ΑΓΩΝΑΣ 1

ΤΑΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ2021
ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΑ
του διδάκτορα ιστορικού
πρωτοσύγκελου Λάρισας

Διαβάζοντας
το 4ο τεύχος του
περιοδικού “ΑΧΙΛΛΙ(ει)ΟΥ ΠΟΛΙΣ”
στο Γ΄ μέρος “ΛΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΣ”
που αναφέρεται
στον «ΑΠΟ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΡΙΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΩΡΟΘΕΟ ΚΟΤΤΑΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» Τρόμαξα!
Διότι ένας άνθρωπος τέτοιας εμβέλειας και
επιστημονικής μόρφωσης, όπως εσείς με
επτά (7) – δεν γνωρίζω μήπως υπάρχουν και
άλλα στα σκαριά – “βραβεία” (Διπλώματα,

σελ.2

Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ
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«Τις ημύνθη
περί πάτρης;»

Ο Άγιος Παΐσιος
μιλά δια την
Πατρίδα που
κινδυνεύει

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ

σελ. 7

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ,
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
- 6ν μέρος
(για να μάθουμε πως πρέπει να είναι
η παρουσία μας μέσα στο ναό)
Ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας προχωρεί ακόμα
περισσότερο
στο νόημα
της ειρήνης, ερμηνεύοντάς την:
«Διδάξας πρότερον όπως έχοντας εύχεσθαι δει, νυν διδάσκει και τι δει πρώτον
αιτείσθαι την άνωθεν ειρήνην και την των
ψυχών σωτηρίαν· ούτω γαρ ο Χριστός εκέλευσεν αιτείσθαι “πρώτον την βασιλείαν του
σελ. 3

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

σελ. 6

ΨΑΛΤΙΚΑ
• “εύ, δούλε αγαθέ και πιστέ!
…επί πολλών σε καταστήσω”
• τερΜα ΟΙ τΖαΜΠατΖΗΔεΣ !
Ω… αρΧΙερεΙΣ ! Μήπως γίνατε ακούσια
εντεταλμένοι νεκροθάφτες
(ο 2ος στόχος Μητσοτάκη)
σελ. 8

σελ. 5

Τρεῖς γυναῖκες καὶ ἄλλοι πολλοὶ...
Οἱ ἐπιλογὲς τοῦ Πρωθυπουργοῦ
Παρ’ ὅτι εἶναι δοκιμασμένη
ἀπὸ αἰώνων ἡ γνωστὴ ἐμβληματικὴ ρήση τῶν Γάλλων, cherchez
la femme (ψάξτε τὴ γυναίκα),
ἐμεῖς δὲν θὰ τὴν υἱοθετήσουμε
πλήρως, γιατί δὲν μᾶς συμφέρει

νὰ συμβεῖ. Καὶ γιὰ νὰ ξεκαθαρίσουμε τὰ γραφόμενα ἐξ ἀρχῆς,
ὥστε νὰ μὴ μᾶς προσάψουν
προθέσεις πού δὲ διαθέτουμε,
ἀποσαφηνίζουμε: Ἡ γυναίκα
γιὰ μᾶς εἶναι τὸ πρῶτο δῶρο
συνεχίζεται στη σελ. 5

Ως εδώ και μη παρέκει!... “άγιε” δέσποτα

σελ.4

Η ΣΦαΓΗ τΩΝ 12 ΜΗτρΟΠΟΛΙτΩΝ (1974 - 2021) 58o μέρος

ΟΙ ΜαυρεΣ ΣεΛΙΔεΣ τΗΣ εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗΣ ΙΣτΟρΙαΣ
Η εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗ ΔΙΚαΙΟΣυΝΗ
Δημοσιεύουμε την έκθεση, την
οποία είχε συντάξει, ως Αρχιμανδρίτης και αρχιγραμματέας της Ιεράς
Συνόδου και μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, σχετικά με την
αρχιτεκτονική του Νόμου «Περί των
Εκκλησιαστικών Δικαστηρίων», που
είχε μελετήσει και κατέθεσε στην Ιεραρχία ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος Α` Κοτσώνης. Τα πλεονεκτήματα του Νομοσχεδίου αυτού, ο
Χριστόπουλος που τότε τα εξεθείαζε,

Όσο ο
κλοιός γύρω
μας στενεύει, τόσο
να εντείνουμε τις
προσευχές
μας, ώστε
να βγάζει ο
Θεός από κάθε σπίτι ταπεινούς εργάτες του Ευαγγελίου και αξιόλογους
αγωνιστές..
Ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που ανησυχούσε για
τις εχθρικές επιβουλές εναντίον της Πατρίδος, έδωσε
την εξής ελπιδοφόρο απάντηση : “Κι αν μου πουν ότι
δεν υπάρχει κανείς Έλληνας,
εγώ δεν θα ανησυχώ. Μπορεί ο Θεός να αναστήσει
έναν Έλληνα. Φθάνει και
ένας.” Ακόμη πίστευε: “Και
ένας Χριστιανός να μείνει
μόνο ο Χριστός θα κάνει το
σχέδιο Του.”
(ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ)

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
σελ. 4

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

Α) Ότι δεν κάνουν
οι δικοί μας Ελληναράδες
B) Μ’ αυτούς θέλει να μας ενώσει
ο Βαρθολομαίος & Σια

σαν αρχιεπίσκοπος τα αρνήθηκε και
το έβαλε στο χρονοντούλαπο
σελ. 7

Γ) ΤΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΑ
ΤΡΙΣ. ΤΩΝ “πτωχών”
σελ.3

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ. (ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΕ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΗΘΕΙΕΣ)
Συνέχεια από προηγούμενο φύλλο
Εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλά αποκαλυπτικά δημοσιεύματα για τον Μητροπολίτη Δωρόθεο, δύο όμως ήταν μεγάλα
και τρανταχτά. Μέρος ενός έξ` αυτών
φέρουμε στην επιφάνεια και έχει τίτλο:
«ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΕΣΠΟΤΗ Σ;» έχει άμεση

σχέση με τον πρωτεργάτη και εμπνευστή
του Ναού, Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο
Καντιώτη και ο οποίος διώχθηκε απηνώς.
Το κάνουμε πρώτον για να γνωρίσει η
νέα γενιά και δεύτερον να τα θυμηθούν
όσοι βρίσκονται στη ζωή από τους παλαιότερους.
συνεχίζεται στη σελ. 2

ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ
2ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΑΓΩΝΑΣ

Το αποτύπωμα του π. Αυγουστίνου Καντιώτου στη Λάρισα. (Διορθώσεις σε ιστορικές αναλήθειες)

συνέχεια από την 1η σελίδα
ΤΙΤΛΟΣ: «ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΕΣΠΟΤΗΣ;»
υπερτάτου καθήκοντος… Αλλά τις ηδύνατο ν’ αποσπάση τον

«Δωρόθεος Κοτταράς. Αυτό το ονοματεπώνυμον προ του
1935 ήτο τελείως άγνωστον εις την πόλιν και την επαρχίαν
της Λαρίσης. Μόνον ολίγοι, και αυτοί κληρικοί, εγνώριζον
ότι το ονοματεπώνυμον αυτπό έφερε κάποιος κληρικός που
εις μίαν ανώμαλον περίοδον του έθνους μας κατώρθωσε
ν’ αρπάξη πατερίτσαν, να φορέση μίτραν και εγκόλπιον,
να γίνη δεσπότης. Ναι. Δεσπότης. Ο δεσπότης δεν έχει
ουδεμίαν σχέσιν με τον επίσκοπον. Διότι ο μεν επίσκοπος
= ο υπηρέτης λαού, ο δε δεσπότης – όν, που δεν δεσμεύεται
από κανένα νόμον, αρχή ανεξέταστος, αυτοκέφαλος, σατράπης, μικρός τσάρος. Ο δεσπότης λοιπόν Δωρόθεος έθεσε
υποψηφιότητα γαμβρού δια την χηρεύουσα επισκοπήν Λαρίσης. Η θρησκεύουσα τότε μερίς της πόλεως ωργανωμένη
εις λαμπρόν σύλλογον εφρόντισε και επληροφορήθη περί
του ανδρός, περί της καθόλου δράσεως και πολιτείας του,
και μη ευρίσκουσα τούτον κατάλληλον δια την μητρόπολιν
Λαρίσης, ήγειρε έντονον πόλεμον κατά της υποψηφιότητός
του. Οι άνθρωποι που ενδιαφέροντο δια την Εκκλησίαν
εφώναζον τότε: «Δεν θέλομεν τον Κοτταράν επίσκοπον». Η
ηχώ της διαμαρτυρίας των έφθασε μέχρι της αιθούσης των
συνεδριάσεων της Ιεράς Συνόδου. Αλλά δυστυχώς η φωνή
του ευσεβούς λαού, όπως δυστυχώς συμβαίνει πάντοτε εις
την πατρίδα μας, δεν ελήφθη υπ’ όψιν υπό της διοικούσης
Εκκλησίας. Και ο Δωρόθεος υπό ομοίων αυτώ αρχιερέων
εξελέγει και εν έτει σωτηρίω 1935 εστάλη ως δεσπότης εις
την Λάρισαν. «Λαέ! Ποιος σε ερωτά; Θέλεις δεν θέλεις;
Αυτός είναι ο δεσπότης σου, Εκκλησία, δυστυχισμένη
νύμφη, που δεν εκλέγεις συ τον επίσκοπόν σου, αλλά με
το ζόρι σου τον επιβάλλουν άνθρωποι που ποτέ δεν σε
ηγάπησαν, δεν εγνώρισαν τους παλμούς σου, τους πόθους
σου, τα όνειρά σου…».
***
Και ήλθε ο Κοτταράς εις Λάρισαν. Ήλθε ο δεσπότης –
Σπουδασμένος, γλωσσομαθής, ρήτωρ όπως ήτο, θα ηδύνατο
να θέση τα τάλαντά του εις την υπηρεσίαν της Εκκλησίας,
αεικίνητος να περιοδεύη την μεγάλην επαρχίαν του δεκάκις
μεγαλυτέραν των Κυθήρων, και με λόγους και με έργα να
γίνη μέγας ευεργέτης του τόπου. Αλλά τι να κάμης και τα
διπλώματα και τας γλώσσας και τας ρητορείας, όταν δεν
υπάρχη εκείνο που λέγεται ΠΙΣΤΙΣ που δείχνεται ότι με
παχειά λόγια αλλά με έργα πραγματικά μιας αδιακόπου
ποιμαντορικής μερίμνης υπέρ του λαού; Και ερωτώμεν
που είναι τα έργα του Δωροθέου, που θα μαρτυρούν την
εκ Λαρίσης διέλευσίν του; Από τα πρώτα έτη εφάνη ότι
δεν ηγάπα τον λαόν του. Τα βλέμματά του τα είχε πάντοτε
εστραμμένα προς τας Αθήνας· εκεί ήτο ο θησαυρός του… ας
είναι. Ο λαός τα συνεχώρει τότε όλα. Ειρήνη ήτο. Σχετική
ομαλότης υπήρχε εις το έθνος. Και οι ποιμένες ημπορούσαν
ν’ αναπαύωνται κάτω από την σκιάν των δένδρων της
ραθυμίας και της ραστώνης. Δεν συμφωνούμεν βεβαίως
με την αντίληψιν αυτήν, διότι ο καλός ποιμήν πρέπει να
ευρίσκεται εις διαρκή επαγρύπνησιν, αλλά ο λαός ούτως
τότε εσκέπτετο.
Ήλθεν όμως κατόπιν η μεγάλη εθνική συμφορά. Η
Πατρίς μας υπεδουλώθη. Ξένα στρατεύματα, αι αλώπεκες
της Ρώμης, τα ξανθά κτήνη του βορρά, Ιταλοί και Γερμανοί
επλημμύρισαν την Θεσσαλίαν. Στρατηγείον αμφοτέρων η
Λάρισα. Πιέσεις, αγγαρείαι, εκτοπίσεις, εξορίαι, φυλακίσεις,
ληστείαι, ομαδικαί εκτελέσεις, στρατόπεδα με χιλιάδες
Ελλήνων πατριωτών, επί πλέον τρομερά πείνα ενεφανίσθη.
Ήσαν οι μαύροι χρόνοι της κατοχής που τους τρέμει ο
λογισμός. Και ο δεσπότης πού; Απίστευτον, αλλ’ αληθές.
Εις την δραματικωτέραν αυτήν περίοδον του έθνους ο
Δωρόθεος Κοτταράς ανεπαύετο και εδροσίζετο εις την παρά
τας ακτάς του Φαληρικού κόλπου έπαυλίν του. Ω αίσχος!
Ω ασυνειδησία αρχιερέως του 20ου αιώνος. Αυτός που θα
έπρεπε ημέραν και νύκτα να ευρίσκεται εις το πηδάλιον της
Μητροπόλεώς του, δια να αντιμετωπίζη την θύελλαν, δια να
λούεται μέσα εις τον αφρόν των κυμάτων, δια να εμψυχώνη
το πλήρωμα, δια να σώζη τους ναυαγούς, αυτός εγκατέλειψε
την γέφυραν και κατέφυγεν εις ασφαλές καταφύγιον.
Ο Κοτταράς ήτο απών κατά το προσκλητήριον εκείνον του

δεσπότην της Λαρίσης από τους ωραίους κόλπους της ακτής
του Φαλήρου; Ούτε με λοστόν δεν εκινείτο απ’ εκεί. Το
θέαμα εκεί της θαλάσσης ήτο βλέπετε άκρως μαγευτικόν…
αλλ’ εδώ τα καθημερινά θεάματα ήσαν τραγικά. Αι όχθαι του
Πηνειού, οι δρόμοι και αι πλατείαι, αυτά ακόμη τα προαύλια
των εκκλησιών μας εβάφοντο με αίμα ελλήνων πατριωτών,
πνευματικών τέκνων του Αγίου Λαρίσης!!
Ο λαός εσφάζετο και ο Άγιος δεσπότης αγρόν ηγόραζε.
Ο λαός ήρχισεν ν’ αγανακτή. Και η Ιερά Σύνοδος αντί να
τον αρπάξη από το αυτί και να του πη «Δεσπότη μου εις
την Λάρισαν αμέσως», αυτή παραδόξως τον εχάιδευε. Ήτο
βλέπετε ο αγαπητός εν Χριστώ αδελφός του από Κορινθίας
Αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και «κόρακας κοράκου μάτι δεν
βγάζει». Η Ιερά Σύνοδος προς καθησύχασιν του λαού εξαπέστειλε αρχιερέα ως προσωρινόν τοποτηρητήν του θρόνου,
όστις – προς τιμήν του το γράφομεν – ήλθε και ύψωσε φωνήν
διαμαρτυρίας δια τα συντελούμενα φρικιαστικά εγκλήματα
των ημερών εκείνων και παρηγόρησε τον λαόν.
Ο Δωρόθεος Κοτταράς. Απών κατά τον χρόνον της
κατοχής. Αλλ’ απών και κατά την τελευταίαν οδυνηράν
τετραετίαν (1945-1949), κατά την οποίαν το έθνος εδοκιμάσθη και πάλιν σκληρά. Η Θεσσαλία εκαίετο απ’ άκρου
εις άκρον. Νέα θύματα, νεκροί και τραυματίαι, χιλιάδες
προσφύγων ετουρτούριζον κάτω από τας προχείρους
κατασκηνώσεις, φυλακαί και στρατόπεδα πλήρη, θρήνος και
κοπετός ηκούετο και αγωνία ηπλούτο εις όλην την επαρχίαν.
Μαύραι, ημέραι χειρότεραι των πρώτων. Και ο δεσπότης
πού; Ανεπαύετο και πάλιν εις Φάληρον.
Και εφθάσαμεν ούτω εις το Πάσχα το πρώτον Πάσχα
που ύστερα από μίαν δεκαετίαν αιμάτων και δακρύων η
Ελλάς εόρταζεν εν ειρήνη. Όλοι οι αρχιερείς την φοράν
αυτήν ήσαν εις τας θέσεις των, εν μέσω του ποιμνίου των
συνεορτάζοντες και συμμετέχοντες εις την πανελλήνιον
αυτήν χαράν. Και μόνον ο δεσπότης της Λαρίσης απουσίαζεν
από την έδραν του!!! Που ήτο;
«Έ δεσπότη μου, αυτό που έκαμες εφέτος υπήρξεν η
χαριστική βολή εναντίον του ποιμνίου σου. Το ποτήριον
της υπομονής του λαού εξεχείλισεν. Δεν σε υποφέρομεν
πλέον. Δεν σε υποφέρουν οι κανόνες. Οι ιεροί κανόνες (ιδέ
πηδάλιον νη΄ Αγίων Αποστόλων ιστ Α-Β Συνόδου, ια΄ ιβ΄ της
Σαρδικής, π΄ της ΣΤ΄, κε΄ της Δ΄) καθαιρούν τον επίσκοπον
που απουσιάζει της έδρας του πέραν των έξ μηνών. Αλλά
συ όχι 6 μήνες, αλλά 120 μήνας απουσίασες από το ποίμνιόν
σου. Κατά το μακρόν αυτό διάστημα της τραγωδίας του
έθνους μόνον ολίγας ημέρας ως ξένος, ως μετεωρολογικόν
φαινόμενον, ως κομήτης.
Βουλευταί του νομού Λαρίσης! Σεις που δεν αφίνετε να
μείνη ο νομός ούτε ένα μήνα χωρίς Νομάρχην, πώς αφίνετε
την μεγάλη αυτήν περιφέρειαν χωρίς επίσκοπον; Διατί
αδιαφορείτε;
Εκλεκτοί δημοσιογράφοι της πόλεώς μας. Διατί σιγάτε;
Διατί δεν σύρετε μίαν γραμμήν επί της σπουδαιοτάτης
ταύτης υποθέσεως; Η σιωπή σας σκανδαλίζει…
Δεν διστάζομεν να είπωμεν ότι, αν υπήρχε εδώ επίσκοπος
πονών τον λαόν του, πλείσται όσαι αδικίαι και εγκλήματα δια
της ειρηνικής του επεμβάσεως και εντόνου διαμαρτυρίας,
θα είχον προληφθή και ο ναός του Αγίου Αχιλλείου θα είχε
προ πολλού ανεγερθή και δεν θα εστεγάζετο ο Πολιούχος
ως συμμοριόπληκτος εις μίαν ελεεινήν παράγκαν. Ένας
στρατηγός εις ένα μικρόν χρονικόν διάστημα έκτισε
τον μεγαλοπρεπή ναόν των στρατώνων που είναι ένα
πραγματικό στολίδι της πόλεως και ένας δεσπότης δεν
ημπόρεσε ούτε ένα λιθάρι να σηκώση από τα ερείπια του
ιερού Ναού!
Η Λάρισα πενθεί. Δια τον ευσεβή λαόν της ο Δωρόθεος
Κοτταράς έχει από πολλού αποθάνει ως αρχιερεύς. Είναι
ζων: άταφος καθηρημένος εικοσάκις εις την συνείδησιν του
λαού. Δι’ αυτόν αξίζει να λεχθή το της Αποκαλύψεως, ότι
όνομα έχεις ότι ζης και όμως είσαι νεκρός. Αν ήτο ζωντανός,
τι θα ήτο σήμερον η Λάρισα; Περιβόλι Χριστού! Τώρα;…»

