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Α΄ Οχληρές και δυσοίωνες
εκκλησιαστικές καταγραφές
«Υμείς εστε το άλας της γης· εάν δε το άλας
μωρανθή, εν τίνι αλισθήσεται; Εις ουδέν ισχύει
έτι ει μή βληθήναι έξω και καταπατείσθε υπό
των ανθρώπων».
(Ματθ. ε΄, στχ. 13)
※ ΞΕΤΡΥΠΩΣΑΝ τα τρωκτικά μέσα από τους
υπονόμους της αρπαγής του δημοσίου χρήματος,
και τινάζουν τις ακαθαρσίες τους, για να ξεπλύνουν,
όπως νομίζουν τις πομπές
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
τους και μεταθέτοντας τις
ΛΑΓΟΥΡΟΥ
ευθύνες τους στοχοποιούν
την Εκκλησία και τον εφημεριακό κλήρο. Τον κλήρο που, έκτος ελαχίστων
περιπτώσεων, κράτησε και κρατεί το Γένος όρθιο!
※ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ της οικονομικής κρίσεως, τα
λαμόγια βρήκαν ποιοί... επιβαρύνουν τον οικονομικό
προϋπολογισμό (!): Η Εκκλησία και ο εφημεριακός
κλήρος (!) Οι παπάδες δεν μας χρειάζονται. Τζά-

πετρελαιο

«κρυμμενοσ ελληνικοσ θησαυροσ»

Το Νορβηγικό ερευνητικό
σκάφος «Nordic Explorer»

συνέχεια στη σελ. 4

ΥΠΟ ΔΙΩΓΜΟ
ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ
Οι χριστιανοί σήμερα ζουν κάτω από εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες σ’ όλες σχεδόν τις χώρες του
Ισλάμ, ενώ οι μουσουλμάνοι συνεχώς αυξάνουν
στις χώρες της Ευρώπης απαιτώντας μάλιστα
όλο και περισσότερα δικαιώματα, θρησκευτικά
και πολιτικά.
«Κάθε πέντε
Στα κράτη του Κόλπου
λεπτά θανατώκαι
σ’ όλα τα άλλα που
νεται ένας
το νομικό τους σύστημα
χριστιανός για
την πίστη του…»
απορρέει απ’ ευθείας
(Massimo Introvigne)
από το μουσουλμανικό
δίκαιο, «κάθε αποστασία από τη μουσουλμανική θρησκεία επισύρει
την ποινή του θανάτου… Η δημόσια λατρεία μη
μουσουλμανικών θρησκειών απαγορεύεται, και
όσοι την ασκούν κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να
φυλακιστούν, να μαστιγωθούν ή να βασανιστούν».
Οι χριστιανοί – που ζουν στις χώρες αυτές –
είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τη Σαρία, δηλαδή
συνεχίζεται στη σελ. 5

συνεχίζεται στη σελ.2

«ΟΡΚΟΣ»

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ;
Στην ανάγκη του όρκου βεβαιώσεως της
αληθείας ο Χριστιανός οφείλει, να ορκίζεται στο όνομα του Ζώντος Τριαδικού Θεού.
«... άνθρωποι μεν γαρ κατά του μείζονος
ομνύουσι, και πάσης αυτοίς αντιλογίας πέρας

εις βεβαίωσιν ο όρκος» (Εβρ. 6,16).
Η κίνηση ωρισμένων κομμάτων της Βουλής
των Ελλήνων προσπαθούν, να προωθήσουν
εδώ και χρόνια, με υπόγειες διαδρομές, σχετικό Νομοσχέδιον «εφαρμογής του πολιτικού
συνεχίζεται στη σελ. 7

Τελωνου και Φαρισαιου

του μακαριστού Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«Ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ
γράμματα οἶδας…»(

Ά

Β´ Τιμ. 3,15)

ρχίζει τὸ Τριῴδιο. Ἀλλὰ τί εἶνε
Τριῴδιο; Στὴ γλῶσσα, ὄχι τοῦ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

που μας άφησε ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ Τίκας
(ο Σεραφείμ Ορφανός - και η τεράστια περιουσία)
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας (Νο 187)
γράψαμε το άρθρο «Ο ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ». Την αφορμή έδωσε το ημερολόγιο
(2013) της Μητρόπολης Λάρισας. Σ’ αυτό ο δεσπότης
Ιγνάτιος Λάππας, θέλοντας να τιμήσει τον Αρχιεπίσκοπο
Σεραφείμ για την μεγάλη ευεργεσία να τον κάνει δεσπότη
– παρανομώντας και σφαγιάζοντας τον μακ/το Θεολόγο –,
κυκλοφόρησε το εν λόγω ημερολόγιο αφιερωμένο στον
«μεγάλο ευεργέτη» και συνοδευόμενο από τον παρακάτω

Η βίλα του Σεραφείμ Ορφανού με βυζαντινά
εμβλήματα, στον Μαραθώνα Αττικής

διαβόλου καὶ τοῦ κόσμου ἀλλὰ τοῦ
Θεοῦ καὶ τῆς Ἐκκλησίας, Τριῴδιο
εἶνε δάκρυα μετανοίας. Εἶνε ἕνα
μπουκέτο, ποὺ γιὰ λουλούδια ἔχει
πνευματικὰ τραγούδια. Αὐτὰ περιέχει τὸ Τριῴδιο, τὰ ὡραιότατο βιβλίο

τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὸ Τριῴδιο εἶνε
μιὰ περίοδος 70 ἡμερῶν, 10 ἑβδομάδων. Εἶνε μιὰ σκάλα μὲ 70 χρυσᾶ
σκαλοπάτια. Ἐμπρός, ἂς τ᾽ ἀνεβοῦμε
ἀπὸ σήμερα! Ἐπάνω στὸ πρῶτο σκαλοπάτι γράφει «ταπείνωσις», στὸ τεσυνεχίζεται στη σελ. 7

«ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ»
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ
ΚΑΙ Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ὡς ἄκρως ἀποκαλυπτικὰ χαρακτήρισαν εκεῖνα ποὺ εἰπώθηκαν στὴν
Ἡμερίδα ποὺ πραγματοποιήθηκε στὸ Βόλο γιὰ τὸν Οἰκουμενισμό, ὅσοι τὴν
παρακολούθησαν ἢ εἶδαν τὰ Video ποὺ ἀναρτήσαμε στὸ διαδίκτυο. Γιατὶ
πράγματι σ’ αὐτὴν ἀκούστηκαν πράγματα ποὺ στὶς διάφορες ἀνάλογες
Ἡμερίδες ἢ ὁμιλίες ἀπαγορεύονται, ἐφ’ ὅσον θίγουν θεσμικὰ ἐξουσιαστικὰ πρόσωπα τῆς Ἐκκλησίας. Δυστυχῶς, πρώτιστον ἐνδιαφέρον ἀκόμα
καὶ ἐκείνων τῶν ποιμένων ποὺ ἀκόμα πιστεύουν, δὲν εἶναι ἡ διαφύλαξη
ἀνοθεύτου τῆς Πίστεως, διὰ τῆς ὁποίας σώζεται ὁ πιστός. Φροντίδα τους
εἶναι νὰ μὴ θιγεῖ τὸ δεσποτικὸ ἐξουσιαστικὸ κατεστημένο, ὁ ἐξωραϊσμὸς
συνεχίζεται στη σελ. 5

συνεχίζεται στη σελ. 3,4

Η προεδρος της Αργεντινης για την Ελλαδα
Τον Ιανουάριο του 2012 η πρόεδρος της
Αργεντινής είχε προειδοποιήσει την
Ελλάδα:..
Στο τέλος θα σας οδηγήσουν να
ξεπουλήσετε τα πάντα και όταν τα
ξεπουλήσετε θα διαπιστώσετε ότι
δεν ξεπεράσατε την χρεοκοπία αλλά
τότε θα είναι αργά, θα χρεοκοπήσετε
όπως χρεοκοπήσαμε και εμείς στην
Αργεντινή.
Έχουν περάσει 10 χρόνια από τότε που η
χώρα απελευθερώθηκε από τον ζυγό του ΔΝΤ

κι όμως οι κάτοικοί της είναι ακόμη στους δρόμους. Όσο κι αν ψάξεις δεν θα βρεις
χώρες στις οποίες οι συνταγές του
ΔΝΤ έφεραν ανάπτυξη και ευημερία.
Μπορεί να ήταν διεφθαρμένες όπως
στην περίπτωση της Αργεντινής και
της Ελλάδας, μόνο που η παρουσία
του ΔΝΤ κάθε άλλο παρά αντιμετώπισε τα φαινόμενα της διαφθοράς.
Κι αυτή η αίσθηση είναι διάχυτη και
στη χώρα μας: Η Τρόικα επιλέγει να συμμαχήσει με τα πιο νοσηρά επιχειρηματικά συμφέρο-

ντα, ενώ στην χώρα μας υπάρχουν αξιόλογοι
νέοι και μη διαπλεκόμενοι επιχειρηματίες οι
οποίοι προσπαθούν να αναπνεύσουν κάτω
από την μπότα της νοσηρής διαπλοκής. Ήταν
τέτοιου είδους φαινόμενα που οδήγησαν και
την Αργεντινή στα σαγόνια του καρχαρία.
ΠΩΣ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕ Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
Η ισχυρή μεσαία τάξη της Αργεντινής, που
αποτελούσε τη «ραχοκοκαλιά» της κοινωνίας
και της οικονομίας της, σταδιακά διαλύθηκε
προς όφελος μίας ολιγάριθμης διεφθαρμένης
οικονομικής και πολιτικής ελίτ. Το 60% του

πληθυσμού σε μία δεκαετία βρέθηκε κάτω
από το όριο της φτώχειας με το 55% των
εργαζομένων να είναι ανασφάλιστοι.
Η διόγκωση του δημοσίου τομέα, η διαφθορά και η φοροδιαφυγή απεδείχθησαν, όπως
και στην περίπτωση της Ελλάδας, καρκινώματα για την οικονομία.
Ο πληθωρισμός καταδυνάστευε τη χώρα, οι
τιμές, μήνα με το μήνα, αυξάνονταν ραγδαία
και οι πολίτες έβλεπαν, ανήμποροι να αντιδράσουν, το νόμισμά τους να χάνει καθημερινά
την αξία του. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω,
συνεχίζεται στη σελ. 2
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Α΄ Οχληρές και δυσοίωνες εκκλησιαστικές καταγραφές

συνέχεια από την 1η σελίδα

μπα τους πληρώνουμε. Το Δημόσιο δεν
διαθέτει χρήματα για την μισθοδοσία των
κληρικών. Να τους πληρώνει η ίδια που
έχει... αμύθητη περιουσία, ουρλιάζουν
απόγονοι του κομμουνιστικού συμμοριτοπολέμου.
※ ΚΑΙ ΓΙΑ όλη αύτη τη χολή εναντίον της Εκκλησίας, των διεφθαρμένων
εκκλησιομάχων πολιτικών, ποιον λόγον
αντιστάσεως και αποτελεσματικής αμύνης καταθέτει η Εκκλησία; Κανέναν.
Παραμένει αμήχανη και άβουλη μπροστά
στον επίμονο διωγμό της και αυτό, γιατί
δεν διαθέτει ηγετικά και φλογερά της
πίστεως αναστήματα, αλλά φολκλορικά
διαδήματα... Κεφαλές υπερχειλίζουσας
κενοδοξίας.
※ ΠΩΣ ΝΑ ΑΚΟΥΣΘΕΙ η φωνή της,
όταν επικρατεί άκρα του τάφου σιγή;
Ποιόν λόγον πειστικόν και αποστομωτικόν
να αρθρώσει, όταν πολλοί των Ιεραρχών
μιλούν, γράφουν και παρεμβαίνουν αυτοτελώς εκτιθέμενοι, χωρίς να υπάρχει
ενιαία γραμμή λόγου και πράξεων και
«ατιμωρησία» αμετανόητη; Ατιμωρησία
που είναι γνωστή ως «κανόνας» αντικανονικός, εφθαρμένος και φέρει όνομα:
το εγκληματικό «φιλάδελφο». Κοινώς
κουκούλωμα.
※ ΤΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ κακό κάνουν οι
πολιτικοί, που για αξιόποινες πράξεις
βρίσκονται στο απυρόβλητο και διαθέτουν μηχανισμούς ασυλίας; Τα ίδια δεν
συμβαίνουν και με τους υψηλά ισταμένους εκκλησιαστικούς παράγοντες;
Ξεχνάμε τί άθλια και ανεπίτρεπτα τερτίπια
επιστρατεύθηκαν για να βγάλουν λάδι
τον Μπεζενίτη; (τον δεσπότη με τα πολλα
εκατομμύρια και OFFSHORE εταιρίες)

※ ΒΕΒΑΙΩΣ και παραμένουν αμετανόητοι. Και δυστυχώς δεν αφήνουν σ’ εμάς
τουλάχιστον περιθώρια να ηρεμήσουμε
πνευματικά και να χαρούμε την ζωή της
Εκκλησίας μας για να έχουμε την ευλογία
της! Πρόκειται για τους σκανδαλοποιούς,
τους «κουσουριασμένους» δεσποτάδες,
(πάντα κατά τον μακαριστόν Χριστόδουλο) που κάθε λίγο και λιγάκι, με κείνο
και το άλλο, γίνονται ήρωες ποικίλων
σκανδάλων και αιτία για παράδειγμα όχι
προς μίμησιν ζωής εν Χριστώ αλλά προς
αποφυγήν των πονηρών έργων τους.
※ΠΩΣ ΝΑ ΑΡΘΡΩΣΟΥΝ λόγον «άλατι
ηρτημένον», όταν η «ιερή» σέκτα της
«πλειάδας των ονοματηρίων», που ξεκίνησε από το «ιερό» νησί της Παναγίας
της Τήνου και ως μολυσματικός ιός
υιοθετήθηκε από πλειάδα ιεραρχών,
καλά κρατεί; Παρ’ ότι έχει πυροδοτήσει
καυστικά σχόλια εναντίον αυτής της
απαράδεκτης συμπεριφοράς, στον Τύπο
και στο διαδίκτυο, αυτοί παραμένουν
αμετακίνητοι πάνω στις... πασαρέλες
τους. Και για να μην βρεθεί κάποιος να
ισχυριστεί πως τους παρεξηγούμε, ιδού
τί γράφει η «Κ» (14.10.2012): «... το μόνο
που τους νοιάζει είναι να κρατιούνται
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από την πατερίτσα... και να πηγαίνουν
στα πανηγύρια και τα ονομαστήρια ο
ένας του άλλου για να επιδεικνύουν τα
νέα αποκτήματα της γκαρνταρόμπας
τους. Μέσα στη γενική ανυποληψία».
※ ΠΩΣ ΝΑ ΑΡΘΡΩΣΟΥΝ λόγον «άλατι
ηρτημένον», όταν τα Μ.Μ.Ε. καταγγέλλουν την ύπαρξη (;) «ιερής λίστας» με
καταθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ
από επισκόπους, και ενώ ακούγονται
στο προσκήνιο και παρασκήνιο ονόματα,
κανενός το αυτί δεν ιδρώνει; Κανένας
δεν μιλάει και η καταγγελία σέρνεται επί
μήνες με ό,τι αυτό συνεπάγεται;
※ ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΘΕΙ και
να μην οργισθεί κάποιος, όταν διαβάζει
στις αθηναϊκές εφημερίδες: «... και δυό
μητροπολίτες με καταθέσεις σοκ που
πυροδοτούν υποψίες… οι ελεγκτές του
ΣΔΟΕ βρήκαν 5.000.000 ευρώ σε ιεράρχες που δεν δικαιολογούνται». Πώς
δικαιολογείται ιερέας να έχει τραπεζικό
λογαριασμό 3.000.000 ευρώ, από καταθέσεις της τελευταίας τριετίας; Για όλα
αυτά και άλλα πολλά, ποίαν θέση έχει
πάρει η ΔΙΣ; Μήπως και εδώ θα ισχύσει η
«ομερτά», δηλαδή η κουλτούρα της σιωπής ή η καταφυγή στα κοσμικά δικαστήρια
με μηνύσεις και αγωγές για να φοβηθούν
όσοι μιλούν;
※ ΠΩΣ ΝΑ ΑΡΘΡΩΣΟΥΝ λόγον «άλατι
ηρτημένον», όταν προ ημερών η Μασωνική Στοά Αθηνών (κατά καιρούς το
ίδιο θέμα επανέρχεται) σε επίσημη ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «ανώτατος
εκκλησιαστικός παράγων της Ελλάδος
μυήθηκε πρόσφατα στη μασωνία» και
καμιά αντίδραση εκ μέρους της επίσημης
Εκκλησίας δεν προέκυψε; Να πιστέψουμε
πως έχουμε και επισκόπους μασώνους;
Γιατί όχι; Πολλά τα παρδαλά και περίεργα που συμβαίνουν μ’ αυτούς τους
ανθρώπους, γιατί να μην πιστέψεις πως
και «μασώνοι» μπορούν να γίνουν, προκειμένου να... επιβεβαιώσουν ότι καμιά
σχέση με τον Χριστό δεν έχουν;
※ ΣΤΗΝ Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ του πολιούχου της πόλεως Κοζάνης, Αγίου Νικολάου, ο Αρχιεπίσκοπος εκήρυξε πολλά
και αξιόλογα. «Παραμελούμε, είπε, το
εσωτερικό πύρωμα και μιλάμε μόνο για
αριθμούς»... «Ο άπληστος άνθρωπος
σκέπτεται μόνον τον εαυτό του. Όσα κι
αν κερδίσει, θέλει συνέχεια κι άλλα...».
※ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΣ, που άκουγε όλα αυτά
με ενδιαφέρον, ψιθύρισε: «Καλά μας τα
λες, έτσι είναι, αλλά πρώτα δεν πρέπει
να τα κραυγάσεις και να τα επιβάλεις
στην Ιεραρχία και σ’ όσους απ’ τα μέλη
της διατηρούν υψηλούς λογαριασμούς
στο όνομά τους και πολλά ακίνητα στον
εαυτό τους και στους συγγενείς τους;».
※ΝΑ ΠΩΣ απομειώνεται το σωστό
και το καλό, που ακούγεται μεν, δεν
πράττεται δε. Δημοσιογράφος σε
αθηναϊκή εφημερίδα διερωτάται: «Τί
κρύβει η σιωπή του Αρχιεπισκόπου για
τις καταθέσεις ιεραρχών, γιατί παρά
συνέχεια από την 1η σελίδα

την πίεση που δέχεται από πολλούς
ιεράρχες, (βλέπε εμπνευσμένη επιστολή-διαμαρτυρία, του Μητροπολίτου Γλυφάδας Παύλου) δεν αποκαλύπτει όσα
έμαθε από την επικοινωνία που είχε
με το ΣΔΟΕ και αφήνει την Εκκλησία
να διασύρεται;»
※ ΚΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗ φθάνουν τόσα
προκλητικά που εξοργίζουν και... αποτειχίζουν από τη μάνδρα της Εκκλησίας
πολλούς, έρχεται και η εξοργιστική επίσης είδηση, που ρίχνει λάδι στη φωτιά.
Γράφει το περιοδικό «Ιωάννης ο Βαπτιστής» (φ. Δεκεμ. 2012): «Τον περασμένο μήνα στήθηκε στο προαύλιο της
Αρχιεπισκοπής Αθηνών η προτομή του
αποθανόντος (1998) αρχιεπισκόπου
Σεραφείμ. Από τους αρχιεπισκόπους
του 20ού αιώνος κρίθηκε ως ο... καλύτερος και ως ο... αγιώτερος! Εξελέγη
αρχιεπίσκοπος από τη δεύτερη και
σκληρότερη δικτατορία, ως φίλος του
αόρατου δικτάτορα Ιωαννίδη. Το πρώτο έργο της αρχιεπισκοπίας του υπήρξε ο “σφαγιασμός” δώδεκα σεμνών
επισκόπων, χωρίς καμιά απολύτως
διαδικασία, χωρίς απολογία και δίκη...».
※ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΥΤΟ εμείς συμπληρώνουμε άλλο ένα βρώμικο κατόρθωμά του, ολίγον γνωστό για ευνόητους
λόγους σιωπής. Μόλις ανέλαβε την
αρχιεπισκοπία του, έσπευσε να «αποκαταστήσει» περισσότερους από 200
κληρικούς, καταδικασθέντες από εκκλησιαστικά δικαστήρια της προηγούμενης
εκκλησιαστικής Αρχής, με ολέθριο ποινικό μητρώο για το κύρος της Εκκλησίας,
όπως κιναιδισμό, μοιχεία, αθέμιτο πλουτισμό και άλλα αξιόποινα αδικήματα. Τί
άλλο να πούμε;
※ ΑΥΤΟ, ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ επισημάνει
παλαιότερα και δεν θα παύσουμε να το
υπενθυμίζουμε συνέχεια: Όσο το δεσποτικό κατεστημένο θα επιμένει στην
δαιμονική αδικία να μην αποκαθιστά
(όπως έπραξε μετανοούσα η Εκκλησία
της Αλεξανδρείας για τον αδικηθέντα
Άγιο Νεκτάριο) τους δέκα διωγμένους
Μητροπολίτες από τον μακαρίτη Σεραφείμ Τίκα, τόσον θα επιτρέπει ο Θεός
τα ποικίλα σκάνδαλα, την απαξίωση, τις
αποκλίσεις από το ορθόδοξο ήθος, την
εκκοσμίκευση κ.λ.π. που θα στιγματίζουν
τους... επιμένοντας αμετανόητους. Τόσον ο Ουρανός «εκγελάσεται αυτούς και
εκμυκτηριεί αυτούς» και εν τω παρόντι
και εν τω μέλλοντι.
※ ΑΣ ΣΠΕΥΣΟΥΜΕ όλοι να καταθέσουμε την μετάνοιά μας. Νινευϊτική
μετάνοια, γιατί οι μέρες που έρχονται
θα είναι φρικτές για όλους μας, αφού το
«μυστήριο της ανομίας» και το «βδέλυγμα
της ερημώσεως» είναι μετοχή ευθύνης
και ημών των χριστιανών και ιδιαίτερα
των αρχιερέων.
Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο
Β’ Η Ελλάδα της παρακμής
και της κλεπτοκρατίας
Περ. «Χρ. Βιβλιογραφία»

ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

Άλλη πηγή, για τους χριστιανούς δεν υπάρχει παρά
μονάχα η Αγία Γραφή και μάλιστα η Καινή Διαθήκη,
απ’ όπου αντλούνε ό,τι τους χρειάζεται για την εδώ
ζωή και κυρίως για την επουράνια που είναι ατελεύτητη (χωρίς τέλος). Στο βαθμό που η Αλήθεια εκφράζεται σωστά ως δόγμα (Ορθοδοξία) και στην πράξη
ως ορθοπραξία (προσωπική και κοινωνική-συλλογική)
κατέχει το Μονοπώλιο και όσοι διαφωνούν σ’ αυτό ας
“κάνουν καλά” με τον Ιησού που διακηρύττει: «Εγώ
είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή». Καθαρά πράματα
που δεν επιδέχονται αμφισβήτηση.
Φιλελευθερισμοί, όλων των αποχρώσεων, σοσιαλισμοί και κομμουνισμοί «που δεν έχουν το Θεό
τους» δοκιμάστηκαν, δοκιμάζονται, απέτυχαν και θα
αποτύχουν…
Επειδή η εξουσία είναι το αντικείμενο των πολιτικών
αγώνων και από την κατάληψή της εξαρτώνται πολλά
πράγματα θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το
θέμα χριστιανικά. Στην προς Ρωμαίους επιστολή του
(Ρωμ. ΙΓ΄ 1-4) ο απόστολος
Παύλος, σε μετάφραση
λέγει: «Κάθε άνθρωπος να
υπακούει στις ανώτερες
εξουσίες, γιατί δεν υπάρχει εξουσία που να μην
προέρχεται από Θεό. Κι’ οι
υπάρχουσες εξουσίες από
το Θεό έχουν ταχθεί. Έτσι αυτός που αντιστέκεται
στην εξουσία, αντιστέκεται στη διαταγή του Θεού.
Κι’ αυτοί που αντιστέκονται, θα τιμωρηθούνε. Γιατί οι
άρχοντες δεν είναι φόβος για τα καλά έργα, αλλά για
τα κακά. Θέλεις λοιπόν να μη φοβάσαι την εξουσία;
Κάνε το καλό και θάχεις έπαινο από αυτήν. Γιατί, η
εξουσία είναι υπηρέτης ορισμένος από το Θεό, για
να φροντίζει για το καλό το δικό σου. Αν όμως κάνεις
το κακό, να φοβάσαι. Γιατί το μαχαίρι δεν το βαστά
χωρίς λόγο. Το κρατά γιατί είναι όργανο του Θεού,
εκδικητής της οργής του γι’ αυτόν που κάνει το κακό».
Δημιουργός λοιπόν των εξουσιών είναι ο Θεός
για το καλό των ανθρώπων και πρέπει αυτές να βρίσκονται σε χριστιανικά χέρια και όχι σε δυνάστες.
Σχετικά, ο ευαγγελιστής Λουκάς (Λουκ. Α΄ 51-53)
λέγει: «Έφτιαξε κράτος με το στιβαρό χέρι του, και
σκόρπισε πέρα δώθε τους εγωϊστές. Γκρέμισε τους
τυράννους από τους θρόνους των και ύψωσε τους
ταπεινούς. Αυτούς που πεινάνε τους γέμισε αγαθά κι
αυτούς που μαζεύανε πλούτη τους έδιωξε μ’ άδεια
χέρια».
Μεγάλη η αποστολή των εξουσιών για την κοινωνία.
Χωρίς αυτές οδηγούμαστε στην αναρχία. Ακριβώς,
γιατί οι εξουσίες είναι δυνάμεις με αποστολή την τάξη,
την αρμονία και ευημερία της κοινωνίας, γι’ αυτό
πρέπει να βρίσκονται σε χριστιανικά χέρια. Μόνο έτσι
υπάρχει εγγύηση πώς οι εξουσίες αυτές δεν θα φύγουν από τον προορισμό τους και δεν θα οδηγήσουν
το λαό στην καταστροφή. Γιατί, στη θέση του οδηγού
του αυτοκινήτου, φροντίζουμε να τοποθετούμε τον
άξιο οδηγό και στις κυβερνήσεις ανεβάζουμε τους εκπροσώπους του υλισμού (Καπιταλισμού, Μαρξισμού)
που οι δεύτεροι αποκτηνώνουν τον άνθρωπο «ζώο
που φτιάχνει εργαλεία» για να του συμπεριφέρονται
οι πρώτοι ως υποζύγιο;
Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. Καθ. ΤΕΙ - Δικηγόρος

Η προεδρος της Αργεντινης για την Ελλαδα

το χρέος της Αργεντινής ανήλθε στο 41% από
29% του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, μεταξύ 1993 και 1998.
Το 1997, η γειτονική Βραζιλία βρέθηκε σε
βαθιά κρίση, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα την
υποτίμηση του βραζιλιάνικου νομίσματος κατά
50% της αρχικής του αξίας. Οι εξαγωγές της
Αργεντινής προς τη Βραζιλία εκμηδενίστηκαν,
ενώ αυξήθηκαν κατακόρυφα οι εισαγωγές.
Παράλληλα, η άνοδος της τιμής του δολαρίου,
με το οποίο ήταν συνδεδεμένο το αργεντίνικο
νόμισμα, κατέστησε τα προϊόντα της Αργεντινής
μη ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές, πλήττοντας θανάσιμα κάθε κλάδο παραγωγικής δραστηριότητας. Το 1998, η Αργεντινή είχε φτάσει
να δανείζεται από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές
με επιτόκιο 10,5% και αναγκαστικά κατέφυγε
για πρώτη φορά στο ΔΝΤ.
Το ΔΝΤ είχε χορηγήσει δάνεια 7,2 δισ. δολ.
το 1999 και 39,7 δισ. δολ. τον Δεκέμβριο του

2000, όμως οι όροι ήταν ασφυκτικοί. Οι μισθοί
των δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκαν και οι
καταθέσεις πάγωσαν.
Την ίδια περίοδο, οι επενδυτικές τράπεζες
συνέχιζαν να προωθούν το χρέος της χώρας
στη δευτερογενή αγορά ομολόγων, με ακόμα
υψηλότερες αποδόσεις. Προώθησαν ένα Debt
Swap (ανταλλαγή χρέους), όπου οι ιδιοκτήτες
ομολόγων αποκτούσαν το δικαίωμα να πάρουν
νέα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας με ευνοϊκότερους όρους. Το σκεπτικό ήταν να μεταφερθεί η εξόφληση του χρέους από το 2001
στο 2005. Πράγματι, 30 δισ. δολάρια άλλαξαν
διάρκεια ζωής και επτά επενδυτικές τράπεζες
εισέπραξαν 100 εκατ. δολάρια σε προμήθειες.
ΤΟ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΟ ΤΟΥ ΝΤΕ ΛΑ ΡΟΥΑ
Όμως, μέσα σε μερικές μόλις εβδομάδες, η
Αργεντινή κατέληξε ξανά χωρίς χρήματα, γιατί
οι αγορές δεν πείστηκαν για την αποτελεσματικότητα της οικονομικής πολιτικής της.

Στα τέλη του 2001, η κρίση οδήγησε την κοινωνία σε σημείο ανάφλεξης. Το ξέσπασμα της
λαϊκής οργής ήλθε, όταν ο κεντροαριστερός ντε
λα Ρούα, απαγόρευσε την ανάληψη μετρητών
από τις τράπεζες, πέραν του ποσού των 250
δολαρίων το μήνα. Εργάτες, υπάλληλοι και
αγρότες μάχονταν στους δρόμους της Αργεντινής και ο Ντε λα Ρούα πρόλαβε να διαφύγει με
ελικόπτερο από την ταράτσα του προεδρικού
μεγάρου, για να γλυτώσει από την οργή του
όχλου. Ο νέος πρόεδρος, Νέστορ Κίρτσνερ,
έκανε στάση πληρωμών και δεν αναγνώρισε
το χρέος. Δεν συμπεριέλαβε ούτε ένα νεοφιλελεύθερο οικονομολόγο στο επιτελείο του και
απαίτησε από τους δανειστές και το ΔΝΤ τη
διαγραφή του. Μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, οι δανειστές και το ΔΝΤ ΔΙΕΓΡΑΨΑΝ
το 75% της οφειλής και δέχθηκαν την αποπληρωμή των υπολοίπων με προνομιακούς όρους.
www.olympia.gr
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
ΑΓΩΝΑΣ 3
που μας άφησε ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ Τίκας
(ο Σεραφείμ Ορφανός - και η τεράστια περιουσία)

αξιοθαύμαστο πρόλογο: «Είναι αλήθεια ότι ζη- δόξα της Εκκλησίας. Και να φαντασθεί κανείς
τούσαμε μια ευκαιρία για να τιμήσουμε αυτό(ν) ότι όλα αυτά γίνονται στο όνομα του φτωχού
τον μεγάλο Θεσσαλό, αυτό(ν) τον τρανό Αρχι- και αγνού Ναζωραίου από τους κατ’ όνομα
επίσκοπο, αυτό(ν) τον θερμό πατριώτη, αυτόν «εις τόπον και τύπον Χριστού», προκαλώντας
τον θαυμάσιο λειτουργό του Υψίστου, αυτό(ν) την εύλογη απορία, αν πραγματικά πιστεύουν.
τον ευγενή και τρυφερό άνθρωπο, αυτό(ν) τον
Τέτοιοι άνθρωποι, που παρέκλιναν της αποικανό οιακοστρόφο της Εκκλησίας…».
στολής τους, ιδίως τα χρόνια της αρχιεπισκοΔεν πρόλαβε καλά-καλά να κυκλοφορήσει πίας του Σεραφείμ Τίκα, αποτελούν προϊόντα
η εφημερίδα μας και κατακλύσθηκε από μη- εκλογής «χοντρών, μελανών φακέλλων», και
νύματα αναφερόμενα σε άγνωστες πτυχές δεν είναι λίγοι.
του «μεγάλου έργου» και των πράξεων «του
Αναγκαζόμαστε σήμερα να αναφερθούμε
τρανού» αρχιεπισκόπου.
στο χαϊδεμένο παιδί, που μας φόρτωσε ως
Γράψτε – μας έλεγαν – ότι ΑΥΤΟΣ – όχι το «Μεγάλη Παρακαταθήκη» (1974-1989) ο
Άγιο Πνεύμα – ανέβασε στους δεσποτικούς αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ Τίκας, και το οποίο,
θρόνους πρόσωπα με χοντρό, μελανό φάκελλο με την μέθοδο του επιτραχηλίου-ωμοφορίου,
ξεφτελίζοντας την
Συμβόλαια αγορών όπως αυτά δημοσιεύτηκαν
εκκλησία μας με
στην εφ. «Ελευθερία» 25-12 1989
τις ιδιαιτερότητές
4. Με το υπ’ αριθμ. 8549/80
Αγορές στη Λάρισα:
τους (Μ’ αυτές θα
1. Με το υπ’ αριθμόν 8547/80 συμβόλαιο Γ. Φυτιλή αγόρασε το 5
ασχοληθούμε προσυμβόλαιο Γ. Φυτιλή το 3 κατά- κατάστημα της οδού Ριζοπούλου.
σεχώς).
5. Με το υπ’ αριθμ. 25866/84
στημα της οδού Ριζοπούλου κατ’
Γράψτε – συσυμβόλαιο Δ. Ζάγουρα πούλησε
επικαρπία.
μπλήρωνε άλλος
2. Με το υπ’ αριθμόν 8548/80 το διαμέρισμα της οδού Λορ.
– ότι το έργο του
συμβόλαιο Γ. Φυτιλή το 4 κα- Μαβίλη.
«οιακοστρόφου!»
6. Με το υπ’ αριθμ. 3540/88 συμτάστημα οδού Ριζοπούλου κατ’
(κυβερνήτη) αναβόλαιο Δ. Λαγούδα πούλησε το υπ’
επικαρπία.
δείχθηκε μέγα,
3. Με το υπ’ αριθμόν 8549/80 αριθμό 3, 4 και 5 κατ/τα της οδού
γιατί αύξησε τις
συμβόλαιο Γ. Φυτιλή το 5 κα- Ριζοπούλου.
μητροπόλεις από
Αγορές στην περιοχή Αττικής
τάστημα οδού Ριζοπούλου κατ’
1. Διαμέρισμα 73,60 τ.μ. Αθήνα
επικαρπία.
67 σε 80 και 8 βο4. Με το υπ’ αριθμόν 3539/88 (Δημοφώντος και Θεσσαλονίκης).
ηθούς επισκόπους
2. Με το 13999/78 συμβόλαιο
συμβόλαιο Δ. Λαγούδα παραιτήτακτοποιώντας
θηκε της επικαρπίας επί των τριών Παλιού αγόρασε 2065 τ.μ. στο
έτσι τους ημετέκαταστημάτων υπέρ της αδελφής Μαραθώνα.
ρους και εξασφαλί3. Με το υπ’ αριθμ. 14054/78
του Ευφροσύνης Μπαλάση.
ζοντας μελλοντικές
συμβόλαιο Παλιού αγόρασε 5.125
Περιοχή Αττικής
ψήφους, αδιαφο1. 15/12/1974 αγροτεμάχιο εξ τ.μ. στη θέση Στενούρι Μαραθώρώντας αν συσαδιαιρέτου με Ευφροσύνη Μπα- νος.
σώρευε στις πλά4. Με το υπ’ αριθμ. 20195/82
λάση το γένος Ορφανού 378 τ.μ.
τες τους κράτους
2. Με το υπ’ αριθμ. 13274/77 συμβόλαιο Παλιού αγόρασε
φορτία αβάσταχτα
συμβόλαιο 378 τ.μ. στη θέση Με- 892,65 τ.μ. στην περιοχή Κλάπα
(δεσποτικοί μισθοί,
ή Δαφνίδι Μαραθώνος.
γάλο Κομμάτι Μαραθώνος.
5. Με το υπ’ αριθμ. 20671/83
3. 19/7/1978 κληροτεμάχιο εις
γραφεία, προσωπιΚάτω Σούλι Λοιμικό στη θέση συμβόλαιο Παλιού αγόρασε 3.808
κό, αυτοκίνητα…)
τ.μ. στην Κλάπα Δαφνέζη ΜαραΜηχανή 1.234 τ.μ.
ενώ στην κυριολε4. Με το υπ’ αριθμ. 14026/78 θώνος.
ξία η εκκλησία έχει
6. Με το υπ’ αριθμ. 23231/86
συμβόλαιο Παλιού 5.029 τ.μ. στη
ανάγκη από πολσυμβόλαιο Παλιού αγόρασε μαγαζί
Ράχη Ρέπα Μαραθώνος.
λούς ιερείς και όχι
5. Με το υπ’ αριθμ. 13995/78 με τον Σεραφείμ Ορφανό οικόπεδο
από δεσποτάδες.
συμβόλαιο της συμ/φου Παλιού 815,09 τ.μ. στο Διόνυσο μαζί με την
Σήμερα θα συαγόρασε 1293 τ.μ. στο Μαρα- οικοδομή.
νεχίσουμε με την
Κων/νος Μπαλάσης (γαμβρός)
θώνα.
«ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑ1. Με το υπ’ αριθμ. 10066/81
6. Με το υπ. αριθμ. 7704/80
ΚΑΤΑΘΗΚΗ» που
συμβόλαιο το συμ/φου Μαραθώ- συμβόλαιο Γ. Φυτιλή αγόρασε κατ’
μας άφησε ο μανος Παπαδογιώργη 4.800 τ.μ. στο επικαρπία το υπ’ αριθμ. 2 κατάστημα της οδού Ριζοπούλου (συνέχεια
Καπανδρίτι.
καρίτης αρχιεπί7. Με το υπ’ αριθμ. 23231/86 των 3 άλλων της συζύγου του και
σκοπος Σεραφείμ
συμβόλαιο Παλιού οικόπεδο του Μητροπολίτη).
Τίκας. Δεν μας είναι
2. Με το υπ’ αριθμ. 10242/82
815,09 τ.μ. με οικία στο Διόνυσο.
καθόλου ευχάρι8. Με το υπ’ αριθμ. 1846/87 συμ- συμβόλαιο Γ. Φυτιλή αγόρασε το
στο να φέρνουμε
βόλαιο Γ. Κουρνέτα το Γ5 διαμέρι- υπ’ αριθμό 3 διαμέρισμα Α΄ ορόφου
στη δημοσιότητα
σμα 29,60 τ.μ. (Δημοφώντος 2Α). (Βασ. Γεωργίου Β΄ 58).
γεγονότα και πε3. Με το υπ’ αριθμ. 2190 συμΜερίδα αδελφής του Ευφροριστατικά ανθρώσύνης συζ. Κων/νου Μπαλάση βόλαιο Χρυσ. Μπαμνάρα παραιπων που άφησαν
τήθηκε της επικαρπίας υπέρ του
το γένος Ορφανού.
τον μάταιο αυτό
υιού του Βασ. Μπαλάση επί του υπ’
Αγορές στη Λάρισα
κόσμο. Είναι όμως
1. Με το υπ’ αριθμ. 7555/79 αριθμ. 2 καταστήματος της οδού
επιβεβλημένο,
συμ/λαιο Γ. Φυτιλή αγόρασε το Ριζοπούλου.
υπ’ αριθμ. 2 διαμέρισμα του Ε Μερίδα Βασ. Μπαλάση (ανεψιού)
έστω κι αν o απο1. Με το υπ’ αριθμ. 10066/81
ορόφου της πολυκατοικίας Λορ.
θανών δεδικαίωται
συμβόλαιο Γ. Φυτιλή αγόρασε το
Μαβίλη 8 - 10.
(κρίθηκε), η ιστο2. Με το υπ’ αριθμ. 8547/80 υπ’ αριθμ. 2 κατάστημα της οδού
ρία να καταγράσυμ/λαιο
Γ. Φυτιλή αγόρασε το 3 Ριζοπούλου.
φει αντικειμενικά
2. Με το υπ’ αριθμ. 2191/88 συμκατάστημα της οδού Ριζοπούλου.
όλα τα γεγονότα,
3. Με το υπ’ αριθμ. 8548/80 βόλαιο Χρυσ. Μπαμνάρα πούλησε
προκειμένου αυτά
συμβόλαιο Γ. Φυτιλή αγόρασε το 4 το υπ’ αριθμό 2 κατάστημα της
να γίνουν αφορμή
κατάστημα της οδού Ριζοπούλου. οδού Ριζοπούλου.
προς μίμηση αλλά
και προς αποφυγήν. Ιδιαίτερα δε όταν αυτά αφορούν τη ζωή απόκτησε τόση περιουσία, που κι ο ίδιος, δεν
της Εκκλησίας και των ταγών της, που, ως ήξερε πόσα είχε και πού τα είχε. Τον ονόμαεκ της φύσεως, αποτελούν τα πρότυπα για σαν τσιφλικά, μεγαλοδιαμερισματούχο, και οι
χριστιανούς και μη. Είναι γνωστό, ότι κατά την “συνάδελφοι” δεσποτάδες το αποκαλούσαν
στιγμή της ρασοφορίας
«Ωνάνης ο Β΄».
υπόσχονται ακτημοΣτην ακίνητη περιουσία που δημοσιεύτηκε δεν
Επρόκειτο για άσησυμπεριλαμβάνονται η βίλα στον Μαραθώνα, μο πρόσωπο, που μέσύνη και καθαρότητα
η βίλα στην Εκάλη, το διαμέρισμα με γκαράζ χρι το 1974 δεν είχε
βίου. Δυστυχώς όμως,
στη Λυών της Γαλλίας κ.α.
οι περισσότεροι χρησιπαρουσιάσει καμιά
μοποιούν την άνωθεν
δραστηριότητα συγεξουσία για προσωπικό
γραφική, θεολογική, κοινωνική και πνευματική
υλικό πλουτισμό και σκανδαλώδη ζωή, αδια- – μέσα και έξω από τον περίβολο της Εκκλησίφορώντας για τη σωτηρία των ψυχών και τη ας – εκτός του να μαζεύει χρήματα και να τα

