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συνεχίζεται στη σελ 11, 12

συνεχίζεται στη σελ. 2

συνεχίζεται στη σελ. 7 συνεχίζεται στη σελ.3

αΥτα τα Ξερατε ;;;συνεχίζεται στη σελ.6

ψΑλτΙκΑ
• ΤΙΜΗΣΑΝ Ή ΑΤΙΜΑΣΑΝ ΤΟΝ ΑΓΙΟ

• ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΚΟΥΕΙ!!!
• ΝΑ ΚΑΥΧΑΣΟΥΜΕ 

Ή ΝΑ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ;
• ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ 

– ΚΑΙ ΜΠΙΖΝΕΣ ΚΑΝΟΥΝ
• “ΣΥΓΧΩΡΟΧΑΡΤΙΑ”
• ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΟΣ 

ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

συνεχίζεται στη σελ. 14

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

τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α)  Ντ. ΡΟΚΦΕΛΕΡ (απέθαντος) ΠΕΘΑΝΕ!
Β) ΤΕΡΜΑ, σιγά-σιγά, ΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Γ) ∆ΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΟΙ…
∆) ΑΡΠΑΞΑΝ ΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ                                               

ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΝ… 
Ε) Ο Β. Φουνκ ήταν ο εμπνευστής της Ε.Ε

ΑΛΩΣΙΣ

Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος 
Α’ (Κοτσώνης) παρά το βά-
ρος των αρχιεπισκοπικών 

του υποχρεώσεων, δούλευε ασταμά-
τητα, κατάρτιζε σχέδια, προγραμμά-
τιζε, οργάνωσε τη νέα δομή στη δι-
οίκηση της εκκλησίας της Ελλάδος. 

Δεν πτοούνταν από την οργανωμέ-

νη από συμφέροντα και από κλιμά-
κια της αθεΐας επίθεση. Ούτε φρένα-
ρε από τις μηχανορραφίες που του 
στήνανε.  Ανανεωμένος μέσα στην 
χαρισματική ατμόσφαιρα της ευχα-
ριστίας, με το κομποσκοίνι στο χέρι 
και ατενίζοντας τον Εσταυρωμένο 
Κύριο μας, προχωρούσε.  

Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΩΝ ΠΥΛΩΝ ΚΙ ΕΜΕΙΣ ΚΟΙΜΟΜΑΣΤΕ

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ  (1974 - 2017)  29ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ποτε επιΔρα η ΔΥναΜισ
τοΥ αΓιοΥ πνεΥΜατοσ

συνεχίζεται στη σελ.4

Τά σπαρταριστά ἀποτρόπαια 
ἤ πώς ἀφανίζεται τό Γένος τῶν Ἑλλήνων

ΣΕΛ. 8-9

«Ὑπάρχουν άνθρωποι στόν πλανήτη που 
να μην αγαπούν τη γῆ που τους γέννησε και 
τους μεγάλωσε; Να έχουν τόσους γενίτσα-
ρους πού νά τρέφουν τόσο μίσος γιά τήν 

σχολια στην επικαιροτητα

η ταραχη 
αποτέλεσμα ελλείψεως προετοιμασίας μας

σελ. 15-16

Και τώρα τι; Η πολιτική ορ-
θότητα ανά την Ευρώπη θα ξε-
κινήσει νέα εκστρατεία αποσι-
ώπησης του πολέμου που διε-
ξάγεται μεταξύ χριστιανών και 
ακραίων ισλαμιστών;

Θα συνεχίσει να κλείνει τα μά-
τια σε μια κατάσταση που δεν 
πρόκειται ποτέ να εκτονωθεί, αλλά αντίθετα 
θα κλιμακώνεται; Που θα έχει θύματα αθώ-
ους ανθρώπους οι οποίοι περπατάνε αμέρι-
μνοι, τρώνε σε εστιατόρια, κάνουν βόλτα τα 

παιδιά τους; Πότε θα δουν 
κατάματα το πρόβλημα οι 
ηγεσίες των χωρών; Πότε θα 
αντιληφθούν ότι ο ισλαμο-
φασισμός έχει βάλει στόχο 
να αφανίσει τους λαούς που 
δεν έχουν τις ίδιες απόψεις; 
Η νέα τρομοκρατική επίθεση 

στο Λονδίνο δεν θα είναι η τελευταία. Ο κύκλος 
του αίματος δεν πρόκειται να κλείσει διότι οι 
Ισλαμιστές θέλουν να επιβάλουν στη Δύση τη 
Σαρία κι αυτό θα επιχειρήσουν να το πετύχουν 

με τη βία. Με σφαγές αθώων, με κομμένα κε-
φάλια στους δρόμους, με δολοφονημένα παι-
διά σε συναυλίες, με αμέριμνους ανθρώπους 
να παρασύρονται από αυτοκίνητα.

Πόσο τυχαίο είναι άραγε ότι στις περισσό-
τερες των τρομοκρατικών επιθέσεων οι δρά-
στες είναι γνωστοί στις αρχές, έχουν ανακρι-
θεί, έχουν παρακολουθηθεί κι έχουν αφεθεί 
ελεύθεροι να πράξουν το… θεάρεστο έργο 
τους; Μάλλον καθόλου τυχαίο αλλά μια πραγ-
ματικότητα που επιβάλλεται από την πολιτι-
κή ορθότητα.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ    ΤΟΤΕ & ΤΩΡΑη ΔιΨα τοΥ κΥριοΥ ιησοΥ χριστοΥ

συνεχίζεται στη σελ. 13

η παΓκοσΜια 
“αόρατος” αΥτοκρατορια

Η (∆) ΤΡΙΑ∆Α 
“µυστικές” 

ΠΟΛΕΙΣ-ΚΡΑΤΗ 
ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ  

ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Ποιοί ξαφνιάζο-
νται και αισθάνο-
νται ταραχή; Οι 
απροετοίμαστοι 
να αντιμετωπί-
σουν μια δυσκο-
λία, μια εξέταση, 
μία εχθρική επι-

δρομή, μία απρεπή συμπεριφορά ενός 
συνανθρώπου, μίαν αρρώστια, ένα θά-

«… έρχεται γυνή αντλήσαι 
ύδωρ, και λέγει αυτή ο Ιη-

σούς, δός μοί πιείν … και επί 
τούτω ήλθον οι μαθηταί αυ-
τού και εθαύμασαν, ότι μετά 

γυναικός ελάλει...».
(Ιωάν. 4,7-27)

ΤΟ ΤΕΛΕΙΟΤΕΡΟΝ μηχάνημα της συγ-
χρόνου τεχνολογικής εξελίξεως, της επι-
κοινωνιακής προόδου, καθώς και της ιατρι-
κής δεν αποδίδει τίποτε, εφόσον δεν συν-

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 
Αποτελεί την μεγαλύτερη αίρεση 

στην ιστορία της Εκκλησίας

συνεχίζεται στη σελ.5

συνεχίζεται στη σελ.10

+ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ
πΡΑΓΜΑτοποΙηΘηκΕ

το 11ΕτΕΣ ΜΝηΜοΣυΝο 

Σημαντικά γεγονό-
τα προηγήθηκαν της 
πτώσης της Κωνστα-
ντινούπολης (29 Μα-
ΐου 1453) που απο-
τέλεσαν την αφετη-
ρία να κατακτηθεί 
από τους Τούρκους, 
ανοίγοντας μία μα-
κρά σκοτεινή περίο-
δο σκλαβιάς.

Αρκετοί θεωρούν 

ότι,  η αρχή της 
μεγάλης πτώσης 
υπήρξε η άλωση 
της Βασιλεύουσας 
από τους Λατίνους 
(4η Σταυροφορία) 
διότι αντί να ελευ-
θερώσουν τους Αγί-
ους Τόπους που για 
αυτό δημιουργήθη-
καν, έγιναν κατα-
κτητές, αφέντες και 

συνεχίζεται στη σελ.10

O π. Παϊσιος  
και ο π. Αθανάσιος 

Μυτιληναίος 

ΣΥΝΤΟΜΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ
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πατρίδα τους, τήν παράδοσή τους, τόν πολιτισμό τους, τήν 
Ἱστορία τους, τήν θρησκεία τους, τά σεβάσματά τους, τούς 
ἥρωες καί μάρτυρες, καί αὐτόν ἀκόμη τόν ἀνδρισμό τους;»

Η ΒΡΩΜΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ τῶν γραικύλων τῆς πολιτικῆς, 
τῶν περισσοτέρων ΜΜΕ, καί τῆς ἀποπληροφόρησης τά τε-
λευταῖα χρόνια, ἐκμεταλλευόμενη τήν οἰκονομική ἐξαθλίω-
ση τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν λιτότητα τῶν μνημονίων, ἔχει στρέ-
ψει τήν προσοχή τῆς κοινωνίας σ’ αὐτό καί μόνο τό κεφάλαιο 
τῆς καθημερινότητας. 

Αὐτή ἡ οἰκονομική δυσπραγία, πού ἔχει στερήσει στόν Ἕλλη-
να βασικά ἀγαθά τῆς διαβίωσής του, θολώνει τό μυαλό του 
καί καμιά ἄλλη σκέψη δέν τόν ἀπασχολεῖ. Ἡ παγίδα εἶναι ξε-
κάθαρη: Ἀπασχολημένος ὁ νοικοκύρης τοῦ σπιτιοῦ στήν ἐξώ-
πορτα γιά νά ἐμποδίσει τούς δόλιους ἅρπαγες πού τόν ἀπα-
σχολοῦν, δέν παίρνει εἴδηση πώς ἀπ’ τήν πίσω πόρτα οἱ συ-
νεταῖροι τους τοῦ ξεσηκώνουν ἀνενόχλητοι ὅ,τι ἔχει καί δέν 
ἔχει: Ὅλα τά πατρογονικά κειμήλια. Ὅλα τά σεβάσματά του, 
ὅ,τι πολύτιμο τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς μεγάλης Ἱστορίας τοῦ 
Γένους του. Αὐτό τό γενοκτόνο ἔγκλημα, ἴσως τό πιό ἀποτε-
λεσματικό ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπιβουλή ἐχθροῦ ἐξωτερι-
κοῦ, συντελεῖται ἀπό τό ἑωσφορικό σχέδιο τῆς «πρώτης φορά 
ἀριστερᾶς» ἐντός τῶν τειχῶν.

«Έχουν κηρύξει διαρκή “ἱερό” πόλεμο ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν 
καί τῶν θρησκευτικῶν πυλώνων τῆς κοινωνίας μας. Ἡ κυβέρ-
νηση ἑτοιμάζεται νά “σβήσει” μέσω συνταγμα-
τικῆς ἀναθεώρησης σχεδόν τό σύνολο τῶν χαρα-
κτηριστικῶν πού συνθέτουν τήν ἱστορική μνήμη 
καί τήν πολιτισμική κληρονομιά τοῦ ἔθνους μας.»

ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΓΡΑΠΤΑ κείμενα, νομοθετήματα, ὕπουλες ἰντερνε-
τικές καί δημοσιογραφικές διαρροές κ.ἄ., προετοιμάζουν τόν 
σταδιακό ἀφανισμό, ἀπό ὅ,τι ὡραῖο ἔχει παράγει ὁ παλαιός 
Ἕλληνας, καταγράφονται στό παρόν ἄρθρο ἐπιλεκτικά, μέ τήν 
ἐλπίδα νά κοιτάξουμε ἐπιτέλους πίσω μας, στήν πίσω πόρτα.

«ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ, πού εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητας, μαζί 
καί μέ καθημερινά ἄλλα, δείχνουν ὅτι σύν τῷ χρόνῳ προχω-
ρεῖ μεθοδικά ἡ ἀποδόμηση τῆς Ἑλλάδας. Τήν 1η Ἀπριλίου 
καταργήθηκε στήν ἔναρξη τοῦ τρίτου προγράμματος τῆς ΕΡΑ 
τό «Πάτερ ἡμῶν». Ἕως τίς 31 Μαρτίου ἕνα παιδί ἔλεγε πολύ 
ὄμορφα τήν προσευχή καί ἀκολουθοῦσαν ἀπό χορωδία οἱ 
τέσσερις πρῶτοι στίχοι τοῦ Ἐθνικοῦ μας Ὕμνου... Προφανῶς 
ἡ καταργηθεῖσα προσευχή δέν ταιριάζει στούς σημερινούς 
ὑπευθύνους τῆς ΕΡΑ... Οἱ ἄνθρωποι τῶν ΑΝΕΛ δέν αἰσθάνο-
νται ντροπή γιά τά συμβάντα; Ἐν ὀνόματι τῆς ἐξουσίας ξέχα-
σαν τίς ἀρχές τους, τίς ὑποσχέσεις τους, τίς “κόκκινες γραμ-
μές τους”. Δέν αἰσθάνονται ὡς χριστιανοί πού ἀλλαξοπίστη-
σαν, ὡς στρατιῶτες ποῦ λιποτάκτησαν;»

«ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Διαφάνειας καί Ἀνθρωπί-
νων Δικαιωμάτων» μέσα «στά μέτρα πού ὀφείλει νά λαμβά-
νει ἡ Πολιτεία γιά τήν πλήρη κατοχύρωση, (γράφε ἐξαχρείω-
ση) τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης» προωθεῖ νομοσχέδιο γιά 
τήν ἀποποινικοποίηση τῆς «βλασφημίας τῶν θείων». Καί λέμε 
ἐμεῖς: Ἄν ὁποιοσδήποτε Ἕλληνας πολίτης, θέλει νά «ἐκφρα-
σθεῖ ἐλεύθερα» καί πιάσει γωνία ἀπέναντι ἀπό τό «Κυνοβού-

λιο» καί ἀρχίζει νά βλαστημᾶ Τσίπρα καί βουλευτές, (αὐτά 
τά τόσο ἀναξιόπιστα ἄτομα) τί θά ἐπακολουθήσει; Δέν θά 
τόν «μπαγλαρώσουν»; Δέν ντρέπεστε, μωρέ, ἐντελῶς ἄδειοι 
εἴσαστε; Φουσκωμένα τομάρια;

ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ πού προκαλοῦν παραζάλη γύρω ἀπό τό 
μάθημα τῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν, περιλαμβάνε-
ται ἡ ἀπόφαση νά διδάσκονται τά παιδιά στίχους τοῦ Πορτο-
κάλογλου, τοῦ Σαββόπουλου, τῆς Ριάνα, «τά 99 ὡραιότατα 
ὀνόματα γιά τόν Ἀλλάχ τῶν μουσουλμάνων», ἐνῶ οἱ θεολό-
γοι «καλοῦνται νά διδάξουν στό πλαίσιο τῶν Θρησκευτικῶν 
τραγούδια τῶν Χαΐνιδων καί τῆς Μποφίλιου». Κρῖμα, πού δέν 
ἀποφασίσθηκε νά διδάσκονται τά ἑλληνόπουλα τίς θρησκευ-
τικές πεποιθήσεις τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ ISIS... Αὐτό θά ἦταν 
θρησκευτική ἀγωγή... ἄν καί αὐτό (τό αὐγό τοῦ φιδιοῦ) ἐπω-
άζεται ἤδη ἐπιμελῶς σέ τζαμιά καί ἄλλες κρυφές γωνιές τῶν 
λαθρο-μεταναστῶν...

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ πού ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσελί-
δα syntagma-dialogos.gr γιά διαβούλευση, εἶναι ἐνδεικτικό 
τῆς ἐπιλογῆς τῶν κυβερνώντων νά περιθωριοποιήσουν τήν 
Ἐκκλησία καί τήν ἐπικρατοῦσα θρησκεία στά... ἀζήτητα. Τό 
ἐρωτηματολόγιο εἶναι τόσο πονηρό καί θολό πού δίνει τήν 
δυνατότητα σέ ὅσους, τούς πολλούς νά «ἐπισημοποιήσουν» 
τήν ἀνατροπή ὅλων αὐτῶν πού τό ἰσχῦον Σύνταγμα, στίς σχέ-
σεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας, ὁρίζει. Ἐρωτᾶται ὁ Ἕλληνας πολίτης 

π.χ. «Τό Σύνταγμα θά πρέπει νά ὁρίζει τήν ἐπικρα-
τοῦσα θρησκεία» καί τίς σχέσεις τῆς Πολιτείας μέ 
τήν Ἐκκλησία; Ἡ κερκόπορτα ἐναντίον τῆς Ὀρθο-

δοξίας ἄνοιξε διάπλατα.
ΕΝΑΣ «κ.» ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ (ὄνομα καί πράμα) κυβερνητι-

κός βουλευτής, ξεσηκώθηκε νά τά βάλει, ὁ δυστυχής, μέ τό 
Ἅγιο Φῶς γιατί ἡ φιέστα εἶναι «παγανιστικό κατάλοιπο» καί 
τό «κόστος νά φτάσει ἐδῶ ἀπό Ἱερουσαλήμ πολύ μεγάλο» 
(!!) Παρ’ ὅτι δέν ἀξίζει νά ἀπαντᾶ κανείς σέ τέτοια ἄτομα, 
πού τήν Χριστομαχία τήν θεωροῦν προοδευτισμό (οἱ ἀνό-
ητοι) δημοσιεύουμε μιά ἀπ’ τίς πολλές αὐθεντικές μαρτυ-
ρίες πού ἐπιβεβαιώνουν τό μεγάλο θαῦμα τῆς ἁφῆς τῶν 
σβηστῶν καντηλιῶν στόν Πανάγιο Τάφο, καί ἄς ἀφήσου-
με τούς βοθροβατράχους νά κοάζουν. Ὁ χαρακτηρισμός 
πού δίνει ὁ Πάπας Οὐρβανός Β΄ (τό Βατικανό τόν ἔχει χα-
ρακτηρίσει ἅγιο) σέ κάθε Μπαλαούρα, εἶναι ἡ ἐπίκαιρη 
ἠθική τιμωρία του. Ἡ μαρτυρία: «Στήν Σύνοδο τοῦ Κλερ-
μόν τῆς Γαλλίας, πού συγκλήθηκε τόν Νοέμβριο τοῦ 1095, 
ὁ Πάπας Οὐρβανός Β΄ διακήρυξε τήν ἔναρξη τῆς Α΄ Σταυ-
ροφορίας. Ἡ ὁμιλία του ἔγινε στό ὕπαιθρο, ἔξω ἀπό τά 
τείχη τῆς πόλης. Ἀνάμεσα στούς παρευρισκομένους συ-
γκαταλεγόταν καί ὁ Γάλλος ἱερέας καί ποιητής Βάλδρικος 
(Baldricus, 1050-1130) ὁ ὁποῖος τό 1107 χρίστηκε ἐπίσκο-
πος τῆς Πόλης Ντόλ (Dol) τῆς Γαλλίας. Τό ἑπόμενο ἔτος ἀπο-
φάσισε νά συμπεριλάβει τόν λόγο τοῦ Πάπα Οὐρβανοῦ Β΄ 
στό ἔργο του Historia Ierosolimitana (Ἱστορία τῆς Ἱερουσα-
λήμ). Σύμφωνα μέ τήν καταγραφή τοῦ ἐπισκόπου Βάλ-
δρικου, ὁ Πάπας Οὐρβανός Β΄ διακήρυξε στή Σύνοδο τῆς 
Κλερμόν τήν ἀξία τοῦ θαύματος τοῦ Ἁγίου Φωτός: “Πόσο 
πολύτιμος θά ἦταν ὁ πολυπόθητος, ὁ ἀπαράμιλλος τό-
πος τοῦ Τάφου τοῦ Κυρίου, ἀκόμη κι’ ἄν ὁ Θεός παρέ-
λειπε νά πραγματοποιήσει ἐκεῖ τό ἐτήσιο θαῦμα. Διότι, 
τίς ἡμέρες τοῦ Πάθους Του, ὅλες οἱ κανδῆλες μέσα στόν 
Τάφο καί γύρω ἀπ’ αὐτόν μέσα στό ναό, οἱ ὁποῖες εἶναι 
σβησμένες, ξανανάβουν μέ θεϊκή ἐντολή. Ποίου ἡ καρ-
διά εἶναι τόσο πέτρινη, ἀδέλφια, ὥστε νά μήν τόν ἀγγί-
ζει ἕνα τόσο μεγάλο θαῦμα; Πιστέψτε με, ὁ ἄνθρωπος 
τοῦ ὁποίου ἡ καρδιά δέν πιστεύει ἀπό μιά τέτοια θεϊκή 
εὐλογία (γιά τόν Μπαλαούρα τό ἔγραψε;) εἶναι ΚΤΗΝΩ-
ΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΣ”.»

«ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΔΟΥΜΕ! Σεμινάριο ὑπέρ τῶν γκέι μέσα 
σέ δημοτικό Σχολεῖο ἀπό ἄντρες μέ... γόβες. Σχολεῖα ὁμο-
φυλοφιλίας μέ ἄδεια τοῦ Ὑπ. Παιδείας. Παρακμιακό συ-
νέδριο-φιέστα γιά δασκάλους καί καθηγητές ἀπό ὁμάδα 
ἐκπαιδευτικῶν μέ στόχο τήν προώθηση τῆς “διαφορετι-
κότητας”, διαφήμισε μέ ἐγκύκλιο τήν ἐκδήλωση-ντροπή ὁ 

Γενικός γραμματέας Ἰωάννης Παντής. Ἀπό ἐδῶ καί εἰς τό 
ἑξῆς “Ἀντιρατσιστής” θά εἶναι μόνο ὅποιος ἤ ὅποια ἐνσω-
ματώνεται στήν κοινότητα τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τῶν 
τρανσέξουαλ...»

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ καλοκαίρι ἔγινε σάλος στήν Εὐρώπη γιά 
τό ἄν θά ἐπιτρέπεται στίς μουσουλμάνες νά φοροῦν στίς 
παραλίες μπουρκίνι ἤ ὄχι, καί τοιουτοτρόπως νά δηλώ-
νουν ὑποταγή στό θρησκευτικό τους σύστημα πού τίς θέ-
λει ἐργαλεῖα τῶν ἀνδρῶν. Τό ἴδιο ἔγινε καί στήν Ἀθήνα. Συ-
γκέντρωση ὀγκώδης ἐναντίον τῆς ἀπαγόρευσης τοῦ μπουρ-
κίνι ἀλλά ὄχι κόντρα στήν τρομοκρατία τῶν τζιχαντιστῶν. 
Ὅ,τι ἄθλιο καί ὁλοκληρωτικό τοῦ Ἰσλάμ εἶναι ἀποδεκτό ἀπό 
τούς ἀριστερούς «κυβερνῆτες» καί τό ὑπερασπιζόμαστε, 
ὅταν τήν ἴδια στιγμή ἀπαξιώνουμε τήν Ὀρθοδοξία καί τήν 
Ἱστορία τῆς Πατρίδας μας... Περαστικά μας.

ΝΑΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, εὐῶδες ἄνθος τῆς «πρώτης φορά 
ἀριστερᾶς». Ἐκπρόσωπος πρό τινος τοῦ ΣΥΡΙΖΑ στήν Ἐπι-
τροπή Δικαιωμάτων τῆς Βουλῆς. Ἀρθρογράφος «μαχητι-
κός» τῆς «Αὐγῆς», γράφει σχετικά μέ τήν Ἐπανάσταση τοῦ 
1821 ὅτι, ὁ Κολοκοτρώνης εἶναι ἕνας ἐπονείδιστος ἐγκλη-
ματίας κατά τῆς ἀνθρωπότητος καί οἱ ἑρμηνεῖες (δηλαδή 
ἡ ἀδιάψευστη Ἱστορία) περί Ἐθνεγερσίας εἶναι γελοῖες. Ὁ 
ἴδιος βλέπει τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση ὡς κυρίαρχο ἐθνικι-
στικό μύθο πού θέλει γενικῶς τούς «Ἕλληνες» νά ξεσηκώ-
νονται ἐναντίον «τῆς μεγαλειώδους Ὀθωμανικῆς αὐτοκρα-
τορίας...». Οἱ ἄρρωστες καί προδοτικές αὐτές ἀπόψεις τοῦ 
«κ.» Θεοδωρίδη, δέν ἐκφράζουν μόνον τόν ἴδιο ἤ ἔστω κά-
ποιους ἱστορικά ἄρρωστους ὅπως ὁ ἴδιος, ἀλλά καλύπτουν 
ἰδεολογικά ἕνα εὐρύ φάσμα γενίτσαρων τοῦ μείζονος πο-
λιτικοῦ συστήματος τῆς χώρας... Ἡ χολέρα τοῦ ἀριστεροῦ 
ἐθνομηδενισμοῦ καί νεοφιλελευθερισμοῦ εἶναι βαθειά δι-
αδεδομένη καί ἴσως μή ἀναστρέψιμη.

ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ «πονοκεφάλους» τῆς Ἑλλά-
δας καί ταυτόχρονα παγκόσμιο πρόβλημα, εἶναι ἡ ἐπέκταση 
τοῦ ἰσλαμισμοῦ καί ἡ ἐκδηλούμενη τάση πολλῶν ἰσχυρῶν 
ὑποστηρικτῶν νά ἀντικαταστήσουν ὅλα τά πολιτεύματα δι-
καίου μέ τήν ἰσλαμική σαρία. Καί ἐδῶ στήν Ἑλλάδα οἱ γνω-
στοί κρατοῦντες δέν κρύβουν τά αἰσθήματά τους σ’ αὐτή 
τήν ἐκτροπή πού ἄν μή τί ἄλλο θά μᾶς στοιχίσει πολύ ἀκρι-
βά. Δέν πέρασε χρόνος ἀπό τότε πού ὁ πρ. ὑπουργός Φί-
λης, ἐνῶ εἶναι τόσο ἐχθρικός στήν θρησκεία πού βαπτίστη-
κε, αὐτομόλησε στό... Ἰσλάμ. Σέ τελετή τῶν μουσουλμάνων 
γιά τό ραμαζάνι ὑποσχέθηκε, στήν ἐπίσκεψή του, νά νομι-
μοποιήσει τζαμιά στήν Ἀθήνα (λειτουργοῦν δεκάδες στό 
λεκανοπέδιο παράνομα) καί τήν δημιουργία νεκροταφεί-
ου καί ὅ,τι ἄλλο... προκύψει. 

«ΟΙ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟΙ φύλακες ἀνοίγουν διάπλατα τίς πύ-
λες γιά τήν ἰσλαμοποίηση τῆς χώρας». Καί ἡ Ἐκκλησία τί 
κάνει; Θρονιασμένη εἰς θρόνον ὑψηλόν, κραδαίνουσα ρά-
βδον ἐξουσίας καί ἰσχύος, ἐνδεδυμένη αὐτοκρατορικῶν 
ἀμφίων, ἀπολαμβάνει τά... ὀνοματήριά της πολυχρονεμέ-
νη καί... θυμιαζομένη». Δηλαδή περιμένει οἰκιοθελῶς νά 
τῆς κόψουν τό κεφάλι οἱ... μητραλοῖες Φίληδες καί οἱ ἐπε-
λαύνοντες μαχητές τοῦ... ISIS. Καλά νά πάθουμε!

ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ καί ὁ Μουζάλας ἐπείγεται νά βάλει χέρι στά 
ἄδεια ταμεῖα τοῦ κράτους γιά νά ἐπιδοτήσει τίς οἰκογένειες 
«μεταναστῶν» καί ὅποιο ἄλλο ἀκραῖο στοιχεῖο ἔχει εἰσβάλει 
στή χώρα νόμιμα ἤ παράνομα, μέ 400€ γιά ἐνοίκιο (ἐποικι-
σμοῦ;) στήν ἐνδοχώρα. Ἔτσι σιγά-σιγά καί στά μουλωχτά, οἱ 
χιλιάδες τῶν ἀλλοδαπῶν ἐγκαθίστανται μόνιμα ἐδῶ, μέ ὅ,τι 
αὐτό ὀλέθριο συνεπάγεται. Καί σέ λίγο χρονικό διάστημα θά 
φθάσουμε στό σημεῖο, μετά μάλιστα καί ἀπό τίς... αὐτόμα-
τες κατασχέσεις τῆς πρώτης κατοικίας τῶν Ἑλλήνων, οἱ προ-
νομιοῦχοι «μετανάστες» νά ἀπαιτοῦν «σήκω ἐσύ νά κάτσω 
ἐγώ». Μήν ἀπορεῖτε. Κάνετε μιά βόλτα στά ἄβατα γκέτο τῶν 
συνοικιῶν• τήν στιγμή πού οἱ «ἰθαγενεῖς» Ἕλληνες εἶναι ἄνερ-
γοι καί ἄστεγοι, οἱ ἀλλοδαποί ἔχουν γεμίσει τή χώρα μέ μι-
κροεπιχειρήσεις καί μαγαζιά, καλοβαλμένοι καί... ὡραῖοι! Λί-
γο-λίγο ὁ γηγενής πληθυσμός ἐκτοπίζεται καί περιθωριοποι-
εῖται, ἤ... μεταναστεύει.

ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Γράφει 
ο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

Τά σπαρταριστά ἀποτρόπαια ἤ πώς ἀφανίζεται τό Γένος τῶν Ἑλλήνων
σχολια στην επικαιροτητα



 ΑΓΩΝΑΣ 3μαϊοσ 2017 αΥτα τα Ξερατε ;;;

Στα τέλη του 1943, 
μετά τη συντριβή της 
Στρατιάς του Ρόμελ στη 
Β. Αφρική και τη συμμα-
χική απόβαση στη Σικε-
λία, μια ομάδα κορυφαί-
ων Γερμανών επιχειρη-
ματιών, που στήριζαν οι-
κονομικά το Γ΄ Ράιχ, συ-
ναντήθηκε μυστικά με 
τον Γερμανό υπουργό 
Οικονομικών – εν αγνοία 
του Χίτλερ – αναγνωρί-
ζοντας και συμφωνώ-
ντας ότι: α) Ο πόλεμος 
για τη Γερμανία είχε χα-
θεί αποτυγχάνοντας για 
δεύτερη φορά να κυριαρχήσει στρατιωτι-
κά στην Ευρώπη. β) Θα πρέπει το Δ΄ Ράιχ, 
που θα διαδεχθεί το αποτυχημένο Γ΄ Ράιχ, 
να επιδιώξει την γερμανική κυριαρχία επί 
της Ευρώπης με οικονομικά μέσα, και όχι 
με στρατιωτικά. γ) Ως εκ τούτου θα πρέ-
πει οι γερμανικές βιομηχανίες – οικονομικοί 
κολοσσοί Volkswagen, Roventa κ.α. – να 
εξακολουθήσουν να λειτουργούν ώστε ν’ 
αποτελέσουν τους οικονομικούς πολιορκη-
τικούς κριούς που θ’ “αλώσουν” την Ευρώ-
πη. δ) Για τον παραπάνω στόχο θα χρεια-
στούν τεράστιοι οικονομικοί πόροι, που θα 
προέλθουν από τον περίφημο “κατασχε-

μένο χρυσό” των Εβραί-
ων αλλά και τα τιμαλφή 
και περιουσιακά στοιχεία 
των κατακτημένων λαών 
της Ευρώπης. ε) θα πρέ-
πει να επιδιωχθεί άμεση 
συμφωνία με τις Ηνω-
μένες Πολιτείες (όπως 
και έγινε διαρκούντος 
του Β΄ παγκοσμίου πο-
λέμου) προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί ο κοινός 
εχθρός που δεν είναι άλ-
λος από τη Σοβ. Ένωση.

Μετά την λήξη του πο-
λέμου οι Γερμανοί ενη-
μέρωσαν τις αμερικα-

νικές στρατιωτικές δυνάμεις, σχετικά με 
τα γεωγραφικά σημεία όπου είχαν κρύ-
ψει τις τεράστιες ποσότητες χρυσού, αξί-
ας πολλών δισ. ευρώ, και τις οποίες παρέ-
δωσαν στην Υπηρεσία Στρατιωτικών Ερευ-
νών (OSS), τη γνωστή μετέπειτα CIA. Από 
αυτόν τον χρυσό χρηματοδοτήθηκε μετα-
πολεμικά το περιβόητο σχέδιο Μάρσαλ.

Έτσι εξηγούνται όλα. Ο Β. Φουνκ είναι 
πάντα εδώ ώστε να κανονίζει κι αυτός να 
αποφασίζει για τις ζωές και τις τύχες όλων 
μας! Ιδιαίτερα δε του ελληνικού λαού που 
τόλμησε ν’ αντισταθεί και να ταπεινώσει 
το Γ΄ Ράιχ.

Β) ΤΕΡΜΑ, σιγά-σιγά, ΤΑ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Α) Ντ. ΡΟΚΦΕΛΕΡ (απέθαντος) ΠΕΘΑΝΕ!

Σύμφωνα με το πόρισμα της Εισαγγελέως 
Εφετών Όλγας Σμυρνή παραπέμπονται σε 
δίκη στελέχη της Γερμανικής εταιρίας Bayer 
ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ και δύο ακόμα εκπρόσωποι άλ-
λων εταιριών βάσει του νόμου “περί κατα-
χραστών του Δημοσίου”.

Είχαν δημιουργήσει ένα καλοστημένο δί-
κτυο δωροδοκιών που δρούσε από το 2001 
έως 2009, δίνοντας χρηματικά δώρα και 
άλλα ωφελήματα, κυρίως σε γιατρούς και 
νοσηλευτές δημοσίων νοσοκομείων.

Από την έρευνα που έκανε το ΣΔΟΕ, αλλά 
και από καταθέσεις, προέκυψε ότι 1.357 για-
τροί και νοσηλευτές τα “έπαιρναν” ως δώρα, 
απευθείας στους τραπεζικούς τους λογαρια-
σμούς, για την προώθηση και συνταγογρά-
φηση φαρμάκων της Bayer, αντί άλλων εται-
ριών. Ένας άλλος τρόπος να τα “πάρουν” 
ήταν το εφεύρημα της ανάθεσης μελετών.

Το Ελληνικό Δημόσιο ζημιώθηκε στο 
θέμα της υγείας των πολιτών της, μόνο από 
την εταιρία Bayer ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ την 8τία 
1.894.416 ευρώ.

Και για να μην μας δείχνουν το δάκτυλο οι 
Γερμανοί τους γνωρίζουμε ότι τα μεγαλύτε-
ρα και τα πιο… μακρόπνοα σκάνδαλα στην 
Ελλάδα τα έχουν διδάξει ή τα έχουν κάνει 
γερμανικές εταιρίες!

