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συνεχίζεται στη σελ 4

συνεχίζεται στη σελ.4

συνεχίζεται στη σελ. 3

‘ΟΥΑί κΑί ΑλλΟίΜΟνΟ ΣΤην ΕλλΑδΑ, 
ΟΤΑν ΜΠΟΥνΕ ΤΑ ΞΕνΑ Εθνη ΜΕΣΑ’

συνεχίζεται στη σελ.3

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
συνεχίζεται στη σελ. 5

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ο κερκυρας πρωτος ςτο πανηγυρι
ο καλαΜαριας δευτερος ςτο πανηγυρι

• ο ανΘρωπος ειδε λεφτα… 
και “τρελαΘηκε”

• τα Χρυςαφικα που ειναι;
σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

συνεχίζεται στη σελ. 6

συνεχίζεται στη σελ. 7

(Είναι μια στήλη που  θα γράφει σύντομα 
διάφορα επίκαιρα θέματα, που οι άλλοι δεν 

τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α) «ΜΗ ΜΕ ΑΓΓΙΖΕΙΣ 
ΒΡΩΜΙΑΡΗ ΕΛΛΗΝΑ!»
Β) Η ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ ΒΑΖΕΙ 

ΦΥΛΑΚΗ 26 ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ!
Γ) 16 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΝΗΣΙ∆ΕΣ 

ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΤΟΥΡΚΟΙ

«Στη Γαλλία χιλιάδες έγιναν Μουσουλμάνοι… 
και οι Γάλλοι δεν θα βρουν ανάπαυση»  (π. Παϊσιος)

συνεχίζεται στη σελ. 3

Πατάμε, κυκλοφορούμε και 
κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

Aγία Μαρία 
Μαγδαληνή: 

η ςφαγη των 12 Μητροπολιτων  (1974 - 2016)  19ο μέρος

οι Μαυρες ςελιδες της εκκληςιαςτικης ιςτοριας

«ΠοιμανΤική» 
ισΤορια οδύνήσ

«Στη Γαλλία, παρόλο 
που είναι κράτος προο-
δευμένο – δεν είναι υπα-
νάπτυκτο- «τελευταία» 
ογδόντα χιλιάδες έγιναν 
Μουσουλμάνοι. Γιατί; Για-
τί έχουν κάνει την αμαρ-
τία μόδα. Βλέπεις όμως, 
ελέγχονται και θέλησαν να 
αναπαύσουν τη συνείδησή 
τους. Και όπως οι Αρχαίοι 

Έλληνες, για να δικαιολο-
γούν τα πάθη τους, είχαν 
βρει τους δώδεκα θεούς, 
έτσι και αυτοί έψαξαν να 
βρουν μια θρησκεία που 

να δικαιολογεί τα πάθη 
τους, για να τους αναπαύ-
σει σε αυτό το θέμα. Ο 
Μουσουλμανισμός κατά 
κάποιον τρόπο τους εξυ-
πηρετεί.

 Επιτρέπει να πάρουν 
όσες γυναίκες θέλουν, 
υπόσχεται στην άλλη ζωή 
ένα βουνό πιλάφι, μια λίμνη 
γιαούρτι και ένα ποτάμι 

η ΕλλΑδΑ η ΠλΟΥΣίΟΤΕΡη 
ΧΩΡΑ ΤηΣ ΕΥΡΩΠηΣ

σελ 2, 5

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

η Μεγαλη ςυνοδος 
της κρητης

Ο θΡίΑΜΒΟΣ ΤΟΥ 
ΟίκΟΥΜΕνίΣΜΟΥ

προφητεία αγ. κοσμά του αιτωλού

Σε ένα άρθρο κληρικού με τίτλο: «πρό-
σφυγας και άστεγος» (ο Χριστός), σε πε-
ριοδικό πληθωρικής Μητροπόλεως ση-
μαιοστολισμένης με την σημαία της «με-

(Για 10ο μήνα ιστορούμε το γιατί φθάσαμε 
ως χώρα έως εδώ, και πώς άσχετοι 

άνθρωποι για δεκαετίες μας κυβερνούν).
Μετά την Μεταπολίτευση – περίοδο 1974-

2016 – από το Υπουργείο Γεωργίας ή Υπουρ-

(Είναι επιστολή πόνου του δρ. Θεολογίας γε-
ωργίου δημοπούλου στον δεσπότη σύρου -  Τή-
νου δωροθέου, φίλου του Λαρίσης ιγνατίου, 
που και αυτός κάνει τα ίδια! ‘‘Όμοιος ομοίω, 
αεί πελάζει’’).  

τά γεγονότα τῶν σεπτῶν 
παθῶν καί τῆς ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου συ-
ναντοῦμε συχνά τήν Μαρία Μαγδαληνή. Εἶναι 
μία ἀπό τίς μυροφόρες, ἡ πρώτη στήν ὁποία 
ἐμφανίσθηκε ὁ ἀναστημένος Κύριος. Ἀλλά ἡ 
γυναίκα αὐτή ἔχει πολύ παρεξηγηθεῖ ἀπό πολ-
λούς, οἱ ὁποῖοι παραποίησαν καί κακοποίησαν 

όπως καταγράψαμε.
Τα παρασκήνια, 

οι κόντρες, οι αποφάσεις…

Συνεχίζουμε να σκιαγραφού-
με την σκοτεινή περίοδο της 
αρχιεπισκοπίας Σεραφείμ 
Τίκα, που άρχισε με τις ομο-
βροντίες των τανκς, της πιο 
σκληρής Δικτατορίας του 
Ιωαννίδη, και κορυφώθη-
κε μέσα στο κλίμα της θρα-
σύτητας, της ανικανότητας 

και της ανατροπής των θε-
σμών – Κανόνων, Δικαιοσύ-
νης, Ηθικής, Αδελφοσύνης 
… – που επί 24 έτη επικρά-
τησε ως απόλυτη δικτατορία. 
Τότε στην καρέκλα του Προ-
έδρου επικάθησε σαν Σουλ-
τάνος ο Σεραφείμ που σαν 
μοναδικό στόχο είχε να επι-

βάλλει τη θέλησή του, με τον 
εκβιασμό, τη βία και την τρο-
μοκρατία.

Ήταν μια περίοδος πλη-
σμονής σκανδάλων, 

κραιπάλης, διαφθοράς, αυθαι-
ρεσίας και τυραννικών αποφά-
σεων. Με το κερί να ψάξεις, 
δεν θα βρεις κάτι θετικό.)

Το φορτηγό της μεταφορικής «Ο Ηρα-
κλής», που είχε μισθώσει το γερμανικό κρά-
τος, έφτασε την Πέμπτη το μεσημέρι στην 
οδό Τοσίτσα στα Εξάρχεια. Το μακρύ ταξί-
δι που είχε ξεκινήσει επτά ημέρες νωρίτε-
ρα από το μουσείο «Πφάλμπαουτεν» στη 
λίμνη της Κωνσταντίας στη νότια Γερμανία 
μόλις ολοκληρωνόταν στην πλαϊνή είσο-
δο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. 
«Καλώς τα δεχτήκαμε» φώναξε ο διευθυ-
ντής του Μουσείου και υπέγραψε το χαρτί 
παραλαβής των 23 μικρών κιβωτίων. Μέσα 
σε αυτά, πάνω από 10.000 αρχαία αντικεί-
μενα, κυρίως όστρακα και κομμάτια από 
αγγεία της νεολιθικής περιόδου, που επέ-
στρεφαν στην Ελλάδα ύστερα από επτά 
δεκαετίες. Το 1941 είχαν κάνει ένα ανάλο-
γο μεγάλο ταξίδι: από το χώμα της Θεσ-

σαλίας, απ’ όπου είχαν ανασκαφεί, μέχρι 
τη Γερμανία, όπου είχαν φυγαδευτεί, ως 
λεία πολέμου.

 Μαθαίνοντας τις άγνωστες μέχρι σήμε-
ρα λεπτομέρειες της συναρπαστικής αυ-
τής ιστορίας που φέρνει στο φως η «Κ», θα 
μπορούσε κανείς να πει πως η αναζήτηση 
των αρχαίων αυτών ξεκίνησε «κατά τύχη» 
στα τέλη της δεκαετίας του ’70. Τότε, μια 
νεαρή Ελληνίδα φοιτήτρια αρχαιολογίας, η 
Αγγέλικα Ντούζουγλη, σπούδαζε στην Χαϊ-
δελβέργη και ο καθηγητής της, της ανέθε-
σε για διατριβή, τη μελέτη της ανασκαφής 
«Μαγούλα Βισβίκη» στη Θεσσαλία.

«Δεν ήξερα τίποτα για τη συγκεκριμέ-
νη ανασκαφή» λέει σήμερα η ίδια στην «Κ». 
«Ψάχνοντας βρήκα πως επρόκειτο για ανα-
σκαφή του διάσημου Γερμανού αρχαιολό-

γου και μέλους του ναζιστικού κόμματος 
Χανς Ράινερτ τον Οκτώβριο του ’41». Το 
μοναδικό καταγεγραμμένο στοιχείο ήταν 
ένα σκίτσο του ίδιου του Ράινερτ στο ναζι-
στικό περιοδικό «Ο Λαϊκός παρατηρητής», 
που αποτύπωνε ένα ολόκληρο Μέγαρο στη 
θέση της ανασκαφής. Ομως με το πέρας 
της ανασκαφής το 1942, οι Γερμανοί είχαν 
διαλύσει τα οικοδομικά λείψανα, ενώ τα 
όποια ευρήματα τα είχαν -θεωρητικά- με-
ταφέρει στο μουσείο του Βόλου. Οταν το 
έμαθε αυτό η Α. Ντούζουγλη, «εγκαταστά-
θηκε» στο Μουσείο και για δύο χρόνια με-
λέτησε τα ευρήματα με την ελπίδα να μά-
θει περισσότερα για εκείνη την ανασκαφή. 
Δεν κατάφερε όμως ποτέ να ολοκληρώσει 
τη διατριβή...

Η πραγματική αποκάλυψη για την Α. 

Ντούζουγλη ήταν άλλη: όπως της εξομο-
λογήθηκε ο Ντιρ, ακολουθώντας τις εντο-
λές του Ράινερτ, ήταν ένας από τους αν-
θρώπους που φυγάδευσαν αμέτρητα αρ-
χαία αντικείμενα στη Γερμανία. Αρχαία, 
που ούτε ο ίδιος δεν γνώριζε πού είχαν 
καταλήξει...

«Μπορεί τα αντικείμενα να φαντάζουν 
ταπεινά, αλλά η επιστροφή τους είναι συμ-
βολική και υψίστης σημασίας», εξηγεί η κ. 
Μαρία Βλαζάκη, γενική διευθύντρια Αρχαι-
οτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. «Θε-
ωρούμε πως θα είναι προάγγελος πολλών 
άλλων αρχαίων που περιμένουμε να πάρου-
με από διάφορα μουσεία που επίσης είχαν 
απομακρυνθεί στη γερμανική κατοχή ως 
λεία πολέμου...».

ΕΦ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (Μ.ΚΑΚΑΟΥΝΑΚΗ)

Η Ισαπόστολος

ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΗ10.000 ΑΡΧΑΙΑ, ΚΛΟΠΙΜΑΙΑ ΤΩΝ ΝΑΖΙ, ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
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ΑΓΩΝΑΣ

Η “Σύνοδος η Μεγάλη και Αγία” έλαβε τέλος 
(17/26-6-2016). Ο Οικουμενισμός εθριάμβευσε, 
πέτυχε αυτό που χρόνια προσπαθούσε, κατοχυ-
ρώνοντάς τον συνοδικά και με τη βούλα.

Η σατανική αυτή παναίρεση του Οικουμενι-
σμού κατάφερε ό,τι δεν πέτυχε ο Άρειος και ο 
μονοφυσιτισμός (π. Αθ. Μυτιληναίος). Θριάμβευ-
σε με τις υπογραφές Ορθοδόξων δεσποτάδων! 
Επικυρώθηκαν και επισφραγίστηκαν όλα σχε-
δόν τα προσυνοδικά κείμενα, εκτός ελαχιστο-
τάτων αλλαγών.

Σε όλη την πορεία των 70 χρόνων προετοιμα-
σίας κυριάρχησε η “Φαναριώτικη πολιτική”, και 
για να πετύχουν τα σχέδιά τους στην Σύνοδο 
της Κρήτης, ο κανονισμός της σύγκλησης και 
λειτουργίας καταπατήθηκε διότι:

α) Η Σύνοδος ξεκίνησε τις εργασίες κατά πα-
ράβαση του κανονισμού Οργάνωσης και Λει-
τουργίας (αρθρο 1) που υπέγραψαν οι Προκα-
θήμενοι στην Σύναξη του Ιανουαρίου του 2016 
στο Σαμπεζύ που έλεγε: «Συγκαλείτε υπό της 
Α.Θ. Παναγιότητος του Οικουμενικού Πατριάρ-
χου, συμφρονούντων και των Μακαριοτάτων 
Προκαθημένων πασών των υπό των πάντων ανε-
γνωρισμένων κατά τόπους Αυτοκεφάλων Ορθο-
δόξων Εκκλησιών». Εδώ όμως τέσσερες Αυτο-
κέφαλες Εκκλησίες διαφώνησαν αιτιολογημένα 
και ζήτησαν την αναβολή της. Επομένως παρα-
βιάστηκε ο κανονισμός. Και αντί της αναβολής 
ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έστειλε αυστηρό 
και απειλητικό μήνυμα στους μη συμμετέχοντες 
λέγοντας: «Όσοι δεν αποδέχθησαν τας αποφά-
σεις των Συνόδων, απομονώθηκαν και μετατρά-
πηκαν σε αιρέσεις».

β) Ξεκίνησε τις εργασίες η Σύνοδος χωρίς προ-
ηγουμένως να επικυρωθούν οι Συνοδικοί Όροι 
και Κανόνες όλων των προγενέστερων Οικου-
μενικών Συνόδων, ώστε να είναι και αυτοί συνέ-
χεια των προγενέστερων. Αυτή ήταν πάγια τα-
κτική που τηρούνταν από τους αγίους Πατέρες 
διακηρύττοντας έτσι ότι αποδέχονταν όσα προ-
ηγούμενες Οικουμενικές Σύνοδοι δογμάτισαν 
και προτίθενται να συνεχίσουν το έργο εκείνων.

γ) Κατά την μεγάλη αυτή ημέρα της Δεσπο-
τικής εορτής της Αγίας Πεντηκοστής συμμετεί-
χαν και συμπροσευχήθηκαν στον όρθρο και τη 
Θεία Λειτουργία αιρετικοί – Παπικοί, Προτεστά-
ντες, Μονοφυσίτες – ενέργεια που, όπως είναι 
γνωστό απαγορεύεται από τους Θείους και Ιε-
ρούς Κανόνες.

δ) Σ’ αυτή τη Σύνοδο ήταν προσκεκλημένοι και 
συμμετείχαν ως επίσημες αντιπροσωπείες αιρε-
τικών κοινοτήτων και ομολογιών – Παπικοί, Προ-
τεστάντες, Μονοφυσίτες … – πρωτοφανής και-
νοτομία, ξένη προς την Συνοδική μας παράδο-
ση. Και πριν η Σύνοδος αποφανθεί περί της εκ-
κλησιαστικότητας αυτών των αιρετικών κοινοτή-
των και ομολογιών, ο Πατριάρχης Βαρθολομαί-
ος, στην εναρκτήριο ομιλία του, τους προσφώ-
νησε ως «Εκπρόσωπους αδελφών εκκλησιών», 
δημιουργώντας τετελεσμένα γεγονότα.

ε) Για πρώτη φορά σε Σύνοδο συμμετείχαν και 
γυναίκες. Ήταν προσωπική επιλογή του Πατρι-
άρχη Βαρθολομαίου, που το είχε προτείνει στην 
Σύναξη των Ορθοδόξων Προκαθημένων τον Ια-
νουάριο στο Σαμπεζύ της Ελβετίας.

Ο Πατριάρχης έκανε “τυχαία” επιλογή γυναι-
κών στέλνοντας επιστολές με τις οποίες κατά 
παράδοξο τρόπο τις καλούσε να παρακολουθή-
σουν την Σύνοδο, με την φράση: «Έχετε επιλε-
γεί για να συμμετάσχετε στη θέση των συμβού-
λων του Οικουμενικού Πατριαρχείου».

Αποδέκτες της πρόσκλησης ήταν η ηγουμέ-
νη της Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής των Χα-
νίων μοναχή Θεοξένη – γνωστή στους εκκλη-
σιαστικούς κύκλους για τα θέματα θρησκευτι-
κού ενδιαφέροντος – και η κ. Ελισάβετ Προ-
δρόμου, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Πανε-
πιστημίου Τάφ της Βοστώνης (δεν είναι Θεολό-
γος) με πλούσιο επιστημονικό βιογραφικό διακρι-
νόμενη ως επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Δι-
εθνών Σχέσεων…, επισκέπτης καθηγητής στην 

έδρα Επίλυσης Κρίσεων…, συνεργάτης του Κέ-
ντρου Ευρωπαϊκών Σπουδών (CES) του Πανε-
πιστημίου του Χάρβαρντ, προεδρεύουσα στην 
ομάδα μελέτης Ανατολικής Μεσογείου και Ευ-
ρώπης. Το και σπουδαιότερο, συμμετέχει σε αρ-
μόδιες κυβερνητικές επιτροπές χάραξης πολιτι-
κής των ΗΠΑ: από το 2004-2012 αντιπρόεδρος 
της επιτροπής Διεθνών θρησκευτικών Ελευθε-
ριών της αμερικανικής Βουλής, αναβαθμισθείσα 
το 2011 σε μέλος της αρμόδιας ομάδας εργα-
σίας του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών 
με αντικείμενο «θρησκεία και Εξωτερική Πολιτι-
κή». Θεωρείται ειδήμων σε θέματα ανατολικής 
Μεσογείου και Ν/Ανατολικής Ευρώπης. Συνερ-
γάστηκε ως σύμβουλος στο Εθνικό Συμβούλιο 
Ασφαλείας των ΗΠΑ, το υπουργείο Άμυνας, την 
αμυντική Υπηρεσία Πληροφοριών (DIA), την Κε-
ντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (CIA), το ΝΑΤΟ, 
τον ΟΗΕ, υπουργεία και ΜΚΟ διαφόρων ευρω-
παϊκών χωρών. Χαρακτηρίζεται ως ανώτατη δι-
πλωμάτης (Senior Diplomat).

Εκ των πραγμάτων αντιλαμβάνεται κανείς το 
Status της κ. Προδρόμου εντός του πλέγματος 
ισχύος των ΗΠΑ, ιδιαιτέρως με τις υπηρεσίες 
ασφαλείας, αυτού που αποκαλούμε ως “βαθύ 
κράτος” (Ύποπτο και αξιοπερίεργο το ενδιαφέ-
ρον των Αμερικανών για την Ορθοδοξία).   

Μήπως η Ρωσική Εκκλησία γνώριζε όλο αυτό 
το παρασκήνιο γι’ αυτό δήλωσε “παραιτημένη”; 
Ο Μητροπολίτης Βλαδιβοστόκ Βενιαμίν είχε δη-
λώσει: «… Αμερικανοί ειδικοί βοήθησαν ακόμα 
και στην προετοιμασία όσον αφορά το γεγονός 
στην Κρήτη …».

Είχαμε και από το Πατριαρχείο Ιεροσολύ-
μων γυναίκα ως μέλος της Συνοδικής αποστο-
λής την Wafa Goussous, καθηγήτρια Φιλοσοφί-
ας (όχι Θεολογίας) καταγόμενη από την Ιορδα-
νία, η οποία και δήλωσε: «Είναι η σημαντικότε-
ρη στιγμή της ζωής μου. Οι Ορθόδοξες γυναί-
κες είναι εδώ»  (εφ. ΒΗΜΑ). « Αυτό αποτελεί μια 
σημαντική αρχή …» .

Γυναίκα δημοσιογράφος είχε το ρόλο συντο-
νιστή των μέσων ενημέρωσης αφήνοντας άναυ-
δα τα “άγια” μέλη της Συνόδου (Περισσότερα 
θα αναφέρουμε πιο κάτω).

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ
Σπαταλήθηκαν τόσα χρήματα για την πραγ-

ματοποίηση της περιβόητης “Ορθόδοξης Συ-
νόδου” καθώς και πλήθος άλλες ενέργειες που 
ήταν ξένες και βλαπτικές προς το πνεύμα της 
Ορθοδοξίας.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, σκληρά και πιε-
στικά τόσο, ώστε οι δημοσιογράφοι, όχι μόνο, να 
μη μπορούν να παρακολουθήσουν τις εργασίες 
αλλ’ ούτε και να πλησιάσουν το χώρο.

Οι οδηγοί αυτοκινήτων έπρεπε να έχουν ειδική 
άδεια και μετά από εξονυχιστικό έλεγχο (αριθμοί, 
σασί κ.α.) να τους επιτραπεί η κυκλοφορία. Ελι-
κόπτερα, υποβρύχια, ελεύθεροι σκοπευτές, βα-
τραχάνθρωποι, φουσκωτά, ασφαλίτες είχαν επι-
στρατευτεί για την ασφάλεια των προκαθημένων 
(κυρίως αμερικανικής προέλευσης).

