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ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ 
ΤΙΜΩΡΙΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ 

ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ 

◙ Ο ΣΕΒΑΣΜΟΣ μας στον πρω-
τοκάθεδρο επίσκοπο της Κωνστα-
ντίνου Πόλεως δεν αποκλείει τις ενστάσεις μας 
και τις απόψεις μας, για ό,τι αυτός διαλέγεται 
και αποφασίζει με αιρετικούς, σχισματικούς, 
σέκτες προτεσταντών, «αόρατες εκκλησίες» 
και «πανθρησκείες». Δεν έχει μόνον αυτός 
λόγον, έχουμε και εμείς...

◙ Η «ΛΗΨΗ μέτρων», όπως θέλει 
να γράφει ο Πατριάρχης κ. Βαρθο-

λομαίος, «για να μη κινδυνεύσει η ενότητα 
των Ορθοδόξων Εκκλησιών» με αφορμή τα 
ακραία «αναθέματα» την Κυριακή της Ορθο-
δοξίας στην Μητρόπολη Πειραιώς, θα είχαν 
πρακτική ισχύ αν προηγουμένως ο ίδιος ο 
κ. Βαρθολομαίος, δεν μας προβλημάτιζε με 

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

συνεχίζεται στη  σελ. 4

Ο Μ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ

«Διετείνατε τά σκέλη παντί παρόδῳ»
(Μ. Αθανασίου, Έργα 10, Πατερικές 

Εκδ. “Γρ. ο Παλαμάς”, σελ. 256-259).

Οι φιλο-αιρετικοί όλων των εποχών έχουν 

ευμετάβολο χαρακτήρα, γιατί πάσχουν στον 
τομέα της πίστεως. Ως εκ τούτου δέχονται 
εύκολα τις παρερμηνείες του Ευαγγελίου 
και της Ιεράς Παραδόσεως, αλλοιώνοντας 
τα νοήματα των πατερικών κειμένων και 
υποχωρώντας στους αιρετικούς. Πραγ-
ματοποιούν ελαφρά τη καρδία το θέλημά 

ΠυΚνΩνουν ΤΑ ΣυννΕφΑ Του οΙΚουΜΕνΙΣΜου 
Που ΣΚΕΠΑζουν ΤΗν οΡθοδοξΙΑ 

συνεχίζεται στη σελ. 4

Ντύσιμο – γδύσιμο. Και τα δυό 
καυτηριάζει ο Χριστός. Ποιο το 
ντύσιμο; Εκείνο των φαρισαίων. Σ’ 
ένα απέβλεπε: Στην επίδειξι. Ο πιο 
αρρωστημένος ναρκισσισμός είναι 
ο θρησκευτικός.

◘ Παρόμοιο με των φαρισαίων και 
των αρχιερέων της καταπτώσεως 
του Ισραήλ είναι το ντύσιμο (άμφια) 
πολλών κληρικών της εποχής μας, 
και μάλιστα «επισκόπων». Όχι απλώς 
παρόμοιο, αλλ’ επιδεικτικότερο και 

πολυτελέστερο.
◘ Μια ματιά στα πολυτελούς χαρ-

τιού περιοδικά Μητροπόλεων πείθουν 
για την κουφότητα των φορέων της 
εκκλησιαστικής εξουσίας, για την 
ψυχονευρωτική μανία προβολής και 
επιδείξεως.

Πρόσφατα σε εξώφυλλα τριών 
«εκκλησιαστικών» εντύπων είδαμε 
να «ποζάρη» ολοσέλιδη φωτογραφία 
του «αρχιερέα», ντυμένου «πορφύραν 
και βύσσον» (Λουκ. ιστ  ́19) τόσο πολυ-

τελέστατα, που οι πιστοί κάθε άλλο, 
παρά «ευφραίνονται λαμπρώς».

◘ Ένας μάλιστα απ’ αυτούς, νεόκο-
πος, είχε τέτοια χρυσοΰφαντα άμ-
φια και κρατούσε τέτοια χρυσοσκα-
λιστή «πατερίτσα», που νομίζεις, 
ότι προβάλλεται σαν υποψήφιος 
για βραβείο… Νόμπελ προκλητικής 
πολυτελείας!

Φυσικά δεν υπάρχει τέτοιο βρα-
βείο. Υπάρχει όμως ένα φραγγέλιο 
για όσους βλακωδώς στολίζονται 

και καμαρώνουν στον καθρέφτη 
της θρησκευτικής βιτρίνας. Πρό-
κειται για ρασοφόρους, που κα-
λύπτουν την πνευματική τους 
γύμνια με πολυτελή άμφια, χρυσά 
εγκόλπια, ασημένιους σταυρούς. 
Το φραγγέλιο το κρατεί ο «μονοχί-
των» Ιησούς:«Επί της Μωσέως κα-
θέδρας εκάθισαν οι γραμματείς και 
οι φαρισαίοι. Όλα τα κάνουν από 
επίδειξι. Πλατιά τα φυλακτά τους 
(εγκόλπια). Πλούσια τα ενδύματά 

τους. Πρώτοι και καλύτεροι παντού. 
Στις πρώτες θέσεις πάντα. Αρέσκο-
νται να τους προσκυνούν όλοι. Κι όλοι 
να τους προσφωνούν: Διδάσκαλε! 
Διδάσκαλε…» (Ματθ. κγ΄ 2-7).

◘ Ας καθρεφτιστούν οι επιδειξιομα-
νείς δεσποτάδες στον καθρέφτη των 
επισκόπων (πατέρων) της Α΄ Οικουμ. 
Συνόδου, κι ας μας πουν σε τι τους 
μοιάζουν. Πάντως όχι στα «στίγματα 
(πληγές μαρτυρίου) του Κυρίου Ιη-
σού» (Γαλ. στ΄ 17). 

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ

«Ό,τι είναι ο νους και η καρδιά 
για τον άνθρωπο, είναι και η 

Ελλάδα για την ανθρωπότητα» 
ΓΚΑΙΤΕ

Στο σημερινό δημοσίευμα θα παραμερίσουμε 
τις ανθρώπινες απώλειες, τις εκτελέσεις αμάχων – 
παιδιών, γυναικών και γερόντων, που παραμένουν 

Διαβαστε το πριν γινουμε… 
αναμνηση!

Συνάδελφός μου στο γραφείο, με ποντιακή καταγω-
γή και καρδιά, μου διηγήθηκε πως κατά τη δεκαετία 
του ’90 παρακολουθούσε αργά το βράδυ κρατικό 
κανάλι. Παρουσιαζόταν ένα ντοκιμαντέρ για τη γενο-
κτονία των Ποντίων και με αυτή την αφορμή διάφοροι 
άνθρωποι κατέθεταν τις μαρτυρίες τους.

Κάποια στιγμή μίλησε ένας γηραιός κύριος ποντια-
κής καταγωγής με κατάλευκα μαλλιά. Ήταν καθηγη-
τής πανεπιστημίου. Αυτός με πολύ συγκίνηση είπε τα 
έξης: «Αρκετά χρόνια πριν, όταν ήμουν πενηντάρης, 

συνεχίζεται στη  σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «ΑΓΩνΑΣ ΑΓΩνΙζοΜΕνΩν οΡθοδοξΩν ΧΡΙΣΤΙΑνΩν»  www.agonasax.blogspot.com

αρΧαιοΚαπηΛιεσ 
τΩν γερμανΩν στην εΛΛαΔα

συνεχίζεται στη  σελ. 5

Η Ανάληψη του Κυρίου ημών 
Ιησού Χριστού 

Ένας μεγάλος ηγέτης
«Ιωάννης Καποδίστριας»

1. Γιατί έγινε η Ανάληψη μετά από 40 μέρες και όχι 
αμέσως μετά την Ανάσταση;

Ο αρχηγός της ζωής, που έλυσε τα δεσμά του θα-
νάτου με την Ανάστασή του, συναναστράφηκε με τους 
μαθητές του επί σαράντα ημέρες και επιβεβαίωσε σ’ 
αυτούς την Ανάστασή του με πολλές αποδείξεις. Δεν 
ανέβηκε στους ουρανούς την ίδια ημέρα που αναστή-
θηκε, γιατί κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε αμφιβολίες και 

Όταν ο Καποδίστριας ήταν υπουργός των Εξωτερι-
κών της Ρωσίας και μεσουρανούσε στην ευρωπαϊκή δι-
εθνή διπλωματία, έστελνε συνεχώς στην αγωνιζόμενη 
Ελλάδα πολεμοφόδια και τρόφιμα, σπούδαζε με δικές 
του δαπάνες πολλά ελληνόπουλα στα ευρωπαϊκά πα-
νεπιστήμια, για να προετοιμάσει τους μορφωμένους 
επιστήμονες όλων των κλάδων που θα επάνδρωναν τις 
διάφορες υπηρεσίες του ελληνικού κράτους μόλις θα 
ελευθερωνόταν από την τουρκική καταδυνάστευση.

Ο Καποδίστριας, λόγω διαφωνίας του με τον Τσά-
ρο Αλέξανδρο, υπέβαλε την παραίτησή του από το 
υπουργείο, την οποία ο Τσάρος δεν δέχθηκε αλλά 
του έδωσε επ’ αόριστον άδεια με όλα τα προνόμια 
του αξιώματός του. Τον Αύγουστο του 1822 εγκα-
ταστάθηκε στη Γενεύη, σε ένα ταπεινό σπιτάκι δύο 

συνεχίζεται στη  σελ. 2

(δέκα τοποθετήσεις σε δέκα ερωτήσεις)

συνεχίζεται στη  σελ. 3

Γράφει ο Στυλ. Λαγουρός

Δεν πρέπει να ξεχαστούν ποτέ τα φρι-
καλέα εγκλήματα των Παπικών Σταυρο-
φόρων!! Που ξεπέρασαν σε αθλιότητα 
τους αραβόφωνους πληθυσμούς και 
τους Τουρκομογγόλους. 

Ενώ τονίζεται η 29η Μαϊου 1453 ως το 
τέλος της χιλιόχρονης αυτοκρατορίας 
μας, το κυριότερο γεγονός που κλόνισε 
την ύπαρξή της ανεπανόρθωτα, και 
οδήγησε στον οριστικό τερματισμό της 

12 Απριλίου 1204: 
Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης

από τους Λατίνους σταυροφόρους 

συνεχίζεται στη  σελ. 7

Άρθρο του έγκριτου Βυζαντινολόγου,Σερ Στήβεν Ράνσιμαν,που πρέπει να διαβαστεί από όλους:

Πίνακας του Ευγ. Ντε Λα Κρουά με θέμα 
την κατάληψη της  Κων/πολεως απο τους Λατίνους

Περ. «Ιωάννης ο Βαπτιστής
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ερωτηματικά. Διαφορετικά, πολλοί από 
τους άπιστους θα μπορούσαν να προ-
βάλλουν το επιχείρημα ότι η Ανάσταση 
δεν ήταν παρά ένα ακόμη από τα όνει-
ρα ευσεβών πόθων που γρήγορα έρ-
χονται και πιο γρήγορα παρέρχονται. 
Για αυτό ακριβώς έμεινε ο Χριστός 
σαράντα ολόκληρες ημέρες στη γη, 
και εμφανίστηκε επανειλημμένα στους 
μαθητές του, και τους έδειξε τις ουλές 
από τις πληγές του, τους μίλησε για 
τις προφητείες που εκπλήρωσε με την 
ζωή και τα πάθη του ως άνθρωπος, και 
μάλιστα συνέφαγε μαζί τους.

2. Γιατί έφαγε ο αναστημένος Χρι-
στός ψητό ψάρι και μέλι;

Στο σημερινό Ευαγγέλιον της Εορ-
τής ακούμε ότι ζήτησε και έφαγε ο 
Χριστός «ιχθύος οπτού μέρος και από 
μελισσίου κηρίου», δηλ. ένα κομμάτι 
από ψητό ψάρι και από κηρύθρα με 
μέλι (Λουκ. 24:42). Γιατί αναφέρεται 
η λεπτομέρεια αυτή; Κατά την εκκλη-
σιαστική παράδοση, η λεπτομέρεια 
αυτή είχε πολύ σπουδαία αλληγορική 
σημασία. Όσον αφορά στο ψάρι, 
γνωρίζουμε ότι αν και ζει μέσα στην 
αλμυρή θάλασσα, το σώμα του δεν 
είναι αλμυρό, αλλά γλυκό. Κατά 
παρόμοιο τρόπο και ο Χριστός, που 
έζησε μέσα στην ‘αλμυρή θάλασσα 
της αμαρτίας’ του κόσμου τούτου, 
«αμαρτίαν ουκ εποίησε, ουδέ ευρέθη 
δόλος εν τω στόματι αυτού», δηλ. δεν 
έκανε καμιά αμαρτία, ούτε ξεστόμισε 
τίποτε το δόλιο (Ησ. 53:9). Επίσης, ο 
Χριστός παρέμεινε πιο άφωνος και 
από το ψάρι όταν υπέστη το σωτήριο 
πάθος του και δέχτηκε τα ανήκουστα 
εκείνα βασανιστήρια και ακατανόμα-
στους υβρισμούς. Όσον αφορά στο 
μέλι και στο κερί, γνωρίζουμε ότι το 
μέλι είναι γλυκό και το κερί φωτιστικό, 
γι’ αυτό και θεωρούνται σαν σύμβολα 
της πνευματικής ηδονής και του φω-
τισμού που μεταδίδει στους πιστούς 
ο Χριστός μετά την Ανάστασή του. 
Επίσης, συμβολίζουν, το μεν πρώτο 
την θεραπεία της μεγάλης πίκρας της 
αμαρτίας την οποίαν συμβολίζει η χολή 
που του δόθηκε στο πάθος του, το 
δε δεύτερο, την διάλυση του πυκτού 
σκοταδιού της αμαρτίας την οποία 
συμβολίζει το σκοτάδι που έγινε κατά 
την σταύρωσή του.

3. Γιατί έγινε η Ανάληψη στο Όρος 
των Ελαιών;

Αφού λοιπόν επιβεβαίωσε ο Χριστός 
την εκ νεκρών Ανάστασή του στους 
μαθητές του με μελιστάλακτους 
λόγους, και φώτισε τον νου τους και 
θέρμανε την καρδιά τους με την πα-
ρουσία του, τους οδήγησε την 40ην 
ημέρα από την Ανάστασή του στο 
Όρος των Ελαιών, που βρίσκεται στα 
ανατολικά της Ιερουσαλήμ. Έπρεπε 
σ’ αυτό το Όρος να γίνει η Ανάληψη, 
γιατί σ’ αυτό, σύμφωνα με μια αρχαία 
παράδοση, θα επανέλθει ο Κύριος 
σωματικά και με δόξα για να κρίνει 
τον κόσμο κατά την έσχατη ημέρα. 
Εκεί θα ελεηθούν με το μέγα έλεος 
οι δίκαιοι, και εκεί θα θρηνήσουν με 
τον αιώνιο και απαρηγόρητο θρήνο οι 
αμαρτωλοί. Τις δύο αυτές αντίθετες 
καταστάσεις των ανθρώπων δηλώνει 
η ονομασία του Όρους τούτου, γιατί 
οι κορυφές του ονομάζονται Όρος 
Ελαιών, ενώ οι πρόποδές του, κοιλάδα 
του Κλαυθμώνος. Το ίδιο προμήνυσε 
και ο χρησμός του προφήτη Ζαχαρία 
που ρητά δήλωσε «Ιδού ημέρα έρχεται 
Κυρίου, και στήσονται οι πόδες αυτού 
επί το Όρος των Ελαιών κατέναντι 
Ιερουσαλήμ εξ ανατολών» (Ζαχ. 14:4).

4. Γιατί έπρεπε να ήταν παρόντες 
οι Απόστολοι και η Θεοτόκος;

Σ’ αυτό το Όρος οδήγησε ο Κύριος 
τους μαθητές του και την Θεοτόκο 
που τον γέννησε, για να δουν με τα 
μάτια τους την ένδοξη Ανάληψή του. 
Έπρεπε η κατά σάρκα Μητέρα του να 
είναι παρούσα σ’ εκείνη την μεγάλη 
δόξα του Υιού της, έτσι ώστε όπως 
σαν Μητέρα πληγώθηκε ψυχικά για 
το πάθος του πάνω από όλους, έτσι 
κατά τρόπο ανάλογο να χαρεί πάνω 

από όλους βλέποντας τον Υιό της να 
ανέρχεται με δόξα στους ουρανούς, 
να προσκυνείται σαν Θεός από τους 
Αγγέλους και να καθίζεται στον θρόνο 
της Μεγαλοσύνης πάνω από κάθε 
αρχή και εξουσία. Έπρεπε επίσης και 
οι θείοι Απόστολοι να γίνουν αυτόπτες 
της Ανάληψής του, για να πληροφο-
ρηθούν, ότι ο θείος Διδάσκαλός τους 
που ανεβαίνει τώρα στους ουρανούς, 
από εκεί είχε κατεβεί, και εκεί θα τους 
περιμένει σαν αληθινός Υιός του Θεού 
και Σωτήρας του κόσμου.

5. Πώς έγινε η πρωτόγνωρη και 
μοναδική Ανάληψη του Χριστού;

Είχαν ήδη φτάσει στη μεσαία κορυ-
φή του Όρους. Μπροστά τους απλω-
νόταν η πόλη των Ιεροσολύμων. Ήταν 
ακόμα ανοιχτή στο χώμα η οπή στην 
οποία στήθηκε ο Σταυρός. Ανοιχτή 
ήταν επίσης και η είσοδος στον Τάφο 
του Σωτήρα, αφού ήταν ακόμα πεσμέ-
νος στο χώμα ο μέγας λίθος με τον 
οποίον είχε σφραγισθεί. Τότε στρέφει 
ο Σωτήρας τα νώτα του προς την αχά-
ριστη πόλη των Ιεροσολύμων και το 
βλέμμα του ατενί-
ζει προς ανατολάς, 
όπως αναφέρει ο 
Δαυίδ με χαρά σε 
κάποιο ψαλμό του, 
«Ψάλλατε τω Θεώ 
τω επιβεβηκότι 
επί τον ουρανόν 
του ουρανού κατά 
ανατολάς» (Ψαλμ. 
67:34). Και ενώ 
αποχαιρετάει τους 
μαθητές του, υψώ-
νει τα άχραντα χέ-
ρια του και ευλογεί 
για τελευταία φορά 
–τα χέρια εκείνα με 
τα οποία ανάπλασε 
τον άνθρωπο που 
είχε δημιουργήσει 
στην αρχή, και τα οποία άπλωσε από 
φιλανθρωπία επάνω στον Σταυρό και 
συνένωσε «τα διεστώτα», δηλ. αυτά 
που βρίσκονταν σε διάσταση. Ενώ 
δεν χόρταιναν τα μάτια των μαθητών 
να βλέπουν το θεοειδές και γλυκύτατο 
εκείνο πρόσωπο του Κυρίου τους, 
ξαφνικά άρχισε Εκείνος να ανέρχεται 
στον ουρανό. Το βλέμμα τους έμεινε 
καρφωμένο στο παράδοξο και ακα-
τανόητο εκείνο θέαμα της σωματικής 
Ανάληψης του Κυρίου, μέχρις ότου τον 
έκρυψε η φωτεινή νεφέλη.

Τι πρωτόγνωρη και μοναδική που 
ήταν η μεγαλοπρέπεια αυτής της 
Ανάληψης! Και ο Ηλίας είχε αναληφθεί 
στους ουρανούς, όπως αναφέρει η 
Γραφή, όμως η ανάληψή του έγινε με 
πύρινο άρμα και πύρινους ίππους, γιατί 
ήταν απλός άνθρωπος και χρειαζόταν 
βοήθεια για να αναληφθεί πάνω από 
την γη. Ο Χριστός όμως ήταν Θεάν-
θρωπος που αναλήφθηκε από μόνος 
του, με μόνη την παντοδυναμία του. 
Όσον αφορά στην νεφέλη εκείνη, 
επρόκειτο για το Άγιο Πνεύμα, όπως 
ακριβώς συνέβη και στην Μεταμόρ-
φωση του Χριστού. Όπως η κάθοδός 
του και η Ενσάρκωσή του έγιναν «εκ 
Πνεύματος Αγίου», σύμφωνα με το 
μήνυμα του Γαβριήλ προς την Παρ-
θένο («Πνεύμα Κυρίου επελεύσεται 
επί σε και δύναμις Υψίστου επισκι-
άσει σε» Λουκ. 1:35), έτσι και τώρα 
«συνανέρχεται» (ανεβαίνει μαζί με το 
Άγιο Πνεύμα) γιατί Εκείνο τον παρα-
κολουθεί και συνυπάρχει μαζί του ως 
ομοούσιό του, συμπροσκυνούμενο και 
συνδοξαζόμενο.