Δ) ΑΡΠΑΞΑΝ ΤΑ ΣΚΑΠΤΙΚΑ 
ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΑΝ ΝΑ ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΝ…Πέθανε ο (απέθαντος) δισεκατομμυρι-

ούχος Ντ. Ροκφέλερ την Τρίτη 21 Μαρτίου 
2017. Ήταν ο άνθρωπος 
που βρίσκονταν πίσω 
από όλες σχεδόν τις μυ-
στικές οργανώσεις του 
κόσμου – λέσχη Μπίλ-
ντερμπεργκ, Στοές Μα-
σονίας-Τεκτονισμού, Πε-
φωτισμένων “Illuminati”, 
Τριμερή Παγ. Επιτρο-
πή, οργάνωση των Μορ-
μόρων, Κρανίο & Οστά, 
OPUS DEI (Βατικανό), 
Ναΐτες Ιππότες, Ροδόσταυροι κ.ά.

Μέσω αυτών κατάφερε και έκτισε ένα πα-
γκόσμιο δίκτυο με το οποίο και μετά θάνα-
τον η Οργάνωση ελέγχει τα πάντα στον πλα-
νήτη – μέχρι και ο Πάπας υποκλίθηκε φιλώ-
ντας τα χέρια του (“αγώνας” φ. 225). Καυ-
χιένταν για την γνωστή «Νέα Παγκόσμια 
Τάξη» (New World Order) την οποία εκθεί-
αζε λέγοντας: «Είμαστε στα πρόθυρα μιας 
διεθνούς μεταμόρφωσης. Εκείνο που χρει-
αζόμαστε είναι μια μεγάλη παγκόσμια κρί-
ση και τα έθνη της θα αποδεχθούν τη Νέα 
Παγκόσμια Τάξη».

Στις 28 Απριλίου 2015, από δημοσίευμα 
του World News Daily Report μάθαμε ότι ο 
99χρονος Ροκφέλερ υποβλήθηκε στην έκτη 

μεταμόσχευση καρδιάς (διάρκειας 6 ωρών) 
από μια ομάδα ιδιωτικών χειρουργών, στην 

κατοικία του, στο κτήμα 
Pocantico Hills στη Νέα 
Υόρκη.

Μετά το χειρουργείο 
έκανε και δηλώσεις: 
“Κάθε φορά που παίρ-
νω μια νέα καρδιά, εί-
ναι σαν η αναπνοή της 
ζωής να σαρώνει το 
σώμα μου. Αισθάνομαι 
ξανά γεμάτος ενέργεια 
και ζωή”.

Η απουσία του ονόματος του δότη έκανε 
τις φήμες να οργιάσουν και πολλά σενάρια 
ακούστηκαν, ότι δηλαδή οι έξι καρδιές ίσως 
να ανήκαν σε προσφυγόπουλα…

Υπάρχουν και δύο ακόμα μεταμοσχεύσεις 
αλλά συκωτιού.

Αλλά, όπως βλέπουμε «άλλες οι βολές 
ανθρώπων, άλλα ο Θεός κελεύει». Και από 
τα 200 χρόνια που έλεγε ότι θα ζήσει έζη-
σε τα 101.

Την νύχτα 20-21 Μαρτίου ακούστηκε και 
πάλι η φωνή του Κυρίου μας λέγουσα:

«Άφρον, ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου 
απαιτούσιν από σου∙ α δε ητοίμασας τίνι 
έσται; Ούτως ο θησαυρίζων εαυτώ, και μη 
εις Θεόν πλουτών» (Λουκ. 12, 20-21).

Με πρό-
στιμο 100 
ευρώ θα 
τ ι μ ω ρ ε ί -
ται όποιος 
εξοφλεί με 
χαρτονομί-
σματα προ-
ϊόντα που 
αγόρασε 
ή δέχτηκε 
υπηρεσίες από ιδιώτες, αξί-
ας 500 ευρώ και άνω.

Φορολογικό νομοσχέδιο, 
που κατέθεσε το υπουργείο 
Οικονομικών την Παρασκευή 
(26 Μαΐου ’17), προβλέπει: 
«Τα φορολογικά στοιχεία 

σ υ ν ο λ ι -
κής αξίας 
500 ευρώ 
και άνω, 
που εκδί-
δονται για 
π ώ λ η σ η 
α γ α θ ώ ν 
ή παροχή 
υπηρεσι-
ών σε ιδι-

ώτες, εξοφλούνται από τους 
λήπτες τους, αγοραστές των 
αγαθών ή των υπηρεσιών, 
αποκλειστικώς με τη χρή-
ση μέσω πληρωμής με κάρ-
τα ή άλλου ηλεκτρονικού μέ-
σου πληρωμής, όπως ενδει-

κτικά άλλα όχι περιοριστικά 
τραπεζικό έμβασμα, πληρω-
μή μέσω λογαριασμού πλη-
ρωμών, χρήση ηλεκτρονικού 
πορτοφολιού. Δεν επιτρέπε-
ται εξόφληση των στοιχείων 
αυτών με μετρητά». Κάποιο 
πείραμα θέλουν πάλι να κά-
νουν – όπως τόσα και τόσα 
που μας υποχρέωσαν για να 
πειραματιστούν οι φίλοι μας 
ευρωπαίοι αφού θα είμαστε 
το πρώτο κράτος στον πλα-
νήτη που θα του απαγορεύ-
σουν να συναλλάσσεται με 
χαρτονομίσματα.

Ας περιμένουν λίγο και θα 
δούμε!

Γ) ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΟΙ …

Άρχισαν, πριν τρία 
χρόνια, με τις σχολι-
κές γιορτές. Κατάρ-
γησαν την αργία της 
Κυριακής. Νομιμοποί-
ησαν την διαστροφή. 
Συρρίκνωσαν τα θρη-
σκευτικά στα σχολεία. 
Μας αλλάζουν την 
Ιστορία… λες και αυτά 
φταίνε για το χάλι που βρίσκεται η χώρα!

Αρχές του μήνα έπεσαν οι πρώτες… δο-
κιμαστικές βολές, για να δουν τις αντιδρά-
σεις και να προχωρήσουν με τη μέθοδο του 
σαλαμιού.

Το πρώτο πείραμα με τα θρησκευτικά είχε 
γι’ αυτούς επιτυχία αφού η αντίδραση της 
κρατικής Εκκλησίας ήταν ανύπαρκτη. Και 
τούτο διότι τους δεσποτάδες το μόνο που 
τους ενδιαφέρει είναι μην τους κόψουν τους 
μισθούς. Αυτό το κατάλαβαν οι διαδοχικά κυ-
βερνώντες και συνεχίζουν.

Το δεύτερο πείραμα, με τη Ρεπούση και 
τον “συνωστισμό”, πέρασε από τα τεστ, και 
μάλλον πέτυχε, αφού μπήκαν αμφιβολίες 
στη νεολαία.

Τώρα προχωρούν στο επόμενο στάδιο, που 
θα επιδιώξουν:

(ενδεικτικά αναφέρουμε)
• Να αφαιρεθούν από το βιβλίο της ΣΤ΄ Δη-

μοτικού τα στρατιωτικά γεγονότα της Ελληνι-
κής Επανάστασης κι αντ’ αυτών να διδάσκε-
ται η εκβιομηχάνιση και ο εκσυγχρονισμός!

• Στην Α΄ Λυκείου, αντί της διδασκαλίας 
των προϊστορικών πολιτισμών της Ανατολής 
έως την εποχή Ιουστινιανού, να διδάσκεται 
ο καπιταλισμός, η αποικιοκρατία, ο ιμπερι-
αλισμός, το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, η 

κατάρρευση του κομ-
μουνισμού, η παγκο-
σμιοποίηση, ο πόλε-
μος του κόλπου…

• Στη Β΄ Λυκείου 
την κατάργηση της 
“Αντιγόνης” του Σο-
φοκλή, που διδάσκει 
την αντίσταση στον 
αυταρχισμό της εξου-

σίας, με…
• Στη Γ΄ Λυκείου τον “Επιτάφιο” του Περι-

κλή, που δίδασκε τί είναι Δημοκρατία, με…
Κι όλον αυτόν το χαλασμό θα τον “δικαιο-

λογούσαμε αν προέρχονταν από οποιονδή-
ποτε ξένο είτε γιατί αγνοεί τον ελληνικό πολι-
τισμό και τα φώτα που μετέδωσε στον κόσμο 
είτε γιατί τον γνωρίζει καλά και ο εγωισμός, η 
υπερηφάνεια, η ζήλεια, ο φθόνος, το μίσος… 
δεν τον αφήνει να παραδεχθεί την αλήθεια”.

Καμία όμως δικαιολογία δεν μπορεί να 
δοθεί σε Έλληνα και προπαντός ασχολού-
μενο με τη διοίκηση και την ευθύνη της 
προστασίας του κράτους, διότι αυτό τότε 
θα αποτελεί προδοσία – άρνηση των συμ-
βόλων που εγκωμιάζουν και εξυμνούν τις 
ιδέες της ελευθερίας και της Δημοκρατίας, 
τις οποίες με το αίμα τους υποστήριξαν επί 
χιλιάδες χρόνια οι πρόγονοί μας και με σε-
βασμό αποδέχτηκαν σύγχρονοι διανοητές 
αλλά και μεγάλα και πνευματικά κινήματα 
και επαναστάσεις (γαλλική επανάσταση…) 
εμπνεύστηκαν.

Δυστυχώς όμως εμείς αντί να φυλάγουμε 
σαν τα μάτια μας την ιστορία μας που παρα-
λάβαμε ώστε να την παραδώσουμε στις επό-
μενες γενιές, αρπάξαμε τον κασμά και αρχί-
σαμε το γκρέμισμα!

Ε) Ο Β. Φουνκ ήταν ο εμπνευστής της Ε.Ε.
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Ενέργειες του Θεού
ε΄) Η Οργή του Θεού: Η οργή του Θεού 

είναι όψη της τιμωρού Δικαιοσύνης Του. Ο 
Θεός στην Αγία Γραφή παρουσιάζεται με-
ταβαλλόμενος στο χείρον (= στο χειρότε-
ρο): Οργίζεται, μεταβάλλεται. Τούτο συμ-
βαίνει γιατί στην σχέση μας προς τον Θεόν, 
ο Θεός αλλάζει διάθεση απέναντί μας. Τον 
εννοούμε ανθρωποπαθώς (= με αισθήμα-
τα – πάθη ανθρώπου). Η οργή του Θεού δεν 
είναι ερεθισμός της Θείας Διαθέσεως, αλλά 
έκφραση αρνητικής σχέσεως του Θεού μετά 
του ανθρώπου του αμαρτωλού και αμετανό-
ητου. Είναι σχέση του Θεού αρνητική προς 
τον αμετανόητο αμαρτωλό. Σημαίνει ότι και 
ο αμαρτωλός και ο άθεος δεν διαφεύγουν της 
τιμωρίας και της οργής του Θεού. Η οργή του 
Θεού είναι η αντίσταση και η τελική νίκη 
του Θεού κατά της αντίστασης του ανθρώ-
που στο θέλημα του Θεού, και εκδηλώνεται 
ως παράδοση στον άνθρωπο. Ο Θεός ξολο-
θρεύει το αντίθετον προς το θέλημά Του έρ-
γον του Διαβόλου (= συκοφάντη – κακολό-
γου), και του ανθρώπου.

στ΄) Η Δύναμη του Θεού: Η έννοια της 
παντοδυναμίας του Θεού δεν απαντάται ρη-
τώς (= ωρισμένως – σαφώς) στην Αγία Γρα-
φή. Μια φορά μόνον απαντάται το όνομα 
Παντοκράτωρ, «Εγώ ειμι το Α και το Ω, λέ-
γει Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ» [Αποκλ. 
1,8]. Κατά το νόημα, όμως, απαντάται πλου-
σίως και διαχύτως (= διασκορπισμένα) στην 
Αγία Γραφή. Η Δύναμη του Θεού εκφράζε-
ται: α) Ως κυριότης (= κυριαρχία) Αυτού: 
Δεν νοείται πρωτίστως ως Παντοδυναμία, 
αλλά ως δύναμη του Θεού να κείται (= ευρί-
σκεται) υπεράνω παντός και να ενεργεί πα-
ντού. Έχει ελευθερία ενεργείας. Μπορεί να 
προσδιορίζει και να ενεργεί στον κόσμο. Εκ 
τούτου προέρχεται το Θαύμα, ως δύναμη αλ-
λαγής ή άρσεως των νόμων του κόσμου. β) 
Ως αυτοπεριορισμός Αυτού: Ο Θεός αυτο-

περιορίζεται εκουσίως (= με την θέλησή Του, 
θεληματικά) χωρίς να χάνει την αυτοτέλειά 
Του. Η δημιουργία έχει σχετική αυτοτέλεια 
και κείται απέναντι του Θεού, την οποίαν ο 
Θεός σέβεται εκουσίως και αυτοπεριορίζε-
ται. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός ελευθερι-
ών (= αναγκαιότητα, αίτιον, αιτιατόν, οφει-
λόμενα σε κάποια αιτία). Έχουμε εν προκει-
μένω υπέρβαση της αναγκαιότητος. Ο Θεός 
κάνει κατάφαση (= επιβεβαιωτική απάντη-
ση – συγκατάνευση) της σχετικής ελευθερί-
ας του ανθρώπου.

Η ελευθερία του ανθρώπου έναντι του 
Θεού συνίσταται (= έγκειται – ευρίσκεται) 
στην εκλογή του καλού, όχι του κακού. Δεν 
έχει ελευθερία ο άνθρωπος να εκλέγει το κα-
κόν, διότι τότε, αν δηλαδή είχε αυτό το δικαί-
ωμα, για ποιό λόγο να τιμωρείται;

Ο Θεός αυτοπεριορίζεται χωρίς να χάνει 
την ελευθερία Του. Ενώ ο Θεός του Πανθεϊ-
σμού είναι δέσμιος του κόσμου, ανελεύθερος, 
αντίθετα στον Χριστιανισμό ο Θεός εκουσί-
ως έρχεται σε σχέση με τον κόσμο. Στο Θεό 
υπάρχει ταύτιση θέλειν και δύνασθαι, ενώ 
ο άνθρωπος είναι διχασμένος, άλλο θέλει και 
άλλο ενεργεί. Το ότι κάνει το κακό, είναι έν-
δειξη αδυναμίας, άρα το μη πράττειν το κακό 
υπό του Θεού είναι εκδήλωση Παντοδυναμί-
ας. γ) Δύναμη ως αδυναμία: Η δύναμη Χρι-
στιανικά εκφράζεσαι ως αδυναμία. Το μυστή-
ριος της δύναμης στην αδυναμία του Θεού 
εκφράζεται και δηλούται στο Σταυρό του Κυ-
ρίου. Ο Χριστός είναι ο δυνατός του Θεού 
και νικάει τους αδυνάτους. Η λογική του αν-
θρώπου δεν μπορεί να το κατανοήσει τούτο.

Δύναμη σημαίνει την δύναμη στην υπη-
ρεσία του αδυνάτου. Όχι εξουσιασμό του 
αδυνάτου, αλλά διακονία, υπηρεσία. Διό και 
η δύναμη του Θεού είναι η μόνη που ελκύει 
τον άνθρωπο. Αντίθετα οι άλλες δυνάμεις του 
κόσμου, [νόμος, κράτος, κλπ.] τον απωθούν 
εσωτερικώς ή τον υποτάσσουν εξωτερικώς. 
Επομένως, η απελευθέρωση του ανθρώπου 
από την αλαζονεία (= υπερηφάνεια – υπερο-

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ 67ον του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδοδόξου Θεολόγου, 
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ψία) τον καθιστά δυνατόν.
στ΄) Η Πανταχού Παρουσία του Θεού 

(= Αιωνιότητα). Η πανταχού παρουσία του 
Θεού σχετίζεται με τον Πανθεϊσμό. Διαφο-
ροποιείται όμως αυτού, διότι ο Θεός εδώ εί-
ναι ελεύθερος έναντι του κόσμου και δεν συμ-
φύρεται (= αναμιγνύεται) μετά του κόσμου, 
όπως τούτο τονίζεται στον Πανθεϊσμό. Δια-
κρίνουμε βαθμούς παρουσίας: Ο Θεός δεν 
διαχέει (= διασκορπίζεται) στον κόσμο ως 
ο αέρας. Ταυτίζεται με την αποκάλυψη. Ο 
Θεός είναι παρών εκεί ένθα αποκαλύπτεται 
κατ’ εξοχήν. Έχουμε δύο έννοιες της Παντα-
χού Παρουσίας του Θεού: α) Την έννοια το-
πικής παρουσίας διότι ο τόπος δεν τον πε-
ριορίζει. Η Ουσία είναι άπειρος και αχώρη-
τος. β) Την έννοια χρονικής παρουσίας, χθες, 
σήμερα, στους αιώνες. Δεν περιορίζεται από 
τον χρόνο, είναι «όλος εν τω παντί, και ενί μέ-
ρει όλος». Η πανταχού παρουσία του Θεού 
είναι συνδεδεμένη με την δημιουργία βαθύ-
τατα. Είναι μακράν και πανταχού παρών και 
διακρατεί τον κόσμο.

Η πανταχού παρουσία του Θεού Σωτυ-
ριολογικώς: Έχει τις εξής έννοιες: 1.-) Δη-
μιουργεί την θαλπωρή (= εγκάρδιο περι-
βάλλον) του κόσμου.Ο κόσμος χωρίς το 
Θεό θα ήτο μια διαρκής παγερότητα (= πο-
ρεία προς τον θάνατο). 2.-) Υπερνικάται η μο-
ναξιά στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει ένα 
ΣΥ, στο οποίο μπορεί να στηρίξει την ελπίδα 
του όταν τον εγκαταλείπουν όλοι οι άνθρω-
ποί του. 3.-) Ο Θεός δεν είναι εξ ίσου πα-
ρών παντού. Ο Θεός έχει μιά ποιοτική πα-
ρουσία. Η πραγματική προσέγγιση του Θεού 
υπάρχει στους Αγίους, «όπου υπάρχουν δύο 
ή τρεις συνηγμένοι εις το εμόν όνομα εκεί ειμί 
εν μέσω αυτών» [Ματθ. 18,20]. Ο Θεός υπερ-
νικά την απόσταση να έλθει κοντά μας. Είναι 
όντος παρών «ας κίνηση προς εμάς και πλη-
σιάζεται (= εγγίζεται) με την δικιά μας κίνη-
ση προς Αυτόν. Ο Άγιος εξέρχεται προς συ-
νάντηση του Θεού.

Πραγματική και άμεση παρουσία του 

Θεού στον κόσμο είναι η εν Χριστώ, κατά την 
Θείαν Ευχαριστία, στο Σώμα και το αίμα του 
Κυρίου. Όπου υπάρχει ο Θεός υπάρχει και 
Χάρις, και όπου απουσιάζει ο Θεός, υπάρ-
χει οργή του Θεού. Κατ’ εξοχή είναι παρών ο 
Θεός στην Εκκλησία Του, τον Ιερό Ναό Του. 
Όπου υπάρχει πραγματική έξοδος από τον 
εαυτό μας, εκεί υπάρχει πραγματική παρου-
σία του σωτήρα και λυτρωτή μας Χριστού. 
Είναι ποιοτική η παρουσία του Θεού και όχι 
χρονική ή τοπική.

ζ΄) Θεΐστικά Φιλοσοφικά Συστήματα: 
1.-) Θεϊσμός: Το σύστημα τούτο εννοείτον 
Θεό ως ουσία επέκεινα(= εκτός του κόσμου). 
Δηλαδή, απόσταση του Θεού εκ του κόσμου. 
Το θετικό σημείο του Θεϊσμού είναι, ότι 
τονίζει την υπερβατικότητα (= ξεπέρασμα 
της εμπειρίας, το απρόσιτον) του Θεού, την 
απόσταση Θεού και κόσμου, και έτσι δια-
κρατεί την Θεότητα του Θεού. Δέχεται, ότι 
ο Θεός είναι Θεός. Αρνητικό στοιχείο του 
Θεϊσμού: Είναι ότι εξωβελίζει (= πετάει έξω) 
τον Θεό από τον κόσμο, και έτσι τον καθι-
στά (= κάνει) άχρηστο και ανωφελή για τον 
άνθρωπο. Τονισμός του υπερκόσμιου σε βά-
ρος του εγκοσμίου του Θεού (= Πλατωνι-
σμός, Νεοπλατωνισμός). 2.-) Δεϊσμός: Εί-
ναι η Φιλοσοφία του Εμπειρισμού και της 
Αναγέννησης. Ο Δεϊσμός τονίζει το υπερ-
κόσμιου του Θεού και προχωρεί στην θέση, 
ότι ο Θεός εδημιούργησε τον κόσμο ωσάν 
ένα ωρολόγιον. Έκτοτε ο κόσμος ζή από μό-
νος του και κινείται χωρίς τον Θεό. Ο Θεός 
δεν ενδιαφέρεται για τον κόσμο, [Επικούρι-
οι, Τζών Λόκ, Χιούμ, Hobres]. 3.-) Πανθεΐ-
σμός:Το σύστημα τούτο τονίζει την εγκο-
σμιότητα του Θεού σε βάρος της υπερκο-
σμιότητας. Ο Θεός εντός του κόσμου τονί-
ζει, και όχι εκτός του κόσμου. Ο Θεός είναι 
το πάν, και το πάν ο Θεός. Έτσι μεταβάλλει 
τον θεό σε κόσμο και καταργεί την Θεότη-
τα του Θεού, [Στοά – Σπινόζα].

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

δεθεί με τηνπηγή της δυνάμεως.Αυτή η δύνα-
μις είναι το ηλεκτρικόρεύμα.Τότε βλέπεις όλο 
το εσωτερικό του ανθρώπου, εφόσον έχει 
συνδεθεί με την πηγή της δύναμις. ΕΧΟΥΜΕ 
σήμερα στον Ελλαδικό χώρο (95) Μητροπο-
λίτες. Αυτός ο τίτλος είναι κοσμικός, ανάλο-
γος τίτλου Νομάρχου. Εκκλησιαστικοί τίτλοι 
είναι οι επισκοπές. ΔΕΝ έχουμε (95) τόσους 
Επίσκοπους, διότι η εκλογή δεν γίνεται σύμ-
φωνα με όσα περιέχονται στην Αγία Γραφή 
(Πρ. Απ. 6,3). Έχω στα αρχεία μου, επιστολή 
Μητροπολίτου, ο οποίος παρακαλεί τους άλ-
λους να τον εκλέξουν και αυτός θα είναι αι-
ωνίως ευγνώμων (20-9-2005 Μεσολόγγι). Ο 
ΧΡΙΣΤΟΣ δίδαξε «εκ του καρπού των δέντρων 
γνώσεσθε αυτός». Αυτός ο Μητροπολίτης 
ασχολείται με κληρικούς που δεν συμφωνούν 
μαζί του. Δικαστήρια, Συμβούλιο Επικράτειας, 
Συνοδικά Δικαστήρια, μεταθέσεις παράνο-
μες δεν αφήνουν χρόνο για πραγματική απα-
σχόληση των Μητροπολιτικών καθηκόντων. 
ΟΣΑ γράφω δεν αφορούν και τους 95 Μη-

τροπολίτες.Πολλούς ναι. 
Όλους ΟΧΙ. ΔΕΣΠΟΤΗΣ 
δεν υπάρχει στο πλανήτη 
Γή εκτός από τον Αρχηγό 
της πίστεως και τελειωτή, 
τον Ιησού Χριστόν. ΕΠΙΣ-
ΚΟΠΟΥΣ έχομεν, όσους 
έχουν τα προσόντα που 
λέγει ο Απόστολος Παύ-
λος προς τον ΤΙΜΟΘΕ-
ΟΝ (γ΄ 1-3) και προς ΤΙ-
ΤΟΝ (α΄ 5-10)!

ΜΙΑ ομάδα Κληρικών, 
που δεν ήμασταν ενταγ-
μένοι σε καμιά φεουδαρ-
χία, κάναμε πολλές προ-
σπάθειες για ό,τι έπρεπε 
να διορθωθεί στο χώρο της Εκκλησίας. Θέ-
λαμε να περπατάμε στο δρόμο και να μην μας 
φωνάζουν διάφορα κοσμητικά επίθετα. Επί-
σης να μην περπατάμε με σκυμμένο το κε-
φάλι. ΜΟΝΟ μια φορά η τότε Ιερά Σύνοδος 

μας παρέπεμψε να συζητή-
σουμε με τον Μητροπολί-
τη Θεσσαλιώτιδος Κύριον 
Κλεόπαν. Μόλις το έμαθαν 
τα διάφορα φέουδα κατόρ-
θωσαν να ματαιώσουν την 
συνάντησιν. Ο ΑΕΙΜΝΗΣ-
ΤΟΣ Μητροπολίτης Αυ-
γουστίνος Καντιώτης είπε 
ενώπιον τού τότε Συνοδι-
κού Δικαστηρίου «Μπορεί 
κάποιος να συμφωνεί ή να 
διαφωνεί με αυτούς. Μόνο 
για αδιαφορία για την Εκ-
κλησία δεν μπορεί να τους 
κατηγορίσει γιατί έχουν θέ-
σεις. Αυτός που έχει θέσεις 

ξέρει τις δικές μας. Ξέρετε άλλους να έχουν 
παρόμοιες θέσεις; Εγώ όχι». Η ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ το μόνο που δεν ξέχασε ποτέ ήταν 
να μας έχει συνεχώς υποδίκους επί σκανδα-
λισμώ των πιστών. Τα όσα δημοσίευσε ο τη-

λεοπτικός Σταθμός ΕΧΤΡΑ 3 τα έτη 2004 έως 
2005 τί ήταν; Ήταν ενημέρωση πράξεων και 
ενεργειών που έδωσαν μεγάλη χαρά στους 
εχθρούς της Εκκλησίας. Απολαύσαμεν τη 
χλεύη και τις ειρωνείες όσοι είχαμε την ατυ-
χία να περπατάμε στους δρόμους.ΤΟ ΔΥΣΤΥ-
ΧΗΜΑ για τα πραγματικά μέλη της Εκκλησί-
ας είναι ότι η νοοτροπία των Σταυρωτών του 
Χριστού πέρασε στην εποχή μ.Χ.

Η ΔΥΝΑΜΙΣ του Αγίου Πνεύματος επιδρά 
όταν την επικαλούμεθα πραγματικά, σύμφω-
να με τις πράξεις των Αποστόλων (α΄ 3). Δεν 
μπορούμε να πούμε ότι επιδρά όταν εμείς 
προαποφασίζουμε για λογαριασμό του. 
Ασφαλώς τότε υπάρχει διορισμός. Αυτή εί-
ναι η Αλήθεια.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ η Διοικούσα Εκκλησία έχει ξε-
φύγει από την αρχέγονη τάξη και Διδασκα-
λία γι’ αυτό χρειάζεται επειγόντως επιστρο-
φή στην Εκκλησία των Αποστολικών και Με-
ταποστολικών πατέρων.

ΙΕΡΕΥΣ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ποτε επιΔρα η ΔΥναΜισ τοΥ αΓιοΥ πνεΥΜατοσ
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Ἐπειδὴ πολλοὶ ἀνημέρωτοι πιστοὶ ρωτοῦν: 
Τί κακὸ ὑπάρχει στὸν λεγόμενο Οἰκουμενισμό; 
Γιατὶ μιλοῦν μερικοὶ γιὰ παναίρεση καὶ μολυ-
σμό καὶ γιατὶ κατηγοροῦνται οἱ Ἐπίσκοποι καὶ 
οἱ Ἱερεῖς (ποὺ δὲν ἀπομακρύνονται ἀπο τοὺς Οἰκου-
μενιστές), μιᾶς καὶ ἡ ὅλη αὐτὴ ἡ κίνηση ἐπιβάλε-
ται ἀπὸ τὶς σημερινὲς συνθῆκες, κρίνεται ἀνα-
γκαῖο νὰ παρατεθοῦν οἱ παρακάτω διαπιστώ-
σεις ἀναφορικὰ μὲ τὸν χαρακτῆρα τοῦ Οἰκου-
μενισμοῦ:  

Ο Οἰκουμενισμὸς εἶναι Θεομάχος, ἀφοῦ 
ἀπαιτεῖ κατανόηση γιὰ τοὺς ἐκτὸς Ἐκκλησίας 
καὶ ἀναγνωρίζει στὶς αἱρέσεις καὶ στὶς διαφο-
ρετικὲς θρησκεῖες συμμετοχὴ στὸ σωτηριακὸ 
ἔργο τοῦ Θεοῦ, μερικὲς μάλιστα τὶς ὀνομά-
ζει παρανόμως ἀβρααμικές. Κατὰ τὸν Παῦλο 
ὅμως οἱ τῆς Πίστεως οὗτοι υἱοὶ Ἀβραὰµ κλη-
θήσονται (πρὸς Γαλ. 3,7). «οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοί 
εἰσιν υἱοὶ Ἀβραάμ».

Χριστομάχος, ἀφοῦ κατὰ τὴν Ζηζιούλεια 
«θεολογία» ἀναγνωρίζεται πρωτεῖο στὸν Πα-
τέρα, τὸ ὁποῖο ὑποβιβάζει αὐτομάτως τὸ Υἱόν. 
Τὸν ὑποβιβασμὸ αὐτὸν προσπάθησαν νὰ ἐπι-
βάλουν καὶ ὁ Ἀρειανισμός καὶ ὁ Νεστοριανι-
σμός. Παράλληλα, ἀφοῦ ἀναγνωρίζουν τοὺς 
Μονοφυσίτες ὡς Ἐκκλησίες, ἀναγνωρίζουν καὶ 
τὴν αἵρεσή τους -περὶ μίας φύσεως τοῦ Χρι-
στοῦ- ὡς δόγμα ἐρχόμενοι εἰς ἀντίθεση μὲ τὸ 
Ὀρθόδοξο Δόγμα Πίστεως.

Πνευματομάχος, ἀφοῦ ἀναγνωρίζει τοὺς 
Παπικοὺς παρὰ τὸ «φιλιόκβε» ὡς Ἐκκλησία 
καὶ τοὺς ἀποδίδει ἱερωσύνη καὶ ἀποστολικὴ 
διαδοχή.

Τριαδιομάχος, ἀφοῦ μὲ τὸ «πρωτεῖο τοῦ 
Πατρός» ὑποβιβάζονται ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο 
Πνεῦμα. Παράλληλα διδάσκουν, ὅτι «ἡ κοι-
νωνία τῶν Τριῶν Προσώπων γίνεται ἑνότητα 
μόνο σὲ ἕνα πρόσωπο, τὴν ὑπόσταση τοῦ Πα-
τρός» (Συνοδικός θεσμός, Θεολογία 2/2009, 

σελ. 32). Αὐτὴ ἡ διδασκαλία εἶναι παντελῶς 
ἀντιορθόδοξη.

Ἐκκλησιομάχος, ἀφοῦ μὲ τὴν ἀποδοχὴ τῆς 
Θεωρία τῶν Κλάδων, τῆς Θεωρίας τῆς Περιεκτι-

κότητας, καὶ μὲ τὰ πολλὰ σὲ διακηρύξεις ὑπο-
γραφθέντα κείμενα ἀναγνωρίζονται πολλὲς 
Ἐκκλησίες ἀντὶ γιὰ μία καὶ ἀκυρώνεται ἡ ἀρνη-
τικὴ ἀπάντηση στὸ ρητορικὸ ἐρώτημα «μεμέρι-
σται ὁ Χριστός;» (Α Κορ. 1,13). Συγχρόνως ἀνα-
φέρονται ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς ἀπόψεις 
περὶ ἐπανίδρυσης τῆς Ἐκκλησίας, πράγμα ποὺ 
τοὺς ἀναδεικνύει πάλι καὶ ὡς Χριστομάχους.

Θεοτοκομάχος, ἀφοῦ οἱ Οἰκουμενιστὲς συ-
μπροσεύχονται μὲ αὐτοὺς ποὺ ἀρνοῦνται τὴν 
Παρθενίαν καὶ τὴν ὀνομασία «Θεοτόκος» τῆς 
Παναγίας μας ἢ ποὺ διδάσκουν, ὅπως οἱ Πα-
πικοί, διδασκαλίες περὶ «ἀσπίλου συλλήψε-
ως» τῆς Θεοτόκου .

Εἰκονομάχος, ἀφοῦ συμπροσεύχεται καὶ 
ἀναγνωρίζει ὡς «Ἐκκλησία» αὐτοὺς ποὺ ἔχουν 
ὡς «ἅγιο» τὸν Καρλομάγνο, ποὺ κατεδίκασε 

τὴν 7η Οἰκουμενικὴ Σύνοδο καὶ αὐτοὺς ποὺ 
ἀρνοῦνται τὴν θεολογία καὶ τὴν τιμὴ τῶν εἰκό-
νων.

Ἁγιομάχος, ἀφοῦ ὁ Πατριάρχης Βαρθολο-

μαῖος στὴν προσφώνησή του, κατὰ τὴν θρο-
νικὴ ἑορτὴ τοῦ Πατριαρχείου στὶς 30/11/1998 
πρὸς τὴν παπικὴ ἀντιπροσωπεία ἰσχυρίστηκε 
ὅτι «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπα-
σιν προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχὴ θύματα 
τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς 
χείρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ.

Κανονομάχος, ἀφοῦ πάλι ὁ Πατριάρχης 
χαρακτήρισε τοὺς Κανόνες ὡς «τείχη τοῦ 
αἴσχους» ποὺ πρέπει νὰ διαγραφθοῦν καὶ οἱ 
οἰκουμενιστὲς ἐπίσκοποι τοὺς καταπατοῦν καὶ 
τοὺς ἐρμηνεύουν κατὰ τὸ δοκοῦν.

Μυστηριομάχος, ἀφοῦ ἀναγνωρίζει μυστή-
ρια, ἀποστολικὴ διαδοχὴ καὶ βάπτισμα στοὺς 
αἱρετικούς.

Λειτουργομάχος, ἀφοῦ προωθεῖ ἀλλαγὲς 
καὶ ἀλλοιώσεις στὴν Θεία Λειτουργία καὶ στὴν 

γλώσσα της.
Ἐπισκοπομάχος, ἀφοῦ ἀθετεῖ τὸν πραγμα-

τικὸ ρόλο τοῦ Ἐπισκόπου ὡς ὀρθοτομοῦντα 
τὸν λόγον τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀληθείας, τὸν ἀνα-
δεικνύει ὡς κεφαλὴ τῆς Ἐκκλησίας, παραμε-
ρίζοντας τὸν Χριστὸ καὶ ἀρνεῖται τὴν ὕπαρ-
ξη τῆς Ἐκκλησίας ἄνευ τοῦ Ἐπισκόπου, ἀκό-
μα καὶ ἂν αὐτὸς εἶναι αἱρετικός.