μετατρέπει σε ακίνητα.
Αυτό το πρόσωπο, που ονομάζονταν Σεραφείμ Ορφανός, και μέρος της ακίνητης περιουσίας του θα παρουσιάσουμε με τρία – από
τα πολλά περιστατικά για να μάθει ο κόσμος,
τί ανθρώπους ανέβασε στους επισκοπικούς
θρόνους ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ.
Τον Σεραφείμ Ορφανό τον συναντούμε ως
εφημέριο στον ιερό ναό του αγίου Ιωάννου του
Προδρόμου Μαραθώνος (1964-1971). Μόλις
είχε εκδιωχθεί “πήξ-λάξ” από το ναό – όπως
αναγράφεται στο πρακτικό του εκκλησιαστικού Συμβουλίου την 8/10/1971 και το οποίο
αναφέρει:

έκανε δεσπότη Λάρισας, σφαγιάζοντας τον
κανονικό, νόμιμο και αδέκαρο π. Θεολόγο,
χωρίς δίκη και απολογία, παρά με μόνες τις
συντακτικές πράξεις του δικτάτορα Ιωαννίδη.
Πεθαίνοντας ο Σεραφείμ (13-9-1989) άφησε
στην “οικογένειά του” μια τεράστια ακίνητη περιουσία – όπου μεγάλο μέρος περιγράφουμε
στα τρία πλαίσια – και καταθέσεις σε τράπεζες
του Μαρκόπουλου Αττικής. Ίσως παρόμοια περίπτωση εκκλησιαστικού ηγέτη να μη γνώρισε
η μακραίωνη ιστορία μας.
2ον. «Ο Θεός της Λάρισας»
Τον “τιμητικό” αυτό τίτλο τον απέκτησε ο
Σεραφείμ Ορφανός από το εξής περιστατικό:

Βίλα του Σερ. Ορφανού στην
Εκάλη με πισίνα προνόμιο των
εφοπλιστών εκείνη την εποχή

1ον. Στούπωνε τα μασούρια

Όταν ήρθε στην Λάρισα ως εισβολέας,
Το εκκλησιαστικό Συμβούλιο μαζεύτηκε την κτυπώντας και υβρίζοντας μαζί με τον αρχιΠαρασκευή 8ης Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα επίσκοπο (Γ… το κέρατό σας) τον πιστό λαό
για να κάνει τη μηνιαία καταμέτρηση του πα- που αντιδρούσε, το πρώτο που έκανε, ήταν
γκαριού. Άπλωσε τα χρήματα πάνω στο τραπέ- να σταματήσει τις εβδομαδιαίες (Κυριακή,
ζι και άρχισε να χωρίζει τα κέρματα κατά είδος. Δευτέρα, Τρίτη) ωριαίες ομιλίες που γίνονταν
Ενώ οι άλλοι ξεχώριζαν τα χαρτονομίσματα, ο από τον π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ιερέας – αρχιμανδρίτης – Σεραφείμ Ορφανός
Οι άνθρωποι που τις παρακολουθούσαν
ανέλαβε – όπως έκανε πάντα – να τυλίξει τα μα- ξεπερνούσαν τους χίλιους (1000) και με το
σούρια και να καταγράψει
Αγορές κτημάτων του Σεραφείμ Ορφανού δημοσιευμένα
επάνω το ποσό. Στο τέλος
στο περιοδικό «ΦΥΛΑΚΕΣ» με τίτλο: Δεσπότης
θα μετρούσαν τα μασούρια, θα καταχωρούσαν το
η τσιφλικάς; 15-11-1978
ποσό που ήταν γραμμένο
12. 4/8/1972 Έτερον αγρόν 1.243
1. 29/10/1963 Οκτώ στρέμματα
στο περιτύλιγμα, θα πρόεις θέσιν «Άγιος» της περιφερείας τ.μ. εις θέσιν Κάτω Σούλι εξ
σθεταν τα χαρτονομίσμααδιαιρέτου με Δημ. Κοκολάκην.
Καλτεζίου Μαραθώνος..
13. 16/8/1972 Αγρόν εκτάσεως
2. 7/ 3/1966 2 στρέμματα εις
τα και θα υπέγραφαν το
θέσιν «Λιουγκές» περιφερείας 1.243 τ.μ. εις θέσιν Κάτω Σούλι εξ
πρακτικό.
αδιαιρέτου με Δημ. Κοκολάκην.
Καπανδριτίου.
Κόντευαν να τελειώ14. 24/8/1972 Κληροτεμάχιον εις
3. Αγροτεμάχιον εις θέσιν «Λισουν. Απέμεινε η σύνταουγκές» δυο στρεμμάτων εξ αδι- Κάτω Σούλι εξ αδιαιρέτου με Δημ.
ξη και η υπογραφή του
Κοκολάκην εκτάσεως 1.243 τ.μ.
αιρέτου.
πρακτικού. Τότε, το μάτι
15. 7/8/1972 Αγροτεμάχιον εις
4. 8/8/1966 Μαζί με τον Κλεώπα
κάποιου έπιασε την ανωΘωμόπουλο, 12.000 τ.μ. εις θέσιν θέσιν «Κλότια» 700 τ.μ.
μαλία. Τα μασούρια που
16. 31/8/1972 1/3 εξ αδιαιρέτου
«Κοτσίγγιαλα» Καπανδριτίου.
έφτιανε ο αρχιμανδρίτης
5. 3/12/1966 Αγροτεμάχιον 290 ενός αγρού κειμένου εις θέσιν «Αγ.
Σεραφείμ δεν είχαν το
Πέτρος» Κοινότητος Βαρνάβα, 3
τ.μ. εις θέσιν Ραβανένα Τύμβου
ίδιο μέγεθος σε ομοειδή
στρεμμάτων.
Μαραθώνος.
κέρματα.
17. 20/11/1971 Αγροτεμάχιον
6. 2/9/1972 Αγροτεμάχιον εις
θέσιν «Μεγάλο Κομμάτι» 448,8 τ.μ. εις θέσιν «Μεγάλο Κομμάτι» της
Έγινε φασαρία. Και με
7. 23/9/1972 Αγροτεμάχιον εις Κ. Κοινότητος Μαραθώνος 260 τ.μ.
το άνοιγμα των μασουριών
18. 7/4/1973 Αγροτεμάχιον εις
Σούλι 1.241 τ.μ.
– έμειναν όλοι με το στόμα
θέσιν
«Μεγάλο Κομμάτι» Μαραθώ8.
17/10/1973
Αγροτεμάχιον
εις
ανοιχτό – διαπιστώθηκε το
νος
391,4
τ.μ.
στρεμμάτων.
θέσιν
Μυστήρι
3
‘/
5
κόλπο που είχε στήσει για
9. 19/7/1978 Κληροτεμάχιον
19. 8/8/1972 Αγροτεμάχιον εις
χρόνια ο εν λόγω αρχιμανεις Κάτω Σούλι Λοιμικό εις θέσιν θέσιν «Κλότια» 1.192 τ.μ.
δρίτης. Στούπωνε δηλαδή
20. 20/4/1974 Ανταλλαγή αγρού
Μηχανή 1.243 τ.μ.
περισσότερα κέρματα στα
10. 8/8/1972 Αγροτεμάχιον εις εις θέσιν Ράχη 6 στρεμμάτων.
μασούρια απ’ όσα ανα21. 15/12/1974 Αγροτεμάχιον εξ
θέσιν «Κλότια» 1.192 τ.μ.
γράφονταν εξωτερικά και
11. 4/8/1972 Αγρόν κείμενον εις αδιαιρέτου με Ευφροσύνην Μπααφαιρούσε το πλεόνασμα
θέσιν Κάτω Σούλι 1.243 τ.μ.
λάση το γένος Ορφανού 378 τ.μ.
αργότερα, όταν τα έπαιρνε
στο σπίτι του με σκοπό την
επομένη ημέρα να τα καταθέσει στην τράπεζα. άκουσμα της απαγόρευσης, μαζεύτηκαν έξω
Η φασαρία συνεχίστηκε. Του ζήτησαν εξηγή- από το παλαιό επισκοπείο, κάνοντας απεργία
σεις. Ο ίδιος το παραδέχθηκε. Συντάχθηκε λίαν και παραμένοντας εκεί. Την τρίτη ημέρα ο
αποκαλυπτικό πρακτικό, το υπέγραψε, και τού δεσπότης Σεραφείμ τηλεφώνησε από τον
’δωσαν τα “παπούτσια” στο χέρι, δείχνοντάς Μαραθώνα που παραθέριζε τον π. Αθανάσιο
στο μοναστήρι απειλώντας τον:
του την πόρτα της εξόδου.
Σεραφείμ: Να τους πεις αυτούς… να φύγουν
Αυτά, και πολλά άλλα, γνώριζε ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ – καθώς κι εμείς, των οποίων από το επισκοπείο.
π. Αθανάσιος: Ούτε τους είπα να πάνε, ούτε
μέρος μόνο φέρνουμε στο φως για ευνόητους
λόγους – και εκτιμώντας τα, ως προσόντα, τον μπορώ να τους πω να φύγουν.
συνέχεια στην σελ. 4
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συνέχεια από την 1η σελίδα

«Η χώρα μας έχει μέλλον! Υπάρχουν καλύτερες μέρες για την Ελλάδα, αρκεί να εκμεταλλευτεί τον ορυκτό της πλούτο! Μπορεί στο
μέλλον η Ελλάδα να βοηθήσει την Ευρώπη και
να σώσει το ευρώ – κι όχι η Ευρώπη εμάς!...».
(Με αυτά τα λόγια κατέληξε την ομιλία του
στην Καβάλα ο Πανεπιστημιακός καθηγητής
και ειδικός σύμβουλος της Καναδικής Κυβέρνησης για θέματα ορυκτού πλούτου Αντ.
Φώσκολος που έγινε στις 11/3/2012).
Το κοίτασμα πετρελαίου της Κυπριακής
ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη), που
πρόσφατα αποκαλύφθηκε νότια της Κύπρου,
αποκάλεσαν οι Γάλλοι ερευνητές της ΤΟΤΑΛ
«θηριώδες», και το μεγαλύτερο που βρέθηκε
μέχρι στιγμής στη Μεσόγειο.
Για 30 και πλέον χρόνια οι ελληνικές κυβερνήσεις, ενώ γνώριζαν την πραγματικότητα,
έριχναν στάχτη στα μάτια των πολιτών βεβαιώνοντάς τους ότι δεν υπάρχει πετρέλαιο, και
αν υπάρχει λίγο, αυτό είναι κακής ποιότητας.
O δε πρώην πρωθυπουργός Γεώργ.
Παπανδρέου στις 11-12-2009 ισχυρίστηκε
το εξής: «Πετρέλαιο δεν έχουμε! Ή τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν έχουν βρει παρά
ελάχιστα».
Οι πρώτες έρευνες στο Ιόνιο και νότια της
Κρήτης χρονολογούνται από την δεκαετία
του 1970. Συνεχίστηκαν τη δεκαετία του
1990, 2000 με την μέθοδο έρευνας εκείνης
της εποχής. Γνώριζαν ακόμη οι κυβερνώντες
την αλήθεια – όπως κι εμείς παλαιότερα
είχαμε γράψει – κι από τις φωτογραφίες
αμερικανικών δορυφόρων, αλλά και από τα
απόρρητα έγγραφα και στοιχεία υπηρεσιών
τους που παρέδωσε στην ελληνική κυβέρνηση ο Στίβεν Λάλας, στοιχίζοντάς του η
ενέργεια αυτή 17 χρόνια φυλάκιση.
Τελευταία η εταιρεία PGS ερευνά τον υποθαλάσσιο χώρο του Ιονίου και τον νότια της
Κρήτης επιλεγέντα με το νορβηγικό ερευνητικό σκάφος «Nordis Explorer», πρόκειται
για ένα πραγματικό πλωτό πανεπιστημιακό
εργαστήρι, που στηρίζεται σε προηγμένες
μεθόδους γεωφυσικής.
Οι περιοχές αυτές τράβηξαν το ενδιαφέρον καθόσον τα παρατηρούμενα
στοιχεία συμφωνούσαν με τη θεωρία των
επιστημόνων ερευνητών ότι εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα υπάρχουν γύρω από τα
λασπο-ηφαίστεια. Άλλωστε, αυτό απέδειξε
τελευταία, τόσο η πρόσφατη ανακάλυψη
του τεράστιου κοιτάσματος πετρελαίου στα
νότια της Κύπρου (μία περιοχή με 4 λασποηφαίστεια), όσο και η παλαιότερη στην
Αίγυπτο με τα κοιτάσματα φυσικού αερίου,
αποθέματος ύψους 2 τρισ. κυβ. μ. σε περιοχές, που γειτνιάζουν με λασπο-ηφαίστεια.
«Όπου λασπο-ηφαίστειο, εκεί και υδρογονάνθρακες! Είναι ακατάλυτος νόμος της Φυσικής αυτό! Όπως λέμε ότι ο Ήλιος βγαίνει
από την Ανατολή και δύει στη Δύση!». Αυτά
τόνισε με έμφαση ο καθ. Αντ. Φώσκολος.
Αυτά ανακάλυψαν οι Γάλλοι στα οικόπεδα
συνέχεια από την 1η σελίδα

10 και 11 της περιοχής «Λεβιάθαν» (Κύπρου,
Ισραήλ) από τα λασπο-ηφαίστεια όπου παρατηρείται συνεχής διαφυγή φυσικού αερίου. Τα 4 ενεργά λασπο-ηφαίστεια, έδωσαν
τα τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου.
Σε βάθος 7.500 μέτρων οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αποθέματα αργού πετρελαίου
υπολογίζονται μεταξύ 1 δις έως 4 δις βαρέλια. Η αξία δε του συγκεκριμένου κοιτάσμα-

Υπηρεσίας των ΗΠΑ και της αντίστοιχης
της Γαλλίας).
Η περιοχή αυτή τον τελευταίο καιρό
έχει γίνει αντικείμενο όλων των διεθνών
πετρελαϊκών κολοσσών, που, (όπως αποκάλυψε ο καθ. Αντ. Φώσκολος) έστειλαν
εκπροσώπους τον περασμένο Φεβρουάριο
(23-25) στο Λονδίνο σε ειδική σύσκεψη, η
οποία ασχολήθηκε με την έρευνα και την

τος ανέρχεται έως και τα 400 δις δολάρια. εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της
Σύμφωνα με την έρευνα των Αντ. Φώσκο- Αν. Μεσογείου.
ΤΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ
λου, Ηλ. Κονοφάγου και Α. Bruneton στην
Ένα επί πλέον στοιχείο, που υποστηρίζει
περιοχή του Ιονίου και νότια της Κρήτης,
όπου βρίσκεται η ελληνική ΑΟΖ, έχουν χαρ- την άποψη για τεράστια κοιτάσματα εντός
της Ελληνικής ΑΟΖ, είναι και η κλίση των
τογραφηθεί 60 ενεργά λασπο-ηφαίστεια!
Ας δούμε όμως το θέμα από τη μαθημα- πετρωμάτων. Σε αντίθεση με την Κύπρο και
το Ισραήλ τα πετρώματα στην περιοχή νότια
τική του πλευρά!
Αν από 4 λασπο-ηφαίστεια έχουμε 4 της Κρήτης έχουν κλίση προς την ελληνική
δις βαρέλια πετρέλαιο, από 60 λασπο- ενδοχώρα. Γιατί, όπως είναι γνωστό, το πετρέλαιο είναι υγρό και
ηφαίστεια, πόσα;
ακολουθεί την κλίση
Γι’ αυτό ο Έλληνας
των πετρωμάτων που
καθηγητής Κ. Φώτο φιλοξενούν. Συνεσκολος εξήγησε ότι
πώς η κλίση προς την
ο «Κρυμμένος Ελληνικός Θησαυρός» Το φυσικό αέριο που βρίσκεται μέσα Ελλάδα δεν επιτρέπει
βρίσκεται στη Λεκάνη σε ένα κοίτασμα πετρελαίου, όντας εύκολα τη διαφυγή
του Ηροδότου, που ελαφρύτερο, αναζητεί διέξοδο προς τα του, αντίθετα ευνοεί
καταλαμβάνει μεγάλο πάνω. Ακολουθεί διαδρομές μέσα στα τη συγκέντρωσή του
μέρος της Ανατ. Με- υπάρχοντα ρήγματα της περιοχής μέχρι σε μεγάλα κοιτάσμασογείου και μοιράζεται να βγει στην επιφάνεια. Στην διαδρομή τα.
Η Αίγυπτος εδώ και
γεωγραφικά μεταξύ του συσσωρεύει υλικά τα οποία και
Ελλάδας, Αιγύπτου, αναβλύζουν μαζί με το φυσικό αέριο έξι (6) χρόνια έχει
Κύπρου, Ισραήλ και Λι- στο σημείο εξόδου και δημιουργούν το αξιοποιήσει τα κοιτάβάνου. Εκεί εκτιμάται λασπο-ηφαίστειο.
σματά της και αντλεί
ότι κρύβονται αποθέφυσικό αέριο από την
ματα υδρογονανθράδική της ΑΟΖ η οποία
κων που ισοδυναμούν
διαθέτει 2,5 τρις κυβικά μέτρα φυσικό αέριο.
με την τριπλάσια παραγωγή της Αλάσκας Η ελληνική ΑΟΖ ξεκινά μόλις 500 μέτρα από
(περίπου 10 τρισεκατομμύρια κυβ. μέτρα – το σημείο που αντλούν οι Αιγύπτιοι.
σύμφωνα με υπολογισμούς της Γεωλογικής
Από το 2015 η Ευρώπη θα γνωρίσει πρω-

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ
ΛΑΣΠΟ-ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ;

τόγνωρη κρίση πετρελαίου (κατά τον κ.
Φώσκολο) γιατί τα παγκόσμια αποθέματα
δεν θα είναι αρκετά, πλέον, για την κάλυψη
της αυξημένης ζήτησης, κυρίως από ΗΠΑ,
Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία κ.α. Επομένως είναι
επιτακτική η ανάγκη της στροφής στο
φυσικό αέριο, το οποίο διαθέτει η Ελλάδα
στον υποθαλάσσιο χώρο της, αλλά παραμένει στα… αζήτητα, λόγω της ανεξήγητης
τακτικής των Ελληνικών κυβερνήσεων!
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα
κοιτάσματα πετρελαίου και
φυσικού αερίου είναι σχεδόν
σπάνια. Οι χώρες που έχουν
κοιτάσματα και τα εκμεταλλεύονται είναι λίγες (η Νορβηγία,
η Αγγλία και η Δανία). Πέραν,
όμως από το κοινό τους ως
πετρελαιοπαραγωγές χώρες…
τί άλλο κοινό έχουν; Καμιά τους
δεν έχει υιοθετήσει το ευρώ ως
νόμισμα αλλά και οι τρεις έχουν
το εθνικό τους νόμισμα, και δεν
σκοπεύουν σύντομα να το εγκαταλείψουν! Άρα, η Ευρωζώνη
έχει την Ελλάδα και την Κύπρο
για να εκμεταλλευτεί τον ορυκτό τους πλούτο. Για δέστε και
μια μεγάλη σύμπτωση… και οι
δυο αυτές χώρες δέθηκαν με
το μνημόνιο και δεσμεύουν τα
πάντα για χάρη των δανειστών. Ο νομπελίστας οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν σε
ερώτηση του δημοσιογράφου της «Huffington Post» απάντησε: «Η Ελλάδα είναι
εξαιρετικά περιορισμένη, γιατί η Ελλάδα
βασικά πρέπει να κάνει ό,τι ικανοποιεί τους
Γερμανούς, οι οποίοι διαθέτουν τα χρήματα αυτήν την στιγμή». Οι ευρωπαϊκές
χώρες που έχουν πετρελαϊκά κοιτάσματα
ή εμπλέκονται με αυτά… διαθέτουν κάποιο
κεντρικό «διευθυντήριο». Στην χώρα μας
τί γίνεται; Ο φορέας – που ανακοινώθηκε
από χρόνια – διαχείρισης υδρογονανθράκων καρκινωβατεί εδώ και χρόνια… και
ακόμη να ιδρυθεί, ενώ στελεχώνουν διάφορους άλλους οργανισμούς άσχετους.
Επίσης το ΙΓΜΕ οδηγείται σε ουσιαστικό
«λουκέτο» και πολλές αρμοδιότητές του
ίσως περάσουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία…
Εάν η Ελλάδα από χρόνια είχε προχωρήσει στην οριοθέτηση της ΑΟΖ, το οικονομικό της όφελος θα ήταν τεράστιο. Μόνο
από την άντληση του φυσικού αερίου το
κέρδος της θα ήταν τουλάχιστον στα 250
δις ευρώ! (20% για τουλάχιστον τρία τρις
κυβικά μέτρα). Αν προχωρήσει και σε εκμετάλλευση, τότε θα δημιουργηθούν 100.000
άμεσες θέσεις εργασίας, αλλάζοντας την
όψη της Ελλάδας.
Η ανακήρυξή της έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία, διότι έτσι περιορίζει τον
ρόλο της Τουρκίας στην περιοχή της Ανατ.
Μεσογείου.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ
που μας άφησε ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ Τίκας

