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2021
ΣΤΑMAΪΟΣ
ΧΡΟΝΙΑ
ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Ὦ καρδιά,
ρῆξε πηγές
ἀπό δάκρυα !
- Ἔτσι ἀρχίζει
νά περιγράφει
τήν κατάσταση –
διωγμό τῆς Ἐκκλησίας (κλήρου καί λαοῦ) ὁ Κων/νος
Οἰκονόμος ὁ ἐξ Οἰκονόμων στόν “προτρεπτικό” του
λόγο πού ἔστειλε στούς Ἕλληνες τήν 6η Ὀκτωβρίου
1821, ἀπό τήν Ὀδησσό τῆς Ρωσίας (βλ. Κων/νου
Οἰκονόμου τοῦ ἐξ Οἰκονόμων, τόμος Α΄ λόγος, ἐπιμέλεια Θ. Σπεράντσα, Ἀθήνα 1971, σελ. 258-261).
- Ὁ λόγος ἐξετάζει γενικότερα τήν ἀπό κάθε
σελ.5

«Ο Αυτοκράτορας έκλεισε τις
Εκκλησίες και κάηκε ζωντανός»
Στις 30 Μαΐου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη του
Οσίου πατρός ημών Ισακίου
ή Ισαακίου, ηγουμένου της
Μονής των Δαλμάτων, του
Ομολογητού.
Ο όσιος Ισαάκιος καταγόταν από τη Συρία και
πήγε στο Βυζάντιο κατά τους χρόνους του Ουάλεντος (364-378 μ.Χ.), ο οποίος ήταν οπαδός της
αιρέσεως του αρειανισμού. Ο Ισαάκιος έφτασε
στην Κωνσταντινούπολη το έτος 378 μ.Χ., όταν
ο Ουάλης συγκέντρωσε τα στρατεύματά του και
κίνησε πόλεμο εναντίων των Γότθων, οι οποίοι
σελ. 6, 8

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ,
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
- 9ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει
να είναι η παρουσία μας μέσα στο ναό)
Συνέχεια από το
προηγούμενο φύλλο

Ο λειτουργός ιερέας, σαν προετοιμασία
για την ακρόαση του
Ευαγγελικού Αναγνώσματος, διαβάζει μια
πολύ σύντομη, αλλά πολύ νοηματική προσευχή:
«Έλαμψον εν ταις καρδίαις ημών, φιλάνθρωπε
∆έσποτα το τη σης Θεογνωσίας ακήρατον φως
και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον
εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν…».
(Λάμψε στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Δέσποτα,
σελ. 2
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ΠΟΙΟΣ
ΘΑ
ΜΑΣ
ΣΩΣΕΙ;
Έρχεται νέα µεγάλη σκλαβιά “άγιοι” πατέρες!

«Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ
ΚΑΙ
Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ»
(κρυφό σχολειό)

σελ. σελ.
9-104

Τρεῖς γυναῖκες καὶ ἄλλοι πολλοὶ... στὴν παρέα…

Η εκλεκτή του κ. Μητσοτάκη – “1821” χωρίς Σταυρό, χωρίς Ελλάδα
Στα μαρτυρικά Ψαρά στέκεται κανείς με δέος μπροστά
στην προτομή του φλογερού
Κανάρη, όπου είναι σκαλισμένα τα λόγια της αποφασισμένης παραφοράς του: «Κι
αν δεν έχωμεν Πατρίδαν, θα
κάμνωμεν». Είναι άξιο απορίας τί πραγματικά θα γιορτάσει
αυτή η ασυνάρτητη πατρίδα στα 200 χρόνια από
την «Εθνική Παλιγγενεσία»
με τον αξιοθέατο διορισμό
της κας Γιάννας.
Για την προβληματική
επιλογή να διαχειρισθεί η

κυρία αυτή, την γιγαντιαία επέτειο των 200 χρόνων από την
Εθνική Παλιγγενεσία, έχουμε
δυστυχώς συμπυκνωμένη
την οργή από όσα ανιστόρητα,
υποβολιμαία, θλιβερά και παράδοξα λέει, κάνει και σχεδιάζει
η «λαίδη» Γιάννα, εκλεκτή
επιλογή του πρωθυπουργού,

ο οποίος δοκιμάζει ταυτόχρονα
την υπομονή μας αλλά και την
Εθνική μας συνείδηση με τους
άστοχους διορισμούς του.
Το στίγμα της κας Αγγελοπούλου με το πώς θα διαχειρισθεί την επέτειο των
200 χρόνων από το 1821,
φάνηκε ξεκάθαρα από την
ασπρογάλαζη κορδέλα, σήμα
προσβλητικό και βλάσφημο
για μία τέτοια Εθνική επέτειο.
Τα μηνύματα της κυρίας που
στέλνονται, παραπέμπουν ήδη
στο «πορτραίτο» της γαλάζιας
πατρίδας του γενοκτόνου Ερ-

ντογάν και στα σατανιστικά
χριστουγεννιάτικα στολίδια του
Μπακογιάννη τον περασμένο
χρόνο στην πρωτεύουσα της...
Ελλάδος!!
Η κα Γιάννα, λοιπόν επίμονα
και απροσχημάτιστα, διακωμωδεί το Σύμβολο του Έθνους
τη Σημαία, όμοια με σερπαντίνα καρναβαλική δίνοντας
και σε μας το δικαίωμα να της
ανταποδώσουμε τα ίσα: Όπως
αυτή κρύβει το Σταυρό από το
σήμα του «Ελλάδα 1821», ας
κρύβει και τον εαυτό της, ωσάν
να είναι καρναβαλικό ομοίωμα

Πρώτη Κυριακή μετά το υπερφυσικό γεγονός της Ανάστασης
του Θεανθρώπου και η Εκκλησία
προβάλλει την αντίθεση και την
θέση, την αμφισβήτηση και την
παραδοχή, την άρνηση και την
αποδοχή ,τη δυσπιστία και την
πίστη ,τη σωτήρια ομολογία τελικά
του Αποστόλου Θωμά «Ο Κύριος
μου και ο Θεός μου» . Αυτός
,αν δεν έβλεπε με ίδια του τα
μάτια τις τρύπες των καρφιών στα
χέρια και έβαζε το δάκτυλό του σ’
αυτές και άγγιζε το χέρι του στη
λογχεμένη πλευρά του Ιησού, δε
θα πίστευε ποτέ ότι όντως Αυτός
αναστήθηκε . Η Εκκλησία λοιπόν
σοφά προβάλει την καλή απιστία
του Θωμά σήμερα, η οποία εξελίχθηκε ακραιφνής πίστη , σαν μια
ακόμα αναμφισβήτητη ζωντανή
μαρτυρία του κοσμοϊστορικού
αυτού γεγονότος .
Όχι λοιπόν «πίστευε και μη
ερεύνα» .Αυτό αποτελεί υψίστη
ύβρη και βλασφημία κατά της
φαεινότερης του Ηλίου Ορθόδοξης
Χριστιανικής Πίστης .Αλλά αντίθετα «πίστευε και μη,(κώμα) ερεύνα».
Που πάει να πει: ή πιστεύεις ή δεν

σελ.5

Η ΣΦαΓΗ τΩΝ 12 ΜΗτρΟΠΟΛΙτΩΝ (1974 - 2021) 60o μέρος

ΟΙ ΜαυρεΣ ΣεΛΙΔεΣ τΗΣ εΚΚΛΗΣΙαΣτΙΚΗΣ ΙΣτΟρΙαΣ
Οι εορτασμοί των 200 &150 χρόνων από τη σκλαβιά

σελ. 3

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

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

Α) ΑΝ∆ΡΑΣ ΄΄γέννησε΄΄ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ!
Μην πεις δεν μπορεί… γιατί… !
Β) Μήπως έρχεται αφανισμός μας
“ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ”
Γ) “Να επιστραφούν
τα γλυπτά” (SundayTimes)

σελ. 6

ΨΑΛΤΙΚΑ
• Ένα μήνυμα που μας έβαλε φωτιά
• τα “ΚαΛα ΠαΙΔΙα” του Ιερωνύμου
Φθάνει πια !
σελ. 8

σελ. 3, 4

σελ. 7

+π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΙΝΟΥΔΗΣ
Ένα ακόμα ιερατικό μέλος στη θριαμβεύουσα Εκκλησία
Εκοιμήθη οσιακώς ένας από τους αγίους ιερείς της εποχής μας, ο π. Πασχάλης
Γκινούδης. Στο πρόσωπό του συναντούσες
σαρκωμένους τους λόγους της Αγίας Γραφής:
“Μάθετε, ότι πράος ειμί και ταπεινός τη
καρδία” (Ματθ. 11, 25). Γαληνό το πρόσωπό

του από την ουράνια πραότητα και αθόρυβη
η ζωή του από τη βαθειά ταπείνωση.
Η ψυχή του σεβαστού γέροντα Πασχάλη
αποχαιρέτησε το γερασμένο του σώμα και
πορεύτηκε στην αιώνια νεότητα, ανέβηκε
στο θρόνο του Θεού της δόξης της Μεγάλης.

Οι Ουράνιες δυνάμεις
που τον υποδέχθηκαν,
σκίρτησαν από χαρά

Υψώθηκε με τα φτερά της ακλόνητης πίστης
και της ανυπόκριτης αγάπης στο κεφαλόσκαλο της Βασιλείας του Θεού.
Στον ουρανό χτυπούσαν χαρούμενες
καμπάνες, Άγγελοι και Άγιοι υποδέχθηκαν
τον ιερέα της αγάπης, της συγνώμης, της
συνεχίζεται στη σελ. 2

π. ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΓΚΙΝΟΥΔΗΣ
2+ ΑΓΩΝΑΣ
την 1η μέλος
σελίδα στη θριαμβεύουσα Εκκλησία
Ένασυνέχεια
ακόμα από
ιερατικό
συνέχεια από τη σελ. 1

φιλανθρωπίας και της πραότητας.
Ο π. Πασχάλης είχε ιερή φλόγα να γίνει
διάκονος του Ευαγγελίου, λειτουργός των
μυστηρίων της εκκλησιαστικής διακονίας,
φρενάριζε όμως, γιατί χρειάζονταν απολυτήριο δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης, αυτό τον
ανάγκασε να εγγραφεί
στη νυκτερινή εμπορική
σχολή, διότι την ημέρα
δούλευε, έκανε παράλληλα και το νεωκόρο
στο ναό των 40 Μαρτύρων. Και εδώ προέκυψε
πάλι πρόβλημα, επειδή
η Εκκλησία δεν αναγνώριζε το απολυτήριο
της Εμπορικής Σχολής.
Ο μητροπολίτης Ιάκωβος βλέποντας το
μεγάλο ζήλο του νεαρού
Πασχάλη τον χειροτόνησε διάκο στις 6/6/1966
και στις 10/11/1966 τον
ενέταξε – με τη χειροτονία – στη χορεία των
Ιερέων. Τον τοποθέτησε
στο Κυψελοχώρι, ώστε να είναι κοντά στο
γυμνάσιο Συκουρίου να παρακολουθεί τα
γυμνασιακά του μαθήματα.
Στην αρχή η τοποθέτησή του ήταν ως
άμισθος ιερέας, και για δύο χρόνια περίπου
τη διαδρομή Κυψελοχώρι - Συκούριο για
τα μαθηματά του τις πιο πολλές φορές την
έκανε με τα πόδια, επειδή υπήρχε οικονομική αδυναμία.
Έτσι έγινε κάτοχος Απολυτηρίου!
Ερχόμενος ο π. Θεολόγος ως μητροπολίτης Λαρίσης τον μετέθεσε στο χωριό
Ελάτεια. Το πώς πολιτεύτηκε στην Ελάτεια,
το μαρτυρούν τα έργα του που είναι σπάνια
επιτεύγματα για έναν ιερέα και σε ένα χωριό
και μάλιστα φτωχό.
Ανακαίνισε και υποστύλωσε το ναό της
Ζωοδόχου Πηγής, έκτισε το παρεκκλήσι του
Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Με εράνους περιφερόμενος “ανά τας οδούς και τας ρύμας” συγκέντρωσε χρήματα άνοιξαν δρόμο
στο βουνό του Κισσάβου και στην ψηλότερη
διοικητική τους περιοχή ανοικοδόμησαν
ναό επ’ ονόματι των Αγίων Διονυσίου του
εν Ολύμπω και του Προφήτου Ιερεμίου και
διαμόρφωσαν τον προαύλιο χώρο. Διαρρύθμισε το κοιμητήριο και έκτισε το ναό των
αγίων Αρχαγγέλων Ταξιαρχών, κ.ά.
Τον Ιανουάριο του 1986 ο μακαρίτης
επίσκοπος Σεραφείμ τον μετέθεσε στη γενέτειρα πατρίδα του, στην Κοιλάδα, αφού
προηγουμένως ο ιερέας π. Αντώνιος Γιώτας
είχε συνταξιοδοτηθεί. Εδώ έθεσε τον εαυτόν
“θυσία ζώσα” στο βωμό του εκκλησιαστικού
καθήκοντος, είχε περίσσευμα ερωτικής
αναφοράς προς το Σωτήρα Χριστό.
Πάνω από 50 χρόνια έγινε ο Καμπανοκρούστης του ουρανού, στο πετραχήλι
του μυριάδες ψυχές έβρισκαν ανάπαυση
και ανάσταση πνευματική και σωματική,
το εξομολογητάριο δίπλα από το σπίτι δεν
υπήρχε ημέρα, που να μην υπάρχει ουρά
από αυτοκίνητα.
Το χωριό Κοιλάδα έγινε ξακουστό, διότι
καθημερινά κατέφθαναν από διάφορα μέρη
να τον δουν, να τον συμβουλευτούν και
να λυγίσουν τα γόνατά του κάτω από το
πετραχήλι της μετανοίας. Δεν υπάρχει ορισμός μέτρου που χτυπούσαν χαρμόσυνα οι
καμπάνες, όχι του ναού αλλά των αγγέλων
με τις χιλιάδες ψυχές που λυτρώνονταν απ’
αυτό το τριμμένο πετραχήλι του! Κάθε δάκρυ
αμαρτωλού και χαρά στον ουρανό «λέγω
υμίν ότι ούτω χαρά εν τω ουρανώ επί
ενί αμαρτωλώ μετανοούντι…» (Λουκ. 15,

Οι Ουράνιες δυνάμεις
που τον υποδέχθηκαν,
σκίρτησαν από χαρά

7). Κάθε πτώσις και μια ανάσταση, κάθε συγΠορεύθηκε να συναντήσει ανάμεσα στους
χωρητική ευχή και μια ουράνια Υπαπαντή. δικαίους και τη σεμνή του πρεσβυτέρα
Η ζωή του ήταν μια λαμπάδα άσβεστη στο Κυριακή – χρόνια ήταν πρωτομαγείρισσα
μανουάλι της έμπρακτης και έμπονης αγά- στις κατασκηνώσεις των Μεσαγγάλων που
πης. Ιερείς έχουμε χιλιάδες. Υπάρξεις όμως κάθε χρόνο ο σεπτός επίσκοπος Θεολόγος
όσιες, ιεραποστολικές πραγματοποιούσε – που προηγήθηκε στο
σαν τον π. Πασχάλη ταξίδι για τον ουρανό τον Ιούλιο του 2018.
χαριτωμένες πίστεως
Δεν είναι υπερβολή να πούμε, ότι το φέκαι δυναμικής προ- ρετρο με το σκήνωμά του το υποδέχθηκαν
σφοράς, σπανίως βλέ- έξω από το χωριό, το ακούμπησαν πληθώρα
πουμε ή συναντούμε.
πνευματικών παιδιών και ολόκληρες οικοΟ π. Πασχάλης ήταν γένειες, παρά τα “έκτακτα μέτρα” και με
από τους σεμνούς πρε- πομπή το εναποθέσαν στο κέντρο του ναού
σβυτέρους, στο πρόσω- και αφού τελέστηκε η Θεία Λειτουργία από
πό του εύρισκε εφαρ- τον ιερέα του Ναού π. Αδάμ, ακολούθησε η
μογή ο Χρυσοστομικός εξόδιος Ακολουθία που προΐστατο ο πνευλόγος “Σεμνόν το της ματικός πατέρας και οδηγός του Ηγούμενος
Ιερωσύνης αξίωμα”. π. Γρηγόριος – μίλησε δε για το μεταστάντα
Χ ι λ ι ά δ ε ς φ ο ρ έ ς – όπου ήρθαν με τη μοναστική αδελφότητα
αντήχησε η φωνή του της Αγίας Τριάδος Άνω Γατζέας Βόλου.
«Ευλογημένη η ΒαΣε όλη αυτή την ιερά μυσταγωγία ΜΕσιλεία…» και άλλες ΓΑΛΩΝ ΑΠΩΝ ήταν ο επίσκοπος ή έστω,
τόσες κάλεσε το λαό. αντί αυτού, κάποιος εκπρόσωπός του. Είναι
«Ως τον Βασιλέα των ανησυχητικό για να μην πούμε θλιβερό
όλων υποδεξόμε- φαινόμενο, ο Επίσκοπος να παραβρίσκεται
νοι…» και τώρα ήρθε σε άθεους, αδιάφορους, άπιστους… και να
η δική του σειρά να μην παρίσταται σε ένα άγιο ιερέα – σύγτον υποδεχθεί ο ίδιος Βασιλέας της δόξης χρονο παπαΠλανά – με θαυματουργικά
Χριστός.
άγια γεγονότα και μια προσφορά στο Ιερό
Μέχρι το βαθύ γήρας (86 ετών) λειτουρ- Θυσιαστήριο πάνω των 50 χρόνων.
γούσε, κήρυττε και μάλιστα με έναν ιδιότυπο
Οι στιγμές ήταν μια συγκίνηση. Να βλέτρόπο που εκείνος ήξερε να κηρύττει και πεις κύκλο του ιερού σκηνώματος τα τρία
να επιβάλλεται στο ακροατήριο. Και μέχρι παιδιά του μετά των συζύγων τους, τα εννέα
το βαθύτατο γήρας – μερικές ημέρες πριν εγγόνια και τα επτά δισέγγονα. “Κύκλω της
την κοίμησή του στα 95ου – δε σταμάτησε τραπέζης (του σκηνώματος) στέκονταν
να εξομολογεί καθημερινά.
έκγονα πνευματικά, φέροντα κλάδους
Είχε ένα “ελάττωμα” να μην παίρνει
αγαθοεργίας”, ήταν ένα παράδειγμα για
τυχερά σ’ όλη την
μίμηση.
ιερατική του διΗ ζωή μας π. ΠασχάΤο
40νθήμερο
ακονία και αυτά
λη, όταν τη ζούμε κατά
μνημόσυνο
του
γέροντα
που τ’ άφηναν
Χριστό είναι πασχαλιά,
πιεστικά, τα διέπ. Πασχάλη θα γίνει
η αιώνια ζωή είναι μια
θετε για υλική και
το Σάββατο 12 Ιουνίου
συνεχής πασχαλιά, η
πνευματική ελεηστο χωριό Κοιλάδα.
εδώ ζωή, όπως εσύ την
μοσύνη. Διότι ελεέζησες ως λαϊκός και
ημοσύνη δεν είναι
κληρικός ήταν μια παμόνο η ικανοποίηση υλικών αναγκών των
πτωχών αδελφών (που και αυτό το έκανε), σχαλιά και η ατελεύτητη ζωή που απολαμαλλά είναι και η υποδομή για την εξάπλωση βάνεις είναι μια άπειρος πασχαλιά.
Για το πέρασμα στην αιωνιότητα, σχεδόν
του Ευαγγελίου προς σωτηρία των ψυχών.
Γι’ αυτό το λόγο κυκλοφόρησε τον τόμο εκ κάθε φορά το συζητούσαμε. Όταν δε τόφερνε
570 σελίδων το μικρό Συναξαριστή “ΟΙ ο λόγος για τον οσιομάρτυρα επίσκοπο π.
ΑΓΙΟΙ ΦΩΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΣ” με μια Θεολόγο, έβλεπες το γέροντα π. Πασχάλη
μικρή συμβολική τιμή. Και τα βιβλιαράκια: να αλλάζει όψη το πρόσωπό του, να παίρνει
“Μετάφραση Καθισμάτων Τριωδίου”, μια λαμπερή μορφή. Μιλούσε με άνεση,
“περί της Νηστείας”, “περί Εκτρώσεων” δεν έδειξε ποτέ ότι φοβάται τη φρικτή ώρα
και πολλές χιλιάδες πλαστικοποιημένες του θανάτου, ετοίμαζε τον εαυτό του για να
εικόνες όλα τα διέθετε δωρεάν. Ήταν δε στηθεί “ευπρόσδεκτος” στο κριτήριο της
ένας μεγάλος τροφοδότης της Εξωτερικής θεϊκής δικαιοσύνης.
Ιεραποστολής. Προΐστατο κατά προς Τίτο
Ήταν Θεοτοκόφιλος, γι’ αυτό από Ναό
επιστολή, «ίνα φροντίζουσι καλών έργων Παναγίας (Ζωοδόχου Πηγής) του χωριού
προΐστασθαι οι πεπιστευκότες τω Θεώ» Ελάτεια που υπηρέτησε 20 χρόνια, τον απέ(Τιτ. 3, 8).
σπασε πάλι σε Ναό Παναγίας (Γεννήσεως
Είχε μία πνευματική “αδυναμία”, ήθελε της Θεοτόκου) στην Κοιλάδα, όπου την
να τρέχει με την ενορία και τα πνευματικά
υπηρέτησε πάνω από 30 χρόνια.
του παιδιά σε διάφορα προσκυνήματα, για
Ο Κύριός μας της ζωής και του θανάτου
να εφοδιάζουν πνευματικά τις ψυχικές
τον π. Πασχάλη, ημέρα Πασχαλιά, τον
μπαταρίες.
κάλεσε (Παρασκευή της Διακαινησίμου)
Πικράθηκε όμως πολύ, όταν αναγκάστηκε να απαντήσει σε κλήση απολογίας του και η Παναγία μας η Κυρία Θεοτόκος για να
μακαρίτη δεσπότη Ιγνάτιου, επειδή παρευ- μας δείξει πόσο κοντά μας είναι, όταν την
ρέθηκε σε εξόδιο ακολουθία μικρού παιδιού αγαπούμε, ήρθε την ημέρα τη μεγάλη και
(3 ετών) που σκοτώθηκε σε τροχαίο, γιατί οι επιφανή (Θεομητορική Εορτή Ζωοδόχου
γονείς του ήταν πνευματικοπαίδια του. Και Πηγής) – που καθιερώθηκε να γιορτάζεται
από τον Αυτοκράτορα Λέοντα – και παρέη κατηγορία τους; Ήταν Αγωνιζόμενοι!
Στα 95του χρόνια ήρθε η ώρα της λαβε την αγία ψυχή του και την πέρασε
απόλυσης. Ως λειτουργός χιλιάδες φορές στην πόρτα του ασανσέρ της αιωνιότητας
έκανε την απόλυση Ιερών Ακολουθιών και στην αιώνια χαρά, ώστε μαζί με μυριάδες
Μυστηρίων, τώρα τη δική του απόλυση την αγίων ιερέων να κυκλώνουν δοξολογικά
έκανε ο ίδιος ο Χριστός, κατατάσσοντάς του το Ουράνιο Θυσιαστήριο.
Την ευχή σου πατέρα Πασχάλη, αγνέ Ιεστη χορεία των αγίων Πρεσβυτέρων της εν
ρουργέ του Θείου Θυσιαστηρίου να έχουμε.
Ουρανοίς Εκκλησίας.

