ΑΓΩΝΑΣ 1

ιουνιοσ
2017
σχολια- ιουλιοσ
στην επικαιροτητα
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ
κ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
συνεχίζεται στη σελ. 2

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
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ΦΘανει – ΦΘανει – ΦΘανει
ΠΙΑ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΕ
ΝΑ ΕΜΠΑΙΖΕΤΕ
ΤΟΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ

συνεχίζεται στη σελ.7

συντομΑ κΗρυΓμΑτΑ
του μΗνοσ ιουλιου

ΣΕΛ. 8-9

αΥτα τα Ξερατε ;;;
(Είναι μια στήλη που θα γράφει σύντομα
διάφορα επίκαιρα θέματα, που οι άλλοι δεν
τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α) ΘΑ ΠΑΡΕΛΑΣΟΥΝ ΜΕ

συνεχίζεται στη σελ. 4, 5

Α Π Α Ν Τ Η Σ Η

“Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΧΟΥΝΤΑ”
Ζητούμε συγγνώμη από τους αγαπητούς μας
αναγνώστες που ένα μεγάλο μέρος της εφημερίδας καταλαμβάνει μια οφειλόμενη απάντηση σε ένα κακό (άθλιο) δημοσίευμα μιας μεγάλης και σοβαρής εφημερίδας των Αθηνών,
που ο συντάκτης της – με το κάλυμμα του καθηγητού και επισκόπου – έχει σκοπό να υβρίση, συκοφαντήση ακόμα και εάν είναι δυνατόν να ‘‘εξευτελίσει’’ μια αγία και μεγάλη προσωπικότητα που μεσουράνησε στο τέλος του
20ου αιώνα.
Τον είχαν προειδοποιήση οι συνεπίσκοποί
του ότι, «θα σας ‘‘φάνε’’ οι μασόνοι και οι π…

Β) ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ, ΕΡΧΟΝΤΑΙ
“ΜΠΙΛΙΕΤΑΚΙΑ” ΤΟΥ ΚΤΕΟ
Γ) Ή ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟΥΣ
3 ΤΟΥ ΤΑΙΠΕ∆… ή ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΟΚ
∆) ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ …!!!
συνεχίζεται στη σελ.3

προσκΥναΜε αΓαλΜατα;
Η Αγ. Ελένη

ΑΛΩΣΙΣ

συνεχίζεται στη σελ.9

ΨΑΛΤΙΚΑ
•εισ πολλΑ τΑ ετΗ, ΔεσποτΑ !
•το τσΑκιρ κεφι…
•ΓιΑτι ο ελλΗνΑσ
Δεν ΑΓορΑΖει εφΗμεριΔεσ ;
σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι ∆ Α

«… Η επιβολή Ιερωνύμου ανοίγει τον δρόμο για επώδυνες εξελίξεις»

“ΣΥΝΤΡΟΦΟ ΤΟΥΣ”… ΚΑΤΣΙΚΑ

Εἴδωλα ἐπιτρέπονται στὴν Ὀρθοδοξία;
Ἐπιτρέπεται, δηλαδή, νὰ ἔχουμε ἀγάλματα καί νὰ τὰ προσκυνᾶμε, ὅπως προσκυνᾶμε
τὶς εἰκόνες, τοῦ Χριστοῦ μὲν λατρευτικά, τῶν

Σ Ε

(ανώμαλοι)». Όμως δεν μπορούσε κανείς να
φανταστεί ότι τόσα χρόνια μετά την κοίμησή
του θα βρίσκονταν και τυμβωρύχοι! Όπως
τους αποκαλούσε ο επίσκοπος Αυγ. Καντιώτης. Η απάντησή μας αυτή στάλθηκε στην εν
λόγω εφημερίδα, αλλά απαξίωσε να τη δημοσιεύσει, γι’ αυτό την δημοσιεύουμε στην εφημερίδας μας για να μάθετε ποια είναι η αλήθεια.
Θα ‘χουμε και συνέχεια μάλλον, διότι άνθρωποι μικροί (ποταποί) προσπαθούν ν’ ανέβουν πατώντας επάνω στο ψέμα ξεχνώντας
ότι: «Ουδέν έρπει ψεύδος εις γήρας χρόνου»
(Σοφοκλής 496-406).
συνεχίζεται στη σελ. 10-14

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ

(Στο προηγούμενο φύλλο
αναφερθήκαμε στο τι
προηγήθηκε της μεγαλύτερης
καταστροφής που έγινε ποτέ
στην ανθρωπότητα).
Το απότοκο της τραγωδίας, πριν
την άλωση, ήταν οι σταυροφορίες των Λατίνων (παπικών) που απέβλεπαν στην υποδούλωση της Ορθοδοξίας στον Πάπα και σημερινές
βλέψεις. Αλλ’ όπως τότε είχαμε προδότες Πατριάρχες, δεσποτάδες εκσκαφείς της Ορθοδοξίας που πέτυ-

χαν και αρκετοί ξαμολύθηκαν στην
ρώμη γενόμενοι Καρδινάλιοι, έτσι
και σήμερα
– με μόνη διαφορά ότι δεν κυκλοφορούν και
εξωτερικά ως Καρδινάλιοι.
Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης
υπήρξε το σπαρακτικότερο γεγονός
της δεύτερης χιλιετηρίδας, μιας από

τις μελανότερες σελίδες
της παγκόσμιας ιστορίας. Διότι, για
περισσότερα από χίλια
χρόνια ήταν
ο προμαχώνας της Ευρώπης και ο
κυματοθραύστης της ορμής και της
πλημμύρας των αμέτρητων βαρβαρικών φύλων, που ξεκινούσαν από
την ανατολή και το Βορρά, για να

ΤΟΤΕ & ΤΩΡΑ
κατασπαράξουν ολόκληρο το Δυτικό και άλλο κόσμο.
Εδώ η γρανιτένια ψυχή των βυζαντινών Eλλήνων, συνέτριβε τις ορμητικές θύελλες των αλλοφύλων
και τους πισωγύριζε ταπεινωμένους
καταδικάζοντας σε αποτυχία τα κατακτητικά τους σχέδια.
Το Βυζάντιο υπήρξε ο κρίκος που
συνδέει την αρχαία Ελλάδα με τη
σημερινή. Η περίοδος του Βυζαντίου κρύβει δοξασμένες σελίδες που
συγκλονίζουν και γοητεύουν, διότι
συνεχίζεται στη σελ. 6

ΕΝΤΕΚΑ ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης
Ο Τζωρτζ Σόρος, ο μεγάλος σπόνσορας του
τεράστιου κύματος των παράνομων μεταναστών
που έρχονται κατά χιλιάδες καθημερινά από την
Τουρκία, εκδηλώθηκε και φανερά χωρίς προσχήματα σε ανοιχτή συνέντευξη που έδωσε στην γειτονική χώρα. Την ίδια ώρα που σε δημόσιες τελετές διάφοροι Ευρωπαίοι παράγοντες διαφημίζουν την αναχώρηση λίγων δεκάδων παράνομων

μεταναστών από την Ελλάδα στην βόρειο Ευρώπη, ο μεγάλος αρχιτέκτονας της Νέας Τάξης, ο
άνθρωπος που στηρίζει εδώ και χρόνια το κρατίδιο των Σκοπίων σε βάρος της Ελλάδας, που
έχει ρίξει δισεκατομμύρια στην τουρκική οικονομία, εκδηλώθηκε και φανερά ότι είναι αυτός
που χρηματοδοτεί την τεράστια ανθρώπινη μετακίνηση από την Μέση Ανατολή προς τα δυτικά, δηλαδή προς την χώρα μας.

2 ΑΓΩΝΑΣ

συνέχεια
από τη σελ. 1

Δέν ἔχουμε τό δικαίωμα νά ὑποστηρίξουμε τήν ὑποψία ὅτι τώρα εἰς τό
γῆρας του ὁ κ. υπουργός, ἐξακριβώνοντας κάποια διαταραχή στίς ὁρμόνες του φροντίζει ὡς Ὑπουργός Παιδείας καί «Ἀποπλανήσεως», νά προλάβει παρόμοια συμπτώματα στά παιδιά
μας, προτρέποντάς τα, μέσα ἀπό τίς
σχολικές αἴθουσες, νά ἀλλαξοπιστήσουν ἀπό τό βιολογικό «φῦλο» τους.
Δέν συμμεριζόμαστε ἐπίσης τήν ἀνησυχία ἄν εἶναι κατασταλαγμένοι, ἐκεῖ,
στό Ὑπ. Παιδείας, στήν ἔμφυλη ταυτότητά τους, ἄν δηλαδή ἔχουν βεβαιωθεῖ ἄν εἶναι ἀγόρια ἤ κορίτσια, πολιτι-
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κά πάντα! Ἔχουμε ὅμως τό δικαίωμα περισσότερο, ποιός λιγότερο νά διανά στιγματίσουμε αὐτά τά ἀποτρόπαια φθείρει τά παιδιά μας...
πού συμβαίνουν σ’ αὐτό τό «ὑπουρΤό ἐρώτημα τίθεται εὐθέως καί εἶναι
γεῖο». Ὁ προηγούμενος κ. Φίλης, κατα- ἀμείλικτο: Δέν ἐνδιαφέρεται, δέν ποφέρνει νά τούς ἀλλάξει τήν
νάει πλέον κανείς γιά τά
Γράφει
πίστη μέσῳ τῶν Θρησκευπαιδιά μας, πού, ἀπροστάο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
τικῶν καί ὁ διάδοχός του
τευτα σέ ἕνα βάρβαρα «θεσμοθετημένο ἀπό τήν ἴδια
κ. Γαβρόγλου, προσπαθεῖ
«ἐπειγόντως» μέσῳ τοῦ Σοδομισμοῦ τήν Πολιτεία περιβάλλον, ἀθωράκινά τούς ἀλλάξει τό «φῦλο»... Ὑπάρχει στα πνευματικά, ἔχουν ἐγκαταλειφθεῖ
κάτι χειρότερο; Ὑπάρχει: ἡ ἐνσυνείδη- ἀπό ὅλους μας, πιστούς καί ἀπίστους,
τη ἐπιλογή τοῦ κ. Τσίπρα νά διορίσει ἕρμαια τῶν ἐλεεινῶν καιρῶν» καί τῶν
στό ἀξιοθρήνητο αὐτό ὑπουργεῖο, δύο ἄθεων πολιτικῶν; Ποῦ κρύβονται ἡ Ἱεἀκυβέρνητους ἀνθρώπους πού, συνα- ραρχία, ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν καί ἄλλοι
γωνίστηκαν καί συναγωνίζονται, ποιός σοβαροί φορεῖς διανοουμένων, νά ση-

κώσουν τή Σημαία τῆς ἀντίστασης; Ἐδῶ
δέν ἔχουμε ἁπλῶς κακές πολιτικές ἀποφάσεις ἀλλά ἀφανιστικές τοῦ Γένους
ἐπιλογές...
Παρά ταῦτα, μιά ἐμπεριστατωμένη
καί τεκμηριωμένη ἀπάντηση (ἀντίσταση) γιά τήν ἐπιχειρούμενη «ἐκπουστοποίηση» (ἡ πατρότητα τῆς λέξεως ἀνήκει στόν ἱστορικό Σ. Καργάκο) τῆς ἀποπλανημένης «παιδείας», δίνει ἡ πιό
κάτω ἐπιστολή τοῦ νομικοῦ-φίλου, κ.
Φιλόλαου Δημητρίου, τήν ὁποία δημοσιεύουμε μέ τήν ἐλπίδα νά κεντρίσουμε
τό ἐνδιαφέρον καί ἄλλων ἀναγνωστῶν
μας νά ἀντιδράσουν ἀνάλογα.

Ἀνοικτή Ἐπιστολή πρός τόν κ. Ὑπουργόν Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων
«Ὑλοποίηση στό Γυμνάσιο Θεματικῆς Ἑβδομάδας Ἐνημέρωσης καί Εὐαισθητοποίησης σέ ζητήματα Διατροφῆς, Ἐθισμοῦ-Ἐξαρτήσεων καί Ἔμφυλων Ταυτοτήτων», μέ γενικό τίτλο: «Σῶμα καί Ταυτότητα»
Ἀξιότιμε Κύριε Ὑπουργέ,
Ἔχετε ἤδη ἐξαποστείλει πρός τά Γυμνάσια τῆς Χώρας μας τήν
ἀπό 23/12/2016 Ἐγκύκλιον (μέ βαθμόν μάλιστα “ἐξαιρετικῶς
κατεπείγουσαν”) μέ τήν ὁποία ἐντέλεσθε τήν “Ὑλοποίηση” τῆς
ἐν θέματι “Ἑβδομάδος”, μέ τίς τρεῖς ἑνότητες. Εἶναι ἐμφανέστατον ὅτι τό βάρος πέφτει εἰς τήν τρίτην θεματικήν ἑνότητα, ἀφοῦ,
ὡς πρός τό ζήτημα π.χ. τῆς διατροφῆς, χρόνια τώρα πολλά παιδιά (ὄχι μόνον τοῦ Γυμνασίου)... λιποθυμοῦν στίς αἴθουσες ἀπό
ἀσιτίαν! Τό ἰδιαίτερον, λοιπόν,“ἐνδιαφέρον” ὑμῶν καί τῶν συμβούλων σας ἐπικεντρώνεται εἰς τήν τρίτην “θεματικήν ἑνότητα”.
Εἰς τήν ἑνότητα αὐτήν, καθορίζετε τέσσερα ἐπί μέρους “θέματα”: Σωματικές ἀλλαγές στήν ἐφηβεία – Βιολογικό καί Κοινωνικό φύλο –Ἀποδομώντας τά ἔμφυλα στερεότυπα– Ἀνθρώπινα δικαιώματα καί δικαιώματα γυναικῶν.
Ὡς πρός τό πρῶτο “Σωματικές ἀλλαγές στήν ἐφηβεία” δέν
νομίζω, οὔτε καί ὑμεῖς κ. Ὑπουργέ, θά νομίζετε ὅτι οἱ μαθηταί
τοῦ Γυμνασίου θά περιμένουν νά τούς εἰπῆ ὁ καθηγητής των
γιά τίς “σωματικές ἀλλαγές”, πού αἰσθάνονται, διότι ἤδη ἀπό
τά δέκα σχεδόν χρόνια βιώνουν τόν “φυλικόν” σχηματισμόν τά
ἀγόρια ὡς ἄνδρες καί τά κορίτσια ὡς γυναῖκες.
Ἐάν τώρα μέ τήν φράσιν “Σωματικές ἀλλαγές στήν ἐφηβεία”
ἐννοεῖτε ἐξαιρετικά φαινόμενα εἴτε “ἑρμαφροδιτισμοῦ” εἴτε
ἄλλης ἐξαλλαγῆς τῆς φύσεως, αὐτά δ έ ν εἶναι οὔτε ὁ κανόνας
οὔτε τό συνήθως συμβαῖνον, ὡς σπάνιες δέ ἐξαιρέσεις (ὅπως
τό νά γεννηθῆ ἕνα παιδάκι π.χ. μέ ἕξ δάκτυλα) ἐξάπαντος δέν
εἶναι γιά... διδασκαλία τῶν μαθητῶν καί δή “ἐπειγόντως”!
Τό δεύτερο θέμα εἶναι τό “Βιολογικό καί Κοινωνικό Φῦλο”.
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Αὐτό εἶναι!
Κύριε Ὑπουργέ, Τί ἐννοεῖτε μέ τήν φράσιν “Κοινωνικό Φῦλο”;
Καί ὑμεῖς καί ἐγώ ἐγενηθήκαμε ἀπό Ἕνα Πατέρα καί Μιά
Μητέρα ἀγόρια. Δέν γνωρίζω τήν Οἰκογενειακήν σας σύνθεσιν ἀλλά ἐγώ εἶχα δύο ἀδελφούς καί τρεῖς ἀδελφές. Ἔτσι, ἐμεγαλώσαμε, ἀνατραφήκαμε, ἐσπουδάσαμε, ἐζήσαμε σέ μία μικρή στήν ἀρχή Κοινωνία καί μετά στήν εὐρύτερη τήν μεγαλύτερη, ὅπου ἐδράσαμε καί δροῦμε, συνεργαζόμενοι ἁρμονικά
μέ τούς ἄλλους συνανθρώπους μας Ἄνδρες ἤ Γυναῖκες, μέ τό
φῦλο πού ὁ καθένας ἐγεννήθηκε! Συμβαίνει νά εἶμαι καί πρεσβύτερός Σας καί νά ζήσω καί εἰς το ἐξωτερικόν ὅπως καί ἐσεῖς.
ΔΕΝ συνήντησα... “Κοινωνικό Φῦλο”!
Εἶναι, ὅμως, ἀλήθεια, ὅτι τά τελευταῖα χρόνια ἔχει ἀναπτυχθῆ
εἰς τήν Πατρίδα μας μία “προοδευτική κίνηση”, πού διαλαλεῖ
καί φωνάζει ὅτι: “Ἄνδρας ΔΕΝ γεννιέσαι. Γίνεσαι! Γυναίκα ΔΕΝ
γεννιέσαι. Γίνεσαι”.
Νά ὑποθέσω κ. Ὑπουργέ, ὅτι συμμερίζεσθε τέτοιου εἴδους
ἀπόψεις;
Βέβαια, τό γεγονός ὅτι θέλετε νά νομιμοποιήσετε τήν ἵδρυσιν
Οἰκογενείας ἀπό “ὁμοφυλόφιλα ζευγάρια”, ἴσως σημαίνει ὅτι
ἔχετε καί ὑμεῖς ἀποδεχθῆ τήν ὕπαρξιν τοῦ –κενοφανοῦς, καινοφανοῦς καί παραδόξου”– λεγομένου “κοινωνικοῦ φύλου”.
Τοῦτο ὅμως κ.Ὑπουργέ, εἶναι ἀνύπαρκτο εἰς τήν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΝ!
Τό ὅτι ἔχετε ἀποδεχθῆ τίς τέτοιες ἀντιλήψεις γίνεται φανερόν καί ἀπό τό γεγονός ὅτι ὡς τρίτον θέμα εἰς τόν σχολιαζόμενον ἄξονα καθορίζετε τό... “προοδευτικόν”: “Ἀποδομώντας τά
ἔμφυλα στερεότυπα”!
Ἐάν καλῶς ἑρμηνεύω τήν πρότασιν αὐτήν, θέλετε νά διδαχθοῦν τά παιδιά τῶν 13-15 ἐτῶν ὅτι δέν ἀνταποκρίνεται πλέον
εἰς τήν ἀλήθειαν καί τήν ἀντικειμενικήν πραγματικότητα ὅτι εἰς
τό ἀνθρώπινον καί τό ζωϊκόν βασίλειον, ὁ Θεός / ἡ Δημιουργική Φύση, ἔπλασε “Ἄρσεν καί Θήλυ” πρός διαιώνισιν τῶν πλασμάτων. Ὅτι τέτοιες ἀντιλήψεις εἶναι παρωχημένα “στερεότυπα”, πού πρέπει νά... ἀποδομηθοῦν!
Γνωρίζετε, βεβαίως, ὅτι τά “Στερεότυπα” αὐτά ΔΕΝ τά ἐδημιούργησεν οὔτε ἡ “Δεξιά” οὔτε ἡ “Ἀριστερά” οὔτε ἄλλος ἀνθρώπινος παράγοντας.
Τά ἐδημιούργησεν ὁ Θεός/ἡ Φύση, διά τούς ΜΗ πιστεύοντας εἰς τόν Θεόν! Εἶναι Νόμοι Αἰώνιοι, πού κατά τόν Σοφοκλῆ
“..οὐδείς οἶδε ὅτου ἐφάνη”! Θέλετε, λοιπόν, νά συνδεθῆ τό ὄνομά Σας, μέ μίαν ἀτυχῆ καί ματαίαν προσπάθειαν “ἀποδομήσεως στερεοτύπων”;
ΤΟΛΜΑΤΕ, κ. Ὑπουργέ, νά ὑποκαταστήσετε ἤ νά διορθώσετε,
ὡς ἀτελῆ τόν Δημιουργόν; Τόν Θεόν/ἤ γιά ὑμᾶς καί τούς ὁμοίους σας, τήν Φύσιν!
Αὐτό ὅμως εἶναι αὐτόχρημα: “ΥΒΡΙΣ”, μέ τήν σημασίαν πού
οἱ ἀρχαῖοι διανοούμενοι Πρόγονοί μας διατυπώνουν! Ὅταν κά-

ποιος ὑπερεκτιμώντας τίς ἱκανότητες καί τήν δύναμίν του καί
κυρίως τήν πολιτικήν (θεωρώντας ὅπως ὁ Κρέων βασιλεύς τῶν
Θηβῶν ὅτι: “τοῦ κρατοῦντος ἡ Πόλις νομίζεται” (Σοφοκλέους
Ἀντιγόνη - 738) συμπεριφερόταν μέ ἀλαζονικό καί προσβλητικόν τρόπον ἀπέναντι στούς ἀγράφους θεϊκούς νόμους, πού ἐπέβαλλαν ὅρια εἰς τήν ἀνθρωπίνην δράσιν, ἐθεωρεῖτο ὅτι διέπραττεν “Ὑβριν”. Ἐθεωρεῖτο ὅτι ἐπιχειροῦσε νά ὑπερβῆ τήν θνητήν
ἀνθρωπίνην φύσιν καί νά ἐξομοιωθῆ μέ τούς θεούς, μέ ἀποτέλεσμα νά προκαλέση τήν ὀργήν των καί τήν ἀδυσώπητον Νέμεσιν! Καί εἰς περίπτωσιν “ἐμμονῆς” εἰς τήν θρασύτητα, ἐπήρχετο ἡ... “Τίσις” (ὁλοκληρωτική καταστροφή)!
Οἱ ἀρχαῖοι μας πρόγονοι ἐπίστευαν ἀκραδάντως ὅτι ἡ ἔκσπασις τῆς καταστροφικῆς θεομηνίας, ὡς τιμωρίας, δέν ἐπεριωρίζετο στήν κεφαλήν τοῦ ὑβριστοῦ καί ἀλαζῶνος πολιτικοῦ ἡγέτου
(τοῦ Κρέοντος π.χ.) ἀλλά ἐμάστιζε ὁλόκληρη τήν Πόλιν! Ἀκούσατε τί λέγει ὁ Ἡσίοδος (Ἔργα: 240)
“Πολλάκις καί ξύμπασα πόλις κακοῦ ἀνδρός ἀπηύρα”= Πολλές φορές κι’ ὁλόκληρη ἡ πόλη τυραννιέται ἀπ’ τόν κακόν ἄνδρα
πού μηχανεύεται ἀνόσια”.
Κύριε Ὑπουργέ,
Συμβαίνει νά εἶσθε θεράπων καί διδάσκαλος τῶν θετικῶν
ἐπιστημῶν ἀλλά καί εὐρύτερον τῆς Ἱστορίας τῶν Ἐπιστημῶν.
ΜΗ θελήσετε μέ τήν ὑπογραφήν σας (καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ, πού θά “πεισθῆ” εἰς ὅ,τι τοῦ πῆτε) νά “νομιμοποιήσετε
Ἀντί-Φυσικές πολιτικές”. Μή τά βάζετε μέ τήν Φύσιν! Ἡ “Ὁμοφυλοφιλία” –διότι αὐτήν θέλετε κυρίως νά νομιμοποιήσετε καί
κυρίως νά ἐμπεδώσετε εἰς τίς ἐρχόμενες γενεές τῶν Ἑλλήνων,
ἀφοῦ ἡ σύγχρονη Ἑλληνική Κοινωνία δέν τήν δέχεται– ΔΕΝ εἶναι
ἀπό τόν Θεόν/τήν Φύσιν!
Θά τελειώσω δίνοντας τό “στίγμα” ἑνός συναδέλφου σας,
ὄχι θεολόγου οὔτε νομικοῦ, ἀλλά καθηγητοῦ-ἐρευνητοῦ εἰς τό
Gender Studies τοῦ Πανεπιστημίου LUND τῆς Σουηδίας. Εἰς τό
βιβλίον του, πού μέ τόν τίτλον: “Sinners and Citizens” ἐκυκλοφορήθηκε ἀπό τό Παν/μιον τοῦ Σικάγου τό 2003 καί ἔκτοτε ἔχει
ἐκδοθῆ σέ πολλές γλῶσσες καί ἐκδόσεις, ὁ συγγραφεύς, σεβόμενος τούς αἰωνίους Φυσικούς Νόμους, ὅπως οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας καί ὅλοι οἱ πεπερασμένοι λογικοί ἄνθρωποι, χαρακτηρίζει τήν ὁμοφυλοφιλίαν μέ τά προσήκοντα ὀνόματα: “Fornication
against nature... Crime against nature...Unmentionable Sin”!
Κύριε Ὑπουργέ,
Μή θελήσετε νά συνδέσετε τό ὄνομά σας μέ μίαν “ἐπαναστατικήν” κατά τῆς Δημιουργίας ἐνέργειαν! Αὐτό διά τό καλόν
τοῦ Τόπου καί τοῦ ἑαυτοῦ σας! Ἀναβάλετε τήν προγραμματισμένην “Θεματικήν Ἑβδομάδα”, διά νά σκεφθῆτε ψυχραιμώτερον, ἐπί τῷ τέλει νά τήν ματαιώσετε.
Δέν θά μετανοήσετε ΠΟΤΕ!
ΦΙΛΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Δρ. Ν. ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ
«Χρ. Βιβλιογραφία»

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
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ΑΓΩΝΑΣ 3

Α) Θα παρελΑσουν
με “σΥντροφΟ τους”… κατσικα

Γ) Ή απαλλΑσσετε τους 3 του ΤΑΙΠΕΔ…
ή χρΗματα γιοκ

Στην Γερμανία εξαπλώνονται με πολύ γρήγορους ρυθμούς οι οίκοι ανοχής για κτηνοβάτες, και αυτό χάρη σε ένα νόμο που ψηφίστηκε και κάνει το σεξ με το ζώο νόμιμο.
Διότι η επιλογή του κάθε ανθρώπου να
συνευρίσκεται με ζώο
της αρεσκείας του έπαψε στη Γερμανία να είναι έγκλημα
από το 1969.
Κατά τους
κτηνοβάτες ή “ζωόφιλους”
η «επιλογή
είναι τρόπος ζωής
τους». Γι’
αυτό, όπως
είπε ο Πρόεδρος της
ερωτικής οργάνωσης ZETA MichaelKiok«Οι
απλές έννοιες της ηθικής δεν έχουν καμία δουλειά με το δίκαιο».
Ο δε Πρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας,
δήλωσε, ότι η κυβέρνηση «να θέσει εκτός νόμου τους ανθρώπους που λειτουργούν ως
“μαστροποί” ζώων σε άλλους για σεξουαλική χρήση».
Πληροφορίες που έχουμε είναι ότι προσεχώς θα κάνουν Prideκτηνοβάτες ή “ζωόφιλοι”
στους δρόμους των Μεγάλων πόλεων έχοντας “αλά μπρατσέ” την σύντροφό του κατσίκα ή προβατίνα ντυμένη μάλιστα σε νυφούλα.
Και επειδή η χώρα μας η Ελλάδα κ. Πρω-

Το 2015 η Εισαγγελέας διαφθοράς απηύθυνε κατηγορίες σε τρεις αξιωματούχους του
ΤΑΙΠΕΔ για την υπόθεση της πώλησης και
επαναμίσθωσης 28 ακινήτων του Ελληνικού
Δημοσίου την περίοδο 2013-2014.
Στο τελευταίο Eurogroup(15-6-2017)
ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών
LuisdeGuindos, συνεπικουρούμενος από
τον Ιταλό VinenzoLaViaκαι τον Σλοβάκο PeterPalus απείλησαν τον υπουργό Οικονομικών
Γ. Χουλιαράκη ότι
θα μπλοκάρουν τη
δόση των 8,5 δις
ευρώ προς την Ελλάδα, εάν η Ελλάδα δεν χορηγήσει
ασυλία στους αξιωματούχους του ΤΑΙΠΕΔ (Ισπανό, Ιταλό, Σλοβάκο).
Η Κυβέρνηση πέρυσι είχε ανταποκριθεί
στην “παράκληση” αυτή και είχε νομοθετήσει πως οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες σε αποκρατικοποιήσεις και τράπεζες – Έλληνες και
ξένοι – θα απολαμβάνουν ασυλία απέναντι σε
οποιαδήποτε δίωξη τους ασκηθεί στο μέλλον
για απιστία κατά του Ελληνικού Δημοσίου…
Την ρύθμιση αυτή αρκετοί τη χαρακτήρισαν
ρύθμιση της ντροπής. Η μεγάλη αντίδραση
προήλθε από την Ένωση Δικαστών & Εισαγγελέων που επισήμαναν ότι πρόκειται για “νομοθετική ασυλία”, αφού ως τεκμήριο «αθωότητας» λογίζεται απλά η «νομιμοφάνεια» και

θυπουργέ πάντα πρωτοστατεί πιστεύουμε να
πάρετε μέρος ως και οι άλλοι κυβερνητικοί
και αντιπολιτευτικοί άνδρες και με τις εξίσου
τεκμηριωμένες δηλώσεις να ανορθώσετε το
χαμένο κύρος της χώρας, ότι δεν είμαστε
στον μεσαίωνα αλλά
μια χώρα
προοδευτική.
Διότι με
τις δηλώσεις σας
κ. Πρωθυπουργέ λίγες ημέρες
πριν των
GayPride
καταφέρατε κάτι
πολύ ση μαντικό (;).
«Να βγουν
οι συμπολίτες μας “απ’ την ντουλάπα τους”, και
να κάνουν το “comingout” τους». Και συνέχισες: «Ομόφυλα ζευγάρια περπατάνε
μαζί στο δρόμο, γιατί νιώθουν πως είναι
πια αποδεκτοί …, πως έχουν περάσει από
το σκοτάδι στο φως και δεν θα δεχθούν
να γυρίσουν ποτέ πίσω». «Το μήνυμα ότι
η αγάπη είναι αγάπη, ανεξάρτητα από το
φύλλο…».
Όπως τότε μας κάνατε περήφανους έτσι
και τώρα, με το Prride που θα γίνει ο “ζωόφιλος” κτηνοβάτης θα περπατάει στο δρόμο με την... σύντροφό του νιώθωντας ότι είναι αποδεκτός...

Β) ΕτοιμαστεΙτε, Ερχονται
“μπιλιετΑκια” του ΚΤΕΟ
Σύμφωνα
με την εφημερίδα «Ειδήσεις», νέο
“χαράτσι” περιμένει πάνω
2,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και μηχανών που δεν
έχουν περάσει τα οχήματά τους από
ΚΤΕΟ.
Σύμφωνα
με την εφημερίδα, η πρώτη φάση της
ηλεκτρονικής διασταύρωσης αφορούσε του
ιδιοκτήτες ΙΧ με πρώτη άδεια κυκλοφορίας
μετά την 1/1/1996.
Για όσους δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ το
πρόστιμο που θα αναρτηθεί στο TAXISnet
θα ανέρχεται σε 150 ευρώ, μπορεί όμως να
φθάσει και τα 650 ευρώ, εάν δεν ανταποκριθεί κάποιος.
Θα καθυστερήσει η αποστολή προστίμων

για οχήματα με άδεια
κυκλοφορίας πριν το
1995, καθώς
πρέπει να ξεκαθαρίσει το
μητρώο, διότι χιλιάδες
οχήματα της
δεκαετίας
του ’60, ’70,
’80, ακόμα
και του 1990
το σύστημα
“βλέπει” ότι
κυκλοφορούν, ενώ
στην πραγματικότητα έχουν αποσυρθεί και καταστραφεί. Ο λόγος είναι ότι όλες οι μεταβολές στο
παρελθόν γίνονταν χειρόγραφα και τώρα δεν
υπάρχουν on-line στοιχεία.
Το πρόστιμο της Τροχαίας – που εάν πέσεις στη “τσιμπίδα” τους – έγινε 400 ευρώ.
Μπορεί όμως να μειωθεί στην περίπτωση
που προσκομίσεις δελτίο ελέγχου του ΚΤΕΟ
εντός 10 ημερών.

κατέληγε: «η διάταξη αυτή είναι άκρως προβληματική και εγείρονται εύλογα ζητήματα
συνταγματικότητάς της».
Η Κυβέρνηση σε nonpaper αναφέρει: «Η
Ελλάδα θα κάνει ό,τι είναι απαραίτητο προκειμένου, στο πλαίσιο της έννομης τάξης
και της δικαιοκρατίας, το θέμα που έχει
προκύψει με τους τρεις εμπειρογνώμονες
του ΤΑΙΠΕΔ, να διευθετηθεί άμεσα και αποτελεσματικά».
Να τα αποτελέσματα!
«2,5 δις ευρώ
ζημίωσε το Δημόσιο – Να γιατί
ζητούν ασυλία»
(τίτλος εφ. “ΠΑΡΟΝ”, 18.6.17).
«Αναστάτωση
προκάλεσε τόσο
στην Αθήνα, όσο
και στις Βρυξέλλες, η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών να παραπέμψει στελέχη του
ΤΑΙΠΕΔ… Ζημίωσε το Ελληνικό με ποσό που
μπορεί να φτάσει μέχρι και 2,5 δις. Η παραπομπή των στελεχών του ΤΑΙΠΕΔ προκάλεσε την άμεση αντίδραση των δανειστών, που
απαίτησαν να απαλλαγούν από κάθε κατηγορία και δικαστική δίωξη τα τρία μέλη του
διοικητικού συμβουλίου.
Μπροστά στον κίνδυνο να μπλοκάρουν τη
δόση, όπως απείλησαν, η κυβέρνηση υποχώρησε και ικανοποίησε το… αίτημά τους!
Αχ!!! Καημένη Ελλαδίτσα!!!
Έγινες κλωτσοσκούφι των κλεφταράδων.

Δ) ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ …!!!
Το μοναδικό εργοστάσιο
στην Ελλάδα που κατασκευάζει
στρατιωτικές στολές,
αλεξίσφαιρα, κράνη…
και ήταν ο
προμηθευτής των Ενόπλων Δυνάμεων και των
Σωμάτων Ασφαλείας, είναι στο Αλιβέρι Ευβοίας. Οι δυνατότητες παραγωγής είναι τεράστιες αφού διαθέτει το πιο σύγχρονο παραγωγικό εξοπλισμό, και ένα προσωπικό άρτιο και πολύ καλά εκπαιδευμένο.
Το εργοστάσιο αυτό είναι κρατικό και το
εποπτεύει το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Από το 2013 το υπουργείο δεν διορίζει διοίκηση και έτσι δεν μπορεί να υπογράψει
καμία σύμβαση, απαξιώνοντάς το και κάνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους να βρίσκονται στο δρόμο.
Πρόπερσι η παραγγελία δόθηκε στην
Τουρκία και συγκεκριμένα στα Άδανα (τα
Άδανα εμάς τους Έλληνες μας θυμίζουν
τους χιλιάδες αιχμαλώτους της Κυπριακής
τραγωδίας).
Πέρυσι υπέγραψε σύμβαση το υπουργείο
για 92.000 στολές με τους Κινέζους, και φέ-

τος διαβάσαμε την απίστευτη είδηση ότι: η Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ) με ημερομηνία 27 Μαΐου 2017 θα
προμηθευτεί 137.888 σετ
στολών για την κάλυψη
αναγκών των Ν/Σ Οπλιτών με την κατασκευαστική εταιρεία “BANGA
GARMENTSLIMITED”
που εδρεύει στο κοντινό
μας μουσουλμανικότατο!
Μπαγκλαντές!!!
Μετά από συνεχείς κυβερνητικές υποσχέσεις από τους εργαζόμενους και κατοίκους της περιοχής, η κυβέρνηση χρύσωσε
το χάπι με ένα νομοσχέδιο που έφερε στη
Βουλή βαπτίζοντάς το ως “οριστική λύση
για τους εργαζόμενους της Ηλεκτρομηχανικής”. Και τί λέει: «Οι εργαζόμενοι δύνανται να μεταταχθούν σε τυχόν κενές θέσεις άλλων οργανισμών, ή εάν υπάρχουν
σε συνιστώμενες θέσεις σε υπηρεσίες…
εφόσον υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες
στους φορείς αυτούς».
Χιλιάδες εργοστάσια τα χρηματοδοτήσαμε να φύγουν από τη χώρα μας και να
πάνε στα Βαλκάνια (Βουλγαρία, Αλβανία,
Σκόπια, Ρουμανία…) και τα εναπομείναντα,
σιγά-σιγά τα βάζουμε λουκέτο. Και περιμένουμε νάρθουν – και γιατί να έρθουν για να
έχουν την τύχη των ελληνικών – ξένοι να κάνουν επενδύσεις!

