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ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΑΠΕΙΝΟΥ
ΛΕΥΪΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Κύριε Διευ/τά Ορθοδόξου λόγου τής
Αληθείας, μαχητικής
Εφημερίδος ‘’’ΑΓΩΝΑΣ’’,
κ.Τριαντάφ.Τασιόπουλε,
Μέ οδυνηρή έκπληξη διάβασα στο φύλλο
αριθ.298, Απρίλιος 2022 καί στήν σελ.8, τό άρσελ. 5-6

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

αγωνίας του Γέροντος
Γαβριήλ για τους διωγμούς
ορθόδοξων μοναχών
σελ. 13
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στο καταρρυπωμένο από ψεύδη βιβλίο

Μια εικόνα «αθεολόγητη» από
την εκκλησία της Γεωργίας
ΜΙΑ ΦΩΝΗ
του χθες (1821) και του σήμερα

εις μνημόσυνον

του Κων/νου Οικονόμου,
για την ανατροφή των παιδιών

ΣΟΦΙΑ ΣΟΛΟΜΟΝΤΩΣ

«ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ “12”»
σελ. 9-10

17ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει
να είναι η παρουσία μας μέσα στο ναό)

Μεταμόρφωση
του Σωτήρος Χριστού
- Κοίμησις - μετάσταση
της Υπεραγίας Θεοτόκου
σελ. 6

ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

† ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗΣ
† ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΙΟΥ
σελ. 4

ψαλτικα
 ΤΑ ∆ΥΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
Τα τέσσερα (4) και τα
είκοσι έξι (26) χρόνια
 Ας περιβληθεί «σάκκον»
και ας καθήσει «επί σποδού»
 Μας ρωτούν! Και εμείς…
ρωτάμε! ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 “∆εν θα ανεχτώ
χαζολογήματα…” (Ιερώνυμος)
 Η εγχείρηση πέτυχε,
ο ασθενής απεβίωσε
σελ. 15- 16

Ένα ηλικιωμένο ζευγάρι
τουριστών επισκέφθηκε την
Κάλυμνο, γιά τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Σε κάποιο
βιβλιοπωλείο του Νησιού αγόρασαν δώρα, και ο Νίκος ο

ΕΓΚΩΜΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΕΥΦΡΑΝΘΗΣΟΝΤΑΙ ΛΑΟΙ

σελ. 4

σελ. 11

ο θαυματουργός
Άγιος της Καλύμνου

Στους μακαριστούς 12, οι
οποίοι «αδίκως επελάθησαν της
ποίμνης των, προσομιλήσαντες,
θλίψεσι και πικραίς εξορίαις»

σελ. 15

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ,
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;

Ο Αγιος
Σάββας

ΜΙΑ ΕΞΑΜΒΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

σελ. 11

ΕΡΧΕΤΑΙ… ΤΣΟΥΝΑΜΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΜΑΣ (μέρος β΄)
Ἡ σεξουαλικὴ καταπίεση ἀποτελεῖ προϋπόθεση τῆς καπιταλιστικῆς κοινωνίας. Γι’ αὐτὸ καὶ
ἀπαραίτητη προϋπόθεση τῆς
κοινωνικῆς ἐπανάστασης εἶναι
ἡ σεξουαλικὴ ἀπελευθέρωση. Ἡ

σεξουαλική, ὅμως, ἐπανάσταση
προαπαιτεῖ τὴν καταστροφὴ τῆς
οἰκογένειας, τῆς πατρότητας καὶ
τῆς παραδοσιακῆς ἀνατροφῆς
τῶν παιδιῶν» (Τεοντὸρ Ἀντόρνο,
ἐφημ. «Δημοκρατία», 02. 02. 22,

σελ. 12)
Μία πολυδιάστατη ἀπεικόνιση
ἢ ἂν θέλετε μία «σούμα» εἰδήσεων καὶ σχολίων ἀπὸ τὸ «πολεμικὸ
μέτωπο» «ἐκπουστοποίησης»
(πάντα κατὰ τὸν ἀείμνηστο Σ.

Καργάκο) τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας,
ἀπὸ τὰ προελαύνοντα τάγματα
«ὑπερηφάνειας» τῆς κυβερνήσεως Μητσοτάκη, θὰ ἦταν ἀναγκαία
ἐπικαιρότητα, γιὰ νὰ διαπιστώσουμε καὶ ἐπισήμως πλέον, ὅτι ἡ
σελ. 8

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ και οι αχόρταγες τσέπες
ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΕΣ ΘΕΣΕIΣ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

Του Μητροπολίτη ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ κ. ΓΑΒΡΙHΛ

Ο μητροπολίτης Ν. Ιωνίας Γαβριήλ έχει καθιερώσει διαδικτυακές εκπομπές με
τον τίτλο «Τί είναι
η Εκκλησία;» Σε
αυτές συζητεί με νέους και
απαντά σε ερωτήματα τους.
Στην 115η εκπομπή της 16ης

Δεκεμβρίου 2021
με τον τίτλο «Πίστη
και ομοφυλοφιλία»,
λέει τα εξής: ‘’Εκ
των πραγμάτων ο
Θεός έχει δώσει σε
μερικούς ανθρώπους να αισθάνονται την
έλξη προς το ίδιο φύλο,
δεν μπορώ να το ξέρω

γιατί, δε θα κατηγορήσω
εγώ το Θεό. Δε είμαι άξιος
καν να το σκεφτώ αυτό
το πράγμα. Ο Θεός για να
ξέρει, κάτι ξέρει περισσότερο από όλους εμάς τους
ανθρώπους».’’
Το να κηρύσσει μέλος της
ορθοδόξου εκκλησίας και
μάλιστα επίσκοπος τέτοιες

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

Α) Mε τον COVID
ήρθε... και ο COVID.ID.gr
Β) Από την ευλογιά των πιθήκων
το 98% που μολύνθηκαν ήταν
ομοφυλόφιλοι
σελ. 3

σελ. 7

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Μητροπολίτης λαρίςης πλαταΜώνος καί τυρναβου
ΣΥΝEΧΕΙΑ ΑΠO
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦYΛΛΟ
Η πραότης του έμοιαζε με κήπο που
άνθιζαν όλα τα είδη λουλουδιών και
χρωμάτων της αρετής και ο διαβάτης

σελ. 3

που τον πλησίαζε, αισθάνονταν να
ξεχύνεται η πνευματική ευωδία. Την
πραότητα την έχουν κάποιοι εκ φύσεως. Υπάρχουν και αρκετοί που την
απέκτησαν με κόπο και ιδρώτες και με

Ένας εκ των
12 διωχθέντων
18ο μέρος

μετεγκεντρισμό της πονηράς φύσης.
Η μεν πρώτη είναι σκεπασμένη και
προφυλαγμένη από πολυποίκιλες μεταβολές και πάθη, ενώ η δεύτερη γίνεται
σελ. 24
πρόξενος της τελείας ταπεινοφροσύνης
σελ. 2

2 ΑΓΩΝΑΣ
και πραότητος. Και η μεν πρώτη έχει μισθό,
ενώ η δεύτερη έχει άπειρο και απροσμέτρητο,
εδώ ακουμπά η πραότητα του π. Θεολόγου,
για τον οποίο του αγίου Νεκταρίου ο λόγος
΄΄περί πραότητας΄΄ έχει εφαρμογή. Η πραότητα είναι πλούτος ανεκτίμητος, είναι θεϊκό
όνομα, είναι ουράνιο χάρισμα, είναι σκάλα
που ανεβάζει τον άνθρωπο στον ουρανό.
Η πραότητα κάνει τον άνθρωπο εικόνα του
πράου Ιησού που θερμαίνει την καρδιά του.
Η πραότητα ακολουθείται από την ταπεινοφροσύνη, την ανεξικακία και την υπομονή.
Ο πράος είναι ευμενής και ευγενικός προς
όλους και σε όσους αμαρτάνουν, με επιείκεια
φέρεται. Δε μαλώνει, δε βλαστημάει, δε βρίζει,
αλλά με αγάπη διορθώνει, όσους
φταίνε» (από το “Γνώθι σαυτόν”).
Κάτι ανάλογο αλλά με πολύ
σαφή τρόπο μας την εγκωμιάζει,
πριν αιώνες ο άγιος Ιωάννης
της Κλίμακος: «Πραότης είναι
μια αμετακίνητη κατάστασις του
νου, που παραμένει η ίδια και
στις τιμές και στις περιφρονήσεις. Πραότης είναι το στήριγμα
της υπομονής, η θύρα ή καλύτερα η μητέρα της αγάπης, η
προϋπόθεσις της διακρίσεως,
η πρόξενος της αφέσεως των
αμαρτιών, το θάρρος της προσευχής. Η πραότης είναι η συνεργός στην
υπακοή, οδηγός στην αδελφοσύνη, χαλινός
της μανίας, κόψιμο του θυμού, μίμησις του
Χριστού. Η πραεία ψυχή είναι θρόνος της
απλότητος, ενώ ο νους του οργίλου δημιουργός της πονηρίας. Η ήπια ψυχή θα δεχθεί μέσα
της τους λόγους της σοφίας. Η ευθεία ψυχή
συζεί με την ταπείνωση, ενώ η πονηρά είναι
υπηρέτρια της υπερηφάνειας. Οι ψυχές των
πράων θα γεμίσουν από γνώση και σύνεση,
ενώ ο νους του θυμώδους συγκατοικεί με το
σκοτάδι και την άγνοια» (Κλίμαξ αγίου Ιωάννου Σιναΐτου, 258).
Το κατεξοχήν θείο γνώρισμα του π. Θεολόγου ήταν η πραότητα και η απέραντη
ανεξικακία του. Οποιαδήποτε αδικία του
εγίνετο, σχεδόν αμέσως την ξεχνούσε, σαν να
μην είχε συμβεί. Ήταν πραγματικός μιμητής
του Χριστού, ο οποίος είπε: «πράος ειμί και
ταπεινός τη καρδία» (Ματθ. 11, 29).
Ο μαχητής π. Θεολόγος
Στο πρόσωπο του π. Θεολόγου βρήκε επαλήθευση η παραγγελία του Αγίου Πνεύματος:
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Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ

Μητροπολίτης Λαρίσης Πλαταμώνος και Τυρνάβου
«Ο πραϋς έστω μαχητής» (Ιωήλ, 4, 11). Εδώ
συνέβη το παράδοξο, αυτός ο ασθενικός από
τα νεανικά του να αναδειχθεί ως ο μεγαλύτερος μαχητής και επαναστάτης στη διαδρομή
της Εκκλησίας κατά τον εικοστόν αιώνα.
Ο Μητροπολίτης Τρίκκης Διονύσιος που
τον είχε από την αρχή της ιεροσύνης και που
υπεραγαπούσε, ήταν προβληματισμένος για
την επιλογή του ως επισκόπου, όχι γιατί δεν
τον θεωρούσε άξιο, αλλά γιατί φοβόταν για
την υγεία του, ότι δε θα μπορέσει να αντέξει
ένα τέτοιο βάρος. Και, όμως η παρουσία αυτού
του αδύνατου, του ασθενικού επισκόπου και
η όλη διακονία του σημειώθηκε στην ιστορία
ως μεγάλος μαχητής και επαναστάτης.

Ο π. Θεολόγος ήταν πράος αλλά συγχρόνως
και μαχητής, ήταν ένας επαναστάτης, ένας
μαχητής, ένας γενναίος, ένας άφοβος μπροστά σε κάθε κίνδυνο, γι’ αυτό και κατάκτησε
την αγάπη του λαού και ο λαός βρέθηκε
προσκυνητής μπροστά στα αγιασμένα πόδια
του. Και αυτό, διότι ο ίδιος έθεσε το καθήκον, όχι μόνον υπεράνω της αναπαύσεως,
αλλά όπως λέγει και ο απόστολος Παύλος,
υπεράνω και της ζωής του: «ουδέ έχω την
ψυχήν μου τιμίαν εαυτώ, ως τελειώσει τον
δρόμον μου μετά χαράς και την διακονίαν
ήν έλαβον παρά του Κυρίου Ιησού, διαμαρτύρασθαι το Ευαγγέλιον της Χάριτος του
Θεού» (Πράξ. 20, 24).
(Δεν θεωρώ την ζωήν μου πολύτιμον δι’
εμέ, όσον θεωρώ σπουδαίον και πολύτιμον
να το τελειώσω με ανάπαυσιν συνειδήσεως
και χαράν τον δρόμον της αποστολής μου
και να φέρω εις πέραν την διακονίαν, που
έλαβα παρά του Κυρίου Ιησού και να διακηρύξω την μαρτυρίαν περί του Ευαγγελίου,
το οποίο γνωρίζει στους ανθρώπους, την
οποίαν τους έδωκεν ο Θεός).
Τη μαχητική και επαναστατική φυσιογνωμία του την πιστοποιεί και ο πόλεμος που του
έγινε και την πρώτη περίοδο (1968-1974)
της αρχιερατείας από τη μασονική στοά και
όλες τις παραφυάδες και τη δεύτερη περίοδο (1992-1996) από όλο το εκκλησιαστικό,
πολιτικό κατεστημένο και από τη μασονία
που το ομολόγησε ο τότε πρωθυπουργός
Μητσοτάκης: «Ενώ ο Πρωθυπουργός κ. Κ.
Μητσοτάκης ήταν διατεθειμένος να σεβαστεί
τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας…
έπεσαν επάνω του οι Μασώνοι και τον εμπόδισαν… ειδικά δε για το Μητροπολίτη Λαρίσης Θεολόγο, ο οποίος προ αρκετών ετών
πριν την εκδίωξή του, επέβαλε το επιτίμιο
σε ιερέα που κοινώνησε το Μασόνο δήμαρχο
Λαρίσης, Μεσσήνη…» (τίτλος εφημερίδας
“Ψηλός: Με απειλούν οι Μασώνοι”,
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31/5/1991).
Η παρουσία του άοπλου και μαχητή π.
Θεολόγου άναψε φωτιές και προκάλεσε
τον πανικό σε όλο το βρώμικο κατεστημένο.
Κάθε φορά που δρασκέλιζε να βγει έξω, να
εκπληρώσει τα καθήκοντά του και τον ακολουθούσε ένα δυσεξαρίθμητο πλήθος που
στάθηκε στο πλευρό του, αφοσιωμένο και
έτοιμο, να θυσιαστεί για τον Επίσκοπό του,
κατέφθαναν έντρομα τα ΜΑΤ ολόκληρης
της κεντρικής Ελλάδος, της Μακεδονίας και
της Αττικής, για να εξοντώσουν το μαχητή
επαναστάτη της εντιμότητας. Η παραπληροφόρηση, το ψέμα, η απάτη από τα γνωστά
κέντρα διοχετεύονταν στα ΜΜΕ, για να
συκοφαντήσουν το μαχητή επαναστάτη και
τον ξεσηκωμένο λαό του Θεού.
Εδώ έχουμε το εξής χαρακτηριστικό: Από
τη μια μεριά έχουμε τον άοπλο, άκακο,
πράο, αγάπης και της πτωχείας π. Θεολόγο μαζί με το συμπαραστεκούμενο πλήθος
πιστών, στρατιώται Ιησού Χριστού που στέκονταν στο δοκιμαζόμενο επίσκοπό τους και
από την άλλη ένα ακάθεκτο εκκλησιαστικό
κατεστημένο, στηριγμένο στα δεκανίκια της
μασονικής στοάς με μια σκοτεινή ιστορία
που έβαλαν σε λειτουργία όλες τις μηχανές
της βίας, του πολέμου και τον περιέφεραν,
για να τον διαπομπεύσουν αλλά μάταιος ο
κόπος των!
Για τη γενναιότητα των πιστών στρατιωτών
ο ιερός Χρυσόστομος γράφει: «Στρατιώτης
είσαι, ώ χριστιανέ, και συνεχώς στέκεσαι στην
παράταξη, στρατιώτης δε, ο οποίος φοβάται
το θάνατο, ποτέ και τίποτα γενναίο δεν πρόκειται να κατορθώσει. Έτσι και ο χριστιανός,
ο οποίος φοβάται τους κινδύνους, δεν πρόκειται να κατορθώσει τίποτε το θαυμαστό,
αντίθετα γίνεται γρήγορα αιχμάλωτος των
εχθρών. Ενώ ο τολμηρός και μεγαλόφρων
μένει πάντοτε ανίκητος και ακαταγώνιστος»
(Ι. Χρυσόστομος, ΕΠΕ 32, σελ. 122-124).
Τον πράο π. Θεολόγο η νίκη τον στεφάνωνε
πάντοτε διακριτικά αλλά σταθερά και ακτινοβολούσε η γαλήνη και η οσιότητά του, εδώ
έχει πλήρη εφαρμογή του αγίου Ιωάν. Χρυσοστόμου “εγκώμιον στον Μάρτυρα Ιουλιανόν”: «Καθάπερ γαρ μύρον έως μεν εν ενί
τόπω κείται, εκείνον μόνον ιναχρώννυσι
τον αέρα της ευωδίας, επείδαν δε πολλά
προενεχθή χωρία, πάντα εμπίπλησι της
οικείας αρετής- ούτω δη και επί του
μάρτυρος συνέβαινε τότε. Περιήγετο μεν
γαρ ως μέλλων καταισχύνεσθαι, το δε
εναντίον εξέβαινε- λαμπρότερος ο αθλητής δια της πομπής εκείνης εγίγνετο…»
(Μ., τ. 50, σελ. 669).
(Όπως το μύρο, όταν μένει σε έναν τόπο,
εκείνο μόνο τον αέρα διαποτίζει με την ευωδία
του, ενώ, όταν σκορπιστεί σε πολλά μέρη, όλα
τα γεμίζει με την ικανότητά του, έτσι συνέβαινε τότε και με τον μάρτυρα. Τον περιφέρουν
παντού, για να τον καταντροπιάσουν. Αλλά
συνέβαινε το αντίθετο. Με αυτή τη διαπόμπευση, ο αθλητής αναδεικνύονταν λαμπρότερος).
Είχε μια παροιμιώδη μαχητικότητα, μια
αποφασιστικότητα, μια γενναιότητα, μια
αφοβία, και μια καταπληκτική πίστη, όλα
αυτά τα στοιχεία, μοναδικά στην εποχή μας,
μας θυμίζουν το κλίμα άλλων εποχών.
Εγκρατείας διδάσκαλος

ο π. Θεολόγος
Τι είναι εγκράτεια; Είναι ένας αγώνας του
ανθρώπου που στηρίζεται στη σχέση με το
Θεό, στην εμπιστοσύνη, στο πρόσωπο του
Θεού, είναι η εξωτερική ηρεμία των νεύρων,
είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος.
Ο διδάσκαλος π. Θεολόγος ήταν ο ίδιος
εγκρατής, είχε συνεχή εκδαπάνητο και ακαταπόνητο το έργο του Ευαγγελισμού, ασκούσε
εγκράτεια συνεχώς στην τροφή, στον ύπνο,
στην ξεκούραση. Ήταν λόγω και έργω εγκρατής, ενέπνεε και προέτρεπε τους πιστούς να
εγκρατεύονται.
Εγκράτεια, πίστη και πραότητα είναι οι
τρεις αρετές που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, μαζί με άλλες βέβαια, σαν απόδειξη ότι
είναι κάποιος κάτοχος του Αγίου Πνεύματος
(Γαλ. 5, 22). Οι αρετές δεν είναι ξεκάρφωτες,
οι αρετές είναι λουλούδια, αλλά τα λουλούδια
χρειάζονται ρίζες, για να ευδοκιμήσουν, χωρίς
ρίζες δεν υπάρχουν λουλούδια. Υπάρχουν
μόνο τα ψεύτικα λουλούδια, ίσως γι’ αυτό
σήμερα όλοι ψευτίσαμε.
Ο π. Θεολόγος ήταν πραγματικά λουλούδι,
είχε τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος πριν
τη χειροτονία και μετά από τη χειροτονία του.
Η περίπτωση του π. Θεολόγου μας μεταφέρει νοερά το 325 μ.Χ. στην Πρώτη
Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία ο πράος
και εγκρατείας διδάσκαλος, άγιος Νικόλαος
χαστούκισε το βλάσφημο Άρειο και με τη
γοητεία του λόγου του κλόνισε ακόμα και
κληρικούς μεγάλης πνευματικής ακτινοβολίας, λέγοντας: «άλαλα γεννηθήτω τα
χείλη τα δόλια, τα λαλούντα ανομίαν».
Αυτό αποδεικνύει προβληματισμό, ψυχισμό
αλλά και δύναμη πίστης, επειδή πονούσε για
την Εκκλησία και γιατί ο αιρετικός δεν είναι
μόνο νεκρός, αλλά είναι εστία μόλυνσης και
στέλνει στο θάνατο πολλούς.
Ό,τι συνέβη τότε, κάτι ανάλογο συνέβηκε
και με τον π. Θεολόγο το 1970, όταν χαστούκισε την παντοδύναμο μασονία στη Λάρισα
και κλόνισε όλο το μασονικό οικοδόμημα, όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά Παγκόσμια. Μέχρι
τότε η μασονία, μυστική και άγνωστη, οι δε
μυούμενοι υποβάλλονταν σε όρκους, για να
μην αποκαλύψουν τίποτα: «Ορκίζομαι να μην
αποκαλύψω ποτέ τι περί των Τεκτονικών
Μυστηρίων…», «Εάν παραβώ τον όρκο μου,
ας σπαραχθεί η καρδιά μου και ας εξαλειφθεί
η μνήμη μου από των Τεκτόνων». Φρικτές οι
συνέπειες, αν κάποιος είχε παραβιάσει τους
όρκους.
Πολλοί που είχαν πλανηθεί, με το ράπισμα
όμως του π. Θεολόγου, τότε έτρεξαν να
βρουν καταφύγιο κάτω από τις πτέρυγές
του, για να σωθούν και τότε έγιναν γνωστές
οι μέχρι τότε άγνωστες μεθοδίες τους.
Αυτό οι μασώνοι ουδέποτε το συγχώρησαν,
γι’ αυτό τον πολέμησαν με σκληρότητα την
πρώτη περίοδο της αρχιερατείας, στη δε
δεύτερη ήταν τόσο σφοδρή και πεισματώδης
που παρόμοια δε γνωρίζουμε, αν υπάρχει
στην ιστορία.
Το παράδειγμα του π. Θεολόγου «πειθαρχείν δει Θεώ μάλλον ή ανθρώποις» ας
εμπνέει κάθε ορθόδοξο χριστιανό.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

AYTA TA ΞΕΡΑΤΕ;;;
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A) Με τον COVID ....ήρθε και ο GOV.ID.gr.
Δυστυχώς ελάχιστοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι με τον ερχομό του
C0VID-19 στη χώρα μας ήρθε και το
GOV.Id(entification) Ο πρωτεργάτης της
«πανδημίας» Bill Gates-MICROSOFT,
φρόντισε και για τον πλήρη έλεγχο του
πληθυσμού της χώρας μέσω του Azure
Government.
Τι είναι το Microsoft Azure ;; Είναι η
παγκόσμια ψηφιακή διακυβέρνηση.
Όπως πολύ σωστά λέει η «Ψηφιακή
Ακαδημία Πωλητών»* «Εισαγωγή στο
Azure Government
Αυτή η ενότητα συστήνει την υπηρεσία Azure Government σε φορείς
της κυβέρνησης των ΗΠΑ και στους
συνεργάτες τους που ενδιαφέρονται για
υπηρεσίες cloud, εφόσον πληρούν τα
κριτήρια ασφάλειας και συιιμόρφωσης,
όπως ορίζονται από την Κυβέρνηση.Το
Azure Government είναι ένα περιβάλλον cloud ειδικά σχεδιασμένο, για να
πληροί τις απαιτήσεις συμμόρφωσης
και ασφάλειας για την κυβέρνηση των
ΗΠΑ. Αυτό το κρίσιμο για την αποστολή cloud προσφέρει πρωτοποριακή
καινοτομία στους πελάτες της κυβέρνησης των ΗΠΑ και στους συνεργάτες
τους. Η Government Azure ισχύει για
την κυβέρνηση σε οποιοδήποτε επίπεδο — από τις πολιτειακές και τοπικές
κυβερνήσεις έως τις ομοσπονδιακές
υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών του Υπουργείου Αμυνας.
Ενώ υπάρχουν πολλοί πάροχοι cloud στο
δημόσιο τομέα, πολλοί δεν μπορούν να
προσφέρουν τις μοναδικές δυνατότητες
που απαιτούνται από τις κρατικές και
τοπικές και ομοσπονδιακές κυβερνητικές
υπηρεσίες. To Azure Government παρέχει
υβριδική ευελιξία, βαθιά ασφάλεια και
ευρεία κάλυφη συμμόρφωσης σε όλα τα
ρυθμιστικά πρότυπα. Η βασική διαφορά
μεταξύ του Microsoft Azure και της
Government Microsoft Azure είναι ότι η
Government Azure είναι ένα κυρίαρχο

σύννεφο. Είναι μια φυσικά διαχωρισμένη
περίπτωση azure, αφιερωμένη μόνο στους
φόρτους εργασίας της κυβέρνησης των
ΗΠΑ. Έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά
για κυβερνητικές υπηρεσίες και τους παρόχους λύσεων τους. To Azure Government
έχει σχεδιαστεί για εξαιρετικά ευαίσθητα
δεδομένα, επιτρέποντας στους κυβερνητικούς πελάτες να μεταφέρουν με ασφάλεια
φόρτους εργασίας κρίσιμης σημασίας στο
cloud.»
Με λίγα λόγια, όλα
τα προσωπικά δεδομένα των Ελλήνων
θα ανεβαίνουν στο
σύννεφο Azure της
Microsoft και θα είναι
γνωστά στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και
των συνεργατών της.
Τα πρόσφατα εγκαίνια του Lamda helix
data center (11-8-21) από τον πρωθυπουργό της χώρας, επιβεβαιώνουν την
ψηφιακή σκλαβιά της χώρας, αφού
δημιουργείται μαζί με τη Microsoft το
πρώτο big data center στην Ελλάδα.
Αυτό είναι το gov.gr- ο μικρός πελάτης
της Microsoft Azure- και δεν κρύβονται
από κανένα, γιατί δυστυχώς η πλειονότητα του Ελληνικού λαού ,μετά τη σταδιακή αποστασία από τον Τριαδικό Θεό
είναι πλέον πλήρης χειραγωγήσιμος .
Όλα αυτά μαζί (azure=cloud=big data)
έχουν ένα κοινό παρονομαστή . Ποιόν ;;;;
Μα το νέο bar code το qr code.
Από εδώ και πέρα ο ψηφιακός σκλάβος θα συνοδεύεται από αυτόν .Θα τρώει,
θα πίνει, θα κινείτε και θα πιστοποιείτε
με αυτόν.Όλους μας εκπλήσσει πλέον η
ταχύτητα μετάδοσης του νέου γραμμικού
κώδικα, τόσο πολύ πουφαίνεται ξεκάθαρα ότι αυτό είναι το τελευταίο βήμα πριν
από το χάραγμα
Εάν το bar code ομοίαζε με κάγκελα
φυλακής , το νέο quer code ομοιάζει με
την .... ΑΒΥΣΣΟ !!

Τι κρύβει όμως μέσα του το νέο qrcode
; Μα αυτόν για τον οποίο έγινε. Τον Κοσμοκράτορα .
Και τι συμβολίζει; - το μελλοντικό παλάτι του-... το Ναό του Σολομώντα .Σε
παλιές γκραβούρες της Ιερουσαλήμ οι
ομοιότητες του τοπογραφικού σχεδίου
του Ναού εκπλήσσουν .
Ποιος όμως θα φανταζόταν ότι πολύ
πριν το gov.id και πριν το Covid η χρήση
του νέου bar code (QR-Code)j θα γινόταν από το Άγιο Όρος
!! Ελάχιστοι από εμάς
το είχαμε αντιληφθεί
και συνειδητοποιήσει
ότι πριν από το 2013,
απεφασίσθη από την
Ιερά Επιστασία η χρήση
του.Για ποιους λόγους
εισήγαγαν το qrcode οι πατέρες είναι
απορίας άξιο. Καταλαβαίνουμε όμως
πως η εκκοσμίκευση και η αποστασία
είχε ήδη αρχίσει να φαίνεται καθαρά
στην Αθωνική πολιτεία με τα τραγικά
σημερινά αποτελέσματα
Παρελθόν φαίνεται να είναι όμως και η
κάρτα του πολίτη (νέα ταυτότητα) ,αφού
με τις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκου
Πιερρακάκη : «Θα κουβαλάς την ταυτότητά σου μέσω του κινητού» - καθώς και
ο νέος προσωπικός αριθμός ή «ενιαίος
αριθμός του πολίτη» . Ο ίδιος μάλιστα
πριν από μερικές μέρες παρουσίασε το
Gov.id.gr στην
Ουάσιγκτον ως εκλεκτό μέλος της
Φετινής λέσχης Bilderberq.
Δυστυχώς είναι πλέον πραγματικότητα, ότι ένας από τους στόχους της
«πανδημίας» Covid-19 είναι και η
ψηφιακή διακυβέρνηση, η όποια θα
οδηγήσει σταδιακά στον τελικό σκοπό
που είναι η Παγκόσμια Διακυβέρνηση
και η εμφύτευση των microchip στον
πληθυσμό.
Γ.Π

Β) Από την ευλογιά των πιθήκων το 98%
που μολύνθηκαν ήταν ομοφυλόφιλοι

Πριν από τον Απρίλιο του 2022, η μόλυνση από τον ιό της
ευλογιάς των πιθήκων στον άνθρωπο ήταν εξαιρετικά σπάνια,
εκτός κάποιων περιοχών της Αφρικής, όπου είναι ενδημική.
Τελευταία, όμως, κρούσματα εμφανίζονται παγκοσμίως. Η
μετάδοση του ιού, οι παράγοντες κινδύνου για μόλυνση, η
κλινική εικόνα και τα αποτελέσματα της λοίμωξης δεν είναι
ακόμη καλά καθορισμένα.
Δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο έγκριτο διεθνές
επιστημονικό περιοδικό New England Journal of
Medicine μια διεθνής σειρά περιστατικών που
επιβεβαιωμένα με PCR μολύνθηκαν από τον ιό της
ευλογιάς των πιθήκων.
Οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου (Καθηγήτρια
Θεραπευτικής-Επιδημιολογίας-Προληπτικής Ιατρικής), Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου (Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας)
και Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής-Αιματολογίας-Ογκολογίας και Πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα κύρια
σημεία της δημοσίευσης αυτής.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2207323
Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται 528 λοιμώξεις που διαγνώστηκαν μεταξύ 27 Απριλίου και 24 Ιουνίου 2022 σε 43
τοποθεσίες από 16 χώρες. Συνολικά, 98% των ατόμων
που μολύνθηκαν ήταν ομοφυλόφιλοι ή αμφιφυλόφιλοι
άνδρες, 75% ήταν λευκοί και 41% είχαν ήδη μόλυνση από
τον ιό HIV. H διάμεση ηλικία ήταν τα 38 έτη. Η μετάδοση είναι
πιθανό ότι συνέβη μέσω σεξουαλικής δραστηριότητας στο 95%.

Σχετικά με την κλινική εικόνα, 95% των ασθενών παρουσίασε εξάνθημα (64% είχε <10 βλάβες), 73% είχε βλάβες του
γεννητικού συστήματος και 41% είχε βλάβες των βλεννογόνων.
Τα κοινά συστηματικά χαρακτηριστικά που προηγήθηκαν του
εξανθήματος περιλάμβαναν πυρετό (62%), λήθαργο (41%),
μυαλγία (31%) και κεφαλαλγία (27%). Η λεμφαδενοπάθεια
ήταν επίσης συχνή (αναφέρθηκε σε ποσοστό 56%).
Ταυτόχρονες σεξουαλικά μεταδιδόμενες λοιμώξεις
αναφέρθηκαν σε 109 από τα 377 άτομα (29%) που
εξετάστηκαν. Μεταξύ των 23 ατόμων με σαφές ιστορικό έκθεσης, η διάμεση περίοδος επώασης ήταν 7
ημέρες (με εύρος από 3 έως 20). Το DNA του ιού της
ευλογιάς των πιθήκων ανιχνεύθηκε στο σπερματικό
υγρό σε 29 από τα 32 άτομα, στα οποία αναλύθηκε.
Αντιϊκή αγωγή χορηγήθηκε στο 5% των ατόμων συνολικά,
ενώ 70 (13%) νοσηλεύτηκαν. Οι λόγοι νοσηλείας ήταν η ανάγκη διαχείρισης του πόνου, κυρίως σοβαρού πρωκτικού πόνου
(21 άτομα), η επιμόλυνση μαλακών ιστών (18), φαρυγγίτιδα
που περιόριζε την από του στόματος πρόσληψη τροφής (5),
διάφορες οφθαλμικές βλάβες (2), ο ξ εία νεφρική βλάβη (2),
μυοκαρδίτιδα (2), καθώς και σκοποί ελέγχου των λοιμώξεων
(13). Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι.
Συμπερασματικά, φαίνεται ότι η ευλογιά των πιθήκων εκδηλώνεται με ποικίλα σημεία και συμπτώματα από το δέρμα και
συστηματικά. Η πρόσφατη ταυτοποίηση περιπτώσεων εκτός
περιοχών, όπου ήταν παραδοσιακά ενδημική υπογραμμίζει
την ανάγκη για ταχεία αναγνώριση των περιπτώσεων, ώστε
να περιοριστεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού στην κοινότητα.
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ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
και οι αχόρταγες τσέπες

Η μικρή εφημερίδα μας ασχολήθηκε αρκετές φορές με τη μεγάλη απάτη από τις ιδιωτικές εταιρείες ρεύματος που η Ευρωπαϊκή
Ένωση υποχρέωσε τις κυβερνήσεις να τους βάλουν στη ζωή μας,
ώστε να μας ελαφρύνουν οικονομικά, αλλά όπως αποδείχθηκαν
είναι “ληστές” με γραβάτα και ρεπούμπλικα, φτιάξαν και ανεξάρτητες που είναι δεκάδες αρχές, για να τους ελέγχουν, αλλά μπήκαν
οι ίδιοι στις Διευθύνσεις και έτσι άφοβα βάζουν τις χερούκλες τους
στις τσέπες και αρπάζουν το υστέρημα του φτωχού, του συνταξιούχου, του εργάτη…
Ο Τύπος που κάποτε ήταν στυλοβάτης των αδικημένων, τώρα
τους βουλώνουν με διαφημίσεις. Τα ανοιχτά παράθυρα της ενημέρωσης ή – ορθότερα – της πλύσης των εγκεφάλων μας, όποιος
διαμαρτυρηθεί, κάνουν πως δεν ακούνε, αφού οι ίδιες εταιρίες είναι
οι ιδιοκτήτες των. Αποτέλεσμα οι άνθρωποι να βολοδέρνονται για
τα χαράτσια που τους φόρτωσαν και να μην μπορούν να αντιδράσουν. Οι καταγγελίες δεν έχουν τελειωμό, ξεδιπλώνουν μπροστά
σαν ένα ολοσκότεινο κατάστιχο προβληματισμών, έχει απαξιωθεί η
ανθρώπινη προσωπικότητα, ηλικιωμένοι, γέροντες να δακρύζουν,
γιατί σε ερώτησή τους να διευκρινίσουν τα του λογαριασμού των,
δέχθηκαν ανάρμοστες λέξεις και εκφράσεις.
Οι καταγγελίες είναι χιλιάδες προς τις Ανεξάρτητες Αρχές και
προς τη ΡΑΕ, υπάρχει αύξηση από χρόνο σε χρόνο. Φέτος το πρώτο
εξάμηνο του 2022 ο αριθμός εκτοξεύτηκε κατά 262% και κανείς
δεν ανησυχεί. Ο κόσμος ρωτάει, υπάρχει κράτος ή κυβερνούν
μερικοί βαρόνοι;
ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Το κακό δε σταματά στο ηλεκτρικό ρεύμα που έχει καταντήσει
μάστιγα για το κάθε σπιτικό ή επαγγελματία, έχει επεκταθεί και στο
Φυσικό Αέριο που οι διάφοροι καταφερτζήδες με το τηλέφωνο όλη
μέρα προσπαθούν να ξεγελάσουν τον απονήρευτο πολίτη, ότι υπογράφοντας σύμβαση μαζί τους, θα έχει μεγάλη ωφέλεια και “πολλά
και πλούσια δώρα κάθε μήνα”. Δεν υποπτεύτηκε όμως ότι, ούτε
ωφέλεια θα έχουν και ούτε δώρα, αλλά τυλίχτηκαν στα πλοκάμια
και δε θα μπορέσουν εύκολα να ξετυλιχτούν.
Έχουμε αρκετές καταγγελίες. Σήμερα φέρνουμε στην επιφάνεια
μια πολύ απλή υπόθεση που έμπλεξε ο άνθρωπος στον ιστό της
αράχνης και φωνάζει, αλλά κανείς δεν ακούει.
Υπέγραψε με την Εταιρεία Προμήθειας Αερίου με τη (….!) και
κάθε μήνα κανονικά πλήρωνε τους λογαριασμούς, κάποια στιγμή
το διαμέρισμα, για δικούς του λόγους, το πούλησε και σαν συνεπής
πολίτης πήγε στην Εταιρία Αερίου, να τους ανακοινώσει την πώληση προσκομίζοντας και το πωλητήριο συμβόλαιο και να τακτοποιήσει τους λογαριασμούς. Ο υπεύθυνος της Εταιρίας αρνήθηκε
τη διακοπή, διότι ισχυρίστηκε
ότι υπάρχει συμβόλαιο σε
ισχύ. Έτσι ο λογαριασμός που
του ήρθε για την περίοδο
κατανάλωσης 13/4/2022 έως
29/6/2022 Διαφορά (m3) 0,
η ανάλυση λογαριασμού λέει
(φώτο δίπλα) 148,54 συν η
εγγύηση 100 ευρώ σύνολον
248,54 ευρώ. Θα του κάνουν
όμως τη “χάρη” – όπως δήλωσε ο υπεύθυνος – να επιστρέψουν την εγγύηση, εφόσον ο νέος
αγοραστής του διαμερίσματος γίνει πελάτης σ’ αυτούς.
Ο αγοραστής όμως δεν επιθυμεί να γίνει πελάτης του για κάποιους λόγους που είχε πιθανόν με την εταιρία.
Και έτσι η εταιρία που μοιράζει Δώρα “ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΣΠΙΤΙ”
και άλλα “ΠΛΟΥΣΙΑ ΔΩΡΑ” κάθε μήνα από το “Ταμείο τους”,
βέβαια ζητά από ένα πολίτη και μάλιστα με προβλήματα ΑΜΕΑ –
κατατεθειμένα με την υπογραφή της σύμβασης – να τους πληρώσει
χρήματα για λογαριασμό φουσκωμένο με αέρα!.
Από αυτά που συμβαίνουν, είναι πλέον μια τρανταχτή απόδειξη
ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές που δημιουργήθηκαν, αντί να βοηθήσουν
και να εξαλείψουν τα φαινόμενα αυτής με το να μην βλέπουν ούτε
να ακούνε, τους έθρεψαν, τους διόγκωσαν και τους ανάδειξαν σε
ακατανίκητη μάστιγα.
Το κράτος, η κυβέρνηση, το αρμόδιο υπουργείο, ο κόσμος ρωτάει,
υπάρχουν;;;

