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ΧριΣΤΟΥΓεΝΝα

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΤΙ ΒΑΡΕΜΑΡΑ 

ΚΑΙ ΑΥΤΗ! 

• Ε∆Ω ΖΟΥΝ ΣΑΝ ΒΑΣΙΛΙΑ∆ΕΣ!

• ΤΙ ΕΠΑΘΕ Ο ΚΑΨΕΡΟΣ!

• ΗΤΑΝ ΝΑ Τ΄ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ 
ΚΙ ΑΥΤΟ!

• ΤΟΝ ΘΥΜΑΣΤΕ!

«Ἀπό τήν στιγ-
μή πού τό βασικό 
μοτίβο τοῦ Κακοῦ 
εἶναι ἡ μεταμφί-
εση, ἕνα ἀπό τά 
πιθανότερα μέρη 
γιά νά βρεῖ κανείς 
κακούς ἀνθρώ-
πους (μεταμφιε-
σμένους σέ ἁγί-
ους) εἶναι μέσα 
στήν Ἐκ κλησία» 
(ΣΚΟΤ ΠΕΚ, «Ἄνθρωποι τοῦ Ψεύδους», Ἔκδ. 
«Κέδρος» δ΄ ἔκδ., σελ. 87, ὑποσ. 1)

• ΜΕ ΤΟ ΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΙΣ τήν ἀδικία κα

συνεχίζεται στη σελ. 2

συνεχίζεται στη σελ. 3

συνεχίζεται στη σελ. 2
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αΝΟικΤΗ επιΣΤΟΛΗ 
πρΟΣ ΤΟΝ αΘΗΝαΓΟρα

Τι ειΝαι Ο ΟικΟΥΜεΝιΣΜΟΣ 

Το κείμενο αυτό γράφτηκε μισόν αιώνα 
(50 χρόνια) πριν, από τον Ορθόδοξο συγ-
γραφέα, ομολογητή και αγιογράφο Φώτη 

Κόντογλου με αφορμή την τότε συνάντηση 
(1964) του Πατριάρχου Αθηναγόρα και 

ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΑΣ

πΟΛιΤικΟι και πΟΛιΤικΟι

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

ΕΙΝΑΙ ΞΕΦΡΑΓΟ 
ΑΜΠΕΛΙ;

σελ. 8

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

19Η ΜΑΪΟΥ. 
ΗΜΕΡΑ 

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ 
ΜΝΗΜΗΣ

συνέχεια 
στις σελ 4, 7

Α΄ Ὀχληρές καί δυσοίωνες 
ἐκκλησιαστικές καταγραφές

Ο δεσπότης 
Λάρισας, από 
την ημέρα που 
πάτησε το πόδι 
του σ’ αυτή, 
άρχισε, χρόνο 
με το χρόνο, 
να αυξάνει τα 
ποσά του προ-
ϋπολογισμού 

ΞΕΖΟΥΜΙΣΜΑ
κΑι ΤωρΑ

ΠρΟΕιΔΟΠΟιΗΤικΕΣ ΒΟΛΕΣ

Το Ισλάμ επελαύνει, στέλνοντάς μας 
τεράστιους αριθμούς μουσουλμάνων 
λαθρομεταναστών. Κι εμείς, αντί να 
τους στέλνουμε αμέσως πίσω, έχουμε 

Πολλά περίεργα ακούγονται κατά και-
ρούς, ότι συμβαίνουν στη μητρόπολη Λάρι-
σας. Απ’ αυτά τα ποιο πολλά πνίγονται και 
δεν βγαίνουν στον αφρό. 

Θα αναφερθούμε σε μερικά που δημοσι-

Οικουμενισμός ονομάζεται η ιδεολογία η 
οποία ευρίσκεται πίσω από την Οικουμενική 
Κίνηση και την τροφοδοτεί ή συνεκδοχικώς 
είναι η ίδια η Οικουμενική Κίνηση.

Η Οικουμενική Κίνηση είναι η κίνηση προς 
ένωση των χριστιανικών ομολογιών – «εκ-
κλησιών» μεταξύ τους. Κύριος φορεύς της 

δραστηριοποιήσεως αυτής σήμερα είναι 
το «Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών» 
(W.C.C. -  “World Council of Churches”), 
υπό την σκέπη του οποίου συνεργάζονται 
όλες σχεδόν οι Προτεσταντικές Κοινότη-
τες, οι Ορθόδοξες Αυτοκέφαλες Εκκλησίες 
πλην ολιγίστων, και οι Αντιχαλκηδόνιες 

συνεχίζεται στη σελ. 3

ΝικΟΛαΟΣ πΛαΣΤΗραΣ 
(1893-1953)

Για τον Στρατηγό Πλαστήρα έχουμε 
γράψει αρκετές φορές. Σήμερα θα σας με-
ταφέρουμε το περιστατικό που περιγράφει 
ο φίλος του Γιάννης Μοάτσος, όταν περι-
χαρής έτρεξε και ανήγγειλε στο Στρατηγό 

ότι με δική του πρωτοβουλία εγκρίθηκε δάνειο για την 
αγορά σπιτιού εισπράττοντας την αντίδραση: «Άντε ρε 
Γιάννη, με τι μούτρα θα βγω στο δρόμο, αν μαθευτεί 
πως εγώ πήρα δάνειο για σπίτι;». Έσχισε το έντυπο στα 
τέσσερα και το πέταξε. Έκανε αυτό – λέει ο Μοάτσος 
– που είπε ένας εκ των 7 σοφών της αρχαίας Ελλάδας 
ο Βίας ο Πριηνέας (625-540 π.Χ.): «Δει τον αγαθόν 
άνδρα παυόμενον της Αρχής μη πλουσιώτερον, αλλ’ 
ενδοξότερον γεγονέναι».

Αυτή την ρήση, θα έπρεπε να την είχαν αναρτήσει στην 
είσοδο της αίθουσας του Κοινοβουλίου με χονδρά και φω-
τεινά γράμματα για να τη βλέπουν και οι… κοντόφθαλμοι!

«Ορισμένοι πολιτικοί ζουν και μάχονται για την 
ιδεολογία τους και άλλοι ζουν και θησαυρίζουν από 

την ιδεολογία τους»
(Αλέξανδρος Μπαλτατζής)

 Άλλες εποχές, άλλα ήθη και έθιμα. Φτωχές, 

αλλά αληθινές. Άλλοι πολιτικοί. Άνδρες, με 
προσφορά στον Τόπο. Με αγώνες για τις ιδέες 
τους.  Σήμερα, άλλαξαν τα πράγματα και τα 
πρόσωπα! “Άνδρες”, που δεν τους γνώριζε 
ούτε ο γείτονας και “βρώμαγαν” τα χνώτα τους, 

βρέθηκαν με καταθέσεις, μετοχές, πολυτελή 
αυτοκίνητα, διαμερίσματα, εξοχικά, offshore 
εταιρείες, μεγάλη ζωή… Ήρθαν οι εξεταστικές 
για τις αρπαχτές. Και ζούμε το κατάντημα των 
πολιτικών τα τελευταία χρόνια.

ΓιαΝΝΗΣ
 παΣαΛι∆ΗΣ 
(1885-1968)

Χ ρ ό ν ι α 
βουλευ-
τής, αρ-
χηγός της 
ΕΔΑ, για-

τρός από την Θεσσα-
λονίκη ΑΠΕΝΤΑΡΟΣ, 
κατέβαινε στην Αθήνα 
με το τρένο στην 3η 
θέση και κάποιος φίλος 
τον περίμενε στο σταθ-
μό να τον πάρει στο 
σπίτι για να κοιμηθεί 
γιατί δεν υπήρχαν χρή-
ματα για ξενοδοχείο. 
Πέθανε πάμφτωχος.

παΥΣαΝιαΣ 
καΤΣΩΤαΣ 
(1896-1991)

Στρατηγός, 
Δήμαρχος 
Αθηνών, και 
πολλές φο-
ρές υπουρ-

γός. Την σύνταξή του 
την μοιράζονταν με κά-
ποιους φτωχούς φίλους 
του. Κοιμόταν σε ένα 
σιδερένιο στρατιωτικό 
κρεβάτι και για σκεπά-
σματα είχε κουβέρτα 
από τον Στρατό. Δεν δέ-
χθηκε ποτέ χρήματα για 
την πολιτική του πορεία, 
και συχνά έλεγε: ΕΙΜΑΙ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ.

ΣΤεΦαΝΟΣ 
ΣΤεΦαΝΟπΟΥΛΟΣ 

(1898-1982)
Δ ε κ ά δ ε ς 
χρόνια βου-
λευτής και 
υπουργός, 
έμεινε σ’ 

ένα ημιυπόγειο, “μπλεγ-
μένος” με τα εκατοντά-
δες βιβλία. Πέθανε αδέ-
καρος και άρρωστος, 
στο νοσοκομείο “Υγεία” 
που νοσηλευόταν. Τα 
έξοδα καθώς και μερι-
κά ακόμα χρέη του, τα 
πλήρωσε ο αείμνηστος 
Γιάννης Πασσάς, εκδό-
της της Εγκυκλοπαίδειας 
«Ήλιος».

(με απλά λόγια 
και ιστορικά παραδείγματα)

Χειρ
 

δεσ
πότη

κΩ∆ικΟι ΣΤΟΝ 
πρΟΫπΟΛΟΓιΣΜΟ

Την ίδια ώρα που κάποιοι στην 
Ελλάδα θεωρούν τα Αρχαία 
Ελληνικά “νεκρή γλώσσα” -μη κα-
τανοώντας φυσικά ότι χρησιμο-
ποιούν το λεξιλόγιο, τους γραμ-
ματικούς και τους συντακτικούς 
της τύπους καθημερινά- στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ανα-
θέρμανση του ενδιαφέροντος 
για τη διδασκαλία των Αρχαί-

ων Ελληνικών στη 
Δευτεροβάθμια και 
σε κάποιες περι-
πτώσεις ακόμα και 
στην πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα, 
τα Αρχαία Ελλη-
νικά και η Ελληνική Γλώσσα 
διδάσκονται υποχρεωτικά στα 

Γυμνάσια θεωρητι-
κής κατεύθυνσης 
στην Ολλανδία, στο 
Λουξεμβούργο και 
στην Πορτογαλία.

Ως μάθημα επι-
λογής διδάσκονται 
στη Δανία,στην 

Γερμανία, στην Ιρλανδία και 
στην Ιταλία…

Στην Φινλανδία, την Σουηδία 
και την Νορβηγία διδάσκονται 
σε επιλεγμένα σχολεία

Εκπληκτικό και ενδεικτικό της 
τάσης που υπάρχει στην Ευρώ-
πη, είναι οτι τα Αρχαία Ελληνικά 
θα περιλαμβάνονται στις ξένες 
γλώσσες που θα διδάσκονται οι 
μαθητές στη Βρετανία από την 
ηλικία των επτά ετών, σύμφωνα 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ: Η “νεκρή γλώσσα” διδάσκεται στα σχολεία 11 χωρών της Ε.Ε. 
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επικαιρα

Ο βοσκός 
χαϊδεύει τον λύκο
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κότητα τήν ἀδικεῖς. Τό νά χαρακτηρίσεις τήν 
κακότητα ἀδικία καί πάλι τήν ἀδικεῖς.

• ΑΝ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕΙΣ μικροπρεπεῖς, 
ἀδικεῖς τήν μικροπρέπεια. Ἄν τούς χαρα
κτηρίσεις κακούς ἀδικεῖς τήν κακότητα. 
Μήπως πρέπει νά τούς χαρακτηρίσεις 
«λύκους βαρεῖς» ὅπως τούς χαρακτηρίζει 
ἡἉγία Γραφή;

• ΥΠΑΡΧΕΙ ἐπιτέλους στήν πλούσια 
ἑλληνική γλώσσα χαρακτηρισμός πού νά 
συμπυκνώνει ὅλα αὐτά τά πάθη τῆς ψυχῆς 
πού στολίζουν ὅλον τόν «κόσμο» καί τήν ἀλα
ζονεία μερικῶν χρυσοστόλιστων (ζωντανῶν 
καί τεθνεώτων) πού πρωτοστάτησαν στήν 
καρατόμηση τῶν δώδεκα συνεπισκόπων 
τους; (Μήν ρωτήσετε, γιατί ἐπιμένουμε. Ἐπι
μένουμε, γιατί τό ἁμάρτημα εἶναι μεγάλο καί 
ἡ πληγή ἀθεράπευτη ὄζουσα, γάγγραινα). Τό 
αἷμα τοῦἌβελ (Νικοδήμου) ἀπό τό γιαταγάνι 
τοῦ Κάϊν (Σεραφείμ) δέν δικαιώθηκε ἀκόμη, 
γι  ̓αὐτό καί ἡ πληγή παραμένει ἀθεράπευτη. 

• ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ, (μέ ὅ,τι αὐτό 
συνεπάγεται) νά συνεχίζουν τήν πρωτο
φανῆἀναλγησία τους νά ἐξαφανίζουν καί 
νά ἀποσιωποῦν καί 
αὐτό τό ὄνομα τοῦ 
μακαριστοῦ ἁγίου 
ἀρχιερέως Ἀττικῆς 
καί Μεγαρίδος, ἀπό 
τά ἐπίσημα δίπτυχα 
τῆς Ἐκκλησίας τῆς 
Ἑλλάδος; Ντροπή 
σας ἐπιτέλους...

• ΘΥΜΑΤΑΙ κά
ποιος ἤ κάποιοι ποῦ 
κατέταξε ἡ ἐκκλησι
αστική Ἱστορία τούς 
ἀλαζόνες διῶκτες 
τοῦ Ἱεροῦ Χρυσοστό
μου καί τοῦ Μεγά
λου Ἀθανασίου;

• ΜΟΥ ΕΙΠΕ σο
φός καί ἅγιος Γέροντας: «Καλά κάνεις καί τά 
γράφεις ἀλλά στοῦ κουφοῦ τήν πόρτα ὅσο 
θέλεις βρόντα». Τόν δικτάτορα τόν ρίχνεις, 
τό ἴδιο καί τόν ἐκλεγμένο πρωθυπουργό. 
Ὅποια Ἀρχή καί ἐξουσία ἀργά ἤ γρήγορα 
τήν γονατίζεις. Ἐκεῖνο πού δέν μπορεῖς νά 
κουνήσεις εἶναι ὁ... δεσπότης. 

• Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ, ὁ πρωθυπουργός, 
ὁὑπουργός, ὁ στρατηγός, ὁἀστυνόμος, ὁ 
δήμαρχος ἀφανίζουν τήν οἰκονομία, τίς κα
ταθέσεις, τήν καθημερινότητα τῶν πολιτῶν, 
τούς ἐξαθλιώνουν ἴσως, ἀλλά δέν βλάπτουν 
ἄμεσα τίς ψυχές τους, γι’ αὐτό καί ὁ διάβολος 
πολλές φορές ἀποσύρεται ἀπό τά ἔργα τους.

• Ο ΜΙΣΟΚΑΛΟΣ ὅμως 
διάβολος δέν ἀποσύρεται 
ποτέ ἀπό τά μεγαλοπρεπῆ 
πρυτανεῖα τῶν χρυσοστόλιστων ἱερῶν καί 
ἀσάλευτων «ἡγεμόνων», πού ἰσχυρίζονται 
ὅτι εἶναι «οἱ διάδοχοι τῶν Ἀποστόλων». 
Ἄν ἔχουν ἔτσι τά πράγματα, ποῦ εἶναι 
οἱἀποδείξεις τῶν ἀρετῶν καί τῶν διωγμῶν 
πού ὑπέστησαν οἱ μαθηταί τοῦ Χριστοῦ; 
Μήπως τά κατά Χριστοδούλου ἁμαρτωλά 
«κουσούρια»;

• ΤΟΝ ΚΑΚΟ ὅμως ἐπίσκοπο, ὁ διάβολος 
δέν τόν ἀφήνει ἀπ’ τό «γράπωμα». Τόν δια
τηρεῖἰσοβίως ἀκούνητο στήν θέση του, γιατί 
μέχρι τήν θανή του γίνεται εὔχρηστο ὄργανό 
του, πού στέλνει πολλές ψυχές στήν Κόλαση 

ἀπ’ τά σκάνδαλα καί τήν ἀλαζονεία του. Ὁ 
κακός πολιτικός κάνει ζημιά στά οἰκονομικά 
κυρίως συμφέροντα τῶν ἀνθρώπων. Ὁ κα
κός ὅμως δεσπότης ζημιώνει τίς ψυχές τῶν 
χριστιανῶν. Τό ὅτι ὑπάρχουν ὄντως σήμερα 
Ἅγιοι ἀρχιερεῖς αὐτό δέν μᾶς ἐφησυχάζει νά 
λέμε τά πράγματα μέ τό ὄνομά τους. Τούς 
πρώτους τούς τιμοῦμε καίτούς σεβόμαστε 
ὅπως τούς πρέπει, τούς δεύτερους τούς 
ἐλέγχουμε μήπως καί μετανοήσουν...!!

• ΑΥΤΑ ΜΟΥ εἶπε ὁ σοφός Γέροντας καί 
πολλή θλίψη μοῦ προξένησε...

Β΄ Η Ελλάδα τῆς παρακμῆς 
καί προδοσίας

«Τίς δώσει κεφαλῇ μου ὕδωρ καὶ ὀφθαλ-
μοῖς μου πηγὴν δακρύων; καὶ κλαύσομαι 
τὸν λαὸν τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός, ὅτι 
ἐγκατέλιπον τὸν Νόμον μου καὶἐπορεύθη-
σαν ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν τῆς κακῆς αὐτῶν 
καρδίας. Ψεῦδος καὶ οὐ Πίστις ἐνίσχυσεν ἐπὶ 
τῆς γῆς, ὅτι ἐκ κακῶν εἰς κακὰἐξήλθοσαν καὶ 
τῆς φωνῆς μου οὐκ ἤκουσαν, λέγει Κύριος».

(Προφ. ΙΕΡΕΜΙΑΣ Θ΄)
• ΘΡΗΝΕΙ ΚΑΙ ΟΔΥΡΕΤΑΙ ὁ Προφήτης 

Ἱερεμίας καί μαζί μέ 
αὐτόν καί ἐμεῖς γιά τό 
ψεῦδος καί τήν ἀπο
στασία τῶν ὀλετήρων 
τῆς πολιτικῆς ἀναλ
γησίας. Θρηνεῖ καί 
ὀδύρεται γιά τήν ἐγκα
τάλειψη τοῦ Νόμου 
τοῦ Θεοῦ καί τήν συ
μπόρευση τοῦ λαοῦ 
«ὀπίσω τῶν ἀρεστῶν 
τῆς κακῆς αὐτῶν καρ
δίας».

• Η ΙΣΤΟΡΙΑ τῆς νε
ώτερης Ἑλλάδος θά 
καταλογίσει στόν κ. 
Σαμαρᾶ καί Σία, μία 

ἀπό τίς μεγαλύτερες προδοσίες τῶν Ἑλλή
νων Πολιτικῶν. Αὐτή τῆς ἀνεγέρσεως μου
σουλμανικοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα. Μιά 
προδοσία, πού θά στοιχίσει μακροπρόθεσμα 
πολλήν κατάρα σ’ αὐτόντόν τόπο...

• Η ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ λίγο  λίγο καί κάθε 
μέρα μουσουλμανοποιεῖται μέ ἕναν λαό 
ἄβουλο καί ἀποχαυνωμένο νά περιμένει... 
καρτερικά τούς ἰσλαμιστές τῆς Τζιχάντ νά τόν 
ἀποτελειώσουν μέσα σέ ὁμαδικούς τάφους.

• ΥΠΑΡΧΕΙ κάποιος ἀπό τούς φίλους 
ἀναγνῶστες, πού διαθέτει χρόνο νά παρα
κολουθεῖ, ἐκτός τῶν ἑλληνικῶν τηλεοπτικῶν 
καναλιῶν, τηλεοπτικούς σταθμούς ἐκτός 

Ἑλλάδος;
• ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ κάποιος, μπορεῖ 

νά μᾶς γράψει ἔστω καί ἕναν τη
λεοπτικό σταθμό ἀνά τήν Ὑφήλιο, 

πού νά φιλοξενεῖ στά πάνελ ὁλημερίς 
τόσους προδότες, τόσους ἀναξιόπιστους, 
τόσους γελοίους, τόσους ἄχρηστους, τόσους 
ἀντρόπιαστους, τόσους μιζαδόρους, τόσους 
μπουρδολόγους, τόσους ἀποτυχημένους, 
τόσους κλέφτες, τόσους ἀνίκανους, τόσους 
διεφθαρμένους, τόσους μητραλοῖες, τόσους 
καταστροφεῖς καί ὀλετῆρες τῆς ἴδιας τῆς 
πατρίδας πού τούς γέννησε;

• ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ τά ὁμιχλώδη ἄρθρα τῶν 
ἐφημερίδων καί περιοδικῶν, παρακολου
θώντας τόν ὀχετό τῶν ἀπόψεων καί τόν 
παραλογισμό τῶνλεγομένων στά πάνελ 
τῶν πανάθλιων πορνικῶν καναλιῶν τῆς 
τηλεόρασης, τίς καθημερινές ἀποκαλύψεις 
γιά τήν ἐρεβώδη διαφθορά σ’ ὅλα τα ἐπί
πεδα αἰσθάνεσαι ναυτία, αἰσθάνεσαι στόν 
λαιμό σου ἐκεῖνον τόν «κόμπο» πού φέρνει 
ροή δακρύων, πολλῶν δακρύων, γιά τό 
κατρακύλισμα τῆς ὑπερήφανης χώρας μας 
καί τῶν κατοίκων της, στό πιό χαμηλό σκαλί 
τοῦ κακοῦ...