4 ΑΓΩΝΑΣ

ΚΥΡ. ΠΑΤ. Δ΄ ΟἸΚ. ΣΥΝOΔΟΥ
(ΜΑΤΘ. 5,14-19) 16 ἸΟΥΛIΟΥ 2017

Ἡ θεία νομοθεσία

συντομΑ κΗρυΓμΑτΑ
του μΗνοσ ιουλιου
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νεές, ἔθνη θὰ ἐξαφανίζωνται· νέες ἰδέες θὰ παρουσιάζωνται, θὰ συνταράσσουν τὸν κόσμο, θὰ παλιώνουν καὶ θὰ διασκορπίζωνται σὰν σκόνη· ἀλλὰ μέσα σ᾽ ὅλες αὐτὲς τὶς ἀλλοιώσεις ἡ νομοθεσία τοῦ Κυρίου, ποὺ ἀ κούστηκε ἀπὸ τὴν κορυφὴ τοῦ ὄρους Σινὰ καὶ συμπληρώθηκε στὴ Γαλιλαία, θὰ παραμεί νῃ
ἀναλλοίωτη. Πρὸς αὐτὴν θὰ ἐπιστρέφῃ ἡ ἀνθρωπότης ὅσες φορὲς πλάνοι ὁδηγοὶ θὰ τὴν παρασύρουν
μακριὰ ἀπὸ τὸν προορισμό της.
Ἀγαπητοί μου! Τὴ νομοθεσία τοῦ Κυρίου ἔ χουμε συμφέρον νὰ τὴ γνωρίσουμε τελειότερα καὶ νὰ τὴν
ἐφαρμόσουμε πληρέστερα. Ζών τας κατὰ τὶς ἐντολὲς τοῦ Θείου Νομοθέτου βρισκόμαστε ἐπάνω στὴν
σωτήριο τροχιὰ τοῦ προ ορισμοῦ μας. Γιατὶ οἱ νόμοι τοῦ Κυρίου χα ράζουν τὴν τροχιὰ ποὺ πρέπει ν᾽ ἀκολουθήσῃ ὁ ἄνθρωπος, ἐὰν δὲν θέλῃ νὰ χαθῇ σὰν οἰκτρὸ ναυάγιο στὸ κενό. Ὅπως τὰ οὐράνια σώματα,
ποὺ ἀκολουθοῦν τὴν τροχιὰ ποὺ τοὺς καθώρισε ὁ Δημιουργός τους, δὲν συγκρούονται ἀ ναμεταξύ τους,
ἀλλὰ παρουσιάζουν μιὰ θαυμάσια ἁρμονία καὶ τάξι μέσα στὸ σύμ παν, παρομοίως κ᾽ ἐμεῖς οἱ ἄν θρωποι, ἐὰν ἀ κολουθήσουμε τὴν πνευματική μας τροχιά, ὅ πως τὴν καθορίζουν οἱ γεμᾶτοι σοφία, ἀγάπη
καὶ παν τοδυναμία νόμοι τοῦ Κυρίου, δὲν θὰ συγ κρουώμεθα ἀναμεταξύ μας, δὲν θὰ βά φουμε μὲ αἷμα
τὴ γῆ, δὲν θὰ ζοῦμε μὲ ἀνησυ χίες καὶ θλίψεις καὶ φόβους, ἀλλὰ γαλήνιοι θὰ ταξιδεύουμε πρὸς τὰ ὑψηλά, ἐκεῖ ὅπου ἐπικρατεῖ ἡ τάξις, ἡ ἁρμονία καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ οὐ ρανίου κόσμου.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἄρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε στὸ περιοδικὸ τῆς ἱ. μητροπόλεως Αἰτωλίας &
Ἀκαρνανίας «Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι)

«Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ
νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται» (Ματθ. 5,18)
Νομοθέτες, ἀγαπητοί μου, εἶδε πολλοὺς ὁ κόσμος. Ο Δράκων, ὁ Σόλων, ὁ Λυκοῦργος, ὁ Νουμᾶς, ὁ Πομπήιος, ὁ Ἰουστινιανὸς εἶ νε ἀπὸ τοὺς πιὸ γνωστούς.
Παρ᾽ ὅλο, βλέπετε, ὅτι οἱ ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦν νὰ εἶνε ἐλεύθεροι καὶ δυσανασχετοῦν ὅταν κάποιος
ἐπιχειρῇ νὰ τοὺς ἐπιβάλῃ περι ορισμὸ τῆς ἐλευθερίας τους, ἐν τούτοις παρατηροῦ με ὅτι οἱ ἴδιοι ἀνέχονται ἢ καὶ ἀναζητοῦν τὸ νομοθέτη, κάποιον δηλαδὴ ποὺ ἔ χει τὴν ἱκανότητα νὰ ὁρίζῃ μέτρα καὶ νὰ θέτῃ
ὅρια στὴν ἐλευθερία τους, νὰ θεσπίζῃ νόμους· καὶ πειθαρχοῦν σ᾽ αὐτόν.
Πῶς ἐξηγεῖται αὐτό; Τὸ ἐπιβάλλει ἡ ἀνάγ κη τῆς συμβιώσεως μέσα σὲ μιὰ κοινωνία. Πράγματι, ἐὰν
δὲν τεθοῦν φραγμοὶ καὶ ὅρια, δὲν εἶ νε δυνα τὴ ἡ συμβίωσις, ὅπως καὶ στὰ ὀ χήματα ἡ ἀσφαλὴς κίνησις
ἐὰν οἱ ὁδηγοὶ δὲν πειθαρχοῦν στοὺς κανονισμοὺς τῆς τροχαίας. Γιὰ νὰ συμβιώσουν οἱ ἄνθρωποι, πρέπει ἡ ἐ λευθερία τοῦ ἑνὸς νὰ σταματᾷ ἐκεῖ ποὺ ἀρχίζει ἡ ἐλευθερία τοῦ ἄλλου, ὥστε ν᾽ ἀποφεύ γωνται
οἱ συγκρούσεις. Ἔχει καὶ ὁ ἄλλος δικαίωμα νὰ ζήσῃ καὶ νὰ κινηθῇ. Διαφορετικά, ὅ που ἐπικρατεῖ τὸ δίκαιο τοῦ ἰσχυροτέρου, ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει κοινωνία· «ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸ συν άνθρωπό του γίνεται λύκος»
καὶ ἡ κοινωνία μεταβάλλεται σὲ ζούγ κλα ἀγρίων θηρίων. Ἔτσι λοι πὸν ἐξηγεῖται πῶς ἀναδείχθηκαν ὄχι
μόνο αὐτοὶ ποὺ ἀναφέραμε ἀλλὰ καὶ τόσοι ἄλλοι φημισμένοι νομοθέτες, ὅπως ὁ Χαμμουραμπὶ κ.λπ.,
σὲ Ἀνατολὴ καὶ Δύσι.
Μὲ τοὺς νόμους τους οἱ νομοθέτες αὐτοί, παλαιοὶ καὶ νέοι, ἐπιδίωκαν νὰ ῥυθμίσουν τὰ διάφορα ζηΚΥΡΙΑΚH Ζ΄ (Ζ΄ ΜΑΤΘ.)
τήματα τῆς κοινωνίας, νὰ κάνουν ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ ἁρμονικὲς τὶς σχέσεις τῶν κοινωνικῶν τάξεων με(῾ΡΩΜ. 15,1-7) 23 IΟΥΛIΟΥ 2017
ταξύ τους, νὰ ἐπιβάλουν τὴ δικαιοσύνη, τὴν τάξι καὶ τὴν πειθαρχία· γιατὶ χωρὶς αὐτὲς τὰ ἔθνη καὶ οἱ κοινωνίες δὲν μποροῦν νὰ εὐημερήσουν. Πολλοὶ οἱ νομοθέτες, πολλὲς καὶ διάφορες οἱ νομοθεσίες, περισ«…Ἵνα διὰ τῆς ὑπομονῆς καὶ τῆς παρακλήσεως τῶν γραφῶν τὴν ἐλπίδα ἔχωμεν» (῾Ρωμ. 15,4)
σότερο ἢ λιγώτερο ἐπιτυχημένες, ἀφοῦ ὅλες εἶνε ἀνθρώπινες.
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, θὰ σᾶς παρακαλέσω πολὺ νὰ προσέξουμε τὰ λόγια τοῦ ἀ ποστό λου. Γιατὶ
Παραπάνω ὅμως ἀπ᾽ ὅλες τὶς νομοθεσίες τοῦ κόσμου διακρίνεται, αἰῶνες τώρα, μία νομοθεσία ποὺ τώρα ἐμεῖς μοιάζουμε μὲ κάτι παιδιὰ ποὺ παίρνουν στὰ χέρια τους ἕνα βιβλίο, ἀλλὰ ἐ πειδὴ δὲν ξέχαρακτηρίζεται γιὰ τὴν ἄφθαστη τελειότητά της· καὶ αὐτὴ εἶνε ἡ νομοθεσία τοῦ Χριστοῦ. Τὴν τελειότη- ρουν τὸ ἀλφάβητο, τὸ ξεφυλλίζουν χωρὶς νὰ καταλαβαίνουν τί λέει. Ἀκούσατε τὸν ἀπόστολο; Τί μᾶς συτά της ἔχουν θαυμάσει οἱ σοφοὶ καὶ νομομαθεῖς, ποὺ τὴ με λετοῦν καὶ τὴ συγκρίνουν μὲ τὶς ἀνθρώπινες νιστᾷ; Μᾶς λέει, νὰ ἐφοδιαστοῦμε μ᾽ ἕνα ὅπλο πνευματικό. Χαρὰ σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ τὸ ἔχει, καὶ δυσ τυχία
νομοθεσίες. Τὴν τελειότητά της πιστοποι εῖ καὶ ἡ ἱστορία μὲ ἄπειρα παραδείγματα, ὅπου φαίνεται στὴν
σ᾿ ἐκεῖνον ποὺ δὲν τὸ ἔχει. Ποιό εἶνε τὸ ὅπλο αὐτό; Εἶνε ἡ «ὑπομονή» (῾Ρωμ. 15,4). Γιὰ
πρᾶξι ἡ ἀποτελεσματικότη τά της. Τὴν τελειότητά της βεβαιώνει πρὸ παν τὸς ὁ Κύριος,
τὴν ὑπομονὴ λοιπὸν θὰ μιλήσουμε.
ὅταν λέῃ στὸ σημερινὸ εὐ αγγέλιο· «Ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἕως ἂν παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ
Ἔχουμε ἀνάγκη ὅλοι, ὅπως εἶπα, τὸ ὅπλο αὐτό· πλούσιοι καὶ φτωχοί, μορφωμένοι
γῆ, ἰῶτα ἓν ἢ μία κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου ἕως ἂν πάντα γένηται» (Ματθ.
καὶ ἀγράμματοι, λευκοὶ καὶ μαῦροι, κίτρινοι καὶ ἐρυθρόδερμοι, κάθε ἄνθρωπος γενικά.
5,18). Τὸ κῦρος καὶ ἡ ἰσχὺς τοῦ νόμου τοῦ Κυρίου θὰ μείνῃ ἀκλόνητο καὶ ἀκατάλυτο.
Μὰ γιατί, θὰ πῆτε, ὁ ἄνθρωπος ἔχει ἀνάγ κη ἀπὸ ὑπομονή; Εἶνε ἀνάγκη ν᾿ ἀπαντήἈλλ᾽ ἂς ρωτήσουμε, ἀγαπητοί μου· ποῦ ἀ κριβῶς ἔγκειται ἡ τελειότης τῆς νομοθεσίσουμε;
ας τοῦ Χριστοῦ; Ὅτι εἶνε τέλεια ἡ νομοθεσία του αὐτὸ φαίνεται ἀπὸ κάθε ἄποψι· ἐδῶ
Ἡ ζωὴ αὐτὴ ἐδῶ στὴ γῆ εἶνε ζυμωμένη μὲ πόνο καὶ δάκρυ. Δὲν εἶνε ὅπως τὴ θέλουθὰ τὸ ἐξετάσουμε ἀπὸ τρεῖς συγκεκριμένες ἀ πόψεις. Εἶνε τέλεια λόγῳ σοφίας, εἶνε τέμε, δὲν εἶνε ἡ ἰδεώδης ζωὴ ποὺ λαχταρᾷ ἡ καρδιά μας. Ποιός θέλει νὰ κάνῃ στὴ ζωή
λεια λόγῳ ἀγάπης, εἶνε τέλεια λόγῳ αἰωνιότητος. Ἂς δοῦμε σύντομα τοὺς τρεῖς αὐτοὺς
του σφάλματα, νὰ πέφτῃ σὲ ἁμαρτίες; Ποιός, ὅταν ἁμαρτάνῃ, δὲν αἰσθάνεται μέσα
χαρακτῆρες, ποὺ ἀναδεικνύουν τὴν τελειότητα τῆς θείας νομοθεσίας τοῦ Χριστοῦ.
του ἕνα κάρβουνο, ἕνα σκορπιὸ νὰ τὸν κεντάῃ; Ποιός θέλει τὴν ἀρρώ στια, νὰ πέσῃ
Eἴπαμε ὅτι εἶνε τέλεια λόγῳ σοφίας. Τί ἐν νοοῦμε μ᾽ αὐτό; Ἀφοῦ ὁ Κύριος εἶνε ὄχι ἁ
στὸ κρεβάτι, νὰ τὸν πᾶνε στὸ νο σοκομεῖο, νὰ τὸν σέρνουν μὲ τὸ καρότσι μέσα στὸ χειπλᾶ σοφὸς ἀλλὰ ὁ Σοφός, μὲ σῖγμα κεφαλαῖο, μέσα στὸν ὁποῖο ὑπάρχουν ὅλοι «οἱ θηΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
ρουργεῖο, νὰ τὸν κόβουν; Τὰ θέλει αὐ τὰ κανείς; Καὶ δὲν εἶνε μόνο ὁ σωματικὸς πόνος.
σαυροὶ τῆς σοφίας καὶ τῆς γνώσεως» (Κολ. 2,3), ἑπόμενο εἶνε καὶ τὸ ἔργο του, ἡ εὐαγΠοιός θέλει, ὁ γεί τονάς του νὰ τὸν φαρμα κώνῃ μὲ τὴ γλῶσσα του; Ποιός, ἂν εἶνε ἔγ
+
Μητρ.
Φλωρίνης
γελικὴ νομοθεσία, νὰ διακρίνεται γιὰ τὴν ἀσύγκριτη σοφία της. Δὲν ἔχει τὶς ἐλλείψεις
αμος, θέλει, ὁ σύζυγος ἢ ἡ σύζυγός του νὰ μὴ ζῇ μὲ τιμιότητα; Ποιά γυναίκα θέλει, ὁ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
καὶ τὰ χάσματα, ποὺ χαρακτηρίζουν τὶς νομοθεσίες τῶν ἀνθρώπων. Ὅ,τι νομοθετεῖ ὁ
ἄντρας της νά ᾽νε ἄσωτος καὶ νὰ τὴν ἀφήνῃ στοὺς δρό μους μὲ τὰ παιδιά της ἀπροστάΚύριος, φέρει τὴ σφραγῖδα τῆς θείας σοφίας. Τίποτε, οὔτε μιὰ γραμμὴ ἀπὸ τὸ νόμο
Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
τευτα; Ποιός πατέρας θέλει τὸ παιδί του νά ᾽νε ἀνυπότακτο; Ποιά μάνα θέλει ἡ κόρη
του, δὲν ἀποδείχθηκε ἐσφαλμένο. Ὁ νόμος τοῦ Κυρίου, ἡ Ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁ μιλία (βλ.
της νὰ τρέχῃ δεξιὰ κι ἀριστερά; Ποιός πολίτης θέλει στὴ χώρα του νὰ ὑπάρχῃ ταραχή;
Ματθ. κεφ. 5ο-7ο) καὶ ἡ ὑπόλοιπη διδασκαλία τῶν Εὐαγγελίων, ἔχει ὑπ᾽ ὄψιν της τὸ
Ποιός κάτοικος τῆς γῆς θέλει νὰ γίνεται πόλεμος κ᾽ οἱ ἄνθρωποι νὰ σκο τώνωνται, νὰ
παρελθόν, τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον τοῦ ἀνθρώπου, τὸν ὅλο ἄνθρωπο δηλαδή· ἀνταποκρίνεται στοὺς βαθύτερους πόθους τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς· καὶ σὰν τεράστιος προβολέας ῥίχνει τὸ οὐράνιο φῶς του σὲ ἀλ ληλοσπαράσσωνται; Ποιός τοῦ ἀρέσει νὰ βλέ πῃ φέρετρα καὶ νεκροταφεῖα;…
Καὶ ὅμως, ἀδελφοί μου, τὰ ἀντίθετα συμβαίνουν στὸν κόσμο αὐτόν. Καὶ ἀσθένειες ὑπάρχουν, καὶ συζητήματα στὰ ὁποῖα δίχως αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος μένει σὲ σκοτάδι ψηλαφη τό.
κοφαντίες,
καὶ διαβολές, καὶ δράματα οἰκογενειακά, καὶ διαζύγια, καὶ ἀσωτίες ἀνδρῶν, καὶ ἀπιστίες γυΣκοτεινοί, γριφώδεις, ἐσφαλμένοι σὲ πολλὰ σημεῖα παρουσιάζονται οἱ νόμοι τῶν σο φῶν τῆς γῆς· ἐνῷ
ναικῶν,
καὶ
παιδιὰ ἀν υπότακτα, καὶ θυγατέρες ἐπαναστατημένες, καὶ ἐμφύλιοι σπαραγμοί, καὶ παγκόἡ νομοθεσία τοῦ Κυρίου εἶ νε φωτεινή, καθαρή, ἀλάνθαστη· καὶ ἡ ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου, ποὺ διψᾶ τὴν
σμιοι
πόλεμοι.
Νά λοιπὸν ὅτι δὲν ζοῦ με σ᾿ ἕνα παράδει σο ὅπως οἱ ἄγγελοι, ἀλλὰ σὲ μιὰ γῆ ποὺ εἶνε, ὅ
ἀλήθεια, σπεύδει ἀπὸ τὸ σκοτάδι στὸ φῶς, ὀρθρίζει πρὸς τὸν νομοθέτη Κύριο σύμφωνα μὲ τὴν ὡραία
πως
εἶπα,
ζυμωμένη
μὲ τὸν πόνο καὶ τὸ δάκρυ.
εἰκόνα ποὺ λέει ὁ προφήτης· «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζει τὸ πνεῦ μά μου πρὸς σέ, ὁ Θεός, διότι φῶς τὰ προσ
–Καὶ
λοιπόν
τί
πρέπει
νὰ κάνουμε; τί μᾶς κηρύττεις; Ἀπαισιοδοξία; ν᾿ ἀπελπιστοῦμε;
τάγματά σου ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἠσ. 26,9).
Ὄχι
ἀσφαλῶς.
Ὅσο
κι
ἂν
ἡ ζωὴ αὐτὴ ἔχῃ γίνει κόλασι, ὅσο κι ἂν τὰ δάκρυα πέφτουν ἀπὸ τὰ μάτια τῶν
Μελετώντας λοιπὸν καὶ ἐφαρμόζοντας ὁ ἄνθρωπος τὴ νομοθεσία τοῦ Κυρίου βρίσκει μέσα σ᾽ αὐτὴν
κρυμμένους θησαυροὺς σοφίας καὶ γνώσεως ποὺ δὲν ὑπάρχουν σὲ καμμιά ἄλλη νομοθεσία. Νά γιατί ἡ ἀνθρώπων, ὅσο κι ἂν γίνων ται ἀτιμίες καὶ ἐγκλήματα, ὅσο κι ἂν ταράζεται ἡ γῆ, ὅσο κι ἂν ὁ διάβολος
βάζῃ φωτιὲς ἐδῶ κ᾽ ἐκεῖ, δὲν πρέπει ν᾿ ἀπελπιστοῦμε, ἀλλὰ τί· νὰ ἀγωνιστοῦμε. Ν᾿ ἀγωνιστοῦμε ὅλοι·
νομοθεσία τοῦ Χριστοῦ εἶνε τέλεια, θεϊκή.
Εἶνε ἀκόμη τέλεια καὶ θεϊκὴ λόγῳ ἀγάπης. Ὁ Κύριος, δηλαδή, νομοθετεῖ ἀπὸ ἀγάπη καὶ μόνο ἀπὸ ἀγά- οἱ γιατροὶ γιὰ νὰ βροῦν φάρμακα γιὰ τὶς ἀσθένειες, οἱ ἐκπαιδευτικοὶ γιὰ νὰ πετύχουν καλύτερους τρόπους μορφώσεως τῶν παιδιῶν, οἱ γεωπόνοι γιὰ νὰ κάνουν πιὸ ἀποδοτικὴ τὴν καλλιέργεια τῆς γῆς, οἱ
πη πρὸς τὸν ἄνθρωπο.
Οἱ ἄνθρωποι - νομοθέτες, ὅσο κι ἂν εἶνε ἀ πηλλαγμένοι ἀπὸ κακία, μέσα στοὺς νόμους θ᾽ ἀναμείξουν κυβερνῆτες τῶν λαῶν γιὰ νὰ βασι λεύῃ στὰ ἔθνη ἡ ἀγάπη καὶ ἡ εἰρήνη· ὅλοι ν᾽ ἀ γωνιστοῦν γιὰ καλύτεκαὶ τὰ προσωπικά τους συμφέροντα ἢ θὰ ὑποστηρίξουν περισσότερο τὰ δίκαια ὡρισμένων τάξεων ἢ προ- ρες συνθῆκες ζωῆς.
Ἀλλά, ἀδελφοί μου, μὴ ζοῦμε στὰ σύννεφα. Ὅσο κι ἂν προοδεύσῃ ἡ ἐπιστήμη, ὅσο κι ἂν βελτιωθῇ ἡ
σώπων. Ὑπάρχουν νόμοι ποὺ χαρακτηρίζονται «φωτογραφικοί», ἀφοῦ εἶνε φανερὸ ὅτι στοχεύουν νὰ ἐξυπηρετήσουν συγκεκριμένα συμφέρον τα. Ὑπάρχουν δὲ καὶ νόμοι σὲ ὅλες τὶς χῶρες καὶ τὶς ἐποχές, ποὺ χρη- ἐκπαίδευσι, ὅσο κι ἂν οἱ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες ἐπιβάλουν τάξι καὶ εἰρήνη στὰ ἔθνη, ὅσο κι ἂν οἱ ἱεροκήρυσιμεύουν ὡς μέσα γιὰ ἐκ δίκησι, γιὰ ἐπικράτησι, γιὰ πραγματοποίησι κα ταχθονίων σκοπῶν καὶ σχεδίων. κες κηρύξουμε, τὸ κακὸ –σημειῶστε το– μπορεῖ μὲν νὰ περιοριστῇ, ἀλλὰ τελείως δὲν θὰ ἐξαλειφθῇ. Γιατὶ
Ἐλατήρια ποικίλα κινοῦν τὴ μηχανὴ τῶν ἀνθρωπίνων νόμων· ἀλλὰ τοὺς νόμους τοῦ Χριστοῦ ἕνα καὶ ἔχει ῥίζα βαθειά, πολὺ βαθειά, μέσα στὴν ἀν θρώπινη καρδιά. Τὸ κακὸ δὲν εἶνε ἐξωτερικό, εἶνε ἐσωτεριμόνο ἐλατήριο τοὺς κινεῖ, ἡ ἀγάπη· ἡ ἀγάπη ἐκείνη πρὸς τὸν ἄνθρωπο ποὺ ἀνέβασε τὸν Θεάνθρωπο κό. Γι᾿ αὐτὸ θὰ ὑπάρχουν πάν τοτε ἀσθενεῖς ποὺ θὰ ὑποφέρουν, ἀθῷοι ποὺ θὰ συκοφαντοῦνται, ἀδύστὸ σταυρό. Μὲ τὶς ἐντολές του ὁ Κύριος δὲν χαρίζεται σὲ κανένα, δὲν μεροληπτεῖ εἰς βάρος ἄλλων, δὲν ναμοι ποὺ θὰ ἀδικοῦν ται, θύματα ποικίλης ἐκμεταλλεύσεως· πάντοτε θὰ ὑπάρχῃ τὸ δάκρυ καὶ ὁ πόἀ πο βλέπει στὸ συμφέρον ὡρισμένης τάξεως ἢ φυλῆς καὶ στὴν ἐξουδένωσι τῶν ἄλλων, ἀλλὰ θέλει νὰ νος πάνω στὴ γῆ.
Τὸ εἶπε ὁ Κύριος· «Ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν ἕξετε», στὸν κόσμο θὰ δοκιμάσετε θλῖψι (Ἰω. 16,33). Ναί· κ᾽
διδάξῃ, νὰ ὠφελήσῃ, νὰ σώσῃ κάθε ἄνθρωπο, ἀδιαφορώντας ἂν αὐτὸς εἶνε ἄντρας ἢ γυ ναίκα, λευκὸς
ἢ μαῦρος, Ἕλληνας ἢ βάρβαρος. Ἡ νομοθεσία τοῦ Χριστοῦ εἶνε δῶ ρο τῆς ἀγάπης του πρὸς τὸν ἄνθρω- ἐσὺ ποὺ ποτίζεις τὴ γῆ μὲ τὸν ἱδρῶτα σου, ἀλλὰ κ᾽ ἐσὺ ποὺ κάθεσαι στὸν οὐρανοξύ στη· κ᾽ ἐσὺ ποὺ περπο, τὸν ὁποῖο ἐπιθυμεῖ νὰ βλέπῃ νὰ ζῇ εὐτυχισμένος στοὺς κόλπους τοῦ οὐρανίου Πατρός. Γι᾽ αὐτὸ εἶνε πατᾷς μὲ τὰ πόδια, ἀλ λὰ κ᾽ ἐσὺ ποὺ τρέχεις μὲ τὶς λιμουζῖνες· κ᾽ ἐσὺ ποὺ δὲν ἔχεις εἰσιτήριο γιὰ τὸ λεωφορεῖο, ἀλ λὰ κ᾽ ἐσὺ ποὺ ἔχεις κότερα καὶ ἀεροπλάνα· κ᾽ ἐσὺ ποὺ κατοικεῖς στὴν καλύβα, ἀλλὰ κ᾽ ἐσὺ ποὺ
ἡ τέλεια, ἡ θεία νομοθεσία.
Εἶνε, τέλος, τέλεια καὶ θεία νομοθεσία λό γῳ αἰωνιότητος. Δὲν μοιάζει καθόλου μὲ τὶς νομοθεσίες ζῇς στὰ παλάτια· κ᾽ ἐσὺ ὁ μικρός, ἀλλὰ κ᾽ ἐσὺ ὁ μεγάλος· κ᾽ ἐσὺ ὁ ἀγράμματος, ἀλλὰ κ᾽ ἐ σὺ ὁ ἐπιστήμοἐκεῖνες, ποὺ ἰσχύουν μόνο γιὰ ἕ να μικρὸ χρονικὸ διάστημα καὶ γιὰ ὡρισμένη ἐποχή, κ᾽ ἔπειτα ἐνταφιά- νας· ὅποιος καὶ νά ᾿σαι, τὸ σκουλήκι τῆς θλίψεως τό ᾿χεις μέσα σου, εἶνε μέσα στὴ φύσι τοῦ ἀνθρώπου.
Ἅμα ἄνθρωπος, ἅμα θλῖψις.Καὶ τί ἄλλο λέει ὁ Χριστὸς στὸ Εὐαγγέλιο· Θ᾽ ἀκούσετε, λέει, πολέμους
ζονται μαζὶ μὲ τὴν πτῶσι ἢ τὸ θάνατο τοῦ νομοθέτου. Ἡ νομοθεσία τοῦ Κυρίου θὰ ἔχῃ διάρκεια αἰώνων
ὁλοκλήρων· θὰ μείνῃ ἀκατάλυτη μέχρις ὅτου ὑπάρχει ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Γενεὲς θὰ διαδέχωνται γε- καὶ κόντρα πολέμους· «ἐγερθήσεται ἔθνος ἐπὶ ἔθνος». Κ᾽ ἐν συνεχείᾳ λέει, ὅτι θὰ γίνῃ «θλῖψις μεγάλη,
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οἵα οὐ γέγονεν ἀπ᾽ ἀρχῆς κόσμου» (Ματθ. 24,7,21), θλῖ ψις ποὺ ποτέ ἄλλοτε δὲν συνέβη. Ἡ θλῖψις αὐ κοινωνία παρουσιάστηκε τέτοιο ἀγκάθι, αὐτὴ ἡ διαίρεσις, αὐτὸ τὸν ἔκανε νὰ λυπηθῇ πολὺ καὶ νὰ
τὴ θὰ ξεπεράσῃ κάθε ἄλλη. Ἂς διασκεδάζῃ ὁ κόσμος καὶ ἂς μολύνῃ τὰ νησιά μας, ποὺ ἄλλοτε μοσχοβο- γράψῃ τὰ λόγια αὐτά. Γιατὶ αὐτὸ ποὺ συνέβαινε, αὐτὴ ἡ διχόνοια, ἦταν κάτι ἀντίθετο μὲ τὸ πνεῦμα
λοῦσαν ἀπὸ θυμάρι καὶ λιβάνι καὶ τώρα τὰ κάναμε διεθνῆ πορνεῖα· ἔρχεται θλῖψις μεγάλη. Πιστεύω στὰ τοῦ Εὐαγγελίου, ἀνατροπὴ τῆς θεμελιώδους ἐντο λῆς τοῦ Χριστοῦ «Ἀγαπᾶτε ἀλλήλους» (Ἰω. 13,34·
λόγια τοῦ Χριστοῦ. Δὲν πιστεύω στὰ λόγια τῶν πολιτικάντηδων, τῶν φιλοσόφων, τῶν ἐπιστημόνων· πι- 15,12,17)· ἦταν ἕνας δυναμίτης.
στεύω στὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ μας, πού ᾿νε γραμμένα ὄχι μὲ μολύβι ἀλλὰ μὲ τὸ αἷμα του· θὰ γίνῃ θλῖψις
Αὐτὸ κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο εἶνε ἔγκλημα χει ρότερο ἀπὸ ἐκεῖνο ποὺ ἔκαναν Ἑβραῖοι καὶ ῾Ρω«οἵα οὐ γέγονεν» ἐπὶ τῆς γῆς.
μαῖοι ὅταν σταύρωσαν τὸν Κύριο. Για τὶ αὐτοὶ κάρφωσαν μὲν τὰ χέρια καὶ τὰ πόδια του καὶ λόγχισαν
Ποιά θά ᾽νε ἡ θλῖψις αὐτή, ποὺ ἔρχεται σὰν ἠλεκτρικὴ σκούπα νὰ σαρώσῃ τὰ σκουπίδια ποὺ μάζεψε ὁ τὴν πλευρά του, μὰ δὲν τεμάχισαν τὸ σῶμα του· δὲν θραυσαν οὔτε ἕνα κοκκαλάκι του. Δὲν τὸν διδιάβολος; Δὲν εἶμαι προφήτης. Ρωτῆστε τοὺς προφήτας, ἀνοῖξ τε τὰ Εὐαγγέλια καὶ τὴν Ἀποκάλυψι, δια- αμέλισαν, νὰ βρεθοῦν ἀ λοῦ τὰ χέρια, ἀλλοῦ τὰ πόδια, ἀλλοῦ τὸ ὑπό λοιπο σῶμα· ὄχι, τὸν ἄφησαν
βάστε καὶ θὰ δῆτε. Μή πως καμμιὰ νύχτα, καθὼς ἀδειάσαμε τὰ χωριά μας καὶ μαζευτήκαμε στὶς πολι- ἀκέραιο κα τὰ τὴν προφητικὴ ἐντολὴ «ὀστοῦν οὐ συν τρίψετε ἀπ᾽ αὐτοῦ» (Ἔξ. 12,10. Ἰω. 19,36). Αὐτὸ
τεῖες, σὰν σκουλήκια μέσ᾿ στὸ βόρβορο, στὴν ἀτιμία τὴν πορνεία τὴ μοιχεία καὶ τὴ βλασφημία, γίνῃ καν λοιπὸν ποὺ δὲν ἔκαναν οἱ Ἑβραῖοι, τὸν διαμελισμὸ τοῦ Χρι στοῦ, τολμοῦμε νὰ τὸ κάνουμε ἐμεῖς; Γιατὶ
ένας σεισμὸς καὶ δὲν μείνῃ τίποτα ὄρθιο; Μήπως ἀ νοίξῃ ἡφαίστειο ἢ μᾶλλον ἡφαίστεια κι ἀπὸ τὶς κο- ἡ Ἐκκλησία εἶνε τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ (βλ. Ἐφ. 1,23. Κολ. 1,18,24)· καὶ ὅ πως προκαλεῖ φρίκη νὰ πάρῃ
ρυφές τους ξεράσουν μύδρους φωτιᾶς καὶ λάβας ἐπάνω στὰ κεφάλια τῶν ἀτίμων καὶ διεφθαρμένων καὶ κανεὶς μαχαίρι καὶ νὰ λια νίσῃ τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἔτσι εἶ νε φρικαλέο ν᾽ ἀφήνουμε τὸ διάβολο νὰ
βάζῃ τὸ μαῦρο μαχαίρι του, τὴ διχόνοια, γιὰ νὰ κάνῃ κομμάτια τὴν Ἐκκλησία, μιὰ κοι νωνία ποὺ πρέκλεπτῶν καὶ ἐκμεταλλευτῶν;
Μήπως καμμιὰ μέρα ἡ θάλασσα φουσκώσῃ καὶ τὰ νερά της ὑψωθοῦν καὶ σκεπάσουν τὰ βουνά; Μή- πει νά ᾽νε ἑνωμένη ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
«Μεμέρισται ὁ Χριστός;» ρωτάει ὁ Παῦλος (Α΄ Κορ. 1,13). Τί κάνετε, κληρικοὶ καὶ κήρυκες καὶ ἀρχηπως γίνῃ καμμιὰ ἐπιδημία κ᾽ οἱ ἄν θρωποι πέφτουν σὰν τὶς μῦγες στὰ πεζοδρόμια; Δὲν εἶπα τίποτα, ὑ
πάρχει κάτι χειρότερο. Μήπως γίνῃ κανένας ἐμφύλιος πόλεμος καὶ πετσοκόβει ἀδελφὸς τὸν ἀδελφὸ καὶ γοὶ παρατάξεων; πήρατε τὸ μαχαίρι τοῦ ᾅδου καὶ γιὰ τὰ κέφια καὶ τὰ συμφέροντά σας, γιὰ τὶς ἰδιπαι δὶ τὸν πατέρα, καὶ γεμίσουν τὰ πεζοδρόμια ἀπὸ κεφάλια ἀδελφῶν κατὰ ἀδελφῶν; Μήπως –τὸ χει- οτροπίες καὶ φιλοδοξίες σας, πᾶτε νὰ κομματιάσετε τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ; Ὄχι, εἶνε μεγάλη ἁμαρρότερο ἀπ᾿ ὅλα– γίνῃ κανένας παγ κόσμιος πόλεμος, ὁ Ἁρμαγεδών (Ἀπ. 16,16), ποὺ θά ᾿νε τὸ τέλος τῆς τία νὰ ἐπιχειρῇς μὲ τὴ διαγωγή σου νὰ προκαλέσῃς διαίρεσι τῆς ἑνιαίας κοινωνίας, τῆς Ἐκκλησίας
τοῦ Χριστοῦ.
ἄπιστης γενεᾶς μας;
Δὲν ξέρω, ἀγαπητοί μου, τότε ποὺ εἶπε τὰ λόγια αὐτὰ ὁ ἀπόστολος Παῦλος πῶς τ᾿ ἄκουσαν οἱ ΚορίνΔὲν τὰ ξέρω. Ἕνα ξέρω· ὅ,τι εἶπε ὁ Κύριος θὰ πραγματοποιηθῇ. Τὰ ἄστρα θὰ πέσουνε, τὰ ποτάμια θὰ
θιοι
καὶ ἂν ἑνώθηκαν. Ἀλλὰ ἐγὼ φεύγω τώρα ἀπὸ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη. Ἔρχομαι στὰ σημερινὰ χρόνια καὶ
ξεραθοῦνε, τὰ βουνὰ θὰ λειώσουνε, ἀλλὰ τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ εἶνε αἰώνια· «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παβλέπω, ὅτι τὰ λόγια τοῦ ἀποστόλου Παύλου ταιριάζουν καὶ σ᾽ ἐμᾶς. Γιατὶ ἐδῶ, στὸν τόπο αὐτόν, ἀπὸ
ρελεύσονται», εἶ πε, «οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35). Θὰ γίνουν αὐτά. Καὶ τότε ποῦ
ἀρχαιοτάτης ἐποχῆς, ἀπὸ τοῦ Ὁμήρου ἀκόμη, φυτρώνει ἕ να ἀγκάθι, ποὺ κάνει τὸν
πᾶνε τὰ γράμματα, τὰ πανεπιστήμια, οἱ γραμματισμένοι, οἱ ἄθεοι; ποῦ πᾶνε ὅλοι αὐτοί;
τόπο μας νὰ πονῇ καὶ νὰ ματώνῃ· ἡ Ἑλληνικὴ διχόνοια. «Μῆνιν ἄειδε, θεά…», λέει ὁ
Ποῦ πᾶνε; τὸ λέει ἡ Ἀποκάλυψις (βλ. 16,9,10-11,21). Θὰ πονέσουν τόσο πολὺ οἱ ἄνθρωὍμηρος ἀρχίζοντας τὴν Ἰλιάδα· ἔλα, λέει, νὰ τραγουδήσουμε μὲ κλάματα τὴ φιλονιποι ὥστε, ὅ πως τὸ λυσσασμένο σκυλὶ δὲν γνωρίζει τὸ ἀφεντικό του, ἀλλὰ δαγκώνει τὸ
κία, ποὺ ἄρχισε μεταξὺ τῶν δύο μεγάλων ἀνδρῶν τοῦ Τρωικοῦ πολέμου, τοῦ Ἀγαχέρι τοῦ κυρίου του, ἔτσι οἱ ἄνθρωποι θὰ λυσσάξουν ἀπὸ τὸ χρῆμα καὶ τὴν ἀτιμία καὶ
μέμνονος καὶ τοῦ Ἀχιλλέως.
τὴν πορνεία καὶ τὴν ἀχαριστία, καὶ θὰ βλαστημᾶνε τὸ Θεό, θὰ λένε, Ο Θεὸς τὰ φταίει.
Αὐτὴ ἡ «μῆνις», αὐτὸ τὸ πάθος, αὐτὴ ἡ «ἔρις» ποὺ λέει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἐνδηΘὰ δαγκώνουν τὶς γλῶσσες τους καὶ δαγκώνοντας τὶς γλῶσσες τους θὰ βλαστημοῦν τὸ
μεῖ δυστυχῶς στὸν τόπο μας. Εἴμαστε λαὸς ἐριστ κός, μέσα μας ὑπάρχει ἡ διχόνοια,
Θεό. Ἄλλοι θὰ πηγαί νουν στὰ μνήματα καὶ θὰ λένε· Πατέρα καὶ μά να, σηκωθῆτε ἀπ᾽
τὸ μικρόβιο αὐτό. Κι ἂν ἦταν σήμερα ἀνάμεσά μας ὅπως τότε ὁ ἀπόστολος Παῦλος,
τὸν τάφο νὰ μποῦμε μέσα ἐ μεῖς. Ἄλλοι θὰ πηγαίνουν στὰ βουνὰ καὶ θὰ λένε· Ἀνοῖξτε,
μ᾽ αὐτὸ τὸ ἐπίμαχο ζήτημα ποὺ ταλανίζει βαθειὰ τὸν Ἕλληνα θὰ καταγινόταν – ἔξω
βουνά, νὰ κρυφτοῦμε ἀπὸ τὴν ὀργὴ τοῦ Θεοῦ (βλ. ἔ.ἀ. 6,16. Λουκ. 23,30). Κι ἄλλοι θὰ
ὅμως ἀπὸ κόμματα! ἀφοῦ ὁ ἐργάτης τοῦ εὐαγγελίου καλεῖται νὰ μένῃ πάνω ἀπὸ
τινάζουν τὰ μυαλά τους στὸν ἀέρα, γιατὶ ὁ πόνος θά ᾿νε φοβερὸς καὶ ἀβάσταχτος. Θὰ
τὶς ἀνθρωπίνες μικρότητες, νὰ μὴ ταυτίζεται μὲ καμμία ἀπὸ τὶς ἀλληλοσυγκρουόμεγίνῃ «θλῖψις μεγάλη, οἵα οὐ γέγονεν» ἐπὶ τῆς γῆς.
νες παρατάξεις, νὰ παίζῃ πάντοτε ῥόλο ἑνωτικό. Εἴμαστε ὑπεράνω ὅλων καὶ ζητοῦ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Μέσα στὸ χάος αὐτό, ἀγαπητοί μου, μέσα στὸν ὠκεανὸ ποὺ φουσκώνει τὰ κύματά
με ὅλος ὁ κό σμος, ἀνεξαρτήτως κοινωνικῆς καταστάσεως καὶ πολιτικῶν φρονημά+ Μητρ. Φλωρίνης
του καὶ πνίγει καράβια, ποιός θὰ μᾶς σώσῃ; Μέσα στὴ θύελλα τὴ μεγάλη ποὺ ἔρχετων, νὰ ἑνωθῇ κάτω ἀπὸ τὶς φτεροῦ γες τῆς μιᾶς ἁγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ.Δυστυχῶς ὅπου νὰ πᾷς ἀκοῦς «ἔριδες», ὅ που τεντώ σῃς τὸ
ται, ἀ δελφοί μου, –δὲν εἶνε λόγια αὐτά, δὲν τὰ λέμε γιὰ νὰ περάσῃ ἡ ὥρα–, μέσα στὸν
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
αὐτί σου θ᾽ ἀκούσῃς καυγᾶ. Μὰ γιατί μαλώνουν οἱ ἄνθρωποι; ποιά εἶνε τὰ αἴτια; Τὰ
φοβερὸ αὐτὸ ὠκεανό, στὴ φουρτούνα αὐτὴ τὴ μεγάλη, –ἔχε τε θάρρος, ἔχετε πίστι
Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
αἴτια εἶνε πολλά· εἶνε ἡ κακία, εἶνε ὁ φθόνος (Γιατί αὐτὰ νὰ τά ᾿χῃς ἐσὺ καὶ νὰ μὴν
Χρι στιανοί– ὑπάρχει ἕνα σωσίβιο, πάνω στὸν ὠ κεανὸ ἐπιπλέει ἕνα σωσίβιο· τὸ σωτά ᾿χω ἐγώ;), εἶνε ἡ φιλοδοξία (ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο νὰ πατάῃ ἐπάνω σὲ πτώμασίβιο εἶνε ὁ τίμιος σταυ ρός. Ὅποιος πιαστῇ ἀπ᾽ τὸ σωσίβιο, ὅποιος πιαστῇ ἀπὸ τὸν τίτα, σὲ πυ ραμίδες κρανίων, γιὰ ν᾽ ἀνεβῇ σὲ ἀξιώματα), εἶνε ἡ ζήλεια, εἶνε ἡ πλεονεξία, εἶ νε ἡ φιλαρμιο σταυρό, αὐτὸς θὰ σωθῇ.
Μέσα στὴν κατάρα αὐτή, μέσα στὴν κόλασι αὐτὴ ποὺ ζοῦμε, ἀδέρφια μου, μία εἶνε ἡ ἐλ πίδα, ἕνα εἶνε γυρία, εἶνε… Κυκλοφορεῖ καὶ μιὰ νέα θεωρία· –Ὄχι, παπούλη, λάθος κάνεις, λένε. Αἰτία δὲν εἶνε αὐ
τὸ ὅπλο μας, ὁ τίμιος σταυρός, ὃν προσκυνοῦντες λέγομεν· Τίμιε σταυρέ, σῶ σον ἡμᾶς διὰ πρεσβειῶν τά· αἰτία εἶνε ἡ φτώχεια! Ἂν ἀφαιρέσουμε τὴ φτώχεια, τὸν οἰκονομικὸ δηλαδὴ παράγον τα, οἱ ἄνθρωποι ὅλοι θ᾿ ἀγαπηθοῦν.
τῆς ἁγίας Θεοτόκου· ἀμήν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Συμφωνῶ ὅτι ἡ φτώχεια εἶνε κακὸς σύμβουλος, προκαλεῖ γκρίνια καὶ ἐπαναστάσεις· εἶνε ὅμως ἀφέἈπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε
λεια
νὰ νομίσουμε πὼς ἅμα λείψῃ ἡ φτώχεια
σὲ ἄγνωστο ἱ. ναὸ τῶν Ἀθηνῶν τὴν 1-8-1965.
θὰ πάψουν τὰ δεινά. Νομίζετε ὅτι καὶ τὸ χρῆμα δὲν προκαλεῖ διχόνοια; Διάβαζα αὐτὲς τὶς μέρες
τὸ ἑξῆς. Στὴν Ἀγγλία, σ᾿ ἕνα χωριὸ τῆς Σκωτίας, ζοῦσε ἕνα ἀντρόγυνο. Ἦταν ἀγαπημένοι, ἐπὶ δεκαπέΚΥΡΙΑΚH Η΄ (Η΄ ΜΑΤΘ.) (Α΄
ντε χρόνια πικρὴ κουβέν τα δὲν ἀντάλλαξαν. Ξαφνικὰ ὅμως ἄλλαξαν. Τί ἔγινε· κέρδισαν στὸ Προ-πὸ
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ἕνα μεγάλο ποσό, ἑκατὸν σαραντατρεῖς χιλιάδες στερλίνες λίρες, δηλαδὴ δώδεκα ἑκατομμύρια. Καὶ
τί συνέβη· δὲν πέρασαν δυὸ μέρες καὶ τσακώθηκαν μεταξύ τους· διαφώνησαν στὸ πῶς νὰ διαθέσουν
«Ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσι… Μεμέρισται ὁ Χριστός;» (Α΄ Κορ. 1,11,13)
τὰ χρήματα. Μόλις παρουσιάστηκε ὁ διάβολος - τὸ χρῆμα, χάθηκε ἡ ἀγάπη. Μάλωσαν, χτυπήθηκαν,
Ὑπάρχει, ἀγαπητοί μου, στὸν κόσμο ποὺ ζοῦμε διαφθορά, ὑπάρχει πρὸ παντὸς ἀ πιστία. Κάτι μορπήγαν στὸ δικαστήριο, ὁ ἄντρας δικάστηκε, πῆραν διαζύγιο, τοὺς πέθανε τὸ ἕνα παιδί, τὸ ἄλλο πῆρε
φωμένοι, ποὺ λένε πὼς ξέρουν γράμματα, σοῦ λένε εἰρωνικά· Τί νὰ κάνουμε ἐ μεῖς στὴν ἐκκλησία, τί
τοὺς δρόμους. Τέλος ὁ πατέρας γυρίζει τώρα σὰν τρελλὸς στὸ μικρό του χωριὸ καὶ λέει· Καταραμένη
ν᾽ ἀκούσουμε; εὐαγγέλια - ἀποστόλους; Αὐτὰ πάλιωσαν· ἦταν χρήσιμα σὲ κάποια ἄλλη ἐποχή, τώρα ἡ μέρα ποὺ κέρδισα ἐκεῖνα τὰ λεφτά!…
ποὺ ἡ ἐπιστή μη προ ώδευ σε ἐμεῖς δὲν τά ᾽χουμε ἀνάγκη… Πάλιωσε, δηλαδή, τὸ Εὐαγγέλιο; Πόσο
Μπορεῖ, ἀγαπητέ μου, νὰ κάθεσαι στὸ χωριό σου καὶ νά ᾿σαι πιὸ εὐτυχισμένος κι ἀπὸ τὸ βασιλιᾶ·
σφάλ λουν! Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε βέβαια τὸ πιὸ ἀρχαῖο βιβλίο· μὰ ὅταν τὸ πιάσῃς καὶ τὸ διαβάσῃς μὲ πί- καὶ μπορεῖ νά ᾽σαι μέσ᾿ στὶς πολυκατοικίες μὲ ὅλες τὶς ἀνέσεις καὶ ν᾿ αὐτοκτονῇς. Αἰτία τῆς διχονοίας
στι, θὰ δῇς ὅτι εἶνε σὰν νὰ βγῆκε χθές· νομίζεις ὅτι γράφτηκε γιὰ τοὺς σημερινοὺς ἀνθρώ πους, γιὰ δὲν εἶνε ἡ ἔλλειψι χρήματος· κάτι ἄλλο λείπει, κάτι βαθύτερο. Καὶ γι᾽ αὐτὸ ἀκριβῶς φωνάζει ὁ ἀπόὅλα τὰ ζητήματα ποὺ ἀπασχολοῦν καὶ σήμερα τὸν κόσμο. Ὅπως δὲν παλιώνει ὁ ἥλιος, ὁ ἀέρας, τὸ νερό, στολος Παῦλος.
ἔτσι κ᾽ ἡ ἁγία Γραφή. Θέλετε ἀπόδειξι; Νά ἡ σημερινὴ περικοπὴ τοῦ ἀποστόλου (βλ. Α΄ Κορ. 1,10-17).
Διῃρημένοι εἴμαστε καὶ σήμερα, ἀγαπητοί μου. Ἕνας φιλέλληνας διάβασε τὴν ἱστορία μας καὶ τὸ
Προσέξατε τί λέει; Ἀπὸ τότε ποὺ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔγραψε τὴν ἐπιστολὴ αὐτή, πέρασαν αἰῶνες, κι συμπέρασμά του ἦταν· Ἔχετε πολλὰ προτερήματα οἱ Ἕλληνες, ἀλλὰ ἔχετε καὶ μιὰ μεγάλη κατάρα, τὴ
ὅμως νομίζεις ὅτι γράφτηκε γιὰ μᾶς, ὅτι μέσ᾿ στὸ γράμμα αὐ τὸ εἶνε ἡ φωτογραφία ὅ λων καὶ ἰδιαιτέ- διχόνοια. Ἂν δὲν εἴχατε τὴ διχόνοια, θὰ κυριαρχούσατε στὸν κόσμο.
Ὦ διχόνοια ποὺ μᾶς ἔκανες κομμάτια! ποὺ μᾶς ἔκανες νὰ χάσουμε τὴ Μικρὰ Ἀσία κ᾽ ἔγινες ὁ τάφος
ρως ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων. Μὰ πῶς εἶνε δυνατὸν αὐτό; Ἀκοῦστε τὸ ἱστορικό.
τοῦ
Κυπριακοῦ ἀγῶνος!
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἔγραφε στοὺς Χριστι ανοὺς τῆς Κορίνθου, μιᾶς ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες καὶ πλουΕἶμαι
μικρὸς καὶ ἐλάχιστος, ἕνας ταπεινὸς καλόγερος· πέρασα φουρτοῦνες καὶ τρικυμίες, ἔζησα
σιώτερες πόλεις τῆς Ἑλλάδος. Γιατί; τί συνέβη στὴν Κόρινθο;
μέσα στὸν ἐμφύλιο σπαραγμό, ἀνέβηκα στὰ ψηλὰ βουνά. Γι᾽ αὐτὸ λοιπὸν σᾶς παρακαλῶ, γονατίστε
Συνέβη τότε ἕνα δυσ τύχημα. Τί; ἀρρώστια, χολέρα, φωτιά, σεισμός; Κάτι χειρότερο. Κι αὐτὸ ποὺ
καὶ παρακαλέστε τὴν Παναγιὰ νὰ μᾶς φυλάξῃ ἀπὸ τὴν κατάρα αὐτή. Δὲν ὑπάρχει χειρότερο κακό.
εἶνε χειρότερο ἀπ᾿ ὅλα –καὶ ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάξῃ– ποιό εἶνε; Τὸ λέει τὸ ἱερὸ κεί μενο, μὰ ποιός προ«Ἄνω σχῶμεν τὰς καρδίας»! «Στῶμεν καλῶς» ὅλοι. Μιὰ κολυμβήθρα μᾶς γέννησε, ἕνα Χριστὸ καὶ
σέχει; «Ἔρις» (Α΄ Κορ. 1,11· βλ. καὶ 3,3), δηλαδὴ φιλονικία, διχόνοια. Αὐτὸ ἔ κανε τὸν ἀπόστολο Παῦλο μιὰ Παναγιὰ ἔχουμε, ἕνα χῶμα θὰ μᾶς δεχθῇ στοὺς τάφους. Πέτρες, βουνά, λαγκάδια μᾶς φωνάνὰ γράψῃ μὲ πόνο καὶ δάκρυα. Μὰ γιατί μάλωναν οἱ Κορίνθιοι;
ζουν· Ἕλληνες, ἑνωθῆτε! Ἑνωθῆτε! τὸ φωνάζει ὁ Χριστός, ὁ Κύριος καὶ Θεός· ὃν ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυΠάντοτε βέβαια εἶνε φίλερι (ἀγαπᾷ τὶς ἔριδες) τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων· ἀλλ᾽ αὐτὴ τὴ φορὰ δὲν μά- ψοῦτε, μόνον αὐτόν, εἰς αἰῶνας αἰώνων· ἀμήν. (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
λωναν γιὰ οἰκόπεδα, γιὰ ἀμπέλια, γιὰ ἐλαιοστάσια, γιὰ λεφτά· μάλωναν γιὰ κάτι ἄλλο. Ποιό; Εἶχαν
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε
χωριστῆ σὲ μερίδες, σὲ τέσσερα - πέντε κόμματα. Τὸ ἕνα κόμμα εἶχε ἀρχηγὸ τὸν Παῦλο, τὸ ἄλλο εἶχε
σὲ ἄγνωστο ναὸ τῶν Ἀθηνῶν τὴν 8-8-1965.
τὸν Πέτρο, τὸ ἄλλο τὸν Ἀπολλώ, καὶ τὸ ἄλλο, τὸ αὐθαδέστερο, ἔλεγε ὅτι ἀρχηγὸ ἔχει τὸ Χριστό· ἔκαναν δηλαδὴ καὶ τὸν Κύριο ἀρχηγὸ ἑνὸς κόμματος. Ἔτσι ἔ γιναν κομμάτια, κομματιάστηκε ἡ ΧριστιαΤις ομιλίες αυτές μπορείτε να τις ακούσετε χωρίς περικοπές από cd
νικὴ κοινωνία τῆς Κορίνθου. Ὅταν ἔμαθε ὁ ἀπόστ λος Παῦλος, ὅτι μέσα στὴν πρώτη χριστιανικὴ
της σειράς «Φωνή Βοώντος» Τηλ. 23850 28868
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ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ ΤΟΤΕ & ΤΩΡΑ
ξεπηδούν βροχή τα ηρωικά επεισόδια, οι αιματηρές πολεμικές συγκρούσεις, οι συναρπαστικές
περιπέτειες. Την πολυτάραχη αυτή εποχή παρελαύνουν μπροστά μας μεγάλες και λαμπρές φυσιογνωμίες (άγιοι, φιλόσοφοι, στρατηγοί, αρχιερείς, αυτοκράτορες, αυγούστες και θαυμαστοί
ήρωες) που με τις θυσίες τους έγιναν θρύλοι.
Δεν έλειψαν όμως οι ραδιούργοι, οι σπιούνοι και
οι συνωμότες, όπως συμβαίνει σε κάθε εποχή.
Αυτή η «Θεοφρούρητη Πόλη», κραδαίνοντας
το Σταυρό και το σπαθί, προασπίστηκε με αμέτρητες θυσίες την αρχαία μας κληρονομιά και
τον θρησκευτικό μας θησαυρό, σημαδεύοντας
όχι μόνο την ελληνική ιστορία, αλλά και την παγκόσμια.
Γι’ αυτό το μέγιστο γεγονός της 29ης Μαΐου
1453, τη φετινή χρονιά, δεν βρέθηκε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο να σκύψει με ευλάβεια και να
γράψει ή να κάνει κάποιο ρεπορτάζ, ενώ, αντίθετα ασχολούνται με σκουπίδια!!!
Με το μικρό μας αυτό δημοσίευμα θέλουμε
να σε προβληματίσουμε, φίλε αναγνώστη, γιατί
σήμερα, τη βυζαντινή ιστορία την παρουσιάζουν
σαν ένα παρατημένο νεκροταφείο με χορταριασμένους τάφους, σκορπισμένα κόκαλα, σκουριασμένες αλυσίδες αγίων… Αδυνατούν να νιώσουν
ό,τι αισθάνεται εκείνος που τα πλησιάζει με ευαισθησία και ακούει τα κόκαλα των νεκρών να
τρίζουν κάτω από τα πόδια του, λες και ζητούν
το λόγο για την τόση αγνωμοσύνη και λησμονιά
στην προσφορά τους.
Είναι μεγάλη αμαρτία και ασυγχώρητη η αδικία των ιστοριογράφων που για ταπεινούς λόγους σκοπιμότητας έχουν “ξεχάσει” την βυζαντινή περίοδο ή την αλλοιώνουν από αντιθρησκευτική προκατάληψη. Ξεχνούν όμως ότι η
ιστορία ενός λαού μοιάζει κομπολόι με χάνδρες,
που αν του αφαιρεθούν μερικές απ’ αυτές, κόβεται η συνέχεια.
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος έφθασε στην
Κωνσταντινούπολη στις 12 Μαρτίου του 1449
και ανέλαβε τα αυτοκρατορικά σκήπτρα, αφού
πριν δύο μήνες (16 Ιαν. 1944) είχε στεφτεί στο
Μιστρά αυτοκράτορας. Το ένδοξο Βυζάντιο και
η κραταιά του αυτοκρατορία τώρα περιορίστηκε στην πόλη της Κωνσταντινούπολης. Ο ένδοξος θρόνος, τώρα ήταν ένας καινούριος “Γολγοθάς”. Το λιμάνι της, που παλαιότερα μερμήγκιαζε από κόσμο και πλοία, τώρα ήταν άδειο
και έρημο. Όταν άλλοτε επισκέπτονταν ξένοι τη
βασιλεύουσα, έμεναν εκστατικοί ενώ τώρα προβληματίζονταν εάν πρέπει να καλοτυχίζουν ή να
συμπονούν τους κατοίκους της. Ήταν ένα κράτος φτωχό που του έζωναν από παντού κίνδυνοι.
Φθάνοντας ο Κωνσταντίνος, ζήτησε, για λόγους οικονομίας, να μην στεφθεί αυτοκράτορας στην Αγία Σοφία όπως υπήρχε παράδοση.
Τα τέσσερα χρόνια που κάθισε στον θρόνο, ήταν
χρόνια όλο φουρτούνες και πίκρες. Ύπνο ήσυχο δεν κοιμήθηκε και ανάπαυση καμία δεν απόλαυσε. Τη νύχτα κλεινότανε στο κελί του και γονάτιζε, και παρακαλούσε το Χριστό να τον βοηθήσει. «Σαν καλόγερος ήτανε, σαν ασκητής νήστευε» γράφει ο βιογράφος του.
Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τον θρόνο
και βρήκε τα ταμεία άδεια, προσπάθησε να εξασφαλίσει βοήθεια από το εξωτερικό. Στα βαλκάνια, τα χριστιανικά βασίλεια, είχαν υποκύψει τα
περισσότερα στην τουρκική προέλαση και άλλα
γιατί δεν μπορούσαν να βοηθήσουν.
Τα τείχη της Βασιλεύουσας χρειάζονταν σοβαρές επισκευές λόγω των συνεχών επιδρομών,
γι’ αυτό στράφηκε στους πλούσιους ζητώντας
την συμπαράστασή τους αλλ’ αυτοί αρνήθηκαν προσποιούμενοι πως δεν έχουν. Ένας ανώνυμος χρονογράφος έγραφε: «… φιλάργυροι
και δημηγέρτες… όπου ο βασιλιάς σας ήτανε