4 ΑΓΩΝΑΣ

ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ Β. ΚΑΡΑΜΟΥΣΛΗΣ
Πέρασαν επτά και πλέον μήνες από τη στιγμή,
που αποχαιρετήσαμε περίλυποι το Γιάννη Καραμουσλή, έναν καλό φίλο, ενάρετο άνθρωπο,
περήφανο Έλληνα, ένα γνήσιο Χριστιανό με
βαθιά πίστη στο Θεό μας!
Ο Ιωάννης Καραμουσλής, του Βασιλείου και
της Σουλτάνας, υπήρξε γόνος μιας καλής οικογένειας, ανθρώπων του μόχθου και της προκοπής,
που διαπνέονταν από ελληνορθόδοξες αρχές και αξίες. Ήταν βλαστός της
Σμίξης Γρεβενών και έτρεφε αγάπη
και σεβασμό για τις παραδόσεις και
τις ρίζες του. Αγωνιστής της ζωής,
ευφυής και εργατικός, με ανοιχτή
σκέψη και υγιή κοινωνικότητα, ξεκίνησε με την πατρική του οικογένεια
την επιχειρηματική δραστηριότητα
και όλοι μαζί κατάφεραν γρήγορα
να καταξιωθούν επαγγελματικά και
κοινωνικά, τιμώντας τη χώρα και τη
γενέτειρά τους.
Στη διάρκεια αυτής της διαδρομής,
ο Γιάννης είχε την ευλογία να συναντήσει το
μακαριστό πατέρα Αθανάσιο Μυτιληναίο που τον
αγκάλιασε πνευματικά, του άνοιξε νέους ορίζοντες για την αναζήτηση της “όντως αλήθειας”
και με πολλή αγάπη τον οδήγησε στο Χριστό μας
και στην εκκλησία Του, στηρίζοντάς τον στην
πνευματική προσπάθειά του. Μετά την κοίμηση
του Γέροντά του, συνέχισε ο Ιωάννης τον καλό
αγώνα έχοντας πλέον μέχρι και την τελευτή του,
ως Πνευματικό του και απλανή ποιμένα, τον
πατέρα Ευθύμιο Τρικαμηνά που τον στήριζε και
τον καθοδηγούσε αόκνως στα πνευματικά αγωνίσματα αλλά και σε θέματα πράξης και έργων,
στην κατά Χριστόν πορεία του. Και πορεύτηκε
όντως ο Γιάννης με ένθεο ζήλο, ζώντας εν μετανοία, με μνήμη θανάτου και προσπαθώντας να
ευαρεστήσει και να δοξάσει το Χριστό μας με τα
καλά και θεάρεστα έργα του, τα μικρότερα και

τα πιο μεγάλα.
Ήταν άνθρωπος προσηνής, με ευγενική φυσιογνωμία και βλέμμα ιλαρό. Με την παρουσία του
χάριζε σε όλους μας ανάσες χαράς, οικειότητας
και θαλπωρής, την αύρα της αρχοντιάς και της
ταπεινόφρονης μεγαλοσύνης. Είχε παντρέψει τη
φινέτσα του κοσμοπολίτη με την απλότητα και
αυθεντικότητα του παραδοσιακού Έλληνα Σμιξιώτη. Υπήρξε “κύτταρο” ζωντανό και
δραστήριο, με ηγετικό χάρισμα και ταπεινή διάθεση, ανήσυχος και αεικίνητος
μέχρι το τέλος. Χαρακτήρας γνήσιος,
απλόχερα δοτικός, γενναιόδωρος φίλος,
φιλόξενος και ζεστός οικοδεσπότης που
επιζητούσε πάντοτε και χαίρονταν την
ανθρώπινη επικοινωνία.
Η σκέψη του ήταν καθαρή και αναζητούσε τις αλήθειες της ζωής και του
κόσμου, έχοντας πάντα γνώμονα και
κριτήριο τα διδάγματα της Ορθόδοξης
Εκκλησίας μας. Αναπαύονταν και
χαίρονταν με τις γόνιμες πνευματικές
συζητήσεις και τις ευλογημένες ώρες της συμπροσευχής με τους εν Χριστώ ορθόδοξους αδελφούς.
Στόχο της ζωής του είχε πλέον την επιδίωξη της
“αιωνιότητας” και την οικείωση της Βασιλείας του
Θεού. Όλα τα άλλα, τα του κόσμου, τα θεωρούσε
εφήμερα και ασήμαντα.
Στον “καλό αγώνα” είχε δίπλα του σύζυγο την
αγαπημένη του Μηλίτσα, στήριγμα και πολύτιμη
βοηθό στα απλά και στα πιο δύσκολα.
Και ήρθαν τα τελευταία τα “πιο δύσκολα”. Και
τα αντιμετώπισε με γενναιότητα ψυχής, καρτερία
και αδιάλειπτη προσευχή. Και αφέθηκε στα χέρια
της Παναγίας μας με ελπίδα και εμπιστοσύνη. Και
έτσι ήρεμα και γαλήνια πέταξε η ψυχή του κοντά
στο Χριστό μας και πλέον αναπαύεται χαρούμενη
Εκεί, στην αγκαλιά Του!
Γιάννη, αδελφέ της καρδιάς μας, Καλή
Ανάσταση! Αιωνία η μνήμη σου!
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ΜΑΡΙΑ ΝΑΣΙΟΥ
Έδυσε τούτη η ζωή για τη Μαρία
και ανέτειλε πριν ένα χρόνο μία άλλη
αιώνια ζωή.
Η μακαριστή Μαρία ήταν κόρη του
Αθανασίου και της Ανατολής Γιαζίογλου, μικρασιατικής καταγωγής.
Πάντα την έβρισκες πρωί-πρωί, “εξ
όρθρου βαθέος” έξω από το ναό
προτού χτυπήσουν οι καμπάνες να
περιμένει με το πρόσφορο στο χέρι, να
το προσφέρει στον λειτουργό ιερέα και
στο τέλος να πάρει τον άρτο και το αίμα
της ζωής και να φύγει.
Άφησε “αγία” κληρονομιά στα παιδιά της.
Αυτή την παρακαταθήκη πήρε ως προίκα και
η μακαριστή Μαρία, η
οποία δεν είχε σημαντική
μόρφωση μεν, αλλά είχε
όμως πλούτο πνευματικό,
που πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε την αξία της
εκκλησιαστικής ζωής και
την ακολούθησε.
Από μικρή εργάζονταν στο εργαστήριο του Ζαχαροπλαστείου Κωνσταντινίδη. Εδώ γνώρισε και τον τεχνίτη
ζαχαροπλάστη Θανάση Νάσιο και
τον Απρίλιο του 1969 παντρεύτηκαν.
Υπήρξε κατά τον “απόστολο Παύλο”
Φίλανδρος (Τιτ. 2, 4), παρ’ ότι ήταν
φιλάσθενη, πάντα έλεγε δόξα τω Θεώ
υπάρχουν και χειρότερα, αποτελούσαν
ένα ευχάριστο χριστιανικό ζευγάρι. Η
φιλασθένεια, όποιος το έχει καταλάβει,
σώζει – είναι το λίπασμα που λιπαίνει
τη μεταφύτευση στον ουράνιο κήπο.
Δεν είχαν αξιόλογο σπίτι, όμως ο
Θεός τους αξίωσε να δημιουργήσουν

αξιόλογη οικογένεια χαρίζοντάς τους
τρία παιδιά (δύο αγόρια και ένα κορίτσι), τα οποία είδε όλα αποκαταστημένα
με τη δική τους οικογένεια και με έξι
εγγόνια, τρία αγόρια και τρία κορίτσια.
Μαζί της έσερνε ένα πλήθος αρετών: είχε σεμνότητα, ταπεινοφροσύνη,
υπομονή, διακριτικότητα, καλοκαγαθιό,
θεωρούσε ως διακονία να συνοδεύει
κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή τον
άνδρα της, να εξυπηρετούν τους ναούς
στο ψαλτήρι και στα καθήκοντα του νεωκόρου. Στα Μεσάγγαλα
κάθε καλοκαίρι στο ναό
των κατασκηνώσεων ήταν
οι στυλοβάτες και μετά
συνόδευαν τον ιερέα π.
Ιωάννη Σαμαρά σε όποιο
χωριό τον έστελνε η μητρόπολη να ιερουργήσει.
Στα χρόνια του π. Θεολόγου (1992-1996) δεν έλειψαν από κανένα προσκλητήριο. Ήταν ένας σπουδαίος
άνθρωπος, διότι ζούσε με πίστη και είχε
στο νου της την ουράνια Βασιλεία.
Πιστεύουμε πως τα παιδιά της και
τα εγγόνια θα μιμηθούν τα καλά προσόντα της που τις έδωσε ο Θεός, ώστε
να γίνουν καντήλι ακοίμητο που να
τους φωτίζει και να τους θυμίζει την
παρουσία της.
Πριν ένα χρόνο (28 Αυγούστου 2021)
η ψυχή της ετοιμασμένη εγκατέλειψε το βάρος του φθαρτού σώματος
και ελεύθερα πέταξε προς την άνω
Ιερουσαλήμ, εκεί: «ένθα οι δίκαιοι
αναπαύονται… και όπου είναι η ζωή
ατελεύτητος».
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΜΑΡΙΑ

ΜΙΑ ΦΩΝΗ του χθες (1821) και του σήμερα
του Κων/νου Οικονόμου, για την ανατροφή των παιδιών
Όχι πείσμα, φιλαυτία, αμέλεια, υψηλοφροσύνη…
Αλλ’ όσο κι αν προσέχει το παιδί την εξωτερική του εμφάνιση,
μικρή θα είναι η ωφέλεια απ’ αυτή την περιποίηση, εάν αυτοί
που το φροντίζουν, δεν προσέχουν το εσωτερικό. Τη ρίζα, την
πηγή του κακού πρώτα να κόβουν, τις κακές δηλαδή διαθέσεις,
οι οποίες πολλές φορές φυτρώνουν στην ψυχή του παιδιού και
βλάπτουν τα κοινωνικά και πολιτικά του καθήκοντα. Τέτοια είναι,
πείσμα θηρίου και βάρβαρο, το οποίο από τη μικρή ηλικία δεν
μπορούμε να καταλάβουμε ποια αρέσουν και ποια δυσαρεστούν
τους μικρούς.
Υπάρχει αχαλίνωτη φιλαυτία (εγωπάθεια), η οποία μας αναγκάζει ν’ ασχημονούμε και να ζητούμε πάντα το ατομικό μας
συμφέρον. Αμελούμε και δε μας αρέσει το καλό, αυτό φανερώνει
και το λερωμένο σώμα μας. Αλαζονεία και μεγάλο φέρσιμο, το
οποίο μας πείθει πολύ ότι το παν οφείλεται σε μας και μεις δε
χρωστάμε σε κανένα. Είμαστε πνεύμα αντιλογίας και τρόπος
που ερεθίζει, μας βιάζει, ώστε ποτέ να μη συμφωνούμε με τις
γνώμες των άλλων. Με ήθος κοροϊδευτικό και χλευαστικό που
μολύνει με τη βαφή της ειρωνείας όλα τα σεμνά. Αυτά είναι τα
κυριότερα ελαττώματα εναντίον των οποίων οι γονείς και όσοι
φροντίζουν τα παιδιά να έχουν ακήρυκτο πόλεμο. Αυτά όταν
ξεριζωθούν γρήγορα από τις ψυχές, γίνονται οι νέοι αγαπητοί
στην κοινωνία και καθαροί και δεν πειράζουν τους άλλους με

άσχημα αστεία, ούτε οι ίδιοι να συγχύζονται εύκολα από τα λόγια
των άλλων και απλά βάζουν μέσα στην ψυχή τους τους κανόνες
της ευταξίας και κοσμιότητας.
Σκοπός της Παιδείας είναι η θεραπεία της ψυχής
Αφού, μ’ αυτό τον τρόπο προετοιμαστούν, πρέπει να οδηγούνται στη μάθηση, της οποίας ο κυριότερος σκοπός είναι
η θεραπεία της ψυχής. Η επιτυχία αυτής εξαρτάται από την
αξία του δάσκαλου, χωρίς να εξαιρείται και ο πατέρας, οι
οποίοι πρέπει με υπομονή να παρατηρούν, αν από τα μαθήματα πετυχαίνει το σκοπό του. Είναι δυστυχισμένο το παιδί
εκείνο, του οποίου οι γονείς και οι δάσκαλοι νομίζουν ότι ο
σκοπός της παιδείας είναι να μάθει γλώσσες και ιστορία, ή να
γράψει θέματα και ποιήματα, ή να κατασκευάσει τρίγωνα και
συλλογισμούς. Αυτές οι γνώσεις, αγαπητοί, χωρίς αντίρρηση
είναι πολύ ωφέλιμες, αλλά σαν όργανα και μέσα με κάποιο
άλλο πολύ ανώτερο σκοπό. Διότι ποιο κέρδος (όφελος) θα
έχει εκείνος ο νέος που είναι να τον λυπάσαι, που μέχρι τα
δέκα πέντε και είκοσι χρόνια της ζωής του, με πολλά έξοδα
και περισσότερους κόπους, μάθει κάποιες λίγες λέξεις, χωρίς
να ξέρει να τις χρησιμοποιήσει στη ζωή του.
Σκοπός της σωστής διδασκαλίας είναι να διδάξει τον άνθρωπο
πώς πρέπει να ωφελείται από τα γράμματα και τις επιστήμες,

να κρατάει αυτά που ωφελούν, όπως η μέλισσα τα άνθη και να
καταγίνεται μ’ αυτά και μάλιστα σε όσα πρόκειται στο μέλλον
να του χρησιμεύσουν στο επάγγελμα που η Θεία Πρόνοια θα
τον καλέσει να κάνει.
«Σκοπός της διδασκαλίας είναι, να στολίσει συγχρόνως και το νου του παιδιού με τις γνώσεις και
την καρδιά με τη δικαιοσύνη και την καλοκαγαθία,
να εμπνεύσει σ’ αυτό τιμιότητα και φιλομάθεια και
φιλανθρωπία, να ξεριζώσει την υπεροψία, την τυφλή
φιλαυτία (εγωπάθεια), το ανάλγητο και υβριστικό ήθος
και τις άλλες κακίες και τέλος να αγαπήσει το παιδί
την αληθινή φιλοσοφία, δηλαδή τη γνώση του Θεού
και να γνωρίσει τον εαυτό του, τη γνώση των όντων,
που είναι ο αληθινός σκοπός της παιδείας, προς τον
οποίο τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί: ούτε πλούτος,
ούτε δόξα, ούτε κάλλος, ούτε ανδρεία σωματική, ούτε
ευγένεια αίματος. Αυτό το σκοπό κυρίως πρέπει να
επιδιώκει ο πατέρας, διότι αν ο γιος αποκτήσει αυτόν,
τότε θα είναι ευτυχής και ως νέος και ως άντρας και
στα γεράματα» (Η υπογράμμιση δική μας).
Για την απόδοση στη νεοελληνική
Χαρ. Γρ. Κοντός
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συνέχεια από την 1η σελίδα

θρο σας με τίτλο..’’.Παλαιοημερολογίτες...
Ιερώνυμος...Προφητείες’’’, ένθα αποκαλύπτετε καί ορθώς σχολιάζετε, τήν επίθεση τού
Μητροπολίτου Λαρίσης Ιερωνύμου πρός Ορθοδόξους Χριστ.τού Πάτριου Ημερολογίου,
τούς οποίους μάλιστα χαρακτηρισε...Αιρετικούς!!
Ποιούς, Εκείνους πού ακολουθούν απαρέκλιτα
εκείνα πού εθέσπισαν οί Άγιοι Θεοφόροι Πατέρες
μεταξύ Αυτών καί ό...Άγιος Αχίλλειος!!
1] Όμως, πρίν προχωρήσω στήν εξιστόρηση
ενός ΘΑΥΜΑΣΤΟΥ γεγονότος καί εμπειρίας πού
είχα εγώ ό ανάξιος πολυ-αμαρτωλός, θέλω νά σάς
αναφέρω ένα τραγικό, συγκλονιστικό Ιστορικό
Γεγονόςπού διάβασα, γιά τά’’’ έργα καί ημέρες’’’,
ενός θηριώδους Καρδιναλίου τού Πάπα καί τής
Φράγκικης Ρωμαιοκαθολικής-αιρετικής παρασυναγωγής πού διαχρονικά επισυσσώρευσε στή
Δύση, στήν Πατρίδα μας καί στούς Ορθόδοξους
Έλληνες, τόσα απαίσια δεινά καί πού νύν ονομάζεται ...’’’Αδελφή Εκκλησία’’’ από τόν Πατριάρχη
κ.Βαρθολομαίο.
Εκείνη, λοιπόν, τήν περίοδο τού Δυτικού Μεσαιωνικού σκότους στή Δύση, όπου κυριαρχούσε
ή ‘’’’Κρατούσα (αιμοσταγής) Παποκαισαρική,
Παποφράγκικη Εκκλησία’’’ καί πού έπνιγε στό
αίμα καί στόν τρόμο τούς δύστυχους λαούς τής
Δύσης μέ τήν ...’’’Ιερή Εξέταση’’’, συνέβη τό εξής
περιστατικό.
Ένας ‘’’ροδομάγουλος’’ διαβολο-Καρδινάλιος
έλαβε διαταγή από τήν ...’’’’Αγία Έδρα’’’’, νά ξεπαστρέψει σ’ένα χωριό τής Γαλλίας τίς εκεί ....εδρεύουσες ‘’’μάγισσες’’’, συνοδευόμενος μάλιστα,
από ένα στρατιωτικό απόσπασμα περικύκλωσε
τό χωριό.Ό επικεφαλής αξιωματικός ανέμενε τήν
διαταγή τού... Μονσινιόρ, για να εισβάλλει στό
χωριό.Σέ λίγο τόν καλεί, ό...απόλυτος άρχων καί
τόν διατάζει...’’’Νά εισβάλλετε στό χωριό καί νά
τούς...’’’ΣΦΑΞΕΤΕ ΟΛΟΥΣ’’!!!
Ό φτωχός αξιωματικός, έντρομος ακούει τή
φρικαλέα αυτή διαταγή καί έχοντας, ώς φαίνεται,
κάποια ίχνη λογικής καί ευαισθησίας, ΕΤΟΛΜΗΣΕ
νά εκφέρει τήν αντίρρησή του, λέγοντας ...’’’Μά,
κύριε, ( Μονσινιόρ) μεταξύ τών κατοίκων υπάρχουν καί πολλοί ΑΘΩΟΙ άνθρωποι καί μικρά παιδιά, πώς θά τούς σφάξουμε κι αυτούς ‘’’ Καί ήλθε
τότε ό ‘’’μειλίχιος’’’, καί ‘’’αλάθητος Θεολογικός...
Κεραυνός’’’ τού εκπροσώπου τής ‘’’Κρατούσης
Εκκλησίας τού Πάπα’’’, τού έχοντος τήν απόλυτη
‘’εξουσία ζωής καί θανάτου, (αλλά καί τών αμοιβομένων...συγχωροχαρτίων), πρός τό δυστυχή
αξιωματικό, ‘’’Εσύ ΣΦΑΞΤΟΥΣ ΟΛΟΥΣ καί ό ΘΕΟΣ
άς ΔΙΑΛΕΞΕΙ τούς δικούς ΤΟΥ ‘’’!!! Βλέπετε, οί
‘’’εκπρόσωποι’’’ τού Χριστού επί Γής, ( Vicarious
Christi ), καί ...διάδοχοι τών Αποστόλων, .ως καί οί
μοναδικοί...απ’ευθείας διάδοχοι τού...Απ.Πέτρου,
, παίρνουν τίς Δικές τους αποφάσεις, οί οποίες
ΔΕΝ είναι κατ’ανάγκην πάντοτε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
συμβατές μέ τίς Εντολές τού Ευαγγελίου καί τών
Αποστόλων καί φυσικά, εν τή μεγαλοκαρδία τους,
όπως ό ανωτέρω Μονσινιόρ, επιτρέπουν στόν
ίδιο τό ΘΕΟ, εάν Εκείνος θέλει καί...μπορεί, νά
κάνει τίς Δικές Του επιλογές, νά έχει τά Δικά Του
κριτήρια καί νά παίρνει τίς δικές Του...αποφάσεις.
2] Άς έλθουμε όμως τώρα, σ’αυτά πού μέ χαρά,
θέλω να σάς γνωστοποιήσω
Πρίν 22-24 χρόνια περίπου, όντας τότε υπάλληλος τής...αειμνήστου ΑΤΕ, κατέβαινα πρός τά
κεντρικά της γραφεία, στήν Αθήνα γιά υπηρεσιακούς λόγους, οδηγώντας τό αυτοκίνητό μου.
Περίπου στίς 4-5 τό απόγευμα, βρισκόμουν ήδη
στό Ιερό Προσκύνημα τής Αγίας Αικατερίνης, στό
Δομοκό, έν μέσω αφορήτου ζεστης.
Σταμάτησα, άναψα ένα κεράκι, ήπια λίγο νερό
κι αμέσως ξεκίνησα, διότι βιαζόμουν νά φθάσω
νωρίς στήν Αθήνα.Ήμουν ήδη αρκετά αργοπορημένος καί κουρασμένος.

ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΛΕΥΪΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Λίγα χιλιόμετρα μετά τήν Αγ.Αικατερίνη, πρός
Λαμία, αρχίζουν κάποιες κατηφορικές στροφές
..Σέ μία ευθεία πορεία, όμως, τού δρόμου καί
καθώς είχα αναπτύξει ταχύτητα, εκει στή δεξιά
του άκρη, αντιλαμβάνομαι νά στέκεται ένα ηλικιωμένο ζευγάρι καί ό κύριος σάν νά έκανε ένα
σήμα-κινηση μέ τό χέρι του.Εγώ όμως,
ίσως γιατί βιαζόμουν, ίσως επειδή δέν
κατάλαβα καλά τό σήμα του, τούς προσπέρασα μέ ταχύτητα.Καί τότε 2-3 χιλιόμετρα πιό κάτω, βλέπω ξαφνικά νά
ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ εμπρός μου, επάνω στό
τζάμι τού αυτοκινήτου, στή θέση του
οδηγού, μία ΦΩΤΕΙΝΗ καί ΟΣΙΟΤΑΤΗ
Μορφή ενός Ιερωμένου, μέ ΠΑΛΛΕΥΚΑ
μαλλιά καί γένεια καί Πάλλευκα Άμφια
καί νά μέ επιτιμά μέ παράπονο καί
γλυκό τρόπο, λέγοντάς μου...’’’ΓΙΑΤΙ ΔΕ
ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΣ νά πάρεις αυτούς τούς ανθρώπους
‘’’!!!, καί αμέσως ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΤΑΙ...
Εγώ κοκκάλωσα σοκαρισμένος.Πατάω τό φρένο κι έντρομος σταματώ τό αυτοκίνητο.Αμέσως
κάνω επί τόπου στροφη πρός τά πίσω, μέ σκοπό
νά βρώ αυτούς τούς ανθρώπους.Όταν τούς βρήκα, περίμεναν ακόμη υπομονετικά, εκεί στήν άκρη
τού δρόμου.Σταματώ, ανοίγω τό παράθυρο τού
οδηγού καί τούς ρωτώ...’’’Πού πηγαίνετε, μήπως
θέλετε νά σάς πάρω ;’’’, Ναί, ευχαριστούμε πολύ,
πηγαίνουμε στή Λαμία.’’’ Κάθισαν στό πίσω
κάθισμα τού αυτοκινήτου καί ξεκίνησα πάλι τό
ταξίδι, ενώ αυτοί οί καλοί άνθρωποι συνέχισαν
νά μ’ευχαριστούν.
Όταν σε λίγο συνήλθα, τούς ρωτώ..’’’’Πώς βρεθήκατε εδώ πάνω στό βουνό, σ’αυτήν τήν ερημιά,
τέτοια ώρα καί μ’αυτήν τή ζέστη;;’’
Νομίζω ότι ή σύζυγόςτου μού είπε...’’’Χθές
βράδυ κοιμηθήκαμε εδώ κάτω στό Μοναστηράκι τής ΑΓ.ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ καί σήμερα έπρεπε
νά φύγουμε.Πήραμε τήν Ευλογία τού Γέροντα,
καί επειδή τέτοια ώρα ΔΕΝ περνούν Λεωφορεία
απ’αυτό τό μέρος, Τόν ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΑΜΕ νά μάς
βοηθήσει, ώστε κάποιος ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ νά μάς
πάρει ‘’’ !! -Τούς ρωτω, Μήπως ό Γέροντας πού
πήρατε τήν Ευλογία Του, είναι ηλικιωμένος μέ
ασπρα μαλλιά καί μακρυά λευκή γενειάδα καί
συνήθως φοράει Λευκά Άμφια;;
-Ναί, αλλά ό Γέροντάς μας έχει ΚΟΙΜΗΘΕΙ εδώ
καί κάποια χρόνια !!
-Μά, τότε, τούς ρωτώ, πώς πήρατε τήν Ευλογία
του ;;
Καί ή σεβάσμια εκείνη καί ταπεινή κυρία, μέ
απόλυτη σιγουριά καί φυσική απλότητα μού είπε
Νά! Πήγαμε στόν τάφο Του, τού μιλήσαμε,
ζητήσαμε τήν Ευλογία Του καί τήν βοήθειά Του !
Καί εγώ συγκλονισμένος εσιώπησα ακούγοντας
όλα αυτά μέ δέος, γιατί γιά μένα όλα αυτά ήταν
ένα δεύτερο σόκ καί έκπληξη, αλλά καί τύχη αγαθή καί ευλογία για τήν τιμή πού μού έκανε αυτό
τό ΆΓΝΩΣΤΟ γιά μένα Άγιο Γεροντάκι !!
Μέ τή συζήτηση, φθάσαμε κοντά στή Λαμία,
όπου πρόθυμα προσφέρθηκα, λοξοδρομώντας,
νά τούς αφήσω μέσα στήν πόλη.Εκείνοι μέ έκδηλη
χαρά τό δέχθηκαν.
Όταν ήταν νά αποβιβαστούν, πάλι μέ γλυκό καί
ταπεινό τρόπο μέ χιλιοευχαρίστησαν, κι εγώ ξεκίνησα καί πάλι τό ταξίδι μου, ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΣ,
κατά τήν επιστροφή μου νά βρώ αυτό τό άγνωστο
γιά μένα Μοναστηράκι τής ΑΓ.ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ, γιά
νά προσκυνήσω κι εγώ τόν ΑΓΙΟ εκείνο ΑΓΝΩΣΤΟ
μου Γέροντα, πού μού έκανε τήν τιμή καί τή Χάρη
νά εμφανισθεί σέ μένα, καθώς οδηγούσα.
Μετά 2-3 ημέρες επέστρεφα πρός τήν Καστο-

ριά.Βρέθηκα όμως αργά τό απόγευμα πρός βράδυ στό ύψος εκείνο τού δρόμου, όπου είχα πάρει
εκείνους τούς καλούς ανθρώπους, αλλά τόσο ή
κούραση μου, όσο καί τό ακατάλληλο τής ώρας,
μ’έκαναν νά αποφασίσω νά συνεχίσω τό ταξίδι
μου καί μιά άλλη φορά, σύν Θεώ, νά ψάξω,
νά βρώ εκείνο τό Μοναστηράκι. Έτσι
καί έγινε.Μετά από κάποιους μήνες,
επιστρέφοντας πάλι από Αθήνα καί υπό
τό κράτος τής σφοδρής μου επιθυμίας (
αλλά καί αισθήματος...ενοχής), ψάχνοντας, είδα στά δεξιά τού δρόμου μία
μικρή ταμπελιτσα πού έγραφε ...’’’ Πρός
Ι.Μονή Αγίας Μαγδαληνής’’’.Βγήκα από
τόν κεντρικό δρόμο ακολουθώντας τον
δρομίσκο, καί ώ τού θαύματος, σέ μικρή
απόσταση, 200-300 μ, εκεί κάτω αντίκρυσα τό Μναστηράκι καί σταμάτησα έξω
απ’την μεγάλη σιδερένια του πόρτα.
Επικρατούσε απόλυτη ησυχία.Η ώρα θά ήταν
5-6 τό απόγευμα.Ετόλμησα νά κτυπήσω ένα
κουδούνι καί περίμενα.Μετά από κάποια λεπτά
άνοιξε ή μικρή πλαινή πορτα καί πρόβαλε μπροστά μου μία χαριτωμένη κι ευγενική μορφή μιάς
ηλικιωμένης μοναχής.Μέ ρώτησε, -Τί θέλετε;;
Τής ζήτησα συγγνώμη γιά τήν ενόχληση τέτοια
ώρα, αλλά μήπως θά μπορούσα γιά λίγο νά σας
απασχολήσω ;;.Κι εκείνη μέ καλωσύνη μού είπε
..-’’’Περάστε, περάστε, πηγαίνετε στόν Ιερό Ναό
νά προσκυνήσετε καί μετά ελάτε εδώ, ’’ δείχνοντάς μου έναν μικρό Οικίσκο, δίπλα στήν είσοδο
τού Μοναστηριού, πού μετά διεπίστωσα ότι ήταν
κάτι σάν θυρωρείο, γραφείο καί βιβλιοπωλείο.
Έκανα, όπως μού είπε καί πήγα εκεί όπου μέ
περίμενε.Μού πρόσφερε κάθισμα, συστήθηκα,
κι άρχισα νά τής εξιστορώ, ό, τι μού συνέβη μέ
εκείνον τόν Άγιο Γέροντα καί πού είναι καί ή αιτία
τής παρουσίας μου εδώ.
Όταν τελείωσα τήν αφήγησή μου, Εκείνη σηκώθηκε μέ πολύ κόπο καί σιγά-σιγά πήγε πρός
τή μικρή βιβλιοθήκη καί μού φέρνει νά ιδώ μία
μικρή πλαστικοποιημένη φωτογραφία ενός
Ιερέως.ΑΥΤΟΝ είδατε, μέ ρωτά.Μάλιστα, αυτός
ήταν ό Παπούλης πού μού μίλησε, μόνο πού
είχε λευκή γενειαδα καί μαλλά καί λευκά ΆΜΦΙΑ
! -- ΑΥΤΟΣ, παιδί μου, ήταν ό ΓΕΡΟΝΤΑΣ μας, ό
Αρχιμανδρίτης π.ΜΗΝΑΣ ΒΡΕΤΤΟΣ πού, όταν
κοιμήθηκε Τόν ΝΤΥΣΑΜΕ μέ τά ΛΕΥΚΑ Του ΑΜΦΙΑ
γιά Τήν ΤΑΦΗ Του !!! Καί δέν είσαστε ό ΜΟΝΟΣ,
πολλοί άνθρωποι, όπως μάς μαρτυρούν, είχαν
τήν ευλογία, τήν χαρά καί τήν τιμή νά δεχθούν τήν
ΕΠΙΣΚΕΨΗ Του, καί έρχονται εδώ, όπως εσείς, νά
μάς τή γνωστοποιήσουν.
Ευχαρίστησα θερμά, αυτήν τήν ταπεινή Γερόντισα πού μέ δέχθηκε καί τής πρότεινα νά μου επιτρέψει σέ ένα γράμμα μου πού θά τής στείλω, νά
καταγράψω αυτήν τήν Ευλογημένη εμπειρία μου
μέ τόν Πατέρα ΜΗΝΑ ΒΡΕΤΤΟ, γιά νά υπάρχει ώς
μία ακόμη μαρτυρία τής ΖΩΝΤΑΝΗΣ εμφανίσεώς
Του, δίδοντάς Της συγχρόνως τήν υπόσχεσή μου
ότι, όποτε μέ φέρνει ό δρόμος μου πρός τά εκεί,
θά σταματώ για προσκύνημα.Τό όνομα τής ταπεινής εκείνης Γερόντισας ήταν Μοναχη ΦΕΒΡΩΝΙΑ.
Φεύγοντας, μού δώρισε 2-3 από κεινες τίς
μικρές φωτογραφίες τού Πατρός ΜΗΝΑ ΒΡΕΤΤΟΥ,
μία έκ τών οποίων έχω πάντοτε μαζί μου.
Επιστρέφοντας στό σπίτι μου, διηγήθηκα τά
πάντα στή γυναίκα μου, στά παιδιά μου καί
στούς φίλους μου.Έγραψα καί έστειλα εκεινο τό
γράμμα πρός τήν Ι.Μ.ΑΓ.ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ καί τή
Μοναχή Φεβρωνία.
Σέ ένα, μετά από καιρό, επόμενο ταξίδι μου
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πρός τήν Αθήνα, επισκέφθηκα ξανά τό Μοναστήρι
καί τήν Γερόντισα Φεβρωνία.Στή συζήτησή μας
τής πρότεινα, μέ ενθουσιασμό, άν συμφωνεί,
νά στείλω ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ εκείνου τού γράμματός
μου καί πρός τόν επιχώριο Μητροπολίτη ΛαμίαςΦθιώτιδος κ.κ.Νικόλαο, γιά νά λάβει καί Εκείνος
γώση. Όμως μέ ΣΟΚΑΡΙΣΤΙΚΗ γιά μένα έκπληξη,
τήν άκουσα νά μού λέει...’’’ΜΗΝ κάνεις τόν κόπο,
παιδί μου, γιατί τό Μοναστήρι μας είναι σχεδόν
υπό ΔΙΩΓΜΟ !! Γιατί;; Ετόλμησα νά ρωτήσω, γιά
ποιό λόγο;;;Γιά νά λάβω τήν απάντηση...’’’’Εμείς
εδώ καί τό Μοναστηράκι ΜΑΣ, είμαστε μέ τό
ΠΑΛΙΟ, ακολουθούμε τό ΠΑΤΡΙΟ ΗμερολογιοΕορτολόγιο !!
Όταν άκουσα αυτάκι αυτήν τήν ΑΔΙΚΙΑ, σάν
θερμόαιμος πού είμαι, αγανάκτησα καί θύμωσα...λίγο, όμως συγκρατήθηκα.
Σ’ένα επόμενο ταξίδι μας, αυτήν τή φορά με τή
γυναίκα μου καί τά παιδάκια μας, σταματήσαμε
αυτήν τή φορά, γιά νά προσκυνήσουμε στήν
Ι.Μ.ΑΓ.ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ. Ηταν τότε πού ή Γερόντισα
Φεβρωνία μάς πρόσφερε μία ακόμη ΜΕΓΑΛΗ
ΕΥΛΟΓΙΑ, όταν μάς έφερε από τό ΙΕΡΟ τού Ι. ΝΑΟΥ,
τή Λειψανοθήκη τού Αγίου Πατρός ΜΗΝΑ, γιά
να Τόν προσκυνήσουμε. ΌΤΑΝ τήν ΑΝΟΙΞΕ, μιά
ΥΠΕΡΟΧΗ ΕΥΩΔΙΑ απλώθηκε, γιά νά μας ΓΕΜΙΣΕΙ
μέ ΚΑΤΑΝΥΞΗ !!
Μετά από τά ανωτέρω, εν αληθεία, παρρησία
καί τιμιότητι εκτεθέντα, τολμώ νά κάνω τίς εξής,
εν κατακλείδι σκέψεις, όσες μού επιτρέπουν ή
ανθρώπινη ατέλεια καί ή λογική μου.
Α] Θεολόγος δέν είμαι.Ένας ασήμαντος αμαρτωλός τεχνοκράτης τών θετικών επιστημών είμαι,
πού μέσα από τήν Επιστημονική έρευνα, μέ τήν
οποία ασχολήθηκα καί τίς αρχές της, πού είναι,
ή Παρατήρηση, τό Πείραμα καί ή Απόδειξη,
Εγνώρισα μικρό μόνον μέρος τής Απέραντης,
Θαυμαστής Σοφίας καί Αγάπης τού ΘΕΟΥ καί
ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ τής Φύσεως
καί τού Κόσμου, ερευνώντας κάποιους από τούς
θαυμαστούς βιοχημικούς μηχανισμούς σέ κύτταρα τού Φυτικού Βασιλείου.Οδηγούς μου είχα,
τότε, τύχη αγαθή, έναν σοφο πολυεπιστήμονα
καί ευλαβέστατο Καθηγητή, ώς καί ευλαβέστατους Υφηγητάς, οί οποίοι στήν πράξη εφήρμοζαν
εκείνο τό τής Σοφίας Σειράχ (λη, 6 )...’’’ Ό Θεός
έδωκεν ανθρώποις επιστήμην ίνα ενδοξάζεσθαι
έν τοίς θαυμασίοις Αυτού ‘’’.
Έτσι λοιπόν μέ τήν απλή...τεχνοκρατική αντίληψη καί τήν... επιστήμη τής απλής λογικής, βλέποντας καί αξιολογώντας τά ανωτέρω γεγονοτα καί
πράγματα, σκέπτομαι οτι, εφ’όσον ή Θεια ΧΑΡΙΣ,
αποδεδειγμένα ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΕ καί ΑΠΕΚΑΛΥΨΕ
τήν ΑΓΙΟΤΗΤΑ κάποιων Ανθρώπων, ΑΥΤΟ δέν
είναι ένας ΣΙΓΟΥΡΟΣ οδοδείκτης γιά ΟΛΟΥΣ εμάς
ότι αυτοί οί Κεχαριτωμένοι Άνθρωποι ήταν στό
ΣΩΣΤΟ ΔΡΟΜΟ από κάθε άποψη, ήτοι ΒΙΩΤΙΚΗ,
ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΕΡΟΚΑΝΟΝΙΚΗ;; Κι άν έτσι είναι, που
σίγουρα έτσι είναι, βάσει τής λογικής, τής ζωής
τών Αγίων Πατέρων καί τών αποφάσεών Τους
στίς Οικουμενικές Συνόδους, ( πού όλοι Τους ήταν
...Παλαιοημερολογήτες μέχρι τό...1924 ), είναι
σωστο, ορθόδοξο καί Δίκαιο κάποιοι ΙΕΡΑΡΧΕΣ
τής ΚΡΑΤΟΥΣΗΣ Εκκλησίας τής Ελλάδος από ανεξήγητο υπερβάλλοντα...ζήλο, νά αποστρέφονται,
νά χλευάζουν, νά υποτιμούν τούς ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ
Χριστιανούς του Πατρίου Ημερολογίου-Εορτολογίου, αποκαλώντας τους μάλιστα...Αιρετικούς,
ΑΡΑ καί τόν π.ΜΗΝΑ ΒΡΕΤΤΟ ;;;
- Γνωρίζουν, άραγε, οι εν λογω Μητροπολίτες, πολλούς ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ νά είναι κατοικητήρια
τής ΘΕΙΑΣ ΧΑΡΙΤΟΣ καί νά ΕΥΩΔΙΑΖΟΥΝ τά Αγια
Λείψανά τους;;;
- Είναι άραγε...Αιρετικές καί όλες οι άλλες Ορθόδοξες ανά τόν κόσμο Αυτοκέφαλες Εκκλησίες
που ακολουθούν το Παλαιό Ημερολόγιο ;;; Ενώ
συνεχίζεται στη σελ. 6
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Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού
- Κοίμησις - μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου

Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού,
Την 6η Αυγούστου η Αγία μας εκκλησία
εορτάζει μια μεγάλη Δεσποτική εορτή. Τη
Μεταμόρφωση του Σωτήρος Ιησού Χριστού.
Η Μεταμόρφωση του Κυρίου είχε συμβεί πριν
από το εκούσιο πάθος Του. Σαράντα ημέρες πριν
από τη Σταύρωσή Του. Η εορτή συνέπιπτε την
περίοδο της νηστείας και δια τούτο εορτάζεται 40
ημέρες πριν από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού
(14 Σεπτεμβρίου). Η Μεταμόρφωση τιμάται στο
μέσον περίπου της εορταστικής περιόδου Πάσχα
- Χριστούγεννα. Της δεσποτικής αυτής εορτής
προηγείται αυστηρά νηστεία και μόνο την ημέρα
της εορτής επιτρέπεται η κατάλυση ψαριών. Η
νηστεία αυτή ανήκει στη νηστεία του 15αυγούστου. Ουσιαστικά πρόκειται για δυο συνεχόμενες
νηστείες, μια προς τιμή της Μεταμορφώσεως
του Χριστού και μια προς τιμή της Παναγίας.
Προηγείται λοιπόν αυστηρά νηστεία, όπως και
στις δυο άλλες προαναφερθείσες δεσποτικές
εορτές. Μεγάλη δεσποτική εορτή. Όσο βασική
και σπουδαία για τη σωτηρία μας είναι η εορτή
των Χριστουγέννων και της Αναστάσεως, τόσο
σπουδαία και σημαντική είναι και η εορτή της
Μεταμορφώσεως. Εφανερώθη η Θεότητα του
Κυρίου, για μια ακόμη φορά.
Ο Κύριος, για να προετοιμάσει τους μαθητάς
Του για το εκούσιο πάθος του, πήρε τρεις από αυτούς: τον Πέτρο, τον Ιωάννη και τον Ιάκωβο και
πορεύθηκε προς προσευχή εις το όρος Θαβώρ.
Γιατί πήρε αυτούς;; Τον Πέτρο για τη μεγάλη
πίστη και αγάπη που είχε προς το Χριστό, τον
Ιωάννη, επειδή τον αγαπούσε ιδιαίτερα ο Κύριος,
για την αγνότητα και την ολόψυχη προς Αυτόν
αφοσίωσή του και τον Ιάκωβο, επειδή αυτός θα
έχυνε πρώτος το αίμα του για την αγάπη του
Χριστού. Οι κουρασμένοι από την ταλαιπωρία
κάθισαν, να ξεκουραστούν και τους πήρε ο
ύπνος. Κάποια στιγμή ξυπνούν και βλέπουν
το διδάσκαλό τους να λάμπει περισσότερο και
από τον ήλιο. Δεν μπορούσαν τα γήινα μάτια
των μαθητών Του να αντικρίσουν το άκτιστο
φως και για αυτό έπεσαν κάτω με τα πρόσωπα
προς τη γη, λέγει ο Ευαγγελιστής, «ἔπεσον ἐπί
πρόσωπον αὐτῶν καί ἐφοβήθησαν σφόδρα»
(Ματθ. 17,6).
Επέτρεψε ο Κύριος, να πάρουν μια γεύση
από τη Θεότητά Του και πως θα είμαστε όλοι
μας μετά τη Δευτέρα παρουσία Του στη γη. Οι
μαθητές του δεν είχαν λάβει τη χάρη του Αγίου
Πνεύματος, για να μπορούν να δουν το Άκτιστο
Φως. Είδαν τον Κύριο να συνομιλεί με το Μωυσή, εκπρόσωπο του νόμου και των κεκοιμημένων και τον Ηλία, εκπρόσωπο των Προφητών
και των ζώντων. Έτσι λοιπόν φαίνεται καθαρά
ότι ο Χριστός είναι Κύριος της Ζωής και του

θανάτου και οι συνομιλητές Του είναι δούλοι
Του. Συνομιλούν για το εκούσιο Πάθος Του που
πρόκειται να συμβεί. Γράφει χαρακτηριστικά ο
Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Έφερε δε εις το
μέσον τους τον Mωυσήν και τον Ηλίαν, διά να
διορθώση τας σφαλεράς υποψίας, οπού είχον οι
πολλοί περί αυτού. Kαθότι, άλλοι μεν έλεγον τον
Kύριον, πως είναι ο Ηλίας. Άλλοι δε, πως είναι ο
Iερεμίας. Διά τούτο λοιπόν επαράστησεν εις το
Θαβώρ τους πρώτους και κορυφαίους Προφήτας, διά να γνωρίσουν οι μαθηταί, και διά των
μαθητών όλοι οι άνθρωποι, πόση διαφορά είναι
αναμεταξύ του Xριστού, και των Προφητών. O
μεν γαρ Xριστός, είναι Δεσπότης. Oι δε Προφήται, είναι δούλοι. Kαι ίνα μάθουν, ότι ο Kύριος
έχει την εξουσίαν του θανάτου και της ζωής.
Διά τούτο, από μεν τους αποθαμένους, έφερε
τον Mωυσήν. Aπό δε τους ζωντανούς, έφερε
τον Ηλίαν». Προετοιμάζονται οι μαθητές Του για
τα επερχόμενα. Ο Πέτρος ενθουσιασμένος και
γεμάτος θεία γλυκύτητα προτείνει να φτιάξουν
τρεις σκηνές, για να μείνουν εκεί. Μία για το
Δάσκαλό Του και από μια για το Μωυσή και τον
Ηλία. Τότε νεφέλη τους σκέπασε και ακούστηκε
φωνή λέγουσα «Οὗτος ἐστὶν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός· αὐτοῦ ἀκούετε» (Λουκά, θ’ 28-36). Δηλαδή,
Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός που τον
έστειλα, για να σωθεί ο κόσμος. Αυτόν να ακούτε.
Είναι η φωνή του Θεού και Πατέρα, όπως και
στη βάπτιση του Κυρίου. Τον αποκαλεί «υιόν
αγαπητό». Για όλους εμάς τους θνητούς και
φθαρτούς που πλάθουμε και κατασκευάζουμε το
Χριστό στα δικά μας ανθρώπινα και αμαρτωλά
μέτρα. Ο Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της
μιας, αγίας, ομοουσίου και αδιαιρέτου τριάδος:
Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα.
Στη Μεταμόρφωσή Του ο Κύριος απλά
φανέρωσε ή, ακριβέστερα, επέτρεψε να δουν
ανθρώπινα μάτια ένα μικρό μέρος της Θεότητός
Του, «καθὼς ἠδὐναντο», όπως αναφέρεται στο
απολυτίκιο της εορτής.
Ἀπολυτίκιον. Ἦχος βαρύς
Μετεμορφώθης ἐν τῷ ὄρει Χριστὲ ὁ Θεός,
δείξας τοῖς Μαθηταῖς σου τὴν δόξαν σου, καθὼς
ἠδυναντο. Λάμψον καὶ ἡμῖν τοῖς ἁμαρτωλοῖς,
τὸ φῶς σου τὸ ἀΐδιον, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου,
φωτοδότα δόξα σοι.
15η Αυγούστου τιμούμε την Κοίμηση
- μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου
Η μεγαλύτερη Θεομητορική εορτή είναι η του
15αύγουστου. Τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου. Είναι η ημέρα κατά την οποία η Υπεραγία
Θεοτόκος κλείνει τον επί της γης κύκλο της
ζωής. Περνά από τα γήινα με τις θλίψεις και τις
δυσκολίες στην άφατο αιώνια ζωή και αγαλλίαση. Επιτέλεσε με άριστο τρόπο την επί της γης

είναι παγκοίνως γνωστόν ότι τό ΝΕΟ,
Παπικό, Οικουμενιστικό, Ημερολόγιο
επεβλήθη διά τής ΒΙΑΣ καί πραξικοπηματικώς ( χωρίς Σύνοδο ), από έναν Μασώνο
Πατριάρχη ( Μελέτιο Μεταξάκη ) κι έναν
επίσης μασώνο Αρχ\κο Αθηνών .
-Δέ θά ήταν άλλωστε ...αστείο νά δεχθούμε, ώς διαθέτοντες επαρκές ...ψήγμα
λογικής, ότι ή 13 ημερών διαφορά μεταξύ τού Παλαιού καί Νέου,
ώς μισή...σταγόνα χρόνου μέσα στήν Αιωνιότητα, είναι δήθεν ή
αιτία αυτού τού κακού Σχίσματος καί όχι οι ΛΟΓΟΙ καί ό ΤΡΟΠΟΣ,
πού επεβλήθη τό ΝΕΟ ημερολόγιο, ΠΑΡΑ τά καθορισθέντα απο τίς
Οικουμενικές καί Πανορθόδοξες Συνόδους καί τούς Ιερούς Κανόνες.
Η δική μου πάντως, τού αναξίου, αγαθή τή τύχη, εμπειρία, τού
νά έλθω Πρόσωπο μέ Πρόσωπο μέ τόν Άγιο Πατέρα ΜΗΝΑ ΒΡΕΤΤΟ, όπως περιέγραψα, μέ έπεισε ότι μάλλον , θά πρέπει, κάποιοι
από τούς Νεοημερολογήτες Ποιμενάρχες μας καί τά σύν Αυτοίς

αποστολή Της. «Χαίρε, κλίμαξ επουράνιε δι ης
κατέβη ο Θεός∙ χαίρε, γέφυρα μετάγουσα τους
εκ γης προς ουρανόν» ψάλλομε στον ακάθιστο
ύμνο. Έγινε η νέα Εύα που γέννησε το Λόγο
του Θεού και λυτρωτή του κόσμου. Κύησε επί
εννεάμηνο το Σωτήρα Χριστό. Δάνεισε τα πάναγνα αίματά Της, για να σαρκωθεί ο δημιουργός
του κόσμου και του ανθρώπου. Με το γάλα της
έθρεψε και μεγάλωσε το Θεάνθρωπο Κύριο. Το
σωματικό θάνατο της Θεομήτορος εορτάζομε
τον 15αύγουστο, την κοίμησή Της, δηλαδή το
πέρασμα από την πρόσκαιρη ζωή εις την αιώνιο
Ζωή. Για αυτό οι πιστοί χριστιανοί την ημέρα
αυτή με χαρά πανηγυρίζουν.
Βαθειά ριζωμένη εις τον άνθρωπο είναι η
αγάπη του προς τη μητέρα του. Είναι το πρόσωπο, το οποίο πρώτο αντικρίζει, όταν έρχεται στη
γήινη ζωή και αυτή πρώτη επικαλείται σε κάθε
δύσκολη κατάσταση. Τη μάνα μας αναζητούμε
στη χαρά και τη λύπη και σε αυτή βρίσκομε
παρηγοριά, ελπίδα και αγάπη. Πολλές φορές,
έτσι και ο πιστός χριστιανός, όταν αντιμετωπίζει πειρασμούς, δυσκολίες, πίκρες, λύπες και
αναζητά χείρα βοηθείας αναφωνεί «Παναγιά
μου». Την αισθανόμαστε μάνα μας, φιλική και
ευπροσήγορη και με ευήκοο ούς. Είναι η μάνα
μας, ανεξάρτητα, αν πολλές φορές την πικραίνουμε και τη στενοχωρούμε. Είναι η μάνα του
Κυρίου και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, είναι
και δική μας μάνα. Είναι η γλυκιά Παναγιά και
η ακαταίσχυντος Δύναμις.
Η Παναγία πληροφορήθηκε από Άγγελο τρεις
ημέρες πριν για την κοίμησή της. Πήγε στο όρος
Ελαιών και προσευχήθηκε προς τον υιό της και
Θεό της. Μοίρασε τα ελάχιστα αντικείμενά της σε
χήρες γειτόνισσες. Ξάπλωσε στο κρεβάτι και κοιμήθηκε. Οι Απόστολοι βρίσκονταν στα πέρατα
της γης κηρύσσοντες το λόγο του Θεού. Η θεία
πρόνοια φρόντισε να αρπαγούν «εν νεφέλαις»
και να είναι παρόντες στην κοίμησή της. Όλοι
οι Απόστολοι, πλην ενός. Του Θωμά. Σε όλα τα
πρόσωπα διακρίνεται η θλίψη, ανάμικτη όμως
με τη γλυκιά ελπίδα. Είναι η «χαρμολύπη», το
«χαροποιὸν πένθος», γνώρισμα των πιστών
που ζουν με την προσμονή της ανάστασης.
Τούτο βλέπουμε και στα τροπάρια της εορτής,
που άλλοτε τονίζουν τον τρόμο και το δέος των
Αποστόλων, τους οποίους παρουσιάζουν να
δακρύζουν και άλλοτε τονίζουν τη χαρά τους
που την εκδηλώνουν με ψαλμούς και ύμνους.
Κατά τη μεταφορά του λειψάνου της, προς τη
Γεθσημανή, φανατικοί Ιουδαίοι αποπειράθηκαν
να ανατρέψουν το νεκροκρέβατό της, αλλά τυφλώθηκαν. Μόνο ένας από αυτούς κατόρθωσε
να το ακουμπήσει, αλλά μια αόρατη ρομφαία
του έκοψε τα χέρια.
Ο Θωμάς έφθασε μετά από τρεις ημέρες

ΜΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΑ

και πήγε να προσκυνήσει τον τάφο της. Μετά
από παράκλησή του ανοίγουν οι υπόλοιποι
απόστολοι τον τάφο και δε βρίσκουν το θεοδόξαστο εκείνο σώμα. Βλέπουν όμως τη Θεοτόκο
να ανεβαίνει στους ουρανούς και να παραδίδει
στον απόστολο Θωμά την Τιμία και Αγία Της
Ζώνη ως τεκμήριο της μεταστάσεώς Της, κάτι
αντίστοιχο που είχε γίνει και με την ψηλάφηση
του Κυρίου από τον ίδιο απόστολο. Η οικονομία
του Θεού ήταν να γίνει ο Θωμάς αφορμή να
διαπιστωθεί η μετάσταση της Παναγίας εις τους
ουρανούς, δηλαδή ότι την πήρε κοντά του ο υιός
της και Θεός της (μας) με το άχραντό της σώμα.
Αναλυτικότερα, η Παναγία κοιμήθηκε, χωρίστηκε η ψυχή της από το σώμα. Όμως, μετά την
ανέστησε ο Χριστός, ενώνοντας ψυχή και σώμα
και μετέστη, δηλαδή αναλήφθηκε στα ουράνια.
Η Θεομητορική εορτή του 15αύγουστου είναι
συνδεδεμένη με αυστηρά νηστεία από 1 έως 14
Αυγούστου (ενωμένη με αυτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος). Κατά τη διάρκεια της νηστείας αυτής νηστεύεται το λάδι εκτός Σαββάτου
και Κυριακής και καταλύεται το ψάρι την ημέρα
της εορτής της Μεταμόρφωσης του Κυρίου. Την
15η Αυγούστου έχουμε κατάλυση των πάντων,
εκτός αν είναι Τετάρτη ή Παρασκευή, οπότε και
έχουμε κατάλυση ψαριού.
Τα απογεύματα των ημερών της νηστείας
ψάλλονται εναλλάξ, ο “Μικρός και ο Μέγας
Παρακλητικός Κανών εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον”, οι λεγόμενες “Παρακλήσεις”.
Σε πολλές περιοχές της χώρας την παραμονή της εορτής στολίζουν επιτάφιό της και τον
περιφέρουν, όπως τον επιτάφιο της Μεγάλης
Παρασκευής. Εορτάζεται με ιδιαίτερη λαμπρότητα η κοίμησή της στην πατρίδα μας και για
αυτό ονομάζεται και «Πάσχα του καλοκαιριού».
Ο Ελληνικός Λαός πολλές φορές είδε την
Παναγία να τον εμψυχώνει και να ευλογεί
τις προσπάθειές του για την υπεράσπιση της
πατρίδας, της Ελευθερίας και της Ορθοδοξίας.
Και τώρα στις δύσκολες τούτες στιγμές μας προστατεύει από τα χειρότερα και μεσιτεύει προς τον
υιό της και Θεό της (μας), για να μας ελεήσει. Ας
προστρέξουμε ταπεινά, ειλικρινά και πραγματικά
να εξομολογηθούμε τα αμαρτήματά μας και να
ζητήσουμε το μέγα έλεος από τον Κύριο.
Γένοιτο. Αμήν.
Απολυτίκιον Ἦχος α΄
Ἐν τῇ Γεννήσει τὴν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν
τῇ Κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε·
μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς
ζωῆς, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς λυτρουμένη,
ἐκ θανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν.
Μυργιώτης Παναγιώτης
Μαθηματικός

ξαναβρεί τόν Ισιο, τόν Πάναγνο, τόν Αληθινά
θυσιαστικό Της δρόμο, εν ενότητι, θεραπευμένη
από κάθε σύγχρονο Παναιρετικό Οικουμενιστικό
μολυσμό καί νά ελευθερωθεί από τόν απαίσιο
εναγκαλισμό της μέ κάθε Νεοταξίτικη εξουσία
καί αντίχριστους κοσμικούς Καισαρίσκους.Γιά νά
γίνουν όμως όλα αυτά, χρειάζεται από σήμερα κι
όλας, ΟΛΟΙ οί Ιεράρχες, οί ποιμένες τής Εκκλησίας
μας, νά σηκώσουν τό ανάστημά τους καί ώς αληθώς επόμενοι τοίς
Αγίοις Πατράσι νά ενωθούν και νά εναντιωθούν σέ κάθε αιρετικό
τυχοδιώκτη Οικουμενιστή, ώς καί σέ κάθε αντίχριστο κοσμικό
Καισαρίσκο καί νά σταθούν ΑΛΗΘΩΣ κιόχι ...διακοσμητικώς, ώς
λεοντοκαρδοι ‘’’είς Τύπον καί Τόπον ΧΡΙΣΤΟΥ’’’, εμπνεόμενοι,
ώς αληθείς ΠΟΙΜΕΝΕΣ, κι όχι σάν ...μισθωτοί, από τούς ΔΥΟ
παρά τούς ΠΟΔΑΣ τού Δεσποτικού τους ΘΡΟΝΟΥ, ΛΕΟΝΤΕΣ, .
ΑΜΉΝ.
Δρ.Γεράσ.Κουσουνής, Γεωπόνος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ
ΤΑΠΕΙΝΟΥ ΛΕΥΪΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
συνέχεια από την 5η σελίδα
μέλη τής Ιεραρχίας, νά είναι πιό προσεκτικοί καί εγκρατείς στίς
εκφράσεις Τους, στίς απόψεις καί τίς θέσεις Τους, διότι αλλιώς
ομοιάζουν μέ εκείνον τόν παραπάνω...Αλάθητο καί αλαζονικό ροδομάγουλο Παπικό Μονσινιόρ-Καρδινάλιο, πού ακόμη υπεδείκνυε
καί στό...ΘΕΟ τό τί να...αποφασίσει !!
Κι εύχόμαστε όλοι τώρα, ΣΥΝΤΟΜΑ νά έλθει ή στιγμή, νά
γίνει καί πάλι ή Ορθόδοξη Εκκλησία μας, ΜΙΑ καί ΑΓΙΑ καί ΚΑΘΟΛΙΚΗ, Ελευθέρα καί Ζώσα, κατά τόν Αείμνηστο, Λεοντόκαρδο
καί Θρυλικό Αληθινό Επίσκοπο π.Αυγουστίνο Καντιώτη καί νά
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συνέχεια από την 1η σελίδα

ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΣΦΗΜΕΣ ΘΕΣΕIΣ

απόψεις είναι βλασφημία και αίρεση. Δε γράφει
στην Αγία Γραφή κάτι τέτοιο ο λόγος του Θεού. Ο
εν λόγω επίσκοπος δεν κηρύσσει μόνο βλασφημία και αίρεση, αλλά με όσα υποστηρίζει γίνεται
εχθρός του Χριστού και του ευαγγελίου του.
Ο Χριστός δέχεται όλους μας. Με έναν όρο
όπως ο ίδιος τον φανερώνει στη Γραφή, να μετανοήσουμε για τις αμαρτίες μας. Όποια σαρκική
ένωση γίνεται εκτός γάμου μεταξύ ανδρός και
γυναικός, είτε είναι κατά φύσιν είτε παρά φύσιν,
συμφώνως με τη διδασκαλία της Αγίας Γραφή
είναι αμαρτία. Δηλαδή σκοτώνει την ψυχή αιωνίως, εφόσον δεν υπάρξει μετάνοια πρό του
σωματικού θανάτου.
Οι ορθόδοξοι Χριστιανοί, όσοι θέλουμε να
είμαστε συνειδητοί, αγαπούμε το συνάνθρωπο,
όποιος κι αν είναι αυτός, αλλά δε συμφωνούμε
με ό,τι κάνει, όταν αυτό είναι εναντίον του θελήματος του τριαδικού Θεού. Αυτό μας διδάσκει
καθαρώς και απολύτως ο Κύριος μας Ιησούς.
Στο ευαγγέλιο του Ιωάννου κεφ. 8 στ. 3-11,
δέκτηκε τη μοιχαλίδα, την προστάτευσε από το
λιθοβολισμό, αλλά της είπε ‘’πήγαινε, κι από
εδώ και πέρα μην αμαρτάνεις πια’’. Η αγάπη
του Χριστού δεν είναι αποδοχή της αμαρτίας,
αλλά αγάπη προς το πλάσμα του και νουθεσία
για μετάνοια, για διακοπή της όποιας αμαρτίας.
Έτσι σκεπτόμαστε κι εμείς οι αμαρτωλοί που
γράφουμε τούτες τις γραμμές.
Αγαπούμε τον άνθρωπο, δε συναινούμε στην
αμαρτία και γι’ αυτό θεωρούμε τους εαυτούς μας
πιο αμαρτωλούς όλων και συν Θεώ παλεύουμε,
να νικήσουμε τα πάθη μας και μετανοούμε κάθε
μέρα, για όσα σκεπτόμαστε, λέμε ή κάνουμε,
όταν αυτά δεν είναι σύμφωνα με το θέλημα του
Θεού μας. Eίμαστε φορείς του ευαγγελίου του
Χριστού μας και αυτό πρέπει να το κηρύσσουμε
ανόθευτο από καινοφανείς διδασκαλίες ως οι
ανωτέρω απόψεις του επισκόπου, στον οποίον
ευχόμαστε καλή μετάνοια.
Μέχρι τότε μακρυά από τέτοιους επισκόπους,
διότι μπορεί κάποιος να πλανηθεί απ’ τις αντιβιβλικές απόψεις τους. Όχι μακρυά λόγω μίσους
αλλά από αγάπη, μήπως κι έτσι διορθωθεί
ο επίσκοπος ή όποιος άλλος κηρύσσει άλλο
ευαγγέλιο απ’ το ευαγγέλιο του Χριστού μας.
Μη λησμονούμε πως το μίσος είναι θανάσιμη
αμαρτία και οι ορθόδοξοι πιστοί πρέπει να
είμαστε γεμάτοι με την εν Χριστώ αγάπη προς
όλους ανεξαιρέτως.
Ας δούμε τι διδάσκει ο Θεός μας, μέσα απ’ τις
Γραφές για το συγκεκριμένο πάθος και πόσο
αντίθετα είναι, όσα κηρύσσει ο επίσκοπος Γαβριήλ, ώστε να ελέγχουμε, όσους αναμασούν τις
αιρετικές θέσεις του και όσους ανέχονται τέτοιες
διδασκαλίες. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται με
πραότητα και ειρήνη, για να σπείρεται ο λόγος
του Θεού και να καρποφορεί.
Στη Γένεση, κεφ. 2 στ. 18, λέει ο Θεός πως,
‘’Δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θα
του φτιάξω ένα σύντροφο όμοιο με αυτόν’’. Δε
λέει ο Θεός ίδιο με αυτόν, αλλά όμοιο με αυτόν,
γι’ αυτό του έφτιαξε για σύντροφο γυναίκα κι όχι
άνδρα. Στο στίχο 20 λέει ο Θεός ότι, όταν ο Αδάμ
έδωσε ονόματα σ’ όλα τα ζωντανά πλάσματα, για
τον άνθρωπο δε βρέθηκε σύντροφος όμοιος του.
Εδώ βλέπουμε ότι ο λόγος του Θεού ξεχωρίζει
τον άνθρωπο από τα άλλα ζωντανά πλάσματα
και ότι θεωρεί ο Θεός ως σύντροφο για τον Αδάμ
κάτι όμοιο του, κάτι που του μοιάζει όχι κάτι ίδιο
μ’ αυτόν, δηλ. ένα δεύτερο Αδάμ, έναν άλλον
άνδρα. Στους στίχους 21-24 λέει ο Θεός πως
δημιούργησε τη γυναίκα από την πλευρά του
Αδάμ και την οδήγησε σ’ αυτόν και στο στίχο 24
λέει ο Θεός, ‘’Γι’ αυτόν τον λόγο θα εγκαταλείπει

Του Μητροπολίτη ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ κ. ΓΑΒΡΙHΛ
ο άντρας τον πατέρα του και τη μητέρα του και
θα ενώνεται με τη γυναίκα του, θα γίνονται
ένα σώμα’’. Ο Θεός μιλά καθαρά για ένωση σε ένα σώμα μόνο μεταξύ ανδρός και
γυναικός, δε γράφει ως ένωση ο Θεός κάτι
άλλο εκτός αυτού στην Αγία Γραφή.
Παρακάτω στη Γένεση, κεφ. 13 στ. 13 λέει ο
Θεός, ‘’Οι άνθρωποι όμως των Σοδόμων ήταν
κακοί και πάρα πολύ αμαρτωλοί ενώπιον του
Κυρίου’’. Και στο κεφ. 18 στ. 20 λέει, ‘’Είπε ο
Κύριος: Η κακή φήμη των Σοδόμων και των
Γομόρρων διαδόθηκε πολύ και η αμαρτία τους
είναι πολύ βαριά’’. Ποιά είναι αυτή η αμαρτία,
στην οποία αναφέρεται ο Θεός; Μας γίνεται
φανερό παρακάτω. Στο κεφ. 18 παρουσιάστηκε ο Θεός στον Αβραάμ, με μορφή τριών
ανδρών, στάθηκε απέναντι του και ο Αβραάμ
τους φιλοξένησε, οι δύο εξ αυτών στο κεφ. 19
πηγαίνουν στα Σόδομα, να συναντήσουν το Λώτ
και φιλοξενούνται απ’ αυτόν, τους καλοσωρίζει
σπίτι του αλλά πριν κοιμηθούν λένε οι στίχοι
4 και 5, ‘’Πριν όμως κοιμηθούν, οι άνδρες των
Σοδόμων περικύκλωσαν από παντού το σπίτι.
Ήταν εκεί όλος ο ανδρικός πληθυσμός της πόλης, νέοι και γέροι. Φώναζαν στο Λώτ και του
έλεγαν, <<Πού είναι εκείνοι οι άνθρωποι που
ήρθαν σπίτι σου απόψε; Φερ’ τους μας έξω,
να συνευρεθούμε μαζί τους>>. Η επιθυμία
των ανδρών των Σοδόμων να συνευρεθούν με
τους άνδρες που πήγαν στο σπίτι του Λώτ ήταν
η πολύ βαριά αμαρτία που λέει στο στίχο 20.
Στο Λευϊτικόν, κεφ. 18 στ. 22, γράφει, ‘’Δεν
πρέπει να πλαγιάσεις με άνδρα, όπως πλαγιάζεις με γυναίκα, είναι βδελυρό’’. Στο κεφ. 20 στ.
13, γράφει , ‘’Αν κάποιος συνευρεθεί με άνδρα,
όπως συνευρίσκεται με γυναίκα, διαπράττουν
και οι δύο πράξη βδελυρή’’. Για το Θεό λοιπόν,
η συνεύρεση μεταξύ ατόμων του ιδίου φύλου
είναι βδελυρή και βαριά αμαρτία. Πώς κηρύσσει ο επίσκοπος Ν. Ιωνίας πως ο Θεός δίνει σε
κάποιους ανθρώπους την έλξη προς το ίδιο
φύλο, αφού ο Θεός λέει καθαρά στη Γραφή τη
συνεύρεση αυτή, βαριά αμαρτία και βδελυρή;
Στο Δευτερονόμιον κεφ. 23 στ. 18-19, γράφει, ‘’Κανείς Ισραηλίτης, άνδρας ή γυναίκα δεν
πρέπει να επιδοθεί στην ιερή πορνεία. Δε θα
φέρετε στο ναό του Κυρίου, του Θεού σας την
αμοιβή πόρνης ή το χρήμα κίναιδου, για να εκπληρώσετε οποιοδήποτε τάμα, είναι και τα δύο
βδελυρές πράξεις για τον Κύριο, το Θεό σας’’.
Εδώ βδελυρή πράξη ονομάζει ο Θεός τόσο την
ιερή πορνεία που ασκούσαν οι ειδωλολάτρες
μεταξύ γυναικών πορνών και ανδρών προσκυνητών, όσο και την ιερή πορνεία των ανδρών
πόρνων με άνδρες προσκυνητές. Δεν υπάρχει
λοιπόν κάποια διάκριση σαρκικής αμαρτίας μεταξύ ανδρός και γυναικός ή μεταξύ
δύο ανδρών για τη Γραφή. Οποιαδήποτε
σαρκική ένωση εκτός γάμου μεταξύ ανδρός και γυναικός είναι αμαρτία. Όπως
και οποιαδήποτε σαρκική πράξη εντός
γάμου, εκτός της κατά φύσιν ενώσεως με
σκοπό την τεκνογονία.
Και τα γράφει αυτά στο Δευτερονόμιον,
ώστε να μην κάνουν τα ίδια και οι Ισραηλίτες.
Διότι πολλοί Ισραηλίτες επηρεασμένοι απ’ τα
θρησκευτικά έθιμα των γειτονικών λαών που
ασκούσαν την ιερή πορνεία, δηλ. να συνευρίσκονται γυναίκες και άνδρες του ναού με
προσκυνητές, οι οποίοι τους έδιναν και αμοιβή
για την συνεύρεση, έκαναν και εκείνοι το ίδιο.
Στο ευαγγέλιο του Ματθαίου κεφ. 19 στ.
1-12, ο Χριστός απαντώντας στους φαρισαίους για το, αν επιτρέπεται να δίνει διαζύγιο ο
άνδρας στη σύζυγο του, τους λέει πως ο Δη-

μιουργός εξ αρχής έφτιαξε άνδρα και γυναίκα,
για να ενωθούν και να γίνουν ένας άνθρωπος.
Συνεπώς λέει ο Κύριος, δεν είναι δύο άνθρωποι
πια, αλλά ένας και ό,τι συνένωσε ο Θεός, δεν
πρέπει να το χωρίζει άνθρωπος. Δε νοείται
λοιπόν ένωση δύο ανθρώπων παρά μόνο μεταξύ ανδρός και γυναικός και μόνο κατά φύσιν
νοείται ένωση για τον Κύριο Ιησού Χριστό.
Στην Α’ προς Τιμόθεον επιστολή κεφ. 1 στ.
9-10, γράφει ο λόγος του Θεού ότι ο νόμος
δόθηκε για τους αμαρτωλούς, και αναφέρει
κάποιες κατηγορίες αμαρτωλών τους πατροκτόνους και μητροκτόνους, τους φονείς, τους
πόρνους, τους αρσενοκοίτες, τους δουλέμπορους, τους ψεύτες, τους επίορκους και γενικώς
αυτούς που κάνουν, ο,τιδήποτε αντίθετο στη
διδασκαλία τη σωστή. Δεν υπάρχει διάκριση
μεταξύ γυναικών και ανδρών που έχουν προ
γάμου σαρκικές σχέσεις μεταξύ τους και των
αρσενοκοιτών, ώστε να πει κάποιος πως η Αγία
Γραφή δήθεν είναι ομοφοβική. Αμαρτία είναι
και η κλοπή, και οι σαρκικές σχέσεις προ γάμου
και η αρσενοκοιτία. Ο επίσκοπος όμως, ενώ
αποδείξαμε μέσα από τη Γραφή, πως δεν δέχεται ο Θεός αυτές τις επιλογές των ανθρώπων,
διδάσκει αντίθετα από τη διδασκαλία τη σωστή,
αυτήν που μας παρέδωσε ο ίδιος ο τριαδικός
Θεός μέσα στην Αγία Γραφή του.
Ο απόστολος των εθνών Παύλος γράφει
στους Γαλάτες κεφ. 1 στ. 6-10, ‘’Απορώ πως
τόσο γρήγορα απομακρύνεστε από το Θεό,
που σας κάλεσε με τη χάρη του Χριστού, κι
ακολουθείτε ένα άλλο ευαγγέλιο. Δεν υπάρχει
όμως άλλο ευαγγέλιο. Υπάρχουν μόνο μερικοί
που σας αναστατώνουν και θέλουν να διαστρεβλώσουν το ευαγγέλιο του Χριστού. Αλλά κι αν
εμείς ή ακόμη κι ένας άγγελος από τον ουρανό
σάς κηρύξει ένα ευαγγέλιο διαφορετικό από το
ευαγγέλιο που σας κηρύξαμε, να είναι ανάθεμα. Σας το είπα κιόλας και το ξαναλέω, όποιος
σας κηρύττει ως ευαγγέλιο άλλη διδασκαλία,
διαφορετική απ’ αυτήν που παραλάβατε, να
είναι ανάθεμα. Τί νομίζετε; Των ανθρώπων την
εύνοια επιδιώκω τώρα ή του Θεού; Ή μήπως
ζητώ να αρέσω στους ανθρώπους; Όχι, γιατί αν
πράγματι ζητούσα να αρέσω στους ανθρώπους,
δε θα ήμουν υπηρέτης του Χριστού’’.
Είναι υπό ανάθεμα, όποιος κηρύσσει ως
διδασκαλία διαφορετικό ευαγγέλιο απ’ τη
διδασκαλία του Χριστού. Όσα γράψαμε είναι
καρδιακή αγάπη για όλους τους ανθρώπους
που διδάσκουν αντίθετα, απ’ όσα διδάσκει η
Γραφή και όσους ζουν όχι σύμφωνα με το
θέλημα του Θεού. Αν επιδιώκαμε κι εμείς να
αρέσουμε στους ανθρώπους, θα συμβιβαζόμασταν με το πνεύμα της εποχής, αλλά όπως
ο απόστολος Παύλος θεωρεί εαυτόν υπηρέτη
του Χριστού και δεν επιδιώκει να αρέσει στους
ανθρώπους κι εμείς μιμούμενοι τον Παύλο
κηρύσσουμε, όσα γράφει ο λόγος του Θεού,
ώστε να είμαστε υπηρέτες του Χριστού κι όχι
αρεστοί σε ανθρώπους.
Ο καθένας είναι ελεύθερος, να επιλέξει πως
θα ασκήσει το αυτεξούσιο του, την ελευθερία του. Δεν τα γράψαμε, γιατί ίσως κάποιοι
σκεφτούν πως μισούμε συνανθρώπους μας,
αντιθέτως αγαπούμε όλους τους ανθρώπους
ανεξαρτήτως τί κάνουν. Αλλά η χριστιανική
οντολογία διαχωρίζει το πρόσωπο απ’ τις πράξεις του, μας διδάσκει ο Χριστός να αγαπούμε
αλλήλους, αλλά όχι να συναινούμε, σε ο,τι κάνουν. Ο Θεός θα μας κρίνει όλους στην τελική
κρίση στη δευτέρα παρουσία του Χριστού μας.
Όμως γεμάτοι από ευαγγελική αγάπη θέλουμε
να προστατεύσουμε τους ορθοδόξους πιστούς
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από αιρετικά κηρύγματα και διδασκαλίες επισκόπων και γενικώς ρασοφόρων, καθώς στους
αιώνες, εξ αυτών προέκυψαν οι πιο πολλές αιρέσεις. Επειδή οι πιστοί δυστυχώς δε μελετούν
τη Γραφή, ακούν, ο,τι λέει ο όποιος επίσκοπος
ή πρεσβύτερος και πολλοί ίσως υιοθετήσουν
αυτές τις αιρετικές και βλάσφημες θέσεις του
εν λόγω επισκόπου. Θέλουμε να είμαστε στη
βασιλεία του Θεού όλοι και γι’ αυτό, ενώ είμαστε οι πιο αμαρτωλοί όλων, γράψαμε, για να
βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας να πολεμήσουν την αμαρτία, όπως κάνουμε κι εμείς
καθημερινώς, για να μη λυπούμε τον Κύριο.
Διότι ο Παύλος στην Α’ Κορινθίους επιστολή
του κεφ. 6 στ. 9-11 μας προειδοποιεί ποιοί δε
θα έχουμε θέση στη βασιλεία του Θεού, εφόσον
δε μετανοήσουμε πρό του σωματικού θανάτου
μας. Ούτε πόρνοι, ούτε ειδωλολάτρες, ούτε
μοιχοί, ούτε μαλακοί, ούτε αρσενοκοίτες, ούτε
πλεονέκτες, ούτε κλέπτες, ούτε μέθυσοι, ούτε
λοίδοροι, ούτε άρπαγες, βασιλεία Θεού δεν θα
κληρονομήσουν.
Ευαγγελική αγάπη είναι να κηρύττεις το
θέλημα του Θεού, όπως μας το αποκαλύπτει
ο Θεός μέσα στη Γραφή του, στο ευαγγέλιο
του, δεν είναι αγάπη να συμβιβάζεσαι με το
ρεύμα της κάθε εποχής, γιατί ο Χριστός δεν
αλλάζει αναλόγως των εποχών, δεν αλλάζει
ο Χριστός το ευαγγέλιο του. Λέει ο Θεός στην
προς Εβραίους επιστολή του Παύλου, κεφ. 13
στ. 8-9, ‘’Ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χθες,
σήμερα και για πάντα. Μην παρασύρεστε από
διάφορες ξένες διδασκαλίες’’ (...)  
Ως αληθεύοντες εν αγάπη μεταφέραμε τη
γνήσια διδασκαλία της Βίβλου γράφοντας
εδάφια μέσα από αυτήν κι όχι δικά μας λόγια και ερμηνείες. Ευχόμεθα ο επίσκοπος να
μετανοήσει και να ανακαλέσει, όσα αιρετικά
κήρυξε. Η σύνοδος των επισκόπων της αυτοκέφαλης εκκλησίας της Ελλάδος να βοηθήσει τον
επίσκοπο να ξεφύγει απ’ την πλάνη του και όχι
να σιωπά απέναντι σε αιρετικά κηρύγματα. Οι
πιστοί να απομακρυνθούν και να μην έχουν εκκλησιαστική σχέση μαζί του, για να του δώσουν
να καταλάβει την πλάνη του κι όσοι ακολουθούν
ζωή αντίθετη στο θέλημα του Χριστού μας, να
αλλάξουν με τη μετάνοια τρόπο ζωής. Όποιος το
ζητήσει με πίστη κι εμπιστοσύνη απ’ το Χριστό,
ο Κύριος θα τον ακούσει και θα του αλλάξει την
ζωή. Έχουμε πολλά παραδείγματα από συνεντεύξεις που έδωσαν πρώην ομοφυλόφιλοι και
ιερόδουλες στο youtube, οι οποίοι μελετώντας
την Αγία Γραφή και προσευχόμενοι στον Κύριο
άλλαξαν ζωή. Πολλά παραδείγματα υπάρχουν,
αν κάνετε μία απλή αναζήτηση με τις λέξεις exlesbian testimony, Panel of former homosexuals share how they found freedom in
God, Freedom from Homosexuality | Ex
Gay Christian Testimony + Action Steps,
Ex-Gay’s testimony, Ex-gay hip-hop artist
Jackie Hill-Perry never dreamed a new
life was possible.
Ο ίδιος ο Χριστός το λέει στο ευαγγέλιο του
Ματθαίου, κεφ. 7 στ. 7-8 και 11, ‘’Ζητάτε και θα
σας δοθεί, ψάχνετε και θα βρείτε, χτυπάτε την
πόρτα και θα σας ανοιχτεί. Γιατί, όποιος ζητάει,
λαμβάνει κι όποιος ψάχνει, βρίσκει κι όποιος
χτυπά, του ανοίγεται. (...) Αφού, λοιπόν, εσείς,
παρ’ όλο που είστε αμαρτωλοί, ξέρετε να δίνετε
στα παιδιά σας καλά πράγματα, πολύ περισσότερο ο ουράνιος Πατέρας σας θα δώσει αγαθά,
σ’ όσους του τα ζητούν’’. Αμήν γένοιτο!
π. Χριστιανός
assemblyprayer.blogspot.com
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συνέχεια από την 1η σελίδα

