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Εἰς τήν ἐποχήν μας ἡ ἁμαρτία ἔχει κατακλύσει
τά πάντα: Πόρνοι, μοιχοί, παιδεραστές,
αἱμομεῖκτες,ὁμοφυλόφιλοι, δολοφόνοι, ἔμποροι
συνεχίζεται στη σελ. 8

«η δημοσιογραφια εαλω»
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
O ΜΕΓαΣ
ΒαΣιλΕιοΣ
(ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ

αΥΤοΠΤησ μαρΤΥσ

ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΟ ΜΟΔΕΣΤΟ)

+ Μητρ. Φλωρίνης
Αυγ. Καντιώτου

Η ΕΛΛΑΔΑ
ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

Προέρχονται από το τίποτα,
υψώνουν το τίποτα,
ορκίζονται στο τίποτα,
και μας καλούν να πιστέψουμε στο τίποτα

Αφού και τον
Αρχ. Σεραφείμ από
αρχιχουντικό τον
βάφτισαν αντιστασιακό

Οραματίστηκα τη δημοσιογραφία σαν το
ακοίμητο μάτι. Το καθαρό. Το αλέκιαστο. Που
συνεχίζεται στη σελ. 5

αλλοι καιροι αλλα ηθη …

ορθοΔοΞια – ΕλληΝικα
ΣΥΝΤαΓΜαΤα & ΕΥρΩΠαΪκη ΕΝΩΣη

Σκοπός της παράθεσης των σχετικών
με την πίστη και την Ορθοδοξία στοιχείων των Ελληνικών Συνταγμάτων από την
απελευθέρωση και μέχρι σήμερα είναι
να καταδειχτεί η ανάγκη της επίκλησης
του Θεού και στη δημόσια έκφραση του
συνεχίζεται στη σελ. 2

ΙΕΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ

Ιερά προσκυνήματα (Εικόνες, Ιερά Λείψανα)
μεταφέρονται κατά πάγια συνήθεια, από Μοναστήρια και Ναούς μιας Μητρόπολης σε Ναούς άλλης, κατόπιν έγκρισης των επιχώριων
επισκόπων, για την τόνωση του θρησκευτικού
συνεχίζεται στη σελ. 4

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ...
• ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ
• ΣΥΝΑΞΗ = ΧΑΡΑΤΣΩΜΑ
• ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ;
σελ. 8

σελ 2

συνεχίζεται στη σελ 5

ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΝικολαοΣ ΣΕλΕΝΤηΣ
ΜηΤροΠολιΤηΣ ΧαλκιΔοΣ

Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ
συνεχίζουμε από το φύλλο του Δεκεμβρίου
«Το ξίφος του Ισλάμ θα σας πάρει τα κεφάλια μέσα στα
σπίτια σας και ο Θεός ας είναι μάρτυρας γι’ αυτό.
Με το τζιχάντ μας θ’ αφανίσουμε τον κάθε άπιστο, με μία
θέληση που δεν γνωρίζει όρια».

Ο Ισλαμισμός δεν θεωρεί τον Χριστό
θεό, αλλά άνθρωπο κατώτερο του Μωάμεθ. Αυτήν την άρνησή του στο πρόσωπο του Χριστού
το Ισλάμ, δεν την
έγραψε μόνο με μολύβι στο χαρτί, αλλά
και με το αίμα εκατομμυρίων Χριστιανών Ομολογητών.

Αυτούς δεν τιμάμε στις εικόνες των εκκλησιών; Αυτούς δεν μακαρίζουμε στις
ακολουθίες των εορτών μας; Αυτών τον
βίο δεν καλούμαστε να μιμηθούμε;
Οι Οικουμενιστές έχουν κάνει πρωτοφανείς δηλώσεις υπέρ του Ισλάμ. Τέτοιες
ώστε η Εκκλησία θα έπρεπε επισήμως
να τους εμμέσει από
το σώμα της εδώ και
δεκαετίες. Ο πρώην Πατριάρχης Αλεξανδρείας Παρθένιος είχε πει τα εξής
απίστευτα: «Ο Μωάμεθ είναι άνθρω-

AN ρίξουμε ένα βλέμμα στό
παρελθόν, θα δούμε, ότι πολλοί πέρασαν από τη γη. Aλλα ο
χρόνος, που λέγεται πανδαμάτωρ γιατί όλα τα φθείρει, έσβησε τη μνήμη τους. Yπάρχουν
εν τούτοις και πρόσωπα που
νικούν το χρόνο. Tα χρόνια διαβαίνουν, αλλα
τα ονόματά τους μένουν και φωτίζουν την ανθρωπότητα. Mία τέτοια φυσιογνωμία ήταν και

«Το παιδί της Παναγίας»
40 χρόνια από την κοίμησή του (19/1/1975 – 19/1/2015)

«Τα της ελλαδικής Εκκλησίας
όχι απλώς είναι μια θλίψις, αλλά
μια κατάθλιψις. Ισως ο θεός να
μιλήσει στην 25η ώρα».
(από το ημερολογιό του 6/6/1974)

συνεχίζεται στη σελ. 4

Φέτος συμπληρώνονται
40 χρόνια από την οσία κοίμηση του ενάρετου μακαριστού Μητροπολίτου Χαλκίδας Νικολάου Σελέντη. Η
επίγεια ζωή του υπήρξε σύντομη. Κοιμήθηκε σε ηλικία
44 ετών. Η αρχιερατική του
διακονία κράτησε λίγο – μόλις 6 έτη – αλλ’ άφησε ανεξίτηλη την σφραγίδα της
προσωπικότητάς του. Γεύσυνεχίζεται στη σελ.3

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974-2015) 6ο µέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
[Συνεχίζουμε την ιστορική αναμόχλευση των άγνωστων περιστατικών
που σημάδεψαν την σκοτεινότερη
και βρωμερότερη συναλλαγή που
έγινε ποτέ στην Εκκλησία από την
εγκαθίδρυσή της.
Ο λαός ακόμα και σήμερα – παρ’
ότι πέρασαν 40 χρόνια – είναι ανημέρωτος από τους ταγμένους στον
πάγκο της πληροφόρησης δημοσιογράφους.
Το γιατί; Έχουν γραφεί πολλές
φορές και δια πολλών διάφορα πε-

ριστατικά:
να λέω ψέματα,
να προδίδω και
1. Ο Γερμανα μην λέω την
νός δημοσιογράφος Udo
αλήθεια στο κοιUltkotte της
νό… Προδώσαμεγαλύτερης
με τους αναγνώΟ μητρ. Ιωαννίνων
Σεραφείμ - το γραφείο τύπου
στες μας… Δωροσε κυκλοφοτου Ιερωνύμου - περιμένει πίσω
ρία εφημερίδοκούμαστε για
την κατάλληλη στιγμή
να τσαλαπατήσει τον αρχ. Ιερώνυμο
ας Frankfurter
να προδίδουμε
Allgemeine Zeiτον κόσμο… Βαtung, ήταν αποκαλυπτικός. Υπήρ- ρέθηκα αυτήν την προπαγάνδα…
ξα δημοσιογράφος για περίπου 25 Δεν θέλω άλλο πια να κάνω αυτό το
χρόνια και εκπαιδεύτηκα στο πώς πράγμα…».

2. Από το βιβλίο «Δηλώνω δημοσιογράφος» αντλούμε ένα εκκλησιαστικό περιστατικό, που καταδεικνύει ότι τα χρήματά σου που διαθέτεις ανάβοντας το ταπεινό κεράκι προς φωτισμό του νου και
της ψυχής σου, οι εκκλησιαστικοί
ταγοί το αδρανοποιούν αγωνιζόμενοι να σε κρατούν δέσμιο στα
σκοτάδια της πληρωμένης προπαγάνδας και στο ψέμα που για χρόνια καλά κρατεί… (όρα «Αυτόπτης
μάρτυς» σελ.5)]. συνεχίζεται στη σελ. 7

«ΓΕρΜαΝIα θΥΜHΣοΥ Το 1953 OΤαΝ και η ΕλλAΔα ΣοΥ EΣΒηΣΕ Τα ΧρEη»!

Ο δημοσιογράφος υπενθυμίζει αυτό που χρόΗ σύγκρουση ΗΠΑ-Γερμανίας για τον τρόπο
αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης της Ευ- νια τώρα όλος…ο πλανήτης λεει σε Μέρκελ και Σόρώπη και ειδικά στην Ελλάδα, αποτυπώνεται ϊμπλε: η Γερμανία είναι υποχρεωμένη να θυμάται πάντα ότι η ανάπτυξη και η ευμε ένταση σε δημοσίευμα
ημερία της οφείλονται στην μεγατης WASHINGTON POST, με
λόψυχη απόφαση των αντιπάλων
τίτλο “Για την ελληνική κρίτης στον Β΄Παγκόσμιο ,να διαγράση η Γερμανία να μάθει
ψουν το 50% των χρεών της! Τεαπό το δικό της οικονομιλεία και παύλα λοιπόν με την εμμοκό παρελθόν”.
νή της δημοσιονομικής “ορθοδοξίΟ συντάκτης του άρας” η οποία έχει τινάξει στον αέρα
θρου Harold Meyerson, συόλη την Ευρώπη.
γκρίνει την νέα κυβέρνηΤο άρθρο γίνεται ακόμη σκληρότεση του ΣΥΡΙΖΑ με αυτή του
ρο στην συνέχεια αναφέροντας ότι η
Αντενάουερ στην ΓερμαΗ φωτογραφία είναι από εκείνη την συμφω- εμμονή της Γερμανίας οδήγησε την
νία υποστηρίζοντας ότι και
οι δύο κλήθηκαν να διαχει- νία του Λονδίνου το 1953, με τον Κωνσταντίνο Ελλάδα στην καταστροφή:
“ Η ανεργία εκτινάχθηκε στο
ριστούν την κακοδιαχειριση Καραμανλή να υπογράφει την «διευκόλυνση»
των Γερμανών.
25%, ενώ η ανεργία των νέων ξετων χωρών τους.

πέρασε το 50%. Η οικονομία συρρικνώθηκε κατά
26% και η κατανάλωση κατά 40%. Το χρέος ανήλθε στο 175% του ΑΕΠ, ενώ τα κεφάλαια από τα δάνεια που παραχώρησαν η Γερμανία και τα άλλα
κράτη στην Ελλάδα δόθηκαν είτε για την κάλυψη των επιτοκίων είτε για την αποπληρωμή παλαιότερων δανείων. Μόλις το 11% εξ αυτών δόθηκε πραγματικά στην ελληνική κυβέρνηση”.
Κλείνοντας το άρθρο ο συντάκτης υπενθυμίζει την
συμφωνία του Λονδίνου το 1953 όπου 20 κράτη,
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, που είχαν δανείσει χρήματα στη Γερμανία της εποχή της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης και μετά το 1945, συμφώνησαν να μειώσουν το χρέος της Γερμανίας κατά
το ήμισυ. Επιπλέον συμφώνησαν ότι η αποπληρωμή του δεν θα προέρχεται από τις κυβερνητικές δαπάνες αλλά αποκλειστικά από τις εξαγωγές.
Θα ακούσουν άραγε οι Γερμανοί;

διαΒασΤε ΤοΝ «αγωΝα» Και σΤο διαδιΚΤΥο: «ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» www.agonasax.blogspot.com

2 ΑΓΩΝΑΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Β΄ Ἡ Ἑλλάδα τῆς παρακμῆς
καί τῆς προδοσίας
μετεκλογικῶν συζητήσεων (στά
Αὐτοί πού μᾶς κυβερνοῦν καί μᾶς προδίδουν:
πάνελ), ἀνθρώπων κενῶν, ἀσυ«Προέρχονται ἀπό τό τίνείδητων καί ἀμετανόητων.
ποτα, ὑψώνουν τό τίποτα,
• ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ, ἡ ψυχή, ἡ
ὁρκίζονται στό τίποτα καί γνώση, τό ἦθος, ἡ παιδεία πού
μᾶς καλοῦν νά πιστέψου- διαμορφώνουν τήν προσωπικόμε στό τίποτα».
τητα καί τήν πνευματική ὀντό(Μητροπολίτης Πειραιῶς τητα τοῦ ἀνθρώπου, δέν θά
Σεραφείμ) ἀπασχολήσουν κανέναν ἀπό
• ΑΝΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙ- ὅλους αὐτούς τούς... «εὔχρηΑΣ στήν «Δοξολογία» στόν Ἅγιο στους» τῆς παχυλῆς βουλευΔιονύσιο Ἀεροπαγίτη ὅλοι ἦταν
τικῆς ἀποζημιώσεως; Ἄψυχα,
ἐκεῖ (ἡ Μητρόπολη Ἀθηνῶν, δέν
πήλινα «σκεύη κεραμέως» οἱ
λέει νά ἀποκατασταθεῖ ἐπί δέκα
ἴδιοι, «βρώματα» καί «κοιλία»
χρόνια, ἀλλά τέμενος στό Βοταδιασωλυνωμένα στά... λουτρά
νικό γιά τούς τζιχαντιστές ἀνετους, αὐτά ἐπαγγέλλονται καί
γείρεται μεγαλοπρεπές...). θρηαὐτά διαφημίζουν στό ὄνομα
σκευτική, πολιτική, δικαστική
τοῦ παραμορφωμένου ἀντικεικαί στρατιωτική ἡγεσία (ἡ μόνη
μένου τῆς... «οἰκονομίας».
πού ἐμπιστεύονται
• ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ
Γράφει
οἱ πολίτες χωρίς ἐπιο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
κυβερνῆτες, μέ τέφυλάξεις). Ἦταν ἐκεῖ
τοιους βουλευτές
ὅλοι γιατί τό ὥριζε
τό «κατ’ ἔτος ἔθιμο». Ἦταν ἐκεῖ καί μέ τέτοια «παροράματα»
στή «Δοξολογία» χωρίς οἱ πε- τό Ὅραμα: πατρίδα, οἰκογένεια
ρισσότεροι νά συμμετέχουν ψυ- καί πίστη καταβυθίστηκαν στόν
χικά καί συναισθηματικά. Ἦταν ἀπύθμενο βοῦρκο τῆς... πολιτιἐμφανές. Στούς πολλούς ἀπό κής τους(!!)
• ΟΙ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΕΣ ἐκτόὅλους αὐτούς θά πήγαινε καλύπισαν
στήν Μακρόνησο ἤ ὅπου
τερα νά παρακολουθοῦσαν Μαἀλλοῦ,
κάποιες ἑκατοντάδες
σωνική Στοά ἤ ἑβραϊκή συναγωγή (τό ἴδιο εἶναι). Ἐλάχιστοι ἔκα- ἀντιστασιακούς κυρίως πολιτιναν τό σταυρό τους καί ἄν πα- κούς καί ἀριστερούς. Ἀσφαλῶς
ρατηρήσατε τόν... Δένδια (ἦταν κατακριτέον καί παράνομον.
ὑπουργός) σέ μιά... ἀπεγνω- Ἀλλά...
• ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΞΥ τῆς χούντας
σμένη προσπάθεια νά κάνει τό
σταυρό του, δέν τά κατάφερε τῶν συνταγματαρχῶν καί τῆς
καί διέγραψε τό χέρι του ἕνα... χούντας τῶν πολιτικῶν ποία ἡ
σύμβολο σπαστικό ἀκαθόριστο, διαφορά; Οἱ συνταγματάρχες
ὄχι πάντως σταυρός. Ὅταν πρίν ἔφυγαν γρήγορα, πῆγαν φυλαμῆνες ἐπισκέφθηκε ἑβραϊκή Συ- κή ἰσόβια καί πέθαναν στό...
ναγωγή ἦταν ἄψογος μέ τό κιπά ψαθίον. Οἱ ἰσόβιοι «δημοκράστό τελετουργικό... πρωτόκολ- τες» πολιτικοί ὅμως χρεωκόπηλο. Ἦταν ὁ χῶρος του...(!!) Μέ σαν τή χώρα, λεηλάτησαν τόν
ὅλους... αὐτούς καί μέ τέτοιους δημόσιο κορβανά, περιόρισαν
ἡ πατρίδα κατακρημνίστηκε στά τήν ἐθνική κυριαρχία, φτωχοτάρταρα...
ποίησαν τούς Ἕλληνες, διέφθη• ΤΑ «ΒΡΩΜΑΤΑ» καί ἡ «κοι- ραν τίς συνειδήσεις τῶν Ἑλλήλία», τό στομάχι καί ἡ τουαλέ- νων καί πρός τό παρόν «ἐκτόπιτα, τό κέρδος καί ἡ τοκογλυφία, σαν» περισσότερους ἀπό 6.000
ἕνα βαρέλι χωρίς πάτο... Ἡ λί- Ἕλληνες, ὄχι στά Γιούρα ἤ στήν
μνη..., βοῦρκος χωρίς πυθμέΜακρόνησο ἀλλά στόν ἄλλο...
να...
κόσμο. Ποιά ἡ διαφορά μεταξύ
• ΑΥΤΑ ΟΛΑ καί ἄλλα πολλά
χούντας τῶν συνταγματαρχῶν
ἐμμετικά ἦταν καί θά εἶναι τό
καί χούντας τῶν πολιτικῶν;
«ὅραμα» τῶν προεκλογικῶν καί
Βρεῖτε την...
• Η ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ἦλθε
γιά νά ἀπομονωθοῦν οἱ «δικτάΝΑΣ
τορες τοῦ σκότους» καί νά λάμΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ψει τό «φῶς» τῆς «δημοκραΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
τίας», προπαγάνδιζε ἕνα ἰσχυΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 212
ρό καί ἀκαταγώνιστο ἐπιχείρηΚΩΔ. ΥΠ. 061603
IANOYAΡΙΟΣ 2015
μα πού στό τέλος (αὐτό πού βιΙδιοκτήτης - Εκδότης
- Διευθυντής
ώνουμε σήμερα) μετέτρεψε τήν
Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ἕλλάδα τῆς «ἀλλαγῆς» σέ μιά
Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών ,
Τ.Κ. 41221 Λάρισα
ἀπέραντη Μακρόνησο ἐκτοπιΤηλ.: 2410 284644
σμένων στά συσίτια, αὐτοχειΦαξ: 2410 55-11-13
Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
ριασμένων στά νεκροταφεῖα...
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
τοῦ προτεκτοράτου τῶν νεοναζί
www.agonas.org
τῆς Μέρκελ. Ζωή σέ ἐμᾶς(!!)
info@agonas.org
ΧΡ . ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΑΓΩ

