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στην2017
επικαιροτητα

Ἐκκλησία ναρκίσσων, σκανδαλοποιῶν καί
διαπλεκομένων μέ τήν ἄθεη Κυβέρνηση

συνεχίζεται στη σελ. 2

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΡΙΤΟυ
‘‘ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΗ δΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974’’

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΤΟΣ kΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 246 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 061603, ΛΑΡΙΣΑ νοεµβριοσ 2017

«ΝΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΕΣ !»
Διατριβές και διδακτορικά που δεν
αναφέρονται, διαχρονικά, στο ρόλο
που παίζει από το παρασκήνιο η σκοτεινή Μασωνία στα Εκκλησιαστικά πράγματα είναι ανάλατες!

σελ. 6

ΑΓΡΙΟΣ «ΚΑΒΓΑΣ»…
ΙΕΡΩΝυΜΟυ – ΒΑΡθΟΛΟΜΑΙΟυ
Μ ε γάλη διαμάχη
ξέσπασε μεταξύ δύο
– πάλαι
ποτέ –
καρδιακών φίλων και συνεργατών, του
Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Β΄ και του Οι-

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

Α) 270.000 ευρώ παίρνει
η διευθύνουσα του ΤΑΙΠΕ∆
Β) Πάμε πολύ… “ΚΑΛΑ” !!!
Γ) Η ντροπή, ντροπή δεν έχει…
∆) Σαρώνουν τα λουκέτα
σ’ όλη την Ελλάδα
Ε) Πάμε καλά … πολύ καλά …
ΣΤ) Από 100 ευρώ, τα 55 με 72
πάνε για φόρους!

συνεχίζεται στη σελ. 5

ΨΑΛΤΙΚΑ
•Η ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ Ο... ΜΠΕΖΑχΤΑΣ
• ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ... !!!
• Ο ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ !!!
• δΟΞΑ ΤΟ θΕΩ… ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕ (;;;)
σελ. 16

Α φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

ΕΦΥΓΕ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης

(επίσκοπος Πενταπόλεως, πρώην Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής)
«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη,
βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός
και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος»
(Ματ. ΚΗ, 19)
Ο μακαριστός Αρχιερέας π. Ιγνάτιος άκουσε
το κάλεσμα του Κυρίου και πορεύθηκε
στην Αφρική να μεταδώση το φως του
Ευαγγελίου με τις αιώνιες αρχές του στους
αδελφούς “τους εν σκότει και σκιά θανάτου
καθημένους”.
συνεχίζεται στις σελ. 8, 9, 10

ΟΙ ΜΑυΡΕΣ ΣΕΛΙδΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

σελ. 11

συνεχίζεται στη σελ. 11

συνεχίζεται στη σελ. 12-13
συνεχίζεται στις σελ.12

Η ΣφΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974 - 2017) 31ο μέρος

«ΤΙΣ ∆Ε ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;» (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14)

Πρίν ἀπό ἑνάμισυ περίπου χρόνο (Ἰούνιο 2016)
ἔλαβε χώρα ἡ λεγομένη
«Ἁγία καί Μεγάλη Σύνοδος»

ΣΕΛ. 2

συνεχίζεται στη σελ.3

∆ΙΑΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ
(σατανική) ΣΥΣΚΕΨΗ

Μοναχός Σεραφείμ Ζήσης:
Γιατί εἶναι αἱρετική ἡ Σύνοδος
τοῦ Κολυμπαρίου

ΣυΝΤΟΜΑ ΚΗΡυΓΜΑΤΑ
ΤΟυ ΜΗΝΟΣ δΕΚΕΜΒΡΙΟυ

(Ιωάννης
Μακρυγιάννης)

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ

«Όλο εις
τον κρεμνόν
Ακυλάμεν
κάθε ‘μέρα…»

Ο

Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ Κοτσώνης κατέστη “σημείο αντιλεγόμενο” διότι αγαπήθηκε
από τους πολλούς και γνώρισε την μανία των
ολίγων δεσποτάδων και καθηγητάδων. Η κριτική είναι
πράξη έντιμη και καταξιωμένη στην ανθρώπινη ιστορία. Εδώ όμως έγινε – και γίνεται – ένας αγώνας εξόντωσής του, μάχη πεισματική να φθαρεί και να σβήσει από την ιστορία, κι αν είναι δυνατόν ακόμα και η
ύπαρξή του. Θεωρούμε χρέος ιερό, να παραδώσουμε στην ιστορία τα πραγματικά γεγονότα και την αλήθεια και αυτό

εξακολουθούμε να κάνουμε επί 3 χρόνια περίπου.
Άνθρωποι του κατεστημένου εργάζονται όπως οι
τυφλοπόντικες, βοηθώντας άλλους αντί “πινακίου
φακής”, να γράψουν βιβλία και με δαιμονική οργή
να εκτοξεύουν βέλη βαμμένα στο ψέμα με σκοπό
την κακοήθη διαστρέβλωση, πράξη αποτρόπαια
και κατάπτυστη κατευθυνόμενη στο αψεγάδιαστο
πρόσωπο του πιστού, φτωχού, ασκητικού αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου από την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους).
συνεχίζεται στη σελ.15

ΝΕΟΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ Ο π. Ιάκωβος Τσαλίκης (1920-1991)
Την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου
η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφάσισε να καταγράψει στο αγιολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας
ως νέο Άγιο τον Γέροντα π. Ιάκωβο Τσαλίκη, Καθηγούμενο
της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυ-

ίδ του Γέροντος στην Εύβοια.
Ο άγιος Γέροντας υπήρξε μια μεγάλη γεροντική και
οσιακή μορφή. Συγκλόνισε με
την αγία βιοτή του, την πολιτεία του, αλλά και με την τελευτή του.
Γεννήθηκε στις 5 Νοεμβρίου
συνεχίζεται στη σελ.7, 10

2 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 1

«ΝΤΡΟΠΗ ΕΛΛΗΝΕΣ !»

«Όλο εις τον κρεμνόν κυλάμεν κάθε ‘μέρα…»
(Ιωάννης Μακρυγιάννης)
Δυστυχισμένη Ελλάς, δυστυχισμένοι Έλληνες!
Αναθεματισμένοι κυβερνήτες...
Εγίναμεν Σόδομα καί Γόμαρρα...
Πατρίδα, πατρίδα ήσουνα άτυχη από ανθρώπους να σε κυβερνήσουνε...
Θέ, τί ’ λέπομεν εις την ημέραν μας;
Το έθνος αφανίστη όλως διόλου…
Όταν μου πειράξουν την πατρίδα μου και θρησκεία μου, θα μιλήσω, θα
’νεργήσω κι ό,τι θέλουν ας μου κάνουν...

Κ

αι βγήκαν τώρα κάτι δικοί μας κυ- μου, δεν θέλω να τον βλέπω».
Το χαρτί του πατέρα Κοσμά έβαλα και
βερνήτες, Έλληνες, σπορά της
εβραιουργιάς, που είπαν να μας σβή- μου το εκαθαρόγραψαν. Και το εκράτησουν την Αγία Πίστη, την Ορθοδοξία, σα ως Άγιον Φυλαχτόν, που λέγει μεγάδιότι η Φραγκιά δεν μας θέλει με τέ- λην αλήθειαν. Θα πω να μου γράψουν
τοιο ντύμα Ορθόδοξον. Και εκάθησα καλλιγραφικά και τον άλλον αθάνατον
λόγον του, «τόν Πάπαν να καταράκαι έκλαιγα διά τα νέα παθήματα.
Και επήγα πάλιν εις τους φίλους μου σθε ως αίτιον». Θέλω να το βλέπω κοτους Αγίους. Άναψα τα καντήλια και ελι- ντά στα ’κονίσματά μου, διότι τελευταίβάνισα λιβάνιν καλόν αγιορείτικον. Και ως κάποιοι δικοί μας ανάξιοι λέγουν ότι,
σκουπίζοντας τα δάκρυά μου τους είπα: αν τα φτιάξουμε με τον δικέρατον Πάπαν, θα ολιγοστέψουν
«Δεν βλέπετε που
οι κίντυνοι, τα βάσαθέλουν να κάμουν
Αυτά είναι λόγια αθάνατα ενός
να και η φτώχεια μας,
την Ελλάδα παλιόανθρώπου που πολέμησε να
τρομάρα τους.
ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι.
ψαθα; Βοηθήστε,
Και είπαν οι άθρηΛόγια επίκαιρα, λόγια διαχρονιδιότι μας παίρνουν,
σκοι που εβάλαμεν
κά, που κρύβουν μέσα τους την
αυτοί οι μισοέλληεις τον σβέρκο μας
Ιερά φλόγα της αγάπης για την
νες και άθρησκοι,
να μη μανθάνουν τα
Πατρίδα,
τη
θρησκεία
και
για
τη
ό,τι πολυτίμητον
παιδιά μας Χριστόν
δικαιοσύνη,
που
αν
ζούσε
σήμετζιβαϊρικόν έχομεν.
και Παναγίαν, διότι θα
ρα, πάλι τα ίδια θα έγραφε… Τα
Φραγκεμένους μας
μας παρεξηγήσουν
λόγια
του
πρέπει
να
γίνουν
λάθέλουν τα τσογλάοι ισχυροί. Και βγήβαρο
αγώνα
για
κάθε
Έλληνα,
νια του τρισκατάκαν ακόμη να ’ποτάστις
τραγικές
τούτες
στιγμές
ρατου του Πάπα.
ξουν την Εκκλησίαν,
που
διέρχεται
η
Πατρίδα
μας.
Μην αφήσετε, Άγιδιότι έχει πολλήν δύοί μου, αυτά τα γκιναμη και την φοβούντί πουλημένα κρινται. Και είπαν λόγια άπρεπα διά τους
γιάτα (κρέατα) της τυραγνίας να μα- παπάδες.
σκαρέψουν και να αφανίσουν τους
Εμείς, με σκιάν μας τον Τίμιον ΣταυΈλληνες, κάνοντας περισσότερα ρόν, επολεμήσαμεν ολούθε, σε κάστρα,
κακά από αυτά που κατεδέχθηκεν ο σε ντερβένια, σε μπογάζια και σε ταΤούρκος ως τίμιος εχθρός μας».
μπούργια. Και αυτός ο Σταυρός μας
Ένας δικός μου αγωνιστής μου έφε- έσωσε. Μας έδωσε την νίκη και έχασε
ρε και μου διάβασεν ένα παλαιόν χαρ- (οδήγησε σε ήττα) τον άπιστον Τούρτί, που έγραψεν ο κοντομερίτης μου κον. Τόση μικρότητα στον Σταυρό, τον
Άγιος παπάς, ο Κοσμάς ο Αιτωλός. Τον σωτήρα μας!
Και βρίζουν οι πουλημένοι εις τους ξέεκρέμασαν εις ένα δέντρον Τούρκοι και
Εβραίοι, διότι έτρεχεν ο ευλογημένος νους τους παπάδες μας, τους ζυγίζουν
παντού και εδίδασκεν Ελλάδα, Ορθο- άναντρους κι απόλεμους. Εμείς τους παπάδες τους είχαμε μαζί εις κάθε μετεδοξία και Γράμματα.
Έγραφεν ο μακάριος εκείνος: «Ένας ρίζι, εις κάθε πόνον και δυστυχίαν. Όχι
άνθρωπος να με υβρίσει, να φονεύ- μόνον διά να βλογάνε τα όπλα τα ιερά,
σει τον πατέρα μου, την μητέρα μου, αλλά και αυτοί με ντουφέκι και γιαταγάτον αδελφόν μου και ύστερα το μάτι νι, πολεμώντας σαν λεοντάρια.
Έθνη χωρίς θρησκεία και ηθικήν είναι
να μου βγάλει, έχω χρέος σαν χριστιαπαληόψαθες των εθνών…
νός να τον συγχωρήσω. Το να υβρίΓνωρίζομεν τις ενέργειες τις μυστισει τον Χριστόν μου και την Παναγίαν κές των ξένων όπου εργάζονται δια την
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θρησκεία μας – θρησκείαν δεν αλλάζομεν εμείς, ούτε την πουλούμεν...
Κύριε Παντοδύναμε! Εσύ, Κύριε, θα
σώσης αυτό το αθώο έθνος. Είμαστε
αμαρτωλοί, είσαι Θεός! Ελέησέ μας,
φώτισέ μας και κίνησέ μας εναντίον του
δόλου και της απάτης, της συστηματικής τυραγνίας της πατρίδος και της
θρησκείας.
Όταν μου πειράξουν την πατρίδα μου
και θρησκεία μου, θα μιλήσω, θά ’νεργήσω κι ό,τι θέλουν ας μου κάνουν...
(Αυτά έγραφε ο ‘‘πατριδοφύλακας’’
ήρωας της επανάστασης Ιωάννης Μακρυγιάννης).
Τώρα μας τα θύμισε το καλό περιοδικό “ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ”
στο Πεντάλοφο Παιονίας στη Γουμενίτσα, και τους ευχαριστούμε)

σχολια στην επικαιροτητα

Ἐκκλησία ναρκίσσων, σκανδαλοποιῶν
καί διαπλεκομένων μέ τήν ἄθεη Κυβέρνηση

νοεμβριοσ 2017

συνέχεια από τη σελ. 1

«...Οἱ πιό ἐπικίνδυνοι ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας Ἐκκλησίας. «Λύκοι βαρεῖς» ἀποδεκατίζουν τό κοπροέρχονται ἀπό τά σπλάχνα της. Καί μάλιστα πάδι σου Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, μέσα στά σπλάμέσα ἀπό τήν τραγωδία ὅτι ἐνεργοῦν εἴτε ὡς “μα- χνα σου, καί ἐσύ ἀκόμη συνεχίζεις νά... «ρέγχεθητές” τοῦ Χριστοῦ, (εἰς τύπον καί τόπον Χριστοῦ), σαι» ὅπως ὁμολογεῖ ὁ Φθιώτιδος Νικόλαος.
εἴτε παρερμηνεύοντες ἤ ἀκυρώνοντας τόν λόγο
• ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΙΛΟ καί συνεργάτη μας δημοσιΤου καί τό ἔργο Του».
ογράφο κ. Γ. Παπαθανασόπουλο λάβαμε ἄρθρο
(Δ. Μαυρόπουλος: Σχόλια του μέ τίτλο «Ἡ ποιμαίνουσα Ἐκκλησία στά 2017».
στό Κατά Ἰωάννην Εὐαγγέλιο, σ. 189) Μεταξύ τῶν ἄλλων σχολίων, ὄχι ἐνθαρρυντικῶν,
• ΑΥΤΟΣ πού θά θελήσει νά μελετήσει τίς εἰδή- γιά τίς ἀστοχίες τῆς Διοικούσης Ἐκκλησίας, ἀνασεις καί νά ἐρευνήσει τά πεπραγμένα τῆς καθημε- φέρεται καί τό ἑξῆς: «Μάθημα τῶν Θρησκευρινότητας τῶν «δεσποτάδων» καί τῶν παρατρεχά- τικῶν. Γιά τήν Πολιτεία τό ζήτημα τοῦ μαθήμαμενων στά πρυτανεῖα τῆς δεσποτοκρατικῆς αὐλῆς, τος αὐτοῦ ἔληξε μέ θρίαμβό της. Ἐπεβλήθη τό
σέ ἕνα καί μόνον συμπέρασμα, ἀξιοθρήνητο θά θρησκειολογικό καί συγκρητιστικό περιεχόμεκαταλήξει: ἀπουσία τῆς Χάρης τοῦ Χριστοῦ καί νό του χωρίς ἄξιο λόγου πολιτικό κόστος...» Δησύγχυση φρενῶν ἐγκοσμιοκρατικῆς φαυλότητας. λαδή καί ἐδῶ ἄλλη μία ἥττα τῆς Ἐκκλησίας πού
• ΜΕΡΙΚΑ ἐρανίσματα ὅσων γράφονται, ἀκού- «ρέγχεται» κατά τόν ἐπίσκοπο Φθιώτιδος; Ἀφοῦ
γονται καί ὑπογράφονται σέ ἔντυπα, ἱστοσελίδες λοιπόν «ρέγχεσθε», ὅπως ὁμολογεῖτε, γιατί δέν
καί ἐκκλησιαστικά «στέκια», καταξυπνᾶτε; Ποῖος δαίμονας σᾶς ἀπογράφονται στίς παρακάτω σελίδες
κοίμησε νά εἶσθε οἱ περισσότεροι
Γράφει
ο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
ὀδύνης τῆς «Χ.Β.», καί ἀρκοῦν νά
«θέατρον ἀγγέλοις καί ἀνθρώποις;»,
συνοψίσουν τοῦ λόγου τό ἀσφαλές.
«Ζωντανό νεκροταφεῖο» ὅπως σᾶς
• ΕΙΝΑΙ ΗΛΙΟΥ φαεινότερον ὅτι ἡ ἄρχουσα στιγματίζει ὁ Γέροντας Διοχειαρίου Γρηγόριος;
Ἐκκλησία εἶναι ἐφεκτική, ὑποχωρητική καί «συ- Ξυπνῆστε λοιπόν γιατί ἤδη εἶναι ἀργά.
νεργαζόμενη σιωπηλά» μέ τήν κυβέρνηση παρ’
• ΜΑΤΙΑ ΕΙΧΑΝ στήν Ἱεραρχία νά διαβάσουν
ὅτι ἡ δεύτερη, θεσμικά καί καλοσχεδιασμένα ἔχει (καί ἐπενέβησαν πράγματι καταλυτικά), στή πρόκηρύξει διωγμό ἐναντίον της.
σφατη λάσπη πού ἔριξε ὁ διαβόητος πασοκάρας
• ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ π.χ. «Τί κρύβεται πίσω ἀπό τή Ραγκούσης, ὅ,τι «γνωρίζει Μητροπολίτες πού
διαπλοκή Ἱεραρχίας-Κυβερνήσεως;» ὁ καθηγητής εἶναι ὁμοφυλόφιλοι, ὅμως κρύβονται», ἀλλά ΑΥτῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου ΤΙΑ δέν ἔχουν νά ἀκούσουν τά ἴδια καί χειρότετοῦ Α.Π.Θ. Κυριάκος Κυριαζόπουλος στό ράδιο tv ρα καί μάλιστα ἐπώνυμα, πού μεταφέρονται χρόKosmos τῆς Ρόδου 93,8 στίς 28.6.2017 ἀνέφερε νια τώρα ἀπό αὐτί σέ αὐτί καί ἀπό ἱστοσελίδα
μεταξύ ἄλλων: «Ἐρώτηση: γιατί δέν μιλᾶνε οἱ Μη- σέ ἱστοσελίδα ἀπό πιστούς σκανδαλισμένους,
τροπολίτες καί σιωπηρά ἀποδέχθηκαν τό μάθημα ἀπίστους χαιρέκακους, συμπληρωμένα ἀπό τόν
τῶν θρησκευτικῶν ὡς συγκρητιστικό; Ἀπάντηση: μακαριστό Ἀρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, πού καί
διότι ἐνδεχομένως σκέφτονται τά ΕΣΠΑ. Παίρνουν αὐτός δέν ἐδίστασε νά ξεμπροστιάσει κάποιους
προγράμματα ΕΣΠΑ. Ἄν λοιπόν ἐναντιωθοῦν, τότε ἐπί τά ἴδια, χαρακτηρίζοντάς τους «κουσουριαἡ Γενική Γραμματεία Θρησκευμάτων καί ὁ Ὑπουρ- σμένους»;
γός Παιδείας πού δίνουν καί ἐλέγχουν τά ΕΣΠΑ στίς
• ΕΠΡΕΠΕ ὁ Ραγκούσης νά μιλήσει τόσο ἀπαΜητροπόλεις, θά στοχοποιηθοῦν καί δέν θά πά- ξιωτικά γιά νά ξυπνήσουν ἐκεῖ στήν Ἱεραρχία:
ρουν ΕΣΠΑ. Διότι τά ΕΣΠΑ συνδέονται νά δοθοῦν Πρίν λίγους μῆνες κυκλοφόρησε στό Διαδίκτυο
σέ αὐτούς πού δέν θά ἀντιδράσουν. Ἔτσι πάει τό καί σχολιάστηκε εὐρέως ἕνα ὕποπτο ὅσο καί δυπράγμα. Ὅταν ἀντιδρᾶς δέν ἔχει ΕΣΠΑ. Στό Ἅγιον σφημιστικό ὑλικό μιᾶς «ἔρευνας» τῆς ἱστοσελίὌρος τί κάνουν; Γιατί δέν ἀντιδροῦν: Καί ἐκεῖ παίρ- δας ereportaz πού στοχοποιεῖ ἐπώνυμα ἀνώτερο
νουν ΕΣΠΑ» (βλέπε «Ο.Τ.» 22.9.2017).
κληρικό γιά ἀκατανόμαστες δῆθεν ἐνέργειες, πα• ΑΧ ΑΥΤΑ τά ἀργύρια τοῦ Ἰούδα. Τά ἴδια δυό χι- ρεμβάσεις καί συνεργασίες μέ κοινούς κακοποιλιάδες χρόνια προδίδουν καί σταυρώνουν τό Χρι- ούς, γιά νά διευκολυνθεῖ ἡ μεταγωγή ἐπώνυμου
στό ἀπό τούς πολλαπλασιασμένους ἰοῦδες ρα- (ἐπιχειρηματία) φυλακισμένου στό ψυχιατρεῖο
σοφόρους, πού καμώνονται τόν... ἀντιπρόσω- τῶν φυλακῶν Κορυδαλλοῦ, προκειμένου νά ἔχει
πό Του(!!)
ἐλεύθερη συναναστροφή μέ τήν σύζυγό του καί
• ΞΕΠΕΡΑΣΕ τόν ἑαυτό του σέ ὕβρεις καί «αἱρε- ὡς ἀντάλλαγμα πλούσιο κέρδος χρηματικό(!!) Στή
τικό» φανατισμό ὁ ἐπίσκοπος Ὕδρας Ἐφραίμ. συνέχεια τό «ereportaz» καταχωρεῖ ἀπίστευτους
Σέ ὥρα Θ. Λειτουργίας στήν Ἱ. Μονή ἁγ. Νεκτα- χαρακτηρισμούς ἐναντίον του μέ «γαργαλιστικά»
ρίου Αἰγίνης τήν Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, ἀνα- ὑπονοούμενα καί λέξεις ἀνεπίτρεπτες.
• ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ὅλα αὐτά ἄν καί δυσφημιστιφερόμενος στήν «σύνοδο» τῆς Κρήτης εἶπε
κά
δέν θά ἔπρεπε νά ἀφυπνίσουν τήν προσοχή
σέ ὅσους ἀσκοῦν γραπτή κριτική στή σύνοδο
αὐτή, ἐπί λέξει τά ἑξῆς ντροπιαστικά: «Κυκλο- τῆς Ἱ. Συνόδου καί νά ζητήσει ἐξηγήσεις ἀπό τόν
φοροῦν κάποια αἰσχρά περιοδικά πού γράφουν ἀνώτερο κληρικό της καί δικαστική διερεύνηση
βλακεῖες. Νά μήν τά διαβάζετε. Δέν ἔχουν ἐκκλη- γιά ὅσα (συκοφαντικά) ἀνομολόγητα κυκλοφόσιολογία. Εἶναι ἀνορθόδοξα. Νά τά σχίζετε...». ρησαν, ἐναντίον τῆς ἱστοσελίδας; Γιά τόν ἀνώτεἘμεῖς δέν θά μποῦμε στήν ἴδια λογική νά προτεί- ρο κληρικό ἄλλωστε, σέρνονται παρόμοια φρινουμε τό σχίσιμο τοῦ πτυχίου τῆς Θεολογίας του κτά «κουτσομπολιά» σέ περιφερειακά ἔντυπα καί
καί τίς ἐκκλησιολογικές του περγαμηνές. Ἁπλῶς ἱστοσελίδες πάνω ἀπό εἴκοσι χρόνια συνεχόμενα,
ὡς πιστοί Ὀρθόδοξοι ντρεπόμαστε πού ἡ Ἱεραρ- πού καί ἄν ἔχουν καταδικαστεῖ κάποια ἀπ’ αὐτά
(πολύ σωστά ὡς συκοφαντικά), ὅμως ὁ σκανδαχία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας διαθέτει «τοιούλισμός τῶν πιστῶν δέν ἔχει κοπάσει μέ τήν Ἱ. Σύτους ἔπρεπεν ἡμῖν ἀρχιερεῖς». Τόν παραδίδουμε
νοδο «πέρα βρέχει»...
καί αὐτόν στήν χλεύη τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστο• Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ κ. Βαρθολομαῖος, ὅπως ὅλοι
ρίας. Τοῦ ἀρκεῖ.
οἱ... ἄλλοι ἐκπρόσωποι «ἐκκλησιῶν» καί σεχτῶν,
• ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ τρισχειρότερο: Ὁ ἐπίσκοπος συμπροσεύχεται καί αὐτός εἰς τόν... «κόκορα
κ. Ἐφραίμ ἦταν ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς (μαζί ὁ θεόν» στήν Ἀσσίζη; Ρωτᾶμε, γιατί διαβάσαμε
Μεσογαίας Νικόλαος καί ὁ Μεσσηνίας Χρυσόστο- στόν «Ο.Τ.» (15.9.2017) ὅτι οἱ Ἰνδοί λατρεύουν
μος) πού ἔδωσαν τήν «εὐλογημένη κατάρα» στά μεταξύ ἄλλων ζώων, ἀγρίων καί ἡμέρων, ἕναν
νέα συγκρητιστικά-πανθρησκειακά «Θρησκευτι- κόκορα θεόν!!! Καί νά σκεφθεῖ κανείς ὅτι αὐτοί
κά» τοῦ ἐκκλησιομάχου «ἔμφυλου» ὑπουργοῦ οἱ Ἰνδοί λάτρεις τοῦ κόκορα, συναποτελοῦν μαζί
Ἀπαιδείας κ. Γαβρόγλου. Γιά νά δοῦμε, τί λόγο θά μέ συμπροσευχόμενους ὀρθοδόξους ἱεράρχες
δώσει κάποτε ΚΑΠΟΥ ὁ κ. Ἐφραίμ, γιά τήν συμμε- «ἕναν ἀπό τούς πολλούς δρόμους... πού ὁδηγοῦν
τοχή του στήν ἀποορθοδοξοποίηση τῶν Ἑλληνό- στό Θεό». Δηλαδή στό θεό κόκορα;
πουλων σέ συγχυσμένους... νεογενίτσαρους τῆς
ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

Α) 270.000 ευρΩ παΙρνει
η διευθΥνουσα του ΤΑΙΠΕΔ
• Ο Πρωθυπουργός του Καναδά
Στ. Χάρπερ παίρνει 260.000 δολ. το
χρόνο.
• Η Καγκελάριος της Γερμανίας
Αγκ. Μέρκελ λαμβάνει 234.000 δολ.
το χρόνο.
• Ο Πρόεδρος
της Ν. Αφρικής Τζ. Ζούμα… 223.500 δολ. το
χρόνο.
• Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας Ντ. Κάμερον… 214.800 δολ. το χρόνο.
• Ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σιν. Αμπέ…
202.700 δολ. το χρόνο.
• Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετ. Ερντογάν…
197.400 δολ. το χρόνο.
• Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Φρ. Ολάντ…
194.300 δολ. το χρόνο.

• Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλ. Πούτιν…
136.000 δολ. το
χρόνο.
• Η Πρόεδρος της Βραζιλίας Ντιλ. Ρουσεφ… 120.000
δολ. το χρόνο.
• Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρ. Μόντι… 30.300 δολ.
το χρόνο.
Ενώ στην Ελλάδα της διευθύνουσας συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ οι ετήσιες απολαβές είναι
270.000 ευρώ ή 306.962,97 δολάρια.
Αυτά αποκάλυψε η ίδια, στην επιτροπή της
Βουλής των Ελλήνων, έπειτα από επίμονες
ερωτήσεις των βουλευτών. Τις δώσανε μάλιστα και “μικρή” αύξηση 55.000 ευρώ σε σχέση με το 2015!

Β) ΠΑμε πολΥ… “ΚΑΛΑ” !!!

ΑΓΩΝΑΣ 3

δ) ΣαρΩνουν τα λουκΕτα σ’ Ολη την ΕλλΑδα
Ο Πρόεδρος
του Συνδέσμου
Βιομηχανιών
Βορείου Ελλάδος κ. Αθ. Σαββάκης, στην
2η Σύνοδο
«Thessaloniki
Summit 2017»
παρουσίασε μέρος μιας
έρευνας που
έγινε και αφορά την εγχώρια
βιομηχανία της
Βορείου Ελλάδος, τα στοιχεία της οποίας σοκάρουν.
Η αποβιομηχάνιση που έχει υποστεί η Βόρεια
Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης είναι τρομακτική.
Στον Έβρο έχει κλείσει το 63% των μεταποιητικών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Στο Κιλκίς έχει μείνει το
λιγότερο από 50% των επιχειρήσεων. Στο ίδιο
περίπου πλαίσιο είναι και σε άλλες πόλεις της
Β. Ελλάδος. Στη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της Ελλάδας, στη ΒΙΠΕ της Σίνδου – το
καμάρι της Θεσσαλονίκης – λειτουργεί περίπου το 70% των επιχειρήσεων σε σχέση με τα
προηγούμενα χρόνια.
Σε έρευνα που καταγράφει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών, Εμπόρων
Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) είναι πιθανόν τέσσερις στις
δέκα επιχειρήσεις (ποσοστό 38,10) να βάλουν
λουκέτο στους επόμενους μήνες. Συγκεκρι-

μένα, το δεύτερο εξάμηνο του έτους
να διακόψουν
τη δραστηριότητα περίπου
13.000 επιχειρήσεις, κυρίως μικρές με
αυτοαπασχολούμενους.
Αυτό θα έχει
σαν αποτέλεσμα να χαθούν
21.000 θέσεις
εργασίας.
Την ίδια
στιγμή, από έρευνα που έκανε η εταιρεία
Nielsen για το λιανεμπόριο στην ηπειρωτική Ελλάδα και Κρήτη, προέκυψε ότι τα νοικοκυριά
βρίσκονται σε δεινή οικονομική θέση.
Έχει μειωθεί η κατανάλωση ακόμα και στα
βασικά προϊόντα διατροφικής και οικιακής χρήσης, όπως: Στο ψωμί 5,3%, στο γάλα 8,6%, στη
χλωρίνη 8,9%, χαρτί κουζίνας 7,7%. Στα προϊόντα προσωπικής περιποίησης και πάνες η πτώση ανέρχεται στο 7,3%.
Και να φαντασθεί κανείς ότι ο Πρωθυπουργός, επισκεπτόμενος επιχειρήσεις και πηγαίνοντας σε εγκαίνια νέων μονάδων, φιλοτέχνησε
μια εικόνα ρόδινη λέγοντας: «βγαίνουμε από
την κρίση», «βγαίνουμε στις αγορές», «έρχεται η ανάπτυξη»!, ενώ τα λουκέτα, σαρώνουν
σ’ όλη την Ελλάδα!

Ε) ΠΑμε καλΑ … πολΥ καλΑ …
Α΄ στοιχείο: Το 2009, 5.694.978 Έλληνες φορολογούμενοι δήλωσαν 100,4 δισεκατομμύρια
ευρώ εισόδημα.
Επτά χρόνια μετά (πέρυσι το 2016) 6.181.057
φορολογούμενοι δήλωσαν εισόδημα 73 δισ.
ευρώ. Δηλαδή 27,3 δισ. λιγότερα παρ’ ότι οι
φορολογούμενοι ήταν 486.079 περισσότεροι. Έχουμε συνεπώς μείωση στο εισόδημα
κατά 33%.
Β΄ στοιχείο: Το 23,6% των εργαζομένων παίρνει μισθό από 500 μέχρι 699 ευρώ, το 12,8%
από 700 έως 799, το 5,4% από 1.000 έως 1.299

ευρώ και από δω και πάνω το 2,3%. Και το φοβερότερο 500.000 εργαζόμενοι παίρνουν λιγότερο κι από το επίδομα ανεργίας.
Γ΄ στοιχείο: Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς
το Δημόσιο τον Ιούνιο αυξήθηκαν κατά 727
εκατ. ευρώ και έφτασαν στα μέσα του 2017 τα
5,5 δισ. και τα οποία θα προστεθούν στα 90,2
δισ. που ήταν στο τέλος του 2016.
Το 2009 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ήταν
μόνο 30 δισ.
Πάντως με τα Μνημόνια πάμε πολύ…
“ΚΑΛΑ”.

Γ) Η ντροπΗ, ντροπΗ δεν Εχει…
Όταν ο Αντ. Σαμαράς (Ν.Δ.) είχε ανακοινώσει
την τότε απόφαση της κυβέρνησής του για χορήγηση κοινωνικού μερίσματος, ο κ. Τσίπρας
έλεγε: «Θεωρούμε πράξη ντροπής, πράξη καταισχύνης, πράξη ταπείνωσης του κάθε πολί-

τη αυτής της χώρας από τη μία να αρπάζουν
το ψωμί από το τραπέζι εκατομμυρίων ανθρώπων και από την άλλη να τους πετούν κάποια
ψίχουλα… Τους έκλεψε το ψωμί κι έχει σκοπό
να τους κλέψει και το τραπέζι και τις καρέκλες
και το σπίτι. Αν αυτό δεν είναι απόλυτος πολιτικός ξεπεσμός τότε οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Πρόκειται για μία πράξη βαθιά ανήθι-

κη…» (ομιλία τον Μάρτιο του 2014 στα Ιωάννινα).
Οι ρόλοι άλλαξαν. Ο τσίπρας, πρωθυπουργός τώρα του “ΣΥΡΙΖΑ”, ανακοινώνει την χορήγηση κοινωνικού μερίσματος, και ο Κυρ.
Μητσοτάκης (Ν.Δ.) λέει: «Στους τυχοδιωκτισμούς και
την ανικανότητα
του κ. Τσίπρα, που
εγκλωβίζει τη
χώρα στα
αδιέξοδα,
η Ν.Δ. δεν
θα μπορούσε να
συμμετάσχει προκειμένου να γίνει πρόσκαιρα ευχάριστη, γιατί αυτό είναι λαϊκισμός. Εκτός εάν σκέφτεστε την απόδραση. Το “Τσοβόλα δώστα όλα” το πλήρωσε ο λαός» (ομιλία Μητσοτάκη τον Δεκέμβριο του 2016).
Αυτή είναι η πολιτική! Η ντροπή, ντροπή δεν
έχει…

Από κει που θα είχε έσοδα ένα τσουβάλι δισεκατομμύρια με το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας για 99
χρόνια το περιβόητο Υπερταμείο, το
Β΄ τρίμηνο του 2017 έκλεισε με ζημίες 480.000 ευρώ! Φτιάχτηκε δηλαδή, απλώς για να βολευτούν κάποιοι

ημέτεροι… Το μεγαλύτερο ποσοστό
της ζημίας είναι από τη μισθοδοσία
του προσωπικού. Αλήθεια, πόσα άτομα βολεύτηκαν στο Υπερταμείο και
με ποια διαφανή διαδικασία προσλήφθηκαν;
(“Παρόν”, 15-10-2017)

στ) ΑπΟ 100 ευρΩ, τα 55 με 72 πΑνε για φΟρους!
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
κ. Κορκίδης, χτύπησε καμπανάκι στο Μαξίμου διότι το τρίτο Μνημόνιο έφερε πραγματική λαίλαπα στις επιχειρήσεις και φορολογούμενους, βάζοντας φόρο σε ό,τι κινείται.
Οι αριθμοί είναι αδιάψευστοι μάρτυρες,
αφού από τα 100 ευρώ εισόδημα, τα 55 έως 72 ευρώ πηγαίνουν σε φόρους και εισφορές. Γι’ αυτό βλέπουμε μέρα
με την ημέρα τα λουκέτα να
αυξάνουν!
Και αυτό συμβαίνει διότι η οικονομική κατάρρευση έφθασε
στο κόκκινο.
• Οι 3 στους 10 φορολογούμενους δεν πλήρωσαν την
πρώτη ούτε και την δεύτερη
δόση φόρου εισοδήματος που
τους αναλογούσε στην επιχείρηση που συμμετείχαν.
• 3.805.423 φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς Εφορίες και τελωνεία.
• 1.608.263 κινδυνεύουν με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης,
• 951.114 λογαριασμοί τραπεζών έχουν
δεσμευθεί.

