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ΙΟΥΝΙΟΣΙΟΥΛΙΟΣ
τΑ πΑίΔίΑ
κΑί 2020
ο κοΡονοϊοσ

ΜΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ

«Ὁ δέ Ἰησοῦς
εἶπεν. ἄφετε τά παιδία καί μή κωλύετε
αὐτά ἐλθεῖν πρός με.
τῶν γάρ τοιούτων
ἐστίν ἡ βασιλεία τῶν
οὐρανῶν. Καί ἐπιθείς τάς χεῖρας αὐτοῖς
ἐπορεύθη ἐκεῖθεν»
(Ματθ. 19, 14-15).

σελ.6

ΕκκΛησίΑΖΕσΑί,
ή… πώς ΕκκΛησίΑΖΕσΑί ;
- 2ον μέρος
(για να μάθουμε πως πρέπει να είναι
η παρουσία μας μέσα στο ναό)
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Κτίστηκε
Ναός να
δοξολογείται
ο Θεός
και όχι τζαμί
και ούτε
για μουσείο

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ο ναός, το σιωπηλό αυτό οικοδόμημα,
μας φέρνει από το ασυνείδητο στη συνείδηση τη σκέψη του Θεού.
σελ.7

ΓίΑτί σύΡΡίκνΩνΕτΑί
ο ΕΛΛηνίσμοσ;
+ του π. Αθανασίου
ασσασα
Μυτιληναίου

Σήμερα, αγαπητοί μου,
έχουμε μια πολύ θλιβερή
επέτειο, την 29η Μαΐου
1453. Άραγε τη θυμηθήκαμε;…
Ρωτήσαμε λοιπόν για
ποιο λόγο έπεσε το Βυζάντιο; Εάν κάναμε αυτήν

σελ. 2-4

ALT – ALT …!
Ένας Επίσκοπος ποιμένας και
διδάσκαλος της Εκκλησίας Ιησού Χριστού δεν επιτρέπεται να
ολισθαίνει στη μεθοδολογία της
αναλήθειας. Ακόμα και αν θέλει
να ρετουσάρει το προφίλ του,
το οποίο, εξ αιτίας ίσως πολλών
και απανωτών αστοχιών του, έχει
υποστεί επικίνδυνη καθίζηση της
δημοτικότητας του στο χρηματιστήριο αξιών των πιστών. Δεν
του επιτρέπεται να επενδύει σε
“φούσκες” διότι τέτοια πράξη είναι

ο ΑκοΛούΘοσ τησ ΑμΑΡτίΑσ.
σελ. 8

Αντί μνημοσύνού

† ΔημητΡίοσ ΒΑΛΛΑσ
ο μΑΡτύΡΑσ τησ ΔημοσίοΓΡΑΦίΑσ

σελ. 5

ΨΑΛΤΙΚΑ
•Παπάς τόριξε στην τρελή
•Τα ίδια Παντελάκη μου,
τα ίδια Παντελή μου
σελ. 16

του + π. Αυγουστίνου Καντιώτη
«…Διαμαρτυρόμενος ὁ
λαὸς κατὰ τῶν
ἀναξίων ἀρχιερέων δὲν ἀσεβῇ,
διότι·Ὁ εὐσεβὴς
λαὸς κατὰ τὸ κανονικὸ δίκαιο
εἶνε ὁ ΦΡΟΥΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟσελ.4

συνεχίζεται στη σελ. 7

Ως εδώ και μη παρέκει, Σεβασμιώτατε

πνευματική αλλοτρίωση και βεβήλωσης του
ιεροτάτου επισκοπικού
αξιώματος.
Καταχωρώ σε κοινή
κρίση τις επισημάνσεις
μου, με πόνο ψυχής
και οξύ προβληματισμό
από τα οδυνηρά σας
συναπαντήματα. Αλλά
και αυτό που θα αναφερθώ πιο κάτω, όπου επί οκτώ
μήνες ανέμεινα να εκφράσετε κά-

ποια συντριβή ή κάποια
μικρή κίνηση μετάνοιας
και διόρθωσης για τα
αυθαίρετα λεγόμενά σας
για την αποκατάσταση
της αλήθειας, αλλά αυτό
δε έγινε.
Σεβασμιώτατε στο
19μηνο που βρίσκεστε
στη Λάρισα τελετουργήσατε το μυστήριο της
Θείας Ευχαριστίας αμέτρητες φορές. Στα Μ.Μ.Ε. δώσατε συνεντεύ-

ξεις “ουκ έστιν αριθμός”. Τριγυρίσατε σε πανηγύρια, συλλείτουργα,
ονομαστήρια ταξίδια, εκδρομές σε
όλη την Ελλάδα. Κάνατε κηρύγματα και ομιλίες αρκετές. Σήμερα
εγώ θα σταθώ μόνο στην ομιλία
σας στις 24 Νοεμβρίου 2019,
που κάνατε ενώπιον ακροατηρίου
στην αίθουσα της “Χριστιανικής
Εστίας” Λάρισας προσπαθώντας
να απενοχοποιήσητε το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό κακούργημα
από την ίδρυση της Εκκλησίας
συνεχίζεται στη σελ. 9-10-11-12

σελ.16

ΑνΘΡΩποσ!

ΔΙΑΜΑρτυρΟΜΕΝΟΣ
Ο ΛΑΟΣ ΚΑτΑ τΩΝ
ΑΝΑΞΙΩΝ ΑρΧΙΕρΕΩΝ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974 - 2020) 52o μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

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

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ε

ίναι δύο άρθρα (από
τα δεκάδες) που δείχνουν τα εκφυλιστικά φαινόμενα του
αρχιερατικού ήθους πριν του
Ιερωνύμου Α’ εποχή, που κηλίδωσαν και αμαύρωσαν την
εκκλησιαστική ιστορία.
Αυτά τα κηλιδώματα προσπάθησε να καθαρίσει ο
αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος

Κοτσώνης, και πέσαν πάνω
του να τον φάνε.
Είναι γνωστό το σλόγκαν
που εκπορεύονταν από τον
ηγέτη της «Πρεσβυτέρας
Ιεραρχίας» Κορίνθου Παντελεήμονα Καρανικόλα: «Δεν
μας ενδιαφέρει το ήθος.
Μας ενδιαφέρει να είναι
δικοί μας».
συνεχίζεται στη σελ. 15

A) ΛΕΦτΑ… νΑ ΦΑνΕ κΑί οί κοτΕσ
Β) ο κοΡο…νοϊοσ & τΑ κΕΡΔη
Γ) ο κοΡο…νοϊοσ & η ΖημίΑ
Δ) ο κοΡο…νοϊοσ & οί ΧΑμΕνοί
Ε) ο κοΡο…νοϊοσ & οί κΑτΑτΡΕΓμΕνοί
στ) ΘΑ ΔούμΕ ποΛΛΑ ΑκομΑ πίσοΔΕΡί τησ ΦΛΩΡίνΑσ
Ζ) η τΡΑπΕΖΑ πΕίΡΑίΩσ πούΛΑΕί
ΔΑνΕίΑ 57 Δίσ. ΕύΡΩ ΓίΑ 300 ΕκΑτ.

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΜΗτρΟΠΟΛΙτΗΣ ΛΑρΙΣΗΣ ΠΛΑτΑΜΩΝΟΣ ΚΑΙ τυρΝΑβΟυ
(Συνέχεια από το φύλλο Μαρτ.-Απρ. 2020).
ΩΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ
Ο Νικόλαος (π. Θεολόγος), σαν φοιτητής
της Θεολογίας γνωρίστηκε με τη χριστιανική κίνηση του π. Αγγέλου Νησιώτη που
ήταν ένα σπουδαστήριο με ιστορικό και
θεολογικό υλικό.

Ο π. Άγγελος ήταν έμψυχος ναός που
βάσταξε τη θεία χάρη, λειτουργώντας το
Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Μετά τις θεολογικές σπουδές ο Νικόλαος άρχισε την ιεραποστολή στα μόλις
ελευθερωμένα από την παπική λαίλαπα
Δωδεκάνησα. Τώρα πνευματικός οδηγός

σελ.3 - 4

Ένας εκ των
12 διωχθέντων
4ο μέρος

τους “ως χορδή κιθάρας” γίνεται ο Χριστόφορος Παπουτσόπουλος, ο οποίος με τις
περιοδείες, τα δυνατά και βαθυστόχαστα
κηρύγματά του, ταρακουνούσε τους άμβωνες του λεκανοπεδίου της Αττικής.
Μετά το θάνατο του άλλου φλογερού
ιεροκήρυκα του Μητροπολιτικού Ναού
συνεχίζεται στη σελ. 13

2 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
Με τετρακόσια (400) σήμαντρα & εξήντα
δυό (62) καμπάνες
Η Αγιά Σοφιά είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο
του ελληνορθόδοξου πολιτισμού. Είναι η “Μεγάλη Εκκλησία” που προκαλούσε και προκαλεί
τον Παγκόσμιο θαυμασμό, το καύχημα των
προγόνων μας και που τον αφιέρωσαν στον
Θεό Λόγο, το ένα πρόσωπο της Αγίας Τριάδος,
το οποίο εσαρκώθη “εκ Πνεύματος Αγίου και
Μαρίας της Παρθένου”.
Η Αγία Σοφία, το λίκνο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (από το 537), στέκεται αγέρωχα
εδώ και 1600 χρόνια, μοναδικό τεχνολογικό
επίτευγμα, το οποίο αποτέλεσε και αποτελεί
πεδίο έρευνας επιστημόνων και αρχιτεκτόνων
μέχρι σήμερα.
Πρωταγωνίστησε σε λαμπρές σελίδες της
ιστορίας, υπήρξε χώρος λατρείας για πάνω
από 1.100 χρόνια, όσο διήρκεσε και η ζωή της
αυτοκρατορίας.
Εδώ στέφτησαν Αυτοκράτορες και Πατριάρχες, εδώ έγιναν δοξολογίες θριάμβων, εδώ έγιναν παρακλήσεις του λαού προς την Παναγία
για τη σωτηρία από βάρβαρας λαούς, εδώ σημάδεψε την πορεία ολόκληρη η αυτοκρατορία,
εδώ συντελέστηκαν καθοριστικά και ιστορικά
γεγονότα. Εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά ο
Ακάθιστος Ύμνος το 626 μ.Χ. Και η Παναγία
έκανε το θαύμα. Έσωσε τη βασιλεύουσα από
τους Αβάρους που την περικύκλωσαν. Η μεγάλη τρικυμία κατεπόντισε όλα τα καράβια τους.
Αυτό το βυζαντινό κλέος που φωτοδότησε
με την πνευματική λάμψη τον κόσμο, αν και
χτυπήθηκε από 65 σεισμούς και μέχρι και
7,4 ρίχτερ -λόγω της ιδιαίτερα σεισμογενούς
γεωγραφικής του θέσης- παραμένει όρθιος.
Ο Δάσκαλος Δημ. Νατσίος υποστηρίζει, ότι
ο ναός είναι θεοστήρικτος και αγιοστήρικτος
διότι στους 40 κίονες που τον στηρίζουν στα θεμέλιά του ο μέγας Ιουστινιανός έβαλε λείψανα
αγίων. “Εν παντί κιόνι των άνω και των κάτω,
εν έκαστον λείψανον έχει ενθρονισμένον”. Οι
κολόνες της Αγίας Σοφίας είναι λειψανοθήκες.
Κανένα άλλο μνημείο του βυζαντίου δεν
σφράγισε τόσο καθοριστικά τη ζωή και την
ιστορική μνήμη, όσο η Αγιά Σοφιά, συγγραφείς,
ιστορικοί ακούραστα περιέγραψαν αυτό το
καύχημα και της Ορθόδοξης χριστιανικής τέχνης και πλήθος λαϊκών διηγήσεων και θρύλων
από την θεμελίωσή της μέχρι τις μέρες μας.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Αυτό το αριστούργημα είναι έργο του Ιουστινιανού του αποκαλούμενου από τους ιστορικούς “Μέγας” και ο “τελευταίος των Ρωμαίων”.
Τα θεμέλια μπήκαν στις 29 Φεβρουαρίου του
532. Είναι ένα ορθογώνιο οικοδόμημα 78,16
μέτρων μήκους και 71,82 πλάτους, ο τρούλος
είναι σε ύψος 62 μέτρα, η διάμετρος του είναι
31 μέτρα και στηρίζεται πάνω σε τέσσερις
κτιστούς τετράγωνους στύλους (πεσσούς) οι
οποίοι απέχουν μεταξύ τους 30 μέτρα, σχηματίζουν τετράγωνο και συνδέονται μεταξύ
τους με τόξα. Πάνω στον κυκλικό τοίχο που
δημιουργήθηκε, έχτισαν 40 παράθυρα και
πάνω από αυτά στερέωσαν τον τρούλο που
επιβλητικά εδράζεται, μπαίνοντας κανείς μέσα
σε δημιουργεί την αίσθηση ότι αιωρείται στο
κενό, λόγω των πολλών παραθύρων γύρω από
τη βάση του.
Ο ιστορικός Προκόπιος “Περί κτισμάτων”
αναφέρει: «Το θαυμαστό στην Αγία Σοφία
είναι ο τρούλος. Δε φαίνεται να στηρίζεται
πουθενά, αλλά μοιάζει ως να κρέμεται από
τον ουρανό με χρυσή αλυσίδα. Όταν εισέρχεται κανείς στην Εκκλησία για να προσευχηθεί,
αισθάνεται ότι το κτίσμα αυτό δεν είναι έργο
ανθρώπινης δύναμης. Η ψυχή υψώνεται προς
τον ουρανό και ο άνθρωπος νιώθει ότι ο Θεός
είναι κάπου εκεί κοντά και ότι ευχαριστείται

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

κι αυτός να ευρίσκεται εκεί, εις την εκλεκτή
κατοικία του».
Επιθυμία του αυτοκράτορα ήταν ο ναός
της Σοφίας του Θεού να είναι μοναδικός και
μεγαλόπρεπος που όμοιός του να μην υπάρχει
πουθενά, η δε εντολή του ήταν να χτιστεί έτσι,
ώστε να ζήσει αιώνες, όπως και έγινε.
Για το θαυμαστό αυτό μνημείο το ανέθεσε
σε δύο ονομαστούς αρχιτέκτονες, τον Ανθέμιο, που γεννήθηκε στη Σελεύκεια ή Τράλλεις
γι’ αυτό τον αποκαλούν Τραλλιανό, και τον
Ισίδωρο τον Μιλήσιο που ήταν αρχιτέκτονας,
μαθηματικός και μηχανικός, που η μαθητική
του συμβολή υπήρξε πολύ μεγάλη.
Ένας μεταγενέστερος συγγραφέας ο Αγαθιάς μας επιβεβαιώνει πως ο Ανθέμιος είχε
ρηξικέλευθες γνώσεις επάνω στη στατιστική
μελέτη των κατασκευών, είχε δηλαδή γνώσεις
που αφορούσαν την αντοχή και την ασφάλεια
των κτιρίων, που μέχρι και σήμερα οι επιστή-

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

και ορθομαρμαρώσεις, ο εσωτερικός χώρος
παρήγαγε μια μακρά αντήχηση. Τα λόγια από
τις ακολουθίες ακούγονταν σαν μια συνεχή
ηχώ με επικαλυπτόμενα κύματα. Είχε τέτοια
αρχιτεκτονική ακουστική που τα λόγια της
Λειτουργίας αντηχούσαν ως Θείο πνεύμα που
δονούσαν τους πιστούς.
Στις 27 Δεκεμβρίου του 537 έγιναν τα εγκαίνια. Ο Ιουστινιανός συνοδευόμενος από τον
Πατριάρχη Ευτύχιο ξεκίνησαν από τα ανάκτορα
ανεβαίνοντας επάνω σε τέθριππο πέρασαν
ανάμεσα στο πλήθος που ήταν συγκεντρωμένο
δεξιά και αριστερά του δρόμου και κατευθύνθηκαν στο ναό της Αγίας Αναστασίας, εδώ
εψάλη λιτανεία και στη συνέχεια ο Ιουστινιανός
πεζός και ο Πατριάρχης σε άρμα μαζί με το λαό
έφθασαν στην πύλη του ναού. Ο Πατριάρχης
κατέβηκε και στάθηκε δίπλα του. Έκθαμβοι
παρατηρούσαν το μεγαλούργημα. Για πρώτη
φορά άνοιγαν οι απαστράπτουσες πύλες,

Σημαίνει ὁ Θεός, σημαίνει ἡ γῆς, σημαίνουν τὰ ἐπουράνια,
σημαίνει κι ἡ Ἁγιά-Σοφιά, τὸ μέγα μοναστήρι,
μὲ τετρακόσια σήμαντρα κι ἑξήντα δυὸ καμπάνες,
κάθε καμπάνα καὶ παπᾶς, κάθε παπᾶς καὶ διάκος.
Ψάλλει ζερβὰ ὁ βασιλιάς, δεξιὰ ὁ πατριάρχης,
κι ἀπ᾿ τὴν πολλὴ τὴν ψαλμουδιὰ ἐσειόντανε οἱ κολόνες.
Νὰ μποῦνε στὸ χερουβικὸ καὶ νά ῾βγει ὁ βασιλέας,
φωνὴ τοὺς ἦρθε ἐξ οὐρανοῦ κι ἀπ᾿ ἀρχαγγέλου στόμα:
«Πάψετε τὸ χερουβικὸ κι ἂς χαμηλώσουν τ᾿ Ἅγια,
παπάδες πᾶρτε τὰ ἱερὰ καὶ σεῖς κεριὰ σβηστῆτε,
γιατί ῾ναι θέλημα Θεοῦ ἡ Πόλη νὰ τουρκέψει.
Μόν᾿ στεῖλτε λόγο στὴ Φραγκιά, νὰ ῾ρθοῦν τρία καράβια,
τό ῾να νὰ πάρει τὸ σταυρὸ καὶ τ᾿ ἄλλο τὸ βαγγέλιο,
τὸ τρίτο τὸ καλύτερο, τὴν ἅγια Τράπεζά μας,
μὴ μᾶς τὴν πάρουν τὰ σκυλιὰ καὶ μᾶς τὴ μαγαρίσουν».
Ἡ Δέσποινα ταράχτηκε καὶ δάκρυσαν οἱ εἰκόνες.
«Σώπασε κυρὰ Δέσποινα, καὶ μὴ πολυδακρύζῃς,
πάλι μὲ χρόνους, μὲ καιρούς, πάλι δικά μας θά ῾ναι»

μονες δεν ανακάλυψαν.
Για να κατασκευαστεί αυτό το κολοσσιαίο
έργο χρειάστηκαν πέντε χρόνια και 14 ημέρες
χρόνος ρεκόρ –, όταν για την Βασιλική του
Αγίου Πέτρου στο Βατικανό ξεπέρασαν τα
120 χρόνια –, και εργάστηκαν αδιάκοπα 10.000
τεχνίτες, το κόστος έφθασε τις 320.000 λίρες
(περίπου 120.000.000 ευρώ).
Οι αρχιτέκτονες χρησιμοποίησαν μάρμαρο
από τα πιο φημισμένα λατομεία όπως: Τα
πράσινα από τη Μάνη και την Κάρυστο, τα
ροδόχροα με λευκές φλέβες από τη Φρυγία,
τα κόκκινα από την Αίγυπτο, λευκά από την
Προκόνησο, πράσινα από το Γκιντίκι Συκουρίου
Λάρισας, χρυσαφιά από τη Λιβύη, κοκκαλί από
την Καππαδοκία, κ.ά.
Και επειδή ο Ιουστινιανός ήθελε ο ναός να
είναι όλης της αυτοκρατορίας και όχι μόνο των
κατοίκων της Κωνσταντινουπόλεως, γι’ αυτό
ζήτησε την συμμετοχή όλων να προσφέρουν
χρήματα ή υλικά για την κατασκευή του.
Οι προσφορές σε χρήμα, χρυσό και ασήμι
από Έλληνες όπου γης ήταν μεγάλη. Για τη
διακόσμηση προσφέρθηκαν και μεταφέρθηκαν πολύτιμα μέταλλα, δυσεύρετα υλικά και
ελεφαντόδοντα για τον εσωτερικό καλλωπισμό.
Η Αγία Τράπεζα κατασκευάστηκε από μάρμαρο, καθαρό χρυσό, ασήμι, σμάλτο και άλλα
σπάνια κοσμήματα. Το κιβώριο ήταν αργυρό
διακοσμημένο με μεταξωτά και χρυσά κεντήματα. Η Αγία Τράπεζα ζύγιζε 1.000 λίτρες. Ο
άμβωνας ήταν κατασκευασμένος από άργυρο,
πολύτιμους λίθους και σπάνια μάρμαρα.
Το δάπεδο κάλυπταν πολύχρωμα μάρμαρα

ο Ιουστινιανός προχώρησε μόνος μέχρι τον
άμβωνα και εκεί θαμπωμένος από την αίγλη
και τη λαμπρότητα, ύψωσε τα χέρια – κατά την
παράδοση – προς τον Ουρανόν και φώναξε:
«Δόξα τω Θεώ τω καταξιώσαντί με τοιούτον
έργον επιτελέσας! Νενίκηκα σε Σολομών».
Τα εγκαίνια γιορτάστηκαν για αρκετές
ημέρες, ο Ιουστινιανός διέταξε και σφάξανε
χίλια βοοειδή, δέκα χιλιάδες αρνιά, εξακόσια
κατσίκια, χίλιους χοίρους, και είκοσι χιλιάδες
πουλερικά και όλα αυτά, παρασκευάστηκαν
και μοιράστηκαν στο κόσμο που πανηγύριζε.
Επί πλέον χαρίστηκαν χρέη και στους πτωχούς
τους μοίρασαν σιτάρι.
Η έκτασή του είναι περίπου 7.000 τ.μ. τα
οποία με τα οικοδομικά παραρτήματα χωρούν
23-24 χιλιάδων πιστών. Στο ναό στην αρχή
υπηρετούσαν περί τους χίλιους, αλλά κατά
τον έβδομο αιώνα – διάταγμα του Ηρακλείου
– περιορίστηκαν στους εξακόσιους. Κάνει λόγο
για 80 ιερείς, 150 Διακόνους, 40 Διακόνισσες,
70 υποδιάκονους, 160 Αναγνώστες, 25 Ψάλτες
(Αγιοσοφίται) και 75 θυρωρούς.
Για την συντήρηση του ναού ο Ιουστινιανός
έδωσε 365 κτήματα, ώστε από το εισόδημα
της κάθε ημέρας να καλύπτονται τα έξοδα της
Εκκλησίας. Ο δε Βασίλειος Α΄ ο Μακεδόνας για
να μπορέσει ο ναός να καλύψει τις αναγκαίες
ποσότητες κεριών και λάδι, του παραχώρησε
ένα μεγάλο κτήμα με ελαιόδεντρα.
Η ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ
Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης
έγινε από τους “χριστιανούς” Δυτικούς τον
Απρίλιο του 1204 - 4η Σταυροφορία - με τις
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ευλογίες του Πάπα Ιννοκέντιου Γ΄ και ήταν το
ισχυρότερο πλήγμα που δέχθηκε η Βυζαντινή
Αυτοκρατορία στη χιλιόχρονη πορεία της.
Ποτέ στρατός ενός χριστιανικού κράτους
δεν είχε λεηλατήσει με τέτοιο βάρβαρο τρόπο.
Ποτέ στην Ευρώπη δεν είχε πραγματοποιηθεί
μια τόσο συστηματική ανελέητη λεηλασία.
Οι εισβολείς Σταυροφόροι του Πάπα δεν
σεβάστηκαν ούτε το ναό της Αγίας Σοφίας.
Μπήκαν μέσα έφιπποι και έσφαξαν όσους
είχαν αναζητήσει καταφύγιο σωτηρίας. Τον
κατέστρεψαν ολοσχερώς και τον κατάντησαν
σαν ένα στάβλο! Η βαρβαρότης των Σταυροφόρων – που είχαν πάνω τους το έμβλημα του
Πρίγκιπα της Ειρήνης – είναι απερίγραπτες,
ιστορικοί και συγγραφείς της εποχής μας
μεταφέρουν το θρήνο. Εμείς θα μεταφέρουμε
ενδεικτικά αποσπάσματα από δύο ξένους και
έναν Έλληνα, αυτόπτη μάρτυρα.
«Οι ναοί εβεβηλώθηκαν από την ακολασίαν και τον φανατικόν ζήλον των Λατίνων, οι
οποίοι αφού απέσπασαν τους αδάμαντας
και τους μαργαρίτας από τα Ιερά Ποτήρια,
μετέβαλαν τα Ιερά Ποτήρια εις κύπελλα ποτού
και συμποσίου… Εις την μεγάλην Εκκλησίαν
της Αγίας Σοφίας το μέγα καταπέτασμα του
θυσιαστηρίου είχε γίνει κομμάτια χάριν των
χρυσών παρυφών, η δε Αγία Τράπεζα, η
οποία ήτο αριστούργημα τέχνης και πλούτου,
κατατεμαχίσθη και διενεμήθη μεταξύ των
αυλητών.
Οι ημίονοι και οι ίπποι των Σταυροφόρων
εφορτώθησαν με το κατειργασμένον άργυρον και τον σκαλισμένον χρυσόν που είχεν
αποσπασθή από τας θύρας και τον άμβωνα…
Ούτε οι τάφοι των νεκρών αυτοκρατόρων
έμειναν απαραβίαστοι… εσυλήθησαν…» (E.
Gibbon, Άγγλος ιστορικός, τομ. 6, κεφ. 60,
σελ. 445).
Ο Γοδεφρείδος Βελεαρδουίνος στο χρονικό
του με τίτλο “Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης” γράφει: «… Οι υπόλοιποι που είχαν
σκορπιστεί στην πόλη πήρανε πολλά λάφυρα.
Τα λάφυρα ήταν τόσο πολλά που κανείς δεν
ήξερε να πει πόσα, χρυσάφι και ασήμι και
σκεύη και πολύτιμα πετράδια… από τότε
που χτίστηκε ο κόσμος δεν πάρθηκαν τόσα
λάφυρα από μία μόνο πόλη…».
Ο Έλληνας Νικήτας Χωνιάτης, περιγράφει με
λεπτομέρεια τις δραματικές σκηνές: «Έβλεπε
κανείς όχι μόνο τις ιερές εικόνες του Χριστού
να θραύονται με αξίνες και να ρίχνονται στη
φωτιά, αλλά και τα σεπτά και πανάγια σκεύη
να αρπάζονται με θράσος να ρίχνονται στη
φωτιά και να παρέχονται στα εχθρικά στρατεύματα ως απλός άργυρος και χρυσός…
“βαρυτάλαντα” έπιπλα και τις αργυρές λυχνίες της Αγίας Σοφίας η φωτιά μετέτρεψε σε
άμορφη μάζα, μαζί με την ολόχρυση και στολισμένη με πολύτιμες πέτρες Αγία Τράπεζα,
η οποία τεμαχίστηκε και διανεμήθηκε στους
λαφυραγωγούς… ιερά λείψανα και θρησκευτικοί θησαυροί καθώς και έργα τέχνης μετά
την διανομή τους, έφθασαν στην Βενετία, στη
Γαλλία, στη Γερμανία…».
Ο μεγάλος βυζαντιολόγος Στήβεν Ράνσισμαν, απέδειξεν ότι η άλωση είχε τις ευλογίες
του Πάπα και την αρωγή του Βατικανού. Οι
σφαγές, οι βεβηλώσεις, οι βανδαλισμοί, οι
αρπαγές και οι λεηλασίες που έγιναν κατά
την εισβολή των Παπικών – Φράγκων ήταν
πρωτοφανείς και υπερέβησαν και αυτές των
Οθωμανών το 1453, “χριστιανικά” χέρια έσφαζαν, βίαζαν, έκαιγαν, λεηλατούσαν Χριστιανούς!
Δεν σεβάστηκαν ούτε ιερό, ούτε όσιο. Αναφέρει
ακόμα, ότι όταν μπήκαν στο ναό, δεν δίστασαν
να ανεβάζουν στην Αγία Τράπεζα μια φρανσέζα
πόρνη ώστε να την βεβηλώσουν με τον πιο
αισχρό τρόπο, τον ιερό χώρο και το μυστήριο
συνεχίζεται στη σελ. 4
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Α) ΛΕΦΤΑ… ΝΑ ΦΑΝΕ
ΚΑΙ ΟΙ ΚΟΤΕΣ
Σύμφωνα με αυτά
που γράφει ο αναπληρωτής
καθηγητής
Οικονομικών
του Πανεπιστημίου του Μπέρκλει Γκάμπριελ Ζούαμαν στο βιβλίο του «Ο
κρυμμένος πλούτος των εθνών» αντιλαμβανόμαστε ότι αυτός
βρίσκεται παρκαρισμένος σε φορολογικούς παραδείσους καλά
προστατευμένους. Τα χρήματα αυτά (7,6 τρισεκατομμύρια
ευρώ ή 8 τρισ. δολάρια) αδήλωτα κατά τα 3/4 αντιστοιχούν
στο 8% του παγκόσμιου ΑΕΠ.
Λεφτά με τα… τσουβάλια γέμισαν τους φορολογικούς
παραδείσους υπεράκτιες εταιρίες (off shore) – ανέντιμοι και
ανίδρωτοι μπαταχτσήδες.
Σ’ αυτό το πάρτι της κλοπής οι λαοί της Ε.Ε. – με βάση τα
στοιχεία που ήρθαν στο φως – έχουν καταθέσεις πάνω από ένα
τρισ. ευρώ και επί πλέον κρυμμένα σε “θυρίδες” περί τα 1,522
τρισ ευρώ. Αλλά κι η Ελλαδίτσα μας δεν θα μπορούσε να λείψει
απ’ αυτό το πανηγύρι με “μόνο” 63 δισ. ευρώ.
Μετά την Γερμανία ακολουθούν Γαλλία 277 δις., Αγγλίκα 215
δις., Ιταλία 142 δις., Ισπανία 102 δις., Ελλάδα 63 δις., Βέλγιο
63 δις., Ολλανδία 53 δις., Πορτογαλία 47 δις., Αυστρία 41 δις.,
Τσεχία 34 δις., Πολωνία 32 δις., … και φθάνουμε στη Λιθουανία
με 2,1 δις. ευρώ.
Οι ελβετικές τράπεζες είχαν ανακοινώσει ότι τον Ιούλιο θα
έδιναν 45.161 ονόματα και λοιπά στοιχεία Γάλλων πολιτών που
έχουν λογαριασμούς στη UBS. Πρόκειται για λογαριασμούς
που τους διατηρούσαν πριν 12-14 χρόνια (2006-2008) με καταθέσεις γύρω στα 11 δις. ευρώ.
Ένα δημοσίευμα του γερμανικού περιοδικού “Spiegel” (το
καλοκαίρι του 2013), που γνωρίζει τα πάντα για την Ελλάδα
τάραξε όλο το οικονομικό οικοδόμημα αποκαλύπτοντας ότι οι
καταθέσεις των Ελλήνων στην Ελβετία, είναι 600 δις. ευρώ. Η
κυβέρνηση αμέσως δια του Υφυπουργού Δημ. Κουσέλα δήλωσε: «Οι καταθέσεις δεν είναι της τάξεως των 600 δις ευρώ, όπως
είχε φημολογηθεί, αφού στην πραγματικότητα δεν ξεπερνούν
τα 280 δις. ευρώ».
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η γερμανική “Bild” αναφέροντας: «Οι Έλληνες έχουν εκατομμύρια στην Ελβετία…».
Να θυμίσουμε ότι πριν μερικά χρόνια, όταν κυριαρχούσαν στα
πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σχετικά με “ιερές off-shore”, σε
μία απ’ αυτές της “High Sky Trading Ltd” με έδρα την Τορτόλα
στις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, φέρονται ο τότε Μητροπολίτης Αττικής Παντελεήμονας Μπεζενίτης ως «beneficial
owner» της εταιρίας (Εφ. “Απογευματινή”) και συνδεδεμένος
με λογαριασμούς εκατομμυρίων.
Την ίδια εποχή είχε διορισθεί από τη Χριστοδουλική Σύνοδο
πρόεδρος σε εταιρία της Εκκλησίας με την επωνυμία «Διαχείριση – Υποστήριξη Επιχειρήσεων και Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων, Μελετών και Έργων», η οποία έγινε γνωστή ως
“ΣΥΜΕΑΝ ΑΕ” και είχε αντικείμενο την κατάλληλη αξιοποίηση
και διαχείριση ευρωπαϊκών και μη κονδυλίων.
Το θέμα με τα παρκαρισμένα σε φορολογικούς παραδείσους
όβολα από κουρασμένους, ταλαιπωρημένους και εξουθενωμένους πολιτικούς, μητροπολίτες… έχουν έρθει αρκετές φορές
στην επιφάνεια. Η “οργή” του δημοσιογραφικού καλάμου και
οι εξάψεις των τηλεοπτικών παραθύρων περνούσαν στο λαό
σαν κενώσεις ηλεκτρικές, τους αναστάτωναν και τους διέγειραν
σε αντιδράσεις.
Τα έδρανα της Βουλής των Ελλήνων σείονταν από τα πυρά
και τους κρότους της αλληλοσφαγής. Οι εφημερίδες ανέβαζαν
το τιράζ – και παράλληλα – τα έσοδά τους. Οι λαϊκές μάζες εισέπρατταν την αηδία… Όμως, ένα απότομο και ιδιότυπο “ΣΤΟΠ”
φρενάριζε τη σφαγή και φίμωνε την κατακραυγή.
Την επόμενη ημέρα έρχονταν απρόσμενα ένα ήρεμο κύμα
της αινιγματικής αποενοχοποίησης και της απόλυτης σιωπής.
Οι έρευνες τερματίζονταν, οι στιγματισμένοι απαλλάσσονταν
και ξαναγύριζαν στην απόλαυση των τιμητικών τους διακρίσεων.
“Λεφτά υπάρχουν να φάνε και οι κότες”. Έτσι οι καταφερτζήδες γίνονταν πλουσιότεροι και έμειναν στο απυρόβλητο, οι
δε ρακένδυτοι πεινασμένοι περιφέρουν τη φτώχεια τους και το
ασκί των δακρύων τους.
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Β)Ο ΚΟΡΟ…ΝΟΪΟΣ & τα κέρδη
Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες
άνθρωποι πέθαιναν
στο βωμό του κορονοϊού, για κάποιους
άλλους δούλευε η
τύχη τους.
Μια έρευνα που
έκανε το περιοδικό
«Forbes» απέδειξε με στοιχεία ότι 600
κροίσοι μέσα σε 32 ημέρες της απομόνωσης, που μας επέβαλαν λόγω κορονοϊού,
έγιναν πλουσιότεροι κατά 15% κερδίζοντας 434 δισ. δολάρια στο … πιάτο.
Έστησαν “πάρτι” στον παρθένο χώρο

των νέων τεχνολογιών, στα κοινωνικά
δίκτυα και στις ηλεκτρονικές εφαρμογές, που πρόσφεραν
το … όπιο για να περάσουν… άνετα τα
νοικοκυριά και κυρίως η νεολαία κατά
τον εγκλεισμό τους στο σπίτι λόγω
πανδημίας.
Οι πέντε κορυφαίοι δισεκατομμυριούχοι
είναι ο Τζεφ Μπέζος της Amazon, που αύξησε την προσωπική του περιουσία κατά
10 δισ. εκτινάσσοντάς την στα 401 δισ.

δολάρια (πλουσιότερος άνθρωπος στον
κόσμο). Κατά την επέλαση του κορονοϊού
αντιμετώπισε… σοβαρά προβλήματα,
διότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί την
κατακόρυφη αύξηση των παραγγελιών.
Έτσι για να λύσει το πρόβλημα προσέλαβε
175.000 νέους υπαλλήλους.
Ακολουθούν, ο Μπιλ Γκέιτς της Microsoft
φθάνοντας την περιουσία του στα 269,9
δισ. δολάρια, ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ
της Facebook, ο Γουόρεν Μπάφετ της
Berkshire Hathaway και ο Λάρι Έλισον της
Oracle Corporation, οι οποίοι μέσα σε ένα
μήνα έγιναν πλουσιότεροι συνολικά κατά
75,5 δισ. δολάρια!

