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ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ
Ποιοι τελικά τιμούνται;
… Το να βλέπης, λοιπόν, Μητροπολίτες
τη μέρα αυτή ν’ αφήνουν την επισκοπή
τους, για να... λαμπρύνουν με την παρουσία τους τη γιορτή Μητροπ. Ναού άλλης
Μητροπόλεως, είναι απαράδεκτο.
Τηλεοπτικό κανάλι κάλυψε πανηγύρι,
όπου ΜητροποΕπί τέλους ας τεθή
λίτες έδωσαν το
τέρμα σ’ αυτό του
«παρών» στην
«σούρτα-φέρτα»
πρόσκλησι Μημερικών δεσποτάδων.
τροπολίτου μακρινής γι’ αυτούς
επαρχίας. Τί πρόσφεραν, που άφησαν τις
επαρχίες τους; Τίποτε.
Αν πήγαιναν σε κάποιο Ναό του εορταζόμενου Αγίου πόλεως ή κωμοπόλεώς τους,
θάχαν την ευκαιρία να πουν λόγια οικοδομής στο λαό. Άλλωστε η συρροή λαού
συνεχίζεται στη σελ. 2

ΕΛΕΟΣ !!!

200

Διαβάστε

• ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ
ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΛΙΜΟΚΤΟΝΙΑΣ
σελ . 12
σελ 10

• ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ
Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ; σελ. 15
• ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ...

σελ. 2

• ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ
ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

σελ 7

• «Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΓΓΥΣ»
ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓ. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ

Λαμπαδάριος

σελ. 8

•Ο
ΓΡΑΦΕΙ ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΓΙΟΥΡΟΒΙΖΙΟΝ ή ΕΚΛΟΓΕΣ
• ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ
• ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ
σελ 16

η γκαρνταρόμπα
του δεσπότη
την 15ετία του
στην Λάρισα

Ο κόσμος πεινάει,
παιδιά λιποθυμούν στα
σχολεία, επιχειρήσεις
κλείνουν εκατομμύρια
εργαζόμενοι χωρίς
δουλειά, άνθρωποι
σε απόγνωση
αυτοκτονούν... Και
ο δεσπότης Ιγνάτιος
αγοράζει στολές...
χιλιάδων ευρώ.

όσα δεν γράφουν...

• ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ...

φορεσιές έχει

Ολα τα δεσποτικά συνολάκια
θα τα δείτε στις σελ.
3-6-8-9-11-14 -15

Κορυφαίες υποκρισίες και μετάνοια
«Η κοινωνία μας έριξε στο βούρ- Γράφει ο Στυλ. Λαγουρός τους Επισκόπους, όχι τον απλό
κο της απαξιώσεως... Δεν μας
παπά...Όλα αυτά αποδεικνύουν
εκτιμά πια. Συγκεκριμένα δεν εκτιμά
την απιστία μας στη δραστηριότητα
συνεχίζεται στη σελ. 2

Οταν ο ηγέτης
είναι ο λαός
Την παρακάτω επιστολή ο συγγραφέας κ. Χρήστος Μαγγούτας την
έστειλε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Κ. Παπούλια, θα μπορούσε
όμως να είχε και την δική σας υπογραφή:
Προς τον κ. Παπούλια: Είστε
πρόεδρος της Δημοκρατίας;
Αν είχα τη δύναμη θα προτιμούσα, ως πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, όχι εσάς,
αλλά τον Ισλανδό πρόεδρο, τον
Όλαφουρ Ράγκναρ Γκρίμσον.
Μπορεί να καυχιόμαστε ότι,
εμείς γεννήσαμε τη δημοκρατία,
αλλά πάει καιρός πια που δεν
έχουμε συγγένεια μαζί της.

συνεχίζεται στη σελ. 7

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΤΟΥΣ ΟΙ ΛΑΡΙΣΑΙΟΙ
ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ
Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΚΛΟΓΗΣ
ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ

«Επίσκοπον χειροτονείσθαι τον εν πάσιν
άμεμπτον, υπό παντός του λαού εκλελεγμένον, του οποίου ονομασθέντος και αρέσαντος
συνελθών ο λαός άμα τω πρεσβυτερίω, και
τοις παρούσιν επισκόποις εν ημέρα Κυριακή,
ο πρόκριτος των λοιπών ερωτάτο το πρεσβυσυνεχίζεται στη σελ. 4

Συμπληρώσαμε τα 15 χρόνια από την ημέρα της έκδοσης της εφημερίδας μας

Μια πανηγυρική έκδοση
Τον μήνα Μάρτιο του 1997 κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο μας
της εφημερίδας μας «ΑΓΩΝΑΣ». Με
το φύλλο που έχετε στα χέρια σας
μπήκαμε στο 16ον έτος.
Μία διαδρομή δεκαπέντε χρόνων,
γεμάτη αγωνία, τρέξιμο και πάθος
για να εξασφαλίσουμε στους φίλους
και αδελφούς αναγνώστες μας όσο
το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση
σε ποικίλα θέματα – εθνικά, οικονομικά, εκπαιδευτικά και προ πάντων
εκκλησιαστικά.
Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι όλα
αυτά τα χρόνια δεν διαψεύσαμε την

εμπιστοσύνη σας, παρότι η πορεία
ως σήμερα δεν ήταν ρόδινη.
Υπήρξε γεμάτη από διώξεις,
συκοφαντίες, παραπληροφόρηση
του λαού και αήθη πολεμική από
τον άμβωνα, καταστροφή εφημερίδων στα σταντς από εγκάθετους,
προσαγωγές στα Αστυνομικά
Τμήματα για δήθεν εξακρίβωση
στοιχείων, αγωγές ψυχοφθόρες,
πολυδάπανες, πολυχρόνιες από
«αγίους» ποιμενάρχες που θεωρούν την Εκκλησία τσιφλίκι τους,
σαν να μην πρόκειται ποτέ να
αποδώσουν λόγο σε αληθινό και

ανεπηρέαστο Κριτή.
Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί οι
αλήθειες ενοχλούν. Σας βεβαιώνουμε όμως, ότι θα συνεχίσουμε ακόμη
πιο δυναμικά, αν και βρισκόμαστε σε
περίοδο μεγάλης Κρίσης με πολλές
αβεβαιότητες και ίσως με αξεπέραστες κατ’ άνθρωπον δυσκολίες.
Με τη βοήθεια του Θεού θα συνεχίσουμε τον Αγώνα με το ίδιο
συναίσθημα και πνεύμα θυσίας,
αποβλέποντας στο να παραμείνουμε
μια ελεύθερη και ανεξάρτητη φωνή
για το καλό της Εκκλησίας και της
Πατρίδας μας.

αυτοκτονούν
Το φύλλο αυτό είκαι ο δεσπόναι πανηγυρικό λόγω
της της Λάριτης δεκαπενταετούς
ς
ίδο
ερ
μ
η
εφ
ς
τη
.
σας Ιγνάτιος
έκδοσής του και ελεφ
1ον
μέσα σε μια
γκτικό γιατί ζούμε σε
δεκαπενταεπερίοδο της μεγατία ανέβασε
λύτερης κρίσης που
τον αριθμό
γνώρισε η χώρα μας.
Ο κόσμος πεινάει, παιδιά λιποθυ- των αρχιερατικών του στολών σε
μούν και άλλα σταματούν τα σχολεία, 200 περίπου. Ίσως παγκόσμια πρωοικογένειες πετιούνται στο δρόμο μη τοτυπία – δεδομένου ότι μόνον την
μπορώντας να πληρώσουν ενοίκια, τελευταία τριετία – περίοδος παεκατομμύρια εργαζόμενοι βρίσκο- γκόσμιας κρίσης – οι νεοραμμένες
νται χωρίς δουλειά, επιχειρήσεις στολές έφτασαν τις 50 με κόστος
κλείνουν, άνθρωποι σε απόγνωση χιλιάδων ευρώ.
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Κορυφαίες υποκρισίες και μετάνοια
συνέχεια από τη σελ. 1

της πίστεως. Διεβλήθη η ηθική μας υπόστασις, αμφισβητήθηκε η διαχειριστική μας
εντιμότητα... Διατρανώθηκε
ο δεσποτισμός μας έναντι
των απλών και αδυνάμων
παπάδων».
Μητροπολίτης
Αλεξανδρουπόλεως
ΑΝΘΙΜΟΣ,
(«Βήμα» 28.3.2010)
ΑΥΤΟΙ το «χαβά» τους.
Ο λαός πεινά, στέκεται σε
ουρές για λίγο συσσίτιο της
νέας κατοχής του Δ΄ Ράιχ,
αυτοκτονεί μη αντέχοντας
την οικονομική εξόντωση, ο
λαός οδηγείται σε απόγνωση
και αυτοί, ποιοι άλλοι, οι μοντέρνοι φαρισαίοι, στέκονται
στην ουρά χρυσοστόλιστοι με
μαγκούρες, για να προλάβουν
να κορδακιστούν, στις πολυαρχιερατικές και στα ιωβηλαία των ονομαστηρίων και
σε άλλες δεσποτικές φιέστες
της αιρετικής εκτροπής του
εκκλησιαστικού γεγονότος...
ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΩ συχνά-πυκνά
να στέκονται σοβαροφανείς
στις συνάξεις τους, που υποτίθεται παίρνουν αποφάσεις
για τα θέματα της Εκκλησίας, και ο νους μου τρέχει
σ’ εκείνους τους μακαρίτες
γραμματείς και φαρισαίους
της εποχής του Χριστού «που
οι διαλογισμοί τους μπροστά
Του» ήταν από πονηροί έως
αδιευκρίνιστοι...
ΤΟΥΣ ΒΛΕΠΩ, τους
ίδιους πάντα στις πολυπολυαρχιερατικές μαζώξεις
τους παρατεταγμένους και

συνέχεια από τη σελ. 1

ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

σε εορτάζοντα Ναό είναι μοναδική
ποιμαντική ευκαιρία ν’ ακουστή ο
λόγος της «εν ημίν ελπίδος».
◙ Ποιόν διακονούν οι πολλοί
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ισοστοιχισμένους (το κακό
έχει παραγίνει), ντυμένους με
αργυροστόλιστες ενδυμασίες
- μπαστούνες αδαμαντοκόλλητες (ένας απ’ αυτούς είχε
- έχει 110 τον αριθμό), να στέκονται μπροστά στον Εσταυρωμένο, και μου πιάνεται η
αναπνοή. Νομίζω πως βλέπω
εκείνους τους «σταυρωτές»
της εποχής του Χριστού που
στέκονταν στις πλατείες με
τα χρυσά φαρδομάνικα να...
προσεύχονται (!!).
Η ΣΤΑΥΡΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ
ασκητική της Ορθοδοξίας
διολίσθησε σιγά-σιγά στην
αυτοκρατορική εκκοσμίκευση
της Εκκλησίας, της οποίας
βιώνουμε σήμερα ένα μεταλλαγμένο μόρφωμα, που
απέχει παρασάγγας από την
γνήσια Εκκλησιαστική ζωή
της εποχής των Πατέρων και
των Αγίων.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ αυτή, όπως
παρουσιάζεται στο Λαό και
εκφράζεται από πολλούς των
εκπροσώπων της, είναι εκτρεπομένη και παρεκκλίνουσα.
Το ήθος και το ύφος αυτών δεν
είναι αυθεντικό, δεν οδηγεί
στο ζητούμενο: την σωτηρία
του πιστού ανθρώπου. Το κοσμικό φρόνημα, που δεν αποκρύπτεται από πολλούς, είναι
ωραιοποιημένο επικάλυμμα
μιας ψευδεπίγραφης Εκκλησίας πόρρω απέχουσας από την
γνήσια πνευματική ζωή, όπως
μας την παρέδωσαν οι άγιοι,
τους οποίους επικαλούμαστε
μεν στα καθημερινά πανηγύρια, αλλά δεν τους μιμούμαστε

αρχιερείς σε μια πανήγυρι; Μήπως
ο λαός φωτίζεται απ’ τη λάμψι της
μίτρας τους;
◙ Τί υπηρετούν με την ομαδική
τους παρουσία και με τα πολυαρχιερατικά συλλείτουργα; Μήπως ο
λαός στηρίζεται στην πίστι με
τις πολλές πατερίτσες τους;
Δυστυχώς έχει καθιερωθή,
όταν γιορτάζη Μητροπολιτικός
ή Καθεδρικός Ναός μιας Μητροπόλεως να προσκαλούνται
κι άλλοι επίσκοποι. Προς τί;
◙ Η προσοχή πολλών εστιάζεται στη φορεσιά και στο
στολισμό των δεσποτάδων,
κι όχι στην προσευχή και στην κατάνυξι. Τεντώνουν τ’ αυτί τους ν’
ακούσουν τις διάφορες «φήμες»
των δεσποτάδων, κι όχι στο τί λέει ο
λόγος του Θεού στον Απόστολο και
το Ευαγγέλιο.

στην καθημερινή ζωή. Η βιοτή
των ποιμένων δεν μας οδηγεί
στη σωτηρία...
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ακριβώς το λόγο,
όσοι θέλουμε, εμείς οι λαϊκοί,
μια σωτήρια και αυθεντική
πνευματική ζωή, πρέπει να
την αναζητήσουμε επίμονα
μέσα από τη σπουδή της
άγιας ζωής και τους βίους των
αγίων, παλαιών και συγχρόνων, αλλά και στη θαλπωρή
των Μοναστηριών μας, όπου,
τα περισσότερα απ’ αυτά είναι
η συμπυκνωμένη Λειτουργική
παράδοση της Ορθοδοξίας
μας και η αδιαμφισβήτητη
γνησιότητα της Εκκλησίας
μας ως μοναδικής Κιβωτού
σωτηρίας.
ΕΔΩ ΑΣ παραβλέψουμε και
ας ξεχάσουμε την σοβούσα
εχθρότητα κάποιων δεσποτάδων εναντίον Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων. Δεν
αντέχουν οι άνθρωποι αυτοί
την αγία ευωδία των Μοναστηριών από την δική τους
κοσμική αλαζονεία (!!).
ΜΕΣΑ στη σιωπηλή κατάνυξη και την ακοίμητη
προσευχή των Μοναστηριών, έχουμε την μοναδική
ευκαιρία να καταλαγιάσουν
οι ομιχλώδεις σκέψεις μας,
να ηρεμήσουν τα πάθη μας
και να δακρύσουν τα μάτια
μας. Η μετάνοια είναι εδώ!!
Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για
την ελπίδα που μας χαρίζεις
μέσα από τα ιερά σκηνώματα
των Μοναστηριών μας!
ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

“Δωροδοκία”
Στάση Ηθικής
μιας ζωής
Μια θρυλική φυσιογνωμία της ρωμαϊκής
ιστορίας, ήταν ο Ρωμαίος πληβείος στρατηγός Μάνιος Κούριος Δεντάτος, ένας
ολιγαρκής και αδιάφθορος ήρωας, που
έζησε στις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. Εδιωξε
τον Πύρο απο το έδαφος της Ιταλίας, νίκησε

τους Σαβίνους και τους Σαμνίτας. Το 273 π.Χ.
αποσύρθηκε στο αγρόκτημά του, έχοντας
αρνηθεί κάθε μερίδιο στα λάφυρα.
Σε ένα λατινικό κείμενο διαβάζουμε: Κάποια μέρα υποδέχεται τους πρέσβεις των
Σαμνιτών, και καθισμένος σε ένα σκαμνί
δίπλα στη φωτιά γευμάτιζε από ένα ξύλινο
πιάτο, όταν ήρθαν οι επισκέπτες με πολύ
χρυσάφι για να τον δωροδοκήσουν.
Οι απεσταλμένοι των Σαμνιτών θαύμασαν
τη “φτώχεια του” αλλά του πρόσφεραν το
χρυσάφι, για να το χρησιμοποιήσει όπως
αυτός θα ήθελε.
Ο στρατηγός Μάνιος «χαλαρώνοντας το
πρόσωπό του με ένα χαμόγελο» τους είπε:
«Απεσταλμένοι της περιττής – για να μην
πω ανόητης – πρεσβείας, να πείτε στους
Σαμνίτες ότι ο Μάνιος Κούριος προτιμά
να διατάζει τους πλουσίους παρά να γίνει
πλούσιος ο ίδιος». Ενώ συμπλήρωσε: «Και
θυμηθείτε ότι εγώ ούτε στη μάχη μπορώ να
νικηθώ, ούτε με χρήματα να διαφθαρώ».
Τ’ ακούτε, ω άρχοντες, του τόπου μας;

ποιοι τελικά τιμούνται;
◙ Ο οικείος δε ποιμενάρχης, αντί
τη μέρα εκείνη να προσέξη το λαό
του, το ενδιαφέρον του εξαντλείται
στο πώς θα φιλοξενήση τους «αρχιερείς», στο πώς και πού θα φάνε,
στο τί δώρα θα τους δώση, στις

προσφωνήσεις και αντιφωνήσεις.
Και δεν «εκμεταλλεύεται» την
ευκαιρία να οικοδομήση το λαό, ν’
ασχοληθή με το ποίμνιό του.
◙ Οι καλεσμένοι δε δεσποτάδες
δεν έχουν την αίσθησι της ευθύνης

