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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Αρτοτίνα Eδώ γεννήθηκε ο Αθ. Διάκος

Aπό το βιβλίο «TA EΛΛHNIKA»
του Iάκωβου Pαγκαβή, τόμος A, σελ. 576, Aθήνα 1853

Γιορτάσθηκε και φέτος στην
Αρτοτίνα, η επέτειος του ΟΧΙ και
τιμήθηκε η μνήμη των παιδιών
της, που έπεσαν μαχόμενοι κατά
του Ιταλού εισβολέα.

Μετά τη Θεία Λειτουργία στον
Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου,
τελέσθηκε Δοξολογία και στη
συνέχεια ακολούθησε επιμνημό-

ΕΥΧΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ
“Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ”

Συνέχεια στη σελ. 7

ΤΟ ΚΑΡΙΟΦΙΛΙ
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΚΗ (1827)
Το Σάββατο 3-12-2016, πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο δημοπρασία πινάκων ζωγραφικής, έργων τέχνης και ιστορικών κειμηλίων
από τον οίκο δημοπρασιών Δημ. Βέργος. Μεταξύ των κειμηλίων
περίοπτη θέση κατέλαβε ασημένιο καριοφίλι με διακόσμηση δουλεμένη με σαβάτι σε επίχρυσο στικτό βάθος, οκταγωνική κάννη με
φυτικό διάκοσμο από ένθετο χρυσό στη βάση της και κοντά στο

Ας γίνει φέτος η ψυχή μας η φάτνη
που θα γεννηθεί η αγάπη και η ειρήνη.
στόμιο, πυροδοτικό μηχανισμό με πυρόλιθο, επιγραφές στο μηχανισμό: ΓΙ. ΡΟΥ. 1827 και στην αντίστοιχη επιφάνεια της άλλης
πλευράς: ΓΙΑΝ. ΡΟΥΚ. / 1827 ΟΚΤ 19 και μήκος 108 εκατοστά. Από
το όπλο λείπει ο προφυλακτήρας της σκανδάλης. Στη διακόσμηση
του όπλου διακρίνονται τρόπαια, ανθοφόρα αγγεία, πουλιά και δικέφαλος αετός. Πωλήθηκε στην τιμή των 53.100€.
Πρόκειται για το καριοφίλι του δικού μας, του Αρτοτινού αγωνιστή-οπλαρχηγού του 1821, του Γιάννη Ρούκη. Ο Ιωάννης Ρούκης
από την Αρτοτίνα Φωκίδας διακρίθηκε σε πολλές μάχες του Αγώνα,
από τις επιχειρήσεις απελευθέρωσης της Λιβαδειάς το 1821 μέχρι
τη μάχη της Πέτρας το 1829. Έλαβε το βαθμό του χιλιάρχου το
1824 και του πεντακοσιάρχου επί Καποδίστρια.

Η Γέννηση του Χριστού μας ας σημάνει την αρχή
για μια καλύτερη ζωή γεμάτη αλήθεια και φως.
Ευχές για Καλά Χριστούγεννα και ένα Ευτυχισμένο,
Ειρηνικό και Τυχερό 2017, γεμάτο Υγεία και Χαρά.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!!!
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ “Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ”
Ανακοινώνεται ότι με απόφασή του το Δ.Σ. του Συλλόγου καθόρισε ότι η προβλεπόμενη από το Καταστατικό Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί
την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2017 και ώρα έναρξης 10:00, στα γραφεία του
Συλλόγου, Αλκέτου 56, Βύρωνας με θέματα ημερησίας διάταξης όπως παρακάτω:
• Διοικητικός απολογισμός επί πεπραγμένων έτους 2016 και λογοδοσία Δ.Σ.
• Οικονομικός απολογισμός έτους 2016 και έγκρισή του.
• Λοιπά θέματα που τυχόν προταθούν και εγκριθεί η συζήτησή τους σύμφωνα
με το άρθρο 17, παρ. 3 του Καταστατικού.
• Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής
Επιτροπής.
Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του Συλλόγου, υποψηφιότητα
για το νέο Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή, μπορούν να θέσουν όσα από τα
τακτικά μέλη του Συλλόγου το επιθυμούν και είναι ταμειακώς εντάξει, υποβάλλοντας
γραπτή αίτηση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής
των αρχαιρεσιών. Η ψηφοφορία για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής
Επιτροπής θα αρχίσει αμέσως μετά το πέρας του Διοικητικού-Οικονομικού απολογισμού και τυχόν λοιπών θεμάτων που θα εγκριθεί η συζήτησή τους και θα
περατωθεί την 16:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις
τους:
• Ταχυδρομικά στα γραφεία του Συλλόγου.
• Με FAX στον αριθμό 210 7655568 &
• Με e-mail: στο artotina.diakos@gmail.com.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΛΗΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΕΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΘΑ Ν ΑΤ Ο Ι
• Την Πέμπτη 06-10-2016, απεβίωσε
στο Μεσολόγγι σε ηλικία 85 ετών, η Γαρέφω Κατσαρού σύζυγος Αποστόλου. Η
νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στον Άγιο
Θωμά Μεσολογγίου και η ταφή της στον
Άγιο Γεώργιο (Χούνιστας). Ευχαριστούμε
θερμά όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.
• Την Παρασκευή 25-11-2016, απεβίωσε
στη Λάρισα σε ηλικία 66 ετών, ο Γουλής

Αλέξανδρος του Αριστείδη. Η νεκρώσιμη
ακολουθία και η ταφή του έγιναν την 2611-2016, στον Αμπελώνα Λαρίσης.
• Την Τετάρτη 30-11-2016, απεβίωσε
στην Αθήνα σε ηλικία 68 ετών, ο Κων/νος
Ρεγκούζας του Γεωργίου. Η νεκρώσιμη
ακολουθία και η ταφή του έγιναν την 112-2016, στο κοιμητήριο Παπάγου.
Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους
τους.

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ
Τσιπούνη Ελένη Κων. ........................................................................................20€
Τσώτα Μαρία Αριστοτέλους ............................................................................50€
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ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ
«Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ»
Το κόψιμο της πίτας του Συλλόγου για τον καινούργιο
χρόνο 2017, αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί την Κυριακή στις 15-1-2017, στην Αρτοτίνα μετά την θεία λειτουργία. Ευκαιρία λοιπόν να την επισκεφτούμε όσο το
δυνατό περισσότεροι και να το γιορτάσουμε όλοι μαζί,
δίνοντας ζωή στο χωριό μας και χαρά στους μόνιμα εκεί
διαμένοντες συγχωριανούς μας.

ΕΥΧΕΣ ΤΟΠΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ
Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου Αρτοτίνας, με την ευκαιρία
των εορτών των Χριστουγέννων και του νέου έτους
εύχονται ολόψυχα σε όλους,
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
ΚΑΛΑ & ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ &
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ
Ο Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας Αρτοτίνας
Κάππας Βασίλειος

ΕΥΧΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
«ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»
Η Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ.
του Συλλόγου Αρτοτινών Μεσολογγίου
«ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ» σας εύχονται
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ

Π Ω Λ Η Σ Ε Ι Σ Ο Ι ΚΟ Π Ε Δ Ω Ν

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Πωλούνται στην Αρτοτίνα δύο όμορα εντός οικισμού οικόπεδα, 1.500 τ.μ. και
1.700 τ.μ. αντίστοιχα. Τηλ. Επικ.: 697 7910950.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΡΤΟΤΙΝΩΝ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ «ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ»

A P T O T I NA
H ΓENETEIPA TOY AΘANAΣIOY ΔIAKOY
Τρίμηνη ενημερωτική
πολιτιστική έκδοση
Ιδιο κτη σία του Συλλόγου
Aρ το τι νών Φω κί δας
N. Π. μη κερδοσκοπικό
A.Φ.M. 090361430
Γραφεία: Aλκέτου 56 Bύρωνας
Τ.Κ. 16232 Tηλ. & Fax: 210 7655568
Συντακτική Επιτροπή:
Κούρλης Ιωάννης
Βήλος Γεώργιος
Ράπτης Βασίλειος
Μαυραγάνη Αντωνία
Μαυραγάνης Περικλής
Μαυραγάνης Ιωάννης

Κουλόπουλος Κωνσταντίνος
Τσέλιου Χριστίνα
Τσορτέκης Ιωάννης
Eκδότης - Διευθυντής:
Γιάννης Κούρλης
Τηλ.: 210 6749561
Κιν.: 6972097589
e-mail: artotina.diakos@gmail.com
Ηλεκτρονική σελιδοποίηση
Εκτύπωση - διεκπεραίωση:
Εκδόσεις Γραφικές Τέχνες
Καρπούζη Αριστέα & Υιοί Ο. Ε.
Θεοδοσίου 23 Ίλιον Τ.Κ. 13121
Τηλ.-Fax: 210 2619003
e-mail: karpouzi@otenet.gr

Ο ετήσιος χορός του Συλλόγου θα πραγματοποιηθεί
το βράδυ του Σαββάτου 21-1-2016, στο κέντρο ΓΚΙΟΥΣΑΣ, στον Άγιο Θωμά Μεσολογγίου.

ΕΝΙΣΧΥΣΤΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Μπορείτε να καταθέσετε
τη συνδρομή σας στον λογαριασμό
IBAN: GR3301101570000015729602225
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

ΕΚΛΟΓΕΣ
Αγαπητοί συγχωριανοί, μέλη του Συλλόγου
Αρτοτινών «Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ». Σε ένα
μήνα από τώρα, ήτοι στο τέλος Ιανουαρίου
2017, η θητεία του εκλεγέντος τον Ιανουάριο
του 2015 Δ.Σ. του Συλλόγου λήγει και ως εκ
τούτου απαιτείται, σύμφωνα με το Καταστατικό
του, η έγκαιρη δρομολόγηση των διαδικασιών
εκλογής νέου.
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη
αδιαφορία, για συμμετοχή αφ’ ενός μεν στα
δρώμενα του Συλλόγου (Γενικές Συνελεύσεις,
εκδηλώσεις, καταβολή συνδρομής, εγγραφή
νέων μελών κ.λ.π.), αφ’ ετέρου δε και κυρίως,
απροθυμία για ενεργή συμμετοχή στη διοίκηση
του Συλλόγου, με αποτέλεσμα στις ανά διετία
γενόμενες αρχαιρεσίες να μην υποβάλλονται
νέες υποψηφιότητες και να αναγκάζονται, παρά
την επιθυμία τους να αποχωρήσουν, να είναι
υποψήφια για το νέο Δ.Σ. τα ίδια μέλη του
απερχόμενου Δ.Σ.
Τα κατά καιρούς Διοικητικά Συμβούλια κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες και με τη συμπαράσταση και βοήθεια όλων των Αρτοτινών,
κράτησαν ζωντανό το Σύλλογό μας για 68 ολόκληρα χρόνια, όμως η προσπάθεια αυτή πρέπει
να συνεχισθεί, ο Σύλλογος πρέπει να παραμείνει
ζωντανός, ακμαίος, δυνατός και να αποτελεί
το συνδετικό κρίκο που θα ενώνει και θα φέρνει
κοντά όλους τους απανταχού Αρτοτινούς, που
θα συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το

Π ΟΛ ΛΟ Ι
Γράφει ο Βάσος Αποστολάκης
Αμέτρητα πράγματα άλλαξαν στη Χώρα μας
τα τελευταία χρόνια και ενώ οι όροι της ζωής
έγιναν σκληρότεροι για πολλούς, η ψυχική ηρεμία
όλων μας κατέβηκε απροσδόκητα σε πολύ χαμηλά
επίπεδα. Οι αφόρητες συνέπειες της συνεχιζόμενης
οικονομικής κρίσης και ο αναπόφευκτος αντίκτυπός
τους στις λειτουργίες του καθημερινού βίου δικαιολογούν σημαντικά τις δυσμενείς προβλέψεις
για τις μελλοντικές εξελίξεις.
Και όμως, παρά τη διάχυτη μιζέρια και την
εκτεταμένη απογοήτευση των λαϊκών μαζών,
μπορεί βάσιμα να υποστηριχτεί πως τίποτε δεν
χάθηκε, οριστικά, αλλά, αντιθέτως υπήρχαν θετικά
σημάδια στον ορίζοντα.
Μια προσεκτικότερη και πιο ψύχραιμη ματιά
στον Ελληνικό χώρο αποκαλύπτει ότι πάμπολλοι
συνάνθρωποί μας συνεχίζουν, αθόρυβα και μακριά
από τα φώτα της δημοσιότητας, να αγωνίζονται
με κουράγιο στον τραχύ στίβο της ζωής και να
πραγματοποιούν μικρά “θαύματα” στις ποικίλες
ασχολίες τους. Οι δημιουργοί αυτοί, ενεργώντας
είτε ως μεμονωμένα άτομα, είτε ως εντεταγμένοι
σε οργανωμένες ενότητες, κοινωνικές ομάδες,
οργανισμούς, ομίλους κ.λπ., υλοποιούν μια κολοσσιαία προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, αναδεικνύοντας έμπρακτα την απόφασή τους να συμβάλουν στη γενικότερη ανάπτυξη της Χώρας με
την ένθερμη συμμετοχή τους.
Δεν θα είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός
των ανθρώπων αυτών ως ηρώων, αν ληφθεί υπ’
όψιν ότι τα εν λόγω άτομα, ξεπερνώντας το
φράγμα της αδιαφορίας των πολλών και τις αντιδράσεις των απογοητευμένων, έχουν ριχτεί με
φανατισμό και ζήλο στις δραστηριότητες που
έχουν αναλάβει. Εις πείσμα των απαισιόδοξων
και παρά τις δυσβάστακτες οικονομικές συνθήκες
ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού δίνει με ευσυνειδησία και αγωνιστικότητα τη μάχη της ανάκαμψης, στην οποία κύριο χαρακτηριστικό είναι η προσήλωση στο καθήκον και η εμμονή στην επίτευξη
των στόχων. Τα άπειρα παραδείγματα της πολύπλευρης και συγκινητικής αυτής προσπάθειας, εν-
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ΣΤΟ