• ΦΡΥΑΞΑΝ οἱ ρυπαροί ἀσπάλακες τῶν 
βόθρων τοῦἐθνομηδενισμοῦ καί τῶν ὁμοι
ωμάτων τῶν Ἐξαρχείων.

• ΦΡΥΑΞΑΝ οἱἀπάτριδες ἀνθέλληνες, 
στρατευμένοι μαχητές ἐναντίον ἱερῶν καί 
ὁσίων, ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας καί τῆς 
ἑλληνικῆς παραδόσεως. Ἐναντίον τοῦἜθνους 
καί τῆς μεγαλειώδους ἱστορίας του.

• ΦΡΥΑΞΑΝ οἱ γλοιώδεις γυμνοσάλιαγκες, 

προσκυνημένοι μητροκτόνοι πού θορυβοῦν 
σάν τούς ἄδειους τενεκέδες, ὅταν κατρακυ
λοῦν στό κατηφορικό μαρμάρινο καλντερίμι.

• ΠΟΙΟΙ; Μά αὐτοί πού θέλουν τήν Ἑλλάδα 
πολυπολιτισμική χωματερή μεταναστῶν 
μουσουλμάνων, Τζιχαντιστῶν καί ὁποιασ
δήποτε ἄλληςεὐπρόσδεκτης φυλῆς πού θά 
ἐκτοπίσει τούς Ἕλληνες ἀπ’ τόν τόπο τους 
καί θά τούς μετατρέψει σέ ἄστεγους... ἀπε
θνοποιημένους.

Γ΄ Η Δύση τῶν σταυροφόρων 
τῆς λεηλασίας 

καί τῆς τοκογλυφίας
«ὅτι σὺ εἶὁἐκσπάσας με ἐκ γαστρός, 

ἡἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μου· ἐπὶ 
σὲἐπερίφθην ἐκ μήτρας, ἐκ κοιλίας μητρός 
μου Θεός μου εἶ σύ· μὴἀποστῆς ἀπ’  ἐμοῦ, 
ὅτι θλίψις ἐγγύς, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶν, 
περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί, ταῦροι πί-
ονες περιέσχον με· ἤνοιξαν ἐπ’  ἐμὲ τὸ στόμα 
αὐτῶν ὡς λέων ἁρπάζων καί ὠρυόμενος».

(Ψαλμ. 21, στ΄ 10-14)
•  ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ αἵματος τῶν χριστιανῶν 

τῆς Ἀνατολῆς καί οἱἀποτρόπαιοι βασανισμοί 
τους ἀπό τούς μουσουλμάνους τζιχαντιστές 
δέν ἀφήνει περιθώρια νά ἀμνηστεύουμε ἤ 
νά «συζητᾶμε» γιά τό ποιόν τῶν ἀνθρώπων 
αὐτῶν, τῆς συγκεκριμένης «θρησκείας». 
Καί ὅπου, γιά λόγους φόβου ἤ ἀδυναμίας 
ἐμφανίζονται «συνεργάσιμοι» ἤ καί ἤπιοι, τό 
βίαιο Ἰσλάμ κυριαρχεῖ μέσα τους καί δοθεί
σης τῆς εὐκαιρίας ξεσπᾶἀκράτητο ἐναντίον 
τῶν «ἄπιστων» χριστιανῶν.

• ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ἀνοχή ἤ φίλια συνεργασία 
μαζί τους ἀργά ἤ γρήγορα θά ἀποβεῖ ἐπικίν
δυνη καί θανατηφόρα. Στό χρωμόσωμά τους 
κυρίαρχο D.N.A. εἶναι «θάνατος στούς ἀπί
στους χριστιανούς». Ὅποια ἄλλη ἐκδοχή ἀπό 
τούς «κτηνοβάτες»ὑπνοβάτες Δυτικούς, 
τούς ντόπιους μπουτάρηδες, καμίνηδες καί 
ποταμίσιους κροκόδειλους, εἶναι τό προοίμι
ον ἀπώλειας τῆς ἐλευθερίας τοῦ εὐρωπαίου 
ἀνθρώπου καί τοῦ Ἕλληνα πολίτη.

• ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΟΙ ἦταν οἱ παρευρεθέντες 
στήν διεστραμμένη «τελετή» νομιμοποιή
σεως ὁμοφυλοφιλικοῦ γάμου στό Μονπελιέ 
τῆς Γαλλίας ὅταν ἡ δήμαρχος ὑποδέχθηκε τό 
πρῶτο... ζευγάρι ἀνδρῶν γιά νά τελεσθεῖ... 
ὁ γάμος τους(!!) Τό λογίδριο τῆς Δημάρχου 
γέμισε «ὑπερηφάνεια» τήν Γαλλική Ἱστορία. 
Εἶπε ἡ δήμαρχος: «Ἡ δική σας ἱστορία συ
ναντιέται σήμερα μέ τήν ἱστορία τῆς χώρας 
μας. Ζεῖτε καί ζοῦμε μία ἱστορική στιγμή γιά 
τή χώρα καί τή Δημοκρατία μας»...

• ΚΑΙ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ στήν «ἱστορική στιγ-
μή»: «Πῦρ παρὰ Κυρίου ψυχή, Κύριος ἐπι
βρέξας τὴν γῆν Σοδόμων πῦρ κατέφλεξεν. Τὸν 
ἐμπρησμόν, ὥσπερ Λώτ, φεῦγε, ψυχή μου 
τῆς ἁμαρτίας·  φεῦγε Σόδομα καί Γόμμορα, 
φεῦγε φλόγα, πάσης παραλόγου ὀρέξεως»

(Ο Μέγας Κανών).
• ΕΙΔΑΤΕ, καλοί μου ἀναγνῶστες, κουλ-

τούρα, πολιτισμό, ἀγάπη, συμπαράσταση, 
εὐγένεια, καλωσύνη, ψυχική ἀνωτερότητα 
καί τόσα ἄλλα παρόμοια πού «κοσμοῦν» 
τούς «προοδευτικούς» πολίτες μέ τό με-
γαλύτερο κατά κεφαλήν εἰσόδημα τῶν 
προηγμένων χωρῶν, ὅπως ἐπίσης καί τό 
μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ἄθλημα τῆς 
ὁμοφυλοφιλίας καί κτηνοβασίας;

• ΔΙΑΒΑΣΤΕ τίς ἐπιδόσεις καί θαυμάστε: 
«Ἀπό ἔρευνα τῆς ὑπηρεσίας γιά τά βασικά 
δικαιώματα τῶν γυναικῶν τῆς Ε.Ε. ἀπεκαλύ
φθη ὅτι τό ἀτιμωτικό πανευρωπαϊκό ρεκόρ 
στήν ἐνδοοικογενειακή βία ἔχει ἡ Δανία, 
ὅπου το 52% τῶν γυναικῶν δηλώνει, ὅτι ἔχει 
πέσει θύμα μορφῆς βίας!! Ἀμέσως μετά τά 
σκῆπτρα κρατοῦν ἡ Φινλανδία, ἡ Λετονία καί 
ἡ «πολιτισμένη» Σουηδία!»

• Ο «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ» λοιπόν τῶν ἐξελιγ-
μένων Βορειοευρωπαίων συναγωνίζεται 
τόν... πολιτισμό τῶν ταλιμπάν μουσουλμά-
νων τοῦἈφγανιστάν, πού δέν διστάζουν νά 
σκοτώνουν τή γυναίκα τους γιατί ἄργησε 
νά γυρίσει στό σπίτι ἀπό τό παζάρι τῆς 
γειτονιᾶς...

ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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γίνει απλοί θεατές της ισλαμοποίησης της 
πατρίδας μας!

Είμαστε η χώρα που πολλά παθαίνει, αλλά 
ποτέ δεν μαθαίνει.

Το 18% της τουρκικής μειονότητας στην 
Κύπρο προκάλεσε την εισβολή του «Αττίλα» 
και την απώλεια του 40% του εδάφους της. 
Τώρα, με ένα σχέδιο παρόμοιο με του Ανάν, 
επιδιώκεται η τουρκοποίηση ολόκληρης της 
Κύπρου!

Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη 
έχει γίνει όργανο της Άγκυρας και η Θράκη 
μας κινδυνεύει να γίνει μια νέα Κύπρος.

Η Τουρκία, αφού ξεκλήρισε με τον φοβερό-
τερο τρόπο τους Έλληνες στην Πόλη, στην 
Ίμβρο και στην Τένεδο, μας στέλνει τεράστιο 
αριθμό μουσουλμάνων λαθρομεταναστών 
για να ισλαμοποιήσει την Ελλάδα.

Η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία (που 
απαγορεύει την ανέγερση χριστιανικών ναών 
στο έδαφος της και κάποιον που φορούσε 
σταυρό τον καταδίκασε σε δημόσια μαστίγω-
ση) πρωτοστατούν στην ανέγερση τεμένους 
και άλλων τζαμιών στη χώρα μας.

Δεν διδασκόμαστε ούτε από αυτά που συμ-
βαίνουν γύρω μας! Η Σερβία έχασε το Κό-
σοβο εξαιτίας των μουσουλμάνων Αλβανών. 
Πριν από μερικές δεκαετίες ήταν μειονότητα 
στο Κόσοβο, αλλά γεννοβολούσαν σαν τα... 
κουνέλια, όπως όλοι οι μουσουλμάνοι, έγιναν 
πλειονότητα και άρπαξαν τη σερβική αυτή 
επαρχία.

Η Σερβία έχασε και το Μαυροβούνιο διότι 
οι μουσουλμάνοι έγιναν και εκεί πλειονότητα.

Η Ινδία έχει πνιγεί στο αίμα πολλές φορές 
εξαιτίας των μουσουλμάνων του Κασμίρ, που 
θέλουν να το προσαρτήσουν στο Πακιστάν.

Παρόμοια συμβαίνουν και σε πολλές άλλες 
περιοχές του κόσμου. Οι μουσουλμάνοι είναι 
αδύνατον να ενσωματωθούν σε μια μη μου-
σουλμανική χώρα και λόγω της τρομερής της 
γεννητικότητας αλλοιώνουν ταχύτατα την 
πληθυσμιακή σύνθεση των περιοχών όπου 
εγκαθίστανται και δημιουργούν τρομερές 
καταστάσεις.

Κι εμείς, που ζήσαμε επί 4 αιώνες υπό τον 
τουρκικό ζυγό, επιτρέπουμε να καταλαμβά-
νεται η χώρα μας από τεράστιους αριθμούς 
μουσουλμάνων, που αποτελούν μια ωρολο-
γιακή βόμβα στα θεμέλιά της!

Δεν αντιπαθούμε κανέναν επειδή είναι 
μουσουλμάνος. Σεβόμαστε τη θρησκεία 
τους κι όλες τις άλλες θρησκείες. Θέλουμε 
όμως την ελευθερία και την ακεραιότητα της 
πατρίδας μας, όπως θέλουν κι αυτοί για τις 
δικές τους πατρίδες.

Οι μουσουλμάνοι έχουν ισχυρούς συμμά-
χους, την Αμερική και τα ξένα κέντρα, που 
επιδιώκουν την ισλαμοποίηση και τη διάλυση 
της Ελλάδας, για να μην τους «ενοχλεί» στον 
ευαίσθητο χώρο της ανατολικής Μεσογείου, 
όπως είπε κι ο Κίσινγκερ!

Δυστυχώς όμως έχουν συμμάχους και 
στο εσωτερικό της χώρας μας. Οι Εφιάλτες 
δεν λείπουν. Με τη μεγαλύτερη υποκρισία 
παριστάνουν τους προοδευτικούς. Οι μου-
σουλμάνοι που με το έτσι θέλω ήρθαν στην 
πατρίδα μας, δείχνοντας περιφρόνηση προς 
τη χώρα που τους φιλοξενεί, μέχρι και τα 
Προπύλαια κατέλαβαν!

Ο ελληνικός λαός δέχθηκε ένα φοβερό 
σοκ με την παραχώρηση μιας περιοχής στον 
Ελαιώνα από το Πολεμικό Ναυτικό για την 
ανέγερση τεμένους. Μπράβο στους ηγέτες 
των Ενόπλων Δυνάμεων... Τζαμί κάτω από 
την Ακρόπολη;

Κόβουμε τον λαιμό μας με τα ίδια μας τα 
χέρια! Αν μας έχει απομείνει έστω κι ένα 
ίχνος λογικής, θα πρέπει να φροντίσουμε 
για τον επαναπατρισμό μεγάλου αριθμού 
λαθρομεταναστών.

Διαφορετικά, ένα ζοφερό μέλλον περιμέ-
νει τη χώρα μας και θα είμαστε απολύτως 
υπεύθυνοι!

Α. Π.

επικαιρα

ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ 
ΒΟΜΒΑ ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΑΣ

Γράφει 
ο Στυλ. Λαγουρός
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ΤΟΝ ΚΑΚΟ ὅμως ἐπίσκοπο, ὁ 
διάβολος δέν τόν ἀφήνει ἀπ’ τό 

«γράπωμα». Τόν διατηρεῖἰσοβίως 
ἀκούνητο στήν θέση του, γιατί 

μέχρι τήν θανή του γίνεται 
εὔχρηστο ὄργανό του, πού στέλνει 
πολλές ψυχές στήν Κόλαση ἀπ’ τά 
σκάνδαλα καί τήν ἀλαζονεία του. 
Ὁ κακός πολιτικός κάνει ζημιά στά 

οἰκονομικά κυρίως συμφέροντα τῶν 
ἀνθρώπων. Ὁ κακός ὅμως δεσπότης 
ζημιώνει τίς ψυχές τῶν χριστιανῶν.
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Κοινότητες. Το Βατικανό δεν συμμετέχει στο Π.Σ.Ε., διότι, με συνέπεια προς 
τη διακήρυξή του ότι είναι η μόνη «εν ενεργεία» Εκκλησία επί γης, κρίνει ότι 
δεν μπορεί να θέτει σε ίση μοίρα και να συναριθμεί εαυτό με τις εκατοντάδες 
των υπολοίπων χριστιανικών ομολογιών, ούτε ακόμη και με τις «σχισματικές» 
Ορθόδοξες Εκκλησίες · έτσι έχει αποστείλει κατά καιρούς στο Π.Σ.Ε. μόνον 
παρατηρητές.

Στο περιθώριο των διαλόγων εντός του Π.Σ.Ε. διοργανώθηκαν από πολλών 
ετών και άλλοι θεολογικοί διαλόγοι διμερείς, όπως λ.χ. Ορθοδόξων και Αντιχαλ-
κηδονίων (Μονοφυσιτών), Ορθοδόξων και Λουθηρανών κ.ο.κ.

Το Βατικανό, μετά τη Β΄ Βατικάνειο Σύνοδο (1964) άρχισε μια δική του προσπά-
θεια ενώσεως των χριστιανών υπό τον Πάπα, η οποία από τη δεκαετία του 1980 
άρχισε – όπως και η δραστηριότης του Π.Σ.Ε. – να απευθύνεται και στις άλλες 
θρησκείες, αρχίζοντας από τις λεγόμενες «μονοθεϊστικές», τον Ιουδαϊσμό και 
τον Μωαμεθανισμό (όπως είναι φανερό λ.χ. στις διαθρησκειακές συναντήσεις της 
Ασσίζης του 1986, 1994 κ.ά. με κυρίαρχη μορφή τον Πάπα)· ανάλογο «άνοιγμα» 
του Π.Σ.Ε. προς τις έξω θρησκείες άρχισε με τις Συνελεύσεις του Βανκούβερ 
(1983), της Καμπέρρα (1991) κ.ά.

Ο Οικουμενισμός εκκίνησε σαν υπόθεση καθαρώς ενδο-προτεσταντική, για την 
αποφυγή του σκανδάλου που προκαλούσε ο κατακερματισμός των προτεστα-
ντικών ομολογιών στο δυτικό κόσμο και στην ιεραποστολή, για τη διοργάνωση 
από κοινού των βιβλικών εκδόσεων, την αντιμετώπιση των αντιχριστιανικών 
ιδεολογιών, κ.ά. σκοπιμότητες. Ωστόσο, σχετική Πατριαρχική Εγκύκλιος του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου «Προς τας απανταχού Εκκλησίας του Χριστού» το 
1920, ανατρέποντας την παραδοσιακή Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, προσπάθησε 
να προσφέρει εκκλησιολογικά ερείσματα που θα ενίσχυαν τη συμμετοχή των 
Ορθοδόξων στην Οικουμενική Κίνηση και οδήγησε επιτυχώς σε πολύ ευρύτερη 
έκτοτε συμμετοχή των Ορθοδόξων στον Οικουμενισμό. Οι δύο κύριες οικουμε-
νικές κινήσεις, «Ζωή και Εργασία» και «Πίστις και Τάξις», ασχολούμενες η μεν 
πρώτη με πρακτικά θέματα του χριστιανισμού και η δεύτερη με την επίλυση των 
διαφορών πίστεως μεταξύ των χριστιανικών ομολογιών - εκκλησιών, μετά από 
μακρές διεργασίες κατά το διάστημα του μεσοπολέμου, συνενώθηκαν τελικώς 
στο «Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών», με επίσημη έναρξη της λειτουργίας 
του το 1948 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.

Η συμμετοχή των Ορθοδόξων στο Π.Σ.Ε. υπήρξε πάντοτε προσεκτική και 
επιφυλακτική όχι στον πρακτικό τομέα, δηλαδή προς μια καλύτερη διεθνή χρι-
στιανική συνεργασία για την αντιμετώπιση πανανθρωπίνων κοινωνικών, ηθικών 
και άλλης υφής προβλημάτων (εκπαιδεύσεως, διεθνών σχέσεων, οικονομίας, 
εκβιομηχανισμού  κ.ο.κ.), αλλ’ έναντι του κινδύνου αλλοιώσεως της ορθοδόξου 
εκκλησιολογίας και θεολογίας, αλλοιώσεως που θα εξυπηρετούσε αφ’ ενός μεν 
μια προσέγγιση με τους ετεροδόξους ισοπεδωτική και νοθευτική για την Ορθοδο-
ξία, αφ΄ ετέρου δε τη δημιουργία μιας πλασματικής, πρόχειρης και επιφανειακής 
ενότητος μεταξύ των Χριστιανών.

Δυστυχώς, η εγκατάλειψη της αυστηρής εκκλησιολογικής γραμμής των 
Ορθοδόξων αντιπροσώπων μετά την Συνέλευση του Νέου Δελχί (1961) και η 
υιοθέτηση μιας περισσότερο «ελαστικής» εκκλησιολογίας, χριστολογίας κ.λπ. 
(αρχής γενομένης από τη Δ΄ Συνέλευση του Π.Σ.Ε., στο Μόντρεαλ, τό 1963) οδή-
γησαν σταδιακώς στο σημείο σήμερα να διολισθαίνει σοβαρότατα μακράν της 
Αληθείας η ορθόδοξη μαρτυρία προς τον κόσμο, υιοθετώντας επίσημα κείμενα, 
όπως αυτό της Θ΄ Συνελεύσεως του Π.Σ.Ε. στο Porto Allegre (2006), τα οποία 
ανατρέπουν και αλλοιώνουν παντελώς την αυθεντική απ’ αιώνων διδασκαλία και 
αυτοσυνειδησία της Ορθοδόξου Εκκλησίας· τα κείμενα αυτά δίνουν και εσφαλ-
μένη εικόνα περί του τί είναι η Ορθοδοξία, στους ειλικρινείς θύραθεν μελετητές 
της.  Έτσι, η Οικουμενική Κίνηση σήμερα, ενώ θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί 
τους θησαυρούς της ορθοδόξου εν γένει Παραδόσεως και της Θεολογίας, 
τα οποία είναι αναλλοίωτα από την εποχή των Αποστόλων, αντιθέτως είχε ως 
αποτέλεσμα την εμφύτευση του θεολογικού σχετικισμού στους ορθοδόξους, 
και (κατά περίπτωση) είτε τον εκπροτεσταντισμό είτε τον εκλατινισμό της 
ορθόδοξης διδασκαλίας μεταξύ των τάξεων των Ορθοδόξων Οικουμενιστών. 
Η ψευδής ένωση που προωθείται με αυτό τον τρόπο, δεν είναι η ένωση «εν 
αληθεία» (Γ΄ Ιωάννου 4), η οποία θα διατηρήσει την Εκκλησία, ώστε να έχει 
«ενα Κύριον, μίαν Πίστιν, εν Βάπτισμα» - σύμφωνα μέ την αποστολική εντολή 
(Εφεσίους 4,5) – αλλά «ενότητα στη διαφορετικότητα» (“unity in diversity”) ένα 
μείγμα ετερόκλητων πίστεων, τελετουργικών της λατρείας, γραμμών ποιμαντικής 
αντιμετωπίσεως κ.τ.σ.– που θα τείνει να δείξει ότι ο Χριστός, ο Θεός Λόγος των 
Χριστιανών, δεν είναι Ενοποιός, η Κεφαλή ενός αρμονικού Σώματος, όπου «του 
πλήθους των πιστευσάντων ην η καρδία καί η ψυχή μία» (Πράξεις 4,32) αλλά 
είναι Θεός «ακαταστασίας καί ουχί ειρήνης» (πρβλ. Α΄ Κορινθίους 14, 33) ο 
Οποίος αντίθετα με την αποστολική επισήμανση είναι διηρημένος, «μεμέρισται 
ο Χριστός» (πρβλ. Α΄ Κορινθίους 1, 13). Αυτήν την εσφαλμένη, επιφανειακή και 
μόνον εν πράγματι (“de facto”) ενότητα και όχι την ενότητα τη θεμελιωμένη στην 
κοινή Πίστη, ομοφροσύνη και ομόνοια του Σώματος του Χριστού, εξυπηρετεί η 
«γραμμή» που επικρατεί στην Οικουμενική Κίνηση τις τελευταίες δεκαετίες να 
συζητούνται όχι τα σημεία διαφωνίας των μελών, ώστε να επιλυθούν, αλλά μόνον 
τα σημεία συμφωνίας τους.

