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ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΧΟλΙΑ
ΣΤΗΝ2017
ΕπΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

τά σπαρταριστά ἀποτρόπαια
ἤ πώς ἀφανίζεται τό Γένος τῶν Ἑλλήνων

Η βρώΜικΗ ΠρΟΠΑΓΑνΔΑ τῶν γραικύλων
τῆς πολιτικῆς, τῶν περισσοτέρων ΜΜΕ, καί
τῆς ἀποπληροφόρησης τά τελευταῖα χρόνια,
ἐκμεταλλευόμενη τήν οἰκονομική ἐξαθλίωση
τῶν Ἑλλήνων ἀπό τήν λιτότητα τῶν μνημονίσυνεχίζεται στη σελ. 9

ΑΛώςις
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ
ΤΟΤΕ & ΤΩΡΑ
(Στο προηγούμενο φύλλο κάναμε αναφορά στο
τι προηγήθηκε της πτώσης της Βασιλεύουσας.
Γιατί είπαν! «καλύτερα
τουρκικο φεσάκι παρά
τιάρα παπική;». Και τα
περίεργα φαινόμενα που
έβλεπαν πριν την πτωση,
και απ’ εδώ συνεχίζουμε).
συνεχίζεται στη σελ. 10

21ον ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ π. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
σελ.15
ΠΡΙΝ 77 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

σελ.9

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
σελ.14
ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ
σελ.14

Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Η μεγάλη θεομητορική εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, χαρακτηρίζεται και ως μικρό
Πάσχα του καλοκαιριού.
Είναι τόσο τιμημένη
και καθιερωμένη η εορτή
αυτή με την τόση βαρύσυνεχίζεται στη σελ. 11

ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΚΙΝΗΜΑ
ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝ
και πανηγυρίζομεν την Κοίμησιν
της Παναγίας και
όχι τον θάνατον.
Διότι κατά την Χριστιανικήν αντίλη-
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ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

•λΗΣΤΑρΧοΙ σελ. 15
•ΑΣΙΤΙΣΤοΣ 3 ΒΙΒλΙΑρΙΑ ΤρΑΠΕΖΗΣ
•ΜοΝΤΕρΝοΙ «ΔΕΣΠοΤΙΚοΙ» ΚΑΙροΙ
•ΗΤΑΝ ΑΠΙΣΤοΣ, ΝΑΙ ΗΤΑΝ ΑΠΙΣΤοΣ!
ο ΑρΧΙΕΠΙΣΚοΠοΣ ΣΕρΑΦΕΙΜ ΤΙΚΑΣ
σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΠΟΥ
ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ

ΣυΝΤοΜΑ ΚΗρυΓΜΑΤΑ
Του ΜΗΝοΣ ΑυΓουΣΤου

ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ;;;
Ο Σεβασμιώτατος και οι Ιερείς καθαρίζουν αγροτική έκταση στην Καρίτσα,
όπου θα ανεγερθούν οι Ιερές Κατασκηνώσεις της Μητρόπολεώς μας
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Ο Μ .
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συνεχίζεται στη σελ. 12-13

Ι Ω Ν . Κ Ο Ν Ι ∆ Α Ρ Η

“Η εκκΛΗςιΑ κΑτΑ τΗ ΔικτΑτΟριΑς 1967-1974”

ΕΠΙΣΤΗΜοΝΙΚο (διδακτορικό) ΣυΓΓρΑΜΜΑ ή ΤυΜΒΩρυΧΙΑ ;;;

Ό

πως σας είχαμε προαναγγείλει στο προηγούμενο φύλλο «πράγματι θα ’χουμε και συνέχεια, διότι οι άνθρωποι μικροί (ποταποί) προσπαθούν ν’ ανέβουν πατώντας επάνω στο ψέμα, ξεχνώντας ότι: “Ουδέν έρπει ψεύδος
εις γήρας χρόνου”». Δεν περιμέναμε το “περισπούδαστο” αυτό
σύγγραμμα, που προσπαθεί να παραποιήσει την ιστορία και
όχι να την καταγράψει, ότι θα κυκλοφορούσε τόσο σύντομα,
διότι, ο ίδιος είχε δηλώσει ότι η “διατριβή είναι δεσμευμένη
στην Γραμματεία του Πανεπιστημίου από τον συγγραφέα (μέχρι και 4/2019)”. Η επιστημονική του διατριβή κυκλοφόρησε
δύο χρόνια ενωρίτερα. “Άγνωσται αι βουλαί των ανθρώπων”.
Το “επιστημονικό” έργο δεν κάνει τίποτα άλλο από το να

εΜΠΑιΓΜΟς
Πριν επτά χρόνια με άρθρο
μας (φ. 170-1/7/2011) ρωτούσαμε την “Αγία και Ιερά Σύνοδο” αν η «ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
είναι ορθόδοξη
οργάνωση, αλλά
απάντηση ποτέ
δεν ήρθε.
Πριν τέσσερα χρόνια (φ.
191/4/2013) επανήλθαμε με άρθρα “ΠΩΣ ΝΑ
ΤΟ ΟΝΟΜΑΣΟΥΜΕ ΑΥΤΟ;”
και καταλήγαμε: «Τέτοιες τραγελαφικές αντιθέσεις… Εγγί-

εκτοξεύει με πείσμα βέλη φαρμακερά εναντίον ενός σιωπηλού, ανύστακτου ιερουργού της υπερτάτης αγάπης, που έδωσε τα πάντα στην εκκλησία. Μπήκε στην εκκλησία φτωχός
και έφυγε φτωχότερος. Που είχε “Πνεύμα σοφίας” – “πνεύμα συνέσεως” και βίο διάφανο, τον μακαριστό κυρό Ιερώνυμο Α΄ Κοτσώνη.
Αρχή κάνουμε με τον προλογίσαντα το “επιστημονικό” σύγγραμμα καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Ιωάν. Κονιδάρη.
Για το όλο έργο του κ. Χ. Ανδρεόπουλου θα δώσουμε απάντηση από τα ίδια του κείμενα που επικαλείται ως ιστορικές πηγές, αργότερα λόγω του μεγάλου όγκου των στοιχείων.
συνεχίζεται στις σελ. 5,6,7,8

ΟΙ ∆ΕΣΠΟΤΑ∆ΕΣ ΚΟΡΟΪ∆ΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ!

ζουν τα όρια του κωμικοτραγικού… τη διπρόσωπη αυτή συμπεριφορά;».
Και φθάσαμε αισίως στον
Ιούλιο (2017),
άξαφνα να γεμίζουν οι καγκελόπορτες, είσοδοι σπιτιών,
πολυκατοικιών
σακούλες νάυλον με φόντο την ελληνική σημαία, και τίτλο “ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ”. Και αφού πέρασε η “μπόρα”, κατόπιν εορτής,

συνεχίζεται στη σελ.2

ΨΑΛΤΙΚΑ

ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

(«που βρικολάκιασαν»)

ακούσαμε το “διάγγελμα” του
μητροπολίτη Λάρισας στους
ναούς την Κυριακή (9/7/17) με
κλαψάρικο ύφος, να λέει:
«Αδελφοί μου, σύμφωνα με
την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μία νεοπροτεσταντική Οργάνωση ονομαζόμενη «Ελληνική Ιεραποστολική Ένωση», (δέσποτα δεν είναι
ΝΕΑ, ιδρύθηκε το 1981!), θα κινηθεί με προσηλυτιστική δραστηριότητα από 5 έως 13 Ιουλίου στην περιοχή μας (ενώ το
γνώριζε ο δέσποτας από τα μέσα
συνεχίζεται στη σελ.4

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

Α) 152 ελληνικά νησιά θέλουν οι Τούρκοι!
Β) ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΤΡΑΓΩ∆ΙΕΣ!
Γ) «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» - παγκόσμια έρευνα
∆) Η “διεφθαρμένη” ΑΜΕΡΙΚΗ,
ΕΒΑΛΕ ΓΥΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟ∆Ο
Ε) ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ
ή ΒΑΥΚΑΛΙΖΟΜΑΣΤΕ ;
συνεχίζεται στη σελ.3

ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΤΩΡΑ Η ΕΛΛΑ∆Α;;;
«Εκτός από τα μηχανήματα, δεν υπάρχει τίποτα το αιωνόβιο στον πολιτισμό μας, που να μην
προέρχεται από την Ελλάδα: Σχολεία, Γυμναστήρια, Αριθμητική, Γεωμετρία, Γεωγραφία, Ιστορία,
Ρητορική, Αρχιτεκτονική, Φυσική, Βιολογία, Ιατρική, Ανατομία, Υγιεινή, Θεραπεία, Ποίηση, Μουσική, Τραγωδία, Κωμωδία, Φιλοσοφία, Θεολογία,
Σκεπτικισμός, Στωικότητα, Επικούρεια Φιλοσοφία, Ηθική, Πολιτισμός, Ιδεαλισμός, Φιλανθρωπία, Κυνισμός, Τυραννία, Πλουτοκρατία, Δημο-

Αυτά γράφει ο κορυφαίος πολιτικρατία. Δεν υπάρχει τίποτα στον πολιτισμό, που να μην αντανακλά το δικό μας.
σμολόγος όλων των λαών και εποχών,
Η Ελλάδα κληροδότησε στην Ευρώστη δεκάτομη ιστορία του πολιτισμού
πη τις επιστήμες, τη φιλοσοφία της, τα
καθηγητής του Πανεπιστημίου Will
γράμματα και τις τέχνες, αλλά και τους
Durant (εβραϊκής καταγωγής).
Αυτή ήταν η Ελλάδα! Και σήμερα
Ολυμπιακούς αγώνες και τις αμφικτιονίες της. Όλα ζωντανές βάσεις του πολι- Στην είσοδο του παν/μιου οι “προοδευτικοί” Έλληνες θέλουν
να αλλάξουμε (ιστορία, γλώσσα, θρητισμού του σύγχρονου κόσμου.
της Μασαχουσέτης
Η ελληνική επιστήμη υπήρξε το μεγαλύτερο σκεία…) και σιγά-σιγά να ξεχάσουμε, ίσως, ότι
πνευματικό κατόρθωμα της ανθρωπότητας!».
είμαστε απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων!
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συνέχεια από τη σελ. 1

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ («που βρικολάκιασαν»)
Τα χρήματα που εισπράττονται που βρίσκονται;;;
Θα κάνουμε μία διερεύνηση και μία χαρτογράφηση της εικοσιδιάχρονης “ποιμαντορίας” του δεσπότη Ιγνατίου Λάππα στην μητρόπολη Λάρισας – μία
από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος –, τώρα που σιγά-σιγά ο ήλιος γέρνει στη δύση του και ο ιστορικός
του μέλλοντος θα καταγράψει τα υπέρ και τα κατά της
πορείας του καθενός μας
στο διάβα της ζωής μας.
Τότε, που δεν θα υπάρχουν οι μηχανισμοί που κρύβονταν πίσω από τις οθόνες
ή τα κομπιούτερς του τύπου
για να κάνουν πλύση εγκεφάλου, να αλλοιώνουν τα
γεγονότα και να υποβαθμίζουν τις αξίες.
Τότε που τα εκτυφλωτικά… φώτα της δημοσιότητας θα σβήσουν, αυτά, που
για χρόνια τον υπερύψωσαν
στο ψεύτικο εντυπωσιακό
βάθρο της προβολής, λανσάροντας την ασημότητα
του ως διασημότητα, την ταπεινολογία ως ταπείνωση και την πονηρία σαν κρυστάλλινη αγιότητα.
Τότε, που θα ακουστεί η φωνή του Κυρίου μας:
“… ταύτη τη νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από
σου· α δε ητοίμασας τίνι έσται;”. Τούτη την έσχατη ώρα, που οριοθετεί την ιστορία, οι διακόσιες και
πλέον αρχιερατικές στολές, οι αυτοκρατορικές μίτρες, οι χρυσές ράβδοι, εγκόλπια, σταυροί, μανδύες - μοντελάκια ιερατικής κομψότητας – πώς θα δικαιολογήσουν τη παραμόρφωση του επισκοπικού
αξιώματος σε εξουσία και σε προκλητική εμφάνιση;
Τότε, δεν θα μπορεί να μεταποιηθεί η ιστορική
πραγματικότητα. Τα αθέατα ή ανώνυμα κέντρα αποφάσεων θα σταματήσουν την απαγόρευση, διότι τα
παγκάρια θα τα χειρίζεται άλλος!
Θυμήθηκα τον μακαριστό κυρό Δαμασκηνό της
Φθιώτιδος που μούλεγε κατ’ επανάληψη «… εμείς
τον Τύπο τον έχουμε – και έσφιγγε τη χούφτα
του…».
Τότε που θα αρθεί η άτυπη απαγόρευση που για
κάθε δημοσίευση, ακόμα και την μικρή είδηση για
το πρόσωπο του Ιγνατίου, μας έρχονταν στη θύμησή μας το “Απόρρητον έγγραφον του Αρχηγείου των Ενόπλων Δυνάμεων προς τον ελληνικό θρησκευόμενο λαό”:
«Προς περιφρούρησιν χριστιανικού αισθήματος…
απαγορεύεται από λήψεως παν δημοσίευμα εις τον
Τύπον (υπομνήματα – επιστολές) των δια της υπ’
αριθμ. (3) Συντακτικής Πράξεως εμπίπτουσαν εις υπ’
αριθμ. (1) προκήρυξιν Ε.Δ. … ενημερωθούν σχετικώς
και προφορικώς οι εν τη ζώνη ευθύνης υμών διευθυνταί εκδιδομένων εφημερίδων» (ΗΜΕΡΟΜ. ΩΡΑ
2 Φεβρουαρίου, 15, 30.142/2.2.1974).
Τότε η δικτατορία ήταν Υπερδικτάτορας ο Σεραφείμ Τίκας συνεργαζόμενος με το Αρχηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων γι’ αυτό και σήκωσαν το σπαθί, έδειξαν τη δύναμή τους στα συστήματα που τα εξουσίαζαν, και έδωσαν την εντολή:
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να δημοσιεύεται και το παραμικρό που γίνεται στο περίβολο της Εκκλησίας, για να
μην μαθαίνει ο κόσμος ότι βρωμάει.
Στη Λάρισα τα γεγονότα από στόμα σε στόμα βοούσαν, βροντοφώναζαν τα κλιμάκια των διευθυντών
και ελεγκτών, που τα επεξεργάζονταν, επί το πλείστον τα πνίγανε, κακοποιούσαν την είδηση, παραποιούσαν τα γεγονότα, λήστευαν την αλήθεια φθάνοντας να ενοχοποιούν και αθώους.
Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε ένα από τα λίγα
που συνέβησαν και γράψαμε κι άλλη φορά αλλά “εις

ώτα μη ακουόντων”.
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ
Δέσποτα Ιγνάτιε, όσο και αν σου κακοφανεί, δεν
θα αποφύγω να σου θέσω και σήμερα ένα σκληρό
ερώτημα. «Φίλος ο Πλάτων, φιλτάτη η αλήθεια».
Επί 22 χρόνια η διαχείριση του ιερού χρήματος είναι αδιάφανη και σκοτεινή.
Πού βρίσκονται οι εισφορές που εισρέουν καθημερινά στα ταμεία της οικονομικής υπηρεσίας της μητρόπολης; Αξιοποιούνταν με φόβο
Θεού και για τους σκοπούς
που προσφέρονται; Περνούν στη διακονία του ταλαιπωρημένου ή πληγωμένου εκκλησιαστικού σώματος, ή διοχετεύονται σε αλλότριες εκδουλεύσεις;
Δεν με φοβίζεις και δεν με
πτοείς, αν δυσαρεστηθείς ή
οργισθείς, επειδή σου θέτω,
δημόσια, το ερώτημα, για το
καναλιζάρισμα του οβολού,
που η λαϊκή ευσέβεια εμπιστεύεται στα δεσποτικά
σου χέρια. Χρέος σου είναι να αποδίδεις λογαριασμό «εν πληθούση Εκκλησία».
Και εξηγούμαι:
22 χρόνια για κατασκηνώσεις μιλάς, εισπράττεις
χρήματα, αλλά στέγη δεν μπήκε ή καλύτερα ούτε
τούβλο δεν αγοράστηκε. Είσαστε ακόμα στο ψάξιμο!!! (Ενδεικτικά αναφέρουμε).
Στις 25-5-2002 στο κέντρο “Βερσαλλίες” μιλώντας
σε φιλανθρωπική εκδήλωση – για να μαζέψεις χρήματα – τους ανήγγειλες: «… Μελλοντικός στόχος
της Ιεράς Μητροπόλεως είναι η βελτίωση των κατασκηνώσεών της, για την λειτουργία των οποίων παραχωρήθηκε οικόπεδο στην περιοχή της
Καρίτσας».
Δημοσίευσε και μια εντυπωσιακή φωτογραφία ο
τύπος, με ιερείς, περί τους τριάντα τον αριθμό, με
τσαπιά στα χέρια, τα ράσα σηκωμένα και μπροστάρης – ως γνήσιος τσοπάνης – ο Ιγνάτιος να καθαρίζουν θάμνους σε κάποια βουνοπλαγιά (βλ. φωτ.
1η σελίδα).
Επί τέλους, είπαμε, η μητρόπολη μπήκε σε οργασμό έργων! Τα Καλοκαίρια περνούσαν και κάθε
φθινόπωρο η ίδια ανακοίνωση: “Το ερχόμενο θα λειτουργήσουν οι κατασκηνώσεις της Ι. Μητροπόλεως”.
Στις 30 Δεκεμβρίου 2008 (μετά 6,5 χρόνια) η μητρόπολη ανακοίνωνε στο τοπικό τύπο, ότι η Μητρόπολη Λάρισας αναζητά οικοπεδική έκταση για κατασκευή κατασκηνώσεων σε μια από τις περιοχές
Στομίου, Καρίτσας, Κόκκινου Νερού, και καλούσε
τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις.
Έκτοτε πέρασαν εννέα χρόνια αλλά καμιά ανακοίνωση. Το έργο – μας είπαν – “βρικολάκιασε”.
Όμως η μητρόπολη δεν σταμάτησε να αρμέγει
τα παγκάρια των ναών “Υπέρ κατασκηνώσεων”.
Το ποσοστό είναι λίγο “πτωχικό” στα προσκυνήματα (Αγ. Παρασκευή Τεμπών, Αγ. Βησσαρίωνας,
Αγ. Ελευθέριος, κ.ά.) ανερχόμενο στο 5% επί των
ακαθαρίστων εσόδων. Στους ναούς υπάρχει ετήσιο
εφάπαξ χαράτσι που από χρόνο σε χρόνο ανεβαίνει ακολουθώντας τον πληθωρισμό, και λίγο παραπάνω για τους τόκους.
Τι εισέπραξε η μητρόπολη στα 22 χρόνια;;;
Κατά μέτριους λογιστικούς υπολογισμούς, με τόκους και επιτόκια θα πρέπει τα έσοδα να ξεπερνούν το 1.500.000 ευρώ (ΕΝΑΜΙΣΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟ ΕΥΡΩ). Σας ερωτούμε: Πού είναι κατατεθειμένα
τα ιερά αυτά χρήματα; Τόσα χρόνια, θα απαντήσει
κανείς!!! Γιατί αργότερα θα μας πούνε ότι τα πήρε
κάποιος που έφυγε από τον μάταιο τούτο κόσμο!
Ακούει τώρα κάποιος εισαγγελέας;;;

συνέχεια
από τη
σελ. 1
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ψιν και Διδασκαλίαν, υπάρχει Κοίμησις των ανθρώπων και όχι θάνατος.
Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ανάστασις (Ματθ. 21, 31).
ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ μερικά γεγονότα προ
της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Αναγράφονται στην παράδοσιν της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας
μας πληροφορούν. Η Παναγία ειδοποιήθη με Άγγελον περί του θανάτου
της προ τριών ημερών, προσευχήθη
στο όρος Ελαιών. Οι Απόστολοι που
ευρίσκοντο στα διάφορα μέρη της
Γης ευρέθησαν κατά ανεξήγητον τρόπον στο χωριό Γεθσημανή. Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι τότε δεν υπήρχε η
τεχνολογική εξέλιξις των κινητών τηλεφώνων, το σώμα της ετοποθετήθη
στον τάφον. Προς έκπληξιν όλων, την
τρίτην ημέρα μετά την ταφήν το σώμα
της δεν ευρέθη στον τάφον. Μετέστη
στον ουρανόν.
Από την Αγίαν Γραφήν και μάλιστα
εκ της Καινής Διαθήκης, έχομεν μόνο
τα λόγια της «Μεγαλύνει η ψυχή μου
τον Κύριον» (Λουκά Α, 47).
Είναι η μοναδική φορά που η Παναγία μάς πληροφορεί για γεγονότα που
αφορούν το πρόσωπόν της.
ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΙ Πατέρες που έζησαν κοντά
στα χρόνια αυτών των γεγονότων δεν
μας παρέχουν πολλές πληροφορίες
περί του προσώπου της ήτοι των ετών
80-140 Μ.Χ. και 140-280 Μ.Χ.
Η ΥΜΝΟΛΟΓΙΑ της Εκκλησίας σχετικά με την εορτήν της Κοιμήσεως είναι μεγαλειώδης. Περιέχει βαθύτατα
νοήματα που μεταφέρουν τον άνθρωπο από την γη στον ουρανό. Ψάλλει η
Εκκλησία «Ω του παραδόξου θαύματος, η πηγή της ζωής εν Μνημείω τίθεται και κλίμαξ προς τον ουρανόν ο
τάφος γίνεται».
Η ΕΟΡΤΗ της Κοιμήσεως της Θεοτόκου εορτάζεται από το έτος (582
-602). Ορίσθηκε επισήμως η 15η Αυγούστου ως ημέρα εορτής επί Αυτοκράτορος Μαυρίκιου ΔΙΟΤΙ:
ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ της Θεοτόκου
αποτελεί πρότυπον ηθικής και πνευματικής τελειότητος του ανθρώπου.
ΤΟ ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ δηλαδή (το Γυναικείο Κίνημα) έκανε διάφορες ενέργειες για μια πραγματική
Ισότητα των δύο φύλων (ανδρών και
γυναικών). Όμως οι υπερβολικές αξιώσεις καθώς και η αποφυγή πραγματικού διαλόγου είχε δυσάρεστα αποτελέσματα για την Κοινωνία. Η διαφορετική αποστολή των δύο φύλων ανδρών και γυναικών επιλύουν τα διάφορα προβλήματα όταν υπάρχει ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ και όχι τυπική. Αυτή
υπάρχει και είναι το μεγαλύτερο χάρισμα, όπως αναγράφεται στον ύμνο
αγάπης από τον Απόστολο Παύλο
(Κορινθ. 13, 1-8). Η πραγματική αγάπη έχει 17 προϋποθέσεις.
Η ΨΕΥΤΙΚΗ ΑΓΑΠΗ έχει χρόνο λήξεως σύντομον (π.χ. διαζύγια). Με την
παραβίασιν μιας εκ των 16 προϋποθέσεων που αναγράφονται στον Ύμνον
της αγάπης τότε ο καθένας τραβάει
το δικό του δρόμο.
ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ ανθρωπίνως. Αν αυτή
τη στιγμή είχαμε μπροστά μας την

Παναγία και μας ερωτούσε: Μήπως
είστε πόρνοι, μοιχοί, παιδαριστές, διπρόσωποι, συμφεροντολόγοι σε βάρος άλλων, άδικοι, ψεύδορκοι, απατεώνες, ζηλόφθονοι, αισχρολόγοι, σωματέμποροι, διεφθαρμένοι, τί θα απαντούσαμε;
Και αν είστε ρασοφόροι με πετραχήλια, εγκόλπια, κουστούμια, με γραβάτες ή φουστάνια εφ’ όσον είστε άνθρωποι διεφθαρμένοι και διεστραμμένοι, μέρος της κοινωνίας των ΣΟΔΟΜΩΝ και ΓΟΜΟΡΑΣ ΔΕΝ σας θέλω
κοντά μου. ΔΥΣΤΥΧΩΣ μέρος της παγκοσμίου Κοινωνίας ζει, δρα, ενεργεί
και σκέπτεται, όπως στην Ρωμαϊκή
Κοινωνία που είχε κακό τέλος.
ΜΕΡΙΚΟΙ από αυτούς θα απαντήσουν: Μα ανάβομε κεριά και λαμπάδες. Εκκλησιαζόμεθα. Νηστεύουμε.
Εξομολογούμαστε τακτικά. Διαβάζομε την Αγία Γραφή και διάφορα θρησκευτικά βιβλία και περιοδικά. Κοινωνούμε και πηγαίναμε τακτικά στα Μοναστήρια…
Και η κυρία Θεοτόκος θα απαντήσει:
«ΕΦ’ ΟΣΟΝ ζούσατε, ενεργούσατε και δεν εφαρμόζατε το χριστιανικό τρόπο ζωής, δεν σας ΘΕΛΩ κοντά
μου». Δυστυχώς δεν δώσαμε να καταλάβουν οι άνθρωποι, ότι ο χριστιανισμός είναι ιδιαίτερος τρόπος ζωής.
Δεν είναι μόνο θεωρία. Είναι θεωρία
και πράξις.
ΟΛΕΣ οι προσπάθειες του Γυναικείου κινήματος, παρά τα μερικά θετικά
αποτελέσματα, είχε αρνητικά αποτελέσματα για τον θεσμό της οικογένειας. Τα διάφορα σχήματα συμβιώσεως
(συγκατοίκησης, γάμοι του ιδίου φύλου) έχουν υποβιβάσει τον θεσμό της
οικογενείας σε χαμηλό βαθμό. Σε λίγα
χρόνια θα είμαστε οι Έλληνες μειοψηφία μέσα στην χώρα που ζούμε.
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ κατάστασις μερικών εκ των γυναικών ευρίσκεται στο
σημείον που να θεωρεί την αποφυγήν
της τεκνογονίας προνόμιον και πρόοδον. Έτσι διαπαιδαγωγούν τον λαό
τα Μ.Μ.Ε. Σπέρνουμε ανέμους και θα
θερίσουμε δυνατές θύελλες.
ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ κίνημα πρέπει να μελετήσει όχι μόνο τα θετικά, αλλά και
τ’ αρνητικά αποτελέσματα ενός πραγματικού συζυγικού βίου και «Έσονται
οι δύο εις σάρκαν ΜΙΑΝ». Ακολουθία
Γάμου (Ματθ. 19, 6).
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ας προβληματιστούμε: τί Κοινωνία έχουμε και ποια πρέπει να είναι.
Από τα βάθη της καρδιάς αναφωνούμε προς την Μεταστάσασα Θεοτόκο.
«Μετέστης προς την ζωήν». Τον σωματικόν θάνατον τον ονομάζει πορεία
προς τη ΖΩΗ η Εκκλησία. Εκφράζομεν την μεγάλην μας χαρά προς το
πρόσωπόν της που υπήρξε η Μητέρα της ζωής όταν ψάλλουμε: «Ευφραίνου Γεσθημανή της Θεοτόκου το
Άγιον Τέμενος». Ας φωνάζωμεν από
τα βάθη της καρδιάς προς την Μεταστάσασα Υπεραγία Θεοτόκον – επί τη
ευκαιρία της Μεταστάσεως – την Κεχαριτωμένη στις συνειδήσεις των χριστιανών: «Χαίρε! Μετά σού ο Κύριος».
Ιερεύς Παπαχρίστος Σταύρος
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ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

Α) 152 ελληνικA νησιA θEλουν οι ΤοYρκοι! Γ) «ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ» - παγκόσμια έρευνα
Ένα μικρό αλλά
μεστό σε προειδοποιήσεις ήταν το
σχόλιο της εφημερίδας “Π+13” «Ξυπνάτε, βρεεε!», που
έγραφε: «Την ώρα
που εμείς τρωγόμαστε σαν τα κοκόρια, κάποιοι γείτονες δουλεύουν με
σύστημα και σχέδιο. Και εξηγούμαστε. Την ελληνικότητα εκατόν δέκα τεσσάρων (114) νησίδων και μικρών νησιών αμφισβητούν
οι Τούρκοι στα Δωδεκάνησα…» (17-6-2011).
Παρά το κλίμα σύνεσης (!) που είχε καλλιεργηθεί τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις μας
με την Τουρκία δοκιμάζονται συνεχώς, πότε
με τις δηλώσεις του Ερντογάν με τα «σύνορα της καρδιάς του», πότε από κυβερνητικούς παράγοντες και τελευταία με τον
υπουργό Εξωτερικών Μ. Τσαβούσογλου που
σε συνέντευξή του (16-8-2017) παρουσίασε
την απόρρητη λίστα EGAYDAAK στην οποία
διεκδικεί η Τουρκία έκταση από τη Ζουράφα – ανατολικά της Σαμοθράκης – έως τη
Γαύδο στο Λιβυκό Πέλαγος. Πρόκειται για
μικρά νησιωτικά συμπλέγματα στο κεντρικό
και νότιο Αιγαίο καθώς και για νησιά και νησίδες γύρω από την Κρήτη – ανάμεσά τους
και η Γαύδος – που ο συνολικός τους αριθμός αγγίζει τα… 152.
Σύμφωνα με την τουρκική θεώρηση,
στο Αιγαίο υπάρχει ένας σημαντικός
αριθμός από νησιά, νησίδες και βραχονησίδες που δεν έχουν μεταβιβαστεί με
συνθήκη σε κάποιο κράτος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, και κατά συνέπεια
ανήκουν στο διάδοχο κράτος που είναι
σήμερα η Τουρκία.
Αυτό όμως δεν ευσταθεί διότι η “Συνθήκη
ειρήνης των Παρισίων” που υπογράφηκε το
1947 δεν αφήνει όρια αμφισβητήσεων καθό-

σον, κατά τρόπο
προφητικό, η ελληνική αντιπροσωπεία ζήτησε να
αναφερθούν ονομαστικά ή έστω
περιγραφικά ορισμένα από αυτά
τα νησιά ώστε να
αποτραπεί ενδεχόμενη αμφισβήτηση από πλευράς της Τουρκίας. Το Άρθρο
14 της Συνθήκης
(10/2/1947) αναφέρει: «Η Ιταλία εκχωρεί εις
την Ελλάδα κατά
πλήρην κυριαρχίαν τας νήσους της Δωδεκανήσου… τας παρακάτω απαριθμουμένας, ήτοι: Αστυπάλαιαν, Ρόδον… Κω, Καστελόριζον… ως και τας παρακειμένας νησίδας».
Ήλθε τον περασμένο Οκτώβριο το παγκόσμιο κέντρο χαρτογράφησης θαλασσίων ζωνών, το Marine Institute της Φλάνδρας και κυκλοφόρησε την 9η έκδοση με τους αναθεωρημένους χάρτες για όλα τα παράκτια κράτη του πλανήτη.
Ο χάρτης αυτός – όπως και οι προηγούμενοι – αποτυπώνει τον ελληνικό χώρο, βάσει
του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας. Αυτός
λοιπόν ο χάρτης είναι ο «Εφιάλτης της Τουρκίας». «Το άρθρο 121 της διεθνούς σύμβασης
του 1982 ήταν μία μεγάλη νίκη για τα ελληνικά νησιά και ιδιαίτερα για το ξεχασμένο σύμπλεγμα του Καστελόριζου» (γράφει ο καθ.
Θεοδ. Καρυώτης).
Μήπως πρέπει κάποτε να ζητήσουμε όλα
τα παράλια της Μικράς Ασίας και την… Κόκκινη Μηλιά, που για αιώνες κατοικούνταν
από Έλληνες, ώστε να μαζευτούν οι Τούρκοι στο καβούκι τους και να παύσουν αναιδώς να απαιτούν και συνεχώς να προκαλούν,
εμείς δε να αποβάλλουμε την κακομοιριά και
τη δουλοπρέπεια;

Β) BΙΩΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΤΡΑΓΩΔΙΕΣ!
Απίστευτες ανθρώπινες τραγωδίες αναδεικνύονται σε όλο το μεγαλείο τους καθημερινά. Άλλες μένουν άγνωστες για διάφορους λόγους και άλλες που έρχονται στην δημοσιότητα, δημιουργούν
θλίψη, αποτροπιασμό και αγανάκτηση.
Στο δημοτικό
Συμβούλιο της
Λάρισας ο απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας και υπεύθυνος Δημοσίων
Σχέσεων του Συλλόγου Α.Ξ.Ι.Α. κ.
Απόστολος Παπαπαρίσης, θέλοντας να καταδείξει τις καθημερινές τραγωδίες που εκτυλίσσονται σε
οικογένειες και ότι πέραν της οδύνης που
μπορεί να επιφέρει η απώλεια ενός συζύγου, εμφανίζεται αμείλικτα και το ζήτημα
επιβίωσης, διηγήθηκε μια ιστορία ενός άνδρα με καταγωγή από τα Τρίκαλα, χτυπημέ-

νο από την επάρατο νόσο (καρκίνο) που συγκλόνισε. «Πάλευε – είπε – στο νοσοκομείο
για έξι μήνες με τον καρκίνο. Γνώριζε ότι
στις επόμενες ώρες, το πολύ μια-δυο μέρες, θα πέθαινε.
Σκέφτεται τι θα
γίνει με τα παιδιά και τη χήρα
γυναίκα του που
θέλει πέντε ημέρες για να γίνει 55 ετών. Τέλος παρακαλεί
το γιατρό του να
μείνει σε μηχανική υποστήριξη
για πέντε ακόμα
ημέρες ώστε να
γίνει η γυναίκα του 55 ετών».
Και αυτό γιατί ο νέος νόμος δεν επιτρέπει
να χορηγηθεί σύνταξη σε χήρες κάτω των
55 ετών.
Θα αναρωτιέστε τι άνθρωποι γίναμε…; Πού
είναι το κοινωνικό κράτος που για χρόνια μας
πιπίλιζαν;

Σε παγκόσμια έρευνα,
που διενήργησε η Gallup
International με το ερώτημα “Εσείς θα πολεμούσατε για την πατρίδα σας;”
τα αποτελέσματα για την
Ελλάδα μας είναι απογοητευτικά.
Τα αίτια είναι πολλά. α)
Η έλλειψη γνώσης και η
αμάθεια για το ποια είναι
η ιστορία αυτής της χώρας. β) Η προπαγάνδα που γίνεται από μερίδα του πολιτικού συστήματος και των Μ.Μ.Ε.
γ) Έχουν ταυτίσει τον πατριωτισμό με τον
εθνικισμό. δ) Η απαξίωση της έπαρσης της
ελληνικής σημαίας. ε) Η απαγόρευση του
Εθνικού μας Ύμνου στα σχολεία… Αυτά και
άλλα συντελούν στην κατάλυση της ελληνικής συνείδησης.

Παραθέτουμε τα ευρήματα της έρευνας και
τον προβληματισμό αν θα
πρέπει να νιώθουν υπερήφανοι όλοι αυτοί που
χρόνια “πιπιλίζουν” την
καραμέλα της παγκοσμιοποίησης και τη γνώμη
ότι ο πατριωτισμός πρέπει να πάει στο πυρ το
εξώτερον…
Στην Ευρώπη τα ποσοστά αυτών που δήλωσαν να πολεμήσουν για
την χώρα τους είναι: Φινλανδία 74%, Τουρκία
73%, Ουκρανία 62%, Ρωσία 59%, Κόσσοβο
58%, Σουηδία 55%, Βοσνία Ερζεγοβίνη 55%,
Ελλάδα 54%.
Σ’ όλους αυτούς τους “ελληναράδες” άξιος ο
μισθός τους… Ο σπόρος που έριξαν τα τελευταία χρόνια άρχισε να φυτρώνει…

Δ) Η “διαφθαρμένη” ΑΜΕΡΙΚΗ,
ΕΒΑΛΕ ΓΥΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ
Ο Πρόεδρος της Αμερικής
Ντ. Τράμπ αποφάσισε απλά
ό,τι λέει η συντριπτική πλειοψηφία των σκεπτόμενων ανθρώπων σ’ όλη τη γη…
Απαγόρευσε σε τρανσέξουαλ να υπηρετούν στον
στρατό. Τα
παρακάτω διαμήνυσε μέσω
Twitter. Διαβάστε το: “Έπειτα από διαβουλεύσεις με
τους στρατηγούς μου και
ειδικούς σε
στρατιωτικά ζητήματα, σας
ενημερώνω ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν θα αποδεχθεί ούτε θα επιτρέψει σε διαφυλικά πρόσωπα να υπηρετούν στον στρατό των ΗΠΑ.
Ο στρατός μας χρειάζεται
να επικεντρωθεί σε μία αποφασιστική και ολοκληρωτική

νίκη και δεν μπορεί να αντέξει το βάρος των τρομερών
ιατρικών δαπανών και των
διαταραχών που θα έφερναν
τα διαφυλικά πρόσωπα στο

στρατό. Ευχαριστώ.”. Σ’ αντίθεση, η σημερινή Ελλάδα όχι
μόνο δεν έκανε κάτι παρόμοιο
ως όφειλε λόγω της μεγάλης
πνευματικής και θρησκευτικής της ιστορίας αλλά, βασιλικότερη του βασιλέως, δίδαξε στο σχολείο επί μία εβδομάδα για το «βιολογικό και

κοινωνικό φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και
τα ανθρώπινα δικαιώματα!».
Εκβιαζόμενοι οι καθηγητές
αναγκάσθηκαν να πουν ότι
δεν πρέπει να
υπάρχει καμία
αναφορά στο
φύλο του παιδιού σε κανένα
αρχείο και επίσημο έγγραφο
και όταν το παιδί μεγαλώσει
θα προσδιορίσει μόνο του το
φύλο για την
υπόλοιπη ζωή
του.
Δηλαδή, θα τους εξηγήσουν, πως μπορεί να είναι γυναίκα, αλλά στην πραγματικότητα επέλεξε να είναι γυναίκα,
ενώ μπορούσε να είχε επιλέξει
να είναι άνδρας.
Απίστευτα… και όμως αυτό
είναι ΠΡΟΟΔΟΣ για την Ορθόδοξη Ελλάδα!

ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ή ΒΑΥΚΑΛΙΖΟΜΑΣΤΕ ;
Στη διάρκεια του
ποδοσφαιρικού αγώνα Ζενίτ-Σπάρτακ Μόσχας στις 6 Αυγούστου 2017 οι φίλαθλοι της Ζενίτ ανάρτησαν ένα τεράστιο
πανό με τον αγ. Αλέξανδρο του Νιέφσκι,
που κάλυπτε όλη την
εξέδρα φωνάζοντας:
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ή ΘΑΝΑΤΟΣ!
Μέσα στην Τουρκία
ο διεθνής Σέρβος ποδοσφαιριστής Ματέγια Κέζμαν έκανε κάτι το απίστευτο! Για να πανηγυρίσει
γκολ που πέτυχε με την Τουρκική Φενερμπαχτσέ,
σήκωσε την αθλητική φανέλα και έδειξε ότι από
κάτω, στην εσωτερική φανέλα, είχε αποτυπωμένη την εικόνα του Χριστού, προκαλώντας πάταγο. Κι ενώ οι Τούρκοι φίλαθλοι ωρύονταν και

οι εφημερίδες το κάναν πρώτο θέμα, αυτός ατάραχος… συνέχισε.
Οι Ορθόδοξοι Έλληνες δυστυχώς τις
περισσότερες φορές
ντρεπόμαστε, όχι να
ομολογήσουμε αλλ’
ούτε και το σημείο
του σταυρού να κάνουμε όταν τρώμε.
Κυρίως οι κρατούντες όλων των χρωμάτων και των κομμάτων κάνουν ό,τι περνά από
το χέρι τους να ξεριζώσουν ό,τι ορθόδοξο έχει
μείνει στο λαό!
Αλλά και Ορθόδοξοι μητροπολίτες μας – εκτός
ελαχίστων – κωφεύουν όταν υβρίζονται τα ιερά
και τα όσια καθότι προτιμούν τα φεστιβαλικά πανηγύρια και τις αυτοκρατορικές στολές τους!

4 ΑΓΩΝΑΣ
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ΟΙ ∆ΕΣΠΟΤΑ∆ΕΣ ΚΟΡΟΪ∆ΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ!

Ιουνίου, η ανακοίνωση έγινε 9 Ιουλίου), διανέμοντας Καινές Διαθήκες και με το πρόσχημα
αυτό, θα διανέμη και ποικίλο υλικό προτεσταντικού χαρακτήρα…
Η Ιερά Σύνοδος συνιστά να μη δελεασθούμε από την δωρεάν διανομή της Καινής Διαθήκης… Δόξα τω Θεώ, μία Καινή Διαθήκη,
εγκεκριμένη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας μας, έχουμε όλοι στο σπίτι μας, και
δεν χρειάζεται να μας ξεγελούν μ’ αυτό…».
Τί θλίψη, τί κατάντημα… ένας δεσπότης να
προσπαθεί να κοροϊδέψει τον κόσμο, αλλά
προπάντων να πείσει τον εαυτό του, ότι όλα
τα σπίτια έχουν Καινή Διαθήκη και εγκεκριμένη μάλιστα από την Ιερά Σύνοδο. Δεν ρωτάει τους εκκλησιαζόμενους πόσοι έχουν, γιατί οι μη εκκλησιαζόμενοι δεν έχουν σίγουρα.
Και ο κ. Ιγνάτιος στα 21 χρόνια του στη Λάρισα πόσες μοίρασε; Δεν ρώτησε ή δεν άκουσε από τους παλαιούς Ιερείς ότι επί εποχής
Θεολόγου, σε κάθε νέο ζευγάρι μετά τα στέφανα η μητρόπολη τους ενεχείριζε μια Καινή
Διαθήκη με την προτροπή του Κυρίου μας:
«Είπεν ο Κύριος… Πας ουν
όστις ακούει μου τους λόγους τούτους και ποιεί αυτούς, ομοιώσω αυτόν ανδρί
φρονίμω… όστις ωκοδόμησε την οικίαν αυτού επί την
πέτραν…» (Ματθ. Ζ΄ 24-26).
Δέσποτα Ιγνάτιε, αλήθεια
πιστεύεις ότι αυτή η οργάνωση είναι αιρετική με προσηλυτιστικό σκοπό και προσπαθεί να αποσπάσει ορθοδόξους στην μάντρα του
προτεσταντισμού;
Τότε σας ρωτούμε: Γιατί
αυτός ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ!
Α) Ο φίλος σας Διδυμοτείχου, Δαμασκηνός Καρπαθάκης, γέμισε όλες τις μονάδες
του Στρατού στον Έβρο με
“ευλογημένες” Καινές Διαθήκες της βιβλικής εταιρείας.
Το ίδιο ο έτερος φίλος σας ο Λαγκαδά, Ιωάννης Τασιάς, που τις είχε στοίβα και τις μοίραζε με πολύ καμάρι!
Ο Ξάνθης Παντελεήμων σ’ όλα τα Γυμνάσια και Λύκεια…
Ο Κιλκισίου Εμμανουήλ στους μαθητές των
σχολείων και όχι μόνον!
Ο Δημητριάδος σε συνεργασία με την Δ/
νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας μοίρασε πάνω από 10.000. Στους δε Ολυμπιακούς αγώνες είχε πλημμυρίσει ο Βόλος
από Καινές Διαθήκες με την ευλογία του!
Και αρκετοί ακόμα…
Αλλά το βασικότερο, που δεν μπορεί λόγω
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της ηλικίας να το ξεχάσατε, σου το υπενθυμίζουμε! Θα θυμάστε (;) ότι για χρόνια πρόεδρος αυτής της «βιβλικής εταιρείας» και προτεσταντικής οργάνωσης ήταν ο φίλος σας και
όμορος γείτονας, ο μητροπολίτης της Δημητριάδος (Βόλου) κ. Ιγνάτιος ο οποίος, και
εκτός αυτού, υπήρξε για χρόνια και αντιπρόεδρος των “Βιβλικών Εταιρειών του Κόσμου”
(Παγκόσμια κλίμακα). Τί κάνατε γι’ αυτό;;;
Μήπως ξεχάσατε επίσης ότι η Αγία Ιερά
Σύνοδος με απόφασή της όρισε να συμμετάσχουν στην 22η Τακτική Γενική Συνέλευση
της “βιβλικής Εταιρείας” το Σάββατο 30 Μαρτίου 2013 σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας
ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού
κ. Ιγνάτιος, που είναι και Πρόεδρος της Εταιρείας, και ο μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως κ. Άνθιμος, που είναι και μέλος του Δ.Σ.
(www.omen.gr 13115), και που την 35μελή
αυτή Συνέλευση την απάρτιζαν, παπικοί, ευαγγελικοί, προτεστάντες, Ορθόδοξοι… όπου
ο στόχος τους ήταν καθαρά προσηλυτιστικός – όπως έλεγε η ανακοίνωση: «Είναι μια

καλή ευκαιρία οικουμενικής επικοινωνίας»
και ανταλλαγής απόψεων με κοινό στόχο τη
διάδοση της Αγίας Γραφής στην Ελλάδα. Τι
κάνατε γι΄αυτό;;;
Και τώρα η Ιερά Σύνοδος μας λέει ότι η “Βιβλική Εταιρεία” είναι προτεσταντική δηλαδή
αιρετική. Τότε τι δουλειά έχουν οι μισοί περίπου μητροπολίτες να συνεργάζονται ή και
να διαφημίζουν ακόμα αυτήν την οργάνωση, της οποίας πρόεδρος και μέλος της είναι
μητροπολίτες της “Ορθοδόξου Εκκλησίας”;
Δεν είναι ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ;
Και για όλα αυτά τι λέτε, και τι κάνατε;
Ασφαλώς Τίποτα!
Β) Το πνευματικοπαίδι σας, που στο μητροπολιτικό σας μέγαρο ανδρώθηκε, ο “ΚΑΙΡΟΣ”, ο ίδιος δεν ήταν ο δημοσιογραφικός
φύλακας άγγελός σας στις επιδρομές των
“αλλοφύλων”, και από εδώ δεν πέρασαν τα
“μεγαλύτερα” οικουμενιστικά καθηγητικά
αναστήματα συνοδευόμενα από τον Δρ. θεολόγο καθηγητή της Β/θμιας Εκπ/σης και μέλος της Εταιρείας Εκκλησιαστικού και Κανονικού Δικαίου κ. Χάρη Ανδρεόπουλο, ο οποίος τώρα προβληματισμένος για την “επικίνδυνη” εξέλιξη που πήρε η διανομή της “ιεραποστολικής” προσπάθειας και για να δικαιολογηθεί δήλωσε στο onlarissa.gr: «Το
αντίτυπο της Καινής Διαθήκης, σε μετάφραση στη δημοτική, που διανεμήθηκε και
στη Λάρισα είναι έκδοση Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας – η οποία είναι επιστημονικός φορέας – και είναι αποδεκτό από την
Ορθόδοξη Εκκλησία./οπότε, δεν υπάρχει
λόγος να το πετάξει κανείς, φοβούμενος

πως περιέχει κακοδοξίες»;
Παρατήρηση: Η Ιερά Σύνοδος στην ανακοίνωσή της λέγει ότι, «η εταιρεία έχει προσηλυτιστική δραστηριότητα» και δεν είναι
επιστημονικός φορέας, και «με πρόσχημα
την Καινή Διαθήκη, διανέμει ποικίλο υλικό
προτεσταντικού χαρακτήρα ασυμβίβαστο
προς την Ορθόδοξη Πίστη». Ποιος λέει την
αλήθεια κ. Ιγνάτιε;
Και συνεχίζει ο Δρ. καθηγητής κ. Ανδρέοπουλος: «Σε αυτά τα φυλλάδια, υπάρχει σαφής αναφορά ότι “το πακέτο που προσφέρεται δεν έχει καμία σχέση με Μάρτυρες του
Ιεχωβά, Μορμόνους κλπ”. Εδώ, λοιπόν κρύβεται η “παγίδα” της παρανόησης. Κάποιος,
σχετικά αδαής, μπορεί να πιστέψει ότι, εφόσον έχουν το ίδιο “πιστεύω” (Σύμβολο της
Πίστης) (και μάλιστα ενθαρρύνουν τον κόσμο “να πηγαίνει στην Εκκλησία της ενορίας/γειτονιάς και να ακούει το λόγο του Θεού”(τα σκούρα είναι προσθήκη του κ. Ανδρεόπουλου)…».
Να η παραπληροφόρηση του κ. Ανδρεόπουλου: Το φυλλάδιο λέει ακριβώς: «Σε ενθαρρύνουμε να πηγαίνεις στην Εκκλησία της ενορίας
σου αν δεν σχετίζεσαι με την τοπική ενορία σου μπορείς να πας
σε μια Ευαγγελική Εκκλησία της
περιοχής σου» (τα σκούρα είναι
που ‘‘ξέχασε’’ ο κ. Ανδρεόπουλος).
Αυτή η παράλειψη είναι το Εκκλησιαστικό και Κανονικό Δίκαιο του
Δρ. Χάρη Ανδρεόπουλου.
Στο προπαγανδιστικό έντυπο, το
οποίο αποφεύγει να αναφέρει ο
κ. Δρ. Θεολόγος, αναφέρεται, ότι
όλα προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ. Και
προχωρεί: “Σημείωσε… τι σε ενδιαφέρει: και έχει ένα κατεβατό, βιβλία με επίκαιρα θέματα, βιβλία
παιδικά, βιβλία για πιο βαθιά πνευματική αύξηση, Καινή Διαθήκη για
να χαρίσης σε κάποιον. Μια γκάμα που θα
βοηθήσει στη μελέτη της Αγ. Γραφής, DVD
σε προτείνουν να τους πάρεις στο τηλέφωνο για να συζητήσεις απορίες. Καλούν τους
“ευκολόπιστους” να μπουν στο διαδίκτυο και
για άλλες δωρεάν προσφορές…”.
Έχει και συνέχεια: «Είναι ξεκάθαρο – μας
λέγει – πως η δωρεά της Καινής Διαθήκης
προέρχεται από ομάδα που θεωρείται από
την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος “αιρετική”, αυτό όμως, δεν σημαίνει
πως το “δώρο” είναι επικίνδυνο, ότι θα
πρέπει να το πετάξουμε. Άλλωστε, με όποια
μάτια και αν διαβάσει κανείς το Ευαγγέλιο, το μεγαλειώδες μήνυμά του παραμένει αναλλοίωτο (εφόσον δεν υπάρχουν παρεμβάσεις στο αυθεντικό κείμενο – και στη
συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχουν. Είναι όμως έτσι; Τότε γιατί ο μητροπολίτης
Νικοπόλεως και Πρεβέζης στην εμπεριστατωμένη εισήγησή του προς την Ιερά Σύνοδο
έκρινε ως απαράδεκτη και απορριπτέα τη
μετάφραση της Βιβλικής Εταιρείας;
Η ομάδα των κυρίων καθηγητών, που μετέφρασε την Καινή Διαθήκη, τι σχέση είχε
με τον μακαρίτη καθηγητή Σάββα Αγουρίδη
ώστε να αναλάβει να τον αναστηλώσει με
την έκδοση του 1985 που ξεσήκωσε θύελλα και αναγκάστηκε η Βιβλική Εταιρεία να
την ανατυπώσει… με τη βοήθειά της, ενώ
προϋπήρχε η μετάφραση του Βέλλα την
οποία φρεσκάρισαν γλωσσικά;
Το περιοδικό “Παρακαταθήκη” έγραψε:
(μας το μεταφέρει ο Π. Τελεβάντος) «η βιβλική Εταιρεία… αναζητώντας μια μετά-

φραση σε πλήρως δημοτική γλώσσα, ανέθεσε το έργο αυτό στον Αγουρίδη και στην
ομάδα του. Έτσι το 1985 ο Σ. Αγουρίδης
και οι πέντε μαθηταί του (Π. Βασιλειάδης,
Ιω. Γαλάνης, Γ. Γαλίτης, Ιω. Καραβιδόπουλος και Β. Στογάννος, και οι φιλόλογοι Β.
Φόρης και Κ. Χιωτέλη, με δαπάνες και για
λογαριασμό της Βιβλικής Εταιρείας) “μετέφρασαν” ξανά την Καινή Διαθήκη από την
αγγλική μετάφραση της πάντα (γιατί άραγε;) και όχι από το ελληνικό πρωτότυπο…».
Στην πορεία το όνομα του κ. Αγουρίδη
αφαιρέθηκε από τον πρόλογο της Καινής
διαθήκης γιατί ήταν το κόκκινο πανί.
Στην “Παγκόσμια Αγία Γραφή” («World
Scripture») που συγγράφηκε με χρήματα
του ψευδομεσσία Κορεάτη Μουν, ο καθηγητής Σάββας Αγουρίδης παρουσιάζεται
ως ο Επικεφαλής της Συντονιστικής Επιτροπής και ο οποίος είπε κατά την παράδοση των δύο πρώτων τόμων:
«Αιδεσιμώτατε, Μουν, είστε ένας μεγάλος
πρωτοπόρος και θρησκευτικός αρχηγός…
Πριν από λίγα χρόνια αναθέσατε στο “Διεθνές Θρησκευτικό Ίδρυμα” να παρουσιάσει
μια Παγκόσμια Αγία Γραφή. Είμαι πολύ ευτυχής που μπορώ να σας ανακοινώσω σήμερα ότι αυτό το σχέδιο τελείωσε…».
Η Ιερά Σύνοδος με έγγραφό της ζητούσε από τις Θεολογικές Σχολές να καταδικάσουν τη συμμετοχή του κ. Αγουρίδη στις
οργανώσεις του San Muounk Moun. Όλα τα
τμήματα της Θεολογίας εκώφευσαν πλην
του Ποιμαντικού της Θεσσαλονίκης που
έβγαλε ανακοίνωση, χωρίς όμως να ονομάζει τον Σάββα Αγουρίδη!
Αυτά για το “αναλλοίωτο κείμενο”, κ. Ανδρεόπουλε, και τους καθηγητές μεταφραστές που στο βιβλίο σου “Η Εκκλησία κατά
την Δικτατορία 1967-1974” χρησιμοποιείς
μερικούς στην πολεμική ενάντια στον μακαριστό Ιερώνυμο Α΄ και στο έργο του γιατί
τους ήταν εμπόδιο στα σχέδιά τους.
Γ) Η προτεσταντική αυτή οργάνωση, που
αρχηγός φέρεται ο Ιωνάθαν Μακρής, έχει
αναρτήσει δύο βίντεο, όπου διαφημίζει –
δεν γνωρίζουμε πόσο αληθινά είναι! – την
συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών…
Μετά απ’ όλα αυτά επικρατεί αληθινό
κομφούζιο. Μητροπολίτες να είναι, όχι μόνον μέλη, πρόεδροι και αντιπρόεδροι της
προτεσταντικής αυτής Οργάνωσης, αλλά
και διαφημιστές στο χριστεπώνυμο πλήρωμα, καμαρώνοντας όταν οι ίδιοι βοηθούν το
έργο της, άλλοι να πράττουν το αντίθετο, η
δε Ιερά Σύνοδος να ευλογεί και να εύχεται
«όπως ο Δομήτωρ της Εκκλησίας Κύριος Ιησούς Χριστός ενισχύη και φωτίζη υμάς εις
παν έργον αγαθόν…».
Επίσης η ίδια να την αποκαλεί «νεοπροτεσταντική οργάνωση» με προσηλυτιστική
δραστηριότητα και συγχρόνως ο Αρχ/πος
να συναντάται με τον αρχηγό της Οργάνωσης – αν αυτό αληθεύει.
Έχουμε μια διοικούσα Εκκλησία “παράλυτη”, ανίκανη να τυπώσει την Καινή Διαθήκη
– κείμενο και μετάφραση – και να το μοιράσει
στο λαό ώστε να μην υπάρχει ο ισχυρισμός
στους προτεστάντες ότι στην πατρίδα μας
“επικρατεί πνευματικό σκοτάδι και απιστία”.
Αλήθεια δεν είναι ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ όταν μερικοί δεσποτάδες πολεμούν τους λύκους με
άσφαιρα πυρά και άλλοι τους ταΐζουν με τις
σάρκες των παιδιών τους και παρακολουθούν ατάραχοι το θέαμα;
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“Η εκκΛΗςιΑ κΑτΑ τΗ ΔικτΑτΟριΑς 1967-1974”

(Ερώτημα στον ομότιμο καθηγητή του Εκκλ.
Δικαίου της Νομικής Σχολής του Παν. Αθηνών
κ. Ιωάννη Μ. Κονιδάρη).
Στις αρχές Ιουνίου ε.ε. διάβασα, στην μία και
μοναδική εφημερίδα της Λάρισας, κριτική – χωρίς να αναφέρεται ο κριτικός γιατί είναι μάλλον ο ίδιος – για έκδοση ενός διδακτορικού
έργου αναφερόμενου σε μία από τις πλέον
σκοτεινές και δυσερμήνευτες περιόδους της
σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας, με τίτλο
«Η Εκκλησία κατά τη δικτατορία 1967-1974».
(βλ. φωτ. σελ. 6)
Η κυκλοφορία του συνδύασε ο συγγραφέας να συμπέσει με την συμπλήρωση 50 χρόνων από την εγκαθίδρυση της δικτατορίας το
1967 και με πολύ στόμφο αναφέρει ότι προλογίζεται, και εκθειάζεται μάλιστα, χαρακτηριζόμενο ως «έργο-σταθμό για την εκκλησιαστική
ιστορία, αλλά και εφαλτήριο για περαιτέρω
αναζητήσεις σε συναφείς κλάδους, όπως το
Εκκλησιαστικό Δίκαιο ή/και την Πολιτική ιστορία του τόπου μας».
Κύριε καθηγητά, διαβάζοντας κι εγώ αυτό το
“επιστημονικό”, «έργο-σταθμό», που κατά την
άποψή σας ο συγγραφέας έχει «εδραία επιστημονική κατάρτιση και αντικειμενική κρίση»,
προβληματίστηκα διότι είχα διαμορφώσει άλλη
γνώμη – όπως και πολλοί άλλοι – σχετικά με
τις θέσεις που είχατε εκφράσει κατά καιρούς
ως καθηγητής του Εκκλ. Δικαίου με άρθρα σε
εφημερίδες ή ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ήταν
κάπως διαφορετικές απ’ αυτές που εκφράζετε
προλογίζοντας το “επιστημονικό” σύγγραμμα.
Γι’ αυτό απορώ και ζητώ να μάθω αν υπάρχει
κάτι αντίστοιχο στην ιστορική βιβλιογραφία. Διότι, σύγγραμμα 380 σελίδων για το οποίο χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 350 βοηθήματα, [βιβλία (μελέτες), δεκάδες “ηλεκτρονικές πηγές”
(Διαδικτυακός τόπος, Youtube, Διαδίκτυο), 52
Νομοθεσίες, τόμοι ολόκληροι (Αρχεία – πρακτικά, Βουλή των Ελλήνων, Ακαδημίας, διημερίδες…), Συνοδικαί Εγκύκλιοι (1957-1995) χιλιάδων σελίδων, 14 ογκωδέστατοι τόμοι (Στράγκα, Ράλλη, Καραμανλή), αφιερώματα, εφημερίδες, περιοδικά] – καθ’ υπολογισμόν 200 χιλιάδων σελίδων και πλέον – και ο “δόκιμος” – κατά
την επιστημονική σας άποψη –, πολυγραφώτατος ερευνητής, που μόχθησε για να φέρει
σε αίσιο πέρας την πραγματεία του, δεν βρήκε ΤΙΠΟΤΑ, μα ΤΙΠΟΤΑ το καλό στον “καταραμένο” Ιερώνυμο Κοτσώνη;
Οι ιστορικοί, ακόμη και για τον μεγαλύτερο
εγκληματία έχουν γράψει και κάτι, έστω μικρό
καλό, γι’ αυτόν. Ακόμα και για τον τρομερό λήσταρχο Γιαγκούλα – με τις 54 φρικιαστικές δολοφονίες που προκαλούν τρόμο – ο βιογράφος
του δεν δίστασε να αναφέρει ότι υπήρξε προστάτης των τυραννουμένων, προίκισε με χρήμα δεκάδες πτωχές κοπέλες και γενικά βοήθησε τον φτωχό κόσμο.
Εδώ ο “δόκιμος” συγγραφέας δεν είδε, δεν
διάβασε ούτε άκουσε τίποτα καλό για τον Ιερώνυμο; Και το φοβερότερο ήταν, ότι για να υπερπηδήσει διάφορα γεγονότα ή φάσεις που του
ήταν “εμπόδιο” στην εργασία του, αφαιρούσε
τα επίμαχα σημεία ή – το χειρότερο – επιστράτευε κάποιον με αντίθετη γνώμη κόβοντας και
ράβοντας στα μέτρα του, προκαλώντας αμφιβολίες και ερωτηματικά στον αναγνώστη ως
προς το ποιο είναι το σωστό.
Κύριε καθηγητά (Ι. Κονιδάρη), έχω μερικές
απορίες σαν ένας απλός πολίτης. Σε μια ιστορική έρευνα υπάρχουν οι δικοί μας και οι απέναντι; Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο “δόκιμος”
συγγραφέας, όσους έγραψαν εναντίον του αρχιεπ. Ιερωνύμου και την εκκλησιαστική του πορεία, τους ανύψωσε στα ουράνια δίνοντας τίτλους («Σύγχρονες προσωπικότητες της Ορθοδοξίας», «Διακεκριμένοι επιστήμονες», «άνθρω-

ΕΠΙΣΤΗΜοΝΙΚο (διδακτορικό) ΣυΓΓρΑΜΜΑ ή ΤυΜΒΩρυΧΙΑ ;;;
ποι σοβαρότητας και εντιμότητας», «κορυφαίοι βιβλικοί Θεολόγοι»…), ενώ τους ασχολούμενους με το έργο και την προσφορά του Ιερωνύμου τους έστειλε στα Τάρταρα χαρακτηρίζοντάς τους υποτιμητικά – και ας είναι επιστήμονες τεράστιας εμβέλειας – (“οργανωσιακούς”,
“Ιερωνυμικούς”, “παραεκκλησιαστικούς”, “χουντικούς”…) αφήνοντας υπονοούμενα μάλιστα
ότι τα γραφόμενά τους δεν έχουν και κύρος!
Δεύτερη απορία: Ένα βιβλίο εκατοντάδων
σελίδων που ασχολείται με την έρευνα μίας περιόδου της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας,
γραμμένο μάλιστα και από θεολόγο, είναι δυνατόν να μην περιλαμβάνει ούτε μία φορά τη
λέξη – όχι όνομα – Θεός, Παναγία, Απόστολος,
άγιος της Εκκλησίας; Αλλά και το φοβερότερο,
από τη μία να επικαλείται δεκάδες φορές τους
Ιερούς Κανόνες, τους δε συντάξαντες αυτούς
να παραβλέπει σαν τον διάβολο το θυμίαμα;
Μπορεί να αντιλέξετε –
και ίσως να έχετε δίκαιο
– λέγοντας: Τι δουλειά έχει
ένα βιβλίο που ασχολείται
με τη δομή της Εκκλησίας
να αναφέρει το Χριστό και
τους αγίους, αφού ο απώτερος σκοπός του είναι ο
“ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΟΣ” Ιερώνυμος Κοτσώνης; Γι’ αυτό
ό,τι “εποίησε” ο Ιερώνυμος
από την γέννηση μέχρι το
θάνατό του το στέλνει στο
“πυρ το εξώτερον”. Σφίγγεται η καρδιά σου όταν βλέπεις τέτοιο κατάντημα ανδρός, και μάλιστα Θεολόγου να παραποιεί τόσο βάναυσα ιστορικά – ιεροκανονικά γεγονότα!
• Από Αριστίνδην Σύνοδο ο Αθηναγόρας δεν έγινε από διάκονος μητροπολίτης, Αρχιεπίσκοπος, Πατριάρχης; Αυτός όμως έγινε επειδή
ήταν μασόνος.
• Ο Μ. Μεταξάκης από αριστίνδην και με
πολιτική παρέμβαση δεν έγινε Αθηνών και Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, αναστατώνοντας την εκκλησία με την αυθαίρετη αλλαγή
του ημερολογίου; Αλλά λόγω της Μασονικής
του ιδιότητας ήταν “κανονικός”.
• Ο Χρυσ/μος Παπαδόπουλος έγινε αρχιεπίσκοπος μόνο με τρεις ψήφους από Αριστίνδην Σύνοδο, γιατί έπρεπε να αλλάξουν το ημερολόγιο. Και όμως η εκλογή του δεν αμφισβητήθηκε επειδή ήταν μασόνος.
• Πλήθος μνηστήρων των εκκλησιαστικών
θρόνων κατέλαβαν αυτούς με καθαρές διαδικασίες; Ασφαλώς όχι, αλλά κατά τον ειρημένο Θεολόγο ήταν “κανονικοί”.
• Κι ο Χρυσόστομος Β΄ (Χατζησταύρου) κατέλαβε την αρχιεπισκοπή, μετά από απαίτηση
του Καραμανλή να παραιτηθεί ο κανονικός Ιάκωβος Βαβανάτσος, και στη συνέχεια έκανε
πραξικόπημα – εκβιαζόμενος – με την μισή ιεραρχία να κάνει εκλογές και επανέφερε το ποθούμενο «μεταθετό». Ήταν όλα αυτά “κανονικά” αφού στη περίπτωση εδώ, για όλα έφταιγε
η Κυβέρνηση Στεφανόπουλου. Ξέχασε ο συγγραφέας, φαίνεται, ότι ο Χρυσόστομος όρκισε
την προηγούμενη δικτατορική Κυβέρνηση και
με το πέρας της ορκωμοσίας μοίραζε σε όλους
συγχαρητήρια», την δε επομένη (22-7-1967) με
ομόφωνη απόφαση η ΔΙΣ έστειλε επείγον συγχαρητήριο τηλεγράφημα για μακροημέρευση
της “εθνικής Κυβέρνησης”.
• Ο Σεραφείμ Τίκας αναρριχήθηκε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο με 19 ψήφους από 65 Ιεράρχες. Υπό κανονικές συνθήκες αν αφαιρέσουμε τους 12 που είναι σιμωνιακοί – “ευλο-

γημένοι του … πνεύματος” – μας μένουν 7 και
αν δεν ήταν από πάνω η σπάθη του δικτάτορα
Ιωαννίδη δεν ξέρουμε εάν εύρισκε και τη δική
του. Κατά τον “δόκιμο” Θεολόγο όμως όλα έγιναν κατά την “κανονική” τάξη της Εκκλησίας!
• Οι Συντακτικές Πράξεις 3 & 7/1974 που
ακολούθησαν, οι αποκεφαλισμοί 12 μητροπολιτών, τα Ιεροδικεία Κεφαλληνίας, Κυθήρων,
… με την πρόσθετη διάταξη τον Καταστατικό
Χάρτη το 1983 και με εφαρμογή του άρθρου
34 παρ. 3 Κ.Χ. 590/1977 (… είναι όχι μόνον αντικανονική, αντιδογματική, αντιεκκλησιαστική και
αντισυνταγματική – Ι. Κονιδάρης 8-1-92) ο Σεραφείμ έγινε απόλυτος δικτάτορας. Όλα αυτά
κατά την “διδακτορική διατριβή” έγιναν «κατά
τάξιν και ευσχημόνως».
Όσα έκανε ο Σεραφείμ τα φόρτωναν στους
“τενεκέδες ξεγάνωτους” πολιτικούς, στις “παραεκκλησιαστικές, παραθρησκευτικές” οργανώσεις, στους “ιερωνυμικούς” μητροπολίτες, στα
“καθίκια” και σε άλλους.
Ο Σεραφείμ “λευκή περιστερά”.
Είναι δυνατόν; Και όμως
συμβαίνει. Σε όλη την συγγραφική πραγματεία του ο
κ. Χάρης Ανδρεόπουλος –
θεολόγος, όλα τα έργα και
τις ημέρες της δικτατορίας
τα φόρτωσε στον Ιερώνυμο
Κοτσώνη.
Τρίτη απορία: Ο “πολυγραφώτατος ερευνητής”
με την “οξυδέρκεια και την
ευθυκρισία” που τον κατέχει, αναφέρει πάνω από 300
φορές το “κανονικός - αντικανονικός” και τους “Ιερούς
Κανόνες”, αλλ’ όμως δεν
κατονομάζει κανέναν, λες
και είναι κάτι το αόριστο και αφηρημένο.
Ενώ τους επικαλείται, φαίνεται σαν να μην
γνωρίζει ότι οι Ιεροί Κανόνες είναι η ιστορία της
Εκκλησίας· έχουν ονοματεπώνυμο, που με την
πιστή εφαρμογή τους οριοθετούν και χειραγωγούν τους ποιμένες της Εκκλησίας στην πνευματική λεωφόρο, αποτρέποντας το ενδεχόμενο της παρέκκλισης και αποκοπής από την Ιερά
φάλαγγα της Εκκλησίας!
Οι Απόστολοι και οι άγιοι Πατέρες, καθηγητά και κ. Ανδρεόπουλε, συνοδικώς συνέταξαν και ομοφώνως αποφάσιζαν «έδοξε τω
Αγίω Πνεύματι και ημίν» πράξ. ιε 88 (φάνηκε
ορθό στο Άγιο Πνεύμα και σε μας) γι’ αυτό οι
αποφάσεις τους έχουν ευρύτητα και μεγάλη
πληρότητα και καλύπτουν όλο το φάσμα των
προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στην
πορεία της Εκκλησίας μας, γιατί είναι “εν αγίω
Πνεύματι”.
Ο “δόκιμος” ερευνητής Θεολόγος με το πρόσχημα του “αντικανονικός” χρησιμοποιεί τους
Ιερούς Κανόνες στην “επιστημονική διατριβή
του” ως πολεμικά κανόνια για να εξαφανίσει
τον Ιερώνυμο και τους 12 “ιερωνυμικούς” αγίους μητροπολίτας που θέλησαν να τα βάλουν
με την Μασονία και τόλμησαν να χαλάσουν το
“αδελφάτο”, καλύτερα το “ιερό τάγμα” Φωστίνη, Κορίνθου… Έκτοτε όλη η πολεμική μηχανή
έπεσε πάνω τους και αφού δεν είχαν τίποτα να
τους προσάψουν χρησιμοποιούν ως μόνο επιχείρημα το “αντικανονικός”!
Τέταρτη απορία: Βλέπω με πόνο ψυχής, κ.
καθηγητά, τον συγγραφέα του “επιστημονικού” εγχειρήματος να κρατάει στο χέρι του
ένα τόξο, και ταμπουρωμένος πίσω από επώνυμους και ανώνυμους (μητροπολίτες, καθηγητές, Πατριάρχες…) να τοξεύει κατά των χριστιανικών οργανώσεων (σε όλο το βιβλίο ανα-
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φέρονται πάνω από 100 φορές) λες και είναι
εχθρικός στρατός που πάει να καταλάβει το κάστρο που λέγεται Εκκλησία. Φθάνοντας μάλιστα σε τόσο χαμηλό σημείο κατάπτωσης, ισχυρίζεται ότι το ιδεολογικό υπόβαθρο της δικτατορίας στηρίχθηκε στην «πρωτογενή ιδεολογία του “Ελληνοχριστιανικού Πολιτισμού” την
οποία είχε καλλιεργήσει από την δεκαετία του
’60 η “χριστιανική κίνηση” που είχε ως βασικό
φορέα την Αδελφότητα Θεολόγων “Ζωή”…
«Στην διάρκεια της Επταετίας – γράφει – η
δράση των “οργανώσεων” υπήρξε πολύπλευρη και πολυδιάστατη… Σε ρόλο ιδεολογικού
καθοδηγητού της Κινήσεως, τις δεκαετίες
του ’50 και του ’60 ο πανεπιστημιακός καθηγητής Εμπορικού Δικαίου στην Νομική Σχολή
του Ε.Κ.Π.Α. Αλεξ. Τσιριντάνης, ο θεωρηθείς
ως ο “Spiritus rectror” της Κινήσεως, διαμόρφωνε, με κύριο άξονα μια φαλκιδευμένη θεώρηση του “ελληνοχριστιανισμού”… και στην
οποία στηρίχθηκε, εν πολλοίς, το δικτατορικό
καθεστώς της Επταετίας για να επιτύχει την
ηθική και κοινωνική του νομιμοποίηση… Την
ιδεολογική θέση του Τσιριντάνη συμμερίζονταν και ο δικτάτορας Γ. Παπαδόπουλος…».
Και όλο αυτό στηρίχθηκε σε μερικές σκέψεις,
απόψεις που ακόμα και θέσεις του γράφτηκαν
από τον Τσιριντάνη και όχι από την οργάνωση
του 1950-1960. Μπορεί μέρος αυτών να εκμεταλλεύτηκε η δικτατορία μετά από δέκα και είκοσι χρόνια. Και αυτό τί σημαίνει; Ενώ γνωρίζει ο εν λόγω κύριος ότι όλοι αυτοί στις αδελφότητες ζουν σαν αγωνιστές και βέβαια ποτέ
δεν ζήτησαν το αλάνθαστο.
Η Οργάνωση “Ζωή” στην περίοδο 1950-1960
είχε εκατοντάδες επιστήμονες και χιλιάδες σ’
όλη την Ελλάδα. Εάν ένας ή πέντε είχαν κάποιες άλλες απόψεις, δε σημαίνει ότι όλη η
οργάνωση συμφωνούσε;
Αυτούς τους αγωνιστές ανθρώπους τους
συκοφαντούν για χρόνια, τους κήρυξαν τον
πόλεμο, έναν πόλεμο σκληρό και αδυσώπητο, χωρίς στιγμή ανακωχής. Τους χαρακτήρισαν, για να τους μειώσουν, “παραεκκλησιαστικούς”, “εξωεκκλησιαστικούς”, “προτεσταντίζοντες” και πολλά άλλα επίθετα, και όλα αυτά
γιατί κρατούν γερά την πίστη, την παράδοση
και τους χαλούν τα σχέδια που θέλουν την Εκκλησία του Χριστού έναν “εντευκτήριον οίκο”
που όλα εκεί να επιτρέπονται.
Για το σύγγραμμα αυτό, “έργο-σταθμό”, ο
Θεολόγος καθηγητής κ. Χάρης Ανδρεόπουλος
βραβεύτηκε με διδακτορικό. Το υπουργείο δε
Φίλη-Γιαγκάτζογλου τον προήγαγε σε αναμορφωτή των καθηγητών στα νέα θρησκευτικά του
μοντέρνου ΚΑΙΡΟΥ στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για να διδάξουν στα παιδιά μας και
στα εγγόνια μας τη νέα άθεη πλέον θεολογία!
Κύριε Κονιδάρη, θα αναφερθώ σε δύο (2)
ψέματα του συγγραφέα. (Για το σύνολο της
“επιστημονικής έρευνας” θα προσπαθήσουμε
όσο πιο σύντομα γίνεται – λόγω του μεγάλου
όγκου – να παρουσιάσουμε τα στοιχεία που ο
συγγραφέας “ξέχασε” να αναφέρει ώστε να
μάθει ο κόσμος και να συγκρίνει). Και για να
μην ισχυρισθεί τα του Ισπανού Φιλοσόφου Σανταγιάνα Τζώρτζ ότι: «Η ιστορία είναι σύνολον
των ψεμάτων για γεγονότα που ποτέ δεν έγιναν από ανθρώπους που ποτέ δεν ήταν εκεί».
Ο Συγγραφέας λόγω της δημοσιογραφικής ιδιότητας γνωρίζει την αλήθεια, αλλά και διότι ο
ίδιος στα πολλά ήταν αυτόπτης μάρτυς.
ΠΡΩΤΟ ΨΕΜΑ
Γράφει στο “επιστημονικό” του έργο και στην
σελίδα 63: «Σε εγκύκλιό του, – ο αρχιεπ. Σεραφείμ – τον Φεβρουάριο του 1992, μ’ αφορμή
σειρά επεισοδιακών συμβάντων στην Λάρισα
από υποστηρικτές του Μητροπολίτου Θεολόγου (Πασχαλίδη) εις βάρος του υπό της Δ.Ι.Σ.
>> συνέχεια στη σελ. 6
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“Η εκκΛΗςιΑ κΑτΑ τΗ ΔικτΑτΟριΑς 1967-1974”