Σ ΥΛ Λ Ο Γ Ο

μέλλον, που θα διατηρεί ζωντανές και θα μεταφέρει στις νεώτερες γενιές, αναμνήσεις, παραδόσεις, αξίες, ήθη και έθιμα καθώς και την
ιστορία του χωριού μας. Με λίγα λόγια όλα
αυτά που δυστυχώς η σύγχρονη πραγματικότητα
οδηγεί στη λησμονιά τους.
Είναι σε όλους μας γνωστό, ότι σε κάθε
ζωντανό οργανισμό και ο Σύλλογος είναι ένας
τέτοιος οργανισμός, τα κύτταρά του συνεχώς
ανανεώνονται και αποχωρούν τα παλιότερα,
αυτά που γέρασαν, που κουράστηκαν, ή που
για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν μπορούν να
προσφέρουν άλλο.
Την ίδια περίπου επιστολή – κάλεσμα είχα
απευθύνει προς όλους τους Αρτοτινούς και το
Δεκέμβριο του 2014. Τότε μετά βίας βρέθηκαν
τα εννέα άτομα για τη συμπλήρωση του ψηφοδελτίου, κάποιοι κατ’ ανάγκη. Ας ελπίσουμε ότι
αυτή τη φορά δεν θα επαναληφθεί το ίδιο έργο,
γιατί όταν η ζωή επαναλαμβάνεται καταλήγει
σε φάρσα.
Είναι ανάγκη λοιπόν και προκειμένου ο Σύλλογος να συνεχίσει την ομαλή πορεία του προς
τα εμπρός, να ενώσουμε όλοι μαζί προς αυτή
την κατεύθυνση τις όποιες δυνάμεις μας, ενεργά
και συμμετέχοντας και όχι εκ του μακρόθεν.
Χωρίς να παραγνωρίζουμε τις υποχρεώσεις
και τις ανάγκες που έχει δημιουργήσει ο έντονος
ρυθμός της σύγχρονης πραγματικότητας, καθώς
και η δύσκολη κατάσταση που βρίσκεται η χώρα

ΟΙ

ΑΝΩΝΥΜΟΙ

θαρρυντικά και ελπιδοφόρα, πληθαίνουν καθημερινά
γύρω μας και μας δίνουν το δικαίωμα να προσβλέπουμε με εμπιστοσύνη σ’ ένα καλλίτερο μέλλον.
Ενάντια στην καλπάζουσα ανεργία και στα πενιχρά
οικονομικά μέσα και, κυρίως, ενάντια σε μια επίμονα
αρνητική ψυχολογία, οι ψυχωμένοι μαχητές του
μόχθου και της προόδου αντιτάσσονται σθεναρά
σε κάθε εμπόδιο και ξεχωρίζουν με την απόδοσή
τους στους πολυάριθμους τομείς της δράσης τους.
Στο εύλογο ερώτημα, σχετικά με το πού βρίσκονται και πώς δραστηριοποιούνται οι αθέατοι
αυτοί “ήρωες”, την απάντηση δίνει βροντόφωνα η
“άλλη Ελλάδα”, η Ελλάδα εκείνων που δεν λύγισαν
μπροστά σε τίποτε και δεν προσκύνησαν ποτέ, η
Ελλάδα εκείνων που με την αταλάντευτη απόφαση,
έχουν αποδυθεί στο τιτάνιο έργο να αναστηλωθεί
η Πατρίδα μας με Αξιοπρέπεια, Τιμή και Υπερηφάνεια.
•••
Ο χώρος, στον οποίο λειτουργούν αξιοζήλευτα
και αποδοτικά οι προαναφερόμενοι ήρωες - δημιουργοί, είναι ένα αχανές και υποδειγματικό εργοτάξιο... Σ’ ένα ποικιλόμορφο και πολυλειτουργικό
εργοτάξιο έχει μεταβληθεί, στους δύσκολους καιρούς, απ’ άκρας εις άκρον, ολόκληρη η Ελληνική
επικράτεια, όπου μυριάδες συνάνθρωποί μας - καθένας από την θέση του και την ξεχωριστή αποστολή τους - δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους για
ένα ευτυχέστερο αύριο. Μια βιαστική προσέγγιση
στις δραστηριότητες αυτές, θα μπορούσε να αποτυπώσει ένα μικρό δείγμα του συντελούμενου έργου.
Αρχίζοντας από τον ευαίσθητο τομέα της
Υγείας και της Κοινωνικής προσφοράς, βρίσκεται
κανείς μπροστά στην αξιοθαύμαστη δράση των
εθελοντών ιατρών, των “Ιατρών Χωρίς Σύνορα”,
που με συγκινητική προθυμία σπεύδουν, ακόμη
και με τις πιο δυσμενείς καιρικές συνθήκες να
προσφέρουν εθελοντικά τις ιατρικές υπηρεσίες
τους και στα πιο απρόσιτα σημεία της χώρας μας.
Πολύ σημαντικός και κοπιώδης - αλλά με αξιόλογα επιτεύγματα - είναι επίσης ο τομέας της επιστημονικής έρευνας, σε συνάρτηση με τον ευρύτερο χώρο της Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, όπου χιλιάδες εργατών του πνεύματος

μας τα τελευταία χρόνια, πιστεύουμε ότι όλοι
μας μπορούμε να διαθέσουμε τον ελάχιστο
χρόνο που απαιτείται για τις υποχρεώσεις του
Συλλόγου και έτσι να συμβάλουμε ενεργά στη
διατήρηση άσβεστης της ΑΡΤΟΤΙΝΗΣ ΙΔΕΑΣ.
Με δεδομένο ότι η πλειονότητα των μελών
του απερχόμενου Δ.Σ., εξέφρασαν την πρόθεση
να μην είναι υποψήφια για το νέο Δ.Σ., είναι
επιτακτική η ανάγκη προσέλευσης ικανού αριθμού νέων υποψηφίων μελών, σε διαφορετική
περίπτωση ο Σύλλογος κινδυνεύει με διάλυση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πρέπει να εκδηλώσουν
κυρίως οι νέοι μας, οι οποίοι είναι αυτοί που
μπορούν να δώσουν νέα πνοή, ζωντάνια, δύναμη,
αισιοδοξία και ελπίδα και να καταθέσουν νέες
σύγχρονες ιδέες και δράσεις, αρκεί να το θελήσουν.
Με την ελπίδα ότι θα ακουσθούμε και θα
υπάρξει η μέγιστη δυνατή ανταπόκριση στο κάλεσμά μας, εμείς, ο πρόεδρος και τα μέλη του
απερχόμενου Δ.Σ., απευθυνόμαστε σε όλους
τους συγχωριανούς μας και κυρίως τη νέα γενιά
και τους παρακαλούμε να εκδηλώσουν την
αγάπη τους προς το χωριό μας και το Σύλλογό
του, υποβάλλοντας υποψηφιότητα για το νέο
Δ.Σ., στις αρχαιρεσίες της 22ας Ιανουαρίου
2017.

Με ιδιαίτερη τιμή και εκτίμηση
Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

ΗΡΩΕΣ…
αγωνίζονται, άλλοι για να ανιχνεύσουν τα μυστικά
της επιστήμης και άλλοι για να μεταδώσουν τους
θησαυρούς της γνώσης.
Πρωτοποριακό, εξ άλλου, ρόλο στην κρατική
λειτουργία, στη δημιουργία του εθνικού πλούτου
και γενικότερα στην οικονομική ζωή της χώρας
μας διαδραματίζει ο πολυπληθής κόσμος της εθνικής παραγωγής, στους αμέτρητους κλάδους της
οποίας ένα μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού
μοχθεί καθημερινά με αξιέπαινη άμιλλα για υψηλότερες αποδόσεις. Σαν χαρακτηριστικά και μόνο
δείγματα της ουσιώδους συμβολής μερικών από
τους παραγωγικούς αυτούς κλάδους θα μπορούσε
κανείς να σημειώσει: 1) Την πολύτιμη συμμετοχή
του αγροτικού δυναμικού της χώρας σε τόσο ικανοποιητικό βαθμό, ώστε αγροτικά προϊόντα να καλύπτουν τις εγχώριες καταναλωτικές ανάγκες,
καθώς και τον επαρκή εφοδιασμό της βιομηχανίας
και επιπλέον να είναι σημαντική πηγή συναλλάγματος από τις αυξανόμενες εξαγωγές των προϊόντων αυτών σε ξένα κράτη, 2) Την επιτυχημένη
υπερπροσπάθεια του επιχειρηματικού, βιομηχανικού
και εμπορικού κόσμου, με στόχο, μέσω σημαντικών
επενδύσεων και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
και μέσω της καλλιέργειας επιτυχών εμπορικών
σχέσεων και εξαγωγών προς οίκους της αλλοδαπής,
την επαύξηση του εθνικού εισοδήματος και την
επωφελή προβολή του Ελληνικού ονόματος, 3)
Την, παγκόσμιας αναγνώρισης, πρωτιά της ναυτιλίας
μας στις θάλασσες της Υδρογείου, μια πρωτιά,
που μας γεμίζει υπερηφάνεια και σιγουριά για το
μέλλον και που οφείλεται, τόσο στην επιδεξιότητα
του εφοπλιστικού κλάδου, όσο και στην ακάματη
ικανότητα και φιλοπονία όλων γενικά των ναυτικών
μας και 4) Την αλματώδη και τόσο ζωτική για την
οικονομία μας άνοδο του Ελληνικού τουρισμού,
που δίκαια έχει αναδειχθεί σ’ ένα πανίσχυρο
πυλώνα ανάπτυξης και πολιτιστικής αναβάθμισης.
Το άθροισμα των παραπάνω και πολλών άλλων
θετικών στοιχείων και δεδομένων, έχει τη δυναμική
να απομακρύνει την λιποψυχία των απαισιόδοξων
και να στηρίξει με βεβαιότητα την προσδοκία μιας
καλλίτερης σε ανθρωπιά εποχής για την Πατρίδα
μας!
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ΣΤΗ ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΜΑΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ομιλία Β΄, Ιωάννου Χρυσοστόμου
Μετάφραση Ευάγγελου Καρακοβούνη
Εκδ. Αποστολική Διακονία
της Εκκλησίας της Ελλάδος,
Σειρά «Η φωνή των Πατέρων μας», τομ. 2, 1997,
σελ. 31-47
Η β΄ ομιλία του ιερού Χρυσοστόμου «Στη Γενέθλιο
ημέρα του Σωτήρος», γνωρίζουμε ότι εκφωνήθηκε
όπως και η πρώτη, ημέρα Χριστουγέννων, άγνωστο
όμως ποια χρονολογία.
Η ομιλία αυτή έχει τον ίδιο τίτλο με την προηγούμενη, όχι όμως και το ίδιο περιεχόμενο. Εδώ ο
Χρυσόστομος θέλει να διδάξει το λόγο της ενανθρωπίσεως του Κυρίου, με ποιον τρόπο προσέλαβε
την ανθρώπινη μορφή και γιατί διάλεξε αυτόν τον
τρόπο.
Η ρητορική δεινότητα του Χρυσοστόμου, η αναφορά και επιχειρηματολογία του μέσα από την Αγία
Γραφή, καθιστούν κι αυτή την ομιλία σπουδαιότατη.
(Πρωτότυπο κείμενο: Ελληνική Πατρολογία του
Migne, τομ. 56, σελ. 386-394)
«Χριστός γεννάται...»
1. Βλέπω παράξενο και παράδοξο μυστήριο.
Ποιμένες αντί να παίζουν με τις φλογέρες τους κάποιο μελωδικό σκοπό, ψάλλουν ουράνιο ύμνο και
γεμίζουν με τους ήχους τους τα αυτιά μου. Ψάλλουν
άγγελοι και ανυμνούν αρχάγγελοι, υμνούν τα Χερουβείμ και δοξολογούν τα Σεραφείμ. Όλοι πανηγυρίζουν γιατί βλέπουν το Θεό στη γη και τον άνθρωπο στους ουρανούς. Βλέπουν εκείνο που είναι
πάνω στον ουρανό, να βρίσκεται πάνω στη γη λόγω
της οικονομίας του για τον άνθρωπο, και τον άνθρωπο
που είναι στη γη, να βρίσκεται ψηλά στον ουρανό
εξαιτίας της φιλανθρωπίας του ανθρώπου.
Σήμερα η Βηθλεέμ έγινε όμοια με τον ουρανό,
αφού εμφανίστηκαν σε αυτήν αντί για αστέρια άγγελοι που ανυμνούν το Θεό, και δέχτηκε με τρόπο
θαυμαστό στο χώρο της όχι το φυσικό ήλιο, αλλά
τον Ήλιο της δικαιοσύνης. Και μη ζητάς να μάθεις
πώς έγινε αυτό. Γιατί εκεί όπου εκδηλώνεται η
θέληση του Θεού, νικώνται οι φυσικοί νόμοι. Θέλησε
λοιπόν ο Θεός, μπόρεσε, κατέβηκε από τους ουρανούς και έσωσε τον άνθρωπο, γιατί τα πάντα υπακούουν στο Θεό. Σήμερα γεννιέται ο αιώνιος και γίνεται εκείνο που δεν ήταν. Ενώ δηλαδή ήταν Θεός
γίνεται άνθρωπος, χωρίς να παύσει να είναι Θεός.
Δεν έχασε δηλαδή τις θεϊκές του ικανότητες για να
γίνει άνθρωπος, ούτε πάλι άλλαξε και από άνθρωπος
έγινε Θεός. Αλλά ενώ ήταν Θεός Λόγος, χωρίς να
πάθει τίποτε, προσέλαβε την ανθρώπινη σάρκα, και
η θεία φύση παρέμεινε αμετάβλητη.
Και όταν γεννήθηκε, οι Ιουδαίοι δεν παραδεχόντουσαν την γέννησή Του. Και οι μεν Φαρισαίοι
παρερμήνευαν τις θείες Γραφές, οι δε Γραμματείς
δίδασκαν τα αντίθετα του μωσαϊκού νόμου. Ο
Ηρώδης γύρευε το νεογέννητο, όχι για να του προσφέρει τιμές, μα για να το σκοτώσει. Γιατί έβλεπαν
ότι σήμερα τα πράγματα ήρθαν αντίθετα προς τις
προσδοκίες τους. Γιατί όπως λέγει ο Ψαλμωδός:
«δεν έγιναν αυτά κρυφά από τα παιδιά τους και θα
γίνουν γνωστά και στις επερχόμενες γενεές» (Ψαλμ.
77,4). Προσήλθαν λοιπόν βασιλείς για να δουν με
θαυμασμό το Βασιλιά των Ουρανών και απορούσαν
που ήρθε στη γη χωρίς αγγέλους και αρχαγγέλους
και θρόνους και κυριότητες και δυνάμεις και εξουσίες,
και πέρασε από δρόμο παράξενο και απάτητο,
δηλαδή από σπλάχνα παρθενικά, χωρίς να παύσει
να επιστατεί τους αγγέλους Του. Και χωρίς να χάσει
τις θεϊκές Του ιδιότητες έγινε άνθρωπος και ήρθε
κοντά μας. Βασιλείς λοιπόν ήρθαν να προσκυνήσουν
τον ένδοξο Βασιλιά των Ουρανών, στρατιώτες να
υπηρετήσουν τον αρχιστράτηγο των ουρανίων δυνάμεων, γυναίκες να προσκυνήσουν Εκείνον που
γεννήθηκε από γυναίκα, για να μετατρέψει σε χαρά
τις λύπες της γυναίκας. Ήρθαν παρθένοι στον υιό
της Παρθένου κι απορούσαν πως ο δημιουργός των
μητρικών μαστών και του γάλακτος, Εκείνος που
κάνει τους μαστούς μόνοι τους να βγάζουν άφθονο
γάλα, πως έφαγε παιδική τροφή από μητέρα Παρθένο.
Ήρθαν τα νήπια σ' Εκείνον που έγινε νήπιο για να
συντεθεί ύμνος στον Κύριο από νήπια που ακόμη
θηλάζουν. Ήρθαν παιδιά προς το Παιδί που τα έκανε
μάρτυρές Του εξαιτίας της θηριωδίας του Ηρώδη.
Ήρθαν οι άνδρες σ' Εκείνον που έγινε άνθρωπος
και θεράπευσε τις ταλαιπωρίες των δούλων Του.
Ήρθαν ποιμένες στον καλό Ποιμένα που θυσιάζεται
για να σώσει τα πρόβατά Του. Ήρθαν ιερείς σ'
Εκείνον που έγινε Αρχιερέας κατά σειρά διαδοχής
από τον Μελχισεδέκ. Ήρθαμε οι δούλοι σ' Εκείνον
που έλαβε δούλου μορφή, για να μετατρέψει σε