Για τους λόγους αυτούς το θέμα του Οικουμενισμού έχει λάβει διαστάσεις 
τεραστίου εσωτερικού εκκλησιαστικού προβλήματος της Ορθοδοξίας, μεταξύ 
της μειοψηφίας των Οικουμενιστών, οι οποίοι ως επί το πλείστον κατέχουν τις 
ανώτατες διοικητικές Κληρικές θέσεις στις Ορθόδοξες κατά τόπους Εκκλησίες, 
και των πολυπληθών επιγνωμόνων και ενήμερων πιστών, Κληρικών, Μοναχών και 
λαϊκών, οι οποίοι βλέπουν τον Οικουμενισμό ως μια αίρεση, στο βαθμό που αυτός 
τείνει να αποδεχθεί και ενσωματώσει με άνωθεν επιβολή και πιέσεις, θεολογικά 
και εκκλησιολογικά στοιχεία που είναι αλλότρια ή ήδη σε προηγούμενες εποχές 
απεριμμένα από την Ορθοδοξία.  Δείγμα της διάστασης αυτής, οφειλόμενο εν 
πολλοίς στις βιαστικές και απρόσεκτες μεθοδεύσεις των Ορθοδόξων Οικουμε-
νιστών, είναι και το ατυχές σχίσμα του 1924 (του Παλαιού Ημερολογίου) στην 
Ελλάδα και αλλού.  

ΞΕΖΟΥΜΙΣΜΑ
κΑι ΤωρΑ ΠρΟΕιΔΟΠΟιΗΤικΕΣ ΒΟΛΕΣ

Τι ειΝαι 
Ο ΟικΟΥΜεΝιΣΜΟΣ 

(με απλά λόγια 
και ιστορικά παραδείγματα)

συνέχεια από την 1η σελίδα

ως προς τα τακτικά και έκτακτα έσοδα 
των ναών. Την 18ετία του “στην καθ’ 
ημάς μητρόπολη” τα ποσοστά αύξησης 
πρέπει να ξεπερνούν το 250%. Ευφυής 
στο συλλέγειν πόρους εκ του μηδενός 
δημιούργησε νέους κωδικούς εισφορών 
των ναών για έργα και δραστηριότητες 
που θα κάνει στο μέλλον η μητρόπολη. 

Έστησε τα συσσίτια “επιούσιος”, των 
οποίων η λειτουργία καλύπτεται εξ ολο-
κλήρου από τις ενορίες (χρήμα, τρόφιμα, 
εργασία). Παρ’ όλα αυτά, η ίδια εισπράτ-
τει από τριμηνίες, δίσκους, δωρεές, 
εισφορές ναών και προσκυνημάτων (αγ. 
Παρασκευή κ.ά.) για το σκοπό αυτό.

Η περιφορά των δίσκων στους ναούς, 
σχεδόν κάθε Κυριακό-γιορτο, για διάφο-
ρους σκοπούς “κοινωνικούς ή φιλανθρω-
πικούς” (ΛΟΓΙΑ-ΛΟ.ΦΙ.Α, ΕΛ.ΦΑ, Ραδιο-
φωνικό σταθμό, Γηροκομείο, Εξωτερική 
Ιεραποστολή, Επιούσιος, Τρίτεκνη οικο-
γένεια, έρανο Αγάπης, Ορφανοτροφείο, 
Άγια Προσκυνήματα, Ι. Μονή Σινά, Πνευ-
ματική δραστηριότητα, κ.ά.) κατάντησε 
σύνηθες φαινόμενο, «άχθος αρούρης».

Αύξησε αυθαίρετα τα τακτικά έσοδα 
από γάμους, βαπτίσεις, κηδείες, μνημό-
συνα, κι ας υπάρχουν ναοί (χωριά) που 
για μήνες δεν έχουν κάνει τίποτε απ’ τα 
παραπάνω. Η ταρίφα κομμένη. Θα πλη-
ρώσουν ούτως ή άλλως.

Αύξησε τα… υποχρεωτικά έσοδα στα 
κηριά και τους δίσκους, ενώ γνωρίζει ότι, 
και στις δυό περιπτώσεις, την τελευταία 
πενταετία – κυρίως στα χωριά – τα χάλ-
κινα κυριαρχούν και απ’ αυτά τα 3/4 τα 
παίρνει η μητρόπολη, δηλαδή «ήταν λε-
σβή η φακή την έφαγε και το μαμούδι…».

Αύξησε τα έσοδα από ενοίκια χωρα-
φιών και καταστημάτων με αποτέλεσμα 
οι νοικιαστές να λιγοστεύουν. Κι απ’ τα 
ενοικιαζόμενα εισπράττει, με διάφορα 
κόλπα, το 60-75% επί των ακαθαρίστων 
εσόδων. Στους ναούς μένει να… πληρώ-
σουν το ΕΤΑΚ και τον ενιαίο φόρο στο 
Δημόσιο Ταμείο, περίπου 28%. Αλήθεια 
περισσεύει τίποτε;

Ζητάει κατά τακτά διαστήματα από 
τους ναούς έκτακτη εισφορά, που ποι-
κίλλει από ναό σε ναό.

Προ μηνός τους ήρθε η απανταχούσα. 
Έλαβαν ιερείς και εκκλησιαστικά συμ-
βούλια την υπ’ αρ. 298/2-4-14 εγκύκλιο 
που τους καλούσε να τακτοποιήσουν 
διαχειριστικές εκκρεμότητες εντός τριών 
ημερών άλλως “ουδεμίαν επιείκειαν θα 
επιδείξωμεν”. Να προβήτε άμεσα εις:

1) Την υποβολήν των Απολογισμών των 
προηγούμενων ετών εντός τριών ημερών, 
ανυπερθέτως.

2 Την τακτοποίησιν των νομικών υπο-
χρεώσεων απασών, ήτοι και των προς 
την Πολιτείαν και των προς την Εκκλησίαν.

3 Την τακτοποίησιν των λειτουργικών 
δαπανών (ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΛ, διαδίκτυο ή 
ό,τι άλλο χρωστάτε).

4 Την ενημέρωσιν των διαχειριστικών 
βιβλίων, ήτοι Βιβλίου Ταμείου, Βιβλίου 
Εισπράξεων…

5 Την εξόφλησιν των φόρων, ήτοι του 
ΕΤΑΚ, του φόρου Εισοδήματος, του 
φόρου Ακίνητης Περιουσίας και του ΕΕ-
ΤΗΔΕ…

6 Την Επανάληψιν των Δημοπρασιών αί-
τινες χωλαίνουν, ως προς την διαδικασίαν 
και τη νομιμότητα. Του λοιπού εις τας Δη-
μοπρασίας εντελλόμεθα όπως παρίσταται 
ο Αρχιερατικός Επίτροπος της περιοχής, 
εις ην ανήκετε.

… Ταύτα γνωρίζοντες υμίν και τιθέμε-
νοι υπ’ όψιν υμών ότι από της λήψεως 
της Εγκυκλίου ημών ταύτης και εφεξής 
ουδεμίαν επιείκειαν θα επιδείξωμεν… 
διαβεβαιούμεθα ημάς μετά λύπης ότι θα 
κινηθούμεν συμφώνως προς τα υπό του 
Νόμου διατεταγμένα…».

Εις την ίδια επιστολική εγκύκλιο, είχε 
και δεύτερο “ΕΓΚΥΚΛΙΟΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑ” 
(για να πληρώσουν και δεύτερα γραμματόση-
μα) προς τους Ιερείς και Εκκλ. Συμβούλια 
που τους έλεγε: «… Τη πρωτοβουλία της 
καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως, συμφώ-
νως προς το ισχύον νομικόν καθεστώς 
εφοδιασμένος δι’ ειδικής εξ’ ημών εξουσι-
οδοτήσεως θα έλθη εντός των προσεχών 
ημερών προς υμάς ειδικός ελεγκτής, το 
οποίον καλούμεν υμάς όπως διευκολύνητε 
εις την άσκησιν του ελέγχου».

Τι φοβερό! Πνευματικός πατέρας να 
γίνεται μπαμπούλας στους δύσμοιρους 
ιερείς, απαιτώντας, εδώ και τώρα: “πλη-
ρώστε, ακόμα και εάν είστε πεινώντες 
και διψώντες”. Δανειστήτε, δώστε από 
την τσέπη σας τα χρήματα που σας τα 
“φόρτωσα”.

Και τρίτη επιστολή – εξουσιοδότηση 
– που καλούσε τον Εντιμότατον Κύριον 
Γεώργιον Τσ….. – Επίτιμον Οικονομικών 
Επιθεωρητήν του Υπουργ. Οικονομικών 
και πρώην Ελεγκτήν της Εκκλησίας της 
Ελλάδος – όπως προβεί εις άτυπον 
έλεγχον των Οικονομικών απασών των 
Ενοριών της κατ’ αυτόν Ιεράς Μητρο-
πόλεως… (!). Να γελάσει κανείς ή να 
κλάψει για το κατάντημα του δεσπότη 
Ιγνάτιου δεδομένου ότι ο επιθεωρητής 
είναι “επίτιμος”, είναι “πρώην” και συνε-
πώς ο έλεγχος είναι “άτυπος”. Για ποιο 
σκοπό τότε γίνονται όλα αυτά και ποια 
νομιμότητα έχουν; Γιατί πληρώνουν τον 
ελεγκτή επιθεωρητή και δεν αναλαμβά-
νει την υπόθεση ο “άγιος Θόδωρας” 
που τους γνωρίζει καλύτερα;  

Ασφαλώς το κάνει για να εκβιάσει και 
φοβίσει τους ιερείς ώστε να τα ακουμπά-
νε αδιαμαρτύρητα και όσες φορές τους 
τα ζητάει. Τι κρίμα!!

Σας ρωτούμε λοιπόν ευθέως: Από πότε 
οι Ιερείς έγιναν “Μπαταχτσήδες”; Και 
γιατί όλοι σχεδόν οι ναοί έχουν ανεξό-
φλητες υποχρεώσεις (ψάλτες, νεοκώ-
ρους, κηριά, ΔΕΗ, ΔΕΥΑΛ, υγραέριο, 
Τριμηνίες κ.ά.) ενώ οι ίδιοι ναοί, πριν 
μερικά χρόνια, παρ’ όλο που πλήρωναν 
φόρο 35% στο Ελληνικό Δημόσιο, ήταν 
όχι μόνο εντάξει στις υποχρεώσεις τους, 
αλλά και περίσσευμα είχαν για διάφορα 
έργα; Τι φταίει και, ενώ καταργήθηκε η 
προς το Δημόσιο οφειλή, αυτοί παραμέ-
νουν χρεωμένοι;

Η εξήγηση είναι απλή. Τους τα άρπαξαν 
οι δεσποτάδες με χίλιες δικαιολογίες και 
μάλιστα με το παραπάνω.

Κι αφού τους ξεζούμισαν τους απει-
λούν κι από πάνω με τις ωραίες και 
απείρου κάλλους δεσποτικές φράσεις: 
«Φέρτε ό,τι σας ζητάω. Κόψτε το λαιμό 
σας να τα βρείτε».

Έτσι έχοντας τα πράγματα, να αποθέ-
σουν το πρόβλημα στα χέρια του Θεού 
και να μην υποκύπτουν στους δεσποτι-
κούς εκβιασμούς, εφόσον έχουν καθαρή 
τη συνείδηση.

Θα επανέλθουμε γιατί το θέμα είναι 
πολύ σοβαρό.

Υ.Γ. Στο προσεχές φύλλο  
«οι ιεροκλοπές».
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ΓεΝΟκΤΟΝια ΤΟΥ πΟΝΤιακΟΥ εΛΛΗΝιΣΜΟΥ

συνεχίζεται στην σελ. 7

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΘΗΡΙΩΔΙΑΣ
Το Νεοτουρκικό Κομιτάτο «ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ 

ΠΡΟΟΔΟΣ» ιδρύθηκε το 1889. Από αυτό 
διδάχθηκαν οι Τούρκοι ότι, μονάχα με την 
εξαφάνιση των Ελλήνων, Αρμενίων, Ασσυ-
ρίων κ.α. θα έκαναν πατρίδα τους τη Μικρά 
Ασία. Για χρόνια λοιπόν, προμελετημένα 
και μεθοδικά εργάζονταν άοκνα ώστε να 
σπείρουν το μίσος και να φανατίσουν τις 
τουρκικές μάζες κατά των χριστιανών της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας.

Η απόφαση, για την εξόντωση των μη 
μουσουλμανικών εθνοτήτων και τη βίαιη 
τουρκοποίησή τους, πάρθηκε από τους 
Νεότουρκους – ως κυβέρνηση της οθωμα-
νικής αυτοκρατορίας – στη Θεσσαλονίκη 
τον Οκτώβριο του 1911.

Η απόφαση αναφέρει επακριβώς τα εξής:
«… Η Τουρκία πρέπει να γίνει μωαμεθανική 

χώρα, όπου, η μωαμεθανική θρησκεία και οι 
μωαμεθανικές αντιλήψεις θα κυριαρχούν και 
κάθε άλλη θρησκευτική προπαγάνδα θα κατα-
πνίγεται… Αργά ή γρήγορα θα πρέπει να πραγ-
ματοποιηθεί η πλήρης οθωμανοποίηση όλων 
των υπηκόων της Τουρκίας. Και είναι ολοκάθα-
ρο, ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει με την πειθώ. 
Άρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένοπλη βία… Η 
μουσουλμανική κυριαρχία είναι αναπόφευκτη 
και μόνο στους μουσουλμανικούς θεσμούς και 
παραδόσεις οφείλεται σεβασμός. Το δικαίωμα 
των άλλων εθνοτήτων να έχουν δικές τους οργα-
νώσεις θα πρέπει να αποκλειστεί. Κάθε μορφή 
αποκέντρωσης και αυτοδιοίκησης θα θεωρείται 
προδοσία προς την τουρκική αυτοκρατορία. Η 
επικράτηση της τουρκικής γλώσσας αποτελεί 
ένα από τα βασικά μέσα για τη διατήρηση της 
μουσουλμανικής κυριαρχίας…».

Έτσι ξεκίνησε η γενοκτονία των Ελλήνων, 
των Αρμενίων και όλων των άλλων χριστια-
νικών πληθυσμών του Πόντου, της Μικράς 
Ασίας και της Θράκης. Οι Έλληνες τη νιώ-
θουν ολοένα και περισσότερο στο πετσί 
τους, γιατί οι Τούρκοι και σήμερα κάνουν 
αυτά που έκαναν ανέκαθεν. Προσφιλές 
τους άθλημα η ωμότητα, η σκληρότητα, 
η τρομοκρατία, οι ανελέητες σφαγές, οι 
καταστροφές, το αίμα, παντού το αίμα των 
αλλόθρησκων.

Σε μια προκήρυξη η «Γερμανική Τράπεζα 
Παλαιστίνης» έγραφε:

«Αν πεινούμε και υποφέρουμε εμείς οι Τούρ-
κοι αιτία είναι οι γκιαούρηδες, που κρατούν στα 
χέρια τους τον πλούτο μας και το εμπόριό μας. 
Ως πότε θα ανεχόμαστε τις προκλήσεις τους; 
Μποϋκοτάρετε τα προϊόντα τους, σταματήστε 
κάθε δοσοληψία μαζί τους. Τι την θέλετε την φι-
λία τους; Ποιο το όφελος να συναδελφώνεστε και 
να προσφέρετε με τόση ειλικρίνεια την αγάπη 
και τον πλούτο σας;».

Στα τέλη του 1913 βρίσκεται στην Τουρ-
κία ο Γερμανός στρατηγός Λίμαν Φον 
Σάντερς (Limman von Sanders) με μια 
ομάδα συμβουλάτορες (τον πρεσβευτή 
Φον Βαγκενχάμ, τον υπουργό εξωτερικών 
Βολφ Μέτερντχ, και άλλους βοηθούς) για 
να συσκεφθεί με τους Νεότουρκους φιλο-
γερμανούς Εμβέρ Μπέη, Ταλαάτ πασά και 
Τζεμάς πασά. Παίζει το ρόλο του αντιπρο-
σώπου του Κάιζερ στην Υψηλή Πύλη και 
αναλαμβάνοντας την αρχιστρατηγία του 
τουρκικού στρατού, κάνει ό,τι του υπα-
γορεύουν τα συμφέροντα της Γερμανίας, 
προτείνοντας μάλιστα στην τουρκική ηγε-
σία τον παρακάτω σατανικό τρόπο δράσης:

«Σας διαβεβαιώνω – τους λέγει – ότι οι παγω-

νιές και το κρύο του χειμώνα, οι βροχές και η 
μεγάλη υγρασία, ο ήλιος και η τρομερή ζέστη 
του καλοκαιρού, οι ασθένειες του εξανθηματικού 
τύφου και της χολέρας, οι κακουχίες και η ασιτία 
θα φέρουν το ίδιο αποτέλεσμα που λογαριάζετε 
εσείς με το δικό σας σχέδιο, δηλαδή να τους ξε-
καθαρίσετε με τις σφαγές». Και συνεχίζει: «Με 
το σύστημα που σας προτείνω, ο θάνατός τους 
θα είναι βέβαιος. Επιπλέον οι γυναίκες τους δεν 
θα γεννούν και θα λυθεί το δημογραφικό σας 
πρόβλημα, ενώ η μισητή και άτιμη ράτσα των 
Ελλήνων θα ξεκληριστεί και θα χαθεί για πάντα 
μέσα σε μια γενιά και εσείς θα αποκτήσετε μία 
συμπαγή τούρκικη ομοιογένεια, που θα δώσει 
στο έθνος σας μια νέα δύναμη. Και μη ξεχνάτε, 
βέβαια, τις περιουσίες και τα κτήματα που θα 
αφήσουν οι “Γιουνάν” μετά το χαμό τους, που θα 
περάσουν στο δημόσιο, δηλαδή σε σας όλους…».

Έτσι άρχισε η επιστράτευση του αντρι-
κού πληθυσμού από 15 έως 45 ετών – εκτός 
των πολύ άρρωστων. Τους άλλους τους 
έστειλαν σε στρατόπεδα εργασίας (Amele 
Taburu) διασκορπισμένα σ’ όλη τη Μικρά 
Ασία, και ασφαλώς πολύ μακριά από τις 
περιοχές τους. Εκεί τους ανάγκαζαν να 
σπάζουν πέτρες 12 ώρες την ημέρα, να 
φτιάχνουν στρατιωτικούς δρόμους, να τρώ-
νε ό,τι περίσσευε από τα … ζώα (το άλεθαν 
και το μοίραζαν στο συσσίτιο σαν φόρμες 
ψωμιού) και να κοιμούνται στην ύπαιθρο.

Παράλληλα αμφισβήτησαν το δικαίωμα 
των Ελλήνων να ασκούν ελεύθερα το επάγ-
γελμά τους και επί πλέον απαγόρευσαν 
τους μουσουλμάνους να συνεργάζονται 
επαγγελματικά με τους Έλληνες με την 
ποινή της τιμωρίας από τις στρατιωτικές 
Αρχές.

Το σχέδιο εξόντωσης του άμαχου ελληνι-
κού πληθυσμού του Πόντου εφαρμόστηκε 
κλιμακωτά.

ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ
Η πρώτη φάση απέβλεπε στον εξαναγκα-

σμό χιλιάδων Ελλήνων να εγκαταλείψουν 
τις προαιώνιες εστίες τους που βρίσκονταν 
στα παράλια όπου ήκμαζε το εμπόριο, η 
παιδεία και ο πολιτισμός.

Η δεύτερη φάση αφορούσε την μετακί-
νηση μουσουλμάνων της Μακεδονίας και 
την εγκατάστασή τους στα καλλιμάρμαρα 
σπίτια των εκδιωχθέντων Ελλήνων αρπά-
ζοντας τις περιουσίες τους.

