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Το λ μ ή σ τ ε !

«Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις»
Μια Eκκλησία
που δε νιώθει την
ανάγκη του Χριστού και δεν ομολογεί έμπρακτα
και με τόλμη την
πίστη της σ‘Αυτόν στα δύσκολα,
στα εύκολα δεν τον χρειάζεται.
Χαράζω τις απλές τούτες σκέψεις με αφορμή κείμενο του σεβασμιωτάτου Καστοριάς
σελ.9

Ποιός θά ἀκούσει τήν
ἀγωνία τῶν παιδιῶν μας;
Ἕνας ἁγιασμένος
Γέροντας μᾶς εἶπε, ὅτι
μετά τόν κορωνοϊό ἡ
κάθε μέρα θά εἶναι
διαφορετική ἀπό τήν
ἄλλη καί ὁ Ἀντίχριστος
θά ἔρθει πιό γρήγορα.
Ὡστόσο, ὀφείλουμε
νά σκύψουμε στό δράμα πού ζοῦν τά παιδιά
μας μέ τή μάσκα στά
σχολεῖα. Τούς θέσαμε
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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

‘ηρθε’ ΤΟ φΑΡΜΑκΟ ΓΙΑ ΤΟν κΟΡΟνΟΪΟ
Η μελέτη

«Του Χριστού οι εκκλησιές νύχτα–μέρα είν’
ανοιγμένες. Μα για δες!
Οι κολώνες στέκουν
μοναχές. Την ερμιά τους
τα στασίδια κλαίνε».
Alfred de Vigny

είναι
Ελλήνων
επιστημόνων
σελ. 8

Όσο περνάει ο χρόνος από
την ημέρα της κοίμησής του,
τόσο γίνεται περισσότερο
συνεχίζεται στη σελ. 4

ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ ΠΟΥ ΒΟΣκΟΥν ΤΑ ΕκΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΑΠΟ 3 ΜηνΕΣ (100 η μ .)ΑνΟχη ΕφΘΑΣΑν ΣΤΙΣ 30 ΜηνΕΣ (840 η μ .)

σελ. 9

Eπικαιρότητα

σελ. 11

ΕκκΛηΣΙΑΖΕΣΑΙ,
ή… πώς ΕκκΛηΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
- 5ον μέρος
(για να μάθουμε πως πρέπει να είναι
η παρουσία μας μέσα στο ναό)
Μέσα στο
Ευαγγέλιο το
συναντάμε αρκετές φορές,
και ο Χριστός
ανάλογα με την καθαρότητα ή την πρόθεση
απαντούσε:
• «Κύριε, ελέησόν μου τον υιόν, ότι σεληνισελ. 11

ΠΡΟΣ ΤΟν ΥΠΟΥΡΓΟ
∆ΙκΑΙΟΣΥνηΣ
Για διόρθωση παθογένειες
που πληττουν την κοινωνία

σελ. 13

Έφυγε ένας εκλεκτός λευίτης,
ο π. Βασίλειος Βασιλείου
σελ. 4

ΨΑΛΤΙΚΑ
• εΠΙΔρΟΜΙΚΗ (ποιμαντική) ΠερΙΟΔεΙα
“Θυμήθηκα τις μπότες των κατακτητών”
• το είδαμε κι αυτό !
(Μπαίνεις σε ναό; Πιστοποιητικό υγείας!)
σελ. 16

“Εργάτης ανεπαίσχυντος,
ορθοτομών τον λόγον της
αληθείας” (Β΄ Τιμ. 2, 15)

GRECCO-19

σελ. 10

Για ποιον χτυπούν
«οι καμπάνες»;

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Ζούμε ημέρες παρακμής & προδοσίας

Σὲ πυκνὲς καὶ γρήγορες ἀναφορές. Ὁ προφήτης Ἠσαΐας,
πρὶν 3000 χρόνια, προέβλεψε
γιὰ τοὺς συμπατριῶτες του
καὶ διαχρονικὰ γιὰ ὅλους
ἐμᾶς σήμερα, τὴν τρομακτικὴ

ἐμπειρία πού θὰ βιώνουν οἱ
αἰσθήσεις μας (ἡ πορωμένη
συνείδησή μας): «θὰ ἀκοῦτε
ἀλλὰ δὲν θὰ κατανοεῖτε, θὰ
βλέπετε ἀλλὰ δὲν θὰ ἀναγνωρίζετε τὸ κακὸ ποὺ ἔρχεται ἢ
συνεχίζεται στη σελ. 5

“η καρδιά του Ιγνατίου…” ΤΟ ψΕΜΑ, χΡΥΣωΜΕνΟ, ωΡΑΙΟΠΟΙηΜΕνΟ κΑΙ ΠΛΑΣΜΕνΟ ΑΠΟ σελ. 6-7
ΤΟν ΠΡωΤΟΣΥΓκΕΛΟ κ. ΙΓνΑΤΙΟ ΜΕ ΕΠΙφΑνΕΙΑκη ΟΜΟΡφΙΑ
Τα «άγρια θηρία»
Η ΣΦαΓΗ τΩΝ 12 ΜΗτρΟΠΟΛΙτΩΝ (1974 - 2020) 57o μέρος

ΟΙ ΜαυρεΣ ΣεΛΙΔεΣ τΗΣ εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗΣ ΙΣτΟρΙαΣ
Η εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗ ΔΙΚαΙΟΣυΝΗ
Ο Νόμος 214/1967 ήταν ένας δημοκρατικός
νόμος που έκτος από τον αποκλεισμό της
Έφεσης, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ έκανε
αγώνα να το διορθώσει όπως θα δούμε πιο
κάτω σε γραπτή εισήγησή του. Αντί να ανοίξει
το δρόμο στην αυθαιρεσία στα “Ιεροδικεία’’
και στην εύκολη καταδίκη αθώων, όπως
ισχυρίστηκε το Φωστινιακό Τάγμα, αυτός
ενέργησε περιοριστικά και ανάκοψε την ορμή
της δικτατορικής κυβέρνησης η οποία ζητούσε σε βάθος και σε έκταση κάθαρση – όπως
γράψαμε στο προηγούμενο φύλλο – με βάση
τις πολλές και συγκεκριμένες καταγγελίες,
τις οποίες είχαν συγκεντρωμένες στα αρχεία

τους ή που έφθαναν καθημερινά στην αρμόδια ‘‘υπηρεσία πληροφοριών”. Με σεβασμό
άκουγαν οι δικαστές επίσκοποι κάθε κατηγορούμενο, εξέταζαν μάρτυρες κατηγορίας και
υπεράσπισης και είχε κάθε δικαίωμα ο κατηγορούμενος να υπερασπιστεί και να κλωνίσει
τις κατηγορίες του.
Έτσι λειτούργησε ο Νόμος 214/1967. Αντίθετα
επί ημερών Αρχιεπ. Σεραφείμ, οι ανακρίσεις
κρίνονταν περιττές. Μάρτυρες υπεράσπισης
δεν ακούγονταν, ούτε καν τους καλούσαν και
οι υπόδικοι δεν μάθαιναν, ούτε πότε δικάζονταν και την απόφαση τη μάθαιναν από τα
Μέσα Ενημέρωσης!
σελ. 15

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

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

Α) η ΠΕνΘΙΜη κΑΜΠΑνΑ
18 ∆ΕκΕΜΒΡΙΟΥ 1980
B) ΟΙ κΥΒΕΡνηΤΕΣ Των ΛΑων 5 κολοσσοί η αξία
των οποίων ξεπερνά τα 7 τρισ. δολάρια
Γ) Τ’ ακούς και τρελαίνεσαι…!“
∆) ΤΖωΡΤΖ ΣΟΡΟΣ “Ανθρωπιστής” “φιλάνθρωπος”
η σκιά του Ερντογάν

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
Αναλαμβάνοντας τον επισκοπικό θρόνο της Λάρισας ο π.
Θεολόγος στις 12 Ιουλίου 1968
βρέθηκε μπροστά σε μια χαώδη
κατάσταση:! Τίποτα δε λειτουρ-

γούσε σωστά. Το ιερατείο που
βρήκε, ήταν πνευματικά άσχετο
και με σκάνδαλα., η Γεννάδια
περιπέτεια πυορροούσε ακόμα,
ο Τύπος με καυστικά άρθρα

στηλίτευε τον επίσκοπο Λάρισας
Ιάκωβο, γιατί τους προστάτευε
και δεν έκανε εξυγίανση: “ΠΡΟΣ
ΘΕΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΕ” (Η αλήθεια χωρίς φόβον και πάθος για

σελ.3

Ένας εκ των
12 διωχθέντων
76ο μέρος

την αγάπην), έγραφε:
«Πόσην απέραντα μεγάλην
οδύνην ασφαλώς, θα ησθάνθη
ο αναστηθείς Κύριος της ζωής
και του θανάτου, όταν επήρε
συνεχίζεται στη σελ. 2

2 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 1

εις χείρας του το Φραγγέλιον δια να αποκαθάρη το Ναόν του…. Πόσον μεγαλυτέραν
όμως και άφατην λύπην αισθάνεται ο Λαός,
όταν με το ίδιον αυτό Φραγγέλιον του Κυρίου,
αναγκάζεται να συναιτίση τους αντιπροσώπους
του εις την Γην…
Αυτό ακριβώς θα συμβή και με ημάς από
τούδε και εις το εξής:
Χωρίς φόβον και πάθος, άνευ προσχημάτων
και συμβιβασμών, μετά του δέοντος σεβασμού
προς την αληθινήν Αγάπην και την αγαπημένην
Αλήθειαν, θα αποδώσωμε τα του Καίσαρος τω
Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ.
Και απ’ Αρχής αρχόμενοι, θ’ απευθυνθούμε
εις τον Λαόν δια να αναλύσωμε, όσον το επιτρέπει ο χώρος και ο χρόνος, το Βίον και την
Πολιτείαν του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου
Λαρίσης-Πλαταμώνος και Τυρνάβου – όπως
θέλει να λέγεται – κ. Ιακώβου ή κατά κόσμον
Χρήστον Σχίζα.
Δεν είναι σχετικώς πολύς ο καιρός που επέρασε από της ελεύσεώς του εν Λαρίση, η οποία
τον υποδέχθη προφρόνως και πανδήμως με τον
Κλήρον της επί κεφαλής.
Και αυτός ο Ιερός Κλήρος και σύμπας ο
Λαός δοκιμάζουν αληθινόν άλγος που συν τη
παρόδω του χρόνου μεταβάλλεται εις αγανάκτησιν δια την έναντι αυτών συμπεριφοράν του
Σεβασμιωτάτου.
Αλλ’ ας είδωμεν εάν τ’ ανωτέρω ανταποκρίνονται εις τα πεπραγμένα του Ταγού της
πολυπαθούς Λαρισαϊκής Εκκλησίας» (Νέος
Κόσμος, 21/5/1962).
Και αναφέρει μια σειρά από περιστατικά και
υπαρκτά γεγονότα η εφημερίδα.
Μετά δύο χρόνια επανέρχεται πάλι η εφημερίδα με τίτλο “Η ΕΞΥΓΙΑΝΣΙΣ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΥ”.
«Οι πάντες μας συνεχάρησαν, διότι είχαμε το
θάρρος από των στηλών να ηγηθώμεν αγώνος
δια την εξυγίανσιν της Εκκλησίας από ωρισμένους ρασοφόρους, οι οποίοι μη σεβόμενοι
εαυτόν, εκκλησίαν και πολιτείαν “ασχημονούν”
γενόμενοι πρόξενοι σχολίων εις βάρος ολοκλήρου του κλήρου και της εκκλησίας μας
ιδιαιτέρως, η οποία ομολογουμένως ίσταται εις
το ύψος της και ουδείς έχει το δικαίωμα να την
θίξη. Ημείς κινούμενοι από θρησκευτικά κυρίως
ελατήρια και από καθήκον ως Χριστιανοί δια την
ύπαρξιν της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, είμεθα
αποφασισμένοι να διεξαγάγωμεν τιτάνειον αγώνα εις βάρος εκείνων οι οποίοι εξακολουθούν να
κηλιδώνουν αυτήν ή θα τολμήσουν να πράξουν
τούτο. Συγκεντρούντες ήδη τα απαραίτητα στοιχεία θα δώσωμεν εν καιρώ εις την δημοσιότητα
έρευναν συνεργάτου μας εις βάρος της “ζωής”
ενίων κληρικών. Προκαταβολικώς δηλούμεν ότι
ουδέν έχομεν να φοβηθώμεν διότι νομίζομεν
ότι μόνον κατ’ αυτόν τον τρόπον ο κλήρος θα
κρατηθή υψηλά, και το κράτος θα συγκινηθή
περισσότερον δια να βάλη κάποιαν τάξιν. Πρέπει το κακό να σταματήσει και θα σταματήση
οπωσδήποτε…» (Ν. ΚΟΣΜΟΣ).
Ο π. Θεολόγος βρέθηκε μπροστά και σε μια
άθλια οικονομική κατάσταση, τα ταμεία της
μητρόπολης άδεια. Αρκετοί επισκέπτονταν ζητώντας χρήματα που τους όφειλαν. Ο δεσπότης
Ιάκωβος ζητούσε αμοιβή για κάθε χοροστασία
και γι’ αυτό είχε έρθει σε μεγάλη διάσταση με τις
εκκλησιαστικές επιτροπές των ναών επί πλέον
για δύο χαράτσια που τους έβαλε 10.000 δρχ.
εκτός των νόμιμων εισφορών, αλλά και για την
κατάργηση του περιφερόμενου δίσκου στους
ναούς που ήταν υπέρ των ιερέων (ιερείς τότε
ήταν άμισθοι) βάζοντας δικά του κυτία, υπέρ
δήθεν φιλανθρωπικών ιδρυμάτων (sic).
Για την τραγικότητα της κατάστασης σταχυολογούμε κάποια μικρά αποσπάσματα της
εφημερίδας “ΝΕΟΝ ΒΗΜΑ” Λάρισας.
Τίτλος: “Ανεπίτρεπτον”. «Όταν ο σεβ. Μητροπολίτης μας έσπευσεν από των πρώτων ημερών
της ενθρονίσεώς του να καταργήση τον δίσκον
των ιερέων, χωρίς να αναμείνη την διατυμπανι-

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
(Μητροπολίτης Λαρίσης Πλαταμώνος και Τυρνάβου)
Ένας εκ των 12 διωχθέντων 7ο μέρος

ζομένην και μη πραγματοποιουμένην αύξησιν
των αποδοχών των εφημερίων, δε νομίζομεν
ότι έχει το ηθικόν δικαίωμα να αξιώνη από τας
εκκλησίας των χωρίων “να τον καλούν και να τον
πληρώνουν”. Ο ποιμενάρχης δεν έχει ανάγκην
προσκλήσεων δια να μεταβαίνει εις τα χωρία,
διότι αποτελεί καθήκον του να επικοινωνή συχνά με το ποίμνιον της
δικαιοδοσίας του και δεν
είναι επιτετραμμένον
να δέχεται – πολλώ δε
μάλλον να αξιοί – την
καταβολήν αμοιβής και
μάλιστα ως μας λέγουν,
1.000 δρχ. δι’ εκάστην
χοροστασίαν» (“ΝΕΟΝ
ΒΗΜΑ”, 7-5-1968).
Για το θέμα αυτό
υπάρχουν σωρεία άρθρα και επιστολές στο
Τύπο για τα “έργα και ημέρες” του μητροπολίτη Ιακώβου, εμείς εδώ μεταφέρουμε μικρό
απόσπασμα από μία.
«Συγχαρητήρια γι’ αυτά που γράφετε για τη
Μητρόπολιν Λαρίσης. Η Μητρόπολις, μόλις ανέλαβε ο νυν Μητροπολίτης, ήρχισε να εισπράττει
το 2% υπέρ του Μητροπολιτικού Μεγάρου και
το 8% υπέρ του Μητροπολιτικού Γραφείου, ουχί
επί των πραγματοποιουμένων εισπράξεων αλλά
επί των προϋπολογισθεισών τοιούτων. Εννοείται
ότι κατά την έγκρισιν των προϋπολογισμών
ανέβαζε αυθαιρέτως τα έσοδα από 100.000
εις 150.000, ή από 80.000 εις 120.000 δρχ. με
σκοπόν να εισπράττη πολύ περισσότερα όσων
εδικαιούτο… με αποτέλεσμα το ποσοστόν αντί
8+2=10% να ανέρχεται εις 15%.
Είναι ένας καινούριος τρόπος αφαιμάξεως
των Ιερών Ναών το πρώτον εφαρμοζόμενας
εν Λαρίση χάρις εις την εφευρετικότηταν του
νέου προκαθημένου.
Επίσης όταν ιερουργούσε έδιδε εντολήν δια
του αμέσου περιβάλλοντός του, πλην της ιδικής
του αμοιβής, να δίδεται και εις τον σοφέρ του
100 δρχ….
Επίσης… Επίσης…».
Παραθέτουμε και ένα ενδεικτικό έμμετρο
ποίημα, με τίτλο:
“ΛΑΒΕΤΕ, ΦΑΓΕΤΕ!...”
«Δεν είδα, όμως λέγεται ότι οι δεσποτάδες
παίρνουν για να χοροστατούν πάρα πολλούς
παράδες.
Εις τα χωριά σας ευλογούν, πρέπει παράς
να πέση,
ενώ απ’ την άλλη καταργούν το δίσκο απ’
τη μέση.
Περίεργο μου φαίνεται Άγιοι τιμημένοι
να αγαπούν τόσο πολύ το χρήμα οι ευλογημένοι;
Τότε το ποίμνιον τι να πή; Σαν τι να ομολογεί;
που πρώτος ο αρχιερεύς τα γένια του ευλογάει;
Αν είναι ανακριβή αυτά, ε, τότε ασφαλώς
αφόρησόν με Άγιε, εγώ είμαι ο αμαρτωλός».
(ΛΑΖΑΡΟΣ Τ., 4/6/1962)
Για το χαράτσι των 10.000 δρχ. έγραφε ο
τίτλος: “ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΙΕΡΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ”.
«Από τινός χρόνου πολύς θόρυβος εδημιουργήθη εξ αιτίας αντιδικιών μεταξύ της Ι. Μητροπόλεως Λαρίσης, εκκλησιαστικών Συμβουλίων
των Ι. Ναών, ως και του τύπου της πόλεώς
μας. Πολλά είναι τα θέματα που συνιστούν τας
αντιδικίας. Ημείς θα περιορισθώμεν μόνον εις
το θέμα των κρατήσεων εκ των εισπράξεων των
Ι. Ναών. Ως γνωστόν επ’ αυτού, επειδή η Ι. Μητρόπολις Λαρίσης προσέθεσεν εις τους προϋπολογισμούς των Ι. Ναών παρανόμως, πλην του
2% υπέρ Μητροπολιτικού μεγάρου και 0,50%
υπέρ συνοδικού τοιούτου και επί πλέον ποσόν
δρχ. 10.000 υπέρ Μητροπολιτικού Μεγάρου,
εκκλησιαστικά τινά συμβούλια προσέφυγον δι’

ενστάσεών των εις τον κ. Υπουργόν Παιδείας και
Θρησκευμάτων και ητήσαντο την κατά νόμον
απόρριψιν αυτών…» (“ΝΕΟΝ ΒΗΜΑ”).
Για τα κυτία συλλογής χρημάτων έγραφε. Τίτλος: “ΕΖΗΤΗΘΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΝ
Η ΑΡΣΙΣ ΚΥΤΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ”.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι. Ναού
Ζωοδόχου Πηγής Αμπελοκήπων με έγγραφόν
τους εκφράζουν τη δυσφορία τους προς τον
Μητροπολίτην Ιάκωβον
για τα κυτία.
«Σεβασμιώτατε, από
μηνών εγκαταστήσατε
εις τον Ιερόν Ναόν μας
την αγίαν εικόνα της
Θεομήτορος του Μοναστηρίου Αγίου Δημητρίου Στομίου (Τσάγεζι),
συγχρόνως δε και δύο κυτία δι’ εισφοράς των
πιστών υπέρ της άνω Ιεράς Μονής (Σ.Σ. Η Ιερά
Μονή δε λειτουργούσε, ήτο διαλυμένη) και υπέρ
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της Μητροπόλεως
(Σ.Σ. δεν υπήρχε κανένα ίδρυμα).
Η εικών δύναται να παραμένη εν τω Ιερώ
Ναώ, εφ όσον χρόνον επιθυμήτε Υμείς. Φρονούμεν όμως ότι το παρά την αγίαν εικόνα
κυτίον δι’ εισφοράς υπέρ του Μοναστηρίου
Αγίου Δημητρίου εις το οποίον ανήκει η εικών
αύτη και του ετέρου κυτίου δι’ εισφοράς υπέρ
φιλανθρωπικών ιδρυμάτων Μητροπόλεως δεν
πρέπει να εξακολουθήσουν παραμένοντα, διότι
δια των προς τα κυτία ταύτα εισφορών συλλέγονται αι εισφοραί των πιστών, αίτινες ανήκουν εις
τον Ιερόν Ναόν Ζωοδόχου Πηγής, του οποίου
αποστερούνται οι πόροι.
Παρακαλούμεν όθεν Υμάς, όπως ευαρεστηθήτε να διατάξητε, ίνα μη χρησιμοποιούνται του
λοιπού τα ανωτέρω κυτία.
Μετά βαθυτάτου σεβασμού. Τα λαϊκά μέλη
του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου».
Αντ. Δημ. Μούλιας, Χρ. Μαντζανής, Ασ. Μπεκιαρόπουλος, π. Βακαλόπουλος (ΝΕΟΝ ΒΗΜΑ).
Ο π. Θεολόγος βρέθηκε μπροστά σε ένα
τρομοκρατημένο κλήρο:
Η εκλογή του Ιακώβου Σχίζα ως μητροπολίτη
Λαρίσης αμφισβητήθηκε για λόγους δογματικούς και για απόψεις αιρετικής προελεύσεως.
Η μήνυση που επιβλήθηκε στην Ιερά Σύνοδο
απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία.
Ο Τύπος αναφέρει: “ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ”.
500… μαργαρίται εις σύγγραμμα νέου μητροπολίτου.
«Σήμερον επεδόθη εις την σύνοδον μήνυσις
τεσσάρων λαϊκών, εκ των οποίων οι δύο θεολόγοι, που καταγγέλλουν εψηφισμένον μητροπολίτην επωνύμως ότι εις εσχάτως κυκλοφορήσαν
μοναδικόν βιβλίον αυτού υπάρχουν “ανά πάσαν
σελίδα πλήθος μαργαριτών” και μια μεγάλη
δογματική πλάνη, δια της οποίας κηρύσσεται
ότι “η ύλη είναι συναΐδιος των θείων. Επί του
σημείου τούτου, λέγουν οι μηνύοντες, “ερωτώμεν Υμάς ευλαβώς, Μακαριώτατε Πρόεδρε και
Άγιοι Σύνεδροι: Ταύτα γράφων ο ειρημένος είχε
συνείδησιν των γραφομένων; Ηννόει τί έγραφεν;
Εάν ναι, τότε ευρισκόμεθα προ κληρικού, όστις
κηρύσσει την αίρεσιν, ότι άμα Θεός, άμα ύλη…
Εάν όμως δεν ηννόει τί έγραφε, τότε ευρισκόμεθα προ κληρικού ικανού να δημιουργήση σύγχυσιν και εις τους διαυγεστέρους εγκεφάλους.
Επειδή – σημειώνουν οι μηνυταί – η θεωρία
της συγχρόνου δημιουργίας Θεού και ύλης,
κατά τους ειδικούς καθηγητάς, αποτελεί κακοδοξίαν Ωριγένειον, εάν ο εν λόγω κληρικός,
καλούμενος, ασπάζεται όντος ταύτην, πρέπει
να καθαιρεθή. Εάν πάλιν, κατά τους ίδιους,
δεν ηννόει τί έγραφε, τότε ουδεμίαν θέσιν έχει
μεταξύ των ηγετικών στελεχών της Εκκλησίας
μας, τα οποία κατά τους κανόνας πρέπει να
διακρίνη φωτεινός νους”.
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Το βιβλίον χαρακτηρίζεται επίσης ως
σουρρεαλιστικόν και πλήρες λαθών, γραμματικών, συντακτικών και πραγματικών, τα
οποία αναβιβάζονται εις πλέον των πεντακοσίων…» (“ΕΘΝΟΣ”, 16/5/1960).
Η χειροτονία που ακολούθησε στις 18 Μαΐου του 1960, ήταν επεισοδιακή. Η εφημερίδα
“Έθνος” έγραφε την επομένη «Ουδέποτε
άλλοτε εξ όσων ενθυμούνται και οι γηραιότεροι
Ιεράρχαι, ομάδες του παρακολουθούντος την
χειροτονία Λαού είχον φωνάξει “ανάξιος” και μάλιστα μετά τόσου πείσματος… μάλιστα εκ των
συμμετασχόντων εις την χειροτονίαν ιεραρχών
έτρεμον από ταραχήν εκ της πρωτοφανούς ταύτης εκδηλώσεως. Επηκολούθησεν εν συνεχεία
και άλλη αποδοκιμασία, καθώς και δεύτερον
“κτένισμα” των αστυνομικών…», οι συλλήψεις
ήταν δεκάδες νέων και επί το πλείστον φοιτητών
(“ΕΘΝΟΣ”, 19/5/1960).
Ο θόρυβος που γυρόφερνε στις εφημερίδες
και στα ραδιόφωνα, ότι μπορεί η εκλογή του να
θεωρηθεί αντικανονική και παράνομη και μπορεί
να υπάρξει και καμία νέα εξέγερση εναντίον
ώστε να ακυρωθεί η εκλογή του. Το άγχος αυτό
της αγωνίας και του φόβου του νέου επισκόπου
Ιάκωβου τον κατάτρεχε καθημερινά από την
εκλογή του.
Για την “προστασία του”, το πρώτο πράγμα
που οργάνωσε – ερχόμενος στη Λάρισα για
να έχει το κεφάλι του ήσυχο – ήταν παπαχωροφυλακή, επειδή υποψιάζονταν τα πάντα
και φοβόταν τους πάντες-. Δύο εντεταλμένοι
παπάδες (χωροφύλακες) τριγύριζαν ολημερίς
στις πλατείες, στα διάφορα στέκια, χάνια ή
ξεροστάλιζαν σε κάποια γωνία του δρόμου μην
εμφανιστεί κανένας παπάς “αυθαίρετος” και
χωρίς δεσποτικό χαρτί κυκλοφορίας και βάλλει
σε “κίνδυνο” το θρόνο του επισκόπου (!). Τότε,
αλλοίμονο του, τον έτρωγε η μαρμάγκα.
Τα γεγονότα πολλά, θλιβερά και συνταρακτικά που αποτελούν αδιάψευστα ντοκουμέντα.
Καταθέτω ένα τέτοιο θλιβερό γεγονός που
διαδραματίστηκε στη κεντρική πλατεία της
Λάρισας. Ήταν περί της 10ης πρωινής όταν σε
κάποιο σημείο της κεντρικής πλατείας κοντά
στο σημερινό Δικαστικό Μέγαρο, ήταν συγκεντρωμένος αρκετός κόσμος. Βρέθηκα εκεί για
τραπεζική εργασία στην Εμπορική Τράπεζα.
Πλησίασα από περιέργεια για να δω τι συμβαίνει. Έζησα ένα θέαμα τρομερό, που μάλλον…
δεν θα ήταν και το μοναδικό!
Ένας παπάς ρακένδυτος με ένα ράσο σε
άθλια κατάσταση με κάτι γαλότσες λαστιχένιες
στα πόδια γεμάτες λάσπες… να ικετεύει τον
άλλο αγέρωχο παπά καλοθρεμμένο, καλοντυμένο, καλοζωισμένο, να τον σπλαγχνιστή! Τι
είχε συμβεί;
Ο κακόμοιρος παπάς ανήκε στη μητρόπολη
Θεσσαλιώτιδος αλλά σε χωριό κοντά στη Λάρισα. Τη νύχτα η παπαδιά αρρώστησε, τότε ο
παπάς “αγγάρεψε” το γείτονά του, με το άλογο
και τη σούστα, φόρτωσαν την παπαδιά και την
έφεραν στο Νοσοκομείο στη Λάρισα και το πρωί
βγήκε ο παπάς να βρει φαρμακείο για φάρμακα
και έπεσε επάνω στον παπα-χωροφύλακα και
τότε άρχισε το μαρτύριό του, διότι του ζητούσε να τον ακολουθήσει στη μητρόπολη για
να απολογηθεί πώς μπήκε “λαθραία” σε ξένη
μητρόπολη χωρίς άδεια του μητροπολίτη. Το
αδίκημα που διέπραξε ο κακόμοιρος πάπας
ήταν… πολύ “σοβαρό”.
Ο κόσμος αντιδρούσε, ο δύσμοιρος παπάς
έκλαιγε, ζητούσε κατανόηση. Ο παπα-χωροφύλακας, δεν έβλεπε, δεν άκουγε, ήθελε να
κάνει καλά την “δουλειά” του – όπως έλεγε – και
μπράβο του, όπως και την έκανε!!!
Ο Θεολόγος βρέθηκε μπροστά σε μια καλά
οργανωμένη δραστηριότητα Αιρετικών Ξένων
Δογμάτων και της Μασονίας.
Θα μεταφέρουμε εδώ αποσπάσματα, τι έγραφε ο τύπος εκείνη την εποχή:
Μεγάλος και βαρύς ο τίτλος της εφημερίδας
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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A) Η ΠΕΝΘΙΜΗ ΚΑΜΠΑΝΑ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1980
Η Άλωση της Πόλης (29 Μαΐου 1453) υπήρξε
το σπαρακτικότερο γεγονός για τον Ελληνισμό, γιατί ο Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής ήθελε
να αντικαταστήσει το Βυζαντινό
(Ελληνικό) Μεγαλείο και να σβήσει
τη μνήμη του.
Το ίδιο περίπου σκηνικό έχουμε
τή 18η Δεκεμβρίου 1980 ήταν η
ημέρα που δόθηκε το σάλπισμα
να σβήσουν με οικονομικό αφελληνισμό τη χώρα. Τα ξημερώματα
δύο ταυτόχρονες πυρκαγιές κατέστρεψαν δύο
από τα ιστορικότερα πολυκαταστήματα της
Ελλάδας, το “ΜΙΝΙΟΝ” και το “ΚΑΤΡΑΝΤΖΟΣ
ΣΠΟΡ” μέσα στην εορταστική περίοδο.
Το εφιαλτικό σκηνικό επαναλήφθηκε στις 3
Ιουνίου 1981 με την ταυτόχρονη πυρπόληση
των πολυκαταστημάτων “ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ”
και “ΑΤΕΝΕ”, σε ένα μήνα στις 4 Ιουλίου το
“ΔΡΑΓΩΝΑ” και σε τρεις ημέρες αργότερα
το πολυκατάστημα “ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ” στον
Πειραιά. Και κανείς ύποπτος δε συνελήφθη (!).
Οι κουκουλοφόροι και το παρακράτος έκαψαν τα πολυκαταστήματα και μαζί τους έκαψαν
και το μέλλον των Ελλήνων, διότι στη θέση
τους ήρθαν μεγάλες πολυεθνικές, ρήμαξαν
την οικονομία, αρμέγοντας τους Έλληνες και
βγάζοντας τα κέρδη τους στο εξωτερικό.
Αυτό ήταν η αρχή και πήραν φόρα να διαλύσουν την Ελλάδα, άρχισαν από τις βιοτεχνίες
τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, τις έσβησαν
από το χάρτη της ελληνικής αγοράς και αν παραμένουν ακόμα ελάχιστες και απ’ αυτές οι πιο
πολλές η παραγωγή γίνεται στα Σκόπια, στην
Αλβανία, στη Βουλγαρία… λόγω της μικρής
φορολόγησης και εδώ στην Ελλάδα έχουν μόνο
τα γραφεία τους.
Ακολούθησαν οι ελληνικές βιομηχανίες που
άρχισαν να τις κλείνουν τη μία μετά την άλλη
(ΒΙΑΜΑΞ, ΧΡΩΠΕΙ, ΠΥΡΚΑΛ, ΙΖΟΛΑ, ΕΣΚΙΜΟ,
ΑΙΓΑΙΟ, ΧΑΡΤΟΜΑΖΑ…). Δεν μιλάμε για βιομηχανίες απαξιωμένες που παρήγαγαν κάποιο
ξεπερασμένο προϊόν, αλλά για βιομηχανίες που
συναγωνίζονταν τις καλύτερες της Ευρώπης!
Ένα χειροπιαστό παράδειγμα. Η ζάχαρη που
είναι είδος απαραίτητο στην καθημερινότητά
και η χώρα μας παρήγαγε για εβδομήντα και
πλέον χρόνια – καλύπτοντας την Ελληνική
αγορά και κάναμε εξαγωγή σε βαλκανικές
χώρες, έπρεπε να κλείσουν τα 3 εργοστάσια
ζάχαρης, όπου δούλευαν χιλιάδες εργαζόμε-

νοι και πωλούσαν τη σοδειά τους οι αγρότες.
Και τώρα εισάγουμε ζάχαρη από τη Γερμανία.
Και αν ρωτάτε, ΓΙΑΤΙ; Μήπως η Γερμανία έχει
φθηνότερο εργατικό κόστος; ΟΧΙ.
Είναι παραγωγή πρώτης ύλης;
ΟΧΙ. Και όμως τα σούπερ μάρκετ
είναι γεμάτα με ζάχαρη γερμανική!
Τώρα πώς γίνεται αυτό; Γερμανία
είναι αυτή!
Συνέχισαν τον αγροτικό τομέα
με τις ΚΑΠ, τις ποσοστώσεις και
τις χωματερές…
Μήπως θυμάστε τον πρωτεργάτη για την
ένταξή μας στην ΕΟΚ Κ. Καραμανλή τι ωραία
που δήλωνε: «Σας συνέδεσα με την ΕΟΚ και
σας έριξα στη θάλασσα χωρίς “σωσίβιο” για να
μάθετε “κολύμπι”» και τότε γελούσαμε, γιατί δε
γνωρίζαμε τι μας περίμενε!
- Ήρθε ο Ανδ. Παπανδρέου με το “Τσοβόλα
δώστα όλα”.
- Ακολούθησε ο κ. Σημίτης με το χρηματιστήριο που προέτρεπε τον απλό κόσμο να
καταθέσουν το κομπόδεμά τους σε ένα στημένο παιχνίδι.
- Και συνέχισαν οι άλλοι, πάρτε τσάμπα
κάρτες, πάρτε δάνεια για διασκεδάσεις, πάρτε
δάνεια για σπίτι, πάρτε, πάρτε και τώρα ήρθε
η ώρα να σοδιάσουν τους “καρπούς” των και
άρχισαν τις κατασχέσεις σπιτιών, κτημάτων,
αυτοκινήτων, συντάξεων κλπ.
- Σε πήραν από το χωριό από τα κτήματα
να μην παράγεις και μόνο να αγοράζεις. Σου
φέρανε τους μετανάστες να δουλεύουν αυτοί
για σένα και τελικά να σου τα πάρουν αυτοί και
να είναι αφέντες στην αφεντιά σου!
- Τώρα πήρε σειρά το κράτος και ξεπουλάει
ό,τι έχει και δεν έχει (αεροδρόμια, λιμάνια,
βιομηχανίες, φόρους, κινητά και ακίνητα), εξ’
άλλου τι τα θέλει;;;
Κανένας από τους επικαθήμενους στο θρόνο
της κοσμικής εξουσίας δεν βρήκε το θάρρος
και την τόλμη να πει στον ελληνικό λαό ότι
απο-βιομηχανοποίηση ή απο-βιοτεχνοποίηση
ή απο-αγροτοποίηση της χώρας ήταν σχέδιο
καλά οργανωμένο και αποτελούσε πράξη
εθνικής προδοσίας.
Μήπως πρέπει η 18η Δεκεμβρίου να καθιερωθεί ως ημέρα πένθους και να χτυπούν οι
καμπάνες πένθιμα για να θυμίζει σε μας και στις
επόμενες γενιές το ξεκίνημα του οικονομικού
αφελληνισμού της Ελλάδας;

ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
5 κολοσσοί η αξία των οποίων ξεπερνά τα 7 τρισ. δολάρια
Η Apple, η Microsoft, η Amazon, η Google
– Alphabet και η Facebook είναι οι πέντε
κολοσσοί που η χρηματιστηριακή τους αξία –
κρατηθείτε! – ξεπερνά τα 7 τρισεκατομμύρια
δολάρια!
Ο ετήσιος τζίρος τους, το άθροισμα των
ετήσιων εσόδων τους έφθασαν τα 782 δισεκατομμύρια δολάρια που είναι μεγαλύτερος από το ΑΕΠ της Ελβετίας.
Το 2020 προχώρησαν σε ακόμα
20 εξαγορές εταιριών.
Η εξέλιξη αυτή της τεχνολογίας
δημιούργησε οικονομικούς κολοσσούς που έφτασαν στο σημείο να
κυβερνούν όλο τον κόσμο και να τον κατευθύνουν.
Η χρηματιστηριακή τους αξία της καθεμιάς
εταιρίας είναι η εξής:
• Apple: 1,92 τρισ. δολάρια.
• Amazon: 1,57 τρισ. δολάρια, είχαμε μία
αύξηση της περιουσίας του Τζεφ Μπέζος κατά
13 δισ. δολάρια.
• Microsoft: 1,61 τρισ. δολάρια.
• Google – Alphabet: 1,01 τρισ. δολάρια,
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αυτα τα ξερατε;

τα έσοδά της, παρότι μειώθηκαν κατά 30%,
παρέμειναν στα 7 δισ. δολάρια.
• Facebook: 720 δισ. δολάρια, οι δε πωλήσεις της έφτασαν στα 18,7 δισ. δολάρια.
Όλοι αυτοί παραμένουν άτρωτοι παρά την
πανδημία που μαστίζει την ανθρωπότητα
και τις συντονισμένες επιθέσεις εναντίον
τους από τις Βρυξέλλες και την
Ουάσιγκτον. Τα γεγονότα μας δείχνουν πως είναι πολύ δύσκολο να
μπορέσουν να τους αποδυναμώσουν αυτούς τους τεχνολογικούς
κολοσσούς.
Είχαμε και μια αποκάλυψη. Από
το γερουσιαστή Μπέρνι Σάντερς μάθαμε ότι ο
Τζεφ Μπέζος “Amazon”, ενώ κέρδισε 13 δισ.
Δολάρια, αρνείται να πληρώσει τα μεροκάματα
των υπαλλήλων που ασθενούν και ότι κατά
731 δις. Δολάρια αυξήθηκε η περιουσία των
467 εκατομμυριούχων, τη στιγμή που 92 εκατ.
Αμερικανοί είναι ανασφάλιστοι και εκατοντάδες βλέπουν τα σπίτια τους να κατάσχονται
από τις Τράπεζες.
Σε τι ωραία κοινωνία ζούμε !!!