6. Γιατί εστάλησαν οι δύο ανθρω-
πόμορφοι και λευκοφόροι Άγγελοι;

Ενώ ατένιζαν έκθαμβοι στον ουρανό 
οι άγιοι Απόστολοι, δύο άνδρες παρου-
σιάστηκαν σ’ αυτούς ντυμένοι με λευκή 
στολή. Ήταν άγγελοι οι δύο αυτοί άν-
δρες που είχαν πάρει ανθρώπινη μορ-
φή για να μη φοβίσουν τους μαθητές. 
Και ήταν λευκοφόροι για να φανερωθεί 
η αγνότητά τους και το διαφωτιστικό 
και χαρμόσυνο μήνυμα τους το οποίο 
είχαν αποσταλεί να παραδώσουν. Τους 

απόστειλε ο Χριστός που αναλήφθηκε, 
για να τους παρηγορήσει την στιγμή 
της λύπης τους για τον αποχωρισμό 
του, αλλά και να τους διαφωτίσει ότι ο 
αόρατος πλέον Κύριός τους καθόταν 
στα δεξιά του Θεού Πατρός και ότι θα 
κατεβεί και πάλι στη γη για να κρίνει 
όλους τους ανθρώπους, τους ζωντα-
νούς και τους νεκρούς.

7. Ποιο ήταν το μήνυμα των λευκο-
φόρων Αγγέλων;

«Άνδρες Γαλιλαίοι», τους είπαν, 
«γιατί στέκεστε με το βλέμμα σας 
προσηλωμένο στους ουρανούς; Αυτός 
ο Ιησούς, τον οποίον σήμερα βλέπετε 
να αναλαμβάνεται, θα επανέλθει για 
να κρίνει τον κόσμο, και η επάνοδός 
του θα είναι ίδια με την ανάληψή του». 
Δηλαδή, θα έλθει από τον ουρανό 
φορώντας το ίδιο άχραντο Σώμα, το 
οποίο παρέλαβε από τα αίματα της 
αγνής Παρθένου, και το οποίο θα έχει 
επάνω του χαραγμένες τις πληγές 
που έλαβε στο πάθος του. Τώρα μόνο 
εσείς οι λίγοι τον βλέπετε να ανέρχεται 
στον ουρανό, όταν όμως επανέλθει, 

όλες οι φυλές της 
γης θα τον δουν να 
κατεβαίνει από εκεί 
με δόξα επάνω σε 
νεφέλες. Η ένδοξη 
αυτή κατάβασή του 
θα αποβεί πρόξενος 
μακαριότητας και 
χαράς για όσους 
έζησαν δίκαια. Για 
τους αμαρτωλούς 
όμως θα είναι αιτία 
θλίψεως και συμφο-
ράς.»

8. Ποιος ήταν 
ο αντίκτυπος της 
Ανάληψης στους 
Αποστόλους και 
στο μικρό ποίμνιο 
της πρώτης Εκκλη-

σίας;
Αυτά άκουσαν οι Απόστολοι και προ-

σκύνησαν τον Σωτήρα στην Ανάληψή 
του και ύστερα επέστρεψαν με χαρά 
στα Ιεροσόλυμα. Η χαρά τους ήταν 
πολύ μεγάλη, γιατί έμαθαν οριστικά, 
ότι ο θείος Διδάσκαλός τους είναι Θεός 
αληθινός, που αναλήφθηκε στους 
ουρανούς, όχι για να εγκαταλείψει 
τη γη, αλλά για να την ενώσει με τον 
ουρανό. Η χαρά τους ήταν επίσης 
πολύ μεγάλη γιατί πήραν την ευλογία 
του Σωτήρα τους στην Ανάληψή του. 
Με αυτήν την ευλογία η ολιγάριθμη 
Εκκλησία των μαθητών, το μικρό εκείνο 
ποίμνιο, αυξήθηκε μέσα σε ένα μικρό 
διάστημα και έγινε πολύ μεγάλη, και 
παίρνοντας την χάρη του Αγίου Πνεύ-
ματος αναδείχτηκε στην Εκκλησία 
εκείνη που εγκαθιδρύθηκε σε όλα τα 
μέρη της γης.

9. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος της 
Ανάληψης στις ταξιαρχίες των Αγγέ-
λων στους ουρανούς;

Ενώ αυτά συνέβαιναν στη γη εξ 
αιτίας της Ανάληψης, στους ουρα-
νούς οι Άγγελοι έστηναν μεγαλειώδες 
πανηγύρι. Οι τάξεις των Αγγέλων 
που υπηρέτησαν τον Σωτήρα επάνω 
στη γη και τον συνόδευαν τώρα στην 
θεία του Ανάληψη καλούσαν τις άνω 
ταξιαρχίες να ανοίξουν τις ουράνιες 
πύλες για να εισέλθει ο Βασιλεύς της 
Δόξης. «Άρατε πύλας οι άρχοντες 
υμών,» ψάλλει ο προφητάναξ Δαυίδ, 
«και επάρθητε πύλαι αιώνιοι, και ει-
σελεύσεται ο Βασιλεύς της Δόξης» 
(Ψαλμ. 23:7). Επειδή με το σωτήριο 
πάθος του έγινε ο Σωτήρας Χριστός 
ενδοξότερος και υψηλότερος –όπως 
το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος: 
«Εταπείνωσε το εαυτόν του και έγινε 
υπήκουος μέχρι θανάτου, και μάλιστα 
θανάτου Σταυρικού, γι’ αυτό και ο 
Θεός τον υπερύψωσε και του χάρισε 
το υπέρ παν όνομα» (Φιλιππ. 2:9), γι’ 
αυτό απαιτούν και οι πύλες του ουρα-
νού να γίνουν υψηλότερες για να τον 
υποδεχτούν επάξια. Επίσης, επειδή η 
δόξα του νικητή του Άδη και του θα-
νάτου, που δεν χώρεσε στην μικρή γη, 

πλήρωσε τους ουρανούς, απαιτούν να 
υψωθούν και εκείνοι (οι Άγγελοι) στην 
εμφάνισή του.

Ωστόσο, οι ανώτερες ταξιαρχίες των 
Αγγέλων, βλέποντας ανθρώπινο σώμα 
να μεταφέρεται πάνω από αυτούς, 
καταλαμβάνονταν από θάμβος και 
έκπληξη. Γιατί, όπως ένας άνθρωπος 
που βλέπει Άγγελο στη γη καταλαμ-
βάνεται από έκπληξη φόβου, έτσι 
και οι ασώματοι Άγγελοι, βλέποντας 
τότε ένα σώμα να υψώνεται μέσα 
σε νεφέλη, ζητούσαν έκθαμβοι να 
μάθουν γι’ αυτό το παράδοξο θέαμα, 
ζητώντας δυο φορές να βεβαιωθούν, 
Ποιος είναι αυτός ο Βασιλεύς της 
Δόξης; Μαθαίνοντας, όμως, ότι είναι 
ο ισχυρός στους πολέμους Κύριος, 
που πάλεψε με τον διάβολο και τον 
κατέβαλε, που τώρα ανέρχεται στους 
ουρανούς, απορούν, πως το υπέρλα-
μπρο εκείνο σώμα είναι ερυθρό, και 
ρωτούν, «Τις ούτος ο παραγενόμενος 
εξ Εδώμ; ;» όπως ψάλλει ο πρώτος των 
προφητών, «ερύθημα ιματίων αυτού εκ 
Βοσόρ; Ούτος ωραίος εν στολή αυτού» 
(Ησαΐας 63:1); Δηλαδή, ποιος είναι 
αυτός ο γήινος που έρχεται φορώντας 
σάρκα σαν υπέρλαμπρο και ερυθρό 
ιμάτιο; Γιατί γήινος είναι η ερμηνεία 
του Εδώμ και σάρξ είναι το Βοσόρ, 
και το σημείο αναφοράς εδώ είναι το 
δοξασμένο εκείνο Σώμα του Δεσπότη 
Χριστού που φαινόταν κατά την άνοδό 
του στους ουρανούς σαν ερυθρό γιατί 
έφερε επάνω του τον τύπο των πληγών 
της άχραντης πλευράς, των χειρών και 
των ποδών.

10. Γιατί διατηρήθηκαν τα αποτυ-
πώματα των πληγών στο Αναστημένο 
Σώμα του Χριστού;

Πως όμως φαίνονταν οι πληγές σ’ 
εκείνο το άφθαρτο σώμα; Ήταν θέμα 
οικονομίας αυτό που φαινόταν, και είχε 
σαν σκοπό να φανερώσει την άρρητη 
(ανέκφραστη) και υπερβολική αγάπη 
του Θεανθρώπου για τον άνθρωπο. 
Δηλαδή το ότι καταδέχτηκε όχι μόνο 
να δεχθεί πληγές, αλλά και μετά την 
Ανάστασή του να τις διατηρήσει με 
παράδοξο τρόπο επάνω σ’ εκείνο το 
αφθαρτοποιημένο σώμα, και να τις 
δείξει στην Ανάληψή του και στον 
κόσμο των Αγγέλων σαν τα σύμβολα 
του πάθους του και σαν τα ανεξίτηλα 
τεκμήρια της αγάπης του προς εμάς 
τους ανθρώπους. Επίσης, διατήρησε 
τις πληγές του άχραντου σώματός 
του για να μας πείσει να μην λησμο-
νούμε ποτέ τα πάθη του, διότι όταν τα 
έχουμε ενώπιόν μας, η καρδιά μας θα 
πλημμυρίζει από ευγνωμοσύνη προς 
αυτόν και από ιερά συναισθήματα. 
Τίποτε άλλο, λέει ο ιερός Χρυσόστο-
μος δεν είναι ικανό να γεννήσει μέσα 
μας τα σωτήρια αυτά αποτελέσματα 
όσο το να βλέπουμε τον Θεό να με-
ταφέρει τα ίχνη του Σταυρού μέχρι 
το θρόνο της μεγαλοσύνης του. Κατά 
τον ιερό Αυγουστίνο, ο Θεάνθρωπος 
διατήρησε τις πληγές του στους 
ουρανούς, για να μας δείξει, ότι και 
στην κατάσταση της δόξης του δεν 
θα μας λησμονήσει, όπως άλλωστε 
μας διαβεβαιώνει γι’ αυτό και ο κορυ-
φαίος από τους προφήτες: «Ιδού επί 
των χειρών μου εζωγράφησά σου τα 
τείχη, και ενώπιόν μου ει δια παντός» 
(Ησ. 49:16), δηλαδή, ουδέποτε θα μας 
ξεχάσει, διότι θα μας έχει γραμμένους 
με ανεξίτηλα γράμματα επάνω στα 
χέρια του και θα μεσιτεύει για μας 
ενώπιον του Θεού Πατρός. Ίσως ακό-
μη και να διατήρησε τις πληγές για να 
μας διδάξει ότι μόνο με παθήματα και 
θλίψεις θα μπορέσουμε να εισέλθου-
με στην βασιλεία των ουρανών. Αν ο 
ίδιος ο Θεάνθρωπος ανυψώθηκε με 
σταυρικό πάθος, και αν δοξάστηκε 
με επονείδιστο θάνατο, τότε πως εμείς 
θα μπορέσουμε να εισέλθουμε στην 
δόξα εκείνη χωρίς να βαδίσουμε στην 
στενή οδό της αρετής, και χωρίς να 
υπομείνουμε θλίψεις και πειρασμούς 
αγωνιζόμενοι τον καλόν αγώνα; Αυτό 
είναι τελείως αδύνατο.

Πρωτοπρεσβυτέρου 
Γεωργίου Δ. Δράγα

Η Ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού 
(δέκα τοποθετήσεις σε δέκα ερωτήσεις) σε κοινωνικό επίπεδο

οΤΑν Η 
οΡθοδοξΙΑ 

(δοΓΜΑ) ΓΙνΕΙ 
ΚΑΙ ΠΡΑξΗ 

(οΡθοΠΡΑξΙΑ)
Ο Χριστιανισμός, στην ολοκληρω-

μένη έκφρασή του, είναι έργα και 
λόγια. Σαφής ο λόγος του Χριστού: 
“Ο ποιήσας και διδάξας”. Πρώτα το 
έργο και ύστερα ο λόγος (ορθόδοξη 
διδασκαλία). Ως πράξη μπορεί να 
είναι ο χλευασμός, η ειρωνία μέχρι 
και θανάτου, θανάτου δε Σταυρού. 
Αναφερόμαστε και τονίζουμε τη 
σημασία των έργων διότι στο σύνο-
λο του το κήρυγμα είναι αόριστο. 
Ο λόγος προφανής. Να μη θιγεί το 
κατεστημένο (τα οικονομικά και κοι-
νωνικά προνόμια) που προκαλούν και 
σκανδαλίζουν το λαό ο οποίος είναι 
“ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα”. 
Το τι θα συμβεί στα άλογα ζώα (πρό-
βατα) που λείπει ο τσοπάνος είναι 
γνωστό διότι οι λύκοι καραδοκούν 
να τα κατασπαράξουν! Τι σημαίνει 
όμως όταν κατασπαράζονται τα λο-
γικά πρόβατα (άνθρωποι) “υπέρ ων 
Χριστός ετέχθη”;

Θα γίνουμε συγκεκριμένοι στην 
πράξη, λόγω της σημερινής “κρίσης”. 
Αντί η Διοίκηση της Εκκλησίας να λει-
τουργεί “ελαφρά τη καρδία” τα συσ-
σίτια για τους ανέργους του συστή-
ματος της “ελεύθερης οικονομίας” να 
ορθοτομεί το λόγο της Αληθείας. Η 
γλώσσα των πνευματικών (κληρικών 
και λαϊκών) παθαίνει γλωσσοδέτη! 
Καταθέτουν “οι ορθόδοξοι” “έλλη-
νες” τα 600 δις € (που είναι σίγουρα 
κοινωνικά – ηθικά κλεμμένος ιδρώτας 
του εργαζόμενου λαού) και αυτά, οι 
“εταίροι” μας τοκογλύφοι της Ευρώ-
πης, μας τα δανείζουν με ασύμφορο 
επιτόκιο. Κάνουν μνημόσυνο με ξένα 
κόλλυβα όπως χαρακτηριστικά λέγει 
ο λαός. Αν ο πλούτος των λίγων 
“ορθοδόξων ελλήνων” ήταν ευλογη-
μένος από το Θεό, όπως δυστυχώς 
ακούγεται και αυτό από τον άμβωνα, 
δεν θα έπρεπε, μια που η χώρα μας 
βρίσκεται στην “εντατική” να εξοφλή-
σουν το χρέος μας; Θα πεθαίνανε τα 
“εκλεκτά” παιδιά του συστήματος αν 
έδιναν π.χ. 150-200 δις € για το χρέος 
μας; Όταν όμως το Ευαγγέλιο νοθεύ-
εται από την κατεστημένη θεολογία 
τότε καλύπτεται η θεωρία της φυσι-
κής τάξης, που είναι “πιστεύω” του 
πολυπρόσωπου υλισμού και που κοι-
νωνικοπολιτιστικά εκφράζεται από τα 
κόμματα της συντήρησης της δεξιάς 
και της “προοδευτικής” αριστεράς. 
Εμείς, ως χριστιανοί που μελετάμε 
την Αγία Γραφή και την ερμηνεία της 
όπως εκφράζεται από τους πατέρες 
της Εκκλησίας πιστεύουμε ότι δεν 
ορθοτομείται ο λόγος της Αληθείας 
από την φυσική της Ηγεσία που είναι 
η Διοικούσα κυρίως Εκκλησία.

Διδάσκεται η κοσμοθεωρία του υλι-
σμού, κοσμοθεωρία αντιηθική και φυ-
σιοκρατική μοιραία και αναπότρεπτα 
οδηγεί θεσμικά στην εκμετάλλευση 
και την καταπίεση των αδύνατων από 
τους ισχυρούς, σύμφωνα με τους 
νόμους της φυσικής τάξης. Οδη-
γούμαστε με μαθηματική ακρίβεια 
στο καθεστώς της ζούγκλας και δεν 
ιδρώνει το αυτί μας! Η χριστιανική 
διδασκαλία βρίσκεται στον αντίποδα 
του Υλισμού. Διδασκαλία ηθική και 
μεταφυσική, οδηγεί στον σεβασμό 
της ανθρώπινης προσωπικότητας και 
δημιουργεί το καθεστώς της ηθικής 
τάξης όπου η δικαιοσύνη και η αρε-
τή θριαμβεύουν. Είναι δε έγκλημα, 
βλασφημία να κρύβεται η Αλήθεια 
υπό τον μόδιον!

Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. ΤΕΙ – Οικονομολόγος

Δικηγόρος

συνέχεια από την 1η σελίδα

Η ιερή εικόνα βρίσκεται 
στο Όρος των Ελαιών στα Ιεροσόλυμα
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δωματίων, με τον υπηρέτη του. Οι πάντες, 
διπλωμάτες, αριστοκράτες, ευγενείς, και απλοί 
άνθρωποι απορούσαν βλέποντάς το πώς ζούσε, 
και σ’ αυτούς απαντούσε: «Αφού εκτύπησα 
πρώτον τας θύρας των μεγάλων και των πλου-
σίων, ηναγκάσθην κατόπιν να κτυπήσω και τας 
θύρας των πτωχών ζητώντας τον οβολόν τους 
προκειμένου να στέλνω τρόφιμα και πολεμοφό-
δια εις τον αγωνιζόμενον ελληνικόν λαόν και να 
ημπορώ να του λέγω: Έδωσα πρώτος εγώ τα 
πάντα. Κανόνισα να μην εξοδεύω δια τον εαυτό 
μου και τον υπηρέτην μου περισσότερα από 60 
φράγκα τον μήνα, και τον υπόλοιπο μισθόν μου 
να τον στέλνω στην Ελλάδα…».

Στα μέσα του 1827 ο Καποδίστριας πήγε 
στην Αγία Πετρούπολη – αφού τυπικά ακόμη 
ήταν υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας – να 
υποβάλει την παραίτησή του απ’ το ύπατο 
αυτό αξίωμα υπακούοντας στην επιθυμία του 
λαού και τη φωνή του ελληνικού έθνους. Επί έξι 
ώρες προσπαθούσε ο Τσάρος Νικόλαος Α΄ να 
κρατήσει κοντά του τον Καποδίστρια γιατί, με 
την διπλωματική του γνώση και εμπειρία στο 
συνέδριο της Βιέννης (1815) διασφάλισε την 
ειρήνη στην Ευρώπη για 99 ολόκληρα χρόνια. 
Και η μητέρα του Τσάρου Μαρία Θεοδώρεβνα 
βλέποντας την αμετάκλητη απόφαση του Κα-
ποδίστρια του λέγει: «Κύριε Κόμη, παρακαλώ 
δεχθείτε τουλάχιστον την εικόνα της Παναγίας 
της Γλυκοφιλούσας που σας προσφέρω προ-
κειμένου να σας προστατεύει στην δύσκολη 
και επικίνδυνη αποστολή που αναλαμβάνετε 
στην Ελλάδα».

Όταν έφτασε στην Ελλάδα, ως κυβερνήτης 
του ελληνικού κράτους, προσφέρθηκαν να του 
δώσουν ανάλογο οίκημα ως κατοικία, το οποίο 

δεν το δέχθηκε. Μάλιστα δε με δικά του έξοδα 
διόρθωσε παλιές κατοικίες στην Αίγινα και στον 
Πόρο. Έδωσε εντολή να μην ανοίξουν τις απο-
σκευές που έφερε από τη Γενεύη και επίπλωσε 
το σπίτι που έμεινε με «σιδηράν κλίνην και ξύλι-
νον τραπέζιον». Ο 
Γερμανός αντικα-
ποδιστριακός ιστο-
ρικός Μέντελσον 
Μπαρτόλντι, που 
τον επισκέφτηκε 
κάποτε, έγραφε: «Ο 
μόνος στολισμός 
του κυβερνητικού 
“μεγάρου” είναι 
ο λαμπρός ήλιος 
της Ελλάδας και η 
λατρεία των Ελλή-
νων, με την οποία 
δικαίως τον περι-
βάλλουν».

