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ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΩΝΗ
του χθες (1821) και του σήμερα
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2022

Στο δημόσιο σχολείο κι όχι στο σπίτι
η διδασκαλία.
Η θέση του Κων/
νου Οικονόμου
Συνεχίζουμε σήμερα
από το προηγούμενο
να παρουσιάσουμε τον
τρόπο πώς θα πραγμασελ 7.
ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΓΑΛΑ
Μια μέρα,
ένα πολύ
φτωχό αγόρι που πουλούσε μικροπράγματα
από πόρτα
σε πόρτα, για να πληρώνει τα εισιτήρια
του για το σχολείο, ένοιωσε πολύ πεινασμένο και στην τσέπη του δεν είχε παρά
μόνο μερικές δεκάρες.
Έτσι, αποφάσισε ότι στο επόμενο σπίτι,
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ΑΛΩΣΙΣ

ΕΡΧΕΤΑΙ … ΤΣΟΥΝΑΜΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ

Μία τραγική ημέρα

Mία τραγική ημέρα, την 29
Μαΐου 1453, «κρίμασιν οις
οίδε Κύριος», «η Πόλις εάλω»
από τους υιούς της Άγαρ. Ο βάρβαρος κατακτητής προσπάθησε
παράλληλα να την αφελληνίση
με σφαγές, απελάσεις και άλλες
βίαιες ενέργειες, που συνεχίζονται μέχρι σήμερα. Ωστόσο μέσα
στις ψυχές όλων των Ελλήνων
παραμένει άσβηστος ο πόθος και
η ελπίδα, πως «πάλι με χρόνια
με καιρούς πάλι δικά μας θα’
ναι».
+ Γερ. Χρυσόστομος Πήχος

σελ. 7

οι δυσκολίες της ζωής πρέπει
να μας οδηγούν στη μετάνοια
και στο δρόμο του Θεού
Τα τελευταία χρόνια,
διαβάζουμε, ότι αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες,
η ενδοοικογενειακή
βία, τα διαζύγια, το άγχος και όλα τα συναφή. Έτσι λένε οι στατιστικές και οι αριθμοί, συνήθως, λένε την
σελ. 7

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Από το πυρ και θείον στα Σόδομα
σελ. 4

«Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταί ἰδόντες τόν Κύριον»
Ἀπό τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα καί
γιά σαράντα ἡμέρες ζοῦμε, ἀγαπητοί, μέσα στήν κοσμοχαρμόσυνη ἀτμόσφαιρα τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Κυρίου μας. Ἡ Εὐαγγελική
δέ περικοπή τοῦ Ἀντίπασχα μᾶς

θυμίζει, γιά μιά ἀκόμη φορά, τό
μεγαλύτερο γεγονός τῆς ἱστορίας,
τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας,
μέ τήν ὁποία προσφέρει στόν
κόσμο τήν εἰρήνη, τήν ἀνάπαυση, τήν αἰώνια ζωή, τήν ἀγάπη,

( Ἰωαν. 20, 20 )
(ἀπόδοση ἑορτῆς Πάσχα)

τήν ἐλευθερία ἀπό τά δεσμά τῆς
ἁμαρτίας καί τοῦ διαβόλου καί
τήν πνευματική χαρά. Γι’ αὐτή
τή χαρά θά κάνουμε λόγο.
Ἦταν τό βράδυ τῆς πρώτης ἡμέρας τῆς ἐνδόξου Ἀναστάσεως τοῦ
σελ. 5

ΤΟ ΦΩΣ
σελ. 6

ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ
ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
σελ. 6

ψαλτικα
• Παλαιοηµερολογίτες…
Ιερώνυµος… Προφητείες…
• ΙΑΝΟΣ, ηγεµόνας…
Βαρθολοµαίος
σελ. 8

Συνοψίζοντας την εμπειρία του Πάσχα,
όλη η περίοδος που ακολουθεί (περίοδος
Πεντηκοσταρίου), ως βιωματική
κορύφωση, είναι Φως Αναστάσεως:
«Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός,
ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια,
εορταζέτω γουν πάσα κτίσις την
έγερσιν Χριστού, εν η εστερέωται»
(Κυριακή του Πάσχα - Τροπάριο).
Όπως μας πληροφορεί η ΓΕΝΕΣΙΣ και
επικυρώνει η Επιστήμη, το Φως αποτελεί την

(Ως επιστημονικό, φιλοσοφικό
και θεολογικό ερέθισμα)

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

πρώτη οντολογική βάση του κόσμου. Το Φως
είναι η πρώτη (εκ των οκτώ) κοσμολογική
βουλή του Θεού, όπως μας
πληροφορεί ο μέγας Μωυσής εις
την εξαήμερον: «και είπεν ο Θεός,
γενηθήτω φως, και εγένετο φως»
(Γένεσις, Α΄,3).
Είναι αλήθεια ότι, ακόμη και
σήμερα, υπάρχει ανεξερεύνητος χώρος
(προβληματισμός) για τη βαθύτερη φύση
του φωτός, ειδικά, και της Ύλης, γενικότερα.

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

Α) «Γειά σας
πατριώτες!»…
Β) Άλλοι πεινάνε
και άλλοι…!
σελ. 3

σελ. 3

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Μητροπολίτης λαρίςης πλαταΜώνος καί τυρναβου
συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Ήταν πραγματικός
πατέρας προς τους ιερείς
Οι ιερείς είχαν γνωρίσει ένα στοργικό
πατέρα, ο οποίος έσκυβε στοργικά στο

κάθε πρόβλημά τους, της οικογένειας
ή του ναού. Τους άκουγε, τους ενίσχυε,
τους παρηγορούσε, τους έδινε οδηγίες
πνευματικής ζωής, έκανε τα προβλήματά
τους και δικά του προβλήματα, έπαιρνε
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στα χέρια του τις υποθέσεις, δε δίσταζε
για υπόθεση πνευματική να τη δει, να
την ακούσει και να δώσει λύσει ο ίδιος,
από τότε οι ιερείς γνώρισαν για συνάξεις
ιερέων, για συνάξεις Πρεσβυτέρων και
σελ. 2

2 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

Μητροπολίτης Λαρίσης Πλαταμώνος και Τυρνάβου

ποια είναι η αποστολή της πρεσβυτέρας στο
χώρο της Εκκλησίας και ποιες οι υποχρεώσεις της.
Η ανεξάντλητη αγάπη προς τους ιερείς,
η πατρική τρυφερότητα και καλοσύνη, η
παροιμιώδης υπομονή του στο να ακούει
ώρες ατελείωτες τα προβλήματά τους ήταν
κάτι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Ο άμισθος
νομικός του σύμβουλος Νικόλαος Κατσαρός
για χρόνια Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής μας
μεταφέρει το εξής περιστατικό: «Τον επισκέφθηκε μια μέρα ένα ζευγάρι. Ξεδιάντροπα
και οι δύο του είπαν ότι ο παπάς του χωριού
τους επιτέθηκε σεξουαλικά στη σύζυγο. Ήταν
πειστικότατοι, όπως μου είπε. Μου ζήτησε τη
γνώμη, του συνέστησα να απομακρύνει τον
παπά από την ενορία του και να ερευνήσει
την υπόθεση. Τον είδα πολύ σκεπτικό και
προβληματισμένο. “Και όμως κάτι δεν με
άρεσε στην παρουσία τους”, μου είπε.
“Δεν με κοίταξαν ποτέ στα μάτια. Δε
διασταυρώθηκαν τα βλέμματά μας”. Δεν
απομάκρυνε τον Ιερέα. Σε μια εβδομάδα μαθεύτηκε η αλήθεια. Το ζευγάρι είχε 4-5 γίδες
που έμπαιναν στο προαύλιο της Εκκλησίας
και έτρωγαν τους θάμνους και τα λουλούδια!
Και τους έφταιγε ο Ιερέας που κυνηγούσε τις
γίδες!» (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 18/2/2005).
Ο κάθε ιερέας συναντούσε στο πρόσωπο
του π. Θεολόγου έναν ήρεμο και πράο πνευματικό πατέρα, έτοιμο να δεχθεί τον καθένα
με καλοσύνη, χωρίς θυμούς και άκαιρες
επιπλήξεις, όποιον τον πλησίαζε αισθανόταν
ανακούφιση και δε δίσταζε να ανοίξει την
καρδιά του και να επικοινωνήσει με άνεση
μαζί του.
Ο π. Θεολόγος έμοιαζε σαν ένα λιμάνι
ήρεμο και γαλήνιο που δέχεται τα θαλασσοδαρμένα καράβια, για να τα ξεκουράσει και
να τα ασφαλίσει.
Είχε καρδιά αθώα ωσάν μικρού παιδιού.
Όπως τα παιδιά μαλώνουν κάποια στιγμή και
αμέσως συμφιλιώνονται, έτσι ο π. Θεολόγος
δεν ήξερε να κρατά κακία, έκανε κάποια
παρατήρηση για κάποιο θέμα, αμέσως το
ξεχνούσε και ήταν έτοιμος να το παραβλέψει
και να συγχωρήσει. Είχε απέραντη ανεξικακία, σαν να είχε ένα σφουγγάρι στο χέρι και
όλα τα έσβηνε.
Εφήρμοσε σε όλη τη ζωή του την παραγγελία του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεο:
«δούλον δε Κυρίου ου δεί μάχεσθαι, άλλ’
ήπιον είναι προς πάντας διδακτικόν,

ΑΓΩΝΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 298 ΚΩΔ. ΥΠ. 061603

AΠΡΙΛΙΟΣ 2022
Ιδιοκτήτης Εκδότης Διευθυντής
Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών ,
Τ.Κ. 41221 Λάρισα
Τηλ.: 2410 284644
Φαξ: 2410 551113
Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

www.agonas.org

info@agonas.org

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ανεξίκακον, εν πραότητι παιδεύοντα τους
αντιδιατιθεμένους…» (Β΄ Τιμ. 2, 24-25) (Ο
δούλος δε του Κυρίου δεν πρέπει να φιλονικεί,
αλλά οφείλει να είναι ήπιος και γλυκύς προς
όλους, ικανός εις το να διδάσκει, να είναι
ανεξίκακος και να σωφρονίζει με πραότητα
εκείνους που έχουν άλλα φρονήματα).
Ο π. Θεολόγος ως εξομολόγος
Ο π. Θεολόγος θεωρούσε ότι η εξομολόγηση του χριστιανού είναι το θεμέλιο της πνευματικής ζωής. Πίστευε
ότι χωρίς μετάνοια και
ειλικρινή εξομολόγηση
είναι αδύνατον ο χριστιανός, να προχωρήσει στην
οδό της σωτηρίας και να
ανακαινιστεί εσωτερικά.
Στα Τρίκαλα, ως ιεροκήρυκας της μητρόπολης
Τρίκκης και Σταγών, από
την πνευματική καθοδήγηση του σεπτού επισκόπου Διονυσίου, ο π.
Θεολόγος εξομολογούσε
για ώρες και ημέρες ολόκληρες, ιδιαίτερα δε την
περίοδο των νηστειών, ο χρόνος του ήταν
ανεπαρκής.
Χιλιάδες άνθρωποι γνώρισαν στο πρόσωπό του το συνετό, τον ήπιο, το σοβαρό,
το συμπαθή και πεπειραμένο εξομολόγο, ο
οποίος γνώριζε πολύ καλά τα κοινωνικά προβλήματα και την ψυχολογία του ανθρώπου
του εικοστού αιώνα και είχε τον τρόπο να
χειραγωγεί τις ψυχές και να τις οδηγεί από
το σκοτάδι στο φως της ανάστασης.
Έβλεπε τον “αμαρτωλό” με άπειρη στοργή,
αγάπη, καλοσύνη και τρυφερότητα, κανέναν
δεν απόπαιρνε, δεν αποθάρρυνε, άκουγε με
υπομονή και σωφροσύνη τις αμαρτίες τους,
τις αταξίες τους, τις παραλείψεις από τα
καθήκοντά τους, ακόμα και το μεγαλύτερο
παραβάτη του νόμου του Θεού τον ενθάρρυνε, δεν τον μάλωνε, είχε την τέχνη να τον
αφοπλίζει, να τον πείθει και τον βοηθούσε να
απαλλαγεί από τις αδυναμίες και να απαρνηθεί με καλή διάθεση τα πάθη και να μην τα
επαναλάβει. Ο εξομολογούμενος έφευγε από
το Μυστήριο γεμάτος αισιοδοξία και έτοιμος
να αναλάβει “τον αγώνα τον καλόν” της
μετάνοιας, διότι τον αναπτέρωνε τις ελπίδες
για μια καλύτερη ζωή και άξιζε τον κόπο να
αναλάβει τον αγώνα της νέας πνευματικής
αναγέννησης.
Έλεγε τα του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου: «Για να απολαύσουμε και εμείς τη
φιλανθρωπία του, να μην ντρεπόμαστε
να εξομολογούμαστε τα αμαρτήματά μας,
γιατί είναι μεγάλη και πολλή η δύναμη
της εξομολογήσεως» (εις τον Σταυρόν Β΄3:
Ρ6, 49, 413).
Ο άκακος και ταπεινός π. Θεολόγος
Οι σπουδαίες αρετές του π. Θεολόγου ήταν
η ακακία και η ταπεινότητα, γι’ αυτό έγινε
τόσο αγαπητός και έτρεχαν όλοι κοντά του,
να τον πλησιάσουν, να συνομιλήσουν και
να συναναστραφούν μαζί του αισθανόμενοι
ευχάριστες στιγμές ακούγοντας λόγια θεϊκά
και ουράνια με νοήματα αιωνίου ζωής.
Όσο απλός και ταπεινός ήταν, τόσο περισσότερο σεβασμό αποκτούσε και αυτό χωρίς
προσπάθεια προσποιητής σοβαρότητας ή τε-
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χνικής ταπεινοφροσύνης, ήταν ένας ειλικρινής, υπέροχος άνθρωπος που τον κοσμούσε
η πορφύρα της αγίας βιοτής του.
Οι συναντήσεις που είχε με πολιτικούς,
διανοουμένους, επιστήμονες και με απλούς
ανθρώπους του λαού, ήταν ίδιος παντού και
πάντοτε ταπεινός, απροσποίητος και απλός.
Η ταπεινή απλότητα τον έκανε συμπαθή και
προσιτό σε όλους και δεν αισθάνονταν κάποιος δύσκολα να τον πλησιάσει, να συζητήσει μαζί του, να ζητήσει
την πνευματική συνδρομή του, να του εκθέσει, όποιο πρόβλημα τον
απασχολούσε. Ο ίδιος
δεν τηρούσε αποστάσεις,
μάλιστα με όλη την ταπεινοφροσύνη που τον
συνόδευε, ενθάρρυνε
τους ανθρώπους, να έρθουν κοντά του.
Η όλη πηγαία στάση
του μας θυμίζει την παραγγελία προς ιερέα που
γράφει ο άγιος Ιωάννης
της Κρονστάνδης: «Ο
ιερεύς, παραγγέλλει ο π. Ιωάννης, οφείλει
να δοκιμάσει ο ίδιος τη δύναμη της πίστεως,
τη γλυκύτητα της προσευχής, την άφεση των
αμαρτιών, τις παρηγορίες της Χάριτος… Για
να καθοδηγείς τους άλλους, πρέπει πρώτα να
μάθεις να καθοδηγείς τον εαυτόν σου. Για να
διδάσκεις τους άλλους, είναι ανάγκη ο ίδιος ν’
αποκτήσεις γνώσεις… Η αγάπη του ποιμένος,
όπως η αγάπη του Χριστού, πρέπει να είναι
απόλυτη. Ο κληρικός επομένως πονάει για
όλο τον κόσμο. Γίνεται “τοις πάσι τα πάντα”…
» Τον κάθε άνθρωπο που σε πλησιάζει, να
τον δέχεσαι με καλοσύνη και με χαρούμενη
διάθεση, ακόμη κι αν είναι ένας επαίτης ή μια
πτωχή γυναίκα. Εσωτερικά να ταπεινώνεσαι
μπροστά σε όλους, θεωρώντας το εαυτόν σου
κατώτερο από όλους, διότι εσύ τοποθετήθηκες
από τον ίδιο τον Χριστό, να είσαι υπηρέτης
όλων. Οι αδελφοί σου είναι μέλη Του, ακόμα
κι αν, όπως εσύ, φέρουν επάνω τους τα τραύματα των παραπτωμάτων.
» Ιδιαίτερα εμείς οι ποιμένες ας έχουμε
αυτό διαρκώς στο νου μας. Εάν η κεφαλή
είναι φωτεινή, φωτεινά θα είναι και τα μέλη.
Και εάν εμείς σκοτεινιάσουμε ψυχικά από τα
πάθη, σκοτεινότερο θα είναι και το σώμα της
Εκκλησίας, το ποίμνιό μας. Δυναμώνουμε
πνευματικά εμείς; Δυναμώνει και το ποίμνιο.
Αδυνατίζουμε εμείς; Αδυνατίζει και το ποίμνιο. Κύριε ελέησέ μας». († Αλεξ. Σεμενώφ
– Τιαν. Σάνσκυ: Αγ. Ιωάν. Της Κρονστάνδης.
Εκδ. Ε΄ “ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ” 1997, σελ. 125126).
Η πραότητα του π. Θεολόγου
Ο Χριστός μας ήταν πράος, ο Προφήτης
Ησαΐας, οκτώ αιώνες (770 π.Χ.) πριν έρθει
ο Χριστός, τον περιγράφει σαν άκακο, αθώο
και άφωνο αρνί. Ο άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος τον έδειξε στους μαθητές του. «Ίδε
ο αμνός του Θεού» (Ιωάν. 1, 29). Ο Χριστός
βρισκόμενος πάνω στο σταυρό αιμόφυρτος,
υβριζόμενος από αλλόφρονα εβραϊκό όχλο,
δε νευρίασε, δε θύμωσε, δεν αγανάκτησε, δεν
καταράστηκε αλλά γεμάτος αγάπη και στοργή, με πολύ ηρεμία και ανεξικακία, προσευχόταν στον πατέρα του για τους σταυρωτές,

