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Αποτέφρωσις ή μνήμα; 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

συνεχίζεται στη σελ. 6

ΨΑΛΤΙΚΑ
•d accord (ακόρντ)

•ΧΑΜΟΣ…
Παπάς χαστούκισε γυναίκα!

σελ. 8

συνεχίζεται στις σελ.4,5,7

συνεχίζεται στη σελ.2

σελ. 4

συνεχίζεται στη σελ.8

ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΣ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ
σελ. 6

συνεχίζεται στη σελ. 6

• Τὸ σῶμα εἶναι ἱερό. Εἶναι ναὸς τοῦ 
«ἐν ἡμῖν Ἁγίου Πνεύματος» (Α´ Κορ. στ´ 
19). Καὶ ἀπαγορεύεται ἡ ὁποιαδήποτε 
βία, και ὅταν εἶναι ζωντανὸ και ὅταν νε-
κρωθῆ. Βία στὸ σῶμα εἶναι καί ἡ ἁμαρτία 

ΗΡΘΑΝ ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΚΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ Ε.Ο.Κ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

συνεχίζεται στις σελ.3

(Είναι μια στήλη που  θα γράφει σύ-
ντομα  διάφορα επίκαιρα θέματα, 

που οι άλλοι δεν τα γράφουν… 
για να τα μαθαίνετε)

Α) “Μη μου άπτου” 
λαθρομετανάστες

Β) ΤΟ ΧΡΕΟΣ του πλανήτη

Γ) ΤΟ ΧΡΕΟΣ της Ελλάδας

∆) Τα διαμάντια της εκλογής
του Ιερωνύμου Α΄
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ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ 
ΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ!

Στις 11 Ιουνίου 2017 η 
κυριακάτικη “ΚΑΘΗΜΕΡΙ-
ΝΗ” δημοσίευσε ένα ολο-
σέλιδο άρθρο του δεσπότη 
Αλκαλοχωρίου Κρήτης και 
καθηγητή κ. Ανδρέα Νανά-
κη, με τίτλο: “Η ΕΚΚΛΗ-
ΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ Η 

ΧΟΥΝΤΑ”. Ήταν ένα κεί-
μενο που έσφύζε από ανα-
λήθειες. Στείλαμε μια απά-
ντηση στην έγκριτη εφημε-
ρίδα αλλά αρνήθηκε πει-
σματικά να μας την δημο-
σιεύσει.

Την δημοσιεύσαμε στην 

εφημερίδα μας (φύλλο αρ. 
241-242, Ιούν.-Ιούλ. 2017). 
Εδώ αναφερόμαστε (σελ. 
10, στηλ. 2-3) στην ύπο-
πτη, σκοτεινή εκλογή και 
ανάδειξη του Αθηναγόρα, 
που από των ημερών του η 
μπουλντόζα άρχιζε να ισο-

πεδώνει τα πάντα (Ιερούς 
Κανόνες, παράδοση). Ανέ-
σκαψε τα θεμέλια της Ορ-
θόδοξης Εκκλησίας με την 
τραχύτητα της ασυδοσίας 
και συνεχίζουν οι απόγονοί 
του. Να τι γράφαμε:

«Εν τω μεταξύ ένα πρωτό-

“ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ”
( α ρ χ .  Ε λ λ η ν ι κ ό   γ ν ω μ ι κ ό )

Ο Πατριάρχης ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ 
(πράκτορας & μασόνος)

Κύριε Διευθυντά,
Στην εφημερίδα σας 

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» και στο φύλ-
λο της Τρίτης (24 Δεκεμβρί-
ου 2019) στην κορυφή της 
πρώτης σελίδας πάνω αρι-
στερά είχατε ως κύριο θέμα: 
«Στη Μητρόπολη η βιβλιο-
θήκη του μακαριστού Θε-
ολόγου», και αφού κάνετε 

μια μικρή εισαγωγή, εφτά 
σειρούλες, μεταφέρετε τον 
αναγνώστη στην 7η σελίδα. 
Εκεί, διαβάζοντας το ρεπορ-
τάζ του δημοσιογράφου σας 
κ. Γ. Ρούστα, ξαφνιαστήκαμε 
από την μπηχτή γραφίδα του, 
που μιμείται άλλων παλαιότε-
ρων συναδέλφων τα ρεπορ-
τάζ οι οποίοι για κάθε «κακό» 

κατηγορούσαν τους ανθρώ-
πους του περιβάλλοντος Θε-
ολόγου, δηλαδή τους Αγωνι-
ζόμενους Χριστιανούς. Είχαν 
φθάσει σε τέτοια αναισχυντία 
ώστε το 1995 να γράψουν και 
να πουν τα Μ.Μ.Ε. των Αθη-
νών ότι η βόμβα που έβα-
λαν σε ναό των Αθηνών ήταν 
έργο των Αγωνιζόμενων Λα-

ρισαίων!
Υπάρχει ένα αδυσώπη-

το ερώτημα – μεταξύ άλ-
λων – που δεν μπορούμε 
να προσπεράσουμε. Τριά-
ντα ολόκληρα χρόνια, ηφαί-
στειο αδαπάνητο αναβλύζει 
τη λάβα του μίσους (με μικρά 
διαστήματα διακοπής) για να 
κατακαύσει ό,τι έχει σχέση 

με Θεολόγο και Αγωνιζόμε-
νους δίχως να νιώθουν κο-
ρεσμό και να προβληματίζο-
νται για την πικρία που σκορ-
πούν σε χιλιάδες πρώην και 
νυν Αγωνιζόμενους Χριστια-
νούς. Αυτό γιατί;

Γιατί κάθε φορά και και-
νούργια επινόηση ξεπρο-
βάλλουν; Ενδεικτικά θα ανα-

‘‘ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ’’
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”

Ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην 
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», φυλ. 386, του 
1977, ονομάζει την Ε.Ο.Κ. «ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕ-
ΟΝΤΩΝ», κατά τον μύθο του Αισώπου 
και λέει:

«…Αντιληφθήκατε, παρακαλώ τον 
κίνδυνο; Είναι κίνδυνος που απειλεί αυ-
τήν ταύτην την υπόστασιν του Ελληνι-
κού Έθνους, το οποίο διακρίνεται εν 
μέσω λαών δια τα ιδιάζοντα χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα της εθνικής ταυ-
τότητος του.

-Εκδιώκεται το θρησκευτικόν μάθημα 
από τα σχολεία των άλλων κρατών της 
Ε.Ο.Κ; Πρέπει να εκδιωχθεί και από το 
ιδικόν μας εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ει-

σάγεται εκεί ως μάθημα 
αναγκαίον η σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση της νε-
ολαίας; Πρέπει να εισα-
χθεί και εδώ.

–Εγκρίνεται εκεί το αυτόματο διαζύγιο; 
Και εδώ πρέπει να εγκριθεί.

-Εψηφίσθη εκεί ως νόμιμος πράξη η 
αμβλωση; Και εδώ πρέπει να ψηφισθεί.

-Απαλλάσσονται πάσης ποινικής και 
ηθικής ευθύνης οι ομοφυλόφιλοι; Και 
εδώ πρέπει να γίνει το ίδιο. Εις όλα πρέ-
πει να συμπορευώμεθα με την Ε.Ο.Κ.

–Η νομοθεσία πρέπει να εκσυγχρονι-
σθεί συμφώνως προς τα πρότυπα της 
Ε.Ο.Κ. Έτσι η Ελλάς, δεμένη πλέον εις 

το άρμα της Ε.Ο.Κ., κιν-
δυνεύει να χάσει την 
ηθική και θρησκευτική 
της ταυτότητα και να γί-

νει αγνώριστος. Όχι Έλλην, αλλ” Ευ-
ρωπαίος, ιδού το ιδανικό των νεωτέ-
ρων Ελλήνων, οι οποίοι έχουν θαμβω-
θεί από τα «κάλλη» της Ε.Ο.Κ. Και μόνο 
δια τον κίνδυνο αυτό της αλλοιώσεως 
του χαρακτήρα της Ελλάδος έπρεπε 
ν” αποκρουσθεί η ένταξις. Με την ακώ-
λυτον εισέλασιν αισχρών εραστών του 
μαμωνά, ανθρώπων τυχοδιωκτών, αμο-
ραλιστών, υλιστών και αθέων, η Ελλάς, 
η προσφιλής μας Πατρίς, κινδυνεύει να 
γίνει «Γαλιλαία των εθνών». Και να ομι-

λήσωμεν σαφέστερον, θα γίνει διεθνές 
πορνείον. Ποιός τίμιος άνθρωπος ενοι-
κιάζει, και με υπέρογκα ακόμη μισθώ-
ματα, το πτωχικόν του σπίτι, δια να γίνει 
οίκος ανοχής; Και πως θα επιτρέψουμε, 
αυτός ο μικρός οίκος, ο οποίος εθεμελι-
ώθη με τα αίματα των προγόνων μας, να 
γίνει διεθνής οίκος ανοχής; Και αν ακό-
μη η Ε.Ο.Κ. επρόκειτο να στρώσει τους 
δρόμους μας με χρυσόν και να ικανο-
ποιήσει όλας τας υλικάς επιθυμίας και 
ανάγκας μας, και πάλι δεν θα επιτρέπε-
το να δεχθώμεν την ηθικήν κατάπτωση 
και το “ξεπούλημα”».

Προτιμότερο πτωχοί με τον Χριστό, 
παρά εκατομμυριούχοι με τον διάβολο!

+ του π.
Αυγουστίνου Καντιώτη

O... 1088350 ...NA ΠΕΡΑΣΕΙ
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γνωρο φαινόμενο παρατηρείται στα εκκλησιαστι-
κά πράγματα. Το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρί-
ου του 1922 δημιουργείται η «Παγκληρική Ένω-
ση», μια οργανωμένη προσπάθεια κληρικών “ορε-
γομένων επισκοπής” μέσω της κοσμικής εξουσί-
ας με Πρόεδρο τον Αρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Πα-
πανδρέο (μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο και Αντιβασι-
λέα), Αντιπρόεδρο τον Αρχιμανδρίτη Παντελεή-
μονα Φωστίνη (μετέπειτα μητροπολίτης Χίου και 
γνωστός του “Τάγματος Φωστίνη”) και ο διάκο-
νος Αθηναγόρας Σπύρου (μετέπειτα μητροπο-
λίτης Κέρκυρας, Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και Οι-
κουμενικός Πατριάρχης).

Οι ανωτέρω τρεις κληρικοί, φίλα προσκείμενοι 
στην επαναστατική κυβέρνηση και στον Αρχηγό 
της Πλαστήρα, αντικατέστησαν τους κανονικούς 
εκπροσώπους της Ιεράς Συνόδου συμμετέχοντες 
σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο πολιτικό 
Γραφείο «… παρόντων του Αρχηγού της Επα-
ναστάσεως κ. Πλαστήρα, υπουργών και άλλων 
υπηρεσιακών παραγόντων…». Έφθασαν μάλιστα 
στο σημείο να προτείνουν στον τότε υπουργό Παι-
δείας Ιωάν. Σιώτη τους εαυτούς των για την πλήρω-

ση των τριών μητροπολιτικών εδρών από την Αρι-
στίνδην Σύνοδο που θα συνεδρίαζε.

Η Συνεδρίαση έγινε, το τριπρόσωπο καταρτίσθη-
κε και στάλθηκε στην κυβέρνηση. Εδώ βρίσκει πλή-
ρη εφαρμογή το “άλλαι μεν αι βουλαί των Συνοδι-
κών άλλα δε η πολιτική κελεύει”. Έτσι, έγινε για 
την Μητρόπολη Κορίνθου ο Δαμασκηνός Παπαν-
δρέου (ο οποίος το 1941, και πάλι με πολιτική πα-
ρέμβαση, έγινε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών). Στην Μη-
τρόπολη Κέρκυρας διορίστηκε ο διάκονος Αθηνα-
γόρας Σπύρου μετά από έντονες διαμαρτυρίες για 
την εκλογή του. Χαρακτηριστική υπήρξε η απάντη-
ση του Αθηναγόρα προς συνυποψήφιό του: «… Ου-
δένα πρέπει να μέμφεσαι και ατιάσαι, ειμή μόνον 
τον εαυτόν σου, διότι δεν ενήργησες καταλλή-
λως και δραστηρίως τότε ίνα εκλεγής, Αρχιερεύς 
Κερκύρας και Παξών».Εδώ κι αν υπάρχει “τρέλα”. 
Κανονικά θα έπρεπε να τον καθαιρέσουν, σύμφω-
να με τους Ιερούς Κανόνες, αφού αποκάλεσε ανί-
κανο, βλάκα… τον συνυποψήφιο του που τήρησε 
τους Ιερούς Κανόνες. Αυτά όμως θεωρούνται ασή-
μαντα και αποσιωπούνται ενώ προβάλλονται ανύ-
παρκτα σφάλματα αξιόλογων ανδρών προκειμένου 

να τους μειώσουν.
Το 1930, με πολιτική παρέμβαση ο Αθηναγόρας, 

διορίζεται από την Πατριαρχική Σύνοδο Αρχιεπί-
σκοπος Βορείου και Νοτίου Αμερικής. Εκεί είναι 
γνωστές οι σχέσεις του με το προεδρικό ζεύγος 
Φρ. Ρούζβελτ και περισσότερο με τον Χάρυ Τρού-
μαν, όπου με την παρέμβασή του στην τουρκική 
κυβέρνηση, αφού είχε προηγηθεί η “παραίτησις” 
(18/10/1948) του κανονικού Πατριάρχου Μαξίμου 
Ε΄, την 1 Νοεμβρίου, “εξελέγη” Οικουμενικός Πα-
τριάρχης. Η μεταφορά του στην Κωνσταντινού-
πολη έγινε με το προσωπικό αεροπλάνο του Προ-
έδρου Τρούμαν και συνοδεύθηκε από τον ιδιαίτε-
ρό του υπασπιστή συνταγματάρχη Τσαρλς Μαρκ!»

Ήρθε όμως το άρθρο του ιστορικού Mat-
thew Namee και συντάκτου το “OrthoxHistory.
orgνα πιστοποιήσει όσα γράφαμε για το σκο-
τεινό ρόλο του πατρ. Αθηναγόρα (πώς έγινε 
και μάλιστα με μόνο τρεις ψήφους επίσκοπος, 
αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης…).

(Το άρθρο του Matthew Namee: «Δεν θα 
υπάρξουν ερωτήσεις και οι οδηγίες σας θα 
εκτελεστούν πιστά»).

Είναι από καιρό κοινό μυστικό ότι η εκλο-
γή του Πατριάρχη Αθηναγόρα ως Οικουμενι-
κού Πατριάρχη οργανώθηκε ή τουλάχιστον 
διευκολύνθηκε από την κυβέρνηση των Ηνω-
μένων Πολιτειών. Ως ιστορικός όμως μου 
είναι δύσκολο να γράψω για αυτό καθ’ ότι 
τα αποδεικτικά στοιχεία για τέτοιου είδους 
πράγματα κρατιούνται συνήθως στο σκοτά-
δι. Μερικές φορές όμως κάτι θα διαρρεύσει. 
Πρόσφατα κοιτούσα κάποια παλιά έγγραφα 
στα αρχεία της CIA που κυκλοφόρησαν στο 
πλαίσιο του Νόμου για την Ελεύθερη Διακί-
νηση Πληροφοριών (FOIA). Ένα αρχείο πε-
ριέχει σωρεία εγγράφων από τον πρόγο-
νο της CIA, το Γραφείο Στρατηγικών Υπη-
ρεσιών (σ.σ. εφεξής ΓΣΥ), το οποίο αφορά 
την Ελλάδα κατά την διάρκεια του Β’ Παγκο-
σμίου Πολέμου. Μέσα στις 300 περίπου σε-
λίδες αυτού του PDF είναι θαμμένα διάφορα 
στοιχεία που αναφέρονται στον Αθηναγόρα, 
ο οποίος ήταν τότε Αρχιεπίσκοπος της Βορεί-
ου και Νοτίου Αμερικής.

Σε ένα εσωτερικό σημείωμα του ΓΣΥ με 

Μπήκαμε σιγά-σιγά στην ουρά και θα αρχί-
σουν να μας φωνάζουν με το νούμερό μας, σαν 
τον κατάδικο που έχει στη… φόρμα του το τα-
μπελάκι με το νούμερό του. Μη γελάμε, γιατί 
δεν είναι αστείο. Είναι η πραγματικότητα.

Στις νέες ταυτότητες αναφέρθηκε ο υπουρ-
γός Ψηφιακής διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερ-
ρακάκης, εξηγώντας ότι θα προβλέπεται η εν-
σωμάτωση της ψηφιακής υπογραφής για όλους 
τους πολίτες, η αναγραφή ενός ενιαίου αριθ-
μού, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον ΑΦΜ και 
τον ΑΜΚΑ και για την Αστυνομία και τις λοιπές… 
υπηρεσίες ο Αριθμός Ταυτότητας.

Ο υπουργός επισήμανε ότι η «απουσία ενός 
κοινού αριθμού δημιουργεί το εξής πρόβλη-
μα: Όταν οι πολίτες χρησιμοποιούν πολλούς 
αριθμούς, είναι σαν να έχουν πολλά “πρόσω-
πα” απέναντι στο κράτος, κάτι που δυσχεραί-
νει ιδιαίτερα την άμεση και ασφαλή τακτοποί-
ησή τους, αλλά και την παροχή υπηρεσιών».

Δηλαδή τόσα χρόνια δεν δημιουργούνταν 
πρόβλημα και τώρα άξαφνα δημιουργείται; Εί-
ναι μια ωραία δικαιολογία να μπούμε στο σύστη-
μα ώστε να μην μπορούμε να ξεφύγουμε με τί-
ποτα από τον «ΜΕΓΑΛΟ ΑΔΕΛΦΟ».

Όπου και να πάει κανείς θα τον έχουν φακε-
λωμένο με τον αριθμό του. Θα φωνάζουν το 
νούμερό του και μ’ αυτό θα τον βρίσκουν στις 
καταστάσεις. Να περάσει ο… 10.888.350 
και πάει λέγοντας…

Θα πατάει ο υπάλληλος, ο Εφοριακός, ο ελε-
γκτής, ο αστυνομικός το νούμερο του πολίτη 
και αμέσως θα έχει όλα τα στοιχεία μπροστά 
του (τί χρωστάει στην εφορία, τί στον Δήμο, 
τί εκκρεμότητες έχει στο ασφαλιστικό του Τα-
μείο…).

Και ο υπουργός πρόσθεσε: «Οι στόχοι μας 
είναι πολλαπλοί και συχνά τεχνικοί, διασυνδέ-
σεις συστημάτων, απλοποιήσεις γραφειοκρατι-
κών διαδικασιών, δημοπρασίες φάσματος – έν-
νοιες όπως αυτές  δυσπρόσιτες για τους μη ει-
δικούς. Όμως το αποτέλεσμα της προσπάθει-
άς μας είναι ήδη ορατό. Για παράδειγμα, από 
τον περασμένο μήνα δεν χρειάζεται να επισκε-
φθεί ένας πολίτης την εφορία για να δηλώσει 
ένα γάμο ή ένα διαζύγιο, καθώς το σύστημα θα 
ενημερώνεται αυτόματα. Κάθε μήνα θα προστί-
θενται τέτοιου τύπου “απλοποιήσεις”».

Και είμαστε ακόμα στην αρχή… Θα ξέρουν τί 
τρώμε, τί ξοδεύουμε, πού… γυρίζουμε. Τύφλα 
είχε το φακέλωμα της Αστυνομίας, με τον τα-
λαίπωρο ασφαλίτη που έτρεχε πίσω από κάθε 

“ύποπτο” αριστερό, και έδινε το ραπόρτο στους 
ανώτερούς του με ποιους και που συναντήθη-
καν κ.λ.π.

Το δόλωμα τότε ήταν ότι, το φακέλωμα γίνο-
νταν για την ασφάλεια του κράτους ενώ τώρα 
το κάνουν για το καλό μας, διότι ως νούμερο 
θα ανοίγουν εύκολα όλες οι πόρτες! Και ακό-
μα, για να μη δυσκολεύεται το 
κράτος με τους πολλούς αριθ-
μούς που είναι σαν «να έχουμε 
πολλά “πρόσωπα”». Οι αριθμοί 
θα γίνουν ΕΝΑΣ για να μην είμα-
στε φορτωμένοι με τρία νούμερα.

Οι πληροφορίες από καλές πη-
γές, λένε ότι οι αριθμοί επιβάλλο-
νται για να βρίσκουν όποιον θέ-
λουν αμέσως, όπου κι αν είναι.