Όταν ψηλαφίζουμε την επιφάνεια των γεγονότων με
αγαθή προαίρεση, βρίσκουμε την κρυφή πλευρά με
συνεχίζεται στη σελ. 6
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ΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΑ
του διδάκτορα ιστορικού
πρωτοσύγκελου Λάρισας

συνέχεια από την 1η σελίδα

Διδακτορικά, Μεταπτυχιακά…), ένας
ευρέως φάσματος και επιστήμης με
δύο (2) στον τομέα της “Εκκλησιαστικής Ιστορίας 2013-2019” – τέτοιο φαινόμενο στους τόσους συνεργάτες του
περιοδικού είναι αφύσικο να υπάρχει,
δεν μπορώ να γνωρίζω, αν υπάρχει,
και στην Ελλάδα – να γράψει μερικές
αράδες από ένα βιβλίο 144 σελίδων
(«Η εξέλιξις του αναπαλλοτρίωτου
της Εκκλησιαστικής περιουσίας μέχρι
σήμερον»), που και ένας μαθητής τρίτης δημοτικού εάν το επεξεργάζονταν
θα μας εξέπληττε με τη γραφίδα της
μεθοδολογίας του.
Μπορώ όμως τούτο να το δικαιολογήσω σε ένα διπλό ιστορικό πρωτοσύγκελο, εάν αυτό είναι κάποιο κομμάτι
από επιστημονική του διατριβή!
Σταχυολογώ κάποια σημεία:
Μας λέει ο επιστήμων ιστορικός π.
Μουρτζανός ότι: «ως Οικονομικός Επίτροπος της Εκκλησίας – ο Δωρόθεος –.
Με αυτήν την επιμελή συνεχή ενασχόληση έλυσε πολλά προβλήματα νομικής
και οικονομικής φύσεως… θέλησε εκτός
των άλλων, να περιφρουρήσει την περιουσία της».
Για ποια περιφρούρηση γράφει;
Όταν η αρπαγή από το κράτος έγινε με
τη δική του και του αρχιεπισκόπου Σπυρίδωνα Βλάχου το 1952 συγκατάθεση;
Και συνεχίζει: «Εργάσθηκε ακαταπόνητα – Δωρόθεος – προσφέροντάς
της τις επιστημονικές του γνώσεις, τις
οποίες άλλωστε γι’ αυτόν το λόγο είχε
μοχθήσει για την απόκτησή τους».
Μήπως κάνει λάθος διατύπωση ο κ.
Πρωτοσύγκελος, αντί απόκτησή τους
εννοείται την ‘’ανάδειξή του”, διότι αν
διάβαζε ΙΣΤΟΡΙΑ την περίοδο αυτή
χιλιάδες στρέμματα εξαφανίστηκαν
από την Εκκλησία, ίσως αυτό να τον
βοήθησε να γίνει και Αρχιεπίσκοπος.
Έχουμε και συνέχεια: «Θεώρησε
καθήκον του να εκδώσει βιβλίο, στο
οποίο αναφερόταν λεπτομερώς σε
ό,τι έχει σχέση με την εκκλησιαστική
περιουσία…».
Αυτό είναι στα υπέρ του, αλλά μέχρις
εδώ, το έγραψε για να υπάρχει και όχι
για να αντιδράσει, διότι σαν μητροπολίτης, οικονομικός επίτροπος και μετά
αρχιεπίσκοπος, δεν έκανε τίποτα. Ένας
υπήρξε άνδρας με κότσια που πέρασε
και ούτε θα περάσει που τάβαλε και
μάλιστα με τους δικτάτορες και αυτός
ήταν ο Ιερώνυμος Κοτσώνης, όταν
στις 27 Ιουνίου 1967 – 43 ημέρες από
την εκλογή του ως αρχιεπισκόπου –
και στις απειλές του Παπαδόπουλου,
απάντησε: «καθ’ ον χρόνον εγώ κάθημαι εις εκείνην την καρέκλαν, εγώ,
ως Εκκλησία δεν θα έδιδα κτήμα αντί
πινακίου φακής… Εφ’ όσον όμως
διαθέτετε το ξίφος, μπορείτε να το
πάρετε. Εγώ πάντως δεν πρόκειται
ποτέ να το δώσω».
Οι πιέσεις συνεχίστηκαν το Μάιο
του 1970 και στις 2 Αυγούστου 1972
η σύγκρουση ήταν σφοδρή: «Εγώ
νεκροθάπτης της Εκκλησιαστικής περιουσίας δεν εφιλοδόξουν να γίνω».
Στις 19 Ιουλίου 1973 προς τον Υπουργό
παρά του πρωθυπουργού Παπαδοπούλου, Αγαθαγγέλου του είπε: «Το
κράτος αυτό, όταν ενεργεί κατ’ αυτόν
τον τρόπον, δεν είναι πλέον Κράτος
Δικαίου αλλά γκάγκστερ».
Κύριε ιστορικέ πρωτοσύγκελε, επειδή είναι ατελείωτα, θα αναφερθώ μόνο

ακόμα σε δύο: α) Η Εθνική Τράπεζα
με μια Σύμβαση που υπέγραψε με την
Εκκλησία (παράγρ. 1 του άρθρου 12
του 1931), δεσμεύτηκε να καταγράψει
την εκκλησιαστική περιουσία (κτηματολόγιο) με τη ρητή υποχρέωση να
την παραδώσει εντός διετίας αλλά με
τον όρο, η Εκκλησία αντί αμοιβής θα
πλήρωνε 4% επί των καταθέσεών της.
Ενώ αντίθετα αν ήθελε να δανειστεί η
ίδια το επιτόκιο που θα πλήρωνε θα
ήταν της τάξης 8-12%.
Η Εθνική Τράπεζα δεν ασχολήθηκε
καθόλου με το θέμα, το 4% το εισέπραττε κανονικά για χρόνια και αυτά
ήταν κάμποσα εκατομμύρια κάθε
χρόνο, ο Οικονομικός Επίτροπος κ.
Δωρόθεος δεν το “αντιλήφθηκε” επί
μια εικοσαετία και έπρεπε να έρθει ο
αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Κοτσώνης,
οπότε με μια κίνηση μονομερή στις 27
Σεπτεμβρίου 1967 την κατάργησε και
από εκεί που πλήρωνε 4% η Εκκλησία,
τώρα αντιστράφηκε και έπαιρνε τόκο
7%.
Και το δεύτερο που αναφέρεστε
είναι ότι: «ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών
ο Δωρόθεος έλαβε την απόφαση να
παραιτηθεί από τις αποδοχές του ως
Αρχιεπίσκοπος για να διοχετευθούν
αυτά τα χρήματα για την ίδρυση Νοσοκομείου των Κληρικών, αφού είχε
εξασφαλίσει προηγουμένως το χώρο,
στον οποίο θα οικοδομείτο…».
Για τα χρήματα από τις αποδοχές
του δεν γνωρίζω που μπορεί να είναι
“κατατεθειμένες,” για το οικόπεδο
που κάνετε λόγο, στο αντίγραφο του
κτηματολογίου που ήρθε κατά παράδοξο τρόπο στα χέρια μου, ενώ το
πρωτότυπο ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ
το έκαψε για να μπορούν άνετα να την
πωλήσουν, τέτοιο οικόπεδο δεν υπάρχει, αν εσείς σαν ιστορικός βρήκατε
κάπου τέτοιο οικόπεδο να το γνωρίσετε και σε μας να το καταγράψουμε
για την ιστορία.
Για το Νοσοκομείο Κληρικών Ελλάδας που ίδρυσε ο Ιερώνυμος Κοτσώνης και το θεμελίωσε το 1963
στην Πατησίων- ήταν ένα καμάρι των
νοσοκομείων,- αυτό ήταν δωρεά της
Παρασκευής Πέππα.
Ούτε λίγο ούτε πολύ παρουσιάζεις,
κ. Πρωτοσύγκελε, τον από Λαρίσης Αρχιεπίσκοπο Δωρόθεο ότι: «πρόσφερε
σημαντικότατο έργο στην Εκκλησία της
Ελλάδος. Έζησε και έδρασε σε μία πολύ
κρίσιμη για την Ελλάδα και για την Εκκλησία εποχή. Η φλογερή του πίστη, η
αφοσίωση στην Εκκλησία, η φιλομάθεια
και η επιμέλειά του επιστρατεύθηκαν
από την πολύ νεαρή ηλικία».
Για όλα τα τελευταία και μερικά
ακόμα που ανιστόρητα επικαλείστε
δεν θα απαντήσω εγώ αλλά ένα από
τα πολλά κείμενα της αρχειοθήκης
που δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του
1950 και μέρους αυτού λόγω χώρου
το αναδημοσιεύουμε(δίπλα ακριβώς) στο θέμα: «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ
ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ», που περιγράφει με σαφή
και γλαφυρό τρόπο το μουσαφίρη
μητροπολίτη Λάρισας και αρχιεπίσκοπο Δωρόθεο.
Θα επανέλθουμε αν χρειαστεί, διότι
τα ιστορικά ανιστόρητα, κ. Ιστορικέ
Πρωτοσύγκελε που κατά καιρούς δημοσιεύεις δεν έχουν αρχή ούτε τέλος.
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αυτα τα ξερατε;

A) Ότι δεν κάνουν οι δικοί μας Ελληναράδες
Ο Βουλευτής του Βελγικού κοινοβουλίου Dries van
Langenhone σε μια συναρπαστική ομιλία του απευθυνόμενος προς τους σημερινούς
και πρώην πρωθυπουργούς
του Βελγίου, σήκωσε την ώρα
της ομιλίας του την Ελληνική
σημαία διαμαρτυρόμενος προς αυτούς και ένδειξη
αλληλεγγύης προς την Ελλάδα και τους Έλληνες.
«Ξέρεις αυτή τη σημαία κύριε πρωθυπουργέ;
Ξέρετε αυτούς του ανθρώπους;», ρώτησε ο βέλγος
Βουλευτής. «Αυτοί είναι οι Έλληνες που φρουρούν
τα σύνορά μας. παρακολουθούν επίσης το μέλλον
μας. Επομένως η ερώτησή μου είναι απλή κυρία
Wilmes: (Πρόεδρος της Βουλής) συνειδητοποιείτε
τώρα ποιος είναι ο πραγματικός μας σύμμαχος;».
Και συνέχισε: «Κύριε πρωθυπουργέ, αν έδινα
τα κλειδιά του σπιτιού μου σε έναν διαρρήκτη για
να τον πληρώσω να μην διαρρήξει το σπίτι μου,

θα λέγατε ότι είμαι τρελός…
Λοιπόν, αυτό ακριβώς έκαναν
όλα τα κόμματα του Βελγίου
το 2016, όταν υπέγραψαν
τη συμφωνία εκβιασμού με
τον Ερντογάν. Του δώσαμε
τα κλειδιά στα ευρωπαϊκά
σύνορά μας και στη συνέχεια
του καταβάλουμε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, για
να μην κάνει… κατάχρηση αυτών των κλειδιών» και
πρόσθεσε: «Αλλά ο Ερντογάν φυσικά είναι πολύ
πιο έξυπνος από ότι εσείς. Οι Τούρκοι έχουν έναν
ηγέτη ο οποίος – σε αντίθεση με εσάς – ξέρει τι είναι
Realpolitic. Ο Ερντογάν γνώριζε από την αρχή ότι
θα μπορούσε πολύ εύκολα να εκβιάσει την Ευρώπη
με αυτή τη συμφωνία».
Η είδηση αυτή δεν πέρασε ούτε στα ψιλά των
ειδήσεων.
Αχ…! Ελλάδα μας, ευτυχώς υπάρχουν κάποιοι
ξένοι που σηκώνουν την Ελληνική Σημαία.

B) Μ’ αυτούς θέλει να μας ενώσει ο Βαρθολομαίος & Σια
Στη Σουηδία ο “γάμος” των
ομοφυλόφιλων είναι νόμιμος από
το 2009 και αυτή περιγράφει τον
εαυτό της ως “μία από τις πιο gay
– friendly χώρες στον κόσμο”.
Ο πρωθυπουργός της χώρας
Στέφαν Λόρβεν δήλωσε στη σουηδική Kyrkans
Tidning ότι,
οι ιερείς πρέπει να τελούν
“γάμους” ατόμων του ιδίου
φύλου, άλλως
θα πρέπει να
βρουν άλλη
δουλειά (!).
Συνέκρινε μάλιστα τους ιερείς
που δεν επιθυμούν να κάνουν
“γάμους” ομοφυλοφίλων με τις
μαίες που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν σε αμβλώσεις.
Ο ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατικών είπε ότι το κόμμα του
εργάζεται για το σκοπό αυτό,
ώστε όλοι οι ιερείς της Εκκλησίας
της Σουηδίας “να παντρεύουν”
ζευγάρια ομοφυλοφίλων. «Η εκ-

κλησία – δήλωσε – ως μια ανοιχτή
δημοκρατική εκκλησία είναι μια
οργάνωση που αντιπροσωπεύει
την ισότητα των ανθρώπων», και
συνέχισε: «Η εκκλησία θα είναι
μια ενδιαφέρουσα αρένα για την
κοινωνική δημοκρατία».
Εδώ έχουμε
και άλλη “πρόοδο”. Η Εκκλησία της Σουηδίας από το 1960
επιτρέπει την
ιεροσύνη των
γυναικών. Η
Επίσκοπος της
Στοκχόλμης
Eva Brunne που είναι “παντρεμένη” με μια άλλη ιέρεια, πρότεινε
κάτι πολύ “θαυμαστό”, σε μια
Εκκλησία στην επισκοπή της να
αντικαταστήσουν τους σταυρούς
και όλα τα χριστιανικά σύμβολα
με αντίστοιχα μουσουλμανικά και
να τοποθετήσουν μάλιστα και μια
σήμανση που να δείχνει την κατεύθυνση προς τη Μέκκα!
Έχουμε και συνέχεια. Στο ναό

του Αγίου Παύλου στο Μάλμε της
Σουηδίας τοποθέτησαν ένα νέο
τέμπλο στο οποίο αντικατέστησε
τον Αδάμ και την Εύα στον παράδεισο με gay ζευγάρια σε πόζες
με υπονοούμενα, ενώ αναπαριστά
το φίδι ως μία διεμφυλική γυναίκα
που τους προκαλεί.
Το νέο τέμπλο αυτό το ονόμασαν «Παράδεισος», η ιερέας
Helena Myrstener ανέφερε ότι
με αυτό που έκανε “γράφεται
ιστορία” με το “ΛΟΑΤΚΙ τέμπλο”
και το ανάρτησε μάλιστα και στο
Twitter για να το “θαυμάσει” ο
χριστιανικός κόσμος!
Ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι θέλει
να δείξει με αυτό ότι η θέση των
ομοφυλοφίλων ήταν στον παράδεισο και όχι στην κόλαση!
Με όλους αυτούς και με κάμποσους άλλους ακόμα, ο “Οικουμενικός” Πατριάρχης, “διάδοχος” των
Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας
κ. Βαρθολομαίος συζητάει για την
ένωση των Εκκλησιών, ώστε η
Ορθόδοξος Εκκλησία σιγά-σιγά
να γίνει ένας τέτοιος Αχταρμάς!