maϊοσ 2021

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ,
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;

- 9ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει να
είναι η παρουσία μας μέσα στο ναό)
συνέχεια από τη σελ. 1
το καθαρό φως της Θεογνωσίας Σου και άνοιξε καλά τα πνευματικά
μας μάτια της διανοίας μας, για να κατανοήσουμε καλά τα ευαγγελικά
Σου κηρύγματα…).
Οι άγιοι Πατέρες επίσης μας δείχνουν τί συμβολίζει το θυμίαμα,
αμέσως μετά το αποστολικό ανάγνωσμα: «ο θυμιατήρ δεικνύει
την ανθρωπότητα του Χριστού• το πυρ την θεότητα, ο ευώδης
καπνός μηνύει την ευωδίαν του αγίου Πνεύματος προπορευομένην» (αγ. Γερμανού Κων/λεως “Ιστορία Εκκλ/κή”).
Η ανάγνωσις του Ευαγγελίου με το σταθερό πρόλογο: «Τω καιρώ
εκείνω…», μας μεταφέρει τη σκέψη μας στη χρονικά μακρινή για μας
εποχή, που σφραγίστηκε με τη σωματική παρουσία ο σαρκωμένος
Λόγος του Θεού, μας εκδιπλώνει όλα τα γεγονότα της παλιγγενεσίας.
Μας ξεναγεί στη Βηθλεέμ και στη Ναζαρέτ, στη γαλήνη αυτή της Γεννησαρέτ και στο βουνό των Μακαρισμών, στο “ανώγειο” του Μυστικού
Δείπνου και στο Όρος των Ελαιών, στην αυλή του Αρχιερέα Καϊάφα,
στο Πραιτώριο, στο λόφο του Γολγοθά και στο ολόφωτο μνημείο του
Σωτήρα μας. Όλα όσα έγιναν στους χώρους αυτούς ζωντανεύουν
μπροστά μας. Παρελαύνουν τα πρόσωπα, φωτίζονται οι ανθρώπινες
αδυναμίες και ταυτόχρονα, φάση με φάση, βήμα με βήμα ξετυλίγεται
το χρονικό της σάρκωσης του Λόγου του Θεού, η φανέρωσις του θεανδρικού προσώπου του στον κόσμο, το δράμα του Σταυρού και την
κοσμογονική πραγματικότητα της Ανάστασης.
Ο ερμηνευτής άγιος Νικόλαος Καβάσιλας θέτει ένα καυτό ερώτημα:
«Αλλά τί βούλεται ενταύθα η ανάγνωσις των ιερών Γραφών;»
(Ποια είναι η σημασία της ανάγνωσης των ιερών Γραφών (Απόστολος
και ευαγγέλιο) στο σημείο αυτό της Θείας Λειτουργίας;
Την απάντηση τη δίνει ο ίδιος:
«Ει μεν την χρείαν βούλει μαθείν, είρηται• παρασκευάζουσι
γαρ ημάς και προκαθαίρουσι προ του μεγάλου των μυστηρίων
αγαισμού. Ει δε την σημασίαν ζητείς, την φανέρωσιν του Κυρίου δηλούσιν, ην εφανερούτο κατά μικρόν μετά την ανάδειξιν».
(Αν θέλεις να μάθεις την αναγκαιότητα που υπαγορεύει την ανάγνωση του «Αποστόλου» και του «Ευαγγελίου», σου λέω πως είναι αυτή:
Μας προπαρασκευάζουν και μας προκαθαρίζουν, για να δεχτούμε
στη συνέχεια τον αγιασμό, που παρέχει το μεγάλο Μυστήριο. Αν πάλι
ζητάς να πληροφορηθείς τη σημασία των αναγνωσμάτων, δηλώνουν
τη φανέρωση του Κυρίου στον κόσμο, όπως η φανέρωση αυτή εκδηλωνόταν σταδιακά, μετά τη σάρκωση και την παρουσία Του ανάμεσα
στους ανθρώπους).
Ο Κύριος ήρθε. «Επί της γης ώφθη και τοις ανθρώποις συνανεστράφη» (περπάτησε στη γη μας και διαλέχθηκε μαζί μας μιλώντας
την ανθρώπινη γλώσσα μας, είδαμε το πρόσωπό Του και ακούσαμε τη
φωνή Του και το ιερό Ευαγγέλιο μας θυμίζει αυτή την παρουσία και
αυτή την υπερούσια διδαχή).
Η κάθε περικοπή που αναγιγνώσκεται είναι πράξη ιερότατη, διότι
δε μιλάει ο λειτουργός ιερέας μόνος του, δε διατυπώνει δικές του
σκέψεις, ούτε διαβάζει ένα οποιοδήποτε ανθρώπινο κείμενο. Δανείζει
τα χείλη του για να μιλήσει ο Θεός. Ο ιερέας απλώς ευαγγελίζεται και
μεταφέρει τα γεγονότα που συνόδεψαν τη Σάρκωση του Λόγου και
την υπέρχρονη Ευαγγελική διδασκαλία.
Η ανάγνωση του Ευαγγελίου εικονίζει καθαρά τον ίδιο το Χριστό που
δίδασκε, όπως και τότε τα πλήθη, γι’ αυτό και μετά την ανάγνωση, ο
χορός εκ μέρους του λαού χαιρετά τον Κύριο ψάλλοντας: «Δόξα σοι,
Κύριε, δόξα σοι». Είναι λόγια που απευθύνονται κατ’ ευθείαν στο Χριστό που θεωρείται ότι είναι παρών μέσω των ευαγγελικών λόγων Του.
Ο Κων/νος Καλλίνικος μας μεταφέρει σε κάτι ξεχασμένο: «Μεθ’
ο ακολουθεί η ανάγνωσις αυτού του αχράντου Ευαγγελίου.
Και ανέρχεται τότε ο Ιερεύς ή ο διάκονος μετά της θείας κελεύσεως τον άμβωνα ως ο άγγελος ουρανόθεν αποσταλείς και
εκπληρούται η προφητεία Ησαΐου “επ’ όρους πεδινού άρατε
σημείον”, και η έκτασις των χειρών του πλήθους, ως συνηθίζετο
τότε, δεικνύει την ευχαριστίαν του πληρώματος ως αξιωθέντες
τοιούτων θαυμάτων… αναγγέλλει την κέλευσιν τω λαώ μετά
σιγής ισταμένων και μετά την ανάγνωσιν, πτύξας την Βίβλον ο
αναγνούς κατέρχεται, διδούς πάσιν ως υιοίς ασπάζεσθαι αυτήν.
Ωραία και συγκινητική συνήθεια ο ασπασμός του Ευαγγελίου!
Περί ής και ο Δαμασκηνός είπε: “Το Ευαγγέλιον… προσκυνούμεν και περιπτυσσόμεθα και καταφιλούμεν και οφθαλμοίς και
χείλεσι και καρδία ασπαζόμεθα” (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΝΑΟΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΤΕΛΟΥΜΕΝΑ ΕΝ ΑΥΤΩ, σελ. 353).
Την τυπική αυτή τάξη – να προσκυνούν το ιερό Ευαγγέλιο στην
ώρα της Θείας Λειτουργίας – οι νεώτεροι τη μετέθεσαν να γίνεται στον
Όρθρο και στο Εωθινό Ευαγγέλιο προς οικονομία του χρόνου.
Ακολουθεί κανονικά το Κήρυγμα, η ερμηνεία των Αποστολικών και
Ευαγγελικών λόγων. Σήμερα για λόγους πρακτικούς το Θείο κήρυγμα
γίνεται την ώρα του Κοινωνικού. Με την παράδοση το κήρυγμα του
Λόγου του Θεού σε συνδυασμό με τα αναγνώσματα είναι αναπόσπαστο
μέρος της Θείας Λειτουργίας, διότι φωτίζει τους πιστούς αναλύοντας
τα θεία ρήματα.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

αυτα τα ξερατε;
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Α) ΑΝΔΡΑΣ ΄΄γέννησε΄΄ ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ!
Μην πεις δεν μπορεί… γιατί… !
Στην Ισπανία κυκλοφόρησε άρθρο
από έναν τρανσέξουαλ που έγραφε,
ότι “γέννησε” ένα κοριτσάκι και τώρα
είναι πατέρας.
Ο Βουλευτής του Ισπανικού κόμματος VOX, Francisco Jose Contreras το
διάβασε και του άναψαν τα λαμπάκια
. Του απάντησε με ανάρτηση στο
Facebook, «… ένας άνδρας δεν μπορεί να μείνει έγκυος. Ένας άνδρας
δεν έχει μήτρα ή αυγά (ωάρια)…».
Αμέσως “μπλοκαρίστηκε” από το Twitter ο λογαριασμός του
στο Facebook για 12 ώρες και αυτό ήταν ως προειδοποίηση
σύμφωνα με το Fox News.
Το Twitter του ανακοίνωσε ότι η πράξη του αυτή ήταν
παραβίαση της πολιτικής της Εταιρίας. «Κατά υλικού
που αποτελεί, παρενοχλεί ή προωθεί τη βία ενα-

ντίον άλλων ανθρώπων με βάση
τη φυλή, την εθνική καταγωγή,
την εθνικότητα, το σεξουαλικό
προσανατολισμό, το φύλο, την
ταυτότητα του φύλου, τη θρησκεία, την ηλικία, την αναπηρία
ή την ασθένεια».
Σύμφωνα με τους νέους κανόνες
και ρυθμούς που μας επιβάλουν,
πρέπει σ’ όλα να συμφωνούμε, ότι
δηλαδή, ο γάιδαρος πετάει, ο άνδρας γεννάει, το φίδι φτερουγίζει κ.ά., αλλιώς είσαι
ρατσιστής και πρέπει να τιμωρηθείς. Τώρα η τιμωρία είναι
χάδι, αύριο ο “ρατσιστής” θα σέρνεται στα δικαστήρια και
ίσως και πιο πέρα!
Γι’ αυτό μην πεις ποτέ ότι δεν μπορεί ο άνδρας να “γεννήσει”… Γιατί…!

Β) Μήπως έρχεται αφανισμός μας ;
“ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ”

Νέο φρούτο αρχίζει σιγά-σιγά να
μπαίνει στη ζωή μας, είναι η Τεχνητή
νοημοσύνη. Οι “παγκόσμιοι σωτήρες”
συναντήθηκαν στις 7-10 Ιουνίου του
2018 στο Τορίνο της Ιταλίας για την 66η
ετήσια σύνοδο της Λέσχης Bilderberg, η
οποία είχε ως θέμα στην ατζέντα τους
την “Τεχνητή Νοημοσύνη”.
Ο μάγος της διπλωματίας και πρωτομάστορας της Λέσχης Χέρνι Κίσινγκερ
αναρωτιέται: «Πώς θα ζήσουμε σ’
αυτόν το νέο κόσμο; Πώς θα διαχειριστούμε την Τεχνητή Νοημοσύνη; Πώς
θα τη βελτιώσουμε ή τουλάχιστον
πώς θα την αποτρέψουμε από το να
μας βλάψει;».
Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσαν
116 διευθύνοντες σύμβουλοι μεγάλων
εταιριών που ασχολούνται με την ανάπτυξη τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης στέλνοντας επιστολή το 2017 προς
τον ΟΗΕ, προειδοποιώντας τον τεράστιο
κίνδυνο. «Η δουλειά τους – γράψαν
– θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί
για να δημιουργηθούν αυτόνομα
φονικά όπλα – “ρομπότ δολοφόνοι”.
Υποστήριξαν ότι μια τέτοια εξέλιξη θα
ανοίξει το “κουτί της Πανδώρας” και
θα μπορούσε να αλλάξει για πάντα τη
μορφή που έχει ο πόλεμος» (Samuel
Gibbs, Theguardian.com).
Ο “γερόλυκος” της αμερικανικής
πολιτικής Χένρι Κίσινγκερ (για τον πολύ
κόσμο “εγκληματίας πολέμου”) δήλωσε

ανήσυχος στο περιοδικό «Atlantic». “Οι
έξυπνες μηχανές που μαθαίνουν και
επικοινωνούν μόνες τους, χωρίς πλέον
καμία ανθρώπινη παρέμβαση, μπορεί να
εγκαινιάσουν μια τελείως νέα φάση στην
ανθρώπινη ιστορία.
» Μήπως είναι δυνατό
η ανθρώπινη ιστορία
να πάρει το δρόμο των
Ίνκας, όταν αντιμετώπισαν μια ακατανόητη γι’ αυτούς ισπανική
κουλτούρα, που τους
προκαλούσε δέος; » Και
αναρωτιέται: «Με άλλα λόγια, μήπως
είμαστε οι Ίνκας των μηχανών και
άρα μας περιμένει η εξαφάνιση;»”.
Ο έλληνας Νικ. Μαυρίδης, ιδρυτής
Εργαστηρίου Ρομπότ μας είπε: «Τεχνητή
Νοημοσύνη ή ανθρώπινη; Ρομπότ ή
άνθρωπος; Υπάρχει δίλημμα ή όχι;
Δεν είναι ασπρόμαυρη η απάντηση.
Τίποτα από τα δύο δεν θα είναι μόνο
του στο μέλλον αλλά και τα δύο
μαζί… Σε είκοσι χρόνια ο κόσμος
μας θα είναι εντελώς διαφορετικός.
Θα έχουμε ανθρώπους και ρομπότ,
εικονικούς χαρακτήρες και ευφυή
σπίτια, ίντερνετ των πραγμάτων και
big data παντού». Στο ερώτημα αν
όλες αυτές οι τεχνολογίες – ειδικά
η τεχνητή νοημοσύνη – μπορούν να
εφαρμοστούν ηθικά και πώς, η απάντησή
του ήταν: «θυμάστε το μύθο του Μίδα

που λάτρευε τόσο το χρυσάφι ώστε,
όταν του δόθηκε η ευκαιρία να εκπληρωθεί η επιθυμία του, ζήτησε να
γίνεται χρυσάφι ό,τι αγγίζει, χωρίς
να σκεφθεί τις τρομακτικές συνέπειες
που θα είχε αυτή η εκ
πρώτης όψεως εξαιρετική δυνατότητα;
Έτσι είναι και η τεχνητή νοημοσύνη. Θα
μας επιτρέψει να εκπληρώσουμε επιθυμίες
οι οποίες προηγουμένως ήταν ανέφικτες.
Οφείλουμε όμως να προβλέψουμε
τις μακροπρόθεσμες συνέπειές της,
πέρα από τα φαινομενικά ή άμεσα
οφέλη. Αυτή είναι η μεγάλη πρόκληση. Πολλά από όσα μας υπόσχεται και
τώρα μας φαίνονται υπέροχα, ίσως
δημιουργήσουν τεράστια προβλήματα αργότερα».
Ο “σοφός” εγκέφαλος των σκοτεινών
λεσχών, τόνισε: «Η αλήθεια έχει γίνει
πια σχετική, η πληροφορία απειλεί
να εξαφανίσει τη σοφία… Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία δυνητική
κυριαρχική τεχνολογία, που αναζητά
μία καθοδηγητική φιλοσοφία…».
Φαίνεται ότι η κατάσταση τους ξέφυγε
και πάει να γίνει ανεξέλεγκτη, γι’ αυτό
και τρέχει να διαμηνύσει: «Η τεχνητή
νοημοσύνη μπορεί να φέρει τον
αφανισμό μας;».

Γ)“Να επιστραφούν τα γλυπτά” (SundayTimes)
Η εφημερίδα “SundayTimes” σε άρθρο της συντάκτριάς
του Σάρα Μπάξτερ, καλεί το Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις
Τζόνσον “να επιστρέψει τα γλυπτά στην Αθήνα, γιατί
εκεί ανήκουν” και υπογράμμισε ότι αυτό
θα αποτελέσει “μια μεγάλη χειρονομία
φιλίας και αλληλεγγύης”, χαρακτηρίζοντας το νέο Μουσείο της Ακρόπολης
“υπέροχο” και “πολύ πιο όμορφο από το
Βρετανικό Μουσείο που δεν έχει ούτε
παράθυρα”.
Και αναφέρει στη συνέχεια την αφαίρεση των γλυπτών ως εξής: “Δεν υπάρχει
αμφιβολία, κατά τη γνώμη μου, ότι
ήταν βανδαλισμός. Τα γλυπτά κατάφεραν σχεδόν να
επιβιώσουν από τις καταστροφές του χρόνου, τους πολέμους και την έκρηξη της αποθήκης όπλων, όταν ο Έλγιν
εμφανίστηκε στην Αθήνα στις αρχές του 19ου αιώνα,
ως πρεσβευτής στην Υψηλή Πύλη, στους οθωμανούς
κατακτητές. Μόλις εξασφάλισε την απαραίτητη «άδεια»
για να αφαιρέσει αντικείμενα από τα ερείπια γύρω από
τον Παρθενώνα (το αρχικό έγγραφο δεν βρέθηκε ποτέ, αν
και υπάρχει μία «μετάφραση»), έστειλε εργάτες σε σκάλες

να σπάσουν – με αμβλύ εργαλείο – τα μάρμαρα που βρίσκονται τώρα στο Βρετανικό Μουσείο”.
Επίσης εκφράζει το θαυμασμό της για τα αποτελέσματα των
εργασιών αποκατάστασης των γλυπτών
που το Μουσείο της Ακρόπολης έχει στην
κατοχή του.
Η συντάκτρια της “SundayTimes”
πιστεύει ακόμα ότι, με την επιστροφή των
γλυπτών, η Βρετανία θα έχει όφελος με το
δανεισμό σημαντικών αρχαιοτήτων από
την Ελλάδα για περιοδικές εκθέσεις σε
μια σταθερή βάση συνεργασίας και καλεί
για άλλη μια φορά τον πρωθυπουργό
Μπόρις Τζόνσον να επιδείξει την αγάπη του για τον αρχαίο
κόσμο κάνοντας το σωστό.
Οι φωνές όλο και πληθαίνουν από διάφορα μέρη που ζητούν
την επιστροφή των Μαρμάρων στην Ελλάδα. Η “Washington
Post” με άρθρο της “Επιστρέψτε στη θεά Ίριδα το σώμα
της” επιμένει στον πρωθυπουργό στην επιστροφή όλων των
γλυπτών στην Αθήνα.
Εμείς ευχόμαστε και περιμένουμε την επιστροφή τους στον
Παρθενώνα.

«Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΥ
ΚΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΟΥ»
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πιστεύεις, θα πρέπει να μη εφησυχάζεις
παρά να ερευνάς, να αναζητάς ,να ψάχνεις
την Αλήθεια . Αυτό βγαίνει αβασάνιστα από
, ανάμεσα σε πολλά σχετικά ,και τα εξής
λόγια του Ιησού: «ερευνάτε …., μάθετε την
αλήθεια μέσα από την έρευνα, για να
κατακτήσετε την γνώση αυτής της Αλήθειας και αυτή θα σας ελευθερώσει από
την σκλαβιά και το φόβο που προκαλεί
η άγνοια. Ψάξτε μέσα σας , ψάξτε γύρω
σας» .Και τον συμπληρώνει ο Α. Παύλος:
«παντού να ψάχνετε και το καλύτερο να
κατέχετε». Βέβαια εκείνοι που πιστεύουν
ακράδαντα χωρίς να έχουν την ανάγκη
να δουν με τα μάτια του τον Ιησού και να
αγγίξουν τις πληγές Του θα είναι ευτυχείς
κατά Εκείνο .
Ω Θεέ μου με τι μεγαλείο ελευθερίας
της σκέψης, ανάμεσα στα άλλα δώρα με τα
οποία προίκισες τον πλάσμα σου , και αυτό,
που αντί να σε υμνεί ,να σε ευχαριστεί, να
ευλογεί ,να σε δοξάζει, να σε στοχάζεται πρωί
μεσημέρι και βράδυ κάθε μέρα γι αυτό ,σαν
αντάλλαγμα σε σταύρωσε! Ως πότε Θεέ μου
θα ανέχεσαι αυτή την αχαριστία ,αγνωμοσύνη και περιφρόνηση; Μα γιατί σε ερωτώ,
αφού γνωρίζω μέχρι πότε. Μέχρι που να το
ξαναγυρίσεις κοντά σου στον Παράδεισο,
γιατί δεν αντέχεις το χωρισμό του. Μέχρι
που να χαίρεσαι και πάλι να το βλέπεις να
ζει ανέμελα κοντά σου ,όπως τότε χωρίς να
πεθαίνει, χωρίς να αρρωσταίνει, χωρίς να
ντρέπεται που θα είναι γυμνός, χωρίς να
έχει ανάγκη από γνώση γιατί του παρείχες
όση ήθελε ακοπίαστα, χωρίς το λιοντάρι
να κατασπαράξει το πρόβατο , ο λύκος το
αρνί και οι κάθε λογής Κωρονοιοί να τον
απειλούν με εξαφάνιση του. Δεν τα εκτίμησε
όλα αυτά ,τα κατ’ εξαίρεση από την υπόλοιπη
κτίση δώρα , που απολάμβανε και παρά
το γεγονός ότι δεν το άφησες ανημέρωτο
αλλά το προειδοποίησες, έπεσε στην παγίδα
εκείνης της μισάνθρωπης οντότητας η οποία
ζήλεψε το προνόμιο του και βάλθηκε να του
το στερήσει. Κατάφερε να το εξαπατήσει και
έπεσε στο επίπεδο των ζώων «ομοιώθη
κτήνεσιν» λέει ο ψαλμωδός .Ξέπεσε στους
γενετικούς κώδικες ,τα κτηνώδη ένστικτα
που διέπουν τα ζώα και κληρονομικώ δικαίω
υποφέρει έκτοτε .
Γνώριζες θεέ μου τι θα προκύψει, όταν
ένωνες το Πνεύμα με την Ύλη .Όταν αποφάσιζες το μέρος της ουσίας σου, η ψυχή ,να
κατοικήσει στο υλικό σώμα. Όταν έπλαθες·
δεν δημιούργησες όπως την περίπτωση
της κτίσης- αυτή την μοναδική στον κόσμο
υλικοπνευματική οντότητα, το ομοίωμα σου,
την εικόνα σου ,τον κλώνο σου. Γνώριζες
αλλά είχες αποφασίσει να υποστείς ο ίδιος
τα πάντα, μέχρι και στο Σταυρό να ανέβεις
, για να αποκαταστήσεις την διατάραξη
της αρμονίας της σχέσης του σύμπαντος
κόσμου( Εσένα, αυτού και της Δημιουργίας
σου) που θα προκαλούσε η ζήλια της αρνητικής οντότητας στην αβάστακτη από αυτή
ομορφιά που προέκυψε από την κράση και
μείξη αυτών των ετερόκλητων στοιχείων.
Αυτό τον τρόπο ,στοχάζομαι , επέλεξες για
να αποκαλυφθείς στον ξεπεσμένο άνθρωπο
και να αποτελέσεις καταλυτικό παράγοντα
στην Ιστορία του .
Να γιατί , διαδικτυακοί και όχι μόνο φίλοι
μου, θα επιμένω όσο έχει το μάτι μου νερό
και στέντορα τη φωνή θα επαναλαμβάνω και
θα διακηρύσσω σε όλα τα μήκη και πλάτη
της Γης αξιοποιώντας τα σύγχρονα ΜΜΕ
ότι, όχι οι αυτοπροσδιοριζόμενοι ευφυείς
ευφάνταστοι ψεύτες φιλόσοφοι ,αλλά η
φαεινότερη του Ηλίου απαστράπτουσα και
ακτινοβολούσα, νοηματοδοτούσα, σηματοδοτούσα και ερμηνεύουσα τη ζωή, μονοπωλούσα την αλήθεια και απαντώσα σε όλα τα
γιατί, και μόνο αυτή απαντά και καλύπτει
τις υπαρξιακές ανησυχίες του ανθρώπου.
Τρώγοντας τα σωθικά και της δικής μου

ψυχής αυτές οι ανησυχίες ,από τότε που το
χρυσό πουλί της νιότης φτερούγιζε μέσα στα
νεανικά μου στήθια, τώρα πια ,αφού περιδιάβηκα τις κοσμοθεωρίες και τις θρησκείες
όλων των λαών αναζητώντας απάντηση ,
έχω καταλήξει και είμαι βαθειά πεπεισμένος
ότι μόνο ο σαρκωμένος, σταυρωμένος και
αναστημένος Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός
αποκάλυψε την Αλήθεια γι’ αυτές .
Για να δούμε όμως τι διαδραματίσθηκε
οκτώ μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού
και έτσι προέκυψε αυτή η ομολογία. Κατ’
αρχή, ο αναστημένος Ιησούς εμφανίσθηκε
επτά φορές στους μαθητές του μέχρι την
Ανάληψη Του. Πριν από αυτές εμφανίσθηκε το πρωί της τρίτης μέρας από τον
ενταφιασμό Του, όπως εξ άλλου προείπε
πριν από το θάνατο Του δηλαδή την ημέρα
που αναστήθηκε αμέσως μετά την ανατολή
του ήλιου, στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Η
πρώτη εμφάνιση Του στους μαθητές ήταν
οκτώ ημέρες μετά. Πως συνέβη : «Ενώ ήταν
κλεισμένες οι πόρτες του υπερώου, όπου
ήταν μαζεμένοι οι μαθητές διά το φόβο των
Ιουδαίων ,εκτός από το Θωμά , εμφανίσθηκε
ο Ιησούς ,στάθηκε στη μέση και τους απεύθυνε το χαιρετισμό που συνήθιζε «ειρήνη
σε σας». Παρά το γεγονός ότι τους είχε βεβαιώσει πολλές φορές γι αυτό η ανθρώπινη
φύσης τους αδυνατούσε να το πιστέψει. Για
να τους διαλύσει την αμφιβολία ,το φόβο
και την έκπληξη, αφού τους χαιρέτισε ,τους
έδειξε τις νωπές πληγές των χεριών και της
πλευράς Του. Όταν επέστρεψε ο Θωμάς ,και
με ανείπωτη χαρά, του είπαν ότι είδαν τον
Κύριο ,εκείνος θεωρούσε τόσο αδύνατο κάτι
τέτοιο που θα το πίστευε μόνο αν με τα ίδια
του τα μάτια έβλεπε τις τρύπες που άφησαν
τα καρφιά στις παλάμες Του , και έβαζε σ’
αυτές το δάκτυλο Του, και άγγιζε με τα χέρια
του την λογχεμένη πλευρά Του.
Νάτος ο Ιησούς μετά από οκτώ ημέρες,
ενώ ήταν και πάλι κλεισμένες οι πόρτες
μπροστά τους, μαζί και ο Θωμάς αυτή τη
φορά , και αφού τους χαιρέτισε με το «ειρήνη σε σας» απευθυνόμενος στο Θωμά
του λέει: «έλα τώρα Θωμά, βάλε το δάκτυλό
σου στις τρύπες των χεριών μου, δες τα
πληγωμένα χέρια μου και φέρε το χέρι σου
και βάλτο στη κεντημένη πλευρά μου ώστε
στο εξής να μη είσαι άπιστος αλλά πιστός».
Και ο Θωμάς έκπληκτος και αμήχανος αλλά
πεπεισμένος πια, ομολογεί: Είσαι «ο Κύριος
μου και ο Θεός μου».
Φίλοι μου, μιας και το Εκπαιδευτικό
Σύστημα, κατά παράφορη παραβίαση του
Συντάγματος εκπαραθύρωσε στην ουσία
τεχνηέντως το κορυφαίο των μαθημάτων,
αυτό των Θρησκευτικών, από τα Σχολεία ,και
σε όποια παραμένει ακόμα αποτελεί την ώρα
του παιδιού έτσι, ώστε να αποχριστιασθούν
οι έλληνες για να ελέγχονται πιο εύκολα, θα
πρέπει, όπως κατά τα χρόνια της σκλαβιάς
έτσι και σήμερα, όσοι εκ των κληρικών
έχουν επίγνωση της αποστολής τους ,ήτοι
γνωρίζουν τι σημαίνει Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση· απορρέουσα από την Ιεροσύνη μέσα
στα πλαίσια της Ποιμαντικής δραστηριότητας
- να δημιουργήσουν κρυφά σχολειά για
να διασώσουν την Ελληνοχριστιανική τους
ταυτότητα και συνείδηση όπως τότε. Αυτό
που εξ άλλου επιτάσσεται , επαναλαμβάνω,
από το άρθρο 16 παράγραφος 2 του Συντάγματος και το οποίο , επειδή προφανώς αρκετοί
δεν έχουν ενασχοληθεί να το ψάξουν τους
το παραθέτω εν μέρει « Η παιδεία αποτελεί
βασική αποστολή του Κράτους …… και έχει
σκοπό ……. την ανάπτυξη της εθνικής και
θρησκευτικής συνείδησης…...» . Αυτό λοιπόν
που διαπράττει σήμερα αυτό το νοσηρό ανθελληνικό Σύστημα, βάσει αυτών που ορίζει
αυτό το άρθρο, δεν είναι παρά κατάφορη
συνταγματική παραβίαση.
Διαφορετικά όσο αυτοί ιδιαίτερα η νέοι
που εκφράζουν τις προσδοκίες του Έθνους
και της κοινωνίας θα μεγαλώνουν χωρίς θεό
η προοπτικές θα είναι δυσοίωνες.
Παπα-Γιώργης Προμπονάς

(κρυφό σχολειό)

συνέχεια από τη σελ. 1

4 ΑΓΩΝΑΣ
Στάθηκα από απόσταση και σας κοιτάζω.
Είμαι περίεργος να δω το ρόλο που παίζετε
μέσα στην κοσμογονική αναστάτωση και στις
ηφαιστειακές εκρήξεις που συντελούνται στις
μέρες μας.
Μη με παρεξηγήσετε γι’ αυτό.
Σας το δηλώνω από την αρχή, πως ό,τι
έκανα, ήταν μια πράξη απόγνωσης.
Το μυαλό μου σκάλεψε και σκάλωσε στη
δική σας αφάνταστη υπεύθυνη αποστολή.
“Άγιοι” αρχιερείς, άνθρωποι της Εκκλησίας
είστε μια νοητή αλυσίδα που σας δένει με
τη ζωή και τις εμπειρίες των Αποστόλων,
των Πατέρων και των Αγίων και σας φέρνει
στην αφετηρία που είναι ο Χριστός και το
Ευαγγέλιο.
Είσαστε η παράταξη του θεανθρώπου Χριστού, οι πιστοί μαθητές του, η οικογένεια, που
πρέπει να πατάτε στη γη και να πορεύεστε
στον ουρανό.
Κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί την υπόστασή σας, εκτός εάν σεις οι ίδιοι την απεμπολήσετε, ή σε κάποια στροφή του δρόμου
παραστρατήσετε.
Πήρατε μια θέση στην ιστορία μοναδική,
που κατακτήθηκε με το αίμα του Σταυρού
και με τις σπονδές των μαρτύρων.
Δεν είστε το εφήμερο, το φιγουρίνι της
ώρας που σήμερα εντυπωσιάζει και αύριο
πετιέται στο καλάθι ως άχρηστο.
Είσαστε το κάτι άλλο, αρκεί να το έχετε
πιστέψει. Είσαστε η γεύση και η παρουσία
της αιωνιότητας σε τούτον τον κόσμο, αρκεί
να το βιώνετε.
Είσαστε ο στρατός που έρχεται από τα βάθη
της ιστορίας και βρίσκεστε μέσα στον ωκεανό
του κόσμου.
Στάθηκα από απόσταση και σας κοιτάζω.
Προσπαθώ να διακρίνω την παρουσία σας,
να μετρήσω τη δραστηριότητά σας και τη
δραστικότητά σας. Να ακούσω τη φωνή σας.
Να πιάσω τα μηνύματά σας.
Ζούμε ημέρες μεγάλης…κρίσης.
Με την οριστική σχεδόν και αμετάκλητη
απώλεια της εθνικής μας ταυτότητας και
κυριαρχίας.
Με τη φθορά των ανώτερων ιδανικών της
νεολαίας και την ηθική εξαρχείωση της σεξουαλικής διαφθοράς, των ναρκωτικών, της
ηρωοποιήσεως των εγκληματιών, και των
κάθε είδος αποβράσματα που προβάλλονται
ως σπουδαία πρόσωπα, την περιφρόνηση
των νόμων και των θεσμών, την πυρετώδη
αθεϊστική προπαγάνδα που διοχετεύεται
μέσω των Μ.Μ.Ε.
Με την πνευματική στείρωση, με την
υποβάθμιση της παιδείας, την κατάργηση
των αρχαίων, των θρησκευτικών μαθημάτων,
τις εορτές, την προσευχή, τον εκκλησιασμό…
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Έρχεται νέα µεγάλη σκλαβιά ... “άγιοι” πατέρες!

Με τη διάλυση της οικογένειας, το υπεραυτόματο διαζύγιο, έστρεψαν τη νέα γενιά να
αποφεύγει τον ευλογημένο γάμο και προτιμά
τις ελεύθερες συμβιώσεις, και το μοντέρνο
φρούτο της Ευρώπης, τη σύζευξη μεταξύ
ομοφυλοφίλων.
Με τη σχεδόν κατάλυση της Ορθοδόξου
πίστεως από τους “Ορθόδοξους” Οικουμενιστές, που ότι δεν κατόρθωσαν από το 867
μ.Χ. με αναρίθμητους πολιτικούς και πολεμικούς εκβιασμούς (σταυροφορίες, αρνήσεις
βοήθειας το 1453, το 1821, το 1922, 1940 κ.α.)
να το πετύχουν, κινδυνεύουμε τώρα με την
Ε.Ε. και την ισοπεδωτική Παγκοσμιοποίηση.
Με την οικονομική εξάντληση και τους
συνεχείς προσχεδιασμένους δανεισμούς από
το ’74 και μετά, χωρίς κανένα παραγωγικό
σκοπό, και με τα δόλια πακέτα της Ε.Ε. που
είναι δικά μας λεφτά από το Φ.Π.Α. φθάσαμε
στο σημείο να μην μπορούμε να πληρώσουμε
ούτε τους τόκους, έτσι για όποια προσπάθεια
ανάπτυξης έγινε όνειρο.
Και αρκετά ακόμα…
Στάθηκα από απόσταση και σας κοιτάζω.
Τι αντιπροσωπεύετε σήμερα; Το πλήρωμα
ή το κενό;
Τι έχετε πάθει και δε χύνετε στο σκοτεινιασμένο κόσμο το απόλυτο γέμισμα της
Χάριτος του Θεού και το υπόλοιπο άδειασμα
της αγάπης στη διακονία των ανθρώπων;
Τι έχει συμβεί μέσα σας και σας κατέχει το
πλέγμα της κατωτερότητας;
Ο κόσμος χάνεται, άνθρωποι και νεανικές
ψυχές καταβροχθίζονται από τον αχόρταγο
Άδη. Πού είσαστε να κλείσετε το απαίσιο
στόμα του και να τους σώσετε;
Ο λαός περιμένει να του δείξετε το δρόμο
προς τον ουρανό και σεις είστε κρυμμένοι,
μη σας κολλήσει ο κορονοϊός.
Ο λαός περπατάει μέσα στην κόλαση, στη
φωτιά και στο θάνατο, έρχονται στιγμές που
με αγωνία σηκώνουν τα χέρια ψηλά και
αναζητούν κάποια βοήθεια.
Δεν σας είδα πουθενά! Δεν σας διέκρινα πουθενά!.
Για να είμαι σωστός και περισσότερο ειλικρινής μπροστά σας. Σας έχω δει κάποιες
φορές, αλλά μου φανήκατε σαν παγοκολόνες
ή καλύτερα σαν κρύα χρυσοφόρα μανεκέν.
Σας αντίκρισα μέσα σε ναούς ή σε παρελάσεις, σε δρόμους να φοράτε κάποιες
εντυπωσιακές αυτοκρατορικές στολές, κάτι
αδαμαντοστόλιστα καπέλα, με ολόχρυσα
κοσμήματα να κρέμονται στο στήθος σας,
να κρατάτε ολόχρυσες πατερίτσες και όλα
αυτά να αντιπροσωπεύουν πολλές χιλιάδες
ευρώ και δίπλα στο πεζοδρόμιο να κάθονται
ανθρώπινες υπάρξεις με απλωμένο το χέρι
να ζητούν λίγο ψωμί, να θρέψουν τη νηστική
οικογένεια!
Μα, πιστεύετε αληθινά, πώς με τις αυτοκρατορικές στολές θα σώσετε τον κόσμο;
Πώς με την επίδειξη του πλούτου σας (που
είναι κλεμμένα από το κεράκι του φτωχού,
ορφανού, της χήρας…) θα δώσετε μήνυμα
ελπίδας και σωτηρίας στις ναυαγισμένες
υπάρξεις;
Αυτή σας η παρουσία ισοδυναμεί με το
ΤΙΠΟΤΑ!
Πρώτα ο Χριστός, μετά οι Απόστολοι, ακολουθήσαν οι άγιοι πατέρες που περπάτησαν
στο δρόμο, κοπιάσαν «οι δια πίστεως κατηγωνίσατο Βασιλείας… έφριξαν στόματα
λεόντων, έσβησαν δύναμιν πυρός… εγεννήθησαν ισχυροί εν πολέμω, παρεμβολάς
έκλιναν αλλοτρίων… έτεροι δε εμπαιγμών και μαστίζων πείραν έλαβον, έτι δε
δεσμών και φυλακής» (Εβρ. 11, 33-36), και