«Πάτερ, άφες αυτοίς…» (Λουκ. 23, 34).
Πανομοιότυπη σχεδόν περίπτωση με τον π.
Θεολόγο. Του έστησαν προκατασκευασμένα
δικαστήρια, τον καταδίκασαν πεντάκις, επτάκις χωρίς ποτέ να τον καλέσουν, να τον δουν,
να τον ακούσουν, δεν του απήγγειλαν ποτέ
κατηγορία, δεν τον αντιμετώπισαν ποτέ κατά
πρόσωπο οι δικαστές ,Φαρισαίοι δεσποτάδες.
Τον καταδίκασαν σε έκπτωση χωρίς ποτέ
να τον δικάσουν και όταν η πολιτική δικαιοσύνη τον δικαίωσε μετά από δέκα επτά
χρόνια (17), οι Φαρισαίοι δεσποτάδες του
επέβαλαν εξάμηνη διαθεσιμότητα, δίχως να
τον ακούσουν. Τον φόρτωσαν με ανύπαρκτα
επιτίμια, δίχως να τον δικάσουν. Τον καταδίκασαν σε δεκαετή αργία, χωρίς να έχουν
μπροστά τους κάποιο φάκελο ή κάποιες
κατηγορίες. Του αρνήθηκαν ακόμα να κάνει
και έφεση στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο.
Και δε σταμάτησαν εδώ, αλλά σοφίστηκαν
διάταξη Νόμου, που του απαγόρευε να ζητήσει προστασία από τη δικαστική εξουσία
της πατρίδας μας.
Είχε ξεσπάσει τέτοιος διωγμός εναντίον
του, τέτοια μανία εξόντωσης, κύμα μίσους,
εκστόμισης ύβρεων, πράξεις βίας, επιδρομή
σκληρότητας από μια εκκλησιαστική διοίκηση αφηνιασμένη που συνεδρίαζε “εν εξουσία”
και αποφάσιζε “εν εμπαθεία”, η συμπεριφορά
τους αυτή ήταν ύβρις κατά της ελευθερίας,
ατιμία κατά ενός ομοτίμου τους επισκόπου,
ένα έγκλημα που όμοιο δεν υπάρχει στην εκκλησιαστική ιστορία, δείγμα ανεπανάληπτης
κακότητας και αυθαιρεσίας, καταπάτησης
των Ιερών Κανόνων και των στοιχειωδών
αρχών του δικαίου.
Σε όλον αυτόν τον κατατρεγμό ο κριός ο
άμωμος, ο πράος π. Θεολόγος τους αντιμετώπιζε σιωπηλός και προσευχόμενος έλεγε
για τους “δημίους” δεσποτοδικαστές και τον
αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ: “Εγώ προσεύχομαι
ο Θεός να τον ελεήσει”. “Δεν έχω τίποτα
με τους αδελφούς επισκόπους, τους συγχώρησα και προσεύχομαι”. Μας θυμίζουν
τα λόγια του Χριστού επάνω στο σταυρό.
Ο π. Θεολόγος ακολούθησε “κατά γράμμα”
σε όλη τη ζωή του την προτροπή του Αποστόλου Παύλου: «δούλον δε Κυρίου ού δει
μάχεσθαι, αλλ’ ήπιον είναι προς πάντας,
διδακτικόν, ανεξίκακον, εν πραότητι παιδεύοντα τους αντιδιατιθεμένους…» (Β΄
Τιμ. 2, 24-25). Η πραότητά του ήταν η μεγάλη
αρετή του, ήταν μια αθώα παιδική καρδιά. Η
πραότητά του ήταν αυτή που κατόρθωνε και
έφερε τα μεγάλα αποτελέσματα. Η πολυετής
του πείρα από τη συναναστροφή με χιλιάδες
ανθρώπους μέσα από την εξομολόγηση, τον
έκαναν να γνωρίσει σε βάθος τις αδυναμίες
και τα πάθη των ανθρώπων.
Η πραότητά του μοιάζει με βράχο που επάνω του διαλύονταν όλα τα αφρισμένα κύματα
και αυτός έμεινε ακλόνητος.
Η πραότητά του μοιάζει με λιμάνι ήρεμο
που στους κόλπους του δέχονταν καράβια
θαλασσοδαρμένα από τις μεγάλες φουρτούνες των ωκεανών και τα ξεκούραζε.
Η πραότης του έμοιαζε με κήπο που άνθιζαν όλα τα είδη λουλουδιών και χρωμάτων
της αρετής και ο διαβάτης που τον πλησίαζε,
αισθάνονταν να ξεχύνεται η πνευματική
ευωδία.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
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Α) «Γειά σας πατριώτες!»…
Ένας έλληνας με καταγωγή από την
Πάτρα, είναι ο νέος αρχηγός του Αμερικανικού Στρατού και λέγεται Ανδρέας
(Άντριου) Πάππας.
Ο αντιστράτηγος Ανδρέας Πάππας είναι ο πιο
υψηλόβαθμος Ελληνοαμερικανός που ανέλαβε
να ηγηθεί τη μεγαλύτερη
διοίκηση του Αμερικανικού Στρατού και έχει
υπό την ηγεσία του περισσότερους
από 800.000 ενεργούς και έφεδρους
στρατιώτες, όπως και τους άνδρες της
Προεδρικής Φρουράς.
Το Σώμα του Στρατηγείου έχει έδρα
τη Βόρεια Καρολίνα και είναι το πολυπληθέστερο στον αμερικανικό στρατό
και περιλαμβάνει στρατιώτες σε μηχανική και εκστρατευτική ετοιμότητα,
έχει όλο το συντονισμό των χερσαίων

επιχειρήσεων.
Η Διοίκησή του εκπαιδεύει και προετοιμάζει ετοιμοπόλεμες στρατιωτικές
δυνάμεις για εκτέλεση αποστολών κάθε είδους σε όλο
τον κόσμο υποστηρίζοντας
την εθνική ασφάλεια και
τους στρατηγικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ.
Κατά το παρελθόν, διετέλεσε μεταξύ πολλών
άλλων, διοικητής της περίφημης 101ης
Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας που
έδρασε στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν.
Ήταν Διευθυντής στο Κοινό Επιτελείο
στην Ουάσιγκτον. Στο ρόλο συμβούλου του Προέδρου και του Υπουργού
Άμυνας, συντόνιζε και διηύθυνε τις
δραστηριότητες του Κοινού Επιτελείου
προς υποστήριξη του Προέδρου και
ως Γενικός Επιθεωρητής Προσωπι-

κού.
Με την ανάδειξή του τον συνεχάρησαν η Ελληνο-αμερικανική ομογένεια,
φορείς, καθώς και το “Ίδρυμα ΟΧΙ της
Ουάσιγκτον” (Washington Oxi Day
Foundation). Σε εκδήλωση που έγινε
τον Οκτώβριο στο Εθνικό Μνημείο του
Β΄ Παγκοσμίου πολέμου στην Ουάσιγκτον προς τιμήν των Ομογενών Βετεράνων, ήταν ο ομιλητής και ξεκίνησε το
λόγο του με: «Γεια σας Πατριώτες!...»,
μιλώντας για το «ΟΧΙ» του 1940, δήλωσε ότι εμπνέεται από την ηρωική
αντίσταση των συμπατριωτών Ελλήνων
απέναντι στη σιδηρά, ιταλική πολεμική
μηχανή του Μουσολίνι, το 1940-1941.
Αυτό είναι δείγμα ότι διατηρεί τους
δεσμούς και με την ιστορία με τον
τόπο καταγωγής που είναι η Ελλάδα.
Του ευχόμεθα ως πατριώτης κάθε
επιτυχία!

Β) Άλλοι πεινάνε και άλλοι…!
Το ερέθισμα που με διήγειρε και με
φανάτισε, είναι οι τρανταχτές προκλήσεις
τον τελευταίο καιρό.
Και εξηγούμαι: Από πέρυσι το καλοκαίρι η τιμή του ρεύματος ανέβηκε και πάνω
από 300%. Οι εταιρίες “Ηλεκτρικής
Ενέργειας” δεν υπολογίζουν τίποτα, λειτουργούν ως δικτάτορες. Κανένας δε βρίσκει το θάρρος από τους επικαθήμενους
στους θρόνους της κοσμικής εξουσίας,
κανένας από τους σημαιοφόρους των
δημοκρατικών θεσμών, κανένας από τις
εξουσίες των ανεξάρτητων αρχών, κανένας από τους φορείς της κατανάλωσης
να καταγγείλουν και να σταματήσουν
το φαινόμενο, τις τόσο ραγδαίες αυξήσεις στο ανθρώπινο αγαθό που είναι το
ΡΕΥΜΑ.
Η κατακραυγή είναι ουρανομήκης, ο
κόσμος φορτωμένος το άγχος των ανέλεγκτων αυξήσεων σέρνεται στη σκοτεινή
και αφόρητη αγνωσία. Οι μεγιστάνες
του πλούτου γίνονται πλουσιότεροι, οι
διευθυντές και παραδιευθυντές κτίζουν
βίλες και αυτοκρατορικά παλάτια και ο
λαός, ο λαουτζίκος, ο ρακένδυτος, ο πεινασμένος έμεινε να περιφέρει το ασκί των
δακρύων και να περιμένει να κατεβάσουν
το διακόπτη.
Στάθηκα, μελετώντας κάποια δημοσιεύματα της εφημ. “δημοκρατίας”. Ο
επικαιροποιημένος δημοσιογράφος έκανε μια δουλειά σε βάθος, εντοπίζοντας
νοσήματα διαφθοράς στο νοσφισμό και
στην προκλητική ληστεία του χρήματος
του μεγαλύτερου Οργανισμού Ηλεκτρικής Ενέργειας της πατρίδας τη Δ.Ε.Η.
Τούτο το κείμενο το προσφέρω ως ερέθισμα στους αναγνώστες της εφημερίδας
ως ένα σύμπτωμα που στα τελευταία
χρόνια πήρε ανησυχητικές διαστάσεις,
για την ακόρεστη δίψα για πλούτο και
ευμάρεια και έκανε τους ανθρώπους να
καταχρώνται την εξουσία και το λειτούργημά τους και να κλέβουν το ψωμί και τη
χαρά των διπλανών τους.
Να τι ελέχθη στη Βουλή των Ελλήνων
και στο κιόσκι της “Δημοκρατίας”.
«Το 1993 – είπαν – η ΔΕΗ είχε 7

Γενικές Διευθύνσεις, όπως και το 2019
μέχρι κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ενώ σήμερα…»
Και τώρα παρακολουθήστε το ράλι!
- Οι Γενικές Διευθύνσεις στη ΔΕΗ προ
του επικεφαλής Γενικού Διευθυντή Γ.
Στάσση (ο κ. Γ. Στάσσης προσλήφθηκε
από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, τέλος
Ιουλίου 2019), ήταν επτά (7) με ένα προσωπικό εργαζομένων 37.000. Με το Νέο
Γενικό Διευθυντή αυτό άλλαξε άρδην, οι
Γενικές Διευθύνσεις έφτασαν στις δέκα
τέσσερις (14) και τρεις (3) αναπληρωτές
διευθύνοντες σύμβουλοι, το δε προσωπικό των
εργαζομένων μειώθηκε
στους 6.500.
Οι Διευθυντές ήταν είκοσι επτά (27) και τώρα
ξεπερνούν τους εκατό
(100). Οι δε βοηθοί Διευθυντές από εβδομήντα (70), τώρα έχουν ξεπεράσει τους
200 και λείπουν και οι Διευθυντές περί
τους πενήντα (50), οι οποίοι… διευθύνουν
μονοψήφιο αριθμό υφισταμένων.
Η κατάσταση με τους μισθούς είναι
κάτι το εξωφρενικό: Ο διευθύνων
σύμβουλος Γεώρ. Στάσσης αμείβεται
με χίλια (1000) ευρώ περίπου την
ημέρα, δηλαδή: παίρνει 200.000 ευρώ,
συν 100.000 ευρώ σε μπόνους και 6%
των μετοχών, οι οποίες συνολικά είναι
1.850.000 ευρώ. Οι τρεις αναπληρωτές
διευθύνοντες σύμβουλοι αμείβονται με
120.000 ευρώ συν 60.000 σε μπόνους.
Οι δέκα τέσσερις (14) γενικοί διευθυντές
παίρνουν από 100.000 ευρώ συν 50.000
σε μπόνους, τα δέκα επτά (17) αυτά στελέχη θα μοιραστούν 50% των 1.850.000
μετοχών. Οι δε διευθυντές αμείβονται με
70.000 ευρώ συν. 20.000 σε μπόνους
και θα μοιραστούν το υπόλοιπο 44%
των μετοχών.
Έχουμε και άλλα: Υπάρχουν είκοσι
οκτώ (28) εξωτερικοί σύμβουλοι, οι
οποίοι το 2020 πήρε ο καθένας από
113.200 ευρώ και πέρυσι 2021 πήραν
μια γενναία αύξηση που έφτανε τα
142.000 ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος
Γ. Στάσσης έχει και ένα (ίσως μοναδικό!)

προνόμιο να υπογράφει συμβάσεις –
αναθέσεις – μελέτες έως το ύψος των
800.000 ευρώ χωρίς επί της ουσίας
να δίνει λογαριασμό σε κανέναν, ούτε
στο Δ.Σ. της επιχείρησης, ακόμα ούτε
στο Συμβούλιο Διεύθυνσης που είναι
υπεύθυνο και αρμόδιο για οποιαδήποτε
οικονομική έγκριση.
Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, έχουμε
ακόμα: Η επιχείρηση ΔΕΗ διαθέτει σε
καθέναν από όλους αυτούς, από ένα
εταιρικό αυτοκίνητο, καύσιμα, τηλέφωνο
και πολλές άλλες ανάλογες
διευκολύνσεις, για να τους
διευκολύνει!
Οι αμοιβές αυτών των
ανθρώπων δεν είναι προκλητικές, είναι προπάντων
εξοργιστικές, διότι όταν ο
κατώτερος μισθός του εργαζόμενου το
χρόνο στη χώρα μας είναι, όσο ο μισθός
τεσσάρων ημερών του διευθύνοντος
συμβούλου Γ. Στάσση!!!
Όλα τα παραπάνω αποτελέσματα σε
πνίγουν, σε φρενάρουν, σε θολώνουν
την ψυχή και για να σταματήσω το
κακό, πρέπει να στηθούνε κιόσκια
ελεγκτών και κάθε δοσοληψία, μικρή ή
κολοσσιαία, να περνούν από κρησάρα
δικαστικών αδιάφθορων, να γίνουμε
Γαλλία που τελευταία δε δίστασε η
δικαιοσύνη να δικάσει τον πρώην
Πρόεδρο Νικ. Σαρκοζί σε τρία χρόνια
φυλακή, τα δύο με αναστολή. Το δε
πρώην Πρωθυπουργό Φρανσουά Φιγιόν τον καταδίκασαν σε δεύτερο βαθμό
με τέσσερα (4) χρόνια φυλακή και χρηματική ποινή σε 375.000 ευρώ και για
όλα αυτά, όχι για κάποιες χρηματικές
λοβετούρες, αλλά γιατί προσέλαβε παράνομα τη γυναίκα του στο Βουλευτικό του
γραφείο, γι’ αυτό δίκασαν και την ίδια με
δύο χρόνια φυλάκιση και 375.000 ευρώ
χρηματική ποινή.
Ας τολμήσει Γάλλος πολιτικός να κάνει
λοβετούρα, τον περιμένει η φυλακή.
Ας τολμήσει Έλληνας πολιτικός, να
μην κάνει λοβετούρα, τον περιμένει ο
χλευασμός.

ΑΓΩΝΑΣ 3

ΤΟ ΦΩΣ

(Ως επιστημονικό, φιλοσοφικό
και θεολογικό ερέθισμα)
συνέχεια από την 1η σελίδα

Το πρόβλημα της Ύλης είναι για την Επιστήμη τρισδιάστατο –
τριμερές, που διανέμεται δηλ. σε τρία θεμελιώδη προβλήματα.
Το πρώτο είναι το ερώτημα περί «προελεύσεως της Ύλης».
Εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ο κόσμος υφίσταται ως χώρος –
χρόνος και ως ύλη – ενέργεια. Πως προήλθε όμως η Ύλη; Υπάρχει
απ’ αρχής; Είναι λοιπόν άναρχο και πρωταρχικό ον, αναίτιο;
Αν υπάρχει αναίτια, παραβαίνει η ίδια το νόμο της αιτιότητας
ή νόμο της εξαρτήσεως που την χαρακτηρίζει.
Η επιστημονική – κοσμοθεωριακή κρηπίδα στο ερώτημα
βρίσκεται στην πρώτη κοσμολογική βουλή του Θεού: «γενηθήτω
Φως». Αυτό αποτελεί την αρχή του Σύμπαντος (σωματίδια),
σύμφωνα με την Επιστήμη. Το δεύτερο πρόβλημα είναι η φύση
της ύλης, στο οποίο η επιστήμη έχει κατορθώσει να συλλάβει
(εμπειρικά) τις περισσότερες απαντήσεις. Ειδικά για το Φως, ως
διαμορφωμένο υλικό γεγονός,
έχουν απαντηθεί αρκετά
του Ν, Ε. Σακαλάκη
αινίγματά του, καταλήγοντας
Μαθηματικού
στο συμπέρασμα, ότι όλα τα
υλικά σώματα προέρχονται από
το Φως και μπορούν να ξαναγίνουν Φως.
Το Φως είναι εκτεταμένη φύση, «ορατή» ενέργεια που
μεταφέρει τις ομορφιές του κόσμου στο ανθρώπινο μάτι. Όλοι οι
χρωματισμοί κατανοούνται επιστημονικά, σαν τιμές ενέργειας
που περιέχεται μέσα στα φωτόνια (αόρατα!).
Μυστηριώδης η πληροφορία της Γραφής στο βιβλίο της
Γένεσης: «και είδεν ο Θεός το φως ότι καλόν, και διεχώρισεν ο
Θεός ανά μέσον του φωτός και ανά μέσον του σκότους» (Κεφ.
Α΄, 4) παρουσιάζοντας φως και σκοτάδι ως δύο πράγματα,
το καθένα με πραγματική θετική υπόσταση και με ιδιότητες
αντίθετες. Αυτή η θέση είναι μη συγκρουόμενη προς τα
μηχανικά και χημικά γεγονότα της Φύσεως.
Έχει λεχθεί, εξ αφορμής της «Συμβολής του Φωτός», ότι: «φως
προστιθέμενο σε φως, παράγει σκότος».
Άξιο μνημονεύσεως το σπάνιο – ιστορικό γεγονός, που
αναφέρεται στο βιβλίο «ΕΞΟΔΟΣ» της Π. Διαθήκης, όπου
ιστορείται συμπύκνωσις ψηλαφητού σκότους, ως στοιχείου, για
τρεις ημέρες στην Αίγυπτο, παρουσία φωτός όμως, λάμποντος
για τους Ισραηλίτες: «πάσι δε τοις υιοίς Ισραήλ φως ην εν πάσιν,
οίς κατεγίνοντο» (Εξ. 10,23), δηλ. «σε όλους τους Ισραηλίτες
και σε ό,τι ησχολούντο αυτοί, υπήρχε φως».
Το τρίτο πρόβλημα, σε ότι αφορά την ύλη, είναι ο τελικός
προορισμός της, ως ιστορικό, χρονικό και κοσμολογικό γεγονός.
Ποιος είναι ο δρόμος της, το ταξίδι της, τις σχετικές απαντήσεις
δίνει μόνο η Αγία Γραφή (Τελεολογία).
«Γενηθήτω Φως, και εγένετο φως» (Γεν. Α΄,3).
Η επιστήμη στο ταξίδι της στην αρχή του χρόνου, ομιλεί για
εκτυφλωτικό, αρχέγονο φως στην αρχή του Σύμπαντος, απ’
όπου προήλθαν τα στοιχειώδη σωμάτια, οι πυρήνες, οι αστέρες
κ.λ.π. Οι επιστήμονες χωρίζουν την ιστορία του κόσμου σε δύο
περιόδους. Αρχικά ομιλούν για την εποχή της κυριαρχίας της
ακτινοβολίας, την οποία ακολούθησε η εποχή της κυριαρχίας
της ύλης: «πρώτη φωνή Θεού φωτός φύσιν εδημιούργησε»,
παρατηρεί ο Μ. Βασίλειος (ομιλ. Β΄, στην εξαήμερο – Ε.Π.Ε.
4, 88).
Στις ακολουθίες του Πάσχα, η Εκκλησία ψάλλει συνεχώς για
το Φως της Αναστάσεως, για το Φως του Λόγου Χριστού και
υπέρ της Κυρίας Θεοτόκου.
Χωρίς το Φως του Χριστού, ο κόσμος έγινε βασανιστική
μέριμνα – αγωνία και πόλεμος.
Χωρίς δε το φως της διαχρονικής Ορθοδοξίας, η καρδιά
ψύχεται και γίνεται δεκτική αιρέσεως, όπως συμβαίνει σήμερα
με τον οικουμενισμό.
Να θυμίσουμε ότι η Σοφία του Θεού είναι «ευπρεπεστέρα
ηλίου και υπέρ πάσαν άστρων θέσιν, φωτί συγκρινομένη,
ευρίσκεται προτέρα» (Σοφ. Σολ. ζ΄, 15-19,29).
Είναι δηλ. η Σοφία του Θεού ωραιότερη από τον ήλιο και
απ’ όλους τους αστερισμούς, συγκρινομένη δε προς το φως
ευρίσκεται ανώτερη, μπροστά από αυτό.