Γ) ΤΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΕΝΑ ΤΡΙΣ. ΤΩΝ “πτωχών”
Ο καθηγητής Οικονομικών του Πανεπιστημίου του
Μπέρκλεϊ Γκαμπριέλ Ζούκμαν στο σύγγραμμά του «Ο
κρυμμένος πλούτος των εθνών» μας αποκαθηλώνει.
Τί να πει και τί να ομολογήσει κανείς, όταν στους
φορολογικούς παραδείσους, υπεράκτιες εταιρίες
(off-shore) είναι παρκαρισμένα (και προστατευμένα)
χρήματα ύψους κοντά στα 8 τρισεκατομμύρια δολάρια (8% του Παγκόσμιου ΑΕΠ) και μάλιστα τα 3/4
είναι αδήλωτα.
Η φτωχή Ελλαδίτσα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση φυσικά από αυτό το μεγάλο πάρτι
της κλοπής.
Με βάση τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, οι
“φτωχοί” της Ευρωπαϊκής ένωσης έχουν κρύψει
σε καταπακτές των υπεράκτιων εταιριών πάνω από
1,522 τρισ. ευρώ και τούτα αφορολόγητα. Το χορό
τον σέρνει η “καθαρή” Γερμανία με 331 δισ. ευρώ
και ακολουθούν: Η Γαλλία 277, Ηνωμένο Βασίλειο,
218, Ιταλία 142, Ισπανία 102, Ελλάδα 63, Βέλγιο 63,
Ολλανδία 53, Πορτογαλία 47, Αυστρία 41, Τσεχία 34,
Πολωνία 32, Ιρλανδία 20, Σουηδία 16, Βουλγαρία 15,
Ρουμανία 10, Κύπρος 9,60, Ουγγαρία 7,7, Φιλανδία
6,7, Μάλτα 5,20, Δανία 5,1, Λουξεμβούργο 4,3,
Σλοβακία 4,2, Κροατία 4, Λετονία 3,9, Εσθονία 2,90,

Σλοβενία 2,30 και Λιθουανία 2,1.
Και μη νομίζει κάποιος ότι αυτά είναι κλεμμένα,
ΟΧΙ-ΟΧΙ κάθε άλλο, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ιδρωκοπήσει για να ληστέψουν τους λαούς.
Και μετά το κράτος κυνηγάει τους μεροκαματιάρηδες μην τους φύγει κανένα κιλό σπανάκι χωρίς
απόδειξη ή κάποια γιαγιά μην πουλήσει τίποτα πλεκτά
τερλίκια – για να πάρει μισή φρατζόλα ψωμί – χωρίς
απόδειξη και άδεια λαϊκών αγορών!
Αυτοί είναι οι μεγάλοι φοροφυγάδες….
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ, ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
συνέχεια από
την 1η σελίδα

- 6ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει
να είναι η παρουσία μας μέσα στο ναό)

Θεού και την δικαιοσύνην αυτού” την μεν
γαρ βασιλείαν η των ψυχών σωτηρία, η
δε άνωθεν ειρήνη την του Θεού δικαιοσύνην σημαίνει· περί ής είπε Παύλος
“Η ειρήνη του Θεού η υπερέχουσα
πάντα νουν”· ήν ο Κύριος αφήκεν τοις
αποστόλοις αναβαίνων εις τον Πατέρα·
“Ειρήνην, ειπών, αφίημι υμίν, ειρήνην την
εμήν δίδωμι υμίν”».
Ερμηνεία: (Αφού πριν μας δίδαξε
ποιες είναι οι συνθήκες, μέσα στις
οποίες μπορούμε να προσευχηθούμε,
τώρα μας διδάσκει (η διάρθρωση και το
κείμενο της Θείας Λειτουργίας) τί πρέπει
να διατυπώνουμε ως πρώτο αίτημα. Και
αυτό είναι η ειρήνη, που έρχεται από
ψηλά και η σωτηρία των ψυχών μας. Και
τούτο, γιατί έτσι μας δίδαξε ο Χριστός,
να ζητάμε πρώτα τη βασιλεία του Θεού
και τη δικαιοσύνη Του. Και με τη διατύπωση «βασιλεία του Θεού» σημαίνεται
η σωτηρία των ψυχών μας. Ενώ με τη
διατύπωση «και την δικαιοσύνην αυτού»
σημαίνεται η «άνωθεν ειρήνη». Και είναι
αυτή η ειρήνη, για την οποία μίλησε ο
Παύλος, λέγοντας: «η ειρήνη του Θεού,
που ξεπερνάει κάθε λογισμό». Αυτή, που
ο Κύριος την άφησε στους αποστόλους
Του, πριν αναληφθεί στους ουρανούς και
πορευθεί στον Πατέρα, με το λόγο Του:
«Σας αφήνω ειρήνη. Σας δίνω τη δική
μου ειρήνη»).
Και για να φθάσουμε στην ειρήνη
πρέπει να ακολουθήσουμε τη διδαχή του
αγίου Καβάσιλα που σημειώνει:
«Δει τοίνυν ασκείν εαυτούς προς την
ειρήνην πρώτον την ανθρώποις δυνατήν·
είτα αιτείσθαι παρά του Θεού που την
αυτού ειρήνην, καθάπερ και εφ’ εκάστης
αρετής έχει», «… και αγάπη, και ευχή,
και σοφία, και επί των άλλων τον αυτόν
τρόπον. Διά τούτο και ο ιερεύς περί της
ειρήνης εκείνης πρώτης ημίν διαλέγεται
της εφ’ ημίν, της υφ’ ημών κατορθουμένης, και μετ’ αυτής κελεύει προς τον
Θεόν ποιείσθαι δεήσεις· είτα περί της
εκ Θεού διδομένης, και ταύτης δεηθήναι
του Θεού παραινεί, “Δεηθώμεν, λέγων,
υπέρ της άνωθεν ειρήνης”. Ειρήνην δε
λέγει, ου την προς αλλήλους μόνον,
όταν ουδενί μνησικακώμεν, αλλά και την
προς ημάς αυτούς, όταν η καρδία ημών
μη καταγινώσκη ημών».
Ερμηνεία: (Πρωταρχικό μας χρέος
είναι να ασκούμε τον εαυτό μας στην
ειρήνη. Σ’ αυτή την ειρήνη, που είναι
δυνατό να την αποκτήσει ο άνθρωπος
με τη δική του προσπάθεια. Και, μετά,
να ζητάμε από το Θεό να μας δίνει τη
δική Του ειρήνη. Να κάνουμε, δηλαδή,
αυτό, που κάνουμε με την κάθε αρετή…
Με την αγάπη, με την προσευχή, με
τη σοφία. Γι’ αυτό και ο ιερέας πρώτα
μνημονεύει εκείνη την ειρήνη, που
εξαρτάται από μας και την αποκτούμε
μόνοι μας. Και μας δίνει προσταγή να
απευθυνθούμε στο Θεό και να διατυπώσουμε τις δεήσεις μας μέσα στο κλίμα
αυτής της ειρήνης. Έπειτα κάνει λόγο
για την ειρήνη, που δίνεται από το Θεό
και μας προτρέπει να προσευχηθούμε
για την απόκτησή της. Μας παραγγέλλει
να προσευχθούμε «υπέρ της άνωθεν
ειρήνης». Και όταν λέει «ειρήνη» δεν
εννοεί μόνο την αναμεταξύ μας ειρήνη,
όταν, δηλαδή, δε μνησιακακούμε προς
κανένα, αλλά και την προσωπική ειρήνη,
που την αποκτούμε, όταν η καρδιά μας
δεν μας κατηγορεί για κάποιο παράπτωμα ή για κάποια παράλειψη).

Για όλους αυτούς τους λόγους ο
λειτουργός ιερέας μας καλεί να καλλιεργήσουμε την ειρήνη της ψυχής, και
το διατυπώνει ως πρώτο αίτημα στις
λειτουργικές μας προσευχές, την ικεσία
στο Θεό να μας χαρίσει το μεγάλο δώρο
της «άνωθεν» ειρήνης.
Στη συνέχεια τα επόμενα πέντε αιτήματα, αναφέρονται στους πιστούς.
«Υπέρ του αγίου οίκου τούτου, και μετά
πίστεως, ευλαβείας…», «Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών…»,
«Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών…»,
«Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
πάσης αρχής και εξουσίας…», «Υπέρ
της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως,
χώρας…».
Έτσι η Θεία Λειτουργία αγκαλιάζει
ολόκληρη την ανθρωπότητα, αλλά και τα
καθημερινά ακόμα προβλήματα, όπως
τα αναγγέλλει και παρακαλεί το Θεό ο
λειτουργός Ιερέας με τα τρία τελευταία
αιτήματα: «Υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών της γης…», «Υπέρ
των πλεόντων, οδοιπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, αιχμαλώτων…», «Υπέρ
του ρυσθήναι ημάς από πάσης θλίψεως,
οργής, κινδύνου και…». Και τελειώνει
με την παράκληση: «Αντιλαβού, σώσον,
ελέησον και διαφύλαξον, ο Θεός, τη ση
χάριτι» (Βοήθησε, σώσε, ελέησε και προστάτεψέ μας, Θεέ μας, με τη χάρη σου).
Ο Πρωτοπρεσβύτερος Κων/νος Καλλινίκος στο σύγγραμμά του “Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ
ΕΝ ΑΥΤΩ” γράφει: «Αλλ’ αν υπέρ της
ειρήνης, ως του πρωτίστου και τιμαλφεστάτου αντικειμένου, εν τη μεγάλη
συναπτή μετά του διακόνου δεόμεθα
ούχ’ ήττον και υπέρ άλλων αντικειμένων
όχι ολιγώτερον πολυτίμων· (και αναφέρει
όλα τα παραπάνω Υπέρ, Υπέρ, Υπέρ) συνενώνοντες τας υπέρ ημών αυτών ικεσίας
με τας υπέρ των ομοίων μας, και μάλιστα
εκείνων οίτινες ως εκ της υψηλοτέρας
θέσεως των φέρων το βαρύ φορτίον, το
βαρύ φορτίον της εθνικής και εκκλησιαστικής ποιμαντορίας, πολλής δεόμενοι
της εξ ύψους αγωγής. Και περατούται
τέλος η όλη συναπτή δια τη ευλαβούς
μνείας της θεοτόκου και αειπαρθένου
Μαρίας μετά πάντων των αγίων, μεθ’
ην μνείαν εαυτούς και αλλήλους εις τας
πατρικάς χείρας του Θεού παραθέτομεν
(“ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ”…, σελ. 343-344).
«Της Παναγίας, αχράντου, υπερευλογημένης, ενδόξου, δεσποίνης ημών,
Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας μετά
πάντων των αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν
ημών Χριστώ τω Θεώ παραδώμεθα».
(Να παρακαλέσουμε την Παναγία,
την πάναγνη, υπερευλογημένη, ένδοξη
δέσποινά μας, Θεοτόκο και αειπάρθενη
Μαρία, μαζί με όλους τους αγίους, ας
εμπιστευτούμε τους εαυτούς μας και ο
ένας τον άλλο και ολόκληρη τη ζωή μας
στο Χριστό και Θεό).
Με την αναφορά αυτή του ιερέως
(είμαστε όρθιοι και κάνουμε το σημείο
του Σταυρού), γίνεται η επίκληση με την
οποία ζητούμε τη συνεργασία, τη μεσιτεία
και τις πρεσβείες της Θεοτόκου και των
αγίων.
Η προτροπή που ακούγεται από τους
ιεροψάλτες: «Σοι, Κύριε» σημαίνει: (Σε
Σένα, Κύριε, αφήνουμε τον εαυτόν μας
και στα χέρια Σου εμπιστευόμαστε όλη
μας τη ζωή).
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

4 ΑΓΩΝΑΣ

Ως εδώ και μη παρέκει!... “άγιε” δέσποτα

Με την εκλογή σας στον επίζηλο μητροπολιτικό
θρόνο της Λάρισας – μια από τις μεγαλύτερες μητροπόλεις της Ελλάδος – φάνηκε αυθόρμητα κάποια
ακτίνα ελπίδας να χαράζεται στις καρδιές και στα
βλέμματα του πληγωμένου – της 24ετίας Ιγνατίου
– λαού του Θεού.
Η Λάρισα ήθελε επίσκοπο και όχι δεσπότη. Ήθελε
πατέρα και όχι πατριό. Ήθελε ποιμένα να βάλει τάξη
στην ακαταστασία. Ήθελε τεχνίτη έργων και όχι
λόγων. Ήθελε οι ναοί να γίνουν κυψέλες αγάπης και
φιλανθρωπίας και όχι εισπράκτορες της μητρόπολης. Ήθελε η μητρόπολη να είναι μια “Βασιλειάδα”
ανθρωπιάς, αγάπης και αλληλεγγύης.
Ήρθατε ως ένας χαρισματικός ηγετικός λειτουργός με την εντυπωσιακή πολύχρωμη εμφάνιση, όμως
με μια διακριτικά καμουφλαρισμένη κοσμικότητα.
Από τότε η μητρόπολη κατάντησε υποσταθμός
παραγωγής και διασποράς εγγράφων που δεν
προσφέρουν την παραμικρή εξυπηρέτηση στην
ανάπτυξη και κοσμογονία της αποστολικότητας, που
σχεδόν μοναδικό στόχο έχουν το χρήμα και πώς θα
μπουκώσουν τα ταμεία της μητρόπολης.
Όλα σχεδόν τα έγγραφα που διακινούνται έχουν
στο… τα λεφτά, “φέρτε λεφτά” και επειδή οι ναοί
στέρεψαν – λόγω κορονοϊού και των δικών σας
αυστηρών εντολών “κλειδώστε τους ναούς” – τελευταία εκδώσατε μια απόφαση “Μητροπολιτικού
Συμβουλίου” που απειλείτε τους Προέδρους – παπάδες – Εκκλησιαστικών Συμβουλίων “ως υπαίτιοι για
την εκπρόθεσμη υποβολή των προϋπολογισμών
όσο και των Απολογισμών των Ιερών Ναών στην
Ιερά Μητρόπολη”.
Στη δεύτερη σελίδα αναφέρονται και τα πρόστιμα
που θα επιβάλλονται στο κάθε “απείθαρχο” ιερέα,
που βέβαια δεν είναι και πολλά! Έχουν μια κλίμακα
που φθάνει τα 500 ευρώ (!). Επικαλείστε “άγιε” δέσποτα, για να έχει νομιμοφάνεια – καθώς είστε και
νομικός – Νόμους και άρθρα από τον “Καταστατικό
Χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος”, που δυστυχώς
μετά λύπης διαπιστώσαμε ότι τον Κανονισμό της
Ιεράς Συνόδου… υπ’ αριθ. 8/1979 “Περί Ιερών Ναών
και Ενοριών” (ΦΕΚ Α΄ 1/5.1.1980) που αναφέρεται
και στα άρθρα του “Περί Προϋπολογισμού” 10ον και
“Περί Απολογισμού” 11ον πουθενά δεν υπάρχουν
τέτοιοι χρηματικοί εκβιασμοί και αυτό είναι τρομοκρατικό ψέμα.
Η περίπτωση αυτή μου έφερε στους αλήστους
μνήμες χρόνους 1960-1967 που βίωσα δύο περιστατικά – και θα αναφερθώ – ενώ υπάρχουν και αρκετά
στο αρχειακό ντουλάπι.
α) Την περίοδο αυτή (1960-1967) μητροπολίτης
Λάρισας ήταν ο Ιάκωβος Σχίζας, σε χωριό της μητρόπολης στη σύνταξη του απολογισμού έγινε ένα
λάθος – ολιγογράμματοι εκείνα τα χρόνια οι επίτροποι
και ο ιερέας – όταν το αντιλήφθηκαν, ζήτησαν από
το μητροπολίτη Ιάκωβο να κάνουν τη διόρθωση. Ο
Ιάκωβος παρά τις ικεσίες του ιερέως ότι δεν υπάρχει
δόλος και πρόκειται για καθαρό λάθος, τον απέπεμψε σκιωδώς με τη φράση: “Να κόψεις το λαιμό
σου και να βρεις τα λεφτά”. Τότε ο ευαίσθητος και
καλοκάγαθος ιερέας 5 παιδιών γύρισε στο χωριό,
πήρε τη φαλτσέτα και έκοψε τον λαιμό του, όπως
τον διέταξε ο “πνευματικός του πατέρας”.
β) Πάλι σε χωριό της Λάρισας και πάλι ο ίδιος
δεσπότης, ειδοποίησε τον ιερέα ότι την Κυριακή
θα λειτουργήσει στον ιστορικό ναό του χωριού και
μάλιστα θα κάνει και χειροτονία ιερέως. Οι κάτοικοι
το θεώρησαν ευλογία, διότι τέτοιο γεγονός, λειτουργία επισκόπου και με χειροτονία δεν υπήρξε ποτέ.
Οι ετοιμασίες ήταν άρτιες, η Θεία Λειτουργία και η
χειροτονία έγιναν, ακολούθησαν τα ευχαριστήρια
τραπεζώματα, έπεσαν και τα σχετικά “υποχρεωτικά”
φιλοδωρήματα και το πανηγύρι πήρε τέλος.
Αμ…!, δεν υπάρχει τέλος΄, όταν μπλέξεις με δεσποτάδες, είναι μάλλον η αρχή, διότι, όταν ο ναός
κατέθεσε τον απολογισμό του έτους, είχαν συνυπολογίσει και τα έξοδα, τις επισκέψεις του μητροπολίτου Ιακώβου που ήταν 1.000 για τον ίδιο, 200 για
τον οδηγό που ήταν ο ανιψιός του και για τον κάθε
συνοδό – συλλειτουργό ιερέα και τα τραπεζώματα.
Όταν τα είδε αυτά ο Ιάκωβος, κάλεσε τον ιερέα,
του ζήτησε το λόγο για τις χρεώσεις, ο ιερέας αντέδρασε στο κατσάδιασμα του δεσπότου, ο Ιάκωβος
ανένδοτος τον “συμβούλεψε” να βάλει τα χρήματα
ο παπάς από την τσέπη, ή αλλιώς “Να κόψει το
λαιμό του”. Ο ιερέας ψύχραιμος του απάντησε ότι
εάν δώσει τα χρήματα από την τσέπη του τότε τα 6