Ποιμνιομάχος, ἀφοῦ ἀποκλείει τὸ ποί-
μνιο ἀπὸ τὸν ρόλο του στὴν Ἐκκλησία καὶ τὸ 
ὑποβιβάζει σὲ ἐπίπεδο «εὐσεβῶν βοῶν», 
τοῦ ἀφαιρεῖ τὸ δίκαίωμα τοῦ ἐλέγχειν σὲ 
θέματα πίστεως καὶ ἀπαιτεῖ συμπόρευση 
στὴν αἵρεση.

Ἀνθρωπομάχος, ἀφοῦ ἀποκρύπτοντας 
καὶ παραχαράσσοντας τὴν Μίαν καὶ μονα-
δικὴ Ἀλήθεια τοῦ Χριστοῦ, ἀποκλείει τοὺς 
ἀνθρώπους ἀπὸ τὸ σωτηριολογικὸ ἔργο Του 
καὶ τοὺς διδάσκει τὴν ὁδὸ τῆς ἀπωλείας.

Τέλος, ἐπειδὴ ὑπάρχει καὶ τὸ ἐρώτη-
μα, ἐφ’ ὅσον δὲν διδάσκουν ὅλοι οἱ Ἐπί-
σκοποι τὸν Οἰκουμενισμό, μάλιστα μερι-
κοὶ τὸν καταδικάζουν, ἄρα γιατὶ τοὺς κα-
ταδικάζουμε, ἡ ἀπάντηση εἶναι: Διότι γιὰ 
διάφορους λόγους καὶ ἐνάντια στὴν δι-
δασκαλία τῶν Πατέρων σιωποῦν καὶ δὲν 
κατονομάζουν, δὲν ἐφαρμόζουν τοὺς Ἱε-
ροὺς Κανόνες γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν 
αἱρέσεων καὶ τὴν προστασία τοῦ ποιμνί-
ου τοῦ Θεοῦ ἀπ’ αὐτήν, συλλειτουργοῦν 
μὲ αὐτοὺς ποὺ κατηγοροῦν ὡς αἱρετικούς, 
συγκαταβαίνουν στὴν πραγματοποίηση 
τῶν παραπάνω κατηγοριῶν, πράγμα ποὺ 
ἀποτελεῖ ἐμπαιγμὸ τοῦ Ὑψίστου καὶ συμ-
βάλλουν στὴν κατοχύρωση καὶ καθιέρωση 
τῆς αἱρέσεως· αὐτή τους ἡ στάση καθιστᾶ 
καὶ τοὺς ἴδιους συμμέτοχους στὴν αἵρεση.

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου

συνέχεια από τη σελ. 1

Ένα σκήνωμα μιας ελληνορθόδοξης κα-
λόγριας που εκτίθεται στο μουσείο της 
πόλης της Νίγδης στην Καππαδοκία, έχει 
προκαλέσει το τεράστιο ενδιαφέρον των 
Τούρκων που προσέρχονται κατά κύματα 
για να δουν και να θαυμάσουν με δέος, 
όσο και αν αυτό ακούγεται υπερβολικό, το 
λείψανο αυτό από την περίοδο που, στην 
περιοχή αυτή, στην αγιωτόκο Καππαδο-
κία, άκμαζε ο μοναχισμός, αφήνοντας μέ-
χρι σήμερα την μεγάλη και ιστορική του 
παρακαταθήκη και στους σημερινούς κα-
τοίκους της σύγχρονης Τουρκίας.

Όπως αναφέρουν τα τουρκικά δημοσι-
εύματα, (και είναι χαρακτηριστικό ότι το 
θέμα αυτό, δηλαδή το σκήνωμα της ελ-
ληνορθόδοξης καλόγριας, έχει προβληθεί 
από πολλές τουρκικές εφημερίδες, όπως 
της Milliyet), στην περιοχή της Νίγδης, 
όπου υπήρχε μια ανθούσα ελληνορθό-
δοξη κοινότητα μέχρι την ανταλλαγή των 
πληθυσμών, ανακαλύφθηκε πριν από λίγο 
καιρό το σκήνωμα μιας ελληνορθόδοξης 
καλόγριας καθώς και τα οστά άλλων τεσ-
σάρων παιδιών. Η ανακάλυψη αυτή έγινε 
στην κοιλάδα της Ιλχάρα, στην περιοχή 

του Aksaray, 
μια περιοχή 
όπου υπήρ-
χαν πολλά 
μ ο ν α σ τ ή -
ρ ι α  μ έ σ α 
σε σπηλιές 
και ολόκλη-
ρες πόλεις 
σκαμμένες 
κάτω από 
το έδαφος 
από την επο-
χή που κυριαρχούσε η ορθοδοξία και χι-
λιάδες μοναχοί μόναζαν στις σπηλιές της 
κοιλάδας. Στην περιοχή αυτή εδώ και και-
ρό έγιναν κάποιες αρχαιολογικές ανασκα-
φές και σε μια από αυτές τις ανασκαφές, 
όπως ανέφερε ο Τούρκος αρχαιολόγος, 
Mustafa Eryaman, ανακαλύφθηκε το σκή-
νωμα αυτό το όποιο ανάγεται, σύμφωνα 
με τις δηλώσεις του Τούρκου αρχαιολό-
γου, στην εποχή του Βυζάντιου. Οι εξετά-
σεις που έγιναν στη συνέχεια στο σκήνω-
μα και στα οστά που ανευρέθηκαν, απέ-
δειξαν ότι πρόκειται για μια νέα γυναί-

κα περίπου 
2 2  ε τ ώ ν , 
ύψους 1 μέ-
τρου και 62 
εκατοστών, 
που μόνα-
ζε στη πε-
ριοχή και οι 
ίδιοι οι Τούρ-
κοι την ονό-
μασαν χα-
ρακτηριστι-
κά, «Sarışın 

Rahibe», δηλαδή, «Η Ξανθιά Καλόγρια». 
Η αιτία του θανάτου της δεν εξακριβώθη-
κε αλλά οι Τούρκοι υποθέτουν ότι συνέβη 
κάποιο βίαιο γεγονός που ίσως συνδέε-
ται με τις γενικότερες εξελίξεις τη εποχής 
που έζησε η καλόγρια. Σύμφωνα με τον 
Mustafa Eryaman, η περίοδος που θα πρέ-
πει να έζησε η καλόγρια αυτή θα πρέπει 
να είναι περίπου πριν από 1.100 χρόνια.

Το εντυπωσιακό όμως είναι ότι οι Τούρ-
κοι θεώρησαν την ανακάλυψη αυτή σαν 
μεγάλο γεγονός και στη συνέχεια μετέ-
φεραν το σκήνωμα και το

εναπόθεσαν σε εδική θήκη στο μου-
σείο της πόλης της Νίγδης. Αλλά το πιο 
εντυπωσιακό είναι πως μόλις μαθεύτη-
κε πως στο μουσείο αυτό βρίσκεται το 
σκήνωμα μιας ελληνορθόδοξης καλό-
γριας, άρχισαν να καταφθάνουν πολλοί 
Τούρκοι για να δουν και να θαυμάσουν 
το σκήνωμα της «Ξανθιάς Καλόγριας» 
που προκάλεσε δέος με την εμφάνισή 
της. Και αυτό γιατί παρά το ότι είχαν 
περάσει πολλοί αιώνες από τον θάνα-
τό της διατηρούνταν σε πολύ καλή κα-
τάσταση. Κάποιοι μάλιστα έκαναν νύξη 
για ιερό σκήνωμα που έμεινε άφθαρτο 
ένεκα της ιερότητάς του δια μέσω των 
αιώνων. Ίσως πρόκειται για μια άγνω-
στη ελληνορθόδοξη αγία που αγίασε 
παρά την νεανική της ηλικία και έμεινε 
θαμμένη επί αιώνες για να έρθει σήμε-
ρα στην επιφάνεια σαν άλλο ένα σημάδι 
της αναδυόμενης ορθοδοξίας στην σύγ-
χρονη Τουρκία, προκαλώντας το δέος 
των ίδιων των Τούρκων.

Νίκος Χειλαδάκης 
Δημοσιογράφεας - συγγραφέας 

τουρκολόγος

Το «ΣΚΗΝΩΜΑ ΤΗΣ ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ» προκαλεί δέος στους Τούρκους

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ 
Αποτελεί την μεγαλύτερη αίρεση στην ιστορία της Εκκλησίας
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νατο. Ταράσσονται οι αμελείς μαθητές, 
όταν ο δάσκαλος τους καλεί για εξέταση. 
Ταράσσονται οι στρατιώτες, όταν βλέπουν 
τον εχθρό να προβάλλει και δεν είναι έτοι-
μοι να τον αντιμετωπίσουν. Ταράσσονται 
οι ασθενείς όταν ο γιατρός τους ανακοι-
νώνει τη μορφή της ασθενείας τους. Τα-
ράσσονται οι μη υπομονετικοί συνάνθρω-
ποί μας από τις αντιδράσεις, τους εκνευ-
ρισμούς, τις, άδικες πολλές φορές, συμπε-
ριφορές των άλλων. Ταράσσονται οι χλια-
ροί στην πίστη, οι ευαίσθητοι αλλά απρό-
σεκτοι, όταν πέσουν αναπόφευκτα στην 
αμαρτία. Ταράσσονται οι γονείς όταν μα-
θαίνουν ότι τα παιδιά τους έχουν μπλέ-
ξει με κακές παρέες, με ναρκωτικά, με αν-
θρώπους του υποκόσμου που τα παρασύ-
ρουν στον όλεθρο και στην κα-
ταστροφή. Ταράσσονται οι ψυ-
χές όταν εννοήσουν το θάνατο, 
γιατί μπροστά τους επικρέμαται η σπάθη 
του δικαιοκρίτου Κυρίου. Μας το λέει και 
η εξόδιος ακολουθία:   «Θρηνώ και οδύρο-
μαι όταν εννοήσω τον θάνατον». Η έλλειψη 
κατάλληλης προετοιμασίας σε κάθε περί-
σταση οδηγεί στην ταραχή. Γι’ αυτό και ο 
Ψαλμωδός μας λέει: «Ητοιμάσθην και ουκ 
εταράχθην» (Ψαλμ. 118, 60).

Οι επιμελείς μαθητές δεν ταράσσονται, 
γιατί η προετοιμασία τους τους θωρακίζει 
από οποιαδήποτε ξαφνική  εξέταση του δα-
σκάλου τους. Οι στρατιώτες που άγρυπνοι 
στέκουν με  «εφ’ όπλου λόγχην» και γνω-
ρίζουν τις πονηρές κινήσεις του έχθρού 
δεν ταράσσονται με την παρουσία του. 
Την περιμένουν. Όλοι μας ταρασσόμαστε 
όταν οι άλλοι μας συμπεριφέρονται απαξι-
ωτικά, μας προσβάλλουν, μας υποτιμούν, 
μας ερεθίζουν με λόγια και πράξεις, ενώ 
θα έπρεπε με απάθεια, ταπεινό φρόνημα 
και υπομονή να τους αντιμετωπίζουμε, για 
να αποφεύγουμε τον πειρασμό και την τα-
ραχή. Για τις κρίσιμες  αυτές στιγμές, που 

αναπόφευκτα  έρχονται στην καθημερινό-
τητά μας, άκουσα από έναν πνευματικό τη 
θεόσοφη φράση:

-Να μαζεύεις υπομονή!,
Δηλαδή να σκέφτεσαι από πριν πως θα 

τις διαχειρισθείς.  Η προετοιμασία σου θα 
σου διώξει κάθε ταραχή.

Οι ασθενείς που εί-
ναι προσγειωμένοι στην 
πραγματικότητα και έχουν 
αποδεχθεί ότι οι ασθένειες 
είναι για όλους μας και όχι 
για μόνο τους άλλους, δεν 
ταράσσονται στο άκου-
σμα των ιατρικών γνω-
ματεύσεων, αλλά καρτε-
ρικά και αγόγγυστα τις 

δέχονται και 
φέρνουν στα 
χείλη τους τα 

λόγια του Ιώβ «ως τω Κυ-
ρίω έδοξεν ούτω και εγέ-
νετο. Είη το όνομα Κυρίου 
ευλογημένον» (Ιώβ α  21).

Όλοι μας οι χλιαροί περί 
την πίστη ας ακούσουμε το παράδειγμα 
του Οσίου Παϊσίου και ας μην θρηνούμε 
μετά τις πτώσεις μας. Η στιχομυθία του 
Γέροντα με κάποιον ανήσυχο νεαρό λίγο 
τροποποιημένη έχει ως εξής:

 Γέροντα, πως θα ξεπεράσω τις πτώ-
σεις μου;

– Σκοπός είναι να προλαβαίνεις να μην 
φθάνεις σ’ αυτές. Άμα φθάσεις έχασες! 
Και το γάλα, αν δεν προλάβεις να το κα-
τεβάσεις από τη φωτιά, μόλις φουσκώ-
σει, χύνεται.

-Πως θα τις προλαβαίνω;
– Χρειάζεται επαγρύπνηση. Να παρακο-

λουθείς τον εαυτό σου και να συγκρατείς 
το νου σου και τους λογισμούς σου, για να 
μη ριζώσει μέσα σου επιθυμία κακή, να μην 
γίνει αποδοχή της, να μην γίνει πάθος, για-

τί μετά, και να θελήσεις να συγκρατηθείς 
και να την κόψεις με το τσεκούρι, δεν θα 
τα καταφέρεις. Να θυμάσαι αυτό που είπε 
ο Δαβίδ: «Ητοιμάσθην και ουκ εταράχθην» 
(Ψαλμ, 118, 60).

Είδες εκείνος ο μοναχός τι έκανε; Μόλις 

έβγαινε από το κελλί του, έκανε τον σταυ-
ρό του και έλεγε: «Θεέ μου, φύλαξέ με 
από τους πειρασμούς» και ήταν έτοιμος 
να αντιμετωπίσει οποιονδήποτε πειρασμό. 
Ήταν σαν να κρατούσε σκοπιά. Κοιτούσε 
από που θα του έλθει ο πειρασμός, για να 
αμυνθεί. Και μόνοι μας άμυνα δεν μπορού-
με να κάνουμε όσο και αν προετοιμαζόμα-
στε. Η προσευχή μας φέρνει δίπλα μας τον 
Κύριο, που μας ενισχύει. Είναι η επέμβαση 
της μεγάλης δυνάμεως. Και αυτή τη χρει-
αζόμαστε πάντοτε!

Οι γονείς που μεγαλώνουν τα παιδιά τους 
με «παιδεία και νουθεσία Κυρίου» (Εφεσ. στ  
4) χωρίς να υποκρίνονται, γιατί τα παιδιά 
έχουν την λεπτότητα να καταλαβαίνουν το 
γνήσιο από το κάλπικο, τότε παρακαλου-
θώντας τις κινήσεις των παιδιών τους, στέ-

κουν δίπλα τους, είναι έτοιμοι κάθε στιγ-
μή να τα προστατεύσουν από τα βέλη της 
σύγχρονης κοινωνίας, ώστε να να μην φθά-
σουν να κλαύσουν για επερχόμενες πτώ-
σεις. Και οι ψυχές που ο κτύπος τους εί-
ναι ρυθμισμένος με τους κτύπους του γλυ-

κυτάτου μας Ιησού, και 
ο δρόμος της επίγειας 
ζωής τους είναι δρό-
μος Χριστού, δρόμος 
αρετής, δρόμος συνε-
χούς εγρηγόρσεως, 
δεν θα φθάσουν να 
πουν: «Τον χιτώνά σου 
βλέπω, Σωτήρ μου, κε-
κοσμημένον και ένδυ-
μα ουκ έχω ίνα εισέλθω 
εν αυτώ.» Η ημέρα και 
η ώρα που θα έλθει ο 
Κύριος να χτυπήσει την 
πόρτα της καρδιάς μας 
είναι άγνωστες. Εμείς 
ως πιστοί δούλοι Κυ-
ρίου οφείλουμε να εί-
μαστε πάντοτε έτοιμοι. 

Μας το λέει και ο Κύριος με το στόμα του 
Ευαγγελιστού Ματθαίου: «Γρηγορείτε και 
προσεύχεσθε, ίνα μη εισέλθητε εις πειρα-
σμόν• το μεν πνεύμα πρόθυμον, η δε σαρξ 
ασθενής (Ματθ. κστ  41). Έτσι, όταν έλθει 
η ευλογημένη εκείνη ώρα της επισκέψε-
ώς Του η παρουσία Του δεν θα μας ταρά-
ξει. Δεν θα μας δικαιολογήσει η λαϊκή φρά-
ση: «Σπίτι ασυγύριστο μουσαφήρη περιμέ-
νει». Και έτσι όχι μόνον δεν θα ταραχθού-
με, αλλά και θα χαρούμε και θα πανηγυρί-
σουμε λέγοντας:

-Ελθέ, Κύριε, ο δούλος Σου με χαρά Σε 
προσμένει. «Δέξαι με ως ένα των μισθίων 
Σου (Λουκ. ιε  19). Πολύ επιθυμώ να με πά-
ρεις κοντά Σου. Επιθυμώ, όπως ο Παύλος 
«αναλύσαι και συν Σοι είναι» (Φιλιπ. α  23). 
Ελθέ, ευλογημένε μου Κύριε!

Γράφει 
Δρ Χαραλάμπης Μ. Μπούσιας

η ταραχη    αποτέλεσμα ελλείψεως προετοιμασίας μας

Σας στέλνω αυτή την επιστολή, ως 
ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι βλέπω 
όλους εσάς να συνυπάρχετε σε γιορ-
τές και πανηγύρια με τους άρχοντες 
του κράτους. Αυτοί οι άρχοντες που 
ΞΕΡΙΖΩΣΑΝ και συνεχίζουν να ξεριζώ-
νουν όλες τις χριστιανικές αξίες, που 
οι Ιεροί Κανόνες και η Παράδοση είχε 
βάλει μέσα στη ζωή των Χριστιανών.

Ποιος από σας αντιστάθηκε 
ΕΜΠΡΑΚΤΑ (και όχι με λόγια και δη-
μοσιεύματα που δεν φέρνουν αποτέλε-
σμα); Ποιος; ΚΑΝΕΝΑΣ. Γιατί η έμπρα-
κτη αντίσταση που επιβάλλει το καθή-
κον έχει κόστος.

Βλέπετε, τα προνόμιά σας, τα αξιώ-
ματά σας, η καλοπέραση και άλλα εί-
ναι πάνω από το καθήκον σας. Είναι 
πάνω από την ομολογίαν που δώσατε 

στον Χριστό, ότι θα πειθαρχείτε στον 
Θεό, παρά στα ανθρωπάρια αυτά που 
εξουσιάζουν και νομοθετούν ενάντια 
στις χριστιανικές αξίες (Πράξ. 5, 29).

Παρακαλώ, συγκρίνετε τη συμπερι-
φορά του Μ. Βασιλείου, προς τον Αυ-
τοκράτορα Ουάλη, όταν ο έπαρχος 
Μόδεστος του πήγε διάταγμα του βα-
σιλιά για να το υπογράψει και τη δική 
σας συμπεριφορά προς τους σημερι-
νούς νεκροθάφτες της Θρησκείας μας.

Ρωτήστε τον εαυτόν σας αν είστε άξι-
οι (με αυτούς δίπλα σας) να κοιτάζετε 
τον ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ (Μ. Βασίλειος).

Έπαρχος Μόδεστος προς τον «Βα-
σίλειον».

«Ήρθα εδώ στην Καισάρεια για να 
υπογράψεις το διάταγμα του Βασι-
λέως».

Απαντά ο Μ. Βασίλειος:
«Δεν υπογράφω τέτοια διατάγμα-

τα. Μου το απαγορεύει ο Κύριός μου 
Ιησούς Χριστός, τον οποίον προσκυ-
νώ και λατρεύω». «Και δεν φοβάσαι;», 
ερωτά ο Μόδεστος. «Τι να φοβηθώ; Τι 
θα μου κάνεις;». Απαντά ο Μόδεστος: 
«Πρώτα να σου δημεύσουμε την περι-
ουσία, δεύτερον να σε στείλουμε εξο-
ρία και τρίτον να σε θανατώσουμε».

Τότε ο Μ. Βασίλειος του λέει:
«Δήμευση δεν φοβάμαι, γιατί δεν 

έχω τίποτα παρά ένα ράσο και λίγα βι-
βλία. Εξορία δεν φοβάμαι γιατί όπου 
και αν με στείλετε πάσα γη πατρίς. 
Θάνατο δεν φοβάμαι γιατί ο θάνα-
τος θα με απαλλάξει από τις ασθέ-
νειές μου, και θα πάω γρηγορότερα 
στην Βασιλεία των Ουρανών. Απείλη-

σε με τίποτα άλλο αν έχεις».
Τότε ο Μόδεστος του είπε: «Δεν ξα-

νάκουσα τέτοια λόγια από Επίσκοπο».
«Φαίνεται δεν συνάντησες ως τώρα 

επίσκοπο» απαντά ο Μ. Βασίλειος.
Αδελφοί μου,
Εάν θεωρήσετε αυτό το κείμενο 

υβριστικό μπορείτε να με καταγγεί-
λετε. Θα χαρώ πολύ, γιατί μόνο χαρά 
νοιώθουν όσοι γίνονται αποσυνάγω-
γοι για την αγάπη του Χριστού. Ούτε 
και εγώ έχω τίποτα να χάσω, γιατί όλα 
και όλα είναι ένα τριμμένο αντερί, τα 
άμφια, προ 42 ετών χειροτονίας μου, 
και λίγα θρησκευτικά βιβλία. Τίποτα, 
τίποτα άλλο.

Διατελώ με αγάπη Χριστού
Παλαιοξάρης Παναγιώτης 

Ιερεύς 

συνέχεια από τη σελ. 1

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ
Προς τους εν Χριστώ Αδελφούς Επισκόπους της Εκκλησίας της Ελλάδος
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δυνάστες της Ανατολής.
Η “Βασιλίδα των πόλεων”, απόρθητη 

από την ίδρυσή της, υπέκυψε για πρώτη 
φορά όχι σε Σαρακηνούς, Πέρσες, Άρα-
βες αλλά σε φιλόχριστους και ομόδοξους. 
Οι σφαγές και οι λεηλασίες που επακο-
λούθησαν σε έμψυχα και άψυχα (ναούς, 
μοναστήρια …) άφησαν τους ιστορικούς 
άναυδους.

Μεθυσμένοι από την νίκη τους οι Φρα-
γκοδυτικοί, άπληστοι και ακόρεστοι έπε-
σαν πάνω στα θαυμαστά πλούτη και θη-
σαυρούς, που από αιώνες είχαν συγκε-
ντρώσει οι βυζαντινοί, και τα κατάκλεψαν. 
Όποιος τολμούσε να αντισταθεί σφάζο-
νταν επί τόπου.

Δεν έμεινε παλάτι, αρχοντικό, εκκλη-
σία, μοναστήρι… που να μην υποστεί 
φρικώδη λεηλασία. Μπήκαν με τα άλο-
γά τους μέσα στην Αγιά Σοφιά και άρ-
χισαν να ξηλώνουν και να παίρνουν τα 
πάντα (δισκοπότηρα, Ευαγγέλια, Ιερά 
άμφια, άγιες εικόνες, την Αγία Τράπεζα, 
το ασημένιο εικονοστάσι του τέμπλου). 
Ό,τι δεν μπορούσαν να μεταφέρουν το 
έσπαζαν (μανουάλια, στασίδια, κανδύ-
λια). Σύλησαν τους τάφους Πατριαρ-
χών, Αυτοκρατόρων…, και τα λείψανά 
τους πέταξαν εδώ κι εκεί. Το σκήνωμα 
του Βασίλειου Β΄ του Μακεδόνα το ξέ-
θαψαν και στα χέρια του τοποθέτησαν 
μία… φλογέρα. Το γεγονός αυτό έδω-
σε αφορμή στον Παλαμά να γράψει το 
ποίημα «η φλογέρα του Βασιλιά».

Τα αναρίθμητα αγάλματα, που κο-
σμούσαν δρόμους, πλατείες, παλάτια… 
τα κομμάτιαζαν για να αφαιρέσουν το 
χρυσό, το ασήμι και τους πολύτιμους 
λίθους. Τα αρχαία ελληνικά χειρόγρα-
φα καίγονταν για να ψήσουν τα κρεα-
τικά τους! Ήταν τέτοια η έκταση της 
καταστροφής που η Πόλη κατάντησε 
ένα κουφάρι!

Το πιο τραγικό απ’ όλα ήταν ότι βιάστη-
κε ολόκληρος ο γυναικείος πληθυσμός 
της Κωνσταντινούπολης, αδιακρίτως ηλι-
κίας, ακόμα και μοναχές στα μοναστήρια. 
“Βόγκηξε η Βασιλεύουσα από τον ατελεί-
ωτο βιασμό” (ιστορικός Νικ. Χωνιάτης). 
Τότε ήταν που σφαγιάστηκαν οι περισ-
σότεροι άνδρες, διότι στην προσπάθειά 
τους να διαφυλάξουν την τιμή των κορι-
τσιών και συζύγων τους έπεσαν θύματα 
των αποχαλινωμένων Λατίνων – Φράγκων 
Σταυροφόρων. Δεν θα είχε σταματημό η 
ακόρεστη δίψα για αρπαγή, καταστροφή, 
αίμα και γενετήσιες απολαύσεις, εάν δεν 
τους είχε τρομάξει η έκλειψη της σελήνης, 
που την θεώρησαν ως σημάδι του Θεού.

Ποτέ δεν γνώρισε ο κόσμος τέτοια κτη-
νωδία. Και θεωρήθηκε το τόλμημα αδιανό-
ητο δεδομένου ότι διέπρατταν αυτά Χρι-
στιανοί ορκισμένοι στο Σταυρό να ελευ-
θερώσουν τους Αγίους Τόπους από τους 
Αγαρηνούς οι οποίοι παρ’ όλο που ήταν 
άπιστοι δεν έκαναν κάτι τέτοιο.

Οι Σαρακηνοί όταν κατέλαβαν τα Ιερο-
σόλυμα συμπεριφέρθηκαν στους κατοί-
κους με αξιοπρέπεια. Δεν έβλαψαν ούτε 
τις γυναίκες των Λατίνων, άφηναν δε ελεύ-
θερους και με ορισμένο αριθμό χρυσών 
νομισμάτων, όσους ήθελαν να φύγουν.

Ο Πάπας Ιννοκέντιος Γ΄, μετά την κατα-
στροφή της Βασιλεύουσας έγραψε προς 
τον αυτοκράτορα της Νίκαιας Θεόδωρο 
Λάσκαρη: «Οι Λατίνοι υπήρξαν όργανο 
της Θείας Πρόνοιας, που τιμώρησε τους 

Έλληνες για την άρνησή τους να δεχθούν 
την ηγεσία της Ρωμαϊκής (Παπικής) Εκ-
κλησίας». Σε ολόκληρη την Δύση έψαλ-
λαν ύμνους και πανηγύρισαν την πτώση 
της «μεγάλης ανίερης (Profana) πόλεως» 
(“Έλληνες και Λατίνοι”, σελ. 278).

Στη θέση του βυζαντινού αυτοκράτο-
ρα τοποθέτησαν λατινική κυβέρνηση, και 
ονομάστηκε “Αυτοκρατορία των Στενών”. 
Οι Πάπες πίεζαν για ένωση – μάλλον υπο-
στολή της Ανατολικής-Ορθόδοξης – στη 
Δυτική Εκκλησία.

Παρά την ανάκτηση της Κωνσταντινού-
πολης το 1261 από τον Μιχαήλ Η΄ Παλαι-
ολόγο, δεν μπόρεσε να ανακάμψει. Μόλις 
δεκατρία χρόνια μετά (το 1274) στην Σύ-
νοδο, που έγινε στην Λυών, ανακηρύχθη-
κε η Ένωση των Εκκλησιών από τον Πάπα 

Γρηγόριον Ι΄ και Πατριάρχη Ιωάννη Βέκκο.
Ο λαός όμως δεν αποδέχθηκε αυτή την 

ένωση και εξεγέρθηκε, όπως ήταν φυσι-
κό, διότι είχαν υποστεί τα πάνδεινα από 
τους κατακτητές Λατίνους.

Οι Παλαιολόγοι ήταν και παρέμειναν 
Ενωτικοί μέχρι τέλους. Στα 1369 ο Ιωάν-
νης Ε΄ Παλαιολόγος ζήτησε βοήθεια από 
τον Πάπα Ορφανό Ε΄ υποσχόμενος την 
ένωση με την υποταγή της Ανατολικής-
Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Ρώμη. Μάλι-
στα δε πήγε ο ίδιος στον Πάπα και μπρο-
στά στην Εκκλησία του Αγ. Πέτρου γο-
νάτισε τρις, και προσκύνησε τρις φορές 
και φίλησε τις παντόφλες του Πάπα, και 
«προέβη σε πανηγυρική ομολογία πί-
στεως» αποδεχόμενος όλους τους παπι-
κούς όρους. Την ομολογία την υπέγρα-
ψε και την επικύρωσε με τη χρυσή αυ-
τοκρατορική σφραγίδα.

Τι ειρωνεία όμως! Στο δρόμο της επι-
στροφής τον συνέλαβαν οι Ενετοί και 
τον φυλάκισαν ζητώντας τα χρήματα 
που του δάνεισαν. Θα πέθαινε στη φυ-
λακή εάν ο γιος του Μανουήλ δεν πήγαι-
νε να πληρώση τα οφειλόμενα.

Αυτή ήταν η βοήθεια που πήρε από 
τον Πάπα!

Φθάνοντας στην Κωνσταντινούπολη, 
βρήκε τον λαό με τον κλήρο ξεσηκωμέ-
νο εναντίον του για το ρεζιλίκι που του 
ήταν μεγάλο!

Στα 1438, δεκαπέντε χρόνια πριν την 
Άλωση, οι Παλαιολόγοι επιδίωξαν πάλι 
την ένωση προκειμένου να μην πέσει η 

Βασιλεύουσα στα χέρια των Τούρκων. 
Ο Πάπας Ευγένιος Δ΄, λόγω της αμφι-
σβήτησής του από την Μεταρρυθμιστι-
κή Σύνοδο της Βασιλείας, προσκάλε-
σε την Ενωτική σύνοδο της Φερράρας 
Φλωρεντίας, υποσχόμενος κάθε βοή-
θεια εναντίον των Τούρκων με μοναδι-
κό όρο τη συμμετοχή τους εδώ και όχι 
στη Βασιλεία.

Ο Αυτοκράτορας Ιωάννης Η΄ θεωρού-
σε ευκαιρία που με τη συμμετοχή τους 
αυτή και με την Ένωση θα εξασφάλιζε 
την Δυτική βοήθεια από την Τουρκική 
απειλή. Οι περισσότεροι βέβαια δεν πε-
ρίμεναν καμιά ουσιαστική βοήθεια, διότι 
γνώριζαν την πονηριά του Πάπα.

Η Ορθόδοξη αντιπροσωπεία (100 άτο-
μα περίπου) αναχώρησε από την Βα-

σιλεύουσα για την Ιταλία με βενετικά 
πλοία. Την φύλαξη δε της πόλης, για 
τη διάρκεια της παραμονής τους στην 
Ιταλία, την είχαν αναλάβει τρία βενετι-
κά πλοία με 300 τοξότες.

Ο ιστορικός Σιμόπουλος γράφει: «Ιλα-
ροτραγωδία… Ο Αυτοκράτορας και η 
κεφαλή της Ορθοδοξίας αναθέτουν την 
Φύλαξη της Πόλης σε ξένες δυνάμεις, 
ταξιδεύουν με ξένα καράβια και δέχο-
νται την συντήρησή τους… από τους 
άσπονδους εχθρούς του Ελληνισμού. 
Οι κυρίαρχες τάξεις του Βυζαντίου, 
εγκλωβισμένες από τα κρίματά τους και 
χρεωκοπημένες, δέχονταν όλες τις τα-
πεινώσεις, χωρίς ενδοιασμό».

Με που έφθασε η αυτοκρατορική ακο-
λουθία στην Φερράρα, ο Πάπας απαίτη-
σε να του φιλήσει τα πόδια ο Πατριάρ-
χης – ήταν οι πρώτες ψυχρές αντιδρά-
σεις! Όποιος μελετήσει την ιστορία της 
ενωτικής συνόδου της Φερράρας Φλω-
ρεντίας, με πολλή δυσκολία θα κρατή-
σει τον θυμό του, για τις ψεύτικες ελπίδες 
που μοίραζαν οι παπικοί, και για τις πα-
ρανοϊκές απαιτήσεις τους. Επειδή έβλε-
παν ότι οι Ορθόδοξοι τους είχαν ανάγκη 
γι’ αυτό οι συζητήσεις τραβούσαν σε μά-
κρος. Ήθελαν να τους κουράσουν με τις 
άθλιες συνθήκες διαμονής τους και την 
στέρηση της τροφοδοσίας. Θα έκαμπταν 
έτσι το φρόνημα των ορθοδόξων και θα 
αναγκάζονταν, έστω και απρόθυμα, να 
υπογράψουν την Ένωση με τους δικούς 
τους όρους, δηλαδή υποταγή της Ορθο-

δοξίας στον Πάπα.
Όσο η πορεία των εργασιών της Συνό-

δου τραβούσε σε μάκρος τόσο δημιουρ-
γούσε περισσότερες αντιρρήσεις και το 
χάσμα ανάμεσά τους γίνονταν αγεφύ-
ρωτο.

Ο αυτοκράτορας βλέποντας που οδη-
γείται, πιεζόμενος από την όλη πολιτική 
κατάσταση, απαγόρευσε στον ανθενωτι-
κό Μάρκο, μητροπολίτη Εφέσου, να ομι-
λεί και τον αντικατέστησε με τον φιλενω-
τικό μητροπολίτη Νίκαιας Βησσαρίωνα. 
Μετά από πιέσεις και εκβιασμούς, συντά-
χθηκε το ενωτικό κείμενο πλήρους υπο-
ταγής με τέσσερα παπικά άρθρα, ήτοι: 
περί της εκπορεύουσας του Αγ. Πνεύμα-
τος και εκ του Υιού, περί των αζύμων, του 

παπικού πρωτείου και καθαρτηρίου 
πυρός. Υπογράφηκε στις 8 Ιουνίου 
1939. Ο μητροπολίτης Εφέσου και 
μερικοί άλλοι δεν τον υπέγραψαν. Ο 
Πατριάρχης, δύο μέρες μετά, πέθα-
νε στη Φλωρεντία.