ελευθερία την δουλεία μας. Ήρθαν οι ψαράδες σ'
Εκείνον που τους μετέτρεψε από απλούς ψαράδες
σε ψαράδες ανθρώπων. Ήρθαν τελώνες σ' Εκείνον
που ανέδειξε έναν από τους τελώνες Ευαγγελιστή.
Ήρθαν οι πόρνες σ' Εκείνον που άφησε τα πόδια
Του να τα βρέξει με τα δάκρυά της η πόρνη. Και για
να μιλήσω με συντομία, όλοι οι αμαρτωλοί ήρθαν
να δουν τον Αμνό του Θεού που σήκωσε πάνω Του
την αμαρτία όλου του κόσμου. Οι ταπεινοί μάγοι, οι
ποιμένες που τον τίμησαν, οι τελώνες που κήρυξαν
το Ευαγγέλιο, οι πόρνες που του πρόσφεραν μύρα,
η Σαμαρείτιδα που επιθυμούσε να γευτεί νερό από
την πηγή της ζωής, η Χαναναία που είχε ακλόνητη
πίστη. Αφού λοιπόν όλοι πανηγυρίζουν χαρούμενοι,
κι εγώ επιθυμώ να σκιρτήσω, και να χορέψω και να
πανηγυρίσω. Χορεύω χωρίς να παίζω κιθάρα, χωρίς
να κινώ κλάδους κισσού, χωρίς να κρατάω αυλό,
χωρίς να κρατάω αναμμένες λαμπάδες, αλλά κρατώντας στα χέρια μου αντί για μουσικά όργανα, τα
σπάργανα του Χριστού. Γιατί αυτά είναι η ελπίδα
μου, αυτά είναι η ζωή μου, αυτά είναι για μένα
αυλός και κιθάρα. Γι’ αυτό τα έχω μαζί μου, για να
μου δώσουν με την δική τους δύναμη την ικανότητα
να πω μαζί με τους αγγέλους: «Δόξα στον ύψιστο
Θεό», και μαζί με τους ποιμένες: «και ας επικρατήσει
στη γη η ειρήνη και στους ανθρώπους η αγάπη»
(Λουκ. 2,14).
Σήμερα γεννιέται από Παρθένο, με τρόπο που
δεν μπορώ να περιγράψω, εκείνος που γεννήθηκε
από τον Πατέρα με τρόπο ανέκφραστο πριν απ'
όλους τους αιώνες. Αλλά τότε γεννήθηκε από τον
Πατέρα κατά τη θεία φύση Του, δηλαδή πριν από τη
δημιουργία του κόσμου, και όπως γνώριζε ο Πατέρας.
Σήμερα γεννήθηκε πάλι, όχι όμως σύμφωνα με τους
νόμους της φύσης, αλλά όπως γνωρίζει η χάρη του
Αγίου Πνεύματος. Και η προαιώνια γέννησή Του
είναι αληθινή, και η επίγεια επίσης είναι αναμφισβήτητη και είναι αλήθεια πως από το Θεό γεννήθηκε
Θεός, και είναι αλήθεια πως γεννήθηκε ο Ίδιος ως
άνθρωπος από Παρθένο. Στον ουρανό γεννήθηκε
μόνος Αυτός από το μόνο Θεό και είναι Μονογενής,
και στη γη γεννήθηκε μόνος Αυτός από την Παρθένο,
και είναι πάλι Μονογενής. Όπως λοιπόν για την
προαιώνιο στους ουρανούς γέννηση είναι ασέβεια
να δεχτούμε πως τον γέννησε μητέρα, έτσι αποτελεί
βλασφημία να δεχτούμε τη συνεργία πατέρα για
την ενανθρώπισή Του στη γη. Ο μεν Πατέρας τον
γέννησε χωρίς σαρκική σπορά, η δε Παρθένος χωρίς
να φθαρεί η αγνότητά της. Γιατί ούτε ο Θεός κατά
τη γέννηση υπέστη σαρκική ρεύση, αφού γέννησε
με θεοπρεπή τρόπο, ούτε η Παρθένος κατά τη γέννησή της έχασε την αγνότητά της, γιατί γέννησε με
πνευματικό τρόπο. Συνεπώς ούτε η προαιώνια γέννησή Του μπορεί να ερμηνευτεί, ούτε η έλευσή Του
στη γη επιδέχεται κατανοήσεως. Εκείνο λοιπόν που
γνωρίζω είναι ότι σήμερα η Παρθένος γέννησε τον
Κύριο, τον οποίο πιστεύω ότι ο Θεός γέννησε προαιωνίως. Και τον τρόπο της γεννήσεως έμαθα να
σέβομαι σιωπηρά, και διδάχθηκα να μην πολυσυζητώ
το θέμα αυτό. Γιατί, για τα θέματα που αναφέρονται
στο Θεό, δεν πρέπει να εξετάζουμε τη φυσική
εξέλιξη των γεγονότων, αλλά να πιστεύουμε στη
δύναμη του δημιουργού τους. Φυσικός, βέβαια, είναι
ο νόμος να γεννήσει η γυναίκα όταν παντρευτεί με
κάποιον άντρα. Αλλά όταν μια παρθένος, που δεν
παντρεύτηκε, μείνει παρθένος αφού γεννήσει, τούτο
υπέρκειται των φυσικών νόμων. Οφείλουμε λοιπόν
να ερευνούμε τα φυσικά φαινόμενα και να σεβόμαστε
σιωπηρά τα υπερφυσικά, όχι γιατί είναι επικίνδυνα,
αλλά γιατί αποτελούν μυστήριο που αξίζει να του
δείχνουμε με τη σιωπή μας σεβασμό.
Παρακαλώ όμως να με συγχωρέσετε, επειδή
επιθυμώ να διακόψω το λόγο που ήδη αρχίσαμε.
Γιατί αισθανόμενος δειλία για την έρευνα των υπερφυσικών θεμάτων δε γνωρίζω κατά ποιον τρόπο και
σε κάποια κατεύθυνση να στρέψω το λόγο μου. Τι
να πω λοιπόν ή για ποιο θέμα να μιλήσω; Βλέπω τη
μητέρα, ατενίζω το βρέφος, αλλά αδυνατώ να συλλάβω τον τρόπο της γεννήσεως. Γιατί, εκεί όπου
θέλει ο Θεός νικώνται οι νόμοι της φύσης και ξεπερνιώνται τα όρια της φυσικής τάξης. Δεν πραγματοποιήθηκε λοιπόν η γέννηση του Χριστού σύμφωνα με τους φυσικούς νόμους, αλλά υπήρξε θαύμα
υπερφυσικό, γιατί παραμερίσθηκε η φυσική τάξη
και ενήργησε η θέληση του Θεού. Πόσο ανέκφραστη
είναι η χάρη του Θεού! Ο Μονογενής Λόγος που
γεννήθηκε πριν απ' όλους τους αιώνες, ο απρόσιτος
και ασώματος και μοναδικός, εισήλθε στο φθαρτό
και ορατό σώμα μου. Για ποιό λόγο; Για να διδάξει
με την παρουσία Του, και με τον τρόπο αυτό να μας

