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συνεχίζεται στη σελ. 2

ΨΑΛΤΙΚΑ
• «η φτώχεια… φέρνει γκρίνια!»

• Οι ιερείς είναι παιδιά μου 
(ιερώνυμος Β΄)

συνεχίζεται στη σελ. 5

σελ. 8

συνεχίζεται στη σελ. 3

ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕKΚΛΗΣΙΑ

τΑ ςκΟπιΑ ΜετΑ 
τΑ ςυλλΑλητηριΑ  

Ένα κείμενο με ιστορικά στοιχεία που 
πρέπει να διαβαστεί από κάθε Ελληνα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

σελ. 6

ΜΙα ΠρΟΦΗτΙΚΗ αναΦΟρα ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

συνεχίζεται στις σελ.3

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

τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

α) ΟΙ έλλΗνέσ ΠΙλΟτΟΙ 
ΞέΥτέλΙσαν τΟΥσ τΟΥρΚΟΥσ

Β) ΠΟΥ έΙναΙ τα λέΦτα ;;;
γ) Ο λαΟτΖΙΚΟσ έΦέρέ 

τΗν ΚαταστρΟΦΗ;

η ςφΑΓη τΩν 12 ΜητρΟπΟλιτΩν  (1974 - 2019)  38ο μέρος

Οι ΜΑυρες ςελι∆ες της εκκληςιΑςτικης ιςτΟριΑς

π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης 
(επίσκοπος Πενταπόλεως)

Ο ΜέγΙστΟσ των ΙέραΠΟστΟλων

συνεχίζεται στη σελ. 4

Κων/νΟσ ΟΙΚΟνΟΜΟσ Ο έΞ ΟΙΚΟνΟΜων”
τέτΟΙέσ Φωνέσ Μασ 

ΧρέΙαΖΟνταΙ ΚαΙ σΗΜέρα

Εἰς τὴν ζωὴν τοῦ ἁγί-
ου Γρηγορίου τοῦ Θεο-
λόγου (εδώ νὰ προσέ-
ξετε, διότι παρεμβάλ-
λεται ἕνα ἐπεισόδιον 
τὸ ὁποῖον εἶναι ἄξιον 
ἰδιαιτέρας προσοχῆς). 
Δυστυχῶς δὲν τὸ εἶχα 

ΟρΜΟυν...
τΟυς ΒΓΑζΟυν τΑ ΑΜφιΑ...

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

Θ: Οι Σκοποί των Σκοπίων.
Στόχος των Σκοπιανών είναι εκτός των 

άλλων  να αποκτήσουν ταυτότητα και διά 
του ονόματος να επιβιώσουν, εξασφα-

Ο μακαριστός π. Ιγνάτιος ακολούθησε 
πιστά τις του αποστόλου Παύλου προ-
τροπές «Μιμηταί μου γίνεσθε, καθώς 
καγώ Χριστού» (Α΄ Κορ. 11, 1). Και έγινε 
όντως μιμητής Χριστού.

Ο Κ. Οικονόμος ύψωσε τη φωνή του 
και κατέκρινε την κατάστασι που επικρα-
τούσε στην Ελλάδα σε σχέσι με τον όρκο 

συνεχίζεται στη σελ. 2

 ΠαραΙτΗσΟΥ ! ! !

(Ο μακαριστός γέροντας π. 
Αθαν. Μυτιληναίος σε μια ομι-
λία του από τη σειρά: «Πρά-
ξεις των Αποστόλων», ομι-

λία 206η, στις 9-1-1994, ανα-
φέρει τα εξής προφητικά για το 
μείζον θέμα της ονομασίας των 

Σκοπίων ως «Μακεδονίας»)
...Καί όταν επιμένουν για τη 

Μακεδονία, να έχουν το όνο-
μα «Μακεδονία», είναι ώστε 
την επόμενη, ο Θεός να μας 
ελεήσει, την επόμενη της κα-
τοχυρώσεως του ονόματος να 

μας πουν, «εμείς είμαστε η 
Δημοκρατία της Μακεδονί-
ας». Οι κάτοικοι της Μακε-
δονίας; Είναι δούλοι, δηλα-
δή είναι κάτω από την Ελλη-
νική κατοχή. Η Μακεδονία 
είναι δική μας. Την επόμενη 
της αναγνωρίσεως θα εγεί-
ρουν δικαιώματα εφ’ όλης 
της Μακεδονίας μας. Τα ξέ-
ρετε αυτά δεν σας είναι και-
νούρια, τα ξέρετε. Γι΄αυτό 
και πολύς καυγάς γύρω από 
το θέμα αυτό.

“εκκληςιΑςτικη περιΟυςιΑ”πόση ήταν! πόση έμεινε! και τί απόγινε…
Τα περιστατικά – ρετσινιά – που 

περιγράψαμε στα προηγούμενα 
(χουντικός, κομμουνιστής, μαύρος, 
κόκκινος) με τα οποία έλουζαν τον 
μακαριστό αρχιεπίσκοπο Ιερώνυ-
μο Α΄, αποτελούν ολόκληρη αλυσί-
δα, της οποίας μια λεπτομερής διε-
ρεύνηση και δημοσίευση θα έπαιρ-

νε μήκος και βάθος χρόνου.
Οι “υπηρέτες της τίμιας πληρο-

φόρησης”, στον οριακό σταθμό 
της μεταπολίτευσης (23 Απριλίου 
1974), που άλλαζαν φυσιογνωμίες 
πάνω στη σκηνή της εξουσίας, γύ-
ρισαν την καθεστωτική δισκέτα, και 
την επομένη ημέρα (24 Ιουλίου 79) 

ξαφνικά σβήστηκε από τον Ιερώνυ-
μο όλη η “κοκκινίλα”, ξεχάστηκε το 
διακριτικό γνώρισμα του “κομμου-
νιστή” και του κόλλησαν τη βδελυ-
ρή προσωνυμία “χουντικός”. Τελι-
κά, οι εκμεταλλευτές του μυαλού 
και της καρδιάς και εξουσιαστές 
της συνείδησης, κατόρθωσαν να 

+ Του Μητροπολιτου Φλωρίνης 
π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Θα γίνει διωγμός. Θα τα δείτε εσείς που 
θα ζήσετε, εγώ γέρος άνθρωπος είμαι. 
Θα γίνει διωγμός και θα δείτε όλους τους 

δασκαλάκους να προσκυνάνε το κόκκινο θηρίο. 
Τριάντα χιλιάδες είναι όλοι οι δάσκαλοι, ζήτημα 

να μείνουν εκατό που να πουν, προ-
τιμούμε να γίνουμε λούστροι στην 
πλατεία της πόλης, παρά να κηρύτ-
τουμε αθεΐα. Όλοι οι άλλοι, με όση 
ευκολία χειροκροτούσαν τον Παπα-
δόπουλο, με όση ευκολία χειροκροτούσαν τον 
Καραμανλή, με την ίδια ευκολία θα χειροκροτού-
νε και τον αντίχριστο. Θα τα δείτε αυτά. Συμφέ-

ρον και μόνο συμφέρον είναι σήμε-
ρα οι άνθρωποι και τίποτα περισσό-
τερο. Τέτοιοι είναι και οι δάσκαλοι 
και οι καθηγητές και οι αξιωματικοί, 
γιατί όχι και οι παπάδες και οι δε-

σποτάδες, δεν κάνω καμία διάκριση. Δεν ήρθε 
ακόμη η ώρα του αντίχριστου όταν θα έρθει, θα 
το δούμε                                    (Πατερική Παράδοση)

ΠΟσΟΙ ∆ασΚαλΟΙ αντΙστέΚΟνταΙ στα αΘέα ΠρΟγραΜΜατα;
 ΠρΟΦΗτΙΚα!

συνεχίζεται στις σελ.7

Φθάνει πια:
αρΧΙέΠΙσΚΟΠέ ΙέρωνΥΜέ Β΄: 
Στα εθνικά κρύβεσαι ! ! !  Στα εκκλησιαστικά Ιανός ! ! !
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προσέξει ἐνωρίτερον. Ἐὰν τὸ ἐπρόσεχα ἐνωρί-
τερον, ἄλλην τροπὴν θὰ ἔδινα εἰς τὸν ἀγῶνα. 
Διότι δυστυχῶς, ὑπάρχουν οἱ ψευτοεὐλαβεῖς, 
ὑπάρχουν οἱ ψευτοχριστιανοί, οἱ ὁποῖοι λέ-
γουν: «θὰ κολαστεῖς ἅμα φωνάξεις ἐναντίον 
τῶν παπάδων καὶ δεσποτάδων, θὰ πᾶς στὴν κό-
λαση». Ἐὰν τὸ ἤξερα τὸ ἐπεισόδιον αὐτὸ θὰ ἔδι-
δα ἄλλον σύνθημα, ἡρωϊκότερον ἀπὸ τὰ συν-
θήματα ποὺ ἐδώσαμεν. Ποιό, γιὰ ἀκούσατε.

Στὴν ἐποχὴ ποὺ εὑρίσκετο μέσα εἰς τὴν Κων/
πολιν ὁ Γρηγόριος Ναζιανζηνός, εὑρίσκετο ἕνα 
κάθαρμα (ἔτσι τὸ ὀνομάζει κι ὁ ἴδιος), κάθαρ-
μα, κυνικὸν κάθαρμα. Φιλόσοφος ὁ ὁποῖος ἤθε-
λε νὰ μιμηθεῖ τὸν Διογένη τὸν φιλόσοφον, ἀλλ’ 
ἀπεῖχε πολὺ τοῦ Διογένους τοῦ φιλοσόφου. 
Ὀνομάζετο Μάξιμος. Καὶ ὁ Μάξιμος αὐτός, πε-
ριβαλλόμενος ἀπὸ κόλακας καὶ διεφθαρμένους 
καὶ γυναίκας ἀκόμη, καλὰ καὶ σώνει ἤθελε νὰ 
γίνει Ἐπίσκοπος Κων/πόλεως. Τί ἔκανε λοιπόν;

Ἄνευ ἐγκρίσεως τῆς πολιτείας, ἄνευ ἐγκρί-
σεως τοῦ αὐτοκράτορος, ἄνευ θελήσεως τοῦ 
λαοῦ προπαντός, ἐπῆγε καὶ μάζεψε μὲ τὰ 
λεφτὰ ποὺ εἶχε, πῆγε κάτω στὴν Ἀλεξάνδρεια 
καὶ μάζεψε ἑφτὰ δεσποτάδες. Καὶ μιὰ ὡραία 
νύχτα, περάσανε τὰ Δαρδανέλια καὶ κρυφὰ 
κρυφὰ τὴ νύχτα, τὰ καράβια τὰ αἰγυπτιακά,  
ἔρριψαν τὴν ἄγκυρα στὸν Βόσπορο. Κρυφά. 
Καὶ τὴν ἄλλην μέρα, εἶχαν σκοπὸ νὰ τὸν χειρο-
τονήσουν σὲ μία Ἐκκλησία, Ἀρειανικὴν Ἐκκλη-
σία παρακαλῶ.

Κανεὶς δὲν ἤξερε. Οὔτε ὁ αὐτοκράτορας, 
οὔτε ὁ Γρηγόριος, οὔτε ὁ λαός. Κανεὶς δὲν ἤξε-
ρε. Ἀλλ’ ὑπῆρχαν ἄνθρωποι ποὺ ἐνδιαφέρο-
ντο. Καὶ ἀπὸ στόμα μιᾶς γυναικός, χριστιανῆς 
πιστῆς, ἐμάθανε ὅτι αὔριο χειροτονεῖται Ἀρχι-
επίσκοπος Κων/πόλεως ὁ Μάξιμος, τὸν ὁποῖον 
θὰ χειροτονήσουν ἑφτὰ δεσποτάδες ἀπὸ τὴν 
Ἀλεξάνδρεια.

Ὅταν τὸ μάθανε αὐτό, μαζεύτηκε ὅλος ὁ κό-
σμος· ὅλοι οἱ ὀπαδοὶ τοῦ μεγάλου Γρηγορίου 
(Θεολόγου), ὅλος ὁ λαὸς ὁ χριστιανικός. Πῆγαν 
μέσα. Οἱ Αἰγύπτιοι οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶχαν 
πληρωθεῖ γιὰ νὰ χειροτονήσουν, τὰ καθάρμα-
τα αὐτὰ τὰ αἰγυπτιακά, ἦσαν ἕτοιμοι νὰ τὸν 
χειροτονήσουν.

Ἀλλὰ καθ’ ἣν στιγμὴ ἦσαν ἕτοιμοι νὰ βάλ-
λουν τὰ χέρια ἐπάνω στὸν Μάξιμο, τότε ἠκού-
σθη ὡς βροντὴ ἰσχυρὰ καὶ ἀστραπὴ κι ὡς σει-
σμός, ἠκούσθη ἡ φωνὴ «ἀνάξιος». «Ἀνάξιος». 
Φωνάξανε μία, ὁ λαός, φωνάξανε δύο. Εἶναι 
ὑποχρεωμένοι οἱ ἐπίσκοποι (σύμφωνα μὲ τὸ 
τυπικό), νὰ σταματήσουν πάσα χειροτονία· 
ἐκτὸς ἐὰν οἱ ἐπίσκοποι θεωροῦν τὸ λαὸ ζῶα. 
Ἀλλὰ ὡς ζῶα μᾶς περνοῦνε. Λοιπόν, ἔπρεπε 
νὰ σταματήσει ἡ χειροτονία. Ἀλλὰ αὐτοὶ τίπο-
τα ἀπολύτως. «Ἄστους νὰ φωνάζουν».

Ἀλλὰ (οἱ χριστιανοὶ τότε) δὲν ἦσαν σὰν τοὺς 
χριστιανοὺς τοὺς σημερινούς. Ὅταν εἶδαν ὅτι 
αὐτοὶ δὲν σταματούσανε κι ὅτι δὲν τοὺς ἐνδι-
έφερε τελείως (τί λέει ὁ λαός), καὶ ὅτι εἶχαν 
σκοπὸ ὁπωσδήποτε νὰ χειροτονήσουν αὐτὸν 
(τὸν Μάξιμο), ἐν μέσῳ φωνῶν καὶ κραυγῶν, 
τότε τί κάνουν; Ὁρμοῦν ἐπάνω, τοὺς ἁρπά-

ζουν, τοὺς βγάζουν τὰ ἄμφια καὶ τοὺς κυνη-
γοῦν εἰς τοὺς δρόμους. Ναί, αὐτὸ κάνανε. Κι 
ἀναγκαστήκανε αὐτοὶ διωκόμενοι νὰ περιφέ-
ρονται ἐν μέσῳ τῶν δρόμων τῆς Κων/πόλεως 
καὶ νὰ πᾶνε, παρακαλῶ, σ’ ἕνα πλυσταριό, κι 
ἐκεῖ νὰ τελειώσει ἡ χειροτονία.

Ἐὰν ζοῦσε στὴν ἐποχὴ ἐκείνη ἕνας ἀπὸ τοὺς 
ψευτοχριστιανοὺς τοῦ σημερινοῦ καιροῦ, κι 
ἔβλεπε τοὺς ὀπαδοὺς τοῦ Γρηγορίου νὰ κρα-
τοῦν ρόκες καὶ ρόπαλα καὶ νὰ κυνηγοῦν τοὺς 
ἀναξίους καὶ νὰ τοὺς ἀναγκάζουν νὰ κρυφτοῦν 
στὰ πλυσταριά, θἄλεγε: «Πώ, πώ, τί φανατικοὶ 
ἄνθρωποι εἶναι αὐτοί! Τί κακὸ μεγάλο κάνουν 
στὴν Ἐκκλησία! Τί σκάνδαλο μεγάλο κάνουν».

Ἀλλὰ δὲν ἦσαν ἔτσι οἱ χριστιανοὶ ἐκεῖνοι. Οἱ 
χριστιανοὶ ἐκεῖνοι ἐνδιεφέροντο γιὰ τὴν Ἐκκλη-
σία περισσότερο ἀπὸ τὸ σπίτι των. Οἱ χριστια-
νοὶ ἐκεῖνοι εἶχαν πόθον ζωηρὸν νὰ δοῦν τὴν 
Ἐκκλησία τους ἀπηλαγμένην ἀπὸ ὅλα τὰ αἴσχη. 
Η Εκκλησία ἐκείνη ἦταν φωνὴ τοῦ Κυρίου, ποὺ 
λέγει «ἐποιήσατε τὸν οἶκον τοῦ Πατρός μου 
οἶκον ἐμπορίου».

Ναί, κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον ἔδρασαν τότε 
ἐκεῖνοι. Ἀλλὰ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τί κρίση ἔχεις 
ἐσύ, κύριε, ὁ ψευτοχριστιανὸς τῆς Ἐκκλησίας, 
ποὺ ἂν ἔρθω καὶ σπάσω ἕνα τζάμι τοῦ κατα-
στήματός σου, θὰ μὲ κυνηγήσεις... Ἀλλὰ ἕνα 
τζάμι δὲν εἶναι τίποτα· ὅταν σπάζουν ἕνα τζά-
μι τοῦ καταστήματός σου ἐξανίστασαι, ἀλλ’ 
ὅταν βλέπεις τὴν Ἐκκλησίαν νὰ καταδυναστεύ-
εται καὶ νὰ πυρπολεῖται καὶ νὰ καίεται, ἀδια-
φορεῖς τελείως.

Ἀλλὰ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τί λέγουν οἱ σημερινοὶ 
ψευτοθεολόγοι..., μὲ ἐνδιαφέρει νὰ δεῖτε ποίαν 
κρίσιν ἐπάνω στὸ μεγάλο αὐτὸ ἐπεισόδιο ποὺ 
ἔγινε εἰς τὴν ἐποχὴ τοῦ Γρηγορίου τοῦ Ναζιαν-
ζηνοῦ, μὲ ἐνδιαφέρει νὰ δῶ πῶς τὸ κρίνει ἕνας 
ἐκ τῶν μεγαλυτέρων Πατριαρχῶν τῆς συγχρό-
νου Ἐκκλησιας, ὁ Πατριάρχης Κων/πόλεως Βα-
σίλειος ὁ Β΄, ὁ ὁποῖος ὑπῆρξε ὁ τελευταῖος Ἐπί-
σκοπος τῆς Ἀγχιάλου (Βουλγαρίας). Ο Βασίλειος, 
λοιπόν, τὴν ἡμέραν τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν ἐξεφώ-
νησε ἕνα περισπούδαστον λόγον καὶ ἐσχολίασε 
τὸ γεγονὸς αὐτὸ τοῦ Μαξίμου καὶ λέγει:

«Ἐὰν τὴν νύχτα ἐκείνη στὴν Κων/πολη δὲν 
σηκώνετο ὁ λαός, Ἐπίσκοπος Κων/πόλεως δὲν 
θὰ ἦτο ὁ Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός, ἀλλὰ θὰ 
ἦτο ὁ Μάξιμος».