ορισθέντος ως Τοποτηρητού της Ι.Μ. Λαρίσης
Μητροπολίτου Θεσσαλιώτιδος Κλέοπα (Θωμοπούλου) και του Μητροπολίτου Σεργίου (Σιγάλα), ο οποίος παρεμποδίσθηκε να διεξαγάγει στη Λάρισα το ανακριτικό έργο που τον
ανέθεσε η Δ.Ι.Σ.».
Και ενώ γράφει αυτά αποφεύγει να αναφέρει το δικό του άρθρο που δημοσιεύτηκε στην
εφημερίδα (Ημερήσιος Κήρυκας, 18-1-1992)
ώστε να γνωρίσει ο κόσμος εάν έγιναν γεγονότα και ποια ήταν η παρεμπόδιση του ανακριτή μητροπολίτη Γρεβενών Σεργίου!
Αντίθετα για να θολώσει τα νερά, παραπέμπει τον αναγνώστη στις υποσημειώσεις αρ.
87 και γράφει: «“Ημερήσιος Κήρυκας” Λαρίσης, 26.02.1992 (η ιστορία με τον ανακριτή
έγινε 18.01.1992) σ.1 και 5, σε ρεπορτάζ υπό
τον τίτλο “πόλεμο με τα εκκλησιαστικά σωματεία ανοίγει ο Αρχιεπίσκοπος”. Σύμφωνα με
αυτό το ρεπορτάζ την περίοδο εκείνη στη Λάρισα ενεργό δράση είχαν οι εξής χριστιανικές
οργανώσεις και σωματεία: (και αναφέρει πέντε “ευσεβιστικά”, “εξωεκκλησιαστικά”… σωματεία). Και συνεχίζει. Εκτιμάται ότι ως ενεργά μέλη συμμετείχαν στις χριστιανικές αυτές
οργανώσεις περίπου 2000 Λαρισαίοι». Μήπως
αναφέρει πολλά (!).
Για την αλήθεια των γεγονότων σας μεταφέρουμε αυτούσια την ιστορία ως δημοσιεύτηκε τότε: «Αξίζει να σημειωθεί ότι στον περίβολο του Ιερού ναού (Αγ. Τεσσαράκοντα) συγκεντρώθηκαν πάνω από 100 υποστηρικτές του κ.
Θεολόγου, που απέφυγαν να προβούν σε διαμαρτυρίες κατά του κ. Σεργίου ή σε επευφημίες του κ. Θεολόγου. Η παραμονή τους διήρκεσε εκεί περί τις τρεις ώρες και διαλύθηκαν όταν
αποχώρησε ο κ. Θεολόγος, μετά την υποβολή της ένστασης…» (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 19-1-92).
Για ποια επεισόδια και ποια παρεμπόδιση
στον ανακριτή αναφέρεται χωρίς ντροπή; Αλλά
ας δούμε το ρεπορτάζ της εφημ. ΒΗΜΑ, της
μεγαλύτερης και πιο έγκυρης, στην οποία δεκάδες χρόνια εξέθετε, κ. καθηγητά, τις επιστημονικές σας απόψεις. Γράφει: «ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ του “αγίου” Γρεβενών διεπράχθησαν το
πρωί του Σαββάτου, 19 Ιανουαρίου ε.ε., στο
Βαπτισθέν από τον ίδιο “Τοποτηρητείο” της μητρόπολης Λάρισας, ήτοι το πνευματικό κέντρο
του ναού των Αγίων Σαράντα Μαρτύρων Λάρισας, όπου είχε εγκατασταθεί ο “άγιος” ανακριτής με τον “άγιο” γραμματέα του. Πρόκειται για έναν παχύσαρκο αρχιμανδρίτη, συνταξιούχο φοιτητή της Θεολογίας, μη αξιωθέντος
να πάρει μέχρι σήμερα πτυχίο…».
«“Φύγετε! Βγείτε έξω από δω!”, εκραύγαζε
ο “άγιος” Γρεβενών μόλις αντίκρισε τους δικηγόρους κ.κ.» (του Θεολόγου).
«Εναντίον αυτού (του Θεολόγου) ο κ. Σεραφείμ και οι συν αυτώ έστησαν τις προκατασκευασμένες από τους ιδίους κατηγορίες για
υποκίνηση σε εχθροπάθεια, απείθεια και καταφρόνηση της Ιεράς Συνόδου κ.λ.π.».
«“Φύγετε… Δεν σας δέχομαι”, εκέκραξε και
πάλι πολύ οργισμένος ο “άγιος” ανακριτής.
Οι τρεις δικηγόροι επέμειναν, εμπρός στον
κ. Σέργιο και αυτός, έξαλλος, φώναζε: “Βγείτε έξω…”».
«Κατόπιν μπήκε στη μάχη, για την τιμή των
όπλων, ο γραφικός γραμματέας. “Δεν μας
αφήνετε να κάνουμε τη δουλειά μας…”, είπε
με βαρύ ύφος ο βαρέων βαρών γραμματικός».
«ΕΠΕΙΤΑ προσήλθε ο κ. Θεολόγος, ο οποίος δήλωσε τα εξής: “Είμαι ο νόμιμος, κανονικός και εν ενεργεία μητροπολίτης Λαρίσης
και έχω επισκοπείον, εις το οποίον έπρεπε
ο σεβασμιώτατος ανακριτής να προσέλθει
εφόσον ενεργεί την ανάκρισιν εν Λαρίση και
όχι να προσέλθει εις το “γραφείον τοποτηρητείας”… δεδομένου ότι εις την Λάρισαν είμαι
εγώ, ο αναγνωρισμένος και εν ενεργεία μη-

τροπολίτης, ο οποίος εμφανίζομαι και δηλώ στον Θεολόγο μια καταδίκη χωρίς καν να τον
τα ανωτέρω”».
δουν και να τον ακούσουν.
«Η δήλωση του κ. Θεολόγου… εξόργισε τον
Ακολουθεί η πολυθρύλητη ανάκριση Σεργίου
ανακριτή κ. Σέργιο, ο οποίος μάζεψε τα χαρτιά που διεκόπη για να πάρει οδηγίες και να ορίτου και έφυγε από την “τοποτηρητεία” του λέ- σουν νέα ημερομηνία. Η υπόθεση όμως δούγοντας: “Διακόπτεται η ανάκριση”» (αρ. πρωτ. λευε υπόγεια. Το Σ.τ.Ε. ακύρωνε τη μία μετά
10/18-1-92 διακοπή).
την άλλη όλες τις παράνομες αποφάσεις του
Το αποτέλεσμα!!! Θαυμάστε Έλληνες και Σεραφείμ. Η εξάμηνη διαθεσιμότητα του ΘεΕλληνίδες!!!
ολόγου είχε τελειώσει. Ο Σεραφείμ στρυμωγΟ κ. ανακριτής συνέταξε την ανακριτική έκ- μένος ζητούσε χρόνο.
θεση-πόρισμα που φέρνει αρ. πρωτ. 12 ΑθήΣτις 2 Ιουνίου συγκαλεί Ιεραρχία και αποφανα 21-1-92, “ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ σίζει να μεταθέση τον Θεολόγο στην μητρόΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” και λέει:
πολη Ν. Λιοσίων που “κατασκεύασε” συνερ«Εκείνο όμως όπερ, κατά την ανάκρισιν έχει γία του υπ. Παιδείας Γ. Σουφλιά - σφόδρα πομείζονα την σημασίαν, Κριτική «Ελευθερία» Λάρισας
λέμιου του Θεολόείναι ότι το γραφέν αυτό
γου- σε άσχετο νοπρακτικόν το φέρον και
μοθέτημα, για τον
την υπογραφήν του κα«εθελοντή πυροτηγορουμένου, ως Λασβέστη»!
ρίσης, και έχων γραΤην χρονιά αυτή
πτάς τας πίστεις και θέδιαδραματίστηκαν
σεις αυτού περί το, δια
τέτοια γεγονότα
των, εν λόγω ανακρίσεπου προκαλούν
ων ερευνώμενων θέμα,
τρόμο!
είναι ΠΛΗΡΗΣ ΟΜΟΛΟΣτις 5 ΝοεμβρίΓΙΑ περί της ενοχής αυου 1992 το “πρωτού και μάλιστα δι’ ΑΠΑτοβάθμιο δι’ ΑρχιΝΤΑ τα εις το κατηγορηερείς Δικαστήριο”
τήριον διαλαμβανόμενα
καλούσε τον Θεκανονικά παραπτώματα.
ολόγο “ίνα εμφαΚατά συρροήν λοινισθήτε αυτοπροπόν και εξακολουθητισώπως… την 12
κώς, άνευ σταγόνος μεΙανουαρίου 1993…
ταμελείας και γυμνή τη
ίνα δικασθήτε κακεφαλή συνεχίζει ο κατηγορούμενος επί
τηγορούμενος (Θεολό… α) …, β) …, γ)
γος) την πρακτικήν ταύ…, δ) … κατά συρτην…». Διατελώ βαθυσεβάστως… Ο Γρεβε- ροήν διαπραχθείσι, σαφώς προβλεπομένοις
νών Σέργιος.
και ρητώς τηρωμένοις υπό των Θείων και Ιε(Το κείμενο αυτό ολόκληρο όταν το διαβάζει κα- ρών Κανόνων…” Οι κατηγορίες ήταν στηριγνείς, νοιώθει ρίγος, από την ασυνταξία, την ασυναρ- μένες στο ψεύτικο ανακριτικό πόρισμα του
τησία, το ψεύδος και την διαστροφή).
Γρεβενών Σεργίου. «Ο Πρόεδρος του Πρ/θμιΘα μπορούσα να ξεδιπλώσω συμπιεζόμενες ου ∆ικαστηρίου».
ατελείωτες ιστορίες φρίκης στην παρτιτούρα
Το τι έγινε σ’ αυτό το Δικαστήριο δεν περιενός θρηνητικού εμβατηρίου που είναι γνω- γράφεται! Δεν υπάρχει στην ιστορία παρόμοια
στές στον τότε δημοσιογράφο, αλλά τώρα για δίκη ούτε στον Μεσαίωνα.
δικούς του λόγους τις έχει εντάξει μέσα στις
Το δικαστήριο ήταν στημένο με ένα και μόνο
“κανονικότητες” του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. σκοπό, να καταδικάσει τον Θεολόγο. Όλα είΣτις 8 Ιανουαρίου 1992, δέκα μέρες πριν την χαν σχεδιαστεί. Δεν χρειάστηκαν απολογίες.
ανάκριση Σεργίου, ο Σεραφείμ στην Δ.Ι.Σ. “ως Δεν προσκλήθηκαν μάρτυρες, και απείλησαν
ταύρος ωρυόμενος εν υαλοπωλείο” απειλού- τους συνηγόρους υπεράσπισης. Ο Θεολόγος
σε τους πάντες. “Να πάει να κόψει το λαιμό κατέβηκε στο δικαστήριο με πολύ υψηλό πυτου ο Θεολόγος” και άλλα τινά που δυστυχώς ρετό που τον βασάνιζε εκείνες τις ημέρες αλλά
δεν γράφονται. Πήραν την απόφαση με τους και η ίωση του είχε προσβάλλει την ακοή και
υποτακτικούς του να τιμωρήσουν τον Θεολόγο σχεδόν δεν άκουγε.
με εξάμηνη διαθεσιμότητα με τον “δημοκραΜόλις δρασκέλισε την εξωτερική καγκελότικό” Νόμο Κακλαμάνη που επιβάλλεται σε εν πορτα του εκκλ. Δικαστηρίου, τα σίδερα έκλειενεργεία μητροπολίτες ενώ τον Θεολόγο δεν σαν ερμητικά… Ο Θεολόγος μέσα από τα κάτον αναγνώριζαν ως εν ενεργεία μητροπολίτη. γκελα (φωτογραφίες και ρεπορτάζ του Χάρη
Ανατρέχοντας το ιστορικό αρχείο, κ. Κονι- Ανδρεόπουλου “Ημερήσιος Κήρυκας” βλ. σελ.
δάρη, άκουσα την φωνή σας – μάλλον οργι- 7) μίλησε για λίγο με τους δημοσιογράφους.
σμένη – που μετέδωσε αυθημερόν, ο Ραδιοφ. Στην πόρτα του μεγάρου έγινε μάχη. Με σπρωΣταθμός της Πειραϊκής Εκκλησίας να παρεμ- ξιές και με βρισιές προσπάθησαν να εμποδίβάλλεται στο “σύντομο δελτίο επικαιροτήτων” σουν τους δικηγόρους να μπουν στο εσωτεκαι να λέτε: «Πρώτο πράγμα το οποίο θα ήθε- ρικό του κτιρίου.
λα να πω, είναι ότι θλίβεται κανείς για την εξέΗ δίκη άρχισε. Εδώ φάνηκε ο εξευτελισμός
λιξη στο χώρο της Εκκλησίας… Εφαρμόζεται της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Φάκελος δικαένας θεσμός ξένος… Διαθεσιμότης αρχιερέα στικός δεν υπήρχε. Οι ανακρίσεις του Γρεβεδεν είναι νοητή κατά το Κανονικόν Δίκαιον… νών Σεργίου είχαν διακοπεί αλλά μπροστά τους
Μήπως θα έπρεπε να καταργηθή αυτή η διάτα- ανοίξανε οι δικαστές δεσποτάδες το ψεύτικο
ξη (Κακλαμάνη 1983) η οποία επιβάλλεται κατά πόρισμα για να αποτελέσει τη βάση της δίκης.
παντός Μητροπολίτου, πλην του ΑρχιεπισκόΟι μισοί δικαστές έπρεπε να εξαιρεθούν διπου…; Μιας διατάξεως, η οποία χωρίς αμφι- ότι είχαν πεφρασμένη άποψη, αφού είχαν καβολία είναι όχι μόνον αντικανονική, αντιδογ- ταλάβει παράνομα μητροπόλεις των 12 εκδιωματική, αντιεκκλησιαστική αλλά και αντισυ- χθέντων μητροπολιτών. Αυτοί αρνήθηκαν την
νταγματική καθώς επιτρέπει εις τον εκάστο- αντικατάστασή τους από αναπληρωματικούς
τε Αρχιεπίσκοπον Αθηνών… να συντελή στην όπως προβλέπει η νομοθεσία.
αλλαγή του δημοκρατικού πολιτεύματος της
Αρνήθηκαν στον κατηγορούμενο να έχει συδιοικήσεως της Εκκλησίας».
νηγόρους υπερασπίσεως, παρ’ ότι το προέβλεΜε την παράνομη αυτή διάταξη φόρτωσαν πε ο Νόμος 1700/1987.
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ΕΠΙΣΤΗΜοΝΙΚο (διδακτορικό) ΣυΓΓρΑΜΜΑ ή ΤυΜΒΩρυΧΙΑ ;;;

Οι “άγιοι” δικαστές απέρριψαν την ιατρική
Νοσοκομειακή βεβαίωση ότι ήταν δύσκολο να
παρακολουθήση την δικαστική διαδικασία. Ο
Πρόεδρος Σαλαμίνος Βαρθολομαίος είπε και
τούτο το αμίμητο: «Δεν είναι ανάγκη να ακούσει ο κατηγορούμενος (Θεολόγος) όσα θα λέγονταν. Αυτοί θα διαβάσουν τα χαρτιά και θα
αποφασίσουν…».
Ο Τύπος έγραφε την επόμενη: «… πρωτοφανής ήταν η σκληρότητα της πλειοψηφίας
του Δ.Σ. κατά του “αδελφού” τους. Δεν αποφάσισαν αναβολή, παρ’ ότι τον έβλεπαν αδύναμο, άρρωστο και με έντονο πρόβλημα ακοής από ίωση. Το ύφος τους ήταν ψυχρό και
οι ίδιοι πελιδνοί και σαν υπνωτισμένοι» (τύπος
Κυρ. 17/1/1993).
Οι συνήγοροι δήλωσαν: «Κατά την έναρξη
της δίκης καταξετευλίσθηκε κάθε έννοια δικαίου… Τα έκτακτα στρατοδικεία και η Ιερά Εξέταση ωχριούν μπροστά στον τρόπο που το εκκλησιαστικό δικαστήριο μας αντιμετώπισε ως
συνηγόρους υπερασπίσεως του κ. Θεολόγου…
Προπηλακιστήκαμε, όταν μπήκαμε στο Συνοδικό Μέγαρο. Τέτοια αντιμετώπιση σε δικηγόρους ούτε στα απολυταρχικά καθεστώτα δεν
παρουσιάζεται…».
Μετά από τέσσερις ώρες συζητήσεων, η δεσποτοδικαστική πλειοψηφία δεν άκουγε τίποτα. Οι συνήγοροι υπεράσπισης αναγκάστηκαν
να αποχωρήσουν και σε λίγο τους ακολούθησε
και ο Θεολόγος. Ο Δημητριάδος Χριστόδουλος (μετά αρχιεπίσκοπος), είς εκ των δικαστών,
αγανακτισμένος επειδή όλες οι προτάσεις του
που είχε θέσει επί δικονομικών παραβάσεων
απερρίφθησαν χωρίς συζήτηση, έκανε την παρακάτω δήλωση: «Επειδή διαπιστώνω ότι αι
μετά λόγου τοποθετήσεις μου, επί τιθεμένων
συνεχώς κυρίως ζητημάτων επί της ενώπιον
του παρόντος Συνοδικού Δικαστηρίου δικαζομένης υποθέσεως, συστηματικώς απορρίπτονται από την εσχημαζομένην πλέον πλειοψηφίαν του Δικαστηρίου τούτου, θεωρώ περιττήν την έκφρασιν οιασδήποτε γνώμης μου
και περιορίζομαι εις ακροατήν των εν τη αιθούση ταύτη συντελουμένων».
Ο Θεολόγος ταλαιπωρημένος από το ταξίδι, την πολύωρη παραμονή στην δικαστική αίθουσα και τον υψηλό πυρετό που τον βασάνιζε – αποχωρώντας σταμάτησε στην απάντηση των δημοσιογράφων και δήλωσε, γιατί αποχώρησε:
«Πιστέψαμε ότι μας δίδονταν μία μοναδική
ευκαιρία, για να τελειώσει επί τέλους αυτή η
υπόθεση, που για τόσα χρόνια τώρα ταλαιπωρούσε και ταλαιπωρεί την Ορθόδοξο Εκκλησία.
Δυστυχώς διαψευστήκαμε από την πρώτη
στιγμή όταν είδαμε τις διαθέσεις των υπευθύνων να απομακρύνουν τους συνηγόρους.
Αυτό δεν μπορούσε να το φανταστεί κανείς…
Τους δικηγόρους τους άκουσαν ανεπισήμως και τους απομάκρυναν επισήμως λέγοντας ότι δεν έχουν σχέση και θέση στο δικαστήριο. Περάσαμε πραγματικά δύσκολες στιγμές. Υπήρχαν σοβαρές λογομαχίες.
Είδα ευθύς εξαρχής ότι δεν υπήρχε καμία
διάθεση και η απόφαση είχε ήδη παρθεί…
Λίγο πριν αποχωρήσω από τη δίκη και απευθυνόμενος στον πρόεδρο του δικαστηρίου μητροπολίτη Μεγάρων κ. Βαρθολομαίο, του εξέφρασε τα πικρά παράπονά μου για την ανάρμοστη συμπεριφορά των αδελφών μου.
Μας φέρθηκαν σαν να ήμασταν κακοποιοί,
δημόσιος κίνδυνος, ο πιο επικίνδυνος εχθρός
της Εκκλησίας. Προσπάθησα πολλές φορές να
πείσω τον εαυτό μου ότι βρισκόμουν στην αίθουσα της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου… Δεν το
κατόρθωσα όμως και λυπάμαι γι’ αυτό βαθύτατα… Τους ευχαρίστησα και έφυγα…».
Η δίκη διέκοψε τα μεσάνυχτα ενώ συζητούσαν καβγαδίζοντας μεταξύ τους. Την επομένη συνεχίστηκε, χωρίς την παρουσία του κα>> συνέχεια στη σελ. 7
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“Η εκκΛΗςιΑ κΑτΑ τΗ ΔικτΑτΟριΑς 1967-1974”

τηγορουμένου, εξ άλλου δεν τον χρειάζονταν
αφού ο Σεραφείμ στη Σύνοδο είχε πει: «Τι θέλεις, άγιε αδελφέ, να καλέσουμε εδώ τον Θεολόγο να μας χε…».
Από την αίθουσα ακούγονταν φωνές και
αντάρα. Το μεσημέρι περίπου ένας από τους
δικαστές, ο Πειραιώς Καλλίνικος πετάχτηκε ταραγμένος έξω και τόβαλε στα πόδια. Δημοσιογράφοι που τον σταμάτησαν δήλωσε αγανακτισμένος: «Δεν επιθυμώ να συμμετάσχω εις την
παρωδίαν δικαστηρίου…». Και ενώ έπρεπε να
διακοπεί η διαδικασία για να ’ρθει ο αναπληρωματικός και ν’ αρχίσει από την αρχή η δίκη,
συνέβη το αναπάντεχο. Έφεραν, άρον-άρον,
τον Περιστερίου Χρυσόστομο το απόγευμα,
και χωρίς να το πολυσυζητούν το πράγμα ,
έβγαλαν την απόφαση: 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΙΑ !!!
«Οι δέκα μητροπολίτες, που απετέλεσαν
τους “δημίους” του κ. Θεολόγου, κηλίδωσαν
τη σύγχρονη εκκλησιαστική ιστορία της χώρας
μας. Η άδικη, παράνομη και ανίερη πράξη τους
θυμίζει στυγνές κοσμικές εξουσίες σκοτεινών
αιώνων που όλη η ανθρωπότητα θέλει να ξεχάσει» (“ΤΥΠΟΣ” Κυριακής 17/1/93).
Σε όλα αυτά ο κ. Ανδρεόπουλος ήταν παρών.
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Για την ανακριτική έκθεση – πόρισμα του
Γρεβενών Σεργίου το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Λάρισας με την υπ’ αρ. 26/1994 απόφασή του παρέπεμψε τον ανακριτή Γρεβενών να
δικαστή για α) παράβαση καθήκοντος ανακριτού και β) για «συκοφαντική δυσφήμιση», που
έβλαψε την τιμή και την υπόληψη του μητρ.
Θεολόγου. Και τον γραμματέα Αρχιμανδρίτη
Χριστοφ. Παπαδόπουλο, ηγούμενο της Μονής
Πετράκη, τον παρέπεμψε, κατηγορούμενο για
«ψευδή αναφορά στην αρχή», πράξη που φέρεται να τέλεσε στις 18-1-1992.
Για την πολύκροτη δίκη (13-14 Ιανουαρίου)
που αναφέραμε πιο πάνω. Ο προϊστάμενος της
Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών την επομένη
ημέρα της δίκης διέταξε προκαταρκτική έρευνα για τον εντοπισμό παρατυπιών κατά την διεξαγωγή της “δίκης”.
Στις εξετάσεις που διενήργησε ο αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών, έκρινε ένοχους τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ μαζί με τους εννέα μητροπολίτες δικαστές, όπως επίσης κρίθηκαν
ένοχοι και 24 ακόμη μητροπολίτες, δύο Συνοδικών περιόδων, επειδή δεν εφάρμοσαν τις
αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας,
που κατ’ επανάληψη δικαίωναν τους μητροπολίτες Θεολόγο, Νικόδημο και Κωνσταντίνο για
“παράβαση καθήκοντος”, παραπέμποντάς
τους όλους σε δίκη. Όμως αυτή ΟΥΔΕΠΟΤΕ
έγινε!!! Το γιατί; Απολαύστε το:
Ο τότε Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, με
εισήγηση της υπουργού Δικαιοσύνης Α. Ψαρούδα-Μπενάκη και του υπουργού Παιδείας
Γ. Σουφλιά, συγκάλεσαν – παρακαλώ – την
κυβερνητική επιτροπή και ανέστειλαν κάθε
ποινική δίωξη των ανωτέρω με το αιτιολογικό – άκουσον-άκουσον – ότι «κινδυνεύουν…
οι εξωτερικές σχέσεις της Χώρας» (!!!).
Κύριε καθηγητά, για χρόνια αγωνίστηκαν
και εξακολουθούν να αγωνίζονται επώνυμοι
και ανώνυμοι, Μ.Μ.Ε., και ο συγγραφέας του
“επιστημονικού” συγγράμματος να πείσουν το
λαό: 1) Πως η αναρρίχηση του Σεραφείμ Τίκα,
τη ενεργεία του εκλεκτού της Χούντας Ιωαννίδη, στην αρχιεπισκοπική καθέδρα ήταν επανεκτροχιασμός στην κανονική τάξη. 2) Πως η
σφαγή των 12 μητροπολιτών, ήταν πράξη θεάρεστη, εναρμονισμένη στο γράμμα και στο
πνεύμα των Ιερών Κανόνων. 3) Πως η σεραφεμική εγκαθίδρυση της τρομοκρατίας στην
Ιερά κοινότητα των επισκόπων είχε προσαρμογή στη θεολογία και την πράξη των θεοφόρων αγίων. 4) Πως οι καταδίκες του αγίου Θεολόγου, χωρίς ποτέ να τον ακούσουν ή να του
απαγγείλουν κανονική κατηγορία (τον καταδί-
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«Υπήρχε περίοδος που στη χώρα μας η διε- θεστώς για να παραχωρήσει άδεια γάμου σε
καζαν ερήμην), αποτελούσε γι’ αυτούς κορυφαία πράξη της Νομοκανονικής συνέπειας για νέργεια του Ιερού μυστηρίου του γάμου (κατά μελλονύμφους στρατιωτικούς, η Εκκλησία τις
την “ειρήνη” στην Εκκλησία.
τον Απ. Παύλο “μέγα το μυστήριον” Εφεσ. 5, ενσωμάτωσε σε “οδηγίες” και εγκυκλίους της,
Και όμως, ενώ τα έζησε και τα γνώριζε από 25-32) τελούσε, όχι υπό τους δεδομένους για συνεργώντας στην κατάφωρη παραβίαση της
δημοσιογραφική ιδιότητα και ιδίοις όμασι, αλλά την χριστιανική θρησκεία θεολογικούς όρους θρησκευτικής ελευθερίας. Ο ίδιος ο Ιερώνυμος
έγραφε τότε και άλλα λέει τώρα λανσάροντας και προϋποθέσεις, αλλά πολιτικούς! Γυρνάμε Α΄ μάλιστα, ως Αθηνών, συνέδραμε στο έργο
ψευδώς στο “επιστημονικό” του εγχειρίδιο ότι 48 χρόνια πίσω, στη θλιβερή επέτειο της εγκα- της δικτατορίας δίδοντας εντολές (οι οδηγίες
«παρεμποδίσθηκε ο ανακριτής να διεξάγει θιδρύσεως της δικτατορίας της 21ης Απριλίου εδώ γίνονται εντολές) στους ιερείς της Αρτο ανακριτικό του έργο». Κατά της κατάπτυ- 1967…, κατά τη διάρκεια της οποίας για να χιεπισκοπής, για τις περιπτώσεις των μελλοστης αυτής “κανονικής” απόφασης έγινε έφε- δημιουργήσει οικογένεια ένας αξιωματικός… νύμφων που ήταν στρατιωτικοί να ζητούν την
σης. Το αποτέλεσμα…
θα έπρεπε προηγουμένως να ελέγξει το πολι- “άδεια της Υπηρεσίας τους που τους επιτρέΗ έφεση ποτέ δεν εκδικάστηκε γιατί μπήκε τικό “ποιόν” της αγαπημένης του, διότι σύμ- πει να κάνουν το γάμο τους” [βλ. Αρχιεπισκόστο χρονοντούλαπο – ΑΡΧΕΙΟ –, και όταν επα- φωνα με τις κείμενες διατάξεις της τότε επο- που Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου,
νήλθε επί Χριστοδούλου, η απάντηση ήταν: … χής… το “Ησαΐα χόρευε” καθίστατο απαγορευ- 1829 ημέραι (17 Μαΐου 1967-16 Μαΐου 1972)]
Τον προσδιορισμόν της εφέσεως ην είχε ού- τικό καθώς η “Υπηρεσία” ηρνείτο να εγκρίνει εις το πηδάλιον, τ. Α΄ («Το έργον της Αρχιεπιτος ασκήσει ενώπιον του Δευτεροβαθμίου Δι- την τέλεση γάμου και οι επιμένοντες να νυμ- σκοπής Αθηνών»), εν Αθήναις, 1972, σ. 195). (4)
καστηρίου κατά της υπ’ αριθ. 22/1993 αποφά- φευθούν απειλούντο με απόταξη. Οι παρεμβάΗ παραποίηση της πραγματικότητας είναι
σεως του Πρωτ/ου Δικαστηρίου – διότι δήθεν σεις της δικτατορίας και στην προκείμενη πε- ασύλληπτη!!! Γράφει: «Αν και ανεγνώριζε και
τελεί ούτος και νυν υπό την κανονικήν ποινήν ρίπτωση υπήρξαν κατάφωρα αντίθετες προς διακήρυττε, εξ αφορμής της προθέσεως της
της δεκαετούς αργίας… – η απάντηση ήταν: το κανονικό δίκαιο και την τάξη της Ορθοδό- δικτατορίας το 1968 να καθιερώσει το θεσμό
… κατά την αψευδή πρόβλεψιν του Δομήτο- ξου Εκκλησίας (1)». Και προσέξετε πως συνε- του “αυτομάτου διαζυγίου”, ότι εξ απόψεως
ρος της Εκκλησίας Κυρίου «όσα αν δήσητε χίζει – «Αυτό όμως δεν είναι τόσο περίεργο, θεολογικής “η Εκκλησία, ως φύλαξ των μυεπί της γης έσται δεδεμένα εν τω ουρανώ και
το πραγμα- στηρίων, έχει χρέος ιερόν και αμετακίνητον
όσο αν λύσητικά περίερ- να αρνηθή άνευ συζητήσεως και άνευ συμβιτε επί της γης
γο ήταν ότι βασμών οιανδήποτε κατά του θείου μυστηρίέσται λελυμέστις αντικα- ου του γάμου παρέμβασιν” (βλ. αρχιεπ. πρώνα εν τω ουνονικές αυ- ην Αθηνών Ιερωνύμου, “Το δρόμο ενός Αρχιρανώ» (Ματ.
τές παρεμ- επισκόπου”, σσ. 113-119), εν τούτοις για το
ΙΗ΄ 18).
βάσεις συ- θέμα της πολιτικοποιήσεως του ιερού μυστηρίΟ Αρχιγ/ας
νέδραμε και ου του γάμου εσιώπησε, προφανώς, για να μη
της Ι.Σ. Αρχ.
η ίδια η υπό τραυματισθούν οι ιδεολογικοπολιτικές σχέσεις
Δ. Πουρτσουτον τότε Αρ- της Εκκλησίας με το δικτατορικό καθεστώς».
κλής.
χιεπίσκοπο
Δεν γνωρίζω εάν υπήρξε ή θα υπάρξει μεΦαίνεται ξέΙερώνυμο
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χασε ο κ. Αν(
Κ
ο
τ
σ
ώ
ν
η
)
από
τον
Δόκτορα
θεολογίας κ. Ανδρεόπουλο.
δρεόπουλο9ς
Αφού
έκοψε
ένα
μικρό
κομμάτι από την διαδιοίκηση
της
ότι ορκίσθημαρτυρία
Ιερωνύμου
προς
την τότε κυβέρνηΕ
κ
κ
λ
η
σ
ί
α
ς
κε σαν Θεοση και απ’ αυτό αφαίρεσε λέξεις αλλοιώνοντάς
(2)».
λόγος και δη- φωτ. Χάρης Ανδρεόπουλος ‘‘Ημερήσιος Κήρυκας»
Βρισκόμα- το, το παρουσίασε ως ντοκουμέντο να ξευτεμοσιογράφος
στε
μπροστά λίση τον Ιερώνυμο.
να λέει και να γράφει την αλήθεια.
Το κείμενο είναι καταπέλτης προς την κυβέρσε
απερίγραπτες
καταστάσεις.
Να
τι
περιγράΔΕΥΤΕΡΟ ΨΕΜΑ
Στις 20 Απριλίου 2015 δημοσιεύθηκε στην φει: «Για τις αντιχριστιανικές αυτές συμπεριφο- νηση και καταρρίπτει τον ψευδέστατο ισχυριτοπική εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” άρθρο, στη ρές η τότε, υπό τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Α΄ σμό του, ότι ο Ιερώνυμος εσιώπησε για να μη
θέση “ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ”, με τίτλο, υπότιτλους (τον καθηγητή Κανονικού Δικαίου), διοικούσα διαταραχθούν οι ιδεολογικοπολιτικές σχέσεις
και πολύ “ενδιαφέρον” θέμα για την μεγά- Εκκλησία, ενώ θα όφειλε, ασφαλώς, να ορθώ- Εκκλησίας με το δικτατορικό καθεστώς».
Το πλήρες κείμενο θα είναι στην μεγάλη και
λη πλειοψηφία του κόσμου, που τιτλοφορού- σει το ανάστημα της και υπερασπίζοντας το
συγκεντρωτική
απάντηση που θα κατατεθεί
Ευαγγέλιο
και
τους
Ιερούς
Κανόνες,
ν’
αντιδράνταν “48 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ: «ΕΛΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
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ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» και αμέσως από κάτω με χονδρά και σκούρα γράμματα: Όταν η νύμφη δεν παρέμβαση… εν τούτοις αδράνησε αντιμετωπί- πιο σύντομα. Εδώ σας μεταφέρουμε ένα μιήτο «εθνικόφρων»…” και συνέχιζε: Τα «κοινω- ζοντας την εν λόγω αντιχριστιανική παρέμβα- κρό αλλά αυτούσιο τμήμα για να το αντιπανικά φρονήματα» και το μυστήριο του γάμου ση (όρα υποσημείωση 1) με “στωϊκή απάθεια”. ραβάλλετε:
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
επί επταετίας. Και προχωρούσε με το: «Οι πε- Αλλά και επί της ουσίας, συνέδραμε στο έργο
«… Τοιούτος γάμος όμως, ούτω μονομερώς
ριπτώσεις των γάμων στρατιωτικών υπό προ- της δικτατορίας καθώς τις αντισυνταγματικές
και προδήλως αντιχριστιανικές προϋποθέσεις λυόμενος, δεν είναι γάμος και πάντως δεν είϋποθέσεις».
Ελκυστικός ο τίτλος και με πολύ ενδιαφέ- της “εθνικοφροσύνης” που εθέσπισε (3) το κα- ναι το μέγα μυστήριον, το οποίον ευλογεί η Εκκλησία. Και δεν δύναται η Εκκλησία να ανεχθή
ρον τα υπόλοιπα. Διαβάζοντας έπεσα από τα
σύννεφα, όταν, ψάχνοντας να βρω τις παραΥποσημειώσεις
πομπές σε κείμενα που επικαλούνταν, ή δεν
(1) 1ο Ψέμα: Τις κείμενες διατάξεις δεν τις έκανε η δικτατορία – τα λεγόμενα “κοινωνικά φρονήματα” μπήκαν στο πευπήρχαν, ή άλλο εννοούσαν, ή ήταν παραποι- τσί του Έλληνα με δημοκρατική κυβέρνηση του Θεμ. Σοφούλη 1948. Από τότε άλλαξαν 17 Δημοκρατικές κυβερνήσεις και
6 Αρχιεπίσκοποι μέχρι το 1967 αλλά κανείς δεν τα κατήργησε. Επίσης, μετά την δικτατορία και τον Ιερώνυμο, πέρασαν 6
ημένες. Είχε δε τέτοια απήχηση το άρθρο που κυβερνήσεις και στον θρόνο της Αρχιεπισκοπής ανέβηκε ο “δημοκράτης” Σεραφείμ Τίκας χωρίς ν’ αλλάξει κάτι. Και μόνο,
το είχαν αναρτήσει πρώτο θέμα σε όλο σχε- μετά από 16 ολόκληρα χρόνια ψηφίστηκε από την κυβέρνηση Ν.Δ. και του Συνασπισμού ΚΚΕ του Τζ. Τζαννετάκη ο νόμος
αρ. 18 που καταργούσε τα φρονήματα. Αυτή είναι η αλήθεια, κύριε!!!
δόν το διαδίκτυο και όχι μόνο. Στο μυαλό μου 1848/1989
(2) 2ο ψέμα: Πού λέει το “Κανονικό Δίκαιο” ότι πρέπει να παρεμβαίνει η Εκκλησία σε Νόμους του Κράτους και μάλιστα
ήρθε αμέσως η αγγλική παροιμία: “Το ψέμα εφαρμοσμένους δεκαετίες νωρίτερα;
(3) 3ο ψέμα: Ποια είναι η συνδρομή του Ιερωνύμου και τί πράγμα εθέσπιζε η δικτατορία στο Νόμο του 1948; Λίγη ντροπή!
θα γυρίσει όλη τη γη πριν προφθάσει η αλή(4) 4ο ψέμα: Εδώ δεν πρόκειται για ψέμα αλλά για διανοητική διαστρέβλωση. Διαβάζουμε το βιβλίο που επικαλείται στη
θεια να φορέσει τα παπούτσια”. Αναγκάστησελίδα που μας παραπέμπει: Να τι λένε οι οδηγίες: «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΥΣ» (αρκα να επισημάνω μερικές αναλήθειες στέλνο- χίζει με συμβουλές χριστιανικές): «Πρώτα-πρώτα “καλώς ήλθατε” στον Ναό. Ευλογημένη να είναι η ώρα αυτή, γιατί είναι
ντας σχετική απάντηση στην εφημερίδα που το ξεκίνημά σας κάτω από τη χάρη του Αιωνίου Θεού…».
“Μερικές οδηγίες για τα δικαιολογητικά της αδείας”.
τα δημοσίευσε, καθώς επίσης και σε μερικά
Α΄. Η άδεια εκδίδεται πάντα από την ενορία όπου κατοικεί… η νύμφη.
ιστολόγια που το είχαν αναπαράγει. Δυστυ1) Το πιστοποιητικόν ελευθερογαμίας (θα το πει ο Ιερεύς).
2) Ένα πιστοποιητικόν… ότι δεν έχετε συγγένεια μεταξύ σας…
χώς κανείς, μα κανείς δεν το ανάρτησε. Τότε
3) Πιστοποιητικά υγείας…
κατάλαβα τι θα πει δημοκρατική πολυφωνία!!!
4) Το απόκομμα δημοσιεύσεως σε μια ημερήσια εφημερίδα…
Την απάντηση αυτή την δημοσιεύσαμε στην
Β΄. … Χρειάζονται ακόμα… Προσέξατε για να βρήτε την περίπτωσιν σας.
1) Αν ο γαμπρός είναι στρατιωτικός, αστυνομικός ή πυροσβέστης χρειάζεται να έχη και άδεια της υπηρεσίας του, που
εφημ. “ΑΓΩΝΑΣ” (φύλλο 220 Σεπτ. 2015) απονα του επιτρέπη να κάνη το γάμο του (Αυτό ίσχυε από το 1948 και συνεχίστηκε έως το 1985. Που λέει τα ψευδέστατα που
δεικνύοντας, με τον πιο σαφή τρόπο τα ψέμα- γράφει ο κ. Ανδρεόπουλος).
2) Αν η νύμφη έχη άλλην υπηκοότητα, και όχι ελληνική…
τα που έγραφε στο άρθρο του καθότι για όλα
3) Αν ένας από τους δύο είναι άλλου δόγματος…
που συνέβησαν στα χρόνια της δικτατορίας
4) Ο τυχόν χήρος ή χήρα, θα φέρη…
έφταιγε ο “καταραμένος” αρχιεπίσκοπος Ιερώ5) Αν ένας από τους δύο ή και οι δύο έρχεστε σε δεύτερο… γάμο…
Και τελειώνει με την ευχή «Κύριε ο Θεός ημών δόξη και τιμή στεφάνωσον αυτούς». Και που αναφέρει ότι η νύφη να είναι
νυμος Α΄ Κοτσώνης. Τι έγραφε ο παλαιός δη«εθνικόφρων»; ΠΟΥΘΕΝΑ! Αυτά είναι φαντασιώσεις του κ. Χάρη!
μοσιογράφος και τώρα Θεο-λόγος και μάλιστα
Αυτές είναι οι αντιχριστιανικές, αντισυνταγματικές “εντολές” ή “οδηγίες” που στραγγάλισαν το βασικό ατομικό δικαίωμα
ΔΟΚΤΩΡ Χάρης Ανδρεόπουλος;;; Διαβάστε.
και παραβίασε ο Ιερώνυμος κατάφωρα την θρησκευτική ελευθερία, και τις ανακάλυψε ο κ. Ανδρεόπουλος!!!
>> συνέχεια στη σελ. 8
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>> συνέχεια από τη σελ. 7