4 ΑΓΩΝΑΣ
Οἱ ἐναπομείναντες ὀλίγοι Ἕλληνες ὁμογενεῖς στὴ χώρα αὐτή, ἀδυνατοῦμε νὰ
ἐξηγήσουμε τὸ ἀνηλεὲς σφυροκόπημα καὶ
τὸν ἀπηνῆ διωγμὸ ποὺ δεχόμαστε, γιὰ νὰ
ἐξαφανισθοῦμε οἱ ἴδιοι καὶ τὰ τιμαλφῆ τοῦ
γένους τῶν Ἑλλήνων σεβάσματα: Θρησκεία,
Ἱστορία, Πολιτισμός, Οἰκογένεια, Πατρίδα,
Φύλο, Προγονικὴ παράδοση, κ, λ. π.
Γιατί αὐτὸ τὸ ἀδικαιολόγητο μένος; Γιατί
αὐτὸ τὸ ἀχαλίνωτο μίσος, γιατί αὐτὴ ἡ ἀπαξίωση, γιατί, γιατί αὐτὴ ἡ κατεδάφιση, γιατί
αὐτὴ ἡ λύσσα, γιατί αὐτὴ ἡ διαβολή, αὐτὴ
ἡ χυδαιότητα, αὐτὴ ἡ περιφρόνηση, αὐτὴ
ἡ ἀποστροφή, αὐτὴ ἡ ἀδυσώπητη προσπάθεια νὰ σβησθεῖ ἡ ΕΛΛΑΔΑ ἀπὸ τὸ χάρτη
καὶ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸν πολτὸ τῆς
πολυπολυτισμικότητας τῶν ἀλλοθρήσκων
τῆς σαρίας καὶ τῶν ἀρνητῶν τῆς φυσιολογικῆς τῶν ἀνθρώπων κανονικότητας;
Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
ΤΗΣ ΣΟΔΟΜΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ὁ ἀείμνηστος ἐκ τῶν νεωτέρων Ἑλλήνων
διαπρεπὴς ἱστορικὸς Σαράντης Καργακος, μὲ τὸ γνωστό του ἐμπαικτικὸ τρόπο
χαρακτήρισε ὡς «ἐκπουστοποίηση» τῆς
Ἑλληνικῆς ὅλα, ὅσα διαδραματίζονται, γιὰ
νὰ ἐπιβάλλουν στανικὰ καὶ φασιστικά, τὴν
ἀπεριόριστη ἀποδοχὴ ὅτι ἐμεῖς δὲν εἴμαστε
οἱ κανονικοὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ ἕνα μόνον
μέρος τῆς Δημιουργίας, ἄρσεν καὶ θῆλυ,
ἐνῶ ὑπερτεροῦν τὰ 62 φύλα τῶν πόλεων
Σοδόμων καὶ Γομόρρας…
Γιὰ νὰ περιορίσουν δὲ ὁποιαδήποτε
φυσιολογικὴ καὶ νόμιμη ἀντίδραση στὴν
ἀνατροπή ποὺ ἐπιχειροῦν, τῶν ἀπὸ κτίσεως
κόσμου ἀποδεδειγμένων καὶ παραδεδεγμένων σταθερῶν, νομοθετοῦν οἱ σκοτισμένοι
τὴ διάνοια ἐθνοπατέρες, νόμους περιοριστικούς τῆς ἐλευθερίας μας, ἀπαγορεύοντες ἀντισυνταγματικὰ νὰ ἐκφράζουμε
τὴν ἀντίθεσή μας σ᾽ αὐτὴ τὴν παρανοϊκὰ
μετάλλαξη τοῦ ἀνθρώπινου γένους μὲ
ἀντιρατσιστικοὺς νόμους. Ὅποιος ἀντιλέγει
ἔχοντας ἄλλη ἠχηρὴ ἄποψη θὰ φυλακίζεται. Ἡ δικτατορία τοῦ Κενοβουλίου στὸ
ἀπόγειο τοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Φίμωτρα.
Παντοῦ φίμωτρα. Ἡ Δημοκρατία σὲ διωγμό.
Οἱ ὀρέξεις μιᾶς μειοψηφίας
Τοὺς τελευταίους μῆνες ἀξιωματοῦχοι τῆς
κυβερνήσεως ἁμιλλῶνται ποῖος περισσότερο θὰ συμβάλλει μὲ τὴν πίεσή του καὶ τὸ
κύρος του νὰ ἱκανοποιήσει-νομιμοποιήσει
ὅλα τὰ παράλογα αἰτήματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ…
Εἶναι τόση ἡ βιασύνη τους, νὰ νομιμοποιηθοῦν οἱ περίεργες συμπεριφορές τους,
ὥστε εὔκολα διερωτᾶται κάποιος: Μήπως
ὅλο αὐτὸ τὸ βιαστικὸ σκηνικὸ κρύβει ἕνα
ἀδιόρατο «σύνδρομο τῶν ἀνήσυχων ὀπισθίων τους; Γιατί ἐπιτέλους τόση ἐμμονὴ
νὰ ἀγνοηθεῖ ἡ πλειοψηφία τῶν κανονικῶν
ἀνθρώπων, ἀφοῦ ὑποταχθοῦν αὐτοὶ στὶς
ἀφύσικες ὀρέξεις μιᾶς μικρῆς, πολὺ μικρῆς
μειοψηφίας; Ἐπαναλαμβάνουμε: ἄλλο νὰ
σεβαστοῦμε καὶ τὴ σεβόμαστε τὴν ἰδιαιτερότητα αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων καὶ ἄλλο νὰ
ὑποταχθοῦμε οἱ πολλοὶ ἐμεῖς σ᾽ αὐτούς. Ἂν
ὁ Σοδομικὸς αὐτὸς οἶστρος ὑπερισχύσει τῆς
ἠθικῆς τάξεως, τότε νὰ εἴμαστε περισσότερο
ἀπὸ βέβαιοι ὅτι ὁδηγούμαστε σὲ μία πιὸ κα-

ΕΡΧΕΤΑΙ … ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ
ταστροφικὴ ἁλωση τῶν δύο προηγηθέντων
τὸ 1204 καὶ 1453.
Ο ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ
Η ΟΡΓΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Μὲ ποία λογικὴ μπορεῖς νὰ δεχθεῖς τὴν
ἀνεξήγητη ἐμμονικη ἐνασχόληση τῆς Κυβέρνησης μὲ τὰ θέματα τῶν ΛΟΑΤΚΙ, ὅταν
πλῆθος ἄλλων Ἐθνικῶν οἰκονομικῶν καὶ
κοινωνικῶν προβλημάτων μένουν στοιβαγμένα στὰ συρτάρια, γιὰ νὰ ταλανίζουν τὴν
κοινωνία μας καὶ πρέπει σώνει καὶ καλά,
νὰ νομοθετήσουμε ἐκβιαστικὴ λύση σὲ ἕνα
κατασκευασμένο θέμα;
Ἕνα ἀπὸ πολλὰ ἐξοργιστικὰ κρούσματα
πολιτικῆς παρανοίας ἦταν ἡ ὁμιλία τῆς
ὑφυπουργοῦ Ἐργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου
στὸ 3ο Συνέδριο Διαφορετικότητας, εἶπε τὰ
ἑξῆς ἐπικίνδυνα σκύβαλα: «Ἡ κοινωνία μας
ἔχει διανύσει μία ἀρκετὰ μεγάλη ἀπόσταση πρὸς τὴ διαφορετικότητα. Ἔχουμε ξεπεράσει τὸ στάδιο τῆς ἀποδοχῆς καὶ ἔχουμε
φτάσει στὸ στάδιο τῆς ἀναγνώρισης τοῦ
πλούτου ποὺ προσκομίζει ἡ διαφορετικοτητα στὶς κοινότητες τῶν ἀνθρώπων. Δὲν
εἶναι πιὰ στίγμα, εἶναι ζητούμενο. Εἶναι
ἐργαλεῖο ἀνάπτυξης καὶ ἐνίσχυσης τῆς
κοινωνίας…»
Μᾶλλον δὲν ξέρει τί ἐκστομίζει ἡ κυρία…
Ἡ κ. Δόμνα αὐτὸ ποὺ «προσκομίζει» εἶναι
ἕνα «συσσωρευμένο πλοῦτο» ἀρρωστημένου δικαιωματισμοῦ. Ἄγευστη καὶ ἄσχετη ἡ
ἴδια ἀπὸ σταθερὲς ἀξίες, ὅπως αὐτὲς παντοῦ
καὶ πάντοτε ἴσχυαν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου
ἕως σήμερα. Πνιγμένη ἡ κυρία μέσα στὸ
ζόφο τῆς ἄγνοιας καὶ ἀφιονισμένη ἀπὸ
τὸ δηλητήριο τῆς Νεοταξικῆς παράνοιας,
τολμᾶ νά μᾶς «προσκομίζει» ὡς ἐργαλεῖο
«ἀνάπτυξης» ἕναν πολίτη δοῦλο τῶν παθῶν
του καὶ τῶν ἀρρωστημένων ὀρέξεών του…
Τολμᾶ κοντὰ στὰ ἄλλα νὰ χρησιμοποιεῖ
πρῶτο πληθυντικὸ συμπεριλαμβάνοντας
ἐμᾶς, τὴν πλειοψηφία, στὶς ἀπαράδεκτες
προσωπικές της ἀπόψεις.
Τὸ πόσο ἄκαρπες καὶ ἱστορικὰ ἀνεπίγνωστες φαντάζουν αὐτὲς οἱ ἀπόψεις
τῆς ὑφυπουργοῦ, ἀποδεικνύονται ἀπὸ
τὰ ἐπίθετα, μὲ τὰ ὁποῖα «στολίζουν» οἱ
φιλόσοφοι καὶ ὁ λαὸς τὶς πάσης φύσεως
ἀνωμαλίες. Ποτάμι τὰ ἀτιμωτικὰ ἐπίθετα
γιὰ τὴν τάση καὶ στάση αὐτὴ τῶν ἀνθρώπων. Βέβαια οἱ ἄνθρωποι εἶναι συμπαθεῖς
ἀλλὰ ἡ νοοτροπία ἀηδιαστική… Τὸ κοινὸ
αἴσθημα τῆς Ἑλληνικῆς κοινωνίας, καὶ ὄχι
μόνον αὐτῆς, στιγμάτισε μὲ ἀγανάκτηση καὶ
ἀπέχθεια τὸν ἐκφυλισμὸ ἀπὸ ὁπουδήποτε
κι ἂν προέρχεται.
Προσεκτικώτερη παρατήρηση μαρτυρεῖ
ὅτι οἱ χαρακτηρισμοὶ αὐτοί περιέχουν καὶ
εἰρωνεία καὶ ἔλεγχο καὶ περιφρόνηση.
Ἡρόδοτος, Αἰσχύλος, Ἀριστοφάνης, Θεόφραστος, Πλούταρχος, Διογένης Λαέρτιος,
Θεόκριτος καὶ ἄλλοι πολλοὶ ὀνομάζουν
τὸν «κίναιδο» μεταξωτὸ ποὺ ἐκτοπίζει καὶ
διώχνει ἀπὸ τὴ ζωή του τὴν ντροπή, τὴν
αἰδώ καὶ συμπεριφέρεται ξεδιάντροπα καὶ
προκλητικά.
Ἡ αὔξηση τοῦ κιναιδισμοῦ στὶς μέρες
μας, οἱ παράλογες ἀπαιτήσεις του καὶ ἡ
παγκόσμια προβολή του ἀπὸ ὅλα τὰ μέσα

