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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΦΙΤΖΙ, ΦΙΤΖΙ-ΦΟΥΤΣ…
•ΤΟΥΣ ΠΗΡΕ ΑΜΠΑΡΙΖΑ
•∆ΕΣΠΟΤΙΚΟ DELIRIUM

•Γ) ΕΚΛΟΓΕΣ Ή ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ
•∆) ΕΚΛΟΓΕΣ Ή ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ

• ΤΟΣΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ;

• ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ἧττες 
τῆς κρατικῆς Ἐκκλησίας, 
(ἡ Ἐκκλησία τῶν ἀρχιερέων 
συχνά ἡττᾶται ὄχι ὅμως ἡ 
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ) στήν 
παροῦσα περίοδο καί σ’ 
αὐτήν πού ἔρχεται, εἶναι  
καί θά εἶναι ἀλλεπάλ-
ληλες.

• ΟΙ ΥΠΟΚΛΙΣΕΙΣ τοῦ 
αὐχένα καί οἱ ξενέρωτες 
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Ξηλώνουν το ένα μετά το άλλο, 
ό,τι έχει σχέση με τούτη την πατρίδα. 
Κόκκινο πανί είναι για κάποιους η λέξη 
«ελληνική» και επιτίθενται εναντίον 
της σαν μαινόμενοι ταύροι! Και δεν 
πρόκειται για κάποιους τυχαίους, 
ανώνυμους πολίτες.

Μιλάμε για μεγαλοκαθηγητάδες, 
πανεπιστημιακούς δασκάλους που 
διαπαιδαγωγούν τα παιδιά μας, οι 
οποίοι ξαφνικά ανακάλυψαν ότι για 
όλα τα δεινά του λαού και της χώρας 
μας, που είναι κρεμασμένη στα κάγκε-
λα, φταίει το ότι το Τμήμα Ελληνικής 
Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανε-
πιστημίου Θράκης… λέγεται κακώς 
Ελληνικής Φιλολογίας και πρέπει να 
φύγει το «Ελληνικής»! Και αυθωρεί 
και παραχρήμα έβαλαν μπροστά 
τον μηχανισμό για να διαγραφεί. Και 
μάλιστα σε ένα πανεπιστήμιο που 

βρίσκεται στην εσχατιά της ελληνικής 
επικράτειας, με την Τουρκία απέναντι 
να δίνει μάχη, με χρήμα πολύ και κάθε 
είδους… εξαγορές, για να λέγεται 
«τουρκική» η μουσουλμανική μειο-
νότητα που ζει στην Ξάνθη και στη 
Ροδόπη, με στόχο σε κάποια χρόνια η 
Θράκη να αποτελεί τουρκική επαρχία.

Να μείνουμε όμως 
στο… κατόρθωμά 
τους, μια και πέ-
τυχαν να φύγει το 
«Ελληνική» -καημένη 
πατρίδα, σε ποια χέ-
ρια έπεσες για να σε 
υπερασπισθούν…- από τον τίτλο του 
τμήματος και να ονομάζεται πλέον 
ψυχρά «Τμήμα Φιλολογίας». Τι κακό 
έκανε όλα αυτά τα χρόνια η αναφορά 
σε «Ελληνική Φιλολογία» και τι καλό 
θα προκύψει τώρα που αφαιρέθηκε 

το «Ελληνική»; Πολύ θα θέλαμε να 
μας δώσουν τα φώτα τους οι 19 κα-
θηγητάδες που μονοκούκι ψήφισαν 
να σβηστεί η ελληνικότητα του τμή-
ματος του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου…

Ο Παπούλιας συναίνεσε!
Αλλά τι να προσάψεις στη Σύ-

γκλητο του ΔΠΘ, 
στον πρόεδρο του 
Συμβουλ ίου  κα ι 
στους 19 καθηγη-
τάδες όταν ο έλ-
ληνας Πρόεδρος 
της Δημοκρατίας 

Κάρολος Παπούλιας υπέγραψε 
χωρίς τον παραμικρό δισταγμό το 
Προεδρικό Διάταγμα και πλέον έχει 
και τη συναίνεσή του η διαγραφή 
της λέξης «Ελληνική»; Ώρα να αλ-
λάξουμε και το όνομα της πατρίδας 

επειδή κάποιους τους ενοχλεί το 
«Ελλάδα»… Θα τρίζουν τα κόκαλα 
του Ανδρέα, Πρόεδρε…

Τι κρύβει η πρεμούρα;
Φαίνεται, όμως, ότι «κάποιοι» 

επείγονταν να διαγραφεί η λέξη 
«Ελληνική»… Όπως προκύπτει από 
τα πρακτικά, η γενική συνέλευση 
του Τμήματος Ελληνικής Φιλολο-
γίας που συνήλθε την Τετάρτη 12 
Μαρτίου 2014 «αποφάσισε ομόφω-
να να προτείνει τη μετονομασία του 
Τμήματος από “Τμήμα Ελληνικής 
Φιλολογίας” σε “Τμήμα Φιλολογί-
ας”». Τελεία και παύλα. Στην περί ης 
ο λόγος γενική συνέλευση μετείχαν 
και ψήφισαν σαν ένας άνθρωπος 
-Δεν είναι περίεργο το ότι ούτε ένας 
δεν διαφώνησε; Μετά κατηγορούν 
τους βουλευτές ότι ψηφίζουν σαν 
αγέλη....

paron.gr

Τὰ µεγάλα συλλεί-
τουργα καὶ ἡ πολυτέ-
λεια τῶν σηµερινῶν 
δεσποτάδων δὲν 
ἔχουν καµιὰ σχέση µὲ 

τὸν Ἀπόστολο Παῦλο
Θὰ µαζευτοῦν καὶ δεσποτάδες µὲ τὰ ἐγκόλ-

πιά τους καὶ µὲ τὶς σπινθηροβολοῦσες µίτρες 
τους, θὰ µαζευτοῦν ὅλοι ἐπάνω ἐκεῖ (στον 
ιερό βράχο του Αρείου Πάγου). Ἔ, Χριστιανοί µου, 

«ΕΜΙΣηΣΑ ΕκκΛηΣΙΑΝ 
πΟΝηΡΕΥΟΜΕΝΩΝ...» (ψΑΛΜ. κΕ’ 5)

Οἱ ἧττες καί τά κακά 
μαντάτα...

Η ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 
πρέπει νὰ κοσµεῖ τοὺς 
χριστιανούς. Θὰ ἔλεγα 
ὅτι εἶναι µία ἀπόδειξη 
τῆς πνευµατικότητάς 
τους. Ἀξιοπρέπεια σὲ 
ὅλα. Καὶ στὰ µικρὰ καὶ 
στὰ µεγάλα. Ἀξιοπρέ-
πεια πάντοτε. Ὅταν 

 Τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου 
∆ιονυσίου Τάτση

συνέχεια από το φύλλο 
του μηνός Ιουνίου

«Ἐμίσησα» ἐκκλησίαν, 
πού οἱ ποιμένες της εἶναι 
μόνον «θρόνων διάδο-
χοι» καί ὄχι ταυτοχρόνως 
καί «τρόπων μέτοχοι».

«Ἐμίσησα» ἐκκλησίαν 
ὡρισμένων κληρικῶν, 
τῶν ὁποίων ἡ συμπερι-

φορά εἶναι παγιωμένη σέ «δύο μέτρα καί δύο 

Ο Ηλίας, που τη μνή-
μη του η εκκλησία μας 
γιόρτασε στις 10 Ιουλί-
ου δεν συγκαταλέγεται 
μεταξύ των δώδεκα “μι-
κρών,” ούτε  μεταξύ των 
τεσσάρων «μεγάλων» 

προφητών. 
 Γιατί απλά είναι ο μέγιστος. Αφού σε αντί-

θεση με όλους τους άλλους που σημάδεψαν 

ΜΕΤΕΣΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΖΩΗΝ. Με αυτόν τον τρό-
πον εξυμνεί το πρόσωπον 
της Υπεραγίας Θεοτόκου 
το Απολυτίκιον που ψάλλει 
προς τιμήν της η Εκκλησια-
στική Υμνολογία.

ΔΕΝ ψάλλει, ότι Μετέστη 

ΕΟΡΤη κΑΙ πΑΝηΓΥΡΙΣ κΟΙΜηΣΕΩΣ 
ΤηΣ ΘΕΟΤΟκΟΥ 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ANeπΙΘΥΜηΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣηΜΕΡΙΝΟΥΣ 

πΑΝηΓΥΡΤΖΙΔΕΣ ΔΕΣπΟΤΑΔΕΣ

+ Μητρ. Φλωρίνης 
Αυγ. Καντιώτου 

ΙΣΤΟΡΙΚΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Στη δωδεκαετία από 

4 Ιουνίου 1949 έως 14 
Φεβρουαρίου 1962 εί-
χαμε την άνοδο στον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο 
πέντε (5) επισκόπων 
(Σπυρίδωνος, Δωροθέ-
ου, Θεοκλήτου, Ιακώ-
βου, και Χρυσοστόμου) 
με έργο ανύπαρκτο. 
Η χώρα είχε εξέλθει 
από έναν πόλεμο, μια 

εμφύλια διαμάχη με 
πολλά τραύματα και ο 

διοικητικός μηχανισμός 
της Εκκλησίας ήταν σε 

Βιογραφία
Ο Ανάργυρος Σταματό-

πουλος καταγόταν από το 
Ψάρι της ορεινής Κορινθί-
ας, ένα χωριό που βρίσκεται 
σε υψόμετρο 800 μέτρων 
περίπου(1). Γεννήθηκε στις 

21 Μαΐου του 1916 από τους 
ευσεβείς γονείς Δημήτριον 
και Παναγιώτα, που είχαν 
άλλα δυο παιδιά αφιερωμέ-
να, τον Αρχιμ. π. Φώτιο και 
τον Βλάσιο υπεύθυνο του 
τυπογραφείου της Αδελ-

π. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟπΟΥΛΟΣ

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974-2014)

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΈΝΑΣ ΕΡηΜiΤηΣ ΜeΣΑ ΣΤΟΝ κoΣΜΟ
20 ΧΡΟΝΙΑ ΑπΟ ΤηΝ κΟΙΜηΣη ΤΟΥ                     (1994-2014)

συνεχίζεται στη σελ. 2

Η Αργεντινή δίνει από το 2002 μια 
μεγάλη μάχη απέναντι στους γύπες 
(όρνεα) των αγορών που ευθύνονται 
για την παγκόσμια οικονομική κρίση. 
Αν κερδίσουν οι γύπες τότε όλες οι 
χώρες θα γίνουν για πάντα μια «αποι-
κία χρέους» και κάθε χώρα θα είναι υπόδουλη στις ορέξεις 
του κάθε αδίστακτου κερδοσκόπου. Μέχρι το Δεκέμβριο του 

ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕ Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ;

Στις 27/7/14 τε-
λέσθηκε στην ιερά 
Κομνήνειο μονή 
Στομίου Λάρισας 
το δέκατο όγδοο 
(18ο) ετήσιο μνη-
μόσυνο του μα-
καριστού Μητρο-
πολίτη Θεολόγου. 
Όρθρου βαθέως οι 
πιστοί κατέκλυσαν τον ιερό χώρο και παρακολούθησαν 
με βαθιά συγκίνηση όρθρο, λειτουργία και μνημόσυνο, 

ΣΤΟ 18ΟΝ ΜΝηΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ π. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ

συνεχίζεται στη σελ.3
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δῆθεν «ἀντιδράσεις» ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας, πού ἀκολουθοῦν κάθε κα-
ρατόμηση τῶν πατρίων θεσμοθετημένων, ἐνθαρρύνουν τήν πολιτική ἡγεσία 
νά τήν ἀπωθεῖ λίγο-λίγο καί πιεστικά, στό περιθώριο τῆς ζωῆς τοῦ Ἔθνους. 
Οὕτως ἐχόντων τῶν πραγμάτων τῆς στεροῦν τήν ἀπαραχάρακτη ἐξουσία 
της νά διαχειρίζεται καί νά ἐπεμβαίνει, αὐτή μόνη, στήν πνευματική ζωή 
τοῦ ποιμνίου της. Μία τακτική πού παραπέμπει σέ σιωπηρή ὑποτέλεια καί 
πνευματικό αὐτοχειριασμό.

• ΩΣΤΟΣΟ εἶναι ἀλήθεια, περισσότερο ἀπό ἁπτή πραγματικότητα, ὅτι 
ἀργά ἤ γρήγορα, ἡ πολιτική ἡγεσία καί ἡ ἀντίστοιχη ἐκκλησιαστική, θά δι-
απιστώσουν, ἄν δέν τό γνωρίζουν ὅτι, τήν τελευταία λέξη στήν Ἱστορία τήν 
ἔχει ὁ Θεός!, πού μπορεῖ νά φαίνεται ἀπωθούμενος καί... ἡττώμενος ἀπό τίς 
σκότιες δυνάμεις, ἀλλά «ἔρχεται ὥρα καί νῦν ἐστί» πού θά συντρίψει τούς 
ἄθεους προπετεῖς πολιτικούς, ὅπως ἐπίσης καί ἐκείνους τούς ἱερωμένους 
πού πρόδωσαν τίς ἱερές ὑποσχέσεις τους καί τήν δύναμη τοῦ Σταυροῦ.

• Η ΑΛΗΘΕΙΑ ὅμως αὐτή εἶναι μέν ἡ πίστις μας καί ἡ ἐλπίδα μας, Θεός 
εἶναι ἡ καταφυγή μας, ἀλλά δέν εἶναι δυνατόν νά δεχθοῦμε μοιρολατρικά 
τήν πνευματική μας ἀλλοτρίωση, χωρίς νά ἀντιδράσουμε μαχητικά καί 
κόσμια. Μέλη τῆς Ἐκκλησίας δέν εἶναι μόνον οἱ ἀρχιερεῖς. Εἴμαστε ἐμεῖς οἱ 
λαϊκοί, ἡ συντριπτική πλειοψηφία μέ λόγο καί δύναμη νά ἀντιστρέψουμε 
τήν ἡττοπάθεια!!

• ΡΩΤΑΜΕ λοιπόν τήν Ἱεραρχία δειγματοληπτικά:
• ΠΩΣ ἀντέδρασε ἀποτελεσματικά ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, ὅταν ἐξεδιώ-

χθησαν ἀπό τά Σχολεῖα οἱ ἱερεῖς ἐξομολόγοι καί τῆς Λατρείας λειτουργοί, 
μέ συνοπτικές διαδικασίες τῶν μάχιμων ἐθνομηδενιστῶν τοῦ ὑπουργείου 
Ἀπαιδείας καί Ἀμαθείας;

• ΠΩΣ ἀντέδρασε ἀποτελεσματικά, ὅταν τό λειτούργημα τοῦ ἱερέως 
ἰσοπεδώθηκε ἀπό τόν ὁδοστρωτήρα τῆς δημοσιοϋπαλληλίας καί σταδιακά 
ἑκατοντάδες χωριά στήν ἀκριτική χώρα δέν ἔχουν ἐφημέριο καί πολύ σύντο-
μα οἱ παπάδες θά συρρικνωθοῦν, οἱ ναοί θά... κλείσουν, καί οἱ τζιχαντιστές 
λαθραῖοι θά τίς ἀντικαταστήσουν μέ... τζαμιά ἤ καί... ὁ Σόρος μέ ἱδρύματα 
κορανικά;

• ΠΩΣ ἀντέδρασε, ὅταν τό Ὑπουργεῖο τῆς ἐσχάτης προδοσίας κατεδάφισε 
σχολικά ἐγχειρίδια, γλώσσα, ἱστορία, ἐθνική συνείδηση, θρησκευτική παι-

δεία, καί διαχρονικές ἀξίες τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀντι-
καθιστώντας τις μέ τά ξυλοκέρατα τῆς ἀποστασί-
ας τῶν πορνοβοσκῶν τῆς πολυπολιτισμικότητας;

• ΠΩΣ ἀντέδρασε στήν κατάργηση τῆς Κυριακῆς Ἀργίας, ἡ ὁποία ἐπί Δε-
καεπτά αἰῶνες τιμᾶται ἀπό τούς Χριστιανούς ὡς ἡμέρα τῆς θριαμβευτικῆς 
νίκης τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου, καταργήσας τόν θάνατο τοῦ ἀνθρώπου; 
Πολύ σωστά γράφτηκε: «γιά τριάκοντα εὐρωαργύρια» καταργεῖται ἀπό τούς 
προδότες Ἰοῦδες ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου!

• ΠΩΣ ἀντέδρασε, ὅταν «θεολόγοι» παντός καιροῦ, ἀλλά ποτέ Χριστοῦ 
(ποτέ δέν διαψεύσθηκε ὅτι ἕνας μαχητικός ἐθνομηδενιστής ἀπ᾽ αὐτούς, 
ὀνόματι Γιαγκατζόγλου, εἶναι... συνεργάτης τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν)  
συνασπισμένοι, ἀνέλπιστοι σύμμαχοι, μέ τούς ἄθεους ἐκκλησιομάχους τῆς 
μαχητικῆς ἀριστερᾶς γιάφκας τοῦ Ὑπουργείου Ἀπαιδείας, ἐπέβαλαν τήν κα-
τάργηση οὐσιαστικά τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν σέ πολυπολιτισμικό 
προϊόν καί πολυθεϊστικό ἀχταρμά;

• ΠΩΣ ἀντέδρασε μέ τήν κατάργηση τῆς Ἑορτῆς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καί 
τήν ἀντικατάστασή της σέ θορυβώδη «ἑορτή» σκασιαρχείου ἀπό τά σχολεῖα 
καί ἐμπαιγμό-γελοιοποίηση τῶν Μεγάλων Ἱεραρχῶν τῆς Ὀρθοδοξίας ἀπό 
τούς σκοταδιστές τῆς Ρεπούσιας... γραμμῆς πού ἐπιδιώκει νά ἐξοβελισθεῖ ἡ 
Ἐκκλησία ἀπό τά σχολεῖα καί νά ἀντικατασταθεῖ μέ τήν ὁλοένα αὐξανόμενη 
ἐνδοσχολική... βία;

• ΠΩΣ ἀντέδρασε γιά τήν ἀπόφαση ἀνεγέρσεως Τεμένους στήν πρωτεύ-
ουσα τῆς ὀρθοδοξίας; Πόσα ἀκαταμάχητα ἐπιχειρήματα θά μποροῦσε νά 
ἐπιστρατεύσει σέ ἕνα γραπτό, κατατοπιστικό κείμενο γιά νά πληροφορηθεῖ 
ὁ λαός τούς κινδύνους πού ἐγκυμονεῖ ἡ ἀπόφαση ἀνεγέρσεως, καί μάλιστα 
μέ τά δικά μας χρήματα, ὅταν ὁ Μητροπολιτικός Ναός τῶν Ἀθηνῶν δέν 
λειτουργεῖται, γιατί οἱ πιστώσεις δέν ὑπάρχουν. Πόση ἔνδεια τόλμης καί 
θάρρους ἀπουσιάζει ἀπό τούς χρυσοφορεμένους; 

• ΠΩΣ ἀντέδρασε ἀπό τήν ἀπόφαση τῆς ἀγουριδείου Θεολογικῆς Σχολῆς 
τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης νά ἱδρυθεῖ τμῆμα μουσουλμανικῶν 
σπουδῶν προετοιμάζοντας «ἰμάμηδες» γιά νά στρατολογοῦν στή συνέχεια 
μουσουλμάνους, ὑποψήφιους «καμικάζι», πού θά σφάξουν τούς «ἄπιστους 
Χριστιανούς». Τί ὕποπτη σιωπή εἶναι αὐτή, ἄν μή ἐγκληματική συναίνεση;

• ΠΩΣ ἀντέδρασε στό ἐγκληματικό καί πολλά δεινά προαναγγέλλον 
ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο, πού στέλνει στήν φυλακή ὅσους δέν εἴμαστε 
ἀνώμαλοι σεξουαλικά, ἤ λαθραῖοι μετανάστες, ἑβραῖοι ἤ σιωνιστές; Μήπως 
κάτι ἀλλόκοτο ὑποκρύπτει ἡ σιωπή της;

• Η ΛΥΣΣΑΛΕΑ ἐχθρότητα τῆς πολιτικῆς ἡγεσίας καί ὁ μακροπρόθεσμος, 
ἐπίμονος σχεδιασμός, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά ἐξουδετερωθεῖ καί νά 
ἀπωθηθεῖ ὁ σκελετός της στήν ντουλάπα τῆς Ἱστορίας, δέν ἀποκρύπτεται. 
Εἶναι σχέδιο καλά ὀργανωμένο ἀπό τίς σιωνιστικές στοές καί τίς ὑπόγειες 
στρατηγικές τῆς βατικάνειας δολιότητας πού βρίσκουν πρόθυμους μπράβους 
τούς ντόπιους πολιτικούς ἐθνομηδενιστές.

• ΟΣΟ ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας θά τηρεῖ στάση ἄμυνας καί θά ὑποτιμᾶ 
τή Δύναμή της, τόσο τά ἐκβράσματα τῆς πολιτικῆς ὑποτέλειας στούς ξένους 
ὑποκινητές (ἐνθυμοῦ, φίλε ἀναγνώστη, τήν ὑποτέλεια τοῦ Σημίτη νά ἐνδώσει 
στίς πιέσεις τοῦ ἑβραϊκοῦ συμβουλίου γιά νά ἀπαλειφθεῖ τό θρήσκευμα ἀπό 
τίς ταυτότητες τῶν Ἑλλήνων) καί ἄλλο τόσο θά ἐπιτυγχάνουν τήν σταδιακή 
ἀποορθοδοξοποίηση τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν χάρτη τῶν χριστιανικῶν ὀρθο-
δόξων χωρῶν. Ὁ κίνδυνος ἐξελίσσεται σέ ὁλική καταστροφή, μέ εὐθύνη τήν 
ἐνδοτικότητα τῆς Ἐκκλησίας. Μακάρι νά ἦταν ἀλλιῶς...

ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γράφει 
ο ΑΛΥΠΗΤΟΣ

Οἱ ἧττες καί τά κακά μαντάτα...
συνέχεια από την 1η σελίδα

φότητας “Η ΖΩΗ”. Ο Ανάργυρος 
σπούδασε την ιερά επιστήμη της 
Θεολογίας παίρνοντας το πτυχίο 
του τον Νοέμβριο του 1939. Εδώ 
(στην Αθήνα) γνώρισε έναν φω-
τισμένο άνδρα, τον προϊστάμενο 
της Αδελφότητος π. Σεραφείμ 
Παπακώστα. Τον Σεπτέμβριο του 
1940 κατετάγη στο στρατό ως 
αξιωματικός πεζικού και από εδώ 
αρχίζουν τα πρώτα ιεραποστολικά 
του πετάγματα, ασκούμενος εις 
την κατήχηση και το κήρυγμα 
του θείου 
λ ό γ ο υ . 
Όργωσε 
με τα κη-
ρύγματά 
του τ ις 
μονάδες 
του Στρα-
τού(2). 

Το 1943 
η Αδελ-
φ ό τ η τ α 
τον έστει-
λε στην 
Π ά τ ρ α 
για να καλύψει τις εκεί πνευματικές 
ανάγκες. Στην Πάτρα εργάστηκε 
με ζήλο και αυταπάρνηση καθ’ 
όλην την διάρκεια της παραμονής 
του εκεί. Επίσκοπος ήταν ο Αντώ-
νιος και τον διαδέχθηκε το 1944 ο 
Θεόκλητος Παναγιωτόπουλος ο 
μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Αθηνών.

Ο π. Ανάργυρος στην Κύπρο
Για να αποδώσει περισσότερο 

πνευματικούς καρπούς και να γίνει 
δύναμη ζωογόνος φόρεσε το ιερό 
σχήμα του κληρικού, χειροτονη-
θείς στις 20 Αυγούστου του 1947 
σε Διάκονο, και τον Αύγουστο το 
1949 σε πρεσβύτερο. Ήταν η χρο-
νιά (1949) που ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου, Μακάριος ο Β΄ ζήτησε 
από την Αδελφότητα να στείλει 
έναν ιεροκήρυκα για να υπηρετή-
σει την Εκκλησία της Κύπρου και 
το εκεί χριστιανικό έργο, γιατί ήταν 
η εποχή που είχε μεγάλη ανάγκη 
η Κυπριακή Εκκλησία.

Η Αδελφότητα έκρινε ως τον πιο 
κατάλληλο γι’ αυτή τη λεπτή απο-
στολή τον νεαρό τότε (33 ετών) 
αρχιμανδρίτη π. Ανάργυρο (Γέρων 
όμως από πνευματικής άποψης), 
που είχε το μεγάλο χάρισμα να 
κατανοεί τις ανθρώπινες αδυναμί-
ες. Ήταν απλός και μεγαλόψυχος, 
ακούραστος και ακαταπόνητος, 
εμπνέων αίσθημα εμπιστοσύνης.