• 671.000 φορολογούμενοι δεν πλήρωσαν
340 εκ. ευρώ για φόρο εισοδήματος.
• Το 2017 πρέπει οι Έλληνες πολίτες να
πληρώσουν σε έμμεσους και άμεσους φόρους (εισοδήματος, τέλη κυκλοφορίας, ΕΝΦΙΑ, ρυθμιζόμενες οφειλές κλπ) 48,2 δισ.
ευρώ.

• Και ο νέος προϋπολογισμός 2018 έχει
πρόσθετες επιβαρύνσεις 1,8 δισ. ευρώ.
Αυτή είναι η οικονομική κατάσταση που βιώνει η Αγορά. Άραγε ο κ. Πρωθυπουργός
τα διάβασε όλα αυτά; Και αν ναι, τι πρόκειται να πράξη;

4 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 1
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παρεμβαση τριτου

«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974»

Στο διάλογο μεταξύ των: Χαράλαμπου
Ανδρεόπουλου καθηγητή (ΠΕ01) Β/θμιας
Εκπαίδευσης και Τριαντάφυλλου Τασιόπουλου εκδότη του “ΑΓΩΝΑ” Λάρισας.
Στο πρόβλημα: “Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974”.
Για την έκδοση και προβολή – βιβλιοπαρουσίαση του βιβλίου του κ. (Χ.Α.) στο
εξής ο συγγραφέας, αναφέρεται και στην
εφημερίδα “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ” (φύλ. 993, 7ης
Σεπτεμβρίου 2017, σελ. 11 (βλ. ΑΓΩΝΑ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 σελ. 15) «την οποία
ως γνωστόν ίδρυσε ο γνωστός για τους
αγώνες του υπέρ της Εκκλησίας και της
Δημοκρατίας, μακαρίτης πρόεδρος της
“Χριστιανικής Δημοκρατίας” Νίκος Ψαρουδάκης στο προηγούμενο φύλλο της
(992, 24ης Αυγούστου 2017, σελ. 8), ο στενός συνεργάτης και συναγωνιστής του Ν.
Ψαρουδάκης, έγκριτος φιλόλογος και δόκιμος συγγραφέας κ. Αθανάσιος Κουρταλίδης (μέλος του Πολιτικού Γραφείου
της “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ” στο
υπό τον τίτλο «Μια επιστολή καταγγελία
χωρίς απάντηση. Ο Νικόλαος Ψαρουδάκης και ο Ιερώνυμος Α΄ Κοτσώνης» άρθρου του στην εφημερίδα για το εκκλησιαστικό της περιόδου 1967-1974, ενημερώνοντας τους αναγνώστες της “Χ” αναφέρει ότι, για τα θέματα της εν λόγω περιόδου, «λεπτομέρειες με ακριβή κανονική και νομική ενημέρωση μπορούμε να
βρούμε στη διατριβή του θεολόγου Χαρ.
Ανδρεοπούλου «Η Εκκλησία κατά τη Δικτατορία 1967-1974, ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση» (εκδ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ,
2017). Θεωρώ την αναφορά του κ. Κουρταλίδη ιδιαιτέρως τιμητική, καθόσον προέρχεται από άνθρωπο που έχει ζήσει στο
πετσί του την επτάχρονη δικτατορία και
τις παρεμβάσεις της στο χώρο της διοικούσης Εκκλησίας…».
Θα μας επιτρέψει ο κ. Χ.Α. ορισμένες
παρατηρήσεις στα παραπάνω που γράφει σχετικά με τον μακαρίτη Ν. Ψαρουδάκη, την εφημερίδα “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ” τον
στενό συνεργάτη του Θανάση Κουρταλίδη κ.λ.π.
Ο τίτλος του διδακτορικού του “Η
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 19671974” είναι λάθος. Το ορθότερο θα ήταν
“Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ”. Το εκκλησιαστικό κατεστημένο (δεσποτοκρατία) ταυτίζει την Εκκλησία (κλήρο και πιστό λαό) με τον εαυτό του. Διεκδικεί το αλάθητο και απαιτεί
υποταγή τυφλή από τον κατώτερο κλήρο και τον πιστό λαό! Σ’ αυτό το πνεύμα
συμπλέει και με το άνομο πολιτικοκοινωνικό κατεστημένο για να μην πούμε ότι το
δεύτερο θέλει να ελέγχει το πρώτο (Διοίκηση Εκκλησίας). Αυτό γίνεται ιστορικά
και όταν έχουμε “δημοκρατία” ανάπηρη
όπως σήμερα και όταν αυτή γίνεται ωμή
«πας εξερχόμενος μετά τη Δύση του Ηλίου θα πυροβολείται…». Η ταύτιση της Εκκλησίας με τη Διοίκηση, βολεύει και την
αθεΐα για να μπορεί «εύκολα» να κατηγορεί το Χριστιανισμό για τα σκάνδαλα των
δεσποτάδων!
Κύριε Χ.Α., θρησκευτικά, το σημερινό
υπουργείο Παιδείας θα αναθέσει και σε
άλλους εκπαιδευτικούς μη θεολόγους να

διδάσκουν το μάθημα αυτό της πανθρητης αιθούσης των Συνεδριάσεων, προσκείας που έχει ως κοινωνική έκφραση
τού ψηφισθεί η αποκατάσταση των διτον οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησης
καιωθέντων Μητροπολιτών και κλείσει η
(θεοποίηση του Μαμωνά)! Μειώνει το θεχρόνια αυτή πληγή της ανωμαλίας. Κι αν
ολόγο (ορθόδοξο) να ονομάζεται καθηο κ. Σεραφείμ με τα γνωστά τερτίπια του
γητής θρησκευτικών. Γιατί, όπως γνωρίθελήσει να ματαιώσει πάλι την τακτοποίζεις, η θρησκεία… ψάχνει να βρει το Θεό.
ηση αυτής της εκκρεμότητας, είναι χρέΟ Χριστιανισμός είναι αποκάλυψη. «Και
ος σας ν’ απαντήσετε με ένα ΟΧΙ και να
ο Λόγος έγινε σάρκα…».
τον σταματήσετε στον κατήφορο που έχει
Δεν γνωρίζω, δεν έχω διαβάσει το βιπάρει και στον οποίο οδηγεί την Εκκληβλίο σου. Έχεις κεφάλαιο για το ρόλο
σία! Η βίαιη αυτή αντίδρασή σας και δήτης Μασωνίας στη Δικτατορία; Αν δεν
θεν ανυπακοή, ούτε βία είναι ούτε ανυπαέχεις η παράλειψη είναι σοβαρή! Υλικό
κοή, αλλά είναι άμυνα κατά της Σεραφειγια το σκοτεινό ρόλο της Μασωνίας στο
μικής ανομίας και υπακοή στο Νόμο του
“Εκκλησιαστικό” υπάρχει άφθονο και διΘεού, για τους εξής δυο λόγους:
ατριβές χωρίς την αναφορά σ’ αυτή εί1) Στο πρόσωπο των λεγομένων Ιερωναι… ανάλατες!
νυμικών Μητροπολιτών, τους οποίους η
Ο μακαρίτης ο Ν. Ψαρουδάκης ήταν
αντίχριστη συνεργασία Ιωαννίδη και Σεμέλος της στρατευόμενης Εκκλησίας
ραφείμ, κήρυξε έκπτωτους πριν 17 χρόκαι διώχτηκε από τη δικτατορία. Να, λοινια, σημειώθηκε μια πρωτοφανής βία και
πόν υπήρξαν μέλη της Εκκλησίας που
αδικία και ο Θεός μισεί την αδικία και την
διώχτηκαν.
καταπίεση!
Ο Ν.Ψ. δεν ίδρυσε την εφημερίδα
Οι εν λόγω Μητροπολίτες κηρύχθη“ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ”, όπως γράφεις, αλλά τη
καν έκπτωτοι την 11.7.74 με απόφαση
“ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ”. Η δικτατης υπό τον κ. Σεραφείμ, Αριστίνδην Συτορία έκοψε τη “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” και από
νόδου — η όποια βαφτίστηκε Ιεραρχία!
τότε κυκλοφορεί… «ανάπηρη».
— χωρίς κατηγορητήριο, χωρίς δίκη, χωΑπό το έτος 1989 ο Νίκος Ψαρουδάρίς απολογία, χωρίς να είναι παρόντες
κης έπαψε να είναι πρόεδρος της Χ.Δ. και
και χωρίς δικαίωμα εφέσεως! Πρόκειται
να δημοσιεύει άρθρα στη “Χ”.
για ένα έγκλημα πρωτοφαΊδρυσε το “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΙΣ- του Χαραλ. Γρ. Κοντού
νές, καταπάτηση κάθε θείου
ΤΙΑΝΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΜΕΤΩκαι δημοκρατικού δικαίου,
τ. καθ. ΤΕΙ
- Δικ. Οικονομολογος
ΠΟ (Ε.Χ.Ο.Μ.)”, έγραψε αρκεμια αληθινή Ζούγκλα στέρητά βιβλία και αρθρογραφούσε
σης των στοιχειωδών ανθρωστον ορθόδοξο τύπο (Ο.Τ.).
πίνων δικαιωμάτων!
Στο βιβλίο “Ν’ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΘΥΚαι όλα αυτά, πού; Στο χώρο της ΔιοιΝΕΣ ΤΟΥΣ: ΚΑΙ ΙΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗκούσας Εκκλησίας! Σ’ ένα χώρο, που ως
ΣΗ ΚΑΙ ΛΑΟΣ” υπάρχουν αρκετές αναφοάμεσο έργο του Αγίου Πνεύματος, θάρές στο εκκλησιαστικό πρόβλημα και δεν
πρεπε σ’ αυτό να βασιλεύει η αγάπη, η
τηρεί την ίδια γραμμή με την εφημερίδα
δικαιοσύνη, η αδελφική συμπεριφορά, η
“ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ”. Ο αγωνιστής, υπέρ της
ομόνοια και η στενή αγωνιστική συνερδημοκρατίας και της Εκκλησίας (πιστών)
γασία, για την διάδοση της χριστιανικής
Ν.Ψ. τάχτηκε υπέρ της αποκαταστάσεαληθείας και τον θρίαμβο της Εκκλησίας
ως των εκδιωχθέντων ιεραρχών από τη
στον πόλεμο κατά του κακού! Σ’ ένα χώρο
Χούντα του Σεραφείμ και του Ιωαννίδη!
που θάπρεπε να είναι ο τηλαυγής φάρος
Και για του λόγου το αληθές δημοσιεύουτης δικαιοσύνης και του πολιτισμού, θάρμε στη συνέχεια, από το βιβλίο που αναρος και προστασία των αδικουμένων, φωφέραμε, το άρθρο «Προς την Ι.Σ. της Ιετεινό παράδειγμα των ανθρώπων και τρόραρχίας», σελ. 165-168.
μος των βιαστών και των δαιμόνων!
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι.Σ. ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
Ο γράφων, Άγιοι Συνοδικοί, αισθάνεΑσφαλώς, Άγιοι Συνοδικοί, θα ήταν λάται ότι δεν είναι άξιος ν’ ανάψει ένα κερί
θος, να νομίσει κανείς ή Εσείς ότι η επιμπροστά στο εικονοστάσι κοιτάζοντας
στολή αυτή ή όποια άλλη παρόμοια άλτο πρόσωπο του Αγίου και όμως μπρολοι σας απευθύνουν, έχει σκοπό να σας
στά στην αδικία εξανίσταται, γιατί πιστεύυποδείξει τί πρέπει να κάνετε, σ’ αυτή
ει τα λόγια του Θεού: «Δικαιοσύνην μάθετη Σύνοδο. Γιατί είναι τόσο καθαρό και
τε οι ενοικούντες επί της γης»! Σεις που
οφθαλμοφανές το χρέος σας έναντι του
είσθε λειτουργοί της Εκκλησίας και συλπληρώματος της Εκκλησίας Ελληνικού
λειτουργείτε με τους Αγγέλους, κρατώΛαού, ώστε μονάχα τυφλοί ή εχθροί του
ντας τα Άγια του Θεού στα χέρια σας,
έργου της Εκκλησίας να μη το βλέπουν!
πώς ανέχεσθε, πώς καλύπτετε, πώς διΞέρετε λοιπόν τί πρέπει να κάνετε!
απράττετε αυτή την φοβερή αδικία σε
Ξέρετε ότι πρέπει ν’ αποκαταστήσετε,
βάρος αθώων συναδέλφων σας και καόπως απαιτεί το Δίκαιο της Εκκλησίας,
τεβάζετε το κύρος και το ήθος της Αγίτους δικαιωθέντες συναδέλφους σας και
ας του Θεού Εκκλησίας πιο κάτω από το
να κλείσετε την πληγή, που επί 17 χρόκύρος και την αξιοπιστία «των αρχόντων
νια τώρα μολύνει και απειλεί την Εκκλητου αιώνος τούτου των καταργουμένων»;
σία! Να τους αποκαταστήσετε, πάση θυ(Α’ Κορ. 2, 6). Προς Θεού λοιπόν: Κλείσία, για να έρθει η ειρήνη στους κόλπους
στε την πια αυτήν την πληγή, προτού γίτης Ιεραρχίας, με την αποκατάσταση της
νει γάγγραινα στο σώμα της Εκκλησίας!
δεινώς διασαλευθείσης ηθικής τάξεως,
2) Απ’ όλα τα σημεία του κόσμου, εσωυπαιτιότητι του Προκαθημένου κ. Σερατερικού και εξωτερικού, πνευματικού και
φείμ και στη συνέχεια και Υμών! Γι’ αυτό
υλικού, Ελληνικού και Διεθνούς, εκπέπρέπει να μην εξέλθει κανείς από σας
μπονται έντονα σήματα SOS, όχι πια για

τους όρους καταλύτερης διαβίωσης του
ανθρώπου, αλλά για την συνέχιση αυτής
της ίδιας της ύπαρξής του, που φανερά
απειλείται από ηθικό και βιολογικό εξολοθρεμό!
Είναι ολοφάνερο ότι ο Μεγάλος Πόλεμος που ο Θεός κήρυξε κατά του Διαβόλου, το πένθιμο εκείνο δειλινό της παρακοής των πρωτοπλάστων, στον Παράδεισο, πόλεμος που συγκλονίζει την ανθρωπότητα από τότε μέχρι σήμερα, βρίσκεται
ήδη σε κρίσιμη φάση και ολόκληρη η Γη
απειλείται με καταστροφή, όπως το Πνεύμα του Θεού μας προειδοποιεί: «Ουαί την
γην και την θάλασσαν, ότι κατέβη ο διάβολος προς υμάς έχων θυμόν μέγαν, ειδώς
ότι ολίγον καιρόν έχει»! (Αποκ. 12, 12).
Τί, άγιοι Συνοδικοί, στον σημερινό κόσμο, δεν μαρτυρεί γεγονυία τη φωνή, τον
κίνδυνο που τον απειλεί, την πηγή του
κινδύνου και το χρέος της Εκκλησίας ως
στρατευόμενης, να πολεμήσει τον σκοτεινό εχθρό και ως ποιμαίνουσας, να προστατεύσει το ποίμνιό της από τα φανερά
μέσα και όργανα, του αόρατου πνευματικού πονηρού εχθρού;
Χρειάζεται άραγε να μιλήσομε για τις
πλάνες που κυριαρχούν στον ηθικό, τον
πνευματικό, τον «επιστημονικό», τον πολιτικό, τον Κοινωνικό, τον οικογενειακό,
τον ατομικό και τον δημόσιο χώρο, που
όλες μαζί αποτελούν ένα τεράστιο δίκτυ
θανάτου και για τα μεμονωμένα άτομα
και για το σύνολο των Εθνών;
Όλα είναι γνωστά, άγιοι Συνοδικοί. Και
η πλάνη της φιλοσοφίας που βούλιαξε
στα θολά νερά του Αστικού και του Μαρξιστικού Υλισμού! Και η πλάνη της δήθεν
επιστήμης που βούλιαξε στην παρουσίαση της θεωρίας ως επιστημονικής γνώσεως (Δαρβινισμός, Φροϋδισμός, μηχανοκρατία, επιστημονισμός, Αθεϊσμός, Πανθεϊσμός κ.ά.)! Και η πλάνη του αθεϊστικού
υπαρξισμού, που κήρυξε την ζωή και τον
άνθρωπο έργο της τύχης και τους έθαψε στο περιτύλιγμα του μηδενισμού, που
αρνήθηκε και διέστρεψε όλες τις ηθικές
αξίες, έτσι που η ελευθερία να μετατραπεί σε ασυδοσία, το ιερό γενετήσιο δώρο,
σε πορνεία και ομοφυλοφιλία, η ψυχαγωγία σε διαφθορά, πορνό, ναρκωτικά, αλκοολισμό και νικοτίνη, η υγιής επαναστατικότητα σε ανυπακοή, αμφισβήτηση και
τρομοκρατία! Η πλάνη της δήθεν κοινωνικής τάξεως που θέλει το Κράτος υπηρέτη των κρατούντων και όχι «διάκονο
του Θεού, εις το αγαθόν» (Ρωμ. 13,1-6),
που μεταβάλλει την εργασία σε εμπόρευμα και εξευτελίζει την ανθρώπινη προσωπικότητα, γίνεται όργανο του Σατανά με
την μετατροπή της φιλοπατρίας σε σωβινισμό, με το κήρυγμα του μίσους, της αρπαγής των αγαθών των άλλων και τελικά
του πολέμου! Τί να πούμε ακόμα για την
τεράστια απειλή κατά του συνόλου του
πολιτισμού από το νεοφανές Παγκόσμιο
Κίνημα της Νέας Εποχής που προχωρεί
ακάθεκτο στην εγκατάσταση Παγκόσμιας Θρησκείας και Παγκόσμιας Κυβέρνησης, που σαφώς προκύπτει από τα σχετικά κείμενά της ότι βρίσκεται στην υπηρεσία του Σατανά και του Αντιχρίστου; Τί
να πούμε για την Μασονία, την Θεοσοφία,
συνέχεια στη σελ. 6
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συνέχεια από τη σελ. 1

ΑΓΡΙΟΣ «ΚΑΒΓΑΣ»… ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ – ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

κουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου.
Η κόντρα, ήταν τόσο μεγάλη, που στις
προ μηνών εκκλησιαστικές εκδηλώσεις
της Ζακύνθου, όπου παραβρέθηκε ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, ο Αρχιεπίσκοπος, απέσχε, αν και προσκλήθηκε. Το ίδιο
και χειρότερα παρατηρήθηκε στην διαθρησκευτική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα την 30-31 Οκτωβρίου και την οποία διοργάνωσε το Υπουργείο Εξωτερικών με θέμα «Θρησκευτικός
και Πολιτιστικός Πλουραλισμός και Ειρηνική Συνύπαρξη στη Μέση Ανατολή».
Στην υποδοχή του Πατριάρχη παραβρέθηκαν δύο απλοί κληρικοί, όλοι και όλοι,
χωρίς την παρουσία ούτε ενός βοηθού
Επισκόπου από τους τόσους περιφερόμενους. Από δε την Κυβέρνηση ούτε ένας
υπηρεσιακός παράγοντας του Υπουργείου Εξωτερικών παρέστη – ως επίσημος
φορέας διοργάνωσης – να υποδεχθεί τον
Προκαθήμενο της Ορθοδοξίας.
Στην φωτογραφία που δημοσιεύθηκε φαίνονται οι δύο προκαθήμενοι να απέχουν
μεταξύ τους απόσταση ενός, περίπου, μέτρου, αλλά η λεζάντα που έβαλαν τους
εμφανίζει «εγκαρδίως ασπαζόμενους».
Ασπασμός του Πατριάρχου υπήρξε, αλλά
με τον πρωτοσύγκελο της Αρχιεπισκοπής,
αρχιμανδρίτη π. Συμεών Βολιώτη… Να σημειώσουμε ότι στον κατάλογο των συμμετασχόντων, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος,
όπως γράφτηκε, εκπροσωπούσε την Τουρκία μαζί με τον βουλευτή του τουρκικού κοινοβουλίου Δρα Ταλίπ Κιουκσουσάν.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος δεν θέλησε να συναντηθεί με τον Πατριάρχη, όσο
αυτός βρισκόταν στην Αθήνα. Έτσι ο Πατριάρχης συνάντησε τον πρωθυπουργό
κ. Τσίπρα, και ο Αρχιεπίσκοπος τον Ραβίνο Δρ. Δαβίδ Ρόζεν, του αμερικανικού
εβραϊκού Συμβουλίου.
Τί συνέβη, και ο υπ’ αριθμόν ένα συνεργός του Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Ιερώνυμος – που για χάρη του παραβίασε την ομόφωνη απόφαση της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και ψήφισε τα κακόδοξα κείμενα της Συνόδου
της Κρήτης – χολώθηκε και τήρησε τέτοια σκληρή κόντρα;
Μήπως ο κ. Ιερώνυμος μετανόησε,
επειδή ο Πατριάρχης τον παγίδευσε στην
ψευδοσύνοδο, και αποφάσισε τώρα να
αρθρώσει ορθόδοξη ομολογία πίστεως;
Ασφαλώς όχι!
Μήπως αποφάσισε να ορθώσει το ανάστημά του στον κ. Βαρθολομαίο για τις
Οικουμενιστικές του επιδόσεις και τις
αβαρίες που κάνει σε θέματα της πίστεως;
Ασφαλώς όχι!
Μήπως διαφωνεί με τους νεωτερισμούς και την Εκκοσμίκευση που παρατηρούνται στις μητροπόλεις του Οικουμενικού θρόνου;
Ασφαλώς όχι!
Μήπως αντιτάχθηκε στα ανεξέλεγκτα
ταξίδια και τις κρυφές συνομιλίες που κάνει με όλους τους εκπροσώπους των αιρετικών, και όχι μόνο, χαλκεύοντας την
ταλαίπωρη Ορθοδοξία;
Ασφαλώς όχι!
Αν τίποτα απ’ αυτά δεν ισχύει, τότε για
ποιο λόγο έφθασαν στα πολιτικά δικαστήρια δύο θρησκευτικοί ηγέτες;
Ασφαλώς για τον ΜΑΜΩΝΑ άμεσα ή
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έμμεσα. Αποδείχθηκε ότι η φιλία τους
ήταν συμφεροντολογική και αμιγώς φαρισαϊκή. Διότι, ο μεν Πατριάρχης την εκμεταλλεύτηκε επί εποχής Χριστοδούλου
να κάνει την δουλειά του (!), ο δε Ιερώνυμος για αντίστοιχο λόγο. Προκειμένου
να έχει την εύνοιά του ώστε να αναρριχηθεί στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, έδειξε “δουλική” υπακοή στα πατριαρχικά

«Κατά παρεσχειθείσας χθες πληροφορίες ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Δημήτριος και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου
του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δεν θα
διστάσουν να λάβουν σκληράν στάσιν
έναντι παντός, ο οποίος θα επιχειρήση
είτε να απεμπολίση είτε να καταστρατηγήση τα αναφαίρετα δικαιώματα της
Μητρός Εκκλησίας (“ΒΗΜΑ” 8/2/1973).

άρχου Βαρθολομαίου και κατά της επιτροπής του κληροδοτήματος που αφορά
την αμφισβήτηση της δωρεάς (!!!) προς
το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ισχυριζόμενος ότι, με την δωρεά αυτή «επιχειρήθηκε να αποσπαστεί ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου από την νόμιμη και κανονική πνευματική δικαιοδοσία, που είναι η
Αρχιεπισκοπή Αθηνών και ο Αρχιεπίσκο-

κελεύσματα.
Για το χρήμα είχε προκληθεί η μεγάλη
ένταση μεταξύ τους το 2014. Προκειμένου να εκλεγεί νέος μητροπολίτης Ιωαννίνων, ο Ιερώνυμος αρνήθηκε να διορίσει τον “εκλεκτό” του Πατριάρχη Αμφιλόχιο, που και δημόσια τον είχε στηρίξει!
Και ο λόγος ολοφάνερος:
Η μητρόπολη Ιωαννίνων έχει τα περισσότερα κληροδοτήματα και είναι η πλουσιότερη σε περιουσιακά στοιχεία και χρήματα εκκλησιαστική επαρχία των λεγόμενων Νέων χωρών. Ήταν πριν την οικονομική κρίση ένας μεγάλος μέτοχος
της Εθνικής Τράπεζας γι’ αυτό και ο εκάστοτε δεσπότης Ιωαννίνων ήταν μέλος
στο διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας.
Για το χρήμα λοιπόν το Πατριαρχείο
άνοιξε πόλεμο και στον μακαριστό Ιερώνυμο Α΄ Κοτσώνη το 1973. Με τη δικαιολογία ότι εις το καταρτηθέν από την
Εκκλησία κτηματολόγιο συμπεριλήφθησαν και κτήματα του Πατριαρχείου (για
τα Πατριαρχικά κτήματα θα γράψουμε
στο προσεχές φύλλο), και επειδή δεν
μπορούσαν αυτό φανερά να το ισχυρισθούν, σκαρφίστηκαν τον λόγο ότι ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ στο σχέδιο
του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας καταπατούσε “Διατάξεις της Πατριαρχικής και Συνοδικής Πράξεως του 1928”.
Παράλληλα οι πατριαρχικοί κύκλοι τροφοδοτούσαν τον Αθηναϊκό τύπο με κείμενα, που σαν στόχο είχαν να αναγκάσουν τον Ιερώνυμο να παραδώσει το τιμόνι του σκάφους της Εκκλησίας σε άνθρωπο του χεριού τους και κατώτερης
πνευματικής στάθμης, ώστε να κάνουν
την δουλειά τους.
Η εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» έγραφε:

Αυτό το πατριαρχικό παραμύθι συνεχίζουν και μέχρι σήμερα τα διάφορα παπαγαλάκια ώστε να μειώσουν τη λάμψη του φωτοβόλου λευίτη Ιερωνύμου
Α΄ Κοτσώνη.
Υπάρχουν αρκετές σκληρές κόντρες
μεταξύ εκκλησιαστικών ανδρών, και όλες
σχεδόν έχουν ως αφετηρία το ΜΑΜΩΝΑ!
Ο τελευταίος άγριος “καβγάς” που
μοιάζει με πολεμική σύγκρουση, είναι η
κυριότητα του “κτήματος Προμπονά”.
Είναι ένα κτήμα στην καρδιά της Πρωτεύουσας, στα όρια Αθηνών και Ν. Φιλαδέλφειας, αρκετών στρεμμάτων και ενός μεγαλοπρεπούς ναού εντός του κτήματος,
τον Άγιο Γεώργιο. Το κτήμα αυτό περιήλθε, με συμβολαιογραφική Πράξη από
την απαρτιζόμενη επιτροπή του κληροδοτήματος Προμπονά, στην δικαιοδοσία
του Οικουμενικού Πατριαρχείου.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, γνώριζε για το κληροδότημα, και, όπως καταγγέλλουν τα μέλη της επιτροπής, κατ’
επανάληψιν είχε προσκληθεί νομίμως
στο παρελθόν να παραστεί σε συμβούλιά τους αλλ’ ουδέποτε ανταποκρίθηκε,
δείχνοντας αδιαφορία. Τώρα “ξαφνιασμένος” από την δυσάρεστη τροπή που
πήραν τα πράγματα, άρχισε σπασμωδικές κινήσεις.
Η πρώτη απέλπιδα προσπάθειά του
ήταν, με τη συνδρομή του Δήμου της
Αθήνας και της Αστυνομίας, να βάλουν
λουκέτο στο κτήμα και να σφραγίσουν
τον Ναό. Δεύτερη, να ζητήσει από το
Υπουργείο Οικονομικών να διενεργήσει
διαχειριστικό έλεγχο στη διαχείριση του
κληροδοτήματος.
Τρίτη, κατέθεσε ΑΓΩΓΗ στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά του Πατρι-

πος, μέσω της μεταβίβασής του μετά
του οικοπέδου, στο οποίο είναι κτισμένος, σε άλλο εκκλησιαστικό νομικό πρόσωπο κατά παράβαση της βούλησης του
διαθέτη Δημητρίου. Η Προμπονά (σ.σ. ο
ναός, που ολοκληρώθηκε το 1954, κόστισε πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ και καλύφθηκε το κόστος από το κληροδότημα εξ ολοκλήρου).
Και τέταρτο, ο Εφημέριος του ναού και
διαχειριστής Αρχιμανδρίτης επαύθη από
τον Αρχιεπίσκοπο, του διέκοψε το μισθό
και τον έθεσε σε αργία, προκειμένου να
τον τρομοκρατήση και να ανακαλέσουν
την δωρεά προς το Πατριαρχείο.
Ο εν λόγω Αρχιμανδρίτης δεν εκάμφθη, αλλά μιλά για Ανάσταση, και παρομοιάζει «τα λουκέτα, που κρατούν το
Ναό κλειδωμένο, με τα φαιδρά λουκέτα του Άδη, τα οποία έσπασε ο Σωτήρας και Λυτρωτής Κύριος, καθιστώντας
ανίσχυρον πλέον το θάνατο για το Γένος των Βροτών».
Πολιτικοί και Εκκλησιαστικοί κύκλοι
σχολίαζαν το περιστατικό δεικτικά, λέγοντας ότι: «ο Ιερώνυμος δεν κατέθεσε
αγωγή για το Τζαμί στο Βοτανικό, αλλά
κατέθεσε σε βάρος του Οικουμενικού
Πατριαρχείου!», «Δεν πήγε να σφραγίσει
αιρετικό ναό: θέατρο που βλασφημείται
το όνομα του Τριαδικού Θεού, της Παναγίας και των Αγίων, και σφράγισε Ορθόδοξο ναό!!!». Τι κρίμα για πνευματικούς ηγέτες!!!
Αιτία πολέμου, όχι τα θέματα πίστεως,
αλλά το χρήμα με αποτέλεσμα ο διάβολος να χαίρει! Μας ήρθε στην μνήμη μας
η παροιμία: «Όταν τα σκυλιά τρώγονται, ο λύκος τρώει τα πρόβατα».
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ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ
ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ
ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΙ άνθρωποι, εφ’ όσον έχουν βαπτιστεί δεν είναι χριστιανοί; Αυτοί είναι άνθρωποι που σε μεγάλο βαθμό εκκλησιάζονται τακτικώς ή περιοδικώς. Παρακολουθούν τα σπουδαιότερα εκκλησιαστικά γεγονότα. Διαβάζουν σε μεγάλο ή μικρό ποσοστόν
την Αγία Γραφή. Ομοίως διαβάζουν διάφορα περιοδικά ή θρησκευτικά βιβλία. Νηστεύουν
περισσότερο καιρό ή λιγότερο ανάλογα με τις δυνάμεις του καθενός. Πηγαίνουν στα διάφορα εξωκκλήσια ή στα Μοναστήρια. Παρακολουθούν διάφορες Εκκλησιαστικές εκδηλώσεις. Συμμετέχουν σε διάφορες αγρυπνίες των Ενοριών ή Μοναστηρίων. Προσφέρων
χρηματικά ποσά στην προσπάθεια Ανέγερσης Ιερών Ναών, καθώς και άλλων Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλές άλλες αξιέπαινες ενέργειες. Τίθεται το ερώτημα. Τόσες δράσεις και ενέργειες που κάνουν, ποιος μπορεί να αμφιβάλλει,
ότι δεν είναι πραγματικοί χριστιανοί; Καλόπιστα κάποιος θα έλεγε, ότι είναι «το φως του
κόσμου» όπως είπε ο Χριστός (Ματθ. 5, 14). Εάν όμως γίνεται για το ‘‘θεαθήναι’’ δεν είναι
χριστιανοί (Ματθ. 6, 24).
ΔΥΣΤΥΧΩΣ μερικοί θρησκευόμενοι είναι άνθρωποι διπρόσωποι, τριπρόσωποι μέχρι και
δεκαπρόσωποι. Ας φορούν Πετραχήλια, Καλυμμαύχια, Ωμοφόρια και κρατούν Πατερίτσες
στο χέρι. Αυτούς τους ανθρώπους τους κατακρίνει η Αγία Γραφή. Φαρισαϊσμός και τίποτε
άλλο (Ματθ. 23, 13, 16). Ο πραγματικός χριστιανός δεν έχει καμιά - μα καμιά σχέση με τη
διαφθορά και με το σάπιο τρόπο της ζωής και ας κάνουν όσα προανέφερα. Ο ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΣ άνθρωπος, σε μεγάλο ή μικρό ποσοστό, δυστυχώς είναι με τους δικαίους και
με τους αδίκους. Είναι κατά την λαϊκή έκφρασιν και με τον χωροφύλακα και με τον αστυφύλακα. Το ίδιο συμβαίνει και με το ατομικόν συμφέρον. Αν τους δώσεις στο χέρι ένα ποσόν χρημάτων ανάλογα με την περίπτωσιν, περισσότερα ή λιγότερα, δεν θα διστάσει να
κάνει ακόμη και ψεύτικο όρκο. Θα πάει να εξομολογηθεί. Θα έχει την γνώμην, ότι τα έχει
καλά με την Συνείδησιν του. Αν του δοθεί η ευκαιρία δεν θα την αφήσει να πάει χαμένη.
Εξομολόγηση τύπου Δαυίδ και Ιερού Αυγουστίνου μην περιμένετε. Όποιος αμφισβητεί,
ας προσθέσει τα εγκλήματα που γίνονται το λεπτό, την ώρα καθώς και τον ετήσιο αριθμό
των γεγονότων. Διαφθορά, φόνοι, ληστείες παιδεραστίες, εκβιασμοί, αδικίες, απάτες,
και τόσα και τόσα που γίνονται και θα διαπιστώσει, ότι όλα αυτά είναι πραγματικότητες. Αν όλοι οι θρησκευόμενοι άνθρωποι ήταν πραγματικοί χριστιανοί δεν έπρεπε να
υπάρχουν φυλακές γιατί τότε θα ίσχυε το ναι ναι και το ου ου (Ιακ. 17, 24).
ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ μερικοί, επειδή ο Χριστός είπε «ο αναμάρτητος υμών πρώτος βαλέτω λίθον επ’ αυτή» (Ιωάν. 8, 8) ότι αναμάρτητος δεν είναι όποιος τρώει ένα αυγό τις
ημέρες των Νηστειών. Ο Χριστός δεν είπε αναμάρτητοι και οι φονιάδες. Αμαρτία είναι να υψώσεις τη φωνή σου σ’ έναν άνθρωπο αλλά δεν είναι το ίδιο όταν τον σκοτώσεις. Ισχυρίζονται μερικοί πως, ό,τι και να συμβεί ο Χριστός δεν θα αφήσει τους ανθρώπους να πάνε χαμένοι. Ναι, αλλ’ όμως έθεσε την προϋπόθεσή του «τηρείν πάντα
όσα ενετειλάμην υμίν» (Ματθ. 28, 20). Δηλαδή θα είμαι μαζί σας, εφόσον τηρείται όλα
όσα σας έχω διδάξει. Στην ομιλία επί του Όρους, και όχι μόνο, ο Χριστός μας δίδαξε
«όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το Εμόν όνομα εκεί ειμί εγώ εν μέσω αυτών» (Ματθ.
ΙΗ΄ 20). Δηλαδή εφόσον είμαστε και εμείς μαζί του. Δεν λέμε ολόκληρη την Αλήθεια.
Διότι προϋπόθεσις είναι, ότι ο Χριστός θα είναι κοντά μας εφόσον είμαστε και εμείς
κοντά του. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ είναι ο μοναδικός Σωτήρας του κόσμου. Κανένας - μα κανένας
δεν κατόρθωσε να κάνει με ένα λόγο η συκιά να ξεραθεί όπως είπε: «μηκέτι εκ σου εις
τον αιώνα μη δεις καρπόν φάγοι» (Μάρκ. 11, 14), και έκανε διότι ο Χριστός Εσταυρώθη, ετάφη και Ανέστη (Ματθ. 27, 7).
Οι άλλοι Ιδρυτές των τεσσάρων θρησκειών ήσαν άνθρωποι. Ό,τι συμβαίνει σ’ όλους
μας συνέβη και σ’ αυτούς. Τους σεβόμεθα. Δεν ανέστησαν.
Πρέπει να μας ενδιαφέρει το παρελθόν. Να μην αγνοούμε το παρόν και τα πολλά
προβλήματα. Πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα του μέλλοντος. Αυτά περιγράφονται στο βιβλίο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ» Alec Ross εκδόσεις ΙΚΑΡΟΣ
2017 και η ρομποτική εργασία που θα ανατρέψει πολλές συνήθειες του παρόντος. Αν
γίνουν προς το καλύτερο χαιρόμεθα για την καλυτέρευσιν. Όμως ας έχουμε υπ’ όψιν
ότι η Θρησκευόμενη Ευρώπη 24.000.000 εξαφάνισε τους Ινδιάνους, ΑΝΘΡΩΠΟΚΤΟΝΙΕΣ, πρακτικές που επιβίωσαν της Γαλλικής και Αμερικανικής επανάστασης. Έγινε