παιδιά του – 3 στο γυμνάσιο στη Λάρισα και 3 στο
δημοτικό – πρέπει έξι (6) μήνες να μείνουν νηστικά
ή αν κόψει το λαιμό του – όπως τον συμβούλεψε –
πιθανόν γνωρίζει το συμβάν με τον άλλο ιερέα – τα
παιδιά του και η πρεσβυτέρα τί θα γίνουν;
Δε γνωρίζουμε τι τέλος θα είχε αυτή η ιστορία,
εάν δεν παρέμβαινε ο τότε μητροπολίτης Ζιχνών και
Νευροκοπίου Αγαθάγγελος και με τη μεσολάβηση
του αρχιεπισκόπου Θεοκλήτου – διότι αρνούνταν
να δώσει απολυτήριο – τον τοποθέτησε στο ναό
της Κοιμήσεως Θεοτόκου Σερρών, που εκείνη την
περίοδο ήταν τοποτηρητής.
“Άγιε” δέσποτα, το επισκοπικό υπούργημα είναι
προνόμιο ελευθερίας και όχι ασυδοσίας. Ρασοφόροι
εγκολπιοφόροι παρήλασαν από το θρόνο του Αγίου
Αχιλλείου, ως απολιθώματα της αυτοκρατορικής
μεγαλειότητας πολλοί. Επίσκοποι ποιμένες, φορείς
και μεταφορείς της εξαγνισμένης εγκαρδιότητας
και της πατρικής αγωνίας που να αποτυπώνουν την
“παραβολή του Ασώτου”, εμφανίστηκαν στον ορίζοντα της Λάρισας ελάχιστοι, ως φαινόμενα σπάνια
ως “φωστήρες εν κόσμω λόγον ζωής επέχοντες”
(Φιλιπ. 2΄, 15-16).
Ευτυχώς στη Λάρισα, μέσα από την ατυχία της με
τους κρατικοδίαιτους δεσποτάδες, ξεπρόβαλαν αθόρυβα άγιοι λειτουργοί που επωμίστηκαν το βάρος
και την ευθύνη της κατήχησης του λαού και της αναθέρμανσης της ευχαριστιακής εμπειρίας. Ιερείς με
πύρινο ζήλο, ιερομόναχοι με πλήρη απεξάρτηση από
τη μαγεία της χλιδής. Ακόμα και λαϊκοί, άνοιξαν τις
καρδιές στη Θεία Χάρη και προσφέρθηκαν στο έργο
της διακονίας των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων.
Ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στις σελίδες του
ιστορικού αρχείου στα τελευταία 70 χρόνια ξεχώρισα
ταπεινούς αγωνιστάς που με την αγάπη στο Χριστό,
τη φλόγα της καρδιάς τους και το αθόρυβο διακόνημά τους κάλυπταν το κενό – καλύτερα το χάος – που
άφηνε πίσω η κρατικοποιημένη δεσποτοσύνη.
Τέτοιες δυναμικές μορφές ξεχώρισα αρκετές,
όμως για λόγους χώρου και χρόνου θα παρουσιάσω ένα μικρό ανθολόγιο με μερικά ονόματα, ώστε
να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλαιότεροι.
Τέτοια σεβάσμια πρόσωπα – μακαριστοί σχεδόν
όλοι τους – που έγιναν γνωστοί και πιο πέρα από
τα όρια της διαμονής και της διακονίας τους και
παρέμειναν υπόδειγμα. Υπήρχαν οι: ο αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Καντιώτης, που η προφητική και
προδρομική φωνή κλόνισε θρόνους και εξουσίες. “Ο
Ιωάννης τω Ηρώδη ότι ούκ εξεστί σοι έχειν την γυναίκα
του αδελφού σου” (Μαρκ. 6, 18). Ο π. Σωκράτης
Αναζιλής δεινός κήρυκας στο λόγο, πειστικός στα
επιχειρήματά του, ο π. Ανάργυρος Σταματόπουλος,
ο ερημίτης μέσα στον κόσμο, ένα σημάδι διάφανο
βιώματος και προσφοράς στα δύσκολα χρόνια,
στάθηκε κυματοθραύστης στα μεγάλα σκάνδαλα
που συγκλόνισαν τη μητρόπολη Λάρισας. Ο π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, ο σύγχρονος απολογητής, με
προφητικό χάρισμα, βαθυνούστατος ερμηνευτής της
Αγίας Γραφής και της Πατερικής Γραμματείας, οι
χιλιάδες ομιλίες ακούγονται από άκρη σε άκρη στην
υφήλιο βάζοντας μπουρλότο στους Οικουμενιστές.
Ο π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης, ο φτερωτός άγγελος που
πετούσε από τη Λάρισα στην Αφρική. Στη Λάρισα με
τις ομιλίες τις εξομολογήσεις έδειξε το δρόμο της
σωτηρίας σε χιλιάδες ψυχές και στην Αφρική, όπου
πατούσε, φύτρωνε κατά θαυμαστό τρόπο Ορθόδοξη
Εκκλησία, βάπτισε πάνω από 200.000 ανθρώπους,
έκτισε δεκάδες ναούς, σχολεία, ιατρεία κλπ. Ο π.
Σεραφείμ Δημόπουλος, ο ταπεινός και αφανής
εργάτης, ο κατά Χριστόν σαλός, που στο επιτραχήλι
έβρισκαν ανάπαυση και στήριγμα για τη σωτηρία
μυριάδες ψυχές. Ο π. Πολύκαρπος Σαρμανιώτης
γνήσιος διάδοχος του μακαριστού γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου στην ηγουμενία της Μονής, στη
βιωτή, στην Εξομολόγηση, στην κατήχηση και στο
κήρυγμα, οι συγκυρίες μας παραπέμπουν σε διαδοχή
μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Το μοναστήρι
κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες προσκυνητές
από την Ελλάδα και το εξωτερικό για να κλίνουν
γόνυ ευλαβικό στους τάφους των δύο συγχρόνων
Αγίων (του Ιερομάρτυρα π. Θεολόγου και του οσίου
π. Αθανασίου) και να εκζητήσουν την ευλογία και τις
πρεσβείες τους στο Θεό. Ο π. Ειρηναίος Βαϊόπουλος που είχε την ευλογία και την ευχή του γέροντα
του π. Αθανασίου Μυτιληναίου να τον ακολουθήσει
στα δικά του χνάρια στην ιερουργία και στην εξομο-

λόγηση, ώστε να βρίσκουν μέσα στην μοναστηριακή
κυψέλη ανάπαυση πνευματική και σωτηρία ψυχής.
Ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς, ένας σύγχρονος
αναχωρητής για χρόνια “μόνιμη” κατοικία ήταν δύο
δένδρα αντάμα στο πυκνό δάσος του Κισσάβου και
επάνω στα κλαριά έστρωσε το παρκέ, τα βράδια είχε
συντροφιά τα τσακάλια, τους λύκους, τις αρκούδες…
και στις ολονύκτιες προσευχές τον συντρόφευαν
οι ποικίλες κραυγές των αγρίων ζώων του δάσους,
την ημέρα έπαιρνε τη στράτα να λειτουργήσει ή να
εξομολογήσει, ώσπου κάποιο δειλινό που επέστρεψε
μετά από τριήμερο οδοιπορικό βρήκε τη “βίλα του”
σωριασμένη, διότι ήταν χωρίς άδεια!!! Από τότε τον
φιλοξενεί μια σπηλιά το χειμώνα, τον ζεσταίνει ο βοριάς και το καλοκαίρι τον δροσίζουν οι σταλαγματιές
που δεν προλαβαίνουν να γίνουν σταλαγμίτες,
Από τους εγγάμους ιερείς: Οι π. Λάμπρος Βασιλείου, π. Δαμιανός Μυλωνάκης, π. Ευκλείδης
Κωστούλας, π. Πασχάλης Γκινούδης κ.ά. που δούλεψαν με πόθο και πάθος και ανέδειξαν την ενορία
ζωντανή πνευματική κυψέλη. Το επιτραχήλιο τους
ήταν κολυμβήθρα ψυχών.
Όλοι τους σχεδόν έζησαν κατά διαφόρους τρόπους την πικρία των διωγμών, οι πρίγκιπες δεσπότες
ενοχλήθηκαν από το ανάλαφρο περπάτημα και από
την πατερική, κενωτική προσφορά τους και έδωσαν
μάχες, για να τους μειώσουν και να τους εξοντώσουν.
Και εδώ φαίνεται ο ηρωισμός τους, διότι δεν έσκυψαν
τον αυχένα να προσκυνήσουν τη μηδαμινότητα, δεν
πούλησαν κολακεία για να αγοράσουν επιείκεια ή
δόξα, περπάτησαν σταθερά στις ράγες του Ευαγγελικού λόγου με ακέραιη και αλώβητη την ιερατική
τους αξιοπρέπεια.
Έχουμε και τους λαϊκούς φορείς της Θεολογίας που προσφέρθηκαν ολόψυχα στην επίμοχθη
διακονία του θείου λόγου και χειραγώγησαν – εκ
των κηρυγμάτων – στις αίθουσες διδασκαλίας νέες
χριστιανικές υπάρξεις.
Ο πρώτος λαϊκός θεολόγος διορισμένος το 1956
ως Ιεροκήρυκας ήταν ο Βασίλειος Παπανικολάου
που όργωσε όλα τα χωριά με ένα δίτροχο μοτοποδήλατο με πεντάλ εκείνης της εποχής, που για να
ανέβει σε κάποια ανηφόρα ή τους χωματόδρομους
έπρεπε να παίξει πηδαλιές. Όταν δε χαλούσε το
έφερνε σπρώχνοντας στη Λάρισα να το επισκευάσει.
Τα κηρύγματα τις Κυριακές και μεγάλες γιορτές
γίνονταν στους ναούς, ενώ στις καθημερινές έξω
από κάποιο καφενείο ή πλατεία αν υπήρχε και για να
ακούγεται, ανέβαινε σε κάποια καρέκλα ή τραπέζι,
διότι τότε δεν υπήρχαν μεγαφωνικές συσκευές. Είχε
γίνει ο φόβος και ο τρόμος των Χιλιαστών, επειδή πήγαινε στις συγκεντρώσεις τους και συνδιαλέγονταν
πρόσωπο με πρόσωπο και τότε όχι μόνον σταμάτησε
η εξάπλωσή τους αλλά είχαμε και μεγάλη επιστροφή
στην Εκκλησία.
Επίσης είχε γίνει η σκιά των Μασόνων και αυτό
το πλήρωσε πολύ ακριβά και ακόμα το πληρώνουν.
Ερχόμενος ο π. Θεολόγος ως μητροπολίτης
Λάρισας, βρήκε αρκετούς καθηγητάς θεολόγους
παροπλισμένους (Γ. Παπαζέτη, Δ. Μαργαρίτη, Β.
Στεργιούλη, Αχ. Πιτσίλκα, Ν. Μεταξιώτη, Κ. Χλωρό
κ.α.) τους σύναξε και τους επιστράτευσε στη διακονία του λόγου του Θεού, οι άμβωνες έτριζαν από τα
καυτά και ελεγκτικά κηρύγματα και όλα αυτά ήταν
υπό τη δική του σκέπη και ευλογία.
Οι διάδοχοι μοιχεπιβάτες (Σεραφείμ Ορφανός,
Δημήτριος Μπεκιάρης, Ιγνάτιος Λάππας), τον ανεκτίμητο αυτό πλούτο τον έσπρωξαν στο περιθώριο και
έγινε για τους άπιστους και εχθρούς της Εκκλησίας
παιάνας θριάμβου.
Σε παλιότερες εποχές τα κηρύγματα και οι μαρτυρικές φωνές γέμιζαν το χώρο της Εκκλησίας και
ξεχύνονταν στους καταυλισμούς των απίστων. Ο
Ευαγγελικός λόγος γονιμοποιούσε τις καρδιές και
έκανε να ανθοφορούν και να καρποφορούν με την
έμπρακτη εν Χριστώ βιωτή και τη μαρτυρία της
πίστης.
Τα πράγματα άλλαξαν με τη νέα γενιά των
επισκόπων, η καρποφορία ανακόπηκε, το βίωμα
παρουσιάστηκε αναιμικό και η μαρτυρία έγινε ένας
ισχνός ψίθυρος. Γι’ αυτό ο πομπώδης σας προφορικός δεσποτικός λόγος δεν πείθει και δε ζωογονεί,
δεν εκφράζει θησαύρισμα ήθους, δεν εκπορεύεται
από πηγής ζωής, δε μεταδίδει το λάδι της πίστεως
και το κρασί της ευχαριστιακής μετουσίας, δε
μεταφέρει γεύση πεντηκοστής, δεν περνάει μέσα

φεβρουαριοσ 2021

από τους αγωγούς της Θείας Χάριτος, δε φθάνει
στις διψασμένες ανθρώπινες υπάρξεις. Ηχεί σα
νεκρός φθόγγος στο πανδαιμόνιο της σύγχρονης
πολυφωνίας.
Η νέα γενιά των δεσποτάδων τόριξε στο χρήμα
– στο μαμωνά-, μετά τη δικτατορική περίοδο – τη
λεγόμενη μεταπολίτευση – η σεραφειμική νόσος επανέφερε τις κληρονομικές ασθένειες, την ανηθικότητα
και τον πλουτισμό που δηλητηριάζουν κατάβαθα το
χριστιανικό σώμα.
Η νέα γενιά των δεσποτάδων μπορεί να είναι πιο
καπάτσοι και να μην εκδηλώνονται ξεδιάντροπα:
“Κόψτε το λαιμό σας”, “αποθηκεύω τα εκατομμύρια για τα γεράματα”, “δε μας ενδιαφέρει (αν είναι
ανήθικος), αρκεί να είναι δικός μας”, “φέρτε μου
τον πιο χονδρό φάκελο να τον κάνω δεσπότη”…
Μπορεί να τα κρύβουν, μα το κακό μένει και δουλεύει
και εξελίσσεται σε γάγγραινα.
Η νέα γενιά των δεσποτάδων πρέπει να καθίσει
στο σκαμνί του κατηγορουμένου και να δικαστεί αμείλικτα, διότι για να αρπάξουν την τιμή και το όνομα
του εκκλησιαστικού ηγέτη και να κρεμάσει πάνω τα
δεσποτικά διάσημα χρησιμοποιούν ανεπίτρεπτες
ιεροκανονικές συναλλαγές.
Η νέα γενιά των δεσποτάδων, ενώ γνωρίζουν ότι
δεν γίνονται εκλογές για την αναρρίχηση στη ζηλευτή
καρέκλα του δεσπότη, παρά συναλλαγές, μηχανορραφίες, ανέντιμες μεθοδεύσεις, παρεμβάσεις, αυτοί
σπρώχνονται και σπρώχνουν να την καταλάβουν.
Η νέα γενιά των δεσποτάδων έχουν το διακριτικό γνώρισμα του πλουτισμού και τη χλιδής, ενώ
ξεκίνησαν χρεωμένοι και σχεδόν ξυπόλητοι, δεν
άργησαν να επιδεικνύουν με αυταρέσκεια προς κάθε
κατεύθυνση τη χλιδή και τα υπόλοιπα.
Δεν θα κουράσω τα νεύρα σας με την εξιστόρηση
συγκεκριμένων περιπτώσεων, διότι είναι πολλά και
απίθανα στη σκοτεινή πλοκή τους και έφεραν το
καράβι που λέγεται Εκκλησία στην περιοχή των
υφάλων.
Θα σας πω μονάχα τούτο. Αυτή τη στιγμή η Ορθόδοξη Ελληνική Εκκλησία διαθέτει ένα υπέρογκο
αριθμό μητροπολιτών και επισκόπων, κοντά στους
110. Αν μετρήσουμε τις φυσιογνωμίες που αγωνίζονται να περπατήσουν στα ίχνη του Ιησού Χριστού και
παράλληλα προσπαθούν να ελευθερωθούν από τα
προσωπικά τους πάθη και από την κτημοσύνη του
κόσμου, προσφέροντας αγνή λατρεία στο Θεό και
θυσιάζονται στο έργο της καθοδήγησης του ποιμνίου
δεν ξεπερνούν τα δάκτυλα των δύο χεριών. Από εκεί
και πέρα τα όνειρα σβήνουν και αφανίζονται όπως
τα πρωινά αστέρια.
Σεβασμιότατε έχω την πεποίθηση ότι δεν συνειδητοποιήσατε την κρισιμότητα των καιρών και τον
κίνδυνο που δημιουργήσατε με την ακρισία και με
τους συμβιβασμούς σας – δε χρειάζεται πρωτοσύγκελος, διορίζω πρωτοσύγκελο. Τέρμα οι δίσκοι,
Πατέρες κάθε Κυριακή και δίσκο και σε εσπερινούς
μην ξεχνάτε. Καταργώ το χαράτσι για τις ανύπαρκτες
κατασκηνώσεις, αλλά ο κωδικός παραμένει και το
χαράτσι 70-80 χιλιάδες ευρώ το πήγατε για να ταΐζει
και να περιποιείται ο ζευγολάτης το μητροπολιτικό
γαϊδουράκι. Και ένα σωρό ακόμα ακρισίες.
Στέκομαι μπροστά σας απορημένος, σας κοιτάζω
και ρωτάω! (αφήνω τα δεκάδες εκατομμύρια του
μακαρίτη δεσπότη Ιγνάτιο που έχετε υποχρέωση
να πείτε στο Λαρισαϊκό λαό που βρίσκονται!). Τα
2 ½ χρόνια αρχιερατείας σας έχουν εισρεύσει στα
μητροπολιτικά ταμεία μερικά εκατομμύρια. Η διαχείριση του ιερού χρήματος είναι διαφανής ή σκοτεινή;
Έντιμη και καθαρή ή ύποπτη;
Οι διογκωμένες εισφορές, το περίσσευμα του
πλούτου και το υστέρημα της φτώχειας, το ευωδιαστό θυμίαμα της προσευχής και το δάκρυ της ελπίδας, αφού δεν υπάρχει ίχνος προσφοράς, τι έγιναν;
Και αντί να εκραγούν οι ιερείς και το ποίμνιο και να
σας ζητήσουν το λόγο, εξεγερθήκατε εσείς με την
εγκύκλιο εναντίον των ιερέων, όχι βέβαια να “κόψουν
το λαιμό τους” αλλά να βρουν τα χρήματα, αλλά με
“ελαφρά” και “νόμιμα” πρόστιμα και με “φιλάγαθους”
εκβιασμούς με τα κλειδιά από τα παγκάρια.
Το Ευαγγέλιο που κρατάτε στα χέρια σας και
το υψώνετε, για να το διακρίνουν οι πλανεμένοι
οδοιπόροι της γης, δεν σας παραχωρεί μηδέ τη
σκέψη των απειλών και εκβιασμών που σκεφτήκατε
ή προγραμματίσατε.
Ως εδώ και μη παρέκει!... “άγιε” δέσποτα.

