
Τέσσερα χρόνια σχεδόν διήρ-
κεσε ο πόνος και η ζημιά που
προκλήθηκαν στον π. Νικόλαο
Καστανά, στην οικογένειά του -
αφού ούτε στο γάμο του γιου
του, ούτε στη βάπτιση των εγγο-
νών του δεν μπορούσε να συμ-
μετάσχει- και στην τοπική εκκλη-
σία του Αγίου Αθανασίου του Αρ-
λινγκτον, την οποία υπηρέτησε
με αφοσίωση και αγάπη θυσια-
στική και την ανέδειξε χάρη στο
διαρκές τρεχαλητό και τη νυχθή-
μερη μέριμνά του επί 28 χρόνια.

Ναι, έτσι κέρδισε τον σεβα-
σμό, την αγάπη και την εκτίμηση
της Εκκλησίας, δηλαδή του Λαϊ-
κού Σώματος, στοιχεία τα οποία
κερδίζονται, δεν εξαγοράζονται
με κανένα τίμημα γιατί οι άνθρω-
ποι έχουν ένα αλάνθαστο αισθη-
τήριο και γνωρίζουν να διακρί-
νουν και να εκτιμούν. Υπάρχουν
βέβαια και οι εξαιρέσεις εκείνες
οι οποίες λαλούν ή παραλαλούν
ανάλογα με τον εσωτερικό τους

κόσμο.
Το δράμα του π. Καστανά και

κατ’ ακολουθία του Αγίου Αθα-
νασίου -γιατί αναντίλεκτα περί
δράματος πρόκειται- δεν έπρεπε
να είχε γίνει ποτέ εάν υπήρχε
νουνεχής, ψύχραιμη και πνευμα-
τικά ανώτερης στάθμης ποιμα-
ντική επιστασία σε τοπικό επίπε-
δο Βοστώνης, αλλά και ικανή
ηγεσία σε Αρχιεπισκοπικό επίπε-
δο. Καθαρές κουβέντες.

Να το τονίσω ευθέως πως αν
ήταν τότε Αρχιεπίσκοπος Αμερι-
κής ο Ελπιδοφόρος δεν θα έφτα-
ναν τα πράγματα στο σημείο που
έφτασαν για τον π. Καστανά και
τον Αγιο Αθανάσιο, γιατί είναι
φοβερά δύσκολο να ανασυγκρο-
τηθεί μία τοπική εκκλησία, η
οποία μάλιστα ήταν η πλέον
ανερχόμενη από πάσης απόψε-
ως. Βέβαια, η πικρή αλήθεια εί-
ναι ότι δεν είναι η μοναδική το-
πική εκκλησία η οποία έπεσε θύ-
μα του τοπικού ιεράρχη, εκείνου

ο οποίος όφειλε να είναι πατέρας
και επίσκοπος -δηλαδή να επι-
σκοπεί- κι όχι να διαλύει.

Οσον αφορά το πνευματικό
δικαστήριο γενικώς, μόνο ως
τραγελαφική παρωδία μπορεί να
χαρακτηριστεί. Γνωστά τα σκη-
νικά και τα παρασκήνια.

Κι ακόμα το μέγεθος της μνη-
σικακίας του τοπικού ιεράρχη
φάνηκε ανάγλυφο ακόμα και τώ-
ρα στο ψυχρό ανακοινωθέν προς
τον ιερό κλήρο για την αποκα-
τάσταση του π. Καστανά. Η απο-
κατάσταση έγινε από τον Αρχιε-
πίσκοπο Ελπιδοφόρο και την
Επαρχιακή Σύνοδο.