Όταν φέραν το κείμενο να το υπο-
γράψει και ο Πάπας, ρώτησε αν υπέ-
γραψε ο Εφέσου Μάρκος, και πληρο-
φορηθείς ότι δεν το υπέγραψε, ανε-
φώνησε περίλυπος: “λοιπόν εποιή-
σαμεν ουδέν”.

Αυτήν την ψευδοσύνοδο την ακύ-
ρωσε ο ίδιος ο λαός της Κωνσταντι-
νούπολης, ο οποίος τους περίμενε 
με άγριες διαθέσεις όταν επέστρε-
ψαν από τη Σύνοδο στο λιμάνι. Κό-
ντεψαν να τους πετάξουν στα νερά 
του Βοσπόρου.

Σήμερα, μετά από 578 χρόνια, βι-
ώνουμε το ίδιο σύνδρομο της Σύ-
νοδου Φερράρας-Φλωρεντίας. Αφα-
νής, κρυπτόμενος πίσω από μυστι-
κές οργανώσεις, ο πάπας εκβιάζει 

για την Ένωση των Εκκλησιών (υποταγή 
της Ορθόδοξης Ελλάδας) με την οικονο-
μική στήριξη έμμεσα.

Οι κυβερνώντες στέλνουν στους ευρω-
παϊκούς μηχανισμούς αντιπροσωπίες και 
δήθεν ότι διαπραγματευόμαστε σθεναρά, 
συνάπτουμε εύθραυστες και αμφιβόλου 
ουσίας συμμαχίες.

Για να εξασφαλίσουμε μία ακόμα δόση 
υπογράφουμε και ψηφίζουμε νόμους υπο-
ταγής, υποτέλειας και συμμόρφωσης.

Νομοθετούμε προαπαιτούμενα και κό-
φτες, ώστε να συνεχίσουμε για λίγο ακό-
μη χρόνο, να περιφερόμαστε ως επαίτες 
και παρίες στις ευρωπαϊκές αυλές των 
νέων ηγεμόνων της Δύσης.

578 χρόνια κρατήσαμε την εθνικότητά 
μας, την Ορθόδοξη πίστη, και σήμερα εκ-
ποιούμε τα πάντα σε μάταιη πορεία προς 
ένα οριστικό αδιέξοδο, χαμένοι κάπου 
στην έρημη χώρα των ηττημένων.

Το ερώτημα είναι: Υπάρχει σήμερα λαός 
να επαναστατήσει και να σταθεί όρθιος 
μπροστά στις εμμονικές απαιτήσεις των 
φιλενωτικών-οικουμενιστών και δανειστών 
που μόνιμες βλέψεις τους είναι η υποτα-
γή μας, ώστε να ξαναγίνουμε – όπως κά-
ποτε – ένα ελεύθερο, κυρίαρχο και Οικου-
μενικό κράτος;

Συνεχίζεται
Η πτώση της Βασιλεύουσας,

συγκυρίες με αρκετά σημάδια από 
το τότε και το σήμερα

ΑΛΩΣΙΣ
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΤΕ & ΤΩΡΑ

συνέχεια από τη σελ. 1
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΗΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Ελάχιστοι γνωρίζουν για τις τρεις μυ-
στικές πόλεις-κράτη που κυβερνούν τις 
τύχες του πλανήτη.

Πρόκειται για το City του Λονδίνου, 
όπου είναι το οικονομικό κέντρο, το Βα-
τικανό, που είναι το θρησκευτικό κέντρο 
και το Ουάσιγκτον DC (Ντι Σι) στην πε-
ριφέρεια της Κολούμπια, το θεωρούμε-
νο στρατιωτικό κέντρο του κόσμου (εδώ 
είναι και το Πεντάγωνο).

Είναι μοναδικές πόλεις πάνω στη γη 
που δεν υπάγονται σε καμία εθνική αρχή 
καθόσον έχουν δικούς τους νόμους και 
σύνταγμα και δεν πληρώνουν φόρους.

Οι τρεις αυτές πόλεις είναι στην πραγ-
ματικότητα εταιρίες που ελέγχουν τους 
πολιτικούς, τα δικαστήρια, τα εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα, την παραγωγή τροφίμων, 
τους φυσικούς πόρους, την παγκόσμια 
οικονομία, τα μέσα μαζικής πληροφόρη-
σης, την εξωτερική πολιτική και τη ροή 
του χρήματος προς όλες τις χώρες, κα-
θώς κατέχουν το 80% του συνόλου του 
παγκόσμιου πλούτου. Ο στόχος τους εί-
ναι “καθαρός”. Θέλουν να δημιουργή-
σουν, αργά αλλά σταθερά, την Παγκό-
σμια Διακυβέρνηση, μια ολοκληρωτική 
εξουσία σε παγκόσμια κλίμακα, όπου θα 
υπάρχουν άνθρωποι κυβερνώντες και άν-
θρωποι δούλοι.

1ον City of London
ΤοCity του Λονδίνου, πολύ λίγοι γνω-

ρίζουν ότι, γεωγραφικά βρίσκεται στην 
καρδιά της Πρωτεύουσας της Αγγλίας, 
και δεν είναι μέρος αυτής. Στην πραγμα-
τικότητα είναι μια άλλη πόλη μέσα στην 
πόλη Λονδίνο. Υπάρχει από τον Μεσαίω-
να και η έκτασή της είναι λίγο μεγαλύτε-
ρη του ενός τετραγωνικού μιλίου. Κι ενώ 
η πόλις του Λονδίνου, με τα χρόνια, επε-
κτάθηκε, τα σύνορα του City διατηρήθη-
καν, μέχρι σήμερα, τα ίδια και αυτό απο-
τελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση.

Το CityofLondon είναι μια ιδιωτική επι-
χείρηση και συγχρόνως ένα κυρίαρχο 
κράτος της μητροπολιτικής περιοχής του 
Λονδίνου, κυρίως όμως είναι η έδρα των 
μεγαλύτερων τραπεζών. Έχει το δικό 
του διοικητικό καθεστώς και κυβερνη-
τικό σώμα. Και το σημαντικότερο, είναι 
ανεξάρτητο από την Μεγάλη Βρετανία, 
με τις χρηματοοικονομικές εταιρίες που 
φωλιάζουν μέσα στα αρχαία τείχη του 
ν’ αποτελούν και το εκλογικό του σώμα.

Το City έχει δική του κυβέρνηση και 
εκλογικό σύστημα αρκετά ιδιόμορφο. 
Το από 12 μέλη συμβούλιο αντιπροσω-
πεύει τις 12 παγκόσμιες πλουσιότερες 
και ισχυρότερες τραπεζικές οικογένει-
ες του πλανήτη έχοντας επικεφαλής ένα 
δήμαρχο ετήσιας θητείας, ο οποίος κυ-
κλοφορεί με χρυσή άμαξα και με τον φα-
νταχτερό τίτλο: “Ο Λόρδος Δήμαρχος”. 
Το αξίωμά του διαφέρει κατά πολύ από 
αυτό του λονδρέζου Δημάρχου. Η περί-
εργη αυτή πόλη έχει δικούς της νόμους 
και κανόνες, δικά της δικαστήρια, σήμα-
τα και θυρεό, αστυνομία και δεν πληρώ-
νει φόρους.

Είναι μια ανεξάρτητη ληξιαρχική κο-
μητεία και αποτελείται από 25 διαμερί-
σματα. Είναι η μικρότερη σε έκταση και 
πληθυσμό ληξιαρχική κομητεία της Αγ-
γλίας και η τέταρτη πιο πυκνοκατοικη-

μένη περιοχή. 
Εδώ βρίσκεται το “αρχηγείο” του πα-

γκόσμιου καρτέλ χρημάτων, το γνωστό 
ως “ΣΤΕΜΜΑ” ή ιδιωτική πόλη-κράτος 
του Λονδίνου, δηλαδή, είναι ένα “κρά-
τος εν κράτει” με τεράστια οικονομική 
δύναμη που εξουσιάζει ακόμα και τις πιο 
δυνατές κυβερνήσεις του πλανήτη. Εδώ 
στεγάζονται τα μονοπώλια των εφημε-

ρίδων. Αποτελεί έδρα του Παγκόσμιου 
Μασονισμού-Τεκτονισμού. Ελέγχει τις 
τράπεζες του Rothschildτης Αγγλίας, 
Lloydsτου Λονδίνου, το LondonStock-
Exchange και όλες γενικά τις βρετανι-
κές τράπεζες, τα υποκαταστήματα 365 
ξένων τραπεζών και 70 αμερικανικών. 
Ελέγχει άμεσα ή έμμεσα πολυεθνικές και 
διεθνείς τράπεζες και επιχειρήσεις, το 
ΔΝΤ, την Παγκόσμια Τράπεζα, την Βατι-
κάνεια Τράπεζα, την Ευρωπαϊκή Κεντρι-
κή Τράπεζα, την Τράπεζα Διεθνών Δια-
κανονισμών στην Ελβετία κ.α.  

Αυτή η πόλις-κράτος διατηρεί μοναδι-
κό πολιτικό καθεστώς και έχει ειδικά προ-
νόμια. Χαρακτηριστικό είναι πως ακόμα 
και οι Βρετανοί μονάρχες (όπως και η Βα-
σίλισσα Ελισάβετ) για να εισέλθουν στην 
“πόλη” για κάποια ειδική τελετή, πρέπει 
να ζητούν άδεια, ενώ το City έχει ειδικό 
εκπρόσωπο στο Βρετανικό Κοινοβούλιο 
(αποκαλείται “ενθυμητής”) με αποστο-
λή να μπλοκάρει νόμους που μπορεί να 
πλήξουν τα συμφέροντά της.

Στο κέντρο της πόλης-κράτος υπάρχει 
ένα τεράστιο φαλλικό σχήμα-οβελίσκος 
(γνωστό και ως βελόνα της Κλεοπάτρας) 
που μεταφέρθηκε από την αιγυπτιακή 
πόλη On, ή Ηλιούπολη (πόλη του φω-

τός) το 1878, άλλοτε γη των Ναϊτών επί 
Βασιλείας Βικτωρίας. Στη μια του έδρα 
απεικονίζεται σφίγγα, μεταφέροντάς μας 
στον αρχαίο κόσμο, όταν τιμώνταν ο ει-
δωλολατρικός θεός Ήλιος της Αρχαίας 
Αιγύπτου με το όνομα AmenRa, και του 
οποίου το πνεύμα ακόμα και σήμερα κα-
τοικεί μέσα στον οβελίσκο. Βεβαίως έχει 
και γενετήσιο συμβολισμό.

2ον The Vatican
Το Βατικανό χαρακτηρίζεται ως το μι-

κρότερο, ανεξάρτητο κράτος στον κό-
σμο. Ένα κράτος μέσα στο Ιταλικό κρά-
τος με έκταση 0,44 τετρ. χλμ. Μία πόλις 
μέσα στην πόλη Ρώμη που αριθμεί (απο-
γραφή 2009) 826 ανθρώπους. 

Ο πλούτος του Βατικανού είναι κο-
λοσσιαίος. Στην τράπεζα του Βατικανού, 
που επισήμως φέρει τον τίτλο Istituto per 
Opere di Religione (Ινστιτούτο Θρησκευ-
τικών Έργων), γνωστή και ως IOR, ή κα-
λύτερα ως «Τράπεζα του Θεού», υπάρ-
χουν αποθέματα χρυσού και πολύτιμα 
μέταλλα αξίας ενός τετράκις εκατομμυ-
ρίων, που πιθανόν να προέρχονται από 
τον αμύθητο θησαυρό του Τάγματος των 
Ιπποτών, αφού πρώτα τους εξόντωσε ο 
Πάπας Κλήμης Ε΄ ως συνεργαζόμενος με 
τον Βασιλιά Φίλιππο της Γαλλίας το 1307 
και άρπαξε το θησαυρό του.

Υπάρχουν χρυσοί ράβδοι δισεκατομ-
μυρίων που φυλάσσονται σε ελεγχό-
μενες από τον Rothschildτράπεζες της 
Αγγλίας και στην κεντρική τράπεζα των 
ΗΠΑ. Κατέχει τον πιο πολύ υλικό πλού-
το από οποιαδήποτε τράπεζα, εταιρία ή 
κράτος στον κόσμο. Ένα μεγάλο μέρος 
πλούτου συσσωρεύτηκε επίσης όταν κά-

ποιοι Πάπες πωλούσαν εισιτήρια για τον 
παράδεισο (τα γνωστά “συγχωροχάρ-
τια”). Αγόραζαν δηλαδή τα ψέματα της 
παπικής Εκκλησίας. 

Σκάνδαλα, σκοτεινές συναλλαγές… και 
μια κουλτούρα μυστικότητας έχουν κά-
νει την Τράπεζα του Βατικανού ένα από 
τα πιο διαβόητα χρηματοπιστωτικά ιδρύ-
ματα του κόσμου.

Επίσης η Παπική… Εκκλησία είναι, 
ίσως, η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη 
και σε ακίνητη ιδιοκτησία που αποκτήθη-
κε με αντάλλαγμα μια ευλογία, καθόσον 
αυτή θα… εξασφάλιζε τον παράδεισο σε 
οποιονδήποτε και προπαντός, στον πά-
σχοντα ή ετοιμοθάνατο.

Στις 28 Ιουνίου 2013, οι αξιωματικοί 
της Guardia di finanza (Σώμα Δίωξης Οι-
κονομικού Εγκλήματος) συνέλαβαν τον 
Νούντσιο Σκαράνο, τον επικεφαλής της 
Amministrazione del Patriomonio della 
Sede Apostolica (ASPA), της τράπεζας 
που διαχειρίζεται τα ακίνητα του Βατι-
κανού – να προσπαθεί με ιδιωτικό αερο-
πλάνο να μεταφέρει λαθραία εκατομμύ-
ρια στην Ελβετία, και τον οδήγησαν στην 
φυλακή της Ρώμης.

Οι ιταλικές αρχές υποψιάζονται ότι η 
ASPA λειτουργούσε ως “παράλληλη τρά-
πεζα” με την IOR και ξέπλεναν κάθε πα-
ράνομο χρήμα της Μαφίας.

Μεγάλο πλούτο συγκεντρώνει από “ιε-
ρές” επενδύσεις που κάνει συνεργαζό-
μενη με τους Rothschilds (Ρότσιλντς) 
στην Αγγλία, Γαλλία, Αμερική κ.ά., από 
πετρελαϊκές εταιρίες, και κατασκευα-
στικές εταιρίες όπλων όπως Shellκαι 
General Electric.

Τα αρχεία του Βατικανού, που για αι-
ώνες διατηρούσαν επιμελώς στο σκοτά-
δι, έκρυβαν έναν μεγάλο όγκο στοιχείων, 
τα οποία αντανακλούσαν διαφθορά και 
εγκληματικότητα. Πίσω δε από το ηθικό 
περιτύλιγμα, που περιβάλλει την ιστο-
ρία του Παπισμού, κρύβεται ένα βρώμι-
κο και σαθρό περιεχόμενο, που έχει χτι-
στεί πάνω στα λείψανα «στυγνών δο-
λοφόνων, θεωρώντας εσχάτη προδο-
σία τα εγκλήματα κατά της πίστης και 
τιμωρώντας τα με θάνατο…» (Catholic 
Enc… Farley…, p.768), «… που διάβαι-
ναν ποταμούς αίματος για να διατηρή-
σουν τη θέση και τον πλούτο τους, και 
οδηγούσαν οι ίδιοι τα στρατεύματά τους 
στο πεδίο της μάχης…» (Extermination 
of the… Simonde, 1826). «Πολλοί από 
τους Πάπες έκαναν την πλέον έκλυτη 
ζωή. Μερικοί από αυτούς ήταν μυστικι-
στές-μάγοι. Άλλοι είχαν σημειωθεί για 
ανταρσία, αιματοχυσία και ακολασία, 
πλεονεξία και σιμωνία… Κάποιοι ήταν 
αληθινά παιδιά του Διαβόλου» (Καθολι-
κός Επίσκοπος – Ιστορικός, συγγραφέ-
ας – Frotheringham).

Μεταξύ 1095 και 1291 μ.Χ. ο Πάπας 
ξεκίνησε τις “χριστιανικές” σταυροφορί-
ες, στο όνομα του Θεού ενώ οι βάναυ-
σοι στρατιώτες του Ναΐτες Ιππότες, βα-
σάνιζαν, αποκεφάλιζαν και δολοφονού-
σαν μαζικά εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώ-
πους, συντελώντας στην ανάπτυξη του 
Ισλαμισμού.

Από το 1450 ως το 1700 μ.Χ. η παπι-
κή Εκκλησία έσπειρε τον ιερό τρόμο με 

η παΓκοσΜια “αόρατος” αΥτοκρατορια
Η (∆) ΤΡΙΑ∆Α “µυστικές” ΠΟΛΕΙΣ-ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

συνεχίζεται στη σελ. 9
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την Ιερά εξέταση, κυνήγησε, βασάνισε 
και έκαψε ζωντανές δεκάδες χιλιάδες 
αθώες γυναίκες.

Κατά την διάρκεια του Β΄ παγκοσμίου 
πολέμου το Βατικανό υποστήριξε το να-
ζιστικό καθεστώς και ευλογώντας το το 
ονόμασε «απεσταλμένο του Θεού».

Τα τελευταία πενήντα χρόνια, περισ-
σότεροι από χίλιοι πεντακόσιοι ιερείς και 
επίσκοποι παπικοί, είχαν εντοπιστεί και 

κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίη-
ση δεκάδων χιλιάδων αγοριών και κορι-
τσιών σε κοινότητες εμπιστοσύνης και 
στα ορφανοτροφεία του.

Στο Βατικανό – στην πλατεία του αγίου 
Πέτρου – υπάρχει ένας τεράστιος οβε-
λίσκος ο οποίος μεταφέρθηκε εκεί από 
την Αίγυπτο το 1586. Ο υπάρχων κύκλος 
γύρω του, αιτιολογείται ότι, αντιπροσω-
πεύει τον γυναικείο κόλπο, ενώ ο ίδιος ο 
οβελίσκος είναι το ανδρικό μόριο. Αυτό 
είναι κοινώς γνωστό ως απόκρυφος συμ-
βολισμός.

Η παπική “Εκκλησία” (ποια Εκκλησία!!!) 
συνεχίζει να τιμά τους Πάπες, που σκαν-
δάλισαν, ατίμασαν, σκότωσαν…, ως γνή-
σιους και ενάρετους διαδόχους του Αγί-
ου Αποστόλου Πέτρου!

Με αυτή την “Εκκλησία” (που είναι κρά-
τος, ή μάλλον εταιρία…) προσπαθούν 
όλα τα σκοτεινά κέντρα (με επικεφαλής 
τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο) να ενώ-
σουν την αγία Ορθοδοξία μας!

3ον Washington (Ουάσινγκτον), D.C., 
(Ντι Σι)

Η επίσημη ονομασία είναι “Περιφέ-
ρεια της Κολούμπια” αλλά κοινώς ανα-
φέρεται ως “Ουάσιγκτον” και δεν απο-
τελεί τμήμα καμιάς πολιτείας των ΗΠΑ. 
Έχει δικό της (;) ανεξάρτητο Σύνταγμα 
που λειτουργεί κάτω από ένα τυραννικό, 
ρωμαϊκού τύπου, δίκαιο με την επωνυμία 
Lex Fori, και δεν έχει καμία σχέση με το 
αμερικάνικο Σύνταγμα.

Έχει δική της σημαία με 3 κόκκινα 
αστέρια, που συμβολίζουν την πόλη 
τους – Ουάσιγκτον –, την Πόλη του Βα-
τικανού και το City του Λονδίνου. Είναι η 
εταιρική αυτοκρατορία των τριών πόλε-
ων-κρατών που ελέγχει-δυναστεύει τον 
κόσμο οικονομικά.

Στο κέντρο της πόλης (υπάρχει κι εδώ) 
ένας πέτρινος πανύψηλος φαλλικός 
οβελίσκος δείχνει προς τον ουρανό. Εί-
ναι αφιερωμένος στον μασόνο George 
Washington, από την μυστική αδελφό-
τητα της Μεγάλης Μασονικής Στοάς το 
1848 (χρηματοδότησαν το μνημείο – οβε-

λίσκο – 250 μασονικές στοές ως και Να-
ΐτες Ιππότες).

Το καλοκαίρι του 1913, επί προεδρί-
ας WoodrowWilson, ψηφίστηκε από το 
Κογκρέσο η ίδρυση και λειτουργία Ομο-
σπονδιακής Τράπεζας με πρόφαση «να 
αντικαταστήσει και να ελέγχει την αναρ-
χία των πολλών ιδιωτικών τραπεζών» (θε-
ωρητικά), και «για να σταθεροποιήσει 
την κυκλοφορία τραπεζογραμματίων». 

Το άρθρο 1, παρ. 8, εδάφιο 5, του αμε-
ρικανού συντάγματος όριζε ότι, το Κο-
γκρέσο έχει το δικαίωμα να εκδίδει νό-
μισμα και να ρυθμίζει την ισοτιμία του με 
τα ξένα νομίσματα. 

Αυτή η Συνταγματική δέσμευση με 
ΔΟΛΟ ΠΑΡΑΚΑΜΦΘΗΚΕ και έμεινε στα 
χαρτιά, διότι τον Δεκέμβριο του 1913, 
όταν πολλά μέλη του Κογκρέσου έλει-
παν στις πατρίδες τους για τα Χριστού-
γεννα, πέρασε η Πράξη για την Federal 
Reserve Bank (Fed) Κεντρική Τράπεζα 
της Αμερικής, η οποία δεν είναι άλλο από 
μια ιδιωτική εταιρία… κρυμμένη πίσω από 
ένα απατηλό τρανταχτό όνομα που κά-
νει τον κόσμο – ακόμα και στην Αμερι-
κή – να νομίζει ότι πρόκειται για μια κρα-
τική τράπεζα.

Έτσι από την αναρχία και το απόλυτο 
χάος που υπήρχε λόγω των “πολλών τρα-
πεζών”, πέρασε στην απόλυτη δικτατο-
ρία των λίγων (Ρότσιλντ – Ροκφέλερ κ.ά.). 
Οι μεγαλύτεροι μέτοχοί της (Fed) είναι οι 
Ρότσιλντ του Λονδίνου με 57% των με-
τοχών με αποκλειστικό προνόμιο να μην 
είναι εμπορεύσιμοι στο χρηματιστήριο.

Ο Πρόεδρος W. Wilson λίγο αργότε-
ρα, έχοντας τύψεις γιαυτό που είχε κά-
νει, δήλωσε: «Έχω εν αγνοία μου γκρε-
μίσει την χώρα μου».

Τον Μάιο 1933 ο γερουσιαστής LouisT. 
Mc-Fadden έθεσε θέμα καθαιρέσεως της 
Τράπεζας (Fed). Τότε άρχισε μια εκστρα-
τεία σπίλωσής του από το σύστημα και 
δεν άργησε να βρεθεί δηλητηριασμένος.

Το ίδιο επαναλήφθηκε μετά από μερι-
κά χρόνια, όταν ο Πρόεδρος JohnF. Ken-
nedy, ερευνώντας διεξοδικά το θέμα, κα-
τάλαβε πόσο καταστρεπτική ήταν για τη 
χώρα και τον λαό αυτή η Τράπεζα και δεν 
δίστασε να έρθει σε σύγκρουση μαζί της. 
Έτσι στις 4 Ιουνίου 1963 υπέγραψε το υπ’ 
αρ. 11110 διάταγμα με το οποίο αποκα-
θιστούσε ξανά την συνταγματική τάξη, 
βάζοντας τα πράγματα στην θέση τους, 
δηλαδή καταργώντας το Ομοσπονδιακό 
Τραπεζικό Σύστημα (Fed) και επιστρέφο-
ντας ξανά στο κράτος τον έλεγχο της έκ-

δοσης και διαχείρισης του αμερικανικού 
νομίσματος, γεγονός που του στάθηκε 
μοιραίο για την ζωή του, διότι με το που 
μπήκε σε ισχύ το Π. Διάταγμα, ο Κέννε-
ντυ έπεφτε νεκρός.

Ο επόμενος Πρόεδρος LyndonJohnson 
μόλις ανέλαβε την εξουσία ακύρωσε το 
διάταγμα, κερδίζοντας έναν ακόμα πόλε-
μο οι Ρότσιλντ-Ροκφέλερ & Σία κατά της 
αμερικανικής ελευθερίας και ολόκληρης 

της ανθρωπότητας.
Στα 100 και πλέον χρόνια της ύπαρξης 

της (Fed) ποτέ δεν έγινε έλεγχος και ποτέ 
δεν πλήρωσε φόρο για τα δισεκατομμύ-
ρια δολάρια που ληστεύει από τους αμε-
ρικανούς φορολογούμενους. Ο πρόεδρος 
AndrewJackson, σε μια στιγμή αγανάκτη-
σης, μιλώντας σε τραπεζίτες, είπε: «Είσα-
στε μια φωλιά βρικολάκων και κλεπτών. 
Σκοπεύω να σας ξεριζώσω και με την 
βοήθεια του αιωνίου Θεού θα σας ξε-
ριζώσω».

Αντίθετα, ο πατριάρχης του συστήμα-
τος Βαρόνος M.A. Rothschild είχε δηλώ-
σει: «Δώστε μου τον έλεγχο του νομίσμα-
τος ενός έθνους και δεν με ενδιαφέρει 
ποιος κυβερνάει και ποιος κάνει τους νό-
μους». Για το σύστημα ο εκάστοτε Πρόε-
δρος της Αμερικής δεν είναι τίποτα περισ-
σότερο από ένα διακοσμητικό στοιχείο.

Συγκλονιστικά γεγονότα συμβαίνουν 
τα τελευταία χρόνια στον πλανήτη μας, 
με την οικονομική κρίση που μαστίζει την 
ανθρωπότητα.

Αυτοί που φέρονται να είναι κυρί-
ως οι δημιουργοί είναι οι οικογένει-
ες Rothchild(Ρότσιλντ) που δραστη-
ριοποιούνται στην Ευρώπη, και οι 
Rockefellers(Ροκφέλερ) στην Αμερική. 
Φημολογείται ότι ελέγχουν όλες τις τρά-
πεζες του κόσμου, και όλη την ενέργεια 
παγκοσμίως, δηλαδή πηγές και κοιτάσμα-
τα πετρελαίων και φυσικού αερίου, διϋλι-
στήρια, εγκαταστάσεις, δεξαμενόπλοια, 
μεταφορές προϊόντων κ.λ.π.

Αυτές οι δύο δυναστείες φέρονται να εί-
ναι η ηγεσία σε όλες τις παγκόσμιες σκο-
τεινές δυνάμεις, μυστικές οργανώσεις 
και λέσχες, όπως π.χ. η λέσχη Bilterderg, 
Στοές Μασονίας – Τεκτονισμού, οργάνω-
ση Πεφωτισμένων (Illuminati), Τριμερής 
Επιτροπή (Ροκφέλερ, Κίσιγνκερ, Μπρε-
ζίσκυ), οργάνωση Μορμόνων, Κρανίο & 
Οστά (Μπους) OPUSDEI (Βατικανό), Να-
ΐτες Ιππότες, Τοξότες, Ροδόσταυροι, Οι-
κουμενισταί κ.α.

Όποια παγκόσμια μυστική οργάνωση 

και παγκόσμια σκοτεινή λέσχη και αν ανα-
σύρεις, θα τους βρεις από κάτω.

Αυτοί φέρονται να διαφθείρουν τους 
πολιτικούς και θρησκευτικούς ηγέτες 
κάθε χώρας. Με το χρήμα και την επιρ-
ροή τους τους ανεβάσουν στην εξουσία 
και μετά γίνονται υποχείριά τους, εκτε-
λώντας όλες τις εντολές τους. «Οι πολι-
τικοί άρχοντες των λαών της γης, που 
θα εκλέγουμε εμείς από την τάξιν του 

λαού, θα είναι ανάλογη με το ΔΟΥΛΙ-
ΚΟ χαρακτήρα τους…» (2ο άρθρ. Πρω-
τόκολλα της Σιών).

ΒΓΗΚΑΝ ΟΙ ΚΟΡΑΚΕΣ
Οι δυνάστες του κόσμου βγήκαν, ως 

οι κόρακες, από την κιβωτό, πέταξαν τις 
μάσκες τους, συνεδριάζουν, συσκέπτο-
νται και αποφασίζουν πλέον για μια Νέα 
Τάξη Πραγμάτων και για την Παγκόσμια 
Διακυβέρνηση. Στο Ντουμπάι των Αρα-
βικών Εμιράτων, που έγινε στα μέσα Φε-
βρουαρίου, ήταν πολύ αποκαλυπτικοί.

Το μεγάλο δυστύχημα είναι ότι τους 
ακολουθούν πειθήνια και οι εκκλησια-
στικοί ηγέτες. Δεν μιλούμε για τον Πάπα 
και την Παπική Εκκλησία, γιατί αυτοί εί-
ναι μέσα στο σύστημα, όπως γράψαμε 
πιο πάνω. Εννοούμε τους διοικούντες 
την Ορθόδοξη Εκκλησία, σχεδόν όλη, με 
επικεφαλής τον Πατριάρχη του “Γένους” 
Βαρθολομαίο να συναγωνίζονται – ξε-
χνώντας τον Σωτήρα Χριστό – ποιος θα 
είναι πιο ευάρεστος στο παγκόσμιο σα-
τανικό σύστημα.

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην Διε-
θνή Διάσκεψη “World Policy Conference” 
(Διάσκεψη Παγκόσμιας Πολιτικής), που 
έγινε στην Βιέννη, ήταν κύριος ομιλητής 
με θέμα: «Η Ευρώπη ως εργαστήριο δια 
την Παγκόσμια Διακυβέρνηση».

Ιδρυτής και Πρόεδρος αυτής της Πα-
γκόσμιας Διάσκεψης είναι ο Γάλλος 
Thierry de Montbrial, που είναι μέλος 
της διευθύνουσας επιτροπής των συνε-
δρίων της Λέσχης Μπίλντερμπεργκ από 
το 1976. Η τελευταία ελπίδα του κόσμου 
ήταν η Εκκλησία. Δυστυχώς οι ταγοί της 
την πρόδωσαν, με το να γίνουν χειρότε-
ροι από τους κοσμικούς.

Γι’ αυτό φθάσαμε εδώ που φθάσα-
με!!!

Ας μη ξεχνούμε όμως ότι, όλοι αυτοί, 
που διέγραψαν από τη ζωή τους τον Κύ-
ριο Ιησού Χριστό, τον Δημιουργό και κο-
σμοκράτορα, «αέρα δέρουν» στρουθοκα-
μηλίζοντας και θα συντριβούν ως “σκεύη 
κεραμέως” γι’ αυτό «μη πεπείθατε επ’ 
άρχοντας επί υιούς ανθρώπων οις ουκ 
έστι σωτηρία».

η παΓκοσΜια “αόρατος” αΥτοκρατορια
Η (∆) ΤΡΙΑ∆Α “µυστικές” ΠΟΛΕΙΣ-ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ  ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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Βροχερός ο καιρός και παρ’ όλα αυτά 
δεν μπόρεσε να εμποδίσει την προσέλευ-
ση των πιστών στην ιερά Μονή αγίου Δη-
μητρίου Στομίου. Πλήθος οι πιστοί κατέ-
κλυσαν τον εσωτερικό και εξωτερικό χώρο 
του ναού όρθρου βαθέος.

Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α΄ Οι-
κουμενικής Συνόδου με το Γέροντα π. Πο-
λύκαρπο και τη συνοδεία του να ψάλλουν 
με κατάνυξη και συντριβή τα τροπάρια και 
τους Κανόνες που εξιστορούν την ακρά-
δαντη πίστη και αφοσίωση στον Κύριό μας 
των μαρτυρικών Οικουμενικών Πατέρων, 
αναλογιζόμενοι τον ηρωισμό τους, δεδομέ-
νου ότι οι μέχρι τότε διωγμοί άφησαν βα-
θιά τα «στίγματα του Κυρίου Ιησού» (Γαλ. 6, 
14) στα σώματά τους (κομμένη μύτη, αυτί, 
γλώσσα, ακρωτηριασμένο χέρι…) για χάρη 
του Ιησού μας και της πίστης τους σ’ Αυτόν.

Ακολούθησε η ομιλία του Γέροντα Πολυ-
κάρπου, ο οποίος εν συντομία είπε: Τιμού-
με σήμερα τη μνήμη των 318 Αγίων Πατέ-
ρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου «Νικαί-
ας το καύχημα, οικουμένης αγλάισμα.» που 
συγκλήθηκε το 325 μ.Χ. στη Νίκαια της Βι-
θυνίας για δύο βασικούς λόγους: Πρώ-
τον για να αντιμετωπίσει, σε δημοκρατικό 
πνεύμα, την αίρεση του Αρείου την οποία 
ο Μ. Κωνσταντίνος θα μπορούσε να εξαφα-
νίσει επιβάλλοντας την αλήθεια της Πίστε-
ως δυναμικά. Αυτή δέχονταν το Χριστό ως 
κτίσμα και όχι ως γέννημα του Θεού Πατέ-
ρα, ομοούσιον και αχώριστον όπως δογμά-
τισαν οι Πατέρες «Μίαν ουσίαν και φύσιν».

Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα, 
σχετικό με την εορτή, είναι το πρώτο μέ-
ρος της Αρχιερατικής Προσευχής του Κυ-
ρίου, που απηύθυνε λίγο πριν το Πάθος 
Του. Εκεί λέγει ότι εδόξασε τον επουρά-
νιο Πατέρα Του στη γη «Εγώ σε εδόξασα 
επί της γης» (με ολόκληρη τη ζωή Του, με 
τη φανέρωση της αλήθειας περί Θεού, με 
την κατάργηση της ειδωλολατρείας και την 
αποκάλυψη ότι ο Θεός είναι Τριαδικός, Πα-
τήρ, Υιός και το Πνεύμα το Άγιο).