αλλοι καιροι αλλα ηθη …

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015

ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Έθνους πράγμα που θεωρείται σήμερα, από μια
μερίδα διανομεΐστικη, ως αναχρονισμός. Βλέπετε, ο «εκσυγχρονισμός» δυτικού τύπου πια, διότι
εξέλειπε η Ανατολή, η οποία ήταν πρότυπο μέχρις
ότου αποκαλυφθεί το «σοσιαλιστικό» καθεστώς είναι «μονόδρομος».
Το 1822, 1η Ιανουαρίου, δημοσιεύθηκε το πρώτο
Σύνταγμα της Ελεύθερης πατρίδας στην Επίδαυρο (Α΄ Εθνική Συνέλευση) το οποίο είναι στο Όνομα Της Αγίας Τριάδος και το προοίμιο του έχει ως
εξής:
«Το Ελληνικόν έθνος, υπό την φρικώδη Οθωμανικήν Δυναστείαν, μη δυνάμενον να φέρει τον
βαρύτατον και απαραδειγμάτιστον ζυγόν της τυραννίας, και αποσείσαν αυτόν με μεγάλας θυσίας, κηρύττει σήμερα δια των Νομίμων Παραστατών του εις εθνικήν συνηγμένην Συνέλευσην,
ενώπιον Θεού και ανθρώπων, την
Πολιτικήν αυτού ύπαρξην και ανεξαρτησίαν».
Στο Α΄ Τμήμα, του προσωρινού
Πολιτεύματος, γίνεται λόγος περί
της Θρησκείας της επικρατούσας η
οποία είναι η της Ανατολικής Ορθοδόξου του Χριστού Εκκλησίας και η
οποία ανέχεται κάθε άλλη θρησκεία
και της οποίας οι τελετές γίνονται
ανεμπόδιστα.
Β΄ «Περί των γενικών δικαιωμάτων των κατοίκων της επικρατείας
της Ελλάδος».
Ταυτίζεται ο Έλληνας με τον Χριστιανό.
«Όσοι αυτόχθονες κάτοικοι της
επικρατείας της Ελλάδος πιστεύουσιν εις Χριστόν, εισίν Έλληνες
και απολαμβάνουσιν άνευ τινός διαφοράς όλων
των πολιτικών δικαιωμάτων».
Βέβαια σήμερα άλλαξαν τα πράγματα και κάλλιστα μπορείς να είσαι «Χριστιανός», και «Έλληνας»
και να υβρίζεις τα πάντα!
Τα ίδια περί Θρησκείας επαναλαμβάνονται και
στην Β΄ Εθνική Συνέλευση που έγινε στο Άστρος.
Τα μέλη της Διοίκησης να ορκίζονται ενώπιον
του κοινού, οι δε Υπουργοί και ο Γεν. Γραμματέας του Εκτελεστικού ενώπιον του Εκτελεστικού. Ο
όρκος τους δε ήταν:
«Ορκίζομαι εις το Άγιον Όνομα της Τρισιποστάτου Θεότητος και εις την γλυκυτάτην Πατρίδα, πρώτον μεν, ή να απελευθερωθεί το Ελληνικόν έθνος, η με τα όπλα εις τας χείρας να αποθάνω Χριστιανός και ελεύθερος. Έπειτα δε να
υποτάσσομαι με όλην την πίστιν εις τον παρόντα Νόμον της Πατρίδος, ότι λογής αι δύο Εθνικαί Νομοδοτικαί Συνελεύσεις του 1822 παρέδωκαν εις το Ελληνικό Έθνος».
Πόσο άσχημα, ακούγονται αυτά σήμερα από μια
μερίδα κυρίως διανοουμένων. Ο υλισμός που «εισήχθη» έκανε μεγάλη ζημιά. Η ευθύνη και της Διοίκησης της Εκκλησίας η οποία συμβιβάστηκε πολλές φορές με τα «Δημοκρατικά» και Διδακτορικά
καθεστώτα, είναι μεγάλη και νομιμοποιείται τώρα
(σήμερα) να ζητήσει συγγνώμη από τα Θύματά
της!
Το ίδιο γίνεται, επαναλαμβάνεται και στο Πολιτικό Σύνταγμα της Τροιζηνίας στην Γ΄ Εθνική Συνέλευση, περί Θρησκείας.
Για την απόκτηση ακόμα της Ελληνικότητας
υπάρχει και ο εξής όρος:
«Έλληνες είναι, όσοι από τους υπό τον Οθωμανικόν ζυγόν, πιστεύοντες εις Χριστόν, ήλθαν και
θα έλθωσιν εις την Ελληνικήν Επικράτειαν δια να
συναγωνισθώσιν ή να κατοικήσωσιν εις αυτήν».
Ο όρκος των Βουλευτών έχει ως εξής:
«Ορκίζεστε ενώπιον Θεού και ανθρώπων, να
προσέξετε εις την κατηγορίαν, η οποία θα αναγνωσθεί από τον Πρόεδρον της προεξεταστικής
επιτροπής, να μην προδώσετε τα δίκαια, ούτε
του κατηγορουμένου ούτε της κοινωνίας, να μην
επηρεασθείτε μήτε από προσωπικό μίσος, μήτε
από φόβον και συμπάθειαν, ν’ αποφασίσετε βάζοντες βάσιν εις την κατηγορίαν και απολογίαν
του κατηγορουμένου με την αφιλοπροσω-πείαν
εκείνην, ήπς ανήκει εις τον δίκαιον και ελεύθερον άνθρωπον».
Εις το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ καταχωρούνται: α) Ο Ελληνικός όρκος ο οποίος λέγει:
«Ορκίζομαι εις το όνομα Του Υψίστου και της
Πατρίδος να συντρέχω πάντοτε εις υποστήριξην
της Ελευθερίας και της Ευδαιμονίας του Έθνους
μου, θυσιάζων υπέρ αυτού και αυτήν μου την
ζωήν, εάν η χρεία το καλέσει. Ορκίζομαι προσέτι να υποτάσσομαι εις τους νόμους της Πατρίδος
μου, να σέβωμαι το δίκαιο των πολιτών μου, και
να εκπληρώ απαραβάτως τα καθήκοντα του Πολίτου».
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β) Ο Βουλευτικός όρκος ορίζει:
«Ορκίζομαι εις το όνομα του Υψίστου να διατηρήσω απαρασαλεύτους τους θεμελιώδεις νόμους της Ελληνικής Πολιτείας και εις καμμίαν
περίστασιν και δια καμμίαν πρόφασιν να μη περεκτραπώ, μηδέ να υποφέρω να παρεκτραπώσιν
άλλοι απ’ αυτούς. Να είμαι πάντοτε υπέρμαχος
της Ανεξαρτησίας του Έθνους μου και της κοινής και μερικής Ελευθερίας των συμπολιτών μου
και να συνεισφέρω με όλας μου τας δυνάμεις εις
διατήρησιν και αύξησιν της κοινής και ατομικής
ευδαιμονίας των Ελλήνων.
Ορκίζομαι προσέτι να μη λάβω ποτέ από κανέναν δια καμμίαν πρόφασιν αμέσως ή εμμέσως το
παραμικρόν δώρον, δια να δώσω την ψήφον μου
κατά αρέσκειαν άλλου και εναντίον της συνειδήσεώς μου».
Με το ίδιο πνεύμα κινείται και το
Σύνταγμα της 18ης Μαρτίου 1844
της Β΄ Εθνικής Συνελεύσεως της
Αθήνας, της 2ης Αναθεωρητικής
Βουλής και όσο προχωρούμε δειλά - δειλά το Ορθόδοξο πνεύμα στα
Συντάγματα υποχωρεί. (Σύνταγμα
3-6-1927) κι’ ακόμα μειώνεται στο
Σύνταγμα του 1952 κι’ ακόμα περισσότερο ισχνά παρουσιάζεται το Ορθόδοξο πνεύμα στο ισχύον Σύνταγμα (1975) με όλες τις αλλαγές που
έχουν γίνει.
Σήμερα δε, λόγω και της προσχώρησης μας στην Ε.Ε. η τάση είναι να
απαλειφθεί ολοσχερώς από τα επίσημα κείμενα (Συντάγματα) το Ορθόδοξο πνεύμα και πολύ περισσότερο από τη ζωή μας. Η (οικονομία
της «αγοράς» - ζούγκλα - στην οποία είναι θεμελιωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμάχεται την Ορθοπραξία της Ορθοδοξίας και απ’ αυτή την άποψη
θα ήταν συνεπής η απάλειψη κάθε αναφοράς στο
Ορθόδοξο δόγμα. Να είναι αφιερωμένο το Σύνταγμα στο «Όνομα της Αγίας Τριάδος», και να ψηφίζονται νόμοι όπως η νομιμοποίηση των αμβλώσεων και η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο
και πολύ περισσότερο η …κτηνοβασία, τότε πρόκειται για Σύνταγμα «τέρας». Και πολύ περισσότερο όταν καλούμαστε, λόγω Ε.Ε. να «εκσυγχρονιζόμαστε» χωρίς αντίρρηση. Ω της παραφροσύνης!
Το υπερκράτος της Ε.Ε. τα θέλει όλα δικά του.
Το δίκαιο της προβλέπει κοινά εδάφη, στρατούς,
σημαία, δικαστήρια, γλώσσα, παιδεία, νομοθεσία, κοινοβούλιο, κυβέρνηση, Εθνικό Ύμνο, κοινών
γιορτών και όρκου.
Και όλα αυτά με την υπογραφή μας, μέσω των
Ευρωβουλευτών μας! (Συνθήκη Σπινέλλι 1984).
Στο βαθμό που θέλουμε την Ε.Ε. όπως ψηφίστηκε η συνθήκη Σπινέλι, τότε είμαστε συνεπείς με την
εξάλειψη από την ζωή μας κάθε αρετής και ηθικής.
Ο οικονομικός φιλελευθερισμός της Ε.Ε. δε γνωρίζει ηθική και πολύ περισσότερο Ορθοδοξία. Αυτήν
την αντιμάχεται όσο τίποτε άλλο.
Στη μακιαβελική κοινωνία της παγκοσμιοποιημένης Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) μας κατευθύνει το
παρασκήνιο που κυβερνάει τον κόσμο.
Στα 400 χρόνια της δουλείας το στήριγμα των
υπόδουλων Ελλήνων ήταν ο Άγιος Τριαδικός
Θεός! Το καριοφίλι (ντουφέκι) το κρατούσαν στα
άγια χέρια αυτοί που πολεμούσαν για του Χριστού
την πίστη την αγία και της πατρίδας την ελευθερία. Τότε, ναι, ηχούσε άριστα η αναφορά στο όνομα του Θεού. Την πίστη στο Θεό ο γραικός την επισφράγιζε με το αίμα που έχυνε…
Σήμερα, έχουμε πολύ δυτικοποιηθεί! Ο Μαμωνάς (πλουτοκρατία) είναι ουσιαστικά η θρησκεία
μας. Αυτόν τον θεόν πιστεύουν οι αγορές της δεξιάς συνειδητά και ασυνείδητα; Οι μαρξιστές της
αριστεράς; Η θεοποίηση της ύλης είναι μια πίστη.
Είναι όμως ειδωλολατρική και γι’ αυτό ένας χριστιανός λέγει: δεν πιστεύω στο μαρξισμό διότι,
συν τοις άλλοις (άρνηση του Θεού κ.λ.π.) και διότι
δεν μπορεί να πολεμήσει το Μαμωνά (πλούτο) της
Κεφαλαιοκρατίας!
Ευχόμαστε, η άρνηση του κ. Πρωθυπουργού
και των όσων βουλευτών αρνήθηκαν να ορκιστούν
στο Ευαγγέλιο, να είναι άρνηση προς το θεό της
πλουτοκρατίας (Μαμωνά) που υπηρετούν οι αγορές και οι πολιτικοί τους, που ενώ ορκίζονται (κακώς αγιογραφικά) στο Θεό αντιμάχονται τον αληθινό (τρισυπόστατο) Θεό που Χριστιανικά (Ορθόδοξα) εκφράζεται τόσο προσωπικά όσο και κοινοβιακά (συλλογικά). Έχει το πλήρες και γι’ αυτό λέγει: «Όσοι πιστοί προσέλθετε…». Ορθοδοξία και
ορθοπραξία.
Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. Τ.Ε.Ι. – Δικηγόρος
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«Το παιδί της Παναγίας»

40 χρόνια από την κοίμησή του (19/1/1975 – 19/1/2015)

θηκε την αδικία και την κακία του δικτάτορα ψυχήν μου συνεχώς. Ο κόπος πολύς και ο δρόμος Βεβαίως υπάρχει η μέθοδος και είναι πολύ πατης Εκκλησίας Σεραφείμ Τίκα που τον εκθρό- τραχύς. Θα αντέξω; Ό,τι θέλει ο Κύριος…».
λαιά… “αεί προς τους κρατούντας αποκλίνειν…”.
νισε μαζί με άλλους 11 αγίους συνεπισκόπους,
Πρώτος πνευματικός, που τον χειραγώγη- Είναι όμως μια τακτική, η οποία δεν είναι στα μέχωρίς να τους απαγγείλει κατηγορία, ν’ ακού- σε πνευματικά στα πρώτα βήματά του ήταν τρα μου… Επίορκος ποτέ δεν θα είμαι… Εάν σιωσει την απολογία τους, να οργανώσει έντιμη ο νέος όσιος της εκκλησίας μας π. Φιλόθε- πήσωμεν, τότε εγκαθιδρύομεν ένα Παπισμόν εις
δίκη. Με μόνο στοιχείο τις Συντακτικές Πρά- ος Ζερβάκος. Στην Καρδίτσα, που έγινε Πρε- την Ανατολήν…».
ξεις (3+7) της δικτατορίας – όνειδος του ει- σβύτερος, συνδέθηκε με τον παπα-Δημήτριο
Λίγους μήνες μετά την αποχώρησή του
κοστού αιώνα – τους απομάκρυνε τοποθε- Γκαγκαστάθη. Στο Άγιο Όρος γνώρισε τον από την Μητρόπολη Χαλκίδας έμπαινε στη
τώντας στη θέση τους κόλακες του περιβάλ- πατέρα Παΐσιο, με τον οποίο είχε πνευμα- σκιά και στον πόνο της επώδυνης αρρώστιας
λοντός του, πρόθυμους να συμμορφώνονται τικό σύνδεσμο και αλληλογραφία, και τον του. Το αντιμετώπισε με τη δύναμη και την
στις Σεραφειμικές προσταγές.
Ρώσο παπα-Τύχωνα που έγραψε και βιβλίο. ελπίδα του πιστού, αγιοπρεπώς. «Στήλωνε
Ο Χαλκίδος Νικόλαος ήταν μια καθαρή απει- Τον πρώτο καιρό, μετά την κοίμησή του, μια τα μάτια ψηλά στην εικόνα του Κυρίου που
κόνιση της πραότητας. Διάφανο κρύσταλλο ομάδα Χριστιανών Φοιτητών πήγε στο Άγιο ήταν στο θάλαμό του κι έλεγε απ’ τα κατάτης εγκράτειας. Υπόδειγμα πίστης και ανυ- Όρος και επισκεπτόμενη τον Γέροντα Παΐσιο βαθα της καρδιάς του: “Σ’ ευχαριστώ, Θεέ μου,
στερόβουλης αφοσίωσης. Φτωχός σε υλικά τον ρώτησε ποια είναι η γνώμη του για τον για την τιμή που μου έκανες” και συμπλήρωνε:
αγαθά αλλά πλούσιος σε έργα θυσίας. Ήταν αοίδιμο Χαλκίδος Νικόλαο, λαμβάνοντας την “Ο Κύριος που με εδόξασε πάνω στη γη, πρέπει
δοσμένος ολοκληρωτικά στο Θεό και συνε- απάντηση: «Δεν είναι για τα (πνευματικά) μέτρα τώρα να με δοκιμάση”».
παρμένος από την ποιμαντική φροντίδα για σας, παιδιά μου, να σας πω για την πνευματική
Την 19 Ιανουαρίου 1975 ημέρα Κυριακή,
το λαό του Θεού.
κατάσταση μέσα στην οποία ζη τώρα η ψυχή του φτερούγησε ο Χριστοφόρος Επίσκοπος ΧαλΓεννήθηκε στην Τήνο το 1931. Μεγάλωσε αειμνήστου Νικολάου».
κίδος κυρός Νικόλαος στη
στην αυλή της Παναγίας. Είχε ιδιαίτερη ευΑσκητής στην προσωπική
Βασιλεία του Θεού. Η είδηλάβεια στη μητέρα του Κυρίου από τα νεα- του ζωή, πλούσιος στην προση του θανάτου του σήμανικά του χρόνια, γι’ αυτό και τον ονόμασαν σφορά. Πηγαίνοντας στην
νε συναγερμό. Η Εύβοια
«Παιδί της Παναγίας». Είχε έμφυτο ιερατικό Χαλκίδα, βρήκε στο Μητροολόκληρη μαζεύτηκε στην
πόθο. Έδινε μάχες, με το θηρίο της φιλαυτί- πολιτικό οίκημα τον υπέργηπόλι του Ευρίπου για να
ας και ήταν ασυμβίβαστος με το κακό και την ρο προκάτοχό του μητροποασπαστεί το χέρι του, να
αμαρτία. Φρόντιζε να φυλάει τα τέσσερα βα- λίτη Γρηγόριο, τον αγκάλιαδεχθεί την τελευταία ευλοσικά στοιχεία στην καθημερινή του πάλη: τον σε και τον περιέβαλε με αιγία του και να προσευχηφόβο της Κρίσης του Θεού, το μίσος προς σθήματα αγάπης και σεβαθεί για την ανάπαυση της
την αμαρτία, την αγάπη προς την αρετή και σμού. Τον τίμησε σαν Πατέψυχής του.
την αδιάκοπη προσευχή.
ρα του. Τον άφησε να μείνει
Δύο μέρες κράτησε το
Η χειροτονία του και στους τρεις βαθμούς στο Μητροπολιτικό Μέγαρο
προσκύνημα. Συγκλονιστιτης ιερωσύνης ήταν μια πραγματική μυστα- και ο ίδιος νοίκιασε ένα μικρό
κή είναι η περιγραφή της
γωγία. Στο ημερολόγιό του γράφει για την σπίτι για δική του κατοικία.
υποδοχής του σεπτού λειχειροτονία του σε διάκονο: «Η συγκίνησίς μου Ο ίδιος τον επισκεπτόταν
ψάνου του στη Χαλκίδα:
«… Χιλιάδες άνθρωποι, άνήταν πολύ μεγάλη. Όλο το εκκλησίασμα μετεί- και τον διακονούσε σαν παιδρες και γυναίκες, γέροι και
χε της συγκινήσεώς μου. Προσευχήθηκαν όλοι δί του και σαν διάκονό του.
Ο γέροντας Επίσκοπος
νιοί, παιδιά πλάι στις μανάεκ καρδίας. Τι ήταν αυτό, Κύριε, σήμερον; Πόθεν
δες και μωρά γερμένα στους
μοι τούτο, Φιλάνθρωπε Χριστέ; Όταν σε κρατού- συγκινημένος που έβλεπε
κόρφους τους, παπάδες και
σα μέσα στην παλάμη μου, Εσένα, που κρατείς το τον διάδοχό του να είναι ταΟ Χαλκίδος Νικόλαος
καλόγεροι, παρθένες απ’ τα
σύμπαν, τα έχασα. Κύριε, ψιθύριζα, βοήθησέ με να πεινά ζωσμένος και να τον δι«Το παιδί της Παναγίας»
ακονή
(πλύσιμο,
καθαριότηΜοναστήρια, ένας πονεμένος
εννοήσω, όσο είναι δυνατόν, το μεγαλείο της στιγτα,
κοπή
νυχιών,
κ.α.)
τον
ευχαριστούσε:
«Να
λαός,
μαζωμένος
μπροστά
σε μια γέφυρα, περίμεμής… Βάψε, λούσε την ψυχήν του αναξίου Σου διέχεις την ευχή μου από τα βάθη της καρδιάς μου». νε να’ρθή ένας… έρχεται… ακούστηκε και το ρίακόνου Νικολάου».
Τα έργα, που πραγματοποίησε στα λίγα γος έγινε τρεμούλα, έγινε λυγμός, δάκρυα και αναΗ χειροτονία του σε πρεσβύτερο έγινε
στις 22 Σεπτεμβρίου 1963 από τον μητροπο- χρόνια της ποιμαντορίας του, μένουν αδιά- φιλητά, έγινε μουντή βουή θρήνων… Ένας λαός
λίτη Φαναριοφαρσάλων κ. Κύριλλο στο μη- ψευστοι μάρτυρες των οραματισμών και του κρέμονταν και πορεύονταν πίσω απ’ αυτόν που
τροπολιτικό ναό της Καρδίτσας Αγ. Κων/νου μόχθου του. Ολόκληρη αλυσίδα τα ιδρύμα- ήρθε… Στη μέση της Εκκλησίας του Αγίου Νικοκαι Ελένης, την περιγραφή της οποίας κάνει τα που θεμελίωσε και ολοκλήρωσε. Αυτά εί- λάου ήταν τώρα… Ώρες περνούν. Απ’ το δείλι ως
ο μητροπολίτης Κυθήρων Σεραφείμ: «Άμα τη ναι: Ορφανοτροφείο Θηλέων, Οικοτροφεί- τα μεσάνυχτα. Και φιλούνε και κλαίνε. Κι αποτρααποθέσει των Τιμίων Δώρων ο Διάκονος Νικόλαος ον αρρένων, Γηροκομείο, Δημοτικό Σχολείο βιούνται τσακισμένοι. Κι έρχονται άλλοι και φιλούσυγκλονισμένος από δυνατά ιερά συναισθήματα (του Ορφανοτροφείου αρρένων) σπίτια Γα- νε τα πόδια, τα χέρια, το μέτωπο και κλαίνε… Μεκαι άφθονα δάκρυα προσφεύγει γονατιστός στην λήνης, Κέντρα νεότητας. Συμπαραστάθη- σημέριασε και έρχονται και περνούνε και φιλούαγία εικόνα της Θεομήτορος, μπροστά στο ι. τέ- κε επίσης οικονομικά και πνευματικά σε νέ- νε... Τόση αγάπη. Πόση θα είχε δώσει αυτός! Σε
ους (σπουδαστές – φοιτη- πόσους!... Μυριάδες φιλιά: μανάδων ζεστά, παιμπλο. Ο πιστός λαός δονείται
τές) σε ορφανά, φυλακι- διών αθώα, παπάδων ιερά, καλογέρων αγιασμένα,
από τη συγκίνηση και στο θέσμένους, υπερήλικες. Χά- παρθένων κρινομύριστα, γερόντων τρεμάμενα…
αμα αυτό ο Επίσκοπος Κύριλρις στην ακοίμητη μέριμνά
… Στους ώμους τον σηκώνουν οι ρασοφόροι…
λος, ο οποίος εξήλθε εν τω μετου κτίσθηκαν και λειτούρ- Αργά-αργά πορεύονται και ψέλνουνε και κλαίνε,
ταξύ στην Ωραία Πύλη για την
γησαν εκκλησίες. Ως φιλο- κι από τα σπίτια τα ψηλά δάφνης κλαδιά πετούνε.
έναρξη του Μυστηρίου, περίμόναχος επίσκοπος ο ίδιος Και πάνε… βγήκαν από την πόλι. Πάνε… Χωριά
δακρυς επανέρχεται μέσα στο
συνετέλεσε στο να ζωογο- περνάνε. Θυμίαμα και κεριά, κλάματα και σταυΆγιο Βήμα, μη δυνάμενος να
νηθούν και ανασυσταθούν ροκοπήματα ολούθε αγροικάνε και οι καμπάνες
προχωρήση. Μεσολαβούν συ- To μοναστήρι που βρίσκεται
ο τάφος και μέρος των λειψάνων του
οκτώ μοναστήρια στη Μη- των χωριών λυπητερά χτυπάνε…».
νταρακτικές στιγμές δακρύων μάρτυρος Νικολάου Χαλκίδος.
τρόπολή του.
Η απέραντη λιτανεία χιλιάδων αυτοκινήτων
και μυσταγωγικής σιγής και
Υπό το βάρος των μεγά- οδήγησαν το σεπτό λείψανο του αγαπημέόταν τελειούται το Ιερό Μυστήριο, κλονίζουν συθέμελα τον Μητροπολιτικό Ναό λων υποχρεώσεων έγραφε: «Αυτό το αξίωμα νου Ιεράρχη στον αυλόγυρο της Μονής του
των Αγίων Κων/νου και Ελένης τα ολοκάρδια επι- είναι ένα μεγάλο βάρος. Μερικοί νομίζουν ότι θα αγίου Νικολάου Άνω Βάθειας, απ’ όπου, εν
φωνήματα “Άξιος! Άξιος!”». Ο δε νεοχειροτονη- χαίρωμαι. Πόσο πλανώνται! Το μόνο που με ξεκου- αναπαύσει ευρισκόμενο, ευλογεί το πονεμέθείς Νικόλαος αποτυπώνοντας έντονα τα βι- ράζει είναι ότι έτσι το ήθελε ο Κύριος. Να σταυρω- νο πλήρωμα της Μητρόπολής του.
Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
ώματά του γράφει: «… Τί είναι αλήθεια κι αυτό θώμεν αυτώ, ίνα συναναστηθώμεν».
Οι κοινωνικές πρωτοβουλίες που απετόλΗ προσευχή – έλεγε – είναι η συνομιλία του
το μυστήριο του Θεού! Μυστήριο! Τί να ειπής; Τί
να σκεφθής; Ανυπόδητοι μόνο και με λυμένα τα μησε, τάραξαν τη ραστώνη του κατεστημέ- ανθρώπου με τον Θεό. Ο μεν άνθρωπος μιλάαμαρτήματα να τον πλησιάζωμε. Θεέ μου, πόσο νου και έφεραν σε δύσκολη θέση την Εξου- ει με λόγια, ο δε Θεός ανταποκρίνεται, παρέχοντας άφθονα και πλούσια πνευματικά και
με αγαπάς… Δεν το αξίζω. Συ γνωρίζεις τα βάθη σία.
Το μεγάλο έργο του το ανέκοψε ο φθό- υλικά αγαθά που έχει ανάγκη ο άνθρωπος.
μας. Σε ευχαριστώ, Κύριε, συγκινούμαι τώρα που
νος και η κακότητα του αρχιεπισκόπου ΣεραΣτο βιβλίο «Ξέσπασμα της καρδιάς μου»
Σου κουβεντιάζω…».
Στις 19 Νοεμβρίου 1968 η Αριστείδην Σύ- φείμ Τίκα που είχε ορκιστεί στην “ποιμαντο- μας αναφέρει πώς έμαθε να προσεύχεται από
νοδος τον εκλέγει επίσκοπο για την Μητρό- ρία του” να διώξει τους αγίους επισκόπους μία απλή γυναίκα:
«Μ’ έμαθε να προσεύχωμαι κατανυκτικά
πολη Χαλκίδας (ο Χαλκίδος Γρηγόριος είχε και να τους αναπληρώση με πρόσωπα που
παρατηθεί λόγω ορίου ηλικίας). Η χειροτο- είχαν χονδρούς φακέλους! Έτσι και με την και με δάκρυα μία απλή γυναικούλα, που κανία του έγινε από τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυ- βοήθεια του φίλου του, δικτάτορα Ιωαννίδη, τοικούσε στο Πέραμα Πειραιώς και την απομο στο Ναό της Μεγαλόχαρης της Τήνου, έσπρωξε βίαια τον σεμνό επίσκοπο Νικόλαο καλούσαν περιφρονητικά όχι με τα’ όνομά
στις 24 Νοεμβρίου του 1968 και η ενθρόνι- έξω από τον επισκοπικό θρόνο, χωρίς καμία της, αλλά με το παρατσούκλι “η Αυγουλού”,
Κανονική διαδικασία.
γιατί πούλαγε φρέσκα αυγά, να εξοικονομήσή του στις 8 Δεκεμβρίου 1968.
Το πρόβλημα το αντιμετώπισε με ηρεμία ση τον “άρτον τον επιούσιον”.
Από το ημερολόγιό του συλλέγουμε τις
Ως περιοδεύων πέρασα μια μέρα απ’ το
πρώτες γραμμές. «… Έχω τρεις μήνες Επίσκο- και ακακία λέγοντας: «Τινές νομίζουν ότι η αντίπος. Πώς αισθάνομαι; Μα πώς αλλιώς, παρά σαν δρασις είναι για να μη χαθούν οι θέσεις. Ταλαίπω- φτωχικό της σπίτι, για να εισπράξω μια συνένας μικρός εσταυρωμένος. Πόσο πλανώνται όταν ροι! Το αντικανονικό με καίει. Πληρώνονται όσοι δρομή για το περιοδικό ΖΩΗ. Η ίδια απουσίμιλούν για θρόνο. Τι θρόνος είναι αυτός, που οι ευ- στηρίζονται στον Καίσαρα…». Και αργότερα αζε και βρισκόταν εκεί το παιδί της, που διθύνες τον κάνουν ηλεκτρική καρέκλα; Δεν ησυχά- με πόνο έγραφε: «Τα της Ελλαδικής Εκκλησίας ήρχετο την εφηβεία. Έκαιγε το καντήλι στο
ζω ούτε στιγμή. Θέματα-ζητήματα φορτίζουν την όχι απλώς είναι μια θλίψις, αλλά μια κατάθλιψις… εικονοστάσι κι έκανα στο παιδί την πρότασι