Η μετάβασή του όμως καθυστέ-
ρησε για λόγους έξω από τη δική 
του θέληση. Έφθασε στην Κύπρο 
τον Ιανουάριο του 1951. Εν τω 
μεταξύ είχε εκδημήσει ο Αρχιεπ. 
Μακάριος ο Β΄ και Αρχιεπίσκοπος 
εξελέγη ο από Κιτίου Μακάριος 
ο Γ΄.

Με την άφιξη του π. Αναργύρου 
στην Κύπρο ακολούθησε η εγκα-
τάστασή του στην Αρχιεπισκοπή 
όπου και παρέμεινε εκεί για 5 χρό-
νια περίπου μέχρι την εκδίωξή του 
από τους Άγγλους αποικιοκράτες.

Σαν νέος εργάστηκε με πολύ 
ζήλο και αφάνταστη αυταπάρ-
νηση. Συνεργάστηκε αρμονικά 
με όλους, γιαυτό και ο Αρχιεπ. 
Μακάριος τον εκτίμησε και τον πε-

ριέβαλε με εμπιστοσύνη. Δέχθηκε 
τις εισηγήσεις του και του έδωσε 
άνεση και ελευθερία για να επιτε-
λέσει το έργο που είχε αναλάβει.

Την χειμερινή περίοδο εργα-
ζόταν κυρίως στην Λευκωσία και 
στα περίχωρα. Το Καλοκαίρι όμως 
σάρωνε τα χωριά και τις κωμοπό-
λεις. Μαζεύοντας τον κόσμο, του 
μιλούσε, λειτουργούσε και στην 
συνέχεια καθόταν ώρες και εξο-
μολογούσε. Σε πολλά χωριά είχε 
ιδρύσει Θρησκευτικά Ορθόδοξα 

Ιδρύματα 
(Θ.Ο.Ι.) 
που πρω-
τ ο σ τ α -
τούσαν 
κληρικοί, 
ε κ π α ι -
δευτικοί, 
μαθητές 
κ.ά. κα-
θ ο δ η -
γούμενοι 
πνευμα-
τικά από 
τον ίδιο.

Το μεγάλο ενδιαφέρον του το 
έδειχνε στην Χριστιανική Ένωση 
Νέων και Νεανίδων, την Ο.Χ.Ε.Ν., 
που εκείνη την περίοδο βρίσκο-
νταν σε πολύ καλή πορεία και της 
ήταν ο πνευματικός της πατέρας.

Άλλος τομέας του ήταν να κάνει 
μαθήματα στο Παιδαγωγικό Κολ-
λέγιο ή Παιδαγωγική Ακαδημία, 
μεταδίδοντας στις υποψήφιες 
δασκάλες αγάπη για το Θεό, ιερα-
ποστολικό ζήλο και φλόγα για να 
γίνουν στελέχη του χριστιανικού 
έργου.

Επίσης έκανε μαθήματα στην 
νοεϊδρυθείσα Ιερατική Σχολή 
της οποίας Διευθυντής ήταν ο 
π. Διονύσιος Χαραλάμπους – ο 
μετέπειτα Μητροπολίτης Λήμνου 
και στην συνέχεια Τρίκκης και 
Σταγών. Ο π. Ανάργυρος μετέδι-
δε τις γνώσεις και τις ιερατικές 
του εμπειρίες στους υποψήφιους 
ιερείς τονίζοντας πως πρέπει να 
έχουν ιεραποστολική διάθεση.

Οι δύο βασικοί συνεργάτες 
του π. Αναργύρου – εκτός του 
Αρχιεπισκόπου και των άλλων 
Μητροπολιτών – ήταν ο Χωροε-
πίσκοπος Σαλαμίνος Γεννάδιος 
– άνδρας μεγάλης αρετής και 
αγιότητας – και ο εφημέριος της 
Φανερωμένης Λευκωσίας π. Σταύ-
ρος Παπαγαθαγγέλου – γνωστός 
για τον ηρωισμό, την φλόγα, τον 
ζήλο και τους αγώνες του για την 
απελευθέρωση της Κύπρου από 
τον αγγλικό ζυγό.

Η συμβολή του π. Αναργύρου 
για την προετοιμασία του απελευ-
θερωτικού αγώνα ήταν ουσιαστι-
κή, γιατί καλλιέργησε και ανέβασε 
σημαντικά το εθνικό φρόνημα και 
προώθησε πολλούς νέους από 
την Ο.Χ.Ε.Ν. να μπουν στις τάξεις 
της Ε.Ο.Κ.Α.

Η δράση του, οι συνεχείς κινή-
σεις, οι ομιλίες και οι επικοινωνίες 
κυρίως με τους νέους, ήταν η 
αφορμή να αρχίσουν οι Άγγλοι 
να τον παρακολουθούν στενά. 
Έφθασαν μάλιστα στο σημείο να 
τον θεωρούν ότι είναι ο αρχηγός 

της Ε.Ο.Κ.Α., αφού δεν γνώριζαν 
ποιος ήταν ο Διγενής (Γρίβας).

Την 1η Απριλίου του 1955 είχε 
πλέον επίσημα ξεκινήσει ο ένο-
πλος αγώνας για την ένωση. Οι 
Άγγλοι είχαν στήσει αγχόνες στις 
φυλακές και όποιον συλλάμβαναν 
ως ύποπτο και δεν αποκάλυ-
πτε τους συναγωνιστές του, τον 
θανάτωναν με το μαρτύριο του 
απαγχονισμού.

Έτσι στις 19 Αυγούστου το 
1955, και ενώ βρίσκονταν στην 
κατασκήνωση του αγ. Νικολάου 
Στέγης, ήρθαν και του ανακοίνω-
σαν επίσημα την απέλασή του από 
την Κύπρο, χωρίς καμιά αιτιολο-
γία. Ήταν απλώς «ανεπιθύμητο 
πρόσωπο».

Η απόφαση αυτή δημιούργησε 
μεγάλο κύμα διαμαρτυρίας στις 
πατριωτικές, χριστιανικές, πολιτι-
κές οργανώσεις και Κατηχητικά 
Σχολεία. Ήταν μια πραγματική 
«καταιγίδα» από επιστολές και 
τηλεγραφήματα προς τους “ελεύ-
θερους” και “Δημοκρατικούς” 
Διεθνείς Οργανισμούς, Παγκόσμιο 
Συμβούλιο Εκκλησιών, Κυβερνή-
σεων κ.α.

Η απέλασή του ήταν πλέον γε-
γονός. Δύο μέρες αργότερα στη 
Λεμεσό έγινε η αποχαιρετιστήρια 
εκδήλωση. Μαζεύτηκαν χιλιάδες 
κόσμου από όλα τα μέρη της 
Κύπρου να τον αποχαιρετήσουν 
και να πάρουν την ευχή του. Εδώ 
έκανε και την τελευταία ομιλία. Οι 
στιγμές συγκινητικές. Με δάκρυα 
στα μάτια πεζη τον συνόδευσαν 
μέχρι το λιμάνι για να πάρει το 
ατμόπλοιο «Αχιλλεύς» που θα τον 
έφερνε στην Ελλάδα.

Σε λίγο ακολούθησαν και άλ-
λες απελάσεις. Ακολούθησε η 
σύλληψη και εξορία του Αρχιεπ. 
Μακαρίου, του Μητροπολίτου 
Κυρήνειας Κυπριανού, του π. 
Σταύρου Παπαγαθαγγέλου. 
Σε περιορισμό έβαλαν τον Σα-
λαμίνος Γεννάδιον, τον Κιτίου 
Άνθιμο και άλλους σημαίνοντας 
κληρικούς. Έτσι υπολόγιζαν οι 
αποικιοκράτες ότι θα διαλύσουν 
τον επαναστατικό αγώνα των 
Κυπρίων που απέβλεπε στην 
ΕΝΩΣΗ με την Μητέρα Ελλάδα. 
Σύνθημά τους ήταν: «Κτυπήστε 
την κεφαλή για να παραλύσει το 
σώμα!».

ΣΥΝΕΧΕΙΑ 
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

Yποσημειώσεις
(1). Για την προέλευση της ονομασίας 

του χωριού έχουν γραφεί πολλά και για 
το πώς προέκυψε ψάρι σε βουνό. Η μία 
εκδοχή είναι ότι, προς δυσμάς του χωριού 
είναι το βουνό Μπρέκος, που μοιάζει σαν 
ψάρι με κομμένο κεφάλι. Η άλλη, και πιο 
αληθοφανής, στηρίζεται σε εγκωμιαστικό 
λόγο που έγραψε το 1558 μ.Χ. ο τότε δεινός 
Θεολόγος Δαμασκηνός ο Στουδίτης για τον 
Νεομάρτυρα Αγ. Νικόλαο που κατάγονταν 
από το Ψάρι και ο οποίος αναφέρει ότι, 
πολύ πριν γεννηθεί ο Άγιος (περίπου 
1520), το χωριό ονομαζόταν «ΙΧΘΥΣ» και 
στη συνέχεια παραφράστηκε από τους 
απλούς ανθρώπους στην καθομιλουμένη 
ως «ΨΑΡΙ». Ίσως τελικά επικράτησε ο 
όρος ΙΧΘΥΣ (ψάρι) για να διαφανεί ο χρι-
στιανικός προσδιορισμός της εποχής που 
αποδόθηκε.

(2) Τον βρίσκουμε άλλες δύο φορές στο 
στρατό. Τον Σεπτέμβριο 1945 έως Μάιο 
1946 και από τον Σεπτέμβριο του 1949 έως 
τέλους Δεκεμβρίου 1950.

π. ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟπΟΥΛΟΣ
ΈΝΑΣ ΕΡηΜiΤηΣ ΜeΣΑ ΣΤΟΝ κoΣΜΟ

20 ΧΡΟΝΙΑ ΑπΟ ΤηΝ κΟΙΜηΣη ΤΟΥ (1994-2014)
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Ο Λαρίσης Θεολόγος, ο π. Ανάργυρος 
και ο διάκονος του Θεολόγου π. Νικηφόρος 



 ΑΓΩΝΑΣ 3ιουλιοσ - αυγουστοσ 2014

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  

ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 206-207

ΚΩΔ. ΥΠ. 1603 
ΙΟυΛΙΟΣ - ΑυΓΟυΣΤΟΣ 2014

Ιδιοκτήτης - Εκδότης 
- Διευθυντής 

Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος
ΣυΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών , 

 Τ.Κ. 41221 Λάρισα 
 Τηλ.: 2410 284644 
Φαξ: 2410 55-11-13

Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

w w w . a g o n a s . o r g
info@agonas.org

ΑΓΩΝΑΣ

συνέχεια από την 1η σελίδα

σταθμά» καί οἱ ὁποῖοι προσκολλῶνται μέν 
στό «γράμμα τοῦ νόμου», ὅταν δέ αὐτό ἀντι-
βαίνῃ στά «καλά καί συμφέροντα», ἀνακαλύ-
πτουν μέ συγκίνησι τό «πνεῦμα τοῦ νόμου». 
Εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ποιμένες, στούς ὁποίους δέν 
μπορεῖς νά ἔχῃς ἐμπιστοσύνη ἀφοῦ καί οἱ 
ἴδιοι οὐδέποτε παρουσιάζουν σταθερή καί 
ἀπρόσκοπτη πνευματική πορεία. Τό «ναί-
ναί» καί τό «οὐ-οὐ» ἔχει ἀντικατασταθῆ ἀπό 
τό Ο.Φ.Α. (ὅπου φυσάει ὁ ἄνεμος).

«Ἐμίσησα» ἐκκλησίαν, πού ἐπιτρέπει νά 
καλλιεργῆται τό ἀγκάθι τοῦ «ἀρρωστημένου 
Γεροντισμοῦ» καί νά αὐξάνῃ τό τριβόλι τῆς 
πνευματικῆς ἐξαρτήσεως ἀπό ὡρισμένους 
«αὐτοτιτλοφορούμενους διορατικούς» «Γε-
ροντάδες», «Γερόντισσες», ἀλλά τελευταίως 
καί λαϊκούς «Γεροντάδες». Εἶναι περιπτώσεις 
ἰδιορρύθμων προσώπων πού στραγγαλίζουν 
τήν ἐλευθερία «…οὗ δέ τό Πνεῦμα Κυρίου, 
ἐκεῖ ἐλευθερία» (Β  ́Κορ. Γ ,́ 17), δημιουργοῦν 
ὀπαδούς-ὁμάδες, ἀνοίγουν δικά τους «πηγα-
δάκια», καλλιεργοῦν τήν προσωπολατρία… 
καί τελικά μεταβάλλονται σέ φρέατα τῆς 
ἀβύσσου. Ἐδῶ πλέον δέν βασιλεύει στούς 
τυφλούς ὁ μονόφθαλμος, ἀλλά ἰσχύει ἡ 
λαϊκή ρῆσις «βαδίζουν ὡς οἱ στραβοί εἰς 
τόν ᾅδη».

«Ἐμίσησα» ἐκκλησίαν, ὅπου μερίδα, 
δυστυχῶς, τοῦ ἀγγελικοῦ τάγματος τῶνμο-
ναχῶν μετετράπη εἰς νεοεποχήτικο ὄχημα 
καί δούρειο ἵππο τῆς Ε.Ο.Κ. καί ἄλλων 
«εὐεργετῶν». Εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν 
μεταλλάξει τίς μοναχικές ὑποσχέσεις σέ 
σχέσεις διεθνοῦς καί ἐγχωρίου μάρκετινγκ... 
Μάλιστα, καθ᾽ ἥν στιγμήν ἐν ψυχρῷ θίγεται 
καί προσβάλλεται τό Ὀρθόδοξο Δόγμα, 
ἀποδομεῖται ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις, 
προωθεῖται ἡ ἐκκοσμίκευσις τῆς Ἐκκλησίας, 
κλπ., αὐτή ἡ μερίδα τῶν μοναχῶν, ἀντί νά 
στηλιτεύουν μέ σθένος καί ἀνυποχώρητο καί 
ἀδιαπραγμάτευτο λόγο τά κακῶς κείμενα, 
ἐβουβάθησαν, διότι ἀπέκτησαν τήν «νοεράν 
ἔνοχον σιωπήν»…

«Ἐμίσησα» ἐκκλησίαν, ὅπου μονάζουσες 
τινές καί μοναχοί τινές λοξοδρομοῦν ἀπό 
τήν εὐλογημένη ὁδό τῆς γνησίας, ὑγιοῦς καί 
αὐθεντικῆς ὑποταγῆς καί ὑπακοῆς. Αὐτοί, 
ἐκτός τῶν ἄλλων, δέν ἔχουν Πατερικό φρό-
νημα καί δέν ἐφαρμόζουν τό θέλημα τοῦ 
Θεοῦ, ἀλλά τό θέλημα τῶν ἀνθρώπων. Ἐπί-
σης, καλλιεργοῦν ἕνα πνεῦμα αὐταρκείας, 
ἐνδιαφέρονται μόνο γιά τά ἡμέτερα, τηροῦν 
δέ σιγήν ἰχθύος καί ἀδιαφοροῦν γιά τό ὅτι 
βάλλεται ἔσωθεν καί ἔξωθεν ἡ Ἐκκλησία…

«Ἐμίσησα» ἐκκλησίαν, ὅπου ἀπαρα-
δέκτως οἰκειοποιοῦνται Γεροντάδες καί 
Ἁγίους καί ἀντί νά ἀσπασθοῦν τό φρόνημά 
τους, ὑψώνουν ἕως οὐρανοῦ τίς ἰδικές τους 
«προσωπικότητες» καί τίς ἰδικές τους «μάν-
δρες», λές καί οἱ Γεροντάδες καί οἱ Ἅγιοι 
ἀνήκουν εἰς τόν προσωπικό - ἰδιωτικό τους 
τομέα καί ὄχι εἰς τό σύνολο τῆς Ἐκκλησίας 
καί εἰς ὅλον τόν κόσμο.

«Ἐμίσησα» ἐκκλησίαν μερίδος λαϊκῶν, οἱ 
ὁποῖοι ἐκχριστιανίζονται μόνον τίς Κυριακές, 
ἐνῶ τόν ὑπόλοιπο χρόνο ἀποκαλύπτεται 
ὅτι εἶναι «βαπτισμένοι εἰδωλολάτρες», 
πρόσωπα τά ὁποῖα ἔχουν ὁμάδα αἵματος 
«Α⁺ Φαρισαϊσμοῦ» καί φαινομενικῆς συ-
μπεριφορᾶς στήν Ἐκκλησία «Καλοῦ Σαμαρεί-
του»… Τελῶνες ἔσωθεν εἰς τίς Λειτουργικές 
συνάξεις καί Φαρισαῖοι ἔξωθεν εἰς τούς 
κοσμικούς κύκλους. Κατά τά ἄλλα, ἄκουσον, 
ἄκουσον, διαλαλοῦν δημόσια, ὅτι δῆθεν 
τούς «ἐνοχλεῖ» ἡ σιωπή τῆς Ἐκκλησίας γιά 
τά τεκταινόμενα…

«Ἐμίσησα» ἐκκλησίαν, πού ἐπιτρέπει 

τήν προσβολή τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου 
καθώς καί τά ἐγκλήματα μέσῳ τῶν ἀμβλώσε-
ων, τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποιήσεως, τῆς 
εὐθανασίας, τοῦ πειραματισμοῦ μέ ἐμβρυ-
ϊκά βλαστοκύτταρα, κλπ. μέ τό ἐπικάλυμμα 
καί τήν «βοήθεια» τῆς κατευθυνομένης 
Βιοηθικῆς ἐπιστήμης, ἡ ὁποία καθορίζει τά 
πλαίσια τῶν ἐφαρμογῶν τῆς Ἰατρικῆς.

Ναί, «ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομέ-
νων», πού ἀποδέχεται, ἐν ὀνόματι δῆθεν 
τῆς «ζωῆς», τόν λεγόμενον «ἐγκεφαλικόν 
θάνατον» ὡς ἰσόκυρον τοῦ βιολογικοῦ 
θανάτου καί τήν πρακτική τῶν μεταμοσχεύ-
σεων ζωτικῶν ὀργάνων ἀπό «ἐγκεφαλικά 
νεκρούς»,  δηλαδή ἀπό ζῶντες.

«Ἐμίσησα» ἐκκλησίαν, πού ἐν ὀνόματι 
δῆθεν τοῦ «αὐτεξουσίου» ἀνέχεται τόν 
πολιτικό γάμο καί σιωπᾶ εἰς τήν ἀθεολόγητη 
ἀποτέφρωσι τῶν νεκρῶν…

«Ἐμίσησα» ἐκκλησίαν, πού ὡρισμένοι, 
ἀκόμη καί θεολόγοι, προβάλλουν δική τους 
αἱρετική ἀνθρωπολογία (Ἐξελικτική Δημιουρ-
γία) πού θεωρεῖ ὅτι ὁ ἄνθρωπος προέρχεται 
ἀπό τόν πίθηκο, καί μάλιστα κάποιοι θέλουν 
νά τή κατοχυρώσουν παρερμηνεύοντας καί 
διαστρέφοντας τούς Πατέρες.

«Ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων», 
πού ὑποτροπιάζει σέ κάθε ὑπάρχουσα κοι-
νωνική ἀσθένεια καί μολύνεται ἀπό κάθε ἰό 
τῆς «Νέας Ἐποχῆς».

«Ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων», 
πού, εἴτε γενικῶς, εἴτε εἰδικῶς ἀντιτίθεται, 
περικόπτει, προσθέτει, ἀλλοιώνει… τούς 
Ἱερούς Κανόνες, τίς Ἐκκλησιαστικές Διατά-
ξεις, κλπ.

«Ἐμίσησα» μέ ὅλην τήν φλόγαν τοῦ πόνου 
καί τήν ὀδυνηράν ἀποστροφήν, τήν «ἐκκλη-
σίαν πονηρευομένων», πού δέν ἀγωνίζεται 
νά κηρύσσῃ Χριστόν καί τοῦτον Ἐσταυρωμέ-
νον καί Ἀναστάντα.

«Ἐμίσησα» ἐκκλησίαν, πού δέν κηρύσσει 
εὐθαρσῶς, ἔργῳ καί λόγῳ, «ὅτι ἀληθῶς 
Κύριος ὁ Θεός, αὐτός ὁ Θεός» (Βασιλ. Γ´, 
39), ἐκκλησίαν πού αἰσχύνεται καί φοβεῖται 
νά διακηρύξῃ: «Τίς Θεός Μέγας, ὡς ὁ Θεός 
ἡμῶν».

«Ἐμίσησα», «ἐμίσησα», «ἐμίσησα»… 
Οὐαί, οὐαί, οὐαί τοῖς πονηρευομένοις…

Ἄς μή φανῇ ὑπερβολικός ὁ λόγος μας. Σέ 
κάθε ἐποχή, ἀλλά κυρίως στίς ἡμέρες μας, 
κριτήρια γνησιότητος καί αὐθεντικό δεῖγμα 
καρδίας ἀγαπώσης τόν Ἰησοῦν καί τήν Ἐκκλη-
σίαν Του, μεταξύ τῶν ἄλλων, βεβαίως εἶναι 
τό «ἄμισον μῖσος», τό ὁποῖον εἶναιὑπέρτε-
ρον πάσης «ἀγάπης», ὁ πόνος καί ἡ ἀπο-
στροφή πού θά πρέπη νά αἰσθάνεται ὁ κάθε 
Ὀρθόδοξος πιστός πρός τήν ποικίλη ἁμαρτία, 
πλάνη καί αἵρεσι.

Δεῖγμα ὑγιοῦς Πατερικοῦ ζήλου καί Ἀπο-
στολικῆς συνεπείας γιά τόν κάθε ποιμένα, 
γιά τόν κάθε μοναχό, ἀλλά καί λαϊκό, εἶναι τό 
νά ἀποχωρίζεται καί νά ἀπομακρύνεται, ὡς 
ἄλλος θεόπνευστος Δαυΐδ, ἀπό τῆς κοινω-
νίας καί τῆς συνεργασίας μετά τῶν ἀσεβῶν 
ἀνθρώπων καί τῶν πλανεμένων αἱρετικῶν.  

Εἶναι τοῖς πᾶσι γνωστό, ὅτι ὅλοι οἱ πονη-
ρευόμενοι «Ὀρθόδοξοι» οἰκουμενισταί, οἱ 
συμβιβασμένοι καί «σεσημασμένοι» κακο-
ποιοί «Ὀρθόδοξοι», συμβιβάζονται καί συ-
ναγελάζονται μέ τούς ἐχθρούς τοῦ Χριστοῦ 
καί γι᾽ αὐτό τελικῶς σιωποῦν καί οὐδέποτε 
ἀντιδροῦν σέ προσβολές κατά τῆς Πίστεως... 
Ἄς ἀφήσουν δέ κατά μέρος τήν δικαιολογία, 
ὅτι δῆθεν ἐνεργοῦν μέ «ποιμαντική σύνε-
σι» γιά νά ἐπιφέρουν δῆθεν κάποιο καλό. 
Ὅσο ὅμως θετικό ψηφιδωτό προφίλ καί ἄν 
ἐπιχειροῦν νά παρουσιάζουν στήν κοινωνία 
γενικώτερα, καί ὅσες μωσαϊκές ἐνέργειες 
κοινωνικῆς προσφορᾶς καί ἄν συνθέτουν 
μέ ἀπώτερο σκοπό τήν παραπλάνησι τῶν 
Ὀρθοδόξων πιστῶν εἰδικώτερα, αὐτές οἱ 
δικαιολογίες οὐδένα πλέον δύνανται νά 
ξεγελάσουν. Διότι οὐδείς ἐκ τῶν πιστῶν 
ἀποδέχεται  αὐτά τά καμουφλάζ τῶν οἰκου-
μενιστῶν, πού εἶναι ἀπόρροια τῶν ἐνόχων 
φόβων των καί προπετάσματα καπνοῦ τῆς 
δειλίας των, διά τῶν ὁποίων  ἐπιδιώκουν νά 
καλύψουν τά πονηρά ἔργα τους.

Κακά τά ψέμματα.  Ἄς τό παραδεχθοῦμε 
ἐνώπιον Θεοῦ καί ἀνθρώπων. Ψυχή πού δέν 
ἀγανακτεῖ, ψυχή πού δέν κοχλάζει ἀπό τίς 
ἀδικίες, ψυχή πού δέν μισεῖ, ναί, δέν μισεῖ 
τά ἔργα τοῦ Διαβόλου, ἀπ᾽ ὅπου κι ἄν αὐτά 
ὡς μανιτάρια ξεφυτρώνουν, τοῦτο σημαίνει 
ὅτι ἔχει μολυνθῆ, ἴσως καί ἀνεπανορθώτως. 