Και γεννιέται το ερώτημα: Από ποιους και για-
τί κινδύνευαν; Ο καθαρός ουρανός αστραπές δε 
φοβάται. Μόνο οι ένοχοι φοβούνται. Μήπως κά-
πως έτσι ένιωθαν; Έπαψαν πλέον οι “άγιοι” να 
εμπιστεύονται το Άγιο Πνεύμα; 

Την οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης 
είχε αναλάβει εταιρεία με αμερικανό εντολέα.

Δεν γνωρίζουμε αν ήταν τυχαίο ή λόγοι σκοπι-
μότητας επέβαλλαν την καθυστέρηση της ροής 
της πληροφόρησης, και την ασάφεια και παρερ-
μηνεία των κειμένων.

Στο επίκεντρο των πλάνων ο Πατριάρχης Βαρ-
θολομαίος. Η πληροφόρηση δίνονταν με το στα-
γονόμετρο και κατ’ επιλογή. Δημοσιογράφος 
έγραφε: «Δεν πήραμε είδηση του τί γίνονταν 
λίγο έξω από τα Χανιά. Οι συνεχείς απαγορεύ-
σεις στην μετακίνηση και οι υπερβολικοί περιο-

ρισμοί σε συγκεκριμένες διαδρομές μας εκνεύ-
ρισαν. Κάποιοι από μας νομίζαμε πως γίνεται Συ-
νέδριο της Λέσχης Μπίλντεμπερκ» (ΕΩΚ).

Για να κάνει κάποιος δημοσιογράφος αίτηση 
διαπίστευσης έπρεπε να την συμπληρώσει στα 
αγγλικά ή στα ρωσικά. Στα ελληνικά δεν επιτρέ-
πονταν, λες και βρίσκονταν σε ξένο κράτος και 
όχι στην Ελλάδα!

Το σκηνικό της Συνάθροισης ήταν σχεδόν το 
ίδιο που είχαν στήσει και σκηνοθετήσει οι Παπι-
κοί, την Β΄ Βατικάνεια Σύνοδο. Υπήρξαν εκτός 
του κανονικού θεολογικού πνεύματος και παρα-
τηρητές από διάφορες αιρετικές δοξασίες. Αυτό 
ήταν πρωτόγνωρο για την Ορθόδοξο Εκκλησία.

Η πολυτελής διαβίωση με τα πλούσια εδέ-
σματα ήταν εμφανής και μαρτυρούσε δαπάνη 
πακτωλού χρημάτων σε μια εποχή βαθειάς οι-
κονομικής κρίσης. Ο Πατριάρχης Βαρθολομαί-
ος και ο Κύπρου Χρυσόστομος απολάμβαναν 
τη χλιδάτη άνεση των πανάκριβων ξενοδοχεί-
ων, ακολουθώντας την… Ευαγγελική λιτότητα 
και εγκράτεια (sic).

Υπήρχαν και ώρες ψυχαγωγίας που αντικαθι-
στούσαν τις απαραίτητες ώρες προσευχής. Εκ-
δήλωση όπως για τον Μίκη Θεοδωράκη, δημοτι-
κοί και παραδοσιακοί χοροί, όλα στα περιθώριο 
της συνάθροισης για να μην πλήττουν.

Οι ανίερες Πατριαρχικές φιλοφρονήσεις, τα 
θεατρινίστικα χιούμορ, και τα αστειάκια έπαιρ-
ναν και έδιναν.

Αντίθετα στο κέντρο τύπου – εκατοντάδες μέ-
τρα μακριά, με τους εκατοντάδες δημοσιογρά-
φους – επικρατούσαν άθλιες συνθήκες. Κάτω 
από μια τέντα στρατιωτικού τύπου, λόγω της με-
γάλης ζέστης, της ανυπόφορης σκόνης και της 
έλλειψης καθαριότητας ο χώρος ήταν απαίσιος.

Η υπεύθυνη Τύπου, εκκλησιαστική συντάκτρια 
– όπως δήλωσε – ήταν μια κομψή αλλά ακατάλ-
ληλα ενδεδυμένη. Δεν ήταν η πρέπουσα εικόνα 
να στέκεται με παντελόνι κ.ά. μπροστά στους 
προκαθημένους, για τους οποίους εργάζονταν 
και να απαντά με υπεροπτικό ύφος στους συνα-
δέλφους της δημοσιογράφους.

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Η προσπάθεια που κατέβαλαν να φιλοτεχνή-

σουν μια… μαγική εικόνα ενότητας της Αγίας και 
Μεγάλης Συνόδου δεν ευδοκίμησε, καθώς οι δι-
αρροές μιλούσαν για διαφωνίες μεταξύ των με-
λών Εκκλησιών.

Υπήρχαν εντάσεις στις εργασίες και αρκετές 
φορές αναγκάστηκε ο Πατριάρχης Βαρθολομαί-
ος να υψώση τον τόνο της φωνής του για να μπο-
ρέσει να επαναφέρει στην τάξη τους προκαθη-
μένους, ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που απειλού-
σαν να αποχωρήσουν, τη στιγμή μάλιστα που 
απουσίαζαν τέσσερες Εκκλησίες (Αντιόχειας, 
Ρωσίας, Βουλγαρίας, Γεωργίας). Όλα αυτά κρύ-
φτηκαν επιμελώς.

Μια σφοδρή αντιπαράθεση – από πληροφορί-
ες – πίσω από τις τηλεοπτικές κάμερες, είχαμε 
μεταξύ του Μητροπολίτη Ναυπάκτου – από πλευ-
ράς Ελλαδικής Εκκλησίας – και του “Θεολόγου 
αξιολογητή” Μητροπολίτη Περγάμου Ιωαν. Ζη-
ζιούλα, που αφορούσε την τροποποίηση που ζη-
τούσε η Ελληνική Εκκλησία στην «Αποστολή της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο». 
Εκεί διασταύρωσαν τα ξίφη τους για τον τρό-
πο προσφώνησης της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλη-
σίας. «Είναι ή δεν είναι Εκκλησία ο παπισμός;», 
αναρωτήθηκαν σε ατμόσφαιρα έντασης οι συμ-
μετέχουσες Ορθόδοξες Εκκλησίες και Πατρι-
αρχεία. Ο Ναυπάκτου απευθυνόμενος προς τον 
Περγάμου Ζηζιούλα, φέρεται να είπε: «Αλλοιώ-
νεται τη Θεολογία της Εκκλησίας…». Ο πρώτος 
που προσέτρεξε να υπερασπιστεί τον Περγάμου 
ήταν το πατριαρχικό “κολαούζο” ο Περιστερίου 
Χρυσόστομος. Ζήτησε μάλιστα και την απόρρι-
ψη της τροπολογίας της Ελληνικής Εκκλησίας 
παρ’ ότι ήταν απόφαση Συνοδική – ο ίδιος Συ-

νοδικός – που έλεγε: «Η ιεραρχία της Εκκλησί-
ας της Ελλάδος… μελέτησε διεξοδικά τις προ-
τάσεις της διαρκούς Συνόδου, μίαν προς μίαν, 
και με πνεύμα ομοψυχίας υπευθυνότητας και σο-
βαρότητας, με ομοφωνία στα περισσότερα ση-
μεία και με απόλυτη πλειοψηφία σε άλλα έκανε 
τις διορθώσεις των τεθέντων κειμένων και όπου 
χρειάσθηκε έκανε και προσθήκες, ώστε αυτές 
να είναι τελικές αποφάσεις της Εκκλησίας μας 
για τα κείμενα αυτά.

Οι διορθώσεις και οι προσθήκες που είναι ου-
σιαστικές θα κατατεθούν στην Πανορθόδοξο 
Γραμματεία… Και θα υποστηριχθούν από τον 
Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών… κ. Ιερώ-
νυμο για να βελτιωθούν τα είδη επεξεργασθέ-
ντα κείμενα…».

Και ποιο ήταν το επίμαχο σημείο που ξεσήκω-
σε τέτοια θύελλα στη Σύνοδο; Η Ελλαδική αντι-
προσωπία ζήτησε τη διόρθωση του προσυνοδι-
κού κειμένου ώστε να αποκαλούνται «Χριστιανι-
κές Κοινότητες και Ομολογίες» και όχι «ετερό-
δοξες εκκλησίες». Ο Κύπρου Χρυσόστομος, ο 
οποίος πρωτοστατούσε στο να ονομάζονται οι 
αιρετικοί «ετερόδοξες εκκλησίες» (δηλαδή, έτε-
ρες ως προς το περιεχόμενο της πίστης, αλλά 
Εκκλησίες!) επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Αρχι-
επίσκοπο Ιερώνυμο κα με έντονο ύφος του είπε: 
«Δεν θα κρατήσετε αιχμάλωτη την Αγία και Με-
γάλη Σύνοδο».

Την συζήτηση έκλεισε ο Πάπας και Πατριάρ-
χης Αλεξανδρείας, ο και αποκαλούμενος «Πατήρ 
Πατέρων, Ποιμήν Ποιμένων, Αρχιερεύς Αρχιερέ-
ων, Τρίτος και δέκατος των Αποστόλων και κρι-
τής της Οικουμένης», επισημαίνοντας ότι τα μέλη 
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου δεν είναι φοιτη-
τές για να διδάσκονται Θεολογία αλλά υπάρχει 
ανάγκη να ασχοληθούμε με τα φλέγοντα κοινω-
νικά ζητήματα (λες και η Μεγάλη Σύνοδος συ-
νήλθε για να ασχοληθεί με την φιλανθρωπία).

Αυτή η παρέμβαση του Αλεξανδρείας Θεο-
δώρου Β΄ έγινε δεκτή με παρατεταμένα χειρο-
κροτήματα. Τι κρίμα! Πόσο θλιβερό το επίπε-
δο των Επισκόπων!!!

Από πληροφορίες, οι πιέσεις υπήρξαν μεγά-
λες, και τελικά επήλθε μια συμβιβαστική πρότα-
ση που έκανε η Ελλαδική Εκκλησία διαφωνού-
ντος του Ναυπάκτου Ιερωθέου: «Η Ορθόδοξος 
Εκκλησία αποδέχεται την ιστορικήν ονομασίαν 
άλλων στερεοδόξων Χριστιανικών Εκκλησιών 
και Ομολογιών» (Ο Ναυπάκτου έβγαλε σχετική 
ανακοίνωση για αυτό το θέμα).

Με αυτή την απόφαση κορυφώθηκε η κατα-
πάτηση και διαστρέβλωση των Ιερών Κανόνων 
και Παρακαταθηκών, που υποτίθεται ότι όφειλαν 
να υπερασπίσουν οι συμμετέχοντες στη Κρήτη 
Σύνοδο επίσκοποι.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που είναι πι-
στός απόγονος της Φαναριώτικης διπλωματίας, 
συνεχάρη και τους δύο επισκόπους – Περγάμου 
και Ναυπάκτου – για την θεολογική τους κατάρ-
τιση ονομάζοντάς τους “Μεγάλους Θεολόγους” 

Ο θΡίΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΟίκΟΥΜΕνίΣΜΟΥ
η Μεγαλη ςυνοδος της κρητης
όπως καταγράψαμε. Τα παρασκήνια,  οι κόντρες, οι αποφάσεις…

συνέχεια στη σελ. 5
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συνέχεια από τη σελ. 1 ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

Σεβασμιώτατε Σύρου, Τήνου, Ἀνδρου κ.λπ. Ἐσεῖς ὡς ἐπί-
σκοπος, τί μαρτυρία προσφέρετε στήν τοπική κοινωνία; Κατ’ 
ἀρχάς στερήσατε τό δικαίωμα νά ἔχει ἡ τοπική Ἐκκλησία τόν 
συγκεκριμένο ἁγιορείτη ἐξομολόγο. Διώκετε πιστούς, καταδι-
ώκετε μέ ὅλες σας τίς δυνάμεις πρόσωπα πού ἔκαναν τό λά-
θος, νά σᾶς κρίνουν, νά σᾶς κατακρίνουν, ἤ καί νά σᾶς σπιλώ-
σουν ἴσως. Κρυφές ἀναφορές ἐναντίον τους, μουλωχτές ἀπο-
φάσεις, προτιμᾶτε τούς διαδρόμους τῶν δικαστηρίων ἀπό τίς 
ἀτραπούς τῆς συγνώμης. Μιά ζωή στά δικαστήρια. Κάνετε νά 
πονάει ὁ κόσμος. Μετατρέψατε τήν τοπική ἐκκλησία ἀπό πε-
δίο φανέρωσης τοῦ Θεοῦ, σέ κέντρο πού λυσσαλέα ἀντιστρα-
τεύεται τό ἔργο Του. Ἀντί γιά γεφύρια ὑψώνετε τοίχους. Κα-
ταστρέφετε τό αἴσθημα ἀσφάλειας, δικαιοσύνης, αὐτοεκτί-
μησης, ἐμπιστοσύνης στήν ἀνθρωπότητα, πίστης στόν ἀγα-
θό Θεό. Σᾶς καταγγέλλω ἀνοικτά, οἱ περισσότερες δημόσιες 
ἐνέργειές σας εἶναι μιά ἀσύμμετρη ἀπειλή γιά τίς Κυκλάδες, 
γιά τήν Τῆνο καί γιά τήν Ἐκκλησία, γιά τόν Χριστιανισμό. Δέν 
προσεγγίζετε τά σύγχρονα τοπικά τραύματα μέ κάποια, τέλος 
πάντων περίσκεψη, ὡς ἁρμόζει σέ ἐπίσκοπο, δέν ἀναμετρά-
στε μέ τό ἀνεπιθύμητο κακό. Ποιά εἶναι ἡ προσωπική σας ἐπι-
σκοπική μαρτυρία, δεδομένου ὅτι σύμφωνα μέ τήν θέση τῆς 
Ἐκκλησίας μας εἶστε εἰς «τύπον Χριστοῦ»; Τό μόνο πού προ-
βάλλετε εἶναι ἡ θυματοποίησή σας, στήν ὁποία στηρίζετε τήν 
καταφυγή σας σέ δίκες ἐκδικητικές.

Ἀληθινός ἐπίσκοπος εἶναι ἐκεῖνος πού ἔγινε ὄργανο τοῦ 
Θεοῦ, πού ἔχασε τήν θέλησή του μέσα στό θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
καί πού δέν ἐπιθυμεῖ τίποτα πιά γιά τόν ἑαυτό του. Ἕνας ἐπί-
σκοπος φορτώνεται τό κακό καί τήν ἀδικία τοῦ κόσμου, τόν 
σφαλιαρίζουν καί γυρίζει τό ἄλλο μάγουλο, τόν φτύνουν, τόν 
βρίζουν, τόν βλαστημᾶνε, τόν κατηγοροῦν ἴσως ἀσύστολα, 
καί συγχωρεῖ προσευχόμενος. Σᾶς τό λέω καθαρά δέν εἶστε 
ἐπίσκοπος μή μᾶς δουλεύετε, δεσπότης ναί. Πέστε μας ποι-
ές δημόσιες συμπεριφορές σας διαυγάζουν, κάπως, τά λόγια 
τοῦ Χριστοῦ, ποιές στάσεις σας ἐπιχειροῦν μιά ἀνάγνωση τοῦ 
μαρτυρικοῦ χριστιανισμοῦ;

Εφ.  «Φάρος της Τήνου

μέλι! Και όσες αμαρτίες και να έχουν, άμα τους λούσουν 
με ζεστό νερό, όταν πεθάνουν, καθαρίζονται! Πάνε στον 
Αλλάχ καθαροί! Τι άλλο θέλουν; Όλα βολικά! Αλλά οι Γάλ-
λοι δε θα βρουν ανάπαυση. Πάνε να αναπαυθούν, αλλά 
δε θα αναπαυθούν, γιατί τα πάθη δε δικαιολογούνται. 
Οτιδήποτε και αν κάνουν οι άνθρωποι, και αναίσθητοι να 
είναι, πάλι ανάπαυση δε βρίσκουν, πάνε να δικαιολογή-
σουν τα αδικαιολόγητα, αλλά εσωτερικά βασανίζονται, εί-
ναι αγριεμένοι. Γι’ αυτό ζητούν ψυχαγωγίες, τρέχουν στα 
νταούλια, μεθούν, βλέπουν … τηλεόραση.

Χαζεύουν δηλαδή, για να ξεχνιούνται, γιατί ελέγχονται. 
Και όταν κοιμούνται λες ότι ησυχάζουν; Υπάρχει συνεί-
δηση βλέπεις. Η πρώτη Αγία Γραφή που έδωσε ο Θεός 
στους Πρωτόπλαστους είναι η συνείδηση, και εμείς την 
ξεσηκώνουμε φωτοψία τώρα από τους γονείς μας. Όσο 
και αν την καταπατήσει κανείς τη συνείδησή του, πάλι 
μέσα του ελέγχεται. Γι’ αυτό λένε: «Τον τρώει το σαρά-
κι». Ναι δεν υπάρχει γλυκύτερο πράγμα από το να έχει 
κανείς αναπαυμένη τη συνείδησή του. Φτερά νιώθει μέσα 
του. Πετάει.

Τα λόγια αυτά που μοιάζουν τόσο επίκαιρα, ωστόσο 
ο γέροντας Παϊσιος τα είπε 27 ολόκληρα χρόνια πριν… 
τον Νοέμβριο του 1988. Ξαναδιαβάζοντας κανείς τα λό-
για του, - το συγκεκριμένο απόσπασμα μπορεί κανείς να 
το βρει στο βιβλίο «Με πόνο και αγάπη για το σύγχρονο 
άνθρωπο», Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι Α’-, αντι-
λαμβάνεται πέρα από κάθε αμφιβολία γιατί τα λόγια έχουν 
μείνει ανεξίτηλα στο πέρασμα των ετών και ο ίδιος μια από 
τις πιο αγαπητές μορφές του μοναχισμού. 

Είχε πει και τα εξής ο πατήρ Παϊσιος: «Ας τους αυτούς 
που μαζεύουν τους μουσουλμάνους και χτίζουν τζα-
μιά. Αργότερα θα καταλάβουν τι σημαίνει και τότε θα 
είναι οι πρώτοι που θα πάρουν μέτρα εναντίον τους...»

«Στη Γαλλία χιλιάδες έγιναν 
Μουσουλμάνοι… και οι Γάλλοι δεν 
θα βρουν ανάπαυση»  (π. Παϊσιος)

«ΠοιμανΤική» 
ισΤορια οδύνήσ

συνέχεια από τη σελ. 1

α) «Μη Με αγγιζεις βρωΜιαρη ελληνα!».
Ένα φοβερό περιστατικό ση-

μειώθηκε την Πέμπτη 29/6/2015 
κατά την διάρκεια της επίσκε-
ψης του Γερμανού καγκελάρι-
ου Ζίγεσμαρ Γκάμπριελ.

Ο Βαυαρός Βουλευτής και 
πρώην υπουργός Μεταφορών, 
Πέτερ Ραμσάουερ, που συνό-
δευε τον Γκάμπριελ κατά την 
συνάντησή του με τον πρωθυ-
πουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, 
επιτέθηκε φραστικά σε φωτο-
ρεπόρτερ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της 
εφημερίδας «Αυγή», η οποία 
επικαλείται αυτόπτες μάρτυ-
ρας, τη στιγμή που οι κ.κ. Γκά-
μπριελ και Τσίπρας φωτογρα-

φίζονταν, Έλληνας φωτογρά-
φος έσπρωξε κατά λάθος τον 
Ραμσάουερ, ο οποίος με οργί-
λο ύφος τον έβρισε στα γερμα-
νικά και στα αγγλικά, λέγοντάς 
του: «Μη με αγγίζεις βρωμιά-

ρη Έλληνα!».
Ο Βαυαρός Βουλευτής αρ-

γότερα αρνήθηκε το περιστα-
τικό, υποστηρίζοντας μάλιστα 
ότι ο φωτογράφος του προκά-
λεσε… μώλωπες (sic). Αυτά τα 

φοβερά, τρομερά και πρωτό-
γνωρα πράγματα συμβαίνουν.

Δυστυχώς, το επεισόδιο αυτό 
αποδεικνύει ότι η συνεχιζόμενη 
υποτακτική πολιτική όλων των 
τελευταίων κυβερνήσεων οδή-
γησε τους Έλληνες στην από-
λυτη ταπείνωση. Και μάλιστα 
σε τέτοιο βαθμό, ώστε να γυ-
ρίζει ένας Γερμανός Βουλευ-
τής να αποκαλεί τους Έλλη-
νες «βρωμιάρηδες» και μάλιστα 
στην πατρίδα μας και μπροστά 
στον πρωθυπουργό της Ελλά-
δος.Μήπως είναι η αρχή; Φο-
βούμαστε ότι θα δούμε και χει-
ρότερα τα υπόλοιπα 99 χρόνια 
που θα είμαστε υπό κατοχή.

β) η ιςλανδια βαζει φυλακη 26 τραπεζιτες!
Η Ισλανδία έχει εκπλήξει τους πάντες, 

οκτώ χρόνια μετά την οικονομική της κα-
τάρρευση (2008). 
Έκανε αυτό που 
δεν τόλμησε άλλη 
χώρα στο κόσμο 
να κάνει.

Έβαλε στη φυ-
λακή 26 τραπεζί-
τες!!!

Σύμφωνα με την 
τελευταία είδηση – 
μέσα Ιουνίου – από 
το US Uncut το ανώτατο δικαστήριο της 
Ισλανδίας καταδίκασε τον 26ο τραπεζίτη, 
για το ρόλο του στην οικονομική κατα-
στροφή του 2008!

