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συνεχίζεται στη σελ. 2

ΨΑΛτιΚΑ
• ΕΚΛΟΓΕΣ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ

«Τουλάχιστον… µη βλασφηµείτε»

• ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ;

σελ. 8

σελ. 8

«Ας τους αυτούς –Γάλλους– 
θα δείτε…» (π. Παΐσιος)

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)

τραγιΚο (α΄) 182.694 λουΚετα
τραγιΚο (β΄) 390.000 επιτΗ∆ευΜατιεσ 
                    εΚλεισαν
τραγιΚο (γ΄) ΜισΘωτοι – συνταΞιουΧοι 
                    το Βατερλω
τραγιΚο (δ΄) λΗστευουν 
                    Και τουσ πολυτεΚνουσ

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ  (1974 - 2019) 41ο µέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΡΑΠΙΣΜΑ 
στους ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ

συνεχίζεται στις σελ.7

αποΚαλυΨΗ του ιωαννΗ 
σελ. 8

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. Πόση ήταν! Πόση εµεινε! Και τι απόγινε…   

ιεροΜαρτυρασ Κωνσταντιοσ
(Ένας εκ των 12 διωχθέντων)

Τί εἶναι Εὐρώπη; 
Ἡ λευκὴ δαιμονία Ὁ χωρισμὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεὸν

συνεχίζεται στη σελ. 5

συνεχίζεται στη σελ. 3

ΡΑΣΟΦΟΡΟΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΣ  

ΗΠΑ:   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΑΝ ΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟ «ΝΑΟ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ»

Ετσι μιλούσε στο 
λαό και στους άρχο-
ντες ο π. Αυγουστινός 
Καντιώτης με γλώσ-
σα σκληρή αλλά αλη-
θινή. (Μέρος ομιλί-
ας του στην Κοζάνη 
για τους 40 Μάρτυρες 
8.3.1964)

Είχε παγώσει όλος ο πλανήτης από τις 
πρωτοφανείς τρομοκρατικές επιθέσεις που 
“έβαψαν” στο αίμα το Παρίσι στις 13 Νο-

γ ι ΄ αυτουσ που φευγουν
ΣτηΝ ΑιΩΝιοτητΑ 

σελ. 2

π. ιγνάτιος Μαδενλίδης 
(επίσκοπος πενταπόλεως)

ο Μεγιστοσ των ιεραποστολων
Ο π. Ιγνάτιος 

υπήρξε άνθρωπος 
του Θεού, επίσκο-
πος με αγία απλό-
τητα, χωρίς επι-
δειξιομανία και  τη 
συνήθη δεσποτική 
αλαζονεία.

Ήταν επίσκοπος 
μεγάλης προσφο-

Το έγκλημα που έγινε το 1974 από 
τον Σεραφείμ Τίκα και από μια κλί-
κα ρασοφόρων που δεν είχαν ούτε 
ιερό, ούτε όσιο, να «δολοφονή-

σουν» 12 αγίους Αρχιερείς για να τους αρ-
πάξουν τους θρόνους δεν υπάρχει προη-
γούμενο στην Εκκλησιαστική ιστορία. Ενας 
από αυτους είναι και ο Ιερομάρτυρας Κων-
στάντιος συνεχίζεται στη σελ.4

Εδώ θα κάνου-
με μια περιλη-
πτική παρουσί-
αση του τερά-

στιου έργου του Αρχιε-
πισκόπου Ιερωνύμου, δι-
ότι η λεπτομερής κατα-

γραφή θα χρειαστεί πολ-
λές εκατοντάδες σελίδες. 
Ανασύρουμε μερικά δε-
δομένα και πιστοποιημέ-
να γεγονότα, που κανείς 
στα πενήντα (50) χρόνια 
δεν αμφισβήτησε, και τα 

παραδίνουμε στους ανα-
γνώστες για να κάνουν οι 
ίδιοι τις απαραίτητες συ-
γκρίσεις ώστε να οδηγη-
θούν σε ασφαλή συμπε-
ράσματα.

O ναός του Σατανά ανα-
γνωρίστηκε από την ομοσπον-
διακή κυβέρνηση των Ηνωμέ-
νων Πολιτειών ως εκκλησία, 
και πλέον έχει τα ίδια δικαι-
ώματα και υποχρεώσεις που 
έχουν και όλες οι άλλες «θρη-
σκείες» στις ΗΠΑ. Στην ανα-
κοίνωσή τους αναφέρουν:

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοι-
νώσουμε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία, μια 
σατανική οργάνωση έχει αναγνωριστεί από την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση 
των Ηνωμένων Πολιτειών ως 
εκκλησία. Ο ναός του Σατανά 
έλαβε πρόσφατα ειδοποίηση 
από το IRS, επιβεβαιώνοντας 
το καθεστώς μας. Αυτή η ανα-
γνώριση θα βοηθήσει να δια-
σφαλιστεί ότι ο Ναός του Σα-
τανά έχει την ίδια πρόσβαση 

σε δημόσιους χώρους όπως και άλλες θρησκευ-
τικές οργανώσεις, να επιβεβαιώσει τη θέση μας 
στο δικαστήριο όταν αγωνιζόμαστε για θρησκευ-

τικές διακρίσεις και να μας επιτρέψει να υποβά-
λουμε αίτηση για κρατικές επιχορηγήσεις βασι-
ζόμενες στην πίστη».

Ο ευσεβής ορθόδοξος κόσμος ρωτάει 
τον πατριάρχη μας κ. Βαρθολομαίο: Πα-
ναγιώτατε, στις συναντήσεις - συμπροσευ-
χές που κάνετε «υπέρ ειρήνης» και συμμε-
τέχουν όλες οι αναγνωρισμένες «εκκλησί-
ες - θρησκείες» στον κόσμο, αν έρθει εκ-
πρόσωπος της αναγνωρισμένης εκκλησί-
ας, «ναός του σατανά»  στις συμπροσευ-
χές σας, τι θα κάνετε;;;

σελ. 5

Ἡ ἐξορία  τοῦ Χριστοῦ, 
ὁ ἄθεος τοῦ  Ἕλληνα 

βιασμός καί ὁ ἐποικισμός 
τοῦ Ἰσλάμ

Τί εἶναι Ἑλλάδα; 

Ναός του Σατανά με ανάποδους σταυρούς 
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γ ι ΄ αυτουσ που φευγουν
ΣτηΝ ΑιΩΝιοτητΑ 

Θεωρούμε χρέος ως Αγωνιζόμενοι να γράψουμε μερικά λόγια αγάπης και 
τιμής για αγαπημένους «αδελφούς εν Χριστώ» που ο Κύριος μας τους κά-

λεσε κοντά του με το «ευ δούλε αγαθέ και πιστέ... είσελθε εις την χαράν του 
Κυρίου σου» (Ματθ. 25,21) 

Τους 40 Μάρτυρες - έλεγε- θαυμάζω. 
Τους βάλανε στη γραμμή και τους ρω-
τούσαν· Τι είστε; Απαντούσαν με δύο λέ-
ξεις. Δεν είναι πολλά λόγια ο χριστιανι-
σμός, δεν είναι φλυαρία, δεν είναι να κά-
νουμε πασαβιόλες και να μαζευόμαστε 
και να τραγουδάμε από το πρωί μέχρι το 
βράδυ. Όχι, δα! Δύο λέξεις. Είναι ποιές· 
«Είμαι Χριστιανός».

«Είμαι Χριστιανός», ακούστηκε σαρά-
ντα φορές· σαράντα κανονιές εναντίον 
του διαόλου. Και τις δύο αυτές λέξεις, 
«Είμαι Χριστιανός», τις πληρώσανε με το 
κεφάλι τους.

Όπως – ας το πούμε και ας παρεξη-
γηθώ – «Είμαι κουμμουνιστής» λέγανε 
οι άλλοι – το θυμάστε; – και το πληρώ-
νανε με το κεφάλι τους. Μπράβο τους.

Δεν συμφωνώ με το κομμουνισμό. Δι-
αφωνώ – τά ’χουμε κηρύξει. Τις ημέρες 
της δόξης του κομμουνισμού, όταν ο Ιω-
ακείμ (δεσπότης Κοζάνης που έφυγε με 
τους αντάρτες στο βουνό) ήταν πανίσχυ-
ρος, ανέβαινα πάνω εις τον άμβωνα και 
τά ’λεγα. Ήταν και ο καπετάν-Μάρκος. 
Τότε τους ελέγξαμε. Αλλά μπράβο τους. 
«Είμαι κουμμουνιστής», και πέφτω. Το 
κόμμα τους έγινε θρησκεία. Και ημείς, 
χλιαροί Χριστιανοί, χασμούρηδες, εκμε-
ταλλευταί των οσίων και ιερών, χωρίς πί-
στι και χωρίς ιδανικά. Αφήστε με να μιλή-
σω, και ας με ακούνε όλοι, δικασταί και 
εισαγγελείς και τα παλάτια και τα πάντα. 
Ορίστε, κύριοι, θα εξομολογηθώ παρρη-
σία ενώπιον όλων.

Σέβομαι τας αρχάς, σέβομαι τους βα-
σιλείς, σέβομαι οιανδήποτε εξουσία. 
Αυτό είναι διαταγή του αποστόλου Παύ-
λου (βλ. Α΄ Τιμ. 2, 1-2 κ.ά.).

Ναι. Για κοιτάξτε· προ ενός ή δύο 
ετών… Ίσως αυτού που κάνω τώρα είναι 
κάτι το άτοπο, αλλά δεν ξέρω αν θα ξα-
ναμιλήσω στην πόλη σας. Δεν είναι όμως 
άτοπον. Διότι ο λέγων την αλήθεια δεν 
κάνει το άτοπο.

Λοιπόν· προ ενός έτους ο μακαρίτης 
ο βασιλιάς Παύλος, ο οποίος ήτανε κα-
λοκάγαθος, αλλά παρασυρόμενος από 
άλλους κύκλους ανέβηκε πάνω σ’ ένα 
βήμα και εκήρυξε πανθεϊσμό! Ίσως δεν 
είχε συνείδηση για το τι έλεγε. Ίσως δεν 
το καταλάβαινε ο ίδιος· γιατί των βασι-
λιάδων τα λόγια δεν είναι δικά τους, είναι 
των άλλων· αυτοί τα διαβάζουν απλώς, 
σαν τα μικρά παιδιά.

Λοιπόν, πήρε και διάβασε μια φυλ-
λάδα γραμμένη από άλλον και εκήρυ-
ξε πανθεϊσμόν. Ο δε πανθεϊσμός – αθε-
ϊσμός – σατανισμός. Τα γράφει η «Σπί-
θα» αυτά, δεν είναι η πρώτη φορά που 
τα λέγω. Ο πανθεϊσμός είναι μία μεγά-
λη αίρεσις. Πανθεϊσμός σημαίνει, ότι τα 
πάντα είναι Θεός, και μόνο ο πραγματι-
κός Θεός δεν είναι Θεός. Το είπε ίσως 
ασυναισθήτως.

Εν πάση περιπτώσει, πάω σε έναν δε-
σπότη – ας μην πω το όνομά του – και 
του λέω·

• Διάβασε τι είπε ο βασιλιάς.
• Πω πω πω! Λέει.
Πάω στον δεύτερο δεσπότη.
• Πω πω!
Πάω λοιπόν σε άλλους.
• Πω πω πω!
• Τι θα κάνεις; Του λέω. Εγώ δεν πά-

τησα το δικέφαλο· εσείς, πατήσατε 

και είπατε μπροστά στο Θεό, μπροστά 
στους αγγέλους, ότι θα πέστε για την 
πίστη (είναι στο τυπικό της χειροτονίας 
του επισκόπου). Είναι φρικτή η χειροτο-
νία του επισκόπου· τρεις φορές λέει το 
«Πιστεύω…» και υπόσχεται, ότι θα πέσει 
για την πίστη. 

Αυτό που είπε ο βασιλιάς είναι άλλο 
Πιστεύω, αυτό που είπε η Φρειδερίκη εί-
ναι άλλο Πιστεύω. Έχουν καμμιά σχέση 
αυτά τα Πιστεύω με το Χριστό; 

Τι φοβάστε;
Όλοι κάνανε «Πω πω!», και τίποτε πε-

ρισσότερο. Α, έτσι είστε; είπα· και έκανα 
μια μήνυση. Μια μήνυση! Υπάρχει ακόμα 
στη Σύνοδο. Μηνύω εγώ, ο ελάχιστος ιε-
ρομόναχος, τους βασιλείς των Ελλήνων 
επί πανθεϊσμώ. Έπιασε τρόμος τους δε-
σποτάδες.

- Βρε τι φοβάστε; Τους λέω. Στάλιν δεν 
υπάρχει. Αλλά και αν υπήρχε, τι θα σας 
έκανε; Θα σας έκοβε το κεφάλι.

- Μα ξέρεις τούτο…, εκείνο…
- Άφησέ με, Ιερώνυμε, του λέγω. Έχω 

Θεό και πιστεύω στον Κύριο.
Λοιπόν, όταν γινόταν συνεδρίαση και 

διαβάστηκε η μήνυσις, εφεύγανε όλοι. 
Δεν μπόρεσαν να τη συζητήσουν. Ήτα-
νε κάρβουνα αναμμένα.

Τον καιρό που ζούσε ο μακαρίτης ο 
βασιλιάς, κανένας από τους δεσποτάδες 
δεν τόλμησε ν’ ανεβεί πάνω στα ανάκτο-
ρα και να του πει· «Βασιλεύ, έφταιξες». 
Είμαι βέβαιος ότι, αν τον διαφώτιζαν, θα 
έκανε μια διακήρυξη, ότι έσφαλε. Είχε 
τη δύναμη για να το πει. Αλλά κρατάμε 
μόνο μία βούρτσα και βουρτσίζουμε τα 
ανάκτορα συνεχώς.

Τότε κανένας από τους 70 δεν επήγε 
να πει, ότι «Ουκ έξεστί σοι», βασιλεύ των 
Ελλήνων, να ομιλείς πανθεϊστί και ενα-
ντίον της ορθοδόξου πίστεως! Όχι, δεν 
το κάνανε αυτό. Τώρα θα μαζευτούνε απ’ 
όλη την Ελλάδα, θα πάνε με τις χρυσές 
των στολές να θάψουν τον βασιλιά των. 
Καλά κάνουν. Αλλά δεν είναι η Εκκλησία 
νεκροθάφτης των επισήμων προσώπων· η 
Εκκλησία έχει Βασιλείους, η Εκκλησία έχει 
Χρυσοστόμους. Όταν ήταν ζωντανός ο βα-
σιλιάς να πας και να του πής: Βασιλιά, τι 
είναι αυτά που κάνεις; 

Τα λέγω αυτά σε μια πόλη που με αξίω-
σε ο Θεός να παύσω το μνημόσυνό του· 
και αυτό συνετέλεσε για ν’ ανακαλέσει ο 
βασιλιάς το βασικό διάταγμα υπέρ της 
μασονίας.

Με κάλεσε τότε ο νομάρχης, πρωί-πρωί, 
και έτρεμε.

- Τι τρέμεις; του λέγω.
- Φοβάμαι, μου απαντά.
- Τι φοβάσαι; Του λέω. Εγώ τα είπα. Φέρ-

τε χαρτί να γράψω, ότι επαναστατώ εγώ 
ο στρατιωτικός ιερεύς του Σώματος. Επα-
ναστατώ και δεν επιτρέπω, ως κληρικός, ο 
βασιλεύς των Ελλήνων να είναι μασόνος 
και κατά της Ορθοδοξίας.

Που η ομολογία της πίστεως; 
Α, τώρα έτσι που γινήκαμε, που είναι η 

ομολογία της πίστεώς μας; 
Μας έχει βάλει ο διάολος ένα λουκέτο 

στο στόμα και δεν ομολογούμε το Χριστό. 
Είμεθα μουγκοθόδωροι. Έχουμε γλώσσα, 
αλλά δε μιλάμε για το Χριστό. Γι’ αυτό λέ-
γει ο Μέγας Βασίλειος· «Ω μακάριαι γλώσ-
σαι! Μόνο γι’ αυτές τις δύο λέξεις, “Είμαι 
Χριστιανός;” πήγατε στον παράδεισο».

ΡΑΠΙΣΜΑ στους ΔΕΣΠΟΤΑΔΕΣ

Στις 11 Γενάρη έφυγε από 
κοντά μας, ο καθηγητής θεο-
λόγος Κωνσταντίνος Αθανασό-
πουλος. Αν θελήσουμε να πε-
ριγράψουμε τον άνθρωπο, επι-
στήμονα και θεολόγο θα υπο-
στηρίζαμε ότι υπήρξε ένας ζε-
στός άνθρωπος, μια συναισθη-
ματική ύπαρξη, δυναμική και 
πληθωρική προσωπικότητα, 
ανοιχτόκαρδη και γλυκύτατη 
φυσιογνωμία, χαρούμενη και 
διακριτική που σ’ έκανε αμέ-
σως φίλο, μεταδίδοντάς σου 
χαρά και αισιοδοξία.

Οι Αγωνιζόμενοι θεωρούν 
τιμή και συγκίνηση να γρά-
ψουν δύο λόγια γεμάτα αγά-
πη και σεβασμό στον αδελφό 
Κωνσταντίνο, γυρίζοντας με-
ρικά χρόνια πίσω όταν πρω-
τοστατούσε για τη δικαίωση 
του διωκόμενου αγίου επισκό-
που π. Θεολόγου και όταν ο 
χώρος του “Αποστόλου Παύ-
λου” ήταν χώρος συγκέντρω-
σης, περισυλλογής και αποφά-
σεων καθότι με τις σωστές πα-
ραινέσεις του έδινε παλμό και 

ρυθμό στην πορεία του αγώνα. 
Για τρία χρόνια ήταν ο πιστός 
ακόλουθος σε όλες σχεδόν 
τις κινήσεις του π. Θεολόγου. 
Με την κοίμησή 
του όμως θέλη-
σε να εφαρμό-
σει – κατά το ήμι-
συ βέβαια – την 
προτροπή του π. 
Θεολόγου που 
έλεγε: «Αδελφέ 
κουράστηκες, 
αποτραβήξου και όταν 
ξεκουραστείς μπορείς 
να επανέλθεις, μην πας 
όμως ΑΠΕΝΑΝΤΙ !!!».