Σεραφείμ: Τότε, αφού δεν τους λες να φύγουν, θα ‘ρθω να σε ξυρίσω και να σε διώξω
με παντελόνια.
π. Αθανάσιος: Θα γίνει αυτό που θέλει ο
Θεός, σεβασμιώτατε.
Σεραφείμ: Ποιος Θεός! Εγώ είμαι ο Θεός
της Λάρισας και θα το κάνω!
Το ίδιο επανέλαβε σε σύνοδο της Ιεραρχίας,
όταν ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος
σφυροκοπούσε τον αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ
για τις αντικανονικές και παράνομες πράξεις
του. Σηκώθηκε και απευθυνόμενος προς τον
π. Αυγουστίνο του λέγει με τσαμπουκά:
Σ. Ορφ.: «Κάτσε κάτω… Μιλάς εσύ για τον
αρχιεπίσκοπό μας;».
Π. Αυγ.: Κοιτάξτε – απευθυνόμενος στους
ιεράρχες –, σας μιλάει τώρα ο Θεός της
Λάρισας!
Σ. Ορφ.: Ναι, είμαι ο Θεός της Λάρισας!
3 ον. «Καραγογέας και Κλεφτοκοτάς»
(Δωρόθεος Αττικής)

(ο Σεραφείμ Ορφανός - και η τεράστια περιουσία)

Ο δεσπότης της Λάρισας Σεραφείμ, αφού
μπούχτησε από αγορές ακινήτων (βίλες με
πισίνες κ.ά.) και γέμισε τα βιβλιάρια με καταθέσεις, του ‘ρθε η επιθυμία να μετακομίσει
στην μητρόπολη Αττικής και μεγαρίδος
– την οποία είχε καταλάβει ο Δωρόθεος
Γιανναρόπουλος αντικανονικά από τον π.
Νικόδημο Γκατζηρούλη – και από εκεί να
αναρριχηθεί στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Γι’
αυτό τακτοποίησε δικούς του ανθρώπους
μέσα στην αρχιεπισκοπή ώστε να ελέγχει
την κατάσταση. Κάθε πρωί τηλεφωνούσε
στον έμπιστό του στην αρχιεπισκοπή – όπως
το περιγράφει με πολύ γλαφυρό τρόπο ο
δημοσιογράφος Κ. Σακκελαρίου στην εφημερίδα “ΒΗΜΑ” – και ρωτούσε εάν πέθανε
ο δεσπότης Αττικής Δωρόθεος – για μεγάλο
χρονικό διάστημα ο Αττικής ασθενούσε
και λόγω προχωρημένης ηλικίας, ο Σεραφείμ Λάρισας ανέμενε το μοιραίο. Αυτό το
έμαθε ο Δωρόθεος και σε κάποια Σύνοδο,
σηκώθηκε εξαγριωμένος, και απευθυνό-

μενος στο δεσπότη Λάρισας, τον στόλισε
με… “ωραίους χαρακτηρισμούς” κοσμητικά
επίθετα αποκαλώντας τον “καραγογέα” και
“κλεφτοκοτά”. Συνεχίζοντας πρόσθεσε: «και τα
κόλλυβα που περιμένεις να φας, δε θα προλάβεις, γιατί θα φάω εγώ τα δικά σου νωρίτερα»
(αξεπέραστες αδελφικές αβρότητες), όπως
και έγινε, γιατί ο Δωρόθεος πέθανε τέσσερα
χρόνια αργότερα.
Θα σταματήσουμε εδώ, κάνοντας μόνο μια
διαπίστωση: Όλοι οι επί αρχ/που Σεραφείμ Τίκα
αναρριχηθέντες σε επισκοπικούς θρόνους –
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – υπήρξαν αληθινά
«μπουμπούκια», φονείς, κλέφτες, μοιχεπιβάτες
(πνευματικά), άρπαγες, κόλακες… Όλα τα είχαν… Μόνο φόβο Θεού δεν είχαν! Ας μη βάζουν
σε δοκιμασία την ΜΑΚΡΟΘΥΜΙΑ του Θεού. Το
Τριώδιο άνοιξε. «Νυν καιρός… μετανοίας». Και
ασφαλώς η μετάνοια δεν αφορά μόνο τους
λαϊκούς αλλά και – κυρίως τους κληρικούς
(ανώτερους και κατώτερους).

Ο Σεραφειμ δήλωσε στο περιοδικό «Στιγμές»:
«Θα δωρίσω την περιουσία μου ...» Πεθαίνοντας η
«οικογένειά» του πήραν τα πάντα, ακόμη και τα
μαχαιροπήρουνα που ήταν της Μητρόπολης
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ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΙΣΛΑΜ

συνέχεια από την 1η σελίδα

το νόμο που αποτελεί τη βάση των αποτελούν το 50% των τεσσάρων
Συνταγμάτων των περισσότερων εκατομμυρίων του όλου πληθυσμού,
Ισλαμικών χωρών. Έτσι, στη Σαουδική λατρεύουν ελεύθερα τον Χριστό και
Αραβία, που ζουν περίπου ένα εκατομ- κατέχουν τις μισές έδρες στο λιβανέζιμύριο χριστιανοί – οικονομικοί μετανά- κο κοινοβούλιο. Ο πόλεμος του Ισραήλ
στες από διάφορες χώρες – δεν έχουν με τη Χεζμπολάχ το 2006 ανάγκασε
δικαίωμα να εκτελούν τα θρησκευτικά περισσότερους από 60.000 να μετατους καθήκοντα. Τους απαγορεύεται ναστεύσουν στην Ευρώπη.
Τα τελευταία 100 χρόνια, η Συρία
δηλαδή η δημόσια άσκηση της λατρείας, η κατοχή της Βίβλου, οι ιερές αποτελούσε ασφαλές καταφύγιο για
εικόνες, η ύπαρξη ναών, καθώς και η τους χριστιανούς της Μ. Ανατολής.
Η χώρα αυτή φιλοξένησε αφ’ ενός
είσοδος ιερέων στη χώρα.
Στην Αίγυπτο, οι «αδελφοί μουσουλ- τους Αρμένιους, που ήταν θύματα
μάνοι» φέρονται να επιθυμούν την της γενοκτονίας των Νεότουρκων το
παλινόρθωση του παιδομαζώματος 1915, αφ’ ετέρου τους Χριστιανούς
(cizye). Ο σεΐχης αλ-Μπαράκ (al-Barrak) Παλαιστίνιους, που εκδιώχθηκαν
δήλωσε: «Οι Εβραίοι και οι Χριστιανοί από τις πατρογονικές εστίες τους το
δεν πρέπει να θεωρούνται “λαοί της 1948 με την ίδρυση του Ισραήλ. Στις
Βίβλου” (dhimmis) αλλά “άπιστοι” και δεκαετίες του 1970 και 1980, η Συρία
άρα να υπόκεινται στη σαρία. Αυτό αποτέλεσε καταφύγιο για τους Ορθόπρακτικά σημαίνει πως πρέπει να επι- δοξους Χριστιανούς και Μαρονίτες,
λέξουν μεταξύ του εξισλαμισμού και που προσπαθούσαν να γλιτώσουν
από τις θρησκευτικές αναταραχές
του θανάτου».
Στην Αλγερία η «άγρυπνη αστυ- του Λιβάνου. Μπορεί το καθεστώς
νομία» συλλαμβάνει αμέσως όποιον του Άσαντ να ήταν ένα μονοκομματικό
κατασταλτικό κακατέχει κι ένα αντίθεστώς, επέτρεπε
τυπο της Βίβλου
όμως τις πολιτισμιή κάνει το σταυρό
κές και θρησκευτου δημόσια με
τικές ελευθερίες.
την κατηγορία του
Όλες οι θρησκευ«Χριστιανού». Τέτικές μειονότητες
τοιες περιπτώσεις
απολάμβαναν
αριθμούν δεκάδες
ασφάλεια και στακάθε εβδομάδα.
θερότητα.
Στο Σουδάν: «Η
Οι χριστιανικές
πυρπόληση χωριών, οι μαζικές
γιορτές ήταν συγσφαγές, οι βιαχρόνως και εθνισμοί, η πώληση
κές. Οι χριστιανοί
γυναικών και παιεξαιρούνταν από
διών αποτελούν
την εργασία τα
καθημερινά φαιπρωϊνά της Κυριανόμενα».
«ΚΑΡΦΩΣΑΝ» σταυρό στο στόμα
κής, ενώ οι ναοί
Χριστιανής στο Αίγυπτο
Στο Ιράκ: Οι χρικαι τα μοναστήρια
στιανοί που κατοικούσαν εκεί από τον (όπως και τα τζαμιά) είχαν δωρεάν
2ο αιώνα μ.Χ. και αριθμούσαν 1,4 εκατ. ηλεκτρικό ρεύμα, αλλά και τους παμέχρι τις παραμονές της αμερικανι- ρέχονταν δωρεάν γη για την ανέγερση
κής εισβολής το 2003, σήμερα έχουν νέων ναών. Γενικά, την ελευθερία που
απομείνει περίπου 500.000. Η εισβολή απολάμβαναν οι χριστιανοί στην Συρία,
στο Ιράκ από τον George W. Bush δεν την συναντούμε πουθενά αλλού
θεωρήθηκε ως «χριστιανική επίθεση στην ευρύτερη Μ. Ανατολή. Αυτό δεν
κατά του ισλαμικού κόσμου» γι’ αυτό άρεσε, φαίνεται, στις δυνάμεις που διακατέστησε τους χριστιανούς «πιο φεντεύουν τον κόσμο και προσπαθούν
ευάλωτους από οποιαδήποτε εποχή να την διαλύσουν.
στην ιστορία». Έτσι μεταξύ του 2006
Όσο το καθεστώς Άσαντ μοιάζει
και 2010 είχαμε 17 απαγωγές ιερέων, να πλησιάζει στο τέλος του, τόσο οι
2 επισκόπων και ανυπολόγιστο αριθμό χριστιανοί ανησυχούν πως θα έχουν κι
πολιτών, προβάλλοντας το αίτημα της αυτοί την τύχη που είχαν οι αντίστοιχοι
απέλασης όλων των χριστιανών από του Ιράν, του Ιράκ κ.α. Τότε θα ζήσουμε
την χώρα ή να αλλαξοπιστήσουν για το οριστικό τέλος της πιο αρχαίας χρινα γλυτώσουν. Οι χριστιανές γυναίκες στιανικής μειονότητας στη Μ. Ανατολή.
«οφείλουν να φοράνε μαντίλα, αν
ΝΕΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
δεν θέλουν να δεχθούν επιθέσεις με
Τα τελευταία χρόνια, σε ολόκληρη
βιτριόλι».
την Μέση Ανατολή, η «αραβική άνοιΖοφερή είναι η κατάσταση στο Ιράν. ξη» έχει μετατραπεί σε «χριστιανικό
Μετά την ισλαμική επανάσταση το χειμώνα». Έως τις αρχές της νέας χι1979, η χριστιανική μειονότητα υπέστη λιετίας (2000) αριθμούσαν περίπου 35
απροκάλυπτα διωγμούς, αναγκάζο- εκατομμύρια χριστιανούς, ενώ σήμερα
ντας τα 3/4 να μεταναστεύσουν. Το έχει απομείνει το 40%. Η άνοδος του
2000 οι ιρανοί χριστιανοί που ανέρ- σκληροπυρηνικού Ισλάμ κατέστησε
χονταν στις 300.000, παρουσιάζουν τους χριστιανούς είδος απειλούμενο
συνεχώς πτωτική τάση.
με εξαφάνιση.
Ο προσηλυτισμός στον χριστιανισμό
Η Βηθλεέμ, η κατ’ εξοχήν γενέθλια
αποτελεί μέγα αδίκημα και επισείει πόλη της χριστιανοσύνης, χρειάστηκε
βαριά ποινή για τον προσήλυτο. Τον είκοσι δύο (22) χρόνια για να εκκενωθεί
περασμένο Φεβρουάριο ο ιερέας Γιου- τελείως από τον χριστιανικό αραβικό
σέφ Νανταρκχανί καταδικάστηκε σε πληθυσμό. Το 1990 οι χριστιανοί αποθάνατο και εκτελέστηκε από δικαστή- τελούσαν το 60% των κατοίκων ενώ
ριο των «Φρουρών της Επανάστασης». το 2001 συρρικνώθηκαν στο 20% και
ΧΩΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ σήμερα δεν φθάνουν ούτε το 1%.
Ασφαλείς χώρες, μέχρι αυτή τη στιγΟ Annie Laurent (ειδικός σε θέματα
μή, είναι η Ιορδανία, όπου οι χριστιανοί Μέσης Ανατολής) έκανε την εξής
προστατεύονται και συμμετέχουν στην διαπίστωση: «Ενώ τον 7ο αιώνα όλη
οικονομική, την κοινωνική και πολιτική η ευρύτερη αυτή περιοχή κατοικείτο,
ζωή. Το σύνταγμα της χώρας προβλέ- ως επί το πλείστον, από Χριστιανούς,
πει, ότι 10 έδρες από τις 110 του κοι- έφτασε σήμερα, σε ένα χώρο 17 κρανοβουλίου πρέπει να καταλαμβάνονται τών με 350 εκατομμύρια κατοίκους, να
από εκπροσώπους της χριστιανικής έχει μόλις 14 εκατομμύρια χριστιανούς.
μειονότητας.
Πιο συγκεκριμένα. Στην Τουρκία όπου
Οι χριστιανοί του Λιβάνου που γύρω στο 1900 οι χριστιανοί καταλάμ-

βαναν το 20% του πληθυσμού, σήμερα
κατέχουν λιγότερο από το 1%.
Νέοι διωγμοί χριστιανών έχουν
ξεκινήσει παγκοσμίως, ιδίως στα μουσουλμανικά κράτη και ιδιαίτερα στη
Μέση Ανατολή, όπου οι μουσουλμάνοι
δείχνουν για μια ακόμη φορά το πραγματικό τους πρόσωπο. Ο Ιμάμης του
Παρισιού Ταρέκ Ουμπλού παραδέχεται
ότι υπάρχει διωγμός. «Στον ισλαμικό
κόσμο – λέγει – η χριστιανοφοβία είναι
πλέον γεγονός και συνεχώς αυξάνεται,
με αποτέλεσμα την φυγή των χριστιανών από τις περισσότερες χώρες της
Μέσης Ανατολής και της Ν.Α. Ασίας».
Μια έρευνα που έκανε το Think Tank
Civitas
«Οι χριστιανοί υφίστανται την μεγαλύτερη επιθετικότητα από οποιαδήποτε άλλη θρησκεία στον κόσμο…
Οι πολιτικές ηγεσίες “εθελοτυφλούν”
παραβλέποντας τους άγριους διωγμούς…». Και καταλήγει με ένα
απαισιόδοξο συμπέρασμα: «Με βάση
τις σημερινές εξελίξεις, η εξάλειψη
χριστιανών από τον βιβλικό χώρο είναι
πλέον θέμα χρόνου…».
Ο ΟΑΣΕ (οργανισμός για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη)
έφερε συγκλονιστικά στοιχεία στο
συνέδριο που έγινε στο Godoelo, κοντά
στην Βουδαπέστη υπό την αιγίδα της
Ουγγρικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). Ο Ιταλός κοινωνιολόγος Massimo Introvigne είπε στην
ομιλία του: «Κάθε πέντε λεπτά θανατώνεται ένας χριστιανός για την πίστη
του… Εάν τα δεδομένα αυτά δεν γίνουν
γνωστά στον κόσμο, αυτή η σφαγή
δεν πρόκειται να σταματήσει… Αν δεν
αναγνωριστεί παγκοσμίως, ότι η δίωξη
κατά των χριστιανών είναι κατάσταση
έκτακτης ανάγκης…, τότε ο διάλογος
μεταξύ των θρησκειών θα παράγει
μόνο υπέροχα συμπόσια, αλλά χωρίς
συγκεκριμένα αποτελέσματα».
Ο Καρδινάλιος της Βουδαπέστης Peter Erdo είπε: «Υπάρχει έντονη η απειλή
προς όλους τους χριστιανούς των
περιοχών της Μέσης Ανατολής. Και η
Ευρώπη θα πρέπει να προετοιμάζεται για ένα νέο κύμα μετανάστευσης,
αυτή τη φορά από χριστιανούς που
θα διώκονται».
Ο Μητροπολίτης της Ρωσικής Εκκλησίας Ιλαρίων, από την πλευρά του
τόνισε: «Τουλάχιστον ένα εκατομμύριο
εκ των Χριστιανών που υποφέρουν
από διαρκείς διώξεις στον κόσμο…
είναι παιδιά».
Ο πρόεδρος του Τμήματος Μεσανατολικών Σπουδών του αμερικανικού
Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς κ. Φουάντ
Ατζαμί δήλωσε στο «ΒΗΜΑ»: «Πλέον ο
χριστιανισμός μάχεται για την επιβίωσή
του στην ίδια του την κοιτίδα. Πρόκειται
για ιστορικές “γηγενείς” χριστιανικές
κοινότητες, πιστές στην αραβική πολιτισμική παράδοση, αλλ’ όμως ο φανατισμός δεν υπακούει σε καμιά λογική και
τα συνθήματα του παρελθόντος που
ήθελαν την Ημισέληνο να αγκαλιάζει
τον Σταυρό δεν ισχύουν πια. Τώρα οι
Χριστιανοί βρίσκονται υπό διωγμόν».
Δυστυχώς, κάποιοι στη χώρα μας
αδυνατούν να καταλάβουν αυτή τη
θλιβερή πραγματικότητα· ότι δηλαδή
χώρες με χριστιανική πλειοψηφία σύντομα έγιναν μειοψηφίες βιώνοντας
τον εξισλαμισμό. Μήπως θα πρέπει να
αναθεωρήσουν την απόφαση για την
δημιουργία μουσουλμανικού τεμένους
στο κέντρο της Αθήνας; Δεν αποτελεί
θρασύτητα να μας πιέζουν ισλαμικά
κράτη για την κατασκευή του, ενώ η
θρησκευτική ελευθερία στη χώρα τους
είναι ανύπαρκτη;

ΑΓΩΝΑΣ 5
«ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ»
ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΟ ΒΟΛΟ ΚΑΙ
Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

