-
ξημένη δόση επιείκειας, το χαρακτηρίζω πα-
μπόνηρο. Διότι το πορτοφόλι τους παραγεμίζει 
σε βαθμό ασύλληπτο και του Ναού το παγκάρι 
δεν έχει ούτε για πετρέλαιο.

Μούρχεται να φωνάξω ∆ΥΝΑΤΑ. Αδελφοί 
μη ρίχνετε δεκάρα… Αλλά…! Θα με περιμένει η 
λαιμητόμος!

Ο Σεβασμιώτατος Λαρίσης άστραψε και βρόντησε 
το Μέγα Σάββατο στην Ακολουθία της Τελετής της 
Αναστάσεως από την εξέδρα του μητροπολιτικού 
Ναού του Αγίου Αχιλλείου, όπου χοροστατούσε, 
επειδή η κεντρική εξουσία “ξέχασε” να στείλει και 
στη Λάρισα το Άγιο Φως!

«Φέτος – είπε – έγινε μια απρέπεια. Παρελεί-
φθη η Λάρισα από τις πόλεις που θα έπρεπε να 
λάβουν το Άγιο Φως.

» Όχι ότι το φως που έχετε δεν είναι άγιο! 
Είναι! ∆εν έχει όμως σημασία, σημασία έχει τι 
έπρεπε να γίνει και τι δεν έγινε…

» Πρέπει να κατανοήσουμε πως δεν είναι 
δυνατόν την τέταρτη πόλη της Ελλάδας, κάποιοι 
να τη διαγράφουν έτσι, όταν είναι να της απο-
νεμηθεί τιμή. Η τιμή δεν είναι αυτονόητη, είναι 
κάτι που διεκδικείται και επιβάλλεται.

» Απόψε, οι φορείς της πόλης δεσμευόμαστε 
ότι κάτι τέτοιο δεν θα επαναληφθεί… και ούτε 
να κάνουν τέτοιες τρικλοποδιές, στη Λάρισα να 
μην το ξανακάνουν…».

Άγιε δέσποτα ακούγοντας τα “σοφά” λόγια με 
προβλημάτισαν, γιατί με θύμισαν τα περυσινά, όταν 
ο Περιφερειάρχης κατέβηκε στην Αθήνα παρά τα 
μέτρα και έφερε το Άγιο Φως και  αρνηθήκατε να το 
παραλάβετε, παρ’ ότι σας τηλεφώνησε επιστρέφοντας 
από τη Λαμία! Τα δε φερέφωνα βγήκαν στο κλαρί να 

διαλαλήσουν. Τι δουλειά έχει ο Περιφερειάρχης με το 
Άγιο Φως; Και ενώ όλες σχεδόν οι θεσσαλικές πόλεις 
το παρέλαβαν οι κατά τόπους Μητροπολίτες, η Λάρι-
σα ή καλύτερα εσείς Σεβασμιώτατε ήσασταν ΑΠΩΝ.

Για ποια απρέπεια  μιλήσατε, όταν και φέτος δεν 
πήγατε στο αεροδρόμιο για την παραλαβή και ακόμα 
χειρότερα, όταν έσπευσε πάλι ο κ. Περιφερειάρχης 
έστω με καθυστέρηση λίγες ώρες να φέρει το Άγιο 
Φως πάλι είσαστε ΑΠΩΝ από την παραλαβή και 
άναψε ο ίδιος την ακοίμητη κανδήλα της Αγίας 
Τραπέζης του Αγίου Νικολάου και όχι του μητροπο-
λιτικού Ναού του Αγίου Αχιλλείου.

Τέτοιες τρικλοποδιές να μην τις ξανακάνετε στην 
4η πόλη της Ελλάδος, που σας έκανε την τιμή να 
σας διορίσει ο συνονόματος αρχιεπίσκοπος Ιερώ-
νυμος, αφού ο μακαριστός αρχιεπ. Χριστόδουλος 
παρά τα δουλικά εγκώμια που συντάξατε στον 
Α΄ τόμο λόγων και “λόγων” που ήταν μια έκθεση 
κολακευτικής αναλήθειας, σας αρνήθηκε τη δε-
σποτοποίησή σας.

Δεν θα επαναλάβω τα του Μ. Αλεξάνδρου προς το 
διδάσκαλό του Αριστοτέλη το: «Δάσκαλε που δίδασκες 
και νόμο δεν εκράτεις…». Αλλά του Αμερικανού συγ-
γραφέα WilliamArthurWard, 1921-1994 που έλεγε: 
«ο μέτριος δάσκαλος μιλάει. Ο καλός δάσκαλος 
εξηγεί. Ο εξαίρετος δάσκαλος δείχνει. Ο μεγάλος 
δάσκαλος εμπνέει».
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ΗταΝ αΠρεΠεΙα;
(Ο μεγάλος δάσκαλος εμπνέει)
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