ΑΓΩΝΑΣ 1

μαρτιοσεπικαιρα
2014

Η ελλαδα τΗς παρακμΗς
και τΗς προδοςιας

Κ.Κ. Λάρισας
061603

Β΄. «Είμαστε ακόμα στην αρχή της
ανατίναξης των
υπονόμων της Μεταπολίτευσης. Έρχονται και άλλες αποκαλύψεις για όσα
συνέβησαν σε μιά περιοχή που δεν έχει
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΛΑΓΟΥΡΟΥ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιh’ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 202 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - µαρτιοσ 2014

συνεχίζεται στη σελ. 2

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

ΘΑΡΡΑΛΕΑ

Επιτέλους,
πέστε τους
«Ως εδώ!»

“Κι’ από Μοριά και Ρούμελη κι όπου Ελλάδας χώμα,
κι’ από νησιά και θάλασσα μ’ αντρειεμένο σώμα,

Η «ΤΡΟΙΚΑ» θέλει
να ξεπαστρέψει...

συνεχίζεται στη σελ. 2

«ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ» († 1906-1991)
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΟἩΓΟΥΜΕΝΟ
ΦΥΛΛΟ
Στά Καλλίσια
Μετά τήν Πολυκλινική, ἀπ’ ὅπου συνταξιοδοτήθηκε, ἀποσύρθηκε
μέ τούς γονεῖς του στά
Καλλίσια, σέ μία ἐρημική καί πανέμορφη περιοχή τῆς Πεντέλης. Ἐκεῖ
διαμόρφωσε τόν χῶρο, φύτεψε ὀπωροφόρα
δέντρα καί δημιούργησε ὀρνιθοτροφεῖο, γιά νά
ἐξοικονομεῖ κάποια χρήματα γιά τή συντήρησή
συνεχίζεται στη σελ. 3
ορΘοδοΞοι ελλΗνες

ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ
Νομοσχέδιο «ΒΟΜΒΑ»

συνέχεια στη σελ.7
αγiα και μεγaλΗ ςyνοδος
ή Ψευδοςyνοδος;

O ευαγγελιςμος
χριςτουγεννα
τΗς Θεοτοκου
«Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος
εἶπεν αὐτῇ· …οὐκ
δυνατήσει παρὰ
τῷ Θεῷ πᾶν
ῥῆμα»
(Λουκ. 1,35-37)
Διπλῆ ἑορτὴ
σήμερα, θρησκευτικὴ καὶ ἐθνική. Καὶ
καλούμεθα, ὅσοι
ἔχουμε μέσα μας
αἰσθήματα εὐγενικὰ καὶ μεγάλα, νὰ θυμηθοῦμεδύο ἱστορικὰ γεγονότα, τὰ ὁποῖα στοὺς
ὑλιστὰς καὶ ἀθέους, ποὺ τὰ μετροῦν ὅλα μὲ τὸν
πῆχυ τῆς λογικῆς, φαίνονται σὰν παραμύθια.
Ἐν τούτοις δὲν εἶνε φανταστικά.Εἶνε πραγματικὰ καὶ ἱστορικὰ γεγονότα.
συνεχίζεται στη σελ. 5

Η Sabah τhς τουρκiας, το «ποταμι» - νικος
δΗμου - ςε μιa ανiερΗ «ςυμμαχiα» ;

Τα όσα κατά την προ ολίγων ημερών (6ην έως 9ην Μαρτίου2014) γενομένη Σύναξη των Προκαθημένων στο
Φανάρι συνεζητήθησαν, απεφασίσθησαν από κοινού και τελικώς απετυπώθησαν στο «Κοινό Ανακοινωθέν»
αυτών, γέννησαν αναμφίβολα μέσα
μας πολλά ερωτηματικά και προβληματισμούς. Τους προβληματισμούς
μας αυτούς ερχόμεθα με όσα επακο-

“....Οι Έλληνες πιστεύουν
σε παραμύθια και προφανώς τρέφουν μεγάλες ψευδαισθήσεις και αυταπάτες
για την επανάσταση του
1821, την οποία απομυθοποίησε με τον πιο «έγκυρο»
τρόπο, σύμφωνα με τους Τούρκους, ο γνωστός και μη εξαιρετέος,
συνεχίζεται στη σελ. 4

συνεχίζεται στη σελ. 3

Eις μνημόσυνον αιώνιον (ψαλμ. 111,6)

ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ ΚΥΡΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ
Στις πλαγιές της Πάρνηθας αναπαύεται ο τελευταίος επίσκοπος
Ιερομάρτυρας που το σύγχρονο
“ιουδαϊκό συνέδριο” (δεσποτικό καταστημένο) καταδίκασε σε
ισόβια εξορία χωρίς ποτέ να γίνει
δικαστήριο. Τον τελευταίο μάλιστα
χρόνο δεν τον συμπεριέλαβαν ούτε

στους κοιμηθέντες αρχιερείς. Ω! της
αθλιότητας των «Γραμματέων και
Φαρισαίων»!
Πίστεψαν οι αναίσχυντοι ότι αφού
τον έβαλαν στον τάφο, μπορούν
ήσυχοι να κινούνται και να κοιμούνται διότι κανείς πλέον δεν θα τους
ενοχλεί.

Υπήρξε «βαρύς και βλεπόμενος».
Τώρα στρουθοκαμηλίζουν. Πιστεύουν ότι απαλλάχτηκαν όπως έλεγαν
οι Εβραίοι για το Χριστό, ο Κάιν για
τον αδελφό του, ο Θεόφιλος και η
Ευδοξία για τον Χρυσόστομο και ο
Ηρώδης για τον Πρόδρομο. Το αίμα
των δώδεκα αδίκως σφαγιασθέσυνεχίζεται στη σελ. 5

Μετά την κατάργηση της Κυριακής αργίας, τώρα η εθνική “θρησκευτική” Κυβέρνηση, φέρνει νομοσχέδιο που βάζει “βόμβα”
συνεχίζεται στη σελ. 7

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΜΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
• ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ
• ∆ΕΙΞΕ ΜΟΥ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΟΥ
ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ...
• ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
•ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
σελ. 8

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ
Ο Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς
καί Κονίτσης κύριος ἈΝΔΡΕἈΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες
δηλώσεις :
«Ο Ἀγώνας τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας συνετέλεσε στήν ἀνάσταση τοῦ Ἔθνους.Ἡ 25η Μαρτίου 1821 εἶναι μιά λαμπρή
ἐπέτειος, πού οἱ Ἕλληνες
τήν ἑώρταζαν ἀνέκαθεν
μέ παρελάσεις τῶν Σχολείων καί τῶν Ἐνόπλων
μας Δυνάμεων, οἱ ὁποῖες
ἐγέμιζαν τίς ψυχές μέ χαρά
καί ἐθνική ὑπερηφάνεια.
Ἡ συμμετοχή τοῦ Λαοῦ
ἦταν ἀθρόα, γιά νά ἐπευφημήσῃ τήν μαθητιῶσα
καί τήν στρατευμένη νεότητα, τό καμάρι καί τήν αὐριανή ἐλπίδα τοῦ
Ἔθνους.
Ἐφέτος, ὅμως, συνέβη ἕνα γεγονός αὐτόχρημα

θλιβερό καί ἀπαράδεκτο: Στήν Ἀθήνα, στόν χῶρο
τῆς παρελάσεως (μπροστά στό Μνημεῖο τοῦ
Ἄγνωστου Στρατιώτη) ἐπετράπη ἡ εἴσοδος ἐκείνων μόνον πού εἶχαν εἰδικές προσκλήσεις! Τό ἴδιο
ἔγινε καί στήν Θεσσαλονίκη! Κι’ αὐτό, σύμφωνα
μέ σχετικές πληροφορίες, γιατί ὑπῆρχε
φόβος ἀκραίων ἐκδηλώσεων σέ βάρος
τῶν «ἐπισήμων»…
Ἀλλά αὐτό
εἶναι πρωτοφανές. Ἄν
ἡ Πολιτεία εἶχε τυχόν
ἐνδείξεις γιά ἀναρχικές ἐκδηλώσεις ἀπό
κάποιους κύκλους,
ὤφειλε νά καταγγείλῃ ὅσους ἐνδεχομένως θά ἐπιχειροῦσαν τήν ματαίωση τῶν
παρελάσεων, ἀντί νά λάβῃ τά «πρωτοφανῆ
μέτρα ἀσφαλείας», πού ἔλαβε καί νά πατάξῃ

ὁποιαδήποτε ἀπόπειρα διασαλεύσεως τῆς
τάξεως.
Προσωπικῶς, διαμαρτύρομαι ἐντόνως. Μέχρι πότε οἱ Ἕλληνες θά εἴμαστε ραγιάδες;
Ἀὐτός ὁ Λαός «ὁ πάντα εὐκολόπιστος καί
πάντα προδομένος» δέν θά σταματήσῃ νά νοιώθῃ ταπεινωμένος καί ἐξουθενωμένος ἀπό τήν
Ἐξουσία τῆς Χώρας; Ἀὐτή ἡ κατάσταση, πού
ἀποτελεῖ ντροπή γιά τήν Ἑλλάδα, τήν πατρίδα
τῆς Ἐλευθερίας, πρέπει νά σταματήσῃ. Καί θά
σταματήσῃ ἄν καί ὅταν ἡ Πολιτεία ἀρχίσῃ νά
καλλιεργῇ - ὄχι μέ λόγια ἀλλά μέ ἔργα – τήν
ἑνότητα καί τήν ὁμόνοια τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
Πάντως, μέχρι τώρα, οἱ «ἀντιπρόσωποι τοῦ
Ἔθνους» στό Κοινοβούλιο δίνουν χείριστο
παράδειγμα μέ τούς καυγάδες, τήν φαγωμάρα
καί τήν ἀφόρητη χυδαιολογία τους. Κύριοι,
συνέλθετε, γιατί «οἱ καιροί οὐ μενετοί». Διδαχθῆτε ἀπό τό σχετικά πρόσφατο παρελθόν,
τό τόσο ὀδυνηρό. Θά εἶναι ἐσχάτη ἀφροσύνη
ἄν ἐξ αἰτίας σας ἐπαναληφθῇ…».
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2 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

πλέον δημοκρατία, λειτουργεί ένα
κολοβωμένο-πολυβιασμένο Σύνταγμα, εφαρμόζει νόμους δυνάμεων κατοχής και ανέχεται μιά μαζική
γενοκτονία του πληθυσμού της»
ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΑΓΚΑΣ,
Crash, τεύχ. 29
• Ο ΙΗΣΟΥΣ διωκόμενος κατέφυγε
κάποτε στην Αίγυπτο και πιο έπειτα
κρύφτηκε στις κατακόμβες...! Σήμερα διώκεται στις χώρες του ακραίου
Ισλάμ της Τζιχάντ: Συρία, Λιβύη, Ιράν,
Ιράκ, Πακιστάν, Αφγανιστάν, Αλγερία,
Σουδάν, Νιγηρία, Σομαλία, Ζανζιβάρη,
στην Αραβική Χερσόνησο. Και σε χώρες της Σαουδικής Αραβίας.
• ΤΑ ΙΔΙΑ συμβαίνουν και σε μη
Ισλαμικές χώρες, οι οποίες διώκουν
τους χριστιανούς με κάθε μέσον και
μέτρο, όπως στη Βόρεια Κορέα, στις
Μαλβίδες στο Μπαγκλαντές, στην
Ινδονησία, στις Φιλιππίνες, στην Κίνα,
στην Ινδία, Τουρκία και στην... Ελλάδα
από τους χριστιανομάχους Προοδευτικούς Πολιτικάντηδες, Ρεπούσηδες,
Καμίνηδες, Μπουτάρηδες, Κουράκηδες και άλλα αντίχριστα γεννήματα
εγχώρια.
• ΓΙ’ ΑΥΤΟ και στο «κενοβούλιο»
της «ελληνικής» Βουλής βρέθηκαν,
εις επιβράβευσιν των τζιχανταίων
λαθρομεταναστών του Ισλάμ, βρέθηκαν –λέγομεν – 198 «βουλευτές» που
ενέκριναν την ανοικοδόμηση τεμένους
(τζαμιού) με έξοδα των αγρίως φορολογουμένων Ελλήνων χριστιανών
αντί 15 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά
συμβαίνουν όταν στο «κενοβούλιο»
αποφασίζουν εγκέφαλοι και ανέλληνες βουλευτές (!!)
• ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ αηδιαστική
παρέλαση των «υπερήφανων» ομοφυλόφιλων στην Αθήνα, των «ψηφοφόρων» λαθρομεταναστών του Καμίνη και των ομοίων πολιτικάντηδων,
ένας από τους «υπερήφανους» που
βοήθησε με νύχια και με δόντια να
επιτύχει το «αηδιαστικό σόου», ήταν
ο πρεσβευτής της Αμερικής «κύριος»
Κίτμερ, «παντρεμένος» επισήμως με
τον «κύριο» Μπέϊτς...(!!) Μάλιστα!
Τέτοιοι... μας κυβερνούν και παρεμβαίνουν αποφασιστικά στα... ιδιωτικά
δικά μας.
• ΟΤΑΝ προ ετών πληροφορηθήκαμε την απίστευτη απόφαση:
κακοποιοί, δολοφόνοι, επικίνδυνοι
τρομοκράτες και αδίστακτοι καταφρονητές της ζωής ισοβίτες, να...
βγαίνουν από τις φυλακές με άδεια,
διερωτηθήκαμε αν ο παραλογισμός
ενός τέτοιου «νομοθετήματος» είναι
απόσταγμα ανθρώπων με εγκέφαλο
που επεξεργάζεται την λογική ή απώλεια της φαιάς ουσίας από την νόσο
του αλτσχάϊμερ... Και νά που τώρα
τρέχουμε και δεν φθάνουμε να μαζέ-
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επικαιρα

Η Ελλαδα της παρακμης
και της προδοσιας
ψουμε, μαζί με τους εξαφανισμένους
ισοβίτες και τις δικές μας... εκσυγχρονισμένες αποκοτιές, που ποιος ξέρει τί
θα μας στοιχίσουν από τρομοκρατικά
κτυπήματα των «αδειούχων ανταρτών
πόλεων».
• ΟΙ ΣΚΟΠΙΑΝΟΙ κάθε τρεις και
λίγο σηκώνουν σεβάσματα-αγάλματα
του Μακεδόνα Στρατηλάτη Μ. Αλεξάνδρου καπηλεύοντας την ιστορία και το
όνομά του και εμείς εδώ εκτός από την
προδοτική αδιαφορία μας σέρνουμε
την προτομή του με... μπάζα μέσα σε
καρότσι οικοδομής. Όπως το διαβάζετε... «Η προτομή του στρατηλάτη εκτίθεται σε καρότσι οικοδομής στην 4η
Μπιενάλε, σύγχρονης τέχνης (γράφε
σύγχρονης ηλιθιότητας) στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης». Από
τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν oι
εξηγήσεις των τεχνοκριτών ήταν το
ίδιο ανόητες όσο και η ασέβεια στο
πρόσωπο του Μ. Αλεξάνδρου.
• ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ τραβεστί ή κάποιος
από τους «υπερήφανους» που διαδήλωσαν πέρυσι τις σεξουαλικές τους
ιδιαιτερότητες στην
πόλη της Θεσσαλονίκης. Είναι ο φιλοκεμαλιστής, ο φιλοσκοπιανός
και ό,τι άλλο μπορείς να
φανταστείς, ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης
με τις κόκκινες κάλτσες
(!!) Δοξάστε τον!
• «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ οργή για την
«αφωνία» Βενιζέλου και Τραγάκη στις
σκοπιανές προκλήσεις». «Επιστολήκαταπέλτη για τη στάση του Βενιζέλου
και του Τραγάκη απέστειλαν οι εκπρόσωποι 3.500.000 Μακεδόνων». Αιτία:
όταν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο
ο Αλβανός βουλευτής των Σκοπίων
Hajzula Misini... χρησιμοποίησε δύο
φορές το όνομα δημοκρατία της
Μακεδονίας χωρίς να αντιδράσουν
οι γνωστοί θλιβεροί «Έλληνες» αντιπρόεδροι, Βενιζέλος και Τραγάκης.
Προδοσία παχύδερμων νάνων...
• Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ του ΣΥΡΙΖΑ
Βαγγέλης Διαμαντόπουλος με την
προκλητική μεταμφίεσή του, χλεύασε
το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας,
παριστάνοντας τον παπα-Σούρα σε
καρναβάλι.
(ΠΗΓΗ: Εφ. «Δ.» 7.1.2014)
ΣΧΟΛΙΟ. «Χ.Β.»: Εκβράσματα του
πολιτικού συστήματος των Εξαρχείων,
υβρίζουν, διακωμωδούν, ασχημονούν,
χλευάζουν ιερά και όσια.
Γ΄. Η Δύση των σταυροφόρων της
λεηλασίας και της τοκογλυφίας
«Εί τις έχει ούς ακουσάτω· εί τις εις
αιχμαλωσίαν απάγει, εις αιχμαλωσίαν
υπάγει, εί τις εν μαχαίρα αποκτενεί,
δει αυτόν εν μαχαίρα αποκτανθήναι...»
(Αποκάλυψις ΙΓ΄, 9, 10)
• «Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ έγινε από τις
2.11. 2013 η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα
που θα επιτρέπει στους γονείς των
νεογέννητων να αφήνουν κενή την
ένδειξη του φύλου στα πιστοποιητικά
γεννήσεων, δημιουργώντας μια τρίτη,
αδιευκρίνιστη κατηγορία. Η νομοθετική αλλαγή έχει στόχο να επιτρέψει
σε διαφυλετικά πρόσωπα -αυτά που
γεννιούνται με χαρακτηριστικά αμφότερων των φύλων- να καθορίζουν το
φύλο τους αργότερα στη ζωή τους.
Το έναυσμα για την υιοθέτηση του
εν λόγω νόμου έδωσε μια μελέτη του
Γερμανικού Συμβουλίου Δεοντολογίας, που διαπίστωσε ότι η νομοθεσία
της Ε.Ε. δεν εξασφαλίζει πλήρως τα
δικαιώματα των διαφυλετικών ανθρώπων».
• ΤΟ «ΚΤΗΝΟΒΟΥΛΙΟ» των «κτηνοβατών» της Γερμανίας είναι τόσο

ευαίσθητο να εξασφαλίσει τα δικαιώματα των (ελάχιστων) διαφυλετικών
ανθρώπων αλλά κάνει ό,τι μπορεί
για να αφαιρεί το δικαίωμα των εκατομμυρίων ευρωπαίων (νεόπτωχων)
ανθρώπων του νότου, να επιβιώνουν
και να ζούνε ισότιμα σαν άνθρωποι με
τους «κτηνοβάτες» της κας Μέρκελ...
• Η ΖΩΗ του ανθρώπου, ό,τι απεχθές και αν αντιπροσωπεύει, είναι
σεβαστή. Φαίνεται όμως ηλίου φαεινότερον ότι, αυτή η αναντικατάστατη
αρχή του δικαιώματος να ζεις, δεν γίνεται σεβαστή ούτε από τη Δύση, ούτε
από την Ανατολή ή γίνεται επιλεκτικά.
• ΣΤΗ ΔΥΣΗ, που τα δικαιώματα
του ανθρώπου έχουν θεοποιηθεί,
περισσεύει η εγκληματική υποκρισία. Εκατομμύρια χριστιανών στην
Ανατολή ξεριζώνονται από τις εστίες
τους και άλλοι τόσοι δολοφονούνται
με απάνθρωπο τρόπο όπως ξέρουν
οι φανατικοί ισλαμιστές να τιμωρούν
τους «απίστους».
• ΜΠΡΟΣΤΑ σ’ αυτή την γενοκτονία η Δύση των ομοφυλόφιλων,
των κτηνοβατών, των
παιδεραστών και των
αδίστακτων γενοκτόνων
τοκογλύφων, πώς αντιδρά; Απλούστατα, εκπαιδεύει, χρηματοδοτεί
και ενισχύει τους ισλαμιστές της τζιχάντ και της
Αλ Κάιντα, χωρίς ντροπή
και λύπηση για να καταδιώκουν τους
χριστιανούς στις χώρες τους.
• ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ και μόνον στο πρόσωπο της γυναίκας στην φωτογραφία αρκεί για να σου πιαστεί η ψυχή για την
ευθύνη των «χριστιανών» της Δύσης
που στέκονται απαθείς και ανάλγητοι
μπροστά στο δράμα των χριστιανών
της Ανατολής.
• ΣΠΑΡΑΣΣΕΙ την καρδιά σου αυτή
η απόγνωση για την επερχόμενη
σφαγή και τον αφανισμό. Απεγνωσμένη δέηση λυτρώσεως. Απελπισμός
ψυχής. Οδύνη θανάτου. Ο Χριστός
«ξανασταυρώνεται» και η «χριστιανική» Δύση του παπισμού και των προτεσταντών χρηματοδοτεί και στηρίζει
τους σφαγείς...
• «ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ “αντάρτης” της αντιπολίτευσης ξεκοίλιασε κυβερνητικό
στρατιώτη, του έβγαλε την καρδιά
κι άρχισε να την μασουλάει. Ύστερα
έδωσε συνέντευξη στο “σοβαρό” αμερικάνικο περιοδικό “Time”. Εκεί είπε
ότι έχει κόψει κι άλλον στρατιώτη με
πριόνι (σε μικρά και μεγάλα κομμάτια)
και μαζί με άλλους “αντάρτες” έχουν
κάνει πολλά παρόμοια. Η... πολιτισμένη Δύση, αν δεν το ξέρετε, είναι
μ’ αυτούς τους αντάρτες...» (Πηγή:
Εφημ. «Δημοκρατία»).
• ΓΙΝΕΤΑΙ δε πολύ «ευαίσθητη» (η
Δύση των Βρυξελλών) γιατί πνίγηκαν
11 λαθρομετανάστες στο Φαρμακονήσι. Εκφράζουν δε την... ικανοποίησή
τους (οι Βρυξέλλες κατά πως λέμε
βδέλλες που πίνουν το αίμα μας) «για
την απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας (των Ελλήνων) να ζητήσει την
δικαστική διερεύνηση των συνθηκών
της τραγωδίας στο Φαρμακονήσι».
• ΒΡΕ ΚΤΗΝΩΔΕΙΣ άνθρωποι, για
το 1.200.000 Σύρων Χριστιανών που
εξοντώθηκαν και αποκεφαλίσθηκαν
στη χώρα τους (απόμειναν μόνον
200.000 έντρομοι για ό,τι τους περιμένει) από τους γιαταγανοφόρους
μουσουλμάνους της Αλ Κάιντα, ποια
διεθνή δικαστική διερεύνηση ζητήσατε γι’ αυτά τα εγκλήματα κατά της κοινότητας των Χριστιανών της Ανατολής
και όχι μόνον;
«ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»
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Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821
συνέχεια από την 1η σελίδα
στη μέση ζώσαν το σπαθί, το καριοφίλι αντάμα,
κι’ ανέκραξε το σάλπισμα για να γενεί το θάμα.
Ραγιάς, δε ζει ο Έλληνας και ξέρει να πεθαίνει,
να σπάζει κάθε σίδερο που τη ζωή να δένει
και με τα στήθια κάστρο του τα χιλιοματωμένα,
θα κρατεί τη Λευτεριά, το φως, του Εικοσιένα”.
(Μήτσιος Κατσίνης)

Ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός και οι πρόκριτοι της Αχαΐας σε σύσκεψη τη 10η Μαρτίου 1821 στη
Μονή της Αγίας Λαύρας, εξαιτίας διαφαινόμενων σχεδίων σύλληψης και φυλάκισης Ελλήνων αξιωματούχων
από τους Τούρκους, ορίζουν έπειτα από συζητήσεις και
κάτω από δραματικές συνθήκες ως ημέρα κήρυξης της
Επανάστασης την 25η Μαρτίου. Τα γεγονότα όμως προτρέχουν. Μεταξύ 14 και 18 Μαρτίου οι οπλαρχηγοί των
Καλαβρύτων αναγκάζουν τους Τούρκους να κλειστούν
στους πύργους.
Στις 21 Μαρτίου εκκλησιάζονται στο Ναό της Κοίμησης
της Θεοτόκου, όπου μετά τη λήξη της Θείας Λειτουργίας
υψώνεται το λάβαρο της εθνεγερσίας και δίνεται ο ιερός
όρκος “Ελευθερία ή Θάνατος”. Οι Τούρκοι πολιορκούμενοι αναγκάζονται να παραδοθούν έπειτα από πείσμονα
αντίσταση. Η Αγία Λαύρα γίνεται ιδέα, γίνεται σύμβολο,
γίνεται αφετηρία της πανεθνικής εξέγερσης. Μέσα σε μια
εβδομάδα γενικεύεται η Επανάσταση σε ολόκληρη την
Πελοπόννησο. Στις 24 Μαρτίου εξεγείρονται οι κάτοικοι
της Πάτρας με επικεφαλής τους φιλικούς Παπαδιαμαντόπουλο και Λόντο και σύνθημα: “Τούρκος μη μείνει στο
Μοριά μηδέ στον κόσμο όλο”. Οι Τούρκοι αναγκάζονται
να κλειστούν στο φρούριο. Την επόμενη ημέρα, 25 Μαρτίου, φθάνει στην Πάτρα και ο επίσκοπος Γερμανός και
στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου της πόλης, παρουσία
των προκρίτων, των οπλαρχηγών και του ενθουσιασμένου λαού της, υψώνει την σημαία της Επανάστασης που
έχει κόκκινο χρώμα με μαύρο σταυρό και καλεί σε όρκο
“Ελευθερία ή Θάνατος” τους παριστάμενους, οι οποίοι
τον αποδέχονται με φωνή ενθουσιασμού και συγκίνησης.
Η 25 Μαρτίου, ημέρα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, παίρνει για τον ελληνισμό μεγάλη λαμπρότητα,
συμβολίζει την ανάσταση του σκλαβωμένου Γένους μας
από την τουρκική τυραννία και μετά την απελευθέρωση
καθιερώνεται ως εθνική εορτή. Το παράδειγμα της Πελοποννήσου ακολουθεί και η υπόλοιπη ηπειρωτική και
νησιωτική Ελλάδα. Η εξέγερση παίρνει πανελλαδικές
διαστάσεις. Παντού βροντούν τα καριοφίλια, αστράφτουν τα γιαταγάνια, φωτοβολούν πυρπολικά και δαυλοί.
Στον υπέρ πάντων αγώνα συμμετέχουν όλοι οι Έλληνες,
ανεξάρτητα φύλου, επαγγέλματος, μόρφωσης, οικονομικής κατάστασης και κοινωνικής τάξης. Ο θούριος του
εθνομάρτυρα Ρήγα Φεραίου και οι πατριωτικοί λόγοι
του Αδαμάντιου Κοραή εμπνέουν τους αγωνιστές και
τους αναδεικνύουν πραγματικούς ήρωες, ισάξιους των
αρχαίων προγόνων. Στην Αλαμάνα ξαναζωντανεύουν οι
Θερμοπύλες και στον κόλπο του Γέροντα η Σαλαμίνα.
Κάθε τόπος, κάστρο, ταμπούρι και μετερίζι έχει τη δική
του δοκιμασία, προσφορά και ιστορία.
Οι πρόγονοί μας στον απελευθερωτικό τους αγώνα
του 1821 παρουσιάζουν πραγματικά θαύματα. Αντιπαλεύουν επιτυχώς με αυτοσχέδια και ασήμαντα πολεμικά
μέσα την πανίσχυρη και κραταιά οθωμανική αυτοκρατορία. Παρουσιάζουν σκηνές άφταστου ηρωισμού και ασυνήθους αυτοθυσίας που εξελίσσονται μέσα σε φλόγες
και αίματα, χαλασμούς και συμφορές, καταστροφές και
ολοκαυτώματα, τρόπαια και νίκες. Καταισχύνουν με το
πνεύμα και τη δύναμη της ψυχής τους την υπεροπλία και
την αριθμητική υπεροχή των αντιπάλων τους. Διδάσκουν
με τα κατορθώματά τους σε όλους τους λαούς της γης
ΠΩΣ ΟΙ ΔΟΥΛΟΙ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.
Η μεγάλη γενιά των ηρώων και ηρωίδων του 1821, μετά
από σκληρούς αγώνες και αμέτρητες θυσίες, κερδίζει
τη συμπάθεια και το θαυμασμό της ανθρωπότητας, κατακτά την ελευθερία της, θεμελιώνει και αναδεικνύει την
κρατική οντότητα της νεότερης Ελλάδας. Εορτάζοντες
φέτος την 192η επέτειο της επανάστασης του 1821, ας
στρέψουμε το νου και την ψυχή μας προς τις ηρωικές
μορφές του μεγάλου εκείνου απελευθερωτικού αγώνα,
ας εκφράσουμε το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη μας
και ας παρακαλέσουμε το Θεό να αναπαύει τις ψυχές
τους “μες της Εδέμ τα μαγικά παλάτια, να βρουν την
ανακούφιση στα πατρικά Του χάδια”. Και ας εργαστούμε μονιασμένοι για την επίλυση των μεγάλων εθνικών
θεμάτων και λοιπών προβλημάτων της χώρας μας,
αποδεχόμενοι και την προτροπή του γέρου του Μοριά
Θ. Κολοκοτρώνη: “Εις εσάς μένει να ισάσατε και να
στολίσετε τον τόπο που εμείς ελευθερώσαμε”.
Α.Κ.
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«ΒΙΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ
ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ» († 1906-1991)
συνέχεια από την 1η σελίδα

τους. Στά Καλλίσια ὑπῆρχε καί τό Ναΰδριο
τοῦ Ἁγίου Νικολάου. Σ’ αὐτό λειτουργοῦσε καί
ἐξομολογοῦσε. Ἡ μητέρα του μία φορά, πού
ἦταν σκοτάδι ἔξω καί ὁ π. Πορφύριος πήγαινε
νά ἑτοιμάσει τόν Ναό γιά τή λειτουργία, εἶδε
ἕνα λαμπερό φῶς νά προπορεύεται καί νά
φωτίζει τόν Γέροντα. Ὅπως ἐξήγησε στούς συνομιλητές του ὁ π. Πορφύριος ἦταν τό «ἄκτιστο
φῶς», πού φώτιζε. Τό ἔβλεπε καί ἐκεῖνος. Αὐτό
τό σημεῖο ἀπό τόν οὐρανό ἦταν μία ἀκόμη
μαρτυρία ὅτι ὁ π. Πορφύριος ἦταν ἅγιος καί
ἦταν κάτω ἀπό τήν προστασία τοῦ Θεοῦ. Τό
1978 ὑπέστη ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου καί
μεταφέρθηκε στό Νοσοκομεῖο «Ὑγεία». Ὅταν
ἀποκαταστάθηκε ἡ ὑγεία του, ἄφησε τά Καλλίσια. Κατέβηκε στήν Ἀθήνα, γιά νά εἶναι κοντά
στούς γιατρούς.
Στό Μήλεσι
Τό 1980, κατά τόν συγγραφέα τοῦ βιβλίου,
ἐγκαταστάθηκε στό Μήλεσι Ἀττικῆς. Κι ἐδῶ
κατέφθανε κόσμος ἀπό παντοῦ. Ἔρχονταν οἱ
ἄνθρωποι νά ἐξομολογηθοῦν καί πάρουν τήν
εὐλογία τοῦ Γέροντα. Τό 1981 δημοσιεύθηκε
στήν ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως τό Προεδρικό Διάταγμα μέ τό ὁποῖο ἐγκρινόταν ἡ ἵδρυση
τοῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος». Ἔτσι πραγματοποιήθηκε
τό ἕνα ὄνειρο τοῦ Γέροντα. Τό 1989 μέ τήν ἄδεια
τῆς ἁρμόδιας Ὑπηρεσίας ἄρχισαν οἱ ἐκσκαφές
γιά τή θεμελίωση τοῦ Ναοῦ τῆς «Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος». Ἔτσι ὁ Γέροντας ἔβλεπε μέ
χαρά νά πραγματοποιεῖται καί τό ἄλλο ὄνειρό
του. Καί δόξαζε τόν Θεό. Στό Μήλεσι ἔμεινε
μέχρι τόν Ἰούνιο τοῦ 1991. Ἡ ὑγεία του δέν ἦταν
καί τόσο καλή ὅλα τά χρόνια μετά τό 1940. Τελευταῖα ἔχασε καί τό φῶς τῶν ὀφθαλμῶν του.
Ὑπέμενε ὅμως ὅλες τίς δοκιμασίες τῆς ζωῆς μέ
ἀφάνταστη καρτερία. Ἔτσι πορεύονται στή
ζωή τους οἱ ἅγιοι.
Τά χαρίσματά του
Στή συνέχεια θά παρουσιάσω ἀπό τό βιβλίο
μερικά ἀπό τά χαρίσματα, πού φανέρωσε
ὁ Γέροντας στήν Εὔβοια, στήν Πολυκλινική
Ἀθηνῶν, στά Καλλίσια καί στό Μήλεσι, τά
ὁποία συγκλόνισαν τούς ἀνθρώπους καί τούς
ὁδήγησαν στή μετάνοια.
Τό ἰαματικό χάρισμα. Μ’ αὐτό τό χάρισμα,
πού τοῦ ἔδωσε ὁ Θεός, βρῆκαν τήν ὑγεία τους
πολλοί ἄρρωστοι, πού τούς βασάνιζαν χρόνιες
παθήσεις. Γυναῖκες, πού εἶχαν προβλήματα,
τεκνοποίησαν, καί ἔδιναν στά παιδιά τους τό
ὄνομα Πορφύριος καί βουβοί μίλησαν.
Τό χάρισμα τῆς ἀπάθειας. Μ’ αὐτό τό χάρισμα, πού εἶναι καρπός τῆς νέκρωσης ὅλων τῶν
σαρκικῶν παθῶν, ὁ π. Πορφύριος τόλμησε καί
πῆγε ὡς ἱερέας τοῦ Ὑψίστου σέ οἶκο ἀνοχῆς,
πού ἦταν κοντά στήν Πολυκλινική, καί φώτισε
τίς ἁμαρτωλές γυναῖκες. Φυσικά, δέν πῆγε νά
φωτίσει τό πορνεῖο, οὔτε νά ἁγιάσει τήν πορνεία. Μέλημά του ἦταν ν’ ἀνάψει στίς ψυχές
αὐτῶν τῶν γυναικών τή σπίθα τῆς μετάνοιας.
Τόν συνεῖχε ὁ λόγος τοῦ Κυρίου «Οὐκ ἦλθον
καλέσαι δικαίους, ἀλλά ἁμαρτωλούς εἰς
μετάνοιαν» (Μάτθ. 9, 13). Καί τό κατόρθωσε
μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Οἱ ἁμαρτωλές γυναῖκες
συγκλονίστηκαν ἀπό τήν ἁγιότητά του. Ἀρκετές
ἀπ’ αὐτές πήγαιναν στόν Ναό τοῦ Ἁγίου Γερασίμου καί ἐκκλησιάζονταν καί μερικές – τί θαῦμα!
– ἔσυραν τά βήματά τους στό ἐξομολογητήριο
καί μέ δάκρυα στά μάτια ἑξαγόρευσαν τά κρίματά τους. Καί σ’ αὐτούς τούς συγκλονισμούς,
πού ὁδηγοῦν ψυχές στή μετάνοια, ἐπιμένει
περισσότερο σ’ ὅλο τό βιβλίο του ὁ συγγραφέας, παρά στίς ἰάσεις ἀσθενῶν.
Τό διορατικό χάρισμα. Μ’ αὐτό τό χάρισμα,
γιά τό ὁποῖο ὁ συγγραφέας κάνει εἰδικό λόγο
στό βιβλίο του, ὁ π. Πορφύριος εἶχε κάνει τήν
ὑπέρβαση τῶν φυσικῶν διαστάσεων τοῦ χρόνου σέ παρελθόν, παρόν καί μέλλον καί τοῦ
χώρου σέ ἐδῶ καί ἐκεῖ. Ζοῦσε τήν ἑνοποίηση
τοῦ χρόνου σ’ ἕνα αἰώνιο παρόν καί τοῦ χώρου
σ’ ἕνα ἄπειρο ἐδῶ. Μποροῦσε νά βλέπει τά
μή ὀρώμενα καί νά ἀκούει τά μή ἀκουόμενα.
Ἔβλεπε τήν ἀνθρώπινη ψυχή μέχρι τά σκοτεινά