Κορυφαίοι τραπεζίτες από τις δύο 
μεγαλύτερες τράπεζες της Ισλανδίας – 

Landsbankinn & Kaupping – καταδικά-
στηκαν σε φυλάκιση δύο έως πέντε χρό-

νων – η μεγαλύτε-
ρη ποινή για οικο-
νομικά εγκλήματα 
στην Ισλανδία είναι 
τα έξι χρόνια – για 
την χειραγώγηση 
της αγοράς, υπε-
ξαίρεση, και παρα-
βίαση των υποχρε-
ώσεων πίστης.

Με το κραχ που 
έγινε στην Αμερική το 2008, το Κογκρέσο 
έδωσε στις αμερικανικές τράπεζες 700 
δισ. δολάρια ως TARP bailout («Πρόγραμ-
μα ανακούφισης προβληματικών στοιχεί-
ων») ενώ η Ισλανδία αποφάσισε να πάει 
σε μια τελείως διαφορετική κατεύθυνση, 

ακολουθώντας διαφορετικές «συνταγές» 
από αυτές που προτείνουν οι “γκουρού” 
της δύσης, με τα γνωστά και στη χώρα 
μας αποτελέσματα.

Όταν ο Πρόεδρος της Ισλανδίας, Olafur 
Ragnar Grimmson ρωτήθηκε πώς η χώρα 
του κατόρθωσε να ανακάμψει από την πα-
γκόσμια οικονομική καταστροφή, απάντη-
σε περήφανα: «Ήμασταν αρκετά σοφοί 
ώστε να μην ακολουθήσουμε τις παρα-
δοσιακές επικρατούσες ορθοδοξίες του 
δυτικού οικονομικού κόσμου τα τελευταία 
30 χρόνια. Εισάγαμε ελέγχους συναλλάγ-
ματος, αφήσαμε τις τράπεζες να καταρ-
ρεύσουν, παρείχαμε στήριξη στους φτω-
χούς και δεν εισάγαμε μέτρα λιτότητας 
όπως βλέπετε στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα ακολουθεί το δρόμο που χά-
ραξαν άλλοι για μας!!!

γ) 16 ελληνικα νηςια και νηςιδες ζητουν οι τουρκοι
Η τουρκική εφημερίδα Yeni Cag σε 

άρθρο του Ahmet Takan την 16η Ια-
νουαρίου, με τίτλο: «Η Ελλάδα έβα-
λε στο μάτι ένα ακόμα νησί μας…» 
αναφέρει:

«Η Ελλάδα κατέλαβε… τουρκικά νη-
σιά και βραχονησίδες στο Αιγαίο και 
στη Μεσόγειο. Κατατεμαχιζόμαστε. Η 
Ελλάδα προετοιμάζεται να καταλάβει 
την τουρκική νήσο Ζουράφα (Zurafa). 
Το νησί Ζουράφα, ανήκει στην Τουρ-
κική Δημοκρατία…

Η Ελλάδα κατέλαβε και προσάρτησε 16 
νησιά και μια βραχονησίδα. Το τουρκικό 
Γενικό Επιτελείο δεν έλαβε κανένα μέτρο 
για τα ελληνικά ελικόπτερα που παραβία-
σαν επί ώρες τον εναέριο χώρο μας στις 
…, στις …, ούτε δημοσίευσε στην ιστο-
σελίδα του τις παραβιάσεις. Το Ελληνι-
κό Γενικό Επιτελείο, στις 15 Σεπτεμβρί-
ου εμπόδισε τουρκικά αεροσκάφη να πε-
τάξουν πάνω από το νησί μας, το Φαρμα-
κονήσι… Οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις 
λαμβάνοντας υπόψη τις βραχονησίδες και 
τα νησιά μας στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο 
δεν πρέπει να δώσουν ποτέ την ευκαιρία 
σε μία νέα κατάσταση».

Και συνέχισε: «Σε αυτά τα 16 νησιά βρί-
σκεται ακόμα ελληνικός στρατός και κυ-

ματίζει ελληνική σημαία, ενώ αυτά βρί-
σκονται (sic)εντός των συνόρων των νο-
μών της Σμύρνης, του Αϊδινίου και των 
Μούγγων…».

Μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι μόνο ορισμέ-
νοι ακραίοι εθνικιστές στην Τουρκία υπο-
στηρίζουν ότι η Ελλάδα έχει «καταλάβει 
παράνομα» νησιά στο Αιγαίο. Κι όμως, 
πες-πες άρχισαν να τα πιστεύουν και οι 
ίδιοι. Διότι, το τουρκικό υπουργείο Εξωτε-
ρικών, απαντώντας σε ερώτηση βουλευ-
τών του κόμματος Damokrat Parti (D.P.) 
είπε: «Τα ζητήματα παράνομης ιδιοκτη-
σίας χερσαίων νησιωτικών εκτάσεων στο 
Αιγαίο τα οποία κατέχονται από την Ελ-
λάδα θα βρουν λύση μέσω του διαλόγου 
που έχει ξεκινήσει».

Ο αντιπρόεδρος του μεγαλύτερου κόμ-

ματος της αντιπολίτευσης (CHP)Οζ-
τούρκ Γιλμάζ, σε συνέντευξη στη Βου-
λή, δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει καταλά-
βει στο Αιγαίο νησιά και βραχονησίδες 
που το καθεστώς ιδιοκτησίας τους δεν 
είναι ξεκάθαρο και ότι συνεχίζει να κα-
ταλαμβάνει νησιά προκειμένου να κά-
νει το Αιγαίο ελληνική λίμνη…».

Έτσι άρχισε να εμπεδώνεται στην 
τουρκική κοινή γνώμη ότι υπάρχουν 
νησιά «τουρκικά» που τα έχει καταλά-
βει παράνομα η Ελλάδα και συνεπώς 

το καθήκον της Τουρκίας είναι να τα 
απελευθερώσει από την σκλαβιά τους.

Τα πρώτα 16 «τουρκικά» νησιά που 
ζητούν την απελευθέρωση είναι: Οι-
νούσσες, Φούρνοι, Αγαθονήσι, Φίμε-
να, Άρκη. Φαρμακονήσι, Πλατιά, Κυρά 
Παναγιά, Καλόλημνος, Γυαλί, Σύρνα, 
Γαύδος, Δία, Διονισιάδες, Γαϊδουρο-
νήσι, Κουφονήσι. Για την νήσο Ζουρά-
φα τώρα η Ελλάδα προετοιμάζεται να 
την καταλάβει, είναι – λένε – μεταξύ 
του δήμου Ενέζ της Ανδριανούπολης 
και της Ίμβρου.

Τώρα που γλυκάθηκαν, γιατί δεν τους 
βάλαμε στην θέση τους, να αναμένουμε 
και νέα “σκλαβωμένα” νησιά να θέλουν οι 
Τούρκοι να τα ελευθερώσουν!

O «ΑΓΩΝΑΣ» στη βουλή
Επερώτηση προς τον υπ. Οικονομικών κ. Τσακαλώτο και την αναπληρώτρια υπ. Οικονομικών κ. Φωτίου έκανε ο βουλευτής 

Φθιώτιδος κ. Αθ. Μιχελής σχετικά με τα χρήματα κ.α. του κληροδοτήματος Κρίκκη (Κρίκκειον) από δημοσιεύματα της εφημερίδος 
μας «Αγώνας». Η κ. Φωτίου απάντησε... η υπόθεση είναι σε εξέλιξη. (Στο προσεχές φύλλο θα έχουμε όλο το ιστορικό). 
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ταπατερικής θεολογίας» και του πολύφερνου Οι-
κουμενισμού, ο καλός αρθρογράφος επιχειρεί να 
παραλληλίσει τον «άστεγο» Χριστό της Βηθλεέμ 
και «πρόσφυγα» Χριστό της Αιγύπτου, με τα εκα-
τομμύρια των μετακινούμενων μουσουλμάνων με-
ταναστών της Τζιχάντ κ.λπ., για να μας υπενθυμί-
σει «το χρέος μας» να τους υποδεχθούμε όπως 
θα υποδεχόμασταν τον «άστεγο πρόσφυγα» Χρι-
στό, με «σπλάγχνα οικτιρμών».

Η σύγκριση και ο παραλληλισμός όμως του 
«πρόσφυγα Χριστού» με τον πρόσφυγα, μετανά-
στη μουσουλμάνο είναι ατυχής για να μην πούμε 
βλάσφημος. Η γέννηση του Χριστού σε στάβλο και 
η φυγή εις Αίγυπτο, δεν έχουν καμιά σχέση με τα 
επικίνδυνα στίφη που εισβάλλουν στην Ευρώπη 
(και θα μείνουν... «προσωρινά» έποικοι, στην πτω-
χευμένη Ελλάδα) για μια «καλύτερη ζωή» και χω-
ρίς καμιά διάθεση να ενσωματωθούν στον τρό-
πο ζωής των Δυτικών κοινωνιών και μάλιστα της 
ορθόδοξης Ελλάδας. Απεναντίας ενώ επιζητούν 
να απολαύσουν τα αγαθά και τα οφέλη που τους 
προσφέρει η Δύση, οι ίδιοι όμως θα παραμείνουν 
αμετακίνητοι στα αποτρόπαια «θρησκευτικά» και 
μουσουλμανικά ήθη τους, τα οποία μάλιστα απαι-
τούν να τα επιβάλουν στις τοπικές κοινωνίες που 
τους φιλοξενούν.

Παραδείγματα πολλά. Ο λαθρομετανάστης μου-
σουλμάνος π.χ. που απαιτεί από τους Έλληνες 
γιατρούς του Δημοσίου μαιευτηρίου να 
αποκαθηλώσουν την εικόνα της Πανα-
γίας (δεν θέλω το παιδί μου να αντικρύ-
σει αυτή τη φωτογραφία) από το θάλα-
μο τοκετού της ετοιμόγεννης γυναίκας του (που 
σημειωτέον του παρέχεται δωρεάν) γιατί τον ενο-
χλεί η παρουσία Της! (το μωρό γεννήθηκε τελι-
κώς τυφλό), δεν είναι πρόσφυγας, είναι επικίν-
δυνος εισβολέας, αυγό του φιδιού, που θα επι-
βάλει την Τζιχάντ με τη βία, εκτοπίζοντας οποια-
δήποτε άλλη «Ευρωπαϊκή» αξία. Παρόμοιο κρού-
σμα μεταξύ των άλλων είχαμε προ ημερών, όταν 
«πρόσφυγας» εζήτησε από τον οδηγό του πούλ-
μαν, που τον μετέφερε σε κέντρο φιλοξενίας, να 
κατεβάσει τον σταυρό από το παρμπρίζ του αυτο-
κινήτου. Και ήταν τόσο το θράσος του, που ανέ-
λαβε η αστυνομία να τον... κατευνάσει. Τα μηνύ-
ματα είναι πολύ ανησυχητικά. Το κακό είναι μπρο-
στά μας: Οι Αφγανοί διαμαρτύρονται, επειδή στην 
«κατασκήνωσή» τους δεν έχουν ανέσεις. Οι «πρό-
σφυγες» άρχισαν τις καταλήψεις σιδηροδρομι-
κού σταθμού, κέντρων φιλοξενίας και της... πόλε-
ως Θεσσαλονίκης, με κατασκήνωση στην πλ. Αρι-
στοτέλους. Διαδηλώνουν επιθετικοί και αγριεμέ-
νοι, στην Σταδίου και στο Σύνταγμα. Η κατάληψη 
της χώρας άρχισε με καθιστικές διαμαρτυρίες που 
πολύ σύντομα θα εξελιχτούν... σε «ταμπουρώμα-
τα» και... αίμα! Πολύ αίμα!

Βέβαια ο Χριστός, στη διάρκεια της ζωής Του 
δέχεται, συνομιλεί και θεραπεύει αλλοεθνείς, 
όπως η Χαναναία, η Σαμαρείτισσα, ο εκατόνταρ-
χος κ.α. με σκοπό να τους σώσει, αφού όμως έχει 
διαπιστώσει την καλή προαίρεσή τους να Τον δε-
χθούν ως Σωτήρα.

Τέλος η δήθεν «προσφυγιά» του Χριστού, όπως 
την επικαλούνται οι «φιλεύσπλαχνοι» ιερωμένοι 
μας, ήταν μέρος του «προαιώνιου» σχεδίου σωτη-
ρίας του ανθρώπου από την αμαρτία και δεν έχει 
καμιά σχέση με τα στίφη εκατομμυρίων ετερό-
κλητων εθνών, που μετακινούνται. Το φαινόμε-
νο είναι σατανικός σχεδιασμός και μέρος πιέσε-
ως της ισοπεδωτικής Νέας Εποχής, που επιβάλ-
λει όρους τρομοκρατικού πολέμου μεταξύ των 
λαών, των πολιτισμών και των θρησκειών για την 
επικράτησή της.

Συνεπώς η κατά κόρον και κατά ριπάς προ-
σπάθεια πολιτικών της «πενταροδεκάρας» και 
των όμοιών τους ρασοφόρων, να μας πείσουν 
ότι και ο Χριστός ήταν «πρόσφυγας» στην Αίγυ-
πτο, είναι παραπλανητική και απαράδεκτη. Μας 
προτρέπουν ψυχολογικά και συναισθηματικά να 

αποδεχθούμε την «προσφυγιά» των μουσουλμά-
νων (και των κρυφών Τζι- χαντιστών), να την αγκα-
λιάσουμε, να την περιθάλψουμε, να την ψωμίσου-
με (όταν εμείς δυστυχούμε), να την «επωάσου-
με» κάτω από τις μασχάλες μας, στο σπίτι μας, 
στις δουλειές μας (όπου υπάρχουν) και στους... 
έρωτές μας για να αυγατίσουμε (δήθεν) το δη-
μογραφικό. Ήδη ένας απ’ αυτούς τους «μικροκέ-
φαλους» υπουργός, της ασθένειας Ζίκα, το εζή-
τησε ξεκάθαρα από τις Ελληνίδες: «κάντε παιδιά 
με τους “μετανάστες” για να βοηθήσουμε το δη-
μογραφικό». Τόση ανοησία (!!)

Και για μεν τους κυβερνώντες εθνομηδενιστές 
αείποτε προδότες, δεν μπορεί ο νουνεχής πολί-
της να έχει πολλές απαιτήσεις. Η «μικροκεφαλία» 
τους σε συνάρτηση με την αποχαύνωση του λαού 
που τους ψήφισε (δικαίωμά του), έφερε πολλά 
τα δεινά και τα περισσότερα είναι μπροστά μας. 
Αλλά και ιερωμένοι να γίνονται μέρος, με άστο-
χες παρεμβάσεις αγαπολογίας, σ’ αυτό το επι-
κίνδυνο παιχνίδι ισλαμοποίησης της πατρίδας 
μας, δεν το περιμέναμε.

Ας μη ξεχνάμε ότι η γνήσια και αυθεντική ερμη-
νεία της διδασκαλίας του Χριστού για «σπλάγχνα 
οικτιρμών», βρίσκει την γνήσια έκφρασή της όχι 
στην ενθαρρυντική υποδοχή των υπόπτων ροών 
αλλοεθνών «εντός των τειχών», αλλά στην θυσι-
αστική αφιέρωση εκατοντάδων αδελφών μας ιε-

ραποστόλων κληρικών και λαϊκών, 
που σπεύδουν να θυσιάσουν το χρό-
νο της ζωής τους στις αχανείς εκτά-
σεις της Αφρικής και της Ασίας, τις 

περισσότερες φορές επικίνδυνες και γι’ αυτή τη 
ζωή τους, για να διδάξουν το Ευαγγέλιο της Σωτη-
ρίας στα εκατομμύρια διωχθέντων «προσφύγων» 
από τον προπτωτικό «παράδεισο της τρυφής» 
στις ατραπούς της εκπτώσεως και της αμαρτίας.

«Δεν τίθεται επ’ ουδενί θέμα για τον περιλάλητο 
ρατσισμό. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οπωσδήποτε 
πλάσματα του Θεού και εικόνες Του. Αλλά και οι 
Έλληνες ημεδαποί εξίσου εικόνες Του και οι μνη-
μονιακοί συμπατριώτες μας είναι “πρόσφυγες” 
στον τόπο τους. Και δεν είδαμε πολλούς “επω-
νύμους” να θεολογούν υπέρ αυτών με τόσο παλ-
μό και σθένος. Το θέμα που τίθεται λοιπόν είναι 
για τον ρατσισμό εις βάρος των κατοίκων αυτού 
του δύσμοιρου τόπου και εις βάρος της πνευμα-
τικής του κληρονομιάς».

Είναι αξιοσημείωτη η σχετική μαρτυρία του γέ-
ροντος Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα που αναλογι-
κά ισχύει στην περίπτωσή μας: «Ως μεμονωμέ-
να άτομα συγχωρούμε τους εχθρούς μας αλλά 
ως κοινότητα θυσιάζουμε την ζωή μας ο ένας 
για τον άλλο, διότι ο Κύριος είπε ότι δεν υπάρ-
χει μεγαλύτερη αγάπη απότονα θυσιάζει κάνεις 
την ζωή του για τον πλησίον. Ως κοινότητα προ-
στατεύουμε ο ένας τον άλλο και θυσιάζουμε την 
ζωή μας ο ένας για τον άλλο. Εσείς όχι μόνο έχε-
τε ως στόχο να μας υποδουλώσετε, αλλά επο-
φθαλμιάτε και την πνευματική μας ελευθερία. 
Αυτός είναι ο λόγος που υπερασπιζόμαστε τον 
εαυτό μας. Αυτό συνιστά δίκαιο αγώνα. Κι έπει-
τα υπάρχει επίσης και το παράδειγμα του Αγίου 
Ιωαννικίου του Μεγάλου [...]

«Οι λογισμοί καθορίζουν την ζωή μας», εκδ. «Εν 
πλώ»,2012, σελ. 13-14

Ας κρατήσουμε λοιπόν τα «σπλάγχνα οικτιρ-
μών» και τις ευαισθησίες μας, όχι για το προσφυ-
γικό, για το οποίο στο τέλος τέλος καμιά ευθύ-
νη δεν μάς βαρύνει, και ας φροντίσουμε τις ανά-
γκες των Ελλήνων συμπολιτών που, διεφθαρμέ-
νοι πολιτικοί κατάντησαν τους Έλληνες πνευμα-
τικούς πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες 
στον τόπο τους (!!)

«Ουαί και αλλοίμονο στην Ελλάδα όταν μπού-
νε τα ξένα έθνη στο σπίτι μας...»

‘ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»
(βλέπε, Ευθυμίας Μοναχής: «Οι προφητείες 

του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού μέσα στην Ιστορία, σελ. 456)

φοβερά τήν προσωπικότητά της.
Γιά τό λόγο αὐτό δέν θά ’ταν, νομίζω, καθόλου ἄκαιρο καί ἀδιάφορο νά παρου-

σιάσω τό ἀληθινό πρόσωπο τῆς Μαρίας Μαγδαληνῆς, ἔτσι ὅπως αὐτό ἀναδύ-
εται μέσα ἀπό τίς ἀναφορές τῆς Καινῆς Διαθήκης καί τήν παράδοση τῆς Ὀρθο-
δόξου Ἐκκλησίας μας.

Κατ’ ἀρχήν ἡ παρανόηση τῆς Μαρίας Μαγδαληνῆς, ἀνάγεται σέ ἀρχαίους Λα-
τίνους ἑρμηνευτές, οἱ ὁποῖοι ἔδωσαν τήν πρώτη ὕλη γιά εὐφάνταστα μυθολο-
γήματα καί δημιουργήθηκε ἔτσι στή Δύση μία ἀπέραντη φιλολογία, πού ἀνθεῖ 
μέχρι σήμερα, ἡ λεγόμενη Μαγδαληνολογία. Σέ περιόδους παρακμῆς παρεισέ-
φρησαν καί στό χῶρο τῆς Ὀρθόδοξης Ἀνατολῆς τά παραμύθια τῶν παπικῶν. Στήν 
ἐποχή μας δέ, ἔγιναν ὑποθέσεις μυθιστορημάτων καί κινηματογραφικῶν ἔργων 
καί διαδόθηκαν πλατιά στό λαό, μέ ἀποτέλεσμα σήμερα πολλοί ὀρθόδοξοι Χρι-
στιανοί νά ἀγνοοῦν τήν ἀλήθεια γιά τό πρόσωπο τῆς σεμνῆς αὐτῆς μαθήτριας 
τοῦ Κυρίου καί νά συνδέουν τή Μαρία Μαγδαληνή μέ πράγματα ὄχι μόνο ἀνυ-
πόστατα ἀλλά καί βλάσφημα.

Ποιά εἶναι, λοιπόν, πράγματι ἡ Μαρία Μαγδαληνή; Τό ὄνομα Μαγδαληνή δη-
λώνει ὅτι ἡ Μαρία καταγόταν ἀπό τά Μάγδαλα (Μθ 15,39), μία κωμόπολη τῆς 
Γαλιλαίας, τήν ὁποία οἱ ἑρμηνευτές τοποθετοῦν στά βόρεια τῆς λίμνης Τιβεριά-
δος, στήν περιοχή τῆς σημερινῆς Ἔλ Μεγντζίλ. Κακῶς οἱ Λατῖνοι,παρασυρμένοι 
προφανῶς ἀπό τό χαρακτηρισμό της ὡς μυροφόρου, τήν ταυτίζουν μέ τήν ἀνώ-
νυμη πόρνη, πού μετανόησε καί μνημονεύεται ἀπό τόν εὐαγγελιστή Λουκᾶ (Λκ 
7,37-50) ὅτι μύρωσε τόν Ἰησοῦ.