τῶν ψευδο-ποιμένων καὶ τοῦ ἀνύπαρκτου ἁγιοπατερικοῦ ἔργου
τους· τῶν ποιμένων ποὺ ὡς λύκοι ἅρπαγες θύουν τὸ ποίμνιο
τοῦ Χριστοῦ ἢ τὸ ἔχουν ἀφήσει στὶς διαθέσεις τῶν αἱρεσιαρχῶν
τῆς ἐποχῆς μας, ποὺ ἐπιβάλλουν συστηματικὰ τὴν παναίρεση
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ συνεργάζονται ἑκόντες ἄκοντες μὲ τὸν
Ψευδοπροφήτη ἢ τοὺς προδρόμους τοῦ Ψευδοπροφήτη καὶ
ἑτοιμάζουν τὸ ἔργο τοῦ Ἀντιχρίστου.
Σὲ ἑνὸς τέτοιου ψευδοποιμένος Μητροπολίτη τὴν ἕδρα, πραγματοποιήσαμε Ἡμερίδα στὶς 26 Ἰανουαρίου 2013, στὴν αἴθουσα
«Κορδᾶτος» τοῦ Πανεπιστημίου Βόλου. Ὁ τίτλος τῆς Ἡμερίδος
ποὺ συνδιοργάνωσαν τὰ σωματεῖα «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» καὶ
«Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης» ἦταν:
«Ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ οἱ ἐκφραστές του.
Ἀπὸ τὸν Χρυσόστομο Σμύρνης στὸν μητροπολίτη Περγάμου
(Ἰωάννη Ζηζιούλα)».
Τὶς σχετικὲς εἰσηγήσεις ἀνέπτυξαν
οἱ ὁμιλητὲς Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο
(ἐκδότης-συγγραφέας), Παναγιώτης
Σημάτης (θεολόγος) καὶ ὁ π. Εὐθύμιος
Τρικαμηνᾶς (Ἱερομόναχος).
* Ὁ πρῶτος ὁμιλητὴς διαπραγματεύθηκε τὸ θέμα: «Ὁ Οἰκουμενισμὸς
καὶ τὰ ἱστορικὰ συμφραζόμενά του»
καὶ μεταξὺ ἄλλων τόνισε τὰ ἑξῆς σημαντικά:
Ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν προέκυψε
ὡς κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ στὴν ἱστορία
τῆς ἀνθρωπότητας. Εἶναι στοχευμένη
πολιτικὴ τῶν παγκοσμιοκρατῶν Σιωνιστῶν τεραστίας χρονικῆς
διαρκείας καὶ πλανητικῆς κλίμακας, ἐπιμελῶς ἀποκρυπτομένης.
Ὁ Σιωνισμός, προκειμένου νὰ προωθήσει τοὺς στόχους του καὶ
νὰ ἐπιβάλει τὰ συμφέροντά του, χρησιμοποιεῖ ἀπὸ αἰώνων τὴν
ἐξαγορά, τὸν ἐκμαυλισμὸ καὶ ἐκβιασμὸ πολιτικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἡγετῶν, ἐπιχειρηματιῶν καὶ διανουμένων, δημοσιογράφων
καὶ καλλιτεχνῶν. Ὁ Σιωνισμὸς εἰσέδυσε στὶς παρακμάζουσες
ἐπαγγελματικὲς συντεχνίες καὶ τὶς μετήλλαξε σὲ Μασωνία, ἡ
ὁποία εἶναι ἀπόκρυφη θρησκεία μὲ θεὸ τὸν Μέγα Ἀρχιτέκτονα
τοῦ Σύμπαντος (Μ.Α.Τ.Σ.), ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Ἑωσφόρος-Σατανάς!...
Ἐχθρός τους εἶναι ὁ Τριαδικὸς Θεός.
Οἱ βασικὲς ἀρχὲς τῆς ἰδεολογίας τῆς Μασωνίας εἶναι οἱ σκοποὶ
καὶ οἱ στόχοι τοῦ Σιωνισμοῦ· κυρίως ἡ ἄρνηση τοῦ μόνου καὶ
ἀληθινοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἡ «ὑποβάθμιση» τοῦ Θεανθρώπου
Ἰησοῦ Χριστοῦ σὲ διδάσκαλο-μύστη, ἡ «διαγραφὴ» τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος καὶ ἡ δογματικὴ ἀποδόμηση τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως.
Ὁ Μασωνισμὸς ἀναπτύσσεται παράλληλα μὲ τὴν προώθηση
τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὸν ὁποῖο καὶ κατευθύνει. Κατὰ τὴν ἐξέλιξή
του ἐπηρεάζει τὴν Δεσποτοκρατία τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν,
τῆς ὁποίας πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι καὶ ἄλλοι ἐκκλησιαστικοὶ
παράγοντες ὄχι μόνον υἱοθετοῦν τὸν Οἰκουμενισμό, ἀλλὰ ἀναγορεύονται καὶ σὲ βασικοὺς πρωτεργάτες του.
* Ὁ δεύτερος ὁμιλητὴς ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ἡ Κατεγνωσμένη
Αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ ἡ στάση τῶν ποιμένων ἀπέναντί
της». Ἐπειδὴ ἡ ὁμιλία αὐτὴ δημοσιεύτηκε ἀναφέρουμε μόνο ὅτι
σκοπὸς τοῦ ὁμιλητῆ ἦταν νὰ ἐπισημάνει-καταδείξει ὅτι: Ὁ Οἰκουμενισμὸς δὲν εἶναι μιὰ νεοφανὴς μόνο αἵρεση, γιὰ τὴν ὁποία
θὰ πρέπει νὰ περιμένουμε τὴν καταδικαστικὴ ἀπόφαση ἀπὸ
μιὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τοὺς
«ὀρθόδοξους» Πατριάρχες καὶ Ἐπισκόπους ποὺ τὴν διδάσκουν
ἢ τὴν ἀνέχονται. Ὁ Οἰκουμενισμὸς ἀποτελεῖ μιὰ αἵρεση ἤδη
καταδικασμένη παναίρεση. Δηλαδή, πολλὲς ἀπὸ τὶς ἐπὶ μέρους
αἱρέσεις της (διότι ἀποτελεῖται ἀπὸ ἕνα συνονθύλευμα αἱρέσεων)
ἔχουν καταδικαστεῖ ἀπὸ Οἰκουμενικὲς Συνόδους, ὁπότε χρέος
τῶν πιστῶν εἶναι νὰ ἀπομακρυνθοῦν ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστές,
γιατὶ ἡ μὴ ἀπομάκρυνση ἔχει ἐπιπτώσεις στὴν σωτηρία τους. Τὸ
πλῆρες κείμενο ὑπάρχει δημοσιευμένο στὸ ἱστολόγιό μας: http://
agonasax.blogspot.gr/2013/01/blog-post_30.html
Τέλος ὁ π. Εὐθύμιος Τρικαμηνᾶς, προέβη σὲ ἀποκαλύψεις περὶ
τῆς ἁγιοποιήσεως τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης καὶ τῆς παντελοῦς
ἐλλείψεως δημοκρατικῆς εὐαισθησίας στοὺς ἐπισκόπους τῆς
Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ἐτσιθελικὰ ἁγιοποίησαν ἕνα Ἐθνομάρτυρα,
τὸν Χρυσόστομο Σμύρνης, ἐνῶ ἦσαν γνωστὲς οἱ μασωνικές του
προτιμήσεις. Καὶ ἐνῶ ὑποσχέθηκαν νὰ ἐπανεξετάσουν τὸ θέμα,
ὥστε νὰ μὴ ἔχουμε στὸ Ὀρθόδοξο Ἁγιολόγιο ἕνα «ἅγιο Μασῶνο»
καὶ «Οἰκουμενιστή», παρόλα αὐτὰ στὴ συνέχεια ἀρνήθηκαν καὶ
ἀρνοῦνται τὴν διεξαγωγὴ διαλόγου, ἐπειδὴ δὲν ἔχουν ἐπιχειρήματα καὶ δειλιοῦν νὰ ὑποστηρίξουν τὸν «ἅγιό» τους, ἀφήνοντας
νὰ πλανῶνται ἐρωτήματα, ποὺ ἀπομειώνουν, ἀκόμα καὶ τὸν
χαρακτηρισμὸ τοῦ Ἐθνομάρτυρα ποὺ κατεῖχε.
Ἕνα μέρος τῆς ὁμιλίας τοῦ π. Εὐθύμιου, ποὺ καταδεικνύει τὶς
πονηρὲς μεθοδεύδεις καὶ τὰ ψεύδη τῶν συγχρόνων Ἐπισκόπων,
δημοσιεύσουμε σὲ προσεχές φύλλο.
Π.Σ.
(Η Άρνηση διαλόγου περί του Χρυσοστόμου Σμύρνης)
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη 2η συνέχεια από τη 4η Ομιλία που έγινε στις 9-11-1980
συνέχεια από τον προηγούμενο φύλλο
τῆς Πεντηκοστῆς. Ἐκεῖ ὁ ἱερός Συντάκτης ἔρχεται νά ἐπωάσει τή ζωή μέσα στά νερά καί ἑπτά ὀφθαλμούς, «ἅ εἰσι», τά ὁποῖα
«Καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων,
τῶν τροπαρίων ἐκεῖ παίρνει ἀπό τήν –γιατί πράγματι ἡ πρώτη ζωή ἐμφανίσθη- εἶναι, «τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ ἀποἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ»
Ἁγία Γραφή ὅλα αὐτά γιά νά τιμήσει τό κε μέσα στά νερά – καί τρόπον τινά τά στελλόμενα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν» 18. Εἶναι
Θά δοῦμε ἕνα ἄλλο ὄνομα τοῦ Θεοῦ· τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Γράφει λοιπόν ὁ Ἡσαΐας: ἀγκα-λιάζει τά νερά τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, μεγαλόπρεπες εἰκόνες, φοβερές εἰκόνες,
«Α καὶ τὸ Ω»9. Θά πεῖ «Α» ἡ ἀρχή, τό «Ω» «Πνεῦμα σοφίας, πνεῦμα συνέσεως, τά θερμαίνει, τά κλωσσᾶ, τά ἐπω-άζει, πού θέλουν νά δείξουν πῶς τό Πνεῦμα
τό τέλος· συνεπῶς «Ἐγὼ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ πνεῦμα βουλῆς, πνεῦμα ἰσχύος, πνεῦμα τά κλωσσᾶ... καί ξεπετιέται μέσα ἀπό τά τοῦ Θεοῦ ἀποστέλλεται γεμᾶτο ἀπό τά
Ω», ἤτοι ὅ,τι ἔχει ἀρχή ὑπάρχει σέ μένα, γνώσεως, πνεῦμα εὐσεβεί-ας, πνεῦμα νερά ἡ ζωή!... Τί ὡραῖο! Ὅταν λέει ὁ εὐαγ- χαρίσματά Του, γιατί ὁ ἀριθμός ἑπτά εἶναι
καί ὅ,τι ἔχει τέλος ὑπάρχει σέ μένα∙ ἀπό φόβου Θεοῦ.»12 . Τό ἴδιο τό Πνεῦμα Ἅγιο, γελιστής Ἰωάννης «χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη συμβολικός, εἶναι σχηματικός, θέλει νά
μένα τά πάντα ἀρχίζουν καί σ’ ἐμένα τά τό ἕνα καί ἀδιαίρετο, διαιρεῖ τά χαρίσμα- ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων, ἃ ἐνώπιον τοῦ δείξει τό πλῆθος. Ἔρχεται φορτωμένο νά
πάντα τελειώνουν.
τα· Αὐτό δέ μένει ἕνα καί ἀδιαίρετο. Ἔτσι θρόνου αὐτοῦ», αὐτό θέλει νά δείξει· ὅτι δώσει τά δῶρα Του, τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ,
Καί πράγματι, ἐάν ὁλόκληρη ἡ φράση ἐκφράζε-ται τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ὡς «ἑπτὰ τώρα θά ἔρθει σέ σᾶς ἡ χάρις καί ἡ εἰρήνη στόν κόσμο.
ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ.
ἀναφέρεται στόν Πατέρα, τότε τό «εἰρήνη πνεύματα».
Ἀλλά ἀκόμη τό Πνεῦμα τό Ἅγιο εἶναι
ἀπὸ Θεοῦ» σημαίνει τόν ἕνα Τριαδικό Ἀντιληφθήκατε λοιπόν γιατί τό βιβλίο Δεύτερον· τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ἐξαπο- μπροστά στόν θρόνο τοῦ Θεοῦ ὡς «ἑπτά
Θεό, ὅπου διαφοροποιοῦνται τά ἐπί τῆς Ἀποκαλύψεως μᾶς λέει γιά τά «ἑπτά στέλλεται τόσο ἀπό τόν Πατέρα, ὅσο καί πνεύματα», διότι εἶναι διεισδυτικό· δηλαἀπό τόν Υἱό. Λέει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος: «ὅταν δή διεισδύει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο παντοῦ.
μέρους Πρόσωπα. Γι’ αὐτό βλέπουμε, πνεύματα»; Εἶναι τό ἕνα Ἅγιο Πνεῦμα.
ἀμέσως παρακάτω, νά ἀναφέρονται τά Ἐδῶ μιά μικρή παρένθεση ἑρμηνευτική. ἔλθῃ ὁ παράκλητος ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν», Θυμηθεῖτε ἐκεῖνο πού λέει ὁ ἀπόστολος
«ἑπτά πνεύματα»10 , δηλαδή τό Ἅγιο Ὅπως θά ξέρετε, μέθοδος εἶναι, τήν ὁποία πού ἐγώ θά στείλω σέ σᾶς, ἐγώ ὁ Υἱός, Παῦλος, ὅτι τό Πνεῦμα τό Ἅγιο «πάντα
Πνεῦμα, ὅπως θά δοῦμε, καί στόν Ἰησοῦ χρησιμοποιοῦν οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας «παρὰ τοῦ πατρός», ἀπό τόν Πατέρα, «τὸ ἐρευνᾷ, καὶ τὰ βάθη τοῦ Θεοῦ» 19! δηλαΧριστό, σαφῶς, ὅπου Τόν θέτει τελευταῖο μας, ὅτι ἡ Ἁγία Γραφή ἑρμηνεύει τήν Ἁγία Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς δή, ἐπειδή ἀκριβῶς εἶναι Θεός, διεισδύει
χάριν ἀναδείξεως, ὅπως καί αὐτό θά Γραφή. Ἡ λέξη «ἑπτὰ πνεύματα» μήπως ἐκπορεύεται...»15 . Ὥστε τό Πνεῦμα τό μέσα σ’ αὐτή τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ!
τό δοῦμε. Συνεπῶς, ἀφοῦ ἀναφέρει τό κάπου ἀλλοῦ ὑπάρχει στήν Γραφή; Καί Ἅγιο ἐξαποστέλλεται καί ἀπό τόν Πατέρα Λέει πάλι τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως,
καί ἀπό τόν Υἱό· ἀλλά ἐκπορεύεται μόνο 4, 5 –ὁ πρῶτος ἀριθμός εἶναι κεφάλαιο,
Πνεῦμα τό Ἅγιο παρακάτω καί πιό κάτω
ἐκεῖ τί λέει; καί πῶς ἀναφέρεται; Καί
ἀπό τόν Πατέρα.
τόν Ἰησοῦ Χριστό, ἄρα τό «ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν
ὁ δεύτερος εἶναι τό χωρίο: «καὶ ἐκ τοῦ
μόνο ἔτσι μποροῦμε νά ἑρμηνεύσουμε
Ἐάν μέ ρωτήσετε «Τί θά πεῖ ἀποστέλ- θρόνου ἐκπορεύον-ται ἀστραπαὶ καὶ
καὶ ὁ ἐρχόμενος», ὁλόκληρο, μπορεῖ νά
πραγματικά καί ὀρθά τόν λόγο τοῦ Θεοῦ.
λεται;», θά σᾶς πῶ, ἀγαπητοί μου: δέν φωναὶ καὶ βρονταί· καὶ ἑπτὰ λαμπάδες
ἀ-ναφερθεῖ μόνο στόν Πατέρα.
Ἀλλά γιατί ὅμως τό Πνεῦμα τό Ἅγιο
καταλαβαίνω τίποτε! Ἄν μοῦ πεῖτε «Τί πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου,
Καί ἀναλύουμε περισσότερο: «καὶ ἀπὸ
ἐκφράζεται ὡς «ἑπτά πνεύματα»;
θά πεῖ ἐκπορεύεται;», θά σᾶς ἀπαντήσω: αἵ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ»20,
τῶν ἑπτὰ πνευμάτων, ἃ ἐνώπιον τοῦ
Πρῶτον·
διά
τό
ἕτοιμον
καί
πού
εἶναι
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δέν καταλαβαίνω τίποτα! Λέει ὁ ἅγιος καίονται αὐτές οἱ λαμπάδες, πού εἶναι
θρόνου αὐτοῦ» . Ἐξυπακούεται τό
«χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη»· πάντα μένει ὁ ἐνώπιον τοῦ θρόνου τοῦ οὐράνιου Πα- Γρηγόριος ὁ Θεολόγος: «Ἐάν καταλάβεις τά πνεύματα τοῦ Θεοῦ, τό Ἅγιο Πνεῦμα.
χαιρετισμός. Δηλαδή: Σέ σᾶς ἡ χάρις καί τρός, διά τό ἕτοιμον καί πρόχειρον πρός τί θά πεῖ ὅτι ὁ Πατήρ γεννᾶ τόν Υἱό, ἄλλο Ἀλλά ὡραῖα μᾶς τό λέει ὁ προφήτης Ἰεζεἡ εἰρήνη ἀπό τόν Θεό Πατέρα, ἀπό τά ἀποστολήν ἐπί σκοπῷ ἁγιαστικῷ. Δηλαδή τόσο θά μπορεῖς νά ἀντιληφθεῖς τί θά κιήλ αὐτό, ἀγαπητοί, ὡς ἑξῆς. Προσέξετε!
ἑπτά πνεύματα, πού εἶναι ἐνώπιον τοῦ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ περιμένει, ἀνά πᾶσα πεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἐκπορεύεται ἀπό Γιατί λέω πότε Ἡσαΐας καί πότε Ἰεζεκιήλ;
στιγμή, νά ὁρμήσει..... Χρησιμοποιῶ τήν τόν Πατέρα.»16 . Μένουμε μόνο, ἀγαπη- Ἀγαπητοί μου, οἱ εἰκόνες εἶναι κοινές. Οἱ
θρόνου Αὐτοῦ.
Πρόκειται ὅμως γιά τό τρίτο Πρόσωπο τῆς λέξη ὁρμῶ. Θυμηθεῖτε στήν Πεντηκοστή. τοί, σ’ αὐτές τίς ἐκφρά-σεις, οἱ ὁποῖες εἰκόνες εἶναι κοινές στήν Παλαιά καί στήν
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ἀποτελοῦν δοξολογία τοῦ Θεοῦ, διότι Καινή Διαθήκη, γιά νά δοῦμε ἀκριβῶς
Ἁγίας Τριάδος, τό Ὁποῖο προηγεῖται τοῦ Ἀκούστηκε ὡς ἄνεμος, ὡς «πνοὴ βιαία»
δευτέρου Προσώπου. Βάζει τό πρῶτο καί , δηλαδή ἄνεμος ὁρμητικός. Γι’ αὐτό ἐκφράζουν μιάν ἀκρίβεια ὡς πρός τίς ὅτι ὑπάρχει ἡ συμφωνία. «Καὶ ἐν μέσῳ
τό τρίτο καί μετά βάζει τό δεύτερο, ὅπως χρησιμοποιῶ τή λέξη ὁρμῶ..... ἕτοιμο σχέσεις τῶν τριῶν Προσώπων τῆς Ἁγίας τῶν ζῴων –τῶν τεσσάρων– ὅρασις ὡς
σᾶς εἶπα προηγουμένως, χάριν ἀναδείξε- νά ὁρμήσει στόν κόσμο, γιά νά δώσει τά Τριάδος, ἀλλά δέν ξέρουμε ἀκριβῶς ὅλα ἀνθράκων πυρὸς και-ομένων», εἶδα σάν
ως τοῦ ἐνανθρωπήσαντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, χαρίσματά Του, ἀπό τήν ὑπερβολή τῆς αὐτά πῶς νοοῦνται στήν ζωή τῆς Ἁγίας κάρβουνα ἀναμμένα, «ὡς ὄψις λαμπάδιότι πιό κάτω θά ἀσχολη-θεῖ πλατύτερα ἀγάπης πού ἔχει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο πρός Τριάδος.
δων συστρεφομένων», σάν λαμπάδες,
ὁ ἱερός Εὐαγγελιστής μέ τό δεύτερο τόν κόσμο! Τί περιμένει ὅμως; Τήν βουλή Ἀκόμη τό ἴδιο τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως κεριά, λαμπάδες, πού ἦταν ἀναμμένες καί
Πρόσωπο τῆς Ἁγί-ας Τριάδος καί τό ὁποῖο τοῦ Θεοῦ Πατρός καί τόν δρόμο πού θά μᾶς λέει: «Καὶ τῷ ἀγγέλῳ, λέει ἐκεῖ ὁ Χρι- στριφογύριζαν∙ ὄχι ἐπάνω σ’ ἕνα κηροπήΠρόσωπο εἶναι τό ἐπίκεντρο ὁλόκληρου ἀνοίξει ὁ Υἱός. Τά τρία Πρόσωπα τῆς στός στόν Ἰωάννη, τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλη- γιο, ἀλλά στριφογύριζαν! «ἀναμέσον τῶν
τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως.
Ἁγίας Τριάδος ἐργάζονται τήν σωτηρία σίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ ζῴων καὶ φέγγος τοῦ πυρός, καὶ ἐκ τοῦ
Ἐδῶ, ἀγαπητοί, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο τοῦ κόσμου.
πνεύματα τοῦ Θεοῦ»17 , αὐτά λέει Ἐκεῖνος πυρὸς ἐξεπορεύετο ἀστραπή.»21 .
καλεῖται «ἑπτὰ πνεύματα ἐνώπιον τοῦ Ἐκεῖνο πού καί ἄλλοτε σᾶς ἔχω πεῖ, τό πού ἔχει τά ἑ-πτά πνεύματα τοῦ Θεοῦ, Τί δείχνει τό ὅτι συστρέφονται οἱ «λαθρόνου τοῦ Θεοῦ». Πάνω στόν θρόνο βε- ὑπέροχο, ὅτι τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ «ἐπε- δηλαδή πού ἔχει τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, τό μπάδες τοῦ πυρός»; Τό Πνεῦμα τό Ἅγιο
βαίως νοεῖται ὁ Πατήρ· ὁ δέ ἀριθμός ἑπτά φέρετο» ἐπάνω τῶν ὑδάτων, ἐπάνω τῆς Ὁποῖο ἀποστέλλει μέ τά χαρίσματά Του. διεισδύει παντοῦ, γνωρίζει τά πάντα·
φανερώνει πληρότητα καί τελειότητα ἀβύσσου, ἐπάνω τῶν ὑδάτων, ὅταν ἔγινε Ἀκόμη στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, στό δέν ὑπάρχει τίποτε πού νά Τοῦ ξεφεύγει.
τοῦ Ἁγίου Πνεύ-ματος, ὅπως ἐκφράζεται ὁ κόσμος. «Ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν 5ο κεφάλαιο, μᾶς γράφει ὁ Εὐαγγελιστής: Εἶναι ὅμως πολύ χαρακτηριστική αὐτή ἡ
ὡραιότατα στόν προφήτη Ἡσαΐα αὐτή ἡ οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος «Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν διεισδυτικότητα, ὅπως μᾶς τήν σημειώνει
ἑ-πταπλῆ ἀνάδειξη τῶν ἰδιοτήτων ἤ τῶν καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυ- ὁ προφήτης Ἰεζεκιήλ, γιατί δείχνει τήν
χαρισμάτων ἤ τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Ἁγίου τῆς ἀ-βύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπε- τέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον.». παγγνωσία τοῦ Θεοῦ· ὁ Θεός τά γνωρίζει
Πνεύματος.
φέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.»14 καί λίγο Στεκόταν∙ ἦταν ὅμως σάν σφαγμένο. ὅλα· τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, πού εἶναι Θεός,
Λέει ὁ προφήτης Ἡσαΐας στό 11ο κεφά- πιό κάτω ἐπάνω τῶν ὑδάτων! Γιατί τό Πῶς στεκόταν καί ἦταν σάν σφαγμένο, τά γνωρίζει ὅλα.
λαιο, στίχος 2, τά ἑξῆς. Θά ζηλεύατε ἅμα Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ; Ὅπως ἐμφανίσθηκε ὅταν φθάσουμε στό οἰκεῖο σημεῖο θά τό Θά θυμᾶστε στήν Παλαιά Διαθήκη ὅτι
τά ἀκούγατε! πού μάλιστα χρησιμο- μέ τήν εἰκόνα τῆς περιστερᾶς, μᾶς δίδει ἀναλύσουμε. «ἔχον κέρατα ἑπτὰ», εἶχε πρό τῆς κιβωτοῦ ὑπῆρχε μία ἑπτάφωτος
ποιοῦμε ὅλα αὐτά ὅταν ἔχουμε τήν ἡμέρα ὡραιότατα τήν εἰκόνα τοῦ πουλιοῦ πού ἑπτά κέρατα, «καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτὰ», λυχνία;22 Τό γνωρίζουμε αὐτό καί ἀπό