οδηγήσει προς τα αόρατα. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι
πιστεύουν περισσότερο σε ό,τι βλέπουν παρά σε
ό,τι ακούνε, και αμφιβάλλουν για ό,τι δεν βλέπουν,
για τούτο δέχθηκε να προσφέρει μέσω ενός ορατού
σώματος τον Εαυτό Του στη θέα των ανθρώπινων
ματιών, ώστε να διαλυθεί κάθε αμφιβολία. Και γεννιέται από Παρθένο, που δεν το γνώριζε αυτό. Ούτε
συμμετείχε στο γεγονός, ούτε συνεργάστηκε γι’
αυτό που έγινε, αλλά υπήρξε απλό όργανο της ανεξιχνίαστης θείας δύναμης, γνωρίζοντας μόνο ό,τι
έμαθε αφού ρώτησε το Γαβριήλ: «και πώς θα γίνει
αυτό αφού δεν γνωρίζω άνδρα;» και της απάντησε
«αυτό θέλεις να μάθεις; Θα έρθει σε σένα η χάρη
του Αγίου Πνεύματος και η δύναμη του Υψίστου
Θεού θα σε επισκιάσει» (Λουκ. 1,34-35). Αλλά πώς
ήταν μαζί της στην αρχή και ύστερα γεννήθηκε από
αυτήν; Όπως ένας τεχνίτης που βρίσκει ένα πολύ
καλό υλικό, κατασκευάζει ωραιότατο δοχείο, έτσι
και ο Χριστός, επειδή βρήκε αγνό το σώμα και την
ψυχή της Παρθένου, το έκανε έμψυχο ναό για τον
Εαυτό Του, και έπλασε με τον τρόπο που θέλησε
τον άνθρωπο μέσα της, και αφού έλαβε τη μορφή
αυτού του ανθρώπου, παρουσιάστηκε στον κόσμο
σήμερα, χωρίς να ντραπεί την ασχήμια της ανθρώπινης φύσης. Γιατί δεν ήταν προσβλητικό γι' Αυτόν
να λάβει την μορφή του πλάσματός Του. Και το
πλάσμα αυτό απέκτησε μεγάλη δόξα γιατί μέσα του
εισήλθε ο Δημιουργός του. Όπως λοιπόν στην πρώτη
δημιουργία ο άνθρωπος δεν μπορούσε να δημιουργηθεί πριν να πάρει πηλό στα χέρια του ο Θεός,
έτσι δεν μπορούσε να διορθωθεί το δοχείο που είχε
φθαρεί, αν δεν έμπαινε μέσα του Εκείνος που το
δημιούργησε.
Η συμβολή της Παρθένου Μαρίας
2. Αλλά τι να πω, ή για ποιό ζήτημα να μιλήσω;
Γιατί το θαύμα που έγινε μου προξενεί κατάπληξη.
Ο προαιώνιος γίνεται μικρό παιδί, Εκείνος που καθόταν σε υψηλό και μεγαλόπρεπο θρόνο τοποθετείται
μέσα σε φάτνη, ο απρόσιτος και μοναδικός, ο ασύνθετος και ασώματος σπαργανώνεται με ανθρώπινα
χέρια. Εκείνος που σπάει τα δεσμά της αμαρτίας,
εθελουσίως τυλίγεται με βρεφικά σπάργανα. Γιατί
θέλει να μεταβάλει την ατιμία σε τιμή, να ντύσει με
δόξα την ασημότητα και να καταστήσει την έκφραση
της ύβρεως τρόπο έκφρασης της αρετής. Για τούτο
φορεί το σώμα μου, για να χωρέσω εγώ το Λόγο
του. Πήρε το σώμα μου και μου έδωσε το Πνεύμα
Του, ώστε δίνοντας και παίρνοντας, να με κάνει να
κερδίσω το θησαυρό της αιώνιας ζωής. Παίρνει το
σώμα μου για να με εξαγιάσει, μου δίνει το Πνεύμα
Του για να με σώσει.
Αλλά τι να πω ή για ποιό ζήτημα να μιλήσω;
«Να, η Παρθένος θα μείνει έγκυος» (Ησ. 7,14). Δεν
το λέμε πια σαν κάτι που θα γίνει, μα το θαυμάζουμε
σαν κάτι που έγινε. Κι έγινε αυτό στους Ιουδαίους
που ανάμεσά τους διαδιδόταν, και το πιστεύουμε
εμείς που ούτε λέξη δεν λέγαμε γι’ αυτό. «Να, η
Παρθένος θα μείνει έγκυος». Ήταν γραμμένο στα
κείμενα της Ιουδαϊκής συναγωγής, το περιεχόμενό
του όμως είναι κτήμα της Εκκλησίας. Η Ιουδαϊκή
συναγωγή βρήκε τα κείμενα μέσα στα οποία αναφερόταν, η Χριστιανική Εκκλησία όμως ανακάλυψε
τον πολύτιμο θησαυρό που περιείχαν. Εκείνη (η Συναγωγή) έβαψε το νήμα, η Εκκλησία φόρεσε τη Βασιλική στολή. Στην Ιουδαία δηλαδή γεννήθηκε ο Κύριος, αλλά τον υποδέχθηκε ολόκληρη η οικουμένη.
Η Ιουδαϊκή συναγωγή τον έθρεψε και τον γαλούχησε,
μα η Εκκλησία μας τον έλαβε και ωφελήθηκε. Εκεί
βλάστησε το κλήμα της αμπέλου, αλλά σ' εμένα
ωρίμασε το σταφύλι της αλήθειας. Εκείνη τρύγησε
το σταφύλι, αλλά τα έθνη πίνουν το μυστηριακό
ποτό. Εκείνη έσπειρε τον σπόρο του σίτου στην
Ιουδαία, αλλά τα έθνη θέρισαν το στάχυ με το
δρεπάνι της πίστεως. Τα έθνη έκοψαν με σεβασμό
το τριαντάφυλλο και στους Ιουδαίους απέμειναν τα
αγκάθια της απιστίας. Άνοιξε τα φτερά του ο νεοσσός
και πέταξε, και οι ανόητοι ακόμη κάθονται και φυλάνε
τη φωλιά. Οι Ιουδαίοι ερμηνεύουν τα βιβλία που περιέχουν το γράμμα και τα έθνη απολαμβάνουν τον
καρπό του Πνεύματος. «Να, η Παρθένος θα μείνει
έγκυος». Πες μου Ιουδαίε, πες μου λοιπόν ποιόν
γέννησε; Κάνε μου τη χάρη να πάρεις θάρρος, τουλάχιστον όσο πήρες μπροστά στον Ηρώδη. Μα δεν
παίρνεις θάρρος και ξέρω γιατί. Γιατί έχεις μέσα
σου πονηρία. Στον Ηρώδη το είπες για να τον σκοτώσει. Σε μένα δεν το λες για να μην προσκυνήσω.
Ποιόν όμως γέννησε η Παρθένος; Ποιόν; Τον Κύριο
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της δημιουργίας. Γιατί κι αν εσύ δεν το ομολογείς,
όμως το διακηρύττει ολόκληρη η δημιουργία. Τον
γέννησε βέβαια, όπως θέλησε να γεννηθεί Εκείνος
που γεννήθηκε. Η φύση δεν γνώριζε τέτοιο τρόπο,
αλλά ο Κύριος της φύσεως βρήκε παράδοξο τρόπο
να γεννηθεί για να δείξει πως αν και πήρε ανθρώπινη
μορφή, δεν γεννήθηκε σαν άνθρωπος αλλά σαν
Θεός.
Γεννήθηκε λοιπόν σήμερα από Παρθένο, η οποία
νίκησε τη φύση και δεν παρέστη ανάγκη να παντρευτεί. Γιατί ταίριαζε στον Ύψιστο κατά την αγιότητα,
να γεννηθεί κατά τρόπο άγιο και καθαρό. Γιατί είναι
ο ίδιος που έπλασε κάποτε τον Αδάμ από παρθενική
γη και μορφοποίησε την γυναίκα του χωρίς μεσολάβηση γυναίκας. Όπως λοιπόν ο Αδάμ απέκτησε
γυναίκα χωρίς γυναίκα, έτσι και η Παρθένος σήμερα
γέννησε άνδρα χωρίς άνδρα. Μα είναι, λέει, άνθρωπος, και ποιός θα τον γνωρίσει; Επειδή λοιπόν το
γυναικείο φύλο χρωστούσε ευγνωμοσύνη στο ανδρικό, γιατί ο Αδάμ μονάχος του, χωρίς γυναίκα,
έκανε την Εύα, για το λόγο αυτό σήμερα η Παρθένος
γέννησε χωρίς άνδρα, για να πληρώσει, ως αντιπρόσωπος της Εύας, το χρέος που είχε εκείνη
στους άνδρες. Για να μην περηφανεύεται δηλαδή ο
Αδάμ που χωρίς γυναίκα έκανε γυναίκα, γι’ αυτό και
η γυναίκα (η Παρθένος) χωρίς άνδρα γέννησε τον
άνδρα (Χριστό), για να δείξει με το ίδιο θαυμαστό
κατόρθωμα ότι είναι από τη φύση ίσοι. Όπως αφαίρεσε ο Θεός την πλευρά απ' τον Αδάμ και δεν
έπαθε τίποτε η σωματική του αρτιότητα, έτσι έκανε
το σώμα της Παρθένου έμψυχο ναό και δεν έθιξε
την παρθενική της αγνότητα. Ακέραιος παρέμεινε ο
Αδάμ και μετά την αφαίρεση της πλευράς του, αδιάφθορη και η Παρθένος μετά τη γέννηση του Βρέφους.
Γι’ αυτό και δε χρησιμοποίησε άλλο τρόπο για να
κάνει ναό για τον Εαυτό του, ούτε έπλασε άλλο
σώμα για να εμφανισθεί στη γη. Για να μη φανεί ότι
περιφρονεί την ύλη απ' την οποία δημιουργήθηκε ο
Αδάμ. Επειδή λοιπόν εξαπατήθηκε ο άνθρωπος και
μεταβλήθηκε σε όργανο διαβόλου, γι’ αυτό ο Κύριος
ανοικοδόμησε τον έμψυχο αυτό ναό που είχε καταστραφεί, για να απομακρύνει τον άνθρωπο από τη
σχέση του με το διάβολο συνδέοντάς τον με τον
Δημιουργό του. Όμως, αν και έγινε άνθρωπος, δε
γεννήθηκε σαν άνθρωπος μα σαν Θεός. Γιατί, αν
γεννιόταν ύστερα από ένα συνηθισμένο γάμο, όπως
εγώ, οι πολλοί θα θεωρούσαν ψεύτικη τη γέννηση
του Θεού. Γι’ αυτό τώρα γεννιέται από Παρθένο, κι
ενώ γεννιέται, διαφυλάσσει άθικτη την μητρική
μήτρα και ακέραιη την παρθενία, για να γίνει ο παράξενος τρόπος της κυοφορίας πρόξενος μεγάλης
πίστης σε εμένα. Γι’ αυτό είτε ειδωλολάτρης με
ρωτά είτε Ιουδαίος, αν ο Χριστός ήταν πραγματικά
Θεός και έγινε άνθρωπος παρά τους φυσικούς νόμους, θα του απαντήσω ναι, και θα καλέσω ως μάρτυρα των λόγων μου την άθικτη σφραγίδα της παρθενίας. Γιατί έτσι ο Θεός υπερβαίνει τη φυσική τάξη.
Έτσι διαπλάσσει την μητρική κοιλιά και δημιουργεί
την παρθενία, επειδή βρήκε αμόλυντο τρόπο για τη
γέννηση και κατασκεύασε για τον εαυτό του ναό
σύμφωνα προς τη θεία του θέληση.
Πες μου λοιπόν, Ιουδαίε, γεννήθηκε η Παρθένος
ή όχι; Γιατί αν μεν γέννησε, οφείλεις να ομολογήσεις
το υπερφυσικό της γέννησης, αν δεν γέννησε γιατί
εξαπάτησες τον Ηρώδη; Γιατί όταν εκείνος ζητούσε
να πληροφορηθεί τον τόπο της γέννησης του Χριστού, εσύ είπες ότι γεννιέται στην Βηθλεέμ της
Ιουδαίας. Μήπως εγώ γνώριζα το χωριό αυτό ή την
περιοχή; Μήπως γνώριζα την αξία Εκείνου που γεννιόταν; Δεν μίλησε γι' Αυτόν ο Ησαΐας και τον ονόμασε Θεό; Γιατί είπε: «Θα γεννήσει γιο και θα του
δώσουν το όνομα Εμμανουήλ (ο Θεός μαζί μας)».
Δεν είστε εσείς οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι, οι
ακριβείς τηρητές του Μωσαϊκού νόμου, που μας διδάξατε όλα όσα αναφέρονται σ' Εκείνον; Μήπως
γνωρίζαμε εμείς την εβραϊκή γλώσσα; Εσείς δεν
ερμηνεύσατε τις Γραφές; Και όταν γέννησε η Παρθένος, αλλά και πριν γεννήσει, για να μην νομίσει
κανείς ότι εξηγήθηκαν εκείνα που λέγει η Γραφή
όπως θα ήταν ευχάριστο στο Θεό, τότε που σας
ρώτησε ο Ηρώδης, δεν του παρουσιάσατε για μάρτυρα τον προφήτη Μιχαία για να επιβεβαιώσει τη
μαρτυρία σας; Γιατί λέγει ο προφήτης: «Και συ Βηθλεέμ που ανήκεις στην περιοχή του Εφραθά, δεν
είσαι η πιο ασήμαντη απ' τις ονομαστές πόλεις της
φυλής του Ιούδα. Γιατί από σένα θα προέλθει άρχοντας που θα ποιμάνει τον λαό μου τον Ισραήλ»
(Μιχ. 5, 2, Ματθ. 2,6). Σωστά είπε ο προφήτης «από

