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ΑΓΩΝΑΣ 1

«Χωρίς οικογένεια…»
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2022

«ἀναστάς
πορεύσομαι
πρός τόν
πατέρα μου…»
(Λουκ. 15,18)
Απείθαρχο ον ο άνθρωπος. Δυσκυβέρνητο.
Η σκέψη του μονίμως αγκιστρωμένη στην
ιδέα της ανταρσίας. Η ανέλεγκτη επιθυμία
του τον παρασύρει επιμόνως στην αυλή της
υπεροχής, της διάκρισης, της δεσποτείας,
σελ. 4

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΕΤΑξΑΝ
ΕΝΑ “ ΟΧΙ”, ΠρΟΕΤΑξΑΝ
κΑΙ ΕΝΑ “ ΝΑΙ” !
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Προσωρινές
ταυτότητες

του Μανώλη Κοττάκη

Είναι δώρο
της επιστήµης
στον άνθρωπο...
ή ατοµική
βόµβα κατά της
ανθρωπότητας;

“Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τήν γυναῖκα
τοῦ ἀδελφοῦ σου” Ματ. 6,18
“Καί πέμψας, ἀπεκεφάλισε τόν
Ἰωάννην ἐν τῆ φυλακῆ” Ματ. 14,10
“Ναι” και “όχι”! Δύο λέξεις αντίθετες, με
μεγάλη βαρύτητα. Δύο επιρρήματα, με τα
σελ. 7

Εξάρτηση Εκκλησίας
από το κράτος

ΔΕΝ ΞΕΡΩ ἄν προσέξατε τήν… φωτογραφία
μέ τό πρόσωπο τῆς νεαρᾶς
δόκιμης ἀστυνομικοῦ ἡ
ὁποία συνελήφθη νά δίδει
πληροφορίες σέ Ἀλβανούς
κακοποιούς πού δροῦσαν
στήν Πανεπιστημιούπολη
γιά τίς ἐφόδους τῆς Ἀστυνομίας. Ἄν τήν προσέξατε
πάντως, θά παρατηρήσατε,

σελ. 12

ΕκκΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ,
ή… πώς ΕκκΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
18ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει
να είναι η παρουσία μας μέσα στο ναό)
σελ. 11

Παιδαγωγικὰ θέματα

Αγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
σελ. 3
Η ΘΡΑΚΗ ΕΙΣ ΤΟ ΕΛΕΟΣ
ΤΩΝ ΕΘΝΟΚΤΟΝΩΝ

-ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙσελ. 6

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς Επίσκοπο Λαρίσης και
Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμο
σελ. 13

Ὁ ἅγιος Νεομάρτυς
Ἰωάννης ὁ χρυσοχόος
(Μάρτυρες γιά τήν ἀρετή
τῆς ἁγνότητος)
σελ. 15

ψαλτικα

 ∆ΕΣΠΟΤΑ ΞΕΧΑΣΑΤΕ
το “ράον σιωπή”
 ΝΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
 Τι τόθελες…
Θλίψη, πολλή θλίψη!
σελ. 16

σελ. 8

σελ. 13

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ
Annalena ΜΠΕΡΜΠΟΚ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 30-7-2022:
Η Ευρωπαϊκή φωνή της
αλήθειας και του Ρεαλισμού.
Η παρούσα αναφορά έχει ως
σκοπό την πληρέστερη προσέγγιση του φαινομένου του μακρόσυρτου πολύμορφου, υβρι-

δικού πολέμου της
Τουρκίας κατά της
Ελλάδος και το πρόσφατο ενδιαφέρον
της ΕΕ με Ευρωενωσιακή θεώρηση.
Το αυτονόητο που
προκύπτει, είναι η αξιοποίηση
από την Ελληνική κυβέρνηση

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

του επίκαιρου σχετικού Ευρωπαϊκού
ενδιαφέροντος για
υποστήριξη των
εθνικών δικαίων,
προβολή της αλήθειας και διόρθωση
λαθών του παρελθόντος.
Α΄. Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΣΤΟ

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

Α) ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ!!!
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ!
Β) EΝΑΣ ΜΙΚΡOΣ, Ο ΟΥΪΛΙΑΜ
(ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) ΜΑΪΛΗΣ ΦΩΝΑΖΕΙ:
“Ο ΘΕΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ”
σελ. 3

σελ. 5 -6

ΜΙΑ ΕΞΑΜΒΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ)

ΑΞΙΟΘΡΗΝΗΤΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑ
Το κατασκεύασμα αυτό που κυκλοφορεί μετά από δέκα τρία χρόνια,
έχει πάθει τέτοια αλλοίωση από το
αρχικό βραβευμένο, διότι μεταφέρει,

«ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ “12”»
στρεβλώνει ανομοιογενή περιστατικά, για να
καλύψει γεγονότα και
παρανομίες, όλες είναι
επινοήσεις σκοπιμότητας, εφευρήματα του

παρασκηνίου, είναι ένα
αξιοθρήνητο κείμενο για
δήθεν «Το πρόβλημα
των δώδεκα εκπτώτων Μητροπολιτών
(1967 και εντεύθεν)».

στο καταρρυπωμένο
από ψεύδη βιβλίο
Είναι ολοφάνερο, ότι ο συγγραφέας
λειτούργησε με δόλο ή τον έβαλαν να
γράψει αυτά που έγραψε, διότι γνωρίζουν ότι όλα ή μάλλον σχεδόν όλα
είναι αναλήθειες ή καλύτερα ψέματα.
Πρέπει να γνωρίζει ο “συγγραφέσελ. 9-10

ο γνωστοσ άγνωστοσ π. ΙγνάτΙοσ ΜάδενλΙδησ

( ε π ί σ κο π ο σ π ε ν τα π ο λ ε ω σ ) ένας ατρόμητος αγωνιστής των δικαίων
Φορτωμένος από προσωπικές βαριές, πολύχρονες
και πολύμορφες εμπειρίες
και φορτισμένος με συγκίνηση κάθε φορά που έρχονται

στη μνήμη μου γεγονότα
και παραστάσεις, τα οποία
σημάδεψαν την περίοδο π.
Θεολόγου (Ιερομάρτυρα ως
τον αποκάλεσε ο μακαριστός

μητροπολίτης Δράμας Παύλος
στη Σύνοδο της Ιεραρχίας τον
Οκτώβριο 2021), εδώ στέκομαι, θυμάμαι τα γεγονότα, παγώνει η καρδιά μου, κοιτάζω

* O Οσιομάρτυρας. π. Θεολόγος αναβάλλεται λόγω έλλειψης χώρου

κάτω σιωπηλά και πονάει η
ψυχή μου.
Μέτρησα τα χρόνια που
κύλησαν, από τότε που άρχισε
σελ. 24
να γράφεται η αγωνιώδης
σελ. 2

2 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

ο γνωστός άγνωστος π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης

πορεία του μάρτυρα Θεολόγου. Ο τρόμος που
ζήσαμε, δεν περιγράφεται, οι εμπειρίες που αποκτήσαμε, δεν μεταφέρονται στο χαρτί και δεν
πλάθονται εύκολα σε χρονογραφία ή σε ιστορία.
Περάσαμε ώρες ανείπωτες αγωνίας με τα
γκλόπ, τα δακρυγόνα και ασφυξιογόνα να
πέφτουν ασταμάτητα, ένα εξαγριωμένο σώμα
έστελνε φονιά σε κάθε κατεύθυνση, εάν δε
συμφωνούσες με την παρανομία. Ενεργοποίησαν δίχως ανάσα και ανάπαυλα τα πολυβολεία
της εξόντωσης του αγνού Θεολόγου και των
ανθρώπων που τον παραστέκονταν. Φοβηθήκαμε, πονέσαμε, κλάψαμε, είδαμε στιγμές να
μεταβάλλονται σε κόλαση και ότι το μέλλον θα
γίνονταν εφιάλτης.
Από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε δίπλα στον
π. Θεολόγο μια μαρτυρική, ιεραποστολική φυσιογνωμία, γεμάτη παλμό και πνεύμα θάρρους
και αποτέλεσε το στήριγμά του για τα δίκαιά
του και έδωσε δυναμικότητα στους αγωνιστές
Χριστιανούς.
Ο Πατερικός λόγος είχε νεύρο, αλλά και
εντιμότητα, αντανακλούσε η καθαρότητά του,
πολεμούσε την εκτροπή από τη λεωφόρο της
γνήσιας ομολογίας, είχε ευπρέπεια στο ήθος,
είχε ακρίβεια και πιστότητα στο δόγμα, αντιστάθηκε με αγωνιστικότητα στη μαύρη σημαία
του ψεύδους και του θράσους που κυμάτιζαν
εναντίον του αγίου Θεολόγου όλα τα μέσα
μαζικής παραπληροφόρησης.
Ήταν η εποχή που δε μιλούσε η εντιμότητα,
είτε γιατί δεν υπήρχε, είτε γιατί δεν ήταν “περιβεβλημένη” με την πανοπλία του θάρρους από
το σεραφειμικό φόβητρο και μίλαγε η ατιμία.
Εμφανίζονταν στα παράθυρα της δημοσιότητας,
εκείνοι που έπρεπε να κρυφτούν, διότι είχαν
βρωμίσει με τους πανάθλιους άθλους και είχαν
σπιλώσει με τις ανομολόγητες πράξεις τους τον
επισκοπικό τους μανδύα.
Μέσα σ’ αυτήν την έντρομη περιπλάνηση και
με το 80% των Ιερέων να γυρίσουν την πλάτη
στο νόμιμο και κανονικό επίσκοπο π. Θεολόγο,
νοημάτισε η παρουσία του πατρός Ιγνατίου Μαδενλίδη, ενός ιερωμένου που κράταγε στα χέρια
του τα δώρα της Ευχαριστίας και τρέφονταν
με το Σώμα και το Αίμα του Σωτήρος Χριστού,
υμνούσε και κήρυττε με καθαρή γλώσσα τα
ρήματα του Θεανθρώπου, των αγίων Αποστόλων και των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας
και έδινε αποκρίσεις σε ένα αρμαθό πιεστικών
ερωτημάτων με τη σοφία της γνώσης και αιφνιδίαζε τους πάντες.
Ήταν ένας “φίλος”, “αδελφός”, “φύλακας” και
“συνοδοιπόρος” δίπλα στο διωκόμενο επίσκοπο
Θεολόγο, έδωσε περιεχόμενο στη χαρά και στις
θλίψεις. Ήταν μια ήρεμη προέλαση μέσα στον
ανοιξιάτικο ανθόκηπο του βίου. Δίδαξε πώς να
υπερβαίνουμε την πρόσκαιρη νέφωση και να
πλησιάζουμε γόνιμα στο Θεό, στον “πάντων
επέκεινα” και πως μας κυβερνάει “εν απείρω
σοφία” τη Δημιουργία του. Και πώς κατακυρώνει “εν απείρω αγάπη” την ανθρώπινη
ύπαρξή μας.
Αφήνω τον εαυτό μου να βυθιστεί στο πηγάδι των ιστορικών γεγονότων. Να μετρήσω
την οδύνη μου. Να ψαύσω τις πληγές που μας
άφησε. Να θυμηθώ τις ταλαιπωρίες, διώξεις, ξυλοδαρμούς, συκοφαντίες, προφυλακίσεις… και
να μεταφέρω ένα γεγονός από το μεγάλο σωρό
που έγινε και είναι συγκλονιστικό, επίκαιρο με
το μακαριστό μεγάλο ιεραπόστολο και ατρόμητο
αγωνιστή π. Ιγνάτιο.
Είμαστε στο 1992, ο π. Θεολόγος έρχεται
στα μητροπολιτικά γραφεία και αναλαμβάνει
πλήρως τα επισκοπικά του καθήκοντα μετά τις
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(επίσκοπος Πενταπόλεως) ένας ατρόμητος αγωνιστής των δικαίων

αλλεπάλληλες αποφάσεις του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου της Χώρας (ΣτΕ), (με απόφαση της δικτατορίας διώχθηκε και με απόφαση
του Κράτους αποκαταστάθηκε, αφού δεν υπήρχε
καμία εκκλησιαστική δικαστική καταδίκη), οι
παπάδες (το 80% της μητρόπολης) με πρωτοεπιστάτη το Νικόδημο Γαλιάτσο και κάποιους
σκληροπυρηνικούς που είχαν ευεργετηθεί την
περίοδο του ’70 από τον π. Θεολόγο, τώρα
έφτιαξαν δικά τους μητροπολιτικά
γραφεία και τα ονόμασαν ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΕΙΑ και αρνούνταν ακόμα και
να πληρωθούν με την υπογραφή
του μητροπολίτη Λάρισας Θεολόγου.
Γι’ αυτό έστειλαν και επιστολή στο
Υπουργείο Οικονομικών ζητώντας
να επανεξετάσει την απόφαση για
την “υπογραφή” των μισθοδοτικών καταστάσεών τους.
Το αρμόδιο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
απάντησε: «Δια της υπ’ αριθ. 698/92 γνωμοδοτήσεως της Ολομελείας Ν.Σ. Κράτους
εγένετο, ομοφώνως δεκτό ότι αρμόδιος
προς υπογραφή των άνω μισθοδοτικών
καταστάσεων είναι ο Μητροπολίτης Θεολόγος Πασχαλίδης…».
Δημιούργησαν και έναν παπαδικό σύλλογο
με την επωνυμία “ιερά επιμελητεία”, κυκλοφορούσαν ανακοινώσεις, έβγαιναν στα ραδιόφωνα
και στα τηλεοπτικά δίκτυα εναντίον του κανονικού και νόμιμου μητροπολίτου π. Θεολόγου,
κάνοντας την πορεία του ΜΑΡΤΥΡΙΟ, ώστε να
αναγκαστεί να παραιτηθεί και να φύγει!
Μέσα σ’ αυτό το παπαζοφερό κλίμα φθάσαμε
την παραμονή του Ευαγγελισμού και της Εθνικής Εορτής της 25ης Μαρτίου. Οι πληροφορίες
που έφθαναν ήταν ότι μια ομάδα παπάδων με
πρωτεργάτη τον π. Νικόδημο θα επιχειρήσουν,
να εισβάλουν ανήμερα το πρωί στο μητροπολιτικό ναό, για να εξοβελίσουν το λειτουργό
επίσκοπο π. Θεολόγο, τους βοηθούσε και η
πληροφορία ότι το δεξί χέρι του Θεολόγου ο π.
Ιγνάτιος ήταν άρρωστος και δε θα παρευρίσκονταν να λειτουργήσει στο ναό, ως προεστώς και
αρχαιότερος κατά την ιερατική τάξη.
Αργά το απόγευμα την παραμονή, βρεθήκαμε
με τον π. Θεολόγο με σκοπό να εξετάσουμε την
όλη κατάσταση και τις πληροφορίες που μας
έρχονταν από διάφορες πηγές. Ο ίδιος ήταν
πολύ ήρεμος, έλεγε και ξανάλεγε “του Θεού θα
γίνει”. Του ζήτησα την ευλογία να επισκεφτώ τον
ασθενή π. Ιγνάτιο, για να έχουμε και τη δική του
άποψη. Δεν την αρνήθηκε και έτσι βρέθηκα στο
σπίτι του π. Ιγνάτιου, ο οποίος ήταν κλινήρης με
έναν πυρετό που υπερέβη το κόκκινο (39,2), ήταν
και ο ίδιος πολύ ανήσυχος για τα αποφασισμένα
από τους παπάδες της επιμελητείας.
Τον παρακάλεσα (χωρίς να έχω τέτοια συγκατάθεση του π. Θεολόγου) να ενισχύσει κάπως
τη δόση με τα αντιπυρετικά χάπια και το πρωί
να τον μεταφέρει κάποιο αυτοκίνητο στο ναό,
απλώς και μόνο η παρουσία του, έφθανε, έστω
και καθήμενος μέσα στο Ιερό Βήμα. Ο π. Ιγνάτιος
συμφώνησε και δέχθηκε αυτή τη μεταφορά.
Ανήμερα το πρωί ο π. Θεολόγος με το διάκο του
π. Νικηφόρο βρέθηκαν στο ναό, πριν την έναρξη
της ακολουθίας του Όρθρου (όπως έκαμνε πάντα
ο π. Θεολόγος κατευθύνονταν στην ιερά προσκομιδή, όπου μνημόνευε χιλιάδες ονόματα και
τελείωνε πριν τη μεγάλη Δοξολογία), είχαν ήδη
προσέλθει οι ιερείς που θα συλλειτουργούσαν
με τον π. Θεολόγο, π. Ευθύμιος Αντωνιάδης, π.
Δαμιανός Μυλωνάκης, π. Κων. Παπαγεωργίου,
π. Δημ. Ζάχος, π. Δημ. Σαρρής, π. Εμ. Νταλώσης
και ταυτοχρόνως σχεδόν έφθασε και ο π. Ιγνάτιος

που έδειχνε ότι ήταν πολύ ταλαιπωρημένος.
Ο θεοφιλής λαός που είχε μάθει για τις παπαδικές αποφάσεις, άρχισε να καταφθάνει στο ναό
“Λίαν βαθέως”, κάποιοι αντιλήφθηκαν σε μια
απόσταση 700 μέτρων από το ναό – κοντά στο
μνημείο της ελευθερίας – μέσα σε αυτοκίνητο
ήταν ένας παπάς. Χωρίς χρονοτριβή έσπευσα
να διαπιστώσω ποιος ήταν και ποιος ο σκοπός
του, μία ώρα πριν αρχίσει ο Όρθρος; Φθάνοντας
με φώναξε, ο ιερέας άνοιξε την
πόρτα του συνοδηγού και μπήκα μέσα, ήταν ο “αρχιερατικός”
εκπρόσωπος που είχε διορίσει ο
υποτιθέμενος Τοποτηρητής Λαρίσης, Φθιώτιδος Δαμασκηνός κατ’
εντολή του αρχιεπ. Σεραφείμ, ο π.
Νεκτάριος Κατσαμπάνης. Ήταν
πολύ ανήσυχος και στενοχωρημένος και άναβε
το ένα τσιγάρο μετά το άλλο, δηλώνοντας ότι
έμπλεξε και δεν μπορεί να τους κάνει καλά. “Με
υποσχέθηκε όμως ότι θα τους πάρει και θα
φύγουν!”.
Με την έναρξη του Όρθρου όρμησε στο Ιερό
Βήμα ένα τσούρμο παπάδων – έλειπε ο “αρχιερατικός” π. Νεκτάριος – άρχισαν γρήγορα-γρήγορα
να φορούν τις ιερατικές στολές και να καταλαμβάνουν διάφορα επίκαιρα σημεία. Ο π. Θεολόγος
ατάραχος συνέχιζε τα της Ιεράς Προσκομιδής.
Ο π. Ιγνάτιος παρακολουθούσε- καθήμενοςόλες τις κινήσεις τους και τις συμπεριφορές.
Δεν άντεξε και στις καταβασίες με φωνάζει, με
κοίταξε και με ύφος κάπως θυμωμένο με λέγει:
“Θα λειτουργήσω…! Να βρούμε στολή!”. Τον
κοίταξα... “τις λες πάτερ του λέω…;”. “Είμαι καλά
και θα λειτουργήσω”.
Βρέθηκε στολή στον Άγιο Χαράλαμπο, ήταν
βέβαια δυσανάλογη με το ύψος του κατόχου
της και έτσι αναγκαστήκαμε να τη μαζέψουμε
με καρφίτσες. Μπαίνοντας στη Θεία Λειτουργία
ο π. Νικόδημος έπιασε το κέντρο της Αγίας
Τραπέζης και η ομάδα του π. Αθ. Παπαγιάννης,
Παν. Αποστολόπουλος, Νικόλαος Σιμόπουλος,
Ηλίας Σκόδρας… έπιασαν δεξιά της Αγίας Τραπέζης. Ο π. Ιγνάτιος και οι άλλοι κατέλαβαν
την αριστερή πλευρά.
Ο π. Θεολόγος πλησίασε την ομάδα των
παπάδων της “Τοποτηρητείας” και τους παρακάλεσε να συλλειτουργήσουν όλοι μαζί
αυτή τη μεγάλη γιορτή. Ο π. Νικόδημος που
“ηγούνταν” της ομάδας – διότι ο “αρχιερατικός”
π. Νεκτάριος διαφώνησε, πριν μπουν στο ναό
και απεχώρησε – αντέδρασε. «Ποιος είστε…!
Δεν είσαι Δεσπότης, δεν σ’ αναγνωρίζω…!
Εμείς θα υπακούσουμε μόνο στην Ιερά
Σύνοδο…», και όταν πήγε να λάβει τη θέση
στο κέντρο της Αγίας Τραπέζης, όπως ορίζει
το τελετουργικό της Εκκλησίας «επέχει τον
τόπον του μεγάλου Αρχιερέως Χριστού και
ετοιμάζει την ψυχοτρόφο τράπεζα και δεξιούται την Εκκλησία, όπως ο Χριστός ετέλεσε τον
μυστικό δείπνο και εδεξιώθη τους αποστόλους
Του». Ο π. Νικόδημος άρχισε να τον κλωτσά
με μανία και να τον σέρνει… – Θου Κύριε –
και το φοβερότερο ήταν οι αγκωνιές που του
έδινε. Με την πρώτη έκλεισα τη μεγαφωνική
εγκατάσταση και μην ακούγοντας στο εκκλησίασμα και συγχρόνως το κλείσιμο της Ωραίας
Πύλης, να μην βλέπουν οι εκκλησιαζόμενοι
– ήταν κατάμεστος ο ναός από πιστούς –και
κλείδωμα το δεξιό βημόθυρο μη “μπουκάρουν”
αγανακτισμένοι και να έχουμε ανεξέλεγκτες
καταστάσεις. Η δεύτερη αγκωνιά ήταν τόσο
δυνατή που, αν δεν βρίσκονταν δίπλα του ο π.
Ιγνάτιος να τον συγκρατήσει, θα σωριάζονταν
στο δάπεδο με απρόβλεπτες συνέπειες. Μετά

το τελευταίο δεν άντεξα, η αγανάκτησή μου
έφθασε στο “ζενίθ” – ήμουν ο μοναδικός λαϊκός
εντός του Ιερού Βήματος, ο διάκος ήταν στο
σολέα για την εκφώνηση των Ειρηνικών – Τον
αρπάζω και σηκωτό πήγα να τον βγάλω έξω
από τη νότια πόρτα του ιερού, ο π. Θεολόγος
σαστισμένος μπήκε μπροστά μας. “Μη…,
μη…, μη… κ. Τριαντ. Άφησέ τον δεν καταλαβαίνει τι κάνει ο άνθρωπος”. Οι άλλοι
παπάδες “οι προσκείμενοι στην Τοποτηρητεία”
το έβαλαν στα πόδια, όπως ήταν ντυμένοι με
τη λειτουργική αμφίεση και άρχισαν να τρέχουν, να ξεντυθούν, όπως-όπως ακόμα και στα
σκαλοπάτια έξω από το Ιερό Βήμα.
Ο Νικόδημος και η ομάδα είχαν ετοιμάσει
βέβαια το “σόου” με δημοσιογράφους… και
οι οποίοι τους περίμεναν βγαίνοντας από τη
νότια πόρτα του ιερού και εδώ έκανε ‘’βαρυσήμαντες’’ δηλώσεις:
«Συνέβησαν στο ναό σημεία και τέρατα… Έγινε Βατερλώ… Μας εξύβρισαν
και μας κλώτσησαν ο κ. Θεολόγος και οι
οπαδοί του…» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 27/3/1992).
Σχεδόν αμέσως τον διέψευσε ο προϊστάμενός
του “αρχιερατικός” π. Νεκτάριος. Ήρθε μετά
και το ανακριτικό πόρισμα που διέταξε ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και έτσι έπεσε όλη η
σκευωρία στο κενό. Και γύρισαν τα πάντα σε
βάρος τους, παρ’ ό,τι τα ψέματα τα είχαν πολύ
καλά προκατασκευάσει και προσπάθησαν να
τα παρουσιάσουν ως αληθινά.
Ο Τύπος την επόμενη έγραφε: «Το τι ακριβώς ελέγχθη και συνέβη στο Ιερό Βήμα το
γνωρίζουν μόνο, όσοι ιερείς – και των δύο
πλευρών – βρίσκονταν εκεί.
Από τα μικρόφωνα, στον κατάμεστο
από κόσμο ναό, ακούγονταν μεμονωμένες
φράσεις και δεν μπορούσε να καταλάβει
κανείς τι ακριβώς συμβαίνει. Η λειτουργία διεκόπη για 5 λεπτά κι ακολούθως
απεχώρησαν, ο π. Νικόδημος και άλλοι 5
ιερείς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας που εξεδόδη αργότερα η λειτουργία
διεκόπη από 7:50 μέχρι 7:55 το πρωί και
διετάχθη, γι’ αυτό προκαταρκτική εξέταση
από τον εισαγγελέα.
Η λειτουργία συνεχίστηκε κανονικά κι
άρχισε στις 10:30 η πανηγυρική δοξολογία, πάντα χοροστατούντος του κ. Θεολόγου» (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, 27/3/1992).
«Από κει και πέρα η Θεία Λειτουργία
συνεχίσθηκε κανονικά και χωρίς προβλήματα παρουσία του υπουργού Εσωτερικών κ. Ν. Κλείτου και του συνόλου
σχεδόν των αρχών και φορέων της πόλης
παρεκτός του Δημάρχου κ. Α. Λαμπρούλη
και του Βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Λάρισας κ.
Γ. Αδαμόπουλου…» (ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ,
27/3/1992).
Ο άρρωστος π. Ιγνάτιος όχι μόνον συλλειτούργησε ως προεστώς ιερέας αλλά έκανε την
επιμνημόσυνο δέηση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και επιπλέον παραβρέθηκε και
στην εξέδρα των επισήμων στην παρέλαση που
ακολούθησε.
Συζητώντας μετά είπε: “Μόλις φόρεσα την
ιερατική στολή και είπα να λειτουργήσω
ο πυρετός εξαφανίστηκε, οι δυνάμεις
αναπτερώθηκαν και αισθάνομαι τελείως
υγιής”.
Ο π. Ιγνάτιος δεν υπήρξε μόνον, ο μέγιστος
των ιεραποστόλων, αλλά ήταν και ένας ατρόμητος αγωνιστής των δικαίων!
Πιστεύουμε ότι η Εκκλησία γρήγορα θα τον
ανταμείψει.

AYTA TA ΞΕΡΑΤΕ;;;
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A) ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ!!! ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ!
Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε προειδοποιήσει τους αμερικάνους ότι
θα υπάρξουν ελλείψεις τροφίμων
και ακολούθησε ένα μυστηριώδες
κύμα καταστροφής. Πυρπολήθηκαν ή
ανατινάχθηκαν μέσα σε ένα εξάμηνο
πάνω από 20 εργοστάσια επεξεργασίας
τροφίμων.
Έχουμε και δύο περιστατικά και ερωτηματικά! Πώς γίνεται δύο αεροπλάνα
να πέσουν επάνω σε εργοστάσια επεξεργασίας τροφίμων; Το ένα έγινε στις
13 Απριλίου στο Gemstate Processing
στο Ανατολικό Αϊντάχο, το άλλο
στις 21 Απριλίου στο General Mills
Processing Facility στην Τζόρτζια.
Όλα αυτά έχουν φέρει μεγάλη ανησυχία και παγκόσμιο προβληματισμό,
διότι αυτές οι καταστροφές, σε μια
εποχή ενεργειακής και οικονομικής
κρίσης θα φέρουν τα πάνω κάτω με
τις ραγδαίες αυξήσεις σε όλα τα είδη
τροφίμων.
Ένας δημοφιλής δημοσιογράφος
ο Rantz στο ραδιόφωνο του Σιάτλ
και στην εκπομπή “The Jason Rentz
Show”, δεν μπορούσε να εξηγήσει τα
συνεχή και “ατυχή” αυτά γεγονότα!
Αλλά επεσήμανε ότι όλα αυτά είναι
“ύποπτα”.
Ενδεικτικά πυρπολήθηκαν:

Στις 13 Απριλίου η τεράστια πυρκαγιά στο Taylor Fanis Processing
Facility στη Σαλίνα της Καλιφόρνιας
έκαψε το 85% του κτιρίου που κάλυπτε μια έκταση
225.000 τετραγωνικών ποδιών και προμήθευε κιτ σαλάτες
σε παντοπωλεία
σε όλη τη χώρα.
Πυρπολήθηκε το τρίτο εργοστάσιο παραγωγής
βοείου κρέατος στο Grand Island της
Νεμπράσκα, που επεξεργάζονταν το
5% του βοείου κρέατος της χώρας.
Ένα δεύτερο εργοστάσιο επεξεργασίας βοείου κρέατος το Tyson Foods Inc
TSN.N στο Κάνσας που τροφοδοτούσε
το 6% της αλυσίδας εφοδιασμού της
Αμερικής.
Στις 19 Απριλίου όλα τα κεντρικά
γραφεία της Azuze Standard καταστράφηκαν ολοσχερώς από πυρκαγιά
και ήταν ο κύριος προμηθευτής βιολογικών και υγιεινών τροφών της χώρας.
Αρχές Ιουνίου πυρκαγιά έβγαλε
εκτός λειτουργίας την τεράστια μονάδα
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Το εργοστάσιο αυτό επεξεργάζεται
το 20% του αμερικανικού φυσικού

αερίου, ήτοι 2,1 δισ. κυβικά πόδια φυσικό αέριο και εξάγει 15 εκατ. τόνους
υγροποιημένο αέριο το χρόνο.
Η πυρκαγιά αυτή θα επηρεάσει
περαιτέρω την
ενεργειακή κρίση και τις διεθνείς τιμές που
ήδη έχουν εκτοξευτεί, εξαιτίας
των δυτικών
κυρώσεων στη
Ρωσία.
Τελευταία έχουμε και στην Ευρώπη παρόμοια φαινόμενα. Νότια του
Παρισιού ξέσπασε φωτιά στη διεθνή
αγορά χονδρικής πώλησης τροφίμων
το “Rungis International Market”
που θεωρείται η μεγαλύτερη αγορά
τροφίμων στον κόσμο και απασχολεί
χιλιάδες εργαζόμενους.
Ο επικεφαλής της Διεθνούς αυτής
αγοράς δήλωσε: «… Ακόμα κι αν η
Rungis Market ξαναρχίσει τις δραστηριότητες από αύριο, λόγω μιας τέτοιας
τραγωδίας, ολόκληρη η αγορά τροφίμων στον κόσμο έχει επηρεαστεί…».
Όλα αυτά είναι τυχαία; Ή υπάρχει
οργανωμένο σχέδιο να οδηγήσει τους
λαούς στην πείνα, καταστρέφοντας τις
δομές τροφίμων;

Β)Ένας μικρός, ο Ουίλιαμ (Βασίλειος) Μαΐλης
φωνάζει: “Ο Θεός υπάρχει”
Ο Βασίλειος (Ουίλιαμ) Μαΐλης έχει καταγωγή από την Κάλυμνο. Ο πατέρας του είναι ιερέας στον ελληνορθόδοξο ναό
των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης στην περιοχή
Τάμπα Μπέι. Ο Βασίλης σε ηλικία επτά μηνών, μιλούσε με
ολοκληρωμένες προτάσεις, έμαθε πρόσθεση και αφαίρεση,
πριν κλείσει τα δύο χρόνια, στα τρία γνώριζε το αλφάβητο
από τρεις γλώσσες, σε ηλικία τεσσάρων ετών έλυνε εξισώσεις. Στο πέμπτο χρόνο διάβασε
ένα βιβλίο γεωμετρίας 209
σελίδων σε μια νύχτα και την
άλλη μέρα έλυσε τα περίπλοκα
προβλήματα.
Ο πατέρας του είπε σε βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος στο
YouTube: «Ο Βασίλης έκανε
τα πάντα να φαίνονται σαν
παιγνίδι».
Από την ηλικία των πέντε
ετών αποφοίτησε από το κολέγιο Saint Petersburg στη Φλόριντα. Στην τελετή αποφοίτησης μάγεψε το κοινό απαγγέλλοντας στίχους από τη
Βίβλο στα αρχαία Ελληνικά και εξηγώντας αποφθέγματα
του Καρτέσιου (Γάλλου φιλοσόφου 1596-1650).
Σε ηλικία 10 ετών ήταν μαθητής του φημισμένου Πανεπιστημίου Garnegie Mellon University. Το πρώτο τετράμηνο
είχε πάρει πέντε τάξεις και συγκεκριμένα Άλγεβρα, Αγγλική φιλοσοφία, Ιστορία του 20ου αιώνα, Ανθρωπολογία
και φιλοσοφία της θρησκείας.
Όταν ρωτήθηκε την πρώτη εβδομάδα πόσων χρονών
είναι, απάντησε χαριτολογώντας “περίπου δέκα” τονίζοντας
ότι είναι δεύτερη χρονιά που φοιτά στο Πανεπιστήμιο, διότι
την τελευταία τάξη του Λυκείου είχε πάρει τρία μαθήματα
Κολεγίου και είχε βαθμολογηθεί άριστα.

Στα 13α του χρόνια (2020) κέντρισε το παγκόσμιο ενδιαφέρον, όταν δήλωσε πως ο Stephen Hawking (Στίβεν Χόκινγκ)
είχε άδικο, όταν ισχυρίζονταν ότι δεν υπάρχει Θεός. «Ο Θεός
υπάρχει». «Οι άθεοι τότε προσπαθούν να πουν ότι δεν
υπάρχει Θεός, ενώ στην πραγματικότητα χρειάζεται
περισσότερη πίστη, για να πιστέψει κανείς ότι δεν
υπάρχει Θεός, παρά να πιστέψει ότι υπάρχει Θεός».
Ήταν κατηγορηματικός ο
μικρός ιδιοφυής Ουίλιαμ,
όταν προσπάθησε μέσω της
ιστοσελίδας upsocl. Com
να εξηγήσει ότι ο Stephen
Hawking και όλοι οι άθεοι
έκαναν λάθος, διότι «Θεός
υπάρχει».
Από τα 15 του χρόνια τον
έχουν φιλοξενήσει πολλές
και μεγάλες εφημερίδες και
ιστοσελίδες και προσπαθεί
να αποδείξει ότι “Θεός υπάρχει”. Το παιδί φαινόμενο
που τον παρακολουθούσαν οι γιατροί από μικρή ηλικία,
είπαν ότι τέτοια ευφυΐα γεννιέται μία φορά στα δέκα
εκατομμύρια παιδιά και έχουν μια έμφυτη τάση προς
τον αλτρουισμό.
Από τον Αύγουστο θα άρχιζε σπουδές Φυσικής, ώστε
να κάνει καριέρα στην Αστροφυσική και να εργαστεί
στη ΝΑΣΑ.
«Ο στόχος μου – δήλωσε – είναι να έχω πάρει το διδακτορικό μου μέχρι να κλείσω τα 18». Έχει μάλιστα και
συγκεκριμένα σχέδια για το πώς θα αξιοποιήσει τις γνώσεις
του: «Θέλω να αποδείξω μέσω της επιστήμης την
ύπαρξη του Θεού, για να μπορεί να ξέρει ο κόσμος
την αλήθεια».