του λόγου. Όποιος απ’ αυτούς ορίζεται ομιλητής κατά τον εσπερινό ή
τη λειτουργία, ως επί το πλείστον,
προσφεύγει σε πομπώδεις προχειρολογίες και γενικολογίες.
◙ Επί τέλους ας τεθή τέρμα σ’ αυτό
του «σούρτα-φέρτα»
μερικών δεσποτάδων.
Ας αισθανθούν την
ευθύνη τους. Ο λαός
θέλει στήριξι. Και που
αλλού θα βρη μεγαλύτερη στήριξι απ’ τη
μορφή ενός αγίου; Σημειώνει σχετικά ο ιερός
Χρυσόστομος: «Εντρυφήσωμεν τη ησυχία, συγγενώμεθα
τοις αγίοις, παρακαλέσωμεν αυτών
τον αγωνοθέτην υπέρ της ημετέρας
σωτηρίας, πολλάς ικετηρίας εκχέωμεν, διά τούτων πάντων αποθέμενοι
το βάρος του συνειδότος, μετά πολ-

λής της ψυχαγωγίας οίκαδε πάλιν
επανέλθωμεν» (Ε.Π.Ε. 36,586-588).
Μετάφρασις: Ας χαιρώμαστε την
ησυχία. Ας επικοινωνούμε με τους
αγίους. Ας παρακαλούμε για τη σωτηρία μας τον Θεό, που τους αξίωσε
να διακριθούν στους πνευματικούς
αγώνες. Ας αναπέμπουμε πολλές
και θερμές ικεσίες. Και ανανεωμένοι
και χαρούμενοι ας επιστρέφουμε
στα σπίτια μας.
◙ Πανηγύρι δεν είναι ούτε ο «σαματάς», ούτε η συρροή πολλών δεσποτάδων και παπάδων, ούτε η έκτακτη
επιδειξιομανία των ψαλτάδων, ούτε η
αύξησις των εισπράξεων του Ναού.
Πανηγύρι ορθόδοξο είναι να σκιρτήση η καρδιά, τιμώντας έναν άγιο,
θαυμάζοντας το αίμα του μαρτυρίου
του, μιμούμενος τη ζωή του και μετανοώντας για τις αμαρτίες της.
Περ. “Ιωάννης ο Βαπτιστής”
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ΣΗΜΑΙΑ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΛΑΡΙΣΑΙΟΙ
συνέχεια από τη σελ. 1

τέριον και τον λαόν, ει αυτός εστίν, όν αιτούνται
άρχοντα .... Χειροτονία λαθραίως μη γινέσθω
.... Φρουρός της Ορθοδόξου πίστεως είναι ο
πιστός λαός του Θεού .... Οι γαρ δι’ αίρεσίν τινα
εαυτούς της προς τον καλούμενον επίσκοπον
κοινωνίας αποτειχίζοντες της πρεπούσης τιμής
τοις ορθοδόξοις αξιωθήσονται». (Απ. Δ/γαί, κεφ.
Η΄ IV 1-24. ΒΕΠΕΣ τόμ. 2ος σελ.142-143 – Καν.
7ος Θεοφ. Αλ/νδρείας- Πράξ. 1,13-22 & 5,17.
Απόφαση πέντε Πατριαρχών, Καν. 15ος Α/Β)
Πολλοί είναι εκείνοι που ισχυρίζονται,
ότι οι μοναδικοί υπεύθυνοι, έναντι της
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Πίστεώς μας και της εκλογής του Ιερατείου της Εκκλησίας μας,
είναι οι Πατριάρχες, οι Αρχιεπίσκοποι, και
οι Επίσκοποι της Εκκλησίας Εκείνου, του
Θεανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού,
«ήν περιεποιήσατο δια του αίματος του
ιδίου» (Πράξ. 20,28).
Τούτο όμως, δεν είναι αληθές, γιατί η
εκλογή των Επισκόπων, Πρεσβυτέρων
και Διακόνων, ανήκει κατά πρώτον λόγον
στους πιστούς. Οι Ταγοί της Εκκλησίας
Εκείνου αναλαμβάνουν τα ανάλογα
εκκλησιαστικά Διακονήματα ήτοι: Της
σωστής μαθητείας και διδασκαλίας της
παραληφθείσας ουράνιας διδασκαλίας
Εκείνου και το
να Βαπτίζουν και
αγιάζουν όλους
αυτούς που πιστεύουν, «πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα
έθνη, διδάσκοντες αυτούς πάντα τηρείν πάντα
όσα ενετειλάμην υμίν ... και
ο πιστεύσας και
βαπτισθείς σωθήσεται» (Ματθ.
28,16-20 - Μαρκ.
16,16). Οι πιστοί
παρακολουθούν,
αδιαλείπτως τη
λειτουργία των
εκκλησιαστικών
Διακονημάτων
από το Ιερατείο
που έχουν αποδεκτεί, και προστατεύουν, αν παραστεί ανάγκη,
την ορθότητα της
διδασκαλίας, της
μαθητείας, και
την εν γένει ζωή
και πολιτεία του.
Αυτός ο πιστός λαός του Θεού που
ελέγχει και κρίνει τους Ταγούς της
Εκκλησίας Εκείνου, σημαίνει ότι έχει
μεγάλες ευθύνες έναντι της εκλογής
και της εν γένει βιωτής και πολιτείας
των Ταγών Της, ως προς την Ορθόδοξη
πίστη. Αυτής ακριβώς της πίστης που
μας έχει παραδοθεί από τους Αγίους
Αποστόλους και τους διαδόχους των,
και που την περιχαράκωσαν, οι Άγιοι
Θεοφόροι Πατέρες μας, με Οικουμενικές
Συνόδους, και απαραχάρακτους Θείους
και Ιερούς Κανόνες.
Συνεπώς, «φύλακας της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ πίστεώς μας είναι ο πιστός λαός
του Θεού, (Απόφαση των Πατριαρχών),
και όχι οι προαναφερθέντες Ταγοί της
Εκκλησίας, των οποίων απώτερος σκοπός είναι, το να Διακονούν, την Εκκλησία
Εκείνου, αλλά να ελέγχονται, ανελλιπώς,
προς τούτο από τον πιστό λαό του Θεού,

ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ

στο «αν η Διακονία τους αυτή είναι η
σωστή», ότε και, ανάλογα, είτε παραμένουν στην Εκκλησία με το «ΑΞΙΟΣ» είτε
αν δεν εμφορούνται από ΟΡΘΟΔΟΞΟ
ΦΡΟΝΗΜΑ εκβάλλονται δια του «ΑΝΑΞΙΟΣ» του πιστού λαού.
Αυτός ο πιστός λαός του Θεού, λοιπόν, εκλέγει αυτούς τους Ταγούς της
Εκκλησίας μας, αλλά για να εκλεγεί
κάποιος Επίσκοπος ή Πρεσβύτερος, ή
Διάκονος, θα πρέπει να ερευνηθεί, από
τον πιστό λαό του Θεού: Η εντοπιότητά
του, και η οικογένειά του. Η εν γένει ζωή
και πολιτεία του, που θα εδράζεται: Στη
σωστή πίστη. Στην «έξωθεν καλήν μαρτυρίαν», στην τελεία γνώση και σωστή
ερμηνεία και εφαρμογή, της Γραφής και
Ιεράς Παραδόσεως, στις διατάξεις των
θείων και Ιερών Κανόνων, στη γνώση
του Ψαλτήρα, και βεβαίως στην ηλικία,
(μετά τα 50 και 30 έτη αντίστοιχα εκτός
ειδικής εξαιρέσεως), ώστε τελικά αυτός
που θα εκλεγεί από την «Ψήφω του λαού
παντός, ... πάσης επιψηφιζομένης της
πόλεως ... ψηφίσματι κοινώ πάντων
κλήρου και λαού ... μαρτυρία πάντων
σχεδόν των κληρικών, του συλλόγου

των παλαιών Ιερέων και κρίση πάντων
των αγαθών ανδρών», και δη ο Επίσκοπος, να είναι διδάσκαλος σε όλα.
Ο πιστός λαός του Θεού εκλέγει τους
Ταγούς της Εκκλησίας Εκείνου, όπως
ακριβώς έγιναν οι εκλογές και χειροτονίες των: Μεγ. Αθανασίου, Νεκταρίου,
ιερού Χρυσοστόμου, Ευσταθίου Αντιοχείας, Σισινίου, Ταρασίου, Γερμανού, και
πολλών άλλων, ως τούτο μαρτυρείται
από τα λυόμενα, του Αγ. Γρηγορίου του
Ναζιανζηνού, και της Εκκλησιαστικής
ιστορίας των: Θεοδωρήτου και Σωκράτους. (ΘΗΕ. τόμ. 7ος σελ. 679-686).
Προς τούτο αναφέρονται και περιπτώσεις, που επαληθεύουν του λόγου το
αληθές, όπου Μητροπολίτες που εξελέγησαν εν αγνοία του πιστού λαού, δεν
έγιναν αποδεκτοί από τους πιστούς των
Επισκοπικών Επαρχιών, και αντ’ αυτών
εξελέγησαν άλλοι με τη συμμετοχή στην
εκλογή και του πιστού λαού. Ενδεικτική
είναι η περίπτωση, που ο Πατριάρχης

Σισίνιος εξέλεξε και χειροτόνησε τον
Πρόκλον ως διάδοχον του Κυζίκου, χωρίς
και τη γνώμη του εκεί πιστού λαού, και
ο λαός δεν τον δέχτηκε, οπότε αναγκάστηκε ο Πατριάρχης, να χειροτονήσει
αντ’ αυτού τον προταθέντα από τον πιστό
λαό της Κηζίκου, τον Δαλμάτιον, ο δε
Πρόκλος: «... δια τούτο έμενεν οικείας
μεν εκκλησίας μη προεστώς, εν δε ταις
εκκλησίαις Κωνσταντινουπόλεως κατά
τας διδασκαλίας ανθών», (ΘΗΕ. ένθ’
αν.). Κάτι ανάλογο συμβαίνει, χρόνια
τώρα, στη Μητρόπολη Λάρισας, για την
τοποθέτηση εκεί Επισκόπου εν αγνοία
τους και οι εκεί αγωνιζόμενοι πιστοί για
την εφαρμογή της Κανονικής τάξης και
πράξης ταλαιπωρούνται παντοιότροπα,
από τον εκεί λαθραίως επιβάντα Επίσκοπο (Κανών Ζ΄ Θεοφίλου Αλεξανδρείας).
Εκ των όσων, ακροθιγώς πως, εξετέθησαν αποδεικνύεται, περίτρανα, πόσο
ισχυρή είναι η ψήφος του πιστού λαού
του Θεού στην εκλογή του Επισκόπου,
και γενικά, του Τιμίου Πρεσβυτερείου
και της εν Χριστώ Διακονίας, μάλιστα
δε είναι τόσο ισχυρή η γνώμη του πιστού λαού, ώστε να δύναται να εκλέξει
Επίσκοπο, και αμύητο ακόμη στην Χριστιανική πίστη,
όπως τούτο συνέβη με την
εκλογή του Αμβροσίου Μεδιολάνων. (ΘΗΕ. ένθ’ αν.).
Λοιπόν, αυτός ο πιστός
λαός του Θεού θα είναι ο
άμεσα υπεύθυνος και υπόλογος, «την ημέραν Κυρίου την
μεγάλην και επιφανή» (Πράξ.
2,20), έναντι της καθαρότητας
της ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ Πίστεως
της Μιάς, Αγίας, Καθολικής,
και Αποστολικής Εκκλησίας
μας, και της εκλογής του
Ιερατείου Της, και θα δώσει
λόγο, στο αν και κατά πόσον εκτέλεσε πιστά και στο
ακέραιον τις υψηλές αυτές
υποχρεώσεις του έναντι της
Ορθοδόξου πίστεως και της
καθαρότητος του Ιερατείου,
γιατί αυτός ο πιστός λαός
«είναι ο μόνος φρουρός της
Ορθοδόξου Πίστεώς μας».
Ο Επίσκοπος λοιπόν, γίνεται δεκτός στην Επισκοπή
ΜΟΝΟΝ με την αποδοχή
(ΑΞΙΟΣ) των πιστών, τόσον
στην εκλογή του, όσον και
στη χειροτονία του, (το ίδιο
συμβαίνει και για τον Πρεσβύτερο της
Ενορίας και Διάκονο), και εκβάλλεται
της Επισκοπής δια του ΑΝΑΞΙΟΣ, ή και
διαγράφεται ακόμη του καταλόγου των
Χριστιανών μετά δικαίας και εννόμου
δίκης και αποφάσεως, (Καν. 1ος Κυριλ.
Αλ/νδρείας - Καν. 1ος & 2ος της Α΄ Οικ.
Συνόδου).
ΔΗΛΑΔΗ, ο Επίσκοπος, ο Πρεσβύτερος και ο Διάκονος, εκλέγονται με την
συγκατάθεση του πιστού λαού του Θεού,
και με τη χειροτονία τους λαμβάνουν τα
ανάλογα Εκκλησιαστικά Διακονήματα,
και εγκαθίστανται στις θέσεις τους με
την αποδοχή, (ΑΞΙΟΣ), του κυρίαρχου πιστού λαού του Θεού, και ανάλογα με την
συμπεριφορά τους εντός της Εκκλησίας,
έναντι της Ορθοδόξου Πίστεως και της
Κανονικής Τάξεως, είτε, ως ΑΞΙΟΙ, παραμένουν, είτε ως ΑΝΑΞΙΟΙ αποβάλλονται.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν ο πιστός λαός του Θεού
αδιαφορεί και δεν απαιτεί να εφαρμοστεί
αυτή η περιχαρακωμένη Κανονική Τάξη,

σχετικά με την εκλογή και χειροτονία του
Επισκόπου, του Πρεσβυτέρου και του
Διακόνου, και εισέρχονται «εις την αυλήν
των προβάτων ουχί δια της θύρας, αλλά
αναβαίνοντες αλλαχόθεν, κλέπτες και
ληστές ... άνθρωποι πονηροί και γόητες
προκόπτοντες επί το χείρον, πλανώντες
και πλανώμενοι», (Ιωάν. 10,1-5 – Β΄ Τμοθ.
3,13), τότε δεν φταίνε όλοι αυτοί που
αναξίως εισέρχονται ανενόχλητοι στην
Εκκλησία Εκείνου, αλλά αυτός ο κυρίαρχος πιστός λαός του Θεού που έχει
απεμπολήσει τα κυριαρχικά του δικαιώματα που του έχουν παραχωρηθεί, και εξ
αιτίας της αδιαφορίας του αυτής γίνεται
αίτιος να «βλασφημείται το όνομα του
Θεού εν τοις έθνεσι» (Ρωμ. 2,24).
Οι πιστοί, έχουν διαπιστώσει, και διαπιστώνουν σχεδόν καθημερινά, την παραχάραξη της Ορθοδόξου πίστεως μας και
την πτώση του Ιερατείου της Εκκλησίας
μας, αλλά δικαιολογούνται, ότι δήθεν
το κακό αυτό είναι οργανωμένο και δεν
είναι δυνατόν να καταπολεμηθεί, και θεωρεί ότι αν κάνει χρήση των κυριαρχικών
του δικαιωμάτων, θα προκαλέσει βλάβη
στην Εκκλησία και σκανδαλισμό.
Όμως, ΟΧΙ, δεν έχουν δίκιο οι πιστοί,
να προβάλλουν αυτή τη δικαιολογία,
γιατί δεν είναι ποτέ δυνατόν να είναι
αναποτελεσματικά τα δικαιώματα που
τους παραχωρούνται από τη Γραφή και
τους Θείους και Ιερούς Κανόνες της
Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Χρειάζεται
όμως προς τούτο αγώνας, και μάλιστα
συστηματικός, ώστε να επιτύχουν τελικά
σε αυτά τα πανίσχυρα εκκλησιαστικά
δικαιώματά τους.
Πρώτα οφείλουν να ενημερώσουν τον
Επίσκοπο, με τον ανάλογο σεβασμό, για
το ή τα σφάλματά του ως προς τη ζωή
και πολιτεία του εντός της Εκκλησίας
και την επιτέλεση των λειτουργικών του
καθηκόντων. Αν όμως δε βρουν κατανόηση, να συνεχίσουν να εκκλησιάζονται
στον Ιερό Ναό της ενορίας τους, και
όταν θα παρουσιαστεί εκεί ο Επίσκοπος,
να αποχωρούν και μάλιστα με κάποια χαρακτηριστική και με νόημα κίνησή τους.
Αν και πάλι δεν αποδώσουν καρπούς
αυτές οι προσπάθειες τους, και ο,τιδήποτε άλλο εφαρμόσουν για συνέτιση,
τότε να εφαρμόσουν αυτό που υποδεικνύει, σε αυτές τις περιπτώσεις,
στους πιστούς ο Μέγας Αθανάσιος στα
εξηγηματικά του αποσπάσματα στον
Ματθαίον κεφ. 5,29: «Εάν ο επίσκοπος
ή ο πρεσβύτερος, οι όντες οφθαλμοί
της εκκλησίας, κακώς αναστρέφονται
και σκανδαλίζωσι τον λαόν, χρη αυτούς
εκβάλλεσθαι. Συμφέρον γαρ εστιν άνευ
αυτών συναθροίζεσθαι εις ευκτήριον
οίκον ή μετ’ αυτών εμβληθήναι ως μετά
Άννα και Καϊάφα εις την γέενναν του
πυρός», (ΒΕΠΕΣ, τόμ. 35ος, σελ. 22).
Αν και αυτός ο τρόπος δεν συνετίσει τον Επίσκοπο ή τον Πρεσβύτερο
που σκανδαλίζουν, τότε να θέσουν σε
εφαρμογή το τελευταίο τους όπλο, την
αναφώνηση του ΑΝΑΞΙΟΣ, όπου και αν
εμφανίζονται και για τα παραπέρα, «Θα
δώσει ο Θεός».
Πρεσβύτερος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ
Ορθόδοξος Θεολόγος
- Εκκλ/κός Συνήγορος
Επ/μος πρ/δρος Συνδέσμου
Κληρικών Ελλάδος
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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 (B)
2η Ομιλία που έγινε
18 -10-1980
«Αποκάλυψις», «δει»,
«εν τάχει». -Προοίμιον
«Αποκάλυψις Ιησού Χριστού,
ην έδωκεν αυτώ ο Θεός, δείξαι
τοις δούλοις αυτού α δει γενέσθαι εν τάχει, και εσήμανεν
αποστείλας δια του αγγέλου
αυτού τω δούλω αυτού Ιωάννη,
»ος εμαρτύρησε τον λόγον
του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού, όσα είδε.
»Μακάριος ο αναγινώσκων και
οι ακούοντες τους λόγους της
προφητείας και τηρούντες τα εν
αυτή γεγραμμένα. ο γαρ καιρός
εγγύς» 1.
Θαυμασία, αγαπητοί μου εισαγωγική επιγραφή του όλου
αυτού βιβλίου, ως συμπύκνωσις
πολλών απαραιτήτων στοιχείων.
Και πρώτα-πρώτα: Η εισαγωγική αυτή επιγραφή του βιβλίου
της Αποκαλύψεως διακρίνεται
δια τον επίσημον τόνο της, τον
επίσημο χαρακτήρα της, και
υπενθυμίζει την επιγραφή προφητικών βιβλίων της Παλαιάς
Διαθήκης. έχει μια μεγαλοπρέπεια. Παραβάλατε την επιγραφικήν εισαγωγήν του βιβλίου του
Ησαΐου, που λέγει:
«Όρασις, ην είδε Ησαΐας υιός
Αμώς, ην είδε κατά της Ιουδαίας
και κατά Ιερουσαλήμ εν βασιλεία
Οζίου και Ιωάθαμ και Άχαζ και
Εζεκίου, οι εβασίλευσαν της
Ιουδαίας» 2.
Δεύτερον: Γίνεται γνωστός ο
χαρακτήρ του βιβλίου, με τον
χαρακτηρισμόν «Αποκάλυψις».
Δηλαδή πρόκειται -μας το ειδοποιεί ο ιερός συγγραφεύς- περί
προφητικού βιβλίου.
Τρίτον: Δηλούται το κύρος
και η αυθεντία του βιβλίου,
διότι πηγή της Αποκαλύψεως
είναι αυτός ο Θεός και ο Ιησούς
Χριστός, είτε προσωπικώς ομιλεί
είτε δι΄ Αγγέλου.
Τέταρτον: Σημειούται ο σκοπός της καταγραφής της Αποκαλύψεως, όταν λέγη «δείξαι τοις
δούλοις αυτού α δει γενέσθαι
εν τάχει». Ώστε λοιπόν να που