της βάθη καί φρόντιζε νά τή φέρει στό φῶς. Στή 27 Νοεμβρίου 2013, ἡ ὁποία καταχωρίστηκε
συνέχεια ἀναφέρω ἀπό τό βιβλίο ἐλάχιστες ὡς πρώτη εἴδηση στόν «Ὀρθόδοξο Τύπο» (Ἀρ.
ἀποκαλύψεις τοῦ Γέροντα: 1) Σέ μία ἀρχαιο- Φύλ. 2000, 29-11-2013).
λόγο ἀποκάλυψε πολλά ἀπό τά εὑρήματα καί
Σέ παρακαλοῦμε θερμά, ἅγιε τοῦ Θεοῦ, νά
ἀπό τήν ἐργασία της. 2) Σέ ὁρισμένα μέρη ἀπο- δέεσαι καί γιά μᾶς τούς ἁμαρτωλούς καί γιά
κάλυψε πηγές ὑπόγειων ὑδάτων. 3) Σέ κάποιον τίς οἰκογένειές μας νά μείνουμε ἑδραῖοι καί
ἐπισκέπτη, τοῦ ὁποίου ἡ γυναίκα εἶχε πόνους ἀμετακίνητοι στήν ὀρθόδοξη πίστη μας σ’ αὐτή
δυνατούς, ἀποκάλυψε ὅτι εἶχε πέτρα στό δεξιό τή δίνη τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς ἀποστασίας
νεφρό. 4) Σέ κάποιον ἐπιστήμονα ἀποκάλυψε, ἀπό τόν Θεό, πού ἀπειλεῖ τήν Πατρίδα μας,
ὅτι ἡ σύντηξη τοῦ ὑδρογόνου, πού τό θέμα ἐξε- Πατρίδα ἁγίων καί ἡρώων.
τάζεται ἀπό τό 1985 καί θά λύσει μέ πολύ λίγο
Ὁ συγγραφέας καί τό βιβλίο του
κόστος γιά 2000 καί πλέον χρόνια τό ἐνεργειακό
Τί νά πῶ τώρα γιά τόν ἀγαπητό Εὐάγγελο
πρόβλημα τοῦ κόσμου, θά πραγματοποιηθεῖ Χρ. Καραδῆμο, τόν συγγραφέα τοῦ βιβλίου;
σίγουρα στά ἑπόμενα χρόνια. 6) Σέ κάποιον Φθάνουν ἄραγε τά θερμά συγχαρητήρια γιά
ταξιτζῆ εἴρωνα καί βωμολόχο ἀποκάλυψε ὁρι- τή μεγάλη καί πολύτιμη αὐτή πνευματική προσμένα γεγονότα, πού σημάδεψαν τή ζωή του, σφορά του πρός τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς Ὀρθόὥστε νά συγκλονιστεῖ, νά μετανοήσει καί νά δοξους Χριστιανούς; Εὖγε, ἀγαπητέ Εὐάγγελε,
ἀλλάξει ζωή. Νά βάλει φραγμό στή γλῶσσα του. φίλε γνήσιε ἀπό τά παλιά. Συνοδοιπόρε στή
Θά ἀναφέρω δέ ἀπό τό βιβλίο καί μία ὕψιστη μαθητεία μας κοντά στόν ἀείμνηστο π. Αὐγουτιμή, πού ἔκανε ὁ Θεός στόν π. Πορφύριο. Ὅταν στίνο Καντιώτη, Μητροπολίτη Φλώρινας. Τό
κάποτε ἐπισκέφθηκε τήν Πάτμο καί πῆγε νά βιβλίο σου εἶναι ἕνας πνευματικός ἄθλος,
προσκυνήσει στό σπήλαιο, ὅπου ὁ εὐαγγελι- ἕνας πνευματικός θησαυρός! Ἄρτιο ἀπό κάθε
στής Ἰωάννης εἶδε τά συγκλονιστικά γεγονότα, ἄποψη. Ὅσοι θά τό διαβάσουν προσεκτικά καί
ὅπως παρουσιάζονται στήν Ἀποκάλυψη, πού μέ καλή διάθεση θά συγκλονιστοῦν ἐσωτεριἔγραψε, τότε ὁ π. Πορφύριος ἦρθε σέ ἔκσταση κά. Στίς σελίδες του θά βλέπουν ζωντανό τόν
καί εἶδε ὅλα τά γεγονότα, ὅπως τά εἶδε καί Γέροντα νά τούς μιλάει, νά τούς εὐλογεῖ, νά
ὁ Ἰωάννης. Μέ τήν ἔρευνα δέ, πού ἔκανε ὁ τούς ἁγιάζει, νά πρεσβεύει γι’ αὐτούς, νά τούς
συγγραφέας, πληροφορούμαστε, ὅτι στό Ἁγιο- καλεῖ σέ μετάνοια, σέ ἀλλαγή ζωῆς. Θά στέκολόγιο τῆς Ἐκκλησίας μας δέν ὑπάρχει ἄλλος νται μέ δέος μπροστά στή θεία μεγαλοσύνη
ἅγιος, πού νά ἔλαβε ἀπό τό Θεό αὐτή τήν τιμή. του. Θά ἔχουν τήν αἴσθηση, ὅτι συνομιλοῦν
Τό τελευταῖο ἑξάμηνο τῆς ζωῆς του
καί συμπορεύονται μέ τόν ἴδιο τόν Κύριό μας
Καί ἔρχομαι στό τελευταῖο ἑξάμηνό τῆς ἐπί ἐκεῖ στίς ἀκρογιαλιές τῆς Τιβεριάδας. Ἄθεοι,
γῆς ζωῆς τοῦ ὁσίου Γέροντα Πορφυρίου, ὅπως αἱρετικοί καί «ξεκαπίστρωτοι» ἀμοραλιστές
παρουσιάζεται στίς τελευταῖες σελίδες τοῦ βι- δέν θά μποροῦν νά τούς ἐπηρεάσουν, νά τούς
βλίου. Μέ τό προορατικό χάρισμα, πού ἔλαβε κάνουν πλύση ἐγκεφάλου. Ποτέ οἱ ἄνθρωποι
ἀπό τόν Θεό καί ἔβλεπε καθαρά τά γεγονότα αὐτοί δέν θά ἀνταλλάξουν τό νέκταρ τῆς πίτοῦ μέλλοντος, διεῖδε ὅτι πρός τό τέλος τοῦ στης στόν Χριστό μέ τό ὄπιο τοῦ ὑλισμοῦ καί
1991 θά ἀναχωρήσει ἀπό τόν πρόσκαιρο καί μηδενισμοῦ. Ὅλοι αὐτοί οἱ «προοδευτικοί»
φθαρτό αὐτό κόσμο. Γι’ αὐτό στίς ἀρχές Ἰουνί- καί ἀντίχριστοι θά ἀποστομώνονται καί θά
ου τοῦ ἔτους αὐτοῦ παρακάλεσε πνευματικά τρέπονται σέ φυγή.
του τέκνα νά τόν μεταφέρουν στά
Τό βιβλίο σου, ἀγαπητέ φίλε,
Καυσοκαλύβια, ὅπου ἀσκήτεψε 7-8
θά προσθέσει στήν ὑπάρχουσα
Παρουσιάζει
χρόνια. Ἐκεῖ ἤθελε νά κοιμηθεῖ καί νά
βιβλιογραφία γιά τή μελέτη τῆς
τό βιβλίο
ταφεῖ. Γιά τήν ἔξοδό του ἀπό τή ζωή
Νηπτικῆς Θεολογίας καί ἀσκητικῆς
ὁ θεολόγος
ἔλεγε σέ συνομιλητή του: «Ἁμαρτωζωῆς, ἕνα ἀκόμη πολύτιμο βοήθημαΓεώργιος
Κ. Παπαζέτης
λός εἶμαι βέβαια. Ἀλλά μέ θάρρος,
θησαύρισμα θά ἔλεγα. Πιστεύω δέ
μέ ἀγάπη περιμένω νά φύγω. Ὄχι
ὅτι οἱ δύο Θεολογικές Σχολές, ἡ Ἱερά
μέ τήν Κόλαση στό μυαλό μου. Θέλω
Σύνοδος, τά τέσσερα Πατριαρχεῖα
νά φύγω μέ τό μυαλό μου στό Χριστό. Τώρα καί ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν θά βραβεύσουν τό
οἱ ἁμαρτίες μου θά φανοῦν ἐκεῖ πάνω, καί βιβλίο σου καί θά σέ τιμήσουν πρεπόντως.
ὁ Θεός θά μέ κανονίσει. Ὅ,τι θέλει ἡ ἀγάπη Καί θά τιμήσουν πρεπόντως καί τίς αἰδέσιμες
Του» (σ. τοῦ βιβλίου 672). Ἔτσι προσευχόταν μοναχές του Ἱεροῦ Γυναικείου Ἡσυχαστηρίου
καί προετοιμαζόταν. Στήν Καλύβη ἔμενε στό «Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος» γιά τή μεκελί, πού εἶχε. Πάνω σ’ ἕνα ἀπέριττο κρεββάτι γάλη συμβολή τους στήν ἔκδοση τοῦ βιβλίου
ἀνάπαυε τό σῶμα του. Οἱ ὑποτακτικοί μοναχοί σου. Ἡ Ἀποστολική Διακονία στό νέο Μηναῖο
τοῦ παρεῖχαν τά πάντα. Καί τήν σωματική καί τοῦ Δεκεμβρίου, πού θά τυπώσει, πιστεύω,
τήν πνευματική του ἀνάπαυση. Προσευχόταν ὅτι θά ἐπιλέξει τή δική σου Ἀσματική Ἀκολουμαζί τους καί τούς συμβούλευε. Τήν τελευταία θία γιά τή γιορτή τοῦ ἁγίου Πορφυρίου, πού
νύχτα τῆς ζωῆς του 1/12/1991 ἐξομολογήθηκε θά τελεῖται κάθε χρόνο στίς 2 Δεκεμβρίου.
γιά τελευταία φορά, κοινώνησε, οἱ δέ ὑποτα- Τό ἴδιο, πιστεύω, θά κάνει καί ἡ Σκήτη τῶν
κτικοί, μέ τήν παράκλησή του, διάβαζαν τόν Καυσοκαλυβίων, ὅπου ἀσκήτεψε ὁ ἅγιος
Γέροντας.
50ό καί τούς ἄλλους ψαλμούς, τήν εὐχή πρός
Ἐλπίζω, ὅτι στή νέα ἔκδοση τοῦ βιβλίου,
ψυχορραγοῦντα καί τήν νεκρώσιμη ἀκολουθία.
ὅποτε αὐτή γίνει, θά ὑπάρχουν καί νέα
Ἡ τελευταία του λέξη, πού εἶπε τή νύχτα αὐτή
συγκλονιστικά στοιχεῖα πρός ἀνάγνωση,
ἦταν: «Ἔλα (Κύριε)». (Ἔτσι κλείνει τήν Ἀποκάπού θά ἀποκαλύπτουν τήν ἁγιότητα τοῦ π.
λυψή του ὁ Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής: «Ἔρχου,
Πορφυρίου. Ἀσφαλῶς στό νέο βιβλίο θά
Κύριε Ἰησοῦ»). Στίς 2 Δεκεμβρίου, ἡμέρα Δευτέ- ὑπάρχει πρός ἀνάγνωση καί ἡ Διαθήκη τοῦ
ρα καί ὥρα 4:31 τό πρωί, γιορτή τῶν προφητῶν ἁγίου Γέροντα, πού εἶναι ἀπαύγασμα αὐτοΝαούμ καί Ἀββακούμ, ἡ ψυχή του ἀποχωρίστη- γνωσίας καί ταπείνωσης. Φανέρωμα μεγάλης
κε ἀπό τό σῶμα καί πορεύτηκε στόν οὐρανό. καί ἁγίας ψυχῆς!
Στίς 3 Δεκεμβρίου χαράματα ἔγινε ἡ ταφή του.
Καί τελειώνω αὐτή τήν παρουσίαση τοῦ
Κι ὅλα ἔγιναν σύμφωνα μέ τήν ἐπιθυμία του. βιβλίου μέ ἕνα προσόμοιο ἀπό τήν Ἀσματική
Σεμνά καί ταπεινά. Μέ τήν παρουσία μόνο Ἀκολουθία, πού ἔγραψε ὁ ἀγαπητός Εὐάγτῶν μοναχῶν τῆς Σκήτης τῶν Καυσοκαλυβίων. γελος Χρ. Καραδῆμος μέ χάρη ὑμνογραφική
Ὁ τάφος του σκεπάστηκε μέ κοπριά ἀπό βάγια τό 1998, ἑπτά χρόνια μετά τήν ἐκδημία τοῦ
καί κυπαρίσσια, ὅπως τό ἤθελε.
ἁγίου Γέροντα Πορφυρίου. Τό παραθέτω
Προσωπική εὐχετική
σέ συνεχῆ γραφή: «Τί σέ ὀνομάσωμεν,
προσλαλιά καί παράκληση
Ἅγιε; Τῆς Εὐβοίας θεῖον γόνον; Ἀθηνῶν τόν
Ἀναπαύσου ἁγία ψυχή. Ἡ μνήμη σου θά ἀσκητήν; Τῶν ἀββάδων τῆς ἐρήμου ἐν τῷ
εἶναι αἰωνία! Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας θά κόσμῳ μιμητήν; Τῆς Πάτμου Ἰωάννην θεῖον
σέ γιορτάζει καί θά σέ τιμᾶ κάθε χρόνο στίς 2 δεύτερον; Ἑλλάδος Ἐκκλησίας τό ἀγλάϊσμα;
Δεκεμβρίου μετά τήν ἀναγραφή σου στό Ἁγιο- Τῶν προφητῶν ἰσοστάσιον ἤ ἐπί γῆς θεῖον
λόγιο τῆς Ἐκκλησίας μέ ἀπόφαση τῆς Συνόδου ἄγγελον; Ἱκέτευε, τοῦ σωθῆναι τάς ψυχάς
τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως στίς ἠμῶν».
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η Sabah τhς Τουρκiας,
το «ποταμι» - νικοσ δημου - σε
μιa ανiερη «συμμαχiα» ;
«μέγας» συγγραφέας και βασικό στέλεχος του
νέας πολιτικής μόδας, που ονομάζεται «Ποτάμι»
και την οποία από το πρωί μέχρι το βράδυ λιβανίζουν τα μεγάλα κατοχικά ελληνόφωνα ΜΜΕ.
Όπως γράφει σε ένα καταπληκτικό πράγματι
άρθρο του, ο ανταποκριτής της τουρκικής εφημερίδας, Sabah, στην Αθήνα, επίσης γνωστός και
μη εξαιρετέος, κ Στέλιος Μπερμπεράκης, με τον
πολύ ενδεικτικό τίτλο, «Yunanlar efsane sever»,
δηλαδή, «Οι Έλληνες αγαπούν τους μύθους»,
όλα όσα πιστεύουν οι Έλληνες για την ελληνική
επανάσταση του 1821, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ..
παραμύθια που τους έχουν φουσκώσει τα μυαλά!  
Ο ανταποκριτής της Τουρκικής εφημερίδας
επικαλείται το μεγάλο «αστέρι» της ελληνικής
διανόησης, τον κ Νίκου Δήμου, που πρόσφατα
δήλωσε με την ευκαιρία της επετείου της επανάστασης του 1821 ότι αυτά που μέχρι σήμερα ξέρουμε να τα ξεχάσουμε γιατί… είναι παραμύθια...
Και ότι οι Έλληνες έσφαξαν τους Τούρκους
και τους… δεκάδες χιλιάδες Εβραίους (!!!), που
βρίσκονταν στην Τριπολιτσά όταν την κατέλαβε ο
Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τον οποίο, ούτε λίγο
ούτε πολύ, θα τον χαρακτηρίζαμε σαν στυγνό
δολοφόνο και γεννοκτόνο των… αγαθών και
καλοπροαίρετων Τούρκων και Εβραίων!!!!
Το άλλο παραμύθι με το
οποίο «εκστασιάζονται» οι σύγ- Γράφει ο Νίκος
χρονοι Έλληνες, σχετικά με την
Χειλαδάκης,
επανάσταση του 1821, είναι ότι Δημοσιογράφος
πιστεύουν ότι την επαναστάτη
-Συγγραφέας
την… έκαναν Έλληνες!
-Τουρκολόγος
Όχι κύριοι!
Η αλήθεια είναι ότι την επανάσταση του 1821 δεν την έκαναν ‘Έλληνες, αλλά
την έκαναν Αλβανοί κλέφτες και απατεώνες που
φαίνεται πως δεν ήθελαν κανένα μπάστακα στο
κεφάλι τους για τις διάφορες αθλιότητες και παρανομίες τους εναντίον της νόμιμης και δίκαιης
(!!!), οθωμανικής εξουσίας.
Όλα αυτά τα καταπληκτικά που αναφέρει
ο δημοσιογράφος της Sabah, φαίνεται πως
επιβεβαιώνονται από τον «αμερόληπτο» και με
καταπληκτική «ακρίβεια», «δίκαιο» στις ιστορικές του αναφορές, συγγραφέα και «ύψιστο»
διανοούμενο, κ Νίκο Δήμου, ο όποιος τελευταία
ζήλεψε κάποιους μνημονιακούς αστέρες και επιδιώκει να κάνει και αυτός πολιτική καριέρα με το
μεγάλο πολιτικό «αριστούργημα» των τελευταίων
δεκαετιών στην ελληνική πολιτική ιστορία, που
έχει μάλιστα και το συμβολικό όνομα, «Ποτάμι»!
Να τον πάρει λοιπόν το Ποτάμι ;
Πράγματι από που να αρχίσει και που να τελειώσει κανείς διαβάζοντας αυτές τις γραμμές
της τουρκικής εφημερίδας, Sabah.
Είναι αλήθεια ότι στην Τουρκία η ελληνική
επανάσταση του 1821 παρουσιάζεται σαν μια
επαίσχυντη ανταρσία εναντίον της… δίκαιης
και νόμιμης οθωμανικής εξουσίας που πάντα
φέρονταν με… το γάντι στους άπιστους Ελληνόφωνους γιατί οι Έλληνες, σύμφωνα με τους
Τούρκους αλλά και με τους εδώ τουρκολάγνους,
δεν υπήρξαν ποτέ, και τα τελευταία «δείγματα»
τους είχαν ήδη εξαφανιστεί μετά την ρωμαϊκή
κατοχή της κυρίως Ελλάδας.
Αλλά το εκπληκτικό είναι ότι τώρα οι Τούρκοι
μετά την ανεκδιήγητη κ Ρεπούση, βρήκαν και
άλλο ένα μεγάλο σύμμαχο σε αυτές τις «ιστορικές» τους απόψεις, τον «περίφημο» συγγραφέα
που είχε χρόνια να ακουστεί στην επικαιρότητα,
τον κ Νίκο Δήμου, βασικό στέλεχος του πολιτικού
μορφώματος των μεγαλοεργολάβων της λεηλασίας του ελληνισμού!
Καμαρώστε τους !
O Μπαράκ Ομπάμα ξεφτίλισε τους έλληνες
κουλτουριάρηδες. Να τι είπε για την 25ην
Μαρτίου:
«Σχεδόν δύο αιώνες πριν, οι άνθρωποι στην
Ελλάδα διεκδίκησαν την ανεξαρτησία τους και
ξεκίνησαν μία μακρά μάχη για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη γενέτειρά τους...
Επομένως εγώ, εν δυνάμει της εξουσίας που
μου έχει ανατεθεί από σύνταγμα και τους νόμους των ΗΠΑ ανακηρύσσω την 25η Μαρτίου
του 2014 ως ημέρα της Εθνικής Ανεξαρτησίας:
Εθνική Ημέρα Εορτασμού της ελληνικής και της
αμερικανικής δημοκρατίας... Ο λαός των ΗΠΑ
να τιμήσει αυτή την επέτειο με τις κατάλληλες
τελετές και δραστηριότητες»
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Αγiα και Μεγaλη Σyνοδος
ή Ψευδοσyνοδος;
συνέχεια από την 1η σελίδα

λουθούν, να καταθέσουμε στον πιστό λαό του Θεού,
δεδομένου ότι το περιεχόμενό του αφορά άμεσα
όχι μόνον τους επισκόπους της ανά την Οικουμένη
Εκκλησίας, αλλά και το χριστεπώνυμο πλήρωμα,
αφού μάλιστα και οι ίδιοι οι σεβαστοί Προκαθήμενοι
δια του «Κοινού Ανακοινωθέντος» αυτών, απευθυνόμενοι μεταξύ των άλλων αποδεκτών και «προς
τους απανταχού της γης Ορθοδόξους πιστούς»,
θεώρησαν χρέος τους να μας κοινοποιήσουν.
Στο «Ανακοινωθέν» θίγονται διάφορα θέματα,
μεταξύ των οποίων και το θέμα της μελλούσης να
συνέλθει Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, προς το οποίο
θα θέλαμε να εστιάσουμε την προσοχή μας, διότι
το θεωρούμε ως το πλέον σημαντικό. Σύμφωνα με
το «ανακοινωθέν»: «Η Σύναξις συνεφώνησεν ότι η
προπαρασκευαστική της Συνόδου εργασία πρέπει
να εντατικοποιηθή. Ειδική Διορθόδοξος Επιτροπή
θα αρχίση το έργον αυτής από του Σεπτεμβρίου
2014 και θα ολοκληρώση αυτό μέχρι του Αγίου
Πάσχα του έτους 2015. Θα ακολουθήση Προσυνοδική Πανορθόδοξος Διάσκεψις κατά τό πρώτον
ήμισυ τουέτους 2015. Άπασαι αιαποφάσεις, τόσον
κατά τας εργασίας της Συνόδου, όσον και κατά τα
προπαρασκευαστικά στάδια αυτής, θαλαμβάνωνται καθ’ ομοφωνίαν. ΗΑγία και Μεγάλη Σύνοδος
της Ορθοδόξου Εκκλησίας θασυγκληθή υπό του
Οικουμενικού Πατριάρχου εν Κωνσταντινουπόλει
εν έτει 2016, εκτός απροόπτου».
Το πρώτο ερώτημά μας: Έχει άραγε την αρμοδιότητα η «Σύναξη» αυτή να αποφασίζει Συνοδικώς
για ένα μεγίστης σημασίας θέμα, όπως το θέμα
της αγίας και Μεγάλης Συνόδου, να ρυθμίζει τις
απαιτούμενες προπαρασκευαστικές εργασίες,
τις λεπτομέρειες διοργανώσεώς της, τον τρόπο
λήψεως των αποφάσεων, τον τόπο και χρόνο πραγματοποιήσεώς της κ.λ.π., μη ούσα Σύνοδος αλλά
«Σύναξις Προκαθημένων»; Βάσει ποίου Κανόνος
της Εκκλησίας νομιμοποιείται μια τέτοια «Σύναξη»
να λειτουργεί ως Σύνοδος και μάλιστα ως μία
τρόπον τινά, Μείζων Σύνοδος, υπερκείμενη των
Ιερών Συνόδων των Ιεραρχιών των κατά τόπους
Εκκλησιών και μη αναγνωρίζουσα εν τη πράξει το
αναφαίρετο δικαίωμα Συνοδικής εξετάσεως και
διαγνώμης του ζωτικής σημασίας αυτού θέματος
υπό των ως άνω Ιερών Συνόδων των Ιεραρχιών; Οι
εν λόγω «Συνάξεις» καθιερώθηκαν από το 1992 και
εντεύθεν, αποτελούν δε επινόηση και εφεύρεση του
νυν Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου και
επομένως δεν υπάρχει καμία μαρτυρία γι’ αυτές
στην κανονική Παράδοση της Εκκλησίας μας. Η δε
ανάδειξη, βαθμιαία ανύψωση και θεσμική καθιέρωση του οιονεί Συνοδικού αυτού μορφώματος εν τη
ζωή της Εκκλησίας αποτελεί κατά την ταπεινή μας
γνώμη καίριο πλήγμα του Συνοδικού Συστήματος,
παραμερίζοντας και περιθωριοποιώντας, εν τη
πράξει, τον ρόλο και τις Συνοδικές αρμοδιότητες
των Ιεραρχιών των κατά τόπους Εκκλησιών. Πώς
εν προκειμένω οι σεβαστοί Προκαθήμενοι, προχώρησαν στη λήψη των εν λόγω αποφάσεων, χωρίς
να παραβιάσουν και ακυρώσουν εν τη πράξει τον
ΛΔ΄ Αποστολικόν Κανόνα, σύμφωνα με τον οποίον: «Τους επισκόπους εκάστου έθνους, ειδέναι
χρή τον εν αυτοίς πρώτον… Αλλά μηδέ εκείνος
(ο προκαθήμενος εκάστης τοπικής Εκκλησίας)
άνευ της πάντων (των επισκόπων των συγκροτούντων την Σύνοδον της Ιεραρχίας) γνώμης
ποιείτω τι. Ούτω γαρ ομόνοια έσται…». Επομένως
ο ισχυρισμός του «Ανακοινωθέντος», ότι «επιβεβαιούμεν την αφοσίωσιν ημών εις την έννοιαν της
συνοδικότητος, ήτις τυγχάνει υψίστης σημασίας
διά την ενότητα της Εκκλησίας»,αποδεικνύεται
κενός λόγος άνευ περιεχομένου. Εάν υπήρχε όντως
σεβασμός και «αφοσίωσις» προς το Συνοδικό Σύστημα, θα έπρεπε κατά την ταπεινή μας γνώμη, οι
σεβαστοί Προκαθήμενοι, πριν ή λάβουν οιανδήποτε
απόφαση, να καταστήσουν αντικείμενο Συνοδικής
μελέτης και εξετάσεως άπαντα τα αφορώντα το
θέμα αυτό από τις Ιεραρχίες των Εκκλησιών των και
κατόπιν σε Διορθόδοξο επίπεδο να κοινοποιήσουν
τις ληφθείσες Συνοδικές αποφάσεις, προκειμένου
να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις.
Ένα δεύτερο ερώτημα, το οποίο τίθεται είναι:
Υπάρχουν σήμερα οι απαιτούμενες προϋποθέσεις,
για να γίνει η μέλλουσα αυτή Σύνοδος όντως Σύνοδος αγίων Πατέρων; Υπάρχουν με άλλα λόγια
σήμερα πατερικά αναστήματα, εφάμιλλα των αρχαίων μεγάλων αγίων Πατέρων, δηλαδή σύγχρονοι
θεοφόροι Πατέρες, ικανοί να θεολογήσουν εν αγίω
Πνεύματι και να εκφράσουν την διαχρονική δογματική συνείδηση της Εκκλησίας, έτσι ώστε η εν λόγω
Σύνοδος να αποτελέσει συνέχεια των Οικουμενικών
Συνόδων, να γίνει καθολικά αποδεκτή από τον κλήρο
και τον πιστό λαό του Θεού, οι δε αποφάσεις αυτής
να ενσωματωθούν στο Ιερό Πηδάλιο της Εκκλησίας;
Ή μήπως θα είναι τελικά Σύνοδος Οικουμενιστών
αρχιερέων, προωθούντων την Παναίρεση του Διαχριστιανικού και Διαθρησκειακού Οικουμενισμού;
Είναι βέβαιον ότι θα συμβεί το δεύτερο, δεδομένου
ότι δυστυχώς σήμερα η πλειονότητα των αρχιερέων
και των Προκαθημένων εμφανίζονται ως θερμοί θιασώτες και υπέρμαχοι της Παναίρεσης του Οικουμενισμού. Οπότε και οι ελάχιστες σήμερα υπάρχουσες
Ορθόδοξες φωνές αρχιερέων, που θα ζητήσουν την
καταδίκη της αιρέσεως του Οικουμενισμού, είτε δεν
θα λάβουν μέρος στην Σύνοδο, ή και αν λάβουν,
δεν θα εισακουστούν, αλλά θα συμπνιγούν και θα
χαθούν, τελικά, μέσα στην συντριπτική πλειοψηφία
των Οικουμενιστών αρχιερέων. Απόδειξη των ανωτέρω, κατά τα αποφασισθέντα, η εκάστη συμμετέχουσα Εκκλησία να έχει μία μόνον ψήφο, καίτοι θα
εκπροσωπείται υπό 24 επισκόπων της. Άρα λοιπόν
η μέλλουσα αυτή Σύνοδος δεν θα είναι Ορθόδοξος
Σύνοδος, αλλά προφανώς Ψευδοσύνοδος, ληστρική
Σύνοδος, την οποία βεβαίως δεν θα αποδεχθεί ο
πιστός λαός του Θεού. Και το χειρότερο από όλα,