«Δικτατορία τῶν πόλεων Σοδόμων καὶ Γομμόρας»,
εἶναι ἐδῶ καὶ μᾶς κυβερνᾶ… Μᾶς κυβερνᾶ προσωρινὰ, γιὰ νὰ μᾶς ἀπωλέσει παντοτινά.
Οἱ ξεσαλωμένες παρελάσεις «ὑπερηφάνειας»,
στοὺς δρόμους Ἀθήνας, Θεσσαλονίκης καὶ ὅπου
ἀλλοῦ, δὲν εἶναι μόνον ἕνα ἀπεχθὲς θέαμα καὶ ἄκουσμα ἀλαλαζόντων τυμπάνων, ἀλλὰ ἕνας σχεδιασμὸς
νομοθετικῆς καὶ νευρικῆς ὑστερίας τῆς κυβερνήσεως,
ἀνατρέπουσα τὴν ἔμφυλη κανονικὴ βιολογική μας
ὕπαρξη σὲ ἕνα τερατῶδες μόρφωμα ποῦ ὁ Θεὸς καὶ ἡ
πανανθρώπινη ἐμπειρία ἔχουν καταδικάσει καὶ ἀπορρίψει. «…καὶ Κύριος ὁ Θεὸς ἔβρεξεν ἐπὶ Σόδομα καὶ
Γόμμορα… πῦρ καὶ θεῖον καὶ κατέστρεψεν τὰς πόλεις
ταύτας…» Αὐτὸ πρέπει νὰ περιμένουμε.
Οἱ ΛΟΑΤΚΙ ἀρέσουν στοὺς…θεσμοὺς
Δὲ χάνει εὐκαιρία, ἡ Μεγάλη Αἰκατερίνη ἁπάντων
τῶν Ἑλλήνων ( Κα Σακελλαροπούλου), νὰ μᾶς ὑπενθυμίζει τὰ ἀλλόκοτα πιστεύω της. Τὸ βιογραφικό της
γέμει ἀποκλίσεως τῶν πιστευμάτων καὶ τῶν παραδόσεων τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς πνευματικῆς
μας κληρονομιᾶς. Δὲν ἀφήνει περιθώρια νὰ νιώσουμε
τὴν ἀσφάλεια ἑνὸς προέδρου τῆς Δημοκρατίας ποὺ
διασφαλίζει καὶ προάγει τὴν Ἐθνική μας ταυτότητα.
Ἀποτέλεσμα: «καθεκάστην ἡμέραν μίαν εἰς τὸ δοκιμαστήριον» τῆς κυρίας Αἰκατερίνης, δοκιμάζονται
οἱ συνειδήσεις μας ἀπὸ τὶς συνεχεῖς προκλήσεις της.
Δὲν παύει ἡ κ. Πρόεδρος, στὶς κατ’ ἐξακολούθησιν
δημόσιες παρεμβάσεις της, νὰ ἀφήνει πίσω της ἕνα
βαρὺ καὶ θολὸ ἀποτύπωμα ἀνατροπῆς τῶν ἀξιακῶν
πιστευμάτων, δοκιμασμένων κωδικῶν ὁλόκληρων
γενεῶν, νὰ κατεδαφίζονται ἐκκωφαντικὰ ἀπὸ τὰ
λεγόμενά της.
Κάποια ἀπ’ αὐτά, μόνον μερικά, ἐπιλέξαμε ἀπ’ τὸν
εἰδησεογραφικὸ τύπο, ὄχι τὸν πληρωμένο μὲ ἐντολὴ
νὰ ἀποσιωπᾶ, ἀλλὰ τὸν ἀδέσμευτο ποῦ πληροφορεῖ
τὴν ἀλήθεια: «Σκληρὴ κριτικὴ ἄσκησε ὁ ἀνεξάρτητος
βουλευτὴς Κων. Μπογδάνος, στὴν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας μὲ ἀφορμὴ τὴν ἀπαράδεκτη προσπάθειά
της νὰ «κατηχήσει παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ στὴ δικαιωματίστικη θεωρία τῶν φύλων καὶ νὰ τοὺς ἐξηγήσει
ὅτι αὐτὰ τὰ φύλα εἶναι εὐμετάβλητα καὶ ἀσαφῆ». Ὁ
βουλευτὴς ἐπίσης χαρακτηρίζει ἀνεύθυνη τὴν πράξη
τῆς Προέδρου, νὰ ἀπευθυνθεῖ κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπο
σὲ παιδιὰ ἑπτὰ ἢ ὀκτὼ ἐτῶν.
Παρέμβαση ὅμως γιὰ τὸ ἴδιο θέμα ἔκαμε καὶ ἡ
Ἀφροδίτη Λατινοπούλου, ἡ ὁποία ἀναρωτήθηκε τί
ἀνάγκη ἐξυπηρετοῦσε ἡ Πρόεδρος νὰ μοιραστεῖ μὲ
ἑπτάχρονα παιδιὰ τέτοιου εἴδους ἀφηγήματα…
Τὸ νὰ παραπέμψουμε τὴν κα Σακελλαροπούλου
στὸν καυστικὸ Ἀριστοφάνη (Σφῆκες, στ. 1070), ποὺ
σχολιάζει τὸ αὐτονόητο καὶ παραδεδεγμένο ἀπὸ καταβολῆς κόσμου: «Οὐαὶ οἱ εὐρύπρωκτοι τὰς πόλεις
διοικοῦσιν»: (Ἀλλοίμονο σὲ ἐκεῖνες τὶς κοινωνίες τῶν
ἀνθρώπων ἂν στὴν πολιτικὴ διοίκησὴ τους κυριαρχήσουν οἱ εὐρύπρωκτοι κίναιδοι).
Ἡ κα πρόεδρος πασιφανῶς ἔχει πάρει διαζύγιο
καὶ ἀποστρέφεται ἀξιακούς κώδικες ποὺ διέπουν
κανονικὲς κοινωνίες, στρέργοντας, ὅσους θέλουν μὲ
τὸ ζόρι στανικά, νὰ ἐπιβάλλουν τὴν ἀνατροπὴ τοῦ
φυσικοῦ καὶ βιολογικοῦ τρόπου ζωῆς τους.
Δὲν εἶναι ὅμως μόνον ἡ κα Σακελλαροπούλου
ὑπέρμαχος τῆς «πρωτοπορίας τοῦ δικαιωματισμοῦ
τῆς διαφορετικότητας» ἀλλὰ καὶ ἄλλοι, κρυφοὶ καὶ
φανεροί, ποὺ διαφοροποιοῦνται ἀπὸ τὸ φύλο τους
καὶ αὐτὴ τὴν ἀπατηλὴ ἐπιλογὴ τους προσπαθοῦν μὲ
φανατισμὸ καὶ κάθε μέσον νὰ τὴν ἐπιβάλλουν στὴ
συντριπτικὴ πλειοψηφία.
Παράδειγμα ὁ ἐπικεφαλῆς τοῦ οἰκονομικοῦ
γραφείου τοῦ πρωθυπουργοῦ, ποὺ δὲν ὀρρωδεῖ νὰ
διαφημίζει ὡς προσὸν τὴν προσωπική του ζωὴ, τῆς
ὁμοφυλοφιλίας καὶ μάλιστα ἀπὸ τοῦ βήματος τοῦ
οἰκονομικοῦ Φόρουμ τῶν Δελφῶν, ἰσχυρίσθηκε ὅτι
τὰ δικαιώματα τῶν ὁμοφυλόφιλων εἶναι συνδεδεμένα
μὲ τὴν «ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας».!
Ἄλλο ἕνα παράδειγμα, ἡ κ. Δόμνα Μιχαηλίδου,
ὑφυπουργὸς Ἐργασίας, εἶπε πὼς ἡ «Ἑλλάδα εἶναι
πίσω στὸν τομέα τῆς υἱοθεσίας τῶν ὁμόφυλων
ζευγαριῶν, ὅπως συμβαίνει σὲ χῶρες τῆς Εὐρώπης
καὶ αὐτὸ εἶναι ἀδικία». Καὶ δὲν εἶναι, κυρούλα μου,
ἀδικία ἀνυπόφορη, τὰ δυστυχισμένα- υἱοθετημένα
αὐτὰ παιδιά, ἀπὸ δύο ἄνδρες, νὰ μεγαλώσουν χωρὶς
τὴν ἀναντικατάστατη μητρικὴ στοργή; Ντροπή σου…

παραθέτουμε πιὸ κάτω γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές!
Τὸ «Κώστα» καὶ τὸ «Μαρία»
Πρῶτον: Μὲ τίτλο- ἐρώτημα, ἡ ἐφημερίδα
ἢ τὸ οὐδέτερο «Αὐτό»;
«Τὸν τελευταῖο καιρὸ στὴ Γαλλία ἔχει ἀνοίξει ἕνα «Ὀρθόδ. Τύπος» τῆς 1ης Ἀπριλίου 2022, ζητεῖ νὰ
θέμα γιὰ τὸ πῶς θὰ ἀποκαλεῖται κάποιος ποὺ δὲ μάθει «ἂν Μητροπολῖται ὑπέγραψαν ὑπὲρ τῆς ὁμοθεωρεῖ τὸν ἑαυτό του οὔτε ἄνδρα οὔτε γυναίκα… Στὰ φυλοφιλίας». Ἀφορμὴ παίρνει ἀπὸ μία «Διακήρυξη
Γαλλικὰ ὑπάρχει μόνο ἀρσενικὸ καὶ θηλυκὸ ἄρθρο. κατὰ τῆς διδασκαλίας τοῦ «ρωσικοῦ κόσμου», τὴν
Δὲν ὑπάρχει οὐδέτερο. Συνεπῶς κάποιος Γάλλος δὲν ὁποία κυκλοφορεῖ μεταξὺ ἄλλων ὁμάδα λαϊκῶν
μπορεῖ νὰ προσδιοριστεῖ. Διότι θεωροῦν ὅτι οὔτε πανεπιστημιακῶν, προσκείμενων «ἀνοικτῶν» στὰ
«αὐτὸς» (il) εἶναι, οὔτε «αὐτὴ» (elle) εἶναι. Εἶναι ζητήματα τῆς ὁμοφυλοφιλίας, προσυπογράφουν,
«αὐτὸ» (il). Οἱ γνῶμες διίστανται καὶ ἔχει ξεσπάσει τὴν ἴδια αὐτὴ διακήρυξη, ἡ Ι. Μητρόπολις Δημητρι«πόλεμος» … Πολλοὶ μιλᾶνε γιὰ προσβολὴ στὴ Γαλ- άδος, πολλοὶ νεοφιλελεύθεροι καθηγητές, δέσμη
λικὴ γλῶσσα, ἐνῶ σὲ δημοσκόπηση τῆς Figaro τὸ 93% μοντέρνων ὀρθοδόξων πρεσβυτέρων καὶ οἱ γνωστοὶ
δηλώνει κατὰ τῆς εἰσαγωγῆς αὐτῆς τῆς ἀντωνυμίας ἐπίσκοποι Μεσσηνίας Χρυσόστομος, Δημητριάδος
(il) στὰ λεξικά… καὶ σωστὰ σκέπτονται! Εἶναι σκέτος Ἰγνάτιος καὶ Προικοννήσου Ἰωσήφ. Πλήρης δηλαδὴ
παραλογισμὸς ἄνθρωποι νὰ θέλουν νὰ ἀνήκουν στὴν ὁ συσχηματισμὸς στὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας. Καὶ μία
κατηγορία «ἀντικείμενο» καὶ νὰ εἶναι τὸ «Κώστα» καὶ παρένθεση γιὰ τὸν«συσχηματισμὸ» μὲ τὸν «ἀποστάτὸ «Μαρία» (Ἐφ. «Δημοκρατία», Νοεμ. 2021).
τη κόσμο τῶν ἡμερῶν μας»: αὐτὸς δὲ συναντᾶται
Δὲν πᾶνε πίσω ὅμως καὶ οἱ νεοναζὶ Γερμανοί, μόνον σὲ στοχευμένες ἐκτροπὲς ἐκκλησιαστικῶν
καθὼς πρὸ μηνῶν ἡ Bundestag ἔλαβε ἀπόφαση ἀνδρῶν ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα σύγχρονα θέματα, ὅπως
κόντρα στὴν ἴδια τὴ φύση, τὴ νομιμοποίηση τοῦ… εἶναι π. χ. τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, ὅπου οἱ
τρίτου φύλου στὰ πιστοποιητικὰ γέννησης. Ἔτσι, δίπλα ἐπίσκοποι παρεμβαίνουν εὐκαίρως, ἀκαίρως, γιὰ
στὸ θῆλυ καὶ στὸ ἄρρεν θὰ μπορεῖ πλέον νὰ εἶναι ἡ νὰ τὰ θαλασσώνουν… Παράδειγμα ὁ «μοντέρνος»
ἐπιλογὴ «ἄλλο»…!
ἐπίσκοπος Ν. Ἰωνίας, ὁ ὁποῖος ἔφη θρονιασμένος
Ὅ,τι πιὸ ξετσίπωτο, ὅ,τι πιὸ ἀνώμαλο, ὅ,τι πιὸ ὡς Πυθία τὰ ἑξῆς ἀπαράδεκτα: «Τὸ μάθημα τῶν
ξεδιάντροπο νομιμοποιεῖται, βυθίζοντας τὸν κανονικὸ θρησκευτικῶν δὲν ἔχει χαρακτήρα νὰ μάθουν οἱ
ἄνθρωπο στὸ βόρβορο τῆς κτηνωδίας. Ἔτσι νομίζουν μαθητὲς γιὰ τὸ Χριστό… ἔχουν χαρακτήρα καὶ στόχο
οἱ… “κτηνοβάτες” Γερμανοὶ ὅτι «πρωτοποροῦν» μαζὶ νὰ μάθουν τὴν ἔννοια τῶν θρησκειῶν… Δὲν εἶναι
μὲ τοὺς ἄλλους Εὐρωπαίους…
κατήχηση, ὅταν μαθαίνεις τί σημαίνει Ὀρθόδοξη
Σωματικὰ καὶ ψυχικὰ συντρίμμια
Ἐκκλησία… ἀλλὰ πὼς οἱ θρησκεῖες στὴ ζωή μας εἶναι
Ἡ τύφλωση τῶν παθῶν, ὅπως αὐτῶν ποὺ ὁ Ἀπ. ἀπαραίτητες, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ συνυπάρχουμε
Παῦλος χαρακτηρίζει «αἰσχρόν ἐστι καὶ λέγειν», μὲ αὐτὰ τὰ θρησκεύματα. Ἄλλο ἡ Ἐκκλησία καὶ ἄλλο
γίνεται ἡ αἰτία «πολλῶν σημείων
τὸ μάθημα τῶν θρησκευτικῶν, εἶναι
τῶν καιρῶν» καὶ θυμάτων καταστροδύο διαφορετικὰ πράγματα…»
του Στυλιανού
φικῶν… Ἂς παρακολουθήσουμε μία
Ὅμως ἐμεῖς ἐδῶ στὴ «Χ.Β.», ποὺ
Λαγουρού
ἀνατριχιαστικὴ ὁμολογία «τιμωρίας»
διδάξαμε 40 χρόνια τὸ μάθημα τῶν
ἑνὸς κοριτσιοῦ, παρασυρμένου στὰ
θρησκευτικῶν ἐντὸς τῆς Ἐκκλησίας,
δίχτυα τοῦ δικαιωματισμοῦ νὰ ἀλλάξει φύλο.
μὲ ἀποδεδειγμένα τὰ θετικὰ ἀποτελέσματα στὶς
Μία νεαρὴ κοπέλλα, ἡ Σίντνεϊ Ράιτ, φωνάζει ἀπε- ψυχὲς τῶν μαθητῶν μας, μποροῦμε νὰ διαβεβαιώγνωσμένα: «μὴν ἐπιχειρήσετε νὰ ἀλλάξετε φύλο. σουμε τὸν ἀπροσδόκητο νεαρὸ ἐπίσκοπο Ν. Ἰωνίας,
Θὰ τὸ μετανιώσετε φρικτά». Ἡ ἴδια ἀναφέρει ὅτι σὲ ὅτι ἡ σύγχυση φρενῶν κάποιων ἀρχιερέων καὶ τὸ
μικρὴ ἡλικία εἶχε μία τραυματικὴ ἐμπειρία ἀπὸ σε- μπάζωμα θεολογικῶν σκουπιδιῶν ἀπὸ τὶς χωματερὲς
ξουαλικὴ κακοποίηση, πράγμα ποὺ τῆς δημιούργησε τῶν ἀθεολόγητων ἐπινοημάτων τους μόνον κακὸ καὶ
ψυχολογικὰ προβλήματα, ἕνα κενό, ποὺ τὴν ἄφηνε ἀποστασία συσσωρεύουν στὴν πολύπαθη Ἐκκλησία
ἀπροστάτευτη μέσα ἀπὸ μία ἐπίσης διαλυμένη οἰκο- μας. Αὐτὰ καὶ μὴ χειρότερα.
γένεια. Ἀποφάσισε νὰ ἀλλάξει φύλο, γιὰ «νὰ ἐκφραΔεύτερον: Πρὸ ἡμερῶν ἔπαιξε ἐπίμονα στὰ εἰδησθεῖ ἐλεύθερα» … Πῆγε σὲ γιατρό, γιὰ νὰ τῆς δώσει σεογραφικὰ (σὲ πληρωμένα ΛΟΑΤΚΙΚΑ) πρακτορεῖα
«συνταγὴ ἀλλαγῆς φύλου». Οὐδέποτε ὅμως αὐτὸς τῆς ΤV μία εἴδηση ἀπὸ τὰ συσσίτια ναοῦ τῆς Καλλιτὴν προειδοποίησε γιὰ ὁποιαδήποτε παρενέργεια… θέας, ὅπου ὁ ὑπεύθυνος κληρικὸς «ἔδιωξε ἀπὸ τὸ
«Σκόπευα νὰ κάνω διπλὴ μαστεκτομή… Ἤδη ὅμως χῶρο σίτισης μία γυναίκα τρὰνς μὲ αἰτιολογικὸ ὅτι ἡ
ἡ ὁρμονοθεραπεία ἄρχισε νὰ δημιουργεῖ σοβαρὲς παρουσία της στὸ χῶρο τοῦ ναοῦ σκανδαλίζει τοὺς
παρενέργειες. Τὰ ἐργαστηριακά μου εὑρήματα, ἡ
πιστούς». Δὲν παραβλέπουμε τὴν ἀνοησία τοῦ κληαἱμοσφαιρίνη, ὁ αἱματοκρίτης, ὁ ἀριθμὸς τῶν αἱμορικοῦ νὰ ἐμποδίσει τὴ σίτιση ἑνὸς ἀνθρώπου οὔτε
σφαιρίων καὶ πολλὰ ἄλλα βγῆκαν ἐκτὸς φυσιολογικῶν
τὴ δημόσια προσβολή του σὲ χῶρο μάλιστα ἱερό,
ὁρίων… βρισκόμουν στὰ πρόθυρα ἐμφράγματος
ἀλλὰ ἡ ἐσπευσμένη παρέμβαση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
καὶ ἐγκεφαλικοῦ… Ἀποφάσισα νὰ σταματήσω τὴν
(ὅταν σὲ πολὺ μεγαλύτερα θέματα σιωπᾶ) ἦταν
ὁρμονοθεραπεία, ὅμως πισωγύρισμα δὲν ὑπάρχει…
μονομερῶς ἐπιλεκτική. Ἐνῶ σωστὰ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος
οἱ ὁρμόνες τοῦ ἀντίθετου φύλου δὲ σοῦ προσφέρουν
ὑγεία…Τὸ σῶμα σου δὲ χτίστηκε γι’ αὐτές, καὶ ὅταν καταδίκασε τὴν ἐνέργεια τοῦ κληρικοῦ νὰ χλευάσει
τὶς βάλεις μέσα σου, θὰ σου προκαλέσουν ζημιά.» τὴν προσωπικὴ ἐπιλογὴ τῆς γυναίκας τράνς, δὲν
ὑπενθύμισε ταυτόχρονα εὐθέως καὶ ὁμολογιακῶς,
(Περιοδ. «ὁ Σωτήρ» Δεκ. 2021)
τὴν ἀνυποχώρητη θέση τῆς Ἐκκλησίας στὰ θέματα
Δὲν πάει ἄλλο. Νὰ ἀντιδράσουμε!
Εμείς, οἱ ἄσημοι καὶ πολλοὶ ἄλλοι, χωρὶς νὰ κα- «Σοδομισμοῦ». Ἀπέκρυψε αὐτὴ τὴν ἀλήθεια τῆς
τέχουμε θέσεις ἢ θεσμικοὺς θώκους, νιώθουμε τὴν Ἐκκλησίας ποὺ ὑπηρετεῖ, ἀφήνοντας ἀνεκτὸ καὶ
ἀνάγκη βλέποντας τὰ ἠθικὰ ἐρείπια τῆς κοινωνίας μας ἀνοικτὸ κενὸ σὲ ὅσους τὸν ἄκουσαν, νὰ τὸ συμπληκαὶ τὴν ἀναίσχυντη συμπεριφορὰ τῶν πολιτικῶν μας, ρώσουν κατὰ τὸν δικό τους τρόπο καὶ τὶς ἀλλόκοτες
χωρὶς κανένα ἠθικὸ φραγμό, νιώθουμε τὴν ἀνάγκη, προτιμήσεις τους.
Τρίτον: Στὰ πιὸ κάτω σχόλια συμπεριλαμβάνουμε
νὰ ἀντιδράσουμε καὶ νὰ προβληματίσουμε, μὲ τὶς
μικρὲς μικρότατες δυνάμεις μας τοὺς ἀδελφούς καὶ παρεμφερεῖς εἰδήσεις ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ὄχι μόνον ἀφήνουν ἐσκεμμένα κενὰ παγίων
μας Ἕλληνες.
Ἡ Ἐκκλησία ὅμως πού εἶναι ἡ κατ’ ἐξοχὴν θεμα- θέσεων αὐτῆς στὰ ζητήματα τῆς ὁμοφυλοφιλίας
τοφύλακας τῶν ὁσίων καὶ ἱερῶν τῆς «Ὀρθόδοξης» ἀλλὰ καὶ ἐμμέσως τὰ νομιμοποιοῦν μὲ ἀπαράπατρίδας μας, τί κάνει; Ποῦ παρεμβαίνει; Ποῦ θυσι- δεκτους «δικαιωματισμούς» …διολισθαίνοντας
άζει τὴν εὐδαιμονία τῆς «ἰσχύος» της, γιὰ νὰ κατέβει στὸ «συσχηματισμὸ τοῦ αἰῶνος τούτου τοῦ ἀπαἀπὸ τοὺς ὑψηλοὺς θρόνους της στὸ δοκιμαζόμενο τεῶνος», ὅπως τὸ περιγράφει ὁ Ἀπ. Παῦλος.
λαό, ἕρμαιο αἰσχρῶν νομοθετημάτων πολιτικῶν
«Στὶς 23. 10. 2021 σὲ ναὸ τῶν Ἀθηνῶν τελέσθηκε
ἀποφάσεων;
τὸ ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος ἑνὸς παιδιοῦ
Δυστυχῶς ὄχι μόνον δὲν παρεμβαίνει μὲ τὸ πού ἔχουν υἱοθετήσει δύο ἄνδρες (;) ἠθοποιοί. Αὐτοὶ
μέγεθος τοῦ κύρους της ἀλλὰ τὸ χρησιμοποιεῖ σὲ ἔδωσαν μεγάλη ἐπικοινωνιακὴ διάσταση στὸ θέμα
ἀμφιλεγόμενες - διφορούμενες παρεμβάσεις, ποὺ μὲ ἀλλόκοτες φωτογραφίες καὶ σχετικὴ ἐνημέρωἐκθέτουν τὴν Ἴδια καὶ συγχύζουν ἢ ἐκτρέπουν τοὺς ση. Ἀντιγράφουμε: «Λίγες ἡμέρες μετὰ τὴ νομικὴ
πιστοὺς τοῦ ὀρθόδοξου ἤθους. Κάποια κραυγαλέα ἕνωσή τους ὡς ζευγαριοῦ, ὁ Μιχάλης Οἰκονόμου
παραδείγματα, ἀπὸ τὰ πολλὰ πού κυκλοφοροῦν, καὶ ὁ Γιῶργος Μακρῆς, ἔκαναν τὴ βάπτιση τοῦ γιοῦ

τους δίνοντάς του τὸ ὄνομα Νικηφόρος» καὶ συν
εχίζουν: «Χθὲς ὁ μικρός μας Νικηφόρος βαπτίσθηκε
χριστιανὸς καὶ ἦταν ἡ πιὸ ὑπερβατικὴ στιγμὴ τῆς
ζωῆς μας ἀλλὰ καὶ ἡ συγκίνηση γιὰ τοὺς ἱερεῖς μὲ τὴ
μεγάλη καρδιά. Ὅπως μᾶς εἶπαν οἱ ἱερεῖς, ἐσεῖς οἱ
γονεῖς νὰ εἴσαστε πάντα ἐρωτευμένοι καὶ τὸ παιδὶ νὰ
βλέπει αὐτὴ τὴν ἀγάπη πού θὰ ἔχετε μεταξύ σας…»
(enikos. gr 26. 10. 2021).
Ἂν ὄντως εἰπώθηκαν τέτοια λόγια ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς,
τότε αὐτοὶ βρίσκονται σὲ σοβαρὸ παράπτωμα. Ἡ
ἐκτροπὴ δὲ θὰ πρέπει ἆραγε νὰ ἀντιμετωπιστεῖ
δραστικὰ ἀπὸ τὴ Σύνοδο ἐν τῇ γενέσει της. (περιοδ.
«Ὁ Σωτὴρ» 15. 12. 2021)
Ἡ θλιβερὴ κατάληξη
Ἔτσι φθάσαμε στὸ θλιβερὸ σημεῖο, ἡ ἁγία Οἰκογένεια ποὺ γέννησε ἥρωες, ἄνδρωσε στὸν οἶκο της
γενναίους ἄνδρες, γαλούχησε στὰ σπλάχνα της
ἁγίους καὶ νεομάρτυρες, ποιμένες ἄξιους Ἐκκλησίας καὶ Πατρίδας, αὐτὴ τὴν ἁγία Οἰκογένεια, νὰ τὴν
ὁδηγοῦν στὸ σφαγεῖο τῆς ταπεινώσεως, γιὰ νὰ τὴν
ἀντικαταστήσουν ἀπὸ «οἴκους» Σοδομικοὺς μέ… 64
φύλα καὶ ἄτεκνους ὁμοφυλόφιλους. Εἴμαστε τόσο
βραδεῖς καὶ ἀνόητοι τῇ καρδία, νὰ ἀδιαφοροῦμε ὅλα
αὐτὰ τὰ ἀνώμαλα καὶ ἀναίσχυντα, ὅτι θὰ μείνουν
ἀναπάντητα ἀπὸ τοὺς περιφρονημένους ἀλλὰ καὶ
ἀδιάσειστους κανόνες τοῦ Δημιουργοῦ; Ξεχνᾶμε ὅτι
Αὐτὸς ἔχει τὴν τελευταία λέξη γιὰ τὸ πῶς καταλήγουν
τὰ «ὀψώνια τῆς ἁμαρτίας» καὶ Αὐτός, θὰ τιμωρήσει
ἀνελέητα τοὺς ἀμετανόητους ἐμμονικοὺς παραβάτες μαζὶ καὶ ὅλους ἐμᾶς τοὺς σιωπηλοὺς «ἱεροὺς»
συσχηματισμένους;
Τὰ ὀδυνηρὰ συμβαινόμενα γύρω μας καὶ ἡ
μεσαιωνικὴ ἀγριότητα τῶν παγκοσμιοποιημένων
πολιτικῶν ἡγετῶν, δὲ μᾶς ἀφοροῦν; Δὲ μᾶς ἀνησυχοῦν γιὰ τὶς παρανοϊκὲς ἀποφάσεις ἀπὸ τὰ σκοτεινά
τους κέντρα;
«Ἰατρικὴ βόμβα» στὶς ἔκφυλες νομιμοποιήσεις
Ἡ ἔκθεση τοῦ «Ἀμερικανικοῦ Κολλεγίου Παιδιάτρων» (περιλαμβάνει παιδιάτρους κύρους ἀπὸ
47 πολιτεῖες τῶν Η.Π.Α.) μὲ σκοπὸ τὴν προώθηση
τῆς ὑγείας τῶν παιδιῶν σχετικὰ μὲ τὶς «Ἔμφυλες
Ταυτότητες» καὶ τὸ λεγόμενο «Κοινωνικὸ Φύλο»,
διαλύει ὅλες τὶς ἀρρωστημένες ἐκφυλιστικὲς
πεποιθήσεις περὶ ἀποδομήσεως τῶν ἔμφυλων
στερεοτύπων. Μεταξὺ ἄλλων ἐπισημαίνει: «…προτρέπει τοὺς ἐπαγγελματίας ὑγείας ἐκπαιδευτικοὺς
καὶ νομοθέτες νὰ ἀπορρίψουν ὅλες τὶς πολιτικὲς
πού προδιαθέτουν τὰ παιδιὰ νὰ δεχθοῦν μία φυσιολογικὴ ζωὴ χημικῆς καὶ χειρουργικῆς πλαστοπροσωπίας τοῦ ἀντίθετου φύλου. Ἡ ἀνθρώπινη
σεξουαλικότητα εἶναι ἕνα ἀντικειμενικὸ βιολογικὸ
δυαδικὸ γνώρισμα. Τὰ χρωμοσώματα X Y καὶ X X
εἶναι γενετικοὶ δεῖκτες τοῦ ἀρσενικοῦ καὶ θηλυκοῦ
ἀντιστοίχως καὶ ὄχι γενετικοὶ δεῖκτες κάποιας
διαταραχῆς. (Σημ. Χ. Β.: Τὸ φύλο τοῦ ἀνθρώπου
καθορίζεται ἀπὸ τὸν ἐγκέφαλο καὶ ὄχι ἀπὸ τοὺς
ἀνεγκέφαλους τοῦ Κενοβουλίου ποὺ ἀλλάζουν
τὸ φύλο -«ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτοὺς ὁ
Θεός»- σύμφωνα μὲ τίς… προτιμήσεις τους). Τὰ
ἄτομα μὲ τὶς σπάνιες διαταραχὲς ἀνάπτυξης φύλου δὲν ἀποτελοῦν τρίτο φύλο… Τὸ νὰ κάνεις τὰ
παιδιὰ (ὅπως ἐπιχειρεῖ τὸ «ἔκφυλο» ὑπουργεῖο
Παιδείας ) νὰ πιστεύουν ὅτι μία ζωὴ χρονικῆς καὶ
χειρουργικῆς μίμησης τοῦ ἀντίθετου φύλου εἶναι
φυσιολογικὴ καὶ ὑγιὴς, συνιστᾶ κακοποίηση τοῦ
παιδιοῦ». (περιοδ. «Ὁ Σωτὴρ», φ. 2153).
Καὶ τὸ συμπέρασμα
Βιολόγοι ἐρευνητὲς δὲν ἀφήνουν περιθώρια νὰ
ἀγνοήσουμε ὅτι «Οἱ περιορισμένες καταστάσεις
(ὅπως π. χ. ἡ παρθενογένεση ) σὲ κατώτερους
κυρίως ὀργανισμούς, δὲν ἀναιροῦν τὸν κανόνα τῆς
παγκόσμιας ἀμφιγονικῆς- ἑτεροφυλοφιλικῆς κανονικότητας… Κάθε ἀπόκλιση ἀπὸ αὐτὴ τὴν κανονικὴ
κατάσταση μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ ἀνωμαλία
ἤ νόσος, ἀνάλογα μὲ τὸ βαθμὸ ἐκδήλωσης… Ἀπὸ
αὐτὴν τὴν ἄποψη ἡ ὁμοφυλοφιλία εἶναι σαφῶς μὴ
κανονικὴ κατάσταση βιολογικῆς συμπεριφορᾶς, ἐφ’
ὅσον μάλιστα ἀποκλείει τὴ βιολογικὴ νομοτέλεια τῆς
ἀναπαραγωγῆς».
ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΜΙΑ ΕΞΑΜΒΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
στο καταρρυπωμένο από ψεύδη βιβλίο
«ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ “12”»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Αναγκάζομαι, να ξαναφέρω στην
επιφάνεια για άλλη μια φορά την κακόγουστη προσπάθεια που επιχειρούν να
παρουσιάσουν (ευτυχώς μετρημένοι στα
δάκτυλα) τη δωδεκάτη, “Αριστίνδην Σύνοδο” ως το μεγαλύτερο
έγκλημα που έγινε ποτέ στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Με δόλιο τρόπο
απομονώνουν μόνον αυτή την εξαετία λες και η Εκκλησία αρχίζει
από εδώ και τελειώνει πάλι εδώ.
Κάποιοι λιμασμένοι για προβολή και έπαινο-βραβείο, απλώνουν απλόχερα τη σκοπιμότητα και την παραπληροφόρηση και
βαρύθυμα εξελίσσονταν σε κακόγουστο κονσέρτο, δίχως ειρμό
και δίχως φινάλε, ένα μήκος ατελείωτο. Δε χρειάζεται και πολλή
σκέψη, διότι άμα τοποθετήσεις στη ζυγαριά της αξιοπρέπειας, της
γνησιότητας και της ιστορικής αλήθειας, σε τρομάζει η αποκάλυψη,
που αποκλειστικό σκοπό έχουν και μόνο την πονηρά, σκοπιμότητα,
ώστε να εξαφανίσουν την αγιότερη εποχή που είναι η δωδεκάτη
Αριστίνδην Σύνοδος (1967-1974), όπου οι εκλεγμένοι Αρχιερείς
εκπέμπουν ακτινοβολία, σεμνότητα, ταπεινοφροσύνη, ακτημοσύνη… είχαν έντιμο εκκλησιαστικό φρόνημα και αξιοσέβαστη ιερατική
και αρχιερατική διακονία. Γονάτιζαν ταπεινά, όπως οι μαθητές του
Χριστού και ικέτευαν ως ανυπόκριτοι πατέρες.
Είχαν ευθυγραμμισθεί με τα του αποστόλου Παύλου: «καθώς
δεδοκιμάσμεθα υπό Θεού πιστευθήναι το Ευαγγέλιον, ούτω
λαλούμεν, ουχ ως ανθρώποις αρέσκοντες, αλλά τω Θεώ τω
δοκιμάζοντι τας καρδίας ημών, ούτε γαρ εν λόγω κολακείας
εγενήθημεν, καθώς οίδατε, ούτε εν προφάσει πλεονεξίας,
Θεός μάρτυς, ούτε ζητούντες εξ ανθρώπων δόξαν, ούτε αφ’
υμών ούτε από άλλων, δυνάμενοι εν βάρει είναι ως Χριστού
απόστολοι» (Α΄ Θεσ. 2, 4-6).
Ερμηνεία: (καθώς έχομεν ευρεθή από το Θεόν δόκιμοι και άξιοι
δια να μας εμπιστευθή το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έτσι διδάσκομεν.
Διδάσκομεν δηλαδή ως κήρυκες που ζητούν να αρέσκουν όχι εις
ανθρώπους, αλλά εις τον Θεόν, ο οποίος εξετάζει και γνωρίζει τας
καρδίας μας.
Ναι δεν ζητούμεν να αρέσωμεν εις ανθρώπους διότι καθώς
ηξεύρετε και σεις, ούτε επλησιάσαμεν κανένα με λόγον κολακείας
δια να υποθάλψωμεν τας αδυναμίας του, ούτε εχρησιμοποιήσαμεν
το κήρυγμα ως πρόσχημα δια να καλύψωμεν κάτω από αυτό πλεονεξίαν ή φιλοχρηματίαν. Ο Θεός είναι μάρτυς περί τούτου.
Ούτε εζητήσαμεν να μας δοξάσουν και να μας τιμήσουν οι άνθρωποι, ούτε σεις ούτε άλλοι, καίτοι ηδυνάμεθα να απολαμβάνωμεν
την δόξαν, που μας δίδει η βαρύτητα του αξιώματος, που έχομεν ως
Απόστολοι του Χριστού).(ερμηνεία Π.Τρεμπέλα)
Αυτά δεν άρεσαν στις σκοτεινές δυνάμεις και μασονικά κέντρα
εξουσίας και ξέσπασε διωγμός, (έκπτωση), κύμα μίσους, επιδρομή
σκληρότητας, μανία εξόντωσης, πράξεις βίας.
Οι επίσκοποι, οι υπεύθυνοι διαχειριστές της εκκλησιαστικής
εξουσίας, οι ποιμένες του λαού, είχαν φιμωθεί με τον τραχύ τρόπο
των Συντακτικών Πράξεων, τους στέρησαν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους. Στήσαν στον αρχιεπισκοπικό
θρόνο έναν που έπασχε από το σύνδρομο του Ηρώδη, το Σεραφείμ
Τίκα, ο οποίος δεν είχε κανένα προσόν, ένας άξεστος άνθρωπος
που όμως τον κάλυπταν οι μυστικές οργανώσεις και οι εταιρίες και
τον προώθησαν με σκοπό να υποδουλώσουν και την Εκκλησία.
Οι σκοτεινοί μηχανισμοί δούλευαν με ένταση, για να επαναφέρουν τη σήψη και τη διαφθορά στους κόλπους της Εκκλησίας που
βασίλευε πριν το 1967. Έδιωξαν (έκπτωση) την πρώτη φουρνιά,
τους 12 αγίους επισκόπους, επειδή πρωτοστάτησαν στον αγώνα
κατά της μασονίας, ρόταρυ, προσκοπισμό, χιλιασμό…, για να “συνετίσουν” τους υπόλοιπους και στους θρόνους αυτών τοποθέτησαν
άφωνους υπηρέτες των σχεδίων τους και ασήμαντους κομπάρσους
των ιδιοτελών επιδιώξεών τους, για να έχουν πρόχειρο τον τρόπο
και χωρίς κόπο να τους βουλώνουν το στόμα μόνο με ένα σήκωμα
του χεριού “δείχνοντάς” τους με σαρκασμό πως τους προώθησαν
στις επισκοπικές καθέδρες. Αν κάποιοι επέμεναν, είχαν το δεύτερο
βήμα, άρχιζαν να τους βγάζουν αργά-αργά “τα άπλυτα” στη φόρα
και άρχιζε ο διασυρμός! Αυτοί είναι! Φτύστε τους και γυρίστε τους
τις πλάτες, μην ακούτε τη φωνή τους, τα χείλη είναι ανάξια και δε
βγάζουν καθαρό λόγο!
Εικόνα αποκαρδιωτική, κατάντημα στην ηγεσία της Εκκλησίας,
βασίλευε η γνώμη και η απόφαση του Πρώτου, υλοποιούσε τις
εντολές, δίχως να υπολογίζει μήτε το Θεό μήτε τους ανθρώπους,
ποδοπατούσε τους ιερούς Κανόνες και δε χαμπάριαζε τους πολιτειακούς Νόμους.
Μια μάζα από δεκάδες δεσποτάδες φορτωμένους με τα χρυ-