Σας θυμίζω τι έγραψε στο
ανακοινωθέν του προς τον κλή-
ρο: «Την περασμένη Δευτέρα η
Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος ήρε την
αργία η οποία είχε επιβληθεί επί
του αιδεσιμότατου Νικολάου Κα-
στανά και τον συμπεριέλαβε ανά-
μεσα στις τάξεις των συνταξιού-
χων κληρικών. Συμμορφούμενος

με αυτή την απόφαση, ο προα-
ναφερθείς επιτρέπεται να συμ-
μετάσχει στις Λειτουργικές Ακο-
λουθίες αφού ζητά και λαμβάνει
κανονική άδεια.

Είθε το υπόλοιπο της Μεγά-
λης Τεσσαρακοστής να είναι γι'
αυτόν (τον π. Καστανά) μια ευ-
καιρία αυτομεμψίας και πλήρους
ανυπόκριτης μετάνοιας.

Με αρχιερατική αγάπη
Ο Μητροπολίτης Βοστώνης

Μεθόδιος».
Κι έτσι ο Μεθόδιος επιβεβαί-

ωσε για μία ακόμα φορά τα όσα
ελέχθησαν περί αυτού την Πέ-
μπτη 8 Οκτωβρίου 2020 στη συ-
νεδρίαση της Συνόδου του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου. Ηταν
τότε που είχε γίνει λόγος ακόμα
και για καθαίρεσή του, πλην
όμως τον «έσωσε» ο Αρχιεπίσκο-
πος Ελπιδοφόρος. Του επιβλήθη-
κε όμως τρίμηνη αργία από κάθε
ιεροπραξία, η οποία έληξε ανή-
μερα τα Χριστούγεννα.
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ΑΝΤΙ-Λόγος 

Του Βασίλη Κουτσίλα 

Οι Επιστολές των Αναγνωστών μας δημοσιεύονται σύμφωνα με την κρίση
της σύνταξης, αρκεί να είναι γνήσιες, να μην υπερβαίνουν τις 400 λέξεις
και να αποστέλλονται δακτυλογραφημένες είτε -και το προτιμότερο–-σε
ηλεκτρονική μορφή. Μαζί με την επιστολή, όποιος επιθυμεί, παρακα-
λούμε να επισυνάπτει και μια φωτογραφία του προς δημοσίευση.

Ιδρυτής ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΑΝΗΣ

ΗΡΑΚΛΗΣ Α. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Η. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗΣ Σύμβουλος Εκδοσης

ΒΕΤΑ Η. ΔΙΑΜΑΤΑΡΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Βοηθός Εκδότη - Υπεύθυνη Διαφημιστικού Τμήματος
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Κύριε Διευθυντά,
Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τα όσα διαδραματίζονται στην Κύ-

προ, ενόψει τις διάσκεψης για το Κυπριακό που συγκάλεσε ο Γενικός
Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες,
στη Γενεύη.

Τα όσα δηλώνει η τουρκική πλευρά για επιδίωξη λύσης δύο
κρατών στην Κύπρο, δεν αφήνουν περιθώριο για αισιοδοξία. Θεωρώ
δεδομένο ότι η διάσκεψη της Γενεύης θα οδηγηθεί σε ναυάγιο, με
δεδομένη τη θέση της ελληνικής πλευράς, Ελλάδας και Κύπρου,
για λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Είναι φανερό ότι η
τουρκική πλευρά επιδιώκει λύση δύο κρατών, που απορρίπτεται
χωρίς συζήτηση από την ελληνική πλευρά.

Το θέμα είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, σε Κύπρο και Ελλάδα,
να συμφωνήσουν για την πολιτική που θα ακολουθήσουν μετά το
διαφαινόμενο ναυάγιο της Γενεύης.

Κρις Παναγιωτίδης
Νέα Υόρκη, ΝΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ < ΣΤΟΝ ΕΚ∆ΟΤΗ ΤΟΥ «Ε.Κ.» 