Ὁ ἔσω ἄνθρωπος αὐτῆς τῆς ψυχῆς ἔχει κα-
ταντήσει μία πληγή χαίνουσα καί δυσώδης. 
«Ἀπό ποδῶν ἕως κεφαλῆς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ 
ὁλοκληρία» (Ἡσαΐου Α´, 6). Καί, ὅπως ἕνας 
ὑγιής ἄνθρωπος ἔχει ἀκμαῖον καί ὑγιές τό 
νευρικό του σύστημα, ἔτσι καί ἡ ψυχή πού 
ἀγαπᾶ τόν Θεό, ὄχι μόνο παραμένει ἀσυμ-
βίβαστη καί ἀδιάφθορη ἀπό τήν «ἐκκλησία 
τῶν πονηρευομένων», ἀλλά ταυτοχρόνως 
ἀντιδρᾶ μέ ἱερό παλμό καί μέ ἅγιο μῖσος 
ἐναντίον αὐτοῦ τοῦ «Συνασπισμοῦ» τῶν 
ἀνόμων καί ἀναξίων καί οὐδεμίαν κοινωνίαν 
μαζί τους ἐπισυνάπτει.

Ἡ ἀγάπη τοῦ καλοῦ, ὁ ζῆλος τῆς ἀρετῆς 
καί ἡ ἕλξις τῆς ἁγιότητος γίνονται συνάμα 
μῖσος ἄσπονδον ἀπέναντι τοῦ αἰσχροῦ, 
τοῦ φαύλου, τῆς διαστροφῆς, τῆς πλάνης, 
τῆς αἱρέσεως, τοὐτέστιν τοῦ πνευματικοῦ 
θανάτου.

Σέ ἕναν μάλιστα ἀπό τούς τελευταίους 
ψαλμούς, εἰς τόν ΡΛΗ´ (στίχ. 21-22), ὅπου 
ὁ ψαλμωδός ἀντιπαραθέτει τήν ἰδική του 
ἀθωότητα πρός τήν κακία τῶν ἀσεβῶν γιά 
νά ζητήσῃ ἀπό τόν Θεό νά τόν ὁδηγήσῃ 
«ἐν ὁδῷ αἰωνίᾳ», ἀναφέρει, ὑπό τύπον 
ἐρωτήσεως, μέ τήν θεόπνευστη παρρησία 
πού τόν χαρακτηρίζει: «Οὐχί τούς μισοῦντάς 
σε, Κύριε, ἐμίσησα καί ἐπί τούς ἐχθρούς 
σου ἐξετηκόμην;» (ΡΛΗ´, 21) Δηλαδή, δέν 
ἐμίσησα Κύριε αὐτούς οἱ ὁποῖοι σέ μισοῦν 
καί ἐκ τοῦ ζήλου μου δέν ἔλειωσα ὅπως τό 
κερί λόγῳ τῆς ἀποστροφῆς μου πρός τούς 
ἐχθρούς σου; Καί προσθέτει μέ καρδίαν 
πάλλουσαν ἀπό ἱεράν ἀγανάκτησιν, ἀλλά 
καί ἀπό ἠφαιστιώδη ἀγάπη: «Τέλειον μῖσος 
ἐμίσουν αὐτούς, εἰς ἐχθρούς ἐγένοντό μοι» 
(ΡΛΗ´, 22 ).

Ὄχι, δέν κηρύσσομε μῖσος πρός τά πρόσω-
πα, ἀλλά μισοῦμε τήν ἁμαρτία, μισοῦμε τήν 
Πλάνη καί τήν Αἵρεσι, ὅπως καί ὁ ἰατρός πού 
ἀγαπᾶ τόν ἀσθενῆ, ἀλλά ἐκδιώκει καί ἀφα-
νίζει τήν ἀσθένεια. Ἀκριβῶς δέ, ἐπειδή τόν 
ἀγαπᾶ, ὅταν κρίνῃ ὅτι χρειάζεται νά ἐπέμβῃ, 
τόν ἀπομονώνει, τοῦ καυτηριάζει τήν πληγή, 
τόν ἐγχειρίζει καί τοῦ ἀποκόπτει τά σεσηπότα 
μέλη γιά νά σώσῃ τόν ἴδιον τόν ἄνθρωπον.

Ἀλλά, τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων, 
ὅταν γι᾽ αὐτούς τούς θεοφόρους Πατέρας 
μας, τούς θεηγόρους Ὁπλίτας παρατάξεως 
Κυρίου, πού ἔφθασαν ἕως τίς ἀπρόσιτες 
κορυφές, τόσον τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, ὅσον 
καί τῶν ἀνθρώπων, καί μάλιστα καί αὐτῶν 
τῶν ἐχθρῶν των, ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, γιά 
νά ἐξάρῃ τήν ποιμαντική τους διακονία καί 
τό χάρισμα τῆς διακρίσεως, πανηγυρικῷ τῷ 
τρόπῳ ψάλλει εἰς τήν ἱεράν των μνήμην: 
«Ὅλην συλλεξάμενοι, ποιμαντικήν ἐπιστή-
μην καί θυμόν  κινήσαντες, νῦν  τόν δικαιώ-
τατον ἐνδικώτατα...»;

Αὐτοί λοιπόν οἱ Προφῆτες καί οἱ Δίκαιοι, 
αὐτοί οἱ Ἅγιοι, αὐτοί οἱ Μάρτυρες καί Ὅσιοι 
κατήρτιζαν μίαν καρδίαν πού ἐφλογίζετο ἀπό 
τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ταυτοχρόνως ἀντι-
δροῦσαν μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις ἐναντίον 
τῆς κακίας, ἐναντίον τῶν πλανεμένων αἱρε-
τικῶν καί ὅλων ὅσων μισοῦσαν τήν ἀλήθεια 
καί λοιδοροῦσαν τήν Ἁγίαν μας Ὀρθοδοξία, 
τοὐτέστιν τήν «Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί 
Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν».

Καί, ὁπωσδήποτε, εἶναι τουλάχιστον ἀνόη-
το καί σίγουρα προδοτικό τό νά ἰσχυρίζωνται 
κάποιοι ὅτι διαθέτουν περισσότερο σύνεσι, 
ἀγάπη, διάκρισι καί ποιμαντική ἐπιστήμη 
ἀπό τούς Πατέρας καί διά τῶν ἔργων των 
νά ἀποδέχωνται, νά συνεργάζωνται καί να 
ἀποτελοῦν μέλη «ἐκκλησίας πονηρευομέ-
νων».

Ἐάν ὅμως ἐπιμένουν, ἐάν συνεχίζουν νά 
παραμένουν, εἴτε ὡς ἁπλοί παρατηρητές, 
εἴτε ὡς ἐνεργά μέλη εἰς τά «Καϊαφικά Συ-
νέδρια», δέν θά ἀργήσουν νά ἀπολαύσουν 
τούς καρπούς τῆς ἐπιλογῆς των.

Ἐμεῖς δέ, ἄς πορευώμεθα μετά ζήλου 
ἱεροῦ καί ἁγίας διακρίσεως, τήν ὁδόν τῶν 
ἁγίων καί θεοφόρων Πατέρων. Τῶν λαμπρῶν 
αὐτῶν προσωπικοτήτων, πού πορεύονταν ἐκ 
δυνάμεως εἰς δύναμιν, ἀναμέλποντας τόν 
παιᾶνα τῆς πρός Χριστόν ἀγάπης. Αὐτῆς τῆς 
ἀγάπης γιά τήν ὁποίαν «ζῶμεν καί κινούμεθα 
καί ἐσμέν» (Πράξ. Ἀπ. ΙΖ´, 28).

«Ἐμίσησα ἐκκλησίαν πονηρευομένων» 
καί ἠγάπησα τήν Ἀλήθειαν, τοὐτέστιν 
τήν «Μίαν Ἁγίαν Καθολικήν καί Ἀποστολι-
κήν Ἐκκλησίαν»!

ΧΡΙΣΤΟΫΦΑΝΤΟΣ

«ΕΜΙΣηΣΑ ΕκκΛηΣΙΑΝ πΟΝηΡΕΥΟΜΕΝΩΝ...» (ψΑΛΜ. κΕ’ 5)

κατά τη διάρκεια του οποίου μίλησε ο Γέροντας π. Πολύκαρπος.
Αναλύοντας το Ευαγγέλιο της ημέρας (Ματθ. θ΄ 27-35) τόνισε 

την ειλικρινή πίστη των δύο τυφλών η οποία υπήρξε αφορμή 
να γίνουν αποδέκτες της ιάσεώς των άμα τη προσφωνήσει 
του Κυρίου «κατά την πίστιν υμών γεννηθήτω υμίν» και την 
αποκατάσταση της αφωνίας και κώφωσης του δαιμονιζόμενου, 
κάνοντας εύστοχες παρατηρήσεις και δίνοντας «πατερικές» 
απαντήσεις που ικανοποίησαν τους ακροατές.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στο μακαριστό π. Θεολόγο του 
οποίου το 18ο κατά σειράν ετήσιο μνημόσυνο τελούνταν, 
λέγοντας:

«Αυτή η αναφορά μας στο πρόσωπό του, όπως και άλλες φορές το 
έχουμε τονίσει, δεν είναι ένα καθήκον που το απαιτεί η ώρα, αλλά είναι 
ένα ανεξόφλητο χρέος που πηγάζει από την αγάπη μας και την βαθειά 
μας ευγνωμοσύνη προς το πρόσωπό του.

Ο μακαριστός Θεολόγος δόξασε με την ζωή του και προ πάντων με 
το επισκοπικό του αξίωμα το Χριστό και την Εκκλησία και έγινε για 
μας, που τον γνωρίσαμε και τον ζήσαμε από κοντά, τύπος και υπόδειγμα 
καλού Ποιμένα. Όλοι εκείνοι που τον γνώωρισαν, μπορούν να δώσουν 
την μαρτυρία και να βεβαιώσουν ότι ο δεσπότης μας είχε – και δεν 
μπορούσε να κρύψει γιατί δεν κρύβονταν – όλα τα χαρίσματα εκείνα 
που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στην Α΄ προς Τιμόθεον επιστολή 
του στο 3ο κεφάλαιο και στους στίχους 1 έως 7 και που πρέπει αυτά τα 
χαρίσματα να κοσμούν τον αληθινό επίσκοπο αλλά και τον καθένα που 
έχει την ιερωσύνη, διότι επίσκοπος στην πρώτη Εκκλησία λέγονταν και 
ο Ιερεύς. Εκεί, λοιπόν, στην επιστολή προς τον Τιμόθεο ο Απ. Παύλος 
γράφει: «Δει ουν τον επίσκοπον ανεπίληπτον είναι… νηφάλιον, σώ-
φρονα, κόσμιον, φιλόξενον, διδακτικόν, επιεική, άμαχον, αφιλάργυρον 
και μαρτυρίαν καλήν έχων από τους έξωθεν».

Πρέπει ο επίσκοπος – λέγει ο Απόστολος – να είναι αδιάβλητος, να 
είναι προσεκτικός, συνετός, ευπρεπής, φιλόξενος, καλός διδάσκαλος 
να είναι ήπιος, ειρηνικός, αφιλοχρήματος και να έχει καλή φήμη και 
έξω από την Εκκλησία. Και ο Επίσκοπος Θεολόγος ήταν, αγαπητοί 
μου, όπως τον γνωρίσαμε, στολισμένος με όλα αυτά τα χαρίσματα. Έτσι 
ήταν, όντως ανεπίληπτος, αδιάβλητος και είχε κάθε αρετή, ώστε να μην 
δίνει καμία αφορμή για κατηγορία. Κανείς δεν μπορούσε να τον ψέξει 
σε κάτι διότι ήταν αψεγάδιαστος, ήταν νηφάλιος, προσεκτικός, δεν είχε 
αμβλημένη ψυχική όραση αλλά είχε άγρυπνο βλέμμα και για τον εαυτό 
του και για το ποίμνιό του, που του εμπιστεύτηκε την φροντίδα και την 
πνευματική κηδεμονία ο Κύριος.

Ο επίσκοπος Θεολόγος ήταν σώφρων∙ είχε αυτοκυριαρχία και 
κανόνιζε με το μέτρο του Ευαγγελίου την εσωτερική του ζωή και την 
εξωτερική του στάση και συμπεριφορά. Αποκάλυπτε την σωφροσύνη 
της ψυχής του «και πνεύματι και σχήματι και βλέμμασι και βαδίσμα-
σι» όπως λέγει ο Άγιος Θεοφύλακτος. Και ποιος δεν διέκρινε στον 
αείμνηστο Θεολόγο την σωφροσύνη και την κοσμιότητα στο λόγο του, 
στο σχήμα του σώματός του, στο βλέμμα του και στο βάδισμά του; Η 
επιπολαιότητα, η ματαιότητα και η ελαφρότητα δεν τον άγγιζαν ποτέ. 
Ήταν φιλόξενος και ελεήμων σε όσους είχαν ανάγκες. Ήταν διδακτικός 
διότι δίδασκε και συμβούλευε λόγω και έργω την ευσέβεια, οδηγώντας 
το ποίμνιό του σε νομάς αληθείας.

Ο μακάριος Θεολόγος ήταν επιεικής. Ήξερε να υπομένει, να 
ανέχεται και να δικαιολογεί τις αδικίες που του έκαναν. Γι’ αυτό και 
ήταν άμαχος, ειρηνικός και αστασίαστος, όταν, βέβαια, δεν κινδύνευε 
η ευσέβεια και η αλήθεια. Σε θέματα πίστεως και αληθείας κρατούσε 
ανυποχώρητη στάση.

Ο δεσπότης μας ήταν κατ’ εξοχήν αφιλάργυρος, και τούτο φαίνονταν 
από το ότι μοίραζε το μισθό που έπαιρνε αφειδώλευτα στο πάσχον 
ποίμνιό του. Η καλή φήμη τον συνόδευε παντού, πράγμα που κανείς 
δε μπορούσε να του την αμφισβητήσει.

Ήταν ευθύς, αληθινός και ανυπόκριτος. Η πολιτική, η κολακεία και 
η διπλοπροσωπία ήταν γι’ αυτόν άγνωστα.

Η ιερωσύνη και η αρχιερωσύνη του, που δεν επεδίωξε – μάλλον 
αντέδρασε όταν έμαθε ότι τον έβαλαν στο τριπρόσωπο – ήταν μήνυμα 
θείας αποστολής, γι’ αυτό, αισθανόμενος το βάρος και την ευθύνη του 
αξιώματός του, έβαλε στόχο να ανταποκριθεί στη μεγάλη τιμή που του 
έκανε ο Θεός, και με πνεύμα αυτοθυσίας ξεκίνησε τη διακονία του 
εργαζόμενος μέχρι το τέλος με αγνή και καθαρή καρδιά. Παρ’ ότι ήταν 
φιλάσθενος, ο ζήλος του υπήρξε άοκνος και η αφοσίωσή του υποδειγ-
ματική που φανέρωνε μια πίστη ζωντανή και μια αγάπη στο πρόσωπο 
του Χριστού θυσιαστική, μεταβιβαζόμενη στο ποίμνιό του. Όπου κι αν 
εργάστηκε, στον αμπελώνα του Κυρίου εργάστηκε (Λήμνο, Τρίκαλα, 
Λάρισα) γι’ αυτό και ο λαός τον αγάπησε πολύ.

Αγαπητοί, όσα εγκώμια κι αν πλέξουμε στο μακαριστό επίσκοπο 
Θεολόγο, δεν θα τον κάνουμε λαμπρότερο ούτε θα του προσθέσουμε 
περισσότερη δόξα∙ μάλλον εμείς φωτιζόμαστε και καταυγαζόμαστε 
από την δική του λαμπρότητα, όπως χαρακτηριστικά λέγει ο Ιερός 
Χρυσόστομος: «όσο κι αν προσηλώνει κανείς τα μάτια του στον Ήλιο 
και περιγράφει την φωτεινότητά του δεν κάνει το άστρο λαμπρότερο 
αλλά αυτό φωτίζει και καταυγάζει τα μάτια του». Έτσι κι εμείς σήμερα 
με την τιμητική αναφορά μας στο σεπτό του πρόσωπο, που με την 
αρετή και αγιότητά του έλαμψε σαν αστέρι λαμπρό στο στερέωμα της 
στρατευομένης Εκκλησίας, δεν δώσαμε αλλά πήραμε φως από το φως 
του και δόξα από την δόξα του. 

Είθε, αγαπητοί μου, να έχουμε την ευχή του και τις πρεσβείες του 
και ποτέ, μα ποτέ, να μην ξεθωριάσει η μνήμη του και περάσει στη 
λήθη. Αμήν.»

ΣΤΟ 18ΟΝ ΜΝηΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ π. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
ΟΜΙΛΙΑ

συνέχεια από την 1η σελίδα
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Μεγάλη κατάρα αποδεικνύονται τελικά για 
την Ελλάδα μας οι γείτονές της.

Η Αλβανία διεκδικεί τα … πάντα (ιστορία, 
εδάφη…) και δηλώνει επίσημα ότι τα σύνορά 
της ξεκινούν από… την Πρέβεζα και καταλή-
γουν στο… Πρέσεβο (Αλ. Μπερίσα 28/11/12).

Τα Σκόπια διεκδικούν όλη τη Μακεδονία, το 
Άγιο Όρος – ας το έχουν υπόψη οι Αγιορείτες 
πατέρες – και δέχονται να σταματήσουν στον… 
Όλυμπο! Την όλη περιοχή αποκαλούν «ΜΑΚΕ-
ΔΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ».

Η Τουρκία θέλει τη Θράκη, το μισό Αιγαίο, 
τα Δωδεκάνησα, την Κύπρο κ.α.

Η Βουλγαρία προς στιγμήν παρακολουθεί 
τις εξελίξεις τηρώντας σιγήν ιχθύος αλλ’ 
ονειρεύεται τη «ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ 
ΠΥΡΙΝ».

Η Λιβύη εμφανίζει το νησιά μας Γαύδος κ.α. 
να… ανήκουν στα χωρικά της ύδατα.

Αμερικανικές ιστοσελίδες εμφανίζουν την 
Κρήτη ως αυτόνομη!

Όλα αυτά, ασφαλώς, είναι απίστευτα. Η 
Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα στην υφήλιο 
που όλοι οι γείτονες την λεηλάτησαν και 
συνεχίζουν… Εάν επισκεφθεί κανείς χιλιάδες 
χιλιόμετρα σ’ αυτές τις χώρες θα συναντήσει 
μνημεία, θέατρα, αγάλματα, επιγραφές – αδι-
άψευστοι μάρτυρες – που βεβαιώνουν, ότι 
σ’ αυτές τις περιοχές κατοικούσαν εδώ και 
χιλιάδες χρόνια ΕΛΛΗΝΕΣ! 

Και το φοβερό, ενώ όλοι τρέχουν κάτι ν’ 
αρπάξουν από… Ελλάδα, οι Κυβερνώντες 
επαναπαύονται στο δόγμα: «Η Ελλάδα δεν 
διεκδικεί τίποτε και δεν (!) παραχωρεί τίπο-
τε», ξεχνώντας ίσως, ότι «Η καλύτερη άμυνα 
είναι η επίθεση».

Αφορμή για να γράψουμε αυτά τα άρθρα 
(θα έχει συνέχεια) ήταν: 

α) επιστολή 23ων πρεσβευτών – που για 
δεκαετίες υπηρέτησαν τα εθνικά μας θέματα 
σε διάφορες χώρες του Κόσμου – στον Πρωθυ-
πουργό της χώρας κ. Αν. Σαμαρά, στην οποία 
έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου – και δεν 
δημοσιεύτηκε πουθενά – για τις ελληνοτουρκι-
κές σχέσεις, το Σκοπιανό, τις ελληνοαλβανικές 
σχέσεις, το Κυπριακό κ.α.

β) ανοιχτή επιστολή Αλβανών «ακαδημαϊ-
κών» την 1/11/2013 προς τον Έλληνα Πρωθυ-
πουργό στην οποία εκφράζουν τη βαθειά τους 
λύπη (!) για την ενέργεια των 23ων Ελλήνων 
Πρεσβευτών, και ζητούν από τον κ. Σαμαρά να 
τακτοποιήσει μια σειρά θεμάτων που αφορούν 
την Αλβανία, όπως: «1. Την κατάργηση του 
εμπολέμου ανάμεσα στην Ελλάδα και Αλβανία, 
2. Την επίσημη αναγνώριση των συνόρων 
της Αλβανίας – όπως ορίζει η Συνδιάσκεψη 
του Λονδίνου του 1913 και όχι το Πρωτόκολλο 
της Κέρκυρας 17/3/1914 που το υπέγραψε 
μαζί με τις Μεγ. Δυνάμεις και η Αλβανία…, 3. 
Περιουσιακά δικαιώματα του τσάμικου πληθυ-
σμού, 4. Την ελληνική αναγνώριση της Δημο-
κρατίας του Κοσσυφοπεδίου, 5. Την επίλυση 
ονόματος της Δημοκρατίας της Μακεδονίας 
κ.α.», κάνουν έκκληση προς την Ελλάδα να 
αναλάβει σημαίνοντα ρόλο για την ένταξη της 
Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση – όπως τις 
είχε παρασχεθεί παλαιότερα και για την ένταξή 
της στο ΝΑΤΟ –, τονίζουν ότι «Δεν πρέπει να 
εισακουσθεί η κυνική συμβουλή των Ελλήνων 
πρώην πρέσβεων, προτρέπουν την Αθήνα να 
είναι πιο προσεκτική…» και μας… μαλώνουν 
μάλιστα, επειδή δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα 
εθνικά μας συμφέροντα! (sic). «Εφιστούμε την 
προσοχή – γράφουν – της Ελληνικής κυβέρ-
νησης ότι η οικονομική κρίση δεν πρέπει να 
οδηγήσει την άρνηση του πρωταρχικού ρόλου 
των εθνικών συμφερόντων της Ελλάδας».

γ) ένα δραματικό ψήφισμα των εγκλωβισμέ-
νων κατοίκων της Κορυτσάς προς τις Μεγάλες 
Δυνάμεις στο Λονδίνο το 1913, που ανακαλύ-
φθηκε τελευταία στο Ινστιτούτο Hoover (Χού-
βερ) από τον δρ. Ηλ. Χρυσοχοΐδη, στο οποίο 
ομολογούν την Ελληνικότητα της Βορείου 
Ηπείρου και εκπέμπουν κραυγή πόνου και 
αγωνίας λέγοντας: «Σ’ αυτόν τον Μινώταυρο 
προτίθεται η Ευρώπη να μας παραδώσει; 
Με ποιο ανθρώπινο ή θεϊκό δικαίωμα παρα-
δίδονται αμιγώς ελληνικοί πληθυσμοί στην 
Αλβανία;». Το ψήφισμα υπήρξε η αφορμή να 
υπογραφεί το Πρωτόκολλο της Κέρκυρας, και 
η πρώτη διεθνής αναγνώριση της Ελληνικότη-
τας της Βορείου Ηπείρου.

δ) το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στις… 
από την Αλβανική Βουλή για τη νέα διοικητική 
μεταρρύθμιση – τύπου Καλλικράτη – που 
συγχωνεύει ελληνικές μειονοτικές περιοχές 

με αλβανικές για να μην μπορούν στο εξής 
να εκλέξουν Δήμαρχο Έλληνα. Αυτό θα έχει 
ως επακόλουθο τον αφανισμό των αιρετών 
εκπροσώπων της Ελληνικής Εθνικής Μειο-
νότητας, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη, 
παραβιάζοντας έτσι ωμά το άρθρο 16 της 
Σύμβασης για προστασία των μειονοτήτων του 
Συμ. της Ευρώπης. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι τη 
διαδικασία της ψήφισης του νομοσχεδίου στη 
Βουλή την παρακολουθούσε και ο Αμερικανός 
Πρεσβευτής κ. Αρβίζου.

Παρά τις έντονες διαμαρτυρίες από φορείς, 
κόμματα, εκκλησία προς την Ελληνική Κυβέρ-
νηση με σκοπό να πάρει άμεσα μέτρα (πάγωμα 
της ενταξιακής διαδικασίας της Αλβανίας 
στην Ε.Ε., πάγωμα των διμερών σχέσεων και 
καταγγελία του γεγονότος στην Ε.Ε.) η Αθήνα 
δεν έκανε τίποτα. Άναψε μάλιστα και πράσινο 
φως για την ένταξη της Αλβανίας χωρίς κανένα 
αντάλλαγμα.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ
Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1912 η Αλβανία 

τάσσεται στο πλευρό της Τουρκίας, ενώ εμείς 
πολεμούσαμε για την ελευθερία μας. Στις 
28/10/1912 η Αγγλία και Ιταλία προτρέπουν την 
Αλβανία να ανακηρύξει την ανεξαρτησία της.