Ο γραμματέας 
του, Ν. Δραγούμης, 
είχε πει ότι ουδέπο-
τε ο Καποδίστριας 
φόρεσε τα επίση-
μα ενδύματα, και 
διηγείται το εξής 
περιστατικό που 
συνέβη κατά την 
πρώτη περιοδεία 
που έκανε στην Κό-
ρινθο, αμέσως μετά 
την άφιξή του: «… της όλης κυβερνητικής πο-
μπής προηγούνταν ο ταχυδρομικός διανομέας 
Καρδάρας, που ήταν ενδεδυμένος με βελούδινο 

χρυσοκέντητο σεγκούνι, και ακολουθούσε έφιπ-
πος ο Κυβερνήτης, ντυμένος απλούστατα και 
κάτισχνος από την ταλαιπωρία και την κακήν 
διατροφή. Ο λαός που είχε παραταχθεί αυθόρ-
μητα, νομίζοντας ότι ο Κυβερνήτης του ήταν 

ο λαμπροφορεμέ-
νος διανομέας, τον 
χειροκροτούσε με 
αμέτρητες εκδηλώ-
σεις αγάπης. Στην 
αρχή όλοι οι συνο-
δοί του διασκέδα-
σαν. Ο Κολοκοτρώ-
νης, όμως, δεν το 
άντεξε. Πλησίασε 
τον Καποδίστρια 
και του είπε ότι ο 
λαός έπρεπε να 
γνωρίσει τον Κυ-
βερνήτη του.

- Και τι θέλεις 
να κάμνω, Θεοδω-
ράκη; Απάντησε ο 
Καποδίστριας.

- Η υπερεξοχό-
της σου να ενδυθεί 
την κυβερνητική 
της στολή.

Και ο Δραγούμης 
προσθέτει:

«Οδήγησαν τον 
Κυβερνήτη εις τι 
παρακείμενον χά-

νιον και τον ηνάγκασαν να ενδυθεί την στολήν 
ήτις ουδαμώς διέφερεν της των δασονόμων της 
αντιβασιλείας! …».

Ο γιατρός του, βλέποντάς τον καταπονεμένο 
από τους αδιακόπους νυχθεμερόν κόπους και 
αγώνες, τον συνέστησε ότι έπρεπε να βελτιώσει 
την τροφή του. Ο κυβερνήτης του απάντησε: 
«Ουδέποτε θα επιτρέψω στον εαυτόν μου βελ-
τίωση τροφής, παρά μόνον τότε όταν θα είμαι 
βέβαιος ότι δεν υπάρχει ούτε ένα Ελληνόπουλο 
που να πεινάει…».

Δύο φορές η Γερουσία ψήφισε το μισθό που 
έπρεπε να δίνεται στον Κυβερνήτη. Και τις δύο 
φορές ο Καποδίστριας αρνήθηκε να τον δεχθεί.

«… Είμαι ευτυχής διότι ηδυνήθην να προσφέ-
ρω… δια την εθνικήν ανεξαρτησίαν και ελευθερί-
αν – το τόσον θεάρεστον έργον – τα λείψανα της 
μετρίας καταστάσεώς μου εις το θυσιαστήριον 
της Πατρίδας… Δια τον αυτόν λόγον θέλει απο-
φύγει (η μετριότης μου) την προσδιοριζόμενη 
αμοιβή δια τα έξοδα του αρχηγού Επικρατείας 
εν όσω τα ιδιαίτερα χρηματικά μου μέσα επαρ-
κούν από το να εγγίσω μέχρι οβολού τα δημόσια 
χρήματα προς την ιδίαν μου χρήσιν…».

Ελπίζω ότι, όσοι εξ υμών συμμετάσχουν εις 
την κυβέρνησιν, θέλουν γνωρίσει μετ’ εμού ότι 
εις τας παρούσας περιπτώσεις όσοι ευρίσκο-
νται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατό 
να λαμβάνουν μισθούς ανάλογους με το βαθμό 
του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκ-
δουλεύσεις των, αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει 
να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα 
οποία έχει η κυβέρνησις εις την εξουσίαν της» 
(Ο Καποδίστριας προς την Δ΄ Εθνικήν Συνέλευ-
ση, Άργος 4 Αυγούστου 1829).

Μήπως το συγκλονιστικό αυτό μήνυμα θα 
έπρεπε να αναρτηθεί μέσα στο ελληνικό Κοι-
νοβούλιο ώστε να το διαβάζουν οι εκάστοτε 
εθνοπατέρες;

μιλούσα με μία θεία μου που ήταν γιαγιά πια. Μού μιλούσε με 
μεγάλο παράπονο για την πατρίδα μας τον Πόντο και για τους 
προγόνους μας. Πάνω στην κουβέντα της είπα πως 
σύντομα θα έκανα ταξίδι-προσκύνημα στον Πόντο. Κρε-
μάστηκε πάνω μου και με παρακάλεσε με λυγμούς, όταν 
πάω, να της κάνω ένα χατίρι. Μου διηγήθηκε επακριβώς 
που βρισκόταν το πατρικό της σε χωριό του Πόντου. 
Μου εξήγησε με λεπτομέρεια τα χαρακτηριστικά του 
χωριού, τους δρόμους και μου προσδιόρισε με ακρίβεια 
τη θέση του σπιτιού. Μου είπε, μόλις το βρω, να ζητήσω 
από τους Τούρκους, που θα έμεναν πια εκεί να βρουν 
ένα κασελάκι, που είχε κρύψει σε συγκεκριμένο σημείο 
του παλιού αρχοντικού. Μου περιέγραψε πλήρως 
το κασελάκι και το τί περιείχε μέσα. Ασημικά, παλιά 
κοσμήματα, λίρες κ.λπ., δηλαδή, ένα μικρό θησαυρό. 
Μου είπε να το αφήσω στους Τούρκους για αμοιβή υπό 
την προϋπόθεση να μου δώσουν ένα κρεμαστό σταυρό 
που είχε μέσα το κασελάκι. Αυτός ο σταυρός ήταν ο 
βαφτιστικός του μικρού παιδιού της, που το έχασε κατά 
τη γενοκτονία. Αυτή είχε γλιτώσει. Είχε γλιτώσει μόνο 
τη ζωή της, γιατί η χαροκαμένη ψυχή της μόνο ο Θεός 
γνωρίζει πώς πέρασε μέσα στις πικρές αναμνήσεις εδώ 
στην Ελλάδα.

Έσβησε τα παρακαλετά της μέσα στα δάκρυα και της 
υποσχέθηκα να κάνω ό,τι θα περνούσε απ’ το χέρι μου, 
αλλά μέσα μου δεν είχα πολλές ελπίδες.

Πράγματι έκανα το ταξίδι, έκανα ό,τι επιθυμούσα για 
τον εαυτό μου και μετά κατευθύνθηκα για το χωριό της 
θείας μου. Η περιγραφή του ήταν τόσο λεπτομερής, 
που βρήκα το σπίτι πολύ εύκολα.

Παλιό λιθόκτιστο δίπατο αρχοντικό. Χτύπησα την 
πόρτα και μου άνοιξε ένας Τούρκος λίγο μικρότερος 
σε ηλικία από εμένα. Ευτυχώς ήξερε άπταιστα αγγλικά, 
γιατί ετύγχανε σεβαστό πρόσωπο της δημόσιας διοίκη-
σης της περιοχής με μεγάλο αξίωμα (Νομάρχης;) και 
μπορούσαμε να συνεννοηθούμε πολύ άνετα.

Του διηγήθηκα με λεπτομέρεια ό,τι μου είχε πει η 
θεία μου.

Για μια στιγμή ταράχθηκε και μετά μου είπε αποφα-
σιστικά.

- Κοίτα να δεις, τώρα καλύτερα να φύγεις, γιατί υπάρ-
χουν και άλλοι ομοεθνείς μου στο σπίτι και δεν μπορώ 
να μιλήσω ελεύθερα. Ξαναέλα το απόγευμα την τάδε 
ώρα, που θα είμαι μόνος να τα πούμε καλύτερα.

Πράγματι έκανα όπως μου είπε και όταν ξαναπήγα, με υποδέ-
χθηκε μέσα στο σπίτι πια.

Αφού ήπιαμε τον καφέ χωρίς να μιλήσει, έφυγε απ’ το δωμάτιο 
υποδοχής και σε λίγο ξαναγύρισε κρατώντας στα χέρια του το 
κασελάκι της θείας μου. Κυριολεκτικά μου έπεσε το φλιτζάνι του 
καφέ απ’ τα χέρια.

- Ώστε το βρήκατε ήδη, ψέλλισα σαστισμένος.
- Ναι, εδώ και πολλά χρόνια από τότε που είμαι σε αυτό το σπίτι. 

Πάρε το. Πιστεύω ότι σου ανήκει, πρόσθεσε.
- Μα δεν το θέλω, είπα διστακτικά. Μόνο το σταυρουδάκι θέλω. 

Αυτό μόνο ζήτησε η θεία μου. Σας παρακαλώ κρατήστε όλα τα 
υπόλοιπα.

- Κοίτα να δεις, είπε θυμωμένα. Θα κάνεις αυτό που σου λέω. 
ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ. Τόσα χρόνια τα φύλαγα, μέχρι που 
ήρθες εσύ. Στη θεία σου ανήκουν. Να της τα πας.

- Μα, το σταυρουδάκι... ψέλλισα φοβισμένα.
Τότε με μια κίνηση άνοιξε το πουκάμισο του και φάνηκε κρε-

μασμένο στο λαιμό του το... σταυρουδάκι.

- Αυτό δε μπορώ να σ’ το δώσω. Δε μπορώ, γιατί είναι δικό μου.
Πραγματικά ζαλίστηκα. Δεν καταλάβαινα τί εννοούσε.

- Είναι δικό μου. Ακούς; Είπε δυνατά. Είναι δικό μου, 
γιατί εγώ είμαι το παιδί που έχασε η θεία σου πριν 
σαράντα χρόνια.

Έμεινα να τον κοιτώ με ανοιχτό το στόμα. Βούρ-
κωσα. Ήταν ο χαμένος μου ξάδελφος. Έπεσα στην 
αγκαλιά του και τον έσφιξα. Έκλαιγα με αναφιλητά. Το 
ίδιο και αυτός. Όταν συνήλθαμε, μου είπε: Δεν ήξερα 
ότι η μητέρα μου έζησε. Έμεινα πίσω. Άλλοι Τούρκοι 
πήρανε το σπίτι και με μεγαλώσανε σαν παιδί τους. 
Τώρα είναι πεθαμένοι. Έχω την δικιά μου οικογένεια 
εδώ πια.

Του ζήτησα να με ακολουθήσει στην Ελλάδα. Να δει 
τη μάνα του. Αρνήθηκε.

- Δεν μπορώ να γυρίσω πια. Τα παιδιά μου έχουν με-
γαλώσει. Είναι αξιωματικοί στον τουρκικό στρατό. Και 
σε υψηλές θέσεις. ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ. 
(Σημ. απ’ τη συνέχεια της διήγησης θα φανεί ότι σε αυτό 
το σημείο ψευδόταν για να προφυλάξει τα παιδιά του).

Αν φύγω στην Ελλάδα τα παιδιά μου μπορεί να πά-
θουν κακό εδώ. Δεν πρέπει να έχω καμιά σχέση με την 
Ελλάδα. Επέμενα και τον παρακάλεσα να έρθει του-
λάχιστον ένα ταξίδι σαν τουρίστας και να επωφεληθεί 
για να δει τη μάνα του και τους άλλους συγγενείς του.

- Δεν γίνεται, μου απάντησε. Για να καταλάβεις εδώ 
έχω μεγάλη δημόσια θέση. ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΠΟΛΛΟΙ ΕΔΩ. ΕΓΩ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΕΧΩ. ΜΕ ΕΧΟΥΝ 
ΑΝΑΓΚΗ. Αν πάω στην Ελλάδα θα δώσω στόχο ότι κάτι 
συμβαίνει και θα κινδυνέψουν και άλλοι.

(Σημ. Από αυτό το σημείο φαίνεται, ότι ταυτόχρονα με 
το αξίωμα που κατείχε σαν Τούρκος ήταν και τοπικός 
ηγέτης των ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. Το πιθανότερο ήταν και 
τα παιδιά του να το γνωρίζανε αλλά προφυλαγόντουσαν 
εξαιρετικά). 

- Να δώσεις πολλά φιλιά στη μάνα μου. Να μη λυγίσει. 
Να κάνει υπομονή. Να της πεις ότι θα συναντηθούμε 
στην άνω Ιερουσαλήμ. 

Αγκαλιαστήκαμε και πάλι και χωρίσαμε δακρυσμένοι.
Επέστρεψα στην Ελλάδα και έτρεξα αμέσως με το 

κασελάκι στη θεία μου για να της το δείξω και να της 
πω τα φοβερά νέα.

Αλλά τί δυσάρεστη έκπληξη με περίμενε! Οι συγγε-
νείς μου, μου διηγήθηκαν, πως λίγο μετά την αναχώρησή μου για 
την Τουρκία, η θεία μου άφησε την τελευταία της πνοή.

Ίσως ο καλός Θεός την πήρε κοντά Του για να μην ακούσει ότι 
τόσα χρόνια ζούσε, το παιδάκι της και αυτή δεν μπορούσε να το 
έχει στην αγκαλιά της. Με αρκετά δάκρυα είχε ματώσει την καρδιά 
της, τόσο καιρό. Δεν θα άντεχε να ακούσει κάτι τέτοιο...

ΑΝΤ. ΜΟΥΝΤΟΥΡΗΣ
Αναδημοσιευσις από «Χρ. Βιβλιογραφία»

ΠΟΝΤΙΟΙ - ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ - ΞΕΡΙΖΩΜΟΣ 
Διαβαστε το πριν γινουμε… αναμνηση!

Ένας μεγάλος ηγέτης «Ιωάννης Καποδίστριας»συνέχεια από 
την 1η σελίδα

Εικόνες  - από τον ξεριζωμό των Ποντίων 

Κυβερνείον του Καποδίστρια
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τις συνεχείς και μόνιμες προκλήσεις και προ-
σκλήσεις του σε επιβεβλημένους μεν, αλλά 
τελικώς επικίνδυνους διαλόγους, που το μόνο 
επίτευγμά τους είναι να απομειώνεται η εν 
Χριστώ Αλήθεια της Μίας Αγίας Καθολικής και 
Αποστολικής Εκκλησίας, για να επιβάλλεται 
δολίως και καταναγκαστικώς ο οικουμενιστικός 
αντίχριστος της Νέας Εποχής.

◙ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ στον Ορθόδοξο 
κόσμο και ιδιαίτερα από τους πιστούς της 
Ελλαδικής Εκκλησίας, πολλές τεκμηριωμένες 
εκκλησιαστικές ενστάσεις αυτές, τις εκτρέφει το 
«εκκοσμικευμένο» Φανάρι και οι περί αυτού 
δορυφόροι...

◙ ΤΟ «ΣΧΙΣΜΑ» μπορεί να μην είναι 
επισημοποιημένο εκκλησιολογικό γεγονός, 
είναι όμως ανεπίσημο συνειδησιακό για τους 
πιστούς και αυτό είναι το χειρότερο, γιατί αυτοί 
δεν δέχονται ούτε «Βέκους», ούτε «Ζηζιού-
λους» ούτε «Σαββάτους» ούτε Βησσαρίωνες.

◙ ΠΟΛΥΣ ΘΟΡΥΒΟΣ γίνεται από καιρού 
εις καιρόν για το «άνοιγμα» της Χάλκης. Τρεις 
ορατοί και επίσημοι φορείς παίζουν το θέατρο 
επί σκηνής (Φανάρι, Τουρκία και Αμερική) και 
χίλιοι τρεις αόρατοι δουλεύουν στο παρασκή-
νιο για ανταλλάγματα του βαθέως κράτους των 
στρατοκρατών της Τουρκίας.

◙ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ είναι αναγνωρισμένοι διε-
θνώς επιτήδειοι διπλωμάτες. Τους δικούς μας 
παπανδρέους, μπακογιάννες, δρουτσαίους, 
φώφες, πεταλωτήδες και άλλα της συμφοράς 
και αποφοράς εκβλαστήματα, που παριστά-
νουν τους... διπλωμάτες, στο προδοτουργείο 
των εξωτερικών, τους κάνουν σκόνη και μας 
γελοιοποιούν διεθνώς... Συνεπώς τί να περι-
μένουμε;

◙ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑ, και από τότε που το Φανάρι 
έχει αναγάγει το θέμα «Χάλκη» σε προτεραι-
ότητα οικουμενική, για την δήθεν επιβίωση 
του ιδίου, δεν αφήνει ευκαιρία να ζητεί την 
βοήθεια πιέσεως προς τους Οθωμανούς, από 
τους πέραν του Ατλαντικού απογόνους των 
κακοποιών και πολιτισμένων κακούργων...

◙ ΔΗΛΑΔΗ ΒΟΗΘΕΙΑ απ’ τη Σκύλλα και 
τη Χάρυβδη. Μπορεί τέτοια... βοήθεια να βγει 
σε καλό; ΟΧΙ.

◙ ΓΙΑΤΙ, ΜΙΑ αμφιβόλου αποτελεσματι-
κότητας παραχώρηση επανδρώσεως του 
Πατριαρχείου με στελέχη βιωσιμότητας, είναι 
ουτοπική και ανεδαφική όταν το άγρυπνο μάτι 
του βάρβαρου Αττίλα, των «γκρίζων λύκων» 
και του φανατικού Ισλάμ, θα ελέγχουν και θα 
παρεμποδίζουν κάθε πρόοδο της Σχολής...

◙ Η «ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ» Χάλκη είναι «χρυ-

σή» ευκαιρία για την Τουρκία: μια ελάσσων 
«παραχώρησή» της, να την διαπραγματευθεί 
ο πονηρός Οθωμανός με μία άλλη μείζονα 
ανταλλαγή εθνικής τραγωδίας, όπως αυτή της 
αυτονομίας της Θράκης. Άλλωστε αυτό δεν 
είναι εικασία, αλλά μία προσεκτική και στρα-
τηγική κατάληξη της αρπαχτικής διαθέσεως 
που καταγράφεται ανεπιφύλακτα σε άρθρα και 
αναλύσεις πολιτικές του καθημερινού Τύπου 
και οσάκις το Φανάρι το ανακινεί.

◙ ΕΔΩ ΠΡΕΠΕΙ να προστεθεί με οργή 
πολλή, ότι την «αυτονομία» της Θράκης 
επεξεργάζονται οι σκότειες των Αμερικανών 
εμμονές, των Οθωμανών γεννοκτόνων οι 
απαραχάρακτες βλέψεις και των ντόπιων 
προσκυνημένων ΠΡΟΔΟΤΩΝ ΑΝΕΛΛΗΝΩΝ 
oι ανεξήγητες μεθοδεύσεις.

◙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ελλοχεύει και άλλος 
ένας κίνδυνος εξ ίσου σοβαρός και μάλιστα 
σοβαρότερος: η Χάλκη να γίνει φυτώριο και 
εκτροφείο ανακυκλώσεως των «οικουμενιστι-
κών» ιδεών, εκείνων των “μεγάλων” θεολόγων 
των κ.κ. Ζηζιούλα, Βασιλειάδη, Μπέγζου, της 
“αόρατης” εκκλησίας των «μεταπατερικών 
σπουδών» και... απορρυθμίσεων (!!)