παραπληροφόρησης δεν εἶναι τυχαῖο γεγονός. Ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὸ θλιβερώτερο
ἀπὸ ὅλα, τὴν ἀπόρριψη τοῦ Θεοῦ καὶ τὴ
θεοποίηση τοῦ ἀνθρώπου καὶ τῶν σαρκικῶν παθῶν του. Φρονῶ ὅτι ἐδῶ πλέον
ἔχουμε τὴν πλήρη ἐφαρμογὴ, ὅσων ἔγραφε
ὁ ἀπόστολος Παῦλος για τοὺς μωροὺς καὶ
ἀνοήτους ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς του. Εἶναι
ἀδικαιολόγητο εἶπε, διότι ἐνῶ γνώρισαν τὸν
ἀληθινὸ Θεό, δὲν τὸν ἐπίστευσαν καὶ δεν
τὸν εὐχαρίστησαν…Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ Θεὸς τοὺς
παρέδωσε στὶς ἀκάθαρτες ἐπιθυμίες τους,
ὥστε νὰ ἀτιμάζουν τὰ σώματά τους ἀπὸ
αὐτοὺς τοὺς ἰδίους… Διότι καὶ οἱ γυναῖκες
τους ἄλλαξαν τὴ φυσική σχέση τους μὲ τὴν
παρὰ φύση καὶ οἱ ἄνδρες ἄφησαν τὴ φυσικὴ χρήση τῆς γυναίκας καὶ κάηκαν ἀπὸ
τὴν ἀσυγκράτητη ἐπιθυμία μεταξύ τους,
κάνοντας ἀρσενικοὶ μὲ ἀρσενικοὺς ἀτιμίες
εἰσπράττοντας τὸ μισθὸ ποὺ τοὺς ἀξίζει γιὰ
τὴν πτώση τους στὴν εἰδωλολατρία ἀπὸ τὸν
ἴδιο τὸν ἑαυτό τους. (Ρωμ. Α´ 21-27 ).
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ
ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
«…Ἦλθον δὲ οἱ δύο ἄγγελοι εἰς Σόδομα
ἑσπέρας. Λὼτ δὲ ἐκάθητο παρὰ τὴν πύλην
Σοδόμων… κατεβιάζετο (παρακαλοῦσε)
αὐτούς, καὶ ἐξέκλιναν πρὸς αὐτὸν καὶ
εἰσῆλθον εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. …πρὸ τοῦ
κοιμηθῆναι δέ, οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως
οἱ Σοδομῖται περιεκύκλωσαν τὴν οἰκίαν
ἀπὸ νεανίσκου ἕως πρεσβυτέρου… καὶ
ἔλεγον πρὸς Λώτ, ποῦ εἰσιν οἱ ἄνδρες οἱ
εἰσελθόντες πρὸς σὲ τὴν νύκτα; ἐξάγαγε
αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς, ἵνα συγγενώμεθα αὐτοῖς
(συνευρεθῶμεν) αὐτοῖς… ἐκτείναντες δὲ
οἱ ἄνδρες τὰς χεῖρας εἰσεσπάσαντο τὸν
Λὼτ πρὸς ἑαυτοὺς εἰς τὸν οἶκον, καὶ
τὴν θύραν τοῦ οἴκου ἀπέκλεισαν τοὺς
δὲ ἄνδρας τοὺς ὄντας ἐπὶ τῆς θύρας
τοῦ οἴκου ἐπάταξαν ἐν ἀορασίᾳ ἀπὸ
μικροῦ ἕως μεγάλου, καὶ παρελύθησαν ζητοῦντες τὴν θύραν…καὶ Κύριος
ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ Γόμορρα θεῖον,
καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐξ οὐρανοῦ
καὶ κατέστρεψε τὰς πόλεις ταύτας
καὶ πᾶσαν τὴν περίχωρον καὶ ἰδοὺ
ἀνέβαινε φλὸξ ἐκ τῆς γῆς, ὡσεὶ ἀτμὶς
καμίνου… » (Γεν. ΙΘ´ 2, 4, 5, 10, 24, 28)
Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
ΣΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΑ
Τὸ ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ «Ἀκτῖνες»
στὸ τεῦχος Ὀκτωβρίου τοῦ 2021 (ἀρθ. φ.
789, ἔτος 84), δημοσιεύει ἀξιόλογη, ὅσο
καὶ ἐπίκαιρη εἴδηση, ἐπιστημονικὰ ἀποδεδειγμένη, γιὰ τὴν καταστροφὴ τῶν πόλεων
Σοδόμων καὶ Γομόρρας. Δημοσιεύουμε
ἀποσπάσματα.
Μελέτη ποὺ δημοσιεύεται στὸ Scientific
Reports, μία ἐπιθεώρηση τῶν ἐκδόσεων
Nature, συνδέει εὐθέως τὰ συγκλονιστικὰ
εὑρήματα ἀνασκαφῶν στὸ Τὰλ Ἐλ Χαμὰμ
(Tal el - Hammam). ἀρχαία πόλη τῆς Μέσης Ἀνατολῆς στην κοιλάδα τοῦ Ἰορδάνη,
μὲ τὴ βιβλικὴ ἀφήγηση τῆς καταστροφῆς
τῶν Σοδόμων καὶ τῆς Γομόρρας. Ὅλα
δείχνουν πὼς στὴ μεσανατολικὴ πόλη,
ἡ ὁποία στὸ ἀπόγειο τῆς ἀκμῆς της, στὰ
μέσα τῆς Ἐποχῆς τοῦ Χαλκοῦ, ὑπολογίζεται
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ὅτι ἦταν δέκα φορὲς μεγαλύτερη ἀπὸ τὴν
Ἱερουσαλὴμ καὶ πέντε φορὲς μεγαλύτερη
ἀπὸ τὴν Ἱεριχώ, ὁ θάνατος ἦλθε ἀπὸ τὸν
οὐρανο βίαια γύρω στὸ 1650 π. Χ. Ἔτσι
καὶ στὸ Τὰλ Ἐλ Χαμάμ, ἡ ἔκρηξη ἦταν
τόσο ἰσχυρη, ὥστε νὰ σωριάσει σὲ ἐρείπια
τὰ ἀνάκτορα καὶ τὰ τείχη τῆς πόλης, ποὺ
κατέρρευσαν πρὸς τὴν ἴδια κατεύθυνση,
ἕνα δεδομένο ποὺ δύσκολα ἐπιδέχεται
ἄλλη ἐξήγηση.
Ὅλα αὐτὰ δεν ἠταν βέβαια δύσκολο
νὰ φέρουν στὸ νοῦ τῶν ἐρευνητῶν τὴν
περίφημη βιβλικὴ περιγραφὴ τῆς καταστροφῆς τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρας ἀπὸ
τὸ βιβλίο τῆς Γενέσεως, σύμφωνα μὲ τὴν
ὁποία ὁ Θεὸς «ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ
Γόμορρα θεῖον καὶ πῦρ παρὰ Κυρίου ἐκ
τοῦ οὐρανοῦ καὶ κατέστρεψε τάς πόλεις ταύτας καὶ πᾶσαν τὴν περίοικον
καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντες ἐν ταῖς
πόλεσιν καὶ πάντα τὰ ἀνατέλλοντα ἐκ
τῆς γῆς» (Γεν. ιθ´ 24-25)
Ὅπως παρατηρεῖ ὁ ἐκ τῶν μελῶν τῆς
ἐρευνητικῆς ὁμάδος James Konnett ἀπὸ
τὸ Πανεπιστήμιο τῆς Καλιφόρνια στὴ Σάντα Μπάρμπαρα, «ὅλα τὰ στοιχεῖα ποὺ παραθέτει ἡ Γένεσις βρίσκονται σὲ συμφωνία
μὲ τὴν ὑπόθεση τῆς κοσμικῆς ἔκρηξης».
ΟΤΑΝ Ο ΘΕΟΣ
ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΙΚΑ
«Ἐὰν ἐγκαταλίπωσιν οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὸν
νόμον μου, καὶ τοῖς κρίμασί μου μὴ πορευθῶσιν, ἐὰν τὰ δικαιώματά μου βεβηλώσωσι καὶ τάς ἐντολάς μου μὴ φυλάξωσιν,
ἐπισκέπτονται ἐν ῥάβδῳ τὰς ἀνομίας
αὐτῶν καὶ ἐν μάστιξι τὰς ἀδικίας αὐτῶν…»
(Ψαλμ. ΠΗ´ [88], 31-32).
Θὰ ἦταν πολὺ λιγότερα τὰ δεινά, ἂν
ἡ Ἑλλάδα σκλαβώνονταν καὶ ζοῦσε ἐνα
ζυγὸ ἀντίστοιχο μὲ τὸν ὀθωμανικό, ἀπὸ
τὰ δεινά ποὺ πρόκειται νὰ ἀκολουθήσουν
μετὰ τὴ νομιμοποίηση τοῦ κιναιδισμοῦ
στὴν ὀρθόδοξη χώρα μας.
Οἱ ἄμεσοι πρωταγωνιστὲς (βουλευτές,
κίναιδοι, συμπαθοῦντες κ.ἄ.) καὶ ἔμμεσοι
(σιωπηλοὶ ἱεράρχες καὶ ἀδιάφοροι πιστοὶ)
θὰ νιώσουμε πολὺ σύντομα τὶ σημαίνει
ἐπίσκεψη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὶς ἀνομίες ἡμῶν.
Ὁ Κύριος δὲν ἐμπαίζεται. Ὁ Κύριος ἐπεμβαίνει δυναμικά, μόνον ὅταν ἐπιχειρεῖται
ἀλλοίωση τῆς διαθήκης ποὺ ἔχει συνάψει
μὲ τὸν ἀνθρωπο… Οἱ ἐξελίξεις θὰ εἶναι
ραγδαῖες καὶ ἐντυπωσιακές!
Ὁ Ἅγιος Ἱερώνυμος (420 μ. Χ.) προφήτευσε: «ὅταν ἔλθη ὁ καιρὸς κατὰ τὸν
ὁποῖον θὰ ἀμνηστευθεῖ, θεσπισθεῖ νομίμως καὶ γίνει ἀποδεκτὸ ἀπὸ τοὺς θεωρουμένους “χριστιανικοὺς λαοὺς” τὸ βδελυρὸ
τῆς ὁμοφυλοφιλίας, τότε ἀναποφεύκτως
θὰ ἐπακολουθήσει ταχέως καὶ ὁ ἐρχομὸς
τοῦ Ἐσχάτου Ἀντιχρίστου». Καὶ συνεχίζει
«Ὅταν θὰ πολυνθεῖ ἡ ἀρσενοκοιτία πάνω
στὴ γῆ, τότε θὰ καταστραφεῖ ὁ κόσμος καὶ
θὰ ἔρθει ὁ Χριστὸς ξανὰ στὴ γῆ» Πέρα
ἂν ὅλα αὐτὰ ἰσχύουν γιὰ τὶς μέρες μας,
φοβᾶμαι πὼς ἡ ἁμαρτία αὐτὴ δὲν γνωρίζει
πλέον ὅρια…
ΑΛΥΠΙΟΣ
«ΧΡ.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»
(Συνεχίζεται στὸ ἑπόμενο)
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συνέχεια από την
1η σελίδα

«Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταί ἰδόντες τόν Κύριον»

Ἰησοῦ. Οἱ μαθηταί του εἶχαν συγκεντρωθεῖ σέ
ἕνα σπίτι φοβισμένοι ἀπό τούς Ἰουδαίους. Καί
ὁ Ἀναστάς Κύριος, ἀφοῦ ἐνεφανίσθη στήν
Ἁγία Μαρία τή Μαγδαληνή καί στίς ἄλλες
Μυροφόρες, ἀφοῦ ἐνεφανίσθη στόν Πέτρο
καί στούς δύο ἄλλους μαθητάς πού ἐπορεύοντο στούς Ἐμμαούς, τό βράδυ ἐνεφανίσθη
καί στό σύνολο τῶν ἐκλεκτῶν μαθητῶν του.
Ἦταν συνηγμένοι στό γνωστό Ὑπερῶον καί
ἀπροσδοκήτως τόν βλέπουν νά ἐμφανίζεται
ἐμπρός τους καί νά τούς εὐλογεῖ. Τόν βλέπουν μέ τά ἴδια πλέον τά μάτια τους, ἀκοῦνε
τήν ἀγαπητή φωνή του καί γεμίζει, σκιρτᾶ ἡ
καρδιά τους ἀπό χαρά. Τό σημειώνει ὁ ἱερός
Εὐαγγελιστής: «Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταί
ἰδόντες τόν Κύριον» (Ἰωαν. 20, 20).
Πῶς νά μή χαροῦν; Πῶς νά μή νιώσουν
ἀναπτερωμένες τίς ἐλπίδες τους καί ἀναζωογονημένο τό θάρρος καί τή δύναμή τους;
Ὁ ἀσφαλισμένος στόν τάφο, καθώς νόμιζαν,
Κύριος ἦταν ἀνάμεσά τους. Σάν καί πρῶτα. Ὁ
Ἴδιος. Ἡ παρουσία Του τούς γαληνεύει. Τούς
χαρίζει τήν εἰρήνη. Τούς δίνει τή βεβαιότητα
καί τή χαρά. Τούς χορηγεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο.
Τούς καλεῖ νά γίνουν ποιμένες καί διδάσκαλοι τῶν ἄλλων. Τή χαρά αὐτή οἱ μαθηταί δέν
τήν κράτησαν γιά τόν ἑαυτό τους, κήρυξαν τό
γεγονός τῆς Ἀναστάσεως καί μετέδωσαν τή
χαρά καί στούς ἄλλους. Καί ἡ χαρά τοῦ Χριστοῦ γέμισε τό χριστιανικό κόσμο ὅλων τῶν
αἰώνων. Ἔτσι, οἱ ἀνά τούς αἰῶνες μαθηταί
τοῦ Ἀναστημένου Κυρίου, καί ἐμεῖς βέβαια,
χαιρόμαστε γιά τήν Ἀνάσταση τοῦ Ἀρχηγοῦ
τῆς πίστεώς μας.
α. Χαιρόμαστε πρωτίστως, διότι ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ἀποδεικνύει περίτρανα τή
θεότητά Του. Εἶναι τό πρῶτο καί μέγιστο καί
βασικό ἐπιχείρημα τῆς θεότητός Του. Βεβαίως καί πρίν ἀπό τήν Ἀνάσταση ὁ Κύριος Ἰησοῦς ἦταν ὁ Διδάσκαλος, ὁ Θαυματουργός, ὁ
Ἅγιος καί Πάναγνος. Θαύμαζαν οἱ ἄνθρωποι
τή σοφία Του, τή δύναμη, τήν ἁγιότητά Του.
Ὅμως καί ἄλλοι τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης
«δίκαιοι» καί ἐκεῖνοι μέ τή δύναμη, βεβαίως,
καί τήν ἔμπνευση τοῦ Θεοῦ, δίδαξαν καί
θαυματούργησαν καί ἔζησαν ὅσια ζωή. Ἀλλ’
ἐκεῖνοι πέθαναν. Κανένας ἀπ’ αὐτούς δέν
ἀναστήθηκε. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός εἶναι
ὁ μόνος ἀνά τούς αἰώνας, ὁ ὁποῖος ἀνέστησε ἑαυτόν διά τῆς δικῆς του δυνάμεως. Καί
ἐμφανίσθηκε καί ἀνεστράφη καί συνομίλησε
μέ πολλούς. Γι’ αὐτό οἱ Ἀπόστολοι, παρά τήν
κατάπληξη καί τούς πρώτους δισταγμούς
τους, γρήγορα πείσθηκαν τελείως στήν Ἀνάστασή του καί μέ θάρρος καί παρρησία ἔγιναν
μάρτυρες τῆς Ἀναστάσεως. Ὁ Ἀπ. Πέτρος,
μάλιστα, μέ τό θεόπνευστο κήρυγμά του τήν
Πεντηκοστή ἀπό το ἱστορικό ἐκεῖνο Ὑπερῶον,
κάλεσε τούς ἀκροατές του νά πιστέψουν
στήν Ἀνάσταση καί τή θεότητα τοῦ Ἰησοῦ, νά
μετανοήσουν καί νά βαπτισθοῦν στό ὄνομά
Του. Ἐτσι, τόν ὁμολογοῦμε καί ἐμεῖς ὡς Θεόν,
σαρκωθέντα, σταυρωθέντα καί «ἀναστάντα
τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ κατά τάς Γραφάς».
β. Ἡ Ἀνάσταση ἀκόμη εἶναι πηγή χαρᾶς,
διότι ὁ Ἀναστάς Κύριος κατήργησε τό θάνατο. Μέ τό θάνατό του καί τήν Ἀνάστασή του
πάτησε καί κατήργησε τό θάνατο: «Χριστός
Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν…», ψάλλουμε θριαμβευτικά. Ὅπως ὁ Χριστός πάτησε τό θάνατο
καί ἀναστήθηκε πρῶτος ἀπό τούς νεκρούς,
ἔτσι μέ τή δύναμη τῆς Ἀναστάσεώς του, θά
ἀναστηθοῦν ἀπό τόν τάφο ὅλοι οἱ νεκροί. Τό
θνητό καί φθαρτό θά ἐνδυθεῖ τήν ἀθανασία
καί ἀφθαρσία (Α΄ Κορ. 15, 53). «Ἀνέστη

( Ἰωαν. 20, 20 )
(ἀπόδοση ἑορτῆς Πάσχα)