Γ) Τ’ ακοYς και τρελαIνεσαι…!
Το φθινόπωρο που
ψηφίστηκε στη Βουλή
ο νέος πτωχευτικός
νόμος, ακούστηκαν
πράγματα και ήρθαν
στη δημοσιότητα νούμερα που προκαλούν
φρίκη.
Το ελληνικό χρέος
σε Τράπεζες, εφορίες,
ασφαλιστικά ταμεία,
ανέρχεται στα 467,6
δισ. ευρώ. Βλέποντας αυτούς τους αριθμούς τρελαίνεσαι.
Συγκεκριμένα:
• 234 δισ. ευρώ είναι το ιδιωτικό χρέος
από τα χρόνια των Μνημονίων.
• 105,6 δισ. ευρώ τα χρέη στην Εφορία.
• 91,7 δισ. ευρώ τα χρέη προς τις Τράπεζες.
• 36,30 δισ. ευρώ τα χρέη στον ΕΦΚΑ από
ασφαλιστικές εισφορές και ακόμα έχουμε
19,76 δισ. ευρώ τα νέα δάνεια τα οποία είναι
σε προσωρινή αναστολή καταβολής δόσεων
λόγω κορονοϊού. Το Εμπορικό και Βιομη-

χανικό Επιμελητήριο
Πειραιά μας έδωσε
μια πικρή γεύση, πού
βρισκόμαστε και πώς
φθάσαμε μέχρι εδώ:
• Το Εμπόριο είχε
μεγάλη πτώση, έφθασε 18,3%, με 22 δισ.
ευρώ λιγότερο τζίρο
σε ετήσια βάση.
• Οι εξαγωγές
έπεσαν κατά 12,20%,
αυτό αντιστοιχεί 2 δισ. ευρώ ολιγότερα.
• Η ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε κατά
15% με απώλειες 22 δισ. ευρώ.
• Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 3,50 δισ.
ευρώ.
• Το πρωτογενές έλλειμμα διαμορφώθηκε
στα 8,2 δισ. ευρώ.
• Τα νέα “κόκκινα” δάνεια θα υπερβούν
τα 8 δισ. καινούρια.
Οι αριθμοί είναι πάντα ψυχροί, είτε μας
αρέσουν, είτε όχι, αυτοί είναι! Πώς αυτό το
χρέος και αυτή η κατρακύλα διογκώθηκαν
τόσο επικίνδυνα από το 1975 μέχρι σήμερα;

Δ)ΤΖΩΡΤΖ ΣΟΡΟΣ “Ανθρωπιστής” “φιλάνθρωπος”
η σκιά του Ερντογάν
Πολιτικός αναλυτής είχε
πει: “Όταν βλέπεις τον Ερντογάν στο βάθος είναι η σκιά του
Τζ. Σόρος”.
Στις 5 Μαρτίου 2020 ο Τζ.
Σόρος σε άρθρο του στους
Financial Times καλούσε την
Ευρώπη να σταθεί δίπλα στην
Τουρκία που είναι η μόνη
χώρα που χρησιμοποιεί στρατιωτική δύναμη για την προστασία των σύριων αμάχων.
Επικρίνει τον Πούτιν, επειδή
στηρίζει το σύριο Πρόεδρο
Άσαντ, τον οποίο κατατάσσει
ως τον πιο βάρβαρο κυβερνήτη στον κόσμο (επειδή αντιστάθηκε και δεν παρέδωσε
τη χώρα του στις ορέξεις του
Τούρκου σουλτάνου) ακόμα
και από το Στάλιν.
Πώς όμως δημιουργήθηκε
αυτός, ο υπέροχος έρωτας
Σόρος-Ερντογάν; Η απάντηση
είναι απλή και καθαρή. Επειδή
είναι και οι δύο υπέρ της Παγκοσμιοποίησης, της Νέας
Τάξης Πραγμάτων, της ανοιχτής κοινωνίας, των ανοικτών
συνόρων, της Παγκόσμιας
Ισλαμοποίησης, την εξαφάνιση του Ελληνισμού και της
Ορθοδοξίας. Αυτό ήταν και
είναι το όραμα του Τζ. Σόρος
και τον ακολουθεί με μανιώδη
επιθετικότητα ο σουλτάνος
Ερντογάν.
Αφουγκράστηκε λίγο συμπτώσεις!
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2020
έγινε στην Κορσική Σύνοδος
Κορυφής των 7 Μεσογειακών χωρών της Ε.Ε. (Γαλλίας, Ισπανίας, Πορτογαλίας,
Ελλάδος, Κύπρου, Ιταλίας,
Μάλτας), οι αποφάσεις που
ανακοινώθκαν ήταν υπέρ των

ελληνικών θέσεων σε όλα τα
θέματα, ως και με την απειλούμενη προκλητικότητα της
Τουρκίας.
Η Τουρκική απάντηση του
Ακσάι – εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ
– ήταν κατά περίεργο τρόπο η
ίδια που στις 19 Ιουλίου 2011
είχε επεξεργασθεί και επικοινωνηθεί από το International
Crisis Group (ICC) του Σόρος.
Τρεις δε μήνες νωρίτερα
(4/4/2011) τον υποδέχθηκε
στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός Γεώργ. Παπανδρέου και
συζήτησαν… Τι;;;
Η κατάπτυστη δήλωση είναι
του ΥΠΕΞ της Τουρκίας δίπλα
και από κάτω το σχέδιο-πρόταση του Σόρος:

«Καλούμε την
Ελλάδα να εγκαταλείψει τους
ισχυρισμούς
της κατά του διεθνούς δικαίου
και της μαξιμαλιστικές θέσεις της
στο θέμα θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Για να μειωθεί η ένταση,
πρέπει η Ελλάδα να αποσύρει τα πολεμικά της πλοία
γύρω από το ερευνητικό μας
πλοίο Oruc Reis, να υποστηρίζει την πρωτοβουλία του
ΝΑΤΟ, να αποστρατικοποιήσει τα νησιά του Αν. Αιγαίου
συμπεριλαμβανομένου του
Καστελόριζου και να θέσει
τέρμα την αυξανόμενη πίεση
στην «τουρκική μειονότητα»
της Δυτικής Θράκης. Για
να γίνει διάλογος και συνεργασία στην Ανατολική
Μεσόγειο η Ελλάδα πρέπει
να καθίσει στο τραπέζι με
την Τουρκία χωρίς προϋποθέσεις και οι Ελληνοκύπριοι
να συνεργαστούν με τους
Τουρκοκύπριους και για την
κατανομή εσόδων για έρευνα και εκμετάλλευση των
υδρογονανθράκων».
Η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου μας αποκάλυψε στο
βιβλίο της «Οργή του Ανδρέα» ότι ο ΓΑΠ έβλεπε το
Σόρος τακτικά και «πολλοί
τον αποκαλούσαν επίσημο
κυβερνήτη της Ελλάδος…».
Για το ύπουλο πρόσωπο ΣΟΡΟΣ και τις πλοκές του στην
πολιτική σκηνή της χώρας,
έχουμε γράψει στο φύλλο
273/Φεβρουάριος 2020.
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ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

“Εργάτης ανεπαίσχυντος, ορθοτομών τον λόγον της αληθείας” (Β΄ Τιμ. 2, 15)
αισθητή η απουσία του. Από τα χείλη των
πιστών χριστιανών ακούγεται ο στεναγμός:
“Να ζούσε σήμερα ο κ. Σωτηρόπουλος, που
το κακό πλεόνασε, οι πάσης φύσεως αιρετικοί
αυξάνονται και πληθύνονται, ο Οικουμενισμός,
το συνονθύλευμα όλων των αιρέσεων κατέλαβε
όλη σχεδόν την ηγεσία της Εκκλησίας και να
παιρνε το φλάμπουρο, και να φώναζε: «στώμεν
καλώς»”.
Πράγματι μας λείπει! Άνθρωποι “σοφοί
υπάρχουν, Άγιοι υπάρχουν, θεολόγοι-κήρυκες
του λόγου υπάρχουν, αλλά άνδρες ανδρείοι
και κραταιοί που να αντιμετωπίσουν τους
αλλόθρησκους, τους χιλιαστές, το δαιμονικό
οικουμενισμό δεν υπάρχουν”.
Ο μακαριστός Νικόλαος ήταν καθηγητής
στον αντιαιρετικόν αγώνα, ακατάβλητος στα
επιχειρήματα και με οξύ τρόπο αντιμετώπιζε
τους “ψευδοπροφήτες” τους “πονηρούς και
γόητες” που κήρυτταν “άλλον Ιησούν”,. και τους
παρεκτρέποντες ηγήτορες της Εκκλησίας.
Αφοσιώθηκε στη σπορά του λόγου του
Θεού, πρότυπό του ο Απόστολος Παύλος και
ο γέροντάς του π. Αυγουστίνος Καντιώτης και
η χαρά του ήταν το εποικοδομητικό κήρυγμα,
αλλά περισσότερο όμως ήταν ελεγκτικό.
Πλησίασε σεβαστικά τις μορφές των Αγίων
Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων, οσφράνθηκε την ευωδία των εμπειριών τους και έγινε
μαθητής τους και πιστός ακόλουθός τους.
Περιόδευσε σε όλα σχεδόν τα διαμερίσματα
της Ελληνικής Πατρίδας κηρύσσοντας το θεϊκό
ανόθευτο λόγο.
Όταν μιλούσε, στέναζαν οι ναοί από τη
κοσμοσυρροή, όταν τον έβλεπαν στο δρόμο
σχημάτιζαν διαδήλωση γύρω του, είχε τέτοια
πειθώ που με απλό νεύμα ήταν πρόθυμοι να
συστρατευτούν και να μοχθήσουν κοντά του.
Ο ελεγκτικός λόγος ήταν κάτι το μοναδικό, ήταν μαγεία ανεπανάληπτη. Η φωνή του
ακούστηκε και πέρα από τα Ελληνικά σύνορα,
ήταν ένα προφητικό σάλπισμα, γι’ αυτό κατ’
επανάληψη ταξίδεψε στην Αμερική, Καναδά,
Αυστραλία, Γερμανία. Είχε ελκύσει κοντά του
χιλιάδες πνευματικά παιδιά σε όλο το κόσμο.
Δίδαξε ό,τι και οι Μεγάλοι Πατέρες και κήρυκες του λόγου χωρίς να περιμένει ανταπόδοση
και ούτε περίμενε ανταλλάγματα.
Τον χτύπησαν τα κύματα, μα δεν τον τύλιξαν,
τον έσυραν στον αφορισμό από εκκλησιαστικές
μικρότητες για να τον υποδουλώσουν αλλά
δεν εκάμθη. Πληγώθηκε κατάβαθα από την
αχαριστία των εκκλησιαστικών αρχόντων, όπως
πληγώθηκαν μεγάλα αναστήματα στο διάβα
των αιώνων (Ι. Χρυσόστομος, Μ. Αθανάσιος.
Αγ. Μάξιμος, Αγ. Νεκτάριος…).
Ήταν ένας αγαθός εργάτης στην προσέγγιση της Γραφής, τη μελετούσε και την είχε στο
μυαλό του αποδελτιωμένη, την κρατούσε πάντα
στο αριστερό χέρι και με το δεξιό δάκτυλο έδειχνε το κατάλληλο χωρίο, σαν να έλεγε: “Ίδε ο
Αμνός του Θεού…”.
Το συγγραφικό του έργο υπήρξε πολύ μεγάλο. Στην πρώτη χριστολογική μαρτυρία του
απέδειξε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Γιαχβέ
και δίδει ορθές ερμηνείες σε παρερμηνεύοντα χωρία. Το τετράτομο έργο, το οποίο έγινε
συνώνυμο του ονόματός του είναι “Ερμηνείες
δύσκολων χωρίων της Γραφής”. Ο μεγάλος
άθλος του ήταν η μετάφραση όλης της Καινής Διαθήκης στη δημοτική γλώσσα, ως και
η υπομνημάτιση του κατά Ματθαίου, κατά
Ιωάννη Ευαγγελίου και των Πράξεων των
Αποστόλων. Αυτό το έκανε όπως επισημαίνει
ο ίδιος στο πρόλογό του για τον εξής λόγο::
“ανταποκρινόμενος στην επιθυμία πολλών
αναγνωστών και ακροατών του, αλλά και στην
ανάγκη η νέα γενεά που πάσχει από λεξιπενία
λόγω αθλίας εκπαιδευτικής μεταρρυθμίσεως

να καταλαβαίνει το λόγο του Θεού… (μέσα
εδώ) «εξομαλύνονται δυσκολίες του ιερού
κειμένου και η έννοια των δύσκολων χωρίων
προσαρμόζεται άριστα προς τη συνάφειά
τους”».
Ως και είκοσι ακόμα περίπου αξιόλογα
συγγράμματα από κάθε άποψη θεολογική και
ερμηνευτική, θα παραμείνουν απαράμιλλα στολίδια στη θεολογική βιβλιοθήκη της Εκκλησίας
του 20ού αιώνα.
Ερχόμαστε ως ταπεινοί προσκυνητές να καταθέσουμε τα μύρα της ψυχής και αγιοκέρι στη
θύμισή του ένα δικό του, ένα μικρό κειμενάκι
που στιγματίζει την κορονοΐα αρρώστια που
μαστίζει την Εκκλησία: «Όντως παναίρεση ο
Οικουμενισμός» και δύο μυρόδολα άσματα
που τα συνέταξε κάποιος αδελφός ως αντίδωρο για το μεγάλο έργο που προσέφερε για την
οικοδομή του λαού και για τη δόξα του Θεού.
Όντως παναίρεση ο Οικουμενισμός
Μεγαλόσχημοι κληρικοί και άλλοι οίκουμενιστές δηλώνουν ότι ο Οικουμενισμός δεν είναι
αίρεση. Ναι, λέγουμε και εμείς, ο Οικουμενισμός δεν είναι αίρεση, μία δηλαδή αίρεση, αλλά
συνονθύλευμα αιρέσεων, παναίρεση, όπως τον
χαρακτήρισε νεώτερος Πατήρ της Εκκλησίας, ο
Ιουστίνος Πόποβιτς, και όπως φρονούν όλοι οι
νουν Χριστού και Ορθοδοξίας έχοντες κληρικοί
και λαϊκοί.
Απόδειξη της θλιβερής αλήθειας ότι ο
Οικουμενισμός είναι παναίρεσι, είναι η περιβόητη Εγκύκλιος του 1920 του Οικουμενικού
Πατριαρχείου. Συμφώνως προς την περιβόητη
αυτή Εγκύκλιο οι αιρετικές «Ομολογίες της
Δύσεως” είναι αδελφές Εκκλησίες! Απόδειξη
της θλιβερής αλήθειας ότι ο Οικουμενισμός
είναι παναίρεση,είναι το περιβόητο «Παγκόσμιο
Συμβούλιο Εκκλησιών» (Π.Σ.Ε.). Και το όνομα
αυτού του Συμβουλίου είναι αιρετικό λόγω του
πληθυντικού Εκκλησιών, πολλών Εκκλησιών,
ενώ ο Χριστός δεν ίδρυσε πολλές, αλλά μία
Εκκλησία, αυτή πού κατέχει την ορθή πίστη,
την ορθή διδασκαλία.
Απόδειξη του ότι ό Οικουμενισμός είναι
παναίρεση, είναι πρόσφατη δήλωση του Οικουμενικού Πατριάρχη ενώπιον του Γενικού
Γραμματέως του ΟΗΕ, ότι αγωνίζεται για την
ένωση των Εκκλησιών, όπως εκείνος αγωνίζεται
για την ένωση των λαών και Εθνών («Ο.Τ.» 2711-2009). Απόδειξη του ότι ό Οικουμενισμός
είναι παναίρεση, είναι δήλωση οικουμενιστού
καθηγητού της Θεολογίας, ότι οι Παπικοί, οι
Προτεστάντες, οι Αγγλικανοί κ.λπ. δεν είναι
αιρετικοί.
Απόδειξη του ότι ό Οικουμενισμός είναι
παναίρεση, είναι αιρετικές δηλώσεις και εκδηλώσεις πολλών ημετέρων οικουμενιστών,
ρασοφόρων και μη. Εκτός άλλων εκδηλώσεων
ημέτεροι οικουμενισταί προβαίνουν και σε συμπροσευχές και συλλείτουργα με αιρετικούς,
σαν να μην είναι αιρετικοί, αλλ’ Ορθόδοξοι.
Ισοπέδωση της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις.
Όντως παναίρεση ό Οικουμενισμός.

Απολυτίκιο

Ἦχος πλ. δ´. Ταῖς τῶν δακρύων σου ῥοαῖς.
Ὁμολογίας ἀριστεῦ, παῤῥησίας διδάσκαλε καὶ
σεμνότητος, θείων γραφῶν ἑρμηνευτά, τῆς
σωτηρίας κῆρυξ ἀκαταπόνητε, Νικόλαε σοφέ,
τῆς Ἐκκλησίας λύρα ἡδύφθογγε, μελῳδοῦσα τὰ
δόγματα, πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι
τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Ἀφωρισμένος τῷ Θεῷ, ἐκ κοιλίας μητρός σου
θεῖε Νικόλαε, εἰς Eὐαγγέλιον αὐτοῦ, κατηγωνίσω
ἐχθρὸν τὸν μιαρώτατον, καὶ ποίμνιον πιστόν, τῆς
Ἐκκλησίας πάνυ ἐφώτισας, συγγραφαῖς τε καὶ λόγοις σου, Λόγον τὸν πρὸ πάντων Θεόν, κηρύττων
τοῖς ὠσὶν ἡμῶν.
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Έφυγε ένας εκλεκτός λευίτης,
ο π. Βασίλειος Βασιλείου
Αλλεπάλληλες απώλειες εκλεκτών ιερέων της ξύ των παιδιών. Δύο φορές την εβδομάδα
περιοχής μας μέσα σε μόλις τρεις εβδομάδες διοργάνωνε διαγωνισμό από ραδιοφώνου με
ερωτήσεις, στις οποίες καλούνταν
δημιουργούν μελάγχολες σκέψεις
τα παιδιά να απαντήσουν. Μεταξύ
μέσα μας. Στις 28 Δεκεμβρίου έφυτων σωστών απαντήσεων γινόταν
γε ο π. Αυγουστίνος Μύρου και με
κλήρωση και οι τυχεροί λάμβαναν
ολιγόωρη διαφορά ο π. Πανάρετος
ως αμοιβή κάποιο βιβλίο παιδικής
Γρηγοριάτης. Στις 17 Ιανουαρίου ο
λογοτεχνίας.
π. Βασίλειος Βασιλείου. Κοινά γνωΜαζί με την κατήχηση καλλιέρρίσματα και των τριών: α) ήσαν και οι
γησε συστηματικά και το κήρυγμα
τρεις περιζήτητοι πνευματικοί- εξοτου θείου λόγου. Όχι μόνο του
μολόγοι με εκατοντάδες πνευματικά
προφορικού, αλλά και του γραπτού.
παιδιά, β) ήταν πρόσωπα ιεραποστοΕξέδιδε και κηρυκτικό φυλλάδιο με
λικά με θυσιαστική προσφορά, γ)
τίτλο: «Ένα κάθε μήνα». Κατέγραφε
αφήνουν πίσω τους δυσαναπλήρωτο
κενό. Πού θα βρουν οι εξομολογούμενοί τους ακόμη ομιλίες και διαλέξεις εκλεκτών ομιλητών
που γινόταν στην Κοζάνη και σε άλλες πόλεις
πνευματικό να αναπαύει τις ψυχές τους!
Ο λόγος τώρα για τη χθεσινή προς Κύριον και τις αναμετέδιδε από τον ραδιοφωνικό του
εκδημία του π. Βασιλείου, ο οποίος αφήνει ορ- σταθμό.
Ο π. Βασίλειος δημιούργησε ήδη από το
φανή την πόλη της Σιάτιστας από τη δυναμική
παρουσία του. Υπήρξε γόνος ευλαβέστατου 1990 ραδιοφωνικό σταθμό στην ενορία του με
ιερατικού ζεύγους: του π. Λάμπρου και της εκλεκτό πρόγραμμα ομιλιών, συνεντεύξεων,
πρεσβυτέρας Μαρίας, οι οποίοι άφησαν βυζαντινής και δημοτικής μουσικής, η ακροαζωντανό αποτύπωμα ορθόδοξης ευσέβειας ματικότητα του οποίου υπήρξε πολύ καλή. Από
στον Αμπελώνα και στην πόλη της Λάρισας. το σταθμό αυτόν αναμεταδίδονταν και οι ακοΟ π. Βασίλειος σπούδασε παιδαγωγικά. Το- λουθίες και ομιλίες του ναού, καθώς και όλες οι
ποθετήθηκε δάσκαλος στην Κοζάνη. Ήθελε διοργανώσεις εορτών. Πρωτοτύπησε μάλιστα
να μεταδίδεται το πρόγραμμα
όμως ν’ ακολουθήσει τα βήματα
Γράφει ο Δρ. Τσακαλίδης
του σταθμού και διαδικτυακά.
του πατέρα του. Δάσκαλος ών
Γεώργιος
Ως λειτουργός ο π. Βασίλειχειροτονήθηκε ιερέας από το
ος ήταν ανυπέρβλητος. Είχε
μακαριστό επίσκοπο Σιατίστης
Αντώνιο. Παραιτήθηκε όμως από δάσκαλος για σταθερή και μελωδική φωνή, ανδροπρεπή και
να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου στα εφημεριακά μπάσα, που σε συνδυασμό με την άριστη κατου καθήκοντα, στον Άγιο Νικόλαο Σιάτιστας. τοχή της βυζαντινής μουσικής προσείλκυε το
«Ή παπάς παπάς ή ζευγάς ζευγάς» έλεγε. Θα ενδιαφέρον του ακροατή. Μελοποίησε ακόμη
μπορούσε να κρατήσει την καλύτερα αμειβόμε- λογοτεχνικά ποιητικά κείμενα, που απέπνεαν
νη και με καλύτερες προοπτικές εξέλιξης θέση το άρωμα της ορθόδοξης παράδοσης, και
του δασκάλου και να έχει ως δευτερεύουσα ή είχαν πολύ καλή αποδοχή. Μερικά από αυτά
άμισθη τη θέση του ιερέα. Έτσι θα μπορούσε χρησιμοποιήθηκαν και για τις ανάγκες των
να βγει δέκα χρόνια νωρίτερα στη σύνταξη, κατηχητικών σχολείων της ενορίας.
ενώ με τη θέση του ιερέα, αν και εβδομήντα
Τέλος μεγάλη ήταν η συμβολή του π. Βασιετών δεν πρόλαβε καν να συνταξιοδοτηθεί.
λείου στην ανάδειξη και αντιμετώπιση των προΟ π. Βασίλειος προτίμησε να δοθεί ολοκλη- βλημάτων των πολύτεκνων οικογενειών καθώς
ρωτικά στην Εκκλησία. Πριν τη χειροτονία του και του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος
νυμφεύθηκε τη δασκάλα Μαραμή Σταυρούλα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας. Κάθε οικοαπό τα Σέρβια, με την οποία απέκτησαν υπέρ- γένεια της ενορίας του, που αποκτούσε το
πολύτεκνη οικογένεια (εφτά παιδιά, τρία αγόρια
τέταρτο και επιπλέον παιδί λάμβανε ένα πολύ
και τέσσερα κορίτσια). Πολλές φορές τα οικοικανοποιητικό ποσό από το ταμείο της ενορίας,
γενειακά καθήκοντα απαιτούσαν περισσότερο
χρόνο, ο οποίος έπρεπε να αφαιρεθεί από τον πράγμα που λειτουργούσε ως κίνητρο και για
χρόνο της ενορίας. Προτιμούσε να αδικηθεί η άλλες οικογένειες. Επί μία τριετία υπήρξε και
οικογένειά του παρά η ενορία του. Του είπα κά- μέλος στο Δ.Σ. του Συλλόγου Πολυτέκνων
ποτε: «Πάτερ και τα παιδιά σου δικαιούνται λίγο Κοζάνης. Μέχρι και σήμερα επίσης διένεμε
περισσότερο από το χρόνο σου». Απήντησε: σε όλη τη Σιάτιστα το εξαμηνιαίο περιοδικό
«Ίδιο εφτά, ίδιο τρεις χιλιάδες»; Τρεις χιλιάδες «Ελληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οικογένεια» της
Π.Ε.ΦΙ.Π.
ήσαν οι ψυχές των ενοριτών του.
Ωστόσο η ολοήμερη ενασχόλησή του με
Η είδηση της εκδημίας του π. Βασιλείου σε
την ενορία (Πρωί όρθρος και θεία λειτουργία, συνδυασμό και με τις πρόσφατες αναχωρήσεις
απόγευμα κατηχητικά, εσπερινός και στη του π. Αυγουστίνου και του π. Παναρέτου μας
συνέχεια εξομολόγηση) ήταν φυσικό να τον έθλιψε ιδιαίτερα. Εμένα μάλιστα και για ένα
κουράζουν. Κάποτε οι εξομολογήσεις παρα- επιπλέον λόγο, ότι ο εκλεκτός και ακούραστος
τείνονταν μέχρι τις μεταμεσονύκτιες ώρες. αυτός λευίτης, με το άφθονο χιούμορ και το
Στη διάρκεια μιας τέτοιας μεταμεσονύκτιας πλατύ χαμόγελο, υπήρξε ταυτόχρονα και εκλε(σχεδόν ορθρινής) εξομολόγησης αισθάνθηκε
κτός συγγενής εξ αγχιστείας (συμπέθερος).
τόση κούραση, ώστε παρά τις προσπάθειες
Ο θάνατός του θα στερήσει πρόωρα από τα
που κατέβαλε να κρατηθεί ξύπνιος δεν τα
αγαπημένα μας πέντε κοινά εγγόνια τον ένα
κατάφερε. Αποκοιμήθηκε την ώρα του μυστηρίου. Όταν ξύπνησε, ο εξομολογούμενος από τους παππούδες τους, τον καλύτερο και
είχε φύγει με κάποιο παράπονο ότι ο πνευ- χρησιμότερο. Την ίδια στέρηση θα νοιώσουν
ματικός του δεν τον πρόσεξε όσο έπρεπε. και τα υπόλοιπα εγγόνια του, συνολικά είκοσι
Δεν διαθέτουν, βλέπετε, ούτε οι εξομολόγοι δύο.
Είπε ο αδελφικός φίλος Απόστολος Παπαδηανεξάντλητες δυνάμεις και αντοχές.
Ο π. Βασίλειος ασχολήθηκε ιδιαίτερα με μητρίου έναν σοφό λόγο: «Ίσως ο Θεός μαζεύει
την κατήχηση παιδιών και εφήβων. Ώρες ολό- από τη γη τους εκλεκτούς του στον ουρανό
κληρες περνούσαν τα παιδιά και οι έφηβοι στη για να μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε μέσω
ζεστή αίθουσα του πνευματικού κέντρου της της απουσίας τους τις δικές μας πνευματικές
ενορίας, όχι μόνο ακούγοντας τα μαθήματα, ελλείψεις και να διορθωθούμε και με τις δικές
αλλά μελετώντας πνευματικά βιβλία, ασκού- τους μεσιτείες». Είθε να συντελέσει και η
μενα στους υπολογιστές που είχε εφοδιαστεί απουσία του π. Βασιλείου στη διόρθωσή μας.
η ενορία και παίζοντας επιτραπέζια παιχίδια. Καλή ανάπαυση από τους κόπους σου υπέρ
Διοργάνωνε επίσης γιορτές κατηχητικών και της Εκκλησίας, αγαπητέ και σεβαστέ μας π.
διαγωνισμούς ζωγραφικής ή ποίησης μετα- Βασίλειε. Καλόν παράδεισο.
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Ζούμε ημέρες παρακμής & προδοσίας
ἦρθε».
Αὐτὴ ἡ σκοτεινὴ πραγματικότητα πού
σήμερα ἐξελίσσεται τυφλὰ μπροστὰ
στὰ μάτια μᾶς καὶ ἀκούγεται στὰ κουφὰ
αὐτιά μας, οὔτε μᾶς συγκινεῖ οὔτε μᾶς
ἀνησυχεῖ. Εἴμαστε κυκλωμένοι ἀπὸ
ἐπικίνδυνους γείτονες καὶ ἐχθροὺς
συμμάχους. Ἀπὸ ἀριστερὲς δυνάμεις καταστροφῆς ἐντὸς τῶν τειχῶν καὶ δεξιοὺς
μορμόνους ἀφιονισμένους νεοταξίτες,
στρατευμένους στὸ δόγμα «ἀλλαγῆς
τοῦ πληθυσμοῦ» καὶ τῆς θρησκευτικῆς
συνειδήσεως.
Ὅμως οὔτε τοὺς βλέπουμε οὔτε τοὺς
ἀκοῦμε. Παραμένουμε ἀμετανόητοι
λάτρεις τῆς αὐτοκαταστροφῆς μας.
Στίφη λαθρομεταναστῶν φυτεύονται
σὰν μανιτάρια, ξένα σώματα ὕπουλων
τζιχαντιστῶν μέσα στὴν καρδιὰ τῆς χώρας χωρὶς ἀντίδραση. μοιρολατρικά.
«Κοιμήσου Περσεφόνη, στὴν ἀγκαλιὰ
τῆς γῆς, σ᾽τοῦ κόσμου τὸ μπαλκόνι ποτὲ
μὴν ξαναβγεῖς»....
Τοὺς ἦρθε.... κουτί
Ἀπασχολημένοι οἱ Ἕλληνες μὲ τὸν γενοκτόνο Ἐρντογὰν καὶ τὴν ὀλέθρια πανδημία, δὲν παίρνουν εἴδηση τί γίνεται
ἀπ’ τὴν πίσω πόρτα μὲ τὸν ἐποικισμό.
Ὁ ἀνήθικος ἐθνικιστικὸς σχεδιασμὸς
«ἀφανισμοῦ» τοῦ Ἕλληνα στὴ γῆ του καὶ
ἡ ἀντικατάστασή του, σιγὰ σιγὰ στὰ μουλωχτά, μὲ ἐπικίνδυνους ἀναφομείωτους
λαθρομετανάστες καταλήγει ζοφερὴ
πραγματικότητα μὴ ἀναστρέψιμη.
Ἡ προηγηθεῖσα ἀνθελληνικὴ πολιτικὴ
ἀνοικτῶν συνόρων ἀπὸ τὴν εἰσβολὴ
«φιλανθρωπίας» της προηγούμενης
κυβέρνησης, καὶ ἡ τωρινὴ ὕποπτη ἀντιμετώπιση τοῦ ὑπ’ ἀριθμὸν ἕνα κινδύνου
ἁλώσεώς μας ἐκ τῶν ἔσω, ἀποδεικνύεται πόσον ἐπικίνδυνους πολιτικοὺς διαθέτουμε, καὶ πόσο πρόθυμα ἀποφασίζουν νὰ ἀλλοιώσουν τὸν πληθυσμὸ τῆς
χώρας σὲ ἀφροασιατικὴ πανσπερμία...
Ὑπάρχουν Ἕλληνες νὰ ξυπνήσουν καὶ
νὰ ἀντισταθοῦν στὴν δολιότητα τοῦ
ἐγχειρήματος; Ὑπάρχει Ἐκκλησία νὰ κηρύξει διωγμὸ τοῦ λαοῦ τῶν Ἑλλήνων; μὲ
τρεῖς λέξεις ὁ Γιανναρᾶς στὴν «Κ» τῆς
(2/2/2020), μᾶς ἀνατριχιάζει «Εἴμαστε
πανέτοιμοι γιὰ νὰ κατακτηθοῦμε». Καὶ
παραδινόμαστε ἀμαχητὶ συμπληρώνουμε ἐμεῖς, στὶς ἄγριες ὀρδὲς λαθραίων
μουσαφιραίων ὁρκισμένων τῆς τζιχὰντ
ἰσλαμιστῶν.
«Ὅταν σοῦ κάνουν τὴν Ἁγία Σοφία
τζαμὶ δὲν καμαρώνεις ὅτι ἀποφάσισες
νὰ ξαναστήσεις ἐσὺ τζαμὶ στὴν Ἀθήνα
καὶ νὰ δίνεις ἄδειες στὴ Θράκη καὶ τὴν
Ρόδο νὰ ἀνεγείρονται περίβλεπτα τζαμιά», τὴν ἐπέτειο μάλιστα 200 χρόνων
ἀπὸ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Ὅταν
στὴν Γαλλία καὶ Αὐστρία οἱ ὁρκισμένοι
μακελάριδες τοῦ ἰσλὰμ σκοτώνουν

ἀδιακρίτως ἀθώους πολίτες, δὲν δίνεις
πάλι τὸ νέο ἐκκλησάκι».
ἄδεια τὴν ἴδια ἡμέρα νὰ λειτουργήσει τὸ
Κάθε χρόνο μπροστὰ στὸ ἐκκλησάκι
τέμενος στὸ Βοτανικὸ» καὶ ταυτόχρονα
διοργανώνονται συγκινητικὲς ἐκδηλώστέλνεις ἀστυνομικοὺς ἔξω ἀπὸ ὀρθοσεις μνήμης... Τὸ ἐκκλησάκι ἀπὸ τότε
δόξους Ναοὺς γιὰ νὰ ρουφιανέψουν
ἔχει ὑποστεῖ φθορὲς καὶ χρειάζεται
πιστοὺς πού μπαίνουν νὰ ἀνάψουν
ὅπως τὸ τζαμὶ ἀνακαίνηση. η Ι. μητρόπολη ἀνέλαβε νὰ τὸ ἀνακαινίσει
ἕνα κερί...
μὲ δωρεὲς χριστιανῶν ἐπιχειρηματιῶν
Διαμαρτύρομαι…
καὶ μὲ τὰ χρήματα ἀπὸ τὸ ἐφάπαξ ἑνὸς
«Διαμαρτύρομαι γιατί εὔκολα, ἐπιταταπεινοῦ πένητος ἱερέα (130.000)εὐρώ.
κτικὰ καὶ χωρὶς τὴν πραγΔιάφοροι ὅμως κουλτουματικὴ διαπραγμάτευση
Γράφει ο Στυλιανός
ριάρηδες
ἀρχιτέκτονες, ποῦ
σταμάτησαν (σταματοῦν)
Λαγουρός
τὰ ἔδωσαν ὅλα γιὰ τὴν ἀνατὴν Δύναμη ἑνὸς κεριοῦ,
καίνηση τοῦ Σαντιρβάν Τζαμί,
τὴν Δύναμη τῆς Ἐκκλησίας,
προβαίνουν σὲ καταγγελίες στὴν Ποπού μόνο ἐκείνη ξέρει νὰ ἐνθαρρύνει καὶ
λεοδομία ἐναντίον τῆς μητροπόλεως
νὰ καθοδηγεῖ ἀληθινὰ καὶ οὐσιαστικὰ
καὶ ἐμποδίζουν τὴν ἀνακαίνηση τῆς
τὶς καρδιές μας, τὴν ζωή μας!»
Ἐκκλησίας... Τὸ κράτος ὅμως ἀπόν, τὸ
ΕΛΙΖΑ ΓΙΑΚΟΥμΑΚη
κράτος πουθενά, τὸ κράτος ἄφαντο...»
Δρ. Ψυχολογίας τοῦ Πανεπιστημίου
Δύο ἱστορίες ἀπὸ τὴ Δράμα πού δείStrathclyde τῆς Σκωτίας
χνουν ὅτι κάθε μέρα πού περνᾶ παραΜετάλλαξη «Ἑλλήνων»
δίδουμε καὶ ἕναν πόντο πολιτισμικοῦ
καὶ ἀντικατάσταση πληθυσμοῦ
ἐδάφους. Δὲν ξέρω, μήπως ἔχουμε
Τὰ περιστατικὰ «σχεδιασμοῦ» ἀντιἀλλαξοπιστήσει...»;
κατάστασης τοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας
Περιστατικὸ Β´.
μὲ ἀλλοδαποὺς ἀλλόθρησκους, ἀλλόὍλοι εἴδαμε πρὸ καιροῦ στὶς ὀθόνες
φυλους καὶ ἀλλογενεῖς, δὲν εἶναι ἁπλῶς
τῆς Τ.V. τὶς εἰκόνες ντροπῆς συνωστισμοῦ
σποραδικά, καταγράφονται πολλὰ καὶ
«μετανάστῶν» νὰ κατασκηνώνουν μὲ
ἐπιλέγουμε δυὸ τρία ἐκκωφαντικά,
μπόγους στὴν πολύπαθη πλατεία Βιἀποκαλυπτικά της ἀλλαγῆς ὄχι μόνον
κτωρίας. Ἕνα θέαμα μετατροπῆς μιᾶς
πληθυσμοῦ ἀλλὰ καὶ τὸ χειρότερο
ἱστορικῆς γειτονιᾶς τῶν Ἀθηνῶν σὲ Ἰσλατὴν μετάλλαξη κάποιων τῆς Ἑλληνικῆς
μαμπάντ... μπροστὰ σ’ αὐτὴ τὴν ἄθλια
τους συνείδησης, ἰδιαίτερα τῶν ἀρικατάσταση κάποιοι ἀπὸ τοὺς δεινοπαστερόδεξιόστροφων, σὲ ἐπίμονους
θοῦντες Ἀθηναίους τῆς πλατείας ἀποὑπερασπιστὲς λαθρομεταναστῶν καὶ
φάσισαν νὰ ἀντιδράσουν... Τὴν Τετάρτη
ἰσλαμιστῶν. Ἄλλωστε εἶναι ἀποδεδειγ15 Ἰουλίου ἔγινε συγκέντρωση κατοίκων
μένο ἀπὸ πλῆθος ἰδεολογημάτων καὶ
στὴν πλατεία μὲ αἴτημα νὰ φύγουν... οἱ
ἔμπρακτης πολιτικῆς γραμμῆς ὅτι, τὸ
καταληψίες.
ανατολικό - δυτικό πολιτικὸ τόξο στὴ
Παράλληλα ὅμως ξύπνησαν καὶ τὰ
χώρα μας ἔχει μετατραπεῖ σὲ «σέχτα»
«φιλάνθρωπα»
αἰσθήματα διαφόρων
ὑπερασπιστῶν τῶν ἀφροασιατῶν ἰσλαστοιχείων
πού
ἀντήλλαξαν
τὴν ἑλληνική
μιστῶν μὲ τὴν ἐσκεμμένη ἢ ὄχι ἀνοχὴ
τους
συνείδηση
μὲ
τοὺς
μουσαφιραίους
τῆς ἐπίσημης πολιτείας.
τοῦ Ἐρντογὰν καὶ τοῦ Σόρος... Ὅλα τὰ
Περιστατικὸ Α΄.
συνθήματα, πού γαυριοῦσαν στὴν ἀντιΤὶς πληροφορίες ἀντιγράφω ἀπὸ
πορεία, πού ὀργάνωσαν, ἦταν κραυγὲς
ἄρθρο τοῦ ἔγκριτου δημοσιογράφου κ.
ἐπίδοξων ἰσλαμιστῶν. Ἀλλὰ ἕνα ἀπ’
μανώλη Κοττάκη στὴν ἐφημ. Δημοκρααὐτὰ στὸ ἄκουσμά του προκαλεῖ ἐκείνη
τία στὶς 5.2.2020. Γράφει: «... πρόσφατα
τὴ φρίκη πού ἔνοιωθαν οἱ Ἀθηναῖοι
δαπάναις τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ
ὅταν ἄκουγαν τὰ μπλόκα τῶν Γερμανῶν
ἀνακαινίσθηκε τὸ ἱστορικὸ Σαντιρβάν
τὶς κρύες νύκτες τῆς κατοχῆς ἢ τὶς ἰαχὲς
Τζαμὶ στὴ Δράμα.... Καλῶς ἔπραξε ἡ
από αντάρτικες ομάδες που ακούγανε το
πολιτεία καὶ τὸ ἀνακαίνiσε, ἡ Ἑλλάδα δὲν
ανήκουστο σύνθημα: «Ἕλληνα λεβέντη,
πρέπει νὰ φοβᾶται τὸ παρελθόν της... Τὸ
στὸν τάφο σου θὰ ρίξουμε τὸ πιὸ μεγάλο
πρόβλημα ἀρχίζει ἀπὸ τὴ στάση τῆς Πογλέντι» κραύγαζαν... Ἀλήθεια, πῶς νὰ
λιτείας ἔναντι τῶν χριστιανικῶν ναῶν...
ἐξηγηθεῖ ἕνα τέτοιο ἀπύθμενο μίσος;
Στὴ μικρὴ λίμνη, πού ὑπάρχει στὴν πόλη
μιὰ τέτοια μετάλλαξη τοῦ ἀνθρωπίνου
τῆς Δράμας, κυριαρχεῖ τὸ ἐκκλησάκι,
εἴδους σὲ πρωτόγονο δίποδο;
τῆς ἁγίας Βαρβάρας, προστάτιδος τῆς
Περιστατικὸ Γ´.
πόλεως... Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση,
Ὅπως μὲ τὴν πονηρὴ καὶ πανούργα
ὅταν τὸ 1830 ἡ Δράμα κατακτήθηκε
λέξη
«ροὲς» στὸ Αἰγαῖο, κρύβεται ἐπιἀπὸ τοὺς Τούρκους, τὸ ἐκκλησάκι γκρεμελῶς
ἡ εἰσβολὴ ἑκατοντάδων λαθραίων
μίσθηκε, γιὰ νὰ κτισθεῖ στὴ θέση του
στὴν Ἑλληνικὴ γῆ, ἡ ΕΣΠΑ ΙΙ, ὑποκρύπτει
τζαμί... Ἀνήμερα τῆς ἁγίας Βαρβάρας ἡ
μόνιμη διαμονὴ χιλιάδων ἀφροασιατῶν
περιοχὴ πλημμύρισε μὲ νερό. Τὸ τζαμὶ
καὶ τὴν διὰ βίου ἑστίαση καὶ στέγαση.
δὲν κτίσθηκε ποτέ, ὅμως κτίσθηκε καὶ