σένα». Γιατί από εσάς τους Εβραίους προήλθε και
παρουσιάστηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί εκείνος
που υπάρχει, παρουσιάζεται. Εκείνος που δεν υπάρχει, τον κάνουν ή γεννιέται. Αυτός όμως υπήρχε,
και μάλιστα προϋπήρχε και ήταν αιώνιος. Υπήρχε
πάντα ως Θεός και κυβερνούσε τον κόσμο. Σήμερα
όμως γεννήθηκε για να καθοδηγήσει τον άνθρωπο
ως άνθρωπος και να σώσει την οικουμένη ως Θεός.
Πόσο χρήσιμοι αντίπαλοι είναι και πόσο φιλάνθρωποι
επικριτές! Αυτοί που απέδειξαν χωρίς να το θέλουν
ότι είναι Θεός Εκείνος που γεννήθηκε στη Βηθλεέμ,
αυτοί που έκαναν γνωστό ως Κύριο Εκείνον που
ήταν κρυμμένος στη φάτνη και φανέρωσαν χωρίς
να το θέλουν Εκείνος που βρισκόταν στο σπήλαιο.
Και με τον τρόπο αυτό χωρίς να το θέλουν τον
ευεργέτησαν, γιατί ενώ ήθελαν να αποκρύψουν τη
γέννησή του, την κατέστησαν γνωστή. Είδες πόσο
ανόητοι διδάσκαλοι είναι; Δεν έχουν ιδέα γι’ αυτά
που διδάσκουν, πεινούν οι ίδιοι και ταΐζουν άλλους,
διψούν και δίνουν σε άλλους το νερό, είναι φτωχοί
και κάνουν άλλους πλούσιους. Εμπρός, λοιπόν, ας
εορτάσουμε και ας πανηγυρίσουμε. Είναι βέβαια
παράξενος ο τρόπος που εορτάζουμε, γιατί είναι
παράδοξος και ο λόγος που γεννήθηκε ο Χριστός.
Σήμερα, λοιπόν, λύθηκαν τα μακροχρόνια δεσμά,
ντροπιάστηκε ο διάβολος, οι δαίμονες εκδιώχθηκαν,
καταργήθηκε ο θάνατος, ανοίχθηκαν οι πύλες του
παραδείσου, εξαφανίστηκε η κατάρα, απομακρύνθηκε
η αμαρτία, η πλάνη καταργήθηκε, η αλήθεια επανήλθε
και διαδόθηκε το κήρυγμα της ευσέβειας παντού. Η
βασιλεία των ουρανών μεταφυτεύθηκε στη γη, οι
άγγελοι επικοινωνούν με τους ανθρώπους και οι
άνθρωποι χωρίς φόβο συνομιλούν με τους αγγέλους.
Αλλά γιατί συμβαίνουν αυτά; Επειδή κατέβηκε ο
Θεός στη γη και ανέβηκε ο άνθρωπος στους ουρανούς. Τα πάντα ήρθαν σε στενή επικοινωνία. Ήρθε
λοιπόν (ο Θεός) στη γη, ενώ ήταν αποκλειστικά
στον ουρανό. Ενώ είναι ολόκληρος στον ουρανό,
είναι ολόκληρος και στη γη. Ήταν Θεός και έγινε
άνθρωπος, χωρίς να παύσει να είναι Θεός. Ενώ
ήταν Λόγος που δεν επιδέχεται μεταβολή, έλαβε
ανθρώπινη μορφή, έγινε άνθρωπος για να κατοικήσει
μες στους ανθρώπους. Δεν έγινε λοιπόν Θεός αργότερα αλλά ήταν εξαρχής. Γι’ αυτό σαρκώθηκε,
για να δεχτεί η φάτνη Εκείνον που δεν χωρούσε ο
ουρανός. Γι’ αυτό τοποθετήθηκε στη φάτνη, για να
λάβει παιδική τροφή από μητέρα Παρθένο Εκείνος
που προνοεί για ολόκληρο το σύμπαν. Γι’ αυτό ο
Δημιουργός του μέλλοντος αιώνος ανέχεται να
κρατηθεί ως βρέφος που ανέχεται στην αγκαλιά
της Παρθένου, για να μπορέσουν να τον πλησιάσουν
οι μάγοι. Γιατί σήμερα ήρθαν και οι μάγοι, αφού
αποφάσισαν να απαρνηθούν την εξουσία του σατανά.
Σήμερα νιώθει και ο ουρανός υπερηφάνεια με το να
δείχνει με το αστέρι τον Κύριό του. Σήμερα ο Κύριος
που κάθεται πάνω σε ελαφριά νεφέλη, που είναι το
σώμα της Παρθένου, πηγαίνει βιαστικά στην Αίγυπτο
για ν' αποφύγει τάχα την επιβουλή του Ηρώδη,
στην πραγματικότητα όμως για να επαληθευθούν
τα λόγια του Ησαΐα: «Εκείνη την μέρα οι Ισραηλίτες
θα είναι τρίτοι στη σειρά μετά τους Ασσύριους και
τους Αιγυπτίους. Ευλογημένος θα είναι ο λαός μου
στη χώρα που ευλόγησε ο Κύριος Σαβαώθ λέγοντας,
ευλογημένος θα είναι ο λαός μου που κατοικεί στην
Αίγυπτο και στην Ασσυρία και στο Ισραήλ» (Ησ. 19,
24-25). Τι έχεις να πεις Ιουδαίε; Συ, που είσαι
πρώτος, έγινες τρίτος; Προηγήθηκαν Αιγύπτιοι και
Ασσύριοι και ο πρωτότοκος Ισραήλ ακολουθεί; Ναι!
Σωστό είναι να προηγηθούν οι Ασσύριοι, γιατί αυτοί
τον προσκύνησαν πρώτοι με τους μάγους τους!
Σωστό είναι να ακολουθήσουν στη σειρά οι Αιγύπτιοι,
διότι Τον δέχθηκαν όταν κατέφυγε εκεί λόγω της
επιβουλής του Ηρώδη. Τελευταίοι στη σειρά έρχονται
οι Ισραηλίτες, γιατί τους έκαναν οι Απόστολοι να
Τον αναγνωρίσουν, όταν γύρισε από τον Ιορδάνη.
Εισήλθε στην Αίγυπτο και συγκλόνισε τα είδωλά
της και έκλεισε τις πύλες με τον αφανισμό των
πρωτότοκων παιδιών. Γι’ αυτό και σήμερα εισήλθε
ως πρωτότοκος για να διαλύσει το πένθος της
παλιάς εκείνης φρικαλεότητας. Και το ότι λέγεται
πρωτότοκος ο Χριστός το μαρτυρεί σήμερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος λέγει: «Και γέννησε το
γιο της τον πρωτότοκο και τον τύλιξε με σπάργανα
και τον έβαλε να πλαγιάσει στη φάτνη, γιατί δεν
υπήρχε χώρος στο κατάλυμα» (Λουκ. 2,7). Εισήλθε
λοιπόν στην Αίγυπτο για να διαλύσει το πένθος της
παλαιάς εκείνης φρικαλεότητας, και αντί των παλαιών
πληγών προσέφερε χαρά, και αντί για νύχτα και
σκοτάδι προσέφερε το φως της σωτηρίας. Τότε
ήταν μολυσμένο το νερό του ποταμού (Νείλου) απ'

τη σφαγή των άωρων νήπιων. Εισήλθε λοιπόν στην
Αίγυπτο Εκείνος που έκανε παλαιότερα να κοκκινίσει
το νερό του ποταμού κι άλλαξε τις όχθες του σε
πηγές σωτηρίας, αφού με τη δύναμη του Αγίου
Πνεύματος τις καθάρισε από την μόλυνσή τους.
Υπέφεραν κακουχίες οι Αιγύπτιοι γιατί αρνιόνταν
με πείσμα το Θεό. Εισήλθε λοιπόν στην Αίγυπτο και
γέμισε τις ψυχές των ευσεβών ανθρώπων με την
επίγνωση του Θεού, και έδωσε στον ποταμό τη δυνατότητα να τρέφει μάρτυρες του Χριστού πιο εύφορους από τα στάχυα του σιταριού.
Το γιατί και το πώς της Σαρκώσεως του Θεού
Αλλά επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, θα τελειώσω εδώ την ομιλία μου. Και θα την τελειώσω
συμπληρώνοντας τον τρόπο με τον οποίο ο Λόγος
ενώ ήταν απαθής, περιβλήθηκε ανθρώπινο σώμα
χωρίς να μεταβληθεί σε τίποτε η ανθρώπινη φύση
του. Αλλά τι να πω και σε τι να αναφερθώ; Βλέπω
ταυτόχρονα ένα μαραγκό και μια φάτνη και ένα
βρέφος και σπάργανα και λεχώνα Παρθένο που
στερείται τα πλέον απαραίτητα. Βλέπω τα πάντα να
είναι φτωχικά, τα πάντα να πλημμυρίζουν από ανέχεια. Είδες πλούτος που υπάρχει σε τόση μεγάλη
φτώχεια; Είδες πως ο Χριστός, ενώ ήταν πλούσιος,
πτώχευσε για χάρη μας; Δεν είχε ούτε κρεβάτι ούτε
στρώμα και γι’ αυτό τοποθετήθηκε σε μια ξερή
φάτνη. Ω πτώχεια που είσαι πηγή πλούτου! Ω πλούτε
αμέτρητε που κρύβεσαι από την πτώχεια! Είναι ξαπλωμένος στη φάτνη και συνταράσσει την οικουμένη.
Τυλίγεται με σπάργανα και διασπά τα δεσμά της
αμαρτίας. Ακόμη δεν μίλησε και δίδαξε τους μάγους
και τους παρακίνησε σε μετάνοια και μεταστροφή.
Τι να πω και σε τι να αναφερθώ; Να, ένα βρέφος
σπαργανώνεται και τοποθετείται στη φάτνη. Κοντά
του είναι η Μαρία που είναι Παρθένος και μητέρα
μαζί. Κοντά του και ο Ιωσήφ, που λεγόταν, χωρίς να
είναι, πατέρας. Εκείνος, χωρίς να είναι, λεγόταν
άνδρας της Μαρίας, κι εκείνη, χωρίς να είναι,
λεγόταν γυναίκα του Ιωσήφ. Νόμιμες ονομασίες
αλλά χωρίς περιεχόμενο συζυγικού δεσμού. Μπορείς
να κατανοήσεις τα λόγια μου, όχι όμως τα γεγονότα.
Ο Ιωσήφ μνηστεύτηκε μόνο την Μαρία και το Άγιο
Πνεύμα τη σκέπασε με την χάρη του. Γι’ αυτό και
βρισκόταν σε απορία ο Ιωσήφ και δεν γνώριζε πώς
να χαρακτηρίσει το βρέφος.
Δεν τολμούσε να πει πως ήταν καρπός μοιχείας
και δεν μπορούσε να προφέρει λόγια βλάσφημα σε
βάρος της Παρθένου, δεν είχε όμως και τη δύναμη
να παραδεχτεί ως δικό του το παιδί. Γιατί γνώριζε
καλά πως δεν είχε ιδέα για τον τρόπο που γεννήθηκε,
ούτε ποιος έκανε το παιδί. Ενώ λοιπόν βρισκόταν
σε απορία, ήρθε από τον ουρανό μήνυμα με τη
φωνή του αγγέλου: «Μη φοβάσαι Ιωσήφ, γιατί εκείνο
που γεννήθηκε μέσα της προέρχεται από Πνεύμα
Άγιον» (Ματθ. 1,20). Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν σκέπασε
την Παρθένο. Αλλά γιατί γεννάται ο Χριστός από
την Παρθένο και διατηρεί ακέραιη την παρθενία
της; Επειδή πριν από πολλούς αιώνες ο διάβολος
εξαπάτησε την Εύα, που ήταν κι εκείνη παρθένος,
γι’ αυτό πήγε την χαρμόσυνη είδηση στη Μαριάμ
που ήταν Παρθένος. Αλλά η Εύα όταν εξαπατήθηκε,
προκάλεσε με τα λόγια της το θάνατο του ανθρώπινου
γένους, ενώ η Μαρία, αφού δέχτηκε την χαρμόσυνη
είδηση, γέννησε με ανθρώπινη μορφή το Θεό Λόγο
που έγινε σε μας φορέας της αιώνιας ζωής. Ο
λόγος της Εύας υπέδειξε το ξύλο, με το οποίο εκδιώχθηκε ο Αδάμ από τον παράδεισο, ο Λόγος όμως
που γεννήθηκε από την Παρθένο έδειξε σταυρό με
τον οποίο μπροστά στα μάτια του Αδάμ οδήγησε
τον ληστή στον Παράδεισο.
Επειδή λοιπόν δεν πίστευαν οι ειδωλολάτρες
ούτε οι Ιουδαίοι ούτε οι αιρετικοί, ότι ο Θεός γέννησε
χωρίς καμία μεταβολή και χωρίς να πάθει τίποτε, γι’
αυτό γεννήθηκε σήμερα με φθαρτό σώμα και διατήρησε άφθαρτο το φθαρτό, για να δείξει ότι όπως
δεν έφθειρε την παρθενία όταν γεννήθηκε από την
Παρθένο, έτσι και ο Θεός, χωρίς να πάθει οποιαδήποτε μεταβολή και ρεύση η άγια ουσία του, γέννησε
ως Θεός με τρόπο θαυμαστό Θεό. Επειδή λοιπόν οι
άνθρωποι αδιαφορούσαν για Εκείνον και κατασκεύαζαν ανθρωπόμορφα είδωλα, τα οποία λάτρευαν περιφρονώντας τον Δημιουργό, γι’ αυτό και σήμερα ο
Λόγος του Θεού, ενώ είναι Θεός, εμφανίσθηκε με
ανθρώπινη μορφή για να καταργήσει το ψεύδος και
να επαναφέρει με μυστικό τρόπο τη λατρεία στον
Εαυτό Του. Ας δοξάσουμε λοιπόν Εκείνο, τον Χριστό,
που μας άνοιξε δρόμο μέσα από αδιάβατο τόπο,
μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα, τώρα και
πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.
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Επιστολή-Κόλαφος του Αμερικανού Καθ. Αρχαιολογίας Στέφεν Μίλλερ
- Ξεσκεπάζει με Ακράδαντα Στοιχεία τους Πλαστογράφους των Σκοπίων!