όλα αυτά για να σώσουν τους αμαρτωλούς,
τα χαμένα πρόβατα.
Αντίθετα εσείς κλειστήκατε στα πολυτελή
ανάκτορά σας, απολαμβάνετε τον πλούτο σας,
κουβεντιάζετε με τη χλιδή σας, κλείσατε τους
ναούς, εισπράττοντας όμως κανονικά και με
το παραπάνω τις τριμηνίες. Την ανάσταση
του Κυρίου την κάνατε λάστιχο, ξαποστείλατε
κάποιο κείμενο να το διαβάσουν οι ιερείς σε
γλώσσα που και σεις δεν την καταλαβαίνετε
και τελειώσαμε!
Αποφαίνεστε κατηγορηματικά στους
“μικρούς” και απαιτείτε τυφλή υπακοή,
τους πατάτε στην κυριολεξία και τους εκμεταλλεύεστε για να πετύχετε τους δικούς
σας σκοπούς. Μα δεν έχετε το θάρρος να
παρουσιαστείτε εκεί που μυρίζει μπαρούτι και
θυσία. Δε βγάζετε άχνα μπροστά στα βλοσυρά
φρύδια των τυχάρπαστων της εξουσίας.
Ενώ είσαστε εντολοδόχοι της αλήθειας του
Ευαγγελίου Ιησού Χριστού, δεν έχετε την
τόλμη να την παρουσιάσετε.
Ενώ είσαστε μια ηγεσία, η πιο σημαντική
ηγεσία, μια προφητική ηγεσία, αλλά… αποδυναμωμένη. Με εμφάνιση εντυπωσιακή αλλά
με δύναμη σκιώδη.
Ενώ είσαστε αποστολικά στόματα, όμως
εντελώς παγωμένα, χωρίς τόλμη και αποφασιστικότητα, ώστε να στήσετε ένα ανάχωμα
στην παλίρροια των εχθρικών κινδύνων.
Εδώ και εκεί ρίχνετε καμμιά τουφεκιά,
αλλά άσφαιρη, μόνο για κρότο, έτσι για
να ποικίλει η ζωή σας, ή δίνετε κάποιο
``εντυπωσιακό`` κείμενο πληρωμένο σε
εφημερίδες ή ιστολόγια συνοδευμένο με
φωτογραφίες σας, και αυτό το προβάλετε ότι
κάτι κάνετε!
Αυτό “άγιοι” πατέρες δεν είναι αγώνας,
δεν είναι φράγμα αντίστασης, δεν είναι
μέτωπο συγκρότησης του κακού, δεν είναι
αναχαίτιση στην προέλαση των δυνάμεων
του σκότους. Αυτό είναι αυτοδιαφήμιση, άγχος προβολής, ΠΕΙΣΤΗΡΙΟ, πως κατέχεσθε
από πλέγματα κατωτερότητας.
Σας ερωτώ και σας προκαλώ!
Πότε βγήκατε να αναμετρηθείτε με την
εξουσία στα δεκάδες αντιχριστιανικά, αντιεθνικά νομοθετήματα που ψηφίζουν;
Πότε αρνηθήκατε να συμμορφωθείτε με
τα προστάγματα των αντιεκκλησιαστικών
παραγγελμάτων;
Πότε αντιδράσατε στις απαιτήσεις του
κοινωνικού και οικονομικού κατεστημένου;
Πότε υψώσατε φωνή για να αποκαλύψετε
τις μηχανορραφίες, την ψευτιά και την εκμετάλλευση;
Πότε τολμήσατε να δακτυλοδεικτήσετε τους
ένοχους της βρωμιάς και απάτης;
Πότε ζητήσατε να παραμεριστούν αυτοί
που παρασύρουν τη νεολαία στα ναρκωτικά
και στον εκμαυλισμό;
Πότε διαμαρτυρηθήκατε για την καταναλωτική εργασία στο βωμό του κέρδους των
πολυεθνικών εταιριών;
Υπάρχετε βέβαια σαν όγκοι, μα δεν υπάρχετε σαν ηγεσία.
Ή πιστεύετε και έχετε παρρησία ή δεν
πιστεύετε και παύσετε να σφετερίζεστε το
όνομα του Χριστού.
Αν οι πρόγονοί σας ήταν δειλοί ή ερωτοτροπούσαν με τον κόσμο, δεν θα υπήρχατε
σήμερα εσείς.
Αν η Εκκλησία ταυτίζονταν με τον κόσμο,
θα την κατάπινε η αθλιότητα του κόσμου.
Οι δώδεκα απόστολοι, οι μεγάλοι πατέρες
και δάσκαλοι αντιστάθηκαν στον κόσμο και
κέρδισαν τον κόσμο.
Εσείς σκύψατε με ηττοπάθεια το κεφάλι
στις άθεες αρχές και εξουσίες του κόσμου και
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σας κέρδισε ο κόσμος.
Η κοσμική άθεη νοοτροπία είναι ένα πηγάδι, είναι μια ρουφήχτρα, που σε τραβάει
δίχως να το καταλάβεις, σε καταπίνει, προτού
προλάβεις να αντιδράσεις.
Άνθρωποι της Εκκλησίας, “άγιοι” πατέρες,
είμαστε παγωμένοι, είμαστε απογοητευμένοι. Οι αόρατοι ηγέτες είναι σύγχρονοι
εκμεταλλευτές και δολοφόνοι, μας φέραν
την “πανδημία” του κορονοϊού, αφού μας
τρομοκράτησαν και τώρα “εθελοντικά”,
βίαια μας επιβάλουν και το εμβόλιο. για να
μας ``σώσουν!``
Στάθηκα από
απόσταση και σας κοιτάζω.
Ζήτε ή δε ζήτε;
Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που περιφέρετε στα χείλη τα δικά μας.
Αν... ναι !
Αφήστε τις κερκίδες και κατεβείτε στο στίβο
για να βοηθήσετε τον κόσμο.
Τα σκοτεινά και καμουφλαρισμένα κέντρα
λήψης αποφάσεων δουλεύουν ακατάπαυστα
και μεθοδεύουν το έργο της κατάλυσης της
Ορθόδοξης Εκκλησίας. Δεν την εξοντώνουν
ολότελα, για να μη ξυπνήσουν τη ναρκωμένη
αυτοσυνειδησία του λαού και συγκροτήσουν
μέτωπο αντίστασης, απογυμνώνοντας τους
δολιοφθορείς.
Όλος αυτός ο οργανωμένος συρφετός, όλη
η σπείρα που ευωχείται με το αίμα και με τον
ιδρώτα της ανθρωπότητας, δε θα μπορέσει να
πετύχει στο έργο της, εάν δε χτυπήσει πρώτα
την Εκκλησία, ώστε να την απωθήσει στην
άκρη του ιστορικού δρόμου.
Μπορούν σήμερα οι “άγιοι” πατέρες να
βοηθήσουν;
Η Εκκλησία με τη σημερινή ηγεσία περπατάει
στις μέρες της σκιάς, τα πρόσωπα που βρίσκονται στις εμπροσθοφυλακές – εκτός ελαχίστων
– είναι παραδομένα στον επαγγελματισμό.
Μετρήστε στα δάκτυλα των δύο χεριών
σας τις προσωπικότητες που αγωνίζονται να
περπατήσουν στα ίχνη του Ιησού Χριστού, να
ελευθερωθούν από προσωπικά πάθη και από
την κτημοσύνη του κόσμου. Να περιφέρουν
αγνή λατρεία στο Θεό και να θυσιαστούν για
το έργο της καθοδήγησης του ποιμνίου τους.
Πέρα από αυτούς τους ολίγους υπάρχει το χάος
και αυτό διότι, για να γίνει κανείς επίσκοπος
σήμερα, έχουν διαγράψει από τις θεμελιώδεις
εκκλησιολογικές αρχές τους Κανόνες με μια
βάναυση μονοκοντυλιά.
Για την αρπαγή της εξουσίας αποκαλύπτεται ένα ολόκληρο δράμα, με μηχανορραφίες,
συναλλαγές, αναξιοπρεπώς κολακείες, ανεπίτρεπτες μεσολαβήσεις, χρήμα, όλα επιστρατεύονται και χρησιμοποιούνται για την κατάληψη
του οχυρού που είναι η εκκλησιαστική εξουσία.
Όταν τα γνωρίζεις σε πνίγει η αγανάκτηση και
αλλοιώνεται η όψη σου από αηδία.
Έτσι δουλεύει μεταπολεμικά η μηχανή της
ανάδειξης των επισκόπων, όλα αυτά και πολλά
ακόμα που δεν γράφονται τα γνωρίζουν οι
μυστικές οργανώσεις και σκοτεινές εταιρίες
που ‘‘βοηθούν’’ και ελέγχουν τη ζωή του τόπου.
Αν κάποιος μιλήσει και προκαλέσει κάποια αναστολή στα σχέδιά τους και δεν είναι
καθαρός, έχουν εύκολο τον εκβιασμό να τον
διασύρουν, χωρίς κόπο, τον δείχνουν με το
δάκτυλό τους και το προβάλουν τα συνεργαζόμενα Μ.Μ.Ε.
Έτσι η θεοϊδρυτική Εκκλησία παγιδεύτηκε
σε άφωνο υπηρέτρια των σχεδίων τους και
ασήμαντος κομπάρσος των ιδιοτελών επιδιώξεών τους.
Γι΄αυτό και δεν μπορούν
Ποιος θα μας σώσει, από τη νέα μεγάλη
σκλαβιά που έ ρ χ ε τ α ι ;;;.
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Τρεῖς γυναῖκες
καὶ ἄλλοι πολλοὶ...
στὴν παρέα…

Η εκλεκτή του κ. Μητσοτάκη
– “1821” χωρίς Σταυρό, χωρίς Ελλάδα

ερειπωμένου Πύργου φαντασμάτων στο Λονδίνο. Κα ο οποίος «ντοπαρισμένος» από την αργυρώνητη προΓιάννα, η αξιοθρήνητη απόπειρα εξοβελίσεως του Τιμίου παγάνδα των Μ.Μ.Ε. αδυνατεί να παρακολουθήσει τί
Σταυρού από το Σύμβολο του Έθνους αποσιωπά ηχηρά τεκταίνεται πίσω από την πλάτη του και πώς ο εθνομηαυτό για το οποίο οι ήρωες του ’21 έδωσαν τη ζωή τους: δενιστικός νεογραικυλισμός έγινε κορυφαία επιδίωξη.
«Για του Χριστού την πίστη την Αγία και της ΠατρίΕίπε η κα Γιάννα στις 18.12.2019 στην ολομέλεια της
δος την Ελευθερία» και μας θυμίζεις το «πασίγνωστο επιτροπής «Ελλάδα 2021» ότι πολλά είναι που έχουν
μοτίβο που είχε φιλοτεχνηθεί επί εποχής Κωνσταντίν συμβεί στα 200 χρόνια... εμφύλιοι, διχασμοί και ανθρωπιΤσερνιένκο, εξ αφορμής του εορτασμού της νίκης του στική καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισμού...».
«Σοβιετικού Στρατού» επί της Βέρμαχτ...» (βλ. Ηλία Έτσι λοιπόν η γενοκτονία των Ελλήνων της Μ. Ασίας,
Ηλιόπουλου, εφ. «Δημοκρατία», 21. 2. 2021 σελ. 13).
η ανελέητη σφαγή, ο βίαιος εξανδραποδισμός και ο
Τόση λειψανδρία υπάρχει στη μεταπολιτευτική Ελ- φριχτός ξεριζωμός τους ήταν ανθρωπιστική καταστροφή;
λάδα να αναλάβουν Έλληνες πατριώτες,
Ως «ανθρωπιστική καταστροφή» ορίζεται
γυναίκες και άνδρες, για να ηγηθούν στο
Γράφει
ο λιμός, ο λοιμός οι φυσικές καταστροφές
σχεδιασμό του υψίστου εορτασμού της
κ.λ.π. Η Μ. Ασία δε «χτυπήθηκε από
ο Στυλ. Λαγουρός
Εθνικής μας Επετείου για τον Εθνικό
σεισμό ούτε πλημμύρισε από νεροποντή,
απελευθερωτικό αγώνα; Είμαστε λοιπόν καταδικασμένοι κα Αγγελοπούλου, αλλά από το αίμα των Ελλήνων που
δέσμιοι της αυθαιρεσίας των άστοχων διορισμών του μακελεύονταν από τους Τούρκους γενοκτόνους».
κ. Μητσοτάκη, να «φάμε στη μάπα μας» την κα Γιάννα
Η επιτροπή «Ελλάδα 2021» με πρόεδρο την κα
και το ασκέρι της, για να μας θυμίζουν προκλητικά τη Γιάννα, ομίλησε επίσης στις 21.2.2020 με την εξής
νεοταξική άποψη του αναθεωρητισμού της Εθνικής διατύπωση: «Η Επανάσταση του 1821 ως καταστατικό
μας Παλιγγενεσίας;
στοιχείο της Ελληνικής Ιστορίας αλλά και ως ψηφίδα
Το 2021 υποτίθεται ότι οι Έλληνες θα εορτάσουμε τα της παγκόσμιας Ιστορίας... η Ελλάδα σήμερα μετά από
200 χρόνια από την απελευθέρωση από το βαρύ ζυγό μία πορεία 200 χρόνων αποτυπώνουν την παρουσία
του γενοκτόνου οθωμανού. Παρ’ ότι όμως πέρασαν 200 τους». Δηλαδή η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους δεν έχει
χρόνια «ελεύθερου» ελληνικού κράτους, ο αυτοκτονικός ρίζες που φθάνουν βαθύτερα στο χρόνο, όπως η αρχαία
ραγιαδισμός ζει και βασιλεύει δίχως διακοπή. Έφυγαν οι Ελλάδα, η ομηρική εποχή, το Βυζάντιο, η Αλεξανδρινή
τούρκοι. Νικηφόροι πόλεμοι έγιναν! Ποταμοί αιμάτων αυτοκρατορία κ.λ.π.; Για ποιο λόγο το εθνικό συνεχές
νεομαρτύρων πλημμύρισαν την ιερή γη των Ελλήνων περιορίζεται σε δύο αιώνες;
αλλά οι «έλληνες» πολιτικοί ραγιάδες παρέμειναν, εξωΑυτές όμως οι «διατυπώσεις», εξυπηρετούν τους παβελίζοντας ιδανικά και αξίες.
ρακμιακούς υβριστές ανθέλληνες του εθνομηδενιστικού
Γράφει ο δρ θεολόγος Δημήτρης Ρίζος: «... πώς θα μπλοκ, που διατυμπανίζουν ότι το Έθνος μας είναι μία
εορτασθεί το 1821; Τί θα αναδειχθεί; Οι ηρωισμοί και «χάρτινη κατασκευή» ...Ντροπή!
οι θυσίες διακωμωδούνται. Η Φιλοπατρία έγινε άγνωστη
Είναι πολύ γραφική η κυρία έως επικίνδυνη. Από τον
λέξη. Οι έννοιες Πατρίδα και Έθνος στους περισσότερους Ιανουάριο του 2020 άρχισε τις συναντήσεις με ξένους
προκαλούν αηδία και στο νέο ήθος που επικρατεί, δεν πρέσβεις και αξιωματούχους ξένων δυνάμεων... Δεν
έχουν καμμία θέση. Όσοι πανεπιστημιακοί ασχολούνται κρύβει η κα Πρόεδρος του «Ελλάδα 2021», τα σόου
με την ιστορία, ανήκουν στη σχολή των αναθεωρητικών. για προσωπικές δημόσιες σχέσεις. Την Παρασκευή
Όσα ξέραμε, όσα μάθαμε, όσα είναι γραμμένα σε βιβλία, 10.1.2020 συναντήθηκε, το ανακοίνωσε «με καμάρι στο
αλλά και με αίμα αποτελούν παρελθόν. Δε χρειάζεται twitter, με τον τούρκο πρέσβη. Τί να είπαν άραγε οι δυό
να αναφέρω τα χιλιοειπωμένα παραδείγματα και περι- τους για το 1821; Τί μπορεί να συζητήσει ο βάρβαρος
στατικά που βεβαιώνουν το λόγο. Φτάνει ο «συνωστι- κατακτητής με το θύμα του που είχε υποδουλώσει 400
σμός» της Ρεπούση και η
χρόνια;». Δεν παραλείπουμε
«ευαισθησία» του Βερέμη
να σημειώσουμε εδώ ότι η
Βουλευτές χωρίς χέρια!
για τους καημένους τους
κα Αγγελοπούλου, σκοπεύει
Στον τόπο του δικαστηρίου των αρχαίων
Τούρκους της Τριπολιτσάς
να προσκαλέσει στις εκδηΘηβών ήταν ζωγραφισμένοι οι βουλευτές με
που κατέσφαξε ο κακός
λώσεις για τα 200 χρόνια, και
τον ηγεμόνα στο κέντρο. Όμως οι βουλευτές
Κολοκοτρώνης...
τούρκους «ειδικούς». Κύριε
ήταν χωρίς χέρια και ο ηγεμόνας χωρίς μάΚάποιοι διεστραμμένοι
Μητσοτάκη, γιατί μάς προκατια! Τους ζωγράφιζαν χωρίς χέρια, για να μη
πνευματικά, αφελληνισμέλείτε και δεν την απαλλάσσετε
νοι ιστορικά, εθνομηδενιδωροδοκούνται και χωρίς μάτια τον ηγεμόνα,
των καθηκόντων της;
σμένοι συνειδησιακά και
για να μη μεροληπτεί!
Σε μία νέα ανάρτησή της
τυφλωμένοι επιστημονιστο διαδίκτυο (3.6.2020) «εξικά, έχουν το απύθμενο
σώνει την επίσημη θρησκεία
θράσος να στέκονται νάνοι αυτοί, μπροστά στο γίγαντα
των Ελλήνων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
Καποδίστρια, χαρακτηρίζοντάς τον «Δικτάτορα» προκαΕπανάσταση του 1821 θεωρώντας ότι «δεν υπάρχει
λώντας θύελλα διαμαρτυριών. Στο σημείο αυτό και για
ουδεμία διαφορά αν είσαι χριστιανός ή μουσουλμάνος».
να κατευνάσει τα πνεύματα, η κα Γιάννα, προσπαθώΤο διακωμωδεί μάλιστα χρησιμοποιώντας και ποδοντας να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα στις εσκεμμένες
σφαιρικούς ρόλους. «Τί χριστιανός ή μουσουλμάνος, τί
αστοχίες μελών της διαβόητης επιτροπής «Ελλάδα
Πανιώνιος ή Δόξα Δράμας» διακηρύττει η κυρία, με την
1821», υπέπεσε σε χειρότερα λάθη. Σε συνέντευξή της
ανίερη και απαράδεκτη συμπεριφορά της. Κύριε Μητσο(14.9.2020) είπε μεταξύ άλλων ότι «Βασικός στόχος της
τάκη, η κα Πρόεδρος ευτελίζει τη Μεγάλη Επέτειο. Δεν
επιτροπής μας είναι να αναδειχθεί εξ ίσου η διεθνής
υπάρχει κάποιος Έλληνας δίπλα σας να σας το υποδείξει;
διάσταση της Επανάστασης, ότι είναι η συνέχεια των
Φαίνεται πως η ιθαγένεια και η Ελληνική συνείδημεγάλων επαναστάσεων της Δύσης». Λάθος κυρία, παση της κας Αγγελοπούλου είναι επιεικώς λειψή και
ραχαράσσετε την ιστορική αλήθεια. Ο αδιαμφισβήτητος
αδιανόητα ισχνή. Πώς μπορεί ο ελληνόψυχος Έλληνας
της Επαναστάσεως ήρωας πρωτεργάτης, ο Θεόδωρος
να μην εξοργιστεί με τις απρέπειές της; Μόλις προχθές
Κολοκοτρώνης, περιέγραφε την Ελληνική Επανάσταση
«ξαναχτύπησε (5.3.2021), αφού ανακάλυψε ότι η 25η
ξεκάθαρη μία για πάντα: «... η Επανάσταση η εδική
Μαρτίου συμπίπτει και με την εθνική γιορτή του… Μπαμας δεν ομοιάζει με καμμίαν απ’ όσες γίνονται
γκλαντές! Και σκέφθηκε φωναχτά, με μία ανάρτηση στο
την σήμερον εις την Ευρώπην. Της Ευρώπης
twitter, μήπως κάνουμε μαζί με τους μουσουλμάνους
αι επαναστάσεις εναντίον των διοικήσεων των
κατοίκους του αλλά και με τους εδώ «μετανάστες» τίείναι εμφύλιος πόλεμος». (Άπαντα, Τερτσέτη, τμ. Γ΄,
ποτα όμορφες συνεργασίες, συνεορτασμούς, ας πούμε...
σελ. 149).
Κύριε Μητσοτάκη λυπηθείτε μας! ’Έλεος! Μας κάνατε
Ωστόσο επειδή τα στραβά και τα ανάποδα της «εκλε- Μπαγκλαντές κατά κυριολεξία, αλλά δε χρειάζεται να
κτής» του κ. Μητσοτάκη, κας Γιάννας και της παρέας της βάζετε και τη Γιάννα να μας το υπενθυμίζει. Μαζέψτε
είναι πάρα πολλά, όπως επίσης και ο μη αποκρυπτόμε- την, απομακρύντε την διακριτικά, έστω στο παρά πέντε»
νος σχεδιασμός τους «παραχάραξης της Ιστορίας μας
(από άρθρο στην εφημ. «Δημοκρατία» 7.3.2021, σελ. 18,
και των αγώνων των ηρώων μας», θα συμπληρώσουμε
του διαπρεπούς αρθρογράφου κ. Γιώργου Χαρβαλιά).
ενδεικτικά μερικά, για να ενημερωθεί ο αναγνώστης,
ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΙΑΣ

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ἄποψη τυραννική κατάσταση τῆς σκλαβιᾶς καί
ἐκφράζουμε τήν εὐχή νά βρεθεῖ τρόπος, ὥστε ὁ
“προτρεπτικός” λόγος νά ἀποδοθεῖ ὁλόκληρος
στή νεοελληνική, διότι, ὅπως γράφτηκε, οἱ ἰδέες
τοῦ Οἰκονόμου εἶναι πάντα ἐπίκαιρες. Ἄλλωστε,
οἱ σελίδες τοῦ τόμου, στόν ὁποῖο ὑπάρχει καί “ὁ
προτρεπτικός λόγος” ὑπερβαίνουν τίς 500 καί μέ
τήν ἀπόδοσή τους στή νεοελληνική μπορεῖ νά ὑπερδιπλασιαστοῦν καί τό κόστος γίνεται ἀπλησίαστο!
- Ἀλλά, ἄς ἀφήσουμε τό μεγάλο Οἰκονόμο νά μᾶς
μιλήσει γιά τά μεγάλα κακά σέ βάρος τῆς Ἐκκλησίας
πού ζοῦσε τό πλήρωμα τοῦ Χριστοῦ στά χρόνια τῆς
σκλαβιᾶς (ἡ ἀπόδοση στήν νεοελληνική δική μας).
- «Ὦ μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία! Ποιά καί
πόσα κακά δέν ἔπαθες ἀπ’ αὐτούς τούς διῶκτες
τῆς εὐσέβειᾶς σου; Ποιός Ἡρώδης, ἤ Νέρωνας, ἤ
Διοκλητιανός, ἤ ποιός Σαπώρ, ἤ ποιοί Ἰαπωναῖοι
δείξανε τόσο μῖσος ἐναντίον τῆς χριστιανικῆς πίστης; Ἀφοῦ ὁ ἐχθρός τοῦ Σταυροῦ κατάκοψε στήν
Αἴγυπτο καί στήν Ἀσία τά κεφάλια τῶν πατέρων καί
τίς γλῶσσες τῶν παιδιῶν, ὥστε ἔτσι νά μή μποροῦν
νά ὁμολογοῦν τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀφοῦ
καί τούς ναούς στήν Ἀσία καί στήν Ἀφρική καί στήν
Εὐρώπη κατάκαψε, κατάσκαψε, βεβήλωσε, μετάτρεψε σέ Συναγωγές τῆς δικῆς του ἀσέβειας, ὕστερα
δέ σταμάτησε μέχρι σήμερα νά δημιουργεῖ πολλές,
πάρα πολλές δραματικές ἐπιδρομές ἐναντίον τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Σέ πολλές περιπτώσεις
πέφτουν οἱ ναοί – ἐκκλησίες, διότι δέ δίνεται ἄδεια
γιά ἐπισκευή. Ἀλλοῦ ἐπισκευάζονται μέ μεγάλα
ποσά, ἔτσι ὥστε τά ἔξοδα τῆς ἄδειας γίνονται βαρύ
φορτίο χρέους γιά τούς ναούς, πολλές φορές, καί
ἀφοῦ ἐπισκευασθοῦν, κρημνίζονται, ὅταν βρεθεῖ
κατά τύχη φανατικός θρῆσκος διοικητής. Καθένας
πού διαδέχεται τοὐς Σατράπες καί Ἡγεμόνες καί
Κριτές λαμβάνει χρήματα ἀπό τίς Ἐκκλησίες τῶν
Γραικῶν. Τίς ζημιώνει κάθε χρόνο, καί, ἄν δέν ἔχουν
νά δώσουν χρήματα, γιά μικρή ἀφορμή τίς γκρεμίζει. Ἄν ἐξαιρέσεις λίγους ναούς πού ἔχουν ἀνεγερθεῖ
καί στηρίζονται μέ πολλές οἰκονομίες (αἱματηρές)
ἀπό τό ζῆλο τῶν τοπικῶν Ἱεραρχῶν καί προεστῶν,
ἀλλά καί πάρα πολύ χρεωμένοι, ἐπειδή εἶναι κάπως
καλοί, ὅλοι οἱ ἄλλοι φανερώνουν τή δουλεία τῆς
Ἐκκλησίας. Δηλαδή εἶναι μικροί, χαμηλοί, σκοτεινοί, χαλασμένοι, δείχνουν τή φρικτή κατάσταση
πού ἐπικρατοῦσε στήν ἐποχή τοῦ Νέρωνα πού
διώκονταν οἱ νέοι χριστιανοί στίς Συνάξεις τους.
Στή γῆ τῆς Ἐλλάδας, ὅπου γιά χίλιους χρόνους καί
περισσότερο βασίλεψε ἡ Ὀρθοδοξία, ὅπου φυτεύτηκε τόσο ζωηρά καί καρποφόρησε τόσο πλούσια τό
ξύλο τοῦ Σταυροῦ, στή γῆ τῆς Ἐλλάδας, ὅπου πρώτα
ἔλαμψαν σάν ἀστέρες πρωινοί, οἱ Ἐκκλησίες τῆς
Κορίνθου καί τῶν Φιλίππων καί τῆς Θεσσαλονίκης,
ὅπου ὁ θεῖος Παῦλος δίδαξε τούς σοφούς Ἀρειοπαγίτες, καί ὁ Πρωτόκλητος Ἀνδρέας τούς γενναίους
Σπαρτιάτες, ὅπου ραγίζουν οἱ πέτρες, ὅπου ὁ υἱός
τῆς Βροντῆς θεολογοῦσε τά ὑψηλά δόγματα τῆς πίστεως καί μυστήρια, ὅπου οἱ Οἰκουμενικές Σύνοδοι
τῶν ἁγίων Πατέρων κράτησαν τήν Ὀρθοδοξία, σ’
αὐτήν τήν Πατρίδα τῆς Εὐσέβειας καί τῆς Σοφίας
βασιλεύει τώρα ἡ Ἀσέβεια καί ἡ Βαρβαρότητα!
Ἀπό τόν Αὐτοκρατορικό ναό τῆς ἁγίας Σοφίας καί
ἀπό ὅλα σχεδόν τά παλαιά ἀριστουργήματα τῆς
Χριστιανοσύνης πού σώζονται ἀκόμα, ἀνεβαίνει
τό ἡμισέληνο πού ἀντιμάχεται τό Σταυρό πάνω
τοῦ βέβηλου καπνοδόχου, ἀπό τό ὁποῖο νύχτα καί
μέρα φωνάζει τό ὄνομα τοῦ ὀλιγοχρόνιου Ψευδοπροφήτου καί ὁ λαρυγγισμός τῶν βλάσφημων
ὕβρεων ἐναντίον τοῦ Ὑψίστου. Τό δέ θεῖον και ἱερόν
Εὐαγγέλιο, το ὁποῖο, σύμφωνα μέ τό Κυριακολόγιο,
ἀκουγόταν στά δώματα, πού κηρύττονταν λαμπρά
στήν πρωτότυπή του γλῶσσα, τήν Ἑλληνική καί
ἀκουγόταν ἀπ’ ὅλα τά ὑψηλά ἀνάκτορα τῆς θείας
Μεγαλωσύνης, τώρα μόλις ψιθυρίζεται στ’ αὐτιά,
λόγω τοῦ ὅτι ὑπάρχει κίνδυνος. Ἄγριος Ἰμάμης μαζί
μέ τούς φανατισμένους τυφλούς ὀπαδούς γυρίζει
καί ὠρύεται κάθε μέρα στή μέση τοῦ Ναοῦ, ὅπου
πρίν ψάλλονταν τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ, καί χρίονταν
οἱ εὐσεβεῖς Βασιλεῖς, καί ρητόρευε τῶν Γρηγορίων
καί Χρυσοστόμων ἡ εὐγλωττία, καθώς ἄλλος πάλι
βάρβαρος Τσεζδάρης (τειχοφύλακας) καταπατεῖ καί
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καθυβρίζει περιοδεύοντας τά ἐρείπια τῆς Πνύκας,
καί τό βῆμα τοῦ Δημοσθένη, καί τά ἀριστουργήματα
τοῦ Περικλῆ καί τοῦ Ἰκτίνου καί τοῦ Φειδίου. Ἔτσι,
ὅλα τά ἀρχαῖα κειμήλια τῆς σοφίας καί εὐσέβειας
τῶν Ἑλλήνων μεταβλήθηκαν σέ φωλιές τῆς ἀσεβέστατης βαρβαρότητας. Ὁ δέ λαός τοῦ Θεοῦ στενάζει
καί καταφρονεῖται καί πάσχει πολλά γιά νά ἐκτελεῖ
τά μυστήρια τῆς εὐσέβειας.
Ἀντί γιά τούς ἱερούς κώδωνες, οἱ ὁποῖοι στίς
χῶρες τῆς χριστιανικῆς Εὐρώπης σημαίνουν
λαμπρά τήν ὥρα τῆς προσευχῆς, μόλις ἀκούγεται
στήν Ἑλλάδα τό ρόπαλο καί ἡ σιγανή (δειλή) φωνή
τοῦ φτωχοῦ ρακένδυτου κράχτη-κωδωνοκρούστη
ἥ ὁ θαμπός ἦχος τοῦ ξύλινου σήμαντρου πού
χτυπάει σέ διαλείμματα μέ τό χέρι πού τρέμει στό
στενό περίβολο τῆς Ἐκκλησίας (ναοῦ) καί συγκαλεῖ
ἤρεμα τούς δυστυχεῖς, νά παρακαλέσουν τό Θεό γιά
τούς βαθεῖς τους στεναγμούς. Τά θεῖα Μυστήρια,
ὅταν προορίζονται γιά νά κοινωνήσουν ἄρρωστοι
χριστιανοί καί οἱ ἱερεῖς πηγαίνουν στά σπίτια
τους καί τούς ἀντιλαμβάνονται οἱ ἄπιστοι τούς
τά παίρνουν-ἀρπάζουν, τά ρίχνουν κάτω καί τά
καταπατοῦν, ὥστε καί τώρα ὁ θεάνθρωπος Ἰησοῦς
νά κρύπτεται κάτω ἀπό τά ἐνδύματα τῶν Ἱερέων
μέ κάθε τρόπο, περισσότερο ἀπ’ ὅτι ἔφευγε στήν
ἔρημο γιά νά γλυτώσει ἀπό τό φονικότατο Ἡρώδη,
προτοῦ ἀκόμα ἔρθει ἡ ὥρα τῶν κοσμοσωτήριων
παθῶν του. Οἱ Ἱερεῖς τοῦ Ὑψίστου πού περιπατοῦν
στίς πόλεις, κινδυνεύουν κάθε μέρα, κάθε ὥρα, νά
δέχονται βρισιές, μάστιγες, ἀκόμα καί θάνατο, διότι
εἶναι ἱερεῖς. Τά μοναστήρια δέ, τά ἱερά αὐτά ἄσυλα
τῆς ἡσυχίας καί τῆς καταφυγῆς τῶν φτωχῶν, ἐκεῖ
πού κι’ ὁ πλούσιος κι’ ὁ πεινασμένος βρίσκουν τήν
ἅγια φιλοξενία στή λιτή τράπεζα, λεηλατοῦνται καί
γυμνώνονται πολλές φορές ἀπό τούς ἄπιστους. Καί
ὅσοι καταφεύγουν σ’ αὐτά, σάν λιμάνια, μακριά ἀπό
τό πέλαγος τῶν βιωτικῶν περιστατικῶν, ἀναγκάζονται ἀπό τίς πολλές φορολογίες τοῦ Τυράννου,
νά περιπλανοῦνται στόν κόσμο γιά τόν ἐπιούσιο
(ψωμί) μέ πολλές ζημιές καί βλάβες στίς ψυχές
τους, γιά νά μπορέσουν νά κρατήσουν τήν πίστη
τους πού κλονίζεται. Στήν ἴδια ἀνάγκη βρίσκονται
καί οἱ Ἀρχιερεῖς λόγω τῆς πλεονεξίας-ἀπληστίας
τῶν Κρατούντων, ἀπό τούς ὁποίους καί διδάσκονται καί βιάζονται νά εἶναι “πλεονέκτες” ἔτσι, ὥστε
νά ἔχουν ν’ ἀγοράζουν καί τή δική τους ἀσφάλεια,
καί τήν ἄδεια γιά νά τελοῦν φανερά τίς ἱερουργίες.
Καί γενικά δέ οἱ Χριστιανοί πόσα καί πόσα ἐμπόδια
δέ συναντοῦν στά χριστιανικά τους καθήκοντα; Σέ
πολλές ἐπαρχίες λόγω τῶν συχνῶν ἐπιδρομῶν
ἐναντίον τῶν Ἱεροπραξιών ἀπό τούς Ἀγαρηνούς
καί ἐπειδή δέν ἀκούγεται κήρυγμα-διδασκαλία,
δέ γίνονται οὔτε αὐτά τά ὑποχρεωτικά μυστήρια
σύμφωνα μέ τούς Ἱερούς Κανόνες. Βλέπουν οι Ἱεροί
Ποιμένες καί κλαίνε πικρά για ὅσα συμβαίνουν ἐκεῖ
στή Βουλγαρία. Φεύγουν οἱ δυστυχεῖς ἀπό πόλη σέ
πόλη, μέ τήν ἐλπίδα νά βροῦν λίγη παρηγοριά στά
ψυχικά καί σωματικά τους βάσανα. Φεύγουν ἀπό
τήν Πελοπόννησο στή Θεσσαλία, ἀπό τή Θεσσαλία
στήν Ἰωνία, ἀπό τήν Εὐρώπη στήν Ἀσία, ἀλλά
παντοῦ βρίσκουν τό φίδι τῆς τυραννίας πού εἶναι
ἕτοιμο νά τούς καταπιεῖ, παντοῦ ἀκοῦνε τό ὄνομα
τοῦ Ἰησοῦ, τή μόνη παρηγοριά, νά ὑβρίζεται καί
νά βλασφημεῖται ἀπό τούς ἄπιστους. Οἱ παλαιοί
διῶκτες τῆς Πίστεως ὀνόμαζαν τούς Χριστιανούς
Ἡλιολάτρες, Ὀνολάτρες, Μάγους καί οἱ προσφωνήσεις τῶν Ἀγαρηνῶν στούς σημερινούς Γραικούς οἱ
πιό ἐπιεικεῖς εἶναι, Σανιδόπιστε (γιά τήν προσκύνηση τῶν ἁγίων Εἰκόνων), Ξυλόπιστε (γιά τό ζωοποιό
Σταυρό), Ἄπιστε (γιά τήν ὁμολογία τῆς ἁγίας Τριάδας
καί τή σαρκική οἰκονομία τοῦ Θεανθρώπου)!
Σύν Θεῶ θά συνεχίσουμε, γιατί ὁ “Προτρεπτικός
λόγος” τοῦ Κων. Οἰκονόμου νά πείσει τούς ἕλληνες γιά τό δίκιο τοῦ ἀγώνα τῆς ἀποτίναξης τῆς
σκλαβιᾶς εἶναι ἱερός καί ἑπίκαιρος, πιστεύουμε, θά
μᾶς ἔλεγε ἄν ζοῦσε, διότι ὀρθοπρακτοῦσε. Πίστευε
καί τό ζοῦσε. Συνυπῆρχε στή ζωή του ἡ ὀρθοδοξία
μέ τήν ὀρθοπραξία, σέ προσωπικό καί συλλογικόκοινοβιακό ἐπίπεδο, σ’ ἀντίθεση μέ τή Δύση πού
ἀτομοκρατεῖται…
Απόδοση: Χαρ. Κοντός
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«Ἔρχομαι ταχύ· κράτει
ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν
στέφανόν σου» (Ἀπ. 3΄ 11)
Αὐτό εἶναι τό δεύτερο σκέλος τοῦ
πειρασμοῦ. Τό πρῶτον ἀφορᾶ σέ θέματα
τῆς Πίστεως, ἐνῶ τό δεύτερον ἀφορᾶ σέ
θέματα τοῦ βίου· τοῦ ἠθικοῦ βίου, τοῦ
πνευματικοῦ βίου.
Μπροστά σ’ αὐτόν τόν πειρασμό,
ποιός θά μείνῃ ὄρθιος, ὅταν σήμερα
ὑπάρχουν «σειρῆνες»!... Σ’ ὅποια γωνιά
τοῦ δρόμου καί νά στρίψετε, οἱ σειρῆνες
καλοῦν στήν ἁμαρτία!
Ἀνοῖξτε παρακαλῶ τήν Σοφία Σολομῶντος καί διαβάστε. Θά ἰδῆτε ἐκεῖ
πῶς περιγράφει κατά ἕναν ρεαλιστικώτατον τρόπον αὐτές τίς «σειρῆνες» ὁ
σοφός Σολομῶν.
«Υἱέ μου, ἄκουσέ με. Βλέπεις αὐτή
τήν ὕπανδρο γυναίκα –τήν παντρεμένη
γυναῖκα–; Περιμένει στήν πλατεῖα ἐσένα. Ὅταν θά σέ δῇ, θά σοῦ πῇ: Ἐσένα σέ
περίμενα καί ἄνοιξε ἡ καρδιά μου πού
σέ εἶδα. Ξέρεις, ὁ ἄνδρας μου εἶναι σέ
μακρυνό ταξίδι· καί τό σπίτι μου τό ἔχω
φτιάξει πολύ ὡραῖο. Ἔχει μέσα τάπητες
τῆς Ἀνατολῆς καί ἀρώματα. Ἔλα ἀπόψε.
Ὅλη ἡ βραδυά θά εἶναι δική μας. Νά
μεθύσωμε στίς ἡδονές. Ἔλα… Υἱέ μου –
λέγει ὁ σοφός Σολομῶν–, πρόσεξε! ὁδοὶ
ᾅδου ὁ οἶκος αὐτῆς κατάγουσαι εἰς τὰ
ταμιεῖα τοῦ θανάτου» (Παρ. Σολ. ζ΄ 127)!
Καί ὅπως γράφει συμβολικά σ’ ἕνα
ποίημα κάποιος σύγχρονος ποιητής
–ἤδη μακαρίτης–, «Νά φύγωμε ἀπό
τό παλάτι τῆς Λυμπηλαμαλάχ» (σ.σ.
Δέν γνωρίζω ποιόν ἐννοεῖ) Αὐτή εἶναι ἡ
«Λυμπηλαμαλάχ» –συμβολικόν ὄνομα–·
αὐτή, ἡ ὁποία ξελογιάζει. Οἱ ἡδονές
εἶναι. Οἱ ἡδονές!… Ἀπό τό μικρό το
ταβερνάκι μέ τό τσιπουράκι, μέχρι τίς
συνέχεια
από τη σελ. 1

ντισκοτέκ, τίς καφετέριες, τά πάρτυς,
τά ναρκωτικά, τά μεθύσια, τίς ποικίλες
ἀσωτίες, τά χαρτοπαίγνια… Ὅλα αὐτά
εἶναι οἱ πολλές καί μεγάλες «σειρῆνες».
Ἀκοῦτε τούς ἀνθρώπους καί λένε:
«Μά, ὅλοι αὐτό κάνουν. Ἐγώ θά κάνω
κάτι τό διαφορετικό;»!...
Ὅταν ὅλοι πέφτουν, ἀγαπητέ μου, ἐσύ
δέν θά ἤθελες νά μένῃς ὄρθιος;... Ὅταν
σέ μία ἐπιδημία ὅλοι παθαίνουν γρίππη,
ἐσύ δέν θά ἤθελες νά μήν κολλήσῃς
γρίππη; Ὅταν ὅλοι οἱ ἔμποροι τῆς πόλεως παθαίνουν πτώχευσι ἐμπορική, δέν
θά ἤθελες ἐσύ νά ἔχῃς τά χρήματα σου
ἐξασφαλισμένα;... Ὅταν γίνῃ σεισμός καί
πέφτουν ὅλα τα σπίτια, δέν θά ἤθελες
τό δικό σου τό σπίτι νά εἶναι ὄρθιο καί
ἀραγές;...
Ἐκεῖ βεβαίως θά ἤθελες νά εἶσαι κάτι
τό διαφορετικό. Σ’ ὅλα αὐτά ὅμως, γιατί
δέν θά ἐζήλευες τήν πτῶσι τῶν ἄλλων,
καί ζηλεύεις τήν πτῶσι τους στό θέμα
τῶν διασκεδάσεων καί τῶν ἡδονῶν;
Ἀδελφοί μου, ὄρθιοι! Ἀδελφοί μου,
πρέπει νά μείνωμε ὄρθιοι. Καί θά μείνῃ
ὄρθιος αὐτός πού ἔχει τήν «ὑπομονὴν
τοῦ Χριστοῦ (2 Θεσ. 3, 5).
Καί ποιά εἶναι ἡ «ὑπομονή τοῦ Χριστοῦ»;
Εἶναι αὐτή ἡ ὑπομονή πού μοῦ τήν
δίδει ὁ Χριστός, τήν ὁποίαν καί ὁ ἴδιος
ὑπέστη. Δηλαδή ἡ ὑπομονή εἰς τίς
εἰρωνεῖες, ἡ ὑπομονή εἰς τούς πικρούς
χαρακτηρισμούς –Νά μήν ἀναφέρω
ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ πικροί χαρακτηρισμοί, γιά τό πῶς μέ παρουσιάζουν
οἱ ἄνθρωποι τοῦ παρόντος κόσμου!–,
ἀλλά προπαντός εἰς τάς ποικίλας αὐτάς
ἐπιθέσεις τοῦ Κακοῦ, πού εἶναι οἱ ἡδονές, τά οἰκονομικά συμφέροντα –Ὤ, τά
συμφέροντα!...– καί λοιπά.
Ξέρετε ὅτι ὁ Μασονισμός εἶναι ἕνας
ἀκριβῶς τέτοιος πειρασμός, καί ὅτι