ΑΓΩΝΑΣ 3
Παιδαγωγικὰ θέματα
Αγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου
Θεωρώ υποχρέωσή μου να δημοσιοποιήσω αποσπάσματα από το
έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, σε απλή απόδοση, σχετικά με
την εκπαίδευση των νέων. Διατηρώ το πολυτονικό σύστημα γραφής
Δὲν εἶναι ἀξιοπερίεργο τὸ ὅτι στέλνουμε τὰ παιδιά μας στὸ σχολεῖο,
νὰ μάθουν γράμματα καὶ τέχνες καὶ ἐξαντλοῦμε ὅλες μας τὶς δυνατότητες γιὰ τὴν ἐπιτυχία αὐτοῦ τοῦ σκοποῦ καὶ δὲν ἐνδιαφερόμαστε νὰ
τὰ ἀναθρέψουμε συγχρόνως καὶ σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ;
Ἒ λοιπὸν νὰ ξέρετε ὅτι, ὅταν ἀνατρέφουμε τὰ παιδιά μας, ἔτσι
ὥστε νὰ γίνουν, ἀναιδῆ, ἀκόλαστα, ἀπειθάρχητα, βάναυσα, τότε,
ἐμεῖς πρῶτοι θὰ γευθοῦμε τοὺς καρποὺς τῆς κακίας τους.
Ἂς προσέξουμε λοιπὸν αὐτὸ τὸ θέμα κι ἂς ὑπακούσουμε σ’ αὐτὸ
ποὺ μᾶς διδάσκει ὁ μακάριος Ἁπόστολος Παῦλος, ὁ ὁποῖος μᾶς συμβουλεύει νὰ ἀνατρέφουμε τὰ παιδιά μας καὶ νὰ τὰ παιδαγωγοῦμε,
σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ.
Νὰ τοὺς δίνουμε πάντα ἐμεῖς πρῶτοι τὸ καλὸ παράδειγμα καὶ νὰ
τὰ συνηθίσουμε ἀπὸ μικρὰ στὴ μελέτη τῶν θείων Γραφῶν.
Ἰωάν.Χρυσόστομος: P.G. 61,150, κ.εξ.
Μέχρι πότε θὰ εἴμαστε κάτω ἀπὸ τὸ σαρκικὸ φρόνημα; Μέχρι
πότε θὰ σκύβουμε καὶ θὰ ἐπικεντρώνουμε ὅλο τὸ ἐνδιαφέρον μας
πάνω στὰ γήινα πράγματα;
Ὅταν πρόκειται, γιὰ τὴ φροντίδα τῆς ἀνατροφῆς καὶ τὴν παιδαγωγία τῶν παιδιῶν μας, ἂς παίρνουν ὅλα τὰ ἄλλα δεύτερη θέση
καὶ σημασία.
Ἂν τὸ παιδὶ διδαχτεῖ ἀπὸ μικρὸ νὰ σκέπτεται μὲ σωστὸ τρόπο, τότε
ἔχει ἤδη ἀποκτήσει μεγάλο πλοῦτο καὶ δόξα.
Δὲ θὰ ἔχεις κατορθώσει τίποτα τὸ σπουδαῖο, ἂν ἔχεις μάθει τὸ παιδί
σου κάποια τέχνη ἢ τὴν ἀρχαία φιλοσοφία, μὲ τὴν ὁποῖα θὰ κερδίσει
ἐνδεχομένως χρήματα. Τὸ σπουδαῖο θὰ εἶναι ἂν τὸ ἔχεις διδάξει τὴν
τέχνη νὰ περιφρονεῖ τὰ χρήματα. Ἂν θέλεις νὰ τὸ κάνεις πλούσιο,
ἔτσι νὰ τὸ κάνεις. Γιατὶ πλούσιος δὲ εἶναι ὅποιος ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ
πολλὰ χρήματα ἢ ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ὅλα τὰ ἀγαθά, ἀλλὰ ἐκεῖνος ποὺ
δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τίποτα. Αὐτὸ νὰ διδάξεις τὸ παιδί σου. Αὐτὸ
νὰ τοῦ μάθεις. Αὐτὸς εἶναι ὁ μεγαλύτερος πλοῦτος.
Μὴν κοιτάζεις, πῶς θὰ τὸ κάνεις νὰ προκόψει -μὲ τὴν ἔννοια
βέβαια, ποὺ τὸ κοσμικὸ φρόνημα θεωρεῖ τὴν προκοπὴ- γιατὶ ἔτσι θὰ
τὸ καταντήσεις φιλόδοξο. Φρόντισε καλύτερα νὰ τοῦ μάθεις πῶς νὰ
περιφρονεῖ, σὲ τούτη ἐδῶ τὴ ζωή, τὴν ἀνθρώπινη δόξα. Ἔτσι μπορεῖ
νὰ γίνει καὶ πιὸ ἔνδοξος καὶ πιὸ σπουδαῖος.
Αὐτὰ εἶναι πράγματα ποὺ εἶναι εὔκολα καὶ εἶναι δυνατὸν νὰ γίνουν ἐξ ἴσου, καὶ ἀπὸ τὸν πλούσιο καὶ ἀπὸ τὸ φτωχό. Αὐτὰ δὲν τὰ
διδάσκεται κανεὶς ἀπὸ δάσκαλο, οὔτε τοῦ τὰ μαθαίνει καμμιὰ τέχνη.
Αὐτὰ εἶναι πράγματα ποὺ τὰ μαθαίνει κανεὶς ζώντας σύμφωνα μὲ
τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ.
Μὴ φροντίζεις μόνο, νὰ ζήσει τὸ παιδί σου πολλὰ χρόνια ἐδῶ στὴ
γῆ. Φρόντισε νὰ ἀξιωθεῖ νὰ ζήσει τὴν ἀτέλειωτη καὶ αἰώνια ζωή.
Ἰωάν.Χρυσόστομος: P.G. 61,150, κ.εξ.
Θέλεις νὰ ἀφήσεις ἄνθρωπέ μου, πλοῦτο στὸ παιδί σου; Δίδαξέ
το νὰ εἶναι τίμιο. Γιατὶ ἔτσι θὰ μπορέσει νὰ διαφυλάξει τὸν πλοῦτο
του. Ἔτσι, ἀκόμα κι ἂν δὲν ἀποκτήσει ἄλλα κτήματα, τουλάχιστον
δὲ θὰ σκορπίσει, ὅσα ἔχει.
Ἂν ὅμως τὸ παιδί σου εἶναι πονηρό, τότε δὲ θὰ τὸ ἀφήσεις φύλακα
τοῦ πλούτου σου, ἀλλὰ θὰ τὸ κάνεις χειρότερο κι ἀπὸ τὸν τελευταῖο
φτωχὸ τῆς γῆς.
Γιὰ ὅσους δὲν ἔχουν ἀναθρέψει σωστὰ τὰ παιδιά τους, εἶναι
γι’ αὐτὰ προτιμότερη, ἀπὸ τὸν πλοῦτο, ἡ τέλεια φτώχεια. Γιατὶ ἡ
φτώχεια θὰ τὰ διατηρήσει στὴν ἀρετή, ἀκόμα καὶ παρὰ τὴ θέλησή
τους, ἐνῶ ὁ πλοῦτος δὲ θὰ τὰ ἀφήσει στὸν ἴσιο δρόμο, ἀκόμα κι ἂν
τὰ ἴδια τὸ θέλουν. Ἡ πλούσια ζωὴ θὰ τὰ παρασύρει στὸ κακό, θὰ τὰ
καταστρέψει καὶ θὰ τὰ ὁδηγήσει σὲ ἀμέτρητα δεινά.
Ἰωάν.Χρυσόστομος: P.G. 61, 546 κ.ἑξ.
Πές μου ἄνθρωπὲ μου, ἂν ἔβλεπες τὸ παιδί σου νὰ λειώνει ἀπὸ τὴν
πεῖνα, θὰ τὸ ἄντεχε ἡ ψυχή σου καὶ θὰ ἀγνοοῦσες τὴν κατάστασή
του; Δὲ θὰ ἔτρεχες νὰ κάνεις, ὅ,τι περνάει ἀπὸ τὸ χέρι σου, γιὰ νὰ
τὸ χορτάσεις καὶ νὰ τὸ ἀναπαύσεις;
Ἒ λοιπόν, ἂν ἔλειωνε τὸ παιδί σου ἀπὸ τὴν πεῖνα καὶ τὴν ἔλλειψη
τῆς ὑλικῆς τροφῆς, δὲ θὰ τὸ παράβλεπες. Τώρα, ποὺ καταστρέφεται
ἀπὸ τὴν ἔλλειψη τῆς διδασκαλίας τῶν θείων Γραφῶν, τὸ σηκώνει
ἡ ψυχή σου καὶ τὸ προσπερνᾶς ἀπαρατήρητο;
Πές μου, ἀξίζει τέτοιος ποὺ εἶσαι, νὰ ὀνομάζεσαι πατέρας;
Αὐτὴ ἡ πεῖνα εἶναι φοβερώτερη ἀπὸ τὴν ἔλλειψη τῆς τροφῆς, ἐφόσυνεχίζεται στη σελ. 8

4 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

ακόμη και έναντι του δημιουργού του. Εν ολίγοις
η όλη ψυχική αναζήτησή του διοχετεύεται
στα καταστροφικά κυκλώματα της ανομίας. Η
ανομία όμως χαρακτηρίζει την πρόσκρουση
στο νόμο, οπότε έρχεται ο μέγας και μοναδικός
νομοθέτης Θεός και επιβάλλει κυρώσεις.
Έτσι λοιπόν μετά την πτώση του Αδάμ, όπου
σημειώθηκε η πρώτη ανταρσία στην ιστορία
του ανθρώπου κατά του Θεού πατέρα, όταν
επληθύνθησαν οι άνθρωποι, επληθύνθη και
η ανομία. Όμως η αύξηση της ανομίας βάσει
του καθεστώτος «του δούναι» και «λαβείν»,
επισύρει άμεσα κάποια στέρηση, μείωση,
κάποιο αντίτιμο, κάποια «πληρωμή». Οπότε
είπε Κύριος ο Θεός· «οὐ μή καταμείνῃ τό
πνεῦμα μου ἐν τοῖς ἀνθρώποις τούτοις εἰς
τόν αἰῶνα διά τό εἶναι αὐτούς σάρκας…»
(Γεν. 6,3). Αυτομάτως αποσύρεται το πνεύμα
του Θεού, όχι λόγω ήττας, αλλά λόγω θεϊκής
υπεροχής. Λόγω διαχωρισμού από την ύλη και
θεϊκής τιμωρίας. Έτσι και έγινε ο κατακλυσμός
που κατέπνιξε τις άθλιες συνειδήσεις με τις
αμαρτωλές σάρκες, καθαρίζοντας το τοπίο,
πρόσκαιρα όμως. Γιατί μετά τον κατακλυσμό
και πάλι οι απόγονοι του Νώε απομακρύνθησαν
από τον αληθινό Θεό, αποφασίζοντας να
οικοδομήσουν για πρώτη ίσως φορά μία κτιστή
πόλη και ένα πύργο τεράστιο του οποίου «ἔσται
ἡ κεφαλή ἕως τοῦ οὐρανοῦ» (Γεν. 11,3-9),
γεγονός που μαρτυρούσε ότι ποθούσαν να
φτάσουν το Θεό, χωρίς όμως Θεό. Και πάλι ο
θεϊκός νομοθέτης προς παραδειγματισμό είπε·
«δεῦτε καί καταβάντες συγχέωμεν αὐτῶν ἐκεῖ
τήν γλῶσσαν καί ἐπαύσαντο οἰκοδομοῦντες
τήν πόλιν καί τόν πύργον». Και έτσι, «Κύριος
διέσπειρεν αὐτούς ἐπί πρόσωπον πάσης τῆς
γῆς». Η ανθρώπινη υπεροπτική προέλαση
ανακόπτεται αιφνιδίως από την υπερδύναμη
του Θεού και μετατρέπεται σε άθλια υποχώρηση
και δεινή διασπορά.
Να συνεχίσουμε πιο πέρα στην ιστορία…
Ο περιούσιος λαός του Θεού, το ιουδαϊκό έθνος
το βράδυ της Μ. Πέμπτης, ξεπέφτει από την
εύνοια του Θεού, όταν ο λαός διακηρύττει
έμπροσθεν του Πιλάτου· «τό αἷμα αὐτοῦ ἐφ’
ἡμᾶς καί ἐπί τά τέκνα ἡμῶν» (Ματ. 27,25).
Όπως βλέπουμε η δεινή κόντρα του ανθρώπου
προς το Θεό πατέρα συνεχίζεται, αλλά και ολονέν
κλιμακώνεται πεισματικά, άκρως προκλητικά,
βλάσφημα και δυστυχώς εγκληματικά. Η
δίψα του ανθρώπου για αίμα καταδεικνύει το
έσχατο σημείο κατάπτωσης. Έτσι ενώ το φως
του Χριστού ήρθε στον κόσμο να φωτίσει, οι
άνθρωποι ειδικά στις μέρες μας αγάπησαν
περισσότερο το σκοτάδι, γιατί οι πράξεις τους
είναι πονηρές. Σκοτεινές. Είναι αιμοδιψείς. Η
γενικευμένη ανομία κορυφώνεται απειλητικά
και λαμβάνει τη μορφή πλέον της αποστασίας
από το Θεό.
Οι μέρες μας λοιπόν χαρακτηρίζονται
ανερυθρίαστα συν τοις άλλοις από τα
ειδεχθή αμαρτήματα, των εκτρώσεων και
της αμφισβήτησης της Θ. Κοινωνίας, με την
ακολουθία πλείστων αντιχριστιανικών και
ελεεινών ανηκούστων νόμων, που καθιστούν
ειδικά την πατρίδα μας ένα επί πλέον άθεο
κράτος, τη στιγμή που ο ίδιος ο Χριστός είχε
αναφωνήσει χαίρων, ότι επιτέλους ήλθαν οι
Έλληνες.
Όπως γίνεται καταφανές, από τα πρότερα,
η ιστορία της ανθρωπότητος μετά τη γέννηση
ειδικά του Χριστού, είναι γραμμένη με αίμα, μέσα
στο αίμα των νηπίων των σφαγιασθέντων υπό
του Ηρώδου, στο αίμα του ιδίου του Χριστού και
στις μέρες μας πάλι στους ποταμούς αιμάτων
των αναριθμήτων εμβρύων, λόγω εκτρώσεων,
αλλά παραδόξως το αίμα του Χριστού

«Χωρίς οικογένεια…»
αμφισβητείται πλέον μέσω του μυστηρίου της Θ.
Κοινωνίας. Γιατί; Το γνωρίζουν οι πολυπληθείς
και ιδιόρρυθμοι φονιάδες της ακοινώνητης
κοινωνίας. Από ψηλά μέχρι χαμηλά, κάτω στον
άδη. Μάλλον τρέμουν ένα νέο κατακλυσμό,
αυτόν του αίματος αυτήν τη φορά και μάλιστα
«επί των τέκνων των Αιγυπτίων». Όμως δε
θα τον αποφύγουν, γιατί το ζήτησαν τότε,
οπότε τους χαρίστηκε πλέον αιωνίως. Ο Θεός
κρατάει το λόγο του, είναι μπεσαλής και όχι
αναξιόπιστος, όπως οι σύγχρονοι άρχοντες.
«Αἰτεῖτε καί δοθήσεται ὑμῖν», ο θεϊκός όρος.
Κάπως έτσι λοιπόν η κοινωνία μας έλαβε
τη μορφή ενός τραγικού και καταδικασμένου
ναυαγού. Οι πλείστοι καθημερινώς πνίγονται
μέσα στα ορμητικά νερά της αυταπάτης
που στολίζουν το υπαρξιακό κενό τους, στις
ζωές χωρίς ταυτότητα, προπάντων χωρίς
ουσία και ενδιαφέρον. Πολλούς, βαθειά
πληγωμένους από το εσωτερικό κενό, το
σχιζοφρενές, από την επιπολαιότητα της δίνης
της ζωής και των ευκαιριακών στιγμιαίων
διασκεδάσεών της, από την έλλειψη ισορροπίας
και στοιχειώδους σταθερότητος, τους ξεβράζει
το κύμα της απαισιοδοξίας στην ερημική ακτή
της απελπισίας. Οι πιο αισιόδοξοι ναυαγοί,
κρατούν με το χέρι τους το «βράχο», αλλά το
σώμα τους συνεχίζει και χτυπιέται αλύπητα από
την μανιασμένη θύελλα.
Όλα αυτά όμως, γιατί ενώ ο Θεός εποίησε τον
άνθρωπο κατ’ εικόνα του, εκείνος μέσα στην
εγωιστική του αντίπραξη θεμελίωσε ένα κόσμο
κατά τη δική του, την ανθρώπινη εικόνα. Γι’
αυτό και η αντανάκλαση της απογοήτευσης
του κενού, του εσωτερικού διχασμού στην
αποπροσανατολισμένη και άκρως διχασμένη
καθημερινότητα.
Κι όμως μέσα σε κάθε άνθρωπο ενδόμυχα
κρύβεται μια βαθειά επιθυμία, αυτή της
μεταμόρφωσης. Επιθυμεί να θεραπευθεί, να
ξαναβρεί τον εαυτό του, ποθεί να ξαναγίνει
κάτι ανάλογο της κλήσης του. Θέλει να
βρεθεί ανάμεσα σε εκείνους που το βράδυ
της νίκης κατεβαίνουν στους δρόμους και
ζητωκραυγάζουν τους ήρωες. Μάλλον κατά
βάση ο καθένας ποθεί να γίνει ένας ήρωας. Κάτι
όμως τον συγκρατεί μυστηριωδώς, ψιθυρίζοντάς
τον την άνομη και αμαρτωλή ιδιότητά του. Τον
κρατάει ο άνομος δέσμιο με την απειλή της
φανέρωσης, της αποκάλυψης. Εκεί στηρίζεται
η υπεροπλία του Διαβόλου κρατώντας ομήρους
πάμπολλους. Στο ξεσκέπασμα. Εκεί όμως
ακριβώς καταφθάνει ο ναυαγοσώστης Ιησούς
λέγοντας· «Μή φοβεῖσθε!» «Ἐγώ εἰμί ἡ
ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ιω. 14,6).
Ο Χριστός ποτέ δε συνέχεε το ελάττωμα και
την αρετή, οπότε δε μεταχειριζόταν ποτέ
τον αμαρτωλό σαν πρόσωπο ανήθικο. Τα
μόνα πρόσωπα που κατηγόρησε ανοιχτά και
παλικαρίσια, ξεμπροστιάζοντάς τους, ήταν
οι άθλιοι Φαρισαίοι. Οι υποκινητές κάθε
ανταρσίας κατά του Θεού προς όφελός τους. Οι
υπεύθυνοι όμως και όλων των τραγωδιών ανά
τους αιώνες, όπως και η τωρινή των ημερών
μας. Ο Χριστός λοιπόν στους υπολοίπους,
γινόταν καλή αγγελία για τον καθένα και για
κάθε περίπτωση. Γι’ αυτό ονόμαζε αδελφούς
του τους ανθρώπους και υιούς του Θεού. Οπότε
γι’ αυτό είχε το θάρρος και την οικειότητα και
τους καλούσε ευγενικά να τον ακολουθήσουν.
«Ἀκολούθει μοι» (Ματ. 8,22). Αφού δε τους
έθρεφε με τους άρτους που πολλαπλασίαζε,
τους εξειδίκευε ότι «Ἐγώ εἰμί ὁ ἄρτος τῆς
ζωῆς» (Ιω. 6,35). Εκείνη την ώρα όμως «Ἐκ
τούτου πολλοί ἀπῆλθον ἐκ τῶν μαθητῶν
αὐτοῦ εἰς τά ὀπίσω καί οὐκέτι μετ’ αὐτοῦ
περιεπάτουν» (Ιω. 6,66). Πολλοί λιποτάκτησαν

γενόμενοι δειλοί, φεύγοντες εις χώραν μακράν,
για να απολαύσουν τη ζωή τους, όπως την
ήθελαν. Ασώτως. Εγκατέλειψαν εμέ πηγή
ύδατος ζωής και πνίγονται σήμερα στους
οχετούς του ξεβράσματος των παντοειδών
ξοάνων και της σοδομικής πρόκλησης.
Εδώ σ’ αυτό το σημείο εισβάλλει στη
ζωή του καθενός μας η παραβολή του
ασώτου. Γιατί άσωτοι είμαστε όλοι μας.
Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Ό,τι έκανε ο Αδάμ,
ό,τι έκαναν οι κτίζοντες πόλη και πύργο, ό,τι
είπαν και έκαναν οι Ιουδαίοι, τα ίδια ακριβώς
κάνουμε και λέμε όλοι μας στις μέρες αυτές
και ο καθένας με το δικό του τρόπο. Όλοι
μας πάντως προτιμάμε τον παράδεισο που
φτιάχνουμε οι ίδιοι, περιφρονώντας οικτρά το
θεϊκό τοιούτο. Πιστεύουμε ότι αλλού θα βρούμε
καλύτερα. Στο εγωιστικό εγώ μας. Απαιτούμε
όμως συμφεροντολογικά όλα τα πλούτη του
Θεού, για να τα «επενδύσουμε» έξω από το
δικό του παράδεισο, μέσα στην κραιπάλη μας
«σε χώρες μακρινές». Ο πατέρας όλο αυτό
το διάστημα, ενώ είναι παρών, στην ουσία
για εμάς είναι απών και περιφρονημένος.
Μέσα στην παρούσα ευτυχία μας, παραμένει
αγνοημένος, ενώ διατελεί το μοναδικό ώριμο
πρόσωπο της παραβολής, που αγωνιά για
τη δική μας ανωριμότητα. Έτσι λοιπόν εμείς
οι άσωτοι παίρνουμε τα πλούτη του που τα
«δικαιούμαστε», απομακρυνόμαστε άκαρδα
πικραίνοντάς τον, καταστρεφόμαστε και τελικά
μέσα στην έρημό μας, έξω από το γνήσιο
παράδεισο ανακαλύπτουμε–θυμούμαστε τον
αληθινό και γενναίο πατέρα μας. Αυτά είναι τα
καλά και συμφέροντα της ιδιοτελούς υπάρξεώς
μας. Αυτόν που ως τώρα μέσα στην καταισχύνη
μας τον θεωρούσαμε εξουσιαστή και γεμάτο
περιορισμούς και απαγορεύσεις, τον εχθρό
κάθε παράβασης, ξάφνου τον θυμηθήκαμε.
Πότε; Όταν γίναμε οι ίδιοι παραβάτες. Τότε
που δικαστήκαμε και καταδικαστήκαμε να
βόσκουμε χοίρους.
Εδώ πλέον εμφαίνεται η ανάγκη της
μετανοίας, η ανάγκη της επιστροφής,
προπάντων όμως της εκτέλεσης των θείων
εντολών, οπότε μετά θα ενεργήσει και ο Θεός.
Ο Θεός που απαιτεί το πρώτο βήμα από εμάς.
Γιατί στην ανάσταση του Λαζάρου, πρώτα οι
άνθρωποι αφαίρεσαν το λίθο από τη θύρα του
μνημείου και μετά ο Χριστός «ἐκραύγασε
Λάζαρε, δεῦρο ἔξω» (Ιω. 11,43). Σε όλη αυτή
την ιστορία του ασώτου όμως, το παρήγορο,
αλλά και ενθαρρυντικό στοιχείο συνίσταται
στο ότι ο άσωτος γνώριζε τον πατέρα του
εκ των προτέρων, είχε ζήσει μαζί του, οπότε
–όταν τον χρειάστηκε– ήξερε πού θα τον
αναζητήσει και θα τον συναντήσει. Γνώριζε
πού θα αναζητήσει τη σωτηρία του και την
ψυχική του ανασυγκρότηση. Εν κατακλείδι
ήξερε πού θα βρει την οικογένεια του! Όμως
στις μέρες μας, που οι γάμοι στερούνται το
ελαχιστότερο πνευματικό θεμέλιο, ως εκ
τούτου στις οικογένειες απουσιάζει παντελώς
η θρησκευτική παιδεία, δε γίνεται λόγος για το
Θεό πατέρα, λόγος περί προσευχής, λόγος περί
εκκλησιασμού, περί κατηχητικού σχολείου,
περί εξομολογήσεως, περί πνευματικής ζωής.
Όταν ο νέος φύγει μακριά σε ξένη χώρα, ζων
ασώτως και πέσει, χτυπήσει και ματώσει, όταν
χρειασθεί να θυμηθεί τη θεία πατρική στέγη,
πώς θα την αναζητήσει, αφού δεν τη γνώρισε
ποτέ; Όταν μεγάλωσε «χωρίς οικογένεια»;
Όταν «οὐκ ἔγνω τόν πατέρα…» (Ιω. 16,3).
Να είμαστε βέβαιοι, ούτε καν το σαρκικό
πατέρα δε θα αναζητήσει, γιατί τελικά αυτός
στάθηκε η καταστροφή του. Η ασωτία του.
Πολύ δε περισσότερο από τα σύγχρονα μοντέλα
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«οικογενείας», που σερβίρει το διεφθαρμένο
κατεστημένο, των οικογενειών με δημαρχιακή
«ευλογία», των συζούντων αντρογύνων,
των συντροφικών, πολύ δε περαιτέρω των
ομοφυλικών, των γονέων χωρίς ονόματα, αλλά
με αρίθμηση και με παιδιά υιοθετημένα, εκεί
τι θα συμβεί;
Ας διαβάσουμε όμως ένα απόσπασμα
από μία παρουσίαση του Ρώσου ιερέα
Dimitri Doudko, με τα διψασμένα λόγια
ενός μικρού κοριτσιού προς τη μάνα του:
«Θέλω να Τον βλέπω, θέλω να Του μιλάω.
Δώσε μου Τον μαμά. Θέλω να ξέρω τα πάντα
γι’ Αυτόν. Τον έχω τόσο πολύ ανάγκη». (Εννοεί
φυσικά εδώ το Θεό Πατέρα).
Άλλο ένα μικρό απόσπασμα από ένα
κοριτσάκι τριών ετών.
«Μαμά, είναι αλήθεια ότι όλα έχουν ρίζα
ακόμη και ο άνθρωπος και ότι η δική του ρίζα
είναι η ψυχή του;».
Ας στοχαστούμε και ας ακούσουμε λίγο αυτές
τις παιδιάστικες φωνές. Αντηχεί σ’ αυτές μία
πηγαία σοφία και ταυτόχρονα η αμφισβήτηση
για τις φανταχτερές και μάταιες εμπνεύσεις των
μεγάλων. Πραγματικά με το στόμα των μικρών
παιδιών μιλάει η αλήθεια. Υπάρχει ένα αγνό
πνευματικό ένστικτο που τραβάει τα παιδιά
στο Θεό. Και έτσι συχνά μας κατηγορούν για
τα ασεβή μας έργα. Όλα τα πρότερα, από την
πρώην άθεη Ρωσία, με ανταποκριτή μας τον
ιερέα D. Doudko.
Και τώρα ρεπορτάζ από την τωρινή άθεη
Ελλάδα, με ανταποκριτή ένα δύστυχο
θύμα που μεγάλωσε σε gay οικογένεια,
ένα παιδί το οποίο, όταν ενηλικιώθηκε
δήλωσε:
«Η οικογένεια και η γονικότητα
ομοφυλόφιλων στερεί από ένα παιδί, είτε τη
μητέρα, είτε τον πατέρα, με το αιτιολογικό ότι
είναι το ίδιο πράγμα. Αλλά δεν είναι. Πολλοί
από εμάς, πολλά από τα παιδιά σας, πονάμε.
Η απουσία του πατέρα μου δημιούργησε
μέσα μου ένα τεράστιο κενό, κάνοντάς με
κάθε μέρα να πονάω λόγω της ανάγκης ενός
πατέρα. Αγαπούσα τη σύντροφο της μητέρας
μου, αλλά μία ακόμη μαμά δεν μπορούσε με
κανένα τρόπο να αντικαταστήσει τον πατέρα
που είχα χάσει.»
Χαίρεσθε και αγαλλιάσθε πιστοί υποτακτικοί
των ευρωπαίων καθοδηγητών, για την πρόοδο
που διασφαλίσατε στη μοντέρνα Ελλάδα. BRAVO σας. Κάπως έτσι σας επευφήμησαν από τη
γείτονα χώρα των Σκοπίων για τις πολλαπλές
υπηρεσίες που προσφέρατε «χθες» σε κάποιο
άλλο επίπεδο. Ευρύτατα οικογενειακό, στο
χώρο της πατρίδος Ελλάδος. Το ξεπούλημα της
Μακεδονίας. Μπράβο σας και πάλι λοιπόν, για
τις τωρινές υπηρεσίες σας και για ό,τι άλλο θα
«προσφέρετε» σ’ αυτόν τον ταλαίπωρο τόπο.
Τιμή στην πόλη της δουλοπαροικίας και των
πλουτοκρατών που σας φιλοξενεί, σας τιμά και
σας χαίρεται. Προπάντων σας μισθώνει.
Όμως «Ἐπαινούμενος γάρ ὑπό τῶν ἐναντίων
ἀγωνιῶ μή τι κακόν εἴργασμαι». Το κακό στην
παρούσα φάση ερμηνεύεται ως έσχατος ηθικός
ξεπεσμός και προσβολή του θεϊκού νόμου. Οπότε
ξανά αντηχεί η φωνή του Προδρόμου: «Οὐκ ἔξεστί
σοι ἐντιμότατο σῶμα τῆς βουλῆς τῶν Ἑλλήνων,
νά διαφθείρεις περαιτέρω τίς ἀνθρώπινες
ψυχές μέσω τῶν ψηφιζομένων α-Χρίστων
νομοσχεδίων σου».
«…ἀλλά ἀναβαίνω πρός τόν Πατέρα μου καί
Πατέρα ὑμῶν καί Θεόν μου καί Θεόν ὑμῶν»
(Κυρ. Βαϊων).
Ευτυχώς, δεν είμαστε, ούτε απάτορες, ούτε
άθεοι.
Αρίσταρχος
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συνέχεια από την 1η σελίδα

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΧΡΟΝΟ. Το προς ανάλυση επίκαιρο θέμα έχει
τη βάση σε χρόνο πριν από πολλούς αιώνες. Έχει
πολυκύμαντη, οδυνηρή και αιματηρή συνέχεια,
φθάνει στις ημέρες μας, με δυναμική απρόβλεπτων μελλοντικών εξελίξεων. Πρόκειται για
τον τουρκικό ιμπεριαλισμό, με τη σύγχρονη
ωραιοποιημένη και παραπλανητική ορολογία <<του αναθεωρητισμού>>. Ένας νομαδικός
λαός των τουρκμενικών φυλών της Μογγολίας
παίρνει τη σαρωτική κατακτητική πορεία προς
Δυσμάς και φθάνει στη Μεσόγειο λεκάνη τη 26η
Αυγούστου 1071, όταν στη μάχη του Μαντζικέρτ
( ή Malazgerd) οι Σελτζούκοι Τούρκοι, με ηγέτη το
σουλτάνο Αλπ Αρσλάν, ενίκησαν το μισθοφορικό
στρατό του Βυζαντινού αυτοκράτορα, Ρωμανού
Διογένη. Η νίκη αυτή είχε τον ιστορικό χαρακτήρα
έναρξης της σταδιακής παρακμής έως την πλήρη
κατάργηση του Βυζαντίου, η οποία ολοκληρώθηκε
με την άλωση της Κωνσταντινουπόλεως την 29η
Μαϊου 1453, την ορμητική επέκταση των τούρκων
σε ευρωπαϊκά εδάφη έως τα πρόθυρα της Βιέννης
και τη μακρόχρονη εγκατάστασή τους επι αιώνες.
Μόνιμα δε στην εδαφική έκταση της Βυζαντινής
αυτοκρατορίας
Στο πέρασμά τους οι κατακτητές εφάρμοζαν τον
ανηλεή θάνατο σε κάθε ανθιστάμενο (απροσκύνητο), άρπαζαν δίκην φόρου αίματος τα εύρωστα
άρρενα και τα ενέτασσαν στο γενιτσαρικό στρατό,
σκοπός του οποίου ήταν η απόλυτη προσήλωση
στα απάνθρωπα << ιδεώδη >> του Οθωμανισμού,
ήτοι τη διάδοση του Ισλάμ δια παντός μέσου
και εξόντωση κάθε απίστου (γκιαούρ) κατά τον
Μεσαίωνα. Για τα θήλεα ο προορισμός τους στη
ζωή διαμορφωνόταν στα σκλαβοπάζαρα της Ταγγέρης. Πλείστοι, όσοι γενίτσαροι ευνουχιζόμενοι,
άφηναν την τελευταία τους πνοή κατά τη σχετική
μαρτυρική διαδικασία. Ανέπτυξαν σημαντική και
υπολογίσιμη στρατιωτική δύναμη και εξαπλώθηκαν σε τρείς Ηπείρους: Ασία-Αφρική-Ευρώπη. Τα
ευρωπαϊκά κράτη είχαν χαράξει τότε τη μανιώδη
επέκτασή των σε αδύναμα κράτη της Υφηλίου με
την αποικιοκρατία. Ταυτόχρονα προέκυψαν ανταγωνισμοί στο αποικιοκρατικό πεδίο και έκρηξη
πολεμικών συγκρούσεων μεταξύ των ανταγωνιστριών ευρωπαϊκών χωρών, μη αισθανόμενοι
οι ηγέτες το μουσουλμανικό τυφώνα. Μάλιστα
με σύγχρονα τότε ευρωπαϊκά όπλα. Το πυροβόλο
bombarda με το οποίο οι τούρκοι εγκρέμισαν τα
τείχη της Κωνσταντινούπολης , κατασκευάσθηκε
από ευρωπαίους τεχνίτες και έφθασε-( δια θαλάσσης ή συρόμενο)- στον Κεράτιο κόλπο.
Β΄.-Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ. Στενού Ελληνικού ενδιαφέροντος με την ουσία του παρόντος είναι ότι ως
κατακτητές οι Τούρκοι εξόντωσαν διαχρονικά με
ποικίλες μεθοδεύσεις τους γηγενείς κατοίκους Έλληνες της Μ. Ασίας, οι οποίοι εζούσαν εκεί από την
αρχαιότητα και ανέπτυξαν σημαντικό πολιτισμό.
Έτσι δε συμβαίνει πάντοτε σε κάθε κατακτώμενο
λαό. Η ιδιότητα του τούρκου όμως διατηρήθηκε
ίδια στη μακροχρόνια ιστορική του διαδρομή από
το 1071 μ.Χ. και εξής. Επίκαιρο μείζον ζήτημα
για τη χώρα μας και κατ΄ επέκταση της
Ευρώπης, είναι η ανεξέλεγκτη είσοδος πλήθους προσφύγων και λαθρομεταναστών δια
μέσου της Τουρκίας. Με τη συστηματοποίηση,
οργάνωση και υποβοήθηση του κυκλώματος
των διακινητών=δουλεμπόρων από το επίσημο
κράτος της Τουρκίας, στο σύνολο των ιμπεριαλιστικών αδιάλειπτων δράσεων κατά της χώρας
μας, αυτό το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα φλέγον με
τις προοπτικές εξελίξεων στους μακροχρόνιους
σκοπούς της Τουρκίας. Η εργαλειοποίηση του
ζητήματος αποτελεί υλοποίηση της παρακαταθήκης ενός πρώην αρχηγού του εχθρικού προς
την Ελλάδα τουρκικού κράτους, του Τουργκούτ
Οζάλ, ο οποίος εκφράσθηκε απροκάλυπτα με
αφοπλιστική ειλικρίνεια και διετύπωσε το μήνυμα
προς ώτα μη ακουόντων Ελλήνων πολιτικών,