Γ)Ο ΚΟΡΟ…ΝΟΪΟΣ & η ζημία
Όλο και αυξάνει η ζημιά που προκάλεσε ο κορονοϊός. Μέχρι τέλους Μαΐου τα
μέτρα στήριξης έχουν ξεπεράσει τα 10
δις ευρώ και έχουμε πολύ δρόμο ακόμα
μπροστά μας.
Η σκέψη που κάνει το Μαξίμου – λέγε
Μητσοτάκη, είναι, όλο το κόστος του
κορονοϊού να το φορτώσουν στο φετινό
προϋπολογισμό, επειδή και τα έσοδα
θα είναι πολύ μειωμένα. Το Υπουργείο
Οικονομικών μιλάει για ύφεση το πρώτο
τρίμηνο του 2020 στο 2,6%, ενώ το δεύτερο τρίμηνο θα εκτιναχτεί στο 15,7%. Στο τρίτο προβλέπει οριακή ύφεση, και μείωση

του ΑΕΠ κατά 6% στο κακό σενάριο! Ο
ΟΟΣΑ εκτιμά ότι η ύφεση στη χώρα μας
το 2020 θα ανέλθει στο 8%.
Μόνο το κόστος του επιδόματος των
800 ευρώ, μέχρι τώρα, ξεπερνά τα 2,5
δισ. ευρώ.
Το έλλειμμα του προϋπολογισμού…
έφθασε στα 7,5 δισ. ευρώ στο τέλος
Μαΐου.
Το πρωτογενές πλεόνασμα που είχαμε, μήνα με τον μήνα έγινε πρωτογενές
έλλειμμα 4,8 δισ. ευρώ, τα δε έσοδα του κράτους το Μάιο
μειώθηκαν κατά 33,5%.

Δ) Ο ΚΟΡΟ…ΝΟΪΟΣ & οι χαμένοι
Το περιοδικό «Forbes» αναφέρει μερικά χαρακτηριστικά
για χαμένους:
«Οι Ινδοί δισεκατομμυριούχοι – γράφει – έχασαν το
23% της περιουσίας τους
(313 δισ. δολάρια) εξαιτίας
της επιβράδυνσης της οικονομίας και της πτώσης της
καταναλωτικής ζήτησης». Ο
μεγαλύτερος χαμένος είναι ο
πλουσιότερος Ινδός, ο Πρόεδρος της Reliance Industries
Μουκές Αμπανί, του οποίου η περιουσία

συρρικνώθηκε κατά
28%.
Ο Lloyd’s του Λονδίνου υπολογίζει ότι ο
ασφαλιστικός κλάδος
θα υποστεί ζημιές
ύψους 203 δισ. δολάρια.
Η Διεθνής ένωση
Αερομεταφορών
(ΙΑΤΑ) εκτιμά ότι οι
απώλειες από τα έσοδα και οι ζημίες που
θα έχουν φέτος, θα φτάσουν στα 314

δισ. δολάρια.
Η διεθνής γνωστή εταιρία μπύρας
«Corona» στο τρίμηνο της επιδημίας κατέγραψε 150 εκατ. ευρώ ζημίες.
Η επέλαση του κορονοϊού έχει δημιουργήσει σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέχρι τις
πρώτες ημέρες του Ιουνίου δημοσιονομικά ελλείμματα ύψους 11 τρις. Δολαρίων.
Σύμφωνα με τη McKinsey τα δημοσιονομικά ελλείμματα σε ολόκληρο τον κόσμο
θα φθάσουν στα 30 τρισ. δολάρια μέχρι
το 2023.
Ζούμε σε έναν κόσμο… πλούσιο φτιαγμένο.

Ε) Ο ΚΟΡΟ…ΝΟΪΟΣ & οι κατατρεγμένοι
«Ζούμε τη χειρότερη ύφεση
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο,
και, κατά πολλούς, τη χειρότερη
μορφή μετά τη Μεγάλη Ύφεση
του 1930» δήλωσε ο γ.γ. του
ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία.
Σύμφωνα με εκτίμηση της Ασιατικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
(A.D.B.) η πανδημία του κορονοϊού υπολογίζεται ότι θα κοστίσει
από 5,8 μέχρι 8,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Λαμβανομένης δε
υπόψη της τωρινής, της υπερδιπλάσιας
εκείνης που είχε γίνει πριν από ένα μήνα,
αναρωτιέται τι μέλει γενέσθαι;
Στην Αμερική η ανεργία χτύπησε κόκκινο το Μάρτιο, αφού διέθεσε 36,5 εκατ.
δολάρια. Αυτοί, που λαμβάνουν επίδομα
ανεργίας, στα τέλη Μαΐου ανέρχονταν σε
29,10 εκατ., με τις εκκρεμείς αιτήσεις των
ανέργων (21,5 εκατ.) μόνον την τελευταία
εβδομάδα του Μαΐου να φθάνουν στις

1.880.000.
Οι άνεργοι στη Γερμανία – με την πιο
ισχυρή οικονομία στην Ευρώπη – ξεπέρασαν τα 3 εκατ. και η οικονομία της
απειλείται να συρρικνωθεί φέτος κατά
6,5% λόγω κορονοϊού.
Η Αγγλία στηρίζει τους μισθούς 11 εκατ.
εργαζομένων για να μην χαθούν θέσεις
εργασίας με αποτέλεσμα το κόστος αυτό
να ξεπερνά τα 100 δισ. λίρες μέχρι τον

μήνα Οκτώβριο.
Στη Νορβηγία – τη χώρα με
τον πακτωλό πλουτοπαραγωγικών πηγών – τις τελευταίες δύο
εβδομάδες η ανεργία τετραπλασιάστηκε.
Ο επικεφαλής της νορβηγικής
Τράπεζας Jandelibanken δήλωσε
στους Financial Times: «Αυτές τις
τελευταίες 15 ημέρες υπέβαλαν
αίτηση για επίδομα ανεργίας
ποσοστό πάνω από το 5% του
πληθυσμού της χώρας. Πρέπει να σφίξουμε το ζωνάρι μας…».
Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO)
ανακοίνωσε ότι, περίπου 1,6 δισ. εργαζόμενοι έχουν χάσει τα προς το ζην, λόγω
κορονοϊού και 2 δισ. έχουν μειωθεί οι
μισθοί (κατ’ εκτίμηση κατά 60% κατά μέσο
όρο) από τον πρώτο μήνα της κρίσης.
Αυτά τα “ευχάριστα” μας αφήνει ο
ΚΟΡΟ…ΝΟΪΟΣ!

4 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από την 2η σελίδα

της Θείας Ευχαριστίας.
Και δεν σταματούν εδώ, τον μετατρέψαν
σε ναό-τρόπαιο για τη νεοσύστατη Αυτοκρατορία των Σταυροφόρων. Ο Κόμης της
Φλάνδας Βαλδουίνος Α΄ στέφεται μέσα στην
Αγία Σοφία πρώτος αυτοκράτορας της Λατινικής Αυτοκρατορίας. Για 56 χρόνια θα τον
διαδεχθούν άλλοι πέντε, μία γυναίκα και ένας
αντιβασιλέας.
Το Πατριαρχείο καταλαμβάνετε και γίνεται
έδρα του Λατινικού Πατριαρχείου με πρώτον
αρχηγό τον Βενετό Θωμά Μοροζίνι που
χειροτονήθηκε από τον ίδιο τον Πάπα ως
«Επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως», τη
θέση θα καταλάβουν στη συνέχεια άλλοι
πέντε επίσκοποι της Ρωμαιοκαθολικής
Εκκλησίας.
Το καλοκαίρι του 1261 ο στρατηγός
Αλέξιος Στρατηγόπουλος ανακατέλαβε
την Κωνσταντινούπολη μετά από 57 χρόνια
Φραγκο-Παπικής κυριαρχίας.
Στις 15 Αυγούστου 1261 ο Μιχαήλ Η΄
Παλαιολόγος μπαίνει από τη Χρυσή Πύλη
στην Πόλη, προχωρούσε πεζός, πίσω από
την εικόνα της Παναγίας της Οδηγήτριας
που ήταν έργο του Αποστόλου Λουκά και
εισήλθε στην Αγία Σοφία για δοξολογία.
Η Βυζαντινή αυτοκρατορία έμπαινε στην
τελευταία περίοδο της ιστορίας της…
Τελευταίες θρηνικές στιγμές του Μαΐου
1543 ήταν, όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Δραγάσης Παλαιολόγος προσευχήθηκε για τελευταία φορά μαζί με το λαό
στην Αγία Σοφία. Γονάτισε τρεις φορές
μπροστά στην εικόνα του Χριστού και της
Παναγίας, προχώρησε προς το Άγιο Βήμα
χωρίς στέμμα σκοτεινός και δακρυσμένος,
και απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα, με
δυνατή φωνή είπε: «Χριστιανοί, συγχωρήσατε με και ο Θεός ας σας συγχωρήσει»
ως μια φωνή ακούστηκε: «Έσο συγχωρημένος!», αφού μετέλαβε ο ίδιος παρακίνησε και αυτούς να κοινωνήσουν ώστε να
δώσουν τον τελευταίο υπέρ πάντων αγώνα.
Ο Φραντζής διηγείται: «Τις διηγήσεται
τους τότε κλαυθμούς και θρήνους; Εάν
από ξύλον άνθρωπος ή εκ πέτρας ήν, ουκ

ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ
ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΘΑ ’ΡΘΟΥΝ
ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΟΥΝ
O γνωστός Τούρκος συγραφέας Engin Ardic, δημοσίευσε το 2009 στην έγκυρη εφημερίδα
Sabah ένα άρθρο που μέρος του μεταφέρουμε, και χτυπάει καμπανάκι:
“Πέρασαν 556 χρόνια (δημοσιεύτηκε το 2009 ) και γιορτάζετε (την Άλωση) σαν να ήταν
χθες;
Γιατί κάθε χρόνο τέτοια εποχή, µ΄ αυτές τις γιορτές που κάνετε, διακηρύσσετε σε όλο τον
κοσµο ότι:«αυτά τα μέρη δεν ήταν δικά µας, ήρθαµε εκ των υστέρων και τα πήραμε µε τη βία».
Γιά ποιό λόγο άραγε φέρνετε στη µνήµη µια υπόθεση έξι αιώνων;
Μήπως στο υποσυνείδητό σας υπάρχει ο φόβος ότι η Πόλη κάποια µέρα θα δοθεί πίσω;
Μην φοβάστε, δεν υπάρχει αυτό που λένε µερικοί ηλήθιοι της Εργκενεκόν περί όρων
του 1919.
Μη φοβάστε, τα 9 εκατοµµύρια Ελλήνων δεν μπορούν να πάρουν την πόλη των 17 εκατοµµυρίων, και αν ακόμα την πάρουν δεν μπορούν να την κατοικήσουν.
Κι οι δικοί µας που γιορτάζουν την Άλωση είναι µια χούφτα φανατικοί µόνο που η φωνή
τους ακούγεται δύσκολα.
Ρε σείς, αν µας πούνε ότι λεηλατούσαμε την Πόλη τρεις µέρες και τρεις νύχτες συνεχώς
τι θα απαντήσουμε ;
Θα υπερασπιστούμε τον εαυτό µας στο Ευρωπαικό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
η θα αφήσουμε το θέμα στους ιστορικούς ;
Αντί να περηφανευόμαστε µε τις πόλεις που κατακτήσαμε, ας περηφανευτούμε µε αυτές
που ιδρύσαμε, αν υπάρχουν.
Αλλά δεν υπάρχουν.
Όλη η Ανατολή είναι περιοχή µε την βία κατακτημένη… Ακόμα και το όνομα της Ανατολίας
δεν είναι αυτό που πιστεύουν (ana=µανά, dolu=γεµάτη) αλλά προέρχεται από την ελληνική
λέξη η Ανατολή.
Ακόμα και η ονομασία της Ισταµπούλ δεν είναι όπως µας λέει ο Ebliya Celebi «εκεί όπου
υπερτερεί το Ισλάµ» τράβώντας τη λέξη από τα μαλλιά, αλλά προέρχεται από το «εις την
Πόλιν».
Εντάξει λοιπόν, αποκτήσαµε µόνιµη εγκατάσταση, τέλος η νοµαδική ζωή και γι’ αυτό ο
λαός αγοράζει πέντε – πέντε τα διαµερίσµατα.
Κανείς δεν μπορεί να µας κουνήσει, ηρεμήστε πιά…
Οι χωριάτες µας ας αρκεστούν στο να δολοφονούν την Κωνσταντινούπολη χωρίς όμως
πολλές φανφάρες….».

ηδύνατο μη θρηνήσαι». Ο αυτοκράτορας
με τη συνοδεία του κατευθύνθηκε στα
τείχη, όπου γράφτηκε η τελευταία πράξη
του δράματος. Ο κρότος των σπαθιών
και των ασπίδων δυνάμωνε, οι μανάδες
αποχαιρετούσαν τα παιδιά τους και οι
γυναίκες τους άνδρες τους».
Οι Τούρκοι μπήκαν στην Πόλη, έσφαζαν,
λεηλατούσαν, αιχμαλώτιζαν και όταν έφτασαν στο ναό της Αγίας Σοφίας, βρήκαν τις

πύλες κλειστές επιχείρησαν να τις ανοίξουν
με βαριοπούλες και τσεκούρια. Θρήνος και
γογγυτός από το εσωτερικό του ναού, και
δυνάμωναν με κάθε χτύπημα, φωνές ακούγονταν από παιδιά και μοιρολόγια.
Μέσα στο μεγάλο χαλασμό ακούστηκε
μια δυνατή φωνή: «Όσοι πιστοί, παύσατε
τους κλαυθμούς και ακροασθήτε των
λόγων μου!». Ήταν ο Πατριάρχης όρθιος
στον άμβωνα, με τα χέρια τεντωμένα πάνω

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
ΣΤ) ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ
Πριν δύο χρόνια (17 Ιουνίου 2018) στο
χωριό ψαράδες στις Πρέσπες υπογράφηκε
η Συμφωνία παράδοσης της Μακεδονίας μας
σε ένα άσχετο λαό, από καταγωγή, ταυτότητα,
γλώσσα και πολιτισμό. Τριάντα πέντε χιλιόμετρα μακρύτερα από το σημείο της υπογραφής,
στο Πισοδέρι της Φλώρινας, οι αστυνομικές
δυνάμεις, τα ΜΑΤ και τα ΕΚΑΜ σταμάτησαν
το λαό που ήθελε να διαμαρτυρηθεί στην
αντεθνική και ανιστόρητη αυτή “συμφωνία”.
Στο σημείο αυτό οι Δυνάμεις καταστολής
άσκησαν βία, εκτόξευσαν χημικά εναντίον
απλών πολιτών που ήρθαν αυθόρμητα από
διάφορα μέρη της Ελλάδας να ζητήσουν να
μην υπογραφεί αυτή η επαίσχυντη συμφωνία.
Τότε γεννήθηκε η ιδέα σε κάποιους αγωνιστές, πατριώτες σ’ αυτό το χώρο, να στηθεί ένα μνημείο
που να θυμίζει την αντίσταση του λαού στη… συμφωνία της
ντροπής ώστε ν’ αποτελεί σημείο αναφοράς για την ακύρωση
της προδοσίας.
Φέτος, δύο χρόνια μετά, η ιδέα και η πατριωτική τους επιθυμία έγινε πράξη,. Στις 17 Ιουνίου έγιναν τα αποκαλυπτήρια
ενός λιτού αλλά καλαίσθητου Μνημείου, όπου θα φέρνει
στη μνήμη η σκαλισμένη γραφή του, το θρηνικό άσμα: “ΣΕ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ, ΣΤΙΣ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟ-

ΠΙΣΟΔΕΡΙ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΛΙΤΕΣ ΑΝΤΙΣΤΘΑΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΕΣΠΩΝ”. Και από
κάτω την υπογραφή των πατριωτών που το
υλοποιήσανε “ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΔΡΑΜΙΝΟΙ” παρουσία των τοπικών αρχών, αλλά με ΜΕΓΑΛΗ
απούσα τη Μητρόπολη Φλώρινας, με τους
κάλπικους διαδόχους του Μακεδονομάχου
π. Αυγουστίνου Καντιώτη.
Δεν πέρασαν μερικές ώρες από τα αποκαλυπτήρια και άρχισαν να παίζουν τα “όργανα” φιλοσκοπιανοί μισέλληνες και κάποια
Βουλευτής που φώναζαν: “το μνημείο αυτό
διχάζει τον ελληνικό λαό! Είναι μνημείο μισαλλοδοξίας και σκοταδισμού”… και ζητούσαν
να ξηλωθεί.
Ευτυχώς αντιστάθηκαν υπερασπιζόμενοι
το μνημείο οι Φλωρινιώτες – που είναι από τους πρώτους
χορηγούς του μνημείου – και οι κάτοικοι του Πισοδερίου, που
όχι μόνον αποδέχθηκαν την τοποθέτησή του αλλά ζήτησαν
από το Δήμο και την αδειοδότηση.
Θα δούμε πολλά ακόμα, διότι ο καλοστημένος μηχανισμός δούλεψε μεθοδικά στην εθνική αλλοτρίωση. Μετά τις
τελευταίες ανθελληνικές θέσεις νόθων παρε…..δημούντων
αποδεικνύεται ότι φθάσαμε στην καταστροφή της εθνικής
ταυτότητάς μας!
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από χιλιάδες κεφάλια…
«Εάν εκρημνίσθη, η αυτοκρατορία των
Ρωμαίων, η παναγιωτάτη όμως θρησκεία
των Γραικών – όχι! – μα τις πολλές παντοειδείς δυστυχίες σας, μα το αθώο αίμα,
το οποίο χύθηκε κι ακόμα θα χυθεί – δεν
καταβλήθηκε ούτε θα καταβληθεί έως
ότου υπάρχει ουρανός και γη… αλλά θα
’ρθεί ο καιρός που θα ξανασηκωθούμε. Ο
Θεός μαζί μας! Ακούστε τι σας φωνάζει
ο Θεός από το άγιο Βήμα: “Υπάγω και
έρχομαι προς υμάς… και υμείς ου λύπην
μεν νυν έχετε. Πάλιν δε όψομαι υμάς και
χαρήσεται υμών η καρδία και την χαράν
υμών ουδείς αίρει αφ’ υμών». Αυτά ήταν
τα τελευταία λόγια του Ευαγγελίου που
ακούστηκαν στο Ναό της Αγίας Σοφίας,
γιατί μετά από λίγο έγινε τζαμί!!!
Τρεις ημέρες μετά την πτώση της πόλης
ο Μωάμεθ ο Πορθητής μπήκε στην Αγία
Σοφία και κρατώντας ένα τετραπτέρυγο
βέλος, τόξευσε στο κέντρο του θόλου
λέγοντας: «τούτο είναι το εμόν σημείον»,
και θαυμάζοντας του είπε ότι αξίζει να γίνει
εντευτήριος οίκος του Ισλαμισμού, που
άλλος στον κόσμο να μην υπάρχει όμοιός
του σε μεγαλοπρέπεια. Διέταξε να πλύνουν
τα αίματα των “απίστων” και να κατασκευάσουν έναν άμβωνα.
Από τις πρώτες ημέρες της κυριαρχίας
των αυτό το σύμβολο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας προσπάθησαν με διάφορες παρεμβάσεις να το κάνουν δικό τους σύμβολο,
ένα πραγματικό τζαμί ώστε να μην θυμίζει
Ορθόδοξη Εκκλησία, γι’ αυτό κατέστρεψαν
όλο το εσωτερικό διάκοσμο που υπήρχε
και έκτισαν και τέσσερις μιναρέδες για να
διαβάζεται το Κοράνι.
Από τότε εκατοντάδες ιμάμηδες και 130
σεΐχ ουζ ισλάμηδες λειτούργησαν και προσευχήθηκαν στο “τζαμί” Αγία Σοφία. Και
η Αγία Σοφία δεν καταλύθηκε ότι και αν
έκαναν, το όνομά της ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ τα λέει
όλα. Κτίστηκε ορθόδοξος ναός να δοξολογεί τον μόνο τριαδικό Θεό. Δεν έγινε ούτε
για τζαμί, ούτε για μουσείο, και ως έτσι πάλι
από χρόνια θα ξαναλειτουργήσει.

Χ) Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
πουλάει δάνεια 7 δισ.
ευρώ για 300 εκατ.
Η Τράπεζα Πειραιώς βγάζει στο σφυρί
δύο πακέτα εξασφαλισμένων δανείων,
συνολικού ύψους 7
δισ. ευρώ και για το
σκοπό αυτό προσέλαβε την JP Morgan
και τη UBS. Η JP
Morgan ανέλαβε την
πώληση του project
«Vega», ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ δάνεια μη εξυπηρετούμενα ύψους 5 δισ.
ευρώ και η UBS πήρε το άλλο κομμάτι το project «Phoenix», που
περιλαμβάνει “κόκκινα” δάνεια ύψους 2 δισ. ευρώ.
Η Τράπεζα Πειραιώς υπολογίζει ότι θα εισπράξει από την πώληση
αυτών των δύο πακέτων των 7 δισ. ευρώ 250 έως 300 εκατ. ευρώ.
Υπάρχει και τρίτο πακέτο προς διαπραγμάτευση, το project «Iris»
που αποτελείται από κάρτες και δάνεια leasing ύψους 600 εκατ.
ευρώ, αλλά η συμφωνία δεν έκλεισε ακόμα γι’ αυτό.
Εάν οι Τράπεζες είχαν ανθρώπινο πρόσωπο και καλούσαν τους
καλούς, μέχρι προχθές, πελάτες τους να πληρώσουν το 10% του
χρέους, θα εισέπρατταν περί τα 700 εκατ. και δεν θα έβαζαν εκατομμύρια ανθρώπους σε περιπέτειες απειλούμενους από τα κοράκια
που περιμένουν τη λεία τους!
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Αντί μνημοσύνου

† ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΛΑΣ Ο ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
Η δημοσιογραφία δεν είναι επάγγελμα
είναι ιερό λειτούργημα, όπως του γιατρού,
του δικαστή, του Ιερέα… είναι δυναμικό
σώμα που παρακολουθεί με άγρυπνο μάτι
την επικαιρότητα, και καταγράφει με πιστότητα τα γεγονότα.
Ο δημοσιογράφος ζει την αγωνία των
καθημερινών εξελίξεων, απευθύνεται στο
πλατύ κοινό και το ενημερώνει. Με την πένα
του αφυπνίζει συνειδήσεις, πλέκει στεφάνια
με άνθη του λόγου, στεφανώνει τους ήρωες, αλλά εκτοξεύει και
βέλη για να ανακόπτει
την προέλαση της φαυλότητας.
Μεταφέρει την πληροφορία αφού την περάσει
από εξονυχιστικό έλεγχο, συνθέτει με πιστότητα την πολυσύνθετη
και πολυδιάστατη εικόνα
της πραγματικότητας
και την δίνει ατόφια,
καθαρή, δίχως προσθήκες ή παραλήψεις και
παράταιρες γραμμές.
Δεν χαρίζεται στον έναν
και αδικεί τον δεύτερο, δεν ανεβάζει στο
βάθρο τον αδιάντροπο
πετώντας τον Καιάδα το
καθαρό, το κρύσταλλο.
Ούτε παραδίνει στο αύριο στρεβλωμένη ή
πλαστογραφημένη την ιστορία.
Η εφημερίδα είναι επιχείρηση, ο δημοσιογράφος όμως είναι ένας δέκτης και συγχρόνως πομπός. Λειτούργημά του είναι η
έντιμη μεταφορά και όρκος του η πιστότητα.
Η αλλοίωση του υλικού αποτελεί έγκλημα.
Η απόκρυψη είναι κλοπή. Η προσθήκη είναι
νοθεία. Το τυπωμένο χαρτί της εφημερίδας
περνάει καθημερινά στα χέρια του λαού
μεταφέροντας τον ανασασμό στο κοινωνικό
σώμα.
Στην εποχή μας οι εφημερίδες, και πολύ
περισσότερο, οι τηλεοράσεις αποτελούν
οικονομικά και πολιτικά μεγέθη. Τα συγκροτήματά τους έχουν στόχους καθορισμένους, τα δε προγράμματα δεν αποδέχονται
παράβαση. Χαράζουν τη γραμμή, ελέγχουν
το μηχανισμό πληροφόρησης, καθορίζουν τι
θα λεχθεί και τι θα αποσιωπηθεί. Φωτογραφίζουν με το δικό τους φακό την επικαιρότητα, μεταφέρουν εκεί που θέλουν και όπως
θέλουν τις εικόνες, διεγείρουν τις μάζες, δημιουργούν εντυπώσεις, επηρεάζουν θετικά
ή αρνητικά το λαό και επιβάλλουν μεθοδικά
τις θελήσεις των αθεάτων και ανώνυμων
κέντρων αποφάσεων.
Ο μακαριστός δημοσιογράφος Δημήτριος Βάλλας από τις πρώτες ημέρες της
δημοσιογραφικής σταδιοδρομίας βρέθηκε
αντιμέτωπος με την οργανωμένη “πληροφόρηση”. Πολλές φορές άγγιζαν τα δάκτυλά
του παγίδες και είδαν τα μάτια του φακούς
που αλλοίωναν τις εικόνες. Σφίγγοντας τη
καρδιά του. Πάγωναν τα δάκτυλά του ακινητοποιούνταν το δημοσιογραφικό μολύβι,
αφήνοντας άγραφο το χαρτί.
Θα δώσω ένα μικρό στίγμα – για την
ιστορία – για το πριν συναντηθούν οι δρόμοι
μας (1968-1991), και μετά θα σκιαγραφήσω
τον αχθοφόρο, μάρτυρα δημοσιογράφο
Δημήτρη Βάλλα, όπως τον γνώρισα με τις
επανωτές πικρίες, τις χαρές στη νηνεμία, και
την πάλη με τα κύματα σε πυκνή διάταξη.
Γυρίζοντας προς τα πίσω, θα επιχειρήσω
αναδρομή στο παρελθόν, αναζητώντας

ιστορικά στοιχεία που σνομπάρουν και
δακτυλοδεικτούν τις παρανομίες και τις κατάφορες παραβιάσεις των Ιερών Κανόνων,
που ο τύπος στάθηκε αρωγός των.
Η εφημερίδα, όταν βρέθηκε σε αδιέξοδο (το 1991) να πλησιάσει τον διωκόμενο
αλλά δικαιωμένο π. Θεολόγο από δεκάδες
αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου της
Χώρας (ΣτΕ) ενώ επί μία εικοσαετία είχε
σταθεί απέναντί του με φανερή ή κρυφή και
υπόγεια πληροφόρηση, τότε χρησιμοποίησε το Δ. Βάλλα, νέο σχετικά
δημοσιογράφο
και άνθρωπο,
που μέχρι τότε
οι παράγοντες
που κινούσαν τα
νήματα του πολιτικού και του
εκκλησιαστικού
φάσματος δεν
μπόρεσαν να τον
μπλέξουν.
Έτσι ο Δημήτρης για πρώτη
φορά συναντά
τον άρτι αφιχθέντα επίσκοπο π. Θεολόγο
στο Κομνήνειο
Μοναστήρι και
παίρνει συνέντευξη (19-2-1991) με τίτλο:
«Θεολόγος: Ο Δημήτριος δεν είναι εχθρός
μου…». Ακολουθεί μια δεύτερη λίγες ημέρες
αργότερα (9-3-1991) με τίτλο: «Θεολόγος:
Γιατί δεν δέχθηκα διχοτόμηση». Και από
κάτω: “Εν αγνοία μου τοποθετήθηκα συνυποψήφιος με τον Δημήτριο” (φωτ). Μετά
απ’ αυτά η διεύθυνση, με την σύμφωνη
γνώμη και της εργοδοσίας, του έδωσαν ΟΚ
να ασχολείται πλέον με το εκκλησιαστικό
ρεπορτάζ.
Ο άδολος όμως Βάλλας θέλησε να λειτουργήσει με εντιμότητα, να συνθέσει με
πιστότητα την πολυσύνθετη και πολυδιάστατη εικόνα της πραγματικότητας, ατόφια
και καθαρή, δίχως προσθήκες και παραλήψεις και δίχως παράτερες γραμμές. Και το
βασικότερο προσπάθησε να μεταφέρει όσα
λέγονταν και γίνονταν πίσω από το παραπέτασμα, με φυσιογνωμίες που δεν ανέβαιναν
στο προσκήνιο, αλλά κινούσαν επιδέξια τις
μαριονέτες του προσκηνίου.
Ήταν μια εποχή που στην πολιτική σκηνή
δέσποζε ο δεύτερος ισχυρός παράγων της
κυβέρνησης Μητσοτάκη, ο υπουργός Παιδείας Γ. Σουφλιάς – σφοδρός πολέμιος του
π. Θεολόγου από την εποχή 1968-1974 λόγω
της αντιμασονικής δράσης του Θεολόγου
– και με γενικό γραμματέα στο υπουργείο
του τον Θρασ. Παπακωνσταντίνον – υπουργό Παιδείας της Χούντας – εγκέφαλο και
εμπνευστή της δίωξης του Θεολόγου και των
άλλων 11 μητροπολιτών.
Την σκυτάλη βέβαια την είχαν πάρει και
πολλοί άλλοι “εθελοντές” σκυταλοδρόμοι
για να βοηθήσουν στο “θεάρεστο” έργο εξόντωσης Θεολόγου (Σεραφείμ, δεσποτάδες,
παπάδες, μασονία…).
Το παζλ το έκλεινε η αυτοονομαζόμενη
“Επιτροπή του κύρους της Εκκλησίας” της
οποίας πρωτοστατούσαν βουλευτές και πρώην υπουργοί του παντοδύναμου τότε ΠΑΣΟΚ,
συνεπικουρούμενοι από τη Δήμητρα ΛιάνηΠαπανδρέου, τον πνευματικό της π. Ηλιάκη
και τον Πρόεδρο Μπουτόπουλο.
Όλοι αυτοί, και ο καθένας τους με τον