Για το Κυπριακό

Για τη δίκη αυτή καθ’ εαυτή αναφορικά
με τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και
την καταδικαστική απόφαση σε βάρος

του Ντέρεκ Σόβιν μπορούν να ειπωθούν και
να γραφούν πάρα πολλά. Αξίζει όμως να
σταθούμε και στην παράμετρο που έχει να
κάνει γενικότερα με την απονομή της Δι-
καιοσύνης. Για εμάς τους Ελληνες μια τέτοια
επισήμανση ίσως έχει και μεγαλύτερη ση-
μασία.

Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ έλαβε
χώρα τον Μάιο του 2020. Προχθές, την ημέ-
ρα δηλαδή που οι ένορκοι ανακοίνωναν την
ετυμηγορία τους, το ημερολόγιο έδειχνε 20
Απριλίου. Εντεκα μήνες μετά, δηλαδή σε
χρόνο σύντομο, η Δικαιοσύνη απενεμήθη.
Και έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν υπήρξε δι-
καιολογία για καθυστέρηση, ούτε καν λόγω
της πανδημίας, ούτε για κανέναν άλλο λό-
γο.

Στο σημείο αυτό είναι αναπόφευκτη η
σύγκριση με το ελληνικό σύστημα Δικαιο-

σύνης. Σε μια αντίστοιχη περίπτωση πολύ-
κροτης δίκης στην Ελλάδα (τηρουμένων βέ-
βαια των όποιων αναλογιών), αυτής της
Χρυσής Αυγής, ο χρόνος που απαιτήθηκε
για να αποδοθεί Δικαιοσύνη ήταν απελπι-
στικά πιο αργός.

Ο Παύλος Φύσσας δολοφονήθηκε τον

Σεπτέμβριο του 2013 και η ετυμηγορία του
δικαστηρίου ήρθε τον περασμένο Οκτώβριο,
δηλαδή επτά χρόνια και έναν μήνα μετά.

Είναι προφανές ότι η Ελλάδα δεν μπορεί
να γίνει Αμερική από τη μια στιγμή στην
άλλη. Η γραφειοκρατία του ελληνικού συ-
στήματος απονομής της Δικαιοσύνης είναι

τερατώδης συν το γεγονός ότι υπάρχει συσ-
σώρευση των προβλημάτων και των δυσλει-
τουργιών της εδώ και χρόνια.

Πρέπει όμως το πρόβλημα να αρχίσει
επιτέλους να αντιμετωπίζεται. Να αρχίσουν
να γίνονται τα πρώτα βήματα. Να μην συμ-
βιβαστεί η χώρα με την ιδέα ότι η Δικαιο-
σύνη (για κάθε είδους υποθέσεις όχι μόνο
για τις ποινικές) είναι φυσιολογικό να απο-
νέμεται μετά από χρόνια. Προφανώς και
δεν είναι φυσιολογικό ενώ τέτοια δεδομένα
προκαλούν κακό και δυσλειτουργία στην
κοινωνία, ακόμα και στην Οικονομία – ποιος
ξένος επενδυτής θα αποφασίσει να έρθει
στην Ελλάδα όταν ξέρει πως πιθανή εμπλο-
κή του με τη Δικαιοσύνη θα είναι χωρίς τέ-
λος;

Δεν είναι εύκολη υπόθεση ο εκσυγχρο-
νισμός του συστήματος της απονομής της
Δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Είναι μια μακρά
διαδρομή. Πρέπει όμως επιτέλους να αρχί-
σουν να γίνονται τα πρώτα βήματα.

a b

Συγκρίσεις

Ποιος ξένος επενδυτής θα αποφασίσει
να έρθει στην Ελλάδα όταν ξέρει πως
πιθανή εμπλοκή του με τη Δικαιοσύνη
θα είναι χωρίς τέλος;

Η Ελενα Φιλίππου-Κουμάνταρου περιέ-
γραψε θαρρώ με ακρίβεια τον αείμνηστο
πατέρα της Κυριάκο, ο οποίος έφυγε από
την ζωή πριν λίγες μέρες.