τοιαύτην λύσιν, χωρίς να εγκαταλείψη την ιεράν και θεόσδυτον αποστολήν αυτής, ως ταγού και φύλακος πάντων με των Ιερών αυτή
παραδεδομένων και παρακατατεθημένων θεσμών, εξαιρέτως δε των πανσέπτων μυστηρίων, εν οίς και το, κατά τον Θείον Απόστολον,
μέγα μυστήριον του γάμου. Και ως φύλαξ των
μυστηρίων η εκκλησία έχει έναντι του θείου
αυτής Αρχηγού χρέος ιερόν και αμετακίνητον να αρνηθή άνευ συζητήσεως και άνευ
συμβιβασμών οιανδήποτε τοιαύτην κατά του
θείου μυστηρίου επέμβασιν. (συγκρίνατε τα
δύο κείμενα και τα συμπεράσματα δικά σας).
Εμμένει όθεν η Ιερά Σύνοδος της 30/10/1965,
καθ’ ήν ομοφώνως απεφάνθη ότι:
“1) Αποκρούει πάσαν συζήτησιν επί της προτάσεως θεσπίσεως 4ου γάμου, 2) Επ’ ουδενί
λόγω δέχεται το αυτόματον διαζύγιον και 3)
Ουδένα έτερον λόγον δέχεται διαζυγίου ως ο
αντικειμενικός κλονισμός της συζυγίας» (βγάλτε συμπεράσματα!), (Απόσπασμα από «το δράμα ενός Αρχιεπισκόπου», σσ. 113-119).
Συνεχίζοντας τα ψέματα γράφει: «Επί Αρχιεπισκοπείας Σεραφείμ (Τίκα) και ειδικά για τις
Εκκλησιαστικές Σχολές (όχι για τους γάμους
στρατιωτικών) τα πράγματα αλλάζουν άμεσα…
αντί του πιστοποιητικού “κοινωνικών φρονημάτων” θα ζητείται πιστοποιητικό “χρηστοήθειας”
(βλ. την υπ’ αρ. 3180/29-7-1976 προκήρυξη της
Ιεράς Συνόδου). α) Το πιστοποιητικό “χρηστοήθειας” υπήρχε και πριν τον Ιερώνυμο (βλ. Ημερολόγιον – Τυπολόγιο 1961 της Εκκλ. της Ελλάδος σελ. 294) αλλά και επί Ιερωνύμου. Και το
άμεσα του Σεραφείμ είναι! 12 Ιαν. 1974 ο Σεραφείμ έγινε αρχιεπίσκοπος και στις 29 Ιουλίου 1976 – δυόμισι χρόνια μετά, ήταν η ΑΜΕΣΗ
δήθεν αλλαγή!!! Θαυμάστε ψεύδος και ατιμία!
Τέτοια παραληρήματα συνεχίζει με την εκκλησιαστική εκπαίδευση, θεολογικές σχολές,
“Σωτηρολογία”, “η Ολυμπιάς”… που θα αντιπαραταχθούν με τα πραγματικά περιστατικά
σύντομα όπως ακριβώς είναι καταγεγραμμένα.
Θα σας επισημάνω κ. Κονιδάρη 3 σύντομα
και διαφορετικά περιστατικά για να σας υπενθυμίσω πόσο “έγκυρο” και “επιστημονικό” είναι το βιβλίο που προλογήσατε!
Όλο το “επιστημονικό” σύγγραμμα στηρίχτηκε σε μερικούς, αλλά και στον λόγιο μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, καθηγητή Ανδρέα Νανάκη – με τον οποίο θα ασχοληθούμε προσεχώς – και στον μακαρίτη Κορίνθου Παντελεήμονα Καρανικόλα – θεωρητικός του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, ο πιο, τάχατης, “ειδικός”
στους Ιερούς Κανόνες, που συνέγραψε και
το βιβλίο “Κλείς των Ιερών Κανόνων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας” – τον οποίο
αναφέρει περί τις δέκα επτά φορές.
1) Αυτό ήταν η πιο, ίσως, άτυχη αναφορά
του συγγραφέα Ανδρεόπουλου αφού ο Κορίνθου ήταν ο μεγαλύτερος παραβάτης των
Ιερών Κανόνων όπως το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα μας. Διότι:
α) Εξελέγη ως επίσκοπος Αχαΐας το 1958
από την μικρά Σύνοδο, (αφού τακτοποιήθηκε, μετά ισχυρίζονταν, ότι οι εκλογές από την
μικρά Σύνοδο είναι αντικανονικές).
β) Διορίστηκε Κορινθίας μετά το πραξικόπημα που έκανε μερίδα μητροπολιτών το
1965 σέρνοντας τον γέροντα αρχιεπίσκοπο Χρυσόστομο Β΄, σχεδόν με το φορείο,
να καταλάβουν τις μητροπόλεις με τα γνωστά τραγελαφικά γεγονότα (θα αναφερθούμε προσεχώς).
γ) Οι Κανόνες ορίζουν ότι ο μοναχός είναι
ακτήμων, ενώ αυτός έγινε μοναχός, ιερομόναχος με ένα ράσο και πέθανε μητροπολίτης Κορινθίας με μια αμύθητη περιουσία. Γι’
αυτό το προσωνύμιό του ήταν Κροίσος Β΄.
δ) Οι Ιεροί Κανόνες ρητά απαγορεύουν
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ΕΠΙΣΤΗΜοΝΙΚο (διδακτορικό) ΣυΓΓρΑΜΜΑ ή ΤυΜΒΩρυΧΙΑ ;;;

για τις “συνείσακτες”, ενώ αυτός διατηρού- θηκε η Σύνοδος της Ιεραρχίας, ο εξοπλισμός
σε την πολύ νεότερή του και κομψή “οικο- της Απ. Διακονίας… (βλ. απάντηση στον Αλνόμο” κα Λούλα. Μόνο γι’ αυτό θάπρεπε να καλοχωρίου “ΑΓΩΝΑΣ”, φ. 241-242, σ. 13).
είχε καθαιρεθεί.
Και συνεχίζει: «Αποτελούν αναμφιβόλως
ε) Καταδικάστηκε για απάτη πρωτόδικα τον θετικό απολογισμό ενός έργου το οποίο,
από το Τριμελές Εφετείο σε 12 μήνες φυλα- όμως, σκιάσθηκε από…, επί των ημερών του,
κή και η “συνείσακτος” οικονόμος σε 8 χρό- επισυμβάντος εκτροχιασμού της Εκκλησίας
νια. Η έφεση δεν έγινε ποτέ διότι λόγω των από την κανονικότητα».
συνεχών αναβολών, εξεδήμησαν εις Κύριον.
Εδώ πρόκειται για σχιζοφρενική άποψη.
στ) Στα τελευταία του αφόρισε όλους τους Το “υποκριτά” του Χριστού, με το πρόσχησυνεργάτες (κληρικους και λαϊκούς) που είχε
μα της “κανονικότητας”, ίσως είναι πολύ
στην μητρόπολή του!
λίγο: «Υποκριτά, συ που υπό το πρόσχημα
Για τον Κορίνθου, ο ασκητής που δεν έδωτου σεβασμού του Σαββάτου κρύπτεις φθόσε ίχνος δικαιώματος αμφισβήτησης (Ιερώνον και μοχθηρίαν…» (Λουκ. 13, 15 μεταφ.
νυμος Κοτσώνης) ήταν ο “αντικανονικός”.
2) Για να “καταρρίψη” την εκλογή του Ιε- Π. Τρεμπέλα).
β) Είχαμε το γνωστό αρχιερατικό πραξικόρωνύμου, ότι δεν έγινε όπως την αφηγήθηπημα
του 1965 – γνωστό ως “σεισμός Αγακε ο Βασιλικός Επίτροπος καθηγητής Παδίρ”
–
στο οποίο μια ομάδα αρχιερέων σχίνεπιστημίου κ. Μάρκος Σιώτης και το επιβεβαίωσαν και οι Συνοδικοί μητροπολίτες, ζοντας διατάγματα και μη υπολογίζοντας
αλλά όπως τα λέει, ο αδελφός του Μεθοδί- Σύνταγμα και Νόμους, σήκωσε το λάβαρο
ου Φούγια (Παναγιώτης Φούγιας), που είναι της ανταρσίας.
Η κυβέρνηση μπροστά σ’ αυτό το αδιέαπό τους “νεωτέρους ερευνητές”(!) (Θεσ.
2011) που τα εκμυστηρεύτηκε ο αδελφός ξοδο με την υπ’ αριθμ. 60277/129 απόφαπου τότε ήταν Α΄ Γραμματέας της Ι. Συνόδου. ση απευθύνθηκε σε ομάδα καθηγητών του
Και γιατί δεν ρωτούσε ο κ. Ανδρεόπουλος Πανεπιστημίου να εκφραστούν ελεύθερα
τον ίδιο τον Μ. Φούγια για τα λεγόμενα, τα και κανονικά στο εάν μπορεί να δώση λύση
μια Αριστίνδην Σύνοδος
οποία του Σιώτη, αφηγήαπό αρχιερείς που δεν
θηκε κάποια ημέρα στο
ανήκαν στους πραξικοεπισκοπείο της Λαμίας
πηματίες.
μπροστά μου, στον μακαΗ 8μελής επιτροπή
ριστό Φθιώτιδος Δαμααποτελούνταν από κασκηνό και δύο ακόμα ομοθηγητές Πανεπιστημίτράπεζους μετά την Θεία
ου (3 του ΕκκλησιαστιΛειτουργία;
κού Δικαίου – συνάδελΕδώ δείχνεται η κακότηφοί σας – 2 του Κανονιτα του ανθρώπου.
κού Δικαίου και οι υπό3) Για να συκοφαντήση
λοιποι σε διάφορους
τις Χριστιανικές Οργανώτομείς της Θεολογικής
σεις και να αναστήσει το
επιστήμης).
“πνευματικό και μορφωΗ επιτροπή στις 7 Δετικό” γόητρο του αρχιεκεμβρίου 1965 παρέπισκόπου Σεραφείμ, επιδωσε την γνωμάτευσή
καλείται γελοία επιχειρήΠαντελεήμων - Χριστόδουλος
της στον Πρωθυπουρματα παρμένα από τον
ποζάρουν με την κα ΛΟΥΛΑ
γό Στ. Στεφανόπουλο
Γιαν. Χατζηφώτη ο οποίκαι η οποία έλεγε: «Ουος έγραφε:Είναι
«Στιςχαρούμενοι
προσπά- γιατί όλα τα προβλήματα λύθηκαν!
θειες των θρησκευτικών κύκλων να βγάλουν δέν κανονικόν κώλυμα υπάρχει δια την
“αγράμματο” τον Σεραφείμ», θα αντιπαρα- συγκρότησιν νέας διοικούσης διαρκούς
βάλλει εμφαντικά το γεγονός ότι, «Ο Αρχι- Ιεράς Συνόδου, καθόσον οι Ιεροί Κανόεπίσκοπος Σεραφείμ είχε πνευματικές σχέ- νες σιωπούν σχετικώς, η δε πράξις της
σεις και διάλογο με λογίους όπως ο Κώστας Εκκλησίας παρουσιάζει Συνόδους διαΤσιρόπουλος και Χρήστος Γιανναράς· ο τε- φερούσας κατά τόπους και χρόνους ως
λευταίος μάλιστα τον αποκαλούσε “ο Γέρο- προς την σύνθεσιν και τας αρμοδιότηντας”…» (σ.σ. 280). Να κλαύση ή να γελάση τας αυτών» (Αρχιμ. Θεοκλ. Στράγκας τομ.
κανείς με αυτό το ανέκδοτο που θεωρείται Ζ΄ σελ. 4654-6).
επιστημονική εργασία!
Εδώ έχουμε μια “ειρηνική” αντίδραση από
Κύριε Κονιδάρη, που προλογίζετε αυτή τον κ. Ανδρεόπουλο διότι λέει: α) Η κυβέρτην “ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση”,
νηση που όρισε την επιτροπή ήταν (των
ο συγγραφέας κ. Χάρης Ανδρεόπουλος, σε
“αποστατών”) και β) Οι προταθέντες οκτώ
ένα βιβλίο εκατοντάδων σελίδων όλα τα βρή(8) καθηγητές ήταν αναξιόπιστοι, σύμφωνα
κε “μαύρα κι άραχνα”, τον δε αρχιεπίσκοπο
με την μετά 30 χρόνια ομολογία του π. ΓεΙερώνυμο τον έριξε στα Τάρταρα. Και σε μεωργίου Μεταλληνού, που άλλα έλεγε πρώρικά γεγονότα που ήταν αδύνατο να υπερπηδήσει, παρακολουθήστε πώς τα αχρηστεύει, τα. (Τον “αξιόπιστο” π. Μεταλληνό επικαλείται ο κ. Ανδρεόπουλος, ο οποίος “αγιμνημονεύουμε μέρος αυτών.
α) «Κυρίως στα πρώτα χρόνια της επτα- οποίησε” τον Σεραφείμ Τίκα, στο δε άκουετίας – υπήρξαν – θετικά αποτελέσματα… σμα του ονόματος του Ιερωνύμου ΚοτσώΚύρια – και αδιαμφισβήτητη – επιτυχία του νη, βγάζει αφρούς).
γ) Η κακότητα του “επιστημονικού” αυτού
υπήρξε η κατόπιν των δικών του ενεργειών
ένταξη των κληρικών στο μισθολόγιο του δη- εγχειρήματος έφθασε στο σημείο ακόμα και
μοσίου…, οικονομική αναβάθμιση των κληρι- τον θάνατο του π. Ιερωνύμου να σκυλεύσει.
κών, αύξηση των συντάξεων… βοηθημάτων Αυτό ίσως να μην έχει προηγούμενο.
«Για τον Ιερώνυμο – γράφει ο Αλκαλοχωτου Τ.Α.Κ.Ε., μέριμνα για υπερήλικες, “Χριστιανική Αλληλεγγύη”, αναβάθμιση της εκκλ. ρίου Ανδρέας (σελ. 269) – η εξιλέωση θα έλΕκπαίδευσης, “Εκκλησιαστική Ακαδημία”, θει όχι τόσο με την παραίτηση όσο με τη
μαρτυρική διαθήκη, στην οποία ζήτησε η
κατασκευή του Διορθ. Κέντρου Πεντέλης».
Αλήθεια μόνο αυτά είδε ο κ. Ανδρεόπου- κηδεία του να είναι “απέριττος” και απλή,
λος, ενώ υπάρχουν δεκάδες άλλα, όπως το ως αναξίου μοναχού. Ήτοι “μετά το εκ του
Νοσοκομείο Κληρικών, τα τεράστια κτίσμα- Παναγίου Τάφου σάββανόν μου, να περιτα στη Μονή Πετράκη στα οποία μεταφέρ- βληθώ εν απλούν ζωστικόν κα μίαν δερμα-

τίνην ζώνην, ως κάλυμμα δε της κεφαλής,
έναν σκούφον (…). Να μην εκφωνηθούν
ούτε επικήδειοι, ούτε επιτάφιοι λόγοι…”»
(η ιδιόχειρος διαθήκη του πρ. Αθηνών κυρού Ιερωνύμου).
Ο κ. Ανδρεόπουλος γράφει (σελίδα 307308), Β) “Η κοίμηση του Ιερωνύμου (1988)
και η διαθήκη του”. Αφού περιγράφει τα της
κοίμησης και τι ακολούθησε, μας μεταφέρει
στο πρωινό της 16 Νοεμβρίου 1988 όπου
η σορός του μεταφέρθηκε από την Αθήνα
στην ιδιαίτερη πατρίδα του – την Τήνο – και
τον εναπόθεσαν στον ιερό ναό της Παναγίας για προσκύνηση όλη τη νύκτα. “Το πρωί
της 17ης Νοεμβρίου, μετά την θεία λειτουργία η σορός μεταφέρθη στο χωριό Υστέρνια
και στον ιερό ναό της Παναγίας της Ευβλεπούσης, όπου κατά την επιθυμία του εψάλη η εξόδιος ακολουθία, παρισταμένων αρχιερέων, ιερέων, μοναχών και πλήθος λαού
από το νησί και άλλα μέρη της Ελλάδος. Η
ταφή έγινε έξω από το χωριό στον προαύλιο χώρο του οικογενειακού του ναού του
Αγ. Αθανασίου…”. Ο κ. Ανδρεόπουλος, για
να γνωρίσουμε την “αλήθεια” και να βάλλει αμφιβολίες στις επόμενες γενιές, μας
μεταφέρει από κάτω, στην παράγραφο 64
λέγοντας:
Όχι κύριοι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα
πράγματα. Ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Ιεράς Συνόδου κ. Ιωάν. Χατζηφώτης, που γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους σας
τα πράγματα, μας περιγράφει: «Σύμφωνα
με τη διαφορετική εκδοχή… η κηδεία έγινε στον ιερό ναό της Παναγίας της Μεγαλόχαρης, στην Τήνου, προεξάρχοντος του
μητρ. Σύρου Δωροθέου (Στέκα) και ακολούθησε η ταφή στα Υστέρνια» (βλ. Χατζηφώτη, Ιωάννη, “Μαρτυρίες και τεκμήρια”,
σ. 440). Είναι κανείς να μην αγανακτεί!!;
Ο αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Καντιώτης
(μετέπειτα επίσκοπος Φλώρινας) δημοσίευσε άρθρο στην εφ. “ΣΠΙΘΑ” (Ιούλιος 1960)
με τίτλο “Ο ΤΥΜΒΩΡΥΧΟΣ” (έχει σκίτσο
με ύαινα να σκάπτη τάφο) και γράφει: «…
Ασφαλώς προκαλεί βδελυγμίαν η θέα ύαινας, η οποία ανασκάπτει τάφον… αλλ’ ασυγκρίτως μεγαλυτέραν βδελυγμίαν προκαλεί
η θέα ανθρώπου, όστις ανοίγει τάφον νεκρού… όχι για να συλήσει τον νεκρόν αλλά
δια να ρίψη επί του νεκρού τον βόρβορον
της ακαθάρτου καρδίας του, σπιλώνων δια
συκοφαντίας την μνήμη αυτού». Και αναφέρει τον έναν και μόνο λόγο που είπε ο δεσπότης του “Ιερού Τάγματος” Παντελεήμων
Φωστίνης για τον κοιμηθέντα πατέρα του,
και τον ονόμασε ΤΥΜΒΩΡΥΧΟ.
Τι θάλεγε ο Αυγουστίνος Καντιώτης για
τον συγγραφέα του πονήματος «Η Εκκλησία
κατά τη δικτατορία 1967-1974» που έσκαψε πάνω από 200 χιλιάδες σελίδες, για να
βρει σημεία επιλήψιμα – ηθικά, οικονομικά,
θεολογικά κ.ά. – ώστε ν’ αρχίσει την αποδόμηση με τα προσφιλή ψέματα, και αφού
δεν βρήκε ΤΙΠΟΤΑ! Τον έριξε στο βόρβορο… με τα ψυχοφάρμακά του, “χουντικός”,
“Συνεργάτης της δικτατορίας”, “άνθρωπος
του παλατιού”, των “οργανώσεων”, “αντικανονικός” κ.ά., που πιάνουν στον “δημοκρατικό” κόσμο!
Γι’ αυτό σας ρωτώ κ. καθηγητά του Εκκλησιαστικού δικαίου κ. Ιωάννη Κονιδάρη:
Είναι επιστημονικό “διδακτορικό” σύγγραμμα ή Τυμβωρυχία ;;;
Λάρισα, 31/8/2017
ΤΡΙΑΝΤ. ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΦΗΜ. «ΑΓΩΝΑΣ»
ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ – ΤΗΣ ΜΑΥΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛ. ΙΣΤΟΡΙΑΣ
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ΠΡΙΝ 77 ΧΡΟΝΙΑ, ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Πέρασαν 77… κιόλας χρόνια από τότε που οι Φρατέλοι βύθιζαν το αντιτορπιλικό “Έλλη” που βρίσκονταν αγκυροβολημένο στα ήρεμα νερά της
Τήνου για να αποδώσει τιμές στην Μεγαλόχαρη.
Θα προσπαθήσουμε λόγω της εορτής, αλλά και για να μάθουν οι νέοι,
που τότε ήσαν αγέννητοι, τι έγινε τότε, που πολλά τους… διέφυγαν.
Θα αφηγηθούμε όσο πιο λιτά γίνεται την ιστορία.
Ανήμερα της 15ης Αυγούστου το ελληνικό καταδρομικό “ΕΛΛΗ” αγκυροβολούσε 550 μέτρα από τον λιμενοβραχίονα της Τήνου σημαιοστολισμένο και με ατμόσφαιρα πανηγυρική. Το νησί “βούλιαζε”, στην κυριολεξία,
από το πλήθος των πιστών. Κατάνυξη και πίστη διακατείχε όλους. Κάποιοι
προχωρούσαν με τα γόνατα, έκλαιγαν και μονολογούσαν μια προσευχή
κρατώντας ένα τάμα. Δύο επιβατηγά ατμόπλοια κατέφθασαν γεμάτα κόσμο και περίμεναν τις βάρκες να ξεκινήσουν την αποβίβαση των επιβατών.
Ένα πολεμικό αεροπλάνο – μάλλον ιταλικό – διέγραψε μερικούς κύκλους
πάνω από το λιμάνι και χάθηκε προς το νησί της Μυκόνου.
Στο κατάστρωμα του καταδρομικού οι ναύτες και οι αξιωματικοί, ντυμένοι επίσημα, κοιτούσαν το νησί και
περίμεναν την ώρα να πατήσουν
στη στεριά ώστε σαν τιμητικό άγημα και κρατώντας την θαυματουργική εικόνα της Μεγαλόχαρης να
συμμετάσχουν στον πανηγυρισμό.
Ήταν 8.25 όταν μια φωνή ακούστηκε από τον οπτήρα: «ΤΟΡΠΙΛΗ ακριβώς στη μέση· Τορπίλη!!!».
Η πρώτη έκρηξη έκανε τους πάντες από την προκυμαία να γυρίσουν… Κοίταζαν αποσβολωμένοι
την “ΕΛΛΗ” να βγάζει καπνούς από
το πλάι. Ακούγεται και δεύτερη έκρηξη πιο ισχυρή. Καπνός πυκνός μαύρος κάλυψε τον ουρανό πάνω από το πλοίο. Έσκασε το καζάνι - ο λέβητας
κι άνοιξε μια μεγάλη τρύπα ανάμεσα στα δύο φουγάρα. Πολλοί άνδρες
έπεσαν στη θάλασσα. Για λίγα λεπτά κανείς δεν γνώριζε τι είχε συμβεί.
Το εχθρικό υποβρύχιο είχε εξαπολύσει δύο ακόμα τορπίλες με στόχο
τα δύο επιβατηγά που άρχισαν να αποβιβάζουν τους προσκυνητές. Η μία
πέρασε δίπλα από την πλώρη του ΕΣΠΕΡΟΥ και η άλλη κάτω από τα ύφαλα της ΕΛΣΗΣ. Οι τορπίλες διέγραψαν την πορεία τους και καρφώθηκαν
εκκωφαντικά στο λιμενοβραχίονα… Οι άνθρωποι έτρεξαν στην Παναγία
να την ευχαριστήσουν που οι τορπίλες δεν βρήκαν τα ατμόπλοια, άλλως
θα υπήρχαν εκατοντάδες θύματα.
Το υποβρύχιο που έριξε τις τορπίλες ήταν ιταλικό.
Ο κυβερνήτης Αγ. Χατζόπουλος γρήγορα ανέκτησε την ψυχραιμία του
και έδωσε διαταγές να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες μηχανικούς και
θερμαστές από τα αμπάρια, να συλλέξουν τους άνδρες που βρίσκονταν
στη θάλασσα και να περιθάλψουν τους τραυματίες.
Μια ώρα και ένα τέταρτο μετά το χτύπημα διέταξε την εγκατάλειψη
του πλοίου, που πήρε κλίση 15 μοιρών και φλεγόμενο άρχιζε να βυθίζεται
παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του πληρώματος για να το σώσει.
Απολογισμός! Νεκροί: Ένας αρχικελευστής, δύο κελευστές, ένας υποκελευστής, έξι ναύτες – όλοι θερμαστές που βρίσκονταν στο σημείο που
χτύπησε η τορπίλη – μία γυναίκα Αρμένισσα από καρδιακή προσβολή στο
λιμάνι και είκοσι έξι (26) τραυματίες.
Τηλεφώνησαν στο Πρωθυπουργό τα καθέκαστα, ζητώντας να ματαιωθεί η λιτανεία της Ιεράς Εικόνας. Ο Μεταξάς απαγόρευσε να ματαιωθεί
ο,τιδήποτε. Ζήτησε από τον λαό ψυχραιμία και έστειλε αμέσως γιατρούς
και νοσηλευτές για την περίθαλψη των ελαφρά τραυματισμένων.
Η λιτανεία πράγματι έγινε κανονικά και η πομπή ακολούθησε το συνηθισμένο δρομολόγιο, ενώ ο συνωστισμός στη διαδρομή της δημιούργησε το αδιαχώρητο. Την εικόνα δεν την κρατούσαν βαθμοφόροι της βυθισμένης “ΕΛΛΗΣ”, αλλά, για πρώτη και μοναδική φορά, η περιφορά της γινόταν από χωροφύλακες.
Τα πέντε ακτοπλοϊκά καράβια που έφεραν από την πρωτεύουσα τους
προσκυνητές και ήταν το απόγευμα να επιστρέψουν στην Αθήνα, για λόγους ασφαλείας τους απαγορεύτηκε ο απόπλους, και οι χιλιάδες ταξιδιώτες πέρασαν και τη δεύτερη νύχτα όπως-όπως.
Την επομένη κατέφθασαν τα αντιτορπιλικά “Βασιλεύς Γεώργιος” και
“Βασίλισσα Όλγα” με επικεφαλής τον αρχηγό του Στόλου, ναύαρχο Καββαδία, για να συνοδεύσουν την νηοπομπή της επιστροφής των προσκυνητών στον Πειραιά.
Στις 4:00 το απόγευμα η νηοπομπή ξεκίνησε. Προηγούνταν τα αντιτορπιλικά, που κατά διαστήματα έκαναν κύκλους γύρω από τα επιβατηγά, που
έπλεαν το ένα πίσω από το άλλο στη σειρά. Τρία αεροπλάνα της Πολεμικής
Αεροπορίας υπερίπταντο συνεχώς της νηοπομπής για πρόσθετη ασφάλεια. Έτσι έφθασαν έως τον Πειραιά περιμένοντάς τους χιλιάδες λαός.
Και να προσθέσουμε κάτι ακόμα που θα μας κάνει να συγκρίνουμε – και
ίσως μελαγχολήσουμε – το τότε, με τα σημερινά μίζερα χρόνια: Οι κυβερνήτες των πολεμικών που συνόδευαν την νηοπομπή είχαν πάρει αυστηρές διαταγές από τον “δικτάτορα” Μεταξά: «εάν παρενοχληθούν από
οποιανδήποτε, να απαντήσουν δια των όπλων…».
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ων, ἔχει στρέψει τήν προσοχή τῆς κοινωνίας σ’ αὐτό καί
ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ πού ἀναρτήθηκε στήν ἱστοσεμόνο τό κεφάλαιο τῆς καθημερινότητας.
λίδα syntagma-dialogos.gr γιά διαβούλευση, εἶναι ἐνδειΑὐτή ἡ οἰκονομική δυσπραγία, πού ἔχει στερήσει στόν κτικό τῆς ἐπιλογῆς τῶν συριζαίων νά περιθωριοποιήἝλληνα βασικά ἀγαθά τῆς διαβίωσής του, θολώνει τό σουν τήν Ἐκκλησία καί τήν ἐπικρατοῦσα θρησκεία στά...
μυαλό του καί καμιά ἄλλη σκέψη δέν τόν ἀπασχολεῖ. Ἡ ἀζήτητα. Τό ἐρωτηματολόγιο εἶναι τόσο πονηρό καί θολό
παγίδα εἶναι ξεκάθαρη: Ἀπασχολημένος ὁ νοικοκύρης πού δίνει τήν δυνατότητα σέ ὅσους, τούς πολλούς νά
τοῦ σπιτιοῦ στήν ἐξώπορτα γιά νά ἐμποδίσει τούς δό- «ἐπισημοποιήσουν» τήν ἀνατροπή ὅλων αὐτῶν πού
λιους ἅρπαγες πού τόν ἀπασχολοῦν, δέν παίρνει εἴδη- τό ἰσχῦον Σύνταγμα, στίς σχέσεις Ἐκκλησίας-Πολιτείας,
ση πώς ἀπ’ τήν πίσω πόρτα οἱ συνεταῖροι τους τοῦ ξε- ὁρίζει. Ἐρωτᾶται ὁ Ἕλληνας πολίτης π.χ. «Τό Σύνταγμα
σηκώνουν ἀνενόχλητοι ὅ,τι ἔχει καί δέν ἔχει: Ὅλα τά πα- θά πρέπει νά ὁρίζει τήν ἐπικρατοῦσα θρησκεία» καί τίς
τρογονικά κειμήλια. Ὅλα τά σεβάσματά του, ὅ,τι πολύ- σχέσεις τῆς Πολιτείας μέ τήν Ἐκκλησία; Ἡ κερκόπορτα
τιμο τοῦ πολιτισμοῦ καί τῆς μεγάλης Ἱστορίας τοῦ Γέ- ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας ἄνοιξε διάπλατα.
ΕΝΑΣ «κ.» ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ (ὄνομα καί πράμα) κυβερνους του. Αὐτό τό γενοκτόνο ἔγκλημα, ἴσως τό πιό ἀποτελεσματικό ἀπό ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπιβουλή ἐχθροῦ ρνητικός βουλευτής, ξεσηκώθηκε νά τά βάλει, ὁ δυστυἐξωτερικοῦ, συντελεῖται ἀπό τό ἑωσφορικό σχέδιο τῆς χής, μέ τό Ἅγιο Φῶς γιατί ἡ φιέστα εἶναι «παγανιστικό
κατάλοιπο» καί τό «κόστος νά φτάσει ἐδῶ ἀπό Ἱερου«πρώτης φορά ἀριστερᾶς» ἐντός τῶν τειχῶν.
«Οι κυβερνώντες ἔχουν κηρύξει διαρκή “ἱερό” πό- σαλήμ πολύ μεγάλο» (!!) Παρ’ ὅτι δέν ἀξίζει νά ἀπαντᾶ
λεμο ἐναντίον τῶν ἐθνικῶν καί τῶν θρησκευτικῶν πυ- κανείς σέ τέτοια ἄτομα, πού τήν Χριστομαχία τήν θεωλώνων τῆς κοινωνίας μας. Ἡ κυβέρνηση ἑτοιμάζεται νά ροῦν προοδευτισμό (οἱ ἀνόητοι) δημοσιεύουμε μιά ἀπ’
“σβήσει” μέσω συνταγματικῆς ἀναθεώρησης σχεδόν τίς πολλές αὐθεντικές μαρτυρίες πού ἐπιβεβαιώνουν τό
τό σύνολο τῶν χαρακτηριστικῶν πού συνθέτουν τήν μεγάλο θαῦμα τῆς ἁφῆς τῶν σβηστῶν καντηλιῶν στόν
ἱστορική μνήμη καί τήν πολιτισμική κληρονομιά τοῦ Πανάγιο Τάφο, καί ἄς ἀφήσουμε τούς βοθροβατράχους νά κοάζουν. Ὁ χαρακτηρισμός πού δίνει ὁ Πάπας
ἔθνους μας.»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΓΡΑΠΤΑ κείμενα, νομοθετήματα, ὕπουλες Οὐρβανός Β΄ (τό Βατικανό τόν ἔχει χαρακτηρίσει ἅγιο)
ἰντερνετικές καί δημοσιογραφικές διαρροές κ.ἄ., προε- σέ κάθε Μπαλαούρα, εἶναι ἡ ἐπίκαιρη ἠθική τιμωρία
τοιμάζουν τόν σταδιακό ἀφανισμό, ἀπό ὅ,τι ὡραῖο ἔχει του. Ἡ μαρτυρία: «Στήν Σύνοδο τοῦ Κλερμόν τῆς Γαλλίπαράγει ὁ παλαιός Ἕλληνας, καταγράφονται στό παρόν ας, πού συγκλήθηκε τόν Νοέμβριο τοῦ 1095, ὁ Πάπας
ἄρθρο ἐπιλεκτικά, μέ τήν ἐλπίδα νά κοιτάξουμε ἐπιτέ- Οὐρβανός Β΄ διακήρυξε τήν ἔναρξη τῆς Α΄ Σταυροφολους πίσω μας, στήν πίσω πόρτα, γιά νά ἐμποδίσουμε ρίας. Ἡ ὁμιλία του ἔγινε στό ὕπαιθρο, ἔξω ἀπό τά τείτήν ἐγκληματική συμμορία τῶν «ἐψηφισμένων» εἰσβο- χη τῆς πόλης. Ἀνάμεσα στούς παρευρισκομένους συγκαταλεγόταν καί ὁ Γάλλος ἱερέας καί ποιητής Βάλδριλέων τῆς τρίτης γενιᾶς τῶν ἐθνομηδενιστῶν...
κος (Baldricus, 1050-1130) ὁ ὁποῖος τό 1107 χρίστηκε
«ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ, πού εἶδε τό φῶς τῆς δημοσιότητας,
ἐπίσκοπος τῆς Πόλης Ντόλ (Dol) τῆς Γαλλίμαζί καί μέ καθημερινά ἄλλα, δείχνουν ὅτι
Γράφει
ας. Τό ἑπόμενο ἔτος ἀποφάσισε νά συμπεσύν τῷ χρόνῳ προχωρεῖ μεθοδικά ἡ ἀποδόο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
ριλάβει τόν λόγο τοῦ Πάπα Οὐρβανοῦ Β΄
μηση τῆς Ἑλλάδας. Τήν 1η Ἀπριλίου καταρστό ἔργο του Historia Ierosolimitana (Ἱστογήθηκε στήν ἔναρξη τοῦ τρίτου προγράμρία τῆς Ἱερουσαλήμ). Σύμφωνα μέ τήν καταγραφή τοῦ
ματος τῆς ΕΡΑ τό «Πάτερ ἡμῶν». Ἕως τίς 31 Μαρτίου ἐπισκόπου Βάλδρικου, ὁ Πάπας Οὐρβανός Β΄ διακήρυἕνα παιδί ἔλεγε πολύ ὄμορφα τήν προσευχή καί ἀκο- ξε στή Σύνοδο τῆς Κλερμόν τήν ἀξία τοῦ θαύματος τοῦ
λουθοῦσαν ἀπό χορωδία οἱ τέσσερις πρῶτοι στίχοι τοῦ Ἁγίου Φωτός: “Πόσο πολύτιμος θά ἦταν ὁ πολυπόθηἘθνικοῦ μας Ὕμνου... Προφανῶς ἡ καταργηθεῖσα προ- τος, ὁ ἀπαράμιλλος τόπος τοῦ Τάφου τοῦ Κυρίου, ἀκόσευχή δέν ταιριάζει στούς σημερινούς ὑπευθύνους τῆς μη κι’ ἄν ὁ Θεός παρέλειπε νά πραγματοποιήσει ἐκεῖ τό
ΕΡΑ... Οἱ ἄνθρωποι τῶν ΑΝΕΛ δέν αἰσθάνονται ντροπή ἐτήσιο θαῦμα. Διότι, τίς ἡμέρες τοῦ Πάθους Του, ὅλες
γιά τά συμβάντα; Ἐν ὀνόματι τῆς ἐξουσίας ξέχασαν τίς οἱ κανδῆλες μέσα στόν Τάφο καί γύρω ἀπ’ αὐτόν μέσα
ἀρχές τους, τίς ὑποσχέσεις τους, τίς “κόκκινες γραμμές στό ναό, οἱ ὁποῖες εἶναι σβησμένες, ξανανάβουν μέ θετους”. Δέν αἰσθάνονται ὡς χριστιανοί πού ἀλλαξοπίστη- ϊκή ἐντολή. Ποίου ἡ καρδιά εἶναι τόσο πέτρινη, ἀδέλσαν, ὡς στρατιῶτες ποῦ λιποτάκτησαν;»
φια, ὥστε νά μήν τόν ἀγγίζει ἕνα τόσο μεγάλο θαῦμα;
«ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Διαφάνειας καί Πιστέψτε με, ὁ ἄνθρωπος τοῦ ὁποίου ἡ καρδιά δέν πιἈνθρωπίνων Δικαιωμάτων» μέσα «στά μέτρα πού ὀφεί- στεύει ἀπό μιά τέτοια θεϊκή εὐλογία (γιά τόν Μπαλαλει νά λαμβάνει ἡ Πολιτεία γιά τήν πλήρη κατοχύρωση, ούρα τό ἔγραψε;) εἶναι ΚΤΗΝΩΔΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΙΣΘΗΤΟΣ”.»
(γράφε ἐξαχρείωση) τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης» προ«ΤΙ ΑΛΛΟ ΘΑ ΔΟΥΜΕ! Σεμινάριο ὑπέρ τῶν γκέι μέσα
ωθεῖ νομοσχέδιο γιά τήν ἀποποινικοποίηση τῆς «βλα- σέ δημοτικό Σχολεῖο ἀπό ἄντρες μέ... γόβες. Σχολεῖα
σφημίας τῶν θείων». Καί λέμε ἐμεῖς: Ἄν ὁποιοσδήποτε ὁμοφυλοφιλίας μέ ἄδεια τοῦ Ὑπ. Παιδείας. ΠαρακμιἝλληνας πολίτης, θέλει νά «ἐκφρασθεῖ ἐλεύθερα» καί ακό συνέδριο-φιέστα γιά δασκάλους καί καθηγητές
πιάσει γωνία ἀπέναντι ἀπό τό «Κυνοβούλιο» καί ἀρχί- ἀπό ὁμάδα ἐκπαιδευτικῶν μέ στόχο τήν προώθηση
ζει νά βλαστημᾶ Τσίπρα καί βουλευτές, (αὐτά τά τόσο τῆς “διαφορετικότητας”, διαφήμισε μέ ἐγκύκλιο τήν
ἀναξιόπιστα ἄτομα) τί θά ἐπακολουθήσει; Δέν θά τόν ἐκδήλωση-ντροπή ὁ Γενικός γραμματέας Ἰωάννης Πα«μπαγλαρώσουν»; Δέν ντρέπεστε, μωρέ, ἐντελῶς ἄδει- ντής. Ἀπό ἐδῶ καί εἰς τό ἑξῆς “Ἀντιρατσιστής” θά εἶναι
μόνο ὅποιος ἤ ὅποια ἐνσωματώνεται στήν κοινότητα
οι εἴσαστε; Φουσκωμένα τομάρια;
ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ πού προκαλοῦν παραζάλη γύρω τῶν ὁμοφυλοφίλων καί τῶν τρανσέξουαλ...»
ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ καλοκαίρι ἔγινε σάλος στήν Εὐρώἀπό τό μάθημα τῆς διδασκαλίας τῶν Θρησκευτικῶν, πεπη
γιά τό ἄν θά ἐπιτρέπεται στίς μουσουλμάνες νά φοριλαμβάνεται ἡ ἀπόφαση νά διδάσκονται τά παιδιά στίροῦν
στίς παραλίες μπουρκίνι ἤ ὄχι, καί τοιουτοτρόπως
χους τοῦ Πορτοκάλογλου, τοῦ Σαββόπουλου, τῆς Ριάνα,
νά
δηλώνουν
ὑποταγή στό θρησκευτικό τους σύστημα
«τά 99 ὡραιότατα ὀνόματα γιά τόν Ἀλλάχ τῶν μουσουλπού
τίς
θέλει
ἐργαλεῖα τῶν ἀνδρῶν. Τό ἴδιο ἔγινε καί
μάνων», ἐνῶ οἱ θεολόγοι «καλοῦνται νά διδάξουν στό
στήν
Ἀθήνα.
Συγκέντρωση
ὀγκώδης ἐναντίον τῆς ἀπαπλαίσιο τῶν Θρησκευτικῶν τραγούδια τῶν Χαΐνιδων καί
γόρευσης
τοῦ
μπουρκίνι
ἀλλά
ὄχι κόντρα στήν τρομοτῆς Μποφίλιου». Κρῖμα, πού δέν ἀποφασίσθηκε νά δικρατία
τῶν
τζιχαντιστῶν.
Ὅ,τι
ἄθλιο
καί ὁλοκληρωτικό
δάσκονται τά ἑλληνόπουλα τίς θρησκευτικές πεποιθήτοῦ
Ἰσλάμ
εἶναι
ἀποδεκτό
ἀπό
Έλληνες
κοινοβουλευτισεις τῶν τζιχαντιστῶν τοῦ ISIS... Αὐτό θά ἦταν θρησκευκούς καί να ὑπερασπίζονται, ὅταν τήν ἴδια στιγμή ἀπατική ἀγωγή... ἄν καί αὐτό (τό αὐγό τοῦ φιδιοῦ) ἐπωάξιώνουμε τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἱστορία τῆς Πατρίδας
ζεται ἤδη ἐπιμελῶς σέ τζαμιά καί ἄλλες κρυφές γωνιές
μας... Περαστικά μας.
τῶν λαθρο-μεταναστῶν...
«XΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»
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Κάποια απ’ αυτά τα σημάδια τα έβλεπαν και
από το στρατόπεδο του Μωάμεθ και προκαλούσαν και εκεί προβληματισμό.
Αυτό το συμβάν έπαιξε καθοριστικό ρόλο πριν
από την τελική επίθεση. «Κάποιο φως λαμπερό
κατέβαινε από τους ουρανούς και έμενε όλη τη
νύχτα πάνω από την Πόλη, λες και ήθελε να τη
σκεπάσει. Όταν το πρωτοείδαν, έλεγαν ότι ο
Θεός έχει οργιστεί με τους χριστιανούς και θέλει να τους κατακάψει… Αργότερα όμως, όταν
είδαν ότι ντροπιάζονταν συνέχεια και ότι τους
γκρέμιζαν από τα τείχη και τις σκάλες… έλεγαν
ότι, ο Θεός πολεμάει μαζί με τους χριστιανούς,
τους σκεπάζει και τους προστατεύει, γι’ αυτό και
μεις δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς τη
θέλησή του… Ο Μωάμεθ και οι στρατιώτες του
ήταν πολύ σκυθρωποί και λυπημένοι κι εκείνος
είχε αποφασίσει να σηκωθεί την άλλη μέρα και
να λύσει την πολιορκία. Εκείνο όμως το βράδυ…
βλέπουν και πάλι το ουράνιο φως να κατεβαίνει!
Τώρα, όμως, δεν απλωνόταν, σαν τις άλλες φορές, πάνω από την Πόλη, για να μείνει εκεί όλη
τη νύχτα, αλλά φάνηκε μόνο από μακριά και αμέσως ύστερα διασκορπίστηκε και χάθηκε. Όταν
το είδαν αυτό ο Μωάμεθ και δικοί του, καταχάρηκαν και άρχισαν να λένε: “Τώρα ο Θεός του
εγκατέλειψε” (Γ. Φραντζής).
Μέσα στα τείχη οι πολιορκημένοι ήταν ανήσυχοι. Την Δευτέρα 28 Μαΐου 1453 κάνουν ξυπόλητοι λιτανεία γύρω από τα τείχη και μέσα
στην πόλη. Μετά την λιτανεία ο αυτοκράτορας
τους καλεί όλους και τους απευθύνει τον τελευταίο λόγο. Τους προτρέπει να αντισταθούν γενναία με την ζωή τους. Ο Γ. Φραντζής στο “χρονικό” του μας διασώζει, ότι τους κάλεσε να υπερασπιστούν, την πίστη τους, την πατρίδα τους,
τον βασιλέα τους και τις οικογένειές τους. «Λοιπόν αδελφοί μου, εάν οφείλουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι θανάτου για κάθε ένα από αυτά τα
τέσσερα ιδανικά, πολύ περισσότερα πρέπει να
είμαστε πρόθυμοι να δώσουμε και τη ζωή μας
ακόμα και για τα τέσσερα μαζί!...» και τελείωσε με τα εξής λόγια: «Όταν αγωνιστούμε ηρωικά… τότε ένα αδαμάντινο στεφάνι ετοιμάστηκε
για μας στον ουρανό και για μνήμη αιώνια και
δοξασμένη μας περιμένει σ’ αυτό τον κόσμο».
Ο ιστοριογράφος μας περιγράφει με γλαφυρή
εικόνα τις τελευταίες ώρες. Όλοι αυτοί οι μελλοθάνατοι υπερασπιστές της μεγάλης πολιτείας, αγκαλιάστηκαν κλαίοντας, ζητώντας συγχώρεση για τα κρίματά τους ο ένας από τον άλλο.
Εκείνη την ώρα, τα τετρακόσια σήμαντρα κι οι
εξήντα δύο καμπάνες της Αγίας Σοφίας σήμαναν εσπερινό. Ήταν η τελευταία Θεία Λειτουργία. Η Μεγάλη Εκκλησιά «έκλεισε κείνη την νύχτα
όλο το σπαραγμό και την αγωνία του Έθνους».
Ο λαός έτρεξε να βρει προστασία κάτω από την
σκέπη της. Όλοι γονατιστοί, (ιερείς, άρχοντες,
λαός) μπροστά στο θάνατο που τους περίμενε,
ξέχασαν τις όποιες διαφορές είχαν, ένωσαν τις
προσευχές και τις ικεσίες τους προς τον Ύψιστο
με πολλή θέρμη.
Μπήκε και ο αυτοκράτορας σαν ένας κοινός
θνητός χωρίς τα κόκκινα σανδάλια του. Στο δεξιό θρόνο κάθεται ο πατριάρχης Αθανάσιος Β΄ και
ψέλνει τον όρθρο. Κοντά στο αριστερό ψαλτήρι
ψέλνει ο ίδιος ο αυτοκράτορας. Και είναι τόσο
σπαραχτικοί οι ύμνοι που νομίζεις – γράφουν οι
ιστοριογράφοι – πως οι κολώνες της εκκλησίας
ταράζονται και οι εικόνες των αγίων δακρύζουν.
Και προς το τέλος της Θείας Λειτουργίας ο αυτοκράτορας πλησίασε στην Ωραία Πύλη όπου
τον περίμενε ο πατριάρχης με το δισκοπότηρο στα χέρια. Γύρισε με βαθιά συγκίνηση και με
δάκρυα στα μάτια υποκλίθηκε σ’ όλους. «Συγχωρέστε με» τους είπε, «αν ποτέ σας πίκρανα
με τις πράξεις μου ή με τα λόγια μου». Τί σκηνή τραγική. «Και από ξύλο ή πέτρα κι αν ήτο
κανένας», έγραφε ο Φραντζής, «δεν μπορούσε να μην κλάψει».
Κατανυχτικά έσκυψε και μετάλαβε των Αχράντων Μυστηρίων. Το ίδιο έκαναν οι άρχοντες
και ο λαός.
Κόντευαν μεσάνυχτα όταν ο αυτοκράτορας
πήγε στο παλάτι να αποχαιρετήσει τους αυλικούς και όλο το προσωπικό. Ξανακαβαλίκεψε το
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άλογό του και με τον Φραντζή συντροφιά, γύρισε
τα τείχη και εγκαρδίωνε τους φρουρούς. Ήταν
μια νύχτα αλλιώτικη. Γιατί σε λίγο, δύο κόσμοι,
δύο στρατοί άνισοι και διαφορετικοί, στα όπλα,
στην πίστη, στην ψυχή, στην εμφάνιση θα βρίσκονταν αντιμέτωποι για την στερνή αναμέτρησή τους. Και δύο αρχηγοί τελείως ανόμοιοι. Ο
ένας στην ακμή και ο άλλος στην παρακμή. Άρχοντας μ’ όλη την ευγένειά του ο ένας, βάρβαρος στην ψυχή ο άλλος, και έφθανε η ώρα να
δώσουν την θανάσιμο πάλη.
Πέρασαν τα μεσάνυχτα, ακούστηκε το δεύτερο πετεινολάλημα, η νύχτα άρχισε να γέρνει,
ήταν ώρα δύο, όταν βόγκηξε μέσα στη σιγαλιά
της νύχτας το μεγάλο κανόνι (κανόνι του Ουρβανού). Ήταν το σύνθημα του Μωάμεθ του Πορθητή να αρχίσει το μεγάλο γιουρούσι. Και μονομιάς βρόντηξαν χιλιάδες νταούλια σαν ζουρνάδες και άναψαν παντού δαυλιά, και η νύχτα έγινε μέρα. Έτρεμε – γράφει ο ιστοριογράφος – η
γη απ’ τον αλαλαγμό, σαν να ουρλιάζανε αγριοβούβαλα και όλη εκείνη η μερμηγκιά χύθηκε
φοβερίζοντας.
Ο Μωάμεθ έκοψε τ’ ασκέρι του σε τρία μέρη.
Στην πρώτη σειρά έβαλε τους πιο εμπειροπόλεμους, στη δεύτερη τους πολεμιστάς της Ανατολής που αριθμούσαν 50.000 στρατιώτες η κάθε
μια και η τρίτη ήταν το πιο διαλεχτό ασκέρι οι γενίτσαροι με 12.000 στρατιώτες.
Ο Γ. Φραντζής γράφει για το συσχετισμό δυνάμεων: «Στις 10 του μηνός μέτρησε το στρατό
και το στόλο και βρήκε ότι έχει συνολικά 420
πλοία και 420 χιλιάδες στρατιώτες και ιππείς.
Όσο για τον αριθμό εκείνων που θα τον αντιμάχονταν μέσα σε μία τόσο μεγάλη σε μέγεθος πόλη, έφθαναν 4.973 άνδρες, χωρίς τους
ξένους – μισθοφόρους – που μόλις έφθαναν
στις 2 χιλιάδες».
Ο Μωάμεθ ρίχνει την πρώτη σειρά χωρίς καμιά
επιτυχία, ρίχνει τη δεύτερη είχαν την ίδια τύχη,
οι πολιορκούμενοι τους χτυπούσαν ασταμάτητα με ό,τι μπορούσαν με σπαθιά, με βέλη και
με το “υγρό πυρ”. Άρχιζε να χαράζει κι ο Μωάμεθ στριφογύριζε έξω από τα τείχη έξω φρενών,
βλέποντας του τα μπουλούκια να χάνονται χωρίς αποτέλεσμα.
Σε κάποια στιγμή ξεγυμνώνει το σπαθί και ρίχνετε ο ίδιος στη μάχη φωνάζοντας «ΙσταμπούλΙσταμπούλ» και ακολούθησαν οι γενίτσαροι που
όρμησαν σαν άγρια λιοντάρια, «φωνές, βλαστήμιες, βρισιές, φοβέρες» γράφει ο Κριτόβουλος.
«Σπρώχνανε και σπρώχνονταν, χτύπαγαν και
χτυπιούνταν, σκότωναν και σκοτώνονταν. Θέαμα φριχτό, οργής και λύσσας…». Δύο ώρες
κράτησε, αυτή η γιγαντομαχία, ήταν η πόλη του
Ρωμάνου που την υπερασπίζονταν ο Γενοβέζος
αρχιστράτηγος Ιουστινιάνης. Για κάποια στιγμή
φάνηκε πως οι Τούρκοι τσακίστηκαν. Τότε φθάνει και ο αυτοκράτορας καβάλα στο άλογό του:
«Βαστάτε, αδέλφια, τους φωνάζει. Για τους οικτιρμούς του Θεού, γιατί βλέπω πως οι εχθροί
άρχισαν να σκορπάνε και ελπίζω στο Θεό, η
νίκη να είναι δική μας!».
Τότε συνέβη το πρώτο θλιβερό που άρχισε να
αλλάζει την μοίρα της πόλης. Ο στρατηγός Γιαν.
Ιουστινιάνης τραυματίστηκε στο δεξί του πόδι και
αποσύρθηκε από την μάχη, τον ακολούθησαν οι
συμπολεμιστές του, έτσι έμεινε αυτή η πύλη σχεδόν αφύλαχτη. Και το δεύτερο ήρθε αμέσως. Σε
μικρή απόσταση από την πύλη σχεδόν του Ρωμανού, ήταν μια μικρή υπόγεια πόρτα η Κερκόπορτα, που την είχαν φτιάξει το 1204, όταν πολιορκούσαν την Πόλη οι Φραγκολατίνοι. Ήταν
χρόνια κλειδωμένη, και ανοίχθηκε τις τελευταίες ημέρες για να βγαίνουν και να χτυπούν οι Έλληνες τους Τούρκους, και αυτή ξεχάστηκε αφύλαχτη. Η πρώτη φουρνιά από καμιά τριανταριά
γενίτσαρους με επικεφαλή τον ΧασάνηΛουπαδίτη ξεκίνησε. Η θέση των πιο πολιορκημένων έγινε τραγική. Μια μερμυγκιά από Αγαρηνούς γέμισαν τα τείχη. Ακούγεται συνταρακτική φωνή:
«Η Πόλη πάρθηκε!».
Με την είσοδο των Τούρκων επικράτησε πανδαιμόνιο τόσο στα τείχη όσο και στην Πόλη. Οι
αμυνόμενοι χτυπούσαν δεξιά και αριστερά απεγνωσμένα ενώ οι Τούρκοι που ήταν πια αναρίθ-