φτωχός και σας παρακάλαε να του δανείσετε
φλωριά, για να δώσει και να αγοράσει πολεμιστάδες και σεις του αρνηθήκατε πως δεν έχετε και είστε φτωχοί. Και ύστερα όταν μπήκαν
οι Τούρκοι, σας τα πήραν και σας έκαψαν και
το κεφάλι…».
Τότε οι ελπίδες του Αυτοκράτορα στράφηκαν
προς την Δύση, ελπίζοντας ότι θα έβρισκε βοήθεια και θα έσωζε την πόλη. Δεν υπολόγισε όμως
σωστά, διότι ο Πάπας ζήτησε πλήρη υποταγή
της Ορθοδοξίας στην εξουσία του. Αλλ’ ο λαός
αντέδρασε, μη δεχόμενος την υποταγή του, και
ξεσηκώθηκε με το περίφημο σύνθημα «καλύτερα τούρκικο φεσάκι, παρά τιάρα παπική», διότι χρόνια ολόκληρα λατίνοι (παπικοί) όπου περνούσαν άφηναν πίσω της καταστροφές, λεηλασίες, φωτιά και θάνατο.
Η πρώτη μάχη δόθηκε στη θάλασσα του Μαρμαρά όταν έφθασαν 4 καράβια φέρνοντας τρόφιμα κα πολεμοφόδια στους σχεδόν πολιορκημένους Έλληνες. Ήταν 20 Απριλίου ώρα 10
το πρωί όταν ο Μωάμεθ έδωσε εντολή τα 150
τουρκικά καράβια να επιτεθούν. «Θέλω», φώναζε στο ναύαρχό του Μπαλτάογλου, «να βουλιάξεις ή να πιάσεις τα γκιούρικα. Αν σου ξεφύγουν
να μη γυρίσεις ζωντανός». Στην αρχή τα ελληνικά αμύνθηκαν με τα μικρά του πολυβόλα. Όταν
το τούρκικο τσούρμο άρχισε να πηδάει στις ελληνικές γαλέρες, τότε η ναυμαχία μετατράπηκε σε πεζομαχία. Ο πλοίαρχος Φλαντανελάς με
ξεγυμνωμένο το σπαθί, έτρεχε από την πρύμνη
στην πλώρη, εμψυχώνοντας τους ναυτικούς του.
Άλλοι από το πλήρωμα πάλευαν σώμα με σώμα,
άλλοι έσβηναν τις φωτιές που άναβαν οι Τούρκοι στα καράβια μας, και άλλοι εκσφενδόνιζαν
το «υγρό πυρ» που πάντα είχαν μαζί τους τα καράβια μας. Οι φωνές, οι βρισιές και τα βογγητά
των τραυματισμένων δημιούργησαν ένα σωστό
πανδαιμόνιο. Με το βασίλευμα άρχισε να φυσάει ένα αεράκι. Τα πανιά φούσκωσαν και τα καράβια μας πήραν μπροστά παρασέρνοντας με τις
πλώρες τους τα τούρκικα καράβια.
Από το χαροπάλεμα αυτό δεν έπαθε κανένας δικός μας τίποτα, εκτός βέβαια από τραυματισμούς, αντίθετα τα ήρεμα νερά του Βοσπόρου έγιναν υγρός τάφος για 12.000 αγαρηνούς.
Ο Μωάμεθ μόλις είδε τα αποτελέσματα κλείστηκε αμίλητος στη σκηνή του.
Ξημερώνοντας Κυριακή (22 Απριλίου) 72 γαλέρες και φούστες τούρκικες περνούσαν μέσω
στεριάς από το Βόσπορο στον Κεράτιο κόλπο.
Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι Έλληνες που
έβλεπαν να κατρακυλάει τους λόφους μια ολόκληρη αρμάδα.
Μπήκε ο Μάης. Η θέση της Βασιλεύουσας,
μέρα με την ημέρα, γίνεται πιο δύσκολη. Τα τρόφιμα άρχισαν να σώνονται.
Οι Τούρκοι δεν έμειναν άπραγοι. Στις 7 Μαΐου
στις ένδεκα τη νύχτα 30.000 μανιασμένοι Τούρκοι έκαναν έφοδο. Όρμησαν με φωνές και αλαλητά να πάρουν την Πόλη. Το ίδιο κάνουν και
στις 12 Μαΐου. Στην δεύτερη αυτή επίθεση έχουν
50.000 διαλεχτούς πολεμιστές οι οποίοι ορμούν
ακράτητοι κοντά στις Βλαχέρνες. Οι ανδρειωμένοι Έλληνες αντιστάθηκαν παλικαρίσια. Σε λίγες
ώρες δεν έμεινε κανείς Τούρκος σκαρφαλωμένος στα τείχη. Όλοι γκρεμίστηκαν, και πολλοί πισωγύρισαν απελπισμένοι.
Στις 17 Μαΐου, ξημερώματα, κοντά στη Χαρσία πόρτα, βλέπει η φρουρά έναν τεράστιο όγκο
να περπατάει. Ήταν ένας θεόρατος, ψηλότερος
από τα τείχη, ξύλινος πύργος, ντυμένος με δέρματα καμήλας, βουβάλια και βόδια. Μέσα είχε,
εκτός από πέτρες και χώμα για να γεμίσουν την
τάφρο, και αρκετά όπλα, πυροβόλα και άλλα
πολεμοφόδια. Πίσω δε μια στρατιά από φανατισμένους Τούρκους σιγοβάδιζε προς τα τείχη.

Πανικός έπιασε τις δικές μας φρουρές. Φώναξαν τον Αυτοκράτορα και κείνος με όλους
τους στρατηγούς, αμέσως προστάζει επίθεση.
Έγινε μια σωστή γιγαντομαχία. Η τάφρος γέμισε από τούρκικα κουφάρια. Ένας τολμηρός
νέος, ο Ισαάκιος, βαπτιστικός του Φρατζή, έκανε εξόρμηση κρατώντας στο χέρι του υγρή φωτιά και τον πυρπόλησε.
Ο Μωάμεθ από τον θυμό του ξεφώνησε: «…
Ακόμα και αν οι 37.000 προφήτες του Ισλάμ με
βεβαίωναν πως μέσα σε μία νύχτα και την τάφρο
θα άδειαζαν και τον πύργο θα έκαιγαν οι γκιαούρηδες δε θα το πίστευα».
Αισθάνονταν ντροπιασμένος που επί 46 ημέρες εκατοντάδες χιλιάδες στρατιώτες του δεν
μπόρεσαν να καταλάβουν μια πόλη αποτελούμενη από μια χούφτα πεινασμένους, εξαθλιωμένους και πολιορκημένους στρατιώτες.
Μέσα στην διαμορφούμενη κατάσταση ο Μωάμεθ στέλνει τον πρεσβευτή του Ισμαήλ Χαμζά στον Κωνσταντίνο, ζητώντας την παράδοση
της πόλης με την υπόσχεση να τον αναγνωρίσει
ηγεμόνα της Πελοποννήσου και να παραχωρήσει άλλες περιοχές στους δύο αδελφούς που
κυβερνούσαν το δεσποτάτο, όσοι δε θα τους
ακολουθούσαν θα έπαιρναν μαζί τους όλα τα
υπάρχοντά τους.
Ο ιστορικός Δούκας μας μεταφέρει τη λιτή
και ηρωική απάντηση του αυτοκράτορα: «Εάν
μεν θέλεις να ζήσεις και συ, όπως και οι πατέρες σου, ειρηνικά μαζί μας, θα οφείλουμε χάρη
στο Θεό. Κράτησε τα κάστρα και τη γη που άδικα μας άρπαξες, σαν να τα ’χεις αποκτήσει δικαίως και καθόρισε ακόμα φόρους τόσους όσους
θα μπορούσαμε να σου δίνουμε κατ’ έτος και
φύγε ειρηνικά.
Δεν είναι δικαίωμά μου να σου παραδώσω
την Πόλη και είμαστε όλοι αποφασισμένοι αυτόβουλα να μη λυπηθούμε τη ζωή μας και να
πεθάνουμε».
Έφριξε από θυμό ο Μωάμεθ όταν πήρε την
απάντηση και το Σάββατο το απόγευμα στις 26
Μαΐου 1453 συγκάλεσε πολεμικό συμβούλιο.
Ο πρώτος σύμβουλος του σουλτάνου Βεζίρης
Χαζήζ Πασάς εισηγήθηκε την λύση της πολιορκίας. Αντίθετα ο δεύτερος Ζογάν Πασάς στην
εισήγησή του είπε: «Ούτε ο στρατός του Μεγάλου Αλεξάνδρου δεν είναι τόσος όσος είναι ο δικός σου, ούτε είχε κάνει τόση προετοιμασία. Κι
όμως κατέκτησε τον κόσμο».
Μίλησαν πολλοί πασάδες και στο τέλος ακούστηκε και η γνώμη του Καργκάν Πασά: «… Όλα
τα σημάδια τ’ ουρανού φανερώνουν πως είναι
πια καταδικασμένο το κράτος των Ρουμήδων.
Είναι ντροπή να λέμε πως δεν μπορούμε να
πάρουμε τούτη την πολιτεία με τα μισογκρεμισμένα τείχη».
Αυτά ήθελε να ακούσει ο νεαρός σουλτάνος,
και πήρε την απόφαση για την τελευταία και μεγάλη επίθεση.
Την νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα 28
Μαΐου διατάζει να ανάψουν φωτιές και να καίνε
φανοί γύρω από την πολιορκημένη πόλη. Ήταν
τόσες οι φωτιές ώστε σχηματίστηκε ένας φωτεινός κύκλος, που φώτιζε όλη την πόλη, το λιμάνι, το Γαλατά και όλο το πέλαγος μέχρι την
Ασία. Εκκωφαντικό ήταν και το βουητό από φωνές, τύμπανα, σάλπιγγες… Την Δευτέρα το απόγευμα έβγαλε λόγο, και δήλωσε με όρκο στους
στρατιώτες του, πως ο ίδιος ήθελε μόνο τα οικοδομήματα της πόλης, και όλα τα υπόλοιπα τ’
άφηνε σε αυτούς.
Ο Γ. Φραντζής αναφέρει στο “χρονικό” του,
για το ευαίσθητο σημείο που στόχευσε ο σουλτάνος να παρακινήση τους στρατιώτες.
«Σ’ αυτή την Πόλη υπάρχει πολύς και παντοειδής πλούτος στα ανάκτορα, στα σπίτια των
αρχόντων και στα σπίτια των ιδιωτών, αλλά κα-

λύτερος και περισσότερος πλούτος βρίσκεται
στους ναούς με αναθήματα και κειμήλια από
χρυσό, άργυρο, πολύτιμους λίθους και πολυτελή μαργαριτάρια. Όλα αυτά θα γίνουν δικά
σας. Έπειτα υπάρχουν πολλοί άνδρες ευγενείς και επίσημοι που άλλοι μεν θα γίνουν δούλοι σας, άλλοι δε θα πουληθούν από εσάς. Και
γυναίκες υπάρχουν πολλές, νέες και ωραίες
και ευπαρουσίαστες και παρθένες και από οικογένειες ευγενών. Υπάρχουν επίσης και παίδες ωραιότατοι και καθώς πρέπει που θα είναι στη διάθεσή σας».
Σαν έπεσε το σκοτάδι της Δευτέρας προς Τρίτη 29 Μαΐου, η φοβερή βοή σταμάτησε, ο θόρυβος κατασίγασε και οι φωτιές έσβησαν. Τους
παράγγειλε ο σουλτάνος να αναπαυθούν για
νάναι ξεκούραστοι για τη μεγάλη έφοδο. Τους
μοίρασε προηγουμένως δύο χιλιάδες τειχομαχικές σκάλες.
ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ
Περίεργα συμβάντα λάβαιναν χώρα το τελευταίο διάστημα στην Κωνσταντινούπολη και
προκαλούσαν ανησυχία στους κατοίκους της.
Οι ιστορικοί μας αναφέρουν αρκετά αλλ’ εμείς
θα αναφερθούμε σε 2-3 για την ιστορία.
«Τρεις ή τέσσερις ημέρες, πριν ξεκινήσει αυτός ο πόλεμος, κι ενώ όλοι οι κάτοικοι της Πόλης, άνδρες και γυναίκες, έκαναν λιτανεία με
την εικόνα της Παναγίας και παρακαλούσαν το
Θεό, η εικόνα αυτή έπεσε ξαφνικά από τα χέρια
αυτών που την κρατούσαν κάτω στη γη μπρούμυτα, χωρίς να προηγηθεί κάποια βίαιη κίνηση ή
απροσεξία… Έτρεξαν να την σηκώσουν, αλλά
η εικόνα είχε κολλήσει στο έδαφος σαν να ήταν
από μολύβι ασήκωτο και κανείς δεν μπορούσε
να την αποκολλήσει.
Αυτό κράτησε για πολλή ώρα και με μεγάλες
δυσκολίες και προσευχές των Ιερέων, οι πιστοί
κατόρθωσαν να ξανασηκώσουν την εικόνα αλλά
τα σημάδια δεν είχαν τελειώσει.
Κατά το μεσημέρι, κι ενώ ο καιρός ήταν καλός, άρχισαν βροντές και αστραπές ασταμάτητες. Συννέφιασε κι ο ουρανός άνοιξε κι έκαναν κατακλυσμό τρομερό με χαλάζι τόσο δυνατό, που δεν μπορούσαν να ξεμυτίσουν οι ιερείς κι εκείνοι που κουβαλούσαν την εικόνα κι
ο κόσμος που τη συνόδευε… Πολλά μικρά παιδιά που ακολουθούσαν κι αυτά τη λιτανεία κινδύνεψαν να παρασυρθούν και να πνιγούν από
την καταρρακτώδη βροχή και τα ποτάμια που
δημιουργήθηκαν…» (Μ. Κριτόβουλος, έχει γράψει 5 ιστορικά βιβλία).
Την άλλη ημέρα, ένα νέο περιστατικό κατατρόμαξε τους κατοίκους. «Ένα πυκνό νέφος
σκέπασε όλη την Πόλη από το πρωί ως αργά
το βράδυ. Αυτό ερμηνεύτηκε ως σημάδι αποδημίας του Θεού και εγκατάλειψης ολοκληρωτικής της Πόλης…» (Μ. Κριτόβουλος).
Τα περίεργα σημάδια συνεχίστηκαν στην διάρκεια της πολιορκίας. «Την εικοστήν τετάρτη
ημέρα, μήνας Μάιος, λόγω των ανομιών μας, ένα
τρομερό σημείο εφάνηκε στην Πόλη – τη νύχτα
πριν την Παρασκευή έλαμψε όλη η Πόλη. Έτρεξαν οι φρουροί νομίζοντας ότι οι Τούρκοι έβαλαν φωτιά να κάψουν την πόλη, είδαν το σημείο
και άρχισαν να φωνάζουν. Πολλοί από αυτούς
που εμαζεύτηκαν εκεί, είδαν ψηλά στη μεγάλη
εκκλησία της Αγίας Σοφίας να βγαίνουν από τα
παράθυρα μεγάλες πύρινες φλόγες που αγκάλιασαν γύρω-γύρω όλο τον τρούλο της Εκκλησίας. Αυτό κράτησε πολύ ώρα: Έπειτα εμαζεύτηκε
η φλόγα κι έγινε ένα φως κι ήταν σαν το φως το
ανέκφραστο – κι αμέσως υψώθηκε στους ουρανούς…» (Νεστώρ – Ισκεντέρης, ημερολόγιο Πολιορκία, Άλωση).
Συνεχίζεται
Η πτώση της Βασιλεύουσας,
συγκυρίες με αρκετά σημάδια από
το τότε και το σήμερα