σοκέντητα ιερά άμφια, τις χρυσοποίκιλτες μίτρες και πατερίτσες,
στριφογύριζαν από πανηγύρια σε πανηγύρια και από επαρχία σε
επαρχία, απορροφώντας ή θησαυρίζοντας στην ενάσκηση των
τελετουργικών καθηκόντων και αυτό προβάλλοντας ως διάδοχοι
των Αποστόλων και των Πατέρων, αλλά, τελείως άβουλοι.
Φυσιογνωμίες με μεγαλοπρεπή εμφάνιση, χωρίς μιλιά. Παραστήματα στολισμένα με περίσσεια πλούτου, χωρίς ελεγκτική παρουσία.
Πρόσωπα με κίνηση, όχι όμως προσωπικότητες με λόγο και υπεύθυνη γνώμη, είχαν δημιουργήσει έναν “ιερό” λόχο που εκτελούσαν
διαταγές, όπως τους διέταζε ο λοχαγός, αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ.
Ο τρόπος αυτός προκάλεσε αναστολή στη λειτουργικότητα της
Εκκλησίας, φρέναρε το αγιαστικό και αποστολικό έργο που είχε
ξεκινήσει η μεγάλη αυτή Πατερική μορφή, η οποία λέγονταν
Ιερώνυμος Α΄ Κοτσώνης.
ΤΑ ΕΞΑΜΒΛΩΜΑΤΑ
ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Δεν τους έφταναν τα εξαμβλώματα των Συντακτικών Πράξεων
3 & 7 που έβαζαν την εκκλησιαστική διοίκηση στο γύψο, “νομιμοποιώντας” την αυθαιρεσία,
προχώρησαν χωρίς καθυστέρηση
και έμπασαν και το στρατό στο
παιχνίδι, για να βουλώσουν τα
στόματα, ώστε να μην υπάρξουν
αντιδράσεις, και μαθαίνει ο λαός
τι συμβαίνει και χάσει την ηρεμία
του (!). Η ηγεσία του στρατεύματος μετά από πολλή “σκέψη και
μελέτη”(!) εξέδωσε διαταγή “εφ΄ όπλου λόγχης” προς τα ΜΜΕ της
εποχής: «απαγορεύονται από της λήξεως παν δημοσίευμα εις
τον Τύπον… (υπομνήματα – επιστολαί) προς περιφρούρησιν
χριστιανικού φρονήματος για τους χαρακτηρισθέντες ως
αντικανονικοί Μητροπολίτες…» (ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΕΝΟΠΛΩΝ
ΔΥΝΑΜΕΩΝ 15, 30, 142/2-2-1974, ώρα 2, ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ).
Έτσι εξασφάλισε ο Σεραφείμ και το σκοτεινό κύκλωμα αποσιώπησης των εκκλησιαστικών δρώμενων από τον Τύπο, το κρατικό
ραδιόφωνο και επίσης την κρατική τηλεόραση και η ενημέρωση
μπήκε στο ψυγείο.
Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ μετά το διώξιμο των 12 αγίων (εκπτώτων) μητροπολιτών δεν μπορούσε να ησυχάσει, τους έβλεπε
μπροστά του ως εφιάλτης και ήθελε πάσι θυσία να τους εξαφανίσει,
με αυτό νόμιζε ότι μπορούσε να το πετύχει μόνον, αν τους απέκοπτε
από το ποίμνιο, ώστε σιγά-σιγά να λησμονηθούν. Γι’ αυτό στις 23
Ιουλίου 1974, ενώ η χώρα ήταν σε κατάσταση εμπόλεμη η Τουρκία
έκανε εισβολή στην Κύπρο και υπήρχε γενική επιστράτευση, η δε
κυβέρνηση είχε εξαφανιστεί, ο Σεραφείμ θεώρησε ότι ήταν η πιο
κατάλληλη ευκαιρία τώρα να αφανίσει τους 12 αντιμασόνους
μητροπολίτες.
Εξέδωσε αυστηρή διαταγή, η οποία έλεγε: «… Προς διαφύλαξιν
εν παντί της εν τη Εκκλησία ενότητος και αποφυγήν πάσης
αιτίας δυναμένης να δημιουργήσει αφορμάς… ήχθη εις την
απόφασιν, όπως μη επιτρέψη την εγκατάσταση των οπωσδήποτε εξελθόντων ή εξερχομένων της ενεργού υπηρεσίας
Σεβ. Ιεραρχών εν ταις περιφερείες ας ούτοι μέχρι τούδε
εποίμανοιν… (τους απαγόρευσε ακόμα) ή εν τοις περιφερείαις,
εν αίς υπηρέτησαν κατά το παρελθόν ως Ιεροκήρυκες…»
(Διαταγή 2026/23-7-1974).
Ενώ είκοσι (20) ημέρες νωρίτερα είχε πετύχει από το φίλο του
δικτάτορα Ιωαννίδη να εκδώσει την κατάπτυστη 7η Συντακτική
Πράξη (της 2/2-7-1974 – ΦΕΚ Α΄ 188) που με αυτή έδεσε χειροπόδαρα τους δώδεκα (12) αγίους μητροπολίτες, ώστε να μην μπορούν
να κινηθούν, τους στέρησε δε και το δίκαιο να προσφύγουν σε
Ελληνικό ή Ευρωπαϊκό δικαστήριο που είναι αγαθό πανανθρώπινο
στον κάθε πολίτη. Νά τι έλεγε η διαταγή:
Άρθρον 2. «… Η απόφαση αύτη εκτελείται άμα τη δημοσίευσή της δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, μη υποκειμένη
εις ένδικον μέσον ή προσφυγήν ενώπιον πάσης εκκλησιαστικής ή πολιτειακής αρχής ή δικαστηρίου και να μην τους
ξεφύγει κάποιος στο άρθρον 5 μας πάει πίσω ότι από τότε
αρχίζει η ισχύς του:
«Η ισχύς της παρούσης… ανατρέχει εις τον χρόνον ισχύος
της υπ’ αριθ. 3/1974 Σ.Π.» η οποία εκδόθηκε πριν επτά (7) μήνες
Σ.Π. 3 της 9/9-1-1974 – ΦΕΚ Α΄ 4).
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Οι Συντακτικές αυτές Πράξεις 3 & 7/74 είναι
μνημείο της καταισχύνης δε νομίζω ότι μπορεί
να υπάρχει στον κόσμο κάτι αντίστοιχο, τώρα αν
ο βραβευμένος με άριστα εκκλησιαστικός ιστορικός γνωρίζει κάτι, θα περιμένουμε να το δούμε!
Δεν είναι μόνον τούτα: η Σεραφείμια διαδρομή είναι μια
τραγική ιστορία. Το πέρασμά του ήταν ένας οδοστρωτήρας που
ισοπέδωσε τα πάντα, γκρέμισε, ό,τι βρήκε μπροστά του, αφάνισε
την εντιμότητα, την ανθρωπιά, την αξιοπρέπεια, την ευθιξία, την
εκκλησιαστική τάξη, το σεβασμό προς τους όρκους και προς τη
νομιμότητα. Αχρήστεψε το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας,
εξευτέλισε το Κοινοβούλιο, εξευτέλισε τη δικαιοσύνη, απειλούσε
τους δικαστάς με αφορισμούς και χωρίς ντροπή. Επίσημα δήλωνε
ότι δε θα εφαρμόσει τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου
της χώρας και όπως δεν τις εφάρμοσε, εξευτέλισε την Ελληνική
Αστυνομία μεταβάλλοντάς τους σε σκληρούς ραβδιστές, εξευτέλισε
τις Θεολογικές Σχολές.
Δεν είναι μόνον τούτα: Τα εκκλησιαστικά δικαστήρια λειτουργούσαν σαν αγοραίες ομάδες, καταδίκαζαν δίχως να δικάζουν,
δίκαζαν χωρίς φάκελο κατηγορίας, δίκαζαν χωρίς τον κατηγορούμενο, χωρίς μάρτυρες, χωρίς νομική υπεράσπιση.
Δεν είναι μόνον τούτα: Τριάντα (30) και πλέον αποφάσεις του
Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου
της Χώρας, μια της Ολομέλειας (αριθ.
1028/1997) (27 Δικαστές) και της
Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (αριθ. 58777/1992)
και όλες ομόφωνες. Και δεν είναι
μόνον τούτα: υπάρχει ολόκληρη
αρμάδα που θα αναφερθώ στη
συνέχεια.
ΕΝΑΣ ΒΡΑΒΕΥΜΕΝΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
Ο βραβευμένος ιστορικός τα πήδηξε όλα αυτά και πολλά ακόμα
και πήγε: «… ωστόσο, το 1996 εκδόθηκε (μέσω νομικών ελιγμών
εκ μέρους της πολιτείας…) νέα καταδικαστική απόφαση από το
ίδιο το δικαστήριο (ΣτΕ) που σήμανε ουσιαστικά την λήξη
του ζητήματος από νομικής τουλάχιστον πλευράς…».
Κύριε ιστορικέ, είναι αλήθεια αυτό που γράφεις, ότι για να βγει
αυτή η “νέα καταδικαστική απόφαση, έγιναν νομικοί ελιγμοί εκ
μέρους της Πολιτείας, συνεργούσης της Εκκλησίας;”. Άρα! Δεν
είναι δίκαια απόφαση. Δεν είναι καν απόφαση!
Ξέχασες φαίνεται να αναφέρεις τις μυστικές συσκέψεις στο σπίτι
Ανδρέα Παπανδρέου που προήδρευε η Δήμητρα και έλαβαν μέρος
ο πρωθυπουργός Ανδρ. Παπανδρέου, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
της Επικρατείας, ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, ο Νομικός Σύμβουλος
της Εκκλησίας Χριστινάκης, δεσπότης και αρχιμανδρίτης…
Ξέχασες τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και καθηγητού του Συνταγματικού Δικαίου που αναγκάστηκε, να καταπιεί
την γλώσσα του, γι’ αυτό που νομικά βεβαίωνε πριν λίγες ημέρες!
Ξέχασες την επίσκεψη του Εφραίμ του Βατοπεδινού με την αγία
Ζώνη στη βίλα Παπανδρέου!
Ξέχασες την ερώτηση που έγινε στη Βουλή για τα “καταπληκτικά και απίστευτα” που έγιναν, για να διαμορφώσουν την
“κατάλληλη” σύνθεση στη δίκη!
Ας σου τα θυμίσω μήπως τα ξέχασες για το πώς διαμορφώθηκε
η σύνθεση από αυτήν που είχε ορισθεί.
ΙΔΟΥ! Δε μετείχαν οι τρεις αντιπρόεδροι, ούτε ο Τακτικός Σύμβουλος, ούτε ο πρώτος και ο δεύτερος αναπληρωματικός και ούτε
ο έτερος τακτικός Σύμβουλος, και αντί όλων αυτών των επτά (7)
που είχε ορισθεί, συμπληρώθηκαν από πέντε αναπληρωματικούς.
ΓΙΑΤΙ;;; Μη ρωτάτε! Η δε απόφαση τα μαρτυράει όλα: Ήταν κατά
πλειοψηφία με 15 έναντι 12 ψήφων, για δε το σκεπτικό της απόφασης το ομολόγησαν οι ίδιοι οι δικαστές: Δικαστής εξερχόμενος
της δίκης δήλωσε:
Δεν ήταν δίκαιο, αλλά, “θυσιάσαμε τους τρεις μητροπολίτες
για την γαλήνη της Εκκλησίας και της Πολιτείας”. Άλλος δικαστής αγανακτισμένος δήλωσε: «Με την άδικη αυτή απόφαση…
δεν επιτρέπεται σε νοήμονες ανθρώπους να έχουν αισιοδοξία ούτε ελπίδα διεξόδου» (εφ. “Τύπος της Κυριακής”, 25/2/96)
(Λεπτομέρειες θα διαβάσετε στη συνέχεια που θα παραθέσουμε).
Για σένα και τους ομοίους σου αυτή η απόφαση σήμανε τη λήξη
του εκκλησιαστικού, κύριε ιστορικέ; Πρέπει να ντρέπεσαι, που
γράφεις τέτοια ανομολόγητα!
ΜΙΑ ΝΟΘΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ
Κύριε ιστορικέ καθηγητά, το βιβλίο που κυκλοφόρησες δεν είναι
από ρεπορτάζ δημοσιογράφου – η παλαιά σου ιδιότητα – είναι από
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ΜΙΑ ΕΞΑΜΒΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
στο καταρρυπωμένο από ψεύδη βιβλίο
«ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ “12”»

ένα “διδάκτορα Εκκλησιαστικής Ιστορίας Α.Π.Θ.”
που ερεύνησε και ψηλάφισε τα γεγονότα από
«ιστορική και νομοκανονική προσέγγιση
του προβλήματος των εκπτώτων (ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ 12) Μητροπολιτών από την επταετία (1967-1974) έως και τη Μεταπολίτευση (1990-1996)».
«Το ιστορικό πλαίσιο στην παρούσα μελέτη σου», είναι νόθα
επέμβαση στο θησαυροφυλάκιο της ιστορικής κληρονομιάς, διότι
δεν πραγματοποίησες μονάχα την ανέντιμη προσπάθεια, να διατυπώσεις προκατασκευασμένες ερμηνείες, διότι εκδηλώθηκες και
με την αποτύπωση και την αφήγηση του ιστορικού χρονικού στην
ταξινόμηση και καταχώρηση του υλικού.
Το αποτέλεσμα ήταν η παραμόρφωση της εκκλησιαστικής
ιστορικής εικόνας.
Προσπέρασες μεγάλα ιστορικά γεγονότα, δίχως να δεις τίποτα!
Δίχως να καταγράψεις τίποτα! Σαν να πήρες στο χέρι σου ένα φακό
και άρχισες να περπατάς στους διαδρόμους της εκκλησιαστικής
ιστορίας. Όταν σε συνέφερε και εξυπηρετούσε τους σκοπούς σου,
τον άναβες και όταν η σκοπιμότητα δε σε βόλευε, τον λιτάνευες
σβησμένο, έτσι άρπαξες στοιχεία που σε διευκόλυναν και αγνόησες
άλλα που ανέτρεπαν την προκατασκευή σου. Για να δικαιωθείς στο
ιστορικό υλικό που είναι αλλοιωμένο και πλασματικό, στραγγάλισες
την ιστορική αλήθεια και έβαλες στο κρεβάτι του Προκρούστη άγιες
προσωπικότητες που παρέλασαν στην ιστορική σκηνή την περίοδο
Ιερώνυμου Α΄ Κοτσώνη.
Αντίθετα είχες πλήρη επίγνωση ότι διέστρεψες την ιστορία και
τους πραγματικούς ένοχους και αμνήστευσες και στεφάνωσες με
το διάβημα του ήρωα και τους αποθανάτισες με βιογραφίες που
είναι πλασματικές και ψεύτικες.
Αυτό είναι μηχανισμός προπαγάνδας. Από το 2009 που πήρες το
άριστα, πάλευες πώς θα το κυκλοφορήσεις, αλλά δίσταζες, γιατί και
ο ίδιος γνώριζες ότι τα ιστορικά γεγονότα που επικαλείσαι απέχαν
παρασάγγας από την αλήθεια και αφού διόρθωσες, αφαίρεσες
και πρόσθεσες, βρέθηκε βέβαια και το κολαούζο “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ”
του ηρωικού Νικολάου Ψαρουδάκη που για δεκαετίες κρατούσε
ψηλά τον αγώνα κατά της μασονίας και τους διεφθαρμένους
στην Εκκλησία και αφού τον έδιωξαν, έγιναν η ουρά αυτών. Το
κυκλοφόρησες βέβαια – ως γραφέας – “εμπλουτισμένη και επικυροποιημένη μορφή”. Και για να περάσει η παραπληροφόρηση και
να δώσεις στραβό βηματισμό στους ανύποπτους ανθρώπους, το
προβάλεις μέσω τη «Δημοκρατική» εφημερίδα “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ”
που είναι γνωστό ότι έχει σταματήσει την έκδοση και κυκλοφορία
περίπου από δεκαετίας.
Το Νοέμβριο όμως του 2017 διέπραξε μια προστυχιά. Ανάρτησε
μια ομοφυλοφιλική φωτογραφία σε άρθρο που αναφέρετο στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Α΄ Κοτσώνη. Στο κατάπτυστο αυτό κείμενο
του Λαρισαίου Κώστα Νούση, με την άσχετη φωτογραφία και τη
βρώμικη ενέργεια, προσπάθησαν να την δώσουν και “κύρος” και
“βαρύτητα” με την αναδημοσίευση στο επιστημονικό περιοδικό της
Εκκλησίας «ΘΕΟΛΟΓΙΑ» (τόμος 88, τεύχος 2/2017).
Κύριοι της ατιμίας, πέρασαν πέντε (5) χρόνια και δεν είχατε το
ψυχικό σθένος να ζητήσετε ένα συγνώμη, γι’ αυτό που διαπράξατε
και να διορθώσετε έστω ως λάθος τη φωτογραφία και το κείμενο;
Αυτό δείχνει τη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ σας και πως
εργάζεστε, να συκοφαντείτε. Πρέπει όμως να γνωρίζετε – και
ασφαλώς το γνωρίζετε – ότι πολλοί πολέμησαν τον π. Ιερώνυμο
Κοτσώνη – αυτό είναι το πεπρωμένο όλων των αγίων Πατέρων
της Εκκλησίας – κανένας μα κανένας δεν τόλμησε να αγγίξει το
ήθος του. Οι μόνοι που ασχημονήσατε είστε εσείς και η “ιστορική
και νομοκανονική προσέγγιση” που δήθεν θα προσεγγίσετε είναι
παραποίηση και βεβήλωση στην «ιστορική και νομοκανονική
προσέγγισή σας!».
Με την ανάρτηση στο διαδίκτυο από την “ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ”
και τη δωρεάν διάθεση του βιβλίου, κατέκλυσαν την εφημερίδα
“ΑΓΩΝΑΣ” αγανακτισμένες φωνές, που ζητούσαν και ζητούν να
γράψουμε για αυτή την χονδροκομμένη απάτη, κάποιος επίσκοπος
την χαρακτήρισε αλητεία.
Έτσι αποφάσισα παρά τις μικρές δυνατότητές μου να απαντήσω
στην πλαστογραφημένη ιστορία “ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ 12” με μια
σειρά από συνέχειες λόγω του όγκου.
ΤΟ ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΟ
ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ‘’ΚΑΝΟΝΙΚΟ’’
θα καταλογραφήσω , όσο ποιο συνοπτικά γίνεται, αρχή από τούτο
το δημοσίευμά και θα παρουσιάσω τις αμέτρητες αναλήθειες που
αναφέρει το καταρρυπωμένο “ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ «12»”, βιβλίο

του Χαράλαµπου Ανδρεόπουλου, ο οποίος αγωνίζεται να
παρουσιάσει το μαύρο άσπρο, τη νύχτα μέρα, το αντικανονικό ως
κανονικό και παλεύει να μπάσει στο εκκλησιαστικό περίβολο την
περιφρόνηση των Ιερών Κανόνων, γι’ αυτό και ολόκληρη έκδοση
δεν αναφέρει ούτε έναν Ιερό Κανόνα, ένα Πατερικό κείμενο και
μία Νομολογία που να καλύπτουν τις παρανομίες τους.
Το βιβλίο αυτό είναι μια νέα πολεμική ιαχή. Ένας κούφιος
Βερμπαλισμός και αφού το γυρόφερνε, να βρει αναγνωστικό
κοινό, δεν το πλησίαζε κανείς, γιατί ο λαός έχει αισθητήριο και
αντιλαμβάνεται τη σκηνοθεσία της υποκρισίας και την εναγώνια
προσπάθεια τη απόκρυψης των μελανών τυπωμάτων και την
πλαστογράφηση των περιστατικών, ενώ γνωρίζει πολύ καλά ο
συγγραφέας του βιβλίου που έχει βραβευτεί με τον τίτλο “ΔΡ.
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α.Π.Θ.” ότι όλοι αυτοί που το
έδωσαν το υλικό, δεν τολμούσαν οι ίδιοι να το αγγίξουν, διότι
γνώριζαν ότι είναι λιλιπούτειοι μπροστά σε έναν Ιερώνυμο Κοτσώνη, στο συγγραφικό του έργο (περί τα 100 συγγράμματα και
πάνω από 2.000 άρθρα και μελέτες με επιστημονικά, κοινωνικά
θέματα σε περιοδικά και εφημερίδες και σε εγκυκλοπαίδειες ως
συγγραφικός συνεργάτης).
Μαζέψτε τα συγγράμματα Ιερωνύμου και όλων των καθηγητάδων και βάλτε τα δίπλα-δίπλα, θα διαπιστώσετε ότι υστερούν
παρασάγγας και προδίδουν τη φτώχεια τους.
Μαζέψτε τα έργα από την απελευθέρωση του Ελληνικού
κράτους (1821 έως το 1967) και συγκρίνατε με την εξαετία
Ιερώνυμου (1967-1973), θα μείνετε έκθαμβοι. Τα κτίρια που
ανυψώθηκαν στην περιοχή της
Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αποτελούν αδιάψευστη μαρτυρία, πλούτισε την Εκκλησία με σύγχρονες
οικοδομές και στέγασαν τις οργανωμένες εστίες, πνευματικές φροντίδες και αγάπης, η Αρχιεπισκοπή
μεταβλήθηκε σε σχεδιαστήριο, σε
μια αρχιεπισκοπή που ίσα με τότε
πρόδιδε εγκατάλειψη.
Μαζέψτε την οικονομική διαχείριση της Εκκλησίας από τη
σύσταση του Ελληνικού Κράτους
μέχρι την ημέρα της εκλογής του
Ιερωνύμου ως Αρχιεπισκόπου και βάλτε τα δίπλα με την εξαετή
οικονομική διαχείριση της αρχιεπισκοπίας Ιερωνύμου, θα δείτε
ότι υπάρχει χάσμα μέγα. Μια μακρά περίοδο Εκατόν Σαράντα
(140) χρόνων, πέρασαν δέκα επτά (17) αρχιεπίσκοποι και ο
καθένας φεύγοντας άφηνε τα ταμεία της αρχιεπισκοπής και της
Ιεράς Συνόδου άδεια και με ένα σωρό χρέη.
Για την εξαετία Ιερωνύμου σημειώσατε παρακαλώ: Το ιατρικό
καμάρι της εποχής, το Νοσοκομείο Κληρικών με τα τελευταίου
τύπου μηχανήματα ιατρικά, τεχνικά και τις πιο άρτιες κτηριακές
εγκαταστάσεις. Το επάνδρωσε με τους καλύτερους γιατρούς και
με νοσηλευτικό προσωπικό από την ιδρυθείσα Σχολή Αδελφών
Νοσοκόμων “ΟΛΥΜΠΙΑΣ”, με 60 εθελόντριες. Τα εξήντα τέσσερα (64) σπίτια Γαλήνης Χριστού. Τη μεγάλη επέκταση σε ορόφους
στη Μονή Πετράκη, για να στεγάσει όλες τις δραστηριότητες της
Ιεραρχίας φεύγοντας από το Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο.
Το Διορθόδοξο κέντρο, ένα πρωτότυπο έργο, το καλύτερο από
τα καλύτερα της Ευρώπης, με 60 διαμερίσματα για τη φιλοξενία
ισάριθμων συνέδρων, αίθουσα συνεδριάσεων, αυτόματο κέντρο
μεταφράσεων, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, αίθουσα εστίασης κλπ.
Ίδρυσε κατασκηνώσεις με εγκαταστάσεις για χιλιάδες παιδιά.
Δημιούργησε με ένα ειδικό επιστημονικό προσωπικό από ξένους και έλληνες ειδικούς το “Κτηματολόγιο” που κατέγραψε
σε όλη την Ελλάδα την ακίνητη περιουσία της Εκκλησίας και
στην τελευταία φάση ήρθε ο Σεραφείμ Τίκας και το εξαφάνισε,
για να μπορεί να πουλάει ανεξέλεγκτα. Ο Ιερώνυμος αβγάτισε την
περιουσία με αγορές στα συνορεύοντα κτήματα και ο Σεραφείμ
και όλοι οι ακολουθήσαντες τα φιλέτα τα πωλούσαν, για να τα
έχουν σε χρήμα.
Έστησε μετά από πολύ κόπο την “Εταιρία Προγραμματισμού και Αναπτύξεως της Εκκλησιαστικής Περιουσίας”
(ΕΠΑ). Επιστράτευσε εθελοντές, Διευθυντάς Τραπεζών, πρώην
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Υπουργούς, επιχειρηματίας κ.ά. για
την αξιοποίηση της Εκκλησιαστικής
περιουσίας. Ερχόμενος ο Σεραφείμ
ήταν από τα πρώτα που κατάργησε.
Αφήνω τις λεπτομέρειές του ανεξάντλητου ταμείου που τροφοδοτούσε τα πολυάριθμα φιλανθρωπικά ιδρύματα που είχε δημιουργήσει και συντηρούσε. Την
ανακαίνιση των δύο μεγάλων Ιερών Μονών, Πετράκη και Πεντέλης. Το Μνημείο στα Καλάβρυτα, την ανέγερση νέων κτισμάτων
στα εκπαιδευτήρια “Θεομήτορ”, τα Ορφανοτροφεία “η Αγάπη”, η
“Παναγία Ελεούσα”, ο “Ιερός Χρυσόστομος”, το “Σπίτι της Στοργής”, Στέγη Νηπίων “Νέα Ζωή”, των κωφαλάλων “ο Προφήτης
Ζαχαρίας”, το Γηροκομείον “Αγία Τριάς”. Έξω από το κύκλο των
ιδρυμάτων υπήρχε ένας άλλος ευρύτερος κύκλος 14 ιδρυμάτων.
Ανανέωσε όλο τον τυπογραφικό εξοπλισμό της Αποστολικής
Διακονίας. Τακτοποίησε μισθολογικά, συνταξιοδοτικά τους ιερείς
μετά από 140 χρόνια ταλαιπωρία τους.
Ανακάλυψε τη μεγάλη λοβιτούρα που την είχε υπογράψει ο
Αρχιεπ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος και για δεκαετίες η Εθνική
Τράπεζα, αντί να αποδίδει τόκους στις καταθέσεις της Εκκλησίας,
αυτή κρατούσε το 4% των καταθέσεων, οι δε καταθέσεις των
Μοναστηριών είχαν επιτόκιο μόνο 0,75% αντί το 6-7% που
ίσχυε. Ο Ιερώνυμος κατήγγειλε τη σύμβαση και σταμάτησε να
πληρώνει, διαπραγματεύτηκε από την αρχή και το νέο επιτόκιο
τώρα έφτανε το 7% για όλες τις καταθέσεις.
Ο “ΟΔΕΠ” (Οργανισμός Διαχειρίσεως Εκκλησιαστικής
Περιουσίας) ιδρύθηκε το 1930 επί κυβερνήσεως Ελ. Βενιζέλου
και Υπουργού Παιδείας Γεωρ. Παπανδρέου και ενώ είναι Εκκλησιαστικός Οργανισμός αυτός διοικούνταν από ένα συμβούλιο
που το διόριζε η εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό το κατάργησε από
τις πρώτες ημέρες ο π. Ιερώνυμος.
Αφήνω τα δεκάδες φορτία
βοήθειας προς τα παιδιά της
Αφρικανικής Μπιάφρας, στους
πλημμυροπαθείς της Μοζαμβίκης, τον τυφώνα στο Πακιστάν,
στην κατεστραμμένη από τις
πρωτοφανείς πλημμύρες στη
Ρουμανία, κ.ά.
Επί των ημερών του υπήρξε
“ο αιμοδότης” των Ορθόδοξων
Εκκλησιών των Κομμουνιστικών
χωρών, Βουλγαρία, Πολωνία,
Ρουμανία, Γιουγκοσλαβία και
της Σοβιετικής Ένωσης, από ιερά
σκεύη, άμφια, ράσα, εικόνες, σταυρούς… και οικονομικά, ήταν
η εποχή που “τα σκίαζε η φοβέρα…” σε όλες αυτές τις χώρες. Γι’
αυτό οι δικτάτορες τον συμπεριέλαβαν μεταξύ των, ως κόκκινο
και κρυφό φιλοκομμουνιστή. Σαν άλλαξε η πολιτική κατάσταση
οι πληρωμένοι με το κεράκι του λαού δημοσιογραφικοί κάλαμοι
έσβησαν την κοκκινίλα και το φιλοκομμουνιστή και τον μαύρισαν ως Χουντικό κ.ά.
Σε όλα αυτά, προσθέστε και αρκετά ακόμα και θα έχετε
μπροστά σας ένα ασύλληπτο όγκο δαπανών, μια αέναο πηγή
που πάντοτε έτρεχε. Δεν του χορηγήθηκε καμία κρατική βοήθεια, οι κυβερνώντες τον πολεμούσαν και ούτε υπήρχαν τότε
ευρωπαϊκοί μηχανισμοί για έργα κοινωνικής αντίληψης. Ό,τι
σχεδίαζε και το πραγματοποιούσε ήταν μόνο από τη σφιχτή
διαχείριση των πόρων της Αρχιεπισκοπής και με τις ενισχύσεις
που απόθεταν μπροστά του ο πιστός λαός.
Η περίπτωση Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου είναι μια σπάνια
περίπτωση, διότι ο λαός μάθαινε ολόκληρη την πραγματικότητα, χωρίς να κρύβεται ή να αλλοιώνει γεγονότα και ειδήσεις,
κοινοποιούσε τα προβλήματα και ο λαός έτρεχε να βοηθήσει. Είχε
θρονιάσει στην καρδιά του η διαυγής αλήθεια και διακόνησε
με αφοσίωση και με πάθος ακοίμητο την αγάπη, διωκόμενος ο
ίδιος, άνοιγε για όλους τις πύλες της παρηγοριάς και της χαράς.
Σταματώ εδώ τη μικρή αφήγηση, περί του τεράστιου κτιριακού
– οικοδομικού έργου του π. Ιερωνύμου. Προσπερνώ το ασύλληπτο συγγραφικό έργο. Αφήνω την τεράστια προσφορά προς την
πατρίδα και την Εκκλησία μετά τον πόλεμο. Επίσης, αποφεύγω
να μπω στο πνευματικό του έργο που δεν υπάρχει προηγούμενο
στα διακόσια χρόνια της Ορθόδοξης Εκκλησίας και έρχομαι στον
πρόλογο της βραβευμένης μελέτης που (όπως γράφει) «εγκρίθηκε
με “Άριστα” τον Ιούνιο του 2009 (αριθ. πιστοπ. 201/2009)».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΎΛΛΟ
Ο άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων για
τη μεταβολή των Τιμίων Δώρων με την
επίκληση του Παναγίου Πνεύματος,
επισημαίνει:
«Είτα αγιάσαντες εαυτούς δια των
πνευματικών τούτων ύμνων, παρακαλούμεν τον φιλάνθρωπον Θεόν
το άγιον Πνεύμα εξαποστείλαι επί
τα προκείμενα, ίνα ποιήση τον μεν
άρτον σώμα Χριστού, τον δε οίνον
αίμα Χριστού∙ παντός γαρ ου αν
εφάψηται το άγιον Πνεύμα, τούτο
ηγίασται και μεταβέβληται» (Μυσταγωγική Κατήχησις Ε΄ Ζ΄).
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ)
(Ύστερα, αφού αγιάσουμε τους εαυτούς μας με τους πνευματικούς αυτούς
ύμνους, παρακαλούμε το φιλάνθρωπο
Θεό να ξαποστείλει το Άγιο Πνεύμα στα
δώρα που βρίσκονται μπροστά μας, για
να κάνει τον άρτο Σώμα Χριστού και τον
οίνο Αίμα Χριστού. Γιατί κάθε τι που το
αγγίζει το Άγιο Πνεύμα, αγιάζεται και
μεταβάλλεται)
Ο άγιος Νικόλαος
Καβάσιλας προσεγγίζοντας το μεγάλο
θαύμα της μεταβολής των υλικών στοιχείων σε Σώμα και Αίμα Χριστού, γράφει:
«Αυτός είπε:· “Τούτο εστι το σώμα
μου”, “Τούτο το αίμα μου”. Αυτός
και τοις αποστόλοις εκέλευσε και δι’
εκείνων απάση τη Εκκλησία τούτο
ποιείν. “Τούτο γαρ φησί, ποιείτε εις
την εμήν ανάμνησιν”, ουκ αν κελεύσας τούτο ποιείν, ει μη δύναμιν
ενθήσειν έμελλε, ώστε δύνασθαι
τούτο ποιείν. Και τις η δύναμις; Το
Πνεύμα το άγιον, η εξ ύψους τους
αποστόλους οπλίσασα δύναμις,
κατά το ειρημένον προς αυτούς υπό
του Κυρίου· “Υμείς δε καθίσατε εν
τη πόλει Ιερουσαλήμ, έως ου ενδύσησθε δύναμιν εξ ύψους”. Τούτο
το έργον εκείνης της καθόδου. Ου
γαρ κατελθόν άπαξ είτα απολέλοιπεν ημάς, αλλά μεθ’ ημών έστι
και έσται μέχρι παντός. Δια τούτο
γαρ έπεμψεν αυτό ο Σωτήρ, ίνα
μένη μεθ’ ημών εις τον αιώνα, “το
Πνεύμα της αληθείας, ό ο κόσμος
ου δύναται λαβείν, ότι ου θεωρεί
αυτό, ουδέ γινώσκει αυτό, υμείς δε
γινώσκετε αυτό, ότι παρ’ υμίν μένει,
και εν υμίν έσται”. Τούτο δια της
χειρός και της γλώσσης των ιερέων
τα μυστήρια τελεσιουργεί».
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ)
(Αυτός ο Κύριος είπε: αυτό είναι το
σώμα μου και αυτό είναι το αίμα μου.
Αυτός έδωσε εντολή και στους Αποστόλους και δια μέσου των Αποστόλων
σ’ ολόκληρη την Εκκλησία, να τελούν
αυτό το μυστήριο. Είπε: Αυτό να το
κάνετε, για να με θυμόσαστε. Και δε
θα διέτασσε να το κάνουν αυτό, αν δεν
τους διέθετε και τη δύναμη, ώστε να
μπορούν να το πραγματοποιήσουν. Και
ποια είναι αυτή η δύναμη; Το Πνεύμα
το Άγιο. Η δύναμη, που ήρθε από ψηλά

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ,
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
17ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει να είναι
η παρουσία μας μέσα στο ναό)

και όπλισε τους Αποστόλους,, σύμφωνα
με αυτό που έχει λεχτεί σ’ αυτούς από
τον Κύριο: «Καθήστε στην πόλη Ιερουσαλήμ, ώσπου να ντυθείτε με
δύναμη, που θα ρθεί από ψηλά».
Τούτο το έργο της μεταβολής του
άρτου και του οίνου σε Σώμα και
Αίμα Χριστού, είναι αποτέλεσμα
εκείνης της καθόδου. Γιατί ύστερα
από την πρώτη Του κάθοδο δε μας
εγκατέλειψε, αλλά είναι μαζί μας
και θα είναι για πάντα. Γι’ αυτό
Το έστειλε ο Σωτήρας μας, για να
μένει μαζί μας αιώνια. «Το Πνεύμα
της αλήθειας που δεν μπορεί να το
πάρει ο κόσμος, γιατί δεν το βλέπει
και δεν το γνωρίζει. Σεις, όμως – είπε
ο Κύριος στους μαθητές Του – το
γνωρίζετε, γιατί μένει κοντά σας
και θα μένει μέσα σας». Αυτό το Άγιο
Πνεύμα τελεσιουργεί τα Μυστήρια με
τη γλώσσα και με το χέρι των ιερέων).
Και ο άγιος Καβάσιλας με το δικό
του βίωμα ανυψώνει το πλήρωμα της
Εκκλησίας από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι, από τα “φαινόμενα” στα πραγματικά “ενεργούμενα”, από το ιερατικό
τελετουργικό στη παρουσία και στη
θαυματουργική ενέργεια του Παναγίου
Πνεύματος.
«Και ου το άγιον Πνεύμα μόνον
έπεμψεν ο Κύριος ημών, ώστε
μένειν μεθ’ ημών, αλλά και αυτός
επηγγείλατο μένειν μεθ’ ημών, έως
της συντελείας του αιώνος· αλλ’ ο
μεν Παράκλητος αοράτως πρόσεστιν, ότι σώμἀ αυτός ουκ εφόρεσεν.
Ο δε Κύριος και οράται και αφής
ανέχεται δια των φρικτών και ιερών
μυστηρίων, ως αν την ημετέραν
φύσιν και δεξάμενος και φέρων εις
τον αιώνα».
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ)
(Και όχι μόνο μας έστειλε το Άγιο
Πνεύμα ο Κύριός μας, για να μένει μαζί
μας, αλλά και μας υποσχέθηκε ότι και ο
ίδιος θα μένει μαζί μας, ίσαμε τη συντέλεια του κόσμου. Αλλά ο Παράκλητος
είναι κοντά μας, χωρίς να τον βλέπουμε,
γιατί αυτός δε φόρεσε ανθρώπινο σώμα.
Ενώ ο Κύριος και βλέπεται και ανέχεται
να τον αγγίζουμε με τα ιερά Μυστήρια,
επειδή τη δική μας φύση και την καταδέχτηκε να τη δεχτεί και τη φέρει στον
αιώνα).
Και συνεχίζει για τη δύναμη της
Ιερωσύνης:
«Αύτη η της ιερωσύνης δύναμις,
ούτος ο ιερεύς. Ου γαρ άπαξ εαυτόν
προσαγαγών και θύσας επαύσατο της ιερωσύνης, αλλά διηνεκή
ταύτην λειτουργεί την λειτουργίαν
ημίν, καθ’ ήν και παράκλητός εστιν
υπέρ ημών προς τον Θεόν δι’ αιώνος, ου χάριν είρηται προς αυτόν·
“Συ ιερεύς εις τον αιώνα”».
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ)
(Αυτή είναι η δύναμη της ιερωσύνης.