Χριστός καί νεκρός οὐδείς ἐν τῷ μνή- τῶν βιοτικῶν ἀναγκῶν, ἡ ἀλαζονεία, ἡ
ματι», μᾶς φωνάζει ὁ ἱερός Χρυσόστομος.
σκληροκαρδία, ἔχουν δημιουργήσει στόν
γ. Ἡ ανέκφραστος χαρά τοῦ ὀρθοδόξου ἄνθρωπο τό ἄγχος, τήν ἀνία, τόν κορεσμό,
χριστιανοῦ γιά τήν Ἀνάσταση αὐξάνει ἀκόμη τίς φοβίες, τή σύγχυση, τή νευρικότητα καί
περισσότερο, ὅταν ληφθεῖ ὑπ’ ὄψη ὅτι ἡ Ἀνά- τήν ἀπελπισία. Ἐδῶ ἰσχύουν τά λόγια τοῦ
σταση εἶναι ἡ ἀπαρχή μιᾶς νέας καί αἰωνίου προφήτου Ἡσαΐα «οὐκ ἔστιν χαίρειν τοῖς
«βιοτῆς». Μιᾶς καινούργιας ζωῆς. Τοῦτο δέ ἀσεβέσιν» (Ἡσαΐα. 57, 21). Ὁ Χριστός ὅμως
εἶναι μιά ὑπέρτατη δωρεά τοῦ Θεοῦ, πολύ ἀναστήθηκε, γιά νά μᾶς λυτρώσει ἀπό τή λύπη:«Ὦ Πάσχα λύτρον λύπης!», ἀναφωνοῦμε
μεγαλυτέρα ἀπό τή νέκρωση τοῦ θανάτου.
Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης παρατη- στόν ἀναστάσιμο Κανόνα.
ρεῖ: « Ἄν ὑποθέσουμε ὅτι ὁ Ἀναστάς Χριστός
«Ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταί ἰδόντες τόν
ἤθελε να μᾶς χαρίσει, νά ζήσωμεν μίαν μα- Κύριον»
καρίαν ζωήν εἰς τούς οὐρανούς, συντροφευ1. Ὁ ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης λέγει:
μένην ἀπό ὅλα τά ἀγαθά, ὄχι ὅμως αἰωνίαν «Μήπως δέ γιορτάσαμε ἐπί τόσα χρόνια
καί ἀτελεύτητον, καί τοῦτο βέβαια ἤθελε το Πάσχα; Καί τοῦτο θά ἔρθει καί θά
νομίζεται εἰς ἡμᾶς ἕνα μέγα χάρισμα, καί μία παρέλθει. Δέν ὑπάρχει τίποτε τό μόνιμο
εὐτυχία πλουσιωτάτη. τό δέ νά μᾶς χαρίσει στόν παρόντα αἰώνα, ἀλλ’ οἱ μέρες μας
τοιαύτην μακαρίαν καί πλήρη πάντων τῶν φεύγουν σάν σκιά καί ὁ βίος μας τρέχει
ἀγαθῶν ζωήν, ἔπειτα νά προσάν ἔφιππος ταχυδρόμος,
του Ἀρχ. Παύλου Ντανᾶ
σθέσει καί τό νά μή ἔχει τέλος
ὥσπου νά μᾶς ὁδηγήσει
ἡ αἰώνια ζωή, ἀλλά νά εἶναι
στό τέλος τῆς παρούσης
Ἱεροκήρυκος Ἱ. Μ,
αἰωνία καί ἀτελεύτητος, τοῦτο
ζωῆς. Τί, θά πεῖ λοιπόν
Αἰτωλίας & Ἀκαρνανίας
ἀληθῶς εἶναι ἕνα χάρισμα τῶν
κάποιος, δέν πρέπει νά
χαρισμάτων, ἕνα ἀγαθό τῶν
ἐπιθυμοῦμε τό Πάσχα; Νά
ἀγαθῶν, καί μία εὐεργασία τῶν εὐεργεσιῶν» . τό ἐπιθυμοῦμε καί πολύ μάλιστα, ἀλλά
Ὅσοι πιστέψουν καί ἀγαπήσουν τό Χρι- ἐκεῖνο τό Πάσχα πού ἐπιτελεῖται κάθε
στό, θά ἀκολουθήσουν στόν Παράδεισο τόν μέρα. Καί ποιό εἶναι αὐτό; Ὁ καθαρισμός
πρῶτο Νικητή τοῦ θανάτου καί θά μείνουν τῶν ἁμαρτιῶν: Ἡ συντριβή τῆς καρδιᾶς,
μαζί του αἰωνίως καί θά τοῦ προσφέρουν τό δάκρυ τῆς κατανύξεως, ἡ καθαρή συαἶνον καί ὕμνον καί συγχρόνως θά δοξάζο- νείδηση, ἡ νέκρωση τῶν γηίνων μελῶν:
νται ἀπ’ Αὐτόν. Δικαίως, λοιπόν, χαίρονται πορνείας, ἀκαθαρσίας, ἐπιθυμίας κακῆς,
ὅλοι οἱ χριστιανοί αὐτές τίς ἡμέρες.
πάθους καί ὁποιασδήποτε ἄλλης κακίας.
Ἄς ἀκούσουμε τό ἀηδόνι τῆς Ἐκκλησίας, Ὅποιος ἀξιωθεῖ νά φθάσει ἐκεῖ, ὄχι μόνο
τόν ὑμνωδό καί δογματικό, τόν Ἰωάννη τό μιά φορά τό χρόνο, ἀλλά κάθε μέρα «παΔαμασκηνό, πόσο ὑπέροχα τό ψάλλει στό σχάζει» καί ἑορτάζει διά τόν Κύριο. Ἐνῶ
ἀληθινά ἀριστούργημά του, τόν Κανόνα τοῦ ὅποιος δέν ἔχει τά προαναφερθέντα καί
Πάσχα: «Οὐρανοί μέν ἐπαξίως εὐφραινέ- εἶναι δοῦλος τῶν παθῶν, δέν μπορεῖ νά
σθωσαν, γῆ δέ ἀγαλλιάσθω, ἑορταζέτω ἑορτάσει. Πῶς νά ἑορτάσει αὐτός πού
δέ κόσμος ὁρατός τε ἅπας καί ἀόρατος. ἔχει θεό τήν κοιλιά του; Πῶς νά ἑορτάσει
Χριστός γάρ ἐγήγερται, εὐφροσύνη αὐτός πού φλέγεται ἀπό τήν ἐπιθυμία
αἰώνιος». Δηλαδή, γιά τό μέγα γεγονός τῆς τῆς σαρκός, πῶς ὁ βουτηγμένος στή φιἈναστάσεως τοῦ Χριστοῦ ἄς εὐφραίνονται οἱ λαργυρία, πῶς ὁ δοῦλος τῆς κενοδοξίας,
ἄγγελοι στούς οὐρανούς καί ἄς σκιρτοῦν ἀπό πῶς ὁ αἰχμάλωτος τῶν ἄλλων παθῶν»;
ἀγαλλίαση οἱ ἐπί γῆς ἄνθρωποι, ὅλος δέ ὁ
2. Ὁ ἅγιος Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ὅλο τό
κόσμος καί ὁ οὐρανός καί ὁ ἀόρατος καί οἱ χρόνο ἔλεγε στόν κάθε ἄνθρωπο πού συἄνθρωποι καί οἱ ἄγγελοι ἄς πανηγυρίζουν, ναντοῦσε «Χριστός Ἀνέστη, χαρά μου».
διότι ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί εἶναι συνε- Αὐτός ὁ χαιρετισμός δέν ἦταν ἁπλός, ἀλλά
χής καί ἀτελεύτητος ἡ χαρά.
ἐκπορευόταν ἀπό τήν ἀναστάσιμη βιοτή
Ὁρατός κόσμος εἶναι οἱ ἄνθρωποι καί του, ἀπό τή θερμουργό προσευχή του, τήν
ἀόρατος οἱ ἀόρατες δυνάμεις, οἱ ἄγγελοι. ἄσκηση, τή νηστεία, τήν κακοπάθεια, τή
Αὐτό τό νόημα εἶχε ὁ στίχος τοῦ προφήτη χαμαικοιτία, τή φύλαξη τῶν αἰσθήσεων καί
Δαβίδ: «Εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί, καί γι’αὐτό ἀκριβῶς ζοῦσε τό γεγονός τῆς Ἀναἀγαλλιάσθω ἡ γῆ…» (ψαλ. 95). Κι ἄν, ὅπως στάσεως καθημερινά.
εἶπε ὁ Χριστός «χαρά γίνεται ἐνώπιον τῶν
Ἐμεῖς μέ ἀφορμή τόν κορωνοϊό, βλέπουμε
ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπί ἑνί ἁμαρτωλῷ τόν κάθε ἄνθρωπο ὡς φόβητρο μέ τό λογιμετανοοῦντι» (Λουκ. 15, 11), πόσο μᾶλλον σμό, μήν κολλήσουμε ἀπό τούς ἄλλους, μέ
τώρα θα πληρωθοῦν ἀπό τή χαρά οἱ οὐράνιες ἀποτέλεσμα νά ἔχουν ψυχρανθεῖ οἱ ἀνθρώδυνάμεις γιά τή σωτηρία τῶν ἀνθρώπων; Ὁ πινες σχέσεις.
ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου λέει τά ἑξῆς: «Μέ
Στή συνέντευξή του ὁ σοφός Καθηγητήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὁδηγηθή- τής Δογματικῆς Θεολογίας Α.Π.Θ. κ. Δημ.
καμε ἀπό τό θάνατο στή ζωή, ἀπό τή Τσελεγγίδης στόν π. Πέτρο Heers ἀναφέρει
φθορά στήν ἀφθαρσία, ἀπό τό σκοτάδι συνοπτικά:
στό αἰώνιο φῶς, ἀπό τήν ὀδύνη στήν
· Ὁ Θεός οὔτε μολύνεται, οὔτε μολύνει.
ἐλευθερία, ἀπό τή φυλακή τοῦ ἅδη στήν
· Ἡ προσκύνηση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων εἶναι
ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἀπό τά δεσμά στήν ἀπαραίτητη, ἀφενός γιά τήν βεβαίωση τῆς
ἄνεση, ἀπό τή σκλαβιά στήν τρυφή τοῦ σχέσης πρωτοτύπου καί εἰκόνος καί ἀφετέΠαραδείσου, ἀπό τή γῆ στόν οὐρανό».
ρου γιά τή βεβαίωση τοῦ ὅτι ἡ εἰκόνα γίνεται
Στήν ἐποχή μας ἀναζητοῦμε τή χαρά σέ φορέας τῆς Χάριτος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
θολές πηγές καί στά λασπόνερα τῆς ἁμαρ- πού κατεῖχαν τά εἰκονιζόμενα πρόσωπα.
· Ἡ προσκύνηση τοῦ Εὐαγγελίου, τῶν Ἁγίτίας. Ἡ ὑποδούλωσή μας στόν ὀρθολογισμό,
ἡ ἄρνηση τῆς παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ, ων Λειψάνων, τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τῆς
ἡ θεοποίηση τῆς ἰατρικῆς μέ ἀφορμή τόν χειρός τοῦ ἱερουργοῦντος (εἴτε ἱερέως εἴτε
κορωνοϊό, ἡ θεοποίηση τοῦ τεχνικοῦ πο- ἀρχιερέως), μᾶς κάνει μετόχους Ἁγιασμοῦ.
· Ὁ ἱερουργός κατά τή Θεολογία τῆς Ἐκκληλιτισμοῦ, ἡ μείωση τῆς πίστεως, ἡ αὔξηση
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σίας, εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος δανείζει
τά χέρια του γιά τήν τέλεση τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν. Γι’ αὐτό καί προσκυνοῦμε τό χέρι
τοῦ ἱερουργοῦ μέ τήν αἴσθηση τήν πνευματική, ὅτι προσκυνοῦμε τό χέρι τοῦ Χριστοῦ.
Εἶναι ἀδιανόητο λοιπόν πνευματικά, ὅτι θά
γίνει φορέας- ὁ ἱερέας ἤ τό χέρι του- μιᾶς
ἀσθένειας.
· Ὀφείλουμε κοσμική ὑπακοή στήν ἐξουσία, γιά τήν ἀποφυγή τῆς ἀταξίας, ὄχι ὅμως
γιά τά θέματα τῆς Πίστεως καί τῆς ζωῆς
τῆς Ἐκκλησίας, ὅπου καμία θέση δέν ἔχει ὁ
«Καίσαρας» παρά μόνον ὁ ἴδιος ὁ Χριστός
καί οἱ Ἅγιοι Ἄπόστολοι.
· Ἡ μόνη ἀκοινωνησία μας εἶναι ἡ ἀμετανοησία μας.
3. Ὁ Κύριος μᾶς προσέφερε καί μᾶς
προσφέρει διά τῆς Ἀναστάσεώς του τό
ἀνεκτίμητο ἀγαθό πού λέγεται χαρά. Μιά
χαρά ἄγνωστη γιά τόν ἔξω τοῦ Χριστοῦ κόσμο καί ἀκατανόητη. μιά χαρά χωρίς κενά,
ὁλοκληρωμένη, πού ἱκανοποιεῖ πλήρως
τόν πιστό, μιά χαρά στά βάθη τῆς καρδιᾶς
σταθερή ἀκλόνητη. τόσο μόνιμη, ὥστε κανείς
ἄνθρωπος, καμμία σκοτεινή δύναμη, κανένα
δημιούργημα στό σύμπαν νά μπορεῖ νά πάρει
αὐτή τή χαρά.
Ἀλήθεια, πόσο λίγο πιστεύουμε σέ ὅλα
αὐτά μερικοί σημερινοί χριστιανοί; Πόσο λίγη
ἐπαφή ἔχουμε μέ τίς ἀλήθειες αὐτές; Πόσο
μακριά ἀπέχουμε ἀπό ἐκεῖνα πού νομοθέτησε
ὁ Χριστός; Ὅταν ὅμως γνωρίσουμε τόν Κύριό
μας οὐσιαστικά καί ἀληθινά, τότε καί μόνον
τότε, θά ἀπολαύσουμε τή χαρά καί τήν αἰώνια
εὐφροσύνη.
4. Ταυτόχρονα νά σιχαθοῦμε καί
νά ἀποστραφοῦμε τίς θολές πηγές τῆς
χαρᾶς (ἀνέσεις, χρῆμα, μόδα, αἰσθησιακή ζωή, κοσμικές ἀπολαύσεις, καταχρήσεις),οἱ ὁποῖες σκοτίζουν τό νοῦ, διώχνουν τή χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
μολύνουν τήν καρδιά καί ἀπομυζοῦν
τήν πνευματική μας ζωή.
5. Νά προσέχουμε τούς ἑαυτούς μας,
τό πολυτιμότατο καί ἀγαπητότατο κτῆμα
τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι θά ἑορτάζουμε τό Ἅγιο
Πάσχα. ἐδῶ μέν μέ χαρά καί ἀγαλλίαση
θεοπρεπή, εἰς δέ τόν μέλλοντα αἰώνα
«ἐκτυπώτερον», μέσα στήν παρουσία
καί τό ἀνέσπερο φῶς τῆς Βασιλείας τοῦ
Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
6. Ρώτησαν τόν Ἅγιο Παΐσιο:
- Γέροντα πῶς θά μπορέσουμε νά ζήσουμε
τή χαρά τῆς Ἀναστάσεως;
- Νά καλλιεργήσουμε τό χαροποιόν πένθος, γιά νά ἔρθει ἡ πραγματική χαρά. Ἄν
ζήσουμε μέ εὐλάβεια καί κατάνυξη τή Μεγάλη ἑβδομάδα, θά ζήσουμε μέ πνευματική
ἀγαλλίαση τήν Ἁγία Ἀνάσταση.
Ρώτησαν πάλι τό Γέροντα:
- Γιατί Γέροντα σέ μερικά Μοναστήρια
κάνουν λιτανεία τή δεύτερη ἤ τρίτη ἡμέρα
μετά τό Πάσχα;
- Γιά νά σκορπίσουν τήν πασχαλινή χαρά.
- Χτυποῦν Γέροντα καί τίς καμπάνες;
- Τή Διακαινήσιμο ἑβδομάδα χτυποῦν
ὅλα μαζί. καμπάνες, σήμαντρα, χειροσήμαντρα και ἡ καρδιά χτυπᾶ δυνατά
ζώντας τό: «Ἀναστάσεως ἡμέρα…» , καί
τελειώνει ὁ Ἅγιος μέ τήν εὐχή:
Εὔχομαι νά χαίρεσθε πάντοτε
μέ ἀγαλλίαση πνευματική
μέ συνεχή πασχαλινή χαρά
μέ ἐσωτερική γλυκιά ἀναστάτωση.
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«Μετά ταύτα είδον, και ιδού θύρα
ανεωγμένης εν τω ουρανώ, και φωνή
η πρώτη ην ήκουσε ως σάλπιγγος,
λαλούσης μετ΄εμού, λέγων . ανάβα
ώδε και δείξω σοι α δει γενέσθαι μετά
ταύτα (αποκ. 4,1)
(Ἡ «ἀνεῳγμένη θύρα εἰς τόν οὐρανόν».
Ὁ «καθήμενος ἐπί τοῦ θρόνου». Οἱ «εἴκοσι
τέσσερις πρεσβύτεροι».)
Μέ τήν ἀνάλυσι, ἀγαπητοί μου, τῶν
τριῶν πρώτων κεφαλαίων τοῦ βιβλίου τῆς
Ἀποκαλύψεως, κλείει τό πρῶτον μέρος τοῦ
ὅλου βιβλίου, εἰς τό ὁποῖον ἐπεσκοπήθη τό
παρόν τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως αὐτό ἦτο κατά
τούς χρόνους τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελιστοῦ, μέ τήν
ἀποστολή τῶν ἑπτά ἐπιστολῶν πρός τίς ἑπτά
Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Ἦτο ἡ ἀποκάλυψις τοῦ παρόντος· «ἅ εἰσι»
(Ἀποκ. 1, 19), ἐκεῖνα τά ὁποῖα ὑπάρχουν,
ὅπως εἰδοποίησε ὁ Κύριος, χωρίς ὅμως αὐτό
νά ἀποκλείῃ τήν ἀποκάλυψι τῆς ἐσωτερικῆς
ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας, ὡς πτυχῶν τῆς Ἐκκλησίας,
καθ’ ὅλη τήν πορεία της μέσα εἰς τήν Ἱστορίαν.
Ὅσον ὅμως θά προχωρῇ ἡ πορεία τῆς
Ἐκκλησίας μέσα εἰς τούς αἰῶνας καί θά πλησιάζῃ πρός τό τέρμα της –πού τό τέρμα αὐτῆς
τῆς πορείας συμπίπτει μέ τό τέλος τῆς Ἱστορίας–, τόσο θά πυκνώνωνται οἱ πειρασμοί καί οἱ
δυσκολίες τῆς Ἐκκλησίας, μέ ἀποκορύφωσιν
τήν παρουσία τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ἔτσι, ἡ Ἐκκλησία ἀποδύεται σέ ἀγῶνες,
πού περιγράφονται μεταξύ τῶν κεφαλαίων
4, χωρίον 1, ἕως 19, χωρίο 10. Μέσα σ’ αὐτόν
τόν χῶρον, ἀπό τό 4ο κεφάλαιο ἕως τό 19ο
κεφάλαιον, εἶναι τό «ἃ δεῖ γενέσθαι» (Ἀποκ.
4, 1), ἐκεῖνα τά ὁποῖα πρόκειται νά γίνουν.
Ἀλλά ὁ σκοπός τῆς ἐκθέσεως αὐτῶν τῶν
μελλοντικῶν ἀγώνων τῆς Ἐκκλησίας... –Μή
ξεχνᾶτε δέ ὅτι ἐμεῖς ἀπέχομε πολύ ἀπό
ἐκεῖνο τό «ἅ εἰσι», ἐκεῖνα πού ὑπάρχουν, πού
ὑπῆρχαν τότε στήν ἐποχή τοῦ Ἰωάννου· μέχρι
σήμερα ἔχουν περάσει δυό χιλιάδες χρόνια.
Μή ξεχνᾶτε ὅτι βρισκόμεθα ὄχι ἁπλῶς μέσα
εἰς ἐκεῖνο τό «ἃ δεῖ γενέσθαι», ἀλλά καί εἰς τά
πρόθυρα ἴσως, πιθανῶς καί εἰς τό τέλος αὐτῆς
τῆς πορείας!– Ὁ σκοπός λοιπόν ἐκθέσεως
αὐτῶν τῶν μελλοντικῶν ἀγώνων τῆς Ἐκκλησίας εἶναι αὐτός: νά προετοιμάσῃ ἡ Ἐκκλησία
τούς πιστούς στό νά ἀγωνισθοῦν ἀλλά καί νά
τούς παρηγορήσῃ, νά τούς παραμυθήσῃ καί
νά τούς βοηθήσῃ νά μή σκανδαλισθοῦν καί
νά μή κοσμικοποιηθοῦν. Διότι παρατηροῦμε
ὅτι οἱ ἄνθρωποι σκανδαλίζονται πάρα πολύ

εὔκολα, ὅταν δοῦν ὅτι τά πράγματα δέν
πηγαίνουν καλά στόν ἑαυτόν τους ἀλλά καί
στήν Ἐκκλησία.
Κάποτε, ὅταν ἤμουν μικρός, εἶχα μία
ἀπορία, ἡ ὁποία μέ βασάνιζε· ἦταν ἡ ἑξῆς:
Ἄκουγα γιά τόν Ἀντίχριστο· ἄκουγα γιά τό
τέλος τοῦ κόσμου, τήν δευτέρα Παρουσία·
ἄκουγα μάλιστα ἀπό ἁπλούς ἀνθρώπους ὅτι
ὁ Ἀντίχριστος θά σφραγίσῃ τούς δικούς του
ἀνθρώπους καί λοιπά, καί ὅτι ὅσοι ἔχουν τήν
σφραγῖδα τοῦ Ἀντιχρίστου, δέν θά κερδίσουν,
δέν θά μποῦν στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὅλα
αὐτά τά ἄκουγα καί μοῦ δημιουργοῦσαν τήν
ἑξῆς ἀπορία: «Μά καλά... –θά τό πῶ ἁπλοελληνικά, ὅπως τό καταλάβαινα τότε– τόσο
χαζοί θά εἶναι οἱ Χριστιανοί νά παραδοθοῦν
στόν Ἀντίχριστον;...». Ἀλλ’ ὅμως, ἀγαπητοί
μου, ὅταν μεγάλωσα, κατάλαβα ὅτι δέν ἦταν
τόσο ἁπλοῦν τό πρᾶγμα. Ἄν θέλετε, στό βάθος, εἶναι ἁπλοῦν· ἀλλά τό κάναμε ἐμεῖς οἱ
ἄνθρωποι πολύ σύνθετο. Δηλαδή τί;
Ἀπό τήν στιγμή πού μέσα στή ζωή μας δέν
θά ἔχωμε σωστή τοποθέτησι, χριστιανική,
καί τά βιώματά μας δέν θά εἶναι χριστιανικά,
οὔτε θά ἔχωμε ἀγάπην μέχρι θανάτου εἰς
τόν Ἰησοῦν Χριστόν καί πίστιν, εἶναι πολύ
ἑπόμενο, μέσα σέ μιά χαλάρωσι, σέ μιά χαλαρωμένη ζωή πού ζοῦμε, ἐνῶ προχωροῦμε, ἄν
τύχῃ κάτι στήν πορεία μας, εἶναι ἑπόμενο νά
σκοντάψουμε. Σκοντάπτω δέ, μέ ἄλλα λόγια,
λέγεται σκανδαλίζομαι· καί σκανδαλίζομαι θά
πῇ σταματῶ τήν πορεία μου· γιατί σκοντάπτω
θά πῇ κάπου προσκρούω, σ’ ἕνα σκάνδαλο,
καί πέφτω· δέν σηκώνομαι, ἀλλά μένω ἐκεῖ,
πεσμένος.
Ἔτσι, τό κατάλαβα πάρα πολύ καλά τώρα.
Καί κάθομαι καί βλέπω σήμερα τούς ἀνθρώπους καί λέγω: «Ἄνθρωπε, σύ ἄλφα, σύ βῆτα
ἄνθρωπε, ἀδελφέ πού βαπτίσθηκες, ξέρεις ὅτι
ἐκεῖ πού πηγαίνεις εἶναι μία προδρομική κατάστασις τοῦ Ἀντιχρίστου;... Ξέρεις ὅτι μέ τόν
τρόπο μέ τόν ὁποῖον κινεῖσαι ἤδη παρασκευάζεις τόν δρόμον τοῦ Ἀντιχρίστου;...». Δέν σέ
πιστεύουν· δέν τό καταλαβαίνουν. Τώρα τό
κατάλαβα αὐτό· οἱ ἄνθρωποι ἀπιστοῦν.
Ἀλλά καί γι’ αὐτό μᾶς προσφέρει ἡ Ἐκκλησία τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως· γιά νά
μᾶς φυλάξῃ ἀπό τήν κοσμικοποίησι. Διότι ἡ
κοσμικοποίησις εἶναι ὁ καλύτερος τρόπος
νά φθάσωμε εἰς τό σκάνδαλο. Ὅταν δοῦμε
νά πέφτουν οἱ πολλοί, ὅταν θά δοῦμε τούς
ἀνθρώπους νά εἶναι περιφερόμενα ψυγεῖα,
ἀπό πλευρᾶς πίστεως καί ἀγάπης, τότε ὑπάρχει κίνδυνος νά ἐγκαταλείψωμε τήν Ἐκκλησία,
νά μήν ἔχωμε πλέον τήν ἐλπίδα μας εἰς αὐτήν.
Ἀλλά, σᾶς εἶπα, ἡ ἀφετηρία εἶναι ἡ κοσμικο-