Μάλιστα· τοιοῦτος λαός, τοιοῦτοι Ἐπίσκοποι. 
Τοιοῦτος λαός, τοιοῦτοι Ἀρχιερεῖς... Δὲν πέφτουν 
ἀπὸ τὰ οὐράνια. Ἀγωνιστεῖτε νὰ ἀποκτῆστε Ἐπί-
σκοπο. Μὴ παραπονεῖσθε οὔτε ἐναντίον ἱερέ-
ων, οὔτε ἐναντίον Ἀρχιερέων, ἐὰν δὲν γίνεται 
ἀγωνισταὶ καὶ καταδιώξουμε ἀπεινῶς τὴν ἀγέ-
λην αὐτήν, ἡ ὁποία ρημάζει τὸ ποίμνιον τοῦ Χρι-
στοῦ μας.

(Βλέπω) δὲν συμφωνεῖτε... Θὰ μείνουμε μό-
νοι ἀγωνιζόμενοι. Ἅμα δεῖτε ἐσεῖς δεσπότη μὲ 
κορῶνες, καὶ μὲ χρυσάφια καὶ μὲ μπαστοῦνες...

Δὲν εἶναι ἔτσι;
του π. Αυγουστίνου Καντιώτη
(Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ὁμιλία 

«ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΑΙ ΩΣ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ»)

των Αρχιερέων και ιερέων στα Δικα-
στήρια, υποστηρίζοντας την άπο-
ψιν, (πίστι για τον Κ. Οικονόμο), ότι 
τούτο απαγορεύεται ρητώς από τον 
Ιησού. Ο ίδιος δε το 1849, αρνήθη-
κε να ορκισθή επί του Ιερού Ευαγ-
γελίου και αρκέσθηκε στη διαβεβαί-
ωσι της Ιερωσύνης του, κάτι που και 
σήμερα είναι ο πλέον ενδεδειγμέ-
νος εκκλησιαστικός τρόπος όρκου 
των κληρικών.

Δεν μπορούσε όμως να λείψη η 
φωνή του Κ. Οικονόμου έναντι των 
πολλών αιρετικών. Όπως είναι γνω-
στό, μετά την αποκατάστασι του 
έθνους μας εμφανίσθηκαν πολ-
λοί και διάφοροι αιρετικοί, κυρίως 
από τη Δύσι, που διέδιδαν πολλές 
κακοδοξίες. Ενόμιζαν ότι, η μό-
λις ελευθερωθείσα Ελλάδα, ήταν 
χώρα βάρβαρη και απολίτιστη και 
γι’ αυτό ζητούσαν να αποσπάσουν 
τους Έλληνες από την Ορθοδοξία. 
Κηρύττοντες καινά δαι-
μόνια, μοίραζαν φυλ-
λάδια δικά τους γεμά-
τα κακοδοξίες, ίδρυαν 
σχολές, ύβριζαν τις σε-
μνές και ωραίες τελετές της Ορθο-
δοξίας, καταφέροντο κατά της ιε-
ράς Παραδόσεως και γενικώς εμη-
χανεύοντο ο,τιδήποτε κατά της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Ο πλέον γνωστός απ’ αυτούς 
ήταν ο Ιωνάς Κίγγ, που ήλθε στην 
Ελλάδα, το 1828 και ανέπτυξε με-
γάλη δράσι ιδρύοντας και σχολεία 
στην Τήνο και Αθήνα.

Τέτοια ήταν η δραστηριότητα 
όλων αυτών, ώστε αναγκάσθη-
κε και η εφημ. «Αθηνά», που απη-
χούσε τις θέσεις του Θεοκλήτου 
Φαρμακίδου και των ομοφρόνων 
του, με δυτική απόκλισι, να ανα-
κράξη κατ’ αυτών λέγουσα, «Και 
τί; Λουθηραίους ή Καλβινιστάς θέ-
λουν να μας κάμουν»; (η υπογράμ-
μιση Χ.Κ.).

Τέλος ο Κ. Οικονόμος προέβα-
λε σθεναρή θέσι έναντι της μη νο-
μίμου ανακηρύξεως του Αυτοκε-
φάλου της Ελλαδικής Εκκλησίας 
και του νέου τρόπου διοργανώσε-
ως της διοικητικής της εξουσίας. 
Γνωρίζοντας τις ενδείξεις του 17 
ιερού Κανόνος της Τετάρτης, και 
του 38 της Έκτης Οικουμενικής Συ-
νόδου με τις οποίες «τα εκκλησια-
στικά είωθε τοις πολιτικοίς συμμε-
ταβάλλεσθαι» καθώς και το προη-
γούμενο της ρωσικής Εκκλησίας 
δεν ηρνείτο το Αυτοκέφαλον, αλλά 
αμφισβητούσε τον τρόπο αποκτή-
σεως, γιατί ήθελε να γίνη σύμφω-
να με τις αρχές της Παραδόσεως. 
Ήλεγξε τον πραξικοπηματικό τρό-
πο, με τον οποίο ενήργησε η τότε 
Ελλαδική Εκκλησία.

Έναντι όλων αυτών και ιδίως 
κατά του Ιωνά Κίγγ αγωνίστηκε ο 
Κ. Οικονόμος, ύψωσε τη φωνή του, 
ελέγχοντας τη διδασκαλία τους και 

καταγγέλλοντας το κατά της Ορ-
θοδόξου Εκκλησίας έργο τους. (Η 
υπογράμμιση Χ.Κ.).

Γι’ αυτό υβρίσθηκε και συκοφα-
ντήθηκε από τους ψευδοφιλελευ-
θέρους. Ανένδοτος όμως ο Κ. Οι-
κονόμος επολέμησε όλους αυτούς 
με όπλα την ευσέβεια, την πολυμά-
θεια και την αληθινή φιλοπατρία. Ο 
καθαρός πατριωτισμός του και ο 
ευγενής και υπερήφανος χαρακτή-
ρας του τον ενίσχυαν όπως υπομεί-
νη όλες τις εναντίον του επιθέσεις, 
χωρίς να απομακρυνθή ούτε ένα 
βήμα από τον δρόμο, που από την 
αρχή χάραξε για τον εαυτό του. 
Θρησκεία και γλώσσα, των οποί-
ων ποθούσε την απαρέγκλιτη τή-
ρησι, υπήρξαν από την αρχή γι’ αυ-
τόν, οι προς την ανέγερσι της Ελ-
λάδος δύο ισχυροί μοχλοί, και αυτή 
είναι η αιτία, για την οποία αφιέ-
ρωσε όλη του την δραστηριότη-

τα, όπως επίθεση στην 
νίκη του την σφραγίδα 
της αθανασίας.

Δεν είναι υπερβολή, 
που νεώτερος βιογρά-

φος του, τον ωνόμασε Νέο Μάρκο 
Ευγενικό, κυρίως για τους αγώνες 
του υπέρ της Ορθοδοξίας.

Η προσήλωσί του αυτή στην ιερά 
Παράδοσι, στους θεσμούς της Εκ-
κλησίας τον ενεφάνιζε ως αδιάλα-
κτο αρνητή κάθε αλογίστου εκτρο-
πής από τα παραδεδομένα, ως ιδε-
ολογική αποστέωσι και αποσάρκω-
σι, ως δήθεν υπερορθόδοξο και ως 
ένα φανατικό Στουδίτη, που ήταν 
ανίκανος να προσανατολισθή προς 
τη δημιουργική πνευματική κίνηση 
και ζωή, αδιαπέραστο από το φώς 
της προόδου.

Αλλά ο Κ. Οικονόμος πίστευε «ότι 
η του Χριστού Εκκλησία μία πρό-
οδον γνωρίζει, την προκοπήν του 
Ευαγγελίου του Χριστού (ως φησίν 
ο Απόστολος) και την αξίως αυτού 
των ευσεβών πολιτείαν, εστηριγμέ-
νων εν τη πίστει και προκοπτόντων 
εν τοις παραγγέλμασιν αυτού, πά-
σαν δε άλλην θρυλλουμένην πρό-
οδον του νυν αιώνος ουδέποτε πα-
ραδέξεται η Εκκλησία ουδαμού ου-
δαμώς, ούτε εν ταις αγιστείαις και 
τελεταίς, ούτε κατά την λοιπήν, την 
αποστολικήν και κανονικήν αυτής 
διάταξιν και θεσμοθεσίαν. Εν αυτή 
γάρ Ιησούς Χριστός χθες και σήμε-
ρον ο αυτός και εις τους αιώνας”».

Για τον Κ. Οικονόμο η έννοια της 
Παραδόσεως είναι έννοια υψηλή 
και λειτουργική. Τόσο υψηλή, όσο 
οι ουρανοί· και τόσο λειτουργική, 
όσο η λιτάνευσι αγίων εικόνων και 
πανσέπτων λειψάνων. Γι’ αυτό «δεν 
παρέθηκε ποτέ οίνον εις τους πυ-
ρέσσοντας και μέλι εις τους χολι-
κούς», αλλά «συνεκίρνα την θύρα-
θεν σοφίαν τοις υψηλοίς θείοις δι-
δάγμασι».

ΤΕΛΟΣ

Κων/νΟσ ΟΙΚΟνΟΜΟσ Ο έΞ ΟΙΚΟνΟΜων”
τέτΟΙέσ Φωνέσ 

Μασ ΧρέΙαΖΟνταΙ ΚαΙ σΗΜέρα
συνέχεια από την 1η σελίδα

ΟΤΑΝ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕKΚΛΗΣΙΑ
ΟρΜΟυν...   τΟυς ΒΓΑζΟυν τΑ ΑΜφιΑ...

συνέχεια από την 1η σελίδα

Επιμέλεια  
Χαραλ. Γρ. Κοντός
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Ο ΜέγΙστΟσ των ΙέραΠΟστΟλων

συνέχεια από την 1η σελίδα

Πριν από το γεγονός της Αναλήψεως ο Κύριος προλέγει στους Μα-
θητάς την αποστολή τους. «Λήψεσθε δύναμιν επελθόντος του Αγίου Πνεύ-
ματος εφ υμάς, και έσεσθέ μοι μάρτυρες εν τε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιου-
δαία και Σαμαρεία και ως εσχάτου της γης» (Πράξ. 1, 8). Το κήρυγμά σας 
δεν θα έχει σύνορα, αλλά θα είναι οικουμενικό.

Όλοι οι Απόστολοι έδωσαν τη ζωή τους για τον ευαγγελισμό του κό-
σμου, αδιαφορώντας για τα δεινά που περνούσαν. Το έργο τους δεν 
ήταν στρωμένο με ροδοπέταλα, αλλά είχε πολλούς κινδύνους και κακο-
πάθειες, φυλακίσεις, λιθοβολισμούς, ξυλοδαρμούς και άλλα μαρτύρια.

Τον δρόμο των Αποστόλων - σαν καλός μαθητής Χριστού- , πορεύ-
θηκε και ο επίσκοπος Πενταπόλεως π. Ιγνάτιος. Πέρασε πολλές ιερα-
ποστολικές δοκιμασίες. Η φοβερότερη ίσως ήταν τα κονταροχτυπή-
ματα με τους δαίμονες, που δεν ήταν “παίξε  γέλασε”! Ήταν μια μάχη, 
σώμα προς σώμα, ένας αγώνας για να αρπάξουν από τα χέρια του τις 
ψυχές τις οποίες κρατούσε πολύ καλά!

Ο ίδιος ήταν καλός φύλακας και άγρυπνος φρουρός των ψυχών των 
απανταχού πνευματικών παιδιών του.

Από προσωπικές του εμπειρίες και γεγονότα θα δημοσιεύουμε συχνά

Το 2007, μετά τις καταστροφι-
κές πυρκαγιές στην Ηλεία, συ-
γκεντρώθηκαν σε ένα “Ειδικό 
Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτά-
κτων Αναγκών” 
(έτσι είχε ονομα-
στεί) με Πρόεδρο 
τον Π. Μολυβιάτη, 
χρήματα από φο-
ρείς και ιδιώτες 
για την αποκατά-
σταση των ζημιών 
και την ανακούφι-
ση των πολιτών.

Ο Πρόεδρος Π. 
Μολυβιάτης στις 
8 Οκτωβρίου 2009 
υπέβαλε την πα-
ραίτησή του στην κυβέρνηση 
ΠΑΣΟΚ (ΓΑΚ), και με μακροσκε-
λή επιστολή που δημοσιεύθηκε 
στην εφ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” ανέ-
φερε, ότι, το ποσό που συγκε-
ντρώθηκε (σε τοκοφόρο λογα-
ριασμό της Τραπέζης Ελλάδος) 
ήταν 198.018.545,99 ευρώ με 
10.295.882,08 τους τόκους, συνο-

λικά 208.314.428,07 ευρώ. Είχαν 
δαπανηθεί για αποκατάσταση των 
ζημιών στις πληγείσες περιοχές 
76.622.018,04 ευρώ. Το υπόλοι-

πο που παρέδωσε στην Τράπεζα 
της Ελλάδος ήταν 131.692.410,03 
ευρώ.

Αναφέρει ακόμη με κάθε λεπτο-
μέρεια, πόσα σπίτια, αποθήκες… 
ανοικοδόμησαν και πόσα επισκεύ-
ασαν εντελώς δωρεάν.

Δέκα χρόνια μετά (Σεπτέμβριος 
2017) ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλεί-

ας Γεώρ. Γεωργόπουλος ζήτησε 
από τους αρμόδιους υπουργούς 
να πληροφορηθεί την τύχη των 
υπόλοιπων χρημάτων!

Η απάντηση ήρθε – ανα-
φέρει ο Αντιπεριφερειάρ-
χης – δύο μήνες μετά (Νο-
έμβριος 2017) χωρίς όμως 
να παίρνει απάντηση. Ανα-
φερόμενος σ’ αυτό γράφει:

«… Το έγγραφο, σε καμία 
περίπτωση δεν δίνει απαντή-
σεις στα ερωτήματα που είχα 
θέσει, δηλαδή, για το ποιο εί-
ναι το εναπομείναν ποσό των 
δωρεών. Το έγγραφο λέει ότι 
συνολικά συγκεντρώθηκαν 
214 εκατ. ευρώ, από αυτά ένα 

συνολικό ποσό 100 εκατ. ευρώ… 
για την ανοικοδόμηση των κατοι-
κιών που καταστράφηκαν ολικώς 
και μερικώς, καθώς για αποθή-
κες, στάβλους κλπ. Τι δαπανήθη-
κε… εάν έχει μείνει υπόλοιπο, σε 
αυτό, δεν παίρνουμε απάντηση».

Κύριοι κυβερνώντες, τα υπόλοι-
πα λεφτά που είναι;

Α) Οι ελληνες πιλΟτΟι ξευτελιςΑν τΟυς τΟυρκΟυς
Οι Έλληνες αεροπόροι, θε-

ωρούνται από τους καλύτε-
ρους χειριστές παγκοσμίως, 
και το δείχνουν κάθε φορά 
που συμμετέχουν σε ασκή-
σεις ανά τον κόσμο. Είναι άπια-
στοι… τόσο από πλευράς σχε-
διασμού όσο και από πλευράς 
επιχειρήσεων.

Ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι το πώς κατόρθωναν, για δύο χρόνια, 
τρία μαχητικά αεροπλάνα να περνούν κάτω από τη 
μύτη των Τούρκων, χωρίς να τα αντιληφθούν. Να πε-
τούν σε σχηματισμό επάνω από την παρέλαση για 
την ανεξαρτησία της Κύπρου και να επιστρέφουν 
στη βάση τους.

Οι Τούρκοι δεν το άντεξαν. Το θεώρησαν εθνική 
προσβολή, γι’ αυτό πέρυσι έλαβαν τα… μέτρα τους. 
Για να ανακόψουν την πορεία των ελληνικών F16 
προς τη Λευκωσία, από νωρίς το πρωί (1η Οκτωβρί-
ου 2018) πραγματοποίησαν ναυτική άσκηση στα δυ-
τικά με παρουσία ισχυρών ναυτικών δυνάμεων. Εί-
χαν σηκώσει στον αέρα ιπτάμενο ραντάρ και μετά 
στάθμευσαν τα μαχητικά τους στη βάση του Ντάλα-

μαν(Dalaman) για να είναι πιο 
άμεση η αντίδρασή τους. Και 
πάλι… απέτυχαν!

Οι πιλότοι μας με τα F16 
Block  52 tadv έκαναν κόσκινο 
την ομπρέλα ασφαλείας που 
είχαν στήσει οι Τούρκοι. Κα-
τέβηκαν χαμηλά στο FIR Αθη-
νών, έκλεισαν το IFF (σύστημα 
αναγνώρισης φίλιων και εχθρι-

κών αεροσκαφών) και… έγλειψαν τα κύματα. Πέ-
ταξαν σε ύψος μόλις 100 μέτρων πάνω από τη θά-
λασσα, σε όλη την πορεία, από την απογείωση μέ-
χρι την Λευκωσία.

Η διέλευση έγινε από τα δύο εκ των τριών F16 του 
σχηματισμού και το τρίτο παρέμεινε στην… αφάνεια 
για λόγους προστασίας των άλλων δύο.

Οι Τούρκοι δεν πήραν χαμπάρι ότι τα ελληνικά αε-
ροσκάφη κατάφεραν να τρυπήσουν τη ζώνη που εί-
χαν στήσει να τους εντοπίσουν.

Αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί μόνο όταν οι τηλεο-
πτικές κάμερες στην Κύπρο έδειξαν τα ελληνικά F16 
να πετούν πάνω από την παρέλαση στην Λευκωσία.

Οι πιλότοι μας για τρίτη χρονιά τους ξευτέλισαν.

Β) πΟυ εινΑι τΑ λεφτΑ ;;;

Για την τραγική κατάστα-
ση που έφθασε η χώρα ώστε 
τα ταμεία της να είναι άδεια, 
λένε ότι φταίει ο μεροκαματιά-
ρης λαοτζίκος! Τα παρακάτω 
στοιχεία τα έδωσε η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 
(ΑΑΔΕ) ώστε να μην μπορεί 
κανείς να τα αμφισβητήσει. 
Έτσι ο καθένας ας βγάλει τα 
συμπεράσματά του!

Περίπου 30 δισ. ευρώ, τα 
οφείλουν 70 φορολογούμενοι.

90 δισ. ευρώ τα χρωστούν 40.514 φυσικά και  νο-
μικά πρόσωπα.

2.519,8 εκ. ευρώ χρωστάνε 
3.569.975 φορολογούμενοι.

Και λιγότερο από 1 δισ. 
ευρώ έχουν χρέος 2.199.910 
μεροκαματιάρηδες.

Από τα στοιχεία προκύπτει 
ότι την καταστροφή δεν την 
έφεραν 5,7 εκ. “μπαταχτσή-
δες” φορολογούμενοι που 
χρωστούν 3,5 δισ. ευρώ, αλλά 
μερικοί που χρωστούν περί 
τα 120 δισ. ευρώ και συνεχί-

ζουν να χτυπούν τον… ταμπουρά λες και δεν συμ-
βαίνει τίποτα!

Αυτό κι αν είναι θαύμα!