τρόπο και από το πόστο του συνέβαλαν ώστε
η εργοδοσία να καλέσει το δημοσιογράφο
να ενταχθεί στο όχημα του συστήματος για
να αποκτήσει καινούριες εμπειρίες ώστε η
κρίση του να μην περιορίζεται σε στενά εκκλησιαστικά ρεπορτάζ αλλά να τα διακρίνει
ευρύτητα και ευλυγισία κομμένη και ραμμένη
σε ανάλογα μέτρα.
Ο δημοσιογράφος Δημήτρης Βάλλας δεν
το δέχθηκε.
Πέρασε αρκετός καιρός και τα ρεπορτάζ
κυλούσαν κανονικά. Τα τοπικά εκκλησιαστικά γεγονότα εξελίσσονταν με γοργούς
ρυθμούς. Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο
(ΣτΕ) ακύρωνε τη μία μετά την άλλη όλες τις
παρανομίες Εκκλησίας και Πολιτείας και το
όλο το σύστημα βρίσκονταν σε αναβρασμό.
Ο λαός πληροφορούνταν την αλήθεια και
αυτό τους τάραξε.
Οι σφετεριστές της εξουσίας και καταλυτές της δημοκρατίας επανήλθαν ζητώντας
από το δημοσιογράφο να βάλλει λίγο νερό
στο κρασί για να μην πληγώνεται – τάχατες
– η θρησκευτική ευαισθησία του εκκλησιαστικού πληρώματος! Ήθελαν μια πληροφόρηση
ακρωτηριασμένη… ωστόσο… πληροφόρηση.
Ο ηρωικός Βάλλας δεν διαπραγματεύτηκε
την αλήθεια, δεν πρόκρινε την υποχώρηση
και σεβόμενος την ανθρώπινη προσωπικότητα του αναγνωστικού κοινού, δεν έσκυψε
δουλικά το κεφάλι στις προσταγές, αλλά με
περίσσιο θάρρος το αρνήθηκε.
Δεν άργησαν όμως να τον αφαιρέσουν το
εκκλησιαστικό ρεπορτάζ, αναθέτοντάς του
το ελεύθερο… ρεπορτάζ.
Ένα μήνα πριν την αναχώρησή του βρεθήκαμε στην πύλη του παλαιού Νοσοκομείου
και το πρώτο που μου είπε μόλις με αντίκρισε
ήταν: «Με έφαγε… με έφαγε… με έφαγε το
εκκλησιαστικό…». Εκεί άνοιξε την καρδιά και
έβγαλε τον πόνο του.
Οι συμπυκνωμένες πιέσεις… τον συγκλόνισαν και τον έφεραν πολλές φορές στο χείλος
της απογοήτευσης και της αμηχανίας ώσπου
τελικά τον γονάτισαν.
Σημαδιακή ημέρα 13 Μαρτίου 2019 η εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» που εργάστηκε για μια
τριακονταετία κυκλοφόρησε με πρωτοσέλιδο
«Αντίο φίλε», «Έφυγε ο Δημήτρης Βάλλας».
Το ρεπορτάζ του αρθρογράφου συγκλονιστικό και συγκινητικό: «Θλίψη και βαρύ
πένθος – έγραψε – στον δημοσιογραφικό
κόσμο, αλλά και σε όλη την κοινωνία της
Λάρισας, προκάλεσε η είδηση του θανάτου
του Δημήτρη Βάλλα. Σήμερα, αποχαιρετάμε
με μεγάλη λύπη και τις καρδιές μας βαριές
από τη δυσαναπλήρωτη απώλεια, έναν δικό
μας άνθρωπο, έναν αγαπημένο συνάδελφο,
έναν φίλο, ένα μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας
της εφημερίδας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
»… Ήταν εκείνος ο άνθρωπος, που όσοι
είχαν την τύχη να περάσει από τη ζωή τους,
είτε ως δημοσιογράφος, είτε ως φίλος, δεν
θα τον ξεχάσουν ποτέ. Και δεν θα ξεχαστεί
γιατί ήταν δημοσιογράφος που έγραφε με
την καρδιά του. Δημοσιογράφος που ξεχώριζε για την εντιμότητα, το φιλότιμο και το
ήθος του.
»… Ήταν όμως και εκείνος ο άνθρωπος
που δεν μασούσε τα λόγια του, που μπορούσε να σε κοιτά κατάματα γιατί ήταν αληθινός
και ακόμα όταν χρειάζονταν να συγκρουστεί
δεν φοβόταν τις συνέπειες. Και χρειάστηκε
πολλές φορές να το κάνει… Έτσι ήταν, όμως,
ο Δημήτρης, ασυμβίβαστος, ανυποχώρητος.
Δεν χωράνε σε μερικές αράδες όλα όσα ήταν
ο Δημήτρης Βάλλας. Είναι αδύνατο…».
Πολλά ειπώθηκαν από φίλους και συνα-
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δέλφους δημοσιογράφους για το ήθος, την
εντιμότητα, την μαχητικότητα. Ο πρόεδρος
της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας Στερεάς
Ελλάδας και Εύβοιας κ. Δημ. Χορταριάς μίλησε: «Για τον ανυποχώρητο, τον ασυμβίβαστο ρεπόρτερ, τον μαχητικό συνδικαλιστή,
τον άνθρωπο με τη μεγάλη καρδιά…». Ο δε
δημοσιογράφος Σωτ. Κέλλας· εκ μέρους της
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ” τον χαρακτήρισε: «σύμβολο
δημοσιογραφικού ήθους». Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Αγοραστός δήλωσε:
«… Ο Δημήτρης σε όλη του την πορεία
ξεχώρισε για το ήθος, τον επαγγελματισμό
και την ευπρέπειά του…». Ο δε Δήμαρχος
Λάρισας στα συλλυπητήρια του τόνισε: «Η
Λάρισα αποχαιρετά έναν παθιασμένο δημοσιογράφο και έναν χωριστό άνθρωπο… κατά
την πολύχρονη πορεία στη δημοσιογραφία,
λειτούργησε θετικά για την εξέλιξη και την
πρόοδο της αγαπημένης του Λάρισας, όπου
γεννήθηκε και μεγάλωσε».
Η περιοχή πέριξ του ναού και εντός αυτού όταν ψάλλονταν η εξόδιος ακολουθία
ήταν κατάμεστος από πολλές εκατοντάδες
ανθρώπων και σε κυρίευε το δέος. Υπήρχε
όμως μια βουβαμάρα, μια νεκρική σιωπή. Οι
επικήδειοι λόγοι που ακούγονταν ήταν άριστες στην περιγραφή πλέκοντας με εγκώμια
ύμνους τον κοιμηθέντα. Τότε με έπιασε ένα
δυνατό ρίγος, ένιωσα την καρδιά μου να
χτυπά με ένα παράξενο χτύπο και τα μάτια
μου να βουρκώνουν. Είπα σε κάποιο δίπλα
μου: “Πολύ μεγάλες κουβέντες ακούω… Να
δούμε αύριο”!
Ήρθαν “Τα σαράντα” παρόν μερικοί από
τις εκατοντάδες της εξοδίου ακολουθίας.
Έγινε το ετήσιο μνημόσυνο, σχεδόν κανείς.
“Μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονούνται”, λέει ο θυμόσοφος λαός μας.
Μετά από δεκαέξι μήνες αισθάνομαι το
χρέος να αποσαφηνίσω με πόνο και να εκφράσω τη μελαγχολική της κρίση.
Ο Δημήτριος ο Βάλλας υπήρξε ένας
ΜΑΡΤΥΡΑΣ της δημοσιογραφίας. Κι ας μην
ξαφνιαστεί κανείς από τον χαρακτηρισμό
του “Μάρτυρα”, διότι Μάρτυρας δεν είναι
μόνο αυτός που για μια στιγμή αντιμετωπίζει το Μαρτύριο, αλλά είναι κι αυτός που
καθημερινά δέχεται ψυχική καταπίεση,
εκβιασμούς, απειλές… Κι αυτό είναι πιο
μεγάλο μαρτύριο, είναι συνεχές και αβάσταχτο. Ήταν αδούλευτος, δεν λύγισε, δεν
άλλαξε φρόνημα, δεν υποχώρησε, μένοντας
σταθερός στις απόψεις του περπάτησε
στο δικό του δρόμο με συνοδοιπόρο την
οικογένειά του.
Εάν όντως, αυτά που είπαν και έγραψαν
τα πίστευαν και δεν είναι τα του αρχαίου
Θουκυδίδη: “Τον γαρ ουκ όντα πας είωθεν
επαινείν” (συνηθίζεται να επαινούν όλοι
αυτό που δεν βρίσκεται στη ζωή), θα έπρεπε
πρώτα η “Ένωση Συντακτών Θεσσαλίας…”
με μια απόφαση να αναρτήσουν την φωτογραφία του – το ολιγότερον – στα γραφεία
τους, ώστε να τον θυμούνται οι παλαιοί και
να τον μιμηθούν οι νεότεροι ότι ο εικονιζόμενος ήταν «Σύμβολο δημοσιογραφικού
ήθους» και δεύτερο να εισηγηθούν στο
Δήμο Λάρισας να ονοματήσει ένα δρόμο της
πόλης αφού η “εξαιρετική του πένα λειτούργησε θετικά για την εξέλιξη και την πρόοδο
της αγαπημένης του Λάρισας” (δήμαρχος
Απ. Καλογιάννης).
Εμείς προσευχόμεθα ο Κύριος της δόξης
να είναι παραστάτης στην οικογένειά του
στο υπόλοιπο διάβα, και στο ίδιο να αναπαύει την ψυχή του μετά των αγωνιστών
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ήν ὥρα πού κηρύττει ὁ Χριστός,
γονεῖς ἔφεραν τά μικρά παιδιά
τους γιά νά βάλει ἐπάνω τους τά
χέρια Του, γιά νά τά εὐλογήσει καί
νά προσευχηθεῖ ὑπέρ αὐτῶν. Οἱ μαθητές
τοῦ Κυρίου, ὅμως, ὅταν εἶδαν τούς γονεῖς
νά πλησιάζουν, τούς ἐπέπληξαν. Ὁ δέ
Ἰησοῦς τούς λέγει: «Ἀφῆστε τά παιδιά καί
μήν τά ἐμποδίζετε νά ἔλθουν σέ μένα. γιατί
γι’ αὐτούς, πού θά γίνουν σάν αὐτά, εἶναι
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Καί ἀφοῦ ἔβαλε
τά χέρια Του ἐπάνω τους πρός εὐλογία,
ἔφυγαν ἀπό ἐκεῖ».
Ὁ Χριστός συνήθιζε, ὅταν ἔφερναν τούς
ἀσθενεῖς πρός Αὐτόν, νά θέτει τά χέρια
Του ἐπάνω τους καί νά τούς θεραπεύει. Γι’
αὐτό, καί οἱ γονεῖς σκέφτηκαν, ὅτι θά ἦταν
πλεονέκτημα γιά τά παιδιά τους, ἐάν τά
εὐλογοῦσε ὁ Κύριός Τους. Αὐτά τά μικρά
παιδιά εἶναι διαχρονικά ἁγνά, ἄδολα,
ἄκακα, γιατί δέν ἔχουν μολυνθεῖ ἀπό τά
λασπόνερα τῆς ἁμαρτίας.
Ἀπό αὐτά τά παιδιά – ἐφήβους, ζητήσαμε νά μᾶς ἐκφράσουν τά συναισθήματά
τους γιά τό πῶς βιώνουν τά γεγονότα
αὐτῶν τῶν ἡμερῶν – σχετικά μέ τήν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Ἄς τά ἀφήσουμε
νά ἐκφραστοῦν:
• Ἄννα (10 ἐτῶν)
«Ένα όμορφο πρωινό ξύπνησα λυπημένη, επειδή έκλεισαν τα σχολεία. Οι γονείς
μου, μου είπαν, ότι έκλεισαν και τις Εκκλησίες. Όταν το άκουσα κεραυνός έπεσε
ἐπάνω από το κεφάλι μου. Στενοχώρια
που έκανα τότε! Μου ήρθε στο μυαλό:
δεν θα κάνουμε Ανάσταση; Εκείνες τις
στιγμές αισθάνθηκα λύπη και στενοχώρια.
Θυμήθηκα τότε, πριν εμφανιστεί η επιδημία, κάθε Κυριακή ξυπνούσαμε πρωί και
χαρούμενα όλα τα αδελφάκια πηγαίναμε
στην Εκκλησία με τη μαμά. Καθόμασταν
μπροστά, κι εγώ περίμενα με λαχτάρα να
πω το «Πάτερ ημών». Όταν τελείωνε η
Εκκλησία πήγαινα στο Κατηχητικό. Πόσος
καιρός θα περάσει που δεν θα νιώθω αυτή
τη χαρά; Γιατί έκλεισαν τις Εκκλησίες και
όχι τα Σούπερ Μάρκετ; Έχω τόσες απορίες,
ποιος θα μου τις λύσει;»
• Σοφία (14 ἐτῶν)
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ΜΙΑ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ
«Έχουν περάσει αρκετοί μήνες που
νιώθω και φόβο πως αν τον κολλήσω, τότε
κυκλοφορεί μια επιδημία παγκοσμίως η
μπορεί και να πεθάνω, δηλαδή όποιος τον
οποία, λένε, έχει σκοτώσει χιλιάδες κόσμο.
κολλήσει. Και εκτός από αυτό νομίζω πως
Δεν το περίμενε κανείς ότι θα πάρουν
αν μολυνθεί η περισσότερη Ελλάδα από
τόσο αυστηρά μέτρα. Πρώτα έκλεισαν τα
τον ιό, τότε φοβάμαι πως κάποιος θα έρθει
σχολεία, κίνηση πολύ περίεργη που με
να μας την πάρει και θα έχουμε πόλεμο. και
προβλημάτισε αρκετά. Έπειτα έκλεισαν τις
εγώ σκέφτομαι πως αυτή θα είναι μάλλον
Εκκλησίες. Για ποιο λόγο; Για να μη μαζεύη Τουρκία. Επίσης έχω και ένα συναίσθημα
εται πολύς κόσμος; Μήπως και στα Super
που δεν ξέρω πώς να το πω. Νιώθω, πως
Market το ίδιο δεν γίνεται;
βλέπω συνέχεια τους ίδιους
του Ἀρχιμανδρίτου
Αυτά, γιατί δεν έκλεισαν;
ανθρώπους, πως δεν βλέπω
Παύλου
Ντανᾶ
Iεροκήρυκος
Για να αγοράζουμε τρόκανέναν άλλο, εκτός από
φιμα για να τρέφουμε το
τους ίδιους και τους ίδιους».
σώμα μας; Μήπως η ψυχή δεν χρειάζεται
• Εἰρήνη (κοντά 5 ἐτῶν)
τροφή; Αυτή την τροφή από πού θα την
Εἶπε στή μητέρα της ἡ Εἰρήνη: «Θα ρωπάρουμε, εφόσον οι Εκκλησίες έκλεισαν;
τήσουμε τον αστυνόμο αν μπορούμε να
Πώς θα περάσουμε μια τέτοια επιδημία,
πάμε στην Εκκλησία και θα του εξηγήσουαν δεν είμαστε στον
με ότι ο Χριστούλης
Οίκο του Θεού, προέχει πολύ πόνο και
σευχόμενοι σ’ Αυτόν,
πρέπει να μας αφήγια να μας απαλλάσει!!!»
ξει από το κακό που
• Παναγιώτα (10
μας βρήκε; Πώς θα
ἐτῶν)
περάσουμε μαζί με
Ὅταν οἱ ἱερεῑς
το Χριστό τα Άγια
ἄνοιξαν τίς πόρτες
Πάθη Του και έπειτα
κατά τήν Ἀναστάπώς θα νιώσουμε
σιμη Θ. Λειτουργία
τη μεγάλη χαρά της
καί εἰσῆλθε μαζί μέ
Αναστάσεώς Του;»
τή μητέρα της στήν
• Γιάννης (12 ἐτῶν)
Ἐκκλησία, συνεχῶς
«Ο κο ρ ων ο ϊ ό ς
ἔκλαιγε ἀπό τή χαρά
ήρθε πολύ γρήγοτης, γιατί θά κοινωρα και στην Ελλάδα.
νοῦσε τό Σῶμα καί
έχει τρομοκρατήσει
τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
ολόκληρο τον κόσμο.
Τά λόγια περισΆρχισαν τα πρώτα
σεύουν. Ὁ νοῦς ἰλιγκρούσματα αυτού
γιᾶ. Ἡ γλώσσα δένετου ιού. Στην αρχή
ται μετά τίς μαρτυρίδεν δώσαμε αρκετή
ες τῶν παιδιῶν μας,
σημασία, αλλά όταν
πού εἶναι παιδιά
μάθαμε ότι θα κλείτοῦ Θεοῦ, παιδιά
σουν τα σχολεία τρομάξαμε πολύ. κι όταν
εὐσεβῶν γονέων τά ὁποῖα γαλουχήθηκαν
έκλεισαν τις Εκκλησίες δεν μας έπιασε
μέ τήν ἐκκλησιαστική ζωή.
μόνο τρόμος, αλλά λύπη και ανησυχία.
Τό μόνο πού θέλω νά σᾶς πῶ, παιδιά
Μου δημιουργήθηκαν πολλά συναισθήμου, εἶναι τό ἑξῆς: Σᾶς ζητῶ συγγνώμη πού
ματα και σκέψεις όλο αυτό το διάστημα.
δέν στάθηκα στό ὕψος τῆς ἀποστολῆς
Σκεφτόμουν. τι θα κάνουμε τη Μεγάλη
μου. Σᾶς πρόδωσα σάν τόν Ἰούδα. Πῶς
εβδομάδα; Την Ανάσταση; Αν κάνουμε
θά ἀντικρίσω τά ἀγγελικά σας πρόσωΠάσχα θα ψήσουμε αρνί; Θα γιορτάσουμε
πα; Πῶς θά μιλήσω γιά τήν ἀξία τῆς Θ.
με κόσμο, φίλους και συγγενείς; Συνεχώς
Κοινωνίας ἤ τοῦ Μυστηρίου τῆς ἱερᾶς
σκεφτόμουν τι θα κάνουμε. Θα δούμε, μέἘξομολογήσεως;
χρι τότε, μου έλεγαν οι γονείς μου. Θα πάω
Σεῖς, πού ἀγαπᾶτε τό Χριστό, μέ φλόγα
Εκκλησία; Πότε θα ξαναπάω στο Σχολείο;
προσευχηθεῖτε νά μᾶς λυπηθεῖ ὁ Θεός.
Θα βγάλουμε τη φετινή χρονιά; Θα πάω
Νά εὐλογήσει τήν Πατρίδα μας. Μᾶς
κατασκήνωση; Τι θα κάνω; Τι θα γίνει; Γιατί
διδάσκετε, μᾶς ἐλέγχετε, μᾶς ἀφυπνίζετε.
τόσος πανικός για μια απλή ίωση, όπως
ËËË
είναι όλες οι άλλες; Η γρίπη τόσο κόσμο δεν
Εἶναι ἀλήθεια, πώς αὐτές τίς ἡμέρες
σκότωσε, γιατί δεν πήραν τέτοια μέτρα;»
μέ προβληματίζει καί ἐλέγχει τό γεγονός
• Κωνσταντίνα (13 ἐτῶν)
πού συνέβη σέ γηροκομεῖο τῶν Ἀθηνῶν.
«Άγχος για το αν θα συνεχίσουμε έτσι,
τό Πανάγιο καί Πανάσπιλο Σῶμα τοῦ
αλλά και στενοχώρια. Θυμό, γιατί έχουν
Κυρίου μας, ἐπάνω στό Σταυρό καί στόν
πάρει υπερβολικά αυστηρά μέτρα. ΕπιθυἘπιτάφιο, γέμισε κηλῖδες αἵματος! Σημεῖο
μία για καθαρό αέρα, αφού δεν αφήνουν
τῶν καιρῶν! Χριστιανός, μοῦ εἶπαν, πού
να βγούμε έξω. Ευτυχισμένη, γιατί περνάω
πῆρε σέ βαμβάκι ρανῖδες αἵματος καί τό
περισσότερο χρόνο με την οικογένειά μου.
πῆγε στήν οἰκογένειά του, εὐωδίασε ὅλο
Δυστυχισμένη, γιατί δεν μπορώ να δω τις
τό σπίτι. Στό παρελθόν, μοῦ κατέθεσε πρεφίλες μου και κάποια ξαδέρφια μου, που
σβυτέρα, λαϊκός πού βρισκόταν στό ἱερό
συμπαθώ πολύ. Αλλά για κάποιο λόγο
Βῆμα κατά τή Θ. Λειτουργία Κυριακῆς, στή

φρικτή ὥρα τοῦ Καθαγιασμοῦ τῶν Τιμίων
Δώρων, εἶδε τά χέρια τοῦ ἱερέως νά εἶναι
«βουτηγμένα» στό αἷμα, κατάσταση πού
βίωσε καί ὁ ἴδιος ὁ ἱερέας, δέσμευσε ὅμως
τόν πιστό νά μήν κοινοποιήσει τό ὄνομά
του, ὅσο ἐκεῖνος ζεῖ.
Τήν ἀναπλαστική δύναμη τοῦ Παναχράντου Σώματος καί τοῦ Τιμίου Αἵματος
τοῦ Χριστοῦ ὁμολογεῖ ὁ Μ. Ἀθανασιος:
«Ὀλίγαι ρανῖδες αἵματος ὅλον τόν κόσμον
ἀναπλάττουσι». Ὁ δέ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ
Θεολόγος ὀνομάζει τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ
«καθάρσιον» τοῦ ἀνθρωπίνου γένους,
ἀφοῦ διά τῆς ἑνώσεως μαζί Του, μᾶς
χαρίζει τήν ἐλευθερία ἀπό τό ζυγό τῆς
ἁμαρτίας καί τήν ἀπολύτρωση τῶν παραπτωμάτων (Ἐφεσ.1,7 , Α΄Πετρ.1,19).
Ὁ πόθος τῆς ἀληθινῆς ζωῆς πού παρέχει
ἡ Θ. Κοινωνία ἔκανε τόν Ἅγιο Ἰγνάτιο τό
Θεοφόρο νά ἀναφωνεῖ λίγο πρίν ἀπό τό
μαρτυρικό του τέλος: «Ἄρτον Θεοῦ θέλω,
ὅ ἐστί Σάρξ Χριστοῦ…καί πόμα Θεοῦ θέλω,
τό Αἷμα Αὐτοῦ» (Πρός Ρωμαίους ἐπιστολή
Ἁγίου Ἰγνατίου Θεοφόρου).
Ἐν τούτοις, τή Θεία Κοινωνία τήν ἀρνηθήκαμε, μέ πρώτους τόν Πατριάρχη μας
κ. Βαρθολομαῖο, τόν Ἀρχιεπίσκοπο κ.
Ἱερώνυμο καί τούς Ἐπισκόπους μας, ἐφόσον συμβιβάστηκαν μέ τήν ἐντολή τῆς
ἀντιχριστιανικῆς, πλέον, κυβερνήσεως
καί τῶν κομμάτων, μέ ἐξαίρεση κάποιους
Μητροπολίτες καί κληρικούς. Κατέπληξε
καί τό γεγονός, ὅτι οἱ χριστιανοί, ὅταν
ἀντιδροῦσαν στούς ἀστυνομικούς πού
τούς ἐμπόδιζαν νά εἰσέλθουν στούς
ναούς, οἱ ἀστυνομικοί ἔδιναν τήν ἀπάντηση: Ἐμεῖς ἐφαρμόζουμε τήν ἐντολή
τῆς Συνόδου.
Ἡ προκειμένη κατάσταση προφητικά
εἰπώθηκε ἀπό τόν Ἅγιο Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη: «…Τώρα πάλι παρουσιάστηκε
μιά ἀρρώστια, γιά τήν ὁποία βρῆκαν
ἕνα ἐμβόλιο πού θά εἶναι ὑποχρεωτικό
καί, γιά νά τό κάνει κανείς, θά τόν σφραγίζουν. Πόσοι ἄνθρωποι στήν Ἀμερική
εἶναι ἤδη σφραγισμένοι μέ ἀκτίνες λέιζερ, ἄλλοι στό μέτωπο καί ἄλλοι στό χέρι!
Ἀργότερα, ὅποιος δέν θά εἶναι σφραγισμένος μέ τόν ἀριθμό 666 δέν θά μπορῆ
οὔτε νά πουλᾶ οὔτε νά ἀγοράζη ἤ νά
παίρνη δάνειο, νά διορίζεται κ.λ.π. Μοῦ
λέει ὁ λογισμός ὅτι ὁ Ἀντίχριστος μέ αὐτό
τό σύστημα θέλησε νά πιάση ὅλο τόν
κόσμο καί, ἅμα δέν εἶναι κανείς στό σύστημα, δέν θά μπορῆ νά δουλέψη κ.λπ.,
εἴτε κόκκινος εἴτε μαῦρος εἴτε ἄσπρος,
ὅλοι δηλαδή. Θά ἐπιβληθῆ ἔτσι μέ ἕνα
οἰκονομικό σύστημα πού θά ἐλέγχη τήν
παγκόσμια οἰκονομία, καί μόνον ὅσοι θά
ἔχουν δεχθῆ τό σφράγισμα, τό χάραγμα
μέ τόν ἀριθμό 666, θά μποροῦν νά ἔχουν
ἐμπορικές συναλλαγές…» (βλέπ. Β΄ τόμος,
Πνευματική ἀφύπνιση).
Εἴθε ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ νά μᾶς ὁδηγήσει
στήν ταπείνωση καί νά μπεῖ μέσα μας ἡ
«καλή ἀνησυχία», ὅπως συνήθιζε να λέει
ὁ Ἅγιος Γέροντάς μας Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης,
ὁ νέος προφήτης τοῦ Γένους.

ιουνιοσ- ιουλιοσ 2020

συνέχεια από την 1η σελίδα

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
- 2 μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει να είναι η παρουσία μας μέσα στο ναό)
ον

Ο A. Schmenam στο βιβλίο του “For the life
of the world” μας περιγράφει με γλαφυρότητα, την πορεία των πιστών προς την Εκκλησία
και την ενσωμάτωσή τους στη λατρευτική και
λειτουργική σύναξη.
«Η μεταβίβαση – γράφει – απ’ το σπίτι στο
Ναό είναι ένα ολόκληρο ταξίδι. Αφήνουμε όλοι
μας το συγκεκριμένο πλαίσιο της καθημερινότητας, τον κόσμον της ύλης, της φθοράς
και της μικρότητας και πηγαίνουμε να συναντήσουμε τα άλλα αδέλφια μας, όλους τους
μαθητές και αδελφούς του Ιησού Χριστού,
για να ενωθούμε μαζί τους και να μεταμορφώσουμε την κοινότητά μας σε Εκκλησία του
Θεού. Ο σκοπός αυτής της συνόδου “επί το
αυτό” δεν είναι απλώς να προσθέσουμε στη
φυσική κοινότητα μια θρησκευτική διάσταση,
να την κάνουμε “καλύτερη” πιο υπεύθυνη, πιο
χριστιανική. Ο σκοπός είναι να κάνουμε πραγματικότητα την Εκκλησία. Κι αυτό σημαίνει να
ξανακάνουμε παρόντα τον Ένα, μέσα στον
οποίο όλα τα πράγματα βρίσκονται στην αρχή
τους» (μετάφρ. από τον Ζήσιμο Στρεντζάτο,
σελ. 41).
Γι’ αυτό πρέπει να προσπαθούμε να στεκόμαστε και να φερόμαστε όπως ταιριάζει σε
ένα χώρο ιερό σαν αυτό που είναι ο οίκος
του Θεού.
ΜΠΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΝΑΟ
(Πότε κάνουμε το σταυρό μας,
και πότε είμαστε όρθιοι).
Μόλις πατήσουμε το πόδι μας στο κατώφλι
του ναού κάνουμε το σημείο του σταυρού.
Όταν ανάβουμε το κερί μας.
Όταν προσκυνούμε τις άγιες Εικόνες και
τα άγια Λείψανα.
Στην αρχή και στο τέλος κάθε ακολουθίας.
Στον Όρθρο: Στην αρχή και στο τέλος του
Εξάψαλμου. Σε όλη την διάρκειά του είμαστε
όρθιοι. Τον σταυρό δεν τον κάνουμε σε καμιά
στιγμή της ανάγνωσης, ακόμα και όταν ο
αναγνώστης στο μέσον λέγει τα: “Δόξα…
Και νυν… Αλληλούια…” αλλά παρακολουθούμε εν “πάση σιωπή και κατανύξει” την
ανάγνωση, διότι η διάρκειά του προεικονίζει
τα της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού,
που με φόβο και τρόμο θα αναμένουμε και
την δική μας τελική κρίση. Και, όπως τότε,
έτσι και τώρα θα πρέπει να είμαστε όρθιοι,
χωρίς μετακινήσεις και χωρίς το παραμικρό
θόρυβο.
Εάν προσερχόμαστε στο ναό την ώρα που
διαβάζεται ο Εξάψαλμος, τότε παραμένουμε
ακίνητοι στην είσοδο του Κυρίως Ναού και
μετά το πέρας της ανάγνωσης μετακινούμεθα για το κερί, προσκύνηση των εικόνων και
να καταλάβουμε τη θέση μας.
Το σταυρό μας τον κάνουμε και είμαστε
όρθιοι και κάθε εκφώνηση Τριαδική, δηλαδή κάθε φορά που διαβάζεται ή ψάλλεται
το: «Δόξα Πατρί…» ή όταν ακούμε από τον
λειτουργό ιερέα το: «… του Πατρός και του
Υιού και του Αγίου Πνεύματος…».
συνέχεια από
την 1η σελίδα

Σε κάθε εκφώνηση της Παναγίας: «Της
Παναγίας, αχράντου υπερευλογημένης, ενδόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αει
παρθένου Μαρίας…», που υπάρχουν στα
ειρηνικά, πληρωτικά και Μικρές Συναπτές.
Μετά τον Εξάψαλμο και την εκφώνηση
του ιερέως είμαστε όρθιοι διότι ψάλλεται το:
«Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν…», ακολουθούν τα απολυτίκια (το Αναστάσιμο και
των εορταζομένων αγίων) και κάνουμε τον
σταυρό μας ακούγοντας το όνομα του Αγίου
ή της Αγίας της ημέρας και το της Θεοτόκου.
Μετά την Μικρή Συναπτή του ιερέως ακολουθούν τα “Καθίσματα” (καθόμαστε). Είναι
Τροπάρια που ιστορούν τα μεγάλα της θείας
επιφανείας και ερμηνεύουν τα αισθήματα
της συντριβής και της μετανοίας των μελών
της Εκκλησίας.
Το δεύτερο κύμα συγκίνησης είναι όταν
αρχίζουν και ψάλλονται τα “Ευλογητάρια”.
Σε κάθε: «Ευλογητός εί, Κύριε, δίδαξον με
τα δικαιώματά Σου…» κάνουμε το σημείο
του σταυρού. Αυτή την ώρα ο άδειος Τάφος
του Κυρίου μας γίνεται πηγή του στοχασμού
μας και όπως συνέβη με τους έκθαμβους
μαθητές, στεκόμαστε και κυττάζουμε, να
δούμε «των αγγέλων τον δήμον…», τις Μυροφόρες γυναίκες, το ίδιο το πρόσωπο του
αγαπημένου Χριστού μας. Προσπαθούμε
να πιάσουμε τον ανασασμό της χαράς, που
διαδέχτηκε το θρήνο.
Ακολουθεί η ανάγνωση της Υπακοής και
ψάλλονται οι Αναβαθμοί του Ήχου, που
διηγούνται τα μεγαλεία της δημιουργίας και
μοιάζουν με σκαλοπάτια που ανεβάζουν τη
ψυχή προς τον ουράνιο Δημιουργό. Είναι
75 τροπάρια από τα οποία ο υμνωδός εδανίστηκε από τους 15 ψαλμούς (119-133) και
ψάλλονται κάθε Κυριακή πρωί.
Μετά την σχετική αίτηση ο ιερέας αναγιγνώσκει – ένα από τα ένδεκα τον αριθμό
– Εωθινό Ευαγγέλιο, μέσα στο ιερό βήμα,
από τη δεξιά πλευρά της Αγίας Τραπέζης
που συμβολίζει τον Τάφο του Χριστού
και ο ιερέας τον Άγγελο που αναγγέλλει
το χαρμόσυνο γεγονός της Αναστάσεως
«καθημένοις εν τοις δεξιοίς». Ο Αναγνώστης απαγγέλει το «Ανάστασιν Χριστού
θεασάμενοι…», που είναι η Διακήρυξη του
Μυστηρίου της θείας ενανθρωπήσεως, του
Πάθους και του μεγάλου θαύματος της
Αναστάσεως, και μας καλεί σε λίγο που θα
προβάλλει ο ιερέας με το ιερό Ευαγγέλιο
στο κέντρον του ναού, να σκύψουμε και να
«προσκυνήσωμεν Άγιον Κύριον, Ιησούν τον
μόνον αναμάρτητον» οι χοροί ψάλλουν τον
50ον ψαλμόν της μετανοίας. Και επισφραγίζεται με την επίκληση: «Δόξα πατρί…
Ταις των Αποστόλων… Και νυν… Ταις
της Θεοτόκου… και με το Αναστάσιμο
τροπάριο: “Άναστας ο Ιησούς από του
τάφου, καθώς προείπεν…”. Σε όλη την
διάρκεια αυτή είμαστε όρθιοι.
Συνεχίζουμε με τους Κανόνες που ψάλλο-

νται στον ήχο της εβδομάδας και περιέχουν
τροπάρια Αναστάσιμα. Στραυρώσιμα και της
Θεοτόκου και του εργαζομένου Αγίου-ων της
ημέρας. Μεσολαβούν τα Μεσώδια καθίσματα (είναι επίκαιρα με το γεγονός του Αγίου
της ημέρας και κλείνει με το τροπάριο της
Υπεραγίας Θεοτόκου, το λεγόμενο Θεοτοκίον). Μετά αναγιγνώσκεται/απαγγέλλεται το
Κοντάκιο με τον Οίκο που αναφέρονται τις
μεν Κυριακές, στην Ανάσταση του Χριστού
και τις συνέπειες αυτής (που είναι η λύτρωση
του ανθρωπίνου γένους), τις δε καθημερινές
περιγράφουν τα μαρτύρια ή την αγία βιοτή
του αναφερόμενου Αγίου, αφήνοντας έτσι
στους εκκλησιαζομένους ένα άρωμα χαράς,
ανακουφίσεως και ελπίδας. Και καταλήγουμε
στο Συναξάρι, όπου ανακοινώνεται το εορτολόγιο της ημέρας.
Ακολουθούν οι Καταβασίες (λέγονται έτσι,
διότι συνηθίζονταν οι ψάλτες να κατέρχονται
από τα αναλόγια, να ενώνονται στο μέσο του
ναού και να τις ψάλουν βλέποντας προς την
Ωραία Πύλη. Σήμερα απλώς κατεβαίνουν
από το στασίδι) που αναφέρονται στο εορταστικό γεγονός της εκάστοτε εορτής. Έχουν
ένα δοξολογικό χαρακτήρα, με πολλές
φράσεις από την Παλαιά Διαθήκη που προλέγουν ή προδιατυπώνουν την ενανθρώπηση
του Χριστού και εμμέσως την άθφορο και
άσπορο κύηση της Παναγίας. Στην τελευταία
προτάσσεται ο στίχος «Αινούμεν, ευλογούμεν και προσκυνούμεν τον Κύριον».
Τελειώνοντας οι καταβασίες, ο ιερέας βγαίνει στην Ωραία Πύλη και κάνοντας υπόκλιση
στην εικόνα της Παναγίας, εκφωνεί: «Την
Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός…». Είναι
στίχοι από το Λουκά Ευαγγέλιο (επίσκεψη
της Θεοτόκου στην Ελισάβετ). Οι ψάλτες
επαναλαμβάνουν με τους σχετικούς στίχους το Μεγαλυνάριο της Παναγίας: «Την
Τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν
ασυγκρίτως των Σεραφείμ…», είμαστε όρθιοι και το σταυρό μας πρέπει να τον κάνουμε,
όταν φθάνει η ψαλμωδία στο: «… Την όντως
Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν», για να τονίζεται
η πίστη ότι εγέννησε Θεόν.
Ο ιερέας θυμιάζει πρώτα την Αγία Τράπεζα, στο τέμπλο τις ιερές εικόνες ανά τρεις
φορές, και συνεχίζει το θυμίασμα σε όλο το
ναό και τα ιερά Εικονίσματα. Περνώντας από
μπροστά μας δεν κάνουμε το σημείο του
σταυρού, αλλά μια υπόκλιση της κεφαλής
ευχαριστούντες τον λειτουργό Ιερέα για την
τιμή που μας κάνει, μετά τις άγιες Εικόνες να
θυμιάζει και εμάς, ως εικόνες του Θεού. Ο
άγιος Συμεών Θεσ/νίκης ερμηνεύει ως εξής
την σημασίαν του θυμιάματος: «Δηλοί την
απ’ ουρανού χάριν και δωρεάν ευχυθείσαν
τω κόσμω δια Ιησού Χριστού και ευωδιάν
του Πνεύματος και πάλιν εις τον ουρανόν δι
αυτού αναχθείσαν».
Δεν υπάρχει φάση στον Όρθρο, που να
μην αναφέρεται στην Υπεραγία Θεοτόκο.
Και προχωρώντας βρισκόμαστε σε νέο κύμα
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συγκίνησης που συνεπαίρνει την ψυχή μας:
«Άγιος, Κύριος ο Θεός ημών… Υψούτε
Κύριον τον Θεόν ημών…», και συνεχίζει να
περιγράφει ψάλλοντας σύντομα τα Εξαποστειλάρια που είναι διήγηση του Εωθινού
Ευαγγελίου (ενός από τα ένδεκα) που διαβάστηκε λίγο πριν. Το όνομα (Εξαποστειλάρια)
το πήραν από το ρήμα εξαποστέλλω που
αναφέρεται στην αποστολή των μαθητών
προκειμένου να μεταφέρουν σ’ όλο τον
κόσμο τη χαρμόσυνη είδηση της σωτηρίας.
Ακούγονται σαν σαλπίσματα για καθολική
δοξολογία, λες και βγαίνει από μέσα τους
μια κραυγή δυνατή, που καλεί τα σύμπαντα
να υμνήσουν τον Κύριο.
«Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον. Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών· αινείτε
αυτόν εν τοις Υψίστοις· σοι πρέπει ύμνος
τω Θεώ».
Στα τροπάρια αυτά των «Αίνων» διακρίνει κανείς την θερμή προτροπή των
ψαλμωδών να δοξολογήσουμε τον Κύριο
με όλη τη δύναμη της ψυχής μας. Κι αυτό
γίνεται κάθε φορά στον ήχο της ημέρας
περιγράφοντας λεπτομέρειες από τα γεγονότα του Πάθους και της Αναστάσεως.
Αν υπάρχει και άλλη εορτή συμπληρώνονται οι Αίνοι και με τα τροπάρια της
εορτής. Έτσι επιτυγχάνεται το πραγματικό
ξύπνημα από τη νάρκη του κόσμου και το
ανέβασμα στη φωτόλουστη Ιερουσαλήμ.
Οι Αίνοι τελειώνουν με το Δοξαστικό (είμαστε όρθιοι και μέχρι την “Ευλογημένη
η Βασιλεία…”) που ένα αργό τροπάριο
και περιγράφει και αυτό τα του Εωθινού
Ευαγγελίου ή αντικαθίσταται από κάποιο
άλλο) εάν υπάρχει μεγάλη Εορτή.
Και καταλήγουμε εκεί, απ’ όπου ξεκινήσαμε. Την Δοξολογία. Σε μια Δοξολογία
“μεγάλη”, πλατειά σε έκταση, γεμάτη παλμό,
ποίηση και ώριμο θεολογικό λόγο.
«Δόξα σοι τω δείξαντι το φως. Δόξα εν
υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία». Η Δοξολογία αποτελεί
το θριαμβευτικό τέλος της ακολουθίας,
υμνώντας τη μεγαλοσύνη του Θεού και την
αναγνώριση του θεϊκού μεγαλείου.
«Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε ευχαρισςτιούμεν σοι, δια την μεγάλην σου δόξαν».
Ο Άγιος Συμεών μας δίνει τη δική του
θεολογική ερμηνεία: «Αύτη δε έστιν η και
εξαρχής ρυθείσα εν προοιμίοις, το “Δόξα εν
υψίστοις Θεώ”, νυν δε τελειωτέρω και μετά
μέλους και παρά πάντων αδομένη ομού, ως
του μυστηρίου εν όλω φανερωθέντως το κόσμω, και ου τοις ποιμέσι μόνον, αλλά και πάσι
τοις εθνέσι» (« περί της θείας προσευχής»,
PG Τομ. 155, στ. 572 C).
Έτσι, ανεβασμένοι στο όρος της Θεοπτίας και της ενατένισης της Θείας Δόξας,
μπαίνουμε στην ετοιμασμένη πνευματική
ατμόσφαιρα στη Θεία Λειτουργία.
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

Διαμαρτυρόμενος ο λαος ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΞΙΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ

ΞΙΑΣ καὶ ἔχει ὑποχρέωσι, ὅσες φορές κάποιος ἀρχιερεὺς παρεκκλίνει ἐκ τῶν γραμμῶν τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ
κηρύττει κάτι ποὺ εἶνε ἀσυμβίβαστον μὲ τὴν Ὀρθόδοξη πίστι, ὁ
λαὸς ὄχι μόνον πρέπει νὰ διαμαρτύρεται, γιὰ τὴν παρεκτροπή,
ἀλλὰ καὶ νὰ διακόπτῃ κάθε πνευματικὴ σχέση με τον παρεκτρεπόμενο ἀρχιερέα.
Ἐπικαίρως δὲ ὑπενθυμίζομε κάτι ποὺ ἐγράφη ἀπὸ τὸν κ. Τρεμπέλα, ὅτι· ὁ εὐσεβὴς λαὸς ἐπὶ αὐτοκράτορος Ἡρακλείου, ἔχοντας
πνευματικοὺς ὁδηγούς δύο μοναχούς, τὸν Σωφρόνιον καὶ τὸν
Μάξιμον, ἐπέτυχε τὴν καθαίρεσι καὶ τὸν ἀναθεματισμὸ ὄχι μόνον

τῶν πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς ἀλλὰ καὶ τοῦ πάπα Ρώμης. Κατά
τοὺς χρόνους τῆς ἐν Φλωρεντίᾳ συνόδου καταξέσχισε τὸ ἑνωτικόν
της ψήφισμα, ὑπό τὴν ἡγεσίαν ἑνὸς καὶ μόνον ἐπισκόπου, τοῦ
Μάρκου τοῦ Εὐγενικοῦ.
Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχει σήμερα Χρυσόστομος, δὲν ὑπάρχει
σήμερα Βασίλειος, δὲν ὑπάρχει Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός. Δυστυχῶς οἱ ὁλίγοι καλοὶ ἐπίσκοποι ποὺ ὑπάρχουν εἶνε δειλοί, δὲν
ἔχουν σθένος ν’ ἀγωνισθοῦν. Τρέμουν τοὺς κακούς, φοβοῦνται
νὰ μὴ καθαιρεθοῦν· καὶ εἶνε εἰς θέσιν νὰ τοὺς καθαιρέσουν. Καὶ
ξεχνοῦν οἱ καλοὶ ἐπίσκοποι, ὅτι μία καθαίρεσις εἶνε τίτλος τιμῆς,

δι’ ἐκεῖνον ὁ ὁποῖος καθαιρεῖται, λόγῳ προσηλώσεως στὴν πίστι.
Καθηρημένος ἀπέθανε ὁ Χρυσόστομος, ἀλλὰ ἡ δόξα του
εἶνε αἰωνία μέσα στὴν Ἐκκλησία. Χίλιες φορὲς νὰ καθαιρεθῶ,
ἀπὸ τοιούτους ἐπισκόπους, καὶ νὰ πάω στὴν ἔρημο νὰ κλαίω τ’
ἁμαρτήματά μου, παρά νὰ ζῶ μέσα ἐδῶ στὴν πόλι καὶ νὰ φιλῶ
τὴν κακοήθεια καὶ τὴν διαφθορά.
Ἠγωνίσθησαν, λοιπόν, ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἅγιοι Πατέρες. Σήμερα
ἀγών δὲν γίνεται. Κληρικοί δὲν ἀγωνίζονται. Δὲν ὑπάρχει πλέον
ἀγωνιστικὸ πνεῦμα.
Τί μέλλει γενέσθαι; Ὁ ἀγῶνας πέφτει στὸν λαό.