ωσάν να επρόκειτο για ακραιφνή φιλέλληνα: «Δε
χρειάζεται να προκαλέσουμε πόλεμο με την
Ελλάδα, αφού οι πληθυσμιακές εξελίξεις των
δύο λαών θα επιλύσουν το Κυπριακό και
το Αιγαίο. Αρκεί να τους στείλουμε μερικά
εκατομμύρια μουσουλμάνους από την εδώ
μεριά και τελειώνουμε με αυτούς>> .
Αυτό το Σατανικό σχέδιο της Τουρκίας υλοποιείται ταχύτατα και αλματωδώς στους καιρούς μας,
τόσο σύντομα χρονικά από το έτος αποβιώσεως του
εν λόγω τούρκου ηγέτη το έτος 1993. Τότε ουδείς
Έλληνας πολιτικός με εθνική ευαισθησία το άκουσε, για να δώσει τη βαρύτητα που έπρεπε σ ’αυτόν
το χρησμό για χάραξη αποτελεσματικής πολιτικής
αντίδρασης σε επερχόμενο μέγιστο κίνδυνο για το
έθνος, παρόλο που η χώρα τελούσε (και εξακολουθεί) σε διαρκή επικινδυνότητα ως
προς την ακεραιότητά Της από τη
γείτονα Τουρκία. Η προτροπή της
σύγχρονης τουρκικής ηγεσίας προς
τους τούρκους πολίτες για πολυτεκνία, σε αυτό ακριβώς αποβλέπει.
Στο <<τελείωμα>>της Ελλάδος,
και σε συνέχεια της Ευρώπης.
Το παράδειγμα της Γερμανίας, όπου
είναι εγκατεστημένοι εκατομμύρια
Τούρκων, μάλιστα σε σημαντικό ποσοστό πολιτογραφημένοι Γερμανοί,
καταδεικνύει του λόγου το αληθές
της Οζαλικής θεωρίας . Είναι η
βελούδινη μουσουλμανική
επέκταση και δημογραφική
κυριάρχηση στην Ευρώπη,
χωρίς οικονομικό κόστος και πολεμικές
ανθρωποθυσίες.
Γ΄.Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΩΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΡΑΞΙΑΣ.
Η προκλητικότατη επιθετική ρητορική της
πολιτικής ηγεσίας της Τουρκίας, με την
αμφισβήτηση της Ελληνικής κυριαρχίας σε
22 νησιά του Αιγαίου, έχει καθαρά ιμπεριαλιστικό χαρακτήρα. Το σύγχρονο όραμα της
Τουρκίας είναι <<μία Μεγάλη Τουρκία-πατρίδα
της καρδιάς των τούρκων>>, <<η γαλάζια πατρίδα>>, θέση που οδηγεί σε απειλητικές εκφράσεις,
όπως <<θα πάθετε χειρότερα από το 1922>> ή
<<ερίξαμε τον εισβολέα στην πατρίδα μας το 1922
στη θάλασσα>>. Δεν είναι επιτρεπτή και θεμιτή η
επιχειρηματολογία περί κατακτητικού πολέμου
της Ελλάδος κατά της Τουρκίας το έτος 1919.
Ήταν η ιστορική απόπειρα επίτευξης των εθνικών
δικαίων του Ελληνισμού, κατοικούντων από αρχαιοτάτων χρόνων στην Ιωνία χώρα, το Βυζάντιο,
ως και των μεταγενέστερων Ελληνοχριστιανικών
κέντρων του Πόντου, της Καππαδοκίας κλπ, ως
εγχείρημα ανάκτησής των από τον κατακτητή. Οι
τότε καιροί εντάσσονταν στην επιδίωξη των υπόδουλων λαών (κυρίως Βαλκανικών), στην αποτίναξη του τουρκικού ζυγού αιώνων, να αποκτήσουν
την πολυπόθητη ελευθερία και να εγκατασταθούν
ασφαλείς στις προαιώνιες πατρίδες τους.
Τότε δεν επέτρεψαν οι συγκυρίες <<να εύρουν>> και οι Τούρκοι τη δική τους πατρίδα,
τη Μογγολία, απ’ όπου προήλθαν στις αρχές
της δεύτερης χιλιετίας μ.Χ.( ίδετετε 1071). Αντί
να αισθανθούν ευγνώμονες που είναι
εγκατεστημένοι σε μία ξένη-κατακτημένη
χώρα,---περιβαλλόμενοι από ετερόθρησκες
χριστιανικές--- και να χαράξουν πολιτική
ειρηνικής συνύπαρξης, διατηρούν την αρχέγονη ιμπεριαλιστική τους ιδιότητα, επιδεικνύοντας
καθημερινά προκλητική συμπεριφορά και ωμές
προαγγελίες κατακτητικών εισβολών στην
Ελλάδα.
Η Τουρκία αποθρασύνεται στις διεθνείς συμπεριφορές και στο προσφυγικό ζήτημα, στηριζόμενη
διαχρονικά στην εύνοια δύο ισχυρών κρατικών
δυνάμεων και τη θωπευτική μεταχείρισή Της σε
κάθε περίπτωση. Επικαλούνται ανύπαρκτη αιτία, δήθεν απειλή επίθεσης από την Ελλάδα,

προβάλλοντες προς τούτο την έωλη αφορμή
εξοπλισμού των Ελληνικών νησιών. Εξοπλισμού αναγκαιότατου ως αποτρεπτικού αμυντικού
εργαλείου, στην πάντοτε απροκάλυπτα επαπειλούμενη Τουρκική στρατιωτική δράση κατά της
Ελλάδος και κατάληψη Ελληνικών νησιών. Προς
τούτο είναι έτοιμη η στρατιά των παραλίων της
Τουρκίας και η δύναμη του στόλου των περίπου
120 αποβατικών σκαφών. Είναι χαρακτηριστικές
οι σχετικές συχνά επαναλαμβανόμενες τελευταία
δηλώσεις του Τούρκου ηγέτη:<< ( θα έρθουμε
ξαφνικά βράδυ...όταν έρθει η ώρα.) Είναι
πασίγνωστο ότι το πνεύμα εχθρότητας της
Τουρκίας προς την Ελλάδα συντηρείται και
καλλιεργείται στον Τουρκικό Λαό διαρκώς,
προβάλλοντας πάντοτε το μεγαλείο της Οθωμανικής αυτοκρατορίας ως πατριωτικόν
οραματισμό. Το νεοπαγές φαντασιωτικό μόρφωμα στην τουρκική
πολιτική σκηνή <<της γαλάζιας
πατρίδας>>, είναι ένα όραμα και πολιτικό δόγμα διαπαιδαγώγησης του
Τουρκικού Λαού προς πραγμάτωση.
Κατά δε τις φολκλορικές επετείους
άλωσης της Κωνσταντινουπόλεως
η ενσπειρόμενη φανατισμική
εξαλλοσύνη στον Τουρκικό
Λαό έχει χαρακτήρα απόλυτο
πολεμοτροπικό. Μόνιμες οι καθημερινές επιθετικές ρητορικές πολλών
τούρκων αξιωματούχων με προσχηματική αφορμή τον εξοπλισμό των
νησιών και επισειόμενο φόβητρο την
τραγωδία του Ελληνισμού της Μ. Ασίας, ιδιαίτερα
την καταστροφή της Σμύρνης πρίν από ένα αιώνα.
Δ.- ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
ΜΕΙΖΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ -ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
Σε αυτήν τη φορά των πραγμάτων, ποία πολιτικοκοινωνικά αντανακλαστικά προτάσσει η Ελλάδα; Υπήρξαν αδύναμα, για λυσιτελή διαχείριση
του μεταναστευτικού. Μάλιστα κάποιοι μάλλον
ενεθάρρυναν τη λαθρομετανάστευση. Πολλοί
κινούμενοι από οικονομικά συμφέροντα ευκαιριακού φθηνού εργατικού δυναμικού, άλλοι με την
είσπραξη χρημάτων από την κατοίκηση σε κενές
κατοικίες τους και άλλοι από θολά ιδεολογικά κίνητρα, βλέποντες το δένδρο και όχι το δάσος . Και όχι
μόνο αυτά. Στο όχι μακρινό παρελθόν διαγγέλθηκε
επίσημη θέση του τέως Έλληνα πρωθυπουργού
πρίν 7 έτη, εννοιολογικά συμπλέουσα με τον Οζαλικό χρησμό: <<Στη θάλασσα δεν υπάρχουν
σύνορα. Η θάλασσα ανήκει στα ψάρια>>, με
διευκρινιστικό συμπλήρωμα-κλήση προς λαθρομετανάστες και πρόσφυγες, σχεδόν στο σύνολό
τους μουσουλμάνους στο θρήσκευμα:<<ελάτε!
σας θέλουμε όλους>>. Τότε όρμησε ανεμπόδιστα πλήθος λαθρομεταναστών και προσφύγων
από την Τουρκία με κάθε πλωτό μέσο, γεγονός
που έφερε τη γνωστή κοινωνική αναστάτωση
και οικονομική ζημία στη χώρα μας. Παγιώθηκε
έτσι διαρκής υβριδικός πόλεμος απο την Τουρκία, η οποία με κάθε τρόπο και μέσον προωθεί
λαθρομετανάστες στην Ελλάδα. Ήδη οι συνεχείς
αθρόες εισβολές στην χώρα δια θαλάσσης και από
τον Έβρο των προσφύγων και λαθρομεταναστών,
παρά τα σοβαρά εμπόδια που οργανώθηκαν και
κοστίζουν πανάκριβα στη χρεοκοπημένη χώρα
μας, επιβεβαιώνουν πανηγυρικά του λόγου το
αληθές, με κορυφαία τρανταχτή εκείνη την οργανωμένη και απροκάλυπτη στον Έβρο το Μάρτιο
του 2020. Είχε προηγηθεί άλλη επίσημη σχετική
θέση Έλληνα πρωθυπουργού το (κατ΄Εκείνον)
δίλλημα: κανόνια ή βούτυρο για τον Ελληνικό Λαό, παραβλέποντας το ολοφάνερο και
αυτονόητο ότι , όταν υπάρχει υπαρξιακή απειλή
για την χώρα, τα πράγματα διαφοροποιούνται με
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων ως πρώτη την
αμυντική θωράκισή Της με κάθε τρόπο. Χωρίς
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τα κανόνια(=αποτρεπτική ισχύ με εξοπλισμούς),
χάνεται και το βούτυρο(= ευημερία).
Το οργανωμένο ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ-ΕΠΙΘΕΣΗ
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΚΑΙ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΦΡΑΚΤΗ ΤΟΥ ΈΒΡΟΥ ΤΟ 2020,
με τη συμπαράσταση και φανερή υποστήριξη του
επίσημου Τουρκικού κράτους, είναι η παραστατικότερη αποτύπωση του Οζαλικού αφορισμού.
Αυτές οι ανθρώπινες μάζες εγκαθιστάμενες στην
Ελλάδα, αυξανόμενες αριθμητικά στο πέρασμα
του χρόνου με την πολυτεκνία, διαφοροποιούν αρνητικά τη σύνθεση του πληθυσμού
της χώρας. Εκφράσθηκαν δημόσια υπεύθυνα
πολιτικά πρόσωπα (έλληνες) με την άποψη ότι η
ανανέωση του πληθυσμού με λαθρομετανάστες
και πρόσφυγες οποιασδήποτε προελεύσεως,
θα λύσουν το δημογραφικό πρόβλημα της
Ελλάδος. Αυτή η άποψη από οποιονδήποτε
παράγοντα και αν εκπορεύεται εντός των ελληνικών ορίων,-- ιστορικό, πολιτικό, κοινωνιολόγο,
οικονομολόγο, δημογράφο,-- είναι οφθαλμοφανώς
φανερή ως ανεδαφική λύση, χωρίς πρόνοια για
την τύχη του ελληνικού στοιχείου. ΤΟ ΚΥΚΝΕΙΟ
ΑΣΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΑΔΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
επέρχεται διά του δημογραφικού μαρασμού της
υπογεννητικότητας και της μετανάστευσης στο
εξωτερικό άλκιμων νέων Ελλήνων και των δύο
φύλων, συνδυαστικά με την αθρόα, στοχευμένη
και επιθετική εισδοχή μουσουλμάνων στη χώρα
μας. Ουσιαστικά ολισθαίνει η χώρα win-win
στην αυτοκαταστροφή, στην αυτοκατάργηση του
ελληνικού έθνους στα γεωγραφικά του όρια, με
την προδευτική αριθμητική διαμόρφωση
του ελληνογενούς πληθυσμού σε μειονότητα και νομοτελειακά σε αφανισμό . Αυτή η
δημογραφική εξέλιξη αποτελεί υφέρπουσα
άλωση του Ελληνισμού, η οποία θα είναι
η τελευταία! Δε θα υπάρξει επόμενη. Είναι η
υλοποίηση του τουρκικού ιμπεριαλισμού. Η δημογραφική στατιστική έχει καταγράψει μείωση του
πληθυσμού κατά 532.000 στην 20ετία 2001-2021,
προσμετρουμένων και όλων των μεταναστών που
εγκαταστάθηκαν στη χώρα κατά την περίοδο αυτή.
Στη ροή του χρόνου ολόκληρη η Ευρώπη θα υποστεί δια της υπογεννητικότητας και της εισδοχής
μεταναστών τη δημογραφική αλλοίωση. Κάποια
κράτη λαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση
του φαινομένου. Τυπικό παράδειγμα η Ουγγαρία.
Ε΄.ΤΟΥΡΚΙΑ-- ΝΑΤΟ ( ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΣΥΜΜΑΧΩΝ ΧΩΡΩΝ )
Με αυτά τα δεδομένα ουδέποτε από πλευράς
Ελλάδος προβλήθηκε επιτακτικά στους διεθνείς
οργανισμούς, κυρίως στη συμμαχία του ΝΑΤΟ,
η κατάργηση της στρατιάς των τουρκικών
παραλίων και η διάλυση του μόνιμου στόλου των
περίπου 120 αποβατικών πλοίων, που αγκυροβολεί στα δυτικά παράλια της Τουρκίας. Δηλαδή των
δύο ετοιμοπόλεμων στρατιωτικών σχηματισμών
της Τουρκίας με μόνο προορισμό την προαγγελόμενη συνδυαστική επίθεση κατά της
συμμάχου χώρας Ελλάδος με αιφνιδιαστική
απόβαση στα ελληνικά νησιά, ( ΞΑΦΝΙΚΑ
ΕΝΑ ΒΡΑΔΥ, σύμφωνα με πρόσφατη απειλή
του τούρκου ηγέτη). Έκφραση που παραπέμπει
κατ’ ευθείαν στην έννοια του χιτλερικού κεραυνοβόλου πολέμου blitz krieg.
Κατόπιν αυτών επιτακτική προβάλλει
αυτή η δεοντολογία , για να έχουν νόημα οι
προτροπές των συμμάχων εντός του ΝΑΤΟ να
επιλύονται οι διαφορές με συζητήσεις και με
τη συμβολή των εποπτικών της ειρήνης διεθνών
οργανισμών, πάντοτε βάσει των κανόνων του
διεθνούς δικαίου. Οι Νατοϊκοί εθνικοί στρατοί
και εξοπλισμοί έχουν καταστατικό προορισμό την περιφρούρηση των συμμαχικών
κρατών από εχθρικές του ΝΑΤΟ δυνάμεις,
όχι όμως και από ενδοΝΑΤΟΪΚΕΣ. Παράλογο
και επικίνδυνο το δεύτερο. Είναι η Ελλάδα εχθρική
χώρα προς την Τουρκία; Ασφαλώς όχι. Τότε προς
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ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ

συνέχεια από την 5η σελίδα
τι η παράταξη της στρατιάς του Αιγαίου με έτοιμο τον στόλο
αποβατικών σκαφών; Η μόνη χώρα που στοχεύουν είναι η
γειτονική συμμαχική Ελλάδα. Είναι τελείως αντιδεοντολογικό για τη λειτουργικότητα της Ευρωατλαντικής συμμαχίας
ΝΑΤΟ στην κατά προορισμό σύσταση και ύπαρξή Της. Ιστορικά στην συντριπτική πλειονότητα οι πόλεμοι προκαλούνται
μεταξύ γειτονικών κρατών, στη συμμαχία δε του ΝΑΤΟ
σχεδόν όλες οι χώρες της Ευρώπης που συνορεύουν μεταξύ
τους, έγιναν ήδη μέλη του. Αβίαστα λοιπόν προκύπτει το
συμπέρασμα ότι οι ιστορικά παραδοσιακοί εχθροί μεταξύ γειτνιαζόντων ευρωπαϊκών κρατών, ως μέλη του
ΝΑΤΟ σήμερον, έχουν την ευχέρεια και την ανοχή της
συμμαχίας να απειλούν και να αδικοπραγούν εις βάρος ασθενέστερων οπλικά και πληθυσμιακά κρατών.
Να κηρύττουν δηλαδή πόλεμο. Μέγιστο παράδειγμα η
Τουρκία του πληθυσμού των 83 εκατ. και η Ελλάδα των 11
εκατ. Η συμμαχική προτροπή :<<συναντηθείτε, συζητείστε
και βρείτε τα>> είναι καινοφανής υποκριτική φιλοσοφία,
η οποία νεκρώνει τη δυναμική της συμμαχίας, αυξάνει
τα ενδεχόμενα πολεμικών συγκρούσεων <<συμμάχων>>
χωρών στο ΝΑΤΟ, με δυσμενείς έως καταστροφικές συνέπειες πάντοτε εις βάρος του αδυνάτου σε κάθε αναμέτρηση
στο πεδίο. Σε αυτό το status εντάσσεται το κεφάλαιο των
Τουρκικών συνεχών πολεμικών προκλήσεων με ρόλο του
ΝΑΤΟ εξισούμενο με του Πόντιου Πιλάτου.
Έτσι ακυρώνεται στην πράξη ο ρόλος του ΝΑΤΟ ως εγγυητού της πλήρους ασφάλειας και Ειρήνης στους κόλπους
του, μεταξύ των μελών του συμμάχων κρατών και αυξάνει
τη θρασύτητα κάποιων θερμοκέφαλων ηγετών. Δεν επέρασε πολύς χρόνος από τη δήλωση του ηγέτη της δεύτερης
Ευρωπαϊκής δύναμης ότι:<<το ΝΑΤΟ είναι εγκεφαλικά
νεκρό>>.
ΣΤ΄.- Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (ΕΕ)
Η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης αναφοράς
Υπουργός εξωτερικών της Γερμανίας Annalena
ΜΠΕΡΜΠΟΚ, σαν τη μυθική Γοργόνα-( αδελφή του
Μέγα Αλέξανδρου)- ορθώνεται στα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας , που είναι ταυτισμένα με τα ανατολικά της
Ε.Ε, και διατρανώνει την αλήθεια. Έκανε την ανέλπιστη
ανατρεπτική υπέρβαση υπέρ των ιστορικών Ελληνικών
εθνικών συμφερόντων --απευθυνόμενη στον ΥΠΕΞ
της Τουρκίας με σχετική ξεκάθαρη δήλωση,--δίνοντας
υπέρτατο μάθημα ιστορικοπολιτικής προς κάθε κατεύθυνση.
Βεβαιότατα δεν υπάρχουν πάσσαλοι και συρματόπλεγμα στην θάλασσα. Υπάρχουν όμως τα GPS <<τσέπης>> τα οποία δίνουν το ακριβές στίγμα συγκεκριμένου
σημείου στην επιφάνεια της Γης (ξηράς και θαλάσσης) με
τις συντεταγμένες γεωγραφικού μήκους και πλάτους στο
παγκόσμιο δορυφορικό γεωγραφικό σύστημα γαιοεντοπισμού. Αυτά τα στίγματα, όπως έχουν προσδιορισθεί με διεθνείς ειρηνευτικές συμφωνίες κατά κανόνα μετά απο λήξη
πολεμικών αναμετρήσεων, ορίζουν τα όρια στην θάλασσα,
εν προκειμένω μεταξύ Ελλάδος- Τουρκίας, Ε.Ε.-Τουρκίας.
Η εν λόγω Υπουργός παραμέρισε την ιδιαίτερη ιστορική,
σύγχρονη μεταναστευτική και οικονομική σχέση της χώρας
Της με την Τουρκία , στην οποία είναι επενδεδυμένα τεράστια κεφάλαια Γερμανών κεφαλαιούχων με την λειτουργία
περίπου 7000 επιχειρήσεων και ζούν στην Γερμανία περί
τα 6 εκατ. Τούρκοι, στη διατύπωση της θέσεώς Της για τα
Ελληνο-Τουρκικά σύνορα στη θάλασσα. Αυτή η νέα ως
προς την ηλικία και χαριτωμένη ομορφοκυρία υπουργός
εξωτερικών της Γερμανίας ΑΝΝΑ-ΛΕΝΑ ΜΠΕΡΜΠΟΚ, με την απέριττη ενδυματολογική απλότητα, τη
γερμανική αυστηρότητα στη διατύπωση του μεστού και ευθύβολου πολιτικού λόγου, την ευκρίνεια των διατυπωμένων
νοημάτων, οριοθέτησε με Ευκλείδειο γεωμετρική ακρίβεια
τα όρια της μεγάλης οικογένειας των Ευρωπαϊκών κρατών
αναφορικά με τα θαλάσσια σύνορα, χωρίς ασάφειες και
ερείσματα για παρερμηνείες. Η Μπέρμποκ, η οποία μετέβη
στην Κωνσταντινούπολη την 30-7-22 προερχόμενη από την
Αθήνα, απευθύνθηκε στην Τουρκία να σεβαστεί την ελληνική κυριαρχία των νησιών του Αιγαίου, που «κανείς δεν
έχει το δικαίωμα να την αμφισβητήσει>>, με το ξεκάθαρο μήνυμά Της : Τα νησιά του Αιγαίου είναι ελληνικό
έδαφος, με την κατηγορηματική διευκρίνιση στον κ Τσαβούσογλου:<<Δεν ξέρω αν η μετάφραση ήταν λάθος, όμως η
Γερμανία δεν είναι θύμα προπαγάνδας. Ως μέλος της
ΕΕ και ως η μεγαλύτερη χώρα της Ευρώπης, ενδιαφερόμαστε για τα σύνορά μας και τα σύνορα της
ΕΕ, και στην Ελλάδα μίλησα ξεκάθαρα για το θέμα

αυτό>>. Εκφράσθηκε από γνήσιας Ευρωενωσιακής καρδιάς
, με τόλμη και θάρρος, με ειλικρίνεια και ευαισθησία, χωρίς
διπλωματικές λεκτικές ντρίπλες, σε πνεύμα αδελφότητας
και αλληλεγγύης των Ευρωπαϊκών κρατών, πιθανόν
δυσαρεστώντας κάποιους στη Γερμανία. Η χώρα Της τρέφει
ιδιαίτερα ωφελιμιστικά αισθήματα προς την Τουρκία, επειδή
αποτελεί την δική της εγγύς Κίνα, παράγοντας γερμανικά
βιομηχανικά προϊόντα σε οικονομικό περιβάλλον φθηνών
εργατικών χειρών και (επίκαιρα) υποτιμημένου νομίσματος
της τουρκικής λίρας. Περί τα 6 έξι δε εκατομμύρια τούρκοι
είναι εγκατεστημένοι στη Γερμανία, εκ των οποίων οι μισοί
είναι πολιτογραφημένοι Γερμανοί πολίτες και σημαντικός
αριθμός κατέχει δημόσιες θέσεις στο Γερμανικό κράτος.
Στην τόσο επισημαντική διατύπωση των θέσεων της ΑΝΝΑΛΕΝΑΣ ΜΠΕΡΜΠΟΚ υπήρξαν πρόδρομες Ευρωπαϊκές
φωνές της ΟΥΡΣΟΥΛΑ ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΙΕΝ, Προέδρου της
Κομισιόν—(επιστημονικής καταρτίσεως οικονομίας και
ιατρικής, ως και μητέρα (7)επτά παιδιών)- κατά την πτητική με ελικόπτερο επίσκεψή της στο προσφυγικό μέτωπο
του Έβρου την 3η Μαρτίου 2020, τονίζοντας τα εξής: «Οι
ελληνικές ανησυχίες είναι δικές μας ανησυχίες, τα
ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Δηλώνουμε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη προς την Ελλάδα».....
Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ΣΑΡΛ ΜΙΣΕΛ
υπεγράμμισε και αυτός από τις Καστανιές Έβρου την 3-32020: «Η κατάσταση στα σύνορά μας δεν είναι ένα θέμα που
πρέπει να χειριστεί η Ελλάδα μόνη της, είναι ευθύνη της
Ευρώπης συνολικά και θα διαχειριστούμε το πρόβλημα με
τάξη, με ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα». Ετόνισε: «Τα ελληνικά σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα».
«Ζούμε, ενεργούμε, είμαστε μαζί και μαζί πρέπει να
προστατεύουμε τα σύνορά μας».
Σε αυτούς τους Ερίτιμους (ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΥΣ) τρείς
αξιωματούχους, Ευρωπαίες Κυρίες και Κύριον, οφείλει ο
Ελληνικός Λαός ευγνωμοσύνη, για τις μοναδικές σε αξία
πολύτιμες υπηρεσίες Τους στο Έθνος μας. Δεν είναι εκδήλωση κάποιου είδους ρομαντικού φιλελληνισμού. Είναι
αντικειμενικός Ευρωπαϊκός ρεαλισμός. Έτσι γράφεται η
σύγχρονη Ευρωπαϊκή ιστορία.
Ζ΄ΑΚΡΟΤΕΛΕΥΤΙΑ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ: Η Ελλάδα έχει τρία
σύγχρονα κεκτημένα στην αντιπαλότητα με την Τουρκία.
1)Τη φανερή υποστήριξη του Ευρωατλαντικού παράγοντα
USA-NATO στο πεδίο, με την επισήμανσή μας ότι η πρώτη
εθνική επιλογή θα είναι εφεξής τα ΚΑΝΟΝΙΑ (οι εξοπλισμοί)
και όχι το βούτυρο. 2)Την Ε.Ε., με την πράγματι ειλικρινή
Αλληλεγγύη στο διπλωματικό και συμμαχιών ορίζοντα. 3)
Το τρίτο είναι η διεθνής αναγνώριση ότι υπάρχουν
σύνορα στη θάλασσα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας,
ταυτισμένα με της Ε.Ε.Στην Ελληνική (μας) κυβέρνηση, με κύριο φορέα
της εξωτερικής πολιτικής το Υπουργείο Εξωτερικών,
επαφίεται η ενδεδειγμένη παρουσίαση στο ΝΑΤΟ του
αδύνατου-(ανύπαρκτου) κρίκου στην αποστολή του
να προστατεύει συνολικά την κάθε σύμμαχο χώρα,
και από ενδοΝΑΤΟϊκούς εχθρούς. Επίκαιρη πρέπει να
θεωρηθεί η τρέχουσα χρονική περίοδος που γίνονται
ζυμώσεις για αναθεώρηση άρθρων του καταστατικού
του ΝΑΤΟ. Διαφορετικά δυνατόν να εξελιχθεί η συμμαχία σε πανευρωπαϊκό πεδίο πολεμικών συγκρούσεων.
Σε συμμαχοΝΑΤΟϊκό <<εμφύλιο>> που μπορεί να
γυρίσει πίσω την Ιστορία στις αρχές του 20ου αιώνος.
Εάν αποχαλινωθεί η ιμπεριαλιστικών προθέσεων και
εκδηλώσεων Τουρκία και επιτραπεί να προβεί σε ενέργειες υλοποίησης των Οθωμανικών οραματισμών Της,
τότε είναι βέβαιο οτι θα λειτουργήσει το περιστατικό
ως αρχή ντόμινου στην Ευρώπη με την εμφάνιση
διασυνοριακών διεκδικήσεων μεταξύ ομόρων κρατών.
Ο συνεχιζόμενος επίκαιρος θερμός καταστροφικός
πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας δίδει μία εικόνα του Αρμαγεδώνος στην Ευρώπη σε ενδεχόμενη επανάληψη
της Ευρωπαϊκής Ιστορίας. (Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε
στους νεότερους ιστορικούς χρόνους, ιδιαίτερα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, για να σημανθεί ο όλεθρος και το μέγεθος
καταστροφής του πολέμου ). Η θλιβερή διδακτική ατμίς
από το ζεστό αίμα των δύο πανευρωπαϊκών πολέμων
Α΄ 1914 και Β΄ 1939, θα περάσει στην Ιστορία ως
παρελθόν.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΧΑΝΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ-ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ
Τηλ.24310 35141---6940 833.938
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-ΟΙ ΠΟΜΑΚΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΟΗΤΟΙΤους Πομάκους τους γνωρίζομε όλοι. Οι ανόητοι κυβερνούν το Κράτος
των Αθηνών και του Κολωνακίου και αυτό το γνωρίζομε. Αλλά πρώτα ας
μείνομε εις τους Πομάκους μας. Είναι πράγματι γεγονός, ότι δεν υπάρχουν
επιστημονικώς αδιάψευστα στοιχεία περί της καταγωγής των. Κατά το δεύτερο
ήμισυ του 19ου αιώνος η Σόφια εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό και ισχυρίσθηκε ότι οι Πομάκοι είναι εξισλαμισθέντες Βούλγαροι. Τον ισχυρισμό αυτόν
τον απέρριψαν όμως Βούλγαροι ιστορικοί, όπως ο καθηγητής Στρασιμίρωφ.
Προηγουμένως, το 1789, ο Τσέχος καθηγητής Γίρατσεκ, διατελέσας υπουργός
Παιδείας της Ηγεμονίας της Βουλγαρίας, κατέληξε εις το συμπέρασμα, ότι οι
Πομάκοι είναι μάλλον Έλληνες. Εις το συμπέρασμα αυτό κατέληξε ο Γίρατσεκ
βάσει γλωσσολογικών, μάλλον, παρά ιστορικών ερευνών. Έκτοτε η ιστορική
έρευνα ξεπέρασε τα όρια που έθεσε η έρευνα του Γίρατσεκ.
Επιστημονικώς αναμφισβήτητο είναι, ότι εις την αρχαιότητα ζούσανε εις
την περιοχή που ζούνε σήμερα οι Πομάκοι οι Αγριάνες. Ο βασιλιάς αυτών
Λαγαρός ακολούθησε το Μέγα
Αλέξανδρο εις την κατά της
Περσίας εκστρατεία του. Οι
Αγριάνες, απόγονοι αρχαίων Θρακικών Φύλων,
ήσαν δεινοί «επι ίππων
μαχόμενοι τοξότες», εξ ου
και προέκυψε η ετυμολογία
αυτών Ιππόμαχοι, εντέλει
Πομάκοι. Μετά τον 4ον αιώνα οι Αγριάνες εκχριστιανίσθηκαν. Και αυτό είναι
επιστημονικώς αναμφισβήτητο. Έκτοτε όμως τα ίχνη των Αγριάνων χάθηκαν
εις την δύνη των αδιάλειπτων βαρβαρικών φύλων εναντίον της Βυζαντινής
Αυτοκρατορίας, μεταξύ των οποίων και οι Βούλγαροι, οι οποίοι κατέκτησαν
τμήμα της περιοχής των Αγριάνων.
Υπάρχουν βυζαντινές ιστορικές πηγές, οι οποίες ονομάζουν την περιοχή που
κατοικούν και σήμερα οι Πομάκοι «Αχρίδα». Αυτό είναι φυσικό, εις τα τέλη
της πρώτης χιλιετίας ολόκληρος η Θράκη και η σημερινή Βουλγαρία αποκαλούντο Μακεδονία, με μακεδονικά τοπωνύμια Η Μακεδονική Βυζαντινή
Δυναστεία του Αυτοκράτορα Βασιλείου του Β΄ κλπ. αποκαλείτο Μακεδονική,
αν και καταγόταν από την Αδριανούπολη. Την εποχή εκείνη οι Αγριάνες εμφανίζονται εις τις βυζαντινές ιστορικές πηγές ως Αχρίδαι. Αυτοί οι Αχρίδαι δεν
είναι δυνατόν παρά να ήσαν οι αρχαίοι Αγριάνες. Άλλη εξήγηση δεν υπάρχει.
Αυτοί οι Αχρίδαι εξισλαμίστηκαν βιαίως μεταξύ 1656 και 1661 από το
Σεχμεντίν Πασά της Φιλιππούπολης. Αυτοί οι εξισλαμισθέντες Αγριάνοι και
οι Αχρίδαι είναι οι σημερινοί Πομάκοι. Και εδώ δεν υπάρχει άλλη εξήγηση
πολλώ δε μάλλον αφού η τύχη των είναι μοναδική εις τα Βαλκάνια: Σέρβοι,
Αλβανοί και Έλληνες υπέστησαν τα ίδια. Εις όλες αυτές τις περιπτώσεις το
θρησκευτικό συναίσθημα νίκησε την εθνική συνείδηση. Ίδετε και σήμερα την Ιταλία. Οι ‘Ελληνες της Σικελίας και Νοτίου Ιταλίας έγιναν
πρώτα Καθολικοί και κατόπιν απώλεσαν την εθνική τους συνείδηση.
Έτσι οι Αγριάνοι-Αχρίδαι έγιναν μουσουλμάνοι μέχρι που ο Ατατούρκ τους
είπε, όπως εις όλους τους μουσουλμάνους της Μ.Ασίας και της Ευρώπης, ότι
είναι Τούρκοι. Οι Αγριάνοι-Πομάκοι δεν το απεδέχθησαν απολύτως, όπως και
δεν το απεδέχθησαν και οι Κούρδοι της Μ. Ασίας. Τους Κούρδους τους κατασφάζουν οι Τούρκοι από το 1925. Τους Πομάκους όμως τους προστάτευσαν
και η Βουλγαρία και η Ελλάδα.
Και ερχόμαστε τώρα εις τους επικίνδυνους για το Έθνος, εις τους ανόητους
του Κράτους του Κολωνακίου: 1ον) Αγνόησαν τη μετατροπή των Μουσουλμάνων εις Τούρκους από τον Ατατούρκ. 2ον) Την εποχή του Εμφυλίου και
του Ψυχρού Πολέμου μετέτρεψαν ολόκληρη την Ελληνική Θράκη εις ένα
μεγάλο Γκέτο. «Μέσα σε αυτό εγκαταλειμμένοι όλοι»: Έλληνες, Πομάκοι και
Μουσουλμάνοι! Σε συνέχεια άρχισαν τις οσφυοκαμψίες έναντι της «φίλης»
Τουρκίας και ΥΠ0ΧΡΕΩΣΑΝ τους Πομάκους, παρά τις αντιδράσεις των, να
αποδεχθούν το τουρκικό εκπαιδευτικό σύστημα.!
Μάλιστα! Αυτοί είναι οι ανόητοι του Κράτους του Κολωνακίου, οι
επικίνδυνοι εθνοκτόνοι. Ας ψάξουν, όπου θέλουν εις τον κόσμο: Να
βρούνε ένα Εθνικό Κράτος, το οποίον υποχρέωσε μία μειονότητά
του να αποδεχθεί το εκπαιδευτικό σύστημα μίας ομόρου χώρας, η
οποία εγείρει απαιτήσεις για την εθνική καταγωγή της δικής του
μειονότητας!
Αυτά συμβαίνουν μόνον εις το ανόητο Κράτος του Κολωνακίου.
Θαυμάστε το!
Γεώργιος Εμ. Δημητράκης
Υποσημείωση: Η συναισθηματική Nοημοσύνη οδηγεί εις την Eνσυναίσθηση, και
μέσα απο αυτήν γινόμαστε καλύτεροι, υγιείς ψυχικά και υπεύθυνοι σκεπτόμενοι
άνθρωποι. Η αγάπη προς την Πατρίδα είναι πράξη Ελευθερίας. Ο Συντάκτης κρητικής (Μαριού Νομού Ρεθύμνης) και θρακικής καταγωγής, γεννήθηκε και διαμένει εις την
Ξάνθη/Θράκη, τον Προμαχώνα της Ελλάδος. Σπούδασε Πολιτικές-Οικονομικές Επιστήμες και
Κοινωνιολογία εις το Πανεπιστήμιο της Βόννης, και Ιστορία και Πολιτιστική Κληρονομιά εις
την Αθήνα. Διετέλεσε επί 30-ετίας Διπλωματούχος Ξεναγός για όλη την Ελληνική Επικράτεια
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συνέχεια από την 1η σελίδα

οποία δηλώνεται αντίστοιχα η καταφατική
απάντηση και η αρνητική. Δύο γλωσσικά
μόρια, μικρά, άκλιτες λέξεις που, όταν στέκονται στο λόγο μόνες τους, χρωματίζουν
έντονα και εμφατικά την παράσταση της
ζωής.
Μία μονοσύλλαβη λέξη και μία δισύλλαβη, που όμως έχουν τη δύναμη να
σταθούν στο λόγο μόνες τους, κυρίαρχες,
αυτοκέφαλες και να ανατρέψουν ολόκληρο
σκηνικό. Να γυρίσουν την ιστορία πίσω.
να ακυρώσουν συμφωνίες να σβήσουν
όνειρα και να αναστείλουν προσδοκίες να
μετατρέψουν την υποτιθέμενη σιγουριά κι
ασφάλεια, σε μία εφιαλτική αβεβαιότητα και
ένα απρόσμενο αδιέξοδο δύο λέξεις που
εγκλείουν τη δύναμη να διασαλεύσουν την
τάξη, επιφέροντας αναρχία. Δύο λέξεις που
“ελέγχουν” τη ροή ολοκλήρου του λεξικού,
φέροντας τα πάνω, κάτω.
Το ερώτημα που τίθεται είναι. Μπορούν
να συνυπάρξουν ταυτοχρόνως οι δύο λέξεις στο λόγο, χωρίς να παρακωλύουν την
εξέλιξη μιας πράξης; Με άλλα λόγια είναι
δυνατόν να προφέρει κάποιος το “ναι” και
ταυτοχρόνως το “όχι”, χωρίς να θεωρηθεί
παρανοϊκός ή δίγλωσσος;
Αυτό το “ναι” και το “όχι”, ενσαρκώνουν
δύο δυνάμεις. Δύο αρχές, εξουσίες. Δύο
“κυρίους”. Ο Χριστός όμως μας συνέστησε,
ότι δεν μπορούμε ταυτοχρόνως να δουλεύουμε και να υπακούομε σε δύο κυρίους. Εν
προκειμένω, ισχύει;
Κι όμως υπάρχουν κάποιες στιγμές
μοναδικές σε ένα λεκτικό αγώνα, που οι
δύο λέξεις συνυπάρχουν αρμονικά, χωρίς
να αυτοαναιρούνται, ταπεινώνοντας την
κοσμική σοφία και ανακόπτοντας τα ανθρώπινα σχέδια.
Αυτές οι στιγμές ατενίζονται, όταν ένα
άτομο, ένα σώμα με μία ψυχή, μία συγκροτημένη προσωπικότης ή ένα ηρωικό έθνος,
απαντάει «ναι» στο θάνατο και προβάλλει
ένα ηχηρό «όχι» στην επιβολή αντιθέων
σχεδίων και εθνικών εξευτελισμών.
Τότε αποκαλύπτονται γιγαντιαία αναστήματα που ορθώνουν ατρόμητα το κύρος της
ψυχής τους, αρνούμενα κάθε ιδεολογική
ισοπέδωση και ηθική προσβολή, διακυβεύοντας όμως επικίνδυνα τη σωματική τους
ακεραιότητα και τη θέση τους μέσα στην
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Αυτοί που αντέταξαν ένα “ ΟΧΙ”,
προέταξαν και ένα “ ΝΑΙ”!