η Μαρίνα ήταν Ασφαλισμένη
Προχωρημένο το μεσημέρι· μετά τις 2.
 Μητέρα και τέσσαρα παιδιά της (τα 3 αγοράκια) περιμέ-

νουν, επιμένουν να σας δουν. 
Πήγα.
Όλοι τους πειραγμένοι, φοβισμένοι από την μαγεία.
Το πρώτο και το δεύτερο αγοράκι (8 και 10 ετών) ενοχλού-

νται από το πονηρό πνεύμα, συγχρόνως και ενεργούμενα του 
(sorcieres). Μάνα και το μικρότερο αγοράκι (7) τρομοκρατη-
μένα άτομα από την κατάσταση των δύο αγοριών και τα κα-
μώματά τους. Μάλιστα, επειδή, τελευταία φανέρωσαν στην 
μητέρα τους, ότι, με ανεξήγητη παρακίνηση της δυνάμεως, 
που τα πιλατεύει, παρέδωσαν τα ονόματα και αντικείμενα της 
μητέρας και του μικρότερου αδερφού τους σε κέντρο μαύ-
ρης μαγείας και σύντομα θάπρεπε να περιμένουν τον θάνα-
το. Τέτοια πράγματα – παθήματα είναι συνηθισμένα σ’ αυτή 
τη χώρα, όπου η μαγεία θεωρείται – και είναι – ο φόβος και 
η απειλή στο μεγαλύτερο μέρος του λαού.

Παρατηρήσαμε τα δύο αγοράκια. Πρόσωπα ανέκφραστα, 
φοβισμένα από το μαύρο, άγνωστο μυστήριο, που τα κατα-
πιέζει απ’ αυτή την ηλικία, «παιδιόθεν», ολιγομίλητα και οι 
απαντήσεις τους μάλλον με νεύματα (καταφατικά ή αρνητικά).

Και η Μαρίνα; Η περίπτωσίς της είναι που έφερε την οικο-
γένεια στην Ιεραποστολή.

Η Μαρίνα, μικρό κορίτσι, κάπου 12-13, πριν από λίγους μή-
νες είχε αρρωστήσει βαρειά. Οι αδελφές της Ιεραποστολής 
φρόντισαν να την στείλουν σε υψηλού επιπέδου θεραπευτή-
ριο για τα εδώ δεδομένα.

Η Μαρίνα έγινε καλά. Πολύ καλά. Δεν έμοιαζε να πέρα-
σε θανάσιμο κίνδυνο. Και το πιο θαυμαστό η Μαρίνα ήταν 
το μόνο πρόσωπο στην οικογένεια, που δεν την άγγιξε, μ’ 
οποιοδήποτε τρόπο, η μαγεία και οι απειλές της! Τι καλά 
αυτή! Ήταν ασφαλισμένη! Πώς;

Η μάνα το διαισθάνονταν, το διαπίστωνε. Το απέδωσε στο 
που αυτή ήταν βαφτισμένη και την σκέπαζε, την ασφάλιζε η 
χάρις. Αυτός ήταν και ο λόγος, που πήρε τα παιδιά της (ο πα-
τέρας απουσίαζε) και κάνοντας δρόμο 18 χιλιόμετρα – ήρθε 
εσπευσμένα να ζητήση να βαφτιστή; Η ίδια και τα άλλα τρία 
της αγοράκια· αν ήταν μπορετό την ίδια κι’ όλα μέρα· να σκε-
παστή η οικογένεια κάτω από την παντοδύναμι χάρι του Χρι-
στού.

Ο ευλαβής π. Γεράσιμος τους διάβασε τις ευχές «κατά πνευ-
μάτων ακαθάρτων». Δρομολογήθηκε και η βάφτισή τους.

Ήσυχοι, με πνεύμα σιγουριάς επέστρεψαν στο σπίτι τους.

Μητρ. Κεντρώος Αφρικής Ιγνάτιος

Γ) Ο λΑΟτζικΟς εφερε την κΑτΑςτρΟφη;
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συνέχεια στη σελ. 8

Φθάνει πια:  αρΧΙέΠΙσΚΟΠέ ΙέρωνΥΜέ Β΄  ΠαραΙτΗσΟΥ ! ! !
Στα εθνικά κρύβεσαι ! ! !  Στα εκκλησιαστικά Ιανός ! ! ! Τραγικές ημέρες περνάει ο ελληνικός λαός 

κάτω από τα δεσμά της πρωτοφανούς κρί-
σης (οικονομικής, εθνικής, εκκλησιαστικής, 
ηθικής, πολιτιστικής…). Ζει μέσα στην αβε-
βαιότητα του αύριο τρομοκρατημένος αναζη-
τώντας κάποια βοήθεια, παρηγοριά κι ελπίδα. 
Περπατάει το δρόμο του μαρτυρίου και πλη-
ρώνει με ακριβό τίμημα τη θηριωδία των δυνα-
στών της γης.

Πού βρίσκονται οι ποιμένες, οι πνευματικοί 
πατέρες, οι Επίσκοποι με “φόβο Θεού, θυσία 
αινέσως, και αγάπη ανυπόκριτο”, για να ακού-
σουν τον πόνο και την κραυγή των πονεμένων, 
αδικημένων, πτωχών, ανέργων, των νέων, που 
ζουν με αγωνία για την πορεία της ζωής τους;

Ω... “άγιοι” πατέρες, να μην λέτε μόνο «υπάγε-
τε εν ειρήνη, θερμαίνεσθε και χορτάζεσθε, μη δώτε δε 
αυτοίς τα επιτήδεια του σώματος, τι το όφελος;» (Ιακ. 
2, 16). Ο λαός θέλει να είσθε παράδειγμα με την 
αγία σας ζωή ώστε να ενισχύεται και να δυνα-
μώνουν αυτοί που κλονίζονται και υποφέρουν. 
Να μιλάτε με προδρομική και προφητική γλώσ-
σα για τις αδικίες που γίνονται. Να προτρέχετε 
προλαμβάνοντας τις συνέπειες της κρίσης, που 
μπορεί να οδηγήσει στο διχασμό και τον εσω-
τερικό σπαραγμό.

Πού βρίσκεται ο Αρχιεπίσκοπος, που πρέπει 
να είναι «πλήρης πίστεως και δυνάμεως…» (Πράξ. 
6, 5), να μιλήσει στις καρδιές του λαού, να μετα-
φέρει την αγάπη του Θεού, την παρηγοριά και 
την ελπίδα, όχι με λόγια συμβατικά, ανθρώπινα, 
αλλά λόγον Θεού Παντοκράτορος, να ανασταί-
νει τις καρδιές, να δυναμώνει την ελπίδα και να 
δίνει λύσεις στα προβλήματα;

Ο Αρχιεπίσκοπος είναι ηγέτης που βαδίζει 
μπροστά και οδηγεί το λαό, θυσιάζεται γι’ αυ-
τόν. Ο καλός ηγέτης είναι μία συνεχής θυσία 
κάθε μορφής. Δεν έχει τίποτα δικό του, τα πά-
ντα ανήκουν στα παιδιά του, στο λαό του και  
στο λαό του Θεού. Γι’ αυτό πρέπει να ξαγρυ-
πνάει – κατά τον απόστολο Παύλο “τις ασθενεί, 
και ουκ ασθενώ;” (Β΄ Κορ. 11, 29) – να ανησυχεί, 
να συλλαμβάνει τα μηνύματα, να ακούει, να κα-
τανοεί και να προσφέρεται. Και ως άλλος προ-
φήτης Ησαΐας με δυνατή φωνή απευθυνόμενος 
στους ιερείς, ποιμένας και διδασκάλους της Εκ-
κλησίας να τους γίνεται παράδειγμα προς μίμη-
ση ώστε να μπορούν να παρηγορούν και να ενι-
σχύουν το λαό του Θεού: «Παρακαλείται, παρακα-
λείται τον λαόν μου, λέγει ο Θεός. Ιερείς, λαλήσατε εις 
την καρδίαν Ιερουσαλήμ» (Ησ. 40, 12). 

Γεννιέται το ερώτημα:
ΕΧΟΥΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ 
& ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΣΗΜΕΡΑ;
Απερίφραστα δηλώνω, πως σήμερα δεν έχου-

με τη δέουσα εκκλησιαστική ηγεσία. Μετριού-
νται στα δάκτυλα των δύο χεριών οι φυσιογνω-
μίες, που αγωνίζονται να περπατήσουν στα ίχνη 
του Ιησού Χριστού, να ελευθερωθούν από τα 
προσωπικά τους πάθη και ακτήμονες να προ-
σφέρουν αγνή λατρεία στο Θεό, θυσιαζόμενοι 
για το ποίμνιό τους. 

Πέρα από αυτούς, (ισχυρίζονται) υπάρχει το… 
χάος. Άνθρωποι που άρπαξαν την τιμή και το 
όνομα του εκκλησιαστικού ηγέτη και που κρέ-
μασαν πάνω τους τα διάσημα της ανώτατης δι-
άκρισης, με ανύπαρκτα, τις πιο πολλές φορές, 
προσόντα, αλλά πλήρεις λιβανωτού και εγκωμί-
ων ευγνωμοσύνης προς τον προκαθήμενο ευερ-
γέτη τους που τους ανέδειξε, αισθάνονται την 
ανάγκη της καθημερινής εκδήλωσης υποτα-
γής και λατρείας της χρυσής εικόνας «ην έστη-
σε Ναβουχοδονόσορ ο βασιλεύς» (Δην. 3, 2), του 
αρχιεπισκόπου.

Αγαπητέ αναγνώστη νιώθω να με κοιτάς πε-
ρίεργα διερωτώμενος, πού άραγε το πάω! Πρέ-
πει να γνωρίζουμε ότι, ένας επίδεσμος δεν θε-
ραπεύει την πληγή. Μπορεί να την κρύβει, μα 
το κακό μένει, και δουλεύει, και εξελίσσεται σε 
γάγγραινα.

Για το λόγο αυτό, θα προσπαθήσω να φανε-
ρώσω την πληγή και να περιγράψω το κύκλωμα 
της κατάπτωσης και της ευθύνης, αλλά με μία 
θεμελιώδη διάκριση, ότι τα λάθη δεν είναι της 
Εκκλησίας παρά τις εκάστοτε ηγεσίες της, που 
φέρνουν το καράβι στην περιοχή των υφάλων.

Μέσα στην Εκκλησία,  - στο μαρτυρικό αυτό 
αγιοπνευματικό Σώμα  - για να γίνει κάποιος επί-
σκοπος κατά την προτροπή των Αποστόλων και 

των Ιερών Κανόνων, πρέπει να είναι αγιασμέ-
νος και διαλεχτός, να ξεχωρίζει για τη θερμότη-
τα της πίστης του, την αγνότητα των κινήτρων 
του, τον πυρωμένο ζήλο του, την ανόθευτη δι-
άθεσή του να υποταχθεί στο θεϊκό θέλημα, να 
τον εγκρίνει το Άγιο Πνεύμα, να τον χρίσει και 
να φυτέψει στη σκέψη και στην καρδιά του σώ-
ματος την πεποίθηση, πως αυτός έχει την κλή-
ση να κάνει έργο προφήτη, αποστόλου και λει-
τουργού των σωστικών Μυστηρίων.

Οι θεμελιακές αυτές εκκλησιολογικές αρχές 
έχουν διαγραφεί σήμερα με μία βάρβαρη και 
βάναυση μονοκοντυλιά.

Αν έχει κάποιος τη δυνατότητα να παρακο-
λουθήσει από κοντά, με ποιες προϋποθέσεις 
και μεθόδους γίνεται η εκλογή των επισκόπων, 
θα νοιώσει την ύπαρξή του να κυριεύεται από 
φρίκη, να πνίγεται από αγανάκτηση και να αλ-
λοιώνεται η όψη του από αηδία.

Αν υπήρχε τρόπος να συνταχθεί σήμερα ένα 
βιβλίο με τις αφτιασίδωτες αναγραφές όλων 
των κινήσεων, που έχουν σα στόχο και τέρμα 
την αρπαγή της εξουσίας, θα αποκαλύπτονταν 
ολόκληρο το δράμα της σημερινής εκκλησίας.

Μηχανορραφίες, συναλλαγές, παρεμβάσεις, 
ανεπίτρεπτες μεσολαβήσεις, ανέντιμες μεθο-
δεύσεις, όλα επιστρατεύονται και χρησιμοποι-
ούνται για την κατάληψη του οχυρού, που είναι 
η εκκλησιαστική εξουσία.

Δε θα σας κουράσω με την εξιστόρηση συ-
γκεκριμένων χρονικών, διότι είναι και πολλά και 
απίθανα στη σκοτεινή πλοκή τους.

Θα σας θυμίσω μόνο τα παρακάτω. Ο αρχιεπί-
σκοπος Σεραφείμ είχε ως “κανόνα” να ανεβάζει 
στην επισκοπική καθέδρα άτομα… «Φέρτε μου 
ποιος έχει χονδρό φάκελο με… να τον κάνω 
δεσπότη», «Δεν θέλω αγίους…». Και μετά έκα-
νε τον αγανακτισμένο λέγοντας: «Τι θέλεις να 
κάνω, ρε Γρηγόρη; Γέμισε η Εκκλησία από…».

Ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος πιστοποι-
εί: «Δεν είμαστε όλοι αντάξιοι του ρόλου μας. 
Ομολογώ ότι υπάρχουν κληρικοί ακάθαρτοι… 
Κάποιοι από μας ενδιαφέρονται για την κοσμι-
κή ζωή. Τρώνε καλά, ζουν καλά και ντύνονται 
καλά. Με αυτό τον τρόπο ζωής, προκαλούν 
και δημιουργούν κακή εικόνα στην Εκκλησία» 
(“Ελεύθερος Τύπος”, 1/7/2002).

Και στην έκτακτη Συνέλευση της Ιεραρχίας 
18-19 Φεβρουαρίου 2005 με κραυγή πόνου, ανά-
μεσα στα πολλά, ομολογεί: «Όπως αποδεικνύ-
εται υπάρχουν σε όλες τις βαθμίδες κάποιοι 
κληρικοί που έχουν προδώσει την ιερή απο-
στολή τους… Δύο είναι τα βασικά αδικήμα-
τα των κληρικών αυτών: η φιληδονία και η φι-
λαργυρία… Είμαστε υπεύθυνοι διότι… Μετα-
τρέψαμε τις Μητροπόλεις μας σε θερμοκήπια 
αθλιοτήτων…». 

Θα αποσπάσω ένα μικρό κομμάτι από δημοσί-
ευμα εκκλησιαστικού δημοσιογράφου, που επί 
σειράν ετών ήταν ο επικοινωνιολόγος του αρ-
χιεπισκόπου Χριστοδούλου, και το οποίο είχε 
αναρτήσει στην προσωπική του ιστοσελίδα 
(SotirioLogοs.gr στις 28-9-2012) όπου διαφαί-
νεται το βρώμικο παζάρι που γίνεται στις εκλο-
γές επισκόπων. «Κάποιοι, γράφει, ευεργετηθέ-
ντες αχάριστοι Αρχιερείς, όταν τους ζητούσε 
(ο Χριστόδουλος) να ψηφίσουν (τον ευνοούμε-
νό του) του έλεγαν… ναι μεν, αλλά, θα δούμε… 
Δεν ξέρουμε… Και ότι, λόγοι… συνειδήσεως 
δεν τους το επιτρέπουν… Για να εισπράξουν 
από το Χριστόδουλο το εκπληκτικό: “Ξέρεις 
πόσα λερωμένα ράσα αναγκάστηκα να φιλήσω 
εγώ, για να καλμάρω εκείνους που αντιδρού-
σαν στην εκλογή σου;;; Κι έχεις το… θράσος 
να μου μιλάς εσύ για συνείδηση;;;”.

Αλήθεια. Τι ωραία, “Θεϊκά” λόγια και πράξεις 
καθαρές, Αποστολικές!

ΤΑ «ΛΑΘΗ» ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Δεν είναι φτωχό το Ιερατείο μας σε ηθικά ανα-

στήματα. Διαθέτει ανθρώπους, που την καρδιά 
τους πυρπολεί θείος ζήλος. Όμως αυτοί σπρώ-
χνονται βίαια στο περιθώριο, και αφήνεται ο 
δρόμος ανοιχτός για τους αδίσταχτους, τους 
διαβλημένους και εκμεταλλευτές της συνείδη-
σης του λαού.

Εξωτερικοί μηχανισμοί δουλεύουν με έντα-

ση για να διατηρήσουν το υπάρχον καθεστώς 
στους κόλπους της εκκλησιαστικής διοίκησης, 
και παγιδεύουν με τον τρόπο αυτό ολόκληρο το 
Σώμα της Εκκλησίας.

Οι ακατάλληλοι προσπαθούν να αφήσουν δι-
αδόχους όμοιους. Σάρκα από τη σάρκα τους 
και αίμα από το αίμα τους.

Η κρατική εξουσία έχει μπηγμένα τα νύχια της 
στο ματωμένο σώμα του Ιησού Χριστού, και με 
δόλιο τρόπο ρυθμίζει αυτή τον τρόπο ανάδειξης 
επισκόπων. Με τη λειτουργία των παρασκηνίων 
της μεθοδεύει την προώθηση – στην πλειοψη-
φία – των ατόμων εκείνων που δεν θα τολμήσουν 
να υψώσουν ανάστημα και να αντιταχτούν στις 
κυβερνητικές πρωτοβουλίες.

Ταυτόχρονα, οι μυστικές οργανώσεις και 
εταιρίες, που ελέγχουν τη ζωή του τόπου, δου-
λεύουν, σε σκοτεινούς θαλάμους, προγράμμα-
τα υποδούλωσης της Εκκλησίας, διαμορφώνο-
ντάς την σε άφωνο υπηρέτη των σχεδίων τους 
και κομπάρσους των ιδιοτελών επιδιώξεών τους.

Όλοι αυτοί, δε δημοσιεύουν τους στοχασμούς 
και τις κινήσεις τους, δεν αποτολμούν ανοιχτό 
πόλεμο ενάντια στην Εκκλησία και στον πιστό 
λαό. Ενεργούν όμως υποχθόνια, δημιουργούν 
πλαστές εντυπώσεις στο λαό για τους καθα-
ρούς και τίμιους εργάτες της Εκκλησίας, και από 
πίσω βοηθούν την προέλαση των ακατάλληλων 
και στιγματισμένων ρασοφόρων.

Με τον τρόπο αυτό προκαλούν αναστολές στη 
λειτουργικότητα της Εκκλησίας, καταφέρνοντας 
να μπλοκάρουν το διοικητικό μηχανισμό κατα-
στώντας την ανίκανη να αντιμετωπίζει τα σύγ-
χρονα προβλήματα.

Εάν κάτι τους ξεφύγει, έχουν πρόχειρο τον 
τρόπο να τη διασύρουν, χωρίς πολύ κόπο. Επι-
στρατεύουν τα συστημικά Μ.Μ.Ε., σηκώνουν  το 
δάκτυλο και δείχνουν με σαρκασμό τους ρασο-
φόρους, που αυτοί ανέβασαν στις επίσημες αυ-
τές θέσεις, λέγοντας: Αυτοί είναι. Μην ακούτε 
τη φωνή τους. Μη αποδέχεστε το μήνυμά τους· 
γυρίστε τους την πλάτη, διότι οι φωνές και οι δι-
αμαρτυρίες βγαίνουν από χείλη ανάξια.

Έτσι δούλεψε η μηχανή όλα τα μεταπολεμι-
κά χρόνια για την ανάδειξη ηγετών στην ελλα-
δική εκκλησία.