μόλις χθὲς 1/10/2020 «Τὸ Ὑπουργεῖο
Ἀσύλου καὶ μετανάστευσης ἀνακοίνωσε ὅτι ἐξασφάλισε 21.623 προσωρινὲς
θέσεις στέγασης ἔναντι στόχου 20.000
ἕως τὶς 30.9.2020, στὸ πλαίσιο τῆς
ὑλοποίησης τοῦ προγράμματος ΕΣΠΑ ΙΙ,
ὅπως προβλέπει ἡ συμφωνία ἐπιδότησης
ἀνάμεσα στὸ ὑπουργεῖο μετανάστευσης, πού ἔχει ἀναλάβει τὴ διαχείριση
τοῦ προγράμματος ἐξασφάλιση θέσεων
στέγασης τῶν αἰτούντων ἄσυλο. Ἡ συμφωνία προχωρᾶ μὲ ταχεῖς ρυθμοὺς καὶ
ἐνδυναμώνει τὸ ἐθνικὸ σύστημα ὑποδοχῆς». Δηλαδὴ μὲ λίγα λόγια ἦρθαν γιὰ
νὰ μείνουν.!!!
Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἂς δοῦμε ἀπ᾽ τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα, πῶς ὕπουλα καὶ ἐγκληματικὰ προωθεῖται ἡ ἀλλαγὴ πληθυσμοῦ
στὴ χώρα καὶ ἀφαιροῦνται παράλληλα
θέσεις ἐργασίας καὶ ἐπιχειρηματικότητας
στοὺς Ἕλληνες γιὰ νὰ παραχωρηθοῦν
στὰ στίφη τῶν ἑλληνοποιημένων ἀσυλούχων ἀφροασιατῶν ἰσλαμιστῶν.
Τὰ στατιστικὰ στοιχεῖα δείχνουν ὅτι
ἀπὸ τὰ 229 ἄσυλα τὸ 2013 φθάσαμε τὸ
2019 στὰ 12.500, ἐνῶ ἐπὶ μηταράκη
μόνο τὸ πρῶτο τρίμηνο τοῦ 2020 ἔχουν
δοθεῖ 2079!! Πάντως ἀπὸ τὸ 2013 μέχρι
σήμερα ἔχου δοθεῖ 45.066 ἄσυλα χωριστὰ πόσες χιλιάδες ἑλληνοποιήσεις
δόθηκαν ἀπ’ τὴν πίσω πόρτα, από τους
πριν και νυν κυβερνώντες.
Νὰ προσθέσουμε ἐδῶ, ὅτι οἱ καλοί μας
πολιτικοὶ ἐθνομηδενιστές, δὲν παραλείπουν μαζὶ μὲ τὸ ἄσυλο καὶ τὰ ἐπιδόματα,
νὰ παραχωροῦν ἀνεξέλεγκτα, χωρὶς νὰ
τηροῦν τὶς ἰσχύουσες διατάξεις, ἀδειοδοτήσεις γιὰ ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότες.
Ἔτσι ἔχει γεμίσει ἡ Ἀθήνα «τσαντιρομάγαζα» ἰδιοκτησίας Ἀσίας κυρίως καὶ
Ἀφρικῆς. Τὸ ἕνα γκέτο διαδέχεται τὸ
ἄλλο…
Ἡ πολιτικὴ μόνον δικαιωμάτων καὶ ἡ
ζηλευτὴ προστασία πού ἀπολαμβάνουν
οἱ ἀλλοδαποὶ στὴ χώρα μας, εὐνοοῦν
σημαντικὰ τὶς γεννήσεις. Στὴ Λέσβο μόνο
τὸ 2019, γεννήθηκαν 795 ἀλλοδαπῶν
μουσουλμανάκια... Τὸν ἴδιο χρόνο οἱ θάνατοι στὸ νησὶ ἔφτασαν τὸν τρομακτικὸ
ἀριθμὸ 1.100 Ἑλλήνων. Τὸν Ἰανουάριο
τοῦ 2020 στὴ μαιευτικὴ Κλινική τοῦ νησιοῦ ἀπὸ τὰ 18 κρεβάτια μὲ τὴν ἀλλαγὴ
τοῦ χρόνου, γεννήθηκαν 14 ἀλλοδαπά...
Η Ελλάδα σβήνει...
ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ἡ ἀκροτελεύτια ἐλπίδα
«Ὅταν ἔπεσε ἡ Κωνσταντινούπολη
ὅλα εἶχαν χαθεῖ, καὶ τότε σ› αὐτὴ τὴν
ἀνεπανόρθωτη καταστροφὴ ἐφάνη ὅτι τὸ
Ἔθνος ἀπέθανε. Καὶ ὅμως ἐνῶ ὅλα εἶχαν
χαθεῖ, τὸ Ἔθνος ζοῦσε, γιατὶ ἡ θρησκεία
του δὲν ἀποθνήσκει καὶ αὐτὴ σὲ ὅλες τὶς
“ἁλώσεις” στέκεται ἀναστάσιμος σύμμαχος καὶ ζωντανὸς χειραγωγός».
ΙΩΑΝΝηΣ ΣΥΚΟΥΤΡηΣ (1901-1938)
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“Η Καρδιά του Ιγνατίου…” Τα «άγρια θηρία»
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Το ψέμα, χρυσωμένο, ωραιοποιημένο και πλασμένο από
τον Πρωτοσύγκελο κ. Ιγνάτιο με επιφανειακή ομορφιά

Το άρθρο για το γέροντά του στην τοπική
εφημερίδα «Ελευθερία» στις 20 Δεκεμβρίου
2020, ήταν μία ακόμα προσπάθεια του πρωτοσύγκελου κ. Ιγνατίου να αλλάζει τη βελόνα στο
πικ-απ της ιστορίας, αφήνοντας όμως το δίσκο
με την κατεστραμμένη εγγραφή.
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδος
του είχαμε συστήσει να δώσει τόπο στη σιωπή,
στη συνειδητή σιωπή, όπως είχαν κάνει και
αρκετοί που μετανάστευσαν στο στρατόπεδο
της επιφύλαξης και να αποφύγει την αγαπητική
του φλυαρία. Αυτό δεν έγινε και επιδίωξε με
παραπλανητικό υλικό να ξεδιπλώσει μπροστά
μας ένα πηχτό κατακάθι της απογοήτευσης
και της οργής.
Ζύμωσε τη διαστρέβλωση δίχως να σεβαστεί
τους αποδέκτες του κειμένου του, φωτογράφησε με το δικό του φακό το μακαριστό Γέροντα
του δεσπότη Λάρισας Ιγνάτιο Λάππα και τον
ταύτισε με τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο και
παρομοιάζοντας ακόμα για το ίδιο μαρτύριο.
Έγραφε! «Αυτή η καρδιά του έμοιαζε με την
καρδιά του προστάτη γης ζωής του, του Αγίου
Ιγνατίου του Θεοφόρου…». «Ο Λαρίσης Ιγνάτιος
ρίχτηκε κι αυτός στο λάκκο των σύγχρονων λεόντων». «Έτσι ακριβώς και ο Λαρίσης Ιγνάτιος
είχε πάντοτε γραμμένο στην καρδιά του το όνομα του Χριστού μας. Κι όταν ακόμα τα “άγρια
θηρία” τον καταβρόχθιζαν με τις συκοφαντίες,
τα ανυπόστατα ψεύδη, τις αχαριστίες και την
αγνωμοσύνη τους, εκείνος έλεγε: “Γεννηθήτω
το θέλημά Του…”».
Ο παραλληλισμός αυτός κ Πρωτοσύγκελε,
του γέροντά σου Ιγνατίου “επισκόπου” με τον
άγιο Ιγνάτιο Θεοφόρο, και το ρίξιμό του “στον
λάκκο των σύγχρονων λεόντων”, όπως τον Άγιο
Ιγνάτιο το Θεοφόρο, με άφησε άφωνο και με
ανάγκασε να γυρίσω πίσω να ξεφυλλίσω με
προσοχή και με οδύνη τον αρχειακό πίνακα
πληροφόρησης, περί του “επισκόπου” Ιγνατίου
Λάππα, να τον μελετήσω και να τον παρουσιάσω
πολύ συνοπτικά – πληρέστερα, όταν έρθει η
ώρα του – τι ανακύπτει με την παράλληλη φωτογράφηση και των δύο Ιγνατίων και ο καθένας
να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα.
Πρωτοσύγκελε κ. Ιγνάτιε, δεν μπορώ να πιστέψω πως εσείς ένας τόσο παρα-μορφωμένος,
με τόσα βαριά βραβεία (Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά, Διπλωματικά…) και ειδικός στον τομέα
της Εκκλησιαστικής Ιστορίας με δύο βραβεία
να κάνετε τέτοια τραγική διάγνωση, μου είναι
αδιανόητο. Οποία προσπάθεια εξήγησης και
να δοθεί είναι πολύ δύσκολη να κατανοηθεί για
έναν παπα-επιστήμονα της δικής σας “εμβέλειας”, γι’ αυτό τρία τινά μπορεί να συνέβησαν. Ή
δε μελετήσατε την ιστορία του Αγίου Ιγνατίου
του Θεοφόρου – παρ’ ότι φέρετε το όνομά του
– και γράψατε ό,τι κατά καιρούς ακούσατε, ή
λόγω φόρτου “πανεπιστημιακής” εργασίας να
αποκτήσετε, μέσα σε ένα χρόνο (2020) δύο τεράστια βραβεία (Διδακτορικό της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας)
που σε έναν άνθρωπο νορμάλ θα απαιτούσε
τουλάχιστον μία δεκαετία (10 χρόνια), και ίσως
γιαυτό σας ξέφυγε! Ή τα βραβεία που σας
έδωσαν, ήταν τόσο βαριά που δεν μπορούσατε
να τα σηκώσετε και να τα επεξεργαστείτε και
σας τα ανέλαβαν άλλοι και σεις σαν θεατής τα
παρακολουθούσατε εξ αποστάσεως, και γιαυτό
σας δικαιολογώ!
Την ταύτιση που επιχειρήσατε να κάνετε
μεταξύ του Αγίου Ιγνατίου και του μακαρίτη
“επισκόπου” Λάρισας Ιγνατίου Λάππα απέχουν
μεταξύ τους όσο η Ανατολή από τη Δύση, η
Ημέρα από τη Νύχτα, η Αρετή από την Κακία…
Διότι ο μεν Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος πήρε το
θησαυρό της πίστεως έχοντας ως δάσκαλο το
μαθητή της βροντής, τον Ευαγγελιστή Ιωάννη
το Θεολόγο, όπως μας πληροφορεί ο Ευσέβιος, ο δε Ιερός Χρυσόστομος αναφέρει ότι είχε

συναναστραφεί με τους Αγίους Αποστόλους
και σύμφωνα με τον Ωριγένη ο Άγιος Ιγνάτιος
υπήρξε ο δεύτερος επίσκοπος Αντιοχείας μετά
τον Απόστολο Πέτρο. Και η Εκκλησία γιαυτό
τον αποκάλεσε Αποστολικό Πατέρα και τον
κατέταξε ως τον πρώτο μεγάλο Θεολόγο μετά
τους Αποστόλους.
Ο δε “επίσκοπος” Ιγνάτιος Λάππας είχε δάσκαλο τη “βρώμικη γλώσσα των υμνωδών (!!) του
θεϊκού κάλλους και προδοτών της αρχιερατικής
και ιερατικής αξιοπρέπειας”, το Σεραφείμ Τίκα
που τον Αύγουστο του 1974 προκειμένου να
επιβάλλει τον καλό του – Σεραφείμ Ορφανό – ως
δεσπότη στη Λάρισα, ξεστόμισε μπροστά από
την Ωραία Πύλη του μητροπολιτικού Ναού του
αγίου Αχιλλείου της πόλης μας προς τους διαμαρτυρόμενους χριστιανούς, τη χυδαία ύβρη:
«γαμ… το κέρατό σας»!!!
Δυστυχώς δεν ήταν ούτε η πρώτη, ούτε η
τελευταία, αυτός ήταν εξοικειωμένος με τη
χυδαιότητα, αναθρεμμένος και ζυμωμένος με
τις βρώμικες λέξεις που του ήταν ο καθημερινός του άρτος
και το απαραίτητο ποτό του. Το
γλωσσάριό του δε
κινούνταν μόνιμα
στις τριόδους αναμοχλεύοντας το
βούρκο. Και όταν
αναφέρονταν σε
πρόσωπα Μητροπολιτών, τα στόλιζε με επίθετα των
σκυλάδικων.
Αυτός ο σαπρός δάσκαλος
ήταν που εισέβαλλε στην αρχιεπισκοπική καθέδρα και αλλοίωσε το συνοδικό
σύστημα, τους Ιερούς Κανόνες τους έμπασε
στο περιθώριο, τις καθαρές διαδικασίες τις
θεώρησε ξεπερασμένη μεθοδολογία, την εντιμότητα και την αμεροληψία τις στούπωσε στο
ψυγείο, τους καθολικους κανόνες Δικαίου και
της εντιμότητας που δεσπόζουν ακόμα και στις
πιο υπανάπτυκτες χώρες του Πλανήτη, τους
παραβίασε και τους αθέτησε.
Γιαυτόν που τα χείλη του, αντί ευλογία και
χάρη, σκόρπιζαν το χυδαίο έμετο της ψυχής
του, ο μακαρίτης “επίσκοπος” Ιγνάτιος έγραφε
στο “αφιερωμένο εγκόλπιον”: «… έζησα κοντά
του, πολύ κοντά του πολλά χρόνια… Με ανέβασε
στο ύψος του πρώτου Γραμματέως της Ιεράς
Συνόδου και ήμουν σταθερά μαζί του… Τον
θαύμαζα ειλικρινά. Δεν μπορώ να περιγράψω
πόσο μ’ αγαπούσε… Ήταν για μένα πατέρας
στοργικός… Θάχω πάρα πολλά να γράψω για
το τίμιο και αγαπημένο αυτό πρόσωπο, για
τη μετέπειτα πορεία μου, για την εκλογή και
τη χειροτονία μου… αισθάνομαι πραγματικά
συγκίνηση όταν αναφέρομαι στο πρόσωπο του
Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ…» (Εγκόλπιον ημερολόγιον έτους 2013).
Πρωτοσύγκελε κ. Ιγνάτιε, αν διαβάζατε λίγο
εκκλησιαστική ιστορία – παρ’ ότι έχετε δύο
βραβεία (διδακτορικά) εκκλησιαστικής ιστορίας
– δεν θα γράφατε αυτά που σας εκθέτουν ως
έναν μεν παρα-μορφωμένο που έχετε ντάνες τα
βραβεία – διδακτορικά αλλά είστε ανημέρωτος
δε ιστορικά. Διότι, όταν έρχεται κανείς σε επαφή
με τον Άγιο Ιγνάτιο το Θεοφόρο, την ηρωική
αυτή φυσιογνωμία, αισθάνεται ένα κύμα ζωής
και δυνάμεως να διοχετεύεται μέσα του.
Στις διασωζόμενες 13 επιστολές του Αγίου
Ιγνατίου αφήνει την ψυχή του ελεύθερη να
μιλήσει, φανερώνει τα αισθήματα λατρείας
προς τον Ιησού Χριστό, δίνει απλές συμβουλές,
τους μιλάει με απλότητα και καλοσύνη και σου
προσφέρει ένα μέρος από τη θεϊκή φωτιά που
πυρπολεί την ψυχή του.

Στην προς Ρωμαίους επιστολή του που την
έγραψε από τη Σμύρνη, πριν αναχωρήσει
δέσμιος για τη Ρώμη, φανερώνει τον πόθο και
την προθυμία για το μαρτύριο και αυτό επειδή
είχε το φόβο μήπως η αγάπη κινήσει τους χριστιανούς και προσπαθήσουν με κάθε τρόπο να
τον ελευθερώσουν από τα δεσμά,να τον απαλλάξουν από το μαρτύριο και χάσει το στεφάνι.
Γράφει: (μεταφέρουμε μικρά αποσπάσματα
σε ερμηνεία)
IV) Εγώ γράφω σε όλες τις Εκκλησίες και
παραγγέλλω σε όλες ότι αποθνήσκω με τη
θέλησή μου υπέρ του Θεού, αν εσείς δε φέρετε
εμπόδιο. Σας παρακαλώ, μη γίνετε για μένα, με
τη συμπεριφορά σας, μια άκαιρη και ανωφελής
εύνοια. Αφήστε με να γίνω τροφή των θηρίων,
δια των οποίων θα κατορθώσω να κερδίσω το
Θεό…
V) Από τη Συρία μέχρι τη Ρώμη θηριομαχώ
και στη γη και στη θάλασσα και τη νύχτα και τη
μέρα, δεμένος με δέκα λεοπαρδάλεις, δηλαδή
με το στρατιωτικό απόσπασμα, του οποίου
η σκληρότης
ομοιάζει με τη
σκληρότητα των
θηρίων και οι
οποίοι, και όταν
ακόμη ευεργετούνται, γίνονται
χειρότεροι. Στα
αδικήματά τους
όμως μαθητεύω
και διδάσκομαι.
«Αλλά δεν είναι
αυτό αρκετό για
να δικαιωθώ».
3. Συγχωρήστε με· εγώ γνωρίζω τι με συμφέρει. Τώρα αρχίζω να είμαι μαθητής. Τίποτε
από τα ορατά και αόρατα δεν μπορεί να με
ελκύσει, προκειμένου να πετύχω την ένωσή μου
με τον Ιησού Χριστό. Η φωτιά και ο σταυρός και
οι συμπλοκές με τα θηρία και το κομμάτιασμα
του σώματος και οι διαιρέσεις και οι σκορπισμοί
των οστών και η αποκοπή των μελών και οι
αλεσμοί ολοκλήρου του σώματος και οι κακές
κολάσεις του διαβόλου, όλα ας έλθουν σε μένα,
αρκεί να κατορθώσω να πετύχω την ένωσή μου
με τον Ιησού Χριστό…
VI) «Σε τίποτα δε θα με ωφελήσουν τα
θελκτικά πράγματα του κόσμου» ούτε οι
βασιλείες του αιώνος τούτου. Είναι καλύτερο
για μένα να πεθάνω για τον Ιησού Χριστό,
παρά να βασιλεύω στα πέρατα της γης. Ζητώ
Εκείνον που πέθανε για μας. Θέλω Εκείνον
που αναστήθηκε για μας. Η ώρα του τοκετού,
κατά την οποία θα γεννηθώ για το Χριστό μου,
έχει φθάσει. 2. Συγχωρέστε με, αδελφοί, μη με
εμποδίσετε να ζήσω, μη θελήσετε να πεθάνω.
Εκείνον που θέλει να ανήκει στο Θεό, μη του
χαρίσετε τον κόσμο ούτε να τον εξαπατήσετε
με την ύλη. Αφήστε με να αποκτήσω το καθαρό
φως. Όταν θα μεταβώ εκεί, θα είμαι πραγματικός άνθρωπος. 3. Επιτρέψτε σε μένα να γίνω
μιμητής του πάθους του Θεού μου...
Βύθισα τη ματιά και τη σκέψη μου σ’ αυτό το
κείμενο και έμεινα έκθαμβος. Η κάθε λέξη είναι
ένα σπυρί λιβάνι στο θυμιατήρι της δοξολογίας
του Θεού. Η κάθε φράση και προσευχή, τα γραπτά θησαυρίσματα που μας άφησε είναι κρουνοί
της χάριτος, λατρεία και κήρυγμα, αίνεση και
χειραγωγία και η Εκκλησία αποδέχθηκε τις
διδαχές του και τον αποκάλεσε “Άγιο Ιγνάτιο
Θεοφόρο”.
Ο άλλος Ιγνάτιος, ο γέροντά σου κ. Μουρτζανέ, άρπαξε το επισκοπικό αξίωμα από τον
κανονικό επίσκοπο Θεολόγο “Μηδενί τρόπω,
επίσκοπον καταστήναι εν τη Εκκλησία, ης
έτι ο προεστώς ζη εν τη ιδία συνίσταται τιμή
ει μη αυτός εκών την επισκοπήν παραιτήσε-

ται…” (ΙΣΤ’ Κανόνας της Πρωσ/ας Συνόδου
Κωνσταντινουπόλεως). Πραξικοπηματικά
από το δικτάτορα Σεραφείμ, με τη στήριξη
και υποστήριξη των ΜΑΤ και των Δυνάμεων
Καταστολής, χτυπώντας αλύπητα αθώο λαό,
στέλνοντας εκατοντάδες τραυματισμένους
στα νοσοκομεία και λούζοντας με αίμα τους
δρόμους. “Επίσκοπον, η Πρεσβύτερον…,
τύπτοντας πιστούς αμαρτάνοντας ή απίστους
αδικήσαντος…, καθαιραίσθαι προστάσσομεν…” (ΚΣ΄ Κανόνας). Κάθισε μεγαλόπρεπα
στη μητροπολιτική καρέκλα και διαχειρίστηκε
την εξουσία με κίνητρο τον πλουτισμό από το
κεράκι της χήρας και του ορφανού, με εμπνευστή και οδηγό την αυθαιρεσία και τη βία για να
επικρατήσει σέρνοντας δεκάδες ανθρώπους
στα δικαστήρια, αναγκάζοντας παπάδες και
διάκους να ψευδομαρτυρούν.
Μάχονταν υστερόβουλα, νέμονταν τον
εκκλησιαστικό πλούτο και επιδόθηκε σε έναν
αγώνα εξόντωσης, όσων δεν τον αποδέχονταν.
“Θα τους πεθάνω όλους (Αγωνιζόμενους) και
μετά θα πεθάνω εγώ” έλεγε στον Επίσκοπο
Πενταπόλεως π. Ιγνάτιο Μαδενλίδη.
Ήταν μια δραματική περιπέτεια της τοπικής
Εκκλησίας, για είκοσι τέσσερα (24) χρόνια ο
λαός του Θεού βίωσε το φόβο, τη βία και την
αγωνία και όταν έφθασε η ώρα να αποβιβαστεί
από το καράβι ο “Επίσκοπος” Ιγνάτιος, τον
έπιασε φόβος και τρόμος, τα γεγονότα έτρεχαν, οι ελπίδες έσβηναν, σα να έπνευσε λίβας
και έκαψε τα όνειρα και τις προσδοκίες του
και όλοι γύρω του πανικόβλητοι έψαχναν για
σαπόβαρκα σωτηρίας.
Ο κ. Ιγνάτιος, όταν περνούσε από μπροστά
μας στις ημέρες δόξης του, είχε το παράξενο
εκείνο ύφος, ήταν φουσκωμένος από καμάρι
και από αίσθηση ανωτερότητας, επειδή ήταν
δεσπότης στη μια από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις της Ελλάδας! Και όταν κατάλαβε ότι ο
Θεός δεν πασπατεύεται και ούτε υποτάσσεται
στις δικές του στενές επιθυμίες, τότε άρχισε
να εκλιπαρεί για να μην πεθάνει, θυμίζοντας το
“παράπονο” του Χριστόδουλου «Γιατί εγώ Θεέ
μου… Γιατί σ’ εμένα και όχι κάπου αλλού…».
Και πάλι ξέχασε το Θεό και άνοιξε τα τσουβάλια με τα χρήματα – να πληρώσει για τη γιατρειά
του – που ο λαός του τα εμπιστεύτηκε για τις
ανάγκες των πτωχών και των πενήτων.
Οι δε δεσποτάδες έκαναν “έρανο μεταξύ τους
για τα έξοδα μεταφοράς του στην Αμερική”.
Επιστράτευσαν για τη σωτηρία του (χρυσοπλήρωσαν) τον καλύτερο γιατρό του κόσμου με τα
“χρυσά χέρια” που κάνει “θαύματα”, τον έφεραν
και στην Ελλάδα (με το αζημίωτο) και πήρε ο
ασθενής Ιγνάτιος την άγουσα για το Μαϊάμι
σε ένα από τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία του
κόσμου μεταμοσχεύσεων για να γλυτώσει, ώστε
να εξαφανίσει όλους τους Αγωνιζόμενους, επειδή δεν τον αποδέχονταν ως κανονικό επίσκοπο.
Το ανταλλακτικό της μεταμόσχευσης το
καλύτερο, όπως μας πληροφορούσαν οι πληρωμένοι κάλαμοι του εσμού των κολάκων που
δεν ανέστειλαν ούτε μια στιγμή τη διαφημιστική
τους “καμπάνια”, να τον ιστορούν ως ήρωα και
να τον ζωγραφίζουν ως μάρτυρα.
Ο λαός που δεν είναι μεθυσμένος αλλά και
ούτε κοιμισμένος, πληροφορούνταν τις κινήσεις
του και εξοργίζονταν, εκφράζονταν με τόση δυσαρέσκεια και απογοήτευση που μάθαινε για τη
σπατάλη πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ
και για την αγοραπωλησία ανθρώπινων μελών
και ζωντανών οργάνων που ανθεί στην Αμερική,
που κάποιο από αυτά θα αντικαταστούσε και
το χαλασμένο του δεσπότη Λάρισας Ιγνατίου.
Το διεθνές πρακτορείο “Reuters” σε δημοσιογραφική έρευνα που έκαμε,` μας αποκάλυψε
φοβερά περιστατικά: «Ανθρώπινα όργανα στο
σφυρί – έγραφε – από… έως 10.000 $». “Μια μακάβρια βιομηχανία με τζίρο εκατομμυρίων ανθεί
στις ΗΠΑ με εταιρίες που τεμαχίζουν και πωλούν
κορμούς, κεφάλια, …” και συνεχίζει η εφημερί-

συνεχίζεται στη σελ. 7
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συνέχεια από
την 6η σελίδα

“Η Καρδιά του Ιγνατίου…” Τα «άγρια θηρία»

Το ψέμα, χρυσωμένο, ωραιοποιημένο και πλασμένο από
τον Πρωτοσύγκελο κ. Ιγνάτιο με επιφανειακή ομορφιά

δα: «Πρακτικά, στις ΗΠΑ το να αγοράσει κανείς
μέλη σορών είναι πιο εύκολο από το να αγοράσει
κρασί – για το τελευταίο ζητείται τουλάχιστον
επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας! - Τμήματα
ανθρώπινων σορών μπορεί κανείς να αγοράσει
από παντού: από το Amazon, το Instagram ή το
Facebook…». Και αναφέρει για έναν 24χρονο
καρκινοπαθή τι έπαθε: Στους δημοσιογράφους
του Reuters έφτασε στα χέρια τους μια σπονδυλική στήλη, κατάφεραν συνδυάζοντας την
ημερομηνία και τη ληξιαρχική πράξη θανάτου
να φθάσουν στους γονείς του 24χρονου Κόντι
Σόντερς. «Οι γονείς του είχαν υποθέσει ότι οι
επιστήμονες θα έπαιρναν κάποια δείγματα από
το δέρμα του νεκρού παιδιού τους – για έρευνες
κατά του καρκίνου, της άνοιας και άλλων τρομερών ασθενειών – και θα αποτέφρωναν το υπόλοιπο και θα τους επέστρεφαν τις στάχτες του.
» Δεν περίμεναν ποτέ ότι το παιδί τους θα
κοβόταν σε κομμάτια και θα πωλούνταν σαν
προϊόν σε ράφι σούπερ μάρκετ». (“Κυριακάτικη
Δημοκρατία” Νεκ. Καρακώστα, 19/11/2017).
(Ίσως από κάποιον τέτοιον ή λαθρομετανάστη
αζήτητον να ήταν και του κ. Ιγνατίου)
Κ. Πρωτοσύγκελε, κάνοντας χαρτογράφηση τα γραφόμενά σας, αιφνιδιάστηκα με την
εφευρετικότητά σου να ταυτίσεις το μαύρο με
το άσπρο, ο δε παραλληλισμός στο λάκκο των
λεόντων ήταν πολύ επιτυχημένος, δε θα θεωρηθεί υπερβολή ότι έχει λογοτεχνική απομίμηση
των θρήνων του Ιερεμία. Όμως οι συμπτώσεις
είναι ατυχέστατες, διότι τους λάκκους δεν
τους άνοιγε ο λαός, αλλά οι Αρχές (ο Βασιλιάς
Δαρείος, αυτοκράτορας Τραϊανός, Νέρωνας…)
και στην περίπτωσή μας ο “δεσπότης” Ιγνάτιος
βοηθούμενος από τον αρχιεπ. Σεραφείμ, την
πολιτική και αστυνομική εξουσία, έσκαψε λάκκο
για να ρίξουν μέσα τον άδολο Θεολόγο, επειδή
τους χαλούσε τα βρώμικα σχέδιά τους και τους
διαφωνούντας Αγωνιζόμενους, επειδή δεν τον
αναγνώριζαν.
Και τώρα ήρθε η ώρα να ξελουστράρουμε
το προφίλ του Ιγνατίου – Σεραφείμ που μπήκαν
στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού ως ληστές
και τη ρήμαξαν εκπέμποντας το στεναγμό, την
κατήφεια και την απογοήτευση.
Κ. Ιγνάτιε Μουρτζανέ, ο πάτρωνας του γέροντά σου – Ιγνάτιος – Σεραφείμ Τίκας μερικές
ημέρες, πριν την κοίμηση Θεολόγου είχε “φάει
τα λυσσιακά του” να πληροφορηθεί πόσο χρόνο
ζωή είχε ακόμα ο Θεολόγος και τηλεφώνησε
μάλιστα ο ίδιος (!) Ο δε Ιγνάτιος πανηγυρίζοντας
δήλωνε: «Γυρίζουμε σελίδα…». “Η εκκλησιαστική διαμάχη στη Λάρισα είχε κλείσει οριστικά”
(Εφ. “ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ”, 26/7/1996).
Δείγμα τραγικό. Ενέργεια βρώμικη που δεν
μπορεί να γίνει ανεκτή, ούτε παραδεκτή από
νοήμονες ανθρώπους και μας θυμίζει τους
αρχιερείς και γραμματείς που, όταν είδαν το
Χριστό καρφωμένο στο ξύλο του σταυρού,
τότε αναπαύτηκαν στο μαξιλάρι του θριάμβου
και ένιωσαν την κυριαρχία τους να ασφαλίζεται.
Ακριβώς το ίδιο και ο Ιγνάτιος μία ημέρα, πριν
την κοίμηση του π. Θεολόγου, κατέφθασε στη
Λάρισα με 10 κλούβες αστυνομικών, πολυάριθμες διμοιρίες των ΜΑΤ & ΕΚΑΜ, με μεταφερόμενους κλακαδόρους Σαλαμίνας και Αθήνας ως
άλλος Αννίβας, περικύκλωσαν το μητροπολιτικό
ναό του Αγ. Αχιλλείου και λειτούργησε δείχνοντας την “εξουσιαστική του πυγμή” (!) και χωρίς
ντροπή, δήλωσε αμέσως μετά στους δημοσιογράφους: «Όπως βλέπετε… μια καινούρια
μέρα ξημέρωσε στην τοπική εκκλησία… Το
ποτάμι δε γυρίζει πίσω…».
Έχουμε και συνέχεια Πρωτοσύγκελε κ.
Μουρτζανέ. Μετά δύο ημέρες, που ανήγγειλε
την κοίμηση του π. Θεολόγου, ο πάτρωνάς του
Σεραφείμ αρνήθηκε να άρει το “επιτίμιο της
ακοινωνησίας”, ώστε να γίνει η εξόδιος ακολουθία και το θέμα το μετέφερε στη συνεδρίαση
της Ιεραρχίας που θα πραγματοποιούνταν στις