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

Η αλήθεια από Χριστιανικής επόψεως δεν
είναι ιδέα, αλλά ένα ερχόμενο Πρόσωπο. Είναι η
αλήθεια η οποία έρχεται και σε συναντά. Ο Θεός
έρχεται προς όλους τους ανθρώπους. Έρχεται
για να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αυτογνωσία. Ερχόμενος ο Θεός και αποκαλυπτόμενος
προς τον άνθρωπο, ταυτόχρονα αποκαλύπτει,
ξεσκεπάζει τον άνθρωπο, διότι η αποκάλυψη
ταυ Θεού είναι συγχρόνως και αποκάλυψη του
ανθρώπου. Με την αποκάλυψη του Θεού στον
άνθρωπο, ο άνθρωπος ανακαλύπτει την αμαρτία
του, τα σφάλματά του, δηλαδή έχει συναίσθηση
της αμαρτωλότητός του, αυτογνωρίζεται. Αποκάλυψη δηλαδή σημαίνει αυτογνωσία. Ήτοι, ο
Θεός αποκαλύπτει το νόημα ταυ ανθρώπου:
Ποίος είναι ο άνθρωπος; Από που προέρχεται; (
ότι δηλ. είναι υιός του Θεού ). Πού πηγαίνει; Πώς
ζη, και πώς θα έπρεπε να ζη; Τί είναι ο θάνατος
του ανθρώπου; κλπ. Από τη γνώση του Θεού
ο Οποίος αποκαλύφτηκε στο Χριστό, τελείως,

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
συνειδητοποιεί ο άνθρωπος ποίος είναι. Χωρίς
τη γνώση του Θεού, λέγω ότι είμαι καλός, έχω
μια έπαρση (= αλαζονεία) για τον εαυτό μου, ενώ
με τη γνώση του Θεού δεν έχω καλή ιδέα για τον
εαυτό μου και ταπεινούμαι. Μεταξύ ήρωος και
Αγίου υπάρχει μεγάλη αντίθεση. Ο ήρωας έχει
συναίσθηση της δύναμής του, και καυχιέται, ενώ
ο Άγιος έχει συναίσθηση της αμαρτωλότητός
του, και ταπεινώνεται.
ΤΟ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ
ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ: Σε αντίθεση προς την φυσική αποκάλυψη την οποίαν
μπορεί να την γνωρίσει ο άνθρωπος διά της
λογικής, δεν μπορεί ο άνθρωπος με τη λογική
του να γνωρίσει την υπερφυσική αποκάλυψη
του Θεού. Ο Θεός αποκαλύπτεται μόνος Του
στον άνθρωπο, γιατί ο άνθρωπος δεν μπορεί να
γνωρίσει από μόνος του το Θεό. Ενώ στη Φιλοσοφία για να τελειωθείς πρέπει να εντείνεις τις
προσπάθειές σου, στην υπερφυσική αποκάλυψη

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
τά Θρησκευτικά τοῦ σχολείου μας. Ἡ
κιβωτός τῆς διαθήκης εἶναι τύπος τοῦ
«θρόνου» τοῦ οὐρανίου Πατρός, καί πρό
τῆς κιβωτοῦ ἦταν ἡ ἑπτάφωτος λυχνία·
εἶναι τά «ἑπτά πνεύματα τοῦ Θεοῦ»
ἕτοιμα νά σταλοῦν στόν κόσμο, γιά νά
τοῦ δώσουν τοῦ κόσμου, τά «ἑπτά πνεύματα», τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, νά τοῦ δώσει
τά χαρίσματά Του.
«Καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ
πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ
ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς.» 23
«Καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ»· ὑπονοεῖται τό
«χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη». Δηλαδή: Ἔχετε
τήν χάρη καί τήν εἰρήνη ἀπό τόν Θεό Πατέρα –«ὁ ὢν ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος»– ἀπό
τό Ἅγιο Πνεῦμα –«τὰ ἑπτὰ πνεύματα»–
καί ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό.
Βλέπετε; μπαίνει τελευταῖος ὁ Χριστός·
μπαίνει τελευταῖος χάριν ἀναδείξεως·
εἶναι τό δεύτερο Πρόσωπο. Ἀλλά ἡ ἀναφορά σαφῶς ἐδῶ στόν Ἅγιο Τριαδικό
Θεό.
Προσέξετε. Παρατηρεῖται νέος σολοικισμός –σολοικισμός θά πεῖ ἀ-συνταξία.
Ἡ ὀρθή γραφή εἶναι: «καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, τοῦ μάρτυρος τοῦ πιστοῦ».
Ἀλλά τί λέει; «καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ
μάρτυς ὁ πιστός»! Βάζει ὀνομαστική ἀντί
νά βάλει γενική! Καί αὐτό γίνεται πάλι
χάριν ἀ-ναδείξεως ἑνός καινούργιου τριμεροῦς ἐπιθετικοῦ προσδιορισμοῦ, πού
ἀναφέρεται στόν Ἰησοῦ Χριστό.
Ποιός εἶναι αὐτός ὁ τριμερής ἐπιθετικός
προσδιορισμός;
Συνεχίζεται στο επόμενο
9. Ἀποκ. 1, 8· 21, 6· 22, 13.
10. Βλ. Ἀποκ. 1, 4.
11. Ἀποκ. 1, 4.
12. Ἡσ. 11, 2-3. Ἴδε καί Ζαχ. 12, 10.
13 . Πράξ. 2, 2.
14 . Γέν. 1, 1-2.
15. Ἰωάν. 15, 26.
16 . Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Θεολόγος, Περὶ δόγματος καὶ
καταστάσεως ἐπισκόπων, παρ. ΙΑ΄, MPG 35.
17 . Ἀποκ. 3, 1.
18. Ἀποκ. 5, 6.
19. Α΄ Κορ. 2, 10.
20. Ἀποκ. 4, 5.
21. Ἰ¬εζ. 1, 13.
22. Ἔξοδ. 25, 37.
23. Ἀποκ. 5.

26ον

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

πρέπει να εγκαταλείψεις την αυτοπροσπάθεια
και να ανοίξεις χώρο στη καρδιά σου για να
έλθει ο Θεός. Χρειάζεται δηλαδή αυτοσυναίσθηση της μηδαμινότητός σου για να έλθει ο
αποκαλυπτόμενος Θεός μέσα σου. Ο άνθρωπος
προχωρεί στην φυσική αποκάλυψη μόνο με
την ακοή και την υπακοή στην ακοή του αυτή.
Αδυναμία κατά βάθος σημαίνει άδειασμα από
το κοσμικό στοιχείο, αποτίναξη της κυριαρχίας
του κόσμου από πάνω μας, σημαίνει μετάνοια.
ΓΝΗΣΙΑ ΘΕΟΓΝΩΣΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ, σημαίνει αυτογνωσία
και αυτοσυνειδησία, ήτοι: α΄.-) Συναίσθηση
- συνειδητοποίηση της ιδίας αμαρτωλότητος
και β΄.-) Υπερνίκηση του κόσμου «εν Χριστώ».
Η υπερφυσική αποκάλυψη στρέφεται γύρω από
δύο πόλους (= σημεία): α΄.-) Γύρω από τη ζωή,
και β΄.-) Γύρω από το θάνατο. Ο άνθρωπος ζη
και γνωρίζει ότι θα πεθάνει, αλλά τη ζωή του
δεν την αλλάζει με κανένα αγαθό. Η συνείδη-

ση της τραγικότητας του θανάτου οδηγεί τον
άνθρωπο στη σκέψη του Αποστόλου Παύλου
«Ταλαίπωρος εγώ άνθρωπος! τις με ρύσεται
εκ του σώματος του θανάτου τούτου; » [Ρωμ.
7,24]. Πού υπάρχει ζωή για να ζήσω; Ο Θεός
αποκαλύπτεται μόνο και μόνον για να σώσει
τον άνθρωπο από το θάνατο, που δημιούργησε
από μόνος του ο άνθρωπος, και να ζήσει. Ό,τι
φανερώθηκε, με την υπερφυσική αποκάλυψη
του Θεού, είναι ΖΩΗ. Ο Χριστός κατάργησε
το θάνατο, είναι το φως της ζωής. Επομένως ο
πιστεύων στο Χριστό έχει ζωή αιώνια μέσα του.
Η σωτηρία λοιπόν «εν Χριστώ» είναι νίκη κατά
του θανάτου. Ο θάνατος είναι ο μεγαλύτερος
εχθρός του ανθρώπου και του κόσμου, γιατί
συντρίβει (= θρυματίζει, δηλητηριάζει) τη ζωή.
Η μόνη δύναμη που νίκησε το θάνατο είναι ο
Χριστός και σε Αυτόν μόνον υπάρχει η μοναδική
ελπίδα για να ζήσουμε.
[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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όρκου». Μιά προσπάθεια που γέμει υποκρισίας,
και αθλιότητας, και που προκαλεί, βάναυσα, το
δημόσιον αίσθημα. Ενέχει δε και δολιότητα η
προσπάθειά τους αυτή, γιατί, απώτερο σκοπό
έχουν, και μάλιστα μέσα στον «Ναό της Δημοκρατίας, στη Βουλή», να χτυπήσουν τα άρθρα
εκείνα του ισχύοντος Συντάγματος της Χώρας,
και να περιθωριοποιήσουν την Χριστιανοσύνη,
και τα Ελλην/Ορθόδοξα Ιδεώδη και Ιδανικά.
Να χτυπηθούν, δηλαδή, και να καταργηθούν
τα άρθρα εκείνα του ισχύοντος Συντάγματος,
που ομιλούν ευθέως για την «Επικρατούσα
θρησκεία» (3), την «ανάπτυξιν της Εθνικής
και Θρησκευτικής συνειδήσεως των Ελλήνων
πολιτών» (16), και κυρίως ο καημός τους είναι
να καταργηθεί το άρθρον 59 που ομιλεί ευθέως
και κατηγορηματικά, ότι οι Βουλευτές του λαού,
«Ομνύουν εις το όνομα της Αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος».
Όμως, ο λαός είναι εδώ, παρών, που και
μνήμη διαθέτει, και γνώση έχει, και την ανάλογη
αγωνιστικότητα και το θάρρος έχει, και την άδεια
από το ισχύον Σύνταγμα έχει, για να ενεργήσει
και να πράξει ανάλογα, γιατί «η τήρησις του
συντάγματος επαφίεται εις τον πατριοτισμόν
των Ελλήνων, δικαιουμένων και υποχραωμένων εις την διά παντός μέσου αντίστασιν
κατά οιουδήποτε επιχειρούντος την βιαίαν
κατάλυσιν αυτού» (άρθρ. 120).
Αλλά ας επανέλθουμε στο προκείμενον, που
θα μας απασχολήσει, και που είναι ο «Θρησκευτικός Όρκος»:
Ομνύω (= Ορκίζομαι, δεσμεύομαι με όρκο, βεβαιώ ενόρκως, ορκίζομαι σε ό,τι έχω ιερόν, στο
Ευαγγέλιον, διαβεβαιώ ενώπιον του Δικαστηρίου
επικαλούμενος ως μάρτυρα το Θεό ότι θα πω
την αλήθεια, σε ό,τι ερωτηθώ. Άρα ΟΡΚΟΣ είναι
η άμεση επίκληση του ονόματος του Θεού, ως
μάρτυρα της αληθείας των όσων λέγω ή της
ειλικρίνειάς μου των όσων υπόσχομαι.
Υπάρχουν δύο (2) όρκοι: Ο Βεβαιωτικός, που
δίνει κάποιος, όταν καλείται ως μάρτυρας στα
διάφορα πολιτικά και θρησκευτικά Δικαστήρια,
και ο Υποσχετικός, που δίνει αυτός που γίνεται
Μοναχός, ή που διορίζεται: Δημόσιος Υπάλληλος, Στρατιωτικός, Υπουργός, Βουλευτής πριν
αναλάβουν τα καθήκοντα τους, ή όταν κάποιος
θέλει να πείσει τους άλλους για την ειλικρίνεια
του, και προς τούτο επικαλείται τον Θεό ως
εγγυητή των υποσχέσεων ή των καλών του
προθέσεων.
Ο Όρκος είναι ισχυρός ηθικός θεσμός και
παράγων αρμονίας στις ανθρώπινες κοινωνίες
και σχέσεις, λόγω της αξίας που έχει για την
απόδειξη της αλήθειας. Για το λόγο αυτό ο
Όρκος χρησιμοποιείται ανέκαθεν από όλους
συνέχεια από την 1η σελίδα

λευταῖο γράφει «δόξα». Στὸ πρῶτο, σήμερα,
στέκεται ὁ τελώνης καὶ φωνάζει «Ὁ Θεός,
ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ»(Λουκ. 18,13)·
στὸ τελευταῖο, τὸ Μέγα Σάββατο, στέκεται ὁ
Δαυῒδ καὶ σαλπίζει «Ἀνάστα, ὁ Θεός, κρῖνον
τὴν γῆν, ὅτι σὺ κατακληρονομήσεις ἐν πᾶσι
τοῖς ἔθνεσιν»(Ψαλμ. 81,8).
Ἀπὸ τὴν ταπείνωσι στὴ δόξα.
Μεγάλα νοήματα! Τὴν περίοδο τοῦ
Τριῳδίου οἱ ὀρθόδοξοι ἔχουμε κάποια καθήκοντα· προσευχὴ πιὸ θερμή, πυκνότερος
ἐκκλησιασμός, ἐξομολόγησις, θεία κοινωνία,
συγχώρησις τῶν ἐχθρῶν, ἐλεημοσύνη,
ἔμπρακτη ἐκδήλωσι ἀγάπης. Ἀλλὰ καὶ κάτι
ἄλλο· καθῆκον εἶνε καὶ ἡ ἀνάγνωσις τῆς ἁγίας Γραφῆς. Αὐτὸ τονίζει σήμερα ὁ ἀπόστολος, καὶ ἐπ᾽ αὐτοῦ θέλω νὰ πῶ λίγες λέξεις.
Ἀκούσατε τὸν ἀπόστολο; Ποῦ βρίσκεται
ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὅταν γράφει τὰ λόγια
αὐτά;Ἀφοῦ διήνυσε μία ἔνδοξη τροχιά, βρίσκεται τώρα ἁλυσοδεμένος ἀπὸ τὸ Νέρωνα
στὰ μπουντρούμια τῆς ῾Ρώμης κι ἀπὸ ὥρα
σὲ ὥρα περιμένει νὰ τὸν ὁδηγήσουν στὸν
τόπο τῆς ἐκτελέσεως. Καὶ ὅμως ἔχει κουράγιο νὰ γράφῃ ἐπιστολὲς σὲ ἐκκλησίες ποὺ
ἵδρυσε καὶ σὲ πρόσωπα ἀγαπημένα. Μία
ἀπὸ αὐτὲς εἶνε καὶ ἡ Δευτέρα (Β΄) πρὸς τὸν
μαθητή του Τιμόθεο, ἀπ᾽ τὴν ὁποία εἶνε ἡ
περικοπὴ ποὺ ἀκούσαμε. Παιδί μου, λέει,
λίγος καιρὸς μοῦ μένει νὰ ζήσω στὸν ψεύτικο αὐτὸ κόσμο· μετὰ ἀπὸ λίγο φεύγω. Σοῦ
ἀφήνω κληρονομιά, ὄχι ὑλικὴ ἀλλὰ πνευματική. Σοῦ ἀφήνω τὸ παράδειγμά μου, τοὺς
διωγμοὺς καὶ τὰ παθήματά μου· σοῦ ἀφήνω
τὴ διδασκαλία μου, τὴν πίστι τὴν ὀρθόδοξο.
Μεῖνε ἀκλόνητος σ᾽ αὐτὰ ποὺ διδάχθηκες
ὄχι μόνο προφορικῶς ἀλλὰ καὶ γραπτῶς.
Διδάσκαλός σου ὅμως δὲν εἶμαι μόνο
ἐγώ· εἶνε καὶ ἡ γιαγιά σου ἡ Λωὶς καὶ ἡ
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«ΟΡΚΟΣ» ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΡΚΙΖΕΤΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ;
τους λαούς στην ιδιωτική ζωή και προ πάντων
στην απονομή της δικαιοσύνης.
Στην αρχαία Ελλάδα ο Όρκος δινόταν «εις
το όνομα των θεών», οι οποίοι «επιβλέπουσιν
την τήρησιν του όρκου, και τιμωρούν τον παραβαίνοντα αυτόν», (Ευρ. Φοίν.). Ο Ξενοφών,
(Ανάβαση), δηλώνει: «Όμνυμαι θεούς και θεάς».
Ο Ευριπίδης και ο Αριστοφάνης μας ενημερώνουν, ότι έχει γίνει όρκος στο όνομα του Δία,
«Ομώμαστε Ζεύς». Και ο Δημοσθένης σημειώνει, «Ομωμοκώς τους θεούς». Στην αρχαιότητα
ο όρκος της γυναίκας και του μοιχού, αν και
ορκίζοντο ήσαν άνευ ουδεμιάς σημασίας κατά
ρητορική έκφραση των Σοφοκλή, Φιλωνίδου,
κ.π.ά. «όρκους εγώ γυναικός εις ύδωρ γράφω
– όρκους δε μοιχών εις τέφραν εγώ γράψω».
Ο Ησίοδος τον όρκο τον προσωποποιεί «ως
υιόν της Έριδος».
Στον Χριστιανισμό ο όρκος εκτίθεται και
εξετάζεται σε δύο χρονικές περιόδους. Στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, και στην περίοδο
της Καινής Διαθήκης.
Α΄ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ
Στην περίοδο της Παλαιάς Διαθήκης, Ο ίδιος
ο Θεός ορκίζεται στον Εαυτόν Του, (γιατί δεν
υπάρχει ανώτερός Του), ότι θα τηρήσει τις
υποσχέσεις Του, που έδωσε στον Αβραάμ και
στα άλλα εκλεκτά πρόσωπα του περιούσιου
λαού Του, «κατ’ εμαυτού ώμοσα .. αρώ εις τον
ουρανόν την χείρα μου και ομούμαι τη δεξιά
και ερώ, ζώ εγώ εις τον αιώνα ... διεθέμην
διαθήκην τοις εκλεκτοίς μου, όμωσα Δαυίδ
τω δούλω μου ... ή μην ευλογών ευλογήσω σε
και πληθύνων πληθυνώ σε ... Ώμοσε Κύριος
τω Δαυίδ αλήθειαν και ου μη αθέτηση αυτήν»
(Γεν. 22,16-17. Δευτ. 32,40. Ψαλ. 88,4 & 131,11.
Ησ. 55,23, και αλλαχού της Παλαιάς Διαθήκης).
Προσέτι, ο ζων Θεός καλεί τους ανθρώπους
μάρτυρες υπερασπίσεώς Του στα δικαστήρια,
«πάντα τα έθνη συνήχθησαν άμα και συναχθήσονται άρχοντες εξ αυτών ... αγαγέτωσαν
τους μάρτυρας αυτών και δικαιωθήτωσαν και
ακουσάτωσαν και ειπάτωσαν αληθή ... γενέσθαι μοι μάρτυρες ... υμείς εμοί μάρτυρες»
(Ησ. 43,9-13).
Επίσης τους καλεί να ορκίζονται στο όνομά
Του και όχι στους ψεύτικους θεούς «Κύριον
τον Θεόν σου φοβηθήση και αυτώ μόνω λατρεύσεις και προς αυτόν κολληθήση και επί
τω ονόματι αυτού ομή ... ευφρανθήσεται επί
τω Θεώ πας ο ομνύων εν αυτώ, ότι ενεφράγη
στόμα λαλούντων άδικα» (Δευτ. 6,13 & 10,20.
Ψαλμ. 62,12).
B΄ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ
Η ίδια τακτική φαίνεται, ότι συνεχίζεται και
στην Καινή Διαθήκη, τόσο από τον άνθρωπο