Υπήρξαν και μικρά διαλείμματα σεβασμού της 
Ορθόδοξης παράδοσης τα οποία όμως δεν έφε-
ραν την ανατροπή.

Το κατεστημένο ξαναγύρισε δριμύτερο και 
συνέχισε την φθορά και διαφθορά.

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄
Ο σημερινός Αρχιεπίσκοπος, ο από Θηβών Ιε-

ρώνυμος, σε λίγες ημέρες ολοκληρώνει 11 χρό-
νια στην πρωτόθρονη καθέδρα των Αθηνών. Και 
ενώ ανήλθε με πολλές ελπίδες και προσδοκίες 
της πλειοψηφίας του Ορθόδοξου λαού, δεν άρ-
γησε να καταγράψει λαθεμένες επιλογές και να 
παρουσιάσει αρνητικές επιδόσεις που σύντομα 
αμαύρωσαν και εξουθένωσαν το αρχιεπισκοπικό 
του προφίλ. Μπήκε στο στάδιο των αποστολικών 
αγώνων με ένα ενθρονιστήριο λόγο (16/2/2008) 
και με μια ανθοδέσμη εξαγγελιών, δίδοντας το 
στίγμα μιας σημαντικής αλλαγής. Φάνηκε, πως 
άνοιγε ένα καινούριο κεφάλαιο στο βιβλίο της 
σύγχρονης εκκλησιαστικής ιστορίας. Υποσχέ-
θηκε πολλά, αράδιασε όνειρα αλλά δυστυχώς 
όλα αποδείχτηκαν απατηλές υποσχέσεις, που 
αποτελούν σημάδια ανεντιμότητας και γυμνής 
εξαπάτησης.

Θα επιχειρήσουμε να καταγράψουμε ένα 
πολύ μικρό μέρος από τα υποσχεθέντα στον 
ευκολόπιστο λαό του Θεού, κάνοντας ένα μι-
κρό απολογισμό.

«Η Εκκλησία – είπε – δεν έχει δικαίωμα να 
σιωπά και να αδιαφορεί για όσα ταλανίζουν 
τους ανθρώπους, είτε πρόκειται για μικρά 
προβλήματα της βιοτής τους, είτε για μείζοντα 
προβλήματα της κοινωνίας μέσα στην οποία 
ζουν». Ποια όμως ήταν η αντίδραση του ίδιου 
και της Εκκλησίας, στην κατάργηση της Κυρια-
κής αργίας, στο μάθημα των θρησκευτικών και 
Αρχαίων, των σχολικών εορτών, της προσευ-
χής στα σχολεία, στην νομιμοποίηση της ανηθι-
κότητας (Σύμφωνο συμβίωσης για ομόφυλους, 
υιοθεσία παιδιών από τους ίδιους, νόμοι αλλα-

γής φύλου, παρελάσεις γκέι) στον 
αντιρατσιστικό νόμο, τις αντεθνι-
κές συμφωνίες (συμφωνία Πρε-
σπών, μεταναστευτικό, συμφωνία 

Μαρόκου) στην αναθεώρηση του Συντάγματος, 
το χωρισμό Κράτους Εκκλησίας, την μισθοδο-
σία του κλήρου…;

Για όλα αυτά και πολλά ακόμα η Εκκλησία και 
ο ίδιος έδειξαν να σιωπούν και να αδιαφορούν. 
Μήπως όλα αυτά δεν συνιστούν έκπτωση των 
αξιών και των αρχών του λαού μας;

«Πρώτο σημείο – είπε – που κατέκαιε πάντο-
τε και συνεχίζει να κατακαίει την καρδιά μου, 
είναι η μέριμνα για τα νιάτα του τόπου μας… 
Επιβάλλεται να ιδρύσουμε ένα είδος νεανι-
κού συμβουλίου του Αρχιεπισκόπου… ώστε 
να αγωνιστούμε μαζί για να χτίσουμε το αύ-
ριο που εσείς δικαιούσθε και εμείς το οφεί-
λουμε να σας εξασφαλίσουμε». Πέρασαν 11 
χρόνια και ενώ ο ίδιος βαδίζει την οδό της σύ-
νταξης, τα μισά νιάτα πήραν τα “μάτια” τους και 
έφυγαν στο εξωτερικό! Έτσι η υλοποίηση της 
υπόσχεσης που έδωσε φαίνεται ότι πήρε μετά-
θεση για τον άλλο κόσμο!

«Δεν υπάρχει – συνέχισε – πτυχή του ανθρώ-
πινου πόνου που είναι δυνατόν να μας αφή-
νει αδιάφορους…». Τι έκαναν γι’ αυτό; ΤΙΠΟ-
ΤΑ! Όμως προχώρησε σε ένα τολμηρό άλμα, 
και μάλιστα σε επίσημη εκδήλωση στο αμφιθέ-
ατρο της Παλαιάς Βουλής (Τετάρτη, 7/7/2010), 
εξαγγέλλοντας το παρακάτω σύμπλεγμα έργων:

α) Πρότυπο Περιβαλλοντικό Κέντρο στην 
Πάρνηθα.

β) Μονάδα επανένταξης αδελφών μας που 
περιεπλάκησαν στην μάστιγα των ναρκωτικών.

γ) Μονάδα φροντίδας και αγωγής αυτιστι-
κών παιδιών.

δ) Μονάδα φροντίδας κατακοίτων.
ε) Στέγη Ηλικιωμένων.
στ) Κέντρο φροντίδας παιδιών με Νοητική 

Στέρηση.
Καθώς και μια αρμάδα ακόμα έργων, που υπο-

σχέθηκε κατά καιρούς από την ημέρα που ανέ-
βηκε τα σκαλοπάτια του αρχιεπισκοπικού θρό-
νου – παράλληλα προς τα «υπό ανασύσταση» 
– τα οποία θα κοσμούσαν την Εκκλησία. 

Μέχρι σήμερα δεν γνωρίζουμε αν έχει στηθεί 
κάποιο κιόσκι αγαπητικής κοινωνίας και προνοι-
ακής μέριμνας ή… πόσα ανασυστάθηκαν!

«Απευθύνω θερμή παράκληση – τόνισε – και 
ικεσία προς τον ιερό κλήρο και τα στελέχη του 
εκκλησιαστικού έργου: Σταθείτε στο πλευρό 
μου. Υιοθετήστε τις αγωνίες μου. Αφουγκρα-
στείτε τις προσδοκίες του λαού μας. Συμμερι-
στείτε τις κοινές μας ευθύνες… Εγώ υπόσχο-
μαι να σταθώ κοντά σας…». Δυστυχώς απ’ όλα 
αυτά τα αντίθετα συμβαίνουν. Οι Ιερείς αδυνα-
τούν να τον συναντήσουν. Το πολύ πολύ να φθά-
σουν μέχρι σε κάποιο κατώφλι πρωτοσύγκελου 
ή αρχιερατικού ή να δουν κανέναν βοηθό επί-
σκοπο! Αντικρύζουν από μακριά – σε κάποια εκ-
δήλωση ή τηλεοπτικό παράθυρο – ένα πρόσω-
πο σκυθρωπό, μια παγωμένη φυσιογνωμία, δί-
χως χαμόγελο και φιλάνθρωπη διάθεση, χωρίς 
λόγο παρηγοριάς, που δείχνει περισσότερο πα-
ράγοντα αποκομμένο και αποξενωμένο από το 
κοινωνικό σύνολο, παρά πνευματικό ηγέτη, που 
αθλείται πλάι στους αγίους.

«Για τη χάραξη... της πορείας της Ελλαδικής 
Εκκλησίας.– εδώ είναι κατηγορηματικός – και 
τη λήψη των αποφάσεων… έχει αρμοδιότητα 
η Ιεραρχία… η οποία συναποφασίζει εν Αγίω-
Πνεύματι με ήθος συνοδικό… Έχω επίγνωση 
του χρέους μου να είμαι υπεύθυνος εμψυχω-
τής και εγγυητής του συνοδικού μας συστήμα-
τος». Αυτό είναι, που ούτε καν το τήρησε, όπως 
καλά το γνωρίζει και η τελευταία εκκλησιαστι-
κή πέτρα στην οποία είναι χτισμένη η Μονή Πε-
τράκη. Έσπρωξε την εκκλησιαστική διοίκηση 
στο περιθώριο της απραξίας και της ανυπολη-
ψίας θολώνοντας τον ορίζοντα.

Μια άλλη εξαγγελία που προκάλεσε κλίμα εν-
θουσιασμού και εκδηλώσεις γενικής αποδοχής 
ήταν η αλλαγή του τρόπου εκλογής των Αρχι-
ερέων που έκανε στην Ιεραρχία τον Οκτώβριο 
του 2009. Είπε: “Καιρός να μελετηθεί μετά πολ-
λής προσοχής, συνέσεως και διακρίσεως η αλ-
λαγή προς το καλύτερο του τρόπου εκλογής 
των Αρχιερέων”. Από τότε πέρασαν 10 χρόνια 
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συνέχεια από την 1η σελίδα

λίζοντας και τα τρία ιστορικώς ανύπαρ-
κτα Έθνος, Γλώσσα και Εκκλησία «Μα-
κεδονική». 

Έτσι συνεχίζουν να φοράνε ξένα ενδύ-
ματα, οικειοποιούνται Ελληνικά σύμβο-
λα, ζουν και  ευρίσκονται μονίμως με τη 
θέλησή τους  σε  σκόπιμη  Εθνοφυλετι-
κή σύγχυση. 

 Ενώ στην πραγματικότητα είναι Σλά-
βοι στην καταγωγή,  το 1870 ενεφανίζο-
ντο ως υπερήφανοι  Βούλγαροι, επί Σερ-
βίας τα έτη 1913-1944 εθεωρούντο «Μπο-
γκαράσοι» δηλ Βουλγαράδες, επί Τίτο 
(1944-1991) Γιουγκοσλάβοι Μακεδόνες 
και από το 1992 ως σήμερα οι πρώην Μα-
κεδόνες του Κρούμου και του Σαμουήλ 
κορδώνονται ως απόγονοι του Φιλίππου 
και του Μεγάλου Αλεξάνδρου.  

Τι  λέει για τα παραπάνω ο μεσολαβη-
τής κ. Μινιτς ; 

Λένε οι ίδιοι (ή οι πάτρωνές τους  τους 
βάζουν να λένε) ότι μεγάλο μέρος της Μα-
κεδονίας είναι υπό Ελληνική κατοχή και θέ-
λουν να το ελευθερώσουν. Το λέει μάλιστα 
και το Σύνταγμά τους στο άρθρο 49.   Γι΄ 
αυτό και αρνούνται  να αλλάξουν το Σύ-
νταγμά τους. Ακόμη και τα σχολικά τους 
βιβλία και τη Σημαία τους αρνούνται να 
τροποποιήσουν. Περιορίζονται μόνο σε 
καθηλώσεις αγαλμάτων τινων και ωρισμέ-
νες αλλαγές ονομάτων δρόμων, πλατειών, 
Α/Δ κλπ αντί να κρατήσουν όλα αυτά και 
να αλλάξουν το όνομά τους.

Καλλίτερο όμως  γι΄ αυτούς θα ήταν 
(αλλά δεν τους το λέει κανείς μεσολαβη-
τής του ΟΗΕ) να προσαρτηθούν 
στην Ελληνική Επικράτεια, προ-
κειμένου να επιβιώσουν ως Έλλη-
νες με Ελληνικά αγάλματα, οδούς 
και αεροδρόμια πριν προλάβουν και τους 
καταβροχθίσουν Αλβανία  και  Βουλγαρία, 
που από καιρό επιδιώκουν το διαμελισμό 
τους και ίσως    να αντιδράσουν και στρα-
τιωτικά στο απίθανο ενδεχόμενο ενσωμα-
τώσεώς  τους στην Ελλάδα. 

Αντί της ανύπαρκτης Μακεδονικής 
Έθνικής, Γλωσσικής και Εκκλησιαστικής 
ταυτότητος καλλίτερη είναι γι΄αυτούς η 
Ελληνική τοιαύτη.  Αλλά δεν το καταλα-
βαίνουν.   

Η εν συνεχεία ενοποίηση της Ελλάδος 
με τη Σερβία θα δημιουργήσει στο χώρο 
των Βαλκανίων μία μεγάλη ορθόδοξη δύ-
ναμη αντιρροπιστική των υπολοίπων (Με-
γάλης Αλβανίας, Βουλγαρίας ή Τουρκίας). 

Επιμήκης Άξων από την Ελληνική Γαύδο 

(και την Κύπρο) ως τον Δούναβι.
Άλλωστε ο εξ Ανατολών κίνδυνος (και  

λόγω δημογραφικών & οικονομικών εξελί-
ξεων στη χώρα μας αλλά και στην Ευρώπη)  
είναι υπαρκτός ιδίως για την Ελλάδα μας 
κατά τις προσεχείς 10/ετίες και πιθανόν 
συντομώτερα να εξελιχθεί σε ευθεία απει-
λή κατά της εδαφικής ακεραιότητάς μας 
στην Κύπρο, στο Αιγαίο, στη Θράκη (αλλά 
και γιά τα υπόλοιπα Βαλκάνια) και  άλλως 
όπωσδήποτε  μας συμφέρει να υπάρχουν 
στον Ελληνικό Βορρά έστω και μικρά, ου-
δέτερα (αν όχι μη φιλικά) και πάντως μη 
εχθρικά κράτη, με σταθεροποιητική  φιλική 
προσέγγιση (και με την από εμάς στρατιω-
τική εγγύηση της εδαφικής ακεραιότητάς 
τους) και γιά την ανεξέλεγκτη μελλοντικά 
και ασφαλή (μέσω των Σκοπίων και της 
Σερβίας) μετανάστευση Ασιατικών & Αφρι-
κανικών λαών προς  Ευρώπη, που όπωσ-
δήποτε θα επιταθεί ιδίως μετά τυχόν δια-
μελισμό  της Τουρκίας με ίδρυση και του 
ενιαίου Κουρδικού Κράτους. 

Ι.  Ανησυχίες,  εύστοχες  
παρατηρήσεις & Προτάσεις. 
Προωθήσαμε στις 20-1-2018 ηλεκτρο-

νικά στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον 
Πρωθυπουργό της Χώρας και σε όλα σχε-
δόν τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου 
ένα 4/σέλιδο κείμενο για το όνομα της Μα-
κεδονίας. Το ίδιο στις 4-2-2018 επαναλά-
βαμε και στους Αρχηγούς των Κομμάτων 
και όλους  τους Βουλευτές, προσθέτοντας 
στο αρχικό και περίληψη του παρόντος. 

Όλοι πλην ενός εσιώπησαν και δεν μας 
απήντησαν, αντικρούοντας 
ενδεχομένως και τις από-
ψεις μας ή έστω και υβρί-
ζοντάς μας για τις κατ΄ αυ-

τούς «αντεθνικές» μας θέσεις και προτά-
σεις. Όμως η παράδοση του εγγράφου 
αποδεικνύεται από τα ηλεκτρονικά ίχνη, 
δεν αμφισβητείται και έχει νόμιμες συνέ-
πειες για τους αποδέκτες, εάν παραχω-
ρήσουν χωρίς προηγούμενο Δημοψήφι-
σμα το όνομα.

    Οι  Σκοπιανοί, ευρισκόμενοι σε συνε-
χή ασταθή ανησυχία, λένε ότι θα κάνουν 
Δημοψήφισμα για το όνομα αλλά μάλλον 
δεν θα τους αφήσουν οι γείτονες και ιδίως  
ο διεθνής παράγοντας, ο οποίος φοβού-
μαστε ότι  θα προσπαθήσει να εμποδίσει 
και τυχόν δικό μας Δημοψήφισμα.

     Είναι όμως μεγάλη για εμάς η ανά-
γκη να αποφασισθεί τώρα Δημοψήφισμα 
παρά να χαθεί οριστικά στο εγγύς μέλ-
λον η Θεσσαλονίκη μαζί με ολόκληρη τη 
Βόρεια Ελλάδα (βλέπε και δήλωση Στέλι-
ου Παπαθεμελή στις 9-1-2018).   

Έφθασε δυστυχώς η ώρα επανασχε-
διασμού των συνόρων στην περιοχή μας 
αν δεν ελληνοποιηθούν τα Σκόπια και δεν 
ακολουθήσει η συνένωση Ελλάδος με τη 
Σερβία.

Τα μεγάλα συλλαλητήρια για τη Μακεδο-
νία (στις 21-1-2018 στη Θεσσαλονίκη, στις 
4-2-2018 στην Αθήνα και εκείνα της Αμε-
ρικής & της Αυστραλίας, που έγιναν στις   
4-2-2018,   18.3.2018 και 25.3.2018) στέλ-
νουν πολύ ηχηρά μηνύματα προς κάθε 
κατεύθυνση και δεν πρόκειται να σταμα-
τήσουν να ακούγονται εκκωφαντικά παρά 
μόνον όταν παύσει η διεκδίκηση της Μα-
κεδονίας από τα γειτονικά Κράτη δεδομέ-
νης και της πρόθυμης δικής μας ανόητης ή 
και προδοτικής δυστυχώς  ανταπόκρισης.   

Οι Βουλευτές, ιδίως της Βορείου Ελ-
λάδος, δεν θα μπορούν να εμφανισθούν    

στις εκλογικές τους περιφέρειες. Θα τους 
παίρνουν με τις πέτρες. Το κακό όμως θα 
έχει συντελεσθεί. Θα είναι αργά. Δεν θα δι-
ορθώνεται. Ούτε με τη ζωή τους!  Ούτε με 
το φαρμάκι της “Novartis” ! 

Μήπως το τελευταίο υπαρκτό γεγονός 
(της Νοvartis) επισπεύθηκε   για αποπρο-
σανατολισμό της κοινής γνώμης μετά 
το ογκώδες συλλαλητήριο της 4-2-2018 ; 

Άρα αντίδοτο για τη «δηλητηρίαση» 
της Novartis αποτελεί το Δημοψήφισμα, 
αλλά που μυαλό να το καταλάβει η Αντι-
πολίτευση !

   Ας τους βάλουν τους Σκοπιανούς  στο 
ΝΑΤΟ ή/και στην ΕΕ με το όνομα ΜΑΚΕΔΟ-
ΝΙΑ από μόνοι τους, χωρίς τη δική μας υπο-
γραφή. Θα έχομε τότε το δικαίωμα στον γ΄ 
βαλκανικό πόλεμο  να διεκδικήσουμε τα 
εδάφη μας. Αν συμφωνήσουμε τώρα  χά-
νουμε τότε αυτό το δικαίωμα.

Οι Καρπόζηλος Κ & Χριστόπουλος Δ , 
στο βιβλίο τους : 10+1 Ερωτήσεις & Απα-
ντήσεις για το Μακεδονικό (σελίδες 96), 
που εξεδόθη στην  Αθήνα τον Μάρτιο του 
2018, ερμηνεύουν την παραχώρηση με 
κομμουνιστικά κριτήρια. 

Τα αντικρούει ένα προς ένα ο μακαρί-
της Υπουργός Ν. Μάρτης και όχι μόνος 
αυτός.  Δεν χρειάζεται ως εκ τούτου εμείς 
επί του παρόντος να ασχοληθούμε με την 
ανασκευή τους. 