Έχουμε κι άλλα “νούμερα”!
Στη Γαλλία ψηφίστηκε νόμος 

που διαγράφει το όνομα «μητέ-
ρα» και «πατέρας». Στη θέση τους 
τα παιδιά θα έχουν «γονέα 1» και 
«γονέα 2».

Ο υπουργός Βαλερί Πετί, που 
εισήγαγε το νομοσχέδιο, αναφέ-
ρει: «Είναι αναχρονιστική η διά-
κριση της οικογένειας» με βάση το φύλο των γο-
νέων τους. Το σχετικό διάταγμα αναφέρει ότι: 
«Για αποφυγή διακρίσεων, οι σχολικές εγγρα-
φές, οι σχολικοί κατάλογοι, οι γονικές εξουσιο-
δοτήσεις και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο που 
αφορά τα παιδιά, θα περιλαμβάνει τις λέξεις 
«Γονέας 1 και Γονέας 2».

Οι άνθρωποι βιάζονται να επαληθεύσουν το 
13ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης. Από την Πρω-
τοχρονιά έρχεται και άλλη μεγάλη αλλαγή κι 
αυτή για το… καλό μας. 

Αφού υποχρέωσαν το λαό με τα capital con-
trol να πάρουν κάρτες, τώρα θα πρέπει να πλη-
ρώνουμε περισσότερο με πλαστικό χρήμα, δι-
αφορετικά μας επιφυλάσσουν μεγαλύτερους 
φόρους και πρόστιμα.

Συγκεκριμένα μέχρι σήμερα μόνο οι μισθωτοί 
και συνταξιούχοι ήταν υποχρεωμένοι να δαπα-
νούν μέρος του εισοδήματός τους με πιστωτι-
κή ή χρεωστική κάρτα (10%-20%), ωστόσο από 
την 1η Ιανουαρίου εισοδηματίες και ελεύθεροι 
επαγγελματίες θα πρέπει να χρησιμοποιούν 
πλαστικό χρήμα για το 30% των αγορών τους 
με το ανώτατο όριο τις 25.000 ευρώ.

Για παράδειγμα, ένας πολίτης με εισόδημα 

15.000 ευρώ ήταν υποχρεωμένος το 2019 να 
δαπανήσει σε ηλεκτρονικές πληρωμές 1.750 
ευρώ. Από το νέο χρόνο (2020) θα πρέπει να ξο-
δέψει σε πλαστικό (κάρτες) χρήμα 4.500 ευρώ. 
Αν δεν το κάνει αυτό, θα επιβληθεί από την Εφο-
ρία πρόστιμο που θα αναλογεί στο 22% του πο-
σού που δεν δαπανήθηκε (επί της διαφοράς).

Ο λαός με αγωνία ΡΩΤΑΕΙ, η 
Εκκλησία πού είναι;…

Απερίφραστα σας δηλώνου-
με, πως σήμερα δεν έχουμε εκ-
κλησιαστική ηγεσία που να συ-
γκροτήσει μέτωπο αντίστασης, 
να προτάξει με γενναιότητα τα 
στήθη της στον τυφώνα που 
αφανίζει τα πάντα στο πέρασμά 
του. Μη μας κοιτάτε  περίεργα 
και με φανερή υποψία.

Ναι. Σας το ξαναδηλώνου-
με· δεν έχουμε εκκλησιαστική 
ηγεσία.

Η σημερινή ηγεσία δεν εί-
ναι το σώμα του Χριστού. Αυτοί 
που άρπαξαν την εξουσία αντί 
να εξαφανιστούν καμώνονται ότι 
την εκπροσωπούν.

Μετρήστε και θα διαπιστώσετε ότι οι φυσι-
ογνωμίες που αγωνίζονται και περπατούν στα 
ίχνη του Χριστού είναι ελάχιστες. Αυτές μόνες 
προσπαθούν να ελευθερωθούν από τα προ-
σωπικά τους πάθη και τις κοσμικές αδυναμίες. 
Προσφέρουν αγνή λατρεία στο Θεό και θυσι-
άζονται στο έργο της καθοδηγήσεως του λο-
γικού ποιμνίου.

Πέρα από αυτούς υπάρχει το χάος. Άνθρω-
ποι που άρπαξαν την τιμή και το όνομα του εκ-
κλησιαστικού ηγέτη πήραν στα χέρια την μπα-
στούνα και κρέμασαν πάνω τους τα διάσημα 
της ανώτατης διάκρισης, χωρίς να είναι άξιοι 
να εκπληρώσουν ούτε τα καθήκοντα του κλη-
τήρα της επισκοπικής αυλής.

Δεν είναι φτωχό το ιερατείο μας σε ηθικά και 
αγωνιστικά αναστήματα. Διαθέτει ανθρώπους 
που την καρδιά τους την πυρπολεί ο θείος ζή-
λος. Αυτοί όμως, σπρώχνονται βίαια στο περι-
θώριο από τη σαθρή ηγεσία.

Αν είχατε τη δυνατότητα να παρακολουθή-
σετε από κοντά τις προϋποθέσεις και τις μεθό-
δους μιας εκλογής επισκόπου, θα νιώθατε την 
ύπαρξή σας να κυριεύεται από φρίκη· θα σας 
έπνιγε η αγανάκτηση και ο θυμός θα σκέπαζε 

την ψυχή σας.
Οι άχρηστοι προσπαθούν να αφήσουν δι-

αδόχους άχρηστους -σάρκα από τη σάρκα 
τους, και αίμα από το αίμα τους. Γι’ αυτό δεν 
υπάρχουν σήμερα επίσκοποι που να μπορούν 
να προβληθούν σαν κανόνες πίστεως και διδά-
σκαλοι εγκρατείας.

Δεν υπάρχουν αναστήματα ικανά να στηθούν 
και να σταθούν σαν φωτεινοί στήλοι, σε όποιο 
αντιχριστιανικό, αντιθεολογικό, απάνθρωπο νο-
μοθέτημα εφαρμόζουν οι άθεοι κυβερνώντες. 
Γι’ αυτό και δεν μπορούν να γίνουν οδηγοί, προ-
στάτες στον πονεμένο και πλανημένο άνθρωπο 
που αγωνιά και μοχθεί.

Θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε δύο μονά-
χα λέξεις, για να χαρακτηρίσουμε το δεσπο-
τικό σώμα των ημερών μας, δανειζόμενοι την 
έκφραση που θα έλεγε ο Απόστολος Παύλος, 
πως αντί για επισκόπους έχουμε σήμερα «λύ-
κους βαρύς», που δεν σκέφτονται τίποτα, δεν 
λογαριάζουν τίποτα άλλο, εκτός από πανηγύ-
ρια, συλλείτουργα, καλοπέραση και την εξα-
σφάλιση των προνομίων τους.

Η κριτική μας αυτή αντιστοιχεί με κλάμα.
Τις μέρες αυτές που ήχησαν οι χριστουγεν-

νιάτικες καμπάνες και οι άγγελοι ξανάφεραν 
το μήνυμα της ειρήνης, εμείς ας μην απελπι-
ζόμαστε, διότι ο Χριστός δεν είναι ένας απλός, 
ανίσχυρος άνθρωπος, αλλ’ είναι ο παντοδύνα-
μος θεάνθρωπος που θέλει και μπορεί να σώ-
σει όποιον πιστεύει σ’ Αυτόν, έστω κι αν επι-
τρέψει να περάσει ο αγαπημένος του από το 
καμίνι των δοκιμασιών. Τα Χριστούγεννα μας 
θυμίζουν την κάθοδο από τον ουρανό στη γη, 
του Υιού του Θεού για χάρη μας, για τη σωτη-
ρία μας. Μη ξεχνάμε ότι “Θεός ων” έγινε τέ-
λειος άνθρωπος για να θεώσει τον άνθρωπο. 
Κι αν ο κόσμος αντιστρατεύεται τον χριστιανό· 
κι αν οι ποιμένες του ειδωλολατρούν λατρεύ-
οντας τον κόσμο, εμείς πιστεύουμε ότι ο Χρι-
στός σώζει και όχι οι μακριά απ’ Αυτόν πολιτι-
κοί και εκκλησιαστικοί “άρχοντες” (όρα προς 
Ρωμ. 8, 31-39).

Γι’ αυτό, απευθύνοντας θερμή προσευχή 
στον κατά χάριν Αδελφό μας και Θεό μας, να 
του ζητήσουμε να επαναφέρει την Εκκλησία 
μας στην πίστη των πρώτων χριστιανικών χρό-
νων, στην πίστη των αγίων Πατέρων, των μαρ-
τύρων, των ομολογητών, με όποιον τρόπο Εκεί-
νος γνωρίζει, αρκεί να αποτελούμε “νούμερα” 
της δικής Του αγάπης και όχι του αντιχρίστου

ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΝΟΥΜΕΡΟ!
Ν Ε Ε Σ  Τ Α Υ Τ Ο Τ Η Τ Ε Σ
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ημερομηνία 26η Μαρτίου 1942, ένας 
μυστικός πράκτορας ονόματι Ulius L. 
Amoss έγραψε στον πράκτορα συ-
νάδελφό του ονόματι David Burns 
το κάτωθι:

«Ο Αρχιεπίσκοπος ήταν εξαιρετι-
κά ευχαριστημένος που σε συνάντη-
σε και γευμάτισε μαζί σου. Μου είπε 
ότι όλες οι υποδομές του οργανισμού 
του είναι στην διάθεσή μας. Το έθεσε 
με την εξής φράση: 

‘Έχω τρεις Επισκόπους, τριακό-
σιους ιερείς και έναν μεγάλο και ευ-
ρέως εξαπλούμενο οργανισμό. Όλοι 
υπό τις διαταγές μου βρίσκονται υπό 
τις διαταγές σας. Μπορείτε να τους 
δώσετε εντολές για οποιαδήποτε εξυ-
πηρέτηση θέλετε. Δεν θα υπάρξουν 
ερωτήσεις και οι οδηγίες σας θα εκτε-
λεστούν πιστά. Παρακαλώ πείτε το 
αυτό στον κ. Μπερνς εκ μέρους μου.’»

Έναν μήνα αργότερα, στις 25 Απρι-
λίου, ο 56χρονος Έλληνας Αρχιε-
πίσκοπος προσπάθησε να ενταχθεί 
στον Στρατό των ΗΠΑ. Απορρίφθηκε.

Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 
14 Μαΐου, ο Ulias Amoss, ο ίδιος 
πράκτορας που έγραψε το σημείω-
μα της 26ης Μαρτίου, έγραψε επι-
στολή στον Αθηναγόρα, ευχαριστώ-
ντας τον για την συνεχιζόμενη συ-
νεργασία της Ελληνικής Αρχιεπισκο-
πής, λέγοντας, ανάμεσα στα άλλα: 
«Η φροντίδα με την οποία οι Επίσκο-
ποι και οι Ιερείς σας συνεργάστη-
καν εντυπωσίασε τους πάντες, και 
η αναφορά ότι πιθανόν θα μας επι-
στραφούν εκατό χιλιάδες ονόμα-
τα είναι εκπληκτική». Την ίδια ημέ-
ρα, ο ίδιος ο Ουίλλιαμ Ντόνoβαν 
[William J. Donovan] -ο επικεφαλής 
του ΓΣΥ- έγραψε επίσης στον Αθη-
ναγόρα: «Οι αναφορές και οι περι-
γραφές της στρατεύσιμης ελληνο-
αμερικανικής νεολαίας, που τόσο 
ευγενικά αναλάβατε, ολοκληρώνο-
νται σε έναν υπέροχο τόμο. Η φρο-
ντίδα με την οποία η Μακαριότητά 
Σας διαχειρίστηκε αυτήν την σημα-
ντική εξυπηρέτηση είναι μείζονος 
σημασίας για τις ένοπλες υπηρε-
σίες μας και θέλω να εκφράσω την 
βαθιά εκτίμησή μου για την αφοσί-
ωσή σας και την πατριωτική σας συ-
νεισφορά».

Φαίνεται ότι ο Ντόνoβαν τότε βγή-
κε εκτός πόλης, οπότε ο Αθηναγό-
ρας περίμενε να του απαντήσει μέ-
χρι τις 16 Ιουλίου. Εδώ είναι το πλή-
ρες κείμενο της επιστολής του Αρ-
χιεπισκόπου:

Ουίλλιαμ Ντόνοβαν [William J. 
Donovan], επικεφαλής του Γραφεί-
ου Στρατηγικών Υπηρεσιών, προ-
γόνου της CIA.

«Αγαπητέ μου Κε. Ντόνοβαν:
Έλαβα την εγκάρδια επιστολή σας της 

15ης Μαΐου, αλλά όταν πληροφορήθηκα 
ότι στο μεταξύ είχατε αναχωρήσει, περίμε-
να έως ότου επιστρέψετε για να σας γράψω.  

Σας καλωσορίζω και σας ευχαριστώ από 
τα βάθη της καρδιάς μου για την επιστολή 
σας και το περιεχόμενό της. Με υποχρε-
ώσατε πάρα πολύ, διότι νομίζω ότι δεν 
κάνω αρκετά για τις ΗΠΑ, στις οποίες 
χρωστάω πολλά.

Είμαι όμως έτοιμος να υποβάλλω τον 
εαυτό μου σε οποιοδήποτε καθήκον και 
να κάνω οποιαδήποτε δυνατή θυσία για 

την αγαπημένη μας Χώρα, η οποία αγω-
νίζεται για την Παγκόσμια ελευθερία και 
δικαιοσύνη και για τη Νέα Εποχή [New 
Day] που πρόκειται να έλθει.

Βρισκόμουν στην Ουάσινγκτον πριν από 
λίγες ημέρες, και θα ερχόμουν να σας συνα-
ντήσω εάν δεν με καλούσαν πίσω στη Νέα 
Υόρκη. Να είστε σίγουρος όμως ότι με την 
πρώτη ευκαιρία θα έλθω στην Ουάσινγκτον 
για να σας συναντήσω προσωπικώς και να 
εκφράσω τον ειλικρινή θαυμασμό μου προς 
το πρόσωπό σας.

Ειλικρινά δικός σας,
Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας»
Είναι πραγματικά εκπληκτικό το 

γεγονός ότι τα έγγραφα αυτά είναι 
δημόσια, αφού παρουσιάζουν τις 
αρχές της αρκετά γνωστής, αλλά 
όχι αρκετά τεκμηριωμένης με ντο-
κουμέντα, σχέσης μεταξύ του Αρχι-
επισκόπου Αθηναγόρα και των αξιω-
ματούχων των Αμερικανικών μυστι-
κών υπηρεσιών. Το 1942 ο Αθηναγό-
ρας αποδείχθηκε αξιόπιστος σύμμα-
χος της κυβέρνησης των Ηνωμένων 
Πολιτειών και ενώ ο πατριωτισμός 
του κατά την διάρκεια του πολέμου 
δεν είναι κάτι απαραιτήτως ασυνή-
θιστο, η γλώσσα που χρησιμοποιεί 
σχεδόν συγκλονίζει: «Δεν θα υπάρ-
ξουν ερωτήσεις και οι οδηγίες σας 
θα εκτελεστούν πιστά».

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο 
Αρχιεπίσκοπος Αθηναγόρας παρέ-
μεινε πολύτιμος βοηθός των μυστι-
κών υπηρεσιών των Ηνωμένων Πολι-
τειών. Μια έκθεση του ΓΣΥ που εκ-
πονήθηκε λίγο μετά τις 31 Δεκεμ-
βρίου του 1944, απαριθμεί τον Αθη-
ναγόρα ανάμεσα στις βασικές επα-
φές. Η έκθεση αυτή του ΓΣΥ σχολι-
άζει: «Το Υπουργείο Εξωτερικών και 
άλλες εκτελεστικές υπηρεσίες δεν 
μπορούν να καλλιεργήσουν ελεύ-
θερα αυτού του είδους τις επαφές 
χωρίς να βάλουν επίσημη στάμπα 
στα εν λόγω άτομα και να προσκα-
λέσουν κριτική από πολιτικά εχθρι-
κές δυνάμεις. Ωστόσο, το Τμήμα Ξέ-
νων Εθνικοτήτων [του ΓΣΥ] μπόρε-
σε να μιλήσει με οικειότητα και όσο 
συχνά χρειαζόταν με τέτοιους άν-
δρες.» Ο κατάλογος των «τοιούτων 
ανδρών» περιλαμβάνει όχι μόνο τον 
Αθηναγόρα, αλλά και τον Αλβανό 
Επίσκοπο Fan Noli* και τον Σέρβο 
Επίσκοπο Dionisije Milivojevich*.

Η σχέση του Αθηναγόρα με την κυ-
βέρνηση των ΗΠΑ αποδείχθηκε αμοι-
βαία επωφελής. Όταν στα τέλη του 
1948 ο Αθηναγόρας εξελέγη Οικου-
μενικός Πατριάρχης, ταξίδεψε αε-
ροπορικώς στην Κωνσταντινούπο-
λη με το προεδρικό αεροπλάνο του 
Προέδρου Τρούμαν (το οποίο παρα-
δόξως ονομαζόταν η «Ιερή Αγελά-
δα»). Από τη νέα του θέση στο Φα-
νάρι, ο Αθηναγόρας υπηρέτησε ως 
φιλο-Αμερικανικό αντίβαρο απέναντι 
στο φιλο-Σοβιετικό Πατριαρχείο της 
Μόσχας. Αυτή όμως η ιστορία είναι 
για άλλη φορά.

Αυτός ήταν ο σπορέας της διάλυ-
σης της Ορθόδοξης Εκκλησίας γι’ 
αυτό  όλο το σύστημα (μασόνοι, οι-
κουμενιστές, άθεοι…)τον ανεβάζουν 
στον τρίτο ουρανό!  

Γ) ΤΟ ΧΡΕΟΣ 
του πλανήτη

Στο τέλος του 
2018 το δημό-
σιο και ιδιωτικό 
χρέος, σε πα-
γκόσμιο επίπε-
δο, ήταν 188 τρι-
σεκατομμύρια 
δολάρια! Μάλι-

στα μέσα σε ένα χρόνο αυξήθηκε κατά 3 δισε-
κατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Δ.Ν.Τ. το παγκό-
σμιο χρέος ανήλθε στο 226% του παγκοσμίου 
Α.Ε.Π., αυξημένου και 1,5% σε σχέση με τον 
προηγούμενο χρόνο.

Και το οξύμωρο.
Την ώρα που στον πλανήτη δισεκατομμύρια 

άνθρωποι πεινάνε, τρεις πλουσιότεροι άνθρω-
ποι στον κόσμο κατέχουν περιουσία δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων, όπως του Γκέιτς – συνιδρυτή 
της Microsoft – η περιουσία είναι 112 δισ. δολά-
ρια και του Μπέζος – ιδρυτή της ΑΜΑΖΟΝ – 110 
δισ. δολάρια.

Το 2019 ήταν η πιο επικερδής χρονιά για τους 
Γάλλους δισεκατομμυριούχους, με πρώτο τον 
Μπερνάρ Αρνό (κύριο μέτοχο της LuisVuitton-
MoetHennessy) και CristianDior (τρίτο πλουσιό-
τερο άνθρωπο στη γη) με περιουσία 105 δις. δο-
λάρια, η οποία το 2019 αυξήθηκε κατά 36 δις. 
δολάρια, και είναι ελάχιστα πίσω από τους άλ-
λους δύο.

      Δεν είναι όντως περίεργο άλλοι να πεινά-
νε και άλλοι να μη γνωρίζουν πόσα έχουν και 
πού να τα βάλουν;

Δ) ΤΟ ΧΡΕΟΣ 
της Ελλάδας

Στο πρώτο 
εξάμηνο του 
2019 το δη-
μόσιο χρέ-
ος είχε φθά-
σει στα 356,5 
δισ. ευρώ. Σε 
σχέση με τον Δεκέμβριο του 2014 το δημόσιο 
χρέος αυξήθηκε κατά 32,4 δισ. ευρώ (τότε είχε 
διαμορφωθεί στα 324,1 δισ. ευρώ). Αν δε προ-
στεθεί και το ιδιωτικό χρέος, που είναι πάνω από 
300 δισ. ευρώ (170 δισ. ευρώ στις τράπεζες, 104 
δισ. ευρώ στην Εφορία και 34 δισ. ευρώ στα 
ασφαλιστικά ταμεία)… τότε αργά αλλά σταθε-
ρά, πλησιάζουμε τα 656 δισ. ευρώ. Αν προσθέ-
σουμε το χρηματιστήριο, τα ομόλογα και αυτά 
που πληρώσαμε φθάνουμε τα 860 δις. Ευρώ.