διαγράφεται και ο σκοπός του
βιβλίου. Ποιος ο σκοπός που
εγράφη το βιβλίον της Αποκαλύψεως; Για να δειχθούν εις
τους δούλους του Θεού εκείνα
τα οποία πρόκειται να γίνουν
γρήγορα.
Πέμπτον: Γνωστοποιείται ο
συγγραφεύς. Ποιος είναι; «Τω
δούλω αυτού Ιωάννη». Είναι ο
Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής. ο επιστήθιος Μαθητής του Χριστού.
ο συγγραφεύς του ομωνύμου
ευαγγελίου και των τριών καθολικών επιστολών.
Έκτον: Εκτίθεται το περιεχόμενον του βιβλίου: «τον λόγον
του Θεού και την μαρτυρίαν
Ιησού Χριστού, όσα είδε». Ώστε
αυτά μας καταγράφει ο ευαγγελιστής Ιωάννης: «τον λόγον του
Θεού». Ώστε λοιπόν το βιβλίον
της Αποκαλύψεως έχει «τον
λόγον του Θεού», έχει «την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού, όσα
είδε» . ο ιερός συγγραφεύς δεν
θα προσθέση, δεν θα αφαιρέση.
Τελειώνοντας το βιβλίο θα σημειώση ο ευαγγελιστής Ιωάννης:
«Όποιος προσθέση ή αφαιρέση
κάτι από το βιβλίον αυτό, να του
αφαιρεθή η μερίδα του από το
δένδρον της ζωής»3. Δηλαδή να
μη μπη στη Βασιλεία του Θεού
όποιος παραποιήση, αφαιρέση,
προσθέση και κακοποιήση το
βιβλίο. Συνεπώς θα είχε πρώτην
εφαρμογή στο πρόσωπο του
Ιωάννου, εάν το έκανε ο ίδιος.
Αλλά τι γράφει; «Όσα είδε»,
όσα άκουσε. τίποτα παραπάνω,
τίποτα παρακάτω.
Κεντρική ιδέα δε του βιβλίου
είναι: η δευτέρα του Χριστού
Παρουσία. Κεντρική ιδέα. Ο
πόλεμος, όπως σας έλεγα την
περασμένη φορά στην εισαγωγή, ο πόλεμος των αντιθέων
δυνάμεων κατά της Εκκλησίας,
η κατανίκησις αυτών υπό του
Ιησού Χριστού και η ένδοξος
Βασιλεία Αυτού εις τους αιώνας
των αιώνων.
Έβδομον: Αναδεικνύεται ο
προορισμός του βιβλίου, με
τον μακαρισμόν εκείνων που
αναγινώσκουν, εκείνων που
ακροώνται και εκείνων που

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

Γενικά, δε μπορούμε να λέμε, ότι υπάρχει
απόλυτη Νομοτέλεια στο κόσμο, γιατί έτσι
υποτιμούμε και νομιμοποιούμε την εύνοια
(= συμπάθεια) της αμαρτίας, η οποία, από
Χριστιανική έποψη, είναι ηθική αταξία στο
κόσμο. Υπάρχει φυσική αρμονία στον κόσμο,
αλλά υπάρχει και ηθική αταξία. Συνεπώς, από
Χριστιανική έποψη, μετά την πτώση, υπάρχει
σχετική αρμονία στον κόσμο.
Η θέση του ΚΑΝΤ είναι αναιρετική της
θεωρίας, ανατρέπεται. Λέει ο ΚΑΝΤ, ότι δεν
μπορεί η θεωρία να αποδείξει την ύπαρξη
του Θεού, με αποτέλεσμα να φτάνει στην
έννοια του Δημιουργού ως διακοσμητή και
διαμορφωτή της θεωρίας του Πλάτωνος με
τα λεγόμενά του.
ΘΕΤΙΚΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ
ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ
Το θετικό Θεολογικό στοιχείο της απόδειξης είναι, ότι αυτή δεν είναι τελείως
απορριπτέα, διότι δέχεται το Θεό ως ενερ-

τηρούν τον λόγον του Θεού.
«Μακάριος, λέγει εις αυτήν
την εισαγωγικήν επιγραφήν,
Μακάριος ο αναγινώσκων και
οι ακούοντες τους λόγους της
προφητείας και τηρούντες τα
εν αυτή γεγραμμένα».
Και, τέλος, όγδοον: Καθορίζεται ότι ο χρόνος πληρώσεως του
περιεχομένου του βιβλίου είναι
βραχύς. «ο γαρ καιρός εγγύς».
γιατί, λέγει, ο καιρός είναι κοντά.
Αυτά βλέπομε, αγαπητοί μου,
στη εισαγωγική αυτή επιγραφή
του βιβλίου. Παίρνομε δηλαδή
όλες αυτές τις πληροφορίες για
το βιβλίον της Αποκαλύψεως.
***
Και τώρα, συν Θεώ Αγίω, εισερχόμεθα εις την ανάλυσι, λέξι-λέξι, φράσι-φράσι, του ιερού
κειμένου. Έχει τόση ομορφιά
το ιερό κείμενο... Κι αν ακόμη
μας έλεγαν ότι πρέπει να τρέξουμε,... πώς να τρέξης, όταν
το ίδιο το κείμενο σε καθηλώνη
να το προσέξης;...
«Αποκάλυψις Ιησού Χριστού»
4
.
«Αποκάλυψις»! Ας μείνωμε εις
την λέξιν αυτή. Με τον όρον αυτόν αρχίζει αυτό το θαυμάσιον
βιβλίον της Καινής Διαθήκης.
Αλλά τί σημαίνει «Αποκάλυψις»;
Κατ’ αρχάς σημαίνει ότι το
προκείμενον βιβλίον είναι προφητικόν. και μάλιστα είναι το
μoναδικόν προφητικόν βιβλίον
της Καινής Διαθήκης, χωρίς
αυτό να σημαίνη ότι και τα λοιπά
βιβλία της δεν έχουν προφητικά
στοιχεία. Βεβαίως τα βιβλία
αυτά, είτε έχουν ιστορικόν χαρακτήρα -όπως είναι τα ευαγγέλια και οι Πράξεις- είτε έχουν
επιστολιμαίον χαρακτήρα -όπως
είναι οι επιστολές Παύλου, Πέτρου, Ιωάννου, Ιακώβου και λοιπά-, είναι γεμάτα από στοιχεία
προφητικά. Όμως αυτά δεν είναι
κατ’ εξοχήν προφητικά βιβλία.
είναι απλώς ιστορικά, είναι νουθετικά και λοιπά. Το βιβλίον της
Αποκαλύψεως είναι κατ’ εξοχήν
προφητικόν, το και μοναδικόν
της Καινής Διαθήκης. άλλο τώρα
ότι περιέχει και νουθετικά στοιχεία κατά πλησμονήν.

Ακόμη ο άγιος Ανδρέας Καισαρείας -όπως σας είπα, θα
χρησιμοποιούμε τους Ανδρέαν
και Αρέθαν Καισαρείας όλως
ιδιαιτέρως, θα είναι οι οδηγοί
μας- μας σημειώνει τα εξής:
«Αποκάλυψίς εστιν η των κρυπτών μυστηρίων δήλωσις, καταυγαζομένου του ηγεμονικού + π. Αθ. Μυτιληναίος
είτε δια θείων ονειράτων είτε
καθ’ ύπαρ, εκ θείας ελλάμψε- Θεός αποκαλύπτει τον εαυτόν
ως»5. Τί λέγει ότι είναι «απο- Του εις τους ανθρώπους. Και
κάλυψις»; Αποκάλυψις είναι η η αποκάλυψις αυτή του Θεού
φανέρωσις, η δήλωσις κρυπτών εις τους ανθρώπους είναι είτε
μυστηρίων, η οποία γίνεται με άμεσος είτε έμμεσος, με σκοπόν
τον φωτισμόν του ηγεμονικού, πάντοτε την γνώσι του Θεού εκ
του νου δηλαδή, είτε με θεία μέρους των ανθρώπων. Ο Θεός
όνειρα είτε με οράματα, σε κα- δεν είναι ο Άγνωστος. είναι εν
ταυτώ ο Γνωστός και Άγνωστος.
τάστασιν εγρηγόρσεως.
Σ’ αυτήν την κατάστασιν ευ- Είναι ο Γνωστός, γιατί θέλει να
ρίσκετο και ο ευαγγελιστής έχη κοινωνία με τα δημιουργήΙωάννης, ο οποίος ήταν εν εγρη- ματά Του. εν ταυτώ ο Άγνωστος,
γιατί είναι ο Αναφής, ο Αψηλάγόρσει, εν αισθήσει, δεν κοιμόφητος, ο Αΐδιος, ο Αχρονος,
ταν. Δεν είδε στον ύπνον του
ο Υπέρ την κτίσιν την ορατήν
αυτά, όπως επί παραδείγματι
και αισθητήν. διότι η ουσία του
ο προφήτης Δανιήλ, που έβλεΘεού δεν είναι δυνατόν ποτέ να
πε στον ύπνο του ό,τι έβλεπε,
γνωσθή. γι’ αυτό είναι ο Γνωεκείνες τις θαυμάσιες εικόνες.
στός - Άγνωστος.
Ο Δανιήλ έχει οράματα καθ’
Έχομε αυτές τις οξύμωρες
ύπνον. ενώ εδώ ο Ιωάννης είναι εκ πρώτης όψεως εκφράσεις, ή
εν εγρηγόρσει, ξυπνητός. Λέει: αν θέλετε αυτές τις αποφατικές
«Εν ημέρα Κυριακή -θα μας το εκφράσεις. Έτσι λέγονται στη
πη λίγο πιο κάτω- εγενόμην εις Θεολογία αυτές οι εκφράσεις,
την Πάτμον». Μέσα σ’ ένα σπή- αποφατικές. δηλαδή μ’ εκείνο
λαιον είναι, κι εκεί δέχεται την που λέω δηλώνω ότι δεν ξέρω
Αποκάλυψι. «Άκουσα μια φωνή. τι είναι ο Θεός. Όσο πιο πολύ
γύρισα να ιδώ και είδα... -ω τι Τον γνωρίζω, τόσο λέγω ότι δεν
είδα...!- είδα κάποιον, όμοιον...», γνωρίζω τον Θεό. Αυτό ακριβώς
όπου παρουσιάζεται με μια φο- είναι μία αποφατική θέσις έναντι
βερή περιγραφή ο δεδοξασμέ- της γνώσεως του Θεού. Όμως ο
νος Ιησούς. «Και μου λέγει: Εγώ Θεός αγαπά να αποκαλύπτεται.
είμαι ο περιπατών μεταξύ των δεν μένει ποτέ εις τον εαυτόν
λυχνιών, των επτά Εκκλησιών. Του. και αποκαλύπτεται είτε
Γράψε αυτά που θα σου πω»6 . άμεσα, όπως σας είπα, είτε
Είναι λοιπόν εν αισθήσει. «καθ’ έμμεσα.
ύπαρ», όπως λέγει εδώ ο άγιος
Ακόμα η αποκάλυψις του
Ανδρέας Καισαρείας. Ύπαρ Θεού διακρίνεται εις την φυσι-γενική: ύπαρος- είναι η αισθητή κήν θείαν αποκάλυψιν και εις την
εμφάνισις, που αντιλαμβάνεται υπερφυσικήν θείαν αποκάλυψιν.
κανείς εν εγρηγόρσει ό,τι αντι1. Αποκ. 1, 1-3.
λαμβάνεται.
2. Ησ. 1, 1.
Εν τούτοις, αγαπητοί μου,
3. Αποκ. 22, 18-19.
4. Αποκ. 1, 1.
ο όρος αποκάλυψις έχει μίαν
5. Άγ. Ανδρέας Καισαρείας, Ερμηνεία εις
βαθυτέραν σημασίαν. Πολλές την Αποκάλυψιν του Αγίου Αποστόλου και
φορές χρησιμοποιούμε αυτόν Ευαγγελιστού Ιωάννου Θεολόγου, J.P.Migne.
τόμ. 106, Κέντρον Πατερικών Εκδόσετον όρον χωρίς να μπορούμε P.G.,
ων, Αθήναι 2001, σελ. 220D.
να εμβαθύνωμε εις αυτόν. Απο6. Αποκ. 1, 17-19.
συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος
κάλυψις γενικά σημαίνει ότι ο

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

γούντα εντός του κόσμου, που σημαίνει ότι
προσεγγίζει την περί Πρόνοιας διδασκαλία
της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Και οι δύο αποδείξεις, και η Κοσμολογική και η Τελολογική,
που εξετέθησαν, έχουν διαρκή και μόνιμη
σημασία, διότι προσπαθούν να συνδέσουν, η
μεν Κοσμολογική απόδειξη τον κόσμο μετά
του Θεού, η δε Τελολογική να συνδέσει τον
κόσμο με τον προνοητή του, δηλαδή, να
συνδέσει την κοσμική πραγματικότητα με ένα
υπερκόσμιον ΟΝ. Ο κίνδυνος, εν προκειμένω,
υπάρχει μόνον, όταν αποκοπούν οι θεωρίες
αυτές από την αλήθεια της Χριστιανικής
διδασκαλίας και αποκτήσουν αυτοδύναμο
χαρακτήρα.
3.-) ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙ
ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Η απόδειξη αυτή
κινείται εντελώς ανεξάρτητα από την κάθε
εμπειρία, την οποία θεωρεί ως επισφαλές
γνωστικό μέσον, σε αντίθεση την υπό του Νου
συλλαμβανόμενη πραγματικότητα. Δηλαδή,

19ον

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

δεν ξεκινάει από την καθ’ εκάστην εμπειρία
του ανθρώπου. Πατέρας της αποδείξεως
αυτής είναι ο Άνσελμος Καντουαρίας, [10331109]. Η απόδειξη αυτή δεν κινείται επαγωγικά και εκ των προτέρων, αλλά απαγωγικά, εκ
της ιδέας η οποία συλλαμβάνεται στο Νου και
την οποίαν επιχειρεί να αποδείξει ως όντως
υπάρχουσα αντικειμενικά.
Ο συλλογισμός της απόδειξης αυτής, όπως
την εκθέτει στο προς «Λόγιον» έργο του ο
Άνσελμος έχει ως εξής: Υπάρχει, λέει, ένα
ύψιστο και υπερτέλειο ON στη σκέψη, στη
διάνοια κάθε ανθρώπου, από το οποίο δεν
υπάρχει ανώτερο περί του οποίου να μπορεί
να σκεφτεί ο άνθρωπος.
Τούτο το ON πρέπει να υπάρχει και στη
πραγματικότητα γιατί διαφορετικά θα υπήρχε
αντίφαση στη σκέψη του ανθρώπου, οπότε
και θα έπρεπε να οδηγηθεί η σκέψη του σε
άλλο ON περισσότερο τέλειον. Άρα υπάρχει
αναγκαίως ύψιστο ΟΝ, και αυτό είναι ο Θεός.