Στις 21/2/1913 ο ελληνικός στρατός απελευ-
θερώνει τα Ιωάννινα και στις 3/3/1913 κατα-
λαμβάνει Αργυρόκαστρο και Κλεισούρα. Στις 
6/6/1913 ελευθερώνει το Τεπελένι, Χειμμάρα, 
Πρεμετή και προελαύνει για τον Αυλώνα, όπου 
η Ιταλία αξίωσε να σταματήσουν τα ελληνικά 
στρατεύματα.

Η 30η Μαΐου 1913 είναι αποφράδα ημέρα για 
την Βόρειο Ήπειρο. Στο Λονδίνο υπογράφεται 
η Συνθήκη Ειρήνης. Με την επιμονή της Ιταλίας 
και Αυστροουγγαρίας ορίζονται τα νέα σύνορα 
του νεοσύστατου αλβανικού κράτους. Όλοι 
φροντίζουν για την εθνική αποκατάσταση των 
Αλβανών, που και οι ίδιοι δεν το περίμεναν διότι 
είχαν ταχθεί με το μέρος της Τουρκίας και ήταν 
ηττημένοι. Και δυστυχώς τους δόθηκε όλη η 
Βόρειος Ήπειρος, και επί πλέον με το άρθρο 5 
της Συνθήκης οι 6 μεγάλες δυνάμεις (Αγγλία, 
Γαλλία, Αυστροουγγαρία, Γερμανία, Ιταλία και 
Ρωσία) θα αναλάμβαναν να διευθετήσουν τα 
νησιά του Αιγαίου, παρ’ ότι αυτά τα απελευθέ-
ρωσε ο ελληνικός στόλος και στρατός.

Εντός των περιοχών αυτών (Βορείου Ηπεί-
ρου), Τουρκική απογραφή του 1908 αναφέρει 
ότι κατοικούσαν 326.778 χριστιανοί και 174.802 
μουσουλμάνοι.

Οι μεγάλες δυνάμεις στις 13/2/1917 κοι-
νοποιούν στην Ελλάδα (μέσω διπλωματικών 
εκπροσώπων) την συνοριακή γραμμή Ελλάδας 
και Αλβανίας, χωρίς να λάβουν υπ’ όψιν τα 
γεωγραφικά και εθνολογικά δεδομένα, ως και 
την γλώσσα που μιλούσαν οι οικογένειες.

Χαρακτηριστικό της αδικίας αυτής είναι η 
οργή του μετέπειτα Πρωθυπουργού της Γαλ-
λίας Κλεμανσώ του επονομαζόμενου Τίγρη 
της Γαλλίας, με επιστολή που δημοσιεύτηκε 
στην εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ» 
να εκφράζει την αγανάκτησή του γράφοντας: 
«Ιδού 350.000 αληθινοί Έλληνες, διαμένοντες εις χωρία, 
των οποίων και μόνον τα ονόματα δηλούν την ελληνική 
καταγωγή των, κατόρθωσαν να κρατήσουν την εθνικό-
τητά των εναντίον των Τούρκων, και όταν έφθασαν τα 
ελληνικά στρατεύματα προς απελευθέρωσίν τους εκ του 
Οθωμανικού ζυγού, τους είπον και τους επανέλαβον 
ότι τώρα ήτο οριστική η αποκατάστασίς των εις την 
πατρίδα. Και τούτο διότι αρχικόν θέμα της κυβερνήσεως 
των Αθηνών και της διπλωματίας της ήτο η επιστροφή 
ολοκλήρου της Ηπείρου εις την Ελλάδα. Και ξαφνικά, 
χωρίς καμμίαν προπαρασκευήν, χωρίς να λάβουν δια 
τους δυστυχείς αυτούς πληθυσμούς καμμίας εγγύησιν… 
καληνύχτα σας, αγαπητοί συμπατριώται, και καλήν τύχην 
με τους ληστάς Αλβανούς».

Στις 16 Φεβρουαρίου 1914 η Ελλάδα υπέ-
στειλε την ελληνική σημαία – βάσει της συμ-
φωνίας – και αποχώρησε από τα εδάφη της 
Β. Ηπείρου. Όμως οι Έλληνες της Β. Ηπείρου 
αρνούμενοι να δεχθούν τα τετελεσμένα… την 
επομένη 17/2/1914 ανακήρυξαν την ανεξαρ-
τησία τους.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ
Έτσι Κυβερνήτης της Ανεξάρτητης Β. Ηπεί-

ρου έγινε ο προοδευτικός και φωτισμένος 
γαιοκτήμονας και βουλευτής Καρδίτσας Γε-
ώργιος Ζωγράφος και με αρχηγό των ενόπλων 
τμημάτων (ιερός λόχος εθελοντών) τον Μακε-

δονομάχο – εμβληματική μορφή – Βορειοηπει-
ρώτη Σπύρο Σπυρομήλιο, πολέμησαν σκληρά 
και κατατρόπωσαν τις αλβανικές δυνάμεις και 
τις συμμορίες των ατάκτων αναγκάζοντας την 
Αλβανία να υπογράψει στις 17 Μαΐου 1914 το 
Πρωτόκολλο της Κέρκυρας που αναγνώριζε 
την Αυτονομία της Βορείου Ηπείρου σαν 
ανεξάρτητο κράτος. Την τήρηση του Πρωτο-
κόλλου υπέγραψαν ως εγγυήτριες οι 6 μεγά-
λες δυνάμεις, στις 20 Ιουνίου 1914, και στις 23 
Ιουνίου, ο Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής 
γνωστοποιεί στη κυβέρνηση της αυτόνομης 
δημοκρατίας της Β. Ηπείρου ότι ο ανώτατος 
άρχων της Αλβανίας Γουλιέλμος Βήδ και η κυ-
βέρνηση αποδέχονται στο ακέραιο το Πρωτό-
κολλο της Κέρκυρας. Αυτό δεν καταργήθηκε 
ποτέ και ακόμα και σήμερα βρίσκεται σε ισχύ 
ας το επικαλεστούν οι κυβερνώντες.

Με την προτροπή των Δυνάμεων στις 14 
Οκτωβρίου 1914 η Β. Ήπειρος ενώνεται με την 
Ελλάδα και έτσι συμμετέχουν με 16 βορειοη-
πειρώτες βουλευτές στο Εθνικό Κοινοβούλιο 
στην Αθήνα από το 1916.

Η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει στις 17 
Μαΐου 1920 ότι, η Βόρειος Ήπειρος χωρίς εξαί-
ρεση της Κορυτσάς πρέπει να παραχωρηθεί 
στην Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα και η δυτική 
πλευρά της Μικράς Ασίας.

Η πιο ιστορική ημέρα για την Ελλάδα είναι 
η υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών όπου 
η Ελλάδα ενσωματώνει στον κόσμο της την 
Ανατολική Θράκη μέχρι την Τσαλτατζά έξω 
της Κωνσταντινουπόλεως και γίνεται η χώρα 
των δύο ηπείρων και των πέντε θαλασσών, 
όπως λεγόταν.

Δυστυχώς η Ιταλία – που μισούσε την 
Ελλάδα λόγω Ορθοδοξίας – δεν σταμάτησε 
τις μηχανορραφίες της. Έτσι, ενώ η Ελλάδα 
πολεμά τους Τούρκους στη Μικρά Ασία, στις 
9 Νοεμβρίου 1921 επαναφέρει το θέμα «Αλ-
βανία και τα σύνορά της» στην συνδιάσκεψη 
των Παρισίων σε βαθμό Πρέσβεων, και εκεί 
ψηφίζουν – χωρίς να έχουν αρμοδιότητα – την 
επαναφορά των συνόρων όπως τα είχε καθο-
ρίσει η Συνθήκη του Λονδίνου (1913).

Τα χρόνια δύσκολα. Για μια φορά ακόμα οι 
“σύμμαχοί μας” δικαίωσαν τους ηττημένους 
εχθρούς μας. Οι Αλβανοί μεθοδεύουν την διά-
λυση των βορειοηπειρωτών με ανορθόδοξους 
τρόπους, αναγκάζοντάς τους να προσφύγουν 
στο διεθνές δικαστήριο της Χάγης, όπου και 
δικαιώνονται πανηγυρικά. Αλλά προς τί; Οι 
Αλβανοί δεν καταλαβαίνουν με τίποτα όταν 
παρασκηνιακά οι «ισχυροί» συναινούν.

Και φτάσαμε στο 1939 όπου πλέον οι Ιτα-
λοί φασίστες, ενώνονται προσωρινά με τους 
Αλβανούς στο όνομα του Βασιλέως Βίκτωρα 
Εμμανουήλ, διατηρώντας όμως την ανεξαρτη-
σία της. Η κατάσταση για τους Έλληνες έγινε 
αφόρητη.

Ενώ πριν τους Βαλκανικούς πολέμους υπήρ-
χαν στην περιοχή 360 σχολεία, ο αριθμός τους 
μειώνονταν απότομα ώσπου το 1939 ουσια-
στικά έφτασαν στο μηδέν. Και με παρέμβαση 
της Κοινωνίας των Εθνών επαναλειτούργησαν 
μερικά, αποκλειστικά εντός της μειονοτικής 
ζώνης.
1940. Η ΒΟΡΕΙΟΣ ΗΠΕΙΡΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΤΕ

Το 1940 η φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι 
επιτίθεται στις 28 Οκτωβρίου μαζί με 14 
Αλβανικά Τάγματα στην Ελλάδα, αλλά απο-
κρούονται. Ο ελληνικός στρατός αντεπιτίθεται 
και για ακόμη μια φορά καταλαμβάνει και 
ελευθερώνει ολόκληρη την Βόρειο Ήπειρο, 
αλλάζοντας την πορεία του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου και προκαλώντας τον παγκόσμιο 
θαυμασμό (που μια μικρή χώρα κατατροπώνει 
μια Αυτοκρατορία και νικά τον Άξονα) γρά-
φοντας σελίδες δόξης και αναγκάζοντας τον 
Χίτλερ να αναβάλει την «Επιχείρηση Μπαρ-
μπαρόσα» κατά της Ρωσίας, με αποτέλεσμα 
να τις δώσει πολύτιμο χρόνο προετοιμασίας. 
Και ενώ ο κύριος Στρατός μας στη Β. Ήπει-
ρο πετούσε τους Ιταλούς στην Αδριατική 
θάλασσα, η Γερμανία μας επιτίθεται μέσω 
Βουλγαρίας. Δεν μπορεί όμως να διασπάσει 
την γραμμή ΜΕΤΑΞΑ. Απροσδόκητα όμως 
σπάει το Σερβικό μέτωπο στο Τριεθνές και 
καταλαμβάνουν την Θεσσαλονίκη. Ο Χίτλερ 
εντυπωσιασμένος από τον ελληνικό στρατό 
διατάσσει να μην συλληφθούν οι Έλληνες 
στρατιώτες ως αιχμάλωτοι, οι δε αξιωματικοί 

να γυρίσουν σπίτια τους με τα όπλα τους.
Η Ελληνική Κυβέρνηση στις 12 Οκτωβρίου 

διακηρύσσει ότι η Βόρειος Ήπειρος αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της Ελλάδος.

Στις πέντε συνδιασκέψεις, που έγιναν από το 
1945 έως το 1946 για τα θέματα του πολέμου, 
πάντα εγγράφετο και το αίτημα της Ελλάδος 
για την Βόρειο Ήπειρο, αλλά δυστυχώς δεν 
συζητείτο γιατί όλο και κάποιος παρενέβαινε 
και αναβάλλονταν για την επόμενη συνεδρία-
ση. Έτσι φθάσαμε στις 17 Νοεμβρίου 1946, 
οπότε επανέρχεται το θέμα και αποφασίζουν 
οι 4 Μεγάλες Δυνάμεις (Ρωσία, ΗΠΑ, Αγγλία, 
Γαλλία) να επιλυθεί το Ελληνικό ΒΟΡΕΙΟ-
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ (της απόδοσης της 
Ελληνικής Βορείου Ηπείρου στην Ελλάδα) 
μετά όμως τη λύση του Αυστριακού και του 
Γερμανικού Ζητήματος!

Το Αυστριακό λύθηκε το 1955, το δε Γερμανι-
κό Ζήτημα (επανένωση Δυτικής και Ανατολικής 
Γερμανίας) λύθηκε οριστικά στις 3 Οκτωβρίου 
1990, από το αυτό Συμβούλιο Υπουργών Εξω-
τερικών των Μ. Δυνάμεων. Δεν έγινε όμως το 
ίδιο και με το βορειοηπειρωτικό του οποίου 
έκτοτε η επίλυση εκκρεμεί διεθνώς.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΓΓΥΗΤΡΙΕΣ 
5 ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ;
Στα τελευταία χρόνια, πάνω από δέκα χώρες 

έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή ενσωματωθεί στην 
μητέρα πατρίδα τους (Κόσσοβο, Μαυροβού-
νιο, Εσθονία, Σκόπια, Κριμαία, Ουκρανία, Γεωρ-
γία) και άλλες για τις οποίες δεν εκκρεμούσε 
δεσμευτική συμφωνία όπως υπάρχει για τη 
γραπτή δέσμευση των Μεγάλων Δυνάμεων 
για τη Β. Ήπειρο.

Πέρασαν 22 χρόνια «δημοκρατίας» στην 
Αλβανία, αλλά το κράτος στηρίζεται ακόμη σε 
νόμους του Χότζα, δεν αναγνωρίζει σε πολλές 
περιοχές ότι υπάρχει μειονότητα και έτσι πολλά 
Ελληνόπουλα να μην μπορούν να μάθουν την 
γλώσσα και την ιστορία της Πατρίδας τους. 

Την ώρα που οι Έλληνες της Β. Ηπείρου 
βλέπουν τα αρχαιολογικά μνημεία – τεκμήρια 
μιας τρισχιλιόχρονης λαμπρής ιστορίας – να 
τα έχουν ρημάξει ή να τα οικειοποιούνται ως 
δικά τους, καταστρέφοντας τις ελληνικές επι-
γραφές πού είναι η ΟΥΝΕΣΚΟ;

Στην Εκκλησία δεν έχει δοθεί ακόμα η περι-
ουσία της, ενώ οι καταστροφές και οι αρπαγές 
σε εκκλησάκια και Ναούς στις περιοχές της ελ-
ληνικής μειονότητας είναι σύνηθες φαινόμενο.

Οι περιουσίες των Ελλήνων βρίσκονται ανά 
πάσα στιγμή στο έλεος των Αλβανικών Δικα-
νικών Αρχών ή στη βουλιμία του κάθε τοπικού 
παράγοντα που τις εποφθαλμιά. Σύλλογοι των 
βορειοηπειρωτών καταγγέλλουν συνεχώς αρ-
παγές και καταπατήσεις ελληνικών περιουσιών.  
Ακόμα και περιπτώσεις που δικαστήρια τους 
δικαίωσαν, οι αποφάσεις δεν έγιναν σεβαστές 
και οι περιουσίες δεν τους επιστράφηκαν. Η ΓΗ 
ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΠΑΖΕΤΑΙ !! Χαρα-
κτηριστική είναι η περίπτωση αρπαγής 8.500 
στρεμμάτων στην περιοχή Πόρτο Παλέρμο της 
Χειμάρρας από 150 Χειμαρριώτικες οικογένει-
ες και αυτή πουλήθηκε από το κράτος σε μια 
«Αυστριακή Επενδυτική Τουριστική Εταιρία».

Με την έκρηξη του Κοσσυφοπεδίου, το 
Αλβανικό Κράτος, μετακίνησε βόρειους αλβα-
νικούς πληθυσμούς στον ελληνικό νότο, δίδο-
ντάς τους τις περιουσίες και τη γη της Βορείου 
Ηπείρου. Ήταν κι αυτή μια νέα προσπάθεια 
των Τιράνων στα πλαίσια απογύμνωσης της 
ελληνικής εθνικής κοινότητας.

Τελευταία προσπάθεια ήταν η νέα διοικητική 
διαίρεση – όπως γράψαμε πιο πάνω – που 
ψήφισε η αλβανική Βουλή φέρνοντας το μεγα-
λύτερο πλήγμα στην ακεραιότητα της εθνικής 
ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας.

Τα Τίρανα, διαβλέποντας τα ισχυρά νομικά 
και πολιτικά διεθνή δίκαια των Βορειοηπειρω-
τών, αντί της ελευθερίας και της κερδισμένης 
και κατοχυρωμένης αυτονομίας που οφείλουν 
να τους αποδώσουν, τους παραχωρούν κάποιο 
υπουργείο ή κάποια ισχνή θέση Περιφερειάρχη 
και το κόλπο πιάνει.

Τόσο η δική μας πολιτική νωθρότητα, η εθνι-
κή και θρησκευτική χαλάρωση και ο «ωχαδερ-
φισμός», όσο και η εξαγορά μας με ψίχουλα 
διαφθοράς, έκανε τους ψωμοδεείς γειτόνους 
μας θρασείς και απαιτητικούς σε βαθμό να 
ονειρεύονται την επέκταση των συνόρων τους 
μέχρι την Πρέβεζα.

Αυτά προς γνώση και συμμόρφωση όσο είναι 
ακόμη καιρός.

[ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ]
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εξάρθρωση και εξαθλίωση. Το 
κύρος του κλήρου ήταν πεσμέ-
νο από την συχνή παρουσία 
σκανδάλων (κυρίως σαρκικών).

Κι ενώ βρισκόμασταν στην 
κατάσταση αυτή, τους δεσπο-
τάδες απασχολούσε ένα και 
μόνο πρόβλημα: το μεταθετό. 
Το θέμα έρχονταν και ξανάρ-
χονταν στο καντράν της επι-
καιρότητας διότι η υπάρχουσα 
κατάσταση εμπόδιζε τις φιλο-
δοξίες πολλών δεσποτάδων να 
μεταπηδήσουν από τις μικρές 
και φτωχές μητροπόλεις στις 
μεγάλες και πλούσιες. Για το 
θέμα αυτό έχουν γραφεί τόμοι 
και τόμοι χαρακτηρίζοντάς το 
αντικανονικό, κατά τους Ιερούς 
Κανόνες, και επάρατο.

Η κατάσταση ήταν ανυπό-
φορη. Το γεγονός και μόνο 
ότι από τις 14 κενωθείσες 
μητροπόλεις κατά την πρώτη 
τριετία επί Αρχιεπ. Θεοκλήτου, 
οι 10 πληρώθηκαν με μετάθε-
ση, ανάγκασε την Πολιτεία να 
επέμβει νομοθετικά, διότι αυτό 
μαρτυρούσε πολλά. Ο τότε 
Υπουργός Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων Γ. Βογιατζής με 
το Νόμο 3952/Απρ. 1959 που 
συμπληρώθηκε μεταγενέστε-
ρα με το Βασ. Διάταγμα (Δεκ. 
1959) κατάργησε το μεταθετό 
για όλες τις μητροπόλεις, πλην 
Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσα-
λονίκης, χωρίς όμως να εμπο-
δίζεται και γι’ αυτές η εκλογή 
δια χειροτονίας. 

Από το 1961 δημιουργούνται 
χηρεύουσες Μητροπόλεις, οι 
οποίες παρέμειναν κενές ολό-
κληρη πενταετία, αρνούμενοι 
να τις πληρώσουν εκβιάζοντας 
την πολιτεία να επαναφέρει το 
μεταθετό.

Ο ΙΑΚΩΒΟΣ ΒΑΒΑΝΑΤΣΟΣ 
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Στις 8 Ιανουαρίου 1962 κοι-

μήθηκε ο Αρχιεπ. Θεόκλητος 
(Παναγιωτόπουλος). Η εκλο-
γή του νέου Αρχιεπισκόπου 
δημιούργησε φοβερό σεισμό 
στον περίβολο της Εκκλησίας. 
Πλήγωσε συνειδήσεις και σκαν-
δάλισε ψυχές.  

Τριάντα τρεις δεσποτάδες, 
αρχιθύτες του Ιησού Χριστού, 
ταγμένοι πρόμαχοι των Ιερών 
Κανόνων, έδωσαν την ψήφο 
τους για να εκλεγεί Αρχιεπίσκο-
πος ένα πρόσωπο που οι ίδιοι 
το κατηγορούσαν και το σχο-
λίαζαν, σαν πρόσωπο που δεν 
τιμούσε το ανδρικό του φύλο.

Η 13η Ιανουαρίου είναι η 
αποφράδα ημέρα γιατί ανέβηκε 
στον πρώτο θρόνο της Ελλη-
νικής Εκκλησίας ο Ιάκωβος 
Βαβανάτσος δακτυλοδεικτού-
μενος από την κοινή γνώμη.

Η επαίσχυντη αυτή πράξη 
μιας μεγάλης ομάδας δεσπο-
τάδων συνετάραξε το πανελ-
λήνιο και έκανε την ελληνική 
Εκκλησία στόχο σχολίων και 
πονηρών ψιθύρων έξω και από 
τα ελληνικά σύνορα.

Έντεκα μονάχα ημέρες μετά 
την εκλογή του και την πο-
μπώδη ενθρόνισή του (Αρ-
χιεπ. Ιάκωβου Βαβανάτσου) 
αναγκάστηκε να παραιτηθεί 
γιατί η ατμόσφαιρα είχε τόσο 
φορτιστεί ώστε και η ελάχιστη 

παραμονή του να γίνεται άκρως 
επιβλαβής, αλλά και οι πάσης 
φύσεως κληρικοί να κρύβουνε 
τους εαυτούς των, γιατί η πα-
ρουσία τους προκαλούσε τη 
χλεύη και την απαξίωση.

Και φθάσαμε στο οδυνηρό 
σημείο, ενώ ο Αρχ/πος Ιάκωβος 
είχε παραιτηθεί πιεζόμενος και 
από τον τότε Πρωθυπουργό 
της χώρας Κ. Καραμανλή, αυ-
τός (ο Ιάκωβος) να ελέγχει και 
να κατευθύνει τη πλειοψηφία 
στην Ιεραρχία από τα παρα-
σκήνια.

ΝΕΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Β’ 
Κάτω από τις συνθήκες αυτές 

γίνεται η εκλογή και ανάδειξη 
του νέου Αρχιεπισκόπου Χρυ-
σοστόμου του Β΄ (Χατζησταύ-
ρου) καταλαμβάνοντας θρόνο 
που δεν είχε κενωθεί κανονικά. 
Η πράξη ποτέ δεν αμφισβητή-
θηκε ούτε τέθηκε σαν θέμα, και 
έτσι έγινε αποδεκτός από την 
Ιεραρχία.

Οι τριάντα-τρεις δεσποτάδες, 
που ήταν οι κυρίως υπεύθυνοι 
για την εκκλησιαστική τραγω-
δία, δεν σταμάτησαν και πάλι 
να πιέζουν τον νέο Αρχιεπί-
σκοπο και τις Κυβερνήσεις (τα 
χρόνια αυτά είχαμε πολλές 
εναλλαγές Κυβερνήσεων) για 
την αποδοχή του μεταθετού. 
Παρ’ όλα αυτά το αίτημά τους 
δεν ικανοποιήθηκε.

Τον Οκτώβριο όμως του 
1965 κατόρθωσαν οι νοσταλ-
γοί του μεταθετού να εκδοθεί 
μια Υπουργική Πράξη, «Περί 
τρόπου πληρώσεως κενών 
Μητροπολιτικών εδρών και 
εφημεριακών θέσεων», που 
έδινε τη δυνατότητα, μόνο για 
μία φορά, να πληρωθούν οι δύο 
κενές έδρες του Πειραιά και 
των Σερρών με μετάθεση.

Την ημέρα που συνεδρίαζε 
η Ιεραρχία εξεδόθηκε απόφα-
ση του ΣτΕ που ανέστειλε την 
εφαρμογή της ως άνω απόφα-
σης εξαιτίας προσφυγής του 
Ελευθερουπόλεως Αμβροσίου. 

Στην Ιεραρχία που συνεδρίαζε 
προκλήθηκε μεγάλη ένταση. 
Άναψαν πάθη και αποφάσισαν 
να αγνοήσουν την απόφαση 
της αναστολής του ΣτΕ και να 
προχωρήσουν σε εκλογές. Σε 
όλα αυτά πρωτοστατούσε ο 
Αργολίδος Χρυσόστομος που 
ενδιαφέρονταν για την μητρό-
πολη Πειραιώς.