◙ Ο «ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ» Λαρίσης κ. Ιγνάτιος θέ-
λοντας να συνετίσει κάποιους θεολόγους, με-
ταρρυθμιστές και θαυμαστές της «μοντέρνας 
θεολογίας» στην Παιδεία, μεταξύ των άλλων 
τους γράφει: «Δεν έχεις καταλάβει, παιδί μου, 
ότι, όταν γίνεσαι δάσκαλος... γίνεσαι μύστης; 
Δεν άκουσες τον Κύριο ότι, όταν από το αλάτι 
βγάλεις την αλιστική του αξία, γίνεται μωρία;...».

◙ ΣΩΣΤΑ, αλλά: «δεν έχεις, καταλάβει, και 
εσύ, ώ επίσκοπε, ότι δεν μπορείς να διδάξεις 
τους άλλους σοφία, όταν εσύ κάθεσαι σε 
θρόνο επισκόπου που ζούσε, όταν τον κατέ-
λαβες, και όταν σου υπεδείχθη ότι παρανομείς 
στέλνεις τους χριστιανούς της επαρχίας σου 
στα δικαστήρια μέχρι εκατό μηνύσεις μόνο σε 
έναν απ’ αυτούς;»

◙  «ΔΕΝ ΕΧΕΙ καταλάβει ο επίσκοπος, ότι 
ενώ ο Κύριος φορούσε ακάνθινο στεφάνι 
εκείνος περιφέρει το σαρκίον του ενδεδυμένο 
με αυτοκρατορική κορώνα, χρυσοστόλιστες 
στολές, εκατό τον αριθμό, και άλλες τόσες 
επίχρυσες πατερίτσες όταν ο λαός πεινά και 
αυτοκτονεί;»

◙ ΑΝ ΕΣΕΙΣ οι περίβλεπτοι «επάνω όρους» 
ποιμένες, δεν διδάξετε με την προσωπική σας 
ζωή το Ευαγγέλιο, θα πληθύνονται οι πιστοί 
που θα αποστρέφουν το πρόσωπό τους από 
την Εκκλησία και οι «θεολόγοι παντός καιρού 
και καταιγίδας», που θα διδάσκουν «καινά 
δαιμόνια».

◙ Ο,ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ σήμερα αποτρεπτικό 
στο πλήθος των ορθοδόξων Ελλήνων, που 
αδιαφορούν για την Εκκλησία και απιστούν 
στο Ευαγγέλιο, τούτο οφείλεται κυρίως, με το 
μεγαλύτερο μέρος ευθύνης, στην απόσταση 
και το χάσμα μεταξύ της αγίας ζωής του Χρι-
στού και της εκκοσμικευμένης (και όχι μόνον) 
ζωής των... εκπροσώπων Του, εσάς τους 
επισκόπους. Γι’ αυτό και ό,τι σωστό πείτε θα 
είναι αναξιόπιστο... και «μωρία» (!!)

◙ ΟΡΘΩΣ επεσήμανε ο κ. Κων. Μητσοτάκης 
ότι και «οι κρίνοντες κρίνονται». Γιατί άλλο ο 
σεβασμός στον θεσμό της Δικαιοσύνης και 
άλλο κάποιοι από τους λειτουργούς της να 
μας σκανδαλίζουν με ανεξήγητες δικαστικές 
αποφάσεις επιεικείας σε βιαστές, δολοφόνους, 
εμπόρους ναρκωτικών, καταχραστές δημοσί-
ου χρήματος και κακοποιούς παντός γένους, 
που κυκλοφορούν ελεύθεροι ανάμεσά μας, 
για να γινόμαστε εμείς εύκολα απροστάτευτα 
θύματα...

◙ Η ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ απόφαση και η σπουδή, 
παραμονή της Χριστού Γεννήσεως, ο γέ-
ροντας Εφραίμ να κλεισθεί άρον-άρον στον 
Κορυδαλλό, μετά μάλιστα από γκαγκστερικές 
και αδιανόητες επιχειρήσεις της Αστυνομίας 
στο άβατο του Αγίου Όρους, ήταν προκλητική. 
Το δε σκεπτικό της μας άφησε άναυδους για 
την προχειρότητά του, όταν σεσημασμένοι 
πολιτικοί κακοποιοί και επικίνδυνοι έγκλειστοι 
ποινικοί, οι πρώτοι να κυκλοφορούν όμορφοι 
και ωραίοι και οι δεύτεροι να απελευθερώνο-
νται, με χαριστικές διατάξεις και ο ηγούμενος 
Εφραίμ να αιτιολογεί εγκλεισμό και φυλακή 
γιατί είναι «ύποπτος τελέσεως εγκληματικών 
πράξεων»!!!

◙ ΠΛΗΝ ΚΑΙ το δεύτερο σκεπτικό της απο-
φυλακίσεώς του ότι, μετά την δίμηνη φυλάκισή 
του... έγινε «καλό παιδί» και τον περιορίζουμε 
στο Μοναστήρι του… προκαλεί τουλάχιστον 
θυμηδία…

◙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ο σκωπτικός και δόλιος τρόπος 
δημοσιογραφικού ρεπορτάζ, που εκάλυψε την 
αποφυλάκιση του ηγουμένου Εφραίμ από το 
Κανάλι MEGA (31.3.12), είναι το αποδεικτικό 
στοιχείο πόσον βαθύ είναι το μένος των δια-
πλεκομένων πολιτικών και δημοσιογράφων 
εναντίον της Εκκλησίας και των ανθρώπων 
της. Οι δυστυχείς ξεχνάνε το «σκληρόν σοι 
προς κέντρα λακτίζειν»...

◙ ΚΑΙ ΔΕΝ έφθανε να λαθεύουν τόσοι 
θεσμικοί φορείς στην φυλάκιση τού Γέροντος 
Εφραίμ, ξεφύτρωσε σαν το αγκάθι και ο 
«τοποτηρητής» του Βατικανού και Φαναρίου, 

κ. Χρυσ. Σαββάτος, επίσκοπος Μεσσηνίας, 
εγκαλώντας δημοσίως και διά Διαδικτύου την 
Ι. Σύνοδο και τον Αρχιεπίσκοπο γιατί εστήριξαν 
τον ηγούμενο Εφραίμ.

◙ ΕΚΤΟΣ του ότι ο κ. Σαββάτος λησμονεί 
την φιλάνθρωπη προτροπή του Κυρίου «εν 
φυλακή ήμην και επεσκέψασθέ μοι», η επιθε-
τική παρέμβασή του είναι μια από τις πολλές, 
που τον τελευταίο καιρό τον διαχωρίζουν από 
το υπόλοιπο σώμα της Εκκλησίας με απόψεις 
που πλησιάζουν στις «εκτροπές».

◙ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ αυτό θα του υπενθυμίσουμε 
αυτό που είπε ο Αρχιεπίσκοπος στην συνέ-
ντευξη (2.4.12) στην Κοινωνία Ώρα MEGA: 
«όσοι δεν συμφωνούν ας αποχωρήσουν». 
Ας αποχωρήσουν, συμπληρώνουμε εμείς, 
από την Ελλαδική Εκκλησία, γιατί η παρουσία 
τους εγκυμονεί κινδύνους εκκλησιολογικών και 
δογματικών εκτροπών. Το Βατικανό άλλωστε 
είναι... φιλόξενος χώρος για... Βέκους και 
Βησσαρίωνες.

◙ Η I. ΣΥΝΟΔΟΣ, εν όσω η πατρίδα μας 
πενθεί τον «θάνατο» των παιδιών της από την 
προδοσία των εγχώριων πολιτικών πιράνχας 
και από τις τροϊκανές «αρπαχτικές ακρίδες», 
είναι αναγκαίον να περιορίσει την αδαμαντο-
κόλλητη ματαιοδοξία. Το επανωκαλύμαυχο 
επάνω στους θρόνους θα είναι σημειολογικό 
μήνυμα πένθους και oι σεμνές και απέριττες 
στολές δείγμα συμμετοχής στην επιβολή της 
βίαιης λιτότητας και εξοντώσεως ηθικά των 
Ελλήνων χριστιανών.

◙ ΠΕΡΥΣΙ η Ε.Ε. χρηματοδότησε ένα 
ημερολόγιο που απευθύνεται σε παιδιά, και 
ενώ παραθέτει όλες τις εορτές του Ισλάμ, 
Ινδουισμού και άλλων θρησκειών, αποσιωπά 
εντελώς οποιαδήποτε χριστιανική εορτή.

◙ ΤΟΤΕ η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδος, Οργανώσεις και ιδιώτες, διαμαρ-
τυρήθηκαν στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. για 
τον αποκλεισμό των χριστιανικών εορτών, 
αλλά και πάλι εφέτος η ίδια προκλητικότητα 
επανελήφθη. Δεν καταλαβαίνουν αυτοί οι 
ανόητοι των Βρυξελλών ότι, η ταπείνωση 
και ο διωγμός της χριστιανικής πίστεως θα 
ατονήσουν τις αντιστάσεις των λαών τους 
ενθαρρύνοντας τους Μουσουλμάνους και 
Ισλαμιστές, να πλημμυρίσουν την Ευρώπη;

◙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΝ ούτε υποψιά-
ζονται οι μαμωνολάτρες της Ευρώπης, ότι 
χάνοντας την πολιτισμική τους ταυτότητα οι 
ίδιοι θα βρεθούν με την πλάτη στον τοίχο να 
τους απειλεί ο ισλαμικός νόμος της Τζιχάντ;

ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

τους, ωσάν να ήσαν «αγοραίαι υπάρξεις», 
όπως αναφέρει ο Μ. Αθανάσιος για τους 
αιρετικούς της εποχής του, και έτσι συσσω-
ρεύουν σύννεφα συγχύσεως και επιτρέπουν 
τις «ακρίδες» της αιρέσεως να πλήξουν το 
σώμα της Εκκλησίας.

Διαβάζοντας τις εκκλησιαστικές ειδήσεις 
κανείς, καταλαμβάνεται από απογοήτευση 
και θυμό, γιατί, ενώ βλέπει να αυξάνουν 
αδιάντροπα, και με γεωμετρική πρόοδο, οι 
καταλυτικές της Κανονικής και κυρίως της 
Δογματικής τάξεως της Εκκλησίας ενέρ-
γειες των Οικουμενιστών, αυτοί που ακόμα 
θέλουν να ονομάζονται επίσκοποι Χριστού, 
ως άλλος Ιωνάς, έχουν κατέβει σε κάποιο 
αμπάρι και κοιμούνται και ρέγχουν, παρόλο 
που το σκάφος της Εκκλησίας κατευθύνεται 
προς Θαρσίς.

Όταν θα γνωστοποιηθούν τα λεχθέντα 
από μεγαλόσχημο ιερωμένο στο νέο Συνέ-
δριο της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών 
Βόλου (άρχισε χθες), θα καταλάβουμε 
όλοι, ότι οι Οικουμενιστές έχουν αφεθεί 
ανενόχλητοι να παίζουν το παιχνίδι της 
καταλύσεως της Εκκλησίας.

Εκπλήσσει τον αναγνώστη το γεγονός 
ότι, τα όσα αναφέρει ο Μ. Αθανάσιος για 

τους αιρετικούς της εποχής του, ταιριάζουν 
«γάντι» στους σύγχρονους διακινητές της 
παναιρέσεως του Οικουμενισμού και όσους 
τους ανέχονται. 
Γράφει ο Άγιος:

«Και κατηγο-
ρείτε (σεις οι αι-
ρετικοί) με πολύ 
ευκολ ία  τους 
Π α τ έ ρ ε ς ,  μ ε 
απλή πρόφαση, 
ότι τάχα κάποιες 
λέξεις που αυτοί 
χρησιμοποιούν 
δεν προέρχονται 
από την Αγ. Γρα-
φή· εσείς όμως, 
σ ύ μ φ ω ν α  μ ε 
αυτό που είναι 
γραμμένο στον 
προφήτη Ιεζεκιήλ 
(κεφ. 16, στ. 25) 
“ανοίγετε τα σκέ-
λη σας εις κάθε 
διαβάτην”(*), ώστε να μεταβάλλετε τους 
εαυτούς σας τόσες φορές, όσες θέλουν 
εκείνοι που σας πληρώνουν και σας δίνουν 

να τρώτε.
Αλλά, ακόμη και αν κανείς δεν αναφέρει 

λέξεις αυτούσιες από την Αγ. Γραφή, κα-
νένα πρόβλημα 
δεν υπάρχει, εάν 
έχει ευσεβή διά-
νοια (και εκφρά-
ζει το “πνεύμα” 
των Γραφών). 
Aντίθετα, ο αιρε-
τικός άνδρας, και 
αν ακόμη χρη-
σιμοποιεί λέξεις 
από τις Γραφές, 
επειδή η χρήση 
Γραφικών ρητών 
δεν τον κάνει 
λιγότερο ύπο-
πτο επι αιρέσει, 
ούτε αίρει την 
διαφθαρά του 
νου του, γι’ αυτό 
θα ακούση παρά 
του Πνεύματος· 

“Διατί συ ομιλείς και αναφέρεις τας εντολάς 
μου και αναλαμβάνεις εις το στόμα σου την 
διαθήκη μου;”».

Το αρχαίο κείμενο: «Καί κατηγορεῖτε μεν 
εὐχερῶς τῶν πατέρων, προφασίζεσθε δέ 
ἁπλῶς τάς λέξεις ὡς ἀγράφους, καί κατά 
τό γεγραμμένον “διετείνατε τά σκέλη παντί 
παρόδῳ”, ὥστε τοσαυτάκις ὑμᾶς μεταβάλλε-
σθαι, ὁσάκις ἄν ὑμᾶς οἱ μισθούμενοι καί 
χορηγοῦντες ὑμῖν βούλωνται. καίτοι κἄν 
ἀγράφους τις λαλῇ λέξεις, οὐδέν διαφέρει, 
ἕως εὐσεβῆ τήν διάνοιαν ἔχει. ὁ δέ αἱρετικός 
ἀνήρ, κἄν τάς ἀπό τῶν γραφῶν χρήσηται 
λέξεις, οὐδέν ἧττον ὕποπτος ὤν καί τόν 
νοῦν διεφθαρμένος ἀκούσεται παρά τοῦ 
πνεύματος “ἵνα τί σύ ἐκδιηγῇ τά δικαιώματά 
μου καί ἀναλαμβάνεις τήν διαθήκην μου διά 
στόματός σου”».

Ακραία θέση και ακραίος χαρακτηρι-
σμός κατά των σύγχρονων αιρετικών, θα 
πουν κάποιοι· αλλά αυτή είναι η σκληρή 
πραγματικότης, κι αν θέλετε είναι ακόμα 
πιό σκληρή, αν δεχθούμε ως αληθινό (απο-
φεύγοντας δικές μας τοποθετήσεις), αυτό 
που έγραψε ένας από τους κορυφαίους 
θεολόγους της εποχής μας, ο π. Ιωάννης 
Ρωμανίδης. Ότι δηλαδή, η ένωση των «εκ-
κλησιών» ήδη «υπεγράφη στο κρεβάτι της 
ανωμαλίας».

Και να, κάποιες αποδείξεις σκοπίμων και 
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απλήρωτες “συναλλαγματικές” με την ένδειξη: 
«Γερμανικές αποζημιώσεις», καθώς και τις κα-
τασχέσεις χρυσού, πολύτιμων λίθων, ασημιού, 
αγροτικών προϊόντων, εμπορικών πλοίων κ.α. 
– για τα οποία γράψαμε παλαιότερα – και θα 
ασχοληθούμε με τις ελληνικές αρχαιότητες και 
τον πολιτισμικό μας πλούτο, που αρπάχτηκε 
ή καταστράφηκε από τους Γερμανούς ναζί 
κατά τη διάρκεια της κατοχής στην Ελλάδα 
(1941-1944).

Οι σημαντικότερες συλλογές αρχαιοτήτων 
στον πλανήτη μας σήμερα, ως προς τον 
αριθμό και την αξία των εκθεμάτων, ανήκουν 
– όλως περιέργως – στην Αγγλία, τη Γαλλία 
και τη Γερμανία, με τέταρτη την … Ελλάδα. 
Και είναι όντως αξιοπερίεργο διότι, ενώ δεν 
διαθέτουν δική τους αρχαία ιστορία, 
υπερηφανεύονται για το μέγεθος 
και τον πλούτο των συλλογών 
των μουσείων τους που αποτε-
λούν προϊόν αναίσχυντης κλοπής, 
αιματοκύλησης και παραβίασης 
της ελευθερίας λαών. Λίγο φιλό-
τιμο αν τους διέκρινε θα έπρεπε 
να επιστρέψουν τα κλαπέντα, να 
αποκαταστήσουν τις ζημίες, να 
αποζημιώσουν τα θύματά τους και 
ζητώντας συγγνώμη να απευθύνουν 
τον απαιτούμενο σεβασμό προς την 
Ελλάδα που τους ανέστησε με το 
πνευματικό της γάλα, νεκροί όντες.

Το υπουργείο Παιδείας κυκλοφό-
ρησε το έτος 1946 ειδικό τόμο με 
τίτλο «Ζημίαι των αρχαιοτήτων εκ 
του πολέμου και των στρατευμάτων 
Κατοχής». Σ’ αυτό καταγράφονται 
αναλυτικότατα οι κλοπές ελληνι-
κών αρχαιοτήτων από μουσεία και 
λαθροανασκαφές καθώς και οι 
καταστροφές και οι ζημίες που υπέ-
στησαν τα μνημεία από τους ναζί.

Από την πρώτη στιγμή, που στον 
ορίζοντα φάνηκαν τα πρώτα σύννε-
φα πολέμου (1939), οι αρχαιολόγοι 
μας άρχισαν να στέλνουν εκθέσεις-
μηνύματα στο υπουργείο Παιδείας – διότι εκεί 
υπάγονταν ο πολιτισμός – και να γυρεύουν 
πιστώσεις και την σύνταξη μελέτης ενός 
σχεδίου για την διαφύλαξη και την απόκρυψη 
των αρχαιολογικών θησαυρών.

Η δικτατορική όμως κυβέρνηση του Ι. 
Μεταξά δεν έδινε σημασία στο θέμα αυτό, 
γιατί, ίσως, πίστευε ότι μια τέτοια ενέργεια 
θα χαρακτηρίζονταν από τους Γερμανούς 
πρόκληση. Γι’ αυτό δεν υπήρχε κανένα σχέδιο, 
ούτε ειδικό προσωπικό, και το χειρότερο, ούτε 
δραχμή για υλικά προπαρασκευής ειδικών 
κιβωτίων συντήρησης και μεταφοράς των.

Ο πόλεμος ξέσπασε και τα εχθρικά αερο-
πλάνα πετούσαν πάνω από τα κεφάλια μας. 
Ακολούθησε πανικός και μια απερίγραπτη 

αναστάτωση σ’ όλα τα Μουσεία μας, ιδι-
αίτερα δε στο Εθνικό Αρχαιολογικό όπου 
φυλάγονταν οι πιο σοβαροί αρχαιολογικοί 
μας θησαυροί.

Οι ώρες και οι ημέρες που περνούσαν 
ήταν κρίσιμες, αφενός διότι ο διευθυντής του 
Μουσείου της Ακρόπολης Ιωαν. Μηλιάδης 
τέθηκε σε διαθεσιμότητα – ως ανεπιθύμητος 
της δικτατορίας – και αντικαταστάθηκε από 
ανίδεο γυμνασιάρχη των Θηβών και αφετέρου 
διότι απουσίαζαν τόσο ο διευθυντής της Αρχ. 
Υπηρεσίας όσο και ο του Εθν. Αρχ. Μουσείου.

Ευτυχώς ο Υπουργός Παιδείας Ν. Σπέντζας 
επανέφερε τον απομακρυθέντα Ιωάννη Μη-
λιάδη, και την ύστατη στιγμή, ένα σύνολο 
ειδικών και απλών εθελοντών εργατών άρχισε 

με πάθος να εργάζεται επί δωδεκάωρο χωρίς 
σταματημό. Σαν σμάρι μελισσών που διαισθά-
νεται τη θύελλα να πλησιάζει αγωνίζονται να 
προλάβουν την καταστροφή του εθνικού μας 
πλούτου, δεδομένου ότι τα ιταλικά αεροπλάνα 
συχνά έκαναν αναγνωριστικές πτήσεις που σε 
λίγο θα σκορπούσαν την κόλαση.