μητοι, εφορμούσαν και έσφαζαν αδιακρίτως,
συγκρούονταν και μεταξύ τους για λάφυρα και
αιχμαλώτους. Το μεγαλύτερο θύμα τους υπήρξε ο άμαχος πληθυσμός. «Τότε οι Τούρκοι κουρσεύοντες, σφάζοντας, αιχμαλωτίζοντας… ποιος
μπορεί να εξιστορήσει τα κλάματα και τις φωνές των βρεφών και τις κραυγές και τα δάκρυα
και τους οδυρμούς των μητέρων και των πατέρων; (Δούκας).
Μετά το μεσημέρι της τρισκαταραμένης εκείνης μέρας μπήκε ο Μωάμεθ ο Πορθητής με την
μεγαλόπρεπη συνοδεία του έφιππος από την
πύλη του Ρωμανού, πέρασε από τους πλατείς
δρόμους, από τον ιππόδρομο και έφτασε στην
Αγιά Σοφιά, κατέβηκε από το άλογό του, γονάτισε μπροστά στις μεγάλες κατεστραμμένες
μπρούτζινες πόρτες. «Πήρε μια χούφτα χώμα
και το σκόρπισε στο σαρικωμένο κεφάλι του».
Μπαίνοντας στο ναό είδε Τούρκο πολεμιστή να
καταστρέφει με μανία τα πολύχρωμα μάρμαρα
και τον ρώτησε γιατί το κάνει. «Εγώ είμαι πιστός
του Αλλάχ και τούτη η εκκλησία είναι των απίστων». Απάντησε. «Σας άφησα λεύτερους» του
λέει ο Μωάμεθ, «να πάρετε όλους τους θησαυρούς της πολιτείας και να σκλαβώσετε όσους
την κατοικούσαν. Τα χτίρια είναι δικά μου». Και
έκανε νόημα να τον πετάξουν έξω.
Ύστερα προχώρησε κάτω από τους λαμπρούς
θόλους του ναού της του Θεού Σοφίας. «… Στάθηκε και κοίταξε ολόγυρα θαμπωμένος απ’ όσα
έβλεπε. Έμεινε πολύ ώρα βουβός, και είπε – λένε
οι χρονογράφοι – με κάποιο δέος: «Αλήθεια, εδώ
μέσα κατοικεί ο Θεός!».
Φώναξε τον Ιμάμη, τον πρόσταξε να ανέβει στο
μαρμαρένιο άμβωνα και να δοξάση τον Αλλάχ,
και ο ίδιος γύρισε προς την Μέκκα και προσευχήθηκε, και από κείνη τη στιγμή έγινε μουσουλμανικό τέμενος.
Όταν το άλλο πρωί ξαναμπήκε ο Πορθητής
στην Πόλη, ήταν πια μια νεκρούπολη. «… Μονάχα τα σπίτια έμειναν όρθια, έρημα και από τη γύμνια τους τρομαχτικά στην όψη» (Μ. Κριτόβουλος). «Ακατοίκητη πόλη. Ούτε άνθρωπος, ούτε
κτήνος, ούτε όρνια δεν κραύγαζε, ούτε λάλαγε μέσα σ’ αυτή» (ιστορικός Δούκας). Λυπήθηκε και μετάνιωσε για το κακό που έκανε, δάκρυσε και είπε αναστενάζοντας: «Τι πόλη αφήσαμε
στην αρπαγή και την ερήμωση!» (Κριτόβουλος).
ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ “ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ” ΤΗΝ ΠΟΛΗ;
Ο Πορθητής θέλησε να γιορτάσει την νίκη,
παραθέτοντας πλούσιο γεύμα στους αξιωματικούς του. Το γλέντι, η χαρά και τα πανηγύρια
μετατράπηκαν σε εφιάλτη όλων των συνδαιτυμόνων, και αυτό γιατί συνέβη το εξής αναπάντεχο γεγονός: Την ώρα του γεύματος μια τεράστια
ανοιχτή παλάμη εμφανίζεται στον τοίχο και προκάλεσε φόβο και αναστάτωση. Ειδικά τον Μωάμεθ τον έλουσε κρύος ιδρώτας! «Τι είναι αυτό;
Μούντζα;», αναρωτιέται. Μια φοβερή σκέψη άρχισε να τον βασανίζει και του προκάλεσε πανικό:
«Μήπως ο Αλλάχ θέλει να με δείξει ότι αποδοκιμάζει αυτό που έκανα, που κατέλαβα την
πρωτεύουσα των Βυζαντινών; Μήπως αυτό
ήταν σημάδι της οργής Του απέναντί μου;». Ο
νεαρός Σουλτάνος (21 ετών!) όλο το βράδυ δεν
κοιμήθηκε από την σκέψη και στενοχώρια του.
Το πρωί, πριν ακόμα ξημερώσει, διατάζει να έρθουν οι ιμάμηδες και οι σοφοί του στρατού του.
Όλοι αυτοί, ομολόγησαν πως αδυνατούν να εξηγήσουν το φαινόμενο. Τότε, κάποιος τον πληροφόρησε ότι στην Πόλη υπάρχει ένας άγιος καλόγερος τον οποίο οι γκιαούρηδες τον αγαπούν
και τον σέβονται. Σε λίγη ώρα μπροστά στον φοβερό σουλτάνο στέκει ένας ταπεινός και ρακένδυτος καλόγερος.
Το όνομά μου Γεννάδιος, αποκρίνεται! «Δώσε
μου καιρό μια εβδομάδα για να προσευχηθώ
στο Θεό μου και να σου απαντήσω», αποκρίνεται στον “πολυχρονημένο”. Έτσι με το πέρασμα
της εβδομάδας επισκέπτεται τον Σουλτάνο και
του λέει τα εξής φοβερά λόγια: «Με το σημάδι
αυτό Βασιλιά μου, ο Θεός σου στέλνει ένα μήνυμα: Ότι Αυτός σου έδωσε την Πόλη. Δεν την
πήρες εσύ! Αν υπήρχαν έστω και πέντε αληθινοί χριστιανοί στην Κωνσταντινούπολη, δεν θα
την κατακτούσες!».
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Ο νεαρός Σουλτάνος εντυπωσιάστηκε από
την απάντηση του μοναχού, ηρέμησε ψυχολογικά αλλά και ανακουφίστηκε. «Ζήτησέ μου, ότι
θες και θα σου το δώσω», του δήλωσε. Ο Γεννάδιος χωρίς δεύτερη σκέψη του ζήτησε, οι κατακτητές να φερθούν καλά στους Χριστιανούς,
και να μην τους καταπιέζουν…
Ο ιστορικός Κριτόβουλος αναφέρει ότι ο Πορθητής μετά «ανεζήτησε παντού και επί μήνες
τον Γεννάδιο, ο οποίος είχε αιχμαλωτισθεί και
βρισκόταν υπό την προστασία ενός ισχυρού
Τούρκου προύχοντα σ’ ένα προάστιο της Ανδριανούπολης. Τον κάλεσε κοντά του και τον
έκανε «Πατριάρχη» (ήταν 6 Ιαν. 1454). Σύμφωνα με τον άλλο ιστορικό τον Φραντζή: «Ο Σουλτάνος δέχθηκε τον νέο Πατριάρχη σαν ηγεμόνα, του έδωσε “δεκανίκιον”, ήτοι πατριαρχική
ράβδο, δείγμα εξουσίας και τον συνόδεψε μέχρι την “πύλη”ανεβίβασεν αυτόν εις ίππον“ ευπρεπισμένον” ενώ τιμητική φρουρά τον συνόδεψε έως την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων,
που ήταν και η πρώτη έδρα του Πατριαρχείου
μετά την Άλωση». Κατά τον Αθ. Υψηλάντη στο
βιβλίο του «Τα μετά την άλωσιν», ο Σουλτάνος
είπε στον Γεννάδιο: «Πατριάρχευε εν ειρήνη και
έχε την φιλίαν Ημών εν οίς χρήζεις και έθελοις,
έχων πάντα τα προνόμια των προκάτόχων σου».
Έτσι πέρα από τα θρησκευτικά, πνευματικά και
με “βεράτιο” (διάταγμα) του παραχωρούσε και
πολιτικά προνόμια, τον έκανε πολιτικό αρχηγό
όλων των χριστιανών υπηκόων του. Ήταν δηλαδή Μιλλέτ-μπάσης (εθνάρχης). Δεν αναγνώρισε
ο Σουλτάνος τον σταλμένο από τον Πάπα, ως
Πατριάρχη, τον Ισίδωρο.
Πώς ο Θεός είπε: Ότι εάν υπήρχαν πέντε χριστιανοί δεν θα έπεφτε η Πόλη! Παράδοξη απόκρυση! Αφού στην Βασιλεύουσα υπήρχαν αρχιερείς, ιερείς, ηγούμενοι, μοναχοί, λαϊκοί που προσεύχονταν ζητώντας το έλεος του Θεού. Για να
δοθεί απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα θα πρέπει
να γυρίσουμε το χρόνο 15 χρόνια πίσω, το 1438,
όταν ο αυτοκράτορας Ιωάννης Η΄ έσυρε την Ιερά
Σύνοδο του Πατριαρχείου στον Πάπα και υπέγραψαν την γνωστή ψευδοσύνοδοΦερράραςΦλωρεντίας, που την ακύρωσε ο ίδιος ο λαός
με μπροστάρη τον Άγιο Μάρκο τον Ευγενικό.
Δυστυχώς όμως το κακό δεν σταμάτησε εκεί,
διότι ο λαός διχάστηκε και διαιρέθηκε σε δύο παρατάξεις: τους “ενωτικούς” και τους “ανθενωτικούς” (όπως ακριβώς και σήμερα με τους “φιλοπατριαρχικούς” και τους “αντιοικουμενιστές”). Οι
ενωτικοί τότε παρέδωσαν τα πάντα για να πάρουν βοήθεια (και δεν την πήραν ποτέ) όπως κάνουμε κι εμείς σήμερα που παραδώσαμε τα πάντα για να μας βοηθήσουν. Οι ίδιοι Δυτικοί τότε
λεηλάτησαν την Βασιλεύουσα και μετά με κυνικότητα ζητούσαν την υποταγή άνευ όρων. Αυτό
που γίνεται και σήμερα αφού μας εξαθλίωσαν
οικονομικά τώρα ζητούν να τους παραδώσουμε
ακόμα και την γη των πατέρων μας.
Πόσες φορές στο παρελθόν η βασιλεύουσα
πολιορκήθηκε από εχθρούς και μάλιστα υπό δυσμενέστερες συνθήκες, αλλά πάντοτε η Παναγία την σκέπαζε και την βοηθούσε γιατί ο λαός,
παρά την αμαρτωλότητά του, δεν διαπραγματεύονταν την Πίστην του στην Ορθοδοξία.
Μηπως το ίδιο δεν είχαμε το 1821, το 1912, και
το 1941; Ήμαστε ο αδύναμος κρίκος αλλά με το
σταυρό στο χέρι και με την βοήθεια της Παναγίας κάναμε θαύματα. Αυτά οι πολιτικοί και Εκκλησιαστικοί άρχοντες τα “ξέχασαν”.
Πέντε μήνες πριν την Άλωση μέσα στο ναό της
Αγίας Σοφίας έγινε το προδοτικό συλλείτουργο
“Ορθοδόξων” και Παπικών (12 Δεκεμβρίου 1452)
στο οποίο μνημονεύτηκε ο Πάπας και ο λατινόφρονας Πατριάρχης Γρηγόριος! (ο οποίος έχει
τα ίδια πιστεύω με τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο),
με αυτόν τον τρόπο κατ’ αυτούς επισφραγίστηκε
η “Ένωση”. Προτίμησαν οι Βυζαντινοί άρχοντες
και ο λαός την συμμαχία με τον Πάπα από την
συμμαχία με τον Θεό. Ήταν το επισφράγισμα,
γι’ αυτό ο Κύριος δεν βρήκε πέντε χριστιανούς!!!
Και ακούστηκε τότε «η Πόλις εάλω». Το ίδιο θ’
ακούσουμε και σήμερα, όπως πάμε… Και τότε
θα επαναληφθεί ο γνωστός «Θρήνος της Πόλης»
να λέει: «Πάψετε το Χερουβικό κι ας χαμηλώσουν τ’ άγια, γιατί ’ναι θέλημα Θεού η Πόλη να
τουρκέψει».
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συνέχεια από τη σελ. 1
τητα και το ποικίλο περιεχόμενο της, που αναλύοντάς το, έχει πολλά να προσφέρει. Εκεί δε
που υπάρχει σύγχυση, απορία, άγνοια και θα γίνει προσπάθεια να δοθεί το δυνατόν σαφής απάντηση, είναι η σωματική μετάσταση της Παναγίας Δέσποινας στα ουράνια σκηνώματα.
Ο λόγος για το τέλος της επίγειας ζωής της
«Μητέρας του φωτός». Ως άνθρωπος και αυτή,
έπρεπε να διέλθη απ’ όπου όλοι οι άνθρωποι διέρχονται, εκτός δύο εξαιρέσεων του Ενώχ και
του Ηλία, οι οποίοι ως ιερά όργανα του Μεγάλου Θεού ζουν εκεί που θέλει για να διαδραματίσουν ειδικό σημαντικό ρόλο στους έσχατους
καιρούς, στην εποχή του Αντιχρίστου.
Αλλά και ο θεάνθρωπος Κύριος που έλαβε
«δούλου μορφή», ως άνθρωπος πέθανε, εκούσια βέβαια «υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας». Εξαίρεση για το θάνατο δεν έγινε ούτε
στην Παναγία Δέσποινα. Έπρεπε και αυτή να πεθάνει. Μόνο που σε αυτή όλα έγιναν «υπέρ έννοιαν και υπερένδοξα», και ο θάνατός της παρουσιάζει μοναδική, μάλλον, εξαίρεση. Εδώ
«εφάνησαν τα προνόμια της θείας χάριτος, διότι καθώς η Πανάμωμος Μαρία συνέλαβεν, η
σύλληψη εστάθη άσπορος, και όταν εγέννησεν η κύησις αδιάφθορος, έτσι, όταν απέθανεν
η νέκρωσις εστάθη αθάνατος», αναφέρει μεταξύ άλλων ο σοφός εκκλησιαστικός ρήτορας
Ηλίας Μηνιάτης.
Ένδεκα χρόνια έζησε η Δέσποινα του κόσμου μετά την Ανάσταση του Υιού Της στην
Αγία Πόλη (στο λόφο Σιών) μαζί με το μαθητή
της αγάπης Ιωάννη το Θεολόγο. Ήταν τότε η
Θεοτόκος 59 ετών. Όμως η έξοδός της από την
πρόσκαιρη ζωή παρουσιάζει μεγάλη ιδιαιτερότητα. Ενώ δεν είχε γεράσει, η αναχώρησή της
έγινε χωρίς να προηγηθεί ασθένεια, ατύχημα,
ή βαθύ γήρας – συνήθεις αιτίες που οι άνθρωποι αφήνουν τη ζωή – το τέλος της Παναγίας
υπήρξε διαφορετικό. Ήλθε άνωθεν η είδηση για
να αφήσει τον κόσμο, ήλθε κατά παραγγελία.
Τα επίγεια χρόνια της Μητέρας του Θεού.
Τούτο, ηθικώς εξεταζόμενο, δίδει κουράγιο σ’
αυτούς που πρόωρα, ανθρωπίνως, κατευοδώνουν ανθρώπους για τον άλλο κόσμο. Τούτο,
βέβαια, στην πράξη ανήκει στα δύσκολα της
ζωής. Ανάντης ο δρόμος αυτός και η αντιμετώπισή του ανήκει σ’ εκείνα που δεν ξεπερνιούνται
εύκολα. Απαιτεί δυνατή, ακλόνητη πίστη, πίστη
Μαρτύρων, οι οποίοι «αγαλλομένω ποδί» πορεύονταν προς τον σωματικό θάνατο. Και όχι μόνο
οι ίδιοι, αλλά και το περιβάλλον τους με γενναιότητα πίστεως αντιμετωπίζουν το θέμα «κρείτον τι προβλεψάμενοι».
Η περίπτωση πάντως της αναχωρήσεως της
Θεοτόκου από την πρόσκαιρη ζωή, έρχεται ενισχυτική και ωφέλιμη.
Όπως όλα στη ζωή της Παναγίας είναι «υπέρ
έννοιαν», έτσι και το τέλος-τέλος της επίγειας
ζωής της. Ο Υιός και Θεός της «εφανέρωσε,
δια μέσου του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, την από
γης εις τον ουρανόν μετάστασιν αυτής, μετά
τρεις ημέρας». Συγκεκριμένα είπε: «Τάδε λέγει ο Υιός σου: “καιρός είναι να παραλάβω την
Μητέρα μου εις τον εαυτό μου”· όθεν μη ταραχθής δια τούτο, αλλά με ευφροσύνην δέξαι το
μήνυμα, επειδή μεταβαίνεις εις ζωήν αθάνατον».
Η θεομήτωρ προγνώρισε, δι’ απευθείας πληροφορίας, ότι φεύγει και αφήνει τα επίγεια.
Εγκατεστημένη μετά την Ανάσταση στην πόλη
(λόφο Σιών) είχε την ιερή συνήθεια, σε τακτά
διαστήματα, να πηγαίνει στο όρος των Ελαιών
(απόσταση περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων) και
να προσεύχεται. «Ανέβη εις το όρος των Ελαιών, όπου συνεχώς ανερχομένη προσηύχετο».
Σώζει η τοπική παράδοση το σημείο, όπου
πλέον – αιώνες τώρα – υπάρχει Ναΰδριο προς
τιμήν της Παναγίας, και απέξω με ελληνικά μεγάλα γράμματα είναι γραμμένα «μεγαλυνάρια»
της Παρθένου. Εντός του Ναΐσκου και κάτω
απ’ την αγία Τράπεζα ξεχωρίζουν στο έδαφος
δύο σημεία που θυμίζουν τις γονυκλισίες της
Παρθένου.
Την τελευταία φορά που ανέβη, μετά την εί-
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δηση ότι φεύγει, συνέβη άλλο πρωτάκουστο
γεγονός όπως αναγράφεται στο Συναξαριστή
του Αγ. Νικοδήμου. «Έκλιναν κορυφήν αυτών
τα δέντρα, άτινα ήσαν εις το όρος φυτευμένα, ως αν ήσαν έμψυχα και λογικά, και ούτως
επροσκύνησαν και απέδωσαν, κατά το πρέπον, σέβας και τιμήν εις την Κυρίαν του κόσμου Δέσποιναν».
Αφού επέστρεψε στο φτωχικό της, στο λόφο
Σιών, ανακοίνωσε την είδηση ότι φεύγει και άρχισε να ετοιμάζει τα επιτήδεια εις τον ενταφιασμόν της, ακόμα και το λεγόμενο νεκροκρέβατο. Όπως ήταν φυσικό, το περιβάλλον και μάλιστα το γυναικείο, άρχισε να θρηνεί. «Μη απορφανισθήναι ταύτης ικέτευαν…». Από εδώ μαθαίνουμε ότι: «… Είτα περί των αυτής δύο χιτώνων διώρισεν, ώστε τας δύο πενιχράς χήρας ανά χιτώνα λαβείν…». Τον έναν εκ
των δύο χιτώνων που
δώρισε η Παναγία
στη χήρα, τον μετέφεραν δυο βυζαντινοί άνδρες από την
Παλαιστίνη στην Κωνσταντινούπολη και
έγινε η αιτία να κτιστεί ο μεγαλοπρεπής
Ναός των Βλαχερνών
(εορτή 2 Ιουλίου).
Ποιοι ήταν παρόντες στην Κοίμηση
της Θεοτόκου και ποιοί την ακολούθησαν
στον τάφο στη Γεσθημανή; Πέραν από
το πνευματικο φιλικό
περιβάλλον που ήταν
στην αγία Πόλη, την
ακολούθησαν και οι γυναικείες μορφές, που
γνώριζαν προσωπικά τη Θεοτόκο, οι Μυροφόρες, οι Απόστολοι και οι θεόληπτοι Ιεράρχες.
Όλους αυτούς «ήρπασε αιφνιδίως νεφέλη καθώς τούτο έγινε και εις τον Αββακούμ, όπως
ήρπασε και τον Ηλίαν τον πυρφόρον ως εις
τον ουρανόν. Φανερόν δε είναι ότι και πολλοί από τους εβδομήκοντα Αποστόλους ήταν
τότε εκεί παρόντες εις την κηδείαν της Θεοτόκου, και ότι τότε «εσυνήχθησαν εις την Ιερουσαλήμ ένα πλήθος» (Ιωάν. Δαμασκηνός).
Ο άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, που ήταν
στην κηδεία, αναφέρει: «Ηνίκα και ημείς, ως οίσθα και αυτός και πολλοί των ιερών ημών αδελφών, επί την θέαν του ζωαρχικού και θεοδόχου σώματος συνεληλύθησαν. Παρήν δε και ο
αδελφόθεος Ιάκωβος και Πέτρος η κορυφαία
και πρεσβυτάτη των θεολόγων ακρότης…».
Στο Συναξαριστή ο Αγ. Νικόδημος αναφέρει
ότι, αφού έφθασαν επί των νεφελών φερόμενοι οι Απόστολοι και έμαθαν την αιτίαν δια την
οποίαν αιφνιδίως και παραδόξως συνήχθησαν,
τότε η Θεοτόκος προς αυτούς απεκρίθη: “Ω
φίλοι και μαθηταί του εμού Υιού και Θεού, μη
κάμητε πένθος και λύπην την χαράν μου, αλλ’
ενταφιάσατε το σώμα μου, καθώς εγώ θέλω
σχηματίσει αυτό, επάνω εις το νεκροκρέβατον”. Ότε δε τούτα τα λόγια ετελείωσαν, ιδού
φθάνει και ο θεσπέσιος Απόστολος Παύλος,
το σκεύος της εκλογής, όστις πεσών εις τους
πόδας της θεομήτορος, επροσκύνησεν αυτήν,
και ανοίξας το στόμα αυτού, την εγκωμίασε με
πολλά και ουράνια εγκώμια. «Χαίρει, λέγων, ω
Μήτερ της ζωής, και του κηρύγματός μου η
υπόθεσις, διότι αν και εγώ δεν είδον σωματικώς επί της γης τον Υιόν σου, σε όμως βλέπων, ενόμιζον ότι βλέπω εκείνον τον ίδιον».
Μετά ταύτα αποχαιρετά όλους η Παρθένος,
ανακλίνεται επάνω εις το νεκροκρέβατον, σχηματίζει το πανάχραντον αυτής σώμα… γεμίζει
τους Αποστόλους και Ιεράρχας από την ευλογίαν του Υιού της, την δεδομένην δι’ αυτής εις
τους ανθρώπους και ούτως αφήνει εις χείρας
του Υιού και Θεού της την ολόφωτον και Παναγίαν ψυχήν τους».

