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ΑΓΩΝΑΣ 1

Η ΕΛΛΗΝΟΤΡΟΠΗ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΚΑΙ Η ΙΔΕΟΛΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Σήμερα περισσότερο
από κάθε άλλη φορά πρέπει να αναζητήσουμε τον
ρόλο μας σε ένα διαρκές
ιστορικό γίγνεσθαι, που
φαίνεται να οδηγεί την
σελ.7

‘Τοιούτον έχομεν
Αρχιεπίσκοπον;’
Απαντήσεις και σχόλια
στη χειροτονία του επισκόπου

Συνέχεια από το
προηγούμενο φύλλο
Οπότε όταν παρακάτω λέει ο αρχιεπίσκοπος,
‘’αλλά όμως οφείλω υπασελ. 5

Θέλω να με φωνάζετε…
κι εγώ ακούω και έρχομαι
σελ. 2
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«Μή μεταβάλλετε
τόν οἶκο τοῦ πατρός
μου εἰς ἐμπορικόν
κατάστημα»

Ο ΤΡΟΜΟΣ:
του H. Μηνιάτη.

Ζητώ να βρω χριστιανό…
ψάχνω και όλο ψαχνω…

«Μή μεταβάλλετε τό σπίτι τοῦ
πατέρα μου εἰς ἐμπορικόν κατάστημα.» (Ἰωάν. β΄16, Ἑρμηνεία Π.Τρεμπέλα)
Αὐτά εἶναι τά λόγια τοῦ Χριστοῦ, ὃταν
εἶδε ἐμπόρους εἰς τόν ἱερόν περίβολον(!)
τοῦ Ναοῦ τῶν Ἱεροσολύμων.
Ὠνόμασε τό ναό «οἶκον τοῦ πατρός
μου», δηλαδή «Οἶκον τοῦ Θεοῦ».
Ὁ ναός τῶν Ἱεροσολύμων στάθηκε τό
πρότυπο τῶν χριστιανικῶν ναῶν.
Ὁ χριστιανικός ναός ὀνομάζεται
«Οἶκος Θεοῦ».
Εἶναι ὁ τόπος ὁ ἀφιερωμένος στή
λατρεία τοῦ Θεοῦ.
καί στό ἒργο τοῦ Θεοῦ καί ἑπομένως
σελ. 6

Δεν τον ευρίσκω ανάμεσα
σε τόσους κληρικούς αρχιερείς...
“Εδώ ώ Θεέ μου, εδώ τι βλέπω;…
εις την φιλαργυρίαν Ιούδας”
(Ηλίας Μηνιάτης)

Ζηλεύω
τους παπικούς
Χωλαίνει η συνείδηση
των ορθοδόξων;

Στις 15 Αυγούστου
2021 ο Ιταλός παπικός
αρχιεπίσκοπος Carlo Maria
Viganὸ, ο οποίος είναι 80
ετών, έδωσε μία αποκασελ. 13

ΜΗΤΡΟΠΟΛIΤΗΣ ΑΝΤΙΝOΗΣ:

Λυπάμαι, ειλικρινά, που Αρχιερείς
έφθασαν στο σημείο αυτό
σελ. 13

«Περί Επισκοπικού ήθους
και κοινωνίας των αγίων»
σελ. 4

Ο Η. Μηνιάτης
έψαχνε να βρει χριστιανό

σελ. 9-13

Ο Διογένης
έψαχνε να βρει άνθρωπο

«Οὐδέν γλυκύτερον πατρίδος»
Πάντοτε ἡ Πατρίδα μας βρισκόταν
σέ κίνδυνο. Αὐτόν τόν καιρό ὅμως,
συνειδητοποιοῦμε μιά ἔξαρση ἀπό
πλευρᾶς τοῦ αἱμοσταγοῦς Ἐρντογάν
πού μιλάει γιά τή λεγόμενη «Γαλάζια
Πατρίδα» καί ἀποδύεται στήν ἀνασύ-

σταση τῆς Ὀθωμανικῆς (ἀπάνθρωπης) Αὐτοκρατορίας.
Ἀπό τήν ἄλλη, οἱ ξένες δυνάμεις
(Ἀμερική, Ρωσία, Γερμανία, Ἀγγλία),
καθώς καί τό ΝΑΤΟ, ὁ ΟΗΕ καί τό
Συμβούλιο Ἀσφαλείας, ὄχι μόνο κω-

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Μια απάντηση στο Μητροπολίτη Γουμένισσα

15ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει
να είναι η παρουσία μας μέσα στο ναό)

Ελληνική
Γλώσσα
τεράστια η προσφορά της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
σελ. 14

ΑΝΤI ΜΝΗΜΟΣYΝΟΥ

+ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Γ.Ο.Χ.
ΛΑΡΙΣΗΣ & ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ
π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Πουστάλας)
σελ. 16

ψαλτικα

• Στόπα παπάμ, γιαλίζ το μάτιτ!
• Ήταν στημένο το παιχνίδι
• Τα ονομαστήρια
σελ. 15-16

φεύουν στίς ἐκκλήσεις τῆς Πατρίδος
μας, ἀλλά ἀφήνουν ἀνεξέλεγκτο τόν
Ἐρντογάν νά κάνει, ὅ,τι θέλει στήν
Κύπρο μέ τίς παράνομες γεωτρήσεις,
στή Συρία ἐναντίον τῶν Κούρδων
καί τή Λιβύη.
σελ. 8

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ,
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;
σελ. 4

( Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Πρός Ἀνδριάντας MPG 49, 35)
Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ

σελ. 2

Η γλώσσα κάθε λαού αποτελεί ένα από τα στοιχεία της
ταυτότητός του. Η γλώσσα,
εκτός από στοιχείο της ταυτότητος, είναι και εργαλείο
επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Η