Η “θηλιά” των 656 δισ. ευρώ, που αφορά 
στο σημερινό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος των 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων, μεταφράζεται 
σε κατά κεφαλήν χρέος ύψους 59.636 ευρώ και 
συνεπώς μία τετραμελής οικογένεια είναι χρε-
ωμένη, χωρίς να το γνωρίζει με 238.544 ευρώ.

Ας το πάμε με τα νοικοκυριά. Με τα στοιχεία 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, στη χώρα μας 
έχουμε 4.134.000 νοικοκυριά και είναι “φεσωμέ-
να” με 158.684 ευρώ το καθένα.

Και για να μην ξεχνάμε τον λογαριασμό: Τα 
χρόνια 2010-2014 πληρώσαμε 54 δισ. ευρώ για 
την εξυπηρέτηση του χρέους και τα επόμενα 
(2015-2019) πληρώσαμε μόνο για τόκους 29,50 
δισ. ευρώ.

Το ΜΕΓΑΛΟ ερώτημα που κανείς – μα κανείς 
δεν απάντησε: Πού πήγαν τα 860 δισεκατομμύ-
ρια ευρώ περίπου, μέσα σε μια 45ετία, που το 
χρέος το 1974 ήταν 115 δισ. δραχμές, ήτοι 3,4 
δισ. ευρώ; (Δρεττάκης, υπ. οικον. ΠΑΣΟΚ).

“ΟΥΔΕΝ ΚΡΥΠΤΟΝ ΥΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ”
( α ρ χ .  Ε λ λ η ν ι κ ό   γ ν ω μ ι κ ό )

Ο Πατριάρχης ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ (πράκτορας & μασόνος)
συνέχεια από την 2η σελίδα Α) “Μη μου άπτου” 

λαθρομετανάστες
Δύο “μετανάστες” 

στην Ομόνοια της 
Αθήνας λήστεψαν 
μια γυναίκα. Αυτή 
έβαλε τις φωνές. Σε 
κάποια στροφή τους 
συνέλαβαν. Τους 
πήγαν στο Τμήμα 
αλλ’ εκεί φώναζαν 

και έβριζαν τους αστυνομικούς για ώρα. Ο αστυνομικός 
δεν άντεξε και εκνευρισμένος τους χαστούκισε “για να 
σπάσει ο τσαμπουκάς τους” – είπε.

Ο αρχιφύλακας προφυλακίστηκε και στη συνέχεια 
διώχθηκε από το αστυνομικό Σώμα. Το ελληνικό δημόσιο 
– ο ελληνικός λαός – ασφαλώς αποζημίωσε, όχι βέβαια 
την παθούσα, που είδε τον χάρο με τα μάτια της, αλλά 
τους δύο “λεβέντες” αλλοδαπούς με 75.000 ευρώ στον 
καθένα, συν τους νόμιμους τόκους 6% το χρόνο.

Τελευταία μας θυμήθηκε και άλλος “μετανάστης” και 
μας ζητάει, ούτε λίγο ούτε πολύ, 100.000 ευρώ, γιατί 
– όπως ισχυρίζεται – στις 22 Σεπτεμβρίου του 2014 
όταν προσπαθούσε μαζί με άλλους να περάσει από τα 
παράλια της Τουρκίας στην Ελλάδα, κοντά στο νησί 
Ψέριμο τους κυνήγησε το λιμενικό. Στην προσπάθεια οι 
λιμενικοί να συλλάβουν τους Τούρκους διακινητές, δύο 
τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς και μεταφέρθηκαν 
ο ένας στο νοσοκομείο και ο άλλος στη Θεσσαλονίκη. Ο 
ένας απ’ αυτούς, που τώρα ζει στη Σουηδία, μας θυμή-
θηκε και κατέθεσε αγωγή αποζημίωσης από το Ελληνικό 
Δημόσιο. Όπως βλέπουμε φθάσαμε στο σημείο να μη 
μπορούμε ν’ αγγίξουμε (λαθρο)μετανάστες και όχι μόνο. 
Να μπαίνουν παράνομα στη χώρα, να τους ταΐζουμε, να 
τους ποτίζουμε, να τους περιθάλπουμε… και αν κάποιοι 
παρανομούν ή τραυματίζονται να τους αποζημιώνουμε 
κι από πάνω!

Β) Τα διαμάντια της εκλογής 
του Ιερωνύμου Α΄

Η φωτογραφία 
εύγλωττη. Όταν 
έγινε η εκλογή του 
π. Νικοδήμου Γκα-
τζηρούλη για τη 
Μητρόπολη Αττι-
κής και Μεγαρίδος 
(8 Απριλίου 1968) 
ξαφνιάστηκε αλλ’ 
όλο του το “είναι” 

το αφιέρωσε στην πνευματική του προετοιμασία για 
την επικείμενη αρχιερωσύνη που έμελλε, βέβαια, να 
είναι σταυρωμένη. Για το μυστήριο της χειροτονίας 
του δανείστηκε αρχιερατική στολή. Μήτρα όμως… 
Κατά την ώρα της χειροτονίας ο αρχιεπίσκοπος Ιε-
ρώνυμος αναγκάστηκε να αφαιρέσει τη μήτρα του 
επισκόπου Περιστεράς Ηλία Τσακογιάννη – μετέπειτα 
Δημητριάδος (τον βλέπουμε αριστερά ασκεπή) και να 
την αποθέσει στην κεφαλή του νεοχειροτονούμενου 
Νικοδήμου.

Αυτός ήταν ένα από τα τριάντα τέσσερα (34) διαμά-
ντια της εκλογής του Ιερωνύμου Α΄ (Κοτσώνη) που η 
Σεραφειμική λαίλαπα έδιωξε τους πρώτους δώδεκα– 
τους άλλους δεν πρόλαβε – ανεβάζοντας στις θέσεις 
τους “ασήμαντα παπαδάκια κάποιας ενορίας” (Κο-
ρίνθου Παντελεήμων) που πριν ακόμα εκλεγούν είχαν 
έτοιμες καμιά δεκαριά στολές, μήτρες, πατερίτσες κ.α. 
Πεθαίνοντας οι πιο “ταπεινοί” δεν  άφησαν λιγότερες 
από 30 με 50 στολές, οι δε “παραδοσιακοί” αρχίζουν 
από εκατό (100) και ξεπερνούν τις διακόσιες (200).

Και μετά αρχίζει το “μαρτύριο” των ανεψιών να τις 
πουλήσουν όσο, όσο παίρνοντας σβάρνα τα ειδικά κα-
ταστήματα πέριξ της μητρόπολης Αθηνών και Θεσ/νί-
κης.

 Αυτό είναι δεσποτικό σημερινό κατάντημα!
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φέρουμε ένα μικρό μέρος – τα πολλά θα δημο-
σιευθούν στην ιστορική διαδρομή που σύντομα 
θα έρθει στην επιφάνεια – για να πληροφορηθεί 
ο κάθε καλόπιστος. 

Τον Μάιο κάποιος “δημοσιογράφος” Θεοχάρης 
ανάρτησε στο ιστολόγιό του “ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟ-
ΞΙΑΣ” άρθρο γράφοντας, μεταξύ πολλών άλλων, 
ότι: «τον Ιγνάτιο τον στόχευσαν πληρωμένα 
τοπικά συμφέροντα…» και αυτό «του κόστισε 
ώστε σταδιακά η υγεία του ν’ αρχίσει να κλονίζε-
ται…». Για το συκοφαντικό αυτό δημοσίευμα του 
στείλαμε εξώδικη απάντηση επικαλούμενοι “την 
χριστιανική και Ορθόδοξη πίστη ως και τη Νομική 
υποχρέωση να τη δημοσιεύσει αυτούσια, χωρίς 
περικοπές και αλλοιώσεις, και ο κάθε καλοπροαί-
ρετος να βγάλει τα συμπεράσματά του”.

Η απάντηση του ήταν ΑΡΝΗΣΗ. Αυτό δεν ξέ-
ρουμε αν είναι η “τίμια” και “καθαρή” δημοσιο-
γραφία (sic).

 Φέτος, τον Μάιο του 2019 κυκλοφόρησε στο 
διαδίκτυο άρθρο ενός πρώην αστυνομικού της 
Ασφάλειας Λάρισας και για πολλά χρόνια συ-
νεργάτη σας διότι αρθρογραφούσε σε στήλες 
της έγκριτης εφημερίδα σας. Διαβάζοντας το εν 
λόγω άρθρο σε έπιανε τρόμος. Μας χαρακτήρι-
ζε – χωρίς περιστροφές – χειρότερους από τους 
τζιχαντιστές. Σ’ ένα μικρό δείγμα, μεταξύ των 
πολλών και φανταστικών που περιγράφει είναι 
και το φοβερό, που, όπως φάνηκε, στόχος του 
ήταν να σπιλώσει αγνές υπάρξεις. Έγραφε: «Οι 
αστυνομικοί μετά την εργασία τους επέστρεφαν 
στα σπίτια τους γδαρμένοι (από τους Αγωνιζό-
μενους)». Του ζητήσαμε να μας δείξει – όχι πολ-
λούς όπως έγραφε – αλλ’ έστω ΕΝΑΝ. Όμως “ο 
κύριος” αυτός εξαφανίστηκε ως τυφλοπόντικας. 
Τα ψέματα τρέχουν και η συκοφαντία παραμένει. 

Και τώρα έρχομαι σε ένα μικρό δείγμα από τα 
καθ’ υμάς:

 Σε άρθρο στη μόνιμη στήλη της εφημερίδας 
σας της Δευτέρας, δημοσιογράφος και καθηγη-
τής στις 11-12-2017 έγραψε μεταξύ πολλών και 
“ωραίων” ότι είμαστε ένα “περιθωριακό έντυπο 
που κυκλοφορούμε κατά καιρούς”. Δεν γνωρί-
ζουμε αν ο έγκριτος καθηγητής-δημοσιογράφος 
είχε γνώση τί σημαίνει περιθωριακός και μας απο-
κάλεσε έτσι. Του θυμίζουμε το νόημα: «περιθωρι-
ακός είναι αυτός που ζει στο περιθώριο της ορ-
γανωμένης κοινωνίας λόγω της αδυναμίας του να 
ενσωματωθεί σε αυτή ή, λόγω της άρνησής του, 
να υποταχθεί στους κανόνες της» (εγκυκλοπαιδι-
κό λεξικό ΠΑΠΥΡΟΣ LAROUSSE). Ο Γ. Μπαμπινι-
ώτης στο Λεξικό του γράφει: «Περιθωριακός εί-
ναι αυτός που ζει ή ανήκει στο κοινωνικό περιθώ-
ριο… ασήμαντος, δευτερεύων». Ο δε Τεγόπου-
λος-Φυτράκης «Περιθωριακός είναι αυτός που ζει 
στο περιθώριο της κοινωνίας, έξω από τα νόμιμα 
ή καθιερωμένα πλαίσια».

Στην εφημερίδα στείλαμε απάντηση για τα όσα 
μας καταμαρτυρούσε αλλά φαίνεται, για την εφη-
μερίδα δεν υπήρχε ούτε ελάχιστος χώρος σε κά-
ποια γωνία να γράψει κάτι. Άλλωστε γιατί να γρά-
ψει αφού είμαστε… “περιθωριακοί” (!). Ο δε δη-
μοσιογράφος-καθηγητής απάντησε δια της σιω-
πής του, και έτσι την απάντηση αναγκαστήκαμε 
να την δημοσιεύσουμε στο φύλλο αρ. 247( ΑΓΩ-

ΝΑΣ) του Δεκεμβρίου 2017.
 Ως “κεραυνός εν αιθρία” ήρθε ένα δημοσίευ-

μα της εφημερίδας σας (26 Οκτωβρίου 2018) με 
τίτλο: «Το Αρχείο της Μητροπόλεως Λαρίσης: 
Δύο απαράδεκτες “εκκαθαρίσεις” του», από 
έναν τακτικό συνεργάτη σας – πρώην προϊστάμε-
νο των Γενικών Αρχείων του Κράτους – που μας 
συνετάραξε συθέμελα. Τα ψέματα που αναφέρει 
ως ειδικός των Αρχείων χτύ-
πησαν “ταβάνι”. Δεν γνωρί-
ζω εάν έχει γραφεί άλλο τέ-
τοιο αισχρό, κατάπτυστο 
και συκοφαντικό δημοσί-
ευμα. Γι’ αυτό, δυστυχώς, 
δε βρήκατε χώρο να βάλε-
τε μια αράδα διορθωτική, ή 
να ζητήσετε συγνώμην από 
τους χιλιάδες ζώντες και 
κεκοιμημένους Αγωνιζόμε-
νους που συκοφάντησε αυ-
τός ο “κύριος”. 

Τί έγραφε για τους Αγωνιζόμενους; Διαβά-
στε και φρίξτε!

«Απέσπασαν (οι αγωνιζόμενοι) έγγραφα, λεη-
λατώντας το αρχείο της πόλης…», «Δεν υπάρχει 
– Αρχείο –. Το κατέστρεψαν ή είναι κάπου κρυμμέ-
νο… Αυτοί που το πήραν δεν ήθελαν να αφήσουν 
να είναι σε ιστορική κριτική ο μακαριστός μητρο-
πολίτης Θεολόγος (ρίχνει αισχρή μομφή για τον 
π. Θεολόγο). Ένα αρχείο πράξεων μητροπολίτη 
ανήκει σε όλους, στην ιστορία… είτε αποσπά κα-
νείς αρχείο για ιδία χρήση – ιδιοκτησία, είτε για 
το καλό των άλλων, είναι το ίδιο… Οι άνθρωποι 
(δηλαδή Αγωνιζόμενοι) το αφαίρεσαν για να εξα-
φανίσουν ιστορική κριτική σε βάρος του μακαρι-
στού Θεολόγου… Τώρα που η περίοδος “Αγώ-
να” έκλεισε (ο Αγώνας τους καίει που βγάζει τις 
βρωμιές στο φως) το κύκλο του, καλά είναι να 
επιστραφεί πίσω, αν σώζεται βέβαια…».

Αν με ρωτήσετε, πώς έγιναν όλα αυτά· γιατί 
έγραφε τόσα ψέματα; Δεν είμαι σε θέση να σας 
δώσω εξήγηση. Βάλτε στο μυαλό σας όποια υπο-
ψία κρίνετε, ή ό,τι κι αν βάλετε στο μυαλό σας, 
δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αλλά ούτε και να 
το διαψεύσω.

Η απάντησή μας προς την “έγκριτο” εφημερί-
δα ήταν τεκμηριωμένη με έγγραφα, φωτοτυπί-
ες, φωτογραφίες, επερωτήσεις στο Δήμο Λάρι-
σας κ.α. που έδιναν, αλλά και δίνουν, ένα φοβερό 
χαστούκι στον γράψαντα το ψευδέστατο και επί-
βουλο αυτό δημοσίευμα. Και καταλήξαμε: “Κύριε 
διευθυντά, σ’ αυτά τα λίγα (παραλείψαμε τα πολ-
λά λόγω έλλειψης χώρου αλλά κι επειδή αναφερ-
θήκαμε σε άλλο φύλλο εκτεταμένα), ελπίζουμε 
να ανταποκριθείτε με αίσθημα υψηλής δημοσιο-
γραφικής ευθύνης δημοσιεύοντας την παρούσα 
απαντητική επιστολή μας… για την αποκατάστα-
ση της αλήθειας και την αντικειμενική ενημέρω-
ση των αναγνωστών σας.

Η δημοσίευση του αντιλόγου δεν είναι μόνο 
θέμα δεοντολογίας, αλλά και ΘΕΜΑ ΕΝΤΙΜΟ-
ΤΗΤΑΣ. Σαν θιγόμενοι Έλληνες πολίτες αναμέ-
νουμε”.

Εάν ρωτάτε τι απέγινε, σας απαντούμε: Έγινε 
ένα ΤΙΠΟΤΑ. Δεν έγραψε ούτε μια λέξη. Κι αυτά 
ανερυθρίαστα. Δυνάμωσε μόνο τον ανεμιστή-
ρα ώστε με τη λάσπη που θα διασκόρπιζε στην 
ατμόσφαιρα να λερώσει την αξιοπρέπεια των 
Αγωνιζόμενων.

Αν κάποιος θέλει να μάθε πώς έχει η αλήθεια 
ας ανατρέξει στην εφημερίδα μας “ΑΓΩΝΑΣ” στο 
υπ’ αρ. 257 φύλλο (Οκτώβριος του 2018).

Ο “κύριος” αυτός, ο πρώην αστυνομικός της 
ασφάλειας και κάμποσοι άλλοι ακόμα, που πο-
λέμησαν τον π. Θεολόγο και προσπαθούν χρό-
νια τώρα να ρίξουν τους Αγωνιζόμενους τροφή 
στα άγρια θηρία, όλοι αυτοί, σχεδόν, έγιναν οι 
καλύτεροι συνεργάτες του νέου επισκόπου στο 
νέο εκδοθέν περιοδικό-βιβλίο «ΑΧΙΛΛΙΟΥ ΠΟΛΙΣ». 
Εμείς δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Τα συμπε-
ράσματα δικά σας!

 Το τελευταίο δημοσίευμα της εφημερίδας 
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” μας άφησε άφωνους. Οι ενοχλή-
σεις από πολλούς γνωστούς και αγνώστους, φί-
λους και συμπαθούντες, Αγωνιζόμενους και μη, 
ήταν πολλές και ποικίλες. Όλοι ρωτούσαν ποιος 

ή ποιοι ήταν αυτοί που κατείχαν τη βιβλιοθήκη και 
πώς βρέθηκε σ’ αυτούς, δίνοντας στην πολέμιο 
του Θεολόγου και των Αγωνιζόμενων εφημερίδα 
τη δυνατότητα να αφήνει (άμεσα και έμμεσα) πο-
νηρά υπονοούμενα σε βάρος των Αγωνιζόμενων 
«ως ανήκοντες στο περιβάλλον του π. Θεολόγου».

Κύριε Διευθυντά, εδώ είναι πρόδηλος η προ-
σπάθεια του συντάκτου δημοσιογράφου να στο-

χοποιήσει κάποιους.
Σκύβοντας στον πολύ-

πλοκο ιστορικό χάρτη, θα 
προσπαθήσω να δώσω 
το στίγμα των πριν από 
45ετία συμβάντων, ανοί-
γοντας έτσι το αμπάρι της 
ψυχής μου και παραδίδο-
ντας την προσωπική μου 
μαρτυρία ως μία εξομολο-
γητική προσφορά στους 
αγωνιούντας αδελφούς 

που μας ρωτούν.
Η τελευταία αρχιερατική Θεία Λειτουργία του π. 

Θεολόγου στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου 
Αχιλλείου ήταν, όταν το ημερολόγιο έγραφα 21η 
Ιουλίου 1974. Προσπαθώ να αναπλάσω στην οθό-
νη του λογισμού μου την τελευταία αυτή δραματι-
κή Θεία Ευχαριστία, σε έναν ναό που ήταν ασφυ-
κτικά γεμάτος και όλος ο προαύλιος χώρος από 
ένα πλήθος κόσμου που όμοιο δεν είχαμε γνω-
ρίσει έως τότε. Δεν ήταν βέβαια μόνο η συρροή 
του κόσμου, αλλά πιο πολύ η κοινή αγωνία που 
πλημμύριζε τις ψυχές του.

Ο π. Θεολόγος με καταπληκτική ψυχραιμία ιε-
ρουργούσε, λες και ήταν η τελευταία Θεία Λει-
τουργία πριν από τη μεγαλειώδη πτώση της Βα-
σιλεύουσας. Μέσα σ’ αυτό το φορτισμένο κλί-
μα, από οργή και ιερά αγανάκτηση, το εκκλησία-
σμα στο τέλος, με την ανάγνωση του αποχαιρε-
τιστηρίου γράμματος του π. Θεολόγου, ξέσπα-
σε σε λυγμούς. Αυτή ήταν η απάντηση του πι-
στού λαού με την οποία έσπασε εκείνη τη φοβε-
ρά βωβή σιωπή του.