8 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

«ἠνόμησε ὁ λαός σου... παρέβησαν ταχύ ἐκ
τῆς ὁδοῦ…» (Εξοδ. 32,7)
ΑΜΑΡΤΙΑ! Η πρωτότοκη κόρη της προμήτορος
μας Εύας. Το πρώτο ανθρώπινο «ανδραγάθημα»
πάνω στη γη. Η παράβαση του θεϊκού νόμου. Το
συνοδευτικό έγγραφο της ανθρωπίνης πορείας επί
γης. Ο πρόξενος του θανάτου και η ως εκ τούτου
αυτεπάγγελτη κάθοδος του Θεού εξ’ ουρανού στη
γη για «διαλεύκανση» της υποθέσεως. Η αθώωση
του ενόχου ανθρώπου διά μέσου της θυσίας του
ιδίου του νομοθέτου, αλλά και η υποχρέωση
μεταμελείας του πρώτου διά μέσου του δρόμου
της μετανοίας.
ΑΜΑΡΤΙΑ! Το καμάρι, η καύχηση, η υπερηφάνεια, το επίτευγμα του συγχρόνου ανθρώπου, του
τέκνου της ασελγούς γυναικός που απαντά στο
όνομα αποστασία.
Τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά
αν δεν κάναμε σαν άνθρωποι κακή χρήση της
ελευθερίας μας. Διαλέξαμε ζωή χωρίς Θεό, αδιαφορώντας για τον ίδιο τον Θεό. Οπότε γινήκαμε
εχθροί του, αμαρτάνοντας φοβερά. Αμαρτία ανυπολόγιστη, γιατί μας οδήγησε στην καταφρόνηση
του Θεού. Η δε καταφρόνηση στη συνέχεια μας
πέταξε στο βούρκο της πορνείας, της μοιχείας, των
εγκληματικών εκτρώσεων, της ομοφυλοφιλίας,
των ναρκωτικών, των αυτοκτονιών, σε μία πλήρη
απογοήτευση και εγκατάλειψη λόγω λανθασμένου δρόμου.
Δρόμου με προορισμό το αδιέξοδο…
Παρ’ όλα αυτά όμως ο Θεός «οὐ κατά τάς ἀνομίας ἡμῶν ἐποίησεν ἡμίν», αλλά κατέβηκε «μορφήν
δούλου λαβών», γιατί δεν άντεχε να μας βλέπει
υπό την καταδυναστευτική επήρεια του διαβόλου.
Κατέβηκε γιατί θέλησε να μας σώσει. Γιατί μας
αγαπούσε και μας αγαπά.
Ήλθε ο μέγας ιατρός να μας θεραπεύσει ψυχοσωματικά. Με συμβουλές, αλλά προπάντων
με παράδειγμα. Ένας μοναδικός νομοθέτης στον
κόσμο και στην ιστορία του που πρώτος εφαρμόζει
έμπρακτα τους νόμους που θέσπισε. Ένας μοναδικός ιατρός που κάνοντας γνωμάτευση ακριβείας,
χορηγεί φάρμακα λυτρωτικά. Διακίνηση και αποκλειστική διάθεση των φαρμάκων από την «θεϊκή
εταιρεία», την Εκκλησία.
Βάπτισμα! Χρίσμα! Εξομολόγηση! Θεία Κοινωνία!
Σώμα και αίμα Χριστού! Αιώνια βιοθεραπευτικά φάρμακα που προξενούν όμως επικίνδυνη
αλλεργία στους συγχρόνους υλιστές, ακόμη και
εξ’ αποστάσεως.
Το μόνο λοιπόν που απαιτεί από εμάς, είναι η
αλλαγή φρονήματος μέσω της μετανοίας. Μέσω
της αλλαγής τρόπου σκέπτεσθαι.
Γι’ αυτό σταυρώθηκε, γι’ αυτό υπενθύμισε την
άγνωστη ώρα του θανάτου μας, γι’ αυτό έθεσε
την απειλή της αιωνίου κολάσεως, επειδή αντελήφθη ότι η απλή απαγόρευση δεν «πιάνει» στον
άπληστο άνθρωπο.
Έτσι με την αλλαγή φρονήματος, ο πολυεύσπλαχνος, δέχεται έναν κακούργο, έναν φονιά, έναν
φιλήδονο και κάθε κακόψυχο διώκτη του.
Η μετάνοια αποτελεί το νέο συμβολαιογραφικό
έγγραφο, την νέα διαθήκη με τον αιώνιο συμβολαιογράφο. Βασικός όρος της, η αποξένωση από
την αμαρτία και ΠΟΘΟΣ ζωής γι’ αυτόν. Η διαθήκη
επικυρούται με το σφράγισμα της βούλας του
αίματος του Χριστού.
Γι’ αυτό υπέστη τ’ άχραντα πάθη του• για να
θεραπεύσει τα δυσώδη δικά μας πάθη. Ὑβρίσθη,
ἐνεπτύσθη, ἐποτίσθη χολήν, ἐφραγγελώθη,
εσταυρώθη...
Ας προσεγγίσουμε όμως την αμαρτία σαν
έννοια και σαν πράξη στην ευτελή και άνοστη
σύγχρονη ζωή μας.
Μοιάζει μ’ ένα απέραντο ωκεανό που καλύπτει
τα πάντα. Όπως με τον κατακλυσμό του Νώε
πνίγηκε η αμαρτία μέσα στο ατελείωτο νερό,
έτσι τώρα στις μέρες μας η αμαρτία απόλυτος
κυρίαρχος πάνω στη γη, καλύπτει τα πάντα με
την ποικιλόμορφη εμφάνισή της και η μπόχα που
αναδύει, ευφραίνει τους ναρκομανείς της ύλης.

ΑΝΘΡΩΠΟΣ! Ο ΑΚΟΛΟΥΘΟΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
Αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ένας επίγειος τεκές. Κι
όμως αρέσει σ’ όλους. Μας βολεύει. Δεν μιλάει
κανείς. Είμαστε συμβιβασμένοι απόλυτα με το
καθεστώς της. Ανθρώπινα γουρούνια που ευφραίνονται στο χοιροστάσιο της τελματικής κοινωνίας.
Ελάχιστες βραχονησίδες πνεύματος καθαρού
προσπαθούν ν’ αναδυθούν στον παρόντα ωκεανό,
αλλά τα κύματα είναι τόσο υψηλά που τις σκεπάζουν πνίγοντάς τες. Ελάχιστοι οι ορειβάτες του
πνεύματος που προσπαθούν να ξεφύγουν από το
τέλμα του κάμπου της ανομίας και ν’ αρθούν στα
πνευματικά ύψη, ποθώντας ν’ αναπνεύσουν θεϊκό
οξυγόνο και να εξασφαλίσουν θεϊκή συνάντηση.
Οι περισσότεροι προοδευμένοι, εξελιγμένοι
και αποκομμένοι από τις ρίζες του δέντρου της
Ορθοδοξίας. Με δηλητηριασμένες πεποιθήσεις,
ανύπαρκτες πνευματικές αντοχές (πνεύμα σχεδόν δεν υπάρχει στις μέρες μας), χωρίς εθνική
συνείδηση και διαγραμμένες τις ιστορικές μνήμες.
Διακόψαντες την πνευματική τροφοδοσία από
την μάνα ορθοδοξία, επαναστατήσαμε κατά του
Κυρίου, ποδοπατήσαμε τον νόμο του καταργώντας τον, υιοθετήσαμε την διαφθορά σαν τρόπο
ζωής και εξοπλιστήκαμε με την απόλυτη αδιαφορία απέναντι σε κάθε θεϊκό.
Αφήσαμε ανυπεράσπιστα και τα εξορίσαμε στα
βάθη της γεροντικής μνήμης μας, την οικογένεια
και την παιδεία, την πατρίδα και το ορθόδοξο
ήθος, υποτασσόμενοι στα γούστα των διεφθαρμένων φαυλοκρατών.
Κατά τ’ άλλα πανηγυρίζουμε και κομπάζουμε
για την ελευθερία μας. Για την αποφυλάκιση και
πλήρη αποδέσμευση από την φυλακή του Θεού.
Για την επιτυχή απόδραση από το κρατητήριο του
δυνάστου Θεού. Παράλληλα πιστοποιούμε και
τον θάνατό του, λόγω «αδυναμίας» επεμβάσεως
στα της γης…
Το ολοκληρωτικό βάλτωμα στον βούρκο της
αθεΐας, το ονομάζουμε ελευθερία. Η συνείδηση
φιμώθηκε και ως εκ τούτου έλεγχος για τον κρημνώδη κατήφορο δεν υπάρχει. Κι όμως βρισκόμαστε στην χειρότερη φυλακή.
Την φυλακή όμως αυτή, την βιώνουν αδίκως οι
νέοι της εποχής μας• οι αδικημένοι, περιφρονημένοι και πλήρως παραμελημένοι, ζώντας σε μία
ξηρή και άνυδρη κοινωνία στερημένοι από το
οξυγόνο του ψυχωφελούς. Στερημένοι από το παράδειγμα του επισήμου νομοθέτου, του κράτους,
και του οικογενειακού νομοθέτου, των γονέων.
Χόρτασε αυτή η ορφανή νεολαία από αλλεπάλληλες ανούσιες και ανόσιες νομικές διατάξεις,
αναιρούμενες μεταξύ τους, καθότι θεσπίζονται
από αναιρούμενους στο πνεύμα υπουργούς, που
πάσχουν από ισχυρό διχασμό προσωπικότητος.
Όμως οι κυρίως ένοχοι είναι οι γονείς, οι οποίοι
δεν φρόντισαν να μεταλαμπαδεύσουν στα παιδιά
τους το σωστό φρόνημα.
Εμείς οι γονείς οι μεσήλικες και άνω, που παρελάβαμε μία Ελλάδα στολίδι διεθνές, γνήσιο
απόσταγμα της Ορθοδοξίας και του ελληνικού
πνεύματος, κατόπιν αποστάξεως από το άγιο καζάνι των αιματηρών θυσιών των προπατόρων μας
και την μετατρέψαμε σε χαβούζα πλήρους ανηθικότητος και θεϊκής προκλήσεως. Έτσι το μόνο που
είχαμε «να προσφέρουμε» στα παιδιά μας εκ του
ισχνού αποθέματός μας, ήταν ο καταναλωτισμός,
η χοϊκότης, η ύλη, δηλαδή η φτώχεια, το τίποτα, το
απόλυτο μηδέν και η πιστή όδευση προς την ολοκληρωτική εθνικοθρησκευτική αλλοτρίωσή μας.
Κάποια στιγμή όμως πλησιάζει και ο ΘΕΡΙΣΜΟΣ!
Είναι ο κύκλος της ζωής. Οπότε ας αναφωνήσουμε• «ἄξια ὧν ἐπράξαμεν, ἀπολαμβάνομεν…». Ο
θερισμός λοιπόν λόγω εξαιρετικής ψυχικής ανομβρίας, καθίσταται υποτυπώδης έως ανύπαρκτος.
Εποχές ισχνών αγελάδων.
Ο μόνος «καρπός» της νεολαίας μας είναι η
μοναδική, ξέφρενη, ασύδοτη και ακατάπαυστη
ποταπή λάγνη διασκέδαση. Ο έκλυτος βίος στα
απύθμενα βάθη. Ολονύχτιες τελετουργίες στα
ερεβώδη νυχτερινά κέντρα ακολασίας – «ψυχαγωγίας» (πού άγεται η ψυχή;) υπό την εθιστική

επήρεια εκκωφαντικής κανιβαλικής μουσικής,
που ενεργοποιεί–δραστηριοποιεί τα κατώτατα
ένστικτα. Βουβές υπάρξεις• κοιτιούνται περίεργα• κουνιούνται παράξενα και παραλλήλως
πληκτρολογούν τους άψυχους έμψυχους συντρόφους τους, τα κινητά τους. Εκεί διοχετεύεται
το εναπομείναν νεανικό σφρίγος. Οπότε μετά οι
ρακένδυτες ψυχολογικά υπάρξεις, τα ανθρώπινα
τρικλίζοντα και φωνασκούντα ερείπια, οδεύουν
στα κρεβάτια τους. Στα υπήνεμα αυτά καταφύγια,
προσπαθούν ν’ απολαύσουν «ύπνον βαρύν και
πάσης σατανικής φαντασίας εμπλουτισμένον».
Κοιμώμενα τα παιδιά μας –υποδείξει και ανοχή
δική μας– θα τιμήσουν δεόντως «τῇ δέ ἑβδόμῃ
ἡμέρᾳ Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου».
Ξημερώνει Κυριακή. Η καθ’ εαυτού ημέρα του
Κυρίου. Οι καμπάνες προσκαλούν τους συνδαιτυμόνες στο μεγάλο τραπέζι. Προσκαλούν τους
εναπομείναντες πιστούς στην θεία μέθεξη. Μάλλον όμως ο ήχος τους πλέον προκαλεί–ενοχλεί,
γι’ αυτό και ο Θεός θα τις βουβάνει… Καλούν τα
νιάτα να προσέλθουν στον αρχηγό της νεότητος.
Στον φίλο τους και προστάτη τους.
Τα λόγια του δεν έπαυσαν να αντηχούν «… ἄφετε τά παιδία ἐλθεῖν πρός με… Δράξασθε παιδίας
μήποτε ὀργισθεῖ Κύριος…».
Αυτά όμως αποστρέφονται το θεϊκό φως γιατί
προτιμούν το σκότος. Έτσι τα μάθαμε…
Μακριά από την θεϊκή έξαρση–κατά Θεόν μέθη,
κοντά όμως στην ψυχοκτόνα μέθη του νοθευμένου αλκοόλ. Προτίμηση ιδιαίτερη στην σατανική
πόση (σώματος και ψυχής) απόλυτη περιφρόνηση
στην θεϊκή. Και αυτήν κάποια στιγμή ο Θεός θα την
στερέψει. Πηγή που δεν καλλιεργείται αναλόγως,
στερεύει και εξαφανίζεται. Κανόνας της φύσης.
Μακριά από το μαύρο ράσο• το τιμημένο, το
εξαγιασμένο, το ολικώς αιματοβαμμένο και απόλυτα κατακρεουργημένο. ΑΠΩΘΕΙ. Κοντά όμως
στο μαύρο σκοτάδι των νυχτερινών καταγωγίων.
Προτιμότερο… ΕΛΚΕΙ.
Ας απολαύσουμε εμείς οι περήφανοι γονείς,
οι μεγάλοι δημιουργοί, τα έργα των χειρών μας,
τα παιδιά μας. Τα βλαστάρια μας• αυτά που
γλύτωσαν από την λαίλαπα των εκτρώσεων. Τους
γνησίους απογόνους των θυσιασθέντων (για ποιο
λόγο;) Ελλήνων στα πεδία των μαχών.
Ας αντικρύσουμε με τρόμο και πόνο ψυχής
έστω και «μεθεόρτια», τα άψυχα απομεινάρια,
τα λείψανα της αμαρτωλής ζωής, τα κουφάρια
της κραιπάλης. Της ζωής των δικαιωμάτων και
των απαιτήσεων ΜΟΝΟΝ. Τους κήρυκες του: Εγώ
θέλω• εμένα μου αρέσει• εγώ δεν μπορώ• εγώ
απαιτώ• εγώ δεν έχω καμία υποχρέωση. ΕΓΩ!
Εμείς οι ηθικοί αυτουργοί. Οι εγκληματίες.
Εναπέμεινε επιτέλους κάποιος πιστός στο λειτούργημά του και δίκαιος εκφραστής του νόμου, εισαγγελεύς, να μας οδηγήσει πίσω από τα σίδερα;
Έχει κανείς εξ’ ημών συναίσθηση των ενοχών του;
Υπάρχουν τύψεις; Καταστρέψαμε μία ολόκληρη
κοινωνία. Ένα μεγαλειώδες έθνος! Εμείς οι γονείς.
Αποκοπή από την ορθοδοξία, αλλά παράλληλη
αποστροφή και προς την πατρίδα. Ξεθάψαμε οι
πατριδοκάπηλοι όρους και τίτλους που βολεύουν
στην διεστραμμένη συνείδησή μας.
Ρατσισμός, εθνικισμός, φασισμός και άλλα
τοιαύτα, για να μας κρατούν σε απόσταση από
την ΙΔΕΑ του έθνους.
«Αν ήξερα για ποια Ελλάδα αγωνίστηκα εγώ και
τα παλικάρια μου…» Θ. Κολοκοτρώνης.
Έτσι η υποχρέωση προς την πατρίδα της στρατεύσεως, θεωρείται και ονομάζεται χάσιμο χρόνου
και καταστροφή του μέλλοντος.
Κανένας όμως υποκριτής δεν μιλάει ότι χωρίς
αυτά το μέλλον είναι ανύπαρκτο…
Λοιπόν άμεση εύρεση τρόπου απαλλαγής
στρατεύσεως, έστω και με πληρωμένο ψυχίατρο.
Ο Ιούδας άφησε πολλούς απογόνους… Προτιμότερος ο χαρακτηρισμός του παρανοϊκού, από τον
τίτλο του Έλληνος στρατιώτου.
Αυτό κι αν δεν είναι ξεπεσμός και εξαθλίωση.
Με ένα κωλόχαρτο ιατρικό, απαλλάσσονται

ιουνιοσ- ιουλιοσ 2020

οι σύγχρονοι μοντέρνοι μάρτυρες του
Ιεχωβά.
Παρακαλώ να μην ενοχλούμαστε από κάποιους
όρους και χαρακτηρισμούς, αλλά να μας ενοχλεί
η πράξη και κατάσταση.
Η σημαία μας, το σύμβολο του έθνους μας,
τιμωρείται και αυτή αυστηρά λόγω του αποτυπωμένου τιμίου σταυρού στην αγκαλιά της.
Περιφρονημένη, καθυβρισμένη (κουρελόπανο
την αποκαλούν), ειρωνευόμενη υπό πάντων,
κυματίζει όπου μπορεί στην επί γης μοναξιά της.
Κάποιοι όμως ήρωες (και αυτούς τους ονομάζουν
βλάκες στις μέρες μας) στο παρελθόν θυσίαζαν
την ζωή τους, κρατώντας σφιχτά στο στήθος τους
το ΙΕΡΟ ΠΑΝΙ για να μην πέσει στα εχθρικά χέρια
και συληθεί. Οι διάφορες στρατιωτικές μονάδες
διαφυλάσσουν τις πολεμικές σημαίες ως κόρη
οφθαλμού. Ως πότε; Πάει και αυτό το ΣΥΜΒΟΛΟ.
Η εποχή μας θα καταγραφεί στην ιστορία ως
εποχή της καταργήσεως εθνικών συμβόλων.
Μετά την ανίερη προσβολή οσίων και ιερών,
φτάνουμε στο αποκορύφωμα της ειδωλολατρίας
και της θεϊκής βλασφημίας. Ο ανθρώπινος ναός
του Θεού στην πασαρέλα της γύμνιας. Ψυχικής
και σωματικής.
Η γυναίκα πλέον δεν κυκλοφορεί ημίγυμνη,
αλλά ολόγυμνη. Έτσι την θέλει ο Διάβολος. Τα
καλλιστεία ανθρωπίνου κρέατος σε απόλυτη
επικράτηση.
Αξιοπρόσεκτη είναι και η πρόσκληση τέως αρχιεπισκόπου, που κάλεσε την νεολαία να πλησιάσει
την εκκλησία όπως είναι, δηλαδή με την ασελγή
ενδυμασία του σώματος και την προκλητική έκφραση της ψυχής. «Σας θέλουμε…» ανεφώνησε.
Οπότε απέκτησαν οι νέοι το δικαίωμα εισόδου
και παραμονής στους ναούς νόμιμα –όπως είναι–
προσβάλλοντας και προκαλώντας ανερυθριάστως
σεμνούς κληρικούς και πιστούς λαϊκούς. Έμειναν
οι πινακίδες μόνο απαγορεύσεως εισόδου στους
ασέμνους… Δημόσια καλλιστεία λοιπόν ξετσιπωσιάς και προσβολής του θείου ανθρωπίνου ναού,
ακόμη και μέσα στον κυρίως ΝΑΟ του Κυρίου.
Βαδίζουν στον δρόμο μάνα και κόρη. Η μάνα
ντυμένη, η κόρη ξεγυμνωμένη. Αμφότερες καμαρώνουν… Τι υποδηλοί αυτή η συμπεριφορά;
Η εν λόγω νέα φιλοδοξεί μ’ αυτόν τον τρόπο, να
έλξει σεμνό και σοβαρό νέο για ν’ ανοίξουν σπίτι;
Γιατί κύριε εισαγγελεύ δεν κινείτε την νόμιμη
διαδικασία διώξεως για προσβολή της δημοσίας
αιδούς;
Όμως λησμόνησα• τώρα διώκονται οι Χριστιανοί που ποθούν το σώμα και το αίμα του Χριστού.
Ω καιροί! Ω ήθη!
ΤΟΤΕ στον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης! Οι άνω
των είκοσι ετών Ισραηλίτες απεκλείσθησαν της
εισόδου στην γη της επαγγελίας. Ως μολυσμένοι,
ειδωλολάτρες και απειθείς–αγνώμονες της θεϊκής
αγάπης.
ΤΩΡΑ! Εμείς οι γονείς, εξορισμένοι του θεϊκού
παραδείσου, ξεπεσμένοι Αδάμ, ακούμε όσοι
έχουμε ακόμη αυτιά πνευματικά τη φωνή του
Κυρίου: «Φύγετε απ’ εμού οι κατηραμένοι γονείς,
οι ανάξιοι της αποστολής σας. Οι προαγωγοί των
παιδιών σας. Οι εκπορνευτές οσίων και ιερών. Οι
υπαίτιοι του συγχρόνου σοδομισμού. ΦΥΓΕΤΕ…»
Να ήταν μόνο αυτό; Το σκηνικό έρχεται να το
συμπληρώσει ο εθνοκτόνος ύπουλος γενιτσαρισμός, ο εξωθούμενος από το επίσημο κράτος
και επιβοηθούμενος από τους γονείς και πάλι,
που οδηγεί τα παιδιά μας σ’ ένα παιδομάζωμα
μοντέρνο και εκούσιο, των σπουδών του εξωτερικού και της εγκαταστάσεως εκεί λόγω εργασίας.
Η ακατάπαυστα αιμορροούσα πατρίδα, αρχίζει
και χάνει πλέον τις αισθήσεις της, λόγω σοβαρής
αιμορραγίας.
Τελικά πόσο ελαφρά, πόσο ρηχά και ανώδυνα
αντιμετωπίζουμε τα πάντα στα χρόνια μας;
Πόσο ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ;
Αννίβας προ των πυλών. Ας ετοιμαστούμε κι ας
μετανοήσουμε!
Αρίσταρχος
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συνέχεια από την 1η σελίδα

ALT – ALT …!

και να αποσυνδέσητε απ’ αυτό τον μακαριστό
διωκόμενο Άγιο Επίσκοπο Χαλκίδος Νικόλαο,
με επιχειρήματα τόσο αναληθή που προκαλούν πόνο, και ανακαλύπτουν επισκοπική
ανευθυνότητα.
Εύχομαι τα γραφόμενα να μην ενοχλήσουν,
αλλά σε κάθε περίπτωση προέχει η ιστορική
αλήθεια, διότι “φίλος ο Πλάτων φιλτάτη η
αλήθεια”.
ΣΥΝΤΟΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Η εκλογή του Σεραφείμ Τίκα τον Ιανουάριο
του 1974 και η αναρρίχησή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ήταν “Αίολος” και για να
επικρατήσει, ισοπέδωσε τους Ιερούς Κανόνες,
ανέσκαψε τα θεμέλια της νομιμότητας, με τη
σκληρότητα του αυταρχισμού και με την τραχύτητα της ασυδοσίας άρχισε έναν ανελέητον
διωγμό στηριγμένο στο ψέμα. Τα περιστατικά
είναι τόσα πολλά σε χρόνο και σε όγκο που αν
καταχωρηθούν θα υπερκαλύψουν ολόκληρους
τόμους.
Ο καταπατητής των Ιερών Κανόνων και
της δικαιοσύνης δανείστηκε μεθόδους από
το παζάρι της απανθρωπιάς. Εκεί που στάθηκαν και διακόνησαν οι άγιοι Απόστολοι, οι
διαλεχτοί μαθητές του Κυρίου μας, εκεί που
γονάτισαν ταπεινά και ικέτεψαν οι πανσεβάσμιοι, ανυπόκριτοι Πατέρες. Εκεί ο Σεραφείμ,
κατασκεύασε και συναρμολόγησε το όπλο
της εξόντωσης, χωρίς περίσκεψη, χωρίς το
παραμικρό δισταγμό, χωρίς τον παραμικρό
πόνο για τους συλλειτουργούς του, με μόνο
οδηγό τον ψυχρό υπολογισμό. Και για να
επικρατήσει ρίχτηκε μέσα σ’ όλα, με το χρήμα
αλλοίωνε τα γεγονότα, χάλκευε τις ειδήσεις,
επαναλάμβανε ασύστολα ψεύδη. Πρόβαλε
σαν ήρωες, ανυπολόγιστους σπιλάδες και
διεφθαρμένους. Δημιουργούσε πλαστό μύθο
του αντιστασιακού και του αντάρτη. Σπίλωνε
γνήσιους μαχητές της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Δεν είχε συστολή από γραπτούς και
άγραφους Νόμους. Δούλευε χωρίς τύψεις
συνείδησης, ύπουλα στο σκοτάδι και στο ψέμα.
Ένα χονδρό ψέμα που σάλπισε, και θα μείνει
ως περιουσία ντροπής, ήταν το βράδυ στις
11 Ιουλίου 1974, όταν βγήκε στην τηλεόραση της ΕΡΤ (δήθεν αναψοκοκκινισμένος και
οργισμένος) έχοντας δίπλα του “εξ δεξιών
και εξ ευωνύμων” τον Φθιώτιδος Δαμασκηνό
και τον Φωκίδος Χρυσόστομο, να καταγγείλει
στον Ελληνικό λαό την προηγούμενη εκκλησιαστική ηγεσία (Ιερώνυμο Κοτσώνη και τους
εκλεγέντες μητροπολίτες) για κάποιο όρκο
παρεκκλησιαστικής οργάνωσης που έδιναν –
δήθεν – οι εκλεγμένοι επίσκοποι γι’ αυτό τους
διώχνει από την αυλή της Εκκλησίας.
Τον υποτιθέμενο όρκο τον αλίευσε από ένα
κείμενο εντελώς φανταστικό ενός λογοτεχνικού βιβλίου του αρχιμανδρίτου π. Χριστοφόρου Καλύβα, και προσπάθησε να το περάσει
ως βαρύ και ασυγχώρητο έγκλημα.
Όταν άρχισε να διαβάζει το κείμενο του
όρκου, στο πάνελ έγινε Βατερλώ. Αντικρίσαμε
σκηνές αθλιότητας, θέαμα αποκρουστικό, τον
αρχηγό της Ελλαδικής Εκκλησίας να πετάει το
βιβλίο, να σκορπίζει τα χαρτιά, να κάνει χειρονομίες και να φεύγει. Ήταν το αποκορύφωμα
της απρέπειας.
Αυτός ο άνθρωπος, υποτίθεται ότι μπήκε
στην Εκκλησία για να την διακονήσει και την
έκανε καταφύγιο… Εγκατέστησε την εχθρότητα, τα καυτά μίση, την ανομία και τη βρωμερότητα. Κατασκεύασε ψέματα, σοφίστηκε και
πλάσαρε σαν τη μεγαλύτερη αποκάλυψη, “σαν
να είχε πιάσει το λεοντάρι από την χαίτη”,
την πανηγυρική τράπεζα στο μοναστήρι του
Βαρλαάμ στα Μετέωρα, σαν συγκέντρωση για
να τον ανατρέψουν από αρχιεπίσκοπο.
Όλη αυτή η σκηνοθεσία δεν είχε ίχνος αληθοφάνειας, ήταν ένα μύθευμα μια απάτη που
αποσκοπούσε μόνο και μόνο στην εξαπάτηση

Ως εδώ και μη παρέκει, Σεβασμιώτατε

του Εκκλησιαστικού Σώματος και το πλήρωμα
της Εκκλησίας με απώτερο σκοπό την εξόντωση των 12 αγίων μητροπολιτών, και δεν
το διατύπωσε δημόσια επειδή ήταν ένα ψέμα,
αλλά το διοχέτευσε ύπουλα ή καλύτερα όπως
η σουπιά που αφήνει την μελάνη.
Για το γεγονός αυτό και μερικά άλλα σημεία
για λόγους ιστορικής αλήθειας δεν μπορώ να
σιωπήσω, διότι η ιστορία κρατάει το ζυγό της
δικαιοσύνης, και σταθμίζει τις ευθύνες. Παρ’
ότι αρκετά από αυτά συμπεριλαμβάνονται στα
προς δημοσίευση «ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ», κάνουμε μια
μικρή παράκαμψη ως φόρο ευθύνης.
Ενημερώνοντας σωστά, αληθινά, δίκαια
τον λαό του Θεού, του ανοίγεις δρόμο, του
φωτίζεις καθαρά μονομάτια, του εντοπίζεις
επικίνδυνες διαβάσεις.
Τα γεγονότα που καταθέτω είναι όπως τα
γνώρισα, έζησα και είναι καταγεγραμμένα στο
ιστορικό μου αρχείο. Λυπάμαι ειλικρινά που
πολλές φορές είμαι αναγκασμένος να φέρω
στην επιφάνεια περιστατικά που θλίβουν, που
εγώ θα ήθελα να λησμονήσω. Γνωρίζω πολύ
καλά πως η επικάλυψη είναι πράξη εγκληματική, εκείνος που ξέρει και σιωπά συμπράττει με
το έγκλημα, γίνεται ένα μαζί του, φορτώνεται
την ενοχή και στιγματίζεται ως συνένοχος.
Ένα σημαντικό περιστατικό που δεν λησμονείται και προέρχεται από τον μακαριστό
μητροπολίτη Φθιώτιδος Δαμασκηνό, φίλο και
πρωτεργάτη στις μεθοδείες των σκοτεινών
μαγειρείων του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ που
ακινητοποιεί και αχρηστεύει τα όσα εσφαλμένα ίσως λόγω έλλειψης
επαρκών στοιχείων ή
κακής πληροφόρησης
αναφέρατε σεβασμιότατε εάν δεν είναι και
αυτό μέσα στο “ειδικού
σκοπού”.
Ήταν 5 Δεκεμβρίου
του 1995 όταν βρεθήκαμε στις 5.30 στη
Λαμία – είχε προηγηθεί
πρωινό τηλεφώνημα –
(στην σαλονοτραπεζαρία της επισκοπικής κατοικίας μας περίμεναν
φρεσκοσερβιρισμένα
από την οικονόμο μοναχή Χαριτίνη, γλυκό,
καφές και τα κουλουράκια).
Σκοπός της επίσκεψης ήταν, να μου παραδώσει ιδιοχείρως την μετάθεση από την μητρόπολη Φθιώτιδος, στη μητρόπολη Λάρισας
και τον διορισμό του Ιερομονάχου Διονυσίου...
στο μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου
(δες φωτοτυπία).
Εδώ με τον γέροντα επίσκοπο Δαμασκηνό η
συζήτηση κράτησε αρκετή ώρα, ήταν σαν κάτι
να ήθελε να πει, σαν κάτι τον βάρυνε και ήθελε
να ξελαφρώσει. Όλη η συζήτηση περιφέρονταν στα εκκλησιαστικά γεγονότα πανελλαδικά
και ιδιαίτερα της Λάρισας, καθ’ ότι εκτελούσε
χρέη – κατά την σεραφειμική θεωρία – “Τοποτηρητή” στη μητρόπολη Λάρισας.
Σε κάποια στιγμή όλως απροσδόκητα ήρθαμε στην περιβόητη συνέντευξη στην ΕΡΤ
του Ιουλίου του 1974. Ξαφνιάστηκα με την
λεπτομερειακή περιγραφή που μας έκανε. Λες
και ήθελε να ξεσπάσει!
«Μας πήρε εμάς τους δύο, ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, διότι δεν εμπιστευόταν τους
άλλους και χωρίς να προηγηθεί κάποια προετοιμασία αφού ήταν όλα τακτοποιημένα με
το στούντιο και θα μιλούσε μόνον αυτός. Είχε

μαζί του κάτι σημειώσεις και κανά δυό βιβλία.
Ο ίδιος βρίσκονταν οι υπερδιέγερση, δεν
διέθετε νηφαλιότητα, ούτε ψυχραιμία στο
λόγο, δεν μπορώ να προσδιορίσω το κλίμα
που υπήρχε. Όταν άνοιξε το βιβλίο και άρχισε να διαβάζει τον όρκο του αρχιμανδρίτη
Καλύβα, δεν άντεξα και του έδωσα μια ποδαριά. – Τι είναι αυτά που λες μακαριώτατε;
Του λέω! Κοντοστάθηκε για λίγο και πήγε να
συνεχίσει! – Θα γίνουμε ρεζίλι! Του λέω! Αιφνιδιάστηκα... διότι σηκώθηκε τα βρόντηξε…
απειλώντας με που δεν συντάχτηκα με την δική
του διαλεκτική. Και ξεχειλισμένος από οργή
μου λέγει: “Εγώ πάω να σας σώσω, γιατί αυτοί
μαζεύτηκαν στα Μετέωρα να με διώξουν, άμα
επιστρέψουν αυτοί πίσω θα μας φάνε!”».
« - Για ποια Μετέωρα μιλάς ρε Σεραφείμ,
τραπέζωμα τους είχε ο Τρίκκης Σεραφείμ μετά
το πανηγύρι της Καλαμπάκας!
- Δεν τα ξέρεις καλά τα πράγματα Δαμασκηνέ…!».
Σε ερώτησή μου προς τον γέροντα επίσκοπο
Δαμασκηνό ποια ήταν η άποψή του για όλη
αυτή την ιστορία. Η απάντησή του ήταν:
- «Ήταν ένα μεγάλο παραμύθι! Ήταν οι
ημέρες που ο Σεραφείμ ήταν στο κενό και
βολοδέρνονταν. Τα είχε χαμένα… Η Τουρκική
εισβολή ήταν προ των πυλών, η δικτατορία
βρίσκονταν υπό κατάρρευση, τα διατάγματα
για τους νέους δεσποτάδες ανυπόγραφα, και
ο ίδιος προσπαθούσε να πιαστεί από κάπου
να σωθεί. Αυτή είναι εν συντομία ιστορία της