γλώσσα βοηθά στην δημιουργία
του πολιτισμού, του λεγόμενου
πνευματικού, σε αντίθεση με
τον υλικό (γλυπτική, ζωγραφική κλπ). Για να μπορούν οι
άνθρωποι να συνεννοούνται θα πρέπει

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

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

A) Η Ελλάδα διώκει τους Έλληνες
B) ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ;
Και όμως πέρα για πέρα αληθινό!
Γ) Εδώ Ισλαμαμπάντ – εδώ Ισλαμαμπάν
∆) Η ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ήταν… και είναι πρώτη
στην παγκόσμια ναυτιλία!
σελ. 3

σελ. 6

Οι καιροί αυτοί, είναι καιροί Ηρώων!
Ήρωας είναι αυτός που
προσπαθεί να γίνει
«σύμμορφος της
εικόνος του Υιού του
Θεού»

(Ρωμ. 8,29)
Λέγει ο απ. Παύλος· «ό,τι
π ρ ο σ ω ρ ιν ά α σ κ ε ί μ ι α
ελαφριά πίεση πάνω μας,
μας προ ετο ιμάζει για

ολοένα και μεγαλύτερο
πλούτο αιώνιας δόξας. Δε
στοχεύουμε σ’ αυτά που
φαίνονται, αλλά σ’ αυτά
που δε φαίνονται· γιατί όσα

φαίνονται είναι πρόσκαιρα,
ενώ όσα δε φαίνονται είναι
αιώνια». «Ουδέν φαινόμενον
αιώνιον» γράφει ο άγιος
Ιγνάτιος ο Θεοφόρος.
συνεχίζεται στις σελ. 8, 15

2 ΑΓΩΝΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΥ

Μια απάντηση στο Μητροπολίτη Γουμένισσα

Ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Νίκος Κατσαρός, απάντησε σε κείμενο-επιστολή
του επισκόπου Γουμένισσας, Αξιουπόλεως
και Πολυκάστρου που δημοσιεύτηκε στην
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» (φύλλο 12ης Οκτωβρίου 2021),
με αφορμή τις πρότασης που έγινε στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος για την
αγιοποίηση του μακαριστού μητροπολίτου
Λάρισας π. Θεολόγου.
Η απάντησή του:
«Στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γουμένισσας, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου
οφείλεται μία απάντηση για
το περιεχόμενο της 10σέλιδης
επιστολής του, που μέρος της
δημοσιεύθηκε στην έγκυρη
εφημερίδα μας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Θα εκθέσω γεγονότα που
γνωρίζει καλά ο Σεβασμιότατος
Γουμένισσας. Δεν τα αναφέρει όμως στην επιστολή του
ή αναφέρει μερικά από αυτά
παρερμηνευμένα όμως. Δεν
έχω καμία πρόθεση να αντιδικήσω μαζί του. Τον σέβομαι
ως Ιεράρχη της Εκκλησίας μας
και γνωρίζω ότι και εκείνος
ταλαιπωρήθηκε με την επιλογή
του ως Μητροπολίτη μη χηρεύουσας Μητρόπολης. Και εξηγώ
τον χαρακτηρισμό της, όχι με
δικά μου λόγια, αλλά με όσα αναφέρονται σε
έξι αποφάσεις του Ανώτατου Δικαστηρίου
της χώρας, του Συμβουλίου της Επικρατείας (3795/1990, 9864/1990, 9805/1990,
3337/1991, 134/1992, 2596/1992), που
εκδόθηκαν σε προσφυγές του Θεολόγου,
αλλά και χριστιανών της Μητροπόλεώς μας.
Δέχονται όλες αυτές οι αποφάσεις ότι, όταν
εξελέγη για τη Μητρόπολη Λάρισας ο Σεβασμιότατος Δημ. Μπεκιάρης, η Μητρόπολη δεν
τελούσε «εν χηρεία». Είχε νόμιμο Μητροπολίτη τον Θεολόγο, που παράνομα εκδιώχθηκε
από τη Μητρόπολη με τις 3/11-7-1974 και
7/1974 Συντακτικές Πράξεις της Δικτατορίας του Ιωαννίδη και την από 11-4-1974
απόφαση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας
της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι αποφάσεις
αυτές ακύρωσαν την εκδίωξη του Θεολόγου,
την επιλογή των διαδόχων του, έκριναν
άκυρες τις εκλογές του Σεβασμιότατου Δημ.
Μπεκιάρη και Ιγνατίου Λάπα. Και μάλιστα
δέχονται ότι ο εκδιωχθείς Θεολόγος είναι
αναδρομικά νόμιμος Μητροπολίτης Λάρισας
και Τυρνάβου από τη μέρα της εκδίωξής του
και συνεχώς και αδιαλείπτως, δηλαδή και
καθ’ όλο το διάστημα, που ήταν στη Λάρισα
ο Δημήτριος.
Οι 12 εκδιωχθέντες έμαθαν τις απολύσεις
τους από τα ΜΜΕ. Δεν κλήθηκαν σε ακρόαση και παροχή εξηγήσεων. Δεν απαγγέλθηκε
κατ’ αυτών κατηγορία. Δεν τηρήθηκαν οι
διαδικαστικές εγγυήσεις. Οι Συντακτικές
Πράξεις 3 και 7 είναι αντισυνταγματικές.
Επίσης οι αποφάσεις αυτές δέχονται ότι
είναι παράνομη και αντισυνταγματική η
σύνθεση της υπό τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ Ιεραρχίας με τον αποκλεισμό
των 34 από τους 61 Μητροπολίτες με το
χαρακτηρισμό «αντικανονικοί», ενώ έπρεπε,
για να τηρηθεί το Σύνταγμα να προηγηθεί
κλήση τους προς ακρόαση και η παράβαση
αυτού του όρου συνιστά παράβαση ουσιώδους όρου, προβλεπομένου μάλιστα από τις
Συντ. Πράξεις, πέραν των διατάξεων του