Ιησού Χριστό, ο Οποίος όχι μόνον φαίνεται ότι
ορκίζεται με το, «Αμήν, Αμήν λέγω υμίν», αλλά
και όταν καλείται να ορκιστεί από τον Αρχιερέα
Καϊάφα, «εξορκίζω σε κατά του Θεού του ζώντος, ίνα υμίν είπης, συ ει ο υιός του Θεού», ο
Κύριος Ιησούς Χριστός δεν αρνείται τον όρκο,
τον αποδέχεται, και του απαντά ευθέως,«σύ
είπας (= δεν χρειάζεται να σου απαντήσω,
το είπες ήδη εσύ, ότι είμαι ο υιός του Θεού).
[Ματθ. 26,63-64]. Άρα τον όρκο τον αποδέχεται
ο Χριστός και μάλιστα τον εφαρμόζει πιστά.
Επίσης, ο Κύριος, καλεί τους μαθητές Του να
γίνουν μάρτυρές Του, «υμείς δε εστέ μάρτυρες
τούτων ... λήψεσθε δύναμιν επελθόντος του
Αγίου Πνεύματος εφ’ υμάς και έσεσθέ μοι
μάρτυρες... έως εσχάτου της γης» (Πράξ. 1,8 ).
Και οι άγιοι Απόστολοι ακολουθούν την ίδια
τακτική έναντι του Όρκου. Ορκίζονται στο όνομα
του Χριστού και του Θεού, «αλήθειαν λέγω εν
Χριστώ, ου ψεύδομαι... ά δε γράφω υμίν, ιδού
ενώπιον του Θεού ότι ου ψεύδομαι... ο Θεός
οίδεν, ότι ου ψεύδομαι» (Ρωμ. 9,1., Γαλ. 1,20.
Β΄ Κορ. 11,31, και αλλαχού της Γραφής). Όμως,
παρ’ όλα αυτά, ο Θεάνθρωπος Κύριός μας Ιησούς Χριστός, μας δηλώνει κατηγορηματικά να
αποφεύγουμε παντελώς τον Όρκο, «μη ομόσαι
όλως» (Ματθ. 5,34).
Λέγοντας ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός το
«μη ομόσαι όλως», έχει υπόψη Του, την τέλεια
κοινωνία των αγίων, αυτή του «ελθέτω η Βασιλεία σου ως εν ουρανώ και επί της γης», όπου
τότε θα ισχύει πλέον «το ναι, ναι, και το ου, ου»,
αλλά και πάλι τούτο θα ισχύει, μέχρι του σημείου
που δεν θα υπάρξει ουδεμία διαφωνία μεταξύ
των πιστών. Γιατί αν θα υπάρξει κάτι τέτοιο, τότε
την αλήθεια θα την αποδείξουν δύο ή τρείς μάρτυρες, «επί στόματος δύο ή τριών μαρτύρων
σταθήσεται παν ρήμα», (Ρωμ. 18,15-17).
Εδώ δηλαδή ο Χριστός νομοθετεί αποβλέπων όχι στις ανάγκες του παρόντος, αλλά του
μέλλοντος, οπότε οι πιστοί Του θα σχημάτιζαν
κοινωνίες αφωσιωμένες σε Αυτόν και την διδασκαλία Του. Γι’ αυτό και οι φιλονικίες, λογομαχίες, καυγάδες, διχόνοιες, ανταγωνισμοί και
έριδες, μεταξύ των Χριστιανών θα διευθετούνται
και θα τελειώνουν με Όρκο στο όνομα του Ζώντος Θεού. Και στο σημείον αυτό ο λόγος του
Θεού είναι λίαν σαφής και κατηγορηματικός:
«Κύριον τον Θεόν σου φοβηθήση και αυτώ
μόνω λατρεύσεις και προς αυτόν κολληθήση,
και επί τω ονόματι αυτού ομή ... ομνύντες επί
τω ονόματι Κυρίου Σαβαώθ ... άνθρωποι μεν
γαρ κατά του μείζονος ομνύουσι, και πάσης
αυτοίς αντιλογίας πέρας εις βεβαίωσιν ο όρκος ... εν ω περισσότερον βουλόμενος ο Θεός
επιδείξαι τοις κληρονόμοις της επαγγελίας το

αμετάθετον της βουλής αυτού εμεσίτευσεν (=
εμεσολήβησε) όρκω» (Ματθ. 5,34 & 18,16-17.
Αριθ. 30,3. Δευτ. 6,13, 10,20, 23,21, Ψαλμ. 49,14.
Ησ. 19,18, Εβρ. 6,16-17).
Αυτό ακριβώς έχει υπόψη Του ο Θεάνθρωπος Κύριος, και όταν κηρύττει «όστις σε ραπίσει
επί την δεξιάν σιαγόνα, στρέψον αυτώ και την
άλλην», (Ματ. 5,39), αλλά όταν ένας υπηρέτης
τον εράπισε μπροστά στον Αρχιερέα, δεν
«έστρεψε και την άλλην», αλλά του εζήτησε
επίμονα εξηγήσεις, γιατί τον εράπισε, «εί κακώς
ελάλυσα ομιλησον περί του κακού, ει δε καλώς,
τί με δέρεις;» (Ιωάν. 18,22). Τούτο σημαίνει, ότι
θα «στρέψω και την άλλην» σε μιά κοινωνία
αγίων, όπου και θα διδάξω με την συμπεριφορά
μου αυτή, αλλά όταν το ράπισμα θα δημιουργήσει υπονοούμενα, είμαι υποχρεωμένος, να
ζητήσω δημόσια εξηγήσεις για την άρση των
υπονοουμένων.
Ο Όρκος του Χριστιανού στο όνομα του
Θεού έχει δύο στόχους: α’.-) Αναγνωρίζει Θεό
του, σε αυτόν που ορκίζεται, και β’.-) Το και
πλέον σημαντικόν, ότι θα τιμωρηθεί από το Θεό
αν επικαλεστεί το όνομά Του, «επί ματαίω» και
ορκιστεί ψέματα, «ουκ ομείσθε τω ονόματί μου
αδίκω και ου βεβηλώσετε το όνομά του Θεού
ημών ... εμίσησας πάντας τους εργαζομένους
την ανομίαν, απωλείς πάντα τους λαλούντας
το ψεύδος» (Δευτ. 19,12. Ψαλμ. 5,6-7).
Κατά τον λόγο λοιπόν του Θεού ο Χριστιανός
πρέπει να αποφεύγει το να φτάνει στο σημείο
να ορκίζεται, «μη ομόσαι όλως», και να λύνει
τις διαφορές του μεταξύ των αδελφών του
Χριστιανών, ή «εν εκκλησία» (Ματθ. 18,15-17),
αλλά εάν παρ’ όλα αυτά φτάσει στην ανάγκη
να καταλήξει στα δικαστήρια και να κληθεί να
βεβαιώσει την αλήθεια, τότε δεν έχει δικαίωμα, ούτε να αρνηθεί, ούτε έχει και περιθώρια
επιλογής, παρά υποχρεούται να βεβαιώσει την
«αληθινή αλήθεια» επικαλούμενος προς τούτο
μόνον το όνομα του Ζώντος Τριαδικού Θεού,
γιατί «άνθρωποι μεν γαρ κατά του μείζονος
ομνύουσι και πάσης αυτοίς αντιλογίας πέρας
εις βεβαίωσιν ο όρκος ... και επί τω ονόματι
αυτού ομή». «Εβρ. 6,16 . Δευτ. 6,13 & 10,20).
Πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ
Ορθόδοξος Θεολόγος – Εκκλ/κός Συνήγορος
Επ/μος πρ/δρος Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος
ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ:
Αγία Γραφή.
ΘΗΕ. τομ. 9ος.
Ελληνικά Λεξικά.
Ισχύον Σύνταγμα.
Εγκυκλοπαίδεια ΦΑΡΟΣ.
Νικοδήμου «ΠΗΔΑΛΙΟΝ».
Ιωήλ Γιαν/πούλου «Η Παλαιά Διαθήκη».
Παν. Τρεμπέλα «Υπόμνημα στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον».
Παν. Χ. Δημητρακοπούλου «Ορθ/ξη Χρ/νική Ηθική».
Ιστορία ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ (Εκδοτική Αθηνών Α.Ε.).

Τελωνου και Φαρισαιου
μητέρα σου ἡ Εὐνίκη. Γιατὶ κι ὁ Τιμόθεος
βγῆκε ἀπὸ κάποια οἰκογένεια. Δὲν ξεφυτρώνουν ἔτσι στὸν κόσμο οἱ ἅγιοι· πίσω ἀπὸ
κάθε ἅγιο καὶ κάθε μεγάλο ἄνδρα ὑπάρχει
κάποιο σπίτι. Καὶ πίσω ἀπὸ τὸν Τιμόθεο
ἦταν μιὰ γιαγιὰ καὶ μιὰ μάνα. Ἀπὸ μικρόν,
λέει, ἡ μητέρα σου, μαζὶ μὲ τὸ γάλα ποὺ σὲ
θήλασε, σὲ πότισε καὶ τὴν ἁγία διδασκαλία.
Ἐπὶ λέξει· «Ἀπὸ βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα
οἶδας, τὰ δυνάμενάσε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν
διὰ πίστεως τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Β΄ Τιμ.
3,15). Ἔμαθες τὰ ἱερὰ γράμματα ἀπὸ τὴν
κούνια. Ὁ λόγος - ἡ ὑπενθύμισις αὐτὴ εἶνε
θεόπνευστος. Ἰσχύει δὲ καὶ ὡς συμβουλή.
Δὲν ἐλέχθη μόνο γιὰ τὸν Τιμόθεο· ἀπευθύνεται στοὺς πιστοὺς ὅλων τῶν αἰώνων καὶ τῶν
ἐποχῶν. Ἄρα, ἀγαπητοί μου, ἀπευθύνεται
καὶ σ᾽ ἐμᾶς.
Μᾶς παραγγέλλει λοιπόν, ἀδελφοί μου,
σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος, νὰ μελετοῦμε
τὰς Γραφάς. Αὐτὸ εἶνε καθῆκον κάθε Χριστια
νοῦ. Τὸ συνιστᾷ Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη.
Τὸ συνιστᾷ ὁ ἴδιος ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Μωυσέως ὅταν λέει· «Οὐκ ἀποστήσεται ἡ βίβλος
τοῦ νόμου τούτου ἐκ τοῦ στόματός σου, καὶ
μελετήσεις ἐν αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός»(Ἰησ.
Ναυῆ 1,8). Μὴλείπει ἀπὸ τὰ χέρια σου, λέει,
ἡ Γραφή· μέρα - νύχτα τὸ μυαλό σου νά ᾽νε
στὰ νοήματά της.
Καὶ ὁ Δαυῒδ λέει· «Ὡς ἠγάπησα τὸν νόμον
σου, Κύριε· ὅλην τὴν ἡμέραν μελέτη μού ἐ
στιν». Εἶνε γλυκύτερος «ὑπὲρ μέλι», καλύτερος «ὑπὲρ χιλιάδας χρυσίου καὶ ἀργυρίου»
(Ψαλμ. 118, 97,103,72).
Ὁ προφήτης Ἠσαΐας λέει· «Ἐκ νυκτὸς
ὀρθρίζει τὸ πνεῦμά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός,
διότι φῶς τὰ προστάγματά σου ἐπὶ τῆς
γῆς»(Ἠσ. 26,9). Πρὶν βγῇ ὁ ἥλιος σηκώνομαι
καὶ διαβάζω τὸ νόμο σου.. Ὁ δὲ ἀπόστολος

Παῦλος λέει, ὅτι «πᾶσα ἡ Γραφὴ εἶνε θεόπνευστος »(Β΄ Τιμ. 3,16).Αὐθεντικώτερα
ὅμως ἀπ᾽ ὅλους, ὁ ἴδιος ὁ Κύριος ἡμῶν
Ἰησοῦς Χριστὸς ὄχι ἁπλῶς μᾶς προτρέπει,
ἀλλὰ μᾶς δίνει ἐντολὴ ἱερὰ καὶ μᾶς λέει·
«Ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς» (Ἰω. 5,39).
Ἡ ἁγία Γραφή, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε
ἕνα ἀπ᾽ τὰ συνηθισμένα βιβλία . Δὲν τὴν
ἔγραψε κάποιος σοφὸς τῆς γῆς. Δὲν περιέχει
πυροτεχνήματα, λέξεις φανταχτερές· ἔχει
νοήματα θεῖα, διότι συγγραφέας της εἶνε τὸ
Πνεῦμα τὸ ἅγιο. Ἐὰν δὲν τὸ πιστεύῃς αὐτό,
μὴν τὴνπιάσῃς στὰ χέρια σου. Τὸ Βιβλίο
αὐτὸ ἀνταποκρίνεται σὲ ὅλες τὶς ἀνάγκες
τῆς ἀνθρώπινης ψυχῆς. Ὅπως λέει ὁ ἱερὸς
Χρυσόστομος, ἡ Γραφὴ εἶνε φαρμακεῖο, γιὰ
νὰ βρίσκῃς τὰ φάρμακα ποὺ χρειάζεσαι.
Ἔχεις ἀθυμία, στενοχώρια; τὰ βλέπεις
ὅλαμαῦρα καὶ σκοτεινά; Στὶς σελίδες της θ᾽
ἀκούσῃς· «Ἱνατί περίλυπος εἶ, ἡ ψυχή μου,
καὶ ἱνατί συνταράσσεις με; ἔλπισον ἐπὶ τὸν
Θεόν…»(Ψαλμ.42,5). Θ᾽ ἀκούσῃς ἀκόμα τὸ
Χριστὸ νὰ σοῦ λέῃ· «Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν
ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ
πιστεύετε»(Ἰω. 14,1)
Περνᾷς βάσανα; Ἄνοιξε τὴν ἁγία Γραφὴ
καὶ θὰ βρῇς τὰ λόγια ·«Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν
ἕξετε· ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν
κόσμον»(Ἰω. 16,33).
Σὲ διαβάλλουν καὶ πικραίνεσαι; Ἄνοιξε τὸ
Ψαλτήρι κ᾽ ἐκεῖ θ᾽ ἀκούσῃς· «Ἐνδιέβαλλόν
με, ἐγὼ δὲ προσηυχόμην» (Ψαλμ. 108,4)·
ἐνῷ μὲ συκοφαντοῦσαν, ἐγὼ τὴν ὥρα ἐκείνη
προσευχόμουν.
Στὸν Ἑξάψαλμο πάλι λέει· «Οἱ ζητοῦντες
τὰ κακά μοι ἐλάλησαν ματαιότητας, καὶ
δολιότητας ὅλην τὴν ἡμέραν ἐμελέτησαν.
Ἐγὼ δὲ ὡσεὶ κωφὸς οὐκ ἤκουον καὶ ὡσεὶ
ἄλαλος οὐκ ἀνοίγων τὸ στόμα αὐτοῦ»(ἔ.ἀ.

37,13-14). Κοντὰ δηλαδὴ στὴν προσευχή,
ὅταν σὲ συκοφαντοῦν, ἡ Γραφὴ συνιστᾷ·
σιώπα. Ἡ σιωπὴ θά ᾽νε πιὸ εὔγλωττη ἀπὸ
λόγια, θὰ εἶνε «ἄνθρακες πυρὸς» στὰ
κεφάλια τῶν ἐχθρῶν σου (πρβλ. Παροιμ.
25,22=῾Ρωμ. 12,20).
Τί ἄλλο ἔχεις; Αἰσθάνεσαι ψυχικὰ ἀδύνατος, δελεάζεσαι ἀπὸ τὴ ματαιότητα, σὲ ἑλκύουν οἱ χαρὲς τοῦ κόσμου, οἱ ἡδονὲς τῆς σαρκός; Ἄνοιξε πάλι τὴν ἁγία Γραφὴ καὶ ἄκουσε
τὸν Σολομῶντα νὰ σοῦ λέῃ· «Ματαιότης
ματαιοτήτων, τὰ πάντα ματαιότης»(᾿Εκκλ.
1,2). Ἔχεις ἀδυναμία στὸ μαμωνᾶ, ἑλκύεσαι
ἀπὸτὸ χρῆμα, καὶ νομίζεις ὅτι ἡ εὐτυχία εἶνε
ἐκεῖ; Στὴν ἁγία Γραφὴ θὰ βρῇς τὸ φάρμακο·
«Πλοῦτος ἐὰν ῥέῃ, μὴ προστίθεσθε καρδίαν»· κι ἂν ἀκόμα μπρὸς στὰ πόδια σου τρέχῃ
ποτάμι ἀπὸ χρυσάφι, μὴν τ᾿ ἀγγίξῃς(Ψαλμ.
61,11)· ἡ εὐτυχία δὲν εἶνε στὴν ἀδικία ἀλλὰ
στὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ.
Κι ἂν τὸ μαυροπούλι τοῦ θανάτου φτερουγίζῃ πάνω ἀπὸ τὸ σπίτι σου κ᾽ ἑτοιμάζεται ν᾿ἁρπάξῃ κάποιον δικό σου, ἢ ἂν ἔχῃς
κηδεία ἢ μνημόσυνο, ἄκουσε τὰ παρήγορα
λόγια τοῦ Χριστοῦ· «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις
καὶ ἡ ζωή…»(Ἰω. 11,25). Ἐκεῖνος εἶνε ὁ
νικητὴς τοῦ θανάτου. Εἶσαι, τέλος, ἁμαρτωλός; Διέπραξες ἁμαρτήματα καὶ σὲ κεντᾷ
ἡ συνείδησί σου; Μὴν ἀπελπιστῇς! Ἄνοιξε
τὸ Εὐαγγέλιο καὶ θὰ δῇς ὅτι τὶς ἁμαρτίες τὶς
δικές μου, τὶς δικές σου καὶ ὅλου τοῦ κόσμου
τὶς σηκώνει –ποιός;
«Ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰω.
1,29). Θ᾽ ἀκούσῃς καὶ τὸν προφήτη Ἠσαΐα νὰ
λέῃ· «Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν φέρει καὶ
περὶ ἡμῶν ὁδυνᾶται, καὶ ἡμεῖς ἐλογισάμεθα
αὐτὸν εἶναι ἐν πόνῳ καὶ ἐν πληγῇ ὑπὸ Θεοῦ
καὶ ἐν κακώσει» (Ἠσ. 53,4). Θ᾽ ἀκούσῃς καὶ

τὸν ἀπόστολο Παῦλο νὰ λέῃ, ὅτι ὁ «Χριστὸς
Ἰησοῦς ἦλθεν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς
σῶσαι, ὧν πρῶτός εἰμι ἐγώ» (Α΄ Τιμ. 1,15).
Ἀπὸ ὅ,τι καὶ ἂν πάσχῃς, ἡ ἁγία Γραφὴ ἔχει
νὰ σοῦ προσφέρῃ τὸ κατάλληλο φάρμακο.
Γι᾿ αὐτὸ εἶνε βιβλίο παμφίλτατο, ὁ αἰώνιος
σύντροφος τοῦ ἀνθρώπου, ὁ βασιλεὺς τῶν
βιβλίων. Γι᾿ αὐτὸ ἔχει τεραστία κυκλοφορία, μεταφρασμένη σὲ πάνω ἀπὸ χίλιες
γλῶσσες καὶ διαλέκτους, γιὰ ὅλους τοὺς
λαοὺς τῆς γῆς.
Κ᾽ ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες;
Ἐδῶ μοῦ ᾿ρχεται νὰ σταματήσω. Εἴμαστε
τὸ ἔθνος ποὺ λιγώτερο ἀπ᾽ ὅλους διαβάζει
τὴν ἁγία Γραφή. Εἶνε ζήτημα ἂν τὴν διαβάζῃ
ἕνας μέσα σὲ χίλιους. Οἱ ἄλλοι;… Οὔτε ὁ
λαὸς οὔτε οἱ ἄρχοντες· μοιάζουν μὲ καπετάνιο ποὺ ταξιδεύει χωρὶς χάρτη καὶ πυξίδα.
Ἂν ὅλοι μας διαβάζαμε τὴν ἁγία Γραφή, ὤ
τότε –σᾶς ὑπογράφω συμβόλαιο–ἡ πατρίδα
μας θὰ ἦταν τὸ πιὸ εὐτυχισμένο ἔθνος. Τώρα
τὸ κλείσαμε τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ περιπαίζουμε,
τὸ κοροϊδεύουμε.Βάζω λοιπὸν πετραχήλι,
ἀδελφοί μου, καὶ σᾶς δίνω ἕνα κανόνα. Δὲν
ζητῶ δύσκολες νηστεῖες καὶ ἀγρυπνίες· σοῦ
ζητῶ ἀπὸ σήμερα νὰ διαβάζῃς ἕνα κεφάλαιο
κάθε μέρα. Κι ὅταν φτάσῃ τὸ Μέγα Σάββατο, τότε θὰ μὲ θυμηθῇς καὶ θὰ καταλάβῃς
πόσο δίκιο εἶχε ὁ Παῦλος νὰ γράφῃ «Ἀπὸ
βρέφους τὰ ἱερὰ γράμματα οἶδας, τὰ δυνάμενά σε σοφίσαι εἰς σωτηρίαν διὰ πίστεως
τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ» (Β΄ Τιμ. 3,15). Ὁ δὲ
Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς δι᾿ εὐχῶν τῆς
ὑπεραγίας Θεοτόκου ἂς εἶνε μετὰπάντων
ἡμῶν· ἀμήν.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία ἡ ὁποία
ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Κοιμήσεως Θεοτόκου
Κυνοσάργους- Ἀθηνῶν τὴν 3-2-1963.
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Φωτογραφία που έδωσε η Μητρόπολη με τις εθελόντριες στις 13-12-2011 μετά τη Θεία Λειτουργία και πριν την δεξίωση
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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΜΙΛΗΣΕ “πλάγια” Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
Μετά από 16 χρόνια βγήκε για πρώτη
φορά η Μητρόπολη να μιλήσει, έστω και
“πλάγια”, για όσα γράψαμε σχετικά με το:
«ΤΟΣΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ ΠΑΝΕ;;;».
Η απάντηση γράφτηκε σε ωραίο περιοδικό LIFE & STYLE, που κυκλοφόρησε τους
τελευταίους μήνες του 2012 ως ρεπορτάζ
και με πολύχρωμες φωτογραφίες.
Εμείς δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τα
γραφόμενα του περιοδικού, αλλ’ απλώς
θα αντιπαραθέσουμε αυτά μ’ εκείνα που
επίσημα η μητρόπολη δημοσιεύει στα
«Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελλάδος το
2012».
Το ρεπορτάζ αναφέρει:
1) ότι στο ορφανοτροφείο (ανώνυμο)
φιλοξενούνται 12 κορίτσια, ενώ στα δίπτυχα αναφέρονται 7, και τελευταία σε
επισκέπτες του ιδρύματος μίλησαν για 8,
2) ότι προς το παρόν η μητρόπολη
μοιράζει 400 μερίδες φαγητό την ημερα,
ενώ τα δίπτυχα μας μιλούν για 240 και η τελευταία εγκύκλιος για 320 προκειμένου να
αυξηθεί ο οβολός στον περιαγόμενο δίσκο,
3) ότι στο πέρασμα του χρόνου εθελόντριες της «Λογίας» έφθασαν τις 1000.
Σ’ αντίθεση η Μητρόπολη, έσπευσε να
βεβαιώσει τον αριθμό, με δημοσιευθείσα
φωτογραφία (13/12/11) από δεξίωση προς
τιμήν των εθελοντριών της «Λογίας» και τη
διευκρίνιση: «Στη δεξίωση που ακολούθησε συμμετείχαν όλες οι εθελόντριες κυρίες
από τις ενορίες…». (Εσείς μετρήστε τα
πρόσωπα της φωτογραφίας και βγάλετε
το συμπέρασμα),