«Τις ημύνθη περί πάτρης;»
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Το άρθρο αυτό δημοσιεύθηκε
πριν 130 χρόνια, την 1η Ιανουαρίου
1896 στην εφημερίδα “ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ”.
Είναι μια σύγχρονη διεισδυτική ανάλυση, έχει ομοιότητες
με πρόσωπα και γεγονότα με τα
σημερινά.
Η Ελλάδα τότε ζούσε το πολιτικό
μεθύσι που πρόσφεραν οι Ολυμπιακοί αγώνες (όπως τις ζήσαμε
στις μέρες μας), ενώ η οικονομική
κατάσταση ήταν κακή.
Ακολούθησε η πτώχευση με το
Χαρ. Τρικούπη να ομολογεί δημοσίως: «Δυστυχώς επτωχεύσαμεν»
(το βιώσαμε).
Το κλίμα όλα τα χρόνια ήταν
πολεμοχαρές (όπως σήμερα) και
το 1897 συρθήκαμε στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο.
Οι Μεγάλες Δυνάμεις (που θα

μας βοηθούσαν) μας επέβαλαν
διεθνή οικονομικό έλεγχο, εγκατέστησαν υπαλλήλους και εισέπρατταν για λογαριασμό τους
μεγάλο μέρος από τα έσοδα των
μονοπωλιακών επιχειρήσεων του
Ελληνικού Κράτους (αυτό δεν γίνεται όλα τα αυτά χρόνια;).
Είναι σαν να μην άλλαξε τίποτε
σ’ αυτό τον τόπο…
Ο Παπαδιαμάντης ήταν ένας
αληθινός πατριώτης και ζωντανός
άνθρωπος με την πένα του στηλίτευε την κοινωνική διαφθορά και
την πολιτική κατάσταση της χώρας.
Το κείμενο, το οποίο δημοσιεύουμε είναι όπως ακριβώς
γράφτηκε, διότι η μεταγλώττιση
στη δημοτική καθομιλουμένη θα
ήταν ύβρη, για να θυμηθούμε το
τότε και να συνειδητοποιήσουμε
το σήμερα.

Τρεῖς γυναῖκες καὶ ἄλλοι πολλοὶ...

συνέχεια από την 1η σελίδα

τοῦ Θεοῦ στὴν ἀνθρωπότητα, ὅταν αὐτὴ
γνωρίζει νὰ ἀποτιμᾶ καὶ νὰ ἐκτιμᾶ τὸν ὑψηλὸ
ρόλο της σὰν σύζυγος, μάνα, ἐπιστήμων καὶ
γιαγιά. Τότε αὐτὴ μετουσιώνεται σὲ κύτταρο
τῆς κοινωνίας μοναδικὸ καὶ ἀνεπανάλειπτο.
Ἡ γυναίκα χριστιανή!
Αὐτὲς οἱ ἀρετὲς τῆς χριστιανῆς γυναίκας
προκάλεσαν τὸ θαυμασμὸ τοῦ εἰδωλολάτρη
διδασκάλου νὰ ἀναφωνήσει «ὁποῖαι αἱ γυναῖκες τῶν χριστιανῶν»!
Ἀπ’ ὅ, τι ὅμως ἀποτιμοῦμε στὰ μέχρι
τοῦδε πεπραγμένα τῶν ἐξαιρέτων κατὰ τὰ
ἄλλα κυριῶν, Κατίνα Σακελλαροπούλου,
Γιάννα Ἀγγελοπούλου καὶ Νίκη Κεραμέως,
παράδοξα λένε καὶ περίεργα τολμοῦν, διακρίνουμε ὅτι οἱ ἐπιλογὲς τοῦ κ. Μητσοτάκη,
νὰ διορισθοῦν διαχειρίστριες ὕψιστων
ἐθνικῶν θεσμῶν δὲν ἦταν οἱ καλλίτερες, καὶ
ὡς ἐκ τούτου ἡ ρήση τῶν Γάλλων κάτι μᾶς
λέει. Δηλαδὴ μὲ λίγα λόγια, σταράτα δίχως
ὑπεκφυγές, οἱ προσωπικὲς ἐπιλογὲς καὶ
ἐκτιμήσεις τοῦ κ. Μητσοτάκη δεσμεύουν
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Οἱ ἐπιλογὲς τοῦ Πρωθυπουργοῦ

καὶ στοχοποιοῦν τὶς δικές μας εὐαισθησίες ση ὁ κ. Μητσοτάκης καὶ οἱ ὄπισθεν αὐτοῦ
καὶ δοκιμάζουν τὶς πνευματικές μας ἀντοχές, ξένοι ὑποβολεῖς, ὑλοποιοῦν ἀργὰ καὶ ἀνυσυμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν ἐπικίνδυνων ποχώρητα τὸν ἀφανισμὸ τοῦ Ἑλληνισμοῦ.
ἐπιπτώσεων πού ἔχει ἡ παρουσία προσώπων Ἂν ὅλα αὐτὰ ἀκούγονται ὡς φαντασιώσεις
ἀκατάλληλων στὰ καθόλου συμφέροντα τῆς ἡ συνωμοσιολογίες, τόσο τὸ χειρότερο γιὰ
χώρας. Μακάρι νὰ εἶναι ἀλλοιῶς.
ὅλους μας, ἀφοῦ βέβαια στρατευμένοι
Πρὸς τούτοις ἡ Χ. Β., συνέλεξε ἀπὸ τὴ ἄνθρωποι σατανικοί, ποὺ διαμορφώνουν την
θύραθεν εἰδησεογραφία ἕνα μπουγκέτο κοινή γνώμη ἐπισπεύδουν τὴν σύγχυση, τὴν
«ἀκανθῶν» περίεργων δραστηριοτήτων παραπληροφόρηση καὶ τὴν βρώμικη προπακαὶ στοχευμένων πολιτικῶν ἀποφάσεων γάνδα, πού δροῦν ὡς σκληρὰ ναρκωτικὰ τῶν
ὅπως καὶ ἀντίστοχων σχολίων καὶ κριτικῶν συνειδήσεων τῶν Ἑλλήνων ἀφελῶν.
Στὸ κηποταφεῖον τῆς κυρίας Κεραμέως,
ἀποτιμήσεων, γιὰ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες
τῶν διορισμένων αὐτῶν προσώπων πού ἐνταφιάσθηκε ἀντάμα μὲ τοὺς νεκροθάπτες
καλοῦνται στὸν ἄθλο νὰ ὀρθοπλευρίσουν της πρώην κυβέρνησης, Φίλη καὶ Γιαβρότὸ μπαταρισμένο σκάφος τοῦ τυφώνα της γλου, ἡ ἐθνικὴ ταυτότητα τῶν ὀρθοδόξων
προηγούμενης κυβέρνησης. Δυστυχῶς ἐδῶ Ἑλλήνων μαθητῶν. Ἔσπευσε ἡ κυρία, μόλις
διαπιστώνουμε τὴν λαϊκὴ παροιμία «τὰ ἴδια ἀνέλαβε ὑπουργός, νὰ ἀπαλείψει ἀπὸ τὰ
ἐνδεικτικὰ καὶ ἀπολυτήρια τῶν χριστιανῶν
Παντελάκη μου τὰ ἴδια Παντελῆ
μαθητῶν τὸ θρήσκευμα καὶ τὴν
μου»...
Γράφει
ἰθαγένειά τους. Πανηγύρισε
ο Στυλ. Λαγουρός
Α) Καὶ ἂς ξεκινήσουμε ἀπ’ τὴν
δὲ τότε όλη η Ἀριστερὰ γιὰ τὴν
κυρία Κεραμέως: Πιστεύουμε
ἀπαλοιφὴ
θρησκεύματος
καὶ ἰθαγένειας
χωρὶς κανέναν ἐνδοιασμό, ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τοῦ
καθὼς
καὶ
τὴν
νύκτωρ
διάταξη
πού καταργεῖ
Πρωθυπουργοῦ νὰ διορίσει τὴν κυρία Κερατὴν ἀργία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, πού οὔτε ὁ
μέως στὸ κορυφαῖο ὑπουργεῖο τῆς Ἐθνικῆς
Σύριζα τὸ ἀπετόλμησε.
(ποιᾶς ἐθνικῆς;) Παιδείας, δὲν εἶναι τυχαία,
Συνεπικουρούμενη δὲ ἡ ἴδια ἀπὸ τοὺς
ἀφοῦ ἡ κυρία δύο μῆνες, πρὶν ὑπουργοποιη«θεολόγους» τοῦ Συλλόγου «παντὸς καιθεῖ, εἶχε προηγηθεῖ ἡ συμετοχή της στὴ σκοροῦ», δίχως Χριστό, ἐνταφίασαν ἐπίσης
τεινὴ Λέσχη Μπίλντεμπεργκ... (Σημ. Σὲ κάθε
τὴν ὀρθόδοξη συνείδηση μέσα ἀπὸ τὰ
διάσκεψη τῆς Λέσχης τηρεῖται ὁ λεγόμενος
«προοδευτικὰ θρησκευτικά» τῆς πανθρη«κανόνας τοῦ Τσάταμ Χάους»: οἱ παρόντες
σκείας. Ἐνταφίασαν ὅλοι αὐτοί, οἱ ἰοῦδες οἱ
δύνανται νὰ χρησιμοποιήσουν ἐλεύθερα δοῦλοι καὶ δόλιοι, τὸ ἱερὸ σῶμα τῶν πιστῶν
τὶς πληροφορίες πού θὰ συγκεντρώσουν μὲ ὀρθοδόξων Ἑλλήνων καὶ τῶν παιδιῶν τους
τὴν εὐκαιρία αὐτή, ὄχι ὅμως καὶ νὰ ἀποκα- μὲ τὴν ἀνοχή, τὴν σιωπή, τὴν σύγχυση καὶ
λύψουν τὴν πηγὴ τῶν πληροφοριῶν τους.) τὴν ὑποχωρητικότητα μιᾶς Ἐκκλησίας τῶν
Ὁ νοῶν νοείτω.
δεσποτάδων, κατώτερης τῶν ἐπικίνδυνων
Ἡ παιδεία πρέπει νὰ χειραγωγηθεῖ καὶ περιστάσεων πού βιώνουμε ὡς ἔθνος καὶ
νὰ χρησιμοποιηθεῖ ὡς μοχλὸς πιέσεως καὶ λαός.
ἐργαλεῖο καταλύσεως τῆς ὀρθόδοξης ἑλληΝὰ συμπληρωθεῖ ἐδῶ, ὅτι ὅταν συνανικῆς παιδείας σὲ πολτὸ πολυπολιτισμικῆς ντήθηκε ἡ ὑπουργὸς τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες μὲ
καὶ ἐθνομηδενιστικὴς χειραγώγησης τῶν τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, γιὰ τὸ μάθημα τῶν θρημαθητῶν. Σ’ αὐτὴ τὴν ἀπεθνοτικὴ κατεύθυν- σκευτικῶν, (εἶχε προηγηθεῖ ἡ κατάργηση

τῆς δίωρης διδασκαλίας του στὴν ε’ καὶ στ’
δημοτικοῦ παρὰ τὶς ἀποφάσεις τοῦ Σ. Τ. Ε.)
τῆς ἔτριξε τὰ δόντια ; ὄχι. Ἀποδέχθηκε χαλαρὰ καὶ χλιαρὰ τὶς ἐπιθετικὲς πρωτοβουλίες
της ὡς ἁπλὸς θεατής. Γιὰ ποιὸν ἀπὸ τοὺς
δύο μεταξὺ τῶν ἄλλων, θὰ ἀκουσθεῖ «θὰ
συντρίψω αὐτοὺς ὡς σκεύη κεραμέως»;
Θὰ τρίζουν τὰ ὀστᾶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ
συγγραφέως Θεοφάνους Κεραμέως, πού τὸ
ὄνομά του ἀναξίως φέρει ἡ αἰνιγματικὴ ὅσο
καὶ κατεδαφιστικὴ κυρία ὑπουργός, εὐλαβὴς
διώκτρια τῶν χριστιανικῶν παραδόσεων καὶ
τῆς Ἐθνικῆς Παιδείας. Ὡστόσο θεωροῦμε
περιττὸ νὰ συμπληρώσουμε, ὅτι τὰ ἐθνικῶς
ἐπιζήμια πεπραγμένα τῆς κυρίας ὑπουργοῦ,
εἶναι πολὺ περισσότερα ἀπὸ ἐκεῖνα πού
μεθοδευμένα καὶ στὰ μουλωχτὰ νομοθετεῖ
καὶ ἀποφασίζει... (π.χ. ἄδειες ἀνεγέρσεως
τζαμιῶν κλπ.).
Τέλος γιὰ νὰ γνωρίζουμε ποιὸ εἶναι τὸ
ἰδεολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς κυρίας, ὑπενθυμίζουμε ὅτι πρὶν τὴν διορίσει ὁ κ. Μητσοτάκης
στὴν περίοπτη αὐτὴ πολιτικὴ θέση, ἡ ἴδια
εἶχε προκαλέσει τοὺς νεοδημοκράτες μὲ τὴν
ἀβάσταχτη βλασφημία της, ὅταν ξεστόμισε
τὸ ντροπιαστικό: «ἐγὼ τιμῶ τοὺς ἀγῶνες τῆς
Ἀριστερᾶς»... Δηλαδὴ αὐτοὶ εἶναι οἱ ἐπίλεκτοι
ἐπιτελικοὶ συνεργάτες τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ;
Παρὰ ταῦτα ἂν οἱ πολιτικὲς τῆς κας Κεραμέως καὶ τῆς ἄλλης παρέας τῶν νεοταξικῶν,
δὲν εἶναι παρὰ μιὰ σύντομη δοκιμασία
τῆς πνευματικῆς ἀντοχῆς μας, θέλουμε νὰ
πιστεύουμε, ὅτι ἡ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ θὰ
ἀποκαθηλώσει τὰ σαθρὰ Κεραμικὰ ἀποτυπώματα τῆς Ν. Δ. καὶ τοῦ ὑπουργείου
ἀπαιδείας γιὰ νὰ συντρίψει αὐτὰ ὡς «σκεύη
Κεραμέως» ὅπως καὶ κάθε σχεδιασμὸ τῶν
Ἐθνομηδενιστῶν, ὥστε νὰ μὴν «εὑρεθεῖ
οὔτε ὁ τόπος»
(Στὸ ἑπόμενο ἡ συνέχεια τῆς ἱστορίας
τους καὶ τοῦ ὀνόματός τους...)
‘ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ’
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Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν
στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ
μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι,
καὶ γράψω ἐπ’ αὐτὸν τὸ ὄνομα
τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα
τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς
καινῆς Ἱερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ
Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ
καινόν. Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω
τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. (Αποκ. 3, 1213)

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.
Δέν χρειάζονται εἰδικά προσόντα
γιά τήν ἄσκησι τῆς ἱεραποστολῆς. Θέλετε; μόνο τρία χρειάζονται: ἡ πίστις,
ἡ ἀγάπη καί ἡ γνῶσις τοῦ Θεοῦ. Δέν
χρειάζεται οὔτε ἡ εὐγλωττία οὔτε ἡ
πολλή λεγομένη θύραθεν γνῶσις καί
σοφία οὔτε εἰδικά διπλώματα οὔτε
ἄλλα προσόντα. Ἔχεις φλόγα στήν
καρδιά σου; Πιστεύεις στόν Θεό; Τόν
ἀγαπᾶς; Γνωρίζεις τόν Θεό; Ἔχεις
ἐμπειρία ἀπό τόν Θεό; Ἄρχισε νά
ὁμιλῇς. Αὐτό πού θά πῇς θά ἀπηχῇ
στίς καρδιές, ἐπειδή εἶναι καρπός τῆς
πίστεως, τῆς ἀγάπης καί τῆς γνώσεως
τοῦ Θεοῦ.
Ἀκόμα, –μοιάζει παράξενο– οὔτε
ὑλικά πράγματα χρειάζονται. Σήμερα,
ξέρετε, ὅταν μιλᾶμε γιά ἱεραποστολή,
ὅλο μιλᾶμε γιά χρήματα. Ἄν ἔχωμε
χρήματα, καλῶς· ἄν δέν ἔχομε,…
Ἀγαπητοί μου, τά ὑλικά πράγματα
δέν χρειάζονται γιά τήν ἐπιτυχία τῆς
ἱεραποστολῆς. Θά μοῦ πῆτε ὅτι εἶμαι
οὐτοπιστής, ὅτι εἶμαι ἐκτός πραγματικότητος.
Μιά ἁγία γυναῖκα (Ἴσως ἐννοεῖ τήν