ιουνιοσ - ιουλιοσ 2017
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ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 3η συνέχεια από την 15η Ομιλία 22/2/1981

«Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς
ἐν Θυατείροις ἐκκλησίας
γράψον» (Ἀπ. β΄ 18),
Ὁπότε, ἡ ψηφίδα αὐτή, εἶχε ἄλλοτε μέν καταδικαστικόν χαρακτήρα,
ἄλλοτε δέ ἀθωωτικόν. Ὅταν λοιπόν
λέγῃ ἐδῶ «λευκή ψηφίδα», ἐννοεῖ
ἀθωωτική ψῆφον.
Τί σημαίνει αὐτό;
Ὁ ἄνθρωπος αὐτός δέν θά ἔλθῃ
εἰς κρίσιν. Ὅπως λέγῃ θαυμάσια τό
«κατά Ἰωάννην» Εὐαγγέλιο, «Ὁ τὸν
λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ
πέμψαντί με ἔχει ζωήν αἰώνιον, καὶ
εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλά μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν»
(Ἰω. ε΄ 24). Ποιοῦ «θανάτου»; Αὐτοῦ
τοῦ θανάτου, πού ὀνομάζεται «βιολογικός θάνατος».
Εἴδατε; «Καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται»! Αὐτή εἶναι ἡ ἀθωωτική ψῆφος.
«Δέν κρίνεται· δέν ἔρχεται εἰς κρίσιν». Εἶναι γνωστό, ὅτι θά ἔλθουν
ὅλοι εἰς κρίσιν.
Ἀλλά σᾶς ἐρωτῶ: Θά κριθοῦν οἱ
Ἅγιοι;
Οἱ Ἅγιοι δέν θά κριθοῦν. Γιατί
ἁπλούστατα «μεταβέβηκαν» ἐκ τοῦ
βιολογικοῦ θανάτου εἰς τήν αἰώνιον
ζωήν ἄνευ κρίσεως.
Ἐπάνω εἰς αὐτήν τήν ψηφίδα τήν
ἀθωωτικήν ὑπάρχει γραμμένο τό
καινούργιο ὄνομα.
Τί εἶναι αὐτό, τό «καινούργιο ὄνομα»;
Ἄγνωστο. Μόνον ἐκεῖνος πού
παίρνει τήν ψηφίδα γνωρίζει τό καινούργιο αὐτό ὄνομα.
Λέγει καί ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας καί ὁ Ἀρέθας Καισαρείας:
«Ὄνομα δὲ καινόν, τῇ παρούσῃ
ζωῇ ἀγνοούμενον... Τοῦτο τὸ ὄνομα
οἱ ἅγιοι κληρονομήσουσι. Πῶς γὰρ
οἶόν τε φθαρτῇ γνώσει τὰ ἄφθαρτα
παραδηλοῦσθαι;».
«Καινούργιο ὄνομα· ἄφθαρτο.
Μόνον οἱ Ἅγιοι θά πάρουν τό ὄνομα αὐτό. Ἀλλά πῶς εἶναι δυνατόν
ποτέ νά δηλωθοῦν, νά γίνουν φανερά, τά ἄφθαρτα πράγματα, μέσα σ’
ἕνα κόσμο φθαρτό;». Γι’ αὐτόν τόν

λόγο, τό ὄνομα αὐτό εἶναι ἀπόρρητον· τό γνωρίζει μόνον ἐκεῖνος ὁ
ὁποῖος παίρνει τήν ψηφίδα.
Μέ αὐτές τίς δυό ἐπαγγελίες, ἀγαπητοί μου, μέ τίς ὁποῖες ὁ Κύριος
ὑπόσχεται ὅτι θά δώσῃ εἰς τόν νικώντα, –τό «κεκρυμμένον μάννα»,
πού εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, καί τήν
«λευκήν ψῆφον», μέ τό καινούργιο
ὄνομα– τελειώνει ἡ Ἐπιστολή πρός
τόν ἐπίσκοπον τῆς Περγάμου.
Καί, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ,
εἰσερχόμεθα εἰς τήν τετάρτην Ἐπιστολήν, ἡ ὁποία ἀποτείνεται πρός
τόν ἐπίσκοπον τῆς πόλεως τῶν Θυατείρων.
«Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Θυατείροις
ἐκκλησίας γράψον –Καί εἰς τόν ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας τῶν Θυατείρων γράψε–» (Ἀπ. β΄ 18), λέγει ὁ Κύριος εἰς τόν Ἰωάννη.
Τετάρτη λοιπόν κατά σειράν ἡ
Ἐπιστολή αὐτή, ἡ ὁποία ἀποτείνεται πρός τόν ἐπίσκοπον τῆς πόλεως
τῶν Θυατείρων.
Τά Θυάτειρα εὐρίσκοντο νοτιοανατολικά τῆς πόλεως τῆς Περγάμου.
Ἦτο Λυδική πόλις καί ἐκτίσθη ἀπό
τόν Σέλευκον τόν Α΄. Ἦτο ἡ ἀσημοτέρα ἀπό τίς ἑπτά πόλεις, στίς ὁποῖες
ὁ Κύριος στέλλει Ἐπιστολήν. Μία πόλις, ἡ ὁποία ἐκατοικεῖτο ἀπό βιοτέχνας καί ἀπό ἐμπόρους. Θά λέγαμε, σήμερα, μία βιομηχανική πόλις·
μία ἐμπορική πόλις. Δέν εἶχε ὅμως
τήν λάμψι μιᾶς Ἐφέσου ἤ μιᾶς Σμύρνης ἤ μιᾶς Περγάμου –μέ τίς βιβλιοθῆκες τους, μέ τούς μεγάλους ναούς των– οὔτε ἦταν ἕνα πνευματικό
ἤ πολιτιστικό κέντρον, ὅπως αὐτές.
Ἡ πόλις τῶν Θυατείρων ἦτο μία ἄσημος καί μικρά πόλις.
Ἐν τούτοις, ἀγαπητοί μου, εἰς
αὐτήν τήν ἄσημον καί μικροτέραν
πόλιν ὁ Κύριος στέλλει τήν μακροτέραν Ἐπιστολήν. Ἡ μεγαλυτέρα
ἀπό τίς ἑπτά Ἐπιστολές εἶναι αὐτή
πού ἀποτείνεται πρός τήν πόλιν τῶν
Θυατείρων.
Δέν θά σᾶς τήν διαβάσω, για-

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

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Περί Αθεΐας
Η αθεϊα, βασικά, είναι πίστη. Είναι η άρνηση της Θεολογίας. Είναι η αντίσταση, η
αντίδραση και η αντίθεση εναντίον της πίστεως στην ύπαρξη Ζώντος και προσκυνητού Θεού, ενός Θείου Όντος το οποίον είναι παντελώς και καθ’ ολοκληρίαν διάφορον του κόσμου. Η αθεΐα εμφανίζεται υπό διαφόρους μορφάς:
1. Ως μεθοδολογική Αθεΐα: Πρόκειται
περί συγκεκαλυμμένης αθεΐας, η οποία προέρχεται από την αδυναμία του ανθρώπου να
παραδεχθεί ότι είναι δυνατόν ο Θεός να έλθει σε επικοινωνία με τον άνθρωπο. Πιστεύ-

τί εἶναι ἀρκετά μεγάλη, ἀλλά κατ’
εὐθείαν μπαίνω εἰς τήν ἀνάλυσιν.
«Τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ
ἔχων τούς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς
φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ
ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ» (Ἀπ. β΄ 18).
«Τά ἑξῆς λέγει ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ,
πρός τόν ἐπίσκοπον ἐννοεῖται τῶν
Θυατείρων, Αὐτός πού ἔχει τά μάτια Του σάν φλόγα πυρός, Αὐτός πού
τά πόδια Του εἶναι ὅμοια μέ χαλκολίβανο, δηλαδή μέ μῖγμα ἀργύρου
καί χαλκοῦ, πού ἔδιναν μία ξεχωριστή λάμψι».
Τό προοίμιον τῆς Ἐπιστολῆς, ὅπως
ἀντιλαμβάνεσθε, περιέχει δυό στοιχεῖα.
Τό ἕνα εἶναι παρμένο ἀπ’ αὐτήν
τήν εἰσαγωγικήν ὀπτασίαν, ὅπως
ἐμφανίζεται ἐκεῖ ὁ Κύριος μπροστά
στά μάτια τοῦ ἐκπλήκτου μαθητοῦ
Του, τοῦ Ἰωάννου, εἰς τήν Πάτμον,
ὁ ὁποῖος καί παραμένει εἰς τήν στάσιν αὐτήν τῆς ἐκπλήξεως, καί τοῦ
ὑπαγορεύει νά γράψῃ τίς Ἐπιστολές. Ἐκεῖ, δείχνει ὅτι τά μάτια τοῦ
Κυρίου εἶναι ὅλο φλόγα καί τά πόδια Του εἶναι ἀπό χαλκολίβανο. Αὐτά
τά δυό χαρακτηριστικά ἀνταποκρίνονται στήν ἱκανότητα, μέ τά μάτια
μέν, νά διεισδύῃ καί νά διαγνωρίζῃ
τά βαθέα τοῦ Σατανᾶ –πού θά γίνῃ
λόγος εἰς τήν Ἐπιστολήν αὐτήν–, μέ
τά πόδια δέ, ὅτι δέν θά παραμείνῃ
Ἐκεῖνος πού ἁπλῶς ἐξακριβώνει καί
βλέπει τά βαθέα τοῦ Σατανᾶ, ἀλλά
ἔρχεται νά συντρίψῃ –μέ τά χαλκολίβανα πόδια Του!– τά βαθέα τοῦ
Σατανᾶ!
Τό ἄλλο στοιχεῖον εἶναι ἡ αὐτοσύστασις τοῦ Ἰησοῦ ὡς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.
«Τάδε λέγει ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ».
Τό «υἱός τοῦ Θεοῦ» εἶναι ἕνας τίτλος μεσσιακός καί ἀνταποκρίνεται
πλήρως πρός τό περιεχόμενον τοῦ
2ου ψαλμοῦ, ὅπου ὁ Μεσσίας ἔχει
τήν ἐξουσίαν ἐπί τῶν ἐθνῶν καί συντρίβει τούς ὑπεναντίους. Τούς συντρίβει «ἐν ράβδῳ σιδηρᾷ»· ὅπως

ἀκριβῶς συντρίβει κάποιος μέ σιδηρᾶ ράβδο κεραμικά σκεύη. Μέ
τήν ἴδια εὐκολία πού συντρίβει κάποιος κεραμικά σκεύη –τσουκάλια,
σταμνιά– μ’ ἕνα σιδερένιο ρόπαλο,
μέ τήν ἴδια εὐκολία θά συντρίψῃ τά
«βαθέα τοῦ σατανᾶ» ὁ Κύριος.
Ὡς νά λέγῃ εἰς τόν ἐπίσκοπον:
«Ἐκεῖ ἔχεις τά βαθέα τοῦ Σατανᾶ·
ἀλλά μή φοβᾶσαι. Ἐγώ τά βλέπω.
Ἐσύ δέν τά βλέπεις. Πῶς νά τά ἰδῇς!
Εἶναι κρυμμένα· εἶναι κρυφά. Ὑπογραμμίζω: Εἶναι κρυφά τά βαθέα τοῦ
σατανᾶ· δέν τά βλέπεις! Ὑπάρχει πέπλο. Εἶναι κλειδωμένα αὐτά τά βαθέα τοῦ Σατανᾶ... εἶναι κλειδωμένα
στό οἴκημα πού λέγεται «Μασωνική
Στοά»!... Εἶναι κλειδωμένα!... Ποῦ
νά τά ἰδῆς;... Τά βλέπεις; –Εσείς τά
βλέπετε, ἀγαπητοί; Βλέπετε τίποτα;... Δέν βλέπομε τίποτα...– Ἀλλά
ἐγώ τά βλέπω –λέγει ὁ Κύριος–. Μή
φοβᾶσαι ὅμως· αὐτά ὅλα θά ἔλθω
νά τά συντρίψω».
Πάντως, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἀξιοσημείωτον, καί παμμέγιστον μαζί,
ὅτι ἡ ἑρμηνεία τοῦ 2ου ψαλμοῦ, ὡς
«μεσσιακοῦ», γίνεται ἀπό τόν ἴδιον
τόν Κύριον· καί τοῦτο, διότι ἀφορᾶ
τόν ἑαυτόν Του. Φυσικά, ὁ Κύριος
μᾶς δίχνει αὐτόν, τόν 2ον ψαλμόν,
σέ ὅλη τήν διάστασί του. Βέβαια, καί
οἱ Ἑβραῖοι δέχονται ὅτι ὁ ψαλμός
αὐτός εἶναι «μεσσιακός». Ἄλλο ὅτι
δέν δέχονται τό πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ· οἱ ταλαίπωροι!
Ὕστερα, ἀγαπητοί μου, ἀπ’ αὐτήν
τήν εἰσαγωγήν, ἤ τό εἰσαγωγικόν
προοίμιον τῆς Ἐπιστολῆς, εἰσερχόμεθα εἰς τό κύριον θέμα.
«Οἴδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν
καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα
σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων» (Ἀπ. β΄ 19).
Τί ὡραῖα! Πολύ παρήγορα καί
πολύ ἐπαινετικά λόγια.
«Γνωρίζω τά ἔργα σου –ἐκεῖνο
τό «γνωρίζω» τοῦ Θεοῦ!– καί τήν
ἀγάπην σου καί τήν πίστιν σου καί

ορΘοΔοΞΗ ΔοΓμΑτικΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

ει στο αδύνατον της σχέσης Θεού και ανθρώπου, οπότε τούτο έχει ως αποτέλεσμα ο μεν
Θεός να σιωπά ο δε άνθρωπος να ευρίσκεται
σε απελπισία. Πίστη σε ανώτερη δύναμη και
άγνοια περί Αυτού (= ΑΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΣ).
2. Αναγκαστική Αθεΐα: Πρόκειται, περί
αθεΐας, η οποία επιβάλλεται δια της βίας, έξωθεν. Είναι η υποκατάσταση του Θεού δια της
απολύτου και ολοκληρωτικής μορφής πολιτικής ιδεολογίας (= ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ).
3. Πρακτική Αθεΐα: Η Πρακτική Αθεΐα αναγνωρίζει θεωρητικά ένα Θείον ΟΝ, το
οποίον όμως δεν έχει πρακτικές συνέπειες για
την εν γένει καθημερινή ζωή του ανθρώπου.
Ο Θεός, δηλαδή, ο οποίος υπάρχει, έστω και
αν υπάρχει, δεν με ωφελεί στην καθημερινή

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
τήν διακονίαν σου καί τήν ὑπομονή
σου· καί ὅτι τά ἔργα σοῦ τά κατοπινά εἶναι πιό μεγάλα, πιό τρανά, πιό
σπουδαῖα ἀπό τά πρῶτα σου ἔργα»!
Στήν Ἐπιστολή πρός τόν ἐπίσκοπον
τῆς Ἐφέσου –ἄν ἐνθυμεῖσθε– ἔγραφε: «Τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην
ἀφῆκας»! Εἰς τήν παροῦσα Ἐπιστολή, πρός τόν ἐπίσκοπον τῶν Θυατείρων, γράφει: «Καὶ τὰ ἔργα σου τὰ
ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων». Τό
ἀντίθετο. Ἐκείνου τά ἔργα τά τελευταῖα ἦταν ὑποτονισμένα. Ἀντιθέτως·
τά ἔργα τά τελευταῖα τοῦ ἐπισκόπου
τῶν Θυατείρων ἦταν ὑπερτονισμένα, σέ σχέσι μέ τά πρῶτα του ἔργα.
Ἔχομε, μέ ἄλλα λόγια, δυό πόλους κειμένους διαμετρικά περί ἕνα
σταθμικό σημεῖο· ἔχομε μία στάθμη.
Αὐτό τό σταθμικό σημεῖο –ὅπως
εἶναι ὁ ἄξονας τῶν ἀλγεβρικῶν
ἀριθμῶν, μέ τό μηδέν πού εἶναι ἡ
στάθμη (γιά νά σᾶς βοηθήσω)– εἶναι
ἡ κατάστασίς μας ὡς διάθεσις καί ὡς
ἐνέργεια, ὅταν πρωτοξεκινᾶμε τήν
πνευματική μας ζωή.
Ἄλλοτε κατερχόμεθα τῆς ἀρχικῆς
στάθμης, πᾶμε κάτω ἀπό τό μηδέν,
καί ἀκούομε αὐτό τό ἀποκαρδιωτικόν, πού εἶπε ὁ Κύριος εἰς τόν ἐπίσκοπον τῆς Ἐφέσου, «Τὴν ἀγάπην σου τὴν
πρώτην ἀφῆκας», καί ἄλλοτε ἀνερχόμεθα ἀπ’ αὐτήν τήν ἀρχικήν στάθμην,
ἀνεβαίνομε, καί ἀκούομε τό ἐπαινετικόν, πού εἶπε ὁ Κύριος εἰς τόν ἐπίσκοπον τῶν Θυατείρων, «Καὶ τὰ ἔργα σου
τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
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του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

μου ζωή, γι’ αυτό είναι σαν να μην υπάρχει.
Το θέμα της ύπαρξης της αθεΐας είναι
σκοτεινό και ανεξήγητο. Πως είναι δυνατόν ο άνθρωπος, ο οποίος είναι εικόνα του
Θεού και δημιούργημα Αυτού, να μη βλέπει
πουθενά τον Θεό, να μη γνωρίζει τον δημιουργό του; Είναι δυνατόν η αμαρτία να σκοτίζει τόσο πολύ τον ανθρώπινο νου, ώστε να
μη μπορεί να γνωρίσει τον Θεό;
Ο άνθρωπος πλάστηκε για να ζει σε σχέση και κοινωνία με το Θεό, έστω και σκιωδώς. Για τούτο η αθεΐα είναι φαινόμενο τελείας διαφθοράς της συνείδησης του ανθρώπου ή
πλήρους παραμερίσεως της σχέσεως μετά του
Θεού, ή αμάθειας περί την Θρησκευτική αλήθεια. Η μαζοποίηση του σύγχρονου ανθρώ-

που και η τεχνολογική ανάπτυξη αφαίρεσαν
και αφαιρούν από τον άνθρωπο το χρόνο για
να σκεφθεί τον Θεό. Τον άνθρωπο απασχολεί καθ’ ολοκληρίαν η πρόοδός του, η οποία
τον έχει υποδουλώσει και τον έχει φυλακίσει
με τα δεσμά της πλέον απάνθρωπης τυραννίας. Διότι η πλέον απάνθρωπη τυραννία και
υποδούλωση και σκλαβιά είναι όταν ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι ελεύθερος, ενώ ουσιαστικά είναι δούλος του εαυτού του.
Άλλο αίτιο της αθεΐας είναι η αμάθεια περί
τα θρησκευτικά ζητήματα, ιδίως η σύγχρονος
αμάθεια. Ο Χριστιανισμός υποφέρει από την
ημιμάθεια ή αμάθεια των διωκτών και υπερασπιστών του.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
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ακαριώτατε Αρχιεπίσκοπε Ιερώνυμε
βρίσκεστε για 10ο χρόνο στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Η απραξία και αφωνία σας
εξακολουθούν να μας πληγώνουν όπως τις
πρώτες ημέρες της αναρρίχησής σας στην
αρχιεπισκοπική καθέδρα. Η αινιγματική σιωπή σας μπροστά στην πύρινη κόλαση των
αντιχριστιανικών, αντεθνικών και αντιθρησκευτικών νόμων είναι ανεξήγητη φέρνοντας το λαό σε απόγνωση και σε επαναστατική έκρηξη.
Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, μπορέσαμε να καταλάβουμε πόσο δίκαιο είχε ο φίλος σας επίσκοπος Δωδώνης Χρυσόστομος
όταν έγραφε: «… Ο Αρχιεπίσκοπος (Ιερώνυμος), αποδείχθηκε άβουλος, ανίκανος
και επιπλέον επικίνδυνος δεδομένου ότι
άγεται και φέρεται δίχως ενεργό ρόλο στα
δρώμενα της εποχής.
Για την κακή συγκυρία, την οποία διέρχεται η πατρίδα μας και μαζί της η Εκκλησία
μας, χρειάζεται εκκλησιαστικός ηγέτης με
αποφασιστικότητα και ήθος, χαρακτηριστικά, που ΔΕΝ διαθέτει ο Ιερώνυμος ο Β΄…» (εφημ. “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”, 18-12-2011).
Σήμερα δεν θα αραδιάσω με λεπτομέρεια τα περιστατικά της ατζέντας δράσης του αρχιεπισκόπου,
αλλά μόνον μερικά επιγραμματικά για να τα θυμίσουμε στους αναγνώστες ώστε να σκύψουν, να μελετήσουν και να σταθμίσουν το έργο
του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β΄
(Λιάπη)…
Υπήρξε από τους αγαπημένους
και πιστούς μαθητές του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ Τίκα. Τα τελευταία γεγονότα το επιβεβαιώνουν: «Ας είμαστε προσεκτικοί, μην τυχόν και επιβάλλουν (οι Κυβερνώντες) όριο ηλικίας». Σαν να ακούγονταν από τον
τάφο ο Σεραφείμ.
Με τις υποσχέσεις και με τα «κατά
συνθήκην…» πορεύθηκε τα αρχιερατικά του χρόνια. Θυμόμαστε τι έλεγε
και τι δημοσίευε για την περίπτωση
Θεολόγου και των δώδεκα. Η εισήγησή του
στο Σεραφείμ τελείως αντίθετη. Το τι υποσχέθηκε στον μακαρίτη άγιο Αττικής Νικόδημο, και με ποιο τρόπο διέλυσε την μητρόπολή του για να τακτοποιήσει τα τέκνα του
με το πέπλο της «νομιμότητας», αυτά ανήκουν στη σφαίρα των σατανικών σχεδίων.
Το καράβι της Εκκλησίας θαλασσοδέρνονταν και ο καπετάνιος Ιερώνυμος ήταν εξαφανισμένος. Πού κρύβονταν όταν καταργήθηκε η αργία της Κυριακής όταν ψηφίστηκε
το αντιρατσιστικό Νομοσχέδιο, η κατάργηση της σχολικής εορτής των Τριών Ιεραρχών, το σύμφωνο Συμβίωσης, το ισλαμικό
τέμενος, οι ισλαμικές σπουδές, η προσευχή στα σχολεία, η συμπαράσταση στους
πολύτεκνους, η “Λειτουργική Αναγέννηση”,
η αποκαθήλωση των ιερών εικόνων και των
ένδοξων ηρώων της φυλής μας από τις αίθουσες των σχολείων, η θεματική εβδομάδα, η καύση νεκρών κ.ά.
Την απάντηση μας την δίνει και πάλι ο στενός του φίλος και συμπορευτής Χρυσόστομος. «… Σε αυτούς τους αρχηγούς που δεν
έχουν και πολλά κότσια, αρέσει το κοινώς
λεγόμενο γλείψιμο…». Ο δημοσιογράφος
τον διακόπτει ρωτώντας: «όταν μιλάμε για
αρχηγούς…». Ο Χρυσόστομος του απαντά:
«Εννοώ και τον Αρχιεπίσκοπο. Όταν έχεις

αδυναμίες, πρέπει να κρύβεσαι… Ένα χαμηλό προφίλ περνάει πιο εύκολα…» (FREE
SUNDAY Ν. Παπαδημητρίου).
Ήταν όμως παρών στην μασονική από
τους Ναΐτες βράβευσή του, στο Κολυμπάρι της Κρήτης για να νομιμοποιήσει τις αιρέσεις σε αδελφές εκκλησίες, να φέρει τον
Πάπα στην Ελλάδα, να βάλει τρικλοποδιά
στο “Τάμα του Έθνους”, να ψάχνει να βρει
τον Θεό γιατί δεν τον βρήκε ακόμα, να παρακολουθεί ως θεατής από τις κερκίδες
τους πολιτικούς γάμους, να έχουν διπλασιαστεί από τους θρησκευτικούς, να παραγκωνίσει την πατερική Π.Ε.Θ. (Πανελλήνια
Ένωση Θεολόγων) για χάρη της νεοπατερική-μοντέρνας οργάνωσης “ΚΑΙΡΟΣ” κ.ά.
Ποια αόρατα χέρια, άραγε, να σφράγισαν
τους φακέλους που έφεραν στην επικαιρότητα τα Μ.Μ.Ε. με βαρείς τίτλους για πλουτούντες επισκόπους; Να μερικοί τίτλοι: «Οι
καυτοί φάκελοι», «περίεργη ασυλία», «ΒΟΥΝΟ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΝΕ-

χως ήθος και πνεύμα, δίχως προσόντα και
λόγο, δίχως οραματισμό και πρωτοβουλία,
αρκεί να ικανοποιήσετε τους ξεσκονιστές
που στριμώχνονται στους διαδρόμους της
Αρχιεπισκοπής.
Είστε, για τον λαό του Θεού, “ο ανύπαρκτος” ο αξιωματούχος, που προβάλλεται
ως φιγούρα καλοστολισμένη, αλλά ψυχρή,
σχεδόν παγωμένη, που δεν μεταδίδει παλμό
ψυχής και δεν καταθέτει διαπιστευτήρια ανθρώπου που «την ψυχήν αυτού θέτει υπέρ
των προβάτων» (Ιωάν. Ι΄ ΙΙ), όπως αποδεικνύεται καθαρά τελευταία με τα θρησκευτικά στα σχολεία.
Δεν θα εύρισκαν καλύτερο σύμμαχο οι
άθεες κυβερνήσεις για να αποδομήσουν
ανενόχλητες την Ορθόδοξη χριστιανική φυσιογνωμία του ευλογημένου τούτου Γένους.
Αγωνίζονται με μέθοδο να αλλοιώσουν τον
Ορθόδοξο χαρακτήρα του μαθήματος των
θρησκευτικών, αλλά και την εθνοπρεπή διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας.

Είναι χαρούμενοι γιατί όλα τα προβλήματα λύθηκαν!

ΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ…», «εντοπίστηκαν
από το ΣΔΟΕ αδήλωτες καταθέσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ», «Τα εκατομμύρια,
τα όπλα και στο βάθος παραίτηση», «ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΡΑΣΑ – τ ο ΣΔΟΕ “εξομολογεί” δέκα Ιεράρχες», «ΒΙΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΙΝΕΣ», «ο έλεγχος
του ΣΔΟΕ, … Ο τρίτος με αμύθητο ποσό!».
Ο εκκλησιαστικός δημοσιογράφος Σωτ.
Τζούμας γράφει: «Μέσα στη λίστα Λαγκάρντ… υπάρχουν και Εκκλησιαστικά
πρόσωπα… Ο ένας καρατσεκαρισμένος…
Είναι δυνατόν;;; Και όμως είναι… Μιλάμε
για εκατομμύρια! Τι κρίμα… Να κατασχεθούν αμέσως αυτά τα χρήματα και να διανεμηθούν σε πάσχοντες συνανθρώπους
μας στη Μητρόπολη που ποιμαίνει… θεοφιλώς, ο φιλάργυρος πολιός άγιος!!!».
Μακαριώτατε, η δεκαετής πορεία σας δεν
σας ανησυχεί, δεν σας συγκλονίζει, δεν διακόπτει τον ύπνο, δεν ταράζετε το πνεύμα
σας; Ο λογισμός σας δεν σκαλώνει στα προβλήματα; Δεν βλέπετε τριγύρω σας ότι ο κόσμος βρίσκεται σε σύγχυση οικονομική, ηθική, οικογενειακή; Σύγχυση που την περικυκλώνει η αθεΐα, η αβεβαιότητα, η απόγνωση, ο αμοριαλισμός; Κι εσείς ρέγχετε, ζήτε
στον κόσμο σας, παζαρεύετε να τεμαχίσετε μητροπόλεις, φτιάχνοντας καμιά δεκαριά ακόμα αυλοκόλακες δεσποτάδες, δί-

Ακόμα στ’ αυτιά μας αντηχούν τα ενθρονιστήρια λόγια σας: «Πρώτο σημείο που κατακαίει την καρδιά μου είναι η μέριμνα για
τα νιάτα του τόπου μας», «θέλω να συναντιόμαστε προσωπικά…, να ιδρύσουμε ένα
είδος νεανικού συμβουλίου του Αρχιεπισκόπου, ώστε να ανταμώνουμε, να ακούω
άμεσα ο ίδιος τον λόγο σας και να αγωνιστούμε μαζί να χτίσουμε το αύριο που
εσείς δικαιούσθε και εμείς οφείλουμε να
σας εξασφαλίσουμε». Αρκετοί τότε θαμπώθηκαν από την αγωνία που τους κατείχε και
τις προοδευτικές σκέψεις που διατυπώσατε. Όλα όμως ήταν λεκτικά πυροτεχνήματα.
Στο ενάμιση χρόνο ο αρχιεπίσκοπος συναντήθηκε τόσες φορές με τον πρωθυπουργό– μυστικά και φανερά – για δήθεν θέματα της Εκκλησίας, όσο δεν έγιναν για δεκαετίες, και κάθε φορά οι δηλώσεις στερεότυπες «Το κλίμα ήταν πάρα πολύ καλό… Στόχος ήταν να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης». Και αμέσως την επομένη περνούσε
από την Βουλή κάποιο “ευλογημένο” αντιχριστιανικό – αντεθνικό νομοσχέδιο. Ακολουθούσε κάποια ανακοίνωση – “διαμαρτυρία”
για στάχτη στα μάτια του κόσμου και το θέμα
έμπαινε στο χρονοντούλαπο της ιστορίας.
Δεν μπορώ ακόμα να ξεχάσω τη συνέντευξη του καθηγητή και συνεργάτη του Ιερωνύ-

μου, ότι ο αρχιεπίσκοπος γνώριζε για τις αλλαγές στο μάθημα των θρησκευτικών από
τον Γιαγκάζογλου (σύμβουλος του αρχιεπισκόπου και συγχρόνως και του υπουργού
Παιδείας). Ο φίλης είχε δηλώσει ότι: Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έθεσε ΜΟΝΟΝ δύο
όρους για το μάθημα των θρησκευτικών. Να
μην μειωθούν οι ώρες διδασκαλίας του και να
μη θιγούν οι Θεολόγοι. Ούτε λέξη δεν είπε
για να διατηρηθεί ο ορθόδοξος χαρακτήρας του μαθήματος.
Ποιος από τους δύο λέει ψέματα!
Ας παρακολουθήσουμε τί άθλιο παιχνίδι παίζεται
«Οι όποιες παρεξηγήσεις υπήρχαν, λύθηκαν» είχε δηλώσει ο αρχιεπίσκοπος εξερχόμενος από την συνάντηση Τσίπρα, Καμμένου,
Φίλη και Ιερωνύμου. Τώρα ο αρχιεπίσκοπος,
στην ενημέρωση που έκανε στην Ιεραρχία
26/6/2015, δήλωσε: «Δυστυχώς όμως η σύσκεψη αυτή ήταν φαλκιδευμένη, διότι λίγες
μέρες πριν, στις 13 Σεπτεμβρίου 2016, το
Υπουργείο Παιδείας εδημοσίευσε τα κατά
την άποψή του (ΦΕΚ Β΄2920, 2906) με τα
αναλυτικά προγράμματα χωρίς πληροφόρηση της Εκκλησίας, διότι πίστευε και ίσως
πιστεύει ότι η Εκκλησία δεν πρέπει να έχει
άποψη… στο περιεχόμενον των διδασκόντων βιβλίων των θρησκευτικών». Γι’ αυτό
άλλα ανακοίνωσε στην επίσημη σύσκεψη, και
άλλα υποστήριξε και υποστηρίζει μέχρι σήμερα ο πρώην υπουργός Φίλης (“ΚΥΡ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”, 11-6-17) λέγοντας: «Εγώ μπορεί να
έφυγα αλλά τα νέα θρησκευτικά έμειναν».
Στις 20 Ιουνίου συνήλθε η μικρή Ι. Σύνοδος
στην οποία ο Αρχιεπίσκοπος εισηγήθηκε να
μην συγκληθεί η Ιεραρχία για το θέμα “θρησκευτικά στα σχολεία”, διότι αυτό ήταν και η
θέση του υπουργού Παιδείας κ. Γαβρόγλου
και μερικών “προοδευτικών” μητροπολιτών.
Το λόγο πήρε ο μητρ. Καισαριανής κ. Δανιήλ, ο οποίος ενημέρωσε τους συνοδικούς Ιεράρχες, με τα όσα είπε στον Υπουργό. Έτσι
έσωσε το κύρος της Ιεραρχίας και κατ’ επέκταση της Εκκλησίας. Είπε: «Η Ιεραρχία και
οι Ιεράρχες – είπε – δεν είναι παίγνιο στα
χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης για να μπορούν να εμπαίζονται με αυτόν τον τρόπο»,
βάζοντας στη θέση τον υπουργό κ. Γαβρόγλου, γιατί αθέτησε τις μεγαλόστομες υποσχέσεις που δόθηκαν στην Εκκλησία κατά
την συνάντηση των δύο πλευρών στο Μαξίμου συνεχίζοντας με ατράνταχτα επιχειρήματα, και αναλύοντας την κατάσταση ο Καισαριανής Δανιήλ, έφερε σε δύσκολη θέση
τον αρχιεπίσκοπο, ο οποίος συνέστησε στο
σώμα ηρεμία: «Πρέπει να είμαστε πιο ήπιοι
και διαλλακτικοί στις κινήσεις μας και στις
σχέσεις με την Κυβέρνηση», «Ας είμαστε
προσεκτικοί – είπε – μην τυχόν και επιβάλουν όριο ηλικίας…». «Ακόμα πιο διαλλακτικοί και ακόμα πιο ήπιοι;;; – αντέτεινε ο Σεβ.
Δανιήλ – Πιο πολύ δεν υπάρχει!!! Ας παραδοθούμε τότε άνευ όρων και ας πούμε
ναι, σε όλα!». Μετά την αφόρητη πίεση που
ασκήθηκε, ο αρχιεπίσκοπος αναγκάστηκε να
συγκαλέσει, για τις 27 Ιουνίου 2017, Σύνοδο
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδας.
Η Σύνοδος που πραγματοποιήθηκε – βάσει
πληροφοριών Υπουργείου και της Συνόδου
– έφερε σύγχυση και καταχνιά στην αλήθεια.
Ο Αρχιεπίσκοπος είπε (με βάση τα στοιχεία
που του προσκόμισε η τριμελής εξ Αρχιερέων Επιτροπή): «Η συζήτηση άρχισε από μηδενική βάση». Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας,
που ήταν μέλος της επιτροπής διαλόγου, τον
• συνέχεια στη σελ. 9
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διέψευσε λέγοντας: «(Στα χέρια μας) Υπήρχε η αίσθηση ότι ενώ μιλούσαμε για μηδενική βάση, στην ουσία υπήρχε τετελεσμένο».
Αυτό επιβεβαίωσε ωμά και ο Πρόεδρος του
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) κ.
Γερ. Κουζέλης τονίζοντας: «Τα προγράμματα σπουδών έμειναν αυτά που ήταν… Βέβαια, το αποτέλεσμα δίνει τη δυνατότητα
στην Εκκλησία να πει ότι έδωσε μια μάχη
και άλλαξε τα προγράμματα… ότι η Πολιτεία
υποχώρησε… Οποιοσδήποτε όμως συγκρίνει τα δύο προγράμματα, θα καταλάβει ότι
δεν άλλαξε κάτι».
Ο πρώην υπουργός Φίλης δήλωσε: «Οι
προσπάθειες της ηγεσίας της Εκκλησίας
της Ελλάδας να δημιουργήσει παραπλανητικές εντυπώσεις για εσωτερική κατανάλωση, έχουν εξ αντικειμένου διαψευστεί… Η ουσία δεν αλλάζει. Το
νέο μάθημα των θρησκευτικών ήρθε
για να μείνει».
Επίσης ο αρχιεπίσκοπος υποστήριξε ότι διατηρήθηκε «ο Ορθόδοξος χαρακτήρας του μαθήματος».
Το ίδιο υποστήριξε και ο Πρόεδρος
της 3μελούς Επιτροπής, ο Ύδρας
Εφραίμ. “Τα αντίθετα συμβαίνουν”,
τόνισε ο Μεσογαίας διευκρινίζοντας
ότι: «το νέο μάθημα των θρησκευτικών αντί να είναι ορθόδοξο, κατάντησε να είναι ουδετερόθρησκο,
δηλαδή με σαθρή ταυτότητα… Σχεδιάσθηκε όχι για να εμπνεύσει στην
πίστη και να αναδείξει τη δύναμη
της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας,
αλλά για να είναι συμβατό με τον
σύγχρονο ορθολογισμό και ανεκτό
από τις σύγχρονες αθεϊστικές και
συγκρητιστικές αντιλήψεις».
Στα ίδια πλαίσια κινήθηκε και ο
μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ιερόθεος: «Το πρόγραμμα αυτό από τη βάση
του είναι προβληματικό, θα μπορούσα
δε να πω εκθεμελιωτικό, διότι αποδομεί
τα πάντα».
Ο μητρ. Ύδρας, ενημερώνοντας τους
Ιεράρχες, είπε ότι οι τρεις της επιτροπής
Ιεράρχες, εξέτασαν τους φακέλους των
Μαθητών (Φ.Μ.) «άμα τη δημοσιεύσει αυτών» και διαπίστωσαν ότι «σε όλα τα κεφάλαια τίθεται με σαφήνεια η σωτηριολογική διάσταση της Εκκλησίας». Αντίθετα ο Μεσογαίας αμφισβήτησε (τα του
Ύδρας) και σημείωσε ότι η επιτροπή ζήσυνέχεια από τη σελ. 1