Μία ἄλλη γραφική πληροφορία γιά τή Μαρία Μαγδαληνή, πού διασώζεται 
ἀπό τούς εὐαγγελιστές Μᾶρκο καί Λουκᾶ, λέει ὅτι ἡ Μαρία ἦταν πρῶτα δαιμονι-
ζόμενη καί εἶχε ἑπτά δαιμόνια, τήν θεράπευσε ὅμως ὁ Ἰησοῦς, καί μετά τή θερα-
πεία της ὑπονοεῖται ὅτι τόν ἀκολουθοῦσε καί τόν διακονοῦσε, μαζί μέ τίς ἄλλες 
μαθήτριές του. Καί αὐτή τήν εὐαγγελική πληροφορία τήν ἔχουν παραποιήσει οἱ 
Λατῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἑρμήνευσαν τά ἑπτά δαιμόνια ὡς ἑπτά θανάσιμα ἁμαρτήμα-
τα, ὅσα μετροῦν οἱ δυτικοί.

Συνολικά ἀναφέρεται στά εὐαγγέλια ἕνδεκα φορές, πάντοτε μέ τό ἐπίθετο 
Μαγδαληνή καί πάντοτε ἀπαριθμεῖται πρώτη, ὅπως ἀπό τούς μαθητές πρῶτος 
ἀριθμεῖται ὁ Πέτρος. Μόνο στό Ἰω 19,25 δέν ἔχει τήν πρώτη θέση ἡ Μαρία, διότι 
ἐκεῖ μνημονεύεται πρώτη ἡ Παναγία μητέρα τοῦ Κυρίου. Συγκεκριμένα ἀναφέ-
ρεται στή διακονία τοῦ κηρύγματος τοῦ Ἰησοῦ (Λκ 8,2), στό σταυρό (Μθ 27,56· 
Μρ 15,40· Ἰω 19,25), στήν ταφή (Μθ 27,61· Μρ 15,47), στήν ἀνάσταση (Μθ 28,1· 
Μρ 16,1.9· Λκ 24,10· Ἰω 20,1-18). Οἱ εὐαγγελιστές Ματθαῖος καί Λουκᾶς γράφουν 
ἁπλῶς ὅτι ἀπό τούς πρώτους εἶδε τόν ἀναστημένο Ἰησοῦ Χριστό, χωρίς νά διευ-
κρινίζουν ἄν ἦταν μόνη ἤ μαζί μέ ἄλλους, ἐνῶ ὁ Μᾶρκος καί ὁ Ἰωάννης σημειώ-
νουν ὅτι μόνη της ἡ Μαρία εἶδε πρώτη τήν ἀναστημένο Κύριο. Μάλιστα ὁ Ἰωάν-
νης διηγεῖται λεπτομερῶς αὐτή τήν πρώτη ἐμφάνιση τοῦ Κυρίου.

Ἐκτός ἀπό τά στοιχεῖα αὐτά πού μᾶς παραδίδει ἡ Καινή Διαθήκη, γνωρίζουμε 
ἀπό τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως διασώζεται στήν ὕμνολογία της, ὅτι ἡ 
Μαρία Μαγδαληνή ἦταν παρθένος· «ὑπήντησας τῇ παρθένῳ δωρούμενος τήν 
ζωήν», ψάλλουμε στό ἀπολυτίκιο τοῦ πλάγιου β’ ἤχου. (Μόλις πού χρειάζεται νά 
ὑπενθυμίσω ὅτι παρθένος ἐδῶ δέν εἶναι ἡ Παναγία μας, ἀλλά ἡ Μαρία Μαγδα-
ληνή). Ἡ πληροφορία αὐτή τῆς παραδόσεως συμβιβάζεται ἀκριβέστατα μέ τίς 
μαρτυρίες τῆς ἁγίας Γραφῆς, διότι ὅσο μέν ἦταν δαιμονιζόμενη δέν ἦταν ἔγγαμος 
οὔτε πόρνη (διαφορετικά θά τό σημείωνε ἡ Γραφή), ἀφ’ ὅτου δέ θεραπεύτηκε 
καί ἀκολούθησε πάραυτα τόν Ἰησοῦ, εἶναι φανερό καί φυσικό ὅτι δέν παντρεύ-
τηκε. Ἐκτός αὐτοῦ ἡ παράδοση βασίζεται προφανῶς καί σέ μία ἀρχική καί ἀδι-
άκοπη ἱστορική πληροφορία ἐκτός Καινῆς Διαθήκης. Ὅτι ἦταν παρθένος ἡ Μα-
γδαληνή Μαρία ὑπάρχουν τόσα τεκμήρια ὅσα καί γιά τόν εὐαγγελιστή Ἰωάννη.

Ἕνα ἄλλο ἐπίσης παρεξηγημένο στοιχεῖο τῆς ταυτότητας τῆς Μαγδαληνῆς 
εἶναι ἡ ἡλικία της. Τά μυθιστορήματα καί οἱ κινηματογραφικές ταινίες τήν πα-
ρουσιάζουν σάν μία νεαρή, ὡραία καί προκλητική γυναίκα, περίπου 20-25 ἐτῶν 
καί πλάθουν ποικίλα ἀνόητα καί βρώμικα σενάρια, ὅπου ἡ ἀρρωστημένη φα-
ντασία συναγωνίζεται τήν αἰσχρή καί λάγνα προαίρεση. Ἀλλά ὅλες αὐτές οἱ φα-
ντασιώσεις καμία σχέση δέν ἔχουν μέ τήν ἀλήθεια. Βέβαια στά εὐαγγέλια δέν 
γίνεται λόγος γιά τήν ἡλικία τῆς Μαρίας Μαγδαληνῆς. Μπορεῖ ὅμως ὁ ἀναγνώ-
στης μέ μία προσεκτική μελέτη νά συναγάγει ὅτι ἡ γυναίκα αὐτή ἦταν ἄνω τῶν 
50-60 ἐτῶν. Τό συμπέρασμα αὐτό βγαίνει ἀβίαστα ἀπό τό γεγονός ὅτι πάντοτε 
ἡ Μαρία φαίνεται νά ἔχει τήν πρώτη θέση ἀνάμεσα στίς μαθήτριες τοῦ Κυρίου, 
οἱ ὁποῖες εἶχαν ἡλικία μητέρων σέ σχέση μέ τούς μαθητές, μία δέ ἀπό αὐτές, 
ἡ Σαλώμη, ἦταν μητέρα δύο μαθητῶν, τοῦ Ἰακώβου καί τοῦ Ἰωάννου. Ἄν, ὅπως 
εἶναι εὔλογο, ὑπολογίσουμε ὅτι οἱ μαθητές ἦταν περίπου 30-35 ἐτῶν, φυσικά ἡ 
ἡλικία τῆς Σαλώμης καί τῶν ἄλλων μαθητριῶν τοῦ Κυρίου θά ἦταν γύρω στά 50 
μέ 60 χρόνια. Ἑπομένως ἡ Μαρία Μαγδαληνή, ἡ ὁποία άναφέρεται ὡς ἀρχη-
γός τοῦ ὁμίλου τῶν γυναικῶν πού ἀκολουθοῦσαν τόν Κύριο, δέν θά μποροῦσε 
νά εἶναι νεότερη· θά ἦταν καί αὐτή τουλάχιστον 50-60 ἐτῶν.

Μέ τά στοιχεῖα αὐτά, τεκμηριωμένα ἀπό τό λόγο τοῦ Θεοῦ καί βεβαιωμέ-
να ἀπό τή μαρτυρία τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας του, μποροῦμε νά βλέπουμε στή Μα-
ρία Μαγδαληνή τήν ὥριμη καί συνετή μαθήτρια τοῦ Κυρίου, πού εὐεργετημέ-
νη ἀπό τό Μεγάλο Διδάσκαλο ἀφοσιώθηκε στή διακονία τοῦ ἔργου του, μαζί 
μέ τίς ἄλλες εὐσεβεῖς γυναῖκες, ἀνάμεσα στίς ὁποῖες ἡ Μαρία κατέχει ἡγετική 
θέση. Ἀκολούθησε πιστά τόν Κύριο σέ ὅλες τίς φάσεις τῆς ζωῆς του καί ἀξιώθη-
κε πρώτη αὐτή νά τόν συναντήσει ἀναστημένο καί νά γίνει γιά τήν Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ ὁ πρῶτος μάρτυρας τῆς Ἀναστάσεως.

σΤΕργιοσ ν. σακκοσ

‘ΟΥΑί κΑί ΑλλΟίΜΟνΟ ΣΤην ΕλλΑδΑ, 
ΟΤΑν ΜΠΟΥνΕ ΤΑ ΞΕνΑ Εθνη ΜΕΣΑ’
προφητεία αγ. κοσμά του αιτωλού

ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΛΑΓΟΥΡΟΥ

Aγία Μαρία 
Μαγδαληνή: 

Η Ισαπόστολος
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συνέχεια από τη σελ. 1

συνέχεια από τη σελ. 2

η ΕλλΑδΑ η ΠλΟΥΣίΟΤΕΡη ΧΩΡΑ ΤηΣ ΕΥΡΩΠηΣ
Πατάμε, κυκλοφορούμε και κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που 
μετονομάστηκε από το 2004, πέρασαν τριάντα 
(30) Υπουργοί, και μόνον ενός πλησίαζε η ειδι-
κότητα στο αντικείμενο που θα χειριζόταν (Αθ. 
Τσαυτάρης, καθηγητής Γενετικής στη Γεωπο-
νική του Π.Θ.). Όλοι οι άλλοι είκοσι εννέα (29), 
ήταν Αρχιτέκτονες, Μηχανολόγοι, Οικονομολό-
γοι, Πολιτικοί, Δικηγόροι και κανένας αγρότης. 
Αυτό και μόνο λέει πολλά, για την σοβαρότητα 
με την οποία βλέπουν οι κυβερνώντες τον πρω-
τογενή τομέα.

Στην χώρα μας ζούμε τραγελαφικές κατα-
στάσεις. Για χρόνια έκαναν ό,τι μπορούσαν να 
διώξουν τα υπάρχοντα επενδυτικά κεφάλαια. 
Βάζοντας φόρους και κόβοντας χρηματοδο-
τήσεις έβαζαν εμπόδια σε προμήθειες του Δη-
μοσίου και τους εκβίαζαν με εργατικές και άλ-
λες νομοθετήσεις.

Πολλούς τους στείλαμε στον “αγύριστο” και 
άλλους σε άλλες χώρες να βρουν την τύχη τους 
μένοντας σε μας τα κουφάρια των εργοστασί-
ων για να μας θυμίζουν τις παλιές καλές ημέ-
ρες δόξης της ελληνικής οικονομίας.

Και τώρα παρακαλάμε τους ξένους να έρ-
θουν – για επενδύσεις – να πάρουν ό,τι ποθεί 
η καρδούλα τους και να δώσουν ό,τι έχουν ευ-
χαρίστηση. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς έχουν 
στο μυαλό τους να κάνουν μία-δύο αρπαχτές 
και μετά να την κοπανήσουν.

Την ώρα που ζητιανεύουμε επενδυτές για με-
ρικά εκατομμύρια, σπαταλάμε 1,80 δισεκατομ-
μύρια ευρώ για να εισάγουμε φρούτα, λαχανι-
κά, κρέατα… ενώ είμαστε μια χώρα πραγματι-
κά ευλογημένη, με δυνατότητες να παράγου-
με αγροτικά προϊόντα καλύπτοντας όχι μόνο τις 
ανάγκες του ελληνικού λαού αλλά και κάνοντας 
εξαγωγές γευστικών και υψηλής διατροφικής 
αξίας προϊόντων λόγω κλιματικών συνθηκών. 
Διαθέτουμε προσήλια βοσκοτόπια για κρέατα 
ιδιαίτερης νοστιμιάς.

Έτσι αυξάνοντας την με μικρότερο κόστος 
ποιοτική κτηνοτροφία πολεμούμε κατά μεγά-
λο μέρος την ανεργία και προωθώντας τα στις 
αγορές εσωτερικού και εξωτερικού με την ανά-
πτυξη καναλιών πώλησης, μάρκετινγκ και …….. 
αλυσίδων, θα δημιουργηθεί σημαντικός αριθ-
μός θέσεων εργασίας.

Ακούμε εξαγγελίες και “πύρινους λόγους” 
των πολιτικών για χρόνια, ότι η πολιτεία θα στη-
ρίξει τον πρωτογενή τομέα ο οποίος αποτελεί 
νευραλγικό κομμάτι για την παραγωγική ανα-
συγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Αντ’ αυ-
τών κάνουν τα αντίθετα. Με τις νέες φορολο-
γίες, την αλλαγή στο ασφαλιστικό, την κατάρ-
γηση του αφορολογήτου του πετρελαίου, την 
αύξηση των τιμών των λιπασμάτων, φυτοφαρ-
μάκων, και σπόρων… αυξήθηκε το κόστος πα-
ραγωγής κατακόρυφα.

Οι ίδιοι πολιτικοί αντί να δώσουν κίνητρα για 
επέκταση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων με 
νέα προϊόντα, τους ωθούσαν στην καλλιέργεια 
προϊόντων για… απόσυρση και για τις χωματε-
ρές, εισπράττοντας καλά λεφτά, και μετά, αντί 
για λαχανικά ή άλλα αγροτικά προϊόντα τους 
“συμβούλευαν” να φυτεύσουν στα λιβάδια και 
στα χωράφια… φωτοβολταϊκά! Έτσι οι υπουρ-
γοί “Ανάπτυξης” έστελναν τους παραγωγούς 
να “ξεκουράζονται” στα καφενεία!

Είναι κωμικό, η Ελλάδα, που ήταν μέχρι πριν 
μερικά χρόνια κατ’ εξοχήν αγροτική, σήμερα να 
εισάγει… λαχανάκια Βρυξελλών, κρέατα από 
Ολλανδία, λεμόνια Αργεντινής, τομάτες Βελγί-
ου… Και το πιο τρελό, ενώ όλη η χώρα βρέχε-
ται από θάλασσα, να εισάγουμε ΑΛΑΤΙ από την 
Γερμανία, κι απ’ αλλού ζάχαρη, καπνό, ξύδι, 
αλεύρι, θείο, πλεκτά υφάσματα… όταν εσκεμ-
μένα άφησαν τις βιομηχανίες, βιοτεχνίες ρού-
χων, παπουτσιών να καταρρεύσουν ή να μετα-
ναστεύσουν!

Σε έκθεση που δημοσιεύτηκε 7/7/15 η ΠΑΣΕ-
ΓΕΣ μας χτύπησε το καμπανάκι. Η Ελλάδα το 
2014 έκανε εισαγωγές λιπασμάτων για να κα-
λύψει τις αγροτικές της ανάγκες στο 98% - ενώ 
με τα εργοστάσια που είχαμε κάναμε και εξαγω-
γές - , για φυτοφάρμακα εισάγαμε το 94% ενώ 
είχαμε τόσα εργοστάσια! Και για ζωοτροφές το 
24% που μπορούσαμε να ήμασταν αυτάρκεις.

Το 2014, στα χρόνια της βαθιάς οικονομι-
κής κρίσης, αντί οι εισαγωγές να μειωθούν, 
αυτές αυξήθηκαν κατά 4,10% μειώνοντας τις 
εξαγωγές.

Τι πρέπει να γίνει για να αλλάξει το καταθλι-
πτικό αυτό κλίμα που έχει καταλάβει τον ελλη-
νικό λαό και προ πάντων τον αγροτικό;

Για να γίνει αυτό χρειάζονται κίνητρα, επι-
στροφή των νέων στο χωράφι, εξασφάλιση κα-
τάλληλου επενδυτικού περιβάλλοντος, ενθάρ-
ρυνση για υλοποίηση επενδύσεων στον πρω-
τογενή τομέα. Με το νέο “Πρόγραμμα Αγροτι-
κής Ανάπτυξης” 2014-2020, δεν πρέπει να χαθεί 
καμιά ευκαιρία αλλάζοντας το παραγωγικό μας 
μοντέλο με νέες – και παλαιές αποδοτικές – και-
νοτόμες καλλιέργειες βιώσιμες και ανταγωνιστι-
κές που θα διασφαλίσουν ένα καλύτερο μέλλον 
στους ίδιους και στη χώρα.

Μια τέτοια καινοτόμα λύση με μέλλον και λα-
μπρή προοπτική είναι η ΣΤΕΒΙΑ που φέρνουμε 
στη δημοσιότητα.

Η ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΠΡΩΤΟΠΟΡΑ «ΣΤΕΒΙΑ»
Η ΣΤΕΒΙΑ είναι φυτό που μοιάζει με τον κα-

πνό. Φυτεύεται όπως ο καπνός, και αναβλαστά-
νει μόνο του για πολλά χρόνια. Έχει διάρκεια 
ζωής από 5-7 χρόνια. Ξαναχρησιμοποιούνται 
φυτάρια που έχουν παραχθεί σε δίσκους και 
ούτω καθεξής. Οι περισσότερες εργασίες γίνο-
νται μηχανικά – μεταφύτευση, σκάλισμα, ζιζανο-
κτονία, συλλογή, θερισμός, ξήρανση.

Το ΣΤΕΒΙΑ είναι φαρμακευτικό και ενεργεια-
κό φυτό που χρησιμοποιείται ως υποκατάστα-
το της σακχαρίνης σε φάρμακα και τρόφιμα, 
αλλά και ως πηγή ενέργειας. Τα ακατέργαστα 
φύλλα της είναι 30-40 φορές πιο γλυκά από τη 
ζάχαρη, ενώ η καθαρή γλυκαντική ουσία που 
περιέχεται σε αυτά είναι 300 φορές πιο γλυ-
κιά από τη ζάχαρη. Αλλά το μυστικό της και το 
μεγάλο πλεονέκτημά της είναι, ότι δεν αποδί-
δει ούτε μια θερμίδα στον οργανισμό του αν-
θρώπου και δεν παρουσιάζει ενδείξεις για ανε-
πιθύμητες δράσεις στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η καταγωγή της είναι από την Κεντρική Αμε-
ρικιή και δεν έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό 
και λίπασμα.

Η Ελλάδα διεκδικεί μια… γλυκιά πρωτιά διά-
κρισης – μέχρι τώρα είχαμε μόνο αρνητικές – δι-
ότι είναι το πρώτο εργοστάσιο επί ευρωπαϊκού 
εδάφους γλυκαντικών και προϊόντων στέβιας. 
Το εργοστάσιο είναι έτοιμο, εγκατεστημένο 
στον οικισμό Κόμπελο στο Φανάρι του Δήμου 
Μουζακίου στην Καρδίτσα και με την συγκομι-
δή, τέλους Αυγούστου, μπαίνει σε λειτουργία.

Όλη η τεχνογνωσία στηρίχθηκε σε ελληνική 

ερευνητική ομάδα που φέρει την “υπογραφή” 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας (τμήμα Τεχνολόγων), και 
υποστηρίχθηκε από το Leader. Στο όλο εγχεί-
ρημα, ο τεχνολογικός εξοπλισμός φέρει επίσης 
την ελληνική υπογραφή με τον επικεφαλής κα-
θηγητή κ. Κων. Πετρωτό, ο οποίος θα συνεχίσει 
να προσφέρει αμισθί την υποστήριξή του κατά 
το στάδιο της λειτουργίας του εργοστασίου.

Τον τομέα της καλλιέργειας τον είχε ο καθη-
γητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Πέτρος 
Λόλας που επί χρόνια ασχολείται με τη Στέβια 
(από το 2006) πειραματικά σε διάφορες περιο-
χές. Η περιοχή Φαναρίου και Αγρινίου είχαν δι-
πλάσια απόδοση παραγωγής από άλλες περι-
οχές της χώρας.

Οι αγρότες του Φαναρίου Καρδίτσας είναι οι 
πρώτοι που καλλιέργησαν μαζικά τη Στέβια. Ο 
Αγροτικός Συνεταιρισμός Στέβιας Καρδίτσας 
έκανε πράξη, αυτό που δεν μπόρεσε ή δεν θέ-
λησε να κάνει το κράτος, δηλαδή την αναδιάρ-
θρωση των καλλιεργειών, και την ανασυγκρό-
τηση της υπαίθρου…

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αγρινίου δήλωσε: 
Η παραγωγή της στέβιας και η μονάδα επεξερ-
γασίας, εκτός από θέσεις εργασίας που θα δη-
μιουργήσει, θα δώσει προστιθέμενη αξία στο 
προϊόν, θα αποτελέσει και την καλύτερη εγγύ-
ηση για την ίδια την καλλιέργεια: «Θα υπάρξει 
η σιγουριά στον παραγωγό. Θα ξέρει ότι αυτό 
που καλλιεργεί θα απορροφηθεί και μάλιστα με 
5ετές συμβόλαιο που θα καθορίζει την ποσότη-
τα και την τιμή». Ο ίδιος μίλησε για μια «νέα πο-
ρεία» στον πρωτογενή τομέα!

Ιδού, λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρό για άμεσες 
παρεμβάσεις σε εκατοντάδες αγροτικά προϊό-
ντα, στο πρωτογενή τομέα. Παρεμβάσεις που 
μπορούν να αποδώσουν άμεσα, ακόμα και μέσα 
στην επόμενη χρονιά, και να σταματήσουμε να 
δαπανούμε χρήματα για εισαγωγές.