«Υπήρξε ένας αυθεντικός άρχοντας, δί-
καιος και αξιοπρεπής».

Ετσι ακριβώς θυμάμαι κι εγώ
τον Κυριάκο. Ως έναν άρχοντα, 

που μαζί με την αγαπημένη
του σύζυγο Δήμητρα, μία επίσης
αρχόντισσα, ήταν ένα αρχοντικό
ζεύγος.

Τότε, στα τέλη της δεκαετίας
του 1980, αρχές δεκαετίας του
1990 επισκέπτονταν τη Νέα Υόρ-
κη αρκετοί Ελληνες επιχειρημα-
τίες.

Αλλοι γιατί ήθελαν να γευτούν
τους καρπούς της κοσμοπολίτικης
πόλης. Να κάνουν τα ψώνια τους
στις φημισμένες Λεωφόρους της,
να δουν ένα θέατρο στο  Μπρό-
ντγουεϊ, να φάνε στα καλύτερα
εστιατόριά της.

Αλλοι για να πάρουν ιδέες για
τις δουλειές τους και άλλοι για να
εξετάσουν τις δυνατότητες επέ-
κτασης των επιχειρήσεών τους στην τερά-
στια αμερικανική αγορά.

Το ζεύγος Κυριάκου και Δήμητρας Φι-
λίππου ξεχώριζε. Ο Κυριάκος ήταν «ένας
φυσικός ηγέτης». Ψηλός, καλλιεργημένος,
σοβαρός, ευγενής κρατούσε την προσοχή
όλων στην παρέα. Φαινόταν από μακριά
πως ήταν κάποιος. «Με λίγα λόγια, αλλά
σοφά, ενέπνεε την εμπιστοσύνη όλων όσοι
τον γνώριζαν», όπως τον περιγράφει η κό-

ρη του.
Σίγουρα είχε κερδίσει την δικιά μας εμπι-

στοσύνη.
Η ιστορία του Κυριάκου, είναι η ιστορία

του «αμερικανικού ονείρου» στην ελληνική
εκδοχή του.

Προέρχεται από σχετικά ταπεινή, αλλά
ανήσυχη και προοδευτική οικογένεια, που
ξεκίνησε με «ένα συνοικιακό γαλατάδικο».

Ο Κυριάκος, αφού σπούδασε, μπήκε στη
μικρή τότε οικογενειακή εταιρεία.

Δεν περιορίστηκε όμως στην ανάπτυξη
και στην εξάπλωση των προϊόντων που διέ-
θεταν σε αυτό το μαγαζί.

Οραματίστηκε και τόλμησε να ανακαλύ-
ψει νέα προϊόντα, με τα οποία

και κατέκτησε την αγορά.
Εργάστηκε πολύ σκληρά, όπως μαρτυρά

και η κόρη του. Εθεσε υψηλούς στόχους 
και πίστεψε τόσο πολύ στις δυνάμεις του,

που είχε σαν στόχο του να κατακτήσει και
ξένες, απαιτητικές, αλλά μεγάλες αγορές

στην Ευρώπη και την Αμερική.
Την πιο χρυσή σελίδα της ει-

σαγωγής της ελληνικής επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας στην
Αμερική την έγραψε η ΦΑΓΕ -Φι-
λίππου Αδελφοί Γαλακτοκομικές
Επιχειρήσεις- με την παραγωγή
του πασίγνωστου γιαουρτιού
τους.

Αρχικά εισήγαγε το γιαούρτι
του αεροπορικώς, μέχρι που είδε
ότι εξαφανιζόταν από τα ράφια
των καταστημάτων, κυρίως τα
ομογενειακά, στα οποία τα που-
λούσε.

Ετσι έγινε το μεγάλο βήμα της
παραγωγής γιαουρτιού στη Νέα
Υόρκη.