Αυτός είναι ο ιερέας μας Χριστός. Γιατί
δε σταμάτησε να ασκεί την ιερωσύνη,
από τη στιγμή, που πρόσφερε μια φορά
τον εαυτό Του και Τον θυσίασε. Αλλά
λειτουργεί αυτή τη λειτουργία, για χάρη
μας, ασταμάτητα. Με αυτή τη λειτουργία
της ιερωσύνης Του, είναι υπερασπιστής
μας μπροστά στο Θεό ίσαμε τη συντέλεια
του κόσμου. Και για το λόγο αυτό έχει
λεχτεί προς Αυτόν: Σύ είσαι ιερέας στον
απέραντο αιώνα).
Και καταλήγει:
«Δια τούτο ουδεμία τοις πιστοίς
περί του αγιασμού των δώρων αμφιβολία, ουδέ περί των άλλων τελετών, ει κατά την πρόθεσιν και τας
ευχάς των ιερέων αποτελούνται».
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ)
(Για το λόγο αυτό δεν επιτρέπεται καμιά
αμφιβολία για τον αγιασμό των δώρων,
ούτε για τις άλλες τελετές. Δεν επιτρέπεται να διερωτάται κανείς, αν πραγματικά
ολοκληρώνονται με την πρόθεση και με
τις προσευχές των ιερέων).
Μετά την Επίκληση του Αγίου Πνεύματος βρισκόμαστε στην πιο φοβερά
στιγμή της τελετουργίας. Η σύναξή μας
βρίσκεται σε μια καθαρή θεοπτία. Ο
Κύριός Μας είναι μπροστά μας Σταυρωμένος, Οι Ουρανοί είναι ανοιχτοί.
Η παρεμβολή των αγγέλων σε στάση
δέος, Οι άγιοι παρόντες στο φρικτό τόπο,
Τα Δώρα της Θυσίας πάνω στην Αγία
Τράπεζα. Η φωνή του ιερέα ακούγεται:
«λάβετε, φάγετε…», … «Πίετε εξ αυτού
πάντες…». “Αμήν”.
Ο λειτουργός μυστικώς: «Μεμνημένοι τοίνυν της σωτηρίου ταύτης
εντολής, και πάντων των υπέρ ημών
γεγενημένων, του σταυρού, του
τάφου, της τριημέρου αναστάσεως,
της εις ουρανούς αναβάσεως της εκ
δεξιών καθέδρας, της δευτέρας και
ενδόξου πάλιν παρουσίας».
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ)
(Αφού θυμηθήκαμε λοιπόν τη σωτήρια αυτή εντολή και όλα όσα έγιναν για
χάρη μας, τη σταύρωση, την ταφή, την
τριήμερη ανάσταση, την ανάληψη στους
Ουρανούς, την εγκατάσταση στα δεξιά
του Πατέρα, τη δεύτερη και ένδοξη πάλι
παρουσία).
Ο ιερέας απλώνει τα χέρια του με αγάπη και τρόμο και πιάνει τον Ιερό Δίσκο
και το τιμημένο Ποτήριο, βάζοντας το
δεξιό χέρι πάνω από το αριστερό, σχηματίζοντας σταυρό, το μεν δισκάριο με το
αριστερό, το δε άγιο Ποτήριο με το δεξιό,
το σηκώνει και τα κινεί σταυροειδώς με
μεγάλη προσοχή, λέγοντας:
«Τα σα εκ των σων σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα».
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ)
(Είναι δικά Σου τούτα, γιατί Σου τα προσφέρουμε. Μα είναι και από τα δικά Σου,
γιατί τα ξεχωρίσαμε από τους καρπούς,
που σκόρπισες στη γη μας).
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΓΩΝΑΣ 11
Ο Αγιος Σάββας
ο θαυματουργός
Άγιος της Καλύμνου
συνέχεια από την 1η σελίδα

βιβλιοπώλης τους πρόσφερε γιά ευλογία ένα εικονάκι του
Αγίου Σάββα.
Στην ερώτηση τους:
«Ποιός είναι αυτός που εικονίζεται στο εικονάκι;».
Η απάντηση ήταν:
«Είναι ο Άγιος του Νησιού μας, ο Άγιος Σάββας!».
Οι τουρίστες ερώτησαν πάλι, με απορία:
«Γιατί είναι Άγιος; Tί έκανε;».
«Είναι Άγιος, γιατί αγάπησε πολύ τον Θεόν, ασκήτευσε,
έκανε και κάνει πολλά θαύματα, θεραπεύει καρκινοπαθείς,
άτεκνα ζευγάρια τα βοηθάει να κάνουν παιδιά…», απάντησε
ο Νίκος.
Μόλις άκουσαν την απάντηση, φωνάζουν την κόρη τους
με τον άνδρα της, που περίμεναν έξω από το βιβλιοπωλείο,
και ζήτησαν από τον Νίκο να επαναλάβει τα σχετικά με τον
Άγιο Σάββα και την βοήθεια που προσφέρει σε άτεκνα ζευγάρια, να αποκτήσουν παιδί. Τα παιδιά αυτά, ήταν πολλά χρόνια
παντρεμένα, αλλά δεν μπορούσαν να αποκτήσουν παιδί.
Η κόρη άκουσε με πολλή προσοχή όλα αυτά που της είπαν
γιά τον Άγιο Σάββα και ζήτησε, εάν επιτρέπεται, να επισκεφθούν τη Μονή του Αγίου. Η απάντηση βέβαια ήταν θετική.
Η κοπέλα αυτή, δεν ήταν Ορθόδοξη, αλλά είχε πολύ σεβασμό, οπότε με την είσοδο τους στο Μοναστήρι, ερώτησε
την γερόντισσα, εάν μπορούσε να εισέλθη στην Εκκλησία
και να προσκυνήσει τη λάρνακα όπου φυλάσσεται ολόσωμο
το σκήνωμα του Αγίου Σάββα.
Η γερόντισσα έδωσε ευλογία. Η κοπέλα προσκύνησε
με ευλάβεια, και γονατισμένη αρκετή ώρα μπροστά στην
λάρνακα, κλαίγοντας, προσευχόταν, λέγοντας μεταξύ άλλων:
«Άγιε Σάββα, εγώ δεν είμαι Ορθόδοξη,
δεν ξέρω πολλά πράγματα γιά το Χριστό,
αλλά πιστεύω στον Θεό,
πιστεύω ότι μπορείς να μας βοηθήσεις»!
Αφού σηκώθηκε, της έδωσε η γερόντισσα λίγο λαδάκι από
το καντήλι του Αγίου, ενώ την σταύρωσε και στην κοιλιά της.
Ένα χρόνο μετά…
Το ηλικιωμένο μαζί με το νέο ζευγάρι, ήλθαν πάλι στην
Κάλυμνο, επισκέπτονται το βιβλιοπωλείο όπου ευρήκαν τον
Νίκο και τον χαιρέτισαν με χαρά.
Εκείνος στην αρχή δεν τους θυμήθηκε, στην συνέχεια
βέβαια ήλθε στην μνήμη του η περσινή συνάντηση μαζί
τους και τους υποδέχθηκε με χαρά. Χαρά μεγάλη διότι δεν
ήταν μόνοι τους.
Η κόρη κρατούσε ένα νεογέννητο μωράκι στην αγκαλιά
της!
«Από εδώ η Σαββίνα» του είπαν!
Το πανέμορφο αυτό κοριτσάκι το είχαν βαπτίσει Ορθόδοξη
Χριστιανή και το είχαν ονομάσει Σαββίνα!
Συγχρόνως, είχαν βαπτισθή Χριστιανοί και οι ηλικιωμένοι
γονείς και το νεαρό ζευγαράκι, από τον Μητροπολίτη Κάλλιστο Ware στην Αγγλία!
Ζήτησαν από τον Νίκο, αν μπορεί να τους ανεβάσει στη
Μονή του Αγίου Σάββα να ευχαριστήσουν τον Όσιο!
Μόλις έφθασαν, με μεγάλη συγκίνηση η μητέρα του παιδιού, τοποθετεί τη μικρή Σαββίνα πάνω στη λάρνακα του
Αγίου και του λέει: «Τake it, this is yours it’s not mine!» (=
Δέξου το αυτό το μωρό, είναι δικό σου, δεν είναι δικό μου!)
Η κοπέλα εκείνη, είχε φέρει από την Αγγλία ένα τεράστιο
χαρτοφύλακα, γεμάτο εξετάσεις και ιατρικές γνωματεύσεις
από τα καλλίτερα Νοσοκομεία, που της απέκλειαν να μείνει
έγκυος λόγω σοβαρού προβλήματος στις σάλπιγγες.
Είχαν δοκιμάσει όλα τα επιστημονικά μέσα και είχαν δαπανήσει αρκετά χρήματα, πουλώντας μάλιστα και ένα οικόπεδο
για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν.
Ό,τι δεν επέτυχε η Επιστήμη, το επέτυχε η βαθειά πίστη
εις τον Θεόν συνδυασμένη με την αυθόρμητη προσευχή και
εμπιστοσύνη, της νέας κοπέλας, στις πρεσβείες του Αγίου
Σάββα της Καλύμνου!
dromokirix.gr

12 ΑΓΩΝΑΣ ΟΥΤΕ ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΓΙΑ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
«Ἀλλ’ οὐδέ εἰ Πνεῦμα Ἅγιον
ἐστιν ἠκούσαμεν»
(Πραξ. 19,2)
Όταν ο απόστολος Παύλος ρώτησε,
ευρισκόμενος στην Έφεσο, κάποιους μαθητές του τιμίου Προδρόμου, αν έλαβαν
Πνεύμα Άγιο, όταν πίστεψαν, πήρε την
κάτωθι απάντηση: «Εμείς δεν έχουμε
ακούσει ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο».
Τότε τι βάπτισμα κάνατε, ξαναρώτησε ο
Παύλος. Και εκείνοι απάντησαν, βαπτισθήκαμε στο βάπτισμα του Προδρόμου.
Αν ο Παύλος λοιπόν ερχόταν στη σημερινή κοινωνία μας και υπέβαλε την ίδια
ερώτηση, ποια απάντηση θα έπαιρνε;
Ας δούμε μερικά σύγχρονα παραδείγματα
που φαίνεται η άγνοια των χριστιανών
για το Άγιο Πνεύμα
και η μηδενική μέθεξη του Αγίου
Πνεύματος.
Α´. Πολιτικός γάμος
–Σύμφωνο συμβιώσεως
Ρωτώ διάφορα ζευγάρια που ζουν, χωρίς να έχουν τελέσει θρησκευτικό γάμο,
έχοντας κάνει πολιτικό γάμο ή έχοντας
το σύμφωνο συμβιώσεως, γιατί δεν τέλεσαν εκκλησιαστικό γάμο και απαντούν·
«γιατί δεν είχαμε χρήματα για το γλέντι».
Ο εκκλησιαστικός γάμος όμως γίνεται,
για να πάρουμε την ευλογία του Θεού
στην οικογενειακή ζωή που αρχίζουμε·
παντρευόμαστε όχι μόνο, για να ικανοποιήσουμε το γενετήσιο ένστικτο, ή να
έχουμε συντροφιά και αλληλοβοήθεια
στη ζωή, αλλά και για να γίνουμε άγιοι.
Αυτός είναι ο απώτερος σκοπός του
γάμου. Μέσα από τη συνοίκηση και την
ανοχή των αδυναμιών του άλλου να
φθάσουμε στην αγιότητα. Συνεπώς που
κολλάει το γλέντι και ότι δεν κάνουμε
γάμο θρησκευτικό, γιατί δεν έχουμε
χρήματα για το γλέντι; Γιατί απαντούμε
έτσι; Γιατί δεν έχουμε Πνεύμα Άγιο· γιατί
έχουμε εκκοσμικεύσει τα μυστήρια σε
λαϊκά έθιμα, σε φολκλόρ, σε ανθρώπινες
παραδόσεις και χάριν αυτών των παραδόσεων απαρνούμεθα το σωτηριολογικό
σκοπό του γάμου.
Β´. Τέλεση βάπτισης τέκνου
και γάμου γονέων μαζί.
Κάποια ζευγάρια κάποτε επιτέλους
αποφασίζουν να τελέσουν εκκλησιαστικό
γάμο, εν τω μεταξύ έχουν έρθει οι καρποί
ή ο καρπός του γάμου. Και αποφασίζουν
να κάνουν τις ακολουθίες γάμου και
βάπτισης μαζί.
Αλλά το κάθε μυστήριο έχει τη δική
του αναφορά, το δικό του χρόνο, τη
δική του θεολογία. Δεν είναι καλό να
τα ανακατεύουμε. Δεν είναι υλικά αγαθά που τα παίρνουμε δύο σ‘ ένα. Δεν
μπορεί στο ένα να δέεται ο ιερεύς «υπέρ
του παρασχεθήναι καρπόν κοιλίας» και
αμέσως μετά ο καρπός που είναι ολοκληρωμένος και τέλειος, να βαπτίζεται και
η μητέρα να παρακολουθεί τη βάπτιση
του παιδιού της με νυφικό. Αυτό είναι
πλήρης καταστροφή της εκκλησιαστικής
δεοντολογίας, θεολογίας και του τυπικού
της Εκκλησίας. Ταλαιπωρούμε δε για τη
δική μας κοσμική ευκολία, τους ιερείς,

τους νεωκόρους, τους προσκεκλημένους
μας που όλοι τους είναι αναγκασμένοι
να παραμένουν στο ναό για τρεις ώρες
περίπου.
Και γιατί γίνονται όλα αυτά; Γιατί
αγνοούμε το έργο του Αγίου Πνεύματος
και ούτε καν θέλουμε να ακούσουμε
γι‘ αυτό. Το δικό μας εγώ, η δική μας
θέληση, η δική μας επιθυμία προέχει
και όχι το να κάνουμε υπακοή στην εκκλησιαστική δεοντολογία. Έχουμε κάνει
μια «εθελοθρησκεία», μια θρησκεία κατά
τα γούστα μας που εξωτερικά φαντάζει
χριστιανική, ουσιαστικά όμως δεν έχει
καμμία σχέση με χριστιανισμό και την
αληθινή πίστη. Το κακό είναι ότι η πίεση που ασκούμε, αναγκάζει ιερείς και
επισκόπους να υποχωρούν συνεχώς
στις απαιτήσεις του κόσμου, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται.
Γ´. Μυστήρια
και εκκλησιαστικές πανηγύρεις
Η μέριμνα μας γενικά για τα μυστήρια
και τις εκκλησιαστικές πανηγύρεις εξαντλείται στον εξωτερικό και πολλές φορές εντελώς κοσμικό στολισμό του ναού,
στα διάφορα κεράσματα και τραπέζια
και όχι στην πνευματική προετοιμασία.
Δε φροντίζουμε να εξομολογηθούμε, να
κοινωνήσουμε, να έρθουμε πιο κοντά
στο Θεό με την ευκαιρία των μυστηρίων.
Ακόμη κι αυτές οι λιτανείες παρέχουν
κυρίως κοσμικό θέαμα και λαμπρότητα,
παρά έξοδο της Εκκλησίας στον κόσμο,
για να γίνει κι αυτός Εκκλησία. Κληρικός
γνωστός, όταν ρωτήθηκε ποιό έργο έχει
να παρουσιάσει η σύγχρονη Εκκλησία,
απάντησε θυμόσοφα· «άρτον και θεάματα». Αυτό που θέλει ο κόσμος που
βρίσκεται μακριά από το Χριστό και οι
πολιτικοί που μας διοικούν.
Ειδικά στα μυστήρια του γάμου και της
βαπτίσεως το στολισμό τον επιβάλλουν
οι έμποροι που ασχολούνται με αυτά. Στο
γάμο το νυφικό δεν έχει καμμιά σχέση
με την εν Χριστώ ζωή και ηθική. Το όλο
σκηνικό σαχλό και απάδον στην εκκλησιαστική ιεροπρέπεια και δεοντολογία.
Βαψίματα, μακιγιάζ, έξαλλα ρούχα και
άλλα παρόμοια. Κατά τη βάπτιση τη
λαμπάδα που κρατά κάποιος, όταν θυμιάζει ο ιερεύς τον ανάδοχο και το μωρό
στο «όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε»,
κρεμούν αρκουδάκι, μίκυ μάους, δεινόσαυρο και άλλα περίεργα. Στα μωρά έχω
δει πολλές φορές καρφίτσες με πέταλο.
Τι σχέση έχουν αυτά με το Χριστό και το
σκοπό του μυστηρίου; Το βάπτισμα είναι
κάτι ανάλογο με την μοναχική κουρά.
Αφιέρωση στο Χριστό και αποταγή του
Σατανά. Είναι ρωμαλέα και νηπτική
ακολουθία. Και το παίρνουμε και το ξευτελίζουμε και το αποχριστιανίζουμε. Γιατί
να μη μπει στην λαμπάδα μία εικόνα του
Χριστού ή του αγίου που πήρε το όνομα ο
νεοφώτιστος; Τί σχέση έχουν όλα αυτά με
το Άγιο Πνεύμα που υποτίθεται, πρέπει
να υπάρχει και να δίνει τον τόνο και το
όλο κλίμα στα μυστήρια αυτά.
Δ´. Αντιμετώπιση ασθενείας
Όταν ασθενήσουμε, πάμε σε γιατρούς,
κάνουμε εξετάσεις, εισερχόμαστε σε νο-

σοκομεία, ξοδεύουμε χρήματα και άλλα
πολλά. Λέμε πάνω απ‘ όλα η υγεία και
αποθεώνουμε την ίαση. Αλλά αντιμετωπίζουμε το θέμα μόνο στην υλική του
διάσταση.
Πνευματική προετοιμασία για την
αντιμετώπιση της ασθένειας υπάρχει;
Ευχέλαιο, εξομολόγηση, θεία κοινωνία
προτείνονται ή απαγορεύονται μήπως
νομίσει ο ασθενής ότι πρόκειται να πεθάνει και ψυχολογικά καταρεύσει; Υπάρχει
ενθύμηση της ορθόδοξης θεολογίας που
διακηρύττει: Ουδέν κακόν εκτός της
αμαρτίας. Ότι όλα όσα επιτρέπει ο Θεός
καλά ή κακά είναι ευλογίες. Ότι όλα
είναι μέσα στο σχέδιο του Θεού και αποβλέπουν σε κάποιο σκοπό. Ότι δεν έχει
σημασία αν πεθάνουμε ή ζήσουμε, αλλά
εάν είμαστε με τον Κύριο, αν ανήκουμε
στον Κύριο. «Εάν τε ουν ζώμεν εάν τε
αποθνήσκωμεν, του Κυρίου εσμέν» (Ρωμ.
4,16). Κι εδώ απουσιάζει το Άγιο Πνεύμα
στην αντιμετώπιση της νόσου.
Ε´. Απελπισία και αυτοκτονία
Όταν συναντούμε διάφορες δυσκολίες στη ζωή, απελπιζόμαστε και πολλές
φορές επιχειρούμε να αυτοκτονήσουμε.
Δεν τις αντιμετωπίζουμε με τη θεολογία και με τη σκέψη των πατέρων.
Έχουμε διαβάσει τη φοβερή πραγματεία
του αγίου Χρυσοστόμου «Προς Σταγείριον δαιμονιώντα ασκητή»; Εκεί ο
Χρυσόστομος διακηρύττει ότι δεν είναι
οι δυσκολίες της ζωής που μας οδηγούν
στην απογοήτευση και στην αυτοκτονία,
αλλά το ότι δεν έχουμε ψυχή γυμνασμένη. Και το ότι δεν έχουμε ψυχή γυμνασμένη, φταίμε εμείς που αδιαφορήσαμε
να τη γυμνάσουμε, όσο κι αν αυτό μας
στοιχίζει στην καλοπέραση και στην ήσσονα προσπάθεια που έχουμε ως δόγμα
για όλα τα θέματα της ζωής. Συνεπώς
δεν έχουμε Άγιο Πνεύμα και ενεργούμε,
όπως ενεργούμε.
ΣΤ´. Μιλάμε αόριστα για τον Θεό.
Όταν μιλάμε για το Θεό, οι περισσότεροι λέμε ότι υπάρχει μια δύναμη,
υπάρχει κάτι, υπάρχει το θείον· δεν λέμε
ότι πιστεύω στον Ιησού Χριστό, τον υιό
του Θεού που ήρθε κι έγινε άνθρωπος.
Δύναμη όμως είναι ο ηλεκτρισμός, η
πυρηνική ενέργεια και άλλα πολλά. Συνεπώς θεοποιούμε δυνάμεις της φύσεως
και ξαναγυρίζουμε στην ειδωλολατρία;
Ενεργώντας έτσι αποκαλύπτουμε ότι δεν
έχουμε Άγιο Πνεύμα. Λέγει ο απόστολος
Παύλος: «Ουδείς δύναται ειπείν Κύριον Ιησούν ει μη εν Πνεύματι Αγίω»
(Α΄ Κορ. 12,3). Απλούστερα. Πιστεύεις
τον Ιησούν ως Θεάνθρωπο, έχεις Πνεύμα
Άγιο. Πιστεύεις στα δόγματα ή την ηθική
που απορρέουν από το ευαγγέλιο, έχεις
Πνεύμα Άγιο.
Θυμηθείτε την ομολογία του Πέτρου.
«Συ ει ο Χριστός ο Υιός του Θεού του
ζώντος». Και ο Χριστός είπε· Πέτρο δεν
είναι δικά σου λόγια αυτά. Ο Πατέρας
στα απεκάλυψε. Έτσι και το Πνεύμα
αποκαλύπτει, διότι όλα τα πρόσωπα της
Αγίας Τριάδος έχουν τις θείες ιδιότητες.
Ζ´. Ακούμε συχνά το σύνθημα
«Ποτέ πια πόλεμος».
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Εάν όμως πράγματι δε θέλουμε τον
πόλεμο, θα πρέπει να εισάγουμε άλλα
ρητά και γνωμικά. «Ποτέ πια μίσος, φθόνος, πλεονεξία, φιλαργυρία, ίδιον όφελος
και συμφέρον και άλλα παρόμοια», διότι
αυτά δημιουργούν τον πόλεμο.
Δεν μπορούμε να τον καταδικάζουμε
λεκτικά, χωρίς να καταδικάζουμε τις
αιτίες του πολέμου. Αυτό είναι φαρισαϊσμός και υποκρισία και δείχνει ότι στην
προσπάθεια και την ευχή να έχουμε
ειρήνη, δε μας κατευθύνει το Πνεύμα το
Άγιο αλλά απλώς μία κοσμική επιθυμία,
η οποία όμως δε μας εξαναγκάζει να
σταυρώσουμε τα πάθη μας.
Λένε μερικοί τι κάνει
η Εκκλησία για τον πόλεμο;
Μα όλο το κήρυγμά της και η θεολογία
της σε αυτό αποβλέπουν. Όταν λέγει να
αγαπούμε και τους εχθρούς μας, όταν
λέγει «μηδείς το εαυτού ζητείτω, αλλά
το του ετέρου έκαστος», όταν λέγει
«μακάριον εστί το διδόναι μάλλον ή το
λαμβάνειν», όταν λέγει ότι η πλεονεξία
είναι ειδωλολατρία και άλλα παρόμοια,
τι κάνει η Εκκλησία; Μας προετοιμάζει, για να ζούμε σε καθεστώς ειρήνης
τόσο με το Θεό, όσο και και με τους
συνανθρώπους μας. Η Εκκλησία δεν
κάνει απλώς μια λεκτική καταδίκη του
πολέμου, αλλά γυμνάζει με το κήρυγμά
της, όσους θέλουν να το ακούσουν, για
να μη βιώσουμε τη φρίκη του πολέμου.
Αυτό βέβαια, όταν δεν υποτάσσεται σε
κοσμικές επιδιώξεις ή στον επιθετικό
εθνικισμό κάποιων χωρών.
Η´. Να μην είμαστε
μονοφυσίτες στις επιδιώξεις μας
Όλοι μας επιζητούμε την αγάπη, τη
χαρά, την ειρήνη, την ευτυχία. Αλλά
νομίζουμε ότι αυτό θα το επιτύχουμε με
δικές μας μεθόδους και προσπάθειες. Η
Εκκλησία μας όμως μας ξεκαθαρίζει ότι
όλες οι μεγάλες αρετές, όλα τα μεγάλα
επιτεύγματα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με τις ανθρώπινες
προσπάθειες, αλλά χρειάζεται και η
χάρη του Θεού, η δύναμη του αγίου
Πνεύματος. «Ο καρπός του Πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη,
μακροθυμία, χρηστότης (καλωσύνη,
επιείκια), αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» (Γαλ. 5, 21-22). Για
να φθάσουμε στην πραγματική αγάπη,
χαρά και ειρήνη και τις άλλες αρετές,
χρειάζεται Άγιο Πνεύμα. Ο πύργος της
Βαβέλ παλαιότερα, όπως και η πλήρης
αποτυχία στις μέρες μας της Κοινωνίας
των εθνών, του Ο.Η.Ε. και άλλων παρομοίων ανθρωποκεντρικών οργανισμών
σήμερα αποκαλύπτουν του λόγου το
αληθές της Γραφής.
Ας προβληματιστούμε λοιπόν, αν γνωρίζουμε το Άγιο Πνεύμα κι αν έχουμε μέθεξη στις ενέργειές του. Αν απαντήσουμε
αρνητικά στον προβληματισμό μας, τότε,
ας ικετεύσουμε με όλη τη δύναμη της
ψυχής μας· «Βασιλεύ ουράνιε, Παράκλητε, το Πνεύμα της αληθείας,...
ελθέ και σκήνωσον εν ημίν...».
ΑΡΧΙΜ. ΜΕΛΕΤΙΟΣ
ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Διωγµοὶ Μοναχῶν µὲ ὀρθόδοξο φρόνηµα Μοναχὸς Γαβριὴλ Ἱερὸν Κελλίον
Ὁσίων Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτµῳ καὶ
Ἀρσενίου Καππαδόκου Ἱερᾶς Μονῆς Κουτλουµουσίου Ἁγ. Ὄρους Ἄθω
Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τῇ 25-6-2022
Πανασιολογιώτατον Καθηγούµενον
Ἀρχιµανδρίτην π. Νικόλαον καὶ σεβαστὴν
Γεροντίαν Ἱ. Μ. Κουτλουµουσίου
«Σεβαστοὶ πατέρες, Εὐλογεῖτε. Μὲ τὸν ἁρµόζοντα σεβασµὸ πρὸς ὑµᾶς, ὡς µοναστηριακὴν
ἀρχὴν ὅλων τῶν ἐξαρτηµατικῶν ἀδελφῶν
τῆς Μονῆς µας, θὰ ἤθελα νὰ σᾶς ἀπασχολήσω
γιὰ ἕνα σοβαρότατο θέµα, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ
ἀντιµετωπισθεῖ µὲ φιλάδελφα αἰσθήµατα καὶ µὲ
βάση τὴν ὑποχρέωση ὅλων τῶν ΧριστιΑνῶν,
καὶ ἰδιαίτερα ἡµῶν τῶν Μοναχῶν, νὰ µὴν
ὑποχωροῦµε σὲ θέµατα Πίστεως καὶ Ἀληθείας.
Πρόκειται γιὰ τὸν ἀδικαιολόγητο ἀφιλάδελφο καὶ ἐξοντωτικὸ διωγµὸ ποὺ ὑφίσταται
ἐδῶ καὶ χρόνια ὁ ἀδελφός µας, Γέρων Κοσµᾶς
Ἱεροµόναχος, τῆς Καλύβης τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Ἀλεξανδρείας, ποὺ ἀνήκει εἰς τὴν ὑφ᾽
ὑµᾶς Σκήτην τοῦ Ἁγίου Παντελεήµονος. Ὁ
ἐν λόγῳ ἱεροµόναχος ζεῖ στὸ Ἅγιον Ὄρος ἐδῶ
καὶ τριάντα δύο (32) χρόνια, ἐκ τῶν ὁποίων τὰ
τελευταῖα εἴκοσι (20) ὡς Κουτλουµουσιανὸς
ἐξαρτηµατικὸς µοναχὸς στὴν Καλύβη ποὺ
ἐµνηµονεύσαµε.
Οἱ λόγοι ποὺ µὲ ὤθησαν νὰ σᾶς ἀπευθύνω
ἀδελφικὰ τὴν παρούσα ἐπιστολὴ εἶναι οἱ ἑξῆς:
Ὁ ἱεροµόναχος Κοσµᾶς εἶναι πνευµατικόν
µου τέκνον καὶ λόγῳ αὐτοῦ τοῦ πνευµατικοῦ
δεσµοῦ γνωρίζω τὰ κατ᾽ αὐτὸν καὶ ἰδιαιτέρως
τὶς κατηγορίες ποὺ τοῦ προσάπτουν οἱ διοικήσεις τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ τῆς Σκήτης, οἱ ὁποῖες
εἶναι ἄδικες καὶ ἀνυπόστατες παντελῶς. Ἡ
ἀπόφασή του νὰ µὴ µετέχει τῆς κοινῆς λατρείας
στὸ Καθολικὸ τῆς Σκήτης, ὡς καὶ ἡ ἀποφυγὴ
ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας µὲ τοὺς Πατέρες
τῆς Σκήτης, ἔχουν δογµατικὸ καὶ ἱεροκανονικὸ
ὑπόβαθρο. Δὲ θέλει νὰ µνηµονεύει τὸν αἱρετίζοντα πατριάρχη Βαρθολοµαῖο, πρωτεργάτη καὶ
στύλο τῆς παναίρεσης τοῦ Οἰκουµενισµοῦ, διότι
µνηµονεύοντάς τον δηλώνει ὅτι πιστεύει καὶ
αὐτὸς τὰ ἴδια. Ὡς πρὸς τὴν ἀποφυγὴ κοινωνίας
πρὸς τοὺς πατέρες τῆς Σκήτης πράττει ὀρθῶς,
διότι ἔχουν κοινωνία µὲ τοὺς σχισµατικοὺς καὶ
ἀχειροτόνητους τῆς Οὐκρανίας, τοὺς ὁποίους
δὲν ἀναγνωρίζουν οἱ περισσότεροι ἀπὸ τοὺς µισοὺς Ὀρθοδόξους, οἱ δέκα ἀπὸ τὶς δεκατέσσερις
αὐτοκέφαλες ἐκκλησίες. Θὰ σκεπτόσασταν ποτὲ
νὰ συστήσετε στοὺς κληρικοὺς καὶ µοναχοὺς
αὐτῶν τῶν δέκα ἐκκλησιῶν νὰ ἔχουν κοινωνία
µὲ τοὺς σχισµατικούς, ὅπως ἔπραξαν δυστυχῶς
καὶ κάποιοι Ἁγιορεῖτες ἡγούµενοι, ἱεροµόναχοι
καὶ µοναχοί; Μήπως ἀντὶ νὰ διώκετε τὸν π.
Κοσµᾶ, ἔπρεπε ὡς Ἱερὰ Μονὴ νὰ ζητήσετε ἀπὸ
τὴν Ἱερὰ Κοινότητα νὰ µὴ ἀναγνωρισθεῖ ὁ νέος
ἀντικανονικὸς µητροπολίτης Κιέβου Ἐπιφάνιος
καὶ νὰ µὴν ἐπιτραπεῖ στοὺς κληρικοὺς τῆς νέας
ψευδοαυτοκέφαλης ἐκκλησίας νὰ ἐνεργοῦν
ὡς Ὀρθόδοξοι κληρικοί, ὅταν ἐπισκέπτονται
τὸ Ἅγιον Ὄρος;
Αὐτὴ εἶναι ἡ βασικὴ αἰτία τῆς, καθ᾽ ὑµᾶς,
ἀπαράδεκτης καὶ δῆθεν ἀντιµοναχικῆς συµπεριφορᾶς τοῦ καλοῦ ἱεροµονάχου, γιὰ τὴν ὁποία
ἔπρεπε νὰ ἀλλάξετε γνώµη µετὰ τὶς επαρκέστατες ἐξηγήσεις ποὺ σᾶς ἔδωσε γραπτῶς µὲ
τὴν ἀπὸ 31.8.2021/13.9.2021 ἐπιστολή του,
τὸ περιεχόµενο τῆς ὁποίας γνωστοποίησε καὶ
σὲ ἐµένα ὡς πνευµατικό του πατέρα, µὲ τὸ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ
αγωνίας του Γέροντος Γαβριήλ για τους
διωγμούς ορθόδοξων μοναχών
ὁποῖο συµφωνῶ ἀπολύτως. Ὁ µοναχὸς πρέπει
βέβαια νὰ σέβεται τὶς µοναστηριακὲς ἀρχὲς
καὶ νὰ τηρεῖ τὰ ὑπεσχηµένα, τὶς συνάξεις, τὰ
ὁµόλογα, τὶς κοινὲς πρὸς τὴ Μονὴ καὶ πρὸς τὴ
Σκήτη ὑποχρεώσεις. Πάνω ὅµως ἀπὸ ὅλα αὐτά,
ἀπὸ τὴν πολυπροβαλλόµενη ἀδιάκριτη ὑπακοὴ
στοὺς ἡγουµένους καὶ στοὺς ἐπισκόπους, ἀπὸ
τὸν παπικῆς ἔµπνευσης ἐπισκοποκεντρισµό,
ἀκόµη καὶ πάνω ἀπὸ τὴν κοινὴ προσευχὴ καὶ
λατρεία εἶναι ἡ ὁµολογία τῆς Ὀρθοδοξίας, τῆς
σώζουσας Ἀλήθειας, ἡ ἀπουσία τῆς ὁποίας
καθιστᾶ ὅλα τὰ ἄλλα ἄχρηστα. Αὐτὸ δὲ λέγει
ὁ µέγας µοναστικὸς ἡγέτης Ὅσιος Θεόδωρος
Στουδίτης ἐπικρίνοντας ὅσους µοναχοὺς τῆς
ἐποχῆς του δικαιολογοῦσαν τὶς καινοτοµίες καὶ
τῆς αἱρέσεις; «Ἐὰν λοιπὸν µοναχοὶ εἰσί τινὲς ἐν
τοῖς νῦν καιροῖς δειξάτωσαν ἐπὶ τῶν ἔργων.
Ἔργον δὲ µοναχοῦ µηδὲ τὸ τυχὸν ἀνέχεσθαι καινοτοµεῖσθαι τὸ
εὐαγγέλιον· ἵνα
µὴ ὑπόδειγµα
τοῖς λαϊκοῖς προτιθέµενοι αἱρέσεως καὶ αἱρετικῆς
συγκοινωνίας
τῆς ὑπὲρ αὐτῶν
ἀπωλείας λόγον
ὑφέξωσιν» (PG
99, 1049).
Τὸ νὰ µὴν ἐπικοινωνοῦµε µὲ
αἱρετικοὺς καὶ
σχισµατικοὺς
εἶναι σταθερὸ
δ ί δ αγ µ α τ ῆ ς
Ἀποστολικῆς καὶ Πατερικῆς Παραδόσεως καὶ
εἶναι ἀναρίθµητες οἱ εὐαγγελικὲς καὶ πατερικὲς
θέσεις. Περιορίζοµαι νὰ ὑπενθυµίσω ἁπλῶς
δύο παραδείγµατα, ἑνὸς µεγάλου ἀσκητοῦ
ποὺ ἐθεµελίωσε τὸ Μοναχισµὸ καὶ ἀποκαλεῖται
καθηγητὴς τῆς ἐρήµου καὶ τοῦ µεγίστου τῶν
θεολόγων τῆς δεύτερης χιλιετίας, ποὺ ἐλάµπρυνε ὡς Ἁγιορείτης καὶ ἐδόξασε ὁλόκληρη τὴν
Ὀρθοδοξία ἀλλὰ καὶ τὸ Ἅγιον Ὄρος. Ἀναφέροµαι
στὸ Μέγα Ἀντώνιο καὶ στὸν Ἅγιο Γρηγόριο
Παλαµᾶ. Γιὰ τὸν πρῶτο µᾶς διηγεῖται ὁ Μέγας
Ἀθανάσιος, ὅτι ἦταν θαυµαστὸς καὶ εὐσεβὴς
σὲ θέµατα πίστεως. Δὲν ἐπικοινώνησε ποτὲ µὲ
τοὺς σχισµατικοὺς Μελιτιανούς, οὔτε µὲ τοὺς
αἱρετικοὺς Μανιχαίους καὶ τοὺς Ἀρειανούς,
ἐκ τῶν ὁποίων κάποιους τοὺς ἔδιωξε ἀπὸ τὸ
µοναστήρι του, ὅταν ἀπὸ τὴν συζήτηση ἔµαθε
πὼς πλανῶνται. Εἶπε µάλιστα πὼς οἱ λόγοι
τους εἶναι χειρότεροι ἀπὸ τὸ δηλητήριο τοῦ
φιδιοῦ: «Καὶ τὰ πίστει δὲ πάνυ θαυµαστοὺς
ἦν καὶ εὐσεβής. Οὔτε γὰρ Μελιτιανοῖς τοῖς
σχισµατικοῖς ποτε κεκοινώνηκεν εἰδὼς αὐτῶν
τὴν ἐξ ἀρχῆς πονηρίαν καὶ ἀποστασίαν· οὔτε
Μονιχαίοις ἢ ἄλλοις τισὶν αἱρετικοῖς ὡµίλησε
φιλικά, ἢ µόνον ἄχρι νουθεσίας τῆς εἰς εὐσέβειαν µεταβολῆς, ἡγούµενος καὶ παραγγέλλων τὴν τούτων φιλίαν καὶ ὁµιλίαν βλάβην καὶ
ἀπώλειαν εἶναι ψυχῆς. Οὕτω γοῦν καὶ τὴν τῶν
Ἀρειανῶν αἵρεσιν ἐβδελύσσετο, παρήγγελλέ τε
πᾶσι µήτε ἐγγίζειν αὐτοῖς µήτε τὴν κακοπιστίαν αὐτῶν ἔχειν. Ἀπελθόντας γοῦν ποτέ τινας
πρὸς αὐτὸν τῶν Ἀρειοµανιτῶν, ἀνακρίνας καὶ
µαθὼν ἀσεβοῦντας, ἐδίωξεν ἀπὸ τοῦ ὅρους
λέγων ὄφεων ἰοῦ χείρονας εἶναι τοὺς λόγους
αὐτῶν» (Βίος 68).