Μπορούμε ακόμα να πετύχουμε μεγάλο οι-
κονομικό όφελος – και υγεία – με μία εκστρα-
τεία που στο παρελθόν είχε αποδώσει. Ήταν η 
μεγάλη καμπάνια με σύνθημα: «Αγόραζε Ελλη-
νικά» - «Στο τραπέζι σου μόνο προϊόντα από 
ελληνικά χέρια».

Ήρθε η ώρα η Ελλάδα να στείλει το μήνυμα:
ΩΣ ΕΔΩ…! ΤΕΡΜΑ ΤΟ ΑΡΜΕΓΜΑ…!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

και αμέσως έστρεψε την προσοχή σε ένα άλλο 
θέμα, φλέγον – διοικητικό βέβαια – για την Εκ-
κλησία της Ελλάδας.

Για να ευχαριστήσει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυ-
μο και τη συνοδεία του για τις δογματικές υπο-
χωρήσεις, προχώρησε σε μια χειρονομία “καλής 
θέλησης”, όσον αφορά τις λεγόμενες «Νέες Χώ-
ρες», κάτι που ικανοποίησε προσωρινά τον Αρ-
χιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Ο δεσπότης Δημητριάδος Ιγνάτιος, μέσα στην 
“μεγάλη χαρά” που είδε τα όνειρά του να πραγ-
ματώνονται, βιάστηκε να πει στους δημοσιογρά-
φους για τη δέσμευση του Οικουμενικού Πα-
τριάρχου, ότι σέβεται το καθεστώς των «Νέων 
Χωρών» και δεν πρόκειται να θέσει ζήτημα επι-
στροφής…

Στο ίδιο ύφος ήταν και η διατύπωση του γρα-
φείου τύπου του Αρχιεπισκόπου: «Ο Προκαθή-
μενος της Εκκλησίας της Ελλάδος… είναι απο-
λύτως ικανοποιημένος από την σημερινή δια-
βεβαίωση που έδωσε ενώπιον όλων των μελών 
της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδό-
ξου Εκκλησίας ο Παναγ. Οικουμενικός Πατριάρ-
χης Βαρθολομαίος για το ζήτημα του σεβασμού 
του καθεστώτος των Μητροπόλεων των Νέων 
Χωρών… Το όλο ζήτημα, χάρη στη γενναία πα-
ρέμβασή του, είναι πλέον ξεκάθαρο τοις πάσι».

Επί τρεις ημέρες οι δημοσιογράφοι των ελ-
ληνικών Μ.Μ.Ε. ζητούσαν διευκρινήσεις επί του 

θέματος και οι εκπρόσωποι του Φαναρίου σι-
ωπούσαν, δείχνοντας μάλιστα πολύ ενοχλημέ-
νοι για τις εσπευσμένες δηλώσεις της Ελληνι-
κής Εκκλησίας.

Κληρικός από τη Νέα Υόρκη ακούγοντας τις 
διάφορες ερμηνείες και γνωρίζοντας που κινεί-
ται το Πατριαρχείο είπε: «Δεν ήθελε και πολύ 
να γράψουν πως ο κ. Βαρθολομαίος παραχω-
ρεί τις Νέες Χώρες στην Ελλαδική Εκκλησία. 
Πόσο λίγα γνωρίζουν για την Φαναριώτικη δι-
πλωματία!».

Μετά τις παρατεταμένες διαβουλεύσεις βγή-
κε ο Αρχιγραμματέας της Συνόδου του Φαναρί-
ου και δήλωσε: «Οι Νέες Χώρες ανήκουν πνευ-
ματικά και κανονικά στην Πρωτόθρονη Εκκλη-
σία της Κωνσταντινούπολης και επιτροπικώς 
διοικούνται από την Εκκλησία της Ελλάδας».

Προς επιβεβαίωση της συγκεκριμένης δήλω-
σης ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μετά την ανα-
χώρησή του από την Κρήτη, δεν κατευθύνθηκε 
στην Κωνσταντινούπολη, αλλά στη Μητρόπολη 
Βεροίας, η οποία ανήκει στις «Νέες Χώρες», κί-
νηση συμβολικής αλλά και ουσιαστικής έκφρα-
σης των προθέσεων του Φαναρίου. Και από την 
άλλη ο Αρχιεπίσκοπος επισκέφθηκε μητρόπο-
λη της Αλεξανδρούπολης, και συσκέφτηκε με 
όλους τους μητροπολίτες της Θράκης για να 
δείξει και αυτός ότι είναι εδώ!

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Όπως αποδείχθηκε, τα περισσότερα θέμα-

τα – περί νηστείας, περί του αυτονόμου, βίας, 
κωλυμάτων του γάμου, εγκληματικότητας, οικο-
λογικής κρίσης, σχέσης χριστιανικής πίστης με 
την επιστήμη, πολέμου και προσφύγων, κατα-
παύσεις των πολεμικών συρράξεων στη Μέση 
Ανατολή, μηνύματος για τους νέους και έκκλη-
σης στην παγκόσμια κοινότητα για την προστα-
σία των ορθοδόξων και άλλων Χριστιανών – που 
ήρθαν προς συζήτηση στη Μεγάλη Σύνοδο στο 
Κολυμπάρι των Χανίων, αποτελούσαν απλώς τα 
προσχήματα για να προετοιμάσουν το έδαφος 
ώστε να πέσει στα μαλακά και να φανεί φυσιο-
λογική η de facto αναγνώριση των χριστιανικών 
αιρέσεων που απαρτίζουν το λεγόμενο “Παγκό-
σμιο Συμβούλιο Εκκλησιών” και τον ΟΙΚΟΥΜΕ-
ΝΙΣΜΟ ως “ετερόδοξες εκκλησίες”.

Αυτό, με τη λήξη των εργασιών της “Μεγά-
λης Συνόδου”, διακήρυξε ο Πατριάρχης Βαρ-
θολομαίος, ιδιαίτερα καυχώμενος: «Το Οικου-
μενικόν Πατριαρχείον υπήρξε πρωτοπόρος στο 
χώρο της Οικουμενικής Κίνησης». Αναφέρθη-
κε επίσης στην εγκύκλιο του 1920 – παναιρε-
τική εγκύκλιος η οποία από πολλούς χαρακτη-
ρίζεται ως ο καταστατικός χάρτης πάνω στον 
οποίο στηρίχθηκε αργότερα η ίδρυση του Πα-
γκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών (Π.Σ.Ε.) – το-
νίζοντας ότι «το Οικουμενικόν Πατριαρχείον 
υπήρξεν εκ των ιδρυτικών μελών του Π.Σ.Ε. εις 
το Άμστερνταμ…».

Δυστυχώς, η Ορθόδοξος Εκκλησία, σε επί-
πεδο κορυφής, δεν εκπροσωπήθηκε από ανα-
στήματα εμφορούμενα από το πνεύμα των Προ-
φητών, των Αποστόλων και των Πατέρων. Στην 
“Μεγάλη Σύνοδο” δεν βρέθηκαν 2-3 Ιεράρχες 
με τόλμη, σθένος και παρρησία ώστε να ση-
κωθούν και να βροντοφωνάξουν το «Ουκ εξε-
στί σοι». Και αυτό γιατί είναι δέσμιοι στρεβλών 
αντιλήψεων, σκέπτονται και ενεργούν με όρους 
και προδιαγραφές κοσμικής και επικοινωνιακής 
“λογικής”, είναι νάνοι θεολογίας, ασήμαντες και 
φιλόδοξες προσωπικότητες.

Το πανηγύρι τελείωσε! Τα φώτα έσβησαν! Το 
κακό έγινε! Ο Οικουμενισμός εθριάμβευσε. Πέ-
σαμε στις καμουφλαρισμένες παγίδες της πα-
νηράς αλώπεκος. Κι εκεί που ελπίζαμε, τώρα αι-
σθανόμαστε εγκαταλειμμένοι από τους πατέρες 
μας, ορφανεμένοι και προδομένοι.

Η ώρα των λόγων πέρασε. Ήρθε η ώρα της 
πράξης.

«Πρέπει να προβούμε σε αποφασιστική ρήξη 
με τον Οικουμενισμό. Καμία κοινωνία με τους συ-
νοδοιπόρους του. Ο δρόμος μας δεν είναι ο δι-
κός τους. Πρέπει να το πούμε αυτό με αποφασι-
στικότητα και να το δείξουμε με τις πράξεις μας. 
Μια εποχή πραγματικής ομολογίας έρχεται για 
μας. Μια εποχή που ίσως παραμείνουμε μόνοι 
και διωκόμενοι…» (Αρχ/πος Συρακουσών Αβέρ-
κιος προς τον Φιλάρετο Πρωθιεράρχη της Ρω-
σικής Εκκλησίας Διασποράς, 14-12-67).

συνέχεια από τη σελ. 2συνέχεια από τη σελ. 2
Ο θΡίΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΟίκΟΥΜΕνίΣΜΟΥ η Μεγαλη ςυνοδος της κρητης

όπως καταγράψαμε. Τα παρασκήνια,  οι κόντρες, οι αποφάσεις…
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ 
ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Ενέργειες Του Θεού
Βασικό πρόβλημα της Φιλοσοφίας εί-

ναι το εξής: Εάν υπάρχει Θεός ο οποίος εί-
ναι ΟΝ διάφορον του κόσμου, τότε ΠΩΣ έρ-
χεται σε σχέση με τον κόσμο; Προς λύση του 
προβλήματος αυτού η Φιλοσοφία κινήθηκε 
προς δύο κατευθύνσεις;

α΄.-) Θεϊσμός: (Πλατωνισμός - Νεοπλα-
τωνισμός - karlbart - Καθολικισμός - Προτε-
σταντισμός). Η θεωρία αυτή λέγει, ότι δύσκο-
λα έρχεται ο Θεός σε σχέση προς τον αμαρ-
τωλό κόσμο. Ο Θεός είναι επέκεινα (= μα-
κρύτερα) του κόσμου (Προτεσταντισμός). 
Ως εκ τούτου αδυνατεί εκ της φύσεώς Του 
να έλθει σε σχέση με τον αμαρτωλό κόσμο, 

διότι Αυτός είναι Άγιος, κ.λ.π. Παρά ταύτα ο 
Θεός έρχεται σε σχέση με τον κόσμο, αλλά 
με μεσάζοντα ΟΝΤΑ (Ψυχή, Πνεύμα, Νους, 
Καθολική Χάρις, Βικάριους Κρίστι - πάπας). 
Δηλαδή ο Θεός έρχεται εμμέσως σε σχέση 
με τον κόσμο, διαφορετικά δεν θα ήταν ανα-
γκαίος για τον κόσμο.

β΄.-) Πανθεϊσμός: Ενώ ο Θεϊσμός κινείται 
εκ των άνω προς τα κάτω, ο Πανθεϊσμός κι-
νείται εκ των κάτω προς τα άνω. Ούτος λέγει, 
ότι ο Θεός δεν είναι εκτός του κόσμου για να 
μη μπορεί να έλθει σε σχέση με τον κόσμο, 
αλλά είναι μέσα στον κόσμο. Είναι η βαθυ-
τέρα ουσία του κόσμου. Είναι αυτό το οποί-
ον μεταβάλλεται και ζή διαρκώς. Ο Θεός εί-
ναι εντός του κόσμου. Η θεωρία αυτή διασώ-
ζει το άμεσον της παρουσίας του Θεού «εν 

ορΘοδοΞη δογΜατικη 59ον
του πρεσβύτερου 

Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου ΕλλάδοςΑ’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

τω κόσμω», αλλά καταργεί την Θεότητα του 
Θεού και τον κάνει κόσμο. Έτσι ο Θεός είναι 
δέσμιος του κόσμου. Καταργείται η ελευθε-
ρία και η απολυτότητα του Θεού έναντι του 
κόσμου (= Θεός και κόσμος και κόσμος και 
Θεός, αναγκαία μεταξύ τους).

γ΄.-) Ορθόδοξος Θεολογία: Η Ορθόδοξη 
Θεολογία είναι υπέρβαση (= ξεπέρασμα) και 
των δύο τούτων θεωριών. Κατά την Ορθόδο-
ξη Θεολογία ο Αυτός Θεός είναι Μυστήρι-
ον. Μπορεί να ευρίσκεται και εντός και εκτός 
του κόσμου. Είναι έξω και υπεράνω τόπου και 
χρόνου, «Όλος εν τω παντί, και εν ενί μέ-
ρει Όλος». Ο Θεός δεν είναι άλλοτε Ουσία 
και άλλοτε Ενέργεια, αλλά ο Αυτός Θεός ών 
(= αν και είναι Θεός) και Ουσία απρόσιτος (= 
απλησίαστος) είναι Ενέργεια φανερούμενη. 

Δηλαδή ο Θεός ζή κατά δύο τρόπους, ως Ου-
σία πάντη απρόσιτος και εκτός του κόσμου, 
και ως Ενέργεια προσιτή εντός του κόσμου. 
Και εκτός του κόσμου (= Ουσία) και εντός του 
κόσμου (= Ενέργεια) είναι ο Αυτός. ΕΝΑΣ «εν 
Τριάδι Προσώπων» Θεός.

Ο Θεός δεν είναι μόνον στον ουρανό, όπως 
ο Ήλιος με τις ακτίνες του, θεωρούμενες ως 
Ενέργειες του Θεού, αλλά ο Θεός είναι όλος 
και ο Αυτός παρών στις Θείες Ενέργειες Του. 
Η παρουσία του Θεού στο κόσμο είναι ιστορι-
κή (= αληθής). Ερχόμενος όμως ο Θεός στον 
κόσμο και ενεργών «εν αυτώ», δεν συγχέε-
ται και δεν συναλείφεται με τον κόσμο, δι-
ότι είναι Ουσία πάντη (= τελείως) απρόσι-
τος στον κόσμο.

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 2η συνεχεια από την 13η Ομιλία  8/2/1981

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

«καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ 
ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς 

ἡμέραις αἷς Ἀντίπας ὁ μάρτυς μου ὁ 
πιστός, ὃς ἀπεκτάνθη παρ’ ὑμῖν, ὅπου 

ὁ σατανᾶς κατοικεῖ». (αποκ. Β’ 13)

Ἔτσι λοιπόν, ἄν ὁ ἄνθρωπος συγχέῃ τίς ἰδι-
ότητες τοῦ Θεοῦ μέσα εἰς τήν Κτίσιν μέ τόν 
Κτίστην, καί πῇ «Τί ὡραία πράγματα φτιά-
χνει ἡ Φύσις!», τότε ἐταύτισε τά εἴδωλα 
πού ὑπάρχουν μέσα στήν Κτίσιν μέ τόν 
Θεόν. Δηλαδή, δέν βλέπει πλέον τόν Θεόν, 
ἀλλά τήν Κτίσιν, τήν ὁποίαν καί θεοποιεῖ. 
Αὐτό λέγεται «λατρεία τῶν εἰδώλων»· δη-
λαδή, λατρεία ὄχι τοῦ Θεοῦ, ἀλλά τῶν χα-
ρακτηριστικῶν Του, πού ἀνακλῶνται μέσα 
στή Δημιουργία.
Ἔτσι, ἐδημιούργησε τήν θεά Ἀθηνᾶ, λα-
τρεύοντας τήν σοφία· τόν θεό Ἀπόλλωνα, 
λατρεύοντας τήν τέχνη, λατρεύοντας τήν 
ὀμορφιά. Ἐδημιούργησε τόν θεό Δία, λα-
τρεύοντας τήν δύναμι· τήν θεά Δήμητρα, 
λατρεύοντας τή γῆ. Ο Απόλλων ἦταν –ξέρω 
’γώ– ὁ θεός τοῦ ἡλίου, τῶν καλῶν τεχνῶν, 
τῆς ὀμορφιᾶς· καί οὕτω καθ’ ἑξῆς.
Αὐτά ὅμως, εἶναι χαρακτηριστικά τοῦ Θεοῦ· 
τοῦ ἑνός Θεοῦ. Δέν ὑπάρχει θεός Ἀπόλλων 
καί θεά Ἀθηνᾶ. Δέν θά θεοποιήσω τήν σο-
φία· δέν θά θεοποιήσω τήν ὀμορφιά· δέν 
θά θεοποιήσω τήν γῆ· –ἀλλά τί;– θά προ-
σπαθήσω νά ἰδῶ, πέρα ἀπό αὐτά τά ὁποῖα 
ἀνακλῶνται, τόν ἀληθινόν Θεόν.
Βέβαια, γιά μᾶς πού χοντρικά τουλάχι-
στον δέν εἴμαστε εἰδωλολάτραι, μοιάζει 
τό πρᾶγμα πολύ ἁπλοῦν· τόσο, πού θά 
μοῦ λέγατε –καί δικαιολογημένα, ἀγαπη-
τοί μου–: «Τί μᾶς τά λέτε αὐτά; Αὐτά εἶναι 
αὐτονόητα!».
Ἄν σκεφθῆτε, ἀγαπητοί μου, ὅτι πέρασαν 
ἀπό τόν κόσμον αὐτόν, ἀπό τόν πλανήτη 
μας αὐτόν, σοφοί ἄνθρωποι, πού δέν μπό-
ρεσαν νά ξεχωρίσουν τόν Θεόν ἀπό τά δη-
μιουργήματα, καί ἐταύτισαν τόν Δημιουρ-
γόν μέ τά δημιουργήματα, καί ἐλάτρευσαν 
τήν Κτίσιν παρά τόν Κτίστην (Ρωμ. α΄ 25), 
τότε τί θά μοῦ λέγατε; «Ἔ, εἶναι δικαιολο-
γημένοι αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, διότι τέλος πά-
ντων ἔζησαν σέ παρωχημένες ἐποχές». Ἐάν 
ὅμως σᾶς ἔλεγα ὅτι ἡ ἴδια σύγχυσις ἐπικρα-
τεῖ καί σήμερα, τί θά λέγατε;...
Ἐπί παραδείγματι, ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι παρα-
σύρονται εἰς τόν Τεκτονισμόν, εἰς τόν Μασ-
σωνισμόν, δέν εἶναι ἄνθρωποι μορφωμέ-
νοι; δέν ξέρουν γράμματα; ἐνδεχομένως, 
δέν κατέχουν καί πτυχία; Τότε, πῶς εἶναι 
δυνατόν νά πιστεύουν στά εἴδωλα;
Διότι –μήν τό ξεχνάτε– οἱ Μασσώνοι εἶναι 
εἰδωλολάτραι! Ο Μασσωνισμός εἶναι θρη-
σκεία, καί μάλιστα εἰδωλολατρική θρη-
σκεία μυστηριακῆς ὑφῆς! Τό λέγουν οἱ ἴδιοι 
οἱ Τέκτονες αὐτό εἰς τά συγγράμματά τους.
Πῶς λοιπόν μπορεῖ νά παρασυρθῇ ἕνας 
μορφωμένος ἄνθρωπος καί νά λέγῃ ὅτι ὁ 
Ἥλιος, ὁ Μ.Α.Τ.Σ. –ο Μέγας Ἀρχιτέκτων Τοῦ 
Σύμπαντος–, εἶναι ὁ Θεός; Πῶς μπορεῖ νά 
ταυτίζῃ τήν δύναμιν τοῦ ἡλίου, τήν σοφί-

αν μέ τήν ὁποίαν εἶναι φτιαγμένος, τό φῶς 
του, μέ τόν Θεόν;...
Διάβαζα χθές διά τόν πολύν Ὠριγένην, ὁ 
ὁποῖος πίστευε –ἴσως, τώρα γελάσετε· 
ἀλλά πρέπει νά ἐξηγήσῃ κανείς πιό πολλά, 
γιά νά κλάψῃ μᾶλλον παρά νά γελάσῃ– ὅτι 
ὁ ἥλιος, ἡ σελήνη καί τά ἀστέρια ἔχουν νό-
ησι· εἶναι λογικά ὄντα!
Ἐάν λοιπόν ἀκόμη καί μέσα στόν χῶρο τόν 
χριστιανικό, ἄνθρωποι σάν τόν πολύν Ὠρι-
γένη ἔφθασαν νά λέγουν τέτοια πράγμα-
τα, τότε πόσο περισσότερο θά πλανῶνται 
οἱ ἄνθρωποι πού βρίσκονται μακρυά ἀπό 
τό φῶς τοῦ Χριστοῦ;!
Ἀπό τήν στιγμή πού θά ἀρνηθῶ τόν Χρι-
στόν, αὐτομάτως γίνομαι εἰδωλολάτρης. 
Καί ἐφ’ ὅσον οἱ χριστιανικοί λαοί ἠρνή-
θησαν τόν Χριστόν, αὐτομάτως ἔχουν πέ-
σει εἰς τήν εἰδωλολατρίαν· ἤ τήν «χον-
δρήν» εἰδωλολατρία, ἤ τήν «λεπτήν»· δη-
λαδή, ἐκείνην πού ἴσως δέν διακρίνεται καί 
πολύ εὔκολα.
Ὡστόσο, ὅλα αὐτά ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς 
τά λέγει συνεπτυγμένα, εἰς τήν «πρός Ρω-
μαίους» Ἐπιστολήν του, καί μᾶς περιγράφει 
ποιός ἦταν ὁ ἀρχαῖος κόσμος, πῶς ἐκινήθη 
ἀλλά –δυστυχῶς, δυστυχέστατα– καί πῶς 
μέχρι σήμερα κινεῖται. Λέγει:
«Τὸ γνωστὸν τοῦ Θεοῦ φανερόν ἐστιν ἐν 
αὐτοῖς· ὁ γὰρ Θεὸς αὐτοῖς ἐφανέρωσε.
»τὰ γὰρ ἀόρατα αὐτοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου 
τοῖς ποιήμασι νοούμενα καθορᾶται, ἥ τε ἀΐ-
διος αὐτοῦ δύναμις καὶ θειότης εἰς τὸ εἶναι 
αὐτοὺς ἀναπολογήτους,
»διότι γνόντες τὸν Θεὸν οὔχ ὡς Θεὸν ἐδό-
ξασαν ἤ εὐχαρίστησαν, ἀλλ’ ἐματαιώθησαν 
ἐν τοῖς διαλογισμοίς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη 
ἡ ἀσύνετος αὐτῶν καρδία·
»φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν,
»καὶ ἤλλαξαν τὴν δόξαν τοῦ ἀφθάρτου 
Θεοῦ ἐν ὁμοιώματι εἰκόνος φθαρτοῦ 
ἀνθρώπου καὶ πετεινῶν καὶ τετραπόδων 
καὶ ἑρπετῶν» (Ρωμ. α΄ 1923).
Δηλαδή: «Ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ ἔχει γίνει 
φανερή εἰς τούς ἀνθρώπους, –γιατί;– δι-
ότι ὁ Θεός ἐφανέρωσε τόν ἐαυτόν Του εἰς 
αὐτούς».
Πῶς;
Αἰτιολογεῖ ὁ Ἀπόστολος καί λέγει: «Οἱ ἀό-
ρατες ἰδιότητές Του βλέπονται καθαρά, ἀπό 
τόν καιρό πού κτίστηκε ὁ Κόσμος, γιατί ἐνα-
πετέθησαν σάν σφραγῖδα ἐπάνω στήν Κτίσι 
οἱ ἀόρατες ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ».
Θέλετε, ἀκόμη, ἀγαπητοί μου; Ὄχι μόνον 
οἱ ἐνέργειες πού σᾶς ἀνέφερα προηγουμέ-
νως, ἀλλά καί οἱ λεγόμενες «ἠθικές ἐνέρ-
γειες», ἀκόμα καί ἡ ἀγάπη, εἶναι ἀποτυπω-
μένες μέσα στό σύμπαν! καί ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ· καί τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ· ὅλα! Βλέπε-
τε ὅτι δέν ματαιώνεται τίποτε, παρ’ ὅ,τι τό 
σύμπαν ἐμφανίζεται πρό τῆς πτώσεως τῶν 
πρωτοπλάστων –σημειώσατέ το αὐτό–, δι-
ότι ἁπλούστατα ὑπάρχει ἡ πρόνοια τοῦ 
Θεοῦ, ἡ ὁποία δέν εἶναι παρά ἡ συνισταμέ-
νη τῆς δυνάμεως, τῆς σοφίας καί τῆς ἀγά-
πης τοῦ Θεοῦ.