παρεμβαση τριτου
τον Αποκρυφισμό και τον Σιωνισμό, που εργάστηκαν και
εργάζονται προετοιμάζοντας την τραγωδία του ερχομού
του Αντιχρίστου και των δεινών της μεγάλης αποστασίας
για τα οποία μιλάει καθαρά ο Λόγος του Θεού;
Δεν θα πούμε, λοιπόν άγιοι Συνοδικοί γι’ αυτά τίποτα,
γιατί τα ξέρετε, και όλα είναι γνωστά και σε σας και στο
ποίμνιό σας... Θα μιλήσομε για κάτι άλλο, που ενώ είναι
το κλειδί, οι πάντες το αγνοούν κι έτσι όλοι τριγυρνούν
σαν τυφλοί, καθένας στη φυλακή του, και κάνεις δεν σκέπτεται να γυρίσει το κλειδί και να ελευθερωθεί ανοίγοντας την πόρτα της φυλακής του. Το κλειδί αυτό είναι ο
Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Ι. Χριστού!
Όλοι γνωρίζουν τον κίνδυνο και χτυπιούνται καθώς βλέπουν τα παιδιά τους να χάνονται, την οικογένεια να διαλύεται, την εγκληματικότητα να παίρνει διαστάσεις. Αλλά κανείς δεν σκέπτεται το κλειδί της σωτηρίας. Γιατί το κλειδί
αυτό έχει περιπέσει σε ανυποληψία, σε αχρηστία και την

αφανισμός των ντόπιων κατοίκων. Οι ΒΕΛΓΟΙ θανατώνουν τρία έως πέντε εκατομμύρια Κογκολέζους, 500.000 χιλιάδες θύματα είναι της Γαλλικής αποικιοκρατίας. Στην ΑΙΜΑΤΗΡΗ αποικιοκρατία Ιαπώνων και Βρετανών χάθηκαν κατά την διάρκειαν της Ευρωπαϊκής εξάπλωσης 60-70 εκατομμύρια ανθρώπων. (HOT DOC 24-9-2017). Ο επίσκοπος Κερνίκης Καλαβρύτων Ηλίας Μηνιάτης που έζησε (1669 - 1714), και ήξερε την θρησκευτική
ζωή της χώρας μας ότι ήταν θρησκευόμενη και όχι χριστιανική, στην ομιλία του περί πίστεως γράφει: «Ζητώ να βρω χριστιανό, μα πουθενά δεν τον βρίσκω. Ψάχνω και όλο ψάχνω, ψάχνω παντού, μα δεν τον βρίσκω. Οπότε, έρχομαι μέσα στο θυσιαστήριο, εδώ
ελπίζω να βρω χριστιανό, μάλιστα έναν άγιο, έναν ασκητή, ένα θαυματουργό, ένα δάσκαλο, μα δεν τον βρίσκω ανάμεσα σε τόσους κληρικούς, αρχιερείς, ιερείς, πατριάρχες. Εδώ, ω Θεέ μου, εδώ τι βλέπω; Εδώ βλέπω σε έπαρση Εωσφόρους, στη φιλαργυρία Ιούδες, εις τα σαρκικά Επίκουρους, εις την αμάθεια ζώα, εις την πονηρίαν Δαίμονας». Αυτά που διαπίστωσε ο Επίσκοπος Κερνίτσης συνέβησαν διότι οι άνθρωποι ήσαν
θρησκευόμενοι και όχι πραγματικοί χριστιανοί. – Ας φορούν πετραχήλια και ας κρατούν
πατερίτσες στο χέρι.
Ο ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ Παναγιώτης, εκ τον πλέον επιφανών της Θεολογικής Επιστήμης που
προσέφερεν σπουδαίαν και σπάνια προσφοράν, είχε βαθιά συναίσθησιν της μεγάλης διαφοράς μεταξύ Θρησκευομένων ανθρώπων και πραγματικών Χριστιανών «Είπε: Η ζωή μου
κατηναλώθη χωρίς να υπηρετήσω τον ΧΡΙΣΤΟΝ». Σε άλλο σημείο είπε: «πρέπει να ζήσω
νέαν ζωήν αφιερωμένη στον ΧΡΙΣΤΟΝ». Αυτά τα είπε και τόσα άλλα παρόμοια ενδιαφέροντα τις τελευταίες 96 ημέρες που ενοσηλεύετο στο Νοσοκομείο. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ως Διοικητικός οργανισμός εκείνο το οποίον πρέπει να κάνει, να ασχοληθεί με την διάδοσιν και
μελέτη της Αγίας Γραφής και κυρίως της ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΟΜΕΝΟΙ άνθρωποι, πρέπει να καταλάβουν ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά και να γίνουν πραγματικοί
Χριστιανοί. Υπάρχει διαφορά όσο το μαύρο χρώμα από το άσπρο. Όσο ο Ουρανός
από τη Γη. Όσο η αλήθεια από το ψέμα. Ας αποφασίσουν αν θα μείνουν θρησκευόμενοι ή θα γίνουν πραγματικοί χριστιανοί. Ας μη νομίζουν ότι είναι χριστιανοί γιατί σε νηπιακή ηλικία έχουν βαπτιστεί. Είναι αυτοί οι χριστιανοί νεκρά μέλη, εφ’ όσον δεν ζούνε πραγματική χριστιανική ζωή. ΟΠΟΙΟΣ αμφισβητεί τα όσα γράφω ας διαβάσει για
τα θανάσιμα αμαρτήματα την «Συμβολικήν» του Χρήστου Ανδρούτσου σελ. 274-275
του έτους 1963 και θα διαπιστώσει ότι δεν μπορεί να ανήκει στους δικαίους αδίκους
ανθρώπους του αιώνος τούτου.
Οι φιλόσοφοι όλων των εποχών μου δίδαξαν αιώνιες Αλήθειες, όχι όμως και μ’ ένα
λόγο να ξηραίνουν την συκιά, όπως συνέβη με τον Λόγο που είπε ο Χριστός (Μάρκ. 11,
14). Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ σ’ όλους τους τομείς μας προσφέρει καταπληκτική πρόοδον στην
επικοινωνία των ανθρώπων, στις αποστάσεις και στον πολιτισμό. Ό,τι κάνει με τον Δορυφόρο και όχι μόνο εξηγούνται επιστημονικά. Δεν κατόρθωσεν μ’ ένα λόγο μόνο να
σταματήσει να βυθίζεται ο Απόστολος Πέτρος επάνω στην θάλασσαν (Ματθ. 14, 31).
ΣΚΕΠΤΟΜΑΙ ανθρώπινα εάν ερχόταν τώρα ο Χριστός στη Γη θα εύρισκε πολλούς
πραγματικούς χριστιανούς, εκκλησίες, όπως εκείνες που θέλησε; Ο ΧΡΙΣΤΟΣ είχε τρία
(3) αξιώματα. 1) Το Αρχιερατικόν αξίωμα, 2) Το Προφητικόν αξίωμα, 3) Το Βασιλικόν
αξίωμα. Ας έχομεν υπ’ όψιν την προτροπήν του ψαλμωδού Δαυίδ ο οποίος λέγει «Εμίσησα Εκκλησία πονηρευομένων και μετά ασεβών ου μη καθίσω» (Ψαλ. 25, 5). Πραγματικά χριστιανός δεν υπάρχει εκεί. Διότι δεν έχει σχέσιν με ό,τι σάπιο και με καμιά
ΔΙΑΦΘΟΡΑ που υπάρχει μέσα στην Κοινωνία και σε ποσοστόν που υπάρχει. Διότι δεν
εννοούμε το σύνολον των ανθρώπων εκ των θρησκευομένων. Μόνον ποσοστόν μεγαλύτερον ή μικρότερον.
Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ έχει φτάσει στα όρια της φαντασίας τουλάχιστον το παρελθόν. Π.χ.
Έχουμε ζωντανή εμφάνιση πεθαμένων ανθρώπων προ πολλών χρόνων. Απολαμβάνουμε μερικώς τον επίγειον παράδεισον της ζωής. Ας γίνουν περισσότεροι πραγματικοί
χριστιανοί και παγκοσμίως για να απολαύσωμεν τον επίγειον. Η Εκκλησία ως Διοικητικός Οργανισμός πρέπει να καταλάβη, ότι Μουσική βραδυά γίνεται μόνο με κουρδισμένα όργανα. Δηλαδή με ενέργεια και δράση. Ας έχουμε όλοι υπ’ όψη ότι μόνο όταν
ζητούμε «πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και τοιαύτα πάντα προστεθήσεται υμίν» (Ματθ. 6, 33).
Ιερεύς Παπαχρήστος Σταύρος
Πτυχιούχος Θεολογικής & Νομικής
Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
Τηλ. 2237080544 - 6974130590

«Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 1967-1974»
συνέχεια από τη σελ. 4
θέση του πήραν άλλα κλειδιά – τα είπαμε παραπάνω – κλειδιά όμως παράξενα, γιατί γυρίζουν μόνο σε μια κατεύθυνση – στο να κλειδώνουν! – κι έτσι όσο πιο πολύ τα χρησιμοποιεί το θύμα τους, τόσο περισσότερο κλειδώνεται
στη φυλακή του! Εδώ είναι το έργο σας, άγιοι Συνοδικοί: Δώστε το κλειδί της σωτηρίας και αληθινής ελευθερίας – το Ευαγγέλιο του Χριστού – δώστε το πραγματικά, κτήμα στο ποίμνιό σας, για να σταματήσει το
κακό. Οι άνθρωποι ξέρουν πως πιάστηκαν στα δίκτυα
του κακού, αλλά δεν ξέρουν τον τρόπο της σωτηρίας.
Αυτό είναι το έργο της Εκκλησίας, το έργο σας, Σεβασμιώτατοι! Σας γράφομε τις γραμμές αυτές με πόνο
ψυχής, εκφραστές του πόνου και της αγωνίας του ελληνικού λαού, που βλέπει την ερήμωση και την δυστυχία της χώρας του και τους φύλακες να αλληλοτρώγονται μεταξύ τους, χειρότεροι κι απ’ αυτούς τους κοσμικούς άρχοντες, που πνίγονται στην κουταλιά του νε-

ρού, της ματαιότητας!
Χωρίς αναβολές, Σεβασμιώτατοι, φέρτε την δικαιοσύνη και δια της δικαιοσύνης την ειρήνη και την αγάπη
στην Εκκλησία. Και αμέσως καθίστε όλοι μαζί και καταστρώστε προγράμματα επανευαγγελισμού του λαού
σας, ώστε να καταλάβη κάθε πιστός πως το κλειδί της
απελευθέρωσης από κάθε σκλαβιά του βρίσκεται στο
χέρι του, γιατί το κλειδί αυτό είναι ο Ιησούς Χριστός,
Εκείνος που μας είπε και μας επαναλαμβάνει κάθε μέρα:
«Ταύτα λελάληκα υμίν, ίνα εν εμοί ειρήνην έχητε. Εν
τω κόσμω θλίψιν έξετε. Αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα
τον κόσμον» (Ιω. 16, 33).
(Ο.Τ. 3/5/1991)
Ένας μικρός αντιστασιακός τότε (1967-1974) και τώρα
που η “δημοκρατική” Διοικούσα Εκκλησία στη νέα κατοχή, όχι μόνο οικονομική συμπλέει με τη Νέα Τάξη του
Οικουμενισμού και της Παγκοσμιοποίησης!

νοεμβριοσ 2017

συνέχεια από τη σελ. 1
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Ο π. Ιάκωβος Τσαλίκης (1920-1991)

του 1920 στα ματωμένα χώματα της Μικράς Ασίας, στο Λιβίσι της Μάκρης - μικρή πόλη, στο ύψος του Καστελλόριζου- από ενάρετους γονείς. Το γενεαλογικό δένδρο της είχε να καυχηθεί με την
εν Χριστώ καύχηση επτά γενεές ιερομονάχων, έναν αρχιερέα και έναν άγιο.
Οι καταστροφές, και τα εγκλήματα
των αγριάνθρωπων Νεότουρκων εις βάρος των χιλιάδων Ελλήνων της Μ. Ασίας, που άρχισαν από το 1915 και συνεχίστηκαν μέχρι 1922, υπήρξαν θηριώδη.
Ο πατέρας του πιάστηκε αιχμάλωτος και
μετά από φοβερές κακουχίες, οδυνηρές
οδοιπορίες και αναγκαστικές εργασίες,
μεταφέρθηκε στα μέρη τις Τραπεζούντας όπου τον έβαλαν να χτίσει νοσοκομείο (ήταν καλός μάστορας).
Ο μικρός Ιάκωβος (δύο ετών) με τη
μητέρα του, τη γιαγιά του, τα δύο αδέλφια του (τον Γεώργιο τεσσάρων χρόνων,
και την αδελφή του Αναστασία σαράντα
ημερών), άλλα γυναικόπαιδα και γέροντες, καταληστευόμενοι, πήραν το καράβι της προσφυγιάς και έφθασαν το
1922 στον Πειραιά. Από εδώ τους μετέφεραν στην Ιτέα, και συνέχεια με τα
πόδια τους οδήγησαν στο χωριό Άγιος
Γεώργιος στην Άμφισσα, όπου έμειναν
όλες οι οικογένειες μαζί σε μια αποθήκη.
Είχαν περάσει δύο χρόνια, περίπου,
όταν ο Πατέρας του δραπετεύοντας
βρέθηκε, κατά θαυμαστό τρόπο, στην
περιοχή τους ζητώντας εργασία. Έτσι
ξανάσμιξε πάλι η οικογένεια.
Στα τέλη του 1925 μεταφέρθηκε πάλι
η οικογένεια μαζί με άλλους πρόσφυγες
στην Βόρεια Εύβοια, στο χωριό Φαράκλα. Εδώ ο μικρός Γιακωβάκης έμαθε τα
πρώτα γράμματα στο δημοτικό σχολείο
του Χωριού, και τα οποία ήταν και τα τελευταία, αφού ο πατέρας του τον έπαιρνε μαζί του ως βοηθό στην εργασία.
Ο Γιακωβάκης και η Αγία Παρασκευή
Τα βράδια, όταν όλοι κοιμόντουσαν, ο
μικρός έβγαινε κρυφά από το σπίτι και
πήγαινε σε ένα ξωκλήσι, σ’ ένα λόφο
λίγο έξω από το χωριό, στην Αγία Παρασκευή. Εκεί προσευχόταν για όλους
και έκανε πολλές μετάνοιες. Μετά γύριζε στο σπίτι χωρίς να καταλάβει κανείς.
Ένα βράδυ τελείωσε τον κανόνα του,
και εξερχόμενος από το ξωκλήσι είδε
κάτω από το μεγάλο δένδρο μια ψηλή
μαυροφορεμένη γυναίκα να τον κάνει
νόημα να την πλησιάσει. Πήγε κοντά της
και τον ρωτάει: «Τι θέλεις, Ιάκωβέ μου,
να σου χαρίσω για τις τόσες προσευχές,
που κάνεις στο σπίτι μου;».
- «Ποια είσαι εσύ, καλή μου κυρία;».
- «Εγώ είμαι η Αγία Παρασκευή και ό,τι
μου ζητήσεις θα στο δώσω».
- «Εγώ είμαι μικρός και δεν ξέρω τί
θέλω, θα ρωτήσω όμως τη μάνα μου…».
Και την επομένη σαν γνήσιος υποτακτικός πήγε στο ξωκλήσι και επανέλαβε
ότι του είπε η μάνα του «… να του δώσει την τύχη του». Και η αγία του είπε:
«Άκουσέ με, Ιάκωβε. Θα δεις δόξες
πολλές, πολύς κόσμος θά ’ρχεται να
σε δει, πολλά χρήματα θα περάσουν
απ’ τα χέρια σου, αλλά δεν θα μείνουν»

(όλα αυτά επαληθεύτηκαν). Θυμόταν και
διηγιόταν το περιστατικό λέγοντας: «Μικρή τύχη μου έδωσε η αγία; Με έκανε
ιερέα των μυστηρίων του Θεού!».
Η μητέρα του Θεοδώρα δεν ήταν μια
οποιαδήποτε συνηθισμένη γυναίκα του
λαού. Ο ίδιος ο γέροντας την αποκαλούσε ασκήτρια. Περνούσε τη ζωή της με
υπομονή στις θλίψεις, συνεχή νηστεία,
αδιάλειπτη προσευχή, χαμαικοιτία… Για
τον π. Ιάκωβο ήτο η γερόντισσά του, κι
υποτασσόταν σ’ αυτή μέχρι την κοίμησή της. Προείδε το θάνατό της πολλές
ημέρες πριν και προετοίμασε τα παιδιά
της για να μη λυπηθούν. Ο ίδιος λυπήθηκε πάρα πολύ για το θάνατο της μάνας του «κόντεψε να ξεψυχήσει», γιαυτό πάντα τόνιζε, ότι πρέπει να είμαστε
εγκρατείς στις θλίψεις και ότι η υπερβολική στενοχώρια ή λύπη είναι αμαρτία.
Η μοναχική ζωή του Γέροντα Ιακώβου
Το 1952, αφού υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία και αποκατέστησε την
αδελφή του - κατά την εντολή της μητέρας του - ακολούθησε την μοναχική
ζωή που από μικρός ολόψυχα επιθυμούσε. Αρχική επιθυμία του ήταν να πάει
στους Αγίους Τόπους και εκεί να ζήσει στην Έρημο ως Ασκητής. Θεώρησε
όμως καλό, πριν ξεκινήσει για τους Αγίους Τόπους, να επισκεφθεί το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ για να ζητήσει τη βοήθεια και τη μεσιτεία του οσίου.
Η σε όραμα ολοζώντανη εμφάνιση του
οσίου Δαβίδ να τον υποδέχεται στην
είσοδο της μονής λέγοντας του: «Αν
φυλάξεις ακτημοσύνη, παρθενία και
υπακοή, παραμένοντας άχρι τέλους
στη μονή, θα σε προσκυνήσουν αρχιερείς, οι πατριάρχες θα σε ευλαβούνται, πλούτος πολύς θα περάσει από
μπροστά σου, αλλά δεν θα τον αγγίξεις», έφερε στο νού του τα λόγια της
αγίας Παρασκευής. Αυτό τον έκανε να
υποσχεθεί στον Άγιο, ότι θα παραμείνει στο Μοναστήρι, όπως και παρέμεινε.
Η συνομιλία αυτή με τον όσιο Δαβίδ
έμοιαζε με ακολουθία κουράς, όπου ο
γέροντας εισάγει τον υποτακτικό στο
μυστικό κήπο της Βασιλείας του Θεού.
Το μοναστήρι ήταν κτισμένο από τον
16ο αιώνα, την εποχή που ζούσαν στην
Μονή τρία γεροντάκια, (ιδιορρυθμίτες),
σε ένα ετοιμόρροπο κτίριο που επιζητούσε την ανακαίνισή του. Ηγούμενος
ήταν ο μακαριστός π. Νικόδημος Θωμάς, άνθρωπος ενάρετος που εργάζονταν με πολύ ζήλο για την αναστήλωσή της.
Τον νέο μοναχό του έδωσαν ένα ανώγειο κελί με τρύπιο πάτωμα και χαλασμένα παντζούρια όπου περνούσε αέρας,
βροχή και χιόνι, με αποτέλεσμα να αρρωσταίνει συχνά. Όμως δεν κάμφθηκε
και παρ’ όλες τις ταλαιπωρίες, συνέχισε
τον αγώνα του έχοντας από κάτω (στο
ισόγειο), τα γίδια του Μοναστηριού. Σ’
αυτό το περιβάλλον έζησε την αρχή της
καλογερικής του ζωής ο π. Ιάκωβος προσευχόμενος νυχθημερόν, ως επίγειος
άγγελος, προσφέροντας τη λογική λα-

τρεία με τα άλογα ζώα του ισογείου.
Στα νότια της Μονής σε απόσταση είκοσι λεπτών με τα πόδια, πλάι σε χαράδρα και μέσα σε βράχο, βρίσκεται ένα
μικρό σπήλαιο. Εδώ ήταν το ασκητήριο
του Οσίου Δαβίδ, διερχόμενος την εβδομάδα, νηστεύων, αγρυπνών, και προσευχόμενος «εν σπηλαίοις και όρεσι και
ταις οπαίς της γης» (Εβρ. 11, 38). Και
κάθε Σάββατο ανέβαινε στη μονή να λειτουργηθεί και να δώσει τις σοφές συμβουλές του.
Τώρα στο ασκητήριο αυτό ένας νέος
επισκέπτης κάθε βράδυ γονάτιζε και δέονταν υπέρ της σωτηρίας του σύμπαντος κόσμου. Ο νέος μοναχός Ιάκωβος, όταν οι μοναχοί της μονής κοιμόντουσαν, αυτός πήγαινε στο αγιασμένο
ασκητήριο για την νυχτερινή του προσευχή, όπως έκανε και στο ξωκλήσι, πριν
χρόνια, της Αγίας Παρασκευής.
Ο Γέροντας Ιάκωβος μας περιγράφει:
«Τότε, παιδί μου, δεν υπήρχε δρόμος,
ένα στενό μονοπάτι ήτο… Ούτε ένα φανάρι δεν είχαμε. Τόσο πόθο όμως είχα
να πηγαίνω τα βράδια στο ασκητήριο
του αγίου μας… Καθ’ οδόν όμως, αφού
δεν έβλεπα, έπεφτα μέσα σε αυλάκια
και χαράδρες και έτσι ήτο αδύνατο να
φτάσω. Τότε παρακάλεσα: “Θεέ μου,
φώτισέ μου τον δρόμο να φτάσω στο
ασκητήριο”. Και ο καλός Θεός άκουσε το αίτημά μου. Από τα πολλά άστρα
του Ουρανού μου έδωσε κι εμένα ένα.
Αυτό πήγαινε μπροστά μου μού ’φεγγε
το δρόμο, κι εγώ από πίσω του. Έτσι
έφτανα στο ασκητήριο. Εκεί, “ελθών ο
αστήρ, έστη επάνω του σπηλαίου”, έκανα την προσευχή μου και μετά πάλιν
μπροστά ο αστέρας μου φέγγει μέχρι
την πόρτα της μονής. Οι πατέρες εκάθευδον και τίποτα δεν καταλάβαιναν
από όλα αυτά».
Στο ασκητήριο, ένα βράδυ, οι δαίμονες για να τον τρομοκρατήσουν εμφανίστηκαν με μορφή χιλιάδων σκορπιών.
Τον περικύκλωσαν από όλες τις μεριές,
ακόμα και από την οροφή του σπηλαίου κρεμόντουσαν. Ο γέροντας επικαλούμενος τις πρεσβείες του Οσίου Δαβίδ και την αψευδή εξουσία του Κυρίου «του περιπατείν επάνω όφεων και
σκορπίων», διέλυε τις μηχανορραφίες
του διαβόλου.
Άλλοτε πάλι, δέκα οκτώ δαίμονες, με
μορφές πιθηκανθρώπων όρμησαν επάνω του την ώρα που εργάζονταν, και από
τα χτυπήματα και τα βασανιστήρια τον
άφησαν μισοπεθαμένο. Τα ίδια επαναλήφθηκαν και άλλες φορές.
Αυτά είναι μερικά περιστατικά, των
ασκητικών αγώνων του γέροντος που
δείχνει ημέρες παλαιών οσίων και ασκητών της ερήμου.
Σε ηλικία 32 ετών ο Ιάκωβος γίνεται
δόκιμος μοναχός. Η χειροτονία του σε
διάκονο έγινε στις 18 Δεκεμβρίου του
1952 και την επομένη, 19 Δεκεμβρίου,
χειροτονείται ιερέας από τον τότε μητροπολίτη Χαλκίδος Γρηγόριο, ο οποίος στο λόγο του είπε το προφητικό: «Και
συ παιδί μου, θα αγιάσεις. Να συνεχίσεις

με τη δύναμη του Θεού και θα σε ανακηρύξει σ’ άγιο η Εκκλησία».
Το 1975 ο γέροντας γίνεται ηγούμενος και πνευματικός, στο επιτραχήλι του
οποίου κάθε πονεμένη ψυχή ξεδιψούσε,
όταν τον πλησίαζε. Η μονή στις μέρες
του διπλασίασε τα κτηριακά, (ξενώνες,
τραπεζαρία για τους προσκυνητές, καμπαναριό κ.ά.) ενώ ο παλαιός ναός ευπρεπίστηκε και ξαναβρήκε η Μονή το
αρχέγονο κάλλος της.
Η φήμη της Μονής με τα θαύματα του
Οσίου Δαβίδ και τον ηγιασμένο ηγούμενό της Γέροντα Ιάκωβο, διαδόθηκε σιγά-σιγά παντού και πλήθη πιστών από
την Ελλάδα και το εξωτερικό κατέφθαναν στο Μοναστήρι. Πατριάρχες και αρχιερείς πηγαινοέρχονταν να εξομολογηθούν ή να ζητήσουν τις αποτελεσματικές
ευχές του. Οι υποσχέσεις που είχε δώσει ο όσιος Δαβίδ στον πρωτοεισελθόντα Ιάκωβο ξεπληρώθηκαν στο ακέραιο.
Ως λειτουργός ήταν υποδειγματικός.
Γίνονταν άλλος άνθρωπος, επίγειος άγγελος “συλλειτουργών” με “Χερουβίμ
και Σεραφείμ” υπερυψούμενος και διακινούμενος επ’ αυτών όπως πολλές φορές μικρά παιδιά με καθαρή καρδιά βεβαίωναν ότι τον είδαν να υπερίπταται
του εδάφους.
Διηγούνταν ο ίδιος ότι: Όταν μνημόνευε στην προσκομιδή, έβλεπε πολλές
φορές τις ψυχές των παλαιών πατέρων
της μονής να ζητούν τις προσευχές του.
Και όταν κάλυπταν τα Τίμια δώρα ευλαβείς ιερείς, και έθεταν τον αστερίσκο
επάνω του αμνού, έβλεπε ένα φωτοειδή αστέρα επάνω από το κεφάλι του Ιερουργούντος Ιερέως.
Ο Γέρων Πορφύριος, η άλλη οσιακή
μορφή των ημερών μας, έλεγε σε δικούς
του για τον Γέροντα Ιάκωβο: «Προσέξτε. Αυτός είναι από τους πιο προορατικούς της εποχής μας, αλλά κρύπτεται
επιμελώς για να μη δοξάζεται».
Όπως θαυμαστή ήταν η ζωή του, έτσι
ήταν και η οσιακή του κοίμηση, την οποία
προγνώριζε. Το πρωί της 21ης Νοεμβρίου 1991 ημέρα των Εισοδίων της Θεοτόκου, πήγε στην ακολουθία και κοινώνησε.
Ενωρίτερα εξομολόγησε τον αγιορείτη
ιεροδιάκονο Γεννάδιο, και τον παρακάλεσε να μείνει στο Μοναστήρι, γιατί «το
απόγευμα θα χρειαστεί» όπως είπε, «να
τον αλλάξει». Και πράγματι στις 4.17΄΄ το
απόγευμα εκοιμήθη για να κάνει μαζί με
τα Εισόδια της Θεοτόκου τη δική του είσοδο στον εορτάζοντα ουρανό. Ημέρα
μνήμης του ορίστηκε η 22η Νοεμβρίου.
Ο γέροντας Πορφύριος που και αυτού ετοίμαζαν την δική του αναχώρηση
είπε: «Εκοιμήθη ο γερο-Ιάκωβος, ένας
από τους μεγαλύτερους αγίους του αιώνα μας…».
Μεγάλη μαρτυρία περί του αγίου Ιακώβου μας δίνει ο μητροπολίτης Φθιώτιδας Νικόλαος, ο οποίος υπήρξε πνευματικό του παιδί, και διάκονος του μακαριστού αγίου μητροπολίτου Χαλκίδος
Νικολάου Σελέντη, ο οποίος όσα γράφει
είναι προσωπικά βιώματα, και όχι μαρτυρίες άλλων.
συνέχεια στη σελ. 10
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«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα
έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα
του Πατρός και του Υιού και του Αγίου
Πνεύματος» (Ματ. ΚΗ, 19)
Ο μακαριστός Αρχιερέας π. Ιγνάτιος άκουσε το κάλεσμα του Κυρίου και πορεύθηκε
στην Αφρική να μεταδώση το φως του Ευαγγελίου με τις αιώνιες αρχές του στους αδελφούς “τους εν σκότει και σκιά θανάτου καθημένους”.
Ο μεγάλος αυτός ιεραπόστολος και ακάματος εργάτης του Ευαγγελίου, ο Πενταπόλεως π. Ιγνάτιος (Μαδενλίδης) αναχώρησε για
τον ουρανό τα ξημερώματα (9-11-17) της λαμπρής εορτής του Αγίου Νεκταρίου, επισκόπου Πενταπόλεως. Αρκετοί το θεώρησαν ως
σημείο του Θεού, το ότι ο Άγιος Νεκτάριος
κάλεσε κοντά του τον διάδοχό του π. Ιγνάτιο
να εορτάσουν μαζί στον Ουρανό.
Ο μακαριστός κυρός Ιγνάτιος – κατά κόσμον Γεώργιος Μαδενλίδης – γεννήθηκε
(6-4-1930) και μεγάλωσε στην Έδεσσα από
ευσεβείς γονείς μικρασιατικής καταγωγής. Ο
πατέρας του Θεόδωρος υπήρξε εξόριστος
σε καταναγκαστικά έργα, όπως όλοι οι ανεπιθύμητοι από τους “φιλεύσπλαχνους” Τούρκους, και ήρθε στην Ελλάδα με τον ξεριζωμό.
Ο παππούς του εργάσθηκε στα μεταλλεία
Ακ Ταγ Μαντέν του Πόντου. Από εκεί προήλθε και το επώνυμό του: Ο γιος του μεταλλουργού ήταν ο μαντλένλογλου, που εξελληνίστηκε και έγινε Μαδενλίδης.
Ο μικρός Γεώργιος – άριστος μαθητής –
εβίωσε από πολύ νωρίς την προτροπή του
Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεον «Τα
ιερά γράμματα οίδας, τα δυνάμενά σε σοφίσαι εις σωτηρίαν δια πίστεως της εν Χριστώ Ιησού» (Β΄ Τιθ. Γ΄15). Στα δεκατρία του
(13) χρόνια χειροτονήθηκε αναγνώστης από
τον τότε Μητροπολίτη Εδέσσης κυρό Παντελεήμονα Παπαγεωργίου. Από μαθητής είχε
κατηχητή του τον μακαριστό Αρχιμανδρίτη π.
Χαρτίωνα Πνευματικάκη (διωχθέντα από τον
Μητρ. Παντελεήμονα, λόγω ζήλειας, επειδή
ήταν ταπεινός και αξιαγάπητος από το λαό)
και μετέπειτα διάδοχό του στην Ιεραποστολή της Αφρικής.
Το 1948 κατέβηκε στην Αθήνα για να σπουδάσει την ιερή επιστήμη της Θεολογίας, γαλουχούμενος από τον εξαίρετο καθηγητή
(πρύτανη) της Θεολογίας Παναγιώτη Τρεμπέλα. Το γεγονός αυτό υπήρξε και η αιτία
σύνδεσής του με τον Αδελφότητα Θεολόγων «η ΖΩΗ».
Το 1950 πήρε το πτυχίο της Θεολογίας,
υπηρέτησε ως έφεδρος σημαιοφόρος στο
Πολεμικό ναυτικό, και με το τέλος της θητείας του – νεαρός θεολόγος – μπαίνει στο στίβο του κηρύγματος περιοδεύοντας πολλά
μέρη της Ελλάδας και πιο συστηματικά την
Μητρόπολη Χίου.
Ο μακαριστός π. Ιγνάτιος υπήρξε ένα από
τα ιδρυτικά μέλη της Αδελφότητος θεολόγων
«Ο ΣΩΤΗΡ» το 1959-60. Το 1961 έρχεται στη
Λάρισα ως λαϊκός ιεροκήρυκας της Αδελφότητας για να αναπληρώση το κοινό που υπήρχε στην αίθουσα κηρυγμάτων της ΓΕΧΑ. Εργάστηκε με ζήλο κηρύττοντας το λόγο του
Θεού στη μαθητιώσα και εργαζόμενη νεολαία της θεσσαλικής πρωτεύουσας. Τα μέσα
και ανώτερα κατηχητικά αρρένων και θηλέων, καθώς και οι κύκλοι συμελέτης της Αγίας Γραφής έσφυζαν από ζωή!
Η κατασκήνωση στη Σκοτίνα, το 1962 ήταν
ένας τόπος άγριος, γεμάτος με θάμνους,
βάτα, λυγαριές, σχοίνα αλλά και φίδια, αλεπούδες και ακανθόχοιρους. Έκτοτε μεταβλήθηκε σε τόπο ευλογίας με πρωτοεργά-
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ΕΦΥΓΕ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης

(επίσκοπος Πενταπόλεως, πρώην Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής)
Από την πρώτη στιγμή που έφθασε στην
τη, πρωτομάστορα και πρωτοστάτη τον ίδιο.
Κάθε καλοκαίρι στο χώρο αυτό με τον περι- Κανάγκα του Κογκό, παραδόθηκε στα χέρια
καλή ναό του – αφιερωμένο στον Απόστο- του Θεού και δόθηκε ολόψυχα στη «Μαύρη
λο Βαρνάβα – απευθύνουν δοξολογίες στον Ήπειρο με τις λευκές ψυχές» όπως έλεγε χαρακτηριστικά
ύψιστο, αλλά
για το ποίμνιό
και χιλιάδες μετου στην Κελωδικές φωνές
ντρική Αφριπαιδιών γέμιζαν
κή!
την ατμόσφαιΠολύ απορα με τραγούκαλυπτικός
δια ευγνωμουπήρξε στη
νώντας τον Κύσυνέντευξη
ριο της δόξης
που έδωσε
για τις ευεργεστις 2 Ιουλίσίες του.
ου 2016 στο
Την ίδια περίPontos news:
οδο δραστηρι- Ο πατήρ Ιγνάτιος εκφωνεί τον πανηγυρικό στην κεντρι«Όταν έφθαοποιούνταν στη κή πλατεία της Λάρισας στις 15-5-1995 στην εορτή του
σα… κοίταΛάρισα οι Μα- πολιούχου αγίου Αχιλλείου
ζα τον ουρακαριστοί πλέον
“εν σκηνώματι αγίων” π. Ανάργυρος Στα- νό και έλεγα: κάτω απ’ τον ίδιο ουρανό είματόπουλος και π. Αθανάσιος Μυτιληναίος. μαστε και στη Λάρισα και στην Κανάγκα.
Επτά χρόνια παρέμεινε ως λαϊκός ιεροκή- Από τότε πέρασε μια ζωή, λιγότερα δεν γίρυκας, οπότε στις 23/11/1968 εκάρη μοναχός νονται, μόνο προχωρούν. Κάναμε μία συμστην Ι. Μονή Ασωμάτων Πετράκη στην Αθήνα φωνία με τον Θεό: “Ό,τι θα μου δώσεις θα
και την επομένη ημέρα (Κυριακή 24/11/1968) σ’ το δώσω πίσω, δεν κρατάω τίποτα για
χειροτονήθηκε διάκονος από τον μακαριστό μένα”. Και πάμε καλά μέχρι τώρα, θα δούΜητροπολίτη Τρίκκης και Σταγών κυρό Δι- με τι θα γίνει μετά».
Τι έγινε μετά; Θαύμα. ΜΕΓΑΛΟ ΘΑΥΜΑ!!
ονύσιο στο Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών. Στις 27/8/1969 διορίστηκε Ιεροκήρυ- Μεταφέρθηκε η Ορθόδοξη Χριστιανική διδακας στη Μητρόπολη Λάρισας με Διάταγμα. σκαλία σ’ αυτή την αχανή ήπειρο από τη μιΗ χειροτονία του σε πρεσβύτερο έγινε στις κρή μας Ελλάδα! Θαύμα, που οι μη έχοντες
26/10/1969 από τον μακαριστό Μητροπολίτη πνευματικούς οφθαλμούς αλλού το αναζηΛαρίσης-Πλαταμώνος και Τυρνάβου π. Θε- τούν, όπως οι Εβραίοι που μπροστά τους γίολόγου στο μητροπολιτικό Ναό
του Αγίου Αχιλλείου όπου και
του έδωσε το
οφίκιο του αρχιμανδρίτη. Λίγες
ημέρες αργότερα του παραχώρησε την ευθύνη του Πνευματικού.
Υπό την σκέπη και πνευματική καθοδήγηση του ΜητροΟ πατήρ Ιγνάτιος εν ώρα εργασίας, δείχνει πως προχωρεί
πολίτη π. Θεοη πρόοδος των εργασιών στο γέροντά του π. Χαρίτων
λόγου, η Λάρισα έζησε έντονα
το Χριστό και ημέρες πνευματικής ανάτασης νονταν συνεχή θαύματα κι αυτοί «θαύματα
και προόδου. Ο διάβολος όμως ζήλεψε την ζητούσαν» (Α΄ Κορ. α΄, 22).
Ας δούμε όμως το ιστορικό αυτού του θαύτόση προκοπή και ευτυχία και μια μέρα ζοφερή χρησιμοποιώντας το Σεραφειμικό κατε- ματος.
ΤΟ ΘΑΥΜΑ
στημένο έδιωξε τον π. θεολόγο από την ΛάΟ πρώτος ιεραπόστολος που έφθασε στο
ρισα, διακόπτοντας όλο το δημιουργικό έργο
τότε Ζαΐρ – το μετέπειτα Κογκό – τον Αύγουπου είχε ξεκινήσει.
Το 1981, ενώ υπηρετούσε ως Ιεροκήρυ- στο του 1972 ήταν ο π. Χρυσόστομος Παπακας στη Μητρόπολη Λάρισας, η Αδελφότη- σαραντόπουλος (ο “παππούς” όπως τον προτα Θεολόγων «Ο ΣΩΤΗΡ» τον “επιστράτευ- σφωνούσαν). Ο ίδιος άρχισε την Ιεραποστολή
σε” να μεταβεί στην Αφρική να βοηθήσει την τον Ιούνιο του 1960 από την Καμπάλα της Ουιεραποστολή κοντά στον ιεραπόστολο π. Χα- γκάντας αντιμετωπίζοντας μεγάλες δυσκολίρίτωνα Πνευματικάκι – κάτι παρόμοιο με την ες – γλώσσα, ήθη και έθιμα, αποστάσεις, συκλήση του Μακεδόνα στον Απόστολο Παύλο νεχείς μετακινήσεις, έλλειψη χρημάτων κ.ά. –.
«Διαβάς εις Μακεδονίαν βοήθησον ημίν. Ως Έκανε όμως ένα πολύ μεγάλο έργο. Ανήγειρε
δε το όραμα είδεν, ευθέως εζήτησεν εξελ- μικρές εκκλησίες, έκανε ομαδικές βαπτίσεις,
θείν εις την Μακεδονίαν» (Πράξ. ΙΣΤ΄ 9-10). Θείες Λειτουργίες στην ύπαιθρο ή σε λασποΑπό την ημέρα εκείνη πέρασε τη ζωή του καλύβες και οργάνωνε συνέδρια. Αφού έβαστις δύο μεγάλες του “αγάπες” την Αφρική λε τα θεμέλια, πήρε το ραβδί του, σαν άλλος
(ένα τετράμηνο το χρόνο) και στη Λάρισα (το Απόστολος Παύλος, και αποδήμησε σε άλλη
υπόλοιπο για τις ανάγκες του ποιμνίου του). χώρα τηρώντας την εντολή του Κυρίου «πο-

ρευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη…».
Το 1966 έφθασε στην Κένυα (ο π. Χρυσόστομος) και άρχισε αμέσως έργο, επαληθεύοντας τον ύμνο των Χριστουγέννων «όπου
Θεός δε βούλεται νικάται φύσεως τάξις»,
καθόσον, όλως απρόσμενα, βλέποντας η Κυβέρνηση το 1967 το μεγάλο πνευματικό και
θρησκευτικό έργο που επιτελούσε αυτός ο
Έλληνας καλόγερος, αναγνώρισε επίσημα
την ύπαρξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Αυτό
ευνόησε την Ιεραποστολή διότι ίδρυσε ενορίες, ανήγειρε ι. ναούς και άρχισε τη λειτουργική και κατηχητική δράση, οργανώνοντας σεμινάρια λειτουργικής ώστε να καταρτίζονται
νέοι για το λειτουργικό διακόνημα. Εδώ έμεινε μέχρι τα μέσα του 1972.
Αφού άφησε σε καλά χέρια την νεοϊδρυθείσα Ορθόδοξη Εκκλησία, πήρε πάλι το ραβδί
του και πορεύθηκε στο Κογκό να ευαγγελίση
τους μαύρους αδελφούς που είχαν δίψα να
γνωρίσουν τη Ζώσα Πηγή, τον αληθινό θεό
και Κύριό μας Ιησού Χριστό.
Τον Αύγουστο του 1972 βρίσκεται στην Ιεραποστολή του Κογκό η ανεψιά του Όλγα
Παπασαραντοπούλου, νοσοκόμα του Αντικαρκινικού Αθηνών «ο Άγιος Σάββας». Ενισχυμένος από τη νέα ιεραπόστολο, άρχισε
περιοδείες στις πόλεις Κανάγκα, Λικάσι, Κινσάσα, Κολουέζι κ.ά. με το πρώτο ποίμνιο,
μια μικρή ομάδα από 100 περίπου ιθαγενείς.
Προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με
τους Έλληνες ομογενείς που ζούσαν διασκορπισμένοι σ’ αυτή την αχανή χώρα «ως
πρόβατα μη έχοντα ποιμένα» γιατί τον απασχολούσε – όπως έλεγε – η μόρφωση και η
πνευματική τους κατάσταση.
Το όραμά του ήταν να ιδρύση ένα μεγάλο
Ιεραποστολικό Κέντρο στο Κογκό, αλλά, δυστυχώς, δεν πρόλαβε διότι στις 29 Δεκεμβρίου 1972 (ο π. Χρυσόστομος) μετά από μία ρινορραγία που τον βρήκε στη μέση του δρόμου προς το Μπουζιμάι γυρίζοντας στην Κανάγκα, μην υπάρχοντας στο Νοσοκομείο γιατρός ούτε φάρμακα, σε τρεις μέρες άφησε
την τελευταία του πνοή στην πρωτεύουσα
του Κογκό Κανάγκα, όπου και ετάφη.
Τον “παππού”, π. Χρυσόστομο, με την μικρή
σπορά αλλά καρποφόρα, διαδέχθηκε τον Ιούλιο του 1973 ο παλαιός φίλος και συνεργάτης
του αρχιμανδρίτης π. Χαρίτων Πνευματικάκις.
Το έργο του π. Χαρίτωνα είναι πολύ μεγάλο. Φθάνοντας εκεί βρήκε ένα εργοστάσιο
σαπουνοποιίας εγκαταλειμμένο το οποίο το
διαμόρφωσε σε Εκκλησία, για τις λειτουργικές ανάγκες, και ένα μικρό ιατρείο – αργότερα έγινε μια τέλεια κλινική και αξιόλογο χειρουργείο. Με οικονομική βοήθεια από Ελλάδα και εξωτερικό, άρχισε να κατασκευάζει σχολεία και να ανεγείρει ναούς. Δώδεκα
πνευματικά παιδιά, από Ορθόδοξους ιθαγενείς, χειροτονήθηκαν ιερείς από τον επίσκοπο Κεντρώας Αφρικής κ. Τιμόθεο ενισχύοντας το ποιμαντικό έργο.
Όταν η ιεραποστολική προσπάθεια άρχισε
να γιγαντώνεται και ο ίδιος, λόγω γήρατος
και ταλαιπωρίας, να εξασθενεί, η Αδελφότητα «Ο ΣΩΤΗΡ» επιστράτευσε τον π. Ιγνάτιο
(Μαδενλίδη), ιεροκήρυκα της Μητρόπολης
Λάρισας, να προσφέρει βοήθεια στον ιεραπόστολο και άγιο γέροντα π. Χαρίτωνα.
Να πως περιγράφει ο π. Ιγνάτιος την εκεί
του εγκατάσταση: «Πρώτα πήγα εγώ και διαδέχθηκα τον π. Χαρίτωνα (ο οποίος εγήρασε) και στη διεύθυνση και στην όλη δραστηριότητα. Όταν πήγα το 1981 είχε θεμελιωθεί το 1ο δημοτικό σχολείο αρρένων και
το κτήριο είχε φθάσει περίπου στο ύψος
του ενός μέτρου. Από κει και πέρα τα πήρα
συνέχεια στη σελ. 9
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όλα σβάρνα».
π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης
Από το 1981 κάθε χρόνο και για τέσσερις
(επίσκοπος Πενταπόλεως, πρώην Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής)
μήνες ο π. Ιγνάτιος βρίσκονταν στην Κανάγκα του Κογκό αλλά και ενδιάμεσα πήγαινε
Στον επικήδειο λόγο του τόνισε ότι, «ο μα- και λύση στα προβλήματά τους, με τα κατηγια να βοηθήσει στα όποια προβλήματα προκαριστός
Μητροπολίτης μας Θεολόγος αγα- χητικά μαθήματα στα μεγάλα και μικρά πνευέκυπταν. Η διαδρομή μεταξύ Λάρισας και Κάπήθηκε
πολύ
γιατί αγάπησε τους χιλιάδες ματικά του παιδιά που τον αγαπούσαν ιδιαίτεναγκα ήταν τόσο συχνή που είχε γίνει ρουπιστούς
που
ήταν
έτοιμοι να θυσιάσουν και ρα. Η εν γένει προσφορά του υπήρξε ανεκτίτίνα, με αποτέλεσμα να χαρακτηρισθεί ο π.
τον
εαυτό
τους
για
χάρη του. Κανείς δεν μητη. Η ακεραιότητα του ήθους του, η ανεπίΙγνάτιος “ιπτάμενος” Ιεραπόστολος.
μπορεί να εκτιμήσει ποιος αγάπησε ποιον ληπτη συμπεριφορά του, η απόλυτη αφοσίωΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ “ΚΡΙΣΗ”
Το 1990 τα εκκλησιαστικά πράγματα στη περισσότερο”. Και έκλεισε το λόγο του: “Με ση στην θεία αποστολή του, τον έκανε άτρωΛάρισα άλλαξαν. Ο π. Θεολόγος, που είχε δι- τη βοήθεια του Θεού θα πρέπει τώρα να το από κάθε επιβουλή. Ζούσε για τον Χριστό
ωχθεί βίαια από την Μητρόπολη Λάρισας το βρεθεί αντάξιος διάδοχος του μακαριστού και όχι από τον Χριστό. Ζούσε για την εκκλησία και όχι από την Εκκλησία.
1974, δικαιώνεται από το Ανώτατο Διοικητι- Θεολόγου…”.
Με την κοίμηση του π. Θεολόγου, ελεύθεΓιατί
άραγε
το
είπε
αυτό
ο
π.
Ιγνάτιος,
αφού
κό Δικαστήριο της Χώρας (ΣτΕ) και επανέργνώρισε ότι ο νέος δεσπότης Ιγν. Λάπας, που ρος πλέον, αφιερώνεται εξ ολοκλήρου – διχεται στη Λάρισα.
Η Σεραφειμική φατρία δεν αποδέχθηκε τις πριν δύο χρόνια (25-5-1994) είχε εκλεγεί, χει- ότι μέχρι τώρα βοηθούσε κατά διαστήμααποφάσεις του ΣτΕ και με πάθος επεζήτησε ροτονηθεί, ενθρονιστεί παράνομα και αντι- τα – στο μεγάλο έργο της ιεραποστολής, της
την αποπομπή του Θεολόγου. Η μάχη υπήρξε σκληρή.
Τότε ο π. Ιγνάτιος στάθηκε δίπλα στον δοκιμαζόμενο
Θεολόγο.
Αυτή του η γενναία στάση
– παρόλο που του ασκούνταν
πιέσεις και απειλές αφόρητες – δεν κάμφθηκε, γι’ αυτό
και η πράξη του εκτιμήθηκε
και απέλαβε την αγάπη και
το σεβασμό των νουνεχών
χριστιανών.
Για λόγους όμως ιστορικούς θα παρουσιάσουμε
Τα εκατοντάδες αφρικανόπουλα ετοιμάζονται για την πρωινή προσευχή
εδώ τις τελευταίες στιγμές
και ο γέρων επίσκοπος τα καμαρώνει !
της κοίμησης του π. Θεολόγου – Μητροπολίτου Λαρίκανονικά, ερχόταν στη Λάρισα ως «κλέπτης προσπάθειας να μεταφέρει την μεγάλη αγάσης και Τυρνάβου.
Ήταν Τετάρτη 31 Ιουλίου 1996, 10 το βρά- εν νυκτί» ξυλοκοπούσε τους πιστούς και γύ- πη του στα εκατομμύρια αφρικανικές διψαδυ, όταν κλήθηκα (ο γράφων) επειγόντως ριζε πάλι στην Σαλαμίνα, με συνοδεία περι- σμένες ψυχές για να γνωρίσουν τον Χριστό
και την Ορθόδοξο Αγία Εκκλησία.
από τον διάκονο του Θεολόγου π. Νικοφό- πολικών;
Την επόμενη χρονιά (1997) ο ΜητροπολίΟ
Θεός
δεν
εκπλήρωσε
αυτή
την
επιθυμία
ρο να πάω στο Νοσοκομείο. Εκεί με ενημέτης
Κεντρώας Αφρικής κυρός Τιμόθεος του
διότι
δεν
το
ήθελε
φαίνεται
ο
π.
Θεολόγος,
ο
ρωσε ότι ο Σεβασμιώτατος π. Θεολόγος διαανέθεσε
όλη την ευθύνη της Ιεραποστολής,
οποίος
κατ’
επανάληψη
έλεγε:
«Κουράστηνύει τις τελευταίες στιγμές της επίγειας ζωής
του. Με ενεχείρησε δε ένα χαρτί με δύο αριθ- κες, αδελφέ μου, από τον αγώνα, τραβήξου, διότι ο π. Χαρίτων κουρασμένος από τις πολμούς τηλεφώνων – του π. Ιγνατίου (Μαδεν- ξεκουράσου και αν θέλεις επανέρχεσαι, λές δυσκολίες, τις μεγάλες ταλαιπωρίες και
λίδη) και του π. Αθανασίου (Μυτιληναίου), αλλά ποτέ μην πας απέναντι». Έβλεπε, φαί- τα βαριά γηρατειά ήταν αδύνατον να αντατου καθηγουμένου της Ι.Μ. Στομίου – με την νεται, τι θα συνέβαινε στο μέλλον: ποιοι κου- πεξέλθει στις πολλές και μεγάλες υποχρεώπαράκληση να ειδοποι9ηθούν αμέσως μετά ράστηκαν, ποιοι θα αποτραβιούνταν και πό- σεις της Ιεραποστολής.
Ήταν Δ΄ Κυριακή των Νηστειών (29/3/1998)
την κοίμηση του π. Θεολόγου. Έτσι και έγι- σοι απ’ αυτούς θα πήγαιναν απέναντι, θα τον
όπου η Εκκλησία μας τιμά
νε. Στις 11.12΄ άρχισε να αστράφτει έντονα
τον άγιο Ιωάννη της Κλίμακαι παράξενα από την δύση για μερικά λεκας όταν έφυγε πλήρης ημεπτά. Όλοι τότε απέδωσαν το γεγονός σε Θερών και έργων αγαθών για
οσημείο. Πράγματι τη στιγμή εκείνη πέταξε
την αιωνιότητα, ο π. Χαρίη ψυχή του στον Κύριο, που τόσο αγάπησε.
των αφού κοινώνησε για τεΣτη συνέχεια ειδοποιήθηκαν οι παραπάλευταία φορά των αχράντων
νω δύο πατέρες. Ο π. Ιγνάτιος έφθασε αμέμυστηρίων. Ο “μπουρλοτιέσως και κατευθύνθηκε στο δωμάτιο του κοιρης” που άλλαξε την Αφριμηθέντος Θεολόγου και αφού τον ασπάσθηκή – όπως έλεγε χαρακτηρικε βγήκε στο διάδρομο και έκανε τις σχετιστικά ο π. Ιγνάτιος – ο υψικές ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε. που είχαν ήδη
πέτης αετός της Ιεραποστοκαταφθάσει.
λής, ο πύρινος μαχητής της
Ο π. Ιγνάτιος και ο γράφων κατευθυνθήκαΟ άγιος επισκοπος Πενταπόλεπίστεως, ο πατέρας χιλιάδων
με στο μητροπολιτικό ναό, αφού προηγουμέως μπροστά από τη στήλη του
Αφρικανών και διάκονος της
νως ενημερώσαμε την νεωκόρο. Ο π. Ιγνάτιμεγάλου δωρητού, ήρωα, μάρΟρθοδοξίας και του ελληος ενημέρωσε τηλεφωνικά τον προϊστάμενο
τυρα Κωστή Παλαμιώτη, που με
νισμού στην Αφρική, έφυγε
του ναού π. Παναγιώτη, ότι σε λίγο θα άρχιζε
τη πρόσφορά του εκατοντάδες
“εν ταπεινώσει και απλότηπαιδιά μαθαίνουν γράμματα...
βραδινή Θεία Λειτουργία. Ο προϊστάμενος ιετι”, αφήνοντας πίσω του ένα
του Θεού τα πράγματα
ρέας ζήτησε να πληροφορηθεί, ποιον θα μνηέργο φιλανθρωπικό, κοινωμόνευαν στη Θεία Λειτουργία! Και τότε βλέπω
νικό, αγιαστικό, λατρευτικό,
έναν άλλο π. Ιγνάτιο, εξοργισμένο να απαντάκατηχητικό,
κτηριακό
αλλά και τριάντα χιλιάπρόδιδαν,
ενώ
πιο
πριν
υποκρίνονταν
αγάπη
ει… και στη συνέχεια να κλείνη το τηλέφωνο.
δες
(30.000)
περίπου
Ορθόδοξους
ιθαγενείς
και
αφοσίωση
στο
πρόσωπό
του.
Η νεωκόρος (Βασιλικούλα) που εκείνη τη
σε σχέση με εκατό άτομα περίπου που βρήκε.
Ο π. ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ
στιγμή παρακολουθούσε αποσβολωμένη τα
Ετάφη πίσω από τον μεγαλοπρεπή ιερό ναό
Ο π. Ιγνάτιος εργάσθηκε στη Λάρισα περί
συμβαίνοντα, ξέσπασε: “Ο Θεολόγος είναι
του
αγίου Ανδρέα – είναι ο μεγαλύτερος στην
τα
τριάντα
έξι
(36)
χρόνια,
με
λειτουργικά
κηάγιος! Εγώ τον είδα όταν λειτουργούσε να
αφρικανική
Ήπειρο –. Επάνω στον τάφο είρύγματα,
απογευματινές
ομιλίες,
που
συνήρείναι ένα μέτρο πάνω από τη γη…»”.
ναι
γραμμένα
τα τελευταία του λόγια: «Χριπαζαν
μικρούς
και
μεγάλους,
με
εξομολόγηΕμείς κοιταχθήκαμε με νοημα χωρίς να
ση χιλιάδων ψυχών, που έβρισκαν ανάπαυση στός Ανέστη…! Χτυπάτε τις καμπάνες της
πούμε τίποτε.
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Ορθοδοξίας! Σε όλη την Αφρική, σε όλη την
Αφρική… Χτυπάτε τις καμπάνες της Ορθοδοξίας…!».
ΤΟ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ π. ΙΓΝΑΤΙΟΥ
Ο π. Χαρίτων έφυγε αναπαυμένος διότι
άφησε πίσω άξιο αντικαταστάτη του, τον π.
Ιγνάτιο ο οποίος συνέχισε και ανέπτυξε περισσότερο το έργο της ιεραποστολής. Πήγε
στο Άγιον Όρος και ζήτησε έμψυχο πνευματικό υλικό για κατήχηση και επάνδρωση ενοριών. Επιστράτευσε πλήθος ανθρώπων από
την Ελλάδα και ιδιαίτερα από τη Λάρισα, και
βρέθηκαν μαζί στις “σκαλωσιές” και τα “γιαπιά” που έκτιζαν σε διάφορα μέρη της Αφρικής (Σχολεία, Εκκλησίες, Ιατρεία) με την δική
του φροντίδα και επίβλεψη και την αφιλοκερδή προσφορά των πνευματικών του παιδιών.
Ο μακαριστός Πατριάρχης Πέτρος Ζ΄ επισκεπτόμενος την Κανάγκα και βλέποντας το τεράστιο έργο που επιτελούνταν, θέλησε να τον
ανεβάσει στο αρχιερατικό αξίωμα. Ο π. Ιγνάτιος συναισθανόμενος τη μεγάλη ευθύνη του
αξιώματος, επικαλέσθηκε ταπεινά αδυναμία,
και πέτυχε να πείσει τον Πατριάρχη να παραιτηθεί από τα σχέδιά του.
Δεν έγινε όμως το ίδιο όταν εκοιμήθη ο
Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής Τιμόθεος. Τότε ο Πατριάρχης επανήλθε και ήταν
ανυποχώρητος, διότι ήθελε – όπως ισχυρίστηκε – ο π. Ιγνάτιος να επεκτείνει το ιεραποστολικό έργο του, ώστε αυτό να αποτελέσει παράδειγμα για όλες τις ιεραποστολές.
Η εκλογή του έγινε από την Ιερά Σύνοδο
του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στις 14 Μαρτίου 2003 σε Μητροπολίτη Κεντρώας Αφρικής και η χειροτονία του στις 16 Μαρτίου από
τον ίδιο τον Πατριάρχη Ζ΄ στον πάνσεπτο πατριαρχικό ναό του αγίου Σάββα στην Αλεξάνδρεια. Η μητροπολιτική του περιφέρεια είναι
σε έκταση όσο είκοσι Ελλάδες και περιλαμβάνει, εκτός του Κογκό, τα μικρότερα κράτη
Ρουάντα, Μπουρουντί και Κογκό-Μπραζαβίλ.
Το αρχιερατικό του αξίωμα δεν επηρέασε
το φρόνημά του. Παρέμεινε απλός, πειθαρχημένος, κοινωνικός, καλοπροαίρετος, συνεργάσιμος, διδάσκοντας με το παράδειγμά
του ταπείνωση και καταδεκτικότητα. Είχε ως
βίωμα τα λόγια του αγίου Παϊσίου. «Πνευματική πρόοδος υπάρχει εκεί που υπάρχει ταπείνωση».
Εργάστηκε ακαταπόνητα στα νέα αρχιερατικά του καθήκοντα, με αποστολικό φρόνημα και νεανικό ζήλο, παρά την προχωρημένη
(73 ετών) ηλικία του. Στην επτάχρονη παραμονή του στον αρχιεπισκοπικό θρόνο πραγματοποίησε πάνω από τετρακόσια ενενήντα
(490) αεροπορικά ταξίδια – για τα οποία χαριτολογώντας έλεγε: “ταξιδεύοντας με αεροπλάνο (λόγω παλαιότητος) προσεύχομαι
σαν μελλοθάνατος”. Με τα άλλα μέσα (αυτοκίνητα, τρένα, πλωτά) τα ταξίδια στην αχανή
σε έκταση Μητρόπολή του, ήταν αμέτρητα.
Ίδρυσε νέες κοινότητες Ορθοδόξων σε
πολλά μέρη, χειροτόνησε κληρικούς, κατήρτισε κατηχητές, βάπτισε χιλιάδες Αφρικανούς, ίδρυσε φάρμες, έκανε γεωτρήσεις,
κατασκεύασε σχολεία, ίδρυσε περί τους τριάντα (30) ναούς, ιατρείο «το Άγιο Πνεύμα»,
στο οποίο όλο το χρόνο προσέρχονται χιλιάδες ασθενείς και πονεμένοι άνθρωποι αδιακρίτως θρησκεύματος και κοινωνικής τάξης
για να βρουν την υγεία τους. Είναι δε συγκινητικές οι στιγμές όταν επανέρχονται οι θεραπευθέντες να ευχαριστήσουν με δάκρυα
τον “Άγιο”, τους γιατρούς και τις αδελφές.
Παράλληλα έστησε τέσσερις ραδιοφωνικούς σταθμούς (στην πρωτεύουσα Κινσάσα, στην Κανάγκα, στο Κολουέζι και στο Πουσυνέχεια στη σελ. 10
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συνέχεια από τη σελ. 9

άντ-Ναούρ). Σπουδαίο έργο του είναι ο μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου στην Κανάγκα – η αγία Σοφία της
αφρικανικής Ηπείρου.
Το σημαντικότερο έργο και το καμάρι της
Ιεραποστολής είναι το πρώτο Ορθόδοξο Πανεπιστήμιο της Αφρικής στην Κινσάσα, ένα
κτηριακό συγκρότημα που περιλαμβάνει και:
Θεολογική Σχολή, οικοτροφείο των φοιτητών,
κοιτώνες διαμονής, επίσημη αίθουσα εκδηλώσεων, σύστημα τηλεδιδασκαλίας κ.ά. Στο
κέντρο του συγκροτήματος δεσπόζει ο περικαλλής βυζαντινός ναός του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, που κτίσθηκε με χρήματα
της Ιεράς Μονής Μεγίστης Λαύρας του Αγίου Όρους.
Ο π. Ιγνάτιος στην συνέντευξή του στο Pontos-News.gr είπε:
«Αυτό όλο – το συγκρότημα – μας
εκόστησε περίπου 2,5 εκατομμύρια δολάρια… Ούτε που ξέρω
πως βρέθηκαν, πως δαπανήθηκαν. Εγώ ήμουν εκεί πέρα ολημερίς, να συναγωνίζομαι τους κτίστες και λοιπούς».
Από τα χέρια του μακαριστού
αγίου μητροπολίτου πέρασαν ΠΟΛΛΑ χρήματα, αυτός όμως έμεινε άθικτος, αφιλοχρήματος, ανεπηρέαστος από το αξίωμα και τον
“μαμωνά”, ένας απλός φτωχός μοναχός, ταπεινός, ήπιος, διακριτικός, καταδεκτικός, γλυκύς και φιλικός με όλους, ένας ταπεινός δούλος και αφοσιωμένος εργάτης του Ευαγγελίου του Χριστού.
Για τα χαρίσματά του αυτά ο κόσμος τον
εμπιστεύθηκε γι’ αυτό και έγινε το μέγιστο
σε εύρος αυτό έργο που δεν έχει προηγούμενο. Επιβάλλεται να αναφέρουμε ότι η βοήθεια από Συλλόγους, Αδελφότητες και μεμονωμένους πιστούς ήταν γενναία.
Για την ιστορία, θα αναφερθούμε σε ένα
συγκλονιστικό γεγονός, με την ευχή και προτροπή και ίσως υπό άλλες συνθήκες, να εύρει και άλλους μιμητές.
Στις μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Ηλεία της Πελοποννήσου ο Λαρισαίος αεροπόρος Κωστής Παλαμιώτης
με τον συγκυβερνήτη Στυλιανό Κελετσέκη
περνώντας με το πυροσβεστικό αεροπλάνο
τους “καναντέρ” και προσπαθώντας με συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή άνω Ροδίνης Αιγίου να περισώσουν σπίτια και περιουσίες, το αεροπλάνο κατέπεσε παρασέρνοντας και τους δύο στο θάνατο. Ήταν 22
Αυγούστου 1993.
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ΕΦΥΓΕ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης

(επίσκοπος Πενταπόλεως, πρώην Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής)
Η οικογένεια του Αθανάσιου Παλαμιώτη
παρέδωσε τα χρήματα που έλαβε (100.000
ευρώ) ως αποζημίωση το έτος 2000, καθώς
και, για μερικά χρόνια, την σύνταξη των 2.000
ευρώ μηνιαίως, στον π. Ιγνάτιο για την Ιεραποστολή με την παράκληση να κτιστεί σχολείο στην Αφρική για να μαθαίνουν τα αφρικανόπουλα “γράμματα”, σπουδάγματα, του
Θεού τα πράγματα “ώστε να δοξάζουν τον
Κύριον μας και να μνημονεύουν το όνομα
του δωρητή Κωνσταντίνου ως ευεργέτη εις

τους αιώνες”.
ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
π. ΙΓΝΑΤΙΟΥ
Ο Μητροπολίτης π. Ιγνάτιος ήταν άνθρωπος ριψοκίνδυνος, τολμηρός και άφοβος.
Δεν φοβήθηκε ούτε τις τροπικές ασθένειες, ούτε τις αναγκαίες στερήσεις, ούτε ταλαιπωρίες και κινδύνους από τις συχνές μετακινήσεις του σε συνθήκες τριτοκοσμικές.
Το 2005 είχε αυτοκινητιστικό ατύχημα και
ήρθε στην Ελλάδα να χειρουργηθεί. Σε αεροπορικό ταξίδι στο ανατολικό Κογκό στις
15-4-2008, σώθηκε από θαύμα, ενώ έχασαν
τη ζωή τους περίπου τα εκατό άτομα, όταν
το αεροπλάνο συνετρίβη παίρνοντας φωτιά
στην απογείωσή του. Ο ίδιος δήλωσε στην
εφημερίδα «ΤΟ ΘΕΜΑ»: «Είναι θαύμα το
γεγονός ότι ζω σήμερα ύστερα από αυτό
το δυστύχημα. Είχα ξεκινήσει να προσεύχομαι αλλά δεν κατάφερα να ολοκληρώσω την προσευχή και το αεροπλάνο έπεσε… Σύρθηκα και απομακρύνθηκα όσο
μπορούσα, όταν κάποια στιγμή γυρίζω και
βλέπω το αεροπλάνο να έχει τυλιχθεί στις
φλόγες… Επειδή περίμενα να πέσω θύμα
αεροπορικού δυστυχήματος πάντα έκανα
την προσευχή μου λίγο πριν απογειωθεί το
αεροπλάνο. Τώρα αυτό έγινε, αλλά χάρη
στον Θεό έζησα… Θα συνεχίσω να πετάω

με αεροπλάνο αφού δεν μπορώ να κάνω
και διαφορετικά. Οι αποστάσεις που πρέπει να διανύσω είναι πολύ μεγάλες και πρέπει να το κάνω σε σύντομο χρονικό διάστημα. Να σκεφτείτε ότι, μέσα σε πέντε χρόνια, έχω κάνει εκατοντάδες ταξίδια με αεροπλάνο και πάντα έμπαινα στην καμπίνα
και έλεγα “σήμερα θα μου συμβεί;”, αλλά
πάντα έκανα την προσευχή μου».
Για το συμβάν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας
είχε δηλώσει: «Ήταν θέλημα Θεού να σωθεί ο μητροπολίτης,
για να συνεχίσει το τεράστιο ιεραποστολικό
του έργο».
Ο αείμνηστος Μητροπολίτης π. Ιγνάτιος – λόγω του προχωρημένου της ηλικίας παραιτήθηκε από
Μητροπολίτης της Κεντρώας Αφρικής στις 4
Μαρτίου του 2010 αφήνοντας ένα πλήθος
νέων χριστιανών για το οποίο ερωτηθείς πόσους αριθμεί είπε: «Είναι δύσκολο να μετρηθούν επακριβώς οι ορθόδοξοι, όμως
με βάση τους βαπτιζόμενους υπολογίζει
ότι είναι περί τους 200.000».
Αξίζει να σημειωθεί ότι παρέλαβε 30.000
Ορθοδόξους και σε επτά χρόνια η χάρη του
Θεού μέσω του π. Ιγνατίου, τους ανέβασε σε
200.000. Τιμητικώς ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας στις 23 Νοεμβρίου του ιδίου έτους, τον ανύψωσε σε τιτουλάριο Μητροπολίτη Πενταπόλεως, δίδοντάς του για πρώτη φορά τον τίτλο της Επισκοπής του Αγίου Νεκταρίου του
θαυματουργού.
Συνέχισε όμως την διακονία του στην Εξωτερική Ιεραποστολική, επισκεπτόμενος συχνά
το κέντρο στην Κανάγκα, διδάσκοντας μέχρι
τέλους στην Θεολογική Σχολή, και εργαζόμενος με αυταπάρνηση κοντά στους αφρικανούς αδελφούς.
Η τόλμη και η αποφασιστικότητά του είναι απερίγραπτη. Τον Μάρτιο ο π. Ιγνάτιος
βρέθηκε στην Ελλάδα όταν ξέσπασαν μεγάλες ταραχές μεταξύ κυβερνώντων και αντιπολιτευομένων (εμφύλιος πόλεμος) με δεκάδες θύματα. Του υποδείχθη και να μην κατεβεί στο Κογκό για λόγους ασφαλείας, αλλ’ ο
ίδιος αρνήθηκε. «Θα κάνω το σταυρό μου

και θα πάω. Δεν μπορώ να αφήσω μόνους
τους ανθρώπους μας» είπε, και έφυγε αποφασισμένος για όλα.
Αφορμή της εκδημίας του υπήρξε και
πάλι η τόλμη του. Παρά τα 87 του χρόνια,
επισκέφθηκε το χωριό Μπάλα – περίπου
30 χιλ. από την Κανάγκα – να επιβλέψει και
να δώσει τις σωστές κατευθύνσεις για την
αποπεράτωση του τελευταίου, όπως έλεγε,
ναού του, της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.
“Άλλαι αι βουλαί ανθρώπων άλλα ο Θεός
κελεύει”. Δίνοντας οδηγίες στους τεχνίτες
του έργου έπεσε και υπέστη κάταγμα. Σε
δύο ημέρες προσβλήθηκε από ελονοσία,
που κατέβαλε τον οργανισμό του. Με πολλές δυσκολίες και μεγάλες ταλαιπωρίες μεταφέρθηκε στην Ελλάδα. Οι γιατροί έκαναν
το ανθρωπίνως δυνατόν για να επανακτήσει ο γέροντας επίσκοπος την επικοινωνία
με το περιβάλλον και να ανακουφισθεί από
την παρουσία των αδελφών κοντά του. Ζήτησε συγγνώμη από όλους και κοινώνησε τα
Άχραντα Μυστήρια. Τις τελευταίες ημέρες,
πριν φύγει, προαισθανόμενος την έξοδό του,
έλεγε «φεύγω για να ξεκουρασθώ» και έδινε την ευχή του σε όσους του διακονούσαν.
Στο τέλος επαναλάμβανε: «Έλα, Πνεύμα
Άγιο». Αυτές ήταν οι τελευταίες του λέξεις.
Αυτή ήταν, εν ολίγοις, η κατάφορτη από
καρπούς ιεραποστολικής διακονίας στην
Ελλάδα και Αφρική ζωή του π. Ιγνάτιου Μαδενλίδη, ο οποίος φεύγοντας άφησε περί τις
230.000 βαπτισμένους Ορθόδοξους αφρικανούς Χριστιανούς.
Ο Πατριάρχης στις 23 Νοεμβρίου του ιδίου έτους τον τίμησε με τον ιστορικό τίτλο
του «Πενταπόλεως» που πρώτος τον έφερε
ο Άγιος Νεκτάριος ο θαυματουργός.
Δεν νομίζουμε ότι ήταν σύμπτωση το ότι
και οι δύο τους ήταν επίσκοποι με τον ίδιο
τίτλο, κοιμήθηκαν την ίδια ημερομηνία (9 Νοεμβρίου) είχαν ασκητική βιοτή, ήταν ακτήμονες, ήταν κτήτορες, ήταν ταπεινοί, ήταν
απλοί στους τρόπους, ήταν συγγραφείς αγιολογικών και οικοδομικών βιβλίων, και αναχώρησαν για την άλλη ζωή πλήρης έργων
αγαθών και ελεημοσυνών!
Η εφημερίδα μας κάνει αυτό το αφιέρωμα εις μνημόσυνον αιώνιον με πολλή αγάπη και βαθύ σεβασμό για όσα πρόσφερε
στην ορθόδοξη εκκλησία, στην ιεραποστολή αλλά και στην δεύτερη πνευματική του
πατρίδα τη Λάρισα.
Εύχου και υπέρ ημών, πάτερ Άγιε Ιγνάτιε,
στο επουράνιο θυσιαστήριο…!