συνέχεια από
την 2η σελίδα

ἁγία Φωτεινή τήν Σαμαρείτιδα) –μιά
γυναῖκα!–, στούς πρωτοχριστιανικούς
χρόνους, ἐξεχριστιάνισε ἕνα μεγάλο
μέρος τοῦ ἐσωτερικοῦ τῆς Μικρᾶς
Ἀσίας –μέ τί λέτε;– μ’ ἕνα σταυρό
ἀπό κληματόβεργα! Τίποτε ἄλλο δέν
εἶχε. Ἀλλά καί οἱ Ἀπόστολοι κατέκτησαν τόν κόσμον μέ τήν πτωχεία των
καί τήν ἀσημότητα των. Τί εἶχαν οἱ
Ἀπόστολοι; Εἶχαν ὑλικά μέσα; εἴχανε
συντάξεις, χρήματα, πιστώσεις, ἐπιχορηγήσεις; Τί εἶχαν οἱ Ἀπόστολοι;…
Στό βάθος, οὔτε ὑλικά πράγματα
χρειαζόμαστε.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος περιγράφει
τόν τρόπον μέ τόν ὁποῖον ἐκινοῦντο
ἱεραποστολικῶς οἱ Ἀπόστολοι εἰς τόν
κόσμον:
«Διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας, διὰ δυσφημίας καὶ εὐφημίας, ὡς πλάνοι
καὶ ἀληθεῖς, ὡς ἀγνοούμενοι καὶ
ἐπιγινωσκόμενοι, ὡς ἀποθνήσκοντες
καὶ ἰδοὺ ζῶμεν, ὡς παιδευόμενοι καὶ
μὴ θανατούμενοι, ὡς λυπούμενοι ἀεὶ
δὲ χαίροντες, ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ
πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ
πάντα κατέχοντες» (2 Κορ. 6, 810).
Εἶναι χαρακτηριστικόν ὅτι ἀποτεινόμενος ὁ Κύριος πρός τόν ἐπίσκοπον
τῆς Φιλαδελφείας τοῦ ὑπενθυμίζει
καί τοῦ λέγει «ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ
οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου».
Ποιά εἶναι αὐτή ἡ «μικρά δύναμις»;
Πρῶτον: Αὐτή ἡ μικρά δύναμις
εἶναι δυνατόν νά ἀναφέρεται εἰς
τό ὀλιγάριθμον τῶν Πιστῶν τῆς
Ἐκκλησίας τῆς Φιλαδελφείας, διότι
ἦτο ἄσημος Ἐκκλησία, ἀπό πλευρᾶς
ἐξωτερικῆς ἐμφανίσεως, εἴτε εἰς τήν
μετριότητα τῶν οἰκονομικῶν μέσων
τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φιλαδελφείας
εἴτε εἰς τά ἐξωτερικά προσόντα καί
προτερήματα τοῦ ἐπισκόπου – ὅπως
ἡ σωματική ἀντοχή, ἡ εὐγλωττία καί
λοιπά – εἴτε μᾶλλον σέ ὅλα αὐτά μαζί.
Εἴδατε; «ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν
καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ
ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου».
Ποῖον «λόγον»;
«Ὅτι ἤσκησες ἱεραποστολήν. Ἐγώ

σοῦ ἤνοιξα πόρτα, ἐσύ τήν ἤσκησες
καί δέν ἀρνήθηκες τό ὄνομά μου,
ἀλλά τό διδάσκεις, τό κηρύσσεις, τό
ὁμολογεῖς».
Πολλάκις ὁ Κύριος δίδει μικράν
κατά κόσμον δύναμιν –ὅπως εἶναι
οἱ γνώσεις, οἱ ρητορίες καί τά λοιπά,
ὥστε οἱ ἐπιτυχίες τοῦ κηρύγματος
τοῦ Χριστοῦ νά μήν εἶναι ἐπιτυχίες
κατά κόσμον, ἀλλά νά εἶναι ἐπιτυχία
κατά Χριστόν.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος χαρακτηρίζει
τόν ἑαυτό του ὡς ἰδιώτη, δηλαδή
ἀγράμματο! «Εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ
λόγῳ…» (2 Κορ. 11, 6). Καί διερωτᾶται
ὁ ἱερός Χρυσόστομος· «Ο Παῦλος
ἰδιώτης!».
Ἐπίσης ὁ ἴδιος γράφει εἰς τούς
Κορινθίους:
«Κἀγώ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί,
ἦλθον οὐ καθ’ ὑπεροχήν λόγου ἤ σοφίας καταγγέλων ὑμῖν τὸ μαρτύριον
τοῦ Θεοῦ… Καὶ ἐγὼ ἐν ἀσθενείᾳ καὶ ἐν
φόβῳ καὶ ἐν τρόμῳ πολλῷ ἐγενόμην
πρὸς ὑμᾶς, καὶ ὁ λόγος μου καὶ τὸ
κήρυγμά μου οὐκ ἐν πειθοῖς ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις, ἀλλ’ ἐν ἀποδείξει
Πνεύματος καὶ δυνάμεως, ἵνα ἡ πίστις
ὑμῶν μὴ ᾖ ἐν σοφίᾳ ἀνθρώπων, ἀλλ’
ἐν δυνάμει Θεοῦ» (1 Κορ. 2, 1, 35).
Ὁρίστε!
Ἀκόμη πρέπει νά σημειωθῇ ὅτι
τίς εὐκαιρίες τίς δίδει μόνον ὁ Θεός.
«Ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν
ἀνεῳγμένην». Ἐγώ ἔδωσα σέ σένα
θύρα ἀνεωγμένη. Δέν ἄνοιξες ἐσύ
τήν πόρτα· ἐγώ τήν ἄνοιξα, λέγει ὁ
Κύριος. Ἐμεῖς δέν ἔχουμε παρά νά
ἀνακαλύπτωμε τίς εὐκαιρίες αὐτές
καί νά τίς ἐκμεταλλευώμεθα.
Ὅταν εἰς τό ἱεραποστολικό μας
ἔργον παρουσιάζωνται δυσκολίες
–πού ὁπωσδήποτε θά παρουσιάζωνται, γιατί ἀποτελοῦν ἕνα στοιχεῖον
γνησιότητος τοῦ ἱεραποστολικοῦ
ἔργου–, δέν πρέπει νά λησμονοῦμε
ὅτι «οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν».
Τό εἶπε ὁ Κύριος. Δέν μπορεῖ νά
κλείσῃ κανένας τήν πόρτα. Οἱ δυσκολίες, δυσκολίες! ἀλλά κανείς δέν
μπορεῖ νά κλείσῃ τήν πόρτα, διότι ὁ

Χριστός εἶναι «ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ
Δαυΐδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει,
καὶ ὁ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει».
Ἀκόμη, ἐάν ὁ Πιστός αἰσθάνεται
στό στῆθος του τήν πίεσιν ἀπό τόν
ὄγκον τοῦ Κακοῦ ἀπό τήν ἀπιστία καί
τήν ἄρνησι, ὅπως συμβαίνει στήν ἐποχή μας, δέν ἔχει παρά νά μελετήσῃ τό
τί συνέβη εἰς τόν ἀπόστολον Παῦλον.
Ὅταν ὁ Ἀπόστολος ἐπεσκέφθη
τήν Κόρινθον –στά μισά τοῦ πρώτου
αἰῶνος, τό 51 μ.Χ., τρόμαξε ἀπό τήν
διαφθορά της. Η Κόρινθος ἦτο μιά
σκέτη πορνική πόλις! Καί εἶπε: «Πώ,
πώ! Νά φύγω, νά φύγω, νά φύγω!».
Ἀλλά ἐμφανίζεται ὁ Κύριος καί λέγει
τοῦ Παύλου: «Μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει
καὶ μὴ σιωπήσῃς, …διότι λαὸς ἐστί μοι
πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ (Πράξ. 18,
910). Καί ἔτσι ὁ ἀπόστολος Παῦλος
ἔμεινε δεκαοκτώ μῆνες, κηρύσσων
Χριστόν εἰς τήν Κόρινθον.
Ἀκόμη, ὁ προφήτης Ἠλίας, ἀγαπητοί μου, παρεπονεῖτο ὅτι ἔμεινε μονότατος, ἐνῶ ἕνα πλῆθος λαοῦ –ἑπτά
χιλιάδες ἄνδρες– δέν εἶχαν κάμψει
γόνυ στόν Βάαλ, καί ἔμειναν πιστοί
εἰς τόν ἀληθινόν Θεόν.
Ποτέ λοιπόν δέν πρέπει νά καταλάβῃ ἡ ἀπογοήτευσις τήν ψυχή μας.
Ἴσως ὅμως νά πῇ κάποιος: «Χαμένος πῆγε ὁ κόπος γιά ὅ,τι ἔσπειρα! Νά·
εἶπα. Δέν βλέπεις τώρα τί κάνει;…».
Θά εἶχα πολλές προσωπικές ἱστορίες νά σᾶς πῶ, ἀλλά ἀρκοῦμαι σ’ αὐτό
πού λέγει ὁ ἱερός Χρυσόστομος:
«Ἴσως μοῦ πῆς (λέγει) ὅτι αὐτός
πού ἄκουγε χθές τό κήρυγμά σου,
τώρα τό βράδυ εἶναι στό ἀπέναντι
καπηλιό καί πίνει κρασί. Τί κατάφερες; Θά σοῦ ἀπαντήσω. Ναί, εἶναι στό
καπηλιό καί πίνει κρασί· ἀλλά δέν τό
πίνει ὅπως θά τό ἔπινε ἄν δέν ἄκουγε
τό κήρυγμά μου. Πίνει κρασί, ἀλλά
τόν τρώει καί ὁ λόγος ὁ δικός μου.
Αὐτά πού τοῦ εἶπα τόν βασανίζουν,
καί αὐτά μποροῦν νά γίνουν αἰτία νά
ἐπιστρέψῃ».
Ἐν τούτοις καί σέ τόπο καί σέ χρόνο
ἀπροσδόκητον, ἀγαπητοί μου, μπο-
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ροῦμε νά ἰδοῦμε τό ἀποτέλεσμα τοῦ
κόπου μας. Σᾶς εἶπα, θά εἶχα πολλές
ἱστορίες νά σᾶς διηγηθῶ. Δέν μέ
παίρνει ὁ χρόνος.
Ἀλλά μήν ξεχνᾶμε ὅτι δέν ἐστάλημεν γιά νά θερίσουμε, ἀλλά γιά
νά σπείρουμε. Ὁ ἱεραπόστολος δέν
θερίζει· ὁ Θεός θερίζει. Ἐμεῖς θά σπείρουμε· ἐμεῖς θά ποῦμε. Τό παρακάτω
ὁ Θεός θά τό κάνῃ. Θά θερίσῃ ὁ Θεός
ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. Αὐτό εἶναι δικό Του
θέμα· δέν εἶναι δικό μας θέμα.
Στίς ἀντιξοότητες τέλος πρέπει νά
ἀκοῦμε τήν διαβεβαίωσι τοῦ Κυρίου
πρός τόν ἀπόστολο Παῦλο, ὁ ὁποῖος
τότε εὑρίσκετο εἰς τήν Κόρινθον καί
ἀντιμετώπιζε δυσκολίες: «Μὴ φοβοῦ,
διότι ἐγώ μετὰ σοῦ» (Ἔνθ’ ἀνωτέρῳ)
Μή φοβᾶσαι, διότι ἐγώ εἶμαι μαζί
σου–.
Ἔτσι, ἀγαπητοί μου, ἄν ἀγαπᾶμε
τόν Κύριο καί πιστεύομε βαθειά εἰς
Αὐτόν, ἐμεῖς πρῶτοι θά κινήσουμε νά
κάνουμε ἱεραποστολή, πρίν ὁ Κύριος
προλάβῃ καί μᾶς πῇ «Πήγαινε ἐκεῖ καί
πές ἐκεῖνο καί ἐκεῖνο», διότι θά ἔχομε
φιλοτιμηθῇ ἀπό τήν ἀγάπη μας πρός
Ἐκεῖνον. Αὐτός πού ἀγαπᾶ εἶναι καί
φιλότιμος ἄνθρωπος.
Ἔτσι λοιπόν θά σπεύσωμε φιλοτιμούμενοι νά μιλήσωμε γιά τόν Χριστό, νά Τόν κηρύξουμε παντοῦ· στό
σπίτι μας, στό δρόμο, στό λεωφορεῖο,
στήν ἐργασία, στήν ἐξοχή, παντοῦ·
εὐκαίρως, ἀκαίρως.
Ἡ ἱεραποστολή μας θά εἶναι ἡ
καλυτέρα ἔκφρασις τῆς ἀγάπης μας
πρός Ἐκεῖνον καί τήν Ἐκκλησίαν Του.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Το αποτύπωμα του π. Αυγουστίνου Καντιώτου στη Λάρισα. (Διορθώσεις σε ιστορικές αναλήθειες)

τα γενεσιουργικά αίτια. Με την προσεκτική και
αμερόληπτη μελέτη του παρελθόντος, μπορεί
να αποτελέσει παράδειγμα προς αποφυγή
του σήμερα.
Αφήνω την περιγραφή του διωγμού που
υπέστη για τις γνήσιες Πατερικές που,
ίδιες από την δεσποτική κακία, ο άδολος
αποστολικός εργάτης του Ευαγγελίου π.
Αυγουστίνος, διότι θα γεμίσω την ψυχή μου
ίσως και τη δική σου με βαριά και αθεράπευτη
μελαγχολία.
Θα ρίξω τον προβολέα της προσοχής
σ’ αυτό το μεγαλούργημα που λέγεται
“Ιερός Ναός Μεταμόρφωσης Σωτήρος
Χριστού” που, όταν τον μελετάς σε πιάνει
δέος, αφού ξεκίνησε χωρίς χρήματα και
αποπερατώθηκε μέσα σε 16 μήνες, χρόνο
ρεκόρ για τις συνθήκες εκείνης της εποχής,
χωρίς καμία κρατική βοήθεια, αλλά με τη
φωτισμένη καθοδήγηση του προφητικού,

άδολου π. Αυγουστίνου και την καθαρή και
κρυστάλλινη πατριωτική φυσιογνωμία του
Στρατηγού Π. Καλογερόπουλου. Στήθηκε
όπως ακριβώς το αντικρίζουμε σήμερα
εξωτερικά και εσωτερικά με όλο το διάκοσμο
(τέμπλο, εικόνες, προσκυνητάρια, αναλόγια,
στασίδια, παγκάρια, καλύμματα, ιερά σκεύη
και ξεκινημένη η αγιογράφηση). Στις 6
Αυγούστου του 1949, την ημέρα που η
Εκκλησία μας θυμίζει τη Μεταμόρφωση
του Κυρίου, εγκαινιάστηκε ο Ναός με την
παρουσία αρχών και λαού από το μητροπολίτη
Δωρόθεο, ο οποίος δεν ήρθε στην τελετή
της κατάθεσης του θεμέλιου λίθου, διότι
δεν πίστευε ότι μπορεί αυτός ο Ναός να
κατασκευαστεί.
Ξαφνιάστηκε με την πρόσκληση που έλαβε
να κάνει τα θυρανοίξια και τα εγκαίνια του
Ναού για το τόσο μικρό χρονικό διάστημα

της κατασκευής. Γι’ αυτό και αντέδρασε για
την παρουσία του πρωτεργάτη και αρχιτέκτονα
της ιδέας και βασικού συντελεστή του έργου
π. Αυγουστίνου.
Υπάρχουν ακόμα πολλές ιστορικές
λεπτομέρειες, που θα τις φέρουμε στην
επιφάνεια, για να μη πλανηθούν οι επόμενες
γενιές από παραποιημένα ίσως ιστορικά
στοιχεία.
Αυτό το ΘΑΥΜΑ που έγινε, πριν από
εβδομήντα ένα (71) χρόνια και αποτελεί
ένα θρησκευτικό και ιστορικό μνημείο της
πόλης, χρειάζεται όμως σήμερα τη βοήθειά
μας, για να στέκεται αγέρωχα και να θυμίζει
στις επόμενες γενιές ένδοξα πρόσωπα και
καταστάσεις.
Η βοήθεια που ζητά είναι μικρή αλλά
ουσιαστική, διότι με το πέρασμα των χρόνων
και με τη διαρκή εναλλαγή των αρχηγών της 1ης
Στρατιάς, ίσως να μην έχουν ενημερωθεί για

το στατικό πρόβλημα του Ναού που υπάρχει.
Γι’ αυτό ο ευαίσθητος στα θέματα αυτά,
Περιφερειάρχης κ. Αγοραστός που γνωρίζει
το θέμα, να συντομεύσει τη χρηματοδότηση
για τη στήριξη του εκκλησιαστικού αυτού
κοσμήματος της πόλης.
Η βυζαντινή αρχαιολογία να συντηρήσει
τις φορητές εικόνες και να τις καταγράψει,
είναι αρκετές και αξιόλογες, φέρνουν δε την
υπογραφή του Αστεριάδη. Η Διοίκηση του
Στρατού να αναρτήσει σε κάποιο σημείο –
διότι είναι μεγάλη παράλειψη – τα ονόματα
των δύο πρωτεργατών της ανέγερσης του
Ναού, Στρατηγού Π. Καλογερόπουλου και
Αρχιμανδρίτου π. Αυγουστίνου Ν. Καντιώτη και
ο Δήμαρχος Ν. Καλογιάννης που διακατέχεται
από αισθήματα ευαισθησίας στη προσφορά,
να δώσει τα ονόματά τους σε αξιόλογους
δρόμους της πόλης, και αυτό, ως μια αφορμή,
να βρει μιμητές σε νεότερους.