Και τότε; (μας περιγράφει ο αγ. Ιω. Δαμασκηνός) «Κίνησις και αλλοίωσις, φωναί τε και
πάταγοι και ύμνοι». Τότε «ο κορυφαίος των
Αποστόλων Πέτρος ήρχισε πρώτος να λέγη
εις την Θεοτόκον εγκώμια επιτάφια». Τότε,
«τι, οι παρεστώτες τω θείω και ιερωτάτω σώματι; Φόβω και πόθω και αγαλλιάσεως δάκρυο το άγιόν τε και πανόλβιον περιστοιχίσαντος σκήνωμα περιπτύσσοντα, κατησπάζοντα, άπαν μέλος προσήγον τω σώματι εκ
της αφής αγιασμού τε και εκλογίας πληρούμενοι. Τότε δη νόσοι μεν εδραπέτευον, δαιμόνων στίφη εφυγαδεύοντο, αήρ αιθήρ τε και
ουρανός ηγιάζοντο τη αναβάσει του πνεύματος, γη δε τη καταθέσει του σώματος… Είτα
τι; Σινδόσι καθαραίς το καθαρόν ενειλίττεται
σώμα και κλίνη αύθις η βασιλίς επιτίθεται. Είτα
λαμπάδες και μύρα και
ύμνοι προπόμπιοι» (Ι. Δαμασκ. Ρ’ 5 σ. 737).
Η απόσταση από την
κατοικία της (λόφος Σιών)
έως το τάφο στη Γεθσημανή είναι περίπου τα
τρία χιλιόμετρα. Το ιερό
σκήνωμα το μετέφεραν
στους ώμους δια μέσου
της πόλεως οι Απόστολοι. Η Παναγία κηδεύθηκε
όπως ένας απλός άνθρωπος, αλλά την μετέφερε
ως «βασίλισσα» το εκλεκτό “άγημα” των Αποστόλων του Χριστού.
Εδώ φάνηκε το άσπονδο μίσος των Εβραίων,
που δεν άντεξαν να βλέπουν τόσους πολλούς να
κάνουν τόση τιμή στην μητέρα Εκείνου που σταύρωσαν, και άρχισαν να
πλησιάζουν με κακές διαθέσεις το ιερό σκήνωμα. Ο ιερός Δαμασκηνός μας αναφέρει: «ομμάτων τύφλωσι πάντας κολάζει» - πολλοί τυφλώθηκαν - «ος παρά την κλίνην τας αυθάδεις χείρας, κοπείσας…», αυτός που πήγε να ρίψει το
σκήνωμα, κόπηκαν πάραυτα και τα δύο χέρια
του. Όσοι μετανόησαν πραγματικά οι Απόστολοι τους ακούμπησαν επάνω στο ιερό σκήνωμα
και τότε το έλεος του Θεού τους έδωσε χαρά
και ιάσεις: «πιστεύσας εξ όλης ψυχής, και θεραπείας αποκατέστη ως το πρότερον υγιής…».
Ο ιερός πατήρ μας μεταφέρει το εξής, ανθρωπίνως ασύλληπτο, γεγονός. «θεία υμνωδία ηκούετο κρειττόνων Δυνάμεων. Και ούτω
θεία δόξη και επουρανίω εις χείρας Θεού την
αγίαν παρέθετο ψυχήν αρρήτως τινί λόγω.
Το δε θεοδόχον αυτής σώμα μετά αγγελικής
και αποστολικής υμνωδίας εκοιμησθέν, και
κηδευθέν, εν σορώ τη εν Γεθσημανή κατετέθη, εν ω τόπω επί τρεις ημέρας η των αγγέλων χοροστασία και υμνωδία διέμεινεν άπαυστος. Μετά δε την τρίτην ημέραν της αγγελικής υμνωδίας παυσαμένης…» (α.π. σ. 749).
Τρεις ημέρες παρέμειναν στον τάφο της Παναγίας οι Απόστολοι και όχι μόνον, και ο κύριος λόγος ήταν η συνεχιζόμενη αγγελική υμνωδία. Θα ήταν άκρως προσβλητικό οι Ουράνιες
δυνάμεις να υμνούν την Παρθένον, δηλαδή το
ιερό σκήνωμά της στον τάφο, και τα προσφιλή
της πρόσωπα να έχουν φύγει.
Αναφέρεται ακόμη ότι: “παραμύθιον ομοθυμαδόν ποιούμενοι, ανύψουν κατά το σύνηθες τον εις το όνομα του Ιησού κείμενον
άρτον”. Δηλαδή ενώ παρέμειναν εκεί λυπημένοι για την αναχώρηση από την ζωή της Παρθένου Μαρίας, τελούσαν συγχρόνως την αναίμακτη λειτουργία – θα λέγαμε σήμερα.
Την τρίτη ημέρα, που λογικά θα έφευγαν από
τον τάφο, αφού είχαν σταματήσει οι άγγελοι
την υμνωδία, συνέβη το εξής. Κατέφθασε ο
απών Απόστολος Θωμάς. “Παρόντες οι Απόστολοι ενός αυτοίς απολειφθέντος Θωμά”.
Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι “κατά θείαν οικονομίαν” απουσίαζε.
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Έτσι ήταν, φαίνεται, η θεία ευδοκία. Εάν
δεν συνέβαινε η άφιξη του Θωμά δεν θα άνοιγαν τον τάφο να προσκυνήσει το άγιο λείψαντο της Μητέρας του Υψίστου και να βρεθούν
μπροστά σ’ ένα τάφο άδειο, και το σώμα που
έθαψαν πριν τρεις ημέρες και άκουγαν ουράνιες μελωδίες να μην υπάρχουν πλέον. Το Μηνιαίο του Αυγούστου αναφέρει: «Επεί δε κατά
θείαν οικονομίαν, είς των Αποστόλων απολειφθείς της κηδείας τη Τρίτη ημέρα παραγεγονώς, ηθύμει σφόδρα δια το μη και αυτόν αξιωθήναι ών, ηξιώθημεν πάντες οι συναπόστολοι. Κοινή ψήφω, τον τάφον ήνοιξαν εις το προσακνήσαι το πανάμωμον σκήνος, και ιδόντες,
εξέστησαν, εύρον τον τάφον κενόν του σώματος, μόνην δε την σινδόνα φέροντα, παραμύθιον μείνασαν τοις πιστοίς και της μεταθέσεως αψευδής μαρτυρία».
Και μια ακόμα απάντηση, για την τριήμερη
παραμονή της Παναγίας στο τάφο είναι, ότι παρέμεινε όσο και ο Υιός της. Ο Χριστός όμως το
τριήμερο εκείνο – ως γνωστόν – κατέβηκε στον
Άδη «εν Άδη δε μετά ψυχής» και «τοις εν φυλακή πνεύμασι πορευθείς εκήρυξεν» (Α. Πετ.
γ΄, 19). Κάτι παραπλήσιο συνέβη και με τη «Μητέρα του Φωτός».
Καλά ο Χριστός εκήρυξε στον Άδη, η Παναγία τι έκανε; Την απάντησή μας την δίνει ο
Άγιος Ανδρέας Κρήτης. «Θάμβος ην θεάσασθαι τον Ουρανόν του παμβασιλέως τον έμψυχον τους κεκεώνας υπερχόμενον της γης,
ως θαυμαστά τα έργα Σου! Δόξα τη δύναμει
Σου. Κύριε».
Κατά τον Αγ. Ανδρέαν Κεκεώνας της γης είναι ο Άδης μέσα εις τον οποίον κατέβη η ψυχή
της Θεοτόκου, όχι δια να μείνη εκεί, αλλ’ ίνα θεωρήση την συντριβήν και τον αφανισμόν, όπου
έκαμεν ο Υιός της όταν κατέβη δια της θεοϋποστάτου ψυχής του εν τω τριημέρω θανάτω.
Τι θα είδαν τα μάτια της, δεν περιγράφεται.
Το πόσο θα τρόμαξε η εκεί παρουσία της τους
άρχοντες του Άδου, είναι κάτι που δεν συλλαμβάνεται από εμάς.
Η μεγάλη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου στην εποχή μας έχει ξεθωριάσει, οι ψυχές πολλών ρέπουν προς την βοσκηματώδη
ζωή, είναι αδιάφοροι στα θέματα πίστεως, εννοούν εν ονόματι της εορτής να “εορτάζουν”
τελείως ανορθόδοξα. Έχουμε χορούς και ξεφαντώματα, συνεχή γλεντοκόπι, μία αντίχριστη συνήθεια.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος φωνάζει:
«Πρέπει να εορτάζουν όχι κοσμικώς και φιληδόνως, αλλά υπερκοσμίως και αγγελικώς».
«Για μας τους Έλληνες (έγραφε ο Φώτης Κόντογλου για κείνα τα χρόνια) η Παναγία είναι το
γλυκύ καταφύγιο. Ο καθένας κοντά της γίνεται
σαν παιδί, σ’ αυτή τη μητέρα βρίσκουμε παρηγοριά, αγάπη και προστασία μικροί και μεγάλοι, νέοι και γέροντες, άνδρες και γυναίκες…
Το γλυκό, μελαχρινό και χρυσοκέρινο πρόσωπό της δίνει ελπίδα στους απελπισμένους,
χαρά στους θλιμμένους, θάρρος στους δειλούς, ανάπαυση στους κουρασμένους, ειρήνη στους ταραγμένους.
Όλα τα βιβλία της Εκκλησίας μας είναι γεμάτα από ύμνους στην Παναγία. Οι πιο σπουδαίοι είναι οι χαιρετισμοί της και οι δύο Παρακλητικοί Κανόνες, που τα λόγια τους στάζουνε θερμά δάκρυα…
Σε άλλες χώρες η Παναγία τραγουδιέται με
τραγούδια κοσμικά (αυτό πάει να γίνει και στην
Πατρίδα μας βλ. σελ. 16 Μοντέρνοι δεσποτικοί
καιροί) μα εμείς την υμνολογούμε με κατάνυξη, θαρρετά, μα με συστολή, με αγάπη, μα
και με σέβας, σαν μητέρα μας και μητέρα του
Θεού μας… (περιοδικό “Κιβωτός”, Αυγ. 1952).
«Σε το απόρθητον τείχος, το της σωτηρίας
οχύρωμα, Θεοτόκε Παρθένε, ικετεύομεν. Τας
των εναντίων βουλάς διασκέδασον· του λαού
σου την λύπην εις χαράν μετέβαλε· τον κόσμον
σου ανακάλεσον· τους ευσεβείς κραταίωσον·
υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε· ότι συ ει,
Θεοτόκε, η ελπίς ημών» (Μεσονυκτικόν).
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«καινὴ κτίσις»

ΣυΝΤοΜΑ ΚΗρυΓΜΑΤΑ
Του ΜΗΝοΣ ΑυΓουΣΤου

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

καὶ τὸν πόνο, βγαίνει ὁ καινούργιος ἄνθρωπος, ἡ «καινὴ κτίσις».–Μὰ ποιός τ᾿ ἀκούει αὐτὰ σήμερα;…
Ἂς μὴν τ᾿ ἀκοῦνε· ἐμεῖς εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ τὰ κηρύξουμε. Εἶνε ἀλήθεια ὅτι ὄχι ἐγὼ ὁ ἁμαρτωλὸς ἀλλὰ καὶ ἂν παρουσιαζόταν ἕνας Χρυσόστομος ἢ Βασίλειος καὶ κήρυττε, ἐλάχιστοι θὰ τὸν ἄκουγαν καὶ θὰ πίστευαν. Ἂν πίστευαν οἱ ἄνθρωποι στὸ Χριστὸ ὅπως πιστεύουν στοὺς διαφόρους πολιτικούς, ἂν πίστευαν στὸν ἀληθινὸ Σωτῆρα ὅπως πιστεύουν στοὺς ψευτοσωτῆρες, ἡ κατάστασι θὰ ἦταν
πολὺ διαφορετική. Ὅλα αὐτὰ ποὺ ἀκοῦμε (συστήματα, ἰδεολογίες, κόμματα κ.λπ.) ξέρετε τί εἶνε; μιὰ
ἀσπιρίνη. Πονάει τὸ δόντι σου, παίρνεις μία ἀσπιρίνη καὶ νομίζεις ὅτι θεραπεύτηκε, ἀλλὰ σὲ λίγο πονάει πάλι. Τὸ φάρμακο ποὺ θεραπεύει ὁριστικὰ καὶ ξανακαινουργιώνει τὸν ἄνθρωπο εἶνε μόνο ὁ Χριστός.Παλαιοὶ εἴμαστε καὶ παλαιοὶ θὰ μείνουμε, ἔστω κι ἂν ἀλλάξουμε ὅλα τὰ συστήματα. Ξέρεις πῶς
μοιάζουν ὅλα αὐτά; σάν, ἐκεῖ ποὺ φορᾷς μιὰ μπλούζα πράσινη, νὰ βάλῃς μιὰ κίτρινη ἢ μιὰ μπλὲ ἢ μιὰ
κόκκινη. Ὅσες μπλοῦζες καὶ πουκάμισα ἂν ἀλλάξῃ κανείς, ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀλλάζει. Πέρα ἀπὸ τοὺς
νόμους καὶ τὰ συντάγματα, πρέπει ν᾿ ἀλλάξῃ ἡ καρδιά μας. Αὐτὸ φωνάζει ὁ Παῦλος· Ἀλλάξτε τὶς καρδιές σας, ἀφοσιωθῆτε στὸ Θεό. Κι ὅταν ἀλλάξῃ ἡ καρδιά, τότε θὰ γίνῃ «καινὴ κτίσις»· «καινὴ κτίσις»
τὸ σπίτι μας, τὸ σχολειό μας, τὸ δικαστήριό μας, τὸ κράτος μας. Ὅλα εἶνε παλιά, ἔχουν φθαρῆ, τρίζουν·
μόνο μέσα ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο θὰ βγῇ ἕνας «ὄμορφος κόσμος, ἠθικός, ἀγγελικὰ πλασμένος», γιὰ νὰ
ὑμνῇ καὶ νὰ δοξάζῃ Ἰησοῦν Χριστόν· ὅν, παῖδες, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Μεταμορφώσεως
βύρωνος - Ἀθηνῶν τὴν 3-11-1963.
Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν
(Γαλ. β,16-20) 17 - 9- 2017

«Ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία ἀλλὰ καινὴ
κτίσις» (Γαλ. 6,15)
Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Κυριακή, ἡμέρα δηλαδὴ ἀφιερωμένη στὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν
ἀπὸ τὸν ὁποῖο καὶ πῆρε τὸ ὄνομα· εἶνε ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου, ἡμέρα δηλαδὴ ἀφιερωμένη στὴν δημόσια
λατρεία, στὴν προσευχή, στὴ μελέτη τῆς ἁγίας Γραφῆς, στὴ φιλανθρωπία, στὴν ἀνάτασι τῆς ψυχῆς.Εἶνε
ὅμως γιὰ μᾶς ἡ ἡμέρα αὐτὴ ὄντως ἡμέρα τοῦ Κυρίου; Ἐὰν ἦταν, μόλις χτυποῦν οἱ καμπάνες, θὰ ἔδιναν
ὅλοι τὸ παρὼν στὸ προσκλητήριο τῶν οὐρανῶν, θὰ ἦταν ὅλοι μέσα στὶς ἐκκλησίες, ἐνῷ τώρα οὔτε τὸ 2%
δὲν ἐκκλησιάζεται· κι ἂν συμπέσῃ καὶ τίποτα ἔκτακτο, τότε οὔτε τὸ 2% δὲν ἐκκλησιάζεται ἀλλὰ μένουν
οἱ ἐκκλησίες ἀδειανές.Τὴν Κυριακὴ π.χ. ποὺ γίνονται ἐκλογές, θὰ δῆτε τὸ ἐκκλησίασμα νά ᾽νε ἀραιό, ἐνῷ
τότε ἀκριβῶς θὰ ἔπρεπε, ἂν εἴμαστε ὀρθόδοξο κράτος, νὰ εἶνε στὴν ἐκκλησία καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν κομμάτων καὶ οἱ ὑποψήφιοι πολιτευταὶ καὶ ὅλοι οἱ ψηφοφόροι, γιὰ νὰ παρακαλέσουν τὸ Θεὸ νὰ φωτίσῃ τί
τέλος πάντων πρέπει τὰ ψηφίσουν γιὰ νὰ δῇ αὐτὸς ὁ τόπος καλύτερες ἡμέρες. Καὶ ὅμως εἶνε ἀπόντες.
Γιατί; Φταίει τὸ κράτος, γιατὶ ἀγνοεῖ τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς· ἀγνοεῖ ἀκόμη ὅτι, ὅπως ἡ θεία λειτουργία
ἀρχίζει εἰς τὸ ὄνομα «τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος», ἔτσι καὶ τὸ Σύνταγμά μας –μοναδικὸ στὸν κόσμο– ἀρχίζει «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας καὶ ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος». Αὐτὴ τὴν
ἐπικεφαλίδα τοῦ συντάγματος τὴν εἶχαν κόψει, ὁ Πλαστήρας ἦταν ἐκεῖνος ποὺ τὴν ἐπανέφερε. Ἀγνοοῦν λοιπὸν τὴν Κυριακή, ἀγνοοῦν καὶ τὸ Σύνταγμα. Τὸ κράτος ἀσεβεῖ. Γιατὶ ἐρωτῶ· θὰ ὥριζε ὡς ἡμέρα
ἐκλογῶν π.χ. τὴν 25η Μαρτίου; Ποτέ· θὰ ἐθεωρεῖτο ἀσέβεια στὴν ἐθνικὴ ἑορτή. Εἶνε λοιπὸν ἀσέβεια
στὴν ἐθνικὴ ἑορτή, καὶ δὲν εἶνε ἀσέβεια στὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς;Ἐν πάσῃ περιπτώσει, ἀπὸ ἐκλογὲς
χωρὶς προσευχὴ καὶ χωρὶς τὸ Θεὸ δὲν θὰ προκύψῃ καλό. Μέσα ἀπὸ τὶς κάλπες –νὰ τὸ θυμᾶστε– θὰ
βγοῦν δαίμονες ὅλων τῶν χρωμάτων καὶ δὲν θὰ δοῦμε ἄσπρες ἡμέρες ὅπως περιμένουμε.Μὰ τί ἔπα«καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν» (Γαλ. 2,16)
θα; Ἐγὼ ἄρχισα ἀπὸ τὸ ῥητὸ ὅτι «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ οὔτε περιτομή τι ἰσχύει οὔτε ἀκροβυστία, ἀλλὰ
Ὅσοι, ἀγαπητοί μου, βρισκόμαστε στὸ ναὸ εἴμαστε βαπτισμένοι «εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ
καινὴ κτίσις» (Γαλ. 6,15). Μήπως ξέφυγα ἀπὸ τὸ θέμα; Δὲν ξέφυγα.Οἱ Ἕλληνες ἔχουμε προτερήματα, Υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος», στὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Τριάδος.
ἀλλὰ ἔχουμε καὶ ἐλαττώματα. Ἕνα μεγάλο ἐλάττωμά μας εἶνε, ὅτι ἔχουμε βουλώσει τὰ αὐτιά μας καὶ
Ἀλλὰ φτάνει αὐτό, φτάνει ὅτι ἔχουμε βγῆ ἀπὸ τὴν κολυμβήθρα; Ὄχι βέβαια· χρειάζεται καὶ κάτι ἄλλο.
δὲν ἀκοῦμε τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ.
Ποιό; Ἂν ὑποθέσουμε ὅτι πηγαίνεις σ᾽ ἕνα ἄλλο μέρος ὅπου δὲν ζοῦν Χριστιανοὶ καὶ σὲ ρωτήσουν
Στὸ Ψαλτήρι εἶνε γραμμένο· «Μὴ πεποίθατε ἐπ᾿ ἄρχοντας, ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἷς οὐκ ἔστι σω- «Ἐμεῖς ἐδῶ ἔχουμε τὴ θρησκεία μας, ἐσὺ τί πιστεύεις;», θ᾿ ἀπαντήσῃς βέβαια ὅτι πιστεύεις στὸ Χριτηρία» (Ψαλμ. 145,3)· μὴ δώσετε τὴν ἐμπιστοσύνη σας σὲ ἄρχοντες καὶ μὴ νομίσετε
στό· «ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν» ὅπως λέει σήμερα ὁ ἀπόστολος (Γαλ.
ὅτι ἀπ᾽ αὐτοὺς θὰ προέλθῃ ἡ σωτηρία. Ἐμεῖς ὅμως τὸ ἄλφα ἢ τὸ βῆτα πολιτικὸ πρό6,16). Ἂν ὅμως σὲ ρωτήσουν «Καὶ γιατί πιστεύεις στὸ Χριστό; τί εἶδες στὸ Χριστὸ καὶ
σωπο τὰ ἀποθεώσαμε καὶ νομίσαμε ὅτι αὐτοὶ θὰ μπορέσουν νὰ μᾶς σώσουν, ἔχουτὸν πιστεύεις;», θὰ βρεθῇς σὲ δυσκολία. Πᾶμε σὲ σχολειὰ καὶ πανεπιστήμια, παίρμε δηλαδὴ τὴν ἁμαρτία ὅτι καταντήσαμε κατ᾿ οὐσίαν εἰδωλολάτρες· ἀνυψώσαμε σὲ
νουμε διπλώματα, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε οὔτε τὸ ἀλφάβητο τῆς πίστεώς μας· δὲν
ὕψος Θεοῦ πρόσωπα ποὺ νομίσαμε ὅτι θὰ μπορέσουν νὰ προσφέρουν βοήθεια στὸ
καθίσαμε νὰ μάθουμε τὴν ἁγία μας πίστι.
ταλαίπωρο ἔθνος μας. Κλείσαμε λοιπὸν τ᾽ αὐτιά μας καὶ δὲν ἀκούσαμε τὸ λόγο αὐτὸ
Ἂν εἴχαμε ἐνδιαφέρον ὅπως οἱ Χριστιανοὶ τῶν πρώτων αἰώνων, θὰ γνωρίζαμε τὴν
τοῦ Δαυΐδ. Τὰ κλείσαμε ὅμως καὶ σ᾽ αὐτὸ ποὺ λέει σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος.
πίστι μας καὶ θὰ εἴχαμε πολλοὺς λόγους νὰ αἰτιολογήσουμε τὴν ὁμολογία μας. Τότε
Τί εἶπε ὁ Παῦλος; ὅτι «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ», μέσα στὴν χριστιανικὴ πίστι μας, δὲν
κάθε Χριστιανὸς ἦταν κ᾽ ἕνας κήρυκας τοῦ εὐαγγελίου· τώρα αὐτὸ θεωρεῖται δουλειὰ
ἰσχύει τίποτε ἄλλο, δὲν ἰσχύει «οὔτε περιτομὴ οὔτε ἀκροβυστία». Αὐτὰ τὰ λόγια εἶνε
τῶν κληρικῶν.Ἂν ρωτούσαμε τοὺς ἀποστόλους Πέτρο καὶ Παῦλο ἢ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρ«χαρτονόμισμα» καὶ «λίρα» μεγάλης ἀξίας, ποὺ θά ᾽πρεπε νὰ ἔχω ὥρα νὰ τὸ κάνω
χας «Γιατί πιστεύετε στὸ Χριστό;», θὰ ἄνοιγαν τὰ χρυσᾶ τους χείλη καὶ θὰ μᾶς ἔλελιανὰ γιὰ νὰ τὸ καταλάβετε. Τί ἦταν ἡ «περιτομὴ» καὶ τί ἦταν ἡ «ἀκροβυστία»; Θὰ
γαν μύριους λόγους. Ἀπὸ τοὺς λόγους αὐτούς, μὲ τοὺς ὁποίους ἕνας συνετὸς καὶ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
πῶ μόνο τὰ ἑξῆς.
φρόνιμος ἄνθρωπος αἰτιολογεῖ γιατί πιστεύει στὸ Χριστό, κυριώτεροι εἶνε τέσσερις.
+ Μητρ. Φλωρίνης
Στὴν ἐποχὴ τοῦ Παύλου ὑπῆρχαν δύο κόμματα, ὄχι πολιτικὰ ἀλλὰ θρησκευτικά·
Πρῶτον γιὰ τὰ χρυσᾶ του λόγια. Σὰν αὐτὰ δὲν ὑπάρχουν πουθενά, οὔτε στὸ Κοτὸ ἕνα ἦταν τὸ κόμμα τῆς περιτομῆς, τὸ ἄλλο ἦταν τὸ κόμμα τῆς ἀκροβυστίας. Τὸ
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
ράνιο, οὔτε στὸ Βούδδα, οὔτε στὴν ἀρχαία οὔτε στὴ σύγχρονη γραμματεία. Ὅλα
ἕνα ἦταν κόμμα ἰουδαΐζον, τὸ ἄλλο ἦταν κόμμα ἑλληνίζον. Τὸ ἕνα κόμμα, ἡ περιτοαὐτὰ νὰ τὰ διαβάσῃς, δὲν ἱκανοποιεῖσαι ὅπως ὅταν ἀνοίξῃς τὸ μικρὸ βιβλίο ποὺ
Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
μή, ἔλεγε ὅτι, γιὰ νὰ εἶνε κανεὶς εὐάρεστος στὸ Θεό, πρέπει νὰ κόψῃ ἀπὸ τὸ σῶμα
λέγεται Εὐαγγέλιο. Τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ εἶνε θεϊκά, διαμάντια ποὺ ἀστράφτουν,
του ἕνα κομμάτι δέρμα· τὸ ἄλλο κόμμα, ἡ ἀκροβυστία, ἔλεγε ὄχι. Τὸ ἕνα ἦταν κόμμα
λόγια ποὺ ἀκούγοντάς τα θά ᾽λεγες κ᾽ ἐσύ· «Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος,
τῶν ἰουδαίων, τὸ ἄλλο κόμμα τῶν εἰδωλολατρῶν. Τί λέει ὁ Παῦλος; Οὔτε τὸ ἕνα κόμμα θὰ σᾶς σώσῃ ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος» (Ἰω. 7,46).
οὔτε τὸ ἄλλο· ἕνα μόνο θὰ σᾶς σώσῃ – ποιό; ἡ «καινὴ κτίσις». Δυὸ λέξεις εἶνε αὐτές, «καινὴ κτίσις»,
Θέλεις νὰ δῇς τὸ μεγαλεῖο τοῦ Εὐαγγελίου; Διάβασε δύο παραβολές, τοῦ Ἀσώτου καὶ τοῦ καλοῦ
ποὺ δὲν ὑπάρχει ζυγαριὰ νὰ τὶς ζυγίσουμε. Λόγια θεϊκά· ἂν μπορούσαμε κ᾽ ἐμεῖς νὰ τὶς νιώσουμε!Τί Σαμαρείτου (βλ. Λουκ. 15,11-32· 10,25-37). Στὴν παραβολὴ τοῦ Ἀσώτου θὰ δῇς τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ
θὰ πῇ «καινὴ κτίσις»; Τὸ ἁπλοποιῶ. Εἶνε σὰν νὰ κάθεσαι σ᾿ ἕνα σπίτι παλιό, ποὺ πέφτουν οἱ σοβᾶδες πρὸς τὸν ἄνθρωπο, στὴν παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου θὰ δῇς τὴν ἀγάπη τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν
καὶ τρίζει ὁλόκληρο, καὶ σοῦ λέει κάποιος· Βγὲς ἔξω, νὰ σοῦ δώσω ἕνα σπίτι καινούργιο νὰ μπῇς μέσα πλησίον καὶ πρὸς τὸν ἐχθρὸ ἀκόμη. Τὰ λόγια τοῦ Κυρίου εἶνε αἰώνια. Ὅσα χρόνια καὶ αἰῶνες καὶ χιλινὰ καθίσῃς. Κάτι τέτοιο ἐννοοῦν τὰ λόγια αὐτὰ τοῦ Παύλου. Τὸ παλιὸ τὸ σπίτι, ποὺ καθόμαστε κ᾽ εἶνε ετίες ἂν περάσουν, μένουν ἄφθαρτα. Κάποτε καὶ τὰ ποτάμια θὰ ξεραθοῦν, κι ὁ ἥλιος καὶ τὸ φεγγάρι
ἕτοιμο ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα νὰ γκρεμιστῇ καὶ νὰ μᾶς πλακώσῃ, ἐνῷ ὁ Θεὸς μᾶς προειδοποιεῖ νὰ βγοῦμε θὰ σβήσουν ὅπως τὰ καντήλια, καὶ τ᾽ ἀστέρια νὰ πέσουν ὅπως τὰ φύλλα τῆς συκιᾶς (βλ. Ματθ. 24,29.
ἔξω καὶ λέει «Ἐξέλθετε ἐκεῖθεν» (Ἠσ. 52,11. Β΄ Κορ. 6,17), τὸ παλιὸ σπίτι εἶνε τὸ ἄθλιο ἐγώ μας, «ὁ πα- Μᾶρκ. 13,24-25) κι ὅλα θὰ γίνουν ἄνω καὶ κάτω· ἕνα μόνο θὰ μείνῃ αἰώνιο. Ποιό; ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ,
λαιὸς ἄνθρωπος» κατὰ τὸν ἀπόστολο Παῦλο (Ἐφ. 4,22. Κολ. 3,9). Τὸ καινούργιο σπίτι, τὸ θεϊκό, εἶνε ἡ τὸ Εὐαγγέλιο. «Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι» (Ματθ. 24,35).
«καινὴ κτίσις». Δηλαδή· εἶνε ἡ νέα ζωή, ὄχι ἡ παλιά, ἡ νέα ζωὴ ποὺ δίδαξε καὶ ἔζησε στὴν ἐντέλεια ὁ Πιστεύουμε λοιπὸν στὸ Χριστό, γιατὶ τὸ Εὐαγγέλιό του μένει ἀπαράλλαχτο, ὑπεράνω χρόνου καὶ τόΚύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, αὐτὴ ποὺ θὰ μείνῃ γιὰ πάντα, δηλαδὴ ἡ «αἰώνιος ζωή» (Ματθ. 19,29· που, ἱκανοποιεῖ κάθε ψυχή.
25,46. Μᾶρκ. 10,30. Λουκ. 18,30. Ἰω. 3,15-16,36· 5,24· 10,28· 17,3 κ.ἀ.). Ὅσο διαφέρει μιὰ καλύβα ἀπὸ
Γιὰ τί ἄλλο πιστεύουμε; Γιὰ τὴ ζωή του, ποὺ δὲν είναι ὅπως ἡ ζωὴ τοῦ Μωάμεθ καὶ τῶν ἄλλων ἱδρυτῶν
ἕνα παλάτι, τόσο διαφέρει ἡ ζωὴ τῆς ἁμαρτίας ἀπὸ τὴ ζωὴ τῆς χάριτος, τὴ ζωὴ τοῦ Εὐαγγελίου ποὺ κα- θρησκειῶν· λάμπει ἀπὸ συνέπεια. Ὅ,τι εἶπε ὁ Χριστός, τὸ ἔκανε· τήρησε καὶ ἐφήρμοσε καὶ τὰ πιὸ δύλούμεθα νὰ ζήσουμε κ᾽ ἐμεῖς στὸν αἰῶνα μας, αἰῶνα τῶν πυραύλων καὶ τῶν διαστημοπλοίων. Εἶνε ἡ σκολα τῆς διδασκαλίας του.Ἂν ρωτήσετε, ποιά εἶνε ἡ δυσκολώτερη ἐντολή, θὰ σᾶς ποῦν οἱ πνευματιζωὴ ποὺ ἔζησαν οἱ ἀπόστολοι, οἱ ἅγιοι, οἱ ὅσιοι καὶ οἱ μάρτυρες ὅλων τῶν αἰώνων· εἶνε ἡ ὡραία ζωὴ κοί. Ἐγὼ τοὐλάχιστον κρέμασα τὸ πετραχήλι. Γιατί; Γιατὶ ἔρχεται ὁ ἐξομολογούμενος καὶ ἐνῷ ὅ,τι ἄλλο
τῆς Καινῆς Διαθήκης, ἡ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Νά τί θὰ πῇ «καινὴ κτίσις».
τοῦ πῇς τὸ κάνει, ἕνα πρᾶγμα ἀρνεῖται νὰ τὸ κάνῃ. Ποιό; Τὸ νὰ συγχωρήσῃ καὶ νὰ πάῃ νὰ συμφιλιωθῇ
Αὐτὸ εἶνε τὸ καινούργιο σπίτι. Καὶ μᾶς τὸ δίνει δωρεὰν ὁ Χριστός, μὲ μόνη διαφορὰ – τί; ὅτι πρέ- μὲ τὸν ἐχθρό του. Ὅρισέ μου, παπούλη, ὅ,τι ἄλλο θέλεις, ἀλλ᾽ αὐτὸ ὄχι!… Νὰ πάω ἐγὼ στὴν πεθερά
πει νὰ ἔχουμε τὸ κλειδάκι, μὲ τὸ ὁποῖο θ᾽ ἀνοίξουμε γιὰ νὰ μποῦμε ἐκεῖ καὶ νὰ ζήσουμε τὴν καινούρ- μου; λέει ἡ νύφη, καὶ ἡ ἔχθρα μένει. Ἐκεῖ ὅμως εἶνε τὸ ὕψος τοῦ Εὐαγγελίου, ἐκεῖ ποὺ ὁ Χριστὸς λέει
για ζωή. Καὶ ποιό εἶνε, ἀδέρφια μου, τὸ κλειδάκι; Μία λέξις· ἡ πίστις. «Πίστευσον ἐπὶ τὸν Κύριον Ἰη- ὅτι πρέπει νὰ συγχωροῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλο (βλ. Ματθ. 6,12,14-15. Λουκ. 11,4).
σοῦν Χριστόν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου» (Πράξ. 16,31). Νὰ πιστέψῃς στὸ Χριστό, αὐτὸ λέει ὁ
Αὐτὸ λοιπόν, ποὺ εἶνε ἡ ἀληθινὴ ἀγάπη, αὐτὸ ὁ Χριστὸς τὸ ἔκανε. Πότε; Τὴν ὥρα ποὺ ἦταν πάνω
ἀπόστολος Παῦλος. Ὅσοι δηλαδὴ πιστεύουν, εἴτε εἶνε ἐκ τῆς περιτομῆς εἴτε εἶνε ἐκ τῆς ἀκροβυστί- στὸ σταυρό. Ἐνῷ ἀπὸ κάτω οὔρλιαζαν οἱ σταυρωταί του σὰν σκυλιά, προσευχήθηκε γι᾽ αὐτούς· «Πάας, εἴτε προέρχονται ἐκ τῶν ἰουδαίων εἴτε προέρχονται ἐκ τῶν εἰδωλολατρῶν, ὁποιασδήποτε χώρας, τερ, ἄφες αὐτοῖς· οὐ γὰρ οἴδασι τί ποιοῦσι» (Λουκ. 23,34). Συγχώρησε!
ὁποιασδήποτε γλώσσης, ὁποιουδήποτε χρώματος, ὅσοι πιστεύουν στὸ Χριστό, αὐτοὶ θὰ σωθοῦν,
Πιστεύω λοιπὸν στὸ Χριστὸ γιὰ τὰ ἅγια λόγια του καὶ γιὰ τὴν ἄψογη ζωή του, πιστεύω ἀκόμη – γιὰ
αὐτοὶ εἶνε ἡ «καινὴ κτίσις».
τί; Γιὰ τὰ θαύματα ποὺ ἔκανε. Ὅπου ἅπλωνε τὸ χέρι του, ὅπου ἀκουγόταν ἡ προσταγή του, ἐκεῖ κουΘὰ μοῦ πῆτε· πῶς γίνεται νέα κτίσις - νέα δημιουργία ἕνας ἄνθρωπος βουτηγμένος στὰ ἁμαρτήμα- τσοὶ ἀναπηδοῦσαν σὰν τὰ ἐλάφια, παράλυτοι σηκώνονταν καὶ περπατοῦσαν, λεπροὶ καθαρίζονταν,
τα καὶ στὰ ἐλαττώματά του;Πήγατε ποτέ, ἀγαπητοί μου, ἐκεῖ ποὺ δουλεύει ὁ σιδερᾶς νὰ δῆτε τί κά- δαιμονιζόμενοι ἀπαλλάσσονταν, ἐκεῖ καὶ νεκροὶ ἀκόμα ἀνασταίνονταν. Καὶ μόνο αὐτά; Ἦρθε ὥρα στὸ
νει; Παίρνει ἕνα σίδερο γεμᾶτο σκουριά, ποὺ εἶνε γιὰ πέταμα, τὸ βάζει μέσα στὸ καμίνι, καίει ὅλη τὴ Θαβὼρ ποὺ τὸ πρόσωπό του ἔλαμψε σὰν τὸν ἥλιο, καὶ ἦρθε ὥρα στὸ Γολγοθᾶ ποὺ ἡ γῆ σείστηκε καὶ
σκουριά, κι ἀπὸ τὸ σκουριασμένο σίδερο βγαίνει ἕνα νέο καθαρὸ μέταλλο. Ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς· ὁ καθένας ἄνοιξαν τάφοι νὰ βγοῦν οἱ νεκροί. Δὲν εἶπα τίποτα. Τὸ μεγαλύτερο θαῦμα του εἶνε αὐτὸ ποὺ ψάλλουμας εἶνε ἕνα παλιοσίδερο ποὺ τό ᾽φαγε ἡ σκουριά· πρέπει νὰ μποῦμε στὸ καμίνι. Καὶ τὸ καμίνι εἶνε τὸ με ὅλο τὸ χρόνο κάθε Κυριακή· «Τὴν ἀνάστασίν σου, Χριστὲ Σωτήρ…» (ἦχ. πλ. β΄ Σάβ. ἑσπ.). Ο ΚύριΕὐαγγέλιο καὶ ἡ ἁγία κολυμβήθρα· μέσα ἀπὸ τὴν πίστι καὶ τὸ βάπτισμα, ἀπ᾽ τὴ μετάνοια τὰ δάκρυα ος δὲν εἶνε σὰν τὸ Μωάμεθ· ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας, γιατὶ ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν, νίκησε τὸ