«Διότι οἱ ἀόρατες ἰδιότητές Του, δηλαδή ἡ 
αἰωνία δύναμίς Του καί ἡ Θεότητά Του, βλέ-
πονται καθαρά, ἀφ’ ὅτου ἐδημιουργήθη ὁ 
κόσμος, καί γίνονται νοητές διά μέσου τῶν 
δημιουργημάτων».
Ἀλλά αὐτό πού γίνεται νοητόν, διά μέσου 
τῶν δημιουργημάτων, αὐτό ἀκριβῶς ἐλα-
τρεύθηκε! Ἐνῶ αὐτό ἔπρεπε νά εἶναι τό μέ-
σον, ὁ τρόπος, γιά νά φθάσῃ ὁ ἄνθρωπος 
στό νά γνωρίσῃ τόν Θεό. «Ὥστε νά εἶναι 
ἀναπολόγητοι». Γιά νά μήν ποῦν οἱ ἄνθρω-
ποι «Δέν ἤξερα»!
«Διότι ἐνῶ ἐγνώρισαν τόν Θεόν, δέν τόν 
ἐτίμησαν ὡς Θεόν οὔτε τόν εὐχαρίστησαν, 
ἀλλά μέ τίς σκέψεις των παρεδόθησαν σέ 
μάταια πράγματα καί ἐσκοτίσθη ἡ ἀνόητη 
διάνοιά τους.
»Ἰσχυριζόμενοι ὅτι εἶναι σοφοί, ἔγιναν 
μωροί, καί ἀντήλλαξαν τήν λαμπρότητα 
τοῦ ἀφθάρτου Θεοῦ, φθάνοντες στό ση-
μεῖο, στό τέλος, νά θεοποιήσουν τήν Κτίσι 
καί νά ποῦν ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἕνας ἄνθρω-
πος –Τοῦ κατασκευάζουμε καί τό ἄγαλμα!–, 
ἕνα πτηνό, ἕνα τετράποδο, ἕνα φίδι, ἕνας 
κροκόδειλος, ἤ ὅ,τι ἄλλο! Ἐκεῖ, λέγει, ἔφθα-
σε ἡ «ἀσύνετος αὐτῶν καρδία», δηλαδή ἡ 
ἀφροσύνη τους!
Ὥστε λοιπόν εἰδωλολατρία εἶναι ἡ κατά-
στασις κατά τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος περιο-
ρίζει τόν πνευματικό του ὀπτικόν ὁρίζοντα 
εἰς ὅ,τι εἶναι κτιστόν καί δέν ἐπεκτείνεται, 
πέραν ἐκείνων πού βλέπει, πρός τόν Θεόν. 
Αὐτό λέγεται «εἰδωλολατρία».
Αὐτό, τό «ὅ,τι κτιστόν», δυνατόν νά εἶναι 
οὐράνια σώματα, ἐπίγεια ἀντικείμενα, 
πράγματα, ἕνα ποτάμι –μήπως δέν εἶχε θε-
οποιηθεῖ ὁ Νεῖλος;!–, ἡ θάλασσα –στό πρό-
σωπο τοῦ Ποσειδῶνος!–,...
Ἀγαπητοί μου, μέχρι σήμερα λατρεύου-
με τήν θάλασσα, στό πρόσωπο τοῦ Πο-
σειδῶνος. Ἀπόδειξις αὐτοῦ εἶναι ὅτι δέν 
ἔχομε ἀλλάξει καί τήν φρασεολογία μας 
ἀκόμη. Μήν μοῦ πῆτε ὅτι εἶναι ἁπλῶς θέμα 
φρασεολογίας, καί ὅτι θέλουμε νά διατη-
ρήσουμε τήν παλιά μας φρασεολογία, 
γιά νά θυμώμαστε ὅτι εἴμαστε ἀπόγονοι 
τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, λέγοντας ὅτι ὁ Πο-
σειδῶν ταράσσει τά νερά τῆς θαλάσσης, 
ἤ ὁ Ἐγκέλαδος ταράσσει τά ἔγκατα τῆς γῆς 
καί γίνεται σεισμός, καί ἄλλα πολλά! Ἡ ἴδια 
ἡ φρασεολογία μας δείχνει ὅτι μένουμε σ’ 
αὐτά τά σχήματα.
Θά μοῦ πῆτε: «Μά, πιστεύουμε ὅτι ὑπάρ-
χει Ἐγκέλαδος, ἤ Ποσειδῶν;!».
Σᾶς ἐξήγησα, ἀγαπητοί μου. Καί δυ-
στυχῶς, ἄνθρωποι μορφωμένοι, σπου-
δαῖοι ἄνθρωποι, φθάνουν στό σημεῖο 
αὐτό. Βεβαίως, μπορεῖ νά μήν πιστεύ-
ουν ὅτι ὑπάρχει ὁ Ποσειδῶν, ὅπως θά πί-
στευε ἕνας ἁπλός ἄνθρωπος, λατρεύο-
ντας τό ἄγαλμα τοῦ Ποσειδῶνος. Ὅμως, 
ὁ μορφωμένος πιστεύει στήν δύναμι τῆς 
θαλάσσης, πού τήν λέει «Ποσειδῶν». Πι-
στεύει στή δύναμι· στή δύναμι τῆς Δημι-

ουργίας ἤ στή δύναμι τοῦ Ἐαυτοῦ του· καί 
μέ τόν τρόπον αὐτόν αὐτοθεώνεται ὁ φτω-
χός ταλαίπωρος ἄνθρωπος!
Ἀκόμη, «ὅ,τι κτιστόν» εἰς τήν Δημιουργί-
αν δύναται νά εἶναι: Ο Πλοῦτος, ἡ Τέχνη, 
ἡ Τεχνική, ἡ Ἐπιστήμη, ὁ Εὐδαιμονισμός.
Μάλιστα, τόν περασμένον αἰῶνα, μερικοί 
ὑπεραισιόδοξοι φιλόσοφοι ἔλεγαν:
«Τώρα πιά ἡ Ἐπιστήμη θά φθάσῃ νά λύσῃ 
ὅλα τά προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου. Ζήτω! 
Δέν ἔχομε ἀνάγκη ἀπό τόν Θεό. Ζήτω ἡ 
Ἐπιστήμη! Ζήτω ἡ Τεχνική!»...
Τώρα, ἐάν μπόρεσε ἡ ἐπιστήμη νά λύσῃ ἤ 
νά πολλαπλασιάσῃ τά ἀνθρώπινα προβλή-
ματα, αὐτό ἀγαπητοί μου δέν εἶναι ἀνάγκη 
νά σᾶς τό ἀποδείξω, ἀλλά οὔτε κἄν καί νά 
σᾶς τό ἀναφέρῳ. Ζοῦμε εἰς τήν ἐποχή μας 
καί γνωρίζουμε ἐάν καί κατά πόσο λύθη-
καν τά προβλήματα.
Ποῦ εἶναι ἐκεῖνοι πού ἔλεγαν «Δῶστε μας 
πίστωσι ἑκατό χρόνια, καί θά ἰδῆτε πῶς θά 
γίνῃ ὁ κόσμος»; Τόν εἴδαμε πώς ἔγινε. Δέν 
ἐξέπνευσε ἀκόμη ὁ 20ος αἰών, καί ἑτοιμα-
ζόμαστε γιά ἕναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο!
Ἐπί πλέον, βλέπετε τίς τόσες ἀρρώστιες, 
τίς ψυχοπάθειες, τήν πᾶσα διαφθορά, 
τήν τρομοκρατία καί τόσα ἄλλα... Γενικά, 
οἱ ἄνθρωποι κινοῦνται ὡς ἀλλόφρονες καί 
ἀγρίεψαν τόσο, ὅσο ποτέ ἄλλοτε, μέσα σέ 
ἕνα χῶρο πού λέγεται «Ἐπιστήμη καί Τε-
χνική». Φοβερό! Ἄγριος ὁ ἄνθρωπος, σή-
μερα. Κι ὅμως, δέν τόν ἡμέρεψε οὔτε ἡ 
ἐπιστήμη οὔτε ἡ τεχνική!...
Καθ’ ἑαυτήν, βέβαια, οὔτε ἡ ἐπιστή-
μη εἶναι κακή οὔτε ἡ τεχνική. Ἀκούσατε 
τί εἶπα; Δέν εἶναι κακά πράγματα αὐτά. 
Ὅταν ὅμως χωριστοῦν ἀπό τόν Θεόν, τότε 
εἶναι κακά· καί ὁ Θεός θέλει αὐτά νά ὑπη-
ρετήσουν τόν ἄνθρωπο, ὅσο ζεῖ στήν πα-
ροῦσα ζωή, σ’ αὐτήν «τήν κοιλάδα τοῦ 
κλαυθμῶνος», ἕως ὅτου ἔλθῃ ἡ ὥρα τῆς 
ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν. Ὄχι ὅμως αὐτά, 
τά ὁποῖα εἶναι παρηγορητικά στοιχεῖα τοῦ 
παρόντος κόσμου, νά φθάσουν νά γίνουν 
ὁ σκοπός τῆς ζωῆς μας...
Ἀκόμη καί οἱ συγγενεῖς μας καί τά παι-
διά μας μποροῦν νά εἶναι «ὅ,τι κτιστόν».
Πόσες φορές δέν θέσαμε σάν στόχο καί 
σκοπό τῆς ζωῆς μας ἕνα εὐτυχισμένο σπί-
τι, νομίζοντας ὅτι αὐτό εἶναι τό πᾶν. Μήν 
μᾶς γελᾶ ὅτι πᾶμε κάπου κάπου καί στήν 
ἐκκλησία... Μή μᾶς ξεγελᾶ, μή μᾶς ἀπατᾶ 
τό θέμα, ὅτι μποροῦμε νά κοινωνοῦμε 
καί νά ἐξομολογούμεθα. Στό μεδοῦλι μας 
εἴμαστε εἰδωλολάτρες! Ναί! Πιστεύομε 
στά ἀγαθά μας· πιστεύομε στό σπίτι μας· 
πιστεύομε στά παιδιά μας. Γι’ αὐτό –ἄν 
τό θέλετε– καί ταρασσόμεθα, ἅμα τά χά-
σουμε.
Βγάλετε, παρακαλῶ, τό ἀντικείμενον τῆς 
λατρείας ἀπό τά μάτια ἐνός λάτρου, καί 
θά ἰδῆτε ἀμέσως πῶς θά ταραχθῇ. Ἅμα, 
συνεπῶς, φύγῃ ἐμπρός ἀπό τά μάτια σου 
τό Σπίτι σου, τό Παιδί σου, θά ταραχθῇς. 
Θά ταραχθῇς ὄχι ἐκείνην τήν φυσικήν τα-

ραχή πού αἰσθανόμεθα ὅλοι, πού εἶναι 
στοιχειῶδες πρᾶγμα καί ἀνθρώπινο. Ὅταν 
χάσω ἕναν ἄνθρωπό μου, ἤ χάσω τό σπί-
τι μου κλπ, εἶναι πολύ φυσικό νά λυπηθῶ 
κάπως· δέν θά σκάσω στά γέλια! εἶναι 
πολύ φυσικό.
Ὅταν ὅμως φθάσω νά τρελλαθῶ, νά αὐτο-
κτονήσω, ἤ ὅ,τι ἄλλο νά κάνω, τί φανε-
ρώνει; Φανερώνει ὅτι αὐτά τά εἶχα κάνει 
εἴδωλα καί τά λάτρευα, χωρίς νά τό κα-
ταλαβαίνω.
Βλέπετε λοιπόν πῶς μπαίνει ἡ εἰδωλολα-
τρία μέσα εἰς τήν ζωή μας!
Γι’ αὐτόν τό λόγο, ἀγαπητοί μου, βλέπο-
ντας ὅλα αὐτά, ὅπως τά ἀναλύσαμε καί 
τά ἀναλύομε, μπορεῖτε νά ὑπολογίσετε τί 
βάθος εἰδωλολατρίας ἐπικρατεῖ εἰς τούς 
ἀνθρώπους καί μάλιστα εἰς τούς χριστια-
νούς, καί ἰδιαίτερα εἰς τήν ἐποχή μας! 
Αὐτή λοιπόν εἶναι ἡ εἰδωλολατρία.
Ἀλλά τί μπορεῖ νά ὑπάρχῃ πίσω ἀπό αὐτή 
τήν κατάστασι; Τί μπορεῖ νά ὑπάρχῃ πίσω 
ἀπό τοῦ νά λέγω «Τό εἴδωλό μου, ἡ λα-
τρεία μου εἶναι ὁ Ἥλιος, ἡ Σελήνη, ὁ Εὐδαι-
μονισμός, τό Παιδί μου, ὁ Πλοῦτος, ἡ Τέ-
χνη, ἡ Τεχνική»; Τί μπορεῖ νά κρύβεται;
Ἀκοῦστε: –Τό χαρακτηρίζει Αὐτός ὁ Κύρι-
ος.– «Ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ· ἐκεῖ, ὅπου ὁ 
Σατανᾶς κατοικεῖ»!
Πῶς εἶναι δυνατόν νά πηγαίνῃ ὁ διάβολος 
καί νά θρονιάζεται σ’ ἐκεῖνα πού ἀνακλοῦν 
τίς ἰδιότητες τοῦ Θεοῦ –καί λέγω τή λέξη 
«θρονιάζεται», ἐπειδή ὁ Κύριος εἶπε ὅτι 
ἐκεῖ εἶναι ὁ θρόνος τοῦ Σατανά– καί ἀκό-
μη νά κατοικῇ ἐκεῖ –ἐπειδή ὁ Κύριος εἶπε 
ὅτι κατοικεῖ ἐκεῖ ὁ Σατανάς–;
Καί πιό συγκεκριμένα, ἄν τό θέλετε, ὅταν ὁ 
Κύριος ὁμιλῇ –στήν Ἐπιστολή Του πρός τόν 
ἐπίσκοπον τῆς Περγάμου– γιά τήν εἰδωλο-
λατρία, λέγοντας ὅτι ἐκεῖ εἶναι ὁ θρόνος 
τοῦ Σατανᾶ, δέν ἐννοοῦσε παρά τόν θρό-
νο τοῦ Διός! –Τεράστιος βωμός! Τεράστι-
ον ἄγαλμα· περιώνυμον! Καί ἡ Πέργα-
μος ἐθεωρεῖτο ἡ πλέον κατείδωλος πόλις 
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας· φημισμένη γιά τά ἱερά 
της!– Καί λέγει ὁ Κύριος τώρα, ὅτι αὐτός 
ἀκριβῶς ὁ βωμός τοῦ Διός, ὁ ὁποῖος ὑπέρ-
κειτο τῆς πόλεως, σέ ἕναν λόφο ὕψους 
τριακοσίων μέτρων, ὅτι εἶναι ὁ θρόνος 
τοῦ Σατανᾶ!

σύνΕΧιΖΕΤαι
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συνέχεια από τη σελ. 1
η ςφαγη των 12 Μητροπολιτων  (1974- 2016) 19ο μέρος

οι Μαυρες ςελιδες της εκκληςιαςτικης ιςτοριας
Η εκλογή του Ιερωνύμου Α΄ (Κοτσώνη) στην 

Αρχιεπισκοπική καθέδρα ξάφνιασε το «εκκλησι-
αστικό κατεστημένο» τόσο, που τον θεώρησαν 
μη αποδεκτό μόσχευμα στο άρρωστο εκκλησι-
αστικό σώμα, γι’ αυτό και θέλησαν να το απο-
βάλουν όσο μπορούσαν πιο γρήγορα.

Η διοίκηση της Ελλαδικής Εκκλησίας, κατά 
την ροή των 180 νεοτέρων χρόνων, λειτουρ-
γούσε ως ένας κοσμοποιημένος θεσμός δε-
δομένου ότι οι δεσποτάδες – στην συντριπτική 
τους πλειοψηφία – δεν ασκούσαν ποιμαντική, 
αλλά, τυφλά όργανα, αρκούνταν στο να απο-
λαμβάνουν τις τιμές και τα προνόμια του αξιώ-
ματός τους, να προεξάρχουν σε εκκλησιαστι-
κές – πανηγυρτζίδικες τελετές περιάγοντες τον 
φόρτο των αυτοκρατορικών εξαρτημάτων, να 
ζουν σε κλειστό κλαμπ συνευωχούμενοι με την 
φθορά και την διαφθορά που λειτουργούσε ως 
τρωκτικό, χωρίς να λογοδοτούν σε καμία υπέρ-
τατη ελεγκτική αρχή.

Το «εκκλησιαστικό κατεστημένο» προσπαθού-
σε με όλους τους τρόπους – με νύχια και δό-
ντια – να διαιωνίσει την μονοκρατορία του. Είναι 
γνωστό – έχει γραφεί κατ’ επανάληψη – το ιστο-
ρικό: «Εμείς θα κάνουμε δεσποτάδες κατ’ εικό-
να και καθ’ ομοίωσιν δική μας. Θα είναι σαρξ εκ 
της σαρκός μας και οστούν εκ των οστών μας. 
Καταλάβατε;».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ ήρθε αντι-
μέτωπος με ένα πολυκέφαλο τέρας διαφθο-
ράς – ηθικής, οικονομικής, πνευματικής – που 
γαλουχήθηκε και ανδρώθηκε εν μέσω σήψης 
και διαφθοράς.

Σύγκρουση:
Οι εκπρόσωποι του «κατεστημένου» (δεσπο-

τάδες…) είχαν ξεπεράσει τα όρια της ντροπής 
και περιφέρονταν στη δημόσια ζωή χωρίς ανα-
στολές, περιφρονώντας το «κράξιμο», ακόμα κι 
όταν είχε τη μορφή της ανοικτής πρόκλησης. 
Εκμεταλλευόμενοι το επιτραχήλιο ή το ωμοφό-
ριο, δεν έβαζαν φραγμούς και δεν σκέφτονταν 
ούτε υπολόγιζαν τα σκάνδαλα. Είχαν εξοικει-
ωθεί με το σκοτάδι. Είχαν συνηθίσει την διψυ-
χία και τη διπλοπροσωπία, και πρόβαλλαν την 
πλαστή και υποκριτική εικόνα της ευπρέπειας 
και της ευσέβειας προς το Ποίμνιο. Και απαι-
τούσαν διασαλπίζοντας προς κάθε κατεύθυν-
ση ότι: «Δεν έχετε δικαίωμα να ελέγξετε την 
ιδιωτική μας ζωή. Δεν είναι επιτρεπτό να σμι-
κρύνετε τις συμβατικές αποστάσεις, να υπερ-
πηδήσετε το φράγμα του σεβασμού της προ-
σωπικότητάς μας και της Ιερωσύνης μας και να 
ασχοληθείτε με ο,τιδήποτε αποτελεί προσωπι-
κή μας υπόθεση».

