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Α΄ Ὀχληρές καί δυσοίωνες
ἐκκλησιαστικές καταγραφές

«Σκληροτράχηλοι καὶ ἀπερίτμητοι τῇ καρδίᾳ
καὶ τοῖς ὠσὶν, ὑμεῖς ἀεὶ τῷ Πνεύματι τῷ Ἁγίῳ
ἀντιπίπτετε, ὡς οἱ πατέρες ἡμῶν καὶ ὑμεῖς. Τίνα
τῶν προφητῶν οὐκ ἐδίωξαν οἱ πατέρες ὑμῶν;»
(Ἀπολογία πρωτομάρτυρος Στεφάνου, Πράξ. ζ΄ 51)

συνεχίζεται στη σελ. 2
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ΗΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
εΥΘΥΝΗ
ΤΟΥ ΣκαΝΔαΛΟΥ

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΤΡΙΩΔΙΟΝ
Εισήλθαμε
και εφέτος
με την χάρη
του Θεού στο
Άγιο Τριώδιο
στην πιο κα
τανυκτική πε
ρίοδο του
Εορτολογι
κού κύκλου
της Εκκλησί
ας μας που
αρχίζει από
την Κυριακή
του Τελώνου
και του Φαρισαίου, ονομάζεται δε ΤΡΙΩ
ΔΙΟΝ από το ομώνυμο βιβλίο της Εκκλη
σίας μας που διαβάζεται αυτήν την Ιερή
περίοδο.
συνεχίζεται στη σελ. 5

(γερΟΝΤαΣ παϊΣιΟΣ)

Τα μΝΗμΟΣΥΝα ειΝαι Η ΤεΛεΥΤαια
εΥκαιρια πΟΥ ΔιΝει Ο ΘεΟΣ
ΣΤΟΝ κεκΟιμΗμεΝΟ

T

α μνημόσυνα είναι η
τελευταία ευκαιρία
που δίνει ο Θεός στους
κεκοιμημένο.Ωφελούν
τους νεκρούς τα μνη
μόσυνα; ΤΙ ΜΠΟΡΟΥ
ΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΓΙΑ

ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ;
Ας δούμε τι έλεγε για τα μνημόσυνα ο μα
καριστός π. Παίσιος ( από τον Δ’ τόμο, Οι
κογενειακή Ζωή, Λόγοι του π.Παισίου, Εκ
δόσεις Ησυχαστήριο Ευαγγελιστής Ιωάν
συνεχίζεται στη σελ. 6

«Η ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΑΛΩ»

ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙΣ

Δεύτερο περιστατικό από το βιβλίο «δηλώνει δημοσιογράφος» - οι μέρες δόξης
του αρχιεπισκόπου σεραφείμ τίκα
συνεχίζεται στη σελ. 8

ψΑλτΙκΑ
• γιΑ το χρημΑ...
• θΩρΑκιΖετΑι η μητροπολη
• πΑκτΩλος εκΑτομμυριΩν
• επΑθΑν τΑρΑκολο
σελ. 8

«ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ
ΤΑ ΧΡΕΗ

ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ»
(Casimir Leconte, 1847)

σελ 4
ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

η πΑγκοςμιΑ θρηςκειΑ του οικουμενιςμου
συνεχίζουμε
από το φύλλο του Ιανουαρίου
τΑΥτΙση στοχΩΝ
ΜΕ τηΝ ΜΑσοΝΙΑ
Ο Μασονισμός είναι ένα θρησκευ
τικό ιδεολόγημα με
συγκρητιστικό χαρα
κτήρα. Έχει δηλαδή
στη διδασκαλία του
στοιχεία ειδωλολα
τρικά, αποκρυφιστι
κά, Ιουδαϊκά και Χρι
στιανικά. Οι Μασό
νοι πιστεύουν σε ένα
δικό τους απρόσωπο

θεό που τον ονομάζουν Μ.Α.Τ.Σ., δη
λαδή Μέγα Αρχιτέκτονα του Σύμπα
ντος. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός,
είναι γι’ αυτούς ένας απλός άνθρω
ποςμύστης, όπως ο Πυθαγόρας ή ο
Βούδας. Πιστεύουν
ότι αποτελούν μία
παγκόσμια αδελφό
τητα και αποκαλούν
«αδελφό» κάθε ένα
που ανήκει σ’ αυ
τούς, είτε είναι Μω
αμεθανός είτε Βου
διστής, είτε οτιδή
ποτε. Κάποιος που

+ Μητρ. Φλωρίνης
Αυγ. Καντιώτου

«Οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν
αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν
μου σκανδαλίσω» (Α΄ Κορ.
8,13)
Σήμερα, ἀγαπητοί μου,
εἶνε Κυριακὴ τῶν Ἀπόκρεων.
Σὲ ὅλους τοὺς ναοὺς τῆς Ὀρθοδοξίας διαβάζεται ἡ περικοπὴ τῆς μελλούσης Κρίσεως. Τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο εἶνε τρομερό. Ποιός ἁμαρτωλὸς δὲν τρομάζει; Ὅσο κι ἂν προσπαθῇ κασυνεχίζεται στη σελ 2

ΝικΟΛαΟΣ ΣΩΤΗρΟπΟΥΛΟΣ
(Στις 28 Φεβρουαρίου συμπληρώθηκε 6μηνο από
την κοίμηση του
μεγαλύτερου ομολογητού Θεολόγου
των τελευταίων δεκαετιών, Νικολάου Σωτηρόπουλου. Εις μνημόσυνο δημοσιεύουμε τον επικήδειο λόγο του
φίλου και συνεργάτη του Γεωργίου Βλαχογιάννη, ο οποίος δεν εκφωνήθηκε γιατί το απαγόρευσε ο “καλοκάγαθος - φιλεύσπλαχνος” Πατριάρχης Βαρθολομαίος.)
συνεχίζεται στη σελ.3

συνεχίζεται στη σελ. 5

η ςΦΑγη τΩν 12 μητροπολιτΩν (1974-2015) – 7ο µέρος

οι μΑυρες ςελιδες της εκκληςιΑςτικης ιςτοριΑς
1) (συνεχίζουμε την καταγραφή άγνωστων ιστορικών γεγονότων, τα οποία ο
σατανικός μηχανισμός της
παραπληροφόρησης αλλοιώνοντάς τα κατόρθωσε
κυριολεκτικά να αποπροσανατολίσει, παραπλανήσει και εξαπατήσει το λαό
παρουσιάζοντας το μαύρο, άσπρο.

τον αιμοχαρή, αίφνης, αρχιεπίσκοπο σεραφείμ τίκα, με

τον αβυσσαλέο ταραγμένο
ψυχικό κόσμο, τον γεμάτο
εμπάθεια και κακότητα, τον
παρουσίασε πράο, συνετό, φιλειρηνικό, ενωτικό και
μέγα αντιστασιακό!!!, αποσιωπώντας το ότι επεδίωξε
την εξόντωση όλων εκείνων
που τους θεωρούσε εμπόδιο στην πραγματοποίηση
των ανίερων, βέβηλων και βλά-

σφημων επιδιώξεών του).
2) (Από το βιβλίο «δηλώνω δημοσιογράφος» σας μεταφέρουμε το δεύτερο περιστατικό –ημέρες δόξης
αρχιεπισκόπου σεραφείμ
– που δείχνει πώς εξανεμίστηκε μέρος της Εκκλησιαστικής περιουσίας στο διάβα των τελευταίων χρόνων
στη σελ. 8)
συνεχίζεται στη σελ. 7

«αγΟραΣε κι εΣΥ εΝαΝ ΔΗμΟΣιΟγρaφΟ, μπΟρεiΣ !»

Βόμβα στα θεμέλια της σύγχρο
νης γερμανικής δημοσιογραφί
ας αποτελεί το βιβλίο του πρώ
ην αρχισυντάκτη της Frankfurter
Allgemeine Zeitung Ούντο Ούλφκοτε,
«τα δύο τρίτα των δημοσιογράφων στη
Γερμανία είναι εξαγοράσιμοι», «οι πεμπτοφαλαγγίτες των ηπΑ», «το παραμύθι της Μέρκελ -Έτσι ψεύδεται η καγκελαρία στον λαό», «πώς λαδώθηκα
από εταιρεία πετρελαιοειδών», «Δημοσιογραφικά ταξίδια και φοροαπάτες», «πώς πληρώνονται οι βίλες στην τοσκάνη», «πίσω από τη
FAZ υπάρχει ένα διεφθαρμένο κεφάλι» και «Αγόρασε κι εσύ έναν δημοσιογράφο, μπορείς!»... Αυ
τοί είναι κάποιοι χαρακτηριστικοί τίτλοι από κεφά

λαια του βιβλίου, που δείχνουν τη σαπίλα
του σημερινού δημοσιογραφικού κατε
στημένου στη Γερμανία, των ανθρώπων
που μας κουνούν το δάχτυλο και απαξιώ
νουν καθημερινά τη χώρα μας με πληρω
μένα «ρεπορτάζ».
Ο επί δεκαεφτά χρόνια αρχισυντάκτης
μιας από τις μεγαλύτερες γερμανικές εφη
μερίδες αποφάσισε να δώσει στη δημοσι
ότητα δεκάδες μεγάλα ονόματα (και πρώ
τα πρώτα το... δικό του) και άλλα μικρότε
ρα εν ενεργεία συναδέλφων του, της τηλεόρασης,
εφημερίδων και περιοδικών, που κατέχουν σήμερα
σημαντικές θέσεις, ασκώντας όχι μόνο «αγορασμέ
νη δημοσιογραφία», αλλά και φοροδιαφυγή, αφού,
όπως αναφέρει, «αρκετοί από αυτούς έχουν πολυ

τελείς βίλες στην Τοσκάνη, αδήλωτες στη γερμανική
εφορία, μια και έχουν σπόνσορες μεγάλες εταιρεί
ες. Εταιρείες που τους πληρώνουν με 5.000, 7.000
και 15.000 ευρώ για να γράψουν ένα καλό κομμάτι
ανάλογο με τα συμφέροντά τους ή ακόμα και να κά
νουν ανοιχτά ένα καλό PR (σ.σ.: Public Relations/δη
μόσιες σχέσεις) μέσω των εντύπων τους ή του τηλε
οπτικού φορέα στον οποίο εργάζονται».
Γιούνκερ: οι Ευρωπαίοι
δεν καταλαβαίνουν τις αποφάσεις της ΕΕ!
«Παίρνουμε μια απόφαση και τη βάζουμε σ’ ένα
κλειστό δωμάτιο. Την αφήνουμε αρκετές μέρες να
ωριμάσει και να δούμε τι θα γίνει. Αν μέχρι τότε δεν
υπάρξει καμία κραυγή ή... επανάσταση άλλωστε, οι
περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν τι αποφασίσαμε,
τότε τη βγάζουμε και τη σερβίρουμε κομμάτι κομμά
συνεχίζεται στη σελ. 3

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «ΑγΩνΑς ΑγΩνιΖομενΩν ορθοδοξΩν χριςτιΑνΩν» www.agonasax.blogspot.com
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Α΄ Ὀχληρές καί δυσοίωνες ἐκκλησιαστικές καταγραφές
• Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ, ἡ πίστη μας, ἡὈρθοδο- ντα εὔστοχες «ἀτάκες» τοῦ μακαριστοῦ ἁγίου
ξία μας, εἶναι ἡ πνευματική μας κληρονομιά ἐπισκόπου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Καντιώτη.
καί ἡἐθνική μας αὐτοσυνειδησία! Χωρίς αὐτές Μαθητής του καί ἀκροατής τῶν μαχητικῶν κητίς ἀξίες ὅλα τα ἄλλα, πολιτική, οἰκονομία, «δι- ρυγμάτων τοῦἁγίου ἐπισκόπου, τόν ἄκουσε μέ
καιώματα», δημοκρατία καί ἀνθρώπινοι νόμοι, τά ἴδια του τά αὐτιά, ὅπως μᾶς βεβαιώνει, νά
χωλαίνουν καί δυσχεραίνουν τήν εὔρυθμη ζωή λέει: «Ἄν ἀποδειχθεῖ ὅτι ὁ δίσκος τοῦ φεγγατοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ τῶν πολιτῶν. Οἱ χριστια- ριοῦ εἶναι ἀπό χρυσό, οἱ πρῶτοι χρυσοθῆρες
νοί εἶναι τό ἁλάτι πού συγκροτεῖ τή διαφθορά ἀστροναῦτες (πού θά ταξιδεύσουν) θά εἶναι οἱ
καί ἀποτρέπει τήν παραμόρφωση τοῦἤθους τῆς δεσποτάδες...»!!
πνευματικῆς ζωῆς.
• ΓΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ τό ἀσφαλες πρό ἡμερῶν λά• ΠΟΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ὅμως; Καί ποιοί χριστια- βαμε τό ἐνημερωτικό «Δελτίο» «Οἱ φίλοι τοῦ Ἱενοί; Τήν Κρατική Ἐκκλησία, πού μπέρδεψε τήν ροῦ Κοινοβίου Ἁγίου Νικοδήμου (Γουμένισσας),
«ἁγιότητά» της μέ τή διαφθορά τῶν πολιτικῶν; Δεκεμβ. 2014, ἀρ. τ. 89, πού ἔχει τίτλο ἄρθρου
Τήν κρατική Ἐκκλησία, πού ἁμιλλᾶται καί ἀντα- «Κάτω τά χέρια ἀπό τά ἁγιορείτικα Μετόχια».
γωνίζεται στά ἴδια ἐπίπεδα ἀρχομανίας, μαται- Στό ἀποκαλυπτικό ἄρθρο ἐνημερώνεται ὁ πιοδοξίας, φιλαρχίας, φιλοχρηματίας (ἰουδαϊκῆς στός ἀναγνώστης, γιά τήν ἐν κρυπτῷ προσπάφιλαργυρίας) καί ἄκρατης κενοδοξίας, μέ τούς θεια τῆς Ἐκκλησίας μέ τή βοήθεια τοῦὑπουρκοσμικούς ἄρχοντες;
γοῦ «ἀπαιδείας» νά ὑφαρπάσει μέ νομοσχέδιο
• ΠΟΙΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ; οἱ σκανδαλισμένοι, οἱ τά ἁγιορείτικα μετόχια ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ Πατριαρὀργισμένοι, οἱ ἀπορημένοι, οἱ ἀηδιασμένοι, χείου καί τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
οἱ ἀποτοιχισμένοι καί παγερά ἀδιάφοροι γιά
• ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ αὐτό ὁ Οἰκουμενικός Πατούς «ὑπηρεσιακούς» τῆς «Ἐκκλησίας» ἄρχο- τριάρχης τόνισε: «Αἱ Ἱεραί Μοναί τοῦ Ἁγίου
ντες; Ἰδού οἱ θλιβερές ὅσο καί ἐξοργιστικές συ- Ὄρους εἶναι γνωστόν ὅτι ἀδιακόπως κατά τόν
νέπειες:
μακραίωνα βίον των διετήρουν Μετόχια. Τά
• ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ ἦλθε στό γραφεῖο «ὀργι- ὑφιστάμενα ἐν τῇ ἐπικρατείᾳ τῆς Ἑλλάδος
σμένος» ἀδελφός, γιά νά ξεσπάἉγιορειτικά Μετόχια ὑπάγοντο
Γράφει
σει ὅπως εἶπε. Ντρέπομαι, ἀδελἀνέκαθεν καί ὑπάγονται ὑπό τήν
ο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
φέ μου, μοῦ ἐξομολογήθηκε, νά
διοικητικήν, κανονική καί διαἐκκλησιάζομαι στήν ἐνορία μου,
χειριστικήν ἐξάρτησιν, ἐποπτείκάπου σε κεντρική περιοχή τῶν Ἀθηνῶν. Ντρέ- αν καί δικαιοδοσίαν τῶν κυριάρχων Ἱερῶν
πομαι γιά τά «λουλούδια» πού μᾶς φέρνουν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἀποτελοῦν
δῆθεν γιά νά μᾶς «ἁγιάσουν».
ἐδαφικῶς καί ἐκκλησιαστικά κανονικῶς
• ΚΛΗΡΙΚΟΙ «ἀχαλίνωτοι» καί ἀσεβεῖς ὑβρί- προέκτασιν αὐτῶν ἐκτός τῶν γεωγραφικῶν
ζουν καί διώχνουν τούς πιστούς ἀπό τήν Ἐκκλη- ὁρίων αὐτοῦ, μνημονευομένου ἐν αὐτοῖς το
σία. Κάναμε παράπονα στήν ἐπισκοπή ἡὁποία... ῦὀνόματος τοῦἑκάστοτε Οἰκουμενικοῦ Παἄλλα λόγια. Βγῆκε ὁ παπάς στήν Ὡραία Πύλη τριάρχου ὡς Ἐπισκόπου τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
πρίν καιρό καί εἶπε: «... Ἄν δέν σᾶς ἀρέσει ὅπως ἀποτελοῦν δέ κανονικήν δικαιοδοσίαν τοῦ
εἴμαστε νά μήν ξανάρθετε. Φύγετε...». Μέ τέ- Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».
τοιους ἐπισκόπους πού χειροτονοῦν τέτοιους
• ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΟΛΙΑ μέθοδο χρησιμοποίησε ὁ
ἀγύρτες πῶς οἱ πιστοί καί τά «ἀπολωλότα πρό- πολύς ἐπίσκοπος Δωρόθεος Σύρου, ὁὁποῖος
βατα» νά μείνουν στό μαντρί;
κατόρθωσε, ἐν μιά νυκτί μέ τροπολογία δύο
• ΤΟ ΚΑΤΑ τά ἄλλα ἰσχυρό ἐπιχείρημα ὅτι ἡ ἄσχετων βουλευτῶν (φίλων του;) στό θερινό
ἐνορία εἶναι τό καταφύγιο καί τό ἐργαστήρι τμῆμα τῆς... Βουλῆς τοῦὙπουργείου Παιδείας,
ἱκανῶν καί ἁγίων κληρικῶν πού ἐλκείουν ψυ- νά ψηφισθεῖ ἡ ἀπαλλωτρίωση ἁρπαγή τοῦ Ἱ.
χές στήν πίστη καί θεραπεύουν νοσήματα ψυ- Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας Τήνου (Ν.4301/14)
χικά κάτω ἀπό τό ἅγιο πετραχήλι, δέν τό παρα- καί ἡ διαχείριση-«χρησικτησία» νά παραδοθεῖ
βλέπουμε. Ἀπεναντίας. Ὅμως σ’ αὐτές τίς ἐνορί- στόν ἰσόβιο πρόεδρο τοῦἹδρύματος αὐτοῦ.
ες τό ἅγιο ἔργο τους δέν «ἀποτυπώνεται» στόν
• ΚΑΙ ΗΤΑΝ τόση ἡ ὀργή τῶν Τηνιακῶν
ἡμερήσιο Τύπο, οὔτε διαλαλεῖται στά «δώμα- γιά τόν «ἐξωχώριο» ἐπίσκοπό τους πού τόν
τα» τῆς T.V. Στίς κακές ἐνορίες μέ ἀνάξιους κλη- «μπουγέλωσαν» φωνάζοντας «ἀνάξιος». Γράρικούς καλύπτονται ὡς «εἰδήσεις» ὅλα τά σκάν- φει γι’ αὐτό τό δικαιολογημένο ἀνήκουστο γεδαλα μεγαλόσχημων καί μικρόσχημων ἱερωμέ- γονός στό «Βῆμα τῆς Κυριακῆς» (8.12.14) ἡ κονων, γιά νά ἀπομειώνουν τό σωτήρειο ἔργο τῆς σμική δημοσιογράφος κά Κέζα Λώρη: «Ποτέ
Ἐκκλησίας τῶν «κατακομβῶν»...
δέν ἔχει ἀναφερθεῖ περίπτωση ἐπιτρόπου ὁ
• ΤΟ ΑΡΡΩΣΤΗΜΕΝΟ «δεσποτικό» κατεστημέ- ὁποῖος νά κάνει παράταιρα προσωπικά καί
νο ὁδήγησε τό ἐκκλησιαστικό γεγονός σέ πρωσο- οἰκογενειακά ἔξοδα. Δέν ἐμφάνισε ποτέ καποπαγές νεοειδωλολατρικό «θέατρο». ἩἘκκλη- νείς ἐπίτροπος καταθέσεις, ἀκίνητα, αὐτοκίσία δέν λειτουργεῖ στούς μεγάλους κυρίως Μη- νητα, δαπάνες σπουδῶν ἤ πολυτέλειες πού
τροπολιτικούς Ναούς ὡς εὐχαριστηριακή Σύνα- νά μήν δικαιολογοῦνται ἀπό τά δικά του ἀληξη. Λειτουργεῖὡς πασαρέλα ἱερῶν αὐτοκρατοθινά εἰσοδήματα. Δέν ὑπῆρξε ποτέ ὑπόνοια
ρικῶν μοντέλων ἐπιδεικτικῆς χλιδῆς μέ ὅ,τι αὐτό σκανδάλου ἤ λαθροχειρίας καί τοῦτο ἔχει τή
συνεπάγεται. Ὁ λαός τῶν πιστῶν στήν καλύτε- σημασία του.  
ρη περίπτωση, ὅταν δέν ἀπωθεῖται, παραμένει
Αὐτό κρατᾶμε λοιπόν: τήν αὐθαιρεσία, τήν
ἀπαθής καί ἀκατάνυκτος ὡσάν νά παρακολου- ἐκτροπή, τήν ἀδικία, τήν παρατυπία».
θεῖ κινούμενα ἄτομα σέ ράμπα καλλιστείων.
• ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΥΤΟ; Στήν Τῆνο οἱ λαϊκοί
• ΑΠΟ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ἁλιεύσαμε μία ἀπό τίς πά- ἐπίτροποι τοῦἹ. Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας Τήνου σχεδόν 200 χρόνια, διαχειρίζονται τά ἱερά
χρήματα τοῦ Προσκυνήματος, χωρίς ποτέ, μά
ποτέ, ὑπόνοια λαθροχειρίας. Ἐνῶἀπεναντίας,
ΝΑΣ
σ’ ὅλη τήν ἐπικράτεια τῆς Ἐκκλησίας ἀναφέΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ρονται καί καταγγέλλονται, συχνά πυκνά, ἄν
ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ὄχι καθημερινά, λαθροχειρίες ἀπό λαϊκούς
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ἐπιτρόπους. Μελανοφοροῦντες ἱεροί «χρυΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 213
σοθῆρες» καί λαθροχεῖρες, ἐλλοχεύουν παΚΩΔ. ΥΠ. 061603
ντοῦ στά... παγκάρια γιά τά... ἀργύρια.
φεβρουαριοσ 2015
Ιδιοκτήτης - Εκδότης
• ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ τώρα μέ κουτοπονη- Διευθυντής
ριές καί ὑπόγειες διαδρομές σέ θεσμικά πολιτιΤριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος
κά ὄργανα (ἐθισμένα στή λαμογιά), νά ἐπιτύχουν
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
τήν ἁρπαγή τῶν ἁγιορείτικων Μετοχίων, τοῦ Ἱ.
Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών ,
Τ.Κ. 41221 Λάρισα
Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας καί ὅ,τι ἄλλο μηχαΤηλ.: 2410 284644
νευθοῦν. Φτάνει νά ἀποφέρει... ἀργύρια στούς
Φαξ: 2410 55-11-13
ἐπώνυμους καί ἀνώνυμους «χρυσοθῆρες»...
Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
• ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ Ἐκκλησία ὅμως, μέ τέτοιους
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
«ἰουδαϊκούς» μηχανισμούς εἶναι ἐκπεσμένη
«Ἐκκλησία» στή συνείδηση τῶν πιστῶν... «Ὁ
www.agonas.org
ἔχων ὦτα, ἀκουέτω».
info@agonas.org
«ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»
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Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΣΚΑΝΔΑΛΟΥ

νεὶς νὰ διώξῃ τὴν ἰδέα τοῦ θανάτου καὶ τῆς
κρίσεως, ἡ ἡμέρα ἐκείνη ἔρχεται, εἶνε βέβαιο. Θὰ ἔρθῃ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου νὰ κρίνῃ
«τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ» (Ψαλμ. 9,9).
Θὰ κρίνῃ εἰδωλολάτρες, Ἰουδαίους, Χριστιανούς. Τοὺς εἰδωλολάτρες μὲ τὴ φωνὴ τῆς συνειδήσεως, τοὺς Ἰουδαίους μὲ τὸ Δεκάλογο. Ἡ
δική μας ὅμως θέσι, τῶν Χριστιανῶν, τῶν βαπτισμένων, ποὺ κοινωνοῦμε τὰ ἄχραντα μυστήρια καὶ «μπροστὰ στὰ μάτια μας ζωγραφίστηκε ὁ Χριστὸς ἐσταυρωμένος» (Γαλ. 3,1),
θὰ εἶνε τραγική. Γιατὶ θὰ κριθοῦμε καὶ μὲ τὴ
φωνὴ τῆς συνειδήσεως, καὶ μὲ τὸ Δεκάλογο,
ἀλλὰ πρὸ παντὸς μὲ τὸ Εὐαγγέλιο, ποὺ εἶνε ζυγαριὰ ἀκριβείας· θὰ ζυγιστῇ καὶ τὸ τελευταῖο
δράμι ἀρετῆς καὶ τὸ τελευταῖο δράμι κακίας.
Δὲν τρέμετε, δὲ φοβᾶστε; Ἐγὼ εἶμαι ἁμαρτωλὸς
καὶ τρέμω τὴν ἡμέρα ἐκείνη, ποὺ θὰ στηθῇ τὸ
δικαστήριο, θ᾽ ἀνοιχθοῦν βιβλία, καὶ ἄγγελοι
θὰ τρέχουν γιὰ νὰ συλλέξουν «τοὺς ποιοῦντας
τὴν ἀνομίαν καὶ τὰ σκάνδαλα» (Ματθ. 13,41).
Ναὶ «τὰ σκάνδαλα»! Καὶ γιὰ σκάνδαλα λέει
σήμερα καὶ ὅλο τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα.
Ἀκοῦμε «σκάνδαλο». Τί εἶνε τὸ σκάνδαλο;
Στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἀγαπητοί μου, σκάνδαλο στὴν κυριολεξία εἶνε μία πέτρα ποὺ ῥίχνει κάποιος στὸ δημόσιο δρόμο, καὶ καθὼς
περνάει ὁ ἀνύποπτος διαβάτης σκοντάφτει
πάνω της, πέφτει καὶ τσακίζεται. Σκάνδαλο
λοιπὸν εἶνε τὸ πρόσκομμα στὸ δημόσιο δρόμο.
Ἀλλ᾽ ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς δρόμους αὐτοὺς ὑπάρχει καὶ μία ἄλλη ὁδός, πνευματική, ἡ ὁδὸς
πρὸς τὸν οὐρανό. Ἀρχίζει ἀπὸ τὴ γῆ καὶ φθάνει ἐκεῖ! Εἶνε ὡραία ὁδός, ἀλλὰ ὁ διάβολος
προσπαθεῖ νὰ τὴν κάνῃ ἀδιάβατη. Ὁ Κύριος μᾶς λέει ὅτι δὲν εἶνε ἀδιάβατη, εἶνε ἁπλῶς
«στενὴ καὶ τεθλιμμένη» (Ματθ. 7,14). Ἡ ὁδὸς
αὐτὴ ἦταν κλεισμένη· ἕνα τεράστιο ὁδόφραγμα ἀπέκλειε τὴν ὁδὸ πρὸς τοὺς οὐρανούς·
ἦταν τὸ ἁμάρτημα τοῦ Ἀδὰμ καὶ τῆς Εὔας, τὸ
προπατορικὸ ἁμάρτημα. Κλειστὸς λοιπὸν ὁ
δρόμος. Δὲ μπόρεσαν νὰ τὸν ἀνοίξουν οὔτε
προφῆτες, οὔτε πατριάρχες, οὔτε ἄγγελοι. Τὸν
ἄνοιξε – ποιός; τὸ αἷμα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ
θυσία τοῦ Ἐσταυρωμένου (πρβλ. Ἑβρ. 10,20)·
ἀπὸ τότε πλέον ὁ δρόμος αὐτὸς εἶνε βατός
(πρβλ. «τρίβον βατὴν Πόλου τίθησιν ἡμῖν»
εἱρμ. – καταβ. ἰαμβ. καν. Χριστουγ. α΄ ᾠδ.), καὶ
τὸν βάδισαν καὶ τὸν βαδίζουν ἀμέτρητοι ἅγιοι.
Ἀλλ᾽ ὅπως στὸ δημόσιο δρόμο κακοποιοὶ ῥίχνουν πέτρες ἢ βάζουν νάρκες, ἔτσι καὶ στὸ
δρόμο πρὸς τὸν οὐρανό, ἔρχεται ὁ σατανᾶς
καὶ τὰ ὄργανά του καὶ παρεμβάλλουν σκάνδαλα. Τί σκάνδαλα; Τὰ σκάνδαλα ἐδῶ εἶνε τὰ
λόγια καὶ τὰ ἔργα ἐκεῖνα, ποὺ σπρώχνουν ἰδίως τοὺς πιὸ ἀδύναμους στὸ βάραθρο τῆς ἀπωλείας. Σκάνδαλο γιὰ τὸ παιδὶ γίνονται οἱ κακοὶ γονεῖς, ὅταν δὲν προσέχουν καὶ μπροστὰ
στὸ ἀθῷο ἐκεῖνο ἀγγελούδι αἰσχρολογοῦν,
βωμολοχοῦν, ὅταν τὸ ἀντρόγυνο μαλώνῃ διαρκῶς. Σκάνδαλο γιὰ τὸ μαθητὴ εἶνε ὁ δάσκαλος, ὅταν στὸ σχολεῖο εἰρωνεύεται ἱεροὺς θεσμούς, ἐμπαίζῃ τὰ θεῖα, διδάσκῃ ἀθεΐα. Ἀκόμη
χειρότερο σκάνδαλο γίνεται ὁ κληρικός, ὅταν
ὡς ἱερεὺς δὲν ἐκτελῇ τὰ καθήκοντά του, ὅταν
ὡς ἀρχιερεὺς καταλαμβάνῃ θρόνο ὄχι γιὰ νὰ
διδάξῃ καὶ φωτίσῃ ἀλλὰ μᾶλλον γιὰ νὰ θησαυρίσῃ. Σκάνδαλο γίνεται ὁ ἄρχοντας, ποὺ κατέχει ἀξίωμα, ἀλλὰ δὲν δείχνει ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ
κοινά. Σκάνδαλο γίνεται γενικὰ ὁ καθένας γιὰ
τὸν πλησίον του, ὅταν δὲν προσέχῃ τὴ ζωή του.
Γεμᾶτος ὁ κόσμος ἀπὸ σκάνδαλα. Δὲν ὑπάρχει
κάποιο μέρος, κάποιο λιμάνι ἤρεμο ἀπὸ σκάνδαλα; Ἂς πᾶμε λοιπὸν στὴν Ἐκκλησία! Ἀλλὰ δυστυχῶς ἡ ἐκκλησία μας δὲν βρίσκεται σήμερα στὸ ὕψος τῆς ἀποστολῆς της. Κι ὅταν λέω
ἐκκλησία δὲν ἐννοῶ τὸ θεῖο καθίδρυμα, ἐννοῶ
τὴν ἀνθρώπινη πλευρά του μὲ τὶς ἀτέλειες ποὺ
παρουσιάζει. Μπαίνει κανεὶς στὸ ναὸ νὰ ἐκκλησιαστῇ, καὶ ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος τὸ παγκάρι καὶ οἱ
ἐπίτροποι, ἀπὸ τὸ ἄλλο οἱ ψαλτάδες μὲ τὶς φωνασκίες καὶ τὴν εὐρωπαϊκὴ μουσικὴ ποὺ μετέτρεψε τὴν ἐκκλησία σὲ θέατρο, ἀπὸ τὸ ἄλλο οἱ
ἱερεῖς μὲ τὴν ἀνευλάβεια καὶ τὴ φιλοχρηματία
τους, ὅλα αὐτὰ διώχνουν τοὺς Χριστιανοὺς ἀπὸ
τὴν Ἐκκλησία, καὶ πηγαίνουν ἄλλοι στοὺς φράγκους, ἄλλοι στοὺς προτεστάντες, ἄλλοι στοὺς
ἰεχωβῖτες· ἔτσι ἡ Ἐκκλησία συνεχῶς ἀραιώνει.
Τὸ σκάνδαλο, εἴτε τὸ κάνει παπᾶς ἢ τὸ κάνει ἐπίσκοπος ἢ τὸ κάνει ἡ μάνα ἢ τὸ κάνει
ὁ πατέρας ἢ τὸ κάνει ἀξιωματικὸς ἢ τὸ κάνει

ὑπουργὸς ἢ τὸ κάνει ὁποιοσδήποτε ἄλλος,
εἶνε ἁμαρτία μεγάλη. Καὶ εἶνε τόσο μεγαλύτερη ὅσο ὑψηλότερη εἶνε ἡ θέσις ποὺ κατέχει ὁ
σκανδαλοποιός. Δὲ μᾶς ἔφερε ὁ Θεὸς σ᾽ αὐτὸ
τὸν κόσμο γιὰ νὰ γκρεμίζουμε καὶ νὰ καταστρέφουμε· δὲ μᾶς ἔφερε γιὰ νὰ βαπτίζουμε
«εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ
ἁγίου Πνεύματος» καὶ μετὰ νὰ τοὺς «ξεβαφτίζουμε» μὲ τὰ σκάνδαλά μας. Δὲ μᾶς ἔφερε γιὰ
νὰ εἴμαστε σκότος, ἀλλὰ γιὰ νὰ εἴμαστε φῶς·
ὁ κάθε Χριστιανὸς πρέπει νὰ εἶνε «φῶς» καὶ
«ἅλας» μέσα στὴν κοινωνία (βλ. Ματθ. 5,1314), νὰ προσπαθῇ μὲ τὴ ζωή του νὰ φέρῃ καὶ
ἄλλους στὸ δρόμο τοῦ Θεοῦ. Νά ποιό εἶνε τὸ
μεγαλύτερο ἐμπόδιο στὴν ἐξάπλωσι τοῦ Χριστιανισμοῦ, τὰ σκάνδαλα τῶν «χριστιανῶν».
Πῆγαν ἱεραπόστολοι στὴν Ἀφρικὴ νὰ διδάξουν τὸν Χριστιανισμό. Καὶ θὰ ἦταν σήμερα
Χριστιανοὶ ὄχι μόνο ἡ Ἀφρικὴ ἀλλὰ καὶ ὅλος
ὁ κόσμος. Βλέπουν ὅμως τὴν ἀσυνέπεια, τὰ
σκάνδαλα τῶν λεγομένων «χριστιανῶν», καὶ
λένε· Καλὸ τὸ Εὐαγγέλιο, θαυμάσιος ὁ Χριστός, ἀλλὰ φυλαχτῆτε ἀπὸ τοὺς «χριστιανούς»!… Συνεπῶς τὸ μεγαλύτερο ἐμπόδιο
στὴν ἱεραποστολὴ εἶνε ἡ δική μας ὑποκριτικὴ ζωή. Καὶ ἐδῶ στὴν πατρίδα μας, ἐὰν ἐμεῖς
οἱ κληρικοὶ ποὺ φοροῦμε τὸ ῥάσο ἀλλὰ καὶ
κάθε ὀρθόδοξος ἤμασταν ὑπόδειγμα βίου,
ἡ Ἑλλὰς θὰ ἦταν παράδεισος, οὐράνιο βασίλειο. Μὲ τὰ σκάνδαλα ὁ λαός μας σπρώχνεται στὴν ἀθεΐα, στὴν ἀπιστία, στὴν ἄβυσσο.
Γι᾽ αὐτὸ ὁ Χριστὸς τονίζει τὴν εὐθύνη τῶν
σκανδαλοποιῶν. Δὲ θέλω ν᾽ ἀκούσετε ἐμένα, ἀκοῦστε τί λέει ὁ Χριστός. Σὲ λίγες περιπτώσεις ὁ Κύριος ἤλεγξε τόσο αὐστηρὰ ὅσο
στὴν περίπτωσι τῶν σκανδαλοποιῶν. Γιὰ
τὸν Ἰούδα, ποὺ ἔγινε σκάνδαλο στὸν κύκλο
τῶν μαθητῶν, ὁ Χριστὸς εἶπε, ὅτι ὁ ἄνθρωπος αὐτὸς προτιμότερο νὰ μὴ ἐγεννᾶτο (βλ.
Ματθ. 26,24). Καὶ ἄλλοτε εἶπε· «Οὐαὶ τῷ
κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων»· ὅποιος μὲ λόγια καὶ ἔργα σκανδαλίζει κάποιον, καὶ τὸν πιὸ
ἀσήμαντο, εἶνε προτιμότερο νὰ κρεμάσῃ στὸ
λαιμό του μυλόπετρα καὶ νὰ καταποντιστῇ
στὴ θάλασσα. «Ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα
τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ,
συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς
εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν
τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης» (Ματθ. 18,6-7).
Τί θέλει ὁ Χριστὸς νὰ πῇ μ᾽ αὐτά; Συνιστᾷ,
ὅπως λένε μερικοί, τὴν αὐτοκτονία; Ἄπαγε
τῆς βλασφημίας! Δὲ λέει τέτοιο πρᾶγμα, ὄχι.
Ἐννοεῖ τοῦτο· ἂν κάποιος ἔχῃ γίνει δημόσιο
σκάνδαλο καὶ ἔχῃ ταραχθῆ μιὰ ὁλόκληρη κοινωνία, αὐτὸς ν᾽ ἀποσυρθῇ στὴν ἀφάνεια, νὰ
φύγῃ, νὰ κλειστῇ σ᾽ ἕνα μοναστήρι ἢ νὰ πάῃ
μακριὰ στὸ ἐξωτερικό, ὅπως γινόταν παλαιότερα, νὰ μὴν ἀκούγεται τὸ ὄνομά του καὶ σκανδαλίζῃ. Τώρα ἀντιθέτως σκανδαλοποιοὶ μεγάλοι ἔχουν τὴν ἀξίωσι νὰ βρίσκωνται στοὺς
θρόνους καὶ τὶς θέσεις τους καὶ νὰ κυβερνοῦν.
Ἀλλὰ πέστε μου, ἀγαπητοί μου, ὑπάρχει κανεὶς ποὺ δὲν σκανδάλισε ποτέ κανένα, οὔτε ἕνα μικρὸ παιδί, οὔτε μιὰ γυναῖκα; Ἀμφιβάλλω. Ὅλοι μας κατὰ κάποιο τρόπο σκανδαλίσαμε τὸν πλησίον,
εἴτε μὲ λόγια εἴτε μὲ ἔργα εἴτε μὲ τὴν ἐν γένει συμπεριφορά μας. Ὅλοι εἴμαστε σκανδαλοποιοί, στὸ βαθμὸ μόνο διαφέρουμε.
Πῶς μπορεῖ ν᾽ ἀποφευχθῇ ἢ νὰ θεραπευθῇ
ὁ σκανδαλισμός; Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ποὺ
ἔφτασε σὲ μεγάλο ὕψος ἀρετῆς, στὴ σημερινὴ
ἀποστολικὴ περικοπὴ λέει, ὅτι ὁ ἴδιος ἔκανε γι᾽
αὐτὸ μεγάλες θυσίες· καὶ δικαιώματα καὶ ἐξυπηρετήσεις καὶ ἀνέσεις, ὅλα τὰ θυσίασε. «Οὐ
μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα», λέει, εἶμαι διατεθειμένος νὰ μὴ φάω ποτέ κρέας, «ἵνα μὴ
τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω» (Α΄ Κορ. 8,13).
Ἔχοντας ὑπ᾽ ὄψιν αὐτὰ ἂς προσπαθήσουμε νὰ
ῥυθμίσουμε τὴ ζωή μας. Γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί,
κληρικοί, ἄρχοντες, μὴ γινώμαστε σκάνδαλο.
Νὰ ζοῦμε μὲ πίστι καὶ ἀρετή, μὲ ἁγνότητα, μὲ
ἐγκράτεια, μὲ σωφροσύνη, μὲ δικαιοσύνη,
πρὸ παντὸς μὲ ἀγάπη. Νὰ ζοῦμε ἐδῶ σὰν φωτεινὰ ἀστέρια, κι ὅταν ἔρθῃ ἡ ὥρα νὰ φύγουμε
ἀπ᾽ τὴ ζωὴ αὐτὴ καὶ νὰ φτάσουμε στοὺς οὐρανούς, νὰ μᾶς ἀξιώσῃ ὅλους ὁ Θεὸς ν᾽ ἀκούσουμε ἐκεῖ τὴ φωνὴ τοῦ Κυρίου· «Δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν
ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπὸ καταβολῆς
κόσμου» (Ματθ. 25,34)· ἀμήν.
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Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ και φίλε γνή
σιε Νικόλαε, στους επικηδείους λόγους σου
σε πρόσωπα πιστά και προσφιλή, συνήθιζες
να αρχίζης με τα λόγια: «Η απόφασι του
Θεού για τον πρωτόπλαστο και κάθε από
γονό του είναι τελεσίδικη και αμετάκλητη:
“Θανάτω αποθανή”. Άνθρωπε, εξάπαντος
θα πεθάνης. Πεθαίνουν οι ισχυροί της γης,
πεθαίνουν και οι άγιοι, που είναι ισχυρό
τεροι των ισχυρών της γης. Πέθανε και η
Παναγία, η Μητέρα του Θεού. Πέθανε και
ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός, ως άνθρωπος
βέβαια». Γι’ αυτό και εγώ αυτή τη στιγμή
σε αποχαιρετώ με τα δικά σου λόγια, ως
ελάχιστο, αλλά αιώνιο δείγμα ειλικρινούς
εν Χριστώ φιλίας.
Αγαπητέ Νικόλαε, ήσουν πτωχός σε υλι
κά αγαθά, γιατί και οι γονείς σου ήταν πτω
χοί, ήσουν όμως πλούσιος σε πνευματι
κά χαρίσματα. Σπάνια σε ένα και το αυτό
πρόσωπον ο Θεός επεφύλαξε τόσα προ
σόντα όσα σε σένα.
Και ενώ διέθετες σπάνιες πνευματικές
ικανότητες και μπορούσες να διεκδικήσης
Πανεπιστημιακή έδρα, όπως σου πρότειναν
καθηγηταί σου, εσύ δεν σαγηνεύθηκες ούτε
από κοσμικές δόξες, ούτε από υλικές απο
λαυές, αλλά προτίμησες την Ιεραποστολή
κοντά στον μεγάλο Ιεραπόστολο και τώρα
μακαριστό επίσκοπο Φλωρίνης π. Αυγου
στίνο Καντιώτη, και έγινες μέλος της Ιε
ραποστολικής Αδελφότητος «Ο Σταυρός».
Έτσι αφιέρωσες τη ζωή σου στον προφο
ρικό και γραπτό λόγο του Θεού.
Ο ζήλος της Ιεραποστολής, ύστερα και
από την ευλογία του γέροντός σου π. Αυ
γουστίνου, σε έκανε, σαν υπόπτερο αετό,
να πετάξης σε Ανατολή και Δύσι, όπου κή
ρυξες απερίτμητο το Ευαγγέλιο και στήρι
ξες τους Ομογενείς στην Ορθόδοξο Πίστι.
Σαν ομιλητής γοήτευες τον ακροατή
και διήνοιγες τους οφθαλμούς της καρδί
ας του ειδέναι την Αλήθειαν του Κυρίου.
Ήταν τόσο το πνευματικό σου αποταμίευ
μα, ώστε μιλούσες με ευχέρεια ανά πάσαν
στιγμήν, χωρίς προετοιμασία. Χάρισμα θεϊ
κό και τόσο αξιοζήλευτο, για το οποίον, όλοι
όσοι σε γνώρισαν, μιλούσαν με θαυμασμό
και το θεωρούσαν σπάνιο δώρον του Θεού.
Άψογος κάτοχος και χειριστής του ελλη
νικού λόγου, συγκινούσες, συνήρπαζες και
ενθουσίαζες τα πλήθη, που ξεσπούσαν σε
χειροκροτήματα. Οι λόγοι σου διεκρίνοντο
για την πρωτοτυπία τους, η δε ετοιμότητα
του πνεύματός σου, όταν διαλεγόσουν με
εχθρούς της Πίστεως, ήταν καταπληκτική,
και είχαν ως αποτέλεσμα, πολλοί από τους
πλανηθέντες να επιστρέφουν στην Πίστι, αι
ρετικοί να ασπάζωνται την Ορθοδοξία, πολ
λοί δε άπιστοι να προβληματίζωνται σοβα
ρά. Και μόνο γι’ αυτή την προσφορά σου ο
Θεός θα σ’ ανταμείψη πολλαπλασίως.
Πλουσιώτατο υπήρξε το κηρυκτικό, αντι
αιρετικό και απολογητικό σου έργο. Ασύ
γκριτο όμως το συγγραφικό σου έργο, ιδί
ως το ερμηνευτικό, που σε ανέδειξε ως
τον μεγαλύτερο σύγχρονο θεολόγο με δι
εθνή απήχησι.
Ο Θεός σε εφώτισε και σε ενδυνάμωσε
στις βαθυστόχαστες ερμηνείες δύσκολων
χωρίων της Αγίας Γραφής, που περιλαμ
βάνονται σε τέσσαρες τόμους. Ηρμήνευ
σες το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον σε τρεις
ογκώδεις τόμους, καθώς και το κατά Ματ
θαίον Ευαγγέλιον. Αξιόλογο το «Αντιχιλια
στικόν Εγχειρίδιον». Τα έργα σου όμως «Ο
Ιησούς Γιαχβέ» και «Το Άγιον Πνεύμα Για
χθέ» σε ανέδειξαν ως τον μεγαλύτερο σύγ
συνέχεια από την 1η σελίδα
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χρονο απολογητή του Χριστιανισμού. Σπου
δαίο σου έργο είναι και η μετάφρασι της
Καινής Διαθήκης.
Γι’ αυτή τη μετάφρασι, όπως μου έλε
γες, είχε ορισθή να γίνη σχετική εισήγη
σι από τον μακαριστό μητροπολίτη Σιατί
στης Αντώνιο για την έγκρισί της από την
Ιερά Σύνοδο. Όταν έγινε η εισήγησι με την
εγκριτική της πρότασι, επίσκοποι εμπαθείς
και φθονεροί αντέδρασαν και την απέρρι
ψαν. Ισχύει και γι’ αυτούς ο λόγος, που είπε
ο μακαριστός π. Ιάκωβος Τσαλίκης για τον
επίσης μακαριστό π. Αυγουστινο Καντιώ
τη: «Σε μισούν και σε διώκουν οι δεσποτά
δες, επειδή είσαι ανώτε
ρός τους και δεν μπορούν
να σε φθάσουν».
Ήσουν πράγματι σοφός
θεολόγος, άκαμπτος και
ανυποχώρητος σε θέματα
Πίστεως, μέχρι το θάνατό
σου, μιμούμενος και εδώ
το παράδειγμα του γέρο
ντός σου π. Αυγουστίνου,
και όντας ο πλέον γνήσιος
εκφραστής και συνεχιστής του έργου και
των αγώνων του σπανίου αυτού ιεράρχου.
Εκείνο, όμως, που σε επέβαλε στη συνεί
δησι των πιστών και συνειδητών χριστιανών
ως έναν από τους μεγάλους ιεραποστό
λους και ως φλογερό κήρυκα του Ευαγγελί
ου είναι, ότι υπήρξες θαρραλέος ομολογη
τής και υπερασπιστής της Ορθοδοξίας και
σαν άλλος π. Αυγουστίνος και ιερός Χρυ
σόστομος έδωσες πολλές μάχες και ήλεγ
ξες σφοδρώς τους ποικίλους εχθρούς της
Πίστεως. Έδωσες μάχες ενώπιον πολυπλη
θών ακροατηρίων εναντίον των ψευδομαρ
τύρων του Ιεχωβά στην Κύπρο και αλλού.
Καρπός αυτών των αγώνων σου εναντίον
των χιλιαστών είναι το περίφημο «Αντιχιλια
στικόν Εγχειρίδιον».
Έδωσες μάχη ενώπιων ακροατηρίου ενα
ντίον του Ισλαμισμού σε διάλογο, που έκα
νες με δάσκαλο του Κορανίου. Έδωσες
μάχες και την καλή μαρτυρία σε διάφορα
Μέσα Ενημερώσεως εναντίων άθεων, άπι
στων και βλασφήμων. Έδωσες μάχη στα
δικαστήρια εναντίον του βλασφήμου Αν
δρουλάκη. Έδωσες τη μάχη τόσο προφο
ρικώς από Μέσα Ενημερώσεως, όσο και
γραπτώς κατά της βδελυράς αμαρτίας της
ομοφυλοφιλίας.
Ήλεγξες κοσμικούς άρχοντες, Υπουρ
γούς, Πρωθυπουργούς και Κυβερνήσεις
για αντιευαγγελικά νομοθετήματα.
Εκεί όμως, που άστραψες και βρόντησες
και άφησες αιώνιο παράδειγμα προς μίμη
σι, είναι ο αγώνας εναντίον του μεγαλυτέ
ρου εχθρού της Πίστεως, που κατά τα γρα
φόμενά σου είναι ο Οικουμενισμός και οι οι
κουμενιστές.
Μίλησες με σκληρή προφητική και Προ
δρομική γλώσσα τόσο εναντίον του Αρχιε
πισκόπου Αυστραλίας, για τις κακοδοξίες
του, όσο, προπαντός, εναντίον του αρχιοι
κουμενιστού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
Ο Οικουμενισμός δεν είναι μόνο παναίρε
σι, αλλά και πανθρησκεία.
Αυτός ο αρχιοικουμενιστής Πατριάρχης
εγκρίνει και τις άλλες θρησκείες, τις ψεύτι
κες, που κατά την Αγία Γραφή είναι θρησκεί
ες δαιμονίων, και τις ονομάζει «σεβαστές
και σεβάσμιες» και τις θεωρεί «δρόμους σω
τηρίας». Ακόμη ωνόμασε το Κοράνιο «άγιο»
και το προσέφερε ως δώρο σε μεγάλους
και ισχυρούς της γης!
Τα άρθρα σου, που δημοσιεύθηκαν στο
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τελευταίο τεύχος του «Σταυρού», αποτε
λούν το κύκνειο άσμα κατά του Οικουμε
νισμού και των οικουμενιστών. Αυτά θα
εμπνέουν, θα φωτίζουν και θα καθοδηγούν
όλους εκείνους που πιστεύουν, ότι η μόνη
Αλήθεια, που σώζει, είναι η Ορθοδοξία. Για
όλη σου αυτή την προσφορά η Διοικούσα
Ορθόδοξη Εκκλησία θα έπρεπε να σε χρη
σιμοποιή σαν λυκόσκυλο, για να προστα
τεύης τα λογικά πρόβατα του Χριστού από
τους βαρείς λύκους. Δυστυχώς, σε πότισε
χολή και όξος. Άθεοι δημοσιογράφοι, φθο
νεροί θεολόγοι, κληρικοί όλων των βαθμών
σε διέβαλαν, σε συκοφάντησαν, σε αδίκη
σαν, για να σε πλήξουν.
Και σε σένα εφαρμόσθη
κε ο λόγος, που είπε ο
Χριστός για τους μαθη
τές του: «Ει εμέ εδίω
ξαν και υμάς διώξωσι»
(Ιωαν. 15:20).
Τέλος, όπως το παρά
νομο και αντικανονικό Συ
νέδριο των Ιουδαίων, δη
λαδή οι Γραμματείς, Ιε
ρείς και Αρχιερείς, δίκασε και κατεδίκα
σε το Χριστό σε σταυρικό θάνατο, έτσι και
σημερινοί Αρχιερείς και Πατριάρχες, με τη
λεγομένη «Μείζονα και Υπερτελή Σύνοδο»
του Φαναριού, σε δίκασαν και σε κατεδί
κασαν σε πνευματικό θάνατο, όπως ενόμι
ζαν, με τον αφορισμό, που σου επέβαλαν,
χωρίς συγκεκριμένες κατηγορίες και χωρίς
απολογία, κάτι, που δεν συμβαίνει ούτε στα
πολιτικά δικαστήρια. Η ηρωοτόκος Ναύπα
κτος δεν γεννά τέκνα άξια αφορισμού, αλλά
γεννά ήρωες, μαχητές και αγωνιστές υπέρ
Πίστεως και Πατρίδος. Δειλούς και άναν
δρους να τους αναζητήσουν αλλού.
Αφώρισαν εσένα, τον ομολογητή της Πί
στεως, ενώ δεν τόλμησαν να αφορίσουν
μεγάλους ασεβείς, αιρετικούς και βλασφή
μους. Ισχύει και για σένα, αδελφέ Νικόλαε,
ο λόγος του Χριστού: «Μακάριοί εστε
όταν ονειδίσωσιν υμάς και διώξωσι και
είπωσι πάν πονηρόν ρήμα καθ’ υμών
ψευδόμενοι ένεκεν εμού. Χαίρετε και
αγαλλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς
εν τοις ουρανοίς» (Ματθ. 5:11-12).
Ένας τέτοιος όμως αφορισμός, σύμφωνα
με τους Κανόνες της Εκκλησίας, είναι αντι
κανονικός και άκυρος και επιστρέφει στα
κεφάλια εκείνων που τον επέβαλαν. Γι’ αυτό
και οι πιστοί και συνειδητοί χριστιανοί τον
έγραψαν στα παλαιά τους υποδήματα, εσέ
να δε εμπιστεύτηκαν ακόμη περισσότερο.
Δυστυχώς, σ’ αυτό το ανοσιούργημα συμ
μάχησε και η Διοικούσα Εκκλησία της Ελλά
δος. Αντί να διαμαρτυρηθή, διότι εσύ, Νικό
λαε, δεν ανήκες στη δικαιοδοσία του Πατρι
αρχείου, αλλά στην Αυτοκέφαλη Εκκλησία
της Ελλάδος, οι δεσποτάδες, εκτός ελαχί
στων εξαιρέσεων, δέχθηκαν σιωπηρά ένα
τέτοιο αφορισμό.
Τον περασμένο Σεπτέμβριο έστειλες
επιστολή στον αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυ
μο, για να θέση το θέμα του αφορισμού
σου ενώπιων της Ιεραρχίας της Εκκλησί
ας της Ελλάδος και να τοποθετηθούν επ’
αυτού. Ο αρχιεπίσκοπος όμως σε αγνόη
σε, σε περιφρόνησε και πέταξε την επιστο
λή σου στον κάλαθο των αχρήστων. Δειλοί
και άνανδροι τρέμουν τον αρχιοικουμενι
στή Πατριάρχη! Αλλά η Αποκάλυψι του Ιω
άννου λέγει: «Τοις δε δειλοίς και απί
στοις και εβδελυγμένοις και φονεύσι
και πόρνοις και φαρμακοίς και ειδω
λολάτραις και πάσι τοις ψευδέσι το
μέρος αυτών εν τη λίμνη τη καιομένη