10 Οκτωβρίου, δηλαδή θάπρεπε να παραμείνει “Αθωνικά” χρήματα κ.ά.
άταφος, ούτε λίγο ούτε πολύ δυόμισι μήνες.
Αφού τον χρησιμοποίησε, μετά τον έστυψε
Ο τύπος έγραφε: ΤΙΤΛΟΣ: “Τον κυνήγησε μέ- σαν λεμονόφλουδα, του δέσμευσε την πατρική
χρι τον τάφο”. «Με μία σκληρόκαρδη απόφασή περιουσία και τον έστειλε κατηγορούμενο στην
της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της δικαιοσύνη, για μια δεκαετία θηριομαχούσε
Ελλάδος αρνήθηκε, έστω και μετά θάνατον, τη με όλο το κατεστημένο και τελικά δικαιώθηκε
συγχώρηση στο Θεολόγο…
παμψηφεί.
Θα αναφερθώ μόνο σε μερικές γραμμές – από
Ήταν η πρώτη φορά χθες το πρωί που
αρχιερέας ενταφιάστηκε ως “ακοινώνητος,” τις εκατοντάδες σελίδες, Υπομνήματα, κατααφού η ΔΙΣ αρνήθηκε να άρει το επιτίμιο της θέσεις, πρακτικά κ.ά. – που είναι ενδεικτικά για
ακοινωνησίας…» (Εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ”). το ποιος έσκαβε “λάκκους με τους σύγχρονες
Έχουμε και συνέχεια κ.
λέοντες” κ. ΠρωτοσύΙγνάτιε Μουρτζανέ:
γκελε!
Δεν έφθαναν όλα, όσα
“Υπόμνημα προς το
του έκαναν εν ζωή για τα
Πταισματοδικείο Λάρισας”.
πρωτόγνωρα και πρωτοεφάρμοστα που ούτε σε
«Σας ενεχυρίζω –
χώρες του κανιβαλισμού
έγραφε – έγγραφο που
δεν ακούστηκαν, συνέχιπιστοποιεί… επί έξι
σαν και μετά θάνατο. Ο
ολόκληρα συναπτά έτη
γέροντάς σου Ιγνάτιος
εργάστηκα μη φειδόμενος κόπων και μόχθων
που στο πέρασμά του
άνευ αμοιβής, νύχτα
– για να επικρατήσει,
Ο γιατρός με τα χρυσά
και μέρα για την Ιερά
διότι ήταν και αντικαχέρια που κάνει «θαύματα»
Μητρόπολη Λαρίσης
νονικός και παράνομος
– ισοπέδωσε τα πάντα,
και Τυρνάβου…
» Το Ευχαριστώ για
προχώρησε σε πράξη
πιο σκληρή ακόμα και από τους Γραμματείς και τις τόσες υπηρεσίες, τις τόσες μου θυσίες,
Φαρισαίους που δεν τόλμησαν να εφαρμόσουν τόσο ψυχικές όσο και υλικές προς τη Μητρόστο Χριστό μας. Τι έκανε! Έστειλε το υπ’ αρ. πολη Λαρίσης ήταν να παραπεμφθώ… ως
305/12-8-1996 έγγραφο προς τον Αρχιεπίσκοπο κακουργηματικός απατεώνας!...
και προς τα μέλη της Ιεράς Συνόδου και ζητούσε
» Έχω δηλώσει ότι θα εξαντλήσω ως Ευρωτην “παραδειγματική” τιμωρία των συμμετεχό- παίος πολίτης στον έσχατο βαθμό δικονομικά
μέσα στα έσχατα Ύπατα Δικαιοδοτικά Όργανα
ντων στην εξόδιο ακολουθία του Θεολόγου.
Ο τύπος έγραφε: «Σε απολογία οι Μητρο- της Ευρώπης.
» … Πίστεψα ότι οι εκκλησιαστικοί ηγέτες
πολίτες που κήδεψαν το Θεολόγο… Σε…
πειθαρχικές διώξεις προχωρά η Ιερά Σύνο- έχουν ήθος. Πίστεψα ότι θα πούνε την αλήθεια
δος εγκαλώντας τους… για δύο αντικανονικά και ότι δε θα αντιμετωπίσω κανένα πρόβλημα,
παραπτώματα, τα οποία τους έχει προσάψει διότι μόνο πταίσματα μπορεί να έπραξα, όχι
με έγγραφη καταγγελία του ο Σεβ. Μητροπο- κακουργήματα!!! Αυτοί όμως εσιώπησαν.
λίτης Λαρίσης κ. Ιγνάτιος» (εφ. “ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
» Ερίχτηκα στο λάκκο των λεόντων από
αδελφούς μου ρασοφόρους. Οι χειρότερες, οι
ΚΗΡΥΚΑΣ”, 29/10/1996).
«Σε ανάκριση καλούνται μητροπολίτες, γιατί πιο βρώμικες, οι πιο ραδιούργες και σιχαμερές
συνιερούργησαν στην κηδεία Θεολόγου». ψυχές κύριε Εισαγγελέα σε όλον τον πλανήτη
«Μετά και το σχετικό έγγραφο του Μητροπο- είναι οι ψυχές ημών των ρασοφόρων. Στο σιλίτη Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνατίου η ΔΙΣ νάφι μας, στο προσκήνιο, ξεχειλίζουν τα σάλια
στη χθεσινή συνεδρίασή της όρισε ανακριτή από τα πολλά χειροφιλήματα και τους ενατον Ν. Σμύρνης κ. Αγαθάγγελο με γραμματέα γκαλισμούς. Στο παρασκήνιο μαίνονται μάχες
τον αρχιμανδρίτη π. Σερ. Μεντζελόπουλο» (εφ. αιμοδιψείς, “φόνοι” αναίμακτοι και δυσσεβείς
“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΗΜ. ΚΗΡΥΚΑΣ”, 6/11/1996).
που ο ποινικός κώδικας, ούτε τους διανοείται.
Έχουμε και συνέχεια κ. Μουρτζανέ:
» Εγώ όμως δε σιωπώ κύριοι Εισαγγελείς
Το ίδιο δεν έπραξε, μήπως και για τους τρεις του τόπου μου και κύριοι Εισαγγελείς του
ιερείς που έλαβαν μέρος σε εξόδιο ακολουθία Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου…».
παιδιού 3 ετών γονέων Αγωνιζομένων που
Μνημόνευσα μόνον ελάχιστα από τα παράξεέχασε τη ζωή του σε τροχαίο; Μήπως το ίδιο να και κυριολεκτικά ανήκουστα που συνθέτουν
δεν έπραξε στους ιερείς που συμμετείχαν σε το ατελείωτο κομπολόι με τις μαύρες χάνδρες
στέφανα Αγωνιζομένων; Και δεν σταμάτησε του δεσπότη Ιγνατίου, που αφάνισε την εντιούτε σε μνημόσυνα προσφιλών προσώπων μότητα, την ανθρωπιά, την αξιοπρέπεια, την
Αγωνιζόμενων; Και η συνέχεια συνεχίζεται!
ευθιξία και την εκκλησιαστική τάξη.
Ποια γραφίδα αντέχει να περιγράψει αυτό
Ο ιστορικός που θα συλλέξει τα στοιχεία, για
το ρημαδιό;
να συντάξει απολογισμό, θα περιέλθει σε αμηΕίναι όπως τα περιγράφει στην εόρτια ημέρα χανία, τα περιστατικά καθώς αναδύονται μέσα
του Αγ. Ιγνατίου για την ημέρα μνήμης του πα- από το σκοτεινό φόντο της 24ετίας, προκαλούν
τρός και ποιμενάρχου του κ. Ιγνατίου; Ότι: «Ο τόση μελαγχολία και τόση απογοήτευση.
Λαρίσης Ιγνάτιος ρίχτηκε κι αυτός στο λάκκο των
Θα περίμενα να σταματήσετε τη θεατρική
σύγχρονων λεόντων…». Ή, όπως αναφερθήκαμε παράσταση του μύθου, διότι όποιος παραδίνει
παραπάνω το λάκκο τον άνοιξε για να ρίξει τους στον ιστορικό ερευνητή ένα μύθο, για να δικαιάλλους μέσα, για να περάσει αυτός μποέμικα! ολογήσει πράξεις και ενέργειες ψεύτικες αυτοδιασύρεται. Το ψέμα δεν υποθεμελιώνει μνημείο
Αλλά τελικά έπεσε μέσα ο ίδιος.
Η φαρέτρα μας είναι γεμάτη περιστατικά, δόξης. Ο μύθος παραπλανεί και εντυπωσιάζει
“επιλήψει με διηγούμενον ο χρόνος” θα τολ- πρόσκαιρα, δημιουργεί μια φαντασμαγορική
μήσω να καταλογραφήσω μόνον ένα γεγονός λάμψη πυροτεχνήματος, αλλά σύντομα σβήνει
που προέρχεται από άνθρωπο του Ιγνατίου και και γυρίζει στο πηχτό σκοτάδι, στο κενό, στην
μάλιστα από τους πρώτους συνεργάτες του που απογοήτευση.
πάτησε το πόδι του στο επισκοπείο, έβαλε πλάτη
“Άγιε” Πρωτοσύγκελε, ιδρωτοποιείς να
και τον στήριξε, λειτούργησε το ραδιοφωνικό κρατήσεις ή να ανεβάσεις (έστω και κατά τι)
σταθμό, του έστησε το περιοδικό “ΤΑΛΑΝΤΟ”, το προφίλ προβολής στίς “δημοσχετίστικες”
τους έβαλε «Ευρωπαϊκά Προγράμματα και μετοχές του ευεργέτου σου γέροντα, βομβαρΧρηματοδοτήσεις», τους έφερε σε επαφή δίζοντας για την αναστροφή ή διαστροφή των
με κολοσσούς κατασκευαστικές εταιρίες και εξεικονισμένων γεγονότων.
έφτιαξαν το μοναστήρι του Αγίου Ραφαήλ με
Η δοξομανή σου προσπάθεια δείχνει άρτια
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“επιστημονική” ψυχολογική (λόγω ειδικότη σου)
επεξεργασία. Το λαό προσπαθείς, πότε με το
ατόφιο ψέμα και πότε με τη “μισή αλήθεια”
που στην πραγματικότητα, είναι ένα “ολόκληρο
ψέμα”, να αποδεχθεί το ζυμωμένο άρτο σου της
παραπληροφόρησης.
Φθάνει πια! Έως εδώ και μη παρέκει κ.
Πρωτοσύγκελε, διότι παραποιήσατε τα απαρασάλευτα και απαραχάρακτα αγιογραφικά
ιστορικά γεγονότα.
Κατεβάσατε το μεγαλύτερο ιερομάρτυρα
και Θεοφόρο Πατέρα της Εκκλησίας τον Άγιο
Ιγνάτιο το Θεοφόρο στα ίδια καπρίτσια με το
γέροντά σας Ιγνάτιο Λάππα.
Το δημοσίευμά σου είναι χαρακτηριστικό,
διότι είχε θέσεις θεολογικές απαράδεκτες και
εκφράσεις βλάστημες.
Επιχειρήσατε να στήσετε μια βλάστημη πράξη, υπερυψώνοντας στο βάθρο την εικόνα του
γέροντά σου παραλληλίζοντάς τον με τον Άγιο
Ιγνάτιο το Θεοφόρο. Αυτή η αντιπαραβολή είναι
παραχάραξη της αλήθειας, είναι πράξη επιλήψιμη, είναι διάπραξη… έγκλημα της απάτης.
Οι διαφορές μεταξύ των είναι τεράστιες, τις
χωρίζει ένας ολόκληρος ωκεανός, η ταύτισή
του αυτή είναι αποκαρδιωτική, διαβάζοντας
στάθηκα σκεπτικός και γεμάτος μελαγχολία για
ημέρες περιμένοντας μήπως ο προϊστάμενος
δεσπότης του Ιερώνυμος τον διορθώσει. Αυτός
όμως παρέμεινε πεισματικά ασυγκίνητος.
Με επιστημονική τέχνη συνταίριασες (πανεπιστημιακός ψυχολόγος γαρ) τον Άγιο Ιγνάτιο,
στα μέτρα και στα καλούπια του γέροντά σου
Ιγνάτιου Λάππα και αν κάποια σου βγαίνανε
ασυνταίριαστα, τα πηδούσες με άλμα!
Για την ιστορία θα παρουσιάσω πολύ σύντομα
κάποια συνταιριασμένα και… ασυνταίριαστα
του πρωτοσυγκέλου και ψυχολόγου Ιγνατίου..
Επιφυλάσσομαι όμως σε κάποιο άλλο κείμενο
να σας τα εκθέσω με λεπτομέρεια.
Τι μας λέει ο π. ψυχολόγος Πρωτοσύγκελος;
ΣΥΝΤΑΙΡΙΑΣΜΕΝΑ. «Ο Άγιος Ιγνάτιος είχε
ένα γνήσιο έρωτα για το Χριστό! Επιθυμούσε να
πεθάνει για την αγάπη Του…!».
«Και ο Γέροντάς μου ήταν φλογερός στην
καρδιά! Είχε έναν αυθεντικό έρωτα για το Χριστό
μας!...». Εάν είχε αυθεντικό έρωτα για το Χριστό,
δεν θα έτρεχε στην Αμερική για να μην πεθάνει,
να αγοράσει ζωή, στειρεύων άλλη ζωή, για τη
δική του ζωή;
ΣΥΝΤΑΙΡΙΑΣΜΕΝΑ. «Ο Άγιος Ιγνάτιος ρίχτηκε
στο λάκκο των λεόντων και παρέδωσε το πνεύμα
του στον Κύριο ως μάρτυρας στη θριαμβεύουσα
Εκκλησία…».
«Ο Λαρίσης Ιγνάτιος ρίχτηκε κι αυτός στο
λάκκο των σύγχρονων λεόντων, εκτός, αλλά…».
Μήπως θέλατε να πείτε π. ψυχολόγε ότι έριξε
αρκετούς στο λάκκο των σύγχρονων λεόντων,
όπως: τον πρεσβύτη επίσκοπο π. Θεολόγο, τον
π. Λάμπρο, “θα σε θάψω 146 μέτρα βάθος, θα σε
εξαφανίσω…”, τον π. Ιωάννη “θα σας εξαφανίσω
όλη την οικογένεια…”, τους Αγωνιζόμενους “θα
τους πεθάνω όλους…”, και καμία εικοσαριά
ακόμα, και μπερδευτήκατε;
Τι δε μας είπε ο π. ψυχολόγος Πρωτοσύγκελος;
ΑΣΥΝΤΑΙΡΙΑΣΤΑ. Ο Άγιος Ιγνάτιος: «μάλλον
κολακεύσατε τα θηρία, ίνα μοι τάφος γένωμαι
και μηδέν καταλίπωσι των του σώματός μου…
IV,2» (Μάλλον να κολακεύσετε τα θηρία, για
να γίνουν για μένα τάφος και να μην αφήσουν
τίποτε από το σώμα μου).
«”Ουδέν μοι ωφελήσει τα τερπνά του κόσμου”,
ουδέ αι βασιλείαι του αιώνος τούτου, καλόν μοι
αποθανείν εις Χριστόν Ιησούν, η Βασιλεύειν των
περάτων της γης… VI, 1» (“Σε τίποτα δεν θα με
ωφελήσουν τα θελκτικά πράγματα του κόσμου”
ούτε οι Βασιλείες του αιώνος τούτου. Είναι
καλύτερο για μένα να πεθάνω για τον Ιησού
Χριστό, παρά να βασιλεύω στα πέρατα της γης).
Ο Ιγνάτιος Λαρίσης: Θέλω να ζήσω, δε θέλω

συνεχίζεται στη σελ. 8

8 ΑΓΩΝΑΣ
Το πράσινο φως έδωσε επιτέλους η επιτροπή
εμπειρογνωμόνων του υπ. Υγείας για τη χορήγηση
“κολχικίνης” σε ασθενείς Covid-19.
Η καναδική (ονομάστηκε καναδική, επειδή στο
Montreal Heart Institute του Καναδά πριν δέκα μήνες (23-3-2020) έγινε διπλή τυφλή τυχαιοποιημένη
πολυκεντρική μελέτη για την αποτελεσματικότητα
και την ασφάλεια της χορήγησης κολχικίνης
σε ενήλικες ασθενείς που προσβλήθηκαν από
COVID-19) αυτή μελέτη διεξήχθη στην Ελλάδα και
πήρε την ονομασία GRECCO 19, με τη συμμετοχή
16 κέντρων, με εθνικό συντονιστή τον καθηγητή
καρδιολογίας Σπύρο Δευτεραίο και την επιστημονική συμβολή από τα Πανεπιστήμια Humanitas
Clinical Research Hospital (Ιταλία), Hospital
Universitazio y Politecnico La Fe (Ισπανίας), Mount
Sinai (ΗΠΑ), Yale (ΗΠΑ) συμπεριλαμβανομένων και
πολλών Ελλήνων Επιστημόνων της Διασποράς.
Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Λοιμώξεων
Παν. Γαργαλιάνος δήλωσε: «Είδαμε καθαρά και
σε αυτή τη μελέτη, σημαντική μείωση της ανάγκης για νοσηλεία σε ασθενείς που έλαβαν το
φάρμακο στο αρχικό στάδιο της νόσου, καλύτερη εξέλιξη της νόσου και περιορισμό της βαριάς
νόσησης καθώς και μείωση της θνητότητας».
«Η χορήγηση θα γίνεται μετά από συνταγή
γιατρού σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασθενών
με θετικό στον κορονοϊό μοριακό τεστ».
Ο Αναπλ. Καθηγητής καρδιολογίας και αντιπρ.
της Ιατρικής Σχολής Αθηνών Γεράσιμος Σιάσος
δήλωσε στο protothema.gr: «Είναι ενδιαφέρον
ότι μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπως
το Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ, της Καλιφόρνιας
και της Νέας Υόρκης ακολουθούν την Ελλάδα στη
μελέτη της κολχικίνης σε ασθενείς με COVID-19.
Η μελέτη στην Ελλάδα εξελίσσεται δυναμικά με
μεγάλη συμμετοχή ασθενών. Το αισιόδοξο είναι ότι
μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί παρενέργειες
του φαρμάκου…, ενώ έχει καταγραφεί μια σημαντική μείωση στους δείκτες φλεγμονής. Δεδομένα
συλλέγονται καθημερινά και είναι ελπιδοφόρα. Και
μόνο που πάνω από 100 Έλληνες Καρδιολόγοι,
Λοιμωξιολόγοι, Πνευμονολόγοι, Παθολόγοι και
Επιδημιολόγοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν
από κοινού τις επιπλοκές της νόσου είναι κάτι
σημαντικό».
Η Καθηγήτρια Ιατρικής του Πανεπ. της Καλιφόρνιας στο Σαν Φρανσίσκο, Δρ. Priscilla Hove
ανέφερε ότι η μελέτη ξεκινάει άμεσα με τη συνεργασία του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και θα
συμμετέχουν ασθενείς μόλις γίνεται η διάγνωση
ότι είναι θετικοί στο νέο κορονοϊό και θα λαμβάνουν την αγωγή στο σπίτι τους εντός 48 ωρών.
Ο επικεφαλής της μελέτης δήλωσε στο περιοδικό Newsweek: «Αυτή είναι μια από τις λίγες
κλινικές δοκιμές για τη νόσο COVID-19 που
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για ασθενείς που δεν
έχουν ακόμα νοσηλευτεί. Ελπίζουμε ότι η κολχικίνη θα αποτρέψει αυτό που είναι γνωστό ως
καταιγίδα κυτοκινών, όπου το ανοσοποιητικό
σύστημα αντιδρά επικίνδυνα…».
Η μελέτη αυτή έδειξε ότι η χορήγηση κολχικίνης
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Η μελέτη GRECCO-19 είναι Ελλήνων επιστημόνων

σε ασθενείς COVID-19 έδωσε τα εξής αποτελέσματα: «μείωσε κατά 44% την θνησιμότητα,
25% τη νοσηλεία και 50% την ανάγκη διασωλήνωσης».
Είχαμε και μία αποκάλυψη-φωτιά από το γνωστό
δημοσιογράφο Κώστα Βαξεβάνη ο οποίος προσβλήθηκε
από τη νόσο, κατάφερε να
γίνει καλά και ο ίδιος έγραψε
στο Twitter: «Ήμουνα από
αυτούς που με προτροπή
γιατρών πήρα κολχικίνη,
όταν διαγνώστηκα με Covid.
Τα αποτελέσματα της κολχικίνης ήταν γνωστά
από το Μάρτιο, αφού προέκυπταν από μελέτες
Ελλήνων επιστημόνων, αλλά δεν προχώρησε η
Επιτροπή και το Υπουργείο!».
Η αποκάλυψη αυτή είναι εξαιρετικά σοβαρή και
θα πρέπει να δοθούν πειστικές απαντήσεις, γιατί
δε χρησιμοποιήθηκε αυτό το πάμφθηνο φάρμακο σε πλήθος περιπτώσεων, ενώ συγκεκριμένοι
Έλληνες επιστήμονες φώναζαν από τον Μάρτιο!
Μήπως ακριβώς επειδή είναι φτηνά; Μήπως ο
κορονοϊός έγινε αφορμή για μια νέα κερδοσκοπία
κατά ολόκληρης της ανθρωπότητας; Αλλά κυρίως
της Ελλάδας, αφού από Έλληνες επιστήμονες
ξεκίνησε η έρευνα;
Δεύτερη περίπτωση, είναι η θεραπεία του
Αμερικανού προέδρου Ντόναλτ Τράμπ, όταν
εντοπίστηκε ότι ήταν θετικός στον κορονοϊό, ο Έλληνας γιατρός Τζορτζ Γιανκόπουλος, πρόεδρος,
συνιδρυτής και επικεφαλής των επιστημόνων της
εταιρίας Regeneron του χορήγησε ένα “κοκτέιλ”
αντισωμάτων και θεραπεύτηκε.
Ο ίδιος δήλωσε στην εφ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”:
«Επικοινώνησαν μαζί μας από το Λευκό Οίκο
την 1η Οκτωβρίου», αναφέρει ο κ. Γιανκόπουλος
και συνεχίζει: «Εμείς είχαμε ανακοινώσει τα αποτελέσματα των κλινικών ερευνών μας μόλις δύο
ημέρες πριν. Κινήσαμε, λοιπόν, τη διαδικασία,
ώστε να εξασφαλίσουμε επείγουσα άδεια χρήσης του κοκτέιλ από την Υπηρεσία Τροφίμων και
Φαρμάκων των ΗΠΑ. Έγιναν εκτενείς συζητήσεις με την ιατρική ομάδα του και προχωρήσαμε
στη χορήγηση, γιατί ήταν ιδανικός υποψήφιος».
Όσο για την αποτελεσματικότητα του κοκτέιλ,
ο επιστήμονας υπογραμμίζει ότι «αν χορηγηθεί
εγκαίρως, ρίχνει τα επίπεδα του ιικού φορτίου
έως και κατά 99% και η θωράκιση που εξασφαλίζει διαρκεί αρκετούς μήνες». Ανέφερε, μάλιστα, ότι οι γιατροί του Τράμπ «επέλεξαν να του
δοθεί η μεγαλύτερη δυνατή δόση των 8 gram.,
ενώ συνήθως χορηγούνται σε ασθενείς δόσεις
των 2,4 gram». Όλα αυτά, επισημαίνει ο κ. Γιανκόπουλος, καταλήγει αναφορά με τη θεραπεία
του Ντόναλντ Τραμπ: «Το μόνο σίγουρο είναι
ότι η ισχυρότερη δόση δεν εμπεριέχει σχεδόν
κανένα ρίσκο για τον ασθενή».
Το φάρμακο αυτό (bamlanivimab) πήρε έκτακτη
έγκριση από τον FDA στις 9 Νοεμβρίου 2020 και

κυκλοφορεί στην Αμερική και σε άλλες χώρες
ελεύθερα, τελευταία ανακοίνωσε και ο υπουργός
Υγείας της Γερμανίας jean Spahn ότι η κυβέρνηση
αγόρασε το νέο αυτό φάρμακο να βοηθήσει στην καταπολέμηση του COVID-19
και γι’ αυτό το σκοπό «Η
Ομοσπονδιακή κυβέρνηση αγόρασε 200.000 δόσεις για 400 εκατομμύρια
ευρώ (487 εκατ. δολάρια».
Επίσης δήλωσε: «Από την
επομένη εβδομάδα, τα μονοκλωνικά αντισώματα θα
χρησιμοποιηθούν στη Γερμανια ως πρώτη χώρα
στην Ε.Ε. Αρχικά σε πανεπιστημιακές κλινικές».
Το έχουν πάρει πλέον των 250 χιλιάδων ανθρώπων και αποδείχθηκε ότι μειώνει κατά 72% την
πιθανότητα να νοσήσεις βαριά.
Τρίτη περίπτωση έχουμε το Βουλευτή Χανίων
του ΣΥΡΙΖΑ Παύλο Πολάκη που στην Ολομέλεια
της Βουλής “άστραψε και βρόντηξε”, γιατί δεν
φέρνουν το Αμερικανικό φάρμακο που “μειώνει
72% την πιθανότητα να νοσήσει βαριά” ένας
ασθενής. Γιατί δε γίνονται τεστ για αντιγόνο και
τεστ για αντισώματα και για τα εμβόλια:
«Ας μην “ποντάρει”-είπε- όλα τα λεφτά της η
κυβέρνηση στο εμβόλιο και να εγκρίνει δύο νέα
φάρμακα για τους βαριά ασθενείς, ζήτησε από
την κυβέρνηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος
Πολάκης. Ακόμα και σήμερα να αρχίσει ο εμβολιασμός, θα αρχίσει να αποδίδει σε 4-5 μήνες είπε
ο βουλευτής. Έως τότε τι θα γίνει; Θα πεθαίνουν
και θα το δεχόμαστε, αναρωτήθηκε ο κ. Πολάκης,
σημειώνοντας ότι το εμβόλιο, με βάση χθεσινή
ανακοίνωση της αμερικανικής ρευματολογικής
εταιρείας, δεν ενδείκνυται σε όλους τους ρευματοπαθείς.
Για τις νέες θεραπείες είπε ότι η πρώτη πήρε
έγκριση από το αμερικανικό FDA στις 9/11, περιέχει το αντίσωμα βαμλαμινιβάμπη, και το πήραν
ήδη 250.000. Όπως είπε ο κ. Πολάκης σε αυτούς
που το κάνουν (ευπαθείς, ασθενείς που χρειάζονται μονάδα) αποδείχθηκε ότι μειώνει 72% την
πιθανότητα να νοσήσουν βαριά. Αυτό σημαίνει
ότι μπορούμε να γλυτώσουμε τους μισούς θανάτους από αυτούς που βιώνουμε σήμερα, είπε ο
βουλευτής.
Σημείωσε επίσης ότι το φάρμακο αυτό μπορεί
να έρθει στην Ελλάδα ακόμα και χωρίς την έγκριση
του ΕΜΑ (Ευρωπαϊκής Οργανισμός Φαρμάκων)
όπως γινόταν επί ημερών του και γίνεται και σήμερα. Για το κόστος του φαρμάκου είπε ότι ανέρχεται
σε 1.000 ευρώ η δόση.
Για τη δεύτερη θεραπεία, είπε ότι είναι για
αυτούς που είναι στην 10η με 14η ημέρα νόσου και
πολλοί που την παίρνουν γλυτώνουν και βελτιώνονται. “Δεν είναι θαυματουργό, αλλά δεν έχουμε
άλλο. Είναι ένας συνδυασμός βαρισιτινίμπη και
ρεμδεσιβίρη, που αποδείχθηκε ότι δρα και υπάρχει στην Ελλάδα. Δώστε έγκριση. Κουνηθείτε.

Δεν μπορώ να καταλάβω τη συνωμοσία σιωπής.
Δεν αντέχουμε ως κοινωνία να πεθαίνουν τόσοι
άνθρωποι κάθε μέρα”, είπε ο κ. Πολάκης.
‘’Έχει τρομοκρατηθεί η κοινωνία με όλο αυτό
το πράγμα που κάνετε…”
Και μια πρόταση ακόμα: κάντε τεστ για αντιγόνο
στη νότια Ελλάδα και τεστ για αντισώματα στη
βόρεια Ελλάδα. Στη βόρεια Ελλάδα οι φορείς είναι
πάνω από 50%, αυτοί μπορεί να μη χρειαστεί να
κάνουν εμβόλιο, γιατί είναι καλυμμένοι και μπορεί
να μειωθεί και από εκεί το κόστος του εμβολίου.
Και έτσι μπορεί να ανοίξει το lockdown, γιατί με
το βλέποντας και κάνοντας που κάνετε, μόνο το
θάνατο του εμποράκου κάνετε αυτές τις ημέρες,
απολύτως τίποτε άλλο.
Κουνηθείτε, γιατί από εδώ και πέρα έχετε ποινική ευθύνη».
Σε παρέμβασή του, ο βουλευτής της Ελληνικής
Λύσης Α. Μυλωνάκης είπε ότι “επιτέλους ήρθε
ο καταξιωμένος γιατρός Πολάκης, να πει την
πραγματικότητα”. Είναι λάθος της κυβέρνησης
που θέλει να κάνουμε υποχρεωτικά εμβόλιο, ενώ
υπάρχουν φάρμακα που γλυτώνουν ανθρώπους
και δεν θα χάνουμε με λοκντάουν πέντε δισ. ευρώ
την ημέρα, είπε ο κ. Μυλωνάκης.
Ο καθηγητής Φαρμακολογίας ΑΠΘ Δημήτριος
Κουβέλας για μήνες φώναζε φέρτε το «φάρμακο
Τράμπ», για την αναχαίτιση της πανδημίας στην
Ελλάδα, για να μην καταρρεύσει το σύστημα
υγείας. Κανείς όμως δεν άκουγε !
Η κυβέρνηση έκανε ατόπημα που δεν έδωσε
στην κυκλοφορία το φάρμακο που Έλληνες επιστήμονες έκαναν αυτή την πρωτοπόρο μελέτη
GRECCO-19 και έγινε παγκόσμια γνωστή, υπάρχει
άφθονο και πολύ φθηνό στο κόστος και έχουν
χαθεί χιλιάδες συνάνθρωποί μας;
Η σημερινή εξέλιξη διασύρει κυριολεκτικά τον
πρωθυπουργό Κυρ. Μητσοτάκη μετά την αποκάλυψη των ευεργετικών δράσεων της κολχικίνης
που Έλληνες επιστήμονες είχαν την πρωτοπόρο
αυτή μελέτη, και ενώ επέμεναν από το Μάρτιο,
είχαν όμως δαιμονοποιηθεί από όλο το μιντιακό
σύστημα που ελέγχεται από την κυβέρνηση. Επίσης εκθέτει την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό
και τα προσκείμενα ΜΜΕ που βάπτιζαν «ψεκασμένους» όσους υποστήριζαν ότι το φάρμακο
υπάρχει, αφού το χρησιμοποίησε ο Τράμπ αλλά
και εδώ ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και είχαν ευεργετικά αποτελέσματα. Είναι έγκλημα να έχουμε
στα χέρια μας το φάρμακο που θα είχαν σωθεί
χιλιάδες άνθρωποι, δεν θα είχε μπεί όλη η χώρα
σε καραντίνα να διαλυθεί η οικονομία να κλείσουν
και να βρεθούν στο δρόμου χιλιάδες επιχειρήσεις
και εργαζόμενοι και η κυβέρνηση να επιμένει μόνο
στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, όταν μόλις χθές
οι δύο γερμανικές εφημερίδες Bild και Handlsblatt
έγραψαν ότι το εμβόλιο της εταιρείας Astrazeneca
και το πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει αποτελέσματα μόλις 8% για ηλικίες άνω των 65 ετών.
Τώρα ας βγάλει ο καθένας τα δικά του συμπεράσματα!

“Η Καρδιά του Ιγνατίου…” Το ψέμα, χρυσωμένο, ωραιοποιημένο και πλασμένο από
τον Πρωτοσύγκελο κ. Ιγνάτιο με επιφανειακή ομορφιά
Τα «άγρια θηρία»
συνέχεια από την 8η σελίδα

να πεθάνω, φώναζε, τρέξτε με στους καλύτερους γιατρούς και Νοσοκομεία του κόσμου
– όπως και έγινε – για να θεραπευτώ!!! Και όταν
πεθάνω, το μνημείο να είναι επιβλητικό σε χώρο
που να δεσπόζει σε κάθε διερχόμενο – όπως και
έγινε η τοποθέτηση του μπροστά στο Ιερό του
μητροπολιτικού Ναού!.
ΑΣΥΝΤΑΙΡΙΑΣΤΑ. Ο Άγιος Ιγνάτιος: «Από
Συρίας μέχρι ρώμης, θηριομαχώ δια γης και
θαλάσσης, νυκτός και ημέρας δεδεμένος δέκα
λεοπαρδάλεις, ο έστι στρατιωτικόν τάγμα… V. 1).
(Από τη Συρία μέχρι τη Ρώμη θηριομαχώ και
στη γη και στη θάλασσα και τη νύχτα και τη μέρα,
δεμένος με δέκα λεοπαρδάλεις, δηλαδή με το
στρατιωτικό απόσπασμα…).
Ο Ιγνάτιος Λαρίσης: Τις μεγάλες και ανεκδιήγητες “περιπέτειες” τις βίωσε στο σουλτανικό
παλατάκι του, ή ταξιδεύοντας με Boeing στην
Α΄ θέση (first class) για να “οναίμην των θηρίων”.
Βλέπετε πόση ομοιότητα υπάρχει μεταξύ των

δύο Ιγνατίων;;;
Σταματώ εδώ τη δραματική ιστορική διαδρομή, στέκομαι, κοιτάζω γύρω και ξεσπάω. STOP
κύριε, STOP κύριε! Φθάνει πια! Πληγώσατε
την ευταξία του Σώματος Ιησού Χριστού. Εν
πλήρη επίγνωση, διαστρέψατε την ιστορία και
την κάνετε υπηρέτρια των σκοπών σας.
Επιχειρήσατε μια ακόμα βέβηλη πράξη, υποτάσσοντας στις δικές σας επιθυμίες τις τέσσερις λέξεις από μια παράγραφο της επιστολής
προς Εφεσίους του Αγίου Ιγνατίου βάζοντάς
τες μάλιστα και εισαγωγικά. Γράφοντας ότι ο
γέροντάς σας ποθούσε: “να παρουσιαστεί στο
ουράνιο θυσιαστήριο ως «Θεοφόρος», «Χριστοφόρος», «Ναοφόρος» και «Αγιοφόρος»”
(Εφεσ. 3, 2).
Ενώ η παράγραφος αυτή αναφέρει: «Εστέ
ούν και σύνοδοι πάντες, Θεοφόροι και ναοφόροι,
χριστοφόροι, αγιοφόροι, κατά πάντα κεκοιμημένοι εντολές Ιησού Χριστού…» (Και όλοι είμαστε

συνοδοί που φέρετε μέσα σας το Θεό και το ναό,
το Χριστό και τους αγίους, στολισμένοι σε όλα
με τις εντολές του Ιησού Χριστού).
Με την αθεολόγητη αυτή διατύπωση (τέσσερις λέξεις) βάλατε σε προβληματισμό μυριάδες
ανθρώπους να διερωτώνται, αν ο Άγιος Ιγνάτιος
ήταν κατώτερος (θου Κύριε!) του δεσπότη
Ιγνατίου που η Εκκλησία του έδωσε μόνο το
προσωνύμιο «Θεοφόρο»; Ενώ στο γέροντά
σας-επειδή ήταν ``ανώτερος``-φορτώσατε και
τα τέσσερα.
Οι συνταιριασμοί, οι ταυτίσεις, οι παραποιήσεις του Μεγάλου αγίου και πατέρα της Εκκλησίας μας Αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου με
το δεσπότη Ιγνάτιο Λαρίσης που επιχείρησε ο
Πρωτοσύγκελος κ. Ιγνάτιος είναι ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ
κατά του Αγίου και της Παναγίας Τριάδος.
Το λόγο τώρα πρέπει να έχει ο προϊστάμενός
του επίσκοπος κ. Ιερώνυμος και η Αγία Ιερά
Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΕ που βόσκουν τα εκατομμύρια

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Από 3 μήνες (100 η μ .)ανοχή έφθασαν στις 30 μήνες (840 η μ .)

Σεβασμιότατε, όταν η χορεία των επισκόπων της Εκκλησίας σας ανέδειξε πατέρα και
ποιμένα της Ιεράς Μητρόπολης Λάρισας (8
Οκτ. 2018) ως διάδοχο του Αγίου Αχιλλείου
οι δηλώσεις που κάνατε, δημιούργησαν αισιοδοξία και φιλοδοξία ότι η παρουσία σας
θα θεραπεύσει τις πληγές που προκάλεσε
η εικοσιτετράχρονη Ιγνατιακή αρχιερατεία.
Πολλοί τότε αποδέχθηκαν με “καλή πίστη”
και με ενθουσιασμό τις υποσχέσεις σας.
«Ένας επίσκοπος – είπατε – όταν ανεβαίνει
σε μια νέα διακονία δεν κάνει τίποτα άλλο
από το να επιβαρύνεται με μια βαριά ευθύνη… ότι είσαι διάδοχος των Αποστόλων είναι
μία βαριά ευθύνη… Σε μας, επειδή ο χρόνος
έχει άλλη σημασία, οι πρώτες 100 ημέρες
είναι μέρες διαπίστωσης…».
Εμείς από την αρχή και για αρκετές φορές
με την μικρή αυτή έπαλξη προσπαθήσαμε να
σας κάνουμε κοινωνούς ότι: «Για να πραγματοποιηθούν αυτά θα πρέπει τα στεγανά
να πέσουν και η Ιγνατιακή κλίκα να αδειάσει
τους χώρους, οι αμπαρωμένοι χώροι του
επισκοπείου να γεμίσουν φως. Οι οικονομικές δραστηριότητες να ελεγχθούν από την
Εισαγγελία διαφθοράς, διότι από τα ταμεία
λείπουν εκατομμύρια» (αρ. φ. 255/11/2018).
Αυτοί που σας άκουσαν τότε να ζητάτε
100 ημέρες (3 μήνες) ανοχή για “διαπίστωση, παρατήρηση…”, τώρα μετά από
30 μήνες ή 840 περίπου ημέρες έχουν το
δικαίωμα να σας καταλογίσουν ευθύνες,
διότι οι υποσχέσεις σας έμειναν μόνο στα
χαρτιά και στους ακροδέκτες της τηλεοπτικής κάμερας.
Δε θέλω να τραυματίσω την ευαισθησία
του λαού του Θεού, αλλά αν όμως σιωπήσω
θα αποδεχτώ συνένοχος.
Όσο και αν δυσαρεστηθείς ή οργισθείς
Σεβασμιότατε Ιερώνυμε, δε θα αποφύγω
να σου θέσω το ερώτημα για το καναλιζάρισμα του οβολού του πιστού λαού που επί
24 χρόνια η λαϊκή ευσέβεια εμπιστεύτηκε
στα αρχιερατικά χέρια του Ιγνατίου. Που
βρίσκουνται; Είχατε χρέος να αποδώσετε

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

λογαριασμό “εν πληθούση Εκκλησία”, όταν
αναλάβατε την διαποίμανση της μητρόπολης, ώστε να αναπαυθούν οι πιστοί εκείνοι
που ανοίγουν το χέρι και την καρδιά και
προσφέρουν τη δωρεά, ότι το φτωχό ή το
πλούσιο αφιέρωμά
τους δεν σπαταλήθηκε, δεν έγινε
μετοχές ή ταξίδεψε σε off-shore
εταιρίες, αλλά
έχει επενδυθεί σε
έργο εκκλησιαστικής προοπτικής,
σε υποδομή αποστολικού έργου,
σε κάλυψη άμεσων
αναγκών, σε εμπερίστατους αδελφούς, ή ότι είναι
κατατεθειμένα στο
ειδικό λογαριασμό
της μητρόπολης.
Αυτό όμως δεν το κάνατε παρ’ ότι πέρασαν περί τους 30 μήνες και προσλάβατε
μάλιστα ειδικό Διευθυντή (πρωτάκουστο
για μητρόπολη) να ελέγξει τα οικονομικά,
τα αποτελέσματα: ΤΙΠΟΤΑ! δημιουργώντας
έτσι οξύ προβληματισμό στους πιστούς.
Αν περιμένετε να σβήσουν από μόνες τους
από τις μνήμες μας αυτές οι εγγραφές, δεν
θα το πετύχετε.
Σας ερωτώ λοιπόν. Πού βρίσκεται ο πακτωλός χρημάτων των 24 ετών του Ιγνατίου,
που μαζεύονταν καθημερινά στα ταμεία
της μητρόπολης με διογκωμένες εισφορές
των 120 ενοριών, των προσκυνημάτων που
μόνο η Αγ. Παρασκευή θεωρείται ως το
δεύτερο προσκύνημα μετά την Παναγία
της Τήνου, των παρεκκλησίων, το 35% της
φορολογίας του κράτους,- τη σημαντικότερη αυτή ελάφρυνση,- δεν την άφησε να
εξυπηρετήσουν τις ανάγκες οι ναοί, όπως
ήταν και η απόφαση της κυβέρνησης αλλά
την άρπαξε “βίαια” και τη μετέφερε στα

Τολμήστε !