To ON αυτό δεν είναι δυνατόν να υπάρχει
μόνον στη διάνοια, άρα υπάρχει και στην
πραγματικότητα.
Η αρχή της θεωρίας αυτής ξεκινά από μια
μεγάλη διαμάχη του Μεσαίωνα την οποία
προκάλεσε ο «UNIVERSALISMUS (= Ιδέα
του καθόλου), και η οποία διατυπώθηκε από
τον Πλάτωνα, ο οποίος εδέχετο την οντολογική ύπαρξη της ιδέας, και ως εκ τούτου
τη σκιώδη ύπαρξη του κόσμου. Ο Αριστοτέλης όμως θα υποστηρίξει, ότι το είδος (=
η ιδέα ) είναι μέσα στο πράγμα και όχι στον
υπερβατικό κόσμο. Η γνώση της ιδέας στον
Πλάτωνα ονομάζεται «Ανάμνηση». Η ιδέα
αυτή αμάρτησε και ξέπεσε, και προς τιμωρία
μπήκε στο σώμα. Μετά τον Πλάτωνα και
υπό την επίδραση της διδασκαλίας του, οι
Νεοπλατωνικοί θα εκλάβουν τον κόσμον ως
κακόν, ως αμαρτία, και την ύλη ως το καθ’
αυτό κακόν.
[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ
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Οταν ο ηγετης ειναι ο λαος

συνέχεια από την 1η σελίδα

Όταν το ισλανδικό Κοινοβούλιο
ενέκρινε κάποιο νόμο παρόμοιο
με το Μνημόνιο 1 και στάλθηκε
για επικύρωση στον πρόεδρο της
δημοκρατίας, αυτός ενεργοποίησε το μόνο δικαίωμα που είχε,
όπως κι εσείς: δεν το υπέγραψε
και κάλεσε το λαό σε δημοψήφισμα.
Ήταν η πρώτη φορά που έγινε
δημοψήφισμα στη χώρα αυτή. Η
εξήγηση ήταν σαφής:
«Δε μπορώ εγώ ή οι λίγοι βουλευτές που ψήφισαν αυτό το νόμο
να αναλάβω την ευθύνη να επικυρώσω έναν νόμο που θα επηρεάσει τη ζωή
κάθε πολίτη
της χώρας
μου. Σε ένα
τόσο σοβαρό θέμα,
μόνον ο
λαός μπορεί να αποφασίσει».
Το δημοψήφισμα
έγινε και ο
λαός απέρριψε το
νόμο.
Δεν είχε
ά δ ι κ ο :
τρεις τράπεζες είχαν δανειστεί 80 δις
ευρώ, ήτοι το δεκαπλάσιο από
το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα
της χώρας, είχαν χρεοκοπήσει
και τώρα ζητούσαν από το λαό
να πληρώσει τους δανειστές σε
διάφορες χώρες.
Οι πολιτικοί άρχισαν νέες συνομιλίες με τους δανειστές και έφεραν τροποποιημένο σχέδιο στη
Βουλή, κάτι σαν Μνημόνιο 2, το
οποίο ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία και στάλθηκε στον πρόεδρο
της Δημοκρατίας για επικύρωση.
Και πάλι εκείνος είπε όχι και ζήτησε νέο δημοψήφισμα. Το επιχεί-

ρημά του ήταν σαφέστατο: «Στα
μεγάλα θέματα δεν αποφασίζουν
προσωρινοί ηγέτες, ηγέτης είναι
ο λαός και αυτός θα αποφασίσει».
Χρειάστηκε να κατεβεί στους
δρόμους για να υπερασπιστεί τη
θέση του ενάντια στη λυσσαλέα
επίθεση των πολιτικών. Υπάρχουν
βίντεο που δείχνουν τη σύζυγό
του να αγκαλιάζει διαδηλωτές
που η αστυνομία τους έχει πνίξει
στα καπνογόνα. Ήταν ανένδοτος
στις αρχές του: «Υπάρχουν χώρες πιο ισχυρές οικονομικά από
μας, εμείς όμως δεν πρόκειται να
βάλουμε το κέρδος πάνω από τη
Δημοκρατία».
Στο νέο
δημοψήφ ι σ μ α
ο λαός
απέρριψε και το
Μνημόνιο
2.
Ο πρόε δ ρ ο ς
το πήγε
ακόμα πιο
πέρα και
ζήτησε
αναθεώρηση του
συντάγματος, μόνο
που, αυτή
τη φορά, η
αναθεώρηση δεν θα γινόταν από
πολιτικούς αλλά από τον ίδιο το
λαό. Το επιχείρημά του ήταν και
πάλι ατράνταχτο: «Ο λαός είναι η
υπέρτατη εξουσία, αυτός πρέπει
να συντάξει το σύνταγμα». Έγιναν
χιλιάδες συναντήσεις, στάλθηκαν
άπειρα ηλεκτρονικά μηνύματα και
η λαϊκή επιτροπή κατέληξε σε μια
μορφή του συντάγματος που φυσικά δεν είχε ούτε παραγραφές,
ούτε ασυλίες και ούτε φοροαπαλλαγές για τους πολιτικούς. Δεν
έχει γίνει ακόμα δημοψήφισμα για
το σύνταγμα, καθώς οι πολιτικοί

παλεύουν με κάθε μέσο να το
καθυστερήσουν, αλλά δεν θα το
πετύχουν για πολύ.
Σε κάποια στιγμή, χρειάστηκε
να καλέσουν το ΔΝΤ για βοήθεια,
αλλά υπό έναν όρο: «Θα σας
πληρώσουμε ό,τι δανειστούμε,
αλλά υπό έναν όρο: δεν θα πειραχθούν οι μισθοί, οι συντάξεις και
τα κοινωνικά προγράμματα, γιατί
είμαστε μια σκανδιναβική σοσιαλιστική κοινωνία και σκοπός μας
είναι η ευημερία του πολίτη και
όχι τα κέρδη των τραπεζών». Ούτε
κεραμίδα να έπεφτε στα κεφάλια
των αρμόδιων του ΔΝΤ, αλλά τελικά το δέχτηκαν για πρώτη φορά
στην ιστορία του
ταμείου,
γιατί κατάλαβαν
ότι δεν
έχουν να
κάνουν
με άτομα
όπως ---(δε χρειάζεται να
αναφέρω
ονόματα).
Α λ λ ά
ο πρόεδρος μιας
δημοκρατίας δεν
σταμάτησε εκεί:
ζήτησε να
γίνει έλεγχος στα οικονομικά
όλων των πολιτικών και πολλοί
από αυτούς αντιμετωπίζουν τον
πέλεκυ της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του
πρωθυπουργού. Η έκθεση της
αδέσμευτης επιτροπής έφτασε
τις 2.500 σελίδες και χρειάστηκαν
45 συνεχείς ώρες για να διαβαστεί
από καλλιτέχνες, συγγραφείς,
απλούς πολίτες σε κεντρικό σημείο της πρωτεύουσας.
Και το συμπέρασμα ήταν σαφές: δεν ευθύνεται ο λαός για
όσα έκαναν οι πολιτικοί οι οποίοι
εκλέχτηκαν λέγοντας τα αντίθετα

Μας κοροϊδεύουν με τα κλεμμένα!
Ποιόν κοροϊδεύετε μωρέ για την οικονομική κρίση;
Μια ματιά στο πρωτοσέλιδο των ΝΕΩΝ της Παρασκευής φτάνει για να καταλάβει κανείς την κοροϊδία.
Ο τίτλος ήταν «σηκώνουν τα λεφτά από την Ελβετία».
Ποιοι; Οι Έλληνες! Και που τα πάνε;
Όχι δεν τα φέρνουν στην Ελλάδα αλλά τα κρύβουν καλύτερα σε φορολογικούς παραδείσους ΑΝ τα σηκώνουν.
Γιατί το ΑΝ με κεφαλαίο και τονισμένο;
Διότι ΔΕΝ πιστεύουμε ότι τα σηκώνουν, ή ότι τα σηκώνουν όλα.
Και πόσα είναι τα όλα; Είναι 600 δισ. ευρώ κατά το
ΣΠΗΓΚΕΛ. Είναι 300-400 δισ. ευρώ κατά άλλους πιο
«μετριοπαθείς» υπολογισμούς.
Είναι ένα τρις ευρώ τα ελληνικά κεφάλαια στο εξωτερικό σύμφωνα με άλλους υπολογισμούς που βασίζονται
στην απλή μέθοδο των τριών: ΑΝ ΤΟ 2010 σύμφωνα με τα
ΕΠΙΣΗΜΑ στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας έβγαλαν

στο εξωτερικό οι Έλληνες 104 δισ. πόσα θα έβγαλα να
τα προηγούμενα 30 χρόνια όταν σ αυτά τα προηγούμενα
χρόνια είχε γίνει το μεγάλο πάρτι με τα παράνομα από τις
αγορές του αιώνα, τα πακέτα και τα ΜΟΠ;
Ε, δεν θα είναι δέκα φορές πάνω τουλάχιστον; Άλλοι
απαντούν στην ερώτηση ότι είναι 50 και 100 φορές πάνω
αλλά ας πούμε μόνο 10 φορές. Σύνολο ένα τρισ.
Άντε να πέσουμε στο ΣΠΗΓΚΕΛ και να πούμε 600
δισ. όλα όλα. Γιατί τα σηκώνουν από την Ελβετία; Γιατί
γίνεται, λέει, φανερή διαπραγμάτευση μεταξύ Ελλάδας
και Ελβετίας για τα μυστικά κεφάλαια.
Και κατά τις δηλώσεις του Έλληνα διαπραγματευτή
Ηλία Πλασκοβίτη, γενικού γραμματέα του Υπουργείου
Οικονομικών η Ελλάδα «δεν επιμένει στο να αποκαλυφθούν οι ταυτότητες των Ελλήνων καταθετών». Η
Ελλάδα, λέει, συμφωνεί να πάρει και «μια προκαταβολή
κατ’ αποκοπήν».

από όσα υποσχέθηκαν.
Τρία χρόνια μετά η Ισλανδία
αρχίζει να βγαίνει από την κρίση,
στην Ελλάδα μας λένε ότι, θα
χρειαστούν δεκαετίες και αν....
Και κάτι ακόμα: ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας της Ισλανδίας δεν το
έκανε αυτό για να κρατηθεί στην
καρέκλα.
Πριν λίγες μέρες δήλωσε ότι δεν
θα είναι υποψήφιος για επόμενη
θητεία. «Εκπλήρωσα το χρέος μου
στο λαό μου» ήταν η λακωνική δήλωσή του (όχι, δεν είπε αν ήταν και
στην Εθνική Αντίσταση).
Μήπως κ. Παπούλια θα ‘πρεπε
να επισκεφθείτε τους Βίκινγκς
της Ισλανδίας για να πάρετε κάποια
μαθήματα
δημοκρατίας;
Μ ή π ω ς
αυτοί που
έτρωγαν βελανίδια όταν
εμείς χτίζαμε
Παρθενώνες
τώρα ξέρουν
καλύτερα τι
σημαίνει δημοκρατία,
ενώ εσείς την
ευτελίζετε ουσιαστικά
μια πράξη
αιμομιξίας
-- στη χώρα
που γεννήθηκε;
Και μια ακόμα δήλωσή του Όλαφουρ Ράγκναρ Γκρίμσον: «Έχω την
σταθερή εντύπωση ότι, τα κόμματα
στη Βουλή δεν εκφράζουν αυτή
την εποχή αντίστοιχη αναλογία
στο λαό».
Εσείς θα κάνατε ποτέ αυτή τη
δήλωση, που είναι πασιφανής σε
κάθε έλληνα πολίτη;
Θα ήθελα να σας δω δίπλα στον
Όλαφουρ Ράγκναρ Γκρίμσον.
Έτσι, για να καταλάβω τί σημαίνει
γίγαντας και τί νάνος Πρόεδρος
της Δημοκρατίας....

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΤΑΣΚΑ

Αυτή είναι η κοροϊδία
Να υποστηρίζουν ότι πάσχει οικονομικά μια χώρα
που είναι πρώτη σε καταθέσεις στους φορολογικούς
παραδείσους. Μα παριστάνουν ότι παλεύουν να φέρουν πίσω το κλεμμένα και να κάνουν το αντίθετο. Και
οι τροϊκανοί να παριστάνουν ότι θέλουν να φτιάξουν
τα οικονομικά της Ελλάδας και δεν ρωτούν καν για
τις καταθέσεις των δισ. Και ξέρουν ότι μόνο από τους
τόκους των καταθέσεων αυτών θα έλυναν το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδας. Άρα κοροϊδεύουν. Και
προσπαθούν να περάσουν μαλακά την κοροϊδία για
να γίνουμε χωρίς να το καταλάβουμε δούλοι τους. Θα
το επιτρέψουμε αυτό να συμβεί στην Ελλάδα, τη χώρα
που αποτελεί τον βασικό πυλώνα φωτός στον πλανήτη
από τότε που θυμόμαστε πλανήτη, δηλαδή πολύ, πολύ
πριν την έλευση του Χριστού;
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 8-4-12
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ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Τ.46-σελ.24

H, 04

Τ.46-σελ.26

Τ.31-σελ.21

Τ.60-σελ.27

Τ.35-σελ.21

Τ.48-σελ.21

Τ.48-σελ.21

Τ.40-σελ.9

Τ.12-σελ.25

Τ.19-σελ.22

Τ.52-σελ.26

Τ.52-σελ.25

Τ.40-σελ.21

Τ.27-σελ.25

Τ.55-σελ25

Τ.72-σελ.25

Τ.34-σελ.7

Τ.61-σελ.28

Τ.22,23-σελ25

τ,70-σ,29

Τ.11-σελ.20

Τ.33-σελ.25

τ,84-σ,31

Τ.62-σελ.25

Τ.65-σελ.27

Τ.49-σελ.26

Τ.61-σελ.26

Τ.1-σελ.19
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ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Τ.25-σελ. 24

Τ.27-σελ, 22

Τ.27- σελ. 1

30.Τ.25 σελ. 26

Τ.46-σελ.5

Τ.46-σελ.23

Τ.32-σελ.24

Τ.34-σελ.26

Τ.32-σελ.21

Τ.36-σελ.6

Τ.48-σελ.24

Τ.50-σελ.20

Τ.37-σελ.3

Τ.33-σελ.8

Τ.32-σελ.21

Τ.8-σελ.25

Τ.41-σελ.13

τ.52-σελ.25

Τ.66 - σελ. 28

Τ.45-σελ.22

Τ.41- σελ.18
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Τ,73-σελ.21

Τ.53-σελ.7

Τ.55-σελ.25

Τ.42-σελ.26

Τ.45-σελ.23

Η, 98

Τ.55 - σελ. 19

Τ.35-σελ.24
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Πριν λίγο καιρό δημοσίευμα
περιοδικού μας μετέφερε στα
χρόνια της επταετούς δικτατορίας αλλά και στη μετέπειτα
περίοδο που συνεχίζονταν με
«δημοκρατικό» ένδυμα.
Στην αναμπουμπούλα εκείνη
– όπως πάντα – άλλοι «φτιάχτηκαν» κι άλλοι χαλάστηκαν.
Τραγικές φυσιογνωμίες, σαν
ύαινες, που ακολουθούν τα μεγάλα σαρκοφάγα για να τραφούν
με τ’ αποφάγια
τους, εκμεταλλεύθηκαν τις
ανώμαλες καταστάσεις.
Τότε, πλησιάζοντας το τέλος της «επταετίας», διαπράχθηκε και το
έγκλημα της
εκθρόνισης
των γνωστών
δώδεκα Αρχιερέων, χωρίς
καμμία νόμιμη
και δημοκρατική διαδικασία,
μάλλον δε και
χωρίς τα στοιχειώδη μιας δίκης.
Μεταξύ των πενομένων αρχιερέων ήταν και ο μακαριστός
Θεολόγος (Μ/της Λάρισας το
1967-74), του οποίου η ζωή
υπήρξε μέχρι την τελευτή του
πνοή πρότυπο διακόνου Ιησού
Χριστού.
Ταπεινός, άκακος, ακτήμονας,
φλεγόμενος από αγάπη για το

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ

ΑΝΕΠΗΡΕΑΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΟ ΒΟΥΡΚΟ
Χριστό διήλθε τα χρόνια της
εξορίας με υπομονή και τους
θανάσιμους εναγκαλισμούς των
συνεπισκόπων του (μέχρι και
σήμερα) με Ιώβιο καρτερικότητα.
Σ’ αυτή την
αγία μορφή
αναφέρεται ο
αρθρογράφος
αλλά και στην
αδελφή ψυχή
του μακαριστού και αείμνηστου αρχ/
τη π. Επιφάνιου Θεοδωρόπουλου, του
οποίου η προσφορά (φανερή και αφανής)
στην Εκκλησία
υπήρξε άξια θαυμασμού και
παντός επαίνου ώστε να του
ταιριάζει το: «Επιφάνιον επαινών
αρετήν επαινώμεν».
Αλλ’ επειδή τα δικά μας γραφόμενα ίσως να μην είναι αρκετά
προκειμένου να περιγράψουν
τέτοια πρόσωπα και καταστάσεις
ας διαβάσουμε προσεκτικά τα
παρακάτω.