Οι στιγμές δραματικές, τα γεγονότα συγκλονι-
στικά κι ο π. Θεολόγος ήρεμος αντιμετώπιζε την 
κατάσταση με καταπληκτική ψυχραιμία. Στο σο-
λέα ο ίδιος μοίραζε το αντίδωρο ενώ οι εκκλησι-
αζόμενοι με σφιγμένη καρδιά και δακρυσμένα 
μάτια περνούσαν, φιλούσαν με σπαραγμό ψυ-
χής το χέρι του παίρνοντας την τελευταία ευλο-
γία. Κι εκείνος με γλυκύτητα τους παρηγορούσε 
γαληνεύοντάς τους με την προσωπική του γα-
λήνη που απέρρεε από τη βαθιά του πίστη στον 
Εσταυρωμένο και Αναστάντα Χριστό.

Μια μικρή ομάδα εννέα ατόμων κατευθυνθή-
καμε στο επισκοπείο να βοηθήσει στην προετοι-
μασία για την αναχώρησή του. Εκεί ήταν η αδελ-
φή του Σεβασμιωτάτου και ο π. Ιγνάτιος Μαδεν-
λίδης. Σε κάποια στιγμή βρέθηκα μπροστά στην 
τεράστια βιβλιοθήκη και απευθυνόμενος προς τον 
Σεβασμιώτατο Θεολόγο του είπα: “Σεβασμιώτατε 
αυτή η βιβλιοθήκη σας με τα σπάνια βιβλία, όπως 
τα βλέπω, τι θα γίνει;

- Παιδί μου – μου είπε – δεν θα αργήσω 
να επιστρέψω, διότι η παρανομία τους είναι 
εξόφθαλμη…”. Αφού μαζεύτηκαν τα ολίγα 
υπάρχοντά του, ακολούθησε κάποια αδράνεια. 
Ο χρόνος κυλούσε χωρίς κάποιο λόγο. Η αγωνία 
μας άρχισε να κορυφώνεται! Γιατί ο π. Θεολόγος 
δεν αναχωρεί; Αναρωτιόμασταν. Όταν άξαφνα εμ-
φανίζεται ο, μακαρίτης τώρα, γιατρός του Γιάννης 
Αργυρούλης. Κάτι του έβαλε στο χέρι και έφυγε, 
– την επομένη ημέρα μάθαμε ότι ο π. Θεολόγος 
καθυστερούσε την αναχώρηση διότι δεν είχε χρή-
ματα για τα εισιτήρια και τα δανείστηκε από τον 
γιατρό –. Αμέσως άρχισε η αποχώρηση. Οι τρεις 
από την ομάδα των εννέα κατευθύνθηκε προς 
τον Ο.Τ.Ε., για την αποστολή τηλεγραφήματος 
στον νεοχειροτονηθέντα (16/7/1974) “επίσκοπο” 
Λάρισας Σεραφείμ Ορφανό κάνοντάς του γνωστό 
ότι η Λάρισα θα αντιδράσει. Οι υπόλοιποι πήραν 
το δρόμο τους. Ο π. Θεολόγος και η αδελφή 
του με την βαλίτσα του κατηφόρισαν προς το 
πρακτορείο του ΚΤΕΛ Αθηνών και ο π. Ιγνάτιος 
κλείδωσε το επισκοπείο.

Τα χρόνια περνούσαν αλλά κατά χρονικά δια-
στήματα η σκέψη μου κέντριζε την ψυχή μου με 

εκείνα τα απλοϊκά λόγια του π. Θεολόγου: “Παιδί 
μου, δεν θ’ αργήσω να επιστρέψω…”. Ο Κύριός 
μας “ο ετάζων καρδίας και νεφρούς” (Ψαλ. 7, 10) 
εκπλήρωσε την επιθυμία του και έτσι στις 10 Ια-
νουαρίου 1992 το πρωί, ήρθε επίσημα και ανενό-
χλητα και εγκαταστάθηκε πάλι στο επισκοπικό του 
γραφείο μετά από εξορία δέκα επτά χρόνων. Σε 
κάποια χρονική στιγμή, ρώτησα τον Σεβασμιώτα-
το Θεολόγο για την βιβλιοθήκη.

- Δεν γνωρίζω – ήταν η απάντησή του. Ερχόμε-
νος την αναζήτησα και δεν βρέθηκε ούτε βιβλίο!

Γκρεμίζοντας (9 Οκτωβρίου 1992) το παλαιό 
Επισκοπείο, βρέθηκα εκεί από τους πρώτους, 
λόγω και της θεσμικής ιδιότητάς μου του Δημοτι-
κού Συμβούλου, ερευνώντας μέσα στα χαλάσμα-
τα. Δεν υπήρχε ούτε ίχνος ξύλου από την πεντά-
μετρη περίπου βιβλιοθήκη.

Αυτή είναι η ιστορία με την “βιβλιοθήκη του μα-
καριστού Μητροπολίτη Θεολόγου”, και δεν έχουν 
καμία σχέση άνθρωπος ή άνθρωποι του περιβάλ-
λοντος του μακ. Θεολόγου – Αγωνιζόμενοι που 
αυθαίρετα τους φορτώνεται η ευθύνη.

Και κάτι ακόμα που ο συντάκτης του ρεπορτάζ 
ή το αγνοεί ή εσκεμμένως το προσπερνά, είναι τα 
λεγόμενά του: «Η κίνηση – ή η παράδοση της 
βιβλιοθήκης Θεολόγου αποκαθιστά και τυπικά, 
μετά από πολλά χρόνια, τις σχέσεις των ανθρώ-
πων που ανήκαν στο περιβάλλον του μακαρι-
στού Θεολόγου με τη Μητρόπολη, σηματοδο-
τώντας ουσιαστικά τη λήξη μιας περιόδου που 
τραυμάτιζε την τοπική εκκλησία». Έτσι γράφει, 
διότι δεν γνωρίζει ο συντάκτης-δημοσιογράφος 
ότι η Εκκλησία έχει, Κανόνες, Παράδοση, Ιστο-
ρία και καμιά αντικανονικότητα ή παρανομία δεν 
τερματίστηκε, με λόγια, φιλοδωρήματα, ταξίμα-
τα, αφιερώματα, μνημόσυνα, τρισάγια κ.ά., αλλά 
με νόμιμες και κανονικές διαδικασίες που εδώ 
δεν έγιναν.

Όποιος είχε τη δυνατότητα να παρακολουθή-
σει τα εκκλησιαστικά γεγονότα του 1974 ένοιω-
σε την ύπαρξή του να κυριεύεται από φρίκη, να 
τον πνίγει η αγανάκτηση και να αλλοιώνεται η 
όψη του από αηδία.

Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος 
για να μην τεντώσω τα νεύρα σας με την εξιστό-
ρηση των συγκεκριμένων χρονικών, διότι είναι 
και πολλά και απίθανα στη σκοτεινή πλοκή τους.

Θα πω όμως τα παρακάτω: Ήταν μια εποχή 
που κυριαρχούσε η πονηρία και η σκοπιμότητα 
στη Σεραφειμική ομήγυρη, με την εκκλησιαστική 
δικαιοσύνη να σφαδάζει κάτω από το βαρύ τους 
πέλμα. Καταλαμβάνοντας ο Σεραφείμ Τίκας τον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο, σοφίστηκε (;) να διώξει 
δώδεκα αγίους επισκόπους (μέσα σ’ αυτούς και 
τον π. Θεολόγο) και στους θρόνους αυτών να 
τοποθετήσει δικά του πρόσωπα, απόλυτα εξαρ-
τημένα και ανίκανα να αντιδρούν στα ένοχα σχέ-
διά του. Έτσι και έκανε. Απομάκρυνε όλους αυ-
τούς, χωρίς να απαγγείλει σε βάρος τους κατη-
γορία, να διατάξει ανακρίσεις, να τους παραχω-
ρήσει το δικαίωμα να απολογηθούν και να τους 
δικάσει, παρά μόνο με την επίκληση των δύο Συ-
ντακτικών Πράξεων (3 και 7), που τις εξέδωσε το 
δικτατορικό κατεστημένο, ύστερα από τη Σερα-
φειμική παράκληση και σε χρόνο αστραπής, που, 
και κτήνη να ήταν θα χρειάζονταν περισσότερο 
χρόνο για την εξόντωσή τους.

Το ακόμα πιο βάρβαρο – δαιμονικό θα έλεγα – 
ήταν που απαίτησε ο Σεραφείμ απ’ τους δικτάτο-
ρες να ενσωματώσουν στις Συντακτικές Πράξεις, 
διατάξεις που να απαγορεύουν στους καρατομη-
θέντες επισκόπους να προσφύγουν σε οποιαδή-
ποτε εκκλησιαστική, πολιτειακή ή δικαστική αρχή 
προκειμένου να βρουν το δίκαιό τους.

Έτσι η Πρώτη Συντακτική Πράξη 3α, αρθρ. 5, 
όριζε: «Πράξεις εκδιδόμεναι… δεν υπόκεινται εις 
αίτησιν ακυρώσεως ή προσφυγήν ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας…».

Μετά από λίγες ημέρες έρχεται η Δεύτερη Συ-
ντακτική Πράξη – δώρο από τους δικτάτορες στο 
Σεραφείμ – η οποία επαναλάμβανε και επέκτεινε 
την απαγόρευση ορίζοντας ρητά: «Η απόφαση 
εκτελείται άμα τη δημοσιεύσει της δια της εφη-
μερίδος της Κυβερνήσεως, μη υποκειμένη εις έν-
δικον μέσον ή προσφυγήν ενώπιον πάσης εκκλη-
σι9αστικής ή πολιτειακής αρχής ή δικαστηρίου» 
(7η Συντ. Πράξης αρ. 2).

‘‘ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ’’
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”

συνεχίζεται στη σελ.5

Η τελευταία Θεία Λειτουργία 21 Ιουλίου 1974
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Οι διατάξεις αυτές έβαλαν την εκκλησία στο 
γύψο, και τους λειτουργούς της χειροπέδες. Και 
για να κοιμάται ήσυχη η Σεραφειμική “μαφία” ζή-
τησε τη βοήθεια των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποί-
ες ανταποκρίθηκαν αμέσως. Σήκωσαν το σπαθί 
τους – δείχνοντας τη δύναμή τους – και στράφη-
καν προς τα συστήματα που τα εξουσίαζαν δί-
δοντας την εντολή: «Προς περιφρούρησιν χρι-
στιανικού αισθήματος θρησκευτικού λαού απα-
γορεύεται από λήψεως παν δημοσίευμα εις τον 
Τύπον… Να ενημερωθούν σχετικώς και προφορι-
κώς οι εν τη ζώνη ευθύνης υμών διευθυνταί εκδι-
δομένων εφημερίδων» (Αρχηγείον Ενόπλων Δυ-
νάμεων. ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ, Φεβρ. 1974).

Το Σεραφειμικό δολοφονικό κατεστημένο βρί-
σκονταν σε υπερδιέγερση, σε ομαδική νεύρωση, 
σε μια πρωτοφανή έξαρση εμπάθειας. Και για να 
στεριώσουν την παράνομη παραμονή τους στους 
θρόνους που κατέλαβαν από τους δώδεκα εκδι-
ωχθέντες αγίους Επισκόπους, προχώρησαν σε 
μια πρωτότυπη και πρωτόγνωρη πράξη. Απαγό-
ρευσαν στους εκθρονισθέντες Μητροπολίτες να 
παραμείνουν και ως απλοί ιδιώτες στις περιφέ-
ρειες που εποίμαναν: «Προς διαφύλαξιν εν παντί 
της εν τη Εκκλησία ενότητος… ήχθη εις την από-
φασιν, όπως μη επιτρέψη την εγκατάσταση των 
οποιονδήποτε εξελθόντων ή εξερχομένων της 
ενεργούς υπηρεσίας Σεβ. Ιεραρχών εν ταις πε-
ριφερείαις ως ούτοι μέχρι τούδε εποίμαναν…» 
(2026/23-7-1974 απόφαση).

Το κακό κορυφώθηκε, ξευτελίστηκε κάθε αν-
θρώπινη αξιοπρέπεια, καταργήθηκε κάθε έννοια 
δικαιοσύνης που μπορεί να έχει μια ευνομούμε-
νη Πολιτεία, με πολιτισμένη κοινωνία και με δη-
μοκρατία. Οι άνθρωποι: «ούτε τον Θεό φοβού-
νταν, ούτε τους ανθρώπους ντρέπονταν, ούτε 
ίχνος αγάπης χριστιανικής είχαν μέσα τους» (Κο-
ζάνης Διονύσιος).

Ο Σεραφείμ τώρα αισθάνθηκε δυνατός, ελεύθε-
ρος, απυρόβλητος, διότι ήταν καλυμμένος και από 
το μανδύα της δημοσιογραφικής σιωπής. “Πανευ-
τυχής”, ως άλλος Αλή Πασάς, δήλωνε: «κάνουμε 
ό,τι θέλουμε, το κάνουμε όπως θέλουμε και δεν 
δίνουμε λόγο σε κανέναν. Κανένας δεν μπορεί 
να τα ανατρέψει, όσο στραβά κι αν είναι». Ο στε-
νός του δε φίλος και πρωτεργάτης των μεθοδεύ-
σεων, Φθιώτιδος Δαμασκηνός πλήρης ικανοποί-
ησης έλεγε: «βλέπεις πως τον έχουμε τον τύπο;» 
και έσφιγγε δυνατά τη χούφτα του για να δείξει 
πως όλους τους έχουν κλεισμένους στο σακούλι 
της αφωνίας, ασφαλώς με το αζημίωτο.

Με την λήξη του πρώτου εξαμήνου του 1974 το 
πολιτειακό σκηνικό άλλαξε. Η Δικτατορία έπεσε, 
η λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών αποκα-
ταστάθηκε. Όλες σχεδόν οι τυραννικές διατάξεις, 
που είχαν θεσπιστεί και αλυσόδεσαν την ελευθε-
ρία και τα ατομικά δικαιώματα, άρχισαν να καταρ-
γούνται η μία μετά την άλλη, και η νομιμότητα να 
μπαίνει ως αποκλειστικός ρυθμιστής στο τεραίν 
της καθημερινότητας.

Η πρωτοβουλία για την αποκατάσταση της δη-
μοκρατικής τάξης και στα ενδότερα της Εκκλη-
σία τάραξε το κύκλωμα της εκκλησιαστικής τυ-
ραννίας. Το Σεραφειμικό κατεστημένο κινήθη-
κε με ταχύτητα αστραπής για να την ανατρέψει, 
όπως και έγινε. Για όλους τους Έλληνες πολίτες 
έγινε η άρση του απαραδέκτου και δικαιώθηκαν. 
Οι μόνοι που δεν είχαν αυτό το δικαίωμα ήταν οι 
12 διωχθέντες από τον Σεραφείμ Μητροπολίτες.

Έγινε μια πρώτη προσπάθεια μέσω του ΣτΕ 
στις 13-6-1974 από τους μητροπολίτες Ζακύνθου 
Απόστολο και Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνου αλλά 
απορρίφθηκε. Ακολούθησε του Αττικής Νικοδή-
μου 25-6-1974 αλλ’ είχε την ίδια τύχη. Η Κυβέρ-
νηση Εθνικής Ενότητας που σχηματίστηκε με την 
υπ’ αρ. 1/1-8-1974 απόφαση κατάργησε όλες τις 
Συντακτικές Πράξεις που αφορούσαν όλους, με 
εξαίρεση τους 12 Μητροπολίτες. Μέσα σ’ αυτή 
την αναμπουμπούλα των ραγδαίων πολιτικών εξε-
λίξεων, στις αρχές Δεκεμβρίου (6-12-1974) ο Υφυ-
πουργός Παιδείας Χρ. Καραπιπέρης ανακοίνωσε: 
«Νομοθετικό Διάταγμα που αίρεται το απαράδε-
κτον της προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ των αποφά-
σεων και πράξεων, δια των οποίων εκηρύχθησαν 
έκπτωτοι Αρχιερείς του Αρχιερατικού θρόνου». 
Το Νομοθέτημα αυτό (87/1974) υπογράφηκε και 

στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσί-
ευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Στο δρό-
μο προς το Τυπογραφείο το Νομοθέτημα, κατά 
μυστηριώδη τρόπο, χάθηκε. Κανένας δεν έμαθε 
ποτέ… ποιο ήταν το πρόσωπο ή το χέρι που το 
εξαφάνισε από το Εθνικό Τυπογραφείο!

Τρεις ημέρες μετά (9-12-1974) έχουμε νέα Κυ-
βερνητική ανακοίνωση που μιλούσε για «Εκκλησι-
αστικόν νομοσχέδιο περί άρσεως…». Έχουμε σχε-
δόν το ίδιο… Σε λίγες ημέρες μετά άρχισε να λει-
τουργεί η νέα Βουλή. Τότε, εκατόν πενήντα πέντε 
(155) βουλευτές συνέταξαν και υπέγραψαν σχέδιο 
ψηφίσματος προς τη Βουλή «Περί ολοκληρώσεως 
της αποκαταστάσεως της δημοκρατικής νομιμό-
τητος». Και αυτό δεν ευοδώθηκε διότι οι “ολίγοι” 
ήταν ισχυρότεροι από την πλειοψηφία.

Ο βουλευτής Αιτω-
λοακαρνανίας κ.Πα-
παδημητρίου στις 
10-1-1975 καταθέτει 
επερώτηση στη Βου-
λή της Ελλάδας για 
την άρση του απαρά-
δεκτου, και αυτή είχε 
το ίδιο αποτέλεσμα. 
Σε ερώτηση βουλευ-
τών της αντιπολίτευ-
σης το θέμα έφτα-
σε στη Βουλή, και 
συζητήθηκε σε τέσ-
σερις συνεδριάσεις 
18, 21, 26 Μαρτίου και 11 Απριλίου 1974. Μίλη-
σαν πάνω από 30 βουλευτές. Η πλειοψηφία έδει-
ξε ενδιαφέρον και προσπάθησε να δώσει λύση. 
Το θέμα όμως δεν προχώρησε. 

Στις 2 Ιουνίου 1975 έχουμε νέα συζήτηση στη 
Βουλή για το Άρθρο 119 του Συντάγματος που 
έλεγε: «Δια νόμου δύνανται να αρθή το καθ’ οιον-
δήποτε τρόπον ισχύσαν απαράδεκτον της ασκή-
σεως αιτήσεως ακυρώσεως κατά Πράξεων εκδο-
θεισών από 21ης Απριλίου 1967 μέχρι της 23ης Ιου-
λίου 1974…». Το Σύνταγμα ψηφίσθηκε, δημοσιεύ-
θηκε και άρχισε να εφαρμόζεται. Η τροπολογία 
άρσης ήταν γεγονός. Το μόνο που απέμενε ήταν 
να ενεργοποιηθεί, αλλά… ο νόμος κάπου σκάλω-
σε και δεν ενεργοποιήθηκε.

Στις 5-11-1975 ο Υπουργός Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων Παν. Ζέπος καταθέτει στη Βουλή, 
“εισηγητική έκθεση” και “Σχέδιον Νόμου” με πέ-
ντε (5) Άρθρα «Περί άρσεως του δια των συντα-
κτικών πράξεων 3/1974 και 7/1974 θεσπισθέντος 
απαραδέκτου και περί της παροχής δυνατότητος 
επαναφοράς εις την ενεργόν άσκησιν των καθη-
κόντων παραιτηθέντων ή εξελθόντων της υπηρε-
σίας αρχιερέων».

Το Σεραφειμικο κύκλωμα, η Μασονία και μερι-
κοί άλλοι αμφίβολης ηθικής υπόστασης, επέτυ-
χαν αστραπιαία με διάφορα προσχήματα το νο-
μοσχέδιο αυτό να κολλήσει και ποτέ δεν έγινε νό-
μος του Κράτους, ούτε καν συζητήθηκε στη Βου-
λή. Σε λίγες ημέρες (αρχές Ιανουαρίου 1976) ο 
Υπουργός Π. Ζέπος παραιτήθηκε και τον διαδέ-
χθηκε ο Γεώρ. Ράλλης (γνωστός μασόνος). ΗΤΑΝ 
ΑΡΑΓΕ ΤΥΧΑΙΟ; 

Για δέκα τρία χρόνια έγιναν διάφορες προσπά-
θειες και πάντα κάποιες αφανείς δυνάμεις δρού-
σαν και δεν επέτρεπαν τη λύση!

Ξαφνικά, “ως κεραυνός εν αιθρία”, στις 15 
Νοεμβρίου 1988, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με 
Υπουργό Προεδρίας τον Μένιο Κουτσόγιωργα 
και τον νεαρό τότε Υπουργό Παιδείας Γεώρ. Πα-
πανδρέου ανοίγει το δρόμο για το ΣτΕ, καταργώ-
ντας τις διατάξεις του Νόμου για το απαράδεκτο 
της προσφυγής για όλους τους αδικημένους και 
στερούμενους μέχρι τότε το δικαίωμα αυτό, από 
τον καιρό της δικτατορίας.