Η τρίτη φάση επεδίωκε την οργάνωση και 
αύξηση των καταδιωκτικών σωμάτων των 
Τσετών και Οσμανλήδων που εξαπλώθηκαν 
με αστραπιαία ταχύτητα, παρασύροντας, 
σαν ηφαιστειακή λάβα, τα πάντα. Η κάθε 
τους εισβολή σε ελληνικά χωριά άφηνε 
πίσω της ποταμούς αιμάτων, συντρίμμια, 
αποκαΐδια, ανθρώπινα ερείπια. Οι διωκό-
μενοι έπαψαν να αισθάνονται άνθρωποι. 
Είχαν μεταβληθεί σε φοβισμένα ζώα που 
πάλευαν να κρατηθούν στη ζωή. Μια ζωή 
που θύμιζε το μαρτύριο του Χριστού στη 
σκηνή του Σταυρού… Σ’ ολόκληρο τον 
Πόντο κυριαρχούσε ο θάνατος με τις πιο 
φρικτές μορφές του.

Όλες οι εκθέσεις πρεσβευτών – ξένων και 
Ελλήνων – περιγράφουν τα μαρτύρια, τους 
βιασμούς, και τον βίαιο θάνατο χιλιάδων 
ανθρώπων.

Σε μια έκθεση της Ελληνικής Πρεσβείας 
τον Ιούνιο του 1915 περιγράφεται: «Οι 
εκτοπισμένοι από τα χωριά τους δεν είχαν δι-
καίωμα να πάρουν μαζί τους ούτε τα απολύτως 
αναγκαία. Γυμνοί και ξυπόλυτοι, χωρίς τροφή 
και νερό, δερόμενοι και υβριζόμενοι κι όσοι δεν 
εφονεύοντο, οδηγούντο στα όρη από τους δημί-
ους τους. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς πέθαιναν 
κατά την πορεία από τα βασανιστήρια. Το τέρμα 
του ταξιδιού δεν σήμαινε και τέρμα των δεινών 
τους, γιατί οι βάρβαροι κάτοικοι των χωριών, 
τους παρελάμβαναν για να τους καταφέρουν τα 
τελειωτικό πλήγμα…».

Ο Αυστριακός πρέσβης της Κωνστα-
ντινουπόλεως Pallavicini περιγράφει τα 
γεγονότα για την μαρτυρική Αμισό: «11 
Δεκεμβρίου 1916. Λεηλατήθηκαν 5 ελληνικά 
χωριά και κατόπιν κάηκαν. Οι κάτοικοι εκτο-

πίσθηκαν. 12 Δεκεμβρίου 1916. Στα περίχωρα 
της πόλης καίγονται χωριά. 14 Δεκεμβρίου 1916. 
Ολόκληρα χωριά καίγονται μαζί με τα σχολεία 
και τις εκκλησίες. 17 Δεκεμβρίου 1916. Στην 
περιφέρεια Σαμψούντας έκαψαν 11 χωριά. Η λε-
ηλασία συνεχίζεται. Οι χωρικοί κακοποιούνται. 
31 Δεκεμβρίου 1916. 18 περίπου χωριά κάηκαν 
εξ ολοκλήρου, 15 εν μέρει, 60 γυναίκες περίπου 
βιάστηκαν. Ελεηλάτησαν ακόμη και Εκκλησίες».

Ο Γερμανός πρέσβης Kuckhoff έγραφε 
στο υπουργείο Εσωτερικών στο Βερολίνο 
στις 16 Ιουλίου 1916: «Σύμφωνα με αξιόπι-
στες πηγές, το σύνολο του ελληνικού πληθυσμού 
της Σινώπης και της παραλιακής περιοχής της 
επαρχίας Καστανομής έχει εξοριστεί. Εξορία 
και εξολόθρευση είναι στα τουρκικά η ίδια 
έννοια, γιατί όποιος δε δολοφονείται, πεθαίνει 
στις περισσότερες φορές από τις αρρώστιες και 
την πείνα...».

Οι Νεότουρκοι βρήκαν την ευκαιρία 
να απαλλαγούν από την παρουσία των 
“επικίνδυνων και ενοχλητικών” Ελλήνων 
που κατοικούσαν στις πλούσιες παράλιες 
περιοχές της Τρίπολης και Κερασούντας.

Είκοσι πέντε μέρες κράτησε το μαρτύριο 
της διαδρομής των Τριπολιτών προς το 
λευκό θάνατο. Στις 9 Δεκεμβρίου 1918 ανα-
κοινώθηκε επίσημα στους εκτοπισμένους 
ότι ορίστηκε ως τόπος οριστικής διαμονής 
τους το αρμενικό χωριό Πιρκ, που ήταν 
ήρεμο, γιατί οι 500 οικογένειές του σφαγι-
άστηκαν ένα χρόνο νωρίτερα.

Η Τατιάνα Γκρίτση-Μιλλιέξ, γράφει: «Έτσι 
άρχισε η τραγωδία του Πιρκ, που στάθηκε το 
απέραντο νεκροταφείο χιλιάδων χριστιανών. 
Δίχως νερά, μέσα σ’ αυτή την διαρκή ακα-
θαρσία, όλοι είμαστε γιομάτοι ψείρα, κι αυτοί 
οι προεστοί και οι πιο καθαροί από μας, δεν 
μπορούσανε να εξαλείψουν τη φοβερή τούτη 
πληγή. Έτσι με τον συνωστισμό, με τη βρώμα, 
με την ψείρα, ετοιμάζαμε τις φοβερές επιδημίες 
που δεν αργήσανε να χτυπήσουν την πόρτα μας. 
Πρώτη η δυσεντερία, έπειτα ο τύφος, στο τέλος 
η πανούκλα. Ο λευκός θάνατος που είχανε τόσο 
καλά ετοιμάσει οι Τούρκοι έπαιρνε κι έπαιρνε 
καθημερινά δεκάδες-δεκάδες τους χριστιανούς.

Τρεις μήνες είχανε περάσει από την μαύρη 
ώρα που μπήκαμε στο Πιρκ. Έμπαινε ο Μάρτης 
μήνας κι από τις 13 χιλιάδες που είχαμε ξεκι-
νήσει, δεν μείνανε πια παρά 800, αδύναμοι κι 
ανίκανοι για κάθε δουλειά…».

Τις πενήντα χιλιάδες φθάνουν οι εκτοπι-
σμένοι Έλληνες των περιοχών, Τριπόλεως, 
Κερασούντας, Κοτυώρων, Αμισού κ.ά., 
οι οποίοι πέθαναν από τις κακουχίες στο 
σκληρό δρόμο της εξορίας και όχι μόνο, 
και ελάχιστοι που επέζησαν κυνηγήθηκαν 
μετά από το καθεστώς του Κεμάλ.

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΧΤΥΠΗΜΑ
Το 1919 αρχίζει νέος διωγμός κατά των 

Ελλήνων του Πόντου από το κεμαλικό 
καθεστώς, που υπήρξε η χαριστική βολή 
για τον ποντιακό ελληνισμό, γιατί ήταν πιο 
άγριος, σκληρός και απάνθρωπος από τους 
προηγούμενους.

Στις 19 Μαΐου του 1919 αποβιβάζεται ο 
Μουσταφάς Κεμάλ στη Σαμψούντα μαζί 
με την μυστική οργάνωση Mutafai Milliye 
που είχε συγκρoτήσει από 21 μέλη του 
Νεοτουρκικού Κομιτάτου, κηρύσσοντας το 
μίσος εναντίον των Ελλήνων. Μέσα σε λίγα 
χρόνια κατάφερε να εξοντώσει τον ελληνι-
σμό του Πόντου και της Ιωνίας, πράγμα που 
δεν κατόρθωσε το σουλτανικό καθεστώς 
στους πέντε αιώνες.

Τις περιοχές του Πόντου λυμαίνονταν 
διάφορες τουρκικές συμμορίες με αρχηγό 
τον αιμοσταγή Τοπάλ Οσμάν. Φθάνοντας 
ο Μουσταφάς Κεμάλ ζήτησε να συναντη-
θούν. Ο Οσμάν πήρε τους στενούς του 
συνεργάτες (Τέμογλου Ισμαήλ αγά, Νταρ-
γκάρογλου Μπιλάλ και τον Καρά Αχμέτ από 
την περιοχή Καβράκ) και πήγαν στη πόλη 
Χάβζα, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη 
συνάντησή τους στις 29 Μαΐου 1919.

Ο Οσμάν Τοπάλ παρουσίασε μια λεπτο-
μερή αναφορά για τις δραστηριότητές 
του στους Ρωμιούς και Αρμένιους της 

Κερασούντας και των περιχώρων της. Ο 
Μουσταφάς Κεμάλ Ατατούρκ του είπε εν 
περιλήψει τα εξής: «Βλέπω ότι ήσουν φιλό-
πατρις από τα νεανικά σου χρόνια. Ακολουθείς 
ακόμη και τώρα τα ιδανικά που έθεσες από τότε. 
Πρέπει να παλέψουμε μέχρι να απελευθερωθεί 
η χώρα και να μη μείνει ούτε ένας εσωτερικός 
ή εξωτερικός εχθρός. Θα υπερασπισθείς τα 
χωριά και τις πόλεις της Μαύρης Θάλασσας. Η 
συμμορία σου από μια ανοργάνωτη και ανεκπαί-
δευτη δύναμη θα γίνει ένα τάγμα. Διοικητής του 
τάγματος αυτού θα είσαι εσύ. Θα σου δώσουμε 
νέους και θρασείς αξιωματικούς.

… Αφού έχεις την υποστήριξη του τουρκικού 
λαού, φτιάξε αμέσως την οργάνωσή σου, πάρε το 
αξίωμα του αρχηγού, ώστε η πόλη να βρίσκεται 
εμπράκτως υπό την κατοχή τη δική σου και των 
ανθρώπων σου. Αντί να φύγεις εσύ να πάρεις τα 
βουνά, ας φύγουν οι Πόντιοι και οι Ρωμιοί. Με 
την πάροδο του χρόνου και μόλις θα έχουμε 
ενδείξεις ότι παρανομούν θα τους καθαρίσουμε 
όλους».

Η απάντηση του Οσμάν ήταν: «Μην ανη-
συχείτε καθόλου πασά μου θα προσφέρω 
τέτοιο “θυμίαμα” στους Ρωμιούς του Πό-
ντου, που θα πνιγούν σαν τις σφήκες στις 
σπηλιές».

Με πρωτοφανή αγριότητα επιδόθηκαν 
σε αλλεπάλληλες σφαγές στο Τεπέ-κϊοι, 
Σεϊτάν-τερέ, Χαλ, Μερτζιφούντα, Αδά της 
Σαμψούντας, και Τζόρουφ, σφαγές που 
στιγμάτισαν την ιστορία τους. Οι τρόποι, οι 
μέθοδοι και τα μέσα που χρησιμοποίησαν 
οι τουρκικές κυβερνήσεις κατά του ποντια-
κού ελληνισμού είναι απίστευτες: Επιστρά-
τευσαν τους νέους, δημιούργησαν τάγματα 
εργασίας, τάγματα θανάτου, στρατόπεδα 
συγκέντρωσης και εξόντωσης. Η δουλειά 
18ωρη και οι αγγαρείες κάτω από άθλιες 
συνθήκες. Ολημερίς καθάριζαν χιόνια 
και πεζοπορούσαν χιλιάδες χιλιόμετρα. 
Τους έβγαζαν από θερμόλουτρο και τους 
υποχρέωναν να πεζοπορούν γυμνοί μέσα 
σε δριμύ χειμωνιάτικο ψύχος. Ο Άγγλος 
ύπατος αρμοστής στην Κωνσταντινούπολη 
σερ Ράμπολντ σ’ ένα σημείο της αναφο-
ράς του προς την κυβέρνησή του γράφει: 
«Νέες αποτρόπαιες εξορίες άρχισαν σ’ όλα τα 
μέρη της Μικρασίας… τα 2/3 των εξόριστων 
είναι γυναίκες και παιδιά… Ένας συνεργάτης 
του είδε και μέτρησε 1500 πτώματα στο δρόμο 
προς Χαρπούτ. Στην Αμερικανική Επιτροπή 
Περίθαλψης Εγγύς Ανατολής δεν επέτρεψαν να 
περιμαζέψει τα παιδιά, των οποίων οι γονείς 
πέθαναν πάνω στο δρόμο…».

Την ακριβή εικόνα της άγριας και κο-
λοσσιαίας συμφοράς του Ελληνισμού την 
καταγράφει ο αρχιμανδρίτης Πανάρετος 
και ο γιατρός κ. Α. Φωτιάδης που επισκέ-
φθηκαν τις εκκλησιαστικές περιφέρειες του 
Πόντου με εντολή Κεντρικής Ένωσης των 
Ποντίων και του Οικουμενικού Πατριαρχεί-
ου, αναφέροντας:

«Η Επαρχία Αμάσειας είχε, προ του πολέμου, 
136.768 Ελληνικόν πληθυσμόν, 393 σχολεία, 
12.360 μαθητάς και μαθητρίας, 493 διδασκάλους 
και διδασκάλισσας και 498 Εκκλησίες. Εκ του 
ολικού πληθυσμού, 72.375 μετετοπίσθηκαν ή 
εξωρίσθηκαν, εκ των οποίων τα 70% απέθανον 
εν εξορία, μόλις δε το 30% επανήλθον».

Εννέα μεγάλες αποστολές χρειάστηκαν 
να εκτοπιστούν οι Έλληνες της πόλης Αμι-
σού μέσα σε διάστημα ολίγων ημερών. Στη 
συνέχεια σειρά είχαν τα 394 ελληνικά χωριά 
της περιφέρειας. Ο Γ. Βαλαβάνης γράφει: 
«Οι συνοδεύοντες τους Έλληνες χωροφύλα-
κες – τρόφιμοι κατέργων, ληστοφυγόδικοι και 
επαγγελματίες δολοφόνοι, ως έχει το 90% της 
τουρκικής χωροφυλακής – μόλις εξώθησαν την 
θλιβεράν συνοδείαν μέχρι του προσδιορισμένου 
μέρους, όπου παρεφύλαττον και οι ένοπλοι 
Τούρκοι των παρακειμένων χωριών, κατηύλισαν 
αυτήν εκεί μέχρι νυκτός, οπότε πυροβολισμοί 
τινές δίδοντες το σύνθημα της επιθέσεως κατά 
των ανυπόπτων Αμισητών…». Η παρουσία 
του σφαγέα Τοπάλ Οσμάν και των Τσετών 
του ήταν καθοριστική. Δεν άφησε τίποτε 
όρθιο. Έσφαξε, ατίμασε και έριξε πολλούς 

19η Μαΐου – ΗΜΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ
Η γενοκτονία είναι όρος που 

σημαίνει τη μεθοδική εξολόθρευ-
ση – ολική ή μερική – μιας εθνικής, 
φυλετικής ή θρησκευτικής ομάδας 

και που δεν έχει συνάρτηση με 
πολεμικές συγκρούσεις. Ο γενο-
κτόνος δεν εξοντώνει μια ομάδα 
για κάτι που έκανε, αλλά για κάτι 
που είναι. Η γενοκτονία σαν όρος 
διαμορφώθηκε κυρίως στη δίκη 
της Νυρεμβέργης το 1945, όπου 
δικάστηκε η ηγεσία των ναζιστών 

εγκληματιών πολέμου.
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Πάπα Παύλου ΣΤ’ στα Ιεροσόλυμα. Την 
αναδημοσιεύουμε διότι είναι άκρως επί-
καιρη - σαν να γράφτηκε σήμερα - για τη νέα 
συνάντηση που γίνεται αυτές τις ημέρες 
στα Ιεροσόλυμα μεταξύ του Πατριάρχου 
Βαρθολομαίου και Πάπα Φραγκίσκου.  

• του ΦΩΤΙΟΥ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ

Η επιθυμία της Παναγιότητάς σας και των 
δικών σας ανθρώπων να υποταχθεί η Ορθό-
δοξη Εκκλησία στον Πάπα και ο εκ μέρους 
σας ανεξήγητος ζήλος, γέμισε την καρδιά μας 
με ανομολόγητη θλίψη και απογοήτευση. Τα 
αυτιά μας ακόμα σφυρίζουν από το φρικτό 
αυτό άκουσμα.
 Το Ορθόδοξο ποίμνιο διχάστηκε. Άλλοι σας 
ακολούθησαν στον ολισθηρό δρόμο που 
οδηγεί στην απώλεια, ενώ άλλοι παρέμειναν 
εδραιωμένοι και ασάλευτοι στην Ορθόδοξη 
πίστη των πατέρων τους, αποτροπιασμένοι 
και μόνο στη σκέψη ότι ο Οικουμενικός Πα-
τριάρχης αγκάλιασε τον Πάπα και μολύνθηκε 
από αυτό το βδέλυγμα της ασέβειας.
 Εκείνοι που σας ακολούθησαν ήταν εκ των 
προτέρων προδικασμένοι να σας ακολουθή-
σουν, καθώς σκέφτονταν μόνο τα υλικά αγα-
θά, ήταν ματαιόδοξοι, άπιστοι και ξενόδουλοι 
κόλακες και κολακευόμενοι. Έσπευσαν, 
λοιπόν, να συνταχθούν με τον «κόσμο», με 
τον αμαρτωλό κόσμο της επίγειας άνεσης, 
με τη χωρίς ταλαιπωρίες και αγώνα ζωή,  
«εις την ώδε μένουσαν πόλιν» με αυτούς που 
δεν επιζητούν τη μελλοντική ζωή, καθώς τη 
θεωρούν ανύπαρκτη και μη πιστευτή.
 Οι άλλοι, όμως, πιστοί παρέμειναν ασάλευ-
τοι στην Ορθόδοξη πίστη, στη χώρα της 

φτώχειας, των στερήσεων, των πειρασμών, 
των διωγμών, επειδή ήταν βέβαιοι ότι μέσα 
σε αυτά βρίσκεται ο Κύριος, Αυτός που είπε 
ότι η Εκκλησία Του θα είναι συνδεδεμένη με 
το μαρτύριο, την περιφρόνηση, τη φτώχεια, 
τον εμπαιγμό, τα οποία θα είναι η αμοιβή 
στης σθεναρής ομολογίας τους σε αυτόν τον 
κόσμο. Στα αυτιά τους ηχούν ημέρα και νύ-
χτα οι παρήγοροι λόγοι του Χριστού: «Ει εμέ 
εδίωξαν και υμάς διώξουσιν» (Αφού έδιωξαν 
εμένα, και εσάς θα διώξουν). Ο διωγμός, η 
κακοπάθηση και ο 
θάνατος είναι ο ευ-
λογημένος κλήρος 
των γνήσιων μαθη-
τών του Χριστού. 
Το πανάγιο στόμα 
Του είπε ακόμα: 
«Η βασιλεία του 
Θεού βιάζεται και 
οι βιασταί αρπά-
ζουσιν αυτήν». 
Πώς είναι δυνατό 
να υπάρχουν βια-
στές στην παρά-
ταξη των αμάχων, 
οι οποίοι έσπευσαν 
να συνθηκολογήσουν με το ψεύδος, για να 
ζήσουν στην ησυχία και στην απόλαυση των 
εγκόσμιων αγαθών;
 Και εσείς, οι ποιμένες του λαού, τι είδους 
ποιμένες είστε; Τα πρόβατα τα οποία σας 
εμπιστεύθηκε ο Χριστός, τα παραδίνετε στους 
λύκους. Έχετε επικοινωνία με τους άρχοντες 
αυτού του παρερχόμενου κόσμου, γιατί ζηλέ-
ψατε τη δόξα τους και όχι τη δόξα του Θεού. 
Υποτάξατε την πίστη στους αμαρτωλούς 

ανθρώπους των κοσμικών επιθυμιών, οι οποίοι 
οδηγούνται από τον σατανά. Παραδοθήκατε 
και παραδώσατε τα πρόβατα στον άρχοντα 
του κόσμου αυτού, σε αυτόν που κατέχει την 
ύλη, τον χρυσό, τις εφευρέσεις και τις μηχανές, 
οι οποίες καταπλήττουν τα πλήθη ως θαύματα 
του αντίχριστου. Παραδοθήκατε και παραδώ-
σατε τα πρόβατα στην ψευδώνυμη γνώση, 
στην «κενήν απάτην», σε αυτήν που διδάσκεται 
στις χώρες της αθεΐας και της απόγνωσης, 
όπου δεν υπάρχει ούτε οσμή της αιώνιας ζωής 

και της αληθινής 
γνώσης, της γνώ-
σης του Θεού.
 Και αυτά, γιατί δεν 
είστε οι καλοί ποιμέ-
νες, αυτοί που θυσι-
άζουν τη ζωή τους 
για τα πρόβατα και 
που τα οδηγούν 
στα ευωδιαστά 
λιβάδια της αθά-
νατης ζωής. Εσείς 
είστε οι μισθωτοί 
ποιμένες και, σύμ-
φωνα με το πανάγιο 
στόμα του Κυρίου, 

«ο μισθωτός ποιμήν ουκ έστι ποιμήν» (ο μι-
σθωτός ποιμένας δεν είναι ποιμένας) (Ιων. ι’, 
12). Είστε μισθωτοί των αρχόντων αυτού του 
κόσμου, εξαιτίας της δόξας και του πλούτου 
για τα οποία εργάζεστε.
 Και από τη στιγμή που είστε οι δούλοι τέτοιων 
κυρίων, είστε οπλισμένοι με τα όπλα της βίας, 
με τα οποία απειλείτε τα πιστά πρόβατα του 
Χριστού, για να τα αναγκάσετε να σας ακο-
λουθήσουν.