αν ήθελε μέχρι να έλθη η μητέρα του να προσευχηθούμε λιγάκι. Κάπως αδιάφορα κούνησε καταφατικά το κεφάλι του και είπε ας
προσευχηθούμε. Όταν τελειώσαμε την προσευχή, μου λέει κάπως χαριτολογώντας, Α,
εσύ δεν ξέρεις να προσευχηθής! Εγώ
κατεπλάγην απ’ την τολμηρή αυτή παρατήρησι και τον παρακάλεσα να μου εξηγήση,
πώς κατά τη γνώμη του πρέπει να προσεύχεται ένας Ορθόδοξος Χριστιανός; Εγώ, κύριε, μου λέει, δεν ξέρω Θεολογία, αλλά βλέπω το παράδειγμα της μητέρας μου, που
όταν προσεύχεται κραυγάζει συνεχώς “Κύριε Ελέησον”, πέφτει συνεχώς σε μετάνοιες,
κτυπάει το στήθος της και τρέχουν ποτάμι
τα δάκρυά της!
Μετά απ’ αυτή την αφήγησι, μεγάλωσε η επιθυμία μου να γνωρίσω αυτή την
υπέροχη γυναίκα και να διδαχθώ κάτι απ’
τη χαρισματική προσευχή της.
Εκείνη τη μέρα δεν ήλθε κι αποχώρησα.
Μια άλλη μέρα πέρασα να τη συναντήσω
και βρέθηκα μπροστά σε μια συγκλονιστική σκηνή προσευχόμενου ανθρώπου. Ο άνδρας της, όπως έμαθα, ήταν ένας μέθυσος
κι αχαΐρευτος, που της έπαιρνε ό,τι οικονομούσε απ’ τα αυγά και μπεκρόπινε. Εκείνη
τη μέρα κατά την οποία πήγα, απ’ το μεθύσι
του την είχε ξυλοκοπήσει, της είχε πάρει τα
χρήματα και της είχε πετάξει την Καινή Διαθήκη μέσα στο πηγάδι! Εγώ δε, τη βρήκα γονατιστή στο πηγάδι να προσεύχεται και να λέει: Χριστέ μου και Παναγία
μου Μεγαλόχαρη, το βιβλίο με τα ιερά γράμματα, το οποίο έριξε ο άνδρας μου στο πηγάδι δεν το έκανε από ασέβεια, αλλά ήταν
μεθυσμένος.
Κάνε Παναγία μου τα ιερά αυτά Γράμματα, που θα λειώσουν και θα γίνουν ένα με το
νερό, να τα πιή ο άνδρας μου, να μετανοήση,
να εξομολογηθή και να σωθή, να μην πάη
στην κόλασι, Χριστουλάκη μου, γιατί ο κόσμος με έχει για καλή, ενώ εγώ η τρισάθλια
έχω πολλά αθεράπευτα πάθη κι αμαρτίες!»
Ο πατήρ Γεώργιος Καψάνης, ηγούμενος
της Ιεράς Μονής του Αγίου Γεωργίου Αρμά
κοντά στα Φύλλα της Χαλκίδος (την εποχή του
Χαλκίδος Νικολάου) και μετέπειτα καθηγούμενος του Μοναστηρίου Αγ. Γρηγορίου του Αγίου Όρους, μας μεταφέρει μερικά περιστατικά:
«Ο μακαριστός Νικόλαος – γράφει – επρόσεχε
πολύ να μη επηρεασθή από την δόξα του κόσμου.
Κάθε βράδυ προσηύχετο γονατιστός και μετά δακρύων στο υπνοδωμάτιο του δίπλα σε μία κάρα.
Την κάρα αυτή εζήτησε από την Ηγουμένη, όταν
για πρώτη φορά επισκέφθη την Ιερά Μονή αγίου
Νικολάου Βάθειας. Όταν, κληρικός του περιβάλλοντός του, που επληροφορήθη από την μητέρα
του επισκόπου το γεγονός, τον ηρώτησε, για ποιο
λόγο κάθε βράδυ κλαίει μπροστά στη κάρα απήντησε: “Έχει πολλή δόξα το αρχιερατικό αξίωμα”!
Προσηύχετο για να τον φυλάξη ο Θεός άτρωτο από
την ματαιοδοξία.
Ας λεχθή και αυτό, ότι δεν έδιδε σημασία στα
πολυτελή άμφια. Ήταν σε όλα λιτός και μέτριος…
Σιωπηλός, προσευχόμενος, όλος δοσμένος στον
Θεό, πονεμένος αλλά και εν Χριστώ αναπαυόμενος, ιερουργούσε την άχραντο ιερουργία…
Όταν, αργότερα, τον επισκέφθηκα ασθενούντα
σοβαρά σε συγγενικό του σπίτι στην Αθήνα, μου
είπε: “Τα πάθη μας πταίουν για όλα”. Ουδένα κατηγόρησε. Είναι αξιομνημόνευτος και η πτωχεία
του, οφειλομένη στην ελεημοσύνη του. Όσοι έζησαν κοντά του, πολλά έχουν να διηγηθούν γι’ αυτήν. Ενθυμούμαι ότι φορούσε ένα μπαλωμένο ζωστικό – εσώρασο –. Έκανα την σκέψι ότι θα είχε και
καλό. Το ίδιο όμως ζωστικό φορούσε και κατά τις
μεγάλες εορτές. Προφανώς δεν είχε άλλο».
Αυτός ήταν ο μαρτυρικός επίσκοπος Χαλκίδος κυρός Νικόλαος Σελέντης, που μετά την
κοίμηση και την ανακομιδή των λειψάνων του
ακολούθησαν πολλά θαυμαστά (συγκεκριμένα) σημεία τα οποία η αγαθότητα του Θεού θα
αποκαλύψει όταν κρίνει το χρόνο κατάλληλο.
Ας είναι αιωνία του η μνήμη
και να πρεσβεύει για το πλήρωμα
της Ορθοδόξου Εκκλησίας
Υ.Γ.
Το περισσότερο υλικό το συλλέξαμε από
το βιβλίο «ΜΙΑ ΦΙΛΟΚΑΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ» του
επισκόπου Σεραφείμ Στεργιούλη Μητρ.
Κυθήρων που κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις «ΤΗΝΟΣ».
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πος του Θεού», «το Κοράνιο είναι Άγιο».
«Το Ισλάμ, στο Κοράνιο, μιλάει για Χριστό,
για Παναγία, και εμείς πρέπει να μιλήσουμε για τον Μωάμεθ με θάρρος και τόλμη.
Να δούμε την ιστορία του και την προσφορά του, το κήρυγμα του ενός Θεού και τη
ζωή των μαθητών του, που είναι μαθητές
του ενός Θεού»!!!
Ο Ελβετίας Δαμασκηνός δήλωσε: «Κατά
βάθος, μία εκκλησία ή ένα τέμενος αποβλέπουν στην ίδια πνευματική καταξίωση
του ανθρώπου». «Πώς μπορούμε λοιπόν να
ισχυριστούμε ότι η εμφάνιση και η δράση
του Μωαμεθανισμού στον κόσμο είναι έργο
του Διαβόλου και όχι του Θεού; του Αντίχριστου και όχι του Χριστού;». Αναρωτιέται
ο οικουμενιστής καθηγητής κ. Αστ. Αργυρίου. Ο Μητρ. Γεώργιος Κόντρ κηρύττει:
«ο Μωάμεθ δεν είναι μόνο ένας προφήτης
αλλά και ένας άγγελος της επικείμενης κρίσης και ο Θεός μέσω του Μωάμεθ καταλογίζει στους χριστιανούς την εχθρότητα και
το μίσος που τους διαιρούν»!! Στην ομιλία
του στην Λιβύη, ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος είπε: «Στην Χριστιανική και Μουσουλμανική θρησκεία, υπάρχουν μερικές
απόλυτες θέσεις. Αυτές οι θέσεις εντείνονται κατά καιρούς, για να προφυλαχθούν οι
πιστοί και των δύο πλευρών από την επιρροή τους από την άλλη θρησκεία».
Δηλαδή, οι απόλυτες θέσεις της Ορθοδοξίας για την θεότητα του Ιησού, την
Σταύρωση, την Ανάσταση, την θαυματουργία και την διδασκαλία Του, τις έχουμε όχι γιατί είναι η Αλήθεια, αλλά για να
μην έχουμε διαρροές πιστών; Δελτία Τύπου κυρίως από τα Πατριαρχεία Κπόλεως
και Αλεξανδρείας τα οποία συγχαίρουν και
τιμούν τις γιορτές του Ισλάμ (π.χ. Ραμαζάνι), αποδίδοντας σε αυτές «ιερότητα» και
«ευσέβεια» είναι τακτικά. Λέει ο κ. Βαρθολομαίος: «όλοι έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τον Θεό με τον τρόπο που ταιριάζει στην ταυτότητά τους ως μέλη του λαού
στον οποίο ανήκουν».
Αυτό όμως -κατά λογική συνέπεια- δικαιώνει και τους βασανιστές και δολοφόνους των Αγίων της εκκλησίας μας. Δηλαδή, οι Άγιοι που μαρτύρησαν αρνούμενοι να θυσιάσουν και να πιστέψουν στους
«θεούς», και στην «ταυτότητα» των εθνών
στα οποία ζούσαν ματαίως μαρτύρησαν!!
Προφανώς δεν είχαν τον «φωτισμό» και
την «αγάπη» των Οικουμενιστών ώστε
να μπορέσουν «να τα βρουν» με τους διώκτες τους. Και συνεπώς οι φονείς των
Αγίων μας δικαίως και με την ευλογία του
Θεού, τους φόνευσαν, αφού και αυτοί (οι
φονείς) έτσι λάτρευαν τον δικό τους θεό
... ο οποίος τελικά ήταν κοινός με τον θεό
των χριστιανών!! Τί ανακάλυψη αλήθεια!!
Οι Απόστολοι, οι Άγιοι Πατέρες, οι απλοί
Χριστιανοί λάτρευαν τον Χριστό και οι φονείς τους λάτρευαν τον Δία, την Αφροδίτη,
τον Διόνυσο, τον Καλιγούλα, τον Τουταγχαμών, τον Αλλάχ. Όλοι αυτοί όμως δεν
κατάλαβαν ότι λάτρευαν τον ίδιο θεό. Ευτυχώς όμως! το κατάλαβαν οι Οικουμενιστές! θεωρώντας ότι ο Χριστός δεν είναι
η μοναδική αποκάλυψη του θεού στον άνθρωπο, αλλά ότι και οι άλλες θρησκείες είναι θεόπνευστες, φυσικό και επόμενο είναι να θεωρούν και τις γραφές των άλλων
θρησκειών άγιες και θεόπνευστες. Λέει ο
Πατριάρχης Βαρθολομαίος:
«Το ανώτερον θέλημα Αυτού [του Θεού],
το οποίον σαφώς συνάγεται εξ όλων των
ιερών γραφών, είναι η μεταξύ των ανθρώπων ειρηνική συνεργασία...». Ποιες είναι
αυτές οι άλλες ιερές γραφές; Στο Ιράν
ο Πατριάρχης μας έλυσε την απορία. Το
Κοράνιο είναι «ίσο με την Αγία Γραφή και
ιερό όπως αυτή»!!
Είναι «ιερό» το κοράνι με βάση το οποίο
έχουν σφαχτεί εκατομμύρια χριστιανών;;;
Για όσους δεν πίστεψαν στα αυτιά τους
ακούγοντας τη δήλωσή του, ο Πατριάρχης σε άλλη περίσταση ξαναείπε: «Η Shura
[ιερό βιβλίο για τους Μουσουλμάνους] περιέχεται σαφώς στα ιερά βιβλία που απεκαλύφθησαν από τον παντοδύναμο Θεό».
Σχολιάζοντας το Κοράνιο ο Άγιος Ιωάν-
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Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΙΣΛΑΜ
νης ο Δαμασκηνός λέει: «Και γράφοντας πίας, ήλθεν η στιγμή δι’ έκαστον μουσουλ[ο Μωάμεθ] πολλά άλλα τέτοια τερατολο- μάνον να εορτάση και να λάβη την άνωθεν
γήματα σ’ αυτό το σύγγραμμα [το Κοράνι], δικαίαν αντιμισθίαν... ευχόμεθα υμίν άπαξ
που είναι για γέλια, καυχιέται ότι αυτό κα- έτι ευλογημένον τον εορτασμόν, προσευτήλθε σ’ αυτόν από το Θεό!». Βέβαια δεν χόμενοι όπως ο Παντοδύναμος Θεός χαθα ήταν περίεργο κάποιοι Οικουμενιστές ρίζηται εις υμάς πάσαν πνευματικήν ευνα αναρωτιούνται: «μα ποιός τέλος πά- λογίαν άνωθεν, εν τη ελπίδι ότι ο κόσμος
ντων είναι αυτός ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμα- θα ζη ηνωμένος..». Θα ανταμειφθούν από
σκηνός που αντιμιλά στον Παναγιώτατο;». τον Θεό λοιπόν οι Μουσουλμάνοι για την
Συνεπής στα πιστεύω του ο Πατριάρ- νηστεία τους και θα έχουν και την ευλογία
χης συνεχίζει να μοιράζει το Κοράνι σε δι- Του. Σε μερικές Ισλαμικές χώρες - κυρίως
άφορες περιστάσεις όπως στις 29/10/2009 σε αγροτικές περιοχές - επιτρέπεται να συστην έδρα της Coca-cola στην Αμερική. Το νάψεις «σχέσεις» με το ζώο της επιλογής
ίδιο έκανε και ο Πατριάρχης Αλεξανδρεί- σου, αρκεί να είναι του αντίθετου φύλου.
ας κ. Θεόδωρος ο Β΄ όταν τον επισκέφτη- Ακούγεται φρικτό, αλλά είναι αλήθεια, η
κε ο πρόεδρος του Σουδάν στις 28/2/2010. κτηνοβασία είναι αποδεκτή. Κάποιος ΜουΟ κ. Βαρθολομαίος, τις εντολές του Μω- σουλμάνος λοιπόν που ασκεί αυτή την κτηάμεθ τις εξυψώνει ως ιερές και τις εντο- νωδία, μισεί τον Χριστό, είναι παντρεμένος
λές του Χριστού τις υποβιβάζει ως προ- με κορίτσι 9 χρονών, βασανίζει και βιάζει
σωρινές. Στην ομιλία του στην Λιβύη είπε: την τρίτη γυναίκα του, αλλά νήστεψε στο
«Όλοι γνωρίζουμε ότι πολλαί εντολαί του Ραμαζάνι θα έχει την «άνωθεν δικαίαν αντιΘεού είναι καιρικαί και δίδουν εντολήν διά μισθίαν» κατά τον κ. Βαρθολομαίο. Ο άνμία συγκεκριμένη ενέργεια, ενδεδειγμένην θρωπος προφανώς δεν ξέρει τί λέει. Όχι
τότε δια τας συνπατριάρχης αλλά
θήκας και τους
ούτε σαν κατηχούανθρώπους εκείμενος στον πρόνους. Εάν ημείς
ναο δεν μπορεί να
χωρίς την πρέσταθεί.
πουσαν διάκριΗ αληθινή Ορθόσην θελήσωμεν
δοξη Εκκλησία αρνα εφαρμόσωμεν
νείται να θυσιάσει
σήμερον εκείνην
τη μοναδικότητά
την τότε δοθείσαν
της στο βωμό άλεντολήν, θα ενερλων σκοπιμοτήτων
γήσωμεν αντιθέ- Είμαστε στην εποχή που οι πατριάρχες, αρχιεπίσκοποι, και να αποδεχθεί
δεσποτάδες, δωρίζουν κοράνια αντί Άγιες Γραφές
τως προς το θέτη φριχτή Οικουλημα του Θεού».
μενιστική νοσηρόΑμφισβητεί έτσι τον ίδιο τον Χριστό που τητα. Πιστεύει ακράδαντα ότι ο άνθρωπος
λέει: «Ευκολότερο είναι να πέσει ο ουρα- σώζεται μόνο διά του Χριστού σύμφωνα
νός και η γη, παρά μία μικρότατη από τις με το αποστολικό: «Ουκ έστιν εν άλλω ουεντολές να χάσει το κύρος της» (Λουκ. δενί η σωτηρία ουδέ γάρ όνομά εστιν έτειστ΄ 17).
ρον υπό τον ουρανόν το δεδομένον εν αν«Εις το όνομα του Αλλάχ, του παντελεή- θρώποις εν ώ δεί σωθήναι ημάς» (Πράξ. 4,
μονος, του πολυεύσπλαχνου». Με αυτή τη 12). Το Ισλάμ δεν υπηρετεί το θείο θέληφράση, την οποία είπε στα αραβικά, άρχι- μα, όπως πρεσβεύει ο Πατριάρχης αλλά
σε το κήρυγμά του ο «ορθόδοξος» Οικου- τον ίδιο τον διάβολο.
Η ισλαμιστική τρομοκρατική οργάνωμενιστής Μητροπολίτης Αμφιλόχιος, στις
ση Boko Haram στη Νιγη6-12-1992 στην Πρίστινα του
ρία μάχεται για την εγκαθίΚοσόβου, κατά την τελετή
Είναι από το βιβλίο
δρυση της Σαρίας (Ισλαμιθεμελιώσεως ενός Ορθότου Ιωάννου Ρίζου
«Οι ληστές της θείας
κού Νόμου) και έχει αναλάδοξου ναού! Και ο παντελεδιδασκαλίας» 296
βει την ευθύνη για δεκάδες
ήμων και πολυεύσπλαχνος
σελίδες και διατίθεται
πολύνεκρες τρομοκρατικές
Αλλάχ τί λέει στο Κοράνι; «Η
από τον συγγραφέα και
επιθέσεις-σφαγές. Οι εκμυτιμωρία όσων πολεμούν ενααπό την εφημερίδα μας
στηρεύσεις του 27χρονου
ντίον του Αλλάχ και του ΑποΤιμή 8 ευρώ
Nasir Isiaku, πρώην μέλους
στόλου του θα είναι να εκτε+ τα ταχυδρομικά
της οργάνωσης Boko Haram,
λούνται ή να σταυρώνονται ή
ενώπιων χριστιανικού ακροανα κόβονται τα χέρια και τα
πόδια τους». Ο παντελεήμων Αλλάχ, ακόμα τηρίου στη Γκάνα, δίνουν ανατριχιαστικές
και σήμερα σφάζει, βιάζει και μετατρέπει λεπτομέρειες για τη δράση και τις δομές
τον άνθρωπο σε κτήνος σε όλον τον πλα- της ισλαμιστικής οργάνωσης. Ο Isiaku εξινήτη. Φριχτά εγκλήματα στη Συρία, στην στορεί τη ζωή του ως δολοφόνου και την
Αίγυπτο, στην Τυνησία, στο Ιράν, στην Υε- απροσδόκητη μεταστροφή του. Ανάμεσα
μένη υφίστανται άνθρωποι γιατί πιστεύ- στις περιγραφές των σφαγών κατά χριουν στον Χριστό. Χιλιάδες οι Νεομάρτυ- στιανών λέει: «Κάποιες μορφές εκπαίδευρες γνωστοί και άγνωστοι. Ας μνημονεύ- σης ήταν περίεργες. Πίναμε ειδικό νερό
σουμε μόνο τον ιερομάρτυρα Δανιήλ Σι- που κάποιοι το χαρακτήριζαν «πνευματικό
σόγιεφ που πυροβολήθηκε από Τζιχαντι- νερό», γιατί δεν ήταν το συνηθισμένο νερό.
στές Μουσουλμάνους το 2009 μέσα στο Δεχόμασταν ξένους επισκέπτες που δεν
Ναό του Αγίου Θωμά της Μόσχας. Ας θυ- έμοιαζαν σε τίποτα με ανθρώπινα όντα.
μηθούμε τον Άγιο Νεομάρτυρα Ευγένιο Αυτοί συμπεριφέρονταν με παράξενο τρόΡοντιόνωφ που αποκεφαλίστηκε το 1996 πο. Οι αρχηγοί, μας ζητούσαν ν’ αναφέαπό τους «αδελφούς» Τσετσένους Μου- ρουμε αποσπάσματα από το κοράνι για
να εμφανιστούν αυτοί οι επισκέπτες. Σήσουλμάνους, τη μέρα που γινόταν 19 ετών
μερα εγώ θεωρώ ότι αυτές οι πρακτικές
γιατί δεν έβγαζε από πάνω του το σταυήταν διαβολικές. Αυτοί εμφανίζονταν ανά
ρουδάκι που φορούσε. Την Κυριακή 22 Σε- 3 ή 4. Έμοιαζαν σε ανθρώπινα πλάσματα
πτεμβρίου 2013, Ισλαμιστές δολοφόνησαν αλλά δεν ήταν. Αυτά μας εμψύχωναν με
τουλάχιστον 70 χριστιανούς σε βομβιστι- θέλγητρα και μας προετοίμαζαν να ολοκή επίθεση εναντίον χριστιανικής εκκλησί- κληρώσουμε το καθήκον μας. Οι αρχηγοί
ας στο Πακιστάν. Τα παραδείγματα χιλιάδιάβαζαν ένα απόσπασμα από το κοράνι
δες. Γεμίζουν τόμους νέων Συναξαριστών.
που φαινόταν να δικαιολογεί τις εγκλημαΣτην Ορθόδοξη Εκκλησία οι Μουσουλτικές μας πράξεις: Όταν ζητούσαμε από
μάνοι χαρακτηρίζονται ως άθεοι και η
ένα θύμα να γίνει μουσουλμάνος και αυτό
θρησκεία τους «σκοτώδης θρησκεία». Ο
αρνιόταν το σφάζαμε σαν κατσίκι. Μετά,
κ. Βαρθολομαίος αφού τόλμησε και έκαέχοντας σκοτώσει τον άπιστο μαζεύαμε το
νε μνημόσυνο σε Μουσουλμάνους αβάπτιστους ευχόμενος να τους κατατάξει ο αίμα του με μία μικρή κούπα και το πίναθεός «εν σκηναίς εκλεκτών και Αγίων», με. Κατά τη δική μου γνώμη, όλοι οι χριστις 17 Σεπτ. 2009 τους απευθύνει επι- στιανοί της Νιγηρίας θα πεθάνουν. Μόνο
στολή με την ευκαιρία της λήξης της νη- ο Θεός μπορεί να σταματήσει τη Boko
στείας του Ραμαζανιού λέγοντας ανάμε- Haram και όλες τις άλλες τρομοκρατικές
σα στα άλλα: «Μετά την μακράν ταύτην πε- ομάδες των ισλαμιστών που είναι εναντίρίοδον της νηστείας, ούσης και περιόδου ον των χριστιανών».
περισυλλογής, προσευχής και φιλανθρωΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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συναισθήματος των πιστών. Κάτω όμως από τον
προφανή αυτό σκοπό υποκρύπτεται δυστυχώς
και άλλος, αν όχι σπουδαιότερος, εξίσου κύριος. Και είναι ο χρηματικός, ο εισπρακτικός, που
κάθε άλλο παρά τιμή περιποιεί στους εμπνευστές αυτού του χρηματοφόρου εγχειρήματος.
Και παρατηρείται μεγάλη κοσμοσυρροή, η
οποία οφείλεται στη βαθιά πίστη του θρησκευόμενου λαού, που προσέρχεται να τιμήσει το
εικονιζόμενο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου ή του Αγίου και όχι βέβαια τους έχοντας
την πρωτοβουλία κληρικούς.
Εδώ και μερικά χρόνια συγκεντρώθηκε υπερβολικά υψηλό χρηματικό ποσό από τις προσφορές χιλιάδων προσκυνητών κατά την προσκύνηση της σεπτής εικόνας της Παναγίας της Ιεροσολυμιώτισσας στους Μητροπολιτικούς Ναούς της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Διατυπώθηκαν τότε από άτομα και φορείς κρίσεις που
ανάγκασαν τη Διοικούσα Εκκλησία να εκδώσει
εγκύκλιο απαγόρευσης μεταφοράς προσκυνημάτων χωρίς την έγκρισή της. Και να σημειωθεί ότι το ποσό αυτό “ήταν για το επιτραχήλιο
του τότε Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ειρηναίου”,
όπως ομολόγησε ο ίδιος (!!!). Η προαναφερόμενη εγκύκλιος, κατά τα φαινόμενα, ατόνισε και
καταστρατηγείται.
Ο πιστός λαός του Θεού οφείλει να συνειδητοποιήσει ότι η Παναγία είναι μία και μόνη. Το
ίδιο ισχύει και για κάθε Άγιο. Ούτε είναι επιτρεπτό οι εικόνες και τα ιερά λείψανα να μεταφέρονται “εν είδει γυρολόγου” από Ναό σε Ναό και
δίπλα τους να τοποθετείται το κυτίο είσπραξης
του οβολού των προσκυνητών για κάποιο ενδεχόμενο νέο Ειρηναίο.
Η αναζήτηση από τους πιστούς της προτιθέμενης προσφοράς στα πορτοφόλια τους και η
ρίψη της στο κυτίο, αφού κάνουν το σταυρό
τους και ασπαστούν το προσκύνημα, και η προώθηση από κληρικό ή εκκλησιαστικό επίτροπο
στο κυτίο των εκτός αυτού αφηνόμενων νομισμάτων, αποτελούν εικόνες ανεπίτρεπτες, απαράδεκτες και ασύμβατες προς το γνήσιο χριστιανικό πνεύμα. Υπάρχουν ωστόσο και πιστοί
που αντιπαρέρχονται τον προκλητικό σκανδαλισμό, μένουν αδιάφοροι στη στημένη εισπρακτική στόχευση και για ικανοποίηση της ψυχικής
τους ανάγκης αρκούνται στην εκδήλωση της τιμής προς το προσκύνημα και την επίκληση της
Θείας Χάριτος.
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός καθόρισε εξάλλου
τον τρόπο της λατρείας λέγοντας τη Σαμαρείτισσα: “Αλλ’ έρχεται ώρα, και νυν έστιν, ότε οι αληθινοί προσκυνηταί προσκυνήσουσι τω Πατρί εν
πνεύματι και αληθεία και γαρ ο Πατήρ τοιούτους
ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν” (Ιω. 4, 23).
Και η Θεία Χάρη δεν πουλιέται και ούτε αγοράζεται. Είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος.
“Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε” (Ματθ. 10, 8).
Είναι επιτέλους καιρός να εκλείψουν οριστικά και αμετάκλητα τα προαναφερόμενα θλιβερά φαινόμενα. Είναι καιρός να τερματισθεί η
εκμετάλλευση των φιλόθρησκων αισθημάτων
του λαού και του πόνου του κάτω από τα όποια
προσχήματα.
Στους Ναούς υπάρχουν τα παγκάρια για να
ρίχνουν οι πιστοί ό,τι προαιρούνται για το κερί
και τις ανάγκες των Ναών. Τα τυχόν μεγαλύτερα ποσά πρέπει να τα παραδίνουν στον ταμία
της εκκλησιαστικής επιτροπής και να ζητούν τη
διάτρητη απόδειξη είσπραξης. Κάθε άλλος τρόπος συναλλαγής ή είσπραξης στους Ναούς συνιστά βεβήλωση του Αγίου Πνεύματος, της μνήμης της Παναγίας, των Αγίων και του Ιερού τους
χώρου. Δεν επιτρέπεται με τη συνδρομή ή και
την ανοχή ακόμη των πιστών να ανθεί η “χριστεμπορία”. Απεναντίας μάλιστα έχουν χρέος να
αντιστέκονται συνειδητά, έμπρακτα και υπεύθυνα στις όποιες μεθοδεύσεις εξυφαίνονται για
την πραγματοποίησή της.
Μόνον έτσι θα επανέλθει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας στην αυθεντική Της αποστολή, θα διαφυλαχθεί το κύρος Της και θα συνετισθούν ή θα
αποχωρήσουν οι όποιοι επίορκοι λειτουργοί Της.
Α.Κ.
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βλέπει αυτό, που είναι. Δίχως να το μικραίνει
ή να το μεγαλώνει. Δίχως να χρωματίζει με λαμπερά χρώματα την ωχρότητα ή να αποχρωματίζει τις φωτεινές πτυχώσεις της ζωής.
Σχημάτιζα μέσα μου το πορτραίτο του δημοσιογράφου, έτσι, όπως το ήθελα και το οραματιζόμουνα. Αλέκιαστο. Αδωροδόκητο. Ανεπηρέαστο απ’ τις πολιτικές αγκιστρώσεις κι απ’
τις παραταξιακές δεσμεύσεις. Αλλά, μόλις δοκίμαζα να χαρώ αυτό, το δικό μου κατασκεύασμα, ένα λάκτισμα, απ’ τη μεριά των ίδιων των
δημοσιογράφων, ερχόταν να μου γκρεμίσει το
αγαπημένου μου είδωλο.
Σε κάποια στιγμή τέτοιας ευφορίας, δέχτηκα την επίσκεψη κάποιου αρχιερέως. Ήταν άνθρωπος με καθαρό μάτι και με ιστορικό ακατηγόρητο. Έβλεπε γύρω του. Διάκρινε το άσπρο
και το μαύρο. Πονούσε για τις αποκλίσεις και
τις εκτροπές. Χαιρόταν, όταν ο συρμός της εκκλησιαστικής διοίκησης κυλούσε στις τροχιές
της αλήθειας και της δικαιοσύνης.
Είχα εμπιστοσύνη στις αφηγήσεις του. Με
έπειθε με τις κρίσεις του.
Τον είδα σκυθρωπό. Με έκφραση απογοήτευσης. Με μια επαναστατική διαμαρτυρία
στα χείλη.
Πριν προλάβω να ζητήσω εξήγηση, πριν διαμορφώσω σε ερώτημα την απορία μου, άρχισε εκείνος να διηγείται. Με ένταση φωνής.
Με αγανάκτηση.
Βρέθηκα, μου είπε, στην Αρχιεπισκοπή (ήταν