Συντάγματος. Άκυρες επομένως είναι και
οι μετέπειτα αποφάσεις της Ιεραρχίας λόγω
αντικανονικής συνθέσεώς της. Ο Σεραφείμ
μιμούμενος τον εκλεκτό του Ιωαννίδη έκρινε
και αποφάσισε με τη συμπαράσταση των
Μητροπολιτών που του απέμειναν, μετά τον
αποκλεισμό των 34 και την εκδίωξη των 12.
Είναι γνωστό ότι ήταν εκλεκτός της Δικτατορίας. Παραγκώνισαν τον Αρχιεπίσκοπο
Ιερώνυμο Κοτσώνη και τον έφεραν από τη
Μητρόπολη Ιωαννίνων, για να ορκίσει την
Κυβέρνηση Ανδρουτσόπουλου την 25-11-

1973 και γι’ αυτό παραιτήθηκε ο Ιερώνυμος.
Και εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι η Δικτατορία του Ιωαννίδη, του Παπαδόπουλου
και των άλλων μπορούσε να τον κάνει και
Αρχιεπίσκοπο. Και τον έκανε.
Επομένως: Ο Σεβασμιότατος εκλέχθηκε
σε μη χηρεύουσα Μητρόπολη, όπως έκρινε
η Ελληνική Δικαιοσύνη. Δεν εκθρονίσθηκε
από το Θεολόγο. Ήταν παράνομη η εκλογή
του και το ΣτΕ ήρε αυτή την παρανομία και
αποκατέστησε το Θεολόγο.
Αναφέρομαι στη συνέχεια σε μερικά σημεία της επιστολής του, περιοριζόμενος, σε
όσα συνέβησαν στα έτη 1989-1991, για τα
οποία και εκείνος γράφει:
Σημειώνω κατ’ αρχήν το επισημαινόμενο
στην επιστολή του ότι «η αγιωσύνη των
Αγίων είναι χάρισμα του Θεού και μέθεξη
των αγιαζομένων ανθρώπων. Δεν είναι
επιτήδευμα των ανθρώπων προσθετικό στα
του Θεού». Γράφει «να αφήνουμε να δώσει ο
Θεός την απάντηση όπως, όταν και σε όσους
Εκείνος ευδοκεί».
Τότε γιατί ο Σεβασμιότατος προτρέχει του
Θεού; Γιατί σπεύδει και αντικρούει την αγιοποίηση του Θεολόγου εκθέτοντας γεγονότα
αντίθετα προς εκείνη; Ο Θεός ως παντογνώστης γνωρίζει τα πάντα. Δεν έχει ανάγκη από
συνηγόρους ή κατηγόρους, για να κρίνει τον
άνθρωπο. Το ομολογεί και ο ίδιος γράφοντας
«να μην εκβιάζουμε την απόκριση του Θεού».
Λυπούμαι ειλικρινά για το γραφόμενό του
«… της αγιωσύνης οι βάσεις έχουν κατέβει πιο
χαμηλά…». Ποια παραδείγματα αγιωσύνης
«δευτέρου βαθμού», για να τον αποδώσω
καλύτερα, θα έλεγα, έχει υπόψη του; Και ποιοι
από τους αρμόδιους έκαναν την έκπτωση;
Δε νομίζει ότι αυτή η ρήση του προσβάλλει
συνεπισκόπους του που μετέχουν στα αρμόδια έργα;
Μήπως στις εκπτώσεις στις βάσεις της
αγιωσύνης έχει συμμετοχή και ο Θεός, το
Άγιο Πνεύμα, με την επιφοίτηση, του οποίου
αποφασίζεται από την Εκκλησία η Αγιωσύνη;