 Αλλά αυτά τα μακάρια πρόβατα αποδέ-
χονται το μαρτύριο ως λύτρωση και ως 
αψευδές σημείο ότι θα πάρουν το αμάραντο 
στεφάνι από τον κριτή του αγώνα, τον Κύριο 
Ιησού Χριστό.     
 Ναι! Είμαστε έτοιμοι να μαρτυρήσουμε 
με χαρά και αγαλλίαση για την Ορθόδοξη 
πίστη, την οποία κρατούμε ως τον μέγιστο 
θησαυρό. Μακαρίζουμε τους εαυτούς μας, 
διότι θα διωχθούμε και θα πεθάνουμε για την 
πίστη και την αλήθεια.
 Ακονίσατε το μαχαίρι της ντροπής. Στείλατε 
τα όργανα της βίας, τα οποία σας ακολουθούν 
και με τα οποία είναι πάντα πάνοπλη η απο-
στασία. Να τα αποστείλετε εναντίον μας. Ήδη 
στο Άγιο Όρος εμφανίστηκε το ματωμένο και 
αποτρόπαιο ξίφος της βίας, για να σπείρει 
τον τρόμο στις άγιες καρδιές των γερόντων, 
των ασκητών και των ερημιτών, οι οποίοι 
έζησαν σε δοκιμασίες, σε στέρηση, σε τέλεια 
απάρνηση της σάρκας τους, για να ευχαρι-
στήσουν τον Κύριο. Το φρικτό πρόσωπο της 
βίας εμφανίζεται όπως το κεφάλι της μυθικής 
Μέδουσας στον αγιασμένο κήπο της Παναγί-
ας. Και πίσω από αυτό το βδέλυγμα της βίας 
βρίσκεστε εσείς, οι «ποιμένες οι μισθωτοί», οι 
τρεις φορές δούλοι των αρχόντων του σκο-
τεινού κόσμου του χρήματος, της αθεΐας, του 
εκφυλισμού και της κάθε ακολασίας.
 Σπαράξατε τους αθώους, τους άγιους ομο-
λογητές, αφού γίνατε λύκοι εσείς οι ίδιοι οι 
ποιμένες.
 Σπαράξατε την Ορθοδοξία μέσα στο Κολοσ-
σαίο στο οποίο παρίστανται οι Καίσαρες της 
σημερινής κακούργου αθεΐας. Είναι καιρός 
όμως να αποβάλετε το δέρμα του προβάτου, 
καθώς αυτό δεν απατά πλέον κανέναν.

πενήντα  χρόν ια 
πνευματικού αγώνα 
και προσφοράς συ-
μπλήρωσαν φέτος οι 
εκδόσεις «ΤΗΝΟΣ».

Ο αγώνας μέσω της 
μαχητικής εφημερί-
δας «φάρος της Τή-
νου» και το ασυμβί-
βαστο σε τόλμη και 
παρρησία ορθόδοξο 
περιοδικό «Χριστια-
νική βιβλιογραφία» 
αποτελούν στηρι -
κτικά και ενισχυτικά 

μέσα των πιστών κυ-
ρίως στους σημερι-
νούς χαλεπούς και-
ρούς.

Άθλο επίσης απο-
τελούν οι χιλιάδες 
εκδόσεις της που 
πρόσφεραν, προσφέ-
ρουν και συν Θεώ 
θα προσφέρουν στο 
μέλλον πνευματική 
τροφή στο πλήρωμα 
της εκκλησίας.

Η εφημερίδα μας 
εύχεται στον Τρια-

δικό κύριο, δια πρε-
σβειών της Μεγαλό-
χαρης παναγίας, να 
δίνει υγεία και μακρο-
ημέρευση στον κ. Λα-
γουρό, Θεολόγο, συγ-
γραφέα, εκδότη και 
ιδρυτή των εκδόσεων 
«ΤΗΝΟΣ» και τους 
συν αυτώ συνεργάτες 
ώστε να συνεχίσουν 
την μοσκολίβανη και 
μυρίπνοον ορθόδο-
ξον πνευματική προ-
σπάθειά τους.

Τελευταία το Συμβούλιο Επικρατείας 
(ΣτΕ) έκρινε ως αντισυνταγματικό το 
νόμο που προβλέπει την εισαγωγή 
ορισμένων κατηγοριών στα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα με ευνοϊκές 
διατάξεις όπως είναι και τα τέκνα των 
πολύτεκνων οικογενειών, για λόγους 
ισότητας και αξιοκρατίας. Έχουμε 
όμως τη συνταγματική διάταξη (άρθρο 
21) που προβλέπει ειδική αντιμετώπιση 
των πολύτεκνων οικογενειών και όπως 
είναι γνωστό οι ειδικές διατάξεις υπε-
ρισχύουν των γενικών διατάξεων. Στις 
σχολές θα εισέρχονται οι καλύτεροι. 
Όσοι δηλαδή πετυχαίνουν την υψηλό-
τερη βαθμολογία.
Εκ πρώτης όψεως η άποψη αυτή φαί-
νεται και είναι λογική. Όποιος συγκε-
ντρώνει τις περισσότερες μονάδες να 
εισέρχεται στη σχολή που επιθυμεί.
Όμως, θα μας επιτρέψουν όσοι συμφω-
νούν με τη θέση αυτή – την αξιοκρατική 
δεν βλέπουν όλη τη διαδρομή της προ-
ετοιμασίας του παιδιού. Βλέπουν το 
τέλος της διαδρομής της Α/θμιας και Β/
θμιας εκπαίδευσης-Παιδείας και όχι την 
αφετηρία και την μετέπειτα μαθητική 
πορεία των ευκατάστατων οικογενειών 
που έχουν λίγα παιδιά και των αδύνα-

μων οικονομικά οικογενειών που είναι 
πολύτεκνοι (4 και άνω παιδιά) και όχι 
μόνο. Το πλουσιόπαιδο που δεν είναι 
καλός μαθητής πηγαίνει στο εξωτερικό 
και γίνεται επιστήμονας ενώ το παιδί της 
φτωχής πολύτεκνης οικογένειας βρίσκει 
κλειστές τις πόρτες των πανεπιστημίων 
εσωτερικού και εξωτερικού!
Η παιδεία πρέπει να είναι χωρίς όρους 
και περιορισμούς. Η εσωτερική κλίση 
του παιδιού θα καθορίσει τι θα ακο-
λουθήσει το παιδί και όχι η κοινωνική 
θέση των γονιών ή το πορτοφόλι τους. 
Τελεία και παύλα. Δεν μπορούμε να 
πούμε σήμερα ότι έχουμε εκπαίδευση 
και περισσότερο αγωγή. Έχουν παραμε-
ληθεί όλα. Γιατί χωρίζεται η εκπαίδευση 
σε δημοτική, μέση και ανώτατη; Για να 
παίρνει καθένας ό,τι μπορεί οικονομικά; 
Υποχρεωτική είναι σήμερα η δημοτική 
εκπαίδευση-“αγωγή” και το γυμνάσιο. 
Από κει και πάνω η εκπαίδευση είναι 
προαιρετική και στοιχίζει οικονομικά. 
Σήμερα, χωρίς καλό φροντιστήριο δεν 
εισέρχεσαι εύκολα στο πανεπιστήμιο. 
Είναι γνωστό ότι δεν έχουν όλα τα παι-
διά τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες 
για σπουδές. Είναι διότι οι γονείς των 
παιδιών δεν έχουν τα ίδια εισοδήματα. 
Μη με χαρακτηρίσετε ως αντικαθεστω-

τικό που γράφω τέτοια πράγματα, γιατί 
θα σας πω ότι πιστεύετε στη ζούγκλα και 
δεν υπάρχει συμψηφισμός! Είναι ως αν 
στο άθλημα-στίβο κάποιοι αθλητές να 
λαμβάνουν θέσεις στα 1000 μ. δρόμο 
άλλοι 800 μ. πριν το τέρμα και άλλοι 
να έχουν να διανύσουν όλα τα 1000 μ. 
της διαδρομής. Το αποτέλεσμα είναι 
φανερό. Θα φτάσουν στο τέρμα πρώ-
τοι αυτοί που έχουν να διανύσουν τα 
ολιγότερα μέτρα δηλ. τα 800. Αυτό είναι 
το “σωστό” λέγει το ΣτΕ και οι “σοφοί” 
της βουλής! Μέσα στα αστικά και στα 
… τροϊκανά πλαίσια δεν μπορεί να γίνει 
το σωστό και δίκιο. Οι προϋποθέσεις να 
είναι οι ίδιες για όλους από την αρχή 
μέχρι το τέλος των σπουδών. Έτσι μόνο 
θα διακρίνονται οι καλύτεροι, και αυτό 
όχι για να απολαμβάνουν περισσότερα 
προνόμια – αυτό γίνεται στη μικρή ζού-
γκλα που λέγεται Ελλάδα, περισσότερο 
γίνεται στη μεγαλύτερη ζούγκλα που 
λέγεται “Ενωμένη Ευρώπη” και ακόμα 
περισσότερο στην παγκοσμιοποίηση 
που οδεύει η ανθρωπότητα στην τέλεια 
ζούγκλα!

Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθηγητής Τ.Ε.Ι. - Δικηγόρος

αΝΟικΤΗ επιΣΤΟΛΗ 
πρΟΣ ΤΟΝ αΘΗΝαΓΟρα

Τι έγινε σχεδόν αμέσως μετά 
την συμπροσευχή του Πάπα 

με τον Πατριάρχη μας; 
Ξέσπασε φωτιά τα ξημερώματα την Τρίτη της 
27 Μαΐου 2014 στο σπήλαιο που γεννήθηκε ο 
Χριστός και το οποίο βρίσκεται  στο υπόγειο 

χώρο της βασιλικής της γέννησης στη Βηθλεέμ.  
Λόγω των καπνών η ατμόσφαιρα έγινε 

αποπνικτική. Είναι αμφίβολο εάν το διήμερο 
μεταξύ Τρίτης και Τετάρτης, οι προσκυνητές 

μπόρεσαν να επισκεφτούν το ναό. 
Τα σημάδια της οργής του Θεού 

τα προσέχει κανείς ;

Ίσοι όροι στην Παιδεία

συνέχεια από την 1η σελίδα

με το νέο σχολικό πρόγραμμα που έθεσε 
προς δημόσια διαβούλευση η βρετανι-
κή κυβέρνηση και πρόκειται να τεθεί σε 
εφαρμογή από το 2014. Οι μαθητές θα 
καλούνται να διατυπώνουν ολοκληρωμέ-
νες προτάσεις, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα 
δίδεται και στην σωστή προφορά.

Από το 2014, η “νεκρή γλώσσα” των 
αρχαίων ελληνικών θα διδάσκεται στα 
δημόσια σχολεία της Αγγλίας, καθώς οι 
Άγγλοι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι 
βοηθά στην ευκολότερη εκμάθηση της 
“ζωντανής γλώσσας” των... αγγλικών και 
άλλων γλωσσών. 

Η “νεκρή γλώσσα” των αρχαίων ελληνικών, 
χρησιμοποιείται στην Ιατρική, τη Φυσική, 
την Αστρονομία, τη Νομική, τα Μαθηματικά, 
την παραγωγή νέων λέξεων, και αποτελεί 
τη μητέρα όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών. 
Στη “νεκρή γλώσσα” έχουν γραφτεί αρι-
στουργήματα της Τέχνης, σημειώσεις 
του Νεύτωνα, η Καινή Διαθήκη, η πρώτη 
γνωστή εγκυκλοπαίδεια του κόσμου, ενώ 
είναι μια από τις ελάχιστες στον κόσμο που 
παρουσιάζει ομοιογενή εξέλιξη και αποτε-
λεί φαινόμενο σπάνιο στη γλωσσολογική 
ιστορία του ανθρώπινου γένους διότι ομι-
λείται επί χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή. 
Περίπου το 80% του λεξιλογίου της νέας 
ελληνικής βασίζεται στη “νεκρή γλώσσα” 
των αρχαίων ελληνικών, ενώ φράσεις 
και λαϊκές παροιμίες διατηρούνται αναλ-
λοίωτες στο πέρασμα των χιλιετιών... 
Αν τα αρχαία ελληνικά διδάσκονταν στα 
σχολεία διαφορετικά και όχι αποστειρω-
μένα -όπως δυστυχώς γίνεται- ίσως να μην 
εκστομίζονταν σήμερα “προτάσεις” όπως 
αυτή της κ. Ρεπούση και άλλων ομοιών της.

Αρχαία Ελληνικά: 
Η “νεκρή γλώσσα” 

διδάσκεται στα σχολεία
11 χωρών της Ε.Ε. 

συνέχεια από την 1η 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 τη 8η Ομιλία που έγινε στις 7-12-1980

o τάφος του π. Αθ. Μυτιληναίου

«Ἡ δὲ κε φα λὴ αὐ τοῦ καὶ αἱ τρί χες 
λευ καὶ ὡς ἔ ρι ον λευ κόν, 
ὡς χι ών». (Ἀ ποκ. α΄ 14)

Ὁ εὐ αγ γε λι στής Ἰ ω άν νης γνω ρί ζει βε βαί-
ως τόν ἱ στο ρι κόν, ἀλ λά ταυ το χρό νως καί 
τόν ὑ περ κεί με νον τῆς Ἱ στο ρί ας Ἰ η σοῦν. 
Γι’ αὐ τό καί δέν τρέ χει βε βαί ως τώ ρα νά 
πέ σῃ εἰς τό στῆ θος τοῦ Ἰ η σοῦ, καί νά τοῦ 
πῇ «Κύ ρι ε, τίς ἐ στιν ὁ πα ρα δι δούς σε;» 
(10), οὔ τε ἀ να φέ ρει ἐ κεῖ νο τό «ὅν ἠ γά-
πα ὁ Ἰ η σοῦς» (11), πού τό σο πο λύ ἀ γα πᾶ 
νά τό ση μει ώ νῃ στό Εὐ αγ γέ λι ό του, κα τ’ 
ἐ πα νά λη ψιν μά λι στα.
Ἐ πί σης, δέν ἔ χει πι ά τό θάρ ρος νά πλη σι-
ά ση τόν Ἰ η σοῦ καί νά τοῦ πῇ, ὅ πως τό τε, 
«Κύ ρι ε, πό σο θά θέ λα με νά κα θή σου με 
ἀ ρι στε ρά σου καί δε ξι ά σου»! Κι ἔ βα λαν 
μά λι στα καί τήν μη τέ ρα τους πρός τοῦ το, 
γι ά νά τό ἐ πι τύ χουν!
Ὅ μως, ὁ Ἰ ω άν νης τώ ρα θά τρο μά ξῃ! θά 
τρο μά ξῃ γι ά ὅ,τι βλέ πει μπρο στά του!
Γι’ αὐ τόν τόν λό γο, ὁ χα ρα κτη ρι σμός τοῦ 
Μεσ σί ου ὑ πό τοῦ εὐ αγ γε λι στοῦ Ἰ ω άν-
νου ὡς «ὅ μοι ον υἱ ῷ ἀν θρώ που» ἀ να φέ-
ρε ται –ὅ πως σᾶς ἀ νέ φε ρα– εἰς τήν θε ω-
θεῖ σα ἀν θρω πί νη φύ σι Του.
Ὁ δε δο ξα σμέ νος Ἰ η σοῦς Χρι στός ἤ δη κι-
νεῖ ται με τα ξύ τῶν Ἐκ κλη σι ῶν Του, ἤ θά 
λέ γα με ὅ τι εὑ ρί σκε ται ἐν μέ σῳ τῆς Ἐκ-
κλη σί ας Του. Κι’ αὐ τό ἐ πει δή βλέ πο με νά 
κι νεῖ ται με τα ξύ τῶν χρυ σῶν ἀ ναμ μέ νων 
λυ χνι ῶν.
Ὁ πά ντα ὑ περ κεί με νος τῆς Ἱ στο ρί ας Ἰ η-
σοῦς, πού βρί σκε ται μέ σα στήν ἱ στο ρι-
κήν Ἐκ κλη σί αν, τήν στρα τευ ο μέ νη Ἐκ-
κλη σί α, πού τήν ἀ πο τε λοῦ με ὅ λοι ἐ μεῖς, 
οἱ ζῶ ντες, ἐμ φα νί ζε ται εἰς ἕ να σύ μπλεγ-
μα μα ζί της.
Αὐ τό τό σύ μπλεγ μα πῶς νά τό συλ λά-
βω με;
Προ σέ ξα τε τήν ση με ρι νή ἀ πο στο λι κήν 
πε ρι κο πήν –πρός Κο λασ σα εῖς (12) –, πῶς 
ἐ κεῖ ὁ Ἀ πό στο λος ἀ να φέ ρε ται εἰς τό Σῶ-
μα τοῦ Χρι στοῦ, πού εἶ ναι ἡ Ἐκ κλη σί α; 
Δι ό τι ἡ ἰ δί α ἡ Ἐκ κλη σί α εἶ ναι τό Σῶ μα 
Του· καί τοῦ το, δι ό τι ὁ Χρι στός, ὡς Θε ός 
καί ὡς ἄν θρω πος, συ νε πῶς ὡς Θε άν-
θρω πος, ἐ νοι κεῖ εἰς τήν Ἐκ κλη σί αν.
Λέ γει ὁ ἀ πό στο λος Παῦ λος:
«Ὑ μεῖς γὰρ να ὸς Θε οῦ ἐ στε ζῶ ντος, κα-
θὼς εἶ πεν ὁ Θε ὸς, ὅ τι ἐ νοι κή σω ἐν αὐ-
τοῖς καὶ ἐ μπε ρι πα τή σω, καὶ ἔ σο μαι αὐ-
τῶν Θε ὸς, καὶ αὐ τοὶ ἔ σο νταί μοι λα ός». 
(13)
Εἶ ναι δα νει σμέ νο ἀ πό τήν Πα λαι ά Δι α-
θή κη, ἀλ λά τό ἀ να νε ώ νει ὁ Ἀ πό στο λος 
στήν Και νή Δι α θή κη. Εἶ ναι ὑ πέ ρο χο, 
ἀ γα πη τοί μου!
«Ἐ σεῖς –λέ γει– εἶ στε να ός τοῦ Θε οῦ τοῦ 
ζω ντα νοῦ, ὅ πως εἶ πεν ὁ Θε ός· θά κα τοι-
κή σω ἀ νά με σά τους καί θά πε ρι πα τή σω 
ἀ νά με σά τους καί θά εἶ μαι Θε ός τους καί 
αὐ τοί θά εἶ ναι λα ός μου».
Εἴ δα τε;! «ἐ νοι κή σω» καί «ἐ μπε ρι πα τή-
σω»!
Εἶ ναι πο λύ χα ρα κτη ρι στι κή αὐ τή ἡ στά-
σις τοῦ Θε οῦ. Εἶ ναι ὁ Θε ός πού εὑ ρί σκε-
ται μέ σα στήν Ἐκ κλη σί α Του, κα τά ἕ να 
δυ να μι κόν τρό πον.
Εἴ δα τε, εἶ ναι ἡ δευ τέ ρα φο ρά πού τό λέ-

γω. Θά τό πῶ ξα νά καί ξα νά, γι ά νά κα τα-
λά βω με ὅ τι ὁ Θε ός εἶ ναι Θε ός ἐγ γί ζων· ὁ 
Θε ός εἶ ναι ἀ νά με σά μας· ὁ Θε ός γνω ρί-
ζει τά πά ντα· ὁ Θε ός δέν εἶ ναι, κα τά στα-
τι κόν τρό πον, ἀ κί νη τος.
Ἀ κό μη, ἕ νας δεύ τε ρος λό γος, δι ά τόν 
ὁ ποῖ ον ὁ Χρι στός ἐμ φα νί ζε ται μέ τίς 
Ἐκ κλη σί ες Του σ’ ἕ να σύ μπλεγ μα, εἶ ναι 
δι ό τι τό ὑ πάρ χον Φῶς καί ἡ Ζω ή εἰς τήν 
Ἐκ κλη σί αν, ἐκ πη γά ζει ἀ πό Αὐ τόν τόν Χρι-
στόν, ὁ Ὁ ποῖ ος εἶ ναι ἡ Πη γή τοῦ Φω τός, 
εἶ ναι ἡ Πη γή τῆς Ζω ῆς, καί ὁ Ὁ ποῖ ος εὑ-
ρί σκε ται δι αρ κῶς με τά τῶν πι στῶν Του!
Καί τώ ρα, ὁ εὐ αγ γε λι στής Ἰ ω άν νης 
βλέ πει Αὐ τόν, τοῦ Ὁ ποί ου “εἶ δε” τήν 
φω νήν, «ἐν δε δυ μέ νον πο δή ρη καὶ πε-
ρι ε ζω σμέ νον πρός τοῖς μα στοῖς ζώ νην 
χρυ σῆν» (14).
«Ἦ ταν ἐν δε δυ μέ νος μ’ ἕ να χι τώ να πο δή-
ρη, δη λα δή μα κρύ χι τώ να, ἕ ως κά τω στά 
πό δι α, στόν ἀ στρά γα λον, καί ἦ ταν ζω-
σμέ νος μέ μί αν χρυ σήν ζώ νην, πού ἡ ζώ-
νη αὐ τή ἦ ταν ἐ δῶ μπρο στά, εἰς τό στῆ-
θος, πρός τούς μα στούς· συ νε πῶς, ἦ ταν 
ζω σμέ νος μέ μι ά πλα τει ά ζώ νη χρυ σή– ».
Αὐ τή ἡ πε ρι βο λή, ἐ δῶ, ὑ πεν θυ μί ζει ἀρ-
χι ε ρα τι κήν καί βι βλι κήν πε ρι βο λήν εἰς 
τήν Πα λαι άν Δι α θή κην, καί θέ λει νά ἐ ξά-