ταμεία της μητρόπολης, οι γενναίες δωρεές
ιδιωτών, τα ποσά που συγκεντρώνονταν από
Άγια Λείψανα και εικόνες, τα “φιλότιμα” ή
ακριβέστατα, τα “αφιλότιμα” που πήγαιναν
στο μητροπολίτη ως προσωπικοί πόροι του

Ιγνατίου και που, αν τα σταχυολογήσεις καθημερινά από τις διάφορες ιεροπραξίες, τα
ποσά ήταν τέτοια που δεν μπορεί να τα έχει,
μήτε μεγαλέμπορος μήτε μεγαλοϊδιοκτήτης;
Όλοι, μα όλοι οι ιερείς της μητροπολιτικής
περιφέρειας παραπονούνταν και διαμαρτύρονταν, διότι κάθε χρόνο ανέβαζε κάθετα
τους προϋπολογισμούς των ναών και τους
υποχρέωνε να καταβάλλουν τις “νόμιμες”
εισφορές με βάση όχι τις πραγματικές
εισπράξεις, αλλά τις πλασματικές που εγκρίνονταν μεν από μητροπολιτικό Συμβούλιο
αλλά από τα επτά (7) μέλη του, τα πέντε (5)
ήταν δικά του, “δεσποτικά”.
Ο λαός έβλεπε και άκουγε ότι ο επίσκοπος
Ιγνάτιος διαχειρίζεται μυθώδη έσοδα, τον
παρακολουθούσε παράλληλα επί μία ολόκληρη 24ετία να μην έχει θεμελιώσει ούτε
μια καλύβα, με χρήματα των παχυλών ταμείων του. Και κάθε φορά τον φωτογράφιζαν
στους ναούς με εγκυκλίους εράνων να έχει
απλωμένο το χέρι και να επαιτεί.
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Αυτό σήμαινε πως το μητροπολιτικό ταμείο (πορτοφόλι) παραγέμιζε, αλλά δεν περνούσαν στη διακονία του ταλαιπωρημένου
και πληγωμένου εκκλησιαστικού σώματος,
δε δημοσιοποιήθηκε ποτέ ότι παραχώρησε
έστω ένα πολλοστημόριο των εισπράξεων
για κάποιο κοινωφελή ή ιεραποστολικό
σκοπό.
Άνοιξα τη βίβλο των συμπτωμάτων και
σκονίστηκε ο ορίζοντας με το χρυσοφόρο
δεσπότη, με τα αποθεματικά των εκατομμυρίων, με τα υπερφορτωμένα με στολίδια
και με κεντήματα περί τις 240 αρχιερατικές
στολές αμύθητης αξίας και με διακοπές σε
εξωτικά μέρη κ.ά.
Σύμφωνα με τη μακραίωνη παράδοσή μας
(σας γράφει κάποιος που είναι ειδικός αλλά
που πονάει για την Εκκλησία του Χριστού) οι
γνήσιοι ποιμένες ενσάρκωναν το πνεύμα της
λιτότητας και της αυθόρμητης, θεληματικής
υιοθέτησης της φτώχειας.
Η Εκκλησία πρέπει να είναι πλούσια σε
εισφορές των πιστών και σε προσφορές
προς τα αδύνατα και εμπερίστατα μέλη της.
Πρέπει όμως να είναι φτωχή, πάμφτωχη η
διαβίωση των ηγετικών στελεχών της.
Ο λαός του Θεού περίμενε από τις πρώτες ενέργειές σας και απαιτούσε να μάθει
για τον πακτωλό του μακαρίτη επισκόπου
Λάρισας Ιγνατίου. Πόσος ήταν; Και που
βρίσκεται μπαρκαρισμένος, αλλά πήρε
– 30 περίπου μήνες –από τη σιωπή σας
πικρότατη γεύση απογοήτευσης. Όποιον
και αν κεντρίσετε να εκφράσει άποψη, θα
σας απαντήσει με απογοήτευση ότι
έχει
τεκμηριωμένες επιφυλάξεις.
Σεβασμιότατε, ο πακτωλός των εκατομμυρίων (50-70-90) που πιθανόν είναι “χαμένος”
σε κάποιο μυστικό φαράγγι, επιβάλλεται
να τον βρείτε και να τον φέρετε στη φόρα.
Άλλως θα τον φέρουν κάποιοι άλλοι και
θα είναι ένα στίγμα για την συγκάλυψη και
θα επαληθευτούν αυτά που ισχυρίζονται
αρκετοί ότι ο ερχομός σας είχε “ΕΙΔΙΚΟ
ΣΚΟΠΟ”.

«Πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἢ ἀνθρώποις»

συνέχεια από την 1η σελίδα
και με τίτλο
Βιώνουμε έναν πρωτόγνωρο λιμό, μια πρωτοφανή πνευματική
«προβληματίζομαι». Θεωρώ παρήγορο το γεγονός αυτό της πείνα.Σαν κλέφτες ψάχνουμε να βρούμε κάποιους Ναούς για
καλής ανησυχίας ενός επισκόπου. Καταλήγοντας τονίζει ότι να κοινωνίσουμε το Σώμα και το Αίμα του Χριστού.Κι αυτό στην
«χρειάζεται τόλμη πίστεως».
ορθόδοξη Ελλάδα !!! Ο Χριστός είναι μαζί μας στο πλοίο που
Σκέφτομαι πόσο απαραίτητη είναι τη στιγμή αυτή η εκδήλωση ταξιδεύει, εν μέσω κυμάτων πολλών. Περιμένει να του πούμε:
τόλμης για την πίστη του Χριστού, απ όλους μας, που κάτω «επιστατα βοήθησον ημίν, ότι απολλύμεθα».
από τον τρόμο και τον φόβο ενός ιού, συμπεριφερόμαστε σαν
Σεις διάδοχοι των Αποστόλων κάμετε ότι και εκείνοι. Απευθυν«ζαλισμένο κοπάδι»,απαραίτητη εκδήλωση τόλμης από τους θήτε προς Αυτόν.Είστε τόσο κοντά Του.Τον αγγίζετε…Πιστεύω
κληρικούς μας και κατεξοχήν από τους Ιεράρχες μας.Και τούτο, δε, ότι όχι μόνο απλοί άνθρωποι αλλά και άρχοντες του λαού
διότι αυτοί είναι οι ηγούμενοι και όχι οι αγόμενοι.
περιμένουν τη δική σας κίνηση και θα κάνουν τα αυτονόητα.
Αυθόρμητα μου έρχεται μια παράκληση, με εκτίμηση και
Ένας ύμνος, κάθισμα, από την παρακλητική (ήχος Δ΄ της
σεβασμό πάντα προς τη μοναδική διακονία, που τους εμπιστεύ- Τετάρτης το πρωί) είναι επίκαιρος)∙
τηκε ο Χριστός να τους πω: τολμήστε Ιεράρχες και αντισταθείτε
«ταχύ προκατάλαβε, πριν δουλωθήναι ημάς, εχθροίς βλασύσσωμοι. Πολύς λαός, όλο το ευσεβές πλήρωμα της πατρίδας σθημούσι σε, και απειλούσιν ημίν, Χριστέ ο θεός ημών άνελε
μας είναι έτοιμο να σας ακολουθήσει, να συστρατευθεί μαζί τω Σταυρώ σου τους ημάς πολεμούντας γνώτωσαν πως
σας. Το δίκιο είναι με το μέρος τη Εκκλησίας, η οποία δι Υμών, ισχύει, οροδόξων η πίστις, πρεσβείαις της Θεοτόκου μόνε
ως άλλος Φιλοκτήτης ας τους πει: «ξυν τω δικαίω
φιλάνθρωπε»
Του Αντωνίου
τον σον ου, ταρβώ φοβον».
Ας αποτελέσει την κραυγή της εν μετανοία τελούΙ. Βασιλειάδη Θεολόγου
Μη συνεχίζετε να υποκύπτετε στις ψεύτικες
σης καρδίας μας, όλων, κληρικών και λαϊκών. Στο
απειλές. Ας φαίνονται ισχυροί, στην πραγμαέργο του αυστριακού συγγραφέα Frits Hochwalter,,
τικότητα είναι αδύναμοι. Εσείς μας τονίζατε στα κηρύγματα «το κράτος του θεού» αναφέρεται ότι μετά από πολιτικές
και τις ομιλίες σας ότι : «μείζων ο εν ημίν η ο έν τω κόσμω» και πιέσεις στον πάπα, οι μοναχοί που ίδρυσαν ένα πρότυπο
«πειθαρχείν δει θεώ μάλλον η ανθρώποις»
κράτους στην Παραγουάη, πήραν εντολή να εγκαταλείψουν
Εξάλλου δοκιμάστηκαν τα μέτρα τους, στα οποία υποδειγμα- τους πιστούς αβοήθητους στη βουλιμία των εκμεταλλευτών
τικά υπακούσαμε, και μια και δυο φορές.
εμπόρων∙ οι πιστοί ικέτευσαν κλαίγοντας: πατέρες μη φεύγεΚαιρός να δοκιμαστούν και τα δικά μας, της Εκκλησίας τα τε… πατέρες μη μας αφήνεται μόνους. Εκείνοι όμως έφυγαν
όπλα, όπως χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν με επιτυχία. Η εγκαταλείποντας τους στους δυνάστες τους!
ιστορία είναι μάρτυρας της παραπάνω αλήθειας.
Σήμερα ο ορθόδοξος λαός φωνάζει με ποικίλους τρόπους,
Μετάνοια, προσευχή, αγρυπνία, θεία λειτουργία, λιτανείες και μ‘όλη τη δύναμη της ψυχής του προς τουςποιμένες: Ιεράρχες
θεία κοινωνία του σώματος και αίματος Χριστού.
και εν γένει κληρικοί, που λάβατε την ιδιαίτερη παρακαταθήκη,

μη φύγετε απ τις γραμμές τις Εκκλησίας των αγίων και θεοφόρων
πατέρων μας. Μη γίνετε σαν τον ιεροεξεταστή του Ντοστογιέφσκι. Μην προδώσετε τον πιστό λαό.
Εσείς ως «ατμομηχανή» σέρνετε πίσω πλήθος «βαγονιών»
πλήθος λαού. Αν ξεφύγετε απ τις γραμμές θα παρασύρετε
μαζί σας στην καταστροφή, στη συμφορά πολλούς, και είναι
κρίμα.
Σε μια ανάλογη περίπτωση αναφερόμενος ο αείμνηστος
επίσκοπος Φλώρινας π. Αυγουστίνος μου είπε:΄΄ όλα αυτά συμβαίνουν δια την ατολμιαν ημών.’’
Ζούμε μια ιδιότυπη κατοχή και τονίζεται τούτο από πολλούς.
Στο μουσικό δίσκο «καταχνιά» που αναφέρεται στη γερμανική κατοχή της πατρίδας μας, προβάλλεται η μορφή ενός παλικαριού
που αντιστάθηκε, συνελήφθη και οδηγήθηκε στο εκτελεστικό
απόσπασμα. Εκεί πριν την εκτέλεση θέλουν να του δέσουν τα
μάτια. Αυτός αρνείται λέγοντας:
Δε θέλω να μου δέσετε τα μάτια
Τον ήλιο που ανατέλλει να χαρώ
Κι αν κάνετε τα στηθια μου κομμάτια
Εσείς πεθαίνετε κι όχι εγώ.
………….. ………….. …………..
Πηγαίνω στα ουράνια παλάτια…
…………. ………….. …………..
Εκτός κι αν δεν πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι ουρανοί και τα
παλάτια με τον εν τοις ουρανοίς Βασιλέα Χριστό, οπότε διαγράψτε όλα τα σχετικά που αναφέρονται στην Αγία Γραφή για
τη Βασιλεία του θεού, και φυσικά το του αποστόλου Παύλου «
Το πολίτευμα ημων εν τοι ουρανοίς»
Or,Or. Ή πιστεύουμε ή όχι… όντως χρειάζεται τόλμη.

10 ΑΓΩΝΑΣ

συνέχεια από την 1η σελίδα
τό ἐρώτημα: «Ποιά εἶναι τά συναισθήματά σας γιά τή μάσκα στό σχολεῖο». Ἰδού τί ἀπάντησαν γιά τή χρήση της. Οἱ
ἀπαντήσεις τους εἶναι διδακτικές καί ἐλεγκτικές. Δείχνουν
τήν ψυχική καί σωματική κακοποίηση πού ὑφίστανται.
Μαρία (Γ΄ Γυμνασίου)
Γενικά, η χρήση της μάσκας στο σχολείο υποτίθεται ότι
είναι για το «καλό» μας. Κατά την άποψή μου, η μάσκα δεν
είναι υποφερτή, ειδικά, όταν οι μαθητές αναγκάζονται να
την χρησιμοποιήσουν για επτά περίπου ώρες συνεχόμενα.
Επίσης, σε μερικά σχολεία η χρήση της είναι υποχρεωτική
και στα διαλείμματα, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην
μπορούν να αναπνεύσουν. Τέλος, ιδιαίτερο πρόβλημα
έχουν οι μαθητές οι οποίοι φοράνε γυαλιά, αφού, όπως
αναπνέουν, τα γυαλιά τους θολώνουν και δεν μπορούν
να δουν.
Εἰρήνη (Α΄ Δημοτικοῦ)
Όταν σκεπάζει τη μύτη μου η μάσκα νιώθω ότι ζεσταίνομαι και νιώθω χάλια. Με τη μάσκα δεν ακούω τι μου
λέει ὁ άλλος.
Παυλίνα (Β΄ Γυμνασίου)
Δεν μου αρέσει να φοράω μάσκα στο σχολείο με
ενοχλεί πολύ, δεν μπορώ να μιλήσω. Πιστεύω, ότι όλοι
δυσκολευόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς,
γιατί πλέον είναι υποχρεωτική.
Ἀγάθη (Β΄ Δημοτικοῦ)
Φέτος στο σχολείο φοράμε μάσκα και εμένα δεν μου
αρέσει, γιατί με ζεσταίνει. Όταν γελάει η Δασκάλα δεν
φαίνεται. Μας ενοχλεί η μάσκα. Και οι Δάσκαλοι λένε να
καλύπτουμε και τη μύτη με τη μάσκα. Και όταν μιλάμε δεν
ακουγόμαστε. Νομίζω, ότι με τη μάσκα θα αρρωστήσω, όχι
όμως από κορωνοϊό!
Κων/να (Γ΄ Γυμνασίου)
Η ζωή με τη μάσκα στο σχολείο είναι εξουθενωτική,
διότι δεν είναι εύκολο να είσαι κάθε μέρα με τη μάσκα στο
πρόσωπό σου με την οποία δεν μπορείς να αναπνεύσεις.
Δεν λέω, οι μεγάλοι άνθρωποι έχουν τα δίκια τους να
φοβούνται, γιατί για τους πολύ μεγάλους με προβλήματα
ανθρώπους είναι επικίνδυνο. Για τους νέους ανθρώπους
χωρίς προβλήματα που υποστηρίζουν τη μάσκα, είμαι
κατάπληκτη και δεν θα μπορούσα να πιστέψω ποτέ πως
κάποιος θα ήθελε το κακό του, διότι μόνο κακό μας κάνει η
μάσκα. Το μεγαλύτερο κακό είναι τα πολλά αναπνευστικά
προβλήματα.
Επίσης, υπάρχουν πολλοί Καθηγητές που υποστηρίζουν
τη μάσκα, κάποιοι που το περιμέναμε, αλλά και κάποιοι που
δε το περιμέναμε ποτέ, έχοντας υπόψη μου έναν Καθηγητή
-που δεν το περίμενα- πέρυσι ήταν ένας άλλος άνθρωπος,
μας έλεγε ότι αυτά για τον κορωνοϊό είναι ψεύτικα, ενώ
φέτος, όταν δεν φοράμε τη μάσκα, μας φωνάζει να τη
βάλουμε γρήγορα!
Επιπλέον στην αρχή του σχολείου αλλά και τώρα η
μάσκα είναι ανυπόφορη. Σου προκαλεί νύστα, εξουθένωση και δεν μπορείς να προσέξεις στο μάθημα ούτε να
το καταλάβεις. Γενικά, φέτος τα περισσότερα παιδιά δεν
ακούνε ή δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Η μάσκα εκτός από
νύστα μας προκαλεί ζαλάδα και πονοκέφαλο. Κάποιοι
μπορεί να μην πιστεύουν ότι είναι από τη μάσκα, μπορεί να
νομίζουν ότι είναι φυσικό, όμως πιστεύω ότι με τον καιρό
θα καταλάβουν και αυτοί την αλήθεια.
Επίσης πιστεύω, ότι οι ειδήσεις προσπαθούν να κάνουν
πλύση εγκεφάλου στους πολίτες, σε κάποιους δυστυχώς το
έχουν καταφέρει. Σε κάποιους άλλους όχι. Προσπαθούν,
αλλά δεν πιστεύω ότι θα το πετύχουν ποτέ.
Ἄννα (Ε΄ Δημοτικοῦ)
Το θέμα με τη μάσκα παρατραβάει. Όταν μπαίνει στην
τάξη ο Δάσκαλος δεν ξέρουμε άμα γελάει ή αν είναι νευριασμένος. Όλους τους ενοχλεί η μάσκα και είμαι και εγώ
μέσα σ’ αυτούς. Ιδρώνω, τα αυτιά μου με πονάνε, έχω
δύσπνοια και ζαλίζομαι. Πολλές φορές μιλάω είτε εγώ είτε
κάποιος άλλος και ο Κύριος προσπαθεί να δει ποιος μιλάει.
Στο διάλειμμα δεν φοράμε μάσκα κι αυτά τα 10΄ λεπτά
χαλαρώνω. Μου φαίνεται παράξενο, γιατί δεν φοράμε στο
διάλειμμα. Μήπως έξω δεν υπάρχει κορωνοϊός; Μάλλον
μας κοροϊδεύουν.
Προσθέσαμε καί ἕνα δεύτερο ἐρώτημά τους: Ποιά
εἶναι ἡ γνώμη τους γιά τήν τηλεκπαίδευση.
Ἀγγελική (Γ΄ Γυμνασίου)
Τα διαδικτυακά μαθήματα είναι χάλια. Συχνά δεν είναι
καλή η σύνδεση, δεν σε ακούει ο καθηγητής. Δεν έχεις
επαφή με κανέναν. Το χειρότερο θα αφήσουν μαθησιακά
κενά και δεν θα ολοκληρώσουμε ούτε τα βασικά.
Ἀλεξάνδρα (Στ΄ Δημοτικοῦ)
Κατά τη διάρκεια αυτής της σχολικής χρονιάς έγιναν
πολλά πράγματα, τα οποία με δυσκόλεψαν αρκετά, ειδικά
τα μαθήματα τα οποία γίνονται με κινητό, τάμπετ ή υπολογιστή. Επίσης, έγιναν και πράγματα που δεν είχαν σχέση
με το σχολείο όπως:
Πρέπει να φοράμε μάσκα παντού το οποίο δεν με
ευχαριστεί.
Είναι ανάγκη, να αφιερώνω τον περισσότερό μου χρόνο
μπροστά στο κινητό, για να παρακολουθώ τα μαθήματα, το
οποίο δεν είναι καλό για τα μάτια και τώρα πλέον πρέπει
να φοράω γυαλιά. Τώρα πια τα μάτια μου με πονάνε λίγο.

Ποιός θά ἀκούσει τήν ἀγωνία τῶν παιδιῶν μας;
Δεν είναι πολύ εύκολο να κάνω μάθημα με το κινητό,
γιατί κάποιες φορές δεν καταλαβαίνω την Κυρία όταν τα
εξηγεί. Κάποιες φορές θέλω να φάω ή να πιω κάτι, γιατί
τρεις ώρες μπροστά στο κινητό χωρίς νερό και φαγητό, δεν
αντέχω. Σήμερα, ας πούμε, βγήκα από το μάθημα, γιατί με
πονούσαν τα μάτια μου και το κεφάλι μου, οπότε έφυγα.
Όταν ήμουν στο σχολείο μπορούσα να ακούσω, να
συγκεντρωθώ καλύτερα, γιατί ήμουν στην ίδια τάξη, στον
ίδιο χώρο με τη Δασκάλα μου. Μπορούσε να με αγγίξει και
να τη δω και να την καταλάβω, όμως τώρα που κάνουμε
τέτοιο μάθημα με το ζόρι μπορώ να το καταλάβω.
Η χρήση της μάσκας δεν είναι εύκολο, δεν μπορώ να
πάω πουθενά χωρίς μάσκα.
Κωνσταντίνος (Δ΄ Δημοτικοῦ)
Δεν καταλαβαίνω τα μαθήματα. Καμιά φορά κολλάει
το ίντερνετ, μερικές φορές διψάω και πεινάω, αλλά δεν
έχω το περιθώριο να το πω στη Δασκάλα, αισθάνομαι και
λίγο φόβο που δεν είναι οι γονείς μου στο σπίτι. Ακόμη:
Όταν λειτουργούσε το σχολείο και φοράγαμε μάσκα,
εγώ δεν μπορούσα να αναπνεύσω και γι’ αυτό την κατέβαζα τουλάχιστον μέχρι τη μύτη για να ανασαίνω, αλλά
η Κυρία μου με φώναζε, όταν την ανέβαζα το στόμα μου
στέγνωνε και γι’ αυτό εγώ έπινα συνέχεια νερό.
Τώρα, τα μαθήματα τα διαδικτυακά με δυσκολεύουν
πάρα πολύ και δεν τα καταλαβαίνω, επειδή καμιά φορά
πέφτει το ίντερνετ και δεν μπορώ να ακούσω τη Δασκάλα
σε κάποια μαθήματα, όπως είναι τα Εικαστικά, τα Αγγλικά
και η Γυμναστική. Καμιά φορά δεν ακούω την Κυρία και
γι’ αυτό χάνω το μάθημα και φοβάμαι λιγάκι. Καμιά φορά
όταν είμαι διαβασμένος νιώθω λίγο συντροφιά.
Γεωργία Ἐφραιμία (Β΄ Δημοτικοῦ)
Η δυσκολία μου είναι στη Μουσική, γιατί μερικές φορές
δεν ακούω την Κυρία. Πολλές φορές μας βγάζει έξω το
σύστημα, κολλάει η οθόνη.
Κατερίνα (Γ΄ Γυμνασίου)
Πρώτα από όλα, τα μαθήματα τηλεκπαίδευσης δεν
έχουν μόνο τεχνικά προβλήματα, αλλά και λειτουργικά.
Τα τεχνικά προβλήματα λόγω ίντερνετ είναι μεγάλο θέμα,
διότι πολλές φορές δεν ακούμε τον καθηγητή όταν μιλάει, καθώς και όταν μας βάζουν κάποιο τεστ ή ασκήσεις,
μπορούμε επίσης να το παραλείψουμε, λέγοντας κάποια
δικαιολογία π.χ. ότι δεν ανοίγει το μικρόφωνό μας ή ότι
υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση.
Επίσης, όλα τα παιδιά έχουν την άνεση του σπιτιού
τους, οπότε έχουν και την ευκαιρία να κοιμηθούν εντός
του μαθήματος (ένα από αυτά μπορεί να είμαι κι εγώ
αρκετές φορές).
Προτιμώ τα παραδοσιακά μαθήματα για να μπορώ να
κατανοήσω το μάθημα και για να έχω επαφή με τους καθηγητές και τους συμμαθητές μου, αντί να είμαι κλεισμένη
στους τέσσερις τοίχους του δωματίου μου.
Κωνσταντίνα (Ε΄ Δημοτικοῦ)
Άλλη μια μέρα καραντίνα πέρασε, και όλα είναι ίδια και
βαρετά. Εμείς τα παιδιά κουραστήκαμε με όλο αυτό. Εμείς
πρέπει να είμαστε έξω, να παίζουμε, και στα σχολεία μας
να μαθαίνουμε.
Το μάθημα στην οθόνη με έχει κουράσει πολλές φορές,
φτάνει βράδυ και με πονάνε τα μάτια μου και το κεφάλι.
Έρχονται τα Χριστούγεννα που όλοι θέλουν να βγουν στους
δρόμους και να γιορτάσουν, όμως δεν μπορούν γιατί απαγορεύεται. Ένα άλλο πράγμα που μου λείπει πολύ, είναι η
Εκκλησία. Μπορεί να μην θέλω να σηκωθώ από το κρεβάτι,
αλλά όταν φτάνουμε στη λειτουργία όλα αλλάζουν. Θέλω
πολύ να ανοίξουν ξανά τις Εκκλησίες και από το καινούριο
έτος όλα να είναι φυσιολογικά και πάλι.
Σωτήρης (Δ΄ Δημοτικοῦ)
Εμείς τα παιδιά είμαστε γεννημένα να είμαστε ελεύθερα, να τρέχουμε, να παίζουμε και όχι να είμαστε κλεισμένα,
στενοχωρημένα, φοβισμένα, με αγωνία για το αύριο, μόνο
και μόνο από μια γρίπη.
Κύριε Μητσοτάκη, εσείς παιδιά δεν έχετε; Θα σας άρεσε
να ζείτε φυλακή; Δώστε μας τη ζωή μας πίσω.
Δέσποινα (Β΄ Δημοτικοῦ)
Εγώ είμαι ένα παιδάκι 7 χρονών. Μέχρι τώρα η ζωή μου
ήταν λαμπερή σαν τον ήλιο και ξαφνικά ήρθε ένα μαύρο
σύννεφο που το λένε κορωνοϊός και μας πλάκωσε και μας
έκλεισε στα σπίτια και πάψαμε να γελάμε, να παίζουμε, να
ονειρευόμαστε, να ΖΟΥΜΕ. Πότε θα τελειώσει επιτέλους
αυτό το μαρτύριο; Πότε θα ακουστούν ξανά οι παιδικές
φωνές; Πότε θα ακουστούν ξανά οι καμπάνες να χτυπούν;
Είμαστε Ελληνόπουλα, είμαστε Χριστιανόπουλα!
Γεωργία (Α΄ Λυκείου)
Τα διαδικτυακά μαθήματα είναι μια πρακτική εν μέσω
καραντίνας για την διεξαγωγή των μαθημάτων και για την
κάλυψη της διδακτέας ύλης. Παρ’ όλα αυτά προβλήματα
ξεπηδούν, τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί.
Αρχικά, από την πλευρά των δασκάλων, καταλαβαίνετε
πόσο δύσκολο ήταν στην αρχή. Άνθρωποι 50-60 χρονών
που δεν ήταν καθόλου εξοικειωμένοι με την τεχνολογία,
χωρίς καμιά βοήθεια, κανένα σεμινάριο, να χρειάζεται να
καλύψουν τη διδακτέα ύλη μέσω των Υπολογιστών.
Επίσης, δεν ξέρουν αν παρακολουθούνται από τους
μαθητές, αφού οι περισσότεροι απλά δεν τους δίνουν
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προσοχή ή έστω την απαιτούμενη. Βάζω σε αυτούς και τά περιστρέφετε διαρκῶς στή σκέψη σας».
τον εαυτό μου. Απαντάμε όταν παίρνουν παρουσίες,
Βαρυσήμαντα εἶναι τά λόγια τοῦ ἐπιστήμονα Ψυχοόταν ρωτάνε αν ακούμε και γενικότερα για να δείξουμε λόγου M. Sc. Ἐλευθεριάδη Γ. Ἐλευθερίου:
ότι είμαστε εκεί. Δεν γίνεται ουσιαστικό μάθημα και στα
«Φορέστε μάσκες στά παιδιά. Καλύψτε τα πρόσωπά
περισσότερα τμήματα δεν συμμετέχουμε. Κάποια παιδιά τους. Μάθετέ τους νά φοβοῦνται τό ἕνα τό ἄλλο. Νά μήν
μπαίνουν στο μάθημα και μετά κοιμούνται, αλλά αφήνουν πλησιάζονται.
το κινητό ανοιχτό και πάνε σε άλλο δωμάτιο ή άλλα απλά
Φορέστε μάσκες στά παιδιά. Σωστή ἀπόφαση… Ἀφήνω
ακούνε. Το μάθημα γίνεται βαρετό και ανούσιο.
ἀπό ἔξω τό ἰατρικό κομμάτι. Μπορεῖ κάποιος ἀπό τούς
Από την άλλη πλευρά, δικαιολογημένα αντιδρούμε λαμβάνοντες τίς ἀποφάσεις, νά παραθέσει ἐπαρκή βιβλικαι εμείς έτσι. Τι ακριβώς περίμεναν από τους μαθητές να ογραφία, γιά τήν ἐπίπτωση τῆς παρατεταμένης χρήσης
κάνουν. Μάθημα; Δίπλα από το ζεστό κρεβάτι μας, με το μάσκας στόν ψυχισμό ἑνός παιδιοῦ; Γιά τήν ἐπίπτωση στίς
νόστιμο φαγητό στο σπίτι και με την ελευθερία να κάνουμε κοινωνικές σχέσεις;
ό, τι άλλο θέλουμε στο χώρο μας, εμείς θα επιλέξουμε τα
Φορέστε μάσκες στά παιδιά. Δημιουργεῖστε μιά
αρχαία; Δεν νομίζω.
κουλτούρα πού εἶναι «δικαίωμα» καί «πολιτικά ὀρθό» νά
Μη μιλήσουμε και για την έλλειψη Υπολογιστών σε γδύνει κανείς τό σῶμα του καί νά κυκλοφορεῖ, ἀλλά εἶναι
ένα σπίτι, το ασθενές δίκτυο, που προκαλεί τόσα και τόσα ἐπιτακτική ἀνάγκη νά ἔχει τό πρόσωπό του καλυμμένο.
προβλήματα. Αν δεν υπάρχει καλή σύνδεση, δεν υπάρχει Προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις…
ήχος, βίντεο, εικόνα και κολλάει και το κινητό. Τα περισσόΦορέστε μάσκες στά παιδιά. Ἐκμηδενίστε τήν ἱερότητα
τερα όμως προβλήματα είναι για τις μεγάλες οικογένειες, τοῦ προσώπου. Αὐτό θέλετε. Μιά κοινωνία ἀποξενωμένων.
τα παιδιά που ζουν απομακρυσμένα και για τις οικογένειες Μιά κονωνία δαιμόνων.
Ντροπή σας κύριοι. Ντροπή σας.
που δεν μπορούν οικονομικά να τα βγάλουν πέρα. Τέλος,
Θά θερίσετε ὅ,τι σπέρνετε.
το όλο σύστημα σε καθιστά ακίνητο, καθισμένο σε μια
Ὁ Θεός νά σᾶς συγχωρέσει».
καρέκλα, σε ένα γραφείο, μετανιώνοντας
Γράφει ο Ἀρχιμανδρίτης
Ἡ Νέα Τάξη Πραγμάτων πέτυχε καί μέ τήν
για τις επιλογές της ζωής σου.
Παύλος Ντανάς
εὐλογία τῆς πλειονότητας τῶν Ἐπισκόπων,
Κωνσταντίνα (Φοιτήτρια)
Ἱεροκήρυκας
νά χειραγωγοῦνται τά παιδιά μας καί νά
Νέες καταστάσεις και νέα δεδομένα.
γίνουν ἄβουλα ὄντα μέ δουλικότητα.
Αδιαμφισβήτητο είναι ότι ο κορωνοϊός
Στό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως τά παιδιά μιλάνε γιά
ήρθε και άλλαξε όλα όσα θεωρούσαμε δεδομένα. Εγώ ως
φοιτήτρια ομολογώ ότι μετά από εννέα μήνες τηλεκπαίδευ- τήν ψυχική καί σωματική κακοποίηση πού ὑφίστανται,
σης στο πανεπιστήμιο, δεν έχω προσαρμοστεί ακόμα σε λόγῳ τῆς μάσκας καί τῆς τηλεκπαίδευσης.
4. Ὡς ἀνάξιος πνευματικός θά ὁμολογήσω μέ λύπη,
αυτήν την διαδικασία διδασκαλίας. Πολλά τα προβλήματα
με τα οποία έρχομαι αντιμέτωπη. Πολλές ώρες παρακο- ὅτι τά παιδιά μας, ἀκόμη καί τοῦ Δημοτικοῦ, συνηθίζουν
λούθησης μπροστά από μία οθόνη. Πόσο να αντέξεις και -περισσότερο αὐτό τό διάστημα- νά βλέπουν βρωμερά
πόσο να πείσεις τον εαυτό σου ότι το μάθημα διεξάγεται καί αἰσχρά ἔργα μέ ἀποτέλεσμα νά μολύνονται!!! Ἐπηρεκανονικά; Όσο και αν προσπάθησα, δεν κατάφερα τίποτα. άζονται ἀπό τή βία, τή μαγεία καί ἐθίζονται στή ραστώνη,
Το μάθημα είναι μονότονο. Ο καθηγητής παραδίδει κανονι- στήν ἀπραξία καί τή λαιμαργία.
Ἀλλοίμονο σέ ὅλους αὐτούς πού θέλουν τά παιδιά μας
κά την ύλη του και εμείς παρακολουθούμε σαν τηλεθεατές
τηλεοπτικού show. Nαι μεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης διεστραμμένα καί ὄχι ἁγνά καί καθαρά, μακριά ἀπό τήν
chat για την υποβολή ερωτήσεων αλλά λίγοι φοιτητές το πολυειδή ἁμαρτία, πού τά καταρρακώνει. Ἀποξενωμένα
χρησιμοποιούν. Οι περισσότεροι μένουν με απορίες μιας ἀπό τήν κοινωνικότητα, τήν ἀλληλεγγύη, τίς πολιτιστικές
και έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους προς το αντικείμενο. ἀξίες, τά ἐθνικά ἰδεώδη, τά ἤθη καί τά ἔθιμα, πού ἀποτεΈπειτα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα webex στην οποία λοῦν γιά μᾶς τούς Ἕλληνες τήν οὐσία τῆς ὑπάρξεώς μας,
διεξάγεται το μάθημα ουκ ολίγες φορές δεν ανταποκρι- ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί Ἕλληνες.
Εἶναι ἀξιοσημείωτο, ὅτι, μέ τή μασκοφορία μέσα
νόταν, με αποτέλεσμα να χάνουμε το μάθημά μας. Εκτός
αυτού, τεράστιο πρόβλημα έχει προκύψει στην διανομή στό Ναό, σπέρνουμε στίς ἄδολες καί ἀθῶες ψυχές των
των συγγραμμάτων μας. Υπάρχουν έως και σήμερα φοι- παιδιῶν μας, τήν ἀθεΐα, τήν ἀσέβεια καί τήν ἀνευλάβεια,
τητές οι οποίοι δεν έχουν λάβει ούτε ένα σύγγραμμα και η ὑποτιμώντας καί περιφρονώντας τό Μυστήριο τῆς Θείας
εξεταστική αρχίζει σε λιγότερο από έναν μήνα! Προσωπικά, Εὐχαριστίας, τίς ἅγιες Εἰκόνες, τά ἱερά Λείψανα, τόν Ἁγιασμό, τό Ἀντίδωρο, μέ τό φόβο ὅτι θά κολλήσουν κάποιον
έχω λάβει μόνο τα δύο εκ τεσσάρων συγγραμμάτων.
Όσον αφορά το θέμα των εξετάσεων, κατά την προη- ἰό μέσα στό Ναό τοῦ Θεοῦ!
Τί φοβερό! Ἀντί νά περάσουμε τό μήνυμα σέ ὅλους τούς
γούμενη εξεταστική του εαρινού εξαμήνου κλήθηκα να
ἀνθρώπους
ὅτι ἡ Ἐκκλησία μᾶς ἐμβολιάζει μέ τήν ἄκτιστη
δώσω ηλεκτρονικά τα περισσότερα από τα μαθήματά μου.
Δεν κρύβω ότι εξαιτίας κακής σύνδεσής μου στο internet Χάρη τοῦ Θεοῦ διά τῶν Ἁγίων Μυστηρίων, θέλουμε νά
κινδύνευσα να μην συνδεθώ στην πλατφόρμα εξέτασης!! καταστήσουμε τούς Ναούς ἐμβολιαστικά κέντρα, ἐξαιτίας
Μάλιστα, οι καθηγητές γνωρίζοντας τις δύσκολες συνθήκες τῆς θεοποίησης τῆς ὑγείας καί τῆς ἐπιστήμης.
Ὁ Ἁγιορείτης Γέροντας, ὁ μακαριστός π. Διονύσιος τῆς
δεν είχαν μειώσει την ύλη, ούτε ήταν πιο επιεικείς στην
Κολιτσοῦς, εἶχε προφητεύσει ὅτι θά ἔλθει μία παγκόσμια
βαθμολόγηση.
Μετά από τα προβλήματα που προανέφερα, οι φοιτητές φοβερή λοίμωξη πού θά προσβάλλει πλῆθος ἀνθρώπων,
οφείλουμε να ανταποκριθούμε σε ένα πλήρες αποτυχημέ- καί ὅτι δέν θά προσβάλλονται ὅσοι πηγαίνουν στούς Νανο σύστημα διδασκαλίας. Πολλά προβλήματα, άγχος και ούς, καί κοινωνοῦν τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ μας.
Ἕνας πρώην μάγος, ἐξομολογούμενος μέ συντριβή
αμφιβολία. Θα έρθουν τελικά τα συγγράμματα; Αν ναι,
πότε; Θα καταφέρουμε να βγάλουμε την ύλη και να συν- καρδίας, μοῦ εἶπε, ὅτι κατά τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων,
δεθούμε στην πλατφόρμα των εξετάσεων; Όλα αβέβαια νεκρώνονται ὅλες οἱ μαγικές πράξεις καί δέν ἔχουν καμία
και ρευστά. Το μόνο που μας μένει είναι να ελπίζουμε ότι ἀπολύτως δύναμη. Ἔτσι, λοιπόν, ἐξηγεῖται τό γεγονός, ὅτι
θα λάβει σύντομα τέλος όλο αυτό και θα επιστρέψουμε οἱ κυβερνῶντες, ἐπειδή, ἀκριβῶς, ἀσκοῦν δαιμονικό ἔργο
ἐναντίον τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας, προσπάθησαν νά
στα αμφιθέατρά μας.
Ἀπό τίς μαρτυρίες τῶν παιδιῶν καί τῶν ἐφήβων διαπι- ἀκυρώσουν τόν Ἁγιασμό τῶν ὑδάτων κατά τήν ἡμέρα τῶν
Θεοφανείων ὅπου ἁγιάζεται ὁλόκληρη ἡ δημιουργία τοῦ
στώνουμε τά ἑξῆς:
Θεοῦ. Καί συγχαίρουμε ἐκείνους οἱ ὁποῖοι εἴτε κληρικοί
Ἡ μάσκα καί ἡ τηλεκπαίδευση ἐμποδίζουν τήν προσωπιεἶναι εἴτε λαϊκοί, δέν ὑπολόγισαν τά τόσα δρακόντεια μέτρα
κή ἐπικοινωνία μέ τούς ἄλλους συμμαθητές καί Καθηγητές.
καί ἐπετέλεσαν αὐτό τό Ἅγιο ἔργο.
Δημιουργοῦν στά παιδιά μας φοβίες, σύγχυση, πανικό,
Μετά τόν Ἐπιτάφιο καί τήν Ἀνάσταση, ἀκύρωσαν τόν
θλίψη, κατάθλιψη καί καχυποψία, πού ἔρχονται σέ ἀντί- Ἁγιασμό τῶν ὑδάτων τῆς Χώρας μας, καί ἐνῶ ὁ Πατριάρχης
θεση μέ τήν ψυχοσύνθεσή τους.
Ἁγίασε τά ὕδατα στό Βόσπορο μέ τήν ἀνοχή τοῦ δικτάτοΜιά δαιμονισμένη κατά τήν ὥρα πού διάβαζε ὁ ἱερέας ρα Ἐρντογάν, καθώς ἐπίσης καί στήν Ἀλβανία, οἱ ἄθεοι
τούς ἐξορκισμούς φώναζε: «Κλεῖστε τά κατηχητικά, γιατί πολιτικοί μας μέ τούς λοιμωξιολόγους ἀπεφάνθησαν, ὅτι
αὐτά ὁδηγοῦν τά παιδιά στό Ναζωραῖο (τό Χριστό), τά ὁ κορωνοϊός μεταδίδεται καί μέ τόν Ἁγιασμό τῶν ὑδάτων.
ἑνώνουν μέ τήν Ἐκκλησία, τά καθιστοῦν ὁλοκληρωμένες
Στό ἴδιο μῆκος κύματος κινήθηκε ὁ Ὑπουργός Ὑγείας
προσωπικότητες… Ἄχ, ἀπ’ τά κατηχητικά βγαίνουν καλοί κ. Βασίλης Κικίλιας, ὅταν στίς 16 Δεκεμβρίου 2020, χωρίς
οἰκογενειάρχες».
συστολή, δήλωσε τά ἑξῆς ἀπό τηλεοράσεως: «…Δέν ἀξίζει
Πόση μεγάλη ζημιά ἔχει γίνει στίς παιδικές καί νεανικές τόν κόπο γιά μία ἤ δύο μέρες, δῆθεν γιορτῆς, νά κινδυψυχές ἀπό τότε πού ἔκλεισαν οἱ Ἐκκλησίες καί δέν λειτούρ- νεύσουν ζωές συνανθρώπων μας». Προφανῶς, ξεχνάει ὁ
γησαν τά κατηχητικά σχολεῖα!
Ὑπουργός Ὑγείας, ὅτι βρίσκεται στήν Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα,
Ὁ ἱερός Χρυσόστομος, ὡς μεγάλος παιδαγωγός, συνιστᾶ
πολύ δέ περισσότερο, ὅταν καθημερινά δεχόμαστε ἀπειλές
καί λέει, ὅσον ἀφορᾶ τήν κατανόηση τῆς διδασκαλίας ἀπό
ἀπό τήν Τουρκία.
τούς μαθητές μέσα στήν τάξη, πρᾶγμα τό ὁποῖο καταργήΤελειώνουμε μέ τά λόγια τοῦ ἁγνοῦ ἥρωα τῆς Ἐπαναθηκε ἀπό τή στιγμή καί τήν ὥρα πού ἔκλεισαν τά σχολεῖα,
στάσεως
τοῦ 1821 Ἰωάννη Μακρυγιάννη: «Ὅσο ἀγαπῶ
τά ἑξῆς: «Νά βοηθεῖς στήν καρποφορία τῆς διδασκαλίας
μέ τή λογική σκέψη σου. ὄχι μόνο νά ἐπιδοκιμάζεις τή τήν Πατρίδα μου δέν ἀγαπῶ ἄλλο τίποτας. Νά ’ρθῇ ἕνας
διδασκαλία, ἀλλά νά προσπαθεῖς νά τήν κατανοήσεις. ὄχι νά μοῦ εἰπῇ ὅτι θά πάγῃ ὀμπρός ἡ Πατρίδα, στέργομαι
ἁπλῶς νά δέχεσαι τόν ἦχο τῶν λέξεων, ἀλλά νά ἐξετάζεις σέ νά μοῦ βγάλῃ καί τά δυό μου μάτια… Κι ἄν πεθάνωμεν,
βάθος τήν οὐσία τῶν νοημάτων. Νά προσέχετε μέ ἀκρίβεια πεθαίνομεν διά τήν Πατρίδα μας, διά τήν θρησκείαν μας…
τά λεγόμενα καί νά τά ἔχετε διαρκῶς στή μνήμη σας καί νά Αὐτός ὁ θάνατος εἶναι γλυκός!».
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Για ποιον
χτυπούν «οι καμπάνες»;