Από την πρώτη στιγμή το ΦΑ-
ΓΕ έγινε το γιαούρτι επιλογής τό-
σο των ομογενών, όσο και των

Αμερικανών.
Το πέρασμα λοιπόν του Κυριάκου Φιλίπ-

που από τη Γη δεν ήταν καθόλου τυχαίο.
Ηταν ένας οραματιστής Ελληνας, που

πάντα μαζί με την αγαπημένη του σύζυγο
Δήμητρα στο πλευρό του, άνοιξαν μεγάλους
ορίζοντες για την οικογένειά τους, αλλά πα-
ράλληλα τίμησαν και το ελληνικό τους όνο-
μα.

Ας είναι η μνήμη του αιωνία.

Kυριάκος Φιλίππου, ένας άρχοντας με υψηλά οράματα
Σχόλιο του A.H. Διαματάρη

a
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μας προτιμάτε για την ποιότητα
τις τιμές και την ειλικρινή εξυπηρέτησή μας

Ελληνες του Long Island, Connecticut, Pennsylvania και των γύρω πολιτειών θα μας βρείτε εύκολα. 
Eίμαστε δύο βήματα από την Tri-boro Bridge και την Grand Central Parkway.

• Εισαγόμενο ανάλατο τυρί από την Κύπρο για φλαούνες 
• Φρέσκια μυζήθρα, και όλα τα τυριά για τυρόπιτες και καλτσούνια. 

Oλες τις λιχουδιές που θα χρειαστεί η νοικοκυρά για το πασχαλινό τραπέζι

• Πασχαλινά καλάθια, λαμπάδες για τα παιδιά και γλυκά
Ολα τα υλικά για να ετοιμάσετε σπιτική μαγειρίτσα 

και κοκορέτσι έτοιμο για την σούβλα σας!

ΔΙΑΝΟΜΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ
ΔEKTEΣ ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

Το Mediterranean Foods, Inc.  στην Astoria,δεν έχει 
καμία σχέση με άλλο κατάστημα τροφίμων με παρόμοιο όνομα

Για το Πάσχα θα βρείτε σε μας ό,τι καλύτερο και στις καλύτερες τιμές!

Σούβλες για αρνιά 
και κοκορέτσι. 

Σχάρες και Ανταλλακτικά

Δωρεάν 
πάρκινγκ

Καλό Πάσχα!

Nαυάγιο
Μεγάλα καράβια, μεγάλα ναυάγια. Δεν πρόλαβαν να περάσουν
ούτε καν 48 ώρες από τη στιγμή που το μεγαλεπήβολο σχέδιο των
«12» για τη δημιουργία «European Super League» έγινε γνωστό,
και το σχέδιο
ναυάγησε. Υπό την
πίεση κυρίως των
οπαδών των
ομάδων (που
δείχνει άλλωστε ότι
το ποδόσφαιρο
εξακολουθεί να
είναι λαϊκό
άθλημα) αρκετές
από αυτές δήλωσαν
μετανιωμένες και
εγκατέλειψαν την
υπό σύσταση
λίγκα, ενώ μέχρι
και τη στιγμή που
γράφονται αυτές οι
γραμμές (πρωί
Τετάρτης στην
Αθήνα) ήταν
πιθανό να την εγκαταλείψουν και οι υπόλοιπες. Δυο λόγια λοιπόν
αντί επιλόγου για το αποτυχημένο αυτό εγχείρημα. Όταν τα
δεδομένα αλλάζουν (όπως τα άλλαξε η πανδημία) και τα λεφτά
δεν σου φτάνουν για να κάνεις αυτό που συνήθιζες να κάνεις (να
σκορπάς δεξιά και αριστερά εκατομμύρια για παίχτες,
προπονητές, γήπεδα και αθλητικά κέντρα) δεν αναζητάς πατέντες
για να συνεχίσεις το πάρτι (όπως πήγαν να κάνουν οι «12».).
Υπάρχει και η λύση να περιορίσεις τα έξοδά σου. Σας κάνει
εντύπωση που στην όλη προσπάθεια δεν μπήκε η γερμανική
Μπάγερν Μονάχου; Μην σας κάνει καθόλου. Αυτό που μας
έλεγαν οι Γερμανοί καθ’ όλη τη διάρκεια της κρίσης (που είναι
δηλαδή και η νοοτροπία τους) «κομμένο το λεφτόδεντρο, κάντε
περικοπές, ξοδέψτε όσα βγάζετε» το είπε και η ίδια η Μπάγερν.
Μπορεί να μην συμφωνεί κανείς με τους Γερμανούς, μπορεί να
τους έχουμε ακόμα άχτι από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως
αυτό είναι το σωστό.
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Ανάλυση < Του Θεοδώρου Καλμούκου