το πρώτο χρονικό διάστημα του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ

Τίκα). Πήγα να εκπληρώσω εθιμοτυπικό καθήκον. Να επισκεφτώ τον προκαθήμενο. Να αλλάξω δυο κουβέντες μαζί του.
Με υποδέχτηκαν οι αρμόδιοι. Και με κάλεσαν να καθήσω και να περιμένω στο ιδιαίτερο γραφείο. Εκεί, καθόταν ο γραμματέας του.
Και δυό άλλοι ρασοφόροι περνούσαν την ώρα
τους σχολιάζοντας την επικαιρότητα.
Έτσι όπως κάθησα πλάι στο γραφείο του ιδιαίτερου γραμματέα, έπεσαν τα μάτια μου σε
μερικά αποκόμματα εφημερίδων. Προσπάθησα να ξηλώσω τις επιγραφές τους. Κατάλαβα,
ότι ήταν τα εκκλησιαστικά δημοσιεύματα κείνης
της μέρας. Αυτά, που οι εκκλησιαστικοί ανταποκριτές είχαν μεταφέρει σαν πληροφόρηση
στο λαό. Οι ειδήσεις, οι σχολιασμοί, οι γενικότεροι προβληματισμοί.

ο ιεράρχης της Kαισαρείας, του οποίου τη μνήμη εορτάζουμε σήμερα. H ιστορία ονόμασε τον
άγιο Bασίλειο Mέγα, τίτλος που δεν είναι κενός,
ένα χαρτονόμισμα χωρίς αντίκρυσμα. Kι άλλοι
ονομάσθηκαν μεγάλοι, αλλα ο τίτλος τους είναι
κίβδηλος. Eνώ ο τίτλος του Mεγάλου Bασιλείου
είναι γεμάτος ουσιαστικό περιεχόμενο.
Ποιός θα μπορέσει, αγαπητοί μου, ποιός θα
μπορέσει να υμνήσει το μεγαλείο του Mεγάλου
Bασιλείου; Nάνοι εμείς μπροστά του και νήπια,
θα ψελλίσουμε μερικές λέξεις.
Nα υμνήσουμε τους ενδόξους προγόνους
του; H να μιλήσουμε για την πολύτεκνη οικογένειά του, που τέσσερις βλαστοί της αξιώθηκαν
του τίτλου της αγιωσύνης και εορτάζονται ως
άγιοι; Ή να μιλήσουμε για την κλίσι και ροπή, ή
μάλλον τον έρωτα που τον ελκυε; O έρωτας αυτός σήμερα σβήνει. Eίναι ο έρωτας της γνώσεως, της επιστήμης, της μορφώσεως. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, μόνο το σέξ, ο κατώτατος
αυτός έρωτας, που συναντάται και στα κτήνη•
υπάρχει και ο έρωτας της μαθήσεως, που κατέφλεγε τα στήθη του νεαρού Bασιλείου και τον
έκανε να πετάξει στην Kωνσταντινούπολι, στην
Aθήνα και σέ άλλα κέντρα του αρχαίου εκείνου
κόσμου, σαν μέλισσα που πετάει από άνθος σέ
άνθος, για να συλλέξει το γλυκύ μέλι της γνώσεως και της επιστήμης. H να μιλήσουμε για τις
αρετές του, το αναφαίρετο αυτό κτήμα του ανθρώπου; H να μιλήσουμε για την εγκράτειά του,
που τον έκανε να μοιάζει με ένσαρκο άγγελο; H
να μιλήσουμε για τή φιλανθρωπία του, που τον
μετέβαλε σέ αστείρευτο ποταμό;
Θα εχρειάζοντο πολλές ομιλίες. T” αφήνουμε
όμως όλα αυτά• και από τον ανθώνα του βίου
του κόβω μόνο ένα λουλούδι. Θ” αναφέρω μόνο
ένα επεισόδιο. Oπως λέγανε οι αρχαίοι πρόγονοί
μας, «εξ όνυχος τον λέοντα»• από το νύχι, δηλαδή, αναγνωρίζει κανείς το λιοντάρι. Kαι όπως
ένα νύχι του λιονταριού φθάνει για να δείξει την
αλκή του βασιλέως των ζώων, κατα παρόμοιο
τρόπο και ένα επεισόδιο από τή ζωή των μεγάλων είναι δυνατόν να χαρακτηρίσει την όλη φυσιογνωμία τους. Eτσι και το επεισόδιο αυτό είναι
δυνατόν να δείξει ποιά καρδια λέοντος υπήρχε