Κάποτε, τα περασμένα ένδοξα χρόνια στην πατρίδα μας, είχαμε το δικαίωμα και τραγουδούσαμε
κάποια ψυχωμένα τραγούδια που μας σήκωναν την
«τρίχα», λόγω εθνικής ευαισθησίας. Έτσι λοιπόν
κάποτε είχαμε μία αδελφή, κουκλίτσα αληθινή που
την έλεγαν Β. Ήπειρο και την αγαπούσαμε πολύ.
Εκεί που ετοιμαζόμασταν ένα εθνικό πρωινό να
αρματωθούμε και να πάμε να την λευτερώσουμε
από τον αιμοσταγή Χότζα (που καθάρισε ολόκληρο
βρεφοκομείο στα Τίρανα για να οικειοποιηθεί το αίμα των βρεφών προκειμένου να σώσει το σκουληκιασμένο
τομάρι του που ψόφαγε), η δικιά μας η
πατρίδα, η μητρυιά που λέγεται Αθήνα,
μας απαγόρεψε και διέγραψε και το
άσμα έκτοτε, λόγω ανάπτυξης φιλικών σχέσεων με την γείτονα Αλβανία.
Αυτήν, που φιλοξενήσαμε 2.000.000
πεινασμένους και εξαθλιωμένους Αλβανούς του
καθεστώτος, τους ταΐσαμε, τους βαπτίσαμε, τους
κάναμε ανθρώπους, με περιουσία και τώρα μας
απειλούν. Και … καλά κάνουν.
Κάπως έτσι, κάποιος άλλος, εκείνα τα χρόνια,
ένας «εθνικιστής» ¬–έτσι ονομάζουν τους πατριώτες οι σύγχρονοι δημοκράτες– φώναζε• «σώστε
την Μακεδονία και η Μακεδονία θα σώσει την
Ελλάδα». Δηλαδή την Αθήνα. Γιατί Ελλάδα είναι η
Αθήνα. Σχετικά πρόσφατα αποφάσισαν οι σύγχρονοι δημοκράτες κυβερνήτες να παραχωρήσουν και
την Β. Μακεδονία προς χάρη των βορείων γειτόνων
μας. Επενέβη πάλι η μητρυιά Αθήνα, παραβλέποντας αντιδράσεις λαϊκές και μεγαλειώδη συλλαλητήρια «ζηλωτών» και την εγκατέλειψαν και αυτήν.
Τώρα στις μέρες μας η εν λόγω γυναίκα, η κακόψυχη, η αλλοτριωμένη, η ξεπουλημένη, η Βαβυλών
της Ελλάδος, πήρε απόφαση να εγκαταλείψει ή
μάλλον να διώξει πλέον κατά τον πιο αισχρό τρόπο
ένα άλλο πνευματικό κομμάτι της ενδόξου Ελλάδος. Ποιο είναι αυτό; Η γνήσια η μάνα μας. Η καθ’
εαυτού μάνα μας. Η Ορθοδοξία! Κήρυξε λοιπόν
απηνή διωγμό προκειμένου να την θανατώσει
οπότε Ελλάδα θα εναπομείνει η Αρχαία Αθήνα των
δωδεκαθέων και των ομοφυλοφίλων.
Ευτυχώς όμως άλλος «ἔχει τάς κλεῖς τοῦ θανάτου
καί τοῦ ἄδου» (Απ. 1,18).
Αλλά αυτές είναι οι συνέπειες του γάμου που
συνήψε η εκκλησία με την πολιτεία εδώ και αιώνες
και άνοιξε διάπλατα τις πόρτες να εισρεύσει το
κοσμικό πνεύμα επίσημα, το οποίο τώρα εκδικείται
με τον σύγχρονο ανελέητο διωγμό.
Κάπως έτσι παραθέτω στους φίλους αναγνώστες, ένα σύντομο οδοιπορικό της θεοφανούς
ημέρας στην πόλη που ζω. Ξεκίνησα πρωί με
την οικογένειά μου για να εκκλησιαστούμε, ως
συνήθως, σε μία κωμόπολη έξω από την πόλη
που ζούμε. Περνώντας έξω από την αστυνομική
διεύθυνση της περιοχής 07:15 το πρωί, μου έκανε
εντύπωση που δεν υπήρχε ούτε ένα περιπολικό
έξωθέν της. Υπό κανονικάς συνθήκας, τέτοια ώρα
βρίσκεις πάνω από δώδεκα περιπολικά και φυσικά
άλλα βρίσκονται στις συνήθεις περιπολίες.
Όμως όταν προσέγγισα τον ναό κατάλαβα τι
συνέβαινε. Τρία περιπολικά με ένστολους είχαν
ζώσει το τετράγωνο του ναού. Άρα τα υπόλοιπα
βρίσκονταν σε ανάλογους ναούς, όπως τον εν
λόγω. Δηλαδή σε ναούς που οι ταπεινοί ιερείς, οι
σύγχρονοι Παπαφλέσηδες συνεχίζουν άτεγκτοι τον
αγώνα κατά των τυράννων και λειτουργούν με τους
ανάλογους ομολογητές πιστούς.
Εδώ μας κατήντησε μία κυβέρνηση που προσεταιρίστηκε ένα σημαντικό μέρος ψηφοφόρων
Χριστιανών με τα χριστοκάπηλα συνθήματά της

και μόλις βγήκε έλαβε την κανονική μορφή του
θηρίου της αποκαλύψεως, σπείροντας τον πανικό.
Έβγαλε δηλαδή τα όργανα τάξεως κατά των
νομοταγών πολιτών εμποδίζοντας τον Χριστό να
βαπτισθεί. Έβγαλε τα όργανα τάξεως να απαγορεύσουν τον αγιασμό των υδάτων και της κτίσεως.
Το εμβόλιο της εκκλησίας μας μαζί με την Θεία
Κοινωνία. Το έκαναν αυτό για να πουλήσουν οι
νεόπλουτοι του πλανήτου τα δικά τους εμβόλια
για να σώσουν τον κόσμο από τον βέβαιο θάνατο.
Τον κόσμο που ήδη είναι νεκρός εδώ
και δέκα μήνες, δολοφονημένος άγρια
από τα ίδια τα μέτρα του κορωνοϊού.
Δολοφονημένος και στο σώμα και
στην ψυχή. Γι’ αυτό άλλωστε έκλεισαν
τόσο καιρό και τις εκκλησίες και απηγόρευσαν τις κωδωνοκρουσίες που τις
επέτρεπαν μόνο σε… κηδείες για να μας
συνεφέρνουν…
Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο σημείο να εκδιώκεται
από την χριστιανική Ελλάδα ο ίδιος ο Χριστός και
η Εκκλησία του. Ό,τι σεβάστηκαν οι αλλόπιστοι,
έρχονται και το προσβάλλουν ανερυθρίαστα καταλύοντας και το άσυλο του ναού, οι αυτόχθονες.
Οι απόγονοι του 1821;
Συνέταιροι στο εν λόγω ανοσιούργημα• η πολιτική, η δικαιοσύνη, η αστυνομία και η εκκλησία,
η σύγχρονη Ιεζάβελ. Ένα πανίσχυρο υλιστικό
μέτωπο άδειασε τις εκκλησίες και γέμισαν τα
θεραπευτήρια.
Από το πρωί ως το βράδυ, ο κόσμος ακούει από
το σατανοκούτι για εμβόλια, μάσκες, εγκλεισμό,
νεκρούς που αυξομειώνονται κατά βούληση από
τους καλοπληρωμένους δημοσιογράφους των
ΜΜΕ για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι στόχοι
τους και τα σχέδια… ΕΞΩ λοιπόν ο Χριστός, ΕΞΩ τα
Θεοφάνεια. Κλειστοί οι άγιοι στους ναούς τους,
γιατί είναι υπεύθυνοι της διαδόσεως του ιού.
Προσεχώς όμως, ο Θεός λειτουργώντας με
τους δικούς του θείους νόμους, αφού περίμενε
υπομονετικά θα επιτρέψει να θεριστεί ο αγρός
των ζιζανίων από το 3ο ενισχυμένο και άριστα
καθοδηγούμενο κύμα του ιού που έσπειραν οι
προαναφερθέντες. Ούτως ή άλλως ένας από τους
εμπνευστές του ανέφερε ότι η κατάσταση θα λάβει
τέλος, το τέλος του 2021. Όλα λοιπόν είναι υπό τον
έλεγχό τους, ωσότου θανατώσουν ολοκληρωτικά
την Ορθόδοξη Ελλάδα.
Όλα τα αρρωστημένα μυαλά του κόσμου, τα
σατανοκρατούμενα, διεφθαρμένοι επιστήμονες
και δουλέμποροι του πνεύματος καλυπτόμενοι σε
φιλάνθρωπα σχήματα ενώ αποτελούν μέλη συμμοριών, έχουν εξαγοράσει όλες τις συνειδήσεις για να
χρηματίζονται οι ίδιοι θανατώνοντας εκατομμύρια
θνητών. Θα ξεκαθαρίσει όμως κάποια στιγμή το
μυστήριο. Όλα αυτά όμως συνθέτουν ένα άσχημο
κύκνειο άσμα για την πατρίδα μας και όλη την γη,
επισκιάζοντας επιμελώς την χρυσή εποχή του Θεού
που πλησιάζει με λαμπρότητα.
Όλοι προαισθάνονται την σκοτεινή ώρα που
αρχίζει και ξεσκεπάζει τον πλανήτη μας. Όλοι αρχίζουν και συνειδητοποιούν στιγμές φρίκης, αγωνίας,
αδιεξόδου χωρίς διαφυγή. Την μόνη διαφυγή, τον
Θεό, τον εξοβελίσαμε από καιρό.
Αυτή όμως η θλίψη που δημιουργείται αυτόν
τον καιρό είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της ζωής
του πιστού• είναι ένα μέσο καθαρισμού, πνευματικής ανάτασης και καρποφορίας. Όμως τέλος
στα κηρύγματα• ό,τι είπαμε και ό,τι μάθαμε. Τώρα
προσωπική μαρτυρία για τον Χριστό.
Η ζωή της πίστεως δεν είναι ζωή στα σύννεφα,
αλλά προσγειωμένη μέσα στην σκληρή καθημερινή
πραγματικότητα με κόπο και υπομονή.
συνεχίζεται στη σελ. 12

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ,
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
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άζεται…», ο δυστυχής πατέρας “προσήλθεν αυτώ ειρήνη του κόσμου, και να μείνουν ακλόνητες οι
γονυπετών” και ο Κύριος είδε την πρόθεσή του άγιες Εκκλησίες του Θεού και για την ένωση όλων
των πλησίον και μακράν ανθρώπων κάτω από την
και έκανε το θαύμα (Ματθ. 17, 15).
• «Ελέησον ημάς, Κύριε, υιός Δαυίδ», φώνα- ίδια σκέπη της Εκκλησίας.
Γι’ αυτό η Εκκλησία βάζει τα τρία πρώτα αιτήζαν οι δύο τυφλοί, και ο Χριστός “σπλαγχνισθείς
ήψατο των οφθαλμών αυτών”, και αμέσως ανέ- ματα στο στόμα μας, που είναι η βαθειά λαχτάρα
για ειρήνη. Ο μεγάλος ερμηνευτής της θείας
βλεψαν (Ματθ. 20, 30).
• «Ελέησόν με, Κύριε, υιέ Δαυίδ· η θυγάτηρ Λειτουργίας Νικόλαος Καβάσιλας μας εξηγεί το
μου κακώς διαμονίζεται...», και ο Κύριος αφού λόγο αυτής της προτεραιότητας.
«Τι ούν μετά την δοξολογίαν ευθύς αιτείσθαι
δοκίμασε την πίστη της, έκανε το θαύμα λέγοντας:
“Ω γύναι, μεγάλη σου η πίστις! Γεννηθήτω σοι ως εκέλευσεν, ούτε εξομολογησαμένους πρότερον,
ούτε ευχαριστήσαντας τω Θεώ; Ότι εν τω ειπείν
θέλεις” (Ματθ. 15, 22-28).
• «Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς…» φώναζαν την ειρήνην κακείνα περιέλαβεν εί τις ακριβώς
οι δέκα λεπροί, και ο Χριστός έκανε το θαύμα, εθέλοι σκοπείν, ούτε γαρ ο απαρεσκόμενος τοις
αλλά επί πλέον να μας υπενθυμίζει ότι η πλειο- συμβαίνουσιν αυτώ κατά τον βίον δύναται ειρήνην
ψηφία των ανθρώπων είναι αγνώμονες. “Ουχί εν εαυτώ έχειν, αλλ’ ο ευγνώμων και «εν παντί ευοι δέκα εκκαθαρίσθησαν; Οι δε εννέα πού”; Και χαριστών» κατά τον του μακαρίου Παύλου νόμον·
απευθυνόμενος προς τον ένα του λέγει: “αναστάς ούτε ο μη «συνειδός έχων καθαρόν»· συνειδός δε
καθαρόν χωρίς εξομολογήσεως αμήχανον είναι.
πορεύου· η πίστις σου σέσωκέ σε”.
Με τις δύο λέξεις αυτές ομολογούμε ότι ο Ώστε ο μετά ειρήνης ευχόμενος ευχαριστούσαν
Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος της ζωής μας. Τον και εξομολογουμένη πρότερον έσχε ψυχήν».
Ερμηνεία: «Τι μας διέταξε να διατυπώσουμε
προσφωνούμε “Κύριε”· είναι ο αρχηγός μας.
Ομολογούμε ακόμα ότι είμαστε αμαρτωλοί και ως αίτημα, αμέσως μετά τη δοξολογική μας
έχομε ανάγκη του ελέους του. Γιαυτό και τον προσευχή; Τι μας όρισε να ζητήσουμε, πριν
παρακαλούμε να μας ελεήσει και να μας σώσει. ακόμα εξομολογηθούμε τις αμαρτίες μας και
Σε όλες τις στιγμές της λατρείας νιώθουμε την τους πόνους μας στο θεό και πριν διατυπώσουμε
ανάγκη να τονίσουμε και να εκφράσουμε τη λα- τις ευχαριστίες μας; Αν προσεγγίσουμε λίγο πιο
προσεκτικά το παράγγελμα, θα διαπιστώσουμε
χτάρα της ψυχής μας για έλεος.
Ο φλογερός κήρυκας της αληθείας άγιος Ιωάν- ότι λέγοντάς μας να προσευχηθούμε για την
νης ο Χρυσόστομος με την απαράμιλλη γραφίδα, ειρήνη, συμπεριέλαβε στο αίτημα αυτό και όλα
ερμηνεύοντας τον 50ον ψαλμό του Δαβίδ μας ορι- τα άλλα αιτήματα. Γιατί δεν μπορεί να έχει ειοθετεί τις διαστάσεις και την ευεργετική ενέργεια ρήνη μέσα του εκείνος, που δυσαρεστείται και
διαμαρτύρεται για όσα του συμβαίνουν κατά τη
του Θείου ελέους:
«Ο γαρ έλεός σου άφατος, και λόγον υπερ- διάρκεια της ζωής του, αλλά μονάχα ο ευγνώμων,
βαίνων, ερμηνευθήναι μη δυνάμενος· αμαρτωλώ εκείνος, που σε κάθε περίσταση ευχαριστεί,
παραμυθία, αλλά και δικαίω ασφάλεια πολλή. Ου σύμφωνα με το νόμο, που χαράσσει ο απόστολος
γαρ αμαρτωλοί μόνον ελέω σώζονται, αλλά και Παύλος. Ούτε πάλι εκείνος, που δεν έχει καθαρή
συνείδηση μπορεί να είναι ειρηνικός. Και καθαρή
δίκαιοι ελέω τειχίζονται».
(Το έλεός σου, Κύριέ μου, είναι ανέκφραστο. συνείδηση δίχως εξομολόγηση δεν είναι δυνατό
Ξεπερνάει τα όρια του λογικού μας. Και κανείς να υπάρξει. Ώστε εκείνος, που προσεύχεται με
μας δεν έχει την ικανότητα να το ερμηνεύσει. Το ειρήνη, έχει επιτύχει, πριν από την προσευχή του,
έλεός σου, για τον αμαρτωλό είναι παρηγοριά. να καταστήσει την ψυχή του «ευχαριστούσα» και
Αλλά και για το δίκαιο είναι μεγάλη ασφάλεια. Γιατί «εξομολογουμένη».
Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με σαφήνεια
δε σώζονται μονάχα οι αμαρτωλοί με την έκχυση
του ελέους Σου, αλλά και οι δίκαιοι τειχίζονται και και επιγραμματικότητα που τον διακρίνει, σημειώνει: «Ώστε ουδέ εν τοις κακοίς την ειρήνην έστιν
προστατεύονται).
Ο πλούτος του Θείου ελέους καλύπτει ολόκλη- ευρείν πανταχού δε ταύτην έστιν ευρείν, όπου
αν μετά δικαιοσύνης και αρετής βιώσιν» (εις την
ρη τη ζωή μας.
Η απάντησή μας στα αιτήματα του λειτουργού επιστολήν προς Εφεσίους γ΄).
ιερέως το «Κύριε ελέησον», φανερώνει ότι δια(Δε θα μπορέσεις να συναντήσεις την ειρήνη
τηρούμε την επίγνωση της μικρότητας και της εκεί, που υπάρχουν οι κακίες. Θα της βρεις μοαμαρτωλότητας της ύπαρξής μας και προσφεύ- νάχα εκεί, που οι άνθρωποι ζουν τη δικαιοσύνη
γουμε στην άπειρη και σπλαγχνική Θεία αγάπη.
και την αρετή).
Αν αφαιρέσουμε από τη λειτουργική μας
Υπάρχουν πάρα πολλές επισημάνσεις των αγίαναφορά ή από τις ακολουθίες, που διαρθρώ- ων πατέρων, που αντικατοπτρίζουν τα προσωπικά
νουν τον ημερήσιο κύκλο των προσευχών, το τους βιώματα και αποτελούν θεοφώτιστες ερμη«Κύριε ελέησον», θα μείνει το τυπικό μας δίχως νείες και αναλύσεις που δίνουν τις πραγματικές
τη ραχοκοκαλιά, που κρατάει τις ψυχές μας και διαστάσεις της εμπειρίας της ειρήνης.
την εκκλησιαστική μας Σύναξη σε εγρήγορση
Η ειρήνη που προβάλλεται από τα πρώτα αικαι σε αμεσότητα κοινωνίας με τον Πατέρα των τήματα στη Θεία Λειτουργία, δεν είναι στιγμιαίο
οικτιρμών και Θεό «πάσης παρακλήσεως» (Β΄ απόκτημα, η κατάσταση πρόσκαιρης και φθηνής
Κορινθ. 1, 3).
ευφροσύνης που μπορεί να προκαλέσει την απόΘα μιλάμε για πολλά και θα λησμονήσουμε το λαυση των κοσμικών αγαθών, αλλά κατάσταση
ένα που είναι Κύριε ελέησέ μας, πότισέ μας με τη της ψυχής, που έχει απαγκιστρωθεί και ελευθεθεϊκή Χάρη, αποκατέστησέ μας στο «αρχαίον κάλ- ρωθεί από τα του κόσμου και κινείται με άνεση και
λος», ανάπλασέ μας μέσα μας την καθαρή εικόνα χαρά στην ατμόσφαιρα της αγιότητος.
Σου και διαμόρφωσέ μας σε «καθ’ ομοίωσίν» Σου.
Η ειρήνη ελευθερώνει την ψυχή από τον τάραχο
Και καταλήγει ο ερμηνευτής Νικόλαος Καβάσιτης ενοχής και αποκαθιστά την ευφορία και την
λας: «Ούτω τον έλεον παρά του Θεού αιτείν, το
ευφροσύνη. Η Ειρήνη είναι δώρο του Θεού, που
τυχείν της παρ’ αυτών Βασιλείας εστίν αιτείν».
ακολουθεί τη λυτρωτική εμπειρία της σωτηρίας
Ερμηνεία: «Έτσι, το να ζητάμε το έλεος του Θεού,
και της αποκαταστάσεως της κοινωνίας με τον
σημαίνει, ότι ζητάμε τη Βασιλεία του».
Και από αυτό, το «Κύριε Ελέησον» ξεκινά η ουράνιο Πατέρα. Η Ειρήνη εμπλουτίζει την ψυχή
και της παρέχει την άνεση να ευφραίνετο νηφάθεολογία της Νοεράς προσευχής.
Επανερχόμαστε στη Μεγάλη Συναπτή ή “ει- λια την παρουσία του Θεού και το διάλογο της
ρηνικά” τη δεύτερη αίτηση: «Υπέρ της άνωθεν αγάπης, που πραγματοποιείται κατά την ώρα της
ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Θείας λατρείας. Η ειρήνη ειρηνεύει συνειδησιακά
Κυρίου δεηθώμεν». Να ικετεύσουμε τον Κύριόν και υπαρξιακά, διότι σε απαλλάσσει από το βαρύ
μας να μας στείλει από την ουράνια πηγή, μέσα φορτίο των ενοχών, αλλά δέχεσαι και το χάρισμα
από την άπειρη και αναγεννητική του ευσπλαχνία της ειρήνης από τον Πατέρα των οικτιρμών, το
την άνωθεν ειρήνη για τη σωτηρία των ψυχών ημών. Θεό της αγάπης και της παρακλήσεως.
Η τρίτη αίτηση: «Υπέρ της ειρήνης του σύμπαΟ άγιος Νικόλαος Καβάσιλας προχωρεί ακόμα
ντος κόσμου, ευσταθείας των αγίων του Θεού Εκ- περισσότερο στο νόημα της ειρήνης, ερμηνεύοκλησιών και της των Πάντων ενώσεως του Κυρίου ντάς την:
δεηθώμεν». Εδώ, παρακαλούμε τον Κύριο για την
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
Εις το περιοδικό “ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ”
στο φύλλο 5/1-2-1948 διαβάζουμε:
«Ο Ιερός Ναός εις τους Στρατώνας Λαρίσης
«Επιτέλους! Ύστερα από επτά δεκαετηρίδας
ελευθέρου βίου της Θεσσαλίας, οι Ελληνικοί στρατώνες της Λαρίσης, οι οποίοι εφιλοξένησαν και
φιλοξενούν το άνθος της Ελληνικής Πατρίδος, τους
Έλληνας στρατιώτας, αποκτούν τον ιερόν ναόν των.
Γράφομεν αποκτούν και όχι θ’ αποκτήσουν, διότι
αφ’ ής στιγμής την όλην υπόθεσιν της ανοικοδομήσεως του ι. ναού ανέλαβεν ο Διοικητής του Β΄
Σ.Σ. Στρατηγός Π. Καλογερόπουλος δεν υπάρχει
καμμία αμφιβολία, ότι συντόμως εντός του έτους
μαζύ με τον θρίαμβον της Ελληνικής υποθέσεως θα
έχη τελειώσει και ο ιερός ναός δια να ψαλή εκεί το·
“Υπερμάχω Στρατηγώ τα Νικητήρια”. Είναι τόση η
δραστηριότης του Στρατηγού μας δια δημιουργίαν
έργων, ώστε ως λαμπρόν επιστέγασμα της όλης
προσπαθείας του προς ανακαίνισιν των Ελληνικών
στρατώνων έρχεται τώρα ο ι. ναός. Τα σχέδια του
ωραίου Βυζαντινού ναού ανέλαβεν ο αδελφός του
Στρατηγού, ο καθηγητής και διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου κ. Ν. Καλογερόπουλος.
Εις τον ιερόν ναόν ο ευσεβής Στρατηγός θα
δώση το όνομα της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος
Χριστού. Και τούτο διότι ότε ως κατώτερος αξιωματικός εμάχετο εις τα οροπέδια της Μικράς Ασίας
μια εικών της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η
οποία ευρέθη εις το πεδίον της μάχης, σπουδαίως
ανεπτέρωσε το ηθικόν των στρατιωτών και ο στρατηγός έκτοτε στενώς συνεδέθη με την εορτήν, αλλά
και διότι ως ετόνισε θέλει δια της ονομασίας ταύτης
να συμβολίση την μεγάλην ιδέαν, ότι η Ελλάς, η
οποία τόσας υπέστη κατά την τελευταίαν επταετίαν
περιπετείας και εβάδισε την κοιλάδα των δακρύων
και του αίματος, ήδη με την βοήθειαν του Χριστού,
ανέρχεται εις το όρος του Κυρίου, εις την δόξαν
και την τιμήν. Το πρόσωπον της Ελλάδος, η οποία
εφόρεσε τον ακάνθινον στέφανον και ερραπίσθη
ανάνδρως υπό ανταξίων συγχρόνων οπαδών του
Άννα και του Καϊάφα, θ’ ακτινοβολήση και πάλιν
μέχρι περάτων γης. Θα ακτινοβολήση από το θείον
εκείνο φως, με το οποίον έλαμψεν η μορφή του
Θεανθρώπου εις την κορυφήν του όρους Θαβώρ.
«Και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος,
τα δε ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως το φως»
(Ματθ. ιζ΄ 2).
Ω Κύριε! Βοήθησε ημίν, ώστε κατά την επιθυμίαν του ευσεβούς Στρατηγού, του φιλοχρίστου
στρατού και λαού Σου, η Ελλάς υποστή την Θείαν
μεταμόρφωσιν και λευκή ως η χιών του Ολύμπου
και λαμπρά ως αι ακτίνες του Αττικού ηλίου προκαλέση και πάλιν το θάμβος της οικουμένης, προς
δόξαν Σου αιωανίαν».
(π. Αυγουστίνου Καντιώτη, ιεροκήρυκα του Β΄
Σ.Σ. 904).
Εδώ πληροφορούμαστε από πρώτο χέρι, γιατί
στο ναό δόθηκε το όνομα της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος Χριστού, και πως όλα τα σχέδια του
Ναού τα είχε αναλάβει ο αδελφός του Στρατηγού,
ο καθηγητής και διευθυντής του Βυζαντινού Μουσείου Ν. Καλογερόπουλος.
Όλες οι ενέργειες τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, και στις 4 Απριλίου 1948 ημέρα Κυριακή της
Σταυροπροσκυνήσεως έχουμε την κατάθεση του
θεμέλιου λίθου. Ο Ιεροκήρυκας του Β΄ Σ.Σ. π. Αυ-
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Όταν για το χατίρι Του βαστάζουμε βάρη «για
το όνομά του», τότε επισωρεύουμε επάνω μας
δόξα. (Α´Πετ. 2,20).
Ο Κύριός μας Ιησούς φόρεσε το αγκάθινο στεφάνι για να φορέσουμε εμείς στεφάνια νίκης και
δόξης. Όσο λοιπόν ψηλότερα τον βάζουμε στις
καρδιές μας τόσο μεγαλύτερες και πλουσιότερες
οι ευλογίες του. Θα έλθει η ώρα που λέει ο Εκκλησιαστής (10,7) «Εἶδα δούλους καβάλα σέ ἄλογα
καί ἄρχοντες νά περπατᾶνε στή γῆ σάν «δοῦλοι»».
Παρόλη την ταραχή στη γη, τις αναστατώσεις
των εθνών, την ταραγμένη καρδιά μας, ο Θεός
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Το αποτύπωμα του π. Αυγουστίνου Καντιώτου στη Λάρισα. (Διορθώσεις σε ιστορικές αναλήθειες)
γουστίνος εξεφώνισε ένα μνημιώδη λόγο ενώπιον
των Στρατιωτικών και πολιτικών αρχών της πόλης.
Τον μεταφέρουμε αυτούσιο για ιστορικούς
λόγους.
«Την ιεράν αυτήν στιγμήν καθ’ ήν εν πανδήμω τελετή τίθεται ο θεμέλιος λίθος της ανοικοδομήσεως
του ιερού ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήριος
Χριστού, τον οποίον οι ήρωες του 1821 εις μίαν
ιστορικήν των εθνοσυνέλευσιν ωνόμασαν ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΗΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, κατά την ιεράν
αυτήν στιγμήν, καθ’
ήν μεταρσιούμεθα
εις αιθερίας σφαίρας του Πνεύματος,
ας επιτραπή και εις
εμέ ως εκπρόσωπον
της θρησκευτικής
υπηρεσίας του Β΄
Σ.Στρατού να είπω
«πέντε λόγια».
Και εν πρώτοις
πρέπει όλοι μας να
ζητήσωμεν συγγνώμην από τον Θεόν, διότι αυτό που γίνεται
σήμερον θα έπρεπε να είχε γίνη από της πρώτης
ημέρας της απελευθερώσεως της Θεσσαλικής
γης, ότε εχαράχθησαν τα σχέδια των Ελληνικών
Στρατώνων. Μέσα εις τα 70 περίπου αυτά χρόνια
εκτίσθη πλήθος στρατιωτικών κτιρίων που έδωκαν
εις την περιοχήν αυτήν όψιν μιας ωραιοτάτης
στρατουπόλεως, εις την οποίαν ζη και εκπαιδεύεται, το άνθος της Ελληνικής Πατρίδος. Κτίρια
πολλά, αλλά ουδαμού των Στρατώνων ο ευσεβής
Έλλην στρατιώτης, ο σταυροφόρος στρατιώτης,
ο φέρων εις την κορυφήν του πιλικίου τον Τίμιον
Σταυρόν, διέκρινε το ορατόν σύμβολον των υπέρ
πίστεως και Πατρίδος αφθάστων ηρωϊκών αγώνων
του. Έλειπεν ο ιερός ναός, το χρησιμώτερον, το
αναγκαιότερον εξ όλων κτιρίων. Αυτό το χρέος
που δυστυχώς παρέμεινεν ανεξόφλητον επί τρεις
στρατιωτικάς γενεάς, δόξα τω Θεώ εξοφλείται
σήμερον. Το εξοφλεί ο γενναίος Στρατηγός του Β΄
Σ.Στρατού Αντιστράτηγος Καλογερόπουλος. Οποία
ευλογία δι’ αυτόν!
Στρατηγέ μας! Άνευ κολακίας, η οποία πρέπει
να είναι πάντοτε μακράν από τα χείλη του ιεροκήρυκος, σας ομιλώ και πιστεύω ότι εκφράζω την
σκέψιν και το αίσθημα όλων των παρισταμένων,
λαού και στρατού, εάν σας είπω ότι όταν είπω
ότι όταν σας είδομεν να κατέρχεσθαι και υπό τας
ευλογίας της Εκκλησίας να θέτετε τον θεμέλιον
λίθον, την στιγμήν εκείνην ιερά ρίγη διέτρεξαν την
ψυχήν μας. Μέσα μας εζωντάνευαν ένας κόσμος
ολόκληρος. Εζωντάνευε το Βυζάντιον, η ένδοξος
Βυζαντινή αυτοκρατορία, της οποίας ο δικέφαλος
αετός δεν αποτελεί απλώς το επίσημον διακριτικόν
σήμα των αξιωματικών του Επιτελείου μας, αλλά και
σύμβολον του ευσεβούς ημών έθνους, το οποίον
δια μεν της μιας χειρός υψώνει τον Τίμιον Σταυρόν
και κραυγάζει και η φωνή του φθάνει μέχρι των
άστρων, εν τούτω τω σημείω της Ορθοδοξίας νικώμεν, δια δε της άλλης χειρός κρατεί το ξίφος, όπερ,
οσάκις η Ελλάς έσυρε, δεν το έσυρε δια μικρά και
ταπεινά συμφέροντα, αλλά δια ύψιστα συμφέροντα
της ανθρωπίνης προσωπικότητος, άνευ των οποίων

η ζωή χάνει κάθε θέλγητρον. Δια της σημερινής
τελετής ανανεώνεται το υπέροχον παράδειγμα Βυζαντινών στρατηγών και αυτοκρατόρων Μ. Κωνσταντίνου, Ιουστινιανού, Φωκά, Τσιμισκή, Ηρακλείου,
Παλαιολόγου, οι οποίοι εθεμελίωναν ιερά τεμένη,
τους περιφήμους Βυζαντινούς ναούς, μέσα εις τους
οποίους, ως εις ασφαλή κιβωτόν έζησε, ετράφη,
εγιγάντωσε και εγαλβανίσθη η ψυχή του Έλληνος
δια να δημιουργήση τα παλαιότερα και τα νεώτερα
θαύματα της πίστεως που κρατούν εις
θάμβος την ΟικουΦορητές εικόνες
μένην, ολόκληρον!
του Αγ. Αστεριάδη
Ευσεβή και μαρτυρικέ λαέ της πόλεως Λαρίσης, όστις
κατά πυκνάς μάζας
καλύπτεις τον χώρον που θα καθαγιάση η αγία ημών
Εκκλησία! Ανάψατε, παρακαλώ, όλοι
σας, ανάψατε την
πρώτην λαμπάδα
μας υπέρ της γλυκειάς μας Πατρίδος.
Η δε λαμπάς, την οποίαν ζητεί η επιτροπή της ανεγέρσεως του ιερού ναού τούτου, είναι μια εισφορά
υπέρ της ανοικοδομήσεως του ιερού τούτου ναού.
Το δε πρώτον υπέροχον παράδειγμα το έδωκαν
οι εργάται της πόλεως οι οποίοι παρ’ όλην την
αντιθρησκευτικήν προπαγάνδαν των τελευταίων
χρόνων απέδειξαν ότι διατηρούν εις τα βάθη των
καρδιών των αλώβητον τον θησαυρόν της ορθοδόξου πίστεως. Οι εργάται παρουσιασθέντες ενώπιον
του Στρατηγού μας εδήλωσαν, ότι προσφέρουν
ως πρώτην εισφοράν 100 εργατικά ημερομίσθια.
Ιδού συγκινητικωτάτη δωρεά που φανερώνει το
μεγαλείον της Ελληνικής ψυχής, δωρεά που πρέπει
να μιμηθώμεν όλοι μας. Και τότε δια της κοινής
συνδρομής στρατού και λαού θα αποπερατωθή
συντόμως η ανοικοδόμησις, είθε δε – ποίος γνήσιος
Έλλην δεν το εύχεται; –
Είθε μυριάκις είθε, τα εγκαίνια του μεγαλοπρεπούς Βυζαντινού ναού του οποίου το πρόπλασμα
είναι ενώπιόν μας, να συμπέσουν με τα εγκαίνια
μιας νέας ειρηνικής περιόδου της φιλτάτης μας
Πατρίδος, η οποία λυτρωμένη των δεινών οκταετούς, πλήρους δακρύων και αίματος πρωτοφανούς
δοκιμασίας, θα ψάλλη εν κατανύξει ψυχής τον ευχαριστήριον ύμνον των Βυζαντινών προγόνων μας:
«ΤΗ ΥΠΕΡΜΑΧΩ ΣΤΡΑΤΗΓΩ ΤΑ ΝΙΚΗΤΗΡΙΑ»
Τα φλογερά κηρύγματα στις εκκλησίες και
ιδιαίτερα από το ραδιόφωνο, παρότρυναν
τους πιστούς και άρχισαν να προσφέρουν τον
οβολόν τους για την ανέγερση του Ναού. Τα
αποτελέσματα θεαματικά. Έχουμε όμως και τα
παρατράγουδα.
Ο δεσπότης Λάρισας Δωρόθεος Κοτταράς
χωρίς καμιά εξήγηση απότομα απαγόρευσε στον
π. Αυγουστίνο το κήρυγμα σε όλους τους Ναούς
της Πόλης. Ο λαός ξεσηκώθηκε για την παράνομη
και απαράδεκτη αυτή απόφαση. Ποιος όμως τους
άκουγε, διότι ο ίδιος ήταν σχεδόν μόνιμος κάτοικος Αθηνών στη δε Ιερά Σύνοδο που έφθαναν οι
διαμαρτυρίες μήτε έβλεπε, μήτε άκουγε κανείς.
Εξ αιτίας της απαγόρευσης αυτής συστήθηκε ο