Λίγο μετά την κοίμηση του π.
Επιφανίου, ένα από τα στενά
πνευματικά του τέκνα, μου έκανε
γνωστό ότι ο ίδιος δύο-τρεις φορές
μετέβη στην κατοικία του αειμνήστου Σεβασμιωτάτου κυρού Θεολόγου και λαμβάνοντας όλες τις
απαραίτητες προφυλάξεις, έριξε
κάτω από την πόρτα του φάκελο με
χρήματα χωρίς στοιχεία αποστολέα, που του είχε δώσει ο π. Επιφάνιος λέγοντάς του χαρακτηριστικά
ότι την ενέργεια αυτή τη γνωρίζουν
μόνο ο Θεός, ο π. Επιφάνιος καθώς
και ο κομιστής του φακέλου. Πόσες
φορές ακόμη θα είχε επαναλάβει
ο π. Επιφάνιος την ανώνυμη αποστολή φακέλων με χρήματα στον
ίδιο Ιεράρχη ή σε άλλους από τους
υπολοίπους ένδεκα που σήκωναν
με αξιοπρέπεια το Σταυρό τους;
Δεν έχω καμία πληροφόρηση.
Μόνο ο Θεός γνωρίζει. Και τώρα
κοινοποιώ στην αγάπη σας κάτι
ιδιαιτέρως θαυμαστό που συνδέεται άμεσα με τα παραπάνω.
Ο π. Επιφάνιος, όπως γνωρίζετε, εκοιμήθη την Παρασκευή
10 Νοεμβρίου 1989 και ώρα 4:26
το απόγευμα. Την ώρα εκείνη
βρισκόμασταν κοντά του τέσσερα
- πέντε άτομα. Στις 4:28, δηλαδή

δύο μόλις λεπτά μετά το «φτερούγισμα» της ψυχής του κι ενώ το
σώμα του ήταν ακόμα «ζεστό»,
χτύπησε το κουδούνι της κατοικίας του π. Επιφανίου. Οδήγησα
τα βήματά μου με δυσκολία μέχρι την πόρτα και
ανοίγοντάς την αντίκρυσα με έκπληξη το
Σεβασμιώτατο κυρό
Θεολόγο. Φίλησα με
σεβάσμιο το χέρι
του και με ρώτησε: «Πώς είναι
η υγεία του π.
Επιφανίου;».
Προσπαθώντας
να συγκρατήσω
τα δάκρυά μου
και κυριολεκτικά
ψελλίζοντας, του
ανακοίνωσα ότι
πριν λίγο εκοιμήθη. Προχώρησε
προς το δωμάτιό
του, ασπάστηκε
με σεβασμό το
σκήνος του, μας
ζήτησε ένα πετραχήλι και γονατιστοί τόσον ο

ίδιος όσο κι οι παρευρισκόμενοι,
ζήσαμε ένα εξόχως συγκινητικό
Τρισάγιο που τέλεσε ο Σεβασμιώτατος.
Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί,
δεν έχουμε το δικαίωμα ως κατά
σάρκα οικογένεια του π. Επιφανίου να πιστεύουμε ακράδαντα ότι
ο Κύριος μας οδήγησε τα βήματα
του αειμνήστου Αγίου Λαρίσης
στην οικία του π. Επιφανίου για
να είναι ο πρώτος κληρικός και
μάλιστα Ιεράρχης που τέλεσε
Τρισάγιο για την ανάπαυση της
ψυχής του;
Έτσι, καθοδηγούμενος
από τον Κύριό μας, με αυτή
του την επίσκεψη ανταπέδωσε, κατά κάποιο
τρόπο, τις ευεργεσίες
που δέχθηκε κατ’
επανάληψιν από
άγνωστο ευεργέτη.
Τέλος, καλό είναι
να γνωρίζετε ότι ο
Μακαριστός Μητροπολίτης Λαρίσης ουδέποτε πληροφορήθηκε
τις «επισκέψεις αγάπης» εκ μέρους του π.
Επιφανίου.
Ας έχουμε όλοι την
ευχή του.
Σας ευχαριστώ για
την προσοχή σας και
ζητώ συγγνώμη αν
σας κούρασα.
Πολυνείκης
Θεοδωρόπουλος

Η Θεία Ανάσταση στην Παράδοση
Με τη λέξη «Ανάσταση» εννοούμε την Χαρακτηριστικό είναι ότι, όταν γυρίζουν με
ημέρα του Πάσχα. Αλλά εννοούμε ειδικό- το φως της Ανάστασης στο σπίτι οι χωρικοί
τερα και την ώρα του «Χριστός Ανέστη» μας, το περιφέρουν στα δωμάτια κι εξορτα μεσάνυχτα της παραμονής. Έχουμε κίζουν τα έντομα λέγοντας: «Όξω ψύλλοι
όμως τρεις αναστάσεις. Την πρώτη που και κοριοί – μέσα οι νοικοκυροί». Αλλά και
είναι προαναγγελτική του Μ. Σαββάτου, σύμφωνα με τη χριστιανική διδασκαλία
την κυρίως Ανάσταση που γίνεται στις 12 και τα κείμενα της Εκκλησίας, ο Χριστός
τη νύχτα ή το χάραμα της Κυριακής του όχι μόνο αντιμετώπισε τόσους εχθρούς
Πάσχα (Επτάνησος) και την «Ανάσταση» στη διάρκεια του μαρτυρίου του (Ιούδας,
που γίνεται το απόγευμα της Κυριακής. Η Αρχιερείς, Πιλάτος, εβραϊκός όχλος, στρατιώτες, ληστής), αλλά και
Ανάσταση που γίνεται τα
δημιούργησε νέους με τη
μεσάνυχτα του Σαββάτου,
Από τον Γεώργιο Ν. Ξενόφο*
κάθοδό του στον Άδη. Άμεέχει τη μεγαλύτερη γραφιση αντίληψη της εχθρότηκότητα, γιατί γίνεται στην
ύπαιθρο και όλος ο κόσμος συμμετέχει τας αυτής των σκοτεινών δυνάμεων του
σ’ αυτό το ιερό γεγονός κρατώντας ένα Άδη προς το Χριστό έπαιρνε ο λαός, όταν
αναμμένο κερί φορώντας τα καλύτερα παρακολουθούσε την αναπαράσταση της
ρούχα και εκδηλώνοντας τη χαρά του γνωστής σκηνής του «Άρατε πύλας», που
με αισθήματα αγάπης και αλληλεγγύης. συνηθιζόταν ως πρόσφατα να γίνεται με
Όταν αρχίζει η ακολουθία, ο φωτισμός την επιστροφή της πομπής της Ανάστασης
της εκκλησίας είναι αμυδρός και ξαφνικά στην εκκλησία: Ο υποδυόμενος τον Άδη
εμφανίζεται στην Ωραία Πύλη ο ιερέας και ήταν τρομερός και η νίκη του Χριστού θριψάλει το «Δεύτε λάβετε φως»! Οι παραβρι- αμβευτική. Όλοι έμπαιναν στην εκκλησία
σκόμενοι ανάβουν τις λαμπάδες τους από με φωνές και θόρυβο νικητών. Όλοι λοιπόν
τη λαμπάδα του ιερέα και μεταδίδουν το οι εχθροί του Χριστού, που είναι και εχθροί
φως και στους άλλους, κι έτσι ολόκληρη των χριστιανών, και όλα τα κακά πνεύματα
η εκκλησία πλημμυρίζει με το νέο άγιο που φθονούν την Ανάσταση, χρειάζονται,
φως. Οι θόρυβοι χαράς που γίνονται, όταν κατά τη λαϊκή αντίληψη, διώξιμο και κυνηο παπάς εκφωνεί το «Χριστός Ανέστη» γητό, γι’ αυτό και η εξήγηση που δίνεται
(κρότοι, πυροβολισμοί, σπάσιμο αγγείων συνήθως για τους θορύβους (τα χαλκούκ.λ.π.) έχουν πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει νια, τους πυροβολισμούς κ.λ.π.), είναι ότι
πρώτα μέσα στο θόρυβο το στοιχείο της γίνονται «στην πομπή των Εβραίων και των
αποδίωξης των δαιμονικών, που είναι και εχθρών του Χριστού». Το έθιμο των θορύειδωλολατρικό και χριστιανικό. Υπήρχε πά- βων οι ρωμαιοκαθολικοί το εκτελούν τη Μ.
ντα στους λαούς η δοξασία, ότι τα βλαβερά Πέμπτη ή τη Μεγάλη Παρασκευή, (όταν ο
και δυσμενή πνεύματα διώχνονται με θορύ- Χριστός βρίσκεται στον Άδη), και το λένε
βους εκφοβιστικούς. Οι αρχαίοι Έλληνες vacarme des tenebres. Είναι η κατάλληλη
χτυπούσαν χάλκινα σκεύη και λέβητες, για ώρα να κυνηγηθούν οι δαίμονες, επειδή
την αποδίωξη δαιμόνων και μιασμάτων. με το θάνατο του Χριστού, βρίσκουν την

ευκαιρία να δράσουν. Σχετική με τους
θορύβους είναι και η κωδωνοκρουσία του
Πάσχα, που είναι πυκνή και χαρμόσυνη,
αλλά παίρνει ιδιαίτερη σημασία, επειδή
στο διάστημα της Μ. Εβδομάδας οι καμπάνες ηχούν πένθιμα, ή δεν ηχούν καθόλου
(«χηρεύουν» όπως λένε στην Επτάνησο)
από τη Μ. Πέμπτη. Η χαιρετιστήρια
εξάλλου φράση του «Χριστός Ανέστη»
(… «Αληθώς ανέστη»), είναι από τις πιο
παρορμητικές για την έκφραση του κοινωνικού και εθνικού φρονήματος στους
Έλληνες, και δεν είναι τυχαίο το γεγονός
ότι χρησιμοποιείται από αιώνες ως χαιρετισμός. Στο διάστημα της δουλείας, αλλά
και κάθε κατοχής ή πολιτικής τυραννίας,
το «ανέστη» εκείνο σήμαινε και το «θ’
αναστηθεί». Χαρακτηριστική είναι επίσης
η ονομασία που δόθηκε από το λαό μας
στο «Χριστός Ανέστη» και στο άγγελμα
της Ανάστασης, που λέγονται. «Καλός λόγος» «Εκάναμε Καλό λόγο» (= Ανάσταση)
ή: «Είπε ο παπάς τον Καλό λόγο» (= το
Χριστός Ανέστη). Παράλληλα με τους θορύβους, το αναστάσιμο φως αποτελεί ένα
δεύτερο μεγάλο στοιχείο, που συνοδεύει
και πλαισιώνει την Ανάσταση. «Νυν πάντα
πεπλήρωται φωτός» ψάλλει η Εκκλησία,
και «Δεύτε λάβετε φως», παραγγέλλει ο
παπάς στους πιστούς, όταν ετοιμάζεται
για την Ανάσταση. Το φως πρέπει να είναι
καινούριο. Σβήνονται όλα πρωτύτερα
μέσα στην εκκλησία κι όλα ξανανάβουν
από τη λαμπάδα του παπά. Η «δεύτερη
Ανάσταση» που γίνεται το απόγευμα της
Κυριακής λέγεται και Αγάπη, γιατί δίνει
την ευκαιρία συμφιλιώσεων και αδελφικών ασπασμών. Η εκκλησία επίσης
όρισε να μεταφράζεται το Ευαγγέλιο του

εσπερινού της Αγάπης (Ιω. 20, 19-25) και
να διαβάζεται σε πολλές γλώσσες. Είναι
κάτι που συγκινεί και δίνει την εντύπωση
πασχαλινής ενότητας των εθνών. Συνήθως μετά την απόλυση (ιδιαίτερα στα
χωριά) όλοι οι ενορίτες ανταλλάσσουν
το φίλημα της Αγάπης, αρχίζοντας από
τον παπά. Άλλοτε κάθονταν σε κοινό
τραπέζι, που έμοιαζε πραγματικά με την
αποστολική «αγάπη». Την ημέρα αυτή
έκαναν κατά προτίμηση και τις «αδελφοποιίες». Έτσι οι «αδελφοποιοί ένιωθαν
ιερότερο το δεσμό τους. Συνοδευτικά
έθιμα του εσπερινού της Αγάπης είναι η
λιτανεία των εικόνων και ο χορός. Η λιτανεία γίνεται συνήθως μέσα στο χωριό,
με προπορευόμενη την εικόνα της Ανάστασης, που χρειάζεται να πλειοδοτήσει
κανείς, σε χρηματική προσφορά, για να
την πάρει στα χέρια του. Ο παπάς ή ο
επίτροπος συνήθως φωνάζουν τα ποσά
που προσφέρονται για την κάθε εικόνα
(την Ανάσταση, την Παναγία κ.λ.π.) και
ανάλογα την κατακυρώνει. Η εικόνα της
Ανάστασης είναι συνήθως λαβαροειδής
και στηρίζεται σε κοντό. Είναι πλαισιωμένη από ξυλόγλυπτα ανθέμια και στολίζεται με φυσικά λουλούδια και κορδέλες,
συνήθως λευκά και κόκκινα. Έτσι, λοιπόν,
η λαμπρή είναι η μεγαλύτερη γιορτή για
τον Έλληνα που χαίρεται πραγματικά και
βαθύτατα την Ανάσταση του Χριστού.

Χριστός Ανέστη!
Χρόνια Πολλά !
*Ο Γεώργιος Ν. Ξενόφος, είναι πρώην
Στέλεχος “ΥΠ.ΕΘ.Α.”, Λογοτέχνης,
Λαογράφος και Συγγραφέας.

ΑΓΩΝΑΣ 11

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Ημ.04

Ημ.04

τ.2-σελ. 20

τ.2- σελ.21

τ.2-σελ. 22

Τ.25-σελ.25

τ.4- σελ. 21

τ.8-σελ.12

τ.8- σελ.25

τ.11.-σελ.25

τ.13.-σελ. 25

Τ.58-σελ.4

.τ.13-σελ.25

τ.21-σελ.24

τ.22-23-σελ.23

τ.22,23- σελ. 25

τ.22,23-σελ. 24

Τ.38-σελ.15

τ.22,23-σελ.20

τ.24-σελ.10

τ.24-σελ.26

τ.26-σελ.18

τ.26-σελ.22

Τ.16-σελ.25

τ.26-σελ.22

τ.26-σελ.26

τ.26-σελ.28

Τ.10. -σελ.7

τ.22,23-σελ.22

Τ.22,23-σελ.18

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14

12 ΑΓΩΝΑΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Μέσα βελτίωσης της εκπαίδευσης
Ένα σύστημα, που στις προοδευμένες χώρες αποτελεί κοινό τόπο ή
θεωρείται ξεπερασμένο, στη δική μας
προβάλλεται ως καινοτομία. Το ίδιο
ακριβώς συμβαίνει και με το ολοήμερο
σχολείο. Υπερτιμάται ο ρόλος του με
το να παρουσιάζεται ως «πανάκεια»
στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πρόκειται για εντυπώσεις
χωρίς αντίκρυσμα και παραπλάνηση
του κοινού από τα καυτά προβλήματα
της τρέχουσας καθημερινής εκπαιδευτικής επικαιρότητας.
Το ολοήμερο σχολείο δεν αποτελεί
βεβαίως τον ιδανικότερο τύπο σχολείου. Ωστόσο θεραπεύει αναντίρρητα
μερικές οικογενειακές και κοινωνικές
ανάγκες.
Πολλοί γονείς για διαφόρους λόγους δεν μπορούν να είναι τις μεταμεσημβρινές ώρες στο σπίτι τους, για
να υποδεχθούν και να επιβλέψουν τα
μικρά τους παιδιά που γυρίζουν από το
σχολείο ή δεν έχουν τη δυνατότητα να
ελέγξουν τη σχολική τους εργασία και
να τα βοηθήσουν στα μαθήματά τους.
Με τη λειτουργία του ολοήμερου
μπορούν, όσοι μαθητές θέλουν, να
παραμείνουν και μετά την κανονική
του λήξη μερικές ώρες ακόμη στο
σχολείο, υπό την επίβλεψη υπεύθυνων
εκπαιδευτικών, για να συμπληρώσουν
ή να προετοιμάσουν τις σχολικές τους
εργασίες ή και να διδαχθούν πρόσθετα
μαθήματα. Αυτοί οι μαθητές, εκτός
από τη σχολική τους σάκα, θα φέρουν
μαζί τους το πρωί και το καλαθάκι με