Παρ’ όλο που, για το έργο αυτό, οι πιστώ-
σεις, τα υλικά, τα μέσα συσκευασίας και τα 
μεταφορικά ήταν ολότελα ανεπαρκή, η ελλη-
νική καρδιά των ανθρώπων αυτών εφευρίσκει, 
μηχανεύεται και φορτισμένη συναισθηματικά 
δουλεύει χωρίς ανασασμό προκειμένου να 
εκπληρώσει το εθνικό της χρέος.

Νέο, όμως, πρόβλημα ορθώνεται τώρα: 
πώς και πού θα κρύψουν όλα αυτά προκει-

μένου να σωθούν.
Επικράτησε το σχέδιο του κ. Ι. Μηλιάδη που 

προέβλεπε:
1) Τα δευτερεύουσας αρχαιολογικής ση-

μασίας εκθέματα συσκευασμένα κατάλληλα 
να τοποθετηθούν στο υπόγειο του Αρχ/κού 
Μουσείου μέσα σε βαθείς λάκκους. Στο τέλος 
να καλυφθούν με σάκκους άμμου και μετά να 
πέσει χοντρή πλάκα μπετόν – όπως και έγινε.

2) Τα πιο σπουδαία ως προς την αρχαι-
ολογική τους αξία να μεταφερθούν εκτός 
μουσείων, σε απομακρυσμένους φυσικούς 
κρυψώνες – σπηλιές, και οι είσοδοι να ασφα-
λισθούν με μπετόν αρμέ (σπηλιά Φιλοπάππου, 
Πνύκας, βόρεια του Παρθενώνα, φρεατοειδή 
ανοίγματα).

3) Τα χάλκινα αγάλματα και άλλα σκεύη 
επειδή διαβρώνονται εύκολα από την υγρασία 
– φυματίωση του χαλκού – να προφυλαχτούν 
με ειδική συσκευασία (υποδεικνύει τον τρόπο) 
και να ταφούν στο υπόγειο του Μουσείου.

4) Επειδή τα χιλιάδες αγγεία του Εθν. Αρχ. 
Μουσείου αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητο υλι-
κό και απαιτούν επίπονη, λεπτή και προσεγμέ-
νη εργασία, να καταβληθεί ανάλογη φροντίδα 
στην καταγραφή, συσκευασία, μεταφορά και 
επιλογή κρυψώνων – των οποίων την επιμέλεια 
ανέλαβε η Σεμνή Παπασπυρίδη-Καρούζη.

5) Ιδιαίτερη προσοχή να επιδεχθεί στην 
πακετοποίηση, μεταφορά και απόκρυψη των 
εκθεμάτων του Εθνολογικού Μουσείου (συλ-
λογές πινάκων), του Μουσείου της Σχολής 

Δοκίμων (καράβια) και του Μουσείου των 
Κοσμικών Τεχνών.

6) Η μυκηναϊκή συλλογή με τους πολύ-
τιμους θησαυρούς της να ασφαλιστεί στο 
θησαυροφυλάκιο της Τράπεζας της Ελλάδας.

Όλα, όσα προέβλεπε το παραπάνω σχέ-
διο, εφαρμόστηκαν κατά γράμμα τόσο στην 
περιοχή των Αθηνών όσο και της υπόλοιπης 
Ελλάδας (Δελφούς, Ολυμπία…).

ΔΕΛΦΟΙ. Κι εδώ, όπως αναφέραμε, εφαρ-
μόσθηκε το ίδιο σχέδιο, που τηρήθηκε στην 
Αθήνα, από επιτροπή στην οποία συμμετείχε, 
ως ειδικός, ο γνωστός γλύπτης Σώχας. Σπη-
λιές και ορύγματα δέχτηκαν στον κόρφο τους 
τον εθνικό θησαυρό που ως κόρη οφθαλμού 
φυλάσσονταν στο τοπικό Μουσείο. Εξαίρε-

ση αποτέλεσε το χάλκινο άγαλμα του 
Ηνίοχου το οποίο αφού μονώθηκε και 
συσκευάσθηκε κατάλληλα μεταφέρθηκε 
και θάφθηκε στο υπόγειο του Αρχ. Μου-
σείου Αθηνών.

ΟΛΥΜΠΙΑ. Ειδική επιτροπή αποτελού-
μενη από τον αρχαιολόγο Φ. Σταυρό-
πουλο, τον δικαστικό Ζέρβα, τον γλύπτη 
Μ. Τόμπρο και τον τοπικό αρχαιολόγο 
Ι. Κόντη αποφάσισε να εφαρμόσει κάτι 
ανάλογο με το σχέδιο των Αθηνών. Ο 
Ερμής του Πραξιτέλη θάφτηκε σε λάκκο 
που ανοίχτηκε μπροστά στο βάθρο του. 
Τα περίφημα χάλκινα της Ολυμπίας μαζί 
με τα αγγεία, συσκευασμένα κατάλληλα, 
παραχώθηκαν βαθιά σε άμμο. Πρόβλημα 
αποτέλεσε η διασφάλιση των περίφημων 
αετωμάτων – λόγω αδυναμίας μεταφο-
ράς των – το οποίο ξεπεράστηκε όταν 
κατασκεύασαν ικρίωμα με κορμούς 
δέντρων – κυπαρίσσια – και το γέμισαν 
με άμμο.

ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΜΟΥΣΕΙΑ. Πολλά απ’ 
αυτά, λόγω έλλειψης πόρων και προ-
σωπικού, βρέθηκαν αφύλακτα και απρο-
στάτευτα.

Κλείνοντας τα εισαγωγικά του όλου 
θέματος θέλουμε να επισημάνουμε, ότι 
η όλη αυτή προσπάθεια συσκευασίας, 
ταξινόμησης, καταγραφής, μεταφοράς 

και απόκρυψης των αρχαιολογικών μας θη-
σαυρών, που διήρκησε έξι ολόκληρους μήνες 
κάτω από τις δυσμενέστερες συνθήκες, απο-
τελεί παράλληλη ηρωική αντίσταση μ’ αυτή 
του στρατού μας στο μέτωπο και οφείλεται 
στην αυταπάρνηση και τον πατριωτισμό των 
αρχαιολόγων καθώς και των άλλων υπαλλή-
λων, τεχνιτών και εθελοντών.

Η προσπάθεια αυτών των ανθρώπων και 
η πραγματική της αξία θα εκτιμηθεί από τα 
επόμενα δημοσιεύματα στα οποία θα εξιστο-
ρήσουμε τα “εγκλήματα” των κατακτητών 
σε βάρος του πολιτισμού μας αλλά και την 
σθεναρή αντίσταση των φυλάκων “αγγέλων” 
των Μουσείων μας.

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ
αρΧαιοΚαπηΛιεσ τΩν ΓΕΡΜΑΝΩΝ στην ΕΛΛΑΔΑ

ένοχων υποχωρήσεων, δια των οποίων πα-
ραδίδεται αμαχητί η Ορθοδοξία στα χέρια 
των αιρετικών:

1. Οι παπικοί θέλουν να τους αναγνωρί-
σουμε ως Εκκλησία.

Και το Πατριαρχείο τους έκαμε τη χάρη 
κι εμείς, αλλοιωθέντες όχι “τω πνεύματι”, 
αλλά από την παναίρεση του Οικουμενι-
σμού, αν και εν αρχή αντιδρώντες, προ-
οδευτικά το αποδεχθήκαμε: το Βατικανό, 
πλέον, στις συνειδήσεις των πολλών, είναι 
«αδελφή εκκλησία»!

2. Οι Προτεστάντες θέλησαν να μας εντά-
ξουν στην ομάδα των «εκκλησιών» τους.

Κι εμείς ενταχθήκαμε, καυχόμενοι για 
το ότι ανήκουμε ισότιμα στην παναιρετική 
τους ομάδα του Π.Σ.Ε.!

3. Οι αιρετικοί μας ζήτησαν να συμπρο-
σευχόμαστε μαζί τους.

Κι εμείς, ακυρώνοντας τους Ι. Κανόνες 
που μας δεσμεύουν για το αντίθετο, τους 
κάναμε τη χάρη, στην αρχή διστακτικά 
και διακριτικά, κατόπιν με τη μέθοδο “δύο 
βήματα μπρος, ένα πίσω”, και σήμερα 

ελεύθερα πια και αναίσχυντα, συμπρο-
σευχόμεθα αδιαλείπτως με κάθε αιρετική 
ομολογία, ομάδα και παραφυάδα, σε συ-
νέδρια, σε αρτοκλασίες, σε εσπερινούς, 
σε αγιασμούς παπικών (μόλις προχθές ο 
μητροπ. Γερμανίας Αυγουστίνος δέχθηκε 
«ευλογία αγιασμού» από καρδινάλιο!)· συ-
μπροσευχὲς και ημι-συλλείτουργα ακόμα 
και στην Θ. Λειτουργία στο Φανάρι!

4. Το Βατικανό και το Π.Σ.Ε. ήθελαν μια 
φόρμουλα για την ένωση, την αναγνώριση 
του Πρωτείου του Πάπα και την Ένωση 
των «εκκλησιών».

Κι εμείς, αποδεχθήκαμε εν μέρει την 
«βαπτισματική» θεολογία (με πρωτεργά-
τη τον θεωρητικό της παναιρέσεως του 
Οικουμενισμού κ. Ζηζιούλα) ότι όλες οι 
αιρετικές «εκκλησίες» έχουν βάπτισμα· 
αποδεχτήκαμε (ως τώρα τουλάχιστον, 
τραγικά ανυποψίαστοι) την εισαγόμενη τε-
ρατώδη «θεολογική» καινοτομία περί Αγίας 
Τριάδος, κατά την οποία αντικαθίσταται το 
Είναι με την συνείδηση, ορίζονται σχέσεις 
μεταξύ τριών ΕΓΩ στην Αγία Τριάδα και 

καταργείται έτσι η ουσία του Θεού! Και 
στη συνέχεια θα αναγκαστούμε να απο-
δεχθούμε, όσα ως τώρα αναντίρρητα ήδη 
έχουμε δεχθεί (αφού κανείς Επίσκοπος ή 
ακαδημαϊκός θεολόγος έχει προβάλλει την 
παραμικρή αντίρρηση) εξ εκείνων που ο κ. 
Ζηζιούλα ταχυδακτυλουργικά διδάσκει για 
«Μοναρχίες, Ιεραρχίες, αριθμήσεις, εικονι-
σμούς και στην αιώνιο και στην οικονομική 
Τριάδα». Και τέλος θα αποδεχτούμε και 
το δαιμονικό Πρωτείο του Πάπα, καθώς 
ετοιμάζεται να παρουσιασθεί ως διακονία! 

Και για να μην ξεχνιόμαστε: Ο μητρο-
πολίτης Περ-γάμου (μητροπολίτης χωρίς 
ποίμνιο-οικογένεια και πνευματικά παιδιά) 
ξαναεμφανίστηκε χθες στην Ακαδημία Βό-
λου, χωρίς να αντικρούσει τις εναντίον του 
καταγγελίες επί αιρέσει, και έγινε δεκτός 
από τον οικείο Μητροπολίτη κ. Ιγνάτιο, ωσάν 
να μην συμβαίνει τίποτα. Όλα τα έχουν 
υπολογίσει, γιατί τους έχουμε εμπράκτως 
δώσει την εντύπωση, ότι είναι οι απόλυτοι 
κύριοι του παιχνιδιού.

Λεόντιος Διονυσίου

ΠυΚνΩνουν ΤΑ ΣυννΕφΑ Του οΙΚουΜΕνΙΣΜου Που ΣΚΕΠΑζουν ΤΗν οΡθοδοξΙΑ 

συνέχιζεται στην σελιδα 5

συνέχεια από  την 4η σελίδα
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ΑΓΩΝΑΣ

συνέχεια από  την 1η σελίδα

Αγάλματα θάβονται για να σωθούν από τους άρπαγες κατακτητές
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ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ
Ήδη ο Θωμάς ο Ακινάτος και αργότερα ο 
ΚΑΝΤ εντόπισαν τα μειονεκτήματα της 
Οντολογικής απόδειξης. Ο Κάντιος απέδειξε 
το πεπλανημένο της αποδείξε¬ως αυτής, η 
οποία ταυτίζει την ιδέα περί του Θεού με το 
πραγματικόν, με τον Θεό. Ο Κάντιος υπο-
στηρίζει, ότι δεν μπορούμε, ασφαλώς, επί της 
περί Θεού ιδέας (= εν¬νοίας) να οδηγηθούμε 
στην ύπαρξη του Θεού. Τον Κάντιο ανέτρεψε 
η νεώτερη Φιλοσοφία. Ο Έγκελς λέγει ότι η 
ιδέα είναι εκείνη η οποία κινεί την ύλη και τα 
α¬ντικείμενα. Όμως, δεχόμενος ο Έγκελς τον 
Θεό ως ιδέα, η οποία κρατεί τον κό¬σμο, κατα-
λήγει στον ΠΑΝΘΕΪΣΜΟΝ, όπως ο Σπινόζα, 
ο οποίος είναι ο εισηγητής του ΜΟΝΙΣΜΟΥ 

(= της μιάς Αρχής), και ο οποίος φαίνεται να 
άντλησε (= πήρε) από τον Άνσελμο.
Λογικά, η απόδειξη αυτή έχει τις αυτές (= τις 
ίδιες) ελπίδες επιτυχίας ή απο¬τυχίας. Εάν λ.χ. 
δεχτούμε τη γνώμη του Φόϋερμπαχ, ο οποίος 
δέχεται ότι ο Θεός είναι προβολή της εφέσεως 
(= της θελήσεως) του ανθρώπου, να έχει και 
να πιστεύει, ότι υπάρχει ένα τέλειον ON, τότε 
ουδείς (= κανένας) λόγος μπορεί να γίνει περί 
πραγματικής υπάρξεως του Θεού.
ΘΕΤΙΚΟΝ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ: Θετικό στοιχείο 
της απόδειξης αυτής είναι το ότι υπο¬στηρίζει 
την ύπαρξη του Όντος, σε αντίθεση προς το 
γίνεσθαι (= τη φθορά, το τέλος), προς αυτό 
δηλαδή το οποίον φεύγει (= διαφεύγει). ON 
είναι το πραγματικόν, το υπάρχον, εκείνο το 
οποίον υπάρχει. Και εν προκειμένω είναι ο εν 
Τριάδι Θεός, ο Οποίος είναι «Ο ών, ο ήν και 

οΡθοδοξΗ δοΓΜΑΤΙΚΗ 20ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

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

ο ερχόμενος» [Αποκλ. 1,8], εν αντιθέσει προς 
το γίνεσθαι (= ήτοι, την γέννηση και τη φθορά 
του κόσμου). Τέλος και η παρούσα απόδειξη 
είναι ενδεικτική και ουχί αποδεικτική.
4΄.-) ΗΘΙΚΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙ ΤΗΣ 
ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ: Η απόδειξη αυτή 
ξεκινά όχι από την εμπειρία του κόσμου ή 
της λογικής, αλλά από τον ψυχικό κόσμο του 
ανθρώπου και από την κοινωνική πραγματι-
κότητα. Είναι η κατ’ εξοχήν κοινωνική από-
δειξη και στηρίζει τα επιχειρήματά της στις 
παρατηρούμενες αντι¬θέσεις ή αντιφάσεις 
της κοινωνικής ζωής. Μιλάει περί του δέο-
ντος (= του πραγ¬ματικού) ζην, πώς δηλαδή 
κάποιος να ζη.
Πατέρας της θεωρίας αυτής είναι ο Κάντιος, 
ο οποίος εξέθεσε αυτή στο έργο του «Κριτική 
της Κριτικής». Ο Συλλογισμός του είναι ο 

εξής: Ενώ, λέγει, είναι πανανθρώπινον αίτη-
μα η δικαίωση του αγαθού και η τιμωρία του 
πονηρού, διότι η ηθική απαιτεί αμοιβή, και το 
κακό τιμωρία, εν τούτοις, η καθημερινή πραγ-
ματικότητα μαρτυρεί την αντίφαση αυτής 
της εμφύτου προσδοκίας, και τη μη ύπαρξη 
θε¬τικής σχέσης μεταξύ του ενεργείν και του 
ζην. Τούτο δε διότι συνήθως οι μεν πονηροί 
ευτυχούν, οι δε δίκαιοι δυστυχούν. Επομένως, 
πρέπει να υπάρχει κάποιο ON, το οποίον να 
αποδώσει «εκάστω κατά τα έργα αυτού». Άρα 
υπάρχει ένα ON, και αυτό είναι ο ΘΕΟΣ.
Την απόδειξη αυτή ο ίδιος ο Κάντιος δεν τη 
θεωρεί ως απόδειξη, αλλά ως αί¬τημα του 
ανθρώπου μόνον, διότι, κα’ αυτόν, δεν μπορεί 
ο άνθρωπος δια της λο¬γικής να γνωρίσει 
τον Θεό.

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

ΑΠΟΚΑΛΥψΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
ομιλίες στο βιβλίο της αποκάλυψης του αγ. ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. αθανάσιο μυτιληναίο.

ο τάφος του π. Αθ. Μυτιληναίου

Ερμηνεία 
εις την Αποκάλυψη (B)

2η συνέχεια από τη 2η Ομιλία 
που έγινε 18 -10-1980

Η φυσική θεία αποκάλυψις έχει τρεις 
σφαίρες, μέσα στις οποίες ο Θεός απο-
καλύπτεται στην δημιουργία Του: πρώ-
τα-πρώτα είναι αυτή αύτη η δημιουργία, 
δεύτερον είναι αυτός ούτος ο άνθρωπος, 
και τρίτον είναι η Ιστορία, η ανθρώπινη. 
Ακόμη είναι και η ιστορία της κτίσεως, δη-
λαδή η ιστορία αυτής ταύτης της κτίσεως. 
αλλά, όταν λέμε Ιστορία, εννοούμε κυρίως 
τα ανθρώπινα γεγονότα.

Δια της δημιουργίας ο Θεός φανερώνει 
τον εαυτόν Του, κατά τον λόγον του απο-
στόλου Παύλου -Προς Ρωμαίους, 1, 20: 
«Τα γαρ αόρατα αυτού από κτίσεως κό-
σμου τοις ποιήμασι νοούμενα καθοράται, 
η τε αΐδιος αυτού δύναμις και θειότης». Ότι 
δηλαδή μέσα στη δημιουργία γνωρίζομε 
τις ιδιότητες του Θεού κατά καταφατικόν 
τρόπον. Όχι κατά αποφατικόν τρόπον, 
που σας είπα προηγουμένως, αλλά κατά 
καταφατικόν. μέσα από τα ίδια τα δημιουρ-
γήματα. Όταν έχωμε ένα αχανές σύμπαν, 
που όχι μόνο με το τηλεσκόπιό μας δεν 
έχουμε φθάσει στις εσχατιές του, αλλ’ 
ούτε καν με την φαντασία μας -και δεν 
μπορούμε να φαντασθούμε ένα σύμπαν 
με εσχατιές. δεν μπορούμε να το συλλά-
βωμε αυτό το πράγμα. αλλά εξ ίσου δεν 
μπορούμε να συλλάβωμε και ένα σύμπαν 
χωρίς εσχατιές, χωρίς τέρμα δηλαδή-, 
όταν λοιπόν έχωμε ένα σύμπαν τέτοιο, 
τότε ποιος πρέπει να είναι ο Θεός!... Τότε 
ο Θεός πρέπει να είναι Αΐδιος! Αιώνιος! 
Άπειρος!

«Η τε αΐδιος αυτού» δηλαδή και η αιώ-
νιος Αυτού, «δύναμις και θειότης»! Λέμε: 
ο Θεός είναι Άπειρος, είναι Δυνατός, είναι 
Σοφός. Από πού τα ξέρομε αυτά; Μέσα 
από τη δημιουργία. Να λοιπόν ο Θεός 
πως αποκαλύπτεται. Γι’ αυτό, αγαπητοί 
μου, ποτέ δεν υπήρξε λαός άθεος μέσα 
στην ανθρωπίνη Ιστορία επειδή ο Θεός 
αποκαλύπτεται δια των δημιουργημάτων 
Του. Κι αν έχουμε το φαινόμενον της αθε-
ΐας, όπως το έχομε και στην εποχή μας, 
πρόκειται περί νοσηράς καταστάσεως 
και χρήζει ψυχιάτρου! Κάθε άθεος γίνεται 
αντικείμενον ψυχιατρικής αναλύσεως! 