πάρα πολλοί προσελκύονται εἰς αὐτόν
γιά νά ἔχουν εὔνοιαν κοινωνικήν, ἐπαγγελματικήν προβολή καί ἐπιτυχία καί
σκαρφάλωμα; Τό γνωρίζετε αὐτό;
Τί εἶναι λοιπόν ὁ Μασονισμός;
Ἕνας τέτοιος πειρασμός εἶναι.
Ὅταν πῇς ἐκεῖνο τό «ὄχι» στόν Μασονισμό, πού σέ καλεῖ νά καταταγῇς
στίς τάξεις του, μήν σέ ἐνοχλῇ ἄν δέν
ἀνεβῇς. Μήν σέ πειράζῃ ἄν σοῦ κάνουν
οἰκονομικόν ἀποκλεισμόν καί σοῦ δημιουργοῦν προβλήματα. Ἕνα πρέπει νά σέ
ἐνδιαφέρῃ· τό νά μήν ἐνοχληθῇς καί πῇς
«Τώρα, πῶς θά ἀποκτήσω ἀξιώματα;
Πῶς θά ἀποκτήσω κοινωνικάς θέσεις καί
σχέσεις καί κοσμικήν προβολήν;». Ὅλα
αὐτά εἶναι σκύβαλα. Σκύβαλα (Φιλιπ.
3, 8)! Ἐάν γνωρίζω τόν Χριστόν, θά πῶ:
«Καί σεῖς καί οἱ προτάσεις σας στάχτη
νά γίνετε, γιατί εἶστε σκύβαλα. Ἐγώ δέν
ἀρνοῦμαι τόν Κύριόν μου· μένω ὄρθιος».
«Μά, θά πεθάνῃς στήν ψάθα»…
Κάποτε οἱ Μασῶνοι ἀπείλησαν κάποιο πρόσωπο –καί μάλιστα ἐκκλησιαστικό πρόσωπο... τόν Ἀργυροκάστρου,
Βορείου Ἠπείρου, Παντελεήμονα– καί
τοῦ εἶπαν: «Θά πεθάνῃς στήν ψάθα»·
κι ἐκεῖνος ἀπάντησε: «Νά πεθάνω στήν
ψάθα»… Καί πέθανε στήν ψάθα!
Δέν ἔχει ὅμως σημασία. Ὅ,τι προσφέρει ὁ κόσμος σκύβαλα εἶναι, ἀγαπητοί
μου. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς βεβαιώνει ὅτι τά πάντα «ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι
ἵνα Χριστὸν κερδήσω» (ἔνθ’ ἀνωτέρῳ),
ἐπειδή ἀκριβῶς γνώρισε τό πρόσωπον
τοῦ Χριστοῦ.
«Ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα
μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου» (Ἀπ.
γ΄ 11) Ἔρχομαι γρήγορα. Κράτα καλά
αὐτό πού ἔχεις, γιά νά μήν σοῦ πάρῃ
κανείς τό στεφάνι σου, τήν ἀνταμοιβή
τῶν κόπων σου.
Ἡ τρίτη ὑπόσχεσις–ἀμοιβή, πού
ἔρχεται τώρα ὁ Κύριος νά δώσῃ εἰς τόν

ἐπίσκοπον τῆς Φιλαδελφείας, ἐπειδή
ἐπέδειξε τόσην ἱεραποστολικήν δρᾶσιν
καί ὑπομονήν, εἶναι ὁ «στέφανος τῆς
ζωῆς». Καί ὁ «στέφανος τῆς ζωῆς» εἶναι
ὄλον τό κέρδος καί ὁ μισθός εἰς τήν
μέλλουσαν ζωήν.
Λέγει τό Βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως:
«Ἰδοὺ ἔρχομαι ταχύ, καὶ ὁ μισθός μου
μετ’ ἐμοῦ, ἀποδοῦναι ἑκάστῳ ὡς τὸ
ἔργον ἔσται αὐτοῦ» Ἔρχομαι γρήγορα·
καί τόν μισθό μου τόν ἔχω μαζί μου, γιά
νά ἀποδώσω εἰς τόν καθένα ἀνάλογά με
τό ἔργον τοῦ (Ἀπ. κβ΄ 12).
Ὁ δέ Κύριος εἶπε εἰς τό Εὐαγγέλιον
τοῦ Ἰωάννου: «Καὶ ὁ θερίζων μισθὸν
λαμβάνει καὶ συνάγει καρπὸν εἰς ζωὴν
αἰώνιον» (Ἰωάν. 4, 36) Κι ἐκεῖνος πού
θερίζει παίρνει μισθόν καί συναθροίζει
καρπόν διά τήν αἰώνιον ζωήν.
Καί ὁ Κύριος ἔρχεται ὄντως ταχέως! Τό
τέρμα τοῦ κόπου καί τοῦ καύσωνος τῆς
ἡμέρας τοῦ βίου εἶναι τόσο κοντά γιά
τόν καθένα μας! Ἀλλά καί τό τέρμα τῆς
Ἱστορίας φαίνεται ὅτι δέν ἀργεῖ!
«Κράτει ὃ ἔχεις» Κράτα αὐτό πού
ἔχεις.
Τί εἶχε ὁ ἐπίσκοπος τῆς Φιλαδελφείας;
Τήν πίστιν, τήν καλήν ὁμολογίαν καί τό
ἱεραποστολικόν ἔργον.
Μέ τό δυναμικό αὐτό ρῆμα, τό ρῆμα
«κρατῶ», ὁ Κύριος θέλει νά ὑπενθυμίσῃ
εἰς τόν ἐπίσκοπον ὅτι εἶναι δυνατόν
νά ἀπολέσῃ ἐκεῖνο πού εἶχε ἐργασθῆ.
«Κράτα το καλά, γιά νά μήν τό χάσῃς»!
Τί εἶναι ὅμως αὐτό πού μᾶς κάνει νά
ἀπωλέσουμε αὐτά πού δουλέψαμε;
Ἐν προκειμένῳ, εἶναι ἡ ἀπουσία τῆς
προσοχῆς καί ἡ ἀμέλεια. Θά τά ἐπαναλάβω: ἡ ἀπροσεξία καί ἡ ἀμέλεια!
Γι’ αὐτό σημειώνει ὁ εὐαγγελιστής
Ἰωάννης στήν Δευτέρα Ἐπιστολή του,
στίχος 8, τό ἑξῆς: «Βλέπετε ἑαυτούς, ἵνα
μὴ ἀπολέσωμεν ἃ εἰργασάμεθα, ἀλλά
μισθὸν πλήρη ἀπολάβωμεν» (Β΄ Ἰω. 9)

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
Προσέχετε τούς ἑαυτούς σας, γιά νά
μή χάσωμε ἐκεῖνο πού ἔχομε δουλέψει,
ἀλλά νά πάρωμε πλήρη μισθόν.
Βλέπετε λοιπόν, παρακαλῶ, πῶς
μᾶς εἰδοποιεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον διά
γραφίδος εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου; Νά
προσέξουμε, ὥστε νά μή χάσουμε αὐτά
πού δουλέψαμε.
Καί τώρα ἐδῶ τί λέγει; «ἵνα μηδεὶς
λάβῃ τὸν στέφανόν σου» γιά νά μήν
πάρῃ κανείς τό στεφάνι σου.
Αὐτό, τό «ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου, ἐνθυμίζει στάδιον ἀθλητῶν,
ὅπου ὅπως εἶναι γνωστό μόνον ὁ πρῶτος
στεφανοῦται· ὄχι οἱ ὑπόλοιποι.
Ἐδῶ ὅμως, εἰς τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ,
τά πράγματα δέν εἶναι ἔτσι. Εἰς τήν
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ στεφανοῦται –προσέξτε!– καί ὁ πρῶτος καί ὁ δεύτερος
καί ὁ πολλοστός καί ὁ τελευταῖος! Ὅλοι
στεφανοῦνται! Δηλαδή στεφανοῦται καί
ὁ Παῦλος καί ἕνας ἁπλοῦς Ἅγιος καί ἕνας
ἁπλός Ἀγωνιστής. Ὅλοι στεφανοῦνται·
καί ὁ πρῶτος καί ὁ τελευταῖος. Αὐτό
φανερώνει ἐξ ἄλλου καί ἡ παραβολή
«τῶν ἐργατῶν τοῦ ἀμπελῶνος» (Ματθ.
κ΄ 116).
Κάποιος οἰκοδεσπότης βγῆκε τό πρωί
νά μισθώσῃ ἐργάτας. Βρῆκε κάποιους
στήν ἀγορά καί τούς λέγει:
– «Ἔχετε δουλειά;».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

«Ο Αυτοκράτορας έκλεισε τις Εκκλησίες και κάηκε ζωντανός»

είχαν συγκεντρωθεί στο Δούναβη ποταμό και σχεδίαζαν να επιτεθούν
κατά της Κωνσταντινουπόλεως.
Μόλις, λοιπόν, έφτασε στην Κωνσταντινούπολη ο Όσιος, πήγε αμέσως
και συνάντησε τον αυτοκράτορα, την ώρα που ετοιμαζόταν για τον πόλεμο, και τον συμβούλευσε παρακαλώντας να ανοίξει τις εκκλησίες των
ορθοδόξων, τις οποίες είχαν κλείσει οι αρειανοί. Ο Ουάλης, όμως, όντας
φανατικός οπαδός του αρειανισμού, δεν πείστηκε στον Όσιο. Ο Ισαάκιος
την επομένη ημέρα έτρεξε και πάλι κοντά του και τον προέτρεπε, συμβουλεύοντάς τον, να αποδώσει τις εκκλησίες στους Ορθοδόξους διαφορετικά,
θα κατατροπωνόταν από τους εχθρούς του.
Ο αυτοκράτορας, όμως, εξοργίστηκε με την επιμονή και παρρησία του
Οσίου και πρόσταξε να τον μαστιγώσουν και να τον ρίξουν στα αγκάθια.
Αλλά ο Άγιος, και μετά τον βασανισμό του, πλησίασε για τρίτη φορά τον
Ουάλη, έπιασε μάλιστα το χαλινάρι του αλόγου του, επισημαίνοντας
κατηγορηματικά σ’ αυτόν τον όλεθρό του, αν δεν αποδώσει τις εκκλησίες
στους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Ύστερα δε από αυτά, ο αυτοκράτορας
εξοργίστηκε πάρα πολύ και παρέδωσε τον Όσιο σε δύο στρατιώτες, τον
Σατορνίνο και τον Βίκτωρα, να τον φυλάξουν ώσπου να επιστρέψει από
τον πόλεμο, οπότε και θα τον θανάτωνε διά πυρός. Ο Άγιος, όμως, μετά
την εντολή αυτή του αυτοκράτορα προς τους στρατιώτες, του είπε: «Να
ξέρεις ότι θα τραπείς σε φυγή από την αντεπίθεση των εχθρών σου, οι
οποίοι θα σε συλλάβουν και θα θανατωθείς διά πυρός».
Και πράγματι, αφού ο Ουάλης νικήθηκε στη μάχη, κατέφυγε σε έναν
αχυρώνα μαζί με τον αρχιστράτηγο, ο οποίος ήταν οπαδός της ίδιας κακοδοξίας, του αρειανισμού, και επηρέαζε πάντοτε τον αυτοκράτορα κατά
των ορθοδόξων. Στον αχυρώνα αυτόν έβαλαν φωτιά οι Γότθοι και τους
έκαυσαν και τους δύο ζωντανούς.
Ο Όσιος Ισαάκιος με την πρόρρησή του αυτή, την παρρησία και την
ορθόδοξη ομολογία του μεγαλύνθηκε ανάμεσα στα πλήθη των ορθοδόξων.
Τον υπόλοιπο δε χρόνο της ζωής του τον πέρασε στη βασιλίδα των πόλεων,
στην Κωνσταντινούπολη, όπου και εξεδήμησε προς Κύριον.

Πολλά είναι τα μηνύματα που προσφέρει ο βίος του Αγίου
Ισακίου στην εποχή μας.
• Εν πρώτοις, ας θυμηθούμε τον διωγμό που υπέστη ο Ιησούς Χριστός,
ο Αρχηγός της Πίστεώς μας. Από τη φάτνη έως το Γολγοθά η πορεία του
ήταν ταπεινωτική και σταυρική.
• Οι Άγιοι Απόστολοι υπέμειναν διώξεις στο ιεραποστολικό τους έργο
μέχρι θανάτου. Ο Χριστός τους είχε προαναγγείλει «Το ποτήριο του μαρτυρίου που εγώ θα πιω μετά από λίγο, θα το πιείτε κι εσείς, και το βάπτισμα
που μετά από λίγο θα υποστώ στη θάλασσα των παθημάτων μου, θα το
υποστείτε κι εσείς. Διότι κι εσείς θα υποστείτε διωγμούς και μαρτύριο για
το ευαγγέλιό μου». (Μαρκ. 10,39).
• Αλλά και ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει ότι ο αληθινός χριστιανός
που θέλει να φέρει «τὸν ὀνειδισμὸν τοῦ Χριστοῦ» (Εβρ. 11,26), θα υποστεί
θλίψεις και διώξεις.
• Το παράδειγμα του Χριστού μιμήθηκε ο Άγιος Ισαάκιος με το σταθερό
και γενναίο φρόνημά του. Μας διδάσκει όλους, είτε είμαστε κληρικοί είτε
λαϊκοί. Εμείς οι κληρικοί δε, έχουμε ταχθεί να διαφυλάξουμε «τὴν καλὴν
παραθήκην» ( Β’ Τιμ. 1,14), δηλαδή την ευαγγελική διδασκαλία του
Χριστού, το αποστολικό κήρυγμα και το πατερικό φρόνημα των Αγίων
Οικουμενικών Συνόδων μαζί με την μαρτυρική και ασκητική ομολογία
των Αγίων μας.
Οι διωγμοί ξανάρχονται…
Με αφορμή τον κορωναϊό πολεμούνται σήμερα Ιεράρχες, Κληρικοί και
λαϊκοί οι οποίοι δεν θέλουν να υποχωρήσουν στις πρωτόγνωρες καινοτομίες, όπως είναι η χρήση μάσκας μέσα στο Ναό ή η αλλαγή της ώρας
τελέσεως της Αναστάσιμης ακολουθίας. Είναι απορίας άξιον, γιατί διώκονται αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα δύο σεμνοί Ιεράρχες, ο Μητροπολίτης
Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ και ο Μητροπολίτης Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, όταν και άλλοι Ιεράρχες παρέβησαν την
εντολή της Συνόδου. Δυστυχώς, με την άδεια των κληρικών, νεωκόροι και
επίτροποι αποδείχθηκαν θρασύτατοι, καλώντας ακόμα και την αστυνομία

στον Οίκο του Θεού για απειθαρχία των πιστών. Η αθεοφοβία οδηγεί στον
δαιμονισμό! Μια ευλογημένη χριστιανή μας είπε τα εξής: «Όταν μπήκα
στο ναό χωρίς μάσκα με κοίταξε με τέτοια βλοσυρότητα ο ιερέας, λες και
είχα κάνει έγκλημα.»
Μας κάνει εντύπωση το γεγονός, ότι επίσκοποι οι οποίοι κηρύττουν και
λέγουν πως η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο που θεραπεύει ψυχικά και
σωματικά τον άνθρωπο, επιβάλλουν υποχρεωτικά τη μάσκα μέσα στους
ναούς. Φοβάμαι, ότι στο τέλος θα ζητάνε πιστοποιητικά εμβολιασμού
-εμβόλια που είναι πνιγμένα στο αίμα αθώων ψυχών, προερχόμενα, από
το μεγάλο έγκλημα των εκτρωθέντων εμβρύων- για να εισέρχονται στο
Ναό οι πιστοί! Κατ’ αυτόν τον τρόπο από εμάς τους κληρικούς πολεμείται η
Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Ελληνισμός, αφού αποδεχόμαστε την κατηγορία
πως ο ιός υπάρχει και μάλιστα σε έξαρση μέσα στις Εκκλησίες -όπως και
στις Εθνικές Επετείους. Άπαγε της βλασφημίας!
Η άνευ όρων υποταγή της Διοικούσης Εκκλησίας μας στον «δυνάστη»
πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, επέφερε την απομάκρυνση των
ανθρώπων από την Εκκλησία και την αλλοίωση του ελληνορθοδόξου
φρονήματος.
Περιοδεύοντας με τη χάρη του Θεού στα χωριά της Αιτωλοακαρνανίας,
συνειδητοποιώ καθημερινά, ότι οι ναοί μας από δω και στο εξής, θα λειτουργούν σαν τις τράπεζες και τα γραφεία τελετών, δηλαδή μόνο
για τα τελετουργικά καθήκοντα, χωρίς να υπάρχει ουσιαστική σχέση
με το Χριστό, την Εκκλησία, τον Ιερέα και τους συνανθρώπους μας. Άλλωστε μη λησμονούμε πως Εκκλησία σημαίνει κλήρος και λαός και πως ο
Ιερέας ασκεί λειτούργημα. Είναι «οἰκονόμος μυστηρίων Θεοῦ» (A’ Kορ. 4,1)
Συνεπώς, ο οικτρός θάνατος του αυτοκράτορα Ουάλη ας
φρονηματίσει εμάς τους κληρικούς, τους λαϊκούς αλλά και τον
αφορισμένο πρωθυπουργό και μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ
Κυριάκο Μητσοτάκη, τον αφορισμένο υπουργό ΜΗ Προστασίας
του Πολίτη Νίκο Χαρδαλιά και την αφορισμένη υπουργό Παιδείας
και Θρησκευμάτων και μέλος της λέσχης Μπίλντερμπεργκ Νίκη
συνεχίζεται στη σελ. 8
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ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Πριν από τον επίλογο της μεγάλης μας αυτής
έρευνας “ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ” θα κλείσει το πρώτο μέρος της
ιστορίας με το έργο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου
Ιερωνύμου Α΄ (Κοτσώνη) που είναι αδύνατο να
καταγράψουμε όλες τις πτυχές της κρυστάλλινης
προσωπικότητας, η οποία που χάραξε με φωτεινά
σημάδια στο πέρασμά του, όπου συναρμόζονταν το
πνεύμα και η δράση του με τους μεγάλους πατέρες
και αγωνιστές της Εκκλησίας, οι οποίοι πρόσφεραν
ολόκληρη τη ζωή τους στο ευρύ περίβολο της
Ορθοδοξίας.
Οδηγός του ήταν ο Απόστολος Παύλος, τον έθρεψαν οι Πατέρες της Εκκλησίας και τον εφοδίασαν με
γενναίο φρόνημα οι μάρτυρες με τον ενθουσιασμό
τους, την καρτερία τους και τη δίψα του μαρτυρίου,
που διοχέτευαν αβίαστα καθημερινά τα αποθέματα
της καρδιάς του.
Προσπαθήσαμε διαγραμματικά μέσα από μηνιαία δημοσιεύματα της μικρής μας εφημερίδας
να προσδιορίσουμε το κεφάλαιο Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος Α΄ (Κοτσώνης) που δε χρησιμοποίησε
ποτέ πλάγια μέσα ή τεχνάσματα φαναριώτικα και
δεν υπέστειλε ποτέ τη σημαία της αλήθειας και του
χρέους, προτίμησε τη μαρτυρική ομολογία και δε
συμβιβάστηκε με την υποκριτικότητα και το ψέμα.
Αυτοί που τον πολέμησαν ήταν πολλοί, διότι τον
θεώρησαν σαν ένα εντελώς ξένο σώμα στον απλωμένο εκκλησιαστικό στίβο και στη σύγχρονη εκκλησιαστική πραγματικότητα, γι’ αυτό πολεμήθηκε
και πολεμείται όσο κανένας άλλος εκκλησιαστικός
άνδρας. Αυτό έγινε και με τις φετινές εκδηλώσεις
για τα 200 χρόνια από την Εθνική Παλιγγενεσία.
Όπου πατάει σήμερα η εκκλησιαστική ηγεσία για
εκδηλώσεις, υπάρχει αόρατη γραφή έργων και
πράξεων “Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ Κοτσώνης”.
Αλλά κάνουν ότι δεν βλέπουν!
Σήμερα νιώθω επιτακτικό το χρέος να μιλήσω, να
ανοίξω το αμπάρι της ψυχής μου και να παραδώσω
τους στοχασμούς για κληρονομιά στους ανθούς της
νέας γενιάς.
Πικραμένος και βαθιά θλιμμένος, γι’ αυτά που
διαδραματίστηκαν στην Εκκλησιαστική ηγεσία για
τους εορτασμούς των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, αρκετές φορές στάθηκα, τους
κοίταξα σιωπηλά και πόνεσα.
Η διαπιστωμένη διακοπή της κοινωνίας δημιούργησε μέσα μου μεγάλο πρόβλημα. Διότι η
ιστορία είναι μια αλυσίδα που τη φτιάχνουν οι
ανθρώπινες γενιές, ο ένας κρίκος γαντζώνεται στον
άλλο και έτσι όπως σφίγγονται και όπως δένονται,
συνεχίζεται η παράδοση και η ιστορία. Αυτή την
ιστορική παράδοση η σημερινή Εκκλησιαστική
ηγεσία τη διέκοψε, αγνοώντας μια βασική περίοδο
που γιορτάστηκε με πρωτόγνωρη επιτυχία και έτσι
κατάντησαν υπόλογοι της ιστορικής αλλοίωσης της
κληρονομιάς και φυσιογνωμίας.
Το έγκλημά σας δε μετριέται και ούτε περιγράφεται.
Το “λείμμα” – δηλαδή το κατάλοιπο της γνήσιας
ζύμης της Εκκλησίας – παρακολουθεί προβληματισμένο την πνευματική αλλοτρίωση και πνευματική
ιδιαιτερότητα που έχετε υποστεί να ταυτιστείτε
με τον κόσμο. Το ωμοφόριό σας “άγιοι” Πατέρες
είναι φορτισμένο με την ευθύνη της αλήθειας,
της αγάπης, της ενότητας, ενώ σεις όλα αυτά τα
τουμπάρατε, ή σωστότερα τα αναποδογυρίσατε.
Παρ’ ότι πέρασαν 200 χρόνια ελεύθερου κράτους,
ο αυτοκτονικός σας ραγιαδισμός ζει και βασιλεύει
χωρίς διακοπή.
Τα φαινόμενα που παρατηρούνται κατά συρροή
εις βάρος της περιόδου Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄, έχουν γίνει τρόπος συμπεριφοράς της
πεντηκονταετίας εκκλησιαστικής διοίκησης και η
μέθοδος άσκησης της εξουσίας αποτελούν εκτροπή
από την εκκλησιαστική βάση, διότι συσχηματίζεστε
χειρότερα και από τις κοσμικές εξουσίες. Οι ανακοινώσεις σας πως όλα γίνονται “εν Αγίω Πνεύματι”
αποτελούν βαρύτατη βλασφημία, αναμιγνύοντας
το Πανάγιο Πνεύμα με τις μηχανορραφίες και τις
αθλιότητές σας.
Για τα 200 χρόνια εορτασμοί
Φυλλομετρώντας με ερευνητική διάθεση το
επίσημο όργανο της Εκκλησίας της Ελλάδος
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Οι εορτασμοί των 200 & 150 χρόνων από τη σκλαβιά