κοινωνία. Με άλλα λόγια παίζουν κορώνα,
γράμματα το κεφάλι τους, χωρίς να τους
νοιάζει, «ποῦ τήν κεφαλήν κλίνη». Τότε οι
γυμνασμένες συνειδήσεις από το παράδειγμα του Γολγοθά, προτάσσουν αυταπάρνηση
με αφοσίωση σε ιδανικά αντίθετα προς
τον τομαρισμό και την εν γένει εγωπάθεια.
Τότε αποκαλύπτουν πίσω από το βαθύ και
τρομερό έρεβος του θανάτου, τη χαρά της
Ανάστασης.
Όλα αυτά όμως είναι στοιχεία που μας
παραπέμπουν στο ηρωικό φρόνημα και την
αξιοπρέπεια των μαρτύρων της Εκκλησίας
μας. Γιατί, για την ελευθερία της πίστεώς
τους, για την τιμή του Θεού που πίστευαν, με την ελπίδα της ανάστασης και της
αθανασίας να τους φλογίζει τα στήθη, οι
Χριστιανοί παρέδιδαν τη ζωή αυτή, «αποκεφαλίζονταν», αλλά δε λυγούσαν και δεν
προσκυνούσαν. Έλεγαν ναι και όχι, την ίδια
κιόλας ώρα. Έλεγαν «οὐκ ἔξεστί σοι...» και
μετά παρέδιδαν το κεφάλι τους επί πίνακι.
Έλεγαν ΝΑΙ στο θάνατο, αλλά ταυτοχρόνως προέβαλαν ένα ηχηρό ΟΧΙ στα σατανικά σχέδια. Όπως ο Χριστός που σταυρώθηκε
ψηλά στο σταυρό και ενώ μπορούσε, δεν
κατέβηκε από αυτόν, προκειμένου να κυβερνήσει την ανθρωπότητα από εκεί ψηλά
με το παράδειγμά του. Σαν μοναδικός και
γνήσιος βασιλιάς.
Αυτό επακριβώς συμβαίνει και με τους
λαούς. Ένας λαός που φοβάται το θάνατο,
δεν μπορεί να μεγαλουργήσει ένας λαός
που είναι αφοσιωμένος στις ηδονές του
κόσμου αυτού, δεν μπορεί να υψώσει την
ψυχή του και να κερδίσει την αξιοπρέπεια
και την ελευθερία του.
Έτσι, λοιπόν, ο δικός μας λαός, ο λαός
του 1940, φωτισμένος από την πίστη του
στην αιωνιότητα, με την ψυχή διαποτισμένη από υπέροχο φρόνημα αυταπάρνησης,
διψασμένος για αθανασία, λαός διαπαιδαγωγημένος από την Εκκλησία του, ήξερε να
θυσιασθεί και να νικήσει, για να προσφέρει
σ’ εμάς, τους νεοέλληνες, μία τίμια και περήφανη ζωή και να μας γίνει υπόδειγμα.
Ο δικός μας λαός..., ο λαός του 1940... Οι
ήρωές μας!
Κάποτε τους αναφέραμε! Κάτι ήταν και
αυτό. Για εμάς πάντα τους απογόνους τους.
Για να παίρνουμε δόξα και αξία από τα κόλλυβά τους. Τώρα τα πάντα λησμονήθηκαν...
Τότε ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου
28/10/1942 έλεγε: «Οι ήρωες μάχονται
σαν Έλληνες». Τότε, το 1941, ο Στρατάρχης
Σμάτς δήλωσε. «Η μάχη της Πίνδου ήλλαξε
τον ρουν της ιστορίας». Τότε ... Μάθαμε
χρόνια να ζούμε με το τότε, το ένδοξο παρελθόν των προγόνων μας. Μάθαμε χρόνια
να μιλάμε για το φως που έδωσε η Ελλάδα
στους άλλους λαούς, αλλά δεν κράτησε
λίγο γι’ αυτήν. Όμως φτάνει πια το τότε.
Τώρα, τι γίνεται; Τώρα τα πράγματα άλλαξαν. Τα συνθήματα, τα σύμβολα, ο λαός
ο ίδιος που κατοικεί στα ίδια χώματα..., όλα
άλλαξαν. Η χώρα μας δεν είναι πλέον η γη
των πατέρων μας. Δεν είναι η πατρίδα μας.
Εμείς δεν είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι. Δεν
είμαστε ούτε καν άνθρωποι. Μυξοκλαίγαμε
εν μέσω κορωνοϊού για τον εγκλεισμό μας
«οἴκοι». Ποιό το τραγικό; Δόθηκε η ευκαιρία

στην ελληνική οικογένεια να σμίξει, μετά
τον εγκληματικό ξενιτεμό στην εξορία του
έξω, δόθηκε η ευκαιρία στις γυναίκες να
μάθουν να μαγειρεύουν, δόθηκε η ευκαιρία
της επανίδρυσης του κρυφού σχολειού...,
αλλά δυστυχώς ο χρόνιος εγκλεισμός των
υλιστικών ψυχών μας, δεν επέτρεψε να
ανατείλει το φως της πνευματικής ελευθερίας. Χάθηκε οριστικά η ευκαιρία μιας
ζωηφόρου απόδρασης.
Αλλά, όποιος διώχνει το Χριστό από τα
σπίτια του και την πατρίδα του, επιζητεί την
υποδούλωσή του στα θελήματα κάποιων
άλλων αφεντάδων. Το είπε ο Ουέλλιγκτων
«Αφαιρέστε το Θεό από τις έδρες και
από τα θρανία και θα έχετε συγκομιδή
από διαβόλους».
Ποιοί λοιπόν είναι οι διάβολοι; Εμείς οι
ίδιοι ο ανισόρροπος και διεστραμμένος κόσμος μας και οι άρχοντές μας. Ποιοί άλλοι;
Τα παιδιά, (όσα ξεφύγουν τη λαίλαπα της
έκτρωσης) που μεγαλώνουν χωρίς Χριστό,
μέσα στα σχολεία της αθεΐας και των διαλυμένων οικογενειών.
Γέμισε η κοινωνία δαιμονισμένους.
Ανθρώπινες μορφές, μάλλον σατανικές,
μισόγυμνες, ολόγυμνες, περιβεβλημένες με
κουρελιασμένα ρούχα, κατακηλιδωμένες
από το «σφράγισμα» των τατουάζ και με
χαλκάδες στα αυτιά και στη μύτη αλλά και
αλλού, ποζάρουν προκλητικά έτοιμες... για
δέσιμο. Η θεά μόδα το εισήγαγε με εύσχημο
τρόπο, ώστε να γίνει αποδεκτό το εν λόγω
«ντύσιμο», οπότε λόγω επερχόμενης φτώχειας, να είναι πιο ομαλή η προσγείωση των
ιπταμένων ανθρώπων. Των ονειροπαρμένων και εκφυλισμένων γραικύλων.
Όσοι αγαπούν την πατρίδα μας, αυτό το
“πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν
έχει άλλο αγαθό, παρά τους αγώνες του
λαού της, τη θάλασσα και το φως του ήλιου”
(Σεφέρης), θλίβονται και πικραίνονται για
την τωρινή κατάντια της.
Τα συμπτώματα της παρακμής εμφανέστατα. Κράτος ζήτουλας της οικουμένης
και ολότελα δανειοσυντήρητο. Κράτος,
παρακράτος και ελεεινό προτεκτοράτο της
νεοταξικής λύμης και δυσωδίας. Πολίτες
αυτού του «κράτους», πανικοβλημένοι,
απογοητευμένοι και το χειρότερο, που δε
σέβονται, δε συμπονούν, δεν αγαπούν την
πατρίδα τους. Μια πατρίδα που την έχουν
ξεπουλήσει δεινά, οι ανθυπομετριότητες που
την κυβέρνησαν και την κυβερνούν, που
αντί να αναδείξουν και να καλλιεργήσουν
τα προτερήματα του λαού, ξέβρασαν όλα τα
ελαττώματά του. Αλλά αυτοί, πρόλαβαν και
εισέπραξαν επαίνους από όμορες χώρες, που
απροκάλυπτα αμφισβητούν την ιστορία και
την γεωγραφία μας. Τρία μπράβο ακούστηκαν «ηχηρά» (γράφε ανατριχιαστικά) στα
χρόνια μας, γι’ αυτούς που γνωρίζουν να
λένε μόνο ναι.
30 Ιουνίου 1999. Bravo Giorgos, από τον
τύπο της Τουρκίας για το Γιώργο Παπανδρέου, υπουργό εξωτερικών της κυβερνήσεως Σημίτη, καθότι έδωσε το δικαίωμα να
αυτοαποκαλείται τουρκική, η μωαμεθανική
μειονότητα της Θράκης. Κάποια άλλη στιγμή
ο Σημίτης ευχαρίστησε και τους “φίλους μας
τους αμερικάνους”. Γιατί; Αυτός γνώριζε...
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12 Ιουνίου 2018. Bravo Alexis, ζητωκραυγάζει ο σκοπιανός τύπος για την υπογραφή
της προδοσίας της Μακεδονίας στις Πρέσπες, από τον Τσίπρα.
Αλλά, για να μη μείνει παραπονεμένος
και ο τρίτος, βραβεύτηκε από τον Ζάεφ,
γιατί έδωσε μάχες για τη Βόρεια Μακεδονία.
Λοιπόν, Bravo Kyriakos.
Και οι τρεις ήσαν υπέροχοι, γιατί ήταν
γιέσμεν.
Αυτή είναι η Ελλάδα του 21ου αιώνα. «Έλληνες» πολίτες φιλόδοξοι, ανιστόρητοι, απάτριδες, ά-Χριστοι και άχρηστοι, θρασύδειλοι,
πατριδοκάπηλοι και αγνώμονες, πειθήνια
όργανα σκοτεινών κέντρων, λήσταρχοι ιδανικών, αλλά και χρημάτων. Απομεινάρια του
Εφιάλτη, του Πήλιου Γούση και των λοιπών
μαυραγοριτών της κατοχής.
Αλλά, όταν δεν αγωνίζεσαι και δε θυσιάζεσαι για μια υψηλή ιδέα, βυθίζεσαι σε έναν
ψεύτικο κόσμο γεμάτο ηθικό κενό, πνευματική φτώχεια και νοσηρότητα με ιδανικό
το χυδαίο ευδαιμονισμό. Ευδαιμονισμός,
ο ηγεμόνας της Ελλάδος. Ναι λοιπόν
σε όλα. Στην ισοπέδωση των αξιών, στην
εκβαράθρωση των ιδανικών, στη διαγραφή
του χρέους προς την πατρίδα και των θυσιασθέντων. Ειρωνεία για κάθε τι ιερό και
όσιο. Προσβολή των εικόνων, των αγίων
και ηρώων. Ναι στις φούστες των μαθητών
στα σχολεία. Ναι στους κουκουλοφόρους
που καίνε τη σημαία μας και αμαυρώνουν
τις εθνικές παρελάσεις. Ναι στις ομοφυλικές
παρελάσεις. Ναι στο πολυτεχνείο, στη γιορτή
της δημοκρατίας που έσωσε την Ελλάδα. Ναι
στους σάπιους που επιθυμούν το σάπισμα
τους, να το επιβάλλουν στη νέα γενιά.
Παλιότερα τα βουνά μας φωτίζονταν από
τα χαραγμένα μεγαλοπρεπή ΟΧΙ, με μεγάλες
άσπρες πέτρες. Κάποια στιγμή όμως ξετρύπωσαν από τις γλοιώδεις φωλιές τους, οι
γυμνοσάλιαγκες του εθνομηδενισμού και της
εκκλησιομαχίας και σκέπασαν με τη γλίτσα
τους αυτά τα συνθήματα, για να μην ελέγχονται οι ίδιοι από τον ανυπόφορο ενδοτισμό
τους. Οπότε κράτησαν το όχι μόνο εκεί,
που τους συνέφερε. ΟΧΙ στον εκκλησιασμό των μαθητών και τη μικροβιακή θεία
μετάληψη. ΟΧΙ στην έπαρση και υποστολή
της σημαίας στα σχολεία. ΟΧΙ στο ρίγος της
απαγγελίας του εθνικού ύμνου. Δεν είμαστε
άρρωστοι... ΟΧΙ στη γιορτή των τριών ιεραρχών. ΟΧΙ στο τσαρλατάνο της Ναζαρέτ, που
έχει αιώνες αναστατώσει την υφήλιο. Ναι στο
Σατανά, απροκάλυπτα.
Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όλα τα σκιάζει
η φοβέρα και τα πλακώνει μια ιδιόρρυθμη
σκλαβιά.
Ποιός έχει το σθένος στις μέρες μας να αναφωνήσει ναι στο θάνατο, στην απόλυση, στην
πείνα, γενόμενος αρνητής στα καλέσματα των
συγχρόνων πατριδοκαπήλων και χριστοκαπήλων, αυτών των εγχωρίων κατακτητών; Κι
όμως πολλοί το έχουν κάνει, θυσιάζοντας περισσότερα. Άξιοι... Έπεται όμως η συνέχεια.
Το λόγο, τον έχει ο Μακρυγιάννης.
«Ἐσύ, Κύριε, θ’ ἀναστήσης τούς πεθαμένους Ἕλληνες, τούς ἀπογόνους αὐτηνῶν
τῶν περιφήμων ἀνθρώπων, ὁποῦ στόλισαν τήν ἀνθρωπότη μέ ἀρετή».
Αρίσταρχος

8 ΑΓΩΝΑΣ
Τι είναι το 5G;
Εδώ και τρεις δεκαετίες μπήκαν στη ζωή
μας το ψηφιακό κινητό τηλέφωνο και άρχισαν να εξελίσσονται συνεχώς με τη γενιά 2G
(Generation) την 3G (UMTS) και τη σημερινή
4G (LTE). Τώρα οι εταιρίες μπήκαν σε μια κούρσα εγκατάστασης της 5ης γενιάς ασύρματης
τεχνολογίας.
Όλο αυτό σχεδιάζεται για έναν κόσμο, όπου
δεκάδες δισεκατομμύρια συσκευές εξαρτώνται
από τη συνεχή σύνδεσή τους στο διαδίκτυο.
Είναι η επόμενη τεχνολογία ασύρματης δικτύωσης των πάντων. Θα αποτελέσει κύρια
τεχνολογία για το Internet of Things (ίντερνετ
των πάντων). Κάθε ηλεκτρονική ή ηλεκτρική
συσκευή θα έχει τη δική της διεύθυνση IP
(IPv6) και θα είναι συνδεδεμένη με ένα ασύλληπτο παγκόσμιο δίκτυο με βάση το γνωστό σε
όλους μας Internet. Θα είναι ακραία γρήγορο,
πολύ σταθερό και θα είναι πολύπλευρο, αφού
θα υποστηρίζει ακόμα περισσότερους ταυτόχρονους χρήστες και συσκευές. Οι ταχύτητες
θα είναι πολύ υψηλότερες από αυτές του 4G.
Αν σήμερα το 4G αγγίζει γύρω στα 200 MB το
δευτερόλεπτο, το 5G θα ξεκινά από τα 1000
MB το δευτερόλεπτο!
Δηλαδή όταν θέλεις να κατεβάσεις με το 4G
μια ταινία 3D σε έξι λεπτά, με το 5G θα την
κατεβάσεις σε 30 δευτερόλεπτα, ανεμπόδιστα
σε ποιότητα ανάλυσης 8Κ.
Η εγκατάσταση του δικτύου της 5ης γενιάς
θα επιφέρει πρωτοφανείς κοινωνικές αλλαγές
σε παγκόσμια κλίμακα. Ό,τι θα αγοράζουμε,
από κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία, βούρτσες
μαλλιών, παιδικές πάνες και μέχρι συσκευασίες
γάλακτος, θα έχουν κεραία και μικροκύκλωμα
και θα συνδέεται ασύρματα με το διαδίκτυο.
Έτσι θα έχουμε “κατάσκοπο” μέσα στο σπίτι,
στην επιχείρηση, στην εργασία, στο ταξίδι, στον
ύπνο και στον ξύπνιο.
Η εγκατάσταση θα δημιουργήσει μια μη
αναμενόμενη περιβαλλοντική αλλαγή σε παγκόσμια κλίμακα, στον κάθε άνθρωπο πάνω
στη γη και θα προκαλέσει τεράστια ζημία μη
αναστρέψιμη σε όλα του τα οικοσυστήματα
του πλανήτη.
Για να λειτουργήσει το δίκτυο 5G, πρέπει να
στηριχθεί σε μια μπάντα υψηλής συχνότητας
του ασύρματου φάσματος, κάπου μεταξύ 30300 GHz. Σε αυτά τα κύματα, η μεταφορά δε-
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5G

Είναι δώρο της επιστήμης στον άνθρωπο
ή ατομική βόμβα κατά της ανθρωπότητας;

δομένων πραγματοποιείται σε ιδιαίτερα υψηλές
ταχύτητες και για να το πετύχουν, πρέπει να
πολλαπλασιάσουν σημαντικά τις κεραίες τους,
έτσι υπάρχει το ενδεχόμενο να γεμίσει ο τόπος
παντού με μίνι κεραίες, σε κολώνες φωτισμού,
σε φανάρια, στάσεις λεωφορείων, πλατείες και
όπου μπορείτε να φανταστείτε.
Πλέον των εκατομμυρίων σταθμών-κεραιών
5G πάνω στη γη, θα υπάρχουν 20.000 δορυφόροι που θα μας βομβαρδίζουν σε κάθε γωνιά του
πλανήτη, δε θα υπάρχει ούτε τετραγωνικό εκατοστό της γης χωρίς 5G. Το χειρότερο είναι ότι οι
δορυφόροι αυτοί θα είναι χαμηλής τροχιάς και
θα μας “ταυτοποιούν”, όσο καλύτερα γίνεται.
Ας μη βιαστούν κάποιοι να μας πουν ότι αυτά
αποτελούν θεωρία συνωμοσίας, καλό θα είναι
να διαβάσουν την άδεια που πήρε η SpaceX
του Elon Musk για την εγκατάσταση των
πρώτων 4.425+7.518=11.943 δορυφόρων από
την Federal Communications Commission –
Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών της
Αμερικής.
Το πρώτο συμβόλαιο με τους 7.000 δορυφόρους έχει ήδη υπογραφεί.
Πέντε εταιρίες ζήτησαν από την εταιρία
SpaceX (είναι αυτή που ανεβοκατεβάζει πυραύλους Falcon 9) την παροχή σήματος 5G.
Ο κάθε δορυφόρος θα στέλνει υψηλές συχνότητες (MMW) με ισχύ μέχρι 5 εκατομμύρια
Watt από τις χιλιάδες τοποθετημένες κεραίες.
Μπαίνοντας σε λειτουργία, τότε κανένας
άνθρωπος, ζώο, πουλί, έντομο ή φυτό δε θα
έχει τη δυνατότητα να αποφύγουν την έκθεσή
τους 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο
σε επίπεδο ακτινοβολίας ίσως εκατοντάδες
φορές πάνω από αυτήν που υπάρχει σήμερα.
215 επιστήμονες από 41 χώρες μετέφεραν
τις ανησυχίες τους στον ΟΗΕ και Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, την ανησυχία τους από ένα
πλήθος μελέτης και επιστημονικά συγγράμματα που δείχνουν ότι τα Ηλεκτρομαγνητικά
Πεδία (EMF), ακόμα και σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από τα γνωστά διεθνή και εθνικά όρια,
επηρεάζουν κάθε ζώντα οργανισμό.
Περισσότερες από 10.000 ηλεγμένες και
δημοσιευμένες εργασίες μιλούν για βλάβες που
προκαλούνται στην υγεία του ανθρώπου από
την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία.
Η ανεξάρτητη διεθνής οργάνωση Power
Watch έχει καταχωρήσει 1.670 επιστημονικές

μελέτες που παρουσιάζουν τα ευρήματα με τις
σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και τη βιολογία
του ανθρώπου.
Ο Αμερικανός καθηγητής του Πανεπιστημίου
Μπέρκλεΐ της Καλιφόρνιας Joel M. Moskowitz,
δημοσίευσε άρθρο στο έγκυρο επιστημονικό
περιοδικό «Scientiﬁc American» και παρουσιάζει την επιστημονική του θέση: «δεν έχουμε
κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι το σύστημα 5G
είναι ασφαλές» και το τεκμηριώνει με επιστημονικές μελέτες και δημοσιεύσεις, ότι η ηλεκτρονική ακτινοβολία (ΗΜΑ) είναι επικίνδυνη
ακόμη και σε πολύ μικρές εντάσεις και ότι ο
μύθος των “ακίνδυνων” θερμικών επιδράσεων
της ΗΑ στον άνθρωπο έχει απορριφθεί.
Στην Πάτρα έχει σχεδιασθεί να εγκατασταθούν σε μια πλήρη ανάπτυξη του δικτύου
50.000 κεραίες στον αστικό ιστό, οι κάτοικοι
ξεσηκώθηκαν και ο «Σύλλογος Πολιτών Πάτρας για την Προστασία της Υγείας από τη Η/Μ
Ακτινοβολία» που τον απαρτίζουν καταξιωμένοι επιστήμονες υψηλού κύρους, αντέδρασαν,
όχι βέβαια στο πλαίσιο “συνωμοσιολογικού”
φαινομένου, αλλά βασιζόμενοι σε επιστημονικά
τεκμηριωμένες μελέτες και δημοσιεύματα που
τους επιτρέπουν να αγωνιούν για την προστασία της δημόσιας Υγείας και προσέφυγαν στη
δικαιοσύνη.
Ο πρόεδρος κ. Αναστασόπουλος εξηγώντας
τους λόγους στην «Πολιτεία» τόνισε: «Ο Σύλλογος θεώρησε καθήκον του να προσφύγει στο
Συμβούλιο της Επικρατείας μαζί με κινήσεις και
πολίτες από όλη την Ελλάδα εμπιστευόμενοι
την Ελληνική Δικαιοσύνη, της οποίας το έργο
προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε με την παράθεση στοιχείων».
Η υπόθεση εξετάστηκε στην Ολομέλεια
του Συμβουλίου της Επικρατείας – λόγω του
σοβαρότατου του θέματος – την Παρασκευή
14/1/2022. Αποτέλεσμα ήταν να υπάρξει τεράστιο ενδιαφέρον επιστημόνων από όλη την
Ευρώπη και όχι μόνον, διότι είναι η πρώτη
αντίδραση και η πρώτη αίτηση ακυρώσεως
διαγωνισμού 5G γεγονός που η απόφαση θα
έχει ίσως παγκόσμιο ενδιαφέρον.
Μετά το δικαστήριο ο ίδιος (πρόεδρος) είπε:
«Αυτό που ζητούμε είναι η ακύρωση του διαγωνισμού δημοπράτησης συχνοτήτων και αδειοδότησης εγκατάστασης δικτύων ασύρματης
επικοινωνίας 5ης γενιάς (5G)».
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Τη νομική υπεράσπιση της υπόθεσης ανέλαβε ο νομικός και καθηγητής του Πανεπιστημίου, Γεώργιος Μπαλής, ο οποίος εξήγησε τους
λόγους υγείας των ανθρώπων για ολόκληρο το
οικοσύστημα, αλλά παρέθεσε και πολλά άλλα
ενδιαφέροντα, όπως:
Πρόσφατη έρευνα (Ιούλιος 2021) του κορυφαίου Γαλλικού Ινστιτούτου (Haut Conseil
pour le Climat) που έγινε κατά παραγγελία του
προέδρου της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν,
που διαπίστωσε ότι τα δίκτυα ασύρματης
επικοινωνίας 5ης γενιάς θα αυξήσουν σημαντικά τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, κάτι
που θα εντείνει το πρόβλημα της κλιματικής
κρίσης.
Πρόσφατη (από 23/12/2021) απόφαση της
Αμερικανικής Διοίκησης Αεροπορίας (FAA)
η οποία αναγνωρίζει ότι προκαλούνται προβλήματα στα ευαίσθητα όργανα ελέγχου των
αεροπλάνων από τα δίκτυα 5G και διαπραγματεύεται εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας.
Πρόσφατη μελέτη (Ιούλιος 2021) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με τίτλο: «Health
Eﬀects of 5G», στην οποία επισημαίνονται
οι σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από την έκθεση στην ακτινοβολία 5G.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου της Ιταλίας
(2013) που έκρινε ότι ο οργανισμός ICNIRP
είναι αναξιόπιστος.
Η από 8 Αυγούστου 2021 απόφαση του
Ομοσπονδιακού Εφετείου της Ουάσιγκτον, με
την οποία αποφάνθηκε πως τα όρια ακτινοβολίας των ΗΠΑ (βάσει των οδηγιών που έχουν
τεθεί από την ICNIRP) είναι αναχρονιστική
και απαιτείται νέος σχεδιασμός με τη θέσπιση
αυστηρότερων ορίων έκθεσης.
Σε 17 ευρωπαϊκές χώρες που ξεκίνησαν
την εγκατάσταση, ενός είδους ενισχυμένου
4G με πρώτη την Ελβετία, ως πρώτη παρτίδα
τοποθέτησαν 2000 κεραίες, απότομα σταμάτησαν και σε μερικές περιοχές σχεδόν εντελώς,
λόγω των ανησυχιών που μπορεί να υπάρξουν
στην υγεία.
Σε αρκετές Πολιτείες των ΗΠΑ (California,
Massachusetts, Ohio, Michigan…) οι πολίτες
επαναστάτησαν εναντίον του δικτύου 5G.
Στην Ολλανδία που έκαναν κάποιο πείραμα εφαρμογής, τα πουλιά έπεφταν από τον
Ουρανό…
Τα συμπεράσματα δικά σας.