Βασικά αίτια της μη αποδοτικής λειτουργίας των σχολείων είναι οι συχνές,
οι αμελέτητες και χωρίς πειραματική
δοκιμασία αλλαγές, η ακαταλληλότητα
των σχολικών βιβλίων, η αντιμετώπιση
της υπηρεσιακής κατάστασης των
εκπαιδευτικών με κομματικά κριτήρια
και η έλλειψη παντελούς ελέγχου και
επιμελημένης εργασίας.
Και όμως πολλά μπορούν να διορθωθούν στη δημόσια εκπαίδευση και
μάλιστα χωρίς χρηματικές δαπάνες.
Αρκούν για τούτο η πολιτική βούληση
και η καλή προαίρεση.
Οι υπεύθυνοι της εκπαίδευσης
πρέπει πρωτίστως να προχωρήσουν
στην αποκομματικοποίηση και τη
στελέχωσή της με αυστηρές αξιοκρατικές και αδιάβλητες διαδικασίες,
να εγκαταλείψουν τις λαϊκίστικες και
δημαγωγικές αντιλήψεις, να εμπνεύσουν στην παιδεία υψηλούς στόχους,
ιδανικά, οράματα, να εκσυγχρονίσουν
τα εκπαιδευτικά προγράμματα, να βελτιώσουν τα σχολικά βιβλία και να εγκρίνουν την κυκλοφορία περισσότερων
του ενός ανά κλάδο προκηρύσσοντας
για τη συγγραφή τους πανελλήνιο
διαγωνισμό, να καθιερώσουν για την
αξιολόγηση των μαθητών απλό τρόπο
με χρήση αριθμών και χαρακτηρισμών
και χωρίς τις πρόσφατες ατελέσφορες
γραφειοκρατικές τροχοπέδες και να
παρουσιάζουν στους μαθητές πρότυπα αξιών για μίμηση.
Παράλληλα να αυξήσουν τις δαπάνες για την παιδεία, να μεριμνήσουν

το μεσημβρινό τους φαγητό.
Η λειτουργία όμως αυτού του σχολείου στον τόπο μας, με τα υπάρχοντα
δεδομένα, είναι αδύνατη και για σήμερα και για αρκετά ακόμη χρόνια.
Υπάρχει σοβαρή έλλειψη διδακτηρίων στην πατρίδα μας. Τα περισσότερα σχολεία των πόλεων, αν όχι
όλα, συστεγάζονται και λειτουργούν
εναλλάξ εβδομαδιαία πρωί-απόγευμα.
Γι’ αυτά συνεπώς δεν μπορεί να γίνει
ούτε λόγος για ολοήμερη λειτουργία.
Στα έχοντα αυτοτελή διδακτηριακή
στέγαση πρέπει να εξασφαλιστούν
πρόσθετες και κατάλληλες αίθουσες
για εστιατόρια. Πρέπει να διοριστεί
και ανάλογο εκπαιδευτικό προσωπικό.
Παρά ταύτα δεν επιτρέπεται επ’ ουδενί
λόγω να εγκαταλειφθεί ως μελλοντικός στόχος.
Πέραν όμως τούτων, σήμερα, δε
λειτουργεί σωστά και αποδοτικά το γενικό ημιημερήσιο δημόσιο σχολείο και
των δύο βαθμίδων της εκπαίδευσης,
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Η
επιβεβαίωση έρχεται από την ιδιωτική
εκπαίδευση, που συνεχώς κερδίζει
έδαφος και τα ιδιωτικά ειδικά φροντιστήρια, που συνεχώς πληθαίνουν και
καθιερώθηκαν πλέον ως «παράλληλα
σχολεία».

για την ανέγερση και τη συντήρηση
των διδακτηρίων, να δώσουν βαρύτητα και περιεχόμενο στη μόρφωση
και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,
να περιορίσουν τους αναπληρωτές
με μόνιμους διορισμούς και με βάση
την επετηρίδα και να ικανοποιήσουν
μισθολογικά τους εκπαιδευτικούς.
Η εκάστοτε κυβέρνηση για τις
απολαβές των εκπαιδευτικών και των
εργαζομένων γενικότερα επικαλείται
κρατική οικονομική αδυναμία και καταλήγει στη σκληρή λιτότητα. Όταν
όμως πρόκειται για τις απολαβές των
βουλευτών επικαλείται ευρωπαϊκά
κριτήρια και αξιοπρεπή ζωή. Και για
την ενίσχυση των κονδυλίων επιχορήγησης των πολιτικών κομμάτων
παίρνει ιδιαίτερη μέριμνα. Κρίση με
«δύο μέτρα και σταθμά»(!)
Αυτά τα φαινόμενα πρέπει επιτέλους
να εκλείψουν. Διαφορετικά ούτε η
εκπαίδευση ούτε και ο τόπος θα πάνε
μπροστά. Και ο λαός έχει μερίδιο ευθύνης για όσα απαράδεκτα τεκταίνονται
σ’ αυτή τη χώρα. Ας αντιδράσει με
κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο και
κυρίως με τη σωστή χρήση της ψήφου.
Το απαιτεί το δικό του συμφέρον και
το μέλλον του τόπου.
(Α.Κ.)
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ΟΛΟΤΑΧΩΣ

ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΛΙΜΟΚΤΟΝΙΑΣ…
Παρακολουθούμε καθημερινά τα εκτός και
εντός της χώρας μας διαδραματιζόμενα στο
χώρο της οικονομίας και το συμπέρασμα που
βγαίνει είναι η ανακύκλωση των οικονομικών
απόψεων των κλασικών Οικονομολόγων (17ος
αιώνας) όταν πια το κοινωνικό σύστημα της
Φεουδαρχίας είχε γηράσει κοινωνικά.
Τότε, με την πτώση των φεουδαρχών έγιναν
στην Ευρώπη οι γνωστές “επαναστάσεις” κι’
έτσι η εξουσία πέρασε στα χέρια της νεαρής
τάξης των αστών.
Τέτοια τάξη – πρότυπο θεωρείται η Γαλλική
Επανάσταση του 1789.
Η ολοκλήρωση, του οικονομικού κοινωνικού
συστήματος όπως το γνωρίζουμε σήμερα έγινε
σιγά-σιγά και πέρασε από διάφορα στάδια.
Κάθε φάση-στάδιο, θεωρητικά και πρακτικά χαρακτηρίζεται από ορισμένες οικονομικοκοινωνικές αντιλήψεις αρεστές “δόγματα” για τους
“λίγους”, τα εκλεκτά παιδιά του συστήματος,
καθόλου όμως ευχάριστες για τους πολλούς
εργαζόμενους και αντίχριστες από χριστιανική
άποψη όπως θα δούμε στη συνέχεια.
Μερκαντιλισμός (εμποροκρατία). Αυτοί,
οι άνθρωποι της “πιάτσας” οι μπίσνεμεν (επιχειρηματίες) της εποχής εκείνης στράφηκαν
εναντίον των ευγενών και των γαιοκτημόνων
και ευνόησαν το κινητό κεφάλαιο (το χρήμα).
Έτσι οδηγήθηκε η κοινωνία στη θεοποίηση
του χρήματος. «Το χρήμα είναι το νεύρο της
πολιτείας» έγινε κανόνας πίστης. Σκοπός του
κράτους ήταν η συγκέντρωση χρήματος για τη
συντήρηση του στρατού ο οποίος χρησιμοποιούνταν κυρίως για κατακτητικούς πολέμους.
Πηγή, το πολύ χρήμα ήταν οι εξαγωγές (εξαγωγικό εμπόριο). Αλήθεια, η Γερμανία σήμερα
δεν εφαρμόζει το σύστημα αυτό; Δεν έχει το
νότο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως καταναλώτριο πεδίο; Εδώ, στην εμποροκρατία
οφείλονται και οι αποικίες με τα φτηνά εργατικά
χέρια και τις πρώτες ύλες. Φτηνά εργατικά χέρια, δεν θέλει η κα Μέρκελ στην Ελλάδα; Γιατί
δεν ζητιούνται και ολιγότερα κέρδη από τους
επιχειρηματίες γενικά;
Οι εμποροκράτες θεοποίησαν τον οικονομικό
παράγοντα (χρήμα) και επόμενο ήταν να υποβιβάσουν τον άνθρωπο σε μέσο για την απόκτηση του χρήματος. Σκοπός του ανθρώπου
χριστιανικά είναι το πνευματικό του επίπεδο να
ανέλθει για τη σωτηρία της ψυχής του. Αυτά,
είναι “ψιλά” γράμματα γι’ αυτούς τους νέους
ειδωλολάτρες του χρήματος.
Το πολύ χρήμα των εμποροκρατών εκτός
των άλλων κακών (κατακτητικούς πολέμους,
αποικίες, δουλεμπόριο κ.λ.π.), οδήγησε και
στον πληθωρισμό (εξανέμιση των μικρών
κυρίως οικονομιών) διότι εκδόθηκε ακάλυπτο
χαρτονόμισμα.
Φυσιοκράτες. Αυτοί, κατάργησαν τις δεσμεύσεις των εμποροκρατών και δίδαξαν εντελώς
τα αντίθετα. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας είναι
δικαίωμα φυσικό για το άτομο και ο καθένας
μπορεί να διαθέτει την περιουσία του όπως
θέλει χωρίς κανένα περιορισμό. Η “θεά” φύση
κινεί τα πάντα∙ αυτή είναι, λέμε εμείς, που οδηγεί στη Ζούγκλα!
Οι εμποροκράτες θεοποίησαν το χρήμα,
όπως είδαμε, ενώ οι φυσιοκράτες, θεοποίησαν
τον οικονομικό ατομισμό. Το τυφλό ένστικτο
που υπάρχει στα άλογα ζώα το έβαλαν οδηγό
στις ανθρώπινες κοινωνίες. Έξω η ηθική από
την επιχείρηση διακήρυξαν. Το μεγάλο ψάρι
τρώει το μικρό. Πέφτουμε πνευματικά και οικονομικά ως χώρα στα μάτια του κόσμου και
οι “Έλληνες” καταθέτες των 600 δις στις ξένες
τράπεζες, γνωρίζουν ότι η χώρα τους βρίσκεται
στην “εντατική” και δεν συγκινούνται να σηκώσουν ένα βάρος από το χρέος μας.
Να η πίστη στο χρήμα και το “ιερό” δικαίωμα
της ιδιοκτησίας!
Στον ελεύθερο, χωρίς φραγμό, κοινωνικό
ανταγωνισμό το χρήμα συγκεντρώθηκε στους
λίγους και η φτώχεια στους πολλούς, όπως

σήμερα.
Ατομιστική σχολή. Τα αποτελέσματα της
ασύδοτης ελευθερίας δεν άργησαν να έρθουν.
Σ’ αυτό βοήθησε και η ανακάλυψη της ατμομηχανής και τα νέα μεταφορικά μέσα. Έτσι, στα
χέρια των λίγων ήρθε περισσότερος πλούτος
και μεγαλύτερη φτώχεια στους πολλούς. Η
άνιση κατανομή των αγαθών, η εκμετάλλευση
εργαζόμενων και καταναλωτών έφερε την
κοινωνική κρίση όπως πολύ φοβόμαστε ότι θα
φέρει και η δική μας επιδεινούμενη κρίση. Οι
απεργίες των εργατών τότε και τώρα, οι αιματηρές συγκρούσεις του εξαθλιωμένου λαού
που σημειώνονταν τότε χρειαζότανε μια νέα,
θεωρία. Έτσι, από τους πληρωμένους “μεγάλους” οικονομολόγους των κρατούντων τότε
ακούστηκαν: Δεν πρέπει να διαμαρτύρεστε
που παίρνετε μικρά μεροκάματα ή που είστε
άνεργοι, γιατί δεν φταίει το Κεφάλαιο, αλλά
ο νόμος της προσφοράς και ζήτησης στον
οποίο υπάγεται και η εργασία. Τι συμβαίνει με
τα εμπορεύματα; Η τιμή τους δεν είναι ανάλογη με την προσφορά και τη ζήτηση; Έτσι
και όταν υπάρχουν πολλοί άνεργοι πέφτει το
μεροκάματο. Έτσι φτωχαίνει η εργατική τάξη.
Η φτώχεια φέρνει λιγότερους γάμους και περισσότερους θανάτους. Στη συνέχεια αυτό έχει
αποτέλεσμα την ελάττωση της εργατικής τάξης
και τη μείωση της προσφοράς εργασίας. Η μείωση της προσφοράς αυξάνει το μεροκάματο
και έτσι ευπορεί η εργατική τάξη και γίνονται
περισσότεροι γάμοι και λιγότεροι θάνατοι και
ούτω καθεξής.
Στους υποστηρικτές, του νόμου της προσφοράς και ζήτησης, ανήκει και ο γνωστός
Μάλθος με τη θεωρία ότι τα αγαθά παράγονται με αριθμητική πρόοδο ενώ ο πληθυσμός
με γεωμετρική πρόοδο κι’ έτσι δεν μπορεί να
τραφεί ο πληθυσμός!
Πρόκειται για μεγάλο λάθος αν δεν είναι
“πληρωμένος”.
Ο εργατικός μισθός, σύμφωνα με τις αρχές
της σχολής αυτής, καθορίζεται από το «ελάχιστο όριο συντήρησης» του εργάτη, το «όριο
λιμοκτονίας». Με απλά λόγια αυτό σημαίνει
πως ο εργάτης πρέπει να παίρνει τόσα όσα
χρειάζεται για να διατηρείται στη ζωή και να
μπορεί να εργάζεται για τα αφεντικά. Οι συνεχείς μειώσεις στους μισθούς εκεί οδηγούν…
Θα θέλαμε να πούμε στους οικονομολόγους
αυτούς και στους σημερινούς που τους ακολουθούν ότι οι θεωρίες τους είναι απαράδεκτες:
1) Ο άνθρωπος (εργαζόμενος) δεν είναι
εμπόρευμα. Στη Χριστιανική Αποκάλυψη οι
άνθρωποι είναι όλοι ίσοι απέναντι στο Θεό. Ο
χριστιανισμός γνωρίζει μόνο αδέλφια και όχι
πλούσιους και φτωχούς.
2) Η οικονομία έχει ως σκοπό να υπηρετήσει
τον άνθρωπο και όχι να θυσιάζεται αυτός χάριν
αυτής όπως γίνεται και σήμερα.
Έτσι δικαιώνεται ο τίτλος του άρθρου μας
“Ολοταχώς μεροκάματα και μισθοί στο όριο
της λιμοκτονίας”. Με μαθηματική ακρίβεια
ανακυκλώνονται οι θεωρίες των κλασικών
οικονομολόγων με τα μέτρα που λαμβάνονται
από τη “δική” μας Κυβέρνηση με επιβολή των
“συνεταίρων” μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
καλύτερα της Κακής Οξυγονοκόλλησης. Ουδέποτε η θεσμική αδικία, το δόγμα της αδικίας
και εκμετάλλευσης, που είναι θεμελιωμένη η
Ε.Ε. μπορεί να οδηγήσει σε Ένωση. Υπηρετεί
τη διάλυση και μας οδηγεί στα χειρότερα. Γι’
αυτό χρειάζονται μόνο πνευματικά όπλα για
την αντιμετώπιση του αφηνιασμένου κακού.
Τα έχουμε ως χριστιανοί. Μας τα πρόσφερε
ο Εσταυρωμένος που ήρθε να ΝΙΚΗΣΕΙ και θα
ΝΙΚΗΣΕΙ.
Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. ΤΕΙ – Δικηγόρος
Οικονομολόγος
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Σήμερα, αγαπητοί μου, είνε ημέρα ιερά
και ένδοξος, Κυριακή των Βαΐων, Σήμερα
λαός πολύς υποδέχθηκε στα Ιεροσόλυμα
τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον «νικητήν του θανάτου» (απολυτ.), και φώναζαν
«Ωσαννά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν
ονόματι Κυρίου» (Ιω. 12,13=Ψαλμ. 117,26).
Ας συγκεντρώσουμε το νου μας στα ιερά
νοήματα κι ας πούμε λίγα σύντομα λόγια.
Και δεν υπάρχει πιο σύντομος λόγος
από εκείνον που είπε ο απόστολος Παύλος
στον σημερινό απόστολο. Αν προσέξατε,
μέσα στο ανάγνωσμα αυτό υπάρχουν δύο
λέξεις γεμάτες πνευματικό νόημα. Είνε
οι λέξεις «Ο Κύριος εγγύς» (Φιλιπ. 4,5), ο
Κύριος είνε κοντά μας δηλαδή. Τί κρύβουν
οι λέξεις αυτές;
Πολλοί, αγαπητοί μου, διαβάζουν το Ευαγγέλιο και ενθουσιάζονται. Θα ήθελαν να
ζουν στις ημέρες του Κυρίου ημών Ιησού
Χριστού, να είνε στους Αγίους Τόπους,
στα ιερά εδάφη που πάτησε ο Κύριος, να
είνε κοντά του, να τον βλέπουν και να τον
ακούνε. Άκουγα προ ημερών ένα φτωχό
άνθρωπο να λέη· Αχ, πάτερ μου, δεν ήθελα τίποτε άλλο παρά να πάρω κ’ εγώ ένα
εισιτήριο να πάω στους Αγίους Τόπους, και
τη Μεγάλη Παρασκευή να προσκυνήσω
τον πανάγιο Τάφο!... Προσπάθησα να τον
παρηγορήσω και του είπα τα εξής.
Μπορεί κανείς να έχη χρήματα, να πάη
στους Αγίους Τόπους και να προσκυνήση
τον πανάγιο Τάφο, και όμως ο Κύριος να
είνε μακριά του· και μπορεί πάλι άλλος,
πτωχός - πάμπτωχος, που δεν έχει εισιτήριο
να πάη στο σπίτι του, να μένη στην καλύβα
του και όμως ο Κύριος να είνε πολύ κοντά
του. Το «μακράν» ή το «εγγύς», στην αγία
μας θρησκεία που είνε πνευματική, δεν
εξαρτάται από τον τόπο. Ο Κύριος είνε μακριά όταν αμαρτάνης, και είνε κοντά όταν
κάνης το καλό και «επιτελής αγιωσύνην» (Β΄
Κορ. 7,1). Από σένα εξαρτάται. Με την κακία
κάνεις την καρδιά σου ένα βρωμερό σταύλο, που δεν μπορεί να μείνη το Πνεύμα το
άγιο, και με την καλωσύνη κάνεις την καρδιά σου πανάγιο Τάφο και ναό, μέσα στον
οποίο μπορεί να κατοίκηση ο Θεός. Με την
αρετή κάνεις την καρδιά σου ουρανό, και
με την κακία την κάνεις κόλασι. Το «εγγύς»
λοιπόν του Κυρίου εξαρτάται όχι από τον
τόπο αλλ’ από τον τρόπο με τον οποίο ζη
ο καθένας μας.
Στον βίο του αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου αναφέρεται ότι, όταν τον έρριξαν στα
άγρια θηρία στο αμφιθέατρο της Ρώμης κι
αυτά έφαγαν όλο το σώμα του, έμεινε μόνο
η καρδιά -τα θηρία την σεβάστηκαν-, κι όταν
άνοιξαν την καρδιά του, η παράδοσις λέει
ότι βρέθηκε μέσα γραμμένο- «Ιησούς Χριστός ο έρως της καρδίας μου», η γλυκειά
μου αγάπη. Όσοι λοιπόν έχουν τέτοια αγά-