Ο αδελφός Κωνσταντίνος 
υπήρξε κοσμοκαλόγερος αφι-
ερωμένος πλήρως στον Κύριο.

Παιδιά σαρκικά δεν απέκτη-
σε. Ούτε όμως και πνευματικά, 
με τη στενή έννοια του όρου, 
αφού δεν ήταν κληρικός. Παι-
διά όμως δεν γεννά μόνο το 
πετραχήλι κι ούτε μόνο ο σαρ-
κικός γάμος. “Παιδιά” γεννάει 
και το Ευαγγέλιο.

Ο εργάτης του Ευαγγελίου 

πονάει πιο πολύ από την τί-
κτουσα μάνα, της οποίας η δι-
άρκεια κρατάει λίγο, μέχρι να 
δει την μορφή του παιδιού της, 

ενώ ο πνευμα-
τικός τοκετός 
ενός ανθρώπου 
διαρκεί μήνες, 
χρόνια ή και δε-
καετίες.

Ένας τέτοιος 
πνευματικός 
πατέρας ήταν 

και ο μακαριστός Κων/νος, που 
είχε κερδίσει τις καρδιές των 
νέων, τις στήριζε, τις καθοδη-
γούσε, τις ανακούφιζε, και αυ-
τές τον εμπιστεύονταν και του 
άνοιγαν την καρδιά τους.

Από καιρό ήταν έτοιμος για 
να ζήσει στην αιωνιότητα «ότι 
ζωήν αιώνιον έδωκεν ημίν ο 
Θεός» και στις 11 του Γενά-
ρη έφυγε για τους ουρανούς.

Ευχόμαστε και προσευχό-
μαστε ο Κύριός μας & Θεός 
μας να του χαρίσει τον παρά-
δεισο «ένθα οι δίκαιοι ανα-
παύονται».

Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
+ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Σάββατο του Λαζάρου έφυγε από κοντά μας 
ένας πραγματικός χριστιανός, με δυνατή πίστη. 
Ο Αγωνιζόμενος Χαράλαμπος Καπανίδης ήταν 
άνθρωπος απλός, άνθρωπος με γεμάτα ποικι-
λόμορφα συναισθήματα. 

Δεν ήταν κάποιο σημαντικό πρόσωπο ως 
προς την κοσμική σοφία. Έδωσε όμως στα 
τέσσερα παιδιά του την αληθινή μόρφωση, την 
κατά Θεόν μόρφωση.

Δεν κατείχε πλούτο υλικό. Ξεκίνησε από 
φτωχή οικογένεια και από το προσφυγι-
κό-δυσκολεμένο χωριό την Γαλανόβρυση 
Ελασσώνας. Μικρός κατέβηκε στη Λάρισα, 
όπου εδώ γρήγορα αξιώθηκε 
να γνωρίσει τον αληθινό πλού-
το, βρήκε το θησαυρό της πί-
στεως.

Δεν ήταν γραμματισμένος, 
αλλά κάθε μέρα μελετούσε τον 
λόγο του Θεού, και είχε συνει-
δητοποιήσει την αξία της πνευ-
ματικής ζωής.

Δεν ήταν ιεροψάλτης, αλλά 
“όρθρου βαθέως”, βρίσκονταν 
στο ναό της Παναγίας (Ζωοδό-
χου Πηγής), προτού να χτυπή-
σει η καμπάνα να διαβάσει τα του 
Όρθρου, και να βοηθήσει στις 
ανάγκες του ναού. Όταν ο ιερέ-
ας του ζήτησε να φύγει από τους 
Αγωνιζόμενους για να μπορεί να ανεβαίνει στο 
ψαλτήρι, δεν διαμαρτυρήθηκε ,αλλά από εκεί-
νη την στιγμή και για 26 χρόνια εξακολουθού-
σε να πηγαίνει και πάλι πρώτος στο ναό, αλλά 
στέκονταν πίσω από το αναλόγιο σιωπηλός και 
προσευχόμενος.

Δεν ήταν σπουδαίος κατά κόσμον. Ένας ερ-
γατικός υδραυλικός ήταν της εποχής εκείνης, 
αλλά ζούσε για τον αληθινό κόσμο, για την Βα-
σιλεία του Θεού.

Δεν είχε Ι.Χ. Με ένα ποδήλατο κυκλοφορούσε 
και μ’ αυτό δεν άφηναν με την σεβαστή σύζυγό 

του Ελευθερία κήρυγμα και Θεία Λειτουργία.
Δεν είχε αρχοντικό σπίτι, αλλά μέσ’ απ’ αυτό 

βγήκαν τέσσερα παιδιά που έκαναν ευλογημέ-
να σπίτια, ωραίες οικογένειες, με νύφες, γα-
μπρό και οκτώ (8) εγγόνια.

Δεν είχε κηρυκτικό λόγο, αλλά το σπίτι του 
είχε γίνει “κατ’ οίκον Εκκλησία”. Για δεκάδες 
χρόνια φιλοξενούσε Αγιογραφικό κύκλο.

Δεν είχε δυναμικό στυλ. Ήταν μια ειρηνική φυ-
σιογνωμία. Όταν όμως το εκκλησιαστικό κατε-
στημένο άγγιξε τον επίσκοπό του, τον πνευμα-
τικό του πατέρα άγιο Θεολόγο, έγινε λιοντάρι, 
θεριό ανήμερο!

Δεν είχε γνώση από διανο-
μές. Αποδείχτηκε όμως άρι-
στος διακινητής της εφημερί-
δας μας. Με το που κυκλοφο-
ρούσε, γύριζε από σπίτι σε σπί-
τι και τις μοίραζε: “Πρέπει να 
μαθαίνει ο κόσμος την αλή-
θεια” έλεγε.

Δεν είχε οικονομική επιφά-
νεια (χρήματα). Βιοπαλαιστής 
ήταν αλλ’ εργατικός και τίμι-
ος. Απ’ την εργασία κι απ’ το 
υστέρημα βοηθούσε κάθε εν-
δεή και τον αγώνα μας.

Αδελφέ Χαράλαμπε, όσοι 
είχαμε την ευτυχία να σε γνω-

ρίσουμε από κοντά, ευχαριστούμε το Θεό γι’ 
αυτό. Η κοίμησή σου μας λύπησε. Υποτασσό-
μαστε όμως ευλαβικά στο θέλημα του Κυρί-
ου της ζωής και του θανάτου γιατί οι αποφά-
σεις του είναι συμφέρουσες για τον καθένα. 
Σε ήθελε κοντά του για να σε ξεκουράσει και 
να σ’ ανταμείψει.

Μυριόστομη είναι η ευχή και προσευχή των 
αδελφών Αγωνιζόμενων Ορθόδοξων Χριστια-
νών της Λάρισας, ο Κύριός μας να σε κατατά-
ξει “εν χώρα ζώντων και εν κόλποις Αβρα-
άμ”. 

+ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΑΝΙΔΗΣ

Ο μακαριστός Χαράλαμπος προσκυ-
νεί τον τάφο του αγίου Θεολόγου  
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συνέχεια από την 1η σελίδα

+ π. ιγνάτιος Μαδενλίδης
(επίσκοπος πενταπόλεως)

ο Μεγιστοσ των ιεραποστολων
ράς, εργατικότητας καταπληκτικής και ζηλωτής Χριστού. Υπήρξε 
όντως «ζηλωτής καλών έργων» (Τιτ. 2, 14).

Όταν τον αντίκρυζες αισθανόσουν ότι έβλεπες έναν ώριμο καρ-
πό του Αγίου Πνεύματος, με χαραγμένες τις αρετές που απαριθμεί 
ο θείος Παύλος: «Ο καρπός του πνεύματος έστιν αγάπη, χαρά, 
ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθοσύνη, πίστις, πραότης, 
εγκράτεια…» (Γαλ. 5, 22-23).

Με μια ματιά, απ’ την πρώτη γνωριμία, σε άνοιγε την πύλη της 
σωτηρίας για την Βασιλεία των Ουρανών. Ήταν θέμα του καθενός 
να την διαβεί ή να γυρίσει πίσω. Για την πύλη αυτή μίλησε παρα-
στατικά ο Χριστός, για το άνοιγμα ή το κλείσιμο, για την είσοδο ή 
τον αποκλεισμό.

Γι’ αυτήν τη γνωριμία μας μιλάει ο ίδιος, με γλαφυρό τρόπο, που 
είχε με τον γιατρό-κλινικάρχη κ. ADIPEPE FLAVIEN.

Στην όχθη του Κονγκό
Πέρυσι, Μάρτιος του 2004, εκείνες οι επανειλημμένες (4) ανα-

βολές για αναχώρηση από Kisangani για BUNIA αεροπορικώς, 
απέδωσαν την γνωριμία μας με τον ιατρόν-κλινικάρχη κ. ADIPEPE 
FLAVIEN.

Ήταν το καλό του κακού της μεγάλης ταλαιπωρίας. Τότε είχα 
πει στον γελαστό γιατρό: «ADIPEPE, θα ξανάρθω. Όταν θα ξα-
νάρθω θα είσαι έτοιμος να σε βαπτίσω». Και η απάντησίς του· «Θα 
σας περιμένω. Μη μ’ αφήσετε. Οδηγήστε με στην οδό της σωτη-
ρίας μου». Αυτά, ενώ ακόμη τα χέρια μας ήσαν δεμένα σε σχήμα 
αποχαιρετισμού.

Τώρα έδωσε ο Θεός και πραγματοποιήθηκε η υπόσχεσίς 
μου. 7.5.2005. Kisangani. Με τους συνεργάτες μου π. Χαρίτωνα 
Musungayi και τον μοναχό π. Παΐσιον Ntumba είμαστε μέσα σε 
μια πιρόγκα-μαμούθ, στην όχθη του τεράστιου ποταμού Congo. 
Και ο γιατρός Adipepe μαζί μας. Παρακολουθεί τις ευχές του μυ-
στηρίου του αγίου Βαπτίσματος. Γνωρίζει καλά τα ελληνικά. Σπού-
δασε την ιατρικήν επιστήμην στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της 
Θεσσαλονίκης επί 8 χρόνια. Ενώ, ο φίλος και συμφοιτητής του 
στην Μακεδονική πρωτεύουσα (φοιτητής στις οικονομικές επι-
στήμες και τώρα καθηγητής σε δύο Πανεπιστήμια στην Kinshasa, 
Βουλευτής στην Βουλή του Congo και αρμόδιος συνεργάτης μου 
στις δημόσιες σχέσεις) κ. Θεόδωρος MFUMUNZANZA με επι-
μέλεια φωτογραφίζει και αποθανατίζει τα γενόμενα μεγάλα και 
σωτήρια την ώρα αυτή.

Στην πιρόγκα μας υπάρχουν και δύο συμπαθέστατοι, προς το 
βάπτισμα ευπρεπιζόμενοι· ο papa-Symeon (χρόνια φύλακας της 
Ελληνικής Εκκλησίας του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου), που εκ-
προσωπεί την γενεά που φεύγει (υπέργηρος) και ο μικρός Βασιλά-
κης Μαλαμάς, εκπροσωπεί την γενεά που έρχεται (μόλις 6 ετών).

Από απέναντί μας φθάνει ασταμάτητος και τρομερός ο ρόχθος 
των καταρρακτών του τεράστιου ποταμού.

Εμείς, ίσα που ακουόμαστε, ενώ διαβάζουμε τα «γράμματα» από 
την λικνιζόμενη πιρόγκα.

Μπαίνει στα θολά νερά του ποταμού πρώτα ο γιατρός.
- Βαπτίζεται ο δούλος του Θεού ΛΟΥΚΑΣ στο όνομα του Πα-

τρός…
Ακολουθεί ο υπέργηρος Συμεών με αργές και δύσκολες κινήσεις.
Κλείνει ο μικρός Βασίλης. Του λείπει το θάρρος. Κάπως κλα-

ψουρίζει. Τον βοηθάει ο Γιατρός. Είναι η εγγύησις του Μικρού, 
που πειθαρχεί.

Ένα γύρω στις όχθες του ποταμού μαζεύτηκε δυσεξαρίθμητη 
«μαρίδα». Αλλά και μεγάλοι της γειτονιάς. Σχεδόν όλοι τους ψα-
ράδες του ποταμού.

Και οι «μάμες» (γυναίκες) σταμάτησαν να ασχολούνται με το 
πλύσιμο των ρούχων και παρακολουθούσαν το θέματα. Ποτέ δεν 
ξαναείδαν Βάπτισμα Ορθόδοξο.

Όλα τελείωσαν. Μοιράστηκαν σε μικρούς και μεγάλους καρα-
μέλες. Όλοι γλυκάθηκαν. Όλοι χαρούμενοι. Αφήσαμε πίσω μας 
το ποτάμι με τις γραφικότητές του. Επιστρέψαμε στη βάση μας.

Ήταν Σάββατο. Η Θ. Λειτουργία της Κυριακής του Θωμά· Λα-
μπρή!

Εκοινώνησαν και οι νεοφώτιστοι. Πρώτα αυτοί.
Μου φάνηκε, ότι μπήκε μια νέα αρχή. Ο Γιατρός θα είναι μο-

χλός και εργάτης για πολλά.
Ευχόμαστε. Περιμένουμε.

Μητρ. Κεντρώας Αφρικής Ιγνάτιος

Ο μνημονιακός τυφώνας δεν άφησε τίποτα όρθιο. Το 
Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομο-
σπονδίας Βιοτεχνών και Εμπόρων, σε μια ειδική εκδή-
λωση, παρουσίασε τον απολογισμό των τελευταίων χρό-
νων (2008-2016) να δείχνει τη ζοφερή εικόνα που διέρ-
χεται η ελληνική κοινωνία με 182.694 λουκέτα σε μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις.

Συγκεκριμένα από 644.051, που υπήρχαν το 2008, το 
2016 λειτουργούσαν μόνον 461.357 δεδομένου ότι χά-
θηκαν 776.900 θέσεις εργασίας, μένοντας στο δρόμο και 
στο έλεος του Θεού τόσες χιλιάδες οικογένειες…

Τα στοιχεία που παρουσίασε η ΓΣΕΒΕΕ είναι αμείλι-
κτα, δείχνοντας τα ερείπια που άφησε πίσω της η οικο-
νομική κατάρρευση της χώρας.

Η ζοφερή κατάστα-
ση που βιώνει ο λαός 
μας, αποκαλύπτει την 
εικόνα της κόλασης.

Μέχρι τώρα οι 
απώλειες έχουν ξεπε-
ράσει κι εκείνες των… 
βομβαρδισμών της 
Κατοχής. Και μόνο 
ότι από το 1.000.000 
επιτηδευματίες (ελεύθερους επαγ-
γελματίες) που υπήρχαν το 2010 – 

σύμφωνα με 
στατιστικά 
στοιχεία – σή-
μερα έχουν 
α π ο μ ε ί ν ε ι 
610.000, τα 
λέγει όλα.

Αυτή είναι 
η μία πλευ-
ρά, η δε άλλη 

μας πληροφορεί ότι αυτά τα μαρτυ-
ρικά χρόνια της κρίσης χάθηκαν 27 

δισ. ευρώ. Από 100,3 δισ. ευρώ εισό-
δημα που είχαν δηλώσει στην εφο-
ρία το 2010, το 2017 δηλώθηκαν 73,6 
δισ. ευρώ.

Οι 1.000.000 επιτηδευματίες (ελεύ-
θεροι επαγγελματίες) το 2010 είχαν 
δηλώσει εισόδημα 24 δισ. ευρώ και 
το 2017 οι εναπομείναντες 610.000 
δήλωσαν εισόδημα 10 δισ. ευρώ, δη-
λαδή κάτω 14 δισ. ευρώ.

Κατά τα άλλα – όπως μας λένε οι 
κυβερνώντες – πάμε καλά!…

ΤΡΑΓΙΚΟ (Γ΄)      ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΤΟ βΑΤΕΡΛΩ

Σκαλί-σκαλί κατεβαίνει ο λαός τα μνημόνια.
Τα 2 εκατ. μισθωτοί το 2010 δήλωσαν εισοδήματα 

39,7 δισ. ευρώ, το δε 2018 μόλις 30,7 δισ. ευρώ. Χάθη-
καν δηλαδή γύρω στα 9 δισ. ευρώ. Το μέσο εισόδημα, 
από 20.000 ευρώ κατέβηκε το 2017 στα 13.850 ευρώ.

Οι 1.600.000 συνταξιούχοι το 2010 δήλωσαν εισόδη-
μα 26,8 δισ. ευρώ και τώρα έχουμε 2.250.000 συνταξι-
ούχους να δηλώνουν 25,2 δισ. ευρώ. Δηλαδή το μέσο 
εισόδημα από 16.750, κατέβηκε στα 11.000 ευρώ μειω-
μένο κατά 34,3%. Το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε κατά 
28,2% το 2017 σε σύγκριση με το εισόδημα του 2010, με 
συνέπεια οι αγρότες να χάσουν 1,25 δισ. ευρώ.

Γι’ αυτό συνεχώς μας υπενθυμίζουν ότι είμαστε σε 
καλό δρόμο!