Δεν είναι φυσιολογική η κατάστασις 
του αθέου.

Αλλά και εις τον άνθρωπον αποκαλύ-
πτεται ο Θεός με το να είναι ο άνθρωπος 
η εικόνα του Θεού. Ο νους του, ο ηγεμών 
νους, αποκαλύπτει τον Θεόν. Όχι απλώς 
με τον νου του ο άνθρωπος μπορεί να 
αντιληφθή τον Θεό, αλλά αυτή η παρουσία 
του νου του ανθρώπου αποκαλύπτει τον 
Νουν, τον Αιώνιον Νουν, τον Θεόν. Γιατί; 
Για να έχω εγώ νουν και να σκέπτωμαι 
-και δεν έκανα φυσικά εγώ τον εαυτόν 
μου. θα ήταν μεγάλη μωρία να πιστεύω 
ότι εγώ έκανα τον εαυτόν μου- πάει να 
πη ότι Εκείνος που με έφτιαξε έχει νουν. 
Είναι δε υπέροχον αυτό που λέγει ένας 

Ψαλμός: «Εκείνος που εφύτευσε το αυτί 
είναι δυνατόν να μην ακούη;... Εκείνος που 
έπλασε το μάτι είναι δυνατόν να μην βλέπη 
και να μην κατανοή;...»7.

Έτσι, μέσα από την κτίσιν των όντων, 
προπαντός δε του άνθρώπου, βλέπουμε 
την παρουσία και ύπαρξι του Θεού.

Τέλος ο Θεός αποκαλύπτεται και στην 
Ιστορία. όταν εισέρχεται εις αυτήν, μέσα 
στα γεγονότα, τα οποία και κατευθύνει. 
Τα κατευθύνει, χωρίς όμως ποτέ να 
επηρεάζεται η ανθρώπινη βούλησις. τον 
τελευταίον λόγο τον έχει πάντοτε ο Θεός. 
Πάντοτε.

Θα σας αναφέρω ένα μικρό παράδειγ-
μα, για να το καταλάβετε - το παράδειγμα 
αυτό δεν είναι δικό μου. είναι ενός ξένου. 
Υποθέσατε ένα καράβι, μέσα στο οποίο 
υπάρχουν οι επιβάται και το προσωπικό. 
Επιβάται και προσωπικό κινούνται παντοι-
οτρόπως και κατά βούλησι του καθενός, 
όπως θέλουν. Μπαίνει στην καμπίνα του 
ένας επιβάτης, πάει στην πισίνα ο άλλος, 
στο σαλόνι πάει ο τρίτος, στην τραπεζαρία 
ο τέταρτος. ο μηχανικός πάει κάτω εις 
το μηχανοστάσιον, ο καπετάνιος εις την 
καμπίνα, εκεί εις το τιμόνι. καθένας κινείται 
όπως θέλει, όπως πρέπει και τα λοιπά. 
Δεν περιορίζεται η βούλησις κανενός να 
κινηθή όπως θέλει μέσα στο καράβι. Αλλά 
ολόκληρο το καράβι κατευθύνεται προς 
κάποιο σημείο.

Λοιπόν. αυτό είναι και η Ιστορία, μέσα 
στην οποία μπαίνουν οι άνθρωποι και 
ο Θεός. Οι μεν άνθρωποι κάνουν ό,τι 
κάνουν, χωρίς να επηρεάζεται η βούλησί 
τους, ολόκληρο δε το καράβι της Ιστορίας 
καθοδηγείται προς κάποιον σκοπό, κάποιο 
σημείον.

Έτσι λοιπόν με αυτήν την έννοια ο Θεός 
επεμβαίνει μέσα εις την Ιστορίαν. επεμ-
βαίνει δια να κατευθύνη, να τιμωρήση, να 
απολέση, να διασώση, να αμείψη. Ολόκλη-
ρη εξ άλλου η Παλαιά Διαθήκη -κάτι που 
το έχουμε πη πολλάκις- είναι μία θεολογία 
της Ιστορίας, είναι μια αποκάλυψι του 
Θεού μέσα εις την ιστορία του Ισραήλ.

Ακόμη και αυτή η Ενανθρώπησις του 
Υιού του Θεού είναι μέσα εις τα πλαίσια 
της Ιστορίας και καλύπτει πάσαν της αν-
θρωπίνην Προϊστορίαν.

Όταν ο Θεός λέγη εις την Εύα ότι 
κάποιος απόγονός της θα ‘ρθη για να τη 
σώση, δείχνει ότι δεν τοποθετείται απλώς 
στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης ιστορικής 
περιοχής, αλλά η είσοδος του Θεού, με 
την Ενανθρώπησί Του, καλύπτει άπασαν 
την Ιστορία, από την Προϊστορία και την 
μετέπειτα Ιστορία μέχρι την «εσχάτη ημέ-
ρα»8. Είναι δηλαδή πράγματα ασύλληπτα 
αυτά. Ασύλληπτα! Κι εκείνος ο οποίος 
πραγματικά μπορεί να τα ζη αισθάνεται 
ένα δέος μπροστά στον Θεό, μπροστά 
στην αγάπη Του, μπροστά στις επεμβά-
σεις Του.

Η αποκάλυψις υπάρχει ακόμη και εις 
αυτήν την προσωπικήν ιστορία του κάθε 
ανθρώπου, και όχι μόνον εις την παγκό-
σμιον Ιστορίαν.

Θέλετε να σας διηγηθώ την ιστορία μου; 

Δεν θα σας διηγηθώ παρά το πώς ο Θεός 
μπήκε στη ζωή μου. Θέλετε να μου πήτε τη 
δική σας ιστορία, σεις που με ακούτε αυτή 
τη στιγμή καθισμένοι σ΄ αυτές τις καρέκλες 
του αγίου Αχιλλίου και ακούτε λόγον Θεού, 
πώς φτάσατε δηλαδή να ακούτε λόγον 
Θεού, καθισμένοι τώρα εδώ; Θα μου πήτε 
την ιστορία του Θεού στη ζωή σας.

Ώστε ο Θεός δεν μπαίνει μόνο στην 
παγκοσμίαν Ιστορία. μπαίνει και εις την 
ατομικήν ιστορία του κάθε ανθρώπου. θέ-
λετε; και πιστού και απίστου, και ευσεβούς 
και ασεβούς, και μικρού και μεγάλου. Δεν 
υπάρχει τύχη, αγαπητοί μου. Δεν υπάρχει 
πουθενά η τύχη. τα πάντα κατευθύνει ο 
Θεός, χωρίς ουδέποτε ωστόσο να πε-
ριορίζη την ανθρωπίνη ελευθερία και 
δραστηριότητα.

Η υπερφυσική θεία αποκάλυψις ολο-
κληρώνει και τελειοποιεί την φυσικήν θείαν 
αποκάλυψιν. Το Σινά, οι Προφήται και 
προπαντός αυτή η ιδία η Ενανθρώπησις 
του Υιού του Θεού είναι η θεία υπερφυ-
σική -όχι η φυσική τώρα- η υπερφυσική 
αποκάλυψις.

Η υπερφυσική θεία αποκάλυψις διακρί-
νεται σε εξωτερική και εσωτερική.

Η εξωτερική είναι ήδη απηρτισμένη και 
αποτελεί την φανέρωσι του Θεού μέσα εις 
την Ιστορία εις το πρόσωπον του Ιησού 
Χριστού. Απηρτίσθη. δεν περιμένομε να 
μας αποκαλυφθή τίποτε άλλο απ’ ότι 
απεκαλύφθη εις το πρόσωπον του Ιησού 
Χριστού. Όταν λέγω ότι δεν περιμένομε 
τίποτε άλλο να αποκαλυφθή, δεν εννοώ 
βέβαια ότι δεν περιμένομε την δευτέρα 
του Χριστού Παρουσία. διότι εκεί είναι 
το ίδιο Πρόσωπο. Μ’ αυτή την έννοια το 
λέω. δεν θα μας αποκαλυφθή δηλαδή 
κάτι παραπέρα. Οι Προφήται ελάλησαν 
τον λόγον του Θεού, ο Μωϋσής είδε την 
δόξα του Θεού, αλλά η Ιστορία τώρα είδε 
το πρόσωπον του ενανθρωπήσαντος Υιού 
του Θεού. Θα το ξαναδή, αλλά θα είναι το 
ίδιο πρόσωπο. συνεπώς κάτι περισσότερο 
ως αποκάλυψι δεν θα έχωμε απ’ ό,τι έχομε. 
Είναι απηρτισμένη δηλαδή η αποκάλυψις 
η εξωτερική.

Μένει η εσωτερική υπερφυσική απο-
κάλυψις, η οποία συνεχίζεται εις τους 
πιστούς, σ’ όλους τους πιστούς, δια 
την κατανόησιν και την αποδοχήν της 
εξωτερικής αποκαλύψεως. Δηλαδή μου 
αποκαλύπτεται ο Θεός μέσα μου, για να 
αποκαλέσω τον Ιησούν Κύριον.

Να σας το πω πως το λέγει ο απόστολος 
Παύλος: «Ουδείς δύναται ειπείν Κύριον Ιη-
σούν ει μη εν Πνεύματι Αγίω» 9. Τι σημαίνει 
αυτό; Σημαίνει ότι το Πνεύμα του Θεού 
με φωτίζει, για να αποκαλέσω τον Ιησούν 
Κύριον, δηλαδή Θεόν.

Ο δε Κύριος είπε: «Ουδείς δύναται 
ελθείν προς με, εάν μη ο πατήρ ο πέμ-
ψας με ελκύση αυτόν»10. -Ισχύει και το 
αντίστροφο. που δείχνει το ισότιμον της 
Αγίας Τριάδος. Ας είναι.- Δεν θα μπορέσω 
ποτέ να πάω κοντά στον Χριστό, εάν δεν 
με ελκύση ο Πατήρ.

Πώς θα με «ελκύση» ο Πατήρ;
Αυτό είναι αόρατον, είναι μυστηριώδες, 

μέσα μου. με ελκύει ο Πατήρ. Όπως και 
το Πνεύμα του Θεού με φωτίζει, για να 
ομολογήσω τον Ιησούν Χριστόν Θεόν. 
Εκείνοι που δεν ομολογούν τον Χριστόν 
Θεόν, δεν έχουν το Πνεύμα του Θεού. 
είναι πιο φανερό από φανερό. Εκείνος 
ο οποίος ομολογεί τον Ιησούν ότι είναι 
ο ενανθρωπήσας Υιός του Θεού, αυτός 
έχει το Πνεύμα του Θεού. Και άμα δεν 
έχωμε το Πνεύμα του Θεού -σαφώς το 
λέγει αυτό ο απόστολος Παύλος11-, δεν 
μπορούμε απολύτως τίποτε να κάνωμε. 
δεν σωζόμεθα.

Ώστε λοιπόν έχομε την εσωτερικήν 
αυτήν αποκάλυψι, προς αποδοχήν της 
εξωτερικής, δηλαδή για να αποδεχθώ τον 
ενανθρωπήσαντα Υιόν του Θεού. Με αυτή 
την τελευταία μορφή, της εσωτερικής 
δηλαδή αποκαλύψεως, αγαπητοί μου, 
καλούμεθα να μελετήσωμε και να κατα-
νοήσωμε το βιβλίον της Αποκαλύψεως.

Μη νομίσετε ότι θα μπορέσωμε κάτι να 
καταλάβωμε, όταν εδώ θα αναλύωμε το 
βιβλίον της Αποκαλύψεως, εάν δεν έχωμε 
τον θείον φωτισμόν. Μην το νομίσωμε 
αυτό. Και η κατανόησις δεν είναι ούτε 
γραμματική ούτε συντακτική ούτε ποιητική 
ούτε φιλολογική. η κατανόησις είναι πνευ-
ματική. Γιατί ένας φιλόλογος που δεν έχει 
Πνεύμα Θεού κατανοεί απλώς την φιλολο-
γική πλευρά του βιβλίου, τη γραμματική, 
τη συντακτική και άλλα πολλά. Αυτά όλα 
όμως δεν είναι παρά εξωτερικά στοιχεία. 
Εκείνο που χρειαζόμεθα είναι να καταλά-
βωμε ότι το βιβλίον αυτό είναι ο ζωντανός 
λόγος του Θεού, που θα μιλήση μέσα στην 
καρδιά μας! Έχομε λοιπόν ανάγκη αυτής 
της εσωτερικής αποκαλύψεως, για να 
καταλάβωμε την Αποκάλυψι.

Και ο μεν Ιωάννης -προσέξτε!- εδέχθη 
άμεσον εσωτερικήν αποκάλυψιν, κατ’ 
ευθείαν, είδε τον Χριστόν. εμείς όμως δε-
χόμαστε έμμεσον αποκάλυψιν: μέσω του 
απεσταλμένου του Ιησού Χριστού, δηλαδή 
του Ιωάννου, μέσω της Παραδόσεως της 
Εκκλησίας, όπως και μέσω του χρόνου των 
δύο χιλιάδων ετών, που πέρασαν μέχρι 
τώρα, μέσω ακόμη του εντύπου χάρτου, 
μέσα από το βιβλίο δηλαδή που θα διαβά-
σωμε. θέλετε; και μέσω της ακροάσεως 
του θείου λόγου.

Πρέπει λοιπόν εγώ τώρα να δεχθώ την 
αποκάλυψι μέσω διαρκών και αλλεπαλλή-
λων καλυμμάτων, που είναι: ο απεσταλμέ-
νος του Ιησού -ο Ιωάννης-, είναι ο χρόνος 
-δυο χιλιάδες χρόνια-, είναι η Παράδοσις, 
είναι το τυπωμένον χαρτί, είναι η φωνή του 
ομιλητού. Και στη συνέχεια να παραμερί-
σω όλα αυτά, για να φθάσω να δεχθώ την 
αποκάλυψι του Θεού.

Αυτά είναι καλύμματα. παρεμβάλλονται 
απαραίτητα. Εάν τα απορρίψω, δεν θα έχω 
τίποτε. Θα τα δεχθώ και θα αρχίσω να τα 
παραμερίζω. Όπως όταν μπαίνω σ’ ένα 
οίκημα, βρίσκω μία πόρτα, την ανοίγω. 
προχωρώ, βρίσκω άλλη μία πόρτα, την 
ανοίγω κι αυτή. προχωρώ σε άλλον χώρο, 

βρίσκω άλλη μία, ανοίγω και εκείνη,... έως 
ότου φθάσω εκεί που θα φθάσω. Δηλαδή 
να φθάσω εις την τελικήν αποκάλυψι. 
εγώ πλέον μόνος μου να βρω τον Θεόν 
μες στην καρδιά μου, που να μου μιλήση.

Αυτό όμως πώς θα γίνη; Αυτό θα γίνη 
με μόνη την πίστιν, την υποταγή εις την 
φωνήν της Εκκλησίας -όλα αυτά που 
είπα: Η Παράδοσις, ο Ιωάννης, τα δύο 
χιλιάδες χρόνια, το τυπωμένο χαρτί, η 
φωνή του ομιλητού-, την υποταγή στην 
Εκκλησία, και με την ταπείνωσιν ακόμη. 
Πίστις εξ άλλου είναι να συλλαμβάνης ό,τι 
φανερώνεται με τον προφορικόν λόγον, 
με την ιστορικήν μορφήν, διαπερνώντας 
το κάλυμμα που η ιδία η ιστορική μορφή 
και ο Λόγος, με τη Σάρκωσί Του, έχουν 
βάλει επάνω τους.

Όλα αυτά λοιπόν, που αποτελούν κα-
λύμματα, καλούμεθα να τα ξεπεράσουμε, 
για να μας βοηθήσουν στο να μας αποκα-
λυφθή ο Θεός. Γι’ αυτό χρειαζόμαστε μια 
νέα αποκάλυψι, για να μας βοηθήση να 
καταλάβωμε την Αποκάλυψι. Θα το πω 
άλλη μια φορά: μας χρειάζεται μια νέα 
αποκάλυψι, για να κατανοήσουμε την Απο-
κάλυψι του Θεού! αλλιώτικα θα μας είναι 
βιβλίο σφραγισμένο με επτά σφραγίδες!12

«Γιατί, θα μου πήτε, έτσι;»
Διότι, αγαπητοί μου, έτσι το θέλει 

ο Θεός. Δεν έχει ο Θεός δικαίωμα να 
κάνη αυτό που θέλει; Δεν έχει δικαίωμα 
να προβάλλη κάτι όπως το θέλει; Δεν 
είναι Κύριος; Έτσι το θέλει ο Θεός. Τί 
θέλει ο Θεός; Θέλει να υπάρχουν αυτά 
τα καλύμματα. Γιατί; Για να περιορίση 
την ανθρωπίνη αλαζονεία, να μην πη ο 
άνθρωπος «Εγώ μόνος μου θα τα βρω»! 
Όχι. θα τα βρης μέσω του λόγου του 
ομιλητού, θα τα βρης μέσω του εντύπου 
χάρτου, θα τα βρης μέσω του Ιωάννου 
του Ευαγγελιστού, που τα είδε και τα 
άκουσε. Αυτό θα σε ταπεινώση και θα 
σου περιορίση την ανθρωπίνη αλαζονεία. 
Ο άνθρωπος εξ άλλου μέσω των άλλων 
ανθρώπων σώζεται. Ο άνθρωπος σώζε-
ται μέσα στην Εκκλησία και δια της Εκ-
κλησίας. Ατομική σωτηρία δεν υπάρχει, 
να το ξέρωμε αυτό. Ένας που θα ‘θελε 
να σωθή μόνος του, χωρίς τη βοήθεια 
της Εκκλησίας, χωρίς τη βοήθεια των 
αδελφών -να το ξέρωμε αυτό!- δεν θα 
σωθή ποτέ.

Συνεχίζεται
Υποσημειώσεις

8. Πρβλ. Ιωάν. 6, 39. 40. 44. 54. 11, 24.
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 ΑΓΩΝΑΣ 7ΜΑΪΟΣ 2012 12 Απριλίου 1204: 
Η πρώτη άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους σταυροφόρους 
υλικής και οικονομικής υπεροχής του κράτους μας 
σε όλη την Ευρώπη, και τελικά στο 1453, δηλαδή 
η καταστροφή της Ρωμανίας από τη Δύση, με την 
Άλωση της Νέας Ρώμης/Κωνσταντινούπολης την 
13η Απριλίου 1204 από τους Σταυροφόρους, απο-
σιωπάται ή δεν του δίνεται η πρέπουσα σημασία. 
Θα έλεγε κανείς, ότι επειδή ο προσανατολισμός 
του νεοελληνικού κράτους ήταν προς τη Δύση, οι 
ηγέτες του σκέφτηκαν ότι αυτός ο προσανατολισμός 
συνεπάγεται απαραίτητα και τη λήθη της ιστορίας, 
τη λήθη του γεγονότος ότι εξαιτίας της Άλωσης του 
1204 η Ρωμηοσύνη στάθηκε αδύναμη να αντιμετω-
πίσει τους Τούρκους. Με άλλα λόγια, η Άλωση του 
1204 οδήγησε στα 400-600 χρόνια Τουρκοκρατίας, 
αλλά αυτό το συμπέρασμα απωθήθηκε, πιθανότατα 
λόγω του ιδεολογικού προσανατολισμού της ηγε-
τικής τάξης του Ελληνικού κράτους. Είναι σήμερα 
γενικά παραδεκτό, πως αυτή ήταν η αιτία της επικρά-
τησης των Τούρκων στη Μικρά Ασία και τα Βαλκάνια. 
Ένα Ρωμαίικο Κράτος που δεν θα είχε υποστεί την 
Άλωση του 1204, πιθανότατα θα ανέκαμπτε, όπως 
είχε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν άλλωστε, 
και θα αντιμετώπιζε τους Τούρκους νικηφόρα, όπως 
και τους Άραβες. Αλλα αυτή η ευκαιρία δεν δόθηκε 
στην ρωμηοσύνη.