Ούτε Έθνος Μακεδονικόν υπάρχει, 
ούτε Μακεδονική γλώσσα ή Εκκλησία 
Μακεδονική υπήρξεν ποτέ, εκτός και αν ο 
Πατριάρχης μας εκ των υστέρων προβεί σε 
αναγνώριση της λεγομένης Μακεδονικής 
Εκκλησίας και επιβοηθήσει έτσι τη σημε-
ρινή Ελληνική κυβέρνηση στη δημιουργία 
ανυπάρκτων μέχρι σήμερα Έθνους, Γλώσ-
σης και Εκκλησίας Μακεδονικής. 

Σε περίπτωση παραχώρησης (από τον 
Πατριάρχη και το σημερινό Πολιτικό Σύ-
στημα χωρίς Δημοψήφισμα του Ελληνι-
κού λαού) σύνθετης ονομασίας στα Σκό-
πια η Ελλάδα θα πρέπει να μετονομασθεί 
σε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΑ, να μεταφέρει τη Πρωτεύουσά της στη 
Θεσσαλονίκη και να απαντήσει στον Πα-
τριάρχη με διά Νόμου ενσωμάτωση στην 
Εκκλησία της Ελλάδος όλων των σε Ελ-
ληνικόν έδαφος επί μέρους λειτουργου-
σών Ορθοδόξων Εκκλησιών διαφόρων  
περιοχών (Κρήτης, Δωδεκαννήσου, Αγίου 
Όρους και Ελληνικής Μακεδονίας), που 
κατά καιρούς προστέθηκαν στην Ελληνι-
κήν Επικράτεια.  

Δεν επιτρέπεται η πολυδιάσπαση ως  
εθνικά επικίνδυνη. Ενιαία Εκκλησία (προ-
βλέπεται και εκκλησιαστικά) στο ενιαίο Ελ-
ληνικό Κράτος. 

 Η άρνηση του (Σκοπιανού & Ελληνικού) 
Πολιτικού συστήματος να συμμορφωθεί με 
την ιστορική αλήθεια έντονα μας ανησυ-
χεί, γιατί αν οι Σκοπιανοί πάρουν και από 
εμάς το όνομα της Μακεδονίας, το οποί-
ον προδοτικά δυστυχώς τους το χαρίζου-
με ξεπουλώντας μαζί και τη Γη μας και 
την Ιστορία μας, κυριολεκτικά  ξεριζώνε-
ται η ψυχή μας. 

Μας παίρνουν την   Ελλάδα μας όλη ! 
Γιατί Μακεδονία είναι η Ελλάδα και Ελλά-
δα είναι η Μακεδονία. 

Εκείνοι τα παίρνουνε όλα και εμείς τα 
χάνουμε όλα. 

ΔΕΝ θα το επιτρέψουμε. 
Είναι βλακεία, βλασφημία και διαστρέ-

βλωση της αλήθειας να θέλουν να δώσουν 
το όνομα (της Μακεδονίας) και τη δική μας 

γη για να επιβιώσουν τα Σκόπια και να πε-
θάνει η Ελλάδα.   

Είναι σα να τους βάζεις συνδικαιούχους 
σε δικό σου τραπεζικό λογαριασμό ! 

Την άλλη ώρα τα λεφτά θα έχουν κά-
νει φτερά !  

 Πολύ σωστή η φράση του Κυριάκου 
Μητσοτάκη ότι «δεν πρέπει να διχασθεί ο 
δικός μας λαός   για να ενωθούν οι Σκο-
πιανοί». 

Είναι απολύτως εσφαλμένες και αντεθνι-
κές οι παλαιές θέσεις του πατέρα  (Κων/
νου Μητσοτάκη), οι νεώτερες τόσον  της 
Ντόρας Μπακογιάννη  όσον  και του Κυριά-
κου Μητσοτάκη, Αρχηγού της ΝΔ.  

    Κατόπιν αυτού πρέπει ο τελευταίος 
(ως Αρχηγός της ΝΔ) να δηλώσει μόνος 
του ότι επαναφέρει τη ΝΔ στην Απόφαση 
των Πολιτικών Αρχηγών του 1992 (κάτι που 
είναι απολύτως σωστό ! ) και να μην μας 
«κοροϊδεύει» με ανέφικτους «αλυτρωτι-
σμούς» και άλλα ηχηρά παρόμοια. 

Αλλοιώς θα  περιορισθούμε στη Με-
λούνα.

Το να έχουν τον Ήλιο της Βεργίνας στη 
Σημαία τους,  Ελληνικά ονόματα στους 
δρόμους τους, τις πλατείες  τους ή στα 
Αεροδρόμιά τους  και αγάλματα του Μ. 
Αλεξάνδρου στις πλατείες τους δεν μας 
πειράζει. 

Οι Σκοπιανοί θα υποχρεωθούν πολύ σύ-
ντομα από τα πράγματα να παραιτηθούν 
από τη διεκδίκηση του ονόματος της Μα-
κεδονίας.  

 Ο επαπειλούμενος γι΄ αυτούς οικονομι-
κός στραγγαλισμός από τον τυχόν απο-
κλεισμό της πρόσβασής τους με «Μακε-
δονικά» Διαβατήρια  (και μελλοντική στέ-
ρηση του ανεφοδιασμού τους) στο λιμά-
νι της Θεσσαλονίκης θα τα αναγκάσει να 
αλλάξουν ονοματολογικό προσανατολι-
σμό ή να ενωθούν με την Ελλάδα,  για να 
επιβιώσουν. 

Το Central Balcanic Republic σαν όνο-
μα των Σκοπίων (μετά πρόταση του κ. 
Μάζη) κρίνεται (εκ των υστέρων επανεξε-
ταζόμενον) ως επικίνδυνο για εμάς, επει-
δή στο Διαβατήριο του Κράτους τους (ξε-
χωριστό για Αλβανούς & «Μακεδόνες») θα 
περιέχεται  κάθε φορά, σαν υποπροσδιορι-
σμός, η μία από τις δύο «εθνότητές» του, 
η Αλβανική ή η «Μακεδονική».

Η τελευταία έτσι,  ακόμη και αν κάποτε 
διαλυθεί το Κράτος αυτό σε δύο κομμάτια, 
αντιστοίχως ενούμενα με Αλβανία & Βουλ-
γαρία, θα σφετερισθεί τότε (αντί των Σκο-
πίων)  η Βουλγαρία στον αιώνα τον άπα-
ντα μαζί με  το όνομα της Μακεδονίας και 
τον αντίστοιχο γεωγραφικό χώρο.   

Μας εκπλήσσει η λυσσώδης επιμονή, 
η βιασύνη και η πρεμούρα της ηγεσίας 
του Πολιτικού μας Συστήματος (όχι μό-
νον των δύο Κομμάτων της Κυβέρνησης), 
που μαζί με τους άλλους φορείς (Πολιτι-
κά Κόμματα, Βουλευτές, Διοικούσα Εκκλη-
σία, ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΜΜΕ, κανάλια, εφημε-
ρίδες, Internet,  Δημοσιογράφους, Δημο-
σκόπους, Πνευματική Ηγεσία του τόπου 
και όλους γενικά τους βολεμένους), που 
(για άγνωστη ακόμη στο ευρύ κοινό αιτία) 
μυστικώς ενεργούντες  αγνοούν ή υποτι-
μούν τα ογκώδη συλλαλητήριά μας, προ-
σπαθούν να τα υποβαθμίσουν ή και να τα 
εμποδίσουν (μέσω και του βαθέος Κρά-
τους  του Μεγάλου Αδελφού). 

ΤΕΛΟΣ
(Υπάρχει και σχετική βιβλιογραφία)
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+ π. Αθ. Μυτιληναίος

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 18η Ομιλία 22/3/1981

«Οὐ βάλλω ἐφ’ ὑμᾶς ἄλλο βά-
ρος· πλὴν ὅ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις 

οὗ ἄν ἥξω» (Δέν θά σᾶς ἐπιβάλ-
λω ἄλλο βάρος· κρατήσατε ὅμως 

ἐκεῖνο πού ἔχετε, ἕως ὅτου ξανάρ-
θω) (Ἀπ. 2, 24-25)

Ποιό ἦταν αὐτό τό «λεῖμμα»;
Ἦταν ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἀπεδέχο-

ντο τάς προφητείας καί ἑρμήνευ-
ον ὀρθῶς· ὁ Συμεών ὁ Θεοδόχος, ἡ 
Ἄννα ἡ προφήτις, ὁ Ζαχαρίας καί ἡ 
Ἐλισάβετ, οἱ γονεῖς τῆς Θεοτόκου, τά 
σπίτια τῶν Ἀποστόλων. Γενικῶς, τό 
«λεῖμμα» ἀποτελοῦσαν ὅλοι αὐτοί, 
πού περίμεναν ὀρθῶς τόν Μεσσία. 
Γι’ αὐτό καί Τόν ἀπεδέχθησαν.

Εἶναι χαρακτηριστικόν ἐκεῖνο πού 
γράφεται στό Κατά Λουκᾶν Εὐαγγέ-
λιο γιά τήν προφήτιδα Ἄννα: «Ἐλά-
λει περὶ αὐτοῦ πᾶσι τοῖς προσδεχο-
μένοις λύτρωσιν ἐν Ἱερουσαλήμ» 
(Λουκ. 2, 38). Δηλαδή, ὁμιλοῦσε γιά 
τόν Χριστό εἰς ὅσους εἰσεπορεύοντο 
εἰς τόν ναόν γιά νά προσκυνήσουν· 
ἀλλά ὄχι σέ ὅλους. Μόνον ὅσοι εἶχαν 
σωστή ἀντίληψι περί τοῦ Μεσσίου, 
σ’ αὐτούς ἔλεγε ἡ Ἄννα ὅτι ὁ Μεσ-
σίας ἦλθε· ἐγεννήθη! ἦλθε ἐδῶ· 
ἦλθε!... Σπουδαῖο! Ἦταν ἕνας πρό-
δρομος πρίν ἀπό τόν Πρόδρομο· 
ἡ Ἄννα ἡ προφήτις, ἐκείνη ἡ χήρα, 
μέ τά ὀγδόντα τέσσερά της χρόνια 
καί λοιπά!

Λοιπόν, ἄς τό ξέρωμε ὅτι τό 
«λεῖμμα» θά σωθῇ. Ὅμως, αὐτό 
δέν πρέπει νά μᾶς πτοῇ. Μήν βλέ-
πωμε τούς ἀπ’ ἔξω τί κάνουν. Μήν 
λέμε: «Μά δέν βλέπεις τί κάνει ὁ 
Ἄλφα, τί κάνει ὁ Βῆτα». Ἄς εἴμεθα 
ὅλοι Χριστιανοί στήν ταυτότητα· θά 
σωθοῦν οἱ λίγοι! Θἄλεγα ὅτι καί εἰς 
αὐτόν τόν κλῆρον ὑπάρχει ἴσως αὐτό 
τό «λεῖμμα»! Παντοῦ ὑπάρχει. Μή-

πως καί στόν Ἰσραήλ, κατά τήν Πα-
λαιά Διαθήκη, δέν εἶχε παρασυρθῆ 
καί ὁ κλῆρος;... Σέ φοβερό βαθμό 
οἱ Λευῖται εἶχαν παρασυρθῆ. Ὄχι 
ὅλοι. Ὅσοι δέν θέλησαν νά παρα-
συρθοῦν, ἔφυγαν ἀπό τό βόρειο βα-
σίλειο καί πῆγαν στό νότιο, τό ὁποῖο 
διατηροῦσε τήν λατρεία τοῦ ἀληθι-
νοῦ Θεοῦ.

Ἔτσι, θά σᾶς ἔλεγα, ἄν ἔχωμε 
αὐτήν τήν ἐσωτερικήν πληροφορί-
αν ὅτι ἀποτελοῦμε τό «λεῖμμα» ἐν 
τῷ νῦν καιρῷ, τότε ἄς ἀκούσωμε τί 
ἔχει νά μᾶς πῇ ἐπί πλέον ὁ Κύριος 
στήν Ἐπιστολή Του.

«Οὐ βάλλω ἐφ’ ὑμᾶς ἄλλο βάρος· 
πλὴν ὅ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις οὗ 
ἄν ἥξω –Δέν θά σᾶς ἐπιβάλλω ἄλλο 
βάρος· κρατήσατε ὅμως ἐκεῖνο πού 
ἔχετε, ἕως ὅτου ξανάρθω–» (Ἀπ. 2, 
24-25). Βαρυσήμαντος αὐτός ὁ λό-
γος τοῦ Κυρίου, ἀγαπητοί μου. Βα-
ρυσήμαντος! Ἄς τόν προσέξωμε. Τί 
εἶναι ἐκεῖνο, τό ὁποῖο ἐντελλόμε-
θα ἀπό τόν Κύριον νά κρατήσουμε;

Εἶναι τό Εὐαγγέλιόν Του! «Ἐκεῖνο 
πού ἔχεις. Ἄλλο βάρος δέν θά σοῦ 
βάλλω. Δέν θά σοῦ γράψω παραπά-
νω Εὐαγγέλια. Αὐτό μόνο· τό Εὐαγ-
γέλιο. Αὐτό εἶναι πού σοῦ βάζω στά 
χέρια καί σοῦ τό ὀνομάζω βάρος». 
Εἶναι ἡ πίστις τοῦ Χριστοῦ· ἀλλά 
ὁλόκληρος ἡ πίστις τοῦ Χριστοῦ· 
ἀνόθευτος· ὅπως μᾶς τήν παρέδω-
σαν οἱ Ἀπόστολοι καί οἱ Πατέρες τῆς 
Ἐκκλησίας μας.

Ἀλλά σκεφθήκαμε, ἀγαπητοί 
μου, αὐτόν τόν θησαυρόν, τόν 
ὁποῖον μᾶς παρέδωκεν ὁ Κύριος, 
τί ἀκριβῶς εἶναι; Σκεφθήκαμε τί 
πλοῦτος ἀνεκτίμητος εἶναι;... Καί 
ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχομε αὐτόν τόν 
πλοῦτον, πού ἄν ἔπρεπε νά τόν κα-
ταγράψωμε –πράγμα δυσκολώτα-

τον–, θά μέναμε ἄφωνοι μπροστά 
εἰς τό μέγεθος τῆς τιμῆς του –ἄν 
ἔχῃ τιμή–!... Μόνο μία κατά τομεῖς 
ἀναφορά θά κάνωμε εἰς αὐτόν τόν 
θησαυρόν, γιά νά μπορέσωμε κά-
πως νά ἐκτιμήσουμε τήν ἀξία του.

Καί πρῶτα πρῶτα: Η Αγία Γραφή. 
Πελώριος θησαυρός· ἡ Ἁγία Γρα-
φή! Ἄν κάποτε μαθαίναμε τί εἶναι 
ἡ Ἁγία Γραφή!... Εἰδικώτερα, ἡ Και-
νή Διαθήκη! Εἰδικώτατα γιά μᾶς 
τούς Ἕλληνες, γιατί εἶναι γραμμένη 
στήν ἑλληνικήν γλώσσαν! Αὐτό, –σέ 
ἑλληνικό ἀκροατήριο ὁμιλῶ αὐτή 
τήν στιγμή– γιά μᾶς τούς Ἕλληνες, 
ἀποτελεῖ ὑψίστην τιμήν!

Δεύτερον: Η Θεία Λειτουργία. Ὤ, 
ἡ θεία Λειτουργία!... διά τῆς ὁποί-
ας ἔχομε τό μυστήριον τῆς θείας 
Εὐχαριστίας, δηλαδή τό Σῶμα καί 
τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ, αὐτές τίς Δε-
σποτικές Σάρκες, μέ τίς ὁποῖες γινό-
μεθα σύσσωμοι καί σύναιμοι.

Τρίτον: Οἱ ἑπτά Οἰκουμενικαί καί 
Τοπικαί Σύνοδοι, πού μέ τούς ἱε-
ρούς των Κανόνας ρυθμίζουν τόν 
ἠθικόν βίον καί διατυπώνουν καί 
κατοχυρώνουν τά δόγματα τῆς Πί-
στεώς μας· αὐτά τά κάγκελα, πού 
μᾶς προστατεύουν ἀπό τοῦ νά πέ-
σωμε ἔξω εἰς τήν πλάνην καί χάσω-
με τήν σωτηρία.

Τέταρτον: Τά σοφά συγγράματα 
τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας, 
καί προπαντός τῶν ἑλλήνων Πατέ-
ρων τῆς Ἐκκλησίας μας. 

Πέμπτον: Ο Μοναχισμός, ὁ 
ὁποῖος μέ τά ἄπειρα ἄνθη του ἔδω-
σε, ἀγαπητοί μου, τά ὀκτώ δέκατα 
τῶν Ἁγίων τῆς Ἐκκλησίας. Θά γνω-
ρίζετε ὅτι οἱ περισσότεροι Ἅγιοι, 
κατά συντριπτικήν πλειονοψηφί-
αν, προέρχονται ἀπό τόν μοναχι-
κόν βίον· αὐτόν, ὁ ὁποῖος τόσο βάλ-

λεται! Ἀλλά βάλλεται, γιατί ἁπλού-
στατα ἔχει ἀξία.

Ἕκτον: Αἱ ἀπαράμιλλαι Ἱεραί Ἀκο-
λουθίαι· ἐκεῖνες, πού ὅταν τίς παρα-
κολουθοῦν οἱ ξένοι μένουν ἔκπλη-
κτοι. Αὐτοί οἱ μαῦροι, ἀγαπητοί 
μου, στήν Ἀφρική, προσελκύονται 
στήν Πίστι μέ μόνη τήν θεία Λει-
τουργία μας.

Καί ἄν θέλετε, νά σᾶς πῶ καί ἕνα 
ἱστορικό, ἡ Ρωσία ἔγινε ὀρθόδοξος 
χριστιανική τόν δέκατον αἰώνα. Καί 
ἡ Ρώμη εἶχε τήν παρουσία της καί 
τίς ἐπιρροές της, καί μάλιστα κατά 
ἕναν τρόπον φοβερά ἔντονον, ὡς ὁ 
«δυτικός κόσμος». Η Ρωσία, ὅμως, 
ἔγινε Ὀρθόδοξος καί ἐξηρτήθη ἀπό 
τό Πατριαρχεῖον Κωνσταντινουπό-
λεως –ἀπό τί λέτε;– ἀπό τό μεγα-
λεῖον τῆς θείας Λειτουργίας καί τήν 
ἐκκλησιαστική μουσικήν! Ἔμειναν 
ἔκπληκτοι. Εἶπαν: «Ἐδῶ κατεβαίνει 
ὁ Οὐρανός!»· ἐπειδή ὑπῆρχε αὐτή 
ἡ ἱεροπρέπεια.