θα γίνει αιτία νέων σχισμάτων και διαιρέσεων.
Εξόχως ενδιαφέρον και επίκαιρο είναι σήμερα
ένα κείμενο του οσίου και θεοφόρου Ιουστίνου του
Πόποβιτς, το οποίο απηύθυνε το 1977 ως Υπόμνημα
στην Σύνοδο της Ιεραρχίας της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας με τίτλο: «Περί την μελετωμένην
‘Μεγάλην Σύνοδον’ της Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Υπόμνημα προς την Σύνοδον της Ιεραρχίας της
Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας»[1]. Στο ιστορικής σημασίας αυτό έγγραφο, ο θεοφόρος Πατήρ
επισημαίνει μεταξύ άλλων, ότι «η παρούσα στιγμή
είναι η πλέον ακατάλληλος εις την ιστορίαν της
Εκκλησίας μας». Διέβλεπε ο όσιος, με τον θείο φωτισμό που διέθετε, ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλες
προϋποθέσεις για την σύγκληση μιας Οικουμενικής
Συνόδου, επειδή ήδη από την εποχή εκείνη κυριαρχούσε ο Οικουμενισμός σε όλες σχεδόν τις τοπικές
Εκκλησίες και επομένως, εάν πραγματοποιείτο, δεν
θα ήταν Σύνοδος αγίων Πατέρων, αλλά μια Ψευδοσύνοδος Οικουμενιστών αρχιερέων. Εάν λοιπόν οι
τότε περιστάσεις ήταν κατά την εκτίμηση του αγίου
ακατάλληλες, τι θα έλεγε άραγε, αν ζούσε σήμερα,
όπου η θύελλα της αιρέσεως του Οικουμενισμού
έχει σαρώσει τα πάντα και έχει λάβει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις σε σχέση με την εποχή εκείνη;
Αναφερόμενος ο άγιος στον τότε Οικουμενικό
Πατριάρχη κυρό Αθηναγόρααναφέρει τα εξής
συγκλονιστικά και συγχρόνως αποκαλυπτικά: «Ο
Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως; Αυτός με την
νεοπαπιστικήν συμπεριφοράν του εις τους λόγους
και εις τας πράξεις σκανδαλίζει επί μίαν ήδη δεκαετίαν τας Ορθοδόξους συνειδήσεις, αρνούμενος
την μοναδικήνκαι πανσωστικήν Αλήθειαν της
Ορθοδόξου Εκκλησίας και πίστεως, αναγνωρίζων
τας Ρωμαϊκάς και άλλας αιρέσεις ως ισοτίμους με
την αλήθειαν, αναγνωρίζων τον Ρωμαίον Άκρον
Ποντίφηκα με όλην την δαιμονικήν αντιεκκλησιαστικήν υπερηφάνειάν του. Και προετοιμάζει με
αυτοκτονική ταχύτητα και επιπολαιότητα, κατά το
παράδειγμα του Βατικανού, αυτήν την ιδικήν του
λεγομένην ‘Μεγάλην Πανορθόδοξον Σύνοδον’ όχι
όμως με το βασικόν ευαγγελικόν και αγιοπαραδοσιακόν θέμα της σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου, αλλά με καθαρώς σχολαστικο-προτεσταντικήν
θεματολογίαν. Την προετοιμάζει μάλιστα εις τον
πύργον της Βαβέλ του συγχρόνου αναρχικού και
μηδενιστικού κόσμου άνευ της συμμετοχής των
πραγματικών Ορθοδόξων ομολογητών, φορέων
της Ορθοδόξου πίστεως, Θεολογίας, Παραδόσεως
και Εκκλησιαστικότητος. Τον τελευταίον καιρόν
αυτός έχει γίνει πηγή αναρχισμού και μηδενισμού
εις τον Ορθόδοξον κόσμον. Οι Αγιορείται δικαίως
τον ονομάζουν αιρετικόν και αποστάτην εις τας
επιστολάς των, τας απευθυνομένας προς αυτόν
ανοικτώς διά του τύπου…».
Τις ίδιες διαπιστώσεις σχετικά με την εν λόγω
μελετώμενη Σύνοδο και τους ιδίους κινδύνους από
ενδεχόμενη πραγματοποίησή της διαβλέπει και ο
αείμνηστος και όντως Άγιος π. Χαράλαμπος Βασιλόπουλος: «Δυστυχώς και η ετοιμαζομένη 8η Οικουμενική Σύνοδος θα είναι ληστρική, εάν κρίνομεν
εξ’ όσων βλέπομεν μέχρι στιγμής…Με την μελετωμένην να συνέλθη 8η Οικουμενική Σύνοδο μηχανεύονται οι Οικουμενισταί να επικυρώσουν τους
νεωτερισμούς, τους οποίους οι ίδιοι προωθούν
σήμερα στην Εκκλησία… Την θέλουν σαν Σύνοδο
που θα εκθεμελιώσει τας προηγουμένας αποφάσεις των επτά Οικουμενικών Συνόδων…».[2] Πάνω
στο σοβαρό αυτό ζήτημα και στο ερώτημα αν είναι

αναγκαία η σύγκληση Οικουμενικής Συνόδου, δίδει
την εξής απάντηση ο αγωνιστής και μαχητικός ιεράρχης πρώην Φλωρίνης κυρός Αυγουστίνος σε
βαρυσήμαντο άρθρο του στο περιοδικό Σπίθα: «Εάν
κυρία αιτία διά την οποίαν συγκαλούνται αι Οικουμενικαί Σύνοδοι, είναι η αίρεσις, υπάρχει πράγματι
σοβαρός λόγος διά να συγκληθή Οικουμενική
Σύνοδος. Και ο λόγος αυτός είναι: Εκτός των
άλλων πλανών και αιρέσεων, αι οποίαι πρέπει να
καταδικαστούν, είναι και η αίρεσις, η οποία υπό
διαπρεπούς αειμνήστου ιεράρχου της Ελλαδικής
Εκκλησίας ωνομάσθη αίρεσις των αιρέσεων. Είναι
σύγχρονος αίρεσις, γέννημα της πνευματικής
συγχύσεως των ημερών μας. Το όνομα της Αιρέσεως; Οικουμενισμός».[3] Πως όμως είναι δυνατόν
να καταδικαστεί η παναίρεση αυτή υπό ιεραρχών,
οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία, είτε
την αποδέχονται σιωπηρά, είτε την προωθούν φανερά; Αυτό είναι αδύνατον. Η παρά πάνω θλιβερή
όντως διαπίστωση έγινε ακόμη πιο ξεκάθαρη μετά
την προ ολίγων μηνών (Μάϊος 2013) βαρυσήμαντη
επιστολή του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας
κ. Σεραφείμ προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τα μέλη
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, με θέμα
την ανάγκη συγκλήσεως τοπικής Συνόδου για την
καταδίκη του Οικουμενισμού: «Ταπεινώς φρονούμε
ότι επιβάλλεται ηόσο το δυνατόν συντομότερα
σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της
Εκκλησίας της Ελλάδος, για να εξετάση και ερευνήση τα ανωτέρω καυτά και φλέγοντα θέματα,
πάντοτε υπό το φως της Αγιογραφικής, Αγιοπατερικής και Ιεροκανονικής διδασκαλίας και παραδόσεως της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, να
λάβη καταδικαστική απόφαση εναντίον τόσο του
Οικουμενισμού όσο και των ακολουθούντων, διδασκόντων και μεταλαμπαδευόντων την παναίρεση
αυτή για να παύσουν τα σκάνδαλα και η σύγχυση
κλήρου και λαού». Πλην δυστυχώς η ιστορικής
σημασίας αυτή επιστολή ήχησε εις ώτα αρχιερέων,(εκτός ολιγοτάτων εξαιρέσεων), μη ακουόντων,
αδρανούντων και μακαρίως κοιμωμένων, ή εις ώτα
προωθούντων την αίρεση. Γι’ αυτό και απερρίφθη,
όπως ήταν αναμενόμενο.
Ένα άλλο πρωταρχικής σημασίας ζήτημα είναι  το
ζήτημα της εν τη μελλούση Συνόδω επισήμου ανακηρύξεως και αναγνωρίσεως ως Οικουμενικών: α)
της επί Μεγάλου Φωτίου συγκληθείσης Συνόδου το
879-880 ως Η΄ Οικουμενικής και β) της επί αγίου
Γρηγορίου του Παλαμά συγκληθείσης Συνόδου το
1351 ως Θ΄ Οικουμενικής. Αμφότερες αι Σύνοδοι
αυτές έχουν όλα εκείνα τα στοιχεία και τις προϋποθέσεις, που απαιτούνται για να θεωρηθούν ως
Οικουμενικές, όπως κατέδειξαν σχετικές μελέτες
των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Πειραιώς κ.
Σεραφείμ, Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου και Γόρτυνος κ.
Ιερεμίου. Σχετικό αίτημα των παρά πάνω ιεραρχών
για Συνοδική εξέταση του θέματος από Σύνοδο της
Ιεραρχίας με βάση τις δύο εισηγήσεις των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου
και Γόρτυνος κ. Ιερεμίου, τελικά απερρίφθη και δεν
συζητήθηκε, με την πρόφαση ότι η τοπική Σύνοδος
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι
αναρμοδία να εισηγηθεί την συμπερίληψη στην
ημερησία διάταξη της Πανορθοδόξου Συνόδου
τέτοιου θέματος. Η πραγματική όμως αιτία είναι
άλλη. Όπως σημειώνει σε σχετικό άρθρο του ο
Σεβασμιώτατος κ. Σεραφείμ: «Είναι προφανές και
πρόδηλο ότι η μη τυπική αναγνώριση γίνεται για

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φέρεται εις γνώση των ορθοδόξων χριστιανών ότι οι εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» και ό Κεντρικός Σύλλογος Πολυτέκνων Γονέων Ν.
Θεσσαλονίκης «Οι Άγιοι Πάντες», διοργανώνουν πνευματική εκδήλωση
μνήμης προς τιμή του μακαριστού Γέροντος Φιλόθεου Ζερβάκου, στις
11 Μαΐου 2014 και ώρα 5 μ.μ. στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Χαιρετισμό θα απευθύνουν:
α) ο Αρχιμανδρίτης π. Χρυσόστομος Πήχος, Ηγούμενος Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας Πάρου,
β) ο Αρχιμανδρίτης π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος, Ιεροκήρυξ και πνευματικός πατήρ της
Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος «ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» Θεσσαλονίκης και
γ) ο κ. Ερωτόκριτος Θεοτοκάτος, Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Θεσσαλονίκης
«Οι Άγιοι Πάντες».
Ομιλητές θα είναι:
1) Ο ιδρυτής των εκδόσεων «Ορθόδοξος Κυψέλη» Στυλιανός Ν. Κεμεντζετζίδης με θέμα:
«Γενικά για την οσιακή προσωπικότητα του Γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου».
2) Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής Σχολής
Θεσσαλονίκης με θέμα: «Ο Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος ως αγωνιστής και ομολογητής
της Ορθοδοξίας».
3) Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός, Ομότιμος Καθηγητής της Θεολογικής
Σχολής Αθηνών με θέμα: «Ορθοδοξία και αγιότητα».
* Τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει:
ο Μοναχός Αρσένιος Βλιαγκόφτης, Δρ. Θ.
* Εκκλησιαστικούς ύμνους θα εκτελέσει Βυζαντινή Χορωδία υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου κ. Ιωάννου Χασανίδη.
Η είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες στο τηλ. 2310212659, σε ώρες καταστημάτων.

Υ.Α. εφημερίδας
Η Λάρισα τίμησε τον όσιο πατέρα Φιλόθεο Ζερβάκο δίδοντας σε οδό μιας νέας αναδεικνυόμενης συνοικίας το όνομά του καθώς και τα ονόματα άλλων νέων αγίων της Εκκλησίας μας
(Γεδεών εν Τυρνάβω τελειωθέντος, Δαμιανόν εν Λαρίση μαρτυρήσαντος, Ραφαήλ, Σάββα τον εν
Καλύμνω, Νεκτάριο Αιγίνης και άλλων) προτάσει του τότε δημοτικού Συμβούλου και διευθυντή
της εφημερίδας Τριαντ. Τασιόπουλου γενομένης ομόφωνα δεκτής από το Δημοτικό Συμβούλιο
Λάρισας με την απόφαση 194/8/1998.
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να μη ‘λυπηθούν’ οι αντιθέως και δαιμονιωδώς
καθυβρίζοντες τους Αγίους προεξάρχοντας των
δύο Οικουμενικών Συνόδων Ιερό και Μέγα Φώτιο
και Άγιο Γρηγόριο Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης
τον Παλαμά ως δήθεν αιρεσιάρχας, όπως αυταποδείκτως προκύπτει από την ‘Δογματική διδασκαλία’ της Ρωμαιοκαθολικής παρασυναγωγής». Επί
πλέον δε για να μην «λυπηθούν» οι Οικουμενιστές
αρχιερείς, οι προωθούντες την παναίρεση του Οικουμενισμού, τόσον οι ανήκοντες στο Οικουμενικό
Πατριαρχείο όσον και οι ανήκοντες στην Εκκλησία
της Ελλάδος. Γνωρίζουν πολύ καλά οι εν λόγω Οικουμενιστές αρχιερείς, ότι μια τέτοια αναγνώριση
θα σημάνει το οριστικό τέλος των Διαλόγων με την
Ρωμαιοκαθολική παρασυναγωγή. Περί του θέματος
αυτού σημειώνει σε πρόσφατη δημοσίευσή του ο
π. Γεώργιος Μεταλληνός: «Ετοιμάζεται αυτή η
Σύνοδος, για να μας οδηγήσει, όπως διαβάζουμε
και όπως βλέπουμε, στην αποδοχή του Παπισμού
και του Προτεσταντισμού, ως αυθεντικών χριστιανισμών. Αυτό είναι το τραγικό. Εύχομαι να μην
γίνει ποτέ. Αλλά εκεί οδηγούνται τα πράγματα.
Εάν λοιπόν συνέλθει η Πανορθόδοξος Σύνοδος,
που θα έχει τον χαρακτήρα για μας Οικουμενικής
Συνόδου, εάν συνέλθει και δεν δεχθεί μεταξύ των
Οικουμενικών Συνόδων την 8η και την 9η, θα είναι
ψευδοσύνοδος… Η μέλλουσα να συνέλθει λοιπόν
Πανορθόδοξος Σύνοδος, θα κριθεί σ’ αυτό το
σημείο. Εάν παρακάμψει αυτές τις δύο Συνόδους,
που τοποθετούν την Ορθοδοξία απέναντι στον
Δυτικό Χριστιανισμό».
Ένα άλλο θέμα που δημιουργεί πελώρια ερωτήματα είναι η θεματολογία της μελλούσης Συνόδου.
Στις αρχαίες Οικουμενικές Συνόδους τα θέματα της
πίστεωςκαι των αιρέσεων πάντοτε είχαν το προβάδισμα και την προτεραιότητα και στη συνέχεια
επακολουθούσε η ρύθμιση και διευθέτηση άλλης
φύσεως ζητημάτων. Μεταξύ των δέκα θεμάτων,
τα οποία έχουν καθοριστεί εδώ και δεκαετίες ως
θέματα, με τα οποία πρόκειται να ασχοληθεί η
μέλλουσα Σύνοδος, δεν συμπεριλαμβάνεται καμία
από τις σύγχρονες αιρέσεις, που μαστίζουν την
Εκκλησία, με πρώτη και σπουδαιοτέρα την παναίρεση του Οικουμενισμού. Αλλά, όπως ήδη έγινε
φανερό από όσα παρά πάνω παραθέσαμε, και αν
ακόμη υποθέσουμε ότι τελικά συζητηθεί το θέμα
αυτό, είναι βέβαιον ότι η αίρεση αυτή όχι μόνον δεν
πρόκειται να καταδικαστεί, αλλά θα νομιμοποιηθεί
και θα εδραιωθεί ακόμη περισσότερο. Δεν πρόκειται επίσης να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με το
μέγιστο πρόβλημα του αποκρυφισμού της «Νέας
Εποχής», τις Σέκτες, τις Καταστροφικές Λατρείες, τον Νεοσατανισμό, την Μασωνία, τον Διεθνή
Σιωνισμό, τον Νεοπαγανισμό κλπ. Η θεματολογία
περιλαμβάνει είτε θέματα νομοκανονικής φύσεως,
είτε θέματα πρακτικών προβλημάτων του συγχρόνου ανθρώπου και της κοινωνίας, ορισμένα από τα
οποία έχουν ήδη λυθεί με παλαιότερες αποφάσεις
Οικουμενικών, ή Τοπικών Συνόδων. Είναι δε εξόχως
λυπηρό το γεγονός, ότι ενώ οι παρά πάνω σκοτεινές
και αντίχριστες δυνάμεις και αιρέσεις πολεμούν με
πρωτοφανή λύσσα την Εκκλησία και την απειλούν
θανάσιμα, η διοικούσα Εκκλησία φέρεται, ωσάν να
μην υφίστανται και δεν λαμβάνει μέριμνα για την
αντιμετώπιση και την επίσημη Συνοδική καταδίκη
των, με αποτέλεσμα να οδηγείται στην απώλεια
πλήθος ψυχών.
Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα είναι το ζήτημα
του τρόπου εκπροσωπήσεως σ’ αυτήν των κατά
τόπους Αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών,
ως και του τρόπου λήψεως των αποφάσεων. Η
τελική απόφαση της Συνάξεως των Προκαθημένων
να εκπροσωπηθεί η κάθε μία Εκκλησία με ένα πολύ
περιορισμένο αριθμό μελών, (24 μέλη),και κάθε τοπική Εκκλησία να έχει δικαίωμα μόνον μιας ψήφου,
αποτελεί πρωτοφανή καινοτομία, ξένη προς την
Παράδοση της Εκκλησίας μας. Πότε στο παρελθόν
αποκλείστηκαν κανονικοί επίσκοποι από Τοπική
ή Οικουμενική Σύνοδο; Αν στην αρχαία Εκκλησία
εφαρμοζόταν το σύστημα των αντιπροσωπειών των
Τοπικών Εκκλησιών, τότε οι αιρετικοί αρχιεπίσκοποι
θα έστελναν ως αντιπροσώπους τους ομόφρονές
τους επισκόπους και θα επικρατούσε η πλάνη σ’
αυτές. Με ποιά κριτήρια επίσης θα επιλεγούν οι
αντιπρόσωποι αυτοί; Θα ψηφιστούν από τις κατά
τόπους Συνόδους των, ή θα οριστούν με βάση την
ενδοτικότητά τους σε αυτά τα θέματα; Πότε επίσης
στο παρελθόν επίσκοπος δεν είχε δικαίωμα ψήφου
σε Σύνοδο; Και τι νόημα έχει η σύγκληση της Μεγάλης Συνόδου, όταν μέσω Διορθοδόξων Επιτροπών
και Προσυνοδικών Πανορθοδόξων Διασκέψεων, οι
αποφάσεις έχουν ήδη συμπεφωνηθεί και εκ των
προτέρων ληφθεί; Πώς δε είναι δυνατόν με τέτοιου
είδους ανθρώπινες μεθοδεύσεις, ξένες προς την
Παράδοση της Εκκλησίας μας, να θεωρηθεί μια
τέτοια Σύνοδος ως γεγονός Πεντηκοστής, όπου θα
πνεύσει και θα ομιλήσει διά των Συνοδικών μελών το
ίδιο το άγιο Πνεύμα; Οι εκ των προτέρων ληφθείσες
αποφάσεις δεν επιτρέπουν και δεν αφήνουν κανένα
περιθώριο να ομιλήσει το Άγιο Πνεύμα. Άρα λοιπόν
ή μέλλουσα να συνέλθει Σύνοδος, αν κάποτε συνέλθει, δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά ένα θέατρο
εντυπώσεων.
Περαίνοντας τον μικρό αυτό σχολιασμό μας και
ως τελικό συμπέρασμα όλων όσων ελέχθησαν προηγουμένως, επαναλαμβάνουμε την προφητική ρήση
του οσίου Ιουστίνου του Πόποβιτς: «Η παρούσα
στιγμή είναι η πλέον ακατάλληλος εις την ιστορίαν
της Εκκλησίας μας» για την σύγκληση της εν λόγω
Συνόδου. Όχι γιατί δεν είναι αναγκαία, αλλά διότι,
αφ’ ενός μεν δεν υπάρχουν οι αναγκαίες προϋποθέσεις και αφ’ ετέρου, διότι θα γίνει πηγή νέων
σχισμάτων. Καλούμε δε τον πιστό λαό του Θεού να
βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση και αγωνιστικότητα, ώστε εάν πραγματοποιηθεί μια νέα Ψευδοσύνοδος τύπου Φεράρας – Φλωρεντίας, πράγμα το οποίο
απευχώμεθα, να μην την αποδεχθεί.
Ιερα Μητρόπολη Πειραιώς.
Γραφείο Αιρέσεων και Παραθρησκειών.
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Eις μνημόσυνον αιώνιον (ψαλμ. 111,6)

ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ Κυρος ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ

ντων μητροπολιτών θα βοά χωρίς να βρίσκουν γεία Μητροπολίτες στις έδρες τους».
ανάπαυση.
Η τότε διοικούσα Εκκλησία αντέδρασε στην
Εκεί πάνω, στη νέα Κουκουσό της Πάρνηθας, παραπάνω αμετάκλητη δικαστική κατάληξη του
λίγα χιλιόμετρα από την Αθήνα βρίσκεται το θέματος, παραβιάζοντας προδήλως τις ρητές συησυχαστήριο “ΝΕΟΥ ΣΤΟΥΔΙΟΥ” που ίδρυσε νταγματικές διατάξεις. Ενέργεια, η οποία μάλιστα
ο μακαριστός γέροντας επίσκοπος Νικόδημος προκάλεσε και εισαγγελική παρέμβαση με την
όπου την Κυριακή 30 Μαρτίου έγινε το ετήσιο
άσκηση ποινικής διώξεως σε βάρος συνοδικών Ιεμνημόσυνό του.
Ήταν ένα πραγματικό προσκλητήριο των πνευ- ραρχών για παράβαση συνταγματικών επιταγών.
Και περαιτέρω, η τότε εκκλησιαστική διοίκηση,
ματικών του παιδιών, που συγκεντρώθηκαν να
με
μοναδικό σκοπό να ανακοπεί η δικαστική
προσευχηθούν και να διατηρήσουν την μνήμη
πορεία των υποθέσεων στο Συμβούλιο της Επιτου οσιομάρτυρος γέροντος άσβεστη.
Ιερούργησαν μια πλειάδα ιερέων (12). Για κρατείας (βλ. δήλωση Μητροπολίτη Μετεώρων
τη ζωή και το έργο του μίλησε ο π. Νικόδημος στα πρακτικά της Δ.Ι.Σ. της 1.9.1998), επινόησε
Γιαννακόπουλος συνδυάζοντας το Ευαγγέλιο της και εφεύρε, τον Αύγουστο του 1993, τα ανυΚυριακής με τον μαρτυρικό βίο του και τον αγώνα πόστατα, αντικανονικά και παράνομα «Επιτίμια
του για μια εκκλησία ανθρώπων που «λιτανεύουν Ακοινωνησίας», τα οποία επέβαλε «διά βοής και
το Σταυρό και βιώνουν την Ανάσταση».
ελαφρά τη καρδία!», όπως χαρακτηριστικά επι«ΑΓΩΝΑΣ» σήμανε ο Μητροπολίτης Λαγκαδά στη Σύνοδο
Την 1η Απριλίου 2013 εκοιμήθη ο πνευματικός της Ιεραρχίας της 7.10.1998 (βλ. πρακτικά), με τα
μας πατέρας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Αττικής και οποία απέκοψε τους εναπομείναντες πλέον τρεις
Μεγαρίδος Κυρός Νικόδημος. Ο μακαριστός Αρχιερείς από το Σώμα της Ιεραρχίας. Τα άθλια
Ιεράρχης αποτέλεσε εξέχουσα φυσιογνωμία, και ανυπόστατα αυτά επιτίμια επικρίθηκαν και από
που ως αστέρας πρώτου μεγέθους διέλαμψε διαπρεπείς ακαδημαϊκούς διδασκάλους και από
στο εκκλησιαστικό στερέωμα. Διακρινόταν όχι θαρραλέους Ιεράρχες και θα ήταν περιττό να τα
μόνο για τη σοφία της σκέψεώς του και για τη επαναλάβουμε.
δύναμη του λόγου και της γραφίδας του, αλλά
Η παραπάνω όμως επιβολή της «Ακοινωνησίας»
προ πάντων και κυρίως για την αγία βιωτή του, το στους τρεις Μητροπολίτες έφερε τα εντελώς
άψογο ήθος του, τον ένθεο ζήλο του, το ακέραιο αντίθετα αποτελέσματα στο ευσεβές πλήρωμα,
εκκλησιαστικό του φρόνημα, την εντιμότητα και το οποίο, παραγνωρίζοντας την αντιεκκλησιατην αγωνιστικότητά του, τη βαθιά θεολογική του στική αυτή ενέργεια, έσπευδε στα πνευματικά
κατάρτιση και το σπουδαίο πατερικό θεολογικό καταφύγια των «ακοινώνητων!» Αρχιερέων, για
του στοχασμό.
να μετάσχει στη μυστηριακή ζωή, για να τύχει της
Αυτές οι πολλές αρετές του και τα πλούσια ευλογίας των και για να ενισχυθεί πνευματικά από
προσόντα του, με τα οποία κατά πλησμονή τον
το μεστό πατερικό τους λόγο. Η μόνη που
είχε προικίσει η Θεία Πρόνοια, είναι
έμεινε σε «ακοινωνησία» ήταν η διοικούσα
«πασίδηλα», για να χρησιμοποιήσουμε
Εκκλησία και το περιβάλλον της!
νομική ορολογία, τα γνωρίζουν και
Ο μακαριστός Γέροντας, πιστός στην
τα αναγνωρίζουν οι πάντες, και «οι
επισκοπική του αποστολή και με απόλυτο
εγγύς και οι μακράν» και ως εκ τούτου
σεβασμό στην κανονική εκκλησιαστική
δεν χρήζουν ούτε αποδείξεως ούτε
τάξη, συνέχισε την πορεία του με προσωυπομνήσεως. Εκείνο, όμως, που τον
πικές θυσίες και ταπεινώσεις, με οποιοδήδιέκρινε χαρακτηριστικά ήταν η πιστή
ποτε προσωπικό κόστος. Και αξίζει εδώ να
τήρηση της ιερής επισκοπικής του αποπροσθέσουμε τούτο το χαρακτηριστικό.
στολής, την οποία ανήγε στο υπερώον
Διαπρεπής κληρικός, κήρυκας του θείτης Πεντηκοστής και η αυστηρή και
ου λόγου, σε επίσημη εκδήλωση στην
χωρίς καμιά παρέκκλιση προσήλωση
αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας,
στην κανονική εκκλησιαστική τάξη, με
απευθυνόμενος από του βήματος στο
όποια προσωπική θυσία και με όποιο
Σεβ. Νικόδημο, τόνισε: «Ίστασθε, Σεβαπροσωπικό κόστος.
σμιώτατε, δίπλα στους μεγάλους πατέρες της
Ακολούθησε μία έμπονη αρχιερατική πορεία Εκκλησίας». Και έτερος κορυφαίος ακαδημαϊκός
σαράντα και πλέον ετών. Πορεία μαρτυρίας και διδάσκαλος της Θεολογίας κατ’ επανάληψη
μαρτυρίου, προσηλωμένος και αμετακίνητος στην υπενθύμιζε στο Σεβασμιώτατο ότι «Με τη ζωή
κανονική εκκλησιαστική τάξη. Και στην ιερή αυτή σας γράφετε ΙΣΤΟΡΙΑ και με την πέννα σας
αγωνιστική του πορεία υπέστη πολλές αντικανο- γράφετε ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ». Και το επισφράγισμα
νικές και διαδοχικές διώξεις, πολλές ταπεινώσεις της αφοσιώσεως του ποιμνίου στον άξιο και
και πολλές προσβολές από τους κατά καιρούς δι- αγωνιστή ποιμενάρχη δόθηκε με το πλήθος των
οικούντες την Εκκλησία και τους παράγοντές της. πιστών που προσήλθε αυθόρμητα στο ΜοναστήΤο έτος 1974, κατά την περίοδο της δικτατορίας ρι του Αυλώνα τις παρυφές της Πάρνηθας, για
Ιωαννίδη, η τότε φίλα προσκείμενη προς εκείνο να προσευχηθεί και να τύχει της ευλογίας του
το καθεστώς εκκλησιαστική ηγεσία,
Γέροντα κατά την ημέρα που τελέσθηκε
κήρυξε «έκπτωτο» το μακαριστό Γέη εξόδιος ακολουθία.
του Ιωάννη
ροντα και μαζί του και άλλους ένδεκα
ΕΠΙΜΕΤΡΟ. Ο εκκλησιαστικός ιστοΛώλη,
άξιους και ανεπίληπτους Μητροπολίτες
ρικός του μέλλοντος θα καταγράψει με
επίτιμου
και τους απεμάκρυνε «βιαίως» (ο χατα μελανότερα χρώματα όλα αυτά τα
προέδρου
ρακτηρισμός άνηκε στο Μακ. Χριστόθλιβερά και τραγικά γεγονότα που καλύΕφετών
δουλο) από το ποίμνιό τους, χωρίς να
πτουν σαράντα χρόνια εκκλησιαστικού
τους αποδοθεί κανένα εκκλησιαστικό
βίου, αλλά θα συνδέσει ασφαλώς τα
παράπτωμα, χωρίς δίκη, χωρίς καμιά
γεγονότα αυτά και με τους πρωταγωνιστές και
διαδικασία, χωρίς απολογία ούτε καν ακρόαση, τους συνεργούς τους. Εκείνοι οι οποίοι «πάλαι
με βάση αποκλειστικά και μόνο τις επαίσχυντες τε και επ’ εσχάτων» δημιούργησαν αυτές τις
συντακτικές πράξεις της δικτατορίας. Επί πλέον, αντιεκκλησιαστικές καταστάσεις, εκείνοι οι
οι «εκπεσόντες» Ιεράρχες στερήθηκαν και του οποίοι συνέπραξαν με το δικό τους τρόπο κατά
στοιχειώδους δικαιώματος της προσβολής των την εξέλιξη των γεγονότων και εκείνοι οι οποίοι
καθαρά διοικητικών (βλ. δικτατορικών) εκπτωτι- τα ανέχθηκαν καθ’ όλη τη μακρά αυτή περίοδο,
κών πράξεων ενώπιον του Ανώτατου Ακυρωτι- θα αισθάνονται, θα πρέπει να αισθάνονται, βαρύ
κού Δικαστηρίου (Σ.τ.Ε.) για τον συνταγματικώς τον έλεγχο της συνειδήσεώς τους, σήμερα που
επιβαλλόμενο δικαστικό έλεγχο. Και όταν αυτό η αγία ψυχή του Δεσπότη περιίσταται στο θρόνο
τους επιτράπηκε μεταδικτατορικά και μετά 14 του δίκαιου Κριτή.
έτη από την αποκατάσταση της δημοκρατίας, με
Εμείς που σταθήκαμε πολύ κοντά στο μάρβάση το νόμο 1816 (αρθ. 15), που δημοσιεύθηκε τυρα Ιεράρχη, όπως και στους άλλους ομοιστις 15.11.1988 επί υπουργίας Αγ. Κουτσόγιωργα, οπαθείς αδελφούς του, και ζήσαμε μαζί την
προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δι- έμπονη πορεία των αγώνων του, που απέβλεκαιώθηκαν άπαντες πανηγυρικά και ακυρώθηκαν παν αποκλειστικά και μόνο στο συμφέρον της
οι παράνομες εκπτώσεις τους από το χρόνο που Εκκλησίας και προς δόξα του ονόματος του
τους είχαν επιβληθεί.
Αγίου Θεού, κατεχόμαστε σήμερα από βαθιά
Επακολούθησαν τριάντα περίπου ακυρωτικές πνευματική πληρότητα και από ανείπωτη ηθική
αποφάσεις του ίδιου δικαστηρίου, που αφο- ικανοποίηση. Και ευχαριστούμε εξ’ όλης της
ρούσαν στις μετέπειτα εξελίξεις επάνω στο ίδιο καρδίας μας τον Κύριο για την εξαιρετική αυτή
ζήτημα. Και ως επισφράγισμα όλης αυτής της ευλογία και για το μεγάλο προνόμιο που μας
δικαστικής διαδικασίας ήλθε η 1028 απόφαση της επιφύλαξε να βρεθούμε κοντά στον άξιο αυτό
Ολομέλειας του Ανώτατου αυτού Δικαστηρίου ιεράρχη, τον συνεπή συνεχιστή των αγώνων των
(δημοσίευση 11.6.1993), με την οποία κρίθηκε αγίων της Εκκλησίας μας.
«ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ», ότι οι μόνοι «νόμιμοι και εν ενερΑς είναι αιωνία η μνήμη του.

O Ευαγγελισμος της Θεοτοκου
συνέχεια από την 1η σελίδα

Εὔκολα κανεὶς ἀκούει πράγματα κοσμικά·εὔκολα ἀκούει περὶ γάμων καὶ
διαζυγίων, εὔκολα ἀκούει περὶ πολιτικῆς. Εὔκολα ἀκούειἀκόμα γιὰ τρόπαια
πατριωτικά, γιὰ νίκες καὶ θριάμβους τῆς
πατρίδος, ποὺ εἶνε μιὰ ἐπέκτασι τοῦ ἐγώ
μας. Ἀλλὰ πόσο δύσκολο εἶνε τ᾿αὐτιά μας
ν᾿ ἀκούσουν πράγματα ὑπερφυσικὰ καὶ
ἀόρατα, ποὺ δὲν συλλαμβάνονται μὲτὶς
πέντε αἰσθήσεις, ποὺ θέλουν κάποια
προπαίδεια, κάποια προδιάθεσι, κάποια
ἀπόφασι ἡρωική, τὴν ὁποία δὲν θέλουμε
νὰ πάρουμε!
Ἂς δοῦμε τὸ πρῶτο καὶ κορυφαῖο γεγονός, τὸν Εὐαγγελισμὸ τῆς Θεοτόκου.
Σήμερα ἦρθε μήνυμα. Οἱ ἄνθρωποι ἔχουν
κολλημένα τ᾿ αὐτιά τους στὰ ῥαδιόφωνα
γιὰν᾿ ἀκούσουν μήνυμα τοῦ ἄλφα ἢ βῆτα
προέδρου, τοῦ μεγάλου καὶ ἰσχυροῦ
τῆς ἡμέρας.Ἀλλὰ παραπάνω ἀπ᾿ ὅλα τὰ
ἐγκόσμια μηνύματα σήμερα ἀκούγεται
μήνυμα, ὄχι ἀπὸ ἕναν ἐπίγειο ῥαδιοσταθμό· ἀκούγεται μήνυμα ἀπὸ ὑψηλά,
ἀπὸ τοὺς οὐρανοὺς μὲ τ᾿ ἄστρα, μήνυμα
ποὺ προέρχεται ἀπ᾿ αὐτὸν τὸν Θεό,τὸν
δημιουργὸ τῶν πνευμάτων καὶ τῆς ὕλης.
Ποιός μεταφέρει τὸ μήνυμα; Ἄγγελος.
Μὲ τὴ φαντασία μας βλέπουμε τὸν
ἀρχάγγελο Γαβριὴλ νὰ κατεβαίνῃ καὶ νὰ
διαγράφῃ φωτεινοὺς κύκλους σ᾿ ἕναν
ἀπὸ τοὺς μικρότερους πλανῆτες, ἐκεῖ ποὺ
κατοικεῖ ὁ ταλαίπωρος ἄνθρωπος, στὴ Γῆ.
Σ᾿ αὐτὸ τὸν πλανήτη, ποὺ εἶνε ζυμωμένος
μὲ δάκρυ καὶ αἷμα. Καὶ πῆγε ὄχισὲ καμμιὰ
μεγάλη πόλι, σὲ σπίτια καὶ παλάτι αἀρχοντικά, ἀλλὰ σ᾿ ἕνα ταπεινὸ σπίτι, ὅπου
κατοικοῦσε μία παρθένος, ἡ Παναγία. Σ᾿
αὐτὴν μετέφερε τὸ μήνυμα. Εἶπε, ὅτι ὁ
Θεὸς σπλαχνίστηκε τὸν ἄνθρωπο κι ὅτι
ἀπὸ αὐτὴν θὰγεννηθῇ Υἱός, καὶ θὰ τοῦ
δώσουν τὸ ὄνομα Ἰησοῦς, καὶ θὰ καθήσῃ
σὲ ἔνδοξο θρόνο, καὶ «τῆς βασιλείας
αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος»,δὲν θὰ ὑπάρχῃ
τέλος στὴ βασιλεία του. Ἀπόρησε, ὅπως
ἦταν ἑπόμενο, ἡ Παναγία, καὶ ρώτησε·
Πῶς εἶνε δυνατὸν νὰ γίνουν αὐτά, ἀπὸ
παρθένο νὰ γεννηθῇ υἱός; Καὶ ὁ ἄγγελος
ἀπήντησε· «Οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ
Θεῷ πᾶν ῥῆμα»,γιὰ τὸ Θεὸ τίποτε δὲν εἶνε
ἀδύνατο (Λουκ. 1,33-37).
Καὶ σήμερα, ἀγαπητοί μου, οἱ κοσμικοὶ
καὶὑλόφρονες, ἀκούγοντας ὅτι ὁ Χριστὸς
γεννήθηκε ἀπὸ παρθένο, κοροϊδεύουν
καὶ λένε·Παραμύθια· εἶνε ποτὲ δυνατόν,
μία παρθένος νὰ γεννήσῃ παιδί; Αὐτὰ
εἶνε ἀφύσικα πράγματα… Δὲν θέλουν νὰ
τὸ πιστέψουν.
Τί ἔχουμε ν᾿ ἀπαντήσουμε; Πολλά. Ἕνα
θὰπῶ. Ρωτᾶνε, πῶς ἡ Παρθένος γέννησε;
Ἀλλὰ ρωτοῦμε κ᾿ ἐμεῖς· Ἕνα μόνο «πῶς»
ὑπάρχει; Ἡ φύσις εἶνε γεμάτη μυστήρια·
χιλιάδες εἶνετὰ «πῶς». Τί ἀπαντήσεις
δίδονται; Πῶς ὁ ἠλεκτρισμός; πῶς ὁ μαγνητισμός; πῶς ἡ παγκόσμιος ἕλξις; πῶς
ἡ πυρηνικὴ ἐνέργεια;… Καμία ἀπάντησι
δὲν παίρνουμε. Πῶς οἱ ῥίζες τῶν δέντρων
παίρνουν τὸ ἴδιο νερὸ κι ἀλλοῦ τὸ κάνουν
μῆλο, ἀλλοῦ κεράσι, ἀλλοῦ πορτοκάλι,
ἀλλοῦ λεμόνι, ἀλλοῦ ἐλιά, ἀλλοῦ…; Περιγράφει ἡ ἐπιστήμη, μὰ δὲν ἐξηγεῖ, δὲν
εἰσέρχεται στὰ βαθύτερα αἴτια. Χιλιάδες
τὰ «πῶς»ἀπὸ τὴν ὑλικὴ δημιουργία. Ἂς
μᾶς ἐξηγήσουν λοιπὸν αὐτά, καὶ κατόπιν
νὰ ζητήσουν ἐξήγησι γιὰ τὸ πῶς ἡ Παρθένος ἐγέννησε Υἱό.
Ἀλλ᾿ ἀφοῦ θέλουν ἀπάντησι κατὰ μέτωπον, ἀπαντοῦμε. Εἶνε γεγονός, ἐπιστημονικὰ ἀναμφισβήτητο, ὅτι κάποτε δὲν
ὑπῆρχε ἄνθρωπος πάνω στὴ γῆ κι ὅτι ὁ
πρῶτος ἄνθρωπος δημιουργήθηκε χωρὶς
γυναῖκα. Πῶς; Μυστήριο. Ἔ λοιπόν· αὐτὸς
ποὺ δημιούργησε τὸν πρῶτο ἄνθρωπο
(τὸν Ἀδάμ) χωρὶς γυναῖκα, μποροῦσε καὶ
νὰ δημιουργήσῃ ἄνθρωπο (τὸν Ἰησοῦν
Χριστόν) χωρὶς ἄντρα. Τὸ πρῶτο,τὸ ἐκ
τοῦ μηδενός, εἶνε δυσκολώτερο. Ἐγὼ
ἀπορῶ, πῶς ὑπάρχουν ἄπιστοι. Καὶ
μόνο ὁ ἄνθρωπος, φτάνει ν᾽ ἀποδείξῃ ὅτι
ὑπάρχει Θεός.
Στὸ κολοσσιαῖο ἐρώτημα, «πῶς δημιουργήθηκε ὁ ἄνθρωπος;», ἡ μὲν ἐπιστήμη
σιωπᾷ, ἡ δὲ Γραφὴ λέει, ὅτι τὸν δημιούργησε ὁ Θεός. Ὁ ἄνθρωπος δὲν προέρχεται
ἀπὸ τὸ χιμπαντζῆ· εἶνε ἕνα μεγαλειῶδες
πλάσμα τοῦ Θεοῦ. Λοιπόν, ὁ Θεὸς ἔκανε
τὸν ἄνθρωπο. Πῶς; Πῶς ἦρθε ὁ Ἀδάμ;
Χωρὶς γυναῖκα. Καὶ αὐτὸ εἶνε τὸ δυσκολώτερο. Ἀλλὰ «οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ
Θεῷ πᾶν ῥῆμα».
Πιστεύεις στὸ Θεό; Αὐτό εἶνε τὸ κλειδί.
Πιστεύεις, ὅτι ὑπάρχει Θεὸς παντοδύ-