εν πυρί και θείω, ό εστιν ο θάνατος ο
δεύτερ ος» (Αποκ. 21:8).
Σε επισκόπους και αρχιεπισκόπους, που
τρέμουν μη τυχόν και δυσαρεστήσουν τον
αρχιοικουμενιστή Βαρθολομαίο, αρμόζει
ο λόγος, που είπε ο μακαριστός π. Αυγου
στίνος Καντιώτης, επιστρέφοντας από συ
νεδρία της Ιεράς Συνόδου, όταν τον ρώτη
σαν: «Γέροντα πώς τα πήγατε σήμερα;».
Και η απάντησί του ήταν: «Παιδιά μου, με
ψόφια σκυλιά κυνήγι δεν γίνεται». Αυτά εί
ναι λόγια αγίου Ιεράρχου. Και αυτό το περι
στατικό μου το είπες εσύ, αγαπητέ Νικόλαε.
Με τέτοια επισκοπίδια πώς θα πάη «μπρο
στά» η Εκκλησία, για να δοξάζεται ο Τρια
δικός Θεός;
Παρά τις εις βάρος σου κατηγορίες, συ
κοφαντίες, διωγμούς και αδικίες, εσύ είχες
μεγάλη συγχωρητικότητα. Πολλές φορές
μου έλεγες: «Γιώργο, πίστεψέ με, πως δεν
κρατώ σε κανένα κακία. Προσεύχομαι στο
Θεό να τους φωτίση και να μετανοήσουν,
γιατί η κόλασι δεν υποφέρεται».
Τα τελευταία χρόνια της ζωής σου, αγα
πητέ Νικόλαε, δοκιμάσθηκες με πολλές
ασθένειες, που σε πολιόρκησαν, όπως οι
μέλισσες το κηρίον, για να κάμψουν το φρό
νημά σου και την αγωνιστικότητά σου για
την Ορθοδοξία. Υπέμενες όμως τον σταυ
ρόν, που σου έδωσε ο Κύριος, γνωρίζοντας,
ότι μέσα από αυτή τη δοκιμασία θα εξέλθης,
σαν από χωνευτήριο, χρυσός καθαρός για
την επουράνια Βασιλεία.
Αγαπητέ Νικόλαε, είχες πιστεύσει, και η
πίστι σου αυτή έγινε βίωμα, πως το πολίτευ
μα δεν είναι ο παρών κόσμος, αλλά ο ουρα
νός, και με αυτή την πίστι ρύθμιζες τη ζωή
σου και την έξοδόν σου. Για όλα όσα προ
σέφερες, η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλά
δος έχει κάθε λόγο να σε ευγνωμονή και
να καυχάται και σεμνύνεται για ένα τέτοιο
θεολόγο. Όταν δε λέγω Εκκλησία, δεν εν
νοώ τους επισκόπους, εκτός ελαχίστων
εξαιρέσεων, που τήρησαν εχθρική ή αδι
άφορη στάσι απέναντί σου, για να μη δυ
σαρεστήσουν άθεους, κοσμικούς και προ
παντός τον αρχιοικουμενιστή Πατριάρχη
Βαρθολομαίο, αλλά εννοώ τους πολλούς
συνειδητούς λαϊκούς χριστιανούς, τους
περισσοτέρους ιερείς και τους ελαχίστους
αρχιερείς. Αυτοί αποτελούν τη ζωντανή Εκ
κλησία του Χριστού.
Ευχαριστώ και δοξάζω τον Τριαδικό Θεό,
που είχα ένα τέτοιο συγχωριανό, συμφοιτη
τή και γνήσιο φίλο και ήμουν ένας από τους
στενούς σου συνεργάτες, και παρακαλώ
τον Κύριό μας να αναδείξη άξιους συνε
χιστές του έργου σου στους σημερινούς
καιρούς της μεγάλης αποστασίας, όπου ο
Οικουμενισμός δεν είναι πρόδρομος του
Αντίχριστου, αλλά ο ίδιος ο Αντίχριστος, το
πνεύμα του οποίου κυριαρχεί πλέον επί της
γης. Αγαπητέ Νικόλαε, ύστερα από εξήντα
περίπου χρόνια ανιδιοτελούς προσφοράς
στην Ορθόδοξη Εκκλησία εσίγησε οριστι
κά η φωνή σου, η οποία, με το βροντώδες,
αφυπνιστικό και ελεγκτικό σου κήρυγμα,
συνήρπαζε τα πλήθη. Έφυγες από την πρό
σκαιρη αυτή ζωή, για να λάβης τον στέφανο
της δόξης από τον Αγωνοθέτη Κύριο και να
απολαμβάνης τη μακαριότητα στην απέρα
ντη αιωνιότητα, όπως συνήθιζες να λέγης,
σφραγίζοντας τις ομιλίες σου.
Αγαπητέ μας διδάσκαλε, σε παρακαλούμε
να μη παύσης να πρεσβεύης μαζί με τον π.
Αυγουστίνο στον Κύριον και Θεόν μας και
για τη δική μας σωτηρία.
Καλή συνάντησι στην επουράνιο Βασι
λεία του Θεού.

«Αγορασε κι εσυ εναν δημοσιογρaφο, μπορεiς !»

τι, βήμα βήμα, μέχρι να μην υπάρχει πλέον επιστροφή»...
Ντρέπομαι. Ντρέπομαι σήμερα για όλα αυτά και ζητώ συγγνώμη.
Εγώ, ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου, υπήρξα διεφθαρμένος κα
τηύθυνα και παραπληροφόρησα αναγνώστες. Τα αναφέρω για να μην
ασκήσουν τέτοιου είδους δημοσιογραφία οι νεότεροι συντάκτες», ση
μειώνει χαρακτηριστικά ο Ούντο Ούλφκοτε.
Μυστικές υπηρεσίες με γραφείο στην εφημερίδα!
Αναφερόμενος στη διαπλοκή των δημοσιογράφων με τις μυστικές
υπηρεσίες ο Ούλφκοτε γράφει ότι «φτάσαμε στο σημείο να εγκατα

στήσει γραφείο απέναντι από την εφημερίδα η BND και οι πράκτορές
της να δίνουν κομμάτια για δημοσίευση κατευθείαν, παρακάμπτοντας
τους πάντες. Εξάλλου, δημοσιογράφοι συνδεδεμένοι με διάφορες αμε
ρικανικές οργανώσεις, συνδεδεμένες με τη σειρά τους με CIA, Μπίλ
ντερμπεργκ κ.λπ., παίρνουν αμερικανικά βραβεία. Και ποιος τα απο
νέμει; Η Σαμπίνε Κρίστιανσεν και ο Στέφαν Κορνέλιους (σ.σ: γνωστοί
αρθρογράφοι) από τη Suddeutsche Zeitung. (...)
Γα κάθε «καλό ρεπορτάζ» και ανάλογα με το πόσο αυτό επηρεάζει
την κοινή γνώμη, ο Αμερικανός πρέσβης στη Γερμανία πληρώνει από

3.670 μέχρι και 14.700 ευρώ τους δημοσιογράφους», καταγγέλλει ο
πρώην αρχισυντάκτης της FAZ και, κλείνοντας, επισημαίνει: «Όταν γυ
ρίζουν οι συντάκτες από το ρεπορτάζ στο εξωτερικό παίρνουν εκτός
του μισθού τους και το εκτός έδρας. Αυτά, φυσικά, περνιούνται σαν
έξοδα της εφημερίδας. Δηλαδή πληρώνει ο φορολογούμενος πολί
της ως... σπόνσορας άλλη μια φορά το ταξίδι του δημοσιογράφου. Κι
αυτός ο έρμος πολίτης εκεί έξω δεν έχει ιδέα για όλα αυτά», καταλή
γει ο Ούντο Ούλφκοτε...
«Επίκαιρα»
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«Αξιοθρηνητος ιστορια τα χρεη της Ελλαδας»

Με αυτές τις λέξεις άρχισε πριν 168 χρό
νια, να γράφει τη μελέτη του δημοσίου χρέ
ους της Ελλάδος ο Γάλλος Casimir Leconte,
και 57 χρόνια αργότερα ο καθηγητής της
Δημόσιας οικονομίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών Ανδρέας Ανδρεάδης σε βιβλίο του
που κυκλοφόρησε το 1904 με τον ίδιο τίτλο.
Από τότε πέρασαν εκατόν εξήντα οκτώ
(168) χρόνια χωρίς ν’ αλλάξει τίποτα, πα
ραμένοντας «μαύρη κι άραχνη η ιστορία
των εθνικών μας δανείων».
- Πληρώσαμε δάνεια τα οποία δεν τα λά
βαμε ποτέ.
- Πληρώσαμε μέχρι και 200 φορές πάνω
την αξία τους.
- Πληρώσαμε δάνεια για πράγματα που
χύσαμε το αίμα μας για να τα αποκτήσουμε!
- Πληρώσαμε αποζημιώσεις στους Οθω
μανούς που μας είχαν σκλαβωμένους τέσ
σερις αιώνες.
- Πληρώσαμε πεντέμισυ (5.410) χιλιάδες
για το βαυαρογερμανικό στρατό – καμαρί
ζα του Όθωνα – που εξαιτίας τους έμειναν
νηστικοί, άνεργοι και απελπισμένοι οι Έλλη
νες που πολέμησαν στο Εικοσιένα.
- Πληρώσαμε, πληρώσαμε, πληρώσαμε…
Ο ελληνικός λαός πλήρωσε πολλά, χωρίς
την παραμικρή διαμαρτυρία, εργαζόμενος
άοκνα και αγόγγυστα, από την ίδρυση του
νεοελληνικού κράτους. Απ’ αυτό επωφελή
θηκαν οι “φίλοι μας” Φραγκολεβαντίνοι αι
μοσταγείς, κλέφτες, Τραπεζίτες, τοκογλύ
φοι, μεγάλοι ομολογιούχοι, και μία αδίστα
κτη οικονομική πολιτική ελίτ.
Αν σκεφθούμε ότι, από το 1991 έως το
2014 η “Ψωροκώσταινα” (Ελλάδα) πλή
ρωσε 785,50 δις ευρώ σε τοκοχρεολύσια,
υπολογίστε τι πληρώσαμε στα 200 χρόνια!
Οι Ευρωπαίοι “σωτήρες μας” μας παρου
σιάζουν ότι είμαστε απείθαρχος και ατίθα
σος λαός, τεμπέληδες, μπαταξήδες και δεν
πληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας. Είμαστε
καλοπερασάκηδες και μας αξίζουν οι άσε
μνες χειρονομίες που χρησιμοποιούν τα διά
φορα “Focus” (αγάλματα των προγόνων)
για να μας προσβάλουν.
Η κακοδαιμονία αυτής της χώρας ξεκινά
ει από το 1824 με το πρώτο ληστρικό δά
νειο, το λεγόμενο «δάνειο της ανεξαρτησί
ας», και συνδέονταν στενά με την αδίστακτη
τοκογλυφική εκμετάλλευση του τόπου, από
το ξένο χρηματιστηριακό κεφάλαιο, εκμε
τάλλευση, η οποία, παρά τις διαφορετικές
μορφές, συνεχίζεται αμείωτη μέχρι σήμερα
και έχει τραγικά επιδεινωθεί με την σημερι
νή βαθύτατη κρίση που βιώνουμε.
Στις παρακάτω αναλύσεις θα διαβάσετε
απίστευτα οικονομικά στοιχεία που θα σας
βοηθήσουν να βγάλετε συμπεράσματα. Για
τί, τα “πειθήνια όργανα” των διεθνών τοκο
γλύφων όπως το “Focus”, η “”Bild” κ.α. δεν
έχουν σταματήσει ούτε λεπτό να συκοφα
ντούν την Ελλάδα!
Εάν βγάλουμε τις ημερομηνίες θα νομί
ζει κανείς ότι όλα αυτά αναφέρονται στην
σημερινή εποχή.
Το δάνειο που μας έδωσαν οι “φίλοι” μας,
ποτέ δεν έφθασε στην Ελλάδα. Ο Μπεντζα
μέν Κωστάν είπε από το βήμα της Βουλής:
«… Αντί να στέλνουμε τα ποσά στην Ελλάδα, θα
ήταν απλούστερο να τα στέλναμε κατ’ ευθείαν
στο Μόναχο, για να μην κάνουν το μεγάλο γύρο
από το Παρίσι στην Ελλάδα κι από την Ελλάδα
στη Βαυαρία… ».
Για τις εξοπλιστικές παραγγελίες άχρη
στου πολεμικού υλικού που αποφάσισαν
χουβαρδάδικα να μας δώσουν οι … σω
τήρες μας είπε ο Σπυρομήλιος υπουργός
των Στρατιωτικών στη Γερουσία (3/3/1860):
«Μας πάσαραν όλη τη σκαρταδούρα που είχαν…
Τα πολεμοφόδια και αι αποσκευαί – είπε – συνέκειντο εξ όσων αχρήστων πραγμάτων περιείχον
αι αποθήκαι και τα οπλοστάσια του Μονάχου…».
Καράβια επίσης που πληρώθηκαν σε Αγ
γλία και Αμερική άλλα δεν παρελήφθησαν
και άλλα μπατάρησαν καθ’ οδόν.
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(Casimir Leconte, 1847)