Και εδώ πάλι για τους 12 Μητροπολίτες υπήρ-
χε ένα φρένο, διότι δεν προέβλεπε το νομοσχέ-
διο την άρση του απαράδεκτου για όσους ασκού-
σαν διοίκηση. Έτσι το Σεραφειμικό κατεστημένο 
δεν ανησύχησε.

Στις 16 Φεβρουαρίου 1990 ο βουλευτής και 
υπουργός Ι. Παλαιοκρασάς κατέθεσε πρόταση 
στη Βουλή, για τροποποίηση του παραπάνω νο-
μοθετήματος, όπου και έγινε δεκτή από τη Βουλή 
στις 9 Μαρτίου 1990 με την παρακάτω συμπλήρω-

ση: «Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1816/1988 
και με τη φράση “αίρεται για τους υπαλλήλους 
του Δημοσίου” προστίθεται και παρεμβάλλεται 
η φράση “τους υπαλλήλους και όργανα διοική-
σεως”. Η προθεσμία ισχύος της παραπάνω προ-
σθήκης αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυ-
τού» (άρθρο 12 του ν. 1877/90 ΦΕΚ Α΄ 28/9-3-90). 
Η προσθήκη ήταν μια ενέργεια που αποκαθιστού-
σε μία ανθρώπινη αδικία. 

Στις 26 Απριλίου 1990 έχουμε την εκδίκαση της 
πρώτης προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας των 9 Λαρισαίων κατά του υπουργείου Παι-
δείας και Εκκλησίας για την ακύρωση της εκλο-
γής και εγκατάστασης του Δημητρίου Μπεκιάρη 
ως Μητροπολίτη Λάρισας.

Το αρχιεπισκοπικό κονκλάβιο, ανήσυχο, άρ-
χισε αγώνα να επηρε-
άσει τις εξελίξεις. Πα-
ρασκηνιακοί παράγο-
ντες οργίασαν προκει-
μένου να ματαιώσουν 
την ετυμηγορία της δι-
καιοσύνης. Οι εξαρ-
τημένοι – “ελεύθεροι” 
δημοσιογράφοι οργά-
νωσαν την καμπάνια 
τους! Ενδεικτικά ο Τύ-
πος έγραφε: «Η Κυβέρ-
νηση πρέπει να παρέμ-
βει αμέσως στο Συμ-
βούλιο της Επικρατεί-

ας ώστε να απορρίψει τις αιτήσεις των εκπτώτων 
ιερωνυμικών μητροπολιτών…».

Ο κ. Σεραφείμ, τρέμοντας από θυμό και βγά-
ζοντας αφρούς από το στόμα, εξεστόμισε και 
τις ακόλουθες, άκρως… “χριστιανικές” και αρ-
χιεπισκοπικές, φράσεις: “Ήταν λάθος μου που 
δεν τους έδιωξαν όλους αυτούς. Αλλά, πού θα 
μου πάνε; Όλους θα τους συντρίψω…”. “Πρέπει 
να καταργηθεί ο νέος νόμος. Να απαγορευθεί σ’ 
αυτούς να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επι-
κρατείας. Να παρέμβει η κυβέρνηση. Όλοι αυτοί 
να φύγουν από την Εκκλησία…”.

Μετά από ολόκληρους πέντε μήνες, οι αποφά-
σεις βγήκαν στις 11 Οκτωβρίου και δημοσιεύθη-
καν στις 30 του ιδίου μηνός. Συνολικά βγήκαν 13 
ομόφωνες δικαστικές αποφάσεις που δικαίωναν 
όλους τους εν ζωή βρισκόμενους Μητροπολίτες.

Την επομένη ημέρα (31/10/1990) όλες οι εφη-
μερίδες πληροφορούσαν τους πιστούς για τη με-
γάλη βόμβα που έπεσε στο κέντρο της Εκκλησι-
αστικής διοικήσεως.

Το “ΕΘΝΟΣ” δημοσίευσε άρθρο με τίτλο: «Ανα-
στάτωση στον εκκλησιαστικό χάρτη της χώρας». 
Ο “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ” «Τρίζει η καρέκλα του 
Σεραφείμ». Η “ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ” «Επιστρέφουν οι 
οκτώ έκπτωτοι Ιεράρχες». Τα “ΝΕΑ” «Σεισμός 
στην Εκκλησία». Η “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” «Η Ιεραρ-
χία θα κρίνει για τους μητροπολίτες». Τα δημοσι-
εύματα ατελείωτα…

Αποφεύγω τη λεπτομεριακή περιγραφή, διότι 
θα γεμίσω την ψυχή τόσο τη δική μου όσο και την 
δική σου με βαρειά, αθεράπευτη μελαγχολία, δε-
δομένου ότι το ταραγμένο μελίσσι της “Πρεσβυ-
τέρας Ιεραρχίας”, με πρωτομάστορα τον Σερα-
φείμ Τίκα, προσπαθούσε να βρει τρόπο ώστε οι 
Μητροπολίτες που δικαιώθηκαν από την Ελληνική 
Δικαιοσύνη να εξοντωθούν. Βλέπεις ότι το μόνο 
πρόβλημα που τους απασχολούσε ήταν το ίδιο με 
αυτό των Γραμματέων και Φαρισαίων: εκεί η σταύ-
ρωση του Χριστού κι εδώ οι μιμητές του Χριστού.

Από δω και πέρα ο βηματισμός του π. Θεολό-
γου ήταν οδύνη και διωγμός. Ανέβαινε ένα μονο-
πάτι γεμάτο περιπέτειας, σπαρμένο με αγκάθια, 
μίσος και στροβόλια. Άκουγε σκληρές κουβέντες 
από άσχετους, λαϊκούς και ρασοφόρους, καιρο-
σκόπους και προπαντός αδελφούς εν Χριστώ: “Τι 
τον θέλουμε…”, “Να κόψει το λαιμό του”, “Εγώ δε 
θέλω αγίους…”, “Ποιος είναι αυτός ο Θεολόγος;”.

Και ο π. Θεολόγος φορτωμένος την καταδίκη, 
ανηφόριζε το αιματοβαμμένο λιθόστρωτο μονο-
πάτι, βιώνοντας την σκληρότητα του διωγμού 
και τη σταυρωμένη διακονία της αρχιερωσύνης.

Κύριοι, ελάτε να παρακολουθήσουμε βήμα-
βήμα το κομπολόι των αθλιοτήτων που κυριαρ-
χούσε στη Σεραφειμική μαφία και την εκκλησια-

στική δικαιοσύνη που δεν τηρούσε νόμους και Ιε-
ρούς Κανόνες.

Α) Μετά την Πρωτοχρονιά του 1992 η “Ιερά Σύ-
νοδος” – σωστότερα Σεραφειμική Σύνοδος, τιμώ-
ρησε τον π. Θεολόγο με εξάμηνη διαθεσιμότη-
τα, χωρίς να του απαγγείλουν κατηγορία, να τον 
καλέσουν να τον ακούσουν, ούτε να γίνει κάποια 
υποτυπώδης δίκη. Αποφάσιζαν και διέταζαν χω-
ρίς να δίνουν λόγο σε κανέναν ούτε στο Θεό ούτε 
στους ανθρώπους.

Β) Η ανατολή του 1993 έφερε τον εγκαινιασμό 
της νύχτας του αγίου Βαρθολομαίου. Οι διάδο-
χοι τα είχαν προσχεδιάσει όλα. Ξεκίνησε η δίκη 
χωρίς δικαστικό φάκελο (είχε διακοπή πριν ξεκι-
νήσει λόγω νομικού κωλύματος), με μόνο στοι-
χείο την βεβαίωση του ανακριτή δεσπότη. Δεν 
προσκλήθηκαν μάρτυρες. Δεν επιτράπηκε υπε-
ράσπιση. Παραβίασαν την νομοθεσία. Κατά την 
δικαστική διαδικασία δικαστές επίσκοποι, βλέπο-
ντας τις παρανομίες, παραιτούνταν και έφευγαν 
καταγγέλλοντας και οι δικαστές δεσποτάδες δου-
λοπάροικοι του αρχιεπ. Σεραφείμ τους αναπλή-
ρωναν τάκα-τάκα με άλλους (παράνομα) και προ-
χωρούσαν τη δίκη.

Το δικαστήριο ήταν στημένο με ένα και μοναδι-
κό σκοπό, να καταδικάσει τον Θεολόγο. Η ατμό-
σφαιρα που επικρατούσε ήταν αφόρητα ζοφερή. 
Η περιοχή γύρω από τη Μονή Πετράκη είχε ζω-
σθεί από χιλιάδες ΜΑΤ. Οι κλούβες είχαν παρατα-
χθεί στους δρόμους και η κάθε διέλευση ζωντα-
νού απαγορεύτηκε. Το διοικητικό κέντρο της Εκ-
κλησίας της Ελλάδος ήταν πολιορκημένο.

Η δίκη συνεχίστηκε την πρώτη ημέρα μέχρι τα 
μεσάνυχτα. Ακούγονταν φωνές και αντάρα μέσα 
από την αίθουσα και την δεύτερη μέρα έβγαλαν 
την “ΔΙΚΑΙΗ” (!) απόφαση: Δέκα ολόκληρα χρό-
νια αργία…!

Ο τύπος έγραφε την επομένη: «Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟ-
ΠΟΣ Σεραφείμ ασφαλώς θα θριαμβολογεί (…) ότι, 
μετά από μια παρωδία δίκης, “πέτυχε” με τη “δε-
δομένη” πλειοψηφία… να “εκτελέσει” τον πράο, 
έντιμο και ικανό μητροπολίτη Λαρίσης κ. Θεολό-
γο σε 10ετή αργία.

Οι επτά μητροπολίτες, που απετέλεσαν τους 
“δημίους” του κ. Θεολόγου, κηλίδωσαν τη σύγ-
χρονη εκκλησιαστική ιστορία της χώρας μας. Η 
άδικη, παράνομη και ανίερη πράξη τους θυμίζει 
στυγνές κοσμικές εξουσίες σκοτεινών αιώνων…» 
(Τύπος της Κυριακής, 17/1/93).

Αμέσως ο π. Θεολόγος κατέθεσε έφεση κατά 
της υπ’ αριθ. 22/1993 καταδικαστικής απόφασης 
του Πρωτ. Συνοδικού δικαστηρίου, η οποία ποτέ 
δεν εκδικάστηκε. Ο Σεραφείμ δεν ήθελε καν να 
ακούσει. Ο μετέπειτα αρχιεπ. Χριστόδουλος απά-
ντησε στο αίτημα της εφέσεως με ένα αστείο επι-
χείρημα: «Εις απάντησιν της από 16-10-1998 υμε-
τέρας επιστολής… παρατηρούμεν τα κάτωθι: γ) 
ότι ο επισυμβάς θάνατος του αοιδήμου Μητρο-
πολίτου κυρού Θεολόγου (Πασχαλίδη) επεραίω-
σε την κατ’ αυτού κανονικήν δίκην και επομένως 
αποτελεί μακάβριον αστεϊσμόν η ικανοποίησις 
του ημετέρου αιτήματος» (έγγραφο αρ. πρωτ. 
4518/23-10-1998 – Εντολή Ιεράς Συνόδου ο Αρ-
χιγραμματέως Αρχιμ. Δανιήλ Πουρτσουκλής).

Να υπενθυμίσουμε στους “αγίους” πατέρες 
ότι ο απλός κόσμος και οι πολιτικοί είναι πιο ευ-
αίσθητοι από τη δική σας σκληροτράχηλη φαρι-
σαϊκή νοοτροπία, όταν έχουμε μετά από 80 χρό-
νια (20-10-2010) την εκδίκαση της έφεσης για 
τους εκτελεσθέντες “δίκη των εξ” της Μικρασια-
τικής καταστροφής. Επ’ αυτού τι έχετε να πείτε;

Για τις δικαστικές παρανομίες και παρατυπί-
ες στη δίκη Θεολόγου, από έρευνα που έκανε ο 
εισαγγελέας, διαπίστωσε μεγάλες παραβιάσεις 
των σχετικών Νόμων και έβγαλε παραπεμπτικό 
βούλευμα στις 5 Ιουλίου 1999 να δικαστούν για 
κακουργηματικές πράξεις 36 δεσποτάδες μαζί 
με τον αρχιεπίσκοπο. Δημιουργήθηκε σάλος δι-
ότι ήταν κάτι πρωτάκουστο και πρωτόγνωρο στα 
παγκόσμια δεδομένα, αναγκάζοντας τον Πρω-
θυπουργό Μητσοτάκη, τον Υπ. Παιδείας Γ. Σου-
φλιά και την Υπ. Δικαιοσύνης Μαρούδα-Μπενάκη 
να αναστείλουν την ποινική δίωξη με απόφαση 
Υπουργικού Συμβουλίου (sic).

Γ) Δεν πέρασαν μερικές ημέρες από την ανα-
στολή και η Ι. Σύνοδος που συνεδρίασε 13 Ιουλί-

‘‘ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ’’
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”συνέχεια από την 4η σελίδα

συνεχίζεται στη σελ.7

Το επισκοπείο που αναχώρησε ο π. Θεολόγος το 1974
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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, 1η συνέχεια από την 20η Ομιλία 5/4/1981

«Οὐ γὰρ εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπλη-
ρωμένα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μου» 

(Ἀπ. 3, 2).
Συνεχίζει, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος νά 

ὁμιλῇ διά τῆς Ἐπιστολῆς πρός τόν ἐπίσκο-
πόν τῶν Σάρδεων, καί τοῦ λέγει ὅτι φαίνε-
ται πώς ἔχει ζωή, ὅμως εἶναι νεκρός στήν 
πραγματικότητα, «διότι –ὅπως λέγει– δέν 
βρῆκα τά ἔργα σου νά εἶναι πεπληρωμένα, 
δηλαδή γεμάτα, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μου».

Αὐτή εἶναι μία πραγματικότης, τήν ὁποία 
πρέπει νά προσέξουμε. Ἴσως τά ἔργα μας –
ἐάν ὑποτεθῇ ὅτι ἔχομε κάποιες προϋποθέ-
σεις εὐσεβείας– νά φαίνωνται ἐνώπιον τῶν 
ἀνθρώπων ὡς ἀρκετά καί πλούσια· ἀλλά 
μόνο μπροστά στά μάτια τῶν ἀνθρώπων 
φαίνονται τέτοια! Αὐτή ἡ πλήρωσις ἔργων 
κρίνεται μόνον ὑπό τοῦ Θεοῦ.

Εἶναι χαρακτηριστικόν ὅτι ὁ Κύριος ζητᾶ 
αὐτή τήν πληρότητα. Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Και-
σαρείας λέγει: «Οὐ γὰρ ἡ ἀρχή τῶν ἀγαθῶν 
ἔργων στεφανοῖ τὸν ἐργάτην, ἀλλά τὸ πλή-
ρωμα». Δέν στεφανώνει τόν ἐργάτην τοῦ 
ἀγαθοῦ ἡ ἀρχή τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ἀλλά 
τό γέμισμα τῶν ἔργων· ἡ πληρότης τῶν 
ἔργων. Ποῦ εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι νομίζουν 
ὅτι θά σωθοῦν χωρίς αὐτήν τήν πληρότητα, 
μέ τό νά μένουν σέ μία ἤ δυό ἐντολές, καί 
νά περιφρονοῦν τίς λοιπές ἐντολές;... Καί 
ποιά ἔργα εἶναι ἐκεῖνα, διά τά ὁποῖα ζητᾶ 
τήν πληρότητα ὁ Κύριος;

Εἶναι ἕνας ὁλόκληρος τρόπος ζωῆς, συ-
μπεριφορᾶς καί πολιτείας. Δέν μποροῦμε 
νά τηροῦμε ἐπιλεκτικά μόνο μερικές ἐντο-
λές. Μήν ξεχνοῦμε ὅτι ἡ τήρησις πασῶν 
τῶν ἐντολῶν δημιουργεῖ μία νοοτροπία, 
ἕναν τρόπον τοῦ σκέπτεσθαι, μία πληρό-
τητα προσωπικότητος. Καί ἕνας ἄνθρωπος, 
ὁ ὁποῖος τηρεῖ τάς ἐντολάς τοῦ Θεοῦ, εἶναι 
ὁλοκληρωμένος.

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος λέγει: «...ἵνα ἄρτι-
ος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος». Γιά νά εἶναι 
ἄρτιος ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ (2 Τιμ. 3, 17). 
Καί ὁ ἀπόστολος Ἰάκωβος λέγει: «Ἐν μηδε-
νί λειπόμενοι». Νά μήν ὑπολειπώμεθα σέ 
κάτι· νά μήν ὑστεροῦμε σέ κάτι (Ἰακ. 1, 4). 
Μή λέμε γιά κάποιον ὅτι ἔχει αὐτό τό καλό, 
ἀλλά ἔχει κι ἐκεῖνο τό κουσούρι. Ὄχι· δέν 
πρέπει αὐτό.

Μάλιστα πολλές φορές μένομε, κατά 
ἕνα πολύ περίεργον καί παράλογον τρό-

πον, ἱκανοποιημένοι μέ τό νά ἔχωμε ἕνα 
κουσούρι, γιά τό ὁποῖο οἱ ἄνθρωποι κά-
ποτε μπορεῖ καί νά μᾶς ἐπαινοῦν, κι ἐμεῖς 
νά αἰσθανώμεθα κάποια καύχησι γι’ αὐτό! 
«Καλός ἄνθρωπος, ἀλλά …τό πίνει λίγο τό 
κρασί!» λένε. Καί αὐτός πού πίνει κρασί 
καυχιέται· δέν τόν πειράζει. Ἐνῶ ὁ ἀλκο-
ολισμός εἶναι πάθος· ἕνα ἀπό τά φοβε-
ρά πάθη! Ὑπάρχουν καί ἄλλες πολλές πε-
ριπτώσεις, γιά τίς ὁποῖες δυστυχῶς οἱ 
ἄνθρωποι αἰσθάνονται καύχησι.

Ἡ ἐφαρμογή ὅλων τῶν ἐντολῶν τοῦ 
Θεοῦ δημιουργεῖ ἕναν τρόπο τοῦ σκέπτε-
σθαι, ἕνα τρόπο τοῦ πολιτεύεσθαι. Τό πῶς 
πολιτεύομαι, τό πῶς περπατῶ, τό πῶς κι-
νοῦμαι, τό πῶς ὁμιλῶ καί τό πῶς σκέπτο-
μαι, ὅλα αὐτά, δείχνουν ἐάν ἔχω μία πλη-
ρότητα ἔργων ἤ ὄχι.

Ἀκόμα πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι αὐτή ἡ πλη-
ρότης δέν εἶναι μόνο πλάτους· εἶναι καί βά-
θους. Δέν εἶναι μόνο νά τηρήσω τίς ἐντο-
λές τοῦ Θεοῦ σ’ ἕνα πλάτος, σέ μίαν ἔκτα-
σι, ἀλλά πρέπει νά τίς τηρήσω τίς ἐντολές 
τοῦ Θεοῦ καί σέ ἕνα βάθος. Ἡ κάθε ἐντο-
λή –πιστέψτε με– ἔχει ἕνα ἀπύθμενο βά-
θος, καί δέν μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι μία 
ἐντολή τήν ἐξαντλήσαμε, τήν ἐφαρμόσαμε. 

Ποτέ μήν ποῦμε ὅτι ἐφαρμόσαμε τήν 
ἄλφα ἤ τή βήτα ἐντολή. Ποτέ! Μήν πῇς 
ὅτι ἐξήντλησες τήν ἐντολήν τῆς ἀργίας τῆς 
ἑβδόμης ἡμέρας μέ τό νά μήν ἐργάζεσαι. 
Ἔχει βάθος αὐτή ἡ ἐντολή! Δέν εἶναι μόνο 
τό τί δέν κάνεις μέσα σ’ αὐτήν τήν ἡμέρα, 
ἀλλά καί τό τί κάνεις. 