“Συνωμοσίας”.»
“Άγιε” δέσποτα Ιερώνυμε έχετε κάθε δικαίωμα που την έχει κάθε άνθρωπος. Πολύ δε
περισσότερο ένας επίσκοπος της Εκκλησίας
να πραγματοποιείτε ομιλίες προς ενημέρωση
και καταρτισμό του χριστιανικού πληρώματος
και κάθε τέτοια ενέργεια είναι σεβαστή και
επαινετή, είναι ανεπίτρεπτο να διατρέφετε
την ιστορία, η δε παραποίηση των γεγονότων
είναι έγκλημα.
Δεν θα είμαι ειλικρινής απέναντί σας και τίμιος με τον εαυτό μου, ότι, αυτά τα φρικαλέα που
άκουσα με έπιασε ίλιγγος, μου ήταν αδύνατον
να φανταστώ τόσα καντάρια ανειλικρίνειας,
πλάγιας επιχειρηματολογίας και χονδρής παραπληροφόρησης, να διατυπώνονταν εκεί που
θάπρεπε να δεσπόζει η “Σταυρωμένη αλήθεια”.
Σεβασμιώτατε τις ημερομηνίες τα ονόματα
και τα γεγονότα που αναφέρεται, σε μερικά
δεν είχατε γεννηθεί και σε άλλα η μητέρα σας
σάς είχε στο μπεσίκι με τη φασκιά. Εμείς όμως
τα ζήσαμε στο πετσί μας, με ξυλοδαρμούς
από παπάδες με συλλήψεις, προφυλακίσεις
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στα κρατητήρια της ασφάλειας. Για όλη αυτή
την ιστορία δεν είναι δυνατόν σε τούτη μου
την επιστολή να ασχοληθώ. Σας υπόσχομαι
όμως σύντομα θα τα θέσω στη διάθεση ογκωδέστατα ντοκουμέντα εκείνης της εποχής
που πληρωμένα φερέφωνα αναμετέδιδαν
παραμύθια στο λαό. Πανεπιστημιακά ξεφτίδια
επεξεργάζονταν την αντικανονικότητα και την
παρουσίαζαν ως κανονικότητα, την δε παρανομία ως νομιμότητα.
Στις θλιβερές εκείνες ημέρες του 1974,
μέσα στο πυκνό σκοτάδι της δικτατορίας
Ιωαννίδη – Σεραφείμ – Χρήστου διαπράχθηκε
το μεγαλύτερο εκκλησιαστικό ατόπημα στην
εκκλησιαστική ιστορία, με την αυθαίρετη, τη
βίαιη, την αντικανονική και την πραξικοπηματική έκπτωση 12 κατά γενική παραδοχή και
ομολογία αγίων Αρχιερέων, που με τη βιωτή
τους, το εκκλησιαστικό τους φρόνημα, και την
πνευματική τους προσφορά λάμπρυναν το
επισκοπικό λειτούργημα.
Και σαν να μην έφταναν όλα τούτα, η εκκλησιαστική ηγεσία (Σεραφείμ, Τίκας & Σια) κατόρθωσε με διάφορα τεχνάσματα και μεθοδεύσεις
το “στιγμιαίο έγκλημα” να διατηρηθεί σε
“διαρκές και ισόβιο” και μέχρι τις ημέρες μας.
Τα επιχείρημά σας “άγιε” δέσποτα ότι ο
μακαριστός άγιος Νικόλαος Χαλκίδος που
διώχθηκε μαζί με τους 12 αλλά δεν είχε σχέση
μ’ αυτούς. Είναι μια εσκεμμένη παραχάραξη
της αληθείας.
Το άλλο που με αιφνιδίασε και με τρόμαξε
είναι ο λόγος σας ότι, τους 12
εκδιωχθέντες μητροπολίτες
ήταν έργο της πολιτείας του
Παναγιώτη Χρήστου με τις
Συντακτικές Πράξεις 3 & 7
της δικτατορίας και όχι της
Εκκλησίας.
Στάθηκα ημέρες σκεπτικός, θρηνώντας την έκπτωση
του αρχιερατικού λειτουργήματος. Είπα είναι δυνατόν
αρχιερέας και νομικός να
καταποντίζεται σε τέτοια ανυποληψία;
Δεν θα επιχειρήσω να επεκταθώ λεπτομερώς στα αποκαρδιωτικά και δραματικά
εκείνα περιστατικά, αλλά θα
περιοριστώ να σκιαγραφήσω,
ενδεικτικά τα αυταπόδεικτα.
Ίσως εδώ έχετε Σεβασμιώτατε “κάποιο” δίκαιο ότι, δεν
τους έδιωξε η Εκκλησία αλλά
η πολιτεία (Νόμο) και μάλιστα
με δύο Συντακτικές Πράξεις.
Ήταν όμως δυνατόν να γίνει
χωρίς την ανίερη συμμαχία – κράτος εκκλησίας
– και αυτό το γνωρίζετε εσείς σαν επίσκοπος
και νομικός καλύτερα από τον καθένα. Δεν
θέλω να πιστέψω ότι το κάνατε από πρόθεση
γιατί έμαθα από μικρός ότι οι άνθρωποι της
Εκκλησίας «αποφαίνονται πάντοτε “εν Πνεύματι Αγίω”».
Τα μαγείρεψαν όμως, έτσι. Γιατί;
Γιατί α) η Εκκλησία δεν κάνει νόμους, αυτό
είναι καθήκον της πολιτείας.
Γιατί β) η Εκκλησία για να τους διώξει θάπρεπε να ακολουθήσει τις διαδικασίες βάσει
των Ιερών Κανόνων ή των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων, και με αιτιολογημένες κατηγορίες,
που εδώ δεν υπήρχαν.
Γιατί γ) Η 3η Συντακτική Πράξη αυτό το τερατούργημα νομοθέτημα έγινε για να χωρίσει το
σώμα της Ιεραρχίας στα δύο για να βγάλουν
τον Σεραφείμ Τίκα αρχιεπίσκοπο. Εξ άλλου είχε
δηλώσει ότι θα γίνει και με τρεις ψήφους εάν
χρειαστεί. (Μας το βεβαιώνει ο ίδιος με δικό
του πρόσωπο, τον π. Πυρουνάκη).
Ο π. Γεώργιος Πυρουνάκης ήταν φίλος του
συνεχίζεται στη σελ. 10
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Σεραφείμ, δύο ημέρες πριν την αρχιεπισκοπική
εκλογή βρέθηκε στο σπίτι του πρώην αρχιεπισκόπου Ιακώβου Βαβανάτσου όταν ήρθε να
τον επισκεφθεί ο Σεραφείμ, να τον συμβουλευτεί να πάρει “συγκατάθεση” και “ευλογία”. Να
τι λέει στην συνέντευξη που έδωσε αργότερα
στην εφημ. “ΝΕΑ”:
«π. Πυρουν: Ο Σεραφείμ πήρε πράσινο
φως μόνο από τον Ιωαννίδη… Η εκλογή του
θα γινόταν έστω και με πέντε αρχιερείς… Χαρακτηριστικά και με τρεις ακόμα…» (εφ. “ΤΑ
ΝΕΑ”, 16 Σεπτ. 1977).
Γιατί δ) Η 7η Συντακτική Πράξη, διπλαμπάρωνε τις πόρτες της Ελληνικής Δικαιοσύνης και
αποκεφάλιζε ο Σεραφείμ τον κάθε ανεπιθύμητον χωρίς να δώσει λόγω σε κανέναν (Νάτην
η διάταξη).
«πράξεις εκδιδόμεναι κατ’ εφαρμογήν των
διατάξεων της παρούσης (Συντακτική Πράξη
3) ή του κατ’ άρθρον εκ αυτής εκδοθησομένου Νομοθετικού Διατάγματος δεν υπόκεινται εις αίτησιν ακυρώσεως ή προσφυγήν
του Συμβουλίου της Επικρατείας και εάν
προβάλλεται λόγος ακυρώσεως…».
Γιατί ε) Αφού έβαλε χειροπέδες για να μην
μπορούν να κινηθούν, τώρα έπρεπε να σφραγίσει και τα στόματα για να μην κραυγάζουν!
Τότε παρακάλεσε τον Αρχηγό των Ενόπλων
Δυνάμεων για να μην ταράσσετε η γαλήνη
του λαού! Να επιβάλλει ΣΙΩΠΗ. Ο Αρχηγός
υπάκουος ξαμόλησε προς κάθε κατεύθυνση
τη δυναστική απαγόρευση. Κανένας δεν θα
μπορεί να γράφει, να μιλάει ή να διαμαρτύρεται βάσει της απόφασης (Νάτην η απόφαση):
«Προς περιφρούρησιν χριστιανικού αισθήματος θρησκευομένου ελληνικού λαού απαγορέυεται από λήψεως παν δημοσίευμα εις τον
Τύπον (υπομνήματα – επιστολαί) των δια της
υπ’ αριθ. 3 Συντακτικής Πράξεως εμπίπτουσαν εις υπ’ αριθ. 1 προκήρυξιν Ε.Δ. χαρακτηρισθέντων ως αντικανονικών Μητροπολιτών,
ενημερωθούν σχετικώς και προφορικώς οι εν
τη ζώνη ευθύνης υμών διευθυνταί εκδιδομένων εφημερίδων…» (επείγον και απόρρητον.
ΩΡΑ 2 Φεβρ. 15.30, 142/2.2.1974).
Η διαταγή εφαρμόστηκε κατά γράμμα. Οι
εφημερίδες έπαψαν να γράφουν, τα ραδιόφωνα σιώπησαν, οι τηλεοράσεις έκλεισαν τους
φακούς. Φωτογράφιζαν τελετές, πανηγύρια,
χειροτονίες, ενθρονίσεις και ορκωμοσίες
υπουργών.
Γιατί στ) Ο Σεραφείμ παρ’ ότι είχε βάλει
την εκκλησιαστική διοίκηση στο γύψο, και
απολάμβανε πρόσκαιρο κορεσμό, καύχηση
και την γεύση της δυναμικής εξουσίας, αφού
και για την “εν ψυχρώ” εκδίωξη των καταχωρηθέντων στα κατάστιχα ως “επικίνδυνων” 12
Αρχιερέων είχε την πλήρη στήριξη και κάλυψη
της “πολιτείας”.
Όμως δεν μπορούσε να ησυχάσει, έβλεπε
εφιάλτες, και ότι μπορούσε να γλιστρήσει
από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο εάν τα 12
“επικίνδυνα” στοιχεία παρέμειναν στον τόπο
που εποίμαναν ή υπηρέτησαν στο παρελθόν.
Η “Νερώντειος” διαταγή του που κοινοποιήθηκε προς το Στρατό, Ναυτικό, Αεροπορία
και Σώματα Ασφαλείας ήταν ξεκάθαρη (Νάτην
η διαταγή):
«Προς διαφύλαξιν εν παντί της εν τη Εκκλησία ενότητας και αποφυγήν πάσης αιτίας
δυναμένης να δημιουργήσει αφορμάς… ήχθη
εις την απόφασιν, όπως μη επιτρέψη την
εγκατάστασή των οποιοδήποτε εξελθόντων
ή εξερχομένων της ενεργού υπηρεσίας Σεβ.
Ιεραρχών εν ταις περιφερείαις ας ούτοι μέχρι
τούδε εποίμαναν… ή εν ταις περιφερείαις,
εν αις υπηρέτησαν κατά το παρελθόν ως
ιεροκήρυκες…» (απόφαση 2026/23.7.1974).
Γιατί! Μέχρι εδώ “άγιε” Λαρίσης, συντασσόμεθα μαζί σας, “διότι είστε απόλυτα δικαιωμένος (!)” (πιστεύουμε και από τους αναγνώστες

Ως εδώ και μη παρέκει, Σεβασμιώτατε

μας). Για όλα αυτά φταίει η πολιτεία. Η Εκκλησία (Σεραφείμ & η “Πρεσβυτέρα Ιεραρχία”)
είναι αθώοι από του “αίματος των δικαίων”(!).
Σεβασμιώτατε, ας πάμε λίγο παρακάτω μαζί
να ερευνήσουμε γιατί η πολιτεία κατά την άποψή σας είναι ο κακός δαίμων και ο Σεραφείμ με
την Πρεσβυτέρα Ιεραρχία είναι ο φωτεινός
Άγγελος.
Με την λήξη
του πρώτου
εξαμήνου του
1974, η Δικτατορία έπεσε,
το σκηνικό
άλλαξε, οι
δημοκρατικοί
θεσμοί αποκαταστάθηκαν,
οι τυραννικές
Διατάξεις καταργήθηκαν,
η νομιμότητα
μπήκε στο τεραίν της καθημερινότητας.
Η άρση του
απαραδέκτου έγινε για
όλους τους
Έλληνες πολίτες εργαλείο
αποκατάστασης.
Το Σεραφειμικό κατεστημένο κινήθηκε
με ταχύτητα
αστραπής να
μην εφαρμοστεί στην Εκκλησία, όπως
και έγινε. Οι
μόνοι έλληνες
πολίτες που
δεν είχαν ανθρώπινο δικαίωμα σ’ αυτό, ήταν οι δώδεκα
(12) Άγιοι μητροπολίτες που τους έδιωξε η
“Πολιτεία” (!).
ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ (1974-1989)
“ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”
15 χρόνια είχε μπλοκάρει κάθε προσπάθεια
αποκατάστασης της κανονικής και νομικής
τάξης.
15 χρόνια κράτησε ο μύθος του αντικανονικού.
15 χρόνια οι δολοπλοκίες κρύβονταν πίσω
από το υποκριτικό σεβασμό για την κανονικότητα.
15 χρόνια πληρωμένοι κονδυλοφόροι παραπληροφορούσαν το λαό, σαν ξεκουρδισμένες
λατέρνες.
15 χρόνια αγωνίζονταν να πείσουν το λαό,
πως οι εκδιώξεις των 12 επισκόπων, ήταν πράξη θεάρεστως εναρμονισμένη στο γράμμα και
στο πνεύμα των Ιερών Κανόνων.
15 χρόνια ο Σεραφείμ δρούσε σαν εξουσιαστής κοσμικής δύναμης και ανεξέλεγκτος
διαχειριστής τα της Εκκλησίας.
“Άγιε” δέσποτα Ιερώνυμε ήρθε η ώρα να
ταξιδεύσουμε μαζί πλάι-πλάι τα 15 χρόνια, να
ταξινομήσουμε την αλήθεια και το ψέμα. Να
ξεδιπλώσουμε μέσα στο ιστορικό αυτό χρόνο
τα περιστατικά, με χρονολογίες που κάποιες
εξωγήινες (Σεραφειμικές) δυνάμεις που έβαζαν τρικλοποδιές. Και ο καθένας από την δική
του σκοπιά ας τις εκτιμήσει και να βγάλει τα
συμπεράσματα του.
- Πρώτη προσπάθεια δικαίωσης γίνεται στο
Συμβουλίου Επικρατείας στις 13-6-1974.

- Και ακολουθούν πάλι μέσω ΣτΕ στις 256-1974.
Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που σχηματίστηκε το πρώτο Νομοθετικό Διάταγμα υπ’ αρ.
1/1.8.1974 ήταν η κατάργηση των Συντακτικών
Πράξεων, για όλους ίσχυσε εκτός των 12 μητροπολιτών.
- Στις 6 Δεκεμβρίου 1974
ο Υφυπουργός
Παιδείας Χρ. Καραπιπέρης ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε το υπ’
αριθ. 87/1974
Νομοθετικό διάταγμα για άρση
του απαραδέκτου για τους 12
μητροπολίτες.
Το Νομοθέτημα
αυτό χάθηκε
στο δρόμο προς
το Εθνικό Τυπογραφείο (!).
- Τρεις ημέρες
αργότερα (9-121974) 155 βουλευταί ζητούν
από την κυβέρνηση την “Περί
ολοκληρώσεως
της αποκαταστάσεως της
δημοκρατικής
νομιμότητας”.
Αποτέλεσμα; ΤΙΠΟΤΑ…
- 10-1-1975 ο
Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας
Παπαδημητρίου
ζητά με επερώτηση στη Βουλή
την άρση του
απαράδεκτου.
Αποτέλεσμα; ΤΙΠΟΤΑ…
- Το θέμα έρχεται στη Βουλή συνεδριάζει
επί τέσσερες ημέρες(18, 21, 26 Μαρτίου και
11 Απριλίου 1975), μίλησαν πάνω από 30 βουλευτές, απόφαση να δοθεί λύσις. Αποτέλεσμα;
ΤΙΠΟΤΑ…
-Στις 2 Ιουνίου 1975 έχουμε νέα συζήτηση
στη Βουλή για το Άρθρο 119 του Συντάγματος,
που περιλαμβάνει και την άρση. Το άρθρο
ψηφίστηκε εφαρμόστηκε, αλλά η άρση κάπου
“σκάλωσε”. Αποτέλεσμα; ΤΙΠΟΤΑ…
- Ο Υπουργός Παιδείας Παν. Ζέπος στις
5-11-1975 καταθέτει στη Βουλή, “Σχέδιο Νόμου” με 5 άρθρα «Περί άρσεως του δια των
συντακτικών πράξεων 3/74 και 7/74 θεσπισθέντος απαραδέκτου…». Το νομοσχέδιο κάπου κόλλησε, και ούτε καν έφθασε στη Βουλή,
προς συζήτηση, ο Υπουργός παραιτήθηκε και
έφυγε στις αρχές Ιανουαρίου 1976 και έρχεται
(σύμπτωσης!!!) ως Υπουργός Παιδείας ο (μασόνος) Γεώρ. Ράλλης. Αποτέλεσμα; ΤΙΠΟΤΑ…
- Επί δέκα τρία (13) χρόνια έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες, αλλά “εξωγήινοι” σταματούσαν κάθε προσπάθεια. Αποτέλεσμα; ΤΙΠΟΤΑ…
- Ξαφνικά στις 15 Νοεμβρίου του 1988 έπεσε
σαν “κεραυνός” η είδηση. Η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ με Υπουργό Προεδρίας τον Κουτσόγιωργα και Παιδείας τον Γ. Παπανδρέου
εκβιάζοντας τον Σεραφείμ για την εκκλησιαστική περιουσία κατάργησε το απαράδεκτο
για όλους. Αποτέλεσμα; ΤΙΠΟΤΑ…
Αν ρωτάτε ΓΙΑΤΙ;;;
Το σεραφειμικό Κονκλάβιο κινήθηκε δυναμικά ώστε να δώσει τα πάντα στην κυβέρνηση
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με τον όρο όμως να μην εφαρμόσει την άρση
του απαράδεκτου για τους 12 “επικίνδυνους”
επισκόπους, όπως και έγινε. Αποτέλεσμα;
ΤΙΠΟΤΑ…
- Στις 9 Μαρτίου του 1990 μία ημέρα πριν
την παραίτηση της Οικουμενικής Κυβέρνησης
από τον Ι. Ζολώτα, ο Βουλευτής και Υπουργός
Ι. Παλαιοκρασάς κατέθεσε μια μικρή συμπλήρωση στο “υπ’ αριθ. 15 άρθρο παρ. 1 του ν.
1816/1988” με τη φράση «αίρεται για τους
υπαλλήλους και όργανα διοικήσεως» και την
ίδια ημέρα δημοσιεύθηκε και στην εφημερίδα
της Κυβέρνησης (άρθρο 12 του ν. 1877/90 ΦΕΚ
Α΄ 28/2-3-90). Αποτέλεσμα; Άνοιξε ο δρόμος
επιτέλους.
Δέκα πέντε (15) ΟΛΟΚΛΗΡΑ χρόνια που ο
Σεραφείμ στέκονταν “Άτρωτος” και “Θερμαινόμενος”, το Εθνικό Κοινοβούλιο το ξευτέλιζε,
το οχυρό αυτό της δημοκρατίας, το είχε κάνει
παιγνίδι των απαιτήσεών του. Και τώρα με
δύο λέξεις του Παλαιοκρασά τον κατάλαβε…
φόβος και τρόμος!
Σεβασμιότατε, επειδή “καλοπροαίρετα” το
είπατε ότι ο Σεραφείμ ήθελε την τακτοποίηση
των 12 μητροπολιτών αλλά το εμπόδιο ήταν η
“κακούργα” πολιτεία. Για λόγους μόνο ιστορικούς θα μεταφέρω λίγα “χριστιανικά” λόγια
αγάπης του Σεραφείμ προς τους διωκόμενους
“αδελφούς του” ως έκφρασης “αγιοπνευματικού” ασπασμού!
«Ήταν λάθος μου που δεν τους έδιωξα
όλους αυτούς…». «Πρέπει να καταργηθεί ο
νόμος…», «που θα μου πάνε; Όλους θα τους
συντρίψω…». «Να απαγορευθεί σ’ αυτούς
τα προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας…». «Να παρέμβει η κυβέρνηση. Όλοι
αυτοί να φύγουν από την Εκκλησία…».
Κήρυξε ανταρσία, έβρισε το κοινοβούλιο,
απείλησε δικαστές, εξάγγειλε αφορισμούς. π.
Ιερώνυμε, λυπάμαι καταθέτοντας αυτά, αλλά,
είναι θλιβερή εμπειρία και αδιάψευστη μαρτυρία. Είναι γεγονότα που τα έχουμε ζήσει, καταστάσεις που αν δεν είχαμε τη δυνατότητα να
τις ψηλαφήσουμε και να τις ελέγξουμε, θα μας
φαίνονταν μυθιστόρημα εξωγήινης φαντασίας.
Σεβασμιώτατε Ιερώνυμε, σαν νομικός και
άνθρωπος του Συνοδικού Μεγάρου και έχετε
περάσει από πολλές βαθμίδες, ως ανακριτής
Συνοδικών Δικαστηρίων, Πρακτικογράφος, Β΄
& Α΄, Συνοδικός γραμματεύς… - θα βαδίσουμε
μαζί να καταγράψουμε ένα μικρό μέρος από
τις δικαστικές πράξεις, ή ακόμη και τις δικαστικές απραξίες, που όταν θα συνταχθούν και
καταστρωθούν πλήρης (κυκλοφόρησε ο 1ος
τόμος 760 σελίδων) θα αποτελέσουν για την
διοικούσα Εκκλησία μαύρη βίβλο.
Όταν η Δημοκρατική Βουλή των Ελλήνων
έδωσε την δυνατότητα της προσφυγής στους
δώδεκα αδίκως διωχθέντες μητροπολίτες να
ασκήσουν το πανανθρώπινο συνταγματικό
δικαίωμα που έχει ο κάθε ελεύθερος πολίτης.
Ο Αρχιεπίσκοπος σήμανε συναγερμό, έκανε
επιστράτευση, κινητοποίησε σκοτεινά πρόσωπα, μπήκαν σε λειτουργία μηχανισμοί, άρχισε
τελετουργικό όργιο παρεμβάσεων, κινήθηκε
όλο το φάσμα των “παραγόντων” και “υποπαραγόντων”, Κυρίες “υψηλής” (!) “περιωπής”,
πρωταγωνιστές ή και κομπάρσοι του πολιτικού
βίου, θαμώνες της οδού Αχαρνών, πλανόδιοι
της λεωφόρου Συγγρού, όφεις της θεολογικής
υποκουλτούρας, παχύδερμοι αρουραίοι των
συνοδικών παρασκηνίων. Ο καθένας χωριστά
και όλοι μαζί στρατεύτηκαν στο έργο του
επηρεασμού και του βιασμού της Δικαστικής
συνειδήσεως, για τη διατήρηση της ανωμολογίας και την επικράτηση του κυκλώματος της
φθοράς και της διαφθοράς.
Οι έντιμοι και ευσυνείδητοι Δικαστές δεν
κάμφθησαν, σκυμμένοι στους Νόμους και
προσδεμένοι στους όρκους επιτελούσαν το
ιερόν χρέος τους. Σημειώστε “άγιε” δέσποτα,
συνεχίζεται στη σελ. 11
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συνέχεια από την 10η σελίδα

ALT – ALT …!

το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Χώρας
έβγαλε τόσες αποφάσεις παμψηφεί υπέρ των
δώδεκα (12) επισκόπων όσα και τα χρόνια
του Χριστού, τριάντα τρεις (33) αποφάσεις
μια ομόφωνη του ΣτΕ (27 δικαστών εκτός του
Προέδρου) και μια ομόφωνη του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους.
Για τους ανιστόρητους που έπλασαν τον
κίβδηλο μύθο της αντικανονικότητας και τον
κρατούσαν ως γραμμάτιο εκβιασμού, ήρθε η
Ελληνική δικαιοσύνη και το δικτατορικό νομοθετικό πλαίσιο των Συντακτικών Πράξεων που
στηρίχτηκε στο μύθο της αντικανονικότητας το
ακύρωσε σαν πράξη της Εκκλησίας, το ξέσκισε
σαν απόφαση.
Αν ο Σεραφείμ και η ομάδα του (“Πρεσβυτέρα Ιεραρχία”) είχαν την πεποίθηση ότι λειτουργούν σωστά, μέσα στα πλαίσια των Ιερών
Κανόνων και των Νόμων του Κράτους, δεν θα
είχαν κανένα πρόβλημα ώστε να προσφύγουν
σε ύπουλα τεχνάσματα και εκβιασμούς. Δεν
θα επιστράτευαν όλα τα κυκλώματα του ελληνικού παρασκηνίου. Δεν θα τολμούσαν την
παρέμβαση και την επέμβαση στο ελεύθερο
κάστρο της Δικαιοσύνης. Θα κρατούσαν με
σεβασμό τις απαραίτητες αποστάσεις. Θα
εξέθεταν νομότυπα τις θέσεις και απόψεις τους
και θα άφηναν τους Δικαστές να αποφανθούν
ελεύθερα και αμερόληπτα.
Αυτό δεν έγινε, και αντί αυτού έγινε
τούτο το παράδοξο και ταυτόχρονα
εξευτελιστικό. Ιεράρχες που είναι
ταγμένοι να υπηρετούν τη Δικαιοσύνη, επειδή δεν έγινε το χατίρι τους,
προκαλούσαν και χλεύαζαν τη Δικαιοσύνη, απροσχημάτιστα, ανερυθρίαστα,
βάναυσα.
Έπεσαν σαν θηρία πάνω στους Δικαστές να τους καταξεσκίσουν, τέσσερα
χρόνια προπηλάκιζαν το Συμβούλιο της
Επικρατείας, κατηγορούσαν τους δικαστικούς ότι επεμβαίνουν στα εσωτερικά
της Εκκλησίας. Τους απειλούσαν με
αφορισμούς, έγραφαν στα παλιά τους
τα παπούτσια τις αποφάσεις τους, και
τις ποδοπατούσαν σαν να είναι κουρελόχαρτα.
Μπορεί κάποιος να φανταστεί π. Ιερώνυμε,
ότι, οι υπηρέτες του Δικαίου Θεού – εκείνοι που
έχουν ταχθεί να φρουρούν “Θερμοπύλες” της
δικαιοσύνης και που διακηρύττουν προς κάθε
κατεύθυνση, ότι «δίκαιος Κύριος και δικαιοσύνας ηγάπησεν, ευθύτητας είδε το πρόσωπον
αυτού» (Ψαλμ. 10, 7) έχουν αλλοτριωθεί σε
τέτοιο βαθμό, που κατάντησαν αντίπαλοί της;
Η αυταρχικότητα και η αυθαιρεσία του Σεραφείμ και της ομάδας του μετέτρεψαν την
Διαρκή Σύνοδο σε “Ιεροδικείο”, οι Συνοδικοί
δεν κινούνταν σαν μέλη ομηγύρεως, αλλά σαν
μέλη σκοτεινής λέσχης. Με την εντολή του
πρώτου σχεδίαζαν στο παρασκήνιο, μηχανορραφούσαν, και όταν ολοκλήρωναν το σχέδιο το
περνούσαν αιφνιδιαστικά και συνωμοτικά από
το συνοδικό όργανο, έτσι η μηχανορραφία γίνονταν συνοδική απόφαση, και το σκοτεινό και
πονηρό αποκύημα προβάλλονταν στο εκκλησιαστικό πλήρωμα σαν καρπός της επιφοίτησης
και της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος (!).
Το κορύφωμα της ασυδοσίας της απρέπειας
και της καταστρατηγήσεως των θείων και των
ανθρωπίνων Νόμων των “Ιεροδικείων” ήταν η
περίοδος 1991-1995. Τα εκκλησιαστικά Δικαστήρια (“Ιεροδικεία”) δεν λειτουργούσαν σαν
υπηρέτες του Θεού της Δικαιοσύνης, ενεργούσαν αλόγιστα σαν τύραννοι, κάθε φορά έμπαινε
σε λειτουργία ο ίδιος μηχανισμός, δούλευαν με
βάση τις εντολές που έδινε το διευθυντήριο.
Οι ανακρίσεις κρίνονταν περιττές, μάρτυρες
υπεράσπισης δεν ακούγονταν, ούτε καν τους
καλούσαν. Οι υπόδικοι τρεις μητροπολίτες δεν

Ως εδώ και μη παρέκει, Σεβασμιώτατε

μάθαιναν πότε δικάζονταν, γιατί δικάζονταν
και δεν τους δόθηκε ποτέ το στοιχειωδέστατο
δικαίωμα της απολογίας. Καταδικάζονταν και
ξανακαταδικάζονταν, δίχως δίκη, με εντολή του
Σεραφείμ και με σκηνοθετημένες ψηφοφορίες
ή με οχλοβοή, τις έντυναν με το μανδύα συνοδικής απόφασης, καταγράφονταν η καταδίκη
στα Πρακτικά της Συνόδου και δίνονταν, αυτόματα, “είδηση” στα Μέσα Ενημέρωσης.
Δεν υπάρχει άνεση χώρου και χρόνου να
φωτογραφίσουμε όλο το φάσμα του ζόφου
και των μηχανορραφιών. Οι παρανομίες και οι
αθλιότητες ανάγκασαν το καλοκαίρι του 1993
τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Αθηνών να
ασκήσει ποινική δίωξη κατά του αρχιεπισκόπου
Σεραφείμ και πάνω από τρεις δεκάδες δεσποτάδων. Όχι για κάποιο ψύλλου πήδημα. Αλλά,
για κατάχρηση εξουσίας, για καταπάτηση
των Νόμων και για παράβαση καθήκοντος.
Δημιουργήθηκε σάλος, ήταν κάτι πρωτάκουστο και πρωτόγνωρο στα παγκόσμια δεδομένα
να παραπέμπεται ο αρχηγός της Εκκλησίας με
την μισή διοίκηση να δικαστούν για κακουργηματικές πράξεις, ο λαός τρόμαξε, δεν περίμενε
τέτοιες πράξεις ντροπής και διαφθοράς από
τους ποιμένας των.
Οι ένοχοι αιφνιδιάστηκαν, προς στιγμήν
έδειξαν ότι “δεν ιδρώνει το αυτί τους”. Όταν

τον άκακο Θεολόγο. Υπουργοί και βουλευτές
στέναζαν κάτω από το βάρος των ενοχλήσεων.
Δημοσιογράφοι επιστρατεύτηκαν. Δικαστικοί
διαμαρτύρονταν για τις αφόρητες πιέσεις
που δέχονταν. Το Σεραφειμικό κονκλάβιο δεν
δίσταζε να μιλάει ανοικτά για την έκβαση του
δικαστηρίου. Εκφράζονταν σαν να το ήξεραν.
Μετρούσαν τους Δικαστάς πως θα φτιάξουν
την πλειοψηφία. Καυχιόνταν ότι βλέπουν τον
Πρόεδρο του Δικαστηρίου, ότι είχαν υπόσχεση
πως θα αλλάξουν τη νομολογία, για να κλείσει
οριστικά και αμετάκλητα η υπόθεση Θεολόγου
και των άλλων δύο, Κωνσταντίνο και Νικόδημο. Η πληροφορία αυτή δεν διαψεύστηκε από
καμιά υπεύθυνη πηγή.
Ο Σεραφείμ πανηγύριζε μία μέρα πριν τη
συζήτηση, οι δικοί του τη διαλαλούσαν. Την
πρώτη ημέρα της δίκης (διάσκεψης) και πριν
ακόμα ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης γνώριζαν την απόφαση,
και το βράδυ την μετέδιδαν στα δελτία των
ειδήσεων. Την άλλη ημέρα το πρωί, ενώ η
Ολομέλεια συσκεπτόταν, η απόφαση ήταν
καταχωρημένη στις εφημερίδες!!!
Τα ερωτήματα που πίεζαν τον λαό του Θεού
πολλά! Ποιος τους έχει εμπνεύσει την θρασύτατη πρόρρηση; Ποιος είχε περάσει από
αξονική τομογραφία τα μέλη του Ανωτάτου

μέτρησαν τα γεγονότα και ζύγισαν τις ευθύνες τρομοκρατήθηκαν, συνειδητοποίησαν ότι
σύντομα θα καθίσουν στο εδώλιο του κακουργιοδικείου, τρόμαξαν, δίχως χρονοτριβή εφάρμοσαν τη γνωστή μέθοδο, κίνησαν την πολιτική
εξουσία για να ταπώσουν τη δικαιοσύνη στην
καταπακτή.
Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης, ο υπουργός
Παιδείας Σουφλιάς και η υπουργός Δικαιοσύνης Μαρούδα-Μπενάκη έσυραν το χορό στην
κατάλυση της δικαστικής ανεξαρτησίας, τον
στραγγαλισμό της συνταγματικής επιταγής
που θεσμοθετεί ισότητα μπροστά στο Νόμο
και στη Νομιμότητα.
Ενήργησαν με ταχύτητα αστραπής, και ανέστειλαν την δίωξη, στηρίζοντας την απόφασή
του σε άσχετο άρθρο (30) του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας.
Πρόσωπα “υψηλά ιστάμενα” υπηρέτησαν
την σκοπιμότητα, κάλυψαν με λευκό πέπλο
τους ενόχους με κακουργήματα και συνέτριψαν, και ποδοπάτησαν το δίκαιο και την
αλήθεια.
Μόλις έκλεισε το δικό τους θέμα, ξεκίνησε
νέος διωγμός. Ο Σεραφείμ πήρε την υπόσχεση από την Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου και
από τον πρόεδρο του ΣτΕ Μπουτόπουλο να
δώσουν το τελικό χτύπημα.
Φαινόμενο τραγικό και αποκαλυπτικό, που
φανερώνει το μέγεθος και την διάσταση αλλοτρίωσης της Σεραφειμικής φατρίας που δείχνει
πόσο κρυφά, σκοτεινά, υποχθόνια δούλεψαν
για να αντιμετωπίσουν τον μεγαλύτερο εχθρό,