Δημεύτηκε η δημόσια περιουσία και τα
κρατικά έσοδα ως εγγύηση των δανείων.
Οι τρεις μεγάλες Δυνάμεις (Αγγλία, Ρω
σία, Γαλλία) – η Τρόικα της εποχής – που
μας… αγαπούσαν, εγγυήθηκαν ώστε να
πάρουμε δάνειο από τον τοκογλυφικό οίκο
Ρότσιλντ, αλλ’ αυτό κατακρατήθηκε από τη
δανειοδότρια τράπεζα στο εξωτερικό, και
ένα υπόλοιπο σπαταλήθηκε από το βασιλιά
Όθωνα σε έξοδα του … βαυαρικού στρα
τού (πάλι οι Γερμανοί στη μέση).
Όλες αυτές οι κλεψιές, απατεωνιές και λη
στρικές μεθοδεύσεις με τις οποίες έμπλεξε
η Ελλάδα από την πρώτη ημέρα της απε
λευθέρωσής της μέχρι σήμερα σε κάνουν
να τρελαίνεσαι.
ΔΑΝΕΙΑ
Τα δύο πρώτα δάνεια έγιναν στην Αγγλία.
Το πρώτο το 1824 (3 Φεβρουαρίου) ποσού
800.000 λιρών υποθηκεύοντας όλα τα εθνι
κά κτήματα και τα δημόσια έσοδα. Απ’ αυτό
μας δόθηκε το 59% του ποσού διότι αφαι
ρέθηκαν τοκοχρεολύσια δύο ετών, μεσι
τεία, έξοδα σύμβασης και προμήθεια (μί
ζες). Μετά απ’ όλα αυτά στην Ελλάδα έφθα
σαν 348.000 λίρες.
Το δεύτερο έγινε ένα χρόνο αργότερα και
ανέλαβε να μας “εξυπηρετήσει” ο τραπεζι
τικός οίκος αδελφών Ρικάρδο, με ονομαστι
κό κεφάλαιο 2.000.000 λιρών. Επιβαρύνθη
κε με περισσότερο τόκο, αφού μας δόθηκε
το 55% (1.100.000 λίρες) δεδομένου ότι πα
ρακρατήθηκαν 284.000 λίρες για προκατα
βολή τόκων δύο ετών, χρεολύσια, προμή
θεια και άλλες δαπάνες. Απ’ τα εναπομεί
ναντα διατέθηκαν 212.000 για αναχρημα
τοδότηση του πρώτου δανείου και για την
αγορά όπλων από την Γερμανία (77.000 λί
ρες). Όπως έγραφαν οι Τάιμς μας «πάσα
ραν στην Ελλάδα όλη την σκαρταδούρα…
Τα κανόνια ήταν τόσο προχειροκατασκευ
ασμένα που με την πρώτη βολή έσπαζαν
οι κυλιβάντες» (Τάιμ του Λονδίνου). Δόθη
καν επίσης 160.000 λίρες για παραγγελία 6
ατμοκίνητων πλοίων, – από τα οποία μόνο
τα 3 έφθασαν στην Ελλάδα –, 155.000 λί
ρες για τη ναυπήγηση δύο φρεγατών σε
ναυπηγεία της Νέας Υόρκης και μόνο μία
ήρθε στην Ελλάδα. Και τελικά έφθασαν στη
χώρα μόνο 232.558 λίρες. Το 1854 χρω
στούσαμε στους Εγγλέζους κεφαλαιού
χους πάνω από… οκτώ εκατ. λίρες!
Μήπως αυτά μας θυμίζουν τα συμβαίνο
ντα τα τελευταία χρόνια και τα έχοντα σχέ
ση με υποβρύχια που γέρνουν, ελικόπτε
ρα που παραλάβαμε τα μισά κι αυτά πα
ροπλισμένα, άχρηστα όπλα που αγορά
στηκαν για να γεμίσουν τις αποθήκες κ.α.;
Αναλαμβάνοντας ο Καποδίστριας Κυ
βερνήτης (Ιανουάριος 1828) τα δημόσιο
ταμείο ήταν άδειο. Τα δύο ληστρικά «δάνεια της ανεξαρτησίας» που πήρε η χώρα
μας με υποθήκη τα “εθνικά κτήματα”…
είχαν κάνει φτερά. Για την οικοδόμηση
όμως του Κράτους, την κάλυψη των άμε
σων υποχρεώ
σεων και για την
εκκίνηση του μη
χανισμού της οι
κονομίας χρειά
ζονταν χρήματα
γι’ αυτό στην Δ΄
Εθνική Συνέλευ
ση του Άργους
11/7 – 6/8/1829
ζήτησε να εγκρί
νει η Σύναξη την
λήψη δανείου.
Τις 27 Σεπτεμ
βρίου 1831 ο Κα
ποδίστριας δο
λοφονείται χω
ρίς να προλάβει
να εξασφαλίσει
κάποια συμφω
νία για το δάνειο.

Οι τρεις “σωτήριες” Μεγάλες Δυνάμεις
(Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία) – η ΤΡΟΪΚΑ της
εποχής εκείνης –, που μας φόρτωσαν,
χωρίς να μας ρωτήσουν, ένα άμυαλο παι
δαρέλι (17 χρόνων) για Βασιλέα της χώ
ρας μας, ανέλαβαν τη διαπραγμάτευση
με τους Ρότσιλντ πάμπλουτους τραπεζί
τες του Παρισιού για την έκδοση ενός δα
νείου 60.000.000 φράγκων με την εγγύη
σή τους (25 – 7/5/1832).
Τα παρατιθέμενα στοιχεία, που όντως
σκανδαλίζουν, αποκαλύπτουν το … «γνή
σιο» ενδιαφέρον των «φίλων» και «σωτή
ρων» μας οι οποίοι δεν διστάζουν, κάνο
ντας απρεπείς κινήσεις, να μας δείχνουν
το … δάχτυλό τους.
Ας δούμε πώς μας βούλιαξαν οικονομι
κά και δεν μπορέσαμε από τότε να ανα
σάνουμε.
Το φραγκοδάνειο των 60 εκατ. ισοδυνα
μούσε με 63.924.559 δραχμές, εκείνο τον
καιρό. Το αγόρασαν οι Ρότσιλντ στο 94%,
πήρανε και 2% μεσιτεία και μαζί με “άλλα
τινά ωφελήματα” βούτηξαν 6.986.013
δραχμές.
Αφαιρώντας απ’ αυτές τόκους και χρε
ολύσια που πληρώσαμε έως τις 31 Δεκεμ
βρίου 1843 (33.080.795 + 6.986.013) κρά
τησαν συνολικά 40.066.808 δρχ.
Να που “σπαταλήσαμε” τα υπόλοιπα
α) Στην Τουρκία για αποζημίωση, γιατί
τους διώξαμε! – Ἐτσι τα κανόνισαν οι τρεις
μεγάλες Δυνάμεις “ΤΡΟΪΚΑ”, δίχως να μας
ρωτήσουν: 12.531.174 δρχ.
β) Για πληρωμή παλαιών χρεών 2.238.559.
γ) Για έξοδα της αντιβασιλείας (μισθοί,
οδοιπορικά, έπιπλα): 1.397.654 δρχ. Σύνο
λον 16.167.387 δρχ.
Άμα αφαιρέσουμε αυτά τα ποσά απ’ όσα
πήραμε, θα βρούμε πως όλα κι όλα μας μεί
νανε 7.690.360 δρχ. Πάλι καλά, ίσως πεί
τε. Μη βιάζεστε. Κρατάτε τώρα την ανάσα
σας, να δούμε τι μας στοίχησε ο βαυαρικός
στρατός που μας τον έστειλε η Γερμανία
μαζί με το βασιλικό “δώρο”, τον Όθωνα.
Ο βαυαρικός στρατός μας κόστισε:
α) Για οπλισμό, συντήρηση, μισθούς και
έξοδα: 2.746.067 δρχ.
β) Για ετήσια συντήρησή του στην Ελλά
δα 1.784.283 δρχ.
γ) Για έξοδα μεταφοράς στην επιστρο
φή; 217.700 δρχ.
Σύνολον 4.748.050 δρχ.
Από τα επίσημα στοιχεία του Strong, φαί
νεται ότι ήρθαν στην Ελλάδα, σαν «εθελο
ντές» 5.410 στρατιώτες και αξιωματικοί.
Οι 3.345 ήταν Βαυαροί, οι 1.440 από διά
φορα γερμανικά κρατίδια, και οι υπόλοι
ποι διάφορα μαζέματα. Στοίχισαν όλοι αυ
τοί, από το 1832 έως το 1835, στο Ελληνι
κό Κράτος – κατά τον Υπουργό Στρατιω
τικών Σμάλτς – 20.087.978 δρχ.
Κάνοντας έναν υπολογισμό, βρίσκουμε
ότι αυτό το δάνειο, που μας έδωσαν για
να μας βοηθήσουν, όχι μόνο δεν έφτασε
να πληρώσου
με όλα τα πα
ραπάνω, αλλά
ξοδέψαμε και
17.145.664 δρχ.
απ’ αυτά που
πλήρωνε ο φο
ρολογούμενος
πάμφτωχος Έλ
ληνας.
Ο κ. Κρέμος
έγραφε: «Οι πλείστοι εκ των πτωχών, πλούσιοι εγένοντο… το πάγαιναν γαϊτάνι οι βαυαρέζοι… τρώγανε,
πίνανε και πληρώναμε εμείς οι φτωχοί, μα χουβαρντάδες».

Ο Α. Χαλκιόπουλος από τότε φώναζε και
δεν τον άκουγε κανείς: «Οι Βαυαροί πρώτοι, μας έδωκαν το παράδειγμα της καταχρήσεως, του σφετερισμού και της σπατάλης των
δημοσίων.
Η χρήσις του δανείου των 60 εκατομμυρίων
ήτο ζωηρά εικών, εις τα όμματα των Ελλήνων,
σπατάλης ανηκόστου. Βαυαροί διαχειριζόμενοι
δημόσια χρήματα έκλεπταν και δια να μη καταδιωχθώσιν, εξεδιώκοντο κρυφά εις την αλλοδαπήν. Είς εξ αυτών ήτο και ο Βαυαρός δικαστής
Στρατομάιερ, όστις μεταφερθείς υπό συνοδείαν
Βαυαρών εις Ναύπλιον και εκεί επιβιβασθείς εις
πλοίον ξένης δυνάμεως, ανεχώρησε δια την Τεργέστην, όπως αποφύγη η Βασιλεία την εντροπήν της, επί κλοπή καταδίκης δικαστού Βαυαρού». (Δεν ξέρω. Μήπως αυτό θυμίζει λίγο
Χριστοφοράκο;…).
Και το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι,
ενώ το 1843, με τη λήξη του δανείου, είχα
με προπληρώσει – μας τα κράτησαν – ως
τότε για τόκους και χρεολύσια 33.080.795
δρχ., χρωστούσαμε επί πλέον στις τρεις
μεγάλες Δυνάμεις 66.842.126 και 46 λε
πτά για την ακρίβεια. Ω Ελλάς, το μεγαλείο σου…
Οι “Φίλοι - Προστάτες” μας, ώρισαν μια
επιτροπή ελέγχου της οικονομίας (μας θυ
μίζει μήπως σημερινή εποχή;) επιβάλλο
ντας συγχρόνως τη χρησιμοποίηση όλων
των εθνικών πόρων για την αποπληρωμή
των δανείων.
Τελικά η καθαρή εισροή, από τα δάνεια,
για την Ελλάδα ήταν μόλις 14,20%. Στο τέ
λος του 1859 η Ελλάδα χρωστούσε υπερ
τριπλάσια των όσων λογιστικά είχε επωφε
ληθεί από τα δάνεια.
Ερχόμαστε στην Τρικουπική περίοδο
όπου ένας έμπιστος των ανακτόρων κυρι
αρχούσε στο Ελληνικό Δημόσιο. Ήταν ο
Α. Συγγρός, ο άνθρωπος που με δανειακή
πρόσοδο εκτελούσε πολλά δημόσια έργα
(Ισθμός Κορίνθου, σιδηρόδρομος Λαυρίου,
Θεσσαλίας κλπ.). Ήταν ο υπερεργολάβος
με ό,τι αυτό σημαίνει (μήπως κάτι και σήμε
ρα μας πάει στο μυαλό μας;).
Το δημόσιο χρέος διογκώθηκε από τα
έξι ληστρικά δάνεια του Τρικούπη. Έτσι,
μέχρι το 1897, ο συνολικός δανεισμός μας
έφθασε στα 770 εκ. γαλλικά φράγκα, από
τα οποία “στο χέρι πήραμε” 389 εκ. γαλλι
κά φράγκα, δηλαδή μόλις το 50,50%, ακο
λουθώντας τη συνηθισμένη τακτική: υπο
γράφουμε στους τοκογλύφους “γραμμά
τια” παίρνοντας τελικά, μόλις, τα μισά,
ενώ, όπως είναι φυσικό, τοκοχρεολύσια… τρέχουν!
Έτσι το 1898 η Ελλάδα υποχρεώνεται
από τον Διεθνή Οικονομικό Έλεγχο σε νέο
δανεισμό 150 εκ. φ. (κάτι σαν τα 110 δις
που πήρε ο Γεώρ. Παπανδρέου) απ’ τον
οποίο το 62% καταβλήθηκε ως… αποζη
μίωση στην Οθ. Αυτοκρατορία (Τουρκία)
κυρίως για την παραχώρηση της Θεσσα
λίας αλλά και για πολεμική αποζημίωση
μετά την στρατιωτική πανωλεθρία μας το
1897. Το 15% χρησιμοποιήθηκε για κάλυ
ψη των ελλειμμάτων, το 20% στο κυμαινό
μενο χρέος και το 3% στα έξοδα έκδοσης.
Τον επόμενο αιώνα (1900-1932) παρά
τις επιτυχίες της εξωτερικής πολιτικής, ο
μεν ιδιωτικός τομέας αναπτύσσεται, ο δε
κρατικός υποχωρεί, γι’ αυτό συνεχίστηκε
ο εξωτερικός δανεισμός, αυξάνοντας το
δημόσιο χρέος και τούτο διότι η Ελλάδα
αντιμετώπισε τον Μακεδονικό ζήτημα και
από το 1912 το Βαλκανικό.
Την περίοδο αυτή συνάφτηκαν τέσσερα
εξωτερικά δάνεια (1910 – 76 εκ. φράγκα
/ και 1914 – 335 εκ. φράγκα.) συνολικού
ύψους 521 εκ. φράγκα. Τα χρήματα χρησι
μοποιήθηκαν στην εξυπηρέτηση των προ
ηγούμενων δανείων (από τότε, ήταν αυτό
της μόδας, οι πληρωμές των παλαιών να
εξοφλούνται με νέο δάνειο).
συνεχίζεται με
«το πιο αισχρο
δανειο στον πλανητη»
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συνέχεια από την 1η σελίδα

ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Η παγκοσμια θρησκεια του Οικουμενισμου

γίνεται Μασόνος δεν υποχρεώνεται να
αλλάξει την πίστη του.
Η Μασονία έχει καταδικαστεί από την
Εκκλησία της Ελλάδος το 1930, το 1933,
το 1966 και το 1972 ως μυστηριακή θρη
σκεία, αντιχριστιανικό σύστημα, προ
έκταση των παλαιών ειδωλολατρικών
θρησκειών, τελείως ξένη και αντίθετη
προς την σωτηριώδη αλήθεια της Εκ
κλησίας. Η δε ιδιότητα του Μασόνου εί
ναι ασυμβίβαστη προς την ιδιότητα του
χριστιανού που είναι μέλος του Σώμα
τος του Χριστού.
Σε εκπαιδευτικό βιβλίο του Ανώτατου
Συμβουλίου του Τεκτονισμού στο Τσάρ
λεστον του Κεντάκυ (USA) αναφέρεται:
«Η Μασονία είναι μία πίστη γύρω από
τους βωμούς της οποίας οι χριστιανοί,
οι Εβραίοι, οι Μουσουλμάνοι, οι πιστοί
του Βράχμα, οι οπαδοί του Κομ
φούκιου του Ζωροάστρη, μπορούν
να συγκεντρωθούν ως αδελφοί και
να ενωθούν στην προσευχή…».
Το αξιοσημείωτο είναι ότι αυτό το
όραμα συμπίπτει με αυτό των Οι
κουμενιστών. Σε ομιλία που εκφώ
νησε το 2000 στο Μπαχρέιν ο Πα
τριάρχης Κων/πόλεως κ. Βαρθο
λομαίος, είπε: «Αλλά δεν εγκατα
λείπομεν την ελπίδα, ότι το ευαγ
γελικόν κήρυγμα της καταλλαγής,
του συμβιβασμού και της ειρηνι
κής συνεργασίας… και η αντίστοιχος πρόσκλησις του Κορανίου…
θα υπερισχύσουν, θα γίνουν υφ’
όλων αποδεκτά και θα οδηγήσουν εις
παγίωσιν της ειρήνης και της ευημερί
ας των λαών, ώστε έκαστος να λατρεύη
τον Ένα Θεόν ως [= όπως] προτιμά και
όλοι μαζί να συνεργαζώμεθα δια το κοι
νόν καλόν». Και άλλοτε είπε: «Ο Θεός
ευαρεστείται εις την ειρηνικήν συμβίω
σιν των ανθρώπων και μάλιστα, αυτών
οι οποίοι Τον λατρεύουν ανεξαρτήτως
των διαφορών, αι οποίαι υπάρχουν εις
την πίστιν μεταξύ των τριών μεγάλων
μονοθεϊστικών θρησκειών». Αν αφαι
ρέσει κανείς το λεκτικό ύφος, η ταύτι
ση είναι φανερή.
Αυτές οι δηλώσεις του κ. Βαρθολο
μαίου δεν είναι πρωτόγνωρες. Είναι συ
νέχεια των δηλώσεων του πρωτεργάτη
του Οικουμενισμού πατριάρχου Μελε
τίου Μεταξάκη, για τον οποίο οι Μασό
νοι θριαμβολογούσαν: «Το ό,τι η ένωση
των εκκλησιών βρίσκεται σε καλό δρό
μο οφείλεται σε μας και στην τάξη μας».
Και πράγματι έτσι ήταν, αφού ο τότε Πα
τριάρχης Μελέτιος αλλά και ο επόμενος
Αθηναγόρας ήταν Μασόνοι.
Αργότερα ο Πατριάρχης Δημήτριος
όταν του ζητήθηκε από τον Επίσκοπο
Φλωρίνης Αυγουστίνο να απαντήσει δη
μοσίως αν είναι Μασόνος ή όχι, δεν έδω
σε ποτέ απάντηση. Επίσης και η «Θεο
σοφική Εταιρία» (γεννήτορας της «Νέας
Εποχής» ή «Εποχής Υδροχόου» ή New
Age) δραστηριοποιείται στην υλοποίηση
του ίδιου στόχου δηλ. της εκπαίδευσης
των ανθρώπων ώστε να επισπευσθεί η
επανεμφάνιση του Χριστού!! Το ότι δεν
έχει ακόμη εμφανισθεί ο νέος Χριστός,
οφείλεται κατά την αντίληψη της κίνη
σης αυτής στα εμπόδια που παρενέβα
λε η Εκκλησία. «Η νέα ανθρωπότητα θα
αναδυθεί με την εμφάνιση του Χριστού.
Από το 1945 ο Χριστός ανέλαβε τα κα
θήκοντα του Διδασκάλου του Υδροχόου
και οι δυνάμεις αποκαταστάσεως άρχι
σαν το έργο τους. Βαδίζουμε προς την
ενοποίηση Ανατολής και Δύσης, στην
ενοποίηση των θρησκειών».
Οι βασικοί στόχοι της θεοσοφίας ταυ
τίζονται με αυτούς του Οικουμενισμού:
(α) Δογματικός μινιμαλισμός, δηλ. η
προσπάθεια ελαχιστοποιήσεως ή και