Με τον πιο βαρύ τρόπο, με-
ταξύ των 34 κρατών του ΟΟΣΑ  
φορολογείται στην Ελλάδα η 
μεσαία τάξη. Σε οικογενειάρχη 
με δύο παιδιά, το κράτος παίρ-
νει 38 ευρώ σε κάθε 100 ευρώ 
εισόδημα, όταν στον ΟΟΣΑ 
παίρνουν “μόνον” 26 ευρώ! 
Ήτοι 12 ευρώ διαφορά, σχε-
δόν 50% περισσότερα.

Πώς να αντέξει η οικογένεια, 
πώς να μην υπάρχει το δημογραφικό πρόβλημα όταν: 

• Ο πολύτεκνος πληρώνει ΕΝΦΙΑ όπως ο άγαμος…
• Καταργούνται τα επιδόματα των παιδιών…
• Μειώνονται κύριες και επικουρικές συντάξεις των 

πολυτέκνων…
• Ο πολύτεκνος φορολογεί-

ται όπως ο άγαμος…
• Καταργείται ο ν. 2190/1994 

για την πρόταξη των παιδιών 
των πολυτέκνων.

• Μειώνεται το ποσοστό προ-
σλήψεων των πολυτέκνων.

Και φθάσαμε στο 2018 να 
έχουμε διπλάσιους, σχεδόν, 
θανάτους από τις γεννήσεις, 

με τους κυβερνώντες να μας υποδεικνύουν τη φαεινή 
τους θεωρία: 

“Η μετανάστευση είναι πολύ σημαντική λύση για το 
δημογραφικό μέλλον της Ελλάδος…”.

ΤΡΑΓΙΚΟ (Δ΄)     ΛΗΣΤΕΥΟΥΝ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ
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ιεροΜαρτυρασ Κωνσταντιοσ

(Ένας εκ των 12 διωχθέντων)
...Είπε ένα “ευχαριστώ”, στον καπετάν Βε-

λουχιώτη και πήρε το δρόμο της επιστρο-
φής.  

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ η ασύλλυπτη 
ναζιστική θηριωδία
Δεν άργησε όμως να έρθει δεύτερο κύμα 

θύελλας, πιο δυνατό, απερίγραπτης οδύ-
νης, από την ασύλληπτη ναζιστική αγριότη-
τα. Ο ίδιος – π. Κωνστάντιος – μερικές ημέ-
ρες ενωρίτερα είχε καταβάλλει υπεράνθρω-
πες προσπάθειες να αποτρέψει την εκτέ-
λεση 78 Γερμανών αιχμαλώτων από τους 
αντάρτες, με κίνδυνο μάλιστα της ζωής του. 
Όμως δεν εισακούστηκε, και στις 7 Δεκεμ. 
1943 οι αιχμάλωτοι εκτελέστηκαν στην το-
ποθεσία Μαγέρου κοντά στο Μάζι του Χελ-
μού. Για το κακό που θα έρχονταν από αυτή 
την παράτολμη ενέργεια, τους είχε προειδο-
ποιήσει (στη συνάντηση που είχε στο Αρχη-
γείο των ανταρτών) και ήταν θέμα χρόνου  
να εκδηλωθεί.

Η προαίσθησή του έγινε οδυνηρή πραγ-
ματικότητα. Οι κατακτητές, χειριστές και 
εκφραστές της έσχατης βαρβαρότητας, 
πήραν την απόφαση να κάψουν την πόλη 
των Καλαβρύτων και να σκοτώσουν όλους 
τους άντρες από δεκατεσσάρων χρόνων και 
πάνω, όπως και έγινε!

Η εκτέλεση είναι ασύλληπτη σε θηριωδία. 
Σε μηδενικό χρόνο η ιστορική πόλη κατάντη-
σε ερείπιο. Το κάθε σπίτι ήταν εστία αφόρη-
του πένθους. Τα αποσπάσματα των ναζί συ-
γκέντρωσαν τους Καλαβρυτινούς, και σαν να 
ήταν κοπάδια άγριων ζώων, τους οδήγησαν 
στο χώρο της εκτέλεσης και τους τουφέκι-
σαν. «Θρήνος, κλαυθμός και οδυρμός πο-
λύς» (Ματθ. 2, 18). 1.101 κορμιά σωριασμέ-
να στη γη, άταφα, και πάνω από 1.000 σπί-
τια καμένα. Χιλιάδες παιδιά ορφανά και γυ-
ναίκες χήρες.

Ο δεσπότης Θεόκλητος Παναγιωτόπου-
λος (μετέπειτα αρχιεπίσκοπος) φοβήθηκε 
και κρύφτηκε. Ο Νομάρχης, κι ο Δήμαρχος 
εξαφανίστηκαν. Ο μόνος που έμεινε όρθιος 
και στάθηκε στοργικός πατέρας των ορφα-
νών και αδελφός των χαροκαμένων χηρών 
ήταν ο πατέρας Κωνστάντιος Χρόνης.

Μόλις αποσύρθηκαν τα εκτελεστικά απο-
σπάσματα, ανηφόρισε μαζί με τις αλαφια-
σμένες γυναίκες στο λόφο της εκτέλεσης. 
Έψαλε τη νεκρώσιμη ακολουθία, και άρχι-
σαν να σκάβουν τάφους για να πλαγιάσουν 
τους αδικοσκοτωμένους. 

Ο ενταφιασμός – όπως είχε δηλώσει ο 
ίδιος – για να γίνει σωστά, κράτησε ενάμι-
ση μήνα ενώ παράλληλα φρόντιζε για τη δι-
ατροφή, το ρουχισμό, τη θέρμανση και τη 
πνευματική στήριξή τους.

Ντυμένος με το ρούχο του πένθους, μαυ-
ροφορεμένος ανάμεσα στις μαυροφορε-

μένες, κλαμένος ανάμεσα στις κλαμμένες, 
έμοιαζε σαν να είχε αποκλειστικό διακόνη-
μα το θρήνο.

Ακούραστος περιφερόταν στην έρημη, κα-
μένη πόλη, παρηγορώντας και βοηθώντας. 
Μέρες έμεινε άυπνος δίνοντας κουράγιο στο 
θρήνο και φέρνοντας τη θεία χάρη εκεί που 
περίσσευε η οδύνη.

Την επομέ-
νη της σφα-
γής των Κα-
λαβρύτων (14 
Δεκεμ. 1943) 
κυκλοφόρησε 
η φήμη, ότι το 
Αίγιο θα έχει 
την ίδια τύχη 
με τα Καλά-
βρυτα.

Ο μαυρο-
φορεμένος 
ρασοφόρος, 
α λ λ ά  λ ε υ -
κ ό ς  ά γ γ ε -
λος, αψήφη-
σε τους κιν-
δύνους – διό-
τι απαγόρευσαν τις μετακινήσεις του – και 
τις απειλές των κατακτητών, παρουσιάστη-
κε επικεφαλής μιας ομάδας στον Γερμανό 
στρατιωτικό διοικητή της Πάτρας και απαίτη-
σε να σταματήσει εδώ το φονικό και να μην 
επεκταθεί και στην πόλη του Αιγίου. Και αυτό 
το κατάφερε. Μια καινούρια διαταγή των Αρ-
χών Κατοχής έβαλε τέρμα στις άδικες σφα-
γές και έσωσε από βέβαιο θάνατο τον πλη-
θυσμό της ωραίας αυτής Αχαϊκής Πολιτείας.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Μετά την απελευθέρωση της πατρίδας, ο 

π. Κωνστάντιος επέστρεψε στην Ι. Μητρό-
πολη Φιλίππων (Καβάλας) για να συνεχίσει 
το έργο που είχε αναλάβει πριν την έκρηξη 
του πολέμου ως λειτουργός, πνευματικός 
ποιμένας και διδάσκαλος.

Ο π. Κωνστάντιος είχε ένα μεγάλο προ-
σόν, την ικανότητα να συγκεντρώνει γύρω 
του πολλούς συνεργάτες, ανθρώπους που 
τη συμπαράστασή τους στο σεμνό λευίτη δε 
θεωρούσαν αγγαρεία αλλά ιδιαίτερη τιμή και 
ευλογία. Και δεν ήταν καθόλου μικρό να συ-
νεργάζεται κανείς με έναν τέτοιο φωτισμέ-
νο εργάτη του ευαγγελίου.

Το πρώτο μέλημά του ήταν να οργανώσει 
τις λεγόμενες “εξορμήσεις στην ύπαιθρο”. 
Ο ίδιος λειτουργούσε σε χωριά που στερού-
νταν ιερέως, κήρυττε και εξομολογούσε και 
οι συνεργάτες του έκαναν κατηχητικά μαθή-
ματα στα παιδιά και τους νέους, μοίραζαν 
χριστιανικά έντυπα και έρχονταν σε επαφή 
με τους χωρικούς συζητώντας διάφορα θέ-
ματα, επίκαιρα και ευρύτερης σημασίας.

Στην προσπάθεια αυτή η Στρατιωτική Διοί-
κηση Καβάλας του διέθετε στρατιωτικό αυ-
τοκίνητο για τις μετακινήσεις του.

Δεύτερο μέλημά του ήταν τα παιδιά που 
έρχονταν από τα χωριά για να φοιτήσουν 
στα Γυμνάσια ή στα Λύκεια της Καβάλας. Και 
επειδή τα περισσότερα προέρχονταν από 
φτωχές οικογένειες, δοκιμασμένες σκλη-
ρά από τον πόλεμο, με προβλήματα στέ-
γασης και διατροφής, εδώ ερχόμενα έβρι-
σκαν καταφύγιο.

Συνέλαβε ένα μεγάλο σχέδιο και το έβα-
λε σε εφαρμογή. Βρήκε κατάλληλο οικόπε-
δο απέναντι από το μοναστήρι του Αγίου 
Σίλα και αμέσως έβαλε το θεμέλιο λίθο, ως 
Οικοτροφείο Αρρένων. Η προσπάθειά του 

ήταν συγκινητική, γι’ αυτό και η προθυμία 
του κόσμου, να βοηθήσει, μεγάλη. Ογδόντα 
(80) περίπου παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου 
φιλοξενούνταν στο οικοτροφείο.

Για τις κοπέλες ίδρυσε το Μαθητικό Οικο-
τροφείο Θηλέων. Από εδώ εκατοντάδες τε-
λείωσαν τις σπουδές και έγιναν επιστήμονες 
και χριστιανές μητέρες. Γνώρισαν στοργή, 

αγάπη και φι-
λοξενία μέσα 
στο Οικοτρο-
φ ε ί ο ,  π ο υ 
δεν ξέχασαν 
ποτέ!

Η ιδέα να 
δημιουργή-
σει Κατηχη-
τικά Σχολεία 
για εργαζό-
μενους νέ-
ους και νέες, 
ήταν  πρω-
τοποριακή. 
Πολύ περισ-
σότερο διό-
τι, εκτός της 
πνευματικής 

τους κατάρτισης, συμμετείχαν σε ιεραπο-
στολικές και φιλανθρωπικές εξορμήσεις επι-
σκεπτόμενοι Νοσοκομεία, Φυλακές και φι-
λανθρωπικά ιδρύματα. Έτσι, εργαζόμενοι 
και εργαζόμενες, ένοιωθαν τον εαυτό τους 
χρήσιμο αφού μπορούσαν να παίξουν ση-
μαντικό ρόλο στην οικογένεια, την κοινωνία 
και το Έθνος.

Για να βοηθήσει περισσότερο τις κοπέλες 
ίδρυσε τον οίκο ραπτικής και πλεκτικής 
“Αγία Φιλοθέη”, φέρνοντας για το σκοπό 
αυτό σύγχρονα μηχανήματα από τη Γερμα-
νία. Εδώ μέσα έβρισκαν κατά καιρούς εργα-
σία άνεργες νέες, τακτοποιώντας τα οικονο-
μικά τους προβλήματα και ενισχύοντας πα-
ράλληλα την πνευματική τους πρόοδο. Επί 
πλέον ίδρυσε την «Επιτροπή απόρων σπου-
δαστών» που συνέβαλε ώστε εκατοντάδες 
άποροι ενισχυόμενοι πολύπλευρα να μην 
εγκαταλείπουν τις σπουδές τους.

Οργάνωσε, κατά υποδειγματικό τρόπο, το 
έργο “πρόνοιας και αγάπης”. Ευσεβείς κυ-
ρίες και δεσποινίδες της Καβάλας ανέλαβαν 
ιεραποστολικά να επισκέπτονται αρρώστους 
στα Νοσοκομεία και σπίτια, να τους ενισχύ-
ουν, να τους παρηγορούν και να τους στη-
ρίζουν πνευματικά και υλικά. Πολλές φορές 
όπου υπήρχαν περιπτώσεις με βαριές πα-
θήσεις, φρόντιζαν να τους στέλνουν σε Νο-
σοκομεία των Αθηνών ή της Θεσσαλονίκης.

Η φροντίδα του δεν σταμάτησε εδώ αλλ’ 
επεκτάθηκε και πιο πέρα. Το 1965-1966 η Ι. 
Σύνοδος τον τοποθέτησε Τοποτηρητή στη 
Μητρόπολη Ζιχνών και Νευροκοπίου. Με το 
που πήγε, ίδρυσε στο Νευροκόπι Οικοτρο-
φείο Θηλέων για 20 μαθήτριες. Παράλληλα 
ανακαίνισε ώστε να επαναλειτουργήσει η δι-
αλυμένη Οικοκυρική Σχολή του Υπουργείου 
Πρόνοιας στη Ν. Ζίχνη.

Γυρίζοντας στη Καβάλα το 1966 άρχισε 
έναν τιτάνιο αγώνα για την ανέγερση μιας 
πολυώροφης οικοδομής στο κέντρο της πό-
λης (οδό Δαγκλή 28). Το όλο συγκρότημα θα 
αποτελούνταν από οκτώ (8) ορόφους στους 
οποίους θα στεγάζονταν γραφεία, εντευκτή-
ρια νέων, αίθουσες χριστιανικών μαθημάτων, 
εξομολογήσεων, ομιλιών και διαλέξεων χω-
ρητικότητας περίπου 600 ατόμων, κ.ά. Την 
εποχή αυτή (14 Μαΐου 1967), και ενώ δού-
λευε στις σκαλωσιές, ήρθε η μεγάλη αλλαγή 

στα εκκλησιαστικά πράγματα της Ελλάδας. 
Στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ανέβηκε ο φω-
τισμένος ηγέτης των αποστολικών οραματι-
σμών Ιερώνυμος Κοτσώνης, που, ως άλλος 
Διογένης, πήρε το φανάρι και άρχισε να ψά-
χνει για να ανακαλύψει αναστήματα πνευμα-
τικά, αγωνιστικά… για να πληρώσουν τις κε-
νές μητροπολιτικές επισκοπές.

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ 
Ο π. Κωνστάντιος επί τριάντα (30) χρό-

νια ήταν ξεχασμένος από την εκκλησιαστι-
κή ηγεσία γιατί δεν ήταν ενταγμένος σε κά-
ποιο “εκκλησιαστικό” κλαμπ. Ερχόμενος 
όμως στον αρχ/κό θρόνο ο Ιερώνυμος Α΄ επι-
στράτευσε, από τους πρώτους, τον π. Κων-
στάντιο, ο οποίος όμως, αρνήθηκε την επί-
ζηλη θέση του επισκόπου – φαινόμενο τε-
λείως ασυνήθιστο – χρησιμοποιώντας μάλι-
στα ως μέσον πολλούς γνωστούς παράγο-
ντες εξ Αθηνών και ιδιαίτερα τον καθηγητή 
και πρώην Υπουργό Παιδείας Γ. Ράμμο, πα-
ρακαλώντας τους να πείσουν τον νέο Αρχι-
επίσκοπο να μην προχωρήσει στην εκλογή 
του επικαλούμενος, εκτός των άλλων και 
τους από τριάντα (30) χρόνια δεσμούς του 
με τον απλό αλλά πιστό λαό της Καβάλας, 
τον οποίο και δεν ήθελε να αποχωριστεί.

Όμως το θέλημα του Θεού ήταν διαφορε-
τικό και εκφράσθηκε την 2-6-1967 όταν το 
αρμόδιο Συνοδικό Όργανο τον εξέλεξε να 
διακονήσει τη Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλε-
ως – στην εσχατιά της πατρίδας μας – περι-
οχή λησμονημένη από την κρατική διοίκηση 
κι εγκαταλειμμένη κυριολεκτικά.

Αφού η επιθυμία του δεν εισακούσθηκε 
παρέδωσε εαυτόν στο θέλημα του Κυρίου 
και με πνεύμα ταπείνωσης και υπακοής δέ-
χθηκε να υπηρετήσει την εκκλησία σαν κα-
λός στρατιώτης.

Το εξαετές έργο του στην Αλεξανδρούπο-
λη δεν μετριέται. Αυτός ο ήρεμος άνθρωπος 
– άξιος δουλευτής του αγρού του Θεού – απο-
δείχθηκε λέοντας. Με σκληρό αγώνα, θυσίες 
και κόπους έχτισε κτίρια: [1) Πνευματικό Κέ-
ντρο 700 θέσεων με τους απαραίτητους βοη-
θητικούς χώρους, 2) Βρεφονηπιακό Σταθμό, 
3) Κατασκηνώσεις (σε μια έκταση 100 στρεμ-
μάτων που την παραχώρησε το Δημόσιο στην 
ακρογιαλιά της Ν. Μάκρης. Περιελάμβανε, με-
γάλη αίθουσα-τραπεζαρία, 18 οικήματα για 
τους κατασκηνωτές, αρχηγείο, μαγειρεία και 
βοηθητικούς χώρους, και την ύδρευση για την 
οποία έφερε πόσιμο νερό από απόσταση 13 
χιλιομέτρων. Εδώ φιλοξενούνταν παιδιά απ’ 
όλη σχεδόν την Θράκη (Σουφλί, Διδυμότει-
χο, Ορεστιάδα και Κομοτηνή) αλλά και χρη-
σιμοποιούνταν για διοργανώσεις Συνεδρίων 
και άλλων πνευματικών εκδηλώσεων), 4) Νέο 
Επισκοπείο γιατί το προηγούμενο ήταν ετοι-
μόρροπο. 5) Εκκλησιαστικό γηροκομείο: Το 
σχεδόν εγκαταλειμμένο και υποτυπωδώς χρη-
σιμοποιούμενο ανακαίνισε, προσθέτοντας πα-
ράλληλα και νέα κτίσματα μεταξύ των οποίων 
και ιερό ναό για τις ανάγκες των γερόντων, 
εξασφαλίζοντας άριστες συνθήκες διαβίω-
σης. Ήταν ένα από τα καλύτερα της Ελλάδας, 
δυναμικότητας 75 κρεβατιών, 6) Ίδρυσε συ-
νοικισμό για να παραθερίζουν οι οικογένειες 
των ιερέων, 7) Ανακαίνισε τον Μητροπολιτι-
κό ναό, και ανήγειρε 13 νἐους. 