ναμος, πανάγαθος καὶ δημιουργὸς τοῦ
σύμπαντος; Τὸ πιστεύεις αὐτὸ 100%;
Διότι ὄχι 50%, οὔτε 60%, οὔτε 99%, ἀλλὰ
καὶ ἕνα «ἐὰν» νὰ βάλῃς, δὲν πιστεύεις.
Πιστεύεις στὸ Θεὸ 100%, 101%;Τότε ὅλα
τὰσυνέχεια
προβλήματα,
φαίνονται δύσκολα,
από την 1ηποὺ
σελίδα
ἀπαράδεκτα καὶ δυσπαράδεκτα ἀπὸ τὴν
ἀνθρώπινη σκέψι, γίνονται κατανοητὰ καὶ
παραδεκτὰ σ᾿ αὐτὸν ποὺ πιστεύει. «Ὅτι
οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα».
Θέλετε ἄλλη ἀπόδειξι; Εἶνε ἡ ἐθνική
μας ἑορτή. Πῶς αὐτὸ τὸ κράτος σήμερα
ἁπλώνεται μέχρι τὸν Ἕβρο, μέχρι τὴν
Κέρκυρα καὶ μέχρι τὴν Κρήτη, καὶ εἶνε
σεβαστὸ στὰ Βαλκάνια; Πῶς ἀναστήθηκε
ἐκ τοῦ μηδενός; Διότι δὲν εἶνε ψέμα· ἦταν
χαμένο, νεκρό. Ἔλεγαν οἱ Εὐρωπαῖοι· Ἂν
μποροῦν ν᾿ ἀναστηθοῦν οἱ νεκροὶ ἀπὸ
τὸν τάφο, θ᾿ ἀναστηθῇ κ᾽ ἡ Ἑλλάδα. Καὶ
αὐτὸς ὁ Βύρων, ὅταν ἦρθε ἐδῶ γιὰ πρώτη
φορά, εἶπε, ὅτι εἶνε ἀδύνατον ν᾿ ἀναστηθῇ
ἡ Ἑλλάδα. Καὶ ὅμως ἀναστήθηκε. Πῶς;
Οἱ ἀείμνηστοι ἐκεῖνοι ἄνδρες, τῶν
ὁποίων τὴ μνήμη ἑορτάζουμε, πίστευαν. Οἱ ἀγράμματοι ἐκεῖνοι ἦταν ἄοπλοι,
ἀλλὰ εἶχαν ἕνα μεγάλο ὅπλο, ποὺ δὲν τὸ
ἔχουμε οἱ σημερινοί· πίστευαν, ὅτι «οὐκ
ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα»·
πίστευαν, ὅτι γιὰ τὸ Θεὸ δὲν ὑπάρχει
κανένα δύσκολο πρᾶγμα. Ἀναφέρω δύο
στιγμιότυπα.
Στὸ Μωριᾶ, στὴν Πελοπόννησο, ξεμπαρκάρησε ὁ Ἰμπραὴμ μὲ 30.000 στρατό.
Γέμισε ἡ πεδιάδα, ὁ κάμπος τῶν Καλαμῶν,
μυρμηγκιά. Καὶ ἐκπαιδευμένοι, παρακαλῶ, μὲ ἀξιωματικοὺς Εὐρωπαίους. Κι
ἀπέναντι; Ἕνας φράχτης, κάτι ἀσθενῆ
χαρακώματα, μικρὰ ὀρύγμα τα, μὲ
ἀτελῆ ὅπλα ἢ καὶ χωρὶς ὅπλα. Καὶ μέσ᾿
στὰ ὀρύγματα μιὰ χούφτα ἀνθρώπων
μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸ Μακρυγιάννη . Πῆγε
στὸ ὄρυγμά του ὁ Δεριγνύ , ὁ Γάλλος
ναύαρχος, καὶ γέλασε. –Τι εἶν᾽ αὐτά, τοῦ
λέει, παιχνιδάκια; Μ᾿ αὐτὰ τὰ ψέματα θ᾽
ἀντικρούσετε τὴ στρατιὰ τοῦ Ἰμπραήμ,
ποὺ εἶνε ἐκπαιδευμένος ἀπὸ Γάλλους
ἀξιωματικοὺς κ᾽ ἔχει κανόνια; Γελοῖο
πρᾶγμα. Εἶστε ἀδύνατοι καὶ λίγοι… Κι ὁ
Μακρυγιάννης τοῦ ἀπαντᾷ, δείχνοντας
τὸν οὐρανό· –Ἀδύνατοι ἐμεῖς, δυνατὸς ὁ
Θεός (δηλαδή, «Οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ
Θεῷ πᾶν ῥῆμα»). Ἀνέκαθεν λίγοι ἤμασταν
ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες, καὶ τὰ θεριὰ τοῦ κόσμου
τρῶνε ἀπὸ ᾽μᾶς· ἀλλὰ πάντα μένουν λίγοι, κι αὐτοὶ οἱ λίγοι γίνονται μαγιὰ ἑνὸς
καινούργιου κόσμου… Αὐτοὶ οἱ λίγοι, μιὰ
χούφτα ἄνθρωποι, ἦταν ἕτοιμοι ν᾿ ἀντιπαραταχθοῦν σ᾿ ἕνα ὁλόκληρο στρατὸ
τοῦ Ἰμπραήμ.
Θέλετε ἄλλο στιγμιότυπο; Ἐπήχτωσε τὸ
Αἰγαῖο ἀπὸ καράβια ἐχθρικὰ μὲ τούρκικες
σημαῖες. 100, 200, 300 κομμάτια· ἦταν ὁ
ἰσχυρότερος στόλος τῆς Μεσογείου. Εἶχαν
ἐρημώσει τὴ Χίο, κοκκίνισε ἡ θάλασσα
ἀπ᾽ τὸ αἷμα στὸ νησὶ σὲ ἀκτῖνα ἑνὸς χιλιομέτρου. Ἔσφαξαν ἔσφαξαν, ἐρήμωσε ὁ
τόπος. Καὶ τὴ νύχτα οἱ βάρβαροι μέσα στὴ
ναυαρχίδα γλεντοῦσαν καὶ διασκέδαζαν,
ἔκαναν μπαϊράμι. Ἀπέναντι ἀπ᾽ τὸ μεγάλο
στόλο τῶν Τούρκων, μὲ τὰ 300 καράβια,
ἦταν μιὰ βαρκούλα. Ἀλλὰ μέσα στὴ
βαρκούλα ἦταν μία ψυχή, ποὺ ἄξιζε γιὰ
100,γιὰ 200, γιὰ 10.000 καὶ 1.000.000 καράβια· ἦταν ἡ ψυχὴ τοῦ Κανάρη. Γονάτισε,
ἔκλαψε, προσευχήθηκε καὶ εἶπε· Βοήθησέ
με Θεέ μου, βοήθησέ με Παναγιά μου.
Κοινώνησε τῶν ἀχράντων μυστηρίων,
κι ἀποφάσισε νὰ τιμωρήσῃ αὐτοὺς τοὺς
βαρβάρους. Εἶχε τὴν ἀπόφασι νὰ πεθάνῃ
γιὰ τὴν πατρίδα. Καὶ μιὰ βαρκούλα τίναξε
στὸν ἀέρα μιὰ ναυαρχίδα. Λοιπόν, «οὐκ
ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα».
Θὰ ἤθελα νὰ κατέλθω σὲ συγκρίσεις.
Δὲν τὸ κάνω. Γιατὶ τ᾿ ἀποτελέσματα θά
᾽νε θλιβερά, ἀπελπιστικά. Λείπει σήμερα
αὐτὴ ἡ ψυχή .Ἐλάχιστοι εἶνε αὐτοὶ ποὺ
πιστεύουν στὸ Θεό.Μέσα στοὺς χίλιους
ἴσως νὰ ὑπάρχῃ ἕνας.
Ὅλοι οἱ ἄλλοι εἶνε μὲ τὰ «ἐὰν» καὶ τὰ
«πῶς». Ὅλα αὐτὰ τὰ «πῶς» καὶ τὰ «ἐὰν»
πρέπει νὰ τὰ σβήσουμε, ἀδελφοί μου,
ἂν θέλουμε νὰ διασωθοῦμε καὶ νὰ ἐπιζήσουμε εἴτε ὡς ἄτομα εἴτε ὡς ἔθνος καὶ ὡς
κοινωνία. Πρέπει νὰθυμηθοῦμε τὰ μεγαλεῖα αὐτὰ τῆς φυλῆς καὶ ν᾿ἀποκτήσουμε
τὴ μεγάλη πίστι, ποὺ εἶχαν οἱ ἥρωες τοῦ
᾿21. Καὶ τότε θὰ διαπιστώσουμε, ὅτι «οὐκ
ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα».
Ομιλία, ἡ ὁποία ἔγινε
στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Παντελεήμονος
Φλωρίνης τὴν 25-3-1977.
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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, 3η συνέχεια από τη 7η Ομιλία που έγινε στις 23-11-1980
«ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν
ὀπίσω μου μεγάλην ὡς
σάλπιγγος λεγούσης»
(Αποκ. 1,10)

Κατά τήν πρώτη ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος, δηλαδή τήν μία τῶν Σαββάτων ἤ
τήν Κυριακή ὅπως τήν λέμε τώρα, ἀναστήθηκε ὁ Κύριος ἀπό τούς νεκρούς.
Δημιούργησε τό φῶς, τήν πρώτη ἡμέρα11 καί ἀπέστειλε τό Ἅγιό Του Πνεῦμα
ἡμέρα Κυριακή νά ἐπιφοιτήσει στούς
Ἀποστόλους καί τήν Ἐκκλησία. Ὡς ἐκ
τούτου, θά λέγαμε, ὅτι ἀντί τοῦ Σαββάτου, πού ἀντιπροσωπεύει τήν πρώτη δημιουργία –διότι ὁλοκληρώθηκε
ὅλος ὁ κτιστός ὁρατός κόσμος στίς ἕξι
δημιουργικές ἡμέρες– τώρα καθιερώνεται ἀπό τόν 1ο χριστιανικό αἰῶνα
ἡ ἡμέρα Κυριακή, πού εἶναι ἡ πρώτη
ἡμέρα τῆς ἑβδομάδος. Ὄχι ἡ ἑβδόμη· ἡ
πρώτη. Ἀλλά ἐπειδή εἶναι ἡ πρώτη μετά τήν ἑβδόμη, λέγεται ὀγδόη ἡμέρα,
καί καθιερώνεται πλέον ὡς ἡμέρα τῆς
δευτέρας δημιουργίας ἤ τῆς ἀναδημιουργίας τῆς κτίσεως, ἐπειδή παλαιώθηκε ἡ κτίση μέσα στήν φθορά καί
στόν θάνατο.
Ἔτσι, τήν ἡμέρα αὐτή ἔχουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, τήν Κάθοδο τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος, καί ὑπάρχει ἡ πίστη
ὅτι καί ἡ Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία θά γίνει ἐν ἡμέρᾳ Κυριακή· ἐν ἡμέρᾳ Κυριακή.
Ἴσως μοῦ ἀντίπειτε καί μοῦ πεῖτε: Ὁ
Κύριος μᾶς εἶπε ὅτι «περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν»,12
κανείς δέν γνωρίζει.
Μάλιστα· ἀλλά κανείς δέν ξέρει ποιά
θά εἶναι αὐτή ἡ Κυριακή. Συνεπῶς ἡ
πίστη τῆς Ἐκκλησίας ὅτι ἡ Δευτέρα τοῦ
Χριστοῦ Παρουσία θά εἶναι Κυριακή,
ὅπως ἡ Ἀνάσταση καί ἡ Πεντηκοστή,
δέν ἀντιφάσκει στόν λόγο τοῦ Κυρίου
ὅτι κανείς δέν ξέρει ποιά ἡμέρα θά εἶναι ὅταν θά ἔλθει ὁ Χριστός ξανά ἐδῶ
στήν γῆ.
Ἀλλά σᾶς κάνει ἐντύπωση ὅτι καί ἡ
Ἀποκάλυψη πού δόθηκε στόν Ἰωάννη
ἦταν ἡμέρα Κυριακή; Νά λοιπόν καί
ἕνα τέταρτο στοιχεῖο· ἡ Ἀνάσταση, ἡ
Πεντηκοστή, καί ἡ ἐπίδοση τῆς Ἀποκαλύψεως, καί πιθανῶς ἡ Δευτέρα τοῦ
Χριστοῦ Παρουσία.
Ἀκόμη ἡ Ἐκκλησία μας γιορτάζει τήν
ἡμέρα τῆς Κυριακῆς, ἀγαπητοί μου,
δηλαδή τήν ἡμέρα τῆς Ἀναστάσεως
τοῦ Χριστοῦ, κάθε ἑβδομάδα. Εἶναι
μία γιορτή ἡ Κυριακή μέ τήν στενή σημασία τῆς λέξεως· εἶναι γιορτή! Μάλιστα ὁ Ὄρθρος εἶναι ἀναστάσιμης
χροιᾶς, ὅταν τό κέντρο τοῦ Ὄρθρου τό
καταλαμβάνει τό ἑωθινό Εὐαγγέλιο, τό
ὁποῖο εἶναι κατά κανόνα ἀναστάσιμο.
Πάντως ἡ ἡμέρα αὐτή τῆς Κυριακῆς εἶναι μεγάλη ἡμέρα.
Μᾶς λέει τό ἑξῆς ἡ ἐπιστολή τοῦ Βαρνάβα: «Διὸ καὶ ἄγομεν τὴν ἡμέραν τὴν
ὀγδόην –εἴδατε; ὀγδόη λέγεται– ὡς
εὐφροσύνην, ἐν ᾗ καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀνέστη
ἐκ νεκρῶν»13.
Ἀλλά καί τό βιβλίο τῆς Διδαχῆς τῶν
Ἀποστόλων μᾶς πληροφορεῖ τό ἑξῆς:
«Κατὰ Κυριακὴν δὲ Κυρίου συναχθέντες κλάσατε ἄρτον...»14, δηλαδή τελέσατε τό μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας, κάνετε Λειτουργία, κατά Κυριακήν.
Μάλιστα ἐδῶ θά ἔλεγε κανείς πῶς ἡ
ἀντίληψη –πῶς;– ἐκείνη που ὑπάρχει

σέ μερικούς Χριστιανούς «Μήν κοινωνεῖτε τήν Κυριακή, ἀφοῦ δέν μπορεῖτε
νά νηστέψετε τό Σάββατο, ἐπειδή τό
Σάββατο ἀπαγορεύεται νά μή φᾶμε
λάδι.»; Βλέπετε τό ἄτοπο;
Πολλές φορές τό ἔχω πεῖ αὐτό· θά τό
πῶ ἄλλη μία φορά, ἐπειδή αὐτές οἱ αἱρετικές –αἱρετικές!– θέσεις... Καί εἶναι
αἱρετικές γιατί ὅταν ἐπιμένουν, παρά
τήν ὑπόδειξη πού τούς γίνεται, τί; εἶναι
φοβερές θέσεις αὐτές. Καί λέγονται
αὐτά μεταξύ Ὀρθοδόξων! «Ὄχι, λέει,
τήν Κυριακή. Ὄχι, δέν θά κοινωνήσεις,
ἐπειδή προηγουμένως πρέπει νά νηστέψουμε.» Ἀλλά πῶς θά νηστέψουμε
τό Σάββατο, ἀφοῦ ὑπάρχει κανόνας
Συνόδου πού ἀπαγορεύει τήν νηστεία
τό Σάββατο;
Βλέπετε, ἀγαπητοί; ἄτοπα πράγματα,
ἄτοπα! Χάριν τῆς νηστείας, μ’ αὐτήν
τήν ἔννοια, μέ τήν στενή αὐτή ἀντίληψη, καταργήσαμε τήν Κυριακή ὡς ἡμέρα τοῦ Κυρίου, κατ’ ἐξοχήν ἡμέρα, πού
θά πάρουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ
Χριστοῦ καί θά κοινωνήσουμε! Εἴδατε
τί λέει ἐδῶ τό βιβλίο τῆς Διδαχῆς; «Κατὰ Κυριακὴν κλάσατε ἄρτον», δηλαδή
τελέσατε τήν θεία Λειτουργία.
Ἀλλά ποιός θά κοινωνήσει; ὁ παπάς;...
«Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης προσέλθετε!». Δέν εἶναι γιά τόν ἱερέα, ἀγαπητοί μου, ἡ Λειτουργία· εἶναι
γιά τόν λαό τοῦ Θεοῦ, ἀνάμεσα στόν
ὁποῖο καί ὁ ἱερέας θά κοινωνήσει τό
Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
Ἔτσι ἡ Κυριακή, ὡς ἡμέρα ἑορτάσιμη
τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀναστάσιμη, καθιερώνεται σάν ἡμέρα ἀναπαύσεως,
ἀγαλιάσεως, θείας Λατρείας ἀλλά καί
ἀγαθοεργίας.
Καί συνεχίζει ὁ Εὐαγγελιστής νά λέει:
«ἐγενόμην ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ
ἡμέρᾳ καὶ ἤκουσα φωνὴν ὀπίσω μου
μεγάλην ὡς σάλπιγγος λεγούσης»,
ἄκουσα ἀπό πίσω μου μιά δυνατή φωνή, σάν νά ἔβγαινε ἀπό τό χωνί μιᾶς
σάλπιγγος, ἀπό τό κέρας μιᾶς σάλπιγγος.
Αὐτό τό «ἄκουσα ὀπίσω μου» φανερώνει κάτι τό αἰφνίδιο. Εἶναι γνωστό
ὅτι ὅταν κάποιος ἔρχεται πρός ἐμᾶς
καί εἶναι στό ὀπτικό μας πεδίο, δέν εἶναι γιά μᾶς αἰφνίδιο· τόν βλέπουμε,
ἔρχεται· ὅταν ὅμως εἶναι ἀπό πίσω
μας, πού δέν τόν εἴδαμε, καί γιά μιά
στιγμή μᾶς πιάσει τήν πλάτη, γιά μᾶς
εἶναι αἰφνίδιο. Ὁπότε σημαίνει ὅτι ἡ
ἐμφάνιση αὐτή ἦταν αἰφνίδια, ἦταν
ξαφνική.
Ἀλλά ὅταν λέει ὅτι ἡ φωνή ἦταν μεγάλη, σάν φωνή σάλπιγγος, δυνατή, βροντώδης. Ἀλλοῦ θά μᾶς πεῖ, γιά ἄλλη
περίπτωση, σάν νά ἔπεφταν νερά πολλά.15 Ἄν ἔχετε τύχει ποτέ σ’ ἕναν τόπο
πού εἶναι καταρράκτης, πέφτει μέ ὁρμή νερό ἀπό πολύ ψηλά· εἴδατε τί θόρυβος γίνεται; Παρομοιάζεται ἡ φωνή
τοῦ Θεοῦ σάν μέ νερά πολλά πού πέφτουν ἀπό ψηλά.
Ἀλλά μία τέτοια φωνή θά ξανακουστεῖ, καί θά ἀνοίξουν οἱ τάφοι καί θά
ἀναστηθοῦν οἱ νεκροί. «Θά σαλπίσει»
λέει ἀπόστολος Παῦλος πρός τούς Κορινθίους, «σαλπίσει γάρ, καὶ οἱ νεκροὶ
ἐγερθήσονται»16. Μυστηριώδη πράγματα... «σαλπίσει»! Καί ποιός θά σαλπίσει; Ἄγγελος. Τί; Τήν προσταγή τοῦ
Θεοῦ.
Γενικά ἡ φωνή τῆς σάλπιγγος εἶναι πάντοτε ἡ φωνή τοῦ Θεοῦ. Θυμηθεῖτε

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

ΜΥΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ: Υπάρχουν διακρίσεις θύραθεν (= εκτός) και Χριστιανικού
Μυστικισμού. Στοιχεία Μυστικισμού είναι:
α΄.-) Η Κάθαρσις. (Μετάνοια = απαλλαγή από τις δυνάμεις του κόσμου, στις
οποίες έχει υποταγεί δια της αμαρτίας,
και όχι μίσος προς τον κόσμο). Πρώτο
στάδιο Θεογνωσίας, λοιπόν, «η πάντων
αφαίρεσις».
β΄.-) Δεύτερο στάδιο Θεογνωσίας είναι η
Απάθεια. (Ο θύραθεν Στοϊκός προσπαθεί
από μίσος προς τα πάθη του, να απαλλαγεί
από αυτά, για να απολαύσει τον λόγο του!
γ΄.-) Τρίτο στάδιο Θεογνωσίας είναι
ο Γνόφος (= ζόφος, σκοτάδι). Δια της
απαλλαγής εκ των παθών του εισέρχεται
ο μυστικός στον Θείον γνόφον (= στην

στό Σινά· πῶς μίλησε ὁ Θεός; Ὡς φωνή
σάλπιγγος, ὡς φωνή βροντῆς· καί ὁ λαός τρέμει μέ τό ἄκουσμα μιᾶς τέτοιας
φωνῆς.17
Καί τί ἄκουσε ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης;
τί τοῦ ἔλεγε ἡ φωνή; «ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ
ἐκκλησίαις»18, ἐκεῖνο πού βλέπεις γράψε το σέ βιβλίο καί στεῖλ’ το στίς ἑπτά
Ἐκκλησίες.
Ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά πῶ ἐδῶ· δηλαδή
πῶς θά σταλεῖ ἕνα βιβλίο σέ ἑπτά Ἐκκλησίες; Θά εἴχαμε ἑπτά ἀντίγραφα· ἤ
δέν θά ἦταν ἑπτά ἀντίγραφα; Ὅταν οἱ
Ἐκκλησίες αὐτές μεταξύ τους ἀπέχουν,
δέν θά εἴχαμε ἑπτά ἀντίγραφα; Συμπέρασμα· μπορεῖ νά τυπωθεῖ ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ καί νά διανεμηθεῖ. Τό καταλάβατε; Μπορεῖ νά τυπωθεῖ· δέν εἶναι
δυνατόν νά ὑπάρχει ἕνα μόνο βιβλίο,
κι ἀπ’ αὐτό νά ἀκούσουμε ὅλοι. Ὅμως
παλαιότερα ἔτσι γινόταν· ἕνα βιβλίο,
νά πᾶμε νά ἀκούσουμε ὅλοι. Δέν εἶχε
κανείς στό σπίτι του ἀντίτυπο τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Στήν Παλαιά Διαθήκη
δέν ὑπῆρχαν ἀντίτυπα στά σπίτια· δέν
ὑπῆρχαν· πήγαιναν στήν Συναγωγή γιά
νά ἀκούσουν τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἐδῶ
«Γράψε σέ βιβλίο καί στεῖλε στίς ἑπτά
Ἐκκλησίες»· ἤτοι βγάλε ἑπτά ἀντίτυπα
καί στεῖλε τα. Δηλαδή τό ἔργο νά τυπώνεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί νά μοιράζεται καί στήν τελευταία γωνιά τῆς
γῆς εἶναι τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Αὐτός
δέ ὁ στίχος, «ὃ βλέπεις γράψον εἰς
βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις», εἶναι σάν νά λέει: «Τύπωσε βιβλία, τύπωσε λόγο Θεοῦ, τύπωσε Ἁγία
Γραφή, καί στεῖλ’ το· στεῖλε τό ἔντυπο
χαρτί μέ τόν λόγο μου ἕως ἐσχάτου τῆς
γῆς».
Ἐδῶ θά δεῖτε στή συνέχεια νά ἐναλλάσσεται τό βλέπειν καί τό ἀκούειν.
«Γράψε ὅ,τι βλέπεις.»· καί θά πεῖ ὁ
Εὐαγγελιστής: «Ἄκουσα· ἄκουσα φωνή...». «Γράψε ὅ,τι βλέπεις.» Ἔχουμε
δηλαδή, τρόπον τινά, ἐρεθισμό τῶν
δυό αἰσθήσεων, τῆς ὁράσεως καί τῆς
ἀκοῆς. Ἔτσι, ἐναλλάσσονται αὐτά τά
δύο, ὅραση καί ἀκοή.
Λέει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας:
«ταὐτόν ἐστιν ἡ πνευματικὴ ἀκοή τε
καὶ ὅρασις»19, τό ἴδιο πρᾶγμα εἶναι· εἴτε μιλᾶμε γιά πνευματική ὅραση εἴτε
μιλᾶμε γιά πνευματική ἀκοή, εἶναι τό
ἴδιο πρᾶγμα· διότι ὅραση καί ἀκοή δείχνουν τήν δυναμικότητα τῶν ἀποκαλυπτομένων εἰκόνων. Ὅταν σέ κάποιον
ποῦμε «Εἶδα μέ τά μάτια μου.», θά
τοῦ ποῦμε «Ἄκουσα μέ τ’ αὐτιά μου.»,
αὐτό δείχνει μία δυναμικότητα αὐτῶν
τῶν στοιχείων, τῶν εἰκόνων, τῶν θεμάτων πού ἀποκαλύπτονται. Ἄρα λοιπόν
ὁ Εὐαγγελιστής, ὅ,τι γράψει, θά εἶναι
αὐτόπτης καί αὐτήκοος· μέ τά μάτια
του θά ἔχει δεῖ, μέ τ’ αὐτιά του θά ἔχει
ἀκούσει.
«Γράψον εἰς βιβλίον.» Ἔπρεπε κατά
τήν θεία ἐντολή νά καταγραφεῖ ὅ,τι θά
ἔβλεπε σέ βιβλίο. Ἀλλά ἐάν ἔπρεπε νά
καταγραφοῦν, τότε αὐτό προϋποθέτει
καί ἀναγνῶστες. Ἄρα λοιπόν ὄχι μόνο
ἡ τύπωση τοῦ βιβλίου καί ἡ διανομή
του στά πέρατα τῆς οἰκουμένης, ἀλλά καί ἡ ἀνάγνωση, δηλαδή ἡ μελέτη,
πρέπει νά εἶναι θεία προσταγή. Ἀγαπητοί μου, νά μελετοῦμε τόν λόγο τοῦ
Θεοῦ· μέρα-νύχτα νά μελετοῦμε τόν
λόγο τοῦ Θεοῦ.