ρῃ τήν ἀρ χι ε ρα τι κήν ἀλ λά καί βα σι λι κήν 
ἐ ξου σί αν τοῦ Χρι στοῦ.
Ὁ πο δή ρης αὐ τός χι τών ἐμ φα νί ζει ὅ λο 
τό με γα λεῖ ον τοῦ φο ροῦ ντος αὐ τόν. Πά-
ντο τε ὁ πο δή ρης χι τών προσ δί δει μί α 
με γα λο πρέ πει α. Καί ἔ τσι, στά μά τι α τοῦ 
Εὐ αγ γε λι στοῦ ὑ πάρ χει, κα τά τρό πον ἐμ-
φα νῆ, τό ἀρ χι ε ρα τι κόν καί βα σι λι κόν ἀ ξί-
ω μα Ἐ κεί νου, τοῦ Ὁ ποί ου “βλέ πει” τήν 
φω νήν.
«Ἡ δὲ κε φα λὴ αὐ τοῦ καὶ αἱ τρί χες λευ καὶ 
ὡς ἔ ρι ον λευ κόν, ὡς χι ών» (15).
«Οἱ τρί χες τῆς κε φα λῆς Του ἦ ταν λευ κές 
σάν τό ἄ σπρο μαλ λί, σάν τό χι ό νι».
Ο Εὐ αγ γε λι στής παίρ νει δυ ό εἰ κό νες· τό 
ἄ σπρο μαλ λί καί τό χι ό νι, γι ά νά δεί ξῃ 
τήν λευ κό τη τα τῶν μαλ λι ῶν, τῶν τρι χῶν 
τῆς κε φα λῆς.
Τί ση μαί νει αὐ τή ἡ λευ κό της τῶν τρι χῶν 
τῆς κε φα λῆς;
Ση μαί νει τήν Ἀρ χαι ό τη τα καί τήν Αἰ ω νι ό-
τη τα τοῦ Χρι στοῦ.
Η Πα λαι ό της αὐ τή εἶ ναι κοι νή με τά τοῦ 
«Πα λαι οῦ τῶν ἡ με ρῶν», δη λα δή τοῦ 
οὐ ρα νί ου Πα τρός, ὅ πως μᾶς τόν πε ρι-
γρά φει ὁ προ φή της Δα νι ήλ. “Πα λαι ός 
ἡ με ρῶν” ση μαί νει Αὐ τόν, ὁ Ὁ ποῖ ος εἶ ναι 
πο λύ Ἀρ χαῖ ος, εἶ ναι Πρῶ τος, καί ἐμ φα νί-

ζε ται ὡς γέ ρων.
Γι’ αὐ τόν τόν λό γο ἐμ φα νί ζε ται καί εἰς 
τίς ἐ κό νες μας ὁ Θε ός Πα τήρ ὡς γέ ρων, 
μέ ἄ σπρα μαλ λι ά. Εἶ ναι εἰ κό να παρ μέ νη 
ἀ πό τόν Δα νι ήλ (16).
Ὥ στε τά ἄ σπρα μαλ λι ά δεί χνουν τήν πα-
λαι ό τη τα.
Πράγ μα τι· ἐ δῶ, βλέ που με τήν πα λαι ό τη-
τα τοῦ Υἱ οῦ.
Γι α τί ὅ μως ὁ Χρι στός πα ρου σι ά ζε ται μέ 
ἄ σπρα μαλ λι ά;
Πα ρου σι ά ζε ται μέ ἄ σπρα μαλ λι ά, γι ά νά 
δεί ξῃ ὅ τι καί οἱ δυ ό, καί ὁ Υἱ ός καί ὁ Πα-
τήρ, εἶ ναι «Πα λαι οί τῶν ἡ με ρῶν», πράγ-
μα πού δεί χνει τό ἰ σό τι μον τοῦ Υἱ οῦ μέ 
τόν Πα τέ ρα!
Ποῦ εἶ ναι οἱ τα λαί πω ροι Χι λι α σταί, πού 
προ σπα θοῦν νά κα τα λά βουν τήν Γέν νη-
σιν τοῦ Υἱ οῦ;! Προ σπα θοῦν!… Τί νά κα-
τα λά βῃς, ἄν θρω πε φτω χέ!
Λέ γει ὁ Μέ γας Βα σί λει ος:
«Τί νά σοῦ πῶ γι ά τήν Γέν νη σιν τοῦ Υἱ-
οῦ! καί πῶς ὁ Πα τήρ γεν νᾶ τόν Υἱ όν! Τί 
νά σοῦ πῶ –λέ γει– γι’ αὐ τό; Ἕ να μό νον: 
ὅ τι χρη σι μο ποι οῦ με ἁ πλῶς τήν λέ ξι, χω-
ρίς νά κα τα λα βαί νω με τί πο τα! ».
Καί λέ γουν οἱ Χι λι α σταί:
«Πῶς εἶ ναι δυ να τόν ὁ Υἱ ός νά εἶ ναι ἴ σος 
με τόν Πα τέ ρα, ἀ φοῦ εἶ ναι Υἱ ός; »!
Καί τά λέ γουν αὐ τά, ἐ πει δή προ σπα-
θοῦν νά κα τα νο ή σουν τήν ἔν νοι αν τῆς 
Γεν νή σε ως!…
Ἀλ λά ἡ Γέν νη σις τοῦ Υἱ οῦ ἀ πό τόν Πα τέ-
ρα, ἀ γα πη τοί μου, ἀ πο τε λεῖ μυ στή ρι ον.
Ἀλ λά ἀ φοῦ ἀ πο τε λεῖ μυ στή ρι ον, τό τε τί 
ψά χνο με; Τό τε, ὁ πωσ δή πο τε, καί ὁ Πα-
τήρ καί ὁ Υἱ ός εἶ ναι «Πα λαι οί τῶν ἡ με-
ρῶν»· καί, συ νε πῶς, ὁ Υἱ ός –ἀ φοῦ καί 
Αὐ τός ἔ χει πα λαι ό τη τα, ὅ πως καί ὁ Πα-
τήρ, καί δί δε ται μέ τήν ἰ δί α εἰ κό να–, εἶ-
ναι ἴ σος με τόν Πα τέ ρα. Ἄ ρα, ὁ Υἱ ός εἶ ναι 
ὁ J a h ve· ὁ Κύ ρι ος!
Ἀλ λά κά νει ἐ ντύ πω σι, ὅ τι ἡ ὀρ θό δο ξος 
εἰ κο νο γρα φί α μας, πού ὅ λα αὐ τά τά 
ἀ πο τυ πώ νει τό σο ὡ ραί α, εἶ ναι δογ μα τι-
κή καί ὄ χι να του ρα λι στι κή. Δέν θέ λει νά 
πα ρου σι ά σῃ τά πρό σω πα τοῦ Κυ ρί ου, 
τῆς Θε ο τό κου καί τῶν Ἁ γί ων κα τά να-
του ρα λι στι κόν, φυ σι κόν δη λα δή τρό πον, 
ἀλ λά κα τά ἀ ντι ρε α λι στι κόν, ἀ ντι να του-
ρα λι στι κόν, δογ μα τι κόν τρό πον.
Βλέ πο με τόν Πα ντο κρά το ρα Ἰ η σοῦ, εἰς 
τόν τροῦλ λον τῆς Μο νῆς Δαφ νί ου, νά 
ἔ χῃ μαῦ ρα μαλ λι ά, ἀλ λά γε ρο ντι κό πρό-
σω πο· πο λύ γε ρο ντι κό. Κι ἄν θέ λε τε, 
ἀ πό αἰ σθη τι κῆς πλευ ρᾶς ἄ σχη μο, συ-
γκρι νό με νο βε βαί ως μ’ ἕ να να του ρα λι-
σμόν! Ἀλ λά ἕ νας πού γνω ρί ζει νά βλέ πῃ, 
νά ἐ κτι μᾶ καί νά ἀ πο λαμ βά νῃ, δέν μέ-
νει πο τέ στόν να του ρα λι σμό. Μά λι στα, 
ἐ κεῖ νος πού ξέ ρει ἀ πό ἀ λη θι νή τέ χνη 
φθά νει νά ξερ νᾶ τόν να του ρα λι σμόν!
Τί θέ λει νά δεί ξῃ, ἐ δῶ, ὁ ἁ γι ο γρά φος 
μέ ἕ να τέ τοι ο πρό σω πο, πού ἐκ πρώ-
της ὄ ψε ως μοι ά ζει ἄ σχη μο, ρυ τι δω μέ-
νο, γε ρο ντι κό, μέ μαῦ ρα μαλ λι ά –εἴ τε μέ 
ἄ σπρα μαλ λι ά καί νε α νι κό πρό σω πο–;
Ἐ δῶ, ὁ ἁ γι ο γρά φος θέ λει νά ἐκ φρά σῃ 
ὅ τι ὁ Υἱ ός εἶ ναι ὁ Αἰ ώ νι ος Θε ός, ἀλ λά μέ 
μί αν αἰ ω νί α Νε ό τη τα!
Ο Θε ός κα λεῖ ται «Πα λαι ός τῶν ἡ με ρῶν». 
Δέν εἶ ναι γέ ρων ὁ Θε ός, ἀ γα πη τοί μου! 
Ἡ πα λαι ό της εἶ ναι ἰ δι ό της τῶν ἀν θρώ-
πων, οἱ ὁ ποῖ οι εὑ ρί σκο νται μέ σα στόν 
χρό νο καί γη ρά σκουν. Ο Θε ός δέν γη ρά-

σκει πο τέ…
Κι ἔ τσι, μ’ αὐ τόν τόν τρό πον, ἐκ φρά ζε ται 
θαυ μά σι α ἡ Πα λαι ό της, δη λα δή ἡ Αἰ ω νι-
ό της, καί ταυ το χρό νως ἡ Νε ό της Του. Ὁ 
Θε ός πα ρα μέ νει πά ντο τε ὁ Ἴ δι ος· Ἀ ναλ-
λοί ω τος!
«Καὶ οἱ ὀ φθαλ μοὶ αὐ τοῦ ὡς φλὸξ πυ-
ρός» (17).
«Τά μά τι α Του ἦ σαν σάν φλό γα πυ ρός»!
Τώ ρα, πῶς νά φα ντα στοῦ με αὐ τή τήν 
φλό γα τοῦ πυ ρός;!
Ἔ χε τε ἰ δῆ τήν φλό γα τοῦ ὀ ξυ γό νου, ὅ ταν 
καί ε ται, κα θώς βγαί νει ἀ πό τό φλό γι-
στρο; Κά πως ἔ τσι νά φα ντα στοῦ με τά 
μά τι α, πού ἦ σαν σάν μί α «φλό γα πυ-
ρός».
Εἰ λι κρι νά, ἐ άν ἐ μεῖς βλέ πα με μί α τέ τοι α 
ὕ παρ ξι, θά τρο μά ζα με! Καί δι και ο λο-
γη μέ να θά πῇ ἐ δῶ ὁ Εὐ αγ γε λι στής, ὅ τι 
ἦ ταν “σάν ἄν θρω πος”· ἄν θρω πος ἦ το, 
ἀλ λά…!
Γι α τί τά μά τι α τοῦ ἐμ φα νι ζο μέ νου εἶ ναι 
σάν φλό γα πυ ρός;
Λέ γει ἡ Σο φί α Σει ράχ:
«Ὀ φθαλ μοὶ Κυ ρί ου μυ ρι ο πλα σί ως ἡ λί-
ου φω τει νό τε ροι» (18).
«Τά μά τι α τοῦ Κυ ρί ου εἶ ναι μυ ρι ο πλά-
σι α φω τει νό τε ρα, ἀ φά ντα στα πι ό φω-
τει νά, ἀ πό τόν φυ σι κόν ἥ λι ον».
Τί θέ λει νά πῆ μέ αὐ τό;
Μ’ αὐ τό, θέ λει νά πῆ, ὅ τι ὁ Θε ός βλέ πει 
τά πά ντα· καί ἔ τσι Τοῦ ἀ πο δί δε ται ἡ παγ-
γνω σί α. Ο Θε ός γνω ρί ζει τά πά ντα.
Γι’ αὐ τό καί ἐμ φα νί ζε ται μέ τήν εἰ κό να 
αὐ τή εἰς τόν Ἰ ω άν νη· γι ά νά δη λώ σῃ εἰς 
τόν Ἰ ω άν νη, ὅ τι εἶ ναι Ἐ κεῖ νος πού ἐ νην-
θρώ πη σε· Ἐ κεῖ νος πού εἶ ναι ὁ Αἰ ώ νι ος 
Θε ός· Ἐ κεῖ νος πού τά βλέ πει ὅ λα.
Ποι ά βλέ πει;
Βλέ πει αὐ τά πού εἶ ναι στίς λυ χνί ες 
μπρο στά· ὅ,τι ὑ πάρ χει μές στήν Ἐκ κλη-
σί α Του. Τά βλέ πει ὅ λα!
Ἀ γα πη τοί μου –θά τό ποῦ με καί πα ρα κά-
τω ξα νά, ἀλ λά δέν πει ρά ζει ἄν τό ἀ να φέ-
ρω με καί τώ ρα–, πολ λές φο ρές, νο μί ζο-
με ὅ τι ὁ Θε ός δέν βλέ πει τί γί νε ται μέ σα 
εἰς τήν Ἐκ κλη σί α Του· καί δυ στυ χῶς με-
ρι κοί ἄν θρω ποι πι στεύ ουν ὅ τι πρέ πει νά 
σπεύ σουν νά σώ σουν τήν Ἐκ κλη σί α.
Φτω χοί ἄν θρω ποι! δέν θά σώ σε τε ἐ σεῖς 
τήν Ἐκ κλη σί α· ἡ Ἐκ κλη σί α θά σώ σῃ ἐ σᾶς!
Υποσημειώσεις
10 Ἰ ω άν. κα΄ 20
11  Ἰ ω άν. ιγ΄ 23, κα΄ 7, κα΄ 20
12  Κολ. α΄ 24
13  Β΄ Κορ. στ΄ 16
14  Ἀ ποκ. α΄ 13
15  Ἀ ποκ. α΄ 14
16  Δα νι ήλ ζ΄ 22
17  Ἀ ποκ. α΄ 14
18  Σοφ. Σει ράχ κγ΄ 19

Ο Θεός είναι μία Φύσις σε Τρία Πρόσωπα 
διακρινόμενη. Ο άνθρωπος είναι μία φύση 
διαιρεμένη σε μυριάδες μυριάδων προσώπων. 
Όπου υπάρχει αυτοκριτική εκεί υπάρχει τε-
λειότητα. Όσον αναβαίνει η τελείωση στον 
άνθρωπο ούτος διπλα σιάζεται, δεν διχάζεται. 
Ενώ τα ανθρώπινα Πρόσωπα διαιρούνται, ο 
ένας είναι κεκομμένος από τον άλλο, στον 
Θεό δεν έχουμε διαίρεση, αλλά διάκριση τριών 
Προσωπικοτήτων.

Η Αγία Τριάς έχει τρία Πρόσωπα, τα οποία 
έχουν όλην και την αυτήν Θείαν Φύσιν, 
διαμορφωμένη στο Πρόσωπο του καθενός. 
Τα τρία Θεία Πρόσωπα έχουν όλην και την 
αυτήν Θείαν Φύσιν διακρινόμενη και όχι δι-
αιρούμενη ή διηρημένη, όπως συμβαίνει στα 
ανθρώπινα πρόσωπα. Ο Θεός (= Τριάς) είναι 
μία κοινωνία και σχέσις με τον Εαυτό Του. Ο 

άνθρωπος, αντιθέτως πάσχει από μοναξιά. Ο 
Θεός έ χει αρμονία κοινωνίας Προσώπων: Το 
Πρόσωπον Πατήρ θυσιάζεται και καινούται (= 
μικραίνει), εξερχόμενον εξ Εαυτού, ως αγάπη 
στον Υιό και το Πνεύμα. Ο Υιός και το Πνεύμα 
δεν κατακρατούν αυτήν την αγάπη του Πα-
τρός, αλλά την ανταποδίδουν πάλι όλη προς 
τον Πατέρα. Ο άνθρωπος όσον εγκαταλείπει 
το εγώ του χάριν του Θεού, τόσον ευρίσκει 
τον εαυτόν του.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Οι ενέργειες 
του Θεού είναι Θεότης, όπως η ΟΥΣΙΑ, 
Θεός. Δεν είναι όμως πρόσωπον. Ο Θεός 
είναι ένας πλούτος πραγματικοτήτων, τα 
οποία εκφράζουν προς τα έξω την ζωή Του, 
δεν είναι ΕΝΑ ΑΠΛΟΥΝ, ως εδέχετο τον 
Θεό ο Πλωτίνος. Η ενέργεια είναι πραγ-
ματικότης και ταύτιση με την ΟΥΣΙΑ. Η 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ 40ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

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

ενέργεια πηγάζει εκ του προσώπου. Είναι 
αυτή η Ουσία του Θεού εν σχέσει προς τον 
κόσμο. Ο Θεός έχει την ικανότητα «να ζή εν 
τω κόσμω» και εκτός του κόσμου. Η δύναμη 
του Θεού να είναι πλησίον του κόσμου είναι 
η ενέργεια, και η δύναμη του Θεού να είναι 
εκτός του κόσμου είναι η ΟΥΣΙΑ Αυτού. Οι 
Ενέργειες είναι κοινές της ΜΙΑΣ ΟΥΣΙΑΣ, 
αλλά με έναν εκάστοτε φορέα ως προς τον 
κόσμο, τα πρόσωπα. Ο Θεός Δημιουργεί, 
Σώζει και Λυτρώνει, αλλά ανάλογα με τα 
ενεργούντα Πρόσωπα. Το Πρόσωπο του 
Πατρός Δημιουργεί τον κόσμο. Το Πρόσω-
πο του Υιού σαρκούται (= παίρνει σάρκα) 
και προσφέρει την λύτρωση στον κόσμο, 
και το Πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος 
τελειοποιεί και ιδιοποιεί την λύτρωση για 
κάθε άνθρωπο.

Η ΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Η Ουσία του 
Θεού είναι η υπερβατικότητα του Θεού. 
Η Θεολογία καταφάσκει (= βεβαιώνει) την 
ύπαρξη του Θεού. Ο Θεός στην Αγία Γραφή 
είναι πραγματικότης, ενώ ο κόσμος είναι 
το αβέβαιον. Στην Αγία Γραφή δεν τίθεται 
θέμα υπάρξεως του Θεού. Ο αμφισβητών 
την ύπαρξη του Θεού είναι ΑΦΡΩΝ: «Είπεν 
άφρων εν τη καρδία αυτού ουκ έστι Θεός» 
[Ψαλμ. 13/14]. Η υπερβατικότητα του Θεού, 
σημαίνει ότι ο Θεός υπάρχει κατά τελείως 
διάφορον τρόπο. Είναι το «ανόμοιον (= το 
διάφορον)» του Θεού. Ο κόσμος υπόκειται 
στους φυσικούς κανόνες αντιδραστικά. Η 
ύπαρξη του Θεού, η υπερβατικότης Αυτού, 
δεν υπόκειται στους νόμους της γέννησης, 
της φθοράς, όπως ο κόσμος.

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
8ετές του π. Αθανασίου

Την Κυριακή 25 Μαΐου 2014, στην Ιερά Μονή αγίου Δημητρίου και 
Κοιμήσεως της Θεοτόκου Στομίου, τελέσθηκε το οκταετές μνημόσυνο 
του μακαριστού Γέροντα π. Αθανασίου Μυτιληναίου, καθηγουμένου της 
ως άνω Μονής. Η προσέλευση του κόσμου ήταν πρωτοφανής παρ’ όλο 
που συνέπεσε με τις περιφερειακές και ευρωπαϊκές εκλογές. Απ’ όλα τα 
μέρη της Ελλάδας προσήλθαν πιστοί να προσκυνήσουν τον τάφο του 
και να αναπέμψουν λόγους ευγνωμοσύνης προς τον Κύριον εκζητώντας 
παράλληλα την αιώνια ανάπαυσή του. Η συγκίνηση ήταν έκδηλη στα 
πρόσωπα όλων, ενθυμούμενοι τα βαθυστόχαστα κηρύγματά του που 
ορθοτομούσαν το λόγο της αληθείας.