- Για τις δηλώσεις του Θεολόγου στον Τύπο
εξηγεί ο ίδιος ο Θεολόγος ότι θα πειθαρχήσει
στις «γνήσιες» αποφάσεις της Ιεραρχίας, όχι
στις άδικες, στις μεροληπτικές, στις εξ υπαρχής παράνομες. Όταν δήλωνε ο Θεολόγος ότι
θα περιμένω τη φωνή της Εκκλησίας, εννοούσε καθαρά και ξάστερα, όταν του αποδώσει
το δίκαιο. Δεν το έπραξε όμως. Του απόμεινε
ο δρόμος της Δικαιοσύνης ως Έλληνα πολίτη.
Τον ακολούθησε. Τι το μεμπτόν;
Οι εκδηλώσεις των ανθρώπων που τον
γνώρισαν ως Ιεράρχη, την εφαρμογή του
Συν/τος και των νόμων
επιδίωκαν. Δεν είχαν καμία
ομοιότητα προς τις άλλες
παράνομες εκδηλώσεις τις
αντιεξουσιαστικές, με τις
οποίες τις συνδέει.
Η ρήση του Σ/του Γουμένισσας ότι ο Θεολόγος
παρέμεινε η «σημαία της
οχλοκρατίας» είναι αρκετά
βαριά προερχόμενη μάλιστα
από Έλληνα εν ενεργεία
Μητροπολίτη. Όχλος δεν
είναι οι αγωνιζόμενοι με
δική τους πρωτοβουλία
χάριν της νομιμότητας.
Εισαγγελείς, Σεβασμιότατε, υπάρχουν για την
προστασία της νομιμότητας με τις προτάσεις τους. Την παραβιάζατε
μένοντας στο Μητροπολιτικό Μέγαρο παρά
την ακύρωση της επιλογής σας. Τη ζήτησε ο
Θεολόγος Η προσφυγή ήταν άσκηση νομίμου
δικαιώματος.
«Οι δοκιμασίες μου οι πολύμηνες» γράφει,
«δεν είχαν καμία απήχηση στο ευρύ λαϊκό
στρώμα». Τι σημαίνει αυτό; Μήπως σημαίνει
ότι αναγνώριζαν τις πολυετείς δοκιμασίες
του Θεολόγου, που επί τέλους δικαιώθηκε
και εδικαιούτο το θρόνο, από τον οποίο εκθρονίστηκε;
Με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας
και με το νόμο 1816/1988 επιτράπηκε, σε
όσους δημοσίους υπαλλήλους είχαν διωχθεί
από τις θέσεις να προσφύγουν στο ΣτΕ, για
να ακυρωθούν οι παράνομες αποφάσεις τους.
Ο νόμος είχε μία παράλειψη. Δεν πρόβλεψε
«τα όργανα διοικήσεως». Και όργανα διοικήσεως και όχι δημόσιοι υπάλληλοι είναι οι
Μητροπολίτες. Το κενό διορθώθηκε με μια
τροπολογία από τον ν. 1877/90. Το σχετικό
άρθρο ψηφίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από την
Ολομέλεια της Βουλής και ύστερα από λίγες
μέρες και στο σύνολο. Δεν υποκλάπηκε, όπως
υποστηρίζει ο Σεβασμιότατος, η ψήφισή του.
Έχει εσφαλμένη εντύπωση ο Σεβασμιότατος, όταν ομιλεί ότι η επανακατάληψη
της Επισκοπής έγινε «δια του 5μελούς ΣτΕ
(υπάρχει και απόφαση της Ολομέλειας η
1028/1993) και όχι δια της Εκκλησίας». Ο
κάθε θεσμός έχει τις αρμοδιότητές του στο
πολίτευμά μας. Αυτό ορίζει το Σύνταγμα. Αυτό
εφαρμόσθηκε.
Λυπούμαι ειλικρινά, αν στεναχώρησα το
Σεβασμιότατο. Η αλήθεια όμως πρέπει να
λέγεται και να υπηρετείται. Και η αλήθεια είναι ότι ο Άγιος Καλλίνικος, της Εδέσσης, στον
οποίο αναφέρεται ο Σ/τος ως παράδειγμα
Αγίου, επί Ιερώνυμου Κοτσώνη εκλέχθηκε
Μητροπολίτης!».
Λάρισα, 7-11-2021
Νίκος Κατσαρός
Πρ. Α΄ Αντιπρόεδρος της Βουλής