Ἄν ξέραμε τί ἀξία ἔχουν ὅλες 
αὐτές οἱ ἀκολουθίες, οἱ ὁποῖες ὅλες 
μαζί ἀποτελοῦν μία εἰκοσιτετράω-
ρο ἀδιάλειπτο Λειτουργία καί Δο-
ξολογία πρός τόν Ἅγιον Τριαδικόν 
Θεόν!…

Ἕβδομον: Η Δογματική Εἰκονο-
γραφία. Καί ἡ Δύσις ζωγραφίζει. 
Ζωγραφίζει, ὅμως! Ζωγραφιές… 
Ἐνῶ αὐτή ἡ δογματική ἁγιογραφία 
εἶναι κάτι ἀνεπανάληπτο καί ἀπα-
ράμιλλο.

Ὄγδοον: Ἡ ἄφθονος, ἐκδεδο-
μένη καί ἀνέκδοτος, Ὑμνογραφία. 
Ποιός ποτέ θά μποροῦσε νά ἀσχο-
ληθῇ –θά χρειάζοταν ἑκατοντάδες 
χρόνια!–, γιά νά βγάλῃ ἀπό τά μου-
σεῖα καί τίς βιβλιοθῆκες ὅλου τοῦ 
κόσμου ὅλον αὐτόν τόν ἀνέκδοτο 
ὄγκο ὑμνογραφιῶν, ἀπ’ ὅ,τι σώθη-
κε ἀπό τίς ἀλλεπάλληλες φθορές 

καί καταστροφές πού ὑπέστησαν 
τά κειμήλια αὐτά;...

Ἔνατον: Η Μουσική. Θἄλεγα ἡ 
βυζαντινή μουσική· ἀλλά γιά νά 
συμπεριλάβω ὁλόκληρο τόν ὀρθό-
δοξον κόσμον, λέγω ἡ ἱεροπρεπής 
μουσική. Γιατί ἴσως κάπου ἀλλοῦ οἱ 
Ὀρθόδοξοι νά μήν χρησιμοποιοῦν 
βυζαντινή μουσική. Γι’ αὐτό τό λέγω 
αὐτό. Καί ποιά εἶναι αὐτή, ἡ ἱερο-
πρεπής μουσική; Δέν εἶναι ἡ θυμε-
λική μουσική. Δέν εἶναι οἱ κορῶνες 
τῆς Δύσεως. Μπορεῖ νά εἶναι ὡραία 
ὡς τέχνη, ἀλλά δέν εἶναι ἱεροπρεπής. 
Ποτέ ὁ ἄνθρωπος δέν ἀνεβαίνει ὁλό-
ψυχα στόν Οὐρανό μέ τήν μουσική 
τῆς Δύσεως. Διότι, ἁπλούστατα, τοῦ 
ἱκανοποιεῖ μόνον ἕνα καλλιτεχνικόν 
αἴσθημα. Ἐδῶ, δέν ἔχομε μία μου-
σική πού ἁπλῶς θά τέρψῃ, ἀλλά μία 
μουσική πού θά προκαλέσῃ τό δέος· 
τόν φόβον τοῦ Θεοῦ καί θά καλλιερ-
γήσῃ ἕνα ἀληθινά ὀρθόδοξον ἦθος.

Δέκατον: Οἱ Μάρτυρες, οἱ Ἅγιοι, 
οἱ Ὅσιοι!

Ἑνδέκατον, τέλος: Τά ἅγια Λείψα-
νά των, πού εἶναι γιά μᾶς θησαυρός 
ἀνεκτίμητος!

Ὅλα αὐτά, πού σᾶς εἶπα πολύ σύ-
ντομα καί κατά τομεῖς, συνιστοῦν 
αὐτό πού λέμε «Ὀρθόδοξος Χριστια-
νική Ἐκκλησία».

Καί τώρα, τίθενται τά ἑξῆς ἐρω-
τήματα:

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Οι Διάφορες Χριστολογίες
Α΄.Βάση είναι ό,τι ο Χριστός σχετίζεται με τον 

Θεό. Ποια όμως είναι αυτή η σχέση; Και ποιά εί-
ναι η απόρροια (= τα αποτελέσματα) αυτής της 
σχέσης για εμάς; Από τα ερωτηματικά αυτά δη-
μιουργήθηκαν διάφορες Χριστολογίες:

1.-) Οι Εβιωναίοι: Οι Εβιωνίτες είναι φτωχοί 
στην έννοια του ευσεβούς, του ελπίζοντος «εν 
πάσιν εις τον Θεόν». Είναι Ιουδαιο/Χριστια-
νική αίρεση(= πλάνη) με γνωστικές, (Γνωστικι-
σμός=φιλοσοφικο/θρησκευτική αντίληψη που 
ανάγει την πίστη σε γνώση), δοξασίες, ανατολι-
κά του Ιορδάνου. Επίστευαν ότι ο Ιησούς ήταν 
μόνον άνθρωπος, που γεννήθηκε από τη Μαρία 
και τον Ιωσήφ. Το πνεύμα ήλθε στον Ιησού κατά 
την Βάπτισή του. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς είναι 
ένας κοινώς άνθρωπος, ένα χαρισματικό όν. Δεν 
είναι κατά φύση, αλλά κατά υιοθεσίαν Υιός του 
Θεού. Είναι ένας άνθρωπος, που Θεοποιήθηκε 
διά του Πνεύματος του Θεού [Παύλος Σαμωσα-

τεύς «ο Κύριος υπεράνω των προφητών», Λου-
κιανός Άρειος].

Τα θετικά στοιχεία της αιρέσεως αυτήςεί-
ναι ότι διασώζεται η Ιουδαϊκή μονοθεΐα και ορ-
θώς τονίζει το τέλειον της ανθρωπότητος του 
Χριστού. Αρνητικά στοιχεία είναι ότι εξασθε-
νεί την Θεότητα εις συμβεβηκός(= παρεπόμε-
νός τινος, αλλά μη ανήκον εις την ουσίαν αυτού), 
σε θεία δύναμη, ενέργεια, η οποία ήρθε ύστερα 
στον Ιησού. Ο Χριστός είναι ένας Θείος άνδρας, 
όχι Θεός. Αν όμως συνέβαινε τούτο τότε ο Κύρι-
ος μόνον τον εαυτό Του θα μπορούσε να σώσει, 
όπως ο άγιος. Δεν θα μπορούσε να βοηθήσει κα-
νέναν άλλον, και να τον σώσει....

2.-)Δοκητισμός: Είναι αντίθετος προσπά-
θεια του Εβιωνιτισμού. Έχει γνωστικές επιδρά-
σεις που τείνουν προς τον Ιδελλιασμόν(= φιλο-
σοφική τάση αντίθετη τον υλισμού, που θεωρεί 
ως πρωτεύουσα οντότητα το πνεύμα, ότι το όν 
δεν υπάρχει παρά στην ιδέα που δημιουργού-
με, ότι δεν υπάρχει πραγματικότητα ανεξάρτη-

ΟρΘΟ∆Οξη ∆ΟΓΜΑτικη 80ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

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

τη από την σκέψη). Απεχθάνεται την ύλη, την 
σάρκα. Είναι αδύνατον, υποστηρίζει, ο Θεός να 
έγινε σάρκα. Άρα φαινομενικά έζησε και απέθα-
νε ο Κύριος ως άνθρωπος, [Μαρκίων, Βαλεντινι-
σμός ...]. Καλό στοιχείο: Η πρόθεση να κρατη-
θεί ο Κύριος μακράν του κόσμου, [Θεϊσμός, Πλα-
τωνισμός, Υπαρξισμός, Προτεσταντισμός]. Αγα-
θή αντιχριστιανική πρόθεσις.

3.-)Μονοφυσιτισμός:Δέχεται ότι έγινε άν-
θρωπος ο Θεός Χριστός, αλλά μετά την ένωση 
το Θείον απερρόφησε τον άνθρωπο, διότι είναι 
αδύνατον να ζήσει μετά του Θεού. Εάν όμως τού-
το είναι αληθές, τότε δεν μπορεί να έλθει σε σχέ-
ση τοανθρώπινο με το Θείον, με αποτέλεσμα,μή-
γνώση του Θεού, μή σωτηρία. Έτσι έχουμε το-
νισμό της Θεότητος του Χριστού σε βάρος της 
ανθρωπότητάς Του.

4.-) Μεσιτική Χριστολογία: Είναι τρίτη 
μέση λύση. Ο Κύριος είναι μείγμα, είδος Σφιγ-
γός ή Κενταύρου, ήτοι έχει κομμάτι Θεού και 
ανθρώπινου στοιχείου. Έχει επιδράσεις του 

Πλάτωνος και του Φίλωνος. Ο Κύριος είναι 
δεδημιουργημένο όν, πρώτο κτίσμα, μετά το 
οποίον έρχεται σε σχέση με τον Πατέρα Θεό. 
Όμοια τάση υπάρχει και στους Απολογητές. 
Ο Υιός και λόγος, όμως, όπως είπε ο Μέγας 
Αθανάσιος, γεννάται εκ της φύσεως του Θεού 
εκτός χρόνου, αϊδίως, αλλά δεν γίνεται όπως 
τα λοιπά κτίσματα. Ο Λόγος είναι γε(νν)ητός 
εν ουρανώ(αμήτωρ εκ πατρός) και γε(ν)νητός 
επί της γης(απάτωρ εκ μητρός). Εξ άλλου με-
σίτης πραγματικός μπορεί να είναι ο ίσος 
με τον Θεό. Ο Χριστός, υποστηρίζει ο Μεσι-
τισμός, είναι μια σύνθεση Θείου και ανθρωπί-
νου στοιχείου, μια τρίτη πραγματικότητα. Εμ-
φανίζεται ως αγγελολογία ή πνευματολογία, ως 
απλή παρουσία του Θεού στον Χριστό, χωρίς 
διαρκή και ουσιώδη σχέση Θεού και ανθρώπου.
Όμως, η ένωση τουΘεανθρώπινου στον Ιησού 
δεν είναι περιστασιακή, αλλά μόνιμος, ουσιώ-
δης και αδιαίρετος.

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ συνέχεια από την 1η σελίδα
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Οι ΜΑυρες ςελι∆ες της εκκληςιΑςτικης ιςτΟριΑς
επιβάλουν την άποψή τους, δίνοντας βηματισμό 
προσανατολισμού και ρυθμό ζωής σε μυριάδες 
ανύποπτους ανθρώπους που εντυπωσιάζονται 
από τη συνθηματολογία και δέχονται την πλύ-
ση εγκεφάλου.

Δεν διερωτήθηκαν όμως πώς παντρεύονται οι 
δύο μάσκες, του κομμουνιστή και του χουντικού, 
και πως συνταιριάζονται από το ένα μέρος η χου-
ντική του ιδιότητα και από την άλλη το ικρίωμα 
που του έστησαν οι δικτάτορες για να τον εξο-
ντώσουν. Πολύ περισσότερο δεν κάθισαν να φι-
λοσοφήσουν, πού βρίσκεται η αλήθεια, ποιοι έκα-
ναν πραγματική αντίσταση, ποιοι συνεργάστηκαν 
στενά με τη χούντα και ποιοι βγήκαν μέσα από 
αυτό το καμίνι αλυσοδεμένοι.

Εδώ αποφασίσαμε να κλείσουμε τη γωνιά αυτή 
του φακού μας, με πολλά ερωτήματα που βασα-
νίζουν πολλούς. Πώς δηλαδή συμβαίνει, ακόμα 
και αντιμαχόμενα δημοσιογραφικά συγκροτήμα-
τα, να συμφωνούν και να συστρατεύονται σ’ ένα 
άγριο πόλεμο, ενάντια σε ανεπίληπτο εκκλησια-
στικό πατέρα (αρχιεπ. Ιερώνυμο Α΄) «μη έχοντα 
σπίλον ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων» (Εφ. 5, 27) και 
να αφήνουν ελεύθερες τις αναθυμιάσεις της χα-
βούζας τους, που μόλυνε την ατμόσφαιρα και 
έπνιξε τα πνευματικά αντισώματα του κοινωνι-
κού οργανισμού.

Τις απαντήσεις τις αφήνουμε σε σας ώστε να 
βγάλετε τα συμπεράσματά σας ελεύθερα και 
υπεύθυνα.

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Τελευταία ήρθε πάλι στην επιφάνεια η “Εκκλη-

σιαστική περιουσία” εξ αιτίας της… ιεράς «Συμ-
φωνίας Ιερωνύμου – Τσίπρα» κατά την οποία ο 
Αρχιεπίσκοπος μοίρασε τα… “ΙΜΑΤΙΑ” της Εκ-
κλησίας λες και αποτελούσαν δικό του βιλαέτι.

Για να ψηλαφήσεις την επιφάνεια των γεγονό-
των, πρέπει να βάλεις το χέρι σου από την ανά-
στροφη όψη του και να ψαχουλέψεις την κρυφή 
πλευρά και τα γενεσιουργά αίτια.

Να προσπαθήσεις να εισδύσεις στον ιστορι-
κό βυθό και εκεί να ερευνήσεις με τεταμένη την 
προσοχή.

Η αμερόληπτη μελέτη του παρελθόντος μπο-
ρεί να αποτελέσει το κλειδί ερμηνείας της σημε-
ρινής εμπλοκής.

Οι ασχολούμενοι επί μια 50ετία με την εκκλησι-
αστική περιουσία προσπαθούν να προσπεράσουν 
την μεγάλη αναγεννητική περίοδο (1967-1973) 
που έφερε τα πάνω κάτω στη διοίκηση της Εκκλη-
σίας (ίσως και με λάθη) ιδιαίτερα με την μισθοδο-
σία των κληρικών (γράψαμε σχετικά στον “ΑΓΩ-
ΝΑ” φ. 256/Νοέμβρ. 2018) και στο θέμα “Εκκλη-
σιαστική περιουσία”, που γι’ αυτό γράψαμε αρ-
κετές φορές αποσπασματικά.

Οι σύγχρονοι επαΐοντες (ιστοριογράφοι – χρο-
νογράφοι) ρίχνουν μια περιφρονητική ματιά στην 
περίοδο αυτή και φεύγουν μακριά διότι συνα-
ντούν προσωπικότητες που δεν έδειξαν διάθεση 
να ενταχθούν στο οποιοδήποτε σύστημα, αλλά 
κινήθηκαν ελεύθεροι, ανεξάρτητοι και αδέσμευ-
τοι, με μόνο κριτήριο την προσταγή του Θεού και 
το συμφέρον της Εκκλησίας.

Ο πρωτεργάτης αυτής της κίνησης που αντι-
τάχθηκε ήταν ο π. Ιερώνυμος Α΄ (Κοτσώνης) που 
πρώτο μέλημά του ήταν – αναλαμβάνοντας την 
αρχιεπισκοπική καθέδρα – να νοικοκυρέψει οικο-
νομικά πρώτα την Αρχιεπισκοπή και να υποτάξει 
στην οικονομική πειθαρχία το ιερό χρήμα που οι 
πιστοί αφιερώνουν στους ναούς και τα μοναστή-
ρια. Αμέσως μετά ξεκίνησε να βάλει σε κάποιο 
κανάλι τον Ο.Δ.Ε.Π. (Οργανισμό Διοικήσεως Εκ-
κλησιαστικής Περιουσίας) ώστε να περισώσει ό,τι 
είχε απομείνει από την εκκλησιαστική περιουσία 
αποτελούμενη από δωρεές ευσεβών ανθρώπων.

Επειδή όμως, δεν είναι δυνατόν να γραφεί μια 
τόσο σημαντική εκκλησιαστική ιστορία, δίχως να 
γίνει – έστω και συνοπτικά – αναφορά στα 190 
χρόνια της ελεύθερης Ελλάδος, γι’ αυτό και από 
εδώ θα αρχίσουμε.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Μετά την απελευθέρωση και την ίδρυση του νε-

οελληνικού κράτους, το 1828, η Εκκλησία, αλλά 
κυρίως τα Μοναστήρια, κατείχαν νόμιμα το 25% 

περίπου της γης (από τα πρακτικά της Ολομέ-
λειας της Βουλής σελ. 5076, Συνεδρία 2.4.1987), 
πού τότε, όντως, αποτελούσε αμύθητη περιου-
σία. Σταδιακά όμως με διάφορες κρατικές μεθο-
δεύσεις (απειλές, απαλλοτριώσεις και αρπαγές) 
αυτή εξαφανίστηκε.

Πώς αποκτήθηκε; ρωτούν πολλοί. Στο ελληνι-
κό Βυζάντιο ανθούσε ο μοναχισμός λόγω και της 
συναλληλίας στη σχέση Εκκλησίας-Πολιτείας. 
Αυτό ευνόησε να αποκτήσουν τα Μοναστήρια ση-
μαντική ακίνητη περιουσία, κυρίως από δωρεές 
αυτοκρατόρων, αυλικών, στρατηγών κ.ά. Αρκε-
τοί από αυτούς υπήρξαν κτήτορες ή ευεργέτες, 
ακόμα και ηγούμενοι μοναστηριών, αφού πρώτα 
είχαν παραιτηθεί από τα αξιώματα που κατείχαν.

Με την πτώση της Βασιλεύουσας και την επι-
κράτηση της οθωμανικής κυριαρχίας, ο Μωά-
μεθ έδωσε προνόμια στον Πατριάρχη, όπως μας 
τα περιγράφει ο Γεώργ. Φραντζής στο “Χρονι-
κόν Μέγα” 3, 11 λέγοντας: «Ο Πατριάρχης ήταν 
αναίτητος και αφορολόγητος και αδιάσειστος 
από παντός εναντίου, και τέλους και δόσεως…, 
αυτός τε και οι μετ’ αυτόν Πατριάρχαι… ομοίως 
και πάντες οι υποτεταγμένοιαυτώ Αρχιερείς». 
Έχουμε όμως και σουλτάνους και αξιωματού-
χους οθωμανούς να παραχωρούν μεγάλες εκτά-
σεις σε διάφορα Μοναστήρια, επίσης έχουμε και 
χριστιανούς που άφηναν για διαφόρους λόγους, 
τα κτήματά τους σε ναούς και Μοναστήρια. Αρ-
κετοί δε απ’ αυτούς, έβαζαν ως όρο, την μνη-
μόνευση του ονόματός τους “εις τους αιώνας”.

Με την περιουσία αυτή τα Μοναστήρια δη-
μιούργησαν το θαύμα! Έχοντας την οικονομι-
κή δυνατότητα ίδρυσαν σχολεία στα οποία δι-
ατηρήθηκε η ελληνική γλώσσα, η παράδοση, η 
εθνική συνείδηση και τα γράμματα επί τετρακό-
σια χρόνια σκλαβιάς. Εδώ αναγεννήθηκε η απα-
στάμενη ελπίδα που έφερε τον καρπό της επα-
νάστασης του 1821.

Με την απελευθέρωση η πρώτη Κυβέρνηση 
του Καποδίστρια αναγνώρισε τη μεγάλη αυτή 
προσφορά με το Β.Δ., της 28ης Ιουλίου 1858 (ΦΕΚ 
42/15-9-1858) που αναφέρει: «κατά τους ιερούς 
κανόνας, και κατά το διάταγμα του Κυβερνή-
του της Ελλάδος της 15ης Μαΐου 1829 (του Κα-
ποδιστρίου) η ακίνητος μοναστηριακή περιου-
σία είναι αναπαλλοτρίωτος, και μόνον προς θε-
ραπείαν αναποφεύκτου ανάγκης ή δια προφα-
νή του μοναστηρίου ωφέλειαν, εξ οικονομικών 
απορρέουσα λόγων, δύναται ν’ απαλλοτριωθή-
μοναστηριακόν κτήμα δι’ εκποιήσεως ή ανταλ-
λαγής κ.τ.λ.».