Παιδαγωγικὰ θέματα Αγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

σον καταλήγει στὸ μεγαλύτερο, τὸν πνευματικὸ
θάνατο. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἐνδιαφερόμαστε, περισσότερο γι’ αὐτὴν καὶ νὰ τὴν ἀντιμετωπίζουμε
πιὸ ἄμεσα. Ὁ ἀπ. Παῦλος λέει: Νὰ μεγαλώνετε
τὰ παιδιά σας, νουθετώντας καὶ παιδαγωγώντας τα, μὲ τὸ νόμο τοῦ Θεοῦ (Ἐφ. στ, 4). Αὐτὴ
εἶναι ἡ πιὸ καλὴ πατρικὴ φροντίδα. Αὐτὴ εἶναι
ἡ πιὸ γνήσια πατρικὴ κηδεμονία.
Ἔτσι ἐγὼ κατανοῶ τὴν πατρικὴ σχέση μὲ τὸ
παιδί, ὅταν δηλαδὴ ὁ πατέρας φροντίζει περισσότερο ἀπὸ τὴν ὑλική, τὴν πνευματικὴ τροφὴ
τοῦ παιδιοῦ του.
Ἰωάν.Χρυσόστομος: P.G. 51, 100 - 101
Ἂν πρόκειται νὰ μᾶς ζητηθοῦν εὐθῦνες γιὰ
τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους -ἐφόσον μᾶς ἔχει πεῖ
ὁ ἀπόστολος Παῦλος : κανένας νὰ μὴν ζητάει

τὸ δικό του, ἀλλὰ καθένας νὰ φροντίζει γιὰ τὸ
συμφέρον τοῦ ἄλλου. (Α Κορ. 10, 24)- πόσο περισσότερο θὰ εἴμαστε ὑπόλογοι γιὰ τὴν ἔλλειψη
τῆς φροντίδα μας πρὸς τὰ παιδιά μας;
Θὰ μᾶς πεῖ ὁ Θεὸς: Δὲν τό ῾χες το παιδὶ
κοντά σου ἀπὸ βρέφος; Δὲν σὲ ἔχω ὁρίσει
δάσκαλό του, προστάτη, κηδεμόνα καὶ ὁδηγό
του; Δὲν τὸ εἶχα ἀφήσει ὁλοκληρωτικὰ στὰ
χέρια σου;
Σοῦ ἔχω δώσει ἐντολή, νὰ τὸ διαπλάσεις
ἀπὸ πολὺ μικρὸ καὶ νὰ τὸ παιδαγωγήσεις
σωστά. Νομίζεις ὅτι θὰ βρεῖς ἔλεος, ἂν ἀδιαφορήσεις καὶ τὸ ἀφήσεις νὰ χαθεῖ;
Τί ἔχεις νὰ ἀπαντήσεις πάνω σ’ αὐτὸ
ἄνθρωπέ μου;
Μήπως θὰ μοῦ πεῖς, ὅτι τώρα ποὺ μεγά-

λωσε τὸ παιδί, εἶναι γιὰ μένα δύσκολο αὐτὸ
τὸ ἔργο καὶ σκληρὸ; Αὐτὸ ἄνθρωπέ μου
ἔπρεπε νὰ τὸ εἶχες ὑπολογίσει ἀπὸ τότε, ποὺ
τὸ παιδὶ ἦταν μικρὸ καὶ εὔπλαστο καὶ μποροῦσε εὔκολα νὰ ὑπακούει. Ἁπὸ τότε ἔπρεπε
νὰ τὸ διαπαιδαγωγήσεις προσεκτικὰ καὶ νὰ
τὸ συνηθίσεις νὰ κινεῖται καὶ νὰ σκέπτεται
σωστά. Ἁπὸ τότε ἔπρεπε νὰ τὸ διορθώνεις
καὶ νὰ κόβεις τὶς ἀδυναμίες του. Τότε ποὺ
ἡ ἡλικία ἦταν ἀκόμα τρυφερὴ καὶ ὅλα ἦταν
πιὸ εὔκολα. Τότε ἔπρεπε νὰ εἶχες ξερριζώσει
τὰ ἀγκάθια.
Ἂν δὲν τὰ παραμελοῦσες τότε ποὺ ἀναπτύσσονταν τὰ πάθη, δὲ θὰ εἶχαν τώρα ριζώσει καὶ
δὲ θὰ ἦσαν σήμερα δυσκολοθεράπευτα. Γι’
αὐτὸ ἀκριβῶς μᾶς παραγγέλει ἡ Ἁγ. Γραφὴ

καὶ μᾶς λέει: Κάνε τὸ παιδί σου, νὰ σκύψει τὸ
κεφάλι, ἀπὸ τὴ μικρή του κιόλας ἡλικία, τότε
ποὺ εἶναι πιὸ εὔκολη ἡ διαπαιδαγώγησή του
(Σοφ. Σειρ. 7, 23).
Ἰωάν.Χρυσόστομος: P.G. 51, 327 κ.ἑξ.
Πιστεύω ότι ο μέγας διδάσκαλος καλά τα
γράφει. Φαίνονται ως να γράφτηκαν σήμερα
και όχι πριν από αιώνες. Διαχρονικό το πρόβλημα και η λύση επίσης. Οι πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας πάντα επίκαιροι. Η μελέτη
των γραπτών τους πολλαπλώς ωφέλιμη και
καθημερινώς χρήσιμη. Πολλά προβλήματα
θα είχαν λυθεί(σήμερα), αν είχαμε εντρυφήσει
στους λόγους των.
Μυργιώτης Παναγιώτης
Μαθηματικός
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συνέχεια από την 1η σελίδα

ας” ότι η παραποίηση, διαστρέβλωση,
το ψέμα αποτελούν έγκλημα, διότι
εισάγουν στην Εκκλησία την κοσμική
φαυλότητα, την αναρχία και τον προοδευτικό εκφυλισμό. Αυτοί που του
έδωσαν το βραβείο της διπλωματικής
εργασίας, θα πρέπει ή να μη διάβασαν,
ή να μην είναι ιστορικοί επιστήμονες,
ή να υπάρχουν άλλοι λόγοι σκοπιμότητας, άλλη εξήγηση δεν μπορεί να
δώσει κάποιος (όχι μορφωμένος) αλλά
νοήμων άνθρωπος.
Γράφει ο πολυ…γράμματος με “φωτεινά” μεταπτυχιακά, διδακτορικά
βραβεία φορτωμένος στον πρόλογο του
“πονήματος”:
«Στην παρούσα μελέτη (πρόκειται
για εμπλουτισμένη – υπάρχει εμπλουτισμός ιστορικός;) αναπτύσσεται το
ιστορικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το εκκλησιαστικό πρόβλημα, το οποίο ταλάνισε την ελλαδική
διοικούσα Εκκλησία εσωτερικά, αλλά
και δημιούργησε τριβές στις σχέσεις
της με την Πολιτεία, σχεδόν επί μία
30ετία και συγκεκριμένα από το 1967
(με το διορισμό από τη δικτατορία –
και σε αντικατάσταση της κανονικής
56μελούς ιεραρχίας – της λεγομένης
8μελούς «Αριστίνδην» Συνόδου εκ της
οποίας εξελέγησαν ο νέος Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Κοτσώνης και 29 νέοι
Μητροπολίτες) μέχρι το 1996 (οπότε
το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της
χώρας απέρριψε τις προσφυγές των
λεγομένων «ιερωνυμικών»2 Μητροπολιτών εκείνων που διεκδικούσαν την
επάνοδό τους στις έδρες, απ’ τις οποίες
εξέπεσαν το 1974, μετά τη πτώση του
Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Κοτσώνη
και την ανάρρηση στην Αρχιεπισκοπή
του από Ιωαννίνων Μητροπολίτου
Σεραφείμ Τίκα). Εξετάζονται και αναλύονται οι πολιτικές και εκκλησιαστικές
συνθήκες που το προκάλεσαν. Παράλληλα με την ιστορική παράθεση των
γεγονότων εξετάζονται υπό το πρίσμα
των ιερών κανόνων και των νόμων οι
πράξεις της κεντρικής (Ιεράς Συνόδου
της Ιεραρχίας) εκκλησιαστικής διοίκησης της επίμαχης περιόδου…».
Κύριε πολυ…γράμματε βραβευμένε!
Ο αρχαίος φιλόσοφος Αριστοτέλης
(384-322 π.Χ.) έλεγε: “Τω μεν γαρ
αληθεί πάντα συνάδει τα υπάρχοντα, τω δε ψευδεί ταχύ διαφωνεί
ταληθές” (Με την αλήθεια όλα τα
δεδομένα βρίσκονται σε αρμονική
συμφωνία, ενώ με το ψεύδος γρήγορα
έρχεται σε διαφωνία και σύγκρουση
το αληθές).
ΓΕΜΙΣΑ ΑΠΟ ΘΛΙΨΗ
Όταν διάβασα αυτές τις λίγες
σειρές τρόμαξα, σας εξομολογούμαι
ότι τρόμαξα, τα γραφόμενα σφηνώθηκαν μέσα μου σαν άγγιγμα καυστήρα,
απόμεινα με το στόμα ανοιχτό, τα μάτια
μου αποσβολώθηκαν και η καρδιά μου
γέμισε από θλίψη. Που φθάσαμε! Η
Πατρίδα μας, η σημαιοφόρος μιας ατελείωτης στρατιάς σοφών. Η Ορθόδοξη
Εκκλησία, η σημαιοφόρος Πατέρων
διδασκάλων και αγίων που μελωδούσαν την αλήθεια, την ευγένεια, το ήθος
και τη θαλπωρή της αγάπης, να γεμίσει
από λύματα ψεύδους, δίχως κάλυμμα
ντροπής. Το ψεύδος ίσαμε προ ολίγων
ετών ήταν αποτρόπαιο και τώρα έχει γί-
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στο καταρρυπωμένο από ψεύδη βιβλίο
«ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ “12”»

νει ρουτίνα και μάλιστα να βραβεύεται!
Η Αγία Γραφή φωνάζει: “Όταν λέτε
ψέματα, εκφράζεται τον εαυτόν
του, γιατί είναι ψεύτης και είναι ο
πατέρας του ψεύδους”, “Εγώ είμαι
η οδός, η αλήθεια και η ζωή” λέει ο
ίδιος ο Χριστός. Από τη Σοφία Σειράχ
διαβάζουμε: “Ο κλέφτης είναι προτιμότερος από τον επαγγελματία
ψεύτη, αλλά και οι δύο βαδίζουν
στην καταστροφή και στην απώλεια”. Ο Σολομώντας αναφέρει: “Βδέλυγμα είναι στον Κύριον τα χείλη
που λένε ψέματα”. Ο προφήτης
Δαβίδ λέει: “Θα επιτρέψεις να εξολοθρευθούν όσοι λένε ψέματα”.
Ο προφήτης Ζαχαρίας γράφει για τα
μεγάλα δεινά που θα πέσουν στους
ψεύτες: “Εκείνη την εποχή… θα
φοβούνται και θα φορούν τρίχινο

της Ελλαδικής Εκκλησίας μετά από
αγώνες, ενστάσεις και αντεγκλήσεις,
τελικά διαμορφώθηκε ένα νόθο πολλαπλό και αναποτελεσματικό σύστημα
διοίκησης.
Σε αυτό το νόθο σύστημα που σχεδιάστηκε ερήμην της Ιεραρχίας της
Εκκλησίας, κανένας μητροπολίτης δεν
έλαβε μέρος στις προπαρασκευαστικές
εργασίες.
Η όλη διοικητική λειτουργία της Εκκλησίας ωρίζετο από διορισμένη από το
Κράτος πενταμελή Αριστίνδην Σύνοδο,
η οποία τελούσε υπό την εποπτεία του
Βασιλέως και οι αποφάσεις της δεν
είχαν ισχύν, αν δεν τις επεκύρωνε ο
Βασιλιάς. “Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αντικανονική ανωμαλία που
γνώρισε η Ελλαδική Εκκλησία”
(Εκκλ. Ιστορία – Αθ. Αγγελόπουλος,

Αττικής
Νικόδημος
«ως αποθνήσκοντες
και ιδου ζώμεν...»

και ευτελή μανδύα, επειδή έγιναν
ψευδοπροφήτες και εξαπάτησαν
τον κόσμο”. Το ιερό βιβλίο της Αποκάλυψης μας τρομάζει: “Οι άπιστοι, οι
βδελυροί, οι φονιάδες, οι πόρνοι,
οι μάγοι, οι ειδωλολάτρες και όσοι
αντιστρατεύονται την αλήθεια και
λένε ψέματα, θα έχουν το μερίδιό
τους στη λίμνη που καίγεται με
φωτιά και θειάφι. Αυτός είναι ο
δεύτερος θάνατος”. Ο ιερός πατήρ
Χρυσόστομος λέει ότι πρέπει να συλλογισθούμε και τούτο: “Μην αποδείξεις
στο φίλο σου πως δεν είσαι άξιος
της εμπιστοσύνης του, με το να
του λες ψέματα, γιατί και όταν θα
λες την αλήθεια, δε θα σε πιστεύει.
Διότι αυτός που θα πιαστεί να λέει
ψέματα σε μία υπόθεση, δε θα τον
πιστέψουν ποτέ, έστω κι αν χρησιμοποιεί κατά κόρον την αλήθεια”.
1ο ψέμα: Κύριε πολυ…γράμματε
Ανδρεόπουλε, το “εκκλησιαστικό
πρόβλημα” δε δημιουργήθηκε το
1967, αυτό είχε τη ρίζα μέσα στο Πατριαρχείο, με την ίδρυση του μικρού
Ελληνικού Κράτους. το Πατριαρχείο
“διοικούσε” την Εκκλησία της Ελλάδος ως απόλυτος κηδεμόνας και όταν
έφθασε η ανακήρυξη του Αυτοκέφαλου

σελ. 24-27).
2ο ψέμα: “… δημιούργησε τριβές στις σχέσεις της με την πολιτεία”. Ο
πρώτος Επίσκοπος Αθηνών Νεόφυτος
Μεταξάς, “πολλές φορές διαφώνησε
και με την πολιτεία… Χάρισε προνόμια της Εκκλησίας που δεν ήταν
του χεριού του και πήρε αντίδωρο
την ισόβια προεδρία της Ιεράς
Συνόδου” (Παπουλάκος, Εκδοτική
Αθηνών, σελ. 207).
Το 1852 το παλάτι παρεμβαίνει υπέρ
του αρχιμ. Προκόπιου Οικονομίδη ως
Επίσκοπο Αθηνών, διότι ο υποψήφιος
ήταν δάσκαλος των Βασιλοπαίδων…
και για να το πετύχουν η κυβέρνηση
του Θεοδ. Δεληγιάννη απέλυσε τους
διαφωνούντας Συνοδικούς και έτσι η
επιθυμία του βασιλιά πραγματοποιήθηκε (Πρακτ. Συνεδρ. της Βουλής, 3-5
Μαρτίου 1889, σελ. 8).
Το 1906 έχουμε επέμβαση της
κυβέρνησης για κατάργηση των θρησκευτικών στα σχολεία: “το ποσόν της
διδασκαλίας των θρησκευτικών
μαθημάτων εις μιαν και μόνον
ώραν καθ’ εβδομάδα”, στις 8 Νοεμβρίου αναγκάστηκε να παραιτηθεί.
Έχουμε την άνοδο του Θεόκλητου
Μηνόπουλου και την καθαίρεσή του το

1916 από τον Ελ. Βενιζέλο μετά το
ανάθεμα που υπέγραψε στις 12 Δεκεμβρίου 1916. Ένας από τους επισκόπους
που αναθεμάτισαν, δήλωσε: «Ηδίκησα
τον Βενιζέλον και την Εκκλησίαν
και εμέ αυτόν και θλίβομαι και απεχθάνομαι εαυτόν, δι’ όσα έπραξα.
Δεν είμαι υβριστής. Καλύπτω το
πρόσωπον εξ αισχύνης, αναγιγνώσκων και ακούων την πράξιν μου»
(Μητρ. Μαντινείας Γερμανός).
Με την επικράτηση του βασιλιά με
διάταγμα στις 16 Νοεμβρίου 1920
επανήλθε στο θρόνο, χωρίς να έχει
προηγηθεί όμως αθωωτική απόφαση,
εκκλησιαστική απόφαση που τον είχε
καταδικάσει. Το 1918 με παρέμβαση
του Ανδρ. Μιχαλόπουλου διορίζουν
αρχιεπίσκοπο το Μελέτιο Μεταξάκη
(κορυφαίο μασόνο), μετά την εκδίωξή
του (Φεβρουάριος 1921). Ο Μεταξάκης
καταφεύγει στην Αμερική και λιγότερο
από έναν χρόνο (25 Νοεμ. 1921) η
Βενιζελική κυβέρνηση τον διορίζει
Οικουμενικό Πατριάρχη.
Την εκδίωξή του τη γνωστοποίησε
(Προσοχή!) ο χειρούργος ιατρός Θεοδ.
Ζαΐμης με την προτροπή να παραδώσει
την επισκοπή Αθηνών στον αντιπρόσωπον του καθαιρημένου Θεοκλήτου
που εγκαταβιούσε στο Μοναστήρι
Γοργοεπηκότου Μαντινείας. Ο δε
υπουργός των Εκκλησιαστικών Δημ.
Δίγκας με Διάταγμα (16/11/1920)
διατάσσει: “Παραγγέλομεν τους
καθαιρεθέντες Μητροπολίτας και
τους εκπτώτους και αργούς γενομένους Αρχιερείς του Βασιλείου,
να επανέλθωσιν εις τους θρόνους
αυτών, εις ους διετέλουν μέχρι της
εκδόσεως των εναντίον αυτών καταδικαστικών αποφάσεων και να
αναλάβωσι τα κατά του νόμου και
τους Ιερούς Κανόνες καθήκοντα
αυτών”.
Το 1922 η επανάσταση του Νικ. Πλαστήρα επικράτησε και πρωθυπουργός
ανέλαβε ο Στ. Γονατάς. Τρεις κληρικοί
δημιούργησαν την «Παγκληρική
Ένωση» με μοναδικό στόχο τη δεσποτοποίηση, “ορεγομένων Επισκοπής”. Οι
τρεις αυτοί μνηστήρες είχαν Πρόεδρο
τον Αρχιμανδρίτη Δαμασκηνό Παπανδρέου, Αντιπρόεδρο τον Παντελεήμονα
Φωστίνη και το διάκο Αθηναγόρα
Πύρο, φιλικά προσκείμενοι στην επαναστατική κυβέρνηση, πραγματοποίησαν σύσκεψη στο πολιτικό Γραφείο
του Πλαστήρα με τη συμμετοχή του
υπουργού Παιδείας Ιωάν. Σιώτη και
άλλων πολιτικών παραγόντων και
συμφώνησαν να επισκοποιηθούν οι
τρεις από τη Σύνοδο που επρόκειτο να
πραγματοποιηθεί.
ΝΥΧΤΑΔΙΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ
Την 3η Δεκεμβρίου 1922 Νύχτα,
πέντε μητροπολίτες (ο Σύρου Αθανάσιος, ο Δημητριάδος Γερμανός, ο
Ναυπακτίας Αμβρόσιος, ο Τρίκκης
Πολύκαρπος) με επικεφαλή πρωτεργάτη τον Θεσσαλιώτιδος Ευθύμιο
αγνόησαν τον κανονικό Αρχιεπίσκοπο
και τη Σύνοδο και προχώρησαν στην
Εκλογή οκτώ μητροπολιτών, τον Αρ-
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χιμανδρίτη Δαμασκηνό Παπανδρέου
στη Μητρόπολη Κορίνθου και μετά
Αρχιεπίσκοπο και Αντιβασιλέα, μασόνο.
Τον Αρχιμ. Παντελεήμονα Φωστίνη στη
μητρόπολη Καρυστίας και μετά Χίου,
γνωστός με το βρώμικο “Ιερό Τάγμα
Φωστίνη” μασόνο, το διάκονο Αθηναγόρα Σπύρου μητροπολίτη Κέρκυρας
και μετά Αρχιεπίσκοπος Αμερικής και
Οικουμενικό Πατριάρχη, αρχιμασόνο.
Τον Αρχιμ. Δωρόθεο Κοτταρά μητροπολίτη Κυθήρων, μετά Λαρίσης και
Αρχιεπίσκοπος, μασόνος. Τον Αρχιμ.
Κωνσταντίνο Κωνσταντινίδη, μητροπολίτης Ακαρνανίας. Τον αρχιμ. Γρηγόριο
Πλειανθό, μητροπολίτη Χαλκίδος. Τον
Αντώνιο Πολίτη μητροπολίτη Ηλείας.
Για τον Ευθύμιο ο Πολύκαρπος
Συνοδινός γράφει: «Ο γηραιός Θεσσαλιώτιδος Ευθύμιος, ήταν ο αρχαιότερος των Συνοδικών χρηστός
αλλ’ ανίκανος Ιεράρχης. Έδει να
γίνει Μητροπολίτης Αθηνών, μετά
την καθαίρεσιν του τοιούτου» (εκκλ.
Απομνημονεύματα, Αθήνα 1960).
Και συνεχίζει πιο κάτω: «Ούτω επιτήδειοι κληρικοί κατώρθωσαν να
επωφεληθούν της καταστάσεως…
ανεδείχθησαν Μητροπολίται ή
Επίσκοποι γνωστοί και άγνωστοι
και δη νεαροί κληρικοί “τον πρώτον
ίουλον και θεόκριτον από κροτάφου καταβάλοντες”, ή κισσοί, ανερχόμενοι περί ξένον κορμόν. Οι κληρικοί κατέλαβον τας θέσεις, οκτώ
τον αριθμόν, χωρίς να έχη εκλεγή
Μητροπολίτης Αθηνών και Πρόεδρος της Ι. Συνόδου… Αλλά περί
κανόνων και νομιμότητας ήκιστα
δύναται να γίνει λόγος. Ως λέγει ο
Λατίνος ποιητής “αναφαίνονται οι
μικροί εις της απέραντον δίνην”».
Αναφέρει για το θέμα κάποιους Ιερούς
Κανόνες και συνεχίζει: «Οι εκλεγέντες εχειροτονήθηκαν. Πριν ή δε
μεταβούν εις τας επαρχίας των οι
αντικανονικώς εκλεγέντες και χειροτονηθέντες συνήλθον πρότερον…
απέλυσαν δε, λόγω γήρατος τον
καθαιρεθέντα Αθηνών Θεόκλητον,
ου την αρχιερωσύνην ανεγνώρισαν. Εις δε των νεαρών Αρχιερέων
εζήτη, ως λέγεται, τότε να εκλεγή (!)
Αθηνών…» (ο.π., σσ. 118-119).
Η ίδια αυτή Σύνοδος που ονομάστηκε “Αριστίνδην Σύνοδος” με Β.Δ.
συνεδρίασε στις 23 Φεβρουαρίου 1923
για την πλήρωση του μητροπολιτικού
θρόνου των Αθηνών, οι υποψήφιοι
ήταν ο από Ιωαννίνων Γερμανός Καραβαγγέλης, ο Δημητριάδος Γερμανός
Μαυρομάτης και ο Αρχιμ. Καθηγητής
Πανεπ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος,
όπου και τον εξέλεγξε με τρεις ψήφους
και δύο κατά. Οι δύο μειοψηφήσαντες
(Δημητριάδος και Θεσσαλιώτιδος) τον
κατηγόρησαν για αίρεση και για την
μασονική τους ιδιότητα που δεν την
αρνούνταν και γι’ αυτό ο Πατριάρχης
Ιεροσολύμων Δαμιανός τους έδιωξε
από το Πατριαρχείο μαζί με το Μελέτιο
Μεταξάκη.
Στη χειροτονία που ακολούθησε,
μετά από μερικές ημέρες (10 Μαρτίου
1923) δεν πήγε κανείς επίσκοπος,
εκτός από τους τρεις που τον ψήφισαν
μαζί με το Λατίνο επίσκοπο Louis Petit
και τον Αγγλικανό Niyram.
συνέχεια στην σελίδα 10
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Αμέσως μετά την εκλογή του στις 16
Απριλίου 1923, συγκαλεί την Ιεραρχία
με θέμα την αλλαγή του ημερολογίου.
Ο αρχιμ. Θεόκλητος Στράγκας στα
ιστορικά του γράφει: «Εχρησιμοποίησε – ο Χρυσόστομος – το ψεύδος και
την απάτη, προκειμένου να παραπλανήσει τους λοιπούς αρχιερείς
και να επιβάλει την αλλαγή του
Ημερολογίου».
Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΜΕ ΨΕΥΔΟΣ
ΚΑΙ ΑΠΑΤΗ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕ
Το 1925 η δικτατορική κυβέρνηση
του Θεοδ. Πάγκαλου, κατήργησε το
σύστημα της Εκκλησιαστικής διοίκησης και επανέφερε με Νομ. Διάταγμα
την ‘’Αριστίνδην Σύνοδον’’ με τέσσερεις μητροπολίτες και με πρόεδρο
τον Αθηνών. Και χωρίς να ρωτήσει τη
διοικούσα Εκκλησία με δικτατορικό
διάταγμα που δημοσιεύτηκε στις 28
Μαΐου 1925, ιδρύει τη Μητρόπολη
Μεγαρίδος με έδρα την Κηφισιά. Ο
Πολύκαρπος Συνοδινός περί τούτων
γράφει: «Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος συνήνεσε να δημιουργηθεί Μητρόπολις Μεγαρίδος…
ήτις είνε προάστιον των Αθηνών,
διορισθέντος νέου τινός κληρικού
Ιακώβου Βαβανάτσου, όστις, παρά
τον νόμον, εγένετο Επίσκοπος Χριστουπόλεως, πρωτοσυγκελλεύων.
Ανεξήγητος η τοιαύτη πολιτεία
του Αρχιεπισκόπου. Ωσεί προΰκετο
περί νέου τινός φωτεινού αστέρος
αναφανέντος εν τω ορίζοντι της
Εκκλησίας… Ανεξήγητος η συμπάθεια Αρχιεπισκόπου προς κοινόν
κληρικόν βρενθυόμενον και ζώντα
πολυτελώς εν τω Προαστείω των
Αθηνών, όπου η καλλιτέρα αριστοκρατία της Ελλάδος. “Άταρ σιωπόν
τα γε δίκαια ου χρη ποτέ”, κατά τον
ποιητήν» (ο.π., σσ 141-142).
Το 1930 με πολιτική παρέμβαση
της κυβέρνησης Ελ. Βενιζέλου και του
υπουργού Παιδείας Γεωρ. Παπανδρέου
και πρόταση του Κορινθίας Δαμασκηνού διορίζεται στις 13 Αυγούστου 1930
Αρχιεπίσκοπος Βορείου και Νοτίου
Αμερικής ο Κερκύρας, Αθηναγόρας
Σπύρου. Είναι γνωστές οι σχέσεις με
τον Πρόεδρο Φρ. Τρούμαν και περισσότερο με το Χάρυ Τρούμαν λόγω της
μασονικής αδελφότητας, είναι γνωστό
πως διώχθηκε ο κανονικός Πατριάρχης Μάξιμος στις 18/10/1948 και πως
ήρθε ο Αθηναγόρας με το προσωπικό
αεροπλάνο του Τρούμαν και τον συνόδευε ο ιδιαίτερός του υπασπιστής
συνταγματάρχης Τσαρλς Μαρκ.
Στις 22 Οκτωβρίου 1938 αιφνίδια πέθανε ο Αρχιεπ. Χρυσόστομος,
υποψήφιοι φέρονταν ο Κορινθίας
Δαμασκηνός και ο Τραπεζούντος
Χρύσανθος, στις εκλογές που έγιναν
στις 5 Νοεμβρίου 1938 εκλέγεται
Αρχιεπίσκοπος ο Δαμασκηνός με
31 ψήφους αντί 30 του Χρυσάνθου,
έγινε το μήνυμα, δέχθηκε τα συγχαρητήρια. Αλλά ο Μεταξάς, ο οποίος
εξανάγκασε τον υπουργό Παιδείας
Κων. Γεωργακόπουλο σε παραίτηση
και τους δύο Βασιλικούς Επιτρόπους
Δ. Πετράτο και Θεοδ. Σπεράντζα σε
διαθεσιμότητα, μπαίνοντας ο ίδιος
υπουργός, ακύρωσε τις εκλογές και
με τον Α.Ν. 1493/1938 “περί εκλογής Αρχιεπισκόπου Αθηνών και

στο καταρρυπωμένο από ψεύδη βιβλίο
«ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ “12”»

Μητροπολιτών του Βασιλείου” και
επανέφερε την εκλογή σε ‘’Αριστίνδην Σύνοδον’’, απαγορεύοντας στο
τριπρόσωπο της εκλογής να υπάρχει
το όνομα Δαμασκηνός, η εκλογή που
ακολούθησε στις 13 Δεκεμβρίου 1938
εξέλεξε το Χρύσανθο Αρχιεπίσκοπο, το
δε Δαμασκηνό τον έκλεισαν στο Μο-

Στις 28 Ιουνίου 1941 υπάρχει δριμύτατη διαμαρτυρία του Χρυσάνθου
προς τους επιλεγμένους αρχιερείς
στην “Αριστίνδην Σύνοδο”. «…
Πιστεύομεν ότι θα αποφύγωσι
(οι Αρχιερείς) να αναλάβωσι τας
βαρυτάτας του αντικανονικού
τούτου εγχειρήματος ευθύνας και

Θεσσαλιώτιδος
Κωνσταντίνος
«Ώσπερ επί της γής εν τη Εκκλησία Σου
λειτουργούς αυτούς κατέστησας, ούτω και
εν τω ουρανίω σου θυσιαστηρίω
ανάδειξον Κύριε...»

ναστήρι της Σαλαμίνας, Παναγία Φανερωμένη με αστυνομική φρούρηση.
Ο ΔΟΣΙΛΟΓΟΣ ΕΓΙΝΕ
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
Στις 24 Απριλίου οι απεσταλμένοι
του υφυπουργού Μανιαδάκη στον
αρχιεπίσκοπο Χρύσανθο να υποδεχθεί
τους Γερμανοϊταλικούς κατακτητές,
να κάνει δοξολογία και να ορκίσει την
κατοχική κυβέρνηση του Τσολάκογλου,
ο Αρχιεπίσκοπος αρνήθηκε απαντώντας: «… εις το έργο τούτο ουδεμίαν
θέσιν έχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών… έργον του αρχιεπισκόπου
είναι όχι να υποδουλώνη αλλά να
ελευθερώνη», και συνέχισε: «Εγώ
είμαι πνευματικός αρχηγός της
πρωτευούσης, οι επερχόμενοι Γερμανοί και οι σύμμαχοι αυτών είναι
ετερόδοξοι. Πώς είναι δυνατόν να
παραδώσω την πνευματικήν διοίκησιν της Ορθοδόξου πρωτευούσης
εις ετεροδόξους;».
Η “Μείζων Αριστίνδην Σύνοδος”
που συγκροτήθηκε στις 17 Ιουλίου
1941 από την κυβέρνηση των δοσιλόγων και των Γερμανών με το Νομ. Διάταγμα 188 και στο υπ’ αρ. 199 φύλλο
της κυβερνήσεως «περί συγκλήσεως
μείζονος Συνόδου προς κανονικήν
λύσιν του Αρχιεπισκοπικού ζητήματος», συνεκλήθη η “Αριστίνδην
Σύνοδος” υπό την προεδρίαν του
μητρ. Μαντινείας Γερμανού και με
εισήγηση του Λαρίσης Δωροθέου,
αποφάσισαν την εκδίωξη του Χρυσάνθου και τοποθέτησαν το Δαμασκηνό
στον αρχιεπισκοπικό θρόνο, αφού είχε
προηγηθεί στις 30 Απριλίου 1941 στις
11 π.μ. η ορκωμοσία της κυβέρνησης
Τσολάκογλου, από τον Ιερέα Νικόλ.
Παπαδόπουλο, άνθρωπό του.

θα πράξωσι παν το εφ’ εαυτοίς
προς ανατροπήν τούτου, δεν θα
θελήσουν να “στήσωσι θρόνον αντικανονικόν επί των καπνιζόντων ερειπίων
της διαμελισθείσης Εκκλησίας της
υποδουλωθείσης πατρίδος. Εκκλησίας
και Έθνους”».
Ο αρχιεπ. Χρύσανθος την απόφαση
της “Μείζονος Αριστίνδην Συνόδου” δεν την αναγνώρισε και έτσι από
το 1941 έως το 1946 υπήρχαν δύο
Αρχιεπίσκοποι.
Και μια “μικρή” διαφορά μεταξύ
των δύο. Όταν πέθανε ο Χρύσανθος
(18/9/1949) δε βρέθηκε κανένα περιουσιακό στοιχείο στην κατοχή του.
Αντίθετα όταν πέθανε ο Δαμασκηνός
(20/5/1949), άφησε στους “κληρονόμους του” μια ατράνταχτη περιουσία,
σε μια εποχή που εκτός της σκλαβιάς,
ο κόσμος πέθαινε στους δρόμους και
τους μάζευαν με τα κάρα.
Για τη “μεγάλη” του αυτή προσφορά του έστησαν ένα τεράστιο άγαλμα
μπροστά στο μητροπολιτικό ναό των
Αθηνών.
Το 1944 έχουμε και πάλι πολιτική
παρέμβαση με το Νόμο 1625/1944
(2/8/1944), αλλάζει η συγκρότηση της
Δ.Ι.Σ. για λόγους εμπολέμου καταστάσεως και γίνεται από πέντε (5) μέλη,
από Αρχιερείς.
Το 1945 με τον Α.Ν. 365/1945
(6/6/1945) άλλαξε πάλι ο Νόμος που
ψηφίστηκε πριν ένα χρόνο: «περί
καταργήσεως των Νόμων 1625 και
1692/1944 και συγκροτήσεως Ιεράς
Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος»
(ΦΕΚ 141 Α΄/6.6.1945), που με το
άρθρο 2 όριζε την συγκρότηση “Αριστίνδην Δ.Ι.Σ.” προς ρύθμισιν επειγόντων εκκλησιαστικών ζητημάτων.