δὲ ἁγίων τιμητικά;
• Οἱ Παπικοὶ ἔχουν ἀγάλματα στοὺς Ναούς
τους. Καὶ σκέφτηκαν νὰ προσφέρουν καὶ σὲ
μᾶς, ἀφοῦ βέβαια ἐμεῖς προσπέσαμε καὶ τοὺς
παρακαλέσαμε!
• Κάποτε γιὰ ὕποπτες προσφορὲς ἴσχυε τὸ
τοῦ Βιργιλίου: «Φοβοῦ τοὺς Δαναοὺς κἄν
δῶρα φέροντας». Πολὺ περισσότερο γιὰ τοὺς
Ὀρθοδόξους ἰσχύει τό: «Φοβοῦ τοὺς Παπικοὺς κἄν δῶρα φέροντας». Καὶ ἀκόμα περισσότερό το: «Φοβοῦ τοὺς Παπικοὺς κἄν λείψανα φέροντας», ὅταν μάλιστα τὰ λείψανα
πού προσφέρουν ἔχουν ὡς περιτύλιγμα εἰδωλικά ἀγάλματα!
• Οἱ Παπικοὶ ἔχουν ἀπέραντες ἀποθῆκες,
πού οἱ ἴδιοι δὲν τὶς χρησιμοποιοῦν πλέον, ἀλλ᾽
εἶναι πρόθυμοι νὰ τὶς ἀνοίξουν, ὅταν σάν… ζη-

τησε να δει τους Φ.Μ., «οι οποίοι τελικά
δεν τους δόθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν
πριν από μόλις δέκα μέρες (17-6-2017)».
Από τη Σύνοδο διοχετεύτηκε η πληροφορία ότι η κυβέρνηση υποχώρησε πλήρως σε όλες αλλαγές και τροποποιήσεις
είχε ζητήσει η Εκκλησία. Αντίθετα η πληροφορία που διοχετεύθηκε από το Ι.Ε.Π.
ήταν ότι η Ιεραρχία αποδέχθηκε ομόφωνα τα νέα προγράμματα σπουδών!
Έλεος!... Κύριοι να λέτε τέτοια ψέμματα!!!
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ύδρας
Εφραίμ, στην εισήγησή του αποδέχεται
το προτεινόμενο πρόγραμμα για τα θρησκευτικά χρησιμοποιώντας λογική ορθο-

τές μια κουλτούρα διαλόγου». Μέσα όμως
σε όλη την εισήγηση του αγίου Υφρας λείπει παντελώς η λέξη «Ορθοδοξία», “αγνοούνται οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας και
δη οι Απολογητές που καλλιέργησαν τον
Θεολογικό και τον θρησκευτικό διάλογο”.
Αυτά που είπε ο άγιος Ύδρας έδωσε την
εντύπωση ότι μιλούσε κάποιος εκπρόσωπος των “εκσυγχρονιστών” της κοινωνίας.
Και είπε ότι ακριβώς υποστηρίζουν όλοι αυτοί που είναι απέναντι από την Εκκλησία.
Σε κάποια στιγμή ελεειονολόγησε την θεολογική κατάσταση στην Ιεραρχία, και διερωτήθηκε μάλιστα – λες και ο ίδιος δεν έχει
ευθύνη γι’ αυτά που συμβαίνουν – “Τι έκα-

Ο πρόεδρος της επιτροπής Ύδρας Εφραίμ
και ο υπ. Παιδείας μαζί ...καφέ και ρακί αποφάσισαν
για τα θρησκευτικά στα σχολεία

λογιστική. Υποστηρίζει ότι: «Ο εμπνευσμένος διδάσκων θα κάνει ώστε το μάθημα των θρησκευτικών να γίνει εξαιρετικά σπουδαίο μάθημα, που μπορεί
να δώσει απαντήσεις απέναντι σε κρίσιμα υπαρξιακά ζητήματα… και να καταδείξει την τεράστια συμβολή της θρησκείας στο πνεύμα, στην τέχνη και στον πολιτισμό». Είναι μια ωραία θεωρία, που οφείλουν οι διδάσκοντες να είναι «εμπνευσμένοι». Υποστηρίζει ακόμα ότι ο νέος τύπος
του μαθήματος των θρησκευτικών είναι μια
ευλογία γιατί «καλλιεργείται στους μαθη-

νε τόσα χρόνια;”. «Μήπως – είπε – το πρόβλημα είναι ότι ως Εκκλησία και Ιεραρχία,
εδώ και τόσες δεκαετίες, δεν έχουμε θεολογικό λόγο; Η Θεολογία απουσιάζει από
την ποιμαντική μας, τα κηρύγματά μας, την
καθημερινή ζωή της Εκκλησίας».
Για το ότι απουσιάζει η Θεολογία, “άγιε”
Ύδρας, έχετε όλοι σας ακεραία την ευθύνη.
Διότι, όταν ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Κοτσώνης, κονταροχτυπούμενος με τους δικτάτορες κατόρθωσε με το Ν.Δ. 876/71 να
αποσπάσει την Εκκλησιαστική Εκπαίδευση
από το Κράτος, πέσατε και τον κατασπαρά-

ξατε. Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε σήμερα σε όλο τους το μεγαλείο! Το περιοδικό
“Ο ΣΩΤΗΡ” να τι έγραφε προ ημερών: «Οι
Θεολόγοι έχουν χαθεί εδώ και δεκαετίες,
από τότε που οι Θεολογικές Σχολές με την
αλλαγή του συστήματος εισαγωγής πλημμύρισαν με εκατοντάδες άσχετους, αδιάφορους και άθεους φοιτητές που έβλεπαν
τις σπουδές τους στη Θεολογία ως βιοποριστικό επάγγελμα, τίποτε άλλο!».
Με την “ένοχη σιωπή” και τις διαβεβαιώσεις του αρχιεπισκόπου η διοικούσα εκκλησία πιάστηκε κοιμώμενη, σαν τις μωρές
παρθένες…
Η αποτίμηση των πεπραγμένων της έκτακτης συνεδρίασης της Ιεραρχίας (27/6/2017)
μόνο απογοήτευση άφησε.
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) η φωνή του υπουργείου
ξεκαθάρισε: «Ο διάλογος μεταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας για το μάθημα
των θρησκευτικών αφορούσε τα Προγράμματα Σπουδών, το προτεινόμενο
διδακτικό υλικό δεν αποτέλεσε αντικείμενο διαλόγου. Όποιες προσθαφαιρέσεις έγιναν ή πρόκειται να γίνουν αποφασίζονται από το επιστημονικό προσωπικό του Ι.Ε.Π.». Το καταλάβατε “άγιοι” πατέρες!
Μητροπολίτης από την Β. Ελλάδα
σκωπτικά διερωτάται: «Υπερηφανευόμαστε γιατί; Επειδή τα θρησκευτικά έχουν απολέσει πια τον ομολογιακό τους χαρακτήρα και έχουν μετατραπεί σε μάθημα θρησκεολογίας; Ή
μήπως επειδή πήραμε ένα-ένα ξεροκόμματο, βγάλαμε και δύο γελοιογραφίες και δύο τραγούδια, να ’χουμε να
λέμε ότι κάτι πετύχαμε;».
Τώρα ετοιμάζουν και άλλο χτύπημα
με την αλλαγή του Συντάγματος προκειμένου να επαναδιατυπώσουν τις
νέες σχέσεις Εκκλησίας-Πολιτείας.
Εάν, έστω και την εσχάτη ώρα, δεν αντιδράσει έντονα η διοίκηση της Εκκλησίας - που
είναι αδύνατο με τον τωρινό αρχιεπίσκοπο;
- η Κυβέρνηση θα επιβάλει στα ελληνόπουλα τον συγκρητιστικό-θρησκεολογικό χαρακτήρα του μαθήματος – σαν αρχή – και θα
προωθήσει έτσι την παγκοσμιοποίηση στις
επόμενες γενιές.
Τότε θα φωνάξει μαζί με τον Καλαβρύτων
Αμβρόσιο, και ο πιστός λαός: «Δεν επιθυμούμε να συμπράξουμε στην προδοσία
της Ορθοδοξίας!».

προσκΥναΜε αΓαλΜατα; η αγία ελένη
τιάνοι ὀρθόδοξοι μεγαλόσχημοι προστρέχουν
καὶ ἐκλιπαροῦν! Οἱ ἀποθῆκες, μουσειακῆς περισσότερο μορφῆς, φιλοξενοῦν ἀπὸ χρυσάφια παλαιῶν Παπῶν, μέχρι λάρνακες καὶ ἀναρίθμητα (ἀνεξέλεγκτα;) λείψανα.
• Στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία ὑπάρχουν λείψανα τῆς ἁγίας Ἑλένης. Τί χρειαζόμασταν
λείψανά της ἀπό τὴ Βενετία, δηλαδή, ἀπό
τούς Παπικούς; Καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει ἄς
ποῦμε ὅτι δεχόμαστε καὶ ἕνα λείψανο ἀπό
τὴ Δύσι. Μὰ στὴν περίπτωσι τῆς νέας μεταφορᾶς ἀπό τὴ Βενετία, μεταφέραμε… ἄγαλμα καὶ τὸ παρουσιάσαμε στὸ λαὸ ὡς «σκήνωμα»!
• Βέβαια ὁ διαφημιστής τῆς ὅλης ὑποθέσεως (βοηθὸς ἐπίσκοπος) ἔσπευσε νὰ διορθώ-

ση τὰ τῆς διαφημιστικῆς ἀφίσσας, πού ἔκανε λόγο γιὰ σκήνωμα. Στὴ διόρθωσι μίλησε
γιὰ λείψανα τῆς ἁγίας Ἑλένης.
• Ὅσοι σπεύδουν πρὸς προσκύνησι, ἀπό
εὐλάβεια βεβαίως τὸ κάνουν. Δὲν γνωρίζουν
τὸ τοῦ ἀποστόλου Παύλου: «Τίς συγκατάθεσις
ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων;» (Β’ Κορ. στ’ 16). Πάντως λείψανα δὲν διακρίνουν. Λένε οἱ ἁρμόδιοι, ὅτι σ’ αὐτὴν τὴν πολυτελέστατη λάρνακα, ἀσήκωτη ἀπό «εὐγενῆ» μέταλλα, ὑπάρχουν δύο-τρία μικρὰ τεμάχια λειψάνων τῆς
ἁγίας. Τὸ σίγουρο εἶναι, ὅτι μέσα στὴν καλλιτεχνικὴ καὶ βαρύτιμη λάρνακα δὲν ὑπάρχει σκήνωμα, ὅπως π.χ. τὰ σκηνώματα (ὁλόσωμα) τῶν ἁγίων Διονυσίου, Γερασίμου, Σπυρίδωνος καὶ ἄλλων.

• Τότε αὐτὸ τὸ ὁμοίωμα, πού βρίσκεται ξαπλωμένο στὴν πολυτελέστατη λάρνακα, τί εἶναι; Ἕνα «εἴδωλο», δηλαδὴ μεταλλικὸ σῶμα (ἀπό χρυσάφι, ἀπό ἀσήμι, ἀπό
χαλκό, «οὐκ οἶδα»!). Εἶναι ἕνα ξαπλωμένο
ἄγαλμα, περιτυλιγμένο μὲ βασιλικὴ στολὴ
καὶ βασιλικὸ στέμμα!
• Καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: Ἀπό πότε σὲ
Ὀρθόδοξο Ναὸ μαζὶ μὲ εἰκόνες ἔχουμε καὶ
ἀγάλματα, ἔστω καὶ ἁγίων; Καὶ γιατί ἀποπροσανατολίζουμε τὸ λαό; Ὁ λαὸς ἕνα χρειάζεται:
Τὸ πρόσωπο τοῦ μοναδικοῦ Σωτῆρος Ἰησοῦ
Χριστοῦ, τοῦ Ἐσταυρωμένου καὶ Ἀναστημένου Κυρίου, τὸν ὁποῖον ἀγάπησε καὶ διακόνησε ἡ ἁγία Ἑλένη.
τοῦ ἱεροκήρυκος ἀρχιμ. Δανιήλ Ἀεράκη

10 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 1

Κύριε Διευθυντά,
Στην έγκριτη εφημερίδα σας “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, στο Κυριακάτικο φύλλο της 11ης Ιουνίου 2017 και στην σελίδα 29 δημοσιεύετε ένα
ολοσέλιδο ιστορικό γεγονός «50 χρόνια πριν»
του Μητροπολίτη Αλκαλοχωρίου Ανδρέα Νανάκη, επιμέλεια της Ευάνθης Χατζηβασιλείου
με τίτλο“Η Εκκλησία της Ελλάδος και η Χούντα” και υπότιτλο «Η παρέμβαση του δικτατορικού καθεστώτος στην Ιεραρχία με την επιβολή Ιερωνύμου, ανοίγει τον δρόμο για επώδυνες εξελίξεις».
Δεν θα ασχολούμουν με το δημοσίευμα, παρ’
ότι την περίοδο της χούντας την έχω ζήσει και
μάλιστα διωκόμενος, εάν ο αρθρογράφος ήταν
ένας απλός μητροπολίτης, “εις τόπον και τύπον Χριστού”, διότι σχεδόν όλοι τους έχουν
φτιάξει ένα Χριστό στα μέτρα τους αποφεύγοντας να τον μιμηθούν. Έτσι το ακάνθινο στεφάνι το έκαναν διαμαντοστόλιστη μίτρα, τον άραφο χιτώνα χρυσοκέντητη στολή, το σάκκο μουσειακό είδος, τον κάλαμο ολόχρυση διαμαντοστόλιστη ράβδο και τους Ιερούς Κανόνες, που
θέσπισαν οι άγιοι Πατέρες για να “Κανονίζουν”
την εν Χριστώ ζωή μας, όπλο αμφίβολης χρήσης, τους μεν ίδιους ν’ απαλλάσσει πάσης ενοχής τους άλλους δε να εξοντώνει χωρίς σπλάχνα οικτιρμών.
Αλλ’ επειδή ο συγκεκριμένος αρθρογράφος
είναι και Πρόεδρος της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης και καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης, απ’ τον οποίο, κυρίως, εξαρτάται το μέλλον τόσον των παιδιών μας όσον και των μελλοντικών γενεών, επιβάλλεται κάθε καλόπιστη
κριτική, όπως οι άγιοι Πατέρες πρεσβεύων. «Ει
δε που την ΕΥΣΕΒΕΙΑΝ παραβλαπτόμενην ή
τους ασθενείς ΑΔΙΚΟΥΜΕΝΟΥΣ θεάσαιο, μη
προτίμα την ειρήνην της αληθείας, αλλ’ ίστατο γενναίως, έως αίματος προς την αμαρτίαν ανταγωνιζόμενος» (άγ. Ισίδωρος Πηλουσιώτης).
Ο κ. καθηγητής στην εισαγωγή του άρθρου
του τα έχει μπερδέψει, διότι αρχίζει με την δικτατορία του 1967 και τον Χρυσόστομο Β΄, πάει
στην περίοδο Μεταξά και στο 1938 με τον Τραπεζούντος Χρύσανθο, έρχεται το 1941 στον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, φθάνει μέχρι την πατρίδα του την Κρήτη με τον Αρχιεπίσκοπο Ευγένιο
και την Επαρχιακή του Σύνοδο, που «δεν εξυπηρετούσε τους ιδεολογικούς της στόχους. Συνεπώς, η δικτατορία αποφασίζει την κατάλυση της
κανονικής εκκλησιαστικής τάξης στην Εκκλησία
της Ελλάδος. Παύει τον Αθηνών Χρυσόστομο
Β΄, διορίζει ΑριστίνδηνΣύνοδον από αρχιερείς
και επιβάλει ως Αρχιεπίσκοπο τον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο Κοτσώνη».
Ο κ. καθηγητής παρουσιάζει την επί Ιερωνύμου Αριστίνδην Σύνοδο, σαν ουρανοκατέβατη λες και εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην
Εκκλησία!
Σκόπιμα αποφεύγει να αναφερθεί στο ιστορικό αυτών των Συνόδων διότι γνωρίζει ότι ο πρώτος διδάξας και συνεχιστής είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο!
Ενδεικτικά αναφέρουμε.
Α΄ Στο Πατριαρχείο το 1865, για την “εφαρμογή των Γενικών κανονισμών και τη σύσταση
Αναθεωρητικής Επιτροπής αυτών” αποφασίζει
Α.Σ.. Το 1871 ο Πατριάρχης ορίζει τα συνοδικά
μέλη με Α.Σ. (Κίτρους Βαρνάβας).
Το ζοφερό της κατάστασης περιγράφει ο Β.
Σταυρίδης: «της απολυταρχίας μεν του Πατριάρχου να απομακρύνη εκ της πόλεως όχι μόνον τους ενδημούντες (αρχιερείς) αλλά και τους
συνοδικούς (αρχιερείς)…, το δικαίωμα δε του
“αριστίνδην” κατά το οποίον ο Πατριάρχης ή
και η σύνοδος ηδύναντο να καλούν κατά βούλησιν συνοδικούς αυτούς που ήθελον» (Βασ.
Σταυρίδης).
Το 1923-24 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Γρη-

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” (11-6-2017)
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“Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΧΟΥΝΤΑ”

«… Η επιβολή Ιερωνύμου ανοίγει τον δρόμο για επώδυνες εξελίξεις»
γόριος Ζ΄ «Εν εκτιμήσει των ιδιαιτέρων συνθηκών του Πατριαρχείου και πάλιν επανέφερε το
Δωδεκαμελές σύστημα της Συνόδου συγκροτήσας αριστίνδην εξ 9 μόνον Αρχιερέων…».
Το 1946 επί Πατριάρχου Μαξίμου Ε΄ «Η Σύνοδος προεδρευομένη υπό του Πατριάρχου αποτελείται εκ 12 μελών – μητροπολιτών… έχει το
δίκαιον του προκρίνειν, δηλ. το “αριστίνδην” δίδεται κατά σειράν εις τον Πατριάρχην και την
Σύνοδον» (ο ίδιος).
Κατά τον ίδιον τρόπο δεν γίνεται και σήμερα
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με τις Εκκλησίες Αμερικής, Αυστραλίας, Ν. Ζηλανδίας, όλης
της Ευρώπης (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία, Αλβανία…) κ.ά.;
Β΄ Στην Ελλάδα.Ας δούμε τι συνέβη κατά καιρούς και στην χώρα μας, όπου η Αριστίνδην Σύνοδος είναι πασίγνωστη, μετά την ταραχώδη παραχώρηση του “Αυτοκεφάλου” στην Εκκλησία
της Ελλάδος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Από το 1832 μέχρι το 1852 την πενταμελή,
μαζί με τον Πρόεδρο Ιερά Σύνοδο – Αριστίνδην –
την διώριζε η Πολιτεία, ανεξαρτήτου πρεσβείας.
Ο νόμος της Πολιτείας ΣΑ΄/1852 άρθρ. Γ΄, που
εκδόθηκε μετά το Συνοδικό Τόμο, όριζε Πενταμελή – Αριστίνδην – Σύνοδο και μόνιμονΠρόεδρον τον εκάστοτε Μητροπολίτην Αθηνών, τα
δε τέσσερα μέλη των «εκ των εχόντων Επισκοπάς» και «κατά την τάξιν των πρεσβείων της αρχιερωσύνης».
Η κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι το 1917. Η
Κυβέρνηση Βενιζέλου απομακρύνει τον Μητροπολίτη Αθηνών Θεόκλητον Α΄. Η Αριστίνδην Σύνοδος που συνεδρίασε τον Μάρτιο του 1918
προτείνει τρία πρόσωπα (τριπρόσωπο) και προκρίνει τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο. Με παρέμβαση του Ανδρ. Μιχαλόπουλου, στενού συνεργάτη του Βενιζέλου, διορίζουν τον Μελέτιο
Μεταξάκη (1918-1920).
Στις 16 Νοεμβρίου 1920 επανέρχεται στο θρόνο των Αθηνών ο Θεόκλητος Α΄ και παρέμεινε
μέχρι την μικρασιατική καταστροφή 1922, ο δε
Μελέτιος έφυγε στην Αμερική και μετά ένα χρόνο η βενιζελική Εξουσία τον διόρισε Οικουμενικό Πατριάρχη.
Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η συγκροτηθείσα Αριστίνδην Σύνοδος (Β.Δ. την 3η
Δεκεμβρίου 1922) από την Επαναστατική Κυβέρνηση Πλαστήρα και η οποία, στην συνεδρίαση της 23 Φεβρουαρίου 1923, με τρεις ψήφους υπέρ και δύο κατά εξέλεξε τον Χρυσόστομο Παπαδόπουλο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Οι δύο
μειοψηφήσαντες τον κατηγόρησαν για αίρεση,
και αυτός ήταν ο ένας λόγος που τους εκδίωξε – μαζί με τον Μελέτιο Μεταξάκη – ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Δαμιανός, καθότι εκτός των
άλλων ήταν και οι δύο αναγνωρισμένοι μασόνοι.
Στην χειροτονία που ακολούθησε (10 Μαρτίου 1923) δεν πήγε κανείς άλλος μητροπολίτης εκτός των τριών ψηφισάντων και του Λατίνου επισκόπου LouisPetit και του Αγγλικανού Niyram!
Στο μήνα επάνω (16 Απριλίου 1923) συγκάλεσε την Ιεραρχία, θέτοντας το θέμα αλλαγής
του παλαιού ημερολογίου. Ο αρχ. Θεόκλητος
Στράγκαςγράφει: «Εχρησιμοποίησε – ο Χρυσόστομος – το ψεύδος και την απάτη, προκειμένου να παραπλανήση τους λοιπούς αρχιερείς
και να επιβάλη την αλλαγή του Ημερολογίου»!
Εν τω μεταξύ ένα πρωτόγνωρο φαινόμενο
παρατηρείται στα εκκλησιαστικά πράγματα. Το
πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου του 1922 δημιουργείται η «Παγκληρική Ένωση», μια οργανωμένη προσπάθεια κληρικών “ορεγομένων
επισκοπής” μέσω της κοσμικής εξουσίας με
Πρόεδρο τον Αρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Παπανδρέο (μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο και Αντιβασιλέα),
Αντιπρόεδρο τον Αρχιμανδρίτη Παντελεήμονα
Φωστίνη (μετέπειτα μητροπολίτης Χίου και γνωστός του “Τάγματος Φωστίνη”) και ο διάκονος
Αθηναγόρας Σπύρου (μετέπειτα μητροπολίτης

Κέρκυρας, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και Οικουμενικός Πατριάρχης).
Οι ανωτέρω τρεις κληρικοί, φίλα προσκείμενοι
στην επαναστατική κυβέρνηση και στον Αρχηγό της Πλαστήρα, αντικατέστησαν τους κανονικούς εκπροσώπους της Ιεράς Συνόδου συμμετέχοντες σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε
στο πολιτικό Γραφείο «… παρόντων του Αρχηγού της Επαναστάσεως κ. Πλαστήρα, υπουργών και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων…».
Έφθασαν μάλιστα στο σημείο να προτείνουν
στον τότε υπουργό Παιδείας Ιωάν. Σιώτη τους
εαυτούς των για την πλήρωση των τριών μητροπολιτικών εδρών από την Αριστίνδην Σύνοδο
που θα συνεδρίαζε.
Η Συνεδρίαση έγινε, το τριπρόσωπο καταρτίσθηκε και στάλθηκε στην κυβέρνηση. Εδώ βρίσκει πλήρη εφαρμογή το “άλλαι μεν αι βουλαί
των Συνοδικών άλλα δε η πολιτική κελεύει”.
Έτσι, έγινε για την Μητρόπολη Κορίνθου ο Δαμασκηνός Παπανδρέου (ο οποίος το 1941, και
πάλι με πολιτική παρέμβαση, έγινε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών). Στην Μητρόπολη Κέρκυρας διορίστηκε ο διάκονος Αθηναγόρας Σπύρου μετά
από έντονες διαμαρτυρίες για την εκλογή του.
Χαρακτηριστική υπήρξε η απάντηση του Αθηναγόρα προς συνυποψήφιό του: «… Ουδένα πρέπει να μέμφεσαι και ατιάσαι, ειμή μόνον τον εαυτόν σου, διότι δεν ενήργησες καταλλήλως και
δραστηρίως τότε ίνα εκλεγής, Αρχιερεύς Κερκύρας και Παξών».Εδώ κι αν υπάρχει “τρέλα”.
Κανονικά θα έπρεπε να τον καθαιρέσουν, σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες, αφού αποκάλεσε ανίκανο, βλάκα… τον συνυποψήφιο του που
τήρησε τους Ιερούς Κανόνες. Αυτά όμως θεωρούνται ασήμαντα και αποσιωπούνται ενώ προβάλλονται ανύπαρκτα σφάλματα αξιόλογων ανδρών προκειμένου να τους μειώσουν.
Το 1930, με πολιτική παρέμβαση ο Αθηναγόρας, διορίζεται από την Πατριαρχική Σύνοδο
Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής.
Εκεί είναι γνωστές οι σχέσεις του με το προεδρικό ζεύγος Φρ. Ρούζβελτ και περισσότερο με
τον Χάρυ Τρούμαν, όπου με την παρέμβασή του
στην τουρκική κυβέρνηση, αφού είχε προηγηθεί
η “παραίτησις” (18/10/1948) του κανονικού Πατριάρχου Μαξίμου Ε΄, την 1 Νοεμβρίου, “εξελέγη” Οικουμενικός Πατριάρχης. Η μεταφορά του
στην Κωνσταντινούπολη έγινε με το προσωπικό
αεροπλάνο του Προέδρου Τρούμαν και συνοδεύθηκε από τον ιδιαίτερό του υπασπιστή συνταγματάρχη Τσαρλς Μαρκ!
Το 1938 έχουμε μια καθαρά πολιτική εκλογή στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο και μια άγρια
σύγκρουση των Ανακτόρων με τον δικτάτορα
Ιωάν. Μεταξά. Την εκλογή την κέρδισε ο από
Κορίνθου Δαμασκηνός Παπανδρέου με ψήφους 31 έναντι 30, η μεταξική Κυβέρνηση, θεωρώντας τον ως Βενιζελικό, δεν τον αποδέχεται και με τον νόμο 1493/1938 «περί εκλογής
Αρχιεπισκόπου Αθηνών και των Μητροπολιτών του Βασιλείου» η εκλογή του Αρχιεπισκόπου και των Μητροπολιτών σταματάει να γίνεται από την Ιεραρχία και ορίζεται μια επταμελής μητροπολιτών σύνοδος – Αριστίνδην – η
οποία εξέλεξε Αρχιεπίσκοπο τον Χρύσανθο Φιλιππίδη. Και ο Δαμασκηνός κλείσθηκε στο μοναστήρι της Φανερωμένης στην Σαλαμίνα υπό
Αστυνομική επιτήρηση.
Επανήλθε (ο Δαμασκηνός) στον αρχιεπισκοπικό θρόνο το 1941 όταν ο Χρύσανθος αρνήθηκε να υποδεχθεί τους Γερμανοϊταλούς κατακτητές και να ορκίσει την κατοχική κυβέρνηση
του στρατηγού Τσουλάκογλου.
Η “Μείζων Αριστίνδην Σύνοδος” με τις ευλογίες της Κυβέρνησης των δωσιλόγων και των
Γερμανών – αφού τους όρκισε – του παραχώρησε τον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Την απόφαση αυτή ο Χρύσανθος δεν την αναγνώρισε, και
έτσι από το 1941 έως το 1946 υπήρχαν δύο Αρχιεπίσκοποι.

Αυτός ο “εκκλησιαστικός” άνδρας (ο Δαμασκηνός), που αναρριχήθηκε στα επισκοπικά αξιώματα ποδοπατώντας Ιερούς Κανόνες,
χρησιμοποιώντας την πολιτική εξουσία για την
εκλογή του και προσκυνώντας τον Γερμανό
κατακτητή, πεθαίνοντας άφησε στους “κληρονόμους του” μία ατράνταχτη περιουσία, σε μία
περίοδο μάλιστα που εκτός της σκλαβιάς, ο
κόσμος πέθαινε στους δρόμους από την πείνα. Αυτόν τον άνδρα ο “δημοκράτης” αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ Τίκας τον τίμησε με το να
του στήσει έναν τεράστιο ανδριάντα στην πλατεία του μητροπολιτικού ναού των Αθηνών!
Αφήνουμε τις μικρές σεισμικές δονήσεις, και
πάμε στα μεγάλα ταρακουνήματα που συνετάραξαν την Ελλαδική Εκκλησία συθέμελα.
Το 1959 βρήκε την Εκκλησία με 3 χηρεύουσες μεγάλες μητροπόλεις (Φθιώτιδας, Λάρισας
και Τριφυλίας) και πολλούς μνηστήρες. Όμως
ο καταστατικός χάρτης δεν επέτρεπε τη μετάθεση επισκόπου εάν δεν είχε συμπληρώση πενταετία στη μητρόπολη που εκλέχτηκε. Έτσι ο
Αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος, που είχε υποσχεθεί
τη Φθιώτιδα στον Κίτρους Βαρνάβα και τη Λάρισα στον Ξάνθης Αντώνιο, ανέβαλε συνεχώς τις
εκλογές, βρίσκοντας προφάσεις και δικαιολογίες, μέχρι οι δύο ευνοούμενοί του ενηλικιωθούν.
Στη Συνεδρίαση της 7ης Απριλίου 1959 ετέθη
και πάλι το θέμα πλήρωσης των Μητροπόλεων.
Ο Αρχιεπ. Θεόκλητος αντιτάχθηκε προβάλλοντας τα κλασικά του επιχειρήματα. Η αντίπαλη
ομάδα του επιτέθηκε με οξύτητα, με αποτέλεσμα ο Αρχιεπίσκοπος να διαλύσει την συνεδρίαση και να αποχωρήσει ακολουθώντας τον οι
δύο μνηστήρες των μητροπόλεων και οι Κερκύρας, Ηλείας και Δράμας Φίλιππας (ο γνωστός
με τα ηθικά σκάνδαλα).
Οι υπόλοιποι επτά (7) (Λευκάδος, Σάμου, Φωκίδος, Θεσσαλιώτιδας και Πρεβέζης), με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της Συνόδου Φιλίππων
και Νεαπόλεως Χρυσόστομο… (μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο Αθηνών), κάνουν πραξικόπημα. Παραμένουν στην αίθουσα συνεδριάσεων και κάνουν εκλογές – μέχρι τότε οι εκλογές μητροπολιτών και αρχιεπισκόπων γίνονταν από την
Ιερά Σύνοδο –. Αποφάσισαν τη μετάθεση του
ΝευροκοπίουΑγαθαγγέλου για την μητρόπολη
Λάρισας, του Πρεβέζης Στυλιανού στην Φθιώτιδα και για τη μητρόπολη Τριφυλίας εξέλεξαν
τον αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου Δαμασκηνό Παπαχρήστο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος, αντέδρασε άμεσα με το να κλειδώσει το Παρεκκλήσι του Αγ. Ανδρέου, ώστε να μην γίνουν τα μηνύματα, και να
δηλώσει ότι οι εκλογές που έγιναν είναι άκυρες.
Η πλειοψηφία υποστήριζε, πως οι εκλογές είναι κανονικές, σύμφωνες με τους Ιερούς Κανόνες και γενόμενες από την πλειοψηφία της Ιεράς Συνόδου.
Ο σάλος που δημιουργήθηκε δεν περιγράφεται, οι ανακοινώσεις και των δύο πλευρών είχαν
τέτοια οξύτητα και φρασεολογία που έμενε κανείς άναυδος. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων
διατραγοδούσαν την κατάπτωση του αρχιερατικού λειτουργήματος.
Τελικά μπήκε στη μέση ο κρατικός μηχανισμός, που θέλησε να δώσει τέρμα (με το σπαθί) στην πολεμική διαμάχη και να ανακόψει την
ορμή των αντιπάλων αντιμαχόμενων στρατοπέδων.
Ο Υπουργός Παιδείας Ε. Βογιατζής κατέθεσε στη Βουλή Νομοσχέδιο που πλέον οι εκλογές Μητροπολιτών θα γίνονται από την Ιεραρχία και όχι από την Διαρκή Ιερά Σύνοδο. Και έβαζε τελεία και παύλα στις μεταθέσεις (μεταθετό)
των Μητροπολιτών.
Οι αντιδράσεις, όλης σχεδόν της Ιεραρχίας,
ήταν έντονες. Πρώτον δεν αποδέχονταν το τερματισμό του μεταθετού και δεύτερον δεν συμβιβάζονταν με το καθεστώς της εκλογής των Μητροπολιτών από την Ιεραρχία.
• συνέχεια στη σελ.11
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” (11-6-2017)

“Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΧΟΥΝΤΑ”

• συνέχεια από τη σελ.10

ΑΓΩΝΑΣ 11

«… Η επιβολή Ιερωνύμου ανοίγει τον δρόμο για επώδυνες εξελίξεις»