Ο

διάσημος Αμερικανός Καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϋ
Στέφεν Μίλλερ, με μνημειώδη επιστολή
του, προς το επίσημο Περιοδικό του Αμερικανικού
Αρχαιολογικού Ινστιτούτου «Archaeology Magazine»,
ξεσκεπάζει τους σφετεριστές της Ιστορικής Αλήθειας και με αδιαμφισβήτητα επιστημονικά επιχειρήματα, καταρρίπτει απόλυτα τους ισχυρισμούς
των Σκοπίων, περί του δήθεν δικαιώματός τους να
αποκαλούνται «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» και «ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ»!
Ειδικότερα, ο διάσημος Καθηγητής, με αφορμή
προκλητικό άρθρο του Δημοσιογράφου Matthew
Brunwasser για τα Σκόπια, υπό τον τίτλο «Letter
>From Macedonia: Owning Alexander», που δημοσιεύθηκε στο προηγούμενο τεύχος Ιανουαρίου Φεβρουαρίου του καταξιωμένου αμερικανικού περιοδικού «Archaeology», ανατρέπει με γραπτή επιστολή του το «θεμελιώδες ιδεολόγημα» των Σκοπίων, τεκμηριώνοντας πως η περιοχή εκείνη ήταν
η Παιονία και πως δεν έχουν δικαίωμα άρα οι σημερινοί Σκοπιανοί κάτοικοί της, να αποκαλούν το
κράτος τους «Μακεδονία», αλλά ούτε και τους
εαυτούς τους «Μακεδόνες», όπως δεν μπορούν
να το κάνουν λόγου χάρη και «οι Αιγύπτιοι»!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
ΠΑΙΟΝΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»!
Συγκεκριμένα, γράφει κατά λέξη ο διάσημος
Αμερικανός Καθηγητής προς τον Εκδότη του «Archaeology»:
«Ανοίγοντας σήμερα το τεύχος Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου του περιοδικού Archaeology, ανέτρεξα
με ενδιαφέρον στο «Γράμμα από τη Μακεδονία»,
και διαπίστωσα ότι στην πραγματικότητα ήταν ένα
γράμμα από την Παιονία - περιοχή βόρεια του
όρους Βαρνούς και του όρους Όρβηλος. Η περιγραφή του Livy για τη δημιουργία της ρωμαϊκής
επαρχίας της Μακεδονίας (45.29.7 και 12) κάνει
σαφές ότι οι Παίονες ζούσαν βόρεια των εν λόγω
βουνών, (τα οποία σήμερα αποτελούν γεωγραφικά
τα φυσικά όρια της Ελλάδας) και νότια της Δαρδανίας, που σήμερα βρίσκεται το Κόσοβο.
Κατά το Στράβωνα (7.τμ.4) είναι ακόμη περισσότερο σαφές να λεχθεί, ότι η Παιονία βρισκόταν
βόρεια της Μακεδονίας και η μόνη δίοδος από την
μία στην άλλη περιοχή ήταν (και παραμένει σήμερα)
η διάβαση μέσω του στενού περάσματος του Αξιού
ποταμού (ή Βαρδάρη). Με άλλα λόγια η περιοχή
την οποία περιγράφει ο Matthew Brunwasser στο
άρθρο του "Owning Alexander", ήταν στην αρχαιότητα η Παιονία.
Αν και είναι γεγονός ότι οι άνθρωποι εκείνοι
υποτάχτηκαν στον Φίλιππο τον Β΄, πατέρα του
Αλεξάνδρου το 359 π.Χ. (Διόδωρος Σικελός 16.4.2),
δεν ήταν ποτέ Μακεδόνες και ποτέ δεν έζησαν
στη Μακεδονία. Πραγματικά, ο Δημοσθένης (Ολυνθιακός 1.230), μας λέγει ότι είχαν σκλαβωθεί από
τον Μακεδόνα Φίλιππο και σαφώς κατά συνέπεια
δεν ήταν Μακεδόνες. Ο Ισοκράτης (5.23) σημειώνει
τα ίδια. Ομοίως, για παράδειγμα, οι Αιγύπτιοι, οι
οποίοι υποτάχτηκαν από τον Αλέξανδρο, ήταν υπό
μακεδονική μεν διοίκηση, συμπεριλαμβανομένης
και της Κλεοπάτρας, αλλά ποτέ δεν υπήρξαν οι
ίδιοι Μακεδόνες και η Αίγυπτος ποτέ δεν ονομαζόταν Μακεδονία (και από όσα γνωρίζω δεν επιζητεί
αυτή την ονομασία σήμερα).

ΠΑΙΟΝΕΣ ΕΣΤΩ, “ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ” ΠΟΤΕ!
Βεβαίως (συνεχίζει ο Καθηγητής), όπως μας
λέει ο Θουκυδίδης (2.99), οι Μακεδόνες είχαν καταλάβει «μία στενή λωρίδα της Παιονίας, που
εκτείνεται από το εσωτερικό μέχρι την Πέλλα και
τη θάλασσα, κατά μήκος του Αξιού ποταμού. Θα
ήταν ίσως κατανοητό εάν οι σημερινοί κάτοικοι
της δημοκρατίας των Σκοπίων ονόμαζαν τους εαυτούς τους Παίονες και θεωρούσαν ότι τους ανήκει
η περιοχή που περιγράφει ο Θουκυδίδης. Αλλά
γιατί, αντίθετα, προσπαθούν οι σημερινοί κάτοικοι
της αρχαίας Παιονίας να ονομάζονται Μακεδόνες
και η περιοχή τους Μακεδονία;

ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΣ!
O κ. Brunwasser, (Σ.55) αναφέρεται στους Ελληνικούς ισχυρισμούς, ότι η στάση αυτή αποτελεί
«ένδειξη διεκδικήσεων Ελληνικών εδαφών» και
επισημαίνει ότι «η βόρεια περιοχή της Ελλάδας,
ονομάζεται επίσης Μακεδονία». Αφήνοντας κατά
μέρος ότι αυτή η βόρεια περιοχή της Ελλάδας
ονομάζεται συνεχώς Μακεδονία για περισσότερα
από 2.500 χρόνια, (βλέπε μεταξύ άλλων και Ηρόδοτος 5.17 - 7.128 και αλλού) η πλέον σύγχρονη
Ιστορία καταδεικνύει ότι οι Ελληνικές ανησυχίες
είναι νόμιμες.
Ενδεικτικά σημειώνεται ότι Χάρτης που εκτύπωσαν τα Σκόπια το 1992 δείχνει καθαρά την διεκδίκηση, ότι η Μακεδονία εκτείνεται από εκεί, μέχρι
το όρος Όλυμπος, προς νότον, συγχωνεύοντας
έτσι τις περιοχές της αρχαίας Παιονίας και Μακεδονίας σε μία ενότητα.
Η ίδια διεκδίκηση είναι διακριτή και σε χαρτονόμισμα τράπεζας της "Δημοκρατίας της Μακεδονίας", που δείχνει ως ένα από τα Μνημεία της τον
Λευκό Πύργο της Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται
στην Ελλάδα. Υπάρχουν πολλά ακόμη παραδείγματα ημερολογίων, χριστουγεννιάτικων καρτών,
αυτοκόλλητων για αυτοκίνητα κτλ, με τις ίδιες
διεκδικήσεις.

ΣΕ ΠΟΙΑ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”
ΠΗΓΕ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ;
Ο κ. Brunwasser έχει επί πλέον αναδείξει συμφωνώντας, (International Herald Tribune 10-1-2008),
εργασία του «Μακεδονικού Ινστιτούτου Στρατηγικών
Ερευνών» που αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη
(16:9), κατά την οποία ένας Μακεδόνας παρουσιάστηκε στον Απόστολο Παύλο, παρακαλώντας
τον «Έλα στη Μακεδονία να μας βοηθήσεις». Σε
ποιές περιοχές της Μακεδονίας πήγε ο Απόστολος
Παύλος; Πήγε στη Νεάπολη (Καβάλα), στους Φιλίππους, στην Αμφίπολη, στην Απολλωνία, στη
Θεσσαλονίκη και στη Βέροια (Πράξεις 16:11-17:10).
Όλες αυτές οι περιοχές αποτελούν την ιστορική
Μακεδονία και καμία δεν βρίσκεται στην Παιονία.
Τι είδους απαίτηση εγείρεται από ένα Ινστιτούτο
των Σκοπίων, που αναφέρεται σε περιγραφή της
αρχαίας Μακεδονίας και στη σημερινή περιοχή
της σημερινής βόρειας Ελλάδας;

“Η ΜΕΓΑΛΗ ΦΛΩΡΙΔΑ”
Δεν ξέρω τι θα συμπεραίναμε, εάν ένα μεγάλο
νησί κοντά στις νοτιοδυτικές ακτές των ΗΠΑ άρχιζε
να αυτοαποκαλείται Φλώριδα και εμφάνιζε σε χαρτονομίσματά του εικόνες της από το Disney World,
ενώ παράλληλα κυκλοφορούσε χάρτες που θα παρουσίαζαν τη "Μεγάλη Φλώριδα"!

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΤΤΙΝΙΟΥΣ, 1944
Σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι είχε
στο μυαλό του ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ
Edward Stettinious, όταν στις 26 Δεκεμβρίου 1944
έγραφε [Πηγή: U.S. State Department, Foreign Relations vol viii, Washington, D.C., Circular Airgram
(868.014/26Dec.1944)]:
"Το Υπουργείο (Εξωτερικών) σημείωσε με σημαντικό ενδιαφέρον αυξανόμενες προπαγανδιστικές
διαδόσεις και ημιεπίσημες δηλώσεις υπέρ μιας
αυτόνομης Μακεδονίας, που προέρχονται κυρίως
από τη Βουλγαρία, αλλά επίσης και από Γιουγκοσλαβικές πηγές παρτιζάνων και άλλων, με την πρόθεση να συμπεριληφθούν και ελληνικές περιοχές
στο υπό διαμόρφωση κράτος. Η Κυβέρνηση των
ΗΠΑ θεωρεί τις συζητήσεις περί μακεδονικού «κράτους», Μακεδονικής «πατρίδας» ή Μακεδονικής

«εθνικής συνειδήσεως» αδικαιολόγητη δημαγωγία
που δεν αντιπροσωπεύει εθνική ή πολιτική πραγματικότητα και διαβλέπει με τη σημερινή της επανεμφάνιση σε μια πιθανή συγκάλυψη επιθετικών
προθέσεων κατά της Ελλάδας."

ΕΛΛΗΝΑΣ Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ!
Ο κάτοικος Βουλγαρίας κ. Brunwasser αναφέρει
στη συνέχεια (συνεχίζει πάντα στην Επιστολή του
ο Καθηγητής), με έκδηλη καταφρόνηση, ότι η Ελλάδα ισχυρίζεται πως ο "Αλέξανδρος Γ΄, ο Μέγας
Αλέξανδρος είναι …Έλληνας". Αυτή η στάση με
περιπλέκει. Τι "διεκδίκηση" υπάρχει;
Ο προ-προ-πάππος του Αλεξάνδρου, ο Αλέξανδρος Α΄ είχε πιστοποιηθεί ως Έλληνας στην
Ολυμπία και σύμφωνα με τα λεγόμενα του πατέρα
της ιστορίας: "Συμβαίνει να γνωρίζω ότι [οι πρόγονοι
του Αλεξάνδρου] είναι Έλληνες" (Ηρόδοτος 5.22).
Ο πατέρας του Αλεξάνδρου, ο Φίλιππος, είχε
νικήσει σε διάφορα ιππευτικά αθλήματα στην Ολυμπία και τους Δελφούς (Πλούταρχος, Αλέξανδρος
4.9; Ηθικά 105A), που αποτελούν τα πλέον Ελληνικά
από όλα τα Ιερά της αρχαίας Ελλάδας, στα οποία
Γραμμένα με ελληνικά γράμματα, 2.300 χρόνια
πριν, πιστοποιούν αδιαμφισβήτητα την ελληνικότητα
των Μακεδόνων και της Μακεδονίας, που με τον
Αλέξανδρο τον Α΄ έσωσε στις Πλαταιές την Ελλάδα, με τον Φίλιππο ετοίμασε το όραμα και το
στράτευμα και με τον Αλέξανδρο Γ΄ τον Μέγα,
πέτυχε την κατάλυση της απέραντης και πανίσχυρης
Περσικής Αυτοκρατορίας, στο όνομα όλων των
Ελλήνων δεν ήταν επιτρεπτή η συμμετοχή μη Ελλήνων σε αγώνες. Εάν ο Φίλιππος ήταν Έλληνας,
δεν ήταν επίσης και ο γιός του Αλέξανδρος Έλληνας;

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ
Ο Ευριπίδης, ο οποίος πέθανε και ετάφη στη
Μακεδονία (Θουκυδίδης apud Pal. Anth. 7.45; Παυσανίας 1.2.2; Διόδωρος ο Σικελός 13.103), έγραψε
το έργο Αρχέλαος, προς τιμή τού προγόνου του
Αλεξάνδρου, στη Σλαβική γλώσσα;
Όταν έγραψε τις Βάκχες, ευρισκόμενος στην
Αυλή του Αρχέλαου, δεν το έγραψε στα Ελληνικά,
όπως έχει διασωθεί μέχρι τις ημέρες μας;
Μήπως πρέπει να υποθέσουμε ότι ο Ευριπίδης
ήταν «Μακεδόνας», που έγραφε στα Σλαβικά (σε
μια εποχή που αυτή η γλώσσα δεν υπήρχε) και
μετά τα έργα του μεταφράστηκαν στα Ελληνικά;

ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΕ
Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ;
Ποια ήταν η γλώσσα στην οποία ο Αριστοτέλης
δίδασκε τον Αλέξανδρο;
Ποια γλώσσα μετέφερε ο Αλέξανδρος στις εκστρατείες του στην Ανατολή;
Γιατί έχουμε σήμερα αρχαίες επιγραφές στην
Ελληνική, σε πόλεις που ίδρυσε ο Αλέξανδρος,
φθάνοντας μέχρι το Αφγανιστάν, και όχι στη Σλαβική;
Γιατί η Ελληνική επικράτησε παντού στην Αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου, εάν αυτός ήταν πραγματικά όχι Έλληνας αλλά "Μακεδόνας"; (σ.σ. εννοεί
εθνικά "Μακεδόνας" όπως το εννοούν οι Σκοπιανοί).
Γιατί η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην Ελληνική
και όχι στη Σλαβική;

Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ
ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΣΛΑΒΙΚΑ
Στη σελίδα 57 της αποκαλούμενης «Επιστολής
από τη Μακεδονία», υπάρχει φωτογραφία του συγΣυνέχεια στη σελ. 7

Επιστολή-Κόλαφος του Αμερικανού Καθ. Αρχαιολογίας Στέφεν Μίλλερ
- Ξεσκεπάζει με Ακράδαντα Στοιχεία τους Πλαστογράφους των Σκοπίων!
Συνέχεια από τη σελ. 6

γραφέα, που στέκεται μπροστά από "μπρούτζινο
άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην πόλη
Πριλέπ". Το άγαλμα είναι έκδηλα σύγχρονης κατασκευής, αλλά το ερώτημα είναι εάν ο Αλέξανδρος θα μπορούσε να διαβάσει την επιγραφή που
φέρει στη Σλαβική γλώσσα, κάτω από τα πόδια
του. Με την δεδομένη ιστορικά μεταγενέστερη
ανάπτυξη της Σλαβικής σε σχέση με την Ελληνική
γλώσσα, η απάντηση είναι προφανής.

“ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΟΗΣΙΕΣ”
ΤΟΥ MATTHEW BRUNWASSER
Παρά το ότι είναι καλοδεχούμενη η αναφορά
του κ. Brunwasser σε αρχαιολογικά θέματα της
Παιονίας, η εκ μέρους του υιοθέτηση και η προβολή
συγχρόνων πολιτικών επιδιώξεων των κατοίκων
της ως προς την χρήση της ονομασίας Μακεδονία,
δεν είναι μόνο μη καλοδεχούμενη, αλλά αποτελεί
παροχή κακών υπηρεσιών προς τους αναγνώστες
του περιοδικού Archaeology, οι οποίοι φαντάζομαι
ότι ενδιαφέρονται για ιστορικές αλήθειες. Αλλά
τότε, η απόφαση εκ μέρους του περιοδικού Archaeology - ενός εντύπου του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου των ΗΠΑ - για την διάδοση αυτής της
ιστορικής ανοησίας, αποτελεί εγχείρημα σε βάρος
της αξιοπιστίας του.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΜΟΝΑΧΑ ΜΙΑ
Ας λεχθεί ακόμη μία φορά: Η περιοχή της αρχαίας Παιονίας, ήταν μέρος της Μακεδονικής Αυτοκρατορίας, όπως ήταν επίσης η Έφεσος, η
Τύρος, η Παλαιστίνη, η Μέμφις, η Βαβυλώνα, τα
Τάξιλα και δεκάδες ακόμη. Όλες αυτές είχαν
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γίνει «Μακεδονικές» για μία περίοδο, αλλά καμία
από αυτές δεν ήταν ποτέ η «Μακεδονία».

“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”
ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Ας μου επιτραπεί να περατώσω αυτή την επεξήγηση κάνοντας μία πρόταση, για την επίλυση
του ερωτήματος της σύγχρονης χρήσεως της
ονομασίας «Μακεδονία». Η Ελλάδα πρέπει να
προσαρτήσει την Παιονία, όπως έκανε ο Φίλιππος
Β΄ το 359 π.Χ. Αυτό θα φαινόταν αποδεκτό από
τους σύγχρονους κατοίκους της εν λόγω περιοχής,
δεδομένου ότι ισχυρίζονται πως είναι Ελληνική,
ενστερνιζόμενοι το όνομα της Μακεδονίας και
του πλέον διάσημου τέκνου της. Τότε οι σύγχρονοι
κάτοικοι αυτής της νέας Ελληνικής περιοχής, θα
μπορούσαν να ασχοληθούν να μάθουν, να μιλούν
και να γράφουν Ελληνικά, ας ελπίσουμε τόσο
καλά, όσο τα ήξερε και ο Μέγας Αλέξανδρος.
Ειλικρινώς,
Stephen G. Miller, Επίτιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Berkley, Καλιφόρνια, ΗΠΑ
Υ.Γ. Για μία πληρέστερη εξέταση αρχαίων
αποδείξεων περί της Παιoνίας, βλέπε I. L. Merker,
"The Ancient Kingdom of Paionia," Balkan Studies
6 (1965) 35-54
Κοινοποίηση:
C. Brian Rose, President, Archaeological Institute
of America
Hillary Rodham Clinton, Secretary of State of
the United States of America
πηγή:
- See more at: http://www.hellas-now.com/2014/09/blogpost_849.html#sthash.btprkigy.dpuf

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ 2 8η ς ΟΚΤΩΒΡΙ ΟΥ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Στα πεταχτά…
ΣΟΦΑ ΛΟΓΙΑ
ΑΡΧΟΝΤΕΣ-ΗΓΗΤΟΡΕΣ
• «Τον άρχοντα τριών δει μέμνησθαι: Πρώτον ότι ανθρώπων άρχει. Δεύτερον ότι κατά
νόμους άρχει. Τρίτον ότι ουκ αεί άρχει».
(ΑΓΑΘΩΝ, 450-400 π.Χ., τραγικός ποιητής)
Ο άρχοντας δεν πρέπει να λησμονεί τρία
πράγματα: Πρώτο ότι διοικεί ανθρώπους. Δεύτερο ότι κυβερνά σύμφωνα με τους νόμους
και τρίτο ότι δεν θα κυβερνά εφ’ όρου ζωής.
• «Τω όντι αληθινός άρχων ού πέφυκε τω
αυτώ συμφέρον σκοπείσθαι αλλά το τω αρχομένω».
(ΠΛΑΤΩΝ 427-348 π.Χ.,
Αθηναίος φιλόσοφος)
Ο πραγματικός άρχοντας δεν είναι φτιαγμένος από τη φύση ν’ αποβλέπει στο δικό
του συμφέρον, αλλά στο συμφέρον των πολιτών.
• «Χαλεπόν άρχεσθαι από χείρονος».
(ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 460 π.Χ.- 370 π.Χ.,
Αβδηρίτης φιλόσοφος)
Άγριο πράγμα να σε κυβερνούν άνθρωποι
χειρότεροί σου.
• «Άρχεσθαι μαθών άρχειν επιστήσει».
(ΣΟΛΩΝ 639 - 559 π.Χ.,
Αθηναίος νομοθέτης & φιλόσοφος)
Όταν μάθεις να άρχεσαι τότε θα είσαι
ικανός να άρχεις.

ΣΠΑΖΟΚΕΦΑΛΙΕΣ-ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
• Έχουμε 3 διακόπτες από τους οποίους
θέλουμε να δούμε ποιoς ανάβει το φως στο
μπάνιο. Στο μπάνιο μπορούμε να μπούμε μια
μόνο φορά και η πόρτα είναι κλειστή οπότε
δε μπορούμε να δούμε αν ανάβει το φως
παρά μόνο αν ανοίξουμε την πόρτα. Λοιπόν
ποιός διακόπτης αντιστοιχεί στο μπάνιο;
• Είναι δύο σύντροφοι που διαρκώς δουλεύουν μαζί κι όμως ο ένας τον άλλο δε
βλέπει. Ποιοί είναι;

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΜΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΚΟΣ» κ. Κούρλη Ιωάννη.
Στη συνέχεια ακολούθησε τήρηση ενός
λεπτού σιγής και ψάλθηκε ο Εθνικός Ύμνος
από όλους τους παρισταμένους στην εκδήλωση.

ΑΜΥΓΔΑΛΟΠΙΤΑ Ή ΠΟΥΤΙΓΚΑ
Από την κα Ξανθή Κατσαρού
Απαιτούμενα Υλικά: 6 αυγά, 1 σφηνάκι κονιάκ,
1 κουταλάκι του γλυκού μπέκιν πάουερ, 1 ποτήρι
του νερού αμύγδαλα με το εσωτερικό τους φλούδι,
1 ποτήρι ζάχαρη και 1 ποτήρι κρασιού γαλέτα
(φρυγανιά τριμμένη).
Εκτέλεση: Κτυπάμε τ’ ασπράδια σφιχτή μαρέγκα. Σε άλλο σκεύος κτυπάμε τους κρόκους με
τη ζάχαρη, μέχρι να ασπρίσουν και στη συνέχεια
προσθέτουμε το μπέκιν διαλυμένο στο κονιάκ, τη
φρυγανιά και τα αμύγδαλα αρκετά αλεσμένα. Ρίχνουμε το μίγμα στο ταψί, αφού προηγουμένως
το αλείψουμε με βούτυρο και φρυγανιά και τέλος
προσθέτουμε κυκλικά απαλά τη μαρέγκα. Ψήνουμε
στους 180-200 βαθμούς για 30 λεπτά περίπου δο-

κιμάζοντας αν έχει ψηθεί με το μαχαίρι, όπως στο
κέϊκ. Όταν κρυώσει το σιροπιάζουμε με σιρόπι όχι
πηχτό που φτιάξαμε με 1 ποτήρι νερού ζάχαρη
διαλυμένη σε 1½ ποτήρι νερό και 5 λεπτά βράσιμο.
Εάν θέλουμε για να το κάνουμε πιο επίσημο, όταν
κρυώσει βάζουμε σαντιγύ και από πάνω λίγα αμύγδαλα μπραλινέ. Για τα αμύγδαλα μπραλινέ, βάζουμε σ’ ένα τηγάνι μια κουταλιά ζάχαρη και λίγα
αμύγδαλα χονδροκομμένα και τα ζεσταίνουμε
μέχρι να καραμελώσει η ζάχαρη και να ενώνονται
τα αμύγδαλα. Τα βάζουμε σε πιάτο και όταν κρυώσουν τα σπάμε σε κομματάκια και τα βάζουμε
πάνω στη σαντιγύ.
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ.

• Ανάβουμε στην αρχή τον ένα διακόπτη και
μετά από λίγα λεπτά το σβήνουμε. Έπειτα ανάβουμε
τον άλλο διακόπτη και τότε μπαίνουμε στο μπάνιο.
Αν το φως είναι ανοιχτό αυτό σημαίνει ότι ο διακόπτης του μπάνιου είναι αυτός που έχουμε μόλις
ανάψει. Αν η λάμπα είναι σβηστή τότε την ακουμπάμε
και βλέπουμε εάν είναι ζεστή, αν είναι ζεστή σημαίνει
ότι το φως ανάβει με τον πρώτο διακόπτη, αν όχι
τότε σημαίνει ότι ανάβει με τον τελευταίο διακόπτη.
• Τα μάτια

συνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο ηρώο
των πεσόντων, από τους:
• Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητος Αρτοτίνας κ. Κάππα Βασίλειο.
• Πρόεδρο του Συλλόγου Αρτοτινών «Ο

Ο παράδεισος
Ήταν καμιά 10ριά άτομα στον Αγ. Πέτρο
για να τους στείλει αναλόγως στην Κόλαση
ή στον Παράδεισο… Αφού έστειλε σχετικά
όλους στην Κόλαση φτάνει και στον τελευταίο
τον οποίο τον έστειλε στον Παράδεισο… Πετάγεται ένας και του λέει...
― Καλά τρελός είσαι; Αυτός είναι οδηγός
λεωφορείου και περνάει με κόκκινο, δεν υπολογίζει τους πεζούς, τρέχει σαν τρελός, παρανομεί καθημερινά τον ΚΟΚ... κτλ.
Και ο άγιος του απαντάει:
― Μπορεί, αλλά είναι ο μόνος από όλους
εσάς που στην βάρδια του κάνει 50 άτομα να
κάνουν τον σταυρό τους!
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ΑΡΤΟΤΙΝΑ
Συγχωριανοί
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

TΕ.X.ΡΑ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
Βασίλειος Ράπτης & ΣΙΑ Ο.Ε.
Οικοδομικές Επιχειρήσεις
- Aνελκυστήρες
Kαισαρείας 30-32 Bύρωνας
Tηλ: 210 7643252
Καράμπελας Κώστας Α.Ε.Β.Ε.
Aνελκυστήρες
Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές
Έδρα: Αλκαμένους 109 & 122
Αθήνα 10446
Τηλ.: 210 8811927, 210 8816033
Fax: 210 8822308
Κολοβού Κ. Υιοί Ε.Π.Ε.
Εγκαταστάσεις-συντηρήσεις
ανελκυστήρων
Θεσσαλονίκης 98 Κ. Πετράλωνα
Τηλ.: 210 3456091 • Fax: 210 3413031

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Γρηγοράκης Βασίλης Χ.
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Θυσίας 35 Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310 26935 Κιν.: 6974 326186
Ζουμά Κων. Μαρία
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός
Εργολήπτρια Δημοσίων Έργων
Μελέτη-Κατασκευή
-Επίβλεψη Οικοδομών Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Π. Γρηγορίου Ε’ 51 Ίλιον
Τηλ.-Fax: 210 2631143
Κιν.: 6972345438
Kανούρης Γιάννης Δημ.
Aρχιτέκτονας Mηχανικός
Eθν. Aντίστασης 12 Mαρούσι
Τηλ.: 210 6141584
Κιν.: 6977995489
Τριβήλου Μαρία & Χρύσα Βασ.
Αρχιτέκτονες/Μηχανικοί
MSc Ε.Μ.Π.
Μελέτη - Επίβλεψη οικοδομών
Τακτοποίηση αυθαιρέτων
Πιπίνου 5, Αθήνα
Τηλ.: 6972937146 - 210 8236066

ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
Tσούμας Nίκος
Iθάκης 119 Άνω Γλυφάδα
Tηλ.: 210 9634103 Γραφ.: 210 9853822
Kιν.: 6932346612

ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΑ
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ
Παύλου Π. Αικατερίνη
Iπποκράτους 191-195 Aθήνα 11472
Tηλ.: 210 6468787 & 6972276222
site: www.tobibliopolio.gr
• e-mail: biblio@hol.gr

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ
Mαυραγάνης Γιάννης
Aθλητικό Kέντρο Bύρωνα
Xειμάρας 19 & Kολοκοτρώνη
Tηλ.: 210 7629083 Κιν.: 6973683776

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ
Γρηγοράκη Μαρία
Διδότου 52, 10681 Αθήνα
Τηλ.: 210 3821662
• Kιν.: 6932356242
e-mail: grigoraki.mar@gmail.com
Λαβίδας Δημήτρης - Aλέξανδρος
Z. Πηγής 2-4 Aθήνα
Tηλ.: 210 3617257
Σμυρνής Δημήτριος
25ης Μαρτίου 8, 15124, Μαρούσι
Τηλ. γραφείου: 211-0143482
Κιν.: 6944 618766
e-mail: smirnisd@gmail.com
Τσέλιου Νικ. Χριστίνα
A. Μεταξά 7 Γλυφάδα
Τηλ.-Fax: 2110142869
- 210 6924654 • Κιν.: 6946857665
e-mail: christina.tsel@yahoo.gr

ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ
Δήμητρα Γ. Τσιώτα
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
Αθλητική Διαιτολόγος
Απόφοιτος Βρετανικών
Πανεπιστημίων
University of Surrey (BSc)
University of Aberdeen (MSc)
25ης Μαρτίου 12 Περιστέρι 12132
Τηλ.: 210 5748221

ΕΙΔΗ ΑΛΙΕΙΑΣ
Μαστρογεωργίου Α. & ΣΙΑ Ο.Ε.
Βουνό - Θάλασσα - Camping
Λεωφ. Μαραθώνος 98 Γέρακας Αττικής
Τηλ.: 210 6916762 Τ.Κ. 15344

ΕΙΔΗ ΕΝΔΥΣΗΣ
Kάππας Kώστας I.
Γυναικεία ενδύματα
Όθωνος & Παπαδημητρίου 18 Kορωπί
Tηλ.: 210 6627498 • Κιν.: 6974882669

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ
Μελίστας Χρ. Σπύρος
Μελίστα Σπ. Αθηνά
Ενοικιαζόμενες γκαρσονιέρες
πλήρως εξοπλισμένες
Αρτοτίνα Φωκίδας
Τηλ.: 6975915411 - 6977081015
Μερζάκης Κώστας
Ενοικιαζόμενα δωμάτια και
γκαρσονιέρες
Ι. Λέκκα 1 Λουτράκι
Τηλ.: 27440 22456

ΕΠΙΠΛΑ
Γιαννουδάκης Kώστας
(σύζ. Eυφροσύνης A. Σιώκη)
Έπιπλα γραφείου
-Mεταλλικά-Bιβλιοθήκες-Nτουλάπες
Eρμού 103 Aθήνα
Tηλ.: 210 3212402

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ
Κατσαρός Νίκος
Εστιατόριο - Καφέ “Εν πλω”
Μοναστηράκι Δωρίδας
Τηλ.: 26340 51522 • Κιν.: 6944777612
Kατσαρός Mπάμπης & Γιάννης
Xασαποταβέρνα
Eυπάλιο Φωκίδας
Tηλ.: 26340 51296
Κατσαβός Ευθύμιος Βασ.
Στέκι “τα βαρδούσια”
Καφενείο-Τσιπουράδικο
Κάθε Σάββατο Ζωντανή μουσική
Λ. Ριανκούρ 20 Αθήνα
Τηλ.: 210 6410453
Tριβήλος Kώστας Aρ.
Kαφέ μπαρ-Ψησταριά
Aρτοτίνα Tηλ.: 22660 51828
WALL PRESS CAFE BAR
Σιώκη Ευφροσύνη
Μπότσαρη 6-8 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9943733
e-mail: wallpress@hotmail.com

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Αφοί Μαυραγάνη του Αποστόλου
Ζωοτροφές - Είδη κυνηγίου
Ευηνοχώρι Μεσολογγίου

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Kατσαρός Δημήτρης
Hλεκτρικές εγκαταστάσεις
Aγριλιά Mεσολογγίου
Tηλ.: 26310 26466 • Kιν.: 6977944673
Aρτοτίνα: 22660 52687
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙ
Ξηρού Γεωργία Β.
Υδραυλικά - Θέρμανση - Αρδευτικά
- Μελέτες - Εγκαταστάσεις
Τηλ.: 26310 39586
Τσαμαδιάς Θανάσης
Ηλεκτρολογικές εργασίες
Λευκωσίας 9 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9612606 - 210 9646726
Κιν.: 6944610184
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επαγγελματίες

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
Tσέλιος Γιώργος K.
Yδραυλικά-Eίδη Θέρμανσης
Iπποκράτους 4 Π. Φάληρο
Tηλ.: 210 9815025

ΙΑΤΡΟΙ
Δρούγκας Σ. Γεώργιος
Ειδικός Καρδιολόγος
Μέλος της Ελληνικής
Καρδιολογικής Εταιρείας
25ης Μαρτίου 76 Πετρούπολη Τ.Κ. 13231
Τηλ.-Fax: 210-5059754
Κιν.: 6974581726
Παλασκώνης Iωάννης Δ.
Iατρός - Γενικός Χειρουργός
Iατρείο: Λευκωσίας 49 Aθήνα
Τηλ.: 6944883425
Tηλ/Fax: 210 8617201
Kλινική AΠOΛΛΩNEIO
Τηλ.: 210 6926501
Tσιτσής Bασίλης Aρ.
Γυναικολόγος
Επιμελητής Α’ Μαιευτικής
Γυναικολογικής Κλινικής
Γενικό Νοσοκομείο Πύργου
Κιν.: 6944792525
Τσιώτα Ασπασία
Ψυχολόγος
Χώρος Συμβουλευτικής
& Ψυχοθεραπείας
Πατρ. Ιωακείμ 2 Περιστέρι 12132
Τηλ.: 210 5775255
e-mail: aspasia.tsiota@gmail.com
Φασίτσας Δημήτρης
Ειδικός Καρδιολόγος
Διδάκτωρ Πανεπ. Αθηνών
Λ. Κηφισίας 330 Χαλάνδρι
(είσοδος από Κορδελιού 8)
έναντι Νοσοκ. Υγεία Τ.Κ. 15233
Τηλ.: 210 6855951-2-3-4
Fax. 210 6855949 • Κιν.: 6934781806
www.kardiologico.gr
e-mail: kardio@otenet.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ
Λαβίδας Aλέξανδρος
Όμιλος Eταιριών
Σταδίου 51 Aθήνα
Tηλ.: 210 3246397 - 210 3219605
- 210 3216164

ΚΟΜΜΩΣΕΙΣ
Νana Κομμωτήριο
Nανά Παπαβασιλείου
& Σοφία Καρβέλη
Γυναικεία - Ανδρικά - Παιδικά
Δημοκρατίας 3 & Λ. Ειρήνης Πεύκη
Τηλ.: 210 8068116

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ
Μπραούνος Γεώργιος
Λιάκατα 10 Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310-24753 • Κιν.: 6977436574
ΣΕΡΕΝΤΕΛΛΟΣ ΔΩΡΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ
Ευπάλιο Φωκίδας
Τηλ.: 26340 52000 Οικ.: 26340 53152
Κιν.: 6946636590

ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
Κανούρης Αθ. Τάσος
Λ. Μεσογείων 419
Τ.Κ. 15343 Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 210-6015181 Fax: 210-6003906
e-mail: tasoskanouris@gmail.com

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ – ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΜΟΙ
Αποστολάκης Βαγγέλης
Εκτελωνιστικές εργασίες
Λ. Δημοκρατίας 143 Κερατσίνι
Τηλ.-Fax: 210 4003244
Κιν.: 6972236732
ΤΑΧΙSCODE
Παπαναστασάτου Αγγελική
Φοροτεχνικό-Λογιστικό γραφείο
Α΄ τάξης
Μωρογιάννη 14 - 12133 Περιστέρι
Τηλ.: 210 5776108 - 6979227073
Fax: 210 5719550
e-mail: aggpapa@otenet.gr

ΜΕΣΙΤΙΚΑ

ΤΑΧΙ

ΕΥΡΩΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ
Κατσαρού Β. Μαρία
Ευπάλιο: Τηλ.: 26340 51619
Κιν.: 6973007819
Αθήνα: Ξάνθου & Παπαφλέσσα
15451 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 210 6749557 Fax: 210 6712706
Κιν.: 6946578063
Μαυραγάνης Περικλής Σταμ.
Σύμβουλος Ακινήτων
Αναξαμένους 5 Χαλάνδρι 15238
Τηλ./Fax: 210 6010660
Κιν.: 6974317194
www.mesitiko-mavraganis.gr
perikles.mavraganis@gmail.com

Mαρτέκας Θεμιστοκλής Eυθ.
Tηλ.: 210 9735511
Mαρτέκας Kώστας Ιωαν.
Ράδιο - TAXI Αγρινίου Νο 127
Τηλ. κέντρο: 26410-44616-17
Κιν.: 6932771154
Mπαλής Γιώργος Nικ.
Bλαχόπουλων 32 Mεσολόγγι
Tηλ.: 26310 27143 & 6977434828
Μαυραγάνης Χρ. Γιάννης
Άγιος Γεώργιος Μεσολογγίου

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
Τσέλιος Αθ. Γεώργιος
Μεταλλικές κατασκευές
-Μεταλλικά Κτίρια
Κουφώματα Αλουμινίου
-Σκάλες-Συστήματα Σκίασης
Τσώρτσιλ 32 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9932378 Fax: 210 9931887
Κιν.: 6948537807
email: info@gtselios.gr
www.gtselios.gr

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ
Tσώρης Hλίας
Πλ. Mεσολογγίου 8 Παγκράτι
Tηλ.: 210 7220826

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Kορδοπάτης Γιάννης
Oικοδομικές εργασίες
Πέτρουλα 4 Mεσολόγγι
Tηλ.: 26310 24118 & 6977 463850
Tσαμαδιάς Xρήστος
Oικοδομικές εργασίες
Άγιος Aθανάσιος Mεσολογγίου
Tηλ.: 26310 24000

ΠΡΑΤΗΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Kακαλής Δημήτρης
Πρατήριο υγρών καυσίμων
Λ. Πεντέλης 139 Xαλάνδρι
Tηλ.: 210 6840850 & 6977682015

ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΟ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Zαχαρής Nίκος
Eξουσιοδοτημένο συνεργείο FORD
1ο χλμ Εθν. Οδού Ναυπάκτου - Ιτέας
Καρούλα Δάφνης Nαύπακτος
Tηλ.: 26340 29630
Kουτσόβουλος Γιάννης
NISSAN SERVICE
Ιπποκρήνης 45 & Κοκκινοπούλου
Ζωγράφου • Τηλ.: 210 7704990
Tσιτσής Γιάννης K.
Συνεργείο αυτοκινήτων
Παντός τύπου
Εργατών Τύπου 12 Κάτω Hλιούπολη
Tηλ.: 210 9709632
Κιν.: 6972953532
Mπραούνος
Εξουσιοδοτημένος
Επισκευαστής OPEL
Κωνσταντίνος Β. Μπραούνος & ΣΙΑ Ε.Ε.
Τ.Κ. 14342 Ν. Φιλαδέλφεια
Τηλ.: 210 2773296 Fax: 210 2794102
e-mail: kbraunos@otenet.gr

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
Κυριάκος Δ. Μαυρόπουλος
Web Designer & Developer
Μεσολογγίου 108 Αιγάλεω 12242
Κιν.: 6942597515
webkyr81@gmail.com

ΤΕΝΤΕΣ
Aυζώτης Bασίλης
Tέντες-Πέργκολες
Κατασκευή & Εμπορία
Χονδρική - Λιανική
Δημοχάρους 3 Περιστέρι
Tηλ.: 210 5728124 - 210 2010497
Fax: 210 5743784 Κιν.: 6932003232

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Mαυραγάνης Περικλής Κων.
Tηλεπικοινωνίες
Aυτοματισμός γραφείου
Στρατηγού Μακρυγιάννη 10Α
Νέα Φιλαδέλφεια Τ.Κ. 143 42
Tηλ.: 210 2519336 Fax: 210 2516104
www.mavraganis.gr
e-mail: periklis@mavraganis.gr

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Παλασκώνη Κ. Aικατερίνη
Γραφείο Γενικού Tουρισμού
EOS TRAVEL
Eισιτήρια ακτοπλοϊκά, αεροπορικά.
Kρατήσεις ξενοδοχείων,
εκδρομές, ενοικιάσεις πούλμαν
Bεΐκου 31 Γαλάτσι
Tηλ.: 210 2138866 - 210 2930111
& 210 2928028
Παλασκώνης Kώστας
Γραφείο Γενικού Tουρισμού
Bεΐκου 31 Γαλάτσι
Tηλ.: 210 2928028-210 2930066

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Βήττας Δημήτριος
Φυσικοθεραπεία
• Ηλεκτροθεραπεία
• Θεραπευτική μάλαξη • Διαθερμία
• Laser • Θεραπεία οσφύος
• Γυμναστική
Ελεύθ. Πολιορκημένων 12 Μεσολόγγι
Τηλ.: 26310 27242 Κιν.: 6947354639
Mανωλάς Iάκωβος & Tσούμα Bάνα
Φυσικοθεραπευτήριο
Bασ. Γεωργίου B’ 29 & Σπ. Mερκούρη
Παγκράτι • Tηλ.: 210 7229447

ΦΥΤΩΡΙΑ
Kατσούνη-Kολοβού Eιρήνη
Φυτώριο-Δέντρα-Θάμνοι-Γλάστρες
5ο χλμ. Λεωφ. Σπάτων
Tηλ: 210 6666178
Kατσούνης Nίκος K.
Φυτά εσωτερικών χώρωνΛιπάσματα-Xώματα-Σπόροι
Αναγυρούντος 9 Τ.Κ. 16672 Βάρη
Tηλ.: 210 6666213

ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ
Tσόγκας Θανάσης
Eπαγγελματική φωτογραφία-VIDEO
Tηλ.: 210 6464018 Kιν.: 6974975160

ΧΡΩΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ
Μαστρογεωργίου Αγλαΐα
Χρώματα - Σιδηρικά
Είδη Οικιακής Χρήσης
Αγ. Τριάδας 63 & Κων/νου
Όθωνος Δάβαρη - Παιανία
Τηλ.: 210 6645895