Νέα παρέμβαση από πλευράς κράτους είχαμε το Ν.Δ. 1158/1949: «περί
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
του άρθ. 4 του Νόμου Ν. 671/1943»
που η Δ.Ι.Σ. πλέον θα ανανεώνεται ανά
εξάμηνο και όχι κάθε χρόνο που ίσχυε
με τον προηγούμενο Νόμο.
Το 1959 έχουμε ωμή κυβερνητική παρέμβαση με την 76η πράξη
(28/4/59) του Υπουργικού Συμβουλίου
«περί τροποποιήσεως του από 16/17
Δεκεμβρίου 1959 «Περί συνθέσεως
συγκλήσεως και αρμοδιότητας της Ι.
Συνόδου της Ιεραρχίας…» (ΦΕΚ 272
Α΄/17.12.1959).
Ο Νόμος αυτός έβαλε τις εκλογές από
τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο, στη Σύνοδο της
Ιεραρχίας και έμπαινε τελεία και παύλα
στις μεταθέσεις των μητροπολιτών,
λίγο αργότερα εκδόθηκε και Βασιλικό
Διάταγμα και οι πόρτες πλέον έκλεισαν
για παρασπονδίες.
ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ
Οι μητροπολίτες αντέδρασαν και
δε δέχονταν το νέο καθεστώς, με την
εκλογή των μητροπολιτών από την
Ιεραρχία, ούτε την κατάργηση του
μεταθετού.
Για ένα ολόκληρο χρόνο δεν πραγματοποιούσαν εκλογές, για να καλύψουν
τις χηρεύουσες μητροπόλεις και προσπαθούσαν με διάφορα τεχνάσματα
να επαναφέρουν το παλαιό καθεστώς,
αλλά δεν το κατάφεραν. Οι εκλογές
που έγιναν το Μάιο του 1960 για την
πλήρωση οκτώ μητροπόλεων, οι χειροτονίες ήταν ένα Βατερλώ πρωτόγνωρο!
Τον Ιανουάριο του 1962 εδώ έχουμε
κάτι εξωφρενικό, διότι δεν έχουμε ούτε
Νόμο, ούτε διάταγμα, ούτε κάποια
απόφαση κυβερνητική, έχουμε την
απροκάλυπτη και υβριστική απαίτηση
του Πρωθυπουργού Καραμανλή που
ζητούσε εκείνη τη στιγμή την παραίτηση του εκλεγμένου προ 12ημέρου
Αρχιεπισκόπου Ιακώβου Βαβανάτσου.
Ο Ιάκωβος γράφει: «Ου μέντοι γε της
Αρχιεπισκοπής μου, ουχί οικεία
βουλήσει, αλλά πολλά και καταθλιπτική τη κυβερνητική πιέσει».
Έτσι αντικανονικά ανέβηκε στον
αρχιεπισκοπικό θρόνο ο Χρυσόστομος
Β΄ (Χατζησταύρος) από Φιλίππων &
Θάσου.
Τρία χρόνια μετά (Οκτώβριος 1965) η
Ιεραρχία αγνοώντας το Νόμο Βογιατζή
και το Βασιλικό Διάταγμα προχώρησε
σε ανταρσία κάνοντας εκλογές με το
παλαιό καθεστώς του μεταθετού.
Από τους 68 μητροπολίτας συμμετείχαν στην Ιεραρχία οι 38, κάποιοι
δήλωσαν ασθένεια… και οκτώ που ,
διαφώνησαν με το πραξικοπηματικό
τρόπο εκλογών και απεχώρησαν
(αυτούς μετά δύο χρόνια η δικτατορική κυβέρνηση τους κάλεσε να
συγκροτήσουν την “Αριστίνδην
Σύνοδον”).
Η κυβέρνηση Στ. Στεφανόπουλου
με υπουργό Παιδείας το Στ. Αλαμανή
αρνήθηκε να υπογράψει το Διάταγμα
αναγνώρισής τους. Πάνω από ένα
χρόνο κράτησε η διαμάχη, οπότε η
Συνοδική διοίκηση της Εκκλησίας
αποφάσισε να θεωρηθούν άκυρες
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οι εκλογές και να ξανασυνέλθει η
Ιεραρχία, για να τις επικυρώσει και το
κράτος έφερε το Νόμο στη Βουλή, να
νομιμοποιηθούν οι μεταθέσεις και να
επικυρωθούν οι εκλογές.
ΕΧΟΥΜΕ ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΣΤΟΥΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ
Και εδώ έχουμε πολιτική στεγνή
παρέμβαση, η κυβέρνηση με εισήγηση
του υπουργού Παιδείας, εκ Καρδίτσης
ορμώμενος, Στ. Αλαμανή “ικανοποίησε” εν μέρει τους παρανομούντας μητροπολίτες, αλλά με το Ν.Δ.
4589/1966 έθεσε όριο ηλικίας στους
Αρχιερείς για την έξοδο τους από τα
επισκοπικά τους καθήκοντα στα 80ους
χρόνια. Ρύθμιζε τον οικονομικό έλεγχο
και τα έξοδα στην κάθε μητρόπολη,
αυτό βέβαια ήταν μια επαναφορά του
Νόμου Πλαστήρα (6/12/1923) και το
Ν.Δ. 26/9/1925 του Πάγκαλου.
Το Ν.Δ. 4589/1966 λειτούργησε
κατευναστικά για κείνους που είχαν
εκλεγεί ή μετατεθεί παράνομα και αντικανονικά και σήκωσε θύελλα για τους
υπόλοιπους, διότι τους έμπαιναν στα
πόδια τους για τα οικονομικά, αλλά το
κυριότερο που τους έφευγε η σφραγίδα
της εξουσίας από τα χέρια τους.
Οι συνεδριάσεις της Δ.Ι. Συνόδου με
την υπογραφή του Βασιλιά και τη δημοσίευση του Ν.Δ. αρ. 4589/1966 (ΦΕΚ
239 Α΄/10.11.1966) «περί ρυθμίσεως
εκκλησιαστικών ζητημάτων…», ήταν
επανωτές (8/11/1966 – 22/11/1966 –
10/12/1966 – 14/12/1966 – 12/1/1967
– 16/1/1967).
Ο νέος υπουργός Παιδείας Ιωάν.
Θεοδωρακόπουλος που ανέλαβε με
την ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Ιωάν. Παρασκευοπούλου στις
13 Ιανουαρίου 1967 με έγγραφό του
κάλεσε τη διοίκηση της Εκκλησίας,
εντός του Β΄ δεκαπενθημέρου του
Μαρτίου να πληρώσει τις κενές μητροπόλεις (Θεόκλ. Στράγκας, Εκκλ. της
Ελλάδος, Ιστορία εκ πηγών αψευδών,
σ.σ. 4872-82), δυστυχώς η διοίκηση της
Εκκλησίας κώφευε!
Το γενικό κλίμα της περιόδου 19591966 ήταν γεμάτο από μαύρα σύννεφα,
ηγετικά γερασμένα στελέχη της Εκκλησίας σε εξέγερση, για να επανέλθουν τα
προνόμια που έχασαν, οι θεσμοί πήγαν
στο περιθώριο, προβληματισμοί για
θέματα της Εκκλησίας, κανένας δεν
ενδιαφέρονταν. Το κράτος νομοθετούσε, χωρίς να ρωτά και να υπολογίζει
την Εκκλησία. Τα γεγονότα της εποχής
είναι συνταρακτικά και αποτελούν
αδιάψευστα ντοκουμέντα, δείχνουν
και περιγράφουν την καθίζηση της
διοικούσας Εκκλησίας. Όσο και αν
κάποιοι (Ανδρεόπουλοι, Νανάκηδες,
Κονιδάρηδες, Αγγελόπουλοι, π. Ευθ.
Θεοδωρόπουλοι, κ.ά.) προσπαθούν να
τα κάνουν πηδηματάκια ή να αναπλάσουν, ή να τα σκεπάσουν, ή να τα συγκαλύψουν τα στοιχεία και τα γεγονότα
που κουβαλούν από εκείνη την εποχή
στις επόμενες, είναι αδιάσειστα και δε
χωρούν ίχνος αμφισβήτησης.
Οι “τριβές στις σχέσεις της Εκκλησίας
με την Πολιτεία που ταλάνισε σχεδόν
επί μία 30ετία – δε δημιουργήθηκε –
συγκεκριμένα από το 1967”, αλλά πριν
200 χρόνια περίπου, όπως εν μέρει και
συνοπτικά ανέφερα, κ. πολυ…γράμματε
Ανδρεόπουλε.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Ο λειτουργός Ιερέας απλώνει τα
χέρια του σταυροειδώς, βάζει το δεξιό
πάνω από το αριστερό και λαμβάνει
με το μεν δεξιό το άγιο Δισκάριο, με
το δε αριστερό το άγιο Ποτήριο, τα
κινεί αυτά σταυροειδώς και με δυνατή
φωνή λέγει: «Τα σα εκ των σων σοι
προσφέρομεν1 κατά πάντα και δια
πάντα».
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ): Είναι δικά σου τούτα,
γιατί Σου τα προσφέρουμε. Μα είναι κι
από τα δικά Σου, γιατί τα ξεχωρίσαμε
από τους καρπούς που σκόρπισες στη
γη μας.
Ο χορός των ψαλτών (ο λαός): «Σε
υμνούμεν, σε ευλογούμεν, σοι ευχαριστούμεν, Κύριε, και δεόμεθά
σου, ο Θεός ημών».
Ο ιερέας με την επίκληση του Παναγίου Πνεύματος για τον καθαγιασμό
των τιμίων Δώρων καταθέτει στα κράσπεδα του Θεϊκού Θρόνου τη θερμή
ικεσία: «Έτι προσφέρομέν σοι την
λογικήν ταύτην και αναίμακτον
λατρείαν, και παρακαλούμεν σε
και δεόμεθα και ικετεύομεν - κατάπεμψον το Πνεύμα σου το άγιο εφ’
ημάς, και επί τα προκείμενα δώρα
ταύτα. Και ποίησον τον μεν άρτον
τούτον Τίμιον Σώμα του Χριστού
Σου. Αμήν».
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ):
Σου προσφέρουμε αυτή τη λογική και
αναίμακτη λατρεία και σε παρακαλούμε και δεόμεθα και ικετεύουμε - στείλε
από ψηλά το Πνεύμα σου το άγιο σ’
εμάς και σε αυτά εδώ τα δώρα. Και
κάνε αυτόν τον άρτον τίμιο σώμα
του Χριστού σου.
Είναι φρικτές στιγμές του Ιερέως και
πρέπει να πάλλονται από συγκίνηση
και δέος. Η πρώτη λέξις που εξέρχεται
από το στόμα του λειτουργού ιερέως
είναι το “έτι” (ακόμα), εγώ ο ανάξιος να
ζητήσω από εσένα Κύριε, Κύριε… «Και
παρακαλούμεν σε, και δεόμεθα και
ικετεύομεν» να κατέλθει το Πανάγιο
Πνεύμα.2
Και συνεχίζει: «Το δε εν τω ποτηρίω τούτω τίμιον αίμα του Χριστού
σου. Αμήν». (Και το περιεχόμενο
αυτού του Ποτηρίου κάνε το Τίμιο
Αίμα του Χριστού Σου). «Μεταβαλών τω Πνεύματί σου τω αγίω.
Αμήν, αμήν, αμήν». (Σε ικετεύουμε,
μετάβαλέ τα, με τη δύναμη του Πνεύματός Σου του Αγίου. Γένοιτο, γένοιτο,
γένοιτο).
Με την Επίκληση του Ιερέως και την
Επίκληση που κάνουν αιώνες τώρα οι
1 Το ορθό είναι “προσφέροντες” και όχι το
“προσφέρομεν” όπως βρίσκουμε σε πάγια λειτουργικά κείμενα. Ακόμα και η συνέχεια της ευχής “έτι
προσφέρομεν σοι” είναι πιο λογική και πιο φυσική.
2 Πολλοί γονατίζουν στο σημείο αυτό. Δεν επιτρέπεται η γονυκλισία τις Κυριακές, διότι τελείται η
αναστάσιμη Θεια Λειτουργία τις Κυριακές και όπως
όλες τις ημέρες της Πεντηκοστής αυτά όλα είναι
διαταγμένα από τους Ιερούς Κανόνες:
α) Τον 20ον (Κ΄) Κανόνα της Α΄ Οικ. Συνόδου (325).
β) Τον 90ον (Ψ΄) Κανόνα της ΣΤ΄ Οικ. Συνόδου (680).
γ) Τον 15ον (ΙΕ΄) Κανόνα του Αγ. Πέτρου Αλεξανδρείας (304 κατά τον Αγ. Νικόδημο).
δ) Τον 91ον (Ψα΄) Κανόνα του Μεγάλου Βασιλείου
(378).

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ,
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
18ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει να είναι
η παρουσία μας μέσα στο ναό)
λειτουργοί του Θεού, ο Χρυσορρήμων
Ιωάν. Χρυσόστομος την προσδιορίζει
με τούτη την επιγραμματική φράση:
«Έστηκε προ της τραπέζης ο ιερεύς
τας χείρας ανατείνων εις τον ουρανόν
καλόν το Πνεύμα το Άγιον του παραγενέσθαι και άψασθαι των προκειμένων,
ίνα η Χάρις επιπεσούσα τη θυσία δι’
εκείνης τας απάντων ανάψη ψυχάς
και αργυρίου λαμπροτέρας αποδείξη
πεπυρωμένου» (αγ. Ι. Χρυσοστόμου.
Εις το όνομα του Κοιμητηρίου και
εις τον σταυρόν του Κυρίου. Εκδ.
Montfaucon II, 401 D).
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ):
Στέκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα
ο Ιερέας και κρατάει τα χέρια υψωμένα
στον Ουρανό, και καλεί το Άγιο Πνεύμα,
να έρθει και να αγγίσει τα προκείμενα
δώρα. Έτσι, που η Θεία Χάρη να πέσει
πάνω στη θυσία, και καθώς οι άνθρωποι θα κοινωνούν και θα πάρουν μέσα
τους το Σώμα και το Αίμα, η Χάρη να
ανάψει όλων τις ψυχές και να τις κάνει
λαμπρότερες και από αυτό ακόμα το
πυρωμένο ασήμι.
Ο δε μεγάλος εμπνευστής της
Θείας Λειτουργίας άγιος Νικόλαος
Καβάσιλας τονίζει: «Δια τούτο των
μυστηρίων τον αγιασμόν τη ευχή
του ιερέως πιστεύομεν, ουχ ως
ανθρωπίνη τινί αλλ’ ως Θεού
δυνάμει θαρρούντες. Ου γαρ δια
τον ευχόμενον άνθρωπο, αλλά δια
τον επακούοντα Θεόν - ουδ’ ότι
εκείνος εδεήθη, αλλ’ ότι η αλήθεια
επειγγείλατο δώσειν» (Ν. Καβάσιλα:
Ερμηνεία εις την Θείαν Λειτουργίαν
ΚΘ΄ 7, σελ. 184).
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ):
Τον αγιασμό των Μυστηρίων τον
εμπιστευόμαστε στον ιερέα. Και αυτό
όχι γιατί πιστεύουμε στην ανθρώπινη
δύναμη, αλλά γιατί έχουμε πεποίθηση
στη δύναμη του Θεού. Όχι για τον άνθρωπο που εύχεται, αλλά για το Θεό,
που υπακούει και όχι, γιατί εκείνος, ο
άνθρωπος, προσευχήθηκε, αλλά γιατί η
αλήθεια που είναι ο Θεός υποσχέθηκε
να μας το δώσει. Και συνεχίζει ο ίδιος
πατήρ.
«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, ειμή 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 ού ενδύσησθε δύναμιν εξ ύψους». Τούτο
το έργον εκείνης της καθόδου. Ου
γαρ κατελθόν άπαξ είτα απολέλοιπεν ημάς, άλλα 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
ού 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» (Ν. Καβάσιλα: Ερμηνεία Θείας
Λειτουργίας ΚΗ΄, σελ. 76).
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ):
Αυτός και στους Αποστόλους έδωσε
εντολή και «δια» των Αποστόλων σ’
όλη την Εκκλησία, να τελούν τούτο το
Μυστήριο. Είπε: Αυτό να το κάνετε για
να με θυμόσαστε. Και δε θάδινε εντολή να το κάνουν, αν δεν επρόκειτο να
βάλει μέσα στο σώμα της Εκκλησίας
και τη δύναμη που να μπορεί να το
πραγματοποιήσει. Και ποια είναι αυτή
η δύναμη; Το Πνεύμα το Άγιο. Η δύναμη που ήρθε από ψηλά κι όπλισε τους
Αποστόλους, σύμφωνα μ’ αυτό, που
τους είχε πει ο Κύριος: Καθίστε στην
πόλη Ιερουσαλήμ, μέχρι να πάρετε και
να ντυθείτε δύναμη που θα ρθεί από
ψηλά. Το έργο τούτο του Καθαγιασμού
των δώρων είναι καρπός εκείνης της
καθόδου. Γιατί δεν κατέβηκε μια φορά
κι ύστερα μας εγκατέλειψε. Αλλά μένει
και θα μένει μαζί μας, μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Γι’ αυτό το έστειλε ο
Σωτήρας μας, για να μένει μαζί μας
στον ατέλειωτο αιώνα. Κι αυτό είναι
το Πνεύμα της αλήθειας, που ο κόσμος
δεν μπορεί να το πάρει, γιατί δεν το
βλέπει κι ούτε το ξέρει. Σεις όμως το
ξέρετε (είπε ο Κύριος στους μαθητές
Του), γιατί μένει κοντά σας κι είναι
μέσα σας. Αυτό το Άγιο Πνεύμα, με
το χέρι και με τη γλώσσα των ιερέων
τελεσιουργεί τα Μυστήρια.
Το κορυφαίο αυτό θαύμα, η μετουσίωση των Αχράντων Μυστηρίων, ποιος
άνθρωπος διαθέτει μια τέτοια πνευματική όραση, ικανή να συλλάβει την
αληθινή διάσταση της τελετουργίας;
Ποιος μπορεί, με το κοινό ανθρώπινο
μάτι να διακρίνει το σκαλοπάτι, στο
οποίο αξιώνεται να πατήσει ο τελετουργός-ιερέας τούτη τη φρικτή ώρα;
Είναι ασύλληπτο από τον ανθρώπινο
νου και την κοινή λογική, θα πρέπει
να υπάρχει αγγελική καθαρότητα και
λευκότητα, για να το αντιληφθεί σα
να ζει αποκλειστικά και μόνο στον ουρανό, ανάμεσα στα αγγελικά τάγματα
και να έχει ουσιαστικά δρασκελίσει
τα κράσπεδα του ουρανού και να έχει
μπει στη φωτεινή ουράνια χώρα και να
αντικρίζει το Χριστό θυσιασμένο πάνω
στην Αγία Τράπεζα και να αξιώνεται
να στέκεται “ενώπιος ενωπίω” περιστοιχιζόμενος από αγγελικά τάγματα.
Η θεολογική καρδιά του αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού μας παραχώρησε
μια έκφραση των αισθημάτων του:
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Ποιος είναι ο αληθινός Θεός
Θεέ μου,
εάν είσαι ένας Θεός εκδικήσεων και μεροληψιών, αρνούμαι
να Σε αγαπήσω.
Κύριέ μου,
εάν ευλογείς τα όπλα των πολέμων και εγκρίνεις τον αλληλοσπαραγμό των λαών, δε σε αναγνωρίζω για πατέρα του
ανθρωπίνου γένους.
Αν η φτώχεια Σε αφήνει αδιάφορο και αν ο πλούτος είναι
δώρο Σου, δώρο ευνοίας, προς ορισμένα πρόσωπα, τότε δεν
έχω εμπιστοσύνη στην αγάπη Σου.
Εάν, Θεέ μου, όλοι οι ανάπηροι και σακάτηδες της γης και
οι αδικούμενοι και καταδιωκόμενοι δεν έχουν την αμέριστη
συμπαράστασή Σου, τότε αρνούμαι να καταφύγω στη δικαιοσύνη Σου.
του Θεόδωρου
Ένα Θεό βλοσυρό, άγριο που υποΓεωργόπουλου
στηρίζει ορισμένο έθνος και μόνο,
Θεολόγος – τ. Γυμνασιάρχης
ένα Θεό που απειλεί μόνο με κόλαση, χωρίς να θυσιάσει τίποτε για τη σωτηρία των πλασμάτων
του, δεν τον θέλω για Θεό μου.
Ένα Θεό που δεν του στοιχίζει τίποτε η σωτηρία του ανθρώπου, δεν τον αγαπώ.
Ένα Θεό που δε συζητεί με τα παιδιά του, αλλά αποφασίζει
αυθαίρετα, δεν τον προσκυνώ.
Ένα Θεό απρόσωπο και με τυφλή δύναμη, με κυβέρνηση
μηχανική δια νόμων ατέγκτων και αλυγίστων, ένα Θεό ψυχρό
και αγέρωχο, δεν τον λατρεύω.
Έναν τέτοιο Θεό, όση δύναμη και σοφία κι αν έχει, τον φοβούμαι και αρνούμαι να τον αγαπήσω.
Έναν τέτοιο Θεό δεν τον αναγνωρίζω για Θεό, ας με καταδικάσει, δε θέλω να ζήσω μαζί του.
Αλλά, δόξα Σοι Θεέ μου, που δεν είσαι ένας τέτοιος Θεός.
Εγώ αγαπώ και λατρεύω το Θεόν εκείνον που «εκένωσεν
εαυτόν» από τη δόξα και το μεγαλείο Του και εντύθη την ταπείνωση και συγκατέβη να γεννηθεί ως άνθρωπος και μάλιστα
ως ο φτωχότερος άνθρωπος, σε ένα στάβλο.
Αγαπώ αυτόν το Θεό που έζησε φτωχός ανάμεσά μας σαν
ίσος προς ίσους, εργάσθηκε, για να ζήσει, μίλησε με παιδική
απλότητα στους φτωχούς και καταφρονεμένους, εκάλεσε τους
«κοπιώντας και πεφορτισμένους» κοντά Του, «εκήρυξεν
ενιαυτόν Κυρίου δεκτόν», ελευθέρωσε τη γυναίκα, «τας
ασθενείας ημών έλαβε και τας νόσους εβάστασε».
Λατρεύω αυτόν το Θεό που περπατούσε ανάμεσά μας, και
σκονιζόταν στην οδοιπορία και ίδρωνε και πεινούσε και διψούσε και ζητούσε φιλοξενία.
Λατρεύω αυτόν το Θεό που υπεράσπιζε τους αδικουμένους
και ξεσκέπαζε τους υποκριτές και θρησκεμπόρους, που έπιανε
πληγωμένους και λεπρούς και χάιδευε και ευλογούσε παιδικά
κεφαλάκια και αναστέναζε και σπλαχνιζόταν για τα βάσανά
μας.
Αγαπώ και λατρεύω αυτόν το Θεό που αγάπησε τον άνθρωπο τόσο, ώστε εδέχθη εκουσίως χαστούκια και φτυσίματα και
εξευτελισμούς και γελοιοποιήσεις και γύμνωση και μαστίγωση
και «στέφανον εξ ακανθών» και «ψευδή πορφύραν και
κάλαμον».
Λατρεύω και αγαπώ αυτόν το Θεό που κατέβηκε το έσχατο
σκαλοπάτι της ταπεινώσεως και ανέβη στο Σταυρό και κατέβη
στον άδη, για να ανεβάσει εμένα στον ουρανό.
Αυτόν το Θεό τον θέλω με όλη την ύπαρξή μου και τον
αναγνωρίζω για Κύριο και Δεσπότη μου.
Κι αν δεν υπήρξε ποτέ τέτοιος Θεός, εγώ έτσι θα τον ήθελα
το Θεό μου. Αλλά υπάρχει αυτός ο Θεός, ο μόνος και ένας Θεός,
ο Χριστός μου, ο Κύριός μου και ο Θεός μου.
Ώ Ιησού μου, ταπεινωμένε μέχρι σταυρού και αναστημένε
από τον τάφο, Νικητά αιώνιε του θανάτου και του διαβόλου.
Σε ικετεύω,
χάρισέ μου δάκρυα μετανοίας και τη χάρη και δωρεά να
Σου ανταποδώσω ένα μόριο από την άπειρη αγάπη, που μας
έδειξες.
Όπως εσύ απέθανες για μένα τον ανάξιο και άθλιο, είθε και
εγώ να πέθαινα για Σένα, για την αγάπη Σου την ακατανόητη
και ασύλληπτη!
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Ο προτεστάντης Δανός φιλόσοφος
και θεολόγος Σαίρεν Κίργκεγκωρ (δανικά: Søren Aabye Kierkegaard, 1813
– 1855) ήταν φανατικός πολέμιος της
οποιασδήποτε κρατικής Εκκλησίας και
του τρόπου υπάρξεως και δράσεώς της.
Ανάμεσα στα άλλα που έγραψε για το
θέμα αυτό, είναι και το εξής: «Στην αρχαιότητα το κράτος εδίωκε την Εκκλησία. Σήμερα δεν το κάνει, γιατί βρήκε
πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο
να την ελέγχει: Πληρώνει τους μισθούς
των κληρικών της» 2. Είναι πολύ αξιοπρόσεκτη η τοποθέτηση αυτή του
Κίρκεγκωρ. Ο Χριστός είπε «ἡ βασιλεία
ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου»
(Ιω. 18,36). Συνεπώς ο κόσμος και μάλιστα το σύγχρονο κράτος που δεν έχει
καμμία σχέση με το Βυζάντιο, δεν πρέπει να μισθοδοτεί τους κληρικούς και
να στηρίζει οικονομικά την Εκκλησία.
Αν το κάνει, καθίσταται ο εργοδότης
και κύριος της Εκκλησίας και ζητεί από
αυτήν να υποτάσσεται στις επιθυμίες
του, που δεν έχουν καμμία σχέση με το
Χριστό και το Ευαγγέλιο.
Για να γίνουμε κατανοητοί, θα αντιγράψουμε μέρος ενός άρθρου του δημοσιογράφου Γ. Παπαθανασόπουλου
από την εφημερίδα ‘Ελεύθερο Τύπο’
που κυκλοφόρησε ευρέως και στο διαδίκτυο με τίτλο ‘Χριστούγεννα χωρίς
Χριστό και χωρίς Παναγία’.
«Μεταξύ ειρωνικών σχολίων και
θυμού αντιμετωπίστηκε στις Βρυξέλλες
η εσωτερική οδηγία της Επιτρόπου
για την ισότητα κας Έλενας Ντάλι,
στελέχους του Εργατικού Κόμματος
της Μάλτας. Στην εν λόγω οδηγία
προς τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ζήτησε, μεταξύ των άλλων,
στις ευχές που θα απευθύνουν εν όψει
των Χριστουγέννων να αποφύγουν να
χρησιμοποιήσουν τις λέξεις ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΜΑΡΙΑ και ΙΩΑΝΝΗΣ! Δε
ζήτησε πάντως, ακόμη, την κατάργηση
της εορτής.
Η προερχόμενη από το μικρότερο
σε έκταση και πληθυσμό κράτος της
Ε.Ε. Επίτροπος θέλησε να προκαλέσει
αναστάτωση σε όλη την χριστιανική
Ευρώπη, ικανοποιώντας ασφαλώς τα
αντιχριστιανικά λόμπι των Βρυξελλών. Και καλά, τα Χριστούγεννα και ο
Χριστός την ενοχλούν και έδωσε την
οδηγία να μην αναφερθούν. Τα ονόματα
ΜΑΡΙΑ και ΙΩΑΝΝΗΣ τι της έφταιξαν;
Και αν δεν αναφέρονται αυτά, γιατί
να αναφέρονται τα άλλα χριστιανικά
ονόματα; Και αν δεν αναφέρονται αυτά,
γιατί να αναφέρονται με την ίδια λογική
τα ισλαμικά, εβραϊκά, ινδουιστικά, αρχαιοελληνικά ονόματα; Φοβούμαι ότι η
‘λογική’ για την ‘ισότητα’, της κας Ντάλι
οδηγεί στο να ονοματίζονται οι Ευρωπαίοι με αριθμούς, κατά το παράδειγμα
των στρατοπέδων συγκέντρωσης των

Εξάρτηση Εκκλησίας από το κράτος
Χίτλερ, Στάλιν και Κεμάλ…
Μετά την αντίδραση των ιδίων των
υπηρεσιών της Ε.Ε. και του Βατικανού,
η οδηγία απεσύρθη, ‘για να ξαναγραφεί’... Το Βατικανό αντέδρασε στο
υψηλότερο επίπεδο, μέσω του πρωθυπουργού του, καρδιναλίου Πιέτρο
Παρολίν. Σε σχετική δήλωσή του αυτός
τόνισε, μεταξύ άλλων: ‘...Υπάρχει και
ο μηδενισμός των ριζών μας, κυρίως
σε ό, τι αφορά τις χριστιανικές εορτές,
τη χριστιανική διάσταση της Ευρώπης
μας επίσης. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι η
Ευρώπη οφείλει την ύπαρξή της και
την ταυτότητά της σε πολυάριθμες συνεισφορές, αλλά βεβαίως δεν μπορούμε
να λησμονούμε ότι η κυρία συνεισφορά
ήταν του χριστιανισμού. Συνεπώς η καταστροφή της διαφοράς και των ριζών
της Ευρώπης σημαίνει καταστροφή του
ανθρώπινου προσώπου’.
Και αυτά ως προς τους Ρωμαιοκαθολικούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πώς
αντέδρασε; Σιωπή εκ μέρους της και
ας υπάρχουν γραφεία εκπροσωπήσεως παρά τη Ε.Ε. του Οικουμενικού
Πατριαρχείου και της Εκκλησίας της
Ελλάδος. Σα να μη συνέβη τίποτε.
Αν μιλήσουμε για την Εκκλησία της
Ελλάδος η Διαρκής Ιερά Σύνοδος συνεδρίασε στις 1 και 2 Δεκεμβρίου, δηλαδή
ΜΕΤΑ την κοινοποίηση της οδηγίας της
κας Ντάλι και ΜΕΤΑ την αντίδραση του
Βατικανού.
Με τι ασχολήθηκε; Σύμφωνα με το
σχετικό Δελτίο Τύπου με την ανύψωση δύο Επισκόπων σε τιτουλαρίους
Μητροπολίτες, με την εκπροσώπηση
της Ιεράς Συνόδου μόνο από το Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος, με το δίσκο
που θα περιαχθεί τα Χριστούγεννα
για το 3ο παιδί στη Θράκη και με την
Έκθεση καλλιτεχνών για τους αγίους
Νεομάρτυρες...
Αυτά την ώρα που γίνεται απόπειρα,
να καταργηθεί η αναφορά στα Χριστούγεννα από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και
μιαν ημέρα, πριν έρθει ο Πάπας στην
Ελλάδα και συναντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο... Φαίνεται πως η αμεριμνησία και η ξενοιασιά επικρατούν στην
αντίληψη της κορυφής της Ορθόδοξης
Εκκλησίας» 3.
Πως όμως ν’αντιδράσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, όταν συντηρείται με τα
κονδύλια του υπουργείου εξωτερικών
της Ελλάδος και πως να ασχοληθεί η
Εκκλησία της Ελλάδος, όταν πληρώνει
το κράτος τους μισθούς των κληρικών
της, το δε κράτος επίσημα και ανεπίσημα δίδει εντολές προς όλους, ό,τι πει
η Ε.Ε. και το μεγάλο ιδανικό του είναι
να καταστεί ουδετερόθρησκο, για να
νιώσει επιτέλους ότι είναι προοδευτικό
και εκσυγχρονισμένο; Επί πλέον δεν
παρατηρούν οι εκκλησιαστικοί ηγέτες
της Εκκλησίας μας τι συμβαίνει στις

δομές που εξαρτώνται από το κράτος
και το μόνο ενδιαφέρον τους είναι τον
τελευταίο καιρό να επισημοποιήσουν
νομικά τις 4.000 θέσεις των κληρικών;
Τα σχολικά βιβλία της ιστορίας μας
αποσιωπούν ή διαστρέφουν ιστορικά
γεγονότα. Η θρησκεία μας δε θεωρείται
πλέον στοιχείο της ταυτότητάς μας. Τα
καινούργια διαβατήρια δεν έχουν ούτε
μία εικόνα από τη ζωή των Ελλήνων
στην περίοδο της τουρκοκρατίας και
την περίοδο των 200 ετών του νέου
ελευθέρου ελληνικού κράτους, ενώ
την υπερχιλιετή περίοδο του Βυζαντίου
την παρουσιάζουν μόνο με δύο εικόνες
που δείχνουν τη μονή Σιμωνόπετρας
του Αγίου Όρους καθώς και της αγίας
Σοφίας του Μυστρά, από τις οποίες
όμως αφαιρέθηκε τεχνηέντως ο σταυρός από τον τρούλλο των εκκλησιών!
Δηλαδή, επειδή τυχαίνει τα κτίσματα
να είναι ναοί της Ορθοδοξίας, βγάλαμε
το σύμβολο του χριστιανισμού. «Μη
θρησκευτικά προς Θεού! Το Ελληνικόν
έθνος δεν είναι Βυζαντινοί, εννοήσατε;
Οι σημερινοί Έλληνες δεν είναι κατ’
ευθείαν διάδοχοι των αρχαίων. Έπειτα
επολιτίσθησαν, επροώδευσαν και αυτοί.
Συμβαδίζουν με τα άλλα έθνη...» που
έλεγε ο αείμνηστος Παπαδιαμάντης
ειρωνευόμενος τους κομπλεξικούς
Έλληνες της εποχής του 4.
Στην Τουρκοκρατία αγράμματη
γερόντισσα φιλοξένησε στο καλύβι της
ξένο περιηγητή. Θρησκευτικά δε διδάχθηκε, όμως είχε βαθιά Πίστη. Τον ξένο
τον περιποιήθηκε. Έσφαξε κότα και του
έβαλε να φάει. Εκείνη ξηροφαγία. Την
ερώτησε απορημένος ο ξένος, γιατί δεν
τρώγει τα ίδια με εκείνον. Του απάντησε ότι είναι η μέρα Παρασκευή και
νηστεύει. Και του συμπλήρωσε: «Εγώ
δε μαγαρίζω την Πίστη μου, άμα φάω
Παρασκευή είναι, σα να τουρκεύω»
Τον Απρίλιο του 1974, το περιοδικό
‘Ευθύνη’ του Κώστα Τσιρόπουλου είχε
θέσει στις κορυφαίες πνευματικές προσωπικότητες της τότε εποχής ερώτημα
περί Θεού, Χριστού και Εκκλησίας και
δημοσίευσε τις απαντήσεις τους. Θα παραθέσω δύο μικρά μόνο αποσπάσματα.
Παναγιώτης Κανελλόπουλος (πρώην
πρωθυπουργός και ακαδημαϊκός): «Η
Εκκλησία του Χριστού θα πάρει την
άξια θέση της στο σύγχρονο κόσμο,
αν ξαναγυρίσει στην αφετηρία της, αν
ξαναγίνει η στέγη και η καταφυγή των
αδικημένων και κατετρεγμένων. Για να
εκσυγχρονισθεί η Εκκλησία πρέπει να
καταδεχθεί να κατεβεί πάλι στις Κατακόμβες. Τα Καίσαρος Καίσαρι. Αλλά όχι
και τα του Θεού τω Καίσαρι!» 5.
Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος (πρώην
υπουργός και καθηγητής φιλοσοφίας):
«Υπάρχει μια χτυπητή διαφορά μεταξύ
της σημερινής και της παλαιάς, αρχαίας ορθόδοξης Εκκλησίας. Η παλαιά
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ορθόδοξη Εκκλησία ήταν μαχόμενη
και δυναμική, ενώ η σύγχρονη είναι
απόλεμη και στατική...Λέγουν πολλοί
ότι η ορθόδοξη Εκκλησία, για να αποκτήσει κινητικότητα, πρέπει να γίνει
κοινωνική, δηλαδή να ανταποκριθεί
με τη βοήθειά της στις κοινωνικές
ανάγκες του ανθρώπου. Όμως το
έργο τούτο καλύπτεται σήμερα και
μάλιστα προγραμματισμένα από την
πολιτεία. Η κοινωνική δραστηριότης
της Εκκλησίας, όσο κι αν αναπτυχθεί,
δε θα δικαιώσει ποτέ την εκκλησία,
της οποίας η αποστολή είναι καθαρώς
πνευματική, μυστηριακή. Όσο μάλιστα
κοινωνικώτερη γίνεται μια Εκκλησία
τόσο περισσότερο απομακρύνεται από
την πνευματική της αποστολή. Όταν η
Εκκλησία δεν έχει πνεύμα, τότε προσπαθεί να γίνει κοινωνική όχι τόσο,
για να σώσει, όσο για να σωθεί η ίδια...
καμμία αναγέννηση δεν είναι δυνατή
δίχως πνεύμα... (Αυτό θα το επιτύχει
η Εκκλησία) αν οι τεταγμένοι με τη
διοίκηση της εκκλησίας παρατήσουν
τα τυπικά προνόμια...» 6.
«Όλη η Εκκλησία σήμερα είναι
διαβρωμένη από το κοσμικό πνεύμα. Πρέπει να επιστρέψουμε στην
πνευματικότητα… εννοώ πρωτίστως εμάς τους Επισκόπους, τους
Αρχιεπισκόπους, τους Πατριάρχες…» 7.
Ακουέτωσαν ταύτα ο οικουμενικός
πατριάρχης Βαρθολομαίος, του οποίου
η κύρια αποστολή είναι τα διαθρησκειακά και οικολογικά συνέδρια και
η πολιτική δράση και ο αρχιεπίσκοπος
της Ελλάδας Ιερώνυμος, του οποίου το
κύριο ενδιαφέρον είναι να μη θιγούν
‘τα τυπικά προνόμια’ της Εκκλησίας
και έτσι χαθεί ο ακίνδυνος Χριστός
και επικρατήσει ο επικίνδυνος για το
σαρκίο και την καλοπέραση και αμεριμνησία μας; Η ιεραρχία της Εκκλησίας
«σκότωσε το Θεό και ορφανέψαμε» 8.
ΧρήστοςΝικολόπουλος
Θεολόγος - Βυζαντινολόγος
1. Το παρόν άρθρο γράφτηκε με τη βοήθεια ενός
σύγχρονου γέροντα της Ορθοδοξίας.
2 Al. Dru, The Journals of Søren Kierkegaard,
Oxford University Press, 1938.
3. https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/
christoygenna-choris-christo-kai-panagia/.
4 Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο διήγημά
του ‘Λαμπριάτικος Ψάλτης’ που δημοσιεύθηκε
στην εφημερίδα ‘Ακρόπολις’ (27-31 Μαρτίου
1893) εκφράζει την πικρία του, που οι εκδότες του
δυσφορούσαν και δεν ήθελαν να δημοσιεύσουν
θρησκευτικού περιεχομένου διηγήματα, με την
ευκαιρία των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Θα προτιμούσαν, όπως γράφει, να γεμίσουν
τη σελίδα με ένα έγκλημα, ή με ένα οικογενειακό
δράμα, ότι «γηραιός ανήρ εφόνευσε την συμβίαν του
χωρίς καν να είναι γνωσταί αι αιτίαι του φονικού».
5 Ευθύνη, Απρίλιος 1974, σ. 148.
6 Ευθύνη, Απρίλιος 1974, σσ. 151-152.
7 Εφημερίδα, ΤΑ ΝΕΑ, 20/04/2014, συνέντευξη
μητροπολίτη Θεοκλήτου Ιωαννίνων.
8 Παραφράζω τον τίτλο της συνέντευξης ‘Σκοτώσαμε τον Θεό και ορφανέψαμε’ του π.Φιλοθέου Φάρου στην εφημερίδα Καθημερινή στις 06/04/2008.
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Προσωρινές ταυτότητες
συνέχεια από την 1η σελίδα