«η δημοσιογραφια εαλω»
ΑΥΤΟΠΤΗΣ ΜΑΡΤΥΣ

Η συγκέντρωση των δημοσιευμάτων δεν
μου είπε τίποτα. Τη θεώρησα ενέργεια ρουτίνας. Σκέφτηκα, πως είναι πολύ φυσικό, το
γραφείο του αρχιεπισκόπου να συγκεντρώνει
αυτά, που γράφουν οι εφημερίδες. Να τα ταξινομεί και να τα παρουσιάζει στον προκαθήμενο. Για να πληροφορείται τις αντιδράσεις.
Πώς οι προγραμματισμοί του μεταφέρονται
στις μάζες των μελών της Εκκλησίας και πώς
οι πικρίες του λαού επιστρέφουν στο κέντρο
της εκκλησιαστικής εξουσίας.
Σε λίγο, όμως, είδα κινήσεις, που με έβαλαν
σε υποψίες. Ο υπεύθυνος ιερέας, άνοιξε το
συρτάρι του. Έβγαλε ένα μάτσο χαρτονομίσματα. Κι άρχισε να αποθέτει ένα ποσό πάνω
σε κάθε δημοσίευμα. Πρόσεξα, ότι δεν ήταν
ίδιο το ποσό, που έκρινε σκόπιμο να ξεχωρίσει
για κάθε ένα απ’ τα αποκόμματα. Αλλού έβαζε
περισσότερα. Κι αλλού λιγότερα.
Αφού έκανε την κατανομή, πήρε απλούς συνδετήρες, και έπιασε τα χαρτονομίσματα με το
κάθε δημοσίευμα. Ύστερα έβαλε το κάθε δεμάτι σε ξεχωριστό φάκελλο.
Έριχνα πλάγιες ματιές και παρακολουθούσα. Κι απόσυρα το βλέμμα για να μη φανεί, πως
αστυνομεύω την πράξη της διανομής. Ψιλοκουβέντιαζα, μάλιστα, και με τους δυο ιερείς,
για να δημιουργήσω ατμόσφαιρα ανυποψίαστης συνομιλίας. Μέσα μου, όμως, έβραζα.
Κατάλαβα, πως η κατανομή ήταν το φιλοδώρημα προς τους υπηρέτες της αδέσμευτης
(!) πληροφόρησης. Το τίμημα του λόγου ή της
σιωπής. Της χαλκευμένης είδησης, που ανέβαζε στα ύψη την εκκλησιαστική ηγεσία και καταβαράθρωνε εκείνους, που δεν υπηρετούσαν
δουλικά τον προκαθήμενο και την ομάδα του.
Μου ήρθε να φωνάξω. Να σκούξω. Να διαμαρτυρηθώ. Να σαλπίσω προς κάθε κατεύθυνση, πως στο μέγαρο της Αρχιεπισκοπής ασκείται συναλλαγή. Ότι πληρώνονται εκείνοι, που
θα έπρεπε να κρατούν τα χέρια τους καθαρά
και το στόμα τους ελεύθερο. Αλλά, πώς να φωνάξω; Πού να εκμυστηρευτώ την τραγική εμπειρία μου; Σε ποιό μικρόφωνο να σκύψω και να
εμπιστευτώ αυτή τη διαμαρτυρία μου; Όλες οι
πόρτες ήταν κλειστές. Όλα τα αυτιά βουλωμένα. Όλα τα μικρόφωνα είχαν μπλοκαριστεί κι
οι μηχανές των τυπογραφείων βρίσκονταν στα

χέρια της ολιγαρχίας.
Ένοιωσα πνιγμένος κι αηδιασμένος. Δεν θα
ήθελα ποτέ να δω μια τέτοια σκηνή μέσα σε
χώρο εκκλησιαστικό. Εκεί, που βρίσκονται κρεμασμένες οι πανάγιες εικόνες του Χριστού μας
και της Θεοτόκου. Εκεί, που «προκάθηται» ο
πρώτος επίσκοπος της Ορθόδοξης ελληνικής
Εκκλησίας και διαμορφώνεται το σχήμα της διδαχής και το υπόδειγμα του ήθους. Μια τέτοια
συναλλαγή, αν την έβλεπα στα κλιμάκια της πολιτικής εξουσίας, θα την απόρριπτα, αλλά και
δεν θα τη θεωρούσα πρωτότυπη. Εκεί το λίφτιγκ των προσώπων κι η ανακατασκευή των
ειδήσεων είναι πράξη καθημερινής φροντίδας.
Στο λαό δεν παραδίνεται μήτε η φωτογράφηση του παρασκηνίου, μήτε η αισχύνη των μηχανορραφιών. Η ανακάλυψη, όμως, κυκλώματος
συναλλαγής και «φιλοδωρημάτων» στην καρδιά της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, πλάι ακριβώς
απ’ το γραφείο του προκαθημένου, ήταν σεισμός στη συνείδηση και γκρέμισμα στο χάος
της απογοήτευσης.
Αυτές οι σκέψεις με γράπωσαν. Με έσφιξαν
σαν τανάλιες. Με ακινητοποίησαν. Ένοιωσα
σαν τον Προμηθέα Δεσμώτη, που βρισκόταν
δεμένος χειροπόδαρα και τα όρνια του κατάτρωγαν τα σωθικά.
Σταμάτησα να μιλάω με τους δυο ρασοφόρους. Μόνο σκεφτόμουνα. Και πιεζόμουνα.
Κείνη ακριβώς τη στιγμή πέρασε μέσα στο
ιδιαίτερο γραφείο ένας δημοσιογράφος. Τον
ήξερα. Και με χαιρέτησε. Δεν θεώρησε, όμως,
ενοχλητική την παρουσία μου. Βημάτισε προς
το γραφείο του γραμματέα. Άλλαξαν μερικές
κουβέντες επίκαιρης ενημέρωσης. Ρώτησε αν
υπάρχει και κάτι καινούργιο, για να το προωθήσει στην εφημερίδα του. Και, μετά, «εν ψυχρώ» άπλωσε το χέρι. Πήρε το φάκελλο, που
του έδωσε ο αρμόδιος ιδιαίτερος γραμματέας.
Τα χείλη του έσκασαν σε χαμόγελο. Είπε κι ένα
«ευχαριστώ». Όχι πολύ δυνατά. Έτσι, ανάμεσα
στον ψίθυρο και στη μουρμούρα. Εγώ, καθώς
βρισκόμουνα κοντά, ξεχώρισα την ευχαριστία
του. Ύστερα τον είδα να τσεπώνει το φάκελλο και να χαιρετάει.
Σε λίγο βρισκόμασταν πάλι μονάχα οι τέσσερες ρασοφόροι. Αλλά, καθώς πιστεύω, κι
ο διάβολος ανάμεσά μας. Στους συνεργάτες

O ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(ΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΡΧΟ ΜΟΔΕΣΤΟ)

συνέχεια από την 1η σελίδα
μέσα στο ασθενικό εκείνο σαρκίο που εκάλυπτε ένας διάλογος, που θα μείνει στην ιστορία. Λέει
ο Mόδεστος•
την υπαρξι του Mεγάλου Bασιλείου.
•
- Hρθα εδώ στην Kαισάρεια για να υπογράΑς κάνουμε λοιπόν ένα ταξίδι ταξίδι με το
συντομώτερο από όλα τα μέσα, τον πύραυλο ψεις το διάταγμα του βασιλέως.
Aπαντά ο Mέγας Bασίλειος•
της φαντασίας. Ας διαβούμε το Aιγαίο πέλαγος
- Δεν υπογράφω τέτοια διατάγματα. Mου το
κι ας πλησιάσουμε τις ακτές της Mικράς Aσίας.
Εάν προχωρήσουμε ακόμη βαθύτερα, θα φθά- απαγορεύει ο Bασιλεύς των βασιλέων, ο Kύρισουμε στο υψηλό οροπέδιο της Kαππαδοκίας. ος ημών Iησούς Xριστός, τον οποίο προσκυνώ
και λατρεύω από τή νεαρά μου ηλικία.
Eκεί ας προσγειωθούμε.
Bρισκόμαστε στο έτος 371. Tην εποχή εκείνη
- Kαι δε” φοβάσαι; ερωτά ο Mόδεστος.
στην Kαισάρεια ιεράρχης είναι ο Mέγας Bασί- Tί να φοβηθώ; Tί έχεις στη διάθεσί σου; Tί
λειος. Aυτοκράτορας του Bυζαντίου είναι ο Oυ- μπορείς να μου κάνεις;
άλης, μία βάρβαρος φυσιογνωμία. Γενναίος μεν
Aπαντά ο Mόδεστος_
στις μάχες και νικητής, αλλα στον θρησκευτικό
- Eνα από τα πολλά κακα που μπορεί να κάνει
και ηθικό τομέα είχε παρεκκλίνει. Διάδοχος αυ- το κράτος του Oυάλεντος.
τός του Mεγάλου Kω/σταντίνου, εγκατέλειψε την
- Kαι ποιά είναι τα κακά αυτά;
ορθόδοξο πίστι κ” έμπλεξε στα δίχτυα της κα- Δήμευση της περιουσίας το ένα. Eξορία το
τηραμένης αιρέσεως του Aρείου, που παρακλά- δεύτερο. Θάνατος το τρίτο.
δια και ριζίδια και κλωνάρια της είναι οι σημεριTότε ο Mέγας Bασίλειος του λέει•
νοί χιλιασταί. O,τι πίστευε ο Aρειος, πιστεύουν
- Δήμευση δε” φοβάμαι• δεν έχω τίποτε άλλο
κι αυτοί κι ακόμα χειρότερα. Tί έλεγε ο Aρειος; παρά ένα ράσο και λίγα βιβλία. Eξορία δε” φοOτι ο Xριστός δεν είναι Θεός. Eνώ, κι αν εμείς βάμαι• όπου κι αν με στείλουν, πάσα γη πατρίς.
σιωπήσουμε, και οι πέτρες ακόμα και τα ποτά- Θάνατο δε” φοβάμαι• ο θάνατος για μένα θα είμια και τα δάση και ολόκληρος η φύσις και τα ναι ευεργέτης, γιατί θα με απαλλάξει γρηγορώάστρα θα ομολογήσουν• «Eις Αγιος, είς Kύριτερα από τις ασθένειες του σώματος και θα με
ος, Iησούς Xριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός.
οδηγήσει στη βασιλεία των ουρανών. Aπείλησέ
Aμήν» (θ. λειτουργία).
με με τίποτ” άλλο, αν έχεις.
Hρνείτο λοιπόν ο Oυάλης τον Xριστό. Kαί ήθεMετα από τέτοια απάντηση ο Mόδεστος καλε να επιβάλει το αντίχριστο δόγμα σέ όλη την
τέρρευσε και είπε•
οικουμένη. Διέταξε δε και υποχρέωσε όλους
- Δεν ξανάκουσα τέτοια λόγια από επίσκοπο.
τους επισκόπους να υπογράψουν το διάταγ- Φαίνεται δε” συνάντησες ως τώρα επίσκομα. Eκτελεστής της εντολής του βασιλέως έγινε ένα αχρείο υποκείμενο, ένας έπαρχος, που πο, απαντά ο Mέγας Bασίλειος• κ” έκλεισε ο
λεγόταν Mόδεστος. O Mόδεστος λοιπόν άρχι- διάλογος.
Eτσι έμεινε στο θρόνο ο Mέγας Bασίλειος
σε να περιοδεύει από πόλι σέ πόλι. Συναντούσε επισκόπους πού, τρέμοντας σάν λαγοί, υπέ- αλλα διωκόμενος από τον Oυάλεντα.
Aπό τότε, αδελφοί μου, έχουν περάσει 1.600
γραφαν το διάταγμα του Oυάλεντος, για να μή
χρόνια.
Πολλα πράγματα άλλαξαν στον κόσμο,
χάσουν τους θρόνους των. Kάποτε όμως έφθασε και στην Kαισάρεια. Kάλεσε τον Mέγα Bασί- αλλα το όνομα του Mεγάλου Bασιλείου λάμπει
λειο, και τότε μεταξύ των δύο ανδρών διεξήχθη μέσα στους αιώνας. «Eις μνημόσυνον αιώνιον
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του αρχιεπισκόπου είχε κάνει τη μεγάλη ζημιά.
Τους είχε μεταποιήσει σε πράκτορες της παραπληροφόρησης. Σε φθορείς των συνειδήσεων. Σε δολιοφθορείς του κυκλώματος της
δημοσιογραφίας.
Σε μένα είχε φέρει την αναστάτωση. Είχε φυτέψει στην καρδιά μου την οργή. Είχε απλώσει στο πρόσωπο μου το κατακόκκινο χρώμα
της έξαψης.
Όταν μπήκα στον αρχιεπίσκοπο για να τον
δω και να κουβεντιάσω μαζί του, δεν είμουνα
σε θέση να κουμαντάρω τις σκέψεις μου. Είχαν όλα ανακατωθεί μέσα μου. Περιορίστηκα σε δυο λόγια υπηρεσιακής συνεννόησης.
Κι έφυγα.
Έκοψε την αφήγησή του και με κύτταξε.
Ήθελε να εξακριβώσει τις εντυπώσεις μου. Τις
αντιδράσεις μου στα γεγονότα, που ξεδίπλωσε μπροστά μου.
Τον κύτταξα. Ήταν αναμμένος. Αλλά είχε βάλει και μένα στην αγωνία του. Ένοιωθα κι εγώ
το μούτρο μου πυρωμένο. Σαν να με είχε ζώσει
φωτιά. Σαν να με είχαν συνεπάρει οι φλόγες.
Φάκελλος!... Κι από που προέρχονται αυτά
τα χρήματα; Ήταν η μόνη ερώτηση, που ανέβηκε κείνη την ώρα στα χείλη μου. Αυθόρμητα.
Δίχως να την επεξεργαστώ. Και δίχως να μετρήσω τις άλλες παραμέτρους του γεγονότος.
Πιάσαμε διάλογο. Νοιώθαμε κι οι δυο προδομένοι. Σαν επίσκοποι της Εκκλησίας, δεν θα
μπορούσαμε να σηκώσουμε κεφάλι και να πούμε στο λαό, ότι οι υπεύθυνοι ηγέτες της διαχειρίζονται με φόβο Θεού τις υλικές προσφορές. Πως δεν τις σκορπούν για την εξαγορά
των συνειδήσεων.
Το δεύτερο αίσθημα ήταν ένα κύμα οργής.
«Η δημοσιογραφία εάλω». Έχασε την ελευθερία της. Μπήκε στη σκοτεινιά της σκλαβιάς. Οι
εκπρόσωποί της κυττούν το ανοιχτό χέρι. Την
αντιμισθία της πληροφόρησης. Και διαμορφώνουν την είδηση ανάλογα με το «μπαξίσι», που
πέφτει στην παλάμη τους.
+Μ. Α & Μ. Νικ.
Υ.Γ. εφημερίδας
Γι’ αυτό μην απορείτε και μας ρωτάτε κάθε
φορά τι συμβαίνει με αυτά που βλέπετε και
διαβάζετε!
Στο επόμενο φύλλο άλλο περιστατικό

έσται δίκαιος» (Ψαλμ. 111,6).
Ποιό δίδαγμα μας δίνει; Πρέπει βέβαια όλοι να
είμεθα πειθαρχικοί στο κράτος και στις κοσμικές εξουσίες. Διότι κι αυτές έχουν μεγάλο προορισμό. Xωρίς αυτές δε” μπορούν να σταθούν
τα έθνη, τα κράτη, οι λαοί. Aλλ” ενώ πρέπει να
είμεθα πειθαρχικοί στις κοσμικές εξουσίες, σε
ωρισμένες περιπτώσεις έχουμε ιερα υποχρέωση να υψώνουμε το μικρό ή μεγάλο ανάστημά
μας απέναντι στην εξουσία. Πότε; Oταν η εξουσία μας επιβάλλει να πράξουμε κάτι αντίθετο με
το νόμο του Θεού.
Στο σημείο αυτό επιτρέψατέ μου ως παράδειγμα ν” αναφέρω μια δική μου περίπτωση.
Δεν είμαι άξιος να σκύψω να φιλήσω τα υποδήματα του Mεγάλου Bασιλείου. Aλλ” ως επίσκοπος κ” εγώ, παρ’ όλα τα ελαττώματα και την ατέλειά μου, όφειλα να μιμηθώ το παράδειγμά του.
Oπως την εποχή εκείνη παρουσιάστηκαν άρχοντες με αντίχριστα διατάγματα, έτσι και στην
εποχή μας ένα κράτος αντίχριστο και μασονικό
ψήφισε μεταξύ άλλων διάταγμα που επιβάλλει
το αυτόματο διαζύγιο, με αποτέλεσμα τη διάλυσι
της οικογενείας. Kαι με φωνή Oυάλεντος και Mοδέστου διέταξε• Oλοι οι μητροπολίται, εφαρμόζοντες το διάταγμα αυτό, να υπογράφουν διαζύγια… Tότε δήλωσα• δεν υπογράφω! Mένω σταθερός και ακλόνητος, ακόμα κι αν οδηγηθώ στα
δικαστήρια. Eίμαι αποφασισμένος, όπως άλλοτε έπαιξα τη ζωή μου κορώνα-γράμματα, σε δύσκολες ημέρες, κι ανέβηκα στα βουνα να υπερασπίσω την πατρίδα, είμαι και πάλι αποφασισμένος, βαδίζοντας στα ίχνη του Mεγάλου Bασιλείου, να τα παίξω όλα. Δεν υπογράφω. Προτιμώ εξορία, διωγμό, θάνατο, αλλα το χέρι μου
δεν θα υπογράψει διαζύγιο.
Tην αγία αυτή ημέρα, αγαπητοί μου, ο Mέγας
Bασίλειος μας καλεί όχι από ένα πείσμα, ούτε
από μια ιδιοτροπία, αλλα κατ” επιταγήν της συνειδήσεως, να θυμηθούμε αυτό που λέει η Γραφή• «Πειθαρχείν δεί Θεώ μάλλον ή ανθρώποις»
(Πράξ. 5,29).
Eύχομαι ο Θεός, δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Mεγάλου Bασιλείου, να
σας σκεπάζει πάντοτε. Aμήν.
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 2η συνέχεια από τη 10η Ομιλία που έγινε στις 11-1-1981

«Μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας καὶ μετανόησον, καὶ τὰ
πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ μή,
ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ κινήσω
τήν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου
αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς»
(Αποκ. β, 5).
Ἔχετε ἰδῆ ἄνθρωπον πού νεοεισέρχεται εἰς τήν πίστιν; Γνωρίζει τόν Χριστόν
καί εἶναι ὅλος φωτιά· εἶναι ὅλος ἐνθουσιασμό, ὅλος λατρεία πρός τόν Χριστόν.
Τοῦ μιλᾶς γιά τόν Χριστό καί δακρύει καί
κλαίει. Εἶναι αὐτά τά δάκρυα τοῦ πρωτοερχομένου εἰς τήν Ἐξομολόγησιν. Πόσες φορές ἔχομε ζήσει καί ἔχομε εἰλικρινά πονέσει κι ἀγαπήσει ἀνθρώπους,
πού τούς βλέπομε νά κλαίουν στήν Ἐξομολόγησι, δείχνοντας μία πραγματική
μετάνοια!
Εἶναι, μ’ ἄλλα λόγια, αὐτό τό πνεῦμα
τῆς ὁλοκληρωτικῆς θυσίας πού ἐπικρατεῖ εἰς τήν ψυχήν.
Ὅταν ὅμως περάσῃ κάποιος καιρός καί
χρονίσωμε στήν πίστι, τότε ἔχουμε κατακόρυφον πτῶσιν εἰς τήν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ, ἀποτέλεσμα τῆς ὁποίας εἶναι
μία ξηρά τυπολατρία! Τότε, ἡ ζωή μας
μπῆκε σ’ ἕνα καλούπι ρουτίνας. Δέν
ὑπάρχει πιό φοβερό πράγμα στήν πνευματική ζωή ἀπ’ αὐτό πού λέμε «ρουτίνα»!
Πιστέψτε με· ὁ θάνατος τῆς πνευματικῆς ζωῆς εἶναι ἡ ρουτίνα! Κι ἄν μέν
ἡ ρουτίνα ὑπάρχει σ’ ἄλλα πράγματα
στή ζωή μας –πού δέν θά ἔπρεπε νά
ὑπάρχῃ· δέν θά ἔπρεπε! οὔτε στό ἐπάγγελμα οὔτε στίς σχέσεις μας μέ τούς
ἄλλους ἀνθρώπους–, πολύ περισσότερο δέ δέν θά ἔπρεπε νά ὑπάρχῃ στήν
πνευματική μας ζωή.
Ἔστω κι ἄν μερικές ἐνέργειές μας ἐπαναλαμβάνονται κάθε ἡμέρα μ’ ἕνα
προγραμματισμένο τρόπο (μεταθέτω
λίγο τό θέμα μου) –κάθε μέρα τά ἴδια·
κάθε μέρα τά ἴδια πρόσωπα, οἱ ἴδιες
κινήσεις, ὁ ἴδιος τρόπος ζωῆς, … κάθε
μέρα!–, ἔχομε τήν ὑποχρέωσι νά βρίσκουμε τόν τρόπον νά πολεμοῦμε πάντοτε τήν ρουτίνα. Μπῆκε ἡ ρουτίνα
στή ζωή μας; Αὐτό σημαίνει τόν θάνατο τῆς ζωτικότητός μας!
Τώρα, τό πῶς μποροῦμε νά βρίσκουμε τόν τρόπο νά μήν εἰσέρχεται ποτέ
ἡ ρουτίνα στή ζωή μας, αὐτό εἶναι ἕνα
θέμα πού καί διδάσκεται ἀλλά καί βρίσκεται ἀπό τόν καθένα προσωπικά.
Ὅταν βρίσκῃ πάντα κανείς ἐνδιαφέρον
εἰς βάθος σ’ ἐκεῖνο πού κάνει, τότε δέν
«κολλάει» τήν ρουτίνα, τήν ἀρρώστεια
τῆς ρουτίνας.
Ἕνα μικρό παράδειγμα –δέν θά σᾶς τό
πῶ ὁλόκληρο· εἶναι ἑνός ξένου ψυχιά-