Δικαστηρίου και τους παρέδωσε την γνωμάτευση; Όλα αυτά τα στοιχεία είναι φοβερά
και καταλυτικά, είναι καταπάτηση της Συνταγματικής Τάξης, στέρηση του δικαιώματος
της δικαστικής προστασίας, επιστροφή στην
βαρβαρότητα. Σημάδια που στοιχειοθετούν το
μεγαλύτερο δικαστικό έγκλημα του αιώνα μας.
Το μόνο ότι ο Πρόεδρος του Ανωτάτου
Δικαστηρίου της Χώρας και μέλη του δικαστηρίου παραπέμφθηκαν στο Ειδικό Δικαστήριο
ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ νομίζω τα λέει ΟΛΑ!
Σταματώ “άγιε” δέσποτα, διότι οι ιστορίες
φρίκης είναι ατελείωτες. Οι γενιές που θα
ακολουθήσουν θα διαβάζουν τα κείμενα και
θα τρομάξουν. Θα στύβουν τα γεγονότα και θα
τρέχουν αίμα και δάκρυ, θα ακούν τα χρονικά
και θα αγριεύουν.
Σεβασμιώτατε, δεν διεκδικώ το αλάθητο, δεν
έχω την πρόθεση να αρνηθώ την έντιμη κριτική ακόμα και έντονη, αλλά δεν μπορώ όμως
την παραπληροφόρηση ή την παραποίηση
εκκλησιαστικών γεγονότων που αποτέλεσαν
την μεγαλύτερη σεισμική δόνηση της ιστορίας,
και δεν έχει κανείς το δικαίωμα να καλύπτει με
φούμαρα την αλήθεια ή να κόβει με το ψαλίδι
τις σελίδες της ιστορίας.
Για τον μακαριστό Ιερομάρτυρα Νικόλαο
Χαλκίδος η εφημερίδα έχει γράψει αρκετά: α)
Αφιέρωμα για τα 35 χρόνια από την κοίμησή
του σε συνεχόμενους τρεις μήνες (Ιανουάρ.,
Φεβρ., Μάρτιος 2010), β) Για τα 40 χρόνια από
την κοίμησή του (Ιανουάρ. 2015) και για αρκετά
μεμονωμένα από τη ζωή και το έργο του. Γι’
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αυτό η αρχειοθήκη μας έχει πλούσιο υλικό.
Στην ομιλία σας κινήθηκε μονόπλευρα δεν
κρατήσατε ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα,
αποφύγατε τεχνηέντως να αναφερθείτε για
τον απηνή διωγμό του. Ενώ αναφέρατε για
τον πρωτοσύγκελό του που τον κράτησε από
τον προηγούμενο επίσκοπο τον Γρηγόριο και
μιλάτε για γύψους και ατροφίες δεν κάνατε τον
κόπο να διαβάσετε έστω κάποια σημαντικά σημεία από την επικήδειο ομιλία του που δείχνει
τον διωγμό του Ιερομάρτυρα Νικολάου. Για
την ιστορία σας τα θυμίζουμε:
«Όσοι όμως (από τον επικήδειο) ζητούν
διαιώνισιν αυτής της αδικίας – έλεγε χαρακτηριστικώς ο μακαριστός Νικόλαος – αδιστάκτως
πρέπει να διακηρυχθεί, ότι είναι δολιοφθορείς
της Δημοκρατίας και εχθροί της Εκκλησίας και
του Ελληνικού Έθνους.
Μακαριστέ Νικόλαε, καλέ μας πατέρα,
φεύγεις εις μιαν στιγμήν, που η Εκκλησία της
Ελλάδας, προ παντός άλλου, έχει ανάγκην από
Ιεράρχας, που να μην φέρουν μόνο μίτρες και
εγκόλπια, αλλά κυρίως να πιστεύουν όχι εις τον
χρυσόν αλλά εις τον Χριστόν, να διαθέτουν
αγιότητα βίου…».
Για τους διωγμούς: «… ως καθημερινόν των
σύνθημα είχον, ή θα τον αρρωστήσωμεν, ή θα
τον διώξωμεν, ή θα τον πεθάνωμεν. Και τούτο,
διότι εθεωρούσαν την Ιεράν Μητρόπολιν Χαλκίδος ιδιοκτησίαν του πατέρα των και φέουδο
χρηματοληψίας και συναλλαγής…
»… Αυτό το φέρετρον, που κείται ενώπιόν
μας, με το ιερόν σκήνωμα του Οσίου Ιερομάρτυρος Νικολάου, εφ’ όσον διαθέτουν και ίχνος
πίστεως προς τον Κ.Η.Ι. Χριστόν, τον δίκαιον
και αδίκαστον Κριτήν, ημπορεί να οδηγηθούν
εις μετάνοιαν, σωτηρίαν και λύτρωσιν.
Αυτό Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς, τίμιον
Πρεσβυτέριον, αξιότιμοι εκπρόσωποι της
Εκτελεστικής, Νομοθετικής και Δικαστικής
Εξουσίας, και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
θα είναι το αμαράντινον στεφάνι προσφοράς,
τιμής και ευλαβείας προς τον τετημημένον
νεκρόν, αλλά και αφετηρία, για να γνωρίση η
Εκκλησία ομόνοια, ενότητα και αγάπη, μετά
από μιαν περισυλλογήν και ειλικρινή μετάνοιαν
των ενόχων, του εκκλησιαστικού δράματος,
που δυστυχώς συνεχίζεται δια τους εκπτώτους
Μητροπολίτας, ο σφαγιασμός του δικαίου και
η στέρησις του στοιχειώδους δικαιώματος
προσφυγής εκ το ΣτΕ εν μέσω δημοκρατικού
πολιτεύματος» (το ύστατο παράπονο).
Όταν αναδιφήσης τα κείμενα εκείνων των
ημερών, τρομάζεις. “Η Πρεσβυτέρα Ιεραρχία”
υπό τον Σεραφείμ, είναι χειρότερη από τους
Γραμματείς και Φαρισαίους την εποχή του Χριστού, διότι τότε ο νομοδιδάσκαλος Γαμαλιήλ
με δύο κουβέντες στο συνέδριο, καθήλωσε την
ορμή των παθών των Φαρισαίων και φρενάρισε
το πάθος της βίας. Εδώ οι σκληροτράχηλοι
αρχιερείς δεν καταλάβαιναν με τίποτα, αφού
και τις καμπάνες δεν επέτρεψαν να τις χτυπήσουν για να μην πληροφορηθεί ο κόσμος
την κοίμησή του. Το υποτιθέμενο Συνοδικό
τρισάγιο που διάβασαν – όπως ανακοινώθηκε
από το ραδιόφωνο – το έκαναν για τον Νικόλαο
μητροπολίτη “Βισαίνης” (ήταν το παρατσούκλι
που τον κόλλησαν). Ω…! Τι βλασφημία! Οι δε
ιερείς που έλαβον μέρος στην εξόδιο ακολουθία και μίλησαν, κλήθηκαν σε απολογία, κ.ά.
Εδώ ούτε ο θάνατος δεν μετάλλαξε τα πάθη
τους, ήταν σαν ένα ηφαίστειο σε ενέργεια, που
ανάβλυζε τη λάβα του μίσους.
Αναφερθήκατε π. Ιερώνυμε για μια επιστολή
πολύ σημαντική που έστειλε ο Αρχιερεύς π.
Νικόλαος στην Ιεραρχία το 1972 για την “Ενότητα της Εκκλησίας”. Με προκάλεσε εντύπωση
η αναφορά σας καθ’ στιγμή δεν υπήρχε μέχρι
τότε κάποιο σημάδι διάσπασης της Ενότητας.
Εάν όμως υπονοείτε το αντίθετο είναι ένα
συνεχίζεται στη σελ. 12
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έγκλημα “εν ψυχρώ” στην ιστορία και στον ίδιο.
Αυτό που συνέβη το 1974 είναι ανοσιούργημα επί εκατόν σαράντα χρόνια (1833-1974) η
κρατική εξουσία ποτέ δεν υποκατέστησε τους
Ιερούς Κανόνες με νομικά εξαμβλώματα, ποτέ
δεν οικειοποιήθηκε Συνοδικές αρμοδιότητες,
που σφραγίστηκαν από Αγίους Πατέρες.
Πάντα έμεινε στον περίβολο, έξω από το Ιερό
Θυσιαστήριο. Ακόμα και σε περιόδους διαταραχής των σχέσεων Εκκλησίας και πολιτείας,
ακόμα και στις πιο μεγάλες εμπλοκές, το ελληνικό κράτος δεν τόλμησε να αγγίξη ούτε τα
κράσπεδα του Θυσιαστηρίου.
Νομοθετούσε στα πλαίσια μιας συγκρατημένης και διακριτικής άσκησης αρμοδιότητας,
άλλοτε με τη σύμφωνη γνώμη της Ιεραρχίας
και άλλοτε αυτόβουλα. Πάντοτε όμως έξω από
τον ιερό χώρο της Εκκλησίας. Δεν υπήρξε ούτε
μια περίπτωση σ’ όλο αυτό το μακρό χρονικό διάστημα, που να εισχώρησε η κοσμική
εξουσία στα ενδότερα της Εκκλησίας και τα
βεβήλωσε με τις πράξεις της τα Άγια των Αγίων. Δεν σφετερίστηκε ποτέ τις αρμοδιότητες
της Εκκλησιαστικής δικαιοσύνης. Δε φόρεσε
ποτέ τον μανδύα του επισκοπικού αξιώματος
και να αποφαίνεται ποιοι Μητροπολίτες είναι
κανονικοί και ποιοι όχι. Ποιοι Μητροπολίτες
θα συμμετέχουν στα διοικητικά όργανα και
ποιοι όχι.
Για πρώτη φορά εισόρμησε στο άβατο
Ιερό Βήμα και εγκατέστησε τον εκλεκτό του
Σεραφείμ Τίκα. Ήταν το 1974 όταν ο αρχηγός
της ΕΣΑ, δικτάτορας Ιωαννίδης
περιβλήθηκε με την 3η Συντακτική
Πράξη, πνευματικές εξουσίες, που
δεν τις έχει σαν άτομο κανένας επίσκοπος. Αυτός έγινε σφετεριστής
αρμοδιοτήτων που έχει μόνο το
σύνολο η Ιεραρχία της Εκκλησίας.
Ανυψώθηκε σε κριτής της Κανονικότητας των Επισκόπων, σε ρυθμιστή της σύνθεσης της Ιεραρχίας
και άλλαξε τον αριθμό και τα όρια
των Μητροπόλεων, φθάνοντας στο
έσχατο κατάντημα να εκτελέσει
εν ψυχρώ, αυθαίρετα αυτόβουλα
δώδεκα αγίους Αρχιερείς. Έγινε ο
Πάπας της Ελλάδας με αρμοδιότητες ώστε να ανεβάζει και κατεβάζει
επισκόπους ως και τον αρχιεπίσκοπο της Εκκλησίας.
Η Συντακτική Πράξη 3 που εκδόθηκε τον
Ιανουάριο του 1974 είναι το μνημείο της καταισχύνης. Όσα άνθη αν τη ρίξουν, όσα αρώματα
αν τη ράνουν, όσα ρητορικά σχήματα και αν
επιστρατεύσουν, είναι απαίσια , βρωμερή και
κατάπτυστη.
Το σχέδιο ήταν σατανικό και βέβηλο,
την πόρτα της εισβολής για να εισέλθει ο
δικτάτορας Ιωαννίδης στα ενδότερα του καταπετάσματος την άνοιξε ο Σεραφείμ Τίκας,
μητροπολίτης Ιωαννίνων με σχέδιο και σκοπό
να σφετεριστεί και να θρονιαστεί στον αρχιεπισκοπικό θρόνο.
Τότε διασπάσθηκε η ΕΝΟΤΗΤΑ στην Εκκλησία, ‘‘άγιε’’ δέσποτα Ιερώνυμε!Τα γεγονότα
είχαν καλά μεθοδευθεί και δούλεψαν καταλυτικά. Σαν ισχυρός τυφώνας, κατέκαψε την
αγάπη, γκρέμισε τις γέφυρες της κοινωνίας,
αφάνισε την ιεροπρέπεια, σκλήρυνε τις συνειδήσεις, και ο λαός μέσα σ’ αυτό το κλίμα έβλεπε με πόνο να μοιράζονται τις μητροπόλεις, να
τις κόβουν σαν τον μπακλαβά και να γλύφουν
τα σιρόπια. Και θρηνούσε για τον εκφυλισμό
του αρχιερατικού ήθους.
Πάτερ και δέσποτα, μου δημιουργήθηκε
απορία πώς αναφερθήκατε στην επιστολή του
μακαριστού Νικολάου του 1972 – που όντως
είναι μια εισήγηση προς την Ιεραρχία με Θεολογική και Πατερική σοφία – και δεν κάνατε
καθόλου μνεία σε επιστολές και κείμενα που
υπάρχουν την περίοδο του διωγμού του και
έχουν σχέση χρονική και ιστορική με το θέμα

Ως εδώ και μη παρέκει, Σεβασμιώτατε

που διαπραγματευτήκατε;
Να ήταν από άγνοια; Να ήταν από αβλεψία;
Να ήταν από κακή πληροφόρηση; Πάντως
από ότι και να ήταν, αυτό δείχνει σκοπιμότητα,
διότι, πρώτον, παρουσιάσατε τον όσιο Νικόλαο
ως έναν πράο, ταπεινό, αγαθό, αλλά (να μας
συγχωρέσει ο Άγιος) “ψοφοδεή”, ενώ από τα
κείμενα και της ενέργειές του, υπήρξε ένας
μεγάλος αγωνιστής - λιοντάρι. Δεύτερον, τον
δείξατε ότι είχε διαφωνήσει με τους άλλους 11
διωγμένους, ενώ στις δικές του επιστολές ως
και τα κοινά κείμενα – με τους άλλους ένδεκα
– που τα συνυπέγραφαν είναι μια γροθιά. (Φωτοτυπία κάτω). Τρίτον, τον φωτογραφήσατε
ότι συνηγορεί στην άποψη ότι οι Συντακτικές
Πράξεις είναι έργο της πολιτείας και ο Σεραφείμ (εκκλησία) ήταν αμέτοχος, ενώ ο ίδιος
τον χαρακτηρίζει “εκτελεστικό απόσπασμα”.
Τέταρτον, ότι παρακάλεσε τους άλλους διωκόμενους να μην κατηγορούν την Εκκλησία (Σεραφείμ) ενώ ο ίδιος μιλάει για “Εκκλησιαστικήν
απολυταρχίαν… τύπου Αλή Πασά Ιωαννίνων”.
Πέμπτον, χρησιμοποιήσατε ακόμα και όνειρο
που είδε ο Κιλκισίου Απόστολος (Τι κρίμα που
το 1974 ήταν Ζακύνθου Απόστολος) να πείσετε
κάθε “καλοπροαίρετο” ότι ο μακαριστός Νικόλαος με την κοίμησή του είπε στον Απόστολο
Ζακύνθου να “μην κάνουν τίποτα και να μείνουν
ήσυχοι”, ενώ ο π. Απόστολος ήταν ο πρώτος
που προσέφυγε στο ΣτΕ για δικαίωση.
Εμείς για την ιστορία θα δημοσιεύσουμε
ένα μικρό κομμάτι από το ημερολόγιό του και

μερικά αποσπάσματα επιστολής του εκείνων
των ημερών που δείχνει τον στεναγμό της
αγιασμένης και μαρτυρικής καρδιάς του για
το εκκλησιαστικό έγκλημα και την κατάφωρη
παραβίαση, που σκηνοθέτησαν εχθροί της
Εκκλησίας και το υλοποίησαν επίορκοι επίσκοποι, όπως τους χαρακτήρισε ο μακαριστός
Κοζάνης Διονύσιος μέσα στην Ιεραρχία: «… ότι
όχι μόνον τους ανθρώπους δεν εντρεπόμεθα,
αλλ’ ότι και τον Θεόν ίσως δεν φοβούμεθα…»
(Σύνοδος Ιεραρχίας, 14/6/1974).
Το κείμενο αυτό είναι γραμμένο στις 6 Αυγούστου 1974, είκοσι έξι (26) ημέρες μετά την
εκθρόνιση του (11 Ιουλίου 1974), πέντε μήνες
πριν την κοίμησή του (19 Ιανουαρίου 1975)
και το έστειλε σε όλους τους μητροπολίτες
που τον απομάκρυναν από το αγαπημένο του
ποίμνιο, χωρίς να του διατυπώσουν κάποια κατηγορία, χωρίς να τον καλέσουν σε απολογία,
χωρίς να τον δικάσουν, έστω και για τα Μάτια
του κόσμου!!!
«Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ, χαίρετε εν
Κυρίω πάντοτε».
Αυτό το “πάντοτε” του μεγάλου Αποστόλου,
του πολλάκις διωχθέντος δια την αγάπην του
Θεού, προλαμβάνει ιδιαιτέραν σημασίαν εις
την τελευταίαν δοκιμασίαν μου την οποίαν ο
Παντοδύναμος επέτρεψεν…
Πόσον ελησμονήθη όμως το αληθές νόημα
της Εκκλησίας εις όλην αυτήν την σύγχρονον
τραγωδίαν. Ελησμονήθη ότι εις την Εκκλησί-

αν “ουκ έστιν Έλλην και Ιουδαίος”, αλλά ένα
μόνον χρέος, το μέγα χρέος της ενότητας,
περί της οποίας με τόσην έντασιν ωμίλησεν
και προηυχήθη ο Ιδρυτής Της.
“Κάνουν παράταξιν”, φροντίζομεν δια την
εξασφάλισιν των 51% που; Εκεί όπου ο “μελιζόμενος είναι μη διαιρούμενος;”.
“Σχίζουν τον χιτώνα” Αυτού κατά τον Άγιον
Κυπριανόν, λησμονούντες ότι “Χριστός ου
μεμέρισται” κατά τον Θείον Παύλον.
Εάν υπήρχεν ολίγος φόβος θεού, τότε
δεν θα “επωφθαλμιά” ο ένας την επισκοπήν
του άλλου “θέλων αρπάσαι αυτήν” όπως θα
έγραφεν ο Μ. Αθανάσιος (P.G. 25, 701), δια
να ικανοποιηθή αθεμίτως η φιλοδοξία των…
Μου μηνύουν μερικοί ότι «έπρεπε να ρίξω
λίγο νερό εις το κρασί μου» κατά το κοινώς
λεγόμενον, ώστε να περισωθώ, όπως συνέβη
με άλλους επισκόπους.
Βεβαίως υπάρχει η μέθοδος και είναι πολύ
παλαιά, την αναφέρει και ο Σωκράτης εις την
Εκκλησιαστικήν του ιστορία (βιβλ. 3, 25): «αεί
προς τους κρατούντας αποκλίνειν». Και πράγματι απέβη «σωτήριος» δια μερικούς. Μένουν
όμως χαρακτηριστικές αι εκφράσεις των τοιούτων. Σας αναφέρω ένα-δυό. – Πόσους θα
βγάλετε Σεβασμιώτατε; Απάντησις: - όσους θα
ειπή ο Μακαριώτατος. Κάποιος άλλος Ιεράρχης έλεγε και αυτός εις κύκλον συνεργατών
του. «Δεν βλέπετε; Αρχιερείς καρατομούνται,
Μητροπόλεις τριχοτομούνται, ενώ ημείς με την
στάσι μας: συγχαρητήρια απ’ εδώ, συγχαρητήρια απ’ εκεί, μένομεν ανέπαφοι». ΕίΑπό τις 8 επιστολές ναι όμως αυτή μία
προς τις αρχές και τακτική η οποία δεν
εξουσίες που οι 12 είναι εις τα μέτρα
διωκώμενοι μου. Είμαι αμαρδιαμαρτύρονταν για τωλός, μα οι γονείς
τις παρανομίες του μου με έμαθαν να
Σεραφείμ προχωρώ όρθιος
έστω αν γίνωμαι
στόχος. Ο επίσκοπος ο εις τόπον
Θεού ή Χριστού
ιστάμενος οφείλει
να είναι η εσταυρωμένη αλήθεια.
Αυτός το στόμα
και η έκφρασις της
αγωνιώσης τοπικής
Εκκλησίας και έχει
χρέος αυτήν την αγωνίαν να την εκφράζη έστω
εάν πέση. Επίορκος ποτέ δεν θα είμαι. Δεν
επέτρεπεν όμως η Επισκοπική μου συνείδησις
να σιωπήσω εις θέματα δια τα οποία και οι
λίθοι αποκτούν στόμα δια να διαμαρτυρηθούν.
Να ανεχθώ την κανονικότητα των Επισκόπων
να την καθορίζη μία και μόνον απόφασις του
Καίσαρος; Ακόμη δεν επέτρεπε η Αρχιερατική
μου συνείδησις να μην είπω απ’ άμβωνος την
πραγματικότητα δια την καταπίεσιν της Εκκλησίας από την Δικτατορίαν. Εβροντοφώνησα
π.χ. 1), 2), 3) Είπα ενώπιον του Προέδρου της
Δημοκρατίας και Υπουργών ότι η ελλαδική
Εκκλησία είναι αιμάσσουσα και σπαρασσομένη, 4) Εις τους απεσταλμένους του Ιωαννίδη
ότι να φύγετε, ο κόσμος δεν σας θέλει κ.λ.π.
Δια την Ορθοδοξίαν είναι ακατανόητος η
ικανοποίησις ενός Πρώτου όστις είναι γνωστόν υπό ποίας συνθήκας έγινε τοιούτος, να
άρχη μιας Ιεραχίας δεσμίας, πεφιμωμένης και
ταπεινωμένης. Από πληροφορίας τας οποίας
έχω, οι νεωστί εκλεγέντες αρχιερείς εκάθησαν
εις τα έδρανα και τους ελέχθη ότι η υπόστασίς
σας εξαρτάται από την πιστήν εφαρμογήν των
όσων θα είπη ο Πρώτος. «Σας εντρέπομαι που
σας τηλεφωνώ και είμαι βαθύτατα θλιμμένος»,
μου έλεγεν προ ημερών Ιεράρχης και άλλος
προσέθεσε εις καρατομηθέντα αδελφόν
«λυπούμαι πολύ που σας κατεψήφισα. Δεν θα
έπρεπε να το κάνω, αλλά το έκανα».
Αδελφέ μου, εις όλας αυτάς τας ενεργείας
ήτο εύκολον να διακρίνη τις ένα πρωτογονισμόν, έναν αταβισμόν. Μία σκοτεινή και
ζοφώδης ρίζα ανθρωποφαγίας απεκαλύφθη
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τοις πάσι, ότι απετέλει την αφετηρίαν των
όσων συνέβησαν. «Τους εφάγαμεν, έχομεν
να φάμε ακόμη μερικούς. Δε θα έχη άλλα
αίματα κ.λ.π. έλεγαν οι άγιοι πατέρες της 3ης
και 7ης όχι Οικουμενικής Συνόδου, αλλά της
Συντακτικής Πράξεως.
Εντύπωσιν μου επροξένησεν η συμπαράστασις του απλού ανθρώπου, του εργάτου και
αγρότου και του θεωρουμένου θρησκευτικώς
αδιάφορου. Οι εκδηλώσεις και προσφοραί
των υπήρξαν συγκινητικαί. Μου προσέφερον
οικόπεδα δια να κτίσω κατοικίαν, αυτοκίνητα
δια να με μεταφέρουν, εργασίας επιστημονικάς και μελέτας σχετικάς με την νομικήν
πλευράν του ζητήματός μου από επιστήμονας
κ.λ.π. Πώς εξηγείται αυτό;
Βλέπετε η ανθρώπινη ψυχή είναι λίαν ευαίσθητος εις το θέμα της αδικίας. Υπάρχει εις τα
έγκατα της ανθρωπίνης υπάρξεως ένα βαθύτατο αίσθημα δια το τι είναι δίκαιον και άδικον.
Και όταν η φθορά δεν έχει αποσυνθέσει τα
πάντα ο άνθρωπος ανθίσταται ενστικτωδώς
όταν προσβάλλεται ανθρώπινη αξιοπρέπεια
έστω και εμμέσως. Οκτώ μήνας τώρα ποια
είναι τα έργα και αι ημέραι του Αρχιεπισκόπου κ. Σεραφείμ Τίκα και του εκτελεστικού
αποσπάσματός του;
Διέσπασαν την ενότητα της Ιεραρχίας,
έθεσαν εν κινδύνω την πίστιν του Ορθόδοξου
λαού, εκινήθησαν μανιωδώς με αδυσώπητον
σκληρότητα και φοβεράν πανουργίαν να πλήξουν κάθε ίχνος εκκλησιαστικής ελευθερίας
και να εγκαθιδρύσουν μίαν εκκλησιαστικήν
απολυταρχίαν και έναν στυγνόν δεσποτισμόν
τύπου Αλή πασά Ιωαννίνων.
Η Ελλαδική Εκκλησία είναι ήδη εξαρθρωμένη εσωτερικώς, εν αποσυνθέσει διοικητικώς,
εξωτερικώς εν περιφρονήσει, αξιοθρήνητος
δια τους πιστούς, χλευαζομένη, διαπομπευομένη από τους εχθρούς.
Ο Κλήρος εις ανυποληψίαν… ευρίσκοντας
εν κρίσει τρομακτική. Χάος! Άβυσσος, άβυσσος επικαλείται. Ουδέποτε ένας τόσο μικρός
άνθρωπος ηδύνατο να πραγματοποιή ένα
τόσο μεγάλο κακό…
Μετ’ αγάπης εν Κυρίω
† Νικόλαος
Από το ημερολόγιό του αντλούμε: «… το
1973, σαν παρελθόν, σκοτώνει την ελπίδα.
Τόση φρίκη. Η αμαρτία εθέριεψε, εθριάμβευσε η δικτατορία, τα τανκς χόρτασαν αίμα και
το τραγικό: μας ταυτίζουν με το καθεστώς!
Θεέ μου, ίλεως γένου. Ο Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος στην Τήνου ως πρώτην. Νέος Αρχιεπίσκοπος ο Σεραφείμ με… αναδυθείς. Η 3η
Συντακτική Πράξης σάλο προκάλεσεν. Τινές
νομίζουν ότι η αντίδρασις είναι για να μη χαθούν οι θέσεις. Ταλαίπωροι! Το αντικανονικό
με καίει. Πληρώνονται όσοι στηρίζονται στον
Καίσαρα. Πληρώνουν και οι Καίσαρες, όταν
χρησιμοποιούν την Εκκλησία για λογαριασμό
τους».
Σεβασμιώτατε δεν με εξέπληξαν τόσο αυτά
που είπατε, διότι έχετε πει και κάνει πολύ ποιο
πολλά. Εξάλλου είναι γνωστό και από τους
προκατόχους σας ότι η αποστολή σας εδώ
είχε “ειδικό σκοπό”.
Τέτοιες προσπάθειες ιστορικής παραχάραξης έγιναν και γίνονται πολλές, όλες όμως από
μακριά, όχι όμως μέσα στο “σπίτι μας”. Η δική
σας περίπτωση με αιφνιδίασε, με σοκάρισε,
διότι ο χώρος αυτός είναι ιερός, είναι χώρος
που όπου και αν πατήσεις ή ακουμπήσεις σε
θυμίζει ΑΓΩΝΑ, είναι ένας χώρος, μια ιστορία.
Οι άνθρωποί του και οι ακροατές αγωνίστηκαν για την αλήθεια, την δικαιοσύνη στο
πλευρό του π. Θεολόγου. Οι δάσκαλοι, οι
καθηγητές καθοδηγούσαν το λαό με τη σωστή
πληροφόρηση. Οι νομικοί έδωσαν μάχες στις
δικαστικές αίθουσες και στο Συνοδικό μέγαρο.
Εδώ μέσα, την ώρα που βεβηλώνατε μνήμες,
παραχαράσσατε ιστορία, συκοφαντούσατε
αγίους δε βρέθηκε ΕΝΑΣ!, μα ΕΝΑΣ!!! να
σηκωθεί και με στεντόρεια φωνή να πει: ALT
– ALT! Ως εδώ και μη παρέκει, Σεβασμιώτατε!
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Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Μητροπολίτης Λαρίσης Πλαταμώνος και Τυρνάβου

συνέχεια από την 1η σελίδα
των Αθηνών π. Σεραφείμ Παπακώστα, ο τότε
αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων, διόρισε τον π. Χριστόφορο (1955) ιεροκήρυκα στον Καθεδρικό Ναό των
Αθηνών, επάξιο αντικαταστάτη του π. Σεραφείμ.
Ο π. Χριστόφορος, σε όλη τη διάρκεια της επίγειας ζωής του, είχε σοβαρά προβλήματα υγείας που
τον ταλαιπωρούσαν. Από μικρός είχε προσβληθεί
από φυματίωση. Το 1950 έχασε το δεξί του μάτι.
Το 1969 έπαθε έλκος του δωδεκαδακτύλου και
τους τελευταίους μήνες της ζωής του τυφλώθηκε
ολοκληρωτικά. Όλα αυτά όμως δεν τον επηρέασαν γιατί τα έβλεπε σαν ευλογία και επίσκεψη του
Θεού: «Εδόθη μοι σκόλοψ τη σαρκί… ίνα με κολαφίζει ίνα μη υπεραίρομαι» (Β΄ Κορ. 12, 7), έλεγε.
Ο Νικόλαος (π. Θεολόγος) τον πνευματικό
αυτό πατέρα (π. Χριστόφορο) τον έβλεπε με τα
πνευματικά του μάτια εξαγνισμένο που η αγία
δραστηριότητα και συμπεριφορά του ξεχύνονταν
απαλά, αβίαστα, σαν το καθαρό κρυστάλλινο νερό
που αναβλύζει από καθαρή πηγή. Και αισθάνονταν
έτσι διότι η δοκιμασία των ασθενειών του τον δίδαξε πολλά, δεδομένου ότι και ο ίδιος ήταν πολύ
φιλάσθενος.
Από τα παιδικά, αγνά χρόνια η ψυχή του Νικολάου φλογίζονταν από την επιθυμία να προσφερθεί
ολοκληρωτικά στο αγαπημένο πρόσωπο του
Λυτρωτού Χριστού. Συνέβαινε, θα λέγαμε, τα του
Αποστόλου Παύλου: «Ότε ευδόκησον ο Θεός ο
αφορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου και καλέσας
δια της χάριτος αυτού» (Γαλ. 1, 15).
Για χρόνια μια δύναμη μυστική τον νεύρωνε και
την κάθε ημέρα που κυλούσε την ζούσε δυναμικά
με τα μάτια του προσηλωμένα στο ναό και στην
Αγία Τράπεζα.
Ο πνευματικός μεν π. Χριστόφορος, που χρόνια
παρακολουθούσε σταθερά το βηματισμό μου,
κάποια ημέρα αισθάνθηκε τη “βίαιη πνοή” και
με ρώτησε “εάν με απασχολούσε το θέμα της
ιερωσύνης”. Ξαφνικά τα μάτια μου άστραψαν.
Οι δυνατοί παλμοί της καρδιάς της θέρμαιναν τα
στήθη μου. Ένιωσα την ανάγκη να φωνάξω διότι
ακοίμητη φλόγα μέσα μου αναζωπυρώθηκε και η
ερώτησή του πέρασε από μέσα μου σαν ηλεκτρική
ενέργεια, ώστε να απαντήσω αυθόρμητα: «Αν με
απασχόλησε…; Από μικρός…!».
Οι ημέρες με τους μήνες κυλούσαν και ο Νικόλαος έθεσε τον εαυτό του κάτω από την ευλογημένη
και πεφωτισμένη κρίση του σεβασμού πνευματικού
του πατρός Χριστοφόρου που τον παραστέκονταν
με περίσσεια αγάπη, και του πρόσφερε αφειδώλευτα την καθοδήγησή του, χειραγωγώντας του σε μια
ήρεμη ωρίμανση. Έβλεπε συνεχώς το πατρικό του
χέρι, να τον καθοδηγεί καθημερινά ανάμεσα σε
ποικίλα και αντικρουόμενα γεγονότα της ζωής με
τις θετικές ή τις αρνητικές προεκτάσεις τους. Το
όλο θέμα κράτησε δύο χρόνια, γιατί ο πνευματικός
ανέβαλε συνεχώς τη χειροτονία του προκειμένου
να καθορίσει πιο δρόμο ιερωσύνης θάπρεπε να
ακολουθήσει (τον έγγαμο ή τον άγαμο).
Ο Νικόλαος μας περιγράφει παρακάτω το εξής
σχετικό περιστατικό.
Ο π. Χριστόφορος είχε αδελφό πρεσβύτερο
που υπηρετούσε σε εκκλησάκι του Νοσοκομείου
“Ευαγγελισμός” και με ζητούσε να ακολουθήσω
τον έγγαμο βίο για να τον αντικαταστήσω, αλλ’ εγώ
επί δύο χρόνια συνεχώς επέμενα όχι. Παρ’ όλο που
τον σέβομαι, τον αγαπώ, τον εκτιμώ διαπίστωνα ότι
δεν έκανα για τον έγγαμο βίο. Έτσι πέρασαν δύο
ολόκληρα χρόνια για να μου πει στο τέλος. “… Ό,τι
είχαμε να πούμε το είπαμε. Καλά. Η κλίση σου είναι
εμφανής. Με την βοήθεια του Θεού προχωρήστε”.
Κέρδος είναι να προσφέρονται εύζωνες εις την
εκκλησίαν».
Έτσι, στις αρχές του 1950, εκάρη μοναχός εις
το μοναστήρι που είχε εγγραφεί – στην Ιερά Μονή
Ασωμάτων Πετράκη –. Εδώ έγινε και η αλλαγή του
βαπτιστικού του ονόματος, που από 30ετίας έφερε,
το από Νικόλαο σε Θεολόγο.
ΩΣ ΜΟΝΑΧΟΣ
Η πρόθεση του ίδιου ήταν να μην το αλλάξει,
όπως ομολογούσε, διότι έτρεφε μεγάλο σεβασμό
και ευλάβεια στον άγιό του. Λίγο πριν από την
χειροθεσία της κουράς ως μοναχού ο ηγούμενος
ρώτησε τον Νικόλαο εάν ήθελε να αλλάξει το όνομά του, και του απάντησε αρνητικά. Τότε, λέει, είδα