εἶμαι βέβαιος, ὅτι τά χείλη της ἦταν
«τραβηγμένα», «φουσκωμένα»,
«ἀλλοιωμένα» προφανῶς μετά ἀπό
ἐπίσκεψη σέ πλαστικό χειρουργό. Προφανῶς δέν εἶναι ἡ μόνη
πού τό κάνει στίς μέρες μας. Νά
ἐπεμβαίνει σέ τόσο νεαρή ἡλικία
τόσο βίαια στό πρόσωπό της. Ὅπου
γυρίσετε νά κοιτάξετε στόν δρόμο,
θά ἀνακαλύψετε χιλιάδες γυναικεῖα νεαρά ἀντίγραφα αὐτῆς τῆς
κοπῆς. Ἀντίγραφα μιᾶς νεολαίας
«φασόν». Ἡ ὁποία γιά νά τραβᾶ
τήν προσοχή ἐπεμβαίνει στό σῶμα
της ἀκόμη καί στά πλέον ἀπίθανα
σημεῖα του. Μέ μύχιο πόθο νά
αὐξήσει τήν ἑλκυστικότητά της
καί τήν προκλητικότητά της. Τά
«φουσκωμένα» χείλη, τά τεράστια
τατού πού καλύπτουν κάθε σημεῖο τοῦ σώματος, τά ἀλλοιωμένα
φρύδια, τά γυμνασμένα ὀπίσθια
ἀποτελοῦν τό νέο πρόσωπο ἑνός
τμήματος τῆς νεολαίας μας, τό
ὁποῖο ἐπιθυμεῖ κοινωνική ἀποκατάστασή του, ὅπως τήν ἐννοεῖ σέ
χρόνο ρεκόρ. Διότι ὅπως νομίζει
δέν ἔχει χρόνο γιά χάσιμο. Τό πρότυπο αὐτό διαφημίζεται μάλιστα
ἀδιάντροπα μέσα ἀπό τηλεοπτικά
σήριαλ. Δεῖτε τά «φρέσκα κουλούρια» τῆς ἰδιωτικῆς τηλεόρασής
μας καί θά διαπιστώσετε πόσο
ὡραῖα διαφημίζεται ὑποδορίως
τό λεγόμενο Pole Dance. Προχθές
τό βράδυ ἕνα κανάλι ἔδειχνε τήν
ὀντισιόν πού ἔκανε ὁ νταβατζῆς
τῆς νύχτας σέ νέα κοπέλλα. Καί
περνοῦσε πολύ ὡραῖα τό μήνυμα
ὅτι «ἐδῶ θά βγάλεις πολλά λεφτά.»
Ἡ φιλοσοφία αὐτή, μήν γελιέστε,
δέν περιορίζεται μόνο στίς νεαρές γυναῖκες, δέν εἶναι τό φῦλο
τό πρόβλημα. Ἐκτείνεται καί στά
ἀγόρια. Ἀνεξαρτήτως σεξουαλικοῦ
προσανατολισμοῦ. Ἄλλοι γίνονται
τράπερ πού βουτᾶνε στίς οὐσίες,
τήν παραβατικότητα καί διακηρύσσουν τόν μισογυνισμό μέσα
ἀπό στίχους πού κατηγοροῦν τίς
νεαρές συντρόφους τους γιά πορνεία, ἄλλοι μέσα ἀπό τίς γνωστές
θηλυπρεπεῖς κοινότητες διακηρύσσουν τόν ἀντιαρενισμό τους.
Τό μῖσος τους γιά τό ἄρρεν φῦλο.
Τό πρόβλημα ἐπίσης δέν εἶναι ταξικό. Ἀφορᾶ παιδιά οἱ γονεῖς τῶν
ὁποίων ἀνήκουν στήν ἐργατική
τάξη, ἀφορᾶ ὅμως καί …πρίγκηπες.
Μέρα μέ τήν ἡμέρα λοιπόν
ἡ κοινωνία μας βιώνει μιά συγκλονιστική ἀλλαγή: τό ἄτομο
χάνει τήν ταυτότητά του. Τήν
ἰδιοπροσωπία του. Τήν ξεχωριστική προσωπικότητά του.
Δημιουργεῖ μία νέα ταυτότητα,

προσωρινή, γιά νά μπαίνει καί νά
βγαίνει ἀπό αὐτή χωρίς κόστος.
Μέρα μέ τήν μέρα τό ἄτομο μετατρέπεται σέ κάτι ἄλλο ἀπό αὐτό
πού γεννήθηκε γιά τίς ἀνάγκες τῆς
«ἀγορᾶς» στήν ὁποία ἀπευθύνεται.
Μέρα μέ τήν ἡμέρα τό ἄτομο χάνει
τήν ἐπαφή του μέ τό ἐθνικόν ὅλον
στό ὁποῖο ἀνήκει.
Ἡ πατρίδα μας τεμαχίζεται καθημερινά σέ ζῶνες ἐπιρροῆς τῆς
μαφίας, μικρῆς καί μεγάλης, ἐνῶ
τμῆμα τῆς νεολαίας ἀδιαφορεῖ
γιά τό ἐθνικό σύνολο καί ἀναζητᾶ
τήν τύχη του μέσα σέ κλειστές
κοινότητες. Ἄλλες νόμιμες καί
ἄλλες παράνομες. Τά «ἄσπρα» 700
εὐρώ πού θά εἰσέπραττε ἡ δόκιμος
ἀστυφύλαξ ὅταν μονιμοποιεῖτο
προφανῶς καί θά τῆς φαίνονταν
ὀλίγα μέ τά 800 «μαῦρα» πού θά
εἰσέπραττε σέ μιά βραδιά γιά νά
γίνει τό «καρφί» τῶν κακοποιῶν
μέσα στήν Ἀστυνομία.
Ἡ ἀπουσία ἐκπαίδευσης καί
παιδείας ἀπό τήν οἰκογένεια καί
τό σχολεῖο πού ἦταν κάποτε τά
βασικά κύτταρα τῆς ὑγιοῦς Ἑλλάδος (σήμερα εἶναι θεσμοί σέ κρίση)
ἐκτινάσσει τόν κυνισμό. Νομίζουμε
πολλοί πώς τό μέγα θέμα στήν
πατρίδα μας εἶναι ὅτι ἔχει ἀτονήσει
ὁ νόμος. Ὅτι ἔχει ὑποχωρήσει καί
δέν ἐφαρμόζεται. Λάθος. Δέν εἶναι
μόνο αὐτό. Τό μέγα θέμα εἶναι ὅτι
ἔχει ἀτονήσει ὁ ἠθικός νόμος. Ὅτι
κανείς δέν αἰσθάνεται τήν ἀνάγκη
νά δώσει λόγο πουθενά. Ἡ πατρίδα
κυλιέται στόν βοῦρκο χωρίς ἐνοχές. Σαπίζουν οἱ κορυφές, ἀλλά
σαπίζει καί ἡ κοινωνία στήν βάση
της.
Ὁ νόμος πλέον δέν ἀπασχολεῖ
γιατί ἡ κοινωνία αἰσθάνεται ὅτι
οἱ μαφίες κάνουν τά κόλπα τους
νόμο. Νομοθετοῦν τά ἐγκλήματά
τους. Ἄρα εἶναι νόμιμες! Ἡ ἠθική
παραμόρφωση προηγεῖται τῆς
ὀπτικῆς παραμόρφωσης. Πρῶτα
ἀλλάζει ἡ σκέψη καί μετά τό
πρόσωπο. Πρῶτα μαθαίνεις νά
«πουλᾶς» καί μετά βάφεσαι «πουλημένος» Πρῶτα μαθαίνεις ὅτι δέν
χρειάζεται νά κοπιάσεις καί νά
ἐργαστεῖς πολύ γιά νά ἀμειφθεῖς
πλουσιοπάροχα καί ἔπειτα μεταμορφώνεσαι.
Δέν κατηγορῶ. Δέν κάνω κήρυγμα. Ἔξω ἀπό τόν χορό πολλά τραγούδια λές. Ἁπλῶς καταγράφω ὅσο
πιό ἁπλά ὅ,τι βλέπω. Καί ἀνησυχῶ.
Διότι ἤδη ἡ κοινωνία μας δέν ἔχει
κορμό. Ραχοκοκκαλιά, πῶς τό λένε.
Καί ὅ,τι καλό ἔχει, ἔφυγε στήν πλειονότητα τοῦ ἔξω, μετανάστης. Ἄρα
σέ τί νά ἐλπίζουμε…

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς Επίσκοπο Λαρίσης και Τυρνάβου κ.κ. Ιερώνυμο
Σεβασμιώτατε
Διατυπώσατε σε άρθρο σας την Πατερική θέση
«Όπου Επίσκοπος, εκεί και η Εκκλησία», πιστεύοντας
ότι έχει αποδεικτικό χαρακτήρα για την ορθότητα
της ποιμαντικής σας (δράσης) στην Ι. Μητρόπολη
Λαρίσης.
Αυτή η θέση ισχύει, όταν ο Επίσκοπος έχει προσανατολισθεί απόλυτα στην αλήθεια της Ορθοδοξίας
και όταν διακονεί αυθεντικά τη διαχρονική Εκκλησία, χωρίς εκκλησιαστική κοινωνία με τις αιρέσεις
και, ιδίως, με την παναίρεση του Οικουμενισμού,
διαφορετικά μεταπίπτει (ο Επίσκοπος) στην παγίδα
της «πνευματικής ισχυρογνωμοσύνης», που είναι θανάσιμο σύνδρομο για κάθε χριστιανική προσπάθεια.
Είναι, με απλά λόγια, η «πνευματική ισχυρογνωμοσύνη ένας ιστός ανθρωπίνων ιδεών που υφαίνεται
από τον εγωισμό.
Γι’ αυτό πρέπει να υποτάσσεται η επισκοπική διακονία στη λογική του Ευαγγελίου και στην Αγιοπνευματικά αρθρωμένη αλυσίδα των Ι. Κανόνων (Συνόδων).
Επί πλέον, Σεβασμιώτατε, χρειάζεται και η εναρμόνιση της ζωής του Επισκόπου με την αληθεύουσα
διδασκαλία των αγίων Πατέρων της Εκκλησίας, εάν
θέλει να είναι εντός της Εκκλησίας, διότι «οι της
αληθείας της Εκκλησίας εισίν», σύμφωνα με τον Άγιο
Γρηγόριο τον Παλαμά.
Δε δικαιολογείσθε ν’ αντιδράτε συνθηματολογικά
με εκκλησιολογικούς όρους (ως συνθήματα), ενώ
η ποιμαντική σας εργάζεται σε οικουμενιστικούς
ρυθμούς.
Μέχρι τώρα δεν ανεχθήκατε νοθεύσεις του Ευαγγελίου, αφού αναγνωρίσατε τη «σύνοδο» της Κρήτης,
τον οικουμενισμό;
Εάν ορθοτομούσατε Πατερικά, Σεβασμιώτατε, θα
είχατε διωχθεί από την επίσημη Εκκλησία και το
Πατριαρχείο Κων/λεως. Σήμερα τα πράγματα είναι
χειρότερα της εικονομαχικής περιόδου. Ερευνώντας
το σήμερα διαπιστώνουμε (περιληπτικά), ως χειροπιαστή επαλήθευση της θεολογικής πεμπτουσίας των
νέων ρευμάτων και τα εξής:
1)Υπάρχει μέσα στην Εκκλησία εξέλιξη – εδραίωση
της παναιρέσεως του οικουμενισμού, ο οποίος αναγνωρίζει ως Εκκλησίες τις αιρέσεις∙ Ότι η Ορθοδοξία
δεν είναι η μόνη αληθινή Εκκλησία που σώζει.
2) Έχει ο οικουμενισμός δύο χαρακτηριστικά που
δεν υπάρχουν στις προηγούμενες αιρέσεις:
α) Καθολική – Γενική επίθεση κατά της Ορθοδοξίας
(όχι επί ενός δόγματος)
β) Καθολική αποδοχή – ανοχή του από το πλήρωμα, με λίγες εξαιρέσεις από ιερείς, μοναχούς και
λαϊκούς
3) Πρώτη φορά στην Εκκλησιαστική Ιστορία οι
αιρετικοί ποιμένες κινούνται τόσο άνετα χωρίς αντιδράσεις ουσίας.
4) Πρεσβεύει ο οικουμενισμός ότι η Εκκλησία είναι
διηρημένη (Παπισμός, Προτεσταντισμός κ.λ.π) και
έχει ανάγκη επανενώσεως.
5) Υπάρχει υπερτονισμός έργων εις βάρος της
καθαρής πίστεως.
Όλα αυτά, Σεβασμιώτατε, είναι ξένα προς την Ορθοδοξία (Ευαγγέλιο, Ι. Πηδάλιο), ως μη έχοντα τίποτα
το κοινό με τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και
των Οικουμενικών Συνόδων.
Σημείο των καιρών και η απουσία του Μοναχισμού
(συνολικά), με την αδικαιολόγητη σιγή του έναντι της
παναιρέσεως.
Ερωτήματα: Ποια η αντίδρασή σας, ως επαλήθευση ταυτότητας εννοιολογικής δομής Επισκόπου
και Εκκλησίας, στις θεολογικές ποικιλομορφίες του
οικουμενισμού που αναφέραμε;

Μήπως το άναμμα της επτάφωτης Λυχνίας που
επαγγέλλεται την πανθρησκεία;
Έχετε περιθώρια, μακρυά από τον οικουμενισμό,
να ακολουθήσετε τα βήματα άξιων Ιεραρχών του
παρελθόντος που απέκρουσαν όλες τις αξιώσεις της
αιρέσεως.
Προς βοήθεια, μέσα στο ευρύ φάσμα πηγών θεολογικών κειμένων, παραθέτω (σύντομα) δύο πολύ
σπουδαία σημεία από κείμενα του Αγ. Νεκταρίου στο
έργο του «Ποιμαντική».
Α) Περί Επισκόπου: «σε αυτόν παραχωρείται η
Εκκλησία του Σωτήρα Χριστού. Σε αυτόν εμπιστεύεται
την αλήθεια και τη λατρεία της Μίας, Αγίας, Καθολικής
και Αποστολικής Εκκλησίας. Αυτός τοποθετείται τηρητής των θείων και ιερών κανόνων. Αυτός καθίσταται
η φρουρά και ο φύλακας της ιεράς παρακαταθήκης.
Γίνεται τηρητής της Ι. Παραδόσεως και κριτής μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους, της ευσέβειας
και ασέβειας. Από αυτόν εξαρτάται η διαιώνιση της
Ευαγγελικής αλήθειας».
Β) Περί Εκκλησίας
«Η Εκκλησία, σαν άγρυπνος φρουρός, διαφυλάσσει το ταμείο των χριστιανικών αληθειών και, σαν
διδάσκαλος αποκρυσταλλώνει και ορθοτομεί το λόγο
της αληθείας, καταπολεμά το δόλο, απομακρύνει την
απάτη και το ψεύδος των ετεροδιδασκαλιών».
Ερωτήματα: Τα κείμενα αυτά, ως διδαχή και έλεγχος, σας δικαιώνουν; Στην ποιμαντική σας αναπτύσσετε αυτές τις θεμελιώδεις θέσεις περί «Επισκόπου»
και «Εκκλησίας»;
Μήπως ο ισχυρισμός σας «όπου Επίσκοπος εκεί
και η Εκκλησία» εκφράζει αξιώσεις κυριαρχίας ή
επιθυμία άσκησης εξουσίας επί του ποιμνίου;
Οι ποικιλόμορφες (δίκαιες) αντιδράσεις των ευσεβών Ορθοδόξων Λαρισαίων σε ενέργειές σας είναι,
Σεβασμιώτατε, έκφραση υγείας του πληρώματος
και δείγμα αγάπης προς τον Επίσκοπο. Θέλουν τον
Επίσκοπό τους να βρίσκεται στην ύψιστη βαθμίδα
της ομολογιακής κλίμακας. Κακό είναι αυτό;
Ένα ιστορικό κείμενο του Μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Ιερωνύμου Α΄, αποτελεί
μόνιμο (και βοηθητικό) θεολογικό και ποιμαντικό
υπόστρωμα ελέγχου των σημερινών επισκόπων,
το οποίο παραθέτω:
«Ας προσέξουμε όμως και μεις που θέλομε
να μας θεωρή ο Κύριος δικούς Του. Φταίμε και
μεις, γιατί ανεχόμαστε ορισμένες νοθεύσεις.
Αλλά, αν οποιοσδήποτε, έστω κι αν ακόμη
είναι «άγγελος εξ ουρανών», μας διδάσκει διαφορετικά πράγματα, απ’ εκείνα που ο Κύριος
μας δίδαξε και νοθεύει το Ευαγγέλιό Του, να
μην τον πιστέψουμε, να τον διώξουμε μακρυά
μας. Τα λόγια του Κυρίου είναι φυλαγμένα
μέσα στο Λόγο του Θεού και μ’ αυτά και με
τη βοήθεια των Πατέρων μας και γενικά της
Ιεράς μας Παραδόσεως, μπορούμε να δοκιμάζουμε τη γνησιότητα κάθε άλλης διδασκαλίας.
Ας κρατάμε ανόθευτη τη διδασκαλία Του. Είναι καθήκον μας και προς τον εαυτό μας, και
προς τους άλλους, και προς Εκείνον» (Από το
βιβλίο του «Είμαστε Χριστιανοί;», σελ. 152 - 153).
Οι σημερινοί επίσκοποι οφείλουν με ταπείνωση,
να επαναδιατυπώσουν το ερώτημα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄, σε καθολικό ορθόδοξο,
μέγιστο εκκλησιολογικό βεληνεκές: «Είμαστε
πράγματι επίσκοποι της ορθόδοξης Εκκλησίας;».
Με τιμή και αγάπη Χριστού
ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
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ομιλίες στο βιβλίο της άποκάλυψης του άγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. άθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 3η συνέχεια από την 25η Ομιλία 17/5/1981

«Καὶ ἐπὶ τὸν θρόνον
καθήμενος, ὅμοιος ὁράσει
λίθῳ ἰάσπιδι καὶ σαρδίῳ·
καὶ ἶρις κυκλόθεν τοῦ
θρόνου, ὁμοίως ὅρασις
σμαραγδίνων»

(Ἀποκ. 4, 23).

Τί σημαίνει ὁ «θρόνος»;
Εἶναι σύμβολον. Ἀλήθεια, κάθεται ὁ Θεός πάνω σέ κανέναν θρόνο;
Γιά προσέξτε. Νά προσπαθήσουμε
νά ἔχουμε μίαν ἀναγωγήν, νά
δοῦμε πίσω ἀπό τά σύμβολα τήν
πραγματικότητα. Ὁ «θρόνος» εἶναι
τό σύμβολον τῆς δόξης ἀλλά καί
τῆς ἀναπαύσεως. Καί ἄς δοῦμε
πρῶτα πῶς εἶναι τό σύμβολον τῆς
δόξης.
Ὁ προφήτης Μιχαίας λέγει τά
ἑξῆς: «Εἶδον Θεὸν Ἰσραὴλ καθήμενον ἐπὶ θρόνου αὐτοῦ, καὶ πᾶσα
ἡ στρατιὰ τοῦ οὐρανοῦ εἱστήκει
περὶ αὐτὸν ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ καὶ
ἐξ εὐωνύμων.» (Γ΄ Βασ. 22, 19).
Ὅλοι οἱ ἄγγελοι ἦσαν γύρω ἀπό
τόν θρόνον τοῦ Κυρίου τοῦ Ἰσραήλ.
Ὁ δέ προφήτης Ἡσαΐας σ’ ἐκεῖνο
τό περίφημο ὅραμά του, πού εἶναι
γραμμένο στό 6ο κεφάλαιο τοῦ
βιβλίου του, γράφει: «Εἶδον τὸν
Κύριον καθήμενον ἐπὶ θρόνου
ὑψηλοῦ καὶ ἐπῃρμένου –«ἐπῃρμένου» θά πῇ πάλι ὑψηλοῦ, σηκωμέ-

νου· ὑψηλοῦ καί σηκωμένου– καὶ
πλήρης ὁ οἶκος τῆς δόξης αὐτοῦ.»
(Ἡσ. 6, 14) Διότι βλέπει τό ὅραμα
μέσα στόν ναό τοῦ Σολομῶντος. Κι
ὅταν μετά τά Χερουβείμ ψάλλουν
τό «ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος», εἶναι τόσο
ἰσχυρή ἡ φωνή των, ὥστε, λέγει, τό
«ὑπέρθυρον» μετεκινεῖτο! Δηλαδή
φανταστεῖτε μία εἰκόνα, πού ἡ σκεπή ἀνεβοκατεβαίνει, ταλαντοῦται
ἀπό τίς φωνές τῶν ἀγγέλων! Καί
ἐγέμισε, λέγει, ὅλος ὁ ναός ἀπό
καπνό θυμιάματος. (ἔνθ’ ἀνωτέρῳ)
Ὅλα αὐτά συμβολίζουν τή δόξα
τοῦ Κυρίου.
Ὥστε λοιπόν ὁ «θρόνος» εἶναι
τό σύμβολον τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ.
Σᾶς εἶπα ὅμως ὅτι εἶναι καί τό
σύμβολον τῆς ἀναπαύσεως. Τί
εἶναι παρακαλῶ ἕνας θρόνος;
Εἶναι μία καρέκλα. Βεβαίως εἶναι
πεποικιλμένη αὐτή ἡ καρέκλα,
στολισμένη, μεγάλη, ψηλή... Νά,
ὁρίστε: τό δεσποτικό. Τί εἶναι
στήν πραγματικότητα; Εἶναι μία
καρέκλα. Καρέκλα δέν εἶναι; Ἕνα
σκαμνί, καί κάθεται ἕνας ἄνθρωπος
ἐκεῖ. Ἀλλά μοιάζει αὐτός ὁ θρόνος
μέ τίς καρέκλες πού καθόμαστε;
Ὄχι. Ἀλλά εἶναι ὅμως μία καρέκλα,
δηλαδή ἕνα κάθισμα. Ἀλλά κάθομαι θά πῇ ἀναπαύομαι. Αὐτό θά
πῇ κάθομαι. Λοιπόν, σημαίνει ὅτι
ὁ Θεός κάθεται, ἀναπαύεται.

Ποῦ ἀναπαύεται ὅμως; Ποῦ
ἀναπαύεται;
Ἀκοῦστε τί λέγει ἐδῶ ὁ προφήτης
Ἡσαΐας στό 57ο κεφάλαιο, στίχος
15: «Κύριος Ὕψιστος ἐν ἁγίοις
ἀναπαυόμενος.». Ἀγαπητοί μου,
ὁ Θεός δέν ἔχει οὔτε πόδια, οὔτε
σῶμα νά πάῃ νά καθήσῃ σ’ ἕνα
σκαμνί! οὔτε κουράζεται ὁ Θεός·
εἶναι ἀνθρωπομορφικές αὐτές οἱ
ἐκφράσεις· ὁ Θεός ἀναπαύεται
ἐπάνω εἰς τούς Ἁγίους!
Ὅπως, ἀκόμη, λέγει ὁ ἅγιος
Ἀνδρέας, «Δι’ οὗ (θρόνου) δηλοῦται ἡ ἐν τοῖς ἁγίοις τοῦ Θεοῦ
ἀνάπαυσις· αὐτοῖς γὰρ ἐνθρονίζεται.» (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. 253Β.), ἐπάνω εἰς αὐτούς
ἐνθρονίζεται ὁ Θεός.
Κι ὅπως λέγει μία λειτουργική
εὐχή, στή θεία Λειτουργία δηλαδή, «ὁ ἐν ἁγίοις ἀναπαυόμενος»
(Εὐχή τοῦ τρισαγίου ὕμνου), λέμε.
Σύ εἶσαι Ἐκεῖνος πού ἀναπαύεσαι
ἐπάνω εἰς τούς Ἁγίους.
Εἶναι ὁ ἴδιος λόγος πού εἶπε ὁ
Χριστός: «Ἐλευσόμεθα –εἰς τόν
πιστόν– καὶ μονὴν», κατοικίαν,
«παρ’ αὐτῷ ποιήσωμεν.» (Ἰωάν.

14, 23). Θά ἔλθωμε, ἐμεῖς, τά τρία
Πρόσωπα τῆς Ἁγίας Τριάδος, καί
θά κατοικήσωμε μέσα εἰς τόν πιστόν ἄνθρωπον.
Ὥστε λοιπόν, ἀγαπητοί μου,
ὁ «θρόνος» τοῦ Θεοῦ εἶναι οἱ
πιστοί ἄνθρωποι!... Ἄν ἐγώ εἶμαι
πιστός, γίνομαι ὁ «θρόνος» τοῦ
Θεοῦ;!... Ἄν ἐσεῖς εἶσθε πιστοί,
γίνεσθε «θρόνος» τοῦ Θεοῦ;!... Τό
ἀντιλαμβάνεσθε;... Γιατί νά πάω
μακρυά; Αὐτή ἡ Θεοτόκος δέν ἔγινε
«θρόνος» τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, διότι
μέσα της ἐβάστασε Αὐτόν τόν Υἱόν
τοῦ Θεοῦ;... «Θρόνος»!
Ἀλλά κι ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου,
εἴμαστε θεοτόκοι! Δέν ὑπῆρξε
μόνο ἡ Παρθένος Μαρία Θεοτόκος· κι ἐμεῖς εἴμαστε θεοτόκοι· κι
ἐμεῖς γεννᾶμε τόν Θεόν Λόγον, καί
μέσα στήν καρδιά μας ἐνανθρωπεῖται. Ὅταν πάρω μέ τό στόμα
μου Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ, τί
κάνω; δέν ἐνθρονίζω τόν Χριστόν
μέσα μου;... δέν γίνομαι ὁ «θρόνος» Του;...
Ὡραῖα τό λέγει ὁ ἅγιος Κύριλλος
Ἱεροσολύμων αὐτό: «Θά βάλῃς
τή δεξιά σου παλάμη ἐπάνω στήν
ἀριστερά, κατά τρόπον πού θά
ἀποτελέσουν οἱ δυό σου παλάμες
θρόνον, πού ἐπάνω ἐδῶ θά εἶναι
ὁ Ἀμνός.»
Παίρνω τόν Ἀμνόν, τό Σῶμα τοῦ
Χριστοῦ, Τόν βάζω πάνω στό δεξί
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Γ. Το Βασιλικόν Αξίωμα του Χριστού
Η δική μας πίστη προς τον Αναστημένο Χριστό
Με την Ανάσταση του Κυρίου ήρθε
η αρχή του τέλους, ήτοι της Δευτέρας
Παρουσίας του Χριστού, η οποία είναι η
κορύφωση του τέλους, διότι νικήθηκε το
κακό από τον Ένα, τον Ιησού Χριστό, «και
αυτός εστίν η κεφαλή του σώματος, της
εκκλησίας, ός εστίν αρχή, πρωτότοκος εκ
των νεκρών, ίνα γένηται εν πάσιν αυτός
πρωτεύων, ότι εν αυτώ ευδόκησε παν το
πλήρωμα κατοικήσαι» (Κολσ. 1,18-20).
Δηλαδή, κάποιος νίκησε το θάνατο, αυτό
είναι το νόημα της Αναστάσεως.
Μόνον Ένας ενίκησε το θάνατο,
και μόνον σε Έναν υπάρχει ελπίδα,
για να ζήσουμε και Αυτός είναι μόνον
Εκείνος, ο οποίος ενίκησε το θάνατο. Όλοι
οι άλλοι είναι στον τάφο. Επομένως η
Ανάσταση έγινε δια του Χριστού και θα
γίνει δι’ Αυτού για όλους κατά τη Δευτέρα
Παρουσία Του, τη μεγάλη εκείνη ημέρα

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

και επιφανή, «ο ήλιος μεταστραφήσεται
εις σκότος και η σελήνη εις αίμα (= θα
πάρει χρώμα αίματος) πριν ή ελθείν την
ημέρα Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή, και
έσται πας ός αν επικαλέσηται το όνομα
Κυρίου σωθήσεται» (Πράξ. 2, 20-21).
Ο θάνατος παίρνει τελείως άλλο
περιεχόμενο μετά την Ανάσταση του
Κυρίου. Προ της Αναστάσεως ήταν η
τιμωρία και η συντριβή της ανθρώπινης
ύπαρξης. Μετά την Ανάσταση, ο θάνατος
δε γίνεται αιτία απογνώσεως και απελπισίας, αλλά το μέσον της Απολύτρωσης
και της σωτηρίας. Δια του θανάτου μας
σπεύδουμε προς τον Αναστάντα Κύριον,
«η ζωή υμών κέκρυπται συν τω Χριστώ
εν τω Θεώ… εμοί γαρ το ζην Χριστός
και το αποθανείν κέρδος… και ουδείς
γαρ ημών εαυτώ ζη, και ουδείς εαυτώ
αποθνήσκει, εάν τε γαρ ζώμεν, τω Κυρίω
ζώμεν, εάν τε αποθνήσκωμεν, τω Κυρίω
αποθνήσκομεν, εάν τε συν ζώμεν, εάν
τε αποθνήσκωμεν, του Κυρίου εσμέν»

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
μου χέρι, βάζω τό ἀριστερό ἀπό
κάτω, καί γίνονται «θρόνος» τά
δυό μου χέρια. Καί κατόπιν παίρνω τόν Χριστόν καί Τόν τρώγω. «Ὁ
τρώγων μου τὴν σάρκα...» (Ἰωάν.
6, 5456). Ἀκοῦστε αὐτό τό δυνατό
ρῆμα: τρώγω!... «ὁ τρώγων μου
τὴν σάρκαν»! Καί τρώγοντας τόν
Χριστόν, γίνομαι ὅλος «θρόνος»
τοῦ Χριστοῦ!
Τά ὑποψιάζεσθε αὐτά, ἀγαπητοί
μου;... Τά ὑποψιάζεσθε;... Καταλαβαίνετε τί θά πῇ εἶμαι Χριστιανός
καί τί θά πῇ ζῶ τήν μυστηριακή
ζωή;... Κι ἄν λάβετε ὑπ’ ὄψιν ὅτι
ὁ Θεός Λόγος πού ἐνηνθρώπησε
εἶναι ὁ Κύριος τοῦ οὐρανοῦ...! Θεέ
μου!... Ο Κύριος τοῦ οὐρανοῦ...! ὁ
Κύριος τῶν ἀγγέλων...! ὁ Κύριος
τοῦ παντός...! Πώ πώ!... Ποῦ νά
τό συλλάβῃ τό ἀνθρώπινο μυαλό!
Κι ἐγώ ὁ φτωχός, τό μόριον τῆς
δημιουργίας, γίνομαι ὁ «θρόνος»
τοῦ Θεοῦ...! Συγκατάβασις ἀγάπης
τοῦ Θεοῦ!...
σΥνεΧίΖεταί

ον

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

(Κολασ. 3,3 Φιλπ. 1,21 Ρωμ. 14, 7-8).
Ο Υπαρξισμός έχει άλλη αντίληψη και γραμμή περί του θανάτου.
Ο θάνατος, υποστηρίζει είναι το τέρμα.
Έχει δηλαδή εντός του ο Υπαρξισμός
στοιχεία απόγνωσης. Ο Χριστιανισμός
δεν πλανάται. Ο θάνατος είναι θάνατος,
αλλά το ΠΩΣ πεθαίνεις΄, έχει σημασία.
Ο Υπαρξιστής πεθαίνει, γιατί χάνει τη
ζωή του, γεμάτος θλίψεις, και ο Χριστιανός πεθαίνει, διότι πορεύεται προς
τη ζωή δια της ζωής γεμάτος χαρά,
γιατί «το αποθανείν» για το Χριστιανό
είναι «κέρδος».
Η Ανάσταση σημαίνει την εξύψωση της ανθρώπινης Φύσεως του
Χριστού, όπου τώρα πλέον ανήκει στη
Θεότητα, στον Τριαδικό Θεό, στην «Τριαδική μονοκρατορίαν». Εκεί ο Χριστός
είναι ο αναντικατάστατος εκπρόσωπός
μας και ο μεσίτης όλης της δεδημιουργημένης Φύσεως. Είναι ο Μεσίτης του
παντός. Έχει εν εαυτώ λελυτρωμένη

την ανθρώπινη φύση, τεθεωμένη.
Επομένως, εάν εμείς ενώσουμε την
ανθρώπινη φύση μας με τη θεωθείσα
ανθρώπινη φύση του Χριστού, τότε
μπορούμε να σωθούμε. Το αίμα του
Κυρίου καθαρίζει από κάθε αμαρτία.
(Είναι γνωστός ο μύθος που λέγεται
για τον Πελεκάνο που τρυπάει με το
ράμφος του την καρδιά του, για να πιουν
από το καθαρό του αίμα τα μικρά του,
τα οποία είναι δηλητηριασμένα, για να
σωθούν). Στην ανθρώπινη Φύση του
Χριστού συμμετέχει όλη η φύση και έτσι
θεούται όλη η πλάση, η δημιουργία,
όπερ σημαίνει ότι μετά το θάνατό μας
και τη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου
και όντες «καινοί άνθρωποι» εν Χριστώ,
μας αναμένουν εκπλήξεις, «καινούς δε
ουρανούς και γην καινήν κατά το
επάγγελμα αυτού προσδοκώμεν, εν
οίς δικαιοσύνη κατοικεί» (Β΄ Πέτρ.
3, 11-13).
(συνεχίζεται)
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Ὁ ἅγιος Νεοµάρτυς Ἰωάννης ὁ χρυσοχόος
(Μάρτυρες γιά τήν ἀρετή τῆς ἁγνότητος)