Είχε προγραμματίσει ακόμη πολλά σπου-
δαία έργα, όπως: α) Μαθητικά Οικοτρο-
φεία, αρρένων-θηλέων, β) Μικρά κατα-
στήματα στο χώρο της αυλής του Μητρο-
πολιτικού Ναού, γ) Ανέγερση και λειτουρ-
γία “Ασύλου Ανιάτων νοσημάτων” για την 
περίθαλψη ατόμων με βαρειές παθήσεις, 
που αποτελούσε και τη μεγάλη του επιθυμία.
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Το οικοτροφείο Υπερηλίκων και ο Παιδικός Σταθμός 
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• Η ΣΤΑΔΙΑΚΗ βίαιη μετακίνηση τοῦ Ἔθνους 
τῶν Ἑλλήνων μακριά ἀπό τίς σταθερές ἀξίες 
τοῦ Ἑλληνορθόδοξου προσανατολισμοῦ, δέν 
εἶναι τῶν τελευταίων ἐτῶν κατάντημα. Προ-
ϋπῆρχε ὡς «δικαιωματισμός» τῶν ἐλεεινῶν 
πολιτικῶν εὐθύς μετά τήν ὀθωμανική ἀπελευ-
θέρωση. Ὁ Διαφωτισμός εἶχε μπολιάσει μεγά-
λο μέρος Ἑλλήνων τῆς διασπορᾶς, οἱ ὁποῖοι γύ-
ρισαν στήν πατρίδα ἁλωμένοι καί παραφου-
σκωμένοι ἀπό τόν ἄθεο ὑλισμό γιά νά... σώ-
σουν τό κατεστραμμένο ἑλληνικό κρατίδιο. 
Ἔκτοτε αὐτοί οἱ «ἐλεεινοί πολιτικοί», κατά τόν 
Παπαδιαμάντη, δέν παραλείπουν, ὑποκινού-
μενοι ἐπίμονα ἀπό τούς ἀείποτε εὐρωπαίους 
ἐχθρούς, νά ναρκοθετοῦν τήν ἑλληνορθόδο-
ξη παράδοση καί νά λεηλατοῦν τόν πνευματι-
κό μας πολιτισμό.

•  ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ πράξη στό θέατρο τοῦ 
ἄθεου παραλογισμοῦ, τήν βιώνουμε ὁλοκλη-
ρωμένη σκληρή πραγματικότητα, τά τελευταῖα 
χρόνια ἀπό τούς κυβερνώντες , πού ἀναποδο-
γυρίζουν, ὅλα ὅσα συναποτελοῦν τήν ταυτό-
τητά μας ὡς Ἑλλήνων. Πρό ἡμερῶν μιά δῆθεν 
πλειοψηφία τῶν 150+1 ψήφων στή Βουλή (μέ 
προβληματική δεδηλωμένη), ἔσβησε μέ μιά 
μονοκοντυλιά τῶν χιλιετηρίδων τήν πίστη τῶν 
Ἑλλήνων εἰς Θεόν καί διέγραψε ἀπό τό Σύνταγ-
μα (ἔτσι νομίζει) τήν ψυχή τῶν Ὀρθοδόξων Χρι-
στιανῶν στόν Τριαδικό Θεό... Μᾶς βάφτισαν 
«οὐδετερόθρησκους»...(!!)

• ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ κατά τήν τρισχιλιετῆ καί πλέον 
ἱστορική τους πορεία πάντα εἰς τόν Θεόν ἐπί-
στευαν καί οὐδέποτε διενοήθησαν Αὐτόν νά 

ἐκδιώξουν. Μεγα-
λούργησαν παράλ-
ληλα μέ τήν πίστην 
εἰς Θεούς! Αὐτή 

ἡ πίστη ἄλλωστε, τούς ἐνέπνευσε νά στή-
σουν ἀνά τούς αἰῶνες περικαλλῆ θρησκευ-
τικά καί δημόσια μνημεῖα, ἀπείρου κάλλους, 
πού θαυμάζουν οἱ γενεές τῶν οἰκουμενικῶν 
ἀνθρώπων!

• ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΗΛΘΕ «τό πλήρωμα τοῦ χρό-
νου» ὁ Ἕλληνας Μακεδών ἱκέτευσε τόν Μέγα 
Ἀπόστολο Παῦλο νά «διαβεῖς εἰς Μακεδονίαν 
βοήθησον ἡμῖν». Δυό χιλιάδες χρόνια οἱ Ἕλλη-
νες ἀκολουθοῦν τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία 
Του. Καί τώρα τελευταία ἦλθαν (ἀκούγεται σάν 
ἀνέκδοτο αὐτοχειριασμοῦ) φορτσάτοι οἱ πολι-
τικοί μητραλοῖες, οἱ σύγχρονοι Γαδαρηνοί τῆς 
Βουλῆς, ἐθνομηδενιστές, χωρίς ντροπή καί κα-
μιά νομιμοποίηση ἀπό τήν συντριπτική πλειο-
ψηφία τοῦ ὀρθόδοξου Λαοῦ, νά ἐκδιώξουν τό 
Χριστό «ἀπελθεῖν ἀπό τῶν ὁρίων αὐτῶν»...

• ΕΡΧΟΝΤΑΙ μέ μιά πλασματική πλειοψηφία 
τῶν 150+1 ψήφους, οἱ αθεόφοβοι νά ἐξορί-
σουν τό ΦΩΣ γιά νά μᾶς ὁδηγήσουν στό ἀδιέ-
ξοδο τοῦνελ τῆς ἰσλαμοποιημένης παγκοσμιο-
ποίησης: Δέν σέ θέλουμε Χριστέ, φύγε μα-
κριά, εἶσαι ἀνεπιθύμητος... Καί ὁ Χριστός 
παίρνει σιωπηλός τό Σταυρό Του καί φεύ-
γει. Φεύγει Αὐτός γιά νά ἐπικρατήσει ὁ Ἀρμα-
γεδδώνας, τό «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως», τό 
πολυκέφαλον «θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως», 
ὅπου ἤδη οἱ φρικιαστικοί προπομποί του 
ἁλωνίζουν τήν ὅλη ἐπικράτεια τῆς Χώρας. 
Φόβος καί τρόμος ἐπικρατεῖ ἀπ’ ἄκρου 
εἰς ἄκρον τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας καί τῆς 
Εὐρωπαϊκῆς Δαιμονίας.

• ΕΠΕΙΔΗ ἴσως ὁ χρόνος τῶν ἀναγνωστῶν 
μας δέν ἐπαρκεῖ γιά μιά πιό σφαιρική ἐνημέ-

ρωση γιά ὅσα δραματικά συμβαίνουν γύρω 
μας, καταγράφουμε δειγματοληπτικά τήν φρί-
κη πού ζοῦμε οἱ Ἕλληνες, ἀπό τήν πρωτοφανῆ 
ἐπιδρομή ἡμεδαπῶν καί ἀλλοδαπῶν τῆς παρα-

νομίας ἐραστῶν καί τῆς προδοσίας στρατευμέ-
νων. Μιά ἀπέλπιδα καταγραφή, μήπως ἐπιτέ-
λους γίνει ἀφυπνιστικός προβληματισμός όταν 
έρθουν οι ἐπερχόμενες ἐκλογές:

• ΣΥΜΜΟΡΙΕΣ κακοποιῶν ἀνεξέλεγκτες, λε-
ηλατοῦν τά πάντα. 

• ΛΗΣΤΕΙΕΣ αἱματηρές σέ οἰκίες, καταστήμα-
τα καί ὅπου ἀλλοῦ, εἶναι καθημερινές.

• ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ὀργανώσεις θέτουν σέ κίν-
δυνο ἀστικές καί μή κοινωνίες.

• ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ κτηρίων ἀπό ντόπιους καί 
ἀλλοδαπούς ἀναρχικούς, γίνονται ἄσυλα 
ὁρμητήρια γιά καταστροφικές καταδρομές.

• ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ θανάτου ἀκόμη καί μέσα 
ἀπό τίς φυλακές, δολοφονοῦν δικαίους καί 
ἀδίκους.

• ΜΑΦΙΕΣ ἀλβανῶν καί ἀλλοφύλων, ἀσυ-
λοδιαβατηριούχων εἰσβολέων, ἁρπάζουν καί 
καταστρέφουν περιουσίες πτωχῶν πολιτῶν.

• ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ καί βιασμοί γυναικών καί 

παιδιῶν.
• ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ἐν ψυχρῷ σέ ἀνησυχητική 

συχνότητα, γιά ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν σέ 
πόλεις καί χωριά.

• ΑΣΕΛΓΕΙΑ καί μαστροπεία κατ’ ἐξακολού-
θηση σέ ἀνήμπορα ἄτομα καί ψυχές εὐάλωτες.

• ΒΑΣΑΝΙΣΜΟΣ γερόντων ἕως θανάτου γιά 
νά ἀποκαλύψουν κρυμμένα χρήματα καί τι-
μαλφῆ.

• ΑΝΕΝΟΧΛΗΤΕΣ καταστροφές δημόσιας καί 
ἰδιωτικῆς περιουσίας μέ τήν ἠχηρή καί ἐνοχι-
κή ἀπουσία τῆς πολιτείας ἡ ὁποία ἀδιαφορεῖ 
ἐγκληματικά νά προστατέψει τούς πολίτες της.

• ΕΜΠΡΗΣΜΟΙ κουκουλοφόρων παρακρα-
τικῶν καί καταδρομές ἀνταρτῶν πόλεων.

• ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ ἀπό τίς φυλακές καί ἀπαρά-
δεκτες ἄδειες ἐπικίνδυνων ποινικῶν γιά νά συ-
νεχίζουν τό δολοφονικό ἔργο τους.

• ΣΧΕΔΟΝ ἐλεύθερη καί ἀτιμώρητη ἡ διακί-
νηση ναρκωτικῶν σέ κεντρικά σημεῖα τῶν πό-
λεων καί τῶν πανεπιστημιακῶν χώρων.

• ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ναῶν καί καταστροφή θρη-
σκευτικῶν συμβόλων πρός μεγάλη χαρά τῶν 
ἐγχώριων ἀθέων.

• ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ παραβατικότητα νέων παι-
διῶν σέ Σχολεῖα καί δημόσιους χώρους.

• ΑΘΡΟΕΣ ἑλληνοποιήσεις καί παροχή ἀσύ-
λου μουσουλμάνων χωρίς τίς ἀπαιτούμενες 
καί αὐστηρές προϋποθέσεις, μέ τήν ἀναίσχυ-
ντη πρόταση νά... λύσουν τό ἐκρηκτικό δημο-
γραφικό πρόβλημα τῆς χώρας(!!).

• ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΟ καί ἀνεξήγητο, μή ἀπο-
κρυπτόμενο, τό μίσοςκυβερνώντων , γιά ὅλα 
ἐκεῖνα τά ἀξιακά στέρεα, πού κράτησαν αἰῶνες 
τήν κοινωνία ὄρθια παρά τίς γενοκτονίες καί τίς 
ἐθνοκαθάρσεις Ὁὕνων καί Τούρκων.

•ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ πορνεία ἀπό ὀργανωμένες 
συμμορίες κυρίως ἀλλοδαπῶν, πού καταλαμ-
βάνουν σταδιακά ζωτικούς δημόσιους χώρους 
ἐκτοπίζοντας τόν ντόπιο πληθυσμό.

• ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ὅλων, ὁ ἐποικισμός τῆς 
χώρας ἀπό λαθροπρόσφυγες (τούς βάφτισαν 
ὅλους πρόσφυγες), μέ εὐλογίες τῆς κυβέρνη-
σης, τῶν κομματικῶν μηχανισμῶν καί τῆς ξετσί-
πωτης προπαγάνδας.

• ΜΕΣΑ Σ’ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ἄς θρηνήσουμε τό ἐπι-
κίνδυνο πολιτικό δόγμα τῶν αθέων πού ἀνα-
τρέπει τήν προαιώνια βούληση τοῦ Θεοῦ, πού 
θέλει τόν φυσιολογικό ἄνθρωπο «ἄρσεν καί 
θῆλυ», δύο φύλα, ἄνδρα καί γυναίκα. Καί αὐτοί, 
οἱ πολιτικοί καί ὄχι μόνον, ἀγωνίζονται νά προσ-
διορίσουν τό φύλο μέ 62 ἀντιεπιστημονικά ἀνώ-
μαλα ἀστοχήματα καί ἐπιμέρους φύλα.

• ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ, ἡ νομοθεσία τῆς κυβέρνη-
σης  προοδευτικής αριστεράς ἐπιμένει ἐμμονικά 
νά ἀντιστρατεύεται τή φύση τοῦ Ἕλληνα ἀνθρώ-
που (τοῦ κάθε φυσιολογικοῦ ἀνθρώπου) ἀπό 
μιά στοχοποιημένη προσπάθεια νά «ἐκπουστο-
ποιήσει» τήν ἑλληνική κοινωνία, ἐπιχειρώντας 
ἀκόμη καί μέ τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας μέσα 
στά σχολεῖα, εἰσάγοντας «ἑβδομάδες ἔμφυλων 
ταυτοτήτων»(!!). Ἐκεῖ διαβάζεις π.χ. «γιά “τράνς 
γυναίκα” φιλόλογο ἐνῶ ἁπλά πρόκειται γιά πα-
ρενδυτικό ἄνδρα, λαϊκῶς τραβεστί, δηλαδή κά-
ποιον μέ δυσφορία φύλου, πού τοῦ ἀρέσει νά 
ντύνεται γυναίκα».

• ΑΥΤΑ καί πολλά ἄλλα, πού «νομιμο-
ποιοῦνται», εἴτε «νομοθετικά» εἴτε στήν πρά-
ξη σιωπηλά, στοιχειοθετοῦν ἕνα ἐφιαλτικό σκη-
νικό πού περιγράφεται ἐναργέστατα σέ ἄρθρο 
τοῦ ἔγκριτου πολιτικοῦ ἀναλυτοῦ κ. Ἀλκιβιάδη 
Κεφάλα, στήν ἐφημερίδα «δημοκρατία» τῆς 
12ης Μαρτίου 2019, μέ τίτλο «Η ΝΕΑ ΓΕΝὉ-
ΚΤὉΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ». Διαβάζουμε ἀπό-
σπασμα: «...Ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκή πολιτική σκηνή 
ἔχει ἀντιδράσει στό φαινόμενο τῆς μαζικῆς με-
τανάστευσης τοῦ Ἰσλάμ στήν Εὐρώπη σφραγί-
ζοντας τά σύνορα βορείως τῆς χώρας μας, στήν 
Ἑλλάδα σύσσωμο τό διεφθαρμένο πολιτικό σύ-
στημα μέ χαρά ἀποδέχεται τή γερμανική καί τήν 
εὐρωπαϊκή ἀπαίτηση τῆς μετατροπῆς τῆς χώρας 
μας σέ ἀπέραντο καταυλισμό μουσουλμάνων 
προσφύγων, μέ ἀντάλλαγμα ἕναν καλό μισθό-
μεροκάματο, παραγνωρίζοντας τό ὅτι ὁ αὐξα-
νόμενος ἀριθμός τῶν μουσουλμάνων ἐποίκων 
στήν Ἑλλάδα δέν μπορεῖ παρά νομοτελειακά νά 
τούς ὠθήσει νά ἐπιχειρήσουν καί στή χώρα μας 
στό μέλλον τήν ἐπανάληψη αἱματηρῶν γεγονό-
των τῆς Μέσης Ἀνατολῆς».

• ΤΙ ΑΛΛΟ νά συμπληρώσουμε ἐμεῖς; Μό-
νον μιά εὐχή καί μιά προσευχή: Ὁ Χριστός καί 
ἡ Παναγία νά γυρίσουν πίσω, ἀπό κεῖ πού τούς 
ἐξορίσαμε, γιά νά σκεπάσουν μέ τήν Προστα-
σία Τους τήν πατρίδα μας καί τούς Ἕλληνες ἀπό 
τούς ἐπίβουλους ντόπιους, προπαντῶς τούς 
ντόπιους ἐχθρούς...

Ἀμήν.
ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἡ ἐξορία τοῦ Χριστοῦ, ὁ ἄθεος τοῦ Ἕλληνα βιασμός καί ὁ ἐποικισμός τοῦ Ἰσλάμ
Τί εἶναι Ἑλλάδα; 

Τί εἶναι Εὐρώπη; 
Ἡ λευκὴ δαιμονία  Ὁ χωρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὸν Θεὸν
Ὅσο περνάει ὁ χρόνος τόσο καὶ περισσότερο ἐπίκαιρα καὶ ἀποκαλυπτικὰ γίνονται τὰ 

κείμενα καὶ οἱ προφητικὲς ἐπισημάνσεις τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου Ἰουστίνου Πόποβιτς, γιὰ 
τὴν ἀποστατημένη Εὐρώπη καὶ τὸν διωγμὸ τοῦ Χριστιανισμοῦ.