τρου–:
Ἕνας λιθοξόος, σ’ ἕνα λατομεῖο, ἔλεγε
ὅτι αἰσθάνεται πολύ ὄμορφα, ἐπειδή
ἔβλεπε τήν κάθε πέτρα πού χτυποῦσε
γιά νά τήν λαξεύσῃ νά παίρνῃ μία ξεχωριστή μορφή. Κι ἔλεγε ὅτι αὐτές μοιάζουν μέ τούς ἀνθρώπους, πού ὁ καθένας ἔχει τόν τύπο του· ἔχει τό πρόσωπό
του· ἔχει τά χαρακτηριστικά του.
Ἅμα λοιπόν κανείς προσπαθῇ πάντα νά
βρίσκῃ κάτι καλό εἰς τόν ἄλλον, βρίσκῃ
στή δουλειά του πάντα κάτι καινούργιο –τό θέμα εἶναι νά ψάχνουμε νά τό
βροῦμε αὐτό τό καινούργιο· νά μποροῦμε νά τό βλέπουμε–, τότε, πιστέψτε
με, ἡ ρουτίνα πιά ἔχει πεθάνει· καί πεθαίνοντας ἡ ρουτίνα, θάλλει ἡ ζωή μας!
Αὐτό τό στοιχεῖο εἶναι σπουδαῖο γιά
τή ζωή, ἀλλά εἶναι παμμέγιστο γιά τήν
πνευματική ζωή.
Ἐάν πρέπῃ νά πηγαίνω κάθε μέρα στήν
ἐκκλησία, κάθε μέρα νά λειτουργῶ,
κάθε μέρα νά κάνω τόν ἑσπερινό, κάθε
μέρα νά προσεύχωμαι, νά μελετῶ τήν
Ἁγία Γραφή· τά ἴδια πρόσωπα νά τά καλημερίζω καί νά ρωτῶ τί κάνουν, … ἐάν
κάθε μέρα κάνω τό ἴδιο πράγμα, τότε
ὑπάρχει κίνδυνος νά πέσω σέ μία ρουτίνα. Ἄν ὅμως βρίσκω πάντα τόν τρόπο γι’
αὐτό τό κάτι καινούργιο, τότε ποτέ δέν
θά ἔλθῃ νά ἐγκατασταθῇ μέσα στή ζωή
μου ἡ ρουτίνα.
Προσέξτε πολύ τόν κίνδυνο τῆς ρουτίνας! Ὅταν μπῇ αὐτή, πέφτομε σ’ αὐτό
πού σᾶς εἶπα προηγουμένως· εἰς τήν
τυπολατρία.
Ἀλλοίμονο ὅμως ἄν ὑποτεθῇ ὅτι ἀφήσαμε αὐτήν, τήν πρώτη μας ἀγάπη πρός
τόν Κύριο, ἡ ὁποία εἶναι ζωή, εἶναι ποικιλία, εἶναι ἐνδιαφέρον, εἶναι… εἶναι
ὅ,τι λέγει ἡ λέξις «ζωή»! Ἐάν τήν ἀφήσουμε, τή χάσουμε –καί σάν πρόσωπα
καί σάν ἔθνος–, τότε ἀλλοίμονό μας!
Πρέπει νά τό ὁμολογήσουμε, ἀγαπητοί
μου, ὅτι σάν ἔθνος ἔχομε πέσει, εἰς βαθμόν πολύ ἀνησυχητικόν, εἰς τήν τυπολατρία. Αὐτό τό βλέπει κανείς εἰς τήν ζωήν
τῶν πιστῶν μας. Ἐξέλιπε τό Πνεῦμα!
Τό Πνεῦμα χάθηκε, ἔχει σβεσθῆ, παρά
τήν ἐντολήν τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ «Τὸ
Πνεῦμα μὴ σβέννυτε» –τό Πνεῦμα νά
μήν τό σβήνετε–. ()
Γι’ αὐτό βλέπετε στούς πιστούς μας ὁ
ἐκκλησιασμός νά γίνεται χωρίς κατανόησι καί ἐνδιαφέρον.
Ἡ νηστεία –στούς πάρα πολλούς– ἔχει
χάσει τό νόημά της. Νομίζουν ὅτι, γιά
νά κοινωνήσουν, πρέπει νά νηστεύσουν
μετά σχολαστικότητος, γιατί ἄν συμβῇ
νά μήν εἶναι τρεῖς ἡμέρες νά κρατήσουν
τό λάδι, ἀλλά νά εἶναι δυόμισι ἤ δυό,
τότε χάθηκαν! Ἔχασαν τό νόημα τῆς νηστείας· τό ’χασαν· δέν τό ξέρουν, δέν τό
καταλαβαίνουν.
Ἀκόμα, ἡ ἱερά Ἐξομολόγησις, αὐτό τό

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

1.- ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
ΤΑ ΤΡΙΑ ΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Το Άγιον Πνεύμα: Το Άγιον Πνεύμα είναι
το τρίτο Πρόσωπον της Αγίας Τριάδος. Είναι η
παρούσα πραγματικότητα στην Εκκλησία, σε
σχέση Θεού και εμείς. Ο Θεός στο Πρόσωπο
του Υιού Ιησού Χριστού ενεργεί την καθολική
σωτηρία. Το Άγιον Πνεύμα ιδιοποιεί την καθ’
έκαστον σωτηρίαν και τον αγιασμόν. Το Άγιον
Πνεύμα δεν είναι κάτι εκ του Θεού. Είναι ίδιον
Πρόσωπον, ήτοι ομιλεί, διδάσκει και «οδηγεί εις
πάσαν την αλήθειαν» [Ιωάν. 16, 13-14]. Δικάζει
και κρίνει τον κόσμο «και ελθόν Εκείνος ελέγξει
τον κόσμον περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης
και περί κρίσεως» [Ιωάν. 16, 8].
Τα πάντα ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον. Όπως
και ο Υιός. Αποστέλλεται και «Εκείνος» εκ του
Πατρός, όμως, για να μαρτυρήσει περί του
Υιού. Το Άγιον Πνεύμα ενεργεί την προσωπι-

σπουδαῖο μυστήριο, τό ὁποῖο μᾶς ἀνανεώνει πραγματικά, μετεβλήθη σέ ἕνα
καθῆκον! Πάρα πολλές φορές ἀκοῦμε
ἀκόμα καί τήν φράσι –μάλιστα, δέν μοῦ
ἀρέσει καθόλου αὐτή ἡ φράσις· πῶς
τήν λέγουν οἱ ἄνθρωποι!– «Πῆγες νά
πλύνῃς τό πιάτο σου;»... Ἄσχημη φράσις! «Ἔκανες τό καθῆκον σου;»! Δηλαδή, βλέπετε; Ρουτίνα! διότι τό καθῆκον
εἶναι πάντα μία ρουτίνα.
Ἀγαπητοί μου, τήν λέξι «καθῆκον» δέν
θά τήν βρῆτε οὔτε μία φορά μέσα στήν
Ἁγία Γραφή! –θέλετε, ἀκόμα;– οὔτε
στήν πατερική φιλολογία. Στά πατερικά συγγράμματα, τήν λέξι «καθῆκον»
δέν θά τήν βρῆτε οὔτε μία φορά! Ἀντιθέτως, θά τήν βρῆτε κατά πλησμονήν
στίς φιλοσοφικές ἠθικές· μάλιστα στήν
φιλοσοφική ἠθική τοῦ Καντίου, ἡ ὁποία
ὑπάρχει στά ἐγχειρίδια τοῦ παλαιοῦ Γυμνασίου –τοῦ Λυκείου, θά λέγαμε σήμερα–, ὅπου διδάσκεται τό μάθημα τῆς
Ἠθικῆς καί ἔχομε τά λεγόμενα «καθήκοντα» καί «δικαιώματα».
Ἀγαπητοί μου, τέτοια πράγματα εἶναι
ἄγνωστα εἰς τόν λόγον τοῦ Θεοῦ. Καί
μόνον ἡ λέξις «καθῆκον» θυμίζει κάτι
πού ἔρχεται νά ἐπιβληθῇ· κάτι πού,
γιά νά γίνῃ, πρέπει νά τό σπρώχνουμε!
Ὅμως, στόν Χριστιανό δέν πρέπει νά
ὑπάρχουν τέτοιες καταστάσεις.
Ἀκόμη, στούς πολλούς, ἡ θεία Κοινωνία, ἐνῶ στήν ἀρχή ἀποτελοῦσε ἀνάγκη, μετά μετέπεσεν ἁπλῶς σέ μία συνήθεια.
Ἀλλά καί αὐτή, ἀκόμη, ὁλόκληρη ἡ
πνευματική ζωή ἔμεινε χωρίς Πνεῦμα
Ἅγιον!
Πραγματικά· τήν ἀγάπη μας τήν πρώτην
ἀφήκαμεν!...
Καί, στήν συνέχεια τῆς Ἐπιστολῆς, λέγει
ὁ Κύριος:
«Μνημόνευε οὖν πόθεν πέπτωκας καὶ
μετανόησον, καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ κινήσω τήν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς,
ἐὰν μὴ μετανοήσῃς» ().
Βλέπετε πόσο πολύ σπουδαῖο θέμα
εἶναι αὐτή ἡ ἀγάπη πρός τόν Ἰησοῦν
Χριστόν! Σπουδαῖο! Μόνο σπουδαῖο;
Εἶναι ἡ ζωή μας, ἀγαπητοί μου! Γιά νά
ἀπειλῇ ὁ Κύριος μέ τόσο βαρειά τιμωρία, καί νά λέγῃ ὅτι θά μετακινήσῃ τήν
λυχνίαν –καί θά ἰδοῦμε τί σημαίνει
αὐτό–, αὐτό σημαίνει, ἀγαπητοί μου,
ὅτι τό νά ἀφήσουμε τήν πρώτη μας
ἀγάπη πρός Αὐτόν εἶναι φοβερόν!… Ἄς
προσέξουμε!
Ἐδῶ, πρέπει νά τονίσουμε τήν ἀναγκαιότητα τῆς αὐτοκριτικῆς.
Ἡ αὐτοκριτική εἶναι σπουδαιοτάτη. Ὅταν λέγῃ ὁ Κύριος «μνημόνευε
οὖν πόθεν πέπτωκας» –θυμήσου λοιπόν ἀπό ποῦ ἔχεις πέσει–, σημαίνει
ὅτι ὁ Κύριος μᾶς ἀπευθύνει ἕνα προ-

σκλητήριον αὐτοκριτικῆς. Αὐτό σημαίνει ὅτι ἐμεῖς δέν βρεθήκαμε στήν ἀνάγκη, δυστυχῶς, νά κάνωμε ἀπό μόνοι
μας αὐτήν τήν αὐτοκριτική, καί ἔρχεται
ὁ Ἴδιος νά ὑπενθυμίσῃ καί νά ἀπειλήσῃ
ἐκείνους, τότε –μέ τήν ἀνάγνωσιν ἐκείνης τῆς Ἐπιστολῆς–, ἀλλά κι ἐμᾶς, σήμερα –μέ τήν ἀκρόασιν τῆς ἰδίας Ἐπιστολῆς–.
Γιατί, τί νομίζετε; Ὁ «ἄγγελος», ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ἐφέσου ἄκουσε ὁ ἴδιος τήν
φωνήν τοῦ Χριστοῦ;
Ὄχι· τήν φωνήν τοῦ Χριστοῦ τήν ἄκουσε
μόνον ὁ Ἰωάννης. Ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ἐφέσου μόνον ἐδιάβασε αὐτό πού διαβάζομε κατά λέξι κι ἐμεῖς σήμερα.
Ἀλλά, πολλάκις, ὁ Κύριος ἔρχεται νά
μᾶς τό ὑπενθυμίσῃ αὐτό καί μ’ ἕνα
«χαστουκάκι»· μ’ ἕνα μαστίγιον· μ’ ἕνα
πράγμα, τό ὁποῖο μᾶς συγκλονίζει πολλές φορές. Ἔρχεται νά μᾶς ὑπενθυμίσῃ
«πόθεν πεπτώκαμεν» –ἀπό ποῦ πέσαμε–, διότι εὑρισκόμεθα σέ κάποιο ὕψος
καί πέσαμε, καί ἔπρεπε ἀπό μόνοι μας
νά ἀναθεωρήσουμε· νά ἰδοῦμε τί ἤμαστε πρῶτα, τί εἴμαστε σήμερα· δηλαδή,
νά κάνωμε αὐτοκριτική.
Ἡ μόνη ὁδός σωτηρίας, ὅπως τονίζει
ἐδῶ ὁ Κύριος, εἶναι ἡ ἐπιστροφή μας·
εἶναι ἡ μετάνοια· γιατί λέγει «καὶ μετανόησον».
Ἀπόδειξις δέ τῆς μετανοίας εἶναι ἡ ἐπαναφορά μας εἰς τά πρῶτα μας ἔργα,
σύμφωνα μ’ αὐτό πού ὁ Κύριος λέγει:
«καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον» –νά κάνῃς
αὐτά ἔργα πού ἔκανες καί πρῶτα–.
Πρέπει νά σᾶς πῶ, ὅτι αὐτή ἡ κατάστασις τῆς πτώσεως, ἐάν χρονίσῃ, γίνεται
πάρα πολύ ἐπικίνδυνη, διότι ἐπιφέρει
μία πνευματικήν ἀναισθησία, ἀπό τήν
ὁποίαν –ἀναλόγως τοῦ βαθμοῦ της–
δύσκολα συνέρχεται ὁ ἄνθρωπος.
Ἐδῶ, θά σᾶς ἔλεγα κάτι:
Ὅταν διάβαζα καί ἔγραφα αὐτά πού
σᾶς λέγω τώρα, ρωτοῦσα τόν ἑαυτό
μου: «Μήπως ἔχω πνευματική ἀναισθησία;».
Ἀγαπητοί μου, δέν μποροῦμε εὔκολα νά τό ἰδοῦμε αὐτό. Ὅταν κάποιον,
πού τόν ὑποβάλαμε σέ τοπική νάρκωσι, γιά νά τοῦ κάνουμε μία ἐπέμβασι
χειρουργική, τόν τσιμπᾶμε ἐκεῖ καί τόν
κεντοῦμε, τόν ρωτοῦμε ἐάν ἔχῃ αἴσθησι, αὐτός μᾶς ἀπαντᾶ ἀρνητικά. Ἔ, πῶς
νά ἔχῃ αἴσθησιν, ἀφοῦ ἐκεῖνο τό μέρος
εἶναι ἀναίσθητο! Μά ἐμεῖς ἐπιφέραμε
τήν ἀναισθησία αὐτή, γιά νά τόν ἐγχειρήσωμε. Δέν καταλαβαίνει τίποτα. Ἔτσι
κι ἐγώ· πῶς μπορῶ νά γνωρίζω ἐάν ἔχω
ἀναισθησία!
Ἄν διαβάσετε ἕνα λόγο τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τῆς Κλίμακος, πού ὁμιλεῖ περί ἀναισθησίας, θά τρομάξετε, ἀγαπητοί μου.
Σᾶς λέγω ὅτι ὅλοι μας, συλλήβδην, αὐτή
τήν στιγμή, εἴμεθα σέ μιά κατάστασι –

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
κή σωτηρία. Χαρίζει τα Χαρίσματα της σωτηρίας. Μένει μέσα μας, «οικεί εν ημίν», και δι’ Αυτού ο Θεός. Ενεργεί τη Θεοπνευστία. Αναγεννά τον άνθρωπο και τον κατευθύνει στην σωτηρία. Οι άγιοι της Εκκλησίας μας αποκαλύπτουν
το Άγιον Πνεύμα και γίνονται μάρτυρες Αυτού.
Δεν είναι ο Ίδιος ο Θεός το Άγιον Πνεύμα, είναι ένα Θείο Πρόσωπο, ο Άλλος Παράκλητος,
«και εγώ ερωτήσω τον πατέρα και άλλον παράκλητον δώσει υμίν, ίνα μένη μεθ’ υμών εις τον
αιώνα» [Ιωάν. 14, 16].
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Πριν ακόμη εισέλθουμε στην εξέταση και συστηματική ανάπτυξη και διατύπωση του Τριαδικού Δόγματος, είναι ανάγκη να εξετάσουμε συνοπτικά την Θεολογική Ορολογία, την οποίαν
χρησιμοποίησε η Πατερική Παράδοση για την

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
ποικίλου βαθμοῦ– πνευματικῆς ἀναισθησίας. Ὅλοι μας!... Λυποῦμαι πού τό
λέγω· εἶναι ἀλήθεια, ὅμως!
Καί τότε, ἔρχεται ἡ τιμωρία:
«Εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ κινήσω
τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς» –
Διαφορετικά, ἔρχομαι σέ σένα γρήγορα
καί θά μετακινήσω τήν λυχνία σου ἀπό
τόν τόπο της–. ()
Ἐνθυμεῖσθε, ὅτι ἐκεῖνες οἱ ἑπτά λυχνίες εἶναι διευθετημένες σέ κάποιο μέρος. Καί ὁ Ἰησοῦς –ὁ δεδοξασμένος, ὁ
ὑπεράνω τῆς Ἱστορίας Ἰησοῦς, ὁ ἱστορικός καί ταυτοχρόνως ὑπέρἱστορικός
Ἰησοῦς– κινεῖται μεταξύ αὐτῶν τῶν λυχνιῶν. –Ὑποθέσατε ὅτι οἱ λυχνίες, ὅπως
σᾶς ἔλεγα, εἶναι κηροπήγια μέ λαμπάδες καί καίουν.– Ὅταν λέγῃ ὁ Κύριος
«κινήσω τὴν λυχνίαν σου...», ἐννοεῖ ὅτι
θά πάρῃ τό κηροπήγιον καί θά τό πάῃ
πιό πέρα.
Τί σημαίνει ὅμως μετακίνησις τῆς λυχνίας ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς;
Σημαίνει –ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας
Κρήτης– «τὴν τῆς θείας Χάριτος γύμνωσιν» –νά ἀπογυμνωθῇς ἀπό τήν Χάρι
τοῦ Θεού–!
Δέν ξέρω, ἀγαπητοί μου, ἐάν ἔχω ἀπογυμνωθῇ ἀπό τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ! Αὐτό
τό βλέπουν οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι. Ὁ ἴδιος
ὁ ἄνθρωπος, κάποτε, δέν μπορεῖ εὔκολα νά τό ἰδῇ· δέν μπορεῖ. Κάποτε, μπορεῖ νά τό ἰδῇ· κάποτε, ὄχι.
Ἀλλά τό τί θά πῇ «ἀπογυμνώνομαι ἀπό
τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ» εἶναι κάτι τό φοβερό· τό πολύ φοβερό! Νά μήν τό δώσῃ
ποτέ ὁ Θεός αὐτό!
Δέν ξέρω ἄν ἔχετε ἰδῆ ἄλλους ἀνθρώπους, κληρικούς καί λαϊκούς, νά ἀπογυμνώνωνται ἀπό τήν Χάρι τοῦ Θεοῦ!
ὁ Θεός νά αἴρῃ τήν χάρι Του καί νά μήν
τήν παρέχῃ σ’ αὐτούς τούς ἀνθρώπους! Καί νά τούς βλέπετε ἔπειτα πῶς
κινοῦνται, χωρίς Χάριν Θεοῦ!... Νά σᾶς
τό περιγράψω; Πῶς νά σᾶς τό περιγράψω; Ἀδυνατῶ! Ἕνα μόνον σᾶς λέγω· ὅτι
αὐτή ἡ κατάστασις εἶναι ἀξία πολλῶν
πολλῶν δακρύων!…
Καί συνεχίζει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης
καί λέγει:
συνεχίζεται
Yποσημειώσεις
21 Ἀποκ. β΄ 5
22Α΄ Θεσ. ε΄ 19
23 Ἀποκ. β΄ 5
24 Ἀποκ. β΄ 5
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του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