Γιατί πιστεύω στὸ Χριστὸ
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τὰ κατώτερα ἀνθρώπινα ἔνστικτα μὲ δέλεαρ ἀτίμου κέρδους τὶς ἐπαίσχυντες ἡδονές.
θάνατο, τὴν ἁμαρτία καὶ τὸν ᾅδη· γι᾿ αὐτὸ τὸν πιστεύουμε.
Ὡραῖα λοιπόν, Χριστιανέ! Οὐρὰ ἔξω ἀπὸ τὰ γήπεδα, τοὺς κινηματογράφους, τὰ κέντρα διακεδάσεἈλλὰ τώρα θὰ προχωρήσω περισσότερο, θὰ σᾶς πῶ ἕνα λόγο μυστικό, ποὺ ὅποιος τὸν αἰσθανθῇ,
αὐτὸς πιστεύει· εἶνε αὐτὸ ποὺ λέει ὁ ἀπόστολος σήμερα. Τὸ προσέξατε; «Ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πί- ως, καὶ μόνο στὴν ἐκκλησιὰ οἱ θαμῶνες ἔμειναν λίγοι· κι αὐτοί, ἐνῷ περνᾶνε τὰ ἅγια καὶ σείεται γῆ καὶ
στει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ» (Γαλ. 2,20). Τί οὐρανός, δὲν ἔχουν συναίσθησι. Στὸν κινηματογράφο εἶνε προσηλωμένοι μὲ ἄκρα σιγή, μὲ τὰ μάτια
σημαίνουν αὐτά; Τὸν πιστεύω τὸ Χριστὸ γιὰ τὴν ἀγάπη ποὺ μοῦ ἔδειξε. Ποιά ἀγάπη; Μὴ μοῦ μιλᾶτε τεντωμένα ἕτοιμα νὰ βγοῦν ἀπὸ τὶς κόγχες καὶ τ᾽ αὐτιά τους χωνὶ γιὰ ν᾽ ἀκούσουν τὰ αἴσχη, καὶ στὴν
γιὰ ἀγάπες τῆς γῆς· εἶνε ψεύτικες καὶ μαραίνονται. Μιὰ ἀγάπη εἶνε αἰώνια, ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ. Πῶς ἐκκλησία ὁ ἕνας χασμουριέται, ὁ ἄλλος κοιτάει τὸ ρολόι, κι ὁ ἄλλος κουβεντιάζει. Τί τὴν περάσαμε τὴν
ἐκκλησία; «Ὡς φοβερὸς ὁ τόπος οὗτος» (Γέν. 28,17). Ἂν πιστεύουμε ὅτι ὄντως αὐτὸ τὸ τετράγωνο δὲν
νὰ σᾶς τὴν παραστήσω; Θὰ φέρω ἕνα παράδειγμα.
Στὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς ἔξω ἀπὸ ἕνα χωριὸ τῆς Μακεδονίας βρέθηκαν 4 - 5 Γερμανοὶ σκοτωμένοι. εἶνε τετράγωνο γῆς ἀλλὰ εἶνε κάτι οὐράνιο καὶ θεῖο, τότε νὰ μπαίνουμε στὴν ἐκκλησιά· εἰ δὲ μή, ἂν δὲν
Ἀμέσως κατέφθασε μία γερμανικὴ μεραρχία, ἔκανε μπλόκο, δὲν ἄφησε κανένα νὰ φύγῃ, καὶ ἔθεσε δι- αἰσθάνεσαι ῥῖγος ἱερὸ καὶ ἅγιο, ἀνατριχίλα στὸ κορμί σου, προτιμότερο νὰ κάθεσαι στὸ σπιτάκι σου.
Σήμερα ὅμως βλέπω συνωστισμὸ εὐλογημένο. Τὸν βλέπω ὄχι μὲ τὴν ὅρασι ἀλλὰ μὲ τὴν πνευμαορία· Ἐὰν σὲ μία ὥρα δὲν μᾶς παραδώσετε αὐτὸν ποὺ ἔκανε τὸ ἔγκλημα, θὰ κάψουμε ὅλο τὸ χωριό, θὰ
τὸ ἐξαφανίσουμε. Ποιός τώρα νὰ παρουσιαστῇ; Κανένας. Καὶ οἱ Γερμανοὶ ἔστησαν τὰ πολυβόλα ἕτοι- τικὴ θεωρία. Θέλετε νὰ τὸν δῆτε κ᾽ ἐσεῖς; Στὰ σπίτια σας βάλτε φωτιὰ καὶ κάψτε βρώμικα περιοδικὰ καὶ
μοι γιὰ ἐκδίκησι. Τότε –δὲν εἶνε παραμύθι, εἶνε ἀληθινὸ γεγονός– ἕνας νέος 20 χρονῶν, χωρὶς αὐτὸς ἐφημερίδες, πάρτε στὰ χέρια σας τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο Εὐαγγέλιο –ν᾽ ἁγιάσετε κ᾽ ἐσεῖς καὶ τὰ παιδιά σας κι
νὰ ἔχῃ σκοτώσει, τελείως ἀθῷος, βλέποντας ὅτι τὸ χωριὸ θ᾽ ἀφανιστῇ, παρουσιάστηκε στὸ Γερμανὸ ὅλο τὸ σπίτι σας– κι ἀνοῖξτε νὰ διαβάσετε ἀπὸ τὸ κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιο τὴν περικοπὴ κεφάλαιο 5ο,
στρατηγὸ καὶ λέει· Ἐγὼ τοὺς σκότωσα. Ἀνέλαβε τὴν εὐθύνη καὶ θυσιάστηκε, τὸν κρέμασαν σ᾽ ἕνα δέ- στίχους 1 - 11 (Λουκ. 5,1-11)· εἶνε τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο. Ἐκεῖ θὰ δῆτε ἕναν ἅγιο συνωστισμό. Ποιόν;
ντρο· ἔτσι οἱ Γερμανοὶ ἔφυγαν καὶ σώθηκε τὸ χωριό.
Ἄκουσαν, λέει, ὅτι κάπου θὰ μιλοῦσε ἕνας δάσκαλος, ἕνας ἱεροκήρυκας. Μὰ τί ἦταν αὐτός! ὅσοι
Θαυμάζετε, ἀγαπητοί μου, τὴν ἀγάπη αὐτή; δακρύζουν τὰ μάτια σας; Ἔ, ἀναλογισθῆτε κάτι ἄλλο. αἰῶνες κι ἂν περάσουν, δὲν θὰ παρουσιαστῇ στὸν κόσμο ἄλλος σὰν αὐτόν· ἦταν – ποιός, ὁ Κύριος
Ποιό; Ἐμεῖς εἴμαστε τὸ ἔνοχο χωριό, οἱ ἄθλιοι ἀντάρτες ποὺ ἐπαναστατήσαμε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.
εὐεργέτου μας. Ὅλοι φταίξαμε· ἄλλος μὲ τὴν πορνεία, ἄλλος μὲ τὴ μοιχεία, ἄλλος μὲ τὴν κακοήθεια,
Ἐδίδασκε, κι ὅπως τὸ μελίσσι τρέχει στὸν ἀνθὸ ν᾽ ἀπομυζήσῃ τὸ νέκταρ, ὅπως τὸ βρέφος ζητάει τὸ
ἄλλος μὲ τὴν ψευτιά, μὲ τὸ ἕνα ἢ τὸ ἄλλο ἁμάρτημα. Ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ κρέμεται πάνω ἀπ᾽ τὰ κεφάλια μαστὸ τῆς μάνας γιὰ νὰ θηλάσῃ τὸ γάλα, ὅπως ἡ διψασμένη γῆ ῥουφάει τὸ νερό, ἔτσι κ᾽ ἐκεῖ οἱ ἁπλομας, κ᾽ ἔπρεπε νὰ τιμωρηθοῦμε. Μὰ ξαφνικὰ ἀκούγεται Ἄλτ! Σταματᾷ ἡ ὀργή, σταματᾷ ἡ δικαιοσύνη ϊκὲς ψυχές, ποὺ δὲν εἶχαν τὸν ἐγωισμὸ καὶ τὴν ὑπερηφάνεια τῶν φαρισαίων καὶ τῶν σαδδουκαίων,
τοῦ Θεοῦ, γιατὶ βρέθηκε ἕνας ἀθῷος, ἕνας ἅγιος. Ποιός; «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύριος, (ὁ) Ἰησοῦς Χριστός» ἔτρεξαν ὅλοι κοντά του. Ο Θεῖος διδάσκαλος δὲν δίδασκε σὲ καμμιὰ ἐκκλησία μὲ μάρμαρα καὶ πολυε(Φιλ. 2,11· θ. Λειτ.). Αὐτὸς ἀνέλαβε νὰ πληρώσῃ τὸ χρέος μας, τὸ χρέος ὅλων· αὐτὸς εἶνε «ὁ ἀμνὸς
λέους, οὔτε σὲ καμμιὰ ἐπίσημη αἴθουσα· τόπος διδασκαλίας γιὰ τὸ Χριστὸ ἔγινε τὸ
τοῦ Θεοῦ ὁ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου» (Ἰω. 1,29), εἶνε τὸ «ἀρνίον τὸ ἐσφαγμέἀκρογιάλι· ἐκεῖ στὴν ἀμμουδιά – ἐκεῖ ποὺ συχνὰ σήμερα οἱ ἄνθρωποι ἁμαρτάνουν,
νον» τῆς Ἀποκαλύψεως (Ἀπ. 5,6). «Ἦρθε ἐκεῖνος γιὰ νὰ σηκώσῃ τὶς δικές μας ἁμαρἐκεῖ βρισκόταν ὁ Χριστὸς καὶ γύρω του μαζεύτηκε κόσμος «πατεῖς με - πατῶ σε». Κ᾽
τίες» (Α΄ Ἰω. 3,5). Γράφε ἐσύ, διάβολε, στὸ μαῦρο πίνακα τ᾿ ἁμαρτήματά μου· αὐτὸς
ἐκεῖνος ἔκανε ἄμβωνα τὸ πλοιάριο· ἀνέβηκε σ᾽ αὐτό, ζήτησε νὰ τ᾽ ἀπομακρύνουν
μὲ τὸ αἷμα του πῆρε σφουγγάρι καὶ τὰ σβήνει. Μᾶς ἔκανε χάρι, δὲν σῳζόμαστε ἀπὸ
λίγο ἀπ᾽ τὴ ἀκτή, κι ἀπὸ ᾽κεῖ ἔκανε τὴ διδασκαλία. Κ᾽ ἦταν τέτοια ἡ χάρι τοῦ λόγου
τὶς καλωσύνες μας, ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ νόμου (βλ. ῾Ρωμ. 3,20,28· 4,2-6. Γαλ. 2,16. Ἐφ.
του, ὥστε μικροὶ - μεγάλοι ἄκουγαν ὅλοι ἀφωσιωμένοι τὰ λόγια του. Συνωστισμὸς
2,9. Τίτ. 3,5)· τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ σβήνει τὰ ἁμαρτήματά μας· φτάνει μιὰ σταγόνα
λοιπὸν ἐκεῖ, εὐλογημένος συνωστισμός. Καὶ τώρα νὰ ἔλθουμε
τοῦ αἵματός του γιὰ νὰ σβήσουν ὅλα τὰ ἁμαρτήματα τοῦ ἀνθρώπου. «Αἷμα Χριστοῦ
σ᾽ ἐμᾶς.
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν».
Δὲν θά ᾽πρεπε, ἀγαπητοί μου, μὲ τέτοια προθυμία ὅπως τότε στὴν παραλία τῆς
Μὲ ρωτᾶτε, γιατί πιστεύω στὸ Χριστό; Νά γιατί· Γιατὶ μὲ ἀγάπησε καὶ παρέδωΓεννησαρέτ,
νὰ τρέχουμε κ᾽ ἐμεῖς τώρα στὴν ἐκκλησία;
σε τὸν ἑαυτό του θῦμα ἐξιλαστήριο «ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καὶ σωτηρίας» (θ.
Μὰ
ἀκούω
ἀντιρρήσεις·
Λειτ. Μ. Βασ., καθαγ.).
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
•
Ἂν
ζούσαμε
στὶς μέρες τοῦ Χριστοῦ –ἔτσι λένε πολλοί–, ἀσφαλῶς θὰ τρέχαμε κ᾽
Γι᾽ αὐτό, ἀγαπητοί μου, εἶνε δυστυχισμένοι ὅσοι δὲν ἀγαποῦν τὸ Χριστό, ὅσοι τὸν
+ Μητρ. Φλωρίνης
ἐμεῖς κοντά του νὰ τὸν ἀκούσουμε…
προδίδουν, ὅσοι τὸν ἀρνοῦνται, κι ἀκόμα πιὸ δυστυχισμένοι ὅσοι τὸν βλασφημοῦν.
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
Λάθος κάνετε. Ἡ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ ἀκούγεται καὶ σήμερα. Πέρασαν ἀπὸ τότε καὶ
Γιὰ τὸν βλάσφημο ταιριάζει ὁ βαρὺς ἐκεῖνος λόγος τοῦ Χριστοῦ γιὰ τὸν Ἰούδα· «προθὰ περάσουν ἀκόμα πολλὰ χρόνια· ἀλλὰ ἕως ὅτου θὰ ὑπάρχουν ἄστρα καὶ ἥλιος καὶ
Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
τιμότερο νὰ μὴ γεννιόταν» στὸν κόσμο (βλ. Ματθ. 26,24. Μᾶρκ. 14,21). Καὶ τέτοιοι
κῦμα καὶ ὀξυγόνο, ἕως ὅτου ὑπάρχει ἡ γῆ ποὺ πατοῦμε, ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ἸηἸοῦδες δυστυχῶς εἶνε σήμερα πολλοί.
σοῦ Χριστοῦ θὰ ἀκούγεται. Ποῦ θὰ ἀκούγεται; Μέσα στὴν ἐκκλησία τὴν ὥρα τῆς λαἈλλὰ ἐμεῖς ὄχι ἔτσι, «οὐχ οὕτως ἡμεῖς» (Ἐφ. 4,20). Ἐμεῖς μαζὶ μὲ τοὺς
ἁγίους καὶ τοὺς ἀγγέλους ἂς κάψουμε λιβάνι μπροστὰ στὸ Χριστό, ἂς κόψουμε λουλούδια γι᾽ αὐτόν, τρείας. Ἂν πιστεύῃς, τὰ τροπάρια, ὁ ἀπόστολος, τὸ εὐαγγέλιο, οἱ εὐχές, ὅλα αὐτὰ εἶνε ἡ φωνὴ τοῦ Κυρίου.
ἂς τοῦ ἀνοίξουμε τὶς καρδιές μας, κι ἂς κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε γιὰ νὰ σβήσῃ ἀπὸ τὸν τόπο μας ἡ βλα• Εἶνε ἀλήθεια ὅτι κ᾽ ἐγὼ ὁ ἴδιος πῆγα σὲ μιὰ ἐκκλησία στὴν Ἀθήνα καὶ εἶδα μόνο δέκα ἀνθρώπους.
σφημία, νὰ παύσῃ νὰ βλασφημῆται ὁ Χριστός· καὶ ἀπὸ τὰ ἀνάκτορα μέχρι τὶς καλύβες, στὰ βουνὰ καὶ Ἀφοῦ ἐκήρυξα, βγῆκα ἔξω λυπημένος. Φωνάζω ἕνα γέρο καὶ τοῦ λέω· Τί ἄνθρωποι κατοικοῦν ἐδῶ;
στὰ λαγκάδια, στὴ στεριὰ καὶ στὰ καράβια μας, παντοῦ ν᾿ ἀκούγεται «Αἰνεῖτε τὸν Κύριον», «ὑμνεῖτε –Πῶς, πάτερ, νὰ ἐρχώμαστε στὴν ἐκκλησία; ὁ νεωκόρος βλαστημάει, οἱ ψαλτάδες τραγουδοῦν καὶ σὲ
καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ψαλμ. 146,1· 148,1. Δαν. 3 ὕμν.,34-65)· ἀμήν.
νυχτερινὰ κέντρα, ἀπ᾽ τὸ λαρύγγι τους βγαίνει κι ὁ Θεὸς βγαίνει κι ὁ διάβολος, οἱ ἐπίτροποι κλέβουν,
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος οἱ παπᾶδες δὲν πιστεύουν· διῶξε
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ τριῶν Ἱεραρχῶν
τους αὐτοὺς ἂν μπορῇς, φέρε ἄλλους, καὶ τότε θὰ δῇς…
καισαριανῆς - Ἀθηνῶν τὴν 15-11-1964.
Κυριακὴ Α΄ Λουκᾶ
Τί νομίζετε, τὸν δικαιολόγησα; Τὸν ἄφησα νὰ μιλήσῃ καὶ μετὰ εἶπα· –Δὲ μοῦ λές, γέροντα· ἂν οἱ
(Λουκ. Ε,1-11) 24- 9-2017
ἐνορῖτες ἀκούσουν, ὅτι ἐδῶ τὴν ἄλλη Κυριακὴ θὰ ἔρθῃ κάποιος πλούσιος καὶ θὰ μοιράσῃ σ᾽ ὅλους ἀπὸ
μιὰ λίρα, τί θὰ κάνουν; –Ὤ, λέει, θὰ σηκωθοῦν καὶ θὰ ᾽ρθοῦν ὅλοι, καὶ οἱ γριὲς καὶ οἱ λεχῶνες. –Κι ἂν
αὐτὸς ποὺ θὰ μοιράζῃ τὶς λίρες, λέω, εἶνε ἄσχημος ἢ κοντὸς ἢ ψηλὸς ἢ μαῦρος ἢ κίτρινος ἢ πληγιασμέ«Ἐγένετο ἐν τῷ τὸν ὄχλον ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ ἀκούειν
νος ἢ λεπρός, ἐσὺ θὰ τὴν πάρῃς; –Τί μ᾽ ἐνδιαφέρει, λέει· ἐγὼ τὴ λίρα θέλω, ἀστειεύεσαι;…
τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ…» (Λουκ. 5,1)
«Ὁ μῦθος δηλοῖ». Δὲν ξέρω τί εἶν᾽ ὁ παπᾶς ἔξω· μπῆκε στὴν ἐκκλησιά, φόρεσε τὰ ἄμφια, τελεῖ τὴ θεία
Κόσμος πολύς, ἀγαπητοί μου, συνωστισμός. Ποῦ; στὴν ἐκκλησία; Ἔτσι θά ᾽πρεπε, ἀλλὰ δυστυχῶς
λειτουργία; Ἂς εἶνε καὶ λεπρός, κρατάει καὶ μοιράζει λίρες πνευματικές, λόγια χρυσᾶ. Ο Δαυῒδ λέει· Ἀγάστοὺς 100 Χριστιανοὺς 2 μόνο ἐκκλησιάζονται· οἱ ἄλλοι 98 ποῦ βρίσκονται;
• Καὶ ἐνῷ στὸ ναὸ τὸ ἐκκλησίασμα εἶνε τόσο ἀραιό, κάπου ἀλλοῦ ὑπάρχει κόσμος πολύς. Πήγαι- πησα τὸ λόγο σου, Κύριε, «ὑπὲρ χρυσίον», παραπάνω κι ἀπ᾽ τὸ χρυσάφι (Ψαλμ. 118,127). Τὰ λόγια τῆς
νε στὰ γήπεδα· δὲν ξέρω τί δαιμόνιο κατέλαβε τοὺς ἀνθρώπους καὶ κάθονται ἐκεῖ ὧρες ὁλόκληρες, Ἐκκλησίας εἶνε λόγια Χριστοῦ σωτήρια, μὴν κοιτᾷς τί εἶνε ἀπὸ ἀπόψεως ἠθικῆς αὐτὸς ποὺ τὰ προφέρει.
• Μπᾶ, ὡραῖες θεωρίες λέτε ἐσεῖς οἱ παπᾶδες γιὰ νὰ σκεπάσετε τὰ σκάνδαλά σας. Καὶ τὰ λὲς ἐσὺ ὁ
εἴτε εἶνε καλοκαίρι κι ὁ ἥλιος λειώνει τὴν ἄσφαλτο εἴτε εἶνε χειμώνας καὶ βρέχει ἢ χιονίζει· συνωπαπ᾽-Αὐγουστῖνος,
ὁ γνωστὸς γιὰ τοὺς ἀγῶνες σου ὑπὲρ καθάρσεως τῆς Ἐκκλησίας;
στισμός, ποιός νὰ μπῇ μέσα, καὶ τὰ εἰσιτήρια μαύρη ἀγορά.
Μάλιστα,
ἀγαπητοί
μου, ἐγὼ τὰ λέω. Γιατὶ πρέπει νὰ ἀγωνιζώμεθα ν᾽ ἀνεβῇ ψηλὰ ἡ Ἐκκλησία μας,
• Συνωστισμὸς ποῦ ἀλλοῦ; Θυμᾶμαι ἕνα χωρικὸ ἀπὸ τὰ μέρη τοῦ Ὀλύμπου ποὺ κατέβηκε γιὰ
νὰ
εἶνε
ἀστερισμὸς
Ὠρίωνος
ποὺ θὰ φωτίζῃ Ἀνατολὴ καὶ Δύσι, ἀλλὰ δὲν εἶνε τὰ σκάνδαλα ὁ βαθύτεπρώτη φορὰ στὴ Λάρισσα, εἶδε κόσμο ἔξω ἀπὸ ἕνα κινηματογράφο καὶ ἀσυνήθιστος ὁ τσοπᾶνος
σὲ τέτοια θεάματα ρώτησε· Τί γίνεται ἐδῶ, καρβέλια μοιράζουνε;… (Στὰ χρόνια τῆς Κατοχῆς ἔξω ρος λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι δὲν ἔρχονται στὴν ἐκκλησιά. Κι ἂν ἀκόμη κάνουμε παπᾶδες σὰν
ἀπ᾽ τὰ ἀρτοποιεῖα οἱ ἄνθρωποι ἔκαναν οὐρὰ γιὰ νὰ πάρουν 20 μὲ 30 δράμια ψωμάκι κ᾽ οἱ ἐκκλη- τὸν ἅγιο Χαράλαμπο καὶ δεσποτάδες σὰν τὸ μέγα Βασίλειο, κι ἂν ἡ Ἐκκλησία μας γεμίσῃ ἀπὸ ἀγγέλους
σιὲς δὲν εἶχαν οὔτε γιὰ νὰ μοιράσουν ἀντίδωρο. Τότε καὶ οἱ φανατικοὶ καπνισταὶ ἔκαναν οὐρὰ γιὰ καὶ ἀρχαγγέλους, αὐτὸς πού ἔχει μέσα του τὸν διάβολο καὶ τότε δὲν θὰ πατήσῃ.
νὰ πάρουν δυὸ τσιγάρα). Οὐρὰ λοιπὸν ἔξω ἀπ᾽ τὸν κινηματογράφο κι ὁ τσοπᾶνος ἀποροῦσε, γιατί
Γιατί; Γιατὶ βρισκόμαστε σὲ χρόνους χαλεπούς, ποὺ προφήτευσε ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς καὶ ὁ ἀπόστολος
τόσος κόσμος «μαντρίζεται» ἐκεῖ. Ποῦ νά ᾽ξερε τί ἀτιμίες καὶ τί ἐγκλήματα βλέπουν στὴν ὀθόνη. (Ὅταν Παῦλος, χρόνια ἀπιστίας καὶ διαφθορᾶς, χρόνια ποὺ προφήτευσε καὶ ὁ ἅγιος Κοσμᾶς λέγοντας· «Θά
ὁ ῾Ρῶσος Κροῦτσεφ ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀμερικὴ –δὲν ἀνήκω σὲ κόμματα καὶ δὲν ἀσπάζομαι τὴν ἰδεο- ᾽ρθουν μέρες ποὺ θ᾽ ἀδειάσουν οἱ ἐκκλησιές, κι ὅταν ἀδειάσουν οἱ ἐκκλησιὲς θὰ γεμίσουν οἱ φυλακές».
λογία τοῦ κομμουνισμοῦ, ἀλλὰ πρέπει νὰ τὸ ἐκτιμήσουμε– τὸν πῆγαν καὶ στὸ Χόλλυγουντ νὰ τοῦ δεί- Σ᾽ αὐτὲς τὶς ἡμέρες φτάσαμε.
ξουν ταινία· καὶ τότε, αὐτὸς ὁ ἄθεος, τὸ θεώρησε ντροπὴ νὰ κοιτάζῃ τὰ γυμνὰ καὶ σκέπασε τὰ μάτια
Ὅλοι, ἀγαπητοί μου, νὰ προσπαθήσουμε μὲ σύνθημα· ἂν ὁ διάβολος ζητάῃ νὰ διώξῃ τοὺς Χριστιατου· ἔτσι τὸν πῆρε ὁ φακός. Ἔρχονται δηλαδὴ οἱ ἄπιστοι νὰ μᾶς διδάξουν ἠθική, κ᾽ ἐσὺ ὁ Ἕλληνας καὶ νοὺς ἀπὸ τὴν ἐκκλησία, ἐμεῖς μὲ φιλότιμο, μὲ ὄρεξι, μὲ ἐνθουσιασμὸ ν᾽ ἀγωνιστοῦμε νὰ γεμίσουν πάλι
Χριστιανὸς μὲ τὸ Εὐαγγέλιο τί κάνεις! Γι᾽ αὐτὸ ἐγὼ ὁ παπᾶς δὲν πρέπει νὰ σ᾽ ἀφήσω νὰ κοινωνήσῃς· οἱ ἐκκλησιές, νὰ ἀδειάσουν τὰ κέντρα τῆς διαφθορᾶς καὶ οἱ κινηματογράφοι, νὰ γίνῃ πάλι ἡ Ἑλλὰς ὀρθόδὲν μπορεῖ στὴν ἐκκλησιὰ νὰ βλέπῃς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων καὶ μετὰ ἐκεῖ νὰ βλέπῃς τὰ αἴσχη).
δοξο βασίλειο πρὸς δόξαν τῆς ἁγίας Τριάδος· ἀμήν.
•Οὐρὰ λοιπὸν στὸν κινηματογράφο. Θέλετε νὰ δῆτε κι ἄλλη οὐρά; Δὲν βγαίνετε βραδινὲς ὧρες νὰ
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
δῆτε τί κόσμος πλημμυρίζει τὰ νυχτερινὰ κέντρα διασκεδάσεως σὲ σημεῖο ποὺ νὰ μὴ βρίσκουν καρέἈπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Ἀνδρέα
κλα νὰ καθήσουν; Ἐκεῖ ξένοι διεφθαρμένοι τύποι, μαζὶ μὲ δικούς μας ἐκμεταλλευτάς, ἐμπορεύονται
Πετραλώνων - Ἀθηνῶν τὴν 25-9-1966 πρωί.
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 4η συνέχεια από την 15η Ομιλία 22/2/1981

«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).
Εἶπε ὁ Κύριος εἰς τόν ἐπίσκοπον
τῶν Θυατείρων, «Καὶ τὰ ἔργα σου
τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων».
Αὐτές οἱ δυό θέσεις φανερώνουν
τίς θέσεις τῶν πιστῶν μέσα στήν
Ἐκκλησία. Εἶναι ἡ ποικιλία τῶν θέσεων τῶν πιστῶν μέσα στήν Ἐκκλησία, εἴτε ὡς πρόσωπα εἴτε ὡς σύνολα. Πρέπει συνεπῶς, ἀγαπητοί μου,
νά προβοῦμε σέ μίαν αὐτοκριτική
καί νά ἐρωτήσουμε: «Προοδεύω καί
κατακτῶ ἔδαφος ἁγιότητος ἤ ὑποτονοῦμαι, κατεβαίνω;».
Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι εἶναι
ἀδύνατον κανείς νά μένῃ στάσιμος εἰς μίαν ἀρχικήν στάθμην. Δέν
ὑπάρχει ποτέ στασιμότητα. Καί ἐάν
σέ οἱονδήποτε ἄλλον τομέα δέν
ὑπάρχῃ, πολύ δέ παραπάνω δέν
ὑπάρχει στήν πνευματική ζωή. Δέν
ὑπάρχει ποτέ καί πουθενά στασιμότης. Ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου εἶναι δυναμική, εἴτε τό θέλει εἴτε ὄχι, καί δέν
μποροῦμε ποτέ νά ποῦμε γιά κάτι ὅτι
εἶναι πάντα ἔτσι.
Ἕνας πυρετός –πάρτε ἕνα ἁπλοῦν
παράδειγμα– εἶναι δυνατόν νά ἔχῃ
μίαν ὡρισμένην στάθμην πάντοτε;
νά κολλήσῃ τό θερμόμετρο γιά πάντα ἐκεῖ, στούς τριάντα ἑπτά βαθμούς;! ἤ στούς τριάντα ἕξι καί μισό;!
οὔτε πάνω οὔτε κάτω, τίποτε, ἐκεῖ;!
Ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος εἶναι ζωντανός
ὀργανισμός, ἡ θερμοκρασία του θά
ἀνεβῇ, θά κατεβῇ...
Ἔτσι, ἀγαπητοί μου, δέν ὑπάρχει
καμμία ἐνέργειά μας πού νά μᾶς διατηρῇ «καρφωμένους» σέ κάποια
ἀρχική στάθμη. Συνεπῶς, ἀφοῦ δέν
εἶναι τά πράγματα ἔτσι, ἐκεῖνος πού
θά πῇ «Θά σταματήσω ἐδῶ· ὅποιος
καί νά εἶμαι», στήν πραγματικότητα
θά κατεβῇ· δέν θά μείνῃ στάσιμος.
Γι’ αὐτό, ὁ καλύτερος τρόπος –καί νά
τό ἐνθυμεῖσθε– ὁ καλύτερος τρόπος
διατηρήσεως τῆς πνευματικῆς καταστάσεως εἶναι ἡ ἄνοδος.
Θέλεις νά διατηρῇς τήν πνευματι-

κότητά σου; Φρόντιζε νά ἀνεβαίνῃς.
Ἐάν πῇς «Καλά εἶναι ἐδῶ. Ἐδῶ πού
ἔφθασα, καλά εἴμαστε τώρα!», ἀπό
τήν στιγμή αὐτή, θά ἀρχίσῃς τόν κατήφορο· θά ἀρχίσῃς νά κατεβαίνῃς.
Αὐτή ἡ παρατήρησις, ὅπως σᾶς
εἶπα, ἰσχύει ἐπί τῆς καθ’ ὅλου ζωῆς
μας. Δέν ἐφαρμόζεται μόνο στήν
πνευματική μας ζωή, ἀλλά σέ ὁλόκληρη τή ζωή μας· καί στήν μόρφωσί μας καί στά οἰκονομικά μας,...
Θέλεις νά διατηρῆσαι; Φρόντιζε νά
ἀνεβαίνης!
Γι’ αὐτό τόν λόγο, χρειάζεται μία
διαρκής ἐπαγρύπνησις ἐπί τοῦ ἑαυτοῦ μας, καί ἀκόμη μία διαρκής
αὐτοκριτική.
Ἀκόμη, πρέπει νά σᾶς πῶ, ὅτι
ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ξεπερνάει μία στάθμη εἰς τήν ἁγιότητα, δηλαδή ἀρχίζει
ν’ ἀνεβαίνῃ, τότε κάποια στιγμή θά
ἀντιληφθῇ ὅτι βρίσκεται σέ μία κρίσιμη κατάστασι. –Σᾶς παρακαλῶ,
προσέξτε αὐτό τό σημεῖο.–
Ἀποφασίζεις νά μετανοήσῃς,
ἀδερφέ μου· ἀποφασίζεις νά ζήσῃς
μία πνευματική ζωή. Ξεκινᾶς λοιπόν.
Ἀρχίζεις νά πηγαίνῃς στήν Ἐκκλησία.
Ἀρχίζεις νά ἐξομολογῆσαι. Ἀρχίζεις
νά συγκεντρώνῃς τόν ἑαυτό σου, γιά
νά γνωρίσῃς τόν Ἰησοῦν Χριστόν. Δέν
μετέχεις στά ἱερά Μυστήρια κατά
ἕνα τυπικόν τρόπον, σάν νά εἶναι ἕνα
καθῆκον –ἐνῶ δέν εἶναι–, ἀλλά νιώθεις ὅτι εἶναι δίαυλοι, πού μᾶς ὁδηγοῦν στή ζωή· εἶναι κανάλια πού μᾶς
ὁδηγοῦν στή ζωή, στόν Θεό.
Ἔτσι, ὅταν ἀρχίζῃς μέσα σου νά
ἀνεβαίνῃς, κάποια στιγμή θά περάσῃς μία κρίσι· θά νιώσῃς ὅτι δέν
μπορεῖς πιά νά ἀνεβῇς περισσότερο· ὅτι κουράστηκες. Εἶναι μία κρίσι
πού τήν συναντᾶμε –ὅλοι τήν περνοῦν– σ’ ἐκείνους πού ξεκινοῦν γιά
μία πνευματική ζωή. Ἀνεβαίνουν,
ἀνεβαίνουν,… καί λένε: «Μετά;»!
Κάποτε τρομάζουν. «Πώ πώ!»· τρομάζουν.
Μάλιστα, οἱ γονεῖς, πολλές φορές, τρομάζουν γιά τά παιδιά τους.
«Ὦ! –λένε– τό παιδί μας μέχρι ποῦ
θά φθάσῃ;!». Καί τρομάζοντας, τό
σταματοῦν. Τοῦ λέγουν: «Κοίταξε!
Φθάνει ἕως ἐδῶ· ὄχι παραπάνω»!
Ἔ, λοιπόν, νά τό ξέρωμε· ὅταν

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

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Υλιστικά αθεϊστικά Συστήματα
Τα Υλιστικά αυτά αθεϊστικά Συστήματα εμφανίστηκαν αρχικά στην αρχαία εποχή και φθάνουν μέχρι των ημερών μας, (Λεύκιππος, Δημόκριτος, Κυνικοί, Επικούριοι, Βολταίρος, Φοϋερμπάχ, Έγκελς, Μάρξ, Κομμουνιστική θεωρία, Πρακτική αθεΐα της Δύσεως, Χάιντεγκερ,
Σάρτρ, Καμύ κ.ά).
Ένα είδος αθεΐας πηγάζει από τις λαϊκές δεισιδαιμονίες, για τούτο ακόμη και αν υπάρχει ευσέβεια του λαού, μη ορθή προς την αλήθεια της
πίστεως, αυτή πρέπει να καταδικάζεται, έστω
κι αν σκανδαλισθεί ο λαός. Η άρνηση εσφαλμένων περί Θεού αντιλήψεων και δεισιδαιμονιών
σημαίνει ορθή σχέση με τον Θεό.
Κατηγορήθηκαν και οι πρώτοι Χριστιανοί ως
άθεοι, γιατί ηρνούντο εσφαλμένες παραστάσεις

φθάσωμε νά τρομάξωμε ἤ νά κουραστοῦμε, σημαίνει ὅτι φθάσαμε σ’
ἕνα ἐπίπεδον κρίσεως.
Ὅπως συμβαίνει μέ τό στομάχι
μας, ἄν φᾶμε κάπως πολύ φαγητό,
πού βρίσκεται σέ μία δυσκολία νά
χωνέψῃ ἐκεῖνα τά ὁποῖα τοῦ ρίξαμε μέσα. Τότε, λέμε, ὅτι τό στομάχι περνάει μία κρίσι. Τώρα, ἡ κρίσι
αὐτή ποῦ θά καταλήξῃ; Ἤ θά φθάσουμε νά κάνουμε ἐμετό –ἤ θά πάθουμε συγκοπή τῆς καρδίας, καί τό
στομάχι μας θά σταματήσῃ νά λειτουργῇ– ἤ θά χωνέψουμε τό φαγητό, καί τότε τό στομάχι θά ξεπεράσῃ
τήν κρίσι!
Λοιπόν, προσέξτε. Συμβαίνει ὅ,τι
ἀκριβῶς καί μέ ἕνα ἀεροπλάνο ὑπερηχητικόν. (Το παράδειγμα σᾶς τό
’χω ξαναπεῖ πολύ παλιά.)
Ὅταν ἕνα ἀεροπλάνο, ἀγαπητοί
μου, ξεκινάῃ καί ἀναπτύσσῃ ταχύτητα, ὅσο αὐξάνεται ἡ ταχύτητά του,
τόσο ἡ συμπεριφορά τοῦ ἀέρος γίνεται περισσότερο καί περισσότερο
στερεή. Κάποια στιγμή, ὅταν ἡ ταχύτητα τοῦ ἀεροπλάνου γίνῃ πάρα
πολύ μεγάλη καί φθάσῃ κοντά στήν
ταχύτητα τοῦ ἤχου, ἐκεῖ ὁ ἀέρας ἔχει
πάρει πλέον διαστάσεις στερεοῦ·
τότε τό ἀεροπλάνο εἶναι σάν νά πετᾶ
ἐναντίον ἑνός βουνοῦ! Ἐάν τώρα τό
ἀεροπλάνο καταφέρῃ νά περάσῃ
αὐτήν τήν κρίσιμη στάθμη, ἡ ὁποία
λέγεται «φράγμα τοῦ ἤχου», μόλις
ξεπεράσει αὐτήν τήν κρίσιμη στάθμη, μετά γλυστρᾶ ἄνετα μές στόν
ἀέρα, πετάει πολύ ὡραῖα. Τότε, τό
ἀεροπλάνο ὄχι μόνο δέν κινδυνεύει
νά συντριβῇ, ἀλλά πετάει τόσο ἄνετα, σάν νά μήν ὑπάρχῃ πιά ὁ ἀέρας
μπροστά του. Μετά, τό ἀεροπλάνο
αὐτό λέγεται «ὑπερηχητικόν», διότι ξεπέρασε τό «φράγμα τοῦ ἤχου».
Ἔ, λοιπόν, ἀγαπητοί μου· αὐτό τό
πράγμα συμβαίνει καί στήν πνευματική ζωή. Μόλις φθάσῃς στό κρίσιμο
σημεῖο, ἐάν δέν ἔχῃς δειλία –Εἶναι
θέμα δειλίας· νά τό ξέρετε· εἶναι
θέμα δειλίας! Τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως λέγει: «Τοῖς δὲ δειλοῖς τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ
ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος
ὁ δεύτερος» (Ἀπ. κα΄ 8). ἐάν δέν δειλιάσῃς, ἐάν δέν κουρασθῇς καί ξεπε-

ράσῃς αὐτό τό φράγμα, τότε ἡ παρακάτω πνευματική ζωή εἶναι πάρα
πολύ ὡραῖα, μά πάρα πολύ ὡραία!
δηλαδή τόσο ὡραία, πού αἰσθάνεσαι ὅτι εἶναι σάν κάτι συνυφασμένο μέ τά κύτταρά σου, μέ τήν ὕπαρξί σου· ὅτι εἶναι μία φυσική κατάστασις.
Ἔτσι, ἅμα πῆτε σ’ ἕνα πολύ πνευματικόν ἄνθρωπο, ἕναν ἀσκητή,
ὅτι δέν μπορεῖτε νά φθάσετε ἐκεῖ
πού εἶναι αὐτός, θά σᾶς ἀπαντήσῃ
ἐκπλησσόμενος: «Μά πῶς; Ἀφοῦ
εἶναι πολύ εὔκολο τό πράγμα». Βεβαίως, πέρασε κι ἐκεῖνος τήν κρίσιμη στάθμη. Τώρα ὅμως πιά, ἀφοῦ
τήν ξεπέρασε, γι’ αὐτόν ἡ πνευματική ζωή εἶναι πάρα πολύ ὁμαλή. Τό
ἕνα αὐτό.
Τό δεύτερον: Ὅταν ξεπεράσουμε
αὐτήν τήν στάθμη, ἀγαπητοί μου, καί
στό θέμα τῆς ἐγκρατείας, καί στό φαγητό, καί στό γενετήσιο,... –παντοῦ
ὑπάρχει μία στάθμη–, τότε ὅλα ἐξελίσσονται πολύ ὁμαλά, πάρα πολύ
ὁμαλά. Τότε, λές καί δέν ὑπάρχουν
αὐτά τά πάθη. Ἔτσι λές. Δέν ὑπάρχουν αὐτά. Καί τότε ζεῖς αὐτή τήν βαθειά εἰρήνη τοῦ Θεοῦ.
Τί νομίζετε ὅτι εἶναι ἡ εἰρήνη; τί
νομίζετε;
Ὅταν ἔχουν κατασιγασθῇ τά πάθη
καί ὅταν κανείς ὑπέρκειται τοῦ ἐπιπέδου κρίσεως, τότε ἀποκτάει τό
ἀγαθό τῆς εἰρήνης· τῆς εἰρήνης τῶν
λογισμῶν, τῆς εἰρήνης τῶν παθῶν.
Ἔχει εἰρήνη!
Διάβαζα, στόν ἅγιο Ἰσαάκ τόν
Σῦρο, ὅτι κάποιος ἔκανε τριάντα χρόνια νά νικήσῃ κάποιους λογισμούς.
Τριάντα χρόνια! Γιά εἴκοσι χρόνια
δέν εἶχε καμμίαν εἴδησι ὅτι μποροῦσε κάτι νά εἶχε πετύχει. Ἀκοῦτε;
–καί νά τ’ ἀκούω κι ἐγώ–. Ἐπί εἴκοσι χρόνια, καμμίαν εἴδησι δέν εἶχε!
Μετά τά εἴκοσι χρόνια, κάπου στά
εἴκοσι πέντε χρόνια, κάτι ἄρχισε νά
ἀντιλαμβάνεται· καί μετά, κάπως
πιό γοργά. Στά τριάντα χρόνια, πλέον, εἶχε εἰρήνη λογισμῶν. Ξεπέρασε
τήν στάθμη κρίσεως.
Θά μοῦ πῆτε: «Τόσα χρόνια;!».
Ναί, τόσα χρόνια! Γι’ αὐτό μᾶς δόθηκε ἐξ ἄλλου ἡ ζωή. Δέν μᾶς δόθηκε
γιά νά κάνωμε παιδιά ἤ νά μήν κάνω-

ορθοΔοΞΗ ΔοΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

και δεισιδαιμονίες περί Θεού, ενώ η άρνηση
αυτή σημαίνει ορθή σχέση με τον Θεό.
Στην ελληνορωμαϊκή εποχή έχουμε πρακτική αθεΐα η οποία είναι αποτέλεσμα των υλιστικών απολαύσεων και της λατρείας του Κράτους
(= προσωπολατρεία του Αυτοκράτορα). Ο κόσμος ένεκα της φιλοσοφίας των Σοφιστών και
των δεινών του υπό της Ρώμης δεν έβλεπε καμία βοήθεια από το Θεό για την απαλλαγή του
εξ ατών, για τούτο και δεν πίστευε στον Θεό.
Η αθεΐα σχετικώς, στο αρχαίο κόσμο είναι: α)
Εξαίρεση και β) Δεν υπάρχει συνειδητός πόλεμος εναντίον του Θεού.
Αίτια της αθεΐας αυτής
Τα βασικά αίτια είναι τα εξής:
1. Ο Χριστιανισμός της Δύσης φέρει ευθύνη για την αθεΐα αυτή, (και η αρχαία ορθόδοξη
Ρωσία), εκ των οποίων εξεπήγασε αυτή η αθεΐα,
γιατί συμμάχησαν με τους δυνάστες των λαών.