Το γεγονός αυτό τους έφερε μεγάλη αναστάτωση διότι έβλεπαν τα σχέδιά τους και τα οράματά τους να κάνουν φτερά. Μπροστά σ’ αυτόν τον κίνδυνο άφησαν κατά μέρος τις διαφορές τους και αφού συσπειρώθηκαν δίπλα στα
“μητροπολιτικά γκεσέμια” βγήκαν στην επίθεση
κατηγορώντας την πολιτεία για ωμή παρέμβαση στα της Εκκλησίας. Με δημοσιεύματα, εισηγήσεις και πιέσεις προσπάθησαν να επαναφέρουν το παλαιό καθεστώς, φθάνοντας μέχρι και
να κάνουν “απεργία”. Για ένα χρόνο δεν έκαναν εκλογές για την πλήρωση των μητροπολιτικών εδρών.
Τελικά ο Νόμος επιβλήθηκε και οι εκλογές
καθιερώθηκαν στην Ιεραρχία, οπότε, μετά την
“απεργία”, απεφάσισαν να τις πραγματοποιήσουν…
Όμως, προτού ακόμα ξεχάσουν τα θλιβερά
γεγονότα του 1959 και τις εκλογές του 1960,
ξέσπασε νέος τυφώνας μεγαλύτερος σε ένταση από τον προηγούμενο.
Στις 8 Ιανουαρίου 1962 πέθανε ο Αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος και, πριν καλά-καλά προλάβουν να τον κηδέψουν (11 Ιανουαρίου), συνήλθε η Ιεραρχία (13 Ιανουαρίου) για να εκλέξει τον διάδοχό του.
Οι καθημερινές εφημερίδες, με ύφος αποκαλυπτικό, έδειχναν τα αποτελέσματα της εκλογής, φέροντας στην αρχιερατική καρέκλα δύο
Ιεράρχες. Την παραμονή σηκώθηκε κουρνιαχτός για τον επικρατέστερο. Ξεφυλλίζοντάς
τα της ιδιωτικής του ζωής, με σχόλια και πονηρά υπονοούμενα, έδιναν το στίγμα των αδυναμιών του.
Οι εκλέκτορες μητροπολίτες έδειχναν ότι δεν
άκουγαν και ούτε έβλεπαν. Με πρωτόγνωρη ταχύτητα ολοκλήρωσαν τις διαβουλεύσεις και με
πείσμα έριξαν 33 ψήφους (η μία ήταν δική του)
ανεβάζοντας στον αρχιεπισκοπικό θρόνο τον
Αττικής Ιάκωβο Βαβανάτσο.
Μόλις ακούστηκαν οι καμπάνες του μητροπολιτικού ναού που ανήγγειλαν το αποτέλεσμα της
ψηφοφορίας, “μαύρη μαυρίλα πλάκωσε”. Η είδηση στην αρχή φάνηκε απίστευτη. Όταν επιβεβαιώθηκαν τα αποτελέσματα, έγινε χαλασμός.
Δεν υπήρξε στην Εκκλησιαστική ιστορία
όμοιο παράδειγμα τέτοιας αντίδρασης σε άνθρωπο που κατέλαβε επίσημα κάποια έπαλξη
της εξουσίας. Και ποτέ δεν στράφηκε τόσο, η
οργή του κόσμου ενάντια στους παράγοντες
που τον ανύψωσαν στην περίοπτη θέση του
πρώτου επισκόπου της ελλαδικής Εκκλησίας
αγνοώντας τους πάντες.
Η αντίδραση ήταν σχεδόν καθολική. Μέσα
σε δώδεκα ημέρες έγιναν γεγονότα που καλύπτουν τόμους ιστορίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Ιάκωβος δήλωνε σε όλους τους τόνους: «Δεν παραιτούμαι – δεν παραιτούμαι! Μόνον ο Θεός
μπορεί να με πάρη! Εφ’ όσον ζω θα εργαστώ
δια την Εκκλησίαν και τον λαόν», αναγκάζοντας τον εξοργισμένο Καραμανλή να υψώσει
την φωνή και με την γνωστή του φρασεολογία
(…) να του ζητήσει την άμεση παραίτηση. Και
τούτο, διότι ο ξένος τύπος καταχωρούσε υπαινιγμούς σε βάρος του, ότι ευνοεί τον Ιάκωβο
επειδή και αυτός ανήκει στην ίδια λέσχη!
Την δωδεκάτη ημέρα ο Ιάκωβος με γραπτή
δήλωση έλεγε: «Ου μέντοι γε της Αρχιερωσύνης μου, ουχί οικεία βουλήσει, αλλά πολλή και
καταθλιπτική τη κυβερνήσει πιέσει».
Αμέσως στο αρχιεπισκοπικό θρόνο ανέβασαν
τον Χρυσόστομο Β΄, ένα 82 χρόνο γεροντάκι της
παλαιάς παραδοσιακής αξιοπρέπειας, που πριν
λίγες ημέρες οι ίδιοι τον είχαν απορρίψει. Όμως,
λόγω ηλικίας, δεν μπορούσε να παρακολουθήσει τις εξελίξεις και να δαμάσει τους φιλόδοξους
οραματιστές της επαναφοράς του μεταθετού.
Τρία χρόνια σοβούσε η κρίση, και τον Οκτώβριο του 1965 εμφανίστηκε με βήμα ταχύ. Πολλοί μητροπολίτες ζητούσαν την επιστροφή στο
παλαιό καθεστώς. Το θερμόμετρο του πείσμα-

τος ανέβηκε επικίνδυνα οπότε αποφάσισαν να
συνεδριάσουν και προβούν σε Μητροπολιτικές
εκλογές, αγνοώντας μάλιστα τον Νόμο Βογιατζή που απαγόρευε μεταθέσεις.
Μέσα σε αυτή την αναμμένη ατμόσφαιρα η
Κυβέρνηση Στ. Στεφανοπούλου με υπουργό
Παιδείας Στ. Αλαμανή δημοσίευσε Β. Διάταγμα,
που όριζε την λήξη των εργασιών της Ιεραρχίας και το θυροκόλλησαν στην Είσοδο της Συνόδου. Τότε έγινε ανταρσία. Οι αρχιερείς ξέσχισαν το διάταγμα και προχώρησαν σε εκλογές.
Οι αντάρτες απείλησαν τον 86χρονο Αρχιεπίσκοπο ότι θα τον διώξουν εάν δεν συμφωνεί με
τις απαιτήσεις τους. Ο Αρχιεπίσκοπος φοβούμενος υποχώρησε και έτσι προχώρησαν σε 14
εκλογές και 2 μεταθέσεις.
Δεκάδες τα δημοσιεύματα των εφημερίδων
που μετέφεραν την καταθλιπτική και ζοφερή εικόνα της εκκλησιαστικής κατάστασης – ένα μικρό δείγμα των ημερών – «ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΙΣ ΟΙ
ΓΚΑΓΚΣΤΕΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ 38 ΜΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΡΑΣΟΦΟΡΩΝ».
«Ο ασθενούς βουλήσεως γέρων Αρχιεπίσκοπος, εξεβιάσθη υπό φαυλοκρατών αρχιερέων με το περίστροφο εις τον κρόταφον, τουτέστην με την απειλήν καθαιρέσεως… Αι μεταθέσεις και επιλογαί γίνονται υπό την προστασίαν χιλίων αστυφυλάκων. Τούτο ισοδυναμεί
με συμμορίαν κλεπτών και ληστών που προστατεύεται εις το κακοποιόν έργον της από
την αστυνομίαν… πρωτοφανείς αθλιότητες
που διεπράχθησαν χθες από τους μαινόμενους “ιεράρχας” με δραματική αποκορύφωση τη γκαγκστερική απαγωγή του διστακτικού Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου (ηλικίας
90 ετών) και τον εξαναγκασμό του να παραστή στην πραξικοπηματική εκλογή και άλλων
νέων μητροπολιτών» (ΤΑ “ΝΕΑ”, 19/11/1965).
Η Κυβέρνηση αρνήθηκε να υπογράψει το διάταγμα αναγνώρισής τους. η ένταση και από τις
δύο πλευρές ήταν αμείωτη και η αντιμαχία αυτή
κράτησε ένα χρόνο περίπου.
Μπροστά στο αδιέξοδο ο Πρωθυπουργός
Στεφανόπουλος με το υπ’ αριθμ. 602/129 ζήτησε την γνώμη ομάδας καθηγητών Πανεπιστημίου για την συγκρότηση Αριστίνδην Συνόδου που
θα την αποτελούσαν αρχιερείς που δεν ανήκαν
στην ελεγχόμενη πλειοψηφία της Ιεραρχίας για
να δώσουν λύση.
Επιτροπή 8 καθηγητών ειδικών στο θέμα
(7/12/1965) γνωμάτευσαν: «ΟΥΔΕΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΝ ΚΩΛΥΜΜΑ υπάρχει δια την συγκρότησιν
νέας διοικούσης Ιεράς Συνόδου, καθόσον οι Ιεροί Κανόνες σιωπούν σχετικώς… Ουδέν απολύτως κανονικόν ή συνταγματικόν κώλυμα υφίσταται προς σύγκλησινΑριστίνδην Συνόδου…» (Αρχιμ. Θεοκ. Στράγκατομ. Ζ΄).
Η προσέγγιση έγινε όταν η Εκκλησία δέχθηκε να ακυρώση τις μεταθέσεις και να επαναλάβουν τις εκλογές. Έτσι με εισήγηση του υπουργού Παιδείας ψηφίστηκε από την Βουλή το Ν.Δ.
4589/1966 (Ε.τ.Κ. Α΄ 239) που «νομιμοποιούσε»
την εκλογή των νέων Μητροπολιτών αλλά έβαζε όριο ηλικίας εξόδου των αρχιερέων από την
ενεργό υπηρεσία στα 80, καθώς και οικονομικό έλεγχο και ρύθμιση των εξόδων τους, και
επανέλαβε τις παλαιότερες διατάξεις περί εξόδου αυτών «λόγω νόσου».
Από τη ρύθμιση αυτή εξαιρούσε τον Αρχιεπίσκοπο, λόγω της τεταμένης κατάστασης που
υπήρχε, και διότι ο ίδιος είχε διαβεί το ορόσημο των 85 ετών και έτσι θα δημιουργούνταν και
νέο πρόβλημα με την εκλογή του.
Οι Μητροπολίτες δέχθηκαν κατ’ αρχήν τον
Νόμο, για να μπορέσουν να τακτοποιήσουν τις
παράνομες εκλογές του περασμένου χρόνου,
αμέσως μετά προσφεύγουν στο Συμβούλιο
της Επικρατείας για την ακύρωση του Νόμου
ως αντισυνταγματικού με το επιχείρημα της διάκρισης ανάμεσα στους Μητροπολίτες και Αρχιεπισκόπους.
Το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές (αποφάσεις

ΣτΕ 609-612/1967). Τότε αναγκάστηκαν περί
τους 15 υπέργηροι Μητροπολίτες να αποχωρήσουν από τις μητροπόλεις τους.
Η Ιεραρχία την 14ην Δεκεμβρίου 1966 αποφάσισε τη σύγκλησή της για την 16ην Ιανουαρίου 1967 με σκοπό την εκλογή και πλήρωση των
15 κενών Μητροπόλεων, σύμφωνα με το τελευταίο Νομοθέτημα. Η σύγκλυση δεν έγινε. Ορίστηκε νέα ημερομηνία για την 11η Μαΐου 1967,
λόγω της πολιτικής μεταβολής (δικτατορίας)
και η πλήρωσις έγινε από την εννεαμελή Αριστίνδην Σύνοδο.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ.
Στα εκατό χρόνια της αυτοκεφάλου Εκκλησίας (μέχρι 1945) έχουν συγκροτηθεί περί τις
10 τον αριθμό Αριστίνδην Σύνοδο, και σε καμία δεν αμφισβητήθηκε η κανονικότητά της,
και έρχονται μερικοί “νεόκοποι” δημοκράτες
καθηγηταί - τύπου Αλκαλοχωρίου - να ισχυριστούν την αντικανονικότητα της Αριστίνδην Συνόδου του 1967 υπό του Ιερωνύμου
Α΄ Κοτσώνη.
Άρα με αυτή την λογική δεν υπάρχει σήμερα κανείς κανονικός μητροπολίτης, διότι
έχουμε Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους και αμέτρητο αριθμό μητροπολιτών που έγιναν από
Αριστίνδην Συνόδους, και όσοι κοινωνούσαν
με αυτούς, και η “αντικανονική” διαδοχή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Άρα δεν υπάρχει κανείς κανονικός μητροπολίτης.
ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ Β΄
Η δικτατορία βρήκε τα εκκλησιαστικά πράγματα σε πλήρη διάλυση. Στην Ιεραρχία πρυτάνευε μια μακάρια απραξία. Η γραμματεία διακινούσε τα έγγραφα. Το λογιστήριο εισέπραττε τις εισφορές. Κανένας δεν ενδιαφέρονταν,
κανένας δεν χάραζε κάποιο πρόγραμμα. Ένας
πελώριος μηχανισμός σε εξάρθρωση. Ο Αρχιεπίσκοπος αγκομαχούσε καθώς ανηφόριζε την
ενάτη δεκαετία της ηλικίας του. Οι μητροπολίτες ενδιαφέρονταν για μεταθέσεις σε πλούσιες μητροπόλεις ή τακτοποίηση δικών των “τέκνων” σε κενές μητροπόλεις. Και οι φήμες για
μερικούς απ’ αυτούς οργίαζαν.
Τα κείμενα που έχουν γραφτεί εκείνη την εποχή (πολύ μικρό μέρος έχουμε περιγράψει) είναι
συνταρακτικά και αποτελούν αδιάψευστα ντοκουμέντα που εντοπίζουν και περιγράφουν την
καθίζηση στο χώρο της διοίκησης της Εκκλησίας. Προσπαθούν επί χρόνια τώρα, με τα γνωστά
τερτίπια: “αντικανονικός”, “χουντικός”, “παρεκκλησιαστικός”, νά σκεπάζουν τά 100 και πλέον
χρόνια αθλιότητας.
Όσο και αν προσπαθούν όμως μερικά χέρια να τα αναπλάσουν ή να τα συγκαλύψουν,
τα στοιχεία και τα γεγονότα είναι συγκλονιστικά, αδιάσειστα και δεν δέχονται αμφισβήτηση.
Ο Ιερώνυμος Κοτσώνης, κύριε καθηγητά και
Σια, γνωρίζετε ότι ο ίδιος δεν επεδίωξε να γίνει επίσκοπος, και αυτό το μαρτυρεί η πορεία
του ανδρός. Διασώζονται επιστολές και δημοσιεύματα που τον παρότρυναν να δεχθεί να γίνει επίσκοπος και κατ’ επανάληψη το αρνήθηκε.
Ο τότε Αρχιεπίσκοπος Β. & Ν. Αμερικής Μιχαήλ γράφει στις 2 Απριλίου του 1958: «… Οπότε
επρόκειτο να έλθω εις Αμερικήν, ίνα αναλάβω τα
καθήκοντά μου, είχον προτείνει εις τον ΑρχιμανδρίτηνΙερώνυμονΚοτσώνηννα δεχθή την θέσιν
του βοηθού Επισκόπου εν Αμερική, τοποθετούμενος εις μίαν των μεγαλυτέρων περιφερειών
του Σικάγου. Ηρνήθην…» (“TOBHMA”, 2/4/58).
Ο Αμερικής Μιχαήλ στις 13/7/1958 εκοιμήθη. Τότε παράγοντες της Ελληνο-αμερικανικής
ομογένειας, στράφηκαν προς τον Ιερώνυμο. Οι
πιέσεις να αποδεχθεί τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο της Αμερικής είναι μεγάλες. Χαρακτηριστικά
μαρτυρούν τα κάτωθι: «… Πανοσιολογιώτατε,
πρόκειται για εκλογή ανταξίου διαδόχου αυτού
(Μιχαήλ), εις την σημερινήν ΚΡΙΣΙΜΩΤΑΤΗΝ δια

τε την Ορθοδοξίαν και δια την ΕλληνικήνΓλώσσανκαμπήν την οποίαν διαγράφει η Ιστορία του
Ελληνισμού της Αμερικής. Η εκλογή καταλλήλου Αρχιεπισκόπου θα ΣΩΣΗ την Ελληνικότητα της Ορθοδοξίας… ότι ΜΟΝΟΝ ΥΜΕΙΣ είσθε
ο ικανός και ο ενδεδειγμένος να διαδραματίση
τον βαρύν αλλά και σωτήριον τούτον ρόλον…».
«Η Α. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης, γνωρίζω πόσον Σας εκτιμά και Σας αγαπά.
Αρκεί να προβληθήτε παρά του Σεπτού Ανακτός
μας παρά τη Α. Παναγιότητι δια να εκπληρωθή
και η επιθυμία του Πατριάρχου να εκλεγήτε…
Δια τούτο Πανοσιολογιώτατε Πάτερ, και πάλιν
ποιούμενέκκλησιν προς την αγάπην και αφοσίωσιν την οποίαν τρέφετε προς την Πατρίδα και
την Εκκλησίαν, προς την Ελλάδα και προς την
Ορθοδοξίαν… Δεν έχετε Υμείς ανάγκην της θέσεως ταύτης, αλλ’ η θέσις αύτη, ή ακριβέστερον, η ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ έχουν ανάγκην, άμεσον και επείγουσαν, των υψίστων υπηρεσιών τας οποίας μόνον Υμείς δύνασθε να προσφέρητε εις αμφοτέρας. ΔΕΝ ΘΑ ΤΑΣ ΑΡΝΗΘΗΤΕ!» (Βασ. Βασιλειάδης, Δ.Ο.Θ. Αρχιγ. Αρχιεπισκοπής, 16//1958).
Η ίδια πρόταση προς τον Ιερώνυμο έγινε και
από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Μακάριο να δεχθεί επισκοποίηση. Και εδώ αρνήθηκε!
Σε πρόταση του υπουργού Παιδείας Κων.
Άμαντου καθ. Παν. Αθηνών να δεχθή να γίνη
μητροπολίτης Χίου. Αρνήθηκε. Νά πως το περιγράφει ο υπουργός: «… Επειδή ήθελα η μητρόπολις Χίου – ιδιαίτερη πατρίδα του – να
αποκτήση έναν καλόν ποιμενάρχην, έχων δε
πληροφορίας ότι ο κ. Κοτσώνης δεν επεδίωκεν ουδεμία προαγωγήν, τον εκάλεσα στο σπίτι μου και τον παρεκάλεσα να δεχθή να γίνει
μητροπολίτης Χίου. Ο κ. Κοτσώνης όμως ηρνήθη· όταν δε επέμεινα… μοίαπήντησεν ότι
κατά την γνώμην του η Εκκλησία έχει περισσοτέραν ανάγκην από στρατιώτας και δι’ αυτό
προτιμά να παραμείνη εις το βαθμόν του Πρεσβυτέρου» (εφ. “ΒΗΜΑ”, 28/3/1958).
Επροτάθη στον Ιερώνυμο η τιμητική θέση του
αντιβασιλέως και την απέρριψε ασυζητητί δηλώνοντας: «ότε την 18ην Δεκεμβρίου 1967 εις
σχετικήνσύσκεψιν ο τότε Υπουργός των Εξωτερικών αείμνηστος Π. Πιπινέληςεπρότεινε να
γίνω Αντιβασιλεύς, απέρριψα ευθύς αμέσως
και ασυζητητί την γενομένηνπρότασιν διότι πιστεύω ακραδάντως, ότι η Εκκλησία είναι και
πρέπει να είναι πάντοτε υπεράνω οιουδήποτε πολιτικού σχήματος και οιωνδήποτε πολιτικών προσώπων ή ομάδων…».
21η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1967 – ΧΟΥΝΤΑ
Την 21η Απριλίου του 1967 βγήκαν τα τανκς
στους δρόμους και καταλύθηκε το δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτοί που είχαν ταχθεί να φυλάγουν τις πύλες της δημοκρατίας βρέθηκαν ναρκωμένοι και αποδυναμωμένοι.
Στην Εκκλησία επικρατούσε ένα χάος. Οι
Μητροπολίτες είχαν κηρύξει απεργία και δεν
εννοούσαν να αναδείξουν νέους επισκόπους
στις 15 κενές μητροπολιτικές έδρες. Ο ιστορικός, που θα συλλέξη τα στοιχεία για να συντάξη τον απολογισμό, θα περιέλθη σε αμηχανία.
Και θα φοβηθή μήπως τα περιστατικά θεωρηθούν υπερβολή, λογοτεχνική απομίμησι των
θρήνων του Ιερεμία.
Η δικτατορία επικράτησε. Οι άνθρωποι που
πονούσαν την Εκκλησία ζητούσαν από τους κυβερνώντας να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Οι
φωνές, παρά τον στρατιωτικό νόμο, ήταν πολλές, και ζητούσαν κάθαρση στην Εκκλησία.
Ο Ιεροκήρυκας Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος
Καντιώτης γράφει, μια εβδομάδα μετά την επικράτηση του καθεστώτος, στον Πρωθυπουργό
Κων. Κόλλια:
«Εξοχώτατε, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.
… Η εκκλησιαστική κατάσταση είναι πανάθλια. Η Εκκλησία κινδυνεύει να γίνη Εκκλησία Βοργίων. Σκάνδαλα πρωτάκουστα συνε• συνέχεια στη σελ.12
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“Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΧΟΥΝΤΑ”

«… Η επιβολή Ιερωνύμου ανοίγει τον δρόμο για επώδυνες εξελίξεις»
• συνέχεια από τη σελ.11
τάραξαν και συνταράσσουν την Ελληνικήνκοινωνίαν. Το δε φοβερώτερον, ότι τα σκάνδαλα αυτά καλύπτοναι με αρχιερατικούς μανδύας. Η διαμαρτυρία τιμίων κληρικών πνίγεται εν
μέσω των φωνών των προστατών των σκανδάλων. Αρχιερατικαίφατρίαι αναβιβάζουν εις
τους θρόνους φαύλα και ανίκανα στοιχεία. Ο
Νεπωτισμόςήρχισε να εισδύη εις τας τάξεις
της Ιεραρχίας. Επισκοπαί και ενορίαι, ως να
είναι φέουδα, διανέμονται εις φίλους και συγγενείς. Ασυδοσία εκ του πλούτου της Εκκλησίας. Κλέπται και λησταί με ράσα και εγκόλπια κατατρώγουν τον μοναστηριακόνπλούτον. Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη ανύπαρκτος.
Ιερείς κατήντησαν μουζίκοι… Χρειάζονται ριζικά μέτρα. Η Ιεραρχία εχρεωκόπησεν εν τη
συνειδήσει του έθνους. Μία ολιγομελής Σύνοδος έξ επιλέκτων κληρικών, επισκόπων, ει δυνατόν, πλαισιουμένη υπό εκλεκτόν αντιπρόσωπον της Κυβερνήσεως, δύναται να κάμη
την κάθαρσιν εκ κορυφής μέχρι ποδών. Αποστράτευσις φαύλων και ανίκανων. Επιστράτευσις παντός τιμίου και ικανού… Και εγκλεισμός, ως εις Γυάρον, εις τινα Μονήν του Αγίου Όρους όλων των σκανδαλοποιών αρχιερέων και λοιπών κληρικών πλέον επικινδύνων ή
των αντεθνικώς δρώντων…
Εστέ βέβαιος, Εξοχώτατε, ότι σύμπας ο ευσεβής Ελληνικός λαός θα είναι παρά το πλευρόν σας εις πάσαν τοιαύτην προσπάθειαν…
(περ. “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ”, Πάσχα 1967).
Αυτή την τραγική και τραγελαφική εκκλησιαστική κατάσταση, ο κύριος δεσποτο-καθηγητής Αρκαλοχωρίου κ. Ανδρέας
προσπαθεί να μας παρουσιάσει ως “Κήπον
της ΕΔΕΜ”.
Κύριε καθηγητά, το ψέμα δεν γράφει ιστορία,
σπιλώνει την ιστορία. Δεν αναδεικνύει προσωπικότητες, τους αποδεικνύει φθηνούς και άνανδρους. Τους παραχαράκτες δεν αργεί να τους
διασύρει. Δεν αντέχει το ψέμα στη δοκιμασία
του χρόνου, όσο αριστοτεχνικά κι αν είναι χτισμένο. Ο άνεμος του ελέγχου τον ισοπεδώνει,
και η σκαπάνη του ερευνητή αποκαλύπτει τη
σαθρότητά του.
Για το “επιστημονικό” σας δημοσίευμα θα σας
απαντήσω σήμερα επιγραμματικά – προσεχώς
δε λεπτομερώς –. Γράφετε: «Συνεπώς, η δικτατορία αποφασίζει την κατάλυση της κανονικής
τάξης στην Εκκλησία της Ελλάδος».
- Η εκτροπή δυστυχώς είχε πάρει διαστάσεις
θεομηνίας όλα τα χρόνια που προαναφέραμε.
Οι Ιεροί Κανόνες και οι Νόμοι του Κράτους εκτελούνταν “εν ψυχρώ”. Η κανονική τάξη είχε καταλυθεί. Συνεπώς η δικτατορία τα βρήκε έτοιμα.
«Παύει – λέτε – τον Αθηνών Χρυσόστομο Β΄,
διορίζει Αριστίνδην Σύνοδο από αρχιερείς και
επιβάλλει ως Αρχιεπίσκοπο τον Αρχιμανδρίτη
Ιερώνυμο Κοτσώνη».
- Η απομάκρυνση του Αρχιεπ. Χρυσοστόμου, κ. καθηγητά, έγινε κατ’ επέκταση του Ν.Δ.
4589/1966 που εξαιρούσε τον Αρχιεπίσκοπο
από το όριο ηλικίας που θεωρήθηκε συνταγματική παράβαση – όπως ισχυρίσθηκαν οι μητροπολίτες που προσέφυγαν στο Συμβούλιο της
Επικρατείας, λέγοντας:
«Η ως άνω αντισυνταγματικότης καθίσταται
πρόδηλος, διότι δημιουργεί δια της παραγρ.
2 του ως άνω άρθρου άνισον μεταχείρισιν» (η
εξαίρεσις του αρχιεπισκόπου).
«Το ότι η δικτατορία επέβαλε τον Ιερώνυμο
ως Αρχιεπίσκοπο – όπως ισχυρίζεσθε – αυτό είναι ψευδέστατο, διότι γνωρίζετε πολύ καλά και
γράφτηκε κατά κόρον από τον αείμνηστον συνάδελφό σας καθηγητή Μάρκο Σιώτη – Βασιλικό Επίτροπο στην Ιερά Σύνοδο – ότι η δικτατορία ήθελε την εκλογή του Καστορίας Δωροθέου Γιανναρόπουλου για Αρχιεπίσκοπο, δεδομένης της επίσκεψης στην Ιερά Σύνοδο των πρωτεργατών της δικτατορίας (Παπαδόπουλου, Πα-

τακού, Μακαρέζου), ζητώντας μάλιστα την διακοπή της Συνεδρίασης.
Γνωρίζετε επίσης ότι η εκλογή ήταν ομόφωνη – παμψηφεί «επί 8 ψηφισάντων ο αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος Κοτσώνης έλαβε το σύνολον και των 8 ψήφων» και όχι με 3 ή 5 ψήφους,
που μέχρι τώρα γινόντουσαν Αρχιεπίσκοποι και
Πατριάρχες γιατί είχαν το “πλεονέκτημα” να είναι Μασόνοι.
Η εκλογή του έγινε καθολικά αποδεκτή όπως
μας το πιστοποιούν:
1) Ο αρχιμανδρίτης Θ. Στράγκας (τομ. 2 σελ.
4915) ότι: «Στην χειροτονία του Ιερωνύμου στην
μητρόπολη των Αθηνών παραβρέθηκαν περί
τους 40 αρχιερείς συμπροσευχόμενοι». Τέτοιο
γεγονός δεν είχε ξαναγίνει.
2) Ο Φλωρίνης Αυγουστίνος έγραφε: «Στις
Ι.Σ.Ι., που συγκλήθηκαν κατά τα χρόνια αυτά, η
κριτική κατά του Αρχιεπ. Ιερωνύμου, που ασκήθηκε από πολλούς αρχιερείς, ήταν αυστηρή
και, πολλές φορές, οξεία, αν μη και άδικη. Ποτέ
όμως δεν έγινε λόγος περί κανονικότητας της
εκλογής των αρχιερέων. Άλλα θέματα δέσποζαν σ’ αυτήν… Και ποτέ η κριτική αυτή δεν περιείχε ίχνος υπαινιγμού κατά της κανονικότητας».
3) Ο κ. Μουρατίδης καθ. του Κανονικού Δικαίου γράφει: «Το εκπληκτικό είναι ότι καμμιάς
άλλης Αριστίνδην Συνόδου η απόφασις δια την
εκλογήν Αρχιεπισκόπου δεν επεκυρώθηκε από
όλα τα μέλη (εκτός ενός, που και αυτός μετά την
αναγνώρισε) της Ιεραρχίας (1969) με πανηγυρική ψηφοφορία, όπως η απόφασις της Εκλογής
του Ιερωνύμου από την Ιερά Σύνοδο του 1967»
(Μ. Προδοσία, σελ. 90).
Συνεχίζει ο καθ. Α. Νανάκης: «Ο Ιερώνυμος
προχώρησε την περίοδο 1967-1971 σε εκλογές 29 μητροπολιτών από την Αριστίνδην Σύνοδο και όχι από το συνολικό σώμα της Ιεραρχίας, όπως συνέβαινε στην προ της δικτατορίας εποχή».
Η παραποίηση στο ζενίθ, διότι: πρώτον, οι 15
εκλογές αφορούσαν τις κενές μητροπόλεις βάσει του νόμου 4589/1966 που ψηφίστηκε από
την βουλή των Ελλήνων “περί ορίου ηλικίας”
και για πρώτη φορά σχεδόν οι εκλογές έγιναν
από την Ιεραρχία και όχι από διαρκή Σύνοδο,
πράγμα που δεν άρεσε καθόλου στους Ιεράρχες, και με συνεχείς αναβολές προσπαθούσαν
να επαναφέρουν το παλαιό καθεστώς (εκλογές
από Διαρκή Σύνοδο, το μεταθετό και “κατάργηση του ορίου ηλικίας”).
Και το δεύτερο λεχθέν ψέμα ότι: “σπανίως
οι εκλογές γίνονταν από την Ιεραρχία στα 100
χρόνια της αυτοκεφάλου Εκκλησίας, αλλά πάντα από Διαρκή ΑριστίνδηνΣύνοδον”.
Δεν χρειάζεται να σχολιάσει κανείς τα του κ.
καθηγητή περί δήθεν πικρίας του Ιερωνύμου
που η Ιεραρχία «στις δεκατρείς αρχιερατικές
εκλογές του 1965» δεν τον εξέλεξε μητροπολίτη! Είναι γελοίο…
Και συνεχίζει: «Η απαξίωση κορυφώθηκε με
την αξιόμεμπτη πράξη εξαναγκασμού επτά αρχιερέων σε έκπτωση ή παραίτηση, για να αποφύγουν τη μεθοδευμένη συκοφάντησή τους…».
Και γι’ αυτό, κ. καθηγητά, φταίει ο Ιερώνυμος;
Για ανοίξτε το αρχείο σας και διαβάστε – αν
αντέχετε – την μπόχα των σκανδάλων: «Ντρέπομαι να κυκλοφορώ στους δρόμους… Ντρεπόμαστε όλοι μας τον κόσμο. Τί κατάρα ήταν
αυτή;… τους απλούς και αγαθούς λευίτες που
κρύβουν από ντροπή το πρόσωπό τους με το
φοβερό διασυρμό του ράσου τους, με τον προπηλακισμό που γίνεται εις βάρος του ιερού σχήματός τους. … Όταν βλέπουμε να εξευτελίζονται τα πάντα, εδώ σε τούτη την γωνιά της γης…
Για όνομα του Θεού, Έλεος!... Λυπηθήτε την
Ελλάδα!». (Δημ. Ψαθάς, “ΝΕΑ” 21-2-62). Αυτή
ήταν η κατάσταση για τους επτά που επικαλείστε!
Αναφέρεστε, κ. καθηγητά, στον «λαμπρό μη-

τροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμονα Παπαγεωργίου – διαπρεπή και οραματιστή Ιεράρχη,
ο οποίος εξαναγκάστηκε σε παραίτηση». Δεν
θα αναφερθώ στην καταδίκη, του συναδέλφου
του Δράμας, Φιλίππου, που δεν του επέτρεψε
να προσφύγει με βάση “το έκκλητον” στο Πατριαρχείο ώστε να ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά
του, ενώ όταν στον ίδιο δεν επιτράπει αντίστοιχη προσφυγή στο Πατριαρχείο, διαμαρτυρήθηκε, διότι δεν υπάρχει «ταύτισης διαφορετικών
καταστάσεων και γεγονότων». Αυτά ήταν: Του
μεν «Φιλίππου (κατά την άποψη του Παντελεήμονα) το 1965 ήταν ομαλός πολιτικός και εκκλησιαστικός βίος (αποστασίες πολιτικές, ανταρσίες εκκλησιαστικές) που όλα έγιναν σύμφωνα με
το Σύνταγμα, τους νόμους και τους Ιερούς Κανόνες…», ενώ στη δική του περίπτωση «υπήρχε απόλυτα ανώμαλο πολιτειακό και εκκλησιαστικό καθεστώς». Δηλαδή, δύο μέτρα και δύο
σταθμά, που επιβεβαιώνουν μια αυτοαναιρούμενη συμπεριφορά.
Στα καλά καθούμενα τον άρπαξαν και τον
έδιωξαν κ. καθηγητά;
Αν εξακολουθείτε να αμφιβάλετε σας προτείνουμε να ανοίξετε και πάλι το αρχείο σας όπου
εκεί θα βρείτε αρκετά εκείνης της εποχής και
ιδιαίτερα στην δημοκρατική εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ” του Πουρνάρα.
Ο Καταστατικός Χάρτης, που τόσα έχουν
γραφεί – κι εσείς αναφέρεστε κ. καθηγητά – είχε
τόσα θετικά που τα αρνητικά είναι μηδενικά.
Όμως τα παλαιά “απολιθώματα” δεν άντεχαν το
λαϊκό στοιχείο και την μεγάλη αναγέννηση που
έφερνε στην Εκκλησία ο Ιερώνυμος. Χαρακτηριστικά είναι τα λεχθέντα στην Ιεραρχία από τον
αντικανονικά μετατεθέντα στον Πειραιά Χρυσόστομο: «Θα μετανοήσει φρικτά ο άγιος Χαλκίδος, όταν θα εφαρμοστεί αυτός ο Νόμος και οι
λαϊκοί εισβάλουν στα διοικητικά κέντρα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία θα χάσει την αυτοτέλειά
της. Και ο Επίσκοπος θα πάψει να είναι κυρίαρχος και αυθεντικός ερμηνευτής του θείου θελήματος».
Πολύ ωραία θεωρία! Εσείς οι δεσποτάδες είστε η Εκκλησία αλλ’ ο λαός είναι πρόβατα για
άρμεγμα. Γι’ αυτό δεν σας έκανε ο Ιερώνυμος.
Τι ντροπή!!!
Αναφέρεσθε, κ. καθηγητά, «στην προσφυγή
των 4ων μητροπολιτών που… δικαιώθηκαν» κι
αυτό το λανσάρετε ως μέγα κατόρθωμα, ενώ
γνωρίζετε ότι πριν από την δικτατορία και μετά
απ’ αυτήν υπάρχουν εκατοντάδες προσφυγές.
Ακόμα και ποινικές είχαμε – πρωτοφανές – εναντίον του Σεραφείμ και ολοκλήρου της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για παραβίαση του Συντάγματος.
Και κάτι που σας “διαφεύγει” κ. καθηγητά. Ο
“Χουντικός” Ιερώνυμος επέτρεπε να προσφεύγουν οι αδικούμενοι ακόμα και “εν καιρώ δικτατορίας, σε οποιοδήποτε δικαστήριο.
Ο δημοκράτης (!) Σεραφείμ, εν καιρώ «δημοκρατίας», με την βοήθεια της πολιτείας έφτιαξε
νόμο 7/74 που απαγόρευσε σε 12 συνανθρώπους μας να βρουν το δίκαιό τους. Αυτή είναι
η δημοκρατία σας κ. καθηγητά;”.
Το παραλήρημα του κ. καθηγητή συνεχίζεται. «Η Θεραπεία – γράφει – της κανονικότητας
στην Εκκλησία της Ελλάδος προήλθε από την
Πρεσβυτέρα Ιεραρχία των τριάντα πέντε (35)
αρχιερέων, που είχαν εκλεγεί πριν από την 21η
Απριλίου 1967».
Ο - καθηγητής του κανονικού Δικαίου κ. Μουρατίδης αυτήν την “Πρεσβυτέρα Ιεραρχία” την
ονόμασε ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ, που με το νομικό τερατούργημα – την υπ’ αριθμ. 3/74 Συντακτική Πράξη – δημιούργησαν μια “τερατώδη”,
κυριολεκτικώς, Σύνοδο, ένα αντιεκκλησιαστικό
σεραφειμικό καρκίνωμα, που ανέτρεψε από βάθους την κανονική τάξη της Εκκλησίας. «Οι Αριστίνδην Σύνοδοι, μπροστά σ’ αυτό το, εξ από-