Ἀκόμη πῶς εἶναι ἡ λατρεία σου πρός 
τόν Θεόν καί σέ ποιόν βαθμό ἔχει φθάσει 
ἡ λατρεία σου αὐτή. Φθάνεις νά ἔχῃς μυ-
στικιστική ζωή; Φθάνεις νά ἔχῃς μιάν ὅρα-
σι Θεοῦ; Ἐάν ἔφθανες, τότε θά ἔπρεπε ἐσύ 
νά μοῦ πῇς, ἀδελφέ μου, ὅτι ἀκόμα βίσκε-
σαι στήν ἐπιφάνεια καί ὄχι στό βάθος τῆς 
ἐντολῆς. Ἀλλά συνήθως ὁμιλοῦν περί βά-
θους ἐκεῖνοι μόνο πού δέν ὑποπτεύονται 
τό βάθος· ἐκεῖνοι πού μένουν εἰς τήν ἐπι-
φάνεια.

Συνεπῶς πληρότης ἔργων, κατά βάθος 
καί κατά πλάτος, ἰσοδυναμεῖ μέ τήν ἀνα-
γέννησι. Δηλαδή ἡ ἔννοια τοῦ χωρίου «οὐ 
γὰρ εὕρηκά σου τὰ ἔργα πεπληρωμένα 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ μου» εἶναι ἡ ἑξῆς: «Δέν 
ἔχεις ἀκόμα ἀναγεννηθῆ»! Εἶναι μία μελαγ-

χολική παρατήρησις.
«Μνημόνευε οὖν πῶς εἴληφας καὶ ἤκου-

σας». Νά θυμᾶσαι λοιπόν πῶς πῆρες καί 
πῶς ἤκουσες. 

«Νά θυμᾶσαι» λοιπόν!
Ἀφυπνιστική παραίνεσις. Ἔρχεται νά 

τραντάξῃ. Ἔρχεται νά ξυπνήσῃ. Ἡ ἀνά-
μνησις τοῦ παρελθόντος εἶναι πάντοτε 
ἕνας ἔλεγχος αὐστηρός. Αὐτό, τό «μνημό-
νευε» –θυμήσου–, εἶναι τόσον ἀναγκαῖο 
νά ὑπάρχῃ στήν ζωή μας.

Βλέπομε τόν Ἀβραάμ, στήν παραβολή 
«τοῦ πλουσίου καί τοῦ Λαζάρου», ὅπως 
ὁ Κύριος οἰκοδομεῖ τήν παραβολήν, νά 
ἀπευθύνῃ εἰς τόν πλούσιον αὐτό τό ἀφυ-
πνιστικόν μνήσθητι. Ἀλλά ἀλλοίμονο! Ἐκεῖ, 
ὄχι πρός ἐπανόρθωσιν, ἐπειδή εἶναι πλέον 
πολύ ἀργά, ἀλλά πρός περισσοτέραν βά-
σανον. Τί τοῦ λέγει; «Μνήσθητι ὅτι ἀπέλα-
βες σὺ τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου» (Λουκ. 
16, 25). Φοβερό αὐτό! «Θυμήσου…»!

Ἡ μνήμη προκαλεῖ ἤ τήν ἐπανόρθωσιν ἤ 
τήν κόλασιν. Ἐάν πρέπῃ νά θυμώμαστε, καί 
δέν εἶναι ἀργά, τότε αὐτό μᾶς ἐπαναφέρει, 
μᾶς ἐπανορθώνει. Ἐάν πρέπῃ νά θυμώμα-
στε, ἀλλά δέν μποροῦμε νά διορθώσουμε, 
αὐτό εἶναι κόλασι. Μήν ξεχνᾶτε ὅτι ἡ μνή-
μη ὑπάρχει καί εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ 
καί εἰς τήν κόλασι· καί μάλιστα μία μνήμη 
πού δέν γερνᾶ καί δέν ξεχνᾶ!

Στήν παροῦσα ζωή θυμόμαστε καί ξε-
χνοῦμε. Ὅσο δέ περνᾶ ἡ ἡλικία μας, τόσο 
πιό πολύ ξεχνοῦμε. Ἀλλά καί νέοι νά εἴμα-
στε, ὅλα τά πεπραγμένα τῆς ζωῆς μας 
–κάθε μέρα, κάθε ὥρα, κάθε λεπτό– δέν 
εἶναι μπροστά μας. Ἡ μνήμη μας εἶναι πε-
ριορισμένη. Ἀλλά ἐκεῖ –ὤ, ἐκεῖ!–, ἐκεῖ δέν 
θά ὑπάρχῃ περιορισμός στήν μνήμη· ἐκεῖ 
θά ὑπάρχη ὁλοζώντανη ἡ μνήμη. Θά εἶναι 
μπροστά μας. Καί θά εἶναι μπροστά μας, 
γιά νά μᾶς βασανίζῃ! Διότι, ὅπως τό κατα-
λαβαίνετε, ἀγαπητοί, δέν νοεῖται ἡ κόλα-
σις χωρίς τή μνήμη. Ἄν ἔλειπε ἡ μνήμη, θά 
μποροῦσε νά πῇ ὁ τιμωρούμενος, ὁ βα-
σανιζόμενος, «Γιατί τιμωροῦμαι;». Ὅταν 
ὅμως ἔχῃ μπροστά του τήν φοβερή μνή-
μη τῶν πεπραγμένων του, τότε δικαιολο-
γεῖ τό γιατί τιμωρεῖται.

Ο Κύριος πολλάκις ἔλεγε στά Εὐαγγέλια 
τό «μνημονεύετε», νά ἐνθυμῆσθε. Ἔθεσε 
μάλιστα αὐτό τό μυστήριον τῆς θείας Εὐχα-

ριστίας ὡς ἀνάμνησιν τοῦ προσώπου Του 
καί τῶν παθημάτων Του, ὅταν εἶπε: «Τοῦτο 
ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν» (Λουκ. 22, 
19). Αὐτό νά κάνετε, γιά νά μέ ἐνθυμῆσθε.

Ὄχι βεβαίως ὅτι τό Μυστήριον εἶναι 
ἁπλῶς ἕνα σουβενίρ! Προσέξατε ἐδῶ! Δέν 
εἶναι ἕνα σουβενίρ, μία ἀνάμνησις, ἕνα 
θυμητικό· ὅπως παίρνωμε ἕνα ἀντικείμε-
νο ἀπό κάποιον φίλο καί λέμε «Τό ’χω γιά 
σουβενίρ· τό ’χω γιά ἐνθύμιο». Τό μυστήρι-
ον τῆς θείας Εὐχαριστίας δέν εἶναι ἐνθύμι-
ον, ἀλλά μνήμη! Μνήμη, ἐπειδή εἶναι πα-
ρών Αὐτός ὁ Κύριος· ὁ Ἄρτος καί ὁ Οἶνος· 
τό Σῶμα Του καί τό Αἷμα Του. Εἶναι πραγ-
ματική παρουσία! καί συνεπῶς εἶναι μία 
μνήμη τοῦ προσώπου Του.

Βλέπει δηλαδή κανείς στή μνήμη μία 
τεραστία δύναμι. Ἡ μνήμη συνδέει ἀδια-
κόπως τό παρόν μέ τό παρελθόν. Γι’ αὐτό 
καλεῖται ἐδῶ ὁ ἐπίσκοπός τῶν Σάρδεων 
νά ἐνθυμηθῇ «πῶς εἴληφε καί ἤκουσε» 
τό Εὐαγγέλιον. –«Εἴληφε» θά πῆ «πῆρε». 
Εἶναι τοῦ ρήματος «λαμβάνω»–. Πῶς πῆρε 
καί πῶς ἄκουσε. Πῶς κατηχήθηκε· πῶς ἔγι-
νε Χριστιανός· πῶς μπῆκε στή ζωή του τό 
Εὐαγγέλιον, καί τό ἄφησε νά ἀτονίσῃ, μέ 
ἀποτέλεσμα νά νεκρωθῇ ἡ ζωή τοῦ ἐπισκό-
που τῶν Σάρδεων.

«Καί τήρει καί μετανόησον» (Ἀπ. 3, 3).
Ο Κύριος σέ κάθε Ἐπιστολή Του, ὅταν 

ἔχῃ κάτι νά παρατηρήσῃ, ὡς μόνη ὁδό θε-
ραπείας καί ἀνορθώσεως θεωρεῖ πάντο-
τε τήν μετάνοιαν.

Αὐτό τό «μετανόησον» εἶναι στερεό-
τυπο σέ ὅλες τίς Ἐπιστολές. Ὑπογραμμί-
ζω· εἶναι στερεότυπον. Τό ὑπογραμμίζω, 
γιατί κάτι θά σᾶς πῶ παρακάτω καί νά τό 
θυμᾶστε. Στερεοτύπως ὁ Κύριος λέγει «με-
τανόησον» σέ ὅλες τίς Ἐπιστολές.

Δυνάμεθα νά ποῦμε ὅτι ὁλόκληρος ὁ 
Χριστιανισμός εἶναι μία διαρκής μετάνοια· 
μία διαρκής ἐπιστροφή εἰς τόν Θεόν.  Ὅλα 
τά ἔργα μας πρός τόν ἑαυτόν μας καί πρός 
τούς ἄλλους ἀνθρώπους πρέπει νά τά δια-
κρίνῃ, σέ τελευταία ἀνάλυσι, ἡ μετάνοια. 
Ἀλλοιώτικα εἶναι ἀνώφελα. Τό ἀκούσατε 
αὐτό; Ἐάν στίς σχέσεις μέ τόν ἑαυτό μας, 
μέ τούς ἄλλους ἀνθρώπους καί μέ τόν Θεό 
δέν ὑπάρχει ἡ σφραγίς τῆς μετανοίας, τῆς 
ἀείποτε μετανοίας, τά ἔργα μας εἶναι ἀπα-
ράδεκτα ἀπό τόν Θεόν! Ἡ μετάνοια εἶναι 

μία διαρκής κατάστασις μέσα εἰς τήν ζωήν 
τοῦ Πιστοῦ, μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν, μέχρι 
τήν τελευταία πνοή του. Μέχρι πού νά ἔχῃ 
φύγει ἡ ψυχή ἀπό τό σῶμα, νά ’χῃ χωριστῆ, 
πρέπει νά ὑπάρχῃ ἡ μετάνοια!

Εἶναι παρατηρημένο ὅτι ἡ ποιμαντι-
κή δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας μας δυ-
στυχῶς δέν ἀπολήγει πάντοτε εἰς τήν με-
τάνοιαν. Πρέπει νά σᾶς τό πῶ αὐτό, για-
τί ἔχουμε δεχθῆ τά τελευταῖα χρόνια ἐπι-
δράσεις ἀπό τή Δύσι· καί ἀπό τή Ρωμαιοκα-
θολικήν «Ἐκκλησίαν» καί ἀπό τούς Προτε-
στάντες –Οἱ Προτεστάντες δέν εἶναι Ἐκκλη-
σία–, ἀπό τίς προτεσταντικές κοινότητες 
καί παραφυάδες, οἱ ὁποῖες δροῦν στήν 
Ἑλλάδα –κάπου πενήντα παραφυάδες–. 
Ἔχομε ἀπό ’κεῖ δεχθῆ κάποιες ἐπιδράσεις.

Ὕστερα, μέ τά ταξίδια μας στό ἐξωτε-
ρικό, μέ τόν ἐρχομό τῶν ξένων στήν Ἑλλά-
δα καί λοιπά, βλέπομε τό τί πράττουν ἔξω 
οἱ Εὐρωπαῖοι καί οἱ Ἀμερικανοί, ἡ Δύσις. 
Ὅλα αὐτά μᾶς ἔχουν τρόπον τινά ἐντυπω-
σιάσει καί ἐπηρεάσει. Βλέπομε λοιπόν ὅτι 
στό ἐξωτερικό με τήν λέξι «Χριστιανισμός» 
ἐννοοῦν τό νά δημιουργήσουμε ἱδρύματα, 
οἰκοτροφεῖα, πνευματικά κέντρα, αἴθου-
σες, φιλανθρωπίες, κόμματα χριστιανικά, 
σοσιαλισμόν, κέντρα ψυχαγωγίας, τοῦτα, 
’κεῖνα… Εἶναι αὐτά πού σᾶς ἔλεγα καί τήν 
περασμένη φορά.

Μάλιστα, σέ ὅλη αὐτή τήν ἱστορία, ἀγα-
πητοί μου, πού ὅ,τι καί νά γίνῃ πάντοτε κά-
ποιοι ρωτοῦν «Ποῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία; Ποῦ 
εἶναι ἡ Ἐκκλησία νά δώσῃ τό παρόν; Γιατί 
ἀπουσιάζει ἡ Ἐκκλησία;», σέ ὅλα αὐτά ἀπό 
τά ὁποῖα δῆθεν ἀπουσιάζει ἡ Ἐκκλησία ἤ 
δίνει τό παρόν, δέν ὑπάρχει ἡ σφραγῖδα 
τῆς μετανοίας! Τό γνωρίζετε;

συνεχίζεταιἕνα πολύ περίεργον καί παράλογον τρό- ἔχεις ἀκόμα ἀναγεννηθῆ»! Εἶναι μία μελαγ- μάλιστα αὐτό τό μυστήριον τῆς θείας Εὐχα- ράδεκτα ἀπό τόν Θεόν! Ἡ μετάνοια εἶναι συνεχίζεται

Α΄. Το Προφητικόν Αξίωμα του Χριστού
5.-) Με την αγάπη μας προς τον συνάν-

θρωπό μας σπεύδουμε προς τον Θεό, και 
η αγάπη μας αυτή προς τον πλησίον προ-
ϋποθέτει την αγάπη μας προς τον Θεό. Η 
αγάπη είναι εξωστρέφεια, απάρνηση του 
εγώ χάριν των άλλων, να συμπαρασταθώ 
στον συνάνθρωπό μου. Προς τούτο απαι-
τείται απόφαση που να δηλώνει διαρκή 
εγρήγορση και υπακοή στην κλήση του 
Θεού να συμπαρασταθώ στον συνάνθρωπό 
μου. Το μόνο πράγμα το οποίον δοκιμάζει 
την αγάπη μας προς τον Θεό είναι η αγά-
πη μας προς τον πλησίον, τον συνάνθρω-
πό μας, η αγαπητική σχέση μας προς αυ-
τόν. Αγάπη, γενικά, είναι η στάση μας κο-
ντά στον άλλον.

Κατά τον Ιουδαϊσμό ο πλησίον είναι ο 
Ιουδαίος και ξένος είναι ο εχθρός. Ο Κύ-
ριος είπε ότι κάθε πάσχων άνθρωπος εί-

ναι ο πλησίον, διότι ανάλογα με την στά-
ση μας απέναντί του κρίνεται η σχέση μας 
προς τον Θεό. Ο Χριστός μας τοποθετεί 
στην θέση του πάσχοντος, για να απαντή-
σει στο ερώτημα περί αγάπης, «πάντα ουν 
όσα αν θέλετε, ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρω-
ποι, ούτω και υμείς ποιείτε αυτοίς, ούτος 
γαρ εστι ο νόμος και οι προφήται» [Ματθ. 
7, 12 – Λουκ. 6, 31].

Στην παραβολή του καλού Σαμαρείτη ο 
Κύριος τοποθετεί τον ερωτώντα στην θέση 
του ημιθανούς, και λέγει αυτό το οποίον θα 
ήθελες να κάνουν οι άλλοι σε σένα (= να σε 
βοηθήσουν) αυτό είναι η αγάπη. Περίμενε 
κανείς αγάπη από τον Ιουδαίο ιερέα ο οποί-
ος θεωρείται ως ο πιο τέλειος, και την αγά-
πη την δίνει ο ατελής, ο αιρετικός Σαμαρεί-
της. Η αγάπη προς τον οιονδήποτε άλλον 
είναι αγάπη του εαυτού μας, σαν να αγαπά-
με τον εαυτό μας. Αγάπη όχι ως κίνηση σε-
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βασμού, αρετής, ιερότητας του ανθρώπου, 
όπως δίδασκαν οι φιλόσοφοι της Στοάς (= 
Στωικοί), αλλά ως εκπλήρωση Εντολής. Ο 
Θεός δεν θέλει να συμφιλιωνόμαστε μαζί 
Του προτού συμφιλιωθούμε με τον αδελφό 
μας. Μόνον αν έχουμε συμφιλιωθεί με τον 
αδελφό μας, έχουμε δυνατότητα να συμφι-
λιωθούμε με τον Θεό. Όλοι οι άνθρωποι εί-
ναι αδελφοί μας. Όχι διακρίσεις φυλετικές, 
εθνικές, κοινωνικές κλπ.

Η αγάπη δεν έχει ουδεμία σχέση με τον 
έρωτα. Η λέξη αγάπη σπάνια συναντάται 
στους αρχαίους συγγραφείς, όπως, αντιθέ-
τως η λέξη έρως ουδόλως υπάρχει στην Και-
νή Διαθήκη. Ο έρως είναι αγάπη που σχετί-
ζεται, αφήνεται στο συμφέρον, ενώ η αγά-
πη είναι δωρούμενη πραγματικότητα. Αγά-
πη είναι το δόσιμό μας (= προσφέρω τον εαυ-
τόν μου για βοήθεια, δίνομαι) προς τον πά-
σχοντα, τον οιονδήποτε άλλον. Έρως είναι 

φτώχεια. Δεν έχω, στερούμε, μου λείπει κάτι 
και θέλω να το πάρω, για να το έχω. Αγάπη 
λοιπόν σημαίνει, δίνω, προσφέρω τον εαυτό 
μου για βοήθεια. Έρως σημαίνει φτώχεια. Δεν 
έχω, μου λείπει κάτι και το υφαρπάζω για να 
το έχω. Σε αντίθεση όμως με τον επίγειο έρω-
τα υπάρχει ο εκκλησιαστικός επίγειος Θεί-
ος έρωτας. Φτωχοί ελέους ερωτευόμαστε 
τον πλούσιο δημιουργό μας Θεό, γιατί έχει 
να πάρουμε, να μας δώσει, «πλούσιον ων εν 
ελέει» [Εφσ. 2, 4].

Γενικώς, ο έρωτας από τον Χριστιανισμό 
δεν καταδικάζεται, αλλά τοποθετείται ορθά. 
Όχι ως ωμό συμφέρον, αλλά ως δώρο της 
καρδιάς μας προς τον άλλον (= έρως Θεού), 
«τούτο ποίης και ζήση», ήτοι αγάπη ως πρά-
ξη, και όχι ως γνώση. Δεν είπε τούτο γνώρι-
ζε και ζήση, αλλά «τούτο ποίει και ζήση» 
[Λουκ. 10, 28].

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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ου 1993, υπέβαλε στον π. Θεολόγο νέα ποινή: Το 
“ΕΠΙΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΚΟΙΝΩΝΗΣΙΑΣ”, μια ανυπόστα-
τη, άθλια και αντικανονική ποινή που δεν προβλέ-
πεται από κανέναν Ιερό Κανόνα. Η ενέργεια τους 
άφησε έκθετους και στιγματισμένους για πάντα.

Δ) Χωρίς καμιά νομική διαδικασία (κατηγορία, 
ανάκριση, απολογία κλπ) η ίδια συνοδική ομήγυ-
ρη παραπέμπει το θέμα Θεολόγου στην Ιεραρχία 
με το ερώτημα της καθαίρεσής του.

Ε) Και δεν σταμάτησαν εδώ, δεν ικανοποιήθη-
καν με τα τόσα θανατηφόρα χτυπήματα που του 
επέφεραν, δεν χόρτασαν με το μαρτυρικό αδελ-
φικό αίμα, ήθελαν, πάση θυσία, να τον συντρί-
ψουν, να τον εξαφανίσουν.

Παρακολουθούσαμε, με κομμένη την ανάσα, 
έναν ανήμπορο αρχιεπίσκοπο να τον γυροφέρ-
νουν στην βίλα Δήμητρας Λιάνη-Παπανδρέου 
(Εκάλη), και τον αρχ/πο να ικετεύει τον Πρωθυ-
πουργό Παπανδρέου να του δώσει Νόμο-στιλέτο, 
να δολοφονήσει τους τρεις εναπομείναντας – από 
τους 12 – μητροπολίτες. Και το θλιβερό αποκο-
ρύφωμα του ανδρός ήταν, όταν, στις 25/11/1993, 
ανίκανος πλέον να ανέβει τα μερικά σκαλοπάτια 
του Μεγάρου Μαξίμου, οι βοηθοί του τον έσπρω-
χναν να τα ανεβεί.