“ΔΙΠΤΥΧΑ” εκδόσεις της “ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΣ”, στις πρώτες σελίδες “ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ” μένεις άφωνος, και διαπιστώνεις ότι μέχρι
το 2005 υπήρχε ως ένα μεγάλο γεγονός το 1971 ο
“πανελλήνιος εορτασμός 150ετηρίδος Ελληνικής
Επαναστάσεως 1821”, την επόμενη χρονιά (2006)
εντολή αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου μάλλον απαλείφτηκε ως γεγονός, επειδή έγινε επί “δικτατορίας,”
(αλλά ο ίδιος υπηρετούσε ως αρχιγραμματέας) όπως
απαλείφτηκε παλαιότερα και επί Σεραφείμ από το
“χρονολογικό πίνακα” η εκλογή του Ιερωνύμου ως
Αρχιεπισκόπου και έτσι από το 1962 έως το 1974
δεν υπάρχει εκλογή αρχιεπισκόπου.
Η απόφαση αυτή του αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου μας θυμίζει την προδοσία του Ιούδα.
Φιλοδόξησε να γράψει “ιστορία”, να αφήσει πίσω
του μνήμες ανεξάλειπτες, αφού επί πέντε χρόνια
ήταν ιδιαίτερός του και Αρχιγραμματέας της Ιεράς
Συνόδου κι τον πρόδωσε, νόμιζε ότι μπορούσε να
στήσει προτομή στο πάνθεο, στεφανωμένη με δάφνες, αγνόησε όμως τη νομοτέλεια της προδοσίας,
που γρήγορα η φαντασμαγορική επισκοπική και
μετά αρχιεπισκοπική λάμψη του πυροτεχνήματος
που δημιούργησε, έσβησε και γύρισε στο κενό. Ο
ιστορικός που θα αποτραβήξει ή ξεσκίσει τη μάσκα
της απάτης, θα αποκαλύψει την τραγική ιστορική
σκευωρία. Η Αγία Γραφή, οι Πατέρες της Εκκλησίας,
οι αρχαίοι φιλόσοφοι ακόμα και στην εποχή μας
έχουν γράψει και μιλήσει για την αχαριστία και
την προδοσία.
Στις παροιμίες διαβάζουμε «Ως αποδίδωσι κακά
αντί αγαθών, ου κινηθήσεται κακά εκ του οίκου αυτού» (Εκείνος, ο οποίος ανταποδίδει κακά
αντί αγαθών και των ευεργεσιών που έλαβε, αυτός
θα βρίσκεται πάντοτε από το κράτος θλίψεων, διότι
τα κακά και η θεία τιμωρία δε θα απομακρυνθούν
από τον οίκο Του) (Παροιμίες Σολομώντος 17, 13).
Αυτό συνέβη και με τον αρχιεπ. Χριστόδουλο, που
πρόδωσε τον ευεργέτη του προκειμένου να φορέσει
μίτρα στα τριάντα του, αναγκάζοντας τον αρχιεπίσκοπο ευεργέτη του πικραμένος να παραιτηθεί!
Στο ίδιο μοτίβο ξεκίνησε την αρχιεπισκοπική
σταδιοδρομία πατώντας στο σάπιο σανίδι και ο νυν
αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο Β΄ (Λιάπης), θέλησε να
διαγράψει, να αποποιηθεί τα πάντα που σχετίζονται
με το μακαριστό Ιερώνυμο Α΄ Κοτσώνη, ακόμα και
το όνομά του που του έδωσε ο γέροντάς του άγιος
επίσκοπος Θηβών και Λεβαδείας Νικόδημος (γραικός) προς τιμή του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄,
περιέπαιξε το σεβάσμιο γέροντά του, προσπάθησε με
δολιότητα να τουμπάρει τον π. Θεολόγο, ξεγέλασε
τους Λαρισαίους, εψεύσθη στον Αττικής π. Νικόδημο και με ραδιουργία ανέβηκε στον αρχιεπισκοπικό
θρόνο, εκσφενδονίζοντας λάσπη οι “φίλοι” του
εναντίον του συνυποψηφίου του, διχάζοντας το
σώμα και πάνω σ’ αυτό θεμελίωσε το θρόνο του.
Δέκα τρία χρόνια στην αρχιεπισκοπική καθέδρα
και όλοι έχουν καταλάβει τις δολιχοδρομίες του
Ιερωνύμου. Η πορεία του δεν έχει “ευθεία” χαράξει
και σχεδιασμούς, η δε του κάθε εμφάνιση στην
εξέδρα της δημοσιότητας εμφανίζει και άλλο προφίλ. Σκοτεινές διαδρομές της κρυψίνοιας και της
σκοπιμότητας, κρυφοί διάλογοι με την πολιτεία,
πλασματικές και παραπλανητικές συνεννοήσεις
με τους συνεπισκόπους του, άλλες αποφάσεις τη
μία ημέρα και άλλη την επόμενη, αισιόδοξα ανακοινωθέντα το πρωί και αθεράπευτη μελαγχολία
το βράδυ.
Χωρίς να χρονοτριβώ, θα πιάσω το μίτο των
σημαδιακών ή – αν θέλετε – των σπαρταριστών
γεγονότων που διαδραματίζονται με τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την
Ελληνική Επανάσταση, που η πολιτεία ανέθεσε
για το συντονισμό των εκδηλώσεων σε μια επιτροπή με τίτλο «Ελλάδα 2021» με επικεφαλής
την κα Γιάννα Αγγελοπούλου, “προκειμένου να
συμμετάσχουμε όλες και όλοι στη διαμόρφωση
του προγράμματος της επετείου. Τοπική Αυτοδιοίκηση, φορείς, σύλλογοι, ιδρύματα και ενεργοί
πολίτες…”. Δεν υπάρχει πουθενά οποιαδήποτε
αναφορά στην Εκκλησία και στον εθνικό της
ρόλο που αγωνίστηκε για την απελευθέρωση του
Γένους από τον Τουρκικό ζυγό.
Αγνόησαν την ύπαρξη Εκκλησία, στη Λάρισα που

επισκέφθηκε για διαβούλευση με τους τοπικούς
Άρχοντες για τις εορταστικές εκδηλώσεις απαίτησε
να μην παρευρεθεί ο τοπικός μητροπολίτης! Αυτό
λέει πολλά.
Ενώ η Εκκλησία έπαιξε τον πιο καθοριστικό ρόλο
στην Επανάσταση του 1821 και το εξέφραζαν οι
αγωνιστές με το ηχηρό «Μάχου Υπέρ Πίστεως
και Πατρίδος», αθροιστικά δε μαρτυρούνται ότι
έλαβον ενεργό μέρος στις διάφορες φάσεις του
απελευθερωτικού αγώνα 73 επίσκοποι από όλα τα
διαμερίσματα της Ελλάδος.
Ο κατώτερος κλήρος, οι απλοί ιερείς συμμετείχαν
ενεργά στον αγώνα και αποτέλεσαν κινητήριο
δύναμη, καθώς η πλειοψηφία ήταν επικεφαλής
των εξεγέρσεων συγκροτώντας ένοπλα σώματα
και θυσιάστηκαν προσωπικά και περιουσιακά για
την Επανάσταση.
Η Εκκλησία ήταν εκεί και αποτέλεσε το λίκνο,
την τροφό και φρουρό της συνείδησης του λαού
και δεν μπορεί καμία λογική να τη διαγράψει και
ούτε να την υποτιμήσει.
Δεν γνωρίζουμε από ποιούς και με ποια κριτήρια
ορίστηκε η επιτροπή των 30 ατόμων για το σχεδιασμό δράσεων του προγράμματος των εκδηλώσεων.
Διότι είδαμε να μετέχουν εκπρόσωποι από όλες τις
επιστήμες, όπως της Γενετικής, της Τεχνητής Νοημοσύνης, της Καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας
και να… απουσιάζει ο εκπρόσωπος των Ενόπλων
Δυνάμεων της χώρας που την απελευθέρωση του
έθνους σ’ αυτούς τη χρωστάμε, που με πολεμικές
θυσίες τους κατακτήσαμε την ελευθερία μας και
αυτό γιορτάζουμε και όχι κάποιο άλλο γεγονός
ή την ίδρυση φολκλορικού ή επιστημονικού Σωματείου.
Και εδώ η Εκκλησία έκανε το “θάμα” της, έστειλε
δηλαδή ως εκπρόσωπό της το δεσπότη που δηλώνει με καμάρι στη λίστα με το βιογραφικό, ότι είναι
μητροπολίτης Δημητριάδος, “πρώην διευθυντής”
του ραδιοφωνικού της μητρόπολης Πειραιώς, και
Θεολόγος. Και το έργο του; Καμαρώστε τον (από
συνέντεύξεις του). «Στην Ορθόδοξη Θεολογική
Σχολή των Αθηνών διδαχθήκαμε το Ισλάμ.
Έδωσα μάθημα για το Ισλάμ. Είναι λάθος να
πούμε ότι όλο το Ισλάμ είναι τζιχαντιστές και
θέλει ιερό πόλεμο».
■ «Βεβαίως, υπάρχουν στοιχεία που, όποιος
τα παραφράσει ή τα πάρει στα χέρια του για
πολιτικούς λόγους, μπορεί να το μετατρέψει
(το Κοράνι) σε πολεμική μηχανή. Και το Ευαγγέλιο του Χριστού όμως δεν απέτρεψε τις
Σταυροφορίες. Η παρερμηνεία έφερε αίμα».
■ «Όποιος αρνείται την προσφορά στους
πρόσφυγες δεν είναι ούτε Έλληνας, ούτε
Ορθόδοξος».
Δεν είναι της ώρας να επισημάνω σε ποια έκταση
και σε ποιο βαθμό έσπρωξαν τον επίσκοπο Δημητριάδος αντί να κάνει κάποιο βιογραφικό σημείωμα,
να επιλέξει να υπερασπισθεί το Κοράνι και το Ισλάμ
σαν ένας καλός Ιμάμης και να το δικαιολογήσει σαν
“Ορθόδοξος” μητροπολίτης έφερε ως παράδειγμα
τους παπικούς αιμοσταγείς Σταυροφόρους με το
Ευαγγέλιο της ειρήνης και της αγάπης του Χριστού
ως δόλωμα, αυτοί σκορπίζαν θάνατο.
Η αγάπη του προς το Ισλάμ – ίσως και λόγω
ηλικίας – να μη βλέπει, ούτε να διαβάζει, ούτε
να ακούει ότι από δημοσιευμένα στοιχεία,
έχουμε, από 2009 μόνο στη Νιγηρία 32.000
χριστιανούς σφαγιασμένους. Στους Αγίους
Τόπους από 90% που ήταν ο Χριστιανικός πληθυσμός κατέβηκε στο 20%. Ο Υπ. Εξωτερικών
της Βρετανίας Τζ. Χάντι σε έκθεσή του αναφέρει: «Η καταδίωξη των Χριστιανών αγγίζει
επίπεδα γενοκτονίας». Οι Χριστιανοί είναι
«η πιο διωκόμενη θρησκευτική ομάδα…».
Νιγηριανός πάστορας ομολόγησε: «Είναι σαν
να μην έχουν πλέον σημασία οι ζωές των
χριστιανών», διότι μπήκαν στο ναό σε ώρα
γάμου και σκότωσαν 32 ανθρώπους εκτός
των 73 τραυματισμένων. Ο αντιπρόεδρος του
Λιβάνου Ιλάι Φερζλί δήλωσε στην “Καθημερινή” ότι υπάρχει «σχέδιο αφανισμού των
χριστιανών από τη Μέση ανατολή, ώστε
η ιδέα του Ιησού Χριστού να καταστεί σε
βάθος χρόνου μύθος».
Η οργάνωση Portes Ouvertes στις 12 Ιανουαρίου

2021 σε έρευνα που έκανε, μας ενημέρωσε ότι
τον περασμένο χρόνο (2020) «340 εκατομμύρια
χριστιανοί διώχθηκαν ή υπέστησαν διακρίσεις
παγκοσμίως λόγω της πίστης τους».
Στη χώρα μας που ονομάζεται ΕΛΛΑΔΑ, φέτος
γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από την ισλαμική σκλαβιά. Στα 400 χρόνια σκλαβιάς πόσες χιλιάδες έχουμε
Νεομάρτυρες, εθνομάρτυρες, ιερομάρτυρες; Η γη
που πατάμε, έχει άφθονο αίμα μαρτύρων!
Πιθανό να λανθάνω στην εκτίμησή μου, αλλά
μια σειρά στοιχείων δημιούργησαν μέσα μου αυτή
την πεποίθηση ότι ο διορισμός σας “άγιε” δέσποτα
Δημητριάδος σαν θεσμικό μέλος στην Επιτροπή –
όπως και αρκετών άλλων – ήταν ατυχής από τον
αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Β΄ (“Ιερά Σύνοδο”), αλλά
το βάζουμε στην άκρη για το μέλλον.
Τούτη τη στιγμή θέλω να δρομολογήσω φευγαλέα, μερικά από την ετερόκλητη συντροφιά
(επιτροπή) αφήνοντας πίσω βέβαια μεγάλη γκάμα
αρνητικών δεδομένων. Αρχίζοντας…
■ Από το έμβλημα «Ελλάδα 2021» απουσίαζε
εντελώς το σύμβολο του Έθνους, η ελληνική σημαία
και το σύμβολο της χριστιανοσύνης, αλλά και του
αγώνα ο Σταυρός.
■ Χαρακτήρισαν τον πεφωτισμένο ιστορικό της
χώρας μας της Νεώτερης Ελλάδος Κων. Παπαρρηγόπουλο «στρατευμένο επιστήμονα», επειδή
κατατρόπωσε τη θεωρία του ανθέλληνα Αυστριακού ιστορικού Γ. Φ. Φαλμεράγιελ “περί καταγωγής
των Ελλήνων από τους Σλάβους”.
■ Η Πρόεδρος της Επιτροπής Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, χαρακτήρισε την καταστροφή
και σφαγή της Σμύρνης ως “Ανθρωπιστική”.
■ Ο καθηγητής Στάθης Καλύβας ζήτησε “να
αντικατασταθούν οι Έλληνες με τους ξένους που
έρχονται (λαθρομετανάστες δηλαδή), για να μην
ερημώσει ο τόπος”.
■ Πρέπει ως Έλληνες “να ξεχάσουμε το παρελθόν” δήλωσε το μέλος Σόνεκερ.
■ Ο πολιτικοκοινωνικός επιστήμονας Αριστ.
Χατζής δημοσίευσε στον ιστότοπο της Επιτροπής
ότι: “Ο Καποδίστριας ήταν δικτάτορας”.
■ Έφτασαν στο έσχατο σημείο αθλιότητας κάποια
μέλη της Επιτροπής να χλευάζουν τον ήρωα της
Επανάστασης και ιδιαίτερα της Αράχωβας Γεώργιο
Καραϊσκάκη, επειδή ήταν ‘‘νόθος’’ μιας καλόγριας,(δεν κοιτάζουν το δικό τους δισάκι) αγνοώντας
την αγωνιστική του προσφορά και θυσία με την
οποία σήμερα είναι ελεύθεροι και λοιδορούν τους
πάντες…
Όσο καλή θέληση και αν θέλει να επιδείξει
κάποιος, τα “μηνύματα” που εκπέμπουν για τις
εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση
του ’21, δημιουργούν πολλά εύλογα ερωτήματα
για τις τόσες αδιάντροπες ιστορικές παραποιήσεις.
Η ύφανση ισοπεδωτικών και οικουμενιστικών
αντιλήψεων, η παραποίηση της ιστορίας με τη
δημιουργία στρεβλής αξιολόγησης των ιστορικών
γεγονότων, τελικό σκοπό έχουν την αποδόμηση
μάλλον της Εθνικής μας ταυτότητας.
Θα ακούνε ή θα διαβάζουν οι νέες γενιές για
την Επανάσταση του 1821 και θα παθαίνουν
κορονοϊό απελπισίας και κατάθλιψης, θα ακούνε
για τον Κολοκοτρώνη, Καραϊσκάκη, Αθ. Διάκο…
και θα τους πιάνει σύγκρυο, θα διαβάζουν για το
“δικτάτορα” Καποδίστρια και θα ανεβάζουν πυρετό
κ.ά. Οι ήρωες που δώσαν τη ζωή τους, τις φαμίλιες
τους, τις περιουσίες τους και στο τέλος πέθαναν
άλλοι στη φυλακή, άλλοι ζητιανεύοντας και άλλοι
από ντροπή και ασιτία, μετατράπηκαν σε παίγνια
και κλοτσοσκούφι του κάθε μωρού Νεοέλληνα
εθνομηδενιστή.
Το τι ακούσαμε και είδαμε και τι θ’ ακούσουμε
ακόμα ίσως δεν θα περιγράφονται. Α, ρε ταλαίπωρο ’21 τι σού ’μελλε να πάθεις ύστερα από
200 χρόνια!!!
Η Εκκλησία, που είναι η Εκκλησία; Ο “εμπνευσμένος” αρχιεπίσκοπος, η Ιερά Σύνοδος, η Ιεραρχία να αναμετρηθούν με την ιστορική μνήμη, να
κοιτάξουν μπροστά, ώστε να μην αφήσουν την
αποκλειστικότητα στα χέρια της νέο-φιλελεύθερης και εθνομηδενιστικής επιτροπής να προκαλέσει βαθιά απελπισία και διχασμό το λαό; Όλα
αυτά πώς τα ανέχθηκαν;
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ: ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΔΙΑΔΡΟΜΉ ΓΙΑ ΤΑ 150 ΧΡΟΝΙΑ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ

EΝα ΜHΝυΜα που
8 ΜαΣ
ΑΓΩΝΑΣ
EΒαΛε ΦΩτΙA

ΨΑΛΤΙΚΑ

Σκύβοντας στον πολύπλοκο ιστορικό χάρτη να απαντήσω
στα φληναφήματα του Πρωτοσύγκελου Λάρισας Ιγνατίου
και στα δημοσιεύματά του “Μύρον εκκενώθεν όνομά σου”