κατανόηση και διατύπωση τούτου. Η Ορολογία αυτή είναι κυρίως Φιλοσοφική, το περιεχόμενον, όμως, αυτής είναι Χριστιανικό και Θεολογικό. Ώστε λοιπόν, στην Πατερική Θεολογία συνάπτεται ένας «γάμος» μεταξύ της Ελληνικής σκέψης και την εξ αποκαλύψεως αλήθειας. Η Ελληνική σκέψη παρέχει το ένδυμα, το
μέσον και το όργανο διαδόσεως και διαιωνίσεως της Χριστιανικής Αλήθειας για όλους τους
αιώνες. Οι κυριότεροι Φιλοσοφικοί Όροι τους
οποίους εχρησιμοποίησαν οι Πατέρες, για την
διατύπωση περί του Ενός εν Τριάδι Θεού διδασκαλίας είναι οι κάτωθι:
1.- ΟΥΣΙΑ: Ο όρος «Ουσία» χρησιμοποιείται
συνενόχως προς τον όρον «ΦΥΣΙΣ» στην Θεολογία. Ο όρος Ουσία έχει πρωτίστως υπαρκτική σημασία και ταυτίζεται προς το «υπάρχειν».
Ουσία είναι «ό τυγχάνει έκαστον όν» [Πλάτων].
Ώστε «το πρώτον όν και το ού τι όν, αλλ’ όν

απλώς η ουσία αν είσι» [Αριστ. Μετάφ.]. Κατ’
εξοχήν δε Ουσία σημαίνει την αληθή Φύση του
πράγματος «ουσία δε έστιν η κυριώτατή τε και
πρώτως και μάλιστα λεγομένη» [Αριστ. Κατηγ.].
«Η Ουσία πρώτον, και λόγω και γνώσει και χρόνω» [Αριστ. Μετάφ.]. Υπό την αυτή έννοια παρέλαβε τον όρον από την Φιλοσοφία και η Πατερική Παράδοση. Κατά Λέοντα τον Βυζάντιο:
«Εί γαρ ουσία απλώς οριζόμενοι, είχομεν την
τινος ύπαρξιν δηλούν… το υπάρχειν τούτων
(των πραγμάτων) δηλοί ου το τι (είναι αυτά) ή
το πώς» (Επίλυσις κατά Σεβήρου). Εν αναφορά
προς τον Θεό ο Όρος Ουσία περιελήφθει επίσημα από την Εκκλησία στον Σύμβολο της Α΄ εν
Νικαία Οικουμενικής Συνόδου: «Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, γεννηθέντα εκ του Πατρός μονογεννή, τουτέστιν εκ
της Ουσίας του Πατρός» (Ι. Καρμίρης).
[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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ο δημιουργικό έργο του Αρχιεπισκόπου συνεχίζεται με την κίνηση του μηχανισμού για την ίδρυση μιας Ανώτερης
Θεολογικής Ακαδημίας. Είχε προγραμματίσει για το σχολικό έτος 1973-74 να ιδρυθεί
«Ανώτερη Σχολή Ιερατικών Σπουδών» η οποία
θα συστεγάζονταν στο ανεγερθησόμενο κτίριο
στην πανεπιστημιούπολη με το «Κέντρον Θεολογικών Ερευνών» και το
Οικοτροφείο των σπουδαζόντων κληρικών και λαϊκών
στη Θεολογική Σχολή.
Ο Σεραφείμ Τίκας – ο Αρχιεπίσκοπος που ήρθε μετά
την παραίτηση του Ιερωνύμου – ανίκανος και άσχετος
προς κάθε έργο ευποιίας,
αποφάσισε να απαλλαγεί
από το ογκώδες πνευματικό και ουσιαστικό έργο του
προκατόχου του ζητώντας
με έγγραφό του (16-3-1974)
από την Κυβέρνηση, να αναλάβη και πάλι το Υπουργείο
Παιδείας, την εκκλησιαστική παιδεία, διότι δεν διέθετε – όπως είπε – το κατάλληλο και εμπνευσμένο προσωπικό, για να μεταλαμπαδεύσει το γνήσιο εκκλησιαστικό πνεύμα στους μέλλοντας Ιερείς.
Ανήσυχο πνεύμα καθώς
ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος στην συνεδρίαση
της ΠΖ΄ (24-8-1970) (Φ.Ε.Κ. 135, Τ.Α.) της Ιεράς
Συνόδου ζήτησε να ιδρυθεί «Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας» γενόμενο δεκτό. Πρώτος επιστημονικός συνεργάτης προσελήφθη ο
κ. Γρ. Στάθης, Θεολόγος-Μουσικολόγος, όπου
και ανέλαβε, εκτός των άλλων, και την καταλογογράφησιν των χειρογράφων της Βυζαντινής
Μουσικής του Αγίου Όρους.
Το ίδρυμα στεγάστηκε σε τρεις νεόδμητες αίθουσες της Ιεράς Μονής Πεντέλης, και από τον
Μάιο του 1972 άρχισε να λειτουργεί κανονικά.
Ίδρυσε επίσης το «Κέντρον Ιεραποστολικών
Σπουδών», με την συνεργασία της Θεολογικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο λειτουργούσε, στεγαζόμενο στην έδρα της Ιστορίας των Θρησκευμάτων. Το οργάνωσε και το διεύθυνε (1971-1975) ο Αρχιμανδρίτης Αναστάσιος Γιαννουλάτος (ο νυν Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας). Τον Νοέμβριο 1972 η Εκκλησία αναγνωρίζοντας την προσφορά του π. Αναστασίου και εισηγήσει του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου εκλέγεται επίσκοπος με τον τίτλο της πάλαι ποτέ Διαλαμψάσης Επισκοπής Ανδρούσης.
Από το 1970 άρχισε να λειτουργεί μέσα σε
μία πευκόφυτη περιοχή της Αγ. Παρασκευής
το πνευματικό κέντρο «Η Βηθλεέμ». Ήταν κτίριο για σύγκληση Συνεδρίων, με αίθουσες, παρεκκλήσιο και πολλά δωμάτια. Από το 1973 στεγάστηκε σ’ αυτό και η «Σχολή Ιερατικών Σχολών». Ήταν μια ακόμη δωρεά της Αιμ. Πέππα
στην καθαρή και διάφανη διαχείριση του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.
Ο Ιερώνυμος, συγκλονισμένος από την κατάσταση των αρρώστων και κατάκοιτων γερόντων,
ανήγειρε το Νοέμβριο του 1971 σε Ν. Σμύρνη
και Ν. Μάδυτον δύο ιδρύματα «Κατάκοιτων Γερόντων» παρέχοντα πλήρη ιατρική παρακολούθηση ιατρών, αδελφών, νοσοκόμων, κοινωνικών
λειτουργών, και σημαντικό αριθμό εθελοντριών
κυριών σε γέροντες δυσκολοκίνητους και μη
αυτοεξυπηρετούμενους (ανάπηρους, ημιπληγικούς, παραπληγικούς κ.ά.).
Επίσης δημιούργησε ειδικό Σώμα εθελοντριών
κυριών που εκπαιδεύτηκαν ειδικά για την κατ’ οίκον νοσηλεία και περίθαλψη. Αυτές, μαζί με κοινωνική λειτουργό και γιατρό, επάνδρωσαν τις
«Κινητές Μονάδες Βοηθείας Κατακοίτων» που
γύριζαν καθημερινά στις διάφορες περιοχές των
Αθηνών περιθάλποντας και βοηθώντας κατάκοιτους. Έτσι ο γιατρός τους εξέταζε και οι εθελέντριες τους καθάριζαν τις πληγές, άλλαζαν τα
ρούχα, τους έδιναν τα φάρμακα και τους απάλυναν τους πόνους των.
Το «Γραφείο Περιθάλψεως Ασθενών» ήταν ο
τομέας για ασθενείς με βαριά περιστατικά που
έπρεπε να νοσηλευτούν σε νοσοκομεία του εξωτερικού. Αυτό αναλάμβανε την διαμεσολάβηση
με τα ανάλογα νοσοκομεία Ευρώπης και Αμερικής και με την συνεργασία των Ελληνικών Ορθοδόξων Κοινοτήτων αποστέλλονταν στα εκεί νοσοκομεία. Τους παρείχαν οικονομικήν ενίσχυση

και χριστιανική συμπαράσταση, κατά τον χρόνον της νοσηλείας των.
Ίδρυσε πάνω από εξήντα πέντε (65) «Σπίτια
Γαλήνης του Χριστού», ένα έργο κοινωνικό και
πρωτοπόρο. Μέσα σ’ αυτά εύρισκαν θαλπωρή,
γαλήνη, προστασία και αξιοπρέπεια οι ηλικιωμένοι γέροντες. Είχαν κάθε υλική βοήθεια και ηθικοπνευματική ενίσχυση.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ έβλεπε δεκάδες χρόνια μπροστά. Γιατί, τέτοιο κοινωνικό έργο – κατώτερο σε
ποιότητα και παροχή – άρχισε να το πραγματοποιεί η Πολιτεία μετά το 1985, τα γνωστά με το όνομα «ΚΑΠΗ».
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος περπάτησε σεμνά, αθόρυβα, χωρίς μεγαλοστομίες
και υποσχέσεις, πάνω στα
ίχνη των Πατέρων της Εκκλησίας. Οι εκπρόσωποι όμως
της αθεΐας και της εκκλησιαστικής ασυδοσίας αγωνίστηκαν και αγωνίζονται ακόμα να
αμαυρώσουν την προσωπικότητά του και να σβήσουν την
φωτεινή του πορεία.
Εκείνο το χαμόγελο που
πρόσφερε για χρόνια, όσο
διακονούσε σε νοσοκομεία,
επισκεπτόμενος αρρώστους
στο κρεβάτι του πόνου, είναι αδύνατον να λησμονηθεί.
Έσκυψε με αγάπη στους πονεμένους και προσπάθησε να απαλύνει τον ψυχικό πόνο με τις επισκέψεις του και την βοήθεια
στο “Κέντρον Αποκατάστασης Χανσενικών” (λεπρών) στην Αγία Βαρβάρα και στη Σπιναλόγκα,
που κανένας κάλαμος δημοσιογραφικός δεν περιέγραψε, θεωρώντας τους περιθωριακούς και
αποδιοπομπαίους από τον κόσμο.
Σταματάει κανείς με δέος μπροστά στη γνήσια ανθρωπιά και την ακεραιότητα, τη δύναμη
της πίστης και την ομορφιά της αγάπης για τον
πάσχοντα.
Παραμονές Πάσχα του 1968 τον συναντάμε
μαζί με τον μεγάλο ανθρωπιστή και ιεραπόστολο των Χανσενικών (λεπρών) Ραούλ Φολερώ που
μαζί με την γυναίκα του ενημέρωναν τον κόσμο
ώστε να αποβάλουν κάθε προκατάληψη που για
αιώνες σέρνονταν. Τους βλέπουμε να επισκέπτονται το Κέντρο Αποκατάστασης των Αθηνών, το νησί και στην αίθουσα «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ»
να πραγματοποιείται η συγκλονιστικότερη ομιλία αναφερόμενη στην ΑΓΑΠΗ που πρέπει να
προσφέρουμε στον συνάνθρωπο που υποφέρει.
Στις 18 Ιανουαρίου 1969 βρίσκουμε τον Αρχιεπίσκοπο να
επισκέπτεται το Κέντρον Αποκατάστασης και στη συνέχεια
έναν-έναν τους ασθενείς (λεπρούς) στο Νοσοκομείο και να
τρώγει μαζί τους.
Η επιστολή που έστειλαν τότε
οι Χανσενικοί στον Ιερώνυμο
ήταν συγκλονιστική:
«Μακαριώτατε,
Έχουν παρέλθει αρκεταί ημέραι από τότε που ο Κύριος των Δυνάμεων ωδήγησε τα βήματα Υμών
εις τον Ιερόν χώρον της δοκιμασίας
μας. Ήδη είμεθα εις θέσιν να πληροφορήσωμεν την Μακαριότητά
Σας, ότι ο καρπός της επισκέψεως
αυτής ήτο πολύς. Εξ όλων των περιοχών της πατρίδος μας καταφθάνουν καθημερινώς μηνύματα συμπαραστάσεως, μηνύματα αγάπης, μηνύματα ελπίδος, μηνύματα νίκης. Πολλοί ερωτούν: Είναι αλήθεια
ότι ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας μας επισκέφθη
το Νοσοκομείον σας, παρέμεινεν πλησίον σας ώρας
πολλάς και συνέφαγε μεθ’ υμών εις την ιδίαν τράπεζαν, χωρίς φόβον και χωρίς προκατάληψιν; Και άλλοι, οι περισσότεροι, μας δηλώνουν, ότι στρατεύονται υπό την σημαίαν της Εκκλησίας ως απλοί στρατιώται και απόστολοι εις τον προκείμενον αγώνα
της ηθικής και πνευματικής μας αποκατάστασης…
Μακαριώτατε,
Γνωρίζομεν ότι ο αγών είναι δύσκολος… Παρά
ταύτα είμεθα απολύτως βέβαιοι, ότι ο υπό την Υμετέραν Ηγεσίαν αγών θα κερδιθή, διότι είναι αγών
δίκαιος και ηυλογημένος από τον Κύριον δι’ Υμών
(την 18η Ιανουαρίου ).
Αισθήματα βαθυτάτης ευγνωμοσύνης διακατέχουν τας καρδίας ημών και των οικογενειών μας,

και με τα αισθήματα αυτά, διατελούμεν μετά βαθυτάτου σεβασμού.
14η Φεβρουαρίου 1969
Ο Πρόεδρος: Καλδής Γεώργιος – ο Γεν. Γραμματέας: Παυλάκης Ιωσήφ».
Ερευνώντας το αρχειακό υλικό των πάμπολλων επισκέψεών του σταματάμε σε μια χαρακτηριστική φωτογραφία που πάρθηκε σε επίσκεψη την 31η Δεκεμβρίου 1971: Στο αναρρωτήριο του αντιλεπρικού Σταθμού Αθηνών,
γραία άρρωστη (Χανσενική) σφίγγει το χέρι
του Αρχιεπισκόπου με βλέμμα ικετευτικό. Σ’
αυτή την ικεσία ανταποκρίθηκε με το περίσσιο χαμόγελο προσφέροντας από καρδιάς
σταλαγματιά ελπίδας!
Τακτικός επισκέπτης ήταν και στον “ΟΙΚΟ
ΤΥΦΛΩΝ” όπου για ώρες συζητούσε μαζί τους,
γιατί – όπως είχε δηλώσει – «Οι τυφλοί χαίρονται με τα μάτια της ψυχής τους».
Η Ελλαδική Εκκλησία, παρ’ ότι είχαν περάσει
χρόνια από την απελευθέρωση του Ελληνικού
Κράτους από τον τουρκικό ζυγό, δεν είχε ιστορικό εκκλησιαστικό Μουσείο, με αποτέλεσμα
να εξαφανιστούν πολύτιμα έγγραφα, ιερά κειμήλια, άμφια εκκλησιαστικών ανδρών, λειτουργικά σκεύη, σιγίλια, φωτογραφίες,
προσωπικά αντικείμενα… καθώς κι ο
Πατριαρχικός Τόμος
του 1850 που ανακήρυξε το Αυτοκέφαλον της Ελλαδικής
Εκκλησίας.
Το κενό αυτό το
τακτοποίησε με την
ψήφιση του υπ’ αριθ.
15 κανονισμού λειτουργίας «Περί Εκκλησιαστικού Μουσείου». Έτσι από το 1970
άρχισε να λειτουργεί εις το κτίριο της Αρχιεπισκοπής στην οδό Φιλοθέης 19.
Στην Αγία Λαύρα δεν υπήρχε επίσης μνημείο των αγωνιστών του 1821. Το 1903 συγκροτήθηκε η πρώτη επιτροπή ανεγέρσεως
του Ηρώου αλλά, παρ’ όλα αυτά, δεν κατόρθωσαν να το πραγματοποιήσουν. Με τη φροντίδα όμως και την οικονομική στήριξη του Ιερωνύμου, στήθηκε την 24 Μαρτίου 1971 (αποκαλυπτήρια) για να θυμίζει τον ξεσηκωμό των
Ελλήνων του 1821 στις επόμενες γενιές.
Χρηματοδότησε την ανοικοδόμηση της γυναικείας Μονής «Νταού Παντέλης» το 1971.
Τα εκπαιδευτήρια «η Θεομήτωρ» αναπτύχθηκαν με τη συμπαράσταση και τη γενναία
οικονομική παροχή του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄.
Το Μουσείο της ανδρικής Μονής Πεντέλης, το
Ίδρυμα «Προστασίας Παιδιών» και δεκάδες άλλα,
ων ουκ έστι αριθμός, αποτέλεσαν το πολύμορφο
έργο του μακαριστού Αρχ.
Ιερωνύμου Α΄ (Κοτσώνη)
το οποίο οι μετέπειτα «πατριώτες» (εκκλησιαστικοί
και πολιτικοί) καιροσκόποι
προσπάθησαν να το περιβάλλουν με τον πέπλο της
λήθης.
Ένα από τα πρωτεύοντα θέματα που απασχόλησαν τον Ιερώνυμο ανεβαίνοντας στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ήταν και η σύνταξη και ψήφιση του νέου Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας, αποδεσμευμένου από την αυθαιρεσία
της Πολιτείας και απαλλαγμένου από τους
περιορισμούς και τις δεσμεύσεις της Βαυαρο-Μαουρικής νοοτροπίας, ώστε να έχει τη
δυνατότητα να κινείται ελεύθερα, σύμφωνα
με τα βιβλικά και αγιοπατερικά κριτήρια, οργανώνοντας μόνη τα του οίκου της.
Οκτώ ολόκληρα χρόνια, από το 1959 μέχρι
το 1967 καταστρώνονταν αλλεπάλληλα σχέδια
Καταστατικού Χάρτη, και κανένα από αυτά δεν
έφτανε στη Βουλή των Ελλήνων προς ψήφιση,
ώστε να γίνει νόμος του Κράτους. Τα σχέδια
κυκλοφορούσαν από χέρι σε χέρι, από επιτροπή σε επιτροπή και στο τέλος κατέληγαν στο
καλάθι των αχρήστων.
Βλέποντας ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τη
στασιμότητα αυτή ανασκουμπώθηκε και αφού

επί δίμηνο απομονώθηκε στην ιδιαίτερή του
πατρίδα, την Τήνο, άρχισε να εργάζεται πυρετωδώς από το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα προκειμένου να συντάξει το νέο Καταστατικό Χάρτη. Τέλος το Μάρτιο του 1969 τον παρουσίασε στο σώμα της Ιεραρχίας, αλλά, δυστυχώς
και το σχέδιο αυτό δεν το δέχθηκαν οι Κυβερνητικοί παράγοντες.
Ένα άλλο σοβαρό θέμα από τα πολλά καινοτόμα του νέου Καταστατικού Χάρτη ήταν και
ο τρόπος εκλογής μητροπολιτών, που προέβλεπε περίπου την ταύτιση με την αποστολική γραμμή, που ίσχυσε κατά την εκλογήν του
αποστόλου Ματθία. Να συμμετέχουν δηλαδή: Ο Πρωτοσύγκελος, οι Ιεροκήρυκες, ο Γενικός και οι λοιποί Αρχιερατικοί Επίτροποι, οι
Γραμματείς των Ενοριακών Ναών της έδρας
της Μητρόπολης, οι πτυχιούχοι Ανώτατης Εκκλησιαστικής Σχολής κληρικών της χηρεύουσας Μητρόπολης, οι Ηγούμενοι των Μονών
της, που έχουν πάνω από πέντε μοναχούς, και
τα αιρετά μέλη του Επαρχιακού Εκκλησιαστικού Συμβουλίου.
Μετά την εξέλιξη αυτή, όλως απροσδόκητα,
το πρωί της 8ης Μαρτίου 1969 ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος διάβασε ένα κείμενο παραιτήσεώς του από το αρχιεπισκοπικό του αξίωμα. Η Σύνοδος ξαφνιάστηκε, ακολούθησε ψηφοφορία, και η
απόφαση ήταν σχεδόν
ομόφωνη – εκτός του
μητροπολίτη Κορίνθου
Παντελεήμονα που δήλωσε ότι «επέχει» – να
μην γίνει δεκτή η παραίτησή του.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, η Ιεραρχία εμφανίστηκε ενωμένη και συσπειρωμένη όσον αφορά την ηγεσία του Ιερωνύμου στην εκκλησία.
Ο δεσπότης Ιωαννίνων Σεραφείμ Τίκας ως
εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου έκανε τις εξής
δηλώσεις στο τύπο: «Καταλήφθημεν εξ απήνης…
διότι ουδείς των αγίων αδελφών ανέμενον παρόμοιαν
ενέργειαν. Κατάπληξις, αιφνιδιασμός και θλίψις μας συνείχε δια την απόφασιν αυτήν.
Και ομολογώ ότι υπήρξε μια θαυμάσια και πεφωτισμένη στιγμή της Ιεραρχίας, όταν όλα τα μέλη της με έκδηλον συγκίνησιν και δάκρυα εις τους οφθαλμούς ανεκάλεσαν τον Αρχιεπίσκοπο. Έπρεπε να είσθε εις την αίθουσαν δια να δήτε την ομόθυμον θέλησιν της Ιεραρχίας. Απητήθη πολύς χρόνος για να πείσωμεν τον
Μακαριώτατον να επανέλθη εις την αίθουσαν. Και
όταν επανήλθε τότε εξεφράσαμεν την χαράν μας. Επηκολούθησε μια θριαμβευτική ψηφοφορία κατά της
παραιτήσεως και υπέρ της ανακλήσεως αυτής. Και
το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήτο η παμψηφεί πρότασις προς ανάκλησιν».
Κανένας τότε δεν μιλούσε για αντικανονική
εκλογή του Ιερωνύμου. Αλήθεια, πότε χάθηκαν τα τόσα «ωσαννά» του Σεραφείμ Τίκα, τα
δάκρυα, η συγκίνηση, η πεφωτισμένη απόφαση, η θριαμβευτική ψηφοφορία… και ξαφνικά σε λίγο καιρό, ο έπαινοι μετατράπηκαν σε
ύβρεις και βωμολοχίες, καθιστώντας τον απόβλητο και αποσυνάγωγο;
Έτσι, μετά την απόρριψη του πρώτου σχεδίου του Κ.Χ. από την Κυβέρνηση, αναγκάστηκε
να συντάξει δεύτερο, να το επεξεργαστεί με την
συμμετοχή όλων των Συνοδικών Επιτροπών και
να το υποβάλει. Και πάλι οι κρατούντες δικτάτορες τροποποίησαν απροσδόκητα το νέο νομοθέτημα διαχωρίζοντας τους Ιερούς Κανόνες σε
δογματικούς και διοικητικούς, και πολλά άλλα
άρθρα. Τελικά εψηφίσθη.
Εάν κάποιος επιχειρήσει μια καταμέτρηση και
λεπτομερή καταγραφή όλων των έργων που
έγιναν την εξαετία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄ στο Πηδάλιον της Ελληνικής Εκκλησίας
θα μείνει άφωνος. Κατόρθωσε να κάνει τόσα,
όσα δεν έκαναν όλοι οι Αρχιεπίσκοποι μαζί στα
εκατόν ενενήντα (190) χρόνια από την απελευθέρωση της Χώρας μέχρι σήμερα.
Αυτά τόνισε ο τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας Κων/νος Τσάτσος το έτος 1975. «Κατά το διάστημα της ενεργού υπηρεσίας εις την Εκκλησίαν της
Ελλάδος ως Προκαθήμενος ο Ιερώνυμος Α΄ Κοτσώνης,
έκανε πράγματα που δεν είχαν γίνει εις τα εκατόν πεντήκοντα χρόνια της ιστορίας της, ενώ άλλα που εγίνοντο έπαυσαν να γίνωνται».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Με το «Ο ΧΟΥΝΤΙΚΟΣ»
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
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ΜηΝΥΜαΤα ΔιαΜαρΤΥριαΣ
ό,τι έγραψε
) και Απ’
έδειξε το onlarissa )