Μετά τη συνάντηση και τα παζαρέματα, Αρχιε-
πίσκοπος και Παπανδρέου βγήκαν στον εξώστη 
και έκαναν δηλώσεις. Ο Σεραφείμ δήλωσε ικανο-
ποίηση και ο Πρωθυπουργός περιχαρής υποσχέ-
θηκε ότι θα εκπληρώσει το αρχιεπισκοπικό αίτημα 
και ότι θα προωθήσει Νόμο για να λύσει το “χρο-
νίζον” εκκλησιαστικό πρόβλημα. Δίχως να το πουν 
ανοιχτά, από την πολύ χαρά τους προδόθηκαν 
παρ’ ότι οι όλες κινήσεις των προσώπων και τα 
συμβόλαια των ανταλλαγών ή συναλλαγών φυλά-
χτηκαν με επιμέλεια στη σκιά του παρασκηνίου.

Που και που, ψιθυριστά, διοχέτευαν την πληρο-
φορία πως θα βγει Προεδρικό Διάταγμα, που θα 
ακυρώνει τα διατάγματα καταστάσεως των τρι-
ών Μητροπολιτών, παρ’ ότι το άκουσμα και μόνο 
φαίνονταν απίστευτο. Ο Υφυπουργός τότε Ευαγ. 
Βενιζέλος (καθ. Συνταγματικού Δικαίου) ισχυρίζο-
νταν ότι δεν είναι δυνατόν να παραβιαστεί τόσο 
κατάφορα το Σύνταγμα, διότι αποτελούσε πράξη 
καταλυτική των δημοκρατικών θεσμών και προ-
σβολή της Δικαιοσύνης.

Και όμως ήταν δυνατόν και πραγματοποιήθηκε 
το αδιανόητο μετά από είκοσι έξι (26) ολόκληρα 
χρόνια. Με μια μονοκοντυλιά ανέτρεψαν το Σύ-
νταγμα, κατέλυσαν τη δημοκρατία και εγκαινία-
σαν το δικτατορικό αυταρχισμό.

Ήταν 20 Απριλίου 1994, Παρασκευή του Λαζά-
ρου, δύο ημέρες από την εβδομάδα των Παθών 
του Χριστού όταν δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως το αποτρόπαιο Διάταγμα, που 
αποτυπώνει τον εκπεσμό μιας σκοτεινής εποχής.

Μέρος από το κείμενο του Διατάγματος:
«Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδόθηκε στην 

Αθήνα στις 19 Απριλίου 1994 σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις:

Β) του από 9.7.1968 Βασιλικού Διατάγματος 
(243/10.8.1968, π. Γ΄) με το οποίο αναγνωρίσθη-
κε και καταστάθηκε ως Μητροπολίτης ο Θεολό-
γος Πασχαλίδης. 

2) Την από 10.8.1993 απόφαση της Ιεράς Συ-
νόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την οποία 
επεβλήθη… το κανονικόν, καθαρώς πνευματικού 
περιεχομένου επιτίμιον (ακοινωνησίας) της απο-
κοπής εκ της εκκλησιαστικής κοινωνίας στον Σε-
βασμιώτατο Μητροπολίτη Θεολόγο Πασχαλίδη 
με αποτέλεσμα αυτός να “έχει απογυμνωθεί”…

3) … εξέλιπε η βασική προϋπόθεση της ανα-
γνώρισης ως Μητροπολίτου, με πρόταση του Υπ. 
Εθν. Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανακαλείται 
αφ’ ότου επεβλήθη το επιτίμιον της ακοινωνησί-
ας, το από 9.7.1968 ΑΒ.Δ. (ΦΕΚ Γ΄ 243/10.8.1968) 
με το οποίο αναγνωρίζεται και καθίσταται ως Μη-
τροπολίτης ο Θεολόγος Πασχαλίδης».

Έτσι εκθρόνισαν για δεύτερη φορά τον π. Θε-
ολόγο και ανατρέποντας πέρα για πέρα το Σύ-
νταγμα τον καταδίκασαν οριστικά και αμετάκλη-
τα χωρίς να τον δικάσουν, με διαδικασίες που δεν 
εφάρμοζαν ούτε ο Στάλιν στη Σοβιετική ένωση 
ούτε ο Χότζας στην Αλβανία.

Οι σκηνές αυτές της φρίκης και της απανθρω-
πιάς θα μείνουν όχι μόνο στη μνήμη μας που τις 
ζήσαμε, αλλά καταγράφηκαν στο σκευοφυλάκιο 

της ιστορίας για να στιγματίζουν την εποχή μας 
και να καταθέτουν στις επόμενες γενιές το αμεί-
λικτο “ΚΑΤΗΓΟΡΩ” τους.

Κύριε Διευθυντά, για να “λήξει η περίοδος 
που τραυμάτισε την τοπική μας Εκκλησία” και 
για να γίνει ουσιαστική αποκατάσταση του π. 
Θεολόγου, πρέπει να αρθούν όλες οι παράνο-
μες και αντικανονικές Συνοδικές αποφάσεις, με 
αντίστοιχες αποφάσεις. Τα αντισυνταγματικά Δι-
ατάγματα με αντίστοιχα ακυρωτικά, διότι όλες οι 
“ΤΙΜΩΡΙΕΣ” που αναφέραμε παραπάνω ισχύουν 
μέχρι σήμερα.

Αν ρωτάτε τί πρέπει να γίνει, η Εκκλησία έχει 
Κανόνες, ιστορία και παράδοση. Θα αναφερθώ 
σε δύο αντιπροσωπευτι-
κά παρόμοια εκκλησιαστι-
κά γεγονότα που απέχουν 
μεταξύ τους αιώνες αλλά 
μας δίνουν την απάντηση.

Το πρώτο αφορά τον 
άδικο διωγμό του αγίου Ιω-
άννου του Χρυσοστόμου, 
που η αποκατάστασή του 
έγινε κατά θαυμαστό τρό-
πο, όπως μας το αναφέρει 
ο βιογράφος του.

Ο αυτοκράτορας Θεο-
δόσιος ο Β΄ (γιος του Αρ-
καδίου και της Ευδοξίας 
που δίωξαν τον άγιο) έστει-
λε απεσταλμένους στα Κό-
μανα – στο τόπο της εξο-
ρίας του αγίου Χρυσοστό-
μου – να μεταφέρουν το 
άγιο λείψανο στην Κωνσταντινούπολη. Όμως συ-
νέβη το εξής θαυμαστό. Το ιερό λείψανο δεν με-
τακινούνταν από την θέση του, παρά τις προσπά-
θειες που κατέβαλαν οι άνδρες. Οι απεσταλμένοι 
στρατιώτες γύρισαν άπραγα και είπαν στον αυτο-
κράτορα ότι ο άγιος δεν επιτρέπει την μετακίνη-
σή του. Τότε ο Θεοδόσιος έγραψε επιστολή με 
την οποία ζητούσε συγνώμη από τον Ιερό Χρυ-
σόστομο, λέγοντας: «Τω Οικουμενικώ Πατριάρ-
χη Διδασκάλω και Πνευματικώ Πατρί Ιωάννη τω 
Χρυσοστόμω, Θεοδόσιος Βασιλεύς. Νεκρόν ομοί-
ως τοις άλλοις το σώμα το σον είναι νομίσαντες. 
Πάτερ τίμιε, μετακομίσαι αυτό απλώς προς ημάς 
και αγαγείν ηβουλήθημεν· δια τούτο και του πο-
θουμένου δικαίως διημάρτομεν· αλλά συ γε, Πά-
τερ τιμιώτατε, σύγγνωθι ημίν μετακαλουμένους, 
ο την μετάνοιαν πάσιν διδάξας· και πάσι φιλοπά-
τορσιν ημίν σαυτόν και τους ποθούντας σε δια 
της σης παρουσίας εύφρανον».

Αυτή την αυτοκρατορική επιστολή οι απεσταλ-
μένοι την τοποθέτησαν επάνω στο λείψανο του 
αγίου και αμέσως το μετακίνησαν χωρίς κανέ-
να πρόβλημα.

Στη πορεία, μέχρι τη βασιλεύουσα, είχαμε πολ-
λά θαύματα. Φθάνοντας τα ιερά λείψανα, πρώτος 
ο αυτοκράτορας ασπάσθηκε τη Λάρνακα, έβγα-
λε την πορφύρα και την κάλυψε. Βαθύτατα συ-
γκινημένος και γονατιστός, του ζήτησε συγνώμη 
για την αδικία που διέπραξαν σε βάρος του οι γο-
νείς του, και τον παρακάλεσε να τους συγχωρή-
σει και να λησμονήσει την αδικία που του έκαναν.

Το δεύτερο είναι πολύ κοντά μας και αφορά 
την “Εκζήτηση συγγνώμης από τον Άγιο Νεκτά-
ριο τον Πενταπόλεως”.

Ο Άγιος Νεκτάριος είναι γνωστό ότι άδικα κα-
τηγορήθηκε και εκδιώχθηκε από το Πατριαρχείο 
της Αλεξάνδρειας. Στις 21 Νοεμβρίου 1920 εκοι-
μήθη και η Εκκλησία μετά 40 χρόνια τον ανα-
κήρυξε Άγιο. Έκτοτε χιλιάδες φέρνουν το όνο-
μά του και εκατοντάδες ναοί έχουν αναγερθεί 
προς τιμήν του.

Η άδικος ποινή, που του είχε επιβληθεί από τον 
Πατριάρχη Σωφρόνιο, εξαφανίστηκε δια συνοδι-
κής ακυρώσεως το 1998. Συγκεκριμένα: Ο Πατρι-
άρχης Αλεξανδρείας Πέτρος Ζ΄, σε ειδική συνοδι-
κή συνεδρία στις 15/1/1998 μπροστά στην εικό-
να του αγίου, εζήτησεν από τους Συνοδικούς Ιε-
ράρχες να αποφασίσουν την αποκατάσταση της 
διασαλευθείσης κανονικής τάξης δια ακυρώσε-
ως και εξαφανίσεως της άδικης ποινής που του 
είχε επιβληθεί. Ο ίδιος ζήτησε συγνώμη από τον 
Άγιο, εκ μέρους της Αλεξανδρινής Εκκλησίας.

Η ανακοίνωση του Πατριαρχείου αναφέρει: 

«Την Α.Θ.Μ. από μακρόν απησχόλησε το θέμα 
της αδίκου ποινής αποπομπής… Το γεγονός τού-
το ήγαγεν Αυτήν να εισηγηθή εις την Αγίαν και 
Ιεράν Σύνοδον, όπως αυτή επιληφθή του σοβα-
ρού τούτου θέματος. Μετά προσοχής πολλής η 
Αγία και Ιερά Σύνοδος διασκεψαμένη, εν φόβω 
Θεού, και της εικόνος του Αγίου ευρισκομένης εν 
τη Συνοδική Αιθούση, απεφήνατο δια την αποκα-
τάστασιν της διασαλευθείσης κανονικής τάξεως 
και εζητήσατο την συγχώρησιν παρά του Αγίου 
Πατρός ημών Νεκταρίου τον διωγμόν και την αδι-
κώτατον κατ’ αυτού μήνιν, επηρεία του πονηρού».

Η ιστορική αυτή απόφαση του Πατριαρχείου 
δείχνει την τάξη της Εκκλησίας που οι άγιοι Πατέ-

ρες διετάξαντο «Πάντα ευσχη-
μόνως και κατά τάξιν γινέσθω» 
(Κορινθ. Α΄ 14, 40).

Κύριε Διευθυντά. ΑΝ, για τον 
Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο, ο Αυ-
τοκράτορας, η Σύγκλητος, οι 
αυλικοί, άρχοντες, κλήρος και 
λαός γονάτισαν, έκλαψαν και 
ζήτησαν συγχώρησιν από τον 
άγιο για τον διωγμό του λέγο-
ντας: «… Πάτερ τιμιώτατε, συγ-
χώρησε εμάς μετανοούντας».

ΑΝ, για τον Άγιο Νεκτάριο, 
ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας 
δεύτερος τη τάξη, που προ-
σφωνήτε τιμητικά: “Πατήρ 
Πατέρων, Ποιμήν Ποιμένων, 
Αρχιερέας Αρχιερέων, τρίτο 
και δέκατο των Αποστόλων και 
Κριτή της Οικουμένης”, δεν 

αρκέστηκε μόνο στο ότι, το Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο στις 20 Απριλίου 1961 τον ανακήρυξε Άγιο 
και τον κατέταξε στο αγιολόγιο της Εκκλησίας, 
αλλά θεώρησε ιερόν καθήκον να τηρήσει την 
παράδοση και την τάξη της Εκκλησίας, ώστε σε 
ειδική Συνεδρίαση της Αγίας Ιεράς Συνόδου του 
Πατριαρχείου στις 15-1-1998 ενώπιον της εικόνας 
του Αγίου Νεκταρίου να ζητήσει και ΣΥΓΓΝΩΜΗ 
για την αδικία που του έγινε, εκ μέρους όλης της 
Αλεξανδρινής Εκκλησίας.

Τότε για τον π. Θεολόγο, – Μητροπολίτη 
Λάρισας – εις βάρος του οποίου διαπράχθηκαν 
εγκλήματα από τον Σεραφείμ Τίκα και μία μικρή 
ομάδα επίορκων Γραμματέων και Φαρισαίων 
που παρόμοια δεν συνέβησαν στην δισχιλιετή 
εκκλησιαστική ιστορία δεν θα έπρεπε να γίνει 
κάτι παρόμοιο; Δεδομένου ότι, αναδηφώντας το 
ιστορικό αρχείο τρομάζεις από τα αιμοστάζοντα 
γεγονότα, την αλυσίδα των αδικιών, την αδιάκοπη 
κακοποίηση των Ιερών Κανόνων και την απρο-
κάλυπτη καταπάτηση των αρχών του Δικαίου.

Ξεφυλλίζοντάς τα όλα όσα έγιναν την τρα-
γική εικοσαετία (1974-1994) μένεις άναυδος, 
γιατί, μπροστά σου ξεδιπλώνονται περιστατικά 
ΦΡΙΚΗΣ. Ένας απηνής διωγμός, μια μανία 
εξόντωσης κόλπωζε στις ψυχές των επίορκων 
αρχιερέων. Μια βία αλόγιστη, σκληρή, επιθετική, 
καταλυτική και εξουθενωτική της ανθρώπινης 
προσωπικότητας παρατηρήθηκε.

Σταθερός στόχος τους ήταν να τον εξαφα-
νίσουν από προσώπου γης: «που θα μου πάνε; 
Όλους θα τους συντρίψω…» (Σεραφείμ, Εφημ. 
“ΒΗΜΑ” 13/5/1990).

Στη ροή του χρόνου, τον εξόρισαν κατ’ επανά-
ληψη. Τον καταδίκαζαν αδιάκοπα δίχως απαγγε-
λία κατηγορίας, δίχως δίκες, δίχως απολογίες. 
Κάθε φορά που η “αγία” Σεραφειμική συνοδεία 
συνέρχονταν σε Συνοδική συνεδρίαση, αλληλο-
εξάπτονταν, φανατίζονταν και ορμούσαν κατα-
πάνω του, να τον ξεσχίσουν, να τον αφανίσουν.

Ο “πράος και ταπεινός τη καρδία” (Ματθ. 11, 
29) π. Θεολόγος τους κοιτούσε με βαθύ πόνο, 
θρηνούσε για το κατεξευτελισμό του αρχιερα-
τικού κύρους, και χωρίς να εκφράσει την παρα-
μικρή αγανάκτηση, έλεγε και ξανάλεγε για τον 
διώκτη του Σεραφείμ: «Ε…, τον ευλογημένο…», 
«Εγώ προσεύχομαι ο Θεός να τον ελεήση». Τε-
λευταία δε άφησε και γραπτά τα λόγια στη Δι-
αθήκη του παραμένοντας ανεξίτηλα σημάδια: 
«δεν έχω τίποτα με τους αδελφούς επισκόπους. 
Γενικά, και με αυτόν τον ίδιο τον κ. Σεραφείμ δεν 
έχω τίποτα. Τον συγχώρησα και τον συγχωρώ 

και προσεύχομαι γι’ αυτόν».
Τι… οξύμωρο είναι τούτο Θεέ μου!
Όταν η δεσποτική κουστωδία ανήγγειλε στον 

αρχ/πο Σεραφείμ την κοίμηση του π. Θεολό-
γου, τότε αναπαύθηκε στο μαξιλάρι του θριάμ-
βου, και πεισματικά αρνήθηκε να άρει το επιτί-
μιο, ώστε να γίνει η εξόδιος ακολουθία μεταφέ-
ροντας το θέμα στην Ιεραρχία της Εκκλησίας 
της Ελλάδος που θα συνεδρίαζε μετά δυόμισι 
(2 ½) μήνες – στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτω-
βρίου –. Δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, θάπρεπε 
κατά την επιθυμία του Σεραφείμ να παραμείνει 
άταφος μέχρι τον Οκτώβριο!

Η εφημ. “Ελεύθερος Τύπος” έγραφε: ΤΙΤΛΟΣ: 
“Τον κυνήγησε μέχρι τον τάφο”, «Με μία σκλη-
ρόκαρδη απόφασή της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος 
της Εκκλησίας της Ελλάδος αρνήθηκε, έστω και 
μετά θάνατον, τη συγχώρηση στον Θεολόγο, μη 
δεχόμενη να άρει το επιτίμιο της ακοινωνησίας…

Ήταν η πρώτη φορά χθες το πρωί που αρχι-
ερέας ενταφιάστηκε ως “ακοινώνητος”, αφού 
η ΔΙΣ αρνήθηκε να άρει το επιτίμιο της ακοινω-
νησίας…».

Έχουμε και συνέχεια: 
Όταν ο Σεραφείμ πληροφορήθηκε ότι η εξόδι-

ος ακολουθία έγινε-με την «τιμωρία» και συμμε-
τείχαν αρκετοί αρχιερείς και Ιερείς, θύμωσε έγι-
νε έξαλλος και τους κάλεσε όλους σε απολογία.

Ο τύπος έγραφε: «Σε απολογία οι Μητροπο-
λίτες που κήδεψαν τον Θεολόγο…», «Σε ανα-
κριτή καλούνται μητροπολίτες». “ΟΡΙΣΘΗΚΕ Ο 
Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ κ. ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ”.

Και η “αγιοσύνη” δεν έχει τέλος:
Στις 10 Ιουλίου 1998 ο τότε αρχιεπίσκοπος 

Χριστόδουλος ζήτησε από τον επίσκοπο Κονί-
τσης κ. Ανδρέα να εισηγηθεί στην Σύνοδο της 
Ιεραρχίας τον Οκτώβριο του 1998 για την άρση 
των επιτιμίων. Ο Σεβ. Ανδρέας ανταποκρίθηκε, με 
βαθύ αίσθημα της αρχιερατικής ευθύνης. Υπήρξε 
κρυστάλλινος και κατηγορηματικός στην εισήγη-
σή του. «Να αρθή – μεταξύ άλλων είπε – το επιτί-
μιον. Και να αρθή όχι κατ’ οικονομίαν, αλλά κατά 
λόγον αγάπης και δικαιοσύνης εν Χριστώ. Και να 
έχουμε το θάρρος και την ταπείνωσιν να είπωμεν 
εις κλήρον και λαόν, που τώρα παρακολουθεί με 
αγωνίαν την Ιεράν Σύναξίν μας, ότι εσφάλαμεν 
ή μάλλον “ημάρτομεν, ηνομήσαμεν, ηδι-
κήσαμεν τους αδελφούς μας”». Τι έγινε μέσα 
στην Σύνοδο; Πανζουρλισμός! Τραγέλαφος! Και 
με ψήφους 46 αποφασίσθηκε η διατήρηση των 
επιτιμίων με κάτι γελοίες απαλείψεις.

Δε θα διεκδικούσαμε τίτλο υπερβολής αν 
τυπώναμε στην ταυτότητα του μακαριστού π. 
Θεολόγου ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ που βίωσε από ανθρώ-
πους “της αγάπης” που κορδώνονται ότι, είναι 
“εις τόπον και τύπον Χριστού”.

«ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ»
Ούτε με το μνημόσυνο, ούτε με τρισάγιο, 

ούτε με λόγια που τα παίρνει ο αέρας, ούτε με 
κάποια βιβλία του π. Θεολόγου που λέγεται ότι 
παραδόθηκαν στο επισκοπείο, μπορεί να “λήξει η 
περίοδος που τραυμάτισε την τοπική Εκκλησία”. 
Εδώ χρειάζεται ταπείνωση και μετάνοια. Αλλ’ ο 
νέος επίσκοπός μας “περί άλλα τυρβάζη”.