(Ο Οσιομάρτυρας π. Θεολόγος λόγω έλλειψης χώρου θα συνεχίσει στο επόμενο φύλλο)
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Θέλω να με φωνάζετε…
κι εγώ ακούω και έρχομαι
Μια σχετικά νεαρή γυναίκα υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο με αποτέλεσμα να παραλύσει τελείως από τη μέση
και κάτω και ελαφρά από τη δεξιά της πλευρά. Όμως
το μυαλό και η ομιλία της δεν πειράχτηκαν καθόλου.
Η γερόντισσα Μακρίνα της δίδαξε την ευχή, για να
επικαλείται συνεχώς το όνομα του Κυρίου αλλά και της
Υπεραγίας Θεοτόκου. Έτσι, κατάκοιτη καθώς ήταν, με το
αριστερό της χέρι έκανε συνέχεια κομποσκοίνι και έλεγε
με θέρμη και πόνο: «Υπεραγἰα Θεοτόκε, βοήθησέ με»,
«Υπεραγία Θεοτόκε, σώσε με την αμαρτωλή».
Μετά από πολλές, συνεχείς και θερμές επικλήσεις, ένα
βράδυ την ώρα που έκανε κομποσκοίνι και προσεύχονταν, η Παναγία εμφανίστηκε μπρος της ολόλαμπρη και
μεγαλοπρεπέστατη. Ταυτόχρονα η παράλυτη γυναίκα
είχε την ορατή αίσθηση ότι με τη Θεία της παρουσία η
Παναγία σκέπαζε ολόκληρο τον κόσμο.
Και μέσα στο ιερό δέος της, άκουσε την ουράνια φωνή
της να τη ρωτάει.
- Τι θέλεις Μαρία, παιδί μου;
Και η άρρωστη αλλά η ευλαβής Μαρία, χωρίς δισταγμό απάντησε:
- Θέλω να γυρίζω από το ένα πλευρό στο άλλο,
γιατί είμαι παράλυτη απ’ τη μέση και κάτω. Κουράστηκε η πλάτη μου απ’ την ακινησία. Ιδιαιτέρως,
όμως, θέλω να σωθώ. Τη σωτηρία μου ποθώ, γι’
αυτό και σε φωνάζω.
Και η Υπεραγία Θεοτόκος, της απάντησε:
- Αυτά θα σου τα δώσω. Και, γι’ αυτό ήλθα, επειδή
με φωνάζεις κάθε μέρα, απ’ το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί θέλω να με φωνάζετε! Να με φωνάζετε
συνεχώς. Κι εγώ ακούω και έρχομαι.
Πλημμύρισε όχι μόνον το δωμάτιο από την υπέρλαμπρη φωτοχυσία της και το ουράνιο άρωμά της, αλλά
και ολόκληρο το σπίτι. Η ουράνια αυτή ευωδία παρέμεινε
διάχυτη για μέρες μέσα στο σπίτι, ιδιαίτερα στο δωμάτιο
της άρρωστης. Το πρόσωπο της Μαρίας έλαμπε από τη
χάρη που έλαβε. Και όχι μόνον άρχισε να κινεί το σώμα
της και να γυρίζει πλευρό με ευκολία, αλλά σε λίγες μέρες
έγινε τελείως καλά και σηκώθηκε υγιέστατη.
Και η γερόντισσα Μακρίνα έκλεινε την ιστορία λέγοντας: «Εγώ όμως δε θα μείνω στο καταπληκτικό
αυτό θαύμα της Θείας παρουσίας της Υπεραγίας
Θεοτόκου, ούτε στο θαύμα της θεραπείας της άρρωστης. Θα παραμείνω σ’ αυτά που είπε η Παναγία,
η Μητέρα όλων μας. ‘’Θέλω να με φωνάζετε. Θέλω να
με επικαλείσθε. Κι εγώ ακούω και έρχομαι’’. Φωνάξτε
απ’ το βάθος της καρδιάς σας, αυτό που σας πονάει
συνήθως περισσότερο»…
«Ό,τι είναι στα σπέρματα η βροχή, αυτό είναι
στους θλιβομένους τα δάκρυα. Όπως ακριβώς
αυτός που σπέρνει, δεν παραιτείται και αν πολλά
είναι τα εμπόδια, έτσι ούτε το θλιβόμενο άνθρωπο πρέπει να δυσχεραίνει και αν πολλά είναι τα
λυπηρά».
† Μαρτυρία από τη Γερόντισσα
Μακρίνα, Πορταριά Βόλου
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Α) Η Ελλάδα διώκει τους Έλληνες
Η Ελλάδα είναι χώρα με τη μεγαλύτερη ακτογραμμή και τα περισσότερα νησιά. Δεν έχουμε
ακριβή αριθμό νησιών, διότι πολλά είναι ανώνυμα,
υπολογίζονται στα 3.000 περίπου, αλλά με τις
βραχονησίδες και βράχους φθάνουν τις 9.800.
Και κατοικούνται τα 107 και μόλις τα 53 έχουν
κατοίκους πάνω από 1.000. Σύνολον σε αυτά τα
νησιά διαμένουν 1.754.324 άνθρωποι βάσει της
απογραφής του 2011.
Με βάση το Δίκαιο της θάλασσας τοις Συμβάσεις της Γενεύης το 1958 και της
Τζαμάικας το 1982, όλα τα νησιά
έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Η
Τουρκία δημιουργεί αξιώσεις στα
ακατοίκητα, γι’ αυτό θάπρεπε η
Ελλάδα να ασκήσει πολιτική σε
κοινωνικό επίπεδο αξιοποίησής
τους.
Μια τέτοια προσπάθεια – ίσως είναι και μοναδική – έγινε το 1994 από τον τότε υφυπουργό
Εθνικής Αμύνης Εμμ. Μπεντενιώτη που το είδε ως
εθνικό θέμα και πρόβλεψε το μελλοντικό κίνδυνο.
Τότε πρότεινε στον πρωθυπουργό ένα σχέδιο με
κίνητρα γι’ αυτούς που θα κατοικήσουν σ’ αυτές
τις νησίδες ή βραχονησίδες1. Το σχέδιο προέβλεπε
εκτός από σπίτι που διέμειναν οι άνθρωποι, θα
κατασκεύαζαν ένα εκκλησάκι, μια δεξαμενή νερού,
ένα μικρό λιμανάκι, ένα ιστό σημαίας αλλά και
ταυτόχρονα στήριξη της χλωρίδας και της πανίδας
στην κάθε κατοικήσιμη βραχονησίδα.
Ο πρωθυπουργός Ανδρ. Παπανδρέου αμέσως
συμφώνησε και άρχισε ως πρώτη επιχείρηση
για 18 βραχονησίδες. Το υπουργείο Γεωργίας
ανέλαβε να πάει δένδρα, φυτά ακόμα και πουλιά.
Το έργο προχωρούσε κανονικά και με ταχύτητα,
σε κάποια άρχισαν να κατοικούνται. Οι δε αιτήσεις από Έλληνες και αλλοδαπούς να ζήσουν στη
μέση του Αιγαίου, ξεπέρασαν κάθε προσδοκία.
Τα διεθνή Μ.Μ.Ε. έκαναν διθυραμβικά ρεπορτάζ
και η Ε.Ε. έδειξε πρόθυμη να χρηματοδοτήσει την
προσπάθεια.
Στις 15 Ιανουαρίου 1996 ο Παπανδρέου παραιτήθηκε και αναλαμβάνει την πρωθυπουργία ο κ.
Σημίτης, ο οποίος αλλάζει όλη την πολιτική. Ένα
από τα πρώτα που αποφάσισε, ήταν και η διακοπή
αυτού του προγράμματος, με μία αστεία δικαιολογία ότι προέχουν άλλα σημαντικότερα ζητήματα.
Ο εμπνευστής του σχεδίου Μπεντενιώτης επέμεινε
για εθνικούς λόγους να συνεχιστεί η προσπάθεια,
ο “κ.” Σημίτης για κάποιους “δικούς” του λόγους
τον απέπεμψε από την κυβέρνηση.
Ακολουθούν τα Ίμια, οι γκρίζες ζώνες και φθάσαμε να διεκδικεί το μισό Αιγαίο η Τουρκία.
1 Αγαθονήσι, Στρογγύλη, Μαράθι, Αρκιοί, Ψέριμος….