Χριστιανικός Σύλλογος «Σάπφειρος» από δεκάδες
ακροατές του λόγου του π. Αυγουστίνου για να
αναπληρώσει το κενό που δημιουργήθηκε, το δε
πρώτο Συμβούλιο αποτελείτο από τον Αναστ. Παπαζάκα, πρόεδρο και τους Ν. Καρκαγιάννη, Αβρ.
Λουτρίδη, Ιωάν. Αντωνόπουλο, Φωτ. Λαγό, Νικ.
Λακερδά και μέλη. Κυκλοφόρησαν συγχρόνως
και την εφημερίδα «ΣΑΠΦΕΙΡΟΣ».
«Ο Θεός δίνει την πληγή – λέει μια Κυπρ.
Παροιμία – δίνει και το βοτάνι», και εδώ έδωσε
πολλά βοτάνια. Α) Ο στρατηγός Καλογερόπουλος του παραχώρησε ένα μεγάλο τολ μέσα στο
στρατόπεδο, τοποθέτησε Αγ. Τράπεζα, άνοιξε
και τις πόρτες για τους πολίτες και άρχισε τις λειτουργίες και τα κηρύγματα Κυριακές και γιορτές
πλημμυρίζοντας το στρατόπεδο από κόσμο. Β) Ο
επιθεωρητής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
παραχώρησε δύο αίθουσες στο ΣΤ΄ Δημ. Σχολείο
και μιλούσε κάθε Κυριακή απόγευμα. Γ) Ίδρυσε
τον “ΣΑΠΦΕΙΡΟ” που υπάρχει μέχρι σήμερα και
δημιούργησε και την εφημερίδα, που ήταν μια
πνευματική γραπτή έπαλξη της Λάρισας.
Εις το φύλλο αρ. 11 του μηνός Σεπτεμβρίου
1948 γράφει για το ναό και την αγιογράφηση.
Ο Ι. Ναός της Μεταμορφώσεως
«Μετ’ ολίγον ένα νέον Ναόν θα αποκτήση η Λάρισα: Τον Στρατιωτικόν Ναόν της Μεταμορφώσεως
του Σωτήρος, όστις μεγαλοπρεπής και επιβλητικός
υψούται εν μέσω των Στρατώνων του Ιππικού.
Αι εργασίαι προς αποπεράτωσιν του λαμπρού
τούτου οικοδομήματος, το οποίον θα χρησιμεύση
ως αληθής κιβωτός των στρατιωτών εις ώρας
θυέλλης και καταιγίδος, συνεχίζονται με ταχύν
ρυθμόν. Υπολογίζεται δε ότι προ των εορτών των
Χριστουγέννων θα τελεσθή εν αυτώ η πρώτη Θεία
λειτουργία. Όσον δια την αγιογράφησίν του αύτη
θα ανατεθή εις διακεκριμένους Έλληνας αγιογράφους οίτινες θα περατώσουν τας εργασίας των,
των οποίων η έναρξις θα γίνη προσεχώς, μέχρι της
ανοίξεως του 1949.
Συγχαρητηρίων άξιοι είναι οι πρωτοστατήσαντες
εις την ανέγερσιν του Στρατιωτικού Ναού της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ούτος εκτός του ότι
θ’ αποτελέση μετά την αποπεράτωσίν του αληθές
μνημείον Τέχνης που θα κοσμή την Λάρισαν, θα
συναγάγη υπό τας πτέρυγάς του την στρατευομένην νεότητα και μέσα εις την υγιά ατμόσφαιραν
θα τονώση το ψυχικόν σθένος των στρατιωτών».
Από τα στοιχεία του αρχείου μας προκύπτει ότι
η γνώμη του π. Αυγουστίνου στην επιτροπή για
την επιλογή του Αγήνορα Αστεριάδη στην αγιογράφηση και του Φιλόλαου Τλούπα (αδελφό του
Τάκη Τλούπα) για το γλυπτό διάκοσμο του Ναού
έπαιζε καθοριστικό ρόλο.
Από το θεμέλιο λίθο έως και τα εγκαίνια του
ναού η εφημερίδα “ΣΑΠΦΕΙΡΟΣ” σχολίαζε τακτικά
τα της πορείας του ναού, και σε δύο ελεγκτικά
άρθρα για την παντελή απουσία του Δεσπότου
Δωροθέου από την Λάρισα στις πιο κρίσιμες εθνικές πτυχές της πόλης ήταν καθοριστικά.
Το πρώτο είχε τίτλο: «Δωρόθεος Κοτταράς» και
το άλλο ρωτούσε: «ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ;», και
απ’ αυτό θα μεταφέρουμε κάποια αποσπάσματα,
για ιστορικούς λόγους, πρώτον, να τα μάθουν η
νέα γενιά, και δεύτερο να τα θυμηθούν όσοι βρίσκονται στη ζωή από τους παλαιότερους.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Για ποιον χτυπούν «οι καμπάνες»;
κυβερνάει. Τίποτε δεν προχωράει άνευ εγκρίσεώς
του. Μην ξεχνούμε προπάντων τις θείες κρίσεις
(Εξ 19,16). Το ζητούμενο είναι να καθυστερήσουμε όσο γίνεται την οργή του γιατί «τίς δύναται
σταθῆναι;» (Απ. 6,17).
Εμείς οι πιστοί του «περιβεβλημένοι σάκκους»
ας μετανοήσουμε ειλικρινά, ας αντρειωθούμε
πνευματικά και ας τον «πολεμήσουμε», με τις
προσευχές μας. Φταίξαμε κι εμείς… Πολύ και
αχάριστα…
Οι υπόλοιποι ας μασάνε τις γλώσσες τους από
τον πόνο και από τα έλκη τους. Αυτό κάνουν άλ-

λωστε συνεχώς.
Για όλους πάντως, μόνο παράθυρο ελπίδος είναι να κοιτάξουμε προς τα πάνω στον θρόνο του,
αλλιώς ολόκληρη η ζωή μας είναι μία απέραντη
έρημος και εγκατάλειψη.
Οι γραφές μάς πληροφορούν ότι όταν οι άνθρωποι αδιαφορούν για την πρόσκληση της αγάπης
του Θεού και στρέφουν τα νώτα τους, τότε ο
Κύριος καλεί για μάρτυρές του την άψυχη φύση
προς την οποία εκθέτει τα παράπονά του για την
σκληρότητά του ανθρώπου.
Αυτήν την φύση αγιάζουμε σήμερα για να την

εξευμενίσουμε.
Το ρολόι του ανθρώπου και του Θεού δεν λένε
την ίδια ώρα. Αν λοιπόν το ταχύ του Θεού για εμάς
μερικές φορές παίρνει μήκος, είναι επειδή η αγάπη
του Θεού μακροθυμεί να σώσει και άλλους.
Ας το εκμεταλλευτούμε και ας συνειδητοποιήσουμε ότι σε κάθε εποχή ο κλήρος των πιστών
είναι ο διωγμός (Β´ Τιμ. 3,12) και πρωτοστατούν
μερικές φορές άνθρωποι με θρησκευτικό μανδύα
και σφαλερή ευσέβεια.
Όπως και τώρα…
Αρίσταρχος
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ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Για διόρθωση παθογένειες που πληττουν την κοινωνία

Το φαινόμενο έλαβε ιδιαζόντως μεγάλες διαστάσεις μετά την ισχύ νομικών
διατάξεων βάσει των οποίων καταργήθηκε το δικαίωμα προσφυγής στην
πολιτική Δικαιοσύνη (Ειρηνοδικείο) από
1-1-2016 του κάθε αδικουμένου Έλληνα
πολίτη, για διεκδίκηση αποζημιώσεων
από μισθωτικές δικαιοπραξίες, χωρίς
την παράσταση δικηγόρου.
Κύριε Υπουργέ στην Ελληνική κοινωνία
είναι διάχυτη και γενικευμένη η πεποίθηση, ότι η Τρίτη εξουσία δεν ικανοποιεί τις
ανάγκες στην κατά προορισμό αποστολή
Της, στον τομέα της ταχείας εκδίκασης
των αστικών και ποινικών υποθέσεων,
αλλά και ότι οι σχετικές δικαστικές διαδικασίες είναι εξαιρετικά κοστοβόρες
σε ανάλωση χρόνου με τις συμβαίνουσες
αναβολές εκδίκασης των υποθέσεων,
σύμφωνες μεν με τον νόμο, ζημιωτικές
δε στον επιζητούντα την δικαίωση. Π.Χ.
( μία εξ αυτών) η αδικαιολόγητη πάγια
αναβολή εκδίκασης υποθέσεων μικροδιαφορών στο Ειρηνοδικείο, επειδή είναι
πρωτοείσακτες.
Για κάθε περίπτωση αστικής διαφοράς
στο Ειρηνοδικείο η αγωγή επιδίδεται στον
εναγόμενο ικανό χρόνο πρίν από την
εκδίκασή της, στην Δίκη εξετάζονται οι
μάρτυρες και η όλη διαδικασία (πρακτικά)
εγγράφεται μαγνητοφωνικά, κατά τρόπο
άρτιο και άψογο. Κατατίθενται οι προτάσεις των διαδίκων και σε λίγες ημέρες
(δύο ή τρείς) κατατίθενται στην Γραμματεία του Ειρηνοδικείου οι αντικρούσεις των προτάσεων των διαδίκων και
δίδεται έτσι υπεραρκετός χρόνος για να
εμφανισθεί κάθε χρήσιμο στοιχείο για την
απονομή της Δικαιοσύνης. Μετά από όλα
αυτά το αναπάντητο ερωτηματικό ! Προς
τι η αναβολή ως πρωτοείσακτη; Μία
τετοια διαδικασία με την βεβαία αναβολή
διαρκεί χρονικά περίπου 2 κ1/2 έτη και οι
προκύπτουσες συνέπειες είναι η φόρτιση
του δικαστικού συστήματος, η ταλαιπωρία των δικαστικών λειτουργών και των
εναγόντων, σημαντική δε καθυστέρηση
στην απονομή της Δικαιοσύνης, ενώ θα
έπρεπε να περαιούται κάθε υπόθεση
σε 3-4 μήνες. Η αναβολή ζητείται σχεδόν
πάντοτε υστεροβουλικά και καιροσκοπικά
από τον εναγόμενο(αδικοπραγούντα).
Η άλλη πλευρά του ζητήματος είναι το
μεγάλο χρηματικό κόστος. Παράδειγμα:
Αποχωρεί ενοικιαστής από αστικό ακίνητο και αφίνει οφειλή ενοικίου ποσό 50
ευρώ, --(αφού αυθαίρετα δεν κατέβαλε
το μίσθωμα του τελευταίου μηνός, αλλά
εταύτισε με αυτό την καταβληθείσα στην
αρχή της μίσθωσης χρηματική εγγύηση)
--, κοινοχρήστων δαπανών ποσό 138 ευρώ,
οφειλόμενο ποσό κατανάλωσης νερού 44
ευρώ και δαπάνη επισκευής (2) δύο καταστραφέντων κουνουποσιτών 83 ευρώ.
Συνολικό ποσό 315 ευρώ (δρχ 107.336).
{ Τα στοιχεία αυτά είναι ειλημμένα από
παραγματικό περιστατικό}.
Τα αδικήματα μισθωτικών διαφορών
σε αστικά ακίνητα, όπως της ανωτέρω
περιπτώσεως, είναι συνήθη και σε μεγάλη
συχνότητα στην Ελληνική κοινωνία. Το ίδιο
συμβαίνει και για μη καταβολή μισθωμάτων σε περιπτώσεις μισθώσεων μικροϊδιοκτησιών αγροτικών εκτάσεων, αν και οι
μισθωτές λαμβάνουν εκ του ασφαλούς τις
οικονομικές ενισχύσεις από την Ε.Ε. διά
του αρμοδίου φορέως ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ζημιούμενος εκμισθωτής προσφεύγων στην Δικαιοσύνη σε αυτές
τις περιπτώσεις με κατάθεση σχετικής
Αγωγής για είσπραξη των οφειλών του

μισθωτή, υποβάλεται υποχρεωτικά σε
ανελαστικές δικαστικές δαπάνες—{ (α)
σύνταξης και κατάθεσης αγωγής από
δικηγόρο 85 ευρώ+ΦΠΑ 24%=105 ευρώ,
β)δικαστικό ένσημο τριών αντιγράφων
της αγωγής 6 ευρώ, γ)αμοιβή δικ. Επιμελητού για επίδοση αγωγής στον αντίδικο
47 ευρώ, δ) παράβολο αγωγοσήμου
378 ευρώΧ8%0=3,02 ευρώ, ε)αμοιβής
παράστασης δικηγόρου και σύνταξης
προτάσεων 150 ευρώ, στ)αμοιβής δικ.
Επιμελητού για επίδοση δικ. Απόφασης
47 ευρώ,} -- συνολικού ελαχίστου ποσού
358,02 ευρώ), ζ) πλέον αυτών σύνταξη και
επίδοση απογράφου........... ευρώ,
Ήτοι οι συνολικές δικαστικές δαπάνες
είναι υψηλότερες απο το διεκδικούμενο
δια της αγωγής χρηματικό ποσό. Το
άθροισμα αυτών των δύο ποσών ανέρχεται στα 315+358,02=673,02 ευρώ, σύν
τα έξοδα της περριπτώσεως ζ. Προστιθέμενα σ’αυτά τα ποσά του διατειθέμενου
χρόνου απασχόλησης και της ψυχικής
φθοράς, το σύνολο αυτών των στοιχείων
αποτελεί λογικώς αποτρεπτικό παράγοντα για προσφυγή στην Δικαιοσύνη του
κάθε αδικουμένου. Αυτό δε αποτελεί
σοβαρό κίνητρο για υποτροπιάζουσα
παραβατικότητα των επιτηδείων, κυρίως
στις μισθώσεις κατοικιών, οι οποίοι το
εκμεταλλεύνται κατά κόρον στην πράξη
με την τακτική των συχνών αλλαγών μίσθωσης κατοικιών.
Το ελληνικό δημόσιο ζημιώνεται επίσης
οικονομικά επειδή χάνει πολλά έσοδα από
επιλογή των αδικουμένων για μη εκχώρηση των μισθωτικών οφειλών, αφού για
να γίνει εκχώρηση αυτών στο Ελληνικό
Δημόσιο πρέπει να γίνουν οι δαπάνες
από τον αδικούμενο-ενάγοντα σύνταξης,
χαρτοσήμανσης, κατάθεσης της αγωγής
από δικηγόρο, και επίδοσή της στον
εναγόμενο. Ήτοι η συνολική οικονομική
ζημία του ενάγοντος(αδικουμένου) και
σε αυτήν την περίπτωση αυξάνεται με το
ποσό αυτών των δαπανών, πλέον εκείνης
που υφίσταται με την παραβατική πράξη
του εναγομένου.
Το σημαντικότερο όλων είναι οτι εκκολάπτεται στην κοινωνία κλίμα εκτεταμένης ακατάγγελτης παραβατικότητας. Με
το ισχύον νομικό καθεστώς παρέχεται η
ευχέρεια και το έρεισμα στην θριάμβευση
της --(δεδομένης ανήθικης)—παρανομίας, η οποία αυξάνεται, πληθύνεται,
γίνεται τρόπος ζωής στην καθημερινότητα των κατοίκων της χώρας
μας--(ημεδαπών και αλλοδαπών)—και
εξαπλούται ως υφέρπουσα λοιμώδης
νόσος στο σώμα της Ελληνικής κοινωνίας. Τελικά στην πράξη ο επιδιώκων την
δικαίωσή του ενάγων<<καταδικάζεται>>
σε οικονομική ζημία μικρή ή μεγάλη, όταν
δεν επιδικάζεται σε αυτόν το σύνολο των
πραγματικών δικαστικών δαπανών, σύμφωνα με τα ανωτέρω αριθμητικά εκτιθέμενα.
Η νομική μεταρρύθμιση στην επιβολή
πληρωμής των πραγματικών εξόδων από
τον ηττώμενο διάδικο, θα λειτουργήσει
καθοριστικά πρός το συμφέρον των κρατικών εσόδων, με παγίωση καθαρών και
έντιμων μισθωτικών συναλλαγών μεταξύ
των συναλλασσομένων.
Ταυτόχρονα ( με τα ισχύοντα) είναι
σταθερά μειωμένη η απασχόληση του
πανελλήνιου δικηγορικού σώματος, με
οικονομική ζημία των μελών του. Πλέον
αυτών η δικηγορική ύλη μειούται και στις
περιπτώσεις επιζήτησης δικαίωσης από

αδικοπραξίες μικροδιαφορών ( έως του
ποσού των 5000 ευρώ), με αιτία την μη
επιδίκαση στον ενάγοντα όλων των πραγματικών δικαστικών δαπανών σε βάρος
του εναγομένου, συμπεριλαμβανομένης
της δικηγορικής αμοιβής, με αποτέλεσμα
να μην γίνεται χρήση παράστασης δικηγόρου από τον ενάγοντα στις περιπτώσεις
μικροδιαφορών στα Ειρηνοδικεία.
Αναφορικά με την στάση του Νομικού
κόσμου της χώρας είναι άξιον απορίας,
γιατί η πανίσχυρη συντεχνία των δικηγόρων δεν επεδίωξε δυναμικά την επίτευξη
του εντελώς αυτονόητου: Την νομοθετική
ρύθμιση από την Πολιτεία για επιδίκαση
του συνόλου των πραγματικών δικαστικών δαπανών στις οποίες υποβάλλεται
ο ενάγων (αδικούμενος), συμπεριλαμβανομένης και της (κυρίως) αμοιβής
παράστασης του δικηγόρου, ώστε να
εξαλειφθούν οι προαναφερόμενες παθογένειες και να επέλθει κανονικότητα
και λογικός ειρμός σε όλη την κλίμακα
των σχετικών δικαστικών διαδικασιών.
Καθήκον τών ανά την Ελλάδα δικηγορικών Συλλόγων είναι η επίδειξη άμεσης
και επιτακτικής συμβολής των στην
εξάλειψη αυτής της παθογένειας, με την
ορθή και ηθική νομοθετική διόρθωση
αυτής της δυσλειτουργίας, για το καλό
της Ελληνικής κοινωνίας, της αρτιότερης
απονομής της πολιτικής Δικαιοσύνης,
συνάμα δε και για βελτίωση της επαγγελματικής θέσης των μελών των μαχίμων
δικηγόρων.
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Η ιδιοκτησία
οικοδομών και γής είναι η σταθερότερη
πηγή βεβαίων φορολογικών εσόδων
του ετήσιου κρατικού προϋπολογισμού
(ΕΝΦΙΑ και φόρου εισοδήματος). Εξ
αυτού του λόγου είναι εθνικά σκόπιμο και
κοινωνικά δίκαιο να προστατεύεται αυτή
απόλυτα κατά τρόπο αποτελεσματικό, από
τις κακόβουλες προθέσεις και δράσεις
επιτηδείων, όπως ανωτέρω εκτίθεται, για
την διατήρηση και ενίσχυση υγιούς και
έντιμου φορολογικού πεδίου στον τομέα
των μισθώσεων των οικοδομών και γεωργικών γαιών.
Επισημαίνονται τα είδη και τα μεγέθη
των οικονομικών επιβαρύνσεων υπέρ
του Ελληνικού Δημοσίου των εκμισθωμένων γαιοκτημάτων, για να τονισθεί
η αναγκαιότητα προστασίας της κάθε
εκμίσθωσης από τις συχνές παραβάσεις
στις μισθώσεις από τους επιτηδείους
με σχετική νομοθετική ρύθμιση. ΑΥΤΕΣ
ΕΙΝΑΙ: α) φόρος εισοδήματος 15% β)
εισφορά αλληλεγγύης 3-6% , γ) χαρτόσημο αστικής σύμβασης και ΟΓΑ 3,6%, δ)
ΕΝΦΙΑ 3-6% ε) στραγγιστικά τέλη 3-5%,
ήτοι συνολικα 27,6% έως38,6%. Επειδή
μετά από καλλιέργειες τριών ετών πρέπει να ακολουθεί αγρανάπαυση (1)ενός
καλλιεργητικού έτους για ενδυνάμωση
παραγωγικά του γεωργικού εδάφους,-(διαφορετικά συντελείται εθνικό έγκλημα)-- οι καταβαλλόμενες επιβαρύνσεις
ΕΝΦΙΑ και στραγγιστικών, (ανεξαρτήτως
προσπόρισης ή όχι εισοδήματος στον
ιδιοκτήμονα), επιμερίζονται αυτές στα
τρία προηγηθέντα καλλιεργητικά έτη,
αυξάνοντας ακόμη περισσότερο το ύψος
των επιβαρύνσεων και μειώνοντας το ετήσιο εισόδημα. Επι πλέον το τέταρτο έτος
(αγρανάπαυσης) παρέχει μηδενική έγγειο
πρόσοδο, η οποία επηρεάζει σημαντικά
μειωτικά την εισοδηματική πρόσοδο των
προηγουμένων τριών ετών κατά ποσοστό 1/3 της ετήσιας προσόδου (33%) .
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Ήτοι στα αγροκτήματα οι φορολογικές
επιβαρύνσεις είναι αυξημένες σημαντικά
σε σχέση με τα αστικά ακίνητα, πλέον
του 33%.
Με υλοποίηση της προτάσεως της παρούσης αναφοράς μου είναι βέβαιο οτι θα
ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο
δικαστικό σύστημα και θα βοηθηθούν οι
δικαστικοί λειτουργοί στην απόλυτα άρτια
και ταχεία απονομή της Δικαιοσύνης,
με την παρουσία σε κάθε περίπτωση
δικηγόρου. Με την απάλειψη αυτής της
παθογένειας θα βελτιωθεί ο ρόλος της
πολιτικής δικονομίας στην κοινωνία, στην
επικράτηση της ηθικής ως κανόνα συλλογικής συνύπαρξης των ανθρώπων. Με
την απάλειψή της--(τής παθογένειας)-- θα
αποκατασταθεί η αξιοπιστία της Πολιτείας έναντι της οντότητάς Της ως κράτους δικαίου, στον ρόλο του εγγυητού
και θεματοφύλακος της ευταξίας στην
κοινωνία και ευημερίας των πολιτών
του. Αυτός ο ρόλος του κράτους δικαίου
αυτοαναιρείται με το ισχύον νομοθετικό
πλαίσιο, δια του οποίου ευνοείται έμμεσα
ο αδικοπραγών και τιμωρείται άδικα με
οικονομική δαπάνη ο αδικούμενος ενάγων.
Η αιτία απλή και φανερή. Επειδή υποβάλλεται σ’ αυτήν(ο ενάγων) με σαφή αιτία
την σε βάρος του παραβατικότητα του
αδικοπραγούντος ( εναγομένου).
Ο δρόμος για την επίτευξη αυτού του
λογικού και ηθικού μεταρρυθμιστικού
θεσμικού πλαισίου χαράσσεται με Νόμο
του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η δικηγορική συντεχνία, η οποία επαγγελματικά
θα ευνοηθεί από την προτεινόμενη
ρύθμιση, εκπροσωπείται με κυρίαρχη
αριθμητική δύναμη στο νομοθετικό
σώμα της Ελληνικής Πολιτείας (ΒΟΥΛΗ
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ), στην οποία βεβαίως
θα υπερψηφισθεί άνετα σχετικό Νομοσχέδιο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ.
Η διόρθωση αυτής της παθογένειας θα
αποτελέσει κάποιου είδους ριζοσπαστική πράξη στην κοινωνία, πληττόμενου
του κακού στην ρίζα του, το οποίο μάλιστα αποτελεί πρόπλασμα και βάση της
πανύψηλης πυραμίδας του εγκλήματος
στην Ελλάδα.
Κύριε ΥΠΟΥΡΓΕ της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
προχωρήστε στην αναγκαία τομή και
γράψτε μια χρυσή σελίδα στην Ιστορία της
Ελληνικής Κοινωνίας. Με αυτήν θα επέλθει
σημαντική συντόμευση του διανυόμενου
χρόνου από της καταθέσεως της αγωγής
έως της εκδόσεως τος δικαστικής αποφάσεως. Θα επιτευχθεί το επίκαιρα έντονα
ζητούμενο: Η ταχύτητα απονομής της
Δικαιοσύνης στον τομέα ευθύνης των
Ειρηνοδικείων . Γιατί να δείχνουμε πολιτικό στρουθοκαμηλισμό στην δεδομένη
πραγματικότητα της ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑΣ;
Η ανάταξη της Ελληνικής κοινωνίας θα
επέλθει δια της επιτελέσεως λυσιτελούς
έργου της Δικαιοσύνης. ...............Στην
χώρα μας βασικός θεσμικός πυλώνας στήριξης και προστασίας της Δημοκρατίας
είναι η Δοκαιοσύνη. Οι μέλλουσες γεννεές θα Σας ευγνωμονούν. Η ΠΑΡΟΎΣΑ
το ΕΛΠΙΖΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΜΕΝΕΙ.............
Τρίκαλα 17/12/2020.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ
ενεργός πολίτης, πρώην συνδικαλιστής και Αντιπρόεδρος Συλλόγου Συνταξιούχων Δημοσίων
Υπαλλήλων Ν, Τρικάλων,
Tηλ. 24310 35141-κιν.6940.833938
e mail g.harhantis@gmail.com
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.

ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς
ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω
ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πει-ρασμοῦ
τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ
τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι
τοὺς κατοι-κοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς.
ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα
μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου
(Αποκ. 3, 10-11)

Ἔτσι καί ἡ ἱεραποστολή. Ἀπό τήν στιγμή πού θά ἀρχίσῃς νά ἐφαρμόζῃς τήν
ἐντολή καί νά ὁμιλῇς διά τόν Χριστόν,
μετά δέν θά ἔχῃς ἀνάγκη τῆς ἐντολῆς·
θά σοῦ γίνῃ ἀνάγκη νά ἀσκῇς ἱεραποστολή (Α΄ Κορ. 9, 16).
Ἀκοῦστε πῶς τό λέγει αὐτό ὁ ἀπόστολος Παῦλος:
«Οὕτως ὁμειρόμενοι ὑμῶν εὐδοκοῦμεν μεταδοῦναι ὑμῖν οὐ μόνον τὸ
εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καὶ τὰς
ἑαυτῶν ψυχάς, διότι ἀγαπητοὶ ἡμῖν
γεγένησθε» (Α΄ Θεσ. β΄ 8). Ἔτσι, συνδεόμενοι μέ σᾶς μετά θερμῆς ἀγάπης, θέλουμε νά σᾶς μεταδώσουμεν ὄχι μόνον
τό εὐαγγέλιον ἀλλά καί τίς ψυχές μας,
διότι μᾶς εἴχατε γίνει ἀγαπητοί. Σάν νά
λέγῃ ὁ Ἀπόστολος: «Φιλοτιμούμεθα καί
ἔχομε θερμή ἀγάπη γιά σᾶς, καί δέν
θέλουμε νά σᾶς μεταδώσουμε μόνον
τό Εὐαγγέλιο, διότι πήραμε ἐντολή ἀπό
τόν Χριστό νά σᾶς εὐαγγελιστοῦμε· ὄχι!
Ἀλλά μαζί μέ τό Εὐαγγέλιο σᾶς δίνομε
καί τίς ψυχές μας, τήν καρδιά μας»!…
Τί σημαίνει αὐτό;
Σημαίνει ὅτι ἡ ἱεραποστολή ἀπό
ἐντολή ἔγινε πιά συνείδησι, ἔγινε
ἀνάγκη! Σημαίνει ὅτι ἀσκώντας ἱεραποστολή προσφέρεις τόν λόγο τοῦ Θεοῦ,
βουτηγμένο μέσα στήν καρδιά σου, μές
στήν ἀγάπη!
Συνεπῶς προσέξτε! «Ἅμα πιστός,
ἅμα ἀπόστολος»! Αὐτό θέλω νά κρατήσετε! Δηλαδή: Τήν ἰδία στιγμή πού
ἔγινες Πιστός, τήν ἰδία στιγμή γίνεσαι
καί ἀπόστολος.

Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 4η συνέχεια από την 21η Ομιλία 12/4/1981
Νά τό κριτήριο: Δέν εἶσαι ἀπόστολος;
Ἔτσι πρέπει νά αἰσθανώμαστε. Σᾶς δέν θέλῃς νά κάνῃς ζημία, θά μιλήσῃς
δέν εἶσαι Πιστός. Ἄν εἶσαι Πιστός, εἶσαι τό λέγω ἀλήθεια. Πάρτε γιά παράδειγ- κατάλληλα.
καί ἀπόστολος, ἐπειδή ἡ Πίστις σέ καίει· μα τούς αἱρετικούς. Δέν τούς βλέπετε;
Ἔτσι λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ἄν πιἡ Πίστι δέν εἶναι γιά σένα μιά ὑπόθεσις μόλις σταθοῦν δίπλα σας, τί κάνουν; στεύω στόν Χριστό, εἶμαι κι ἐγώ ἀπεμόνο ἀτομική· ὑπάρχει κάτι πού σέ Ἀνοίγουν τό στόμα τους καί ἀρχίζουν νά σταλμένος τοῦ Χριστοῦ. Προσέξτε!
παρακινεῖ νά ὁμιλήσῃς γιά τήν Πίστι λένε! Δέν εἶναι ντροπή μας, ἐμεῖς πού Ἕνας ἀπεσταλμένος τῆς κάθε στιγμῆς·
καί στόν ἄλλον· αἰσθάνεσαι ἄσχημα ἔχομε τήν ἀλήθειαν, νά μήν τήν ποῦμε ἐν παντί τόπῳ, ἐν παντί χρόνῳ. Δέν
ἐάν δέν μιλήσῃς.
στούς ἀδελφούς μας καί νά μήν τούς μπορεῖς νά πῆς «Ἐγώ τό εἶπα καί ἔκανα
Πολλές φορές, ἀγαπητοί μου, μπαί- βοηθήσουμε;
τό χρέος μου, ξόφλησα»! Πόσες φορές
νω σ’ ἕνα ταξί, νά πάω στό 303 Π.Ε.Β.
Βλέπετε λοιπόν ὅτι ἡ ἐντολή «Πο- λέμε αὐτό τό «Ξόφλησα»! Ξόφλησες;…
(Στρατιωτική μονάδα, λίγο ἔξω ἀπό ρευθέντες μαθητεύσατε πάντα τά
Δυστυχῶς τό λέγω καμμιά φορά καί
τήν Λάρισα), κάθε Δευτέρα τό πρωί, ἔθνη» δέν εἶναι μόνον γιά τούς ἕνδεκα ἐγώ αὐτό. Λέγω στά παιδιά τοῦ 303
νά προλάβω ἐκεῖ τό μάθημα καί λοιπά. μαθητάς· εἶναι γιά ὅλους τούς Πιστούς, Π.Ε.Β., τά ὁποῖα μέ σκάζουν πολλές
–Δέν ξέρω ἄν τώρα εἶναι παρών κανείς ὅλων τῶν αἰώνων καί ὅλων τῶν ἐποχῶν. φορές –Εἶναι τά παιδιά τῆς ἐποχῆς!–.
ὁδηγός ταξί καί μ’ ἀκούει–. Φροντίζω νά Καί σᾶς ὑπενθυμίζω: «Ἅμα πιστός, Τώρα βέβαια ἔχω ἀρκετούς ἀκροατάς
ἔχω πάντα μέσα στήν τσάντα μου κάτι· ἅμα ἀπόστολος». Ἀπό τήν στιγμή πού τοῦ 303 Π.Ε.Β. λέγω, καί ἴσως τό δικαιἕνα ἔντυπο, νά τό δώσω στόν ὁδηγό, νά γίνεσαι Πιστός, ταυτοχρόνως γίνεσαι ολογοῦν.
τοῦ πιάσω κουβέντα:
καί ἀπόστολος.
«Παιδιά τό καταλαβαίνετε; Ἕνα χρέ– «Τί κάνουν τά παιδιά σας; Ἔχετε
Ἱεραποστολή ὅμως δέν σημαίνει ος μέ φέρνει ἐδῶ πέρα».
παιδιά; Τά ’χετε στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ μόνον «Πηγαίνω σ’ ἕναν ἄλλον τόπον
Ἔτσι μοῦ ’ρχεται ὅμως νά μήν ξανατά παιδιά σας; Πᾶτε στήν Ἐκκλησία;».
ἤ σέ ἀγνώστους ἀνθρώπους, γιά νά πάω! Ἀλλά δέν μπορῶ. Δέν μπορῶ! Δέν
– «Ἄ!, πάτερ, δέν πάω στήν Ἐκκλη- κηρύξω τόν Χριστό». Ἀγαπητοί μου, ὁ μπορῶ νά πῶ ὅτι ξόφλησα, ἔκανα τό
σία».
διπλανός μας ἄνθρωπος –Ἀκοῦτε;... Ὁ καθῆκον μου. Ἀφοῦ δέν προσέχουν, κι
– «Λοιπόν ἀκοῦστε: Τήν Κυριακή θά διπλανός μας!– περιμένει τόν ἱεραπό- ἀφοῦ κάνουν δέν ξέρω τί ἄλλο, ἔ, δέν
πηγαίνετε πρωί στήν Ἐκκλησία. Δοκι- στολον Πιστόν νά τόν ὁδηγήσῃ στόν ξαναπάω! Δέν μπορῶ. Δέν μπορῶ! Θά
μάστε καί θά ἰδῆτε. μετά ἀπό τίς δέκα Χριστό! Ἔστω καί ἄν ὁ διπλανός μας πάθω αὐτό πού ἔπαθε ὁ προφήτης
πού τελειώνει ἡ Ἐκκλησία, πηγαίνετε εἶναι βαπτισμένος.
Ἱερεμίας. Ξέρετε τί ἔπαθε; Διαβάστε τό
στό ταξί σας. Θά ἰδῆτε πόση δουλειά
Βλέπετε τόν διπλανό σας λυπημένο; πρῶτο κεφάλαιο τῆς προφητείας, τοῦ
θά σᾶς δώσῃ ὁ Θεός, καί τά χρήματα τόν βλέπετε σέ πένθος; τόν βλέπετε σέ Βιβλίου του.
θά βρίσκουν τόπο μέσα στό σπίτι σας. μία κατάστασι ἀπελπισίας; Ἀνοῖξτε τό
Τοῦ εἶπε ὁ Θεός νά ἀσκήσῃ ἱεραΔοκιμάσατέ το καί θά τό ἰδῆτε!
στόμα σας. Πῆτε του δυό κουβέντες.
ποστολή· νά βγῇ νά προφητεύσῃ, κι
Τό αἰσθάνομαι ἀνάγκη νά τό πῶ.
Βέβαια θά μοῦ πῆτε ὅτι πρέπει νά ἐκεῖνος ἀρνήθηκε, λέγοντας: «Κύριε,
Ὑπάρχουν ὅμως καί κάποιες φορές γνωρίζωμε μιά τέχνη.
δέν μπορῶ· εἶμαι μικρός (Ἀκοῦστε!
πού –δέν ξέρω γιατί– δέν θέλω ν’ ἀνοίΝά σᾶς πῶ. Λέγει μία παροιμία: «εἶμαι μικρός»!–, εἶμαι ἄγουρος,
ξω τό στόμα μου, εἴτε γιατί παίζει τό «Ἀνάγκη τέχνας κατεργάζεται». Κι ἐγώ δέν μπορῶ…». Καί ἔπεσε φωτιά στά
ραδιόφωνο εἴτε γιατί ὁ ὁδηγός δέν ἔχει θά σᾶς ἔλεγα μέ μία τροποποίησι: κόκκαλα τοῦ Ἱερεμίου! Ἄρχισαν νά
διάθεσι νά ἀκούσῃ· ὅπως θέλετε πάρτε «Ἀγάπη τέχνας κατεργάζεται»!
τρίζουν τά κόκκαλά του. Αἰσθανόταν
το. Αἰσθάνομαι τότε μέσα μου κάτι νά
Λέγει ὁ ἱερός Αὐγουστῖνος: «Ἀγάπα πολύ ἄσχημα, καί δέν μποροῦσε νά
μέ τρώῃ. Αἰσθάνομαι ὅτι ἔχασα μία καί κάνε ὅ,τι θέλεις». Ἅμα ἀγαπᾶς ἡσυχάσῃ. Ἄρχισε τότε νά ὁμιλῇ, καί
εὐκαιρία. Ὅτι μπῆκα μέσα σ’ ἕνα αὐτο- πραγματικά τόν Θεό, καί δέν θέλεις νά πάψαν τά κόκκαλά του νά τρίζουν καί
κίνητο καί δέν χρησιμοποίησα αὐτά τά ζημιώσῃς τήν δόξα Του, κι ἄν ἀγαπᾶς νά φλογίζονται(Ἱερ. 1, 6. 20, 9).
δέκα λεπτά πού ἀπαιτοῦνται γιά τήν τόν πλησίον σου, τότε μές στήν ἀγάπη
Αὐτό εἶναι! Ἔτσι δέν μποροῦμε
μετάβασί μου αὐτή. Καί αἰσθάνομαι σου θά γίνῃς σοφός· θά βρῇς τάς με- νά ποῦμε «Τό χρέος μου τό ἔκανα,
τύψεις, ἐπειδή δέν εἶπα μιά κουβέντα θόδους. Δέν χρειάζεται νά ξέρῃς πολλά ξόφλησα».
εἰς αὐτόν τόν ἄνθρωπο, εἰς αὐτόν τόν γράμματα. Θά βρῇς τάς μεθόδους καί
Δέν μοῦ λέτε· ἡ ἀγάπη ξοφλᾶ; Ἐάν
ὁδηγόν.
θά μιλήσῃς κατάλληλα. Ἅμα ἀγαπᾶς καί δέν ξοφλᾶ ἡ ἀγάπη, οὔτε ἡ ἱεραπο-

Η εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική»
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας
Β. Το Αρχιερατικόν Αξίωμα του Χριστού.
Καταλλαγή (Σταυρός, Θυσία, Βάσανα: Ο
Χριστός δεν ήταν μόνον σοφός διδάσκαλος, δεν
εδίδαξε μόνον την αλήθεια, αλλά την έζησε).
Αν και ήτο ο Κύριος αθώος, τιμωρείται και με
την τιμωρία Αυτού: Α) Εμείς ζούμε, επανευρίσκουμε την κοινωνία μας με το Θεό, λυτρωνόμαστε. Β) Όταν συμμετάσχουμε στη ζωή του
Χριστού, εγκαταλείπουμε το Εγώ μας και μπαίνουμε στο χώρο της ζωής του Χριστού, «Χριστώ
συνευσταύρωμαι, ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εμοί
Χριστός» [Γαλ. 2, 20]. Εκεί πεθαίνει το παλαιό
μας Εγώ, το αμαρτωλό, για να ζήσει ο άνθρωπος
με το καινούργιο Εγώ του Χριστού. Γ) Γινόμαστε
μέτοχοι στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας,
όπου ο Κύριος πεθαίνει (= ενεργοποιεί το Σταυρό
Του για εμάς, για τον καθένα μας). Έτσι γινόμαστε
μέλη του σώματος του Χριστού (= σύσσωμοι και
σύναιμοι Χριστού).
Άρα ο Χριστός έζησε για μένα προσωπικώς (όχι
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αντικειμενικώς) και ο Σταυρός γίνεται λυτρωτικός
για μένα. Προσωπικά απέθανε για τον καθένα
μας ο Χριστός και αυτό γίνεται στο διηνεκές (=
πάντοτε), κάθε φορά που μετέχω στο Μυστήριο
της Θείας Ευχαριστίας. Εκεί μεταβιβάζω όλη μου
την αρρώστια στον Κύριο και Αυτός μου δίνει όλη
την υγεία Του. Είναι λυτρωτική η προσπάθεια του
Κυρίου, ο Οποίος γεννιέται αιωνίως, πεθαίνει
αιωνίως, ανασταίνεται αιωνίως και είναι «μεθ’
ημών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του
αιώνος» (Ματθ. 28, 28).
Ο Σταυρός του Ιησού Χριστού μας αποκαλύπτει τα εξής βασικά στοιχεία:
1) Το μέγεθος της ανθρώπινης αμαρτίας και
εγκληματικότητος. Η αμαρτία του ανθρώπου
πάνω στο Σταυρό φθάνει μέχρι αυτού του σημείου, ώστε να σταυρώνει το Θεό, και τον Σταυρώνει
εν ονόματι του Θεού, ως άθεον και άνομον.
2) Το μέγεθος της αγάπης του Θεού προς τον
άνθρωπον: Ο Θεός καινούται (= κατέρχεται στην