Η ευκαιρία να χτυπηθεί η Ρωμηοσύνη, δεν άργησε 
να δοθεί στους Φραγκολατίνους. Ήδη από τον 12 
αι. πολλές δεκάδες χιλιάδες από αυτούς υπήρχαν 
στην Κωνσταντινούπολη. Απολάμβαναν προνόμια 
και ήταν προκλητικοί προς τους Ρωμηούς της 
Κωνσταντινούπολης. Ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α’ 
Κομνηνός παραχώρησε το 1082 υπέρμετρα δικαιώ-
ματα που τους έκαναν μισητούς στους Ρωμαίους. 
Ο Ιωάννης ο Β’ έκανε κάποιες προσπάθειες ώστε 
θα θέσει τέλος στα προνόμια αυτά. Αλλά η ενέργεια 
του αυτή, είχε ως αποτέλεσμα εχθροπραξίες από 
μέρους τους τόσο στο Αιγαίο, όσο και στο Ιόνιο και 
την Αδριατική. Αναγκάστηκε, ο αυτοκράτορας να 
ξαναδώσει πίσω τα προνόμια, όταν ο στόλος των 
Βενετών κινήθηκε εχθρικά προς τα εδάφη της Ρω-
μανίας. Οι Λατίνοι είχαν αλλοιώσει πολλές πλευρές 
της δημόσιας ζωής και οικονομικά διείσδυαν στον 
εμπορικό/επαγγελματικό ιστό συμβάλλοντας στην 
παρακμή της αυτοκρατορίας. Η Ρωμαϊκή οικονομία, 
πλέον ήταν υποχείριο της δύσης.

Ο λαός της Ρωμηοσύνης, αντιστάθηκε στις 
προκλήσεις τους, με μεγάλες εξεγέρσεις, οι οποίες 
βάφτηκαν με αίμα. Τον Μάιο του 1182, έγινε η πρώ-
τη εξέγερση κατά των Λατίνων. Μια επανάσταση 
που χαρακτηρίστηκε από σφαγές και εξανδραπο-
δισμούς. Κάτω από την πίεση της κατάστασης ο 
Ανδρόνικος ο Α’ αναγκάστηκε να υιοθετήσει την 
αντιλατινική πολιτική. Όπως είναι φυσικό, οι Λατίνοι 
αντέδρασαν κατά της Ρωμανίας. Η επεκτατική πολι-
τική τους εκφράστηκε με την επίθεση των Ούγγρων 
στη βαλκανική το 1183 καθώς και με την επίθεση 
των Νορμανδών κατά των Ρωμαϊκών εδαφών το 
1185, με αποτέλεσμα την άλωση της Θεσσαλονίκης. 
Ακολούθησε νέα επανάσταση του δυσαρεστημένου 
από τα γεγονότα λαού στην οποία σφαγιάστηκε ο 
Ανδρόνικος.

Ο Πάπας Ιννοκέντιος ο Γ’ ήταν ο πνευματικός πα-
τέρας της 4ης Σταυροφορίας. Υπήρχε σε αυτήν ένα 
ανάμεικτο πνεύμα αρρωστημένης θρησκευτικότητας 
και «ιπποτικής» ιδεολογίας. Έστειλε τους Λατίνους 
ιεροκήρυκες να προωθήσουν την υπόθεση του ιερού 
πολέμου στην Δυτική Ευρώπη. την κήρυξη του ιερού 
πολέμου. Ο Θεοβάλδος ο Γ΄., κόμης της Καμπανίας, 
κήρυξε τελικά τον (ανίερο) πόλεμο. Οι Σταυροφόροι 
“ήταν ένα περίεργο ανακάτωμα από ευσεβείς και 
θρήσκους άνδρες, αλλά και από αποβράσματα της 
κοινωνίας, από ανθρώπους, δηλαδή, που ήταν ικανοί 
για κάθε έγκλημα” [Παντίτ Νεχρού “Παγκόσμιος 
Ιστορία”, επιστολή 62α]. Μυριάδες λαού έσπευσαν 
στο κάλεσμα των κηρύκων της Σταυροφορίας. Η 
θρησκευτικότητα ήταν πρόσχημα και επικάλυψη 
της κατάκτησης. Οι ελευθερωτές των Αγίων Τόπων 
έγιναν κατακτητές της Ανατολής, κοσμικοί και πνευ-
ματικοί αφέντες και δυνάστες. Το φεουδαρχικό κλίμα 
της Φράγκικης Δύσης μεταφυτεύτηκε στην Ανατολή.

Ο Βολταίρος έλεγε ότι η “Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρα-
τορία του Γερμανικού Έθνους” δεν ήταν ούτε αγία, 
ούτε ρωμαϊκή ούτε καν αυτοκρατορία! Η Βενετική 
“Serenissima Repubblica” (Γαληνότατη Δημοκρατία) 
κατ’ αναλογία , ούτε γαλήνια, ούτε και Δημοκρα-
τία ήταν. Ήταν ένα κράτος βαθιά ιμπεριαλιστικό, 
πλουτοκρατικό, αποικιοκρατικό και ρατσιστικό / 
αριστοκρατικό. Το Βενετικό κράτος ήταν «εμπορικό». 
Βεβαίως, δεν γνωρίζουμε αν το να είσαι κλέπτης και 
κλεπταποδόχος είναι «εμπόριο». Ο Φράγκος σταυρο-
φόρος εντυπωσίασε, κλέβοντας και διαλύοντας την 
Ρωμηοσύνη. Δεν είναι μόνο τα «ελγίνεια» μάρμαρα 
που ξέρουμε όλοι. Όποιος έχει επισκεφθεί την Ιταλία, 
θαυμάζει, τα τέσσερα χάλκινα άλογα που κοσμούν 
τον εξώστη του ναού, τα οποία κάποτε στόλιζαν 

τον Ιππόδρομο της Κωνσταντινούπολης! Ακόμα 
και η βαριά μεγαλοπρεπής χαλύβδινη πόρτα του 
ναού, κάποτε κοσμούσε την Αγία Σοφία! Η Βενετία, 
ξεκίνησε ως μία καθαρά Ρωμαίικη πόλη, αλλά τελικά 
κατάληξε να αλωθεί πολιτισμικά από τους Φράγκους 
και να γίνει και αυτή Φραγκική. Αυτό συνέβη, κυρίως, 
μετά την κατάληψη του Πατριαρχείου Ρώμης από 
τους Φράγκους. Για παράδειγμα, ως τον 10ο αιώνα 
τα δημόσια έγγραφα της Βενετίας άνοιγαν με το 
όνομα του Ρωμαίου αυτοκράτορα. Στα τέλη του 
12ου αιώνα όλοι οι Δόγηδες έφεραν τίτλους Ρωμηών 
αυλικών αξιωματούχων. Το σύστημα χρονολόγησης 
των εγγράφων παρέμεινε Ρωμαϊκό και συνέχισε 
να χρησιμοποιεί το μεσαιωνικό Index, ενώ ως την 
ενθρόνιση του τελευταίου βενετού Δόγη το 1789 το 
τελετουργικό ακολουθούσε αυστηρά τη Ρωμαίικη 
παράδοση. [GHERARDO ORTALLI, «H Βενετία και τα 
ίχνη του Βυζαντίου», ΤΟ ΒΗΜΑ, 24-10-2004] Μόνο 
μετά το 1797, οπότε και εγκαθιδρύθηκε η «Γαληνό-
τατη Δημοκρατία», η Βενετία απέταξε εντελώς τα 
σύμβολα της Ρωμαίικης αυτοκρατορίας.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε ο δόγης της Bενετίας 
Eρρίκος Δάνδολος, ο οποίος έτρεφε μίσος κατά 
των Ρωμηών. Ο Δάνδολος έγινε Δόγης όταν ήταν 85 
ετών. Είχε τυφλωθεί στην Κωνσταντινούπολη, ενώ 
ήταν επικεφαλής μίας πρεσβείας των Βενετών στον 
Μανουήλ Α΄ Κομνηνό. Το 1171, ο αυτοκράτορας, έχο-
ντας απηυδήσει από την “ανυπόφορη” συμπεριφορά 
των Βενετών εμπόρων, είχε συλλάβει μερικούς από 
αυτούς. Ο Δάνδολος θα έλθει, τότε, σε σύγκρουση 
με τον Μανουήλ Α΄ και σε μια συμπλοκή στην Πόλη, 
τραυματίστηκε και τυφλώθηκε. Έτσι, ο Δάνδολος 
μισούσε θανάσιμα τους Ρωμηούς και ανέμενε κάποια 
ευκαιρία, για ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Επόμε-
νο ήταν να «αρπάξει την ευκαιρία» και να ασκήσει και 
αυτός επιρροή, ώστε η εκστρατεία να κατευθυνθεί 
προς την Νέα Ρώμη / Κωνσταντινούπολη.

Τον Μάιο του 1203 ο στόλος των σταυροφόρων 
έφυγε από την Κέρκυρα και έφθασε στην Βασιλεύ-
ουσα τον Ιούνιο. O ιππότης Γοδεφρείδος Bιλλε-
αρδουΐνος, που μετείχε ο ίδιος στη Σταυροφορία, 
έκπληκτος και αυτός, έγραψε χρονογραφία («Χρο-
νικό της Κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης») που 
δίνει σαφή εικόνα των εντυπώσεων, σχετικά με το 
μέγεθος του ρωμαϊκού πολιτισμού, που αντίκρισαν 
οι στρατιώτες:

Παράγραφος 128.: «Τώρα μπορείτε να μάθετε 
πως κοίταζαν επίμονα την Κωνσταντινούπολη εκείνοι 
που δεν την είχαν δει ποτέ [σ.σ.: αναφέρεται στην 
στιγμή όπου τα δυτικά στρατεύματα πρωτοαντίκρι-
σαν την Πόλη, 24 Ιουνίου 1203]. Γιατί δεν μπορού-
σαν καθόλου να σκεφτούν πως μπορεί να υπάρχει 
σε όλο τον κόσμο μια τόσο ΠΛΟΥΣΙΑ πόλη, όταν 
είδαν αυτά τα ψηλά της τείχη και τους ΠΛΟΥΣΙΟΥΣ 
πύργους κι αυτά τα ΠΛΟΥΣΙΑ παλάτια με τις ψηλές 
εκκλησίες, που ήταν τόσες πολλές που κανείς δεν 
θα το πίστευε αν δε το έβλεπε με τα μάτια του, και 
ακόμα το μήκος της πόλης που κυβερνούσε τις 
υπόλοιπες. Και μάθετε πως δεν υπήρξε άνθρωπος, 
τόσο ασυγκίνητος, που να μην ανατριχιάσει. Κι αυτό 
δεν ήταν καθόλου περίεργο, γιατί ποτέ δεν ανέλαβαν 
άνθρωποι μια τόσο μεγάλη επιχείρηση από τότε που 
χτίστηκε ο κόσμος.»

Ο λαός αντέδρασε στην υποδούλωση στους δυτι-
κούς, που ήταν εμφανής και ξέσπασε επανάσταση. 
Την αγανάκτηση του πληθυσμού προκάλεσαν η 
επιβολή βαριάς φορολογίας και η ληστρική συμπε-
ριφορά των σταυροφόρων. Η επανάσταση είχε ως 
αποτέλεσμα ο Αλέξιος Δ’ να χάσει τόσο το στέμμα, 
όσο και την ίδια τη ζωή του. Στο θρόνο ανέβηκε ο 
γαμπρός του Αλέξιου Γ’, Αλέξιος Ε’ Δούκας Μούρ-
τζουφλος τον Ιανουάριο του 1204. Οι σταυροφόροι 
εκμεταλλεύθηκαν την ευκαιρία και αποφάσισαν να 
επέμβουν, αυτή τη φορά όμως για να τοποθετήσουν 
όχι μια Ρωμαίικη κυβέρνηση, αλλά μια δική τους. Με 
εισήγηση του δόγη της Βενετίας Δάνδολου υπέγρα-
ψαν μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης 
συμφωνία διανομής των εδαφών της Ρωμανίας 
(Partitio Romaniae) και άρχισαν την πολιορκία της 
πόλης που έπεσε στα χέρια τους στις 13 Απριλίου 
1204. Η ειρωνεία της τύχης είναι πως ο Δάνδολος 
πέθανε στην Κων/πολη και θάφτηκε στην Αγία Σοφία.

Η “βασιλίδα των πόλεων”, απόρθητη από την επο-
χή της ίδρυσής της υπέκυψε για πρώτη φορά στον 
εχθρό. Φοβερές λεηλασίες και σφαγές ακολούθησαν 
την άλωση της Πόλης. Kύριοι της Kωνσταντινούπο-
λης οι σταυροφόροι και οι συνεργάτες τους Bενετοί 
επέβαλαν το δίκαιο του κατακτητή. Οι σφαγές και η 
λεηλασία των δημόσιων κτηρίων και των ιδιωτικών 
κατοικιών ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Άπληστοι 
και ακόρεστοι οι ιππότες της Δύσης επέπεσαν πάνω 
στα θαυμαστά πλούτη και τους θησαυρούς που 
είχαν συγκεντρώσει αιώνες πολιτισμού στη Bασι-
λεύουσα. [«H Δ’ Σταυροφορία και η πρώτη Άλωση 
της Κωνσταντινούπολης», Nίκος Γ.Mοσχονάς Iνστιτ. 
Bυζαντ. Eρευνών, ενθετο «Επτά Ημέρες» εφημ «Κα-
θημερινή», 1-11-98].

Ο Πάπας Ιννοκέντιος Γ’ (1198-1216), θα απειλήσει, 
δήθεν, τους Σταυροφόρους με αφορισμό, αλλά θα 
φροντίσει να λησμονήσει, εγκαίρως, την απειλή του. 
Μετά την καταστροφή της Βασιλεύουσας, θα γρά-
ψει προς τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Θεόδωρο 
Λάσκαρη ότι «οι Λατίνοι υπήρξαν όργανο της Θείας 
Προνοίας, που τιμώρησε τους ‘Ελληνες για την 
άρνησί τους να δεχθούν την ηγεσία της Ρωμαϊκής 
Εκκλησίας» [Αρχιεπισκόπου πρ. Θυατείρων και Μ. 
Βρεταννίας Μεθοδίου Γ. Φούγια, Μητροπολίτου 
Πισιδίας, “‘Ελληνες και Λατίνοι”, Α.Δ.Ε.Ε., Αθήνα , σ. 
278,] Σε ολόκληρη την Δύση θα ψάλλουν ύμνους για 
να πανηγυρίσουν την πτώση της «μεγάλης ανίερης 
(profana) πόλεως».

Στη θέση του αυτοκράτορα τοποθετήθηκε νέα 
λατινική κυβέρνηση. Οι κληρονόμοι του Ρωμαϊκού 
θρόνου, από τις επαρχίες της αυτοκρατορίας, 
επρόκειτο να συνεχίσουν τους αγώνες, μέχρι την 
ανάκτησή της το 1261 από το Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγο.

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ:
«Οι επιπτώσεις της Τέταρτης Σταυροφορίας επί 

του ευρωπαϊκού πολιτισμού υπήρξαν εξ ολοκλήρου 
καταστρεπτικές. Η λάμψη του ελληνικού πολιτισμού, 
την οποία το Βυζάντιο (σ.σ: διάβαζε Ρωμανία) συ-
ντηρούσε επί εννέα αιώνες μετά από την επιλογή 
της Κωνσταντινούπολης ως πρωτεύουσας, έσβησε 
ξαφνικά… Το έγκλημα της Τέταρτης Σταυροφορίας 
παρέδωσε την Κωνσταντινούπολη και τη Βαλκα-
νική Χερσόνησο σε έξι αιώνες βαρβαρότητας… 
Προκειμένου να αντιληφθούμε την πλήρη σημασία 
της λατινικής κατάκτησης της Κωνσταντινούπολης, 
πρέπει να προσπαθήσουμε να συνειδητοποιήσουμε 
ποιος θα ήταν σήμερα ο πολιτισμός της Δυτικής 
Ευρώπης, αν η προ έξι αιώνων Ρωμανία δεν είχε 
καταστραφεί. Μπορεί κανείς να φανταστεί όχι μόνο 
τη Μαύρη Θάλασσα, τον Βόσπορο και τον Μαρμαρά 
να περιβάλλονται από προοδευτικά και πολιτισμένα 
έθνη, αλλά ακόμα και τα ανατολικά και νότια παράλια 
της Μεσογείου να έχουν επιστρέψει υπό μια καλή 
διακυβέρνηση και υπό μια θρησκεία η οποία δεν 
αποτελεί φραγμό στον πολιτισμό…» [σερ Έντουιν 
Πήαρς, «Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1204»]

Η λεηλασία και απογύμνωση της Κωνστα-
ντινουπόλεωςαπό όλα της τα πλούτη, δεν είχε 
όμοιο της. Όσοι τολμούσαν να αντισταθούν σφά-
ζονταν επί τόπου. Δεν έμεινε παλάτι, αρχοντικό 
εκκλησία μεγάλη ή μικρή, μοναστήρι, χαμοκέλα, 
που να μην υποστεί φρικώδη λεηλασία. Ιδίως 
τους προσέλκυσε ο μυθικός πλούτος της Αγίας 
Σοφίας. Μπήκαν μέσα στον Ιερό Ναό με άλογα 
και μουλάρια που λέρωναν με τις κοπριές τους το 
μαρμάρινο δάπεδο. Και άρχισαν με φρενιτιώδη 
ταχύτητα να ξηλώνουν και να παίρνουν τα πάντα: 
από άγια δισκοπότηρα, ευαγγέλια, ιερά άμφια, 
άγιες εικόνες, την Αγία Τράπεζα, και το ασημένιο 
εικονοστάσιο του Τέμπλου, αφού προηγουμένος 
το έκαναν κομμάτια, μανουάλια, πολυκάνδηλα, 
μέχρι και κουρτίνες. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της 
λεηλασίας μια Γαλλίδα πόρνη ανεβασμένη στον 
πατριαρχικό θρόνο χόρευε ασεμνα μισόγυμνη και 
τραγουδούσε. Ούτε οι τάφοι των Αυτοκρατόρων 
γλύτωσαν: συλήθηκαν όλοι, ενώ τα λείψανα πετά-
χτηκαν εδώ κι εκεί. π.χ. το πτώμα του Βασίλειου 
Β’ Μακεδόνα πετάχτηκε έξω και στα χέρια του 
τοποθέτησαν οι Φράγκοι μια φλογέρα –ειρωνικά 
-. Με αφορμή αυτό το γεγονός ο Παλαμάς έγραψε 
το ποίημα «η φλογέρα του βασιλιά».

Κυρίως όμως καταστράφηκαν αναρίθμητα 
έργα τέχνης. Τόσο της κλασσικής αρχαιότητας 
(π.χ. αγάλματα του Δια, του Απόλλωνα, των Διο-
σκούρων, το χάλκινο άγαλμα του Ηρακλή από τον 
Λύσσιπο τον Σικυώνιο, της Άρτεμης, της Ηρας, 
της Ελένης του Μενελάου κ.ά. που κοσμούσαν 
δρόμους, πλατείες και παλάτια της Βασιλεύουσας) 
όσο και της Ρωμαϊκής περιόδου, τα οποία κομμά-
τιαζαν για να αφαιρέσουν το χρυσό, το ασήμι και 
τους πολύτιμους λίθους, ενώ τα κατασκευασμένα 
από χαλκό τα έλυωναν στα καμίνια για να κόψουν 
νομίσματα. Τα αρχαία ελληνικά χειρόγραφα καίγο-
νταν από τους σταυροφόρους, για να ψήσουν τα 
κρεατικά τους! Οι πιο φρικτοί από όλους ήταν οι 
Γάλλοι και οι Φλαμανδοί, ενώ αντιθέτως οι Βενετοί 
που ήταν εξοικειωμένοι με το Ρωμάϊκο πολιτισμό 
ήταν οι πλέον φιλεύσπλαχνοι έναντι των ηττημέ-
νων: Ήταν τέτοια η έκταση της καταστροφής που 
στο τέλος το άλλοτε περικαλλές άστυ, η Βασιλίδα 
των πόλεων της οικουμένης, που επί 9 αιώνες 
είχε συσσωρεύσει αμύθητα πλούτη, κατάντησε 
σκέτο κουφάρι!