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
με! οὔτε γιά νά ἀποκτήσουμε σπίτια
ἤ νά μήν ἀποκτήσουμε! οὔτε γιά νά
κερδίσουμε χρήματα ἤ νά μήν κερδίσουμε! Μᾶς δόθηκε ἀκριβῶς σάν
πίστωσι, γιά νά μπορέσουμε νά ξεπεράσουμε αὐτό τό κρίσιμον ἐπίπεδο. Φοβερό;!
Ἀγαπητοί μου, αὐτή εἶναι ἡ ὀρθόδοξος πνευματικότης. Δέν μπορῶ
νά σᾶς πῶ κάτι διαφορετικό. Κι ἐγώ
ἀγωνίζομαι μ’ ἐσᾶς, κι ἐσεῖς μ’ ἐμένα. Δέν φθάσαμε. Ποῦ νά φθάσουμε!... Ὅμως, αὐτή εἶναι ἡ ὀρθόδοξος πνευματικότης. Κρατήσατέ το,
γιατί ὅσοι σᾶς μιλᾶνε γιά κάτι πάρα
πολύ εὔκολο, μήπως αὐτό εἶναι ξένο,
ἀλλότριον, ὀθνεῖον, ὡς πρός τήν
ὀρθόδοξον πνευματικότητα.
Ἀκόμη, ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος βρίσκεται σ’ αὐτό τό ἐπίπεδο, δέν θεωρεῖ
ποτέ ἁγιότητα αὐτό πού ἔχει. Μπορεῖ βέβαια οἱ ἄλλοι νά τόν θαυμάζουν. Αὐτός ὅμως δέν τό θεωρεῖ
αὐτό ἁγιότητα. Ἀφοῦ εἶναι κατακτημένο, τό θεωρεῖ ὅτι εἶναι κάτι χαμηλό. Καί ἔτσι, στρέφει τά μάτια πρός
ὑψηλότερες κορφές κατακτήσεως
τῆς ἁγιότητος.
«Ἀλλά ἔχω κατά σοῦ ὀλίγα» (Ἀπ.
β΄ 20).
«Καλά ὅλα αὐτά. Εἶδα ὅτι τά ἔσχατά σου ἔργα εἶναι καλύτερα ἀπό τά
πρῶτα –λέγει ὁ Κύριος εἰς τόν ἐπίσκοπον τῶν Θυατείρων–, ἀλλά ἔχω
κατά σοῦ ὀλίγα».
Τί εἶναι αὐτά τά «ὀλίγα», τά ὁποῖα
ἔχει ἐναντίον τοῦ ἐπισκόπου τῶν Θυατείρων;
Βλέπετε ὅτι ὅλα εἶναι καλά, ἀλλά
ὑπάρχει καί κάποια ἀτέλεια. Καί σᾶς
εἶπα, ὅτι αὐτό μᾶς παρηγορεῖ, γιατί
κι ἐμεῖς βλέπομε τίς ἀτέλειές μας.
ςυνεΧιΖετΑι ςτΟ εΠΟΜενΟ
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του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

Τούτο είχε ως αποτέλεσμα ο λαός να μισήσει το
Χριστιανισμό, γιατί νόμισε ότι ο Χριστιανισμός
δεν τον αγαπά. Έτσι ο άνθρωπος απογοητεύτηκε και πολέμησε τον Θεό.
2. Την αθεΐα ενισχύει και τρέφει η ιστορία, ιδιαίτερα των Χριστιανικών λαών, εις την οποίαν
δηλώνεται, ότι εν ονόματι της αγάπης του Χριστού διαπράχτηκαν πολλά εγκλήματα και χύθηκε πολύ αίμα, (Ιερά Εξέταση, Αποικιοκρατία).
3. Την αθεΐα αυτή τρέφει ο ανθρώπινος εγωισμός: Σήμερα έχουμε κρίση αυθεντίας, λόγω του
ανθρώπινου εγωισμού. Ο άνθρωπος δεν βλέπει
τον Θεό ως την Αυθεντίαν της Αλήθειας στον
κόσμο. Τον θεωρεί ως αντίπαλο και του επιτίθεται, ενώ θα έπρεπε να Τον αγαπά και να Τον
θεωρεί ως προστάτη του. Δηλαδή ο άνθρωπος
κατέχει την αλήθεια εν αδικία.
4. Λόγω ύπαρξης του κακού γενικώς στον
κόσμο…

5. Εξ αιτίας του κοινωνικού φαινομένου της
υλιστικής θεωρήσεως του κόσμου: Η ύλη γίνεται Θεός στον άνθρωπο και εκ τούτου δημιουργείται μέσα του η απαισιοδοξία, το κενό, η
θλίψη, το άγχος. Ζητά τη χαρά, και ενώ απολαμβάνει τη χαρά της προόδου του, δεν ευχαριστείται διόλου, διότι τί χαρά είναι ο ΘΕΟΣ:
Ο άνθρωπος κινδυνεύει να γίνει ειδωλολάτρης. Έχει τάση απολυτρωποίησης της προόδου του, πράγμα καταπολεμούμενο υπό του
Χριστιανισμού.
Ο σημερινός άνθρωπος έχει αισθήματα ενοχής και φεύγει προ του Θεού. Η τακτική αυτή
του σημερινού ανθρώπου δημιουργεί εντός του
κοινωνική ακοινωνησία, απομόνωση, αίσθημα ενοχής, προσπάθεια φυγής εκ του κόσμου
διά των ναρκωτικών, της αυτοκτονίας, πανσεξουαλισμό...
Συνεχίζεται…
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21ο ΜΝΗΜοΣυΝο Του π. θΕολοΓου
‘‘παραδείσου ποιών πολίτην με’’

Κι εφέτος (30 Ιουλίου)
αχάραγα ΙΧ αυτοκίνητα
ανηφόριζαν την ΒΑ πλευρά του Κισσάβου κατευθυνόμενα στην Κομνήνειο Ι.Μ.
αγίου Δημητρίου Στομίου.
Πλήθη πιστών από τη Λάρισα και την υπόλοιπη Ελλάδα έσπευδαν να προλάβουν τον Όρθρο (Κυριακή
Ματθαίου) και να προσκυνήσουν τον τάφο του μακαριστού Θεολόγου, καθόσον
την ημέρα αυτή συμπληρώνονταν 21 χρόνια από την
κοίμησή του.
Με ευλάβεια οι πιστοί παρακολούθησαν όρθρο και
θεία λειτουργία και αφού
κοινώνησαν άρχισε το μνημόσυνο. Ακολούθησε ομιλία του γέροντα π. Πολυκάρπου που αναφέρθηκε στην Ευαγγελική περικοπή (Ματθ. ιδ΄ 19-22) του πολλαπλασιασμού
των άρτων.
Εν συντομία, τόνισε και ανέλυσε τα κύρια σημεία της περικοπής λέγοντας:
«Ο Κύριος επέλεξε έρημον τόπο για αυτοσυγκέντρωση, ξεκούραση και κατ’ ιδίαν διδασκαλίαν προς τους μαθητές του… Αυτό, μόνο για
λίγο, γιατί ο ερημικός, ξηρός, άγονος και ακατοίκητος τόπος ξαφνικά μεταβλήθηκε σε πολυπληθή τόπο (15.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά), ανθρώπων που αναγνώριζαν στο πρόσωπο του Χριστού τον Μεσσία, τον παντοδύναμο,
τον φιλεύσπλαχνο και τον έχοντα λόγον σωτηρίας. Κι ο Κύριος, βλέποντας αυτόν τους τον
πόθο, άφησε την ξεκούρασή του «και θεράπευσε τους ανθρώπους αυτών». Μα κι επειδή, αδιαφόρησαν για την υλική τροφή, τους αντάμειψε πολλαπλάσια: 1) Τους πρόσφερε το σωτήριο «ψωμί» και ύστερα το υλικό. «Ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνην
αυτού και πάντα ταύτα προστεθήσεται υμίν»
(Ματθ. 6, 33).

2) Σηκώνοντας τα μάτια Του στον ουρανό
τους δίδαξε ότι «πάσα
δόσις αγαθή και παν
δώρημα τέλειον άνωθεν
εστί καταβαίνον εκ του
πατρός των φώτων» (Ιάκ.
1, 17) και όχι από τους
κάτω, τους μη δυνάμενους εαυτούς σώσαι.
3) Εξ αιτίας της πνευματικής τους στάσης
ήταν άξιοι και τους δόθηκε ως ευλογία, πρώτα
το “μείζον”, και μετά το
“ελάσσον”.
4) Δίδαξε τους μαθητές Του και το λαό με το
περίσσευμα των 12 κοφίνων, αφενός ότι ο Θεός
δε τσιγκουνεύεται όταν
δίνει, και αφ’ ετέρου ότι
επιβάλλεται η οικονομία στη ζωή μας.
5) Αν ενεργούμε έξυπνα ανοίγουμε την πηγή
του δωρεοδότου Χριστού την οποία κλείσαμε με
την απιστία μας. Ευχαριστώντας Αυτόν που είναι «ο ευλογών τους ευλογούντας» δεχόμαστε
πολλαπλάσιο το έλεός Του όπως και στον έναν
από τους λεπρούς.
Χρησιμοποιώντας ο γέροντας την όλη συμπεριφορά των Γαλιλαίων στρέφει το λόγο του
στον μακαριστό Σο Θεολόγο για να τονίσει ότι
όλη η ζωή του υπήρξε ενάρετη στο Θεό. Αναφέρθηκε αρχικά στη βιογραφία του. Δοκιμάσθηκε από μικρός με ασθένειες αλλά υπήρξε γενναίος, υπομονετικός, εργατικός (φοιτητής της
Νομικής εργάζονταν για τον επιούσιο και μετά
μεταγράφηκε στη θεολογική), ιλαρός και προπαντός διακριτικός.
Υπήρξε παράδειγμα σε όλους μας στην αντιμετώπιση των πειρασμών.
Είμαστε ευγνώμονες διότι τον ζήσαμε και
έχουμε τον τάφον του που φυλάγει το σκήνωμά του.
Να έχουμε την ευλογία του.
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Πριν 100 χρόνια τα βουνά ήταν γεμάτο από
λήσταρχους, που κατέβαιναν στα χωριά αφού
πρώτα έβαζαν ως στόχο κάποιον που δεν εκπλήρωνε τις “υποχρεώσεις” του. Κατέβαιναν
άλλοτε ντυμένοι σαν κύριοι, και άλλοτε φορτωμένοι με άρματα και όταν τέλειωνε η αποστολή τους,
αποτραβιούνταν στα κρησφύγετά τους.
Σήμερα έγιναν πιο “πολιτισμένοι”! Άφησαν τα φυσεκλίκια και εμφανίζονται
με ωραίες τσάντες και φακέλους! Βλέπεις να στέκονται μπροστά τους σε
στάση προσοχής ολόκληρες εκλεγμένες κυβερνήσεις όπως σε μια Δρασκουλέσκου της Τρόικας. Αφού απειλήσουν και εκβιάσουν, αρπάζουν με… “νόμιμο” μέσον ό,τι επιθυμούν και
αποτραβιούνται στα πολυτελή λημέρια τους.

ΠΑΤρΙΚΕΣ ΠΑρΑΙΝΕΣΕΙΣ
Αν θέλεις με το Θεό να συνομιλήσεις, τον άρρωστο, φυλακισμένο και τον πτωχό, να παρηγορείς και πάντα να ελεείς. Μην τους λησμονήσεις.
Πριν κατεβεί ο Χριστός στη γη για τους ανθρώπους, πέντε φορές μίλησε με
τους πρωτοπλάστους πώς να ζήσουν στον Παράδεισο, με διάφορους τρόπους.
Την Εύα, τον Αδάμ, στον Παράδεισο τους έβαλε και μια εντολή τους έδωσε•
να μην κοπιάζετε, όλα τα καλά δικά σας είναι, να τα φάγετε, αν όμως παρακούσετε μάχαιρα θα λάβετε.
Ο Θεός μιλάει στον Μωυσή• σε κατέστησα αρχηγό στο γένος των Εβραίων.
Δεν θέλω οι Αιγύπτιοι να τους παιδεύουν. Εσύ να αποφασίσεις, στη γη της Επαγγελίας να τους οδηγήσεις. Αν ο Φαραώ σε εμποδίσει και τις πόρτες των τειχών
κλείσει, άγγελον εξ ουρανού θα στείλω, όλα τα πρωτότοκα ζώα και παιδιά αρσενικά, στον τάφο να τα βάλω.
Μη λάθος ο άγγελος κάνει και των Εβραίων τα πρωτότοκα αρσενικά ξεκάνει,
όλοι οι σκλαβωμένοι Εβραίοι από έναν αμνό να σφάξουνε και με το αίμα του αμνού
στην πόρτα τους έναν κόκκινο σταυρό να φτιάξουνε.
Στον Μωυσή μίλησε πάλι ο Θεός• στο έργο το μεγάλο να βοηθάς. Όλα αυτά
τελείωσαν, νέα ζωή ξεκίνησαν και καινούριους νόμους θα αποκτήσουν με ειρήνη
και αγάπη να ευτυχίσουν. Μωυσή, στο ψηλό βουνό, το όρος του Σινά ανέβα. Σε
δύο πλάκες οι εντολές είναι γραμμένες από τα χέρια του αγγέλου θα τις πάρεις
και γρήγορα θα σαλπάρεις, στα παιδιά σου τα ορφανά να πας.
Πέρασαν χρόνια αρκετά όταν έγιναν όλα αυτά. Τον άγγελο Γαβριήλ στέλνει ο
Θεός στην Παρθένο την Αγνή γιατί είναι εκείνη ταπεινή και το Χριστό στην αγκαλιά της να πάρει, της δόθηκε από το Θεό η χάρη.
Όταν τ’ άκουσαν όλα αυτά οι ψεύτικοι δώδεκα θεοί του Ολύμπου δεν ήξεραν
στους ανθρώπους να απαντήσουν είναι πράγματι θεοί ή άνθρωποι ως οι άλλοι;
Τα παλάτια τους αφήσανε σκυφτά-σκυφτά και φύγανε μην τους βρούνε και τους
αφανίσουν.
Ποίος είσαι εσύ και άγρια μας κοιτάζεις στο πρόσωπο, στα μάτια μας και τόσο
πολύ μας σκιάζεις; Στο τραπέζι μας έλα αν είσαι νηστικός κάτι για να φας. Μα
δε φαίνεσαι να είσαι νηστικός. Παίρνεις το δρομάκι σου με το μπαστουνάκι σου
και όπου θέλεις να πας. Μην είσαι της μάγισσας παιδί και το κρυφό καμάρι; Μα
εμείς προβλέψαμε και σε πήραμε χαμπάρι. Εμείς, μήπως λάθος κάναμε και δεν
καταλάβαμε, μήπως προσπαθείς να μας γελάσεις ότι ήλθες να μας διαφωτίσεις
και μέσα σε σκοτεινή φυλακή να μιας κλείσεις;
Τόση ώρα είμαστε μαζί σκυθρωποί και σιωπηλοί και πολλή συζήτηση δεν κάναμε ενώ είμαστε μαζί.
Της μάγισσας παιδί δεν είμαι εγώ. Όπως εσείς είμαι κι εγώ. Ήλθα όμως μαζί
σας να καθίσω, τα δυσάρεστα να σας πω και να σας προειδοποιήσω. Έφτασαν
οι έσχατοι καιροί. Γέροντες, μεγάλοι και μικροί, δεν τα υπολογίζουν: “Είναι ψεύτικα όλα αυτά, τα λένε οι παπάδες για να μας φοβίζουν και το πορτοφόλι μας να
το ξαφρίζουν”.
Αν θέλετε, φίλοι αγαπητοί, όλα να τα δείτε, στο κανδηλάκι σας μπροστά γονατιστοί να προσευχηθείτε, στους ουρανούς αοράτως να ανεβείτε και όλα αυτά με
τα μάτια σας να δείτε.
Άγγελοι, αρχάγγελοι με λαμπάδες αναμμένες και ψαλμωδίες υψωμένες στέκονται μπροστά και Τον παρακαλούν για μας τους αμαρτωλούς να μας συγχωρέσει
και τα αμαρτήματά μας να σβήσει.
Ιερεύς π. Πασχάλης Γκινούδης

λΗΣΤΑρΧοΙ

Τώρα φθάσαμε νάχουμε και τρόικα με ράσα
στον ιερό χώρο της εκκλησίας. Αυτή είναι φοβερότερη από τις προηγούμενες διότι αφού
ξεζούμισαν τα παγκάρια επί μία εικοσαετία, έκαναν τους
ναούς να χρωστούν τα μαλλιοκέφαλά τους
και να εκβιάζονται με συνεχή
τηλεφωνήματα:
«Φέρτε αμέσως
τις τριμηνίες!».
Σ’ αντίθετη περίπτωση, έρχεται η παπατρόικα και τότε οι
παπάδες υποχρεώνονται να υπογράφουν ό,τι τους δώσουν για υπογραφή. Μ’ αυτόν τον τρόπο βέβαια βάζουν το κεφάλι τους στον τρουβά γιατί
αλλιώς τους περιμένει το γιαγκούλιο επισκο-

πικό δικαστήριο.
Το ζόρισμα των παπάδων έφθασε τελευταία σε απροχώρητο σημείο και δεν γνωρίζουμε που μπορεί να φθάσει.
Θα θέλαμε να θυμίσουμε στους νέους ανθρώπους του επισκοπείου – διότι πολλά δεν
γνωρίζουν αφου δεν τους τα δίδαξε ο κυρ Θόδωρος που πέθανε – ότι την δεκαετία του ’60
στην Λάρισα ιεραρχούσε ο μακαρίτης Ιάκωβος Σχίζας που είχε βάλει παπάδες στο μάτι
για τα οικονομικά. Ένας με έξι παιδιά πήρε
τα μάτια του και πήγε στην Αλιστράτη Σερρών. Άλλος πήρε το τρένο, ήρθε στη μητρόπολη να συναντήσει τον δεσπότη και να του
εκθέσει τα πράγματα. Ο Ιάκωβος δεν δέχθηκε ούτε καν να τον ακούσει. Του παρήγγειλε
με τον Πρωτοσύγκελο Ιάκωβο Ευμενίδη “να
κόψει το λαιμό του” και να βρει τα λεφτά. Ο
παπάς απογοητευμένος γύρισε στο χωριό,
και αντί να βρει τα λεφτά έκοψε το λαιμό!!!
Κάτι παρόμοιο έγινε με τον Σεραφείμ Τίκα.
Ο Παπαζήσης από την Λάρισα, μόλις έγινε αρ-

χιεπίσκοπος ο Σεραφείμ – συγγενής του γαρ
– βρέθηκε στην αρχιεπισκοπή υπεύθυνος να
μαζεύει τα ποσοστά από τα τυχερά που μάζευαν οι παπάδες από μυστήρια. Κάποια στιγμή αντιλήφθηκε ο Σεραφείμ ότι ο “ανεψιός”
του παπάς τον έκλεβε. Ο Σεραφείμ δεν δέχθηκε την μετάνοια του παπά που τον παρακαλούσε να τον συναντήσει. «Δεν θέλω να τον
δω στα μάτια μου, να πάει να πνιγεί» φώναζε από… υπερβολική αγάπη και την επομένη βρέθηκε ο παπάς πνιγμένος στο Φάληρο.
Μαθαίνουμε ότι στη μητρόπολη εξελίσσονται σκηνές απείρου κάλλους. Η παπατρόικα
τριγυρίζει και όποιον πάρει ο… χάρος.
Οι παπαΤροϊκανοί δεν δείχνουν καμιά επιείκεια και το παραμικρό το παρουσιάζουν σαν
βουνό αμετακίνητο, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις δεσποτικές απαιτήσεις, ξεχνώντας ότι ο τροχός γυρίζει και μπορεί να βρεθούν και οι ίδιοι στην ίδια ή και χειρότερη ακόμη κατάσταση.
Το θέμα είναι μεγάλο, θα επανέλθουμε!

16 ΑΓΩΝΑΣ
ΨΑΛΤΙΚΑ

ΑΣΙΤΙΣΤοΣ

3 ΒΙΒλΙΑρΙΑ ΤρΑΠΕΖΗΣ
Στα μέσα Ιουλίου, κάποιος ασίτιστος για μέρες με την
οικογένειά του, αφού γύρισε το κέντρο της Λάρισας και
η σοδειά του ήταν πενιχρή, απογοητευμένος, τον οδήγησαν τα βήματά του στην μητρόπολη – και πού μπορούσε άλλωστε να καταφύγει, αφού αυτή είναι “τροφός
των πεινασμένων”, ‘‘ο φύλακας των χηρών και ορφανών’’, “υπερασπιστής των δικαζομένων”, ‘‘προστάτης των αδικουμένων’’…
Μπαίνοντας στο κτίριο είδε ότι προηγούνταν δύο κύριοι. Στο αντίκρισμά τους οι των γραφείων άρχισαν τις
εκατέρωθεν φιλοφρονήσεις και τους οδήγησαν σε κάποιο χώρο, υποδοχής, μάλλον. Είπα μέσα μου: Για δες
τι ωραίοι άνθρωποι βρίσκονται εδώ μέσα! εδώ βασιλεύει η χάρη του Θεού!
Δεν πέρασαν μερικά λεπτά και να που εμφανίστηκε κάποιος νεαρός και με ύφος βλοσυρό και τραχύ με ρώτησε: “Τι θέλεις εσύ εδώ!”. Του εξιστόρησα την περίπτωσή μου και του ζήτησα φαγητό για την νηστική μου οι-
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κογένεια (γυναίκα, παιδί κι εγώ). Με πήρε από τις “μύτες”. Φαγητό δεν γίνεται – μου απάντησε – επειδή δεν
είσαι γραμμένος στην κατάσταση. Αλλά περίμενε λίγο!
Κάπου πήγε… “Είπα, δόξα τω Θεώ, κάτι θα γίνει φαίνεται• ίσως λυπήθηκε τον 10χρονο γιο μου”. Γυρίζοντας μου έβαλε κάτι στο χέρι λέγοντας: “Πήγαινε επειδή έχουμε δουλειά!”. Απορημένος για τα κέρματα που
μου έδωσε (3,50 €) με αγριοκοίταξε και είπε: “Τα κοιτάς
βλέπω κιόλας… Πάρε δρόμο”. Μα – του λέω – τριάμισι (3,50) ευρώ δεν φθάνουν να πληρώσω το αστικό μέχρι την οδό Βόλου!
Το σήριαλ συνεχίζεται. Την ώρα που ανέμενα τον φιλάνθρωπο κύριο να μου φέρει το “κομπόδεμα”, βγήκε
από γραφείο κάποιος παπάς κρατώντας σακούλα και
μουρμουρίζοντας. Πριν προλάβει να δρασκελίσει την
εξώπορτα τον γύρισαν πίσω. Του μίλησαν κρυπτογραφημένα για να μην καταλαβαίνουν οι απρόσκλητοι (ζητιάνοι) επισκέπτες.
Κάτι το παράξενο, μου φάνηκε, ότι συμβαίνει με τον
παπά. Από ένστικτο τον ακολούθησα από κάποια απόσταση. Ο παπάς έστριψε και κάπου μπήκε. Τον ακολούθησα. Πλησιάζοντας είδα την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ. Περίμενα στην σειρά. Ο παπάς μπροστά στο γκισέ βγάζει ένα βιβλιάριο και αραδιάζει δεσμίδες με ευρώ. “Δώδεκα” άκουσα… Ζαλίστηκα… Τάβαλε ο υπάλληλος στο μηχάνημα. Ο
κόσμος περίμενε κι εγώ μόνο το φτερούγισμα άκουγα. Θαμπά αντικρίζω και δεύτερο βιβλιάριο. Ποσό δεν άκουσα,
παρά μόνο το μηχάνημα που μετρούσε. Κι ενώ ο κόσμος
περίμενε, ξεπρόβαλε και τρίτο βιβλιάριο. Μη με ρωτήσετε… επειδή δεν θυμάμαι από κει και πέρα τίποτα.
Ήμουν σωριασμένος και χαμένος για αρκετή ώρα στο
κάθισμα! Όταν κάποιος με σκούντησε και με ρώτησε εάν
είμαι καλά, τον κοίταξα… και μετά τον ρώτησα… “Ο παπάς πού είναι;”. Ο άνθρωπος με κοιτούσε αποσβολωμένος. Τι παπά μου λες, ρώτησε… Ο υπάλληλος που άκουσε τον διάλογο, μας διευκρίνισε… Ο παπάς έκανε την κατάθεση και έφυγε!
Βγήκα έξω, κάθισα στο παγκάκι της πλατείας Φιλιππούπολης και με πήρε το παράπονο…! Θεέ μου…, εμείς δεν
έχουμε να φάμε και αυτοί, που καμώνονται ότι είναι αντιπρόσωποι του ανυπόδητου Χριστού στον κόσμο, να γεμίζουν με καταθέσεις τις Τράπεζες για τα γεράματά τους!

ΜοΝΤΕρΝοΙ “ΔΕΣΠοΤΙΚοΙ” ΚΑΙροΙ
Ο Αύγουστος μπαίνει με
την γιορτή της προόδου
του Τιμίου Σταυρού, για
να μας θυμίζει την αιματηρή θυσία του Χριστού για
την σωτηρία μας.
Ακολουθεί η Μεταμόρφωση του Κυρίου μας
ενώπιον των τριών μαθητών εις το όρος Θαβώρ
που μας εισαγάγει εις το
μυστήριον της δικής μας
μεταμόρφωσης στη ζωή
της Εκκλησίας.
Στο κέντρο του μήνα προβάλλει το θεοτίμητο πρόσωπο της
μητέρας του Θεού, η κοίμηση της Θεοτόκου. Οι άγιοι Πατέρες
καθιέρωσαν, προς τιμή της Παναγίας, να γίνεται όλη την δεκαπενθήμερη αυτή περίοδο αυστηρή νηστεία, απαγόρευση τέλεσης γάμων, και πραγματοποίηση παρακλήσεων στην Υπεραγία Θεοτόκο, επικαλούμενοι ικετευτικά τις πρεσβείες της για
υγεία, ειρήνη, μακροημέρωση και απελευθέρωσή μας από τα
λυπηρά και τις συμφορές του βίου. Είναι ημέρες χαρμολύπης.
Εδώ και πολλά χρόνια όμως, οι “χριστιανοί” άλλαξαν ρότα και
αντί η εορτή να θυμίζει το “μικρό Πάσχα” και την εις ουρανούς
μετάβαση της Θεοτόκου ως μεσίτριας πάντων, μεταβλήθηκε
σε περίοδο πανηγυρισμών και ευκαιρία συναντήσεων. Αγώνας
και αγωνία να εξασφαλίσουν κάποιο καλό τραπέζι σε ταβέρνα,
ώστε να ξεφαντώσουν με χορούς, τραγούδια και πλούσιο φαγοπότι. Έτσι “τσικνισμένοι” εννοούν πολλοί να πάνε στους ναούς για να γιορτάσουν την κορυφαία εορτή της Παναγίας μας.
Στο Βόλο ο δεσπότης Ιγνάτιος και πάλι – όπως πάντα – πρωτοτύπησε! Καθιέρωσε από 1 έως 13 Αυγούστου τις καινοτόμες
«Αυγουστιάτικες Παρακλήσεις», που ως σκοπό έχουν – όπως

δήλωσε σε συνέντευξη
τύπου που έδωσε στα
Μ.Μ.Ε. 26-7-2017 – να
συνδυάσουν την θρησκευτική κατάνυξη για
την προετοιμασία στο
επονομαζόμενο “Πάσχα
του Καλοκαιριού”, με
μουσικές παραστάσεις
και παραδοσιακά μουσικά σχήματα.
Να τι λέει το φολκλορικό πρόγραμμα του κ.
Ιγνατίου:
«Αμέσως μετά το θρησκευτικό μέρος – την παράκληση της Παναγίας στο ναό – ο κόσμος βγαίνει στα προαύλια των ιερών ναών όπου “η εκκλησιαστική κοινότητα μεταφέρει το πανηγύρι της χαράς από το
εσωτερικό του ναού στον ανοιχτό αέρα του προαυλίου του διατρανώνοντας την πίστη πως η ζωή είναι ενιαία”.
Έτσι μπροστά στον νάρθηκα του ναού η ορχήστρα έχει στήσει τα μηχανήματά της και με το τέλος της παράκλησης ακολουθεί εορταστικό βραδινό με παραδοσιακά τραγούδια, αναφορά
στην Παναγία και όχι μόνο.
Σύμφωνα με τον κ. Ιγνάτιο, πρόκειται για θεσμό που καθιερώνεται χρόνο με το χρόνο και διασφαλίζει συμμετοχή κατοίκων
και επισκεπτών, ακόμα και ξένων, που αρέσκονται στο να παρακολουθήσουν μια τέτοια εκδήλωση.
Τέτοιους μοντέρνους στοχασμούς δεν είχαν και οι Προτεστάντες, που επέτρεπαν τα πάντα στους πιστούς για να αποσπάσουν όσο γίνονταν πιο πολλούς οπαδούς με αποτέλεσμα
να φθάσουν σήμερα πολλοί ναοί να πωλούνται – λόγω έλλειψης εκκλησιάσματος – και να μετατρέπονται σε καφετέριες ή
κέντρα διασκέδασης;

Λαμπαδάριος

ΉΤΑΝ ΆΠΙΣΤοΣ. ΝΑΙ ΉΤΑΝ ΆΠΙΣΤοΣ!

ο ΑρΧΙΕΠΙΣΚοΠοΣ ΣΕρΑΦΕΙΜ ΤΙΚΑΣ
Από την πρώτη ημέρα της αρχιεπισκοπικής
κατάληψης από τον Σεραφείμ Τίκα, είχαν επιστρατευθεί – με το αζημίωτο – κάλαμοι οξυγράφοι, τέλειοι τεχνίτες
που κόβαν και ράβαν τις
παραγγελίες στα μέτρα
τους αφού πρώτα περνούσαν από το ειδικό
γραφείο της αρχιεπισκοπής που τους είχαν ετοιμάσει τα σχετικά…
Οι ίδιοι και οι διάδοχοι τους συνεχίζουν ακάθεκτοι
από το 1974 να παρουσιάζουν το μαύρο άσπρο, την
αντικανονικότητα σε κανονικότητα, την παρανομία σε
νομιμότητα.
Επιγραμματικά αναφέρουμε. Η εκλογή του Σεραφείμ,
ως μητροπολίτη Άρτας, έγινε (6/9/1949) από την Μικρή Ιερά Σύνοδο και από έναν αρχιεπίσκοπο που εξελέγη παράνομα και αντικανονικά, μόνο με 3 ψήφους.
Στη χειροτονία του δε, πήγαν μόνον οι 3 που τον ψήφισαν, από μια Ιεραρχία 60 περίπου μητροπολιτών. Η
μετάθεσή του (11/3/1958) από την Άρτα στα Γιάννενα
επιδιώχθηκε διότι η μητρόπολη Ιωαννίνων ήταν ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας – της οποίας σιγά-σιγά τα χρήματά της εξαερώθηκαν – και έγινε από την Μικρά Ιερά Σύνοδο αντικανονικά, επειδή το
απαγορεύουν οι Ι. Κανόνες, και παράνομα, διότι δεν
υπήρχε στα θέματα προς συζήτηση. Την ίδια παρανομία πήγαν να κάνουν και τον επόμενο χρόνο (Απρίλιος 1959) και ακολούθησαν τα γνωστά παρατράγουδα
(ακύρωση εκλογής και μεταθέσεις).
Η αρχιεπισκοπική εκλογή έγινε από 28 μητροπολίτες επί συνόλου 66 μητροπολιτών. Ο Σεραφείμ έλαβε
19 ψήφους εκ των οποίων οι 12 ψήφοι ήταν συναλλαγής (Σιμωνία) οπότε έγινε αρχιεπίσκοπος με 7 ψήφους,
και όλα αυτά τα “θεώρησαν” ότι ο Σεραφείμ “επετέλεσε εθνικόν καθήκον…” (Χαρ. Ανδρεόπουλος «Η Εκκλησία κατά την Δικτατορία», σελ. 286).
Στο ίδιο σύγγραμμα, μας παρουσιάζει τον αρχιεπ.
Σεραφείμ να: «Έχει την ακατέργαστο πίστη ενός βουνού…». Οι αφετηρίες του δεν ήταν ευσεβιστικές ή
ηθικολογικές, αλλά λειτουργικές και εκκλησιολογικές
(ο.π., σ. 280).
Για όλα αυτά γνωρίζουν ότι, ο Σεραφείμ έπαιζε θέατρο, κοροϊδεύοντας τον κόσμο, αλλά το φοβερότερο
είναι, ότι βλασφημούσε το Άγιο Πνεύμα.
Να πως τον περιγράφει σε άρθρο ο καθηγούμενος
της Ι. Μονής Δοχειαρίου Αγίου Όρους στην ιστοσελίδα “ρομφαία”:
«Αρχιεπίσκοπος (Σεραφείμ) βαρβάτος, τα τελευταία
χρόνια, έλεγε σε συνεπίσκοπό του:
- Σε βλέπω τρεμάμενο να μεταλαμβάνεις και διερωτώμαι: Αλήθεια πιστεύεις ότι αυτό το ψωμί και το κρασί είναι σώμα και αίμα Χριστού;
- Ναι, το πιστεύω!
Και ακολούθησε ειρωνική κίνηση της κεφαλής. Στην
μητρόπολή του λειτουργούσε πολλές φορές και δεν
μεταλάμβανε!
Βάστα Χριστέ, τα ξεκάρφωτα κεραμίδια…».
Και δεν ήταν μόνη αυτή η ασέβεια – απιστία του Σεραφείμ για τα ιερά μυστήρια της πίστης μας.
Όταν ο μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος έγραψε
βιβλίο για τη μέλλουσα ζωή, ο αρχιεπ. Σεραφείμ τον
ειρωνεύτηκε επειδή πίστευε στην αιώνια ζωή…!!!
Τι έχουν να πουν οι διάφοροι καθηγητάδες και δοκτοράδες;
Και μετά απορούμε γιατί χειροτονούσε επισκόπους
με χονδρούς φακέλους, σκανδαλοποιούς, χωρίς φόβου Θεού. Ασφαλώς γιατί ο άνθρωπος ήταν άπιστος
και τον στήσαν στην αρχιεπισκοπική καρέκλα για να
κάνει ζημία στην Εκκλησία.
Κάποιος πολέμιος έλεγε: “Η θρησκεία δεν πολεμήται απ’ έξω, αλλ’ από μέσα, από τους ίδιους”.