συνέχεια από τη σελ. 7

ΝΕΟΣ ΑΓΙΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ Ο π. Ιάκωβος Τσαλίκης (1920-1991)
Να πως τον περιγράφει: «Ο άγιος Ιάκωβος (Τσαλίκης) ήταν για τον Νικόλαο (μητροπολίτη Χαλκίδας που εκθρονίστηκε από την Σεραφειμική κακότητα, και διόρισε μοιχεπιβάτη στη μητρόπολή του)
ένας θησαυρός εντός των ορίων της Μητροπόλεως του και έτσι είχε την ευκαιρία συχνά να τον
αναστρέφεται και να ωφελείται πνευματικά… Άλλαζε την πορεία του – αρκετές φορές – για να
επισκεφθεί την Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ και
να συναντήσει τον π. Ιάκωβο».
Ο π. Ιάκωβος, κατά παράκληση του Δεσπότη,
είχε τον πρώτο λόγο. Άρχιζε να διηγείται θαύματα του Οσίου Δαβίδ και περιστασιακά από την ζωή
του. Σε κάθε περίπτωσή του έκλινε ευλαβώς την
κεφαλήν του προς τον δεσπότη και έλεγε: “Με

συγχωρείτε Σεβασμιώτατε, άνθρωπος αγράμματος είμαι”. Ο Δεσπότης με ωραίο χιούμορ τον
παρακαλούσε να συνεχίσει.
Κατά την ώρα που ο π. Ιάκωβος ήταν συνεπαρμένος και έλεγε, έσκυβε ο Σεβασμιώτατος προς
το μέρος, που καθόμουν και με σιγανή φωνή μου
έλεγε: “Ο π. Ιάκωβος είναι Άγιος”.
Το ίδιο έλεγε αργότερα ο π. Ιάκωβος, όταν είχε
κοιμηθεί ο Χαλκίδος Νικόλαος: “Ο Δεσπότης μας
είναι στην χορεία των Αγίων, όπως μου απεκάλυψε ο Θεός”».
- Αργότερα και αφού εκθρονίστηκε ο άγιος Χαλκίδος Νικόλαος, ο διάκονος Νικόλαος επισκέφθηκε το Μοναστήρι για να ενισχυθεί πνευματικά. Ο
π. Ιάκωβος τον πήρε από το χέρι και τον οδήγη-

σε στις αποθήκες της Μονής – «Εκεί στον τοίχο
είχε κρεμάσει την μεγάλη φωτογραφία του Μητροπολίτου Νικολάου, που την είχαν στο Αρχονταρίκι (Υπήρχε εντολή από τον μοιχεπιβάτη να
κατέβουν από παντού οι φωτογραφίες του) και
μου είπε: “Έρχομαι εδώ και ομιλώ εις τον Άγιο
Αρχιερέα μας..”.
Μια ημέρα – συνεχίζει ο άγιος Φθιώτιδας – έξω
στην αυλή της Εκκλησίας με έδειξε τον τόπο, όπου
θα εσκάπτετο ο τάφος του και μου είπε: “Πάτερ
Νικόλαε, Εδώ θα με θάψετε και θα με αφήσετε
εκεί μέχρι της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου”».
Κύριε Παντοκράτωρ, ο Θεός των πατέρων ημών
Νικολάου αρχιερέως, Ιακώβου και Πορφυρίου, “γενού ίλεως επί τας αμαρτίας ημών”.
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«Τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος;» (Β΄ Κορ. 6, 14)
Βλέποντας κανείς αυτή την επίσημη αναμνηστική φωτογραφία σας ίσως δεν χρειάζεται να γράψουμε τίποτα, διότι φωνάζει
από μόνη της!
Ψάχνουμε με το μικροσκόπιο να βρούμε
πού είναι χαμένος ο Πατριάρχης μας, αυτός
που ισχυρίζεται και επαναλαμβάνει ότι είναι
ο πρώτος και μοναδικός ηγέτης των Ορθοδόξων στον πλανήτη.
Κι ενώ προσπαθούμε, ανακαλύπτουμε ότι
βρίσκεται κάπου στριμωγμένος στη δεύτερη
σειρά των Συνέδρων και στην άκρη της αριστερής πλευράς της φωτογραφίας, ποζάροντας μπροστά στην πρώτη θέση. «Μουφτήδες, Ιμάμηδες, Ιουδαίοι, Ινδουιστές, Βουδιστές, Βραχμανιστές, Σατανιστές, Ιέρειες,
Δεσποτίνες, Παπαδίνες» και το κακό συναπάντημα.
Αλήθεια τί σχέση μπορεί να έχει η αγία

συνέχεια από τη σελ. 1

Ορθοδοξία μας και την βάζουμε στην ίδια
μοίρα μ’ αυτό το συνονθύλευμα του διαβόλου;
Ο λόγος του Θεού είναι σαφής και καθαρός. «Μη δώτε το άγιον τοις κυσί, μηδέ βάλητε τους μαργαρίτας υμών έμπροσθεν των
χοίρων, μήποτε καταπατήσωσιν αυτούς εν
τοις ποσίν αυτών και στραφέντες ρήξωσιν
υμάς» (Ματθ. 7, 6).
Καμαρώστε το κατάντημα των Πατριαρχών και Αρχιερέων! Ιδέστε πως τους βλέπουν και υπολογίζουν οι σκοτεινοί παράγοντες της παγκοσμιοποίησης. Τους είμαστε
χρήσιμοι μέχρι να κάνουν τη δουλειά τους,
να αποσπάσουν την ομολογία μας ότι είναι
“εκκλησίες” και στη συνέχεια να μας πετάξουν σαν στυμμένη λεμονόκουπα.
Λυπούμαστε, “άγιοι πατέρες” που οδηγείτε το λαό του Θεού σ’ αυτόν τον “αχταρμά”!

Μοναχός Σεραφείμ Ζήσης: Γιατί εἶναι αἱρετική ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου

στό Κολυμπάρι τῆς Κρήτης, ὅπως εἶχε προγραμματισθεῖ, καί προκάλεσε μέγα διχασμό στό
πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ αἰτία ἦταν, ὅτι ἡ
Σύνοδος αὐτή ἐπισημοποίησε καί ἐπικύρωσε
αἱρετικές ἀπόψεις κυρίως ὡς πρός τήν ἐκκλησιολογία (τήν περί Ἐκκλησίας διδασκαλία) τῆς
Ὀρθοδοξίας, ἀπόψεις οἰκουμενιστικές.
Στόν περιορισμένο χῶρο ἑνός ἄρθρου, θά
προσπαθήσω νά συνοψίσω χάριν τοῦ εὐρύτερου ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ μερικά ἀπό τά τεκμήρια τῆς προδοτικῆς παρεκκλίσεως τῆς Συνόδου αὐτῆς (στό ἑξῆς θά τήν ἀναφέρω ὡς«Τό
Κολυμπάρι»).
· Τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός
καί τί γενικῶς ἡ αἵρεση
Μέ τόν ὅρο «Οἰκουμενισμός» ἐννοεῖται ἡ
(παν)αἵρεση ἡ ὁποία ἐπιδιώκει μία τεχνητή,
ἐξωτερική, ἕνωση διαφορετικῶν θρησκευτικῶν
πίστεων, ὄχι μέ ἐπιστροφή τῶν αἱρετικῶν στήν
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία (τήν μόνη Ἐκκλησία), ἀλλά
μέ ἀμοιβαῖες θεολογικές ὑποχωρήσεις, τόσο
τῆς Ὀρθοδοξίας ὅσο καί τῶν χριστιανῶν αἱρετικῶν (ἤ τῶν ἀλλοθρήσκων, ἀργότερα), ὥστε νά
μειωθοῦν ὅλοι σέ ἕνα – τό κατά δύναμιν – κοινά
ἀποδεκτό παρονομαστή θρησκευτικῆς πίστεως ἤ πρακτικῆς. Ἡ αἵρεση αὐτή ἐπικαλύπτεται
μέ τήν πρόφαση τῶν «θεολογικῶν διαλόγων».
Πρέπει πρωτίστως νά γίνει ξεκάθαρο, ὅτι
«αἵρεση» συνίσταται στήν ἐντός τοῦ χώρου
τοῦ Χριστιανισμοῦ παραμικρή ἔστω ἀπόκλιση ἀπό τά Ὀρθόδοξα Δόγματα, καί ὄχι, ὅπως
λένε οἱ Οἰκουμενιστές (π.χ. ὁ Μητροπολίτης
Περγάμου Ἰωάννης), στήν ἀπόκλιση μόνον ἀπό
τά βασικά δόγματα τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως (τοῦ «Πιστεύω»). Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός λέει π.χ. ὅτι «ὅποιος δέν πιστεύει ὅπως
ἡ Παράδοση τῆς Καθολικῆς [δηλ. Ὀρθοδόξου]
Ἐκκλησίας εἶναι ἄπιστος» (PG 94, 1128a), ἐνῷ
καί ὁ βυζαντινός νομικός Κώδικας συνοψίζοντας τήν κοινή ἀντίληψη αὐτή ὅλων τῶν Ἁγίων Πατέρων λέει, ὅτι «εἶναι αἱρετικός αὐτός
πού παρεκκλίνει ἔστω καί λίγο ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Πίστη» (Ράλλη-Ποτλῆ, Α΄ 261).
· Τό Κολυμπάρι ἀποδέχθηκε τόν ὅρο
«Ἐκκλησία» γιά τούς αἱρετικούς
Τό ἐπίμαχο κείμενο τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου («Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας
πρός τόν λοιπόν χριστιανικόν κόσμον») ὀνομάζει τίς χριστιανικές αἱρέσεις «Ἐκκλησίες»: «Ἡ
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορική
ὀνομασία τῶν ἄλλων ἑτεροδόξων χριστιανικῶν

Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν πού δέν εὑρίσκονται σεις…») ἀναφέρεται ὀνομαστικά καί ἐπαινετισέ κοινωνία μέ αὐτήν» (παρ. §6). Αὐτό ἔρχεται κά ἡ «Δήλωση τοῦ Τορόντο», ἕνα κείμενο πού
σέ εὐθεῖα ἀντίθεση μέ τό Σύμβολο τῆς Πίστε- συμφωνήθηκε τό 1950 ἀπό τούς Ὀρθοδόξους
ως, ὅπου ὁμολογεῖται ἡ πίστη μας «εἰς Μίαν, καί τά ὑπόλοιπα μέλη τοῦ λεγομένου «ΠαγκοἉγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλη- σμίου Συμβουλίου τῶν Ἐκκλησιῶν» (τοῦ ΠΣΕ,
σίαν»· στό «Πιστεύω» θεωρεῖται αὐτονόη- πού ἱδρύθηκε τό 1948, ὅπου συμμετέχουν
το, σέ συνάρτηση μέ τήν Ἁγία Γραφή καί τήν Ὀρθόδοξοι, Προτεστάντες, Μονοφυσῖτες). ΛέΠαράδοση, ὅτι στή Μία Ἐκκλησία μας αὐτή γεται στό κείμενο τοῦ Κολυμπαρίου (παρ. §19)
ὑπάρχει «ἕνας Κύριος, μία Πίστη, ἕνα Βάπτι- ὅτι: «Οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες-μέλη […] ἔχουν
σμα» (Πρός Ἐφεσίους 4, 5). Ἀντιθέτως, αὐτοί βαθειά τήν πεποίθηση ὅτι οἱ ἐκκλησιολογικές
τούς ὁποίους τό Κολυμπάρι ὀνόμασε «Ἐκκλη- προϋποθέσεις τῆς Δηλώσεως τοῦ Toronto […]
σίες» (Μονοφυσῖτες, Παπικοί, Προτεστάντες εἶναι κεφαλαιώδους σημασίας γιά τήν Ὀρθόκ.ἄ.) ἔχουν δόγματα καταδικασμένα ὡς αἱρε- δοξη συμμετοχή στό Συμβούλιο», δηλ. στό ΠΣΕ.
Στή «Δήλωση τοῦ Τορόντο», μοτικά ἐπί αἰῶνες ἀπό τήν ἘκκληΓράφει
λονότι
γίνονται καί κάποιες ὀρθές
σία μας, ἀπό τό 451 ἕως τό 879
ο µοναχός Σεραφείµ
ἐκκλησιολογικές διευκρινίσεις,
καί ἕως τό 1895 (ἄρα δέν ἔχουμε «μία πίστη», τήν ἴδια – γι΄ αὐτό ἄλλωστε ὡστόσο λέγεται μεταξύ ἄλλων πλανῶν, ὅτι: «Οἱ
λέγονται καί ἑτερόδοξοι, «ἑτέρου δόγματος»). Ἐκκλησίες-μέλη ἀναγνωρίζουν ὅτι τό νά ἀποτεἜχουν ἀκόμη καί διαφορετικό τρόπο βαπτίσμα- λεῖ κάποιος μέλος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ
τος (ράντισμα, δῆθεν νοητή ἐπιφοίτηση κ.ἄ.). εἶναι πιό περιεκτικό ἀπό τό νά ἀποτελεῖ μέλος
Ἀπό τούς Οἰκουμενιστές προβλήθηκε ἡ δι- τῆς δικῆς του Ἐκκλησίας» (κεφ. 4, §3). Συνεπῶς,
καιολογία, ὅτι ἡ λέξη αὐτή («Ἐκκλησία») εἶναι ἡ «Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ» δῆθεν δέν περιοἐδῶ «προσφώνηση εὐγενείας» ἤ «τεχνικός ρίζεται ἐντός τῆς Ὀρθοδοξίας, ἀλλά ὑπάρχει
ὅρος» καί δέν ἔχει τήν κυριολεκτική της ση- Ἐκκλησία (δηλ. σωτηρία) καί ἐκτός Ὀρθοδοξίμασία. Ὅμως αὐτό εἶναι ἀναληθές. Οἱ Ἅγιοι ας, στόν χῶρο τῆς αἱρέσεως, σύμφωνα μέ τή
Πατέρες μᾶς ἐπισήμαναν, ὅτι πρέπει νά ἀνα- «Δήλωση τοῦ Τορόντο».
· Τό Κολυμπάρι ἐπικύρωσε τίς αἱρέσεις τῶν
ζητοῦμε τό νόημα πού κρύβουν οἱ αἱρετικοί
Συνάξεων
Πόρτο Ἀλέγκρε, Πουσάν, Μπαλαπίσω ἀπό μία διφορούμενη ἤ ἐπιφανειακῶς
μάντ
κ.ἄ.
σωστή ὁρολογία (π.χ. Μ. Ἀθανάσιος PG 25,
Τό Κολυμπάρι, μέσῳ τοῦ ἰδίου παραπάνω
545c.560ab). Οἱ ὑπόλοιπες ἀποφάσεις τοῦ Κοκειμένου
(«Σχέσεις…»), ἐπαινεῖ τούς μέχρι
λυμπαρίου (ὅπως θά δείξουμε παρακάτω) δείτώρα
θεολογικούς
διαλόγους Ὀρθοδόξων καί
χνουν ὅτι τά μέλη τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπααἱρετικῶν,
διότι
λ.χ.«ἐκτιμᾷ
θετικῶς τά θεολορίου πιστεύουν, ὅτι στίς αἱρέσεις ἐνεργεῖται ἡ
γικά
κείμενα
πού
ἐκδόθηκαν
ἀπό
αὐτήν [τή σχεσωτηρία· συνεπῶς δέν τίς θεωροῦν αἱρέσεις,
τική
Ἐπιτροπή
τοῦ
ΠΣΕ…],
τά
ὁποῖα
ἀποτελοῦν
ἀλλά «Ἐκκλησία», ἔστω καί «διαφορετική» ἤ
ἀξιόλογο
βῆμα
στήν
Οἰκουμενική
Κίνηση γιά
«κάπως ἐλλιπῆ».
τήν
προσέγγιση
τῶν
Χριστιανῶν»
(παρ.
§21).
Ἐπίσης, ἀκόμη καί ἄν δεχθοῦμε ὅτι ὁ ὅρος
Ἡ
ἔμμεση
αὐτή
ἐπικύρωση,
ἀκόμη
καί
ἄν
δέν
«Ἐκκλησία» χρησιμοποιήθηκε ὡς «προσφώκατονομάζει
τίς
εἰδικότερες
θέσεις
τῶν
κειμένηση εὐγενείας» ἤ «τεχνικός ὅρος», καταχρηστικῶς, καί πάλι αὐτό ἀποδεικνύει αἱρετι- νων αὐτῶν, ὅμως τά ἐπικυρώνει συλλογικῶς.
κό φρόνημα, διότι οἱ Ἅγιοι Πατέρες προειδο- Ἄλλωστε, μή ξεχνᾶμε ὅτι οἱ Οἰκουμενικές Σύποιοῦν, ὅτι οἱ αἱρετικοί προσπαθοῦν νά «θο- νοδοι Πενθέκτη (β΄ Κανών) καί Ἑβδόμη (α΄ Καλώνουν» τήν ὁρολογία, ἐνῷ οἱ Ὀρθόδοξοι προ- νών) ἔδωσαν οἰκουμενικό κῦρος στούς ἱερούς
σπαθοῦν πάντοτε νά τήν διαλευκαίνουν καί νά Κανόνες τῶν Τοπικῶν Συνόδων, χωρίς νά ἀνατήν κάνουν «μονοσήμαντη» (νά ἔχει μία μό- φέρονται λεπτομερῶς σέ αὐτούς.
Μιά προσεκτική ματιά δείχνει τί ἀπαράδενον ἔννοια), ὥστε νά μή ξεγελῶνται οἱ ἀκακτα
καί αἱρετικά ἔχουν γραφεῖ, δυστυχῶς, στά
τάρτιστοι (Μ. Ἀθανάσιος PG 25, 561a & PG
σημαντικότερα ἀπό τά κείμενα τῶν «Θεολο26, 773d-776a).
γικῶν Διαλόγων».
· Τό Κολυμπάρι ἀποδέχθηκε τήν «Δήλωση
Τό κείμενο τοῦ Πόρτο Ἀλέγκρε (ΠΣΕ, Βραζιτοῦ Τορόντο»
λία, 2006) λέγει (παρ. §§6-7) ὅτι «Κάθε ἘκκληΣτό ἐπίμαχο κείμενο τοῦ Κολυμπαρίου («Σχέσία [εἴτε ἡ Ὀρθόδοξη εἴτε οἱ προτεσταντι-

κές κ.λπ. τοῦ ΠΣΕ] εἶναι ἡ Καθολική Ἐκκλησία,
ἀλλά ὄχι ὁλόκληρη. Κάθε Ἐκκλησία ἐκπληρώνει τήν Καθολικότητά της, ὅταν εὑρίσκεται σέ
κοινωνία μέ τίς ἄλλες Ἐκκλησίες […] Ὁ ἕνας χωρίς τόν ἄλλον εἴμαστε πτωχευμένοι» καί ὅτι
(§5) «ἐνδέχεται νά ὑπάρχουν νόμιμα διαφορετικές διατυπώσεις τῆς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας», δηλαδή δέν βλάπτει ἡ διαφοροποίηση
τῶν δογμάτων !
Τό κείμενο τοῦ Πουσάν (ΠΣΕ, Νότιος Κορέα,
2013) λέγει μεταξύ πολλῶν ἄλλων πλανῶν,
ὅτι «μετανοοῦμε γιά τίς διαιρέσεις μεταξύ τῶν
ἐκκλησιῶν μας καί ἐντός αὐτῶν», οἱ ὁποῖες
ὑπονομεύουν «τή μαρτυρία μας γιά τό εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ» (παρ. §14). Μέ ἄλλα
λόγια, μετανοοῦμε πού οἱ ἅγιοι Πατέρες μᾶς
ἔσωσαν ἀπό τίς αἱρέσεις, ἀποκόπτοντάς τις
ἀπό τήν Ἐκκλησία !
Ἡ Συμφωνία τοῦ Balamand (Λίβανος, 1993)
μεταξύ Ὀρθοδόξων καί αἱρετικῶν Παπικῶν,
λέει (παρ. §§13-14) ὅτι: «Καί ἀπό τίς δύο πλευρές ἀναγνωρίζεται ὅτι αὐτό πού ὁ Χριστός ἐμπιστεύθηκε στήν Ἐκκλησία Του […] δέν μπορεῖ νά
θεωρεῖται σάν ἰδιοκτησία τῆς μιᾶς μόνον ἀπό
τίς Ἐκκλησίες μας. Στά πλαίσια αὐτά εἶναι προφανές ὅτι κάθε εἴδους ἀναβαπτισμός ἀποκλείεται». Ἐπίσης, ὅτι «ἡ Ὀρθόδοξη καί ἡ Καθολική
Ἐκκλησία ἀναγνωρίζονται ἀμοιβαῖα ὡς “ἀδελφές Ἐκκλησίες”, ὑπεύθυνες ἀπό κοινοῦ γιά τήν
διατήρηση τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Θεοῦ στήν πιστότητα πρός τό Θεῖο Σχέδιο, πολύ ἰδιαίτερα
δέ σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στήν ἑνότητα»· ἀλλοῦ, διακηρύσσεται (παρ. §30) ὅτι «οἱ εὐθῦνες γιά τόν
χωρισμό εἶναι μοιρασμένες» μεταξύ Ὀρθοδόξων καί Παπικῶν!
Παρά ταῦτα, ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου
(ὡς μιά «καθώς πρέπει» (“decent”) αἱρετική
Σύνοδος) διακήρυξε παραπλανητικῶς, ὅτι «οἱ
διάλογοι πού διεξάγονται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία οὐδέποτε σήμαιναν, οὔτε σημαίνουν
καί δέν πρόκειται νά σημάνουν ποτέ ὁποιονδήποτε συμβιβασμό σέ ζητήματα πίστεως. Οἱ διάλογοι αὐτοί εἶναι μαρτυρία περί τῆς Ὀρθοδοξίας» (Ἐγκύκλιος, VII, §20).
· Τό Κολυμπάρι ἀπέρριψε
ὀρθόδοξες βελτιωτικές προτάσεις
Ο Σεβ. Μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος συμμετέσχε στή Σύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου, ἀλλά δέν ὑπέγραψε τό ἐν λόγῳ προβληματικό κείμενο, σέ εἰδική ἀνάλυσή του («Οἱ
ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος γιά τήν ΑκΜΣ καί ἡ κατάληξή τους»),
συνέχεια στη σελ. 13
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ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ δεκεμβριου
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Κυρ. πρὸ Χρ. Γεννήσεως
(Ἑβρ. 11,9-10,32-40)