ποίησί μας. Γι’ αὐτό ἄς προσέχουμε πολύ.
Μή ξεχνοῦμε δέ ὅτι αὐτήν τήν στιγμή, λίγο
ἤ πολύ, εἴτε τό καταλαβαίνομε εἴτε δέν τό
καταλαβαίνομε, ὅλοι εἴμεθα κοσμικοποιημένοι! Μήν τό ξεχνοῦμε αὐτό· μήν τό ξεχνοῦμε.
Ἔχομε ἱκανόν μέρος κόσμου μέσα μας, μέσα
εἰς τήν ὕπαρξί μας καί εἰς τήν ζωή μας.
Καί ἀρχίζει τό 4ο κεφάλαιον, τό καί κύριον
μέρος ὅπως σᾶς εἶπα τοῦ ὅλου βιβλίου, μέ
τά ἑξῆς λόγια:
«Μετὰ ταῦτα εἶδον, καὶ ἰδοὺ θύρα
ἀνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ, καὶ ἡ φωνὴ ἡ
πρώτη ἣν ἤκουσα ὡς σάλπιγγος λαλούσης
μετ’ ἐμοῦ, λέγων· ἀνάβα ὧδε καὶ δείξω σοι ἃ
δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα.» (Ἀποκ. 4,1). Σᾶς τό
μεταφράζω: Μετά ἀπό αὐτά, εἶδα, καί νά· μία
πόρτα ἀνοιγμένη στόν οὐρανό, καί ἡ φωνή ἡ
πρώτη, πού εἶχα ἀκούσει καί ἦταν δυνατή σάν
φωνή σάλπιγγος, πού μοῦ μιλοῦσε, μοῦ λέγει:
Ἀνέβα ἐδῶ, καί θά σοῦ δείξω ἐκεῖνα τά ὁποῖα
πρέπει νά γίνουν μετά ἀπό αὐτά.
Ποιά ὅμως εἶναι τά «μετά ἀπό αὐτά»;
Εἶναι τά μετά τήν πρώτην ὀπτασίαν, ὅπου
εἶδε ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης τόν δεδοξασμένον Ἰησοῦν νά τοῦ ὑπαγορεύῃ τήν καταγραφήν τῶν ἑπτά ἐπιστολῶν πρός τίς ἑπτά
ἀντίστοιχες Ἐκκλησίες τῆς Ἀνθυπατικῆς Ἀσίας.
Πρέπει ὅμως νά ποῦμε ὅτι μ’ αὐτό τό «μετὰ
ταῦτα» δέν ἔχομε μία διακοπή καί κατόπιν
ἔχομε κάτι καινούριο, ἀλλά ἔχομε μία ὀργανική συνέχεια τῶν πρώτων μέ τά δεύτερα,
ἔστω κι ἄν τό σκηνικόν ἀλλάζῃ. Ἡ ἀλλαγή
τοῦ σκηνικοῦ εἶναι ἕνα στοιχεῖο πάρα πολύ
συχνό, ὅπως θά δοῦμε, εἰς τό ὅλον βιβλίον τῆς
Ἀποκαλύψεως. Συνεχῶς ἀλλάζει τό σκηνικόν.
Παρουσιάζει μία εἰκόνα, μερικά πεπραγμένα
αὐτῆς τῆς εἰκόνος, κλείνει ἡ εἰκόνα αὐτή,
ἀνοίγει μιά ἄλλη.
Ὁ τρόπος δέ πού κλείνουν καί ἀνοίγουν
οἱ εἰκόνες, ἀπό φιλολογικῆς πλευρᾶς, εἶναι
ἀριστοτεχνικότατος. Ἐπί παραδείγματι, λέγει:
«Ἀνοίγει μία σφραγῖδα ὁ ἄγγελος καί γίνεται
ἐκεῖνο κι ἐκεῖνο κι ἐκεῖνο. Κατόπιν, ἀνοίγει
δεύτερη σφραγῖδα.» καί οὕτω καθ’ ἑξῆς.
Ἔχομε πολλές τέτοιες ἀλλαγές σκηνικῶν,
πολύ συνηθισμένες, οἱ ὁποῖες ἔρχονται νά
μᾶς βοηθήσουν νά καταλάβωμε, ἀγαπητοί
μου, πῶς ἀκριβῶς θά δοῦμε τά γεγονότα μέσα
εἰς τήν Ἱστορίαν.
Ὅμως θέλω νά καταλάβετε ὅτι, ὅταν
ἔχωμε αὐτήν τήν ἀλλαγήν τῶν σκηνικῶν, δέν
σημαίνει ὅτι ἔχομε μία διακοπή, ἀλλά ὑπάρχει
μία ὀργανική ἑνότης· ὅπως ἀκριβῶς σέ μία
θεατρική παράστασι, πού ἔχομε κλείσιμο τῆς
αὐλαίας, ἄνοιγμα σέ μία καινούργια σκηνή,
χωρίς νά σημαίνῃ ὅμως ὅτι ἔχομε ἄλλο ἔργο·
ἔχομε τό ἴδιο ἔργο, ἀλλά ἔχομε ἁπλῶς μιά

ἄλλη σκηνή.
Ὅταν κανείς μελετᾶ τό ἱερόν κείμενον ἀπό
τό 4ο κεφάλαιο καί ἑξῆς, ἔχει τήν αἴσθησι τοῦ
ἀνοικτοῦ χώρου, ἐνῶ στά τρία πρῶτα κεφάλαια ὁ Ἰωάννης ἀκούει τήν ὑπαγόρευσιν τῶν
ἐπιστολῶν, εὑρισκόμενος σ’ ἕναν χῶρο στενό.
Καί, ὅπως πολύ ὡραῖα εἰκονογραφεῖται, ὁ
Ἰωάννης εἶναι κάπως σάν ἀνάσκελα, μέσα στό
σπήλαιον τῆς Ἀποκαλύψεως εἰς τήν Πάτμον,
καί ἐκεῖ ὁ Κύριος τοῦ ὁμιλεῖ. Ο Ιωάννης ἀκούει
τήν «φωνή» καί στρέφεται πρός τά ὀπίσω· γυρίζει τό κεφάλι του πίσω νά ἰδῇ ποιός ὁμιλεῖ.
Ἀντιλαμβάνεσθε λοιπόν ὅτι ὁ χῶρος ἐκεῖ
εἶναι περιορισμένος, τό σκηνικό εἶναι κλειστό·
ἐδῶ ὅμως, ὅπως διαβάζομε ἀπό τό 4ον κεφάλαιον καί πέρα, ἔχομε τήν αἴσθησι ὅτι βρισκόμεθα σέ ἕναν ἀνοιχτόν χῶρον, ὅτι βρισκόμεθα
ἄλλοτε στή γῆ, ἄλλοτε στόν οὐρανό καί ἄλλοτε
μεταξύ γῆς καί οὐρανοῦ· κι ὅλα αὐτά νά
διαδραματίζωνται ἀλλεπαλλήλως κατά ἕναν
θαυμάσιον καί μεγαλοπρεπῆ τρόπο.
Μέ τό «ἰδοὺ» –«μετὰ ταῦτα εἶδον καὶ ἰδοὺ»
(Ἀποκ. 4, 1)– εἰσάγεται ὁ ἱερός Ὀπτασιαστής, ὁ
ἅγιος Ἰωάννης, σ’ αὐτό τό καινούργιο σκηνικό.
«Καὶ ἰδοὺ θύρα ἀνεῳγμένη ἐν τῷ οὐρανῷ»
(αὐτόθι), μιά πόρτα ἀνοιγμένη στόν οὐρανό.
Μεγαλειώδης εἰκόνα αὐτή, ἀγαπητοί μου!
Ἀληθινά μεγαλειώδης εἰκόνα. Ἕνα ἄνοιγμα
«στόν οὐρανό».
Τί σημαίνει αὐτό τό ἄνοιγμα «στόν οὐρανό;
Ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας,
«Ἡ περιαίρεσις τῆς θύρας τῶν κρυπτῶν τοῦ
Πνεύματος μυστηρίων σημαίνει τὴν δήλωσιν.» (Ἅγ. Ἀνδρέας Καισαρείας, Εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ
Ἰωάννου Θεολόγου, J.P.Migne, P.G., Τόμ. 106,
Λόγος Δ΄, Κεφ. Ι΄, Κέντρον Πατερικῶν Ἐκδόσεων, Ἀθῆναι 2001, σελ. 253Α.). Ἡ ἀφαίρεσις
τῆς θύρας σημαίνει τήν δήλωσιν τῶν κρυπτῶν
μυστηρίων τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ὅτι τώρα ὁ
Ἰωάννης θά ἰδῇ νά τοῦ φανερώνωνται ἐκεῖνα
τά ὁποῖα δέν ἔβλεπε μέχρι τότε. Ἀποκάλυψις
μυστηρίων Θεοῦ. Αὐτό θά πῇ ἀνοίγει «μιά
πόρτα στόν οὐρανό».
Ὁ «οὐρανός» εἶναι ὁ συμβατικός τόπος
τοῦ «θρόνου» τοῦ Θεοῦ. Συμβατικός τόπος.
Ο Θεός εἶναι παντοῦ. Ἀλλά λέμε: «Ο Θεός
εἶναι στόν οὐρανό.». Συμβατικά. Ὅπως λέμε
ὅτι ὁ Ἅδης –ἔτσι ἐπίστευαν παλαιά, στήν
Παλαιά Διαθήκη– ὅτι εἶναι μέσα στή γῆ. Γι’
αὐτό καί ὑπάρχει ἡ ἔκφρασις ὅτι ὁ Χριστός
κατέβηκε «ἐν τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς» (Ματθ. 12,
40). Συμβατικόν εἶναι αὐτό. Ο Θεός εἶναι
πανταχοῦ παρών. Δέν ξέρομε τίποτα. Εἴμαστε
σάν χαμένοι, ἀγαπητοί μου, μέσα σ’ αὐτό τό
σύμπαν. Σάν χαμένοι! Πιστέψτε με· ἐάν δέν
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Γ. Το Βασιλικόν Αξίωμα του Χριστού
Μαρτυρίες (όχι αποδείξεις) περί της
Αναστάσεως: Έχουμε μόνον δύο μαρτυρίες: α) Τον κενό (= αδειανό) Τάφο, και
β) Τις εμφανίσεις του Χριστού.
2.) Οι εμφανίσεις του Αναστημένου
Χριστού:
… Τον Αναστημένο Χριστό είδαν πράγματι
οι μαθητές Του, διαφορετικά είναι ανεξήγητη
η στάση τους μετά την Ανάσταση, (ιστορική
απόδειξη). Προ της Αναστάσεως οι Απόστολοι
ήσαν συμφεροντολόγοι, δειλοί. Επάνω στο
Σταυρό συντρίβονται όλες οι ελπίδες τους γι’
Αυτόν. Αυτός τον οποίον περίμεναν ως δυνατό, εμφανίστηκε ο πλέον αδύνατος. Τον αρνήθηκαν όλοι ακόμη και ο Πέτρος, ο δυνατότερος
των μαθητών. Όμως, οι μαθητές Του έπειτα
από δύο περίπου ημέρες παρουσιάζονται,
τελείως – εντελώς διαφορετικοί στη σχέση
τους προς το Χριστό. Η ίδρυση της Εκκλησίας
και η κίνησή τους προς τη θυσία, μαρτυρεί
ότι Τον είδαν. Διαφορετικά, είναι ανεξήγητο

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

το γεγονός της μεταστροφής των μαθητών,
εάν δεν είχε συμβεί ένα σοβαρό γεγονός στη
ζωή τους. Στον αιώνα του Χριστού ούτε ίχνη
αποθνησκόντων και λατρευομένων θεών και
προσώπων υπάρχουν, ώστε να είναι δυνατόν
να προέλθει από εκεί η λατρεία του Χριστού.
Στις εμφανίσεις του Αναστημένου Χριστού
οι μαθητές Του αναγνώρισαν τον Ιησούν το
Ναζωραίο, αυτός ο οποίος πράγματι ήταν,
αλλά η γνώση και η αναγνώριση του Κυρίου
οφείλεται στον ίδιο το Χριστό. Αυτός αποκάλυψε τον Εαυτόν Του. Ο Χριστός αν και
ήταν θεατές, ορατός δεν αναγνωρίζεται σε
όλους, παρά μόνον σε αυτούς, στους οποίους
αποκαλύπτει ο ίδιος τον Εαυτόν Του, (π.χ.
στους Εμμαούς, στον Απόστολο Παύλο στη
Δαμασκό…). Ο Κύριος ενεργεί με μια ιδιαίτερη
ενέργειά Του τη φανέρωσή Του στα πρόσωπα,
τα οποία αποκαλύπτεται.
Το σώμα του Κυρίου ήταν το αυτό προς το
επίγειο το προς της Αναστάσεώς Του σώμα,
αλλά μη αισθητό, μη φθαρτό, Πνευματικό,

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
ἄνοιγαν κάτι τέτοιες «πόρτες στόν οὐρανό»
νά ἀποκαλύψουν κάποια μυστήρια, δέν ξέρω
τί θά μπορούσαμε νά ξέρωμε. Τίποτατίποτατίποτα, μά τίποτα δέν θά μπορούσαμε νά ξέρωμε! Ματαίως ἀγωνιζόμεθα νά μάθωμε κάτι.
Τίποτα! Εἴμαστε χαμένοι μέσα εἰς τό σύμπαν.
Ἔτσι, ἀφ’ ὅτου ὁ «οὐρανός», αὐτός, ὅπως
σᾶς εἶπα, ὁ συμβατικός τόπος τοῦ «θρόνου»
τοῦ Θεοῦ ἔκλεισε... –Πῶς ἔκλεισε; Ἔκλεισε
τότε μέ τούς πρωτοπλάστους. Διότι οἱ πρωτόπλαστοι ἁμάρτησαν ἀπέναντι στόν Θεόν· ἐνῶ
ἐπεκοινώνουν πρῶτα μέ τόν Θεόν. Τώρα ὅμως
ἔκλεισε ὁ «οὐρανός». Κοιτάξτε πῶς ἔκλεισε:
Ὑπάρχει μία ὡραία εἰκόνα ἐκεῖ στό βιβλίον τῆς
Γενέσεως–: Ἐξεδιώχθησαν τοῦ Παραδείσου οἱ
πρωτόπλαστοι καί ἔκλεισε ἡ θύρα καί ἐτάχθησαν τά Χερουβίμ νά φυλάσσουν τήν εἴσοδον
μέ τήν «φλογίνην ρομφαίαν τὴν στρεφομένην»
(Γέν. 3, 24).
Δηλαδή τί ἀκριβῶς σημαίνει αὐτό;
Ὅλο αὐτό πού σᾶς εἶπα. Σημαίνει ὅτι ὁ
ἄνθρωπος ἔχασε πλέον τήν ἐπαφή του μέ τόν
«οὐρανό»· ἔκλεισε ἡ «πόρτα». Τώρα ἀνοίγει
ἡ «πόρτα» αὐτή πού ἔκλεισε στούς πρωτοπλάστους. Ἔτσι, ὁ «οὐρανός», πού ἔκλεισε μέ
τούς πρωτοπλάστους, ἔμεινε μυστηριώδης·
ὁ Θεός ἐλησμονήθη, ὁ ἀληθινός Θεός. Οἱ
ἄνθρωποι, βλέποντας ἀπ’ τόν «οὐρανό» καί
κάτω, ἄρχισαν πλέον νά λατρεύουν μόνον
ὅ,τι ἔβλεπαν, δηλαδή τήν κτίσιν. Ἡ ἀνθρωπίνη
ὕπαρξις ἠγνοήθη, ὅπως καί ὁ προορισμός της.
Ἡ ἀνθρωπίνη ὕπαρξις ὑπῆρξε ἕνα μυστήριο. Τί
εἶναι ἄνθρωπος;
Θυμηθῆτε τούς Ἕλληνας φιλοσόφους, πού
εἶναι οἱ σημαντικώτεροι στά θέματα αὐτά τῆς
παγκοσμίου, θά λέγαμε, φιλολογίας καί φιλοσοφίας, νά ἰδῆτε πῶς βλέπουν τόν ἄνθρωπο. Τί
εἶναι ὁ ἄνθρωπος; Μία μυστηριώδης ὕπαρξις.
Ὁ ἕνας μέν λέγει τοῦτο, ὁ ἄλλος λέγει ἐκεῖνο,
γιατί ἀκριβῶς ἔκλεισε ὁ «οὐρανός» γιά νά μᾶς
ἀποκαλύψῃ τί εἶναι ὁ Θεός, τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος, τί εἶναι οἱ σχέσεις τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν
Θεό καί λοιπά.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ον