Και δε φθάνουν αυτά: Μετά από είκοσι πέντε
χρόνια ήρθε το ελληνικό κράτος και πλάκωσε στις
αγωγές στους λίγους εναπομείναντες κατοίκους
των ακριτικών νησιών που στην ουσία φυλάνε
“Θερμοπύλες” και σήμερα μάλιστα, όταν η
Τουρκία αμφισβητεί όλο και πιο έντονα την ελληνικότητά τους. Εάν απορείτε! Σας το γράφουμε
να το μάθετε:
Το Ελληνικό κράτος με πάνω από 100 αγωγές
διεκδικεί εκτάσεις που εκμεταλλεύονταν κάτοικοι
των νησιών επί αμνημονεύτων
χρόνων και μάλιστα με νόμους το
1977 και το 1982 τους υποχρέωσαν να πληρώσουν (όπως και
το έκαναν), για να αποκτήσουν
τίτλους. Και το ελληνικό κράτος
έρχεται τώρα – λόγω κτηματολογίου – μέσω των αγωγών του, όλα αυτά τα
“ακυρώνει”, σε μια κρίσιμη μάλιστα περίοδο που
η Τουρκία βάζει κατά της Συνθήκης της Λωζάννης
του 1923 και αποτυπώνει με θράσος τα ακριτικά
αυτά νησιά στο Χάρτη της “Γαλάζιας Πατρίδας”,
ότι είναι δηλαδή δικά της και ουδέποτε η ίδια μας
τα παραχώρησε.
Ο δικηγόρος των κατοίκων Αρκιών Παν. Γκούσκος για το θέμα αυτό δήλωσε: «… Το Δημόσιο,
ενώ τις προηγούμενες δεκαετίες, με διάφορες
νομοθετικές διατάξεις τους παρακίνησε να
εγκατασταθούν ή να επιστρέψουν σ’ αυτά με
τις οικογένειές τους, λαμβάνοντας εγκριτικές
αποφάσεις δια των τοπικών οργάνων του για
τη νόμιμη μεταβίβαση των αγροτεμαχίων που
καλλιεργούσαν οι δικαιοπάροχοί τους, έναντι μάλιστα τιμήματος αγοράς καθορισμένο
κι αυτό από τον αντίδικο, έρχεται σήμερα
όλως καταχρηστικά και σε πλήρη ιστορική
και νόμιμη ασυνέπεια, ν’ αμφισβητήσει την
κυριότητά τους, ισχυριζόμενο ότι ο τίτλος τους
τελικά είναι μη νόμιμος.
… Αξιοσημείωτο είναι πως τα δικαιώματά
τους έγιναν σεβαστά από τους Οθωμανούς και
Ιταλούς κατακτητές, αφού δεν ενοχλήθηκαν
στο διάβα των αιώνων παρ’ ουδενός.
… Είναι λυπηρό και εθνικά καταστροφικό
να επιθυμεί το Δημόσιο να υφαρπάξει τις περιουσίες των κατοίκων – να τις κάνει τι άλλωστε;
– των ακριτικών αυτών νησιών, κάτι που θα
οδηγήσει στην απόλυτη ερήμωσή τους.
Σ’ εκείνους που φυλάνε Θερμοπύλες,
οφείλουμε τιμή κι αυτό πρέπει η Χώρα να
το κατανοήσει και να τους το δείξει εμπράκτως».
Τα γεγονότα μιλούν από μόνα τους, εμείς παρακολουθούμε πως η Ελλάδα διώχνει τους Έλληνες!

Β) ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ;
Και όμως πέρα για πέρα αληθινό!
Η οργάνωση People’s Vaccive Alliance
στην έκθεσή της καταγράφει το εξής εκπληκτικό, ότι ο… κορονοϊός που τον φόρτωσαν
στη ζωή μας δεν αστειεύεται, διότι βγάζει
κάποιους πολύ κερδισμένους και εκατομμύρια πεθαμένους και να τα αποτελέσματα:
Οι τρεις εταιρίες παραγωγής πέρισυ θα έχουν
συνολικά κέρδη 65.000 δολάρια το λεπτό από τα
εμβόλια του κορονοϊού που παράγουν.
Με βάση τα επίσημα οικονομικά στοιχεία που
έχουν δημοσιεύσει οι ίδιες οι εταιρίες τα κέρδη
τους προ φόρων θα είναι 34 δισ. δολάρια, ήτοι
άνω των 1000 δολαρίων το δευτερόλεπτο ή 93,5
εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.
Και επί πλέον όπως τονίζει η ίδια οργάνωση,

οι τρεις αυτές φαρμακευτικές εταιρίες
πήραν και 8 δις. δολάρια δημόσια χρηματοδότηση.
Υπάρχει και ένα παράπονο από τις οργανώσεις Global Nurses και Progressive
International που προσέφυγαν στον
ΟΗΕ καταγγέλλοντας τις εταιρίες ότι: “οι πλούσιες
χώρες έχουν προμηθευτεί 7 δισεκατομμύρια δόσεις, οι δε πτωχές μόλις 300 εκατομμύρια” παρ’ ότι
χρηματοδοτήθηκαν για να βοηθήσουν τις φτωχές
χώρες που ζουν με χαμηλό εισόδημα.
Και κατά τον επιδημιολόγο του Ινστιτούτου
Παστέρ Αρνο Φοντανέ και σύμφωνα με τον
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που δημοσίευσε το
περιοδικό The Economist οι θάνατοι μέχρι στιγμής