Μὲ τὴν πίστι νικηταὶ στὸν πόλεμο

«Ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ» (Ἑβρ. 11,34)
«Ἀγρὸν ἠγόρασα… Ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε… Γυναῖκα ἔγημα…» (Λουκ. 14,18-20)
Περὶ
δυνάμεως,
ἀγαπητοί
μου,
ὁμιλεῖ σήμερα ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ ποιά ἆραγε νὰ εἶνε ἡ δύναμις ποὺ ἐξυμνεῖ;
Στὴν ὡραία παραβολὴ τοῦ σημερινοῦ εὐαγγελίου, ἀγαπητοί μου, βλέπουμε ἕνα παράδοξο πρᾶγμα. Ποιό δηλαδή; Κάποιος ἀπὸ τὴν ἀρχοντικὴ τάξι τῶν φαρισαίων, ὅπως ἱστορεῖ ὁ ἱερὸς εὐαγγελιστής, εἶχε καλέσει, ἡμέρα Ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν δυνάμεις. Δύναμις π.χ. εἶνε ὁ ἀέρας ποὺ ξερριζώνει δέντρα, ἡ φωτιὰ ποὺ καίει δάση
Σάββατο, τὸν Κύριό μας νὰ τοῦ κάνῃ τὸ τραπέζι (βλ. Λουκ. 14,1-15). Ὁ Χριστός, παρ᾽ ὅλο ποὺ ἐγνώριζε ὅτι οἱ δι- καὶ πόλεις, τὸ νερὸ ποὺ γίνεται ποτάμι καὶ παρασύρει, ὁ ἠλεκτρισμός, ὁ μαγνητισμός, ἡ πυρηνικὴ ἐνέργεια.
Ἀλλὰ παραπάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις αὐτὲς εἶνε μία ἄλλη δύναμις, πνευματικῆς φύσεως· ἡ πίστις. «Μεγάλα τὰ
αθέσεις τῶν φαρισαίων δὲν εἶνε ἀγαθές, ὅτι παρατηροῦν κάθε κίνησί του ζητώντας ἀφορμὴ νὰ τὸν κατηγορήτῆς
πίστεως κατορθώματα», ψάλλει σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας. Μία εἶνε ἡ πίστις μὰ πολλὰ τὰ κατορθώματά της,
σουν, ἐν τούτοις δὲν ἐπρόβαλε κάποια πρόφασι γιὰ ν᾽ ἀρνηθῇ τὴν πρόσκλησι, ἀλλὰ πῆγε. Δὲν πῆγε βέβαια γιὰ
ὅπως ἕνας ὁ ἠλεκτρισμὸς μὰ πολλὰ τ᾽ ἀποτελέσματά του. Καὶ τί δὲν κατορθώνει ἡ πίστι! σβήνει τὴ φωτιά, νικάν᾽ ἀπολαύσῃ φαγητά· πῆγε γιὰ νὰ δοθῇ εὐκαιρία νὰ διδάξῃ.
Καὶ πράγματι, κατὰ τὴ διάρκεια ἐκείνου τοῦ γεύματος θεράπευσε ἕναν ἀσθενῆ, διδάσκοντας ὅτι δὲν ἁμαρ- ει τοὺς ποταμούς, φράζει στόματα λιονταριῶν, θεραπεύει ἀσθένειες ἀγιάτρευτες· πηγαίνει στὰ μνήματα, λέει
τάνει ὅποιος ἀγαθοεργεῖ τὴν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου· καὶ ἐνῷ αὐτὸ τὸ ἄκουσαν ὅλοι, κανείς ἀπὸ τοὺς συνδαιτυ- στοὺς νεκροὺς «ἀναστηθῆτε» κι αὐτοὶ ἐγείρονται· ἡ πίστις κάνει ἥρωες τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος.
Ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἀποτελέσματα τῆς πίστεως θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, ἀγαπητοί, νὰ δώσω ἐδῶ τὴν εἰκόνα ἑνὸς μόνο· ἐκείμόνες δὲν τόλμησε νὰ τοῦ φέρῃ ἀντίρρησι. Δίδαξε ἐπίσης τὴν ταπείνωσι λέγοντας· Ὅταν σᾶς καλοῦν σὲ γάμους,
νὰ προτιμᾶτε στὸ τραπέζι ὄχι τὴν πρώτη ἀλλὰ τὴν τελευταία θέσι. Τέλος εἶπε καὶ στὸν οἰκοδεσπότη· Ὅταν κάνῃς νου τὸ ὁποῖο περιγράφει τὸ ῥητὸ «ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ»· ὅτι δηλαδὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς πίστεως ἐνδυτραπέζι, νὰ καλῇς ὄχι φίλους καὶ συγγενεῖς ἢ πλουσίους γειτόνους, ἀλλὰ φτωχοὺς καὶ σακάτηδες, ποὺ δὲν μπο- ναμώθηκαν στοὺς πολέμους (Ἑβρ. 11,34)· ἕνας κατεδίωξε χίλιους καὶ λίγοι νίκησαν μυριάδες.
–Μὰ εἶνε δυνατὸν αὐτό; Ἀπίστευτο φαίνεται.
ροῦν νὰ σοῦ τὸ ἀνταποδώσουν ἐδῶ στὴ γῆ, ὥστε νὰ σοῦ ἀνταποδοθῇ στὸ τέλος ὅταν θὰ γίνῃ ἡ κοινὴ ἀνάσταΘέλετε λοιπὸν μερικὰ παραδείγματα;
σι. Ἀκούγοντας τὰ τελευταῖα αὐτὰ λόγια ἕνας ἀπὸ τοὺς συνδαιτυμόνες εἶπε στὸν Κύριο μὲ πόθο· Εὐτυχισμένος
Ἀνοῖξτε, ἀγαπητοί μου, τὸ ὡραιότερο καὶ ἀρχαιότερο βιβλίο τοῦ κόσμου, τὴν ἁγία Γραφή, τὴν ἱερὰ Βίβλο. Πεὅποιος θ᾽ ἀξιωθῇ νὰ παρακαθήσῃ στὸ τραπέζι τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ!
ριέχει
τὴν ἱστορία ἀπὸ ἀρχαιοτάτης ἐποχῆς, ὀχτὼ χιλιάδων (8.000) περίπου ἐτῶν. Γενεὲς γενεῶν πέρασαν, καὶ
Τότε, μὲ ἀφορμὴ τὸν λόγο αὐτόν, ὁ Κύριός μας εἶπε τὴν παραβολὴ τοῦ μεγάλου δείπνου ποὺ ἀκούσαμε σήμερα. Ὅτι κάποιος ἄνθρωπος ἔκανε μεγάλο βραδινὸ τραπέζι καὶ κάλεσε πολλούς. Κι ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα κ᾽ ἦταν μέσα σ᾽ αὐτὲς ἡ πίστι ἀνέδειξε ἥρωες πραγματικοὺς πίστεως καὶ ἀρετῆς μὲ μεγάλα κατορθώματα. «Ἐγενήθησαν
ὅλα ἕτοιμα, ἔστειλε τὸ δοῦλο του νὰ τοὺς φωνάξῃ. Ἐκεῖ ὅμως συνέβη τὸ παράδοξο ποὺ εἴπαμε στὴν ἀρχή· οἱ ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ». Ἂς δοῦμε μερικούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ κάποιους ποὺ ἀναφέρει τὸ σημερινὸ εὐαγγέλιο.
Καὶ πρῶτος ὁ Ἀβραάμ. Ἡ μεγάλη αὐτὴ ἱστορικὴ φυσιογνωμία ζοῦσε βίο ἥσυχο, ποιμενικό, πατριαρχικό. Ἀλλ᾽
καλεσμένοι φίλοι ἄρχισαν νὰ δίνουν ὅλοι τὴν ἴδια ἀπάντησι, λὲς καὶ ἦταν συνεννοημένοι. Οἱ πρῶτοι προσκεὅταν
ἔμαθε ὅτι ὁ ἀνηψιός του Λὼτ αἰχμαλωτίσθηκε, δὲν ἔμεινε μὲ σταυρωμένα χέρια· σήμανε συναγερμὸ στὸ
κλημένοι ὁ ἕνας μετὰ τὸν ἄλλο ἀρνοῦνται νὰ λάβουν μέρος στὸ δεῖπνο. Προφασίζονται, ὅτι διάφορες ἐπείγουσες τάχα ἀσχολίες, ὅπως ὁ «ἀγρός», τὰ «ζεύγη βοῶν» καὶ ἡ οἰκογένεια («γυναῖκα ἔγημα»), τοὺς ἐμποδίζουν μικρό του βασίλειο, ἐν ὅλῳ 318 ψυχές. Βγαίνει, τὰ βάζει μὲ πέντε βασιλιᾶδες καὶ πολυάριθμα στρατεύματα, κι ὁ
μικρὸς στρατός του νίκησε καὶ ἐλευθέρωσε τὸν ἀνηψιό του (βλ. Γέν.14,14-16). Ὄντως διὰ τῆς πίστεως ὁ Ἀβραὰμ
νὰ συμμετάσχουν στὸ τραπέζι (ἔ.ἀ. 14,18-20). Δὲν εἶνε λοιπὸν παράδοξο αὐτὸ τὸ πρᾶγμα; Πολὺ παράδοξο.
Ἀλλ᾿ ἐάν, ἀγαπητοί μου, «ἀποκρυπτογραφήσουμε» τὴν παραβολή, θὰ βροῦμε τὸ νόημά της, αὐτὸ ποὺ Κύ- ἔγινε «ἰσχυρὸς ἐν πολέμῳ».
Ἄλλος ἥρωας πίστεως εἶνε ὁ Γεδεών, ποὺ τὸν ἀναφέρει σήμερα ὁ ἀπόστολος· αὐτὸς μὲ 300 μόνο ἄντρες, ὅπως
ριος θέλει νὰ μᾶς διδάξῃ.
Κάτω ἀπὸ τὸ «μέγα δεῖπνον» πρέπει νὰ ἐννοήσουμε τὴν χριστιανικὴ ζωὴ γενικά, ἡ ὁποία εἶνε γεμάτη ἀπὸ ἄλλοτε ὁ Λεωνίδας στὶς Θερμοπύλες, νίκησε τοὺς Μαδιανῖτες (βλ. Κριτ. κεφ. 7ο).
Ἥρωες ὁ Ἀβραὰμ καὶ ὁ Γεδεών, ἥρωας πίστεως καὶ ὁ Σαμψών· μ᾿ ἕνα κόκκαλο, ἕνα σαγόνι ὄνου, φόνευσε
πνευματικὰ θέλγητρα καὶ ἀπολαύσεις, ὄχι μόνο στὸν οὐρανὸ ἀλλ᾽ ἀκόμη καὶ σ᾽ αὐτὴν ἐδῶ τὴ γῆ. Κάτω δὲ ἀπὸ
1.000 ἄντρες, ἔσπειρε τὸν τρόμο στοὺς ἐχθρούς, νίκησε τοὺς Φιλισταίους (βλ. Κριτ. 15,9-20).
τοὺς προσ - «κεκλημένους» πρέπει νὰ ἐννοήσουμε τὰ διάφορα πρόσωπα ποὺ προσκαἌλλος ἥρωας τῆς πίστεως εἶνε ὁ Δαυΐδ. Μικρὸς ἔβοσκε τὰ πρόβατα τοῦ πατέρα του μὲ τὴ
λοῦνται νὰ γευθοῦν τὰ ἀγαθὰ τῆς χριστιανικῆς ζωῆς. Ἔχοντας τώρα ὑπ᾽ ὄψιν αὐτά, τὸ παράφλογέρα, δὲν εἶχε ἰδέα ἀπὸ πόλεμο. Ἀλλ᾽ ὅταν τὸ ἔθνος του κινδύνευε κ᾽ ἔμαθε ὅτι ὁ γιγαδοξο ποὺ περιγράφει ἡ παραβολὴ μετατρέπεται πλέον σὲ ἕνα γεγονὸς πολὺ συνηθισμένο,
ντόσωμος καὶ σιδηρόφρακτος Γολιὰθ ἀπειλοῦσε καὶ προκαλοῦσε σὲ μονομαχία καὶ κανείς
ποὺ τὸ βλέπουμε νὰ συμβαίνῃ κάθε μέρα, εἴτε μέσα στὴ δική μας τὴν καρδιὰ εἴτε μέσα στὶς
δὲν παρουσιαζόταν νὰ τὸν ἀντιμετωπίσῃ, τότε ὁ Δαυῒδ ἄφησε τὰ πρόβατα καὶ τὴν εἰδυλλικαρδιὲς τῶν ἄλλων. Διότι πράγματι πουθενὰ ἀλλοῦ ὁ ἄνθρωπος δὲν συμπεριφέρεται τόσο
ακὴ ζωή, κατέβηκε ἀπ᾽ τὰ βουνὰ καί, σχεδὸν ἄοπλος αὐτός, κατώρθωσε μὲ τὴν πίστι στὸ Θεὸ
ἀπρόθυμα ὅσο στὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν στὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς του.
νὰ νικήσῃ τὸ Γολιὰθ καὶ νὰ ἐλευθερώσῃ τὸν Ἰσραήλ (βλ. Α΄ Βασ. κεφ. 17ο). Κατόπιν, ὅταν τὸ
Ἀεικίνητος σὲ ὅλα, ἐδῶ γίνεται βραδυκίνητη χελώνα – καὶ μακάρι νὰ πήγαινε σὰν τὴ χελώτσοπανόπουλο αὐτὸ ἔγινε βασιλιᾶς, κατώρθωσε διὰ τῆς πίστεως ν᾽ ἀναδείξῃ τὸν Ἰσραὴλ ἕνα
να· ἐδῶ γίνεται πέτρα ἀκίνητη, δὲν ἐννοεῖ νὰ σαλέψῃ, νὰ κινηθῇ ἀπὸ τὴ θέσι του.
ἀπὸ τὰ ἐνδοξότερα βασίλεια τῆς Ἀνατολῆς.
Ματαίως τοῦ ἔρχονται οἱ προσκλήσεις μὲ διαφόρους τρόπους· μηνύματα, εἰδήσεις, προΚαὶ κατόπιν ἔρχονται ἄλλοι μεγάλοι ἥρωες τῆς πίστεως, οἱ Μακκαβαῖοι, τῶν ὁποίων τὴν
τροπὲς φίλων, κηρύγματα, ἔλεγχοι τῆς συνειδήσεως, εὐχάριστα ἢ δυσάρεστα γεγονότα εἴτε
ἱστορία διηγοῦνται τὰ ὁμώνυμα σχετικὰ βιβλία τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.
τῆς προσωπικῆς του ζωῆς εἴτε τοῦ οἰκογενειακοῦ του περιβάλλοντος εἴτε καὶ τοῦ ἐθνικοῦ
Ἀλλά, ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε μόνο αὐτοὶ ποὺ εἴδαμε ἀπὸ τὴν ἱστορία τοῦ Ἰσραήλ. Μήπως
ἢ τοῦ παγκοσμίου βίου. Μὲ ὅλους αὐτοὺς τοὺς τρόπους ὁ πανάγαθος Θεὸς προσκαλεῖ τὸν
καὶ στὴν ἱστορία τοῦ δικοῦ μας ἔθνους, τῆς Ἑλλάδος, δὲν βλέπουμε νὰ ἐπαληθεύῃ τὸ ῥητὸ
καθένα στὴν χριστιανικὴ ζωή, στὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας. Εἶνε τόσο ἀγαθὸς αὐτὸς ποὺ προσκαΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
«ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ»; Δὲν ἦταν ἥρωας τῆς πίστεως ὁ ἅγιος Δημήτριος, ποὺ ἔδωλεῖ, εἶνε τόσο μεγάλη ἡ τιμὴ ποὺ προτείνει, εἶνε τόσο ζηλευτὰ τὰ βραβεῖα ποὺ προσφέρει,
σε τέτοιο θάρρος στὸ μαθητή του τὸ Νέστορα, ὥστε ὁ νέος αὐτὸς μὲ τὴ φωνὴ «Θεὲ τοῦ Δηὥστε φυσιολογικὰ ὁ ἄνθρωπος θά ᾽πρεπε, χωρὶς πολλὴ σκέψι καὶ χωρὶς κανένα δισταγμό,
+ Μητρ. Φλωρίνης
νὰ δεχθῇ τὴν πρόσκλησι ποὺ φθάνει μὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς τρόπους ποὺ εἴπαμε, ν᾽ ἀφήσῃ πίσω
μητρίου, βοήθει μοι» νὰ νικήσῃ τὸ Λυαῖο στὸ στάδιο τῆς Θεσσαλονίκης; Ἥρωας τῆς πίστεως
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ
τὸ παρελθόν του, νὰ μετανοήσῃ, καὶ νὰ τρέξῃ ἐκεῖ ὅπου τὸν προσκαλεῖ ὁ Χριστός, ἔχοντας
δὲν ἦταν ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος, ποὺ τὸ μικρό του στράτευμα μὲ τὸ «Ἐν τούτῳ νίκα» νίκηπλήρη βεβαιότητα ὅτι, ὅπου καλεῖ ὁ Χριστός, ἐκεῖ βρίσκεται ἡ πραγματικὴ χαρὰ καὶ εὐτυσε παρὰ τὴν Μουλβία γέφυρα τὸ Μαξέντιο καὶ ἵδρυσε τὴ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία, ἡ ὁποία
Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ
χία. Καὶ ὅμως αὐτό, τὸ τόσο λογικό, πολὺ σπανίως γίνεται. Γιατί; Ὑπάρχει βέβαια ἐλευθερία.
ἐπὶ χίλια χρόνια φώτισε σὰν φάρος Ἀνατολὴ καὶ Δύσι; Ἥρωας τῆς πίστεως δὲν ἦταν ὁ ἩράἈλλὰ στὴν ἐλευθερία παρεμβαίνουν ἄλλοι. Ὁ ἄνθρωπος ἔχει πολλοὺς κακοὺς συμβούλους.
κλειος, ὁ ἄλλος Βυζαντινὸς αὐτοκράτωρ, ποὺ μὲ λίγο στρατὸ ἔφτασε ὣς τὴν Περσία, νίκησε
Ἔχει πρῶτα - πρῶτα τὸν διεφθαρμένο ἑαυτό του, ποὺ τὸν κρατάει δεμένο σὲ χρόνια πάθη.
τοὺς Πέρσες καὶ ἐλευθέρωσε τὸν τίμιο Σταυρό; Ἥρωες τῆς πίστεως δὲν ἦταν οἱ κάτοικοι τῆς ΚωνσταντινουπόἜχει ἔπειτα τοὺς συγγενεῖς, τοὺς φίλους, τὸν κόσμο, ποὺ ζοῦν ὅπως κι αὐτὸς στὴν ἁμαρτία καὶ τὸν ἀποθαρρύ- λεως, ποὺ χωρὶς στρατὸ ἀπέκρουσαν τὶς ἐφόδους τῶν Ἀβάρων καὶ ἄλλων ἀγρίων φυλῶν ψάλλοντας «Τῇ ὑπερνουν, ὥστε νὰ μὴν τολμήσῃ νὰ πετάξῃ πιὸ ψηλά. Ἔχει τέλος καὶ τὸν σατανᾶ, ποὺ μὲ δόλιο τρόπο τὸν ἐξαπατᾷ, μάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια»; Ἀλλὰ ἥρωες τῆς πίστεως ποὺ «ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ» δὲν ἦταν, ἀγαὥστε νὰ μὴ βλέπῃ τὸ συμφέρον του. Ὅλοι αὐτοὶ μὲ κοινὴ συμφωνία εἰσηγοῦνται στὸν ἄνθρωπο ν᾿ ἀπορρίψῃ πητοί μου, καὶ οἱ ἥρωες τοῦ ᾽21 πού, μιὰ φούχτα ἄοπλοι, κατώρθωσαν νὰ νικήσουν τὸν ἄλλο Λυαῖο καὶ Γολιάθ,
τὴν πρόσκλησι καὶ νὰ μένῃ στὰ ἴδια. Ἔτσι ὁ δύστυχος ἄνθρωπος δέχεται τὶς εἰσηγήσεις τῶν ἐχθρῶν τῆς χαρᾶς τὴν Ὀθωμανικὴ αὐτοκρατορία; Ἥρωες τῆς πίστεως δὲν ἦταν καὶ οἱ μαχηταὶ τοῦ 1912-13, ποὺ μὲ τὴ γενναιότηκαὶ τῆς εὐτυχίας του, ἀπορρίπτει τὴν πρόσκλησι, καὶ γιὰ νὰ δικαιολογήσῃ τὰ ἀδικαιολόγητα ἢ μᾶλλον γιὰ νὰ τα καὶ ὁμοψυχία τους κατώρθωσαν τὴν ἡμέρα τοῦ ἁγίου Δημητρίου νὰ μποῦν στὴ Θεσσαλονίκη; Ἥρωας τῆς πίκοιμίσῃ τὴ συνείδησί του, πλάθει διάφορες δικαιολογίες γιὰ νὰ ἀμνηστεύσῃ τὸ ὀλέθριο λάθος του, τὴν παρά- στεως δὲν ἦταν ὁ ναύαρχος Κουντουργιώτης, ποὺ μὲ ἕνα μόνο καράβι, μὲ τὴν πίστι στὴν Παναγία καὶ τὸ σταυρὸ
λειψι τοῦ ὑψίστου χρέους του νὰ σπεύσῃ κοντὰ στὸν Ἰησοῦ ποὺ τὸν καλεῖ.
στὰ χέρια, ἀπὸ τὴ γέφυρα τοῦ «Ἀβέρωφ» κατώρθωσε νὰ μαντρώσῃ κυριολεκτικῶς μέσα στὰ Δαρδανέλλια ὁλό«Ἀγρὸν ἠγόρασα» – «ζεύγη βοῶν ἠγόρασα πέντε καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά» – «γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ κληρο τὸν τουρκικὸ στόλο καὶ νὰ τὸν κάνῃ νὰ μὴ ξεμυτίσῃ καθόλου; Ἥρωες τῆς πίστεως δὲν ἦταν οἱ στρατιῶτες
τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν», νά τί προφασίζεται ὅποιος δὲν ἔχει διάθεσι νὰ δεχθῇ τὴν πρόσκλησι τοῦ Χριστοῦ. τοῦ ᾽40, ποὺ ἀνέβηκαν στὰ ψηλὰ βουνὰ καὶ ἕνωσαν τὶς κορυφὲς τῆς Πίνδου μὲ τὰ ἄστρα;
Ἀλλὰ οἱ προφάσεις αὐτὲς εἶνε ἀνόητες καὶ μαρτυροῦν πόσο ἀδικεῖ τὸ Χριστὸ καὶ τὴ χριστιανικὴ ζωὴ ὅποιος προὌντως ὅλοι αὐτοὶ «ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ» διὰ τῆς πίστεως. Ἀλλὰ θὰ μοῦ πῆτε· –Τώρα, δόξα τῷ
βάλλει τέτοιες δικαιολογίες.
Θεῷ, δὲν ἔχουμε πόλεμο· πρὸς τί λοιπὸν ὁ λόγος ἐπὶ τοῦ ῥητοῦ αὐτοῦ; Μακάρι οὔτε σεῖς οὔτε τὰ παιδιὰ οὔτε
Ἡ χριστιανικὴ ζωή, ἡ γνήσια εὐαγγελικὴ ζωή, δὲν εἶνε ἄρνησι τῆς ζωῆς μέσα στὸν κόσμο. Πραγματοποιεῖται τὰ ἐγγόνια σας νὰ μὴ δοῦν ποτὲ πόλεμο· ἡ εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ νὰ βασιλεύῃ. Ἀλλ᾽ ἐάν, ἀγαπητοί μου, δὲν ἔχουμέσα στὴν κοινωνία. Μπορεῖ νὰ συμβαδίσῃ σὲ ὅλα τὰ στάδια τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου καὶ νὰ σταθῇ πολύτιμος με σήμερα πόλεμο στρατιωτικό, βρισκόμαστε ὅμως ὅλοι –καὶ πρέπει νὰ τὸ συνειδητοποιήσουμε ὅσοι πιστεύσύντροφός του, σὲ ὁποιοδήποτε εἶδος νομίμου ἐργασίας καὶ ἂν αὐτὸς καταγίνεται. Ὁ Χριστὸς δὲν εἶπε ν᾿ ἀφή- ουμε στὸν Ἐσταυρωμένο κ᾽ ἔχουμε βαπτισθῆ στὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Τριάδος–, βρισκόμαστε σὲ ἐμπόλεμη κατάσουμε ἀκαλλιέργητα τὰ χωράφια, νὰ κλείσουμε τὰ καταστήματα, νὰ ἀρνηθοῦμε τὸ γάμο καὶ νὰ καταργήσουμε στασι· ἔχουμε πόλεμο πνευματικό.
τὴν οἰκογένεια, προκειμένου νὰ τὸν ἀκολουθήσουμε. Μποροῦμε καὶ ὡς ἀγρότες καὶ ὡς ἔμποροι καὶ ὡς ἔγγαμοι
Ἔχουμε πόλεμο ἐναντίον τῆς ἀπιστίας καὶ ἀθεΐας, ποὺ ὑψώνει τώρα θρασεῖα τὴν κεφαλὴ καὶ ζητάει νὰ σβήσῃ
οἰκογενειάρχες νὰ ζήσουμε σύμφωνα μὲ τὰ παραγγέλματα τοῦ Κυρίου μας. Ἡ ζωὴ ἡ χριστιανικὴ ὄχι μόνο δὲν ἀπὸ τὸ λεξιλόγιό μας τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Ἔχουμε πόλεμο ἐναντίον τοῦ ὑλισμοῦ, τοῦ ἀθέου κομμουνισμοῦ,
μᾶς ἐμποδίζει ἀπὸ τὴν ἐκτέλεσι τῶν καθημερινῶν μας ἔργων, ἀλλ᾽ ἀντιθέτως ἐξυψώνει καὶ ἐξευγενίζει τὰ ἔργα τοῦ μασονισμοῦ ποὺ ξαπλώνει τὰ πλοκάμια του παντοῦ σὲ ὑπηρεσίες καὶ ὑπουργεῖα, καὶ διοικεῖ τὴν Ἑλλάδα
καὶ τὶς ἀσχολίες μας ἐκεῖνες ποὺ ἐκτελοῦνται κάτω τὸ βλέμμα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.
καὶ τὸν κόσμο ὁλόκληρο.
Ἔπειτα, ἡ πρώτη καὶ ὑψίστη ὑπόθεσι τῆς ζωῆς μας εἶνε ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς μας, καὶ κατόπιν κατὰ σειρὰν
Ἔχουμε πόλεμο ἐναντίον τῶν αἱρέσεων. Δεκάδες αἱρέσεις δροῦν ἐναντίον τῆς πίστεώς μας, ὅπως π.χ. οἱ χιἀξίας ἔρχονται οἱ ἄλλες ὑποθέσεις, γιὰ τὴν οἰκογένειά μας, γιὰ τὰ κτήματά μας, τὰ ἐμπόριά μας κ.τ.λ..
λιασταί. Ἔχουμε πόλεμο ἐναντίον ὅλων τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ βάλθηκαν νὰ σβήσουν τὸ ἱστορικὸ καὶ
Ἐκεῖνος ποὺ ἀφήνει τὸ νοῦ του ν᾿ ἀπορροφηθῇ ἐξ ὁλοκλήρου ἀπὸ τὶς σκέψεις μόνο τοῦ ἐπαγγέλματός του ἔνδοξο τοῦτο ἔθνος. Μπορεῖ νὰ κερδίσαμε τὸν πόλεμο στὰ ψηλὰ βουνά, ἀλλὰ κινδυνεύουμε νὰ χάσουμε τὴ
καὶ τῶν ἄλλων καθημερινῶν του ἀσχολιῶν, δείχνει ὅτι δὲν πιστεύει στὴν ἀθανασία τῆς ψυχῆς καὶ τὴ μέλλουσα μάχη αὐτὴ μέσα στὶς πόλεις.
ζωή· γιατὶ ἂν πίστευε, θὰ εὕρισκε χρόνο ν᾿ ἀσχοληθῇ καὶ μὲ τὰ ζητήματα τῆς σωτηρίας του, χρόνο ἴσο τοὐλάχιἈλλ᾽ ἀκόμα δὲν σᾶς εἶπα τίποτα. Ὁ σκληρότερος πόλεμος ποὺ ἔχουμε νὰ διεξαγάγουμε δὲν εἶνε ἐναντίον
στον μὲ τὸ χρόνο ποὺ διαθέτει γιὰ τὰ μικρὰ βιοτικὰ ζητήματα. Ἀλλὰ τώρα; Ἀσχολεῖται νὰ τακτοποιήσῃ τὸ δω- αὐτῶν ποὺ ἀναφέραμε, ὄχι. Ὁ σκληρότερος πόλεμος εἶνε – ποιός; Μὴ σᾶς φανῇ παράξενο· εἶνε ὁ πόλεμος ἐναμάτιο, στὸ ὁποῖο θὰ κοιμηθῇ μία μόνο νύχτα, καὶ καθόλου δὲν μεριμνᾷ γιὰ τὸ οἴκημα τοῦ οὐρανοῦ, στὸ ὁποῖο ντίον τοῦ ἑαυτοῦ μας, τοῦ διεφθαρμένου ἑαυτοῦ μας· ἐναντίον τῶν κακιῶν, τῶν ἐλαττωμάτων, τῶν παθῶν, ποὺ
ὄχι ὧρες καὶ ἡμέρες ἀλλὰ χρόνια καὶ αἰωνίως θὰ παραμείνῃ. Τόση φροντίδα γιὰ τὰ ἐπίγεια, τόση ἀμέλεια γιὰ αὐτὰ ἔγιναν οἱ νεκροθάφτες καὶ τοῦ ἔθνους μας. Ἀναφέρω ἐνδεικτικὰ τὴ διχόνοια· αὐτή, ἡ ἑλληνικὴ διχόνοια,
ὅ,τι ἀφορᾷ στὸ πολυτιμότερο μέρος τῆς ἀνθρωπίνης ὑπάρξεως.
δὲν δίχασε τόσες φορὲς τὸ ἔθνος μας; Λοιπὸν ὁ σκληρότερος πόλεμος ποὺ ἔχουμε νὰ κάνουμε εἶνε ἐναντίον τοῦ
Μακριὰ λοιπὸν ἀπὸ μᾶς οἱ προφάσεις! Καὶ ἐπειδὴ οἱ προφάσεις εἶνε προϊὸν τῆς ἁμαρτίας, ποὺ ζητάει νὰ ἑαυτοῦ μας, τῶν παθῶν μας· τῆς πλεονεξίας, τῆς ἀδικίας, τῆς ἐκμεταλλεύσεως, τῆς βλασφημίας, τῆς πορνείας,
καλυφθῇ κάτω ἀπὸ αὐτές, γι᾽ αὐτὸ ἂς λέμε στὸν Κύριο τὴ θερμὴ προσευχὴ τοῦ Δαυΐδ· «Κύριε, μὴ ἐκκλίνῃς τὴν τῆς μοιχείας, τῶν διαζυγίων, κάθε φαυλότητος καὶ ἀνομίας.
καρδίαν μου εἰς λόγους πονηρίας τοῦ προφασίζεσθαι προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις», μὴ μ᾽ ἀφήσῃς νὰ βρίσκω ἁμαρΣτὸν πόλεμο αὐτὸ λίγοι στρατεύονται· λίγοι εἶνε οἱ πιστοί. Στοὺς χίλιους ὑπολογίζω ἕναν, ποὺ τὴ νύχτα τῶν
τωλὲς προφάσεις (Ψαλμ. 140,4).
Χριστουγέννων θὰ δακρύσῃ· οἱ ἄλλοι βλέπουν τὴν ἑορτὴ ὡς εὐκαιρία γιὰ φαγοπότι, διασκέδασι καὶ ὄργια. Οἱ
Ἂς τρέχουμε παντοῦ ὅπου μᾶς καλεῖ ὁ Χριστός· καὶ στὰ προσκλητήριά του εἴθε οἱ ἄγγελοί του ποτέ νὰ μὴ ση- μεγάλοι, ἀντὶ νὰ ἐκκλησιασθοῦν, τὴ νύχτα τῶν Χριστουγέννων θὰ κάνουν ρεβεγιόν. Αὐτοὶ εἶνε. Ἡ Ἑλλάδα ὅμως
μειώνουν γιὰ μᾶς τὴ λέξι «ἀπών», ἀλλὰ νὰ σημειώνουν πάντοτε τὴ λέξι «παρών». Τότε θὰ ἔχουμε κ᾽ ἐμεῖς τὴν δὲν εἶνε αὐτοί· εἶνε ὁ φτωχός, ὁ βοσκός, ἡ γυναικούλα, τὸ ἀθῷο παιδί.
ἐλπίδα, νὰ παρακαθήσουμε στὴν τράπεζα τοῦ οὐρανοῦ, στὴν οὐράνιο βασιλεία του. Καὶ «μακάριος, ὃς φάγεἈλλ᾽ ἂς εἴμαστε λίγοι. Δὲν θὰ νικήσουν οἱ πολλοί· θὰ νικήσῃ «τὸ ἀρνίον τὸ ἐσφαγμένον» (Ἀπ. 17,14), ἡ πίστις
ἡ Ὀρθόδοξος. Ὅπως ὁ Κύριος ἐνίσχυσε ἐκείνους τοὺς ἥρωες τῆς πίστεως, ἔτσι θὰ ἐνισχύσῃ κ᾽ ἐμᾶς. Καὶ τότε,
ται ἄριστον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ» (Λουκ. 14,15).
«Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός» (Μεσολόγγι, φ. 228-229/17-12-1939, σ. 131). ὄχι πιὰ μόνο ἀπὸ τὴν ἱστορία καὶ τὴν ἁγία Γραφή, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴ δική μας ζωὴ θὰ βεβαιώνεται τὸ «ἐγενήθη-
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σαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ». Αὐτὴ εἶνε ἡ νίκη, ὁ θρίαμβος ποὺ πραγματοποιεῖ ὁ Χριστός, ποὺ ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς
τοὺς αἰῶνας σὲ κάθε γενεά.
Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Κωνσταντίνου
Κολωνοῦ - Ἀθηνῶν τὴν 20-12-1964 πρωί.

Ἡ Ἑλλὰς μπροστὰ στὴ φάτνη (α΄)

- Περίοδος Δ΄ - Ἔτος Λ΄ Φλώρινα - Ἡ Γέννησις
τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ 25 Δεκεμβρίου

«Πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί με Χριστῷ» (Φιλιπ. 4,13)
Πρὸ Χριστοῦ, ἀγαπητοί μου, ἡ ἀνθρωπότης καὶ μαζί της ἡ πατρίδα μας ὑπέφερε. Ἂν ἔφθαναν στ᾽ αὐτιά μας
οἱ φωνὲς ἀπ᾽ τὶς ψυχὲς μυριάδων ἀνθρώπων τοῦ προχριστιανικοῦ κόσμου, θ᾽ ἀκούγαμε ἀναστεναγμοὺς καὶ
κραυγὲς πόνου, ὅπως π.χ. ὁ πόνος ποὺ δοκίμαζαν ὁ Λαοκόων καὶ τὰ παιδιά του, στὸ γνωστὸ σύμπλεγμα, καθὼς
τοὺς ἔσφιγγαν οἱ δράκοντες.
Ὁ ἀρχαῖος ὄφις - τὸ κακό, παρ᾿ ὅλη τὴν ἕλξι καὶ γοητεία μὲ τὴν ὁποία ἐξαπάτησε τοὺς πρωτοπλάστους καὶ
παρασύρει ἔκτοτε τοὺς ἀνθρώπους, κρύβει μέσα του φοβερὸ δηλητήριο ποὺ δὲν ἄφησε τίποτε ἀμόλυντο. Ὁ
ἄνθρωπος φαρμακώθηκε ἀπ᾽ τὴ ῥίζα του, ψυχὴ καὶ σῶμα διεφθάρησαν. Τὸ δηλητήριο αὐτό, ποὺ ἡ ἁγία Γραφὴ
τὸ ὀνομάζει ἁμαρτία, διαπότισε ὅλη τὴν ἀνθρώπινη ὑπόστασι· ὁ νοῦς σκοτίστηκε, ἡ καρδιὰ ψυχράνθηκε, ἡ θέλησι ἀτόνησε. Ἡ ἀνθρωπότης ψυχορραγοῦσε ὅπως ὁ διαβάτης τῆς παραβολῆς τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου ποὺ ἔπεσε στοὺς λῃστὰς κι αὐτοὶ «ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα»
(Λουκ. 10,30). Λίγο ἀκόμη καὶ θὰ πέθαινε.
Γι᾽ αὐτὸ ἀπ᾽ ὅλα τὰ σημεῖα τῆς ὑφηλίου ἀκούγονταν κραυγὲς πόνου. Ἡ ἀνθρωπότης ἀπ᾽ τὸ κεφάλι ὣς τὰ πόδια εἶχε γίνει ἕνα ἕλκος. Ὅπου κι ἂν τὴν ἄγγιζες πονοῦσε καὶ φώναζε. Καὶ ποιός δὲν πονοῦσε καὶ δὲν φώναζε; Φώναζαν τὰ παιδιά, ποὺ τά ᾽ρριχναν στὸν Καιάδα. Φώναζαν οἱ παρθένες, ποὺ ἀτιμάζονταν μέσα στοὺς ναοὺς τῆς εἰδωλολατρίας προσφέροντας τὴν τιμή τους ὡς… λατρεία τῆς θεᾶς Ἀφροδίτης καὶ τῆς θεᾶς Ἀστάρτης.
Φώναζαν τὰ ἑκατομμύρια δοῦλοι, ποὺ ἔσερναν τὶς ἁλυσίδες τῆς σκλαβιᾶς καὶ τοὺς κομμάτιαζαν οἱ μεγιστᾶνες
γιὰ νὰ τρέφουν μὲ τὶς σάρκες τους τὰ ἰχθυοτροφεῖα τους. Φώναζαν οἱ λαοί, ποὺ εἶχαν χάσει τὴν ἐλευθερία τους
κάτω ἀπ᾽ τὸ ζυγὸ τῆς Ῥώμης. Πρὸ παντὸς ὅμως φώναζαν οἱ ἁμαρτωλοί, οἱ ἔνοχοι γιὰ τὶς μύριες παραβάσεις
τοῦ ἠθικοῦ νόμου· αὐτοί, ἀπὸ προσωπικὴ πεῖρα, εἶχαν πεισθῆ ὅτι τὸ ν᾽ ἀνατρέψουν ἕνα τυραννικὸ καθεστώς,
ὅσο δύσκολο κι ἂν εἶνε, εἶνε παιχνίδι ἐν συγκρίσει μὲ τὸ ν᾽ ἀνατρέψῃ κανεὶς τὴν τυραννία τῶν παθῶν, ποὺ ἔχει
θρονιαστῆ στὴν καρδιὰ τοῦ ἐνόχου. Ἐκεῖ, στὰ σκοτεινὰ ὑποσυνείδητα βάθη τῆς ψυχῆς, ζοῦν οἱ ἀόρατοι τύραννοι, τὰ πάθη, καὶ γιὰ νὰ λυτρωθῇ ἀπὸ τὴν τυραννία τους ἡ ψυχὴ φώναζε μαζὶ μὲ τὸν Παῦλο· «Ταλαίπωρος ἐγὼ
ἄνθρωπος! τίς με ῥύσεται ἐκ τοῦ σώματος τοῦ θανάτου τούτου;» (῾Ρωμ. 7,24).
Ὅλοι καὶ ὅλα ζητοῦσαν λύτρωσι, καὶ οἱ φωνὲς ἔφταναν ὣς τὸν οὐρανό.
Πόνος καὶ πόθος. Ἡ ἀνθρωπότης πονοῦσε βλέποντας τὰ ἄπειρα θύματα σὲ κάθε γωνιὰ τῆς γῆς, σὲ κάθε ἐκδήλωσι τῆς ζωῆς· ἀλλὰ καὶ ποθοῦσε νὰ βγῇ ἀπ᾽ τὸ λαβύρινθο, νὰ ζήσῃ λυτρωμένη ἀπὸ τοὺς φόβους ἐσωτερικῶν
καὶ ἐξωτερικῶν τυραννιῶν.
Φωνὲς ἀκούγονταν ἀπὸ κάθε γωνιὰ τῆς οἰκουμένης· Ἔρχεται! ἔρχεται ὁ Δυνατός, ὁ Σοφός, ὁ Ἰατρός, ἔρχεται
ὁ Λυτρωτής! Καὶ μυστηριωδῶς ὅλοι στρέφονταν πρὸς τὴν Ἀνατολή.
Ἀπὸ ὅλα τὰ ἔθνη –ἐκτὸς τοῦ Ἰουδαϊκοῦ– ἐκεῖνο ποὺ αἰσθανόταν περισσότερο τὴν ἀνάγκη μιᾶς ὑπερφυσικῆς
ἐπεμβάσεως γιὰ νὰ σωθῇ ὁ κόσμος, ἦταν ἡ Ἑλλάς. Ἡ πατρίδα μας, ποὺ εἶχε ἀναδείξει τοὺς μεγαλυτέρους φιλοσόφους καὶ ποιητὰς κι ἀνέβηκε στὸν κολοφῶνα τῆς πνευματικῆς ἀναπτύξεως, διαισθάνθηκε ὅτι τὸ κακὸ ποὺ
κατέτρωγε τὰ σπλάχνα τῆς ἀνθρωπότητος ἦταν τέτοιο ποὺ δὲν μποροῦσε νὰ θεραπευθῇ μὲ ἀνθρώπινα μόνο
μέσα, μὲ ἁπλὲς φιλοσοφικὲς συμβουλές. Αὐτές, ὅσο ὡραῖες κι ἂν εἶνε, μοιάζουν μὲ ἔμπλαστρα ποὺ προσωρινὰ
ἀνακουφίζουν τὸν ἄρρωστο, ἐνῷ ἡ ῥίζα τοῦ κακοήθους ἀποστήματος μένει μέσα, κ᾽ ἐκεῖ δουλεύει καὶ ἀπειλεῖ
νὰ μολύνῃ τὸ αἷμα καὶ νὰ ἐπιφέρῃ τὸ θάνατο.
Μὲ ἔμπλαστρα δὲν σῴζεται ὁ ἄρρωστος. Ὁ μεγάλος ἄρρωστος, ἡ ἀνθρωπότης, χρειαζόταν «φάρμακα ἡρωικά». Ποιός θὰ τὰ ἔδινε; Ἡ Ἑλλὰς μὲ τὸ στόμα μεγάλων τέκνων της προφήτευσε, ὅτι θ᾽ ἀνατείλῃ μιὰ χαρμόσυνη ἡμέρα, ποὺ τὸ κακό, ὁ «Τυφών», θὰ συντριβῇ κάτω ἀπὸ τὴ δύναμι τοῦ Ἰσχυροῦ καὶ τότε θὰ σημειωθῇ νέα
στροφὴ τῆς ἀνθρωπότητος.
Ἂς ἀναφέρουμε μερικὲς ἐκλάμψεις τοῦ προφητικοῦ πνεύματος τῆς ἀρχαίας Ἑλλάδος, ἡ ὁποία νωρίς χαιρέτισε τὴ γέννησι τοῦ Λυτρωτοῦ· ἂς δοῦμε, σὲ δύο συνέχειες, ὡρισμένους προφῆτες τῆς Ἑλλάδος καὶ τὶς προφη-
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τεῖες τους.
Ὁ Σωκράτης (469-399 π.Χ.). Ὁ Σωκράτης ἐθεωρεῖτο ὡς ὁ πάντων ἀνδρῶν σοφώτατος. Στὸ τέλος τῆς ζωῆς του
δικαζόταν στὴν Ἀθήνα. Ὅταν ἦρθε ἡ ὥρα ν᾿ ἀπολογηθῇ, δὲν κολάκευσε τοὺς δικαστάς του, δὲν ζήτησε τὸ ἔλεός
τους· μίλησε μὲ τὴν ὠμὴ γλῶσσα τῆς ἀληθείας. Ἀπευθύνθηκε στοὺς Ἀθηναίους, ἀνασκόπησε τὴ ζωή του ἀνάμεσά τους, τὴν ἀποστολὴ ποὺ εἶχε νὰ διδάσκῃ κάθε συμπολίτη του τὸ γνωστὸ «Γνῶθι σαυτόν», καὶ προβλέποντας τὸ σκληρὸ τέλος του, εἶπε περίπου τὰ ἑξῆς.
«Ἀθηναῖοι! Ὑπῆρξα ὁ ἀφυπνιστὴς τῶν συνειδήσεών σας, ἡ βουκέντρα τῆς πόλεώς σας. Ὅπως ὁ γεωργὸς
χρησιμοποιεῖ τὴ βουκέντρα γιὰ νὰ κινήσῃ τὰ νωθρὰ ζῷα στὴ δουλειά, ἔτσι κ᾽ ἐγὼ χρησιμοποίησα τὴ διδασκαλία γιὰ νὰ κινήσω τὴ νωθρὴ σκέψι σας σὲ ὑψηλὲς ἰδέες, ποὺ εἶνε τὰ κίνητρα γιὰ μεγάλες ἀποφάσεις τοῦ
βίου. Αὐτὴ ἦταν ἡ ἀποστολή μου, ἡ ὁποία σὲ λίγο τελειώνει. Ἐσεῖς μὲν θ᾿ ἀπαλλαγῆτε ἀπὸ μένα τὸν Σωκράτη, ποὺ μὲ τοὺς ἐλέγχους μου σᾶς εἶχα γίνει τόσο ἐνοχλητικός· ἀλλὰ μετὰ τὸ θάνατό μου προβλέπω, ὅτι θὰ
καλύψῃ τὴν πόλι σας βαθὺ πνευματικὸ σκοτάδι. Ἐσεῖς καὶ οἱ ἀπόγονοί σας θὰ κοιμᾶστε, ἕως ὅτου ὁ Θεὸς
σᾶς λυπηθῇ καὶ στείλῃ κάποιον, ποὺ θὰ ἔχῃ τὴ δύναμι νὰ σᾶς ξυπνήσῃ καὶ νὰ σᾶς διδάξῃ ποιός εἶνε ὁ ἀληθινὸς προορισμὸς τοῦ ἀνθρώπου». Ἐπὶ λέξει· «Καθεύδοντες διατελοῖτε ἄν, εἰ μή τινα ἄλλον ὁ θεὸς ὑμῖν
ἐπιπέμψειε κηδόμενος ὑμῶν» (Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 18[31α]).
Τὰ τελευταῖα αὐτὰ λόγια τοῦ Σωκράτους θεωρήθηκαν ἀνέκαθεν ὡς προφητικά, ἐκπληρώθηκαν δὲ πλήρως – πότε; ὅταν ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὡς κῆρυξ τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ ἔφθασε στὴν Ἀθήνα καὶ ἡ φωνή του
ξύπνησε τοὺς προγόνους μας ἀπὸ τὴ βαθειὰ νύχτα τῆς εἰδωλολατρίας (βλ. Πράξ. 17,22). Προφητικὰ ὅμως
πρέπει νὰ θεωρηθοῦν καὶ τὰ λόγια ἐκεῖνα ποὺ εἶχε πεῖ ὁ Σωκράτης σὲ κάποια ἄλλη περίπτωσι νωρίτερα.
Μιὰ μέρα ἕνας ἀπὸ τοὺς εὐφυέστερους καὶ ζωηρότερους μαθητάς του, ὁ Ἀλκιβιάδης, πήγαινε στὸ ναὸ
νὰ προσφέρῃ θυσία. Συναντᾷ λοιπὸν τὸν Σωκράτη καὶ τὸν ἐρωτᾷ τί πρέπει νὰ ζητήσῃ ἀπὸ τοὺς θεούς. Τὸ
ἐρώτημα εἶνε σοβαρὸ καὶ γύρω ἀπὸ αὐτὸ στρέφεται ἡ συζήτησι. Ἀκοῦστε σὲ παράφρασι τὸν διάλογο.
«Σωκράτης· Δὲν εἶμαι σὲ θέσι ν᾽ ἀπαντήσω στὸ ἐρώτημά σου. Ὑπερβαίνει τὶς δυνάμεις μου. Εἶνε ἀνάγκη νὰ περιμένουμε ἕως ὅτου μάθουμε καλά, ποιά πρέπει νὰ εἶνε ἡ ἁρμόζουσα στάσι μας ἀπέναντι σὲ
θεοὺς καὶ ἀνθρώπους.
Ἀλκιβιάδης· Νὰ περιμένουμε; Μὰ πότε θὰ ἔρθῃ ὁ καιρὸς αὐτός; Καὶ ποιός θὰ εἶνε ὁ ἐκπαιδευτὴς τῆς θείας αὐτῆς τέχνης; Ἐγὼ τοὐλάχιστον θὰ αἰσθανθῶ χαρὰ ἀνέκφραστη νὰ δῶ τὸν ἄνθρωπο αὐτὸν πῶς θὰ εἶνε.
Σωκράτης· Αὐτός, ὁ θεῖος ἐκπαιδευτής, δὲν ἀδιαφορεῖ γιὰ σένα. Ἀλλά, ὅπως λέει κάπου ὁ Ὅμηρος γιὰ
ἕνα ἥρωά του, ὅτι δὲν θὰ μποροῦσε νὰ δῇ καὶ νὰ διακρίνῃ τὰ θεῖα καὶ τὰ ἀνθρώπινα ἐὰν μὲ θεϊκὴ ἐπέμβασι δὲν θ᾿ ἀφαιρεῖτο τὸ πυκνὸ σκοτάδι ἀπὸ τὰ μάτια του, ἔτσι κ᾽ ἐγὼ λέω γιὰ σένα ὅτι, γιὰ νὰ διακρίνῃς
τὸ καλὸ ἀπὸ τὸ κακό, εἶνε ἀνάγκη νὰ ἀφαιρεθῇ ἀπὸ τὰ δικά σου μάτια τὸ σκοτάδι. Καὶ αὐτὸ θὰ εἶνε ἔργο
τοῦ θείου ἐκπαιδευτοῦ.
Ἀλκιβιάδης· Ἂς μοῦ ἀφαιρέσῃ τὸ σκοτάδι, ἂς κάνῃ ὅ,τι ἄλλο θέλει σ᾽ ἐμένα – δὲν θὰ φέρω καμμιά ἀντίρρησι, ἀρκεῖ μὲ τὰ μέσα ποὺ θὰ μοῦ ὑποδείξῃ νὰ γίνω καλύτερος καὶ νὰ μπορέσω νὰ προσφέρω τὶς καλύτερες θυσίες στὸ θεό.
Σωκράτης· Μὴν ἀμφιβάλλεις καθόλου ὅτι αὐτὸς ὁ ἄνθρωπος, ποὺ θὰ κατέχῃ τὸ μυστικὸ τῆς προαγωγῆς
μας σὲ ἀνώτερες σφαῖρες ζωῆς, θὰ ἐνδιαφερθῇ προσωπικὰ πολὺ γιὰ σένα.
Ἀλκιβιάδης· Ἀλλὰ τότε νομίζω ὅτι καὶ ἡ θυσία, ποὺ ἑτοιμάζομαι νὰ προσφέρω, καλὸ εἶνε νὰ ἀναβληθῇ
μέχρι τὸν ἐρχομό του.
Σωκράτης· Συμφωνῶ.
Ἀλκιβιάδης· Μὲ ἐνθουσίασες, δάσκαλε. Ἐπειδὴ μὲ συμβούλευες σωστά, θὰ μοῦ ἐπιτρέψῃς νὰ σὲ στεφανώσω μὲ τὸ στεφάνι αὐτὸ ποὺ κρατῶ· ὡς πρὸς δὲ τὰ ἄλλα δῶρα ἐπιφυλάσσομαι νὰ τὰ προσφέρω θυσία ὅταν ἔρθῃ ἡ ἡμέρα ἐκείνη, ἐλπίζω δὲ ὅτι δὲν εἶνε μακριά».
Αὐτὸς ὁ διάλογος βρίσκει τὴν ἐκπλήρωσί του στὸ Εὐαγγέλιο (κατὰ Λουκᾶν κεφ. 11ο). Μετὰ τέσσερις
αἰῶνες στὸ ἐρώτημα τοῦ Ἀλκιβιάδου δόθηκε ἡ ἀπάντησι. Ὅταν οἱ μαθηταὶ εἶπαν «Κύριε, δίδαξον ἡμᾶς
προσεύχεσθαι» (Λουκ. 11,1), ὁ Κύριος ἄνοιξε τὰ πανάχραντα χείλη του καὶ δίδαξε τὴν ἀνθρωπότητα τί
πρέπει νὰ ζητῇ ὅταν κλίνῃ γόνυ ἐμπρὸς στὸν οὐράνιο Πατέρα.
Θὰ συνεχίσουμε ὅμως σὺν Θεῷ αὔριο.
Μέρος ἄρθρου της«Χριστ. Σπίθας» το 1948)