Μέσα σε όλη αυτή την κατά-
σταση η Κυβέρνηση Στ. Στεφα-
νόπουλου με υπουργό Εθνικής 
Παιδείας τον Στ. Αλαμάνη δη-
μοσίευσε το Βασιλικό Διάταγμα, 
με το οποίο όριζε τη λήξη των 
εργασιών της Ιεραρχίας και το 
θυροκόλλησε στην είσοδο του 
μεγάρου της Ιεράς Συνόδου. Ο 
Ελασσώνος Ιάκωβος ξέσκισε το 
διάταγμα, το πέταξε και συνέ-
χισαν τις εκλογές. Ο γέροντας 
Αρχιεπίσκοπος αρνήθηκε να 
συνεχίσει. Η ομάδα της ανταρ-
σίας τον απείλησε, πως αν δεν 
συγκατατεθεί να προεδρεύσει 
στις συνεδριάσεις της Ιεραρ-
χίας και δεν προχωρήσει σε 
μεταθέσεις και σε εκλογές νέων 
Μητροπολιτών, θα συνεδριάσει 
το σώμα χωρίς τον πρόεδρο – 

αρχιεπίσκοπο – και θα κηρύξει 
«εν χηρεία» τον αρχιεπισκοπικό 
θρόνο.        

Την επομένη ημέρα ο Αρχι-
επίσκοπος αποφάσισε να μην 
μεταβεί στην Ιεραρχία (λόγω 
ασθενείας), οπότε δεν θα ήταν 
δυνατόν να συνεχιστούν οι 
εκλογές. Τον μετέφεραν όμως 
(απεσταλμένος των “36”) σχε-
δόν δια της βίας και του εδή-
λωσαν απερίφραστα ότι εάν το 
επαναλάβει, θα προχωρήσουν 
εις την αντικατάστασή του… 
“Παραδοθήκατε άνευ όρων εις 
τους άρχοντας της Πολιτείας!” 
τον κατηγόρησε ο νεοεκλεγείς 
μητροπολίτης Πειραιώς κ. Χρυ-
σόστομος (τέως Αργολίδος), 
σε μια δραματική συνομιλία 
και χαρακτήρισε την «ασθένειά 
του “διπλωματικήν”». (Εφημ. 
“Μεσημβρινή” 19-11-1965).

Η ένταση κι από τις δύο πλευ-
ρές ήταν αμείωτη. Το κράτος 
ανυποχώρητο, δεν εννοούσε να 
εκδώσει διατάγματα καταστά-
σεως των νέων Μητροπολιτών, 
και η Ιεραρχία, οχυρωμένη στις 
απόψεις της αύξησε την έξαψη 
και η αντιμαχία που κράτησε 
περίπου ένα χρόνο. Τελικά κα-
τορθώθηκε μια προσέγγιση. Η 
Εκκλησία δέχθηκε να ακυρώσει 
τις δύο Μητροπολιτικές μετα-
θέσεις και να τις επαναλάβει. 
Και η Κυβέρνηση των λεγόμε-
νων «αποστατών» με Πρόεδρο 
τον Στ. Στεφανόπουλο και με 
εισηγητή τον υπουργό Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων 
θέσπισε το Ν.Δ. 4589/1966 
(Ε.τ.Κ. Α΄ 239) που «νομιμο-
ποιούσε» την εκλογή των νέων 
Μητροπολιτών αλλά έβαζε όριο 
ηλικίας εξόδου από την ενεργό 
υπηρεσία των αρχιερέων, οικο-
νομικό έλεγχο και ρύθμιση των 
εσόδων τους.

Έτσι, με το Βασιλικό Διά-
ταγμα της 24ης Ιανουαρίου 
1967 (Ε.τ.Κ. Γ΄ 27.1.67) επί 
κυβερνήσεως Ιωάννου Παρα-
σκευόπουλου και με υπουργό 
Παιδείας τον καθηγητή Ι. Θεο-
δωρακόπουλο, υλοποιήθηκε το 
Νομοθετικό Διάταγμα 4589/66 
που θεωρούσε τους εν λόγω 
επισκόπους ως «Αυτοδικαίως 
αποχωρήσαντες του Μητρο-
πολιτικού των θρόνου, ως έχο-
ντες ήδη καταληφθεί υπό του 
ορίου ηλικίας κατά την έναρξιν 
ισχύος του άρθρου 4 του Ν.Δ. 
4589/1966».

Αμέσως όμως, μετά την ανα-
γνώριση των νέων μητροπο-
λιτών και την κύρωση των 
μεταθέσεων, άρχισε ένας νέος 
πεισματικός δεσποτικός αγώνας 
για την κατάργηση του ορίου 
ηλικίας.

Αρκετοί υπέργηροι Μητρο-
πολίτες με τη δημοσίευση του 
Νόμου αναγκάστηκαν να απο-
χωρήσουν, μερικοί κατέφυγαν 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας 
για την ακύρωση του Νόμου ως 
αντισυνταγματικού. Η πλειοψη-
φία της Ιεραρχίας αρνήθηκε 
να εφαρμόσει το Νόμο και να 
κάνει καινούργιες εκλογές με 
την ελπίδα ότι θα κατορθώσουν 
να καταργήσουν την επίμαχη 
διάταξη.

συνεχίζεται στο επόμενο

2001 η Αργεντινή ήταν συνδεδεμένη με το δολάριο – όπως ακριβώς 
εμείς με το ευρώ. Στις 21-12-2001 ο Πρόεδρος Ντε Λα Ρούα μόλις που 
πρόλαβε και δραπέτευσε από την ταράτσα του Προεδρικού Μεγάρου 
με ελικόπτερο αποφεύγοντας την οργή του κόσμου.

Ο νέος Πρόεδρος επανέφερε το εθνικό νόμισμα – πέσο – έδιωξε το 
Δ.Ν.Τ., δεν αναγνώρισε το χρέος και προχώρησε μονομερώς στο κού-
ρεμα στο 70-75% καλώντας τους δανειστές τοκογλύφους να δεχθούν 
τους όρους. Το 93% των δανειστών δέχθηκαν υπογράφοντας και την 
ρήτρα RYFO (“Rights Upon Futute Offets”) που προέβλεπε ότι: Αν η 
Αργεντινή πληρώσει σε κάποιον παραπάνω ποσό από τα συμφωνηθέ-
ντα, τότε και οι υπόλοιποι δανειστές θα διεκδικήσουν ολόκληρη την 
αξία των ομολόγων συν τους τόκους.

Μόνο δύο εταιρείες οι Elliot Investment Management του μεγάλου 
τοκογλύφου Πολ Σίνγκερ και η Aurelius Capital Management δεν 
δέχθηκαν τους όρους και προσέφυγαν στα Αμερικανικά δικαστήρια, 
απαιτώντας να πληρωθούν στο 100% της αξίας τους συν τους τόκους, 
ενώ οι ίδιοι τα ομόλογα αυτά τα είχαν αγοράσει από δευτερογενή 
αγορά στο 1% της αξίας των.

Σ’ αυτή την εξωφρενική απαίτηση, Δικαστήριο της Νέας Υόρκης το 
2013 τους δικαίωσε. Προφανώς εδώ πρέπει να βοήθησε – που δεν 
άρεσε στους Αμερικανούς – το γεγονός ότι η Αργεντινή προώθησε 
αρκετές συμφωνίες αναπτυξιακών προγραμμάτων και δανεισμού με 
την Κϊνα, Ρωσία κ.α.

Παρά το γεγονός ότι η Αργεντινή είχε καταθέσει τα χρήματα της 
τελευταίας δόσης των 539 εκατ. Δολαρίων προς τους κατόχους 
«κουρεμένων» ομολόγων, ο Αμερικανός δικαστής Grieza (Γκριέζα) 
απαγόρευσε την πληρωμή, αν η Αργεντινή δεν πλήρωνε πρώτα τους 
γύπες. Όπως ήταν φυσικό το αρνήθηκε με αποτέλεσμα να καταγραφεί 
η ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ.

Αμέσως βγήκαν, εν χορώ, από κανάλι σε κανάλι και μέσα στην Βουλή 
οι θιασώτες των μνημονίων (Βουλευτές, Υπουργοί, δημοσιογράφοι, 
οικονομολόγοι κ.α.) να μας ενημερώσουν – για ποια ενημέρωση – πα-
ρουσιάζοντας μία Αργεντινή ως παράδειγμα προς αποφυγήν. Και… ότι 
εάν στην Ελλάδα είχαμε την κα Κίρχνερ – Πρόεδρο της Αργεντινής 
– θα είχαμε καταστραφεί.

Ποια είναι όμως η αλήθεια;
Η Αργεντινή έχει συναλλαγματικά αποθέματα, περίπου τα 20πλάσια 

από το ποσό που απαιτούν οι τοκογλύφοι και δεν τίθεται θέμα αδυνα-
μίας πληρωμής (ενώ εμείς περιμένουν την δόση). Έχει ανεργία στο 
7% (εμείς φθάνουμε το 28%). Έχει χρέος στο 42,4% του ΑΕΠ της (ενώ 
εμείς είμαστε στο 174,50%). Οι επενδύσεις τους τριπλασιάστηκαν… Δη-
μιουργήθηκαν 3 εκατ. νέες θέσεις εργασίας, η εσωτερική κατανάλωση 
αναζωπυρώθηκε, τα ελλείμματά της συρρικνώθηκαν, οι μισθοί και οι 
συντάξεις αυξήθηκαν… Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Τα αντίθετα 
απ’ ότι συμβαίνει στην Ελλάδα. Το τραγικό είναι ότι πανηγύριζαν για 
την “χρεοκοπία” της Αργεντινής.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛ ΣΙΝΓΚΕΡ;
Ο Πολ Σίνγκερ είναι ο μεγάλος γύπας των αγορών 

που καταστρέφει χώρες, κερδίζοντας από 1000-2000%. 
Είναι αδίστακτος πτωματοφάγος (New York Times) που 
δεν έχει πρόβλημα να τινάξει στον αέρα το παγκόσμιο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα. Κερδοσκόπησε πάνω στο 
πτώμα της Ελλάδας (θυμάστε τον διάλογο στην Βουλή, 
Καμμένου – Στουρνάρα “δεν απαντώ”) και πολλών άλλων 
χωρών: Από την Δημοκρατία του Κογκό – μία πάμπτωχη 
χώρα – αφού αγόρασε από τρίτους ομόλογα έναντι 10 
εκατ. δολαρίων, άρχισε να αρπάζει περιουσιακά στοιχεία 
αξίας 400 εκατ., και συμβιβαστικά τα κατέβασε σε 187 εκατομμύρια. 
Από το Περού εισέπραξε 45 εκατ. δολάρια για ομόλογα που πλήρωσε 
9 εκατ. Τώρα θέλει να πιει το αίμα της Αργεντινής, αλλά εδώ τα βρήκε 
σκούρα. Σας θυμίζουμε τι είχε συμβεί το 2012 με τα ντόπια αλαλλάζοντα 
«παπαγαλάκια» (ΜΜΕ) όταν ο Αμερικανός δικαστής δέσμευσε την αρ-
γεντίνικη φρεγάτα Libertad μέχρι να πληρωθεί στο ακέραιο το ομόλογο 
του Σίνγκερ. Το κύριο θέμα είδησης σ’ όλα τα μέσα ενημέρωσης ήταν 
η παρακράτηση του πλοίου στην Γκάνα. Δεν συνέβη όμως το ίδιο όταν 
το Διεθνές δικαστήριο δικαίωσε την Αργεντινή εγκρίνοντας αποζημί-
ωση 8 εκατομμυρίων. Τότε λούφαξαν τα κατευθυνόμενα όργανα της 
παραπληροφόρησης.

Ο ίδιος ξαναχτύπησε πάλι οδηγώντας στο σημερινό οικονομικό πρό-
βλημα την Αργεντινή ζητώντας της 1,50 δις δολάρια, που αντιστοιχούν 
σε κέρδη της τάξης του 1600%. Στις διαπραγματεύσεις που έγιναν του 
προσφέρθηκε κέρδος 300% και δεν το δέχθηκε.

Η Πρόεδρος Φερνάντες Κίρχνερ δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε τη μάχη, 
γιατί κανείς δεν θα πάρει τίποτε από την Αργεντινή με εκβιασμούς».

Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων και την τεχνική πτώχευση, 
ο λαός της Αργεντινής ξεχύθηκε στους δρόμους υποστηρίζοντας την 
Κυβέρνηση για την μάχη που δίνει απέναντι στους γύπες… Όλες σχεδόν 
οι Νοτιοαμερικανικές και πολλές άλλες χώρες στάθηκαν στο πλευρό της, 
επειδή είναι κατανοητό ότι, εάν υπαναχωρήσει η Αργεντινή, οι επιπτώσεις 
θα είναι αλυσιδωτές σε όλο τον κόσμο, καθόσον τα αρπακτικά, που τα 
τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί επικίνδυνα, καραδοκούν για νέα λεία.

Τι λέτε η Αργεντινή πτώχευσε για 1,5 δις δολάρια που δεν πλήρωνε 
όταν το επίσημο ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) ξεπερνά τα 700 δις 
δολάρια; Ασφαλώς όχι. Και οι κρατούντες στην Ελλάδα γιατί χάρηκαν 
με την Αργεντίνικη “πτώχευση” όταν το ΑΕΠ μας είναι 248 δις (2012) 
και χρωστάμε 327 δις ευρώ δημόσιο εξωτερικό χρέος και 97 δις, ευρώ 
ιδιωτικό εξωτερικό χρέος, σύνολα 424 δις ευρώ;

Η στάση αυτή είναι δαιμονική και δεν τιμάει την πατρίδα μας που 
ανέκαθεν συνέπασχε με τους αδύναμους κυρίως.

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974-2014)

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

ΧΡΕΟΚΟΠΗΣΕ Η ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ;
συνέχεια από την 1η σελίδα

O μεγάλος 
γύπας των αγορών 
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+ π. Αθ. Μυτιληναίος

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.

Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 4η συνέχεια από τη 8η Ομιλία που έγινε στις 7-12-1980

«Καὶ ἐ γε νό μην νε κρός καὶ ἰ δοὺ 
ζῶν εἰ μι, εἰς τοὺς αἰ ῶ νας τῶν 
αἰ ώ νων καὶ ἔ χω τὰς κλεῖς τοῦ 
θα νά του καὶ τοῦ ἅ δου. Γρά-

ψον οὖν ἅ εἶ δες καὶ ἅ εἰ σι καὶ 
ἅ μέλ λει γί νε σθαι με τὰ ταῦ τα» 

(Αποκ. α 18-19).

Τό ἴ δι ο συ νέ βη, ἀ γα πη τοί μου, καί 
εἰς τούς τρεῖς Μα θη τάς, εἰς τό ὄ ρος 
Θα βώρ. Ὡ ραί α μᾶς τό δεί χνει αὐ τό 
ἡ εἰ κο νο γρα φί α μας, ὅ ταν ἐ κεῖ, στό 
ὅ ρος τῆς Με τα μορ φώ σε ως, ὁ Πέ-
τρος, ὁ Ἰ ά κω βος καί ὁ Ἰ ω άν νης εἶ δαν 
με τα μορ φού με νον τόν Κύ ρι ον, ἔ πε-
σαν ἀ τά κτως μπρο στά στήν θεί αν 
λάμ ψιν!
Εἶ ναι γε γο νός, ὅ τι ὁ ἄν θρω πος πά-
ντο τε τα ράσ σε τε, ὅ πο τε ἔρ χε ται εἰς 
ἐ πα φήν μέ τόν ὑ περ φυ σι κόν κό σμον.
«…καὶ ἔ θη κε τὴν δε ξι άν αὐ τοῦ χεί ρα 
ἐ π’ ἐ μέ λέ γων· μή φο βοῦ῾
« . ..καί, τό τε, ἤ πλω σε τό χέ ρι Του (τό 
δε ξί, πά ντα) ἐ πά νω μου καί μοῦ εἶ πε· 
μὴ φο βᾶ σαι».
Αὐ τό τό ἅ πλω μα τοῦ χε ρι οῦ τοῦ Κυ-
ρί ου ἐ πί τοῦ Ἰ ω άν νου, ἀλ λά καί ἡ 
προ τρο πή «μή φο βοῦ», ἀ σφα λῶς θά 
ὑ πεν θύ μι σε εἰς τόν Μα θη τήν ἐ κεί νη 
τήν ἀ λη σμό νη τη τρι κυ μι ώ δη νύ χτα, 
ὅ που ὅ λοι οἱ Μα θη ταί ἐ πά λαι αν μέ 
τά κύ μα τα εἰς τήν λί μνη τῆς Τι βε ρι-
ά δος.
Τό τε, κά που στίς τρεῖς τήν νύ χτα, κα-
τά τήν τε τάρ την φυ λα κήν, ἐ νε φα νί-
σθη ὁ Κύ ρι ος πε ρι πα τῶν ἐ πί τῶν κυ-
μά των τῆς λί μνης.
Καί οἱ Μα θη ταί, νο μί σα ντες ὅ τι βλέ-
πουν φά ντα σμα, «ἀ πό τοῦ φό βου 
ἔ κρα ξαν».
Ἀλ λ’ ἀ μέ σως ὁ Κύ ρι ος τούς μί λη σε 
καί εἶ πε:
«Θαρ σεῖ τε, ἐ γώ εἰ μι· μὴ φο βεῖ σθε» 
(31).
«Μή φο βᾶ σθε· πά ρε τε θάρ ρος· ἐ γώ 
εἶ μαι»!
Πρα γμα τι κά, ἀ γα πη τοί μου, ἐ δῶ τώ-
ρα ὁ Κύ ρι ος θά πῇ τό ἴ δι ο πρά γμα καί 
εἰς τόν Ἰ ω άν νη:
«Μὴ φο βοῦ· ἐ γώ εἰ μι, ὁ πρῶ τος καὶ ὁ 
ἔ σχα τος καὶ ὁ ζῶν».
«Μή φο βεῖ σθε –εἶ πε τό τε εἰς τούς 
Μα θη τάς–· ἐ γώ εἰ μί, ὁ δι δά σκα λός 
σας· θαρ σεῖ τε –πά ρε τε θάρ ρος– ».
Ἐ δῶ, βλέ πο με πώς ὁ Κύ ρι ος δί νει τά 
χα ρα κτη ρι στι κά τῆς ταυ τό τη τός Του· 
«Ἐ γώ εἰ μι ὁ πρῶ τος καὶ ὁ ἔ σχα τος καὶ 
ὁ ζῶν»!
Ο Κύ ρι ος προ βάλ λει εἰς τόν Ἰ ω άν νην 
τρεῖς ἐν θαρ ρυ ντι κές ἰ δι ό τη τές Του.
Ἡ πρώ τη εἶ ναι αὐ τή: «ἐ γώ εἰ μι ὁ 
πρῶ τος καὶ ὁ ἔ σχα τος καὶ ὁ ζῶν».
Εἶ ναι χα ρα κτη ρι στι κόν ὅ τι αὐ τή ἡ 
προ ση γο ρί α, αὐ τή ἡ ὀ νο μα σί α, «ὁ 
πρῶ τος καὶ ὁ ἔ σχα τος», ἀ πε δό θη 
ἤ δη –πι ό πά νω, εἰς τόν 8ον στί χον– 
εἰς Αὐ τόν τόν Θε όν Πα τέ ρα. Πῶς τώ-
ρα λέ γει ὁ Υἱ ός ὅ τι «ἐ γώ εἰ μι ὁ πρῶ-
τος καὶ ὁ ἔ σχα τος»; Τί θέ λει νά δεί ξῃ 
ἐ δῶ;
Ἡ ἀ πό δο σις τῆς ἰ δί ας προ ση γο ρί ας 
καί στόν Θε όν Πα τέ ρα καί στόν Θε-

όν Υἱ όν φα νε ρώ νει τήν ἰ σο τι μί α τοῦ 
Πα τρός καί τοῦ Υἱ οῦ. Ο Πα τήρ εἶ ναι 
«ὁ πρῶ τος καὶ ὁ ἔ σχα τος». Καί ὁ Υἱ ός 
εἶ ναι «ὁ πρῶ τος καὶ ὁ ἔ σχα τος».
Τό ἴ δι ο ἰ σχύ ει καί μέ τήν προ ση γο ρί-
αν («προ ση γο ρί α» θά πῇ ὀ νο μα σί α) 
«ὁ ζῶν»· δι ό τι «ζῶν» θε ω ρεῖ ται καί ὁ 
Πα τήρ.
Θυ μη θεῖ τε, πα ρα κα λῶ, τί εἶ πε ὁ ἀ πό-
στο λος Πέ τρος στόν Χρι στόν:
«Σὺ εἶ ὁ Χρι στὸς, ὁ Υἱ ὸς τοῦ Θε οῦ τοῦ 
ζῶ ντος» (32).
Ἤ, ἀ κό μα, λέ γει ὁ προ φή της Ὠ ση έ 
–τό ἀ να φέ ρει εἰς τήν «πρός Ρω μαί-
ους» ὁ Ἀ πό στο λος–:
«…ἐ κεῖ κλη θή σο νται υἱ οὶ Θε οῦ ζῶ-
ντος» (33).
Ἀ κό μη, ὅ ταν ὁ Κα ϊ ά φας ἐ ξορ κί ζει τόν 
Κύ ρι ον, τοῦ λέ γει:
«Ἐ ξορ κί ζω σε κα τὰ τοῦ Θε οῦ τοῦ ζῶ-
ντος» (34).
Ποι ός λοι πόν εἶ ναι ὁ Θε ός «ὁ ζῶν»;
Εἶ ναι ὁ Πα τήρ.
Ἀλ λά Θε ός ζῶν εἶ ναι καί ὁ Υἱ ός. Καί τί 
λέ γει ὁ ἴ δι ος ὁ Κύ ρι ος;
«Ἐ γώ εἰ μι ἡ ὁ δός καὶ ἡ ἀ λή θει α καὶ ἡ 
ζω ή».
Ἰ δού ἡ ἰ σο τι μί α Πα τρός καί Υἱ οῦ!
Αὐ τά κρα τᾶ τε τά πα ρα κα λῶ, γι ά νά 
ἀ σφα λί ζε σθε ἀ πό τούς Χι λι α στάς, 
πού θέ λουν νά ὑ πο βι βά σουν τόν Ἰ η-
σοῦν Χρι στόν καί νά Τόν πα ρου σι ά-
σουν ὡς κτί σμα, ἀρ χι δοῦ λον, ἀρ χάγ-
γε λον ἤ ὅ,τι ἄλ λο! Καί δέν ὑ πάρ χει 
με γα λύ τε ρη βλα σφη μί α, ἀ πό τοῦ νά 
ὑ πο τι μή σῃ κα νείς τόν Υἱ όν τοῦ Θε οῦ. 
Γι’ αὐ τό εἶ ναι βλά σφη μοι οἱ αἱ ρε τι-
κοί, καί εἰ δι κώ τε ρα οἱ Χι λι α σταί.
Ἡ δευ τέ ρα ἰ δι ό της τοῦ Ἰ η σοῦ, τοῦ ἐμ-
φα νι ζο μέ νου εἰς τόν Ἰ ω άν νην, πού 
ἔρ χε ται νά τόν πα ρη γο ρή ση, νά τόν 
βο η θή σῃ, νά τόν ἐ νι σχύ σῃ, εἶ ναι:
«Καὶ ἐ γε νό μην νε κρός καὶ ἰ δοὺ ζῶν 
εἰ μι, εἰς τοὺς αἰ ῶ νας τῶν αἰ ώ νων» 
(35).
«Ἔ γι να νε κρός καί νά· τώ ρα εἶ μαι ζω-
ντα νός καί ζῶ εἰς τούς αἰ ώ νας τῶν 
αἰ ώ νων».
Μέ αὐ τήν τήν φρά σι –«καὶ ἐ γε νό μην 
νε κρός»– τί ὑ πο δη λοῖ;
Ὑ πο δη λοῖ τήν Ἐ ναν θρώ πη σίν Του· τήν 
ἐ πι γεί αν Ζω ήν Του· τόν πρα γμα τι κόν 
Του Θά να τον· τήν Ἀ νά στα σί Του· τήν 
Ἀ νά λη ψί Του ἀλ λά καί τήν αἰ ω νί αν 
Του Ζω ήν, ὡς Θε αν θρώ που.
Ἐ κεῖ νο πού ἔ χει μί α ἰ δι αί τε ρη ση μα-
σί α καί ἀ ξί α εἶ ναι ὅ τι «ὁ πρῶ τος καί 
ὁ ἔ σχα τος» –προ ση γο ρί α πού ἀ νή κει 
εἰς τόν Θε όν– ταυ τί ζε ται μ’ Ἐ κεῖ νον 
πού «ἐ γέ νε το νε κρός καί ἰ δού ζεῖ», 
δη λα δή Αὐ τόν πού ἔ χει τήν αἰ ω νί αν 
ζω ήν, καί ταυ το χρό νως ἀ πέ θα νε ἐ πί 
τοῦ Σταυ ροῦ· δη λα δή, μ’ ἄλ λα λό γι α, 
ζεῖ ὡς Θε άν θρω πος· ὄ χι μό νον ὡς 
Θε ός, ἀλ λά ὡς Θε άν θρω πος.
Καί ἔ τσι, βλέ πει κα νείς πο λύ κα θα ρά, 
ὅ τι ὁ Ἰ η σοῦς εἶ ναι ὁ J a h ve! ὁ Κύ ρι ος! 
Ἐ κεῖ νος πού εἶ ναι ἡ Αὐ το ζω ή!
Καί λέ γει «εἰς τούς αἰ ῶ νας τῶν αἰ ώ-
νων».
Σᾶς τό ’ χω ξα να πεῖ, ἀλ λά δέν πει-
ρά ζει νά τό ἀ κού σε τε πά λι–: Ὅ σες 