Ερχόμενος ο Όθωνας στην Ελλάδα το 1833 με 
βασιλικά διατάγματα του (1833 και 1834) έκανε 
βίαια επέμβαση στο χώρο της Εκκλησίας διαλύ-
οντας 416 Μοναστήρια, από τα 500 που υπήρ-
χαν, και η περιουσία τους περιήλθε στο δημόσιο. 
Τα εναπομείναντα φορολογήθηκαν άγρια. Η πε-
ριουσία των Ιερών Ναών πήγε στους Δήμους, η 
δε κινητή περιουσία – ιερά σκεύη, κειμήλια, εικό-
νες – πουλιούνταν στα παζάρια. Στόχος του βαυ-
αρού προτεστάντη Maurer, ήταν η αποδυνάμω-
ση της Εκκλησίας. Η Ορθοδοξία στην Ελλάδα 
πέρασε δύσκολες ημέρες ευρισκόμενη στο έλε-
ος των ξενικών επιρροών, επιδράσεων και προ-
σηλυτισμού. Οι αγωνιστές του 1821 διαμαρτύ-
ρονταν γι’ αυτήν την αγνωμοσύνη προς την Εκ-
κλησία που συντήρησε το Γένος και το οδήγη-
σε στην ελευθερία. Ο στρατηγός Μακρυγιάννης 
γράφει: «Αφάνισαν όλως διόλου τα μοναστή-
ρια και οι καημένοι οι καλόγεροι, οπού αφανί-
σθηκαν εις τον αγώνα, πεθαίνουν της πείνας 
μέσα στους δρόμους, όπου αυτά τα μοναστή-
ρια ήταν τα προπύργια της επανάστασής μας» 
(Απομνημονεύματα).

ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ
Ο άνθρωπος που θα μας γυρίσει το χρόνο 

πίσω, ώστε να ψηλαφήσουμε τα ιστορικά γεγο-
νότα, χωρίς να λησμονήσουμε την σημερινή καυ-
τή πραγματικότητα, είναι ο μακαριστός μητρο-
πολίτης Λάρισας κυρός Δωρόθεος Γ΄ - μετέπει-
τα αρχιεπίσκοπος Αθηνών – που μας άφησε, σαν 
κεκτημένο δικαίωμα και κληρονομιά, ένα βιβλίο 

με τον τίτλο «Η εξέλιξης του αναπαλλοτρίωτου 
της εκκλησιαστικής περιουσίας μέχρι σήμερον» 
που κυκλοφόρησε το 1951 από τον εκδοτικό οίκο 
“Αστήρ” και μας αποκαλύπτει τα όσα συνέβησαν 
σε συναντήσεις και συζητήσεις με τις εκάστοτε 
κυβερνήσεις για το θέμα “Εκκλησιαστική περι-
ουσία” που ο ίδιος συμμετείχε ως Οικονομικός 
Επίτροπος της Εκκλησίας.

Ήταν ο πρώτος που κατήγγειλε τις λουβετού-
ρες των κυβερνώντων που έπαιρναν την περι-
ουσία της Εκκλησίας για να την μοιράσουν δή-
θεν στους πτωχούς και ακτήμονες, ενώ μεγάλο 
μέρος το έδιναν σε συγγενείς και φίλους τους!

Σκύβοντας στο πολύπλοκο αυτό ιστορικό χάρ-
τη, δεν θα επικαλεστώ την δική μου έρευνα, αλλά 
θα χρησιμοποιήσω ένα μικρό μέρος από τις εμπει-
ρίες, τις μελέτες, τις μαρτυρίες και επιστολές του 
που η σαφήνειά τους τις καθιστούν διαχρονικά 
τεκμήρια αδιάψευστα.

Σε μία επιστολή που έστειλε στις 24 Νοεμβρί-
ου του 1949 προς τον Αρχιεπ. Σπυρίδωνα Βλά-
χο, γράφει τί ακριβώς είπε στην Βουλή των Ελ-
λήνων, όταν προσεκλήθη απ’ αυτήν να εκφράσει 
την άποψη της Εκκλησίας για το άρθρο 143 του 
Συντάγματος «περί αναγκαστικών απαλλοτριώ-
σεων της αγροτικής περιουσίας».

«Η Εκκλησία – είπε – δεν είναι ιδιώτης, είναι 
όλος ο Ορθόδοξος λαός και εκπληρώνει και 
σκοπούς κοινωνικούς εξυπηρετώντας έτσι το 
κράτος.

» Στην Επανάσταση του 1821 συνέδραμε τον 
Αγώνα με όλα τα πολύτιμα αντικείμενα που είχε. 
Ο ιστορικός της εποχής Κων. Οικονόμος ο εξ Οι-
κονόμων έγραψε σχετικά: “Αι κατά τόπους Εκκλη-
σίαι και Μοναί συνεισέφερον προθύμως λυχνίας 
αργυράς και κηροπήγια και εί τι άλλο των εκτός 
Θείας Τραπέζης καθιερωμένων χρυσών και αρ-
γυρών σκευών… Συνήχθησαν δε περίπου λίτραι 
δισχίλιαι τετρακόσιαι ή οκάδες αργυρού 800”.

» Μετά την Απελευθέρωση η Εκκλησία (το 
1833) προσέφερε στο κράτος και στην περιο-
χή των Αθηνών, που είναι η νέα πρωτεύουσα, 
1.119.464 τετραγωνικά μέτρα και 168.478 τετρα-
γωνικών πήχεων αστικών οικοπέδων καθώς και 
2.552.600 στρέμματα κτημάτων περί την μικρήν 
τότε σε έκταση και πληθυσμό πόλη.

Έτσι κατασκευάστηκαν δεκάδες μεγάλων κτι-
ρίων, μεταξύ των οποίων η Ακαδημία, τα Νοσο-
κομεία Αρεταίειο, Αιγινίτειο, Ευαγγελισμός, Συγ-
γρού, Σωτηρία, Παίδων και Αγία Ελένη, το Με-
τσόβειο Πολυτεχνείο και πολλά διδακτήρια, νε-
κροταφεία, πλατείες, σανατόρια, γυμναστήρια 
και αλσύλλια.

Μετά ενάμιση χρόνο (20 Μαρτίου 1951) και σε 
άλλη του επιστολή γράφει μεταξύ άλλων στο Αρ-
χιεπίσκοπο Σπυρίδωνα: «Το 1917 αρχίζει η απαλ-
λοτρίωση των μεγάλων κτημάτων των Ιερών Μο-
νών για την αποκατάσταση αγροτών, αξίας πολ-
λών δισεκατομμυρίων, χωρίς η Εκκλησία να εκ-
φράσει παράπονο…

Στην συνέχεια κατελήφθησαν με εξαναγκαστι-
κή σύμβαση… 200.000 τετραγωνικά μέτρα στη 
μέση των Αθηνών, αξίας τριακοσίων εκατομμυ-
ρίων προπολεμικών δραχμών.

Τελικά η Εκκλησία δεν έλαβε ούτε μια δραχ-
μή…

Και συνεχίζει: Μετά τις δημεύσεις της Εκκλη-
σιαστικής περιουσίας, της έχουν απομείνει τα 
λουτρά της Βουλιαγμένης και ολίγα αστικά κτή-
ματα και ελαιόδεντρα, από τα οποία ποριζόταν 
1.500.000.000 δρχ., την ώρα που οι τακτικές δα-
πάνες της ήσαν 5.500.000.000. Το έλλειμμα κα-
λυπτόταν με δανεισμό από το Δημόσιο.

Σχολιάζοντας το Νόμο 1072 του 1919 για τις 
τότε αναγκαστικές απαλλοτριώσεις, σημειώνει: 
“Ο δημευτικός Νόμος 1078 εψηφίσθη και εφηρ-
μόσθη σε μεγάλα και συμπαγή εκκλησιαστικά 
κτήματα των Ι.Μ. Πεντέλης, Πετράκη, Μεγάλου 
Σπηλαίου, Οσίου Λουκά, Δομβούς, Ταξιαρχών, 
των Μετεώρων και άλλων πολλών… Αυτά διενε-
μήθησαν ως τα πολλά, ουχί εις πραγματικούς 
ακτήμονας γεωργούς ή ομογενείς πρόσφυγας, 
αλλ’ εις συνεταιρισμούς, τους οποίους συνέπη-
ξαν γηγενείς κτηματίαι, πλούσιοι μάλιστα, αντί 

μικράς αποζημιώσεως, την οποίαν και δεν κα-
τέβαλον”».

Με άλλη επιστολή του ο Μητρ. Λάρισας Δωρό-
θεος (ημερομηνία 19 Ιουνίου 1950) γράφει προς 
τον τότε Πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο: «Εί-
ναι ανάγκη να υπεθυμίσουμεν το τελευταίον δη-
μευτικόν Ν.Δ. 327/47 δια του οποίου το Κράτος 
αστοργώτατα συμπεριφερόμενον διαρπάζει εκ-
κλησιαστικήν περιουσίαν… Και είναι ανάγκη μετά 
ταύτα να υπενθυμίσωμεν, ότι εις την ποινικήν 
γλώσσαν το Κράτος εν προκειμένω υπερέβη 
τα όρια του αδικήματος, προσομοιόσαν εαυτό 
αυτό χρημα προς ληστήν αφαιρούντα το παν 
και καταλείποντα τον ληστευθέντα αναλγήτως 
εν μέση οδώ στερούμενον των πάντων (…).

Εζήτησε – συνεχίζει – επί πλέον η Εκκλησία, 
Κύριε Πρόεδρε, – και τούτο δείγμα της απεριο-
ρίστου συμπαθείας Αυτής προς τους εκ των τέ-
κνων Της ακτήμονας – όπως διαμοιράση Αύτη 
εις έκαστον τούτων, επί βάσει επισήμου πίνακος 
περί της ακτημοσύνης του… εις πάσας τας ενερ-
γηθείσας παραχωρήσεις, ως επί το πολύ, γαίαι 
και αστικά κτήματα μοναστηριακά παρεχωρήθη-
σαν υπό του Κράτους ουχί εις ακτήμονας, χάριν 
και μόνον των οποίων εδόθησαν, αλλ’ εις πλου-
σίους και κτηματίας, και εις επισήμους φίλους 
των τότε κυβερνώντων… εν ονόματι της φιλαν-
θρωπίας και αναλώμασι των πτωχών και αναπή-
ρων και ακτημόνων».

Ο μακαριστός Δωρόθεος καταγράφει λεπτομε-
ρώς την “αρπαγή” της εκκλησιαστικής περιουσί-
ας, σε ποιους ανήκει (μοναστήρι – ναός…), πόση 
έκταση απαλλοτριώθηκε, σε ποια περιοχή βρί-
σκεται και για ποιους σκοπούς παραχωρήθηκε.

Η σχηματισθείσα κυβέρνηση Πλαστήρα – Σοφ. 
Βενιζέλου (17 Οκτωβρίου 1951) επέφερε και νέο 
πλήγμα στην εκκλησιαστική περιουσία, κι ενώ το 
Σύνταγμα το 1952 όριζε ότι «επικρατούσα θρη-
σκεία εν Ελλάδι είναι η Ανατολική Ορθόδοξος», 
προέβαλε την απαίτηση να παραχωρηθεί η εκ-
κλησιαστική περιουσία στο κράτος. Οι αφόρητες 
πιέσεις είχαν ως αποτέλεσμα στις 18-9-1952 να 
υπογραφεί η «Σύμβαση περί εξαγοράς υπό του 
Δημοσίου κτημάτων της Ορθοδόξου Εκκλησί-
ας της Ελλάδος προς αποκατάστασιν ακτημό-
νων καλλιεργητών και ακτημόνων γεωργικών 
κτηνοτρόφων», και κυρώθηκε με το Β.Δ. της 
26-9/8-10-1952 (ΦΕΚ 299 Α΄). Η Σύμβαση αυτή 
ήταν καταστροφική για την Εκκλησία, αφού την 
υποχρέωνε να παραχωρήσει στο Κράτος τα 4/5 
(80%) της καλλιεργούμενης ή καλλιεργήσιμης 
αγροτικής περιουσίας της και τα 2/3 των βοσκο-
τόπων. Το αντάλλαγμα: Μόλις το 1/3 της πραγμα-
τικής αξίας και κάποια αστικά ακίνητα/ οικόπεδα.

Η Σύμβαση όμως αυτή είχε και ένα σημαντι-
κό στοιχείο, που για ευνόητους λόγους παρασι-
ωπάται πάνω από 65 χρόνια από τους εκάστο-
τε κυβερνώντες, και όχι μόνον, διότι σ’ αυτήν πε-
ριέχεται η διακήρυξη του Κράτους ότι αυτή εί-
ναι η τελευταία απαλλοτρίωση και δεν πρόκει-
ται να υπάρξει νεότερη στο μέλλον και δεσμεύ-
εται η Πολιτεία να παρέχει κάθε αναγκαία υπο-
στήριξη (υλική και τεχνική), ώστε η Εκκλησία να 
μπορέσει να αξιοποιήσει την ελάχιστη εναπομεί-
νασα περιουσία της.

Το κράτος δυστυχώς και εδώ αποδείχθηκε 
αναξιόπιστο διότι, όχι μόνο δεν υποστήριξε, αλλά 
και δεν επέτρεψε και δεν επιτρέπει στην Εκκλη-
σία να αξιοποιήσει ό,τι τις απέμεινε, άλλοτε αμ-
φισβητώντας την κυριότητα από εποχές που το 
Κράτος δεν υπήρχε και άλλοτε να μη δέχεται αυ-
τοκρατορικά έγγραφα ή πατριαρχικά σιγίλια και 
σουλτανικά φιρμάνια. Έτσι συνεχίζει τις απόπει-
ρες να αρπάξει και την τελευταία εναπομείνασα 
περιουσία, και για να το πετύχει αυτό, καλλιερ-
γεί συστηματικά την εντύπωση (την προπαγάνδα) 
μέσω των συστημικών Μ.Μ.Ε. ότι η Εκκλησία κα-
τέχει… αμύθητη περιουσία, την οποία δήθεν δεν 
διαθέτει ή δεν αξιοποιεί για το καλό του λαού!

Οι πολιτικοί σχηματισμοί διακηρύττουν πως 
υπηρετούν την αλήθεια, αλλά στην πραγματικό-
τητα εμπορεύονται το ψέμα.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

συνέχεια από την 1η σελίδα
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Λαμπαδάριος

πρΟςτΑτευΟΜενΟς ΜΑρτυρΑς
συνέχεια από τη σελ. 4

και ακόμα είναι στη μελέτη (!).
Και κάτι πολύ σημαντικό σας θυμίζουμε, για να το με-

λετήσετε και να το εκτιμήσετε.
Ένα χρόνο μετά την παρουσία του Ιερωνύμου στο τιμό-

νι της Εκκλησίας (10 Ιαν. 2010) ο Αθηναίος δημοσιογρά-
φος, φίλος και παραστάτης του αρχιεπ. Ιερωνύμου Β (Φ. 
Καλ.) δημοσιοποίησε ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο δράσης 
100 ημερών με τη συνεργασία του νέου, τότε, πρωθυ-
πουργού της χώρας Γεωρ. Παπανδρέου, ώστε να υπάρ-
ξει για πρώτη φορά δυναμική παρέμβαση της Εκκλησί-
ας – όπως λέγει – στα ελληνικά ιστορικά τεκταινόμενα. 

Την ημέρα εκείνη έγραφε άρθρο με τον χτυπητό τίτ-
λο: « “Πρόγραμμα 100 ημερών” προωθεί και ο κ. Ιερώ-
νυμος»… Την επομένη ο ίδιος στην εφημ. «Κόσμος του 
Επενδυτή» επανέρχεται γράφοντας: «Μια πρώτη γεύση 
του έργου αυτού θα φανεί στην συνεδρία της Ιεραρχί-
ας, που αναμένεται να συνέλθει το τρίτο δεκαήμερο του 
Φεβρουαρίου 2010».

Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν όχι 100 αλλά πάνω από 
3.000 ημέρες και όχι μόνο δεν είδαμε αλλ’ ούτε ακούσα-
με κάποια πτυχή του προγράμματος να έχει υλοποιηθεί!

Όλα αυτά τα χρόνια ο Αρχιεπίσκοπος είχε κρυφές και 
φανερές συναντήσεις και συνομιλίες με όλους τους πρω-
θυπουργούς της χώρας εν αγνοία των άλλων αρχιερέων, 
ακόμα και των αρμοδίων Συνοδικών μελών. Έφτασε να κα-
θίσει στην τράπεζα διασκέψεως του υπουργικού Συμβου-
λίου (πρωτόγνωρο). Να αλληλοτραπεζώνονται και εκεί, 
μεταξύ ποτού, φαγητού, και αμοιβαίων φιλοφρονήσεων 
αναζητούσαν δήθεν διαύλους συνεργασίας. Και έτσι φθά-
σανε την 6.11.18 στην ‘‘ιστορική συμφωνία’’ δέκα πέντε 
(15) σημείων που την καλοδέχθηκε ο Αρχιεπίσκοπος και 
ευχαρίστησε δημοσίως τον κ. Τσίπρα. Και ακολούθησε 
το ΒΑΤΕΡΛΩ, με σχεδόν καθολική απαίτηση – κλήρου και 
λαού – ο Αρχιεπίσκοπος “καιρός είναι να φύγει”.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ!
Ο σημερινός αρχιεπίσκοπος δεν είναι σε θέση να προ-

γραμματίσει και να εμπνεύσει, διότι κατά την 11ετή αρ-
χιεπισκοπική θητεία φέρνει το μελάνωμα απραξίας. Κινή-
θηκε στις τροχιές των μυστικών διαβουλεύσεων και της 
ίντριγκας εμφανιζόμενος στην εκκλησιαστική επικαιρό-
τητα, ως ένας από τους περισσότερο ασκημένους μαέ-
στρους της σκοτεινής διαπλοκής.

Πρέπει να υπογραμμίσουμε και να τονίσουμε με έμφα-
ση, ότι αυτά που διαβάζετε είναι λίγα απ’ όσα είδαν τη 
δημοσιότητα και συνηγορούν στην παραίτηση του αρχι-
επ. Ιερωνύμου.

Ο επίσκοπος Ζακύνθου Χρυσόστομος έκανε αγώνα για 
την εκλογή του Ιερωνύμου στην αρχιεπισκοπική έπαλ-
ξη. Τον Δεκέμβριο του 2011 ένα δημοσίευμα της εφημ. 
“ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ”τάραξε τα λιμνάζοντα νερά και έβγα-
λε στην επιφάνεια μια πλασματική “ειδωλική μεγαλοπρέ-
πεια”. Ο τίτλος ήταν «Άγιος σε… εφεδρεία». Ποιος είδε 
τον τέως μητροπολίτη Ζακύνθου Χρυσόστομο και δεν 
τον φοβήθηκε!