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαµᾶς, ὡς Ἁγιορείτης ἱεροµόναχος, διέκοψε τὴ µνηµόνευση τοῦ
αἱρετίζοντος Πατριάρχου Ἰωάννου Καλέκα.
Σὲ ἐπιστολή του «Πρὸς τὸν εὐλαβέστατον ἐν
Μοναχοῖς κὺρ Διονύσιον» ἐξ ἀρχῆς σηµειώνει
ὅτι ὑπάρχουν τρία εἴδη ἀθεΐας. Στὸ πρῶτο
εἴδος ἀνήκουν οἱ κατ᾽ ἐξοχὴν ἄθεοι, ὅσοι
δηλαδὴ ἀρνοῦνται τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Στὸ
δεύτερο εἴδος ἀθεΐας ἀνήκουν οἱ αἱρετικοί ποὺ
διαστρεβλώνουν τὴν περὶ Θεοῦ διδασκαλία καὶ
στὸ τρίτο εἴδος ἀθεΐας ἀνήκουν, ὅσοι σιωποῦν
καὶ δὲν ἐλέγχουν τοὺς ἀθέους τοῦ πρώτου
εἴδους καὶ τοὺς αἱρετικοὺς τοῦ δευτέρου. Ὅπως
καὶ σήµερα ὑπῆρχαν καὶ τότε Ἁγιορεῖτες ποὺ
δὲν ἤθελαν νὰ ἔλθουν σὲ σύγκρουση µὲ τὸν
αἱρετίζοντα πατριάρχη. Ἐπέκριναν µάλιστα
τὸν Ἅγιο Γρηγόριο, διότι, ἀντὶ νὰ ἀσχολεῖται µὲ
τὴν προσευχὴ καὶ νὰ ἀσκεῖ τὴν ὑπακοή, ὅπως
συµβουλεύουν
καὶ οἱ σηµερινοὶ
αἱρετίζοντες πατριάρχες, ἐπίσκοποι καὶ ἡγούµενοι,
ἀναλώθηκε στὸν
ἔλεγχο τῆς πλάνης τοῦ Βαρλαάµ. Δὲ διστάζει ὁ
Ἅγιος Γρηγόριος,
ἐνῶ ἦταν ἀκόµη
ἱεροµόναχος, νὰ
ἐλέγξει τὸ Βαρλααµίτη πατριάρχη
Ἀντιοχείας Ἰγνάτιο µὲ αὐστηρή
γλώσσα καὶ νὰ
γράψει ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὑπάρχει ἐκεῖ, ποὺ
ὑπάρχει ἡ Ἀλήθεια. Ἡ πλάνη καὶ ἡ αἵρεση
σὲ βγάζουν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Τώρα οἱ πλανεµένοι καὶ οἱ αἱρετίζοντες διαδίδουν στοὺς
ἀκατήχητους πιστοὺς ὅτι τὸ νὰ µὴ µνηµονεύεις τὸν πατριάρχη ἢ τὸν ἐπίσκοπο, ἡ ἱεροκανονικὴ δηλαδὴ Ἀποτείχιση, σὲ θέτει ἐκτὸς
Ἐκκλησίας, ἐνῶ µέσα στὴν Ἐκκλησία εἶναι οἱ
αἱρετικοὶ οἰκουµενιστές. Ἦταν λοιπὸν ἐκτὸς
Ἐκκλησίας ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Παλαµᾶς ποὺ
δὲ µνηµόνευε τὸν πατριάρχη; Καὶ ἦσαν ἐκτὸς
Ἐκκλησίας οἱ τρεῖς ἐπίσκοποι καὶ ὁλόκληρο τὸ
Ἅγιον Ὄρος, µεταξὺ αὐτῶν καὶ ὁ Ἅγιος Παΐσιος,
ποὺ διέκοψαν τὸ µνηµόσυνο τοῦ πατριάρχου Ἀθηναγόρα ἐπὶ τρία ἔτη (1969-1972).
Λέγει ὁ Ἅγιος Γρηγόριος: «Καὶ γὰρ οἱ τῆς τοῦ
Χριστοῦ ἐκκλησίας τῆς ἀληθείας εἰσί˙ καὶ οἱ
µὴ τῆς ἀληθείας ὄντες οὐδὲ τῆς τοῦ Χριστοῦ
ἐκκλησίας εἰσί, καὶ τοσοῦτο µᾶλλον, ὅσον ἂν
καὶ σφῶν αὐτῶν καταψεύδοιντο, ποιµένας
καὶ ἀρχιποίµενας ἱεροὺς ἑαυτούς καλοῦντες
καὶ ὑπ᾽ ἀλλήλων καλούµενοι˙ µηδὲ γὰρ
προσώποις τὸν χριστιανισµόν, ἀλλ᾽ ἀληθείᾳ
καὶ ἀκριβείᾳ πίστεως χαρακτηρίζεσθαι µεµυήµεθα.» (Ἀναίρεσις γράµµατος Ἰγνατίου 3).
Ὁ δεύτερος λόγος ποὺ µὲ παρακίνησε
νὰ γράψω αὐτὴν τὴν ἐπιστολή, ἐκτὸς ἀπὸ
τὸ νὰ δηλώσω τὴ συµφωνία µου γιὰ τὴν
ὁµολογητικὴ καὶ ἄξια ἐπαίνων στάση τοῦ
ἱεροµονάχου Γέροντος Κοσµᾶ, ποὺ στηρίζεται
στὴ διαχρονικὴ διδασκαλία καὶ πράξη τῶν
Ἁγίων, ἦταν ἡ ἐκτίµησή µου, καὶ τὸ ἐκφράζω αὐτὸ µὲ βαθύτατη θλίψη καὶ πικρία, ὅτι
αὐτὸς ὁ χρόνιος καὶ ἀπάνθρωπος διωγµός
ἐναντίον του οὐσιαστικὰ στρέφεται καὶ πάλιν
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πρὸς τὸ ταπεινό µου πρόσωπο. Ὁ ἱεροµόναχος
Κοσµᾶς ταυτίζεται ἀπολύτως πρὸς τὶς θέσεις
καὶ ἀπόψειςµου γιὰ ὅσα συνταράσσουν τὴν
Ἐκκλησία τὸν τελευταῖο καιρό καί ἐκθεµελιώνουν τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιολογία, καὶ γιὰ
τὸν λόγο αὐτό εἶναι ὁ µόνος ἱερεύς τῆς περὶ
τὸ Κελλίον µου περιοχῆς, στὸν ὁποῖο µπορῶ
νὰ λειτουργοῦµαι καὶ νὰ κοινωνῶ τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Μὲ τὴν ἐπιβολή λοιπὸν
εἰς αὐτόν, χωρὶς σοβαρούς 4 λόγους, χωρίς
συγκεκριµένα παραπτώµατα, τῆς ποινῆς τῆς
ἀργίας, ἡ ὁποία κατὰ τὸ Κανονικὸ Δίκαιο
ἐπιβάλλεται µὲ συγκεκριµένο κατηγορητήριο
καὶ συγκεκριµένη διαδικασία, οὐσιαστικά
ἐπιδιώκετε νὰ µᾶς ἀφήσετε ἀλειτούργητους
καὶ ἀκοινώνητους, ἐµένα καὶ τοὺς περὶ ἐµὲ
πατέρες, ὅπως ἐπράξατε ἐνωρίτερα διώκοντας
τόν παπα-Εἰρηναῖο ἐντελῶς ἄδικα.
Ὁ τρίτος λόγος, γιὰ τὸν ὁποῖο σᾶς γράφω
αὐτὴν τὴν ἐπιστολὴ, εἶναι ὅτι πρέπει νὰ
ἀποφευχθεῖ ὁ σκανδαλισµὸς τὼν πιστῶν ποὺ
σέβονται καὶ τιµοῦν τὸ Ἅγιον Ὄρος, ὅταν πληροφορηθοῦν τὰ ἀπάνθρωπα καὶ πρωτάκουστα
ἢ ἀνήκουστα µέτρα ποὺ πήρατε ἐναντίον τοῦ
ἱεροµονάχου Κοσµᾶ, γιὰ νὰ κάµψετε τὶς ὀρθόδοξες ἀντιστάσεις του. Σᾶς εἶναι γνωστά καὶ
δὲ θὰ τὰ ἀπαριθµήσω. Δὲν τὸν ἐκάµψατε οὔτε
µὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς ἐκδίωξης ἀπὸ τὸ Κελλί του,
οὔτε µὲ τὴ διακοπὴ παροχῆς νεροῦ ἐπὶ ἐννέα
(9) µῆνες. Οἱ µοναχοὶ διώκονται, δὲ διώκουν.
Δὲ θὰ ἐπιχειρηµατολογήσω περισσότερο, διότι
γνωρίζω ὅτι θὰ σᾶς παροργίσω, ἂν ἤδη δὲ
σᾶς παρώργισα, ὑποστηρίζοντας ἕναν ἀδίκως
διωκόµενο, συκοφαντούµενο καὶ ἐκβιαζόµενο
ἀδελφό µας. Ἡ πατρικὴ καὶ ποιµαντική σας
µέριµνα ἔπρεπε νὰ στραφεῖ πρὸς ἄλλους
ἐξαρτηµατικοὺς ἀδελφοὺς τῆς Μονῆς µας,
ποὺ ἔχουν ξεφύγει τελείως ἀπὸ τὴν ὁδὸ τῆς
µοναχικῆς ζωῆς καὶ τελείωσης, καὶ αὐτοὺς
ἔπρεπε νὰ νουθετήσετε καὶ νὰ συνετίσετε, καὶ
ὄχι τὸν παπα-Κοσµᾶ, ὁ ὁποῖος µὲ τὴ δική µου
καθοδήγηση καὶ ἄλλων Γερόντων πράττει τὰ
αὐτονόητα, τὰ εὐάρεστα εἰς τὸν Θεὸν καὶ ὄχι
εἰς τούς ἰσχυροὺς καὶ ἐξουσιαστὲς τῶν του
κόσμου.
Οἱ ἀδίκως καὶ ἀντικανονικῶς ἐπιβαλλόµενες
ποινές, ὅταν προέρχονται ὄχι ἀπὸ ἀδελφικὴ
καὶ πατρικὴ µέριµνα, ἀλλὰ ἀπὸ προσπάθεια
ἐκβιασµοῦ καὶ ἐκφοβισµοῦ πρὸς ἐπιτυχίαν
ἀντορθοδόξων στόχων, δὲν ἐπικυρώνονται
ἀπὸ τὸ Θεό. Ἀλλοίµονον ἂν ὁ Θεὸς ἐνέκρινε
τοὺς διωγµοὺς αἱρετικῶν καὶ αἱρετιζόντων
ἐναντίον τῶν Ὀρθοδόξων.
Εὔχοµαι ὁ Θεὸς ταῖς πρεσβείαις τῶν ὁµολογητῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ ἰδιαιτέρως τῶν
Ἁγιορειτῶν Πατέρων νὰ ἐνισχύσει περαιτέρω
τὸν παπα-Κοσµᾶν εἰς τὴν ὀρθόδοξη πορεία
καὶ νὰ φωτίσει καὶ ὑµᾶς νὰ σταµατήσετε νὰ
τὸν διώκετε ἀδίκως. Ἡ ποινὴ τῆς ἀργίας ποὺ
τοῦ ἐπιβάλατε ὡς πρὸς τὸ ἱεροπρακτεῖν ἐπὶ ἕξι
µῆνες, δὲν εἶναι «ἀφυπνιστική», ὅπως νοµίζετε, ἀλλὰ ἄδικη καὶ ἐκδικητική! Ἄλλοι πρέπει
νὰ ἀφυπνισθοῦν καὶ νὰ κατανοήσουν τὰ διὰ
τοὺς µοναχοὺς αὐτονόητα. Κατὰ ἰδική µου
συµβουλὴ καὶ προτροπή, ἀλλὰ καὶ ἄλλων Γερόντων, δὲ θά τηρήσει τὸν κανόνα τῆς ἀργίας,
διότι δὲν εἶναι σύµφωνος οὔτε µὲ τὸ γράµµα
οὔτε µὲ τὸ πνεῦµα τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ
συνεπῶς οὔτε µὲ τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τοῦ
Ἁγίου Ὄρους καὶ τὸν Ἐσωτερικό Κανονισµό τῆς
Μονῆς. Μὲ σεβασµὸ καὶ ἐλπίζοντας στὴν παύση
τοῦ διωγµοῦ ἐναντίον µας».
Μοναχὸς Γαβριήλ
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«Καὶ εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι»;
«Καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκει το ἐν τῷ
οὐρανῷ» (Αποκ. 4.2)

Ἔτσι, ὁ ἄνθρωπος σφοδρά ἐπεθύμησε, ἀγαπητοί μου, νά διΐδῃ, νά διΐδῃ μέσα ἀπό αὐτόν
τόν κατάκλειστον «οὐρανόν» κάτι· κάτι. Αὐτό τό
κάτι, πού μπόρεσε σάν μία σπιθούλα, σάν ἀπό
μία χαραμαδίτσα, κάπως, κάτι νά ἀντιληφθῇ,
αὐτό τό λέμε ἔλλαμψι τῆς ἀνθρωπίνης διανοίας!
καί στεκόμαστε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μπροστά
της μέ τό στόμα ἀνοιχτό. Ἔτσι θαυμάζομε ἕναν
Πλάτωνα· ἔτσι θαυμάζομε ἕναν Ἀριστοτέλη· ἔτσι
θαυμάζομε κάποιους μεγάλους φιλοσόφους,
Ἕλληνας φιλοσόφους καί μή. Διότι ὑπῆρξε κάποια σπιθίτσα, κάποια ἔλλαμψις, καί κατάφεραν
νά διεισδύσουν μέσα ἀπό τό βαρύ κατάκλειστο
καταπέτασμα τοῦ «οὐρανοῦ» καί κάτι νά δοῦν.
Αὐτό ὅμως τό ’βλεπαν μέσα ἀπό ἕναν κυρτόν
ἤ κοῖλον φακόν· δηλαδή τό ’βλεπαν ὄχι ὅπως
θά βλέπαμε ἀπ’ εὐθείας ἕνα ἀντικείμενο, ἀλλά
παραμορφωμένο. Ρίξτε μιά ματιά σέ ἕναν
κοῖλον ἤ κυρτόν καθρέπτην νά ἰδῆτε πόσο θά
σᾶς παραμορφώσῃ τό πρόσωπο. Καί θά ἰδῆτε
μέν ἕνα πρόσωπο, ἀλλά δέν θά εἶναι αὐτό τό
πραγματικό, τό δικό σας.
Ἔτσι, οἱ ἄνθρωποι μίλησαν γιά ψυχή, ἀλλά
δέν ἤξεραν τί πρᾶγμα εἶναι· δέν ἤξεραν, δέν
μποροῦσαν νά ξέρουν πιό πολλά. Δηλαδή εἶδαν
τό ἀνθρώπινο πρόσωπο, ἀλλά παραμορφωμένα. Κι ἔτσι μίλησαν γιά μετεμψύχωσι, μίλησαν
γιά θάνατον τῆς ψυχῆς, μίλησαν γιά λογική καί
πνευματική ψυχή, κάνοντας ἕνα διαχωρισμόν,
δηλαδή ζωϊκή καί πνευματική ψυχή, καί ἄλλα
πολλά. Πλάνες δηλαδή. Πλάνες! Βλέπετε;...
Ἔπρεπε τόν «οὐρανό» νά τόν ἀνοίξῃ πάλι ὁ
Θεός· γιά νά μπορέσῃ νά ἀποκαλύψῃ τά μυστικά Του στόν ἄνθρωπο καί νά τά γνωρίσῃ ὁ
ἄνθρωπος πλέον ἀπ’ εὐθείας.
Νά πῶς τό λέγει αὐτό ἡ Ἁγία Γραφή: «Οὐδεὶς
ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ
οὐρανοῦ καταβάς.» (Ἰωάν. 3, 13). Κανένας δέν
ἀνέβηκε εἰς τόν οὐρανόν, παρά μόνον Ἐκεῖνος ὁ
Ὁποῖος κατέβηκε ἀπό τόν οὐρανό. Αὐτή ἡ φράσις τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου εἶναι ἀκριβῶς
ὅ,τι σᾶς λέγω τόσην ὥρα περί τοῦ κατακλείστου
«οὐρανοῦ». Ἀφοῦ δέν ἀνέβηκε κανένας, πῶς
μπορεῖ νά γνωρίζῃ τί εἶναι στόν «οὐρανό»;
Εἶναι αὐτό πού κατά λαϊκήν ἔκφρασιν λένε οἱ
ἄνθρωποι: «Ποιός πῆγε στόν Ἅδη; Ποιός πῆγε
στήν Κόλασι; Ποιός πῆγε εἰς τόν Παράδεισον;».
«Ναί», θά μπορούσαμε νά ἀπαντήσουμε σ’
αὐτούς πού τό λέγουν μέ ἱκανήν δόσιν ἀπιστίας,
«δέν πῆγα ἐγώ, ἀλλά πῆγε ὁ Χριστός. Ἐγώ δέν
ἀνέβηκα στόν οὐρανό, ἀλλ’ ὅμως κατέβηκε ὁ
Χριστός ἀπό τόν οὐρανό. Δέν Τόν πιστεύεις,
ἀδελφέ μου, τόν Χριστόν; Θά μείνῃ κατάκλειστος ὁ οὐρανός γιά σένα! Ἁπλούστατα, διότι
αὐτή ἡ θύρα πού ἄνοιξε ἐπάνω εἰς τόν οὐρανόν

εἶναι αὐτός ὁ ἴδιος ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ
Θεοῦ.»!
Τό εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Κύριος: «Ἐγώ εἰμι ἡ θύρα»
(Ἰωάν. 10, 9). Ποιά «θύρα»; Νά, αὐτή ἡ «θύρα»
πού τώρα βλέπει ἀνοιχτή ὁ Ἰωάννης ὁ Εὐαγγελιστής εἰς τόν «οὐρανόν». Αὐτή εἶναι ἡ «θύρα»! Κι
αὐτή ἡ «θύρα», σᾶς ξαναλέγω, εἶναι ὁ Χριστός.
Χωρίς τήν «θύρα»Χριστός εἶναι ἀδύνατον νά
μάθωμε τί εἶναι ὁ Θεός, τί εἶναι ὁ ἄνθρωπος,
καί ποία εἶναι ἡ σχέσις μεταξύ τοῦ ἀνθρώπου
καί τοῦ Θεοῦ. Ἕνα βαθύβαθύτατο σκοτάδι! Τά
μεγάλα προβλήματα πού ἀπησχόλησαν τούς
ἀνθρώπους θά τούς ἀπασχολοῦν πάντοτε, χωρίς
λύσι καί χωρίς τελειωμό.
Κάθομαι καί βλέπω ἐκδόσεις καινούργιες
φιλοσόφων... μέ τήν ἀράδα καί μέ τήν σέσουλα!
Εὐρωπαῖοι φιλόσοφοι, Ἀμερικανοί φιλόσοφοι...
καί τῆς Ἀνατολῆς· κυρίως Εὐρώπης καί Ἀμερικῆς. Γράφουν καινούργια βιβλία, καινούργιες
θεωρίες, προσπαθοῦν... Φτωχοί, ταλαίπωροι
φιλόσοφοι...! ἡ «πόρτα» ἄνοιξε· ἀλλά, ἐπειδή
δέν δέχεσθε τόν Ἰησοῦν Χριστόν, πού εἶναι ἡ
«θύρα», γι’ αὐτόν τόν λόγο βλέπετε κατάκλειστον τόν «οὐρανόν» καί δέν ξέρετε τίποτα· ζῆτε
καί ὑπάρχετε μέσα στίς πλάνες.
Τό λέγω, ὥστε, ἄν ὑπάρχουν ἄνθρωποι ἐδῶ
διανοούμενοι ἤ νέοι, πού θά ’θελαν νά ξεδιψάσουν διαβάζοντας αὐτούς τούς φιλοσόφους,
νά μήν τούς διαβάζουν καθόλου· ἀνοηταίνουν.
Ἀνοηταίνουν! Μετά Χριστόν;... Μετά Χριστόν
φιλοσοφία;... Ὅποιος θέλει ἄς μέ κατηγορήσῃ.
Μετά Χριστόν φιλοσοφία;... ἄχρηστη! Τί νά τήν
κάνω; Τί νά τήν κάνω; Πρό Χριστοῦ, μάλιστα·
ἤτανε μιά προσπάθεια, ὅπως σᾶς εἶπα, νά
τρυπήσω αὐτό τό βαρύ τό τεῖχος τό ἀδιαπέραστο τοῦ «οὐρανοῦ», κάτι νά γνωρίσω. Μετά
Χριστόν;... τώρα πού ἄνοιξε ὁ «οὐρανός»;... θά
πηγαίνω, ὅπως λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, εἰς
«τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου τούτου» (Γαλ. 4, 3.
Κολ. 2, 8) νά μάθω ἀπό ἐκεῖ τί καί πῶς;... Μά
εἶναι ἀνόητο.
Τό νά θεολογῶ, ἤ, ἄν θέλετε νά κάνω κατάχρησι τοῦ ὅρου, τό νά φιλοσοφῶ –κατάχρησι τοῦ
ὅρου ἔκανα– τό νά φιλοσοφῶ πάνω στό δεδομένο ὑλικό, δηλαδή πάνω στόν λόγο τοῦ Θεοῦ, τό
καταλαβαίνω. Ἀλλά γιατί νά κάνω κατάχρησι τοῦ
ὄρου; θά πῶ τόν σωστόν ὅρο: νά θεολογῶ. Τό
νά θεολογῶ ἐπάνω στό κατατεθειμένον ὑλικόν,
τήν Ἁγίαν Γραφήν, μάλιστα· τό νά τρέχω ὅμως σέ
«συντετριμμένα φρέατα» (Πρβλ. Ἱερ. 2, 13. Παρ.
23, 27), σέ χαλασμένα πηγάδια, νά πιῶ νερό;...
Γιατί; Γιά ποιόν λόγο;
Ο Χριστός λοιπόν εἶναι ἡ «θύρα». Καί εἶναι
χαρακτηριστικόν ὅτι κατά τήν Βάπτισιν τοῦ
Ἰησοῦ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, ὅπως μᾶς
λέγει ὁ εὐαγγελιστής Μᾶρκος –χρησιμοποιῶ
τόν Μᾶρκον, γιατί ἔχει ἕνα ἰσχυρόν ρῆμα–
«εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς» (Μᾶρκ. 1,
10). Ο Ματθαῖος λέγει «ἀνεώχθησαν αὐτῷ οἱ

οὐρανοί» (Ματθ. 3, 16), ἐνῶ ὁ Μᾶρκος λέγει
«σχιζομένους». Τό ρῆμα σχίζω εἶναι πιό δυνατό
ἀπό τό ἀνοίγω.
Γιά νά τό καταλάβετε, σᾶς λέγω τοῦτο:
Ἔχω ἕνα γράμμα. Τό ἀνοίγω θά πῇ κάνω μία
προσπάθεια νά τό ξεκολλήσω, νά τό ἀνοίξω·
ἐνῶ τό σχίζω θά πῇ δέν ἔχω ὑπομονή· χράκ,
τραβάω μία, καί βγάζω μέσα ἀπό τό φάκελλο
τό γράμμα! Ὅταν λέγῃ λοιπόν ὁ Μᾶρκος πώς
ὁ Ἰωάννης «εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς»,
δείχνει μία βιαίαν πρᾶξιν ἐπάνω στόν «οὐρανό».
«Εἶδε, λοιπόν, σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ
Πνεῦμα ὡς περιστερὰ καταβαῖνον ἐπ’ αὐτόν.».
Τί σημαίνει ὅλη αὐτή ἡ θέσις; Σημαίνει ὅτι
ἄνοιξε ὁ «οὐρανός». Μπορῶ λοιπόν νά δῶ μέσα
ἀπό τούς «σχιζομένους οὐρανοὺς» τά μυστήρια
τοῦ «οὐρανοῦ», μά καί τά μυστήρια τῆς «γῆς»·
διότι, ἄν δέν μοῦ πῇ κάποιος γιά τά μυστήρια
τῆς «γῆς», δέν μπορῶ νά ξέρω.
Ἀλλά προσέξτε ὅμως: οἱ «οὐρανοί» ἀνοίχθηκαν μόνον εἰς τόν Ἰησοῦν καί διά τοῦ Ἰησοῦ.
Στόν Ἰησοῦν –κανείς ἄλλος βαπτιζόμενος δέν
στάθηκε ἐκεῖνος πού ἀνοίχθηκαν γιά λογαριασμό Του οἱ «οὐρανοί»· ποτέ!– εἰς τόν Ἰησοῦν
λοιπόν ἀνοίχθηκαν· ἀλλά καί ἀνοίχθηκαν διά
τοῦ Ἰησοῦ. Γιατί διά; Διότι ἐνηνθρώπησε ὁ Θεός
Λόγος. Τό Πνεῦμα δέν θά ἤρχετο, ἐάν ὁ Λόγος
δέν ἐνηνθρώπηζε.
Ἀκοῦστε πῶς τό λέγει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος: «Ἐγώ
κατέβηκα στήν γῆ, ἀλλ’ ὅμως πρέπει τώρα νά
ἀνοίξω τόν δρόμο νά ἀνεβῆτε ἐσεῖς μαζί μου
στόν οὐρανό. Ἐάν ἐγώ δέν ἀπέλθω, ὁ Παράκλητος δέν θά κατέλθῃ. Πρέπει λοιπόν ἐγώ νά
ἀπέλθω μέ τήν τεθεωμένην ἀνθρωπίνη μου
φύσι πού πῆρα ἀπό σᾶς, τήν φθαρμένη αὐτή
φύσι πού ἐγώ τήν ἔκανα τεθεωμένην. Πρέπει
τώρα νά ἀνεβῇ αὐτή ἡ τεθεωμένη φύσις στόν
οὐρανό, ν’ ἀνοίξω δηλαδή τόν δρόμο, τήν ὁδό,
διά τῆς ὁποίας ὁδοῦ θά κατέλθῃ τό Πνεῦμα τό
Ἅγιον, ἡ Πεντηκοστή.» (Ἰωάν. 16, 7). Γι’ αὐτό εἶπε
ὁ Κύριος: «Συμφέρει ἐγώ νά ἀπέλθω.» (αὐτόθι).
Αὐτό σημαίνει. Ἄνοιξε ὁ «οὐρανός».
Καί τό σπουδαῖον ἀκόμη εἶναι, ἄν τό θέλετε,
ὅτι ἀφ’ ὅτου ἐνηνθρώπησε ὁ Θεός Λόγος, ὁ
«οὐρανός» μένει πλέον ἀνοιχτός πρός πάντα
βουλόμενον νά ἀνέλθῃ. Γι’ αὐτό, μᾶς κάνει
ἐντύπωσι πού ἐδῶ ὁ Εὐαγγελιστής λέγει: «καὶ
ἰδοὺ εἶδον θύραν ἀνεῳγμένην». Δέν λέγει ὅτι
ἁπλῶς ἀνοίχθηκε γιά μιά στιγμή καί ἔκλεισε,
ἀλλά ὅτι παραμένει ἀνοιχτή. «Ἀνεῳγμένη»
θά πῇ ἔχει ἀνοιχθῆ. Καί στό ἑξῆς εἶναι ἀνοιχτή
αὐτή ἡ «θύρα».
Ἔτσι, νά τό μάθωμε, τό ξαναλέω γιά μιά ἀκόμη φορά, ὅτι δέν μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά εἰσέλθῃ
στόν «οὐρανόν», παρά διά τῆς «θύρας»Χριστός.
Μόνον ἐάν περάσω ἀπό τήν «θύραν»Χριστός
μπαίνω στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Δηλαδή μέ τόν
Χριστό μπαίνω εἰς τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ· διά
τοῦ Χριστοῦ καί μέ τόν Χριστόν, μέ τήν βοήθειά

Του. Κι ἐκεῖ τό τέρμα εἶναι πάλι ὁ Χριστός. Καταλάβατε; Μέ τόν Χριστόν, διά τοῦ Χριστοῦ καί
πρός τόν Χριστόν. Ὅλα αὐτά, καί τά τρία, εἶναι
ἕνα πρόσωπο: ὁ Ἰησοῦς Χριστός!
Θυμηθῆτε ἀκόμη ὅτι, ὅταν ὁ Χριστός ἀπέθανε ἐπί τοῦ σταυροῦ, τό «καταπέτασμα τοῦ
ναοῦ», πού ἤτανε τό σύμβολον διαχωρίσεως
«οὐρανοῦ» καί «γῆς» «ἐσχίσθη» (Ματθ. 27, 51.
Μᾶρκ. 15, 38. Λουκ. 23, 45). Διότι στό ἔξω μέρος
τοῦ ναοῦ ἦσαν μόνον οἱ ἱερεῖς καί ὁ ἀρχιερεύς.
Στά ἐνδώτατα, πού ἔμπαινε μόνο μιά φορά
τόν χρόνο ὁ ἀρχιερεύς «μετὰ αἵματος», δέν
ἔμενε κανείς ἄνθρωπος· ἦταν τό σύμβολον τοῦ
«οὐρανοῦ»· ἐνῶ ἔξω, ὁ κυρίως ναός, ἦταν τό
σύμβολον τῆς «γῆς». (Ἔξοδ. 30, 10. Λευϊτ. 16,
34). Ἐχωρίζοντο τά «ἅγια τῶν ἁγίων» ἀπό τά
«ἅγια», δηλαδή ὁ «οὐρανός» ἀπό τή «γῆ», μέ
ἕνα «καταπέτασμα», μέ μία κουρτίνα βαρειά.
Ὅταν ὁ Χριστός ἐσταυρώθη καί ἐξέπνευσε
ἐπάνω εἰς τόν σταυρόν, μέ τήν ἐκπνοή τοῦ
Κυρίου ἐπί τοῦ σταυροῦ, σχίσθηκε τό «καταπέτασμα»! Τί θά πῇ αὐτό; Ἄνοιξε ὁ «οὐρανός»!
Τί καταπληκτικό! Μέ τόν Θάνατο τοῦ Χριστοῦ,
ἄνοιξε ὁ «οὐρανός»!... Τί εὐλογία!... Καί ἔμεινε
ἀπό τότε ἀνοιχτός. Σχίσθηκε ἡ κουρτίνα· ἔμεινε
ἀνοιχτή. Καί ἑνώθηκε, στά σύμβολα, «οὐρανός»
καί «γῆ». Καί στήν πραγματικότητα τά διεστῶτα,
«οὐρανός» καί «γῆ», ὁ Χριστός τά ἥνωσε· καί τά
ἥνωσε στήν θεανθρωπίνη Του φύσι.
«Καὶ ἡ φωνὴ ἡ πρώτη ἣν ἤκουσα, συνεχίζει
ὁ Εὐαγγελιστής, ὡς σάλπιγγος λαλούσης μετ’
ἐμοῦ, λέγων.» (Ἀποκ. 4, 1). Καί ἡ φωνή ἡ πρώτη,
τήν ὁποία ἄκουσα σάν σάλπιγγα νά μιλάῃ σέ
μένα, μοῦ εἶπε.
Ποιά εἶναι αὐτή «ἡ φωνὴ ἡ πρώτη»;
Εἶναι ἡ φωνή τοῦ Υἱοῦ τοῦ Ἀνθρώπου,
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ δεδοξασμένου, τοῦ
ὑπέρἱστορικοῦ πλέον Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού
τοῦ ὑπηγόρευσε κατά τήν πρώτην κλῆσιν τάς
ἑπτά ἐπιστολάς πρός τάς ἑπτά Ἐκκλησίας τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας.
Καί τήν πρώτη φορά (Ἀποκ. 1, 10) καί τήν
δευτέρα ἡ «φωνὴ» πού ἠκούσθη ἦταν φωνή
«ὡς σάλπιγγος». Γιατί;
Λέγει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας: «Διὰ τὸ μεγαλόφωνον» (Ἅγ. Ἀνδρέας Καισαρείας, Εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου
Θεολόγου, J.P.Migne, P.G., Τόμ. 106, Λόγος Δ΄,
Κεφ. Ι΄, Κέντρον Πατερικῶν Ἐκδόσεων, Ἀθῆναι
2001, σελ. 253 Α.). Δηλαδή ἦταν πολύ ἰσχυρή,
πολύ δυνατή ἡ «φωνὴ» αὐτή.
Καί τί παρήγγειλε αὐτή ἡ φωνή τοῦ Κυρίου;
«Ἀνάβα ὧδε», ἀνέβα ἐδῶ, «καὶ δείξω σοι»,
καί θά σοῦ δείξω, «ἃ δεῖ γενέσθαι μετὰ ταῦτα»,
καί θά σοῦ δείξω ἐκεῖνα τά ὁποῖα πρόκειται νά
γίνουν μετά ταῦτα. (αὐτόθι)
Ποῦ θά ἀνήρχετο ὅμως ὁ Ἰωάννης; Εἶναι στή
γῆ ὁ Ἰωάννης. Ἄν τό θέλετε, εἶναι στήν Πάτμο ὁ
Ἰωάννης· εἶναι στό σπήλαιον τῆς Ἀποκαλύψεως
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ὁ Ἰωάννης, «ἡμέρᾳ Κυριακῇ» (Ἀποκ. 1, 910). Ποῦ
θά ἀνήρχετο;
Ὅπως λέγει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας,
«Τὸ δέ, Ἀνάβα ᾧδε, (σημαίνει) τὸ τῶν γηΐνων
τελείως ἀποστῆναι καὶ ἐν οὐρανῷ γενέσθαι
τὴν διάνοιαν τοῦ ἀκούοντος.» (Ἅγ. Ἀνδρέας
Καισαρείας, Εἰς τὴν Ἀποκάλυψιν τοῦ Ἀποστόλου
καὶ Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου Θεολόγου, J.P.Migne,
P.G., Τόμ. 106, Λόγος Δ΄, Κεφ. Ι΄, Κέντρον Πατερικῶν Ἐκδόσεων, Ἀθῆναι 2001, σελ. 253Α.). Τό
νά φύγῃ μακρυά ἀπό τά γήϊνα καί νά βρεθῇ ἡ
διάνοια στά οὐράνια.
Ὁ τρόπος δέ αὐτός τῆς ἀναβάσεως ἀναφέρεται εὐθύς παρακάτω, ὅπως θά ἰδοῦμε.
Πάντως, τώρα πλέον, ὁ Ἰωάννης θά ἔβλεπε
ἐκεῖνα τά ὁποῖα θά ἐγίνοντο εἰς τό μέλλον, καί
πού ἡ μυστηριώδης θέα των ἀρχίζει ἀπό τό 6ον
κεφάλαιον τῆς Ἀποκαλύψεως. Διότι καί τά δύο
αὐτά κεφάλαια, 4ον καί 5ον, κι αὐτά ἀποτελοῦν
μία ἐπί μέρους εἰσαγωγή τοῦ ὅλου βιβλίου στό
μέρος τῶν ἀποκαλύψεων.
«Καὶ εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι.» (Ἀποκ.
4, 2) λέγει ὁ ἅγιος Ἰωάννης. Νά ὁ τρόπος.
Τί θά πῇ «καὶ εὐθέως ἐγενόμην ἐν πνεύματι»;
Εἶναι ἡ πνευματική ἀνάβασις, εἶναι ἡ ἔκστασις, εἶναι ἡ ἁρπαγή τοῦ νοῦ. Αὐτό θά πῇ «ἀνάβα
ὧδε», ἀνέβα ἐδῶ.
«Καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ»
(αὐτόθι). Καί νά... Βλέπετε, αὐτά τά «ἰδοὺ»
πού εἰσάγονται, ἀλλά... (κάνει διακοπή,
κοιτάζει). Εἶναι ξέρετε αὐτό πού ὅταν πᾶτε
κάποτε σ’ ἕναν τόπο μέ παράξενα πράγματα,
περίεργα, θαυμαστά, κι ἔχετε ἕνα παιδάκι
–τό κάνουν καί οἱ μεγάλοι–, φωνάζει τό παιδάκι: «Μαμά, κοίταξε! Μαμά, οίταξε κι ἐκεῖ!
Κοίταξε κι ἐκεῖ! Νά! νά! νά!». Αὐτό σημαίνει
τό «ἰδοὺ». Εἶναι μία διαρκής ἔκπληξι τοῦ
Ἰωάννου ἀπ’ ὅ,τι βλέπει· καί λέγει συνεχῶς:
«ἰδοὺ», «ἰδοὺ»· «Νά!», «νά!», «νά!». «Εἶδα
αὐτό!»· καί μετά: «Εἶδα ἐκεῖνο!»· καί μετά:
«Νά, εἶδα κι ἐκεῖνο!».
«Καὶ ἰδοὺ θρόνος ἔκειτο ἐν τῷ οὐρανῷ.».
Ὑπῆρχε ἕνας θρόνος στόν οὐρανό.
Τί σημαίνει ὁ «θρόνος»;
ςυνΕΧίΖΕταί