Με νέο πιο «καυστικό»
πανό οι αγωνιζόμενοι
Χριστιανοί
Δε λέει να κοπάσει αυτή
η ιστορία παρά τα πολλά
χρόνια που εκτυλίσσεται
στη Λάρισα.
Οι «αγωνιζόμενοι
χριστιανοί» που
επιθυμούν την
απομάκρυνση του
Σεβασμιότατου
Μητροπολίτη Λαρίσης
και Τυρνάβου Ιγνάτιου,
εμφανίστηκαν και πάλι
– όπως κάθε χρόνο – στις
λατρευτικές εκδηλώσεις
για τα Θεοφάνια.
Αυτή τη φορά μάλιστα,
με νέο, πιο «καυστικό»
πανό.
Διαβάστε το.

Παρά το πολύ
κρύο (κάτω
του μηδενός) ο
κόσμος ανταποκρίθηκε στο
κάλεσμα για
την καθιερωμένη πρωτοχρονιάτικη ειρηνική διαμαρτυρία έξω
από τον Μητροπολιτικό
Ναό του Αγίου
Αχιλλείου.

ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠ’ Τ’ ΑΓΡΑΦΑ

ΣΥΝΑΞΗ = ΧΑΡΑΤΣΩΜΑ

Ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων στους ναούς και στον τύπο για
την μεγάλη «Βραδιά ποίησης με
φιλανθρωπικό χαρακτήρα» που
οργάνωνε η Μητρόπολη Λάρισας
με συνδιοργανωτές την ΕΛΟΣΥΛ,
τη Σχολή Βυζαντινής Μουσικής «Ο
Αγίος Αχίλλιος» και την Αντιδημαρχία Παιδείας και Αθλητισμού, και
καλούσε το χριστεπώνυμο πλήρωμα της θεοσώστου μητροπόλεως και όχι μόνον να παραβρεθεί
και να ενισχύσει την προσπάθεια
που είχε φιλανθρωπικό χαρακτήρα, γιατί τα έσοδα – πώληση βιβλίων – θα διατίθεντο στο “Κρίκκειον” Ορφανοτροφείο της Μητρόπολης Λάρισας.
Το αποτέλεσμα!... Την επομένη ημέρα (13/12/14) η τοπική εφημερίδα, “ο άμβων της Εκκλησίας”, με
δυό «ωραίες» αποκαλυπτικές φωτογραφίες και με πηχυαίους τίτλους που
έγραφαν “ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΟ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΕΙΟ”
– “Βραδιά ποίησης με φιλανθρωπικό χαρακτήρα”, φανέρωνε το μέγεθος
της επιτυχίας. Δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Η φωτογραφία τα λέει όλα.
Στην εκδήλωση ήταν 4 παπάδες και ο δεσπότης, 2 άνδρες και 5 γυναίκες.
Αυτή ήταν η επιτυχημένη εκδήλωση; Φανταστείτε και να μην ήταν επιτυχημένη.

Άστραψε και βρόντησε ο δέσποτας Ιγνάτιος στη Σύναξη των ιερέων που έγινε στον Αγ. Γεώργιο
Γιάννουλης (15-1-15).
Τελειώνοντας ο φιλοξενούμενος
ομιλητής πήρε τον λόγο ο δεσπότης και με γλυκόλογα παρακάλεσε τους πατέρες «να σταθούν τα πόδια τους και με δύναμη πολύ να συνεχίσουν
να εκπληρούν το σπουδαίο έργο τους…» όταν ξαφνικά άρχισε να αγριεύει. Οι
παπάδες αποσβολωμένοι έβλεπαν έναν άλλον δεσπότη που «ως λέοντα
ορυώμενον ζητή τίνα καταπίει» (Α’ Πετ.ε.8), να φώναζει: Τι γίνεται με τις
δημοπρασίες του ενοριακού κλήρου, γιατί δεν φέρνετε τα χρήματα, καθυστερείτε τις τριμηνίες…, δεν μπορώ να σας καλύψω. Ο ένας βρίσκεται στον Εισαγγελέα και θα ακολουθήσουν… άλλοι».
Οι ιερείς τα έχασαν και σαστισμένοι κοιτούσαν άλλοι προς τα πάνωκάτω, άλλοι δεξιά-αριστερά και πολλοί μην πέσει ο πολυέλαιος.
Το κωμικό της υπόθεσης είναι ότι ο φιλοξενούμενος ομιλητής είπε στην
ομιλία του: «Ο ιερέας οφείλει να προετοιμάζεται πάντοτε ψυχικά και πνευματικά, να είναι ήρεμος, ήπιος και γλυκύς, απηλλαγμένος ει δυνατόν από των βιωτικών μεριμνών, γιατί το έργο αυτό είναι θείο και αγγελικό…» (!)
Φεύγοντας οι παπάδες μονολογούσαν: Αυτοί μας εμπαίζουν, μ’ αυτά
που λένε και κάνουν. Αντί για πνευματική Σύναξη δεν την αποκαλούν καλύτερα χαράτσωμα;
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∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ;

(Σχόλιο σε κείμενο του π. Γεωργίου Καψάνη)
Θλίψη και απογοήτευση σε καταλαμβάνει όταν διαβάζεις τα γραφόμενα και τα συγκρίνεις με τις πράξεις και τα έργα ενός τόσου μεγάλου “δι(Γιατί αποσιωπούν τον κατασκευαστή του;)
αμετρήματος” πνευματικού ανδρός,
Ένα δημοσίευμα της τοπικής μας εφημερίόπως του μακαριστού π. Γεωργίου
δας και πρωτοσέλιδο, με έγχρωμη φωτογραΚαψάνη.
φία για κάποιο εξαώροφο κτίριο στα ΦάρσαΔεν μπορεί να συμπαραστάθηκε
λα, που κτίστηκε πριν 40 χρόνια από την Μηστον Νικόλαο Χαλκίδος – όπως έγρατρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάψε στο “ΟΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ” αρ. φ.
λων και παραμένει αναξιοποίητο υπήρξε η αι30/2005 – για τον άδικο διωγμό του,
τία να γράψουμε.
παρομοιάζοντάς τον μάλιστα με τον Κύριόν μας ανερχόμενον εις τον ΓολΜας γέμισε θλίψη το γεγονός ότι σε ρεγοθά, και από την άλλη να συναγελάζεται με τους διώκτες του.
πορτάζ σαν κι αυτό έχουν αποσιωπήσει τον
Δεν μπορεί ο μεν μακαριστός Νικόλαος – όπως και οι υπόλοιποι ένδεεμπνευστή και τον κτήτορα αυτού του έργου, που στέκει εκεί αγέρωκα (11) διωκόμενοι - να είναι ενδεδυμένοι την κατά Χριστόν εκούσια πτωχα στο πέρασμα των χρόνων, να θυμίζει το δεσποτικό-ιουδαϊκό κατεχεία (μία ή δύο φορεσιές) το δε πνευματικό παιδί του, ο Λαρίσης Ιγνάστημένο αφενός, που με την κακία του έκοψε το νήμα της δημιουργιτιος Λάππας να περιάγει το ευτελές σαρκίον του ενδεδυμένο λαμπρώς
κότητας και στα Μέσα Παραπληροφόρησης αφετέρου, που τους έκο(με πάνω από 200 στολές). Δεν μπορεί ο Νικόλαος και οι συν αυτώ διψε το μπακσίς συνήθεια ετών.
ωχθέντες να θεωρούν τα δύο ράσα πλουτισμό – βάρος και να του δίδει
Βλέπουμε όμως το κακό να συνεχίζεται και σήμερα, παρ’ ότι πέρατο ένα –, μένοντας ικανοποιημένος με το άλλο και το μοναδικό χιλιομπασαν 41 χρόνια από την δολοφονική εκθρόνισή του, που έγινε, όχι για
λωμένο ζωστικό (εσώρασο) σ’ αντίθεση με το πνευματικό παιδί του Ιγνάρεμούλες, απάτες, σκάνδαλα ηθικά ή οικονομικά, αλλά γιατί χαλούσε
τιο, που έχει αμέτρητα.
την πιάτσα του βρώμικου δεσποτικού κατεστημένου, με την αγία ζωή
Δε συμβιβάζεται από τη μία να είναι θαυμαστής της αγίας βιωτής του
του που μεταλαμπάδευε ρήματα ζωής αιωνίου στους πιστούς της μηΣου Νικολάου κι από την άλλη να δίνει ευλογία στο πνευματικοπαίδι του
τρόπολής του, και όχι μόνο. Αλλά τους ήταν «Κάρφος εν οφθαλμώ»
Ιγνάτιο να πάει στα δικαστήρια 34 Λαρισαίους χριστιανούς και με ψευ(Λουκ. 6, 41) για το τεράστιο οικοδομικό-ιδρυματικό έργο που δημιδείς κατηγορίες να τους καταδικάζει διεκδικώντας τα σπίτια τους, γιατί
ούργησε στη Μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων που
δεν τον αποδέχονται. «Υποσχέθηκε στον Γ. Καψάνη – ο Μητροπολίτης
παρόμοιο δεν είχε γίνει από την ίδρυσή της.
Νικόλαος – ότι δε θα επεμβαίνει ποτέ στα εσωτερικά της Μονής», και το
Το έργο για τα 6 χρόνια αρχιερατείας, υπήρξε τεράστιο. Συνοπτικά
έκανε πράξη, ενώ το πνευματικό του παιδί (Ιγνάτιος) διέλυσε το μοναστήαναφερόμενοι περιλαμβάνει: το Οικοτροφείο αγοριών “Αγία Αικατερίρι του Αγ. Δημητρίου. Να σας θυμίσουμε και τούτο, όταν περνούσε από
νη”, το Οικοτροφείο κοριτσιών
την Λάρισα ο γέροντας Γεώργιος δεν
“Ευαγγελίστρια”, το Οικοτροεπισκέφθηκε ποτέ τον διωκόμενο π. ΘεΤα μηνύματα που πήραμε και αφορούν τα μεγάλα ψέματα του Λαρίσης
ολόγο και μόλις εκοιμήθη έγινε θαμώφείο Φαρσάλων “Αγία ΠαραΙγνατίου με τα οποία καταδίκασε 34 χριστιανούς, γιατί δεν τον αποδέχονας του μοιχεπιβάτη Ιγνατίου.
σκευή”, το Οικοτροφείο Μουνται είναι πολλά. Και όλα περιστρέφονται στο πως αισθάνεται ο ίδιος ,
Δεν μπορούμε να φανταστούμε ένα
ζακίου, το Οικοτροφείο Πααν δείχνει ίχνη μετανοίας ή κυκλοφορεί χωρίς ντροπή στη Λάρισα. Αλλά
“πνευματικό ανάστημα” σαν το δικό του
λαμά, Ορφανοτροφείο κορικαι ποια είναι η θέση και η αντίδραση του αρχιεπισκόπου και της Ι. Συνόνα ανέχεται πνευματικά του παιδιά να
τσιών, Γηροκομείο στον Αγ.
δου. Η απάντηση είναι: Όχι μόνο κυκλοφορεί ανέμελα - όπως τουλάχιβρίζουν και να συκοφαντούν τον πνευΜηνά, Στέγη κατάκοιτων γεστον δείχνει - αλλά «παραδίδει» μαθήματα... ήθους. Όσο για τον Αρχιεματικό του πατέρα, Αρχιεπίσκοπο Ιερόντων στην Ι. Μονή Κόκκιπίσκοπο και την Ι. Σύνοδο αυτοί «σφυρίζουν αδιάφορα».
ρώνυμο Α΄, που τον χειροτόνησε σε δινης Εκκλησίας, το οικοδομιΘα επανέλθουμε και με άλλα αποκαλυπτικά ψέματα
άκονο. Ο Σος Ευρίπου Βασίλειος – που
κό συγκρότημα στην Παναγία
τον χειροτόνησε σε πρεσβύτερο – διαπιστώσας
Δεμερλιώτισσα, Κατασκηνώτη βρωμιά, τη σκοπιμότητα και γενικά
σεις στο Νεοχώρι Καρδίτσης, Ενοριακά Κέντρα κ.α.
το συσχηματισμό προς τον αιώνα τούτον τα βρόντησε και φεύγοντας,
Από την αποφράδα ημέρα της καρατόμησής του, οι διάδοχοι του
ως από τόπον όζοντα, πήγε στο χωριό του να μονάσει και να σωθεί. Κι
Μοιχεπιβάτη, όχι μόνον δεν φτιάξανε τίποτα, αλλά και αυτά που βρήεσύ, μακαριστέ π. Γεώργιε, τον ευεργέτη σου Νικόλαο Χαλκίδος που
καν τα διέλυσαν. Δεν άφησαν πόρτες, παράθυρα, κρεβάτια, ακόμα και
σ’ έκανε πνευματικό και ηγούμενο και τόσο επαινούσες για την αγιότητά του, να ξεχάσεις και να συμπορευθείς με τους εχθρούς του; Μήπως
τα είδη υγιεινής ξήλωσαν.
οι Απόστολοι και οι μαθητές του Χριστού είχαν παρτίδες με τους σταυΟι μηχανισμοί της παραπληροφόρησης δεν σταμάτησαν και ούτε με
ρωτές Εβραίους ή οι πιστοί συνέτρωγαν, συνέπιναν και συλλειτουργούτην κοίμηση του. Είναι στρατευμένοι να σβήσουν ό,τι θυμίζει το όνομα
σαν με τους διώκτες του Χρυσοστόμου, του Αθανασίου, του Γρηγορί«ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερου, του Νεκταρίου;
σάλων» στο πέρασμά του.
Όλα αυτά δεν είναι αντιφατικά;
ΟΜΩΣ… ΜΑΤΑΙΩΠΟΝΟΥΝ!!!

«ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ»

Λαμπαδάριος

ανάξιοι του «ΕΧΕι ο θΕοΣ»
συνέχεια από την 1η σελίδα

ναρκωτικῶν... Μεταμοσχεύσεις
καί ἐμπορία ζωτικῶν ὀργάνων ἀπό
«ἐγκεφαλικά νεκρούς», δηλαδή ἀπό
ζῶντες, ἄπειρες μητέρες παιδοκτόνες
λόγῳ τῶν ἀμβλώσεων, διαφθορά, παρανομία... Ἄνθρωποι δίχως Χριστόν.
Τόν ἄνθρωπον, λέγει ὁ Ἀριστοτέλης,
τόν ξεχωρίζουν ἀπό τό ζῶον δύο πράγματα, τό γέλιον καί ἡἐντροπή. Τό ζῶον
δέν γελάει ποτέ καί δέν ἐντρέπεται διά
τίποτε.
Ὁ ἄνθρωπος πού δέν γελάει ποτέ, ρέπει πρός τήν ψυχοπάθειαν. Καί ἐκεῖνος
πού δέν ἐντρέπεται διά τίποτε, ρέπει
πρός τήν ἀποκτήνωσιν.
Ἡ κοινωνία μας ἀπαρτίζεται καί ἀπό
κάποιους ἀνθρώπους-ἀγριανθρώπους
δίχως ἐντροπήν, μέ συμπεριφορές ἀπάνθρωπες, ψυχοπαθητικές, μέ δυσεύρετα
τά ὑγιῆ χαμόγελα.
Ἀκόμη καί μικρά παιδιά ὑπάρχουν,
δίχως ἁγνότητα, προχωρημένα πρίν
τήν ὥραν των. Εἶναι τά ἄδικα πρώϊμα
‘’χαϊβάνια’’...
«Στρατεύματα κατοχῆς», προδοσία
τῆς Πίστεως, ἐθνοκτονία, ἀφελληνισμός, ἀποδόμησις τῆς παιδείας, τῶν παραδόσεων, τῆς ἱστορίας, τῆς γλώσσης,
οἰκογενειοκτονία, κοινωνική καί οἰκονομική ἐξαθλίωσις, κλπ. Τά ὄνειρα διά
μίαν καλυτέραν ζωήν ἀπαγορεύονται
αὐστηρῶς.
Νόμοι ἀντιρατσιστικοί, ἕνεκεν
δῆθεν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἐξαιρουμένων ὅμως τῶν ἑλληνορθοδόξων δικαιωμάτων. Θεατές ἐσταυρωμένων, ἀποκεφαλισμένων, κλπ., συνανθρώπων μας, Χριστιανῶν καί μή. Ἀθλιότης! Προώθησις λαθρομεταναστῶν καί
δή τοῦ Ἰσλάμ εἰς τήν Ἑλλάδα. Διδασκαλία
τοῦ ἀντιχρίστου Ἰσλάμ εἰς τά Ὀρθόδοξα
θεολογικά σπουδαστήρια, ἀνεγέρσεις
τζαμιῶν, «ναργιλέδες» καί μύρια ἄλλα.
Καί μέσα εἰς ὅλα αὐτά, ταύτην τήν ἐποχήν, κάποιοι ὀνειρεύονται τήν Πόλιν.
Οἱ Τζιχαντιστές ὁραματίζονται τήν Δύσιν
καί κάποιοι Ἕλληνες τήν Πόλιν.
Ὅλα αὐτά αὐξάνονται καί πληθύνονται
καί κατακυριεύουν, ἐπειδή προστατεύονται, προωθοῦνται καί νομιμοποιοῦνται
διά ἀνθελληνικῶν καί ἀντιχρίστων νόμων, ἄνευ διαματυρίας, ἐλέγχου, ὑπερασπίσεως τῆς Πίστεως καί τῆς Πατρίδος... Καί μετά ἀπό ὅλα αὐτά, ἀκούγεται ἡ ἐπῳδός: ‘’ Ἔχει ὁ Θεός’’!
Ὅλα ὅμως αὐτά εἶναι ἀποτέλεσμα κυρίως τῆς ἁμαρτίας καί τῆς ἀμετανοησίας
μας. Ἄν εἴχαμε μετάνοια, θά ἔστεκαν καί
τά ὑπόλοιπα εἰς τήν σωστήν των βάσιν.
Ἐπιβάλλεται νά μετανοήσωμε, ἔστω
καί τήν ὑστάτην στιγμήν, τώρα δηλαδή.
Καί, ἐφ᾽ ὅσον μετανοήσωμε, τότε ἀξίως
νά ἐκστομίσωμε τό «ἔχει ὁ Θεός». Καί
τότε θά « ἔχῃ ὁ Θεός».
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