Θεούς και δαίμονες έβαλε στο στόχαστρο ο Χρυσό-
στομος αλλά τον αρχιεπίσκοπο τον “τσουβάλιασε”…». Η 
απάντηση σκληρή ήρθε άμεσα από τον Ζακύνθου στην 
ίδια εφημερίδα ζητώντας την παραίτηση του Ιερωνύμου: 
«Εάν ο συντάκτης του σχολίου – έγραφε – επιθυμεί την 
Αλήθεια, ας ρωτήσει τον πληροφοριοδότη του, για ποιον 
ζήτησα να παραιτηθεί και για ποιους λόγους…».

Ε, λοιπόν, αυτός πρέπει να είναι ο Αρχιεπίσκοπος, 
επειδή αποδείχθηκε άβουλος, ανίκανος και επικίνδυ-
νος επί πλέον, δεδομένου ότι άγεται και φέρεται δίχως 
ενεργό ρόλο στα δρώμενα της εποχής.

Για την κακή συγκυρία, την οποία διέρχεται η πατρί-
δα μας και μαζί της η Εκκλησία μας, χρειάζεται εκκλη-
σιαστικός ηγέτης με αποφασιστικότητα και ήθος, χα-
ρακτηριστικά που ΔΕΝ διαθέτει ο Ιερώνυμος Β΄…» .

Μετά από πέντε ημέρες (23-12-2011) σε μια πλατιά 
συνέντευξη του Ζακύνθου στο δημοσιογράφο Ν. Παπα-
δημητρίου (εφ. “FREE SUNDAY”) ζωγραφίζει με σκοτει-
νές αποχρώσεις την προσωπικότητα του Αρχιεπισκόπου 
που μέχρι πριν λίγες ημέρες την ασπάζονταν αδελφικά 
και την ιστορούσε επαινετικά.

Δημοσιογράφος: «Δώσατε μάχη για να εκλεγεί Αρχι-
επίσκοπος ο κ. Ιερώνυμος. Αισθάνεστε δικαιωμένος 
σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά;».

Χρυσόστομος: «… Το μόνο που άλλαξε στην Αρχι-
επισκοπή ήταν, αντί Χριστόδουλου – Ιερώνυμος. Και 
κάτι που άλλαξε: Ο ένας φώναξε δυνατά ό,τι ήθελε να 
κάνει, ενώ ο άλλος (Ιερώνυμος) το κάνει μουλωχτά».

Σε ερώτηση για οικονομικές υποθέσεις.
Χρυσόστομος: «Γιατί, δεν έχουμε οικονομικές τώρα; 

Τι έγινε με την “Αλληλεγγύη”; Τι έγινε με το Ίδρυμα Κόκ-
κορη; Τι έγινε με τα… φιλέτα της Βουλιαγμένης, που τα 

πούλησαν αντί πινακίου άνευ φακής στη Σύνοδο; Ποια 
είναι η αλλαγή;».

Και συνέχισε να περιλούζει τον παλαιό του φίλο και νυν 
Αρχιεπίσκοπο: 

«… Σε αυτούς τους αρχηγούς που δεν έχουν και πολ-
λά κότσια αρέσει το κοινώς λεγόμενο γλείψιμο. Είναι η 
γνωστή παροιμία με τον αετό και το σαλίγκαρο».

 Τον διακόπτει ο δημοσιογράφος: Όταν μιλάτε για αρ-
χηγούς που δεν έχουν κότσια;

 Ζακύνθου: «Εννοώ και τον Αρχιεπίσκοπο. Όταν έχεις 
αδυναμίες, πρέπει να κρύβεσαι. Να μην ανεβαίνεις σε 
σκαλοπάτια ψηλότερα από εκείνα που μπορείς».

 Δημοσιογράφος: “Δεν βλέπετε κάτι θετικό αυτά τα 
τέσσερα χρόνια”;

 Χρυσόστομος: «Ναι, ότι δεν βγαίνουμε στους δρόμους 
να κραυγάζουμε. Ένα χαμηλό προφίλ περνάει πιο εύ-
κολα, και οι ανομίες»…

Σε άλλη συνέντευξη στην εφ. “ΤΟ ΠΑΡΟΝ” καταφέρ-
θηκε με ακόμα πιο σκληρή γλώσσα για την αθέτηση της 
υπόσχεσης που του είχε δώσει, λέγοντας:

«Τα περί διδακτορικού και άλλων φληναφημάτων ανή-
κουν στα βρώμικα μαγειρεία και στις επινοήσεις του 
νέου ήθους της νέας εκκλησιαστικής “Τρόικας”… Όλα 
τα περί πρότασης του Αρχιεπισκόπου και άλλα αποτε-
λούν παραμύθια της Χαλιμάς… Είναι τερατώδη ψέμα-
τα του νέου ήθους…».

Ο Καλαβρύτων Αμβρόσιος σε επιστολή του, που την 
κοινοποίησε και σε όλους τους Μητροπολίτες της Ελλα-
δικής Εκκλησίας, ιχνογραφεί με σκληρά χρώματα το πορ-
τραίτο του τότε Μητροπολίτη Θηβών και νυν Αρχιεπισκό-
που Ιερωνύμου Β΄ ως εξής: 

«Αγαπητέ μου Ιερώνυμε,
το ερώτημα, το οποίο πολύ με βασανίζει, είναι τούτο: Αλή-

θεια, πώς κατόρθωσες και έκρυβες ένα τόσον απαίσιον χαρα-
κτήρα όλα αυτά τα χρόνια; Έχεις γίνει αγνώριστος! Κάτω από 
ένα προσωπείον, με πολλήν τέχνην, πράγματι, έκρυβες ένα 
μοχθηρόν πρόσωπον και ένα αδίστακτον χαρακτήρα! Δοξά-
ζω τον Θεόν, διότι με ηξίωσεν εγκαίρως να εννοήσω τι έκρυ-
βες μέσα εις την ψυχήν σου… Με κατέκριναν, ότι εις την ομι-
λίαν μου ενώπιον της σεπτής Ιεραρχίας εχρησιοποίησα σκλη-
ρήν γλώσσαν εναντίον σου και κατέφυγον εις βαρείς χαρακτη-
ρισμούς. Η αλήθεια είναι σκληρή από την φύσιν της… Η γλώσ-
σα της διπλωματίας δεν είναι γλώσσα των Χριστιανών. Όσοι εξ 
ημών δεν έχουν την δύναμιν να ακούσουν την αλήθειαν, ας μη 
με κατακρίνουν. Λίαν συντόμως θα κατανοήσουν, ότι ήμην επι-
εικής εις τας κρίσεις μου προς το πρόσωπόν σου. Όταν ένας Ιε-
ράρχης ψεύδεται, συκοφαντή, συλλαμβάνεται επί κλοπή πνευ-
ματικής ιδιοκτησίας, νέμεται την εξουσίαν, δέχεται αντιπαρο-
χάς από τους επενδυτάς, πραγματοποιεί κρουαζιέρες μαζί των, 
υποκρίνεται, ωθή εις πλαστογραφίας, συνομολογή χαριστικάς 
συμβάσεις, χωρίζη τους Αρχιερείς εις ημέτερους και μη, διορίζη 
τα μέλη Επιτροπών κατά βούλησιν, αναθέτη εις ταύτα άνευ δι-
αγωνισμού Μελέτες έργων, διασπαθίζη το χρήμα της Εκκλησί-
ας και σκανδαλίζη τον Λαόν του Θεού, εις τί διαφέρει από τους 
κοσμικούς ανθρώπους, οι οποίοι λατρεύουν το χρήμα και διοι-
κούν τον τόπον χωρίς φόβον Θεού;».

Για όλους και σε όλα τα μήκη της ελληνικής γης, ο Αρ-
χιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β΄ είναι ηγέτης αποτυχημένος, 
γέννημα της σκοτεινής ίντριγκας, δεν διαθέτει πνοή καρ-
διάς, δεν σφίγγει στο χέρι το σκήπτρο της τόλμης, δεν 
εκφέρει λόγο αγάπης και διδαχής.

Αυτή η απόσταση του ποιμένα από το ποίμνιο, πι-
στοποιεί την Ιεραρχία της Εκκλησίας μας ακέφαλη και 
το πλήρωμα βυθισμένο στη σκοτεινιά της ορφάνιας.

«Και τι έτι λέγω; Επιλείψει γαρ με διηγούμενον ο χρόνος» 
(Εβρ. 11, 32).

Αν συνεχίσουμε την καταλογράφηση όλων των γεγο-
νότων που δημόσια εκτέθηκαν, θα χρειαστούμε χώρο 
πολύ και χρόνο. Γι’ αυτό θα παραχωρήσουμε την γρα-
φίδα μας στον Ιερό Σύνδεσμο Κληρικών Ελλάδος, 
που στις 2 Οκτωβρίου 2018 εξέφρασε την άποψη του  
για την ορφάνια λέγοντας: «Βρισκόμαστε στο τιμόνι 
ενός ιστορικού Συλλόγου σε ώρες κρίσιμες… Ζού-
με σε ημέρες κρίσιμες περισσότερο για την Πατρί-
δα και ύστερα για την Ορθοδοξία. Ξεπουλιούνται τα 
πάντα… Λύκοι βαρείς από παντού και αντίσταση από 
πουθενά. Από την μία προδοσία, από την άλλη ωχα-
δελφισμός… Η επίσημος Εκκλησία τηρεί σιγή και δεν 
μπορούμε να καταλάβουμε γιατί… Γνωρίζουν καλά 
την μεγάλη αλήθεια, ότι αν παύσεις να είσαι Ορθόδο-
ξος, πολύ γρήγορα θα παύσεις να είσαι και Έλλην…».

Γι’ αυτό η φράση που ακούγεται εδώ και πολύ καιρό 
από κλήρο και κυρίως από τον πιστό λαό με το αλάνθα-
στο αισθητήριό του   ΕΙΝΑΙ: 

Φθάνει πια: ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕ ΙΕΡΩΝΥΜΕ Β’ 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΟΥ ! ! ! 

Οι παπάδες για 1/4 του αιώνα (24 
χρόνια) είχαν πάθει ταράκολο. Έρχο-
νταν φάκελος από τη μητρόπολη και 
τους έπιανε τρεμούλα, σαν να τους 
χτυπούσε ηλεκτρικό ρεύμα. Τι να έχει 
πάλι μέσα, έλεγαν! Και πριν τον ανοί-
ξουν, τηλεφωνούσαν σε συναδέλφους 
να μάθουν μήπως γνώριζαν αυτοί κάτι 
για το περιεχόμενό του!

Ήταν κι αυτό ένα από τα ΤΙΚ που 
τους άφησε ο μακαρίτης Ιγνάτιος, 
γι’ αυτό και προχθές (21/1/2019) στη 
σύναξη των ιερέων – για τη βασιλόπι-
τα – που έγινε στο Ομορφοχώρι, κά-
ποια στιγμή τους μοίρασαν φακέλους. 
Παπάς, που τον πήρε από τους πρώ-
τους, ρωτήθηκε από τον διπλανό του:

• Παπα-Χερουβείμ, τι έχει μέσα ο 
φάκελός σου;

• Δεν τον άνοιξα παπα-Εφραίμ!
• Ε…! Άνοιξέ τον να δούμε…;
Κάποιοι ψύχραιμοι, που τους άνοι-

ξαν, αισθάνθηκαν κάποια ανακούφι-
ση, διότι δεν είχαν εκρηκτικό μηχα-
νισμό, αλλά τον προϋπολογισμό του 
νέου χρόνου, τυπωμένο από … πα-
λαιά. Φαίνεται, ότι η Μητρόπολη λόγω 
“μεγάλου” κόστους, και του μεγάλου 
χρέους από τη μεταμόσχευση, τα τα-
ξίδια εξωτερικού, την αμοιβή του χρυ-
σοχέρη Τζάκη, τα Φίτσι-Φίτσι κ.ά., αδυ-
νατεί να κάνει καινούριες εκτυπώσεις 

και έτσι, τον καταργημένο κωδικό (Δ/8 
υπέρ κατασκηνώσεων) τον έσβησαν 
με πασχαλιάτικο κόκκινο BIC.

Αλλ’ ενώ όλα κυλούσαν ομαλά, κά-
ποια στιγμή, στα καλά καθούμενα, ξέ-
σπασε θύελλα μεταξύ των ιερέων… 
Αρκετοί δεν μπόρεσαν να καταλά-
βουν τί έγινε και ρωτούσαν. Κάποιος 
σώφρων με σκυμμένο το κεφάλι είπε: 
«Πατέρες, η φτώχεια φέρνει γκρίνια». 
Και άλλος, που γνώριζε από αρχαίους 
φιλοσόφους, συμπλήρωσε τα του Αρι-
στοτέλη «η φτώχεια είναι γονιός της 
επαναστάσεως και του εγκλήματος».

Οι ιερείς, άγιε δέσποτα, άλλα περί-
μεναν ν’ ακούσουν από εσάς. Αφού 
δεν κάνατε κάποια γενναία μείωση 
του προϋπολογισμού, τουλάχιστον 
ανέμεναν την κατάργηση των ανύπαρ-
κτων “Υπέρ Πνευματικής Δράσεως”, 
“Υπέρ κοινωνικών Ιδρυμάτων” κ.ά. 
που για μια 24ετία έριχνε τον οβολό 
του ο πιστός λαός σ’ ένα βαρέλι και 
“νηστικοί” ποντικοί τα ξάφριζαν.

Ακόμα περίμεναν κάποια μείωση ή 
και την εξάλειψη ακόμα, σε περιπτώ-
σεις, από το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΤΑΚΤΙΚΑ 
ΕΣΟΔΑ» τα “εκ βαπτίσεων, γάμων, 
κηδειών, μνημοσύνων”, διότι όλα τα 
ποσά είναι πλασματικά, γιατί, χρόνο 
με το χρόνο, μυστήρια και χρήματα 
μειώνονται ανησυχητικά – ιδιαίτερα 
στα χωριά είναι σχεδόν μηδενικά – ο 
δε μακαριστός Ιγνάτιος κοιμόταν… 
ξυπνούσε χρήματα έβλεπε, αύξανε 
τα ποσά και κωδικούς στους ετήσιους 
προϋπολογισμούς, φέρνοντας σε οι-
κονομική ασφυξία τους ναούς και σε 
απόγνωση παπάδες και συμβούλια. 
Και σεις…, άγιε δέσποτα, να τους μι-
λάτε για κλειδαριές και ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, όταν τα παγκάρια είναι 
άδεια, ο ταμίας χωρίς χρήματα και 
ψάλτες, νεωκόροι και άλλοι λογαρια-
σμοί, απλήρωτοι!!!

Γι’ αυτό ξέσπασε θύελλα.
“Η φτώχεια… φέρνει γκρίνια”!!!

συνέχεια από τη σελ. 4συνέχεια από τη σελ. 4

και ακόμα είναι στη μελέτη (!). πούλησαν αντί πινακίου άνευ φακής στη Σύνοδο; Ποια 

 Φθάνει πια: αρΧΙέΠΙσΚΟΠέ ΙέρωνΥΜέ Β΄  ΠαραΙτΗσΟΥ ! ! !
Στα εθνικά κρύβεσαι ! ! !  Στα εκκλησιαστικά Ιανός ! ! ! 

Στην πρώτη Σύναξη, που έγινε 
στην αρχιεπισκοπή στα τέλη Νοεμ-
βρίου 2018 για το μισθολόγιο, αντί 
να παραβρεθεί ο Αρχιεπίσκοπος, 
αναπληρώθηκε από τον Πρωτοσύ-
γκελο Θεσπιών Συμεών, με αποτέλε-
σμα να βρεθεί στο μάτι του κυκλώ-
να, με τους ιερείς στα κάγκελα, θυ-
μωμένους και αγανακτισμένους για 
τις πραξικοπηματικές αλλαγές που 
δρομολόγησε το 
δίδυμο Τσίπρας-
Ιερώνυμος, ερή-
μην αυτών που 
τους αφορούν.

Ο Πρωτοσύ-
γκελος π. Συμεών 
ενημέρωσε τους 
ιερείς για τις σχε-
διαζόμενες αλλαγές που συμφώνησαν 
ώστε αντί μισθού να παίρνουν “επιδό-
τηση”. Δηλαδή κάτι σαν αγροτική… 
“επιδότηση”, ή επίδομα ανεργίας…, 
αλληλεγγύης. Κι επειδή αυτό δεν ακού-
στηκε καλά, ο κ. Γαβρόγλου το μετα-
βάπτισε σε “αποζημίωση”. Αλλά δεν 
ξέχασε ο π. Συμεών να διαβεβαιώσει 
τους ιερείς για «το ανύστακτο και ζω-
ηρό ενδιαφέρον του Αρχιεπισκόπου 
για τους ιερείς, τους οποίους θεωρεί 
παιδιά του»!

Ακούγοντας αυτά ήρθε στη θύμη-
σή μας η “αγάπη” της… μαϊμούς, που 
εξαιτίας της σφίγγει τα παιδιά της και 
τελικά τα πνίγει.

Ακολούθησε μια καλή “ψυχρολου-
σία” στον Πρωτοσύγκελο – επίσκοπο 
Θεσπιών Συμεών από τους ιερείς. Του 

μίλησαν άφοβα και με σκληρή γλώσ-
σα ώστε να μεταφέρει αυτά που άκου-
σε σωστά και καθαρά στον προϊστά-
μενό τους Αρχιεπίσκοπο. Με λίγα λό-
για του είπαν:

• Οι συνάξεις αυτές έπρεπε να εί-
χαν προηγηθεί της όποιας συμφωνίας 
αλλά και της σύγκλησης της Ιεραρχί-
ας γιατί τώρα που γίνονται είναι κα-
τόπιν εορτής.

• Εμείς δεν 
μπορούμε παρά 
να συμφωνήσου-
με με τις θέσεις 
που ακούστηκαν 
και αποφασίστη-
καν – στην Ιεραρ-
χία – και θα συντα-
χθούμε μαζί τους 

γιατί συμφωνούμε.
• Οι μισθοί των Αρχιερέων, Επι-

σκόπων και Αρχιεπισκόπου – επεσή-
μαναν – εξαιρούνται από την τροπο-
ποίηση που επιχειρείται στο μισθολο-
γικά από την Κυβέρνηση με την ανο-
χή και την ευλογία του Μακ. Αρχιεπι-
σκόπου, οπότε εσείς δεν ανησυχείτε. 
Ούτε εσείς, ούτε κανένας άλλος Μη-
τροπολίτης και πολύ περισσότερο ο 
Αρχιεπίσκοπος. Ανησυχούμε όμως 
εμείς και γι΄αυτό σας τα καταθέτουμε.

Για αρκετή ώρα τον σφυροκόπη-
σαν με σκοπό να τ’ ακούσει ο αποστο-
λέας του. Δεν άφησαν τίποτα αναπά-
ντητο. Και του κατέστησαν με σαφή-
νεια ότι δεν θα επιτρέψουν να χρησι-
μοποιήσουν τον ιερό κλήρο σε… σχέ-
δια κανενός.

«η φτώχεια… 
φέρνει γκρίνια!»

ΨΑΛΤΙΚΑ

Οι ιερείς είναι παιδιά μου (ιερώνυμος Β΄)