Ἀλλά πάνω σ’ αὐτό τό «γράψον εἰς βιβλίον», ἄς μοῦ ἐπιτραπεῖ νά ποῦμε λίγες σκέψεις, γιά νά κλείσουμε καί τήν
ὥρα μας. Ἄραγε ἀπό ἐκεῖνο τό ἀρχικό
βιβλίο πού ἔγραψε ὁ Εὐαγγελιστής...
Διότι τά ἑπτά ἀντίγραφα ὁπωσδήποτε
δέν τά ἔγραψε ἐκεῖνος. Κατά τήν παράδοση μάλιστα, γραφέας του εἶναι ὁ
Πρόχορος, ἕνας ἀπό τούς ἑπτά Διακόνους. Γι’ αὐτό στίς εἰκόνες τῆς Ἀποκαλύψεως ἔχουμε τόν Ἰωάννη νά δέχεται
τήν Ἀποκάλυψη σ’ ἕνα σπήλαιο, καί
δίπλα του εἶναι ὁ Πρόχορος, ὁ ἅγιος
Πρόχορος, καί νά γράφει καθ’ ὑπαγόρευσιν τοῦ Ἰωάννου. Δέν εἶναι λοιπόν
ὁ ἀντιγραφέας ὁ Ἰωάννης, ἀλλά εἶναι ὁ
Πρόχορος. Τό πρῶτο λοιπόν βιβλίο πού
γράφηκε, αὐτό ὅπως τό ἄγραψε ἐκεῖ,
γράφηκε ἐκεῖ, ἄραγε σώθηκε τό βιβλίο αὐτό; Δέν ξέρω ἄν ποτέ σκεφθήκατε· ὑπάρχει ἄραγε τό βιβλίο αὐτό
πού ἔγραψε ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης;
Εἶναι σέ καμιά βιβλιοθήκη ἁγιορείτικη
ἤ στήν Πάτμο ἐκεῖ, πού ἔχουν πολλούς
κώδικες καί βιβλία πανάρχαια, μήπως
ἐκεῖ ὑπάρχει τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως;
Ἀγαπητοί μου· δέν διασώθηκε οὔτε ἕνα μικρό κομματάκι μεμβράνης ἤ
χάρτου! Χάρτης εἶναι ἡ γραφική ὕλη,
ὄχι αὐτή ὅπως τήν γνωρίζουμε, ἀλλά
χάρτης λεγόταν ἁπλῶς ἡ γραφική ὕλη·
γενικός χαρακτηρισμός γραφικῆς ὕλης.
Σήμερα ἐπειδή ἀκριβῶς ἔχουμε αὐτή
τήν γραφική ὕλη ἀπ’ αὐτό πού λέμε,
ἀπό τά ξύλα πού φτιάχνουμε τό χαρτί,
σήμερα λέμε αὐτό χαρτί· ἐνῶ χάρτης
εἶναι ἀρχαία λέξη, καί εἶναι λέξη πρίν
ἐφευρεθεῖ τό χαρτί. Δέν ὑπάρχει λοιπόν οὔτε ἕνα μικρό κομματάκι χάρτου
ἤ μεμβράνης πού γράφηκε τό πρῶτο,
τό ἀρχικό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἄν
θέλετε, δέν ὑπάρχει τίποτε καί ἀπό τά
εὐαγγέλια· οὔτε ἀπό τίς ἐπιστολές τοῦ
ἀποστόλου Παύλου ἤ τοῦ ἀποστόλου
Πέτρου. Δέν ὑπάρχει τίποτα ἀπό τήν
Καινή Διαθήκη, οὔτε ἕνα μικρό κομματάκι! Δέν ἔχει σημασία ὅμως.
Τό ἴδιο πρᾶγμα συμβαίνει καί μέ τήν
ἀρετή τῆς ἐλεημοσύνης. Δίνουμε ἕνα
ποτήρι νερό, καί αὐτή καθ’ ἑαυτήν ἡ
πράξη δέν ἀντέχει στήν Αἰωνιότητα.
Αὐτός πού τοῦ δώσαμε ἕνα ποτήρι νερό, θά ξαναδιψάσει, ἤ ἕνα πιάτο φαΐ, θά ξαναπεινάσει. Κι ὅμως ὁ Κύριος
εἶπε: «ὃς γὰρ ἂν ποτίσει ὑμᾶς ποτήριον ὕδατος ἐν τῷ ὀνόματί μου,... ἀμὴν
λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολὲσῃ τὸν μισθὸν
αὐτοῦ»· «ἐπείνασα γάρ, καὶ ἐδώκατέ
μοι φαγεῖν, ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ
με».20 Αὐτή ἡ πράξη, ὡς πνεῦμα, ὡς
ἐνέργεια, αὐτό θά μείνει στήν Αἰωνιότητα, γιατί συνδέθηκε μέ τό θέλημα
τοῦ Θεοῦ ὡς ἀρετή. Ἡ ἀρετή θά μείνει·
ὄχι τό ὑλικό πρᾶγμα, ὁ φορέας. Τό ἴδιο πρᾶγμα, ἀγαπητοί, καί ἐδῶ· δέν ἔχει
σημασία ὅτι δέν διασώθηκε ὁ ὑλικός
φορέας.
Ἀλήθεια, πόσο θά μᾶς συγκινοῦσε, ἤ
πόσο θά συγκινοῦσε τούς ἀρχαιολόγους καί τούς μελετητές ἀρχαίων κειμένων καί βιβλίων, νά εἶχαν κάποια
φύλλα ἀπό τήν γραφίδα ἑνός Ἰωάννου
Εὐαγγελιστοῦ ἤ ἐνός ἀποστόλου Παύλου! Πόσο θά συγκινοῦσε!... Δέν ἔχει
σημασία. Σημασία ἔχει ὅτι ὁ λόγος τοῦ
Θεοῦ δέν δεσμεύεται ἀπό τήν ὕλη. Τόν
ἔχουμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ· σέ ἑκατομμύρια ἀντίτυπα τόν ἔχουμε τόν λόγο
τοῦ Θεοῦ.
Ἀλλά πάνω σ’ αὐτό θά ἤθελα νά σᾶς
ἔλεγα καί κάτι. Πολλά πράγματα στή
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λαμπρότητα του Θείου, στο άκτιστον
ΦΩΣ).
δ΄.-) Τέταρτο στάδιο θεογνωσίας είναι η
Έκστασις (= έξοδος από τον εαυτό σου
και του κόσμου και ενσυνείδητη παράδοση
στον Θεό). Αδιάλειπτη προσευχή, ήτοι το
να ζής ωσάν να ευρίσκεται ο Θεός πλησίον
σου, δίπλα σου, παρών, το «διαρκώς ίστασθαι ενώπιον του Θεού». Ησυχασμός.
Νηστεία (= προσπάθεια ελευθερίας προς
αυτογνωσία).
ε΄.-) Πέμπτον στάδιο Θεογνωσίας είναι
η Θέα του Θεού (= τελεία καθαρότης,
ΦΩΣ. Όχι θέα της ΟΥΣΙΑΣ του Θεού,
γιατί ο Θεός στην ΟΥΣΙΑ Του «πύρ καταναλίσκον εστί» [Δευτερ. 4,24 - Εβρ.
12,29]. Η θέα του μυστικού είναι πράξη,

βίωση, απορρόφηση του Θεού υπό της
υπάρξεως και μετάθεση του μυστικού σε
άλλη σφαίρα. Η σχέση είναι πρόσωπον
προς πρόσωπον, (προς = κίνηση προς των
προσώπων). Η μυστική θέα είναι βιούμενη,
βιωματική κατάσταση. Στο μυστικισμό
τέρμα και, τέλος, είναι η σιγή, ενώ στην
εκστατική κατάσταση ο άνθρωπος κυριαρχείται από φανατισμό και εξαλλοσύνη).
Βασική σχέση του πιστού προς τον Θεό
είναι η σχέση Αγάπης, (πατρός προς τέκνα και τ’ ανάπαλιν), ενώ του Φιλόσοφου
η βασική σχέση είναι η αλήθεια «εκ περιέργειας»). Η σχέση υποκειμένου, αντικειμένου αφορά ιδία τις Φυσικές Επιστήμες.
Η γνώση στον Μυστικισμό «συντελείται
εν τη αγνωσία», διότι το αντικείμενον

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
ζωή μας τά κάνουμε γιά νά ἀντέξουν
στήν αἰωνιότητα. Κτίζουμε ἕνα σπίτι,
κτίζουμε μία ἐκκλησία. Λέμε: «Πάρε
ροῦχα ἀπό τέτοιο ὕφασμα· οὔ!... κρατᾶνε μιά ζωή· εἶναι αἰώνια!». Ἀκοῦστε·
«εἶναι αἰώνια!» λέμε. Εἶναι ἕνας πειρασμός νά θέλουμε νά φτιάξουμε κάτι,
νά μείνει στήν αἰωνιότητα· νά κάνουμε
ἕνα μοναστήρι, νά μείνει μέχρι νά τελειώσει ἡ Ἱστορία! Νά κάνουμε ἕνα ναό, τόν ἅγιο Ἀχίλλιο, καί νά μείνει μέχρι
νά τελειώσει ἡ Ἱστορία! Βεβαίως λέμε
σέ μιά εὐχή, ὅταν ἐγκαινιάζουμε ναό,
«Κύριε, νά μείνει μέχρι τό τέλος τῆς
Ἱστορίας ὁ ναός αὐτός.»21.
Ο Θεός δέν δεσμεύεται ἀπό τούς ὑλικούς φορεῖς. Σᾶς εἶπα ὅτι εἶναι καί
ἕνας πειρασμός. Ἄς γκρεμισθοῦν.
Ἐμεῖς ὀφείλουμε νά κτίσουμε, γιά νά
ὑπηρετήσουμε μιά ἱστορική στιγμή,
τήν ἐποχή μας, τή γενεά μας· ἡ ἑπόμενη γενεά ἄς κτίσει κι ἐκείνη, ἄς φτιάξει καί ἐκείνη. Ἕνα· τό πνεῦμα δέν δένεται, τό πνεῦμα δέν δεσμεύεται, τό
πνεῦμα εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖο πρέπει
νά διατηροῦμε. Οἱ φορεῖς; Ὤ, οἱ φορεῖς... δέν ἐνδιαφέρουν. Βέβαια, γιά
λόγους πολλές φορές συναισθηματικούς, ἐνδιαφερόμαστε· ἀλλά ὅπως νά
τό πάρουμε, ὅπως νά τό ποῦμε, ἀγαπητοί μου, τό θέμα εἶναι ὅτι στήν τελευταία ἀνάλυση δέν μᾶς ἐνδιαφέρει.
Τό ἀσκητικό πνεῦμα στήν Αἴγυπτο καί
στήν Ἀνατολή, Συρία καί λοιπά, Παλαιστίνη, ποῦ εἶναι; Ἀλήθεια, ποῦ εἶναι οἱ καλύβες τῶν ἀσκητῶν; ποῦ εἶναι ὅ,τι ἔφτιαξαν; ποῦ εἶναι οἱ σκῆτες
τους; Δέν ὑπάρχει τίποτα. Δέν ὑπάρχει
τίποτα! Τό ἀσκητικό πνεῦμα ὅμως
ὑπάρχει μέσα στήν Ἐκκλησία. Μή μένουμε συνεπῶς στούς ὑλικούς φορεῖς,
σάν νά εἶναι τό πᾶν· στό πνεῦμα νά μένουμε.
Ἔχουμε τήν Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ. Δέν
ἔχει σημασία ἄν εἶναι τό πρῶτο βιβλίο
ἤ τό δισεκατομμυριοστό πού κρατᾶμε
στά χέρια μας· ἔχουμε τήν Ἀποκάλυψη
τοῦ Θεοῦ, αὐτή πού θά μᾶς πεῖ τό μήνυμα τοῦ Θεοῦ γιά νά σωθοῦμε.
Λάρισα, 30 - 11 - 1980.
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Θεός εκφεύγει πάσης γνωστικής κατηγορίας. Ο Γνωστικός προσπαθεί να εισέλθει
μέσα στην αγάπη του Θεού και να «συσσωματωθεί» με Αυτόν. Παύει να είναι
γνωρίζον υποκείμενον, και προσπαθεί
να γνωσθή υπό του Θεού, να τον γνωρίσει ο Θεός ως ειδικόν Του. Προσπαθεί
να βλέπει τον κόσμο, όπως ο Θεός. Ο
Γνωστικός μυστικός προσπαθεί να γίνει
αλήθεια, και όχι να μάθει την αλήθεια.
Ο Γνωστικός μυστικός αγνοεί την έννοια
της ελευθερίας του. Η ελευθερία είναι
υποταγή. Υποταγή στην Αλήθεια, η
οποία ελευθερώνει, κάνει ελεύθερο τον
άνθρωπο, «γνώσεσθε την αλήθειαν, και η
αλήθεια ελευθερώσει υμάς». [Ιωάν.8,32].
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]
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ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ νομοσχέδιο «ΒΟΜΒΑ»

στα θεμέλια της δημόσιας τάξης, την
λειτουργία των θρησκευμάτων στη
χώρα μας και κυρίως πλήττει την επικρατούσα Ορθόδοξη πίστη του λαού
μας, ανοίγοντας ύπουλες πόρτες σε
κάθε είδος παραθρησκευτικές και
εξτρεμιστικές ομάδες.
Ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αρβανιτόπουλος έθεσε την
21-3-2014 στο διαδίκτυο για δημόσια
διαβούλευση, Σχέδιο Νόμου με τίτλο:
«Οργάνωση της Νομικής μορφής
των θρησκευτικών κοινοτήτων και
ενώσεών τους στην Ελλάδα». Και
παρά τον ισχυρισμό του υπουργείου
ότι έχει αναρτηθεί την 21/3 καλεί να
καταθέσουν παρατηρήσεις, σχόλια
και προτάσεις – για τα μάτια του
κόσμου – μέχρι την 4η Απριλίου. Η
ύπαρξη διαπιστώθηκε στις 30/3/2014
και η προθεσμία σε τέσσερις ημέρες
τελειώνει. Αφού ο λαός αντιλήφθηκε
τις προθέσεις του υπουργείου, αυτό
αναγκάστηκε να δωσει παράταση έως
11/4/14.
Εξαιτίας της περιορισμένης δυνατότητας για βαθύτερη έρευνα του
σχεδίου αναδημοσιεύουμε μέρος του
κατατοπιστικού άρθρου από το ιστολόγιο ΑντιΠαρακμή, το οποίο και γράφει:
Επισήμανση 1η:
Μπορούν, πλέον, με μια απλή απόφαση τοπικού Πρωτοδικείου, 300 άτομα
– αλλοδαποί – να ιδρύσουν “θρησκευτική
Κοινότητα”
Με την εγγραφή στο βιβλίο του τοπικού
Πρωτοδικείου, η θρησκευτική κοινότητα
έχει αυτόματα εγκριθεί και όπως βλέπετε
στο σχέδιο νόμου, δίπλα, μπορεί να επεκταθεί και να ιδρύει οίκους, ησυχαστήρια,
σχολεία και ραδιοφωνικούς σταθμούς σε
ΟΛΗ την Ελλάδα!
Επισήμανση 2η:
Παρατηρήστε ότι σύμφωνα με το άρθρο
2 ο θρησκευτικός τους λειτουργός μπορεί
να είναι αλλοδαπός που διαμένει νόμιμα
στην Ελλάδα (π.χ. με μια απλή, προσωρινή
άδεια παραμονής).
Συμπέρασμα: Αρκούν 300 ισλαμιστές για

ΘΑΡΡΑΛΕΑ

να ιδρύσουν ανεξάρτητη Ισλαμική Κοινότητα που θα δραστηριοποιείται νόμιμα, θα
ιδρύει τζαμιά κ.λ.π.
Επισήμανση 3η:
Όπως διαβάζουμε στο άρθρο 9 τα
θρησκευτικά αυτά πρόσωπα θα μπορούν
να ιδρύουν ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ εντός της ελληνικής επικρατείας “ευκτήριους οίκους,
ησυχαστήρια, κατασκηνώσεις και χώρους
λατρείας” ώστε να διδάσκουν τα παιδιά,
μακριά από την επιρροή των γονιών τους,
τον φανατισμό και τη βία.
Επισήμανση 4η:
Ταυτόχρονα ΟΛΕΣ οι μέχρι σήμερα παράνομες παραθρησκευτικές ομάδες και
σέκτες (ανατολικών κυρίως θρησκειών) θα
μπορούν να φέρουν στην Επωνυμία τους
την λέξη “Εκκλησία” (!!) παραπλανώντας

έτσι τους Ορθοδόξους πιστούς (αριθ. 12).
Και οι δεσποτάδες τί κάνουν; Εγκληματούν με τη σιωπή, την αδράνεια και την
ανοχή τους.
ΤΜΗΜΑ ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Την ώρα που η μισή Ελλάδα ασχολούνταν με το γάλα, τα φαρμακεία, την Χρυσή
Αυγή κ.α., άλλη “βόμβα” έσκασε από το
υπουργείο Παιδείας. Το δίδυμο Αρβανιτόπουλος - Καλατζής έδινε “εξετάσεις
στους Μοεζίνηδες” (αυτοί καλουν τον κόσμο
σε προσευχή) – ως προς την παγκοσμιοποίηση, από την μια, περιορίζοντας ή και
καταργώντας ό,τι έχει να κάνει με την
Ορθόδοξο πίστη μας, και από την άλλη
εξυπηρετώντας με ζήλο τις επιθυμίες του
Ισλάμ…
Η πρόσφατη ψηφοφορία (7-3-14), στην

πρόταση του υπουργείου, που έγινε
στην Γενική Συνέλευση του τμήματος
της Θεολογίας του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για την
ίδρυση Τμήματος Ισλαμικών Σπουδών
εντός της Θεολογικής Σχολής και τις...
πιέσεις που δέχτηκαν ήταν η σταγόνα
που ξεχείλισε το ποτήρι.
Ένα ποτήρι που γέμιζε λίγο-λίγο με
την απαξίωση Χριστιανικών εορτών
στα σχολεία όπως των Τριών Ιεραρχών, την απαλλαγή μαθητών από
τα θρησκευτικά, την μετατροπή του
μαθήματος σε θρησκειολογία, την
τοποθέτηση ιεροδιδασκάλων του Κορανίου, τον αδυσώπητο πόλεμο κατά
του Έλληνα Θεολόγου και βέβαια την
χωροθέτηση του τεμένους στο Βοτανικό, με χρήματα του Έλληνα χριστιανού
φορολογούμενου, προκάλεσε την
έντονη αγανάκτηση.
Πού ακούστηκε, αλήθεια, 23 Έλληνες ορθόδοξοι “Θεολόγοι”, καθηγηταί
Πανεπιστημίου να υπερψηφίζουν την
παραπάνω πρόταση νόμου και μόνον
έξι (6) να την καταψηφίζουν; Φαίνεται
ότι έχουμε να κάνουμε με θεολόγους
παντός “καιρού” και να φανταστεί
κανείς ότι παρόμοια σχολή που να
εδράζεται μάλιστα μέσα σε Θεολογική
Σχολή δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη
και το Ισραήλ! Τα παραπάνω σημάδια δείχνουν ότι βαδίζουμε προς αναγνώριση του
Ισλάμ ως δεύτερης επίσημης θρησκείας
της χώρας. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, η διοικούσα εκκλησία τί κάνει; Οι
“άγιοι” δεσποτάδες δεν ευκαιρούν, γιατί
είναι απασχολημένοι με πανηγύρια, ονομαστήρια, πολυσυλλείτουργα, συμπόσια,
ενθρονίσεις κ.α. “ευφραινόμενοι καθ’
ημέραν λαμπρώς!”.
ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ
Ο πιστός λαός πρέπει να είναι σε εγρήγορση προκειμένου να αποτραπούν τα
σχέδια όσων επιβουλεύονται τη μετατροπή της πατρίδας μας σε χώρα μισοΪσλαμική, της σαρίας και της μπούργκας.

Επιτέλους, πέστε τους «Ως εδώ!»