Ακολούθησε ομιλία του ηγουμένου π. Πολυκάρπου, ο οποίος 
αναφέρθηκε στο ευαγγέλιο της Κυριακής της «Θεραπείας του εκ 
γενετής τυφλού», και στη συνέχεια μίλησε για τον μακαριστό Γέροντα 
π. Αθανάσιο του οποίου το οκταετές μνημόσυνο τελέσθηκε. Τόνισε ότι 
εν ζωή αποτέλεσε μεγάλο κεφάλαιο για την εκκλησία μας αλλά και μετά 
θάνατον διότι ο καταγεγραμμένος κηρυκτικός του λόγος αποτελεί αιώνια 
πνευματική κληρονομιά στις μελλοντικές γενιές.

Με το πέρας της ομιλίας και τη λήξη της ακολουθίας μοιράστηκε σ’ 
όλους τους πιστούς ένα καλαίσθητο βιβλίο με ομιλίες του π. Αθανασίου 
αναφερόμενες στους ψαλμούς του Δαβίδ. Τα κείμενα διατηρούν ζωντανά 
τον προφορικό λόγο του μακαριστού Γέροντα και γι’ αυτό είναι άξια 
πολλών συγχαρητηρίων η Αδελφότητα για την έκδοση αυτή.

Τέλος, μαζί με τα κόλλυβα και τον καφέ προσφέρθηκε σε όλους ένα 
πλούσιο πιάτο προετοιμασμένο από τους Πατέρες και το βοηθητικό 
προσωπικό.

Κλείνουμε την αναφορά μας αυτή στο 8ετές μνημόσυνο του Γέροντα 
π. Αθανασίου με την ευχή, όπως ο Άγιος Τριαδικός Θεός σκεπάζει και 
αυξάνει την Αδελφότητα για να συνεχίσει την πνευματική του προσφορά 
στον αγρό του Κυρίου, σώζοντας ψυχές.

Να έχουμε την ευχή του.  
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συνέχεια από την 4η σελίδα

ζωντανούς μέσα στη φωτιά των πυρποληθέντων σπι-
τιών. Καθημερινά έκανε ομαδικές συλλήψεις, οι οποίες 
συνοδεύονταν από ληστείες, βιασμούς και δολοφονί-
ες. Τους συλληφθέντες τους έκλεινε σε σχολεία και 
Εκκλησίες, τις οποίες μετά έβαζε φωτιά.

ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ
Κατά το ίδιο διάστημα εκτός από τους διωγμούς, 

τις εκτοπίσεις, τις αγχόνες και την ισοπέδωση των 
ελληνικών πόλεων και χωριών, άρχισε μια βίαιη προ-
σπάθεια εξισλαμισμού των χριστιανικών πληθυσμών 
σε όλες τις περιοχές του Πόντου.

Στα χωριά της Τοκάτης (TOKAT) οι άνδρες θανατώ-
θηκαν ή πέθαναν από την πείνα. Γυναίκες και παιδιά 
αναγκάσθηκαν να προσχωρήσουν στο Ισλάμ. Ολόκλη-
ρη η περιφέρεια των χωριών Ριφαγιέ, Κατήκιοϊ, Καν-
δύλια, Πισιοιύρ, Αλατσά Χαν, Μονδολάς, Μεντέμελη, 
Χιντσίρη, Ανοιστός κ.ά., με πληθυσμό οκτώ περίπου 
χιλιάδων ψυχών, υπέστησαν βίαιον εκτουρκισμόν.

Την πενταετία 1914-1923 εκατομμύρια Χριστιανών 
σ’ όλες τις περιοχές εξισλαμίστηκαν, για να γλιτώσουν 
τη σφαγή και το θάνατο.

Στα χωριά Παλτζάνα και Τρούψη είχαν γίνει εξισλα-
μισμοί Ελληνίδων, οι οποίες στη συνέχεια κατέληξαν 
σε τουρκικά χαρέμια. Στο χωριό Κορατζά από τις 200 
ελληνικές οικογένειες, απέμειναν μόνο 26, οι άλλες 
αφανίστηκαν. Μία από αυτές τις 26 ήταν και η οικογέ-
νεια του ιερέα του χωριού, η οποία απέφυγε το θάνατο 
μόνο με τον εξισλαμισμό της κόρης και της νύφης. 
Αναφέρονται πολυάριθμες περιπτώσεις αναγκαστικού 
εξισλαμισμού με κραυγαλέα περίπτωση τα δέκα χωριά 
της επαρχίας Κολωνείας. Συνολικά από τους 51.660 
Έλληνες κατοίκους της περιοχής Κολωνείας έμεινε 
μόνο το ένα τρίτο. Πολλοί από αυτούς που επέζησαν, 
κυρίως γυναίκες και παιδιά, εξισλαμίστηκαν με τη βία.

Σε κάθε εξισλαμισμένο Έλληνα χριστιανό έδιδαν 
τουρκικό όνομα και μ’ αυτό πλέον ήταν γνωστός και 
μόνο έτσι μπορούσε να επικοινωνεί και να συναλλάσ-
σεται με τους άλλους ανθρώπους.

Άλλη μορφή εξισλαμισμού, που αποφασίστηκε και 
υλοποιήθηκε από το τουρκικό κατεστημένο, ήταν το 
παιδομάζωμα.

Συνελάμβαναν και μετέφεραν παιδιά ηλικίας 8-12 
χρόνων σε τουρκικές πόλεις με την αιτιολογία ότι θα 
διδαχθούν τουρκική γραφή και ανάγνωση. Τα παιδιά 
αυτά ουδέποτε επέστρεψαν στα χωριά τους και κα-
νείς δεν έμαθε τί απέγιναν παρά τις προσπάθειες του 
Πατριαρχείου. Το ξεκίνημα άρχισε από την περιοχή 
της Πάφρας.

Ο Π. Κυνηγόπουλος – διευθυντής του Σχολείου 
– λέγει, ότι αυτό ήταν το χειρότερο απ’ όλα γιατί 
έπαιρναν τα ελληνόπουλα από τις οικογένειες τους 
και τα έστελναν σε τουρκικά σχολεία της Σεβάστει-
ας, δήθεν να τα προστατέψουν, κι εκεί τα έδιναν την 
ανάλογη αγωγή.

Απαγόρευσαν, με την ποινή του θανάτου, την Ελ-
ληνική γλώσσα.

Υποχρέωσαν τους κατοίκους των περιοχών αυτών 
να ομιλούν μόνο την τουρκική γλώσσα και απαγόρευ-
σαν τη μετακίνησή τους εντός των περιοχών τους. Δεν 
είχαν δικαίωμα να πηγαίνουν ακόμα και στα γειτονικά 
τους Ελληνικά χωριά.

Αν συλλαμβάνονταν Χριστιανός να ασκεί τα χρι-
στιανικά του καθήκοντα, τον έδεναν χειροπόδαρα σ’ 
ένα πάσσαλο και καλούσαν όλο το χωριό να παρακο-
λουθήσει τον τρόπο της θανατώσεως. Το θέαμα ήταν 
φρικτό. Έβαζαν τα γυναικόπαιδα να παρακολουθούν 
και απειλούσαν ότι θα έχουν όλοι την ίδια τύχη αν 
συλληφθούν να θρησκεύουν φανερά.

Δεν έχει μελετηθεί μέχρι σήμερα επαρκώς επι-
στημονικά και εδώ είναι το μεγάλο ΜΥΣΤΙΚΟ για το 
πώς τα τελευταία χρόνια προέκυψαν αναρίθμητοι 
ΝΕΟ ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ στη Τουρκία – τυπώθηκαν 
και μοιράστηκαν 8.000.000 Καινές Διαθήκες, εκτός 
εικόνες κ.α. – μήπως δεν απώλεσαν την Ορθόδοξη 
Χριστιανική πίστη τους και εξισλαμίστηκαν μόνο και 
μόνο μην χάσουν την ζωή τους;

ΕΠΙΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ
Το Κεμαλικό καθεστώς και οι Νεότουρκοι από το 

1914 έως και το 1923 μεθόδευσαν την εξόντωση 
και την εξαφάνιση των χριστιανών μειονοτήτων της 
γεωγραφικής επικράτειας της σημερινής Τουρκίας. 
1.134 εκκλησίες λεηλατήθηκαν, 960 σχολεία κατα-
στράφηκαν, 815 κοινότητες εξαφανίστηκαν, 353.000 
ζωές Ελλήνων χάθηκαν από τη περιοχή του Πόντου. 
Ο απολογισμός των θανάτων των Ελλήνων σ’ όλη τη 
Μικρά Ασία ανέρχονταν στο 1.150.000.

Το θέμα των Κεμαλικών αγριοτήτων σε βάρος των 
Ελλήνων του Πόντου συζητήθηκε διεξοδικά και στη 

συνεδρίαση της Γερουσίας των Η.Π.Α., στις 22Δεκεμ-
βρίου 1921. Και ο Γερουσιαστής Γουΐλιαμ Χ. Κίνγκ, 
απέδειξε με τεκμηριωμένα ντοκουμέντα ό,τι ο στόχος 
των Νεότουρκων όσο και των Κεμαλιστών ήταν η 
τουρκοποίηση της Μικράς Ασίας.

Η Αμερικανίδα Έθελ Τόμσον από την Βοστώνη της 
Μασσαχουσέτης, που εργάστηκε στην Αμερικανι-
κή Επιτροπή Περιθάλψεως από τον Αύγουστο του 
1921 έως τον Ιούνιο του 1922, όταν επέστρεψε στην 
Αμερική – αφού πρώτα παραιτήθηκε από τη θέση 
της – έδωσε στη δημοσιότητα (εφημερίδα “Ντέιλ 
Τέλεγκραφ” και σε διάφορους άλλους ανθρωπιστι-
κούς οργανισμούς) την έκθεση που συνέταξε για τις 
κεμαλικές βαρβαρότητες:

«Οι οφθαλμοί μου – έγραφε – ακόμα διατηρούν το φρικώ-
δες θέαμα, το οποίον είδον και το οποίον δεν θα λησμονήσω, 
όπως δεν θα λησμονήσω ποτέ το ανοικτόν εκείνο νεκρο-
ταφείον πέριξ του Χαρπούτ, μέσω του οποίου έζησα τον 
παρελθόντα χειμώνα. Πολλοί ερωτούν αν αι εκθέσεις αύται 
είναι αληθείς… Δύναμαι δε απλώς να ορκισθώ ότι λέγω την 
ξηράν αλήθειαν επί όσων είδον εκάστην ημέραν».

Στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση της Άγκυρας ο βου-
λευτής Χακκί Χαμή μπέης μιλώντας για τα μέτρα της 
τουρκικής κυβέρνησης όσον αφορά τον εκτοπισμό 
των Ελλήνων είπε: «Το πρόσωπό μας θα είναι αιώνια 
κηλιδωμένο εξαιτίας των εκτοπίσεων. Εάν οι εκτοπισμοί 
γίνονται προκειμένου να δολοφονηθούν ανθρώπινες ψυχές, 
τότε, κύριοι, αυτό είναι άκρως αποτρόπαιο ζήτημα. Μας 
κηλιδώνει ενώπιον του σύμπαντος κόσμου…. Τα είδα με τα 
ίδια μου τα μάτια». Στο ίδιο πνεύμα ήταν και η αγόρευση 
του βουλευτή Βερσίνης Σαλαχατίν μπέης. «… Μήπως είναι 
αυτή η επιθυμία της Εθνοσυνέλευσης να μην απομείνει 
κανείς μη μουσουλμάνος, να εξοριστεί και να αφανιστεί και 
ο τελευταίος…».

Ο αρθογράφος της εφημερίδας “Μόρνινγκ Πόστ” 
έγραφε: «Όλα τα εγκλήματα που διαπράχθησαν από το 
Νέρωνα, τον Καλιγούλα, τον Αττίλα και τον Αβδούλ Χαμίτ, 
χάνονται στην ανυπαρξία μπροστά στα εκατομμύρια που 
δολοφονήθηκαν σκόπιμα στην Τουρκία κατά τη διάρκεια 
των τεσσάρων προηγούμενων ετών. Στα θύματα περιλαμβά-
νονται αλλοεθνείς, αιχμάλωτοι πολέμου, Αρμένιοι, Έλληνες, 
Άραβες κ.λ.π….».

Το θέμα είναι τεράστιο. Εμείς θα σας αναφέρουμε 
συνοπτικά μερικές πληροφορίες που αποκαλύφθηκαν 
μεταπολεμικά.

Γνωρίζετε ότι:
α) οι απόγονοι του μεγαλύτερου γενοκτόνου των 

Ελλήνων Τοτάλ Οσμάν είναι σήμερα εκατομμυριούχοι;
β) οι τωρινοί νεόπλουτοι Τούρκοι είναι απόγονοι 

εκείνων των κακοποιών στοιχείων που, αφού κατέ-
σφαξαν με τον πιο άγριο τρόπο τους πολιτισμένους και 
εργατικούς ελληνικούς, αρμενικούς κ.ά. πληθυσμούς, 
οικειοποιήθηκαν τους κόπους τους;

γ) ο χρηματοδότης όλης αυτής της ταταρικής επιχεί-
ρησης ήταν η Deutche Bank;

δ) το πρώτο συγχαρητήριο τηλεγράφημα – μετά την 
Μικρασιατική καταστροφή του 1922 – για τις… επιτυχί-
ες του έλαβε ο Μουσταφάς Κεμάλ Ατατούρκ από τον 
Πάπα Ρώμης Πίο ΙΑ΄; (!)

Αγαπητέ αναγνώστη,
Οι γενοκτονίες που υπέστη ο ένδοξος λαός μας (αλλά 

και οποιοσδήποτε άλλος λαός) και οι απώλειες εδαφών 
μας στο διάβα του χρόνου, μπορεί να αφήνουν πολλούς 
αδιάφορους – που δεν θα έπρεπε – δεν συμβαίνει όμως 
(ούτε θα πρέπει να συμβεί ποτέ) το ίδιο και με μας 
τους Έλληνες. Και τούτο γιατί εμείς είμαστε από άλλη 
πάστα. Έχουμε άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα, που 
ξαφνιάζει τους σήμερα λεγόμενους «πολιτισμένους». 
Ζημωθήκαμε με φως, γαλάζια θάλασσα, και ουρανό. 
Ανέκαθεν αναγνωρίζαμε ότι η πανέμορφη πατρίδα μας 
μας δόθηκε χάρισμα άνωθεν – κι όταν ειδωλολατρούσα-
με – γι’ αυτό και την αγαπούσαμε (-ούμε) και την τιμού-
σαμε σαν μητέρα, σε βαθμό, ώστε να χαιρόμαστε όταν 
πέφταμε στη μάχη «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι». Κι 
όταν το αληθινό ΦΩΣ (ο Χριστός) μας ξεχώρισε σαν 
λαό και δεχτήκαμε το Φωτισμό Του και τη Χάρη Του, 
τότε αναπλασθήκαμε, αναγεννηθήκαμε και γίναμε φω-
τόμορφοι, άρμα που μετέφερε σωτηριώδεις ιδέες προς 
κάθε κατεύθυνση. Τώρα, αν οι γείτονές μας θέλουν 
να παραμένουν βυθισμένοι στο σκοτάδι του υλιστικού 
αμοραλισμού και θρησκευτικού φανατισμού, δικαίωμά 
τους. Θα αποτελούν μαύρη κηλίδα, στιγματισμένοι για 
πάντα στη συνείδηση των ανθρώπων.

Αυτή την αγάπη, το σεβασμό, την ευγνωμοσύνη στον 
ευεργέτη μας πρέπει να μεταδίδουμε συνεχώς στα παι-
διά μας διότι αποτελεί και εύλογο αίτημα εκατομμυρίων 
ταραγμένων ψυχών, αλειτούργητων και άταφων προ-
γόνων μας, θύματα της εγκληματικής εθνοκάθαρσης.

ΓεΝΟκΤΟΝια ΤΟΥ πΟΝΤιακΟΥ εΛΛΗΝιΣΜΟΥ
19η Μαΐου – ΗΜΕΡΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

1. Ο Άγιος Ιωάννης 
ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής
Ο Ιωάννης, ο αγαπημένος μαθητής του Ιησού, ήταν γιος του 

Ζεβεδαίου και της Σαλώμης και νεώτερος αδελφός του απο-
στόλου Ιακώβου. Γεννήθηκε στη Γαλιλαία και δεν μορφώθηκε 
καθώς από μικρός βοηθούσε τον πατέρα του που ήταν ψαράς. 
Στην αρχή έγινε μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου 
και αμέσως μόλις γνώρισε τον Ιησού έγινε μαθητής του μαζί με 

τον αδερφό του τον Ιάκωβο. Η Εκκλησία μας του απένειμε την προσωνυμία 
του Θεολόγου.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είναι ο Ευαγγελιστής της αγάπης. Όχι μόνο 
γιατί αναφέρεται συνεχώς στα κείμενα του στη αγάπη, αλλά κυρίως γιατί την 
βίωνε και την εξέφραζε. Αγαπούσε πολύ τον Διδάσκαλό του. Τον ακολούθησε 
και στις πιο δύσκολες ώρες της επίγειας ζωής Του. Όταν οι άλλοι μαθητές ήταν 
κρυμμένοι «διά τον φόβον των Ιουδαίων», αυτός ήταν παρών στην σύλληψή Του, 
στην δίκη και στον Γολγοθά, όπου κάτω από τον Σταυρό στις κρίσιμες εκείνες 
στιγμές του εμπιστεύθηκε ο Χριστός την μητέρα Του. 

Και αυτός τίμησε την επιθυμία του Κυρίου και μέχρι την Κοίμηση της την 
φρόντιζε ως αληθινή του μητέρα. Μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Πέτρο 
αποτελούσαν την τριάδα τον μαθητών που είχε μαζί του ο Χριστός στην ανά-
σταση της κόρης του Ιαείρου, στο όρος Θαβώρ, όπου «μετεμορφώθη έμπροσθεν 
αυτών», καθώς και στην Γεσθημανή, όπου προσευχήθηκε πριν από το πάθος Του.

Ο Ιωάννης είναι ο συγγραφέας του 4ου κατά σειρά Ευαγγελίου στην Καινή 
Διαθήκη, το θεολογικότερο όλων και θεωρούμενο ως Ευαγγέλιο της αγάπης, 
καθώς επίσης τριών Καθολικών Επιστολών και της Αποκάλυψης. 

Τη ζωή του κοντά στον Κύριο τη γνωρίζουμε μέσα από τα Ευαγγέλια της 
Καινής Διαθήκης. Ο Ιωάννης συνέχισε έντονα την δράση του και μετά την 
Ανάληψη του Κυρίου. Αυτός και ο Πέτρος ήταν οι πρώτοι που κήρυξαν μετά την 
επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος σε όλο τον κόσμο το λόγο του Κυρίου. 

Η παράδοση, επίσης, μας λέει ότι ο Ιωάννης κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά 
Ασία, και ιδιαίτερα στην Έφεσο. Στα χρόνια του αυτοκράτορα Δομετιανού βα-
σανίστηκε και εξορίστηκε στη Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη. Σε μεγάλη 
ηλικία ξαναγύρισε στην Έφεσσο όπου συνέγραψε το ευαγγέλιο του.

Ο Ιωάννης έζησε γύρω στα 100 χρόνια (κοιμήθηκε ειρηνικά γύρω στο 105 με 106 
μ.Χ.). Εκείνο, όμως, που αξίζει να αναφέρουμε, είναι η φράση που συνεχώς έλεγε 
στους μαθητές του: «Τεκνια, αγαπατε αλληλους» (Ιωαν. ιγ΄ 34), που σημαίνει, 
παιδιά μου, να αγαπάτε ο ένας τον άλλο.

Τη μνήμη του η εκκλησία μας τι γιορτάζει στις 8 Μαίου και στις 26 Σεπτεμ-
βρίου.

2.  Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος
Ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος γεννήθηκε το 1690 μ.Χ. στη Ρωσία. 

Οι γονείς του, πιστοί χριστιανοί οι ίδιοι, βάπτισαν τον γιό τους 
χριστιανό και τον μεγάλωσαν σύμφωνα με τις επιταγές του 
Χριστιανισμού. Ο Άγιος από μικρός έγινε θερμός χριστιανός και 
διέγαγε τον βίο του εν Χριστώ. Όταν έφτασε στην κατάλληλη 
ηλικία, ο Άγιος Ιωάννης κατετάγη στον Ρωσικό στρατό. Την 
εποχή εκείνη μαινόταν ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος. Ο Άγιος 

πολέμησε σε αυτόν τον πόλεμο, έως ότου αιχμαλωτίστηκε από τους Τούρκους 
και δόθηκε σαν σκλάβος σε ένα Τούρκο αξιωματικό που καταγόταν από το 
χωριό Προκόπι της Μικράς Ασίας. Ο Τούρκος αξιωματικός μετέφερε τον Άγιο 
στο Προκόπι και εκεί προσπάθησε, όπως συνηθιζόταν τότε, να τον πείσει να 
αλλαξοπιστήσει. Ο Άγιος αντιστάθηκε σθεναρά σε όλες τις προσπάθειες του 
Τούρκου και τέλος, με την βοήθεια του Θεού, ο Τούρκος άφησε ήσυχο τον Άγιο 
να διατηρήσει την πίστη του.