τον ηγούμενο σαν κάτι να είπε με τον πνευματικό
μου π. Χριστόφορο και κάποια κίνηση έκαναν και
προς τον Παναγιώτη Τρεμπέλα, που κι αυτός μαζί
με μερικούς της αδελφότητας παραβρίσκονταν για
την κουρά. Τότε δεν είχαν υποπτευθεί απολύτως
τίποτα, για το τι θα ακολουθούσε!
Όταν ήρθε η στιγμή της ονοματοδοσίας έκπληκτος ακούω – λέει ο Νικόλαος – το όνομα
Θεολόγος. Στην αρχή υπέθεσα ότι κάποιο λάθος
έγινε. Όσο προχωρούσε όμως η ακολουθία κι
επαναλήφτηκε το όνομα Θεολόγος, τότε κατάλαβε ότι δεν ήταν λάθος αλλά ήταν μια απόφαση
προαποφασισμένη για το όνομα.
Μετά το πέρας της ακολουθίας ρώτησα απορημένος τον ηγούμενο. Και έλαβα την απάντηση ότι
το όνομα Θεολόγος μου δόθηκε, επειδή παλαιότερα υπήρχε αδελφός στη Μονή που ονομάζονταν
Θεολόγος.
Από την πρώτη στιγμή στήθηκα με δέος μπροστά στο μεγάλο άγιο όνομα. Φορτώθηκα τον
σταυρό που μου έδωσαν. Με την προσταγή να
σηκωθώ και να προχωρήσω – άλλη επιλογή δεν
υπήρχε – με “σπασμένη την υγεία”, υποτάχτηκα
λέγοντας: Ας γίνει το θέλημα του Κυρίου.
Προσήλωσα το βλέμμα της ψυχής μου στην
αγιασμένη μορφή του Ευαγγελιστού της αγάπης,
μαθητή, αποστόλου και φίλου του Κυρίου, που
από τούδε θα έφερνα το όνομά του, και ακαριαία
πέρασε από μπροστά μου η ζωή του.
Αυτός ο απλός ψαράς που γνώρισε τον Ιησού
και έγινε μαθητής του, στάθηκε δίπλα γενναία
όταν όλοι οι άλλοι μαθητές κρύφτηκαν “δια τον
φόβον των Ιουδαίων”. Αυτός δε φοβήθηκε και
ήταν παντού παρών, στην σύλληψήν Του, στο
δικαστήριο με τους υπερφίαλους άρχοντες, τους
Γραμματείς και τους Φαρισαίους και το οργισμένο
πλήθος. Στην έξοδο από το Πραιτώριο, την πομπή
της οδύνης, στις κραυγές, τους χλευασμούς, τα
σπρωξίματα, με τους εξαγριωμένους στρατιώτες.
Ανηφόρησε πλάι του προς το κράνιο τόπο με το αιματοβαμμένο πρόσωπο από το ακάνθινο στεφάνι.
Στάθηκε κάτω από το Σταυρό στις κρίσιμες εκείνες
στιγμές, και ο Χριστός του τον εμπιστεύθηκε την
μητέρα Του, και αυτός την παρέλαβα σαν υιός της
στο σπίτι του και την υπηρετούσε επιμελώς μέχρι
την Κοίμησή της.
Και η δική μου παρουσία – είπα – δεν μπορούσε
να είναι διαφορετική γι’ αυτό, παρ’ όλη την αναξιότητά μου παρακάλεσα τον Άγιο να μεσολαβήσει
στο Κύριό μας, ώστε να παραβρίσκομαι και εγώ
στο Μυστικό Δείπνο, στην ανηφόρα προς τον Γολγοθά, να γίνω μέτοχος του Πάθους και τη χαρά της
Αναστάσεως. Να προσφέρω όλη μου την ύπαρξη,
την πνευματική και σωματική μου ζωτικότητα στη
διακονία του λυτρωτικού έργου που πηγάζει από
τη σταυρική θυσία του σαρκωμένου Λόγου.
Η ικεσία μου εισακούστηκε και η επιθυμία μου
μεταποιήθηκε σε πραγματικότητα.
ΩΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ
Στις 15 Ιουλίου του 1950 ένιωσα την έκχυση του
Αγίου Πνεύματος (με την επίκληση του επισκόπου
Πατάρων Μελετίου) ως βιαία πνοή που μετέβαλε
το Ναό (των Ασωμάτων Πετράκη) σε αντίγραφο
και αντίτυπο του “ανώγειου” της Πεντηκοστής.
Χάρηκα τα άμφια του λειτουργού της Εκκλησίας,
τη νέα “στολή” της καινότητας και της διακονίας
πάνω στους ώμους μου.
Έζησα άμεσα, υπαρξιακά το θαύμα και ανέβηκα
ελεύθερα και συνειδητά τα σκαλοπάτια του Θυσιαστηρίου. Ζήτησα με πόθο τη χάρη του, ικέτευσα
τον Κύριο με την πύρινη πίστη του Μωυσή, με την
παιδική αφελότητα του Σαμουήλ, με το φλογερό
ζήλο του Ηλία, με την αταλάντευτη υπακοή των
Αποστόλων, με τη γνήσια αφοσίωση των Πατέρων.
Και ο Κύριός μας ανταποκρίθηκε, σκήνωσε μέσα
του, χαρίτευσε την ύπαρξή του, θεράπευσε τα
“ασθενή” και αναπλήρωσε τα “ελλείποντα”.
Από τη φύση του αυτό το θαύμα δεν είναι
προσιτό στους πολλούς, και γι’ αυτό το λόγο
συναντάμε ανθρώπους που το περιφρονούν, και
άλλοι που είναι πρόθυμοι να το χλευάσουν. «Ων ο
Θεός η κοιλία και η δόξα εν τη αισχύνη αυτών,
οι τα επίγεια φρονούντες» (Φίλπ. 3, 19) (Αυτοί ως
Θεόν λατρεύουν την κοιλίαν των και δόξαν των
θαυρούν πράξας που φέρουν εντροπήν, έχουν δε
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φρονήματα γήινα).
Η ιερωσύνη είναι από τη φύση της ένα θαύμα,
συνεχίζει με θαυμαστό τρόπο να δυναμώνει τον
ιερέα να τον κάνει προφήτη σε έναν κόσμο άπιστο,
κρατήρα του Σώματος του Χριστού μέσα σε μια
ανθρωπότητα πνευματικά νεκρωμένη, άγγελο της
Ανάστασης και της Ζωής μέσα στην κοιλάδα της
αμαρτίας και του θανάτου, νησίδα γνησιότητας και
αληθείας μέσα στον αφρισμένο πόντο των παθών
και της αλλοτρίωσης.
ΩΣ ΙΕΡΕΑΣ
Το 1949 η μητρόπολη Λήμνου – που για αρκετό
διάστημα ήταν κενή – πληρώθηκε από τον επίσκοπο Ταλαντίου Βασίλειο Ατέση αλλ’ η παραμονή
του ήταν σύντομη αφού παρέμεινε έως τα μέσα
του 1951 και παραιτήθηκε για λόγους υγείας.
Τότε ήταν, που πληροφορήθηκε ο Αρχιεπίσκοπος
Σπυρίδων Βλάχος για τον μαρτυρικό Αρχιμανδρίτη Διονύσιο Χαραλάμπους που στην κατοχή, ως
ηγούμενος της Μονής Λειμώνος στη Μυτιλήνη, είχε
συλληφθεί από τους Γερμανούς, τον Αύγουστο του
1942, με την κατηγορία ότι έκρυβε και περιέθαλπε
Βρετανούς και αντιστασιακούς στρατιώτες και
σύρθηκε στη φυλακή, βασανίστηκε φρικτά και
καταδικάστηκε σε 10ετή ειρκτή.
Στο στρατόπεδο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη, που είχε μεταφερθεί, έγινε Ναός Θεού. Στις 18
μήνες παραμονής του με τις συχνές Θείες Λειτουργίες, τα κηρύγματα και τις εξομολογήσεις ενίσχυε
τους κρατούμενους αλλά το κυριότερο, κινητοποίησε και τον φιλάνθρωπο κόσμο της Θεσσαλονίκης,
ώστε να σωθούν από την πείνα χιλιάδες.
Με παρέμβαση του Μητρ. Θεσσαλονίκης Γεννάδιο στον Γερμανό διοικητή, του δόθηκε χάρη,
την οποία δεν αποδέχθηκε γιατί προτίμησε να
ακολουθήσει και να συγκακοπαθήσει με όλους
τους συγκρατούμενους. Έτσι μεταφέρθηκε ως
φυλακισμένος με άλλους κρατούμενους στα
απαίσια ναζιστικά κάτεργα στο Νταχάου. Εδώ
έδειξε καρτερικότητα και αυτοθυσία. “Η νύχτα θα
υποχωρήσει έλεγε, και ο ήλιος θα υψωθεί στον
ορίζοντα”.
Επί τρία χρόνια και τέσσερις μήνες δούλευε ακατάπαυστα εξυπηρετώντας υλικά και πνευματικά
τους άλλους συγκρατούμενους. Κατ’ επανάληψη
κινδύνευσε να εκτελεστεί στα διαβόητα κρεματόρια. Ο ίδιος έγραφε: «Έφθασα πλειστάκις παραπλησίον του θανάτου» (“Ιεροί Παλμοί”, σελ. 147).
Όταν στις 4 Μαΐου 1945 τα Αμερικανικά στρατεύματα μπήκαν στην πόλη και τους απελευθέρωσαν, ο ίδιος παρέμεινε για αρκετό καιρό μετά από
πρόταση και παράκληση του Έλληνα αντιπροσώπου στη Γερμανία, ώστε να συγκεντρώσει τους
διασκορπισμένους από τα διάφορα στρατόπεδα
Έλληνες και να τους βοηθήσει στην επιστροφή
στην Ελλάδα (Για την όλη δράση του κατά την
περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, τιμήθηκε
από το Ελληνικό Κράτος, την Αγγλικήν κυβέρνηση, την Εκκλησία, και άλλους Οργανισμούς και
κυβερνήσεις).
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, για το “ευχαριστώ” βρέθηκε αποσπασμένος ως ιεροκήρυκας
στη Μυτιλήνη, τη Ναύπακτο και το Καρπενήσι. Το
1949 τον επιστράτευσε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου
Μακάριος Β΄, να οργανώσει και να διευθύνει την
νεοϊδρυθείσα Ιερατική Σχολή “Απόστολος Βαρνάβας”, και ενώ τον βρήκε η εκλογή του.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων (ήταν πατριώτης)
– γνωρίζοντας όλα αυτά, εισηγήθηκε στην Ιερά
Σύνοδο την ψήφιση μητροπολίτη Λήμνου τον πολυβασανισμένο και παραγκωνισμένο αρχιμανδρίτη
π. Διονύσιο Χαραλάμπους. Η πρόταση έγινε δεκτή.
Την 1η Νοεμβρίου γίνεται η χειροτονία και στις 21
του ίδιου μήνα ενθρόνιση.
Ο νέος μητροπολίτης από την αρχή αναζήτησε
δύο νέους καλούς και πιστούς Θεολόγους και
συνεργάτες, να τους χειροτονήσει ώστε να εργαστούν για την πνευματική αναγέννηση και την
ανασυγκρότηση της εγκαταλελειμμένης μητρόπολης Λήμνου.
Εδώ έχουμε θεοσημεία. Όπως τότε οι άγιοι
απόστολοι άκουσαν τη φωνή του Χριστού και
τον ακολούθησαν, έτσι και τώρα εδώ. Πρώτα τον
ακολούθησε ο διάκονος π. Θεολόγος Πασχαλίδης
και στη συνέχεια ο Παναγιώτης Βαγενάς που μόλις
τότε είχε πάρει το πτυχίο της Νομικής Σχολής και
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είχε εγγραφεί στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Η χειροτονία σε πρεσβύτερο του π. Θεολόγου
έγινε τον Ιούλιο του 1952, από τον μητροπολίτη
Διονύσιο και ταυτόχρονα τον χειροθέτησε σε
Αρχιμανδρίτη. Το αυτό έγινε πολύ αργότερα
(1956) και με τον Παναγιώτη Βαγενά που πήρε το
εκκλησιαστικό όνομα Πολύκαρπος.
Η παρουσία τους στο νησί περπάτησε σαν μια
λεπτή πνοή αύρας που δρόσιζε και αναγεννούσε.
Ίδρυσαν κατηχητικά σχολεία, κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, νοίκιασαν χώρους για “εντευκτήρια”.
Γύρισαν το νησί, παρά τις συγκοινωνιακές δυσκολίες, ιερουργώντας και κηρύττοντας. Κατέβαινε,
σχεδόν κάθε μέρα, περίπατο στην πόλη και στην
αγορά, είχε μάθει τους καταστηματάρχες και τους
ψαράδες με τα ονόματά τους έτσι τους φώναζε και
συζητούσαν μαζί τους διάφορα.
Το Μητροπολιτικό επιτελείο γρήγορα συγκροτήθηκε. Επισκέπτονταν οικογένειες και μεμονωμένα
άτομα που είχαν ανάγκη και τους βοηθούσαν,
κρυφά ή φανερά, με τρόφιμα, φάρμακα ή άλλα
αναγκαία. Οι Λήμνιοι ένιωσαν ως ευλογία του Θεού
την παρουσία τους.
Για επτά χρόνια ο π. Θεολόγος “όργωσε” όλο
το νησί. Οι νησιώτες δέχθηκαν το κηρυκτικό λόγο
και πήραν μέσα τους με ευλάβεια τις πνευματικές
του συμβουλές. Αυτοί οι ακρίτες της ελληνικής
γης τον αγάπησαν τόσο ώστε να μην σβήσουν
οι αναμνήσεις τους μέχρι τις ημέρες μας αφού
λαμβάνουμε κατά καιρούς από γέροντες και νεώτερους μηνύματα που κάτι έχουν να διηγηθούν
από το πέρασμά του.
Σε κάποια στιγμή ανατράπηκαν όλα αφού στις
3 Φεβρουαρίου 1959 ο Αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος
Παναγιωτόπουλος ειδοποίησεν επειγόντως τον
μητροπολίτη Διονύσιο να αφήσει τη Λήμνο, διότι
τον μετέθεσε στη χηρεύουσα Μητρόπολη Τρίκκης
και Σταγών ώστε να αναστηλώσει και επανδρώσει
τα σχεδόν ερειπωμένα και αραχνιασμένα ιστορικά
Μοναστήρια των Μετεώρων και των άλλων μονών
της μητροπολιτικής επαρχίας.
Ο μητροπολίτης Διονύσιος, μαζί με τους συνεργάτες του αρχιμανδρίτες, αποχαιρέτησαν το λαό
που αγάπησαν και έφυγαν από τη Λήμνο.
Στα Τρίκαλα ο π. Πολύκαρπος πήρε την θέση του
πρωτοσύγκελου και ο π. Θεολόγος παρέμεινε ως
ένας απλός ιεροκήρυκας δοσμένος με πίστη και
αφοσίωση στο έργο της πνευματικής τροφοδοσίας
όλης της επαρχίας. Δίχως ν’ αποζητάει αναγνώριση
και να υπολογίζει κόπους, έσπευδε παντού για κατηχητικά, ομιλίες, εξομολογήσεις, ιεραποστολές.
Παρά την ασθενική του ιδιοσυγκρασία ούτε προς
στιγμή δεν διανοήθηκε να περιορίσει την εργασία
στον αμπελώνα του Κυρίου. Με την προσευχή, τις
ευλογίες του γέροντος επισκόπου και την καλλιέργεια της ευθύνης, ξεπερνούσε τα εμπόδια και
ανταποκρίνονταν στο βάρος των καθηκόντων του,
με αποτέλεσμα γρήγορα να γίνει πασίγνωστος και
αγαπητός σε όλο το πλήρωμα της μητρόπολης.
Η Αρχιερατεία του π. Διονυσίου στα Τρίκαλα
άρχισε μια άνευ προηγουμένου πνευματική και
εκκλησιαστική αναγέννηση. Τα μοναστήρια ξαναζωντάνευσαν. Νέες ισχυρές συνοδείες μοναχών
άρχισαν να τα επανδρώνουν δημιουργώντας πνευματικές κυψέλες που, ακτινοβολούσαν πνευματικότητα πανελλήνια. Από εδώ βγήκαν πνευματικά
αναστήματα που αναδείχθηκαν στο επισκοπικό
αξίωμα, Ηγούμενοι Μονών σε διάφορα μέρη της
Ελλάδος και στο Άγιο Όρος, και πληθώρα μοναχών
και μοναζουσών.
Όλα αυτά ήταν απόρροια της 10ετούς μοναστικής ζωής που ο ίδιος π. Διονύσιος βίωσε στο μοναστήρι της Μεγίστης Λαύρας και του Αγίου Όρους.
Αυτή τον οδήγησε να ομολογεί: «Ο Μοναχισμός
θεμελιούται επί περιβάλλοντος αθορύβου. Εν τη
επικρατούση αδιαταράκτω ησυχία έστρεφον χωρίς
κόπον τας κεραίας της ψυχής μου εις την περιοχήν
του θείου και συνελάμβανον ευκρινώς τα μηνύματα
του Ουρανού. Επεδιδόμην απερίσπαστος εις την
προσευχήν και την μελέτην. Εφιλοσόφουν περί
των ανθρωπίνων πραγμάτων. μετηρσιούμην και
εφιστάμην των εγκοσμίων. Επτερύγιζα διαρκώς εις
υψηλούς πνευματικούς ορίζοντας» (“Μοναχισμός
και σύγχρονος κόσμος”, σ.σ. 5).
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]
Ο π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΩΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
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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, 1η συνέχεια από την 21η Ομιλία 12/4/1981
“Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ
ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ
Δαυΐδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει,
καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει”
(Ἀποκ. 3, 7)

Εἶναι ἡ ἕκτη Ἐπιστολή, ἀγαπητοί
μου, πού ἀποτείνεται πρός τόν «ἄγγελον»ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Φιλαδελφείας, ἡ ὁποία Φιλαδέλφεια
ἔκειτο νοτιοανατολικά τῶν Σάρδεων.
Ἡ πόλις τῆς Φιλαδελφείας ἱδρύθη
ὑπό τοῦ Ἀττάλου Β΄ τοῦ Φιλαδέλφου,
τοῦ καί βασιλέως τῆς Περγάμου. Ἐπί
Τιβερίου, ὀνομάζετο ἡ πόλις Νεοκαισάρεια καί ἐπί Οὐεσπασιανοῦ ἐπῆρε
καί τήν ἐπί πλέον προσωνυμίαν Φλαβία· δηλαδή, Φλαβία Νεοκαισάρεια.
Η Επιστολή αὐτή ἔχει δύο ὁμοιότητες πρός τήν Ἐπιστολήν πρός τόν
ἐπίσκοπον τῆς Σμύρνης.
Ἡ πρώτη ὁμοιότης εἶναι ὅτι ἀπουσιάζει τελείως ἀπ’ αὐτήν κάθε ψόγος,
κάθε κατηγορία, κάθε ἐπίπληξις· εἶναι
μία Ἐπιστολή γεμάτη μόνον ἀπό ἐπαίνους. Καί ἡ δευτέρα ὁμοιότης εἶναι ὅτι
σ’ αὐτήν κατακρίνονται οἱ Ἰουδαῖοι ὡς
«συναγωγή τοῦ σατανᾶ», ἕνεκα τοῦ
μίσους των πρός τούς Χριστιανούς.
«Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ
ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ, ὁ ἀνοίγων
καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ
οὐδεὶς ἀνοίξει.» (ἔνθ’ ἀνωτέρῳ, στ. 7)
Εἶναι τό προοίμιον τῆς Ἐπιστολῆς.
Τά ἑξῆς λέγει Ἐκεῖνος, ὁ Ὁποῖος εἶναι
Ἅγιος καί Ἀληθινός· Αὐτός πού ἔχει τό
κλειδί τοῦ Δαυΐδ· Αὐτός πού ἀνοίγει,
καί κανένας δέν μπορεῖ νά κλείσῃ, καί
Αὐτός πού κλείνει, καί κανένας δέν
μπορεῖ νά ἀνοίξῃ.
Τό προοίμιον, ἀγαπητοί μου, τῆς
Ἐπιστολῆς αὐτῆς εἶναι ἀνάλογον μέ
τάς περιγραφομένας συνθήκας ζωῆς
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φιλαδελφείας, καί
ἀναφέρεται εἰς τό περιεχόμενον τῆς
Ἐπιστολῆς, ὅπως θά τό ἰδοῦμε στή
συνέχεια. Ἄς ἰδοῦμε ὅμως μέ μίαν

σύντομη ἀνάλυσι αὐτό τό προοίμιον.
«Τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός.»
«Ἅγιος» καί «ἀληθινός» εἶναι θεῖες
προσωνυμίες, πού ἀπονέμονται ἐδῶ
εἰς τόν Χριστόν.
«Ἅγιος» χαρακτηρίζεται εἰς τήν
Παλαιάν Διαθήκην μόνον ὁ Θεός.
Μόνον ὁ Θεός! (Πρβλ. Ἠσ. 6, 3. Ἰώβ
6, 10) Συνεπῶς, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ
Ὁποῖος ἀποκαλεῖται «ἅγιος» εἰς τήν
Καινήν Διαθήκην, εἶναι ὁ Γιαχβέ! εἶναι
ὁ Κύριος! εἶναι ὁ Θεός τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης!
Ὤ, νά τό εἴχαμε ἀντιληφθῆ αὐτό
κάποτε...! ἤ τουλάχιστον νά τό εἶχαν
ἀντιληφθῇ αὐτό οἱ αἱρετικοί Χιλιασταί...! νά τό εἶχαν ἀντιληφθῇ! Νά
εἶχαν ἀντιληφθῇ ὅτι ὁ Γιαχβέ τῆς
Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι ὁ Ἰησοῦς
Χριστός, τόν Ὁποῖον βλασφήμως
ἀποκαλοῦν κτίσμα τοῦ Θεοῦ!
Ὁμοίως, «ἀληθινός» εἶναι θεία προσωνυμία καί ἀναφέρεται μόνον εἰς
τόν Θεόν. Ἀλλά ἐδῶ ἡ λέξις «ἀληθινός»
δέν σημαίνει τόν φιλαλήθη, ἐκεῖνον
πού λέγει τήν ἀλήθεια, ἀλλά ἐννοεῖ
τόν γνήσιον· ἐννοεῖ τόν πραγματικόν
Θεόν. Εἶναι αὐτό πού λέμε ὁ ἀληθινός
Θεός, δηλαδή ὁ πραγματικός Θεός·
ὄχι ὁ Θεός πού λέγει τήν ἀλήθεια,
ἀλλά ὁ πραγματικός Θεός. Συνεπῶς,
τό ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός λαμβάνει τήν
προσωνυμία «ἀληθινός» ἀποδεικνύει
ὅτι εἶναι ὁ ὅντως Θεός, εἶναι ὁ ἀληθινός Θεός.
Βέβαια, πάλι οἱ Χιλιασταί λέγουν:
«Καί ποῦ τό βλέπετε ἐσεῖς γραμμένο;».
Μέσα σέ ὁλόκληρη τήν Ἁγία Γραφή!
Σέ ὁλόκληρη! Μά, τότε, πῶς ἑρμηνεύετε ἐσεῖς, κύριοι αἱρετικοί;… Παραδείγματος χάριν, λέγει ὁ προφήτης
Ἡσαΐας: «Εὐλογήσουσι γὰρ τὸν Θεὸν
τὸν ἀληθινόν, καὶ οἱ ὀμνύοντες ἐπὶ τῆς
γῆς ὁμοῦνται τὸν Θεὸν τὸν ἀληθινόν.»
(Ἡσ. 65, 16). Διότι θά δοξάσουν τόν
ἀληθινόν Θεόν, καί αὐτοί πού ὁρκίζονται πάνω στή γῆ ὁρκίζονται στόν Θεόν

Η εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική»
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας

2.- ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Β΄. Το Αρχιετικόν Αξίωμα του Χριστού.
Καταλαγή (Σταύρος, Θυσία, Βάσανα: Ο
Χριστός δεν ήταν μόνον σοφός διδάσκαλος,
δεν εδίδαξε μόνον την αλήθει, αλλά την
έζησε).
Ο Κύριος συμφιλίωσε τον άνθρωπο μετά
του Θεού. Αυτό είναι το βασικό έργο Του. Και
το έκανε αυτό δι’ όλης της ζωής Του, κυρίως
δια του Σταυρικού Του θανάτου. Η ζωή του
Χριστού είναι έκφραση της ευσπλαχνίας
του Θεού στον άνθρωπο η πραγματική, όχι
η θεωρητική. Όλη η ζωή του Χριστού είναι
μια θυσία χάριν του ανθρώπου με σκοπό να
αποκαταστήσει τις διακοπείσες σχέσεις του
ανθρώπου με τον Δημιουργό του, με τον
Θεό, και να τον αποκαταστήσει, «ο υιός του
ανθρώπου (= ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού
που έλαβε σάρκα) ουκ ήλθε διακονηθήναι,

τόν ἀληθινόν.
Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, σᾶς βοηθῶ
νά παίρνετε ἀπολογητικά στοιχεῖα, γιά
νά κατωχυρώνετε ὄχι μόνο τόν ἑαυτό
σας, ἀλλά καί τούς γύρω σας, ὅταν ἔχετε νά ἀντιμετωπίσετε αἱρετικές θέσεις.
Ὥστε λοιπόν, ὁ Θεός ὁ ἀληθινός
εἶναι ὁ Γιαχβέ, ὁ Ἰησοῦς Χριστός λέγεται «ὁ ἅγιος», «ὁ ἀληθινός»· συνεπῶς,
ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν εἶναι ἄλλος παρά
ὁ Γιαχβέ τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ὁ Κύριος τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης!
Ἐπάνω στό σημεῖο αὐτό τῆς Ἀποκαλύψεως, ἕνας ἀρχαῖος σχολιαστής
γράφει διά τόν Ἰησοῦν Χριστόν τό ἑξῆς:
«Ἅγιος, ἀληθινὸς οὐ μὴ μετουσίᾳ,
ἀλλ’ οὐσίᾳ ὢν τοιοῦτος αὐτός ἐστιν ὁ
Θεὸς Λόγος.» (....).
Δηλαδή, ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι
ἅγιος καί ἀληθινός κατ’ οὐσίαν καί
ὄχι ἐκ μετοχῆς. Ὅπως ἀκριβῶς ἕνας
φυσικός μαγνήτης ἔχει τίς μαγνητικές
ἰδιότητες κατ’ οὐσίαν θά λέγαμε, κι
ὄχι ὅπως ὁ σίδηρος πού ἀποκτᾶ τίς
ἰδιότητες αὐτές ἕνεκα τῆς γειτνιάσεώς
του μέ ἕναν μαγνήτη, εὑρισκόμενος
ἐντός τοῦ μαγνητικοῦ του πεδίου, ἐκ
μετοχῆς.
Ἄρα «ὁ ἅγιος» καί «ὁ ἀληθινός»
εἶναι φυσικές ἰδιότητες τοῦ Χριστοῦ
πού ἀναφέρονται στήν οὐσία Του,
καί ὄχι ἐπίκτητες. Συνεπῶς, ὁ Ἰησοῦς
Χριστός εἶναι αὐτός ὁ Θεός Λόγος!
Ἀκόμη, σέ μιά προέκτασι τῆς ἐννοίας τοῦ χαρακτηρισμοῦ «ἀληθινός»,
θά μπορούσαμε νά ποῦμε ὅτι ὁ Χριστός εἶναι καί ὁ πιστός, ὁ ἀξιόπιστος,
ὁ πιστός εἰς τάς ὑποσχέσεις Του Θεός,
ὅπως ἐξ ἄλλου συνάγεται καί ἀπό τά
ἑπόμενα.
Ο Ιησοῦς Χριστός λοιπόν, ὡς Θεός
μέν εἶναι «ὁ ἅγιος» καί «ὁ ἀληθινός».
Ὡς ἄνθρωπος δέ εἶναι «ὁ ἔχων τὴν
κλεῖν τοῦ Δαυΐδ», Αὐτός πού ἔχει τό
κλειδί τοῦ Δαυΐδ.
Κοιτάξτε λοιπόν· μέσα στήν φράσι
«τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ

ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ» περιέχεται
ἡ θεανθρωπίνη φύσις τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τά δυό πρῶτα χαρακτηριστικά,
«ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός», ἀναφέρονται
στήν θεία φύσι· τό τρίτον, τό τελευταῖον, εἰς τήν ἀνθρωπίνην φύσιν.
Διότι, πράγματι, ὅταν λέγη ὅτι ὁ
Ἰησοῦς Χριστός κρατᾶ τό κλειδί τοῦ
Δαυΐδ, δέν μπορεῖ αὐτό νά ἀναφέρεται εἰς τήν θείαν φύσιν, ἀλλά εἰς τήν
ἀνθρωπίνην.
Καί μήν ξεχνᾶτε, ἀγαπητοί μου –τό
τόνισα, τό τονίζω, καί μέχρι πού νά
ζῶ νά μέ βοηθᾶ ὁ Θεός νά τό τονίζω–:
Ποῖος ὁ Ἰησοῦς Χριστός;
Εἶναι ὁ Θεάνθρωπος! Οὔτε μόνον
Θεός οὔτε μόνον ἄνθρωπος· Θεάνθρωπος!
Ἐάν δεχθῇς τήν θείαν φύσιν, καί
ἀρνηθῇς τήν ἀνθρωπίνην, τήν ὁποίαν
βεβαίως προσέλαβε ἐν χρόνῳ, τότε
ἀρνεῖσαι τήν σωτηρία σου. Ἄν πάλι
δεχθῇς μόνο τήν ἀνθρωπίνη φύσι, καί
δέν δεχθῇς τήν θεία, τότε ἐτορπίλισες
τή σωτηρία σου. Ἡ σωτηρία σου πραγματοποιεῖται μόνον ἐάν δεχθῇς ὅτι ὁ
Ἰησοῦς Χριστός εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας
Θεός! ὁ Θεάνθρωπος! ὁ τέλειος Θεός
καί τέλειος ἄνθρωπος!
Τί σημαίνει ὅμως ὅτι ὁ Ἰησοῦς κατέχει «τὴν κλεῖν τοῦ Δαυΐδ»; Ποιό εἶναι
αὐτό «τό κλειδί τοῦ Δαυΐδ»;
Τό κλειδί, ὅπως ξέρετε, εἶναι πάντα
τό σύμβολον τῆς ἐξουσίας. Συνεπῶς,
«ἡ κλεῖς τοῦ Δαυΐδ» εἶναι τό σύμβολον
τῆς μεσσιακῆς ἐξουσίας.
Μάλιστα, ὁ προφήτης Ἡσαΐας μᾶς
λέγει τό ἑξῆς:
«Καὶ δώσω τὴν δόξαν Δαυΐδ αὐτῷ»,
εἰς Αὐτόν, «καὶ ἄρξει», καί θά κυβερνήσῃ, «καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἀντιλέγων», καί
δέν θά ὑπάρχῃ κανείς ἀντικείμενος.
«Καὶ δώσω αὐτῷ τὴν κλεῖδα οἴκου
Δαυΐδ ἐπὶ τῷ ὤμῳ αὐτοῦ», ἐπάνω
εἰς τόν ὦμο Του· καὶ ἀνοίξει, καὶ οὐκ
ἔσται ὁ ἀποκλείων, καὶ κλείσει καὶ
οὐκ ἔσται ὁ ἀνοίγων.» (Ἡσ. 22, 22)
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αλλά διακονήσαι και δούνε την ψυχήν αυτού
λύτρον αντί πολλών» [Ματθ. 20, 28], για να
αποκαταλλάξει (= συμφιλιώσει) τον άνθρωπο
με τον Θεό.
Όλα τα περιέχει η λέξη κένωσις (= άδειασμα, αδοξία, εσχάτη, ταπείνωση). Ο Χριστός
«πλούσιος ων» ήλθε στην γη και έζησε
εστερημένος παντος αγαθού στον κόσμο
αυτό, για να πλουτίσει τον άνθρωπο και να
τον φέρει κοντά στον Θεό. Η κένωση, ήτοι η
αλλοτρίωση (= άδειασμα), η εγκατάλειψη της
Θεότητος, η αδοξία είναι μια διαρκής έξοδος
της Θεότητος προς τον άνθρωπο, για να
τον σηκώσει, να τον ανεβάσει, και όλο αυτό
κορυφώνεται στον Γολγοθά, στον Σταυρό.
Ο Σταυρός θεωρείται αποτυχία του Χριστού. Στον Σταυρό όμως ο Θεός νικά τον
διάβολο και σώζει τον άνθρωπο. Η τελευταία
λέξη του Χριστού στον Σταυρό ήτο το «τετέλεσται», το οποίον έχει δύο έννοιες: α΄-)

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
Καί θά δώσω εἰς Αὐτόν τήν δόξαν τοῦ
Δαυΐδ, , · καί θά Τοῦ δώσω τήν κλεῖδα
τοῦ Δαυΐδ (τήν ἐξουσία τοῦ βασιλικοῦ
οἴκου, ἤτοι τήν μεσσιανικότητα, κατά
τήν ἀνθρωπίνη φύσι. Θυμηθῆτε, παρακαλῶ, αὐτό πού εἶπε ὁ ἀρχάγγελος
Γαβριήλ εἰς τήν ὑπεραγίαν Θεοτόκον,
«Αὐτός πού θά γεννήσῃς θά εἶναι ἀπόγονος τοῦ Δαυΐδ», κατά τήν ἀνθρωπίνη
φύσι– καί, ἀφοῦ θά κρατᾶ τήν κλείδα,
ἐάν θά ἀνοίξῃ, δέν θά μπορέσῃ κανείς
νά κλείσῃ· καί ἐάν θά κλείσῃ, δέν θά
μπορέσῃ κανείς νά ἀνοίξῃ».
Αὐτό ἔχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία καί ἀξία. Θά ἰδῆτε ὅτι ἀναφέρεται
στό περιεχόμενον τῆς Ἐπιστολῆς. Γι’
αὐτό τό προοίμιον δέν εἶναι τί ἄλλο,
παρά μία ἀντανάκλασις τοῦ περιεχομένου τῆς Ἐπιστολῆς. Δηλαδή ἡ ἔννοια
τοῦ ὅλου χωρίου, τοῦ πρoοιμίου, εἶναι
ἡ ἑξῆς: «Ἐγώ εἶμαι ὁ Ἅγιος καὶ ὁ Ἀληθινός Θεός, ποὺ ὡς Ἐνανθρωπήσας ἔχω
πάσαν τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ τῆς Ἱστορίας».
Ἐάν ἔχετε προσέξει, ὅλα τά προοίμια τῶν Ἐπιστολῶν πού ἔχομε ἰδῆ
μέχρι τώρα –ἕξ προοίμια–, συνθέτουν
τό πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί
ἐάν ἔπρεπε αὐτά νά συρραφοῦν καί
νά ἀναλυθοῦν, θά εἴχαμε μία θαυμασία καί θεολογικωτάτη εἰκόνα τῆς
θεανθρωπίνης φύσεως τοῦ Κυρίου
μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.
Καί τώρα εἰσερχόμεθα εἰς τό κύριον
θέμα τῆς Ἐπιστολῆς.
«Οἶδά σου τὰ ἔργα»· Γνωρίζω τά
ἔργα σου (Ἀποκ. 3, 8).
ΣυΝΕΧΙΖΕτΑΙ

ον

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

Τέρμα, τέλος, και β΄-) Τελείωση, ολοκλήρωση
του έργου Του, της σωτηρίας του ανθρώπου.
Όλη η ιστορία του Χριστού είναι πάθος.
Ήτο μια παραίτηση από όλα τα αγαθά
του κόσμου τούτου, σε αντίθεση με τον
άνθρωπο. Ο Σταυρός του Κυρίου ήτο
συνέπεια του πάθους Του. Ήτο διαρκώς
ανυποχώρητος σύμφωνα με το θέλημα
του Θεού, και όπου συνεκρούετο το θέλημα του Θεού με το θέλημα του κόσμου,
ο Κύριος έπαιρνε πάντοτε την θέση του
θελήματος του Θεού, προς το οποίον ήτο
άτεγκτος και συνεπώς, όσο και αν αυτή η
στάση Του ήτο επιζήμια για την ζωή Του. Γι’
αυτό και Σταυρώθηκε, γιατί ο κόσμος δεν
αντέχει αυτόν, ο οποίος είναι αντίθετος με
το θέλημά του. Ο Σταυρός φωτίζει την ζωή
του Χριστού. Είναι το έσχατο σημείον της
φτώχειας, της ταπείνωσης και εγκατάλειψης Αυτού και η αρχή του θριάμβου Του.