4) ότι η «Λογία» ενισχύει ολόκληρες οι- των ναών ανά τρίμηνο.
κογένειες, πληρώνει λογαριασμούς ΔΕΗ,
4. Έσοδα «εράνου αγάπης» ετησίως
δάνεια, σπουδές φοιτητών, (ανάγκες) περίπου 135.000 €.
φυλακισμένων – στρατευμένων κ.ά.
5. Δωρεές συμπολιτών για την φιλανΓι’ αυτά θα γράψουμε προσεχώς, γιατί θρωπία του έτους 2011 που δημοσιεύτηυπάρχει πληθώρα καταγγελιών περί του τι καν 44.110 €.
αντιμετωπίζουν όταν φτάνουν στην πόρτα
6. Συχνές δισκοφορίες σ’ όλους τους
και τί παίρναούς με
ΔΙΠΤΥΧΑ 2011
νουν,
άγνωστο
5) ότι «Ο
το ποσό
γενικός
των ειαπολογισπράξεσμός είναι
ων.
εντυπωσι7. Επαακός για
ναλαμβατα πρώτα
νόμενες
δέκα πέντε χρόνια της λειτουργίας της εκδηλώσεις σε λέσχες και κέντρα με προ«Λογιάς» αφού διετέθησαν 4 και πλέον πληρωμένα τα εισιτήρια από τους ναούς
εκατομμύρια ευρώ για το σύνολο των (άγνωστες οι εισπράξεις).
δράσεων που στηρίζονται από τη «Λογία»
8. Από διάφορες άλλες πηγές.
από το ’96 έως το 2011», και συνεχίζει: «Τα
Τα ετήσια αυτά έσοδα σε μια 15ετίαέσοδα της “Λογίας”, προέρχονται κυρίως
20ετία είναι πολλαπλάσια απ’ αυτά που
από το προσκύνημα της Αγίας Παρασκευδαπανήθηκαν και τα οποία αναφέρει το
ής αλλά και από την ενοικίαση των πέριξ
ρεπορτάζ (4 εκατ.).
αυτής χώρων στα Τέμπη…».
Σταματούμε εδώ, αν και το ρεπορτάζ
Με βάση τα παρακάτω στοιχεία βγάλτε
χρειάζεται
περισσότερο σχολιασμό.
τα συμπεράσματά σας:
Καλοπροαίρετα
θα θέλαμε να ρωτήσου1. Το 22% των εσόδων του Πρ/τος της
με
τον
παλαιό
και
έμπειρο
δημοσιογράφο:
αγ. Παρασκευής Τεμπών π.χ. τα έσοδα του
Όταν
γράφεται
ένα
ρεπορτάζ
δεν πρέπει
τελευταίου δημοσιευθέντος απολογισμού
να
ελέγχονται
πρώτα
οι
πληροφορίες
και
του 2005 ανήλθαν σε 336 χιλ. ευρώ (22%).
2. Το 22% των εσόδων των διαφόρων τα στοιχεία;
Σύντομα θα επανέλθουμε γιατί κάποιο
προσκυνημάτων (άγνωστο το ύψος τους).
3. Το 10% επί των ακαθαρίστων εσόδων λάκκο κρύβει η φάβα.

ΤΟ ΞΕΧΑΣΑΝ ή …
Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης κατά καιρούς ασχολούνται με τα διάφορα κληροδοτήματα, μερικά των οποίων τα
ονομάζουν «χρυσορυχεία».
Όταν όμως φθάνουν στα
κληροδοτήματα της μητρόπολης Λάρισας παθαίνουν
μπλάκ-άουτ.
Διαβάσαμε τελευταία
(17/2/2013) ρεπορτάζ τοπικής εφημερίδας για τα «Αναξιοποίητα κληροδοτήματα
εξαιτίας των αναχρονιστικών
σκοπών και νόμων».
Ενώ το ρεπορτάζ αναφέρεται σε αρκετά απ’ αυτά,
παραλείπει να κάνει λόγο
για το, καθόλου ευκαταφρόνητο (πραγματικό χρυσορυχείο), κληροδότημα
«Κρίκκη»!
Άραγε γιατί; Μήπως γιατί

εμπλέκεται ενεργά
Κληροδότημα ρίας Λάγκα τί
η Μητρόπολη;
«Κρίκκη» απέγινε; ΡευΑς κάνουμε
στοποιήθηκε;
μερικές εύλογες
Και αν ναι, τα
ερωτήσεις – αν και
χρήματα βρίαπάντηση δεν πρόσκονται σε
κειται να πάρουμε.
κάποιο λογαΑπό το κληροριασμό;
δότημα «Κρίκκη»
Τί απέγινε
πόσα χρήματα
το κληροεισέπραξε η Μηδότημα του
τρόπολη μέχρι
Θωμά Σαράστις 30/3/2009;
φη;
Εισπράττει και
Αυτά για
Η
πολυκατοικία
στο
κέντρο
της
Αθήνας
κοντά
στον
Άρειο
Πάγο
σήμερα;
σήμερα,
μια
με
πέντε
ορόφους
και
4
καταστήματα
στο
ισόγειο
Και αν ναι, από
και την αφοροχή τί απέγιναν;
πού (κινητά – ακίΤο κληροδότημα Αφροδίτης μή μας έδωσε το δημοσίευμα
νητα);
Τη βίλλα στον Πλαταμώνα Ζαχαράκη, που έβγαινε στο εφημερίδας. Ίσως ο σημερι(Κρίκκη) ποιος την εκμεταλ- «σφυρί» (για πούλημα) τί έγινε; νός σχολιασμός να δώσει το
λεύεται και ποιος την ενοι- Τα χρήματα από τα ενοίκια έναυσμα στη Μητρόπολη να
ψαρεύει σε καθαρά και όχι σε
τόσων ετών πού βρίσκονται;
κίασε;
Το κληροδότημα της Σωτη- θολά νερά.
Τα οικόπεδα στην ίδια περι-

να τι ελεγαν το 1994 για τον αντικανονικο και παρανομο
δεσποτη λαρισασ ιγνατιο. σημερα ομωσ! τι λενε αραγε;
Με τι «μούτρα» και
συνείδηση έρχεται στη
Λάρισα, για να βλέπει
εκείνους που ξυλοφορτώθηκαν άγρια εξ αιτίας
του και για να καταφέρει το τελικό κτύπημα
(όπως οι ταυρομάχοι
στους ταύρους) στον
κανονικό και άγιο επίσκοπο μας Θεολόγο;

Γιατί προπάντων οι
αγωνιζόμενοι χριστιανοί χαρακτηρίζονται ως
χούλιγκανς και αμαθείς
και γραΐδια από το πλέον διεφθαρμένο εκκλησιαστικό καταστημένο;
Γι΄ αυτό άραγε δεν εξετάζονται οι κατηγορίες
για κιναιδισμό, χρηματισμό, σιμωνία και πάρα

πολλά αμαρτήματα, που
βαρύνουν κάποιους
ανάξιους ρασοφόρους,
ώστε να ξεκαθαριστεί
η κόπρος του Αυγείου,
που μόλυνε το σώμα της
Ελληνικής Εκκλησίας;...
Σχολικός συμβουλος
θεολόγων Δρ. Αχιλ.
Πιτσίλκας
Hμ.Κηρ. Ιούλιος 94

Λαμπαδάριος

H I. Σύνοδος συγκαλύπτει
παραπτώματα
τοῦ σεβ. Μεσσηνίας;

τοῦ κ. Κων. Παπαδοπούλου
Απὸ τῆς ἐλεύσεώς του ὁ μητροπολίτης Μεσσηνίας, διὰ τῆς βιοτῆς
καὶ τῶν ἔργ ων του δὲν ἠκολούθησε τὰ ἴχνη τῆς χριστιανικῆς καὶ
πατερικῆς διδασκαλίας, τὰ ὁποῖα ἠκολούθησαν οἱ προγενέστεροι,
ἀλλ᾽ ἐνεφάνισεν ἕνα κοσμικὸν πρόσωπον ποὺ ἀπάδει πρὸς τὴν
ἰδιότητα τοῦ ἐπισκόπου. Πολλὰ τὰ ἀντιχριστιανικά, ἀντιπατερικὰ καὶ
ἀντικανονικά, τὰ ὁποῖα σοκάρουν τὴν κοινὴν γνώμην πανελληνίως.
Τὰ παραπτώματα αὐτὰ ὅλα ἀνέφερα εἰς τὴν Ἱ. Σύνοδον, ἀπὸ τετραετίας, τρὶς μέχρι σήμερον. Ἡ Ἱ. Σύνοδος τὰς ἀναφοράς μου αὐτὰς
τὰς ἔθεσε εἰς τὸν κάλαθον τῶν ἀχρήστων, χωρὶς νὰ μὲ ἐνημερώση
καὶ χωρὶς νὰ ἀσχοληθῆ μὲ αὐτά, ἀφήνοντας ἀνενόχλητον τὸν εἰρημένον μητροπολίτην, ὡσὰν νὰ τοῦ λέγουν· Προχώρει, ἀδελφέ, εἰς
τὸ ἀντιχριστιανικόν σου ἔργον μὲ τὰς εὐλογίας μας. Τὴν τελευταίαν
ἀναφοράν μου ἔστειλα δι᾽ ἐπιστολῆς τὴν 19-1-2012, εἰς τὴν ὁποίαν
ἀναφέρω τὰ κραυγαλέα καὶ ἀντίθετα πρὸς τὰ χριστιανικὰ ἤθη ἔργα
τοῦ ἀνωτέρω…, τὰ ὁποῖα συστοιχοῦνται πρὸς ἀνθρώπους τῶν
ἀγυιῶν καὶ τριόδων, τὰς δηλώσεις ποὺ ἀποδεικνύουν τὸν ἀμοραλισμὸν «ἐπισκόπου», τὰς ὁποίας ἔδωσε εἰς τὸ διμηνιαῖον περιοδικὸν
τῆς Μεσσηνίας «Flash» μηνῶν Δεκεμβρίου
2009 – Ἰανουαρίου 2010.
Ἐρώτησις δημοσιογράφου: «Καὶ μιὰ καὶ
μιλήσαμε γιὰ σχέσεις, θὰ ἤθελα νὰ μιλήσουμε γιὰ τὶς προγαμιαῖες σχέσεις. Εἶναι, ἆραγε,
ἁμαρτία νὰ συναντῶνται δύο νέοι καὶ νὰ
ἔχουν σεξουαλικὲς σχέσεις;».
Ἀπάντησις μητροπολίτου: «Ὅταν δύο
ἄνθρωποι ξεκινοῦν μιὰ πορεία ζωῆς καὶ
μέσα σὲ αὐτὴ τὴν πορεία ἔχουν καταλήξει
ὅτι μποροῦν νὰ συνυπάρξουν ὡς προσωπικότητες, ἡ σεξουαλικὴ σχέση εἶναι ἕνα
στοιχεῖο τῆς σχέσης».
Αἱ προγαμιαῖαι σχέσεις κατὰ τὴν χριστιανικὴν διδασκαλίαν θεωροῦνται πορνεία. Ἰδού· α΄) «Φεύγετε τὴν πορνείαν» (Α΄ Κορ. 6,18).
β΄) «Ἀπέχεσθαι ὑμᾶς ἀπὸ τῆς πορνείας» (Α΄ Θεσ. 4,3). γ΄) «Οὔτε
πόρνοι οὔτε εἰδωλολάτραι …βασιλείαν Θεοῦ οὐ κληρονομήσουσι»
(Α΄ Κορ. 6,9-10). Νά ποὺ ὁ κκ. Σαββάτος ἀντιλέγει εἰς τὴν χριστιανικὴν διδασκαλίαν.
Ἐρώτησις: «Ἡ ἀπόφαση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Δικαστηρίου γιὰ τὸ κατέβασμα τῶν συμβόλων ἀπὸ τὰ δικαστήρια καὶ τὰ σχολεῖα ξεσήκωσε
ἀρκετὲς ἀντιδράσεις, ἐσεῖς τί γνώμη ἔχετε;».
Ἀπάντησις: «Ἐγὼ δὲν ἔχω καμία ἀντίρρηση. Ἡ Ἐκκλησία δὲ μένει
στὸ ἐπίπεδο τῶν συμβόλων. Εἴτε μπεῖ εἴτε δὲν μπεῖ ἡ εἰκόνα στὸ
δικαστήριο, ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ συνείδηση τοῦ δικαστῆ, ἂν θὰ εἶναι
δίκαιος ἢ ὄχι».
Οἱ Χριστιανοὶ βοηθοῦνται ἀπὸ τὰς ἱερὰς εἰκόνας. Ὁ ἱ. Δαμασκηνὸς
ἀποφαίνεται, ὅτι πρέπει νὰ τιμῶμεν τὰς ἱερὰς εἰκόνας. Ὁ Μ. Βασίλειος· «Ἡ τιμὴ τῆς εἰκόνος ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει».
Ἐρώτησις: «Στὴν Καλαμάτα ὅμως οὔτε οἱ καθολικοὶ ἔχουν ἐκκλησία οὔτε οἱ μουσουλμᾶνοι τζαμί».
Ἀπάντησις: «Οἱ καθολικοὶ μόνο ζήτησαν καὶ τοὺς παρεχώρησα… Ἐγὼ δὲν μπορῶ νὰ χτίσω τζαμί, μοῦ δίνει ὅμως
τὸ δικαίωμα τὸ κανονικὸ δίκαιο νὰ προσφέρω ἕνα ναό. Δὲν
κατάλαβα γιατί ὑπῆρξε ἀντίδραση ποὺ προσεφέρθη ἕνας
ναὸς γιὰ νὰ ἐξυπηρετεῖ τοὺς 60 καθολικοὺς τῆς πόλεώς μας».
Τὴν ἀπάντησιν εἰς τὸν κκ. Σαββάτον δίδει ὁ ΣΤ΄ ἱ. κανὼν τῆς Συνόδου
τῆς Λαοδικείας· «ἀπαγορεύεται νὰ εἰσέρχωνται αἱρετικοὶ εἰς τὸν
ναὸν τοῦ Θεοῦ».
Ἐρώτησις: «Ἔγινε εἴδηση ὅταν ἤπιατε καφὲ στὴν παραλία».
Ἀπάντησις: «Τώρα πάω συχνά, ἦταν ἀφορμὴ τότε γιὰ κάποιους
νὰ ξεκινήσουν τὶς φασαρίες, μετὰ ὅτι πῆγα στὸ θέατρο καὶ εἶδα
γυμνές. Καλά, δὲν ἔχουν δεῖ οἱ ἄνθρωποι τὸ σῶμα τους γυμνό; σκανδαλίζονται τόσο πολύ; Μὰ ἂν εἶναι τόσο ἐπιρρεπεῖς, πῶς κρίνουν
τοὺς ἄλλους καὶ δὲν κρίνουν τὸν ἑαυτό τους;».
Ἡ Κ. Διαθήκη λέγει· «Πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι
αὐτὴν ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ» (Ματθ. 5,28).
Καὶ ἡ Παλαιὰ Διαθήκη διὰ τοῦ ψαλμῳδοῦ Δαυΐδ· «Ἀπόστρεψον
τοὺς ὀφθαλμούς μου τοῦ μὴ ἰδεῖν ματαιότητα» (Ψαλμ. 118,37).
῾Ερμηνεύων δὲ αὐτὸ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης λέγει· «Γύρισε
τὰ μάτια μου, Κύριε, διὰ νὰ μὴ βλέπουν τὰς ψυχοβλαβεῖς θεωρίας
καὶ τὰ μάταια (σωματικὰ) κάλλη».
Βλέπω τὴν ἀνοχὴν καὶ τὴν συγκάλυψιν τῶν παραπτωμάτων τοῦ
μητροπολίτου ἀπὸ τὴν Σύνοδον. Τὴν ὁποίαν κατηγόρησεν, ἐπειδὴ
ἔλαβεν ἀπόφασιν νὰ ἐπισκεφθῇ ὁ ἀρχιεπίσκοπος τὸν προφυλακισθέντα π. Ἐφραίμ. Ἔπειτα ἐξύβρισε τὴν Σύνοδον ὡς ἀνώριμον καὶ
μετρίαν. Καὶ ἡ ἱ. Σύνοδος, ἀντὶ νὰ κάνῃ ἀνακρίσεις διὰ τὰ προρρηθέντα, τὸν «ἐβράβευσε» διὰ τῆς ἀνοχῆς καὶ ἀπραξίας της. Δὲν
ἔπραξεν ὅμως τὸ ἴδιο καὶ διὰ τὰς μοναχὰς τῆς ἱ. γυναικείας Μονῆς
Ἁγ. Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης Καλαμάτας. Ἐκεῖ ἀνταπεκρίθη ἀμέσως·
ἔστειλεν ἀνακριτὴν καὶ κατεδίκασε μὲ ψευδεῖς κατηγορίας 4 μοναζούσας μὲ ἐξορίας 2 καὶ 3 μηνῶν. Εἰς τὰς ἰδικάς μου ἐπανειλημμένας
αἰτήσεις δι᾽ ἀποστολὴν ἀνακριτοῦ διὰ τὰ κραυγαλέα παραπτώματα
τοῦ κκ. Σαββάτου ἐκώφευσεν.
Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων ὁ κκ. Σαββάτος κατέστη θρασύτατος, ἀφοῦ ἀπὸ 22-9-2010 ἕως σήμερον (20-2-2012), διὰ νὰ ἐκδικηθῆ
τὰς μοναζούσας –εἰς τὴν προκειμένην περίπτωσιν ἐκδικεῖται τὴν
ὀρθόδοξον ἐκκλησίαν– τῆς εἰρημένης Μονῆς, ἀφήνει ἀλειτούργητον
τὸν ἱ. Ναὸν της, εἰς τὸν ὁποῖον ἐκτὸς τῶν μοναζουσῶν ἐκκλησιάζοντο καὶ πολλοὶ χριστιανοί, ἀφοῦ οὗτος εὑρίσκεται εἰς τὸ κέντρον
σχεδὸν τῆς Καλαμάτας. Καὶ πάλιν λαβοῦσα γνῶσιν ἡ Ἱ. Σύνοδος
κωφεύει. Ἔτσι ἀνεχομένη τὰ παραπτώματα τοῦ κκ. Σαββάτου οἱονεὶ
συνευδοκεῖ εἰς αὐτά.
Ζητοῦμεν ἐπίσκοπον (ποὺ δὲν ἔχομεν) εἰς τὰ ἴχνη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, καὶ ὄχι «ἐπίσκοπον» τῶν ἀγυιῶν καὶ τριόδων, διδάσκοντα
ἡμᾶς μαθήματα ῥυπαρολογίας, αἰσχρολογίας καὶ ἀδιαντροπιᾶς,
ποὺ καθάπτονται τοῦ ῥάσου.