Δεύτερον για να εξασφαλίσει την ειρή-
νη και σταθερότητα στην εκκλησία. Αυτή 
επιτεύχθη τόσο και κυρίως με το παράδειγ-
μα και τα λεχθέντα του Κυρίου «ο Πατήρ 
κι εγώ έν έσμεν», «παρά σου εξήλθον, ίνα 

ώσιν εν καθώς ημείς» όσο και με τη θεό-
πνευστη διδασκαλία των Πατέρων στη σύ-
γκληση της Συνόδου (325 μ.Χ.) που κατέλη-
ξε στη σύνταξη των πρώτων άρθρων του 
Συμβόλου της Πίστεως κατοχυρωθέντων 
με πλείστα θαύματα (αγ. Αχίλλειος, αγ. 
Σπυρίδωνος) και ομολογίες (αγ. Αθανάσι-
ος, αγ. Νικόλαος, αγ. Ευστάθιος).

Και γυρίζοντας το λόγο στο πρόσωπο 
του μακαριστού Γέροντα π. Αθανασίου 

(Μυτιληναίου), του οποίου το 11ετές μνη-
μόσυνο τελούνταν, είπε:

Όπως οι άγιοι Πατέρες ανάλωσαν τη ζωή 
τους στο να ποιμάνουν θεαρέστως τα ποί-
μνιά τους γενόμενοι υπόδειγμα προς μί-
μηση, έτσι κι ο μακαριστός Γέροντάς μας 
πλουτισμένος με τα χαρίσματα του Αγί-
ου Πνεύματος, εργάστηκε στη μητρόπο-

λή μας μισόν και πλέον αιώνα κατευθύνο-
ντας στη σωτηρία τόσο την αδελφότητα 
της Μονής όσο και τον λαό της περιοχής.

Το έργο του μακαριστού μας γέροντα, 
όπως είναι γνωστό σε όλους εκείνους που 
τον γνώρισαν και τον έζησαν από κοντά, 
συνοψίζονταν γενικά στο τρίπτυχο: λα-
τρεία, κήρυγμα, εξομολόγηση. Πολλές οι 
θυσίες για την άσκηση του έργου του. Το 
μεγαλύτερο βάρος το είχε ρίξει στο κήρυγ-

μα γιατί πίστευε ότι χριστιανός ακατήχητος 
δεν είναι χριστιανός. Έτσι προσπαθούσε σ’ 
όλους ν’ αναπτύξει το πνευματικό κριτήριό 
μας είτε δια ζώσης είτε δια του μαγνητοφω-
νημένου λόγου του καλύπτοντας την υφή-
λιο, όπως ομολογούν οι αποδέκτες του λό-
γου του. Φύλακας άγρυπνος, όπως οι γνή-
σιοι Ποιμένες, αγωνιούσε με την εμφάνι-

ση «λύκων» και «λυκοποιμένων» και σάλπι-
ζε εγερτήριο με τον προφητικό του λόγο, 
όπως βεβαιώνει η χρονολογία των μαγνη-
τοφωνημένων ομιλιών του.

Όπως ο Άρειος τότε υπήρξε λυκοποι-
μένας επικίνδυνος που τάραξε την Εκκλη-
σία, έτσι και σήμερα πολλοί λύκοι την απει-
λούν. Λύκοι ιδεολογικοί, κοινωνικοί, οικο-
νομικοί, εθνικοί, λύκοι εκκλησιαστικοί. Τον 
Οικουμενισμό ο Γέροντας θεωρούσε τον 
πιο ύπουλο εχθρό γιατί εμφανίζεται με έν-
δυμα προβάτου, τονίζοντας την αγαπολο-
γία “ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, και τους 
εκλεκτούς” (Ματθ. 24, 24). Δηλ. θα εμφα-
νισθούν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφή-

ται και θα δώσουν μεγάλα σημεία 
και καταπληκτικά έργα ώστε να πλα-
νήσουν, εάν είναι δυνατόν, και τους 
εκλεκτούς.

Εκλεκτοί μπορεί να θεωρούνται σή-
μερα Πατριάρχες, Επίσκοποι… συνα-
γελαζόμενοι με λύκους (άθεους, αι-
ρετικούς, αλλόθρησκους…) αφόβως, 
και υιοθετώντες μάλιστα τις δοξασί-
ες και τα “πιστεύω” τους.

Ε, αυτοί δεν είναι εκλεκτοί, κι ας φέ-
ρουν ένδυμα προβάτου.

Εκλεκτοί είναι – και δεν θα πλανη-
θούν – εκείνοι που πίστεψαν και απο-
δέχθηκαν την ενότητα (κοινωνία Αγ. 
Πνεύματος) ως οργανικά μέλη της 
εκκλησίας, έχοντα αγάπη εν Αληθεία.

Από τη στιγμή που αφαιρούμε ή 
προσθέτουμε κάτι στα καθορισθέ-
ντα και διασφαλισθέντα υπό των 
Συνόδων της Ορθόδοξης Εκκλησί-
ας, είμαστε εχθροί του Χριστού. Και 
όντως είμαστε εχθροί διότι, ενώ συ-
νεχείς βόμβες πέφτουν στα θεμέλια 
της εκκλησίας, σήμερα, οι υπεύθυ-
νοι αυτής αέραν δέρουν, υπνώττουν, 
ρέγχουν. Δεν παρατηρήθηκε όμως 
το ίδιο όταν ο Άρειος εξαπέλυσε τη 

δική του αιρετική βόμβα. Οι τότε (318) Πα-
τέρες αντέδρασαν εγκαίρως διότι βρίσκο-
νταν εν εγρηγόρσει.

Αυτά, αδελφοί μου, μας δίδαξε ο μακαρι-
στός μας Γέροντας π. Αθανάσιος, τα οποία 
αποτελούν την εν Χριστώ αλήθεια.

Πιστοί τοις κείνων ρήμασι, αξίως θα τι-
μήσουμε την προσφορά τους.

Οποιος παρακολουθείται ή ανακρίνεται γιατί έχει τά-
σεις… εξτρεμισμού, αμέσως γίνεται θύμα. Βγαίνουν διά-
φορες οργανώσεις και καταγγέλλουν παραβίαση ανθρώπι-
νων δικαιωμάτων. Βγαίνει η αριστερή διανόηση και καταγ-
γέλλει τους άλλους ως ακροδεξιούς, ρατσιστές, φασίστες 
κ.λπ. Ένα ολόκληρο σύστημα κινητοποιείται κάθε φορά 
που γίνεται μια προσπάθεια τουλάχιστον πρόληψης τρο-
μοκρατικών επιθέσεων από μουσουλμάνους, από ακραί-
ες φωνές που κάνουν τα πάντα για να επιβάλλουν τη θρη-
σκεία τους, την εγκληματική τους πλευρά.

Οι δυτικές κοινωνίες βρίσκονται ενώπιον ενός τεράστιου 
κινδύνου. Η αρχή γίνεται με την αύξηση του πληθυσμού 
μουσουλμάνων. Σιγά – σιγά απαιτούν δικαιώματα, στη συ-
νέχεια αυξάνονται και πληθύνονται και μαζί αυξάνεται η πί-
εση στις τοπικές κοινωνίες και στις κυβερνήσεις. Και παρά 
το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μουσουλμά-
νων είναι φιλήσυχοι, υπάρχει ο στρατός των ακραίων φα-
νατικών που εκμεταλλεύεται τις μεγάλες μουσουλμανικές 

κοινότητες που δημιουργούνται.
Ο χριστιανικός κόσμος, η Δύση είναι εκπαιδευμένη να 

αποδέχεται το διαφορετικό, να ανέχεται την άλλη άποψη. 
Είναι η θρησκεία της αγάπης που θεωρεί όλους τους αν-
θρώπους «παιδιά του θεού». Όμως, οι ακραίοι ισλαμιστές 
εκμεταλλεύονται ακριβώς αυτήν την ανοχή και μακελεύ-
ουν τον κόσμο. Εκμεταλλεύονται επίσης την ανεκτικότη-
τα που δείχνουν οι ευρωπαϊκές ηγεσίες απέναντι σε τέ-
τοια φαινόμενα. Οι ηγεσίες, το πολιτικό σύστημα δεν μπο-
ρεί να αποδεχθεί το γεγονός ότι η Ευρώπη ζει μια νέου 
τύπου εισβολή. Μια επικίνδυνη επιδρομή στρατιωτών του 
Ισλάμ που θέλουν να σπείρουν τον όλεθρο. Όμως, οι συ-
χνές επιθέσεις δείχνουν ότι έχει χαθεί και η μπάλα και το 
παιχνίδι. Ισως είναι πολύ αργά καθώς η εισβολή έχει πά-
ρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Δυστυχώς, ακόμη κι όταν κάποιοι προσπαθούν να κά-
νουν κινήσεις να σταματήσουν το φαινόμενο, ακόμη κι όταν 
κάποιοι έχουν όραμα μια κοινωνία μεν ανεκτική αλλά όχι 
«μπάτε σκύλοι αλέστε», χλευάζονται από τα συστήματα των 

δήθεν φωταδιστών, των προοδευτικών, των ευαίσθητων.
Ευαισθησία και προοδευτισμός όμως είναι η προστασία 

των πολιτών. Είναι να γίνεται συνεχής προσπάθεια για να 
αισθάνεται ο λαός ασφαλής κι όχι να τρέμει να περπατή-
σει στο δρόμο. Είναι χρέος των ηγεσιών να προστατέψουν 
πρώτα τους λαούς τους και στη συνέχεια να κοιτάξουν αν 
μπορούν και πόσους να αφομοιώσουν.

Η πολιτική των ανοικτών συνόρων δημιουργεί συνθή-
κες μπάχαλου και τελικά ενισχύουν τις ορδές των ακραί-
ων ισλαμιστών. Γι’ αυτό και τα χτυπήματα δεν θα σταμα-
τήσουν και δυστυχώς κάποια στιγμή θα έρθουν και στην 
Ελλάδα. Στην αρχή με διαμαρτυρίες και απαιτήσεις για 
δικαιώματα στους χιλιάδες μουσουλμάνους. Στη συνέ-
χεια με ληστείες και κλοπές ή δολοφονίες ποινικού χα-
ρακτήρα. Και στο τέλος με την ανάπτυξη ενός ακραίου 
φανατισμού για την «υποστήριξη» των μειονοτήτων που 
δήθεν καταπιέζονται.

Ο πόλεμος είναι προ των πυλών κι εμείς κοιμόμαστε.
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Ὑπάρχουν στιγμές… 
(οἱ Ἀπόστολοι)

Μπορεῖτε, ἀγαπητοί μου, ν᾿ ἀναπαραστήσετε νοερὰ τὸ φυ-
σικὸ περιβάλλον, μέσα στὸ ὁποῖο ἀκούστηκε γιὰ πρώτη φορὰ 
ἡ φωνὴ τοῦ Ναζωραίου; Εἶνε ἡ θελκτικὴ πεδιάδα τῆς Γαλιλαίας 
μὲ τὴ λίμνη τῆς Τιβεριάδος.

Ἐκεῖ ζοῦσαν ἥσυχα καὶ ταπεινὰ τέσσερις ψαρᾶδες· ὁ Ἀνδρέ-
ας καὶ ὁ Πέτρος, ὁ Ἰωάννης καὶ ὁ Ἰάκωβος. Ἂν κανεὶς τοὺς ἔλε-
γε ὅτι μετὰ δύο χιλιάδες χρόνια τὰ ὀνόματά τους θὰ μείνουν 
στὴν παγκόσμιο ἱστορία, ποιός θὰ τὸν πίστευε; Τί λές; θ᾽ ἀπα-
ντοῦσαν· ἐδῶ ἔσβησαν ὀνόματα αὐτοκρατόρων, τὰ δικά μας θὰ 
μείνουν; Ω Θεὲ τῶν ταπεινῶν, τί ἔνδοξο μέλλον ἐπεφύλασσες σ᾽ 
αὐτοὺς τοὺς ταπεινοὺς ψαρᾶδες! Τοὺς ὕψωσες πάνω ἀπὸ βα-
σιλεῖς καὶ σοφούς.

Εἶνε κάτι στιγμὲς ποὺ ζυγίζουν αἰωνιότητα!
Ὁ ἥλιος ἔρριχνε τὶς πρῶτες ἀκτῖνες του κ᾽ ἡ λίμνη ἔμοιαζε κα-

θρέφτης. Ο Ανδρέας κι ὁ Πέτρος ῥίχνουν ἀκόμη τὰ δίχτυα, ὁ 
Ἰωάννης κι ὁ Ἰάκωβος μόλις τὰ ἔχουν σύρει, κι ἀκοῦνε φωνή· 
«Δεῦτε ὀπίσω μου καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων» (Ματθ. 

4,19). Ἦταν ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ. Κάτι μυστηριῶδες 
συμβαίνει μέσα τους. Ἡ φωνὴ αὐτὴ τοὺς τραβᾷ σὰν 
μαγνήτης. 

Ἀμέσως, δίχως χρονοτριβή, τὸν ἀκολουθοῦν. Ἐκεῖ 
στὴν ὄχθη ἀφήνουν ὅ,τι πολύτιμο καὶ ἀγαπητὸ ἔχουν 
(δίχτυα, πλοιάρια, φίλους, γέροντες γονεῖς, γυναῖκα, 
παιδιά, τὰ πάντα), λένε «Χαῖρε, κόσμε» καὶ προ-
σκολλῶνται σὲ κάποιον, ποὺ δὲν ἔχει ποῦ νὰ κλίνῃ 
τὴν κεφαλή. Τί μυστήριο! Κόσμε, ποὺ μετρᾷς τὰ πά-
ντα μὲ τὸν πῆχυ τοῦ συμφέροντος, μπορεῖς νὰ ἐκτι-
μήσῃς τὴ θυσία τῶν τεσσάρων αὐτῶν ψαράδων τῆς 
Γαλιλαίας; Στὸ γεγονὸς αὐτὸ ἀξίζει νὰ ἐπιμείνουμε, 

γιὰ νὰ βγοῦν μερικὰ διδακτικὰ συμπεράσματα.
Aς θαυμάσουμε πρῶτον τὴν ἐκλογή. Ο Κύριος γιὰ τὴν ἀνα-

γέννησι τοῦ κόσμου, ἔργο μοναδικό, καλεῖ ὡς συνεργάτες του 
ψαρᾶδες!

Μά, Κύριε, στὴν ἐποχή σου ὑπῆρχαν τόσοι ἄλλοι καταλληλό-
τεροι. Στὴν Ἰεριχὼ κατοικοῦσαν 7.000 ἱερεῖς καὶ λευΐτες. Στὰ Ἰε-
ροσόλυμα ἦταν οἱ κεφαλὲς τοῦ Ἰσραήλ, ἀρχιερεῖς, γραμματεῖς, 
φαρισαῖοι, νομοδιδάσκαλοι, τὸ ἄνθος τοῦ θρησκευτικοῦ καὶ δι-
ανοουμένου κόσμου τῶν Ἰουδαίων. Ἀπ᾿ ὅλους αὐτοὺς δὲν θὰ 
ἦταν φυσικὸ νὰ ἐκλέξῃς τοὺς συνεργάτες σου; Ἀλλ᾿ ὄχι! Τὰ κρι-
τήρια τοῦ Ἰησοῦ γιὰ τὴν ἀξία τῶν ἀνθρώπων εἶνε πολὺ διαφο-
ρετικά. Ὁ κόσμος ἔβλεπε τὰ ἐξωτερικά, τὸ χρυσὸ καὶ τὸν ἄργυ-
ρο, τὶς μεγαλοπρεπεῖς ἐμφανίσεις, τὶς συχνὲς θεατρικὲς ἐπιδεί-
ξεις τῆς θρησκευτικότητος, καὶ θαμπωνόταν. Θαύμαζε τὴν ἐπι-
φάνεια, ἀλλὰ τί κρυβόταν στὸ βάθος δὲν μποροῦσε νὰ διακρίνῃ. 
Οἱ ἄνθρωποι, ποὺ φαίνονταν ὑποδείγματα ἠθικοῦ καὶ θρησκευ-
τικοῦ βίου, ἀπατοῦσαν τὸν κόσμο. 

Ἔμοιαζαν μὲ μεγαλοπρεπὲς ἄγαλμα, ποὺ ἀπὸ μακριὰ ἀκτινο-
βολεῖ, ἀλλ᾽ ἐκτὸς ἀπὸ μιὰ λεπτὴ ἐπιχρύσωσι ὅλο τὸ ὑπόλοιπο 
εἶνε μολύβι. Τέτοιοι ἦταν καὶ οἱ θρησκευτικοὶ ἄρχοντες τοῦ Ἰσρα-
ήλ. Εὐτελεῖς στὸ χαρακτῆρα, σκέπαζαν τὶς μεγαλύτερες κακίες μὲ 
μία ἐπίπλαστη θρησκευτικότητα, ποὺ μποροῦσε ν᾿ ἀπατᾷ ὅλους 
ἐκτὸς ἀπὸ Ἐκεῖνον ποὺ τὸ βλέμμα του σὰν ἀκτῖνες Ραῖντγκεν 
φτάνει στὰ βάθη καὶ βλέπει καθαρὰ τί ὑπάρχει στὸν πυθμένα.

Ἐνῷ λοιπὸν ὁ Κύριος ἔβλεπε τί βόρβορος κρύβεται σ᾽ αὐτούς, 
ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος διέκρινε τί θησαυροί, τί καλωσύνη, τί εὐγε-
νικὰ αἰσθήματα ὑπῆρχαν στὶς καρδιὲς τῶν ψαράδων τῆς Γαλι-
λαίας. Αὐτοὶ ἦταν ἄνθρωποι μὲ ἀξία.

Θαυμάστε τὴν προθυμία τους· εἶνε γενναῖοι στὶς θυσίες. Στὴν 
πρόσκλησι τοῦ Κυρίου δίνουν ἡρωικὴ ἀπάντησι στὴν πρᾶξι· «Γιὰ 
σένα, Κύριε, τὰ θυσιάζουμε ὅλα»! Θέλετε νὰ ἐκτιμήσετε πρεπό-
ντως τούτη τὴ θυσία, ποὺ ἔκαναν αὐτοὶ οἱ ψαρᾶδες τὴν ἡμέρα 
ἐκείνη; Ὑποθέστε, ὅτι ὁ Κύριος ἐπισκέπτεται σήμερα τὴ γῆ καὶ 
θέλει νὰ ἐκλέξῃ τοὺς νέους συνεργάτες του· κι ἀντὶ νὰ πάῃ στὴν 
Τιβεριάδα, αὐτὴ τὴ φορὰ πηγαίνει στὴν ἀγορά, στὸ χρηματιστή-
ριο, στὰ μεγάλα ἐμπορικὰ καταστήματα, καὶ στέκοντας στὴν πόρ-
τα ἀπευθύνει τὴν πρόσκλησί του «Δεῦτε ὀπίσω μου!» ἤ, ὅπως τὴ 
μεταφράζει ὁ Τζοβάνι Παπίνι, «Ἄφησε τὸ μαγαζὶ καὶ τὴν κάσσα 
σου». Ποιοί ἆραγε ἀπὸ τοὺς σημερινοὺς κυριάρχους τοῦ πλού-
του, ποὺ ἔχουν κλείσει τὴν ψυχή τους μέσα σὲ ἀποθῆκες ἐμπο-
ρευμάτων καὶ χρηματοκιβώτια, θὰ φαίνονταν πρόθυμοι νὰ τὸν 
ἀκολουθήσουν; Ἤ, ἂν πήγαινε στὰ πανεπιστήμια καὶ τὶς ἀκαδη-
μίες καὶ ἀπηύθυνε τὴν πρόσκλησι στοὺς σοφοὺς καὶ ζητοῦσε νὰ 
διαθέσουν τὰ πνευματικά τους κεφάλαια στὴν ὑπηρεσία του, 

«Πᾶς ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, 
ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν 

οὐρανοῖς…» (Ματθ. 10, 32) 
ΤΟΝ λόγο αὐτὸν τοῦ εὐαγγελίου θὰ προσπαθήσω μὲ ἁπλᾶ λό-

για νὰ ἑρμηνεύσω, ἀγαπητοί μου, μὲ τὴν ἐλπίδα ὅτι ὑπάρχουν 
αὐτιὰ ἕτοιμα νὰ δεχθοῦν τὸν οὐράνιο σπόρο.

Τί σημαίνουν τὰ λόγια αὐτά; Ἂν ἀγαπᾷς τὸ Χριστό, θὰ τὸν κη-
ρύξῃς - θὰ τὸν ὁμολογήσῃς. Καὶ ἂν τὸν ὁμολογῇς ἐσύ, θὰ σὲ ὁμο-
λογήσῃ καὶ αὐτὸς μπροστὰ στὸν οὐράνιο Πατέρα του· διαφορε-
τικά, θὰ σὲ ἀρνηθῇ καὶ αὐτός.

Πότε εἶπε τὰ λόγια αὐτὰ ὁ Χριστός; Τὰ εἶπε στοὺς ἀποστόλους 
προτοῦ νὰ τοὺς στείλῃ στὸ κήρυγμα. Ἀφῆστε τὰ δίκτυα, εἶπε, καὶ 
πηγαίνετε παντοῦ νὰ κηρύξετε τὸ εὐαγγέλιο. Θὰ σᾶς καταδιώ-
ξουν, θὰ ὑποστῆτε μαρτύρια, θὰ εἶστε σὰν πρόβατα ἀνάμεσα σὲ 
λύκους… Γιά φανταστῆτε δώδεκα ἀρνάκια μέσα σ᾽ ἕνα κοπάδι λύ-
κων! Ποιός θὰ νικήσῃ; Καὶ ὅμως τὰ ἀρνάκια αὐτὰ ὄχι μόνο νίκησαν 
τοὺς λύκους, ἀλλὰ καὶ ἔκαναν τοὺς λύκους ἀρνιά! Πῶς ἔγινε αὐτό; 
Οἱ ἀπόστολοι δὲν εἶχαν ὅπλα. Μοναδικὸ ὅπλο τους ἦταν ὁ λόγος. 

Κήρυξαν καὶ ὡμολόγησαν τὸ Χριστὸ μπροστὰ σὲ ὅλους.
Ὁμολογία τῆς πίστεως! χρέος καὶ καθῆκον κάθε Χριστιανοῦ. Ὁ 

ἀπόστολος Πέτρος δείλιασε καὶ ἀρνήθηκε τὸ Χριστό. Δὲν ἔχω, λέει, 
καμμιά σχέσι μαζί του. Ἀπὸ φόβο τὸν ἀρνήθηκε· ἀλλ᾽ ὅταν λάλη-
σε ὁ πετεινὸς μετανόησε, ἔκλαψε, καὶ κατόπιν τὸν ὡμολογοῦσε 
διαρκῶς. Νὰ ὁμολογοῦμε λοιπὸν κ᾽ ἐμεῖς τὸ Χριστὸ ὅπως οἱ ἀπό-
στολοι. Μὴ κρατοῦμε τὴν πίστι μας κρυμμένη στὴν καρδιά μας. 
Εἶμαι Χριστιανός, λές. Πῶς ὅμως θὰ σὲ καταλάβω ὅτι εἶσαι Χρι-
στιανός; Ἐὰν ὁμολογῇς τὸ Χριστό.

Ποῦ νὰ τὸν ὁμολογοῦμε; «Ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων», 
μπροστὰ στοὺς ἀνθρώπους (Ματθ. 10,32). Συγκεκριμένα σὲ τρεῖς 
περιπτώσεις· Οἱ περισσότεροι σήμερα ὡς πρὸς τὴ θρησκεία εἶνε 
ἄπιστοι καὶ ἄθεοι, δὲν πιστεύουν τίποτα. Δὲν ὑπάρχει Θεός, σοῦ 
λένε, καὶ νομίζουν πὼς ἐπειδὴ ἔμαθαν μερικὰ γράμματα ἔγιναν 
καὶ ἐπιστήμονες. Τί κάνεις λοιπὸν ἐσὺ ὅταν τοὺς ἀκοῦς; Ἂν σιωπᾷς, 
κάνεις ἁμαρτία! Ἂν εἶσαι Χριστιανός, θ᾽ ἀπαντήσῃς. Μὰ δὲν εἶμαι 
θεολόγος δὲν εἶμαι παπᾶς, θὰ πῇς. Λάθος κάνεις. 

Ὅσο ἀγράμματος καὶ νά ᾽σαι, μπορεῖς νὰ πῇς πέντε λόγια.
Σ᾽ ἕνα χωριὸ ἦταν ἕνας τσοπᾶνος. Πῆγε ἐκεῖ ἕνας μεγάλος τάχα 

ἐπιστήμονας κ᾽ ἔλεγε στοὺς χωριάτες, πὼς δὲν ὑπάρχει Θεός. Οἱ 
ἄλλοι σιωποῦσαν. Τὴν ὥρα ἐκείνη περνοῦσε ὁ γέρο - τσοπᾶνος καὶ 
τοὺς εἶδε μαζεμένους. Τοῦ λένε· ―Αὐτὸς ἐδῶ, ποὺ ξέρει γράμματα, 
μᾶς λέει πὼς δὲν ὑπάρχει Θεός. Πλησιάζει ὁ τσοπᾶνος καὶ τὸν ρω-
τάει· ―Τί τοὺς λὲς ἐδῶ πέρα; ―Λέω, ὅτι δὲν ὑπάρχει Θεός. Ποιός 
τὸν εἶδε τὸ Θεό; Ὁ τσοπᾶνος δὲν τά ̓χασε. Ἦταν Αὔγουστος, ὁ ἥλιος 
ἔκαιγε τὶς πέτρες. ―Ἔλα ̓ δῶ, τοῦ λέει καὶ τὸν ἀνεβάζει σ᾽ ἕνα βρά-
χο. Γιά κοίταξε λίγο τὸν ἥλιο. ―Μὰ δὲ μπορῶ, θὰ τυφλωθῶ. ―Ἔ, 
τοῦ λέει ὁ τσοπᾶνος, τὸν ἥλιο δὲ μπορεῖς νὰ δῇς καὶ τὸ Θεὸ θέ᾽ς νὰ 
δῇς; Τὸν ἔκανε κ᾽ ἔφυγε ἀπὸ ᾽κεῖ. Ἔτσι ἕνας ἀγράμματος ἀπεστό-
μωσε ἕναν ἄθεο. Κ᾽ ἐσὺ λοιπὸν μιμήσου τὸν τσοπᾶνο. Μὴν κλεί-
νεις τὸ στόμα σου, μὴν ἀφήνεις τοὺς ἀθέους νὰ σπέρνουν ἀμφι-
βολία. Ὁμολόγησε τὸ Χριστό.

Σ᾽ ἕνα ἄλλο πάλι χωριὸ κάποιος μιλοῦσε στὸ καφενεῖο κι ἄρχισε 
νὰ λέῃ, ὅτι ὁ κόσμος - τὸ σύμπαν, ὅλα ἔγιναν μόνα τους. Τότε ἕνας 
ἀπὸ τοὺς θαμῶνες τὸν διέκοψε· Ἂν ἐσύ, τοῦ λέει, μοῦ ἀποδείξῃς 
ὅτι τὸ σπίτι ποὺ κάθεσαι φύτρωσε ἔτσι μόνο του, χωρὶς μηχανι-
κοὺς καὶ τεχνῖτες, τότε κ᾽ ἐγὼ θὰ παραδεχθῶ ὅτι ὁ κόσμος ἔγινε 
μόνος του. «Κάθε σπίτι κάποιος τὸ χτίζει, κ᾽ ἐκεῖνος ποὺ ἔφτειαξε 
τὸ σύμπαν (τὸ μεγάλο σπίτι) εἶνε ὁ Θεός» (Ἑβρ. 3,4).

Ἔτσι νὰ ὁμολογοῦμε τὸ Χριστὸ ἐμπρὸς σὲ ἀπίστους καὶ ἀθέους. 
Ἐκτὸς ἀπ᾽ αὐτοὺς ὅμως ὑπάρχουν καὶ οἱ αἱρετικοί. Αἱρετικοὶ λ.χ., 
ποὺ συχνὰ μπορεῖ νὰ συναντήσουμε, εἶνε οἱ λεγόμενοι μάρτυρες 
τοῦ Ἰεχωβᾶ ἢ χιλιασταί. 

Κρατοῦν στὰ χέρια τὴ Γραφή, ἀλλὰ δὲν τὴν ἑρμηνεύουν ὅπως 
οἱ πατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Τὴν ἑρμηνεύουν ὅπως 
θέλουν αὐτοὶ καὶ διαστρεβλώνουν τὰ θεῖα νοήματα. Διδάσκουν 
πλανεμένα δόγματα· δὲν πιστεύουν στὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ, 
δὲν τιμοῦν τὴν Παναγία, δὲν κάνουν σταυρό, δὲν πιστεύουν στὰ 
μυστήρια, ἀθετοῦν τὰ περισσότερα ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πιστεύει ἡ 
Ἐκκλησία μας.

Καὶ τώρα, ἐκμεταλλευόμενοι τὶς νέες συνθῆκες, ἀναπτύσσουν 
μεγάλη δρᾶσι. 

Κινοῦνται ἐλεύθερα στὴν πατρίδα μας, ἐν ἀντιθέσει μὲ ἄλλες 
χῶρες. Τὶς Κυριακὲς παίρνουν αὐτοκίνητα καὶ κάνουν ἐξορμή-

σεις. Προχθὲς ἦταν στὴ Φλώρινα. Ἦρθε ἕνα πούλμαν μὲ 40 ἄτο-
μα, σκορπίστηκαν στὶς γειτονιὲς καὶ μοίραζαν φυλλάδια. Εὕρισκαν 
γέρους γυναῖκες μικρὰ παιδιά, καὶ προσπαθοῦσαν νὰ τοὺς ἑλκύ-
σουν. Ἀλλὰ ἡ πόλις ξεσηκώθηκε καὶ τοὺς ἔδιωξε. 

Ἦταν μιὰ ὁμολογία Χριστοῦ. Αὐτὸ ὅμως εἶνε τὸ εὐκολώτερο, 
ὄχι καὶ τὸ καλύτερο. Τὸ καλύτερο εἶνε, νὰ μελετᾷς καὶ νὰ γνωρίζῃς 
τὴν ἁγία Γραφή, καὶ νὰ πολεμᾷς τοὺς αἱρετικοὺς μὲ τὸ ὅπλο ποὺ 
ἐκεῖνοι μᾶς πολεμοῦν.

 Ὁμολόγησε λοιπὸν τὸ Χριστὸ μπροστὰ στοὺς ἀθέους, ὁμολό-
γησέ τον μπροστὰ στοὺς αἱρετικούς. Ἀλλ᾽ ὑπάρχει καὶ τρίτη περί-
πτωσι. Κάποτε καλεῖσαι νὰ τὸν ὁμολογῇς καὶ μπροστὰ σὲ χριστια-
νούς! Μπᾶ, θὰ πῇς, τί λόγος εἶν᾽ αὐτός; Πρόκειται γιὰ χριστιανοὺς 
ἀσυνεπεῖς, ψεύτικους. Λένε τώρα ὅτι πιστεύουν στὸ Χριστό, καὶ 
τὴν ἄλλη στιγμὴ τί κάνουν· ἀνοίγουν τὰ βρωμερά τους στόματα 
καὶ βλαστημοῦν ἀκόμα καὶ τὰ θεῖα. Αὐτοὺς δὲν πρέπει νὰ τοὺς 
ἀνεχθῇς. Διότι ἁμαρτάνει αὐτὸς ποὺ βλαστημάει, ἀλλὰ ἁμαρτά-
νεις κ᾽ ἐσὺ ποὺ τὸν ἀκοῦς καὶ σιωπᾷς. Ἡ σιωπή σου εἶνε ἔγκλημα. 

Πιστεύεις στὸ Χριστό; μὴν ἀφήνεις κανένα νὰ τὸν βλαστημάῃ.
Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος λέει· ἂν τὸν συμβουλεύσῃς βλά-

στημο δυὸ - τρεῖς φορὲς καὶ δὲν ἀκούσῃ, χτύπα τον· 
χέρι ποὺ θὰ χτυπήσῃ βλάστημο θ᾽ ἁγιάσῃ. Ἂν ὅμως 
τὸν ἀκοῦς νὰ βλαστημάῃ καὶ δὲ σοῦ καίγεται καρφί, 
αὐτὸ εἶνε μία ἄρνησις τοῦ Χριστοῦ.

Ἀκοῦτε, σεῖς οἱ γυναῖκες, τὸν ἄντρα σας νὰ βλαστη-
μάῃ καὶ γελᾶτε. Ἂχ ἐκεῖνο τὸ γέλιο! Ἂν εἶσαι Χριστιανή, 
ν᾽ ἀγαπᾷς τὸν ἄντρα σου. Ἀλλὰ ἂν ἀγαπᾷς μιὰ φορὰ 
τὸν ἄντρα σου, ἄπειρες φορὲς νὰ ἀγαπᾷς τὸ Χριστὸ 
καὶ νὰ πῇς· Ἄντρα, μὲ πίκρανες ἀπόψε, θὰ μείνω νη-
στικιά, δὲ θὰ φάω τίποτα. Ποιά γυναίκα τὸ λέει αὐτό; 
Ἔρχονται στὴ μητρόπολι καὶ ζητοῦν διαζύγιο. 

―Γιατί; ἐρωτῶ. ―Μοῦ ἔβρισε τὴ μάνα αὐτός. ―Τί 
τὴν εἶπε; ―Μιὰ αἰσχρὴ λέξι. Γι᾽ αὐτὸ δὲ θέλω νὰ τὸν βλέπω στὰ 
μάτια μου. ―Δὲ μοῦ λές, λέω, γιὰ τὴ μάνα σου εἶπε κακὸ λόγο· γιὰ 
τὸ Χριστὸ τί λέει; ―Καὶ τὸ Χριστὸ βλαστημάει. ―Γιατί δὲ ζητᾷς δι-
αζύγιο γι᾽ αὐτό; Τὸ ἕνα τὸ συγχωρεῖς, τὸ ἄλλο δὲν τὸ συγχωρεῖς… 
Ἔπιασαν κάποιον στὴν Ἀθήνα ποὺ ἔγραψε τὴ νύχτα στὸν τοῖχο 
μιὰ κακὴ λέξι γιὰ τὸν πρωθυπουργὸ κι ἀμέσως τὸν τιμώρησαν 
δυὸ χρόνια φυλακή. Ἄ, μεγάλος ὁ πρωθυπουργός, μεγάλοι ὅλοι 
οἱ ἄρχοντες, καὶ μικρὸς ὁ Χριστός, μικρὴ ἡ Παναγιά! Εἶνε κράτος 
αὐτό; Θὰ μᾶς τιμωρήσῃ ὁ Θεός.