Δεν πρόκειται να αφήσουν τίποτε στο
οποίο να μη βάλουν χέρι οι δανειστές
μας. Ξηλώνουν το ένα μετά το άλλο.
Ξεκίνησαν από τον δημόσιο τομέα, πέρασαν στον ιδιωτικό… Παντού αναρτημένη
η ταμπέλα «Κατεδάφιση – Πωλούνται
όλα. Ό,τι πάρεις, μια δεκάρα». Φιλέτα
όπως ο ΟΠΑΠ, ο ΔΕΣΦΑ, ο Αστέρας, το
Ελληνικό. Ακολουθούν η ΔΕΗ, ο ΟΛΠ,
η ΕΥΔΑΠ, οι τράπεζες… Και έπεται και
συνέχεια, μέχρι να μη μείνει τίποτε σε
ελληνικά χέρια. Και βέβαια ο αγοραστής
κάθε άλλο παρά… παλιατζής είναι. Ξέρει
πολύ καλά τι παίρνει…
Όλα υπολειτουργούν. Νοσοκομεία,
σχολεία, πανεπιστήμια, δήμοι. Λιμάνια
χωρίς πλοία. Άδειοι δρόμοι, άδεια μαγαζιά, τα λουκέτα όλο και πολλαπλασιάζονται και τα μόνα που… δουλεύουν είναι
τα συσσίτια.
Τα έχει καταφέρει μια χαρά η «τρόικα»… Τον έναν μετά τον άλλο τομέα τον
καταστρέφει… Με μόνιμη προτεραιότητα
τους τομείς στους οποίους η Ελλάδα μας
έχει πλεονέκτημα, και αφαιρεί δουλειά
από τα συνεταιράκια μας. Τώρα στην
ατζέντα τους έχει σειρά ο παραγωγικός
μας ιστός. Τα γεωργικά μας προϊόντα.

Έχουν βαλθεί να τον διαλύσουν. Και
αυτό το ζούμε τις τελευταίες εβδομάδες.
Στο τραπέζι πρώτο το γάλα, που πονάει
τους Ολλανδούς και τους Σκανδιναβούς.
Τόμσεν και Σία έχουν φαγωθεί να βάλουν
λουκέτο στην ελληνική κτηνοτροφία, να
χερσώσουν τα λιβάδια και οι κάμποι, να
μείνουν άνεργοι οι αγελαδοτρόφοι. Και
όλα αυτά με το… καρότο ότι το γάλα που
θα φέρνει η Νουνού και άλλες φίρμες
θα είναι πιο φθηνό και τα νοικοκυριά θα
έχουν ωφέλεια, συν όμως κάποιον άνεργο στο σπίτι, θα προσθέταμε…
Προχώρησαν και παραπέρα. Το ελληνικό γιαούρτι, ο άλλος στόχος. Να
κατασκευάζεται με γάλα σκόνη, για να
χάσει αγορές το περιζήτητο σε Ευρώπη
και Αμερική γιαούρτι μας. Πήγαν και
στο ρυζόγαλο. Κι αυτό με γάλα σκόνη.
Να κλέψουν δουλειά από τις ελληνικές
επιχειρήσεις.
Δεν έμειναν, όμως, εκεί. Έκαναν και νέο
βήμα. Το ελληνικό λάδι στο απόσπασμα.
Να αναμειγνύεται με σπορέλαιο, για να
γίνει πιο φθηνό! Και γιατί μόνο με σπορέλαιο και όχι και με… ορυκτέλαιο, που
είναι ακόμα πιο φθηνό και δοκιμασμένο
στα αυτοκίνητα, οπότε θα… δουλεύει μια
χαρά το στομάχι μας;

Καταλαβαίνει ο καθένας πού το πάνε
οι… εταίροι μας. Να διαλύσουν τα πάντα,
να είμαστε μόνιμα εξαρτημένοι από τους
Γερμαναράδες και να ελέγχουν εδώ τα
πάντα.
Με κλειστά τα μάτια, η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου λέει «ναι» σε ό,τι πουν.
Και προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από
αυτό που ακούγεται όμορφα στα αυτιά
του κόσμου, που με την αφαίμαξη την
οποία έχει υποστεί δυσκολεύεται ακόμη
και για τα απαραίτητα, ότι θα πέσουν οι
τιμές. Θα πληρώνει πιο φθηνά το γάλα,
το γιαούρτι με τη σκόνη, το λάδι με το
σπορέλαιο.
Ναι, να το συζητήσουμε. Να μη νομίζουν ότι αντιστρατευόμαστε την προσπάθεια της κυβέρνησης. Να ρίξει τις τιμές,
να πάρει κάποια ανάσα το ελληνικό νοικοκυριό. Είναι σίγουρος ο πρωθυπουργός
κ. Σαμαράς και οι αρμόδιοι υπουργοί
κ. Στουρνάρας και Χατζηδάκης ότι το
γάλα θα το πουλάνε οι Ολλανδοί και οι
Φινλανδοί πιο φθηνά από το ελληνικό και
θα είναι και φρέσκο; Αν είναι έτσι, ζητήστε τους, κύριε Σαμαρά, να δεσμευτούν
για την τιμή που θα έχει μόνιμα. Και,
φυσικά, στην ίδια ποιότητα με το δικό
μας. Και μια και μιλάμε για τιμές, δώστε

Η «ΤΡΟΙΚΑ» θέλει
να ξεπαστρέψει...
συνέχεια από την 1η σελίδα

εντολή να γίνει μια έρευνα για τις τιμές
στις οποίες πουλάνε εδώ τα ξένα σούπερ
μάρκετ τα βασικά είδη που αποτελούν το
καλάθι της νοικοκυράς και τις τιμές στις
άλλες χώρες όπου λειτουργούν. Και τότε
συζητάμε.
Δεν είναι, όμως, το μόνο θέμα η τιμή.
Είναι και το τι θέλεις να παράγεις, πώς
προστατεύεις τα πλεονεκτήματα που
έχει η χώρα σου και πώς θα κρατήσεις
τους πολίτες σου στην παραγωγή και
δεν θα κάνεις τους αγρότες θυρωρούς,
όπως έγινε τη δεκαετία του ’60, με την
πολιτική του Καραμανλή. Και αυτό κάνει κάθε χώρα. Απέναντί σου δεν έχεις
μόνο αριθμούς. Μπήκαμε στην ΕΟΚ, τη
σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι για να
καταστρέψουμε αυτά που μας έδωσε ο
Θεός, στον βωμό της φθήνιας και του
ξεπουλήματος των πάντων. Να κατεβάσουμε ρολά για να μη στενοχωριούνται
οι Βόρειοι… Αρκετά χορέψαμε έξι χρόνια
τώρα στον ρυθμό που κτυπάνε το ντέφι.
Δεν καταλαβαίνει κανείς τι επιδιώκουν με
αυτήν τη λύσσα που τους έχει πιάσει να
φέρουν γάλα; Να δολοφονήσουν τους
κτηνοτρόφους μας. Επιτέλους, πείτε
τους «ως εδώ»!
«ΤΟ ΠΑΡΟΝ»
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ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ;
ΠΟΙΟΙ ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ;

Είναι δυνατόν!
17 χρόνια να μήν υπάρχει ούτε ένας
δημοσιευμένος απολογισμός; Και να
διακινούνται εκατομμύρια χρήματα;
Τι κάνει το υπουργείο Οικονομικών
και δεν στέλνει ορκωτούς λογιστές
(όχι εκκλησιαστικούς ελεγκτές) για να
δουν τι εισπράττουν και που πάνε;
Αυτό ήταν το μήνυμα διαμαρτυρίας
της 25ης Μαρτίου.

«ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ …»
Κάποιες κυρίες (ελάχιστες) των ενοριακών
φιλόπτωχων ταμείων «Λογία Φιλαδελφίας και
Αλληλεγγύης) της Μητρ. Λάρισας, που παραβρέθηκαν στο γενικό προσκλητήριο (τακτική
συνέλευση) της 10-3-14, παρακολουθώντας
την κλαψουρίζουσα ομιλία του δεσπότη την
αναφερόμενη στη διάκριση και την αγάπη, που
«πρέπει να διακατέχει τον κάθε χριστιανό ώστε
να ενισχύει τον άπορο και ενδεή…», άρχισαν να
σιγοτραγουδούν, το άσμα «τα ψεύτικα τα λόγια
τα μεγάλα…».
Στην ερώτηση, γιατί το έκαναν αυτό, απάντησαν: Είναι γνωστό ότι, για το σκοπό αυτό (ανακούφιση ενδεών), η μητρόπολη
συγκεντρώνει από διάφορες πηγές πολλά χρήματα κι εν τούτοις όταν κάποιοι ενδεείς
φθάσουν στην πόρτα της μητρόπολης αρχίζουν τα … «γυμνάσια». Τα … μεγάλα ποσά
που τους δίνουν αρχίζουν από 3 ευρώ και φθάνουν τα 5, άντε σε ειδική περίπτωση τα
10. Κι αν κάποιος απ’ αυτούς τολμήσει να εκφράσει και το παραμικρό παράπονο ως
προς το μέγεθος του ποσού ακούει ένα θυμωμένο «αχάριστε».
Όσο για τις αποδείξεις που τους βάζουν να υπογράψουν, αποτελούν ένα «μυστήριο
που όλοι το γνωρίζουν αλλά κρατούν το στόμα κλειστό».
Σήμερα όμως ο κόσμος τους πήρε χαμπάρι – έπρεπε να περάσουν 18 χρόνια – και
εκφράζει την αλήθεια τραγουδώντας το άσμα «ΤΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ».

ΨΑΛΤΙΚΑ

∆ΕΙΞΕ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΟΥ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ…
Μας ρωτούν:
Τι κοινό έχει ο δεσπότης Ναυπάκτου
– Ιερόθεος Βλάχος – με τον
δεσπότη Λάρισας – Ιγνάτιο
Λάππα – και γυροφέρνει στη
Λάρισα;
Τα κοινά είναι πολλά:
Για χρόνια ο δεσπότης Λάρισας κατείχε τα σκήπτρα σε
αγωγές – 34 άτομα – και ζητούσε χρηματική αποζημίωση.
Ο “άγιος” Ναυπάκτου θέλησε να γίνει
αυτός παγκόσμιος “εκκλησιαστικός”
πρωταθλητής γι’ αυτό και μέχρι 9-12-2013
συνετέλεσε να εκδοθούν εκατόν πενήντα
(150) αποφάσεις Δικαστηρίων!!!
Ο Λαρίσης ζητούσε πάνω από 750.000
ευρώ, συν τους τόκους, για να ικανοποιηθεί.
Ο Πρωταθλητής Ναυπάκτου χρειάζονταν μερικά εκατομμύρια. Για το λόγο
αυτό έσυρε στα δικαστήρια μερικούς
μοναχούς και απαιτούσε - μόνο σε μία
περίπτωση - μαζί με συνεργάτη του
1.500.000 ευρώ (μαζί με τόκους), παρ’ ότι
την υπόθεση την είχε χάσει πρωτόδικα.
Ο Λαρίσης – μέσω συνηγόρου του
– απειλούσε ότι θα κατάσχει τα σπίτια
– ακόμα και πολυτέκνων – αν δεν του
καταβάλουν τα χρήματα!
Ο Ναυπάκτου έβγαλε σε πλειστηριασμό
το πατρικό σπίτι διαφωνούντος ιερομόναχου για ευτελές χρηματικό ποσό, δήθεν
για δικαστικά έξοδα.
Ο Λαρίσης έχει το “Κρίκκειον” ίδρυμα,
που ερευνάται – έχουμε γράψει αρκετές
φορές γι’ αυτό).
Ο Ναυπάκτου έχει το «ΞΥΚΕΙΟΝ» ίδρυμα που βρίσκεται σε δικαστική έρευνα
γιατί αφορά 800.000 ευρώ, πωλήσεις
ακινήτων κ.α.
Ο Λαρίσης απειλούσε – ζώντος του
γέροντος π. Αθανασίου – ότι αν δεν τον
μνημονεύσουν και δεν σκύψουν … θα

τιμωρούσε το μοναστήρι.
Ο ναυπάκτου σαν νέος πρωταθλητής
προχώρησε. Με πράξη νομοθετικού περιεχομένου,
έβγαλε διάταγμα ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΜΟΝΗΣ 25 μοναχών,
γεγονός που συμβαίνει για
πρώτη φορά μετά την Βαυαροκρατία στην Ελλάδα.
Τον Λαρίσης ο κόσμος
τον αποδοκίμαζε μετά τα
ανάξιος, η Λάρισα σε στέλνει πίσω και
άλλα.
Και τον Ναυπάκτου τον αποδοκίμαζαν
με παρόμοια συνθήματα παρ’ όλο που η
αστυνομία τον φύλαγε για αρκετό καιρό.
Φιλαράκια οι «άγιοι» γι’ αυτό και εκπροσωπούνται από τον ίδιο νομικό σύμβουλο.
Ανακοίνωσε η μητρόπολη Λάρισας ότι
ο Ναυπάκτου είναι: «ο πολυγραφότερος
των συγχρόνων αρχιερέων και με το
έργο του καταρτίζει τους απανταχού της
οικουμένης χριστιανούς».
Είναι γνωστό ότι η αξία μιας προσφοράς
δεν μετριέται πάντα με την ποσότητα.
απαιτείται αυτή να είναι παράλληλη και
με ανάλογο (έντιμο) βίο, διότι αλλιώς
καταντάει φαρισαϊσμός και απομακρύνει
κάθε καλοπροαίρετο. Εδώ ο βίος του
αντιφάσκει προς το συγγραφικό του έργο
με αποτέλεσμα πολλοί εκ των χριστιανών
να σκανδαλίζονται.
Όσον αφορά το θέμα που διαπραγματεύθηκε («νοερά και ουρανοδρόμος
άνοδος»), μήπως μ’ αυτό εννοούσε όσα
είπε στο ηγουμενοσυμβούλιο, δηλ. «Τα
λεφτά που δεν δώσατε σε μένα να τα
πληρώσετε στο δικαστήριο και τους
δικηγόρους»;
Τι να γνώριζε άραγε ο μακαριστός εκείνος σοφός γέροντας επίσκοπος Μεσσηνίας Χρυσόστομος και τον αποκαλούσε…
Εάν χρειαστεί θα επανέλθουμε για τον
“άγιο Ναυπάκτου” και … για μερικούς
άλλους.

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ
Ο ΑΓΩΝΑΣ εύχεται σε όλους τους αγαπητούς και ευγενείςαναγνώστες του ΚΑΛΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Είθε ο Σταυρωθείς και Αναστάς εκ νεκρών Κύριος να χαρίζει στον καθένα
και στην οικογένειά του υγεία, χαρά και πνευματική προκοπή.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Η εφημερίδα
μας στο
φύλλο 194
ΙουλίουΑυγούστου
2013 είχε
γράψει
για κάποιο
παπά, πνευματικοπαίδι του δεσπότη, που
έφυγε για ξένους τόπους «να βρει την τύχη
του» παίρνοντας μαζί του την ογδοντάρα
μπάγκα (pangari). Τότε κανείς αρμόδιος δεν
ενδιαφέρθηκε (και γιατί να ενδιαφερθεί;).
Η εφημερίδα “Κόσμος” της 27-3-2014 είχε
για πρώτο θέμα τη φράση: «πήρε το παγκάρι
και έφυγε…».
Η μητρόπολη ανακοίνωσε ότι ο τέως
προϊστάμενος του ναού «… παρέδωσε
προσηκόντως την οικονομική διαχείριση στα
λοιπά μέλη του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου,
χωρίς να διαπιστωθεί κανένα έλλειμμα ή
οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα…
Η ιερά Μητρόπολη… διέταξε ήδη Ένορκη
Διοικητική εξέταση (Ε.Δ.Ε.)…».
Εύλογα γεννιέται το ερώτημα: Αφού, παραδίδοντας τη διαχείριση στο εκκλησιαστικό
συμβούλιο καμία εκκρεμότητα παρατηρήθηκε τότε ποιος ο λόγος να ορισθεί ΕΔΕ;
Πληροφορούμαστε ότι ήδη άρχισαν οι
πρώτες αρνήσεις των προτεινόμενων να
αναλάβουν την ΕΔΕ.
Και τελευταίο. Η εφημερίδα βρίσκεται
στο πιεστήριο. Πληροφορούμαστε ότι το
κατώφλι του ναού πέρασε οικονομικός
εκκλησιαστικός ελεγκτής. Επειδή εμείς
γνωρίζουμε καλά, το τί γίνονταν παλαιότερα
με τους εν λόγω ελεγκτές, όσον αφορά τη
«ρόδινη» κατάσταση που παρουσιάζονταν
στη μητρόπολη, πιστεύουμε ότι το πάνε για
κουκούλωμα κάνοντας τους παπάδες να
γελούν και να σιγοψιθυρίζουν κάτω από τα
μουστάκια τους: «Ο “άγιος” Θόδωρας θα
κάνει πάλι το θαύμα του.
Αναμένουμε!

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ
Η μητρόπολη Λάρισας επιχορηγείται από
την ευρωπαϊκή Ένωση για τον “ΕΠΙΟΥΣΙΟ”
(συσσίτια) και τον οργανισμό “Λογία Φιλαδελφία και Αλληλεγγύη” με χρήματα, τρόφιμα και άλλα
είδη;
Από τα χρήματα και τα
διάφορα είδη
που στέλνει
κάθε μήνα ο
ΑΧΕΠΑ στην
Αρχιεπισκοπή
για την ενίσχυση των μητροπόλεων η μητρόπολη Λάρισας παίρνει από αυτά;
Τα Ιδρύματα “Γηροκομείον” (αρμενιώτισσα) και “Ορφανοτροφείον” (Κρίκκειον),
έχουν χρηματοδοτηθεί για την ανέγερσή
τους από κονδύλια της Ευρωπαϊκής ένωσης και εξακολουθούνε να επιχορηγούνται
για την λειτουργία τους; Εάν ναι με ποια
ποσά;
Αναμένουμε απάντηση!

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Κύριε διευθυντά
Επί χρόνια διαβάζω την εφημερίδα σας «Αγώνας», που την προμηθεύομαι έξω από τους ναούς
ή από κάποιο STANDS που είναι σε διάφορα
σημεία της πόλης. Ομολογώ – όπως και χιλιάδες
συμπολίτες – ότι μας ενημερώνει για πολλά θέματα που μας ήταν έως τώρα άγνωστα, όπως για
τον ορυκτό πλούτο της χώρας μας, τα μνημόνια,
την Λίστα Λαγκάρντ (Φαλτσιάνε που είναι το ίδιο),
τους Ναΐτες, την Λέσχη Μπίλντεμπερκ, για την
παιδεία, το ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, το
Δομένικο, τις 200 στολές του μητροπολίτη Λάρισας, το κληροδότημα «Κρίκκη» και δεκάδες άλλα
οικονομικά, πολιτιστικά, εθνικά και εκκλησιαστικά
θέματα.
Στο τελευταίο φύλλο του μηνός Φεβρουαρίου
ε.ε. διαβάζοντας στην τελευταία σελίδα τον Λαμπάριο με τα ωραία “ψαλτικά” ξαφνιάστηκα ως
προς το “βιβλίο Γκίνες”, διότι, ενώ αναφέρεστε
στα διάφορα χρήματα που εισπράττει η μητρόπολη από διάφορες πηγές, στην 4η περίπτωση,
από «Δωρεές συμπολιτών, φορέων και οργανώσεων…» δεν αναγράφετε τίποτε. Γιατί; Μήπως
δεν τα γνωρίζετε;
Τα τελευταία χρόνια, εξ αιτίας των δημοσιευμάτων σας άρχισα να κρατώ αποκόμματα εφημερίδων για δωρεές που γίνονται, από ποιούς και σε
ποιους. Έτσι συγκέντρωσα αρκετές – σας στέλνω
και φωτοτυπίες – και σας γνωρίζω ότι οι δωρεές
προς το “Κρίκκειον” ορφανοτροφείο για το 2013
ξεπερνούν τις 30.000 ευρώ. Εάν υπολογίσουμε
και τα διάφορα άλλα (ρούχα, τρόφιμα, γεύματα,
ποσά χωρίς νούμερο) πρέπει όλα μαζί να ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ. Θάπρεπε τα χρήματα αυτά
να επαρκούν για τη λειτουργία του και να αφήνουν
και περίσσευμα.
Στην γειτονιά μου έχω μια πολύτεκνη οικογένεια,
εννέα ατόμων (το ανδρόγυνο, η γριά μάνα τους
και έξι παιδιά – τα δύο είναι στο πανεπιστήμιο).
Κάποια στιγμή ρώτησα – αφελώς – πόσα είναι τα
έσοδά τους, για να πάρω την απάντηση: «Σήμερα δεν πλησιάζω τις 25.000 ευρώ και πληρώνω
χαράτσια και τόσα άλλα που όλοι τα βιώνουμε».
Το μυαλό μου αμέσως πήγε στα 9 κοριτσάκια
του ορφανοτροφείου που θέλουν πάνω από
200.000 ευρώ, και δεν φθάνουν, όπως λέει η
μητρόπολη.
Έγινα περίεργος και ζήτησα να δω αυτό το
περιβόητο «Κρίκκειο» ορφανοτροφείο και το
επισκέφθηκα. Μέσα, εκείνη τη στιγμή ήταν τρία
κοριτσάκια και μια πιο μεγάλη. Προσπάθησα να
πάρω κάποιες πληροφορίες μα στάθηκε αδύνατον … Φεύγοντας ρώτησα εάν τα κορίτσια ήταν
από την περιοχή της Λάρισας. Όχι, με απάντησαν·
τα πιο πολλά είναι από μακρυά … Για το προσωπικό, μου είπαν ότι δεν είναι μόνο Λαρισαίες αλλά
και από Σαλαμίνα.
Έφυγα προβληματισμένος και σκεπτόμουν πώς
είναι δυνατόν για εννέα κοριτσάκια να χρησιμοποιείται επταμελές έμμισθο προσωπικό; Επίσης
τί τρώνε και χρειάζονται πάνω από 150.000 ευρώ
το χρόνο και να μην επαρκούν ώστε να βγαίνει
κάθε τόσο η μητρόπολη με δίσκους και χαράτσια
στους ναούς; Για ρωτήστε τα ιδιωτικά “ιδρύματα”
– οικοτροφεία, που υπάρχουν στην Αθήνα και
αλλού, πόσα χρήματα πληρώνουν οι διαμένοντες
σε αυτά;
Σας γράφω, με την παράκληση να δημοσιεύσετε
την επιστολή μου, για να πάρει τέλος η κοροϊδία
και να πληροφορηθούν ότι παρακολουθεί ο κόσμος τα συμβαίνοντα.
Με τιμή
Δ.Γ.Κ.

Λαμπαδάριος