Απόμεινε ο πόνος και η ζημιά

ΑΘΗΝΑ. Το Πάσχα του 2020
ήταν πολλοί εκείνοι που, προ-
σπαθώντας να οπλιστούν με
υπομονή, υπόσχονταν στον
εαυτό τους πως του χρόνου το
τραπέζι θα ήταν πολυπληθές και
το γλέντι τρικούβερτο. Οι μήνες
πέρασαν, το επόμενο Πάσχα εί-
ναι προ των πυλών, όμως ο κο-
ρωνοϊός δεν πήγε πουθενά. Αυ-
τή τη φορά γνωρίζουμε περισ-
σότερα για την αντιμετώπισή
του και την προστασία μας. Ξέ-
ρουμε, άρα, πως η υπόσχεση για
«του χρόνου» δεν μπορεί να εκ-
πληρωθεί φέτος.

Είναι απογοητευτικό, είναι
όμως και αναγκαίο. Βρισκόμα-
στε στην τελική ευθεία, την πιο
κρίσιμη καμπή της πανδημίας.
Σε πολύ μικρό χρονικό διάστη-
μα -ανάλογα με την πορεία των
εμβολιασμών και την τήρηση
των εναπομεινάντων μέτρων-
θα μιλάμε επιτέλους με διαφο-
ρετικούς όρους. Μέχρι ωστόσο
τα επιδημιολογικά δεδομένα να
το επιτρέψουν, τα μπαλκόνια
των σπιτιών θα πρέπει να είναι
και πάλι το φόντο των πασχα-
λινών γιορτών.

Οι πιστοί, που έχουν ήδη ζή-
σει τα Χριστούγεννα υπό περιο-

ρισμό, επιβάλλεται να τηρήσουν
κατά γράμμα και σ' αυτή την πε-
ρίπτωση τα μέτρα προστασίας.
Με χριστιανικούς όρους, να
εφαρμόσουν ακριβώς αυτό που
πιστεύουν, να θυσιάσουν την
προσωπική τους ανάγκη για το
σύνολο. Σε κάθε περίπτωση, πι-
στοί και αρνητές οφείλουν αυ-
τές τις μέρες να αναλογιστούν
εκ νέου την ατομική τους ευθύ-
νη. Η ανάγκη τους δεν είναι με-

γαλύτερη, ούτε πιο σημαντική
από τη δημόσια υγεία. Η ελευ-
θερία τους, αυτή για την οποία
τόσο κόπτονται όταν στέλνουν
τα παιδιά τους χωρίς αρνητικό
τεστ στο σχολείο, συναρτάται
πάντα με την ελευθερία των άλ-
λων.

Οι άνθρωποι δεν είναι θεοί.
Ειδικά το Πάσχα, γιορτάζοντας
τη θνητότητά τους, δεν έχουν
το δικαίωμα να παίζουν με τις
ζωές των άλλων.

ΤΑ ΝΕΑ < Κύριο άρθρο

Πάσχα ευθύνης

Πιστοί και αρνητές
οφείλουν αυτές τις μέρες 
να αναλογιστούν εκ νέου
την ατομική τους ευθύνη