φο ρές ἡ Γρα φή ἀ να φέ ρε ται εἰς τόν 
«αἰ ώ να», ἐν νο εῖ τόν πα ρό ντα αἰ ώ να· 
καί ὅ σες φο ρές ἀ να φέ ρε ται εἰς τούς 
«αἰ ώ νας τῶν αἰ ώ νων», ἐν νο εῖ τήν αἰ-
ω νι ό τη τα.
Φε ρ’ εἰ πεῖν, λέ γει ἡ Γρα φή γι ά τήν γῆ 
ἤ τήν οἰ κου μέ νη ὅ τι μέ νει εἰς τόν αἰ ώ-
να καί «οὐ σα λευ θή σε ται» (36).
Οἱ τα λαί πω ροι Χι λι α σταί λέ γουν:
«Βλέ πε τε; Ἡ γῆ μέ νει εἰς τόν αἰ ώ να 
καί οὐ σα λευ θή σε ται· δη λα δή, δέν 
θά πα ρέλ θῃ πο τέ»!
Λά θος, κύ ρι οι Χι λι α σταί, δι α στρε-
βλω ταί τῶν Γρα φῶν! Ὅ ταν λέ γῃ ἡ 
Γρα φή «εἰς τόν αἰ ώ να», δέν ἐν νο εῖ 
πα ρά τόν πα ρό ντα αἰ ώ να· δη λα δή, 
ἐν νο εῖ τά ὅ ρι α τοῦ χρό νου, πού ὁ Θε-
ός ὥ ρι σε νά ὑ πάρ χῃ ἡ Δη μι ουρ γί α 
Του, στήν μορ φή πού ὑ πάρ χει.
Πρά γμα τι, ἡ γῆ δέν θά σα λευ θῇ, ἕ ως 
ὅ του ἔλ θῃ ἡ στι γμή πού ὁ Κύ ρι ος θά 
ἀλ λά ξῃ τήν μορ φήν τοῦ σύ μπα ντος. 
Αὐ τό ση μαί νει «εἰς τόν αἰ ώ να». Δέν 
λέ γει εἰς τούς αἰ ώ νας τῶν αἰ ώ νων. 
Ἐ δῶ, ὁ Χρι στός, δέν εἶ ναι ζῶν εἰς τόν 
αἰ ώ να, ἀλ λά εἶ ναι ζῶν εἰς τούς αἰ ώ-
νας τῶν αἰ ώ νων· δη λα δή, στήν ἀ λη-
θι νή αἰ ω νι ό τη τα.
Καί ἡ τρί τη ἰ δι ό της Του εἶ ναι ἡ ἐ ξῆς:
«καὶ ἔ χω τὰς κλεῖς τοῦ θα νά του καὶ 
τοῦ ἅ δου» (37).
(Ἄν κά θε μι ά ἰ δι ό τη τα, ἀ γα πη τοί μου, 
τήν ἰ δοῦ με κα λύ τε ρα –βλέ πε τε, τρέ-
χω λι γά κι– θά δι α πι στώ σου με ὅ τι 
ἀ πο τε λεῖ μί α ἀ λη θι νή πα ρη γο ρί α.)
«Ἔ χω τά κλει δι ά τοῦ θα νά του καί τοῦ 
ἅ δου»! Πό σο πα ρή γο ρο εἶ ναι αὐ τό!
Ἐ δῶ, ὁ ἅ δης θε ω ρεῖ ται ὡς κα τοι κη-
τή ρι ον τοῦ προ σω πο ποι ου μέ νου θα-
νά του.
Ο Χρι στός κα τῆλ θε εἰς τόν ἅ δη, ἐ νί-
κη σε τόν θά να τον, ἐ σκύ λευ σε τόν 
ἅ δην, μέ τήν αἰ ω νί α Του Ἀ νά στα σι, 
γι α τί θά να τος αὐ τοῦ οὐ κέ τι, πλέ ον, 
κυ ρι εύ ει (38). Καί μέ τήν Ἀ νά στα-
σί Του ἀ νέ στη σε καί θά ἀ να στή σῃ 
ὅ λους τούς νε κρούς.
Συ νε πῶς, ὁ Χρι στός εἶ ναι ὁ Κύ ρι ος 
τῆς ζω ῆς καί τοῦ θα νά του.
Μι ά αἰ σθη το ποί η σις αὐ τῆς τῆς κυ-
ρι ό τη τος ἐ πί τῆς ζω ῆς καί τοῦ θα νά-
του εἶ ναι ἡ ἔκ φρα σις· «ἔ χω τὰς κλεῖς 
–ἔ χω τά κλει δι ά– ». Γι α τί, πρά γμα τι, 
ἐ κεῖ νος ὁ ὁ ποῖ ος κα τέ χει τά κλει δι ά 
ἑ νός κι βω τί ου, χρη μα το κι βω τί ου, 
θη σαυ ρο φυ λα κί ου ἤ οἰ κή μα τος, εἶ-
ναι ὁ κύ ρι ος αὐ τοῦ τοῦ πρά γμα τος.
Ὅ ταν λοι πόν ὁ Ἰ η σοῦς λέ γῃ «Ἐ γώ 
κρα τῶ τά κλει δι ά τοῦ θα νά του καί 
τοῦ ἅ δου», εἶ ναι ὡς νά λέ γῃ: «Εἶ μαι 
ὁ Κύ ρι ος τῆς ζω ῆς καί τοῦ θα νά του».
Τό εἶ χε πῆ ἤ δη ὁ Κύ ρι ος αὐ τό· «Ἐ γώ 
εἰ μι ἡ ἀ νά στα σις καὶ ἡ ζω ή. ὁ πι στεύ-
ων εἰς ἐ μέ, κἄν ἀ πο θά νῃ, ζή σε ται· 
καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ πι στεύ ων εἰς ἐ μέ οὐ 
μὴ ἀ πο θά νῃ εἰς τὸν αἰ ώ να». (39) Καί·
«Ἔρ χε ται ὥ ρα ἐν ᾗ πά ντες οἱ ἐν τοῖς 
μνη μεί οις ἀ κού σο νται τῆς φω νῆς αὐ-
τοῦ, καὶ ἐκ πο ρεύ σο νται οἱ τὰ ἀ γα θὰ 
ποι ή σα ντες εἰς ἀ νά στα σιν ζω ῆς, οἱ δὲ 
τὰ φαῦ λα πρά ξα ντες εἰς ἀ νά στα σιν 
κρί σε ως». (40).

Ὅ ντως, ὁ Κύ ρι ος κα τέ χει τά κλει δι ά 
τοῦ θα νά του καί τοῦ ἅ δου!
Ἕ να δι ά γραμ μα αὐ τῶν τῶν τρι ῶν 
ἰ δι ο τή των πού ἀ να φέ ρα με καί ἀ να-
λύ σα με, ἀ γα πη τοί μου, πού ἦ σαν 
ἱ κα νές νά σκορ πί σουν τόν φό βο τοῦ 
εὐ αγ γε λι στοῦ Ἰ ω άν νου, ἀλ λά καί 
πα ντός ἀν θρώ που, τῆς κά θε ἐ πο χῆς 
–συ νε πῶς, καί ἡ μῶν–, πού στέ κε ται 
μπρο στά στό μυ στή ρι ον τῆς ὑ πάρ ξε-
ως καί τοῦ θα νά του, εἶ ναι ὅ τι ὁ Χρι-
στός εἶ ναι:
Πρώ τον: Ὁ αἰ ώ νι ος Θε ός.
Δεύ τε ρον: Ὁ ἐ ναν θρω πή σας Θε ός 
–ἐ πει δή μᾶς πλη σί α σε δι ά τῆς σαρ-
κός–.
Τρί τον: Ο Θε άν θρω πος Ἰ η σοῦς, ὁ Νι-
κη τής τῆς Ἱ στο ρί ας, τοῦ χρό νου καί 
τοῦ θα νά του, καί ὁ Κύ ρι ος τῆς αἰ ω-
νι ό τη τος.
«Γρά ψον οὖν ἅ εἶ δες καὶ ἅ εἰ σι καὶ ἅ 
μέλ λει γί νε σθαι με τὰ ταῦ τα» (41).
«Γρά ψε ἐ κεῖ να πού εἶ δες καί ἐ κεῖ να 
πού ὑ πάρ χουν καί ἐ κεῖ να πού πρό-
κει ται νά ὑ πάρ ξουν με τά ἀ πό ὅ λα 
αὐ τά– ». 
Ἐ δῶ βλέ πο με πώς ἡ προ τι θε μέ νη 
προ φη τεί α, τήν ὁ ποί α ὁ Ἰ ω άν νης 
ἐ ντέλ λε ται νά κα τα γρά ψῃ –καί προ-
φη τεί α εἶ ναι ὁ λό κλη ρο τό βι βλί ον τῆς 
Ἀ πο κα λύ ψε ως· ὅ,τι θά ἰ δῇ, ὅ,τι θά 
ἀ κού σῃ–, δι α κρί νε ται σέ τρεῖς χρο νι-
κάς πε ρι ό δους.
Ἡ πρώ τη χρο νι κή πε ρί ο δος εἶ ναι· «ἅ 
εἶ δες –ἐ κεῖ να τά ὁ ποῖ α ἔ χεις ἰ δῆ–· 
δη λα δή, αὐ τά πού εἶ ναι ἤ δη πα ρό-
ντα εἰς τήν Ἐκ κλη σί αν.
Βλέ πο με δη λα δή ἐ δῶ, ὅ τι ἡ προ-
φη τεί α –ὅ πως σᾶς ἔ λε γα εἰς τήν εἰ-
σα γω γήν τοῦ βι βλί ου τῆς Ἀ πο κα λύ-
ψε ως, εἰς τό πρῶ το μας θέ μα– δέν 
πε ρι ο ρί ζε ται μό νον εἰς τό μέλ λον, 
ἀλ λά ἐ πε κτεί νε ται καί εἰς τό πα ρόν.
Φαί νε ται –καί εἶ ναι ἱ στο ρι κῶς φα νε-
ρόν– ὅ τι ἐξ ἴ σου δύ σκο λον εἶ ναι νά 
ἴ δῃ κα νείς τό πα ρόν ὅ σο καί τό μέλ-
λον. Μά λι στα, τό νά ἴ δῃς τό πα ρόν 
ἴ σως νά εἶ ναι δυ σκο λώ τε ρον ἀ πό τό 
νά ἴ δῃς τό μέλ λον.
Ἀ πό δει ξις, αὐ τός ὁ ἅ γι ος Ἰ ω άν νης 
ὁ Βα πτι στής, ὁ ὁ ποῖ ος ὑ πέ δει ξε τόν 
Χρι στόν, πού εἶ πε «Ἴ δε ὁ ἀ μνὸς τοῦ 
Θε οῦ» (42), νά εἶ ναι με γα λύ τε ρος 
τοῦ Ἠ σα ΐ ου, πού ἔ δω σε λε πτο με ρῆ 
πε ρι γρα φή τῶν πα θῶν τοῦ Κυ ρί ου, 
εἰς τό 53ο του κε φά λαι ο.
Μά λι στα, εἰς τήν προ φη τεί α τοῦ Ἰ ω-
άν νου τοῦ Βα πτι στοῦ συ νυ πάρ χει 
καί τό πα ρόν καί τό μέλ λον.
Ὅ ταν εἶ πε «ἴ δε ὁ ἀ μνὸς τοῦ Θε οῦ», 
ἐ κεῖ νο τό «ἴ δε» ἀ να φέ ρε ται εἰς τό 
πα ρόν, δι ό τι ἔ δει ξε τόν Ἰ η σοῦν. Ὅ ταν 
ὅ μως λέ γῃ «ὁ αἴ ρων τὰς ἁ μαρ τί ας 
τοῦ κό σμου», ἀ να φέ ρε ται εἰς τό μέλ-
λον, εἰς τήν σταυ ρι κή θυ σί αν τοῦ Υἱ-
οῦ. Καί μό νον ἡ προ ση γο ρί α «ἀ μνός» 
–ὁ ἀ μνός ἦ το ζῶ ο πού προ σε φέ ρε το 
εἰς τάς θυ σί ας– δεί χνει προ φη τεί αν 
τοῦ μέλ λο ντος· τί θά ἦ το δη λα δή ὁ 
Υἱ ός τοῦ Θε οῦ.
Ἔ τσι, ὁ Ἰ ω άν νης ὁ Πρό δρο μος, σ’ αὐ-
τόν τόν στί χον μό νον, προ φη τεύ ει καί 

τό πα ρόν καί τό μέλ λον.
Ἄ ρα λοι πόν, ἡ ὅ ρα σις καί ὁ χα ρα κτη-
ρι σμός τοῦ πα ρό ντος εἶ ναι ἴ δι ον μό-
νον τοῦ Προ φή του.
Θά ἰ δοῦ με –ὄ χι φέ τος· πο λύ ἀρ γό τε-
ρα· ἄν ζή σου με– ἐ κεί νους τούς δυ ό 
Προ φή τας, πού, ὅ πως ὑ πέ δει ξεν ὁ 
Ἰ ω άν νης τόν Ἰ η σοῦν Χρι στόν, ἔ τσι κι 
ἐ κεῖ νοι θά ὑ πο δεί ξουν τόν Ἀ ντί χρι-
στον. Θά εἶ ναι Προ φῆ ται τοῦ πα ρό-
ντος· δέν θά εἶ ναι τοῦ μέλ λο ντος.
Ἡ δευ τέ ρα χρο νι κή πε ρί ο δος εἶ ναι· 
«ἅ εἰ σί –ἐ κεῖ να τά ὁ ποῖ α εἶ ναι– ». Ὄ χι 
«ἅ εἶ δες»· ἀλ λά «ἅ εἰ σί –αὐ τά πού 
θά ἀ νή κουν εἰς τό μό λις ἐγ γύς μέλ-
λον– »· ἐ κεῖ να δη λα δή τά ὁ ποῖ α εἶ ναι 
τώ ρα δά, κο ντά κο ντά, καί κα λύ πτουν 
κυ ρί ως τά τρί α πρῶ τα κε φά λαι α τῆς 
«Ἀ πο κα λύ ψε ως».
Καί ἡ τρί τη εἶ ναι· «καί ἅ μέλ λει γί νε-
σθαι με τά ταῦ τα –ἐ κεῖ να τά ὁ ποῖ α 
πρό κει ται νά γί νουν με τά ἀ π’ αὐ τά· 
εἰς τό μέλ λον, δη λα δή– »· αὐ τά πού 
θά ἀ νή κουν στό μέλ λον καί κα λύ πτο-
νται ἀ πό τά κε φά λαι α δ΄ ἕ ως κα΄.
Προ σέ ξε τε, ὅ μως! Εἰς τό βι βλί ον τῆς 
Ἀ πο κα λύ ψε ως δέν ὑ πάρ χει καμ μί α 
αὐ στη ρά δι ευ θέ τη σις τῆς ὕ λης ὡς 
πρός τόν χρό νον.
Μπο ρεῖ κά ποι α ση μεῖ α –ὅ πως στά 
τρί α πρῶ τα κε φά λαι α– νά ἀ να φέ-
ρω νται εἰς τό ἐγ γύ τα το μέλ λον ἤ εἰς 
τό πα ρόν, χω ρίς νά ἀ πο κλεί ε ται νά 
ἀ να φέ ρω νται καί εἰς τό ἀ πώ τα τον 
μέλ λον. Καί ἀ ντι στρό φως· με ρι κά ση-
μεῖ α τοῦ μέλ λο ντος –πού γρά φο νται 
στά ὑ πό λοι πα κε φά λαι α– νά ἐ νερ-
γοῦ νται ἤ δη.
Μέ ἄλ λα λό γι α, βλέ πει κα νείς ὁ λό-
κλη ρη τήν προ φη τεί α, μέ σα εἰς τό 
βι βλί ο τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως, ὡς πα ρόν, 
ὡς ἐγ γύς μέλ λον καί ὡς ἀ πώ τα το 
μέλ λον.
Ἀλ λά, τί γί νε ται πα ρα κά τω; Τί εἶ ναι οἱ 
ἀ στέ ρες; Τί εἶ ναι οἱ λυ χνί ες; Ποῖ ος ὁ 
πε ρι πα τῶν;
Αὐ τά πού ὁ ἴ δι ος ὁ Κύ ρι ος, ὁ Ἰ η σοῦς 
Χρι στός, θά τά ἑρ μη νεύ σῃ εἰς τόν εὐ-
αγ γε λι στήν Ἰ ω άν νην, θά ἰ δοῦ με, ἀ γα-
πη τοί μου, πρῶ τα ὁ Θε ός, τήν ἐρ χο-
μέ νη Κυ ρι α κή.

Λά ρι σα, 7-12-1980

Γενικώς, ο Θεός δεν είναι αιώνιος εν 
Πλατωνική εννοία. Η αιωνιότητα δεν νοεί-
ται ως αντίθεση προς τον χρόνο, αλλά ως 
δυνατότητα και σχέση προς την αιωνιότη-
τα. Είναι μεγάλη ευεργεσία να έρχεται, εν 
χρόνω, προς εμάς τους εν χρόνω, ο Θεός, 
και να μας δίνει την δυνατότητα να ζούμε 
στην αιωνιότητά Του. Καμιά άλλη πραγμα-
τικότης δεν μας δίνει την ικανότητα, ώστε 
συμμετέχοντες σ’ αυτήν την αιωνιότητα του 
Θεού, να κερδίσουμε τελικά την αιωνιότη-
τά Του. Η αιωνιότητα είναι ευεργεσία του 
Θεού προς τον άνθρωπο. Η αιωνιότητα του 
Θεού Χριστιανικώς α΄.-) Δεν καταργεί την 
ιστορικότητα. β΄.-) Κάθε χρονική πράξη του 
ανθρώπου δεν έχει μόνον χρονική σημασία, 
αλλά και προσδιορίζει την δυνατότητά του 
να ζήσει στην αιωνιότητα.

Ο άνθρωπος με την ενανθρώπιση του 
Θεού αποκτά ανεκτίμητη αξία, διότι είναι το 

ΟΝ, το οποίον επισύρει την αγάπη και την 
στοργή του αιώνιου Θεού. Είναι το ON το 
οποίον κινεί τον Θεό να κενωθεί (= ταπεινω-
θεί) εν Χριστώ για να καταστήσει τον άνθρω-
πο μέτοχο της αιώνιας ζωής Του, πράγμα το 
οποίον είναι τα βαθύτερο νόημα του προ-
ορισμού του ανθρώπου. Ο άνθρωπος προ-
ορίστηκε για την αιωνιότητα, δια την συμ-
μετοχή του στην Ζωή του Θεού προαιωνί-
ως (= από την προαιώνια αγάπη του Θεού).

2.- Η Ενότητα του Θεού: Ο Θεός είναι 
ΕΝΑΣ και ταυτός προς τον Εαυτόν Του, 
ταυτιζόμενος με τον Εαυτόν Του. Η ενότη-
τα του Θεού έχει δύο σημασίες: α΄.-) Την 
Μοναδικότητα, και β΄.-) Την Απλότητα. 
Στον Θεό αρμόζει η Μοναδικότητα, δη-
λαδή, ό,τι υπάρχει εκτός του Θεού είναι κό-
σμος, δεν υπάρχει ανταγωνιζόμενη πραγμα-
τικότητα εις Αυτόν. Ο Διάβολος είναι ο πει-
ράζων. Ο Θεός είναι η μοναδική πραγματι-
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κότητα. Επομένως, τάσεις θεοποίησης και 
προσωπολατρείας στον Χριστιανισμό είναι 
απόβλητα, είναι κόσμος, φθορά. Όλοι είναι 
(= είμαστε) υπηρετικά όργανα. Μόνον στον 
Θεό υπάρχει κατάφαση (= Ναί) προσωπο-
λατρείας. Ο Θεός είναι ο μόνος Κύριος και 
απολύτως ελεύθερος. Ο Χριστιανός υπο-
τασσόμενος στον Θεό, πιστεύει ότι ουδεμία 
άλλη δύναμη εξουσιάζει επάνω του εκτός 
από τον Θεό. [Έξωθεν του Θεού υπάρχει 
σχετική υποταγή, Βία, Κράτος, κλπ.).

Η μονοθεΐα είναι πρακτική, δηλαδή, 
από την προσωπική συνάντηση με τον 
Θεό, ο Θεός φανερώνεται ως μόνος και 
Αυτός, και έχει πάντοτε το αυτό θέλημα. 
Το θέλημα και η πιστότης του Θεού κατά 
την συνάντηση Αυτού μετά του ανθρώπου 
είναι πάντοτε τα ίδια. Ο Θεός έχει πάντοτε 
την αυτή συμπεριφορά εν σχέσει προς τον 
άνθρωπο. Θέλει να τον σώσει. Η μονοθεΐα 

είναι κάτι, το οποίο συνάγεται έσωθεν, 
λόγω της μετά του Θεού επικοινωνίας του 
ανθρώπου, και όχι έξωθεν Φιλοσοφικώς. 
Αυτή η πιστότητα του Θεού στο θέλημά 
Του εκφράζει την απλότητά Του. Κατά την 
πίστη της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο ΕΝΑΣ 
κατ’ ουσίαν Θεός είναι Τριαδικός κατά τις 
υποστάσεις. Είναι Μονάδα εν Τριάδι, και 
Τριάδα εν Μονάδι, [ένωσις - διάκρισις]. Είναι 
ON σε τρία πρόσωπα χωριζόμενα αχωρί-
στως και διακρινόμενα. Η ενότητα του Θεού 
δεν αποκλείει τον πλούτον της ζωής Του.

Ο Θεός παντού και πάντοτε, όπου φανε-
ρώνεται, είναι ο Αυτός Θεός, αλλά σε διά-
φορα Θεία Πρόσωπα. Όπου αποκαλύπτεται 
ο Θεός, αποκαλύπτεται ως Πρόσωπον, είτε 
ως ΠΑΤΗΡ, είτε ως ΥΙΟΣ, είτε ως ΑΓΙΟΝ 
ΠΝΕΥΜΑ. Όπου υπάρχει μία ενέργεια, 
υπάρχει όλη η ΟΥΣΙΑ και οι Ενέργειες.
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1  Ματθ. ιδ΄ 27
2  Ματθ. ι στ΄ 16
3  Ρωμ. θ΄ 26
4  Ματθ. κστ΄  63
5  Ἀ ποκ. α΄ 18
6  Ψαλ μοί 92ος 1, 95ος 10, 

111ος 6, 124ος 1
7  Ἀ ποκ. α΄ 18
8  Ρωμ. στ΄ 9
9  Ἰ ω άν νου ι α΄ 25
10  Ἰ ω άν νου ε΄ 28
11  Ἀ ποκ. α΄ 19
12  Ἰ ω άν. α΄ 36
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συνέχεια από την 1η σελίδα

την εποχή τους με τα γραπτά τους μνημεία, εκεί-
νος έγραψε  με το πύρινο κοντύλι  της πίστης του 
ανεξίτηλα γράμματα στις καρδιές των ανθρώπων.

Ωστόσο αυτή τη φορά δεν θ’ ασχοληθούμε με τον 
μέγιστο των προφητών, αλλά με αφορμή τη γιορτή 
του, θ’ αναφερθούμε σ’ έναν απ’ τους, λεγόμενους, 
«μικρούς». Του οποίου τη μνήμη γιόρτασε η Εκκλη-
σία πριν από έναν περίπου μήνα (15 Ιουνίου).

Και βέβαια  μιλούμε για τον προφήτη Αμώς.
Με βάση τις ιδέες του, αν ζούσε στην εποχή 

της ελληνικής «εθνικοφροσύνης», σίγουρα θα τον 
είχαν στείλει στη φυλακή ή στην εξορία. Κι αν δεν 
υπόγραφε δήλωση μετανοίας, θα μπορούσε να τον 
είχαν εκτελέσει κιόλας. Και γιατί όλα αυτά; Απλά 
και μόνο γιατί πίστευε ότι το κεντρικό πρόβλημα 
της κοινωνίας είναι η αδικία. Και ότι μοναδική του 
λύση είναι δικαιοσύνη.