ον

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

Γ. Το Βασιλικόν Αξίωμα του Χριστού
Μαρτυρίες (όχι αποδείξεις) περί της
Αναστάσεως! Έχουμε μόνον δύο μαρτυρίες: α) Τον κενό (= αδειανό) Τάφο, και
β) Τις εμφανίσεις του Χριστού.
2.) Οι εμφανίσεις του Αναστημένου
Χριστού:
Οι εμφανίσεις του Χριστού είναι πραγματικές και όχι φανταστικές, διότι εμφανίστηκε σε πολλούς, σε πολλούς τόπους και
χρόνους και σε διαφορετικές περιπτώσεις.
Εδώ έχουμε σύμπτωση μαρτυριών πολλών
ανθρώπων από πολλούς τόπους, ενώ το
όραμα το βλέπει ένας και επηρεάζει τον ή
τους άλλους.
Δεν είναι η πίστη των μαθητών η αιτία
της εμφάνισης του Αναστημένου Χριστού.
Δεν προκύπτει το όραμα από την πίστη,
γιατί τον Κύριο τον αρνήθηκαν όλοι. Η
πίστη είναι συνέπεια της εμφανίσεως του

Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
Χριστού. Πρώτα εμφανίστηκε ο Κύριος και
Κύριον: Η πίστη μας στον Αναστημένο Χριμετά επίστεψαν οι μαθητές. Η πίστη είναι
στό δε στηρίζεται σε μαρτυρία ή μαρτυρίες.
συνέπεια και αποτέλεσμα της εμφανίσεως
Μαρτυρείται, όπως και στους Αποστόλους,
του Χριστού, γιατί ο Σταυρός είχε κλονίσει
από τον ίδιο τον Κύριο, κηρύττεται από την
την πίστη τους.
Εκκλησία Του, και κινείται εμμέσως δια
Οι μαθητές στα Ευαγγέλια εμφανίζονται
των μαθητών, οι οποίοι υπήρξαν αυτόπτες
δύσπιστοι και μετά την Ανάσταση. Κάνει
(= τον είδαν) και αυτήκοοι (= τον άκουσαν)
προσπάθεια ο Αναστημένος Χριστός να τους
μάρτυρες.
μεταπείσει. Δεν είναι ευκολόπιστοι, «οι δε
Η Ανάσταση του Κυρίου δεν έχει τη σημαεδίστασαν» (Ματθ. 28, 17). Είχαν αμφιβολίσία της μεταθέσεως Αυτού στο υπερπέραν
ες, γιατί σταυρώθηκε, πέθανε και τάφηκε. Ο
(= στον πέραν του τάφου κόσμο), τοπικώς,
Χριστός θεμελιώνει την πίστη των μαθητών
αλλά στην εξύψωση Αυτού εις Κύριον, «διό
Του στο πρόσωπό Του, και όχι ότι οι μαθητές
και ο Θεός αυτόν υπερύψωσε και εχαρίσατο
Του πιστεύουν από μόνοι τους, «είπε δε προς
αυτώ όνομα το υπέρ παν όνομα, ίνα εν τω
αυτούς� τίνες οι λόγοι ούτοι ούς αντιβάλλετε
ονόματι Ιησού παν γόνυ κάμψη επουρανίπρος αλλήλους περιπατούντες και είστε
ων και επιγείων και καταχθόνιων, και πάσα
σκυθρωποί;… - ουδέπω γαρ ήδεισαν την
γλώσσα εξομολογήσηται, ότι Κύριος Ιησούς
γραφήν ότι δει αυτόν εκ νεκρών αναστήναι»
Χριστός εις δόξαν Θεού πατρός» (Φιλιπ. 2,
(Λουκ. 24, 17 & Ιωάν. 20, 9).
9-11). Ήτοι της μετάστασης (= μετάβασης)
Η δική μας πίστη προς τον Αναστάντα
Αυτού πάλι στο παρόν, αλλά με άλλον τρόπο,

δια του οποίου θα συναντηθούμε πάλι με
Αυτόν. Εξύψωση όχι όπως τώρα, «το πρώτον εις Κύριον», όπως έλεγε ο αιρεσιάρχης
Άρειος, αλλά εξύψωση ως επικύρωση της
Μεσσιανικότητάς Του (= ότι Αυτός είναι ο
επαγγελλόμενος Μεσσίας), και γίνεται ό,τι
ήτο πρότερον, το οποίον δεν εβλέπαμε
λόγω της απιστίας μας. Η Κυριότητα του
Χριστού γίνεται τώρα φανερή μόνον στην
Εκκλησία Του. Η φανέρωση της Κυριότητας του Χριστού στον κόσμο θα γίνει κατά
τη Δευτέρα Παρουσία Του, «τους μεν ούν
χρόνους της αγνοίας υπεριδών ο Θεός
τανύν παραγγέλλει τοις ανθρώποις πάσι
πανταχού μετανοείν, διότι έστησεν ημέραν
εν ή μέλλει κρίνειν την οικουμένην εν δικαιοσύνη, εν ανδρί ώ ώρισε, πίστιν παρασχών
πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών» (Πράξ.
17, 30-31).
(συνεχίζεται)
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Μια εικόνα «αθεολόγητη» από την εκκλησία της Γεωργίας

Τη Μεγάλη Παρασκευή (22-4-2022) ο
γνωστός συγγραφέας και αρθρογράφος της
«ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΩΡΑΣ», κ. Μιλτιάδης Βιτάλης,
ελάνσαρε «την πιο πρωτότυπη», όπως γράφει,
και θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μας,
μοναδικής παγκοσμίως, προϊόν εμπνεύσεως
ιερέως της Εκκλησίας της Γεωργίας. Περιγράφει
δε την εικόνα ως κάτωθι:
«Εικονίζεται η Παναγία ένθρονη και ο Χριστός σε
ηλικία 33 χρόνων, λίγο προ του Πάθους Του, που
ως ανήσυχος σπεύδει και ακουμπάει τρυφερά το
κεφάλι του, σχεδόν στα γόνατα της Μητέρας Του
(εδώ λειτουργεί η ανθρώπινη φύση Του)».
Και συνεχίζει την περιγραφή του ο κ. Βιτάλης:
… Η Παναγία, σαν Μητέρα που είναι, τον αγκαλιάζει μητρικά, τρυφερά, γλυκά… και τον χαϊδεύει
τα μαλλιά!!!
Λίγες ημέρες, πριν το μαρτύριο… ο Θεάνθρωπος
Χριστός ανησυχεί και βρίσκει παρηγοριά στην αγκαλιά της Θεοτόκου».
Με ποιο δικαίωμα ο κ. Βιτάλης παριστά το
Θεάνθρωπο Χριστό σαν κοινό ανθρωπάκι που
ζητά παρηγοριά στην αγκαλιά της μητέρας Του;
Τα «αδιάβλητα πάθη» της ανθρώπινης φύσης
του Χριστού, όπως πείνα, δίψα, πόνος, ιδρώτας
κλπ δεν έχουν καμία σχέση με την ανθρώπινη

αδυναμία της παρηγοριάς που τάχα ζητεί ο
Χριστός από την παναγία και φυσικά μια τέτοια
ανθρώπινη παρηγοριά (αδυναμία) ούτε εις την
Αγία Γραφή πουθενά δεν αναφέρεται, καθ’ όσον
δεν έχει καμία σχέση με τη θεία φύση του Χριστού. Η Τρίτη Οικουμ. Σύνοδος (431) σχετικά διακελεύει: «Εις και αυτός Χριστός εν δύο φύσεσιν
ασυγχύτως, ατρέπτως, ΑΔΙΑΙΡΕΤΩΣ, ΑΧΩΡΙΣΤΩΣ,
και εις έν πρόσωπον και μίαν υπόστασιν, ένα και
τον αυτόν Υιόν και μονογενή, τον Θεόν Λόγον».
Το να ξεχωρίζουμε λοιπόν την ανθρώπινη φύση
του Χριστού από τη Θεία, και να αποδίδουμε σ’
αυτήν ανθρώπινες αδυναμίες και πάθη, είναι
τουλάχιστον βλασφημία που αγγίζει τα όρια και
αυτής της αιρέσεως.
Ας δούμε όμως πως περιγράφει η Αγ. Γραφή τη
σχέση του Κυρίου με την Παναγία Μητέρα Του: Ο
Ευαγγελιστής Λουκάς (8, 48, 49), μας διασώζει το
διάλογο της Παναγίας με το δωδεκαστή Υιόν της:
«Τέκνον τι εποίησας ημίν ούτως; Ιδού ο πατήρ σου
καγώ οδυνώμενοι εζητούμεν σε· και είπε προς αυτούς: Τι ότι εζητείτε με; Ούκ ήδει τε ότι εν τοις του
πατρός μου δει είναι με; Άρα ο Ιησούς από δώδεκα
ετών έχει συνείδηση του ποιος είναι και ξεχωρίζει
τη θέση Του από τους γονείς Του και άρα και από
την Παναγία.

Επίσης ο Ευαγγελιστής Ματθαίος (18, 47, 49),
μας διασώζει το εξής: «Είπε δε τις αυτώ· ιδού η
μήτηρ σου και οι αδελφοί σου εστήκασι έξω ζητούντες σε ιδείν, ο δε αποκριθείς είπε… Τις έστιν
η μήτηρ μου και τίνες εισιν οι αδελφοί μου… όστις
γαρ αν ποιήση το θέλημα του πατρός μου του εν
ουρανοίς, αυτός μου αδελφός και αδελφοί και
ΜΗΤΗΡ εστίν».
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης (Β, 2, 3, 4) μας περιγράφει τον εν Κανά γάμον: «Λέγει η μήτηρ του Ιησού
προς αυτόν· οίνον ουκ έχουσι· λέγει αυτή ο Ιησούς·
τι εμοί και σοι, γύναι; Ούπω ήκει η ώρα μου». Και
κατά την ερμηνείαν του Παν. Τρεμπέλα (σελ. 373):
«Τι κοινόν υπάρχει, γυναίκα, μεταξύ εμού, ως Μεσσίαν και σου, που με εγέννησες ως άνθρωπον;».
Δεν αποκαλεί ο Χριστός την Παναγία ως μητέρα
Του, αλλά την προσφωνεί απλώς ως «γύναι», ως
γυναίκα.
Επίσης πάλι ο Ευαγγελιστής Ιωάννης (10, 26, 27)
μας διασώζει ένα από τα λόγια του Ιησού επάνω
στο Σταυρό: «Ιησούς ούν ιδών την μητέρα και τον
μαθητήν παρεστώτα όν ηγάπα, λέγει τη μητρί αυτού· γύναι, ίδε, ο υιός σου, είτα λέγει τω μαθητή·
ιδού η μήτηρ σου». Επαναλαμβάνεται πάλι εδώ η
προσφώνησις «γύναι».
Έχει λοιπόν καμία σχέση η περιγραφή αυτή
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του Ιωάννη αλλά και των άλλων Ευαγγελιστών
που αποκαλεί την Παναγία απλώς ως γυναίκα με
την εικόνα του Ιησού, που ζητεί παρηγοριά στην
αγκαλιά της Θεοτόκου; Πουθενά οι Ευαγγελισταί
δεν περιγράφουν γλυκερές συναισθηματικές
καταστάσεις, πράγμα που ακολουθούμε όλοι οι
Ορθόδοξοι Αγιογράφοι μέχρι σήμερα. Μεταφέρουμε πιστά το πνεύμα του Ευαγγελίου σε εικόνες
που θεωρούνται κατά τον Ι. Δαμασκηνό «τα βιβλία των αγραμμάτων», «χωρίς να αφαιρούμε ή
να προσθέτουμε τίποτα κατά το κέφι μας», όπως
λέγει και ο αείμνηστος Κόντογλου. Και συμπληρώνει: «Η Βυζαντινή τέχνη είναι αιώνια, όπως το
Ευαγγέλιο, απ’ όπου επήγασε» (τόμ. Γ΄, σελ. 115)
και όπως πάλι γράφει: «Η τέχνη στην Ιταλία έγινε
από λειτουργική, απλώς προσωπική, συναισθηματική και αυτοσχέδια» (“ΕΡΓΑ”, τ. Γ΄, σελ. 111).
Ελπίζουμε αυτό το μικρόβιο της άρρωστης και
αθεολόγητης συναισθηματικότητας να αφορά
μόνον την ως άνω κρινομένην Εικόνα και όχι και το
σύνολο της αδελφής Εκκλησίας της Γεωργίας, γιατί
πουθενά από την Αγ. Γραφή δεν προκύπτει ότι ο
Χριστός είχε ποτέ προς την Μητέρα του ουδεμία
ανθρωποπαθή συναισθηματική σχέση.
ίωάννης παλαμήδης
Θεολόγος – αγιογράφος

ΨΑΛΤΙΚΑ
ΤΑ ∆ΥΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ:
Λυπάμαι, ειλικρινά, που θα φέρω το θέμα
για άλλη μια φορά και ίσως λυπήσω κάποιους.
Αλλά λυπάμαι πολύ περισσότερο για κάποιους
που γράφουν ψέματα και ενσπείρουν αμφιβολίες στην αγιαστική άμπελο της Εκκλησίας.
Θεωρώ χρήσιμο και ιστορικό καθήκον να
φωτίσω όχι με ατέρμονα λόγια, αλλά με κάποιες
εικόνες ακολουθώντας την παλαιά Κινέζικη
παροιμία που έλεγε: «Μια εικόνα, χίλιες λέξεις», φωτίζοντας δύο επισκοπικά ωμοφόρια
που έκλεισαν την πόρτα της επίγειας σκηνής
και προχώρησαν στην πύλη της αιωνιότητας.
Για τον ένα γράψαμε στο φύλλο της εφημερίδας 300/6/22 που έκλεισε την τετραετία και
στην εξόδιο ακολουθία παραβρέθηκε η πλειοψηφία της Ιεραρχίας, ακούστηκαν λόγια και λογίδρια από ανθρώπους άσχετους και σχετικούς,
γράφτηκαν κείμενα εγκωμιαστικά, για να λουστράρουν το καταπονημένο εικοσιτετράχρονο
(24) μακροχρόνιο αρχιερατικό προφίλ του, από
“εργάτες” της πληροφόρησης που δούλευαν
νύχτα και ημέρα (άραγε “αφιλοκερδώς;”, άραγε
“επί χρήμασι;”), για να αποτιμήσουν το τεράστιο
έργο του που δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ασκιά
φουσκωμένα, τα οποία βλέποντάς τα εκείνες τις
ημέρες εντυπωσίαζαν με τον όγκο τους, αλλά
γρήγορα ξεφούσκωσαν και απογοήτευσαν.
Ακολούθησε το τεσσαρακονθήμερο μνημόσυνο με τη μισή σχεδόν Ιεραρχία, οι λόγοι ήταν
ακάλυπτες επιταγές, από θορυβοπαραγωγικά
καρύδια, τα οποία άμα τα εμπιστευτείς στη ζυγαριά της αξιοπρέπειας, σε τρομάζει η αποκάλυψη.
Μέχρις εδώ είχε φανεί ότι ο μακαρίτης δεσπότης Ιγνάτιος Λάππας είχε κατακυριεύσει τους
Λαρισαίους και αιχμαλωτίσει τις ψυχές των συνεπισκόπων του (;). Την επόμενη χρονιά, ήρθαν
τα πάνω-κάτω, μόνος ο Λαρίσης Ιερώνυμος με
πέντε ιερείς συν τρεις του ναού.
Στο φετινό τετραετές μνημόσυνο ίσχυσε τα
του λαού η παροιμία “Μάτια που δε βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται”, με τρεις
ιερείς, τον πρωτοσύγκελο, το διάκονό του και
του ναού και ο λαός απών παρά τη δεκαήμερο
αναγγελία σε όλα τα ΜΜΕ και ηλεκτρονικά

Τα τέσσερα (4) και τα είκοσι έξι (26) χρόνια

μέσα δικτύωσης. Κάποιοι του μακαρίτη Ιγνάτιου
δεν πήραν χαμπάρι ότι ο λαός έχει εσωτερικό
αισθητήριο και δεν αλιεύεται από το δόλωμα
πληρωμένης διαφήμισης. Οι μελαγχολικές
κρίσεις αναπαράγονται και μεταδίδονται με
ταχύτατο ρυθμό, η απογοήτευση γρήγορα
απλώθηκε και ο λαός ρωτούσε και ξαναρωτούσε ποιο είναι το έργο του Ιγνατίου; Πού είναι
στουπωμένα τα εκατομμύρια από το κεράκι, τις
πωλήσεις, τους δίσκους, τα λείψανα και εικόνες,

τα ενοίκια από τα βακούφικα, τα χρήματα από
τις κατασκηνώσεις, τα συσσίτια, τα χρήματα του
κληροδοτήματος Κρίκκη.
Απάντηση ήταν η ΣΙΩΠΗ! Με τέτοιες αποσκευές έκλεισε την πόρτα της επίγειας σκηνής
και γι’ αυτό ο λαός του γύρισε την πλάτη.
ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΩΜΟΦΟΡΙΟ
Ο άλλος είναι ο π. Θεολόγος που εκοιμήθη
πριν είκοσι έξι (26) χρόνια, ο οποίος διώχθηκε
την πρώτη φορά με διαδικασίες πρωτόγνωρες
και βάναυσες, δίχως να σεβαστούν τους Ιερούς
Κανόνες, δίχως να του απαγγελθεί έστω κάποια
σκιώδη κατηγορία, δίχως να κληθεί να ακούσει
τους λόγους του διωγμού, δίχως το δικαίωμα
της απολογίας, δίχως να του επιτραπεί να
υπερασπιστεί τον εαυτό του. Τα έργα του όμως
παραμένουν μνημεία αδιάψευστα.
Μετά από δέκα έξι (16) χρόνια εξορία ο Θεός
τον έστειλε πίσω, να ποιμάνει το λαό που του
τον στέρησαν. Οι ιερείς του γύρισαν την πλάτη, από 112 ενορίες μόνον 23 κατέθεταν τις
τριμηνίες, οι άλλες τον αγνόησαν. Αυτός όμως
κοίταξε την ιερά αποστολή στέλνοντας φορτηγά με τρόφιμα και άλλα είδη για τις ανάγκες
στις χώρες των Βαλκανίων και της Αφρικής,
έφτιαξε κατασκηνώσεις και στο τέλος παρέδωσε

40.317.080 εκατομμύρια εκτός τιμαλφή κ.λ.π. Η
Πολιτική, Στρατιωτική ηγεσία δεν τον δέχθηκαν
και δεν είχαν σχεδόν καμία συνεργασία μαζί του.
Έχουμε μια επανάληψη της εκκλησιαστικής
ιστορίας και μια καθαρή εικόνα από περιπέτειες και από βάναυσες συμπεριφορές σε αγίους
της αγέρωχης κοσμικής εξουσίας που έλουζε
για εκατονταετίες στο αίμα τους μάρτυρες της
εκκλησίας.
Ζήσαμε ημέρες του Μεγάλου Βασιλείου
του 4ου αιώνα,
όπως μας περιγράφει η παράδοση. Ο Μέγας
Βασίλειος δε
συνεργάστηκε
με την κοσμική
εξουσία, περιφρόνησε τη χλιδή, όπως και το διάβολο, τα
τελετουργικά άμφια ήταν πολύ απλά, όπως
ενός φτωχού ιερέα, δεν κατοίκησε σε σπίτι, δεν
βάδισε με ύφος αγέρωχο, όπως οι σατράπες της
ανατολής, δεν ανέβασε τον τόνο της φωνής
του, είχε ευπρέπεια και ταπεινοφροσύνη, ήταν
σε όλα του το μέτρο της αρετής. Ο ίδιος έλεγε:
«Μεσότης και συμμετρία της, η αρετή, αι
δε εφ εκάτερα την αρετήν εκβαίνουσα
υπερβολαί και ελλείψεις, αμετρία και αίσχος» (από τον πρ. Ησαΐαν). Αυτό το φρόνημα
άφησε αβρόντητο τον έπαρχο Μόδεστο, αυτό
το φρόνημα έγραψε την αληθινή ιστορία που
διατηρήθηκε στο θησαυροφυλάκιο της Εκκλησίας ως αναπαλλοτρίωτη κληρονομιά και ως
παράδειγμα προς μίμηση.
Αυτό ακριβώς το φρόνημα είχε και ο
π. Θεολόγος, είχε αποδεσμευτεί από τους
μηχανισμούς των κοσμικών εξουσιών και
η μόνη δέσμευσή του ήταν η αγάπη στο
σταυρωμένο Χριστό, η οποία αποτυπώθηκε
μέσα του. Το ιερό αρχιερατικό διακόνημα το
ανέλαβε πριν πενήντα πέντε χρόνια και το
κράτησε πολύ ψηλά, παρά τους διωγμούς
των σκοτεινών παρασκηνίων, οι ασύνετοι
καταληψίες και διαχειριστές της Συνοδικής

σφραγίδας δε σταμάτησαν να τον πολεμούν,
από δίκη σε δίκη, από διωγμό σε διωγμό,
από εμπαιγμό σε εμπαιγμό, από απειλές σε
απειλές και αυτός άκαμπτος, απτόητος έλεγε
και ξανάλεγε: «Προτιμώ να παραδώσω το
πνεύμα προδομένος, παρά να προδώσω
τους αρχιερατικούς μου όρκους», και έτσι
συνέχισε το έργο της πνευματικής σποράς και
της αγιαστικής καθοδήγησης.
Ο λαός που είδε στο πρόσωπό του βιώματα
αγίου, συσπειρώθηκε κάτω από την εμπειρία
της ευχαριστιακής του κοινωνίας.
Το Εκκλησιαστικό και το πολιτομασονικό κατεστημένο φρύαξε, και όταν ο Θεός τον κάλεσε
κοντά του, ζήτησαν να μην ταφεί, οι δε συμμετέχοντες στην εξόδια ακολουθία παραπέμφθηκαν
σε ανακρίσεις και δίκη.
Σε διαμετρικά αντίθετο κλίμα και με διαφορετικά συνοδευτικά αισθήματα πραγματοποιήθηκαν – όπως αναφέραμε – οι δύο εξόδιες
ακολουθίες.
Τα μνημόσυνα: Τέσσερα χρόνια του Ιγνατίου
(26/6/2022). Τον ξέχασαν οι συνεπίσκοποί του,
οι ιερείς, οι ψάλτες, οι νεωκόροι, οι επίτροποι, τα
“φιλανθρωπικά” συμβούλια… αλλά και ολόκληρη η μητροπολιτική περιφέρεια (φώτο κόσμου).
Πρίν είκοσι έξι (26) χρόνια (εκοιμήθη
31/7/1996) ο π. Θεολόγος και η προσέλευση
του κόσμου παρά τη χιλιομετρική απόσταση
από τη Λάρισα (περίπου 55 χλμ.) και την οικονομική κρίση – ξεπέρασε και την πιο απίθανη
φαντασία. Μετρήθηκαν περί τα 270 Ι.Χ. αυτοκίνητα εκτός των πούλμαν. Ήταν κάτι όμως
το συγκινητικό το να ακούς δηλαδή ότι ήρθαν
άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ελλάδος
και του εξωτερικού, να παραβρεθούν στο ιερό
μνημόσυνο και να προσκυνήσουν τον τάφο
του με μια δακρυσμένη ικεσία.
Αυτό είναι μια σύγχρονη επιβεβαίωση. Ο
διωγμένος και περιφρονημένος από τους
νοσφιστές της επισκοπικής και πολιτειακής
σφραγίδας αξιώθηκε να τιμάται από το πλήρωμα της Εκκλησίας.
συνέχεια στη σελ. 16

Ας περιβληθεί «σάκκον» και ας καθήσει «επί σποδού»
16 ΑΓΩΝΑΣ

ΨΑΛΤΙΚΑ

Πρέπει να ομολογήσω ότι οι εμπειρίες που συσώρευσα
μέσα μου κατά την τετραετή δεσποτική ηγεμονία του κ.
Ιερωνύμου (Λάρισας), δε μου καθάρισαν την ακοή και δε
μου άνοιξαν τα μάτια, εξακολουθώ να είμαι τυφλός και
κωφός, και δεν έχω διακρίνει την “εντυπωσιακή αλλαγή”
που υποσχέθηκε ότι θα δούμε οι Λαρισαίοι μετά τις πρώτες
εκατό (100) ημέρες ανοχής που ζήτησε.
Η “εντυπωσιακή αλλαγή”, την οποίαν ο πιστός λαός
βλέπει ότι έγινε, πως δεν έγινε, λένε! Όμως προς το χείριστον. Αν κάποιος αποφασίσει να συλλέξει τα υπέρ του
και να προσεγγίσει “εν φόβω και τρόμω” είναι ζήτημα,
αν θα στήσει ένα σωρό που να ξεχωρίζει από την αφάνεια.
Ο κηρυκτικός λόγος του είναι σε όγκο εντυπωσιακός, σε
θεολογική ποιότητα και βαρύτητα προδίδει προχειρότητα,
μεταλλαγμένη σε νομικίστικη ρητορία, που απλώς ερεθίζει
τις ακοές και θωπεύει την εκκοσμικευμένη προσδοκία,
αλλά δεν αγγίζει τις χορδές της ψυχής, για να τις οδηγήσει
σε μετάνοια, επειδή ο λόγος και οι πράξεις βρίσκονται σε
διαζύγιο.
“ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΡΓΟ θέλω να κάνω στη Λάρισα” (Λάρισα Νετ, 26/10/2008) και μετά στο περιοδικό «Μαθητική
Πένα» Τυρνάβου: “Ακόμα δεν είδατε τίποτα! Τίποτα!”.
Από τότε πέρασαν τέσσερα χρόνια και το “Τίποτα,
Τίποτα” παρέμεινε ένα ΤΙΠΟΤΑ!!!
Αν, όμως, συλλέξει και αποτυπώσει τα ορμητικά και
ανέλεγκτα ξεσπάσματά του, αν φωτογραφίσει το οργισμένο ύφος του και καταγράψει και τις απειλές του, θα
υψώσει τον πύργο του τρόμου που θα μείνει μνημείο
εξουσιαστικής κατάχρησης του θεϊκού δώρου της αγάπης.

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2022

Θα προτιμούσα να μην αγγίξω αυτό το θέμα, γιατί και
μένα με πονάει, όμως ακούγονται φωνές από σιγανές
μέχρι πολύ δυνατές και η αποσιώπησή του θα θεωρηθεί
ως συνέργεια. Ήρθε στη Λάρισα με έκδηλη την κοσμική,
ηγεμονική νοοτροπία, βιάστηκε και πρόδωσε την έπαρσή
του – Από το αρχικό “Ράον σιωπή”, ώσπου μετά δεν
έκλεισε το στόμα – δεν έσκυψε με προσοχή και με αγάπη
στα προβλήματα – πνευματικά, οικονομικά, λειτουργικά…, – αλλά ασχολήθηκε πως θα μαζέψει χρήματα, και
έβαλε σε ενέργεια άκρως επικίνδυνες πρωτοβουλίες για
έναν πνευματικό ηγέτη. Εξήγγειλε το κηροπλαστείο, το
βιβλιοπωλείο, το “φύτεμα” φωτοβολταϊκών, το γκρέμισμα
του επισκοπείου (οικοτροφείου), την αγωνιώδη προσπάθεια να οικειοποιηθεί τα εκπαιδευτήρια και από μείωση
εισφορών στις τριμηνίες των ναών τις πήγε κοντά στο
διπλάσιο και η συνέχεια δεν έχει τελειωμό.
Αυτά που αράδιασε ερχόμενος στη Λάρισα, ήταν
ερεθίσματα θαυμασμού που γρήγορα μεταποιήθηκαν
σε αγκάθια, αγκύλωσαν και τραυμάτισαν τη λαϊκή ευαισθησία. Ακούνε οι εκκλησιαζόμενοι για δίσκο υπέρ
της Μητρόπολης για διάφορους σκοπούς και γυρίζουν
στους δισκοφόρους την πλάτη ή κρεμούν το κεφάλι,
αναγκάζοντας τους ιερείς πλέον να μην ανακοινώνουν
το σκοπό του δίσκου!
Το κλίμα που επικρατούσε για εκατοντάδες χρόνια να
θεωρούν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας από Αρχιερέα στο ναό τους ως πράξη ευλογίας και έτρεχαν από
“λίαν βαθέος” να παραβρεθούν, άλλαξε. Αυτό σιγά-σιγά
ανετράπη, παρά τις ανακοινώσεις των ιερέων, των ΜΜΕ
και του διαδικτύου οι εκκλησιαζόμενοι προτιμούν άλλους
ναούς. Ακόμα και σε εορτάζοντες ναούς (πανηγύρια) η
παρουσία του μείωσε τους εκκλησιαζόμενους.
Με τις πράξεις του πλήγωσε την ευαισθησία του εκκλησιαστικού πληρώματος, έσπειρε υποψίες, πυροδότησε το
φυτίλι της κριτικής και άνοιξε χάσμα ανάμεσά του και
στο λαό.
Το μόνο που του απομένει είναι. Ας περιβληθεί «σάκκον» και ας καθίσει «επί σποδού» (Ιωνά 3, 6).

Μας ρωτούν! Και εμείς… ρωτάμε!
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ο ιερός Ναός του αγίου Νικολάου είναι στο κέντρο της πόλης,
είναι ο μεγαλύτερος ναός της Λάρισας, πολύ ισχυρίζονται ότι είναι
και της Ελλάδος.
Ο μεγάλος αυτός ναός θεμελιώθηκε το 1966 και εγκαινιάστηκε τη
δεκαετία του 1980, η δε Ναοδομική μελέτη προέβλεπε ένα υπόγειο
περίπου 80 τ.μ. με γερές βάσεις,
για να κρατήσει αυτόν τον τεράστιο
οικοδομικό όγκο, το σημερινό ναό.
Λέγεται ότι πριν μερικά χρόνια,
το υπόγειο άρχισε σιγά-σιγά να μεγαλώνει αφαιρώντας το χωμάτινο
έδαφος που ήταν στήριγμα του
ναού. Από τότε άρχισε ο ναός να
έχει προβλήματα!
Οι καταγγελίες ήταν αρκετές για
το φόβο στατικότητας του ναού,
αλλά δεν ελήφθησαν από κανέναν
υπόψιν.
Ο κ. Περιφερειάρχης που προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει, υπέγραψε μια σύμβαση συνολικού

“∆εν θα ανεχτώ χαζολογήματα…”
(Ιερώνυμος)

Η εγχείρηση πέτυχε, ο ασθενής απεβίωσε
Σαν χθες ήταν, πέρυσι το Σεπτέμβριο (2021), όταν ο επίσκοπός μας
έστρωσε τραπέζι μπροστά από την
Ωραία Πύλη του μητροπολιτικού
Ναού με καλεσμένους το διοικητή της
5ης ΥΠΕ, τον Περιφερειάρχη και το
Δήμαρχο και μπροστά στις τηλεοπτικές
κάμερες έκανε βαρυσήμαντες δηλώσεις
(ούτε ο Πούτιν που
κάνει για τον πόλεμο,
δεν έχει τόσους μαζί
του).
«Σημαντική πρωτοβουλία – τόσο σε
ουσιαστικό, όσο και σε συμβολικό επίπεδο – έλαβε η Μητρόπολη Λαρίσης,
ώστε από τις 3 Οκτωβρίου να ξεκινήσει πρόγραμμα εμβολιασμών έξω από
τους Ιερούς Ναούς της Λάρισας…».
Αμέσως άρχισαν να καταφθάνουν
συγχαρητήρια από την Ιερά Σύνοδο,
βουλευτές, πολιτευτές, έπαινοι από
επιστήμονες και ιατρικούς συλλόγους. Θεώρησε ότι ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία που θα μπορούσε
να παρουσιάσει. Η Σύναξη των

ιερέων που ακολούθησε, έβγαλε
“διαταγή”: Όλοι οι ιεροί Ναοί να
εγκαταστήσουν ειδική ηλεκτρολογική εγκατάσταση έξω από το προαύλιο του ναού, για να μπορούν οι
κινητές μονάδες του Νοσοκομείου
να πραγματοποιούν
εμβολιασμούς!
Φωτογράφιζε και
τους ειδικούς τεχνίτες
που θα είχαν τη δυνατότητα της εγκατάστασης. Οι ιερείς υπάκουσαν στις διαταγές
του δεσπότη τους, είχαν, δεν είχαν
χρήματα, έκαναν τις εγκαταστάσεις
και πλήρωσαν τα 300 ευρώ.
Η έναρξη έγινε με μεγάλη επισημότητα μετά από Θεία Λειτουργία
στο μητροπολιτικό του αγίου Αχιλλείου. Ο κ. Ιερώνυμος πλαισιούμενος
από τους βουλευτές Χαρακόπουλο,
Κέλλα και το διοικητή της 5η ΥΠΕ
Φ. Σερέτη και δίπλα από την κινητή
μονάδα δήλωσε: «Ο εμβολιασμός
είναι ζήτημα υγειονομικό και
όχι θεολογικό». Στεκάμενος ο

ΤΑ ∆ΥΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ:

Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος δίπλα
από την Κινητή Μονάδα Εμβολιασμών στο προαύλιο του Αγ. Αχιλλείου, ευλόγησε τους αρνητές που
τον αποδοκίμαζαν (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”,
4/10/2021). Αποτέλεσμα; Σύνολον
εμβολιασθέντων 4 άτομα.
Α κ ο λ ο ύ θ ησ ε τ ην Κυ ρ ι α κ ή
(10/10/2021) στο χωριό Αρμένιο με
800 περίπου κατοίκους, αποτέλεσμα;
1 εμβολιασμός. Συνέχισε στο χωριό
Αργυροπούλι με πάνω από 1500 κατοίκους, αποτέλεσμα; 2 εμβολιασμοί.
Και το φιλόδοξο σχέδιο του κ. Ιερωνύμου μπατανάρισε, τα συγχαρίκια
πάγωσαν και ο δεσπότης, για να
διασκεδάσει την “επιτυχία”, δήλωσε:
“έστω και ένας εμβολιασμός είναι
επιτυχία”. Οι Κινητές Μονάδες τράβηξαν χειρόφρενο.
Οι Ναοί πλήρωσαν το “μάρμαρο”
της εγκατάστασης και τώρα θέλουν
να ξαναπληρώσουν, να τα ξηλώσουν.
Πάντως ο κόσμος λέει και γελάει: «Η
εγχείρηση (επιχείρηση) πέτυχε, ο
ασθενής (η δεσποτική προσπάθεια)
απεβίωσε!».

Τα τέσσερα (4) και τα είκοσι έξι (26) χρόνια

συνέχεια από τη σελ. 15
Το φετινό γεγονός είναι μια καθαρή βεβαίωση ότι ο τελικός και αυθεντικός κριτής της Ιστορίας είναι ο
λαός, το πλήρωμα της Εκκλησίας, είναι αυτός που παραμερίζει τους ανάξιους στο περιθώριο της λήθης και
ενθρονίζει τους άξιους και τους άγιους στη δική του καρδιά, στο δικό του αγιολόγιο και τον ανεβάζει στο
βάθρο της καθολικής αναγνώρισης.

προϋπολογισμού 1,5 εκ. ευρώ για
τη “στατική ενίσχυση δαπέδου
ισογείου και οροφής, υπογείου
του ναού”. Η Τεχνική Υπηρεσία
όμως ερεύνησε πως δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Μήπως οι
βλάβες έχουν σχέση μετά από την
αφαίρεση του χωμάτινου μέρους
του υπογείου; Ερεύνησαν αν οι
κολόνες που σχεδιάστηκαν, μελετήθηκαν και φυτεύτηκαν, είναι έτσι
ακριβώς; Χωρίς μετατροπές; Αυτά
είναι τα ερωτήματα του κόσμου
των ενοριτών.
Τα ξεκαθαρίζουμε, είμαστε όλοι
υπέρ της στατικής βοήθειας του
ναού, αλλά πρέπει αν κάποιοι που
έβαλαν το χέρι τους απερίσκεπτα,
να κληθούν και να δώσουν λόγο.
Και ποια είναι η ζημιά σε ένα
τέτοιο έργο! Θα περιμένουμε, να
μάθουμε κ. Περιφερειάρχα, τι
έγινε! Γιατί ψιθυρίζεται έντονα “ο
κόσμος τόχει τούμπανο και…
κρυφό καμάρι”.

Ο Σεβασμιώτατος μητροπολίτης
μας κ. Ιερώνυμος άστραψε και
βρόντησε σε εγκαίνια ναού που
έκανε πριν δύο χρόνια. «Από δω και
εμπρός δε θα ανεχθώ ένας ναός να
χτίζεται για πάρα
πολλά χρόνια» και
ήταν κατηγορηματικός «Από το θεμέλιο λίθο στα
πέντε χρόνια θα κάνουμε
εγκαίνια. Χαζολογήματα δεν
θα ανεχτώ…».
Εντυπωσίασε με τους σχεδιασμούς και τις εξαγγελίες, για να
προχωρήσουν τα έργα και να
τελειώσουν με χωρίς “χαζολογήματα”, θεώρησε σωστό από
το πρώτο διάστημα ερχομού του
να μαζέψει τα βιβλιάρια με τα
κατατεθειμένα χρήματα από το
υστέρημα του πιστού λαού στις
ερανικές επιτροπές που ήταν για
συνέχιση εργασιών και τα οποία
περιείχαν (όπως ακούγεται) στο
ένα 120.000 ευρώ και στο δεύτερο
περί 150.000, στα υπόλοιπα δεν
υπάρχουν νούμερα.
Τα διάφορα παρεκκλήσια που
ήταν μια μικρή πηγή εσόδων στην
ανέγερση των ναών. Ζήτησε και

Λαμπαδάριος

πήρε τα κλειδιά από τα παγκάρια
και έδιωξε τις επιτροπές που είχαν
διορισμό από την εποχή Ιγνατίου
και τα “μετέτρεψε”
μητροπολιτικά παρεκκλήσια. Έτσι εισπράττει αφορολόγητα η
μητρόπολη το κεράκι και τον πόνο του
λαού, αντί να δίνονται
για ανέγερση ναών.
Τελειώνει ο 4ος χρόνος και παρά
τις κατηγορηματικές δηλώσεις δεν
μπήκε ούτε ένα τούβλο, δεν έπεσε
ούτε μια φτυαριά τσιμέντο, τα σίδερα σκούριασαν, οι ιερείς άλλαξαν,
τα βιβλιάρια με χρήματα ή χωρίς
χρήματα βρίσκονται στα ερμάρια
της μητρόπολης. Το δεσποτικό “σαφές μήνυμα” έμεινε γράμμα κενό
και χωρίς γραμματόσημο.
Όλο αυτό αφήνει πολλά και
αναπάντητα ερωτηματικά και
γεννά στις ψυχές των πιστών και
προσφερόντων των οβολών τους
για την ανέγερση του ναού, ισχυρές υποψίες.
Πλησιάζει ο 5ος χρόνος και θα
χαρούμε να παραβρεθούμε στα
εγκαίνια που ο μητροπολίτης μας
υποσχέθηκε ότι καθυστερήσεις
“δεν θα ανεχθεί”!