Τὸ μικρὸ ἀπόσπασμα ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι παρμένο ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ὀρθόδοξος Ἐκκλη-
σία καὶ Οἰκουμενισμὸς» τοῦ Ἀρχ. Ἰουστίνου Πόποβιτς, Ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσ-
σαλονίκη 1974, σελ. 252-253.

«Ἀδελφοί μου, ἡ συζήτησις ἐτελείωσεν εἰς τὰς ἡμέρας μας. Ο Χριστὸς ἀπεμακρύνθη 
ἀπὸ τὴν Εὐρώπην, ὅπως κάποτε ἀπὸ τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ὅταν οἱ Γαδαρηνοὶ τὸ 
ἐζήτησαν. Μόλις ὅμως Αὐτὸς ἔφυγεν, ἦλθε πόλεμος, ὀργή, τρόμος καὶ φρίκη, κατάρ-
ρευσις, καταστροφή. Ἐπέστρεψεν εἰς τὴν Εὐρώπην ὁ προχριστιανικὸς βαρβαρισμός, 
ἐκεῖνος τῶν Ἀβάρων, τῶν Οὔνων, τῶν Λογγοβάρδων, τῶν Ἀφρικανῶν, μόνον ὅτι ἦτο 
ἑκατὸν φορὲς φρικωδέστερος. Ο Χριστὸς ἐπῆρε τὸν Σταυρόν Του καὶ τὴν εὐλογίαν Του 
καὶ ἀπεμακρύνθη. Ἔμεινε ζόφος καὶ δυσωδία. Καὶ σεῖς τώρα ἀποφασίστε μὲ ποῖον θὰ 
ὑπάγετε, ποῖον θὰ ἀκολουθήσετε: τὴν σκοτεινὴν καὶ δυσώδη Εὐρώπη ἢ τὸν Χριστόν.

»Τί νομίζετε ἐσεῖς διὰ τὴν Εὐρώπην; Η Αφρικὴ καὶ ἡ Ἀσία ὀνομάζουν τοὺς Εὐρωπαί-
ους, “λευκοὺς δαίμονας”. Ἑπομένως, θὰ ἠδύναντο νὰ ὀνομάσουν τὴν Εὐρώπην: Λευκὴν 
Δαιμονίαν. Θὰ τὴν ὠνόμαζον “Λευκήν”, ἕνεκα τοῦ χρώματος τοῦ δέρματος, “Δαιμονίαν” 
δέ, ἕνεκα τῆς μελανότητος τῆς ψυχῆς της. Διότι ἡ Εὐρώπη ἠρνήθη τὸν μόνον ἀληθινὸν 
Θεὸν καὶ ἔλαβε τὸν θρόνον καὶ τὴν στάσιν τῶν Ρωμαίων καισάρων. Καὶ ὅπως οἱ Ρωμαῖοι 
καίσαρες πρὸ τῆς καταστροφῆς τῆς Ρώμης, οὕτω καὶ αὐτὴ διεκήρυξεν εἰς ὅλους τοὺς λα-
οὺς τῆς γῆς ὅτι καθεὶς δύναται νὰ προσκυνῇ τοὺς θεοὺς του ὅπως ἠξεύρει καὶ γνωρίζει, 
ἡ Εὐρώπη θὰ τὸ ἀνέχεται, αὐτοὶ ὅμως ἔχουν τὸ χρέος νὰ προσκυνοῦν αὐτὴν ὡς ὑψίστην 
θεότητα, εἴτε ὑπὸ τὸ ὄνομα Εὐρώπη εἴτε ὑπὸ τὸ ὄνομα Πολιτισμός.

»Οὕτως, ἀδελφοί μου, ἀνέστη ὡς βρυκόλαξ εἰς τὰς ἡμέρας μας, ἡ σατανικὴ Ρώμη, 
ἐκείνη ἡ Ρώμη, πρὸ τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ ὁποία ἐδίωκε μὲ πῦρ καὶ μάχαι-
ραν τοὺς Χριστιανοὺς καὶ ἠμπόδιζε τὸν Χριστὸν νὰ εἰσέλθῇ εἰς τὴν Εὐρώπην. Μόνον 
ὅτι ἡ Λευκὴ Δαιμονία ἔχει πέσει εἰς βαρυτέραν ἀσθένειαν ἀπὸ τὴν ἀρχαίαν Ρώμην. Δι-
ότι, ἐὰν ἡ εἰδωλολατρικὴ Ρώμη, ἐβασανίζετο ἀπὸ ἕνα δαίμονα, ἡ Λευκὴ Δαιμονία  βα-
σανίζεται ἀπὸ ἑπτὰ πονηρὰ πνεύματα, δεινότερα ἀπὸ ἐκεῖνον τὸν δαίμονα τῆς Ρώμης. 
Ἰδοὺ λοιπὸν ἡ νέα εἰδωλολατρικὴ Ρώμη, ἰδοὺ νέον μαρτύριον διὰ τὸν Χριστὸν ἐκ μέ-
ρους τῆς Λευκῆς Δαιμονίας.

»Ἡ νέα εἰδωλολατρικὴ Εὐρώπη δὲν καυχᾶται δι’ οὐδεμίαν θεότητα ὑπεράνω τοῦ ἑαυ-
τοῦ της. Αὐτὴ καυχᾶται μόνον διὰ τὸν ἑαυτόν της, διὰ τὴν σοφίαν της, διὰ τὸν πλοῦτον 
της, διὰ τὴν ἰσχύν της. Φουσκωμένο μπαλλόνι εἶναι σχεδὸν ἕτοιμον νὰ ἐκραγῇ, πρὸς γέ-
λωτα τῆς Ἀφρικῆς καὶ τῆς Ἀσίας· ὥριμος ὄγκος ἕτοιμος νὰ ἀνοίξῃ, νὰ γεμίσῃ τὸ σύμπαν μὲ 
τὴν δυσωδίαν του. Αὐτὴ εἶναι ἡ σημερινὴ ἀντιχριστιανικὴ Εὐρώπη, ἡ Λευκὴ Δαιμονία».

Γράφει 
ο Στυλ. Λαγουρός



6 ΑΓΩΝΑΣ απριλιοσ 2019

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 4η συνέχεια από την 18η Ομιλία 22/3/1981

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

οὗ ἄν ἥξω» (Δέν θά σᾶς ἐπιβάλλω 
ἄλλο βάρος· κρατήσατε ὅμως ἐκεῖνο πού 

ἔχετε, ἕως ὅτου ξανάρθω) 
(Ἀπ. 2, 2425)

Ἕνα παράδειγμα θά σᾶς ἀναφέρω 
–Σᾶς τό ἔχω πῆ πολλές φορές καί κα-
τήντησε πιά κλασικό –: Πρό ἐτῶν, ὅταν 
ἀκούγαμε ὅτι καί ὁ ἀρχιεπίσκοπος τοῦ 
Καντέρμπορι εἶχε λάβη μέρος στίς κινη-
τοποιήσεις γιά τήν ἀμνήστευσι τῆς ὁμο-
φυλοφιλίας –πρό τοῦ χίλια ἐννιακό-
σια ἑξήντα αὐτό–, εἶπα: «Καλά, αὐτός 
ὁ ἄνθρωπος –πού μπορεῖ νἄβγαλε πα-
νεπιστήμια, νἆναι σοφός, νά διάβασε 
κοινωνιολογίες καί κόντρα κοινωνιολο-
γίες, ἱστορία τῶν θρησκειῶν, ἱστορίες, 
ὅ,τι θέλετε νά διάβασε καί νά σπούδα-
σε– αὐτός ὁ ἄνθρωπος δέν ἄνοιξε ποτέ 
του τήν Ἁγία Γραφή;... νά ἰδῇ ἁπλάἁπλά 
τί λέγει ἡ Ἁγία Γραφή γι’ αὐτό τό ἁμάρτη-
μα, ὅτι δέν εἶναι ἀρρώστεια ἀλλά ἁμάρ-
τημα;...». Γιατί, ὅμως, δέν τό ἔβλεπε ὡς 
ἁμάρτημα; Δέν ἄνοιξε ποτέ του τήν Γρα-
φή; Αὐτή εἶναι ἡ ἀπορία μου. Ἄν μπο-
ρεῖτε νά μοῦ τήν λύσετε… Πιστεύω νἆναι 
καί δική σας ἀπορία.

Ἁπλούστατα· ὅταν ἀρχίζει ἡ διαλεκτι-
κή στόν χῶρο τῆς θρησκείας, ἀρχίζει ἡ 
ἀπώλεια τοῦ κριτηρίου τῆς ἀληθείας. 
Αὐτό εἶναι ὅλο. Αὐτή εἶναι ἡ ἀπάντησις. 
Χάνεται τό κριτήριο τῆς ἀληθείας. Αὐτή 
εἶναι ἡ τρομερή συνέπεια, ὅταν ἀρχίζω-
με νά ἐκσυγχρονίζωμε δῆθεν τήν Πίστι. 
Μέ καταλάβατε;

Πρέπει νά ποῦμε σ’ αὐτό τό σημεῖο, 
πώς Παράδοσις δέν σημαίνει βεβαί-
ως ἀπολίθωσιν, ἀλλά ζωή καί συνέχι-
σιν ζωῆς.

Δέν θἄπρεπε νά παραλείψω νά σᾶς 
πῶ μία καινούργια θεωρία, πού εἶναι κι 
αὐτή τῆς μόδας! Αὐτή ἡ θεωρία λέγεται 
«ἐπανάληψις τῆς ἀληθείας». Ξέρετε τί 
λέγει αὐτή; Ἀκούσατέ τη: Αὐτή τή στιγμή, 
ὑπάρχει Ἐκκλησία στή Λάρισα. Ἐμφανί-
ζονται οἱ Πεντηκοστιανοί, μέ τήν ἐπωνυ-
μία Χ.Ὁ.Ε. –Χριστιανική Ὀργάνωσις Εἰρή-
νης–, πού εἶναι ὑπό τούς ἀδελφούς Χα-
σιώτη. –Πολλές φορές ἔχουμε μιλήσει, 

καί πιστεύω ὅτι εἶστε ὅλοι ἐνημερωμέ-
νοι γιά τό θέμα αὐτό. Δέν φαντάζομαι 
νά παρασυρθῇ κανείς καί νά πάῃ μέχρι 
τήν πόρτα ἐκείνη!– Ἐάν τούς ρωτήσετε 
«Τί εἶναι ἐκεῖνο τό περισσότερο πού θέ-
λετε ἐσεῖς νά κάνετε καί δέν τό βρήκατε 
στήν Ἐκκλησία; Ὥστε δέν σᾶς ἱκανοποι-
εῖ ἡ Ἐκκλησία μ’ αὐτό τό ὁποῖο δίδει;», 
θά σᾶς ἀπαντήσουν –καί μαζί μ’ αὐτούς 
θά σᾶς ἀπαντήσουν ὅλες αὐτές οἱ παρα-
φυάδες τῶν αἱρετικῶν: «Γυρίζουμε πίσω 
στίς πηγές. Διότι τά πράγματα φθάσαν 
σ’ ἕνα κατάντημα, σ’ ἕνα ξέφτισμα καί 
γυρίζομε πίσω στίς πηγές. Διαβάζοντας 
φερ’εἰπεῖν τίς Πράξεις τῶν Ἀποστόλων, 
βλέπουμε πώς ζοῦσαν οἱ Χριστιανοί τήν 
ἐποχή ἐκείνη, καί προσπαθοῦμε νά ζή-
σουμε κι ἐμεῖς ἔτσι». Εἶναι πασίγνωστο 
αὐτό τό ἐπιχείρημά τους.

Ὅταν γυρίσῃς ὅμως πίσω, ἀρνεῖσαι 
κατ’ ἀνάγκην ὅλη τήν Παράδοσι, τήν 
ὁποία μάλιστα λές ὅτι ἔχει ξεφτίσει. Ἀκό-
μη, ἀρνεῖσαι καί τούς Πατέρες τῆς Ἐκκλη-
σίας μας. Γι’ αὐτό, εἶναι γνωστόν ὅτι οἱ 
Προτεστάνται ἀρνοῦνται τούς Πατέρες 
τῆς Ἐκκλησίας. Ἀλλά, ὅταν λές νά γυ-
ρίσῃς πίσω, ἔχεις ἐπανάληψι τῆς ἀλη-
θείας. Ἀκοῦστε τήν θεωρία τῆς ἐπανα-
λήψεως τῆς ἀληθείας: Δηλαδή, προ-
χωρήσαμε, προχωρήσαμε, ἀστοχήσα-
με, φθάσαμε σ’ ἕνα ἀδιέξοδο. Λοιπόν, 
μ’ ἕνα σάλτο, μ’ ἕνα ἱστορικό σάλτο δυό 
χιλιάδων χρόνων, ἄν εἶναι δυνατόν, γυ-
ρίζουμε πίσω!…

Εἶναι δυνατόν νά πραγματοποιηθῇ 
αὐτό τό ἅλμα;... Καί ὕστερα, τί σημαί-
νει «ἀλήθεια»; «Ἀλήθεια», ἀγαπητοί 
μου, δέν εἶναι ἡ ἀρχαιότης. Ὅπως πολύ 
σωστά ἐτονίσθη, δέν εἶναι τό «testes 
antiquitatis», ἀλλά τό «testes veritatis». 
Ἡ «ἀλήθεια». Ἡ «μαρτυρία τῆς ἀλη-
θείας» καί ὄχι τῆς «ἀρχαιότητος». Δέν 
μπορεῖς νά πῇς: «Θά γυρίσω πίσω στήν 
ἀρχαία ἐποχή, ἐπειδή ἐκεῖ θά βρῶ τήν 
ἀλήθεια». Ἡ ἀλήθεια ὑπάρχει μέσα 
στήν Παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας. Η Πα-
ράδοσις εἶναι ἕνας ζωντανός ὀργανι-
σμός πού ἀναπνέει, κινεῖται, περπατᾶ 
καί ἀναπτύσσεται. Αὐτό εἶναι ἡ Πα-
ράδοσις. Ὅταν λές «Θά ξαναγυρίσω 
πίσω», εἶναι σάν νά λές: «Εἶμαι ὀγδό-

ντα χρονῶν, μέ ἐγκατέλειψαν οἱ δυνά-
μεις μου, ἀρνοῦμαι τήν προηγουμένη 
μου ἱστορία, κάτι κάνω –δέν ξέρω τί– καί 
ξαναγίνομαι πάλι ἑνός χρόνου παιδί»!

Γίνεται ποτέ αὐτό; Εἶναι ἀφύσικο. Καί 
τό ἀποτέλεσμα τῆς ἐγκαταλείψεως τοῦ 
πλούτου τῆς Παραδόσεως καί τῆς ἐπιθυ-
μίας νέων σχημάτων εἶναι ἡ δῆθεν ἐπά-
νοδος στίς ρίζες, στίς πηγές –«ἐπανάλη-
ψι τῆς ἀληθείας»–: «Ἐλᾶτε, πιστοί· γυρί-
στε ἐδῶ· ἐλᾶτε. Ἐμεῖς ἔχομε τήν ἀλήθεια. 
Ἐλᾶτε νά ἰδεῖτε»! Καί βλέπετε, μάλιστα, 
καμιά φορά ἐκεῖνοι πού πηγαίεῖ πραγμα-
τικά τήν ἀληθινή εὐτυχία. Καί τώρα, πού 
πῆγαν ἐκεῖ, βρῆκαν τά ὑποκατάστατα καί 
νομίζουν ὅτι εἶναι ἡ εὐτυχία!

Ἀπόδειξις δέ τῆς φοβερῆς πλάνης 
αὐτῶν τῶν αἱρετικῶν παραφυάδων –
Ἑπόμενον εἶναι, ἀφοῦ λείπει ἡ Παράδο-
σις ἀπό ’κεῖ– εἶναι ὁ κατακερματισμός 
τῆς Πίστεώς των· τό κατακομμάτιασμα! 
Γι’ αὐτό ἔχουμε ἑκατοντάδες ὁμολογίες, 
κατακερματισμένες, πού ἡ μιά δέν μοιά-
ζει μέ τήν ἄλλη. Σ’ ἕνα μόνο μοιάζουν· 
στήν δῆθεν ἐπιστροφή πίσω εἰς τήν μαρ-
τυρίαν τῆς ἀρχαιότητος.

Ὅμως, δέν ἐπαρκεῖ ἡ μαρτυρία τῆς 
ἀρχαιότητος. Ἄν τό θέλετε, καί ἡ αἵρε-
σις εἶναι μαρτυρία τῆς ἀρχαιότητος· καί 
ὁ Ἀρειανισμός εἶναι μαρτυρία τῆς ἀρχαι-
ότητος. Ἐπαρκής δέν εἶναι ἡ μαρτυρία 
τῆς ἀρχαιότητος, ἀλλά ἡ μαρτυρία τῆς 
ἀληθείας. Αὐτή δέ ἡ μαρτυρία τῆς ἀλη-
θείας διασώζεται, κατά ζωντανόν τρόπο, 
μέσα στούς Ἁγίους καί στούς Πατέρες, οἱ 
ὁποῖοι κρατοῦν τήν Παράδοσι καί ἔχουν 
προσωπικές ἐμπειρίες, γιά τίς ὁποῖες 
μποροῦν νά μᾶς πληροφορήσουν καί νά 
μᾶς μιλήσουν. Ὁ Κύριος εἶπε: «ὅ ἔχετε 
κρατήσατε ἄχρις οὗ ἄν ἥξω» (Ἀπ. 2, 25).

Αὐτό, λοιπόν, τό «ὅ ἔχεις», πού λέγει 
ὁ Κύριος, σημαίνει τήν παραδοθεῖσα Πί-
στι, ὅπως ἔχει καί ὅπως παρεδόθη ἀπό 
τόν Χριστόν.