Ωστόσο δεν θα μπορούσε να του καταλογιστεί 
ότι ήταν οπαδός  του Μαρξ. Αφού έζησε κάπου 26 
αιώνες πριν απ” αυτόν. Κι ούτε να τον συγκαταλέ-
ξει μεταξύ των σπουδαγμένων  σε πανεπιστήμια, 
που μπορεί να έχουν  διαβάσει βιβλία επαναστα-
τικού  και ανατρεπτικού περιεχομένου. Αφού δεν 
ήταν τίποτε περισσότερο από ένας τσοπάνος. Που 
όμως διέθετε κοφτερό μυαλό και οξεία παρατη-
ρητικότητα, που τον βοηθούσαν να ζει μέσα στον 
παλμό των γεγονότων της εποχής του.

Έβλεπε, για παράδειγμα,  από το 
ένα μέρος τα μεγαλοπρεπή παλάτια 
των πλουσίων κι από το άλλο τις άθλιες τρώγλες 
των φτωχών. Έβλεπε από εδώ την κακοποιό 
δύναμη των ισχυρών με την πολυτελή και άσωτη 
ζωή τους κι από κει την πείνα και τη δυστυχία των 
αδικουμένων…

Η απάντηση των ισχυρών στις διαμαρτυρίες 
των φτωχών ήταν περισσότερη καταπίεση και εκ-
μετάλλευση, η τέλεια διαστροφή της δικαιοσύνης 
και η επιβολή σε βάρος του λαού του νόμου της 
ζούγκλας.

Και βέβαια δεν υπήρχε κανένας, για να δώσει 
λύση στο αδιέξοδο. Γιατί όσο ψηλότερα στην κλί-
μακα της κοινωνικής ιεραρχίας ανέβαινε κανείς, 
τόσο μεγαλύτερη εξαχρείωση συναντούσε. Όπως, 
δυστυχώς, συμβαίνει και στις μέρες μας.

Όταν όμως ο άνθρωπος δεν βρίσκει γύρω του 
λύσεις και απαντήσεις, τότε αναγκάζεται να κάνει 
την  κατακόρυφη κίνηση προς το Θεό. Και σ” αυ-
τές τις περιπτώσεις η απάντηση του Θεού έρχεται 
με το «τάδε λέγει Κύριος». Που δεν επιδέχεται 
αντιρρήσεις και υπεκφυγές: «Το λιοντάρι βρυχιέται 
και ποιος δε φοβάται; Ο Θεός διατάσσει και ποιος 
τολμάει να μην προφητεύει»; Θα  μας πει ο Αμώς. 
Για να γίνει το στόμα του Θεού και να διακηρύξει 
στον «καλό» υπόκοσμο της άρχουσας αναρχίας 
όλων των εποχών:

«Για πολλές αμαρτίες δεν θα σας τιμωρήσω. Αλλά 
επειδή πουλάτε για χρήματα το δίκιο και συντρίβετε 

το κεφάλι των αδυνάτων και δολοφονείτε τους φτω-
χούς, θα σας κάμω να τρέμετε»!

Και βέβαια δεν είχε καλά λόγια για τους βασιλιά-
δες: «∆εν αγαπάτε το σωστό, τους έλεγε, κι ολοένα 
και περισσότερο καταδυναστεύετε και καταπιέζετε 
το λαό. Γι” αυτό θα χάσετε τη δύναμή σας και τα 
παλάτια σας θα λεηλατηθούν…»!

Παρόμοια κατακεραυνώνει και τους λειτουρ-
γούς της άδικης δικαιοσύνης, επισημαίνοντάς 
τους: «Αλίμονο σ” αυτούς, που πληρώνονται, για να 
μεταβάλουν το δίκαιο σε δηλητήριο, για να καταδυ-
ναστεύεται ο λαός…».

Αλλά ούτε και τη θρησκευτική υποκρισία και 
τυπολατρία αντιπαρέρχεται. Αφού για τον Αμώς 
η θρησκεία δεν είναι νεκροί τύποι και μαγικές 
τελετουργικές διατάξεις. Είναι τρόπος ζωής. Είναι 
κοινωνικό αγώνισμα. Θρησκεία, χωρίς ηθική δεν 
υπάρχει. Αλλά ούτε και ηθική, χωρίς δικαιοσύ-
νη.: «Μισώ και απορρίπτω τις γιορτές σας, φωνάζει 
στο ιερατείο της εποχής του, και δεν μπορώ να 
δεχτώ τα πανηγύρια σας και τις θυσίες σας. Μακριά 
από μένα ο θόρυβος της ψαλμωδίας σας. Το δίκιο 
θέλω να αναβλύζει σαν νερό και η δικαιοσύνη να 
γίνεται αστείρευτο ποτάμι…».

Και βέβαια δεν ήταν στη σκέψη ούτε στις δυνατό-
τητές του να κάμει κάποια κοινωνική επανάσταση. 

Το μόνο, που μπορούσε να κάνει ήταν 
να τους προειδοποιήσει για τις οδυνη-
ρές συνέπειες της εξαχρείωσής τους:

 «Αλίμονο σ” αυτούς, που θέλουν να ιδούν την 
ημέρα του Κυρίου, φωνάζει! Σκοτάδι θα είναι και όχι 
φως. Γιατί δεν θα υπάρχει κανένας τόπος καταφυ-
γής. Ούτε ο ουρανός, ούτε τα βάθη της θάλασσας, 
ούτε ακόμη κι ο άδης. Ιδιαίτερα για κείνους, που 
καυχιούνται και λένε «εμάς δεν θα μας βρει καμιά 
καταστροφή…».

Κι επειδή αυτά και άλλα παρόμοια δεν άντεχαν να 
τ’ ακούνε,  τον καταδίωκαν. Όπως γίνεται πάντα…

Και βέβαια οι τωρινοί παραμορφωμένοι χαρ-
βαρτιανοί κλπ. κλέφτες και οι ληστές θα πουν 
ότι πάντοτε κάτι τέτοια λένε οι τσοπάνηδες. Γιατί 
όχι!  Αφού τα ίδια έλεγε και ο  καλός και μεγάλος 
τσοπάνης του σύμπαντος! ….

Αλήθεια μπορεί να υπάρξει δυνατότητα και της 
παραμικρής έστω σύγκρισης του «μικρού» προ-
φήτη Αμώς, που έζησε 800 χρόνια π. Χ. με τους 
«μεγάλους» της σημερινής εποχής! Με το τοκογλυ-
φικό, για παράδειγμα, σιωνιστικό κατεστημένο, που 
καυχιέται για την ιουδαϊκή του θρησκεία, που έχει εκ 
βάθρων  αναποδογυρίσει! Και πολύ περισσότερο 
με το χριστεπώνυμο πλήρωμα και το χριστιανικό, 
λεγόμενο, ιερατείο, που γιορτάζουν την μνήμη των 
προφητών, αλλά χλευάζουν με τα έργα τους τη 
διδασκαλία και τη ζωή των προφητών!…

Δεν θα ήταν καθόλου υπερβολικό να πούμε ότι 
τους χωρίζει άβυσσος!…

Ο «ΜΙΚΡOΣ» ΤΣΟΠAΝΟΣ ΑΜΩΣ

προς τον θάνατον, διότι, κατά την διδασκα-
λίαν του Ευαγγελίου, ο άνθρωπος «Μεταβέ-
βηκεν εκ του θανάτου εις την ζωήν» (Ιωάννου 
ΚΕΦ. Ε Στίχος 24).

Η ζωή του ανθρώπου επάνω στον πλανήτη 
Γη θεωρείται σύμφωνα με την Διδασκαλίαν 
του Χριστιανισμού περίοδος θανάτου. Όμως 
«παρά ανθρώποις τούτο αδύνατον εστί, παρά 
τω Θεώ πάντι δυνατά εστίν» (Ματθαίου ΚΕΦ. 
ΙΘ στίχος 26). Η Γ΄ Οικουμενική Σύνοδος, 
που συνήλθε το έτος 431 μ.Χ. εις Έφεσον, 
ονομάζει την Παναγίαν Θεοτόκον. Ομοίως και 
η Δ΄ Οικουμενική Σύνοδος 431 μ.Χ.

ΜΕΤΕΣΤΗ προς την ζωήν. Όντως συνέβη-
σαν μερικά πράγματα τα οποία είναι πέρα 
από την ανθρώπινην σκέψιν και λογικήν.

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ευρίσκοντο σε διάφορα 
μέρη της Γης. Όμως παρευρέθηκαν στην 
Κηδείαν κατά θαυματουργικόν και ακατανό-
ητον τρόπον λαμβανομένης υπ’ όψιν της πε-
ριόδου της εποχής εκείνης. Δεν υπήρχον τα 
σημερινά μέσα επικοινωνίας και της τεχνολο-
γικής προόδου και εξελίξεως. Το σώμα εκη-
δεύθη στο χωρίον Γεθσημανή. Μετά τρεις 
ημέρας από την ταφήν της Θεοτόκου διεπί-
στωσαν, ότι δεν υπήρχε στον τάφο το σώμα. 
Κατά την επίσκεψιν η Ίδια ενεφανίσθη και εί-
πεν τον χαιρετισμόν Χαίρετε.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ
Εορτάσθη για πρώτη φορά την 15η Αυγού-

στου του έτους 460 μ.Χ. Επισήμως επί Αυτο-
κράτορος Μαυρικίου το έτος 582-600 μ.Χ. 

Η πενθέκτη ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ Σύνοδος του 
έτους 691 μ.Χ. απεφάσισεν δια του ΟΘ 
(79) Κανόνος, να αποδώσει «ΤΙΜΗ» στο 
πρόσωπον της Παναγίας. Θεοτόκος και όχι 
Χριστοτόκος ωνομάσθη από την Γ΄ και Δ΄ 
Οικουμενική Σύνοδο.

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ που είχε μοναδική Αποστολή 
στον κόσμο και στο Πρόσωπόν της συνέβη-
σαν μερικά ανεπανάληπτα γεγονότα. Δεύτε-
ρη περίπτωση δεν έχουμε, ούτε στο παρόν, 
ούτε στο παρελθόν, ούτε θα έχουμε στο 
Μέλλον. Είναι μοναδική και ανεπανάληπτος 
περίπτωσις σ’ αυτό τον Κόσμο.

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ της ανθρώπι-
νης Ιστορίας δεν έχουμε ακριβώς τα ίδια 
γεγονότα να συνέβησαν σ’ άλλο γυναικείο 
πρόσωπο, όπως αυτά περιγράφονται στην 
Καινή Διαθήκη (Λουκά ΚΕΦ. Α-26). Ο ΠΡΟ-
ΦΗΤΗΣ ΗΣΑΪΑΣ ο οποίος έζησεν το 774 π.Χ. 
προφητεύει την Γέννησιν του Χριστού (ΚΕΦ. 
Θ. Στίχος 6ος).

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ που έζησαν 
από τα έτη 80-140 μ.Χ. καθώς και οι ΜΕΤΑ-
ΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ Πατέρες (140-260 μ.Χ.) δεν 

ασχολούντο με το πρόσωπόν της.  Αυτό δεν 
σημαίνει ότι την υποτιμούσαν.

Ο ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ – Φιλοσοφικόν και 
Θρησκευτικόν κίνημα – καθώς και οι πολλές 
αιρέσεις απησχόλησαν τους Αποστολικούς 
και Μεταποστολικούς Πατέρες της Εκκλησί-
ας των ετών 80-140 μ.Χ.

ΕΤΣΙ οι Απολογητές και Εκκλησιαστικοί 
Συγγραφείς δεν ασχολήθηκαν ιδιαιτέρως 
με το πρόσωπον της Μεταστάσης. Αυτό δεν 
σημαίνει, ότι είχαν μειωμένην γνώμην και 
αξίαν δια το πρόσωπόν της. Ασχολήθησαν 
με το πρόσωπον του υιού της. Δηλαδή τον 
Σταυρωθέντα, Ταφέντα και Αναστάντα Ιησού. 
Βλέπε Σύμβολον της πίστεως.

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ του 21ου Αιώνος σκέπτεται 
και ενδεχομένως προβληματίζεται για το 
πρόσωπόν της. Μια Γυναίκα που έζησε πριν 
από είκοσι έναν (21) αιώνες, τί μπορεί να μας 
προσφέρει σήμερα;

ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ:
ΠΡΟΤΥΠΟΝ ηθικού και πνευματικού 

Μεγαλείου. Η Κοινωνία, ό,τι πρότυπα 
έχει και από ποιον κλάδο τα αντλεί έτσι 
πορεύεται (Καλλιστεία, ποδοσφαιριστές, 
Καλλιτέχνες κ.α.). Ο,ΤΙ ΣΠΕΡΝΟΥΜΕ αυτά 
και θερίζουμε. Ας αντιληφθούμε όλοι μας, 
ότι ο Χριστιανισμός δεν είναι μόνο τύπος 
(κεριά – λιβάνια – κόλλυβα – τυπικός Εκ-

κλησιασμός κ.α.). Αν υπήρχε πραγματικός 
χριστιανισμός, όσα συμβαίνουν καθημε-
ρινά δεν θα συνέβαιναν. Όσα συμβαίνουν 
αποδεικνύουν, ότι ο τυπικός χριστιανισμός 
καλά κρατεί.

ΕΑΝ είχε επικρατήσει ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ 
Χριστιανισμός και όχι ο τυπικός, η Γη θα 
ήταν ένας επίγειος παράδεισος. Λαμβανο-
μένου υπ’ όψιν ότι η τεχνολογική πρόοδος 
είναι άνευ προηγουμένου, με γεμάτες τις 
φυλακές, τα ψυχιατρεία και με το τρομερό 
ποσοστόν της Διαφθοράς, φτιάχνουμε σε 
μεγάλο βαθμό την Επίγειον Κόλασιν.

ΣΤΗΝ Μεταστάσα Γυναίκα, που είχε την 
μοναδικήν αποστολή στον κόσμο από της 
εμφανίσεως των ανθρώπων επάνω στον 
πλανήτη Γη και δεν πρόκειται να υπάρξει 
παρόμοια περίπτωσις, αναφωνούμεν από 
τα βάθη της καρδιάς μας: «Μετέστης 
προς την ζωήν Μήτηρ υπάρχουσα της 
ζωής».

Ο 21ος αιώνας που διανύουμε πρέπει ν’ 
αλλάξει. Η καταναλωτική και άνευ προηγου-
μένου πρόοδος και τεχνολογική ανάπτυξη 
μπορεί να συμβάλλει ώστε ο πλανήτης Γη 
να γίνει επιτέλους Παράδεισος.

Ιερεύς Σταύρος Παπαχρίστος
Πτυχιούχος Θεολογικής - Νομικής του Παν. Αθηνών

ΜΙΑ ΓΥΝΑΙκΑ πΟΥ ΕΙΧΕ ΜΟΝΑΔΙκη ΑπΟΣΤΟΛη ΣΤΟΝ κΟΣΜΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ

ΕΟΡΤη κΑΙ πΑΝηΓΥΡΙΣ κΟΙΜηΣΕΩΣ ΤηΣ ΘΕΟΤΟκΟΥ 15η ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

σᾶς ἐνθουσιάζει αὐτὴ ἡ πανήγυρις; σᾶς 
ἐνθουσιάζουν αἱ στολαὶ αἱ λαµπραὶ τῶν 
παπάδων µας καὶ τὰ ῥαβδιὰ τὰ δεσποτικὰ 
καὶ τὰ στέµµατα καὶ οἱ φωνὲς καὶ οἱ πα-
νηγύρεις; ∆ὲν ξέρω.

Σᾶς κάνω µιὰ ὑπόθεσι µόνο. Φα-
ντασθῆτε τὴν ὥρα ἐκείνη, ποὺ εἶνε ὅλοι 
αὐτοὶ µαζεµένοι ἐκεῖ, νά ᾽ρχεται ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος· µὲ τὸ ῥαβδί του, χωρὶς 
νά ᾽χῃ µίτρες στὸ κεφάλι… Πώ πω! δὲν 
µπορῶ νὰ φαντασθῶ τὸν Παῦλο µὲ µία 
µίτρα, δὲν µπορῶ νὰ φαντασθῶ τὸν 
Παῦλο µὲ µπαστούνια καὶ πολυτέλεια, 
δὲν µπορῶ νὰ φαντασθῶ τὸν Παῦλο µὲ 
αὐτοκίνητα πολυτελείας, δὲν µπορῶ νὰ 
φαντασθῶ τὸν Παῦλο µὲ διαταγὰς καὶ 
ἀστραπὰς καὶ βροντάς· δὲν µπορῶ νὰ 
φαντασθῶ τὸν Παῦλο σὰν Ἀλῆ πασᾶ 
νὰ κυβερνᾷ τοὺς πιστούς. ∆ὲν µπορῶ 
νὰ φαντασθῶ ἔτσι τὸν Παῦλο· εἶνε µιὰ 
ἄρνησις τοῦ Χριστιανισµοῦ ὅλη αὐτὴ ἡ 
ἐµφάνισις τοῦ ἱερατείου µας.

Ἐὰν πραγµατικῶς λοιπόν, µὲ ἀλεξίπτω-
το τοῦ οὐρανοῦ, ἔπεφτε ἀπὸ πάνω ἀπὸ 
τὰ οὐράνια κάτω στὴ γῆ τὴν ὥρα ἐκείνη 
καὶ ἔλεγαν «Ὁ Παῦλος ὁ ἀπόστολος!», 
–ὤ τότε, ἀδελφοί µου– θὰ ἄλλαζε ὅλη 
αὐτὴ ἡ ψευδής σκηνοθεσία, ὅλο αὐτὸ τὸ 
φεστιβὰλ τὸ ὁποῖο ἑορτάζουνε ὅλοι αὐτοί 
οἱ ψαλτάδες, οἱ παπᾶδες µὲ τὰ λαµπρά 
τους ἄµφια, οἱ δεσποτάδες). Καὶ µόνον 
αὐτοί; Καὶ ἐµεῖς ὅλοι, ἀδελφοί µου· καὶ 
ὅλη ἡ Ἀθήνα, καὶ ὅλη ἡ Ἑλλάδα, µὲ τὸ 
λαὸ καὶ τὸν κλῆρο της, µὲ τοὺς φτωχούς, 
µὲ τοὺς πλουσίους, µὲ τοὺς βασιλιᾶδες 
της. Ἐὰν µᾶς στύψῃς ὅπως στύβεις τὸ 
λεµόνι, ἂν µᾶς στύψῃς ὅλους (παπᾶδες, 
ψαλτάδες, δεσποτάδες, καλογέρους, 
ἀσκητάδες, ἱεροκήρυκας, θεολόγους), ἐὰν 
µᾶς στύψῃς ὅλους, τὸ νυχάκι τοῦ Παύλου 
δὲν κάνουµε.

Ἄχ Χριστιανοί µου! Ἕνας Παῦλος ἦταν 
αὐτός –ὅταν τὸ σκέπτοµαι κλαίω–, καὶ 
ἔγινε ἠλεκτρικὴ σκούπα καὶ καθάρισε τὴν 
Ἑλλάδα· ὀγδόντα δεσποτάδες, ἑκατὸ ἱερο-
κήρυκες, ὀκτὼ χιλιάδες παπᾶδες ἐµεῖς, 
καὶ ἡ Ἑλλάδα ἐβρώµισε. Πού, ἂν εἴχαµε 
Πνεῦµα Θεοῦ, θὰ εἴχαµε ἀνακαινίσει τὸν 
κόσµο ὅλο. Ἄχ Παῦλε, ἄχ Παῦλε!

Καὶ ἂν ἤρχετο ὄχι στὸ 53 µ.Χ. ποὺ 
ἦρθε ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀλλὰ ἂν 
ἐρχόταν σήµερα στὸ «κλεινὸν ἄστυ» ὁ 
ἀπόστολος Παῦλος, θὰ εἶχε καὶ σήµερα 
ἐχθρούς. Ἀλλὰ ἂς µὲ συχωρέσῃ ὁ Θεὸς 
γι᾽ αὐτὴν τὴν πικρὰν ἀλήθεια ποὺ θὰ 
πῶ. Ἂν καὶ ξέρω ὅτι µέσα στὸ ἀκροατήριό 
µου ἔχω κατασκόπους οἱ ὁποῖοι παρα-
κολουθοῦν τὸ γνήσιο καὶ ἀποστολικὸ 

καὶ ῥιζοσπαστικὸ κήρυγµά µου, µιλῶ 
καθαρὰ ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, καὶ 
ὁποιοσδήποτε καὶ ἂν εἶνε ἂς προσπαθήσῃ 
νὰ µὲ διαψεύσῃ καὶ νὰ κατηγορήσῃ ὅ,τι 
θέλει. Ἐὰν ἐρχότανε ὁ ἀπόστολος Παῦλος 
στὴν Ἀθήνα µέσα, στὴν Ἑλλάδα µέσα, οἱ 
µεγαλύτεροι ἐχθροί του, ποὺ δὲν θὰ τὸν 
ἀφήνανε νὰ µείνῃ οὔτε εἰκοσιτέσσερις 
ὧρες, οὔτε νὰ πιῇ ἕνα ποτήρι νερό, θὰ 
ἤτανε – ποιοί, ἀδελφοί µου; ∆ὲν τὸ λέτε· 
θὰ ἦταν οἱ δεσποτάδες.

Ὄχι ἀγαπητοί µου ὅλοι. Ὄχι ὅλοι, ἀλλὰ 
οἱ κακοὶ ἐκεῖνοι ἐπίσκοποι, οἱ ὁποῖοι 
ἐδίωξαν ἕνα Μέγα Βασίλειο, ἕνα Χρυσό-
στοµο καὶ ἀργότερα ἕνα Μέγα Ἀθανάσιο· 
οἱ κακοὶ ἐπίσκοποι, περὶ τῶν ὁποίων 
εἶπε ὁ Χρυσόστοµος ὅτι «Οὐδὲν δέδοικα 
ὡς ἐπισκόπους πλὴν ἐνίων» (τίποτα δὲν 
φοβήθηκα ὅσο τοὺς ἐπισκόπους ἐκτὸς 
ἀπὸ µερικούς). Οἱ κακοὶ ἐπίσκοποι δὲν 
θὰ τὸν ἀφήνανε νὰ µείνῃ οὔτε εἰκοσι-
τέσσερις ὧρες. ∆ὲν θὰ τολµοῦσε. Ποῦ νὰ 
πάῃ ὁ Παῦλος; Νὰ πάῃ στὸ Μεσολόγγι; Οἱ 
παράνοµοι καὶ ἀντικανονικοὶ δεσποτάδες 
–γιατὶ θὰ εἶχε ἕνα ραβδὶ φωτιὰ καὶ λαύ-
ρα– θὰ τοῦ ἔλεγαν· «Ἐµεῖς ἐδῶ στὸ Με-
σολόγγι ἔχουµε ἱεροκήρυκας σπουδαίους 
καὶ µεγάλους». Θὰ πήγαινε στὰ Γιάννενα; 
«Ἔχουµε ἱεροκήρυκας». Θὰ πήγαινε στὸ 
Βόλο; «Ἔχουµε ἱεροκήρυκας». Ὅπου νὰ 
πήγαινε, δὲν θὰ µποροῦσε να σταθῇ. 
Εὐγενέστεροι ἦσαν οἱ Ἀθηναῖοι τὰ χρόνια 
ἐκεῖνα· τὸν ἀνεβάσανε ἐπάνω στὸ βῆµα 
τοῦ Ἀρείου πάγου (βλ. Πράξ. 17,19 κ.ἑ.). 
Ἂν ἐρχόταν τώρα, ἡ δηµοσία ἀσφάλεια 
θὰ τὸν συνελάµβανε ὡς ἐπικίνδυνο καὶ 
θὰ τὸν ὡδηγοῦσε στὴν ἐξορία, δὲν θὰ τὸν 
ἄφηνε νὰ µείνῃ οὔτε εἰκοσιτέσσερις ὧρες.

Ὤ θεοµπαῖκτες, ὤ ὑποκριταί, ὢ φε-
στιβὰλ θρησκευτικό!… Ὅταν παρουσι-
αστῇ πνεῦµα τὸ ὁποῖον ἔχει σπινθῆρα 
ἀποστόλου Παῦλου, δὲν γίνεται δεκτός. 
Ἐντὸς ὀλίγου µέσα εἰς τὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ 
ὑπάρχῃ θέσι [γι᾽ αὐτόν]. Ἐὰν κατισχύσῃ ἡ 
ἀνοµία, ἡ ἀσέβεια, ἡ ἁµαρτία, δὲν θά ̓ χῃ 
θέσι. Κάθε τίµιος κληρικὸς ποὺ πιστεύει 
στὸν Ἐσταυρωµένο, κάθε κληρικὸς µὲ 
παρρησία καὶ ἔλεγχο, δὲν θά ᾽χῃ θέσι. 
Μέσα στὴν φαυλοκρατούµενη ἐκκλησία 
δὲν θά ᾽χουν θέσι οἱ τίµιοι ἄνθρωποι.