Τὸ Εὐαγγέλιο λοιπὸν λέει νὰ ὁμολογῇς τὸν Κύριο μπροστὰ σὲ 
ἀπίστους, σὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ καὶ σὲ βλαστήμους. Ἂν καθένας μας 
τὸ ἔκανε αὐτό, ἀλλιῶς θὰ ἦταν τὰ πράγματα.

Λοιπόν, ἀγαπητοί μου, νὰ ὁμολογοῦμε τὸ Χριστό, καὶ ὄχι ἁπλῶς 
νὰ τὸν πιστεύουμε. Νὰ τὸν ἔχουμε ὄχι μόνο στὴν καρδιὰ ἀλλὰ καὶ 
στὸ στόμα. 

Χριστὸς στὴν καρδιά, Χριστὸς στὰ χείλη. Νὰ τὸν ὁμολογοῦμε καὶ 
μὲ τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ· τὸ πρωὶ μὲ τὸ ξύπνημα, στὴ δουλειά, 
στὸ τραπέζι, στὸ ταξίδι, στὸ δρόμο, παντοῦ.

Φθάσαμε δυστυχῶς στὸ κατάντημα, χριστιανοὶ νὰ ντρέπω-
νται νὰ κάνουν τὸ σταυρό τους. Ἦρθε κάποιος καὶ μοῦ εἶπε· Ἔκα-
να ἁμαρτία· ἐνῷ στὸ σπίτι κάνω τὸ σταυρό μου, ὅταν βρέθηκα σ᾽ 
ἕνα μεγάλο σαλόνι καὶ κάθισα στὸ τραπέζι ντράπηκα… Μὴ ντρέ-
πεσαι· σήκω ὄρθιος, κάνε τὸ σταυρό σου, καὶ ἂς σὲ κοροϊδεύῃ ὁ 
κόσμος ὅλος. Αὐτὸ θὰ πῇ Χριστιανός. Ἔτσι ὡμολογοῦσαν οἱ ἅγιοι 
τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ.

Στὸν Πόντο καὶ τὴ Μικρὰ Ἀσία ὑπάρχουν οἱ λεγόμενοι κρυπτο-
χριστιανοί. 

Ἀναγκάζονται ἐκεῖ νὰ φαίνωνται σὰν Τοῦρκοι. Μὰ ἐδῶ δὲν ἔχου-
με Τουρκιά· ἔχουμε πατρίδα ἐλεύθερη καὶ δημοκρατία. Ὁμολόγησε 
λοιπὸν τὴν πίστι σου, πὲς τὴ γνώμη σου, μὴν ἀφήνεις τὸν ἄπιστο, 
τὸν ἄθεο, τὸν αἱρετικὸ καὶ τὸ βλάστημο νὰ κυριαρχοῦν. Γι᾽ αὐτὸ 
σοῦ ᾽δωσε ὁ Θεὸς τὴ γλῶσσα· γιὰ νὰ τὴν κάνῃς κιθάρα, κι ὅπου 
σταθῇς κι ὅπου βρεθῇς νὰ ὁμολογῇς Ἰησοῦν «Χριστὸν Θεοῦ δύ-
ναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν» (Α΄ Κορ. 1,24)· ἀμήν.

Θέλω νὰ πιστεύω ὅτι τὰ πτωχὰ αὐτὰ λόγια δὲν ἔπεσαν στὸ δρό-
μο, δὲν ἔπεσαν στὰ ἀγκάθια, δὲν ἔπεσαν στὰ βράχια, ἀλλὰ ἔπε-
σαν σὲ ἐκλεκτὲς ψυχὲς καὶ θὰ ἀποδώσουν καρπό, πρὸς δόξαν 
Χριστοῦ· ἀμήν.

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. 
Δημητρίου Καρυοχωρίου - Ἑορδαίας τὴν 25-10-1977

Νὰ ὁμολογοῦμε τὸν Χριστὸ
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ποιοί ἆραγε ἀπ᾿ αὐτοὺς θὰ ἔσπευδαν ν᾽ ἀνταλλάξουν τὴ σοφία 
τοῦ κόσμου μὲ τὴ «μωρία» τοῦ κηρύγματός του; Ἢ τί ὑποδοχὴ θὰ 
εὕρισκε ἡ πρόσκλησι τοῦ Κυρίου, ἂν ἀπευθυνόταν στοὺς πολιτι-
κοὺς καὶ διπλωμάτες; «Δεῦτε ὀπίσω μου· ἀφῆστε πιὰ τοὺς ἑλιγ-
μούς, τὶς δολοπλοκίες, τὰ ψέματα· βαδίστε τὴν εὐθεῖα ὁδό, πέστε 
τὴν ἀλήθεια!». Καὶ ἂν τέλος ὁ Κύριος στρεφόταν στοὺς θρησκευτι-
κοὺς ἀρχηγοὺς καὶ ἔλεγε σ᾽ αὐτοὺς ποὺ τὸν ἐκπροσωποῦν «Δεῦτε 
ὀπίσω μου· ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς χλιδῆς καὶ εὐμαρείας σᾶς καλῶ σὲ ζωὴ 
λιτότητος καὶ αὐταπαρνήσεως, νὰ βαδίσετε στὰ ἴχνη μου, νὰ ζήσε-
τε ὅπως ἐγώ!», πόσοι ἀπ  ̓αὐτοὺς ἆραγε θὰ τὸν ἀκολουθοῦσαν; Καὶ 
ἂν ὁ Κύριος ἄφηνε ὅλους αὐτούς, ποὺ κατέχουν τὰ σκῆπτρα τοῦ 
ἐμπορίου, τῆς παιδείας, τῆς πολιτείας καὶ τῆς θρησκείας, κ᾽ ἐρχό-
ταν σ᾽ ἐσένα, ἀγαπητέ μου, καὶ σοῦ ἔλεγε «Παιδί μου, δεῦρο ὀπί-
σω μου! Δίνω αὐτὴ τὴ στιγμὴ μάχη σὲ κάποιο σημεῖο τῆς γῆς καὶ 
γιὰ νὰ νικήσῃ ἡ ἀλήθειά μου σοῦ ζητῶ νὰ δώσῃς ὄχι ἁπλῶς ἕνα 
ἢ δύο ἀπὸ τὰ χίλια ποὺ ἔχεις, ἀλλὰ ὅλα, καὶ τὰ χίλια· τὰ νιᾶτα, τὸ 
χρῆμα, τὴν ἐργασία, τὴ ζωή σου. Σὲ χρειάζομαι», εἶσαι ἕτοιμος γιὰ 
μία τέτοια ἐπιστράτευσι; Δειλὲς ψυχές, ποὺ τρέμετε νὰ θυσιάσετε 
γιὰ τὴν ἀγάπη Ἐκείνου κάθε ἀδυναμία καὶ προσκόλλησι στὴν ὕλη, 
ἐλᾶτε λοιπὸν νὰ δῆτε τοὺς τέσσερις ψαρᾶδες, ποὺ μὲ τὴν πρώτη 
ἐπαφὴ μὲ τὸν Διδάσκαλο ἠλεκτρίζονται κ᾽ ἐγκαταλείπουν τὸ πᾶν 
γιὰ νὰ τὸν ἀκολουθήσουν.

Γιὰ τοὺς πολλούς, ἀγαπητοί μου, ἡ θρησκεία τοῦ Ναζωραίου εἶνε 
ὡραία καὶ θελκτικὴ ὅταν παρουσιάζεται σὰν μία ψυχα-
γωγία· ὡραία ἡ μουσικὴ τῶν ψαλτάδων της, ὡραία ἡ 
ῥητορεία τῶν ὁμιλητῶν της, ὡραῖα τὰ θρησκευτικὰ βι-
βλία, μοναδικὲς οἱ σελίδες τῆς ἁγίας Γραφῆς. Ἀλλ  ̓ὅταν 
ἡ θρησκεία παρουσιαστῇ ὡς θυσία, ὡς μαρτύριο, ὡς 
σταυρός, τότε ἀρχίζει ἡ τρομακτικὴ διαρροή. Ἀπὸ τοὺς 
χίλιους κοντὰ στὸν Ἰησοῦ δὲν θὰ μείνουν οὔτε πέντε, 
ὅταν ζητήσῃ δάκρυα καὶ αἷμα! Κοιτάξτε πόσα πλήθη 
ἔτρεξαν ὅταν πολλαπλασίασε τοὺς πέντε ἄρτους, καὶ 
πόσοι ἔμειναν κοντά του τὴν ὥρα τοῦ μεγάλου μαρ-
τυρίου, τῆς ὑψίστης θυσίας του.

Ἐκεῖνοι ποὺ μένουν κοντά του γιὰ νὰ ἔχουν κέρ-
δη, εἶνε κερδοσκόποι. Ἀλλὰ ὁ Χριστιανός, ὁ πιστός, δὲν σκέπτεται 
ἔτσι. Σύνθημα ἔχει τὸ τοῦ Παύλου ἢ μᾶλλον τοῦ Κυρίου· «Μακά-
ριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν» (Πράξ. 

20,35). Δίνει, συνεχῶς δίνει, ἰδίως ἂν εἶνε πλούσιος. Ὅπως ὁ ἀεί-
μνηστος πρόγονός μας Λάζαρος Κουντουριώτης, ποὺ ὅταν κηρύ-
χθηκε ἡ ἐπανάστασι τοῦ

᾽21 στὰ ὑπόγεια τοῦ ἀρχοντικοῦ του εἶχε στέρνα ἀπὸ χρυσᾶ νο-
μίσματα, ἀλλ᾿ ὅταν ἡ Ἑλλάδα ἐλευθερώθηκε δὲν εἶχε πιὰ οὔτε ἕνα 
χρυσὸ νόμισμα· τά ̓δωσε ὅλα γιὰ τὴν πατρίδα. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη, ὅταν 
καίῃ στὴν καρδιά, εἶνε τὸ μυστικὸ ἐλατήριο ποὺ ὠθεῖ σὲ ὕψιστες 
θυσίες. Αὐτὴ ἡ ἀγάπη στὴν ἰδανικώτερη μορφή της ἐνέπνεε τοὺς 
μαθητὰς τοῦ Χριστοῦ καὶ ἔθεσαν ὡς πρόγραμμα τῆς νέας τους 
ζωῆς τὸ σύνθημα· Τὰ πάντα γιὰ τὸ Χριστό!

Ὤ ἡ ἀγάπη στὸ Χριστό! Ἀπαιτεῖ θυσίες, ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ μικρὲς 
καὶ φτάνουν ὣς τὰ ἄστρα. Καὶ στὶς θυσίες αὐτὲς πρῶτοι ἀναδεί-
χθηκαν οἱ ἀπόστολοι. Ἐγκατέλειψαν τὴ λίμνη μὲ τὴν ὁποία ἀπὸ 
παιδιὰ εἶχαν ἐξοικειωθῆ, πλοιάρια, συντρόφους, γονεῖς. Δὲν ἦταν 
βράχοι ἀναίσθητοι, ὥστε νὰ μὴ αἰσθανθοῦν αὐτὸ τὸ ξερρίζωμα.

Ἀλλ᾿ «ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνεῖχεν αὐτούς» (Β΄ Κορ. 5,14). 
Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ τὸν ἀκολούθησαν δὲν ἔχουν πιὰ ἡσυχία· σὰν τὸ 
ἐλάφι ποὺ πληγώνεται καὶ τρέχει παντοῦ φέροντας τὸ βέλος τοῦ 
κυνηγοῦ, ἔτσι κι αὐτοὶ τετρωμένοι ἀπὸ τὸν θεῖο ἔρωτα τοῦ Νυμ-
φίου τῆς Ἐκκλησίας, σπεύδουν παντοῦ ὅπου τοὺς καλέσῃ ἡ ἀγά-
πη του. Θὰ φτάσουν μέχρι τὴ Ῥώμη, θ᾿ ἀντικρύσουν τοὺς ἄγριους 
διῶκτες, θὰ κλειστοῦν στὶς φυλακές, θὰ δοῦν τὰ ξίφη τῶν δημί-
ων, μὰ πουθενὰ δὲν θὰ ὑποχωρήσουν. Προχωροῦν πάντα μπρός, 
πρὸς μεγαλύτερες θυσίες. Ο Γολγοθᾶς εἶνε μπροστά τους. Ἡ ἀγά-
πη τοῦ Κυρίου τοὺς κάνει νὰ θυσιάζουν κάθε μέρα καὶ κάτι περισ-
σότερο, ἕως ὅτου θὰ προσφέρουν καὶ τὸ αἷμα τους γιὰ τὸν Κύριο 
ποὺ θυσιάστηκε γιὰ μᾶς.

Ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου, εἴμαστε ἕτοιμοι; Οἱ στιγμὲς εἶνε κρίσιμες. 
Σὲ θυσίες ἡρωικὲς μᾶς καλεῖ ὁ Κύριος. Ὅσο περισσότερα δίνουμε 
γι᾽ αὐτόν, τόσο πιὸ γρήγορα θὰ διαλυθῇ τὸ σκοτάδι, θ᾽ ἀνατείλῃ 
ἥλιος, θὰ ἔρθῃ ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ, ἡ νίκη καὶ ὁ θρίαμβος, ἡ 
ἀνάστασι καὶ ἡ εἰρήνη τῆς μαρτυρικῆς μας πατρίδος.

῾Ραδιοφωνικὴ ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε ἀπὸ τὸν ῾Ραδιοφωνικὸ 
Σταθμὸ Λαρίσσης τὸ 1949 στὴν καθαρεύουσα. Μεταγλώττισις 

καὶ σύντμησις 18-5-2012.

Τ Ο Υ  Μ Η Ν Ο Σ  Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ

(Ἀπ. 3,18) «Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν 
οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινὸν 

ἔσται» (Ματθ. 6,22)

Ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἕνα ἐξαιρετικὸ δῶρο, 
μία ἀκτίνα τοῦ πανσόφου Δημιουργοῦ. Δίνει στὸν ἄνθρωπο τὴ 
δυνατότητα νὰ ἐκπληρώσῃ τὴν ἀρχικὴ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ «Πλη-
ρώσατε τὴν γῆν καὶ κατακυριεύσατε αὐτῆς» (Γέν. 1,28). Καὶ πράγ-
ματι, ὁ ἄνθρωπος κυριαρχεῖ ὅλο καὶ πιὸ βαθειὰ πάνω στὴ φύσι· 
παρουσιάζει τέτοιες κατακτήσεις πού, ἂν τὶς ἔβλεπαν οἱ ἄνθρω-
ποι τῆς ἐποχῆς τοῦ λίθου θὰ ἔλεγαν κατάπληκτοι· «Ἐσεῖς εἶστε 
μικροὶ θεοί!». «Ἐγὼ εἶπα· θεοί ἐστε καὶ υἱοὶ Ὑψίστου πάντες» 
(Ψαλμ. 81,6). Θεὸς ὁ ἄνθρωπος!

Ἀλλ᾿ αἴφνης –ἀλλοίμονο!– ἡ σκηνὴ ἀλλάζει· βλέπουμε τὸν 
ἄνθρωπο νὰ φτάνῃ σὲ ἀδιέξοδο. Μόλις ἀφήνει τὰ ἐπιστημονικὰ 
ἐργαστήρια κι ἀρχίζει νὰ ἐξετάζῃ ὄχι πλέον τὶς σχέσεις τῶν μορίων 
τῆς ὕλης, ἀλλὰ τὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μεταξύ τους, τότε χάνει 
τὸ φῶς του, βυθίζεται σὲ σκοτάδι, συγκρούεται μὲ τοὺς ἄλλους.

Δὲ βλέπετε; Προηγήθησαν δύο παγκόσμιοι πόλεμοι καὶ τό-
σοι τοπικοί, καὶ θὰ ἔπρεπε ἡ ἀνθρωπότης ἀπὸ πικρὰ πεῖρα νὰ 
ἀποστρέφεται κάθε πολεμικὴ ἐπιχείρησι· ἐν τούτοις νέες φλό-
γες πολέμου ἀνάβουν, νέα θύματα θρηνοῦνται· καὶ οἱ ἐξοπλι-
σμοὶ ἐντείνονται.

Ταλαίπωρη ἀνθρωπότης! Τὰ παιδιά σου ἀνακάλυψαν πῶς 
συμβιώνουν τὰ μόρια τῆς ὕλης, ἀλλὰ δὲν μπόρε-
σαν νὰ βροῦν τὸν τρόπο τῆς ἁρμονικῆς συμβιώσεως 
τῶν λαῶν. Γι᾿ αὐτοὺς τοὺς σοφοὺς τοῦ αἰῶνος μας, 
ποὺ περιέπλεξαν καὶ τὰ πιὸ ἁπλᾶ ζητήματα, ἰσχύει 
ὁ λόγος τοῦ ἀποστόλου Παύλου· «Ἐματαιώθησαν 
ἐν τοῖς διαλογισμοῖς αὐτῶν, καὶ ἐσκοτίσθη ἡ ἀσύνε-
τος αὐτῶν καρδία· φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράν-
θησαν» (῾Ρωμ. 1,21-22).

Πῶς συμβαίνει αὐτό; Γιατί τόσο φῶς ἐκεῖ, τόσο 
σκοτάδι ἐδῶ; Στὸ ἐρώτημα ὑπάρχει ἀπάντησις, 
ἀλλὰ πόσοι τὴν προσέχουν; Αὐτὴ ἀποτελεῖ τὸ μυ-
στικὸ κλειδὶ ποὺ λύνει τὰ προβλήματα. Ἡ ἀπάντησι 
βρίσκεται στὸν στίχο 22, κεφάλαιο 6 τοῦ κατὰ Ματ-

θαῖον Εὐαγγελίου. Εἶπεν ὁ Κύριος· «Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν 
ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά 
σου φωτεινὸν ἔσται» (Ματθ. 6,22).

Κύριε, βοήθησέ μας στὸν στίχο αὐτὸν νὰ κάνουμε μία μικρὴ 
ἀνάλυσι.

* * *
Γιὰ νὰ δοῦμε κάτι, ἀγαπητοί μου, χρειαζόμαστε δύο πράγμα-

τα, φῶς καὶ μάτια. Τὸ φῶς ἔχει βαθμῖδες· ἀπὸ τὸ φῶς μιᾶς πυ-
γολαμπίδας μέχρι τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, πόση διαφορά! Ποιός δὲν 
προτιμᾷ τὸν ἥλιο; Ἀλλὰ καὶ ποιός μέσ᾽ στὸ σκοτάδι δὲν θὰ ἤθελε 
νά ̓ χῃ ἕνα κερὶ γιὰ νὰ δῇ ποῦ βρίσκεται; Οὔτε ὅμως τὸ κερὶ οὔτε 
οἱ ἠλεκτρικὲς λάμπες οὔτε οἱ φάροι οὔτε οἱ προβολεῖς οὔτε κι 
αὐτὸς ὁ ἥλιος δὲν πρόκειται νὰ μᾶς χρησιμεύσουν, ἂν ἐμεῖς δὲν 
ἔχουμε μάτια, ἤ, ἂν ἔχουμε μὲν μάτια, ἀλλ᾽ αὐτὰ ἔχουν ὑποστῆ 
ὀργανικὲς βλάβες ἀπὸ ὀφθαλμικὲς παθήσεις. Οἱ τυφλοὶ δὲ βλέ-
πουν οὔτε τὸ μεσημέρι.

Φῶς καὶ μάτια χρειάζεται τὸ σῶμα, γιὰ νὰ δῇ τὸν φυσικὸ κό-
σμο. Ἀλλὰ φῶς καὶ μάτια χρειάζεται καὶ ἡ ψυχή, γιὰ νὰ δῇ τὸν 
δικό της κόσμο.

Καὶ φῶς μὲν πνευματικό, δόξα τῷ Θεῷ, ὑπάρχει. Δὲν εἶνε ἁπλὸ 
φῶς, εἶνε ἥλιος ὁλόκληρος· εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός! 
Ἐμπρὸς στὸ δικό του φῶς πόσο ἀσθενικὰ καὶ ὠχρὰ εἶνε τὰ φῶτα 
τῶν διαφόρων σοφῶν! Κύριε, ἄδυτε ἥλιε, «ἐν τῷ φωτί σου ὀψό-
μεθα φῶς» (Δοξολ.)!

Ἀλλ᾿ ὅπως τὸ σῶμα γιὰ νὰ δῇ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ὑγιῆ μάτια, ἔτσι 
καὶ ἡ ψυχή, γιὰ νὰ δῇ τὸν Χριστό, γιὰ νὰ διακρίνῃ καὶ ν᾽ ἀπολαύσῃ 
τὴν ἀλήθεια, ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ὑγιῆ ἐσωτερικὴ ὅρασι· καὶ ἡ ὅρα-
σις αὐτή, μὲ τὴν ὁποία βλέπει ἡ ψυχή, εἶνε ὁ νοῦς. Αὐτὸς εἶνε ὁ 
ὀφθαλμός, ὁ «λύχνος» τοῦ ψυχικοῦ μας κόσμου. Εἶνε ὑγιὴς ὁ 
νοῦς μας, καθαρὸς δηλαδὴ ἀπὸ πάθη, πλάνες, προκαταλήψεις; 
τότε ἡ ψυχὴ βλέπει, θαυμάζει τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, ἀγάλλεται. 
Δὲν εἶνε ὑγιὴς ὁ νοῦς μας; εἶνε δηλαδὴ ὑποδουλωμένος σὲ πάθη 
καὶ κακίες; τότε ἡ ψυχὴ ζῇ καὶ κυλιέται σὲ σκοτάδια· «ὁ θεὸς τοῦ 
αἰῶνος τούτου», ὁ σατανᾶς, «ἐτύφλωσε τὰ νοήματα τῶν ἀπίστων 
εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν φωτισμὸν τοῦ εὐαγγελίου τῆς δό-
ξης τοῦ Χριστοῦ» (Β΄ Κορ. 4,4).

«Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός». Μεγάλο τὸ δίδαγ-
μα ποὺ βγαίνει ἀπὸ τὸ ῥητὸ αὐτό. Τὰ πάθη, στὰ ὁποῖα δουλεύει 
ὁ ἄνθρωπος, σὰν μαῦρα σύννεφα, σκοτίζουν τὴν πνευματική του 

ὅρασι· καὶ ἔτσι ἐξηγεῖται, γιατί ὁ μεγάλος ἐπιστήμων, ποὺ λύνει 
γρήγορα προβλήματα ἀλγέβρας, δὲν μπορεῖ νὰ λύσῃ ἕνα στοι-
χειῶδες πρόβλημα ἠθικῆς στὴ ζωή του.

Ἐγκατέλειψε τὴν οἰκογένειά του, ζῇ παράνομα μὲ μιὰ παλλακί-
δα. Ὅλοι γελοῦν εἰς βάρος του, τοῦ φωνάζουν «Διῶξε την». Μὰ 
αὐτὸς οὔτε ἀκούει οὔτε βλέπει. Τυφλώθηκε ὁ ἄθλιος ἀπ᾽ τὸ πά-
θος καὶ σὰν τὸν Οἰδίποδα κατέστρεψε μὲ τὰ ἴδια του τὰ χέρια τὴν 
πνευματική του ὅρασι. Ἀντὶ ὁ νοῦς νὰ ῥυθμίζῃ τὴ ζωή του σύμ-
φωνα μὲ τὴ λογική, τὸ πάθος ὑπέταξε τὸ νοῦ καὶ τὸν ἀναγκάζει 
τώρα νὰ γίνῃ συνήγορός του. Ὅπως ὁ ῥαδιοφωνικὸς σταθμὸς 
μιᾶς ἐλεύθερης χώρας, ὅταν καταληφθῇ ἀπὸ βαρβάρους, γίνεται 
πλέον ὄργανο τῶν κατακτητῶν καὶ ὁμιλεῖ ἐναντίον τῆς πατρίδος, 
ἔτσι καὶ ἡ διάνοια· ἀφ᾿ ἧς στιγμῆς καταληφθῇ ἀπὸ τὰ βαρβαρικά, 
τὰ τιτανικὰ πάθη, χάνει πλέον τὴν ἀνεξαρτησία τῆς κρίσεως καὶ 
γίνεται ὁ ἐλεεινὸς συνήγορος τῶν ἰδιοτροπιῶν τοῦ ἀνθρώπου.

Ἡ διάνοια τοῦ ἐμπαθοῦς εἶνε τυφλή. Ἡ κακία ἔσβησε τὸ λυχνά-
ρι, κατήργησε τὴ λογική. Ὁ νοῦς βυθίστηκε στὸ σκοτάδι, λέει ὅ,τι 
ὑπαγορεύει ἡ ἁμαρτωλὴ καρδιά.

Ἕνας κήρυκας προσπαθοῦσε νὰ πείσῃ κάποιον ποὺ εἶχε τυ-
φλωθῆ ἀπὸ τὸ χρυσάφι, ὅτι ὑπάρχει καὶ ὁ κόσμος τοῦ πνεύμα-
τος. Ὁ φιλάργυρος ἀπαντοῦσε «Δὲν πιστεύω». Ὁ κήρυκας χά-
ραξε σ᾽ ἕνα χαρτὶ ἕνα μικρὸ κύκλο καὶ μέσα ἔγραψε μὲ κεφα-
λαῖα «ΘΕΟΣ». –Τί βλέπεις; τὸν ρωτάει. –Τὴ λέξι «ΘΕΟΣ», ἀπαντᾷ 
ἐκεῖνος. Τότε ὁ κήρυκας πάνω στὸν κύκλο τοποθετεῖ μία λίρα, ποὺ 
τὸν κάλυψε ὅλον. –Τί βλέπεις τώρα; τὸν ρωτάει. –Δὲν βλέπω τί-
ποτε ἄλλο παρὰ τὴ λίρα! Νά μιὰ εἰκόνα τοῦ κόσμου ποὺ τυφλώ-
θηκε ἀπὸ τὸ μαμωνᾶ ἢ ἀπὸ ὁποιοδήποτε ἄλλο πάθος. Τὸ ὄνομα 
τοῦ Θεοῦ ὡς δικαιοσύνη, ὡς ἀλήθεια, ὡς ἀγάπη εἶνε γραμμένο 
παντοῦ· ἀλλὰ παρεμβάλλεται κάποιο νόμισμα, κάποια κακία, ὁ 
νοῦς μας σκοτίζεται καὶ τότε δὲν βλέπουμε τίποτε.

Ἂς ἀφαιρέσουμε, ἀδελφοί, τὰ ἐμπόδια, ἂς νεκρώσουμε τὰ 
πάθη, καὶ τότε θὰ δοῦμε τὴν ἀλήθεια τοῦ Θεοῦ νὰ λάμπῃ. Τὰ μά-
τια τῆς ψυχῆς, καθαρὰ ἀπὸ τὴν τσίμπλα τῆς ἁμαρτίας, θὰ βλέ-
πουν τὰ πράγματα ὅπως εἶνε, ὄχι ὅπως τὰ δείχνουν οἱ ψεύτικοι 
ἀντικατοπτρισμοὶ τῶν παθῶν.

Εὐτυχισμένοι ὅσοι ἔχουν ὑγιῆ τὴν ἐσωτερικὴ ὅρασι! Αὐτοὶ εἶνε 
«οἱ ὁρῶντες», ἐκεῖνοι ποὺ πράγματι βλέπουν· αὐτοὺς μακάρισε 
ὁ Κύριος ὅταν εἶπε «Ὑμῶν μακάριοι οἱ ὀφθαλμοί, ὅτι βλέπουσι, 
καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν, ὅτι ἀκούουσιν» (Ματθ. 13,16).

Ὅταν ὁ Μ. Ἀντώνιος συνάντησε στὴν Ἀλεξάνδρεια τὸν τυφλὸ 
φιλόσοφο Δίδυμο, εἶπε· «Δίδυμε, μὴ σὲ ταράζει ἡ ἀπώλεια τῶν 
αἰσθητῶν ὀφθαλμῶν. Τέτοια μάτια ἔχουν καὶ οἱ μῦγες καὶ τὰ κου-
νούπια. Νὰ χαίρεσαι γιατὶ ἔχεις μάτια ὅπως τῶν ἀγγέλων, μὲ τὰ 
ὁποῖα καὶ ὁ Θεὸς θεωρεῖται καὶ τὸ φῶς του καταλαμβάνεται».

Αὐτὰ τὰ μάτια λείπουν σήμερα. Ὁ κόσμος, παρ᾿ ὅλη τὴν ἐπι-
στημονικὴ διαφώτισι, ὡς πρὸς τὸ «γνῶθι σαυτόν», στὰ ἠθικὰ 
καὶ πνευματικά, εἶνε τυφλός. «Ἰδοὺ ἐγὼ μὲ τόσα φῶτα, τυφλός, 
τυφλὸς ὅπως καὶ πρῶτα», ποὺ εἶπε ὁ Γκαῖτε.

Ἔτσι τυφλός, μὲ σβησμένο τὸ λυχνάρι του, περιπλανᾶται στὰ 
ἐρέβη ὁ ἄνθρωπος. Τυφλός, ὅπως τὸν περιγράφει ἡ Ἀποκάλυ-
ψις στὸ 3ο κεφάλαιο. 

Ὑπερηφανεύθηκε, ἀποστάτησε καὶ τυφλώθηκε. Εἶπε ὅτι «πλού-
σιός εἰμι καὶ πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω», καὶ δὲν ξέρει 
ὅτι αὐτὸς εἶνε «ὁ ταλαίπωρος καὶ ὁ ἐλεεινὸς καὶ πτωχὸς καὶ τυφλὸς 
καὶ γυμνός». Σ᾽ αὐτὸν τὸν τυφλό, ποὺ ἔπαψε νὰ βλέπῃ τὰ θεῖα 
ὁράματα τῆς πίστεως, λέει τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο· Ἄνθρωπε, χρειά-
ζεσαι κολλύριο· «ἔγχρισον τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς» (Ἀπ. 
3,17-18). Καθάρισε τὴ διάνοιά σου ἀπὸ κάθε προκατάληψι. Πί-
στεψε ἀκράδαντα. Καὶ τότε θ᾽ ἀνοίξουν τὰ μάτια σου, θ᾽ ἀνάψῃ 
τὸ ἐσωτερικὸ λυχνάρι σου, ἕνας ὡραῖος κόσμος θ᾿ ἀναδυθῇ ἀπὸ 
τὰ βάθη σου, θὰ δῇς τὸ πανόραμα τῆς ἄνω Ἰερουσαλὴμ καὶ μαζὶ 
μὲ τὸ Δαυῒδ θὰ ψάλῃς· «Ἡδυνθείη αὐτῷ ἡ διαλογή μου, ἐγὼ δὲ 
εὐφρανθήσομαι ἐπὶ τῷ Κυρίῳ» (Ψαλμ. 103,34).

Κύριε, σὲ παρακαλοῦμε! Ἔχουμε ἀνάγκη ἐσωτερικῆς ὁράσε-
ως, πίστεως, τῆς ἕκτης αὐτῆς αἰσθήσεως. Κάνε νὰ πιστέψουμε 
ὅλοι σ᾽ ἐσένα, νὰ καθαρίσουμε τὴν ἐσωτερική μας ὅρασι μὲ τὸ 
κολλύριο τῆς ὀρθοδόξου πίστεως, γιὰ νὰ γίνῃ καὶ πάλι ὁ τόπος 
μας «ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ φαίνων» (Ἰω. 5,35), ὁ φωτεινὸς 
ὀφθαλμὸς τῶν Βαλκανίων καὶ τῆς ἀνθρωπότητος, τὴν ὁποία κα-
λύπτουν σκοτάδια βαρβαρότητος.

Σ᾽ ἕνα τέτοιο κόσμο, Ἑλλάδα ἀγαπητή μας πατρίδα, φέγγε αἰω-
νίως μὲ τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ.

῾Ραδιοφωνικὴ ὁμιλία, ἡ ὁποία μεταδόθηκε στὴν καθαρεύ-
ουσα ἀπὸ τὸν Σταθμὸ τῆς Λαρίσσης τὸ 1949. Μεταγλώττισις 

καὶ σύντμησις 20-8-2013.

Ὑπάρχουν στιγμές… 
(οἱ Ἀπόστολοι)

συνέχεια από τη σελ. 11
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 2η συνέχεια από την 15η Ομιλία 22/2/1981

ΑποκΑλυψη του ΙΩΑΝΝου 

«Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω 
τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς 
ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι 

δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ 
κεκρυμμένου...» (Ἀπ. β΄ 17).

Καί στήν ἐρώτησί τους «Ποιά εἶναι 
αὐτή ἡ βρῶσις, αὐτό τό ψωμί πού μέ-
νει;», ὁ Κύριος ἀπήντησε: «Ἐγώ εἶμαι 
ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. ἡ ἀληθινή βρῶσις, 
τό ἀληθινό μάννα τοῦ οὐρανοῦ. Δέν 
εἶναι ἐκεῖνο τό μάννα πού ἔφαγαν 
οἱ πρόγονοί σας στήν ἔρημο καί πέ-
θαναν. Ἐγώ εἶμαι τό ἀληθινό μάν-
να. Ὅποιος φάγῃ ἐμένα, ἐμένα πού 
εἶμαι ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κα-
ταβαίνων, αὐτός δέν θά πεθάνῃ εἰς 
τόν αἰῶνα» (Ἰω. στ΄ 4851).

Ὥστε λοιπόν τό παλαιόν ἐκεῖνο 
«μάννα», πού ἔφαγαν οἱ Ἑβραῖοι 
στήν ἔρημο, ἦτο τύπος τοῦ Ἰησοῦ 
Χριστοῦ! Συγκεκριμένα, ἦτο τύπος 
τοῦ μυστηρίου τῆς Θείας Εὐχαριστί-
ας. Διότι εἰς τό μυστήριον τῆς θείας 
Εὐχαριστίας ὑπάρχει ἡ βρῶσις τοῦ 
Σώματος τοῦ Χριστοῦ καί ἡ πόσις τοῦ 
Αἵματός Του.