Δεν γνωρίζουμε, – ο Θεός γνωρίζει – ποιος 
Πατριάρχης ή Αρχιεπίσκοπος, ποια Ιεραρχία ή 
Ιερά Σύνοδος θα γονατίσει για να ζητήσει ΣΥΓ-
ΓΝΩΜΗ για το “ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ” 
που υπέβαλαν στον οσιομάρτυρα π. Θεολόγο!

Τότε, και μόνο τότε, θα έρθει η γαλήνη και θα 
αποκατασταθεί η τάξη στην Εκκλησία.

Κύριε Διευθυντά, τα επαναλαμβανόμενα αυτά 
δημοσιεύματα, μας γεμίζουν τις ψυχές μας 
αφόρητη πίκρα, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να 
το κάνουμε για την ιστορική αλήθεια και για να 
απαντήσουμε στους εκάστοτε κακόβουλους… 
χριστιανούς, που για να πρωτοτυπήσουν δολο-
φονούν την αλήθεια.

         Οι Αγωνιζόμενοι αναμένουν να ανταποκρι-
θείτε  στο δημοσιογραφικό σας καθήκον.

Λάρισα, 30/12/2019
Σας ευχαριστούμε

Για τους Αγωνιζόμενους Ορθ. Χριστιανούς
Τριαντ. Ι. Τασιόπουλος
Εκδότης – Διευθυντής

Εφημερίδος “ΑΓΩΝΑΣ”

‘‘ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑΣ’’
ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”συνέχεια από την 5η σελίδα

ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΩΝ «ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» & «ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ»



8 ΑΓΩΝΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2019

Λαμπαδάριος

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΜΑΡΤΥΡΑΣ

καὶ τὸ ὁποιοδήποτε φθοροποιὸ πάθος. Βία 
στὸ νεκρὸ σῶμα συμβαίνει ὅταν δὲν τὸ πα-
ραδίδουμε ἁπλῶς στὴ γῆ, «ἐξ ἧς ἐλήφθη», 
ἀλλὰ τὸ καῖμε!

• Η Αγία Γραφὴ μιλάει μόνο γιὰ ταφή καὶ 
γιὰ μνήματα. Ἐξαρτᾶται βέβαια ἀπό τὸν 
τρόπο, πού νεκρώθηκε ἕνα σῶμα. Διότι 
ὑπάρχουν περιπτώσεις, ὅπου σώματα χά-
θηκαν στῆς θάλασσας τὰ βάθη, κάηκαν ἀπὸ 
πυρκαγιές, σκεπάστηκαν κάτω ἀπὸ τά ἐρεί-
πια ἑνὸς σεισμοῦ ἢ κατρακύλησαν σὲ χαρά-
δρες καὶ κατασπαράχθηκαν ἀπὸ ἀγρίμια.

• Η Ανάστασις πάντως, ἡ πολύτεκνη μη-
τέρα τῆς ἀθανασίας, δὲν θὰ δυσκολευθῆ νὰ 

βρῆ τὰ σώματα τὴ στιγμὴ τῆς 
ἀναστάσεως ὅλων τῶν νεκρῶν. 
Σὲ ὅλα τὰ σώματα θὰ σκύψη καὶ 
θὰ φωνάξη ὁ Χριστός: «Ἐγέρθητε!». Ὅλα τά 
σώματα θὰ ἀναστηθοῦν. Καὶ ὅλα τὰ σώμα-
τα θὰ ἑνωθοῦν, τὸ καθένα μὲ τὴ δική του 
ψυχή, γιὰ νὰ πορευθῆ σὲ μία ἀπὸ τὶς δύο 
αἰωνιότητες, σέ ὅποια διάλεξε, ἢ στὴν ἀνά-
στασι ζωῆς ἢ στὴν ἀνάστασι κρίσεως (κα-
τακρίσεως).

• Δὲν ἀπολυτοποιεῖ ἡ Ἐκκλησία τὸν τρό-
πο τῆς ταφῆς τῶν σωμάτων. Ἀλλὰ καὶ δὲν 
μπορεῖ νὰ μὴν ἀποδεχθῆ τὸν ἀλάθητο λόγο 
τοῦ Κυρίου τῆς ζωῆς καὶ τοῦ θανάτου, πού 

λέγει: «Πάντες οἱ ἐν τοῖς μνη-
μείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς 
αὐτοῦ καὶ οἱ ἀκούσοντες ζήσο-

νται» (Ἰωάν. ε´ 28).
• Γιά τὸ θέμα τῆς καύσεως τῶν νεκρῶν, 

κύριο λόγο ἔχουν ἡ θέσις, ἡ πρόθεσις καὶ ἡ 
ἐπιλογὴ τοῦ ἀνθρώπου. Ἂν θέσις του εἶναι 
ἡ ἀθεΐα, σέβεται ἡ Ἐκκλησία τὴ θέσι του καὶ 
δὲν δέχεται νὰ ψάλη τὴν ἐξόδιο (ἀναστάσι-
μη) ἀκολουθία. Δεν ἀρνεῖται τὴν τελευταία 
της ἀγάπη, ἀλλ᾽ εἶναι ὑποχρεωμένη νὰ σε-
βασθῆ τὴ βούλησι κάθε θνητοῦ.

Ἂν μάλιστα ἡ ἐπιθυμία ἑνὸς ἀνθρώπου 
πρός τό ἀποτεφρωτήριο (νὰ καῆ τὸ σῶμα 

του), εἶναι συνέπεια τῆς ἄθεης κοσμοθεωρί-
ας του, τότε κανένας δὲν πρέπει νὰ πιέζη τὴν 
Ἐκκλησία νὰ τελῆ «κηδεία» ἢ «τρισάγιο».

• Ἄλλο συγγενεῖς καὶ ἄλλο ὁ ἀποθανών. 
Κάποια εὐλάβεια καὶ κάποια προσδοκία 
δείχνουν οἱ συγγενεῖς, ὅταν ζητᾶνε πρῶτα 
ἱεροτελεστία καὶ ὕστερα καῦσι. Ἁλλά καὶ ἡ 
Ἐκκλησία δὲν ἔχει δικαίωμα νὰ τελῆ ἱερο-
πραξία σὲ ἄτομο, πού δεδηλωμένα ἀρνήθη-
κε κάθε σχέσι μὲ τὸ Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία.

• Καθένας ἃς πορευθῆ ὅπως διάλεξε. Ἡ 
κρίσις για ὅλους εἶναι τοῦ Θεοῦ, εἴτε τὸ θέ-
λουν εἴτε δὲν τὸ θέλουν, εἴτε τὸ πιστεύουν 
εἴτε δὲν τὸ πιστεύουν.

Αποτέφρωσις  ή  μνήμα; 
του π. ἀρχ/του 
Δανιήλ Ἀεράκη

συνέχεια 
από την 1η σελίδα

ΧΑΜΟΣ …
Παπάς χαστούκισε γυναίκα!

Η οργή του 
δημοσιογραφι-
κού καλάμου 
και η έξαψη 
του τηλεοπτι-
κού παραθύ-
ρου αναστάτω-
σε και διέγειρε 
τον κόσμο σε 
αντίδραση, δί-
νοντας αρνητι-

κό στίγμα, ημέρες αγάπης και ειρήνης με την ενανθρώπιση του 
Κυρίου και Θεού μας.

Κάνει εντύπωση και προβληματίζει ανησυχητικά το γεγονός ότι 
μία ημέρα νωρίτερα ο Πάπας Φραγκίσκος (Ποντίφικας) χαστού-
κισε γυναίκα επειδή του τράβηξε το χέρι να το φιλήσει. Και την 
επομένη, ανήμερα Πρωτοχρονιάς (Τετάρτη 1-1-2020), “κατάλα-
βε” το λάθος (παρ’ ότι… αλάνθαστος) και απευθυνόμενος στους 
πιστούς που είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου 
τους είπε: «Κάποιες φορές χάνουμε την υπομονή μας. Ζητώ συγ-
γνώμη για το κακό παράδειγμα που έδωσα χθες».

Όπως βλέπουμε, ένας Πάπας έκανε πολύ χειρότερη πράξη από 
έναν παπαδάκο, που δεν γνωρίζουμε σε ποια ψυχολογική κατά-
σταση μπορεί να βρέθηκε εκείνη τη στιγμή. Πάντως, το παράπτω-
μα του Πάπα δε σχολιάστηκε ιδιαίτερα ενώ του παπαδάκου για 
μέρες όλα τα Μέσα Ενημέρωσης τον σφυροκοπούσαν ανελέη-
τα σαν να έκανε το μεγαλύτερο έγκλημα, παρ`ότι ζήτησε αμέσως  
συγνώμη από την παθουσα. Και τώρα… περιμένει την τιμωρία.

Να διευκρινίσουμε, ότι δεν συμφωνούμε με την ενέργεια του 
ιερέως, αλλά δεν ήταν και καμία εγκληματική πράξη! Η ειλικρι-
νής συγνώμη ίσως ήταν αρκετή.

Κι ενώ γράφτηκαν τόσα σε βάρος του κανείς δεν ρώτησε αν 
υπάρχει και κάποια άλλη αιτία. Είναι γνωστό ότι και οι παπάδες 
είναι σαν παιδιά που έχουν ανάγκη διαπαιδαγώγησης. Έχοντας 
πατέρα τους το επίσκοπο τον μιμούνται όπως τα παιδιά τους 
γονείς. Χρέος λοιπόν να διδάσκουν με το παράδειγμά τους.

Αλλά είναι έτσι; Πρόσφατα ο επίσκοπος μιλώντας σε μαθη-
τές του Τυρνάβου είπε: «Εγώ τον Τύρναβο τον αγαπώ!... Μόνο 
τρεις μέρες τον χρόνο θέλω να σας σπάσω το κεφάλι! Το έχω 
ξαναπεί και θα το λέω! Τρεις μέρες το χρόνο θέλω να σας σπά-
σω το κεφάλι…».

Μήπως αυτόν τον παρορμητισμό του πνευματικού πατέρα θέ-
λησε να μιμηθεί ο παπάς σε μικρότερο βαθμό μάλιστα, αφού αρ-
κέστηκε μόνο σε ένα χαστούκι και δεν έσπασε κεφάλια;

Πριν λίγο καιρό δύο λέξεις είπε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου 
Θεσ/νίκης σε ερώτηση κατοίκου, εάν μπορεί να υπάρξει νόμι-
μη παρέμβαση στο μεταναστευτικό, κι εκείνος τους απάντησε: 
«Νόμιμα δεν υπάρχει».

«Άρα, μου λες, να πάνω να ανοίξω κεφάλια». «Μπράβο» απά-
ντησε ο δήμαρχος. Αλλά λίγο μετά είπε στο δημότη του: «Αυτό 
το είπες εσύ, δεν το είπα εγώ».

Το αποτέλεσμα …! Ο δήμαρχος παραπέμφθηκε σε δίκη, κα-
τηγορούμενος βάσει του αντιρατσιστικού νόμου, για δημόσια 
υποκίνηση σε βία. Και δικάστηκε σε φυλάκιση 8 μηνών, με τριε-
τή αναστολή και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ.

Εσείς θα κρίνετε την ενορχηστρωμένη αντιφατικότητα.!  Ο ένας 
θέλει τρείς μέρες το χρόνο να τους σπάσει το κεφάλι και ο δή-
μαρχος με ένα ``μπράβο`` που είπε, τί …έπαθε!

Είναι λέξη ξενική – γερμανική. Την άκουσαν και την βίωσαν 
όσοι Έλληνες βρέθηκαν στα “πέτρινα χρόνια” ως μετανάστες 
για να εργαστούν στις γερμανικές φάμπρικες.

Το γερμανικό σύστημα, καλά οργανωμένο, κάθε εβδομάδα 
έκανε την παραγγελία του, δηλαδή πόσα “κομμάτια” (έτσι απο-
καλούσε τους ανθρώπους) ήθελε. Τους φόρτωναν στο καράβι 
από Πειραιά-Πρίντεζι και από κει, με ειδικό τραίνο, έφθαναν 
στη Γερμανία, αρχίζοντας από πόλη σε πόλη το ξεφόρτωμα.

Ήταν μια εποχή δύσκολη για τους Έλληνες μετά την 
κατοχή και ο κόσμος αναζητούσε το νέο, το καλύτερο, το 
αναγκαίο. Όμως η πλειοψηφία δεν γνώριζε καν τι έγραφε η 
σύμβαση που υπέγραφε. Φθάνοντας στο προορισμό του τον 
“τακτοποιούσαν” για στέγαση σε παραπήγματα που πολλά 
προέρχονταν από το Β΄ παγκόσμιο πόλεμο σε δωμάτια με 3-4-
5 κουκέτες και ανάλογα θα πλήρωνες. Για φαγητό πήγαινες 
στην καντίνα του εργοστασίου με τη στρατιωτική καραβάνα. 
Κρατούσαν τα χρήματα με το μήνα, έτρωγες δεν έτρωγες. 
Για το έξτρα φαγητό ή κολατσιό πλήρωνες επί πλέον.

Στο τέλος του μήνα γίνονταν η εκκαθάριση. “τρεις το λάδι, 
τρεις το ξύδι και πέντε το λαδόξιδο” (λαϊκή παροιμία) στο τέ-
λος δεν τους έμεινε τίποτα.

Πολλοί αγανακτισμένοι ζητούσαν να επιστρέψουν στην 
Ελλάδα. Βλέποντας αυτά οι Γερμανοί βιομήχανοι σοφίστηκαν 
ένα πολύ έξυπνο κόλπο. Με τις πρώτες αντιδράσεις καλούσε 
ο εργοδηγός τον διαμαρτυρόμενο κι αφού τον κολάκευε 
για το ήθος και την εργατικότητά του, του πρότεινε να τον 
βάλει στο d accord (ακόρντ), ένας άλλος τρόπος εργασίας 
όπου θα αμείβεται με την απόδοση που θα έχει. Είχαν ένα 
στάνταρ νούμερο παραγωγής το οποίο εάν το ξεπερνούσε 
στο οκτάωρο θα αύξανε και ο μισθός.

Το κόλπο έπιασε. Η προοπτική να του μένουν κάποια 
χρήματα και να βοηθάει την οικογένεια στην Ελλάδα τους 
φάνηκε καλή. Έτσι έπεσαν με τα “μούτρα” στη δουλειά. Οι 
Γερμανοί δεν άργησαν να ανεβάζουν τα στάνταρ κάθε φορά 
που έπιαναν το στόχο. Οι εργαζόμενοι Έλληνες (Gastarbeiter 
τους αποκαλούσαν οι Γερμανοί) στην προσπάθειά τους να 
μην χάσουν το “ακόρντ” και μειωθεί ο μισθός, από την μεγάλη 
πίεση κατέληγαν σε νοσοκομείο ή γύριζαν στην Ελλάδα με 
σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ο μακαρίτης δεσπότης Ιγνάτιος, καταλαμβάνοντας την 
Μητρόπολη Λάρισας, ένα από τα μεγάλα του επιτεύγματα 

ήταν να επιβάλλει το γερμανικό μοντέλο στους προϋπολο-
γισμούς των ναών το d accord (ακόρντ).

Την πρώτη χρονιά, όταν είδε ότι οι ναοί με μεγάλη άνεση 
πλήρωναν τις τριμηνίες, και είχαν και περίσσευμα για τις δι-
άφορες ανάγκες, την επόμενη ανέβασε το “ακόρντ” 10-20%. 
Αυτό γίνονταν κάθε χρόνο. Έτσι φθάσαμε στο 2004 όπου 
ο τότε πρωθυπουργός Σημίτης, για να μην χάσει τις εκλο-
γές, κατάργησε την φορολογία του 35% από τα ακαθάρι-
στα έσοδα που κατέθεταν οι ναοί στο κράτος. Ο κ. Ιγνάτι-
ος αντί την καταργηθήσαν φορολογία να την αφήσει στους 
ναούς(αυτός ήταν ο σκοπός τις κατάργησης), αυτός πρό-
σθεσαι  νέους κωδικούς και με αυξήσεις  ποσοστών στους 
υπάρχοντες τα καρπώθηκε για… “αγαθοεργούς” σκοπούς.

Μετά άρχισε άλλο παραμύθι. Κάθε χρόνο διαβεβαίωνε 
τους εξουθενωμένους ιερείς ότι είναι τελευταία χρονιά που 
ανεβάζει το “ακόρντ”, αλλά η τελευταία δεν είχε… τελειωμό! 
Οι δίσκοι ατελείωτοι και όσο έβλεπε ότι οι ναοί πλήρωναν, 
τόσο ανέβαζε το “ακόρντ”. Μετά άρχισε με τα ενοίκια του 
Ενοριακού κλήρου ώσπου σιγά-σιγά τους τα πήρε όλα. Τα 
τελευταία χρόνια (από το 2016) τους πήρε και τον εφημε-
ριακό κλήρο.

Όταν έγινε γνωστό ότι ο δεσπότης Ιγνάτιος κοιμήθηκε, 
Ιερείς και επίτροποι ανακουφίστηκαν και το μόνο που δεν 
έκαναν ήταν να χτυπήσουν τις καμπάνες χαρμόσυνα, όπως 
έκαναν οι ιερείς της Λαμίας όταν πέθανε το 1960 ο δεσπό-
της τους Αμβρόσιος, αρνούμενοι μάλιστα η ταφή του να 
γίνει στη Λαμία. 

Ο νέος επίσκοπος που ήρθε στην Λάρισα το 2018 ανα-
κοίνωσε στους Ιερείς: “Πατέρες για φέτος θα παραμείνουν 
ως έχουν οι προϋπολογισμοί”, (δηλαδή δεν θα ανέβει το 
“ακόρντ”). Το σταμάτημα της έκδοσης του περιοδικού “ΤΑ-
ΛΑΝΤΟ”, και την κατάργηση του κωδικού, υπέρ ανύπαρκτων 
κατασκηνώσεων. Έκανε και μια θεαματική κίνηση. Άρχισε 
να κυκλοφορεί στην πόλη με τα πόδια, πήγε ο ίδιος στο 
Αστικό ΚΤΕΛ και αγόρασε εισιτήρια και έβαλε χειρόφρενο 
στο αυτοκίνητο της μητρόπολης. Μέσα στην πόλη μόνο 
με το Αστικό!

Ο Αρχαίος τραγικός Ευριπίδης (480-406 π.Χ.) έλεγε: «Ο 
χρόνος απαντά τοίσιν ύστερον φράσει, Λάγος γαρ ούτος 
ουκ ερωτώσιν λέγει» (Ο χρόνος δίνει όλες τις απαντήσεις. 
Είναι πολύ ομιλητικός και δεν χρειάζεται καν τις ερωτήσεις).

Φαίνεται όμως ότι ο νέος επίσκοπος στον ένα χρόνο 
του φιλοσόφησε πολύ το θέμα· του άρεσε ο Ιγνατιακός 
σχεδιασμός του γερμανικού “ακόρντ” και τα επανέφερε 
αλλά λίγο άκομψα, όχι μαλακά-μαλακά που να ανέβαζε το 
“στάνταρ” ο μακαρίτης, αλλά σε μερικές περιπτώσεις τώρα 
έφθασε και στο 50%.

Το περιοδικό “ΤΑΛΑΝΤΟ” το σταμάτησε, αλλά κυκλοφό-
ρησε άλλο με άλλη ονομασία και αντί τρίμηνης σε εξάμηνη 
έκδοση αλλά με πολλαπλάσιο όγκο.

Ο οδηγός που χρόνια εξυπηρετούσε τον εκάστοτε επί-
σκοπο ήταν ένας αλλά τώρα έγιναν δύο. Επίσης, ο “κατηρ-
γημένος” κωδικός των κατασκηνώσεων, άλλαξε και έγινε 
“υπέρ συντήρησης του μητροπολιτικού αυτοκινήτου” δικαι-
ολογώντας δαπάνη 50.000-70.000 ευρώ.

Οι Ιερείς στο “κάγκελο”. Τί θα γίνει, ρωτούν και ξαναρω-
τούν. Πολλοί παίρνοντας από το δεσποτικό χέρι το προϋ-
πολογισμό σοκαρίστηκαν.

Άλλοι μονολογούσαν. Τι καλά ήμασταν με τον Ιγνάτιο! 
Αλλά έλεγαν: “κάθε πέρσι και καλύτερα, κάθε φέτος και 
χειρότερα”. Τέλος, άλλοι παρακαλούν τους ενορίτες: ρίχτε 
χονδρά χρήματα στο παγκάρι να πιάσουμε το δεσποτικό d 
accord (ακόρντ).

d accord (ακόρντ)
ΨΑΛΤΙΚΑ