Τα Ευαγγέλια ασχολούνται κυρίως με τον
Σταυρό και το πάθος του Χριστού.
Η ζωή του Χριστού ήτο ένα σχέδιο του
Πάνσοφου Θεού που γνωρίζει τα άριστα
μέσα για τους αρίστους σικοπούς, «ουχί ταύτα έδει παθείν τον Χριστόν και εισελθείν εις
την δόξαν αυτούς… και ήξατο διδάσικειν ότι
δει τον υιόν του ανθρώπου πολλά παθείν,
και αποδοκιμασθήναι υπό των πρεσβυτέρων
και των αρχιερέων και των γραμματέων,
και αποκτανθήναι, και μετά τρεις ημέρας
αναστήναι» [Λουκ. 24, 26 και Μαρκ, 8, 31].
Για το λόγο αυτό δεν είναι ο Σταυρός και ο
θάνατος του Χριστού, νίκη του Διαβόλου,
ότι τον ενίκησε ο Διάβολος. Ο ίδιος ο Χριστός έχει την αίσθηση ότι το πάθος του
έχει ένα σκοπό. Είναι «λύτρον αντί πολλών»
[Μαρκ. 10, 45]. Έτσι το αντελήφθησαν και
οι Απόστολοι.
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΩΡΑ
Σεβασμιώτατοι Σύνεδροι,
Εν συνεχεία προς όσα τον Νοέμβριον του 1958
εν εκτάσει εθέσαμε ενώπιόν Σας ευσεβάστως
θέτομεν υπ’ όψιν Υμών επιγραμματικώς και τα
ακόλουθα.
Είναι γεγονός ότι το έθνος διέρχεται μίαν
οξυτάτην κρίσιν εις όλας αυτού τας βασικάς
εκδηλώσεις και λειτουργίας. Πολιτικώς
επεκράτησε το ψεύδος, η συναλλαγή, η
εγκατάλειψις του λαού, η πλήρης ανηθικότης.
Η εικών την οποίαν παρουσιάζει την στιγμήν
αυτήν το έθνος είναι ιδιαζόντως ζοφερά. Το
γενικόν σύνθημα του αρριβισμού και του
φαταουλισμού, εκκινούν εκ της Ηγεσίας,
έφθασεν ήδη μέχρι της τελευταίας καλύβης
και η ανηθικότης, υπό την ευρείαν της έννοιαν,
διαβιβρώσκει τους χαρακτήρας και καταστρέφει
το υγιές μέταλλον της ελληνοχριστιανικής μας
πνευματικής παραδόσεως.
Ο πολιτικός αντίκτυπος της εγκαταλείψεως
του λαού και της οικονομικής του τραγωδίας
είναι πλέον εξώφθαλμος. Μεγάλαι μάζαι
αγανακτησμένων ανθρώπων, όλων των
επαγγελμάτων, κατευθύνονται ήδη προς τα
αριστερά, απροκαλύπτως πραγματοποιουμένης
ούτω δια της μωρίας και του δόλου της
εθνικόφρονος ηγεσίας μιας άνευ προηγουμένου
ηθικής και πολιτικής εκπορνεύσεως του λαού!
Το θέμα δεν είναι μόνον πολιτικόν αλλά και
πνευματικόν και η εκκλησία δεν θα πρέπη να
παραμείνη απαθής θεατής του διαπραττομένου
εθνικού τούτου εγκλήματος. Ας μας γίνη μάθημα
το πάθημα της Ρωσίας του 1917. Η αναξιότης
του Τσάρου και των Κυβερνητικών της Ρωσίας
έφεραν τον Κομμουνισμόν, όμως «τα σπασμένα»
τα επλήρωσεν περισσότερον από όλους η
Εκκλησία. Κρούομεν τον κώδωνα του κινδύνου! Η
πρωτοφανής αναξιότης, παχυδερμία, αμβλμωπία
και ο ζαμανφουτισμός των αστικών κομμάτων
οδηγούν το έθνος εις τον εμφύλιον σπαραγμόν,
το χάος και την καταστροφήν. Η Εκκλησία πρέπει
να πάρη θέσιν, πρέπει να επέμβη! Το Κράτος
επενέβη εις τα της Εκκλησίας ενώ έπρεπε να
είχε συμβή το αντίθετον. Το Κράτος επενέβη
δια να θολώση τα νερά, δια να ταπεινώση την
Εκκλησίαν και να καλύψη την ιδικήν του ανομίαν
και προδοσίαν. Σε Σας Σεβασμιώτατοι Ιεράρχαι
εναπόκειται να αναστηλώσετε το κύρος της
Εκκλησίας και να βάλετε εις την θέσιν του τον
αφηνιάσαντα Καίσαρα, τον ασελγούντα επί των
πτωμάτων του δεκατισμένου ποιμνίου Σας!...
Το κακό επεκτείνεται και εις άλλους τομείς
και εδώ πρέπει να αναζητηθή η πηγή που
τροφοδοτεί τας διαφόρους αιρέσεις και κυρίως
την αθεΐαν και τον ορθολογισμόν (άρνησιν).
Σωρεία συγκλονιστικών σκανδάλων, πράξεων
και παραλείψεων, του Προκαθημένου της
Εκκλησίας πείθουν πάντα πονούντα την
Εκκλησίαν πιστόν, ότι η Εκκλησία της Ελλάδος στερείται ουσιαστικώς Ηγεσίας. Είναι ένα
ακυβέρνητον σκάφος το οποίον ταξιδεύει αδέσποτον εις την διάθεσιν του πρώτου πνέοντος
ανέμου.
Η «Χ.Δ.» εκφράζουσα το πανελλήνιον αίτημα
της καθάρσεως της Εκκλησίας καταγγέλλει
ενώπιόν Σας τον Αρχιεπίσκοπον κ. Θεόκλητον
δια σφοδράν παράλειψν καθηκόντων, δι’
αμέλειαν και δι’ ανερυθρίαστον εφαρμογήν της
απαραδέκτου θεωρίας της συγκαλύψεως των
σκανδάλων και δη και δια της προαγωγής και
ανταμείψεως των ενόχων (!!!) και ζητεί όπως η
Ιεραρχία ως Κυρίαρχον σώμα διακυβερνήσεως
της Εκκλησίας κηρύξη την Εκκλησίαν εν
κινδύνω και εφαρμόζουσα τους νόμους και τους
κανόνας αυτής, προβή εις άμεσον απαλλαγήν
του από των καθηκόντων του και εις εκλογήν
νέου Αρχιεπισκόπου με την ρητήν εντολήν της
καθάρσεως της Εκκλησίας… ως Προκαθήμενος
φέρει την ευθύνην. Και ιδού:
α) Αντί να εισαγάγη εις δίκην ιερομόναχον
περιπεσόντα εις το παράπτωμα του χρηματισμού
(σιμωνίας) ετοποθέτησεν αυτόν εις την
μεγαλυτέραν ενορίαν των Αθηνών!
β) Ενώ τα βδελυρά σκάνδαλα των δύο αναξίων
κληρικών της Λαρίσσης ήσαν γνωστά εις τον

Αρχιεπίσκοπον κ. Θεόκλητον προ πολλού, τόσον
εξ εμπιστευτικών προς αυτόν αναφορών του
κ. Νικολάου Μπόγκα, συνταγματάρχου ε.α.
(εμπιστευτική αναφορά από 9/11/59, προς την
Ιεράν Σύνοδον, ομοία από 6/2/60 προς την Ιεράν
Σύνοδον και ετέρα από 10/2/60 προς την Ιεράν
Σύνοδον), όσον και εκ δημοσιευμάτων του τύπου
δεν ενήργησεν εν προκειμένου τα δέοντα αλλά
δια της απαραδέκτου και ηθικώς επιμόμφου
θεωρίας της συγκαλύψεως, έγινεν πρόξενος
πρωτοφανούς πανελληνίου σκανδαλισμού των
πιστών και καταρρακώσεως του γοήτρου του
ράσου!
Εδώ χρειάζεται μία διευκρίνισις. Η αποσιώπησις
και συγκάλυψις ενός σκανδάλου εκ λόγων
επιεικείας προς τον δράστην και αποφυγής
σκανδαλισμού του κοινού, ημπορεί να γίνη,
αλλά εφ’ όσον επιβάλλονται αι νόμιμοι κυρώσεις
κατά του ενόχου. Συγκάλυψις του σκανδάλου
δεν σημαίνει – προς θεού! – ατιμωρησίαν και
πολύ περισσότερον προαγωγήν του δράστου.
Διότι η ατιμωρησία αποθρασύνει τον κακόν
και απογοητεύει επικινδύνως τον ενάρετον.
Η δικαία ποινή επιβαλλομένη από αγάπην και
πατρικόν ενδιαφέρον προς τον παραβάτην,
έχει πρωτίστως παιδαγωγικόν σκοπόν και
πολλάκις προφυλάσσει τούτον από μεγαλύτερα
ολισθήματα. Αυτά δι’ εκείνους που δεν έχουν τα
πράγματα ξεκαθαρισμένα εν προκειμένω.
γ) Το τελευταίον επεισόδιον μεταξύ
του Αρχιεπισκόπου κ. Θεοκλήτου και του
Ιεροκήρυκος Αρχιμ. Αυγουστίνου Καντιώτη
εις τον Ερυθρόν Σταυρόν, απέδειξεν ότι δεν
έχομεν Αρχιεπίσκοπον ή μάλλον ότι έχομεν
Αρχιεπίσκοπον επικινδύνως ανίκανον όχι μόνον
να κυβερνήση την χειμαζομένην Εκκλησίαν, αλλά
και αυτόν τον εαυτόν του!
5. Κατάργησις των Θεολογικών Σχολών
Αθηνών και Θεσσαλονίκης και ίδρυσης Ανωτάτης
Θεολογικής Ακαδημίας, διοικουμένης υπό
της Εκκλησίας και με διδακτικόν προσωπικόν
ιερωμένους. Πρέπει να ομολογήσωμεν ότι αι
Θεολογικαί Σχολαί απέτυχαν από όλας τας
απόψεις.
Ίσως δε η όλη κρίσις της Εκκλησίας να
οφείλεται ακριβώς εις την αποτυχίαν των
Θεολογικών Σχολών, πτυχιούχοι των οποίων
είναι οι θεολόγοι κληρικοί και λοιποί περί
την Εκκλησίαν ασχολούμενοι, καθηγηταί
θρησκευτικών, κ.ά. Το έργον του Θεού, η
Εκκλησία, χρειάζεται αγωνιστάς «πλήρεις
πνεύματος αγίου και σοφίας» και τους αγωνιστάς
αυτούς εάν δεν ημπορή να τους δημιουργήση
η ιδία, ας μην περιμένη να τους δημιουργήση
ο ορθολογισμός και ο επαγγελματισμός της
λαϊκής καριέρας…
Η πίστις δεν μεταδίδεται με τις σοφιστείες
και τα ρητορικά σχήματα των ακαδημαϊκών
σοφών του γράμματος της κατά κόσμον σοφίας.
Η πίστις μεταδίδεται μόνον δι’ ακτινοβολίας
της ψυχής, κι’ όταν η ψυχή δεν πιστεύει τί θ’
ακτινοβολήση;
Θέτοντες τα ανωτέρω υπ’ όψιν υμών,
Σεβασμιώτατοι Σύνεδροι, δεν αγνοούμεν τας
δυσκολίας της πραγματοποιήσεως αυτών. Κάθε
άλλο. Γνωρίζομεν τας δυσκολίας. Γνωρίζομεν
όμως εκ παραλλήλου ότι η μεγαλυτέρα δύναμις
που υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχη εις τον
κόσμον είναι το όνομα ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ! Κλείστε
το όνομα αυτό στην ψυχή σας και προχωρήστε
υποτασσόμενοι μόνον εις το θέλημα Εκείνου
του οποίου την Ανάστασιν μόλις εορτάσαμε.
Να είσθε βέβαιοι ότι έτι, κανένα εμπόδιον δεν θα
μπορέση να ανακόψη τον δρόμον Σας. Υπάρχουν
σκοτεινές δυνάμεις, ισχυρά παρασκήνια,
αδελφάτον διαφθοράς και οργίων οικονομικο
πολιτικοεκκλησιαστικής συνθέσεως, το οποίον
θα θελήση να παραλύση τας ενεργείας Σας και
να ματαιώση την εξυγίανσιν της Εκκλησίας και
του έθνους. Μην φοβηθήτε! Το όνομα ΙΗΣΟΥΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ θα τους διαλύση ως άχυρα και θα
τους διαλύση ως άχυρα και θα τους συντρίψη
ως σκεύη κεραμέως! Προχωρήστε! Ο Θεός και
ο λαός είναι μαζί Σας !...
Μάιος 1960
Μετά βαθυτάτου σεβασμού
Η «Χ.Δ.»

Β΄. πΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΝ
(Ή πΕΡΙ πΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΙΛΑΡΟΤΗΤΟΣ)
Μακαριώτατε,
ΕΜΒΡΟΝΤΗΤΟΣ, τω όντι, διατελώ από την
παρελθούσαν εβδομάδα που σας απηύθηνα, χάριτι
θεία, την πρώτην μου επιστολήν. Τι καταπληκτική
επιτυχία ήταν αυτή που εσημειώσατε από την στιγμήν
που ανήλθατε εις τον αρχιερατικόν θρόνον – τι ανέλπιστος θρίαμβος ήτο τούτος! Εσείσθη εκι θεμελίων η
Εκκλησία, ετραντάχη η Πολιτεία, ανεστατώθη ο λαός,
συνεκλονίσθη ο κλήρος, εκάγχασε από χαράν ακόμη
και η ποικιλόχρους αίξ!
Ελέγχομεν, βεβαίως, ότι είσθε δημοφιλής,
μακαριώτατε, εγνωρίζομεν ότι το ντεμπούτο σας εις τον
αρχιερατικόν θρόνον θα εγίνετο δεκτόν με ενθουσιασμόν
από τα πλήθη των πιστών, αλλά τέτοιο πράγμα δεν
το έβαζε ποτέ ο νους ουδέ κάν του φανατικωτέρου
οπαδού σας.
Κατηφής ήτο η χώρα και ανήσυχος, βαρύθυμος όλος ο
λαός και αιφνιδίως – ώ του θαύματος! – κύμα ιλαρότητος
διεχύθη απ’ άκρου εις άκρον του τόπου, παφλασμοί
φαιδρότητος συνεκλόνισαν τα πλήθη και εκεί όπου
εβασίλευε η αθυμία, ακράτητα εισώρμησε η ευθυμία:
- Βγήκε ο Ιάκωβος;
- Μάλιστα.
- Ο της Αττικής και Μεγαρίδος;
- Ναι, βρε παιδιά.
Άνθρωπος δεν έμεινε που να μην γελάση από χαράν,
ψυχή ζώσα δεν υπήρξε που να μη δεχθή την ανάρρησίν
σας εις τον θρόνον, με φαιδρότητα. Τόσον δημοφιλής είσθε, μακαριώτατε, όσον ουδέ η Μπριζίτ Μπαρντό εις την
Γαλλίαν και τόσον γνωστός τοις πάσιν εν Ελλάδι, όσον
ουδέ η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Ζητώ ταπεινώς συγγνώμην
από την αγιότητά σας που δανείζομαι ονόματα από τον
γυναικείον αστρισμόν του κινηματογράφου, αλλά δεν
ευρίσκω φήμην ισαξίαν της υμετέρας εις τον ανδρικόν.
Πάνδημος είναι η χαρά του κόσμου και πανελλήνιος
η ευθυμία. Γελώντες συναντώνται εις τους δρόμους οι
άνθρωπου και λέγουν:
- Τι γίνεται με τον μακαριώτατον;
- Άστα, τι γίνεται!
- Ω να μας ζήση ο αγιώτατος!
Εις τας οικίας, τας λαϊκάς, τας πτωχικάς, τας πλουσίας,
τας μικροαστικάς, τας αριστοκρατικάς, εις τας καλύβας
και τα μέγαρα, εις τους συνοικισμούς και τας μοδέρνας
πολυκατοικίας, άλλη κουβέντα δεν υπάρχει εκτός από
την υμετέραν και εις τα καταστήματα, τα γραφεία, τα
μαγαζιά, τα καφενεία, κυκλοφορούν με ακατάσχετον
ιλαρότητας τα ανέκδοτά σας.
- Το μάθατε τούτο;
- Όχι, για πέστο.
- Ξέρετε πως θα βαρούν από δω και πέρα οι καμπάνες;
Εις τα σχολεία οι μαθηταί και αι μαθήτριαι έχουν στο
στόμα συνεχώς το όνομά σας και τα μικρά παιδάκια –
αγόρια και κορίτσια – πλουτίζουν αφθόνως τας γνώσεις
των με πράγματα και όρους και εκφράσεις που δια
πρώτην φοράν ακούνε και ζητούν να ενημερωθούν
ακόμα περισσότερον.
- Μπαμπά, τι θα πη τούτο;
- Σιωπή! Δεν ντρέπεσαι!
- Γιατί να ντραπώ, μπαμπά; Θα πρέπει να είναι άγιον
πράγματα αφού λέγεται για τον μακαριώτατο!
Και όταν οι μεγάλοι δεν λύουν τας απορίας
των, καταφεύγουν εις τους πλέον ενημερωμένους
συνομηλίκους των και ούτω η διαπαιδαγώγησις της
νεολαίας – χάρις εις την μακαριότητά σας – γίνεται με
το αλληλοδιδακτικόν σύστημα κατά τρόπον εκπληκτικώς
επιτυχή.
Υπήρξε, τω όντι, τόσον μεγάλη και πάνδημος η
επιτυχία σας, μακαριώτατε, ώστε ανησυχούσαμε
ζωηρώς μήπως τυχόν και εξηντλείτο κατά την πρώτη
εβδομάδα αλλά ιδού ότι φθάνομεν αισίως εις το τέλος
της δευτέρας και όμως όχι μόνον ουδέ ίχνος κάμψεως
εσημείωσε, αλλά και εξελίσσεται όλο και περισσότερον
εις πρωτοφανή και άνευ προηγουμένου θρίαμβον. Διότι
– δεν γνωρίζω αν το αντελήφθητε – η ιλαρότης εντείνεται
από ημέρας εις ημέραν δη ακόμη και εις τας κοσμικάς
ταβέρνας, όρασόν σας δια να τέρψουνε τα πλήθη. Είμαι
δε βέβαιος ότι και εις τας επιθεωρήσεις θα δώσετε
άφθονον τροφήν προς μεγίστην χαράν και απόλαυσιν
των θεατροφίλων.
Όχι δε μόνον εις την Ελλάδα όλα ταύτα. Η άνευ
προηγουμένου αυτή επιτυχία σας υπερέβη και τα
σύνορα του τόπου μας διότι και αι ξέναι εφημερίδες
ασχολούνται με την σεβασμίαν προσωπικότητά σας και οι
ραδιοφωνικαί σταθμοί του εξωτερικού ενημερώνουν τα

εκατομμύρια των ακροατών των με τον άγιον Αττικής και
Μεγαρίδος όστις ανελθών εις τον αρχιερατικόν θρόνον
της Ελλάδος επροκάλεσε ορυμαγδόν και πάταγον
ακράτου ιλαρότητος. Δεν αποκλείεται, μακαριώτατε, να
έχετε προτάσεις και από το Χόλλυγουντ.
Αλλά δια να αποδώσωμεν τα του Καίσαρος τω
Καίσαρι πρέπει να ομολογήσωμεν ότι η επιτυχία αύτη
δεν ανήκει αποκλειστικώς και μόνον εις υμάς, σεβάσμιε
ποιμενάρχα. Οφείλεται, κατ’ αρχήν εις τους 33 θεοσεβείς
συναδέλφους σας – καθ’ όλα αξίους προς υμάς – οίτινες
τοιούτον άνδρα, ως υμείς, έκριναν κατάλληλον να τεθή
επί κεφαλής της Εκκλησίας και του ευσεβούς θιάσου
τν. Οφείλεται επίσης εις την σεβαστήν κυβέρνησίν
μας, η οποία, εν γνώσει, προφανώς, της απεράντου
δημοτικότητός σας έλαβε δρακόντεια μέτρα τόσον κατά
την εκλογήν, όσον και κατά την ανάρρησίν σας επί του
θρόνου, ώστε να σας προστατεύση από τας εκδηλώσεις
θαυμασμού και λατρείας των πιστών.
Τοιαύτα μέτρα επιστρατεύσεως τεραστίας δυνάμεως
της Αστυνομίας με επί κεφαλής τον αστυνομικόν
διευθυντήν, με ενισχύσεις ασυρματοφόρων – και
επιφυλακήν ίσως τμημάτων στρατού, στόλου και αεροπορίας – ουδέποτε, καθ’ όσον γνωρίζομεν, ελήφθησαν
κατά την εκλογήν αρχιεπισκόπου εις το παρελθόν.
Δια πρώτην φοράν ελήφθησαν υπό κυβερνήσεως,
δι’ υμάς προσωπικώς, ίνα μη εφορμήσωσιν ίσως εφ’
υμών οι απειροπληθείς, διάπυροι θαυμασταί σας και
αποσπάσωσιν τρίχας αναμνηστικάς από την σεβασμίαν
γενειάδα σας και τους πατριαρχικούς σας μύστακας.
Όμως φευ!... ουδεμία ευτυχία έρχεται μόνη εις
τον κόσμον. Ο φθόνος και το τρομερόν πάθος της
ζήλειας καιροφυλακτούντα εξαπέλυσαν δεινήν επίθεσιν
εναντίον της μακαριότητός σας και ούτω μέσω το
κύμα της πανελληνίου ιλαρότητος ακούονται φωναί
απεγνωσμέναι:
- Φύγε ιεράρχα!
- Παραιτήσου!
- Άφησε τον θρόνον!
Εφημερίδες, κληρικοί, θρησκευτικά σωματεία,
δημοσιογράφοι, καθηγηταί πανεπιστήμιου, πολιτικοί
άνδρες, ακαδημαϊκοί, στρατηγοί, ιεράρχαι, ναύαρχοι,
μετ’ αγανακτήσεως σας καλούν να μαζέψετε τα ράσα
σας και να απέλθετε εις την οικίαν σας, διότι νομίζουν
ότι δεν επιτρέπεται να ευρίσκεται επί κεφαλής της
Εκκλησίας μας προσωπικότης προκαλούσα τον
πανελλήνιον καγχασμόν και την πάνδημον ιλαρόητα.
Υμείς, όμως, μακαριώτατε, ακούτε μακαρίως τας συστάσεις ταύτας και απαντάτε:
- Διατί να παραιτηθώ; Κορόιδο είμαι;
Ιεράρχης από την Καρδίτσαν σας κραυγάζει:
- Δι’ όνομα του Θεού παραιτηθήτε, μακαριώτατε!
Θέατρον εγίναμεν ανθρώποις και αγγέλοις!
Υμείς, όμως, αλείβετε με ψαρόκολλαν τον αρχιερατικόν
σας θρόνον και δεν εννοείται το παράπαν να σαλέψετε.
Και όσον δεν σαλεύετε, τόσον εντείνεται ο σάλος. Ακόμα
και αι πλέον φιλικαί σας εφημερίδες ποιούνται έκκλησιν
προς την μακαριότητάς σας δια να απέλθη.
Ιδού δε ότι και η ιδία Κυβέρνησις αλλάξασα βιολί –
επιτέλους – και ευρισκομένη αντιμέτωπος προς τον
πανελλήνιον σάλον και τον πάνδημον γέλωτα, απεφάσισε
να επέμβη δια να θέση τέρμα εις τας απιθάνους και
απιστεύτους εκδηλώσεις της ιδιορρύθμου ταύτης
δημοτικότητός σας. Με αγωνίαν συνεργάζονται ο
αξιότιμος πρωθυπουργός μετά του αξιοτίμου υπουργού
της Παιδείας δια να εύρουν τρόπον να σας ξεκολλήσουν
από την ψαρόκολλαν.
Κατόπιν τούτου, μακαριώτατε, δεν αποκλείεται
καθόλου να διακοπή αποτόμως το πάγκοινον ραβαΐσι με
υποχρεωτικήν απομάκρυνσίν σας από τον αρχιερατικόν
θρόνον. Καθόλου απίθανον, μάλιστα, η εγκάρδιος αύτη
επιστολή μου, όταν θα έχη την τιμήν να φθάση εις τας
χείρας σας δια του «Ταχυδρόμου» να μη σας εύρη
αρχιερέα.
Αν τοιούτον τι απευκταίον συμβή, μη λυπηθήτε,
μακαριώτατε. Η σύντομος διέλευσίς σας από
τον αρχιερατικόν θρόνον εις εσάς μεν θ’ αφήση
αλησμονήτους αναμνήσεις δόξης εις εκείνους δε οίτινες
σας προώθησαν εις το ύπατον αρχιερατικόν αξίωμα θ’
αφήση ένα πολύτιμον μάθημα: Ότι είναι τόσον μεγάλη η
δύναμις του λαού τον οποίον βλακωδώς περιεφρόνησαν
ώστε και με τον καγχασμόν του μόνον ημπορεί να
γκρεμίση οικοδομήματα που θέλουν να στηρίξουν επί
της σαπίλας.
Μετά εγκαρδίων χαιρετισμών, ευγέτης προς Κύριον.
ΔΗΜ. ΨΑΘΑΣ
«Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» 27-11-1962
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ΨΑΛΤ

ΙΚΑ

Παπάς τόριξε
στην τρελή
Μέρα μεσημέρι παπάς στη μέση
του δρόμου άρχισε να τραγουδάει,το άσμα του Ζαμπέτα: “Το φιλοσόφησα πολύ. Το φιλοσόφησα
πολύ, και τό ’χω ρίξει στην τρελή…”,
και όσο ζύγωνα τόσο πιο δυνατά
κελαηδούσε.
- Παπάμ τι έχεις και τόριξες στην
τρελή, τον ρώτησα; Καλοκαιριάτικα
ντάλα μεσημέρι;
- Τι να κάνω; Ψάχνω να κλείσω
κάνα κρεβάτι σε σχιζοφρενείο, γιατί
σε λίγο καιρό θα είναι προνομιούχος
όποιος τό ’χει εξασφαλίσει!
Τον κοίταζα απορημένος.
- Τι με κοιτάς… δεν έμαθες τι έγινε;
Τι να απαντήσω; Αφού δεν γνώριζα τη καημό είχε ο άνθρωπος!

ΓΙΑΤI ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ;
συνέχεια από την 1η σελίδα

- Ε, μάθε…! Το 2015, η Εκκλησία
στο χωριό έδινε “νόμιμα” στη μητρόπολη – πες στο δεσπότη – το χρόνο
2.700 Ευρώ, σιγά-σιγά ο μακαρίτης
Ιγνάτιος, επειδή είχε μεγάλες ανάγκες για να φτιάξει τα παιδούλια του
δεσποτάδες μας τάφτασε κοντά στις
5.000 ευρώ.
Και δεν έφτανε αυτό, μας πήρε με
πολύ “γλυκό” τρόπο τον ενοριακό
κλήρο, και από το 2017 μας πήρε το
50% τον εφημερικό και την επόμενη
χρονιά πήρε άλλο ένα 30% και μας
άφησε το 20% που δεν έφθανε ούτε
τον ΕΝΦΙΑ να πληρώσουμε.
Τον κοίταξα μεσημεριάτικα. Τι ν’
απαντήσω!
Κοντοστάθηκε για λίγο σαν κάτι
να τον έτρωγε. Να το πει..., ή να μην
το πεί!.
Και τότε ξεσπαθούσε. Άκου αγαπητέ μου, με την αλλαγή περιμέναμε
νάρθουν λίγο καλύτερες ημέρες,
αλλά, έλα και να δεις! Από 5.000 το
χρόνο ο νέος ποιμενάρχης μας τα
πήγε 9.000 ευρώ. Και επειδή είναι
“στοργικός” πατέρας λόγω κορονοϊού την Β΄ τριμηνία (Απρίλιος, Μάιος
και Ιούνιος) είπε να μας κάνει μια
έκπτωση προς διευκόλυνση (sic),
αλλά τα χρήματα όμως να κατατεθούν έγκαιρα γιατί…! – και με πετάει
ένα χαρτί από την τσέπη –. Πάρτο και
διάβαστο μούπε!!! Το πήρα και είπα
να το διαβάσουμε μαζί:

Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου
Τάμα τούχε ν’ ανάβει το κεράκι σε κεντρικό
παρεκκλήσι της πόλης. Αυτή τη φορά είχε
και ειδικό λόγο, αφού η εγγονή της έδινε και
πανελλήνιες. Εκεί που στάθηκε – μετά το
κερί – ν’ ανασάνει, βλέπει να καταφθάνουν
δύο άνδρες, ο ένας έκανε το σταυρό του
και προχώρησε, ο άλλος σαν αλαφιασμένος
κοιτούσε τις εικόνες σαν κάτι να ψαχούλευε,
στο αριστερό προσκυνηταράκι του αγίου υπήρχαν κανά δυό κέρματα,
άπλωσε το χέρι και τ’ άρπαξε. Η γιαγιούλα λαχτάρισε, τι είναι τούτοι… Είπε!
Δεν άργησε όμως να προσγειωθεί. Τους βλέπει και τους δυό να μπαίνουν
πίσω από το παγκάρι, ακούει κλειδιά να χτυπούν και σε λίγο επάνω στο
παγκάρι να βγάζουν με τις χούφτες τα χρήματα και να τα ρίχνουν σ’ ένα
εργαλείο που είχαν μαζί τους. Τότε αυτό άρχισε να βγάζει μασούρια σαν
τις καραμέλες ΜΕΝΤΑ! Αυτοί γρήγορα-γρήγορα τ’ άρπαξαν... έγραψαν κάτι
χαρτιά και έφυγαν σαν κάποιος να τους κυνηγούσε!
Δεν άντεξε μ’ αυτά που είδε και ζήτησε πληροφορίες από τον κυρΘεμιστοκλή που χρόνια υπηρετούσε τον ναό, και τώρα έλειπε. Φεύγοντας
τον συνάντησε έξω από Φαρμακείο. Τι έπαθες… κύρ Θεμιστοκλή;
- Δεν τάμαθες κυρά-Σμαράγδω, ότι, ο καινούριος δεσπότης μας έδιωξε,
μας πήρε και τα κλειδιά απ’ τα παγκάρια (δεν χρειαζόμαστε είπε!) έβαλε δύο
τζιμάνια που πιάνουν πουλιά στον αέρα, τριγυρνάν ολημερίς μαζεύουν τα
χρήματα απ’ τα παρεκκλήσια και τα καταθέτουν – είπαν – στην τράπεζα!
Αχ!… κυρ-Θεμιστοκλή με θύμισες τον μακαρίτη τον Ιγνάτιο που και κείνος
στην Τράπεζα τάβαζε, αλλά ότι πέθανε δεν υπήρχε ούτε ευρώ στην Τράπεζα!
Που πήγαν τόσα εκατομμύρια…; Σταυροκοπήθηκε…! Και…
Τα ίδια Παντελάκη μου, τα ίδια Παντελή μου!

Λαμπαδάριος

την αυτοκριτική και την κάναμε πάντοτε μέσα στην
ιστορία, αλήθεια δεν θα κινδυνεύαμε να υποστούμε
και νέες αλώσεις, και μάλιστα, αν θέλετε, και από
τους ιδίους εχθρούς. Αγαπητοί μου, εκείνο που
έκανε το Βυζάντιο να πέσει ήταν η αμαρτία.
«Οι αμαρτίες ελαττώνουν φυλές», λέει η Αγία
Γραφή. Και η αμαρτία είναι εκείνη η οποία έκανε
τους Ισραηλίτες να υφίστανται μέσα στην ιστορία
πάρα πολλές περιπέτειες, μεγίστη των οποίων ήταν
η αιχμαλωσία στη Βαβυλώνα. Και ακόμη ο χωρισμός
του βασιλείου τους σε δύο βασίλεια, στο βόρειο και
στο νότιο βασίλειο. Και ο Θεός πάντοτε απειλούσε
τιμωρίες, μία από τις οποίες ήταν και η συρρίκνωση
των συνόρων, των ορίων του εβραϊκού κράτους.
Ώστε λοιπόν βλέπει κανένας ότι και η συρρίκνωση
των συνόρων είναι τιμωρία. Ποιος θα φανταζόταν
ότι αυτό το σχήμα πάντα θα υπάρχει; Και υπάρχει.
Είναι ως εξής το σχήμα αυτό. Είμαι κοντά στον Θεό,
είμαστε κοντά στον Θεό, έχουμε την προστασία Του.
Κάποια φορά αρχίζουμε να μην τηρούμε τις εντολές
Του. Τότε επέρχεται μία αποστασία. Έρχεται ο Θεός
και τιμωρεί. Μετανοούμε και με τη μετάνοιά μας
επανερχόμαστε. Και μας δικαιώνει πάλι ο Θεός. Και
πάλι παρανομούμε, και αυτό διαρκώς επαναλαμβάνεται, αυτό το σχήμα όπως σας είπα, Ιστορία.
Ώστε, τι είναι εκείνο που διορθώνει μία κατάσταση αποστασίας; Τι άλλο; Και συνεπώς με τη
συνέπεια της τιμωρίας; Τι άλλο, παρά η μετάνοια. Γι’
αυτό, καλούμεθα σήμερα, αγαπητοί μου, να έχουμε
μετάνοια. Όχι για το περιστατικό του 1453, αλλά
για σύγχρονα περιστατικά. Για ρωτήσατε: «Γιατί
χάσαμε την Κύπρο; τη μισή Κύπρο περίπου;». Γιατί
προηγήθηκε της εισβολής των εχθρών- τι προηγήθηκε;- πολιτικόν και εκκλησιαστικόν όργιον… Είναι
τόσο κοντά μας αυτά… Είναι μόλις 20 χρόνια πίσω[:η
ομιλία αυτή είχε εκφωνηθεί το 1994]. Είναι τόσο
κοντά μας, που νομίζω ότι αν κανείς έχει στοιχειώδη
μνήμη, και στοιχειώδη κρίση, μπορεί αυτά να τα
αντιληφτεί…
Αυτή τη στιγμή η πατρίδα μας αντιλαμβάνεστε
ότι κινδυνεύει; Ξέρετε πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι
διαρκώς την απειλούν για συρρίκνωση των συνόρων
της; Πώς θέλετε να σας το πω; Είναι γνωστά πράγματα. Προχθές πάλι ειπώθηκε κάτι. Από ανατολάς;
Η Τουρκία. Από βορρά; Φανερός εχθρός τα Σκόπια.
Να χάσουμε τη Μακεδονία μας-ναι, γιατί έτσι θα
γίνει…- και τη Θεσσαλονίκη μας; Μην κοιτάτε τους
Βουλγάρους που «λουφάζουν»- επιτρέψατέ μου τη
λέξη-, είναι εχθροί μας. Τους Αλβανούς; Το βλέπετε.
Τρέχουσα κρίσις υπάρχει. Οι Ιταλοί, πίσω από τους
Αλβανούς; Σίγουρα είναι αυτοί. Γι΄αυτό το 1939
πέρασαν στην Αλβανία, για να καταλάβουν την
Ελλάδα. Το είδαμε. Το 1940. Το είδαμε. Μεγάλη
Παρασκευή μπήκαν στην Αλβανία οι Ιταλοί, τότε,
με σκοπό να καταλάβουν την Ελλάδα. Η Κρήτη μας;
Κινδυνεύει. Τα νησιά του Αιγαίου; Κινδυνεύουν. Τα
Δωδεκάνησα; Το ίδιο. Γύρω γύρω έχουμε εχθρούς.
Αποτέλεσμα τι θα είναι; Η συρρίκνωσις των
συνόρων μας. Έχουνε κάνει και χάρτες οι εχθροί
μας. Και… ξέρετε πού τοποθετούν τα όριά μας; Όχι
τα τελευταία όρια που είχαμε, που ήταν εδώ η παραλία, που είμαστε τώρα, αυτή τη στιγμή εδώ στο
Στόμιο, έως τους Γόνους που υπάρχει ακόμη ένα
φυλάκιο, τότε που ήταν τα σύνορα με τους Τούρκους. Κάτω από τη Λαμία… Στο Σπερχειό ποταμό.
Ούτε ολόκληρη θα είναι δική μας η Στερεά Ελλάδα.
Τι μένει; Η Πελοπόννησος. Όλα τα άλλα τα χάνουμε…
Μας αρέσει αυτό;
Αγαπητοί… Υστάτη στιγμή. Να μετανοήσουμε.
Να μετανοήσουμε ακριβώς για να μας λυπηθεί ο
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Θεός. Διότι, αν προχωρήσουμε λίγο ακόμη, καμία
προσευχή μας πια δε θα είναι ωφέλιμη. Σημειώσατε
ότι είναι πολλές φορές γραμμένο- είναι και στον
προφήτη Ιερεμία, και στον Ιεζεκιήλ- «μην προσεύχεσαι», να λέει ο Θεός στον προφήτη, «θα τους
καταστρέψω». Υπάρχουν ανάλογες παραδόσεις για
την Κωνσταντινούπολη. «Μην προσεύχεσαι για την
Κωνσταντινούπολη· θα παραδοθεί…».
Λοιπόν. Έχουμε φοβερά προκαλέσει την θεότητα. Και μάλιστα, τη θεότητα του Ιησού Χριστού.
Φοβερά έχουμε προκαλέσει· όχι μόνο με την απιστία
μας, αλλά και με άλλες προκλήσεις κατά του Ιησού
Χριστού. Πολύ φοβούμαι μήπως περάσαμε και τα
όρια το να μην είναι πλέον ανεκτή η μετάνοιά μας…
Ωστόσο οφείλουμε να μιλάμε για την μετάνοια.
Και βέβαια, ποιος άνθρωπος θα μπορούσε να
ισχυριστεί ότι ποτέ δεν λύπησε τον Θεό και ποτέ δεν
αμάρτησε; Όλοι μας, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε
λυπήσει τον Θεό. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε
όλοι μας έχουμε ανάγκη από μετάνοια….
Είναι μια μεγάλη αλήθεια ακόμη. Δεν πρέπει
κανείς να αφήνει τα τραύματα της αμαρτίας και των
πτώσεων να χρονίζουν, διότι τότε γίνονται αθεράπευτα. Τι είναι πάθος; Χρονίζουσα αμαρτία. Ποια
είναι η διαφορά του πάθους από την αμαρτία; Αυτή
είναι· η αμαρτία είναι η διάπραξη του κακού. Όταν
το κακό χρονίσει, γίνεται πάθος. Έχω πάθος χωρίς
να έχω αμαρτία. Δηλαδή, να έχω το πάθος του θυμού, χωρίς να υπάρχει κάποια αιτία ή κάποια μικρή
αφορμή να είναι και να θυμώνω, γιατί είναι πάθος.
Έτσι, το πάθος και η αμαρτία διακρίνονται. Θα το
πω ξανά. Τι είναι πάθος; Η χρονίζουσα αμαρτία.
Συμπέρασμα: Δεν πρέπει να αφήνουμε τις αμαρτίες
να χρονίζουν γιατί γίνονται πάθη…
Λέγει πάλι ο άγιος Ιωάννης: «Ὡς νεαρὸν καὶ ζέον
τὸ τραῦμα-και ζεστό δηλαδή- εὐΐατον εἶναι πέφυκε»· αυτό εύκολα θεραπεύεται. «τὰ γὰρ χρόνια καὶ
ἠμελημένα- αυτά που χρονίζουν και είναι παραμελημένα- καὶ κεχερσωμένα δυσίατα - αυτά δύσκολα
θεραπεύονται-, καὶ πολλοῦ τοῦ κόπου, καὶ σιδήρου
καὶ ξηρίου- και πολύς είναι ο κόπος και χρειάζεται
εγχείρισις και ξυράφι-, καὶ τοῦ πυρὸς ἐνταῦθα πρὸς
ἰατρείαν δεόμενα- και ο καυτηριασμός για να θεραπευτεί μία πληγή».
Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε, αγαπητοί,
ότι έχουμε μετάνοια αληθινή; Είναι ένα ερώτημα
πολύ χρήσιμο. Έχω μετάνοια;… Όταν μετανοήσει ο
άνθρωπος, έρχονται πολλές φορές δεινά, φτώχεια,
αρρώστια, αντίξοες καταστάσεις, διωγμοί. Εάν πεις
«Θεέ μου, τι σου ‘κανα; Γιατί με βασανίζεις;»- ο Θεός
δε βασανίζει κανέναν και είναι βλασφημία αυτό«Γιατί με βασανίζεις; Τι σου έκανα;», εάν το πω αυτό,
σίγουρα δεν έχω μετάνοια.… Ξέρετε πόσοι είναι οι
Χριστιανοί εκείνοι που εξομολογήθηκαν μία φορά
και κοινωνούν και νομίζουν ότι είναι φτασμένοι;
Λάθος, λάθος… αν 5-10, δέκα εάν ήσαν την εποχή
των Σοδόμων, δε θα καταστρέφονταν τα Σόδομα.
Δέκα δίκαιοι, αλλά δεν ήσαν δέκα… Κι αν είμαστε
50-100 εδώ στον χώρο μας, στην Ελλάδα μας, τότε ο
Θεός γι΄αυτούς, για το λεγόμενο «λεῖμμα», γι’ αυτό
το υπόλοιπο των πιστών, των ἐν διαρκεῖ μετανοίᾳ
εὐρισκομένων θα σώσει την πατρίδα μας.
29 Μαΐου 1453. Ας σταθεί αυτή η μνήμη τουλάχιστον μια αφετηρία να καταλάβουμε ότι πρέπει να
έχουμε διαρκή τη μετάνοια και για τον εαυτό μας
και για την πατρίδα μας.
ΠΡΟΣ ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ
(Μέρος της προφητικής ομιλίας του μακαριστού
Γέροντος π. αθαν. Μυτιληναίου που έγινε πρίν 26
χρόνια 28-5-1994)