Ἀλλά, γιά νά ἰδοῦμε τό πρωτότυ-
πον, ἄς ἀνατρέξωμε εἰς τό ἀντίτυ-
πον. Ἐκεῖνο τό «μάννα», πού ἔτρω-
γαν οἱ Ἑβραῖοι, τί ἦταν;

Ο Σολομῶν, στό βιβλίο του «Σοφία 
Σολομῶντος», στό 16ον κεφάλαιον, 
στίχος 21 καί ἑξῆς, μᾶς λέγει τά ἑξῆς:

«Ἡ μὲν γὰρ ὑπόστασίς σου τὴν σὴν 
γλυκύτητα πρὸς τέκνα ἐνεφάνισε, 
τῇ δὲ τοῦ προσφερομένου ἐπιθυμίᾳ 
ὑπηρετῶν πρὸς ὅ τις ἐβούλετο μετε-
κιρνᾶτο» (Σ. Σολ. ις΄ 21).

Ἀναφέρεται στό «μάννα». Ἔχει 
τρίατέσσερα χωρία πού ἀναφέρο-
νται εἰς τό «μάννα», αὐτό πού ἔτρω-
γαν οἱ πρόγονοί των εἰς τήν ἔρημον. 
Καί ἐδῶ λέγει αὐτά τά πολύ σπου-
δαία λόγια.

Δηλαδή: «Ἡ οὐσία καί ἡ ὡραία 
γεῦσις τοῦ μάννα παρουσίαζε καί 
μαρτυροῦσε τήν ἰδικήν σου, Κύριε, 
γλυκύτητα πρός τά τέκνα σου· ἡ δέ 
ἱκανότης του νά προσαρμόζεται καί 
νά ἀνταποκρίνεται πρός τήν ὄρεξιν 

ἐκείνου πού τό ἔτρωγε, τό ἔκανε νά 
μεταβάλλεται εἰς ὅ,τι ὁ καθένας ἐπι-
θυμοῦσε».

Τί ἤθελες νά φᾶς; μπριζόλες; Ὅταν 
ἔτρωγες τό «μάννα», γιά σένα, στή 
γεῦσι σου ἦταν μπριζόλες! Τί ἤθε-
λες; ἤθελες φασόλια; Ὅταν ἔτρω-
γες τό «μάννα», στή γεῦσι σου ἦταν 
φασόλια!

Σᾶς κάνει ἐντύπωσι αὐτό; Διό-
τι, ἴσως θά ἔλεγε κανείς: «Μά, οἱ 
ἄνθρωποι αὐτοί ἔτρωγαν γιά σαρά-
ντα χρόνια τό ἴδιο φαγητό;»! Ἀπό τήν 
στιγμή ὅμως πού θά ’μπαινε ἕνας 
λογισμός, «Τρώγω συνεχῶς τό ἴδιο 
φαΐ;!», ἀπό τήν στιγμή ἐκείνη, τό 
«μάννα» ἔχανε τήν ἰδιότητά του νά 
μεταβάλλεται στήν γεῦσι τοῦ καθε-
νός, σ’ ἐκεῖνο πού ὁ κάθε ἕνας ἐπι-
θυμοῦσε! Καί τότε, ἔχομε ἐκεῖνο τό 
φοβερό φαινόμενο· οἱ Ἑβραῖοι νά δι-
αμαρτύρωνται εἰς τόν Μωϋσέα, καί 
νά λένε ὅτι «ἡ ψυχή ἡμῶν προσώχθι-
σεν ἐν τῷ ἄρτῳ τῷ διακένῳ τούτῳ» 
(Ἀριθ. κα΄ 5)! Δηλαδή: «Μπούχτησε 
ἡ ψυχή μας μ’ αὐτό τό κούφιο, δηλα-
δή τό ἄνοστο ψωμί»! Καί ἔπεσε φο-
βερό καί βαρύ τό χέρι τοῦ Θεοῦ ἐπά-
νω εἰς τόν λαό.

Ὅσοι ὅμως μποροῦσαν νά τρώ-
γουν μόνον αὐτό καί νά δοξάζουν 
τόν Θεό, μποροῦσαν νά αἰσθάνω-
νται πάρα πολύ καλά, ἐάν ἤθελαν. 
Θά ἔχαναν ὅμως αὐτή τήν εὐχαρί-
στησι, ἐάν δέν ἤθελαν.

Ἐκεῖνοι ἐκεῖ θυμήθηκαν καί ἐπεθύ-
μησαν «τά πράσα καί τά κρόμμυα καί 
τά σκόρδα» τῆς Αἰγύπτου (Ἀριθ. ια΄ 
5)!... Ταλαίπωροι καί φτωχοί! Ἐπε-
θύμησαν τήν κοσμική τροφή, καί ὄχι 
ἐκείνη τήν τροφή πού τούς ἔδινε ὁ 
Θεός ἀπό τόν οὐρανό!

Τό ὅτι οἱ Ἑβραῖοι εἶχαν στήν ἔρη-
μο αὐτήν μόνη τήν τροφή –κάτι πού 
ἦταν στήν παιδαγωγία τοῦ Θεοῦ– συ-
νιστοῦσε τύπον τῆς μιᾶς, τῆς μονα-
δικῆς τροφῆς στόν ἄνθρωπο· τοῦ Σώ-
ματος καί τοῦ Αἵματος τοῦ Χριστοῦ! 
Δέν ὑπάρχει ἄλλη τροφή, πού νά 
εἶναι τροφή ἀθανασίας! Διά τοῦτο ὁ 
Κύριος εἶπε:

«Οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ μάν-
να ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀπέθανον·

»οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις ἐξ 

αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ.
»ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ καταβᾶς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ 
τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν 
αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, 
ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἥν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ 
τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς» (Ἰω. στ΄ 4951).

«Ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πί-
νων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον...» 
(Ἰω. στ΄ 54).

Ἀλλά δέν σᾶς κάνει ἐντύπωσι ὅτι 
ὁ καθένας πού ἔτρωγε τό «μάννα» 
αὐτό ἠσθάνετο, πέραν τῆς γεύσεως 
πού ἐπιθυμοῦσε, καί μίαν γλυκύτη-
τα; Ποίαν γλυκύτητα; Ὄχι τήν γλυκύ-
τητα τοῦ «μάννα». Διότι ἡ πρώτη, 
ἡ ἀρχική γεῦσις τοῦ «μάννα» ἦταν 
σάν τή γεῦσι μιᾶς τηγανίτας μέ μέλι· 
ὅπως τηγανίζουμε ζυμάρι στό τηγά-
νι, καί ἔχομε τήν γεῦσι καί τοῦ λαδι-
οῦ καί τοῦ μελιοῦ. Ἀλλά πέραν ἀπό 
αὐτή τήν βασικήν γεῦσιν, ἦταν αὐτό 
πού λέγει ὁ Σολομῶν: «Τὴν σὴν γλυ-
κύτητα πρὸς τέκνα ἐνεφάνισε –Τήν 
δική Σου γλυκύτητα, Κύριε, ἐφανέ-
ρωσε στά τέκνα Σου»! Δέν σᾶς κά-
νει ἐντύπωσι;! 

Ἀκοῦστε τί λέγει τό «ᾎσμα Ἀσμά-
των» διά τόν Χριστόν.

«Ὡς μῆλον ἐν τοῖς ξύλοις τοῦ δρυ-
μοῦ, οὕτως ἀδελφιδός μου ἀνὰ μέ-
σον τῶν υἱῶν· ἐν τῇ σκιᾷ αὐτοῦ ἐπε-
θύμησα καί ἐκάθισα, καὶ καρπὸς 
αὐτοῦ γλυκὺς ἐν λάρυγγί μου» (ᾎ. 
Ἀσμ. β΄ 3).

«Φάρυγξ αὐτοῦ γλυκασμοὶ καὶ 
ὅλος ἐπιθυμία» (ᾎ. Ἀσμ. ε΄ 16).

Αὐτά λέγει ἡ «νύμφη» εἰς αὐτό τό 
ἐρωτικόν εἰδύλλιον, τό ὁποῖον δέν 
εἶναι τί ἄλλο παρά ἡ σχέσις Θεοῦ 
–καί πιό συγκεκριμένα τοῦ Χριστοῦ, 
τοῦ δευτέρου Προσώπου τῆς Ἁγίας 
Τριάδος– καί Ἐκκλησίας. Ἡ σχέσις! 
αὐτή ἡ ἐρωτική σχέσις!

«Ἔρως», ὅπως λέγαμε σ’ ἕνα θέμα 
στό ἀνώτερο κατηχητικό τῶν θηλέ-
ων σήμερα, δέν εἶναι αὐτό πού κα-
τεβάσαμε στό πεζοδρόμιο· δέν εἶναι 
ἡ πορνεία. Καί ὁ χριστιανισμός εἶναι 
ἕνας Ἔρως! Σήμερα, ἔχομε ἀνέρα-
στον χριστιανισμόν· ἕνα χριστιανι-
σμό πού δέν ἔχει μέσα τοῦ ἔρωτα, 
δέν ἔχει φλόγα! εἶναι κρύος, παγω-
μένος! τόν ζοῦμε κατά συνθήκη, κατά 
σύμβασι! «Βαπτιστήκαμε –λέμε–. Ἔ, 

καλά. Πᾶμε καί στήν Ἐκκλησία...»! 
Δέν εἶναι πραγματικά ἕνας ἔρως, πού 
νά φλογίζῃ τήν καρδιά μας!...

Ἔτσι, ἡ ΝύμφηἘκκλησία λέγει γιά 
τόν Ἀγαπημένο της:

«Σάν τό μῆλο εἰς τά δέντρα τοῦ δά-
σους· ἔτσι εἶναι ὁ ἀδελφιδός μου, ὁ 
ἀγαπημένος μου, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, 
ἀνάμεσα στούς ἀνθρώπους –ἀφοῦ ὁ 
Ἀγαπημένος μου ἔγινε ἄνθρωπος–. 
Ἐπεθύμησα νά καθίσω στήν σκιά Του. 
Καί ὁ καρπός Του ἦταν γλυκύς, ἐδῶ 
εἰς τόν λάρυγγά μου».

«Ὁ δικός του ὁ λαιμός εἶναι ὅλο 
γλυκασμοί, καί ὁλόκληρος εἶναι ἐπι-
θυμία». Κοιτάξτε· «ὁλόκληρος εἶναι 
ἐπιθυμία»!...

Βλέπετε, ὅτι ἐδῶ ἔχομε μίαν πίστιν 
γεμάτη ἔρωτα; ναί, γεμάτη ἔρωτα!... 
Εἶναι αὐτό πού δέν ἔχομε δυστυχῶς 
ἐμεῖς οἱ Χριστιανοί σήμερα!

Ἔ, λοιπόν· αὐτό ἤθελε νά πῇ ὅτι 
ἦταν τό «μάννα» ὁ Σολομῶν, στά δυό 
του βιβλία –διότι καί τό «ᾎσμα Ἀσμά-
των» καί ἡ «Σοφία Σολομῶντος» δικά 
Του εἶναι–: «Κύριε, Ἐσύ εἶσαι ὅλος 
γλυκύτητα. Αὐτό πού τρῶμε εἶναι ὁ 
τύπος Σου».

Καί ὁ Κύριος, τώρα, ἑρμηνεύει μό-
νος Του τόν τύπον αὐτόν, καί τί λέ-
γει; «Ἐγώ εἶμαι τό ἀληθινό μάννα».

Γιά σκεφθῆτε, ἀγαπητοί· γιά 
σκεφθῆτε, τί ὑπέροχο εἶναι αὐτό!

Ἀλλά γιατί ὁ καθένας, γευόμενος 
τό «μάννα», εἶχε μία διαφορετική 
γεῦσι, ἐκείνη ποῦ ἐπιθυμοῦσε;

Διότι καί ἐκεῖνος πού παίρνει τό 
Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, παίρ-
νει ὅ,τι χάρισμα ἐπιθυμεῖ ἡ ψυχή 
του! «Κύριε, δῶσε μου ὑπομονή!». 
«Κύριε, δῶσε μου εἰρήνη!». «Κύριε, 
δῶσε μου χαρά!». «Κύριε δῶσε μου 
σοφία!». Εἶναι τά χαρίσματα πού 
παίρνομε ἀπ’ τό Σῶμα καί τό Αἷμα 
τοῦ Χριστοῦ, τῶν ὁποίων τύποι ἦταν 
οἱ διαφορετικές γεύσεις τοῦ «μάν-
να». Ὁ καθένας πού κοινωνεῖ, τό 
ἴδιο κοινωνεῖ. Ὅλοι οἱ πιστοί τό ἴδιο 
κοινωνοῦν. Ὁ καθένας ὅμως παίρνει 
ἐκεῖνο πού ἐπιθυμεῖ, τό χάρισμα πού 
ἐπιθυμεῖ, ὅταν παρακαλῇ τόν Θεό νά 
τοῦ τό δώσῃ...

Ἡ ἄλλη εἰκόνα, τῆς «λευκῆς ψηφί-
δος», εἶναι ἡ ἑξῆς:

Ὅπως θά ξέρετε, τόν παλιό καιρό 

ψήφιζαν μέ βότσαλα. Ἐξ ἄλλου, τό 
ρῆμα «ψηφίζω» παράγεται ἀπό τήν 
λέξι «ψηφίς», πού εἶναι ἐκεῖνο τό βό-
τσαλο πού βρίσκεται ἐκεῖ στήν παρα-
λία. Καί, ὅπως ἡ θάλασσα τό σπρώ-
χνει πρός τά ἔξω κι αὐτό ξαναπάει 
πρός τά μέσα, πηγαινοέρχεται, παρά-
γει ἕνα «ψηηη... ψηηη...»· ἐκεῖ, στήν 
παραλία. Γι’ αὐτό ὀνομάστηκε ἔτσι· 
ἀπό τόν ἦχο πού παράγει. Πηγαίνε-
τε νά ἰδῆτε πῶς κάνουν τά βότσαλα, 
ὅταν τό κύμα τά μετακινῇ, τά παλιν-
δρομῇ ἐκεῖ στήν ἀμμουδιά· νά ἰδῆτε 
αὐτό τό «βρουου... ψηηη...». Ἠχητι-
κά ἐπλάσθη ἡ λέξις. Κι ἔτσι, ἐπειδή 
ἐπάνω εἰς τό βότσαλο, πού ἔχει λεία 
ἐπιφάνεια, ἔγραφαν τό ὄνομα ἐκεί-
νου πού ἤθελαν νά ἐκλέξουν, παρή-
χθη καί τό ρῆμα «ψηφίζω».

Ἐδῶ, λέγει ὁ Κύριος: «Σ’ ἐκεῖνον 
πού θά νικήσῃ –ὡς πρός τό περιεχό-
μενον τῆς ἐπιστολῆς– καί δέν θά πα-
ρασυρθῇ ἀπό τούς Νικολαΐτας, –καί 
σᾶς εἶπα τήν περασμένη φορά τήν 
μέθοδό τους καί τήν δράσι τους– σ’ 
αὐτόν λοιπόν θά τοῦ δώσω λευκήν 
ψηφίδα· λευκήν ψῆφον»· δηλαδή, 
αὐτό τό ἄσπρο βότσαλο.

Γιατί ὅμως «ἄσπρο»;
Δηλαδή, «Θά τοῦ δώσω ἀθωωτι-

κήν ψῆφον».
Σημειώσατε, ὅτι ἡ ψῆφος ἐχρησι-

μοποιεῖτο ὄχι μόνο στίς ἐκλογές ἑνός 
ἄρχοντος ἑνός λαοῦ, ἀλλά ἐχρησιμο-
ποιεῖτο καί εἰς τό δικαστήριον.

Σᾶς θυμίζω καί τήν περίπτωσιν 
τῆς καταδίκης –ἤ ἀθωώσεως· ἀνα-
λόγως– τοῦ Ἀριστείδου, στήν Ἀθή-
να. Θυμάστε πού κάποιος εἶπε στόν 
Ἀριστείδη, χωρίς προηγουμένως νά 
τόν γνωρίζῃ, «Γράψε μου, σέ παρα-
καλῶ, πάνω σ’ αὐτό τό κεραμίδι, σ’ 
αὐτήν τήν πέτρα, γράψε μου τό ὄνο-
μα «Ἀριστείδης»».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

Με ένα σημαντικό διάλογο ασχολείται η 
Ευαγγελική περικοπή που αναγνώστηκε την 
Κυριακή της Σαμαρείτιδος. Με ένα καθαρά 
Θεολογικό διάλογο που έγινε μεταξύ του Θε-
ανθρώπου Κυρίου μας Ιησού Χριστού και μιας 
γυναίκας από τη Σαμάρεια της Ιουδαίας. Ο 
Ιησούς Χριστός, στην επίγεια ζωή του, συνο-
μιλούσε πολλές φορές με άνδρες και γυναί-
κες, αλλά οι συνομιλίες τουαυτές γινόντου-
σαν παρουσία των μαθητών του, για να γεύ-
ονται την ουράνια διδασκαλία Του, ή και πα-
ρουσία άλλων. Η σημερινή όμως συνομιλία 
του με τη Σαμαρείτισσα που γίνεται κατ’ ιδί-
αν, και σε ερημικό μέρος, είναι η μόνη φορά 
που γίνεται, και αυτό το επισημαίνουν, και μά-
λιστα με έμφαση,οι μαθητές Του. «… εθαύ-
μασαν ότι μετά γυναικός ελάλει», και εύλο-
γα ερωτάται: Γιατί ο Ιησούς Χριστός έπραξε 
τούτο, και επέτρεψε να δημιουργηθεί αυτή 
η απορία στους μαθητάς Του, όταν μάλιστα 
από το διάλογο απεδείχθη, ότι η γυναίκα 
αυτή ήταν αμαρτωλή;;

Οι Αρχές και οι Εξουσίες βλέπουν τον άν-
θρωπο σαν μάζα (= απρόσωπα), ο κύριος Ιη-
σούς Χριστός, με την σημερινή Του συνομι-
λία με την γυναίκα της Σαμάρειας, σπάει αυτό 
το φράγμα της απρόσωπης επαφής, της μά-
ζας, για να συναντήσει τον άνθρωπο προ-
σωπικά, γιατί τον θεωρεί παιδί Του, Φίλο 
Του, Αδελφό Του!! θέλει να έλθει σε προ-
σωπική επικοινωνία μαζί Του, και αυτό ακρι-
βώς είναι το θεολογικό βάθος του διαλόγου 
της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής. Θέ-
λει να έχει προσωπική επαφή με τον καθέ-
να μας. Να μας ακούσει και να μας δώσει τη 
λύση των προβλημάτων μας. Ο Ίδιος λοιπόν 
μας προσκαλεί, «δεύτε πάντες προς με οι 
κοπιώντες και πεφορτισμένοι, κ’ αγώ ανα-
παύσω υμάς» (Ματθ. 11,28).

ΕΠΟΜΕΝΩΣ, το «δός μοι ποιείν» του Κυ-
ρίου Ιησού Χριστού προς την Σαμαρείτιδα 
απευθύνεται προς τον καθένα μας προσω-
πικά, και σε όλους μαζί μέλη της Εκκλησίας 
Του, εντός της οποίας το πρόσωπο ξεπερνά 

την μάζα και διασώζεται. Και διψάει ο Κύριός 
μας Ιησούς, όχι για το υλικό νερό που ζητεί, 
από την Σαμαρείτιδα, αλλά για το πνευματι-
κό (= έργα αγάπης και τα τόσα άλλα), που 
οφείλουμε, να τα έχουμε μέσα μας, και να 
τα δίνουμε σε όποιον έχει την ανάγκη μας.

Και διψάει ο Κύριος ιδίως σήμερα για 
πολλά πράγματα. Για Ατομική, Κοινωνική, 
Εθνική, και για Παγκόσμια δικαιοσύνη, και 
για δίκαιη απονομή του δικαίου, και προς 
τούτο μας προτρέπει επιτακτικά Κύριος ο 
Θεός διά του προφήτου Του Ησαΐα: «Δικαι-
οσύνη μάθετε οι ενοικούντες επί της γης». 
(Ησ.26,8-9). Διψάει ο Κύριος γιαεμπιστοσύ-
νη και ειλικρίνεια μεταξύ μας, για φιλανθρω-
πία, για αδελφοσύνη, για Ειρήνη, για κατα-
νόηση, για ΑΓΑΠΗ, και όλα αυτά εξαρτώνται 
(= ΚΡΕΜΟΝΤΑΙ) στην αγάπη, διό και Χριστια-
νική αγάπη σημαίνει ΘΥΣΙΑ!!

Ο αληθινός Ορθόδοξος Χριστιανισμός εί-
ναι ηθική της στιγμής. Αυτή τη στιγμή, και 
όχι αργότερα, ή αύριο, έχει ανάγκη, ο έντιμος 

βέβαια συνάνθρωπός μας, και οφείλουμε, να 
του προσφέρουμε θυσία εκείνη τη στιγμή, 
όσο δυνάμεθα, στην ανάγκη του, εγκαταλεί-
ποντας τον εαυτόν μας.

Ο Θεάνθρωπος Κύριός μας και Σωτήρας 
μας Ιησούς Χριστός, δεν έχει καμία ανάγκη, 
είναι ανενδεής, και η δίψα Του, δεν αφορά 
Αυτόν, αλλά εμάς τους ίδιους, που σημαίνει, 
ότι αν κάνουμε κτήμα στη ζωή μας αυτές τις 
αρετές, και τις κάνουμε πράξεις στον συνάν-
θρωπό μας, τότε όχι μόνον θα ξεδιψάσουμε 
τον Κύριό μας, αλλά θα ξεδιψάσουμε και τη 
δοτή μας ψυχή στην εδώ ζωή, αλλά και θα 
κατορθώσουμε, να γίνουμε και πολίτες «της 
άνω Ιερουσαλήμ … ου γαρ έχομεν ώδε μέ-
νουσαν πόλιν, αλλά την μέλλουσαν επιζη-
τούμεν» (Εβρ. 13,14).

Πρεσβυτέρας ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ
Ορθόδοξος Θεολόγος 
- Εκκλ/κός Συνήγορος

Επ/μος πρ/δρος Συνδέσμου 
Κληρικών Ελλάδος

η ΔιΨα τοΥ κΥριοΥ ιησοΥ χριστοΥ
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ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΣ
Ήταν μια περίοδος που άρχισε ν’ 

ακούγεται όλο και πιο επιτακτικά η 
ανάγκη μιας λειτουργικής ανανέωσης 
στην Εκκλησία για να μπορεί ο κόσμος, 
δήθεν, να την παρακολουθεί πιο καλά 
την θεία λειτουργία. Βεβαίως ο σκο-
πός όλων αυτών ήταν, πώς θα δημι-
ουργήσουν προβλήματα στον Αρχιεπί-
σκοπο. Η διορατικότητα όμως του Ιε-
ρωνύμου κατάλαβε την ενορχηστρω-
μένη πλεκτάνη που του είχαν στήσει, 
και γι’ αυτό, με εισήγησή του προς την 
Ιερά Σύνοδο, ανέθεσαν στον Πρόεδρο 
της Μ.Σ.Ε. (Μόνιμος Συνοδική Επιτρο-
πή) μητροπολίτη Κοζάνης Διονύσιο να 
μελετήσει το θέμα και να το εισηγηθεί.

Έτσι στις 6 Φεβρουαρίου του 1972, 
ημέρα μνήμης του αγίου Φωτίου Πα-
τριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, στο 
Διορθόδοξο Κέντρο της Ι. Μονής Πε-
ντέλης ο Κοζάνης Διονύσιος εισηγήθη-
κε το θέμα, και το οποίο δημοσιεύθηκε 
στο περιοδικό “Εκκλησία”.

Απόσπασμα της εισηγήσεως δημο-
σιεύουμε. «… Περί ουδενός ζητήμα-
τος της Εκκλησίας δυνάμεθα να θε-
ολογώμεν έξω της Εκκλησίας… ειδε-
μή επιχειρούμεν ανόνητα και κάμνο-
μεν κακόν αντί καλού εις την Εκκλησί-
αν. Ο μέγας κίνδυνος, όστις εγκρύπτε-
ται εις το σημείον τούτο, δηλαδή της 
λειτουργικής ανανεώσεως, είναι ο εκ-
συγχρονισμός ή η εκκοσμίκευσις της 
Εκκλησίας, ήτις εκκοσμίκευσις εις την 
γλώσσαν του αποστόλου Παύλου λέ-
γεται και είναι συσχηματισμός“ τω αι-
ώνι τούτω” και μετάθεσις από της ελ-
πίδος του Ευαγγελίου. Εν πάση περι-
πτώσει δεν θα πρέπει να παρασυρώμε-
θα εκ του παραδείγματος της Ρωμαι-
οκαθολικής Εκκλησίας, από της οποί-
ας δεν μας χωρίζουν μόνον δογματι-
καί διαφοραί, αλλά και χάσμα μέγα ως 
προς τον τρόπον, καθ’ όν εκάτεροι, δυ-
τικοί και ανατολικοί, σκεπτόμεθα και βι-
ούμεν το Ευαγγέλιο και θεολογούμεν 
και πορευόμεθα εν τη ιστορία και πα-
ρέχομεν την μαρτυρίαν Ιησού Χριστού 
εν τω κόσμω. Κυρίως δεν πρέπει να θο-
ρυβούμεθα μήπως η Εκκλησία μείνη 
οπίσω και έξω από τον κόσμον. Τέλος 
πάντων, δεν σώζομεν ημείς την Εκκλη-
σίαν, αλλ’ ημείς σωζόμεθα εντός της 
Εκκλησίας…».

Μετά, κάθε παραφιλολογία σταμάτη-
σε και η προσπάθεια σπίλωσης του Αρ-
χιεπισκόπου δεν καρποφόρησε.

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι, δεξί 
χέρι του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου και 
Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου 
ήταν ο αρχιμανδρίτης Χριστόδουλος 
Παρασκευαΐδης, ο οποίος προκειμέ-
νου να γίνει δεσπότης πάτησε στο πτώ-
μα του Δημητριάδος Ηλία, και μετά ως 
αρχιεπίσκοπος, έβαλε ως σκοπό της 
ζωής του να φέρει μεγάλες τομές (ζη-
μιές) στην Εκκλησία. Και μια απ’ αυ-
τές ήταν να δημιουργήσει την “Ειδική 
Συνοδική Επιτροπή Λειτουργικής Ανα-

γεννήσεως” (κανονισμός 139/1999) με 
“ισόβιο” πρόεδρο το πνευματικό του 
τέκνο που το έφερε μαζί του από τον 
Βόλο και το τοποθέτησε μητροπολί-
τη Καισαριανής, Βύρωνος… κ. Δανιήλ 
Πουρτσουκλή. Ήταν τα Χριστοδουλικά 
χρόνια και αρχίσαμε σιγά-σιγά ν’ ακού-
με κείμενα μέρους των Ιερών Ακολου-
θιών στη μαλιαρή δημοτική.

Να είναι όλα αυτά συμπτώσεις; Δη-
λαδή ο ρόλος του κοντά στον Ιερώνυ-
μο δεν πέτυχε την αναγέννηση, πρόδω-
σε τον Ιερώνυμο και έγινε συνεργάτης 
του Σεραφείμ Τίκα. Συνέχεια ως αρχι-
επίσκοπος θέλησε να εφαρμόσει την 
ανανέωση στην Εκκλησία, φέρνοντας 
τον Πάπα στην Ελλάδα και περιπαίζο-
ντας τους δύο εναπομείναντες εκδιω-
χθέντες ζώντες Μητροπολίτες.

Ο ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ 
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ
Τα γραπτά θησαυρίσματα που μας 

άφησε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος εί-
ναι κρουνοί της χάριτος. Είχε προσωπι-
κή εμπειρία, λάτρευε το κήρυγμα, ζού-
σε στην προσφορά, προσεύχονταν και 
πορεύονταν, βυθίζονταν στα μυστήρια 
της θείας αγάπης και προσέγγιζε δο-
ξολογικά και ευχαριστηριακά την Τρι-
αδική θεότητα. Βημάτιζε σηκώνοντας 
το σταυρό της αρχιερωσύνης του με 
αίσθημα μεγάλης χαράς και με την 
βεβαιότητα πως και η δική του διακο-
νία προσφέρεται σαν φτωχό αντίδω-
ρο στη μεγάλη προσφορά της λυτρω-
τικής Σου θυσίας.

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν 
το άντεχαν αυτό, και είχαν απλώσει πα-
ντού τα πλοκάμια τους μονοπωλώντας 
την πληροφόρηση, μεταφέροντάς την 
απ’ άκρη σε άκρη της επικρατείας ορ-
γανωμένη και υποταγμένη σε συμφέ-
ροντα, φωτογραφίζοντας με το δικό 
τους φακό την επικαιρότητα, και με-
ταφέροντας εκεί που ήθελαν και όπως 
ήθελαν την εικόνα, επηρεάζοντας αρ-
νητικά τον κόσμο. 

Του φόρτωναν του Ιερωνύμου αρκε-
τές φορές πράξεις ανύπαρκτες και πα-
ραλείψεις άλλων, θυμίζοντας μας τον 
Σίμωνα τον Κυρηναίο, όπου γυρίζοντας 
από το χωράφι του ανυποψίαστος του 
φόρτωσαν τον σταυρό και τον αγγάρε-
ψαν να τον μεταφέρει στον Γολγοθά. 
«Και αγγαρεύουσι παράγοντά τινα Σί-
μωνα Κυρηναίο… ίνα άρη τον σταυρόν 
αυτού» (Μαρκ. ιε΄ 21).

Διαβάζοντας κανείς τα γραφέντα κεί-
μενα του Ιερωνύμου, και ιδιαιτέρως τα 
τελευταία πριν και μετά την παραίτη-
σή του (ένα μέρος θα δημοσιεύσουμε) 
φέρνει στο λογισμό του τις δραματικές 
σκηνές που βίωσε ο δούλος του Κυρί-
ου όταν αντίκρισε τους μέχρι χθες “πι-
στούς” συνεργάτες του (Χριστόδου-
λος, Άνθιμος, Βαρθολομαίος...) να συ-
νωστίζονται στο αρχιεπισκοπικό γρα-
φείο και να δίνουν “όρκο” υποταγής 
στον δικτάτορα Σεραφείμ Τίκα προκει-
μένου να εξασφαλίσουν μίτρα και πα-

τερίτσα, άσχετα αν οι θρόνοι ανήκαν 
σε ζώντες αγίους αρχιερείς.

Αιφνιδιάστηκε όντως από το απροσ-
δόκητο συναπάντημα που έβλεπε 
μπροστά του – πρωτόγνωρο για κεί-
νον και την εκκλησιαστική ιστορία. Τα 
τεκτενόμενα του χτύπησαν σαν καρφιά 
την ευαίσθητη καρδιά του και ένιωσε 
το ακάνθινο στεφάνι να πληγώνει το 
κεφάλι του. «Οι στρατιώται πλέξαντες 
στέφανον εξ ακανθών επέθηκαν επί την 
κεφαλήν του» (Ιωάν. 19, 2).

Ίσως κάποιο δάκρυ να κύλησε από 
τις κόγχες των ματιών του, και να μο-
νολόγησε με την αγαθή ψυχή του ως 
ο πρωτομάρτυς Στέφανος: «Κύριε, μη 
στήσεις αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην» 
(πραξ. 7, 60). 

Ο Ιερώνυμος που βάδιζε στα ίχνη των 
Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας αντι-
τάχθηκε στις αφόρητες πιέσεις.

Σε πρόλογο βιβλίου του, που δεν το 
ολοκλήρωσε, έγραψε: «Επί τη ευκαι-
ρία ζητώ και δημοσία συγγνώμην από 
οποιονδήποτε, τον οποίον τυχόν εν τη 
επιτελέσει των καθηκόντων μου, είτε 
εν γνώσει μου είτε εν αγνοία μου ευρέ-
θην εις την ανάγκην να δυσαρεστήσω 
ή να πικράνω. Έχω όμως και εν τούτω 
ήρεμον την συνείδησιν, ότι ο,τιδήποτε 
έπραξα ή παρέλειψα να πράξω, τούτο 
εγένετο προς το συμφέρον και μόνον 
της Εκκλησίας…».

Και μετά την παραίτησή του (20 Φε-
βρουαρίου 1974) γράφει σε κάποιο μο-
ναχό: «… Πολύ πριν καταλήξω στην 
απόφαση να υποβάλω την παραίτη-
σί μου, μου είχε δώσει ο Κύριος μια 
“εξοργιστική ειρήνη” – όπως την χα-
ρακτήρισε κάποιος εκ των αδελφών. 
Δόξα τω Θεώ. Ίσως και γιατί προσπά-
θησα πάντοτε να κάνω το καθήκον 
μου, οσονδήποτε άχαρο και βαρύ κι 
αν ήταν και οσοδήποτε και αν απο-
δοκιμαζόταν κι απ’ τους στενότερους 
ακόμα φίλους – και τους πιο αγαπη-
τούς αδελφούς – και οσοδήποτε μό-
νος κι αν ήμουν…».

Σταματάει κανείς με δέος μπροστά 
στην μαρτυρική ομολογία του ταπεινού 
λευίτη Ιερωνύμου για την Ορθοδοξία.

Γράφει σε επίσκοπο:
«Αγαπητέ μου αδελφέ Α… Εμείς οι 

Ορθόδοξοι, οι πραγματικοί ορθόδο-
ξοι, πιστεύουμε πρώτον και κυρίως 
στην θεότητα του Κυρίου, όπως πί-
στευαν όλοι οι Πατέρες της Εκκλησί-
ας και οι Ομολογηταί της. Για μας η 
πέτρα της πίστεως είναι και θα είναι 
πάντοτε ο Χριστός. Ο Χριστός ατό-
φιος, όχι κολοβωμένος, ούτε φτια-
σιδωμένος, και έπειτα όλα τα άλλα».

Αυτόν τον αγωνιστή και αντιπαπικόν 
αρχιεπίσκοπο της κρυστάλλινης ει-
λικρίνειας, και της ανυπόκριτης αγά-
πης, που, ενώ ο Φλωρίνης Αυγουστί-
νος Καντιώτης τον πολέμησε με μα-
νία και σφοδρότητα, αναγκάστηκε κά-
ποια στιγμή να ομολογήση: «Σπανίως 
θα εμφανισθή τοιούτος αρχιεπίσκο-

πος, του οποίου το έργον δεν εφά-
νη εις όλην του την έκτασιν, διότι δι-
ώκησεν εις πολύ δύσκολον και τετα-
ρογμένην υπό των πολιτικών παθών 
εποχήν…

Του εζήτησα συγγνώμην δια την 
πικρίαν που του επροξένησα με τον 
έλεγχόν μου…».