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
στολή ξοφλᾶ. Καί δέν μποροῦμε νά
μιλοῦμε γιά χρέος. Τό κίνητρο τῆς
ἱεραποστολῆς δέν εἶναι τό χρέος, ἀλλά
ἡ ἀγάπη.
Λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος:
«Κανένα λογαριασμό δέν πρέπει νά
χρωστᾶτε σέ κανένα παρά μόνον ἕνα·
τό νά ἀγαπᾶτε ὁ ἕνας τόν ἄλλο» (Ρωμ.
13, 8). Ἀκοῦστε! Κανένα λογαριασμό.
Οὔτε οἰκονομικό λογαριασμό οὔτε
τίποτα ἄλλο! Νά μποροῦμε γρήγορα νά
ξοφλοῦμε, ἀγαπητοί μου. Τί σπουδαῖο
πράγμα! Ἀκοῦστε! μήν χρωστᾶτε. Ὅσο
μπορεῖτε, μήν χρωστᾶτε. Ἁπλώνετε τά
χέρια σας καί τά πόδια σας ὡς ἐκεῖ πού
μπορεῖτε. μή συνηθίζετε νά χρωστᾶτε.
Κι ἄν καμμιά φορά χρωστᾶμε, νά
τρέχωμε γρήγορα νά τά ἐξοφλοῦμε·
μήν τά καταχρώμεθα· μήν λέμε στόν
ἄλλον «Δός μου χρήματα», καί δέν τά
ἐπιστρέφουμε ποτέ. Προσέξτε, εἶναι
ἁμαρτία. Εἶναι φοβερό πράγμα!
Λοιπόν λέγει ὁ Ἀπόστολος:
«μηδενὶ μηδὲν ὀφείλετε εἰ μὴ τὸ
ἀγαπᾶν ἀλλήλους».
Ἀκούσατε; Σέ κανέναν κανένα χρέος νά μήν χρωστᾶτε. Ἕνα χρέος θά
χρωστᾶτε ἀνεξοφλήτως· νά ἀγαπᾶτε
τούς ἄλλους ἀνθρώπους. μόνον ἡ
ἀγάπη μένει ἀνεξόφλητη. Συνεπῶς
καί ἡ ἱεραποστολή μένει ἀνεξόφλητη.
Πρέπει νά συνειδητοποιῇ ὁ Πιστός ὅτι
ἔχει διαρκῶς ἀνεξόφλητο τό χρέος τῆς
ἱεραποστολῆς.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ον

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

κατώτατη βαθμίδα της ανθρώπινης ύπαρξης,
γίνεται δούλος. Γίνεται κοινωνός κα μέτοχος των
συνεπειών της αμαρτίας (= πάθος, θάνατος) και
όχι αυτής ταύτης της αμαρτίας, για να σώσει τον
άνθρωπο. Η αγάπη του Θεού είναι ιστορικώς φανερωθείσα, και όχι «ως το αγαθόν» του Πλάτωνος.
3) Την απολύτρωση των ανθρώπων επετέλεσε
ο Θεός μόνος και αφ’ Εαυτού δια του Υιού Του
και άνευ των ανθρώπων: Ο Υιός του Θεού έγινε
άνθρωπος, αλλά δεν έζησε όπως ο άνθρωπος. Η
σωτηρία λοιπόν είναι μόνον Χάρις, δωρεά στον
άνθρωπο.
4) Δια του Σταυρού σώθηκε όλο το ανθρώπινο γένος, διότι ο Κύριος προσέλαβε όλη την
ανθρώπινη φύση. Τη σωτηρία «Εν Χριστώ» δεν
την εμποδίζει κανένα ανθρώπινο εμπόδιο, ούτε
η εθνική καταγωγή, (υπάρχει εκλεκτό γένος
πιστών εκ παντός έθνους), ούτε η κοινωνική
θέση (πλούσιος, σοφός κλπ), ούτε ιδεολογικές
διακρίσεις. Σώζονται άπαντες, ό,τι και αν είναι

και με όποιες συνθήκες και αν ζουν.
5) Το «εν Χριστώ» όλοι σώζονται, έχει τη
σημασία ότι, ΔΥΝΑΝΤΑΙ να σωθούν, εάν συμμετάσχουν στη ζωή του Χριστού, στο Σώμα
Του, το οποίον είναι η ΕΚΚΛΗΣΙΑ Του. Στην
Εκκλησία Του μπαίνουμε με το Βάπτισμα και
παραμένουμε εντός αυτής με τη συνεχή συμμετοχή μας στο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας.
Μόνον το Σώμα του Χριστού, ήτοι η Εκκλησία
έχει σχέση με την κεφαλή, δηλαδή, το Χριστό.
Ο Χριστός σώζει δυνάμει τους πάντες, όμως
δε βιάζει κανένα εκ των προσερχομένων, ούτε
για τη σωτηρία του, διότι τότε θα έπαυε ο άνθρωπος να είναι άνθρωπος (= ελεύθερον όν). Εξ
άλλου, αν ο Χριστός σώζει όλους, καταλήγουμε
στο θεολογικό λάθος του Ωριγένους, «στην
αποκατάσταση των πάντων». Ο Σταυρός του
Κυρίου είναι πάντοτε παρών στον καθένα μας
και πρέπει να τον ενεργοποιούμε.
(Συνεχίζεται)
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Οι κατευθύνσεις του Αρχ. Ιερωνύμου
για την διοργάνωση της Εκκλησιαστικής
Δικαιοσύνης
…είς τα πρώτα βήματα αυτής η Εκκλησία και όταν ακόμη έζων οι Απόστολοι και
εις τα πλαίσια της εν ευρεία εννοία ασκήσεως της διοικητικής εξουσίας, δι’ αυτών αύτη
ήσκει και την δικαστικήν εξουσίαν, όπου και
οσάκις παρίστατο ανάγκη…
Του χρόνου προϊόντος και των Αγίων Αποστόλων μη δυναμένων να είναι παρόντες
παντού και εις κάθε περίστασιν, η δικαστική
εξουσία επετράπη, όπως ασκήται υπό των
Επισκόπων (Α΄ Κορ. ε΄ 1-5, Α΄ Θεσ. ε΄ 14).
Όθεν μετά βεβαιότητος δυνάμεθα να
είπωμεν, ότι φορείς της δικαστικής εξουσίας είναι οι Επίσκοποι, ως διάδοχοι των Αγ.
Αποστόλων, υπό τούτων κατασταθέντες (Α΄
Κορ. στ΄ 1-8)…
Συντελεσθείσης δια του χρόνου πλήρως
της εξελίξεως της Εκκλησίας και της εν
αυτή εκκλησιαστικής καταστάσεως, και
μονιμοποιηθείσης, κατέστησαν οι Επίσκοποι, ως διάδοχοι των Αγίων Αποστόλων,
εντός των ορίων της διαπεπιστευμένης
αυτοίς περιοχής οι ύπατοι φορείς της τε
διοικητικής και πάσης εξουσίας, και της
δικαστικής τοιαύτης. Τα δε Εκκλησιαστικά
Δικαστήρια κατέλαβον την πρώτην θέσιν εις
την βάσιν της πυραμίδος, ήν απαρτίζουν τα
προς απονομήν της Δικαιοσύνης επιπεφορτισμένα εκκλησιαστικά όργανα.
Ο συγκροτηθείς περί Εκκλησιαστικών
Δικαστηρίων Νόμος εις τούτο αποβλέπει,
εις την διοργάνωσιν της Εκκλησιαστικής
Ποινικής Δικαιοσύνης…
Η ακεραιότης του Δικαστού, το απροσωπόληπτον.
Ο συμμετέχων εις την εκδίκασιν μιας
δικαστικής υποθέσεως, οφείλει να εκφέρη
την κρίσιν του ανεπηρεάστως, ιστάμενος
υπεράνω πάσης ανθρωπίνης αδυναμίας.
Τούτο αποτελεί την έννοιαν θεμελιώδους
αρχής εν τη ενασκήσει του έργου και του
καθήκοντος του δικαστού. Αυτό εμπνέει
εδραίαν πεποίθησιν περί εκπληρώσεως μιας
ιεράς και επιτακτικής ανάγκης, υποχρεώσεως προς ακριβή εκτέλεσιν του δικαστικού
καθήκοντος καθ’ οιανδήποτε των περιπτώσεων και προβολής αυτού εντός του
ιερού χώρου της Εκκλησιαστικής Ποινικής
Δικαιοσύνης. Η Δικαιοσύνη απονέμεται εν
ονόματι και εξ ονόματος του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού. Η ακεραιότης του Δικαστού,
το απροσωπόληπτον και η δικαστική κρίσις
αυτού υπέρ πάσαν ανθρωπίνην αδυναμίαν
είναι αξιωματική απαίτησις.
Και μόνον το αξίωμα του Αρχιερέως
πρέπει να αποτελή εγγύησιν της κατασφαλίσεως της ακεραιότητος εις την δικαστικήν
κρίσιν, του απροσωπολήπτου και του ανεπηρεάστου αυτής.
Προς αποκλεισμόν πάσης ενδεχομένης
έτι υπονοίας περί ελλείψεως συνδρομής
εκατέρου εκ των ανωτέρω θεμελιωδών
όρων, τόσον του απροσωπολήπτου, όσον
και του ανεπηρεάστου, εν τω προσώπω
οιουδήποτε εκκλησιαστικού δικαστικού
οργάνου, κυρίου ή βοηθητικού, υπάρχει η
περίπτωσις εξαιρέσεως, είτε υποβαλλομένη υπό του κατηγορουμένου, είτε υπό του
ιδίου του δικαστικού προσώπου, καθ’ ού
αι υπόνοιαι.
Αποκλείεται η εξαίρεσις του Μητροπολίτου ως προέδρου του επισκοπικού Δικαστηρίου, ως ασκούντος κυριαρχικώ δικαιώματι
την εξουσίαν της απονομής του Δικαίου.
Επίσης, αποκλείεται η εξαίρεσις τοσούτων
μελών εκ παντός Εκκλησιαστικού Δικαστηρίου, ώστε να καθίσταται αδύνατος η δια
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των υπολοίπων τακτικών και αναπληρωματικών συγκρότησις αυτού του Δικαστηρίου.
Προς μείζονα κατοχύρωσιν του απροσωπολήπτου και ανεπηρεάστου εθεωρήθη
αναγκαίον να ληφθώσι μέτρα τινά:
Συγκροτείται σώμα ανακριτών.
Ούτοι είναι Κληρικοί, ειλημμένοι εξ
εκάστης Μητροπολιτικής περιφερείας:
Θεολόγου ή πτυχιούχοι άλλων ανωτέρων
εκκλησιαστικών σχολών ή απόφοιτοι του
Γυμνασίου, οι οποίοι υποχρεούνται να φοιτήσωσιν εις ειδικόν φροντιστήριον, προς
απόκτησιν ειδικών γνώσεων. Ο Μητροπολίτης, δια του οικείου Μητροπολίτου, δύναται
να μετακαλέση και από όμορον Μητρόπολιν
Κληρικόν και να αναθέση εις αυτόν την
εντολήν της ανακρίσεως.
Συνιστάται σώμα Εκδίκων.
Συνιστάται σώμα εκδίκων και πρωτεκδί-

αγάμους, πρεσβυτέρους, ιερομονάχους,
διακόνους, ιεροδιακόνους και μοναχούς,
καθώς και του Πρωτοβαθμίου δι’ Αρχιερείς
Δικαστηρίου.
Του Δευτεροβαθμίου δια τους Αρχιερείς
Δικαστηρίου προεδρεύει ο Αρχιεπίσκοπος
Αθηνών και πάσης Ελλάδος, πρόεδρος της
Ιεράς Συνόδου.
Έργα των Εκδίκων και Πρωτεκδίκων.
Ούτοι είναι οι εισηγηταί ενώπιον των
Δικαστηρίων και εκτελούσιν οιονεί έργα εισαγγελέως. Παραλαμβάνοντες τους αρμοδίους φακέλλους δικογραφιών, μελετώσιν
αυτούς και ποιούνται την εισήγησιν ενώπιον
των οικείων Δικαστηρίων, παρακολουθούσι
την δίκην και εισηγούνται την ποινήν, ήτις
δέον να επιβληθή εις τον κατηγορούμενον,
κατά τους Θείους και Ιερούς Κανόνας, ούς
ονομάζουν, θεμελιούντες την κατηγορίαν ή

κων. Ούτοι παρίστανται εις όλα τα Εκκλησιαστικά Δικαστήρια, είναι δε Κληρικοί,
κατέχοντες και πτυχίον Νομικής Σχολής
και προσλαμβάνονται κατόπιν εξετάσεων
και προάγονται ομοίως. Η εξεταστική Επιτροπή, ενώπιον της οποίας εξετάζονται,
αποτελείται εξ ενός Μητροπολίτου, οριζομένου υπό της Ιεράς Συνόδου, ενός Αρεοπαγίτου, οριζομένου υπό του Προέδρου
του Αρείου Πάγου και εικ των Καθηγητών
του Κανονικού και Εκκλησιαστικού Δικαίου
της Θεολογικής και της Νομικής Σχολής
του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συμμετοχή Δικαστικών
προσώπων εις τα Δικαστήρια.
Εις άπαντα τα Δικαστήρια μετέχουσιν,
έχοντες συμβουλευτικήν ψήφον, εις το
Επισκοπικόν Δικαστήριον εις Πρωτοδίκης,
όν ορίζει ο Πρόεδρος Πρωτοδικών, ή μη
υπαρχούσης έδρας Πρωτοδικείου εις την
έδραν της Μητροπόλεως ο Ειρηνοδίκης,
εις το Πρωτοβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον δια Πρεσβυτέρους, Διακόνους και
Μοναχούς, είς Εφέτης, οριζόμενος υπό
του Προέδρου των Εφετών, εις το Δευτεροβάθμιον Συνοδικόν Δικαστήριον προς
εκδίκασιν Εφέσεων κατά των αποφάσεων
του Πρωτοβαθμίου Συνοδικού Δικαστηρίου
ο ως άνω ορισθείς Εφέτης.
Πρωτοβάθμιον Δικαστήριον και δευτεροβάθμιον δια Αρχιερείς. Εις αμφότερα
μετέχει είς Αρεοπαγίτης, οριζόμενος υπό
του Προέδρου του Αρείου Πάγου.
Δικαστήριον δια τους Συνοδικούς Αρχιερείς και δια τον Πρόεδρον της Ι. Συνόδου.
Τούτου μετέχει ο ως άνω Αρεοπαγίτης.
Εις τα Δικαστήρια δια Αρχιερείς και
δια τους Συνοδικούς Αρχιερείς και τον
Πρόεδρον της Ιεράς Συνόδου ο έκδικος
ή πρωτέκδικος οφείλει να είναι ομοιόβαθμος προς τον κατηγορούμενον, τούτον δε
ορίζει η Ιερά Σύνοδος εκ των εν ενεργεία
Αρχιερέων.
Μόνιμος πρόεδρος.
Ορίζεται εις εκ των εν ενεργεία Αρχιερέων μόνιμος Πρόεδρος όστις προεδρεύει
του Πρωτοβαθμίου και Δευτεροβαθμίου
Δικαστηρίου δια Κληρικούς εγγάμους και

την αθώωσιν αυτού.
Ο πρωτέκδικος ορίζει τους εκδίκους, οι
οποίοι οφείλουσι να παρίστανται εις όλα τα
κατά Μητροπόλεις συγκροτούμενα Δικαστήρια, εγκαίρως ειδοποιούμενοι υπό των
Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών, οίτινες και
ορίζουσι την δικάσιμον μετ’ είδησιν τούτων.
Εκκλησιαστικά Δικαστήρια.
Το δικαίωμα προς ποινικήν δίωξιν κατά
παντός παρεκτρεπομένου Κληρικού, εκ των
εν τω καταλόγω των Κληρικών και μοναχών,
ανηκόντων εις την Ορθοδόξον Ανατολικήν
εν Ελλάδι Εκκλησίαν του Χριστού ή άλλας
ομοδόξους Εκκλησίας και εν Ελλάδι παρεπιδημούντων, ανήκει εις τα ασκούντα την
πειθαρχικήν και ποινική δίωξιν Δικαστικά
Όργανα:
α) Τον Επίσκοπον, κυριαρχικώ δικαιώματι
ασκούντα την πειθαρχικήν και ποινικήν
δικαιοσύνην, εν τη διαπεπιστευμένη αυτώ
Εκκλησιαστική Επαρχία.
β) Το Επισκοπικόν Δικαστήριον.
γ) Το Πρωτοβάθμιον και το Δευτεροβάθμιον Συνοδικά Δικαστήρια.
Ταύτα εκδικάζουσι τας υποθέσεις τας
αφορώσας εις Κληρικούς εκ των ανωτέρω κατηγοριών εγγάμους και αγάμους,
Πρεσβυτέρους και Ιερομονάχους, Διακόνους και Ιεροδιακόνους και μοναχούς και
μοναχάς.
δ) Τα δι’ Αρχιερείς Πρωτοβάθμιον και
Δευτεροβάθμιον Δικαστήριον και
ε) Τα δια τον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών,
Πρόεδρον της Ι. Συνόδου και τους Συνοδικούς Δικαστήριον.
Αποδεικτικά μέσα.
Ως αποδεικτικά μέσα εν τη Εκκλησιαστική
Δικαιοσύνη γίνονται δεκτά, η απολογία του
κατηγορουμένου, οι μάρτυρες, η αυτοψία,
η πραγματογνωμοσύνη και τα έγγραφα.
Ο όρκος του κατηγορουμένου αποκλείεται.
Οι μάρτυρες.
Η αναγκαιότης της μαρτυρίας, ενόρκου,
ή άνευ όρκου, υπαγορεύεται από την Αγίαν Γραφήν, την κυρίαν πηγήν του δικαίου.
Προς κατασφάλισιν της ακεραιότητος μιας

μαρτυρικής καταθέσεως έναντι των ανθρωπίνων αδυναμιών και ατελειών, υπάρχουσι
διατάξεις ορίζουσαι, προς τω αριθμώ, και
ωρισμένας ιδιότητας, ών η συνδρομή εν τω
προσώπω του μαρτύρος είναι απαραιτήτως
αναγκαία, διότι τοποθετούσι την ηθικήν
τούτου προσωπικότητα εντός των ωρισμένων πλαισίων και κριτηρίων. Αποκλείεται η
έκδοσις αποφάσεως επί τη μαρτυρία ενός
μόνον μάρτυρος. Η μαρτυρία του μάρτυρος αποτελεί την βάσιν της αποδεικτικής
διαδικασίας. Δια τούτο εθεωρήθη πάντοτε
αναγκαίον και χρήσιμον δια τον δικαστήν η
έρευνα της ποιότητος της προσωπικότητος
του μάρτυρος ηθικώς. Ο μάρτυς πρέπει να
παρέχη τα εχέγγυα μιας αληθούς μαρτυρίας, της αξιοπιστίας. Ούτως αι Διαταγαί
των Αγίων Αποστόλων ορίζουσιν, όπως οι
μάρτυρες είναι: «πραείς, αόργητοι, επιεικείς, αγαπητικοί, σώφρονες, εγκρατείς,
απόνηροι, πιστοί, θεοσεβείς. Η γαρ τούτων
μαρτυρία και δια του τρόπου αυτών βεβαία
και δια της αναστροφής αυτών αληθής
υπάρχει» (Διατ. Απ. Κεφ. 49, 4).
Επειδή εθεωρήθη αναγκαίον, όπως ο μέλλων να δικάση δικαστής έχη προσωπικήν
αντίληψιν της προσωπικότητος του μάρτυρος και ιδίαν ψυχολογίαν τούτου, ορίζεται
εν τω Νόμω, ότι οι μάρτυρες προσέρχονται
και εξετάζονται και προφορικώς ενώπιον
του Δικαστηρίου.
Η τοιαύτη των μαρτύρων επί δικαστηρίου
προσέλευσις και προφορική εξέτασις είναι
δυνητική, της κρίσεως επαφιεμένης εις τον
Πρόεδρον του Δικαστηρίου, να αποφασίση
εάν θεωρήται αναγκαία η επ’ ακροατηρίω
εμφάνισις και εξέτασις αυτών.
Το Εκκλησιαστικόν Δικαστήριον είναι
πνευματικόν. Η πνευματικότης αυτού διατηρείται και πάλιν. Οι εις το Δικαστήριον
εμφανιζόμενοι και εξεταζόμενοι μάρτυρες
αμέσως μετά την εξέτασιν αυτών αποχωρούσι και αναμένουσιν εκτός της αιθούσης
του Δικαστηρίου εις ωρισμένον τόπον, εν
αναμονή μήπως χρεισθή συμπληρωματική
τούτων μαρτυρία.
Οι μάρτυρες εξετάζονται ενόρκως.
Η αυτοψία – πραγματογνωμοσύνη.
Αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη ενεργείται υπό του Ανακριτού ή υπό του Δικαστηρίου, όταν είναι απαραίτητοι και ειδικαί
γνώσεις, ας ο Ανακριτής ή ο Δικαστής δεν
διαθέτουσιν.
Τα έγγραφα.
Ως αποδεικτικά μέσα χρησιμοποιούνται
και έγγραφα, εκ του περιεχομένου των
οποίων συνάγεται η υπό του κατηγορουμένου διάπραξις ή μη του εφ’ ώ κατηγορείται παραπτώματος, εκκλησιαστικού
αδικήματος.
Το βάρος της αποδείξεως.
Το βάρος της αποδείξεως επί ποινικών
δικών, ενώπιον των Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων διεξαγομένων, φέρει ο κατήγορος.
Εις περίπτωσιν αποτυχίας υπόκειται εις την
ποινήν της ταυτοπαθείας (Καν. ΣΤ΄ της Β΄
Οικ. Συνόδου).
Ο αυτός Κανών θέτει περιορισμούς και
όρους ως προς την ικανότητα του κατηγόρου, ίνα κατηγορήση έτερον Κληρικόν,
Επίσκοπον, Πρεσβύτερον κ.λ.π., απαιτών
όπως προηγηθή εξέτασις περί της υπολήψεως τούτου (Καν. ΚΑ΄ της Δ΄ Οικ. Συνόδου).
Ως προς τα λοιπά ακολουθείται εις τας
διατάξεις του ο Νόμος 5383/32.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Ο αρχιμανδρίτης π. Χριστόδουλος Παρασκευαίδης Τι έγραφε σε έκθεση του
για τα πλεονεκτήματα αυτού Του Νομοσχεδίου, και μετά ως Αρχιεπίσκοπος τα
αρνήθηκε.
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εΠΙΔρΟΜΙΚΗ (ποιμαντική) ΠερΙΟΔεΙα
“Θυμήθηκα τις μπότες των κατακτητών”

ΨΑΛΤ

ΙΚΑ

Αφουγκράζομαι μέσα σε βαριά πίεση μελαγχολίας των ασυμάζευτων στεναγμών των κακόμοιρων παπάδων και τη ματωμένη σταλαγματιά της
οδύνης των.
Θα ήταν και τούτο μέσα στο σχεδιασμό του νέου
μητροπολίτη Λάρισας, όταν έλεγε: “δεν είδατε
τίποτα! Τίποτα ακόμα!”. Και τι ακόμα μπορούν να
δουν οι κακόμοιροι!
Κυριακή προ των Φώτων (3 Ιανουαρίου 2021)
ο δεσπότης αντί να πάει να λειτουργήσει και να
λειτουργηθεί, άρπαξε τη μαγκούρα, μασκοφορέθηκε και πήρε τους δρόμους ψάχνοντας για
παπά ξεχασιάρη που δε σφράγισε το ναό καλά και
εισχώρησαν μέσα λαθρόπιστοι κάνοντας… στραβά
μάτια, παραβλέποντας τη δικτατορική διαταγή ΚΥΑ
και τη δική του εντολή που είναι παστρικές και πεντακάθαρες και θα πρέπει ο κάθε παπάς να είναι και
χωροφύλακας και κάθε εισβολέα “άπιστο” να τον
σαβουρδάει έξω, αλλιώς θα τρώει μια φιλοτιμωρία
δεσποτική, επειδή αμελεί τα αστυνομικά του καθήκοντα και θα τούρθει και το χαράτσι, πρώτον προς
παραδειγματισμό και δεύτερον για την ενίσχυση
της Εθνικής Οικονομίας! Και όλα αυτά από πατρικό
και εθνικό ενδιαφέρον!
Πρώτη επιδρομή. Η πόρτα του ναού ήταν
ξεκλείδωτη, μπήκε σαν αφέντης, ο ψάλτης τον
εξάψαλτο, τρεις οι λαθροεκκλησιαζόμενοι όρθιοι
μαζεμένοι στις γωνιές λόγω ψύχους, ακούγονται
βήματα δυνατά, βλέπουν μια σκιά (ήταν ακόμα σκοτεινά και τα φώτα του ναού σβηστά) να προχωρεί,
μπαίνει στο Ιερό Βήμα, ακούγονται φωνές, άξαφνα

τα πάντα ηρεμούν, βλέπουν τη σκιά να αποχωρεί,
τι είναι τούτο διερωτήθηκε το “πλήθος” των εκκλησιαζομένων! Στο τέλος τόμαθαν και ξαφνιάστηκαν.
Δεύτερη επιδρομή. Η πόρτα τραβηγμένη, οι
ψάλτες έψαλαν τα εξαποστειλάρια, οι ελάχιστοι
λαθροπιστοί (7-8) πανικοβλήθηκαν βλέποντας
να μπαίνει στο ναό ιερωμένος σε στυλ Γερμανού
αξιωματικού, με ούτε τη στοιχειώδη αναφορά στο
γιορτινό χριστουγεννιάτικο δεκαήμερο το “Χρόνια
Πολλά”, την “Καλή Χρονιά”, ή τη στοιχειώδη “καλημέρα” άκουσαν. Προχώρησε με ταχύ και σταθερό βήμα και μπήκε κατευθείαν στο Ιερό Βήμα,
ακούστηκαν φωνές, δημιουργήθηκε “αντάρα” και
γρήγορα πήρε την άγουσα. Ίσως να προλάβει…
και άλλους ξεχασιάρηδες!
Ήταν κάποιος γέροντας μεταξύ των λαθροπιστών που είχε ζήσει τη φρίκη, όταν πήγαν να πάρουν τον πατέρα του οι Γερμανοί. Μας περιέγραψε
τι ένιωσε τώρα αυτή την άγια ημέρα. “Θυμήθηκα
– λέει – τις μπότες των κατακτητών που έλιωναν
την ανθρωπιά και στραγγάλιζαν την αξιοπρέπεια
και τη ζωή, η μνήμη μου καταχώρησε τη φρίκη”!
Τρίτη επιδρομή. Το προαύλιο γεμάτο από
λαθροπιστούς, το δάπεδο άσπρο από πάχνη, ο
κόσμος τουρτούριζε, τα μεγάφωνα στη διαπασών, ο ναός αμπαρωμένος, ο παπάς πιστός στις
δεσποτικές και κρατικές διαταγές. Ακούγεται ο
παπάς: “Τας θύρας, τας θύρας· εν σοφία πρόσχωμεν”, βλέπουν οι λαθροπιστοί ένα δεσπότη
που τρέχει να προλάβει “τας θύρας…”, ο ψάλτης
“Πιστεύω εις έναν Θεόν…”, ο δεσπότης χτυπούσε
“τας θύρας” να ανοίξουν. “Ανοίξτε ο δεσπότης,
ανοίξτε ο δεσπότης…”, ο παπάς κέρβερος, η
διαταγή είναι διαταγή, κανείς δεν τη παραβιάζει!
Ο δεσπότης αποχωρεί, ο κόσμος τον κοίταγε
αποσβολωμένος. Δεν άργησε και έκανε νέα επιχείρηση. Ο λειτουργός παπάς: “Και καταξίωσον
ημάς, Δέσποτα…”. Ο δεσπότης πάλι στη “θύρα”
χτυπάει και φωνάζει: “Ανοίξτε ο δεσπότης,
ανοίξτε ο δεσπότης…”, απόκριση μέσα από το
ναό καμία, απογοητευμένος καβαλίκευσε το μητροπολιτικό γαϊδουράκι και έτρεξε και για άλλες
“θύρες”… με λαθροπιστούς!
Την επιδρομική έφοδο τη βρήκε πολύ καλή
φαίνεται ο δεσπότης και τη συνέχισε. Την Κυριακή
μετά τα Φώτα, είχαμε καταδρομή αυτή τη φορά
και μάλιστα πολύ καλά οργανωμένη, όπως μας
κατατόπισε η ανακοίνωση της μητρόπολης, ότι
είχαμε τώρα σε 10 ναούς τη φιλική αυτή “ποιμα-

ντική” επιδρομή!
Αυτό ίσως είναι το πιο μεγάλο και επιτυχημένο
“ποιμαντικό” έργο του μητροπολίτη μας, διότι
λόγω της σπουδαιότητας το κοινοποίησαν στα
Μ.Μ.Ε. και μετά άλλων έγραφε:
«… Είχε την ευκαιρία (ο μητροπολίτης) να
διαπιστώσει και την πιστή τήρηση των μέτρων
ασφαλείας, με τα οποία συνεχίζουν να λειτουργούν οι ιεροί μας ναοί ύστερα από τη νέα ΚΥΑ».
Δέσποτα Ιερώνυμε, δημιουργήσατε μια καταθλιπτική ατμόσφαιρα στους πιστούς, διότι δε βγάλατε
λαλιά για το κλείδωμα των ναών, ή μάλλον συνηγορήσατε. Ούτε είπατε τίποτα για τους Ναούς ότι δεν
είναι πηγή μολύνσεων και ούτε χρειάζονται απολυμάνσεις, διότι εδώ είναι ο ίδιος ο Χριστός, είναι
ο Μυστικός Δείπνος, η παρουσία και η ενέργεια
του Παναγίου Πνεύματος, των Ιερών Μυστηρίων,
το Ανώγειο που αδιάκοπα λειτουργεί, παρέχει
στο συναγμένο λαό τον Κρατήρα του Κυριακού
Σώματος και είναι η αέναη πηγή των ουράνιων
χαρισμάτων. Και τώρα βγήκατε παγανιά για την
πιστή εφαρμογή;;;
Οι δε γνωστοί και άγνωστοι ιερείς που δρασκελίζουν το κατώφλι του ναού προσφέρουν την
αναίμακτη θυσία και σπογγίζουν σταγόνες δάκρυ
και αίμα από τα μέτωπα των πιστών καθημερινά.
Εσείς αντί να γίνεται ανάχωμα – ως πνευματικός
πατέρας τους – προστασίας και συμβουλάτοράς
των, σε πιθανόν σφάλματά των από άγνοια ή από
υπερβάλλοντα ζήλο, υπάρχει η αίσθηση ότι στέκεστε απέναντί τους.
Σεβασμιώτατε, είστε επίσκοπος και όχι χωροφύλακας και ούτε οι άμισθοι επίτροποι είναι
θυρωροί (έτσι κατάντησαν) να στέκονται στην
είσοδο για να παρεμποδίζουν τους πιστούς να μην
τη δρασκελίσουν. Ο πρωταρχικός σας ρόλος είναι
να κρατήσετε την παράδοση αναλλοίωτη, όπως
την παρέδωσαν οι Απόστολοι στους Πατέρες και
Διδασκάλους και τη λάμπρυνε η παρουσία του
Αγίου Πνεύματος και όπως την παραλάβατε και
δώσατε όρκο κατά την ώρα της χειροτονίας σας,
είστε φύλακας, ο φύλακας αυτής της αγιοπνευματικής κληρονομιάς και σ’ αυτό το μεγάλο έργο
ολοκληρώνεται και καταξιώνεται η αποστολή σας.
Η σημερινή πραγματικότητα αποτελεί την τέλεια
παραποίηση της Αρχιεροσύνης και της Ιεροσύνης.
Αυτή είναι η σκληρή αλήθεια, αλλά δυστυχώς
είναι αλήθεια.

το είδαμε κι αυτό ! (Μπαίνεις σε ναό; Πιστοποιητικό υγείας!)
Μας τάλεγε ο επίσκοπός μας:
“δεν είδατε τίποτα! Τίποτα ακόμα”,
και μεις τον κοιτούσαμε και λέγαμε,
τί λέει τούτος εδώ; Και είχε δίκαιο,
διότι τον περασμένο χρόνο είδαμε
και τι δεν είδαμε, που αν συλλεχτούν, θα γραφεί ολόκληρη βίβλος.
Λόγω χώρου και χρόνου αναφέρουμε δύο απ’ αυτά που δεν είχαμε
δει και είναι από τις τελευταίες
περιπτώσεις του χρόνου.
Α) Τις μεγάλες γιορτές ο επίσκοπός μας άρχισε να κυκλοφορεί με
μία μάσκα, πρωτότυπη και πολύ γουστόζικη, πολλοί “πιστοί” χριστιανοί
ήθελαν να τον μοιάσουν και πήραν
σβάρνα τα καταστήματα να την
προμηθευτούν. Από πού όμως; Πουθενά! Και τότε άρχισαν να ρωτούν,
διότι όπως είπαν, δεν είναι μόνον
μοδάτη, έχει και μεγάλη προστα-

σία αφού καλύπτει
από το λαιμό όλο
το πρόσωπο μέχρι
τα μάτια (καλά είναι να προσέχει
μην πάθει το του
Αργολίδος που
έπεσε σε λάκκο
εγκαινίων!), γιατί
όπως είπαν οι λοιμωξιολόγοι (τους
μάθαμε κι αυτούς),
ότι ο κορονοϊός
είναι πονηρός και
τρυπώνει και μέσα
από τα τσίνορα
και λίγο αργότερα
μπορεί να εισβάλλει και από τα αυτιά γι’ αυτό και ο επίσκοπός μας,
“μαγειρεύει πριν πεινάσει”.

Β) Ανακοίνωση
σε είσοδο ναού
της Λαρίσης “καβαλάρη”.
Ο κόσμος διάβαζε, μονολογούσε, δεν το πίστευε
και σταυροκοπιόνταν! «Ο Όρθρος
και η Θεία Λειτουργία 7:30 έως
10:00 με κλειστές
τις πόρτες». Αφού
οι πόρτες είναι
κλειστές, τί σκοπό
εξυπηρετούσε η
ανακοίνωση;
«Ο Ι. Ναός
απολυμαίνεται
καθημερινά». Αφού ο Ναός είναι
κλειστός από ποίους μολύνεται,

ή μήπως νομίζουν ότι ο ναός του
Θεού (σχώρα μας Χριστέ μου) είναι
απόπατο της πλατείας και πρέπει
καθημερινά να απολυμαίνεται;
«Στον Ι. Ναό θα εισέρχεστε με
μάσκες…». Αφού ο ναός είναι κλειστός τί μάσκες ζητούν; Και αφού
τις ζητούν, ας πουν στους πιστούς
τουλάχιστον τί είδους μάσκα να
αγοράσουν;
«Και εφαρμόζοντας τις σχετικές
εντολές – συνεχίζει η ανακοίνωση –
καθώς και με έγγραφο ιατρού ότι
είστε Αρνητικοί στον ιό».
Αυτό το τελευταίο είναι από
τα ανήκουστα, είναι ντροπή και
αποτελεί σύμπτωμα βαριάς αρρώστιας, εκπορεύεται μέσα από
το χάος των μικροτήτων και των
πονηρών συναλλαγών με την κοσμική εξουσία.

Λαμπαδάριος

ΣυΜΠτΩΣΗ ή
ΠρΟεΙΔΟΠΟΙΗΣΗ;

Στις 4 Δεκεμβρίου είναι η
ημέρα που με το πάτριο (παλαιό) ημερολόγιο εορτάζονται
τα Εισόδια της Θεοτόκου.
Συνέβη το εξής περιστατικό
στην Ερζεγοβίνη της πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας. Την ημέρα αυτή γιορτάζει
το μοναστήρι Zavala στο
Πόποβο Πόλο. Ο επίσκοπος
Δημήτριος από την επισκοπή
Zahumle – Herzegovin και
Primorsky που παρευρέθηκε
να χοροστατήσει, όταν κατέφθασε με την κουστωδία,
μετέφερε μια τσάντα με μάσκες και έδωσε εντολή να μασκοφορηθούν όλοι οι πιστοί,
εκτός από τους ψάλτες.
Η Θεία Λειτουργία έγινε
κανονικά, ακολούθησε και
κουρά του μοναχού Στεφάνου. Φθάνοντας στη Θεία
Κοινωνία, ο Επίσκοπος διέταξε τον Ηγούμενο Βασίλειο
να φορέσει μάσκα και να
κοινωνήσει τους πιστούς. Ο
Ηγούμενος αρνήθηκε τρεις
φορές να βάλει μάσκα και να
κοινωνήσει, και τότε ο Επίσκοπος αγανακτισμένος του είπε:
“καλά λοιπόν, θα δώσω έξω τη
Θεία Κοινωνία”.
Παίρνει στα χέρια του το
Άγιο Δισκοπότηρο και βγαίνει
στην Ωραία Πύλη να κοινωνήσει. Και ώ! Το παράδοξο, ξαφνικά το μάκτρον (το κόκκινο
πανί που κοινωνούμε) έπιασε
φωτιά και αυτή μεταδόθηκε
στον Επίσκοπο. Στην προσπάθειά του ο Επίσκοπος να
προστατευτεί από τη φωτιά,
άρχισε να χτυπά τα χέρια του,
πέταξε το Άγιο Δισκοπότηρο,
η Θεία Κοινωνία χύθηκε κάτω
και ο Επίσκοπος τρέχοντας
μπήκε στο Ιερό Βήμα για να
σβήσει τη φωτιά.
Οι εκκλησιαζόμενοι συγκλονισμένοι με αυτά που
έβλεπαν, άλλοι είπαν πως
η φωτιά ξεπήδησε από την
εικόνα της Παναγίας, άλλοι
από τη λαμπάδα του νεοχειροθετημένου Μοναχού και
άλλοι το ερμήνευσαν ως μια
θεϊκή προειδοποίηση για τις
βέβηλες καινοτομίες που
καθιέρωσε λόγω κορονοϊού
ο Επίσκοπος και μία από τις
πολλές είναι το σκούπισμα
της λαβίδας με χαρτοπετσέτα
βουτηγμένη στο οινόπνευμα,
μετά από τη Θεία Μετάληψη
του κάθε πιστού.