Μοναχός Σεραφείμ Ζήσης: Γιατί εἶναι αἱρετική ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου

μαρτυρεῖ ὅτι στό Κολυμπάριἀπορρίφθηκαν (προσοχή!) οἱ ἑξῆς
διορθωτικές (ὀρθόδοξες) προτάσεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
(βλ. «Θεοδρομία», ΙΗ΄ 3.4 [Ἰολ –Δεκ 2016] 416-436):
(α) Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν δέχεται τήν ἐγκυρότητα τῶν
μυστηρίων τῶν ἑτεροδόξων (αἱρετικῶν), ἀσχέτως ἀπό τόν τρόπο πού τούς ἐντάσσει στήν Ἐκκλησία, ὅταν μεταστραφοῦν.
(β) Τήν «ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν» ἡ Ὀρθοδοξία τήν κατανοεῖ
μόνον ὡς ἐπιστροφή («ἐπισυναγωγή») τῶν ἄλλων στήν Ὀρθοδοξία.
(γ) Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν βλέπει τόν ἑαυτό Της ὡς
μέρος «τοῦ διαιρεμένου χριστιανικοῦ κόσμου», δηλ. σάν
θραῦσμα ἑνός ἑνιαίου μείγματος Ὀρθοδοξίας καί αἱρέσεως.
Ἡ ἀπόρριψη ὅλων τῶν παραπάνω διευκρινίσεων «φωτίζει»
τό τί πραγματικῶς ἐννοεῖ τό Κολυμπάρι ὀνομάζοντας «Ἐκκλησίες» τούς ἑτεροδόξους-αἱρετικούς. Τούς θεωρεῖ «Ἐκκλησία»,
ὅπως εἶναι οἱ Ὀρθόδοξοι.
· Τό Κολυμπάρι ἀρνήθηκε τήν ἱεραποστολή μας στούς αἱρετικούς
Στό ἴδιο κείμενο τῆς Συνόδου τοῦ Κολυμπαρίου, γράφεται ὅτι
οἱ διάλογοι διεξάγονται ἐνῷ ταυτοχρόνως «ἀποκλείεται κάθε
πράξη προσηλυτισμοῦ, οὐνίας ἤ ἄλλης προκλητικῆς ἐνέργειας
ὁμολογιακοῦ ἀνταγωνισμοῦ» (παρ. §23).
Ἄς προσεχθεῖ ἐδῶ, ὅτι δέν γίνεται λόγος περί «βιαίου προσηλυτισμοῦ» (“forcible conversion”), ἄρα ἐννοεῖται καί ἡ ἁπλῆ
προσπάθειά μας νά φέρουμε κάποιον στήν Ὀρθοδοξία. Μάλιστα, ἡ προσθήκη τῆς φράσεως «κάθε ὁμολογιακοῦ ἀνταγωνισμοῦ», καθιστᾷ καταφανές, ὅτι ἀπαρνούμαστε γενικῶς τό

καθῆκον νά ὁδηγοῦμε τούς ἄλλους στήν Ὀρθοδοξία, ἐπικρίνοντας τίς αἱρέσεις τους κ.λπ.!
Ἀντιθέτως, οἱ θεόπνευστοι ἱεροί Κανόνες ἐπιτάσσουν, ὅτι
ὅποιος Ἐπίσκοπος δέν προσπαθεῖ νά μεταστρέψει τούς αἱρετικούς στήν Ὀρθοδοξία πρέπει νά τιμωρεῖται (Καρθαγένης
ρλα΄ καί ρλβ΄).
· Τό Κολυμπάρι ἀρνήθηκε τήν ὀρθόδοξη ἀντιρρητική θεολογία τῆς τελευταίας χιλιετίας
Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος, ὁ «Στῦλος γεγονώς Ὀρθοδοξίας», θεωρεῖ προβληματική ὁποιαδήποτε Σύνοδο δέν συντελεῖ στήν
ἐπίλυση εἴτε κάποιου ἐπείγοντος λειτουργικοῦ θέματος εἴτε
κάποιας αἱρέσεως, καί προσθέτει: «Οἱ σύνοδοι ὅμως πού
τώρα ὑποκινοῦνται ἀπό αὐτούς ποιά εὔλογη αἰτία ἔχουν; Ἄν
μέν ἔχει προκύψει κάποια ἄλλη νεότερη αἵρεση […] νά ποῦν
ποιές εἶναι οἱ ἐπινοήσεις στήν ὁρολογία καί ποιοί οἱ εἰσαγωγεῖς της» (PG 26, 689a). Ἡ Σύνοδος τοῦ Κολυμπαρίου δέν εἶχε
οὔτε τήν ἀγάπη οὔτε τήν φώτιση γιά νά ἐπιλύσει τό παλαιοημερολογιτικό πρόβλημα· καί δέν καταδίκασε τίς αἱρέσεις τοῦ
Παπισμοῦ καί τοῦ Προτεσταντισμοῦ, ἤ πολύ περισσότερο τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, ὁ ὁποῖος τίς περιλαμβάνει καί τίς ἀθωώνει
ὅλες· δέν ἐπικύρωσε π.χ. οὔτε δέχθηκε ὡς 8η καί 9η Οἰκουμενικές τίς σχετικές προηγηθεῖσες Συνόδους τοῦ 879-880 καί
τῶν μέσων τοῦ 14ου αἰ. (Ἡσυχαστικές). Ταιριάζει σχετικῶς τό
τοῦ Μ. Ἀθανασίου: «Αὐτοί πού ἀπαξιώνουν τήν Σύνοδο πού
ἔγινε ἐναντίον της [τῆς αἱρέσεως], δηλαδή ἐκείνην τῆς Νικαίας, τί ἄλλο θέλουν ἀπό τό νά ἐπικρατήσουν τά φρονήματα τοῦ

[αἱρετικοῦ] Ἀρείου; Γιά ποιό ἄλλο πρᾶγμα εἶναι ἄξιοι λοιπόν
παρά νά καλοῦνται Ἀρειανοί καί νά ἔχουν τό ἴδιο ἐπιτίμιο μέ
ἐκείνους;» (PG 26,1032a).
Ἑπομένως, καί στήν ἐποχή του, ὅπως καί σήμερα, οἱ αἱρετικοί δέν ἐπιδίωκαν τήν καταδίκη τῆς Ὀρθοδόξου Α΄ (Οἰκουμενικῆς) Συνόδου τῆς Νικαίας, ἀλλά τήν σιωπηλή προσπέραση-ἀντικατάστασή της καί τοῦ Συμβόλου της ἀπό ἄλλη, αἱρετική, σύνοδο καί ἀπό διφορούμενο σύμβολο πίστεως (Μ. Ἀθανάσιος PG 25,549a-c & 26,808d). Καί ἐδῶ ἀντιστοίχως, ἡ Σύνοδος
τοῦ Κολυμπαρίου ὄχι μόνον ἀπέφυγε ἐπιμελῶς νά καταδικάσει
τίς πρόσφατες αἱρέσεις, ἀλλά ἐπιπλέον τίς ὀνόμασε καί «ἐκκλησίες», καί ἔτσι διαρρήδην ἀποδεικνύεται ἐξ ἴσου αἱρετική !
Ἀντί ἐπιλόγου
Ἀπό ὅσα ἀναπτύχθηκαν γίνεται ἀντιληπτό τό μέγεθος τῆς
αἱρέσεως τοῦ Κολυμπαρίου. Οἱ παραπάνω αἱρετικές θέσεις εἶχαν ἀκουσθεῖ καί νωρίτερα, ὅμως τώρα ἔχουμε ἐπισημοποίησή τους ἀπό Σύνοδο, μέ ταυτόχρονη ἐκτόξευση
διωγμῶν καί ἀπειλῶν ἐναντίον ὅσων δέν τίς δεχόμαστε.
Ἔτσι ἰσχύουν ὅσα λέγει γιά τήν κλιμάκωση τῆς αἱρέσεως ὁ
Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης: Πῶς λέγεται, ὅτι δέν κηρύσσουν οὔτε διδάσκουν αἵρεση, «μολονότι διδάσκουν κάθε
μέρα ἐμπράκτως αὐτό πού διακήρυξαν συνοδικῶς καί πού
τό ἐπιβεβαίωσαν ἀναθεματίζοντας ἐκείνους πού ἀντιδροῦν
στήν ἀπόφαση, δηλ. στήν “συγκατάβαση” αὐτῶν [τῶν αἱρετικῶν];» (PG 99,1072b).
(ΠΗΓΗ: «Στῦλος Ὀρθοδοξίας», 14 Ὀκτωβρίου 2017)
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 2η συνέχεια από την 16η Ομιλία 1/3/1981

»ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην
καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ’ αὐτῆς
εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ
μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων
αὐτῆς, (Αποκ. β’ 22)
Σημαίνει ὅτι τό θέμα τῆς μετανοίας
ἦτο ἀναγκαῖο, ἐπειδή ἡ γυναῖκα αὐτή
εὐρίσκετο μές στήν Ἐκκλησία. Αὐτό
καί μόνο προδίδει ἡ φράσις τοῦ Κυρίου «ἐάν δέν μετανοήση, θά τήν τιμωρήσω»· δείχνει ὅτι ἦτο μέλος τῆς
Ἐκκλησίας. Θά μποροῦσε νά εἰπῇ γιά
ἕναν αἱρετικό ἤ ἕναν εἰδωλολάτρη
«ἐάν δέν μετανοήση»; Ἀποκλείεται.
Τό θέμα τῆς μετανοίας εἶναι ὑπόθεσις ἐνδοεκκλησιαστική μόνον, ἐσωτερική. Προσέξατε! Παρακαλῶ, πολύ
προσέξατε! Θά ἰδῆτε παρακάτω τί θά
σᾶς πῶ, γιά νά στερεώσω καί θεμελιώσω ἐκεῖνα τά ὁποῖα θά σᾶς πῶ παρακάτω –πράγματα τῆς ἐποχῆς μας!–,
γιά νά ἀντιληφθοῦμε τό μέγεθος τῶν
πραγμάτων.
Ὅμως, μᾶς κάμνει ἐντύπωσι ὅτι ὁ
Κύριος σημειώνει· καί ἔδωκα αὐτή
χρόνον ἵνα μετανοήση, καί οὐ θέλει
μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς
–τῆς ἔδωσα χρόνο γιά νά μετανοήσῃ, ἀλλά αὐτή δέν θέλει νά μετανοήσῃ ἀπό τή βρώμική της διδασκαλία,
ἡ ὁποία ἀντιτίθεται στήν δική μου διδασκαλία–. Συνεπῶς, εἶναι ἐνδοεκκλησιαστική ὑπόθεσις.
Ἀλλά καί ἄλλο ἕνα σημεῖο εἶναι χρήσιμο· Γιατί ὁ Κύριος δίδει χρόνον γιά
νά μετανοήσῃ ἡ γυναῖκα αὐτή;
Εἶναι ἐκείνη ἡ τακτική πού ἐτήρησε
πάντα ἡ Ἐκκλησία μέσα στήν ἱστορία
της. Διότι μία ἐτεροδιδασκαλία, δηλαδή μία ξένη διδασκαλία, γιά νά διορθωθῇ, πάντοτε ἀπαιτεῖ κάποιον χρόνο. Πρέπει νά καλέσης αὐτόν ὁ ὁποῖος
λέγει αὐτά πού λέγει καί νά τοῦ ὑποδείξης ὅτι δέν εἶναι τά πράγματα ἔτσι.
Προφανῶς, αὐτός δέν θά πεισθῇ ἀμέσως, καί θά πρέπῃ νά γίνῃ ἐπανειλημμένη καί ἐπανειλημμένη προσπάθεια.
Ἐάν, τελικά, δέν μετανοήση καί συνεχίση νά διδάσκῃ τά λαθεμένα, τά
στραβά, τότε πρέπει νά ἀποκοπῇ ἀπό

τήν Ἐκκλησία.
Μήπως μέ τόν Ἄρειον δέν ἔγινε τό
ἴδιο; Γιά πόσα χρόνια ὁλόκληρα ὁ
Ἄρειος εὐρίσκετο μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν, καί παρά τίς ἀλλεπάλληλες προτροπές τοῦ πατριάρχου Ἀλεξάνδρου,
ἀλλά καί τοῦ προκατόχου του, ἐκεῖνος
δέν ἐδιορθώνετο! Τελικά, ἀπεκόπη·
τελείως ἀπεκόπη ἀπό τήν Ἐκκλησία,
μέ τάς ἀποφάσεις τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου.
Δηλαδή, αὐτός ὁ χρόνος τῆς μετανοίας εἶναι ἀπαραίτητος. Μόνον, φοβοῦμαι, πώς κάποτε εἶναι κάπως πολύς –τό φοβοῦμαι αὐτό!– ἐξ αἰτίας
μιᾶς ἀβελτηρίας μας, πολλάκις. Νομίζω, πώς πολλές σύγχρονες καταστάσεις, πού θά ’πρεπε ἀμέσως νά
τίς πιάσωμε, καί νά ἰδοῦμε πώς θά τίς
ἀντιμετωπίσουμε, τίς ἔχομε ἀφήσει
καί τίς ἀφήνομε ἀκόμα! Ἐδῶ εἶναι τό
φοβερό! Γι’ αὐτό καί τό παράπονο τοῦ
Κυρίου. Εἶναι δικαιολογημένη ἡ κατηγορία, ἡ μομφή τοῦ Κυρίου· «Κρατᾷς
αὐτή τή γυναῖκα, καί μοῦ πλανᾷ τούς
πιστούς μου!».
Ὅτι αὐτή ἡ διδασκαλία ἦταν δαιμονική, τό βλέπομε πάλι ἀπό τό ἱερόν Κείμενο.
Σημειώνει ὁ Κύριος· Ὑμῖν δὲ λέγω
–σέ σᾶς λέγω– τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν Θυατείροις –σέ σᾶς πού δέν ἔχετε καταπιαστή μέ τήν διδασκαλία αὐτῆς τῆς
γυναικός–, ὅσοι οὐκ ἔχουσι τὴν διδαχὴν ταύτην –διδαχήν! δέν λέγει τάς
πράξεις· τήν διδαχήν. Ὁπότε, ἦτο διδασκαλία ψευδής– οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ, ὡς λέγουσιν· –οἱ ὁποῖοι δέν ἐγνώρισαν τά βαθέα τοῦ σατανᾶ, ἄν καί οἱ ἴδιοι τά
ὀνομάζουν βαθέα τῆς σοφίας· ἐγώ
ὅμως σᾶς ἀποκαλύπτω, λέγει ὁ Κύριος, ὅτι εἶναι τά βαθέα τοῦ σατανᾶ–.
Αὐτά εἶναι ἀπόδειξις ὅτι ἡ διδασκαλία αὐτή ἦταν δαιμονική· σατανική
διδασκαλία!
Τώρα, τί θά πῇ δαιμονική διδασκαλία, ἀγαπητοί μου… Καί μόνο ἐπειδή
θά σοῦ πῇ νά νηστέψης δυό σαρανταήμερα, εἶναι δαιμονική διδασκαλία! Θά σᾶς πῶ τό ἑξῆς περιστατικό,
γιά νά σᾶς αἰτιολογήσω τό γιατί εἶπα

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

Υλιστικά αθεϊστικά Συστήματα
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
Ο πρώτος άνθρωπος που έκανε ουσιαστική και έμεσον επίθεση κατά του Χριστιανισμού ήταν ο Νίτσε. Βασική του θέση ήταν
η εξής: Ο Χριστιανισμός καταστρέφει τον
άνθρωπο (= ανατροπή όλων των αξιών).
Θεός σημαίνει περιορισμός. Για τούτο δεν
πρέπει να υπάρχει. Οι πολλές ηθικές απαγορεύσεις δεσμεύουν τον άνθρωπο και καταστρέφουν την ζωή του (= φιλοσοφία
της ζωής). Ο Θεός, τοιουτοτρόπως, είναι
νεκρός (= ως Θεόν) Ο Νίτσε αρνείται τον
Θεό κινούμενος από προσωπικά του ελατήρια. Gott ist tot). Ο άνθρωπος αρνείται την
θεότητα του Θεού, και τοποθετεί τον εαυτό του ως Θεόν. Ήταν ασθενικού χαρακτήρα και δεν έσφιζε από ζωή, διό και θεωρούσε αίτιον της καταστάσεώς του τον Θεό...

δυό σαρανταήμερα.
Κάποτε, στήν Πάτρα, σέ κάποιον
εἶπε ὁ σατανᾶς –ὡς δῆθεν Χριστός–·
«Ἐάν θέλῃς νά μέ εὐαρεστήσης, θά
νηστέψης καί ἀπό τό Πάσχα μέχρι τήν
Πεντηκοστή». Ἀμέσως, ἐδῶ εἶναι!… Τό
βλέπομε τό στραβό. Ἡ Εκκλησία λέγει·
«Δέν θά νηστέψωμε τότε». Ὁ διάβολος λέγει· «Θά νηστέψης».
Νά σᾶς πῶ καί τοῦτο·
Ὑπάρχουν καί κάποιοι, οἱ ὁποῖοι
παίρνουν κάποιο κλῆμα, κάποιο μῆλο,
κάτι –δέν ξέρω τί–, γιά νά ἀποκτήσουν
παιδιά. Προηγουμένως, ὅμως, πρέπει
νά νηστέψουν σαράντα ἡμέρες. Ναί,
ἀλλά μετά ἔρχεται καί ἡ Σαρακοστή,
καί πρέπει νά νηστέψουν ἄλλες σαράντα ἡμέρες. Καί τό χειρότερο ξέρετε ποιό εἶναι; Νηστεύουν τίς σαράντα ἡμέρες, μέ ἐκεῖνες τίς παράξενες διδασκαλίες, καί δέν νηστεύουν
τίς σαράντα ἡμέρες τῆς Σαρακοστῆς,
πού διδάσκει ἡ Ἐκκλησία! Πολύ τό
φοβοῦμαι!
Μάλιστα, καταγγέλω τοῦτο –μου
ἔχουν τύχει δυό τέτοιες περιπτώσεις–·
Κάποιοι πηγαίνετε εἰς αὐτόν τόν
ἀνεκδιήγητον μάγον, τόν Χρῆστον,
πού εἶναι στό Γάζωρον τῶν Σερρῶν.
Γιατί εἶπα πηγαίνετε; Πηγαίνετε ἐσεῖς;
Θά σᾶς πῶ πολύ ἁπλά· Ναί, ἐσεῖς πηγαίνετε!… Μά πῶς εἶναι δυνατόν; Νά,
ὅταν βρεθῆτε σέ μία δύσκολη στιγμή –ἐσεῖς, πού μέ ἀκοῦτε τώρα!–,
δέν ἔχετε τόση πίστιν εἰς τόν Θεόν,
βρίσκεστε σέ ἀδυναμία καί πηγαίνετε. Μετά, γυρίζετε μετανοιωμένοι
καί λέτε·
–Ξέρετε, πάτερ, πῆγα ἐκεῖ.
–Μά γιατί πῆγες; δέν τό ἤξερες; Δέν
μέ ἄκουσες τόσες φορές νά εἰδοποιῶ;
–Πήγα, γιά νά, νά σώσω τό παιδί μου.
–Θα σώσης τό παιδί σου μέ τόν
διάβολο; Ὁ διάβολος σώζει ἤ καταστρέφει;
Γι’ αὐτό λέγω ἐσεῖς πού πηγαίνετε! Καλῶς τό εἶπα. Τί σας λέγει ἐκεῖ
ὁ Χρῆστος, ὁ διαβόητος Χρῆστος, τό
ὑπ’ ἀριθμόν ἕνα μέντιουμ τῆς Ἑλλάδος; Λέγει τό ἑξῆς· «Θά γράψης ἕνα

γράμμα στό Ἅγιον Ὅρος, σ’ ἐκεῖνο τό
μέρος, καί θά σοῦ στείλουν ἀπό ἐκεῖ
ἕνα κομμάτι κλαδί ἀπό κλῆμα, καί κάτι
ἄλλα, καί κάτι ἄλλα κλπ
Καί λέγω τώρα· Μά καλά· οἱ Ἁγιορεῖται δέν πῆραν εἴδησι ὅτι ὁ διάβολος συστήνει τούς πελάτες;! Φαίνεται πώς δέν τό πῆραν εἴδησι!… Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἀγαπητοί μου, ὅταν
τούς σύστηνε ἐκείνη ἡ μαντευομένη
τῶν Φιλίππων, δέν ἐδίστασε νά βγάλῃ
τό δαιμόνιο ἀπό τήν κοπέλα, κι ἔτσι ἡ
κοπέλα αὐτή νά χάσῃ τήν μαντική της
ἱκανότητα (Πράξεις ιστ΄ 1618).
Ὥστε πᾶμε ἐκεῖ –μας στέλνει ἐκεῖ
ὁ σατανᾶς–, ὅπου μπερδεύονται τά
μαγικά μέ τά ἱερατικά, καί ὁ Χρῆστος
κινεῖται –ποῦ κινεῖται ὁ Χρῆστος τοῦ
Γάζωρου; μέσα στό ἐκκλησιαστικόν
κλῖμα, στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο!…
Φοβερό! «Θά κάνῃς τρεῖς λειτουργίες,
θά κάνῃς σαράντα παρακλήσεις, θά
κάνῃς τρία εὐχέλαια, …». Γιατί τρία;
Γιατί σαράντα; Ἕνα δέν εἶναι ἀρκετό;
Καί γιατί νά ’ναι τρία καί ὄχι τέσσερα;
Αὐτά ἐγείρουν σοβαρές ὑποψίες, ὅτι
προέρχονται ἀπό μάγο. Καί πράγματι·
εἴδατε τί συμβουλεύει; καλά πράγματα συμβουλεύει, ἔ; Εἶναι μάγος, ὅμως.
Καί δυστυχῶς κινεῖται –τό ξαναλέγω
γι’ ἄλλη μιά φορά– μέσα στόν χῶρο
τῆς Ἐκκλησίας! καί κανείς δέν τόν διορθώνει!…
Αὐτά τά λίγα πού εἴπαμε εἶναι ἀρκετά, ὥστε νά βγάλωμε κάποια συγκεντρωτικά συμπεράσματα, τά ὁποῖα
πρέπει νά ἔχωμε στό μυαλό μας, σάν
ἕνα διάγραμμα, γιατί θά μᾶς χρησιμεύσουν ὄχι μόνο γιά νά κατανοήσουμε τό σημερινό μας θέμα ἀλλά
καί γιά νά κατανοοῦμε τά πράγματα
πού συμβαίνουν μές στήν Ἐκκλησία.
Πρῶτον· Πρόκειται περί ἐνδοεκκλησιαστικού φαινομένου· –ὑπογραμμίζω– ἐνδοεκκλησιαστικού φαινομένου! Ἑνός φαινομένου, πού παρουσιάζεται μέσα στήν Ἐκκλησία· ὄχι ἔξω
ἀπό τήν Ἐκκλησία.
Δεύτερον· Ὑπάρχει παρουσία ἐτεροδιδασκαλίας· διδασκαλίας ξένης
πρός τήν διδασκαλίαν τοῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ἐκκλησίας.
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(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

Την φιλοσοφία της ζωής συνέχισε η υπαρξιακή φιλοσοφία, [Σάρτρ, Καμούς, Χαΐντεκέρ). Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση. Η
φιλοσοφία του Υπαρξισμού λέγει ότι η ζωή
είναι αθλία ώστε να μη μπορεί να υπάρχει
Θεός σε αυτήν. Ζωή είναι το Μηδέν, και
στην παγερότητα και την αποξένωση του
κόσμου δεν υπάρχει Θεός. Ενώ ο Νίτσε διώχνει το Θεός από τον κόσμο, επειδή ο κόσμος είναι όμορφος και σ’ αυτόν δεν είναι
αναγκαίος ο Θεός, η υπαρξιακή φιλοσοφία
δεν βλέπει μέρος κατάλληλο για να έλθει ο
Θεός στην αθλιότητα του κόσμου, οπότε
είναι το ίδιο, ο Θεός μακράν, πεθαμένος,
άχρηστος για τον άνθρωπο. Όπου όμως δεν
υπάρχει ανάσταση, υπάρχει τάφος. Εάν δεν
υπάρχει ανάσταση έχει δίκιο ο Υπαρξισμός.
Η ανάσταση όμως είναι γεγονός ιστορικόν. Η Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
Τρίτον· Ὑπάρχει συνύπαρξις αὐτῆς
τῆς ἐτεροδιδασκαλίας μέ τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία δέν
καταδικάζεται, δυστυχῶς, γιά ἀρκετό καιρό. Γιά λίγο καιρό, ἕως ὅτου καταλάβουμε ὅτι εἶναι αἵρεσις, ναί! Γιά
πολύ καιρό, ὅμως, εἶναι ἀπαράδεκτον
πού δέν καταδικάζεται αὐτή ἡ ἐτεροδιδασκαλία!
Τέταρτον· Ἡ διδασκαλία αὐτή ἔχει
ἄμεσον σχέσιν μέ τόν σατανᾶ, ἔχει
δαιμονικόν βάθος, ἀπολήγει εἰς τήν
λατρείαν τοῦ σατανᾶ –ναί, εἰς τήν
λατρεία τοῦ σατανᾶ!–, ἀλλά κρύβεται πίσω ἀπό ὅλα τά στοιχεῖα τῆς λατρείας μας καί τῆς πίστεώς μας, καί
καμουφλάρεται ἐκεῖ!
Καί πέμπτον· Δημιουργεῖ ψευδοπροφητεῖες!
Αὐτά τά πέντε στοιχεῖα εἶναι τά κύρια γνωρίσματα τῶν ὅσων δροῦν μές
στήν Ἐκκλησία.
Μέ βάσι αὐτά τά στοιχεῖα ἀναγνωρίσεως, ἀγαπητοί μου, δυνάμεθα νά χαρακτηρίσωμε ὄχι μόνο τήν
γυναῖκαἸεζάβελ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης,
ἀλλά καί κάθε ἐποχή· συνεπῶς, καί
τήν ἐποχή μας.
Καί τίθεται τό ἐρώτημα: Ὑπάρχουν
τέτοια ρεύματα εἰς τήν ἐποχήν μας;
Ἀσφαλῶς, ναί· καί μάλιστα πολλά! Ἀπόψε, θά μείνωμε σέ κάτι, πού
πραγματικά ἔχει δημιουργήσει προβλήματα μέσα στήν Ἐκκλησία. Ἐν τούτοις, ἡ Ἐκκλησία ἀκόμα δέν τό ἔχει καταδικάσει, ἄν καί ἔχουν περάσει ἑξήντα χρόνια! Πρόκειται γιά τούς αὐτοονομαζομένους Φωτισμένους.
Τί εἶναι αὐτοί, οἱ αὐτοονομαζόμενοι Φωτισμένοι;
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ον

του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

είναι η υπέρβαση της δύναμης του θανάτου.
Χρειάζεται πίστη στην Ανάσταση του Χριστού, γιατί άνευ αυτής ο κόσμος είναι όντως
θάνατος, Μηδέν.
Σύνοψη περί Αθεΐας: Ο άνθρωπος κατά
την χρήση των επιτευγμάτων του τα εθεοποίησε: Αντί να τα θέσει στην υπηρεσία
του καλού, έκαμε το πάν, μέσω αυτών, να
καταδυναστεύσει και να υποδουλώσει τον
κόσμο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο τείνει να αυτοκαταστραφεί με τα ίδια τα επιτεύγματά
του. Με την τελειότητα των τεχνικών μέσων έχει κάνει πιο τελεία την καταστροφή
του. Το πνεύμα του 19ου αιώνα ήταν ότι η
τεχνική φέρει πρόοδον και, επίσης, επεκράτει μια ιδεολογία αισιοδοξίας. Τώρα
στον 20° αιώνα συνεχίζεται η τεχνική πρόοδος, αλλά πλέον δεν πιστεύει ο άνθρωπος,
ότι θα τον σώσει η πρόοδος, και επικρατεί