Και ο έτερος πολέμιος του Ιερωνύ-
μου, ο Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος 
στην Συνεδρίαση της Ιεραρχίας της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος στις 10 Οκτωβρί-
ου 1974, σε μια αγόρευση καταπέλτης, 
απευθυνόμενος προς τον αρχιεπίσκο-
πο Σεραφείμ, είπε:

«Όλοι γνωρίζουν πόσον επολέμησα 
επί εξαετίαν ολόκληρον, συγκεκριμέ-
νας διοικητικάς πράξεις του Ιερωνύ-
μου. Θα ήτο όμως φρικτή εις βάρος 
μου αδικία, εάν ηρνούμην, ότι υπήρ-
ξεν ούτος έμφορτος ικανοτήτων και 
αρετών και ότι παν ό,τι έπραττε, το 
έπραττε καλή τη πίστει, πιστεύων ότι 
τούτο οφελεί και προάγει τα εκκλησι-
αστικά μας πράγματα.

Οιαδήποτε σύγκρισις μεταξύ εκεί-
νου και υμών – Μακαριώτατε – θα ήτο 
αυτόχρημα βλασφημία δυσχερής.

Όση διαφορά υπάρχει μεταξύ λευ-
κού και μέλανος, ουρανού και γης, 
ζωής και θανάτου, παραδείσου και 
άδου, τόση μεταξύ Ιερωνύμου και 
Υμών.

Εκείνος κολοσσός γνώσεων και επι-
στήμης, ενώ σεις ο πλέον αδαής περί 
τα τοιαύτα. Εκείνος ασκητής και ενά-
ρετος, ενώ σεις ένας “καλοπερασά-
κιας” … και χωρίς ίχνος ιεράς ανη-
συχίας. Εκείνος υπόδειγμα εργατικό-
τητος και αποδοτικότητος, ενώ σεις 
κλασικόν παράδειγμα ραθυμίας και 
στειρότητος…

Ναι, Μακαριώτατε Σεραφείμ, είσθε 
δοσίλογος διότι εκακουργήσατε κατά 
της Εκκλησίας. Διεπράξατε στυγερά 
εκγλήματα, εβυθίσατε την Εκκλησί-
αν εν καταισχύνην. Εν τω προσώπω 
σας υποτιμήθη το Επισκοπικόν αξίω-
μα. Και μόνον δια τα ανωτέρω παρα-
πτώματα θα πρέπει να σας επιβληθή 
ΕΠΤΑΚΙΣ η ποινή της καθαιρέσεως 
και του ισοβίου εγκλεισμού σας εις 
την Ι. Μονήν Πυθαρίου…

Τώρα, Μακαριώτατε, αγωνίζεσθε 
απεγνωσμένως να σωθήτε, μετερχό-
μενος παν μέσον θεμιτόν και αθέμι-
τον ήτοι το θράσος, το ψεύδος, την 
απάτην, την αναίδειαν και παν έτε-
ρον. Εφθάσατε μέχρι του σημείου 
ώστε να ισχυρισθήτε ότι υπήρξατε 
(άκουσον, άκουσον) μέγας δημοκρά-
της, γενναίος αντάρτης…

Ήρκεσεν εν και μόνον οκτάμηνον 
δια ν’ αποδειχθή ότι είσθε ο πλέον 
ακατάλληλος, ο πλέον ανίκανος, ο 
τρομερά αδέξιος και φοβερά επιζήμι-
ος δια την Ελλαδικήν Εκκλησίαν Πρω-
θιεράρχης».

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Ήταν “μεγάλη” τιμή για την Λάρισα που φέτος την 
τίμησαν στο πανηγύρι με την παρουσία τους, μεγά-
λα “πνευματικά” αναστήματα, “λόγιοι”, εντολοδόχοι 
της “αλήθειας”, πραγματικοί διάδοχοι των Αποστό-
λων και των αγίων Πατέρων, “προφητικά” στόματα, 
που αναμετρήθηκαν με την εξουσία για το κακό που 
συμβαίνει στη χώρα, και το σπουδαι-
ότερο ύψωσαν την φωνή τους στις 
αιρετικές – οικουμενιστικές – διδα-
σκαλίες που κατέκλεισαν την Ορθο-
δοξία μας.

Πρώτος και καλύτερος ο “λόγι-
ος”, γλυκομίλητος και “λεπτεπίλε-
πτος” άγιος Λαγκαδά, που στην ομι-
λία του στον εσπερινό του εορταζό-
μενου Αγίου Αχιλλείου, είπε-είπε-είπε, 
και τί … δεν είπε!

Ξεκίνησε με το γνωστό δεσποτικό λιβανιστήρι, για 
την τιμητική πρόσκληση του Ιγνατίου να συμμετάσχει 
η αναξιότητά του στους εορτασμούς του Αγίου Αχιλ-
λείου στον περίλαμπρο ναό. Συνέχισε με την προσω-
πικότητα και τον βίο του Αγίου, συσχετίζοντας με εύ-
σχημο και διπλωματικό τρόπο τα παθήματα του αγί-
ου, με τα του τωρινού “αγίου” (Ιγνατίου).

Μας είπε: «Ο άγιος Αχίλλειος ήταν ιεράρχης και 
ποιμήν γνήσιος, φίλος του Χριστού, ο οποίος αν και 
πέρασε δοκιμασίες, θλίψεις και διαφόρους πειρα-
σμούς, παρέμεινε σταθερός με πνεύμα αγάπης Ιη-
σού Χριστού». Άγιε Λαγκαδά, αλλιώς μας τα λέει ο 
βιογράφος του.

«Αλλά, καθώς οι Απόστολοι, πανταχού εδιώκε-
το, εταλαιπωρείτο, υβρίζετο, εμαστιγούτο και άλ-
λαςπλείσταςκακοπαθείας, υπό των ασεβών προ-
ερχομένας, υπέμεινε δι’ αγάπην Χριστού… Ταύτα 
δε πάντα εδέχετο μετά χαράς και αγαλλιάσεως. Δι-
ότι εις μόνος ήτο ο σκοπός…: Να οδηγήση τους 
πεπλανημένους προς την ευσέβειαν». 

Μόνο ως προς την εκλογή στη μητρόπολη της 
Λάρισας έχουν “απόλυτη” ομοιότητα. Και να γιατί!

«… Ετελεύτησεν ο Αρχιερεύς της εν Θεσσαλία 
πρωτευούσης πόλεως Λαρίσης και έμεινεν ο θρό-
νος κενός. Διό, χωρίς αναβολήν, όλοι οι πολίται 
και οι πέριξ χωρικοί μικροί και μεγάλοι εψήφισαν 
τον Όσιον Αχίλλειον Αρχιερέα και Ποιμένα των…» 
(Συναξ. Ε΄, 425).

Από δε το χειρόγραφο της Ι.Μ. Αγ. Διονυσίου Αγ. 
Όρους διαβάζουμε σχετικά: «Και η ψήφος των αρ-
χιερέων της επαρχίας (Λαρίσης) ήταν σύμφωνη 
και τα πλήθη του λαού συμφωνούσαν με αυτούς∙ 
και η Θεία Χάρη επικυρώνει αυτά που είχαν συμ-
φωνηθεί από το Άγιο Πνεύμα∙ γι’ αυτό βέβαια και 
σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας και όπως 
ορίζει ο ιερός νόμος, ανυψώνεται στον επισκοπικό 
θρόνο της Λαρίσης. Γιατί γνώριζε να υπακούει στο 
Θεό…» (Άγιος Αχίλλειος… Β. Στεργιούλης, σελ. 60).

Έτσι ακριβώς, άγιε Λαγκαδά – Λητής και Ρεντί-
νης, έγινε και η εκλογή του φίλου σου Ιγνατίου στη 
Λάρισα, ή με την σύμφωνη γνώμη των αστυνομικών 
Δυνάμεων…;

Αλλά ας υπενθυμίσουμε μερικά συμβάντα που 
αγνοείτε είτε γιατί «… λείπατε ή διαβάζατε» – όπως 
κάποιος άλλος – ή δεν είχατε γεννηθεί.

Ο Ιγνάτιος λοιπόν:
α) Δεν ήρθε σε μητρόπολη κενή. β) Έγινε η εκλο-

γή του χωρίς τη βούληση του λαού. γ) Χειροτονή-
θηκε εν μέσω διαμαρτυριών με χιλιάδες ΑΝΑΞΙΟΣ 
στη μητρόπολη Αθηνών που βάφτηκε κόκκινη από 
αίματα χριστιανών. δ) Παραβίασε τους Ιερούς Κα-
νόνες. ε) Ποδοπάτησε το Σύνταγμα γι’ αυτό και ανε-
στάλη η εκλογή του. στ) Ήρθε να ενθρονιστεί πα-

ράνομα χωρίς Προεδρικό Διάταγ-
μα, και διαβεβαίωση στον Πρόε-
δρο της Δημοκρατίας. ζ) Έκανε 
κατάληψη της μητρόπολης με τη 
σύμπραξη 2.500 αστυνομικών και 
των ειδικών Δυνάμεων ΜΑΤ και 
ΕΚΑΜ. η) Έστειλε πάνω από 150 
χριστιανούς στο νοσοκομείο βα-
ρειά τραυματισμένους, και άλλους 
τόσους πιο ελαφρά, κ.ά.

Αυτόν ήρθατε να στηρίξετε και όχι να τιμήσετε 
τον άγιο. 

Και συνεχίσατε:
«Ο Όσιος ήταν παράδειγμα φωτεινό, ανθρώπου 

που μοίρασε τα υπάρχοντά του στους φτωχούς, 
για να αποκτήσει αληθινό πλούτο εν ουρανοίς».

Ο, μετά, άγιος Αχίλλειος, δέσποτα, δεν είχε “υπάρ-
χοντα” αλλά νέος ων, εμοίρασε την κληρονομηθείσα 
περιουσία των γονέων του – όπως βεβαιώνει ο βιο-
γράφος του (Συναξ. ε΄ τόμο, σελ. 422).

«… αλλ’ όλην την των γονέων αυτού κληρονομί-
αν εις πτωχούς και χήρας και ορφανά διεμοίρα-
σεν… πτωχός και πένης, περιεπάτει την στενήν 
και τεθλιμμένην οδό».

Ο Όσιος άγιος Αχίλλειος, δέσποτα, την πατρική 
του περιουσία μοίρασε σε πτωχούς και πένητας. 
Εσείς, “άγιοι” Πατέρες, την περιουσία που αποκτά-
τε (πώς;) από το κεράκι του δοκιμαζόμενου πιστού, 
πού τη μοιράζετε; Μήπως σε ανεψιούς (-ιες) οι οποί-
οι μετά σκοτώνονται στα δικαστήρια για το μοίρα-
σμα ή σε διάφορες OFF-SHORE εταιρίες;

Σας κοίταζα, “άγιε” Λαγκαδά, και πόνεσα, έκλα-
ψα, προσπαθώντας να δώσω απάντηση στον εαυτό 
μου. “Καλά αυτοί οι άνθρωποι που παρουσιάζονται 
ως διάδοχοι των Αποστόλων και Αγίων δεν έχουν 
τίποτα μέσα τους;” κοροϊδεύουν τους ανθρώπους 
αλλά εμπαίζουν και τους αγίους, που ήρθαν δήθεν 
να τιμήσουν;

Τί μας είπατε!
«Θαυμαστά ήταν τα γεγονότα που επετέλεσε – ο 

άγιος – κατά την διάρκεια της Α΄ Οικουμενικής Συ-
νόδου, κατατροπώνοντας τον Άρειο… Στο πρό-
σωπό του ο Αυτοκράτορας βρήκε τον υπέρμαχο 
της Ορθοδοξίας, τον προστάτη και αρωγό της…».

Μήπως κάνουμε λάθος, “άγιε” Λαγκαδά; Όλοι 
εσείς, που αποτελείτε την Αγία και Ιερά Ιεραρχία, 
δεν επικυρώσατε επισφραγίζοντας την απόφαση του 
Κολυμπαρίου και τις ΑΙΡΕΣΕΙΣ βαπτίσατε Εκκλησίες; 
Δεν αποκλείεται σύντομα, όπως το πάτε, να δούμε 
στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας τον Άρειο 
ως “μέγα άγιο”. Δεν σας ακούσαμε ούτε σας είδα-
με πουθενά να διαμαρτύρεσθε όταν ο Πατριάρχης 
αποκάλεσε “αιρετικούς” τους Ορθοδόξους χριστια-
νούς που δεν αποδέχονται τις αποφάσεις της Συνό-
δου της Κρήτης… (Γ. Παπαθανασόπουλος).

Σας ρωτάμε “άγιοι” πανηγυρτζήδες δεσποτάδες: 
Γιατί ήρθατε στην πόλη μας; Μήπως για να στηρί-
ξετε το φίλο  σας Ιγνάτιο και όχι να τιμήσετε τον πο-
λιούχο άγιό μας, αφού με τα λόγια και τις πράξεις 
σας μάλλον τον ατιμάσατε;

ΤΙΜΗΣΑΝ Ή ΑΤΙΜΗΣΑΝ τον Άγιο! ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΚΟΥΕΙ!!!
Το ταλαίπωρο δημόσιο, πληρώνει “αέρα”…

Η Μητρόπολη Λάρισας από το 1960 έως 
1967 (Μητρ. Ιάκωβος Σχίζας) στα γραφεία 
απασχολούσε 2-3 ιερείς, στη Γραμματεία 
έναν λαϊκό και έναν λαϊκό ως 
οδηγό και κλητήρα.

Αυτό συνεχίστηκε στην πε-
ρίοδο Μητρ. Θεολόγου (1967-
1974) καθώς και επί μοιχεπιβά-
τη Σεραφείμ (1974-1989). Επα-
νερχόμενος ο Θεολόγος συνε-
χίζει με 2 ιερείς και 2 λαϊκούς, 
μέχρι την αποφράδα ημέρα του 
ερχομού του “ταπεινού και αγαθού” Ιγνατί-
ου του ευαγγελιζόμενου με χέρια “καθαρά” 
πάταξη της διαφθοράς και διαφάνεια στο 
ιερό χρήμα. 

Μέσα σ’ αυτή τη λαίλαπα των μεγάλων δια-
κηρύξεων, οι κοιτώνες του οικοτροφείου άρ-
χισαν να μεταβάλλονται σε γκαρνταρόμπες 
προκειμένου να βολευθούν διακόσιες και πλέ-
ον δεσποτικές στολές και οι λίγο λιγότερες 
του Πρωτοσύγκελου και τα νέα γραφεία για 
το “απαραίτητο” προσωπικό.

Έτσι οι 2-3 ιερείς, επίσημα έγιναν 6 – χωρίς 
τους μερικούς περιφερόμενους – και οι 2 λαϊ-
κοί έφτασαν τους 6, μη υπολογίζοντας και κά-
ποιους που προσφέρουν υπηρεσίες “αμισθί”.

Τώρα πώς γίνεται, η δουλειά να έχει μειω-
θεί στο 1/3 σε σχέση με τη δεκαετία ’90-2000 
(η μηχανογράφηση, μειωμένοι γάμοι, ελάτ-
τωση γεννήσεων) και το προσωπικό να έχει 
αυξηθεί τέσσερις φορές πάνω; Αυτό είναι 
ακατανόητο.

Εκείνο όμως που μπορούμε να διαβεβαι-
ώσουμε είναι το ότι οι άνθρωποι κουράζο-
νται, “σκοτώνονται” στην κυριολεξία, αφού 
το ωράριό τους είναι …9 με 12-13.00. Γι’ αυτό 
θα πρέπει να τους δοθεί επίδομα υπερωρίας 
και κοπιαστικής εργασίας!!!

Και επειδή πιεστικά μας ρωτάτε, πώς διο-
ρίστηκαν, με τί κριτήρια και με ποιες διαδι-
κασίες, την απάντηση θα σας δώσει (για μία 
περίπτωση) δημοσίευμα τοπικής εφημερί-

δας που έγραψε:
Προσλήψεις Επισκοπείου…
«Για (λαϊκό) υπάλληλο (που οικοδομεί κα-

ριέρα υβριστή…) της Γραμμα-
τείας της Μητροπόλεως Λαρί-
σης, όστις κατέστη τοιούτος 
μέσω της… “Εκκλησιαστικής 
αλήθειας”, γράφαμε τις προ-
άλλες, “φωτογραφίζοντας” την 
(γνωστή στους παροικούντες 
την Ιερουσαλήμ) περίπτωση 
εκδοθείσης προκηρύξεως για 

πλήρωση διοικητικής θέσεως (“ΠΕ διοικητι-
κού-οικονομικού”) στο Επισκοπείο…

Γιατί η προκήρυξη δεν δόθηκε, όπως 
απαιτεί η αρχή της διαφάνειας και της αξι-
οκρατίας, για δημοσίευση (πέραν των επι-
σήμων εντύπων της Εκκλησίας) και στις 
τοπικές εφημερίδες, έστω ωσάν ενημερω-
τική ανακοίνωση (είδηση) προς το χριστε-
πώνυμο πλήρωμα των πιστών, των εχό-
ντων τα προσόντα και οι οποίοι θα εβού-
λοντο, δικαιωματικώς, να διεκδικήσουν τη 
θέση; Και για να το πούμε απλά: το γεγονός 
είναι ότι οι Λαρισαίοι πτυχιούχοι διοικητι-
κού-οικονομικού κλάδου σπουδών την προ-
κήρυξη δεν την πήραν χαμπάρι… Κι επειδή 
η Ιερά Μητρόπολις είναι ΝΠΔΔ κι όχι ιδιω-
τικό ίδρυμα και δεν μπορεί να προσλαμβά-
νει όποιον θέλει, κι όπως θέλει κάποιοι θα 
πρέπει να δώσουν τις δέουσες εξηγήσεις.

(Όσο για τον υβριστή… - και όχι μόνο – 
υπάλληλο του Επισκοπείου, θα επανέλθου-
με…)» (ΗΜ. ΚΗΡΥΚΑΣ, ΧΑ.ΑΝ).

Τέτοιες προσλήψεις από τον δεσπότη της 
“διαφάνειας” και των “καθαρών χεριών”… 
έγιναν έξι (6) “επίσημα”, χωρίς λόγο και αντι-
κείμενο…

Το ταλαίπωρο δημόσιο – εγώ και εσύ – πλη-
ρώνει για υπηρεσίες “αέρα”, αλλά και οι ναοί 
στενάζουν από τους συνεχείς δίσκους (2-3) 
το μήνα.

Το Υπουργείο ακούει!!!

ΝΑ ΚΑΥΧΑΣΟΥΜΕ ή ΝΑ ΘΡΗΝΗΣΟΥΜΕ;
Ανοίχτηκε η ιερή λάρνακα του Αγίου 

Αχιλλείου και είδαμε… ένα “θέατρο”. Οι 
ιερείς παρατεταγμένοι στο κέ-
ντρο του ναού – κλαρίνο που 
λένε –, στημένες αψίδες με λά-
βαρα και ανάμεσα ο δέσποτας 
Ιγνάτιος με τον διάκο δίπλα να 
κρατάει το αρχιερατικό βιβλίο.

Ο Ιγνάτιος με ένα… μεστό 
μήνυμα μας καλούσε να μι-
μηθούμε (τον αγ. Αχίλλειο) 
στην ενάρετη πολιτεία του (όπως η ζωή 
του Ιγνατίου), στις θείες ενοράσεις του 
(όπως τις βιώνει και ο ίδιος), στην ανεξά-
ντλητη αγάπη του (σαν την δική του που 
εξ αιτίας της εξαπόστειλε τόσος συνερ-
γάτες και 34 άλλους που τους κυνηγά-

ει είκοσι χρόνια στα δικαστήρια να τους 
πάρει τα σπίτια τους), στους σκληρούς 

πνευματικούς και δογματικούς 
αγώνες του, ιδιαίτερα σήμε-
ρα… (σαν αυτούς που κάνει ο 
ίδιος στο πλευρό του οικουμε-
νιστή Βαρθολομαίου, Ειρηναίου 
κ.ά. φιλοπαπικών δεσποτάδων) 
«προκειμένου να ενωθούν με 
τον Χριστό και να συμπορευ-
θούν κάτω από την αγκάλη της 

σωστικής κιβωτού, που είναι η Αγία μας 
Εκκλησία…».

Για την “αγία Λάρνακα” έγινε ο ντόρος, 
αλλά όλο το στημένο σκηνικό – τελετουρ-
γικό και η αψίδα έγιναν για την προβολή 
του Ιγνατίου.Λαμπαδάριος

Οι δρόμοι που οδηγούσαν στον πανηγυρίζο-
ντα άγιο Αχίλλειο ήταν γεμάτοι από πραματευ-
τάδες που είχαν καταλάβει με τους πάγκους 
όλη τη δυτική πλευρά του ναού και διαφημίζο-
ντας θορυβωδώς την πραμάτειά τους καλού-
σαν τους πανηγυρτζήδες ν’ αγοράσουν: άλλοι 
τον καλό φαρσαλινό χαλβά με πέντε (5) ευρώ 
το κιλό, άλλοι παιχνίδια στους απαιτητικούς 
μπόμπιρες και άλλοι καλαμπόκες, κομποσχοί-
νια, θυμίαμα, εικονίτσες και άλλα.

Φθάνοντας στο ναό αντίκρυζες άλλους κρά-
χτες που δεν πούλαγαν πραμάτεια αλλά “ιερά” 
συμμετοχή.

- Πέντε (5) ευρώ. Έλα κι εσύ να συμμετά-

σχεις… θα γραφεί το όνομά σου!
Και δίπλα ο σιγανταδώρος: “Τι είναι πέντε 

ευρώ για ένα ιερό σκοπό, για την αρτοκλασία 
του αγίου μας”!

Ο κόσμος τ’ άκουγε αποσβολωμένος.
Άλλοι από ντροπή, άλλοι ν’ ακούσουν τ’ όνο-

μά τους, άλλοι για σχώριο και άλλοι υπέρ υγεί-
ας, έριχναν τα ταληράκια τους.

Αρκετοί μετά, αφού κατάλαβαν το “κόλ-
πο”, διαμαρτυρόμενοι μας ενοχλούσαν, γι’ 
αυτό που έπαθαν, διότι ούτε τα ονόματά τους 
άκουσαν αλλ’ ούτε ήταν και δυνατόν να δια-
βαστούν, γιατί ήταν χιλιάδες… τα ονόματα, 
όπως μας είπαν.

Είναι φοβερό! Τι δεν 
σκαρφίζονται οι άνθρωποι 
προκειμένου να μαζέψουν 
χρήματα!

Τα χρόνια της “αρχιερα-
τίας” Ιγνατίου Λάππα στην 
πόλη του αγίου Αχιλλείου 
ακούσαμε και είδαμε πολλά. Για τον αγια-
σμό των πιστών οι υπεύθυνοι των ναών συ-
χνά-πυκνά έφερναν χώμα από τους τάφους 
των αγίων, σκουφάκι, γυαλιά, κομμάτι από 
ρούχα, λείψανα, εικόνες, παντόφλες κάποιου 
αγίου… Ακόμα και εικόνες από τη Λάρισα τις 
μετέφεραν σε άλλες πόλεις ως θαυματουρ-

γικά μυροβλύζουσες! Έφθασαν μέ-
χρι και από το ύψωμα (αρτοκλασία) 
του αγίου να εισπράξουν χρήματα! 
Κάποιος μας θύμισε τον Δομινικανό 
Επίσκοπο – Γιόχαν Τέτζελ που για να 
συγκεντρώσει χρήματα για έργα “φι-
λανθρωπίας” και για να ικανοποιήσει 

τα οικονομικά του Πάπα πωλούσε συγχωρο-
χάρτια στους Γερμανούς πιστούς λέγοντας: 
«Μόλις ο ήχος του χρυσού νομίσματος ακου-
στεί πέφτοντας στον δίσκο, η ψυχή αναπηδά-
ει έξω από το καθαρτήριο πυρ».

Είναι μια καλή ιδέα νομίζουμε τα “Συγχω-
ροχάρτια”.

“ΣΥΓΧΩΡΟΧAΡΤΙΑ”ψΑλτΙκΑ
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Ήρθαν κι εφέτος μισή ντουζίνα δεσποτάδες να … 
τιμήσουν τον πολιούχο μας άγιο Αχίλλειο.

Κοιτώντας τους παραταγμένους με ύφος, φαντα-
σία και πλουτισμό αισθάνεσαι να σε κυριεύει ένα πα-
ράξενο συναίσθημα που σε κάνει να αναρωτιέσαι:

Ποια σχέση μπορεί να υφίσταται μεταξύ του ταπει-
νού, μοναχίτωνα, ασκητι-
κού και άκληρου Χριστού, 
με τους καυχώμενους ότι 
υπάρχουν εις “τύπον και 
τόπον Χριστού”;

Ασφαλώς καμία, καθ’ ότι 
τα πάντα – εξωτερικά και 
εσωτερικά – αποδεικνύουν 
την πλήρη αντίθεση προς 
τον Κύριό μας.

Εκκλησιαζόμενος διαπί-
στωσε ότι από την πολλή… νηστεία, άσκηση και... 
στρωτές μετάνοιες δεν τους χωρούσαν τα δεσποτι-
κά στασίδια, εκτός από έναν του Πατριαρχείου, ισχνό 
και αδύνατο, περιοδεύοντα τα αθηναϊκά μνήματα για 
τον επιούσιον – πατριαρχική συνήθεια η δεσποτοποί-
ηση σε ανύπαρκτες μητροπόλεις.

Άλλος παρατήρησε ότι τα λιπαρά τους πρόσωπα 
ίδρωναν συνεχώς αναγκαζόμενοι να τα σκουπίζουν 
καθότι οι βαριές χρυσοποίκιλτες στολές και οι αδα-
μαντοστόλιστες μίτρες τους έκοβαν την αναπνοή.

Αλλά ο πόθος φέρνει πόνο. Προτίμησαν τον βαρύ, 
κοσμικά, (εξοπλισμό, σάκους, μίτρες, πατερίτσες, 
σταυρούς… από ευγενή μέταλλα (χρυσό, λευκόχρυ-
σο 24ων καρατίων σε πλεξούδες), σκαλίσματα στο 
χέρι και υφάσματα με χρυσές και μεταξωτές κλω-
στές υφασμένα, από τον μοναδικό άραφο χιτώνα, 
τον κάλαμο, τον ξύλινο σταυρό, τις σιδερένιες αλυ-
σίδες, τη χλεύη και την ταπείνωση.

Έβαλαν δηλαδή τα δυνατά τους ν’ αποδείξουν ότι 
μόνο “εις τύπον Χριστού” δεν είναι. Διότι, αν εξα-
κολουθούν να το ισχυρίζονται, τότε αποδεικνύονται 
ψεύτες, συκοφάντες και βλάσφημοι, δεδομένου ότι 
εμφανίζουν έναν Χριστό στα μέτρα τους, αντιαγιο-
γραφικό, αναληθή και ψευδή.

Κάποια στιγμή πρόβαλε στο σολέα ο ομιλητής 
δεσπότης έμφορτος πολύτιμων αξεσουάρ και άρχι-
σε την ομιλία με τον ίδιο πρόλογο και φράσεις που 
ακούμε επί 20 χρόνια: Να ευχαριστήσει, δηλαδή, τον 
άγιο Λαρίσης (Ιγνάτιο) για την τιμητική πρόσκληση 
που του έκανε ώστε να συμμετάσχει στον εορτασμό 
της Λάρισας για τον προστάτη της άγιο Αχίλλειο…

Και συνέχισε με έναν ξύλινο λόγο, μια τυποποιη-
μένη ομιλία, χωρίς αγιοπατερικό πνεύμα και διακρι-

τικό σεβασμό στη μνήμη του αγίου…
Κάποια στιγμή η προσοχή μου εστιάστηκε στα 

πρόσωπα του Χριστού και του αγίου. Μου φάνη-
καν θλιμμένα, αμέτοχα προς τις κοσμικές εκδηλώ-
σεις, τις άψυχες.

Ακολούθησε η αυτάρεσκη – φαρισαϊκή παρέλα-
ση – λιτάνευση υπό τον ήχο των δε-
σποτικών ράβδων στο κατάστρω-
μα του δρόμου με όλα τα προανα-
φερθέντα φολκλορικά που δεν δι-
έφεραν καθόλου από τις προκλη-
τικές εσπερίδες των εραστών του 
πλούτου και της χλιδής.

Και μετά… κουρασμένοι και τα-
λαιπωρημένοι βρέθηκαν στο καλύ-
τερο ξενοδοχείο της πόλης. Εκεί, 
αφού ξεκουράστηκαν, έφαγαν και 

ήπιαν, πήραν και τα σχετικά δωράκια – προϊόντα 
των βασανισμένων παγκαριών και των έκτακτων 
χαρατσιών – φόρτωσαν τις βαλίτσες στις πανά-
κριβες δεσποτικές λιμουζίνες και ξεκίνησαν για 
άλλα πανηγύρια, ονομαστήρια και λιτανείες επα-
ναλαμβάνοντας τον διασυρμό της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας.

Κι ερωτούμε: Τα ίδια συνέβαιναν και στην επο-
χή του αγίου Αχιλλείου;

Ας δούμε συνοπτικά την απάντηση του βιογρά-
φου του στην καθομιλούμενη γλώσσα:

«Προσκλήθηκε ο άγιος Αχίλλειος από κάποια 
μικρή πόλη και τους υποσχέθηκε ότι θα τους 
επισκεφθεί. Οι κάτοικοι προετοιμάστηκαν κα-
τάλληλα και βγήκαν να τον προϋπαντήσουν, νο-
μίζοντας ότι θα δουν τον επίσκοπό τους “κομ-
ψώς ενδεδυμένον” εφ’ ίππου πολυτελούς, συ-
νοδευόμενον υπό συνοδείας και δορυφόρων».

Εκεί που περίμεναν, βλέπουν δύο κληρικούς 
φτωχικά ντυμένους, και νόμισαν ότι ήταν προ-
πομπή του επισκόπου γι’ αυτό τους ρώτησαν 
αν ήταν “μακράν ή πλησίον” ο Αρχιερεύς. Τους 
απάντησε ο ένας εκ των δύο ότι “εγώ είμαι ανάξι-
ος της Αρχιεροσύνης”. Οι κάτοικοι εξέλαβον την 
απάντηση ως ειρωνεία. Μετά από αρκετή ώρα 
βεβαιώθηκαν ότι όντως ήταν ο επίσκοπός τους. Και 
τότε – γράφει ο βιογράφος του – «πίπτοντες προ των 
αγίων αυτού ποδών εζήτουν ευλογίαν… Όθεν ο Όσι-
ος διδάξας αυτούς τα δέοντα και ικανώς ωφελήσας, 
επέστρεψε εις τα ίδια» (Συναξ. ε΄, 428).

Κι ερωτούμε: Είδατε μήπως κάποια ομοιότητα με-
ταξύ του ποιμένος αγίου Αχιλλείου και των σημερινών 
πανηγυρτζήδων ποιμένων;

ΑΚΤΗΜΟΣΥΝΗ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ – ΚΑΙ ΜΠΙΖΝΕΣ ΚΑΝΟΥΝ
Δεύτερος “φωστήρας” 

και ογκόλιθος της Θεολογί-
ας, που μας “τίμησε” φέτος, 
ήταν ο “άγιος” Ύδρας, Σπε-
τσών… Εφραίμ.

Όση ώρα μίλαγε, τον 
κοίταζα αποσβολωμένος, 
προσπαθώντας να κατα-
νοήσω την στάση του και 
τα λεγόμενά του. Αν, δηλαδή, ο ομιλητής ήταν 
το ίδιο πρόσωπο κι αν πίστευε αυτά που έλεγε. 
Διότι δεν είναι δυνατόν να βρίσκεται για 17 χρό-
νια κοντά σε έναν διωκόμενο σύγχρονο οσιομάρ-
τυρα της Εκκλησίας και πνευματικό αδελφό του 
γέροντά του, τον π. Θεολόγο, και νάρχεται να 
ενισχύσει και να νομιμοποιήσει τον διώκτη του, 
τον νέο Αρσάκειο, τον μοιχεπιβάτη Ιγνάτιο χω-
ρίς την παραμικρή αναστολή. Μάλιστα δε όταν 
τα Μ.Μ.Ε. βούιξαν (23/8/15) για την παραπομπή 
του σε δίκη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημά-
των του Πειραιά με βαριές κατηγορίες, για πω-
λήσεις ακινήτων σε εξευτελιστικές τιμές!

Αλλά σεις, παρότι των γεγονότων, βγήκατε στο 
σολέα να κηρύξετε για Ανάσταση και τη βιοτή του 
Αγίου, αδιαφορώντας γι’ αυτό, ότι ο πολύς κόσμος 

γνωρίζει τα συμβάντα στη 
μητρόπολη Ύδρας. 

Εμείς θα αναφερθούμε 
σήμερα σε δύο περιπτώσεις, 
που έγραψε ο τύπος:

α) Σύμφωνα με το αμετά-
κλητο παραπεμπτικό βού-
λευμα (69/15), οι εφέτες εκτι-
μούν τα 3 ακίνητα – υπάρ-

χουν και άλλα – που πουλήθηκαν το διάστημα 
2005-2006, έναντι τιμήματος 105.000 € (ενώ η εμπο-
ρική αξία τους, εκείνη την εποχή, ήταν πάνω από 
το 6πλάσιο) σε τουλάχιστον 685.000 ευρώ (εφ. 
“ΕΘΝΟΣ”, 28.8.15).

β) Για αναλγησία και προσπάθεια – γράφει η 
εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 6/11/10” – να μετατρέψει 
τις 154 οικογένειες ακτημόνων αγροτών σε κο-
λίγους, όπως την εποχή Μαρίνου Αντύπα, αφού 
η μητρόπολη με εξώδικα-τελεσίγραφα τους κα-
λούσε να φύγουν από τη γη τους. Και αυτό γιατί, 
αποφάσισε η μητρόπολη να φέρει επενδυτές και 
να κάνει ΜΠΙΖΝΕΣ, στα πρότυπα του Βατοπεδίου.

Τέτοιους μαζεύει κάθε χρόνο ο κ. Ιγνάτιος για να 
τον υμνήσουν και δοξάσουν ενισχύοντας την κλονι-
σμένη αυτοπεποίθησή του!

ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΟΣ ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΣ ΘΙΑΣΟΣ

Λαμπαδάριος
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