«Ο Κύριος εγγύς»

πη στο Χριστό, τον αγαπούν πάνω απ’ ό,τι
άλλο στον κόσμο, τις άγιες αυτές ημέρες
τις αισθάνονται βαθειά.
«Ο Κύριος εγγύς» διά της πίστεως, «ο
Κύριος εγγύς» διά της αρετής, «ο Κύριος
εγγύς» διά της ελεημοσύνης και κάθε αγαθοεργίας, «ο Κύριος εγγύς» διά της αγάπης.
Αλλά πρέπει να ομολογήσουμε, ότι ο άνθρωπος δεν είνε μόνο πνεύμα, είνε και σάρκα∙ και ως σάρκα έχει ανάγκη τις άγιες αυτές ημέρες να βρίσκεται σ’ ένα περιβάλλον
που να υπενθυμίζη τα ιερά γεγονότα. Και
τέτοιος τόπος είνε η εκκλησία, ο ορθόδοξος
ναός. Δεν είνε ανάγκη να ταξιδέψη κανείς
και να πάη μακριά στα ιερά προσκυνήματα∙
κάθε φορά που μπαίνεις στην εκκλησία -«Ως
φοβερός ο τόπος ούτος· ουκ έστι τούτο
αλλά ἤ οίκος Θεού, και αυτή η πύλη του
ουρανού» (Γέν. 28,17)-, να πιστεύης ότι ο
χώρος αυτός δεν είνε ένα κομμάτι γης, δεν
είνε απλώς ένα οικόπεδο όπως όλα τα άλλα∙
η εκκλησία μας είνε ουρανός, είνε ο οίκος
του Θεού. Ναι, εκεί είνε όλα όσα ζητάει η
ψυχή σου∙ η Βηθλεέμ που γεννήθηκε ο Χριστός, ο Ιορδάνης
που βαπτίσθηκε,
η Γεθσημανή που
πέρασε με αγωνία τις τελευταίες
ώρες, το υπερώο
όπου έφαγε με
τους μαθητάς, ο
φρικτός Γολγοθάς και ο σταυρός. Εκεί συνοψίζονται όλα.
Βηθλεέμ είνε η
αγία πρόθεσις, η
μικρή κόγχη αριστερά στο ιερό
βήμα, όπου ετοιμάζονται τα τίμια
δώρα, Ιορδάνης
είνε το άγιο βάπτισμα και το δάκρυ
της μετανοίας.
Γεθσημανή είνε
η ώρα της εναγωνίου προσευχής για τα βάσανα και τις
θυσίες της ζωής, Γολγοθάς, τέλος, είνε η
αγία τράπεζα, όπου προσφέρεται η υψίστη
θυσία.
Είνε λοιπόν «ο Κύριος εγγύς» διά της πίστεως, της αγάπης, της ελεημοσύνης, των
αρετών, «εγγύς» όταν βρισκόμαστε μέσα
στο ναό. Αλλ’ αυτές τις άγιες ημέρες και
οι πιο ψυχροί θα πλησιάσουν όχι απλώς
«εγγύς», αλλά θ’ ανοίξουν το στόμα τους
να δεχθούν μέσα τους τον πολύτιμο μαργαρίτη, το σώμα και το αίμα του Χριστού.
Και εδώ είνε το φοβερό. Ας εκφρασθώ μ’
ένα παράδειγμα της αγίας Γραφής. Κάπο-
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(Φιλ. 4,5)

τε, όταν ο Μωυσής βρέθηκε στην έρημο
και έβοσκε τα πρόβατα, βλέπει μία βάτο
να φλέγεται αλλά να μην καίγεται. Κι όταν
πήγε να πλησιάση, ακούει φωνή· «Μωυσή,
μην πλησιάσης εδώ· ο τόπος αυτός είνε γη
αγία· βγάλε τα παπούτσια σου»( βλ. Έξ 3,4)
Η βάτος, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, εικονίζει την Παναγία αλλά και την
θεία κοινωνία, που είνε «πυρ τους αναξίους
φλέγον» (ακολ. Θ. Μετ.)∙ φωτιά που καθαρίζει το χρυσάφι αλλά καίει τα ξύλα και τα
άχυρα. Αν είσαι χρυσάφι, θα σε καθαρίση∙
αν είσαι άχυρο, θα σε κατακαύση. Άνθρωπε
που πλησιάζεις αυτή τη φωτιά, έλεγξε τον
εαυτό σου, είσαι άξιος να κοινωνήσης; Βγάλε κ’ εσύ τα υποδήματα και τα ρούχα σου,
πλύνε τα και στρώσε τα, όπως σήμερα οι
Ιουδαίοι, για να περάση ο Κύριος.
Δεν αρκεί ένας τυπικός εορτασμός.
Είδαμε ότι οι «μετά κλάδων υμνήσαντες πρότερον, μετά ξύλων συνέλαβον ύστερον, οι
αγνώμονες Χριστόν» (υπακ. Βαΐων). Δεν τους
ωφέλησε το ότι την ημέρα αυτή κρατούσαν
κλαδιά και βάια και άπλωσαν τα ρούχα τους
να πατήση ο Χριστός, ο οποίος
δεν έχει ανάγκη
από τα ρούχα
και τους τάπητές
μας. Έχει δικό
του τάπητα τα
λουλούδια, που
φυτρώνουν τώρα
την άνοιξι. Κάτι
άλλο ζητεί από
μας ο Χριστός.
Θέλει, όταν πλησιάζουμε την
αγία κοινωνία,
να βγάλουμε
από πάνω μας το
βρωμερό πουκάμισό μας και να
το πάμε στο πλυντήριο να πλυθή.
Το λέει ο απόστολος Παύλος·
«απεκδυσάμενοι
τον παλαιόν άνθρωπον... » (Κολ. 3,9).
Να κάνουμε, όπως λέει ο μέγας Βασίλειος, κάτι που κάνουν τα φίδια. Τέτοιες μέρες
της ανοίξεως τα φίδια στριμώχνονται στις
τρύπες των τοίχων και βγάζουν το παλιό
δέρμα τους, και βλέπεις εκεί τα πουκάμισα των φιδιών. Κάτι τέτοιο να κάνουμε κ’
εμείς· να στριμωχτούμε, να πιέσουμε και
να βιάσουμε τον εαυτό μας, να περάσουμε
από την στενή πύλη της μετανοίας και ν’
αφήσουμε μέσα στην εκκλησία το παλιό
μας πουκάμισο. Να φτύσουμε ακόμη το
φαρμάκι, το δηλητηριώδες δόντι, την κακία
και μοχθηρία και κάθε αμαρτία. Έτσι θα

(†) Tου επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη

μπορέσουμε να πλησιάσουμε κ’ εμείς τα
άγια μυστήρια. Και τότε πλέον ο Κύριος
δεν θα βρίσκεται απλώς «εγγύς», αλλά θα
βρίσκεται εντός της καρδίας μας.
Όσα άστρα είνε κοντά στον ήλιο λάμπουν
περισσότερο, όσα είνε μακριά λάμπουν
λιγώτερο. Συ, Χριστιανέ, τις άγιες αυτές
ημέρες κάνε πτήσι ουράνια, γίνε τρόπον
τινά ένας πνευματικός πύραυλος και πλησίασε τον ήλιο Χριστό. Όσο προσεύχεσαι,
καθαρίζεσαι, αγιάζεσαι, τόσο η απόστασι
μικραίνει, πλησιάζεις το Χριστό και εν τέλει
σμίγεις με τον Ήλιο - με το Θεό, γίνεσαι κ’
εσύ ένας μικρόθεος επί της γης.
Είνε ακόμη «ο Κύριος εγγύς» -μη σας
πικράνω την άγια αυτή ημέρα-, διότι είνε
άγνωστη η ημέρα του θανάτου μας. Ποιος
από μάς είνε βέβαιος, ότι φεύγοντας από
την εκκλησία θα πάη σπίτι του; Λοιπόν
«γρηγορείτε...· γίνεσθε έτοιμοι, ότι η ώρα
ου δοκείτε ο υιός του ανθρώπου έρχεται»
(Ματθ. 24,42,44. Λουκ. 12,40).
Τέλος είνε «ο Κύριος εγγύς» και διότι,
όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος, δεν ξέρουμε πότε θα γίνη η Δευτέρα παρουσία.
Οι χιλιασταί ορίζουν χρονολογίες και διαψεύδονται· εμείς γνωρίζουμε ότι η ημέρα
εκείνη είνε άγνωστη. Μπορεί ο Κύριος να
έλθη μετά πενήντα ή εκατό ή διακόσα ή
χίλια χρόνια, αλλά μπορεί να έλθη και αύριο. Η συντέλεια του κόσμου είνε «εγγύς».
Διαβάστε την Αποκάλυψι να δήτε εκεί τα
μέλλοντα, Η γη μιάνθηκε και ρυπάνθηκε
από αίματα, ατιμίες, εγκλήματα, και θα
περάση από κλίβανο. Όλοι θα μsπουν στον
κλίβανο της οργής του Θεού.
Αδελφοί μου, ο απόστολος Παύλος μας
δίνει το ωραιότερο σύνθημα. Ας το θυμώμαστε· «ο Κύριος εγγύς». Ας το νιώσουμε όλοι
βαθειά στον εαυτό μας. Και είθε τις άγιες
αυτές ημέρες να πλησιάσουμε περισσότερο τον Κύριο, ώστε να αισθανθούμε κ’ εμείς
τη χαρά της αναστάσεώς του και να πούμε∙
«Την ανάστασίν σου, Χριστέ Σωτήρ, άγγελοι
υμνούσιν εν ουρανοίς· και ημάς τους επί γης
καταξίωσον εν καθαρά καρδία σε δοξάζειν»
(ακολ. Αναστ. Παρακλητ. πλ. Β΄ Σάβ. Εσπ.).
(†) επίσκοπος Αυγουστίνος

Επίσκοποι ή φαρισαίοι;
Θλίψις καταλαμβάνει τους πιστούς βλέποντας τα
περισσότερα έντυπα μητροπόλεων, εσωτερικού και
εξωτερικού. Γεμάτα από έγχρωμες φωτογραφίες,
επιδείξεις «έργων», επισήμανσις αυτονοήτων, πολυτελείς προκλήσεις, κουφότητα τραγική, κενότητα
απελπιστική.
Φωτογραφίες: Σε πρώτο πλάνο ο Μητροπολίτης
κρατάει δέμα με τρόφιμα. Το δείχνει στο φακό (να «ζουμάρη» καλά!), ενώ η γρηούλα κοιτάζει πότε θα τελειώση
η φωτογραφική διαδικασία, να πάρη τα λίγα φαγώσιμα
της πλαστικής σακκούλας!
Σαν να λέη ο δεσπότης:
- Με βλέπετε; Είμαι ο σπλαχνικός πατέρας!
Κάποιος όμως του σφυρίζει:
- Ψεύτη! Με ξένα κόλλυβα μνημονεύεις!
Επιδεικτικότητα: Σε πρώτο πλάνο η αρχιερατική στο-

λή, με μίτρα και πατερίτσα και όλα τα άλλα σύνεργα. Οι
ομόστολοι πολλοί στο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο
(«σόου»). Όλοι πρέπει ν’ απαθανατιστούν για το πολυτελές έντυπο!
Αυτονόητα: Ο δεσπότης στη λιτάνευσι της εικόνας! Ο
δεσπότης τελεί αγιασμό! Θεωρούνται αυτά σπουδαία,
για να καλύψουν τις σελίδες του εντύπου;
Όποιος διαφημίζει τα αυτονόητα, δεν μπορεί να τα
ξεχωρίση απ’ τα ανόητα!
Πολυτέλεια: Καμαρώνουν παπάδες και δεσποτάδες
για τα πλούσια άμφιά τους. Δεν σκέπτονται δυό πράγματα:
Ότι μόνο χαζοί ή θηλυπρεπείς ξυπάζονται για χρωματιστές φορεσιές.
Ότι «εμπυρίζονται οι πτωχοί» κατά τον Ψαλμωδό (θ΄
23).

Κουφότητα: Συνεχώς βραβεία και μετάλλια! Λεφτά για
δεκάχρονα, τριαντάχρονα και «δεν συμμαζευόμαστε»!
Άδειες καρδιές – εγκόλπια χρυσά!
Ασταύρωτη ζωή – επιστήθιοι πολυτελείς σταυροί!
Άδεια κρανία-μίτρες αυτοκρατορικές!
Θα σοβαρευτούμε; Σε κανέναν άλλο χώρο δεν σπαταλώνται τόσο μεγάλα ποσά για έντυπα φιγούρας, όσο
στο δικό μας, τον εκκλησιαστικό!
Θέλουμε να ελπίζουμε, ότι ο νέος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος θα δώση άλλο «στυλ» και στη δική του λειτουργική
εμφάνισι, αλλά και στα περιοδικά της Αρχιεπισκοπής και
της Συνόδου.
Η τόλμη του θα φανή και στην απλούστευσι. Ο λαός
θέλει λόγο για το «Θεό Λόγο», όχι κούφια κενοδοξία.
«Eλεύθεροι ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ»
Περ. Ιωάννης ο Βαπτιστής
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ΟΙ ΣΤΟΛΕΣ ΤΟΥ κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ

Τ.24-σελ.26

Τ.24-σελ.26

τ.25-σελ.23

Τ.25-σελ.24

Τ.29-σελ.25

τ.69-σ.28

Τ.42-σελ.18

Τ.39-σελ.26

τ,82-σ,31

τ.75-σ.24

Τ.44-σελ..19

Τ.48-σελ.24

Τ.48-σελ.25

Τ.52-σελ.21

Τ.57-σελ.23

Τ.59-σελ.21

Τ.59-σελ.29

Τ.62-σελ.30

Τ.60- σελ.17

τ.72-σ.6

Τ.64-σελ.22

τ.68-σ.18

26-7-11

Τ.34-σελ.24

Τ.41-σελ.25

Τ.63-σελ.29

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 14

Τ.46-σελ.26

τ.76-σ.13
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τ.71-σ.21

Τ.43-σελ.25

τ.81-σ.30

τ.74-σ.15

Τ.50-σελ.22

Τ.45-σελ.9

Τ.46-σελ.21

Για τεχνικούς λόγους είναι αδύνατον η σελίδα αυτή να γίνει έγχρωμη. Σας γνωρίζουμε ότι προσεχώς θα τις δημοσιεύσουμε έγχρωμες και με άλλες

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ Η ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ;
ΟΤΑΝ οι περισσότεροι Δεσποτάδες είναι
βουτηγμένοι στη χλιδή και την καλοπέραση
και διάγουν βίο σαν τον άφρονα πλούσιο του
Ευαγγελίου ενδυόμενοι λαμπρώς – άδοντες
και ψάλλοντες – ΚΑΙ κατασκανδαλίζοντες το
λαό μας.
ΟΤΑΝ εκείνα που κηρύττουν δεν τα κάνουν
καθημερινό τους βίωμα, – ΚΑΙ είναι τέτοια η
αλαζονεία τους και ο Ναρκισσισμός τους, –
ΠΟΥ όπως έλεγε ο Γάλλος Εγκυκλοπαιδιστής
Ντιντερώ: “Κοντεύουν να σκάσουν από τον
αυτοθαυμασμό τους.
ΟΤΑΝ μερικοί απ’ αυτούς έχουν ξεφύγει απ’
την αποστολή τους, – ΚΑΙ ασχολούνται με διάφορες εμποροοικονομικές επιχειρήσεις, – ΜΕ
δικαστικούς αγώνες, – ΚΑΙ με την εξοστράκιση
ορισμένων Ιερέων.
ΟΤΑΝ περιφρονούν και δεν σέβονται τους
νόμους της πολιτείας, – ΚΑΙ τους ονομάζουν
“κάτι χαρτιά”.
ΟΤΑΝ ρωτάνε οι Χριστιανοί στους Ραδιοφωνικούς Σταθμούς τους δημοσιογράφους πότε
θα τελειώσει η φαγωμάρα των Δεσποτάδων και
των παπάδων.
ΟΤΑΝ οι περισσότεροι απ’ αυτούς έχουν
πάρει διαζύγιο οριστικό και αμετάκλητο απ’
την ευαισθησία και βασιλεύει ο παχυδερμισμός.
ΟΤΑΝ φτάσαμε στο κατάντημα να δίνουν
απαντήσεις στον Ιερό χώρο της Εκκλησίας μας
– άσχετοι αποπροσανατολίζοντας το λαό μας,
– ΚΑΙ για τους δεσποτάδες μας πέρα βρέχει.
ΟΤΑΝ ασχολούνται με τα συγγενολόγια τους,