Επικαλούνταν οι ένοχοι το κοσμικό αξίωμα 
για να δικαιολογήσουν το δικαίωμα της ελευ-
θερίας της προσωπικότητας. Απαιτούσαν να 
μην αναμιγνύονται στην ιδιωτική τους ζωή, να 
σέβονται τις προτιμήσεις των και τις επιλογές, 
τις όσο “παράξενες” κι αν είναι αυτές. Ύψωναν 
μάλιστα τα δάκτυλο στα χείλη και συνιστούσαν 
την αποσιώπησή τους.

Οι εκτροπές ήταν τέτοιες – σας θυμίζουμε 
μερικές ενδεικτικά της εποχής εκείνης (Αρχι-
επίσκοπος Ιάκωβος Βαβανάτσος, Δράμας Φί-
λιππος, Καρδίτσης Κύριλλος, Πρωτ/λος Λάρι-
σας Γεννάδιος…) – που αποτελούσαν οδύνη για 
ολόκληρο το εκκλησιαστικό σώμα. Δεν τολμού-
σαν οι κληρικοί να κυκλοφορήσουν στους δρό-
μους φοβούμενοι τη χλεύη.

Σ’ αυτή την εκκλησιαστική κατάπτωση ήρθε 
ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ (Κοτσώνης) και 
με το νυστέρι άρχισε να καθαρίζει τις πληγές 
που για δεκαετίες πυορροούσαν. Αλλά τότε έγι-
νε το ανεπανάληπτο, δηλαδή παλιοί και νέοι, με 
τα ίδια κουσούρια, συνασπίσθηκαν, έκαναν μέ-
τωπο, φώναζαν, διαμαρτύρονταν, συγκρότησαν 
ομάδες κρούσης, κυκλοφορούσαν μέσα στους 
κρατικούς μηχανισμούς, άνοιγαν φιλίες, ζητού-
σαν αίμα, ορκίζονταν εκδίκηση.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ περιγράφει 
στο βιβλίο του “ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟ-
ΠΟΥ” το εξής περιστατικό: «… Θα μου επιτρα-
πή να το διατυπώσω με τας λέξεις, που είπε κά-
ποτε ο αείμνηστος και σεβάσμιος προκάτοχός 
μου Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων: “Σ’ όλη μου τη 
ζωή πάλαιψα με πολλούς· δεν φοβήθηκα ποτέ 
μου και κανέναν. Τους κ…. όμως του φοβή-
θηκα”». Πόσον είχε δίκαιον ο ατρόμητος εκεί-
νος αγωνιστής των εκκλησιαστικών και εθνικών 
μας αγώνων φαίνεται και από τα αποτελέσμα-
τα, τα οποία… επέτυχαν και εξακολουθούν να 
επιτυγχάνουν οι κληρικοί αυτοί και οι ομοϊδεά-
ται των. Αδίστακτοι εις τα μέσα, τα οποία χρη-
σιμοποιούν, κατώρθωσαν να αλώσουν (με ποί-
ου είδους λόγχας μην ερωτάτε) ικανόν αριθμόν 
στηλών εφημερίδων, ώστε το μαύρο να παρου-
σιάζεται εις το κοινόν ως άσπρον και το άσπρον 
ως μαύρο. Ένας από αυτούς, λέγεται, ότι κά-
ποτε είπεν, ότι από τα πολλά διαμερίσματα που 
είχεν αποκτήσει “με τον τίμιον ιδρώτα του”, θα 
διαθέση τα έξ, δια να εξοντώση τον Ιερώνυμον! 
Έτσι και αι στήλαι μιας καθημερινής εφημερί-
δος, η οποία θέλει να εμφανίζεται ως σοβαρά, 
ενηγκαλίσθησαν τόσον περιπαθώς τους 300 
καταδικασθέντας υπό των Εκκλησιαστικών Δι-
καστηρίων δι’ ακατανομάστους πράξεις, ώστε 
να τους παρουσιάσουν εις το αναγνωστικόν 
της κοινόν ως… “οσιομάρτυρας”. Ως “μεγαλο-
μάρτυρα” δε να στέψουν πρόσωπον, το οποίον 
ήδη από το 1943, δηλαδή εικοσιπέντε έτη προ-
τού εγώ αναλάβω το πηδάλιον της Εκκλησίας 
της Ελλάδος, ελάμπρυνεν επανειλημμένως… 
τα εδώλια των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων. 
Αυτά ισχυρίζετο ο συντάκτης της εφημερίδος 
(σελίδα 115, Ε΄ έκδοσις, 1976).

Όλους αυτούς τους δακτυλοδεικτούμενους 
που βεβήλωσαν την Ιερωσύνη και ντρόπιασαν 
τον ανδρισμό τους, ήρθε ο Σεραφείμ, ως άλ-
λος…, και τους επανέφερε «εν τιμή» και τους 
κόσμησε με το παράσημο των εξαιρέτων πρά-
ξεων. Τους ονομάτησε αντιστασιακούς, αντιιε-
ρωνυμικούς, αντιευσεβιστές… και δεν συμμα-
ζεύεται, και μια μεγάλη μάζα απ’ αυτούς έγιναν 
δεσποτάδες για να μην χαθεί η φύτρα και χα-
λάση το γενεαλογικό δένδρο.

Ήρθε ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος και το 
χριστεπώνυμο πλήρωμα που είχε λαχτάρα για 
αλλαγή, τον είδε ως “σωτήρα”. Ο Χριστόδου-
λος στον ενθρονιστήριο λόγο του έπαιξε τη δική 
του θεατρική παράσταση. Έσταξε ένα υποκριτι-
κό δάκρυ συντριβής, υποσχέθηκε αλλαγές στο 
σύστημα διοίκησης ώστε να μπορέσουν να στα-
θούν ανάχωμα στην διαφθορά και να επαναφέ-
ρει το εκτροχιασμένο σώμα των Ελλήνων Επι-
σκόπων στην παράδοση των αγίων Πατέρων.

Δεν άργησε όμως να δείξει την εύνοιά του 
στους “κραγμένους”. Με αίτησή τους, η Εκκλη-
σία της Ελλάδας απαιτούσε από την “Αρχή Προ-
στασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα” 
την κάλυψη των δεσποτικών ομοφυλοφιλικών 
ιδιαιτεροτήτων και την υπαγόρευση στα όργα-
να της λαϊκής ενημέρωσης της σιωπής, διότι, 
όπως δήλωναν: «Ο Μητροπολίτης δεν είναι… 
δημόσιο πρόσωπο…». « Ειδικώς ως προς τα 
προσωπικά δεδομένα του Μητροπολίτου… εν 
ουδεμιά περιπτώσει δύνανται να θεωρηθούν ότι 
“συνδέονται με την άσκηση δημοσίου λειτουρ-
γήματος”, διότι πρόκειται περί δεδομένων ανα-
φερομένων εις αυστηρώς προσωπικήν (ομοφυ-
λοφιλικήν) συμπεριφοράν (!!) άσχετον προς την 
άσκηση δημοσίου λειτουργήματος…».

Έρχεται η υπ’ αρ. 25/12-4-2005 απάντηση κα-
ταπέλτης από την “Αρχή Προσωπικών Δεδομέ-
νων”, της οποίας χαρακτηριστικά αποσπάσματα 
παραθέτουμε: «Η δημόσια γνώμη δικαιούται να 
γνωρίζει, αν ένας μητροπολίτης, που προβάλ-
λει εαυτόν ως στερούμενο προσωπικής ζωής 
και ως παράδειγμα αρετής, αγνότητας, αγαμί-
ας, πενίας κτλ και ζητεί από το ποίμνιό του να 

μιμηθεί το παράδειγμά του, διάγει πράγματι βίο 
άκρως αντίθετο και σκανδαλώδη. Με άλλες λέ-
ξεις, οι προπαρατεθείσες εκδηλώσεις ιεραρχών 
δεν υπάγονται στην προσωπική ζωή τους, αλλά 
συνιστούν τμήμα ελεγχόμενου από τον Τύπο δη-
μοσίου βίου τους… Εκδηλώσεις μητροπολίτη, οι 
οποίες, ανεξάρτητα απ’ τον τρόπο και το χρόνο 
που γίνονται (ακόμα δηλαδή και αν δε γίνονται 
σε δημόσιο χώρο), δεν καλύπτονται από την 
ιδιαίτερη προστασία της προσωπικής ζωής…».

Η απόφαση καθαρή και ξάστερη, ήταν από-
λυτα εναρμονισμένη με το γράμμα και το πνεύ-
μα της Γραφής, των Κανόνων και της Εκκλησι-
αστικής μας Παράδοσης.

Ο Χριστόδουλος δεν το έβαλε κάτω. Έτσι η 
Εκκλησία της Ελλάδας υπό την επίσημη ιδιότη-
τά της υπέβαλε στις 2/6/2005 «ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑ-
ΠΕΙΑΣ» στην ίδια Αρχή, ζητώντας την ανάκληση 
της 25/12-4-2005 απόφασης και απαιτώντας να 
καλύπτονται όλες οι ομοφυλοφιλικές διαστρο-
φές των ρασοφόρων δεσποτάδων και παπάδων 
και να τιμωρούνται οι δημοσιογράφοι, που πα-
ραβιάζουν την απαγόρευση και φέρνουν στην 
κοινή αποδοκιμασία και κατακραυγή τα ηθικά 
παρατράγουδά τους.

Η ανακλητική αίτηση της Εκκλησίας (γράψτε 
Χριστόδουλος) απερρίφθηκε παταγωδώς: «Πε-
ραιτέρω – λέγει η απόφαση – δεν συντρέχει λό-
γος επανεξέτασης της υπόθεσης στην ουσία 
της, δεδομένου ότι με την αίτηση της Εκκλησίας 
της Ελλάδος δεν προσκομίζονται νέα στοιχεία.

Κατά συνέπεια η κρινόμενη αίτηση θεραπεί-
ας πρέπει να απορριφθεί.

Για τους λόγους αυτούς. Εμμένει στην με 
αριθμό 25/2005 απόφαση και απορρίπτει την 
αίτηση θεραπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος».

Μετά απ’ όλα αυτά θάπρεπε ο Αρχιεπίσκο-
πος Χριστόδουλος και οι 12 Συνοδικοί Μητρο-
πολίτες να λογοδοτήσουν ενώπιον της Εκκλη-
σιαστικής Δικαιοσύνης, διότι: 1) Πρόδωσαν την 
άμωμη Πατερική Παράδοση, 2) Καταπάτησαν 
τους Ιερούς Κανόνες, 3) Στραγγάλισαν το Νο-
μικό Πλαίσιο, που προσδιορίζει τη νομική υπό-
σταση της Εκκλησίας, και κήρυξαν νέα ήθη που 
έρχονταν σε αντίθεση με την διδασκαλία της 
Εκκλησίας του Χριστού. Η προβλεπόμενη ποι-
νή ήταν η ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ.

Τί έγινε για όλα αυτά;;; ΤΙΠΟΤΑ!!!
Η εκτροπή του Σεραφείμ Τίκα κι εδώ πήρε δι-

αστάσεις θεομηνίας.
Με αυτά τα κοινωνικά… πάλεψε ο Ιερώνυ-

μος Α΄ Κοτσώνης.
Σύγκρουση:
Το διαφθαρμένο “εκκλησιαστικό κατεστη-

μένο” είχε συμπράξει με την πολιτική και οικο-
νομική ελίτ και καταπατούσαν, ξεπουλούσαν 
ό,τι έβρισκαν μπροστά τους, και σαν αρουραί-
οι κατέτρωγαν το εκκλησιαστικό χρήμα. Μονα-
δικός τους στόχος ήταν ο πλούτος και η δόξα. 
Αυτά προσπάθησε ο Ιερώνυμος Α΄ (Κοτσώνης) 
να σταματήσει μόλις ανέλαβε την πρωτοκαθε-
δρία της Εκκλησίας. Η προσπάθειά του ήταν μια 
μάχη τιτάνια, διότι αντιμετώπιζε καθημερινά με-
γάλες δυσκολίες και παγιωμένα συμφέροντα. 
Το κατεστημένο είχε τους τρόπους του να κα-
μουφλάρεται και να παγιδεύει τις προσπάθειες 
του αρχιεπισκόπου. Ο ίδιος όμως δεν κάμπτο-

νταν καθόσον το μάτι του οξύ, έπιανε τις κινή-
σεις των, και αντιμετώπιζε αποτελεσματικά την 
καθεμία περίπτωση.

Ξεκίνησε από την κατάρτιση του ΚΤΗΜΑΤΟ-
ΛΟΓΙΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ – ένα έργο άγνωστο 
εκείνη την εποχή – που δεν ήταν καθόλου εύ-
κολο, γιατί η εκκλησιαστική περιουσία απαρτί-
ζονταν από χιλιάδες κομμάτια γης ή κτισμάτων 
που βρίσκονταν απλωμένα σε ολόκληρο τον ελ-
ληνικό χώρο, πολλά των οποίων είχαν καταπα-
τηθεί ή είχαν αλλοιωθεί τα σύνορά τους.

Οργάνωσε τις οικονομικές και διοικητικές 
υπηρεσίες – ΟΔΕΠ, ΤΑΚΕ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑ-
ΚΟΝΙΑ – ίδρυσε τον “Οργανισμό Διοίκησης και 
Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Περιουσίας” όπου 
μέσα από τον Οργανισμόν αυτόν ιδρύθηκαν 
τρεις μεγάλες ενιαίες Εκκλησιαστικές Υπηρεσί-
ες: α) Νομική Υπηρεσία της Εκκλησίας, β) Τεχνι-
κή Υπηρεσία και γ) Γενική Οικονομική Επιθεώ-
ρηση. Με τον τρόπο αυτό παρέμβαιναν άμεσα 
σε δικαστηριακές υποθέσεις, σε τεχνικά προ-
βλήματα καθώς και η Οικονομική Επιθεώρηση 
που έλεγχε οικονομικές ατασθαλίες.

Το νοικοκύρεμα άρχισε να φαίνεται. Και εκεί 
που για δεκάδες χρόνια πριν παρουσίαζαν όλα 
τα νομικά πρόσωπα σταθερά ελλειμματικούς 
απολογισμούς και κανένα αναπτυξιακό πρό-
γραμμα, άρχισαν να εμφανίζουν ξαφνικά πε-
ρισσεύματα και άρχισε η χρηματοδότηση με-
γάλων προγραμμάτων με έργα πνοής.

Το κατεστημένο άρχισε την κατασυκοφάντη-
ση. Ο λαός δεν μάθαινε, ότι ο Ιερώνυμος ήθε-
λε και αγωνίζονταν να νοικοκυρέψει και να κα-
ταμετρήσει την εκκλησιαστική περιουσία. Μά-
θαινε όμως, από διαπλεκόμενα δημοσιογραφι-
κά συγκροτήματα, ότι ο Αρχιεπίσκοπος δεν σέ-
βεται το οικουμενικό Πατριαρχείο και τους Ιε-
ρούς Κανόνες. Και ότι γι’ αυτούς τους λόγους 
πρέπει να παραιτηθεί και να αποσυρθεί.

Ο Ιερώνυμος παραιτήθηκε. Ήρθε ο Σεραφείμ 
Τίκας – άνθρωπος διαπλεκόμενος – και σάρω-
σε τα πάντα. Όλο το προηγούμενο έργο το κα-
τήργησε σε μια ημέρα και επανήλθε η εκκλη-
σία σε χειρότερη κατάσταση από εκείνη πριν 
της εποχής του Ιερωνύμου.

Η λεηλασία που άρχισε να γίνεται, θύμιζε επο-
χή Σταυροφοριών. Η τεράστια εκκλησιαστική 
περιουσία συρρικνώθηκε. Ακόμα και εφημερί-
δες που πολέμησαν με μίσος τον Αρχιεπίσκο-
πο Ιερώνυμο Α΄, βλέποντας το όργιο σπατάλης 
και διαφθοράς αγανάκτησαν – παρ’ ότι έτρω-
γαν από τον Σεραφείμ με διπλές μασέλες – και 
τα άρθρα τους έγιναν φωτιά.

Ένα απ’ αυτά – όπως σας αναγγείλαμε – θα 
αναδημοσιεύσουμε στο αμέσως προσεχές φύλ-
λο, και θα συνεχίσουμε, φέρνοντας στο φως 
άγνωστα έργα και ημέρες του Σεραφείμ Τίκα. 
Τότε θα γνωρίσετε πράγματα, που για δεκαετί-
ες τα διαπλεκόμενα μέσα τα έκρυβαν για τους 
γνωστούς λόγους.

Όταν κάτι πήγαινε να βγει στην επιφάνεια, 
φώναζε ο Σεραφείμ: «Τι γαυγίζει το κ…σκυλο; 
Ρίξτο κανένα κόκαλο να ησυχάση». Αυτό όμως 
δεν ήταν κόκαλο αλλά… μπον φιλέ.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Από πληροφορίες μας σας γνωρίζουμε ότι,  το 

20ο μνημόσυνο του μακαριστού και αξέχαστου 
Μητροπολίτη Λαρίσης κυρού Θεολόγου - που 
το εκκλησιαστικό κατεστημένο τον δολοφόνη-
σε - θα γίνει στις 31 Ιουλίου - που φέτος συμπί-
πτει την ημέρα της κοίμησής του -  στην Ιερά 
Μονή του Αγίου Δημητρίου Στομίου όπου είναι 
ενταφιασμένο το ιερό σκήνωμά του. 
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Λαμπαδάριος

Τα κατά καιρούς γραφόμενα από το δεσπότη Λάρισας, παρουσιάζουν 
“λογοτεχνικό” ενδιαφέρον, αλλά και πολύ χιούμορ. Σε μεταφέρουν σε βι-
ωματικά τραύματα και ανεξίτηλα γεγονότα, που αποκαλύπτουν τον ψυχικό 
του κόσμου και χωρίς να το καταλάβει του ξεφεύγουν και μερικές αλήθειες.

Στο τελευταίο “ΤΑΛΑΝΤΟ” μιλάει για κάποιον μακαρίτη ιερέα, τον παπα-
Θανάση. Μια αγία ψυχή που Κύριός μας κάλεσε κοντά του. Περιγράφοντας 
την βιοτή του καλού και ευλογημένου αυτού κληρικού, ομολογεί ο Ιγνάτιος 
για πρώτη φορά, αλήθειες που για χρόνια έκρυβε.

«… Του χρωστάμε πολλά – λέγει. Μας βοηθούσε τα δύο χρόνια της δοκι-
μασίας μας, τότε που χωρίς μισθό προσπαθούσαμε να ζήσουμε αξιοπρεπώς. 
Μας καλούσε σε κηδείες, σε Μυστήρια… Όλοι τούλεγαν: “νάρθη”, “μακάρι 
νάρθη”. Και μούλεγε “κύττα, κύττα, ευχαρίστως, ε;”. “Ναι μόλις είπα”. “Ναι, 
σώπα μανάρι μου”. Οι χαρακτηριστικές φράσεις του. Έπαιρνε και τον π. Αχίλ-
λιο… να του ψάλλη στις κηδείες… για να πάρη κι αυτός κάτι, να πορευτή…».

Το “μανάρι μας”, ο κ. Ιγνάτιος, λέει αλήθεια. Πράγματι τα δύο χρόνια 
(1994-1996) δεν έπαιρνε μισθό, γιατί η εκλογή έγινε παράνομα επειδή κα-
ταπατήθηκαν όλοι οι Ιεροί Κανόνες της Εκκλησίας και γι’ αυτό ακυρώθηκε.

Μέχρι τώρα έλεγε ΨΕΜΑΤΑ και με αυτά παρέσυρε και τη δικαιοσύνη με 
αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται 34 οικογένειες μέχρι σήμερα. Συγκεκριμέ-
να έλεγε:

«Εγώ εξελέγην εις Ιεράν Μητρόπολιν κενήν, η οποία είχε χηρεύσει με την 
παραίτησιν του αμέσου προκατόχου μου Δημητρίου (Μπεκιάρης)».

Πολλά και συνειδητά τα ψέματα του Ιγνατίου διότι γνώριζε τα πάντα αφού 
ήταν αρχιγραμματέας της Ι. Συνόδου και απορούμε πώς πιάνει δισκοπότηρο!

ΠρΩΤο ΨΕμα. Η Μητρόπολη Λάρισας δεν ήταν κενή. Αυτό το πιστοποι-
ούν 30 αποφάσεις του ΣτΕ και της Ολομέλειας και μια ακόμα της Ολομέλει-
ας του Νομ. Συμβ. του Κράτους.

δΕύΤΕρο ΨΕμα. Ο Δημήτριος δεν παραιτήθηκε αλλά διώχθηκε με τις υπ’ 
αρ. 3795/1990 – 3805/1990… αποφάσεις που αιτιολογούσαν: ότι ο Δημήτριος 
αναγνωρίσθηκε ως μητροπολίτης Λάρισας με το αρ. 2 της 29/12/1989 (ΦΕΚ 
1/8-1-1990) «διότι το διάταγμα αυτό είχε ως προϋπόθεση ότι η Μητρόπολη 
Λάρισας τελούσε εν χηρεία, ενώ η προϋπόθεση αυτή δεν συνέτρεχε, εφό-
σον η απομάκρυνση του αιτούντος – Θεολόγου – από την ρηθείσα Μητρό-
πολη ακυρώθηκε εξ υπαρχής…».