Τό «κρατήσατε», ὅπως ἀντιλαμβάνε-
σθε, εἶναι ἕνα ρῆμα πολύ ἰσχυρό, καί ση-
μαίνει ὅτι «κρατῶ κάτι καλά στά χέρια 
μου» κι ὄχι ἁπλῶς ὅτι τό διατηρῶ στήν 
μνήμη μου, ἤ στά ἀρχεῖα μου. Συνεπῶς, 
ἐκφράζει κάτι τό ἀληθινά ζωντανό.

Ἐκεῖνο τό «ἄχρις οὗ ἄν ἥξω» –ἕως ὅτου 

ἔλθω– καταδεικνύει ὅτι αὐτό πού μᾶς 
παρεδόθη, ὅπως ἀκριβῶς μᾶς παρεδό-
θη, ὀφείλουμε νά τό κρατήσωμε ἕως τήν 
δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία χωρίς 
μεταβολές, χωρίς ἀλλαγές, χωρίς περι-
τομές καί ἀνανεώσεις σέ μέτρα κοσμικά.

Ὅταν χειροτονήθηκα ἱερεύς, ἐδῶ καί 
κάποια χρόνια, ἀγαπητοί μου, ὁ ἐπίσκο-
πος, μετά ἀπό τόν καθαγιασμό τῶν Τιμί-
ων Δώρων, ἐπῆρε τόν Ἅγιον Ἄρτον ἀπό 
τό δισκάριον, καί ἀφοῦ ἔβαλε τήν δεξιά 
μου παλάμη πάνω ἀπό τήν ἀριστερή, 
σέ σχῆμα σταυροῦ, καί ἐπ’ αὐτοῦ ἕνα 
σφουγγαράκι –«μούσα» τό λένε–, ἔβα-
λε τόν Ἀμνόν· τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Καί 
ὅπως ἤμουν μπροστά του, ἀφοῦ ὁ ἴδιος 
μοῦ ἐναπέθεσε ἐπί τῶν παλαμῶν μου 
τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, μοῦ εἶπε τά ἑξῆς 
λόγια, πού ἀποτελοῦν μέρος τῆς χειρο-
τονίας εἰς ἱερέα: «Λάβε τὴν παρακατα-
θήκην ταύτην καὶ φύλαξον αὐτήν ἕως 
τῆς Παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ 
Χριστοῦ, ὄτε παρ’ αὐτοῦ μέλλεις ἀπαι-
τεῖσθαι αὐτήν». 

«Πάρε τήν παρακαταθήκη»! Ποιά 
εἶναι αὐτή ἡ παρακαταθήκη;

Εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Γιατί 
αὐτό πῆρα στά χέρια μου ἐπάνω. Ἀλλά 
τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία. 
Δηλαδή: «Πάρε τήν Ἐκκλησία καί κρά-
τα την καλά, ἕως ὅτου ξανάρθη ὁ Χρι-
στός, κατά τήν δευτέρα Του Παρουσία, 
ὁ Ὁποῖος θά σοῦ ζητήσῃ λόγο γι’ αὐτήν 
τήν παρακαταθήκη, πού πῆρες στά χέ-
ρια σου»!

Ἀγαπητοί μου, εἶναι ἀξιοπαρατήρητο 
ὅτι κατά τήν χειροτονία, ἀφοῦ θά γίνῃ ὁ 
καθαγιασμός τῶν Τιμίων Δώρων καί θά 
πάρῃ ὁ ἱερεύς στά χέρια του τόν Ἅγιον 
Ἄρτον, ἔτσι ὅπως σᾶς εἶπα, πηγαίνει 
πίσω ἀπό τήν Ἁγία Τράπεζα, ἕως ὅτου 
φθάσουμε εἰς τό τέλος τῆς Λειτουργί-
ας, γιά νά κοινωνήσουν οἱ Πιστοί. Καί, 
ἐπειδή εἶναι ἀρκετό τό χρονικό διάστη-
μα πού πρέπει νά κρατάῃ ἐκεῖ τόν Ἅγιον 
Ἄρτο, πολλές φορές ὁ ἱερεύς τρέμει. 
Ἴσως κινδυνεύει νά πέσῃ ὁ Ἅγιος Ἄρτος, 
ἐπειδή δέν ἔχει κανένα στήριγμα, παρά 
μόνον τίς φοῦχτες.

Αὐτό συμβολίζει, ὦ ἱερεῦ, ὅτι ὀφεί-
λεις νά κρατήσῃς τήν παρακαταθήκην, 

τήν Ἐκκλησία, ἕως τό τέλος τῆς ζωῆς 
σου. Νά τήν κρατήσῃς σωστή· πρό-
σεξε! Μήν ἀπορρίψῃς τήν παρακατα-
θήκη· μήν τήν ποδοπατήσῃς· μήν τήν 
ἀρνηθῇς· ὀφείλεις νά τήν κρατήσῃς.

Αὐτό, ἀγαπητοί μου, εἶναι πολύ συ-
γκλονιστικό. Καί ὅσο μπορῶ νά δια-
τηρῶ μία ἀγαθή συνείδησι, θά ἤθελα 
νά σᾶς λέγω ἕνα σωστό κήρυγμα, νά 
σᾶς λέγω τήν ἀλήθεια καί πάντα τήν 
ἀλήθεια, ἐπειδή μοῦ ἐνεπιστεύθη ὁ Κύ-
ριος αὐτήν τήν παρακαταθήκην, δηλα-
δή τήν Ἐκκλησίαν. Καί ἡ παρακαταθή-
κη αὐτή εἶναι ἐμπεπιστευμένη σέ κάθε 
κληρικόν· σέ κάθε κληρικόν! Ὀφείλομε, 
λοιπόν, νά τήν παραδώσουμε στά χέρια 
Του ἀκεραία, ἀνόθευτη! Ἀντιλαμβάνε-
σθε τήν εὐθύνη μας;... Ἡ ἱερωσύνη δέν 
εἶναι τίτλος τιμῆς· εἶναι εὐθύνη· φοβε-
ρή εὐθύνη. Φοβερή, φρικτή εὐθύνη!

Ἀλλά ἀκόμη ἀξιοπρόσεκτον εἶναι 
αὐτό πού λέγει ὁ Κύριος, ὅτι «οὐ βάλλω 
ἐφ’ ὑμᾶς ἄλλο βάρος» –δέν σᾶς βάζω 
ἄλλο βάρος–. Ὁπωσδήποτε τό Εὐαγγέ-
λιόν Του εἶναι ἕνα βάρος· εἶναι ἕνας κό-
πος. Μᾶς βεβαιώνει, ὅμως, ὁ Ἴδιος ὅτι 
«ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς καὶ τὸ φορτί-
ον μου ἐλαφρόν ἐστιν» (Ματθ. 11, 30).

Πότε ὁ ζυγός τοῦ Κυρίου εἶναι «χρή-
σιμος», καί πότε τό φορτίο Του εἶναι 
«ἐλαφρό»;

Ὅταν πραγματικά θέλουμε νά σω-
θοῦμε!

Ἀγαπητοί· τό ὀρθόδοξο κήρυγμα, ὅταν 
συμφωνῇ μέ τήν Παράδοσι τῆς Ἐκκλη-
σίας, πού ὁ Κύριος μᾶς εἶπε νά τήν κρα-
τοῦμε καλά, εἶναι τό κήρυγμα τῆς σω-
τηρίας μας.

Συνεχίζεται με την 19η ομιλία 

Α. Το Προφητικόν Αξίωμα του Χριστού
Η Διδασκαλία του Χριστού Δογματικώς: 

1. Βασική θέση της διδασκαλίας του Χρι-
στού ήτο το κήρυγμά Του περί της Βασι-
λείας του Θεού. «Μετά δε το παραδοθεί-
ναι Ιωάννην ήλθεν ο Ιησούς εις την Γαλι-
λαίαν κηρύσσων το ευαγγέλιον της βασι-
λείας του Θεού» (Μάρκ. 1, 14). Υπήρχε στο 
λαό του Ισραήλ διδασκαλία της βασιλείας 
του Θεού ως μέλλον, προσδοκία (= αναμο-
νή), ότι ο Θεός θα φανερωθεί.

Το κήρυγμα του Χριστού περί ελεύσεως 
της Βασιλείας του Θεού εξελήφθη (= εννο-
ήθηκε, το εξέλαβαν) ως κήρυγμα εθνικόν 
από τους κατακτητές Ρωμαίους και απόδει-
ξη τούτου είναι η επιγραφή επί του Σταυ-
ρού, «… και επέθηκαν επάνω της κεφαλής 
αυτού την αιτίαν αυτού γεγραμμένην, ού-
τος εστίν Ιησούς ο βασιλεύς των Ιουδαίων» 

(Ματθ. 27, 37).
Όμως, το κήρυγμα του Χριστού δεν έχει 

πολιτικές, μεσσιανικές, εθνικές ιδέες. Ζη-
λωτές (= αφοσιωμένοι) είναι όλοι οι εθνικι-
στές. Το κήρυγμα του Χριστού δεν είναι ανα-
μεμειγμένο με εθνικά ιδεώδη και δεν εξυ-
πηρετεί ενδοπολιτική και κοσμική σκοπι-
μότητα, για τούτο και ο Κύριος σταυρώθη-
κε. Ο Χριστός στο κήρυγμά του ομιλεί περί 
κοσμικών καταστροφών, «… ο δε Ιησούς εί-
πεν αυτοίς, ου βλέπεται ταύτα πάντα; Αμήν 
λέγω υμίν, ου μη αφεθή ώδε λίθος επί λίθον, 
ός ου καταλυθήσεται» (Ματθ. 24, 2). Περί 
καταστροφών ομιλεί και η μεταγενέστερη 
Ιουδαϊκή Εσχατολογία.

Σε αντίθεση προς τους φανταστικούς 
υπολογισμούς της εποχής Του, ο Χριστός 
αποφεύγει κάθε υπολογισμό, μόνον λέγει 
να είμαστε έτοιμοι. Ο Κϋριος δεν κηρύττει 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ 83ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη ∆ογματική» 
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)

απλώς περί της Βασιλείας του Θεού, αλλά 
φέρνει την Βασιλεία του Θεού ο Ίδιος, «… 
τυφλοί αναβλέπουσι, λεπροί καθαρίζονται 
και κωφοί ακούουσι, νεκροί εγείρονται και 
πτωχοί ευαγγελίζονται… ει δε εγώ εν πνεύ-
ματι Θεού εκβάλλω τα δαιμόνια, άρα έφθα-
σε εφ’ υμάς η Βασιλεία του Θεού» (Ματθ. 
11, 5 & 12, 28).

Που είναι τι Βασιλεία του Θεού; Είναι εδώ, 
δεν είναι στο υπερπέραν (= εκτός του κό-
σμου τούτου). Είναι «κεκρυμμένη (= κρυμ-
μένη) μέσα στον κόσμο, «… Ιδού γαρ η βα-
σιλεία του Θεού εντός υμών εστίν» (Λουκ. 
17, 21 πρβλ, παραβολές φυσικές (= από 
την φύση) περί βασιλείας (Ματθ. 13, 3-52). 
Μέσα στον κόσμο όπου επικρατεί το κακόν, 
ο Θεός αναγεννά και λυτρώνει τον άνθρω-
πο. Η Βασιλεία του Θεού είναι παρόν, τώρα, 
δεν είναι μέλλον. Θα πληρωθεί στο μέλλον.

Η Βασιλεία του Θεού είναι παρούσα εν 
Χριστώ αλλά λογικώς δεν κατανοείται, «κέ-
κρυπται εν Χριστώ». Καθημερινώς λυτρώ-
νονται οι άνθρωποι, αλλά η Βασιλεία του 
Θεού μένει άγνωστη. Η Βασιλεία του Θεού 
καρποφορεί, όπως ο σπόρος του γεωργού 
στην γη. Έρχεται αφ’ εαυτής (= από μόνη 
της) η Βασιλεία του Θεού, όχι μόνον με την 
δική μας δύναμη. Η αρχή της Βασιλείας του 
Θεού ήρθε, αλλά όχι όπως την θέλαμε και 
την θέλουμε εμείς. Ήρθε η Βασιλεία του 
Θεού, «εντός υμών εστί», και την βλέπουν 
μόνον όσοι μπορούν να την δουν, όχι με κο-
σμικές βέβαια δυνατότητες (= με την λογι-
κή), αλλά είναι Θεία πραγματικότητα για 
εκείνους οι οποίοι έχουν ώτα (= αυτιά) και 
οφθαλμούς (= μάτια), «… ο έχων ώτα ακού-
ειν ακουέτω» (Ματθ. 13, 9).

( συνεχίζεται )  

ΑΠοΚΑΛΥΨη τοΥ ιΩΑΝΝοΥ 
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Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ. Πόση ήταν! Πόση εµεινε! Και τι απόγινε…   
Επάνω σ’ αυτό θα αναφέρουμε μερικά πε-

ριστατικά, ενδεικτικά: 
Α) Έγινε πρόσληψη – πρώτη φορά – ενός 

μεταλλειολόγου για την εποπτεία α) των με-
ταλλείων και λατομείων που λειτουργούσαν, 
εάν τηρούνταν οι όροι των συμβάσεων που 
υπήρχαν, β) την εξέταση επαναλειτουργίας 
των εγκαταλελειμμένων και γ) την εκπόνηση 
νέων γεωλογικών και κοιτασμολογικών μελε-
τών σε εκκλησιαστικά κτήματα καθώς και τη 
χαρτογράφησή των.

Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά!
Η εταιρεία Σκαλιστήρι που το 1967 πλήρω-

νε μίσθωμα 1.073.000 δρχ. από το 1971 αυ-
ξήθηκε σε 8.215.000 δρχ. Βασική υπήρξε η 
αλλαγή του τρόπου εξόρυξης προς το συμ-
φέρον του ΟΔΕΠ.

Τα λατομεία Καρρέα Υμηττού που το 1969 
το μίσθωμα ήταν 46.000 δρχ., το 1971 έφθα-
σε στα 3.080.000 δρχ.

Β) Τα μισθώματα εντός αστικών κέντρων 
(ενοίκια) ήταν 20.993.310 δρχ. και το 1971 
ανήλθαν στα 26.734.736 δρχ.

Γ) Για την περιφρούρηση της εκκλησιαστι-
κής περιουσίας, σε ένα χρόνο έγινε περίφρα-
ξη κτημάτων επί μήκους 7.000 μέτρων και το-
ποθέτηση 5.100 σιδερένιων πινακίδων με την 
ένδειξη “κτήμα του Ο.Δ.Δ.Ε.Π.” για τους επο-
φθλαμιούντας τρίτους.

∆) Η τεχνική Υπηρεσία Τ.Υ.Ε. του Ο.Δ.Δ.Ε.Π., 
για την αξιοποίηση μεγάλων οικοπέδων εντός 
πόλεων, συνεδρίασε από το 1969 ως 1972, 
111 φορές και ενέκρινε στις εκπονηθείσες με-
λέτες για ανέγερση πολυώροφων οικοδομών 
(14 στην Αθήνα, 3 στον Πειραιά και 4 στην 
Θεσσαλονίκη) ένα κόστος 155.300.000 δρχ.

Για την κατασκευή αυτών των έργων είχε 
δαπανηθεί μέχρι την αποχώρηση του Ιερω-
νύμου από την αρχιεπισκοπεία (μέσα σε έναν 
χρόνο) το 1973 το ποσόν των 52.000.000 
ευρώ.

Επίσης διάφορα γενικά έργα σε μητροπό-
λεις (Οικοτροφεία, πνευματικά κέντρα, επι-
σκοπεία κ.α.) προϋπολογισμού 234.050.000 
δρχ. είχαν δρομολογηθεί και άλλα είχαν απο-
περατωθεί.

Η ιστορική αφήγηση δεν έχει τέλος. Ρίγος 
συγκίνησης σε καταλαμβάνει όταν βρίσκεσαι 
μπροστά στον πίνακα της εξαετούς αρχιερα-
τείας του Ιερωνύμου Α΄. Μέσα σε ένα τόσο 
μικρό χρονικό διάστημα άφησε πίσω του τε-
ράστιο έργο που δεν μπορεί κανείς να το φα-
νταστεί. Δεν μπορούμε να προφητέψουμε εάν 
θα υπάρξει στα επόμενα 100-200 χρόνια δι-
άδοχο ανάστημα να αντισταθμίσει το Ιερω-
νυμικό έργο.

Η μελέτη των εκατοντάδων χιλιάδων σε-
λίδων σε συγκλονίζει! Υπάρχουν και κενά, 
ίσως από ταπεινωφροσύνη γιατί δεν ήθελε 
να γίνουν γνωστά. Στον οικονομικό τομέα 
που ασχολούμαστε, αντιπαρατάχθηκε με τε-
ράστια οικονομικά συμφέροντα και με παγιω-
μένες πονηρές συνήθειες του ελληνικού δε-
σποτισμού. Έμεινε όμως βράχος! 

Οι δυνάμεις που εργάζονταν στο σκοτάδι 
δεν σταμάτησαν να τον υποβλέπουν. Η κά-
θαρση όμως προχωρούσε. Οι διάφορες υπη-
ρεσίες αναδιοργανώνονται και μπαίνουν σε 
σωστή βάση. Ο οικονομικός και διαχειριστι-
κός Οργανισμός Ο.Δ.Δ.Ε.Π. από ελλειμμα-
τικός άρχισε να πλεονάζει. Η Εταιρεία Προ-
γραμματισμού και Αναπτύξεως (ΕΠΑ) κατόρ-
θωσε το ακατόρθωτο γι’ αυτό μελετώντας 
την μένεις έκπληκτος. Εκτός από προσκόμ-
ματα που έβαλαν στην Λειτουργία της, επι-
στρατεύτηκαν όλες οι σκοτεινές δυνάμεις να 
την εξοντώσουν.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος έγραφε:
«Ως εκ των υστέρων αποδεικνύεται ότι 

είχεν ετοιμασθή επιμελώς υπονομευτικόν 
επιτελικόν σχέδιον. Εις τον καταρτισμόν και 
την εκτέλεση του επιτελικού αυτού σχεδί-
ου, ως δύναταί τις εκ των υστέρων να συ-
μπεράνη, μετείχαν, όχι μόνον εκκλησιαστι-
κοί παράγοντες, αλλά και άλλα πολλά πρό-
σωα, παράγοντες της δικτατορίας, σκοτει-
ναί δυνάμεις, αι οποίαι δρουν συνήθως εκ 
των παρασκηνίων.