απαισιοδοξία. Συνεχίζει η πρόοδος της
επιστήμης και της τεχνικής, αλλά πέθανε η αισιοδοξία.
Ο άνθρωπος απώθησε και παραμέρισε
τον Θεό από τη ζωή του, τον οποίον θεωρούσε τύραννον. Στην αδειανή θέση του
Θεού τοποθέτησε τον εαυτό του ως Θεόν
και έγινε ο ίδιος ο μέγας τύραννος του εαυτού του. Πού θα καταλήξει αυτή η πραγματικότητα; Το ερώτημα παραμένει ανοικτόν.
Ο Χαΐντεκέρ νομίζει ότι ο κόσμος βαδίζει
προς τον απανθρωπισμόν, προς την τελεία
διαστροφή της υπάρξεως του ανθρώπου.
Πάντως η σωτηρία υπάρχει. Είναι η επιστροφή στον Θεό, τον οποίον δεν εβίωσε
καλά και δεν θέλησε να γίνει η ζωή του. Τέλος η αλήθεια δεν στηρίζεται επιστημονικά. Είναι ΠΙΣΤΗ.
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]
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ΚΟΝΤΡΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ
ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ Κοτσώνης
με την παρουσία του και την δραστηριότητα στον αρχιεπισκοπικό θρόνο τάραξε τα λιμνασμένα νερά του αυλόγυρου της Εκκλησίας. Αγωνίστηκε και έδιωξε τους αργυραμοιβούς από τα ιερά σκηνώματα της δόξης του
Κυρίου. Ανέτρεψε τα προνόμια του κατεστημένου, γι’ αυτό και δεν άργησε να εκδηλωθεί
η αντίδρασή τους.
Ανοίγοντας τις πύλες της Εκκλησίας για να
μπει καινούργιο αίμα σ’ αυτήν, επιστράτευσε
υγιή και δυναμικά στελέχη, με άρτιο θεολογικό οπλισμό, ικανά να καθοδηγήσουν το ποίμνιο στην πληρότητα της χαράς της βασιλείας του Θεού. Αλλ’ η ομάδα των αρχιερέων
που δρούσε στο παρασκήνιο και τους χαλούσε τα σχέδια, πήρε αμέσως θέση και κινήθηκε με ταχύτητα και επιδεξιότητα.
Ο Ιερώνυμος δεν ήξερε τι θα πει κόπος και
έβαλε εμπρός το έργο του. Μία από τις πρώτες ενέργειές του ήταν να θεσπίσει «δωρεάν
θρησκεία». Δηλαδή να καταργήσει όλα εκείνα τα υποτιμητικά και εξευτελιστικά προνόμια των αρχιερέων και ιερέων, που, για την
παραμικρή τους προσφορά στο λαό, άπλωναν το χέρι σε επαιτεία και σε Σιμωνιακή ανταπόδοση.
Ποιος, από τους παλαιότερους, δεν θυμάται τα παζάρια και τις ταρίφες που είχαν καθιερώσει οι ναοί για τα ιερά μυστήρια (στέφανα, βάπτιση, ακόμα και κηδείες); Είχε καθιερωθεί πόσο θα πλήρωναν με αναμμένο το
κεντρικό πολυέλαιο, πόσο με τους μικρότερους, με τα μισά ή με όλα τα φώτα αναμμένα,
με έναν ή περισσότερους παπάδες, με δεσπότη, με ψάλτη ή με χορωδία και πάει λέγοντας!
Πολλοί δεσποτάδες περιφέρονταν στα νεκροταφεία του λεκανοπεδίου της Αττικής και
ασχολούνταν περισσότερο με τους νεκρούς
παρά με τους ζωντανούς. Ιεροπρακτούσαν
«από πρωίας μέχρι νυκτός». Κήδευαν, τελούσαν μνημόσυνα, τρισάγια και άπλωναν το χέρι
να εισπράξουν και να θησαυρίσουν. Στη μάντρα των νεκροταφείων τερμάτιζε η διαδρομή
τους και ο οραματισμός τους, στα δε μνήματα ολοκληρώνονταν η διακονία τους.
Όλα αυτά κόπηκαν… Πρώτος ο Ιερώνυμος
και όλο το επιτελείο του έδειξαν τον δρόμο
με το παράδειγμά τους. Πρόσφεραν την διακονία τους δίχως να δέχονται από κανέναν
υλική ανταπόδοση. Και όχι μόνο αυτό, αλλά
και όσα χρήματα έφταναν στην Αρχιεπισκοπή, που αποτελούσαν απολαβές και εισοδήματα των προκατόχων του, δεν τα έπιανε καν
στα χέρια του, αλλά πήγαιναν κατ’ ευθείαν στο
νοσοκομείο των κληρικών.
Ο πιστός λαός ήθελε τους ποιμένες φτωχούς και αξιοπρεπείς, όπως φτωχός ήταν και
ο Χριστός «ο δε υιός του ανθρώπου ούκ
έχει πού την κεφαλήν κλίνη» (Ματθ. η΄ 20).
Το φαινόμενο των πλούσιων επισκόπων ήταν
ένα σκάνδαλο, που η Χριστιανική συνείδησή
του δεν το άντεχε. Ο δημοσιογραφικός κάλαμος δακτυλοδεικτούσε δεσποτάδες που ζούσαν στη χλιδή και έδειχναν συνεπαρμένοι από
τη λάμψη του χρήματος.
Όταν πέθανε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός
(1941-1949) βρέθηκε διαθήκη με μια ατράνταχτη περιουσία. Και να σκεφτεί κανείς ότι αρχιεράτευσε σε μια δύσκολη ιστορική περίοδο
πείνας και σκλαβιάς. Ήταν φοβερό και κάκιστο παράδειγμα μέσα στη θύελλα του πολέμου και της κατοχής, να συγκεντρώνει πλούτο
(χρυσές λίρες) τη στιγμή, που στους δρόμους
της πρωτεύουσας σωριάζονταν νεκρά τα σκε-

λετωμένα κορμιά των σκλαβωμένων Ελλήνων!
Το ίδιο σκάνδαλο άφησε πίσω του και ο Αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων (1949-1956). Η τεράστια περιουσία πέρασε στους κληρονόμους
του. Οι εφημερίδες βούιξαν και ο λαός έμενε
σε απορία και θλίψη.
Προβληματική και συγχρόνως προκλητική
ήταν η περίπτωση του Μητροπολίτη Φθιώτιδος Αμβροσίου (1932-1960). Οι εκκλησιαστικοί παράγοντες τον αποκαλούσαν “Κροίσο
της Ιεραρχίας”. Η περιουσία του Αμβροσίου
ήταν τεράστια. Το κεντρικό κτίριο που βρίσκεται στη συμβολή Πανεπιστημίου και πλατεία Ομονοίας ήταν ιδιοκτησία του. Ήταν το
άλλοτε υπερπολυτελές ξενοδοχείο “ΕΞΕΛΣΙΟΡ” (σήμερα είναι της Εθνικής Τραπέζης) και
δεν ήταν το μοναδικό. Είχε αγοράσει ακίνητα
σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους των Αθηνών
και νέμονταν τα παχυλά μισθώματα.
Είχαμε και τον μεγαλοϊδιοκτήτη δεσπότη
Παντελεήμονα Κορινθίας (1965-2006) με τα
δεκάδες διαμερίσματα, την κατοχή των οποίων δεν αρνούνταν. Μάλιστα δε δήλωσε σε κάποιο περιοδικό ότι, την περιουσία του αυτήν
την απέκτησε, “εξ αιτίας του αναστήματός του
και της καλλιφωνίας του” δηλαδή τον προτιμούσαν όλοι στις ιεροτελεστίες των Μνημοσύνων και των Κηδειών γι’ αυτά του τα… χαρίσματα!
Υπήρξε σφοδρός πολέμιος του Ιερωνύμου
διότι με τη νέα τακτική του χάλασε τις δουλειές του. Είναι γνωστή η απειλή του προς τον
Ιερώνυμο «θα πουλήσω δύο διαμερίσματα να
εξοντώσω τον Ιερώνυμο!!!».
Κάποια στιγμή ο π. Ιερώνυμος αηδιασμένος
και πικραμένος παραιτήθηκε. Και τότε ήρθε
ο “Τυφώνας” που λέγονταν Σεραφείμ Τίκας,
ο οποίος μαζί με την “Πρεσβυτέρα” Ιεραρχία ισοπέδωσαν ό,τι δημιουργικό είχε πραγματοποιηθεί μέχρι τότε. Έτσι την σεμνότητα αντικατέστησε η προβολή της κενότητας,
την εκούσια φτωχία η αλαζονική μιθριδατική
επίδειξη και το ταπεινό φρόνημα το ηγεμονικό πνεύμα.
Γύρισε και πάλι στην Εκκλησία ο βαρύς χειμώνας της προ του Ιερωνύμου εποχής (η καταιγίδα και παγωνία)! Οι παλαιοί δεσποτάδες βουτηγμένοι στη διαφθορά μετέδωσαν
τη σήψη και στους νέους. Οσμή διαφθοράς
και θανάτου παντού. [Δύο ακόμη ιστορίες που
θ’ αναφερθούμε για τη νέα εκκλησιαστική κατάσταση, αλλά παλαιά δεσποτική νοοτροπία
είναι θλιβερές και καταθλιπτικές. Τις αναφέρουμε όχι για να ξύσουμε πληγές, αλλά για
να επισημάνουμε την ασθένεια και να την θεραπεύσουν όσοι ακόμα έχουν μάτια και αυτιά,
αλλά και δύναμη μαζί με θέληση].
Το πρώτο περιστατικό αφορά τον Μητροπολίτη Πατρών που το 1974 στην αναμπουμπούλα έφυγε από την “στενή και στενάχωρη» Μητρόπολη Ζιχνών με τις 60 ενορίες και
εγκαταστάθηκε στην ευρύχωρη μητρόπολη Πατρών με τις 170 ενορίες. Ο τοπικός τύπος έγραψε την εξής απίθανη είδηση: “Ο Μητροπολίτης Νικόδημος – ο πατέρας και ποιμένας – μπήκε στη λέσχη των πλουσιότερων
Ελλήνων. Έχει μονάχα σ’ ένα βιβλιάριό του
σε Τράπεζα που στενάζει κάτω από το βάρος του ποσού του ένα δισεκατομμύρια τριακόσια εκατομμύρια δραχμές”.
Το ρεπορτάζ δεν μας πληροφορούσε πόσες
άλλες παράλληλες καταθέσεις είχε ή πόσα είναι τα ακίνητα, που είχε αγοράσει κατά το διάστημα της αρχιερατικής του θητείας.
Η είδηση δεν διαψεύστηκε. Η Ιερά Σύνοδος
δεν ενοχλήθηκε. Η διοίκηση της Εκκλησίας,
που πολλοί περίμεναν ότι θα τον καλούσε να

δώση εξηγήσεις, «αγρόν ηγόρασε». Λίγο αργότερα μάθαμε ότι η κατάθεση αποσύρθηκε και επενδύθηκε σε κρατικά ομόλογα γιατί έτσι είχε καλύτερη απόδοση, αλλά και γιατί δεν ήταν δυνατόν να μετρηθούν και να δημοσιοποιηθούν.
Το δεύτερο περιστατικό αφορά νέο που
μολύνθηκε από την “Πρεσβυτερική” ασθένεια,
και είναι ο Λαρίσης Σεραφείμ Ορφανός που
κατέλαβε την μητρόπολη που αγίασε ο πτωχός και ανυπόδητος π. Θεολόγος.
Ο Σεραφείμ διορίστηκε δεσπότης στη μητρόπολη Λάρισας την 4η Αυγούστου 1974. Ο
διορισμός τον βρήκε σε άσχημη οικογενειακή οικονομική καταιγίδα (με τον γαμπρό του)
η οποία και τον συνόδευε.
Ερχόμενος στη Λάρισα έπρεπε να τακτοποιήσει και τα οικονομικά προβλήματα. Τότε άρχισε την λαθροχειρία στα εκκλησιαστικά ταμεία και στα προσκυνήματα, με αποτέλεσμα
στα δέκα επτά (17) χρόνια “αρχιερατείας” του
να μας... εγκαταλείψει παίρνοντας μαζί του,
σαράντα έξι (46) συμβόλαια ακινήτων – αγροκτημάτων, διαμερισμάτων, καταστημάτων, οικοπέδων, δύο εξοχικών στο Μαραθώνα και
ένα στο βουνό της Εκάλης με πισίνα κ.ά. μη
συμπεριλαμβανομένων των αγορασμένων
με προσύμφωνα. Παράλληλα οι καταθέσεις
του ήταν τόσες, που κάποιος είπε χαριτολογώντας: “Οι καταθέσεις του Σεραφείμ έχουν
βουλιάξει την Εμπορική Τράπεζα Ν. Μάκρης”.
Ο πλούτος του επισκόπου είναι σημάδι παρακμής, εκτροπή και νοσηρό σύμπτωμα δυσλειτουργίας της ίδιας της αρχιερωσύνης, έκπτωση και εκφυλισμός ταυτιζόμενα με τον Ιούδα, ο οποίος «κλέπτης ην και το γλωσόκομον
είχε και τα βαλλόμενα εβάσταζε» (Ιωαν. 18,6).
Τα περιστατικά που αναφέραμε δεν είναι
τα μοναδικά. Αν επεκταθούμε, ίσως τραυματίσουμε την ευαισθησία του λαού του Θεού.
Αλλά αν σιωπήσουμε, θα αποδειχθούμε ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ.
Καταθέτουμε αυτά τα ολίγα και αποσιωπούμε τα πολλά.
Ο μακαριστός Ιερώνυμος και όλη η χορεία
των ανελθόντων στις αρχιεπισκοπικές καθέδρες επί των ημερών του «ηγάπησεν τον Χριστόν μάλλον ει τον χρυσόν». Το δάκρυ της
συμπόνοιας και της συμπαραστάσεως των
μελών του σώματος της Εκκλησίας, συγκεντρώνονταν και γίνονταν έργα πνοής και γάπης, μέριμνα για τα πονεμένα μέλη του σώματος, φτωχών και ορφανών, βακτηρία χηρών
και αναπήρων, εγκαταλειμμένων αδελφών και
ανήμπορων γηρατειών, σφούγγιζαν το δάκρυ
και πότιζαν τη ρίζα της παρηγοριάς.
Η συνταγή του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου
ήταν: “Καθημερινά η Εκκλησία να σκορπίζη
και να φτωχαίνη, και καθημερινά να συνάγη
και να πλουτίζη”.
Το φυσικό κλίμα του επισκόπου, έλεγε – και
έδινε ο ίδιος το παράδειγμα – είναι η κένωσις,
η άρνησις των θησαυρών του κόσμου τούτου,
η περιφρόνησις της γοητείας του χρυσού και
η προσκόλλησις στο πρόσωπο του Χριστού.
Η φτωχεία του ιδίου ήταν το δείγμα της
γνησιότητας, η έμπρακτη διδαχή, η σφραγίδα της αληθινής εικόνας του Ιησού Χριστού,
ο οποίος «δι’ υμάς επτώχευσε πλούσιος ων»
(Β΄ Κορινθ. η΄ 9).
Η γενναία αυτή ιερωνυμική πρωτοβουλία
(τυχερά) δεν έγινε αποδεκτή από τους παλαιούς αρχιερείς. Τους φάνηκε σαν να τους έφυγε η δουλειά μέσα από τα χέρια τους. «Ιδόντες δε οι κύριοι αυτής ότι εξήλθεν η ελπίς
της εργασίας αυτών…» (Πραξ. ΙΣΤ΄ 19).
Μερικοί περιορίστηκαν στην υποχθόνια
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φθορά και συκοφάντηση ενώ άλλοι βγήκαν
με θράσος ανοιχτά και διατύπωσαν αντιρρήσεις δημοσίως!
Ο Πειραιώς Χρυσόστομος Ταβλαδωράκης
έφτασε να χαιρετήσει την πρωτοβουλία του Ιερωνύμου ως κατάλυση της μακραίωνης παράδοσης. «Τα τυχερά – είπε – είναι η προσφορά των φιλοτίμων. Είναι η εθελουσία δωρεά
των υλικών αγαθών στους λειτουργούς της
Εκκλησίας και δεν πρέπει να καταργηθούν,
γιατί απομακρυνόμαστε από την παράδοση
και φεύγουμε μακριά από τα σχήματα των
πατέρων μας».
Όλοι αυτοί είχαν λησμονήσει τις σελίδες
του Ευαγγελίου, που μιλούν για την απάτη του
πλούτου, και μετέτρεψαν το ωμοφόριό τους
σε χρυσοπηγή. Αυτοί, της παλιάς φρουράς
της Ιεραρχίας, προσπαθούσαν να πείσουν
τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, να ευθυγραμμιστή με την “παράδοση” που υπήρχε, δηλαδή την “αρπαχτή”. Εκείνος, όμως, παρέμεινε
βράχος αμετακίνητος.
ΚΟΝΤΡΑ στο ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ
των “διαβεβλημένων”
Δεύτερη ενέργεια του Ιερωνύμου ήταν να
καθαρίσει την Εκκλησία από τα μιάσματα και
να εφαρμόσει τους Ιερούς Κανόνες που δεν
επιτρέπανε σε άτομα “διαβεβλημένα” και πρόσωπα με “βεβαρημένο” παρελθόν να παρεδρεύουν στο Πανάγιο Θυσιαστήριο. Διότι είχαν εισχωρήσει στο ιερό θυσιαστήριο τυχοδιώκτες φιλόδοξοι, συνεπαρμένοι από την
εξωτερική λάμψη του επισκοπικού αξιώματος
και προχωρούσαν δίχως αναστολή και δίχως
φόβο προς την φρικτή κλίμακα της ιερατικής
διακονίας, χωρίς να έχουν ενταχθεί οργανικά
στη ζωή της άσκησης και της λατρείας. Ανίσχυροι να δώσουν το στίγμα του αφιερωμένου, ξένοι και ασυντόνιστοι με τα παραδείγματα των αγίων της Εκκλησίας, κενοί Θεολογικά, και ακόμα κενώτεροι πνευματικά, αποτελούσαν παγερό και ανήμπορο παράδειγμα
μεταφοράς εμπειρίας καρδιάς. Το μόνο σημάδι που τους απομένει και δηλώνει τη μοναχική τους ιδιότητα, είναι το επανωκαλύμμαυχο,
που το φορούν επιδεικτικά, περισσότερο σαν
διάκριση κοσμική. Όνειρό τους η αρχιερατική
ράβδος και η αυτοκρατορική μίτρα τα οποία
για να τα πετύχουν εντάσσονται στα κυκλώματα της διαφθοράς, περιφέρονται στους Συνοδικούς διαδόρμους και θωπεύουν τα δεσποτικά πάθη μήπως εξασφαλίσουν την εύνοια και
προσπορίσουν την ψήφο τους.
Όλους αυτούς πήγε να αποκόψη ο Ιερώνυμος από την σεμνή χορεία των επισκόπων και
από το σώμα των λειτουργών της Ιερωσύνης.
Όλοι οι παραπάνω ιερομόναχοι είναι εγγεγραμμένοι κάπου σε κάποιο μοναχολόγιο βάσει της ατυχέστατης εκείνης συνοδικής εγκυκλίου της δεκαετίας του 1920 που καθόριζε
ότι ο άγαμος κληρικός είναι υποχρεωμένος
να είναι εγγεγραμμένος σε κάποια μονή της
Μητροπολιτικής του περιφέρειας για να καρεί μοναχός, και τίποτε περισσότερο.
Δεν υπάρχει καμιά απαίτηση ο μοναχός να
έχει ενταχθεί οργανικά σε κοινόβιο Μοναστήρι και να ακολουθήση τους κανόνες της πνευματικής άσκησης, ώστε να καθοδηγηθεί στην
υπέρβαση της ύλης και της σάρκας, να βιώσει τη λατρεία και την αφοσίωση και να ποτιστεί από το πνεύμα των πατέρων και την απάθεια των οσίων. Όμως όλοι αυτοί δεν διατηρούν καμία κοινωνία με το μοναστήρι τους
φθάνοντας στο σημείο να βλέπουμε στα Δίπτυχα της Εκκλησίας ή Μονής δεκάδες εγγεγραμμένους, αλλά στην πραγματικότητα να
μην υπάρχει κανείς ή να εγκαταβιούν το πο-
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Η ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ Ο… ΜΠΕΖΑχΤΑΣ
Στις 17 Οκτωβρίου έγινε στη κωμόπολη της Νίκαιας η πρώτη, της φετινής χρονιάς, ιερατική Σύναξη της Μητρόπολης Λάρισας. Το θέμα επίκαιρο
και καυτό: «… Οι διαφυλικές σχέσεις».
Ο ομιλητής κληρικός και καθηγητής
της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ.
(π. Αθ. Γκίνης) με “ρητορική” ικανότητα ανέπτυξε το θέμα με πολύ μεγάλη
επιτυχία (!).
Ο κ. παπα-καθηγητής τα λέει πολύ
ωραία, αλλά σε μια κλειστή ομήγυρη
60-70 ιερέων. Δεν τον είδαμε, να αρθρογραφεί ή να διαμαρτύρεται – σαν
πανεπιστημιακός δάσκαλος – και να
υψώνει τη φωνή σε πολλά καυτά θέματα που αλλάζουν τα τελευταία χρόνια
όλη τη δομή της ελληνικής οικογένειας.
Αλλά και ούτε πήρε θέση για την ίδρυση του τμήματος ισλαμικών Σπουδών
που δημιουργήθηκε στο Πανεπιστήμιο
που διδάσκει!
Στο τέλος, όπως πάντα, έβαλε το κεράσι στην τούρτα ο δεσπότης ο οποίος με μειλίχιο ύφος παρακάλεσε τους
συνεργάτες ιερείς να ασκούν αποδοτικότερα το φιλανθρωπικό έργο της μητρόπολης, διότι η μητρόπολη περνάει
οικονομική κρίση!!!

Αχ! Αυτές οι γαλαρίες στα Τέμπη, του
χάλασαν τον μπεζαχτά!
Τι είπε ο “ευλογημένος”. Η “Αγία Παρασκευή” μέχρι πέρυσι μας έδινε 340
χιλ. ευρώ, και φέτος, με τις γαλαρίες,
έχουμε μόνο 45 χιλ. ευρώ, ή το πολύ να
φθάσουμε τα 55 χιλ. ευρώ. Και έχουμε
πολλά έξοδα… Γι’ αυτό, για τον έρανο
της Αγάπης πρέπει από τώρα να εντατικοποιηθείτε!
Το τι έγινε δεν περιγράφεται. Έπεσε μια βοή και άρχισαν τα μουρμουρητά. Άλλος σιγανά έλεγε: “340 χιλ. είναι
τα επίσημα, ενώ τα ανεπίσημα ξεπερνούν τις 500 χιλ. ευρώ!”. Άλλος “για
ποια πολλά έξοδα μιλάει; Τι άλλαξε;”.
Και άλλος ρωτούσε: Στα 22 χρόνια που
είναι στη Λάρισα και εισπράττει από το
προσκύνημα 340 χιλ. ευρώ το χρόνο,
έχουμε δει κάποιο έργο; Πού βρίσκονται τα εκατομμύρια; Και άλλοι είχαν
απορίες και ερωτήματα…
Πολλούς κάτι δεν τους άρεσε στη συμπεριφορά του δεσπότη. Τους φάνηκε
κουμπωμένος, σαν κάτι να τους έκρυβε. Και φεύγοντας από τη Σύναξη διερωτώνταν τι να συμβαίνει!
Άραγε, ξανοίχτηκε τόσο, ώστε να μην
του φθάνει ο μπεζαχτάς;

ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ… ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΟδΟΣ…!!!
Κάθε χρόνο στην παρέλαση όλο και
κάτι πρωτότυπο παρουσιάζεται. Πρόπερσι μαθητής περνώντας μπροστά
από τους επισήμους
σήκωσε το χέρι και
τους μούντζωσε. Πέρυσι μαθήτρια, πριν
από την εξέδρα των
επισήμων, έβγαλε τα
παπούτσια και συνέχισε ξυπόλητη, σε
ένδειξη διαμαρτυρίας γι’ αυτά που συμβαίνουν στην Πατρίδα μας. Τέτοια περιστατικά γίνονται, σχεδόν, κάθε φορά,
αλλά παραμένουν άγνωστα.
Φέτος άλλαξε το σκηνικό. Ενώ περνούσαν οι μαθητές των Σχολείων με τάξη
και πειθαρχία και τα εθνικά εμβατήρια με
τα πατριωτικά συνθήματα δημιουργούσαν ρίγη συγκίνησης, γυναίκα άξαφνα
άρχισε να σταυροκοπιέται, οι δε τριγύρω να απορούν και να ζητούν να μάθουν
τι είδε αυτή που δεν έβλεπαν εκείνοι.
- Να! Καλέ…, δεν βλέπετε εκεί κάτω,
μπροστά από τους μουζικάνους της
μπάντας; Είναι κι ένας παπάς που μοιάζει με το δεσπότη! Κοιτάξτε στα σηκωμένα χέρια έχει την πατερίτσα και την
ανεβοκατεβάζει περιστρέφοντάς την.
- Ποιος δεσπότης, κυρά μου –απαντά
κάποιος –. Ο δεσπότης είναι εδώ απέναντί μας στους επισήμους!
- Και ποιος είναι αυτός με ράσα και
πράσινη φαρδιά κορδέλα σαν επιτραχήλι και από το λαιμό του κρέμεται κάτι
που λαμπερίζει σαν σταυρός;

Η συζήτηση έπαιρνε και έδινε ώσπου
ακούστηκε η φωνή του εκφωνητή να
λέει: Πλησιάζει! Για
πρώτη φορά η μητρόπολη Λάρισας
συμμετέχει σε παρέλαση… Τώρα βρίσκεται μπροστά
στους επισήμους.
Τότε διαπιστώσαμε, ότι έτσι είχαν τα πράγματα, με τη διαφορά ότι δεν ήταν ο δεσπότης, αλλά
κάποιος παπάς, που στριφογύριζε το ραβδί του στο ρυθμό της μουσικής, κάνοντας διάφορα κόλπα, και ακολουθούμενος από την μπάντα.
Έγινε πανζουρλισμός! Ο κόσμος στριμώχνονταν να δουν το θέαμα. Εγώ χάθηκα στο τσούρμο, διότι δεν υπήρχε
και καμιά συκομορέα να ανεβώ (όπως
ο Ζακχαίος) και να δω την έκφραση του
δεσπότη όταν περνούσε από μπροστά
του ο μαέστρος παπάς με τα περίτεχνα
κόλπα του!
Τα τελευταία χρόνια και τι δεν είδαν τα
μάτια μας εδώ στη μητρόπολη!
Ιερομόναχοι να παίζουν μπάσκετ με
κοπέλες φορώντας σορτς – αθλητικά
βέβαια! – για εκτόνωση, εκδρομές κατηχητικών σε προσκυνήματα και κοριτσάκια με σορτς – ίσως για να ξεδώσουν
λίγο…, και τώρα βλέπουμε παπά – ιερομόναχο – να παρελαύνει διευθύνοντας
τη μπάντα!!
Μπράβο στη μητρόπολη; Μεγάλη
πρόοδος…!!!

Βλέπουμε και διαβάζουμε ότι η μητρόπολη
Λάρισας έγινε καταφύγιο όσων θέλουν να κάνουν το διπλό – δηλαδή γάμο και βάπτιση μαζί
– από οποιαδήποτε μητρόπολη προερχόμενοι.
Από χρόνια εμείς το γνωρίζαμε και κατ’ επανάληψη το είχαμε επισημάνει ότι οι άνθρωποι το
παίζουν διπλό, αρκεί να μην χάνονται χρήματα.
Το αξιοσημείωτο που διαβάσαμε είναι ότι «η
μεν Μητρόπολη στο Βόλο, δεν αποδέχεται την
ίδια ημέρα τέλεση του μυστηρίου της Βάπτισης και του γάμου ενός ζευγαριού ενώ στη
Λάρισα τα πράγματα είναι πιο ευέλικτα, αφού
η οικεία μητρόπολη φαίνεται να προσαρμόζεται στις προκλήσεις των ημερών και στην προσπάθεια προσέγγισης του ποιμνίου» (του χρήματος πέστε καλύτερα!).
Και συνεχίζει: Η μητρόπολη Δημητριάδος –
επισημαίνει – «για να γίνει κάποιος κουμπάρος ή κουμπάρα σε γάμο, πρέπει εκτός από
Χριστιανός Ορθόδοξος, αν είναι παντρεμένος να έχει τελέσει θρησκευτικό γάμο και όχι
πολιτικό».
Εδώ, δεν μας λέει το δημοσίευμα, αν στη Μητρόπολη Λάρισας μπορεί κάποιος που παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο, να γίνει κουμπάρος (-α). Τους
είναι μάλλον αδιάφορο αφού έχουν προσαρμοστεί
σε όλες τις μοντέρνες προκλήσεις του ΚΑΙΡΟΥ!

δΟΞΑ ΤΟ θΕΩ… ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕ (;;;)
«ΤΑ ΒΑΚΟυφΙΚΑ»
Στη σύναξη των ιερέων της μητρόπολης
Λάρισας, που έγινε στις
16 Νοεμβρίου στο ιερό
ναό Πέτρου και Παύλου,
το κλίμα ήταν εκρηκτικό.
Όλοι περίμεναν στο τέλος να αρχίσουν την ομοθυμαδόν επίθεση. Ο δεσπότης φαίνεται κάτι διάβασε
ή άκουσε, και άρχισε με τα γνωστά κλαψουρίσματα και με ένα ωραίο καλωσόρισμα για να προθερμάνει την ατμόσφαιρα ώστε να τους πείσει «φέτος
να εκπληρώσουν με ακρίβεια και συνέπεια το ποιμαντικό και φιλανθρωπικό τους έργο… ώστε ο πιστός να γευθεί την στοργή και να βιώσει την αγάπη της Αγίας μας Εκκλησίας». Οι Ιερείς άρχισαν να
μουρμουρίζουν: Εμείς έχουμε μείνει άφραγκοι. Απ’
τους ναούς μας τα παίρνει σχεδόν όλα, και κάτι που
παίρναμε από ενοίκια, που χρόνια η παράδοση τα
θεσμοθέτησε, μας τ’ αρπάζει κι αυτά. Με ποια διάθεση να εργαστούμε για την φιλανθρωπία;
Ο περιβάλλοντας χώρος έγινε πολύ βαρύς. Ο
Ιγνάτιος έκανε μια διπλωματική κίνηση. Κοιτάξτε,
τους λέει, αυτά περί εφημεριακού κλήρου, παγώνουν προσωρινά, γιατί απευθυνθήκαμε στην Ιερά
Σύνοδο και περιμένουμε απάντηση. Δε ξέρω εάν
αυτό βγει σε καλό ή κακό!!!
Πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτά που παίρνετε πρέπει να είναι τουλάχιστον νομότυπα.
Το “νομότυπα” ήταν που τους ξάφνιασε, γιατί
όπως κατάλαβαν σήμαινε: Κάνετε ό,τι κάνετε, και
πάρετε ό,τι πάρετε, αρκεί να μην σας πιάνει ο νόμος.
Ωραία πνευματική συμβουλή!

Λαμπαδάριος

λύ-πολύ 2-3.
Το αποτέλεσμα αυτής της συνοδικής
οδηγίας το βιώνουμε μέχρι σήμερα, γιατί απ’ αυτή αναπτύχθηκε μια απέραντη
στρατιά ιερομονάχων, απ’ την οποία διαλέγουν δεσποτάδες τους πιο εύκαμπτους,
ασκουμένους στην τέχνη της κολακείας,
ευθυγραμμισμένους σε κάθε προσταγή,
έτοιμους να ψηφίσουν ακόμα και τις πιο
παράλογες αποφάσεις.
Όλη αυτή η φαύλη πρεσβυτέρα Ιεραρχία συνασπίστηκε και έπεσε επάνω στον
Ιερώνυμο να τον κατασπαράξει (είναι
αλήθεια ότι μερικοί απ’ αυτούς που τον
πολέμησαν, κατάλαβαν το λάθος τους
και ένοιωσαν την υποχρέωση να καταθέσουν άνθη ευλαβείας στη σεπτή σορό
του) και τα κατάφερε βοηθούμενη από κέντρα σκοτεινά και από τα Μ.Μ.Ε. που είχαν σταματήσει επί των ημερών Ιερωνύμου να τρώνε το ιερό χρήμα.
Έτσι, το παλαιό κατεστημένο έφερε
στον αρχιεπισκοπικό θρόνο τον Σεραφείμ Τίκα, έναν αγράμματο, αθεολόγητο, αγροίκο αντάρτη… και ξανάμπασε το
συρφετό στην αυλή της Εκκλησίας. Άνοιξε ο δρόμος στους “διαβεβλημένους” ρασοφόρους, που πριν από την εκλογή του
Σεραφείμ ήταν έτοιμοι να πετάξουν τα
ράσα και βρέθηκαν ξαφνικά Μητροπολίτες. Γνωστοί σκανδαλοποιοί φόρεσαν την
επισκοπική μίτρα. Κι ενώ οι ίδιοι εκλέκτορες πριν τους κατηγορούσαν για ποικίλα
παραπτώματα τώρα τους τίμησαν με την
ψήφο τους και τους ανύψωσαν σε θώκους
της ηγεσίας, της Εκκλησίας.
Αυτή η πρεσβυτέρα Ιεραρχία, με επικεφαλής τον αθεόφοβο Σεραφείμ, έκλεισε
ερμητικά τις πόρτες σε λειτουργούς πιστούς στους μοναχικούς όρκους, ιχνηλάτες των αγίων, μιμητές του ασκητικού
προτύπου, ποτισμένοι με το αποστολικό πνεύμα, υποπιάζοντες και δουλαγωγούντες το σώμα «μήπως άλλοις κηρύξαντες αυτοί αδόκιμοι γένωνται» (Κορ.
Θ΄ 27). Αυτούς τους λίγους, τους εκλεκτούς, τους σιωπηλούς υπηρέτες του αγίου θυσιαστηρίου και ιχνηλάτες των βημάτων των οσίων, η ομάδα Σεραφείμ και ΣΙΑ
τους απώθησε με βιαιότητα, τους στρίμωξε στο περιθώριο, και ανύψωσε στην περίοπτη θέση του επισκοπικού αξιώματος
τα κακέκτυπα.
Η σημερινή πραγματικότητα αποτελεί
την τέλεια παραποίηση της Αρχιερωσύνης. Από την πλαστογράφησή της, την
αλλοτρίωσή της και την εκτροπή της ξεπήδησε στην εκκλησία μας ο Οικουμενισμός, η “μεταπατερική Θεολογία” κ.ά.
Και ερωτούμε: Μήπως έχει διαταραχθεί η
αποστολική διαδοχή και «εν τόπω αγίω»
εκάθησε το βδέλυγμα της ερημώσεως;
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Ολοι οι αγωνιζόμενοι θα είναι παρόντες στα δύο προσκλητήρια. Α’ Την Πρωτοχρονιά
∆ευτέρα 1-1-2018 στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλείου.
Β’ την ημερα των Θεοφανείων το Σάββατο 6-1-2018
στην γέφυρα του Πηνειού ποταμού