Γ) Εδώ Ισλαμαμπάντ – εδώ Ισλαμαμπάντ
Χρόνια παρακολουθούμε να μπουκάρουν από
όλα τα σημεία της χώρας διάφορες φυλές και
γλώσσες. Τα ΜΜΕ τους ονομάτιζαν “λαθρομετανάστες”, μετά σκέτο “μετανάστες”, μας
τους άλλαξαν ως “πρόσφυγες”, τους
θεώρησαν ως “εργατικό δυναμικό” και
πιο εξελιγμένα μας τους παρουσίασαν
ως “επενδυτές”.
Στην αρχή ο φιλόξενος λαός μας
τους υποδέχθηκε με αγάπη και φιλοξενία, το κράτος τους έκανε σε διάφορα σημεία
καταυλισμούς, νοίκιασε ολόκληρα ξενοδοχειακά
συγκροτήματα να τους στεγάσει. Οι φορείς και ο
λαός έτρεξαν να τους ανακουφίσουν από διατροφή κλπ. Η Εκκλησία πήγε συμπαράσταση. Ήρθε ο
Πάπας, ο Πατριάρχης, ο Αρχιεπίσκοπος και επισκέφθηκαν τους καταυλισμούς. Ο Αρχιεπίσκοπος
και δεσποτάδες έβγαλαν το εγκόλπιο και το Σταυρό
από το στήθος των, γιατί τους δημιουργούσαν
ψυχολογικό πρόβλημα τα ορθόδοξα εμβλήματα,
επειδή είναι μωαμεθανοί.
Το ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ τους το “ανταπέδωσαν” με το
παραπάνω, δηλαδή: όπου έβρισκαν σταυρό, τον
έσπαζαν. Εικονοστάσια σε δρόμους τα διέλυαν,
εξωκλήσια τα κατέστρεφαν, φαγητά που τους προμήθευε το κράτος με χρήματα του ελληνικού λαού
από αλυσίδες Catering, επιδεικτικά τα πετούσαν
στους δρόμους. Για να δείξουν τη “δύναμη” τους,
έβαζαν φωτιές στους καταυλισμούς και Hot spot και
μετά δεν επέτρεπαν ούτε την πυροσβεστική να πλησιάσει. Για την αστυνομία είναι ένας άβατος τόπος.
Τι μετακινείται εκεί μέσα, μόνο ο Θεός γνωρίζει. Οι
περιουσίες γύρω από περιοχές καταυλισμών έγιναν
κρανίου τόπος, τα καρποφόρα δένδρα, ελιές κ.ά. τα
έκοβαν για καυσόξυλα.
Όταν όλη η Ελλάδα υποχρεωνόταν να κάνει
εμβόλια, αυτούς δεν τους πείραζε κανείς. Όταν όλοι
στην Ελλάδα οι ανεμβολίαστοι πληρώνουν 100
ευρώ πρόστιμο σ’ αυτούς δεν είχε ισχύ. Όταν όλη
η Ελλάδα έκανε Χριστούγεννα, Πάσχα, Πρωτοχρονιά, αυτοί στα παράνομα τζαμιά που ήταν γεμάτα,
εκτελούσαν τις λατρείες τους. Όταν σ΄όλη την
Ελλάδα απαγορεύονταν οι λιτανείες, οι περιφορές
αγίων λειψάνων, εικόνων σε εορτάζοντες ναούς,
σ’ αυτούς ήταν ελεύθερα ακόμα και με πορείες
μέσα στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Όταν σ’ όλη
την Ελλάδα απαγορεύτηκε τις παρελάσεις να τις
παρακολουθήσει κόσμος, σ’ αυτούς επιτρέπονταν
οι συγκεντρώσεις ακόμα και στην πλατεία Συντάγματος και πόσα ακόμα κ.ά.
Η κυβέρνηση για να τα έχει καλά μαζί τους
– βέβαια η “Ευρωπαϊκή Ένωση” – τους μοίρασε-

χορήγησε διάφορα επιδόματα, όπως: “επίδομα
στέγασης”, “επίδομα παιδιού”, “επίδομα κοινωνικό, εισόδημα αλληλεγγύης”, “επίδομα
γέννησης”, “επιδόματα προνομιακά αναπηρίας”.
Και από τις 16/7/2021 το Υπουργείο
(καλύτερα κυβέρνηση) με την υπουργική απόφαση 115202/21 τους διέθεσε
κάρτες “οικονομικού βοηθήματος”
που κάθε μήνα να εισπράττουν: για
1 άτομο 150 ευρώ, 2 άτομα 270 ευρώ, 3 άτομα
320 ευρώ και με 4 άτομα 420 ευρώ, που για το
γηγενή έλληνα πολίτη που γεννήθηκε, μεγάλωσε,
σπούδασε ή εργάστηκε στον τόπο του, πλήρωσε
φόρους, ένσημα, είναι άπιαστο όνειρο.
Και επειδή οι (λαθρο)μετανάστες, πρόσφυγες,
επισκέπτες, επενδυτές… και όπως και αν τους
ονομάσουμε, ταλαιπωρούνται μέσα σε δάση, αμμουδιές, βουνά και λαγκάδια από εχθρικές και φιλικές
χώρες, μέχρι να φθάσουν μέχρι εδώ. Η Εθνική
Κυβέρνηση έστειλε τον υπουργό μετανάστευσης
κ. Ν. Μηταράκη να επισκεφθεί το Ισλαμαμπάντ.
Και φθάνοντας εκεί υπέγραψε συμφωνία, για
να μην ταλαιπωρούνται, τους νομιμοποίησε την
παράνομη μετανάστευσή τους (sic) και επιπλέον
τους χορήγησε και βίζα, ώστε να μην κουράζονται
στο τρέξιμο και δρομολόγησαν απευθείας αεροπορική πτήση Αθήνα-Ισλαμαμπάντ, αυτό κι αν είναι
μεγάλο εθνικό ευεργέτημα!
Η κυβέρνηση με την πράξη της αυτή έδειξε το
πραγματικό της πρόσωπο, ολοκληρώνει, φαίνεται,
το μεγάλο σχέδιο του ελεγχόμενου εποικισμού. Γι’
αυτό και έπαψε να ενδιαφέρεται για τους Έλληνες
και για την εργασία, δεν τους νοιάζει καθόλου
για το δημογραφικό. Συνεχίζει να λειτουργεί ως
εθελόδουλη και αδιαφορεί για τους εθνικούς
κινδύνους. Ανοίγει διάπλατα την κερκόπορτα και
γρήγορα θα μας καταλάβουν οι ορδές μιας χώρας
που είναι το νούμερο ένα (1) στρατηγικός σύμμαχος της Τουρκίας, διότι οι Πακιστανοί πιλότοι
αλωνίζουν παραβιάζοντας τον εναέριο ελληνικό
χώρο με τούρκικα αεροσκάφη. Αυτοί κάνουν
κοινά ναυτικά γυμνάσια με τους Τούρκους κοντά
στο Καστελόριζο κ.λ.π.
Και μετά την τελευταία μεγάλη συγκέντρωση
και πορεία των Πακιστανών στην Αθήνα μέχρι την
πρεσβεία της φιλικά προσκείμενης Ινδίας, με την
ανοχή βέβαια της κυβέρνησης και της αστυνομίας
και με όλα τα ευεργετήματα που τους δώσαμε,
δεν θα αργήσουμε να τους βλέπουμε και να τους
ακούμε σε πορείες και διαμαρτυρίες.
Εδώ Ισλαμαμπάντ – εδώ Ισλαμαμπάντ.