Ο αγών αυτός προήρχετο όχι μόνον εκ 
των μελών της Ιεράς Συνόδου, αλλ’ έξ όλων 
των πλευρών: εκκλησιαστικών, δημοσιο-
γραφικών, κοινωνικών, κρατικών, πολιτι-
κών. Μοναδικός σκοπός του αγώνος αυ-
τού ήτο η ηθική μου εξόντωσις, η απομά-
κρυνσίς μου εκ της Αρχιεπισκοπής και η εκ-
θεμελίωσις του έργου, το οποίον, με μυρί-
ας προσπαθείας χιλιάδων ανθρώπων είχε 
συντελεσθή κατά το διάστημα της αρχιεπι-
σκοπείας μου…

Μεταξύ των πρώτων στόχων του ανα-
τρεπτικού εκείνου σχεδίου, ήταν και η κα-
ταστροφή της προσπάθειας προς απόκτη-
σιν οικονομικής αυτάρκειας της Εκκλησίας. 
Και οι αντίπαλοι είχαν επισημάνει τον στό-
χον επιτυχώς… ∆ιότι παρόμοιαι προσπά-
θειαι, ακόμη και αι αγνότεραι και αγιώτε-
ραι, υπόκεινται ευκόλως εις διαβολάς και 
συκοφαντίας».

Ο στόχος όλων αυτών ήταν, κάθε πετυ-
χημένο να εξαφανιστεί. Χαρακτηριστικό γε-
γονός είναι και τούτο: Ο Αρχιμανδρίτης Θε-
όκλητος Φεφές διορίστηκε ως Διευθυντής 
του Ο.Δ.Δ.Ε.Π., αναλαμβάνοντας παράλλη-
λα και την Ηγουμενίαν της Μονής Πεντέλης, 
της οποίας τα έσοδα προς το τέλος του 1968 
ανέρχονταν σε 2.694.139 δρχ. Με την ανά-
ληψη της ηγουμενίας αυτά εντός του 1969 
ανήλθαν σε 10.139.533,95 και το 1972 έφθα-
σαν στα 31.087.138,55 δρχ.

Τα μισθώματα από τα Λατομεία της μονής 
ενώ το 1967 ανέρχονταν στο ασήμαντο πο-
σόν των 96.900 δραχμών, από την επίβλε-
ψή του το 1969 ανήλθαν σε 1.300.401 δρχ. 
και το 1972 έφθασαν το απίστευτο ποσό των 
4.196.860 δρχ. Το μοναστήρι, αναλαμβάνο-
ντας την ηγουμενία του άλλαξε τελείως όψη 
ως προς τις εγκαταστάσεις και το επιτελού-
μενο πνευματικό έργο. 

Ως Διευθυντής δε του Οργανισμού του 
Ο.Δ.Δ.Ε.Π. με τις αξιόλογες εισηγήσεις του, 
ως προς την αξιοποίηση πέτυχε τα μέγιστα, 
των οποίων, τα χειροπιαστά αποτελέσματα 
της Εκκλησιαστικής Περιουσίας δεν άργη-
σαν να φανούν. 

Ο “ελεύθερος δημοκρατικός” τύπος τον 
έβαλε στο στόχο, ζητώντας την αποπομπή 
του, επειδή, με τα κηρύγματα στο ναό που 
υπηρετούσε, είχε καταφερθεί, ενάντια στο 
καθεστώς. Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, όχι 
μόνον δεν τον τιμώρησε αλλ’ αντίθετα τον 
ελευθέρωσε από την σύλληψη που είχε προ-
ηγηθεί και επί πλέον τον αναβάθμισε τοπο-
θετώντας τον Ηγούμενο στο Μοναστήρι της 
Πεντέλης και Διευθυντή στον Οργανισμό του 
Ο.Δ.Δ.Ε.Π. 

Για την περίπτωση αυτή ο Αρχιεπ. Ιερώνυ-
μος γράφει: «… άλλ’ αψηφών και τας περί 
αυτού αντιλήψεις και τας κατ’ αυτού κατη-
γορίας των Αρχών, του διώρισα εις την ση-
μαντικήν θέσιν κατ’ αρχάς του Ηγουμένου 
της Ιεράς Μονής Πεντέλης, έπειτα δε και 
του Προϊσταμένου της ∆ιευθύνσεως ∆ια-
χειρίσεως της Εκκλησιαστικής Περιουσί-
ας του Ο.∆.∆.Ε.Κ. Πόσον μου εστοίχισεν η 

πράξις μου αυτή εις εμπιστοσύνην του αρ-
χηγού της ΕΣΑ δεν γνωρίζω, πόσον όμως 
ωφέλησε την Μονήν και τον Ο.∆.∆.Ε.Π., το 
γνωρίζουν αι μυριάδες των Χριστιανών…».

Δεν άργησαν όμως να εμφανιστούν οι πρώ-
τες αντιδράσεις. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Ο.Δ.Δ.Ε.Π. που συνεδρίασε, απο-
φάσισε να πιέσουν τον Διευθυντή π. Θεόκλη-
το Φεφέ να υποβάλει την παραίτησή του. Πλη-
ροφορηθείς ο Ιερώνυμος την απόφαση, ζήτη-
σε να σταματήσουν την ενέργεια αυτή διότι: 
«η εκ του “Ο.∆.∆.Ε.Π. τυχόν απομάκρυνσις 
του Πανοσιολ. Κ. Θεοκλήτου δεν θα βλά-
ψη ούτε τον ίδιον, ούτε την Ι. Μονήν Πεντέ-
λης… θα βλάψη τον Οργανισμό διότι υπο-
συνειδήτως θα ενσταλάξη πικρίαν και απο-
γοήτευσιν εις τας ψυχάς των λοιπών υπαλ-
λήλων. ∆ιότι, τί θα αισθανθούν ούτοι, όταν 
βλέπουν, ότι πρόσωπα με τοσαύτας και τοι-
αύτας ικανότητας, ως ο πανοσιολ. κ. Θεό-
κλητος Φεφές… καταβάλλεται προσπάθεια 
να αποπεμφθούν εκ του Ο.∆.∆.Ε.Π. μετά τυ-
μπανοκρουσίας, ομοία της οποίας ούτε δια 
πρόσωπα της εσχάτης υποστάθμης εγένετο 
ποτέ; Ποιος ικανός υπάλληλος εκ των ήδη 
υπηρετούντων θα έχη όρεξιν να εργασθή 
παραγωγικώς, όταν βλέπη, ότι κατά τοιού-
τον τρόπον αμείβεται ο ζήλος και το έργον 
των εν των Οργανισμώ;…”.

Η ΑΓΝΩΣΤΗ ΑΚΙΝΗΤΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
Άμα ξεφυλλίσει κανείς και αναγνώσει την 

περιπέτεια της Εκκλησιαστικής Περιουσίας 
θα τον πιάσει απελπισία. Μεγάλα κτήματα κο-
ντά και μέσα στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
άλλες πόλεις μεγάλης οικονομικής αξίας να 
είναι εγκαταλελειμμένα και να γίνονται βορά 
του κάθε τυχάρπαστου.

Θα αναφερθούμε σε 3-4 ενδεικτικά περι-
στατικά, για να καταλάβει ο καλόπιστος ανα-
γνώστης γιατί διώχθηκε ή και ακόμα διώκε-
ται και συκοφαντείται ο μοναδικός και ανε-
πανάληπτος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ 
(Κοτσώνης).

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΙΣ
1) «∆εν εισερχόμεθα – έγραφε ο ίδιος – εις 

λεπτομερείας εν τω παρόντι, αλλά πάντες 
οι γνώσται της ιστορίας της Εκκλησιαστι-
κής Περιουσίας είναι εις θέσιν ν’ αντιλη-
φθώσιν εξ αντικειμένου τον δυσχερή αγώ-
να ημών, ού μην αλλά και την έντονον αγω-
νίαν δια την αξιοποίησιν ταύτης. Εκ του με-
γάλου όγκου των κτημάτων, τα οποία κατά 
το παρελθόν είχεν η Εκκλησία, δεν απέμει-
ναν ειμή σχετικώς ολίγα, πολλά δε εξ αυτών 
είναι κατειλημμένα, ως και εντός των Αθη-
νών…». Και αναφέρει το μέγα κτήμα του αγί-
ου Ιωάννου του Θεολόγου στο Γουδί, για το 
οποίο από την πρώτη στιγμή της ανάληψης 
των αρχιεπισκοπικών καθηκόντων ενδιαφέρ-
θηκε προσωπικώς. Το κτήμα άρχιζε από το 
Χολαργό και κατέληγε σχεδόν στους Αμπε-
λοκήπους και από την περιοχή της Ιεράς Μο-
νής Αστερίου έφθανε στην οδό Μεσογείων. 
Την έκταση αυτή είχε καταπατήσει το Δημό-
σιο και ο στρατός με τον Οργανισμό ΑΟΟΑ. 
Παρά την δικαίωση μετά από δικαστικούς 
αγώνες το κράτος και ο στρατός αρνούνταν 
την επιστροφή.

Ο αρχιεπίσκοπος για να διευθετήσει το 
θέμα, και να μην διαπληκτίζονται κράτος, 
στρατός και Εκκλησία στα δικαστήρια, στις 
12 Ιουλίου του 1968, έκανε μια κίνηση καλής 
θέλησης. Επισκέφθηκαν πεζοπορώντας με 
τον πρωθυπουργό δικτάτορα Γ. Παπαδόπου-
λο όλη την καταπατημένη περιοχή. «Αρκεί να 
σας αναφέρω – γράφει στο ημερολόγιό του 
ο αρχιεπίσκοπος – ότι την 12ην Ιουνίου του 

1968 ανήλθον μετά του ομιλούντος Παπα-
δόπουλου – εις Υμηττόν, από δε της Πλησι-
οχώρου εις την Μονήν Αστερίου περιοχής, 
την οποίαν διήλθομεν πεζή, εξ επόπτου, 
αντελήφθη το μέγεθος της αμφισβητούμε-
νης εκτάσεως. Κατόπιν της αυτοπροσώ-
που ταύτης αντιλήψεως, την οποίαν έσχεν 
ο κ. Πρωθυπουργός, ανέθεσεν εκ τον αεί-
μνηστον Αντιπρόεδρον της Κυβερνήσεως 
∆. Πατίλην την ταχείαν διεκπεραίωσιν του 
ζητήματος…». Πράγματι ο Πατίλης στις 14 
Οκτωβρίου 1968, προσκόμισε στον Αρχιεπ. 
Ιερώνυμο την “γενναιόδωρη” προσφορά των 
1.600 στρεμμάτων, αντί των πάνω από 10.000 
στρεμμάτων που ανήκαν στην Εκκλησία. Την 
“γενναιοδωρία” αυτή ασυζητητί την απέρριψε 
ο Ιερώνυμος. Εκείνο που εξόργισε τον αρχι-
επίσκοπο ήταν που ζητούσε εκβιαστικά την 
υπογραφή της πρότασής του.

Οι κόντρες συνεχίστηκαν με αμείωτη σφο-
δρότητα. Στις 12 Ιουλίου του 1969 ο Αρχιεπί-
σκοπος έστειλε σκληρή επιστολή διαμαρτυρί-
ας στον Παπαδόπουλο για τον εμπαιγμό της 
Κυβέρνησης. Και στις 20 Ιουλίου επισκέφθη-
κε ο Υπουργός παρά τω ΠρωθυπουργώΙωάν. 
Αγαθαγγέλου κατ’ εντολή του, να του διαβι-
βάσει τους νέους όρους. Ο Ιερώνυμος τους 
έκρινε απαράδεκτους και δεν τους έκανε 
καν δεκτούς για συζήτηση: «οι οποίοι ήσαν 
χειρότεροι και από τους προηγουμένους».

Το απόγευμα της ιδίας ημέρας είχε μια οξύ-
τατη αντιπαράθεση για το θέμα αυτό – λόγω 
ΑΟΟΑ – με τον Αρχηγό των Ενόπλων Δυνά-
μεων στρατηγό Οδ. Αγγελή «Τόσον δε είχα 
αγανακτήσει – γράφει – ώστε απεχωρίσθη-
μεν, χωρίς να τον αποχαιρετίσω».

Έτσι φθάσαμε στις πρώτες ημέρες του 
έτους 1972. Γίνεται ευρεία σύσκεψη για το 
ίδιο θέμα παραμονή του Σταυρού 4-1-1972. 
Ο Πατακός απείλησε τον Ιερώνυμο λέγο-
ντάς του ότι δεν πρέπει να ξεχνά ότι το 
κράτος έχει το στρατό και την δύναμιν των 
όπλων, και συνεπώς η Εκκλησία δεν μπο-
ρεί να κάνει τίποτα. «Τα ίδια υπεδήλωσεν 
εις εμέ – γράφει ο Αρχιεπίσκοπος – και ο 
Β΄ Αντ/δρος της Κυβερνήσεως κ. Μακα-
ρέζος εις την ιδίαν σύσκεψιν, και μάλιστα 
με προσωπικάς εναντίον μου απειλάς. Σαν 
να μου έλεγαν “μολών λαβέ”. Παρά ταύτα 
και πάλιν έμεινα ανένδοτος».

Δεν άργησε όμως να έρθη ο από “μηχα-
νής Θεός”, η οριστική δικαστική απόφαση 
2072/1972 του Πολυμελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών που δικαίωνε την Εκκλησία και δέχο-
νταν τις θέσεις και απόψεις του Ο.Δ.Δ.Ε.Π.

Οι δικτάτορες μπροστά σ’ αυτή την κατά-
σταση ζήτησαν να γίνει μικτή επιτροπή από 
εκπροσώπους του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Εκκλησίας (ΟΔΔΕΠ) ώστε να εντοπίσουν 
τις μεταξύ τους διαφορές και να τις επιλύσουν 
συμβιβαστικά. Την επιτροπή από πλευράς Εκ-
κλησίας την εκπροσωπούσαν ο Διοικητής του 
ΟΔΔΕΠ Φώτιος Πετρόπουλος και ο Διευθυ-
ντής της κ. Σκαλτσάς πρώην Γενικός Διευθυ-
ντής Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, από δε 
την Κυβέρνηση ανώτατα κυβερνητικά στελέχη.

Η επιτροπή συνεδρίαζε και ο Αρχιεπίσκο-
πος Ιερώνυμος αηδιασμένος για την πολε-
μική που δέχονταν, κάποια στιγμή παραιτή-
θηκε. Στην αρχιεπισκοπική καθέδρα ανέβη-
κε ο Σεραφείμ Τίκας“ο δημοκράτης”. Η επι-
τροπή διαλύθηκε και η όλη προσπάθεια “ξε-
χάστηκε”(sic).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
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Λαμπαδάριος

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΕΚΛΟΓΕΣ – ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ«Τουλάχιστον… µη βλασφηµείτε» - 2ον

ΨΑΛτιΚΑ

εμβρίου 2015. Ο τότε Γάλλος πρό-
εδρος στο διάγγελμα του μετά το 
μακελειό δήλωσε: «Θα τους χτυπή-
σουμε ανελέητα στο “σπίτι” τους 
και σε όλες τις περιοχές». Και συ-
νέχισε: «Πρόκειται για μία πρωτο-
φανή τρομοκρατική επίθεση κατά 
του Παρισιού. Θα χρησιμοποιή-
σουμε όλες τις δυνάμεις μας για 
να εξουδετερώσουμε τους τρο-
μοκράτες. Θα διασφαλίσουμε να 
μην ξαναγίνει τέτοια τρομοκρατι-
κή επίθεση… Ποιοι είναι αυτοί οι 
εγκληματίες; Αυτοί οι τρομοκρά-
τες; Αυτό που θέλουν είναι να μας 
φοβίσουν. Για να έχουμε φόβο; 
Θα ενεργοποιήσουμε όλες μας 
τις δυνάμεις».

Και μετά τί έγινε; ΤΙΠΟΤΑ! Μάλ-
λον η κατάσταση χειροτέρεψε. Οι 
βανδαλισμοί και οι βεβηλώσεις χρι-
στιανικών ναών είναι θέμα  ημερή-
σιας  διάταξης τα τελευταία χρό-
νια. Η Notre-Dame de Paris (Πανα-
γία των Παρισίων),που κάηκε τε-
λευταία είναι ίσως η αποκορύφω-
ση του θρασους.

Γάλλοι πολίτες διαμαρτύρονται, 
γιατί τελευταία λαμπαδιάζουν οι εκ-
κλησίες τους η μία μετά την άλλη 
εν μέσω αδιαφορίας των Μ.Μ.Ε. 
και της πλειοψηφίας των πολιτών!.  
Πολλοί επίσης καταγγέλλουν ότι: 
«Η χριστιανοφοβία επεκτείνεται 
σε όλη τη χώρα!».