ούς και θυγατέρας, λέγει Κύριος πα
ντοκράτωρ» (Β΄ Κορ. στ΄18).
Όταν δεχτούμε λοιπόν τον αληθινό
θεό ως Πατέρα και διαχωριστούμε από
τους απίστους, τότε θα γίνει Πατέρας
μας και εμείς παιδιά Του. Άρα οι άπι
στοι δεν είναι παιδιά Του. Η πίστη στον
Χριστό είναι αυτό που δίνει στον άνθρω
πο το χάρισμα της υιοθεσίας.
Ο Θεός αναγνωρίζει σαν δικούς Του
μόνο εκείνους στους οποίους βλέπει
τον Υιό Του, Τον Οποίο ενδύονται με
τη Βάπτιση (Γαλ. 3,27) και οι οποίοι
φέρουν την ευλογία του Αγίου Πνεύματος που ενοικεί σε αυτούς όταν
ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ
εκτελούν τις εντολές Του. Τα άλλα εί
ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ;
Οι Οικουμενιστές υποστηρίζουν ότι ναι μια κοσμική και δαιμονική απάτη.
«όλοι είμαστε παιδιά του ίδιου Θεού», «Λαός του Θεού είναι όλοι όσοι δέχοχτίζοντας πάνω σε αυτό τις καινοφανείς νται την διδασκαλία Του» κατά τον ιερό
Χρυσόστομο. Η θέση αυτή νομί
μως και άρρηκτα απορρέει από το
«πας ο μη μένων εν τη διδαχή του
Χριστού Θεόν ουκ έχει» (Β΄ Ιω.9).
Μία μελέτη του Pew Forum εκτι
μά ότι οι χριστιανοί διώκονται στις
131 από τις 193 χώρες του κό
σμου. Και περίπου 20.000 χριστια
νοί δολοφονούνται κάθε χρόνο σε
όλον τον κόσμο εξ αιτίας της πί
στης τους. Οι δολοφονίες, οι βα
σανισμοί, οι φυλακίσεις και οι δι
ωγμοί εναντίον των χριστιανών εί
ναι το λιγότερο δημοσιοποιημένο
γεγονός. Είναι αλήθεια ότι η χρι
Οι οικουμενιστές είναι όλοι μαζί
στιανική θρησκεία είναι η – με δι
αφορά – περισσότερο διωκόμε
θεωρίες τους. Ο Θεός είναι Θεός όλων νη σε όλο τον κόσμο. Τα ελληνικά και
των ανθρώπων (Ρωμ. γ΄29), αλλά η υική ξένα ΜΜΕ αποφεύγουν το θέμα, γιατί
σχέση του ανθρώπου με τον Θεό υπάρ δεν θέλουν να ξεσκεπάσουν την μυχει μόνο με αυτούς που πιστεύουν στον θολογία που καλύπτει το ιδεολόγηΥιό Του (Ρωμ. δ΄10). Ο Πατριάρχης Δη μα της πολυπολιτισμικότητας, που είμήτριος είχε πει ότι όλοι οι άνθρωποι, ναι βασικό εργαλείο της «Νέας Εποακόμη και όταν ανήκουν σε διαφορετι χής». Η πνευματική συγγένεια ανάμεσα
κές θρησκείες, πιστεύουν και λατρεύ στους Ορθοδόξους και τους αλλόθρη
σκους ή ετεροδόξους που
ουν τον ίδιο θεό. Ο νυν Πα
επιχειρείται τεχνητά να πα
τριάρχης κ. Βαρθολομαίος
Είναι από το βιβλίο
γιωθεί είναι ανύπαρκτη και
του
Ιωάννου
Ρίζου
λέει συχνά: «Είμεθα όλοι παι
μόνο οι Νεοταξίτες Οικουμε
«Οι
ληστές
της
θείας
διά του ιδίου Ουρανίου Πα
διδασκαλίας» 296
νιστές την φαντασιώνονται.
τρός. Του ενός Θεού. Ο ένας
σελίδες και διατίθεται
Όταν η Ορθόδοξη Εκκλησία,
τον βλέπει έτσι, ο άλλος αλ
από τον συγγραφέα και
στον βαπτισμένο πιστό του
από την εφημερίδα μας
λιώς». Ο δε πρώην Αρχιεπί
δίνει την άδεια στη θεία λει
Τιμή 8 ευρώ
σκοπος Αθηνών κ. Χριστό
+ τα ταχυδρομικά
τουργία να ονομάζει τον θεό
δουλος είπε: «Όλοι ανήκου
«Πατέρα» «… και καταξίωσον
με στο σώμα του Χριστού…
ημάς Δέσποτα μετά παρρη
και αυτοί που δεν πιστεύουν και αυτοί σίας τολμάν επικαλείσθαι σε, τον επου
που δεν είναι Χριστιανοί»!
ράνιον θεόν, Πατέρα…», είναι μέγιστη η
Όμως και εδώ οι Οικουμενιστές εξα ασέβεια των Οικουμενιστών να δίνουν
πατούν. Δεν είναι όλα παιδιά του Θεού. για λόγους δημοσίων σχέσεων και στον
Και αυτό δεν το λένε κάποιοι «φανατι κάθε αλλόθρησκο το δικαίωμα να ονο
κοί», «σούπερ Ορθόδοξοι» και «Ταλι μάζει τον Θεό Πατέρα.
μπάν» της Ορθοδοξίας όπως οι Οικου
Ο Χριστός προσευχόμενος πάνω στον
μενιστές τους λοιδορούν. Το λέει ο Ιη σταυρό προς τον Πατέρα Θεό κατέδειξε
σούς Χριστός: «Υμείς εκ του πατρός την απάτη των Οικουμενιστών λέγοντας
του διαβόλου εστέ» και «αν ο Θεός «ου περί του κόσμου ερωτώ» [δηλ. πα
ήταν Πατέρας σας θα με αγαπούσα- ρακαλώ] (Ιω. 17,9). Με άλλα λόγια δεν
τε» (Ιω. η΄42) και «δια τούτο υμείς ουκ αναγνωρίζει τον άπιστο κόσμο ως παιακούετε ότι εκ Θεού ουκ εστέ» (η΄47). διά Του για τα οποία προσεύχεται. Και
Οι Οικουμενιστές βλασφημούν και εξα στους μαθητές Του άλλοτε λέει ότι θα
πατούν. Το να είναι κανείς «παιδί του σας μισήσει ο κόσμος, γιατί πρώτα εμέ
Θεού» δεν είναι μία συγγένεια βιολογι να μίσησε (Ιω. ιε΄19). Συνεπώς, ο Κύριός
κής φύσεως, επειδή απλώς είμαστε δη μας κάνει διαχωρισμό του ποιοι είναι διμιουργήματά Του. «Όσοι έλαβον (απο κοί Του και ποιοι όχι. Αυτό ακριβώς το
δέχτηκαν) αυτόν (τον Χριστό) έδωκεν μήνυμα έλαβαν και οι μαθητές Του όπως
αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι, βλέπουμε στον Απόστολο Ιάκωβο να λέει
τοις πιστεύουσιν αυτόν» (Ιω. α΄12).
πως «η φιλία του κόσμου είναι έχθρα στα
ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΚΝΑ ΘΕΟΥ.
μάτια του Θεού» (Ιάκ. δ΄4).
«Ου τα τέκνα της σαρκός ταύτα τέκνα
Για τους Οικουμενιστές όμως αυτά δεν
του Θεού αλλά τα τέκνα της επαγγεισχύουν. Αρνούνται τα λόγια του Χριστού
λίας» (Ρωμ. θ΄8) και «Πάντες γαρ υιοί
εστέ δια της πίστεως εν Χριστώ Ιησού» και των Αποστόλων, αφού χωρίς καμία
(Γαλ. γ΄26-27) και «Εξέλθετε εκ μέσου προϋπόθεση ονομάζουν τους πάντες φίαυτών [των απίστων] και αφορίσθη- λους και τέκνα του Θεού. Αρνούνται εμ
τε [χωριστείτε], λέγει Κύριος, και ακα μέσως και την εγκυρότητα των Ιερών Κει
θάρτου μη άπτεσθε καγώ εισδέξομαι μένων κάτι που από νωρίς ο Μέγας Αθα
υμάς [και εγώ θα σας δεχθώ] και έσο- νάσιος παρατήρησε λέγοντας ότι τελικά
μαι υμίν εις πατέρα [και θα γίνω Πατέ «οι αιρετικοί δεν πιστεύουν στην θεοπνευ
ρας σας] και υμείς έσεσθε μοι εις υι- στία των Αγίων Γραφών».
εξαλείψεως των δογμάτων και η απα
ρέσκεια προς αυτά. (β) Η καταξίωση
όλων ανεξαιρέτως των θρησκειών. (γ)
Η εξύβριση της χριστιανικής θεολογίας ως δήθεν αλλοιώσεως της απλότη
τας του Ευαγγελίου και ως αιτίας θρη
σκευτικών πολέμων και θρησκευτικού
μίσους. (δ) Η παρουσιαζόμενη δήθεν
αντιπαράθεση «αγάπης» και «θεολογίας». (ε) Η επιδιωκόμενη δημιουργία της
νέας παγκόσμιας θρησκείας η οποία
θα τελειοποιηθεί με την προσωπική πα
ρουσία επί γης του «Χριστού» της Νέας
Εποχής (δηλ. του Αντίχριστου).

ΑΓΩΝΑΣ 5
ΤΟ ΑΓΙΟΝ
ΤΡΙΩΔΙΟΝ

συνέχεια από την 1η σελίδα

Οι τρεις πρώτες εβδομάδες,
ήτοι του Τελώνου και του Φα
ρισαίου, του Ασώτου Υιού και
των Απόκρεω (Αποκριάς) ονο
μάζονται Εισαγωγικές και είναι
χρόνος προετοιμασίας μας για
την Μεγάλην Τεσσαρακοστήν.
Αυτήν την χρονική περίοδο
μας καλεί η Αγία μας Εκκλησία
να κάνουμε την σχετική πνευ
ματική προετοιμασία άσκησης
κατά την εγγύς Μεγάλην Τεσ
σαρακοστήν.
Αλλά, φευ, αντί προσευχής
και νηστείας, ενάρετης και
εξαγνισμένης βιωτής εν αφο
σιώσει και φόβω Θεού, πλήθος
ανθρώπων ως άνοιγμα του
Τριωδίου νοούν άνοιγμα του
καρνάβαλου, δηλαδή είσοδο
στους ξέφρενους ρυθμούς
της κραιπάλης, της ικανοποί
ησης άγριων ενστίκτων, χα
λάρωσιν κάθε ηθικής τάξεως.
Αυτήν την ιερή περίοδο νε
κρανασταίνεται η πιο χυδαία
μορφή του προχριστιανικού
ειδωλολατρικού παγανισμού.
Αντί πνευματικής Αφύπνισης
και Ανόδου, ξέφρενη κραιπάλη
και κατάπτωση. Απομάκρυνση
από του Θεού, από την εγκρά
τεια-αρετήν. Ήτοι ψυχική απώ
λεια, καταδίκη, θάνατος.
Όθεν, είναι ανάγκη
έμπρακτης αντίθεσηςαπομάκρυνσης από τις δαι
μονοκίνητες ασχημίες αυτών
των ημερών. Μακρυά από το
καρναβαλικό – δαιμονικό πνεύ
μα και πράξη. Ανάγκη αφοσιώ
σεως στο Θεό, στην ανθρώπι
νη αξιοπρέπεια και τιμή.
Η δήθεν παρεχόμενη υπό
των καρναβαλικών ασχημιών
χαρά, δεν είναι χαρά. Είναι
πλάνη. Απέχει της πραγματι
κής, της καθαρής χαράς. Είναι
ασχημίες και αθλιότητες και εί
ναι προφανές ότι από ασχημί
ες και αθλιότητες είναι αδύνα
τον να προέλθη χαρά.
Είναι ειρωνική, διαβολική
ενέργεια, αποπλάνησης αφε
λών και λόγοι εμπορικοί, λό
γοι οικονομικού συμφέροντος.
Λοιπόν. Όχι στις καρναβα
λικές ασχημίες και αθλιότη
τες, την τραγική κατάπτωση,
απώλεια, εικόνα και χώραν
θανάτου.
Σοβαροί άνθρωποι – φωτι
σμένα μυαλά, διακρίνουν την
πραγματική χαράν, εκτιμούν
την αλήθεια, ακολουθούν δρό
μον περισυλλογής, απέχουν
από καρναβαλικές μικρότη
τες – τιποτολογίες – ασχημί
ες – αθλιότητες που πνευμα
τικόν θάνατον φέρουν.
Σοβαροί άνθρωποι οδεύουν
το δρόμο του Θεού προς «νο
μάς σωτηρίους».
Τιμήσωμεν, αδελφοί, το
ΑΓΙΟΝ ΤΡΙΩΔΙΟΝ επ’ αγα
θώ και προς δόξαν του Αγίου
Θεού, της Αγίας Τριάδος.
π. ΡΗΓΑΣ
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Αποκαλυψη του Ιωαννου

φεβρουαριοσ 2015

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 3η συνέχεια από τη 10η Ομιλία που έγινε στις 11-1-1981

«Ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ
ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ
μισῶ» (Ἀποκ. β΄ 6).

Καί συνεχίζει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Κρήτης
καί λέγει: «...δι’ ἧς ἐν σάλῳ καὶ κλύδωνι
ὑπό τῶν τῆς πονηρίας πνευμάτων καὶ τῶν
ὑπουργούντων αὐτοῖς πονηρῶν ἀνθρώπων καθίσταται».
–Ὅταν φύγῃ ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, ἀπογυμνωθῇ ὁ ἄνθρωπος ἀπό τήν Χάρι τοῦ
Θεοῦ, τότε εἰσορμοῦν οἱ δαίμονες καί τά
ὄργανά των, οἱ πονηροί ἄνθρωποι, καί
τότε δημιουργοῦν μίαν ἀλλοπρόσαλλη
κατάστασι μέσα εἰς αὐτόν τόν ἄνθρωπο,
ἤ σέ σύνολο ἀνθρώπων.–
Στήν ἐποχή μας ἔχομε βεβαίως σπουδαίους ἀνθρώπους, καί κληρικούς καί λαϊκούς· πολύ σπουδαίους ἀνθρώπους· ἔχομε ἀληθινά ἁγίους ἀνθρώπους! Ἔχομε
ὅμως καί καταστάσεις, λαϊκῶν καί κληρικῶν, πού εἶναι πολλῶν δακρύων καί
θρήνων ἄξιες! –Κάποτε αὐτοί οἱ ἄνθρωποι μπορεῖ νά ἀποτελοῦν καί ὁμάδες.–
Καί νά λέγῃ κανείς: «Τί γίνεται εἰς αὐτούς
τούς ἀνθρώπους;». Μπαίνουν οἱ δαίμονες μέσα στή ζωή τῶν ἀνθρώπων πού
ἀπεγυμνώθησαν ἀπό τήν Χάριν τοῦ Θεοῦ
καί χορεύουν· χορεύουν πραγματικά!
Ἀγαπητοί, αὐτά πού λέγω, πρῶτα στόν
ἑαυτό μου τά λέγω καί μετά σέ σᾶς· τά
λέγω, γιά νά ἐπισημαίνωμε τόν κίνδυνο,
ὥστε μή φθάσωμε εἰς αὐτό τό κατάντημα· γιατί ὅντως πρόκειται περί καταντήματος!
Ἀκόμη, μετακίνησις τῆς λυχνίας –ὅσον
τουλάχιστον ἱστορικῶς ἀπεδείχθη– εἶναι
καί ἡ ἐξαφάνισις τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας,
ὅπως συνέβη δυστυχῶς ὕστερα ἀπό χίλια ἐννιακόσια χρόνια, ἀγαπητοί μου, εἰς
τάς ἑπτά αὐτάς ἰστορικάς Ἐκκλησίας τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας! Αὐτές ξεριζώθηκαν ὁριστικά ἀπό τόν χῶρο τόν δικό τους, ἕως
τέρματος τοῦ παρόντος αἰῶνος, κατά τό
1922! ἐξαφανίστηκαν καί δέν ὑφίστανται
πλέον!...
Ποῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Σμύρνης;... Ποῦ
εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου; τῶν Θυατείρων;... Ποῦ εἶναι αὐτές οἱ ὡραῖες Ἐκκλησίες, πού ἀνθοῦσαν τότε πού ἰδρύθησαν;... Δέν ὑπάρχει καμμία! Αὐτή ἡ ἀπειλή, «Πρόσεχε! ἀλλοιῶς θά σοῦ μετακινήσω τήν λυχνία», ἤδη ἐπραγματοποιήθη!
Ἐξ ἄλλου, αὐτά ὅλα πού λέγει ἐδῶ ὁ Κύριος, κινοῦνται μέσα σ’ ὅλον τόν χρόνον τῆς
Ἐκκλησίας. Καί ὁ χρόνος τῆς Ἐκκλησίας –
νά τό θυμᾶστε αὐτό, παρακαλῶ– εἶναι ὁ
μεταξύ τῶν δυό Παρουσιῶν τοῦ Χριστοῦ
χρόνος· τῆς πρώτης καί τῆς δευτέρας Του
Παρουσίας. Αὐτός ὁ χρόνος εἶναι τά «χίλια χρόνια» τῆς Ἀποκαλύψεως, ἡ «χιλιετής βασιλεία» τοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ὁ χρόνος, ξαναλέγω, ὁ μεταξύ τῶν δύο Παρουσιῶν τοῦ Χριστοῦ.
Γιατί «χίλια»; –Μέ τήν εὐκαιρία σᾶς λέγω

ὅτι θά ἀργήσωμε νά φθάσουμε ἐκεῖ.
Ἴσως τοῦ χρόνου, ἄν ζήσωμε· δέν ξέρω.–
Διότι ὁ ἀριθμός «χίλια» εἶναι ἀριθμός
πού δέν θέλει νά δώσῃ ἀκριβή πληροφορία, ἐπειδή ὁ χρόνος τῆς δευτέρας Ἐλεύσεως τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἄγνωστος. Δέν ξέρομε πότε θά ἔλθῃ ὁ Χριστός. Κι ἔτσι, μέ
τόν συμβολικόν αὐτόν ἀριθμόν «χίλια»,
πού δείχνει μεγάλο χρονικό διάστημα,
χωρίς νά προδοθῇ οὕτως εἰπεῖν τό πότε
θά ἔλθῃ ὁ Χριστός γιά δευτέρα φορά, δηλοῦται ὁ χρόνος τῆς Ἐκκλησίας.
Ὅπως ἀπό τίς «δέκα παρθένους» τῆς παραβολῆς (25) –Βλέπετε; «δέκα»· «χίλια»·
«στρόγγυλοι» ἀριθμοί–, ὁ Κύριος βάζει πέντε μωράς καί πέντε φρονίμους. Κι
αὐτό, γιά νά μήν βγάλομε ποσοστά· νά
μήν ὑπολογίσουμε πόσοι εἶναι οἱ συνετοί
χριστιανοί καί πόσοι οἱ ἀσύνετοι. Βάζει
πέντε σύν πέντε, δέκα, γιά νά μήν βγάζωμε συμπεράσματα. Νά μήν ποῦμε «Ἄραγε, νά ’ναι τόσοι; τόσοι τοῖς ἑκατό;». Αὐτοί
εἶναι συμβολικοί ἀριθμοί. Ἄλλο, τώρα, τό
ὅτι οἱ Χιλιασταί ἐκλαμβάνουν τόν ἀριθμόν «χίλια» κατά γράμμα καί φθάνουν
στή γνωστή αἵρεσί τους.
Ἀλλά θά ἔλθωμε στό σημεῖο αὐτό, ὅταν
ἔλθῃ ἡ ὥρα ἐκείνη. Τώρα, μόνον τοῦτο·
ὅτι αὐτά πραγματοποιοῦνται μέσα εἰς
αὐτόν τόν χρόνον τῆς Ἐκκλησίας. Ἔ, λοιπόν· ὕστερα ἀπό χίλια ἐννιακόσια χρόνια,
κατά τό 1922, ξεριζώθηκαν οἱ ἑπτά αὐτές
ἱστορικές Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας.
Ὑπάρχει ὅμως καί ἕνα τρίτο εἶδος μετακινήσεως τῆς λυχνίας: Ὅταν μία Ἐκκλησία δέν μετακινεῖται ἀπό τόν τόπον της,
παραμένῃ στόν τόπον της, ἀλλά χάνῃ τήν
ὀρθοδοξία της καί τήν ὀρθοπραξία της!
Καί αὐτό, ἱστορικῶς, πρέπει νά σᾶς πῶ,
συνέβη.
Μπορεῖτε νά μοῦ πῆτε, ποῦ εἶναι
οἱ ἀνθοῦσες Ἐκκλησίες τῆς βορείου
Ἀφρικῆς; Ποῦ εἶναι;...
Δέν ὑπάρχει οὔτε μία! Οἱ ἀνθοῦσες
Ἐκκλησίες τῆς βορείου Ἀφρικῆς, χάριν
τῶν ὁποίων ἔγραψε ὁ Μάρκος τό Εὐαγγέλιόν του –ὁ Ἀπόστολος Πέτρος, διά τοῦ
Μάρκου–, ποῦ εἶναι;… Ἦλθε ἡ λαίλαπα
τοῦ Μωαμεθανισμοῦ, μέ τίς ὀρδές τῶν
Ἀράβων, καί ἐσαρώθησαν οἱ Ἐκκλησίες
αὐτές. Τοπικῶς δέν μετεκινήθησαν γιά
νά πᾶνε κάπου ἀλλοῦ. Ἔχασαν ὅμως ὅ,τι
εἶχαν! Τελείωσε! πάει, τό ἔχασαν!...
Δέν ὑπάρχουν, ἀκόμα, κι ἄλλες Ἐκκλησίες
ὀρθόδοξες πού ἔχασαν τήν ὀρθοδοξότητά τους; Τότε, πῶς ἔχομεν τήν «Κοπτική»
Ἐκκλησία, ἤ τήν «Ἀρμενική» Ἐκκλησία, οἱ
ὁποῖες ἔχασαν τήν ὀρθοδοξότητά τους;
Μήπως στήν Δύσι ἡ Ἐκκλησία τί ἔπαθε; Οἱ
Προτεστάντες τί εἶναι; Ἡ Ρώμη τί εἶναι;...
Τό νά βρίσκεσαι στόν τόπο σου, καί νά
χάνῃς τήν ὀρθοδοξότητά σου καί τήν
ὀρθοπραξία σου, νομίζω πώς εἶναι ἡ χειροτέρα μετακίνησις ἀπό τίς τρεῖς μετακινήσεις τῆς λυχνίας πού σᾶς ἀνέφερα!