ψεως Κανονικού δικαίου, εξάμβλωμα και τερατούργημα, είναι αθώες παρεκκλίσεις από τον
κανονικό Συνοδικό θεσμό…. Όλα αυτά εντάσσουν την λεγομένη Σύνοδο και μάλιστα της Ιεραρχίας του 1974 όχι μόνο μεταξύ των ψευδοσυνόδων ή ληστρικών Συνόδων, αλλά… περί μοναδικής κυριολεκτικώς περιπτώσεως στην ιστορία της Εκκλησίας.
Χαρακτηριστικά της ληστρικής και τερατώδους αυτής Συνόδου είναι, η συγκρότησή της
με την παραβίαση της υφιστάμενης κατά την
εποχή εκείνη σχετικής νομοθεσίας.
Μέχρι της θεσπίσεως, από την Χούντα του
Ιωαννίδη, της υπ’ αριθ. 3 Συντακτικής Πράξεως
στις 9 Ιανουαρίου 1974, υπήρχε η ενιαία, νόμιμος και κατά πάντα κανονική Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος που την αποτελούσαν οι
66 εν ενεργεία μητροπολίτες. Μία όμως καθαρά
γκαγκστερική πολιτική ενέργεια απέκλεισε από
την Σύνοδο της Ιεραρχίας τους 29, που εκλέχτηκαν επί Ιερωνύμου, καθώς και 5 ακόμα της
λεγομένης προϊερωνυμικής περιόδου (το έκανε ο Σεραφείμ με την χούντα Ιωαννίδη για να
του βγουν οι ψήφοι). Με τον τρόπο αυτό σχηματίστηκε μια ομάδα από 32 μόνο μητροπολίτες (κι εδώ τους 32 τους έκανε 35 ο κ. καθηγητής. Έχει κάποιους λόγους;).
Αυτή η ομάδα των 32, χωρίς φόβο Θεού και
ντροπή ανθρώπων, ονόμασε τον εαυτόν της
«Κανονική Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος» ή «Πρεσβυτέρα Ιεραρχία». Έτσι στις 12 Ιανουαρίου 1974 συνέρχεται για την εκλογή Αρχιεπισκόπου. Για την εκλογή αυτή αρνήθηκαν
να συμμετάσχουν, για λόγους συνειδήσεως, οι
μητροπολίτες Μυτιλήνης, Κιλκισίου, Μηθύμνης
και Ελευθερουπόλεως. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα
αμφισβήτησης, απόμειναν για να ψηφίσουν 28.
Η συναλλαγή ήταν σκληρή. Οι εκλέκτορες δεν
παραχωρούσαν την ψήφο τους χωρίς ανταλλάγματα (εδώ έχουμε καθαρή σιμωνία). Τους
υποσχέθηκε τον διαμελισμόν της Αρχιεπισκοπής, της Μητρόπολης Θεσ/νίκης και Αττικής.
Μετά την εκλογή του έχουμε την τακτοποίηση
των «ταξιδευτών» υποστηρικτών του επισκόπων.
1) Του Καστοριάς Δωρόθεο στην Μητρόπολη Αττικής. 2) Του Μαρωνείας Τιμόθεου στην Ν.
Ιωνία – Ν. Φιλαδέλφεια. 3) Του Ζιχνών Νικόδημου στην Πάτρα. 4) Του Φιλίππων Αλεξάνδρου
στο Περιστέρι. 5) Του Σάμου Παντελεήμονος
στην Θεσσαλονίκη. 6) Ο Φθιώτιδος έκανε τον
Πρωτοσύγγελό του Αγαθόνικο. 7) Ο Κορινθίας
προώθησε τον Ιεροκήρυκά του Προκόπιο. 8) Ο
Τριφυλίας πήρε την υπόσχεση να τακτοποίηση
τον πρώην Παραμυθίας Τίτο. 9) Ο Κεφαλληνίας ανέδειξε τον ιεροκήρυκά του στην μητρόπολη Παραμυθιάς. 10) Ο Πειραιώς Χρυσόστομος
προήγαγε τον εφημέριό του Προκόπιο στην μητρόπολη Καλαμαριάς. 11) Ο Σύρου Δωρόθεος
πήρε την υπόσχεση για τον αρχιμανδρίτη Βέτιμη, αλλά την ώρα της εκλογής του παρενέβηκε ο υπουργός Χρήστου και την εμπόδισε (sic).
12) Του Ιερισσού Παύλο του έταξε την Ζάκυνθο, αλλά ο Σεραφείμ αθέτησε το τάξιμό του. 13)
Ήταν η ψήφος του ίδιου του Σεραφείμ.
Έχουμε Ιεραρχία με 66 μητροπολίτες. Συμμετέχουν στην εκλογή 28 απ’ τους οποίους ο
Σεραφείμ λαμβάνει 19 ψήφους. Εάν αφαιρέσουμε και τις δώδεκα που τις αγόρασε με την
“χάρη του Αγίου Πνεύματος” έχουμε επτά (7)
ψήφους, τις οποίες πήρε εκβιάζοντάς τους ο δικτάτορας Ιωαννίδης.
Αυτή ήταν πρεσβυτέρα Ιεραρχία κ. καθηγητά, που “θεράπευσε” την κανονικότητα στην
Εκκλησία της Ελλάδας!!!
Και για την ιστορία θα σας θυμίσω ένα μικρό
απόσπασμα από το βιβλίο του αειμνήστου π. Γεωργίου Πυρουνάκη «Καπετάν παπάς» του Αντ.
Σανουδάκη σελ. 180 που περιγράφει συγκλονιστική σκηνή που εξελίχθηκε μπροστά του στο
σπίτι του πρώην Αρχιεπ. Αθηνών Ιακώβου Βα• συνέχεια στη σελ.13
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• συνέχεια από τη σελ.12
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«… Η επιβολή Ιερωνύμου ανοίγει τον δρόμο για επώδυνες εξελίξεις»

βανάτσου και που αποκαλύπτει την αναξιοπρεπή, γλοιώδη, και δουλική συμπεριφορά του τότε
Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σεραφείμ Τίκα, ο οποίος φιλούσε χέρια, πόδια και “λερωμένες ποδιές”, προκειμένου να ικανοποιήσει την απωθημένη μέχρι τότε αξιοθρήνητη ματαιοδοξία του
να γίνει Αρχιεπίσκοπος.
“Βρισκόμουνα στο σπίτι του Ιακώβου” – λέγει ο π. Γεώργιος… – «Αναγγέλλεται η έλευσις
του Μητροπολίτη Ιωαννίνων και άλλων δύο Μητροπολιτών. Οπότε εγώ ετοιμάστηκα να φύγω
από το δωμάτιο. Μπήκαν εκείνοι, τον χαιρέτησαν. Χαιρέτησαν κι εμένα και επέμεναν να μείνω. Εγώ είχα δισταγμούς, αλλ’ επέμεναν πολύ,
οπότε παρακολουθώ το εξής θέαμα: Να πέφτει
στα γόνατα ο Σεραφείμ μπροστά στον Ιάκωβο, να του αγκαλιάζει τα πόδια και να του λέει:
«Μακαριώτατε, σου οφείλω πάρα πολλά. Συ μ’
έκανες Μητροπολίτη Άρτας, σύ μ’ έκανες Μητροπολίτη Ιωαννίνων και τώρα πρέπει εσύ να με
κάνεις και Αρχιεπίσκοπο, αφού επιμένουν αυτοί
(εννοώντας τους δικτάτορες) να γίνω εγώ αρχιεπίσκοπος».
Ο άλλος του λέει: «Τί ’ναι αυτά που λες παιδί
μου; Όλα αυτά είναι του Θεού και όχι από μένα.
Όσον αφορά δε την άποψή του να γίνεις αρχιεπίσκοπος, αυτό θέλει πάρα πολύ να το σκεφθείς». Ο Σεραφείμ λέει: «Μα αυτοί επιμένουν
να με κάμουν και με δύο και τρεις ψήφους ακόμα». Ο Ιάκωβος λέει: «Αυτό είναι απαράδεκτο
και πρέπει να αντιμετωπιστή η εκλογή σου, η
οποία να ’χει κανονικότητα». Με τα πολλά σηκώθηκε από τη γονυκλισιά του, και άρχισαν να
συσκέπτονται οι τέσσερις πλέον…».
Αλήθεια! Ύστερα από την αξιοθρήνητη αυτή
συμπεριφορά, που έγινε γνωστή – και πόσες
ακόμα υπάρχουν – να μιλούν για τον Σεραφείμ
Τίκα και για “Κανονική και Πρεσβυτέρα Ιεραρχία”! Όταν στο σεραφειμικό κατεστημένο φύονταν μόνο άνθη του κακού, της ατιμίας και τα
μίση, ραδιουργίες και μηχανορραφίες, που μετέβαλαν την Αγία Εκκλησία σε Μέγα Δεσμώτη
της εποχής! Όταν ο Σεραφείμ άρπαξε κυριολεκτικά τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο με την βοήθεια της Χούντας του Ιωαννίδη και άλλων σκοτεινών αντιχριστιανικών δυνάμεων, που θέλαν
την εκκλησία έρμαιον των σκανδάλων και της
απαξίωσης!
Κύριε καθηγητά, ανεβαίνετε στην έδρα και διδάσκετε ή δημοσιεύετε μελέτες ως πανεπιστημιακός δάσκαλος… Φαίνεστε σοφός και ο λόγος σας πρέπει να είναι αυθεντικός, διότι οι μαθητές ή ο κόσμος που σας παρακολουθεί και
ίσως σας θαυμάζει, είναι σαν το σφουγγάρι έτοιμοι να ρουφήξουν τις διδαχές σας και το παράδειγμά σας, «επίσκοπος γαρ ων».
Αυτά όμως που γράφετε είναι τόσο αυθαίρετα, σαν να τα γράφει άνθρωπος που ζει σε άλλους κόσμους.
Λέτε: «Ο Ιερώνυμος δυστυχώς, όταν ήλεγξε την Ιεραρχία, δεν προχώρησε στην συμφιλίωση και στην ενότητα». Την αναλήθεια των λεγομένων σας αποδεικνύει ο τότε Σεραφείμ Ιωαννίνων αμέσως με την παραίτηση του Ιερωνύμου το 1969 στην Ιεραρχία λέγοντας: «Κατελήφθημεν έξ απήνης, διότι ουδείς των αγίων αδελφών ανέμενον παρόμοιαν ενέργειαν… και ομολογώ ότι υπήρξε μια θαυμασία και πεφωτισμένη
στιγμή της Ιεραρχίας, όταν τα μέλη της με έκδηλονσυγκίνησιν και με δάκρυα εις τους οφθαλμούς ανεκάλεσαν τον Αρχιεπίσκοπον. Έπρεπε
να είσθε εις την αίθουσαν δια να δήτε την ομόθυμονθέλησιν της Ιεραρχίας… Επηκολούθησε
μια θριαμβευτική ψηφοφορία κατά της παραιτήσεως και υπέρ της ανακλήσεως αυτής. Και το
αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήτο η παμψηφείπρότασις προς ανάκλησιν».
Αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα έλεγε ο διώκτης
του Ιερωνύμου. Πέστε μας, μια παρόμοια περίπτωση στην ιστορία της Εκκλησίας που σύσσω-

μη η Ιεραρχία να παρακαλεί Πατριάρχη, Αρχιεπίσκοπο… να μην παραιτηθεί και με δάκρυα να
τον καλεί να επανέλθη στην αίθουσα, και η ψηφοφορία που ακολούθησε να είναι παμψηφεί;
Και συνεχίζει ο κ. καθηγητής.
«Στηριζόταν – ο Ιερώνυμος – σε μερίδα ιεραρχών που είχε εκλέξει και ταυτίστηκε με
την δικτατορία». Εάν είναι έτσι, πώς η δικτατορία έδιωξε χωρίς κατηγορητήριο, δίκη, απολογία… 12 δικούς της Ιεράρχες, και αν δεν έπεφτε το καθεστώς δεν ξέρουμε πόσοι ακόμα θα
είχαν διωχθεί;
Στη συνέχεια δεν μπορώ πραγματικά να παρακολουθήσω έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο!
«Λέγεται – ακόμη – ότι το νυν Αρχιεπίσκοπο
Αλβανίας Αναστάσιος, Επίσκοπο Ανδρούσης
τότε και το νυν Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Δημήτριος, τότε Βρεσθένης, (ο οποίος προς τιμήν του
αρνήθηκε να ενθρονιστεί μητροπολίτης Αττικής,
μη αποδεχόμενος την εκλογή από Αριστίνδην
Σύνοδο), προσπάθησαν να τον πείσουν, να πορευθούν προς τους εξεγερμένους του Πολυτεχνείου (Νοέμβριος 1973), αλλά εκείνος δεν το
τόλμησε, με ό,τι η άρνηση εκείνη σηματοδότησε για σύνολη την πορεία μας». Θεέ μου είναι
απίστευτα αυτά που γράφει.
Αρχίζει με το: “Λέγεται” (και αυτό για να είναι καλυμμένος νομικά). Πού “λέγεται”, κ. καθηγητά, στην αγορά, στα σαλόνια, στους διαδρόμους, στα σχολεία, πανεπιστήμια, στις Εκκλησίες;… Και πότε; Και συνεχίζετε με δύο ονόματα επισκόπων βοηθών του Ιερωνύμου – προφανώς για εντυπωσιασμό –. Ο ένας – λέτε – (ενώ
αναφέρετε δύο), αρνήθηκε να ενθρονιστεί γιατί θεώρησε την Αριστίνδην Σύνοδο ως αντικανονική. Για την όλη σας παρουσίαση, εάν ζούσε ο αείμνηστος καθηγητής του Κανονικού Δικαίου κ. Μουρατίδης, θα σας έδινε ένα βαρύγδουπο τίτλο - που εγώ δεν τολμώ να ξεστομίσω. Δηλαδή αυτοί οι δύο που αναφέρεσθε,
δέχθηκαν την εκλογή, την χειροτονία, και την
τοποθέτησή τους στις θέσεις των βοηθών του
Ιερωνύμου από την Αριστίνδην Σύνοδο, βάσει
των Ιερών Κανόνων και δεν δέχθηκε την ενθρόνιση που είναι καθαρά μία τελετή διοικητικής αναγνώρισης;
Και προχωράτε στο πιο κατάπτυστο:
«Προσπάθησαν – λέτε – να τον πείσουν».
Ποιοι είναι αυτοί που θέλησαν να πείσουν τον
έναν «να πορευθούν προς τους εξεγερμένους
του Πολυτεχνείου»; Πώς ο ένας έγιναν πολλοί
«να πορευθούν; Αλλά εκείνος δεν το τόλμησε».
Τα συμπεράσματα δικά σας αφού βλέπετε με τι
έχουμε να κάνουμε!!!
Για να μάθει ο λαός ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο Ιερώνυμος τα δυο αυτά διαμάντια τα επιστράτευσε
αφού τα έκανε επισκόπους και
1) Τον Αναστάσιο εκτός από βοήθό του Επίσκοπου, τον διόρισε Διευθυντή του“Διορθόδοξου
Κέντρου της Εκκλησίας” στο “Κέντρον Ιεραποστολικών Σπουδών” του Παν. Αθηνών, και Γενικό Διευθυντή στον μεγαλύτερο Εκκλησιαστικό
Οργανισμό της Εκκλησίας την “Αποστολική Διακονία”. Οι αναλήθειες του καθηγητή αποκαλύπτονται και από τα όσα έγραψε ο Νίκος Μπίστης
(αριστερός). «Ο Αναστάσιος – έλεγε – τον Φεβρουάριο του 1973 μεταβαίνει στην υπό κατάληψη από φοιτητές Νομική Σχολή του Πανεπ.
Αθηνών, που διαμαρτύρονταν ενάντια στην δικτατορία των Συνταγματαρχών, μεταφέροντας
τρόφιμα και εμψυχώνοντας τους έγκλειστους
φοιτητές» με την προτροπή βέβαια του αρχ. Ιερωνύμου. Λίγους μήνες αργότερα έκανε διαμαρτυρία ο ίδιος (ο Ιερώνυμος) στην ΕΣΑ για
τις συνθήκες κράτησης των πολιτικών κρατουμένων – αντιφρονούντων.
2) Τον Αμερικής Δημήτριο (Τρακατέλη) τον
έκανε ο Ιερώνυμος επίσκοπο Βρεσθένης το
1967 αναθέτοντάς του την υπευθυνότητα του
τομέα της “επιμόρφωσης του Ιερού Κλήρου

Ελλάδος”. Του προτάθηκε η Μητρόπολις Αττικής την οποία αρνήθηκε, Διότι, το διάστημα
αυτό έκανε διδακτορικό και μεταπτυχιακό στο
Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, απ’ όπου το 1972
ανεδείχθη και διδάκτωρ της Φιλοσοφίας “μετ’
επαίνου”.
Αυτούς τους δύο ο “Δημοκράτης” Σεραφείμ
και η “πρεσβυτέρα Ιεραρχία” τους ταπείνωσε
διώχνοντάς τους διότι ήταν, σχεδόν όλοι, επιστημονικής μορφώσεως άνθρωποι, κάτι που δεν
το άντεχε. Έτσι τους περιμάζεψε ο Πατριάρχης
κάνοντάς τους τον μεν έναν Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας τον δε άλλον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής.
Και συνεχίζει με τα “ωραία” του ο κ. καθηγητής να περιλούζει τον Ιερώνυμο.
«Δεν αρνούμαστε τις όποιες αγαθές προθέσεις του Ιερωνύμου. Έγινε, όμως, Αρχιερέας και
Αρχιεπίσκοπος, από καθηγητής Πανεπιστημίου,
έχοντας επιλύσει ακαδημαϊκά (δηλαδή στο θεωρητικό επίπεδο, χωρίς εμπειρία των πρακτικών
προκλήσεων του εκκλησιαστικού ποιμένα), όλα
τα εκκλησιαστικά ζητήματα και πορεύθηκε με
πνεύμα διαιρετικό. Συνέπεια όλων αυτών ήταν
να οδηγηθεί η πρωθιεραρχική του διακονία στο
οριστικό αδιέξοδο και στην κατάρρευση».
Εκφράζεται ο κ. καθηγητής έτσι διότι συγκρίνει το έργο του Ιερωνύμου με το δικό του “πετυχημένο” σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο
μια και ο ίδιος είναι καθηγητής Πανεπιστημίου
και Αρχιερέας.
Αλλά μια προσεκτική και αναλογική σύγκριση, θα μας πείσει ότι το επί δέκα επτά χρόνια
αρχιερατίας του έργο δεν πλησιάζει το 2% της
πενταετίας Ιερωνύμου δεδομένου ότι ο κ. καθηγητής έζησε σε άνετο περιβάλλον και εισέπραττε τεράστια ποσά από κοινοτικά προγράμματα,
σε σχέση με την εποχή του μπαρουτοκαπνισμένου Ιερωνύμου που το κράτος όχι μόνον δεν τον
χρηματοδότησε αλλά και τον πολέμησε σκληρά.
Χωρίς ίσως να το έχει καταλάβει γράφει δύο
μισοαλήθειες. 1) «Έργα του Ιερωνύμου είναι το
Διορθόδοξο κέντρο της Πεντέλης, το νοσοκομείο για κληρικούς, το Ιεραποστολικό Κέντρο,
αλλά και η διαμόρφωση ικανών φιλανθρωπικών δομών».
Μόνον αυτά είδατε κ. καθηγητά;
Τα κτίρια που ανυψώθηκαν και τα έργα του
αποτελούν αδιάψευστες μαρτυρίες στο χρόνο. Το “Διορθόδοξο Κέντρο” ήταν το πιο σύγχρονο σε εξοπλισμό μεταφραστικό κέντρο, με
βιβλιοθήκες, αναγνωστήρια, εστιατόριο, 60 μικρά διαμερίσματα κ.ά. – Το “Νοσοκομείο Κληρικών” υπήρξε το καμάρι σε κτηριακά, τεχνικά και ιατρικά δεδομένα εκείνη την εποχή –. Οι
μεγάλες προσθήκες των νέων κτισμάτων που
στεγάστηκαν στη Μονή Πετράκη, όλη η δομή
της Ιεράς Συνόδου και της Ιεραρχίας που μέχρι
τότε φιλοξενούνταν στο μικρό χώρο της Αρχιεπισκοπής – Άλλαξε όλος ο τυπογραφικός μηχανικός εξοπλισμός της Αποστολικής Διακονίας – Το Εκκλησιαστικό Μουσείο – Ανακαινίστηκε
όλη η Μονή Πεντέλης – Δημιούργησε κατασκηνώσεις – τα 64 σπίτια Γαλήνης Χριστού – Χρηματοδότησε για την ανοικοδόμηση της Μονής
Νταού – Ενίσχυσε την επέκταση των εκπαιδευτηρίων “Η ΘΕΟΜΗΤΩΡ” – Ιεραποστολικό Κέντρο – Οικοτροφείο Φοιτητών Θεολογίας (την
οικονομική δαπάνη την είχε κατατεθειμένη σε ειδικό λογαριασμό) – Χρηματοδότησε το μνημείο
στην Αγία Λαύρα, το μοναστήρι στον Καρέα, του
Αγίου Ιωάννου στο Πεντελικόν, και πολλές σύγχρονες κα παλαιές οικοδομές ανακαινίστηκαν
στεγάζοντας διοικητικές υπηρεσίες, ή γενόμενες εστίες πνευματικής φροντίδας και αγάπης.
Και πάρα πολλά ακόμα χωρίς να δώσει δραχμή το κράτος, αλλ’ ούτε να επιβαρύνει τους ναούςκαι τις Μητροπόλεις με κάποια φορολογία.
Μία μικρή σύγκριση για την ιστορία
Δεν θα είναι υπερβολή, “άγιε”Αρκαλοχωρίου,
εάν σας προτείνω να συγκεντρώσετε και να κο-

στολογήσετε όλα τα έργα των μητροπόλεων της
Ελλάδας, για όσα χρόνια εσείς νομίζετε και αδιάφορα προς τον πακτωλό των χρημάτων που εισέπραξαν από Κοινοτικά προγράμματα, με την
πενταετία του Ιερωνύμου. Συγκρίνοντάς τα θα
εκπλαγείτε.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το 1975 Κων.
Τσάτσος δήλωσε: «Κατά το διάστημα της ενεργού υπηρεσίας, εις την Εκκλησίαν της Ελλάδος
ως Προκαθήμενος ο Ιερώνυμος Α΄ Κοτσώνης,
έκανε πράγματα που δεν είχαν γίνει εις τα εκατόν πενήντα (150) χρόνια της ιστορίας της, ενώ
άλλα που εγίνοντο έπαυσαν να γίνωνται» (έπαυσαν βέβαια με την περίοδο Σεραφείμ και η κατάσταση συνεχίζεται μέχρι σήμερα).
Τον ψέγετε, κ. καθηγητά, ότι ήταν “χωρίς
εμπειρία” στα διοικητικά και έτσι “οδηγήθηκε
στο οριστικό αδιέξοδο και στην κατάρρευση”.
Εάν κατάλαβα καλά, εσείς θέλετε να είστε
ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ να ασκήτε εξουσία δικτάτορα,
να απολαμβάνετε τιμές αυτοκρατορικές και να
στέκονται μπροστά σας όλοι σούζα.
Ήρθε όμως ο Ιερώνυμος, σαν μετεωρίτης στο
στερέωμα του εικοστού αιώνα, φώτισε τα θαμπωμένα μάτια, θέρμανε τις παγωμένες καρδιές
μη λειτουργώντας ποτέ ως δεσπότης (εξουσιαστής). Εφευρετικός και ακούραστος όπως ήταν,
άνοιγε αδιάκοπα ορίζοντες και αξιοποιούσε ολοένα και περισσότερους συνεργάτες. Δέχονταν
με απλότητα τις εισηγήσεις και τις μελετούσε
με προσοχή. Το τί πέτυχε; ΙΔΟΥ:
• ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Ένα έργο πρωτόγνωρο για την εποχή. Κατέγραψε όλη την εκκλησιαστική περιουσία και τους καταπατητές
(δημοσιογράφους, βουλευτές, εφοπλιστές, δικαστικούς) τους έστειλε στην δικαιοσύνη. Αυτή
η τεράστια περιουσία μετά τον Ιερώνυμο αφανίστηκε. Τα δημοσιεύματα πολλά. Διαβάστε μόνον
την εφημ. “ΤΟ ΒΗΜΑ” (4-12-1998), ή στην εφημ.
“ΑΓΩΝΑΣ” φ. 231 και θα δείτε πως αποκαλούσε τους μητροπολίτες «ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ τσακάλια και κοράκια άγρια και πεινασμένα, έτοιμα
να εισβάλλουν… με σκοπό να αρπάξουν… στην
κυριολεξία να κατασπαράξουν τεράστιες οικοπεδικές εκτάσεις που έχουν πελώρια αξία…».
• ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ: Πέτυχε το ακατόρθωτο. Με
τον Α.Ν. 469/1968 ενέταξε όλο τον ιερό κλήρο
στο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων και
έτσι έπαψαν να είναι επαίτες οι Ιερείς.
• ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: Με πιέσεις και συνεχείς παραστάσεις στους τότε κρατούντες ψηφίστηκε ο υπ’
αρ. 60/5/938/24-8-71 και οι μεν συντάξεις διπλασιάστηκαν τα δε εφ’ άπαξ πολλαπλασιάστηκαν.
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Οργάνωσε τον ΟΔΔΕΠ, δημιουργώντας μέσα στον Οργανισμό τρεις ενιαίες υπηρεσίες (την Νομική, Οικονομική και Τεχνική) για να μπορούν να παρεμβαίνουν άμεσα.
• ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ: Κατόρθωσε την 19η Ιουλίου
1972 να γίνει δεκτό το αίτημά του ως προς την
απαλλαγή από την φορολόγηση των Ναών, Μοναστηρίων και ευαγών ιδρυμάτων.
• ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ: Επί των ημερών του άρχισε η μεγάλη αναγέννηση της Εξωτερικής Ιεραποστολής. Με οικονομική ενίσχυση, με κέντρα
ιεραποστολικά, με σεμινάρια, με στρατολόγηση ιεραποστόλων, με την έκδοση βιβλίων (Λειτουργικών, Δογματικών, Κατήχησης…) σε όλες
τις γλώσσες και διαλέκτους που υπήρχαν ιεραποστολές διαδόθηκε το φως το αληθινό.
• ΙΕΡΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ: Αναδιοργάνωσε όλες
τις ιερατικές σχολές, και πολλές τις μετέφερε
σε καινούριες εγκαταστάσεις. Αιτία που πολέμησε με αβυσσαλέο μίσος ο Κορίνθου Παντελεήμων τον Ιερώνυμο υπήρξε η απομάκρυνση
της Ιερατικής Σχολής από την Κόρινθο καθόσον
είχε μεταβληθεί σε σφηκοφωλιά διαφθοράς και
ανωμαλίας. Παροιμιώδης δε κατέστη η δήλωση
του Παντελεήμονα: «Θα πουλήσω δύο διαμερίσματα (είχε πολλά στην κατοχή του. Πόθεν;) για
να διώξω των Ιερώνυμο».
• συνέχεια στη σελ.14
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• συνέχεια από τη σελ.13
• ΠΑΝΤΟΕΙΔΗΣ … ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ: Ήταν ο
πρώτος“αιμοδότης” σε όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες του Ανατολικού Μπλοκ – τότε που εκεί
“τα σκίαζε η φοβέρα …” – σε ιερά σκεύη, άμφια, ράσα, εικόνες, σταυρούς… και οικονομικά.
• ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΡΑΣΗ: Πρωτοπόρος η δράση του στη παγκόσμια εξόρμηση (1967-1971)
για τα “παιδιά της Μπιάφρα”, στο τυφωνόπληκτο Πακιστάν. Στην πλημμυροπαθείσα Μοζαμβίκη, Ρουμανία κ.ά. της οποίας η αποτίμηση σε
χρήματα είναι ανυπολόγιστη.
Εάν αποφασίσουμε να καταγράψουμε λεπτομερώς το έργο του π. Ιερωνύμου όπως είναι καταχωρημένο στο αρχείο μας (αποφάσεις
Συνόδου, Ιεραρχίας, δημοσιεύματα, παραστατικά, συνομιλίες, επισκέψεις, απειλές που δέχθηκε…) θα χρειαστούν να γραφούν τόμοι, διότι δεν υπήρχε τομέας (από τον πιο μικρό μέχρι
τον πιο μεγάλο) που να μην τον απασχόλησε. Το
σταμάτημα του αυτόματου διαζυγίου, η απόσπαση της θρησκευτικής παιδείας από το άθεο
Κράτος (ο Σεραφείμ την επανέφερε και βιώνουμε όσα βιώνουμε σήμερα), το έμπρακτο ενδιαφέρον για τους “κατάκοιτους γέροντες” – με τα
δύο ιδρύματα που ανήγειρε –, τις“κινητές μονάδες βοηθείας” στελεχωμένες με εθελοντές γιατρούς και νοσοκόμες που επισκέπτονταν ασθενείς καθημερινά περιθάλπωντάς τους σε όλο το
λεκανοπέδιο της Αττικής, το “Ίδρυμα προστασίας παίδων”, καθώς και το ανύστακτο ενδιαφέρον του για τους ναυτικούς μας, που ταξίδευαν με τα ποντοπόρα καράβια τους, προμήθευε, μέσω ναυτικών γραφείων στα διάφορα
μέρη του κόσμου, με έντυπα, βιβλία, κασέτες…
Σας γράφουμε κι αυτά για να μην ξεχνιούνται
Ο Ιερώνυμος Κοτσώνης δεν εμφανίστηκε από
το πουθενά τα χρόνια της δικτατορίας όπως
πολλοί θέλουν να τον παρουσιάσουν. Αλλά!
Μετά τα φοιτητικά του χρόνια και επιστρέφοντας από τις τετραετείς μεταπτυχιακές σπουδές σε Γερμανία και Αγγλία, το 1939 διορίστηκε γραμματέας της Ιεράς Συνόδου διάκονος ών. Και από το 1939 έως το 1941 τοποθετείται διευθυντής του περιοδικού “Εκκλησία”.
Με την έναρξη του πολέμου ο Αρχιεπίσκοπος
Χρύσανθος του ανέθεσε την οργάνωση «Πρόνοια του Στρατιώτου». Στην περίοδο του πολέμου ίδρυσε τη «Συντροφιά του Αγωνιστή». Διοχέτευε έντυπα, επιστολές του Αρχιεπισκόπου
και εικόνες για την εμψύχωση των πολεμιστών.
Μετά από τον πόλεμο μετατράπηκε σε «Γραφείον Εξυπηρετήσεως Αναπήρων και Τραυματιών Πολέμου».
Με προϊστάμενο τον Ιερώνυμο ιδρύθηκε η
«Πρόνοια στρατευομένων» με 173 παραρτήματα.
Μετά την εκδίωξη του Αρχιεπ. Χρυσάνθου
από τις δυνάμεις της κατοχής, ο Ιερώνυμος
πήρε το δρόμο του απλού εφημερίου στο Νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”. Εδώ λειτουργούσε,
εξομολογούσε, παρηγορούσε και μετέδιδε την
Υπερούσια τροφή.
Ο εμφύλιος πόλεμος ενώ ήταν στο τέρμα του,
άφησε πίσω του ερείπια, ξεσπιτωμένες οικογένειες, ολόκληρα χωριά καμένα, επτακόσιες χιλιάδες περίπου άστεγους…
Στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο ανέβηκε ο Σπυρίδων Βλάχος. Από την ώρα της ενθρόνισής του
επιστράτευσε τον Ιερώνυμο αναθέτοντάς του
την μεγάλη εξόρμηση, το «Δέμα του επαναπατρισμού». Ένα πρόγραμμα αποκατάστασης των
θυμάτων του εμφυλίου.
Μετά από καλή προετοιμασία, την 30ην Οκτωβρίου 1949 έγινε η εξόρμηση. Την ίδια ημέρα,
εκτός άλλων… συγκεντρώθηκαν 240.000 δέματα και πήραν τον δρόμο για τα καταστραμμένα χωριά.
Την ίδια εποχή διορίζεται από τον Αρχιεπίσκοπο Πρωθιερεύς των Ανακτόρων.
Επάνω στον χρόνο, περίπου, ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων με το υπ’ αρ. 2/10.11.50 έγγρα-
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“Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η ΧΟΥΝΤΑ”

«… Η επιβολή Ιερωνύμου ανοίγει τον δρόμο για επώδυνες εξελίξεις»
φο (απόφαση Ιεράς Συνόδου) τον καλούσε πάλι
για δεύτερη σταυροφορία. Να αναλάβει την επίλυση του μεγάλου προβλήματος, την ανοικοδόμηση των 1.400 Ιερών Ναών που καταστράφηκαν την περίοδο του πολέμου.
Ο π. Ιερώνυμος ανέλαβε αμέσως τα νέα καθήκοντά του παρουσιάζοντας στον Αρχιεπίσκοπο
ένα επιτελείο συνεργατών. Ο έρανος που επακολούθησε απέφερε μεν αρκετά χρήματα, αλλά
πολύ λίγα για να καλύψουν τις ανάγκες. Έπρεπε οπωσδήποτε να βρεθεί λύση.
Με τις ευλογίες του Αρχιεπισκόπου ταξίδεψε στην Αμερική έχοντας μαζί του τον κ. Ασημακόπουλο, διευθυντή Εταιρείας Διαφωτίσεως.
Εκεί συνάντησαν ανυπέρβλητες δυσκολίες. Ο κ.
Ασημακόπουλος απογοητευμένος γύρισε πίσω,
ενώ ο Ιερώνυμος έμεινε. Γυρίζοντας από πόλη
σε πόλη και ενημερώνοντας Έλληνες και Αμερικανούς για το μεγάλο πρόβλημα που υπήρχε
στην Ελλάδα – ιδιαίτερα με τους κατεστραμμένους ναούς – κατάφερε τελικά, η όλη προσπάθεια να ευοδωθεί. Έτσι:
300 ναοί χτίστηκαν από την αρχή.
213 αποπερατώθηκαν.
774 επισκευάσθηκαν από τις ζημιές που είχαν υποστεί και απόμειναν για την δεύτερη
φάση 378 ναοί.
Πριν προλάβει να τελειώσει και αυτό το έργο,
ο Αρχιεπ. Σπυρίδων με έγγραφο του αναθέτει
νέα καθήκοντα, και συγκεκριμένα την γενική
γραμματεία της Επιτροπής Απελευθερωτικού
Αγώνα της Κύπρου – την προεδρία την είχε ο
ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος. Το έργο δύσκολο, περίπλοκο και επικίνδυνο, διότι είχε να τα βάλει με
την Αγγλική Αυτοκρατορία.
Κατάφερε ένα έργο τεράστιο. Έφερε το θέμα
στις πρώτες γραμμές της επικαιρότητας έχοντας όλη την ευθύνη (τον προγραμματισμό των
εκδηλώσεων, τη συγκέντρωση υλικού, την μετάφραση των θέσεων και απόψεων στις διάφορες γλώσσες, και την προώθησή τους στα πέρατα του κόσμου).
Έξι χρόνια αγωνίστηκε ο π. Ιερώνυμος σ’
αυτήν την εθνική εμπροσθοφυλακή. Εδώ γνωρίστηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Μακάριο και αργότερα του προτάθηκε η θέση του επίσκοπου
Κύπρου.
Το ακαδημαϊκό έργο, κ. καθηγητά, του Ιερωνύμου, για το οποίο εσείς υποτιμητικά μιλάτε, δεν έχει “προηγούμενο” στα αρχιερατικά και πανεπιστημιακά δρώμενα, εάν εξαιρέσουμε τον Χρυσ. Παπαδόπουλο και τον Παν.
Τρεμπέλα.
Στο ενεργητικότου συγκαταλέγονται περί τα
59 δικά του έργα – σε εποχές που έσκαβες στις
βιβλιοθήκες για πηγές και οι εκδόσεις ήταν δαπανηρές –, 20 μεταφράσεις, 40 συμμετοχές
σε εγκυκλοπαίδειες, και ένας αμέτρητος αριθμός άρθρων, βιβλιοκρισιών, σχολίων και άλλων
δημοσιευμάτων σε εφημερίδες και περιοδικά.
Στο δημοσίευμά σας γράφετε και μια δεύτερη
μισοαλήθεια «Βέβαια – λέτε – οι αρχιερείς που
εξελέγησαν στην δικτατορία από την Αριστίνδην Σύνοδο του Ιερωνύμου προήρχοντο από
τις χριστιανικές αδελφότητες, όμως και από ιεραποστολικό ζήλο και φρόνημα διακατέχονταν
και τον λαό του Θεού κατά κανόνα ανιδιοτελώς
και χριστιανοπρεπώς διακόνησαν και υπηρέτησαν». Δηλαδή, “άγιε”Αλκαλοχωρίου και πανεπιστημιακέ δάσκαλε, καλοί και άγιοι οι αρχιερείς που εκλέχθηκαν στην περίοδο Ιερωνύμου,
αλλά σας πείραξε – αυτό αναφέρεται αρκετές
φορές στο κείμενό σας – ότι προέρχονταν από
χριστιανικές αδελφότητες, και όχι από τα γνωστά τάγματα “Φωστίνη, Καρανικόλα…” που γέμισαν την άσπιλη Εκκλησία του Χριστού με “ξεφτίδια του παράδρομου”, «που έχουν προδώσει
την ιερή αποστολή των… Φιλήδονοι και Φιλάργυροι… Μετέτρεψαν τις Μητροπόλεις σε θερμοκήπια αθλιοτήτων…» (Χριστόδουλος). Τέτοιους
θέλετε, φαίνεται, και γι’ αυτό φτάσαμε σ’ αυτό
το χάλι, ώστε να γράψει, προ λίγων ετών, ο τότε
πρόεδρος κληρικών Ελλάδος π. Ευστ. Κολλάς
ότι: «Οι gay μητροπολίτες διώχνουν τους πιστούς…» , ο μαχητής π. Δημήτριος Κλούτσος