φεβρουαριοσ 2021

συνέχεια από
προηγούμενο φύλλο
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ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Περί εκκλησιαστικών Δικαστηρίων και της
προ αυτών διαδικασίας
Συγκριτικαί παρατηρήσεις εν σχέσει προς
τον ν.5383/32
Δια του υπ’ όψιν Σχεδίου επιδιώκεται:
1. Η επί τη βάσει των Ιερών της Εκκλησίας
Κανόνων απονομή του δικαίου εν τω χώρω
της Εκκλησίας,
και 2. Η άρσις των ατελειών, νομοτεχνικών
και ουσιαστικών, ας ενεφάνισεν εν τη 40ετή
που εφαρμογή του ο ν. 5383/32, υπό το
φως ιδία των κατά καιρούς εκτεθεισών
περί αυτού απόψεων και παρατηρήσεων
των ειδικών.
Ο εν λόγω διττός σκοπός απετέλεσε την
οδηγόν σκέψιν, ήτις κατηύθυνεν αρχικώς
την νομοπαρασκευαστικήν Επιτροπήν, μετά
δε ταύτα και την Ι. Σύνοδον, ωδήγησε δε
αύτη εις την υιοθέτησιν ρηξικελεύθων και,
νυν το πρώτον, εισαγομένων εν τω πεδίω του
Ποινικού της Εκκλησίας Δικαίου μέτρων εν τη
απονομή της δικαιοσύνης, άτινα καθιστούν
το διαληφθέν Σχέδιον, όντως προοδευτικόν
και φιλελεύθερον, εντός πάντοτε των
διαγεγραμμένων υπό των Ιερών Κανόνων
πλαισίων κείμενον.
Ειδικώτερον το Σχέδιον τούτο,
συγκρινόμενον προς τον ν. 5383/32
υπερτερεί και νομοτεχνικώς και ουσιαστικώς.
Α) Νομοτεχνικώς. Κατεβλήθη φροντίς
ώστε, αφ’ ενός μεν η κατάταξις της ύλης
να είναι ή συστηματική, παρακολουθούσα
τα διάφορα διαδοχικά της εκκλ. Ποινικής
διαδικασίας στάδια, αρχής γιγνομένης από
της συγκροτήσεως των δικαστηρίων και της
αρμοδιότητος αυτών και εκτεινομένη μετά
ταύτα εις την προανάκρισιν, την τακτικήν
ανάκρισιν, την εισαγωγήν της υποθέσεως
προς εκδίκασιν ενώπιον του δικαστηρίου,
την συζήτησιν, την λήψιν της αποφάσεως,
τα ένδικα μέσα κλπ, αφ’ ετέρου δε η
διατύπωσης να είναι ή αρτία και σαφής, μη
καταλείπουσα περιθώρια παρανοήσεων
και παρερμηνειών. Ο ν. 5383/32 από
νομοτεχνικής απόψεως υστερεί κατά πολύ,
δεδομένου ότι αι διατάξεις αυτού εύρηνται
κατεσπαρμέναι άνευ σειράς και τάξεως τήδε
κακείσε, εις σημείον δημιουργούν πολλήν
σύγχυσιν και δυσχεραίνουν τον μελετητήν
και εφαρμοστήν αυτών.
Β) Ουσιαστικώς. Η υπεροχή του υπ’ όψιν
Σχεδίου έναντι του ν. 5383/32 καταφαίνεται
κυρίως εν τη σειρά των νεοεισαγομένων
διατάξεων, κατά μίμησιν πολλάκις των εν
τη κοινή Ποιν. Δικονομία ισχυόντων, αίτινες
ενώ από μακρού απετέλουν κατάκτησιν
των ελευθέρων ανθρώπων, δεν είχον εισέτι
προσπελάσει εις τον χώρον της Εκκλ.
Δικαιοσύνης, με αποτέλεσμα να εμφανίζηται
αύτη στερουμένη βασικών αρχών, εφ’ ών
εδράζεται η ορθή απονομή της Δικαιοσύνης.
Η διαπίστωσις των ελλείψεων τούτων
ωδήγησεν αφ’ ενός μεν εις την επί νέων
βάσεων αναδιάρθρωσιν των ήδη δια
του ν. 5383/32 προβλεπομένων θεσμών
και διατάξεων, αφ’ ετέρου δε εις την
εισαγωγήν νέων τοιούτων, νυν το πρώτον
εμφανιζομένων.
α) Επερχόμεναι βελτιώσεις του ν. 5383/32.
1. Η συγκρότησις των Δικαστηρίων δια
πρεσβυτέρους, διακόνους και μοναχούς
ως και του Πρωτοβαθμίου δι’ Αρχιερείς
τοιούτου, προβλέπεται σύμμεικτος εξ Ιεραρχών παλαιοτέρων και νεωτέρων κατά
την χειροτονίαν, ούτως ώστε να εξασφαλισθή μείζων αντικειμενικότης και να αρθή
πάσα αμφιβολία περί της ευθυκρισίας

των δικαστών, επί τω λόγω ότι το αξίωμα
αυτών έχει δημιουργήσει απόστασίν τινα
μεταξύ αυτών και των δικαζομένων. Η εν
τη συνθέσει του Δικαστηρίου παρουσία
και νεωτέρων Ιεραρχών, εγγύτερον των
πρεσβυτέρων κλπ. ευρισκομένων, εγγυάται
την ορθοτέραν απονομήν του Δικαίου
(άρθρα 3 έπ.).
2. Η λεπτομερής καταχώρισις των εις
τα αποδεικτικά μέσα αφορώντων, ήτοι εις
τους μάρτυρας, αυτοψίαν, πραγματογνωμοσύνην κλπ. διευκολύνει τα μέγιστα την
χρησιμοποίησιν αυτών προς ανεύρεσιν της
αληθείας (άρθρον 100 έπ.).
3. Ο σαφής καθορισμός της ενώπιον του
Δικαστηρίου διαδικασίας (άρθρ. 144 έπ.)
αποτελεί εγγύησιν δια την αμερόληπτον και
αντικειμενικήν κρίσιν.
4. Η αύξησις του ορίου παραγραφής των
εκκλ. Αδικημάτων από 4ετίας εις 7ετίαν
(άρθρ. 172) αποβλέπει εις την προστασίαν της Εκκλησίας από στοιχείων ήκιστα
συμβαλλόντων εις την εξύψωσιν αυτής εν
τη συνειδήσει του πληρώματος.
5. Τα κατά την λήψιν της αποφάσεως του
Δικαστηρίου (άρθρ. 156 επ.) ρυθμίζονται
λεπτομερώς, προς αποφυγήν πάσης παρατυπίας, ήτις θα ήτο δυνατόν να οδηγήση
εις αδικίαν.
6. Ο περιορισμός των περιπτώσεων, καθ’
άς επιτρέπεται η άσκησις τους ενδίκου
μέσου της εφέσεως (άρθρ. 185) αποβλέπει
εις την δημιουργίαν των προϋποθέσεων δια
την εις δεύτερον βαθμόν εξέτασιν μόνον των
σοβαρών υποθέσεων.
7. Δια την απονομήν Χάριτος εις καταδικασθέντα απαιτείται βάσει του Σχεδίου σύμφωνος γνώμη της Ιεράς Συνόδου (άρθρ. 198)
και όχι απλώς γνώμη αυτής, επί δε Χάριτος
εις καθαιρεθέντα απαιτείται επηυξημένη
πλειοψηφία προς λήψιν αποφάσεως υπό
της ΔΙΣ.
8. Η πρόβλεψις δυνατότητος Αρχιερέων
προς επιβολήν επί ελαφρών παραπτωμάτων
διοικητικών ποινών (άρθρ. 204) εις τους
υπ’ αυτούς κληρικούς, αποτελεί ανάγκην
εκ των πραγμάτων επιβεβλημένην, δια την
διατήρησιν της εκκλ. Πειθαρχίας.
Β) Νέαι διατάξεις το πρώτον νυν
εισαγόμεναι.
1. Σύστασις Σώματος Ανακριτών (άρθρ.
2). Δια του νέου τούτου θεσμού επιδιώκεται η υπεύθυνος άσκησις του έργου
της ανακρίσεως υπό ειδημόνων οργάνων,
δυναμένων λόγω της μορφώσεως αυτών, να
αποφεύγωσιν ασύγγνωστα λάθη, οδηγούνται
πλειστάκις εις την, εκ λόγων τυπικών,
ακύρωσιν των δικαστικών φακέλλων.
2. Η δυνατότης άμεσου παραπομπής
εις δίκην κληρικού εν περιπτώσει αυτοφώρου αδικήματος, συνεπαγομένου την
επιβολήν της ποινής της καθαιρέσεως,
άνευ δηλαδή μεσολαβήσεως του σταδίου
της ανακρίσεως (άρθρ. 25 εν συνδυασμώ
προς τα άρθρα 57 και 145 και 205), εφ’
όσον το αδίκημα προεκάλεσε σκάνδαλον,
παρέχει την ευχέρειαν εις την Εκκλησίαν να
απαλλαγή των εις βάρος αυτής σχολίων επί
βοώντων παραπτωμάτων κληρικών, οίτινες
επί πολύν χρόνον ανέμενον την εκδίκασιν του
παραπτώματος αυτών, φέροντες το τίμιον
ράσον και διασύροντες την Εκκλησίαν, ενώ
η διάπραξις υπ’ αυτών του εκκλ. αδικήματος
δι’ ό κατηγορούντο ήτο πασιφανής.
3. Παροχή δυνατότητος εις τα Επισκοπικά
Δικαστήρια προς επιβολήν της ποινής της
καθαιρέσεως εις τας περιπτώσεις της ύπερ-

θεν παραγράφου 2 (άρθρ. 25). Το δικαίωμα
παρέχεται δυνητικώς.
4. Η άσκησις της ποινικής εκκλ. διώξεως
κατά κληρικών δύναται να στηρίζηται εις
αυτεπάγγελτον ενέργειαν της εκκλ. αρχής
υποχρέου ούσης, όπως ευθύς ως λάβη καθ’
οιονδήποτε τρόπον γνώσιν καταγγελίας
τινος ή ειδήσεως περί διαπραχθέντος
υπό κληρικού παραπτώματος, κινήση την
πειθαρχικήν κατ’ αυτού δίωξιν (άρθρ. 37).
5. Η πρόβλεψις διεξαγωγής προ της
κυρίας ανακρίσεως α) προκαταρκτικής
εξετάσεως και β) προανακρίσεως δια την
διακρίβωσιν του βασίμου καταγγελίας τινός,
προσφέρεται δια την αποφυγήν ασκόπου
απασχολήσεως των ανακριτικών υπηρεσιών
με υποθέσεις άνευ σοβαρού αντικειμένου
(άρθρ. 43).
6. Ο αποκλεισμός προσώπων τινων
ανυπολήπτων από του δικαιώματος προς
υποβολήν μηνύσεως κατά κληρικού (άρθρ.
44) αποτελεί εγγύησιν δια την τήρησιν των
Κανονικών επιταγών και δια την προστασίαν
των κληρικών από μηνυτών απαραδέκτων.
7. Η ρητή πρόβλεψις της δυνατότητος
χορηγήσεως εις τον κατηγορούμενον, δαπάναις του, αντιγράφων της δικογραφίας
(άρθρ. 53) λύει έν σοβαρόν διαδικαστικόν
θέμα και διευκολύνει τα μέγιστα την
προετοιμασίαν της υπερασπίσεως αυτού.
8. Ο καθορισμός 3μήνου χρονικού κατ’
ανώτατον όριον διαστήματος δια την ολοκλήρωσιν της κατ’ Αρχιερέως ανακρίσεως
(άρθρ. 60) συμβάλλει εις την αποφυγήν
μακροχρονίων εκκρεμοτήτων, αίτινες
και την Εκκλησίαν βλάπτουσι και τον
κατηγορούμενον Αρχιερέα.
9. Η υπό 3μελούς συνοδικής Επιτροπής
εισήγησις τη ΔΙΣ περί παραπομπής του φακέλλου δικογραφίας κατ’ Αρχιερέως εις το
Δικαστήριον ή εις το Αρχείον (άρθρ. 62-63),
περιστέλλει τας δυνατότητας μεροληψίας
και παρέχει τα εχέγγυα αντικειμενικότητος
εν τη λήψει της τελικής αποφάσεως.
10. Η αφιέρωσις ειδικών διατάξεων περί
προθεσμιών (άρθρ. 130 έπ.) τονίζει την σημασίαν, ήτις αποδίδεται εις την διασφάλισιν
των δικαιωμάτων του κατηγορουμένου και
την προστασίαν αυτού από αυθαιρεσιών.
11. Η δυνατότης της εκδούσης την εντολήν διενεργείας ανακρίσεως Αρχής, όπως
μετά την υποβολήν αυτή της δικογραφίας
κρίνη εάν συντρέχη λόγος κατηγορίας
ή μη, εντελλομένης αναλόγως είτε την
παραπομπήν εις δίκην, είτε παραπομπήν εις
το Αρχείον, δι’ αναστολής της περαιτέρω
διώξεως (άρθρ. 132), θέτει μίαν επί πλέον
ασφαλιστικήν δικλείδα δια την προστασίαν
του κατηγορουμένου από αδίκου διασυρμού.
12. Η δυνατότης επιβολής ποινής μετ’
αναστολής μέχρι 5 ετών (άρθρ. 171)
αποτελεί φιλανθρώπευσιν έναντι του καταδικασθέντος, παρέχουσα εις αυτόν την
ευκαιρίαν διορθώσεως.
Εκ των ανωτέρω καταφαίνεται, ότι το
νέον Σχέδιον διέπουν αι κάτωθι αρχαί:
α) Προσήλωσις προς τας Κανονικάς
επιταγάς και διατάξεις. β) Προστασία
πάση θυσία του κύρους της Εκκλησίας
δια της αμέσου πατάξεως του κακού.
γ) Παροχή πολλών εγγυήσεων δια την
αμερόληπτον και ανεπισκίαστον άσκησιν
της δικαστικής ερεύνης. δ) Προστασία
του κατηγορουμένου από αυθαιρεσιών. ε)
Λελογισμένη επιείκεια όπου δει.
Αρχιμ. Χριστόδουλος Παρασκευαΐδης

ΑΓΩΝΑΣ 7
Ο ΚΟΡΩΝΟΪΟΣ

Άλλο πια και τούτο πάλι
το κακό που μας ευρήκε
ο κορωνοϊός που πλέον
στη ζωή μας μέσα μπήκε.
Κάθε μέρα να μετράμε
Κρούσματα, θανάτους
πόσα;
με νοσήματα που υπάρχουν
ναι η όχι από κάτω!
Μάσκες να φορούμε πάντες
γέροι, νέοι και παιδιά
και να μην κυκλοφορούμε
όλοι πέραν τις εννιά!
Κίνηση απαγορευμένη
μαγαζιά όλα κλειστά
καταστήματα τροφίμων
ανοιχτά, μόνον αυτά!
Μα το πιο φρικτό απ’ όλα
έρημοι και οι Ναοί
με ιερείς και ψάλτες μόνο
μα πού είναι οι πιστοί;
Για του σώματος υπάρχει
η φροντίδα για τροφή,
η ψυχή μας δε ζητάει
τη δική της κι αυτή;
Οι πιστοί μεταλαμβάνουν
Σώμα κι Αίμα του Χριστού
και μαζί μ’ Αυτά λαμβάνουν
Θεία Χάρη εξ Ουρανού!
Για το λόγο αυτό λυπούνται
και προσεύχονται σεμνά
και η λύση προσδοκούνε
να δοθεί από ψηλά….
Είναι τούτο τιμωρία; Παραχώρηση Θεού;
Και χωρίς αμφιβολία, μάθημα εξ Ουρανού;
Απομάκρυνση υπάρχει, περιφρόνηση σ’ Αυτές
του Θεού τις ευλογίες και
τις θείες εντολές.
Δόγματα καταπατούνται
Ορθοδόξου διδαχής
και αξίες που εκφράζουν
Κώδικες της Ηθικής!
Έχουν, δυστυχώς αλλάξει
στον καιρό μας όλα πια!
Ω καιροί, ω ήθη, κράζουν,
όσοι έζησαν μ’ αυτά.
Και το μέλλον «τι γενέσθαι»
-αναρρώτηση συχνάΈνα “ΗΜΑΡΤΟΝ” προσμένει
Ο Θεός και τα ...γυρνά!!
Δυστυχώς, δεν επιτρέπουν
λιτανεία, προσευχή
και να δεις για πότε φεύγει
κάθε covid στη στιγμή.
Ιανουάριος 2021
Αικ. Ηλ. – Αρ.
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ΙΚΑ

“εύ, δούλε αγαθέ και πιστέ!
… επί πολλών σε καταστήσω”
Οι εκάστοτε κυβερνήτες τηρούν σχεδόν κατά γράμμα την Ευαγγελική προτροπή: «Εύ, δούλε και πιστέ! Επί ολίγα ής πιστός, επί
πολλών σε καταστήσω…» (Ματθ. 25, 21). Αυτό όμως ισχύει για τα
υπάκουα και φρόνιμα παλικάρια, ώστε να μπορούν να φιγουράρουν
στους επισκοπικούς θρόνους τους και θα πρέπει να έχουν κλειστά
μάτια και φιμωμένες τις ακοές τους και τότε ακούγεται η φωνή του
πρωθυπουργού: “δούλε και πιστέ… επί πολλών σε καταστήσω”.
Ποιος δε θυμάται την 3η Μαρτίου 2010 και τα σκληρά οικονομικά
μέτρα, τις μειώσεις των αποδοχών, Δώρων, επιδομάτων, συντάξεων
όλων των υπαλλήλων του Δημοσίου. Αυτό όμως δεν ίσχυσε για τους
“αγίους” ιεράρχας, επειδή ήταν “δούλοι πιστοί”.
Ακολούθησαν: Δεύτερο πακέτο μέτρων λιτότητας με μειώσεις
μισθών και συντάξεων. Έχουμε τρίτο πακέτο και τέταρτο και πέμπτο
και συνεχίζονταν επί μία σχεδόν δεκαετία, οι μειώσεις έφθαναν και
μέχρι 50%, η μόνη εξαίρεση που υπήρχε ήταν οι μισθοί των αρχιερέων που είχαν μία μείωση περί το 10%. Κάθε φορά που η κυβέρνηση
ήθελε να περάσει κάποιο αντιθρησκευτικό, αντιεκκλησιαστικό νόμο
από τη Βουλή, άρχιζαν οι σαλπιγκτές της ομαδικής πληροφόρησης,
ακολουθούσαν το μονοπάτι που το χάραζε η σκοτεινή ευρηματικότητά τους. «Τσεκούρι στους μισθούς των κληρικών» ή «Οι κληρικοί δε
θα είναι πλέον δημόσιοι υπάλληλοι…» κ.ά. Ο αρχιεπίσκοπος αμέσως
έδινε υποσχέσεις και έπαιρνε υποσχέσεις, γι’ αυτό όσα χρόνια
κατέχει τον αρχιεπισκοπικό θρόνο ο κ. Ιερώνυμος οι κυβερνήσεις
ψήφισαν τόσους αντιχριστιανικούς, αντιεκκλησιαστικούς Νόμους
και αντεθνικές συμφωνίες (συμφωνία Πρεσπών, μεταναστευτικό
κ.ά.) η νομιμοποίηση της ανηθικότητας (σύμφωνο συμβίωσης για
ομόφυλους, αλλαγή φύλου, υιοθεσία παιδιών από ομοφυλόφιλους,
γκέι παρελάσεις…). Υποβάθμιση στο μάθημα των θρησκευτικών,
κατάργηση σχολικών εορτών, την προσευχή στα σχολεία, το τζαμί
στο Βοτανικό και πολλά ακόμα – που δεν ψηφίστηκαν από την απελευθέρωση της Ελλάδας (200 χρόνια) μέχρι πριν την εκλογή του.
Θα μείνει στην ιστορία ως ο αρχιεπίσκοπος – μαζί και η υποτακτική
του παρέα – “ΣΕ ΟΛΑ ΝΑΙ”! Κατάντησε από το 2009 από ηγέτης
εκκλησιαστικός να γίνει το δεκανίκι της εκάστοτε κυβέρνησης και να
λειτουργεί ανεπίσημα ως “υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου”. Γι’ αυτό
και όλες οι κυβερνήσεις τον βράβευαν με “επί ολίγα ής πιστός, επί
πολλών σε καταστήσω…”.
Μας προέκυψε το 2020 και η “ευλογία” του κορονοϊού. Νάτην η
ευκαιρία στα εργαστήρια του αθεϊσμού, των σκοτεινών δυνάμεων
που χρόνια πάλευαν και παλεύουν και δεν κατάφεραν να σπρώξουν