Καί ὡς πρός τό τελευταῖο σημεῖο, θά
πρέπῃ νά σᾶς πῶ καί κάτι ἀκόμη, ὅσο καί
ἄν αὐτό φαίνεται φοβερό.
Μή νομίσετε· ὅπως τά πράγματα μποροῦν νά δείξουν –σύμφωνα μέ τά ἱστορικά προηγούμενα–, ἤ τουλάχιστον δείχνουν, δέν ἀποκλείεται κάποτε καί ἡ λυχνία τῆς τοπικῆς μας ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, δέν ἀποκλείεται κάποτε νά μετακινηθῇ! Καί ὅταν
λέμε νά μετακινηθῇ, ἐννοοῦμε νά χάσῃ
τήν ὀρθοδοξότητά της καί τήν ὀρθοπραξία της. Γιατί, πρέπει νά σᾶς πῶ, ὅτι βαλθήκαμε ὅλοι νά ἀλλοιώσωμε τόν χαρακτήρα τῆς ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας· κλῆρος
καί λαός!
Βέβαια, ὅταν λέμε «ὅλοι» –δόξα τῷ
Θεῷ–, ὑπάρχουν ἄνθρωποι, κληρικοί καί
λαϊκοί, οἱ ὁποῖοι ἀγωνίζονται ἀκόμη καί
μέ τά δόντια νά κρατήσουν τήν ταυτότητα τῆς ὀρθοδοξότητος καί τῆς ὀρθοπραξίας –τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος·
αὐτή εἶναι ἡ «ὀρθοπραξία»–. Ἡ ὀρθόδοξος πνευματικότης δέν εἶναι μικρό πράγμα. Ὅταν ὁ ἄλλος σοῦ λέγῃ «Καί τί εἶναι ἡ
νηστεία;», καί μάλιστα τήν καταργεῖ ἐπισήμως, σημαίνει ἀλλοίωσιν τῆς ὀρθοδόξου πνευματικότητος. Δέν εἶναι καθόλου
μικρᾶς σημασίας αὐτό.
Φοβοῦμαι λοιπόν –ἐπειδή βαλθήκαμε
νά ἀλλοιώσωμε τό ὀρθόδοξον πνεῦμα,
φρόνημα, πίστιν, δόξαν καί ὀρθόδοξο βίωμα– φοβοῦμαι μήπως κάποτε ἔλθουν
Μαῦροι ἀπό τήν κεντρικήν Ἀφρική νά κηρύξουν στήν Ἑλλάδα, ὡς ὀρθόδοξοι ἱεραπόστολοι, τήν ὀρθδοξία! Τό φοβοῦμαι
πάρα πολύ.
Μοιάζει μ’ ἐκεῖνο πού εἶπε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής στούς Ἑβραίους, ὅτι
ὁ Θεός εἶναι δυνατός ἀπό τίς πέτρες
νά ἐγείρῃ παιδιά διά τόν Ἀβραάμ. Μή
καυχῶνται λοιπόν, ἐπειδή εἶναι παιδιά
τοῦ Ἀβραάμ, γιατί δύναται νά τούς ἀποδοκιμάσῃ (26)!
Δηλαδή, μ’ ἄλλα λόγια, μή καυχώμεθα
καί λέμε «Ἐμεῖς, πού τό Εὐαγγέλιο γράφηκε στήν ἑλληνική γλώσσα, πού ἐδῶ κήρυξαν οἱ Ἀπόστολοι, πού ἐδῶ τοῦτο, ἐδῶ
ἐκεῖνο,… ἱδρύθηκαν σπουδαῖες Ἐκκλησίες,... ὅλες οἱ Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος πού ἱδρύθηκαν ἦσαν ἑλληνικές, σέ ἑλληνικές πόλεις
–στήν Ἀντιόχεια, στήν Ἔφεσο, στή Σμύρνη, στή Θεσσαλονίκη, στήν Κόρινθο, …»!
Μή νομίσετε... Εἶναι δυνατός ὁ Θεός νά
ἐγείρῃ ὀρθοδόξους ἱεραποστόλους ἀπό
τούς Ἀφρικανούς! καί νά ἔλθουν ἐδῶ νά
μᾶς κηρύξουν ὀρθοδοξίαν καί ὀρθοπραξίαν!... Αὐτά ὅλα, ἀγαπητοί μου, ἑρμηνεύουν τόν λόγον τοῦ Κυρίου, πού λέγει:
«Πρόσεξε! Ἐάν δέν μετανοήσῃς, θά σοῦ
μετακινήσω τήν λυχνίαν»!
Ὅμως, εἴδατε τό μέγεθος τῆς χρονικῆς πιστώσεως τοῦ Χριστοῦ! Κινεῖται ἀνέτως
μέσα εἰς τούς αἰώνας, ἐπειδή εἶναι ὁ αἰώ-

νιος Θεός!
«Ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν
Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ» (27).
Βλέπετε; Ἐφαρμόζεται ἡ ἰδία παιδαγωγική μέθοδος, πού σᾶς εἶπα προηγουμένως.
Σκληρά μίλησε ὁ Χριστός εἰς τόν ἐπίσκοπον τῆς Ἐφέσου. Ἀλλά τώρα ὅμως, γιά νά
μήν ἀπογοητευθῇ καί λιποψυχήσῃ ὁ ἐπίσκοπος καί πῆ «Χάθηκα!», ἔρχεται νά τόν
βοηθήσῃ λίγο· νά τόν στηρίξῃ.
«Ἀλλά ἔχεις αὐτό τό καλό. Αὐτό τό καλό
πού θά σού πῶ ὅμως δέν ἀναιρεῖ τό κακό
πού ἔχεις· ἀλλά, ἁπλῶς, κατά δικαιοσύνην καί κατά παιδαγωγίαν, σοῦ λέγω ὅτι
ἔχεις κι αὐτό τό καλό. Φρόντισε ὅμως νά
διορθώσῃς ἐκεῖνο τό κακό, γιατί αὐτό πού
εἶπα, τό εἶπα· θά σοῦ μετακινήσω τήν λυχνία· πρόσεξε! Λοιπόν, ἔχεις ἕνα καλό· ὅτι
μισεῖς τά ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν, τά ὁποία
κι ἐγώ μισῶ».
Ἀλλά τί σημαίνει «μισεῖς τά ἔργα τῶν Νικολαϊτῶν»; Ποιοί ἦσαν αὐτοί οἱ «Νικολαΐται»;
Οἱ Νικολαΐται, ἀγαπητοί μου –γιά τούς
ὁποίους θά μιλήσουμε καί πάλι πιό κάτω,
σέ ἑπόμενα μαθήματα, πρῶτα ὁ Θεός–,
ἦσαν αἱρετικοί γνωστικίζοντες. Πολλές
λεπτομέρειες γι’ αὐτούς δέν γνωρίζουμε·
ἀλλά, ἀπ’ ὅ,τι γνωρίζουμε, μποροῦμε νά
ποῦμε ὅτι οἱ Γνωστικοί ἀνεφάνησαν ἀπό
τόν 3ον αἰώνα π.Χ., μέχρι τόν 3ον αἰώνα
μ.Χ.
Ὁ Γνωστικισμός –ὁ ὁποῖος δέν πέθανε·
ὑπάρχει καί θά ὑπάρχῃ μέχρι πού νά τελειώσῃ ἡ Ἱστορία!– δέν εἶναι τίποτε ἄλλο
παρά τό ἀνακάτεμα ὅλων τῶν ἰδεῶν, κατά
ἕνα τρόπον αὐθαίρετον. Δηλαδή, λίγη φιλοσοφία, λίγος Χριστιανισμός, λίγη εἰδωλολατρία, λίγο ἀπό δῶ, λίγο ἀπό κεῖ, …
λίγο ἀπ’ ὅλα! Εἶναι δηλαδή μία παραμόρφωσις τοῦ Χριστιανισμοῦ εἰς ὑπερθετικόν βαθμόν. Καί, ἐπειδή οἱ ὀπαδοί του
εἶχαν κάποιο χρῶμα χριστιανικό, ἐθεωρεῖτο χριστιανική αἵρεσις. Κατά τά ἄλλα,
ἦταν τρομακτική ἡ παραμόρφωσις τοῦ
Εὐαγγελίου· μά πολύ τρομακτική! Αὐτήν,
τήν τρομακτικήν παραμόρφωσιν τοῦ
Εὐαγγελίου, τήν συναντοῦμε καί σήμερα.
Ὁ Μασωνισμός εἶναι ἀναβίωσις τοῦ Γνωστικισμοῦ –σᾶς τό εἶπα πάρα πολλές φορές–. Καί ἡ Ἐκκλησία εἶδε στό πρόσωπο
τοῦ Γνωστικισμοῦ, μέ τίς ποικίλες του
μορφές, τόν μεγαλύτερο ἐχθρό της! Καμμίαν αἵρεσι δέν πολέμησε ἡ Ἐκκλησία
τόσο, ὅσο τόν Γνωστικισμόν.
Ὁ Γνωστικισμός εἶναι τόσο φοβερός, γιατί ἁπλούστατα παρουσιάζει πολλά πράγματα, τά ὁποῖα ἔρχονται νά μαγεύσουν
τούς πιστούς καί νά τούς παρασύρουν εἰς
ἄβυσσον ἀπωλείας. Δέν εἶναι μία ἁπλή
αἵρεσις, κάτι πού ἁπλῶς εἶναι διαφορετικό –«δέν δέχομαι αὐτό», ἤ «δέν δέχομαι ἐκεῖνο»–· εἶναι κάτι ἄλλο. Καί αὐτό, τό
κάτι ἄλλο, δέν φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψε-
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ως.
Ἔρχεται καί σοῦ λέγει: «Εἶμαι κι ἐγώ Χριστιανός· τ’ ἀγκαλιάζω ὅλα· τά δέχομαι
ὅλα». Καί τά ἀπορρίπτει σχεδόν ὅλα!
Λοιπόν, τί ἦσαν αὐτοί οἱ «Νικολαΐται»;
Ἦσαν αἱρετικοί γνωστικίζοντες, καί ἐθεωροῦντο «ἀντινομισταί».
Προσέξτε πολύ αὐτό, γιατί αὐτά ὅλα δέν
εἶναι πράγματα τά ὁποῖα ὑπῆρξαν κάποτε. Ἀπό μίαν ἄποψι στήν Ἱστορία ἔχουμε
ἐπαναλαμβανόμενα φαινόμενα· μήν τό
ξεχνᾶτε αὐτό. «Οὐδέν καινόν ὑπό τόν ἥλιον», λέγει ὁ Σολομῶν (σ.σ. Ἔψαξα, ἀλλά
δέν τό βρῆκα.) Τίποτα καινούργιο δέν
ὑπάρχει· ὅλα εἶναι διαρκῶς ἐπαναλαμβανόμενα, μέ νέα ὀνόματα, μέ νέες μορφές.
Ἡ οὐσία ὅμως μένει πάντα ἡ ἴδια. Λοιπόν,
αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, ὡς ἀντινομισταί, πίστευαν τό ἑξῆς:
Εἶχαν μία πολύ ἐλαστική ἀντίληψι περί
εἰδωλολατρίας καί περί σαρκικῶν ἁμαρτημάτων· δηλαδή, μποροῦσαν νά δέχωνται καί εἰδωλολατρικά στοιχεῖα μέ πολλήν ἄνεσι. Ἀλλά καί ὡς πρός τίς ἐντολές
τοῦ Θεοῦ, γύρω ἀπό τήν –ἄς τό ποῦμε
ἔτσι– ἠθικήν, τόν πνευματικόν βίον, καί
εἰδικότερα ὡς πρός τά σαρκικά ἁμαρτήματα, εἶχαν τρομερά ἐλαστικήν ἀντίληψι, λέγοντας ὅτι ἐκεῖνα τά ὁποῖα διδάσκει
ὁ νόμος τοῦ Θεοῦ, στήν πραγματικότητα
εἶναι ἀνεφάρμοστα!
Συγκεκριμένα, στό θέμα τῆς γενετησίου
ἐγκρατείας –προσέξτε· ἐντελῶς συγκεκριμένα–, καλεῖται ὁ πιστός, ὁ νέος καί ἡ νέα,
ἀπό τόν νόμο τοῦ Θεοῦ, νά μείνῃ ἐγκρατής μέχρι τόν γάμο του. Ἀλλά καί μές στόν
γάμο πρέπει νά ὑπάρχῃ πραγματικά μονογαμία. Δέν μπορεῖς δηλαδή νά παντρευτῇς καί νά γυρίζῃς μέ τόν ἕνα καί μέ
τόν ἄλλο, μέ τήν μιά καί μέ τήν ἄλλη! Δέν
μπορεῖς· εἶναι μοιχεία· καί σοῦ ἀπαγορεύεται, ἐπειδή εἶναι ἁμαρτία.
Αὐτοί εἶπαν: «Ἐμεῖς δέν μποροῦμε νά
τό πετύχωμε αὐτό· εἶναι πολύ δύσκολο.
Συνεπῶς, τώρα, πρέπει νά κάνωμε κάτι
ἄλλο. Ποῖος εἶναι ὁ σκοπός γιά τόν ὁποῖο
πρέπει νά τηρήσουμε τίς ἐντολές τοῦ
Θεοῦ; Ὁ σκοπός εἶναι νά καταστρέψωμε
τήν σάρκα, γιά νά σώσωμε τό πνεῦμα»!
Μεγάλο λάθος αὐτό!
25 Ματθ. κε΄ 113
26 Ματθ. γ΄ 9 καί Λουκᾶ γ΄ 8
27 Ἀποκ. β΄ 6

συνεχίζεται

(γεροντασ παϊσιοσ)

συνέχεια από την 1η σελίδα

Τα μνημοσυνα ειναι η τελευταια ευκαιρια που δινει ο Θεος στον κεκοιμημενο

νης ο Θεολόγος, Σουρωτή,Θεσσαλονίκη).
- Γέροντα, οι υπόδικοι νεκροί ( πλην των Αγίων)
μπορούν να προσεύχονται; -Έρχονται σε συναί
σθηση και ζητούν βοήθεια ,αλλά δεν μπορούν να
βοηθήσουν τον εαυτό τους.Όσοι βρίσκονται στον
Άδη μόνο ένα πράγμα θα ήθελαν από τον Χριστό:
να ζήσουν πέντε λεπτά για να μετανοήσουν.Εμείς
που ζούμε, έχουμε περιθώρια μετανοίας, ενώ οι
καημένοι οι κεκοιμημένοι δεν μπορούν πια μό
νοι τους να καλυτερεύσουν την θέση τους, αλλά
περιμένουν από εμάς βοήθεια. Γι’ αυτό έχουμε
χρέος να τους βοηθούμε με την προσευχή μας.
Μου λέει ο λογισμός ότι μόνο το δέκα τοις εκα
τό από τους υπόδικους νεκρούς βρίσκονται σε
δαιμονική κατάσταση, και, εκεί που είναι, βρί
ζουν τον Θεό, όπως οι δαίμονες. Δεν ζητούν βο
ήθεια, αλλά και δεν δέχονται βοήθεια! Γιατί, τι να
τους κάνει ο Θεός; Σαν ένα παιδί που απομακρύ
νεται από τον πατέρα του, σπαταλάει όλη την πε
ριουσία του και από πάνω βρίζει και τον πατέρα
του. Ε, τι να το κάνει αυτό ο πατέρας του; Οι άλ
λοι όμως οι υπόδικοι, που έχουν λίγο φιλότιμο, αι
σθάνονται την ενοχή τους, μετανοούν και υποφέ
ρουν για τις αμαρτίες. Ζητούν να βοηθηθούν και
βοηθιούνται ΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ΤΩΝ
ΠΙΣΤΩΝ. Τους δίνει δηλαδή ο Θεός μία ευκαιρία,
τώρα που είναι υπόδικοι, να βοηθηθούν μέχρι να
γίνει η Δευτέρα Παρουσία .Και όπως σε αυτή τη
ζωή, αν κάποιος είναι φίλος με τον βασιλιά, μπο
ρεί να μεσοαλαβήσει και να βοηθήσει έναν υπόδι
κο, έτσι κι αν είναι κανείς φίλος με τον Θεό, μπο
ρεί να μεσολαβήσει στο Θεό με την προσευχή του

και να μεταφέρει τους υπόδικους από την μία φυ
λακή σε άλλη καλύτερη, από το ένα κρατητήριο
σε ένα άλλο καλύτερο. Ή ακόμα μπορεί να τους
μεταφέρει και σε ένα δωμάτιο ή σε διαμέρισμα.
Όπως ανακουφίζουμε τους φυλακισμένους με ανα
ψυκτικά κλπ που τους πηγαίνουμε, έτσι και τους
νεκρούς τους ανακουφίζουμε με τις ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΕΣ που κάνουμε για τη ψυχή
τους. Οι προσευχές των ζώντων γίνονται για να βο
ηθηθούν, μέχρι να γίνει η τελική Κρίση. Μετά την
δίκη δεν θα υπάρχει δυνατότητα να βοηθηθούν….
…Ο Θεός θέλει να βοηθήσει τους κεκοιμημέ
νους, γιατί πονάει για τη σωτηρία τους, αλλά δεν
το κάνει, γιατί έχει αρχοντιά. Δεν θέλει να δώ
σει δικαίωμα στο διάβολο να πει: Πως τον σώ
ζεις αυτόν, ενώ δεν κοπίασε; Όταν εμείς προ
σευχόμαστε για τους κεκοιμημένους, Του δίνου
με το δικαίωμα να επεμβαίνει. Περισσότερο μά
λιστα συγκινείται ο Θεός όταν προσευχόμαστε
για τους κεκοιμημένους παρά για τους ζώντες.
Γι’ αυτό και η Εκκλησία μας έχει τα κόλλυβα,
τα μνημόσυνα. Τα μνημόσυνα είναι ο καλύτε
ρος δικηγόρος για τις ψυχές των κεκοιμημέ
νων. Έχουν τη δυνατότητα και από την κόλα
ση να βγάλουν τη ψυχή. Κι εσείς σε κάθε Θεία
Λειτουργία να διαβάζετε κόλλυβα για τους κε
κοιμημένους. Έχει νόημα το σιτάρι: Σπείρετε
εν φθορά, εγείρεται εν αφθαρσία ( Α’ Κορινθ,
κεφ 15, εδ 42)(δηλαδή συμβολίζει το θάνατο και
την ανάσταση του ανθρώπου ), λέει η Γραφή…
- Γέροντα, αυτοί που έχουν πεθάνει πρόσφατα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από προσευχή;

- Εμ ,όταν μπαίνει κάποιος στη φυλακή, στην αρχή
δεν δυσκολεύεται πιο πολύ; Να κάνουμε προσευ
χή για τους κεκοιμημένους που δεν ευαρέστησαν
στον Θεό, για να κάνει κάτι και γι’ αυτούς ο Θεός.
Ιδίως, όταν ξέρουμε ότι κάποιος ήταν σκληρός,
γιατί μπορεί να ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΣΚΛΗ
ΡΟΣ ,αλλά στη πραγματικότητα να μην ήταν- και
είχε αμαρτωλή ζωή, τότε να κάνουμε ΠΟΛΛΗ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ, Θείες Λειτουργίες, Σαρανταλείτουρ
γα για τη ψυχή του και να δίνουμε ελεημοσύνη
σε φτωχούς για τη σωτηρία της ψυχής του, για
να ευχηθούν οι φτωχοί “να αγιάσουν τα κόκκαλά
του”, ώστε να καμθεί ο Θεός και να τον ελεήσει.
Έτσι ότι δεν έκανε εκείνος, το κάνουμε εμείς γι’
αυτόν. Ενώ ένας άνθρωπος που είχε καλοσύνη,
ακόμα και αν η ζωή του δεν ήταν καλή, επειδή είχε
καλή διάθεση, με λίγη προσευχή πολύ βοηθιέται.
Έχω υπόψη μου γεγονότα που μαρτυρούν πόσο οι
κεκοιμημένοι βοηθιούνται με την προσευχή πνευ
ματικών ανθρώπων. Κάποιος ήρθε στο Καλύβι και
μου είπε με κλάματα: Γέροντα, δεν έκανα προσευ
χή για κάποιο γνωστό μου κεκοιμημένο και μου
παρουσιάστηκε στον ύπνο μου. Είκοσι μέρες, μου
είπε, έχεις να με βοηθήσεις, με ξέχασες και υπο
φέρω! Πράγματι, μου λέει (ο προσκυνητής) εδώ
και 20 μέρες είχα ξεχαστεί με διάφορες μέριμνες
και ούτε για τον εαυτό μου δεν προσευχόμουν
- Όταν, Γέροντα, πεθάνει κάποιος και μας ζητήσουν
να προσευχηθούμε γι’ αυτόν, είναι καλό να κάνουμε κάθε μέρα ένα κομποσχοίνι μέχρι τα σαράντα;
- Άμα κάνεις κομποσχοίνι γι’αυτόν, βάλε και άλ

λους κεκοιμημένους. Γιατί να πάει η αμαξο
στοιχία στον προορισμό της με έναν μόνο επι
βάτη, ενώ χωράει και άλλους; Πόσοι κεκοιμη
μένοι έχουν ανάγκη οι καημένοι και ζητούν βο
ήθεια και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥ
ΧΗΘΕΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ! Μερικοί ,κάθε τόσο, κάνουν
μνημόσυνο μόνο για κάποιον δικό τους. Με αυτό
το τρόπο δεν βοηθιέται ούτε ο δικός τους, για
τί η προσευχή τους δεν είναι τόσο ευάρεστη
στο Θεό. Αφού τόσα μνημόσυνα έκαναν γι’ αυ
τόν, ας κάνουν συγχρόνως και για τους ξένους.
-Γέροντα, οι νεκροί που δεν έχουν ανθρώπους να προσεύχονται γι’αυτούς βοηθιούνται από τις προσευχές εκείνων που προσεύχονται γενικά για τους κεκοιμημένους;
- Και βέβαια βοηθιούνται. Εγώ, όταν προσεύχομαι
για όλους τους κεκοιμημένους, βλέπω στον ύπνο
μου τους γονείς μου, γιατί αναπαύονται από την
προσευχή που κάνω. Κάθε φορά που έχω Θεία Λει
τουργία, κάνω γενικό μνημόσυνο για όλους τους
κεκοιμημένους… Αν καμιά φορά δεν κάνω ευχή
για τους κεκοιμημένους, παρουσιάζονται γνωστοί
κεκοιμημένοι μπροστά μου. Έναν συγγενή μου,
που είχε σκοτωθεί στο πόλεμο, τον είδα μπρο
στά μου μετά τη Θεία Λειτουργία, την ώρα του
μνημοσύνου, γιατί αυτόν δεν τον είχα γραμμένο
με τα ονόματα των κεκοιμημένων, επειδή μνημο
νεύονταν στη Προσκομιδή με τους ηρωικώς πε
σόντες. Κι εσείς στην Αγία Πρόθεση να μη δίνετε
να μνημονευθούν μόνο ονόματα ασθενών, αλλά
και ονόματα κεκοιμημένων, γιατί μεγαλύτερη ανά
γκη έχουν οι κεκοιμημένοι.
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Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, ένας άνθρω
πος της προσευχής και της αγάπης, σχοινο
βάτησε, επί έξι ολόκληρα χρόνια, ανάμεσα
στο κοσμικό σχήμα της βίας και το εκκλησι
αστικό διοικητικό κατεστημένο της ασυδοσί
ας επιτυγχάνοντας να κάνει το καθήκον του,
να αναβαθμίσει τον κλήρο, να βάλει τάξη στα
οικονομικά, να συγκρουστεί με την κοσμική
εξουσία, να προφυλάξει την Εκκλησία από
την υποδούλωσή της στους σχεδιασμούς της
δικτατορίας…
Βρέθηκε στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο με μια
μυστική παρώθηση του Αγίου Πνεύματος, που
«διασκέδασε βουλάς εθνών» (Ψαλμός λβ΄ 10).
Το γεγονός έμεινε εν σιωπή όχι μόνο την πε
ρίοδο της επταετίας αλλά και μέχρι τις ημέ
ρες μας, γιατί οι διαπλεκόμενοι κράχτες της
ενημέρωσης αρνήθηκαν να το δεχθούν και
να το μεταφέρουν στο λαό. Έτσι, πολύ λίγοι
γνωρίζουν μέχρι σήμερα ότι ο Ιερώνυμος Κο
τσώνης δεν ήταν ο εκλεκτός της δικτατορίας.
Οι δικτάτορες της 21ης Απριλίου 1967 είχαν
υποσχεθεί το θρόνο των Αθηνών
στον τότε δεσπότη Καστοριάς
Δωρόθεο Γιανναρόπουλο, που,
παρ’ ότι υπηρετούσε στην ποιο
ακριτική περιοχή της Ελλάδας,
είχε την ευχέρεια να επικοινωνεί
και να επηρεάζει τα ανώτατα ηγε
τικά στελέχη του στρατεύματος.
Έτσι, την ημέρα της αρχιεπι
σκοπικής εκλογής, οι τρεις συ
νταγματάρχες αρχηγοί της δι
κτατορίας (Παπαδόπουλος, Πα
τακός, Μακαρέζος) επισκέφθη
καν την Ιερά Σύνοδο και απήτησαν να εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος
ο Καστοριάς Δωρόθεος. Έφθα
σαν όμως όταν η διαδικασία της
εκλογής είχε ολοκληρωθεί και
στα πρακτικά είχαν μπει οι υπο
γραφές των εκλεκτόρων. Οι Συ
νταγματάρχες τότε αναγκάστη
καν να φύγουν άπρακτοι.
Για μια ολόκληρη εικοσαετία ο Αρχιεπίσκο
πος Ιερώνυμος σήκωνε το σταυρό του διωγ
μού και της κατακραυγής, πως ήταν ο εκλε
κτός της Χούντας, χωρίς να γνωρίζει κανείς –
ούτε κι ο ίδιος – ποια ήταν η ιστορική αλήθεια.
Ένα χρόνο πριν κλείσει τα μάτια και ο Κύ
ριος της δόξης τον καλέσει κοντά του, έμαθε
την αλήθεια, γιατί οι άνθρωποι της δικτατο
ρίας που τον «εξετίμων» – όπως έλεγαν – ως
αρχιεπίσκοπο, του έβαζαν τόσα εμπόδια στο
έργο του. Και η απορία του αυτή λύθηκε όταν
ένα πρωινό του 1966 δέχθηκε στο γραφείο
της “Διεθνούς Αγάπης” τον Γενικό Διευθυντή
Θρησκευμάτων και Βασιλικό Επίτροπο της Ιε
ράς Συνόδου, καθηγητή του Παν. Αθηνών κ.
Μάρκο Σιώτη, που τον ενημέρωσε, έστω κα
θυστερημένα, ως προς το πώς έγινε η εκλογή
του κατά την συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου
παρόντος του ιδίου ως Βασιλικού Επιτρόπου
(όρα “ΑΓΩΝΑΣ” φ. 209, σελ. 7).
Ο Ιερώνυμος βρέθηκε μέσα σε κυκλώνα
αποτελώντας το “ΣΤΟΧΟ” όλων των αντιμα
χόμενων πτερύγων (δικτατορικό καθεστώς,
βασιλικό περιβάλλον, παλαιό πολιτικό κατε
στημένο και η έπαλξη της αντίστασης). Όλοι
τον ήθελαν υπηρέτη των σχεδίων τους και των
σκοπιμοτήτων τους αλλά και όλοι τον έβρι
σκαν ασύμβατο με τις επιδιώξεις τους, ανέν
δοτο, απροσκύνητο, και, συχνά-πυκνά, αντίπα
λο στο γήπεδο των σκοπιμοτήτων. Οι δικτά
τορες του έριχναν την ευθύνη του μη συνερ
γαζόμενου σε κάποιο φάσμα προγραμμάτων
τους, που τα θεωρούσαν καίρια και επείγο
ντα, και ότι δε χειραγωγούσε το λαό σε υπο
ταγή. Οι Βασιλικοί τον καταλόγιζαν αχαριστία
και τον κατηγορούσαν, ότι πρόδωσε τον Βασι
λέα Κωνσταντίνο. Και οι αντιστασιακοί φώνα
ζαν ότι συμπορεύτηκε με την δικτατορία και
έγινε παράγοντας στερέωσής της.
Εναντίον του στράφηκαν όλοι εκείνοι, οι πο
λιτικοί κράχτες, από την άκρα δεξιά ως την
άκρα αριστερά, που ήθελαν την Εκκλησία θε
ραπαινίδα των σκοπών τους, και όχι ελεύθε
ρη και ανεξάρτητη από τα σχήματα του κό
σμου τούτου.
Οι δικτάτορες ήταν επιφυλακτικοί ακόμη
απέναντί του διότι, αρκετές φορές είχε δια
κηρύξει τις ιδέες του περί ελευθερίας. Ακόμα