με την πολιτική και με χίλια δύο άλλα εκτός απ’
τα εκκλησιαστικά τους καθήκοντα.
ΟΤΑΝ φτάσαμε στο κατάντημα της ΦΟΒΕΡΗΣ
Προφητείας του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού που
έλεγε:
“ΤΟΝ παλαιόν καιρόν οι άνθρωποι, όταν ήθελον να παιδεύσουν κανέναν άνθρωπον, έκαναν
όρκον και έλεγον, να δώση ο Θεός να τον βάλη
με τους Ιερείς του 18ου αιώνος.
ΔΙΑ τούτο, αδελφοί μου, είναι δύσκολον την
σήμερον να σωθούν πατριάρχαι, αρχιερείς,
ιερείς κ,λ.π.
ΔΙΑ τούτο σας συμβουλεύω, άγιοι ιερείς,
τώρα που έχετε καιρόν, μετανοήσατε, ίνα
σωθήτε”.
ΕΝΩ στην Καθολική Εκκλησία ο πάπας δεν
έχει προσωπική περιουσία, ούτε οι καρδινάλιοι,
ούτε οι επίσκοποι, ούτε οι ιερείς, διότι είναι όλοι
άγαμοι, ΚΑΙ είναι ΑΚΤΗ-ΜΟ-ΝΕΣ!.
ΟΛΗ της δε την περιουσία η παπική εκκλησία
την χρησιμοποιεί για τη συντήρησή της., για
Ιεραποστολές και προσηλυτισμούς γι’ αυτό έχει
περίπου ένα δισεκατομμύριο καθολικούς υπό
την κηδεμονία της!
ΑΝΤΙΘΕΤΑ με τους δικούς μας ταγούς που
δαπανά γι’ αυτούς η ταλαίπωρη πατρίδα πολλά
εκατομμύρια, ενώ αυτοί συγκεντρώνουν εκατομμύρια για τα συγγενολόγια τους!
Πώς λοιπόν να πάει μπροστά η Ορθόδοξος
Εκκλησία με τέτοιους εκκλησιαστικούς ταγούς;
Το άρθρο αυτό δημοσιεύτηκε στην εφ. «Πατρινές
Ώρες» το 1997 και είναι σαν να γράφτηκε σήμερα.

Τιμές αρχιερατικών στολών
1) Το κόστος των αρχιερατικών στολών είναι ανάλογο με την ποιότητα
του υφάσματτος, τα υλικά που χρησιμοποιούνται , την προέλευσή τους, το
κέντημα αλλά και από το αν τα μοτίβα
στα άμφια είναι χειροποίητα.
Οι τιμές σε καταστήματα:
Η απλή στολή κυμαίνεται από 1.500
έως 5.000 ευρώ .
Μοναστήρια: Κεντημένo στο χέρι
4.500 και φθάνει τις 30.000 ευρώ.
Σε βελούδο κεντημένη με προσωπογραφίες ...φθάνει έως και 50.000 ευρώ.
2) Δεσποτική μίτρα.
Μια απλή δεσποτική μίτρα - αν και
συμβολίζει το ακάνθινο στεφάνι του
Χριστού!! - στοιχίζει 1.000 έως και
2.500 ευρώ. Εάν είναι στο χέρι με
χρυσή κλωστή και ημιπολύτιμους
λίθους από 3.000 έως 15.000 ευρώ.
Διακοσμημένες με πολύτιμους λίθους
το κόστος φθάνει στα 40.000 ευρώ.
Ποιμαντορική ράβδος (πατερίτσα)
Το κόστος της ποιμαντορικής ράβδου - που συμβολίζει την εξουσία
του Αρχιερέα!! - εξαρτάται από το
υλικό: Μια απλή επάργυρη πατερίτσα
στοιχίζει από 1.000 έως 3.000 ευρώ .

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Μια ασημένια ή επίχρυση από 3.000
έως 7.000 ευρώ, και χρυσή στριφτή
με φίδια ανάποδα, ελεφαντοστό κ.α.
από 7.000 έως 20.000 ευρώ.
Εγκόλπιο και επιστήθιο σταυρός
«Η τιμή ενός εγκόλπιου και σταυρού
διαφέρει ανάλογα με την ποιότητα,
την εργασία και το σμάλτο που φέρει
η εικόνα του Χριστού ή της Παναγίας
ή κάποιου αγίου... Αρχίζουν από 1.500
ενώ τα καλά και μοναδικά κομμάτια
ξεκινούν από 4.000 ευρώ και μπορούν
να φθάνουν τις 40.000 ευρώ, όταν είναι
χρυσά και με πολύτιμους λίθους».
Το εγκόλπιο και ο σταυρός, που
συνοδεύονται συνήθως με αλυσίδα,
κυρίως χονδρή, πλεχτή και με σχέδιο,
μπορεί να κοστίσει 500 έως 2.500
ευρώ.
Δεσποτικό μπαστούνι
Η τιμή του δεσποτικού μπαστουνιού
εξαρτάται από το αν η λαβή είναι χρυσή ή ασημένια, περίτεχνη, με πετράδια και φυσικά από την ποιότητα του
ξύλου, διότι διαφορετική τιμή έχει ο
έβενος απ’ ότι ένα απλό ξύλο. Αρχίζει
δε από 500 ευρώ και φθάνει τα 2.500.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, γνωρίζουμε στους αγαπητούς αναγνώστες μας, ότι το μνημόσυνο του μακαριστού,
γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου, θα γίνει τη Κυριακή 20 Μαϊου, στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου και Αγ. Δημητρίου Στομίου.
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Τι άραγε εννοούσε;
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Τί εννοούσε ο δεσπότης Ιγνάτιος
όταν, σε σύναξη των ιερέων, έλεγε:
«Τώρα που έχουμε δικό μας εισαγγελέα
στον Κορυδαλλό θα βοηθήσει να βγει ο
γέροντας Εφραίμ»;
Πολλοί κουνούσαν το κεφάλι με
θλίψη. Τί άραγε γνώριζαν που εμείς
αγνοούμε; Ή ήθελαν να πουν κάτι άλλο;
Και κάποιος μονολογώντας ακούστηκε να λέει: Αν οι άνθρωποι παύσουν να
έχουν φόβο Θεού, τέτοια θα συμβαίνουν. Και να φαντασθεί κανείς ότι οι
Αγωνιζόμενοι Λαρισαίοι περιμένουν να
δικαιωθούν…! Αμ δε∙ θα τους τα πάρει
στα σπίτια ο Ιγνάτιος…
Σχόλιο: Ο Χριστός μακροθυμεί περιμένοντας τη μετάνοια και του πιο αμαρ-

Ψ

Νέο ρεκόρ!
Με την πρώτη ματιά διαβάζεις στον τοπικό τύπο:
«Ρεκόρ 3200 δεμάτων στη
Μητρόπολη Λάρισας». ΠωΠωωω…! Μεγάλο το έργο
της μητρόπολης – έλεγε
ο κόσμος. Διαβάζοντας
όμως το κείμενο βλέπεις
η προπαγάνδα να πάει
σύννεφο. Να: «Κάθε προηγούμενο ξεπέρασε το
φετινό Πάσχα η προσφορά των ανθρώπων, προς
την τοπική Εκκλησία για
την ανακούφιση των απόρων, παρά την οικονομική
κρίση. Η ιερά Μητρόπολη
Λαρίσης και Τυρνάβου και
οι ενορίες, μπόρεσαν και
συγκέντρωσαν τρόφιμα,
με τα οποία έκαναν 3200
δέματα συνολικά και πρόσφεραν σε αντίστοιχους
αναξιοπαθούντες».
Πολύς κόσμος εξοργισμένος μας είπε από το
τηλέφωνο: Εντάξει η προσφορά του κόσμου και η
συγκέντρωση των τροφί-

μων από τις ενορίες∙ η Μητρόπολη τι προσέφερε;
Μήπως τις νάυλον σακούλες; Γιατί, από τα τρόφιμα
που ήλθαν από την Κύπρο
με κοντέινερς, δεν μας
δόθηκε τίποτε, παρ’ όλο
που σχετικό δημοσίευμα
βεβαίωνε ότι: «Σημαντική
βοήθεια σε τρόφιμα… θα
διατεθούν στις ενορίες για
τους πτωχούς εν όψει του
Πάσχα». Αλλά και εγκύκλιοι που διαβάστηκαν στους
ναούς και αφορούσαν
δισκοφορίες διευκρινίζουν ότι: «Οι ενορίες θα
προσφέρουν δέματα και
η Μητρόπολη χρήματα».
Και όσοι, ερχόμενοι στη
Μητρόπολη ζητούσαν
οικονομική βοήθεια τους
παρέπεμπαν στις ενορίες.
Η τελευταία δε εγκύκλιος που διαβάστηκε
την Κυριακή των Βαΐων
έλεγε: «Να προσφέρει ο
κόσμος στο δίσκο που
θα περιαχθεί χωρίς γογ-

γυσμό… Μερικοί αδελφοί
δεν έχουν την δυνατότητα
ούτε ενός φτωχού γεύματος. Αυτό καλούμαστε να
το φροντίσουμε εμείς. Να
τους δώσουμε αρνί, κόκκινα αυγά, τσουρέκια και
ό,τι άλλο είναι απαραίτητο
να στολίσει το τραπέζι
τους…».
Δυστυχώς τα χρήματα
της δισκοφορίας και άλλων εκδηλώσεων πήγαν
στη Μητρόπολη αλλά και
τα υποσχεθέντα αρνιά
που επρόκειτο να «στολίσουν» το πασχαλινό τραπέζι των φτωχών υπήρξαν
φούμαρα, όνειρα θερινής
νυκτός.
Όλες αυτές οι πολιτικάντικες (μητροπολιτικές)
συμπεριφορές βρίσκουν
εφαρμογή στα λόγια του
Αβραάμ Λίνκολν που είπε:
«Μπορείς να τους ξεγελάς
όλους για λίγο καιρό, λίγους όλο τον καιρό, αλλά
όχι όλους όλο τον καιρό».

Γιουροβίζιον ή εκλογές;

Έχει γίνει θεσμός οι υποψήφιοι της
Γιουροβίζιον να επισκέπτονται τον
«αρχηγό» της Ορθόδοξης Εκκλησίας
στο Φανάρι και να ζητούν τις ευλογίες
του για να πρωτεύσουν στο διαγωνισμό.
Το ίδιο κάνουν τελευταία και οι πολιτικοί μας συνοδευόμενοι από συμβίες και
συνεργάτες προκειμένου να δρέψουν
εκλογικές δάφνες.
Βέβαια κανένας από τους «ευλογημέ-

Αυτό θα πει… δέμα (Συγχαρητήρια)

Ψηλά τα χέρια

νους» δεν πρώτευσε.
Στην εποχή μας, λόγω της οικονομικής κρίσης, οι τοπικοί βουλευτές
(υποψήφιοι) αδυνατούν να επισκεφθούν το Φανάρι και στην… ανάγκη
προσφεύγουν στον τοπικό δέσποτα.
Λησμονούν όμως ότι και άλλοι – αθλητές, ποδοσφαιρικοί σύλλογοι, τραγουδιστές – που ζήτησαν τις ευλογίες δεν
είδαν χαΐρι - προκοπή.

Απουσιολόγιο

Ένας κυνηγετικός σύλλογος της επαρχίας Ελασσόνας έδωσε “μάθημα” ευαισθησίας και αλληλεγγύης στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες της περιοχής του.
Αυτός ο δραστήριος σύλλογος διένειμε
300 δέματα που το καθένα περιείχε ένα
5κιλο λάδι – ΜΙΝΕΡΒΑ, ρύζι, μακαρόνια
κ.α.
Ας μη καυχώνται, λοιπόν, οι πανταχόθεν συλλέγοντες, για τα διαφημιζόμενα
φτωχά προσφερόμενα δέματά τους που
ο αριθμός τους εφέτος αποτέλεσε «ρεκόρ» μητροπολιτικής δραστηριότητας!

Όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα τα τηλέφωνα των ναών χτυπούσαν έντονα. Στο
άλλο άκρο της τηλεφωνικής γραμμής η
Μητρόπολη: «Δεν
μας φέρατε την
Τριμηνία…»!
Οι ιερείς, ακούγοντας τις «πατρικές νουθεσίες»
έμειναν σύξυλοι.
Είναι δυνατόν,

τωλού ανθρώπου. Όταν όμως αυτή δεν
έλθει τότε το λόγο έχει η δικαιοσύνη
Του. Και κάποτε είναι πολύ αυστηρή.
Ας τα έχουν αυτά υπόψη οι διώκτες μας.

αναλογίζονταν, Εβδομάδα των Παθών
του Κυρίου και οι «επιτελείς» της Μητρόπολης να έχουν το μυαλό τους στο
χρήμα είτε κοιμούνται είτε
αγρυπνούν; Δεν γνωρίζουν
ή κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν, ότι αρκετοί ναοί
έχουν απλήρωτους ψάλτες, νεωκόρους, Δ.Ε.Η.∙ ότι
«έχουν σηκώσει τα χέρια»
γεμάτοι απόγνωση;

Το είδαμε κι αυτό∙ να
βγάζει ο δεσπότης το
απουσιολόγιο και να
παίρνει τα ονόματα των
απόντων ιερέων από τις
συνάξεις που διοργανώνει, αποφεύγοντας να
ερευνήσει τους λόγους
αυτής της συμπεριφοράς.
Αν για λίγο αφουγκράζονταν τις αγωνίες για
την απομάκρυνσή τους
από το κύριο πνευματικό
τους έργο, θα αντιλαμβάνονταν ότι οι απουσίες
τους οφείλονται στο ότι
αυτές αποτελούν χάσιμο
χρόνου καθότι κύριο σκοπό έχουν το χρήμα έστω
κι αν προηγείται κάποια
ομιλία.
Το γεγονός και μόνο
ότι καταλήγουν στο ίδιο
ρεφραίν (το χρήμα) τις
καθιστά ανούσιες και

Λαμπαδάριος

ανωφελείς, τους ίδιους
δε αδιάφορους και απρόθυμους.
Γνωρίζουμε εκ των
προτέρων – μας λέγουν
– την ουσία της συγκέντρωσης. Μας χρεώνει τα
ημερολόγια και το περιοδικό «Τάλαντο», τα οποία
πρέπει να πληρώσουμε
είτε πωληθούν είτε όχι.
Και επειδή πολλά μένουν
αδιάθετα γι’ αυτό τα δίνουμε στους πιστούς
δωρεάν.

Το πρόβλημα όμως παραμένει∙ πού θα βρούμε
τα χρήματα και γι’ αυτά,
όταν ψάλτες, νεωκόροι,
Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., ΔΕΥΑΛ περιμένουν να πληρωθούν
από τα χάλκινα κέρματα
που εισπράττουμε;
Κι όταν βλέπουμε να
κρατούν το απουσιολόγιο, όχι μόνο αδιάφοροι
θα παραμείνουμε αλλά
και οργή θα καταλάβει τις
ψυχές μας, και ο Θεός να
μας ελεήσει!

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ (παραμονή και ανήμερα του Αγ. Αχιλλίου)
ΟΙ αγωνιζόμενοι χριστιανοί της Λάρισας και της
επαρχίας να είμαστε παρόντες στον Αγιο Αχίλλιο, τόσο
στις 14 Μαΐου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6.00 το
απόγευμ,α στον ΕΣΠΕΡΙΝΟ, όσο και την επόμενη μέρα
Τρίτη 15 Μαϊου 2012, στις 7.00 το πρωί στον ΟΡΘΡΟ

και Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, να τιμήσουμε την ιερή μνήμη του
πολιούχου μας Αγίου Ιεράρχου που λάμπρυνε και δόξασε
με την θεόφιλη πολιτεία του την πόλη της Λάρισας.Μη
λείψει κανένας από το προσκλητήριο αυτό του αγώνα.
Η σιωπηλή παρουσία μας, όπως κάθε χρόνο, είναι μια

διαμαρτυρία για τα τεκταινόμενα στο χώρο της Εκκλησίας
και ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ότι οι απειλές και
διώξεις - 3 δικαστήρια τον μήνα Μάϊο - δεν μας πτοούν,
αντίθετα δε μας δυναμώνουν, μας συσπειρώνουν και
ατσαλώνουν την αντοχή μας.