Ἀλλ᾽ ὦ Παῦλε ἀπόστολε. Ἐσὺ ποὺ 
ἀγάπησες τὸ γένος µας, ἐλθὲ καὶ πάλι ἐν 
µέσῳ ἡµῶν. Παρηγόρησέ µας, ἐνίσχυσέ 
µας, δῶσε µας καὶ πάλι τὴν Ἑλλάδα µας. 
Καὶ τότε, τὰ βράχια θὰ τινάξουν ρόδα πρὸς 
τιµὴν τῆς ἁγίας Τριάδος εἰς τοὺς αἰῶνας 
τῶν αἰώνων· ἀµήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

συνέχεια από την 1η σελίδα

συνέχεια από την 1η σελίδα

Γράφει 
ο π. Ηλίας Υφαντής

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
ANeπΙΘΥΜηΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΣηΜΕΡΙΝΟΥΣ πΑΝηΓΥΡΤΖΙΔΕΣ ΔΕΣπΟΤΑΔΕΣ
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Λαμπαδάριος

χάνεται ἡ ἀξιοπρέπεια, πρέπει νὰ 
ἀνησυχοῦµε.

Ἡ ἀξιοπρέπεια πρωτίστως πρέ-
πει νὰ ὑπάρχει στοὺς κληρικούς. 
Πολλοὶ χρησιµοποιοῦν τὴ λέξη 
καὶ ἀγνοοῦν τὸ περιεχόµενό της. 
Πρέπει νὰ γνωρίζουν ὅτι εἶναι µία 
συµπεριφορά, ἰδίως σὲ δύσκολες 
στιγµές, µὲ σεβασµὸ στὸν ἑαυτό 
τους καὶ στοὺς ἄλλους, χωρὶς 
ἀπρέπειες και µικρότητες.

Ἀλήθεια, πόση ἀξιοπρέπεια 
ὑπάρχει, ὅταν συνέρχεται  ἡ Ἱεραρ-
χία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ 
τὴν ἐκλογὴ νέων Μητροπολιτῶν, 
ἐνῶ ἔχουν γίνει γνωστὰ πρὸ πολ-
λοῦ τὰ πρόσωπα, ποὺ θὰ ἐκλεγοῦν; 
∆υστυχῶς καὶ ὁ Μακαριώτατος κ. 
Ἱερώνυµος ἀκολουθεῖ τὴν κατά-
κριτη τακτικὴ τῶν προκατόχων 
του καὶ ἐπηρεάζει — γιὰ νὰ µὴ 
πῶ ἐπιβάλλει— τοὺς ἐκλέκτορες 
µητροπολίτες, φτάνοντας στὸ ἀπα-
ράδεκτο σηµεῖο νὰ κάνει σχετικὲς 
ζυµώσεις, καλώντας τους ἰδιαι-
τέρως στὸ γραφεῖο του, πρὸ τῶν 
ἐκλογῶν καὶ ἀνακοινώνοντάς τους 
«τὴν ἐπιθυµία τοῦ Ἁγίου Πνεύµα-
τος» νὰ ἐκλεγοῦν συγκεκριµένα 
πρόσωπα, ποὺ τυχαίνει πάντα 
νὰ εἶναι προσφιλῆ καὶ ὑπάκουα 
στὸν ἴδιο!

Νοµίζω ὅτι ὅλη αὐτὴ ἡ διαδι-
κασία δὲν ἔχει καµία σχέση µὲ 
τὴν ἀξιοπρέπεια, ποὺ ἀνέφερα. 
Εἶναι ἀναξιοπρέπεια καὶ πρέπει 
δηµοσίως νὰ καταγγέλλεται ἀπὸ 
τοὺς Μητροπολίτες. Πρέπει ὅλοι νὰ 
γνωρίζουν ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος δὲν 
εἶναι πρωθυπουργός, ποὺ ἐπιλέγει 
τοὺς ὑπουργοὺς τῆς ἀρεσκείας του.

Τὸ κακὸ θὰ περιοριστεῖ, ὅταν 
κάποτε γίνει ἀλλαγὴ στὸν τρόπο 
ἐκλογῆς τῶν Μητροπολιτῶν, κάτι 
ποὺ ὅλοι οἱ Ἀρχιεπίσκοποι ὑπο-
στηρίζουν στοὺς ἐνθρονιστήριους 
λόγους τους καὶ ποτὲ δὲν πραγ-
µατοποιοῦν. Πρέπει, ἐπιτέλους, νὰ 
καθιερωθεῖ ἡ κλήρωση, ἡ ὁποία 
εἶναι σύµφωνη καὶ µὲ τὴν τακτικὴ 
τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων.

∆ηλαδή, ἀπὸ τὰ τρία πρόσωπα 
(γιατὶ ὄχι καὶ ἀπὸ τὰ πέντε), ποὺ 
πλειοψηφοῦν στὴν πρώτη ψη-
φοφορία, νὰ ἐκλέγεται ὁ ἕνας διὰ 
κληρώσεως. Μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ 
θὰ περιοριστεῖ σηµαντικὰ ἡ ἀνα-
ξιοπρέπεια τοῦ ἑκάστοτε Ἀρχιεπι-
σκόπου καὶ θὰ µποῦν τὰ πράγµατα 
σὲ µία καλύτερη τροχιά. Ἀλίµονο, 
ἐὰν οἱ Μητροπολίτες ἀκολουθοῦν 
δουλικὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ 
ξεχνοῦν ὅτι ἔχουν µεγάλη εὐθύνη 
γιὰ τὰ πρόσωπα, ποὺ µὲ τὴν ψῆφο 
τους προωθοῦν στὸν ὑψηλὸ βαθµὸ 
τῆς ἀρχιερωσύνης. ∆ὲν πρέπει νὰ 
συµφωνοῦν ἐπιπόλαια καὶ χωρὶς 
πληροφόρηση στὰ ὅσα ἰδιοτελῶς 
καὶ δολίως προτείνει ὁ Ἀρχιεπί-
σκοπος.

Ἡ πρόσφατη ἱστορία ἀναφέρει 
ὅτι οἱ Ἀρχιεπίσκοποι στὴν Ἑλλάδα 
ἀναπαύονται µακαρίως στοὺς 
θρόνους τους καὶ µόνον ὅταν 
πρόκειται νὰ ἐκλεγοῦν νέοι Μη-
τροπολίτες, δραστηριοποιοῦνται 
γιὰ νὰ προωθηθοῦν οἱ δικοί τους 
ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι στὴ συνέχεια 
θὰ τοὺς ἐξασφαλίσουν ἀκύµαντη 
µακαριότητα. Αὐτὴ εἶναι ἡ βασικό-
τερη αἰτία, ποὺ τὰ προβλήµατα τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος παραµέ-
νουν ἄλυτα καὶ ὁ λαὸς ἀποίµαντος.

ΛΕIΠΕΙ 
Ἡ ἈΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
συνέχεια από την 1η σελίδα

ΦIΤΖΙ, ΦIΤΖΙ-ΦΟΥΤΣ… ΦIΤΖΙ, ΦIΤΖΙ-ΦΟΥΤΣ…
Ο ρομφαιάτος «Νεωκόρος», κάποιο 

πρωινό μετά την ενθρόνιση του νέου δε-
σπότη Ιωαννίνων, άκουσε πράγματα που 
τον έκαναν έξω φρενών. Τι είναι αυτά που 
ακούω σήμερα; Αναρωτήθηκε. Κι επειδή 
οι νεωκόροι είναι οι άνθρωποι που ακούν 
και βλέπουν τα πάντα μέσα και έξω από 
την Εκκλησία, έβαλε και ξαναέβαλε το 
αυτί του για να διαπιστώσει ότι δεν έκανε 
λάθος. Μιλούσαν συνθηματικά. Ακούστη-
καν οι λέξεις: μαμά, κόρη, αδελφή, Χίλαρη, 
Γάλτς… κάτι για «ψιλά» εκατομμύρια και 
εξέφραζαν την αγωνία για την μεταφορά 

τους με την πτήση. Αυτό που επαναλάμβαναν ήταν το Φουτς, Φίτζι, Φίτζι… Ακολού-
θησαν ευχές για καλό καλοκαίρι και ότι θα έφευγαν για Νορβηγία.

Θεέ και Κύριε, τί θα ακούσω ακόμα έλεγε και ξαναέλεγε! 
Σταυροκοπήθηκε και ζήτησε τη βοήθεια του συνονόματου αρχαγγέλου, αφού πρώτα 

του άναψε μια μεγάλη λαμπάδα…
Δεν πέρασαν κανά δυο μέρες και ήρθαν τα μαντάτα.
Φίτζι, Φίτζι είναι νησιά που απέχουν από την Ελλάδα 16.614 χλμ. Είναι σύμπλεγμα 

300 νησιών περίπου στη μέση του Ειρηνικού. Απευθείας πτήση δεν υπάρχει, γι’ αυτό 
η “ομάδα” πήγε μέσω Νορβηγίας. Οι φωτογραφίες που ήρθαν είναι αποκαλυπτικές. 
Έξω από την πόλη Ναντί έχει εξωτικούς καφενέδες. Εκεί εθεάθησαν να απολαμβάνουν, 
κατάλληλα ενδεδυμένοι, γλυκά και τον εξαίρετο καφέ εσπρέσσο L’ epicier με κάτι 
χονδρά πούρα στο στόμα, που είχαμε να τα δούμε από την εποχή Ουίνστον Τσώρτσιλ.

Για τα λίγα “ψιλά”, την ωραία διαμονή και τη λέξη Bula (Μπούλα) που χρησιμοποι-
ούσαν όποιον συναντούσαν… θα επανέλθουμε.

Μόλις όμως έγιναν γνωστά και άρχισαν να συζητούνται στα εκκλησιαστικά στέκια 
ανέλαβε να καθαρίσει ο νέος υποψήφιος παπα-υποστράτηγος της Χωροφυλακής 
απειλώντας τον νεωκόρο, ότι έχει “ράμματα για την γούνα του” και θα τον πάρει ο 
Πηνειός…!!!

          ΤΟΥΣ ΠHΡΕ
Είδε και απόειδε ο δεσπότης Ιγνάτιος ότι, 

ούτε η εγκύκλιος 298/4.4.14 με τις απειλές 
(«ότι εφεξής ουδεμίαν επιείκιαν θα επιδείξω-
μεν…») ούτε το “εγκύκλιον σημείωμα” προς 
τους προϊσταμένους και τα Εκκλησιαστικά 
Συμβούλια («ή φέρνετε αυτά που σας ζητάω 
ή σας στέλνω τον εντιμότατον Κύριον… 
επίτιμον Οικον. Επιθεωρητήν και πρώην 
ελεγκτήν της Εκκλησίας για να προβεί σε 
“άτυπον έλεγχο”») έπιασε, πήρε κάποια 
μέρα τη δεσποτική μαγκούρα και ξεκίνησε, 
παίρνοντας αμπάριζα τους ναούς.

Το τί έγινε δεν περιγράφεται. Επίτροποι 
μας μετέφεραν σκηνές «απείρου κάλλους» (αλλοφροσύνης). Είδαν τον υποτιθέμενο 
μειλίχιο, πράο, καλοσυνάτο… να ορμάει στα διαχειριστικά βιβλία και να τα ελέγχει ο 
ίδιος. Πληροφορούμαστε ότι οι ιερείς της πόλης με τους επιτρόπους τον περιμένουν 
οπλισμένοι με την… σκανδάλη στο χέρι, έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον αγαθό και… 
ανάργυρο δεσπότη!

Τελευταία πληροφορούμαστε ότι ξήλωσε τον έμπιστό του παπά που ήταν 
επιφορτισμένος με τα έσοδα ενοικίων χωραφιών, διότι δεν έπιασε τον “στόχο”, και 
τώρα οι παπάδες των χωριών περιμένουν τη δική τους σειρά να τους πάρει αμπάριζα.

∆ΕΣΠΟΤΙΚO DELIRIUM
Τί παθαίνουν οι δεσποτάδες όταν μυρίζονται λεφτά, 

δεν περιγράφεται. Οι αισθήσεις τους βρίσκονται σε 
συναγερμό. Ξεχνούν τα πάντα μπροστά στο σκοπό 
(χρήμα). Παθαίνουν ό,τι και το λαγωνικό όταν εντοπί-
σει (φερμάρει) το θύμα του. Οι μύες του συσπώνται· 
τρελαίνεται κυριολεκτικά· δε μπορεί να ησυχάσει. 
Παθαίνει amok – delirium, που λένε. Αυτό έπαθε κά-
ποιος, όπως μας τα περιέγραψαν κάτοικοι κάποιου 
χωριού. Εμείς όμως έχουμε τις επιφυλάξεις μας, 
γι’ αυτό, περιμένουμε να δούμε τί θα αποκαλύψει ο 
χρόνος. Έμαθε ο δεσπότης – λένε – ότι κάποιος Ναός 
πήρε από κτηματική αποζημίωση μερικές εκατοντά-
δες χιλιάδες ευρώ και τρελάθηκε ο άνθρωπος. Τόσα 
λεφτά – σκέφτηκε – μόνο η μητρόπολη (!) πρέπει να 

διαχειρίζεται (γιατί;) κι έβαλε σε ενέργεια το σχέδιο. Έριξε την πρώτη ΦΟΛΑ. Κάλεσε 
τον παπά και με ύφος προβληματισμένο του λέγει: «Ξέρετε, πάτερ, η μητρόπολη έχει 
μεγάλες δυσκολίες ως προς τη λειτουργία των ιδρυμάτων γι’ αυτό…».

Κέρβερος ο παπάς, ούτε καν το συζήτησε.
Δεύτερη ΦΟΛΑ ο δεσπότης:
«Ξέρεις, επειδή τα χρήματα είναι πολλά και κινδυνεύουν, πρέπει να τα διασφαλίσει 

η μητρόπολη που γνωρίζει και αποτελεί εγγύηση».
Ανένδοτος ο παπάς.
Τί είναι τούτος; Αναλογίστηκε ο δεσπότης, και ρίχνει την τρίτη ΦΟΛΑ:
Τον καλεί στο γραφείο του επισκοπείου όπου βρίσκονταν συναγμένο όλο το επιτελείο 

των πονηρευομένων (Πρωτοσύγκελος, Αρχιερατικός, Γραμματείς και υπεύθυνοι φιλαν-
θρωπικών σκοπών) και αφού του τράταραν κρύο νερό με μαστίχα Χίου, ευδιάθετος του 
λέγει: «καλό μου παιδί, όλοι εμείς σκεφθήκαμε ότι δεν μπορεί ένας ιερέας με τόσα 
προσόντα να εργάζεται σε χωριό, γι’ αυτό αποφάσισα να σε φέρω στην πόλη…». Δά-
γκωσε ο παπάς τη ΦΟΛΑ, κι αφού μέσα του ικανοποιήθηκε από την αναγνώριση των… 
προσόντων και την υπόσχεση της μετάθεσής του στην πόλη, απάντησε όλος ταπείνω-
ση: «Να ’ναι ευλογημένο, Σεβασμιώτατε!». Αμέσως άλλαξαν τα πάντα στο χωριό. Πα-
πάς δικός τους, ταμίας του χεριού τους και οι υπόλοιποι, ό,τι πει ο παπάς. Δεν άργησε 
όμως το μαντάτο να μαθευτεί γιατί κάποιος έριξε από ελικόπτερο φέιγ-βολάν στο χω-
ριό. Την άλλη μέρα τρέξαν στο δεσπότη. Τί θα κάνουμε τώρα, Σεβασμιώτατε; 

Μην στενοχωριέστε. το θέμα αφήστε το επάνω μου. εσείς θα πείτε ότι τα χρήματα 
τα δώσαμε να τα φυλάξει η μητρόπολη. εξ άλλου δικά σας είναι!

Τι λέτε; το θέμα τελείωσε εδώ; ΜΠΑ!

ΨΑΛΤ
ΙΚΑ

ΑΜΠAΡΙΖΑ

ΚΟΦ’ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ 
∆ΕΣΠΟΤΑ

ΣΤΟΛΕΣ- ΜΗΤΡΕΣ - ΕΓΚΟΛΠΙΑ

Γ) ΕΚΛΟΓΕΣ ή ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ ;
«Δεν πρόκειται για εκλογές ιε-

ραρχών, αλλά για διορισμό» (Θηβών 
Ιεώνυμος 2003).

Ο δημοσιογράφος Κων. Σακελλα-
ρίου περιγράφει με γλαφυρό τρόπο 
την εποχή εκείνη, ποιόν, και πώς θα 
εκλέξουν - “διορίσουν” στη μητρόπολη 
Λάρισας.

Ο χουντικός αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ κάλεσε 5-6 βολικά “πνευματικά 
παιδιά” και τους πρότεινε:

Άντε ρε, να σε κάνω δεσπότη στη Λάρισα.
Μακαριώτατε ευχαριστώ αλλά δεν πάω στη Λάρισα γιατί είναι άλλος 

εκεί!
Τι λες μωρέ, εσύ είσαι για την Λάρισα!
Δεν μπορώ Μακαριώτατε γιατί είναι ο Θεολόγος… Μούγκρισε ο Σε-

ραφείμ…
Σ’ αυτό το στιλ έγιναν οι δεσποτοποιήσεις όλων σχεδόν των “πνευμα-

τικών του παιδιών” (sic).
Εκνευρισμένος ο Σεραφείμ για την απροθυμία τους φώναξε: “Φέρτε 

δω, βρε, τον… καφ... Ιγνάτιο…”.
Τα υπόλοιπα τα δημοσιεύει η τοπική εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” στις 

25-5-1996, πώς δηλαδή έγινε ο “εκλογικός” διορισμός:
«Ο αρχιεπίσκοπος – τον καλεί και του λέει ότι θα τον προτείνει για την 

Λάρισα. Ο π. Ιγνάτιος (Λάππας) φανερά έκπληκτος τον ακούει και συγκα-
τανεύει χωρίς να το σχολιάσει. Λίγο μετά η είδηση μαθαίνεται μεταξύ των 
Σεραφειμικών μητροπολιτών».

Και συνεχίζει στο φετινό ημερολόγιο τσέπης ο ίδιος ο Ιγνάτιος (σελ. 14): 
«Θάταν σκόπιμο να αναφερθώ, είκοσι χρόνια μετά, σ’ αυτούς που με 

ανέδειξαν και μ’ έστειλαν εδώ, πατέρα και Επίσκοπο. Στον μακαριστό 
Θεσσαλό άνδρα, τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Σεραφείμ, 
στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας που με ανέδειξε ποιμένα και Αρχιερέα 
αυτής της ιστορικής Ιεράς Μητροπόλεως και σ’ όλους, έναν προς έναν, 
πριν και μετά ευεργέτες μου…» (!).

Δηλαδή και ο ίδιος ομολογεί, και ευχαριστεί όλους – ένα προς ένα, μαζί 
με τον Σεραφείμ και όλους τους συνεργούς του που τον έκαναν δεσπότη! 
Όσο για το Άγιο Πνεύμα, που όλοι επικαλούνται, αυτό στέκονταν μακρυά 
και παρακολουθούσε τα διοριστήρια στην αίθουσα των συνεδριάσεων 
της “Αγίας Συνόδου”.

Δυστυχώς οι άνθρωποι έχουν πάθει πόρωση και δεν ακούν τη φωνή 
του Κυρίου, δύο χιλιάδες χρόνια τώρα, που φωνάζει δυνατά:

«Πάσα αμαρτία και βλασφημία αφεθήσεται τοις ανθρώποις, η δε του 
Πνεύματος βλασφημία ουκ αφεθήσεται τοις ανθρώποις… ούτε εν τω νυν 
αιώνι ούτε εν τω μέλλοντι (Ματθ. 12, 31-32).

(∆΄) ΕΚΛΟΓΕΣ ή ∆ΙΟΡΙΣΜΟΙ;
Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το χώμα στο 

μνήμα του μακαρίτη Σεργίου Γρεβενών (τον 
θυμόμαστε οι Λαρισαίοι για τα ψέματα που 
έγραφε στην ανακριτική έκθεση σε βάρος 
του μακαριστού Θεολόγου, και γιαυτό πήγε 
ο ίδιος κατηγορούμενος) και νάτος ο Φθιώτι-

δος Νικόλαος, την επομένη της κηδείας, να στέλνει συστατική επιστολή 
προς όλα τα μέλη της Ιεραρχίας, και να τονίζει ότι δεν χρειάζεται να… 
επικαλεστούμε το Άγιο Πνεύμα για δεσπότη στα Γρεβενά γιατί έχω 
δικό μου παιδί με όλα τα… προσόντα για το αξίωμα του Αρχιερέα και 
ποιμενάρχη της ιεράς αυτής Μητροπόλεως. Είναι όντως:

Πεπαιδευμένος κληρικός.
Άριστος χειριστής του προφορικού και γραπτού λόγου.
Συγγραφεύς ιστορικών, Θεολογικών και εποικοδομητικών βιβλίων.
Ιεροπρεπής εις την ζωήν του.
Ηγούμενος της Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καμένων. Βούρλων 

και Προϊστάμενος του Ι.Ν. Αγ. Παντελεήμονος της λουτροπόλεως.
Ανήγειρεν τον πρώτον στην Ελλάδα ιερό ναό του Εθνομάρτυρα Χρυ-

σοστόμου Σμύρνης εντός του μοναστηρίου.
Έχει εθνική συνείδηση ιδιαίτερα για την ευαίσθητη περιοχή των Γρε-

βενών.
Και τελειώνει:
«Σημειώνω, ότι δια την υποψηφιότητα αυτού έχομεν την σύμφωνον 

γνώμην του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Ιερωνύμου και πολλών Ιεραρχών, οι οποίοι γνωρίζουν καλώς τον υπο-
ψήφιον και εκτιμούν την προσφοράν του εις την εκκλησίαν. Η παρούσα 
παρακλητική και συστατική επιστολή μου δεν έχει καμμίαν σχέσιν με τα 
τυπικώς λεγόμενα και γραφόμενα δια την περίπτωσιν…».

Κατά τα άλλα θα κάνουν θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσι της Μονής 
Πετράκη για να κατέβει το Αγ. Πνεύμα να τους «φωτίσει» χωρίς κανείς 
να είναι στην Λειτουργία και ο υποψήφιος με το μήνυμα γραμμένο θα 
περιμένει στο διάδρομο να το διαβάσει.

Ω!! «άγιοι» δεσποτάδες, όλα αυτά δεν είναι ύβρεις στο πρόσωπο του 
Θεού, και βλασφημία του Αγίου Πνεύματος;

TΟΣΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ;
Κυριακή 24 Ιουλίου 2014 σ’ όλους τους ναούς της Λάρισας, διαβάστη-

κε εγκύκλιο - κήρυγμα του δεσπότη προς τους ευλα-βείς χριστιανούς από 
τις διδαχές του αγίου Κοσμά του Αιτωλού (ημέρα μνήμης του) που προέτρε-
πε τους χριστιανούς να μην εργάζονται τις Κυριακές, ούτε οι ίδιοι, ούτε 
να παίρνουν άλλους στη δούλεψή τους. 

Με αυτές τις διδαχές ο άγιος, καθιέρωσε την Κυριακή ως αργία στο 
σκλαβωμένο γένος, αντί του Σαββάτου των Εβραίων που ίσχυε μέχρι 
τότε, και γι’ αυτό οι τουρκοεβραίοι τον κρέμασαν. 

Ο κόσμος που πέρναγε μπροστά από το επισκοπείο την Κυριακή το 
πρωί μέχρι το μεσημέρι σταυροκοπιόνταν βλέποντας το εργοτάξιο που 
δούλευε μέσα και έξω, - έσπαζαν μπετά - , έσκαβαν, έριχναν τσιμέντα κ.α. 
- και έλεγαν «μνήσθητί μου Κύριε» τι άλλο θα δουν τα μάτια μας ακόμα; 

Άραγε για ποιά Κυριακή αργία μας διάβασαν σήμερα στις εκκλησίες, 
και για ποιόν πατροΚοσμά; 

Εκκλησιαζόμενος σταμάτησε σε παρέα που παρακολουθούσε τα έργα 
δίπλα από μια πινακίδα που έγραφε «ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΕΡΓΑ». 
Άκουσε κάποιον να μονολογεί «παπαδιά αυτά που λέω στην εκκλησία δεν είναι 
για μας, είναι για τους άλλους!» Και όλοι κούνησαν τα κεφάλια. 
Θεέ μου, Θεέ μου, πώς μας ανέχεσαι με τόση υποκρισία; 