και στον ενθρονιστήριο λόγο του (17/5/1967)
είπε επί λέξει τα εξής: «Η ελευθερία της συνειδήσεως, ως και η ατομική εν γένει, πολιτική, εθνική και κοινωνική είναι πρωταρχικό στοιχείο της προσωπικότητας του ανθρώπου». Οι ξένοι ανταποκριτές δημοσίευ
σαν την επόμενη μέρα με μεγάλα γράμματα:
«Οι κυβερνώντες στρατιωτικοί σιωπούν. Ο Έλ
λην προκαθήμενος υπερασπίζει την ελευθερί
αν». Και συνέχιζαν: «Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ωμίλησε θαρραλέως υπέρ της πολιτικής ελευθερίας εις μίαν τελετήν εις τον Καθεδρικόν Ναόν των Αθηνών, όπου ενεθρονίσθη ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Προκαθήμενος της Εκκλησίας».
Έτσι από το πρώτο διάστημα άρχισε να εκ
δηλώνεται η σύγκρουση.
Η δικτατορία από τα πρώτα πράγματα που
έκανε με την επικράτησή της ήταν να διαλύ
σει τα παντός είδους Συμβούλια (Κοινοτικά,
Δημοτικά, Οργανισμών, Επιχειρήσεων κλπ)
όπως και τα ενοριακά, μοναστηριακά και μη
τροπολιτικά. Επίσης ο νόμος όριζε
ότι στα παυθέντα συμβούλια θα διο
ρίζονταν νέα με κοινή απόφαση των
αρμοδίων υπουργών και του οικεί
ου Νομάρχη.
Εναντίον αυτού του μέτρου ο Αρ
χιεπίσκοπος αντιτάχθηκε και ζήτη
σε να μην ισχύσει για τα Συμβού
λια της Εκκλησίας, και επειδή δεν
εισακούστηκε έστειλε έγγραφο
στις 4/8/1967 στον Υπουργό Παι
δείας και Θρησκευμάτων ζητώντας
να αφήσει την Εκκλησία ανενόχλη
τη, τονίζοντας: «… Η Εκκλησία,
ως Θεοσύστατος Οργανισμός με
την όλως ιδιάζουσαν και υψίστην
πνευματικήν και ηθικήν αποστολήν αυτής εν τη Κοινωνία… Προς
τούτοις ο διορισμός των διαφόρων Διοικητικών εν τη Εκκλησία
Συμβουλίων παρά των κ.κ. Νομαρχών, πλην του ότι αντίκειται εις το
ζήτημα αρχής εν τη Εκκλησία, προσκρούει
επί πλέον και εις το ότι τα μέλη των εν λόγω
Εκκλησιαστικών Συμβουλίων είναι, έν τινι
μέρω, διάκονοι εν τη Εκκλησία, στρατευόμενοι δια το έργο αυτής, και ως εκ τούτου
δέον να διακρίνωνται επί ευσεβεία, πίστει,
προσηλώσει και αγάπη προς την Εκκλησίαν…, να επιλέγωνται και να διορίζωνται υπό
της Εκκλησίας δια των Σεβ. Μητροπολιτών…
προς άρσιν της δημιουργηθείσης και υφισταμένης σήμερον εν τη λειτουργία των εν
τη Εκκλησία διαφορών Διοικητικών Συμβουλίων ανωμαλίας».
Σύγκρουση.
Η Κυβέρνηση πίεζε τον Ιερώνυμο να ασχο
ληθεί με την κάθαρση στο χώρο της Εκκλη
σίας, που ήταν καθολικό αίτημα, γι’ αυτό την
20ην Ιουλίου 1967 επισκέφθηκαν τον Αρχιεπί
σκοπο ο Πρωθυπουργός Κων. Κόλλιας (προ
εδ. Του Αρείου Πάγου), ο Αντιπρόεδρος της
Κυβέρνησης Γρ. Σπαντιδάκης (Στρατηγός) και
ο υπουργός Παιδείας Κων. Καλαμποκιάς (Αρε
οπαγίτης), και του εδήλωσαν ότι, εάν δεν προ
χωρήση άμεσα η κάθαρση, η πολιτεία ήταν
έτοιμη να λάβη δραστικά μέτρα κατά μεγάλο
αριθμό μητροπολιτών γνωστών για τις ιδιορ
ρυθμίες τους.
Ο Αρχιεπίσκοπος ζήτησε πίστωση χρόνου
για να κατατοπισθεί η Σύνοδος και να ενημε
ρωθεί κι ο ίδιος. Τελικά με πολλή δυσκολία έγι
ναν δεκτές οι απόψεις του, και έτσι δεν προ
χώρησε η πολιτεία στην κάθαρση αλλά περι
ωρίστηκε στο να εκδόση τον υπ’ αρ. 241/1967
Νόμο. Και αυτό ήταν μια νίκη της Εκκλησίας,
διότι τα εκκλησιαστικά δικαστήρια εφήρμο
σαν την δικαστηριακή διαδικασία που προέ
βλεπε ο Νόμος 5383/1932 που είχε ψηφιστεί
επί υπουργίας Γ. Παπανδρέου και άφηνε πρώ
τον την πρωτοβουλίαν και την διεξαγωγή της
κάθαρσης στην Εκκλησία και δεύτερον έδι
νε την δυνατότητα στον κατηγορούμενο με
όλα τα μέσα να προστατεύση τον εαυτό του.
Του αφήρεσε όμως το αναφαίρετο δικαίωμα
της Έφεσης.
Με τον Νόμο αυτό δικάστηκαν μόνο δύο
μητροπολίτες προηδρευόντος του ιδίου του
Αρχιεπισκόπου, ενώ αρκετοί, φοβηθέντες
τις ανακρίσεις και τη δικαστική διαδικασία,
“έσπευσαν” να υποβάλουν τις παραιτήσεις
τους. Δικάστηκαν όμως μερικές εκατοντά
δες ιερείς και διάκονοι προεδρεύοντος του
αντιπροέδρου της Συνόδου. Το λυπηρόν εί

ναι, ότι όλοι αυτοί οι δικασθέντες ή παραιτη γοντες για την σκανδαλώδη επέμβασή τους.
θέντες “κουσουράτοι”, με την μεταπολίτευ Αυτό δεν άρεσε στους δικτάτορες.
ση, ηρωοποίησαν τον εαυτό τους παρουσιά
Σύγκρουση.
ζοντάς τον ως αντιστασιακό.
Τις πρώτες ημέρες της αρχιερατείας του
Σύγκρουση.
τον επισκέφθηκε μια παλαιά συνεργάτιδα από
Η δικτατορική Κυβέρνηση ζήτησε επιτακτι τον πόλεμο του 1940, η Δώρα Στράτου, και τον
κά από τον Ιερώνυμο να κινηθή η εκκλησιαστι παρακάλεσε να την βοηθήση, διότι στο σπί
κή δικαστική διαδικασία σε μητροπολίτες για τι της είχε κρυμμένο τον ιδιοκτήτη των εφη
πολιτικούς λόγους. Αναφέρουμε ενδεικτικά:
μερίδων “ΒΗΜΑ”, “ΝΕΑ”, “ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ”…
- Η Ασφάλεια βρήκε στα αρχεία της ΕΔΑ Χρ. Λαμπράκη, ώστε να παύση η δίωξή του.
τηλεγράφημα του μητροπολίτη Πειραιά Χρυ Πράγματι τον ανέλαβε ο ίδιος υπό την προ
σοστόμου προς τον Πρόεδρό της Πασσαλί στασία του, αν και αργότερα το συγκρότημα
δη, ζητώντας την συμπαράσταση του κόμμα τον πολέμησε.
τος, στην απόφαση της Κυβέρνησης Στεφανό
Επίσης αντιτάχθηκε σθεναρά στην απομά
πουλου να ακυρώση τις εκλογές και μεταθέ κρυνση από τις πανεπιστημιακές έδρες – λόγω
σεις των μητροπολιτών που έγιναν …/…/1965. Δημοκρατικών πεποιθήσεων – των καθηγη
Ο Ιερώνυμος αντιτάχθηκε ισχυριζόμενος τών: Εμ. Κριαρά, Μιχ. Σακελλαρίου, Νικ. Πα
ότι, ο Πειραιώς ενήργησε κατ’ εντολήν της νταζόπουλου και άλλων δέκα πέντε περίπου
Ιεράς Συνόδου.
καθώς και μεγάλου αριθμού απολυθέντων ή
- Ο μητροπολίτης Καβάλας συνελήφθη τα καταγεγραμμένων στο μαύρο πίνακα της ΚΥΠ
ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967 από την μη εγκρινόμενου του διορισμού τους, παρ’ ότι
αστυνομία στα γραφεία της ΕΔΑ στην Καβά η εκλογή τους ήταν νόμιμη. Ο ίδιος στα τελευ
ταία έγραψε: «Τας ενεργείας μου αυτάς δεν
λα, και έπρεπε να διωχθή.
Ο Αρχιεπίσκοπος δεν δέχθηκε, λόγω πολι τας ανεκοίνωσα ούτε τότε ούτε αργότερον εις
τικών φρονημάτων να διώκεται ένας μητρο ουδένα, ούτε καν εις τους ενδιαφερομένους,
διότι δεν απεσκόπουν εις το να συλλέγω εύ
πολίτης.
- Ο Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος είχε έρ σημα, αλλ’ εις το να εκτελώ το καθήκον μου».
Σύγκρουση.
θει σε προσωπική διένεξη με τον Αντιπρόε
Η δυσπιστία απέναντι στον Αρχιεπίσκοπο
δρο της Κυβέρνησης Στρατηγό Γρ. Σπαντι
δάκη. Αυτός, βασιζόμενος στην παντοδυνα Ιερώνυμο ήταν ολοφάνερη. Ήταν 5η Ιουλίου
μία του, από την πρώτη ημέρα της επικράτη 1968 όταν, από το γραφείο του Πρωθυπουρ
σης του καθεστώτος, ζήτησε να κινηθή η Εκ γού Γ. Παπαδόπουλου, τηλεφώνησαν στην
κλησιαστική Δικαιοσύνη εναντίον του. Αυτό Αρχιεπισκοπή για να του κάνουν γνωστό ότι
δεν το δέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος.
ο Πρωθυπουργός αποφάσισε να συμμετά
Η απροθυμία του Ιερωνύμου να ικανοποιή σχει ο Αρχιεπίσκοπος στη Γενική Συνέλευση
ση τα κελεύματά τους εξόργισε τους κυβερ του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών,
νώντες.
που θα πραγματοποιού
Σύγκρουση.
νταν στην Στοκχόλμη. Ο
Αρχιεπίσκοπος στην από
Στις 15 Ιανουαρίου
φαση αυτή, απάντησε:
1968 η Κυβέρνηση ζή
«Δεν πιστεύω ότι η πλη
τησε την απομάκρυνση
ροφορία είναι ακριβής,
ένδεκα (11) μητροπολι
διότι γνωρίζει ο κ. Πρω
τών, παρακάμπτοντας
θυπουργός ότι δια τα ζη
τον Νόμο. Η αντίδραση
τήματα αυτά δεν είναι αρ
του Αριχεπισκόπου ήταν
μόδιος και μάλιστα χωρίς
έντονη, διότι δεν συμφω
Ο Χριστόδουλος
να συμβουλευθεί την Εκ
νούσε με τους λόγους
μέτεπειτα αρχιεπίσκοπος.
κλησία. Εάν δε, έστω και
Ο Άνθιμος μητροπολίτης
και τον τρόπο που ήθε
Θεσ/νικης, συνεργάτες
αναρμοδίως, εκ παρα
λαν την αποπομπή τους.
του Ιερωνύμου και «φίλοι»
δρομής είχε τυχόν απο
Τότε βγήκε στο “κλα
της δικτατορίας, και μετά
φασίσει τοιούτον τι, δεν
ρί” ο Τύπος και άρχισε
μεγάλοι δημοκράτες
θα διεβίβαζε την απόφα
να σφυροκοπάει τον Ιε
σή του αυτήν κατ’ αυτόν
ρώνυμο που δεν προχω
τον τρόπον». Τελικώς δεν δέχθηκε να λάβει
ρούσε την κάθαρση: «Αφήκεν εκκρεμές το τε
μέρος εις την Συνέλευση εκείνην, και έτσι έγι
ράστιον πρόβλημα καθαρμού του Ιερατείου, νε πιο ασυμπαθής στους σκληρούς παράγο
χωρίς τον οποίον αποτελεί χίμαιραν η ανύψω ντας της δικτατορίας.
σίς της. Εκεί όπου χρειάζεται σίδηρος πεπυ
Σύγκρουση.
ρακτωμένος, ηρκέσθη εις χλιαρά επιθέματα,
Την ημέρα της ενθρόνισης του Ιερωνύμου
εκεί όπου επιβάλλεται ρομφαία, χειρουργική η αστυνομία συνέλαβε τον π. Γεώργιο Δημη
μάχαιρα προς αποκοπήν των σαθρών μελών… τριάδη, εφημέριο του Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου στο
“Δεσμεύεται”, ίσως, από τυπικά εμπόδια. Κερατσίνι – τον γνωστό «πατέρα Γεώργιο τον
Λησμονεί όμως ότι απεκαθάρθη άλλοτε – προ ρακοσυλλέκτη» – και ο οποίος την Κυριακή
ημίσεως ακριβώς αιώνος – η Εκκλησία, απεί των Μυροφόρων στο κήρυγμά του επιτέθη
ρως ελαφρότερον τότε νοσούσα και ουδόλως κε κατά του δικτατορικού καθεστώτος. Ο Αρ
διαβεβλημένη δι’ αίσχη προσβάλλοντα την αν χιεπίσκοπος το πληροφορήθηκε αυτό τυχαία
από μια εθιμοτυπική επίσκεψη του Ρ/Καθολι
δρικήν φύσιν, δι’ εκτάκτου ολιγομελούς Ιερο κού Αρχ. Βενέδικτου. Τηλεφώνησε αμέσως
δικείου. Ανάλογον, ήτο άριστα δυνατόν να συ στον Στρατιωτικό Διοικητή του Πειραιά και
γκροτηθή και σήμερον, υπαρχούσης μάλιστα ζήτησε να τον αφήσουν ελεύθερο, διότι για
επαναστάσεως, πλαισιούμενον από ανώτα τα παραπτώματα των κληρικών ήταν αυτός
τους δικαστικούς, το οποίον να επεκταθή και υπεύθυνος. Αφού αφέθηκε ελεύθερος τον
εις έρευναν της διαχειρίσεως των Μητροπό πήρε από τη μητρόπολη Νικαίας στην Αρχιε
λεων, διά τινας των οποίων πολλά λέγονται» πισκοπή και τον διόρισε στην Κεντρική Υπηρε
σία, στην Διεύθυνση του «Κινήματος της Αγά
(Ν. Βεντήρης εφ. «ΒΡΑΔΥΝΗ»).
πης», αγνοώντας την εχθρότητα που είχε το
Σύγκρουση.
καθεστώς απέναντί του.
Για τον μητροπολίτη Γρεβενών Χρυσόστο
Κάτι ανάλογο είναι και η περίπτωση του αρ
μο είχαν γίνει σοβαρές καταγγελίες στην Ιερά χιμανδρίτη π. Θεόκλητου Φεφέ, ο οποίος είχε
Σύνοδο. Αυτός όμως είχε μεγάλα ερείσμα έρθη αρκετές φορές σε προστριβές – λόγω
τα στο καθεστώς κι έτσι, με τις πρώτες ανα του εκρηκτικού χαρακτήρος – με τις στρατι
κρίσεις, σήμανε συναγερμός για να τον σώ ωτικές και αστυνομικές αρχές. Ο Αρχιεπίσκο
σουν. Με το μέρος του τάχθηκαν, σκανδαλω πος αψηφώντας τις αντιλήψεις και τις κατ’ αυ
δώς, ο στρατιωτικός Διοικητής, ο Νομάρχης, τού κατηγορίες των Αρχών, τον διόρισε στην
ο Δήμαρχος … και προσπάθησαν να αποτρέ αρχή Ηγούμενο στην Ιερά Μονή Πεντέλης και
ψουν το ανακριτικό έργο, φθάνοντας μάλιστα μετά Προϊστάμενο στην Διεύθυνση Διαχεί
να παραπέμψουν τους μάρτυρες κατηγορίας ρισης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας (ΟΔ
ΔΕΠ). Η ενέργεια αυτή γράφτηκε στα μαύρα
στο στρατοδικείο, πιέζοντας να μην καταθέ
κατάστιχα του αρχηγού της ΕΣΑ.
σουν εναντίον του κατηγορουμένου μητροπο
Το έργο του π. Θεόκλητου – ομολόγησε αρ
λίτη. Τον συνοδικόν δε ανακριτήν – Μητροπο γότερα ο Ιερώνυμος – που έγινε επί ηγουμε
λίτην Ύδρας Ιερόθεο – τον απέλασαν από το νίας του ήταν τεράστιο, και στο ΟΔΔΕΠ είχε
νομό Γρεβενών.
την δική του έντονη παρουσία του.
Αυτό ανάγκασε τον Αρχιεπίσκοπο να στεί
συνεχίζεται
λη εντονότατο διάβημα και διαμαρτυρία προς
Οι συγκρούσεις του «χουντικού»
τον Πατακό, Παπαδόπουλο και άλλους παρά
Ιερωνύμου με τους δικτατορες
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γιΑ το χρημΑ…
Ήταν μία φαντασμαγορική χριστιανική εκδήλωση που
τα είχε όλα. Ωραία παραδοσιακή μουσική, τσιμπούσι
καταπληκτικό, παρόν το χριστεπώνυμο πλήρωμα της
Ιεράς Μητρόπολης Λαρίσης και Τυρνάβου και η ομι
λία του νέου προϊστάμενου της Αλληλεγγύης με ωραίο
πνευματουλικό περιεχόμενο…
Σκοπός της εκδήλωσης αυτής δεν ήταν άλλος από
τη συγκέντρωση χρημάτων για τον κορεσμό του μητρο
πολιτικού Κορβανά. Κι επειδή, δύσκολα βάζει κανείς το
χέρι στην τσέπη, η Μητρόπολη πολύ έξυπνα και ψυχο
λογημένα, σκέφτηκε να συνδυάσει «το τερπνόν μετά
του ωφελίμου».
Το… πνευματικό αυτό τέχνασμα έφερε στο νου μας
μια «ατάκα» του μακαριστού δεσπότη Λάρισας Σερα
φείμ Ορφανού.
Σε κάθε αρχιερατική λειτουργία, λίγο πριν το «κοινω
νικό», ο ιερέας του ναού – μυημένος σε τούτο – ανα
κοίνωνε ότι θα περιαχθεί δίσκος για… κάποιο σκοπό.
Ο επίτροπος – κι αυτός στο κόλπο – με το πανεράκι
στο χέρι περίμενε μπροστά στην Ωραία Πύλη. Κι ο δε
σπότης βγάζοντας ένα διπλωμένο πεντακοσάρικο (500
δρχ.) από την τσέπη του, το ξεδίπλωνε με αργές κινήσεις
και επιδεικτικά έλεγε στον επίτροπο «από το δεσπότη
να ξεκινάτε» και έριχνε το πεντακοσάρικο στο πανέρι.
Κι ο κόσμος βλέποντας το δεσποτικό «φώλι» φιλο
τιμημένος έριχνε κάτι παραπάνω απ’ όσο είχε πρόθε
ση να ρίξει.
Το ωραίο είναι ότι πριν μπει στη δεσποτική λιμου
ζίνα τον προλάβαινε ο επίτροπος και του επέστρεφε
το πεντακοσάρικο προσαυξημένο ανάλογα με τα έσο
δα – εκτός κι αν ήταν κομμένη ταρίφα – ευχαριστώντας
τον για την ευλογία που έφερε στο ναό.
Δεν λέμε ότι υπάρχει ομοιότητα στα δύο περιστα
τικά. Απλώς εξ αιτίας της μιας περίπτωσης ήρθε στο
νου μας η άλλη.
Η φαντασμαγορική αυτή εκδήλωση ήταν όντως «φιλανθρωπία και πρωτίστως πνευματική;».