Μεθυσμένοι από τη νίκη τους οι Φραγκοδυτικοί 
περιγελούσαν τους νικημένους, φορούσαν με 
γελοίο τρόπο τα ρούχα που τούς είχαν αρπάξει, 
τοποθετούσαν στα κεφάλια των αλόγων τους τις 
καλύπτρες και τα κοσμήματα των Ρωμηών. Άλλοι 
κρατούσαν αντί για σπαθί χαρτιά, μελανοδοχεία, 
και βιβλία, και περιφέρονταν στους δρόμους της 

Πόλης, παριστάνοντας τους λογίους. Το πιο τραγι-
κό από όλα ήταν όμως ότι ολόκληρος ο γυναικείος 
πληθυσμός της Κωνσταντινουπόλεως, αδιακρίτως 
ηλικίας ή ιδιότητας (μοναχές) υποβλήθηκε στην 
τρομερή διαδικασία του βιασμού. Τότε ακριβώς 
εσφάγησαν οι περισσότεροι από τους άρρενες 
κατοίκους: διότι στην προσπάθειά τους οι πατε-
ράδες και οι σύζυγοι να διαφυλάξουν την τιμή των 
θυγατέρων και των συζύγων έπεσαν θύματα των 
αποχαλινωμένων Δυτικών. Βόγκηξε η Κωνσταντι-
νούπολη από τον ατελείωτο βιασμό. Δεν περιγρά-
φονται τα μαρτύρια που υπέστησαν οι κάτοικοι 
επί τρεις συνεχείς ημέρες, διότι τους βασάνιζαν 
απάνθρωπα για να τους αποκαλύψουν τα μέρη 
όπου είχαν κρύψει χρυσά και αργυρά νομίσματα 
και κυρίως τιμαλφή. Μόνο όταν κορέστηκε η δίψα 
τους για αρπαγή, αίμα και γενετήσιες απολαύσεις, 
ησύχασαν, αφού πρώτα τους τρόμαξε μια έκλειψη 
σελήνης. Κατόπιν συγκέντρωσαν όλη τη λεία και 
την έθεσαν υπό την φύλαξη των ευγενών.

Γράφει κι ο Νικήτας Χωνιάτης για την Άλωση 
της Πόλης:

«Κι έτσι, καθένας είχε πόνο, στα στενά θρήνος 
και κλάματα, στα τρίστρατα οδυρμοί, στους ναούς 
ολοφυρμοί, φωνές των ανδρών, κραυγές των γυ-
ναικών, απαγωγές, υποδουλώσεις, τραυματισμοί 
και βιασμοί σωμάτων. (..)Το ίδιο και στις πλατείες, 
και δεν υπήρχε μέρος ανεξερεύνητο που να δώσει 
άσυλο σε αυτούς. Χριστέ μου, τι θλίψη και φόβος 
υπήρχαν τότε στους ανθρώπους (…) Τέτοιες πα-
ρανομίες έκαναν οι στρατοί από τη Δύση εναντίον 
της κληρονομιάς του Χριστού, χωρίς να δείξουν 
σε κανένα φιλανθρωπία, αλλά γυμνώνοντάς τους 
όλους από χρήματα και κτήματα, από σπίτια και 
ρούχα. (…) και το πιο σημαντικό, αυτοί που πήραν 
το σταυρό στους ώμους και πολλές φορές ορκίστη-
καν σε αυτόν και στα θεία λόγια ότι θα περάσουν 
δίχως να πειράξουν τις χώρες των Χριστιανών, 
χωρίς να κοιτάξουν αριστερά ή να εκκλίνουν προς 
τα δεξιά, αλλά θα οπλιστούν κατά των Σαρακηνών 
και να βάψουν τα ξίφη τους με το αίμα τους.(…) 
Οι δε Σαρακηνοί δεν έκαναν έτσι, και φέρθηκαν 
πολύ φιλάνθρωπα και ευγενικά όταν κυρίευσαν την 
Ιερουσαλήμ. Γιατί ούτε πείραξαν τις γυναίκες των 
Λατίνων, ούτε τον κενό τάφο του Χριστού έκαναν 
ομαδικό τάφο,(…) και αφήνοντας όλους να φύγουν 
με ένα ορισμένο αριθμό χρυσών νομισμάτων και 
από τον καθένα έπαιρναν μερικά πράγματα αφή-
νοντας τα υπόλοιπα στους κατόχους τους, ακόμα 
κι αν αυτά ήταν σαν την άμμο. Κι έτσι φέρθηκε το 
γένος που μάχονταν το Χριστό [σ.σ: οι Άραβες] 
προς τους αλλόπιστους Λατίνους, ούτε με ξίφος 
ούτε με φωτιά ούτε με λιμό ούτε με διωγμούς ούτε 
με άλλα δεινά. Σε εμάς όμως τα προκάλεσαν αυτά 
τα παραπάνω οι φιλόχριστοι και ομόδοξοι [σ.σ: οι 
Δυτικοί της Δ΄ Σταυροφορίας], όπως είπαμε με 
συντομία, αν και δεν είχαμε κάνει κάποιο αδίκημα»

Και βεβαίως , είναι φυσικό που οι Ρωμηοί 
ένοιωθαν απορία με το μέγεθος της καταστροφής, 
αφού, με τον πόλεμο με τους άραβες , ουδέποτε 
είχαν γνωρίσει τέτοια κτηνωδία, τους φαινόταν 
ΑΔΙΑΝΟΗΤΟ πως άνθρωποι με πίστη στον Χρι-
στό, ήταν δυνατόν να φέρονται έτσι. Σε αντίθεση 
με την γενικότερη έλλειψη ανεκτικότητας της 
Δύσης, στη Ρωμανία οι «μισαλλόδοξοι Ρωμηοί» 
(όπως αρέσκονται κάποιοι να αποκαλούν) είχαν 
κτίσει ήδη από τις αρχές του 8ου αιώνα στην 
Κωνσταντινούπολη τζαμί, για να προσεύχονται οι 
μουσουλμάνοι που περνούσαν από εκεί (π.χ. εμπο-
ροι), κι αργότερα έχτισαν και άλλα δύο. Ας μάς πει 
κανείς, πότε πρωτοχτίστηκε ισλαμικό τέμενος σε 
κράτος της Δυτικής Ευρώπης; Από τον 8ο αιώνα, 
οι Ρωμηοί δεν είχαν πρόβλημα να υπάρχει τζαμί 
στην πρωτεύουσα ενός χριστιανικού κράτους, 
το οποίο αντιμαχόταν τους Μουσουλμάνους και 
ήταν σε πόλεμο με αυτούς. Αν αυτό δε σημαίνει 
ανεκτικότητα, τότε τι σημαίνει, σε μια εποχή όπου 
οι Δυτικοί έκαναν Σταυροφορίες;

Όμως η λεηλασία και η άλωση, δεν σταμάτησε 
στο «1204». Η Φραγκικη αγνωμοσύνη και τάση προς 
την καταστροφή, συνεχίστηκαν και στους επόμενους 
αιώνες. Χαρακτηριστικό , είναι το εξής: Το 450 μ.Χ. ο 
Παρθενώνας μετατράπηκε σε χριστιανική εκκλησία 
αφιερωμένη στην Παναγία. Κατόπιν, το 1453, κάτω 
από την κυριαρχία των Τούρκων πλέον, εξελίχθηκε 
σε τζαμί. Το 1674, ο Γάλλος πρεσβευτής Μαρκήσιος 
του Nointel επισκεύτηκε την Αθήνα συνοδευόμενος 
από τον Jacques Carrey, ο οποίος έκανε κάποια 
σχέδια του Παρθενώνα. Στα σχέδια του Carrey φαί-
νεται ότι εκείνη την εποχή ο Παρθενώνας παρέμενε 
ακόμα άθικτος. Δεκατρία χρόνια αργότερα, το 1687, 
ο Βενετός στρατηγός Francesco Morosini πολιόρκη-
σε την Ακρόπολη. Τη βομβάρδισε παρά το γεγονός 
ότι γνώριζε πως οι Τούρκοι τη χρησιμοποιούσαν ως 
πυριτιδαποθήκη. Από την έκρηξη που δημιουργήθη-
κε καταστράφηκε μεγάλο μέρος του Παρθενώνα. 

Τράπεζα Ιδεών: tideon org

συνέχεια από  την 1η σελίδα



8 ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΪΟΣ 2012

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «ΑΓΩνΑΣ ΑΓΩνΙζοΜΕνΩν οΡθοδοξΩν ΧΡΙΣΤΙΑνΩν»  www.agonasax.blogspot.com

Μια επιστολή

Δεν θα σχολιάσουμε την μεγάλη συγκεντρωση - διαμαρτυρία - στον εσπερινό και ανήμερα του πολιούχου Λάρισας Αγίου Αχιλλείου (15-5-2012). 
Αδιάψευστος μάρτυράς είναι οι φωτογραφίες και η αγριότης των αστυνομικών με τις αναίτιες συλλήψεις 

Τα μηνύματα που πήραμε από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό ως προς το 
τελευταίο φύλλο του «ΑΓΩΝΑ» ξε-
περνούσαν τα εκατό. Όλοι ζητούσαν 
πληροφορίες και άλλοι να τοποθετη-
θούν σχετικά. Η δημοσίευση όλων 
αυτών καθίσταται αδύνατη καθότι 
θα απαιτούνταν πολύς χώρος. Τα 
ερωτήματα των περισσότερων συ-
νοψίζονται στα παρακάτω:

Ερ. Πόσο είναι το κόστος των 
στολών του Ιγνατίου;

Απ. Ο υπολογισμός επακριβώς 
είναι αδύνατος. Πάντως – βάσει των 
τιμοκαταλόγων που κυκλοφορούν 

– η αξία τους μαζί με τα αξεσουάρ 
(μίτρες, πατερίτσες, εγκόλπια, σταυ-
ρούς κ.ά.) είναι μεγάλη! Την ίδια 
ερώτηση υπέβαλαν και οι Αγωνιζό-
μενοι ανήμερα του αγίου Αχιλλείου 
σε αναρτημένο πανώ ζητώντας να 
τους πληροφορήσουν οι αρμόδιοι 
«από ποιο ταμείο πληρώθηκαν οι 
200 στολές του ιγνατίου;» Ασφα-
λώς απάντηση δεν δόθηκε. Άλλοι 
αναγνώστες ρωτούσαν αν υπάρχει 
άλλος μητροπολίτης με τόσες στο-
λές. Αντί δικής μας απάντησης θα δη-
μοσιεύσουμε απόσπασμα επιστολής 
αναγνώστη μας ο οποίος προτείνει 

τον Ιγνάτιο για το βιβλίο Γκίνες:
«...Η Λάρισα θα μπορούσε να 

διεκδικήσει ένα ρεκόρ στο βιβλίο 
Γκίνες (για να βγούμε απ’ τη μιζέρια 
της καθημερινότητας). Το ρεκόρ 
θα έπαιρνε ο δεσπότης σας για τις 
ατελείωτες στολές που φτάνουν 
τις 200. Άλλωστε και η γυναίκα του 
δικτάτορα των Φιλιππίνων Ιμέλντα 
Μάρκος πέρασε στην ιστορία εξαι-
τίας του μεγάλου αριθμού παπου-
τσιών. Όπως και να έχει το πράγμα 
οι στολές έχουν τόση χρυσή κλωστή 
ώστε να στοιχίζουν πολλαπλάσια 
από τα παπούτσια της Ιμέλντα...».

Μερικοί βγάλαν τα κομπιου-
τεράκια και υπολόγισαν ότι ο 
δεσπότης «κάθε 27 ημέρες έραβε 
και νέα στολή».  Εντύπωση έκανε 
η παρατηρητικότητα αναγνωστών 
όταν διαπίστωσαν, κατά την τηλε-
οπτική μετάδοση της γιορτής του 
Αχιλλείου (ΕΤ3 και 4€), ότι η στολή 
που φορούσε ο Ιγνάτιος δεν περι-
λαμβάνονταν στη δημοσιευμένη 
γκαρνταρόμπα. Τους γνωρίζουμε 
ότι όντως είναι νεοραμμένη (φωτό) 
γιατί – αχ πώς να το κάνουμε - 
αδελφέ, δεν πάει να γιορτάσουμε 
τον άγιο με παλιά στολή!!!

ΜΗνυΜΑΤΑ – ΜΗνυΜΑΤΑ                                 – ΜΗνυΜΑΤΑ  – ΜΗνυΜΑΤΑ …

ΕΙνΑΙ ΓΙΑ ΓΕΛΙΑ…
Μήπως κάνατε λάθος; Γιατί παπασυρροή 

υπήρχε, κοσμοσυρροή δεν είδαμε.
Προσκυνητής που βρέθηκε στη γιορτή, μας 

περιέγραψε την κοσμοαποχή. Το βεβαιώνει 
– χωρίς να το καταλάβουν – το δημοσίευμα 
που δόθηκε στης εφημερίδες: «… ανήμερα 
της εορτής έλαβε χώρα η πανηγυρική αρχιε-
ρατική θεία λειτουργία μέσα στο κατάμεστο 
από πιστούς καθολικό…».

Δεδομένου ότι το καθολικό δεν χωράει 

παραπάνω από 40 άτομα εκ των οποίων τα 
25 ήταν ιερείς, πόσοι αποτελούσαν την «κο-
σμοσυρροή»; Αυτό επιβεβαιώνεται κι από τη 
φωτογραφία που δημοσίευσαν οι ίδιοι.

Είναι πράγματι για γέλια ή για κλάματα όταν 
διαπιστώνεις μια ανέντιμη πολιτική προκειμέ-
νου να περάσει στον κόσμο ότι όπου πηγαίνει 
ο ελέω Σεραφείμ Τίκα επίσκοπος Ιγνάτιος 
(ούτε λαοπρόβλητος ούτε θεοπρόβλητος) συ-
γκλονίζεται ο τόπος από την «κοσμοσυρροή»;

ψΑΛΤΙΚΑ

Γηραιός Μητροπολίτης, 
μας τηλεφώνησε, γεμάτος 
απορία, προκειμένου να 
βεβαιωθεί αν όντως ήρθαν 
στη Λάρισα, ο “καλός”, ο 
“λόγιος”, ο “πνευματικός” και 
πιστό τέκνο του μακαριστού 
Εδέσσης Καλλινίκου και του 
π. Επιφανίου Θεοδωρόπου-
λου ο Ναυπάκτου Ιερόθεος ή, 

αν και πώς ήρθε στη Λάρισα 
ο Αρχιεπίσκοπος όταν άλλα 
σας έλεγε παλαιότερα.

Επίσης και το τί συμβαίνει 
με το “νέο εκκλησιαστικό 
ανάστημα” τον Παροναξίας 
Καλλίνικο  -  πνευματικοπαίδι  
και αυτός του π. Επιφανίου 
Θεοδωρόπουλου, που για 
την δεσποτική πατερίτσα 
έπαθε «αμνησία», ξεχνώντας 
τι τους έλεγε ο μακαριστός 
π. Επιφάνιος για τους μοι-
χεπιβάτες - που τον είδε να 
συγχοροστατεί με μια πλειάδα 
χρυσοστόλιστων (χιλ. ευρώ) 
Αρχιερέων.

Του απαντήσαμε εν ολίγοις:
- Γέροντα όταν βλέπουμε 

μεγάλους τίτλους να προβά-
λουν, τότε πρέπει να παίρ-
νουμε μικρό καλάθι και μάλι-

στα να το κοιτάμε μήπως δεν 
έχει πάτο. Αυτό ισχύει και για 
τον Ιερόθεο Βλάχο.

Καλά ο Αρχιεπίσκοπος 
είναι… «είπα-ξείπα».

Όσον αφορά όμως το “νέο 
εκκλησιαστικό ανάστημα” 
ξοφλάει ψηφοεπιταγές και 
δεν είναι καν ανάστημα. Δε-
σπότης ήθελε να γίνει ο 
άνθρωπος! 

ΑΠοΡΙΕΣ!!

Άνθρωποι που κάθε χρόνο βοηθούν στα του ναού έλεγαν: 
Φέτος ο εσπερινός του Αγίου Αχιλλείου ήταν ο χειρότερος 
που γνωρίσαμε… Ο κόσμος ελάχιστος αν και τίμησε τον… 
άγιο (;) ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος με την κουστωδία του. Για 
μια πόλη 200.000 κατοίκων 160-190 άτομα που εκκλησιά-
στηκαν αποτελεί κατάντημα. Ακόμη και οι μικροπωλητές 
δεν έβγαλαν ούτε το ενοίκιο προς το δήμο θεωρώντας τον 
Αρχιεπίσκοπο «γκαντέμη».

Άνθρωπέ μου, οι πιστοί άρχισαν να ξυπνούν, να απεχθά-
νονται τις φιέστες και τις επιδείξεις που λυπούν μάλλον τον 
άγιο παρά τον χαροποιούν.

Άνθρωπος που βρέθηκε και 
άκουσε αυτά που έσερνε στους 
πολιτικούς την ημέρα της γιορ-
τής του Αγ. Αχιλλείου ο “άγιος” 
Καστοριάς Σεραφείμ, μας με-
τέφερε και το τί συζητούσαν γι’ 
αυτόν οι επίσημοι.

Κάποιος γνώστης των εκκλη-
σιαστικών επισήμανε:

- Εάν υπάρχει κάποιος που 
δεν πρέπει να κριτικάρει, αυτός 
είναι ο Καστοριάς Σεραφείμ 
διότι επί δέκα έξι (16) χρόνια 
το έργο της Μητρόπολής του 
όχι μόνο είναι ανύπαρκτο αλλά κι αυτό που 
βρήκε μειώνεται συνεχώς διότι «μεριμνά και 
τυρβάζει, περί πολλά ενώ ενός εστί χρεία». 
Καθημερινή αγωνία του δεν είναι η μέριμνα 
της πνευματικής προκοπής των πιστών της 
μητρόπολής του αλλά η εκπλήρωση κοινω-
νικών υποχρεώσεων προς εορτάζοντας 
συνεπισκόπους.

Απόσπασμα της ομιλίας του, στην κε-
ντρική πλατεία της Λάρισας ανήμερα της 
εορτής, εντοπίζει τη θλιβερή σημερινή 
κατάσταση στην απομάκρυνσή μας από το 
Θεό όταν λέγει:

- Υπεύθυνοι της κατάστασης που ο λαός 

βιώνει καθημερινά, είμαστε 
όλοι γιατί απομακρυνθήκαμε 
από το Θεό.

Η διαπίστωση ορθή. «Κάλ-
λιον το προλαμβάνειν ή το 
θεραπεύειν». Κι ερωτούμε: 
Εσύ τί έκανες για να μην 
απομακρυνθεί το ποίμνιό 
σου από το Θεό; Στάθηκες 
στο πλευρό του να του απευ-
θύνεις έμπρακτα με το παρά-
δειγμα της προσωπικής σου 
ζωής (!) λόγους παρηγορίας 
ή το εγκατέλειψες μυριάκις 

φορές – ευκαίρως, ακαίρως – άμα τη προ-
σκλήσει, και αγαλλομένω ποδί έσπευσες 
να στηρίξεις και να απευθύνεις λόγους 
κολακείας σε συναδέλφους σου που και 
οι ίδιοι αμφιβάλλουν για την εκλογή τους 
και την αξία τους;

Κύριε Σεραφείμ (και κάθε Σεραφείμ), 
άφησε στην άκρη το καταραμένο «φιλά-
δελφον»∙ κόψε τα «σούρτα-φέρτα»∙ μείνε 
στο πλευρό του ποιμνίου σου και ξέχασε 
τους διάφορους Ιγνάτιους, μήπως και 
διασώσεις κάποιο ίχνος επισκοπικής 
αξιοπρέπειας. Να είσαι δε βέβαιος ότι 
τότε ποίμνιο και ποιμένας θα ελκύσουν το 
έλεος του Θεού!

ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ νΑ νΤΡΕΠονΤΑΙ ;;

ΑΧ, ΑΡΧΙΕΠΙΣΚοΠΕ !

Καινούργια στολή του Ιγνατίου

«Κοσμοσυρροή στον αγ. ραφαήλ πυργετού». 

Λαμπαδάριος