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

«… σπείρεται σώμα ψυχικόν, εγείρεται σώμα
πνευματικόν, έστι σώμα ψυχικόν, και έστι
σώμα πνευματικόν… σώματα επουράνια και
σώματα επίγεια…» (Α΄ Κορ. 15, 40-44). Εδώ
έχουμε δύο διαλεκτικές (= μέθοδοι αναζήτησης της αλήθειας) παραδοξότητες; Ταύτιση
του Προσώπου του Αναστάντος Χριστού με το
προ της Αναστάσεως Πρόσωπο και υπέρβαση
τόπου και χρόνου. Ο Αναστημένος Χριστός
τρώγει, «έτι δε απιστούντων αυτών από της
χαράς και θαυμαζόντων είπεν αυτοίς, έχετε
τι βρώσιμον (= φαγώσιμον) ενθάδε;», και
ψηλαφίζεται, «ίδετε τας χείρας μου και τους
πόδας μου» ότι αυτός εγώ ειμί, ψηλαφήσατε
με και ίδετε, (ότι δεν είμαι φάντασμα πεθαμένου), ότι πνεύμα (= το φάντασμα) σάρκα και
οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείτε έχοντα».
Το σώμα του Κυρίου ήταν το αυτό, με το
προ της Αναστάσεώς Του, αλλά εισέρχεται
κεκλεισμένων των θυρών, «ούσης οψίας τη
ημέρα εκείνη τη μια των σαββάτων και των
θυρών κεκλεισμένων, όπου ήσαν οι μαθηταί

συνηγμένοι δια τον φόβον των Ιουδαίων,
ήλθεν ο Ιησούς και έστη εις το μέσον, και λέγει αυτοίς, ειρήνη υμίν», δεν ήταν φάντασμα
(Λουκ. 24, 13-53 & Ιωάν. 20, 19-3). Οι εμφανίσεις του Αναστημένου Χριστού δεν έχουν
σχέση με οράσεις και φαντάσματα, τα οποία
έχουν σχέση με την έκσταση (= ιδέα) και είναι
υποκειμενική εμπειρία, χωρίς να σημαίνει ότι
υπάρχει και αντικειμενικό αντίκρισμα. Στις
περιπτώσεις αυτές ο οραματιζόμενος βλέπει
κάτι ανεξαρτήτως, υπάρχει ή δεν υπάρχει και
τούτο είναι προβολή του εγώ του προς τα έξω
(= ψυχοπάθεια).
Οι εμφανίσεις του Κυρίου δεν έχουν ουδεμία σχέση με τα οράματα. Δεν έχουμε ανθρώπους, οι οποίοι είδαν τον Αναστάντα Χριστό,
αλλά ανθρώπους, οι οποίοι συνάντησαν τον
Αναστημένο Χριστό και έζησαν μαζί Του, κοντά Του, παρέα του. Το θαύμα της Ανάστασης
είναι κλήση προς ιεραποστολή, γι΄αυτό και οι
Απόστολοι έδραμαν προς το κήρυγμα.
(συνεχίζεται)
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συνέχεια από την
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ΜΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ ΦΩΝΗ

συνέχεια από την
1η σελίδα

του χθες (1821) και του σήμερα

Στο δημόσιο σχολείο κι όχι στο σπίτι η διδασκαλία.
τοποιηθεί αυτός ο σκοπός της διδασκαλίας για την
ανατροφή των παιδιών.
Από παλιά, λέγει ο Δάσκαλος ο Κων/νος Οικονόμος,
νόμισαν ορισμένοι ότι είναι καλύτερα, όσοι έχουν τον
τρόπο να παίρνουν στα σπίτια τους ιδιαίτερο δάσκαλο
για τα παιδιά τους κι όχι να στέλνουν τα παιδιά τους
στο δημόσιο σχολείο, πρώτα λένε, διότι στα κοινά σχολεία πολλές φορές οι νέοι διαφθείρονται με τις κακές
συναναστροφές, και δεύτερο ότι στο σπίτι προκόβει
περισσότερο το παιδί, διότι διδάσκεται καλύτερα από
το δάσκαλο. Αν στο δημόσιο σχολείο υπάρχει διαφθορά
τότε μακριά απ’ αυτό. Ασύγκριτα προτιμότερο είναι
να ζει κάποιος ορθά, παρά να ομιλεί γλαφυρά. Αλλά
αλίμονο! Ο κίνδυνος, αγαπητοί, υπάρχει επίσης και
στην ιδιωτική (στο σπίτι) και στη δημόσια παιδεία και
όλα εξαρτώνται από τις φυσικές
κλίσεις τους ανθρώπου και από
του
τη φροντίδα και διάθεση των
Χαρ. Γρ. Κοντού
γονιών και δασκάλων για τη
διαγωγή του.
Ύστερα, η πείρα πολλές φορές αποδείχνει ότι το
παιδί διαφθείρεται από τους ίδιους τους γονείς, από
τα κακά πολύ κακά παραδείγματα του σπιτιού. Επειδή
εκεί βλέπει και ακούει πράγματα, τα οποία δεν έπρεπε
να γνωρίζει σ’ όλη του τη ζωή, και τα οποία γίνονται
σ’ αυτό συνήθεια και φύση που δεν αλλάζει. Έτσι, μ’
αυτό τον τρόπο μαθαίνουν τα ταλαίπωρα παιδιά τις
κακίες, προτού μάθουν να τις διακρίνουν και γίνονται
άσωτα και διεφθαρμένα που μεταφέρουν μάλλον στα
σχολεία την κακοήθεια και δεν την αποκτούν σ’ αυτά.
Έτσι, πολλές φορές έχουν δίκιο τα σχολεία να παραπονούνται εναντίον των σπιτιών περισσότερο, παρά αυτά
εναντίον τους.
Όσον αφορά στην πρόταση ότι τα παιδιά προκόβουν
περισσότερο στο σπίτι παρά στο σχολείο, υπάρχουν πολλοί λόγοι, οι οποίοι μιλούν για το αντίθετο. Θα αναφέρω
τους εξής τέσσερις: α) η δημόσια διδασκαλία οξύνει το
πνεύμα του νέου και εμφυτεύει σ’ αυτόν τόλμη και
θάρρος με το διάλογο που γίνεται, του συνηθίζει να μη
φοβάται τον όχλο και τον ελευθερώνει από το να είναι
μικρόψυχος λόγω του ότι ζει μόνος του και σκυθρωπός
(κατηφής). Ακόμα, η μοναξιά μαραίνει και γονατίζει
και κατά κάποιο τρόπο σκουριάζει και μουχλιάζει ή
καταντάει στο τέλος στην αντίθετη υπερβολή, φαντάζεται δηλαδή και πρήσκεται και αποθρασύνεται σαν
πανεπιστήμονας, επειδή δεν έχει μπροστά του κανένα
να συγκριθεί και να γνωρίσει τις ελλείψεις και τη σοφία
που φαντάζεται ότι έχει, β) στο σχολείο ο νέος αποκτάει
με πολλούς γνωριμία και φιλία, η οποία μένει για όλη
τη ζωή του και του χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις.
Υπάρχουν από παλιά πολλά παραδείγματα που το
συνέχεια από την
1η σελίδα

αποδεικνύουν αυτό, από τα οποία δεν αναφέρω τους
Κέβητες και Αισχίνες, τους Επαμεινώνδες και Πελοπίδες
και Περικλείς και Σωκράτες, και πολλούς άλλους και
στρατηγούς και φιλόσοφους και νομοθέτες, οι οποίο
στα σχολεία δημιούργησαν λαμπρές φιλίες, αλλά μόνο
σας θυμίζω τους θείους Βασίλειους και Γρηγόριους, οι
οποίοι δεν υμνούνται περισσότερο για τη σοφία και
αγιότητα παρά για την ειλικρινή και ένθεα φιλία, την
οποία οικοδόμησαν στην Ακαδημία της Αθήνας, γ)
κέρδος (ωφέλεια) των σχολείων είναι η άμιλλα και ο
συναγωνισμός, ο οποίος δημιουργείται στις νέες ψυχές.
Εδώ το παιδί ωφελείται και από όσα ο δάσκαλος λέγει
σ’ αυτό, και από όσα στους άλλους θέλει να βλέπει
πάντα το δάσκαλο να δοκιμάζει, ότι είναι καλός αυτός
ο τρόπος, να διορθώνει του άλλου την αμέλεια, να
επαινεί του άλλου την επιμέλεια, του άλλου να
επικρίνει την κακία.
Όλα αυτά και τα παρόμοια γίνονται κέντρο
στη φιλοτιμία και βοηθούν το νέο να θέλει να
μην είναι κατώτερος από τους συμμαθητές.
Πολύ αγωνίζεται ο φιλότιμος μαθητής να είναι πρώτος στην τάξη, να δείξει την προκοπή του, να πάρει το
βραβείο! Γιατί αυτός που ήρθε στο σχολείο ύστερα από
μένα, να υστερήσω εγώ απ’ αυτό, γιατί; Επειδή τιμωρήθηκε εκείνος να γίνω κι εγώ όμοιος μ’ αυτόν; Εκείνος
βραβεύτηκε, κι εγώ να μη βραβευτώ από τους γονείς
μου; Αυτά είναι αγαπητοί, τα μέσα τα οποία ανάβουν
στις ευγενείς ψυχές την τόλμη και φιλοτιμία και σπουδή
χωρίς σταματημό και συναγωνισμό για τα πρωτεία, ο
οποίος όταν είναι καθαρός από κάθε κακοήθεια και
φθόνου και εγωισμού, οδηγεί το νέο πολύ ψηλά, στα
ανάκτορα της σοφίας, δ) κέρδος των σχολείων είναι,
ότι κι αυτός ο δάσκαλος, όταν έχει πολλούς ακροατές,
εμψυχώνεται και εξυψώνεται παρά όταν έχει λίγους,
ο οποίος ζει και συνομιλεί ξεχωριστά σε κάποιο ένα, κι
αυτό ταλαίπωρο μαθητή πολλές φορές, τον διδάσκει
ψυχρά και με τόνο συνηθισμένο της συναναστροφής.
Όταν ο δάσκαλος εξηγεί τα πολύ καλά χωρία των
συγγραφέων και διδάσκει σε πολλούς προσεχτικούς
μαθητές, οι οποίοι επιθυμούν σαν νεογέννητα παιδιά να
λάβουν απ’ αυτόν την ψυχική τροφή, και χαίρεται και
ενθουσιάζεται και προσπαθεί με κάθε τρόπο να μεταδώσει σ’ αυτούς το αίσθημα από το οποίο διακατέχεται.
Η διδασκαλία λοιπόν στο δημόσιο σχολείο είναι πολύ
πιο καλύτερη από την κατά μόνας (στο σπίτι – ατομική),
δε λέγω για όλες τις περιστάσεις. Υπάρχουν μερικές
πόλεις που η ανάγκη τους αναγκάζει να προτιμούν τη
διδασκαλία στα σπίτια. Και σ’ αυτή τη Σμύρνη τον καιρό
του θανατικού οι οικοδιδάσκαλοι προσφέρουν πολλά,
όταν όμως υπάρχει υγεία, το δημόσιο σχολείο πρέπει να
είναι γυμναστήρι των νέων για την παιδεία και αρετή».

ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ

θα ζητούσε λίγο φαγητό. Ωστόσο, έχασε το
θάρρος του, όταν μια όμορφη νεαρή γυναίκα άνοιξε την πόρτα. Αντί για φαγητό,
ζήτησε ένα ποτήρι νερό. Η γυναίκα κοίταξε
το αγόρι, κατάλαβε ότι ήταν ταλαιπωρημένο
και πεινασμένο και αντί για νερό του έδωσε
ένα ποτήρι γάλα. Το ήπιε μονορούφι και στη
συνέχεια ρώτησε τη γυναίκα: «Πόσα σας χρωστάω;» «Δεν μου χρωστάς τίποτα» απάντησε
εκείνη. «Η μητέρα μου με έχει διδάξει, να
μην αποδεχόμαστε ποτέ χρήματα για την
καλοσύνη που προσφέρουμε».
Το αγόρι ευχαρίστησε θερμά τη γυναίκα
και συνέχισε την πορεία του. Ένοιωσε δυνατότερος, όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά,
αφού η πίστη του στους ανθρώπους και στο

Θεό, είχε γίνει ισχυρότερη με το περιστατικό
αυτό.
Χρόνια αργότερα, η υγεία της γυναίκας
κλονίστηκε και η ζωή της έφθασε σε κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί του τοπικού
ιατρείου, σήκωσαν τα χέρια ψηλά. Δεν
μπορούσαν να αντιμετωπίσουν εκεί την
ασθένειά της. Την παρέπεμψαν σε ιατρικό κέντρο μεγαλύτερης πόλης, όπου την
εξέτασαν οι γιατροί και της έγιναν οι απαραίτητες εξετάσεις. Ο καθηγητής ιατρός,
κλήθηκε να κάνει τη διάγνωση.
Όταν άκουσε το όνομα της πόλης, απ’ όπου
ήρθε η ασθενής, ένα περίεργο συναίσθημα
τον έλουσε. Αμέσως σηκώθηκε και πήγε κάτω
από την αίθουσα του νοσοκομείου στο δωμά-
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οι δυσκολίες της ζωής πρέπει
να μας οδηγούν στη μετάνοια
και στο δρόμο του Θεού
αλήθεια. Για τους λόγους που το φαινόμενο. Η διάλυση ή η δυσοδήγησαν στην αύξηση διαβάζουλειτουργία. Να ξεσπά η βία, εντός
με: τα οικονομικά προβλήματα, οι της οικογένειας, η οποία προήλθε
περιορισμοί της κυκλοφορίας εξ από την ελεύθερη βούληση των
αιτίας του ιού, ο περιορισμός της ανθρώπων και επιστεγάστηκε με
μεταμεσονύκτιας διασκέδασης και την έλευση των παιδιών. Την άνεάλλα παρεμφερή.
ση του οικογενειακού διαλόγου
Οι περιορισμοί αυτοί ήταν αντί- και της διαπαιδαγώγησης των
θετοι προς αυτό που ονομάστηκε παιδιών αντικατέστησε η βία. Το
κανονικότητα. Να βρισκόμαστε άγχος και όλα τα ψυχολογικά προμακριά από την οικογενειακή βλήματα. Αντί του διαλόγου μεταθαλπωρή, μακριά
ξύ των συζύγων
Γράφει ο Μυργιώτης
από τα παιδιά
εντός του σπιτιού
Παναγιώτης
μας και τη σωστή
καταλήγουμε σε
Μαθηματικός
επίβλεψη και διαντιδικία ενώπιον
απαιδαγώγηση.
των δικαστηρίων
Απορροφημένοι από τη δουλειά για την έκδοση διαζυγίου. Πολλοί
και μετά, για να ξεκουραστούμε, οδηγήθηκαν σε απεγνωσμένα
πηγαίναμε, για να ξεσκάσουμε. διαβήματα. Χάσανε την εμπιστοΧωριστά και μακριά ο σύζυγος σύνη στο Δημιουργό του παντός
από τη σύζυγο και από τα παιδιά. βάζοντας μόνοι τους τέλος στην
Είμαστε χειραφετημένοι, βλέπετε. επίγεια ζωή τους. Αμάρτημα θαΔεν μπορούν να συνυπάρξουν νάσιμο, πάρα πολύ μεγάλο. Γίναμε
τα ανδρόγυνα. Ο καθένας με Θεοί στη θέση του αληθινού Θεού.
τους φίλους του και τα παιδιά,
Φάνηκαν, θα ισχυριστεί κάαν υπάρχουν, με τους δικούς των. ποιος, οι παθογένειες της κοινωΝα είναι καλά, οι μηχανές των νίας και του βασικού κυττάρου
εικόνων. Της εικονικής πραγμα- της που είναι η οικογένεια. Δεν
τικότητας και της πραγματικής θα αντέλεγε κανείς. Ο εγωισμός,
εξαχρείωσης. Το παιδί έρμαιο της η υπερηφάνεια και η, δήθεν,
κάθε μηχανής να αναζητά ιδανικά χειραφέτηση άνοιξε την όρεξη
και οράματα από τους αιμοβόρους στον κακό και οδηγήθηκαν συκαι σατανοκινούμενους ήρωες νάνθρωποί μας στην απελπισία,
που σκοτώνουν, εικονικά, και στο άγχος και στα ψυχοφάρμακα
λαμβάνουν βραβεία. Τα παιδιά μας αντί να οδηγηθούν μετανοημένοι
σπουδάζουν και μετεκπαιδεύονται και με συντετριμμένη καρδιά
στη βία και στην απάνθρωπη στον Κύριο και να ζητήσουν το
σκληρότητα. Μας δίνεται η ευ- άπειρο έλεός Του. Ο ιατρός των
καιρία να χύνουμε κροκοδείλια σωμάτων και των ψυχών, ως
δάκρυα για την παιδική βία.
πολυεύσπλαχνος Πατήρ, θα τους
Θα περίμενε κανείς ο περιορι- έδινε το κατάλληλο φάρμακο. Ο
σμός των μετακινήσεων να είχε Υιός του ανθρώπου θα εξολόθρευε
ως αποτέλεσμα τη σύσφιξη των τα αποτελέσματα του ιού.
δεσμών, των σχέσεων των μελών
Ποτέ δεν είναι αργά, για να οδητης οικογένειας. Να ομογενοποι- γηθούμε στο δρόμο της μετανοίας
ούνταν η οικογένεια. Παρατηρεί- και να ζητήσουμε το άπειρο έλεος
ται, δυστυχώς, το εντελώς αντίθε- του Κυρίου.