 Έκθεση που δημοσιεύτηκε στο 
christianophodies.fr, συνοδεύο-
μενη από χάρτη με αντιχριανικές 
δρασεις, αναφέρει: «Ο αριθμός 
των Εκκλησιών που βεβηλώθη-
καν, βανδαλίσθηκαν από την αρχή 
της χρονιάς (2019) και μέχρι τον 
Απρίλιο στη Γαλλία ανέρχονται 
σε 104». Η εφημερίδα “Le Figaro” 
αποκάλυψε ένα απολογισμό της 
χωροφυλακής που μιλάει για 877 
ζημιές και 129 κλοπές που πάντα 
είχαν στόχο τους τόπους χριστια-
νικής λατρείας το 2018.

Το Υπουργείο Εσωτερικών τον 
Φεβρουάριο τρ.έτους δημοσίευσε 
αναφορά  στην οποία επισημαίνει  
1063 αντιχριστιανικές ενέργειες. 
Και ο Πρόεδρος Εμμανουέλ Μα-
κρόν σχεδιάζει – λέει – την: «δι-
άρθρωση του Ισλάμ». Τι σημαίνει 
διάρθρωση; Ο Χριστιανικός γαλ-
λικός λαός περιμένει να του εξη-
γήσει.

Ο Γέροντας Παΐσιος που προέ-
βλεπε πράγματα που θα συμβούν 
στο μέλλον διότι ο Θεός του είχε 
δώσει το διορατικό χάρισμα, είχε 
πει προ 30ετίας περίπου για την 
Γαλλία: «Ας τους αυτούς, που μα-
ζεύουν τους Μουσουλμάνους και τους 
χτίζουν τζαμιά. Αργότερα, θα κατα-
λάβουν τι συμβαίνει και τότε θα είναι 
οι πρώτοι που θα πάρουν μέτρα ενα-
ντίον τους. Θα δείτε τι θα κάνουν…» 
(από το βιβλίο “Μαρτυρίες Προ-
σκυνητών”, τόμος Β΄, σελ. 365).

Ναι, έτσι είναι, πολύ καλά δια-
βάσατε.

(στο επόμενο φύλλο: ΟΙ Γάλλοι 
την αμαρτία την έκαναν μόδα…)

«Ας τους αυτούς 
– Γάλλους – θα 

δείτε…» (π. Παΐσιος)
Μετά το τελευταίο Βα-

τερλώ με τις επισκοπικές 
“εκλογές” και το σχετικό 
δημοσίευμά μας, λάβαμε 
πολλές δεκάδες μηνύμα-
τα, που όχι μόνον συμ-
φωνούσαν με τα γραφό-
μενά μας αλλά και επαύ-
ξαναν, αναφέροντας μά-
λιστα και διάφορα αξιο-
θρήνητα γεγονότα.

Οι επισκοπικές εκλο-
γές των τελευταίων δεκαετιών είναι τρομακτικές 
επαναλήψεις σεισμών, που ολοένα και περισσότε-
ρο γκρεμίζουν το οικοδόμημα της Εκκλησίας στις 
συνειδήσεις και στις καρδιές των πιστών.

Τα πολλά αξιόλογα και ενθουσιώδη μηνύματα 
που λάβαμε θα έπρεπε να καταχωρήσουμε στην 
εφημερίδα – αν υπήρχε χώρος – για να πληροφο-
ρηθεί ο πιστός λαός την καθιερωμένη μεθόδευ-
ση των επισκοπικών “εκλογών”, και την εκκένω-
ση-ευτελισμό που γνώρισε η αποστολική διαδο-
χή στη χώρα μας, την οποία αγίασε με τις απο-
στολικές του περιοδείες ο μεγάλος απόστολος 
Παύλος, πότισε με το αίμα του ο Πρωτόκλητος 
μαθητής και έθρεψαν με το μάνα της αλήθειας ο 
Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης, ο μάρτυρας Λεωνίδης 
και η δυσεξαρίθμητη στρατιά των διαδόχων τους 
μαρτύρων Επισκόπων.

Δημοσιεύουμε ένα “χαριτωμένο” και παράλλη-
λα θλιβερό περιστατικό:

Ο μακαρίτης αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ Τίκας 
ετοιμάζονταν να κάνει “εκλογές” για την πλήρω-
ση κάποιας μητρόπολης… Τότε έκανε σινιάλο σε 
κάποιον αρχιμανδρίτη, απ’ αυτούς που δεν θα 
του κάνει “νερά”, αλλά θα ήταν πειθαρχημένος, 
και πιστός στην υπόσχεσή του. Θα προσυπόγρα-
φε χωρίς ταλάντευση τις αποφάσεις του, θα ψή-
φιζε με το χέρι του Προέδρου, θα ήταν “στρατη-
γός” αλλά με υπακοή λοχία.

Ο αρχιμανδρίτης, ανταποκρίθηκε στο σινιάλο 
του Σεραφείμ αλλά ξαφνιάστηκε με την πρότα-
ση που του έκανε:

- Ρε, – τον ρωτά – θέλεις να γίνεις δεσπότης;
Ο εν λόγω αρχιμανδρίτης προς στιγμήν τάχα-

σε αλλά γρήγορα αναθάρρησε:
- Όπως νομίζετε εσείς μακαριώτατε!
- Ρε, θέλεις να γίνεις; Μίλησε ντόμπρα!
- Ναι, μακαριώτατε, αφού εσείς το επιθυμείτε 

και με προτείνετε!
- Λοιπόν, ετοιμάσου τώρα που θα γίνουν “εκλο-

γές” για τη μητρόπολη… Θα σε κάνω…(Αγ. Πνεύμα!)
Έβαλε εδαφιαία μετάνοια, ασπάσθηκε ευλαβι-

κά το χέρι του… ευεργέτη, και έφυγε περιχαρής 
για το απρόσμενο δώρο του Σεραφείμ.

Το απόγευμα μετά τον εσπερινό – ως είθισται 
– πήγε στο γραφείο για την τακτοποίηση διαφό-
ρων θεμάτων του ναού. Κάποια στιγμή χτυπάει 
η πόρτα και προβάλλουν δύο άνδρες που χωρίς 
χρονοτριβή τον ρωτούν:

- Εσείς είστε ο αρχιμανδρίτης πατήρ …;

- Ναι εγώ είμαι! Απα-
ντάει ο ιερέας! Και σεις 
ποιοί είστε;

- Μεθαύριο στις εκλο-
γές θα γίνεις επίσκοπος 
στη μητρόπολη…!

- Και σεις, πού το γνω-
ρίζετε;… (και αφού συζή-
τησαν μερικά του είπαν).

- Πάτερ, πρέπει να πε-
ράσετε κάποια στιγμή, 
αυτές τις ημέρες, από 

τη Στοά…!
- Σας παρακαλώ, κύριοι, – αντέδρασε ο ιερομό-

ναχος – αυτό δεν γίνεται, δεν το συζητώ!
Οι επισκέπτες αφού ετοιμάστηκαν να φύγουν 

του είπαν:
- Πάτερ, σκεφθείτε το καλύτερα. Εμείς πάντως 

θα ξανάρθουμε την Παρασκευή το απόγευμα.
Την Παρασκευή ξανάρθαν, πιστοί στο ραντε-

βού τους, υποβάλλοντας την ερώτηση: 
- Πάτερ, το σκεφθήκατε;
- Σας παρακαλώ, δεν έχουμε να πούμε τίποτα!
Οι απρόσμενοι επισκέπτες έφυγαν, ενώ ο υπο-

ψήφιος αρχιμανδρίτης ετοίμασε στολές, μίτρες, 
ράβδους, εγκώλπια και τα υπόλοιπα αξεσουάρ, 
ώστε να είναι έτοιμος την επομένη της εκλογής 
του που θα γίνονταν η χειροτονία και θα ακολου-
θούσε σε λίγες ημέρες η ενθρόνισή του!

Η Τρίτη ήταν μεγάλη ημέρα για τον “εν δυνά-
μει” μητροπολίτη. Βρίσκεται από νωρίς έξω από 
την πόρτα της Συνεδρίασης περιμένοντας με αγω-
νία να ακούσει το όνομά του κι αμέσως να ακο-
λουθήσει το μικρό μήνυμα στο Καθολικό της Μο-
νής Πετράκη που το είχε έτοιμο!

Τότε έγινε το ΜΕΓΑΛΟ ΘΑΜΑ… Στο τριπρόσω-
πο που ανακοινώθηκε αμέσως μετά την ψηφο-
φορία δεν υπήρχε καν το όνομά του γραμμένο!

Τί έγινε; Τα συμπεράσματα δικά σας…!
Το συμβάν, βέβαια, δεν είναι ο κανόνας αλλά εί-

ναι ένα άρθρο του κανόνα. Τα άλλα άρθρα απο-
τελούν: 1) οι “χονδροί φάκελοι” του Σεραφείμ, 
2) τα “θερμοκήπια των αθλιοτήτων” του Χριστό-
δουλου, 3) οι “μπαρμπάδες στην Κορώνη”, 4) οι 
“εφοπλιστάδες”, 5) οι “παράδες”… Υπάρχει και 
μια μικρή εξαίρεση: το βαρύ κλίμα…

Όλα αυτά είναι μεταξύ τους συνδεδεμένα με 
κρίκο.

Αξίζει να θυμίσουμε μερικά γεγονότα που σχε-
τίζονται άμεσα με τα γραφόμενα παραπάνω τα 
οποία οι παλιοί μπορεί να ξέχασαν οι δε νεώτε-
ροι να μην τα γνώρισαν.

Η Μασονική Στοά πολέμησε με μεγάλη μανία 
τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Α΄ (Κοτσώνη) – και 
στήριξε τον δικό τους Σεραφείμ Τίκα –. Αιτία αυ-
τού του μίσους υπήρξε η εισήγησή του στην Ιε-
ραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος (την 28η Νο-
εμβρίου 1972) που αποφάσισε να ανανεώσει την 
καταδικαστική απόφαση του 1933 για την Μασο-
νία. Για το θέμα αυτό η επιτροπή “Δογματικών 
Θεμάτων” προεδρεύοντος του Κασσανδρείας 
Συνεσίου συνεδρίασε 1) δύο φορές με θέμα “ΤΟ 

ΡΟΤΑΡΥ” και απεφάνθη ότι “το Ρόταρυ είναι 
προθάλαμος της Μασονίας” (Πηδάλιον της 
Εκκλησίας, σελ. 498), και

2) δέκα φορές για τη Μασονία το οποίο πόρι-
σμά της διαβίβασε στον Πρόεδρο της Συνόδου 
αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Α΄ (Κοτσώνη), και με την 
πρότασή του η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλά-
δος επαναβεβαίωσε – με μία αρνητική ψήφο του 
Σεραφείμ Τίκα (μετέπειτα αρχιεπισκόπου) – την 
απόφαση του 1933 που έλεγε: «Εμμένει απολύ-
τως εις τας εν τη πράξει… ότι η Μασονία είναι 
αποδεδειγμένως θρησκεία μυστηριακής προέ-
κτασις των παλαιών ειδωλολατρικών θρησκει-
ών…». Οι δε δώδεκα (12) Αρχιερείς που υπέγρα-
ψαν την πρόταση για σύγκλιση της Ιεραρχίας για 
την καταδίκη της Μασονίας, αναλαμβάνοντας την 
αρχιεπισκοπεία ο μασονοβοηθούμενος Σεραφείμ, 
αμέσως όλους αυτούς τους αποκεφάλισε.

Ο Αμερικανός ιστορικός Howard Zinn έλεγε: 
«Αν δεν ξέρεις ιστορία είναι σαν να γεννήθηκες 
χθες». Για να γνωρίσετε λίγη ιστορία σας εξιστο-
ρούμε ένα μικρό μέρος από το θησαυροφυλάκιο 
της Λαρισαϊκής εκκλησιαστικής κληρονομιάς. Οι 
μηχανορραφίες, συναλλαγές και ανέντιμες μεθο-
δεύσεις που υπέστη ο μαρτυρικός επίσκοπος Λά-
ρισας π. Θεολόγος από την μασονική μανία στην 
πρώτη επισκοπική του περίοδο (1968-1974), εί-
ναι και πολλές και απίθανες στη σκοτεινή πλοκή 
τους. Αδιάψευστος μάρτυρας οι επιστολές και οι 
απειλές του τότε μασώνου Δημάρχου.

Μελετώντας τες νοιώθεις να κυριεύει την ύπαρ-
ξή σου η φρίκη, να σε πνίγει η αγανάκτηση και να 
αλλοιώνεται η όψη σου από την αηδία.

Τρόμαξα, απόμενα με το στόμα ανοιχτό σαν 
είδα τους ίδιους αχθοφόρους να στηρίζουν έναν 
διορισμένο και διεφθαρμένο άνθρωπο, τον Σε-
ραφείμ Ορφανό – καλύπτοντάς του για χρόνια 
τις βρωμιές – έναν “μπουρζούμ παπά” που για 
δέκα επτά (17) χρόνια κατέκλεψε τη μητρόπολη 
Λάρισας και εξεδήμησεν με το προσωνύμιο “μέ-
γας τσιφλικάς”.

Την δεύτερη περίοδο Θεολόγου (1991-1996) οι 
ίδιες πάλι δυνάμεις (= Μασόνοι, Ρόταρυ, άθεοι, 
ΧΑΝ) έπεσαν επάνω του να τον φάνε. Και για να 
πετύχει το σχέδιο εξόντωσης στήριξαν με όλες 
τις δυνάμεις (εξουσία, Μ.Μ.Ε.) και πάλι έναν διο-
ρισμένο ρασοφόρο που για 24 χρόνια δεν έκανε 
τίποτα άλλο, από το να μαζεύει χρήματα (κατα-
θέσεις) και να αγοράζει περί της δώδεκα (12) αυ-
τοκρατορικές προβιές το χρόνο. Γι’ αυτό δίκαια 
ο λαός τον αποκάλεσε «δεσπότης με τη χρυσή 
γκαρνταρόμπα».

Οι “εκλογές”-διορισμοί που κάνετε, “άγιοι”, εί-
ναι πράξεις ανέντιμες, προδοσία του θησαυρού 
που κληρονομήσαμε από τους άγιους Πατέρες 
και μάρτυρες της Εκκλησίας.

Σταματήστε… γιατί κατεβάσατε το επίπεδο των 
επισκοπικών εκλογών στο έσχατο σκαλοπάτι της 
αδιαντροπιάς και της εξαχρείωσης.

Φθάνει! Σταματήστε ή τουλάχιστον… μη 
βλασφημείτε».

Θα μπορούσαμε να συγγράψου-
με ένα θεατρικό έργο, ένα μελόδρα-
μα, με θέμα την χαμένη 24ετή ιγνα-
τιακή πορεία.

Νωπό – παρ’ ότι πέρασαν λίγα 
χρόνια – εξακολουθεί να παραμένει 
το περιστατικό που έζησε και συ-
γκλονισμένος μου μετέφερε καθη-
γητής Θεολόγος του οποίου ο προ-
βληματισμός πέρασε στην αγανά-
κτηση κι αυτή κατέληξε σε οργή.

Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να 
είναι ένα τυπικό συμβάν, αν ήταν το 
μοναδικό και δεν εξελίσσονταν εμ-
φανίζοντας διπλοπροσωπία, υποκρι-
σία, διψυχία, και γενικά αλλοτρίωση.

Αναφέρω ένα από τα πολλά:
Ιερέας με δίπλωμα θεολογίας βγή-

κε στο Σολέα του ναού, που λειτουρ-

γούσε, να κηρύξει, και να ερμηνεύ-
σει ακέραια και ανόθευτα τα ευαγ-
γελικά προστάγματα, ώστε να αφυ-
πνίσει συνειδήσεις με το λόγο του. 
Τι έγινε όμως;

Ένα μεγάλο μέρος εκκλησιαζο-
μένων έμεινε άφωνο απ’ αυτά που 
άκουγε. Ο λογι-
σμός του επα-
ναστάτησε και η 
απογοήτευση τον 
κυρίευσε. Καθη-
γητής Θεολόγος, 
που βρέθηκε εκ-
κλησιαζόμενος, 
στο τέλος θεώ-
ρησε επιβεβλη-
μένο να γνωρίσει 
στον ιερέα τις αι-

ρετικές “δοξασίες” που διατύπωσε.
Ο Ιερέας δεν άκουγε τίποτα!
Τότε ο καθηγητής θεώρησε ιερό 

καθήκον να τα γνωστοποιήσει στον 
επίσκοπο Ιγνάτιο, ο οποίος, αφού 
τον άκουσε με μεγάλη προσοχή και 
ενδιαφέρον, στο τέλος τον ευχαρί-

στησε για την ενη-
μέρωση.

Ο καθηγητής-
Θεολόγος έφυγε 
ικανοποιημένος 
που ο “άγιος” επί-
σκοπος τον κατά-
λαβε πλήρως, και 
έδειξε μάλιστα και 
έκπληξη που κή-
ρυκας του Θείου 
Λόγου και δει ιε-

ρέας να νοθεύει την Δογματική Θε-
ολογία που οι άγιοι Πατέρες έβα-
λαν Κανόνες να παραμείνει απαρα-
σάλευτος.

Δεν άργησαν να έρθουν τα μαντά-
τα. Ο δεσπότης αντί κάποιας παρα-
τήρησης επιβράβευσε τον Ιερέα! 
Αμέσως, την επομένη Κυριακή– μην 
χάνουμε καιρό και το ξεχάσουν οι εκ-
κλησιαζόμενοι – σε ειδική τελετή στο 
ναό του τον έκανε πρωτοπρεσβύτε-
ρο, του έδωσε επιγονάτιο, του κρέ-
μασε το μεγαλόσταυρο και αφού τον 
“έχρισε” πνευματικό, τον εξύμνησε 
για τα “Θεία” Χαρίσματα (!!!).

Θα αναρωτηθείτε ίσως, πού τα θυ-
μηθήκαμε;

Μήπως… είμαστε ΣΤΟ Ι∆ΙΟ 
ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ; 

συνέχεια από την 1η σελίδα

ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟ ΘΕΑΤΕΣ; 