θωρακίζεται η µητρόπολη !
Οργασμός στα γραφεία
της μητρόπολης. “Όλα ξηλώνονται – όλα αλλάζουν”
είναι το σλόγκαν τελευταία.
Το άλλοτε ταπεινό, λει
τουργικό και ευκολοεπισκε
πτόμενο επισκοπείο σε λίγο θα μετατραπεί σε απόρθη
το φρούριο, ίσως πιο σύγχρονο από το του ΕΦΜΠΙΑΙ
με παράθυρα ασφαλείας (αλουμίνια) και εσωτερικές
πόρτες θωρακισμένες που ν’ ανοίγουν μόνο από μέσα.
Για να μπει κανείς θα πρέπει να φωνάξει… παρασύν
θημα ή να γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασης, αλλιώς…
Εμείς εδώ είμαστε πιο “προοδευτικοί” έναντι άλλων
υψηλού κινδύνου Υπηρεσιών. Παράδειγμα, οι εσωτερι
κές πόρτες του κτιρίου του F.B.I. είναι μεν θωρακισμέ
νες αλλά με τζαμαρία που σου δίνει τη δυνατότητα να
ιδείς εσωτερικά, σ’ αντίθεση με την συμπαγή οχύρωση
των θυρών του μητροπολιτικού μεγάρου.
Αλήθεια προς τί αυτή η θωράκιση; Τι πολύτιμο
έχουν να διαφυλάξουν, πλην των πνευματικών θησαυ
ρών – που έχουν χρέος να θησαυρίζουν – όπου «σης
και βρώσις ουκ αφανίζει, και κλέπται ου διορύσσουσι
και κλέπτουσι».
Ως προς το αν και η εσωτερική επίπλωση ακολουθή
σει την τάση της αλλαγής και προσαρμοσθεί στα σχέ
δια της νέας τεχνολογίας δεν γνωρίζουμε… Ίδωμεν.
Πριν δύο εβδομάδες ο δεσπότης ετίμησε με αγρυ
πνία τον πρόσφατα αγιοποιηθέντα π. Παΐσιο. Αλήθεια
πρόσεξε καθόλου το κονάκι του και την υπαίθρια επί
πλωση του; (κορμοί δένδρων).
Θα ήταν εύλογη η απορία πώς θα πληρωθούν όλα
αυτά; Αλλά δε ρωτάμε, γιατί πρόβλημα δεν υφίσταται
αφού – όπως λένε – οι ναοί κέρδισαν στο ΤΖΟΚΕΡ…

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ολοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί της Λάρισας και
επαρχίας να είμαστε παρόντες στο προσκλητήριο
του τίμιου αγώνα μας την Tετάρτη στις 25 Μαρτίου
στις 10.30 στο Ι.Ν. Αγίου Αχιλλείου (πλατεία
Μητέρας) να τιμήσουμε τους πατέρας και αδελφούς
μας που έπεσαν για την ελευθερία της πατρίδος.
Να στείλουμε και ένα μήνυμα, προς τις αρχές για
τα συμβαίνοντα στη χώρα την εκκλησία και για την
αδιαφορία τους στο τοπικό εκκλησιαστικό ζήτημα

πΑκτΩλος εκΑτομμυριΩν…
Μ’ αυτόν τον τίτλο, εφημερίδα των
Αθηνών προϊδέαζε τον αναγνώστη,
ως προς το τι πρόκειται να διαβάσει.
«προγράμματα του ΕσπΑ, αξίας
40 και πλέον εκατομμυρίων, έχουν
εγκριθεί και ήδη υλοποιούνται για
λογαριασμό της Αρχιεπισκοπής
Αθηνών τα τελευταία δύο χρόνια.
προγράμματα τα οποία αποσκοπούν… και αφορούν όχι μόνο την Αρχιεπισκοπή αλλά και
τις υπόλοιπες ιερές Μητροπόλεις…».
Στο δημοσίευμα υπάρχει πλάνο, ως προς το τί πρόκει
ται να φτιάξει η Αρχιεπισκοπή με σχέδια και προϋπολογι
σμούς των έργων.
Στη Μητρόπολη Λάρισας δεν είδαμε μέχρι στιγμής κά
ποιο αντίστοιχο δημοσίευμα… Γιατί άραγε; Μήπως φοβά
ται τη διαφάνεια; Είκοσι χρόνια ρωτάμε γιατί (η Μητρόπο
λη) δεν δημοσιεύει απολογισμούς, όπως κάνουν όλες οι Μη
τροπόλεις, κι αφήνει τους πιστούς να σκέφτονται διάφορα;
Τα χρήματα που εισέπραξε από τα προηγούμενα του ΕΣΠΑ
πόσα ήταν μέχρι τώρα και πού πήγαν; Μήπως, τουλάχιστον,
πρέπει να φανερώσει στο λαρισαϊκό λαό – κύριο χρηματο
δότη της – τα κονδύλια που της επιχορηγούν διάφοροι Κοι
νοτικοί, Κρατικοί, Δημόσιοι φορείς για τον “Επιούσιο”, το
“Κρίκκειον” Ορφανοτροφείο, το Γηροκομείο, Λογία, Φιλα
δελφία και αλληλεγγύη; Ας γνωρίζει ότι «ο καθαρός ουρα
νός αστραπές δε φοβάται».
Για το ΕΣΠΑ θα επανέλθουμε.

επΑθΑν τΑρΑκολο
Στην Εκκλησία, από την εποχή Σε
ραφείμ Τίκα και μετά, άλλαξαν τα ήθη
και έθιμα, γιατί κάθε φορά που είχαν
εκλογή δεσποτάδων, ο Σεραφείμ ζη
τούσε να μάθει ποιοι είχαν, τους πιο
χονδρούς φακέλους με “ωραίο” βιογραφικό και μετά τους
προωθούσε για δεσποτοποίηση!
Η ίδια, σχεδόν, κατάσταση συνεχίζεται μέχρι σήμερα, ίσως
με μικρές εξαιρέσεις, γι’ αυτό βλέπουμε δεσποτάδες ασε
βείς – στην ουσία άπιστους – με μέγαρα και πολυκατοικίες,
offshore εταιρείες και καταθέσεις στο εξωτερικό, να κλεί
νουν Μοναστήρια, να κυνηγούν δικαστικά, με ψευδή στοι
χεία, κληρικούς και λαϊκούς και να… ερωτοτροπούν με τον
μαμμωνά και τον Οικουμενισμό. Αλλοίμο δε σ’ εκείνους που
θα τους κοντράρουν…
Αυτό έπαθε και ο π. Νεκτάριος Μουλατσιώτης. Όταν, μα
καρίτης τώρα, δεσπότης πρότεινε στην Ιερά Σύνοδο να γρά
ψουν στον κατάλογο προς Αρχιερατεία τον π. Νεκτάριο, για
το μεγάλο του έργο που προσέφερε στην Εκκλησία (πνευ
ματικό, συγγραφικό, κοινωνικό, κτιριακό), τότε υπήρξε σφο
δρή αντίδραση, ιδιαίτερα από τον δεσπότη Ηλείας Γερμανό
– γνωστό σε μας τους Λαρισαίους. Και ξέρετε γιατί; – “Φρί
ξον ήλιε και στέναξον”. – Διότι υπηρετούσε την Εκκλησία
χωρίς μισθό και μ’ αυτό του χαλούσε την “πιάτσα”. Τι θα γί
νει, σου λέει, εάν αυτός γίνει δεσπότης και δεν παίρνει χρή
ματα; ΧΑΘΗΚΑΜΕ. Άρα, δεν πρέπει να τον γράψουμε στον
κατάλογο διότι εμείς θέλουμε δεσποτάδες «κατ’ εικόνα και
καθ’ ομοίωσιν δική μας», να είναι «σάρξ εκ της σαρκός μας
και οστούν εκ των οστέων μας. Κατάλαβες;». (Βιβλίο Με
γάλη Προδοσία). Η Σύνοδος δέχθηκε την ένσταση , αρνού
μενη να τον εγγράψει.
Ο π. Νεκτάριος τότε πιέστηκε από πολλούς κύκλους να
μην υποχωρήσει μπροστά στην άδικη και παράνομη ομό
φωνη απόφαση της Ιεράς Συνόδου, και έτσι προσέφυγε
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η υπόθεση, παρ’ ότι κατα
τέθηκε το 2006, εξετάστηκε το 2013. Ο εισηγητής, με μια
εμπεριστατωμένη εισήγησή του, έλεγε: «η ελληνική νομοθεσία προβλέπει να μισθοδοτούνται μόνο οι έγγαμοι ιερείς, οι δε άγαμοι να υπηρετούν άμισθοι και να διορίζονται μόνο προσωρινά» (!!!).
Βλέπουμε ότι ο νόμος όχι μόνο δικαίωνε τον π. Νεκτάριο,
αλλά ανέτρεπε και όλο το καθεστώς μισθοδοσίας των κλη
ρικών της Ελλαδικής Εκκλησίας.
Η Σύνοδος έπαθε “ταράκολο” γιατί και αυτούς τους
έπαιρνε η μπάλα. Ο Αρχιεπίσκοπος κινητοποιήθηκε άμεσα.
Κάλεσε τον π. Νεκτάριο και του ζήτησε – για το “καλό” της
Εκκλησίας – να αποσύρει την προσφυγή, ώστε να μην εκ
δοθεί απόφαση (!), διότι αλλιώς ο κίνδυνος ήταν ορατός και
κινδύνευαν να χάσουν το μισθό τους όλοι οι άγαμοι κληρι
κοί! Του υποσχέθηκε δε (είναι μάνα σ’ αυτά), ότι το θέμα θα
το τακτοποιούσε ο ίδιος.
Ο π. Νεκτάριος πείσθηκε, έκανε υπακοή και την απέσυρε.
Ήρθε το θέμα στην επόμενη Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Ο Αρχι
επίσκοπος ζήτησε να το εντάξουν, μιλώντας με «θετικά και
επαινετικά» λόγια για τον π. Νεκτάριο, αλλά και πάλι ο Ηλεί
ας έκανε νέα ένσταση, οπότε το θέμα ήρθε στην Ολομέλεια
της Συνόδου της Εκκλησίας στις 18 Οκτωβρίου 2013. Εκεί η
Ιεραρχία, εν ολομελεία πλέον, του γύρισε την πλάτη (ψήφοι
65 κατά, έναντι 13) αφού πρώτα έκανε τη “δουλειά” της με
την απόσυρση της προσφυγής! Αυτή τη Διοίκηση – “Μίξις
άμικτος, και τέρας αλλόκοτον” (βιβλ. μεγάλη προδοσία) –
μας παρέδωσε το Σεραφειμικό κατεστημένο, να έχουμε δη
λαδή δεσποτάδες καριερίστες, και να μην τηρούν ούτε μία
στοιχειώδη υπόσχεση!! Δεν θ’ αργήσουν όμως να δεχθούν
νέο ταράκολο μ’ αυτά που κάνουν γιατί έβαλαν «βούτυρο
και μέλι» στη φρυγανιά του υπουργείου των Οικονομικών!

Λαμπαδάριος
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ΑΠΑΝΩΤΕΣ ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΕΙΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα
Οι συμπυκνωμένες εμπειρίες της
τελευταίας διετίας με συγκλόνισαν
και με κλόνισαν. Με έφεραν στο χεί
λος της απογοήτευσης και της αμη
χανίας. Ήρθαν στιγμές, που διερωτή
θηκα, αν η δημοσιογραφία είναι η τέ
ταρτη εξουσία ή κακότεχνο εξάρτημα
της μαφίας. Όταν οι κρυφές κι ανομο
λόγητες σκοπιμότητες ρυθμίζουν τη
λειτουργία της πληροφόρησης, όταν
οι πολιτικοί δάκτυλοι κινούν ή φρενά
ρουν την πέννα, όταν το δεύτερο χέρι
απλώνεται αδιάκοπα σε χρηματισμό,
υπάρχουν περιθώρια για μια ελεύ
θερη κι έντιμη άσκηση της τέταρτης
εξουσίας; Μπορεί ο μέσος πολίτης να
επαναπαυτεί στην είδηση; Μπορεί να
πάρει στα σοβαρά τον έλεγχο και να
αναπαυτεί στην προβολή των ιδεών
και των προσώπων;
Φίλοι δημοσιογράφοι, με πολλή
πείρα και με κατασταλαγμένες από
ψεις, με επισκέφτηκαν και μου εμπι
στεύθηκαν τις απόψεις τους. Την ει
κόνα των γεγονότων, που συνέλαβε
ο δημοσιογραφικός φακός τους. Και
τις κρίσεις, με τις οποίες συνόδευαν
την παρουσίαση της επικαιρότητας.
Ήταν έντιμες και καθαρές. Στρατευ
μένοι στο έργο της δημοσιογραφίας
κι ειδικότερα του εκκλησιαστικού ρε
πορτάζ δεκαετίες ολόκληρες, γνώρι
ζαν πρόσωπα και πράγματα. Και ήταν
σε θέση να αποτυπώσουν με ακρίβεια
τα προβλήματα και να δημοσιοποιή
σουν τις πληγές. Μου εκμυστηρεύτη
καν, όμως, με πόνο ψυχής και τις δυ
σκολίες, που συναντούσαν στην ολο
κλήρωση της αποστολής τους. Την
εμπλοκή τους στους μηχανισμούς. Τη
συχνή πρόσκρουσή τους στο υψού
μενο φράγμα του συστήματος. Τα δι
ευθυντικά στελέχη των εφημερίδων
τους απαιτούσαν να αποκρυβεί η αλή
θεια. Να υπηρετηθεί – έστω και παρά
νομα – το σημερινό εκκλησιαστικό κα
τεστημένο. Να μη γραφεί απολύτως
τίποτα εναντίον του. Να καλυφθούν
οι πράξεις διαφθοράς. Και να αποσι
ωπηθεί η χαοτική κατάσταση του δι
οικητικού σώματος.
Επιχείρησα κάποτε ένα διάλογο ει
λικρίνειας. Εξελίχτηκε ομολογία αμη
χανίας…
Κάποια μέρα του καλοκαιριού του
1993 είχαμε ορίσει συνέντευξη με τα
τηλεοπτικά συνεργεία. Η ομάδα του
ενός καναλιού συγκεντρώθηκε νωρί
τερα στην αυλή του μητροπολιτικού
μεγάρου. Είχαν τελειώσει την προη
γούμενη απασχόλησή τους κι είχαν
φτάσει πριν τη συμφωνημένη ώρα.
Κι αναγκαστικά, κάθησαν να περιμέ
νουν και τους συναδέλφους των άλ
λων καναλιών.
Η κάψα του καλοκαιριού τύλιγε τη
φύση και τους ανθρώπους. Ο ιδρώ
τας έτρεχε. Η αντοχή έσβηνε. Έτσι,
όπως έσερναν τον κόπο της πρωινής
δουλειάς τους κι αντιμάχονταν την
πύρα του απομεσήμερου, έμοιαζαν
με νικημένους κι αιχμαλωτισμένους
αγωνιστές προχωρημένων φυλακί
ων. Κάθισαν στις καρέκλες να ξαπο
στάσουν. Έκλεισαν τα μάτια. Και πα
ραδόθηκαν στη χαλαρότητα.
Κάποιος απ’ τους συνεργάτες της
Μητροπόλεως τους πλησίασε.
 Παιδιά, είσαστε κατάκοποι. Να
σας φέρουμε ένα αναψυκτικό. Τί προ
τιμάτε; Ένα καφέ ή μιά πορτοκαλάδα.
Η πρόταση έμοιαζε με παρηγοριά.
Όλοι ζήτησαν κάτι, για να βρέξουν
το λαρύγγι τους και να αναψύξουν
τη γλώσσα τους.
Έγινε μια πρόχειρη συνεννόηση.
Πόσοι θέλουν καφέ και πόσοι, πορ
τοκαλάδα.
Ο μεσόκοπος άντρας γύρισε να
μπει μέσα στο κτίριο και να ετοιμά
σει τα πρόχειρα κεράσματα. Και τότε,
άκουσε πίσω του κάποιο παλικάρι να
λέει στους φίλους του:
- Τούτοι εδώ προσφέρουν καφέ. Οι
άλλοι προσφέρουν οικόπεδα.
Έπιασε το λόγο το αυτί του οικοδε
σπότη. Και ξαναβρέθηκε κοντά τους.
 Τί λέτε βρε παιδιά; Εμείς εδώ δεν
διαθέτουμε μήτε χρήματα, μήτε οι
κόπεδα. Σας δεχόμαστε με την καρ
διά μας και σας προσφέρουμε αυτό,

που έχουμε. Ένα δροσιστικό σε τού
τη δω τη λάβα του κατακαλόκαιρου.
Γέλασαν τα παιδιά του συνεργείου.
Δεν περίμεναν, αυτό που είπαν αναμε
ταξύ τους, να ακουστεί στο αντίπερα
φυλάκιο. Αλλά και δεν δυσκολεύτη
καν να δώσουν ενημερωτικά στοιχεία.
Τα οικόπεδα δεν τα έπαιρναν αυ
τοί, οι μικροί. Αυτοί στέλλονταν να
συλλέξουν υλικό. Από κει και πέρα,
οι μεγάλοι, εκείνοι, που κρατούσαν
στα χέρια τους την τέταρτη εξουσία
και διαφέντευαν, ήξεραν να κάνουν
τις διαπραγματεύσεις. Να ασκήσουν
την πίεση. Να ζυμώσουν και να μετα
σκευάσουν δημοσιογραφικό υλικό.
Να αποτιμήσουν την επιχείρηση κά
λυψης του κατεστημένου. Και να ει
σπράξουν το τίμημα. Τα χρήματα ή
τα οικόπεδα.
Η πληροφορία για την παραχώρη
ση οικοπέδων σε παράγοντες των δη
μοσιογραφικών συγκροτημάτων δεν
εκπορεύτηκε μόνο απ’ τον πομπό του
τηλεοπτικού συνεργείου, που έφτα
σε το καταμεσήμερο στη μητροπο
λιτική αυλή.
Από κατευθύνσεις ποικίλες τα μη
νύματα συγκλίνουν. Μιλούν για χο
ντρές συναλλαγές. Για «φιλοδωρήματα» απροσδιόριστης αξίας. Για προ
σφορά γης. Για διασπάθιση της εκ
κλησιαστικής περιουσίας.
Και δεν υπήρξε αντίδραση. Δεν δό
θηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία
διαχείρισης. Δεν ανασκευάστηκαν οι
κατηγορίες.
Άνθρωποι, που εντάχτηκαν για κά
ποιο διάστημα στο περιβάλλον του
αρχιεπισκόπου Σεραφείμ κι αποσκίρ
τησαν; έκαναν λόγο γι αυτές τις δο
σοληψίες με τους δημοσιογράφους.
Ήταν σταθερή η θέση του προκα
θημένου. Άμα έβλεπε στις εφημερί
δες δημοσιεύματα, που στρέφονταν
εναντίον του ή εναντίον των στενών
συνεργατών του, καλούσε αμέσως
τους έμπιστους δορυφόρους του
κι έλεγε:
- Γαυγίζουν τα σκυλιά. Ρίξτε τους
να φάνε.
Κι εκείνοι, άνοιγαν τον πακτωλό
και μοίραζαν. Ότι μπορούσαν. Και σ’
όσους μπορούσαν.
Έτσι, ο σάλος έπεφτε. Οι δημο
σιογραφικές καμπάνιες σταματού
σαν. Και το θέμα περνούσε στη λη
σμοσύνη.
Εντύπωση έκανε στο τέλος της δε
καετίας του ’70 η απότομη διακοπή
μιας δημοσιογραφικής καμπάνιας.
Μέρες ολόκληρες μια απ’ τις αθη
ναϊκές εφημερίδες έδινε στη δημοσι
ότητα ποικίλα αρχιερατικά σκάνδαλα.
Σε κάποιο της φύλλο ανάγγελλε,
ότι έχει επεκτείνει την έρευνα για
τις εκτροπές των Ελλήνων Αρχιερέ
ων. Και προσδιόριζε την ημερομηνία
έναρξης της καινούργιας επίθεσης.
Την καθορισμένη μέρα, φίλοι κι
εχθροί αναζήτησαν την εφημερίδα.
Αλλά δεν βρήκαν τίποτα. Συλλογίστη
καν; ότι ίσως η δημοσίευση να άρχι
ζε την επόμενη. Αλλά και πάλι δια
ψεύστηκαν.
Αντί για καινούργια καμπάνια,
πραγματοποιήθηκε μια απότομη δι
ακοπή. Η εφημερίδα δεν ξανάγραψε.
Κι ο δημοσιογράφος, που είχε αναγ
γείλει ότι θα ασχοληθεί με τα μεγάλα
σκάνδαλα, κατάπιε τη γλώσσα του.
Αργότερα ο ψίθυρος περπάτησε.
Κι έφερε στα αυτιά μας το ανήκου
στο. Ότι ο δημοσιογράφος, που είχε
ασχοληθεί με τα δεσποτικά σκάνδα
λα, τιμήθηκε με το ποσό των τεσσά
ρων εκατομμυρίων.
Αν αυτή η πληροφορία ανταποκρί
νεται στην πραγματικότητα, δεν μπο
ρώ να το βεβαιώσω. Εκείνο, που μπο
ρώ να προσυπογράψω, είναι η από
τομη διακοπή της σειράς των δημο
σιευμάτων. Και, μάλιστα, ύστερα απ’
την καταχώρηση της πληροφορίας,
ότι η καμπάνια θα συνεχιστεί με την
παρουσίαση καινούργιων σκανδάλων,
που θα προβληματίσουν το εκκλησια
στικό πλήρωμα και θα αποκαλύψουν
την ποιότητα των ανωτάτων ηγετικών
στελεχών της Εκκλησίας.