(26-6-2020), έκανα μια περιγραφή μέσα στην απεραντοσύνη
του χωροχρόνου με εποχιακές συντεταγμένες.
Μίλησα για το μεγάλο αυτό πνευματικό ανάστημα
που σε μια επταετία κατόρθωσε να αποκτήσει επτά (7)
πανάκριβα (για να μη παρεξηγηθώ λόγω των πολλών
εξόδων, μετακινήσεις, ενοίκια, δίδακτρα, διατροφή…) βραβεία, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, ποιμαντικά… Πρόθεσή
μου ήταν να κοιτάξω άφοβα το υλικό που μαζεύτηκε σε
ένα άνθρωπο τέτοιας μεγάλης πνευματικής –πάνω από
Αϊνστάιν εμβέλειας, να μην κόψω την πνευματική αυτή
ταχύτητα, αναγνωρίζοντας τα ιστορικά, ιατρικά, ψυχολογικά, φιλοσοφικά, ποιμαντικά, κοινωνικά, ειδικής αγωγής,
βυζαντινής φιλολογίας, βιοηθικής, στοιχεία που σταμπάρισε φοιτώντας στα διάφορα Πανεπιστήμια, δίνοντας την
ιδιαιτερότητα στον ατομικό σου βηματισμό.
Και πριν προλάβω να μαζέψω τα απομεινάρια του φύλλου
280-281 της εφημερίδος “ΑΓΩΝΑ” ακούστηκαν οι σειρήνες,
ήρθε βόμβα από την Αγγλία, ένα δηλητηριασμένο σύννεφο,
μπήκε μέσα στα σωθικά μου.
Φοιτητές του Πανεπιστημίου Ψυχολογίας East London
της Αγγλίας που εσείς για χρόνια πάτερ φοιτούσατε (διότι

τα “ΚαΛα ΠαΙΔΙα” του Ιερωνύμου
Ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος π. Ιερώνυμος Β’ έγραψε προς τη Δικαστική Αρχή. Ο
Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Δέδες είναι “πνευματικό ανάστημα δικό μου και στενός
μου συνεργάτης”!. Το Συμβούλιο Εφετών
Ιωαννίνων στις 15 Μαΐου 2019, απάντησε για
το ανάστημα και στενό συνεργάτη του με την
απόφασή του: «ασκήθηκε ποινική δίωξη
για τις πράξεις συγκρότησης και διεύθυνσης εγκληματικής οργάνωσης διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής πράγματος
αφιερωμένου στη θρησκευτική λατρεία,
από τόπο προορισμένο για θρησκευτική
λατρεία, τελεσθείσας από δράστες που
είχαν ενωθεί να διαπράττουν κλοπές κατ’
επάγγελμα, διακεκριμένης περίπτωσης
κλοπής μνημείου, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα, διάθεση μνημείων προϊόντων
εγκλήματος, τελεσθείσας κατ’ επάγγελμα
και διάθεσης προϊόντων εγκλήματος»!
Το Βούλευμα η Εισαγγελία Εφετών Ιωαννίνων το έστειλε στο μητροπολίτη Ιωαννίνων
Μάξιμο με την εντολή να προχωρήσει και
αυτός στις ενέργειες που προβλέπει η εκκλησιαστική νομοθεσία. Ο μητροπολίτης όμως...
εσιώπησε!!!
Ποιος είναι ο εν λόγω π. Φιλόθεος
Δέδες;
Ο π. φιλόθεος ήταν πρωτοσύγκελος για δεκαετίες δίπλα στο δεσπότη Ιωαννίνων Θεόκλητο Σετάκη, σε μια μητρόπολη που προκλητικά
της παραχωρήθηκαν προνόμια αναίσθητα και
ανεύθυνα, μετατρέποντας με τα δεκάδες εθνικά
κληροδοτήματα των μεγάλων Ευεργετών που
χάρισαν στην μητρόπολη Ιωαννίνων (Ζάππας,
Σταύρου κ.λ.π.) από “Οίκο του Θεού” σε οίκο
εμπορίου από την εποχή Σεραφείμ Τίκα και
τον “διάδοχό του” Θεόκλητο Σετάκη.
Σας μεταφέρω λίγα – από τα πολλά – δημοσιεύματα της εφημερίδας “ΤΑ ΝΕΑ”. Γράφει ο κ.
Γιάννης Βακάμης κάτοικος Κουκούλι Ζαγορίου
Ιωαννίνων: «Σας γράφω από ένα ξεχασμένο
χωριό του Ζαγορίου, το Κουκούλι, που ζουν 20
με 30 κάτοικοι, οι περισσότεροι γέροντες και
γριούλες. Αυτοί λοιπόν φέτος (1996) δεν άκουσαν στην εκκλησία του χωριού τους τον ύμνο
των Χριστουγέννων… ∆εν ήρθε ο Άγιος Βασίλης
από την Καισαρεία… Των Φώτων τα νερά δεν
αγίασαν στο μικρό αυτό χωριό. ∆ε βάφτισαν
το σταυρό. Και ξέρετε γιατί; Ακούστε να μη
φρίττετε. Οι λίγοι αυτοί γέροντες και γριούλες
είναι τιμωρημένοι, τους τιμώρησε η Εκκλησία!».
Και ποιος ο λόγος; Για ένα ακίνητο που το
διεκδικούσαν η Εκκλησία και η Κοινότητα και
η υπόθεση πήγε στα δικαστήρια. Την Κυριακή
προ των Χριστουγέννων ο πρωτοσύγκελος π.
Φιλόθεος πήγε στον Ναό όχι να τους λειτουρ-

γήσει, αλλά να τους κάνει κήρυγμα “ως χαλκός
ηχών και κύμβαλον αλαλάζον”, τί τους είπε;
Διαβάστε και φρίξτε: «Ο Δεσπότης είναι
απόλυτος κυρίαρχός μας, γι’ αυτό και τον
λένε Δεσπότη και ο Χριστός τον έβαλε στο
Δεσποτικό να κάθεται. Δε δίνει λόγο σε
κανένα. Μπορεί να κλείνει
και να ανοίξει Εκκλησίες, αν θέλει να βαφτίζει,
αν θέλει να θάβει τους
νεκρούς!...». Αυτά μας τα
είπε μέσα σε μία παγωμένη
εκκλησία για τρεις ώρες και
μας πάγωσε τις καρδιές μας.
«Και ο καθένας σκεπτόταν
όταν τον έβλεπε… το ατύχημα
είναι που δεν βρισκόμαστε
κοντά στην Αλβανία. Ίσως και
βρίσκαμε κάποια εκκλησία
ανοιχτή από αυτές που άνοιξε
εκεί ο Πατέρας Αναστάσιος – θα πηγαίναμε να
ακούσουμε το “επί γης ειρήνη”…» (εφ. ΤΑ
ΝΕΑ, 11/2/1997).
Από τότε άργησαν λίγο... ‘Κατά σύμπτωση,
πάλι παραμονή Χριστούγεννα, ιερόσυλοι
χτύπησαν το Ναό, “ξήλωσαν” όλο το Τέμπλο
της Εκκλησίας, άρπαξαν 8 εικόνες διαστάσεων
90x80 εκατοστά, 50 και πάνω εικόνες διαστάσεων 40x45, έκλεψαν τα ιερά Ευαγγέλια,
Εξαπτέρυγα, Δισκοπότηρα, Ιερά Λείψανα, και
άλλα πολλά ιερά σκεύη μεγάλης αξίας, αφού
ο ναός χρονολογείται ότι κατασκευάστηκε τον
16ο αιώνα.
Η έρευνα της αστυνομίας απέφερε καρπούς,
αρχικά εντοπίστηκαν μερικές το Δεκέμβριο
του 2011 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας.
Ακολούθησε ο εντοπισμός μεγάλου αριθμού
κλεμμένων εικόνων στη γκαλερί “Temple” του
Λονδίνου, λίγο πριν βγουν στον πλειστηριασμό.
Για όλη αυτή την προσπάθεια συνεργάστηκαν
οι αστυνομικοί της Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας
– που πήραν την υπόθεση από την Ασφάλεια
Ιωαννίνων για λόγους “υπηρεσιακούς” – και η
ΙΝΤΕΡΠΟΛ και βρήκαν εικόνες κλεμμένες
από μοναστήρια και παλαιές εκκλησιές σε
Ιταλία, Ρωσία κ.ά.
Από την έρευνα προέκυψαν ισχυρές αποδείξεις ότι στο κύκλωμα πρωταγωνιστούσε
μεγαλοεπιχειρηματίας που δραστηριοποιείται
στο χώρο του Τουρισμού με τη συμμετοχή δύο
Ελλήνων και ενός Άγγλου.
Με το που έφυγε η υπόθεση από την
Ασφάλεια Ιωαννίνων και πέρασε στο τμήμα
Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας, τότε αναδείχθηκε και
η εμπλοκή του Πρωτοσύγκελου π. Φιλοθέου
Δέδε στην υπόθεση.
Στις 15 Απριλίου 2013 υπάρχει αναφορά

απαιτείται φυσική παρουσία) έστειλαν μήνυμα ανάβοντας
φωτιά, σαν μια κολασμένη νύχτα του πολέμου.
Κύριοι της εφημερίδος λένε: «Στο Πανεπιστήμιό μας χρόνια φοιτούν διάφοροι από φυλές, χώρες και γλώσσες που
τις κράτησαν μέσα τους ως παραδοσιακές αναγραφές (με
τουρμπάνια, κελεμπίες, σαρίκια, μπέρτες, ράσα, σκούφους,
καπέλα …) τις βιώνουν και μάλιστα με καμάρι τις προβάλουν.
Παπάς με ράσα, με γένια, με καπέλο (καλυμμαύκι) μικροκαμωμένος ως τον έχετε στη φωτογραφία, δεν πέρασε από
την πύλη του Πανεπιστημίου, εκτός εάν μπαινόβγαινε από
κανένα “παραπόρτι”».
Και επειδή το μηδέν δεν το εμπιστευόμαστε σαν κληρονομιά και μάλιστα στον ιερό χώρο της Εκκλησίας, που άγιοι
Πατέρες, πρόσωπα φωτεινά, μάτια κρυστάλλινα, που έζησαν
την παρουσία του σαρκωμένου Λόγου, μας δίδαξαν να αναζητούμε την αλήθεια και να νευρώνουμε την αφοσίωσή μας
μόνον στην αλήθεια.
Αναμένουμε απάντηση από τον ίδιο. Πήγε στο πανεπιστήμιο της Αγγλίας; Φοίτησε; Πού κατοικούσε; Από πια πόρτα
έμπαινε; Για να σβήσουμε τη φωτιά που μας άναψαν οι
“κακόβουλοι” συμφοιτητές του;

Φθάνει πια !

στον Εισαγγελέα από τον πρώην Δήμαρχο κ.
Γκόντα και την επομένη γίνεται παραίτηση
του δεσπότη Ιωαννίνων Θεόκλητου από μέλος
του Δ.Σ. της Εθνικής Τράπεζας, την οποία θέση
κατείχε έμμισθος, επειδή ήταν ο μεγαλύτερος
μέτοχος η μητρόπολης τη Εθνικής Τραπέζης. Εδώ αναφέρονται και δύο
αυτοκτονίες του Δήμου! Ίσως
σύμπτωση!!!
Μόλις αναδείχθηκε η εμπλοκή του π. Φιλοθέου στην υπόθεση, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τον πήρε κάτω από τις
ιερές “φτερούγες” του και την
προστασία του, τον έφερε στην
Αθήνα και τον τοποθέτησε επικεφαλή της Υπηρεσίας Ναοδομίας
της Εκκλησίας ως Διευθυντή –
διότι γνώριζε από ναούς και τα
ιερά εντός του ναού –.και έπρεπε
κατάλληλος να τα διαχειρίζεται!.
Μέχρι το 2015 η υπόθεση με τις ανακρίσεις
είχαν “κολλήσει”, ώσπου ανέλαβε δράση μια
νέα Ανακρίτρια και έδωσε εντολή για έρευνες
σε διάφορες περιοχές της χώρας και σε σπίτια.
Εδώ εντοπίστηκε και ο 70χρονος συνταξιούχος
καθηγητής Πανεπιστημίου και συνελήφθη,
διότι βρέθηκαν στην κατοχή του εκκλησιαστικά
είδη που είχαν αφαιρεθεί από ναούς και μοναστήρια των Ιωαννίνων.
Επίσης ανοίχτηκαν και τραπεζικοί λογαριασμοί και τί βρέθηκαν; Ο Θεός να μας ελεήσει.
Η δικογραφία του αποτελείται από χιλιάδες
σελίδες.
Η δράση των κατηγορουμένων δε σταμάτησε στα γεωγραφικά όρια των Ιωαννίνων, αλλά
επεκτάθηκε σε πολλούς άλλους Νομούς της
Χώρας λεηλατώντας Ναούς και μοναστήρια
όπως των Γρεβενών, Τρικάλων, Καρδίτσας,
Μαγνησίας, Ξάνθης, Πόρου, ακόμα και στην
Αθήνα.
Από την εφημερίδα “Ορθόδοξος Τύπος”
(12-3-2019) πληροφορούμαστε: «Εκκρεμούσε κατηγορητήριον… εις την Εισαγγελίαν
Πρωτοδικών Ιωαννίνων και αφορούσε πέντε κατηγορουμένους με πρώτον εξ αυτών
το εν λόγω Αρχιμανδρίτην… διεπιστώθη
ότι η παρούσα υπόθεσις, η οποία είχε
ορισθεί να εκδικασθεί το Φεβρουάριο του
2018, ετέθη εις το αρχείον. Επίσης οι πληροφορίες έφεραν εις το φως επιστολήν του
Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών
και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄, με
ημερομηνίαν 20ην Ιουνίου 2017, προς τον
Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ιωαννίνων. Αίτια
του να τεθή η υπόθεσις εις το αρχείον ήτο
η εν λόγω επιστολή του Μακαριωτάτου, η
οποία συνηγορούσε υπέρ του κατηγορου-

μένου Αρχιμανδρίτου, με εγκωμιαστικούς
λόγους…» .
Έχουμε όμως επανωτές αναβολές σε δίκες
που άρχισαν να εξελίσσονται – με πρώτη τον
Ιούνιο του 2019 κι αναβλήθηκε για τις 20
Νοεμβρίου 2019 και πάλι ανεβλήθη με το
τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβας στο Δικαστικό Μέγαρο για τις 16 Ιουνίου
2020 και πάλι αναβολή, και πάλι αναβολή… με
κατηγορούμενο τον ίδιο με άλλα πέντε άτομα
και σε όλους επιβλήθησαν βέβαια περιοριστικοί
όροι μέχρι την εκδίκασή τους.
Φθάσαμε στην 13η Μαΐου φέτος (2021) και
το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ιωαννίνων μετά
από τεσσάρων ημερών συνεδριάσεις (την 18η
Μαΐου) έβγαλε την απόφαση με αριθμό 112/21.
Έκρινε ένοχο τον Αρχ. Φιλόθεο Δέδε, τους
άλλους δύο αρχιμανδρίτες και δύο πολιτικά
πρόσωπα υπαλλήλους της Μητρόπολης και
επί πλέον καταδίκασε τον π. Φιλόθεο Δέδε ως
“ηθικό αυτουργό” των υπολοίπων τεσσάρων.
Ο εν λόγω Αρχιμανδρίτης δε τελείωσε, διότι
θα έρθει αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη και
πάλι, επειδή φέρεται κατηγορούμενος για πέντε
κακουργήματα, για σύσταση και διεύθυνση
εγκληματικής οργάνωσης, για την πολύκροτη
υπόθεση της αρχαιοκαπηλίας, την οποία η αξία
αγγίζει το 1.000.000 ευρώ.
Ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
τα “καλά παιδιά” του τα προστατεύει κάτω από
τας “πτέρυγάς του” όπως η κλώσσα τα πουλιά
της. Προχώρησε σε μια ακόμη πράξη “αξιέπαινος” για τον εν λόγω αρχιμανδρίτη. Τον ενέταξε
στον κατάλογο προς αρχιερατείαν μητροπολιτών! Δηλαδή να τον κάνει δεσπότη!!!
Τέτοια κλωσσόπουλα μαζεύει ο Αχριεπίσκοπος υπό τας πτέρυγάς του.
Το ήθος από τη φύση του είναι λόγος που
εμπνέει και κατευθύνει το τραυματισμένο,
αλλοτριωμένο και εκκοσμικευμένο ήθος των
ρασοφόρων και στην εποχή μας, αυτό είναι η
μεγάλη πληγή της σύγχρονης εκκλησιαστικής
ηγεσίας. Έτσι φθάσαμε ως εδώ.
Η αλλοίωση του ήθους κατάντησε κραυγαλέα. Ο προκλητικός ήχος των σκανδάλων
τραυματίζει τις ακοές. Ο Αρχιεπίσκοπος και οι
περί αυτού, αντί να διδάσκουν και να καθοδηγούν, αυτοί απλούστατα σκανδαλίζουν.
Ήρθε η ώρα της αλλαγής η ώρα της επιστροφής, φθάνει πια! Ο κάθε κατεργάρης
στον πάγκο του, να κόψουμε τα φτερά του
κλωσσοιερώνυμου για να μη βρίσκουν
απάγκιο ο κάθε Δέδες και να βαδίσουμε στα
βήματα ήθους και πράξεων αποστολικών
προδιαγραφών, για να πάει η Εκκλησία του
Χριστού μπροστά.
Φθάνει πιά…!

Λαμπαδάριος

MAΪΟΣ 2021
«Ο Αυτοκράτορας
έκλεισε τις
Εκκλησίες και
κάηκε ζωντανός»

συνέχεια από την 6η σελίδα
Κεραμέως.
Ας προσέξουν, όμως, ιδιαιτέρως τα λόγια του προφήτη
Ησαΐα: «Οὐαὶ τοῖς γράφουσι πονηρίαν· γράφοντες γὰρ πονηρίαν
γράφουσιν» (Ησ. 10,1), δηλαδή,
αλλοίμονο στους άδικους νομοθέτες οι οποίοι καταστρατηγούν
την ελευθερία των ανθρώπων
και τη δικαιοσύνη, διότι έτσι
επισημοποιείται η αδικία και
η παρανομία. Γι’ αυτό και το
τέλος των πονηρευομένων είναι
η καταστροφή ενώ οι δίκαιοι
βρίσκονται κάτω από την άμεση
προστασία του Θεού.
του Αρχιμανδρίτου
Παύλου Ντανά Ιεροκήρυκος

Ο ιερός Χρυσόστομος επισημαίνει «Ἀκουέτωσαν Ἕλληνες, ἀκουέτωσαν Ἰουδαῖοι τὰ
κατορθώματα ἡμῶν καὶ τὴν
προεδρίαν τῆς Ἐκκλησίας. Ὑπὸ
πόσων ἐπολεμήθη ἡ Ἐκκλησία,
ἀλλ’ οὐδέποτε ἐνικήθη πόσοι
τύραννοι; πόσοι στρατηγοί; πόσοι
βασιλεῖς; Αὔγουστος, Τιβέριος,
Γάϊος, Κλαύδιος, Νέρων, ἄνθρωποι λόγοις τετιμημένοι, δυνατοί,
τοσαῦτα ἐπολέμησαν ἀκμὴν νεάζουσαν, ἀλλ’ οὐκ ἐξερρίζωσαν·
ἀλλ’ οἱ μὲν πολεμήσαντες σεσίγηνται καὶ λήθῃ παραδέδονται,
ἡ δὲ πολεμηθεῖσα τὸν οὐρανὸν
ὑπεραίρει». Μτφ: «Ας ακούνε
οι ειδωλολάτρες, ας ακούνε οι
Ιουδαίοι τα κατορθώματά μας
και την πρώτη θέση που κατέχει
η Εκκλησία. Πόσοι πολέμησαν
την Εκκλησία, αλλά ποτέ δεν τη
νίκησαν; Πόσοι τύραννοι; Πόσοι
βασιλείς; Ο Αύγουστος, ο Τιβέριος, ο Γάιος, ο Κλαύδιος, ο Νέρων,
άνθρωποι τους οποίους τιμούσαν
για τη μόρφωσή τους, άνθρωποι
που ήταν δυνατοί, πολέμησαν
τόσο πολύ την Εκκλησία, ενώ
εκείνη βρισκόταν ακόμη στην
ανάπτυξή της, και όμως δεν την
ξερίζωσαν· και εκείνοι που την
πολέμησαν δεν ακούονται πια
και όλοι τους έχουν λησμονήσει,
ενώ η Εκκλησία, που πολεμήθηκε, υψώνεται πάνω από τον
ουρανό». (περικοπή από την 4η
ομιλία του ιερού Χρυσοστόμου
στο χωρίο του Ἡσ. στ΄1, PG 56,
121-122).
Ο αείμνηστος και φλογερός
Μητροπολίτης Αυγουστίνος
Καντιώτης προφητεύει ως εξής:
«Η Εκκλησία δεν φοβήται τους
νέους διώκτας της, διότι ιδρυτής
και αρχηγός της δεν είναι άνθρωπος, ο οποίος, όσο μέγας και
αν είναι, σήμερον ζει και αύριο
αποθνήσκει και λησμονείται.
Ιδρυτής και Αρχηγός της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, ο Θεάνθρωπος Κύριος, ο οποίος ενίκησε τον
θάνατον και ζει και βασιλεύει εις
πάντας τους αιώνας».
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