στο περιθώριο την Ορθόδοξο πίστη και να μεταπλάσουν – παρά
την πληρωμένη προπαγάνδα – την ύπαρξή της σε άγραφη πλάκα.
Τώρα με μια προμελετημένη και προσχεδιασμένη ενέργεια οι
προγραμματιστές όλης της lockdown (λοκ ντάουν) κατάστασης
“επιστράτευσαν” τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να κατευνάσει την
πιθανόν λαϊκή αντίδραση για το κλείσιμο των ναών, επειδή κατά την
άποψή τους βέβαια ότι από εδώ “εκπορεύεται” η πηγή της νόσου.
Να σταματήσουν να χτυπούν οι καμπάνες, επειδή ο ήχος “μεταφέρει” την επιδημία και να κλείσουν τα μεγάφωνα, επειδή μέσω του
“ακούσματος” γίνεται διασπορά του Ιού! Και ο αρχιεπίσκοπος όπως
πάντα πρόθυμος τους είπε: «ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ».
Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, επειδή είναι “συνεπής” και “ντόμπρος” στις υποσχέσεις προς τους «πιστούς δούλους» στα τέλη
Σεπτεμβρίου 2020 έκανε – χωρίς να ρωτήσει τους ιδιοκτήτες – ένα
ευχαριστηριακό δώρο στον αρχιεπίσκοπο και στην δεσποτική ομήγυρη. Δώρισε όλους τους ιερούς ναούς των νεκροταφείων που
ανήκαν και διαχειρίζονταν οι Δήμοι, που με ένα συμβολικό ποσό
χρημάτων τελούσαν τα μυστήρια (κηδείες, μνημόσυνα, τρισάγια, κλπ)
οι πενθούντες. Τώρα με μια κίνηση αστραπή η Κυβέρνηση ψήφισε
στη Βουλή το Νόμο 4735/2020 «Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας…»
βάζοντας μια προσθήκη που έφερε τα πάνω κάτω με το άρθρο 56.
Έτσι από εκείνη τη στιγμή όλη η διαχείρισης (παγκάρια και τελούμενα…) περιήλθε στις μητροπόλεις.
Το μεγάλο αυτό γεγονός κάποιοι το πανηγύρισαν δεόντως και
άλλοι το θρήνησαν γοερώς.
Η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης πέτυχαν ανέξοδα και χωρίς
κόστος δύο στόχους. “Μ’ έναν σμπάρο δύο τρυγόνια”. Το πρώτο με
το παγκάρι τους έκανε σχεδόν όλους τους δεσποτάδες συνεργάτες
στη “μεγάλη” προσπάθειά του (και το δεύτερο και πιο σημαντικό θα
το βρείτε παρακάτω). Και οι επίσκοποί μας που είχαν μεγάλη οικονομική ανέχεια (!). Τώρα τακτοποιήθηκαν, αφού θα φουσκώσουν οι
τσέπες τους από ευρώ.
Και αυτοί που θρήνησαν γοερώς! Είναι οι δήμοι που με τα χρήματα
αυτά – έστω τα ολίγα – κάλυπταν αρκετές ανάγκες των κοιμητηρίων.
Και οι πενθούντες – δε φθάνει η θλίψη τους για το χαμό προσφιλούς
προσώπου – τώρα πρέπει να βάλουν το χέρι βαθιά στην τσέπη τους.
Η αρχιεπισκοπή σαν “φιλόστοργος μήτηρ” για να ελαφρύνει τον
πόνο των πονεμένων και θλιβομένων, μόλις ανέλαβε τη διαχείριση,
από 50 ευρώ που ήταν η εξόδιος τελετή την αναβάθμισε στα 100
ευρώ και επειδή κρίθηκε μικρή η αναβαθμισμένη “ελάφρυνση” για την
ψυχή του κοιμηθέντος, στις 10 Φεβρουαρίου εξέδωσε ανακοίνωση
σε απάντηση δημοσιεύματος που έλεγε:
«Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, αναλαμβάνοντας βάσει του προαναφερομένου Νόμου τη διαχείριση των ως άνω Ναών… το εισπραττόμενο ποσό από τις εξόδιες Ακολουθίες εμφανίζεται κατ’
ουσία μειωμένο…», γι’ αυτό το κατοστάρικο (100) “Τέκνα εν Κυρίω
αγαπητά” μέχρι τώρα ξεχάστε το, για το… δικό σας – βέβαιο – καλό
και για τις ψυχές των απελθόντων το κάναμε 250 ευρώ για κάθε
τελετή. Τώρα εάν ο Κύριος σε καλέσει να αφήσεις το μάταιο τούτο
κόσμο, πρέπει να γνωρίζεις από τώρα – εξάλλου μια φορά γίνεται –
ότι πρέπει να έχεις γερό κομπόδεμα για να σε ξεπροβοδίσουμε για
την αιώνια ανάπαυση!

Ο αρχιεπίσκοπός
μας που είναι υπεράνω
χρημάτων, όπως με τις
πωλήσεις εκκλησιαστικής περιουσίας, Μ.Κ.Ο.,
εκλογές επισκόπων κλπ,
έτσι και εδώ στα νεκροταφεία ανέβασε “λίγο” την ταρίφα για να ελαφρύνει
από το υλικό βάρος των ψυχών. Όλα-όλα για το
καλό τους!
Μπροστάρης ο ίδιος δίνει το έναυσμα και τότε,
αρχίζει να λειτουργεί όλη η ομήγυρη των επισκόπων,
σαν αιτιατό προς το αίτιο, σαν καρπός προς τη ρίζα,
σαν μελώδημα προς την ψυχή και τα δάκτυλα του
μουσουργού.
Αυτό συνέβη και με το Λαρίσης, μόλις “κατέλαβε”
τον κοιμητηριακό ναό “Ανάστασις του Λαζάρου”
(επειδή είναι και αυτός υπεράνω χρημάτων, όπως
με το διπλασιασμό των προϋπολογισμών, τα κλειδιά
από τα παγκάρια, τα παρεκκλήσια που έγιναν μητροπολιτικά, τα βιβλιάρια, του Τυρνάβου κ.α.). Γι’ αυτό η
πρώτη “σωστή” ενέργεια που έκανε, ήταν να αυξήσει
“λίγο” την ταρίφα στις κηδείες. Από 25 ευρώ που το
είχε ο δήμος, το πήγε στα 80 ευρώ και από 25 στα
μνημόσυνα στα 60 ευρώ. Μπορεί να διαμαρτυρήθηκε κάποιος και τι είναι μια “μικροαύξηση 300%”
στα οικονομικά στενάχωρα χρόνια που περνάμε, δε
φταίει αυτός, αλλά κείνος ο σχωρεμένος Ιγνάτιος που
παίρνει το κομπόδεμα με τα εκατομμύρια στα ΦΙΤΖΙ!
Και τώρα ο καινούριος επιτρέπεται να μην μπορεί να
φέρει βόλτα τα χρέη;
Στο δήμο για χρόνια υπήρχαν και μερικοί κοπανατζήδες που “ξεχνούσαν” να περάσουν από το γραφείο
να πληρώσουν το εικοσιπεντάρι (25 ευρώ). Τώρα
όμως τα πράγματα άλλαξαν, γιατί ο Ταμίας της Μητρόπολης βρίσκεται σχεδόν μέσα στο ναό κάθε ώρα
και στιγμή με το μπλοκ στο χέρι, μην ξεφύγει λοξά
κανείς! Τέρμα πλέον οι ΤΖΑΜΠΑΤΖΗΔΕΣ!
Έβγαλε και στους παπάδες που διαβάζουν τρισάγια στο κοιμητήριο να καταβάλουν κάθε εβδομάδα
ταρίφα με ξεκοπή, βγάζει δε βγάζει ο παπάς, η ταρίφα
είναι ταρίφα. ΣΤΑΝΤΑΡ και αντί αυτά να πάνε στο
Δήμο, διότι οι τάφοι που διαβάζονται τα τρισάγια,
ανήκουν στο Δήμο και αυτός είναι ο πραγματικός δικαιούχος. Ο δεσπότης Ιερώνυμος από καλή πρόθεση
τα άρπαξε “οικειοθελώς”.
Ο αρχιεπίσκοπος έδειξε το δρόμο, προγραμμάτισε
το ρυθμό της μηχανής να λειτουργεί “εν υποταγή” και
τώρα περιμένουμε να δούμε αν θα προσαρμοστούν
οι “άγιοι” αρχιερείς στο ρυθμό των “ελαφρύνσεων”
διαμορφώνοντας το ογδοντάρι (80 ευρώ) σε διακοσοπενηντάρι (250 ευρώ);

Ω… αρΧΙερεΙΣ ! Μήπως γίνατε ακούσια εντεταλμένοι νεκροθάφτες (ο 2ος στόχος Μητσοτάκη)
Περίεργος και ανεξήγητος η αφωνία του αρμόδιου υπουργείου στις αυξήσεις μέχρι 300% στα
διάφορα μυστήρια – τελετές που πραγματοποιούνται
στα κοιμητήρια – νεκροταφεία.
Οι Δήμοι παρέδωσαν τους ναούς στις μητροπόλεις σχεδόν αδιαμαρτύρητα, οι δημοσιογραφικοί
κάλαμοι έπαθαν αφλογιστία, οι συντάκτες των
ειδήσεων και των ρεπορτάζ βουβάθηκαν, λες και
δεν άκουσαν δεν είδαν ή δεν έμαθαν τίποτα, ενώ
στήνουν ολόκληρη παράσταση για ασήμαντα σαν
κάποιος βιοπαλαιστής χρεώσει 20-50 λεπτά παραπάνω ένα κιλό κουλουράκια.
Το γεγονός αυτό με έβαλε σε σκέψεις και προβληματισμό.
Τούτη την ώρα θέλω να δρομολογήσω την προσοχή σας σε μια πρώτη ίσως πρόχειρη αποτίμηση.
Γιατί ο κ. Μητσοτάκης παραχώρησε τους ναούς των
κοιμητηρίων στις μητροπόλεις;
Πιθανόν – για πολλούς – να λαθεύω στην εκτίμησή μου, αλλά μια σειρά γεγονότων και στοιχείων
παλαιότερων και πρόσφατων δημιούργησαν μέσα
μου την πεποίθηση ότι δεν κάνω λάθος.
Όλες σχεδόν οι κυβερνήσεις και αυτό δεν είναι
τυχαίο ότι ποτέ δεν χάλασαν χατίρι στη διοικούσα
Εκκλησία στα οικονομικά και αυτό μάλλον είναι το
μυστικό τους, ότι βρήκαν το “κρυφό” κουμπί που
οι δεσποτάδες πονάνε. Και αυτό λέγεται ΧΡΗΜΑ.
“Δώστους λεφτά και πάρτους την καρδιά” και “Μην
τους κάνεις έλεγχο στα οικονομικά”. Γι’ αυτό σε

όλα τα προβλήματα που ταλανίζουν την Εκκλησία και την κοινωνία
οι πνευματικοί ηγέτες – ποιμένες
κατάντησαν άφωνοι υπηρέτες της
πολιτείας και ασήμαντοι κομπάρσοι
των κυβερνητικών επιδιώξεών τους.
Και 500 ευρώ να την πάνε την
κηδεία, η κυβέρνηση δεν πρόκειται
να αντιδράσει ή να ζητήσει το λόγο, επειδή αυτή
είναι η κορυφογραμμή της επιτυχίας της.
Τα παρασκήνια λειτουργούν και δουλεύουν
χρόνια και ο στόχος τους είναι πώς θα υποβάλλουν
ανώδυνα τα σχέδιά τους, αλλά δεν αποτολμούσαν
ανοικτό πόλεμο ενάντια στην εκκλησία και στην χριστιανική ευαισθησία του λαού. Ενεργούν υποχθόνια,
δημιουργούν πλαστές εντυπώσεις στο λαό ότι δήθεν
ενδιαφέρονται για το καλό της Εκκλησίας, αλλά
συγχρόνως είχαν εγκαταστήσει και τους δούρειους
ίππους εντός των τειχών.
Από το 2016 η πολιτεία προσπάθησε με το
νόμο 4368/2016 που ψηφίστηκε από τη Βουλή
των Ελλήνων ημέρα Σαββάτου και πήρε Νο 21/21
Φεβρουαρίου 2016 στο ΦΕΚ της κυβέρνησης. Το
άρθρο 15 καθορίζει την «επιλογή του τόπου ενταφιασμού». Μπήκε δηλαδή για πρώτη φορά με Νόμο του
κράτους στο τερέν. Γιατί όλοι φίμωσαν την είδηση
της καθημερινότητας που είναι η ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ
(καύση) των νεκρών;
Από τότε πέρασαν πέντε (5) χρόνια, όσο και αν

προσπάθησαν οι πολιτικοί του
ζατρικιού όλων των κυβερνήσεων
και των μηχανισμών που δούλευαν
στους σκοτεινούς θαλάμους να την
καθιερώσουν, η επιθυμία τους δεν
καρποφόρησε.
Τώρα τα σημάδια δείχνουν ότι
ήρθε η ώρα – γι’ αυτό και χτυπάμε
καμπάνα – να μπει και αυτό το φρούτο στη ζωή μας.
Όπως ο πολιτικός γάμος που στην αρχή φάνταζε
απίθανο να καθιερωθεί και όμως σήμερα υπερφαλάγγισε τους θρησκευτικούς γάμους. Αιτία! Τα λάθη
της Εκκλησιαστικής ηγεσίας που θάπρεπε αμέσως
να μπει σε συναγερμό και να κάνουν τα μυστήρια
εντελώς δωρεάν, όπως γίνονταν στα Δημαρχεία,
ώστε να αφοπλίσουν τις σειρήνες της προπαγάνδας
που σφύριζαν με όλη την ένταση, ότι τα στέφανα
στην Εκκλησία κοστίζουν ακριβά! (με τις κατηγορίες,
τους πολυελαίους, χορωδίες, ιερέων κλπ).
Όσα δεν κατάφεραν οι προπαγανδιστικές κλίμακες να δρομολογήσουν την καύση – αποτέφρωση
των νεκρών, το κατόρθωσε φαίνεται ο Μητσοτάκης
με την “Χριστιανική” του κυβέρνηση με ένα κόκκαλο
που πέταξε – Ναοί κοιμητηρίων – στους δεσποτάδες,
αφήνοντας βέβαια και το ελεύθερο στη διατίμηση
στις παροχές των μυστηρίων.
Μέχρι πριν τους δωρίσει, ο “τιμοκατάλογος” των
τελετών – μυστηρίων (κηδείες, μνημόσυνα, τρισάγια
κ.α.) άρχισαν από 20 ευρώ και στην Αθήνα – Θεσ-

σαλονίκη φθάνουν 50-80 ευρώ, στη Λάρισα ήταν
25 ευρώ.
Μόλις τους ανέλαβε η Εκκλησία – δεσποτάδες – η
στοργική μητέρα που υποτίθεται ότι σέβεται και τιμά
τους κεκοιμημένους, ο τιμοκατάλογος εκτινάχτηκε
στη Λάρισα στα 80 ευρώ (είναι προσωρινά), στην
Αθήνα από 50 πήγε 100 και τελευταία έφτασε 250
ευρώ.
Οι πιο ακριβοπληρωμένοι και φημισμένοι διαφημιστές – σωστότερα – κονφερανσιέ δεν θα μπορούσαν να έχουν τέτοια επιτυχία, στην προώθηση της
αποτέφρωσης των νεκρών, όσο η απληστία του
αρχιεπισκόπου και η πλειοψηφία των δεσποτάδων,
που αντί να μειώσουν τον τιμοκατάλογο, αυτοί τον
ανέβασαν έως και 300%.
Ώ…! ``άγιοι΄΄ Αρχιερείς καταντήσατε νεκροθάφτες. Θα είστε η αιτία που θα στραφεί ο κόσμος
στην καύση, διότι ο Δήμος παραχωρεί το χώρο του
τάφου για μια 5ετία με ένα τίμημα 100- 200 ευρώ
και η Εκκλησία που θα διαβάσει ένας ιερέας 10-15
λεπτά την εξόδια ακολουθία – που είναι υποχρέωση
και καθήκον να το κάνει – τους ζητάτε 250 ευρώ.
Έλεος – έλεος κύριοι!!!
Δεν θ’ αργήσουν να ξεφυτρώνουν τα αποτεφρωτήρια σαν μανιτάρια και δε θα τολμάτε να υψώσετε
το ανάστημά σας και να διαμαρτυρηθείτε, διότι ο
κάθε… Μητσοτάκης θα σας δείχνει με σαρκασμό
και σηκωμένο το δάκτυλο ότι εσείς τους οδηγήσατε
στην αποτέφρωση-καύση!

Λαμπαδάριος