να παραδίδει στον Αρχιεπ. Σεραφείμ 45 φακέλους ιεραρχών με αποδείξεις για κιναιδισμό και
ο ίδιος ο Αρχιεπ. (Σεραφείμ) “αγανακτισμένος”
να φωνάζει «Τι θέλεις να κάνω, ρε Γρηγόρη; Γέμισε η Εκκλησία από π…..».
Οι χριστιανικές αδελφότητες ήταν το μίασμα
για σας στην Εκκλησία, διότι η περίοδος Ιερωνύμου σας χάλασε την πιάτσα. Ικανοποιηθήκατε με το που ερχόμενος ο Σεραφείμ Τίκας στο
θρόνο επανέφερε περί τους 300 τέτοιους αρχιμανδρίτες, τους παρασημοφόρησε ως “αντιστασιακούς” και αρκετούς τους βράβευσε κάνοντάς τους και μητροπολίτες. Θα μείνει ως
στίγμα αθλιότητος στην ιστορία το λεχθέν από
τον Σεραφείμ: «Δεν θέλω αγίους… Φέρτε μου
ποιος έχει χονδρό φάκελο (με βρωμιές)… να
τον κάνω δεσπότη!».
Ήταν η εποχή που το δικτατορικό καθεστώς,
χωρίς να δώσει λόγο πουθενά, αυθαιρετούσε.
Ποτέ κανένας σας δεν είχε το θάρρος να υψώσει το ανάστημά του (αυτό δυστυχώς συμβαίνει και σήμερα) και ν’ αντισταθεί στις αυθαιρεσίες, αλλά όλοι σας στεκόσασταν με βλέμμα φοβισμένο και συντονιζόσασταν με το καθεστώς.
Μόνον ένας ήταν αυτός που αντιστάθηκε στη
δικτατορία και αυτός ήταν ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ ΚΟΤΣΩΝΗΣ.
Μερικά ιστορικά:
• Στις 18 Σεπτεμβρίου 1968 πληροφορήθηκε ότι άρχισε η εκτύπωση στο Εθνικό Τυπογραφείο του νέου Συντάγματος, αλλά έχει αφαιρεθεί από την προμετωπίδα το «Εις το όνομα της
Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος».
Χωρίς καθυστέρηση παίρνει την μπαστούνα
και πηγαίνει απρόσκλητος στον Παπαδόπουλο
και απαιτεί την τοποθέτηση στο Σύνταγμα της
προμετωπίδος, όπως και έγινε. Έτσι πολτοποίησαν 8.000 εκτυπωθέντα αντίτυπα.
• Οι δικτάτορες προσπάθησαν να αρπάξουν
μεγάλο μέρος από την Εκκλησιαστική περιουσία (τα φιλέτα). Ο ιερώνυμος σε σύσκεψη της
2/8/72 δήλωσε σε όλη την ομάδα της δικτατορίας «Εγώ νεκροθάφτης της Εκκλησιαστικής
περιουσίας δεν θα γίνω». «Εφ’ όσον όμως διαθέτετε το ξίφος, μπορείτε να την πάρετε, εγώ
πάντως δεν πρόκειται ποτέ να σας τη δώσω».
«Το κράτος αυτό, όταν ενεργεί κατ’ αυτόν τον
τρόπον, δεν είναι Κράτος Δικαίου αλλά γκάγκστερ».
• Στις 15 Ιανουαρίου 1968, απαιτεί η δικτατορία την απομάκρυνση 11 μητροπολιτών για
καθαρά πολιτικούς λόγους. Ο Ιερώνυμος αντιστάθηκε στην απαίτησή τους, διότι η Εκκλησία
δεν διώκει για πολιτικά φρονήματα.
• Την 6η Αυγούστου 1969 έστειλε την πρώτη επιστολή προς τον δικτάτορα Παπαδόπουλο, μετά από επίσκεψη που έκανε ο ίδιος, σε
διάφορα κέντρα κράτησης, και του γράφει:
«Πληροφορούμαι, ότι συλλαμβανόμενοι αξιωματικοί δέρονται ανηλεώς, εις δε τας Επαρχίας ο στρατιωτικός και ο χωροφύλαξ είναι το
φόβητρον…».
Ακολουθεί και δεύτερη επιστολή πιο σκληρή:
«Λυπούμαι για τα συμβαίνοντα… Αν η κατάσταση των πολιτικών κρατουμένων δεν αλλάξει
άρδην, θα το θεωρήσω ως στοιχειώδη υποχρέωσίν μου, να συμμερισθώ και εγώ προσωπικώς
τας κακουχίας των και τα μαρτύριά των. Η θέσις μου θα παύση να είναι εις την οδόν της Αγίας Φιλοθέης και θα μεταφερθή πλησίον των…».
Αυτές τις επιστολές δεν δέχθηκε ο τότε ελεγχόμενος τύπος να τις δημοσιεύσει.
• Στις 4 Απριλίου 1972 ψηφίζεται μεγάλη
φορολογία, στα Ευαγή Ιδρύματα, στους ναούς
και τα μοναστήρια. Τότε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος απευθυνόμενος προς τον υπουργόν
Οικονομικών Δημόπουλον, λέγει: «Δεν πρόκειται να συμμορφωθούμε με τον αρπακτικόν αυτόν νόμον…» και έδωσε εντολή κανείς μητροπολίτης να μην υπακούσει, παίρνοντας επάνω
του όλη την ευθύνη.
• Οι δικτάτορες ξεκίνησαν ένα μπαράζ διώξεων καθηγητών πανεπιστημίου και Μέσης
Εκπαίδευσης για τα κοινωνικά τους φρονήμα-

τα. Τότε ο π. Ιερώνυμος ανόρθωσε το ανάστημά του και απαίτησε να σταματήσει κάθε δίωξη, όπως και έγινε.
Το ίδιο έκανε και για ιερείς, όπως τον π. Γεώργιο – γνωστό ως “ρακοσυλλέκτη”, τον π. θεόκλητο Φεφέ…, που από διωκόμενοι έγιναν και συνεργάτες του σε οργανισμούς της Εκκλησίας.
• Εκεί που σταματά κανείς με δέος και σεβασμό, θα σταματούν και οι επόμενες γενιές,
αφού σβήσουν τα πάθη και μικρότητες μερικών διαστρεβλωτών των γεγονότων. Τότε δεν
θα αντέξουν στο ορμητικό ποτάμι της ιστορίας – το γίγαντα Ιερώνυμο Κοτσώνη – που δεν
λύγισε στις αφόρητες πιέσεις να μην καταδικάσει την ΜΑΣΟΝΙΑ.
Δεν φοβήθηκε, όπως και οι 12 προτείνοντες
μητροπολίτες αυτή την καταδίκη, παρ’ ότι γνώριζε ότι όλη σχεδόν η Κυβέρνηση ήταν μασονοκρατούμενη, και πολεμούνταν απ’ όλα τα γνωστά κέντρα.
Ιεράρχης τότε του είπε: «Ιερώνυμε, εσένα
θα σε φάνε οι μασόνοι και οι π… (ανώμαλοι)».
Αυτή του την ενέργεια πληρώνει μέχρι σήμερα, όπως και οι 12 εκδιωχθέντες άγιοι αρχιερείς , με τον «μασόνο» Σεραφείμ και την “Πρεσβυτέρα Ιεραρχία”.
Η αντίστασή του στην δικτατορία δεν έχει τελειωμό…
Υπήρξε ο μεγαλύτερος ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ στην
περίοδο της Χούντας και με αποδείξεις.
Θα σας παρακαλούσαμε, εάν έχετε να μας
υποδείξετε κάτι ανάλογο με το έργο του βίου
του μακαριστού γέροντα Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Κοτσώνη να μας το παρουσιάσετε.
Και για τον απαράδεκτο υπαινιγμό σας, ότι
«η δικτατορία του 1967 αναζήτησε έναν ιδεολογικό σύμμαχο και θεωρητικό καθοδηγητή του
ελληνικού λαού, διότι βεβαίως, η ίδια από μόνη
της δεν μπορούσε να πείσει» και επιστράτευσαν τον Ιερώνυμο για αυτό τον σκοπό. Θα σας
λέγαμε – όπως και παραπάνω αναφέραμε – ότι
ο Ιερώνυμος δεν επιζητούσε – όπως και οι άγιοι – θρόνους, εξουσίες, κυριότητες, αντιβασιλείες… αλλά προτιμούσε να σώζει τους εν Χριστώ πιστούς με την αθόρυβη, ανύστακτη, ταπεινή δράση του.
Γι’ αυτό και μόνο, θα πρέπει να βγάλετε το
ωμοφόριο, να το καταθέσετε στην Αγία Τράπεζα και να μην ξαναπιάσετε στα χέρια σας δισκοπότηρο. Διότι η συκοφαντία αυτή είναι χειρότερη των συκοφαντών του Μεγάλου Αθανασίου.
Κύριε πανεπιστημιακέ και “άγιε” Αρκαλοχωρίου, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον προφορικό λόγο τον παίρνει συνήθως ο άνεμος και με
τον χρόνο χάνεται. Αλλά όταν πιάνουμε στο χέρι
την πέννα να γράψουμε, πρέπει να μας καταλαμβάνει φόβος μην τυχόν τα γραφόμενά μας
δεν είναι αληθινά και προσβάλλουμε και μειώσουμε πρόσωπα και γεγονότα και στην προσπάθειά μας να προβάλουμε την Ιστορία λασπολογήσουμε. “Σκρίπτα μάνεντ” τα γραπτά μένουν,
έλεγαν οι αρχαίοι Ρωμαίοι, και γι’ αυτό έτρεμαν
στην ιδέα ότι κάποτε κάποιος θ’ ανακαλύψει και
ερευνώντας την πιστότητα των λόγων διαπιστώσει ότι ήταν ψευδή και ανιστόρητα.
Δεν κατανοούμε τους λόγους που σας ώθησαν να δημοσιεύσετε τα γραφόμενά σας. Μήπως για ν’ αρέσετε σε κάποιον “φίλο” ή για να
εξοφλήσετε κάποια υποχρέωση; Ποταπή η
ενέργεια καθότι «φίλος ο Πλάτων, φιλτάτη η
αλήθεια». Και σαν αρχιερέας γνωρίζετε ότι τα
γραπτά δεν ενεργούν σαν μανδύας αρχιερατικός που μπορεί να καλύψει προς στιγμήν και να
ωραιοποιήσει ακόμη κι αυτόν τον ψυχικό βόθρο.
Βγάζουν όμως από μέσα τους φωνή. Διαμαρτύρονται και κυκλοφορούν σαν ακαταμάχητο
ψυχογράφημα. Και δεν θ’ αργήσουν να προδώσουν τις προθέσεις του συγγραφέα.
Λάρισα, 28/6/2017
ΤΡΙΑΝΤ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΦΗΜ. «ΑΓΩΝΑΣ»
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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κόλλυβα: τι είναι
και τι συµβολίζουν;
Το περασμένο Σάββατο ήταν το
πρώτο ψυχοσάββατο και οι πιστοί
έφτιαχναν και μοίραζαν κόλλυβα για
την ανάπαυση των ψυχών των δικών
τους ανθρώπων και όχι μόνο. Τι είναι
όμως τα κόλλυβα και τι ακριβώς συμβολίζουν;
Τα κόλλυβα είναι βρασμένο σιτάρι,
το οποίο (σιτάρι) είναι σύμβολο του ανθρώπινου σώματος, επειδή τρέφεται
και αυξάνει με το σιτάρι. Γι’ αυτό άλλωστε και ο Κύριος παρομοίασε το θεοϋπόστατο Σώμα Του με το σπυρί του
σιταριού, λέγοντας στο δωδέκατο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη αγίου Ευαγγελίου: «το σπυρί του σιταριού εάν πέφτοντας στη γη δεν πεθάνει, μένει μοναχό του (και δεν πολλαπλασιάζεται)
εάν όμως πεθάνει, πολύ καρπό φέρνει».
Είπε εξάλλου και ο μακάριος Παύλος
στην προς Κορινθίους Α’ επιστολή, κεφάλαιο 16: «εκείνο πού εσύ σπέρνεις
δεν ζωογονείται, εάν πρώτα δεν πεθάνει» και τούτο, γιατί θάβεται στη γη το
νεκρό σώμα και σαπίζει, όπως ακριβώς συμβαίνει και με’ το σπυρί του σιταριού.
Απ’ αυτή, λοιπόν, την παρομοίωση
πήρε την αφορμή ή Εκκλησία του Χριστού και τελεί τα αποκαλούμενα κόλλυβα, τόσο αυτά πού προσφέρονται στις
εορτές των αγίων, όσο και αυτά πού
προσφέρονται στα μνημόσυνα των κεκοιμημένων. Και σύμφωνα με τον Βλαστάρη «εφθός σίτος», δηλαδή βρασμένο σιτάρι, είναι τα κόλλυβα και όχι άβραστο κυρίως βέβαια και πρωτίστως, για
να μπορούμε να τα τρώμε. Και τα τρώμε τα κόλλυβα, εξαιτίας του θαύματος
πού έκανε ο Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων,
αυτός που καθιέρωσε τα κόλλυβα, το
πρώτο Σάββατο των Νηστειών, προστάζοντας (σε θείο όραμα) τον Αρχιερέα να βράσει σιτάρι και να το μοιράσει στους Χριστιανούς.
Ο δεύτερος λόγος για τον όποιο βράζουμε το σιτάρι είναι, για να φανερώνεται με’ το βράσιμο ή διάλυση και ή φθορά των σωμάτων των κεκοιμημένων. Τα
κόλλυβα των μνημοσύνων, όπως είπαμε, αποτελούν σύμβολο της ανάστασης
των νεκρών, με πρότυπο την Ανάσταση
του Κυρίου. Ο Συμεών Θεσσαλονίκης
παραλληλίζει τον κεκοιμημένο με σπόρο. Όταν ο σπόρος πέσει στη γη, καλυφθεί και σαπίσει, μετά από καιρό αποδίδει καρπούς και μάλιστα, πολύ περισσότερους και καλύτερους από τον αρχικό. Ο κεκοιμημένος πιστός αντίστοιχα, κατατίθεται στη γη μετά από τον θάνατό του, αναμένοντας την ημέρα της
κοινής Ανάστασης, οπότε όλοι οι κεκοιμημένοι θα αναστηθούν και θα λάβουν σώμα άλλης μορφής, ανώτερης
από εκείνη που είχαν πριν από την κοίμησή τους. Η ταφή του κεκοιμημένου
στη γη, ως άλλου πνευματικού σίτου,
ανάγει στη μέλλουσα κοινή ανάσταση
και ατελεύτητη ζωή κοντά στον Χριστό.
(δόγμα)

Μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ,
τασ ψυχασ των δούλων σου
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† ΑΘΑνΑσιοσ μουστΑκΑσ
Αδελφέ Αθανάσιε, προ ημερών
ήσουν μαζί μας όταν ανηφορίζαμε το δύσκολο δρόμο του Στομίου
για να φθάσουμε από νωρίς στο
μοναστήρι του Αγίου Δημητρίου
και να προσκυνήσουμε τους τάφους των αγαπημένων μας επισκόπου π. Θεολόγου και του γέροντά μας π. Αθανάσιου.
Χωρίς χρονοτριβή ετοίμασες τις
βιντεοκάμερες, ως συνήθως, για
να καταγράψεις τις ομιλίες – παλαιότερα του γέροντα π. Αθανασίου και τώρα του π. Πολυκάρπου – που γίνονταν κτήμα δεκάδων χιλιάδων πιστών Ορθοδόξων χριστιανών σ’ όλο τον κόσμο.
Κλήθηκες, με την σειρά σου, να
περάσεις την οδό που δεν έχει παρόδους και μας μεταφέρει αμέσως στην πέραν του τάφου ζωήν.
Είναι μια κατάσταση, μόνιμη
πλέον, που την δημιουργήσαμε
μόνοι μας με την παρακοή μας
και δεν χαρίζεται σε κανέναν.
Έτσι άρχοντες και αρχόμενοι,
αρχιερείς και ιερείς, πλούσιοι και

πτωχοί, γέροι και νέοι αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση, θέλοντας και μη, με
τη διαφορά, άλλοι
να την εκμεταλλευτούν προς αιώνιο
όφελος και άλλοι
προς αιώνια ζημία.
Εσύ, φρόνιμα
ενεργώντας, σαν
άλλος πιστός οικονόμος, διέρρηξες το φράγμα που
χωρίζει τον ορατόν από τον αόρατον κόσμο και
νικητής και τροπαιούχος εισήλθες εις τον ουράνιο πνευματικό κόσμο. Οι τελευταίες
ημέρες σου μπορεί να ήταν δύσκολες, σκληρές και οδυνηρές,
αλλ’ όμως δε σε λύγησαν κι έφυγες ειρηνικός.
Ο Κύριο της δόξης προικίζει
τον άνθρωπο με τάλαντα που κά-

νουν τον άνθρωπο “κατ’ εικόνα”.
Αυτά τα τάλαντα, εσύ αδελφέ,
δεν τα έκρυψες,
αλλά πλουσιοπάροχα τα καλλιέργησες μέσα στην
οικογένειά σου,
στην υπηρεσία
σου, στην κοινωνία και προ πάντων στους απανταχού Ορθοδόξους Χριστιανούς
με το να μεταφέρεις νάματα αιώνια και τροφή σε
πνευματικά πεινασμένους, προμηθεύοντάς τους
τις δισκέτες των
ομιλητών του Σεβαστού και αειμνήστου γέροντά
μας π. Αθανασίου.
Παράλληλα άφησες μια πλούσια σειρά βιντεοσκοπημένων συγκλονιστικών γεγονότων της περιόδου όπου η μαχόμενη λαρισαϊκή

Ορθοδοξία, αιματοβαμμένη, διωκόμενη και φυλακιζόμενη ομολογούσε Χριστόν Εσταυρωμένον“
μένουσα πιστή τοις αγίοις πατράσι”. Αυτά, αδελφέ, τα κατέγραψες
βήμα - βήμα και λεπτό προς λεπτό
για να τα βλέπουν οι επόμενες γενιές ότι οι διωγμοί αυτοί δεν προήλθαν από Νέρωνες αλλά από τους
σημερινούς Καϊάφες (το δεσποτικό κατεστημένο) τους μη ανεχόμενους αγίους… όπως τον άγιο Θεολόγο. Έφυγες από κοντά μας θριαμβευτής, αφήνοντας πίσω σου
την σύζυγό σου Αντωνία, τα δύο
παιδιά, τον γαμπρό και τη νύφη
σου και τα 4 εγγόνια. Και πέρασες στην αντίπερα όχθη του ποταμού της ζωής, όπου η χώρα
των ζώντων. Και πορεύεσαι στην
αιωνιότητα. Μεγάλος ο άθλος
σου και μεγάλο το στεφάνι της νίκης. Ο Κύριος μας θ’ ανταποδώση την μεγάλη σου προσφορά!
Απ’ όλους μας θα μνημονεύεσαι
μ’ ευγνωμοσύνη, αδελφέ.
Καλή αντάμωση στη βασιλεία
του Θεού.

† ΘεοχΑρΗσ σερεμετιΔΗσ
Αείμνηστε αδελφέ Θεοχάρη προ ημερών η
ψυχή σου εγκατέλειψε
το βάρος του φθαρτού
σώματος και φτερούγισε
προς την αιώνια κατοικία, την άνω Ιερουσαλήμ.
Σε κάθε άνθρωπο, ερχόμενον στον κόσμο, ο
δημιουργός Κύριος του
δίδει κάτι να αγωνιστεί σ’
αυτό τον κόσμο ώστε να
βαθμολογηθεί στο τέλος
της ζωής του. Σε σένα ο
Κύριος έδωσε τη δυνατότητα να διανέμεις τον
λόγο Του όπως τον μετέδιδε ανόθευτο ο νέος Ιερός Χρυσόστομος της Εκκλησιάς μας π. Αυγουστίνος Καντιώτης που ελάμπρυνε την
Εκκλησία της Ελλάδας, δόξασε την μητρόπολη Φλώρινας, και έγινε παγκόσμι-

ος πατέρας και διδάσκαλος, όπως εσύ τον γνώρισες από παιδί.
Τα έντυπα αυτά κηρύγματα στο φυλλάδιο «ΚΥΡΙΑΚΗ» είναι συντετμημένες και μεταγλωττισμένες
ομιλίες του π. Αυγουστίνου και τις εκδίδει η Κοινοβιακή Γυναικεία Ιερά
Μονή Αγ. Αυγουστίνου
Φλώρινας.
Συ, αδελφέ, διακόνησες ταξινομώντας και ταχυδρομώντας σε διάφορα
μέρη της Ελλάδας άλλα
και σε όλο τον κόσμο. Την
πνευματική αυτή σπορά του Θείου Λόγου με θυσίες και οικονομικό κόστος.
Φρόντιζες συγχρόνως, να στολίζεις
την ψυχή σου και να την ντύνεις με τους
απαστράπτοντας μαργαρίτες των αρε-

τών και με τα θαυμάσια νήματα της Αγίας Γραφής, διότι γνώριζες πως η ψυχή
είναι η κατοικία του Θεού και πρέπει να
είναι καθαρή.
Σου δόθηκε όμως από τον Κύριό μας
ένα βαρύ φορτίο με θλίψεις και πικρίες, αλλά δεν φοβήθηκες και ούτε απέκαμες, συνέχισες τον ανηφορικό δρόμο ως
ο Ιώβ επαναλαμβάνοντας την ρήσιν «Θεός
μοι έδωκεν… Είη το όνομα Κυρίον ευλογημένο».
Εάν νικήσουμε στη μάχη αυτή τότε σωθήκαμε. Εσύ, αδελφέ, την νίκησες, και έφυγες όρθιος καταπατώντας όλα τα ανθρώπινα πάθη και αναχωρώντας από τον μάταιο
κόσμο θριαμβευτής.
Με αγάπη χαράσσουμε τις λίγες αυτές
γραμμές, ως ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης για την προσφορά στο πνευματικό σου
έργο που πρόσφερες.
Αιωνία σου η μνήμη, και ο Κύριος να μας
αξιώση να βρεθούμε στην βασιλεία του.

μΑκΑριοι οι εν κυριΩ ΑποΘνΗσκοντεσ!
Σεβαστέ μας πατέρα,
Με οδύνη ψυχής όλα τα παιδιά σου σε προπέμπουμε σήμερα με τις ευχές της Εκκλησίας
στην τελευταία σου κατοικία.
Είμαστε απαρηγόρητοι από
την Κοίμησή σου που ήταν
απρόσμενο το γεγονός και ξέσπασε ως «κεραυνός εν αιθρία».
Σε θυμόμαστε κάθε τόσο για
τις εργασίες σου προκειμένου
να συντηρήσεις την πολυμελή
οικογένειά σου. Σ’ αυτόν τον
αγώνα λύγισες και έπεσες.
Κοπίασες και πόνεσες σε όλη
την ζωή. Έχουμε όλες τις καλύ-

τερες αναμνήσεις από το σεπτό
πρόσωπό σου.
Ήσουν προσηνής, μειλίχιος,
καλόκαρδος προς όλους. Άνθρωπος προσευχής, Ιεραπόστολος και Κήρυκας της Μετανοίας. Κι ο Κύριος σε κάλεσε
κοντά του την ημέρα του Κήρυκος της Μετανοίας Αγ, Ιωάννου
Προδρόμου.
Είχες για μας κάτι καλό.
Ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή θυμάμαι, όταν το 1976 ως μαθητής σε γνώρισα για την αγάπη
και στοργή που μας έδειξες για
όλα αυτά μα περισσότερο που

με συνέδεσες με την μεγαλύτερη προσωπικότητα τον Μητροπολίτη Φλωρίνης κυρό Αυγουστίνο τον ασκητικό, φιλάνθρωπο, Δημοκράτη και συγχρόνως
μαχητικό για την πίστη Επίσκοπο, τον άνθρωπο παράδειγμα
για τον καθένα. Και ιδιαίτερα
για τους λειτουργούς της Εκκλησίας.
Αυτή η προσφορά σου είναι η μεγαλύτερη για μένα και
στη συνέχεια ότι με διάλεξες,
αφού με εκτίμησες, να με κάνεις παιδί σου, γαμπρό σου
δίνοντας την πρώτη κόρη Μα-

γδαληνή.
Πολύκλαυστε πατέρα μας.
Όλα τα παιδιά σου που κυκλώνουμε σήμερα το σεπτό
σκήνωμά σου ευχόμαστε ο Πανάγαθος Θεός να σε ανταμείψει για τους κόπους που κατέβαλες για μας και ιδιαίτερα να
μας συνδέσεις με την αγία πίστη του Χριστού.
Το παράδειγμά σου θα μας
εμπνέει και θα μας καθοδηγεί
στη Ζωή.
Καλό Παράδεισο.
Ο γαμπρός σου
π. Αθανάσιος Σταμάτης
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ΓιΑτι ο ελλΗνΑσ Δεν ΑΓορΑΖει εφΗμεριΔεσ;

ΨΑΛΤΙΚΑ

εισ πολλA τΑ EτΗ, ΔEσποτΑ !
Δεν μας ξεχνά, αλλά συχνά-πυκνά μας επισκέπτεται ο Πατριάρχης του Γένους μας. Η
ζοφερή εικόνα που πλανιόνταν στις σχέσεις
με τον αρχιεπίσκοπο, άξαφνα άλλαξε, ακούστηκαν εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις, λόγια
αγάπης, και αλληλοστήριξης. Δεν γνωρίζουμε εάν ήταν πηγαία ή υποκριτικά, διότι πολλά βλέπουμε στους ρασοφόρους. Εξ άλλου
είναι ξακουστή η φαναριώτικη διπλωματία.
Η επίσκεψη του Πατριάρχη μας είχε δύο
σκοπούς. Ο πρώτος ήταν να παρευρεθεί
στις εκδηλώσεις «Καθαρός Ασωπός – από
την ιδέα στην πράξη» και μια και ο ίδιος
πήρε τον τίτλο του “πράσινου Πατριάρχη”
φροντίζει όπου περνάει, να μας αλλάζει το
περιβάλλον.
Και το δεύτερο να συμμετάσχει στην διάσκεψη του ιδιωτικού Οργανισμού Concordia
που με κηρύγματα προσπαθούν να “σώσουν”
τον κατεστραμμένο κόσμο.
Μεταξύ των πολλών επισήμων ήταν και ο
Τζ. Μπάιντεν – πρώην αντιπρόεδρος της Αμερικής, ο οποίος τώρα στέκεται δίπλα μας και
“ζητά την παραγραφή του χρέους”. Δέκα
χρόνια που κυβερνούσε δεν μας γνώριζε,
τώρα που έφυγε μας συμπονάει, ό,τι έκανε ο

Ομπάμα, ο Ολάντ… και ο Μπαρόζο – ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα που
δεν έχουν καμιά εξουσία όλοι τους είναι στο
πλευρό μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε (sic).
Τα συνέδρια αυτά μας θύμισαν τα υπερπόντια Πατριαρχικά ταξίδια με τις περίεργες
Μ.Κ.Ο. και τα ακριβοπληρωμένα κρουαζιερόπλοια που τριγύριζαν μήνες στις θάλασσες
για να σώσουν τους ωκεανούς και τον Αμαζόνιο. Άραγε ποιος τα πλήρωνε όλα αυτά;
Μετά την κουραστική πρώτη ημέρα, για χαλάρωμα, του παράθεσαν δείπνο στην αυλή
της ξακουστής ταβέρνας “Το καλωσόρισμα
του Αντώνη”.
Το ΜΕΝΟΥ που γεύτηκε ο Πατριάρχης και
η εκλεκτή του παρέα ήταν: μοσχαράκι χιουνκιάρ, κόκορας με χυλοπίτες, αρνάκι ριγανάτο, σουβλάκια, κοκορέτσι, φιλέτο με πλούσιες σαλάτες, τυρόπιτες, σπανακόπιτες, ντολμάδες, συνοδευόμενα από γαλακτομπούρεκο, καρυδόπιτα, γλυκά φραμπουάζ…
Μας συγχωρείτε αν ξεχάσαμε κάτι.
Να μας ξανάρθετε Παναγιώτατε… να σας
ψάλουμε και την φήμη: “Εις πολλά τα έτη,
Δέσποτα”.

το τσΑκIρ κEφι…
Ήταν μια εκδήλωση
αλλιώτικη απ’ τις άλλες. Αυτό διαφαίνεται
όταν πνέει άνεμος ανανέωσης στην Εκκλησία
και φεύγει η “μούχλα”
που αποτελούσε τροχοπέδη στην μοντέρνα εποχή μας.
Τα παιδιά στα σχολεία τώρα μαθαίνουν
από τα δέκα τους:
“πως μπορούν να διαλέγουν το φύλο της
υπόλοιπης ζωής τους”, να διδάσκονται το
Βούδα, τον Μωάμεθ, τον Κομφούκιο ίσα κι
ολόιδια με τον Σωτήρα μας Χριστό, να μην
χρειάζονται προσευχές, αγίους, παρελάσεις
και κυριακάτικες αργίες.
Τώρα που πολιτικοί και εκκλησιαστικοί δεν
μπαίνουν ο ένας στα χωράφια του άλλου
μάθαμε ότι οι αιρέσεις, από ομολογίες έγιναν εκκλησίες. Ο Οικουμενισμός παγιώθηκε στην Εκκλησία. Ο αρχιεπίσκοπος κι όλοι
οι συνεργάτες του έχουν σύγχρονες ιδέες,
οι δεσποτάδες ως εκπρόσωποι της Εκκλησίας που συζητούν με διάφορους φορείς είναι μοντέρνων αρχών και αντιλήψεων. Ακόμα
και τους άμισθους συνεργάτες του της ΠΕΘ
(Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων) έβαλαν τις

πεποιθήσεις τους στο
περιθώριο και συνεργάζονται με τον μοντέρνο
ΚΑΙΡΟ.
Αυτό το κλίμα κυριαρχεί και στις μητροπόλεις.
Την Κυριακή 25 Ιουνίου σε τηλεοπτικό σταθμό παρακολουθήσαμε
μια ωραία εκδήλωση λήξης κατηχητικών σχολείων. Μία δε καταπληκτική ορχήστρα απέδιδε τραγούδια όταν για μια στιγμή ο δεσπότης σηκώθηκε και παρότρυνε τους ιερείς να
τραγουδήσουν αντάμα “την κυρά Γιώργαινα…”, το “μήλο μου κόκκινο…”, “το παλαμάρι του βαρκάρη”, ‘‘παπα λάμπραινα’’ κ.ά.
Όταν άναψε για καλά το γλέντι και ο δεσπότης μπήκε στο τσακίρ κέφι… τους έδωσε την «ευλογία» να ανέβουν όλοι (παπάδες,
παπαδιές, κατηχητές και κατηχούμενοι) στην
πίστα και να χορέψουν. Το τι έγινε δεν περιγράφεται! Αυτό είναι “νέα ήθη, νέα έθιμα”,
μοντέρνος τρόπος ζωής!
Μας θύμισε ημέρες Χριστόδουλου όταν
έλεγε: “ελάτε στην Εκκλησία όπως είστε”.
Αποτέλεσμα του νεομοντερνισμού να αδειάζουν αντί να γεμίζουν οι Εκκλησίες.

Λαμπαδάριος

Διερωτήθηκαν άραγε ποτέ οι μεγαλοεκδότες, γιατί ο Έλληνας έπαψε να αγοράζει τις
εφημερίδες τους;
Πού είναι η “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”, η “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ” του Βελλίδη, η “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”
του Τεγόπουλου…, η δυναστεία του Λαμπράκηπου ανέβαζε και κατέβαζε κυβερνήσεις και
κανόνιζε ποιοι θα γίνουν υπουργοί σε κρίσιμα υπουργεία και πολλές που απειλούνται
με το φάσμα του
λουκέτου;
Πώς έχασαν
την αξιοπιστία
τους και ήρθε η
απόλυτη κατάρρευση, φθάνοντας να πωλούν
οι 12 ημερήσιες
εφημερίδες, μόλις 54.000 φύλλα;
Και αν δεν υπάρξουν οι προσφορές, οι μικρές αγγελίες, οι
κηδείες, τα μνημόσυνα… θα διαθέτουν τις
μισές. Και να φαντασθεί κανείς ότι πριν από
μερικά χρόνια, μόνο τα “ΝΕΑ” πουλούσαν
200.000 φύλλα, στη δε επαρχία έκλεισαν περί
τις 80 εφημερίδες.
Ας δούμε τι συμβαίνει πέρα από τη χώρα
μας. Στην Ιαπωνία στους 1.000 κατοίκους,
αγοράζουν εφημερίδες 669, στην Σουηδία 551, Αγγλία 401, Γαλλία 190, Ιταλία 121,
Τουρκία 95, Πορτογαλία 83 και στην Ελλάδα 5-6.
Γιατί τέτοια απαξίωση; Οι λόγοι είναι πολλοί. Κυρίως όμως ήταν η παραπληροφόρηση του κόσμου, δεδομένου ότι, παρουσιάζοντας το μαύρο άσπρο, ωραιοποιούν καταστάσεις βασισμένες σε μυθεύματα και αυθαίρετες συνεπαγωγές, με το αζημίωτο βέβαια.
Θα αναφερθούμε γενικά και τοπικά.
• Το μνημόνιο. Ο πρώην εκπρόσωπος της
Ελλάδας στο ΔΝΤ Παν. Ρουμελιώτης, προκάλεσε σεισμό με την κατάθεσή του στην Επιτροπή Αλήθειας για το Δημόσιο Χρέος στη
Βουλή των Ελλήνων (15/6/2015) όταν αποκάλυψε ότι: «Έλληνες δημοσιογράφοι κλήθηκαν από το ΔΝΤ να παρακολουθήσουν σεμινάρια με στόχο την προβολή των θέσεων
του Ταμείου» (ότι το μνημόνιο θα είναι “ευλογία”). Αναφέρθηκε ακόμα και σε οικονομολόγους οι οποίοι, με λυσσαλέο τρόπο και
σαθρά επιχειρήματα, προσπαθούσαν να πείσουν ότι το χρέος ήταν βιώσιμο.
Στο ίδιο μήκος κινήθηκε και ο διευθύνων
σύμβουλος της CivitasΓεώργ. Φλέσσας που
είπε:«Το ΔΝΤ προσέλαβε την παγκόσμια εταιρεία συμβούλων euroRSCG, η οποία με τη
σειρά της “προσέλαβε” την Civitas προκειμέ-

νου να γίνουν σεμινάρια σε συγκεκριμένους
δημοσιογράφους για την πολιτική του ΔΝΤ
στην Ελλάδα».
• Τοπικά. Τα πρώτα χρόνια του “Εκκλησιαστικού προβλήματος” (Μάιος 1993) στη
Λάρισα, σε μια πορεία που κατέληξε στην
πλατεία Νομαρχίας, και σε παρατήρησή
μας σε δημοσιογράφο, που την προηγούμενη ημέρα έγραφε αναλήθειες, αφού μας
πήρε παράμερα
– προς τιμή του
– μας είπε: «Τι να
κάνω αφού προχθές ο… από την
“επιτροπή του
Κύρους” (ήταν
η επιτροπή που
στήριζε τον Δημήτριο και μετά
τον Ιγνάτιο) μου
έβαλε στην τσέπη – έκανε και την σχετική κίνηση – ένα πεντοχίλιαρο…». Αυτή είναι η “έντιμη” δημοσιογραφία που στήριξε τον αντικανονικό και παράνομο Ιγνάτιο!
Επειδή έχετε απορία και χρόνια μας ρωτάτε:
Γιατί, ενώ κάνουμε, ως Αγωνιζόμενοι, τόσες συγκεντρώσεις η τοπική εφημερίδα δεν
γράφει λέξη;
Γιατί, σε έλεγχο της ΣΔΟΕ στη μητρόπολη, στάλθηκε το πόρισμα στον Εισαγγελέα,
η δε εφημερίδα απέφυγε να κάνει σχόλιο
επ’ αυτού;
Γιατί, ενώ ο “Τύπος” γνωρίζει τις παντοειδείς και συνεχείς εισπράξεις της Μητρόπολης, κυρίως από τα προσκυνήματα (Αγ. Παρασκευής, Παναγίας Αρμενίου, Αγ. Ραφαήλ
και αρκετών παρρεκλησίων), σιωπά, επαναπαυόμενος στις κατά καιρούς ανακοινώσεις
για τις πολλές ανάγκες;
Γιατί η εκπομπή “Ζούγκλα”, από τις 8 εκπομπές – τις αναφερόμενες στην κακοδιαχείριση του Προσκυνήματος της αγίας Παρασκευής Τεμπών – που προγραμμάτισε να
κάνει και να φέρει στο φως τα παρασκήνια,
ξαφνικά αρκέσθηκε στη μία και μισή εκπομπή. Ο τύπος έγραφε 19/11/97 «Η “Ζούγκλα”
αναστέλλει… Χωρίς σκάνδαλα από την Μητρόπολη Λαρίσης θα είναι η αυριανή εκπομπή της “Ζούγκλας”… και όσοι περιμένουν
τις υποσχόμενες νέες αποκαλύψεις… θα πρέπει να κάνουν υπομονή…». Η διακοπή ήταν
οριστική. Γιατί;…
Τώρα γίνεται κατανοητό γιατί έπεσαν οι
πωλήσεις ώστε να προβληματίζονται, ακόμη
και εκδότες μεγάλων και “ιστορικών” εφημερίδων, αν θα βάλουν “λουκέτο” ή όχι.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Από πληροφορίες μας σας γνωρίζουμε ότι, το
21ο μνημόσυνο του μακαριστού και αξέχαστου
Μητροπολίτη Λαρίσης κυρού Θεολόγου - που
το εκκλησιαστικό κατεστημένο τον δολοφόνησε - θα γίνει την Κυριακή 30 Ιουλίου - μια ημέρα νωρίτερα από την κοίμησή του - στην Ιερά
Μονή του Αγίου Δημητρίου Στομίου όπου είναι
ενταφιασμένο το ιερό σκήνωμά του.