ΕΝΑ ΠΟΤΗΡΙ ΓΑΛΑ
τιό της, ντυμένος με τη στολή του γιατρού.
Την αναγνώρισε αμέσως. Πήγε πίσω στο
δωμάτιο ιατρικών συσκέψεων αποφασισμένος να κάνει το καλύτερό δυνατόν, για να
σώσει τη ζωή της. Από εκείνη την ημέρα
έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στην περίπτωση.
Μετά από ένα μακρύ αγώνα, η μάχη κερδήθηκε. Η ασθενής έγινε καλά.
Ο Δρ, ζήτησε από το γραφείο οικονομικού,
να του προσκομίσουν τα έγγραφα του ασθενή
και το λογαριασμό, για την τελική έγκριση.
Όταν έφθασε στα χέρια του ο λογαριασμός
του ασθενή, τον κοίταξε και στη συνέχεια
έγραψε κάτι στην άκρη του χαρτιού και τον
έστειλε πίσω, για επίδοση στην ασθενή. Εκείνη φοβόταν να το ανοίξει. Ήταν σίγουρη, ότι

θα έπρεπε να πληρώνει τα έξοδα νοσηλείας
της, μέχρι το τέλος της ζωής της.
Τελικά άνοιξε το φάκελο. Όπως διάβαζε το
τιμολόγιο, μια φράση με μεγάλα γράμματα
στο τέλος του χαρτιού, τράβηξαν την προσοχή της.
«Ολοσχερώς εξοφλημένο, με ένα ποτήρι
γάλα» Από κάτω, υπήρχε η υπογραφή του
καθηγητή ιατρού.
Θυμήθηκε!!! Δάκρυα χαράς πλημμύρισαν
τα μάτια της και άρχισε να προσεύχεται.
«Σ’ ευχαριστώ Θεέ μου, που η δική σου
αγάπη έχει εξαπλωθεί και φωλιάσει στις
καρδιές των ανθρώπων……..»
(Η ιστορία βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα από τη ζωή του Δρ. Χάουαρντ Κέλι)
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Παλαιοηµερολογίτες… Ιερώνυµος… Προφητείες…
Στην ιερατική σύναξη που έγινε τον Απρίλιο
στο Ομορφοχώρι Λάρισας, ο επίσκοπος Ιερώνυμος
έψαλλε για μισή ώρα περίπου μεγαλόπρεπα το
παλαιοημερολογιακό τροπάριο σε “ήχο φάλτσο”
αλλά και ήταν, όμως πολύ κακόηχος.
Η εναγώνια προσπάθεια να παραπέμψει όλα τα
μέλη του πάτριου εορτολογίου που λαχταρούν και
βιώνουν το Ευαγγελικό μήνυμα και ίσως αρκετοί
γεύονται την ανακαινιστική χάρη του Παναγίου
Πνεύματος, στα στρατόπεδα των κολασμένων αιρετικών, δημιουργώντας σύγχυση στην ομήγυρη
των ιερέων, διότι άλλα κατά καιρούς είχαν ακούσει
και τώρα τους δημιουργήθηκε ένας τραγέλαφος.
Φαίνεται ότι το εγκωμιαστικό κείμενο που
γράφτηκε για την οσία βιωτή του μητροπολίτη
Λάρισας Γ.Ο.Χ. π. Αθανασίου (Πουστάλα) από
την εφημερίδα «ΑΓΩΝΑΣ», που διήλθε την όλη
ιερατική πορεία, χωρίς μισθό, χωρίς τιμές, χωρίς
εμβατήρια και υποδοχής, χωρίς παρατεταγμένα
στρατιωτικά αποσπάσματα, χωρίς χειραψίες επισήμων, χωρίς τηλεοπτικές οθόνες, χωρίς ηγεμονικό
μεγαλείο, ενόχλησαν τον επίσκοπο Λάρισας και
Τυρνάβου κ. Ιερώνυμο.
Και αυτό, διότι φορτώθηκε τιμές “ασήκωτες”
και άρχισε από την αρχή να ερμηνεύει λαθεμένα
την αποστολή του. Αυτά δείχνουν, με ό,τι κάνει
και ό,τι έκανε με τους ρόταρι, τη συναγωγή, την
ΑΜΑΛ, τους υγειονομικούς, ότι είχε ενδοιασμούς
για τους σχηματικούς Ουκρανούς και μία αλυσίδα
ακόμα έως και αυτά που έψαλε τελευταία σε “ήχο
φάλτσο” κλόνισαν την ιερατική ατμόσφαιρα και
θόλωσε το ευχαριστιακό τοπίο.
Συνέδεσε ανεπιτυχώς (μάλλον εσκεμμένως)
τους Ορθόδοξους του πάτριου εορτολογίου με
τους αιρετικούς παπικούς, προκαλώντας νόθες
και αιρετικές ερμηνείες, ότι
στους παλαιοημερολογίτες,
όταν επιστρέψουν τους κάνουμε αναβαπτισμό, ενώ
τους καθολικούς απλώς
τους μυρώνουμε. Οι θέσεις
αυτές και πολλές άλλες είναι
τραγικές που κατά καιρούς
έχει εκφράσει ο επίσκοπος
Ιερώνυμος. Αν διάβαζε λίγο
και με προσοχή το “σοφό
του” πρωτοσύγκελο με τα
δεκάδες Πτυχία, Διπλώματα, Μεταπτυχιακά,
Διδακτορικά… Την τελευταία του διδακτορική
ανάλυση που δημοσιεύει το περιοδικό «Αχιλλίου
Πόλις» (τεύχος 6ο, Νοεμ. 2021), με τίτλο “Ο ΑΠΟ
ΛΑΡΙΣΗΣ… ΔΩΡΟΘΕΟΣ ΚΟΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ”, ο “σοφός
σας” Πρωτοσύγκελος (π. Ιγνάτιος Μουρτζανός), θα
μπορούσε να έχει άλλη γνώμη διότι εδώ καταθέτει
την επίσημη “Νομοκανονική Έρευνα” του από του
Λαρίσης και μετά Αρχιεπισκόπου Δωροθέου που
γράφει: «με μεγάλη νηφαλιότητα στη μελέτη
του… διατυπώνει την άποψη ότι οι παλαιοημερολογίτες ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί εξακολουθούν να υπάρχουν, χωρίς να κατατάσσονται στους αλλοδόξους ή αλλοθρήσκους…
» Οι παλαιοημερολογίτες δεν είναι σχισματικοί ούτε αιρετικοί, αλλά ορθόδοξοι
χριστιανοί, οι οποίοι πρεσβεύουν τα ορθόδοξα δόγματα και την ίδια και απαράλλακτη
ορθόδοξη πίστη…» – και καταλήγει ο “σοφός”
διδάκτωρ Πρωτοσύγκελος τα του Δωροθέου.
» Στο μυστήριο της Ιερωσύνης μέσω της
Θείας Χάριτος υπάρχει… ο οποίος δεν είναι
δυνατόν να εξαλειφθεί, ούτε να χαθεί, εφ’
όσον πιστεύουμε ότι αυτό το χάρισμα δεν
προέρχεται από ανθρώπινη δύναμη, αλλά
είναι χάρισμα δοθέν “δια προφητείας μετ’ επιθέσεως των χειρών του Πρεσβυτέρου”, σύμφωνα με τον Παύλο. Αντίθετα η καθαίρεση

ΙΑΝΟΣ, ηγεµόνας… Βαρθολοµαίος

είναι πράξη ανθρώπινη (jus eccletsiasticum),
Στους αιώνες της βυζαντινής αυτοκρατορίας η
χωρίς να λαμβάνει χώρα μυστηριακή τελετή». εκκοσμίκευση, η “αποϊεροποίηση” (desacralisation)
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα Μυστή- και η ηγεμονοποίηση πολλών εκκλησιαστικών
αρχόντων ήταν μια
ρια των Παπικών
εκτροπή που προβληείναι άκυρα και επ’
μάτισε και συγκλόνισε
αυτού έχουμε αρμαΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΛΛΟ
της συνειδήσεις των
θιά ατελείωτη από
Η εφηµερίδα µας θα απαντήσει
αγίων Πατέρων και
γραπτές μαρτυρίες
αποπροσανατόλισε
µετά από απαίτηση χιλιάδων
Αγίων Πατέρων και
το πλήρωμα της Εκσυγχρόνων ειδικών
Αγωνιζόµενων, πνευµατικών παικλησίας.
που να βεβαιώνουν
διών, κληρικών και λαικών του
Άλλαξαν το ταπεινό
– ενδεικτικά – όπως
µακαριστού π. Θεολόγου για τα
ρούχο του αποστοο αείμνηστος Π.
όσα αναληθή και παραπλανητικά
λικού άνδρα, με τον
Τρεμπέλας που γράέγραψε στο δεκασέλιδο κείµενο
ασυναγώνιστο πλούφει: «Μυστήρια τεο καθηρηµένος κατά τους Ιερούς
το και με τα διάσημα
λούμενα έξω της
Κανόνες της Εκκλησίας µας ο ‘’από
του αυτοκράτορα και
Εκκλησίας εν κοιΛαρίσης’’ και τώρα Γουµένισσας
φούσκωσαν με την
νότητι αιρετικών
∆ηµήτριος Μπεκιάρης εναντίον του
έπαρση της υπεροή σχισματικών
ιεροµάρτυρα
µητροπολίτη
Λαρίσης
χής. Το επισκοπικό
υπό αιρετικών
χάρισμα επιβιβάστηκε
και Τυρνάβου π. Θεολόγου.
δεδηλωμένως
στο επίσημο και φααποστάντων της
νταχτερό όχημα της
μίας αγίας Εκκληκοσμικής εξουσίας και
σίας, είναι άκυρα»
(Δογματική, τόμος Γ΄, σελ. 31). Ο δε καθηγητής θεώρησαν τους εαυτούς τους ηγεμόνες πλαστογραΑνδρέας Θεοδώρου σε ερώτημα απαντάει: «Κατά φώντας τη γοητεία του αξιώματος.
Ήταν ατύχημα τραγικό και πληγή, στο άσπιλο
ακρίβεια δογματική τα μυστήρια των αιρετιΣώμα
της Εκκλησίας και παραστράτημα της
κών και των ετερόδοξων (Ρωμαιοκαθολικών,
θεολογίας.
Ήταν εκτροπή από την Ορθόδοξη ΠαΠροτεσταντών κ.α.) είναι άκυρα, δηλαδή δεν
παρέχουν τη Θεία Χάρη» (Απαντήσεις, εκδόσεις τερική παράδοση της θεοπτίας. Ήταν ευτελισμός
Αποστολικής Διακονίας, σελ. 215-216). Στα πρα- της Ευχαριστιακής Αγιοπνευματικής λειτουργίας.
Ο επίσκοπος είναι ο λειτουργός του μυστηρίου
κτικά της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου αναφέρουν:
της
Θείας Ευχαριστίας, που μαζεύει τα “εσκορ«Ιωάννης ο Θεοφιλέστατος τοποτηρητής του
πισμένα” τέκνα του Θεού, στο Δείπνο της Θείαποστολικού θρόνου της ανατολής είπε,
ας Αγάπης και στην
η αίρεση χωρίζει κάθε άνθρωπο από την
ευτυχία της αιώνιας
Εκκλησία, η Αγία Σύνοδος
Βασιλείας. Όταν διαείπε, τούτο είναι ολοφάνελέγεται με τα πιστά
ρο» ( Μansi 12, 1022).
μέλη της Εκκλησίας ή
“Άγιε” δέσποτα Ιερώνυμε, όταν κηρύττει το λόγο
από την ημέρα που καθίσατε του Θεού, πρέπει να
στο θρόνο του αγίου Αχιλλεί- έχει πολλή αγάπη,
ου, άρχισε να δημιουργείται αδιατάρακτη αφοσίένα χάσμα και το οποίο πλα- ωση, κρυστάλλινη ειτύνετε με τις άστοχες κινή- λικρίνεια, θυσιαστική
σεις και ενέργειες, ακούγο- διάθεση και ιερό δέος.
νται λόγια δίχως βιωματική Ο απόστολος Πέτρος λέγει: «… επισκοπούντες μη
πρόσβαση, στερημένη από την πανοπλία της αναγκαστικώς, αλλ’ εκουσίας, μήδε αισχροθεολογίας και με ισχνή πνευματική υποδομή.
κερδώς, αλλά προθύμως» (Α΄ Πετρ. 5, 2).
Κάποιοι ιερείς, αλλά κυρίως ο λαός, βλέποντας
Η αγαπημένη μας Κωνσταντινούπολη, η πόλις
τα μεγάλα και πρωτόγνωρα γεγονότα που δια- των πόλεων, η άλλοτε δοξασμένη Βασιλεύουσα,
δραματίζονται (πόλεμοι, πείνα, ακρίβεια, σεισμοί, η έδρα των μεγάλων Θεολογικών αποφάσεων,
καταποντισμοί…) προσπαθούν να τα ερμηνεύσουν. των θεόπνευστων Συνόδων και των διαχρονιΚαι άρχισαν να ξεσκονίζουν βιβλία με μελλούμενα κών αποφάσεων σήμερα προβάλλεται σταυρωκαι προφητείες. Προβληματισμό μεγάλο έχουν για μένη και σκλαβωμένη, αλλά παραμένει ως φάρος
την προφητεία του αγίου Κοσμά Αιτωλού: «Το φωτεινός για όλη την Ορθοδοξία, ο τιμονιέρης
κακό θα σας έρθει από τους διαβασμένους» Πατριάρχης είναι αποκομμένος όμως από την
και συλλογούνται αν είναι τυχαίο; Γιατί το επισκο- ανάσα και την αγωνία του πιστού Ορθοδόξου
πείο- σας (αφήνουμε στην άκρη τους άλλος) γέμισε λαού, δε βιώνει τους σύγχρονους κραδασμούς
για πρώτη φορά με τέτοια μεγάλα πνευματικά και προβληματισμούς και τις συνταρακτικές
αναστήματα που έχει ο καθένας τους από 2 έως ανακατατάξεις, γι’ αυτό – το απευχόμαστε όμως –
μην ακούσει κάποια στιγμή την φωνή του Θεού:
και 15 πτυχία βραβεία και ντοκτοράτα;
«Θα σου κουνήσω τη λυχνία…», και τότε θα
Είναι τυχαίο;
είναι πολύ αργά.

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ

Η Ορθοδοξία και η Πατρίδα μας κινδυνεύουν να καταποντιστούν, να γίνουμε παρελθόν
όπως καταποντίστηκαν οι ζωντανές Αποστολικές Εκκλησίες και Πατρίδες της Μικράς
Ασίας.
Οι εχθροί δρασκέλησαν την κεντρική είσοδο και περιμένουν το σινιάλο, γι΄αυτό
κάθε Έλληνας και Ορθόδοξος θα πρέπει να είναι ενημερωμένος σωστά για να μπορεί
να αντιδράσει. Για σωστή και έγκυρη πληροφόρηση κάθε Παρασκευή κυκλοφορεί
στα περίπτερα η εφημερίδα ‘’ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ’’ που ενημερώνει τεκμηριωμένα δείχνοντας και τις παγίδες, γιαυτό δεν πρέπει να λείπει από κανένα ελληνικό
Ορθόδοξο σπίτι.

Μεταφέρω, τρεις μόνο από τους κραυγαλέους
κραδασμούς! Και τη... ‘‘σκασίλα’’ του Πατριάρχου.
Α) Οι βομβαρδισμοί και η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1999, που ήταν η μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση από τα αμερικανο-ευρωπαϊκά
στρατεύματα μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που
κατέλαβαν Ορθόδοξα μέρη, τα οποία κατείχαν γενεές γενεών και τα έδωσαν σε άλλες εθνότητες και
θρησκείες. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης σχεδόν για
όλα αυτά δεν τα έβλεπε αλλά και ούτε τα άκουγε!
Β) Η Τουρκία εισβάλει στη Συρία αρχάς του
2018, ο Οικουμενικός Πατριάρχης με επιστολή του
προς τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν – σύμφωνα
με την Hurriyet Daily News – του γράφει, ότι η
Εκκλησία εύχεται στο Θεό για επιτυχία: «Ως παράδοση της εκκλησίας μας, προσευχόμαστε πάντα για
το κράτος μας, την υγεία των ηγετών μας και την
ευτυχία και καλοδαιμονία του λαού μας….
» Η αποφασιστική στάση του Προέδρου Ερντογάν που απαγορεύει αυστηρά το συσχετισμό μίας
θρησκείας με τρομοκρατία αντικατοπτρίζεται στην
παγκόσμια κοινή γνώμη. Προσευχόμαστε εσείς
και οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις να οδηγηθείτε σε επιτυχία και η “Επιχείρηση Κλάδος
Ελαίας” να φέρει ειρήνη στην περιοχή, όπως
το όνομά της υπόσχεται».
Εδώ ο Ορθόδοξος Πατριάρχης προσεύχεται οι
Τούρκοι (μουσουλμάνοι) που εισέβαλαν στη Συρία
να την καταλάβουν, να νικήσουν και να ξεριζώσουν
ό,τι Χριστιανικό υπόλοιπο στοιχείο ακόμα υπάρχει.
Γ) Το 2014 στην Ουκρανία γίνονται εγκλήματα
των Ορθόδοξων Ρώσων. Ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος δεν είδε, ούτε άκουσε τίποτα (!) Το 2019
την κανονική Ορθόδοξη Εκκλησία τη διαγράφει
από τα κατάστιχά του
και αναγνωρίζει τους
σχισματικούς, με αρκετούς αχειροτόνητους και ουνίτες
ως κανονική “Ορθόδοξη” Εκκλησία,
εδώ τώρα γίνεται ένα
όργιο καταλήψεων
ναών, ξυλοδαρμών,
φόνων… από τους
Πατριαρχικούς αναγνωρισμένους και ο Πατριάρχης αντί άλλων μετά
από μεγάλη διεθνή βοή με το «Σκασίλα μου που
δε με μνημονεύουν».
Το Φεβρουάριο φέτος ο Ρωσικός στρατός
εισέβαλε στην Ουκρανία, για να προστατεψει,
όπως είπε τους Ρώσους και τους Ρωσόφωνους
πολίτες από τις δυνάμεις του Αζόφ και του
παρακράτους.
Ο Οικουμενικός Πατριάρχης βγήκε με δηλώσεις: «μπροστά στο θάνατο αθώων ανθρώπων, στο βομβαρδισμό αμάχου πληθυσμού,
στην ισοπέδωση ολόκληρων πόλεων, μπροστά σε αυτή την ανθρώπινη τραγωδία, δεν
μπορεί να ακούγονται κηρύγματα που να
χαρακτηρίζουν “ιερό” έναν πόλεμο…
» Γιατί δε μπορεί να ισχυρίζεσαι ότι είσαι
αδελφός με έναν άλλο λαό και να ευλογείς
τον εναντίον του πόλεμο που διεξάγει το
κράτος σου».
Η αγωνία του Οικουμενικού Πατριάρχου για
τη νομιμοποίηση των παρανομιών και το πάθος
για την επικάλυψη των παραβάσεων της κανονικής και ηθικής τάξεως (τελευταία ακούγεται
- σιωπηλά- για αναγνώριση της εκκλησίας των
Σκοπίων (!) και του ...Μαυροβουνίου...) έσυρε τον
κάλαμο, για να διατυπώσει στρεβλές θεωρίες και
αλλοιωμένες τις προσταγές των Ιερών Κανόνων.
Τα γεγονότα αυτά και πολλά άλλα θα περάσουν
στην αρχειοθήκη του παρελθόντος, ως ζωηρές
προκλήσεις, δείχνοντας τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο ως Ιανό.

Λαμπαδάριος