ΤριΤο ΨΕμα. «Έχω εκλεγεί καθόλα νόμιμα στο αξίωμα του Μητροπολί-
τη με Προεδρικό Διάταγμα (βλ. προσκομιζόμενα και επικαλούμενα υπ’ αρ. 
114/11-7-1996 ΦΕΚ …. Και το υπ’ αρ. πρωτ. Α1/315/12-7-1996 έγγραφο του 
Υπουργείου Παιδείας…».

Η παράνομη εκλογή του έγινε 25-5-1994· η αντικανονική χειροτονία του 
έγινε 28-5-1994 και η αιματοβαμμένη ενθρόνιση στις 28-6-1994. Τέλος ο Ιγνά-
τιος μας εμφανίζει την εκλογή του «καθόλα νόμιμη». Αφού όμως η εκλογή 
του έγινε το 1994 και το προεδρικο διάταγμα εκλογής και αναγνώρισης έγι-
νε το 1996  - δηλαδή δύο χρόνια αργότερα-! Πως είναι νόμιμη η εκλογή του; 

ΤΕΤαρΤο ΨΕμα: «Είναι συκοφαντία ασύστολη, όσον αφορά τα χρήματα 
του Παναγίου Τάφου». Για το ποιος λέει ψέματα, διαβάστε (φωτοτ.) το δη-
μοσίευμα της εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ” (15-10-1998).

Π Ε μ Π Τ ο 
ΨΕμα. «Στην 
αίθουσα της Ιε-
ραρχίας εξέφρα-
σα την επιθυμία 
να αρθεί επιβλη-
θέν επιτίμιον» 
(του Θεολόγου). 
Τότε γιατί ζήτη-
σε την τιμωρία 
των μετασχό-
ντων στην εξό-
διο ακολουθία 
του Θεολόγου;

ΕκΤο ΨΕμα. 
«Εγώ – λέγει ο 
Ιγνάτιος – δεν 
είμαι άμεσος 
διάδοχος του 
μ α κ α ρ ι σ τ ο ύ 
Μητρ. Θεολό-
γου, αφού δια-
δέχθην τον πα-

ραιτηθέντα Μητρ. Δημήτριο, ο οποίος είχε διαδεχθεί τον Μητρ. Σεραφείμ 
στον Μητροπολιτικό θρόνο της Λάρισας επί 16 έτη. Προ του Σεραφείμ ήτο ο 
Μητροπολίτης Θεολόγος».

Ο Δημήτριος, “μαναράκι μας”, εκδιώχθηκε από την Λάρισα με απόφαση 
του ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας (ΣτΕ) στις 30 Οκτωβρίου 1990 και σεις 
διοριστήκατε στις 11 Ιουλίου 1996. Στα έξι (6) αυτά χρόνια - που εσκεμμένα 
αποκρύπτεται γιατί σας καίνε - με την υπογραφή του Θεολόγου δεν έπαιρ-
ναν μισθούς και δεν προσκόμιζαν δικαιολογητικά Σύνταξης όλοι οι Ιερείς της 
Μητρόπολης Λάρισας;

ΕΒδομο ΨΕμα. Εσείς, δέσποτα Ιγνάτιε, παραλάβατε την Μητρόπολη Λά-
ρισας από τον Δημήτριο ή από ανθρώπους του Θεολόγου; Παραλάβατε το 
Προσκύνημα της Αγ. Παρασκευής με τα χρήματα και τιμαλφή… από τον Δη-
μήτριο ή από τον Θεολόγο; Τα χρήματα που ήταν κατατεθειμένα στις τράπε-
ζες ο Δημήτριος τα είχε ή ο Θεολόγος με την χρηστή διαχείρισή του;

Τα ψέματά του δεν έχουν τελειωμό. Θα αφιερώσουμε ειδική έκδοση με τις 
εκατοντάδες αναλήθειες του Ιγνατίου. Τώρα θα κλείσουμε με ένα ΕΡΩΤΗΜΑ:

Στο Θεολόγο, παρά τον κατατρεγμό που του κάνατε – στο κόλπο ήσασταν 
και σεις Ιγνάτιε – έφερναν τριμηνίες μόνο 35 ενορίες από τις 130 συνολικά. 
Και όμως κατόρθωσε μ’ αυτά και χωρίς δίσκους, έκτακτες εισφορές, χαρά-
τσια κ.ά. να πληρώσει σπασμένα του Δημητρίου και άλλων (όπως το ΙΚΑ του 
Κρίκκη, την γεώτρηση του Αγ. Ραφαήλ, …) και να καταθέσει: 39.838.554 δρχ. 
στην Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδας, 478.526 δρχ. στην Τράπεζα Εργασίας και 
στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 67.880.115 δρχ. … Και όταν είδα-
τε τόσα χρήματα… “τρελαθήκατε”. Τα κοιτούσατε και δεν πίστευαν τα μά-
τια σας γιατί ήσασταν ένα “πτωχό” παιδί και δεν είχατε δει τόσα χρήματα!

Ο Θεολόγος, όταν ανέλαβε τη Μητρόπολη το 1992, δεν βρήκε ούτε δραχμή, 
και σε σας παρέδωσε αυτά τα εκατομμύρια. ΕΡΩΤΗΣΗ: Εσείς, μετά 20 χρόνια, 
τα χρήματα της Μητρόπολης – που πρέπει να είναι αρκετά – σε ποιες ελλη-
νικές τράπεζες ή σε offshore και εξωχώριους Παραδείσους τα έχετε κατατε-
θειμένα για να αποδίδουν πιο πολλά σε τόκους ασφαλώς;

ΨΑΛΤΙΚΑ

Η εφημ. «Ο ΦΑΡΟΣ της ΤΗ-
ΝΟΥ» του μηνός Μαρτίου 2015 
αναφέρεται για 3η φορά (Σεπτ. 
2015, Δεκεμ. 2015) για τα τά-
ματα (χρυσαφικά) της Πανα-
γίας της Τήνου. Ο τίτλος είναι 
«Ο Εισαγγελέας τί λέει;» και 
αναφέρει: 

«Η εφ. Parapolitica στις 
28.9.2015 ενημερώνει ότι, 
“υπάρχει μία περίεργη αλυ-
σίδα μεταφοράς ταμάτων 
του Ι. Ιδρύματος Τήνου, τα 
οποία λιώνονται στην Τουρ-
κία και επιστρέφουν πλάκες 
χρυσού για να πουληθούν 
σε Τράπεζες…”. Ο “Φ.τ.Τ.”, 
εζήτησε εξηγήσεις από την 
επιτροπή, αν όλα αυτά είναι 
αληθή. Ερωτήματα επίσης 
προκαλεί το γεγονός ότι, 
το πολύτιμο φορτίο έφτασε 
στην Ελλάδα κρυμμένο σε 

βαλίτσα επι-
βάτη. Έκτο-
τε άκρα του 
τάφου σιω-
πή.

Μ ή π ω ς 
πρέπει  να 
υπάρξει ει-
σαγγελική 
παρέμβαση, αφού η επιτροπή 
είναι κουφή, για να μάθουμε αν 
αυτή η περίεργη “συναλλαγή” 
είναι νόμιμη;».

Αυτή η είδηση μας θύμι-
σε “την πάλαι ποτέ Αγία Πα-
ρασκευή Τεμπών”. Μας ήρθε 
στη μνήμη ο πρώτος δημόσι-
ος απολογισμός του προσκυ-
νήματος – αναλαμβάνοντας η 
επιτροπή του Θεολόγου – στον 
τοπικό και Αθηναϊκό τύπο στις 
14/1/1994 με πηχυαίους τίτ-
λους «Έσοδα – ρεκόρ στην 

Α γ ί α  Π α -
ρασκευή» . 
Εκτός από τα 
χρήματα, πε-
ριγράφεται, 
ότι συγκε-
ντρώθηκαν: 
λάδι, ζωντα-
νά (πρόβατα, 

κατσίκια, …), μοκέτες, κουβέρ-
τες, κεντήματα, εργόχειρα, κα-
θώς και 239 κομμάτια χρυσά 
τιμαλφή (δακτυλίδια, σταυροί, 
αλυσίδες, λίρες…). Η δημοσί-
ευση απολογισμού ήταν “ιε-
ρός κανόνας” της επιτροπής 
Θεολόγου.

Με την παράδοση της δια-
χείρισης στην επιτροπή Ιγνα-
τίου, που έγινε με το υπ’ αρ. 
22/1996 “πρωτόκολλο παρά-
δοσης παραλαβής”, εκτός 
των χρημάτων, που ξεπερ-

νούσαν τα 100 εκατομμύρια 
δραχμές και πολλών άλλων 
ειδών, τα χρυσαφικά (τάμα-
τα) πλησίαζαν τα 1000 τεμά-
χια και ήταν σε θυρίδα της 
Τράπεζας.

Από τότε κύλισαν 20 χρόνια. 
Πρέπει σήμερα να πλησιάζουν 
τα 10.000 τεμάχια.

ΡΩΤΑΜΕ: Υπάρχουν σε θυ-
ρίδα; Έχουν εκποιηθεί σε κο-
σμηματοπωλεία της πόλης; Τα 
έχουν λιώσει και έγιναν μασού-
ρια χρυσού, και αν ΝΑΙ! Τα χρή-
ματα ΠΟΥ;;;

Επί χρόνια πολλοί ρωτούσαν 
τι είναι αυτό που συνδέει και 
έχουν τέτοιες αδελφικές “αγά-
πες”, ο Παναγίας Τήνου Δωρό-
θεος και ο Αγ. Παρασκευής Λα-
ρίσης Ιγνάτιος;

Θυμηθήκαμε το σλόγκαν: «Ο 
χρυσός μας φέρνει πιο κοντά». 

ο δευτερος ςτο πανηγυρι
ο καλαΜαριας ιουστίνος Μπαρδάκας

Δεν μπορούσα-
με να πιστεύσου-
με στα λεγόμενα 
από χείλη δεσπότη 
προς τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας 
στο πανηγύρι της 
15ης Μαΐου 2016 

που μόνο γέλωτα δεν προκάλεσαν. Χαρακτηριστι-
κά είπε: «Αξιότιμε κ. Πρόεδρε της Ελληνικής Δημο-
κρατίας, η παρουσία σας σήμερα εδώ στη Θεσσα-
λία δείχνει ότι ξέρετε να τιμάτε, να σέβεστε τα ιδα-
νικά και την πίστη αυτού του τόπου. Περιφρουρή-
στε αυτές τις αρχές, διατηρήστε την Εκκλησία ελευ-
θέρα και ζώσα».

Αντί να τους υπενθυμίσουν τα εξοντωτικά μέ-
τρα που ψήφισε σαν βουλευτής και υπουργός, και 
τα αντιευαγγελικά διατάγματα που υπέγραψε σαν 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον έκανε Μάρκο Ευ-
γενικό. Τί κρίμα!

Τώρα καταλάβαμε αυτά που του καταμαρτυρού-
σαν οι άνθρωποι της Φλώρινας και τα οποία δημο-
σιεύουμε όπως ακριβώς αναρτήθηκαν σε ιστότοπο 
δικό του με τίτλο:

«ΘΑ ΧΟΡΤΑΣΕΙ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΕΑΣ ΚΡΗΝΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΠΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ, ΕΚΔΡΟΜΕΣ 
ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ».

«Τέτοιους εκλέγουν σήμερα οι δεσποτάδες μας 
για ποιμένες. Δεν θέλουν αγωνιστάς της Ορθοδόξου 
Πίστεως. Χαϊδεύουν το τέρας του Οικουμενισμού, 
που προσπαθεί να κατασπαράξει τους Ορθοδόξους! 
Θέλουν πανηγυρτζήδες και όχι αγίους επισκόπους! 

Τόσα χρόνια έκανε αγώνα για να γίνει δεσπότης 
και τόσους τίτλους φορτώθηκε! Τώρα ήρθε η ώρα 
να βραβευτεί!!!

Ευχόμεθα η συμπεριφορά του στο γέρο αρχιεπί-
σκοπο Ιερώνυμο που τον προώθησε στον αρχιεπι-
σκοπικό θρόνο, να μην είναι η ίδια με την συμπερι-
φορά που έδειξε στον Γέροντα αγωνιστή π. Αυγου-
στίνο Καντιώτη, που τον χειροτόνησε…

Όσο για το μεγάλο βιογραφικό που έγραψε “η 
Romfea.gr” και τον έκανε ακόμα και γόνο προσφύ-
γων Μικρασιατών είναι παραμύθι του ποδαριού. Ο 
Ιουστίνος Μπαρδάκας είναι Αρβανίτης και έχει συγ-
γενείς που έφυγαν στα Σκόπια και στα Μπίτωλα. Γεν-
νήθηκε και μεγάλωσε στη Μελίτη, το μοναδικό χωριό 
της Φλώρινας που έχει φιλοσκοπιανούς και καλούν 
για να τους διασκεδάσουν τα σκοπιανά συγκροτή-
ματα» (www.augoustinos-kantiotis.gr=28646).

Δεν άργησε να δείξει το πραγματικό πρόσωπο του 
πανηγυρτζή. Στην ονομαστική του γιορτή (1η Ιουνί-
ου) είχε καλεσμένη σχεδόν όλη την Ιεραρχία αλλά 
παραβρέθηκαν περί τους 20 δεσποτάδες – περίο-
δο πείνας και λιτότητας – και σε δεσπόζουσα θέση 
είχε τον Βατοπεδινό ηγούμενο με την ηγουμενική 
ράβδο για να δείξει ότι είναι ο ευεργέτης του και 
έχει πολλά συμφέροντα στην Καλαμαριά, που τα 
φρενάριζε ο μακαρίτης Προκόπιος.

Για τον πανηγυρτζή, λοιπόν, δεσπότη Ιουστίνο 
έχουμε να του πούμε αρκετά, κάθε φορά που θα 
έρχεται στην Λάρισα, μια και, όπως φαίνεται, πολύ 
μας “συμπαθεί”!

ο πρωτος ςτο πανηγυρι
ο κερκυρας… διαποντίων νήσων νεκτάριος

Τον “άγιο” Κερκύρας Παξών και Διαποντίων Νήσων, που 
όλο κλωθογυρίζει στη Λάρισα, ξαναρωτούμε, γιατί είναι από 
τους παλαιότερους της μητρόπολης Δημητριάδος.

Για ποιους δύο μοναχούς είπε ο μακαριστός κανονικός μη-
τροπολίτης Ηλίας, ότι δεν θα γίνουν ποτέ ιερείς; Μήπως θυμά-
στε ποιοι ιερομόναχοι, κατ’ εντολή του Χριστόδουλου, ανέλα-
βαν το “ρόλο του κουρέα και καλώντας τους ιερείς σε κάποιο 
γραφείο της μητρόπολης, που είχε μετατραπεί σε “κομμωτή-
ριο” παραδοσιακών παπάδων, τους διάβαζαν πρώτα – ω του 
εμπαιγμού! – την … ευχή «εις το όνομα του Πατρός και του 

Υιού και του Αγίου Πνεύματος…» τους έκοβαν τα μαλλιά και μετά, αφού τους 
έκοβαν ακόμη και μέρος της παραδοσιακής γενειάδας, έβαζαν τα “κεκομμένα” 
σε σακούλα νάυλον και τους ξεπροβοδούσαν σαν γίδια μετά τον κούρο; Ήταν 
περιστατικά φρικτά και η καρδιά μάτωνε όταν έβλεπες γέροντες ιερείς με 
ασπρισμένα μαλλιά να κλαίνε σαν μικρά παιδιά για το κακό που τους βρήκε!

“Άγιε” Κερκύρας, ήρθατε φέτος στο πανηγύρι του πολιούχου της Λάρι-
σας στις 15 Μαΐου 2016 και αφού φάγατε, ήπιατε, κοιμηθήκατε στο καλύτε-
ρο ξενοδοχείο μας, τα είπατε όντως πάρα πολύ ωραία στο κήρυγμά σας. Δε-
δομένης δε της ρητορικής ικανότητας που σας διακρίνει κάνατε όπως ο Αγ. 
Αχίλλειος τους ανθρώπους να εγερθούν από τον ύπνο και να συγκινηθούν.

«Οδήγησε – είπατε – ο άγιος Αχίλλειος, στην Α΄ Οικουμ. Σύνοδο, τους υπό-
λοιπους επισκόπους στο μέτωπο του αγώνα κατά των αιρέσεων και ειδικά 
κατά της πλάνης του Αρείου. Κάνοντας την πέτρα να αναβλύσει λάδι έδει-
ξε στον Άρειο και σε όλους τους αιρετικούς ότι στην Εκκλησία του Χριστού 
βρίσκεται η αλήθεια και όχι στις αιρέσεις. Σήμανε λοιπόν πόλεμο εναντίον 
του ψέματος… Και σήμερα εμφανίζονται ποικιλώνυμες αιρέσεις, οι οποίες 
και πάλι αμφισβητούν τόσο την Τριαδικότητα του Θεού όσο και τον Αναστη-
μένο Χριστό μας. Από την μία οι άνθρωποι κάνουν είδωλα το χρήμα, το σώμα 
τους, τις επιθυμίες τους…».

Καλά και ωφέλιμα για τον απλό λαό τα όσα είπατε. Μήπως όμως θάπρε-
πε να τα λέτε μεταξύ σας οι επίσκοποι που δώσατε όρκο να φυλάξετε την 
αμώμητη πίστη όπως σας την παρέδωσαν οι άγιοι Πατέρες; Είπατε-είπατε 
λόγια και μετά κλεισθήκατε στα πολυτελή ανάκτορά σας για να απολαύσετε 
τα αγαθά του πλούτου και της καλοπέρασης που σας παρέχει η θέση και το 
αξίωμά σας. Κάνατε την παρέλαση στους δρόμους, δείξατε όλοι σας τις ολο-
καίνουργιες αυτοκρατορικές στολές, τα αδαμαντοστόλιστα καπέλα σας και 
τα ολόχρυσα κοσμήματά σας… και πιστέψατε ότι ο άγιος σας άκουσε. Λίγο 
όμως σας ενδιαφέρει αυτό, αφού εσείς ζείτε άνετα έτσι κι αλλιώς.

Που είναι ο λόγος να γίνει πράξη; Που η αγωνία σας γι’ αυτά που σας εμπι-
στεύθηκαν οι Απόστολοι και οι Πατέρες; Πού ήσασταν τον καιρό που προε-
τοιμάζονταν η “Μεγάλη Σύνοδος”; Πού ήσασταν κρυμμένος όταν στο Κολυ-
μπάρι Χανίων παίρνονταν αποφάσεις σε βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
από μετασχηματισμένους «ορθοδόξους αξιωματούχους – οικουμενιστές, πα-
πικές θεραπαινίδες»; Δεν σας είδα πουθενά. Δεν σας διέκρινα κάπου. Μάλ-
λον για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σας είδα μερικές φορές, στην εφημερί-
δα σας, στο νεανικό σας περιοδικό – όπως και άλλων μητροπόλεων – να πα-
ρελαύνετε και μου φανήκατε σαν κρύο, χρυσοφόρο μανεκέν.

“Άγιε” Κερκύρας, ή πιστεύετε αυτά που λέτε και με θυσιαστική παρρησία 
τα ομολογείτε όταν οι καιροί τα επιβάλλουν ή δεν τα πιστεύετε και καλά θα 
κάνετε να παύσετε να σφετερίζεστε το όνομα του Χριστού διαλαλώντας ότι 
είστε “εις τύπον και τόπον Χριστόν”. 

Αφού δεν κάνατε τίποτα και κρυφτήκατε στο καβούκι σας, τουλάχιστον, 
έστω για τα μάτια του κόσμου, θα έπρεπε να πάτε να τον υποδεχθείτε στην 
επιστροφή τον ομολογητή άγιο Ναυπάκτου, που μόνος, μέσα σε μια Σύνο-
δο τετρακοσίων (400) μαύρων τίγρεων έτοιμων να τον κατασπαράξουν, σή-
κωσε, ως άλλος μικρός “Μάρκος” το ανάστημά του δεχόμενος χλευασμό και 
απειλές, ακόμα και από την ελλαδική αντιπροσωπία. Δεν κάνατε ούτε το πιο 
φθηνό και ανώδυνο – μόνο ο Γόρτυνος Ιερεμίας το έκανε – να τον συμπαρα-
σταθείτε έστω με ένα μήνυμα.

Τα “ΟΥΑΙ” του Χριστού προς τους Φαρισαίους είναι λίγα…
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ΨΕμα.
αίθουσα της Ιε-
ραρχίας εξέφρα-
σα την επιθυμία 
να αρθεί επιβλη-
θέν επιτίμιον» 
(του Θεολόγου). 
Τότε γιατί ζήτη-
σε την τιμωρία 
των μετασχό-
ντων στην εξό-
διο ακολουθία 
του Θεολόγου;

«Εγώ – λέγει ο 
Ιγνάτιος – δεν 
είμαι άμεσος 
διάδοχος του 
μ α κ α ρ ι σ τ ο ύ 
Μητρ. Θεολό-
γου, αφού δια-

ΣΚΑΝ∆ΑΛΟ 8.8. εκ. με τα λεφτά 
από δίσκο υπέρ του Παναγίου Τάφου

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 15/10/98

τα Χρυςαφικα που ειναι;