Ἡ ζωή καί τό μαρτύριο
Στίς 14 Μαΐου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τό
νέον ἀθλητή τῆς πίστεως τόν Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος
καταγόταν ἀπό τή Σούμνα τῆς Βουλγαρίας. Τή
γενέτειρά του, ἀκριβῶς, καθώς καί τά ὀνόματα
τῶν γονέων του δέν τά γνωρίζουμε. Σύμφωνα
μέ τή βουλγαρική διάλεκτο τό ὄνομά του ἦταν
Ράικος, πού ἑρμηνεύεται στά ἑλληνικά «Ἰωάννης». Ἀσκοῦσε τό προσοδοφόρο ἐπάγγελμα
τοῦ χρυσοχόου, ὡστόσο δέν αἰχμαλωτίσθηκε
ἀπό τό «χρυσό» καί τήν τρυφηλή ζωή πού τοῦ
προσφερόταν μέ συνακόλουθο τή ζωή τῆς
ἁμαρτίας. Σέ ἡλικία 18 ἐτῶν ἦταν ἕνα πανέμορφο παλληκάρι πού ἀγαποῦσε τό Χριστό.
μισοῦσε τίς σαρκικές ἡδονές καί τόν εὔκολο
τρόπο ζωῆς, ἔχοντας ὡς πρότυπο στή ζωή του
τόν πάγκαλο Ἰωσήφ· ἦταν δέ πάντα σέ θέση
νά ὁμολογήσει τή χριστιανική του ἰδιότητα.
Ἀπέναντι ἀπό τό ἐργαστήριό του στή Σούμνα βρισκόταν ἕνα τούρκικο σπίτι, πού ὁ
νοικοκύρης εἶχε μιά κόρη ἀνύπανδρη. Ἐκείνη
πολεμήθηκε ἀπό αἰσχρούς λογισμούς, ὅταν
εἶδε τήν ὀμορφιά τοῦ Ἰωάννη. Καθημερινά
φλεγόταν ἀπό τή σαρκική ἐπιθυμία καί μή
μπορώντας νά πετύχει τό σκοπό της, ἐπινόησε
μιά φοβερή πλεκτάνη.
Κάποια μέρα κατέβηκε καί βγῆκε ἔξω ἀπό
τήν πόρτα τοῦ σπιτιοῦ της καί ἄρχισε νά φωνάζει τόν Ἰωάννη νά τήν πλησιάσει, γιά νά
τῆς πάρει, τάχα, μέτρο στό δάκτυλο, γιά νά
τῆς φτιάξει ἕνα χρυσό δαχτυλίδι. Αὐτός μή
γνωρίζοντας τόν ἀνόσιο σκοπό τῆς γυναίκας,
μόλις πῆγε κοντά του ἡ μαινάδα, ἄρχισε μέ
ἀδιάντροπα λόγια, νά τόν παρακινεῖ στήν
ἁμαρτία καί νά τόν τραβάει, μέ ὅση δύναμη
εἶχε μέσα στό σπίτι της. Ὁ χαριτώνυμος Ἰωάννης, συνειδητοποιώντας τόν ἠθικό κίνδυνο
ἀντιστάθηκε μέ δύναμη, μέ ἀποτέλεσμα ἡ
κοπέλα νά πέσει ἀνάσκελα.
Ἐκείνη, ἐπειδή δέν πέτυχε τό σκοπό της,
μέ σατανική μανία ἄρχισε νά φωνάζει στούς
παρευρισκομένους ὅτι ὁ Ἰωάννης ἀποπειράθηκε νά τή βιάσει. Ἀμέσως, κάποιοι αἱμοβόροι
ἀγαρηνοί ἅρπαξαν μέ βιαιότητα τόν Ἰωάννη
καί τόν ὁδήγησαν στόν Κριτή.
Ὁ Κριτής, μέ τή σύμφωνη γνώμη τοῦ πατέρα της, τοῦ πρότεινε ἤ νά γίνει τοῦρκος καί
νά λάβει γυναίκα του τήν ἀδιάντροπη ἐκείνη
κόρη ἤ νά θανατωθεῖ. Ὁ Ἰωάννης ἀπάντησε,
χωρίς κἄν νά δειλιάσει, «χριστιανός εἰμί,
χριστιανός θέλω νά ἀποθάνω». Μπροστά στό
μεγαλεῖο τῆς σταθερῆς πίστεως καί ὁμολογίας
τοῦ μάρτυρος, ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης
ἀναφωνεῖ: «Ὦ τῆς στερᾶς σου ἐνστάσεως
παμμακάριστε Ἰωάννη! Ὦ τοῦ ἀνδρείου
σου φρονήματος! Ὦ τῆς πρός τόν Χριστόν
θερμοτάτης καί διαπύρου σου ἀγάπης»!
Ἡ ἀπόφαση τοῦ Κριτοῦ μετά τήν ὁμολογία
τοῦ Ἰωάννη ἦταν νά πεθάνει βασανιζόμενος
μέχρι τέλους. Τόν ἔδειραν μέ σκληρότητα, τόν
κρέμασαν μέ σχοινιά ἀπό τίς μασχάλες ψηλά
καί ἔτσι κρεμασμένος πέρασε τό ὑπόλοιπο τῆς
ἡμέρας μέχρι τό βράδυ. Κατά τή διάρκεια τοῦ
μαρτυρίου τόν καλόπιαναν, γιά νά ἀλλάξει
γνώμη, ἀλλά ὁ ἅγιος δέν ὑπολόγιζε τίποτα. Ὁ
νοῦς του εἶχε θελχθεῖ ἀπό τό θεῖο ἔρωτα καί
γι’ αὐτό ἀντιμετώπισε μέ καρτερία τό μαρτύριο.
Στή συνέχεια, τόν ἔκλεισαν γιά δύο ἡμέρες
στή φυλακή, γιά νά «συλλογισθεῖ καλά, τί θά
κάνει»(!). Τόν κρέμασαν ἄλλες δύο φορές. Ὁ
Ἰωάννης πιό σκληρός ἀπό τό βράχο, ἀψήφησε
τά πάντα. Τήν τρίτη φορά πού τόν κρέμασαν
πάλι ἀπό τίς μασχάλες, τοῦ ἔβαλαν ἀπό κάτω

μάγγανο -βασανιστήριο ὄργανο- κι ὅπως γύριζε, τοῦ κατέκοπτε τίς σάρκες. Σταμάτησαν
ὅμως καί πάλι, γιά νά ἀρχίσουν τίς ψυχολογικές πιέσεις, ἔφεραν μάλιστα κι ἕνα γιατρό.
«Μή φοβεῖσαι», τοῦ λέγει, «δέν πεθαίνεις, οἱ
πληγές σου ἰατρεύονται». Ὁμοίως, καί οἱ παρευρισκόμενοι ἔλεγαν: «Νά, ὅπου ἰατρεύεσαι.
Εἰπέ πώς τουρκεύεις, νά λυτρωθεῖς καί σέ
κάμνωμεν ἕνα μεγάλο ἀγά».
Ὁ μάρτυς τοῦ Χριστοῦ ἀπαντοῦσε: «Τό
Χριστό πιστεύω. Χριστιανός εἰμί. Δέν
τουρκεύω». Τότε οἱ ἄθλιοι προέβησαν σέ μιά
παράλογη ἐνέργεια. Ἔσχισαν τό δέρμα του καί
ἔβγαλαν τά ἔντερά του καί ἀφοῦ πάστωσαν τίς
πληγές μέ ἁλάτι, ἄρχισαν νά καῖνε τό σῶμα του
μέ ἀναμμένα κεριά. Ποιός, ἀλήθεια, δέ φρίττει
μέ τή σκληροκαρδία καί τή θηριογνωμία τους!
Ἀλλά καί ποιός δέν θαυμάζει τή θαυμαστή καί
ὑπέρ φύσιν καρτερία τοῦ μάρτυρος!
Κατόπιν οἱ ἐχθροί τοῦ Σταυροῦ χρησιμοποίησαν ἕνα ἄλλο βασανιστήριο ὄργανο, μέ
τό ὁποῖο τοῦ ἔσφιγγαν τό κεφάλι.
Τελικά, τόν ἀποκεφάλισαν, γιά νά ἀποκομίσει «τόν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον»
(Α΄ Πέτρου 5,4). Τό μαρτύριό του ἔλαβε χώρα
στίς 14 Μαΐου 1802.
Ἡ ἀξία τῆς ἁγνότητος
Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γράφει στούς Ἐφεσίους: «Ἀφοῦ ἀνήκετε στό
Θεό, δέν πρέπει νά γίνεται κἄν λόγος
μεταξύ σας γιά ἀκολασίες καί κάθε εἴδους
ἠθική ἀκαθαρσία, ὅπως ἁρμόζει σέ ἁγίους
ἀνθρώπους (Ἐφεσ. 5,3).
Ὁ δέ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς
Κλίμακος στό βιβλίο του «Κλῖμαξ» (Λόγος
15ος), δίνει τόν ὁρισμό τῆς ἁγνότητος: «Ἁγνεία
σημαίνει ἀπόκτηση τῆς ἀσωμάτου φύσεως, ἁγνεία ἀκόμη σημαίνει ὑπερφυσική
ἀπάρνηση τῆς ἀνθρώπινης φύσεως,
ἀληθινά παράδοξη ἅμιλλα θνητοῦ καί
φθαρτοῦ σώματος πρός τούς ἀσωμάτους
ἀγγέλους. Ἁγνός εἶναι ἐκεῖνος πού μέ τό
θεῖο ἔρωτα ἀπέκρουσε τόν ἀνθρώπινο
ἔρωτα καί ἔσβησε τό ὑλικό μέ τό ἄυλο
πῦρ. Ἁγνός δέ θεωρεῖται ἐκεῖνος πού
φύλαξε ἀρρύπωτο τό πήλινο σῶμα του,
ἀλλ’ ἐκεῖνος πού ὑπέταξε τά σωματικά
μέλη στήν ψυχή, αὐτός εἶναι ὁ τελείως
ἁγνός».
Καί ὁ σύγχρονός μας Ἅγιος Παΐσιος, διηγεῖται ἕνα διάλογο πού διεξήγαγε μέ κάποιες
φοιτήτριες γιά τό θέμα τῆς ἁγνότητας ὡς
ἑξῆς: «Ἦρθαν δύο-τρεῖς φοιτήτριες σήμερα
καί μοῦ εἶπαν: «Γέροντα, κάντε προσευχή
νά περάσουμε στίς ἐξετάσεις». Κι ἐγώ
τούς εἶπα: «Θά προσευχηθῶ νά περάσετε
τίς ἐξετάσεις τῆς ἁγνότητας. Αὐτό εἶναι
τό πιό βασικό. Ὅλα τά ἄλλα βολεύονται
μετά». Καλά δέν τούς εἶπα; Ναί, εἶναι μεγάλο
πράγμα νά βλέπεις στά πρόσωπα τῶν νέων
σήμερα τή σεμνότητα, τήν ἁγνότητα! Πολύ
μεγάλο πράγμα!
Ἔρχονται μερικές κοπέλες οἱ καημένες
τραυματισμένες. Ζοῦν ἄτακτα μέ νέους, δέν
καταλαβαίνουν πώς ὁ σκοπός τους δέν εἶναι
καθαρός καί σακατεύονται. «Τί νά κάνω, πάτερ;» μέ ρωτοῦν. «Ὁ ταβερνιάρης, τούς λέω,
ἔχει φίλο τόν μπεκρή, ἀλλά γαμπρό δέν
τόν κάνει στήν κόρη του». Νά σταματήσετε
τίς σχέσεις. Ἄν σᾶς ἀγαποῦν πραγματικά, θά τό
ἐκτιμήσουν. Ἄν σᾶς ἀφήσουν, σημαίνει ὅτι δέ
σᾶς ἀγαποῦν καί θά κερδίσετε χρόνο. (Ἁγίου
Παϊσίου Ἁγιορείτου, «Λόγοι Α΄», σελ. 251).

Νά δοξάσουμε τό Θεό, πού παρά τή διαφθορά πού ἐπικρατεῖ στήν ἐποχή μας, ὑπάρχουν
καί σήμερα νέοι πού ἀγωνίζονται ἐναντίον τοῦ
ἠθικοῦ ἐκφυλισμοῦ καί διατηροῦνται ἁγνοί
μέχρι τήν εὐλογημένη ὥρα τοῦ γάμου. Εἶναι
κι αὐτό ἕνα μεγάλο θαῦμα τῆς πίστεως καί
μιά ἀπάντηση σ’ ἐκείνους πού θεωροῦν ὅτι ἡ
ἁγνότητα εἶναι ἀκατόρθωτη στήν ἐποχή μας.
Οἱ ἅγιοι προτίμησαν νά συκοφαντηθοῦν, παρά
νά ὑποχωρήσουν στήν ἁμαρτία. Νίκησαν τόν
ἄρχοντα τοῦ σκότους μέ τή φωτεινή προσωπικότητά τους καί τό μαρτύριό τους.
Ἡ διαστροφή στήν ἐποχή μας
Λυπηθήκαμε καί σκανδαλισθήκαμε μέ τίς
δηλώσεις τοῦ Μητροπολίτη Νέας Ἰωνίας καί
Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ: «…Ἐκ τῶν πραγμάτων ὁ Θεός ἔχει δώσει σέ μερικούς ἀνθρώπους
νά αἰσθάνονται τήν ἕλξη πρός τό ἴδιο φύλο,
δέν μπορῶ νά ξέρω γιατί, δέ θά κατηγορήσω
ἐγώ τό Θεό...».
Βλασφημεῖ ὁ Σεβασμιώτατος τό Θεό, ὅταν
τόν θεωρεῖ ὑπεύθυνο γιά τό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας, μέ τόν ἰσχυρισμό ὅτι κάποιοι γεννιοῦνται ἔχοντας τήν ἐκ φύσεως τάση ἤ ροπή
νά ἐπιθυμοῦν τή συνεύρεση μέ ἀνθρώπους
τοῦ ἰδίου φύλου καί νά πράττουν τό βδελυκτό ἁμάρτημα τοῦ σοδομισμοῦ. Κατ’ αὐτόν,
δέν εἶναι ἠθικά ὑπεύθυνοι, ὅσοι κυλίονται
στό εἰδεχθές αὐτό ἁμάρτημα ἄρα μποροῦν
νά ἁμαρτάνουν ἐλεύθερα χωρίς ἐνοχές. Καί
ὅπως ἔγραψε ὁ Πλάτων στήν Πολιτεία του:
«Αἰτία Ἐλομένου, Θεός Ἀναίτιος» (Πλάτων Πολιτεία 617e). Ἡ εὐθύνη γιά τίς ἐπιλογές
μας εἶναι δική μας. Ὁ Θεός δέν εὐθύνεται. Ὁ
Χριστός ἀγαπάει τούς ἁμαρτωλούς καί ἦρθε
στόν κόσμο, γιά νά μᾶς σώσει, ἀλλά βδελύσσεται τήν ἁμαρτία.
Ὑπενθυμίζουμε ὅμως τή βαρύτητα τοῦ
ζητήματος, ὅπως τήν παρουσιάζει ἡ Ἁγία
Γραφή: «Καί μετά ἄρσενος οὐ κοιμηθήσῃ
κοίτην γυναικείαν, βδέλυγμα γάρ ἐστι»
(Λευϊτικό 18,22). Δέν πρέπει νά πλαγιάσεις
μέ ἄντρα ὅπως πλαγιάζεις μέ γυναίκα,
εἶναι βδελυρό. Καί «…δικαίῳ νόμος οὐ
κεῖται, ἀνόμοις δέ καί ἀνυποτάκτοις,
ἀσεβέσι καί ἁμαρτωλοῖς, ἀνοσίοις καί
βεβήλοις, πατρολῲαις καί μητρολῲαις,
ἀνδροφόνοις, πόρνοις, ἀρσενοκοίταις,
ἀνδραποδισταῖς, ψεύσταις, ἐπιόρκοις καί
εἴ τι ἕτερον τῇ ὑγιαινούσῃ διδασκαλίᾳ
ἀντίκειται (Α΄ Τιμ. 1, 9-10).
Ἡ διδασκαλία τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς
Ἐκκλησίας, περί τοῦ ζητήματος τούτου, διά
στόματος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἀποφαίνεται πώς: «ἡ γνησία ἡδονή
ἡ κατά φύσιν ἐστίν. ἀλλ’ ὅταν ὁ Θεός
ἐγκαταλείπει, πάντα ἄνω κάτω γίνεται,
διά τοῦτο οὐ τό δόγμα αὐτοῖς σατανικόν
μόνον ἦν, ἀλλά καί ὁ βίος διαβολικός»
(ΕΠΕ 16Β, 408). Οὔτε ἡδονή ἀληθινή αἰσθάνονται στίς παρά φύση σαρκικές σχέσεις,
διότι ἡ γνήσια ἡδονή εἶναι φυσική, ἀλλ’
ὅταν ὁ Θεός ἐγκαταλείπει, τότε τά πάντα
γίνονται ἄνω - κάτω. Γι’ αὐτό, δέν ἦταν μόνο
τό δόγμα αὐτῶν σατανικό, ἀλλά καί ἡ ζωή
τους διαβολική.
Δυστυχῶς, ἀπό τότε πού πολεμήθηκαν τά
τρία πνευματικά μεγέθη - Πατρίδα, Θρησκεία,
Οἰκογένεια μέ στόχο τήν ἀποδόμηση τῆς
συνοχῆς τους - προβάλλεται ἡ ὁμοφυλοφιλία, ὅσο τίποτε ἄλλο στήν ἐποχή μας, ὡς μία
φυσιολογική κατάσταση. Οἱ πολιτικοί μας, τά
Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως, ἡ Νομοθεσία
γιά τό σύμφωνο συμβίωσης καί τεκνοθεσίας,

ΑΓΩΝΑΣ 15
τό δικαίωμα στούς 15χρονους ἐφήβους νά
ἐπιλέξουν τό φύλο τους ἀπό τόσο ἄγουρη
ἡλικία, τό μάθημα τῆς σεξουαλικῆς ἀγωγῆς
στά σχολεῖα, οἱ πάσης φύσεως παρελάσεις, οἱ
χρηματοδοτήσεις γιά τέτοιου εἴδους ἐκδηλώσεις καί τά σκοτεινά κέντρα τῆς Νέας Ἐποχῆς,
ἔχουν διαστρέψει ὀντολογικά τόν ἄνθρωπο
καί τόν ἔχουν ὁδηγήσει σέ μιά ζωώδη συμπεριφορά.
Εἶναι ἀδιαμφισβήτητο γεγονός, ὅτι ἡ ἐποχή μας χαρακτηρίζεται γιά τήν ἀποστασία
ἀπό τίς εὐαγγελικές ἐντολές. Ἡ ἁγνότητα
καταπατεῖται, χλευάζεται καί περιφρονεῖται.
Πονάει ὅμως, ἡ ψυχή μας, ὅταν ἀντικρίζουμε
νέους ζαλισμένους καί διχασμένους λόγω
τής ἁμαρτίας.
Ἐμεῖς ὡς Πνευματικοί συμπάσχουμε καί
καταθλίβεται ἡ ψυχή μας, ὅταν ἔχουμε τέτοιες
«ἰδιαίτερες» περιπτώσεις, νά ἀντιμετωπίσουμε, γιατί βλέπουμε ὅτι οἱ ἄνθρωποι πού
ἔχουν πέσει σέ τόσο βαριά σαρκικά ἁμαρτήματα, ἔχουν δαιμονική ἐπήρεια, ψυχολογικά
προβλήματα, ἀντικοινωνικότητα, τύψεις καί
ἐνοχές καί ἡ ζωή τους εἶναι μιά κόλαση.
Προσπαθοῦμε μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν
πατρική ἀγάπη νά βοηθήσουμε, ὅσο εἶναι
δυνατόν, αὐτά τά πλάσματα τοῦ Θεοῦ, ἔτσι
ὥστε νά ἐλευθερωθοῦν ἀπό τούς βρόγχους
τῆς ἁμαρτίας. Δέν κατηγοροῦμε, συνεπῶς,
τούς ἀνθρώπους αὐτούς, ἀλλά τήν ἁμαρτία,
διότι ἡ συγκεκριμένη ἀποτελεῖ ἕνα ἀπό τά
φρικτότερα ἁμαρτήματα.
Ὅταν ὅμως οἱ γονεῖς καί τά παιδιά τους
συνδεθοῦν μέ τό Χριστό, τήν Ἐκκλησία καί
τά χαριτόβρυτα Μυστήρια, νηστεύουν, προσεύχονται, ἐκκλησιάζονται, ἀποφεύγουν τίς
ἀφορμές τῆς ἁμαρτίας, καταθέτουν τούς λογισμούς καί τά πάθη τους στόν Πνευματικό, τά
ὁποῖα ριζώνουν μέσα τους ἀπό τήν παιδική
ἡλικία, τότε ἔχουν πνευματική πρόοδο καί
διατηροῦνται ἁγνοί μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ἔλεγε ὅτι: «γνώριζε
νέους πού εἶχαν τήν τάση τοῦ ἀντίθετου φύλου,
δηλαδή, ἐνῶ ἦταν ἀγόρια, αἰσθανόντουσαν ὡς
κορίτσια καί τό ἀντίθετο, αὐτά ὄχι μόνο δέν
ἐκτράπηκαν πρός τό κακό τῆς ἀντίθετης φύσεως, ἀλλά καί τή δική τους φύση τήν κράτησαν
δεμένη μέ τίς σκέψεις τῆς σωφροσύνης καί
ἁγιωσύνης καί διήνυσαν τή ζωή τους σάν ἐπίγειοι ἄγγελοι καί ἅρπαξαν τό μεγάλο στεφάνι
τῆς παρθενίας ἀπό τή χάρη τοῦ στεφανοθέτη
Χριστοῦ. Καί φυσικά, κατά τό μέτρο τοῦ πειρασμοῦ εἶναι ἀνάλογη καί ἡ λαμπρότητα τοῦ
στεφάνου πού χαρίζει ὁ Κύριος» (Ἀνθολόγιο
Συμβουλῶν, σελ.324).
Κλείνοντας, εὐχαριστοῦμε τό σεμνό καί ὁμολογητή τῆς πίστεώς μας Ἐπίσκοπο Κυθήρων
καί Άντικυθήρων κ. Σεραφείμ, ὁ ὁποῖος μᾶς
προσέφερε τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου
τοῦ Χρυσοχόου.
Ἀπολυτίκιο ἦχος β΄
(Ὅτε κατῆλθες)
«Ὅτε προσήχθης ὡς τό σφάγιον, τῷ Κριτῇ
καί δυνάστῃ σου, τότε τήν πίστιν ἐτράνωσας
καί τόν Χριστόν ὡμολόγησας, ὅτε δέ καί τάς
προκλήσεις τῆς πονηρᾶς νεάνιδος ἀπέκρουσας, πάσας τάς βασάνους καρτερικώτατα ἔφερες, Ἰωάννη πανεύφημε, χρυσοχόε θεόληπτε».
Ἀγρίνιο 29 Ἀπριλίου 2022
Ἀρχιμανδρίτης Παῦλος Ντανᾶς
Ἱεροκῆρυξ Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας
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∆ΕΣΠΟΤΑ ΞΕΧΑΣΑΤΕ το “ράον σιωπή”
Ο δεσπότης μας, μας κατρακυλάει από
έκπληξη σε έκπληξη, ή, για να είμαστε
ακριβέστεροι μας καταβαραθρώνει, ολοένα
και βαθύτερα.
Τα περιστατικά και τα ντοκουμέντα
εκτυλίσσονται με τέτοια ταχύτητα που
προκαλούν και
στον πιο αδιάφορο την οδυνηρή εμπειρία
του τυφώνα. Από
το ένα γεγονός,
προβάλει απροσδόκητα άλλο και
αυτοφανερώνεται.
Εμφανίζεται
στο δημόσιο
φόρουμ και προσπαθεί να παραπληροφορήσει το λαό με καμουφλαρισμένες
συνεντεύξεις και ανακοινώσεις.
Μη βιαστείτε να χαρακτηρίσετε τις εκτιμήσεις μας υπερβολικές και αθεμελίωτες.
Τα περιστατικά είναι κραυγαλέα. Τα κείμενα και οι συνεντεύξεις που δόθηκαν σε
διαφορετικό τόπο και διαφορετικό χρόνο,
εάν συναχτούν “επί το αυτό” τρομάζεις,
διότι σκιαγραφεί το προφίλ ενός δεσπότη
και όχι ενός επισκόπου που περίμενε η
Λάρισα μετά από μια περίοδο ζόφου.
Η ομιλία σας εν ώρα ιεράς στιγμής
μνημοσύνου, φάνηκε ότι είστε ένας πραγματικός δεσπότης. Στη συνέχεια στη συνέντευξη στην TV Θεσσαλίας ξεκινήσατε ως
ένας αμέτοχος και ότι δε βοηθάτε αλλά και
ούτε το πολεμάτε τα εκπαιδευτήρια Ράπτου
και σχεδόν αμέσως πήρατε στροφή: «Δεν
μπορώ να θεωρήσω χριστιανικό ένα
σχολείο που κρατάει σε ομηρία τόσους γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς,
ακριβώς, διότι δε λέει τι συμβαίνει…
περιμένω μια δικαστική απόφαση
λυτρωτική».
Η επιχειρηματολογία σας αυτή φανερώνει τις αληθινές σας προθέσεις, και
φωτογραφίζει καθαρά την πραγματικότητα του δεσπότη και πως προσπαθείτε
να παραπλανήσετε το εκκλησιαστικό
πλήρωμα. Προχωρώντας λίγες ημέρες
μετά έρχεται η συνέντευξη στην TV TRT
και την επικεντρώνετε στην απολογητική
άμυνα σε θέσεις που κονταροχτυπιούνται

με την προηγούμενη.
Τι εννοείτε, Σεβασμιώτατε δέσποτα,
όταν λέτε «ότι προσπάθησα να γίνω η
ασπίδα του σχολείου…». Αυτό το κάνατε
και σε άλλα σχολεία; Και πού; Και πότε;
Ή «όταν βλέπω – είπατε – ότι κάποιοι
υποφέρουν
εξαιτίας της
συμπεριφοράς
ορισμένων, δεν
μπορώ να μην
την κατηγορήσω. Αυτή δεν
είναι η δουλειά
μου ως Μητροπολίτη;». Γιατί,
εδώ σας πήρε
τέτοιος ο πόνος;;
Και ας μην έχει πρόβλημα το σχολείο. Τι
κάνατε για τους χιλιάδες γιατρούς, υγειονομικούς, νοσηλευτές που βρέθηκαν στο
δρόμο επί ένα χρόνο; Γιατί εδώ αντί για
συμπαράσταση δέχτηκαν το χλευασμό;
Μιλήσατε δύο φορές για “πιστοποιητικό χρηστοήθειας”. Τι είναι αυτό και ποιος
σας τα ζήτησε και τώρα – όπως είπατε – θα
το αποσύρετε;
Σεβασμιώτατε πάτερ, άμα μια γέφυρα
γκρεμιστεί, δεν ξαναστήνεται μονομιάς.
Άμα το χάσμα βαθύνει, δεν επικοινωνούν
οι όχθες. Η τάφρος που ανοίχτηκε ανάμεσά
σας και στο λαό, δε γεφυρώνεται εύκολα.
Χρειάζεται να εφαρμόσετε αυτό της Καταβασίας του Αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού
και που μας το θυμίσατε την ημέρα της
χειροτονίας σας “Ράον σιωπή”, διότι ο πομπώδης προφορικός λόγος δεν πείθει και
δε ζωογονεί, δεν περνάει μέσα από τους
αγωγούς της Θείας Χάριτος και δε φθάνει
στις διψασμένες ανθρώπινες υπάρξεις. Η
ενασχόλησή σας με επιχειρηματικά είναι
μάταιη και ξένη προς την εκκλησιαστική
ασκητικότητα. Το δανεικό ύφος υπεροχής
δε βρίσκει πρόσβαση στις ψυχές, δε χτίζει
γέφυρες επικοινωνίας και σας αποσυνδέει
από το ποίμνιό σας.
Πρέπει, π. Ιερώνυμε, να σκύψετε ταπεινά το κεφάλι και να ευθυγραμμιστείτε
με τα παραδείγματα των αγίων Πατέρων
που άνοιγαν δρόμο προς το ποίμνιο και
αυτό μαγνητίζονταν και παραδίδονταν με
εμπιστοσύνη και προσδοκία στη γνήσια
καθοδήγηση.

ΝΑ Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Ενας “σοφός” καθολικός επίσκοπος Guy τις 232 αρχιερατικές στολές και αυτοκρατορικούς
Harpiany των «Φίλων του Καθεδρικού Ναού» μανδύες με τις μίτρες, πατερίτσες, εγκόλπια, σταυτης Βελγικής πόλης Τουρνέ, είχε καλέσει “εθελο- ρούς, μπαστούνες… και τους τοίχους να μην είναι
ντές” μοντέλα και μαζί τους έστησαν πασαρέλα, άδειοι, ας τους στολίσει με τις διάφορες εικόνες που
παρουσιάζοντας στον “πιστό” παπικό λαό και όχι βρέθηκαν στα χέρια του μακαρίτη (πως..;), ακόμα
μόνο τα περίτεχνα άμφια των ρωμαιοκαθολικών (θα είναι θαυμάσια) ας διακοσμήσει με κάποια
καρδιναλίων και επισκόπων. Την όλη δε παράσταση κέρματα και χαρτονομίσματα χωρών, να δείχνουν
τη συνόδευαν ήχοι εκκλησιαστικής μουσικής και έτσι συμβολικά, που είναι στουπωμένο το κεράκι
ένα ακριβοπληρωμένο εισιτήριο εισόδου.
εικοσιτέσσερα χρόνια του λαού.
Το μεγάλο αυτό σόου έφερε στα ταμεία του
Και αφού όλα τα διακοσμήσει καλαίσθητα με
ανυπολόγιστα χρήματα, γι’ αυτό
ειδικούς ντεκορατέρ, τότε με μια
και ο επίσκοπος δήλωσε με “λύπη”:
δυναμική διαφήμιση και καλώντας
«Ήταν κρίμα, που δεν μποεπισήμους, μητροπολίτες και το
ρούσε να το δει το ευρύ κοινό.
λαό – βάζοντας η μητρόπολη
Ήταν μια ευκαιρία να τα δούμε
βέβαια και ένα καλό εισιτήριο
πέρα από τα θρησκευτικά τους
– να πραγματοποιήσετε τα πρωτόστοιχεία».
τυπα αυτά εγκαίνια μοναδικά στον
Η Λάρισα έχει μια μοναδικόκόσμο, ώστε να απολαύσουν την
τητα – ίσως σπάνια – που μπορεί
αμφίεση και το δεσποτικό πλούτο!
η μητρόπολη με τον τρόπο αυτό
Να λειτουργεί βέβαια σε καθημενα καλύψει όλες τις οικονομικές
ρινή βάση, ώστε να γίνει μια καλή
ανάγκες, ώστε να σταματήσει τους
πηγή εσόδων της μητρόπολης, σε
δίσκους και τα υπόλοιπα χαράτσια,
τούτον τον καιρό της οικονομικής
τα οποία αυξήθηκαν μέχρι 80% από
κρίσης!
την ημέρα, που ανέλαβε τη μητρό- φωτ. σελ. «Αγώνας»
Αυτό πιστεύω ήταν και η επιθυπολη Λάρισας ο νέος δεσπότης και
μία του μακαρίτη δεσπότη, όταν
μαζί έφερε οικονομικό μαρασμό σε όλους τους να- έγραψε στη χειρόγραφη διαθήκη του: «Τα άμφιά
ούς, οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν ψάλτες, μου να παραμείνουν στην Ιερά μου Μητρόρεύμα, πετρέλαιο, για νεωκόρους δε συζητείται γιατί πολη, εκτός από δύο πλήρεις αρχιερατικές
σπανίζουν, πάνε να εξαφανιστούν.
αμφιέσεις, με μίτρες και μανδύες και πατερίΤώρα ίσως ήρθε η μεγάλη ευκαιρία! Μετά την τσες, που θάθελα να πάρουν ο π. Αχίλλειος…
αναστήλωση του ναού με ενάμισι εκατ. (1.500.000) και ο π. Ιγνάτιος… Τα εν Σαλαμίνι πράγματα,
που έδωσε η Περιφέρεια, το υπόγειο του Ναού Αγί- ας τα πάρουν τα ανίψια μου για ανάμνηση,
ου Νικολάου έγινε μια πλατεία περίπου 950 τ.μ. Νά- ισομερώς με τον π. Αχίλλειο, αφού αυτός
την η ευκαιρία, γιατί μπορεί ένα μικρό μέρος, μπορεί πάρει πρώτα, όποιες από τις εικόνες θέλει…»!!!
να γίνει ένας περίλαμπρος εκθεσιακός χώρος και
Νά η ευκαιρία «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το
το ευνοεί και η κατάσταση, διότι, πρώτον ότι είναι πήδημα».
στο κέντρο της πόλης και δεύτερο ο προϊστάμενος
Δέσποτα, οι 232 στολές (δεν κρύβονται υπάρτου ναού είναι το μεγάλο ανάστημα και πνευματι- χουν φωτογραφίες δημοσιευμένες από τον ίδιο
κοπαίδι του μακαρίτη Ιγνατίου, ώστε μπορεί χώρο τον Ιγνάτιο στο “ΤΑΛΑΝΤΟ”, τις οποίες δημο250-300 τ.μ. να τον διαμορφώσει κατάλληλα με σίευσε και ο «Αγώνας» 7 γεμάτες σελίδες στον
μικρά δώματα, δρόμους και διαδρόμους δίνοντας αριθμό φύλλου 179). πρέπει να υπάρχουν στη
ως πρωτοτυπία διάφορες ονοματοθεσίες από τα μητρόπολη οι 230 τουλάχιστον. Παρότι πολλοί
έργα που υποσχέθηκε ότι θα πραγματοποιούσε ο εκφράζουν επιφυλάξεις αν υπάρχουν; ή και αυτές
μακαρίτης, αλλά δεν πρόλαβε στην 24η ποιμαντορία έχουν καταλήξει όπως του Σεραφείμ Ορφανού
του (κατασκηνώσεις, βρεφονηπιακούς σταθ- (“δεσπότη” Λάρισας) να πωλούνται σε διάφορα
μούς, κέντρα φιλοξενίας, νηπιαγωγεία…) και ιεροραφεία των Αθηνών!
σε διαδρόμους να βάλει για ανάμνηση τίτλους με
Τώρα μπροστά σου είναι η μεγάλη ευκαιρία!
πινακίδες (ξυλοκοπημένων, προφυλακισμένων, ώστε να κάνεις κάτι θετικό και να ακουστεί και η
δικασμένων με χιλιάδες ευρώ…) και στο τέλος Λάρισα, γιατί η τετραετία σου καταγράφεται μόνο
των δρόμων να αγιογραφήσει τη “Ζούγκλα” για αρνητική και ο θεόπνευστος Ιωάννης να μη παρακαθαρά χέρια (!). Στα δώματα, να αγοράσει ή να πονείται: «Οίδα σου τα έργα, ότι όνομα έχεις ότι
φτιάξει ανδρικά ομοιώματα και να τα ντύσει με ζης, και νεκρός ει». (Αποκ. 3, 1).

Τι τόθελες… Θλίψη, πολλή θλίψη!
Οι ανακοινώσεις-πρόσκληση για ημέρες στα
Μ.Μ.Ε. και σε όλους τους Ναούς της μητρόπολης ότι: «Ο Μητροπολίτης κ. Ιερώνυμος και
το Διοικητικό Συμβούλιο της Φοιτητικής
Εστίας Θηλέων προσκαλούν το λαό, να
παρευρεθούν στα εγκαίνια του ανακαινισμένου κτιρίου (το Ορφανοτροφείο έγινε
Οικοτροφείο) την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου
και ώρα 11:00 το πρωί».
Η “πολυπληθής” παρουσία του λαού ήταν
μια θλίψη! Αν αφαιρέσουμε το Διοικητικό
Συμβούλιο, τους εργαζόμενους στα γραφεία

της μητρόπολης, τους
επτά ιερείς με κάποιες
παπαδιές και τους τρεις
Βουλευτές που τρέχουν
για ψήφους. Ο λαός δεν
ξεπερνούσε τα 15-20
άτομα. Απουσίαζαν “οι
πάντες και τα πάντα”.
Βροντερές απουσίες
του πρώτου πολίτη της
πόλης ή κάποιος αντί αυτού, του Περιφερειάρχη ή… ή από άλλες αρχές…, το επιμελητήριο ο

Εμπορικός Σύλλογος,
η Πρωτοβάθμια και
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση…
Τα ερωτήματα πολλά! Απαντήσεις…; Γιατί και από ποιους να
δοθούν.
Κάποιοι είπαν πως
σοκαρίστηκαν με τα
χρήματα, τα οποία δόθηκαν μέχρι πέρυσι για
ένα κτίριο έτοιμο για την ανακαίνιση: «Κτιρι-

ακές επισκευές 75.029,20 ευρώ» και εκτός
τι θα ανακοινωθούν στο τέλος του έτους για τη
φετινή χρονιά 2022! Και έδωσαν για φόρους
(μάλλον ΕΝΦΙΑ) 29.898,34 ευρώ! Είναι αυτά;;;
Ο λαός πάντως έχει πλέον αντιληφθεί ότι τα
λόγια του δεσπότη με τα έργα του έχουν πάρει
προ πολλού διαζύγιο, γι’ αυτό παρατηρείται το
θλιβερό, όταν ανακοινώνουν δίσκο για κάποιο
σκοπό της μητρόπολης, ο κόσμος γυρίζει την
πλάτη. Ή όταν λειτουργεί ή χοροστατεί – ενώ
παλαιότερα γέμιζαν οι ναοί από πιστούς – τώρα
αλλάζουν ναό, για να εκκλησιαστούν!