Οι συνθήκες διαβίωσης του Αγίου ήταν πολύ σκληρές. Κοιμόταν στο στάβλο 
του αφεντικού του, μαζί με τα ζώα των οποίων τη φροντίδα του είχε αναθέσει. 
Έτρωγε ελάχιστα, τα ρούχα του ήταν φτωχικά και ήταν αναγκασμένος να 
περπατά χωρίς υποδήματα. Σε αυτόν τον στάβλο, ο Άγιος προσευχόταν, ενώ 
τα βράδια συχνά επισκεπτόταν μια εκκλησία που ήταν εκεί κοντά, αφιερωμένη 
στον Άγιο Γεώργιο.

Η χάρη του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου, έφερε ευλογία στο σπίτι του αφεντικού
του, ο οποίος πλούτισε και έγινε από τους ισχυρότερους άντρες της περιοχής. 

Όταν κάποια στιγμή ο Τούρκος αξιωματικός επισκέφτηκε την Μέκκα για προ-
σκύνημα, ο Άγιος Ιωάννης με θαυμαστό τρόπο έστειλε από το Προκόπι στην 
Μέκκα ένα πιάτο με ρύζι για το αφεντικό του. Στην αρχή δεν τον πίστεψαν, αλλά 
όταν ο Τούρκος γύρισε από την Μέκκα φέρνοντας το πιάτο μαζί του πείστηκαν 
και το θαύμα αυτό έγινε σε όλους όσους κατοικούσαν στην περιοχή γνωστό.

Ο Τούρκος θέλοντας να τιμήσει τον Άγιο προσφέρθηκε να του καλυτερέψει 
τις συνθήκες διαβίωσης. Ο Άγιος όμως αρνήθηκε και συνέχισε να φροντίζει τα 
ζώα του αφεντικού του και να μένει στον στάβλο. Δουλεύοντας την ημέρα και 
προσευχόμενος την νύχτα έζησε ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος τον υπόλοιπο του 
βίου του έως τις 27 Μαΐου του 1730 μ. Χ. όπου αναπαύτηκε σε ηλικία 40 ετών.

Το σώμα του παραδόθηκε από το αφεντικό του στους Χριστιανούς του Προκο-
πίου ώστε να το θάψουν σύμφωνα με τους κανόνες του Χριστιανισμού. Το σώμα 
του Αγίου ενταφιάστηκε στο χριστιανικό νεκροταφείο και εκεί παρέμεινε για τρει-
σήμισι χρόνια. Μετά το πέρας αυτών των ετών ο Άγιος εμφανίστηκε στον ύπνο 
ενός γέροντα Ιερέα ζητώντας του να γίνει ανακομιδή του ιερού λειψάνου του. 
Κάθε βράδυ μια στήλη φωτός κατέβαινε από τον ουρανό στον τάφο του Αγίου.

Οι Χριστιανοί έκαναν την ανακομιδή του Λειψάνου του Αγίου και το το-
ποθέτησαν σε μια λάρνακα κάτω από την Αγία Τράπεζα του Ναού του Αγίου 
Γεωργίου στον οποίο προσευχόταν ο Άγιος εν όσο ήταν στη ζωή. Πολλά θαύματα 
γίνονταν με την χάρη του Αγίου και κόσμος πολύς ερχόταν να προσκυνήσει το 
Ιερό Λείψανό του. Όταν το 1834 μ.Χ. κτίστηκε στο Προκόπι ένας μεγάλος Ναός 
του Μεγάλου Βασιλείου, μεταφέρθηκε εκεί το Λείψανό του. Τρεις φορές όμως 
θαυματουργά επέστρεφε το βράδυ το Ιερό Λείψανο του Αγίου στον παλαιό ναό, 
ενώ οι πιστοί το μετέφεραν την ημέρα στον νέο

Ναό. Μετά από πολλές αγρυπνίες, και με την συγκατάβαση του Αγίου μετα-
φέρθηκε μόνιμα πλέον το λείψανο του στον νέο Ναό. Σε αυτόν τον ναό έμεινε 
ο Άγιος μέχρι το 1924 μ.Χ. Με την ανταλλαγή των πληθυσμών Ελλάδας και 
Τουρκίας που έγινε τότε, μεταφέρθηκε και το Ιερό Λείψανο του Αγίου Ιωάννη 
του Ρώσου στο Νέο Προκόπι της Εύβοιας όπου εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες 
που ζούσαν στο Προκόπι της Μικράς Ασίας. Η μεταφορά στο Νέο Προκόπι 
Ευβοίας, έγινε χάρη στις προσπάθειες του

Παναγιώτη Παπαδόπουλου. Ο αείμνηστος Παναγιώτης Παπαδόπουλος ναύ-
λωσε με δική του δαπάνη το πλοίο «Βασίλειος Δεστούνης» με το οποίο εκτός 
από το σκήνωμα του Αγίου μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα και 800 πατριώτες. Το 
1930 άρχισε να χτίζεται ναός προς τιμή του Αγίου, ο οποίος ολοκληρώθηκε μετά 
από πολλούς κόπους των πιστών το 1951. Τότε μεταφέρθηκε ο Άγιος στο νέο 
Ναό και εκεί βρίσκεται μέχρι τις μέρες μας.Πιστοί επισκέπτονται τον ναό αυτό 
και προσκυνούν τον Άγιο, από την Ελλάδα και το εξωτερικό ευχαριστώντας τον 
για τα θαύματα και την βοήθεια που τους δίνει με τη χάρη του. Την μνήμη του 
Αγίου Ιωάννου του Ρώσου εορτάζουμε στις 27 Μαΐου.

Απολυτίκιο του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου: Εκ γης ο καλέσας σε προς ουρανίους 
μονάς, τηρεί και μετά θάνατον, αδιαλώβητον, το σκήνος σου Όσιε. Συ γαρ εν τη 
Ασία, ως αιχμάλωτος ήχθης, ένθα και ωκειώθης, τω Χριστώ Ιωάννη. Αυτόν ουν 
ικέτευε σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Ν.Π

ΑΓΙOI TOY MΗΝΑ
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Λαμπαδάριος

ΨΑΛΤ
ΙΚΑ

εύτηκαν στον τύπο και τα οποία κάτι θέλουν να μας πουν.
1) «Έκλεψαν την προτομή του μητροπολίτη Σεραφείμ 

Ορφανού από τον προαύλειο χώρο του επισκοπείου».
Όλοι τότε ρωτούσαν: Καλά αφού ο χώρος φωτίζονταν, 

υπήρχαν κάμερες, ο αυλόγυρος – τοίχος ψηλός πάνω 
από 2,20 μέτρα και μια χάλκινη προτομή πολύ βαριά, 
πώς έγινε να κλαπεί;

2) «Διαρρήκτης εισέβαλε στην Ι.Μ. Λαρίσης και έκλε-
ψε τον υπολογιστή του μητροπολίτη».

Μία ύποπτη διάρρηξη σημειώθηκε το πρωί της Τετάρ-
της 19 Μαΐου 2010, στο γραφείο της Ι.Μ. Λαρίσης και 
Τυρνάβου… Ερωτηματικά ωστόσο προκαλεί, το γιατί 
ο άγνωστος διαρρήκτης δεν έψαξε για χρήματα ούτε 
ενδιαφέρθηκε για τιμαλφή και εκκλησιαστικά αντικείμενα.

Πολλοί αναρωτιούνταν μήπως ο κλέφτης είχε σχέση 
με τα γραφόμενα στα αρχεία του μητροπολίτη Λάρισας 
κ. Ιγνατίου και το πήρε;

«Θα την θωρακίσουμε… 
να μην ξανασυμβεί», έλεγε 
η μητρόπολη.

3) «ΘΡΑΣΥΤΑΤΗ ΔΙΑΡ-
ΡΗΞΙ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ 
ΛΑΡΙΣΑΣ». “Έκλεψαν το 
χρηματοκιβώτιο από το 
επισκοπείο”.

Το ρεπορτάζ είναι απο-
καλυπτικό. Οι “άγνωστοι” 
διαρρήκτες άνοιξαν πόρτες 
σιδερένιες, σπάσαν εσω-
τερικές πόρτες, μετέφεραν ένα πολύ βαρύ και μεγάλο 
χρηματοκιβώτιο, γνώριζαν που βρίσκονταν, βρήκαν 
καρότσι μεταφοράς, τους έπεσε “κατρακυλώντας” 
στα σκαλοπάτια και σταμάτησε σε τοίχο προκαλώντας 
μεγάλο θόρυβο, έσπασε το καρότσι μεταφοράς, άνοι-
ξαν την τεράστια σιδερένια εξώπορτα που λειτουργεί 
ηλεκτρονικά, βάλαν το φορτηγάκι εντός του προαύλιου 
χώρου, φόρτωσαν το χρηματοκιβώτιο και… κανείς δεν 
αντιλήφτηκε ΤΙΠΟΤΑ;

Και κάτι σημαντικό. Μέσα στο επισκοπείο κατοικεί 
μόνιμα κάποιος ιερομόναχος. Λέτε κι αυτός να μην 
άκουσε τίποτα;

Η μητρόπολη μάς τα είπε πολύ μπερδεμένα. Μίλησε 
για χρηματικό ποσό 1.500 ευρώ σε κέρματα και διάφορα 
έγγραφα (κληρικόσημα, τιμολόγια κ.α.). Και όταν βρέθη-
κε το χρηματοκιβώτιο, ανακοίνωσαν ότι, στο χρηματοκι-
βώτιο αυτό δεν υπήρχαν ούτε χρήματα, αλλά διάφορα 
έγγραφα και τα οποία τα παρέδωσε η αστυνομία. Τα 
έγγραφα όμως που χάθηκαν, αν χάθηκαν, δεν θα το 
μάθουμε ποτέ.

Το περιστατικό αυτό έφερε στο μυαλό μας τον… “Κο-
ρινθιακό πόλεμο μεταξύ της μητρόπολης Κορίνθου και 
του δημοσιογράφου Λάμπρου της εφημερίδας «ΣΗΜΕ-
ΡΑ» για τον οποίο κάποια στιγμή θα δημοσιεύσουμε τι 
έκρυβε η πληθώρα των διαρρήξεων, οι πλημμύρες κ.α.”.

Και το πολύ ωραίο: «Πάντως στο μέλλον δεν θα είναι 
εύκολο να μπει κανείς στο επισκοπείο, γιατί έχουν ληφθεί τα 
απαιτούμενα μέτρα…».

Αυτό μας θύμισε τις ανακοινώσεις που κάνει κάθε 
χρόνο το φθινόπωρο η μητρόπολη, ότι δηλαδή από του 
χρόνου θα λειτουργήσει κατασκηνώσεις. Πέρασαν 18 
χρόνια και κατασκηνώσεις δεν έγιναν!

ΉΤΑΝ ΝΑ Τ’ ΑΚΟYΣΟΥΜΕ 
ΚΙ ΑΥΤO !

Ο Εσπερινός 
του Αγ. Αχιλλεί-
ου κυλούσε ομα-
λά. Παρά την βα-
ριεστιμάρα των 
δεσποτάδων, οι 
ψάλτες με τις 
καλλ ικέλαδες 

φωνές τους διατραγουδούσαν τα θαύμα-
τα και την αγία βιωτή του πολιούχου μας. 
Κάποια στιγμή ο δεσπότης Ιγνάτιος πήρε 
το μικρόφωνο κι άρχισε να ευχαριστεί τους 
συλλειτουργούντας “αγίους” δεσποτάδες και 
το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Θεοσώστου 
μητροπόλεώς του. Και μεταξύ των άλλων είπε:  

«Φέτος έχουμε διπλή γιορτή, του πολιού-
χου μας και τα 20 χρόνια διακονίας μου στη 
μητρόπολη αυτή του αγίου Αχιλλείου…».

Τόλμησε ο αθεόφοβος να βάλει πλάι-πλάι 
τη ζωή του αγ. Αχιλλείου με τη δική του που 
διακρίθηκε για τις αιματοχυσίες, τους ξυλο-
δαρμούς, τις μηνύσεις, τους διωγμούς και τις 
φυλακίσεις των πιστών που τον ζύγισαν, τον 
μέτρησαν και τον έβγαλαν λειψό.

Μια απάντηση δικαιολογεί τις ενέργειές του, 
ότι έχασε το «γνώθι σαυτόν».

ΤΟΝ ΘΥΜΑΣΤΕ !
Τον θυμάστε αυτόν που βλέπετε με 

κουστουμάκι, ρεμπουμπλικάκι, μουσάκι 
και γραβάτα; Δεν 
ε ίνα ι  ιδ ιοκτήτης 
ράντζου στα ορεινά 
τ η ς  Μ ι ν ε σ ό τ α . 
Ε ί ν α ι  ο  π ρ ώ η ν 
Δεσπότης Ζακύνθου 
και νυν Δωδώνης 
Χ ρ υ σ ό σ τ ο μ ο ς 
Συνετός. Είναι ο 

“Μητροπολίτης” που έγινε τουριστικός 
πράκτορας (εφημ. ΘΕΜΑ).

Είναι ο υπέρμαχος για τα “δίκαια” 
του δεσπότη Λάρισας και υβριστής των 
Αγωνιζόμενων Χριστιανών που τους 
αποκαλούσε «τυφλοπόντικες».

Είναι ο παλαιότερα τακτικός επισκέπτης 
της Μητρόπολής μας, ο οποίος, πρόπερσι, 
χοροστάτησε στην μεγαλύτερη γιορτή 
της πόλης μας, του πολιούχου μας Αγ. 
Αχιλλείου. Έκανε μάλιστα και κήρυγμα 
“Θεολογικότατο” με θέμα: Πώς πρέπει να 
είναι οι χριστιανοί! (sic!).

Τώρα – λέει το «ΘΕΜΑ» – ο κ. Χρυσόστομος 
άφησε στην άκρη τα χρυσοποίκιλτα άμφια 
και τον άμβωνα και κάνει “κήρυγμα” 
σε τουριστικούς πράκτορες φορώντας 
κοστούμι. Τους καλεί λέγοντας: «Ελάτε 
να απολαύσετε τον ήλιο, τη θάλασσα και τη 
φιλοξενία. Και ενώ θα είστε για αναψυχή στη 
χώρα μας, μπορείτε να δείτε και τα αξιόλογα 
θρησκευτικά μας μνημεία, που ελαφρύνουν τη 
ψυχή (εφημ. ΘΕΜΑ).

Τέτοια χάλια, φίλοι του Ιγνατίου Λάρισας, 
θα δείτε πολλά προσεχώς.

ΤI ΒΑΡΕΜAΡΑ ΚΙ ΑΥΤH !
Στον εσπερινό του πολιούχου μας Αγ. 

Αχιλλείου και ενώ οι δεσποτάδες ήταν 
στους θρόνους, η κάμερα που αποθα-
νάτιζε τις “ωραίες” κατανυκτικές στιγμές 
του εσπερινού, συνέλαβε δεσπότη να 
κοιμάται και όταν άνοιγε τα μάτια του 
από τις ψαλτικές φωνές κοίταζε το ρολόι 
με δυσφορία σαν νάλεγε: «άντε, τελειώ-

νετε να πάμε για φαγητό και ύπνο. Φθάνει, δεν χρειάζεται πολλή 
ευλογία, γιατί το πολύ το… Κύριε ελέησον το βαριέται κι ο Θεός» 
(!) κατά τη λαϊκή φράση.    

Το περίεργο δε, είναι ότι η σκηνή αυτή επαναλήφθηκε πολλές 
φορές, λες και ο καμεραμάν απολάμβανε την περίπτωση.

Ε∆Ω ΖΟΥΝ ΣΑΝ ΒΑΣΙΛΙA∆ΕΣ !
Έχουν μεγάλη ευθύνη γι’ αυτό που κάνουν μερικοί-μερικοί 

όταν φέρνουν αγίους μητροπολίτες – μαύρους ή λευκούς – που 
διακονούν εξωτερική ιεραποστολή και τους παροτρύνουν να 
συμμετέχουν σε πανηγυρικές ή πολυαρχιερατικές φιέστες, διότι 
βλέπουν τη χλιδή, τα λουκούλ-
λεια τραπεζώματα, την κοσμική 
εξουσία, τον δεσποτικό αυταρ-
χισμό και πολλά άλλα άγνωστα 
σ’ αυτούς και ασυμβίβαστα με 
την υψηλή τους διακονία, τα 
οποία μπορούν να γίνουν αφορμή 
σκανδαλισμού και ανατρεπτικών 
λογισμών περί του ορθοδόξου 
πνεύματος.

Αυτό έπαθε φέτος ο μητρο-
πολίτης Τανζανίας (Μουάνζα) που βρέθηκε στο πανηγύρι του 
Αγ. Αχιλλείου. Είδε ο άνθρωπος την πολυτελή ζωή, τα βραδινά 
και μεσημεριανά τσιμπούσια (στην πατρίδα του θά ’τρωγαν για 
βδομάδες ολόκληρο χωριό) και σάλωσε· έμεινε εμβρόντητος κι 
ακούστηκε να λέει: «Εδώ στην Ελλάδα οι επίσκοποι ζουν σαν 
Βασιλιάδες…».  

ΤI ΈΠΑΘΕ Ο ΚΑΨΕΡOΣ !
Στη μητρόπολη Λάρισας έχει 

κολλήσει τους ιερομονάχους η ανίατη 
ασθένεια της δεσποτοποίησης.

Ένας απ’ αυτούς, που γυρίζει – 
ευκαιρίας δοθείσης – από μητρόπολη 
σε μητρόπολη – ελπίζοντας σε 
δεσποτικές μελλοντικές ψήφους – 
κατά την ενθρόνιση του Κατερίνης 
είχε τα “πρωτεία” γιατί ο γέροντάς 
του ήταν Τοποτηρητής. Κάποιος 

“φίλος του” – και αυτός υποψήφιος – τον ρώτησε πώς πάει με την 
υποψηφιότητά του κι αυτός αυθόρμητα του λέει: “Δεν πεθαίνει και 
ο Ελασσώνος”. Να όμως που και οι τοίχοι έχουν αυτιά. Τά ’μαθε ο 
Ελασσώνας Βασίλειος και αφού τά ’ψαλε στον ίδιο, τηλεφώνησε 
στον αρχιεπίσκοπο. Κι εκείνος του διεμήνυσε ότι για να δει μίτρα, 
πρέπει να αγοράσει ναυτικά κιάλια!

Ο ταλαίπωρος έπεσε σε κατάθλιψη, διότι ψιθυρίζεται ότι ένας 
ανταγωνιστής του πορεύεται προς το Πατριαρχείο, άλλος έριξε 
αγκίστρι στην Αθήνα για να ψαρέψει… κορώνα και έτερος προς 
άλλη κατεύθυνση απ’ όπου μέσω αυτών μπορούν να ελπίζουν σε 
μίτρα και πατερίτσα, ενώ αυτός…

Ο γέροντάς του – δεσπότης Λάρισας – προσπαθεί να τον 
ηρεμήσει. Ε, δεν είναι και μικρό πράγμα αυτό που έπαθε ο καψερός

ΕIΧΑΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛAΚΑ
Οι αγωνιζόμενοι, ανήμερα του αγ. Αχιλλείου, 

είχαν αναρτήσει δύο μεγάλα πανό που έγραφαν: 
«ΡΩΤΑΜΕ: ΟΙ 200 ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ ΙΓΝΑ-
ΤΙΟΥ ΑΠΟ ΠΟΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ;;;» και 
«Κύριε Πρωθυπουργέ. 17 ΧΡΟΝΙΑ Η ΜΗΤΡΟ-
ΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΑΠΟΛΟ-
ΓΙΣΜΟΥΣ. ΤΟΣΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ;;;». 
Αυτά ήταν απλωμένα (φάτσα κάρτα) ακριβώς 
στην πορεία της πομπής δίνοντας τη δυνατότητα 
της ανάγνωσης σ’ όλους τους πιστούς. 

Έτσι τα σκουντίσματα μεταξύ των παπάδων 
πήγαιναν σύννεφο. Οι αρχές και ο κόσμος το 
κουτσομπόλευαν, οι ιερομόναχοι, που κρατού-
σαν τις κορδέλες του ιερού λειψάνου, παρ’ ολίγο 
να βγουν από την πορεία και να παρασύρουν τη 
λάρνακα. Οι δεσποτάδες δε, έκλεψαν το σόου, 
γιατί σκύβοντας το κεφάλι κοίταζαν λοξά και 
μειδιώντας πρόσεχαν μη τους δει ο Ιγνάτιος. 
Κάποιος όμως που ξέφυγε από την πορεία 
έμεινε ξεχασμένος να τα διαβάζει.

ΕΙΝΑΙ ΞΕΦΡΑΓΟ ΑΜΠΕΛΙ;
συνέχεια από την 1η σελίδα

«ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ» ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

ΨΑΛΤΙΚΑ

της μητρόπολής

Το χρηματοκιβώτιο 