Δ) Η ΜΙΚΡΑ ΕΛΛΑΔΑ
Ήταν… και είναι πρώτη στην παγκόσμια ναυτιλία!
Η ελληνόκτητος ναυτιλιακός στόλος είναι ο
πρώτος και ο ακριβότερος παγκοσμίως, έσπασε
το φράγμα των 100 δισ. δολαρίων, φθάνοντας
στα 105 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία
της “Vessels value”. Θα ήταν ακόμα
μεγαλύτερος αν δεν πωλούσε το στόλο
του ο εφοπλιστής Γεώργιος Οικονόμου.
Οι έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν:
Το 30,25% του παγκόσμιου στόλου σε
δεξαμενόπλοια.
Το 15,58% του παγκόσμιου στόλου σε υγραεροφόρα.
Το 14,64$ του παγκοσμίου στόλου σε μεταφορά χημικών και παραγώγων πετρελαίου.
Το 20,04% του παγκόσμιου στόλου σε μεταφορά χύδην ξηρού φορτίου.
Το 9,53% του παγκόσμιου στόλου σε μεταφορά
εμπορευματοκιβωτίων.

Οι έλληνες πλοιοκτήτες κατέχουν:
Το 58% της χωρητικότητας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ακολουθούν:
Η Γερμανία με 14,58, η Ιταλία με 7,34%, η
Δανία με 6,98%, το Βέλγιο με 4,29%, η
Γαλλία με 2,44%, η Ολλανδία με 1,76%,
ενώ όλος ο υπόλοιπος ευρωπαϊκός
στόλος έχει το 4,54%.
Οι έλληνες εφοπλιστές έχουν:
4.901 πλοία και απασχολούν 17.872
άτομα.
Ακόμα το 2020 έγιναν παραγγελίες για ναυπήγηση 104 πλοίων (άνω των 1.000 gt) και σήμερα
κατέχει το 19,4% της παγκόσμιας χωρητικότητας
σε τόνους.
Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και παραμένει ο
ισχυρός στον πλανήτη.
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ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ,
4 ΑΓΩΝΑΣ

ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;

15ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει να είναι
η παρουσία μας μέσα στο ναό)
συνέχεια από
το μήνα Νοέμβριο 2021
Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας περιγράφει πως είδε στον Ουρανό τις
Αγγελικές Δυνάμεις να προσφέρουν
αδιάκοπα το δοξολογικό ύμνο: «Άγιος, άγιος, άγιος…», και ένα δεύτερο
πράγμα. «Ιδού θρόνος εν τω ουρανώ,
και επί τον θρόνον καθήμενος, όμοιος
οράσει λίθω ιάσπιδι και σαρδίω. Και ίρις
κυκλόθεν του θρόνου, ομοίως όρασις
σμαραγδίνων. Και κυκλόθεν του θρόνου
θρόνοι είκοσι τέσσαρες, και επί τους
θρόνους τους είκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους
εν ιματίοις λευκοίς, και επί τας κεφαλάς
αυτών στεφάνους χρυσούς. Και εκ του
θρόνου εκπορεύονται αστραπαί και
φωναί και βρονταί… Και εν μέσω του
θρόνου και κύκλου του θρόνου τέσσαρα
ζώα γέμοντα οφθαλμών έμπροσθεν και
όπισθεν... Και τα τέσσαρα ζώα, εν καθ’ έν
αυτών έχον ανά πτέρυγας έξ, κύκλοθεν
και έσωθεν γέμουσιν οφθαλμών, και
ανάπαυσιν ουκ έχουσιν ημέρας και
νυκτός λέγοντες· Άγιος, άγιος, άγιος
Κύριος ο Θεός ο παντοκράτωρ, ο ήν και
ο ών και ο ερχόμενος…» (Αποκ. 4, 2-8)
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ)
(Και ιδού ένας θρόνος βρισκόταν στον
ουρανό, και πάνω στο θρόνο εκάθητο ο
Θεός, εφαίνετο στα μάτια λαμπρός σαν
το μπριλλάντι και κόκκινος σαν τον
πολύτιμο λίθο, που βρίσκομαι ως τα
πετράμωτα των Σάρδεων. Και ουράνιο
τόξο περικύκλωνε το θρόνο, το οποίο
έλαμπε στα μάτια πρασινωπό, σαν να
ήτο φτιαγμένο από σμάραγδο.
Και γύρω από το θρόνο (ημικυκλικώς) ήταν άλλοι εικοσιτέσσερες θρόνοι
και πάνω στους θρόνους αυτούς είδα να
κάθονται οι εικοσιτέσσερες πρεσβύτεροι
που αντιπροσωπεύουν στον ουρανό
τη θριαμβεύουσα Εκκλησία, φορούσαν
στολές λευκές, λευκασμένες στο αίμα
του αρνίου, και στα κεφάλια τους είχαν
χρυσά στεφάνια, σύμβολα της νίκης.
Και από το θρόνο έβγαιναν αστραπές
και φωνές και βροντές…
Επίσης μπροστά από το θρόνο και
γύρω από το θρόνο (ημικυκλικώς) είναι
τέσσερα ζωόμορφα πλάσματα (άγγελοι)
γεμάτα από μάτια μπροστά και πίσω…
Τα τέσσερα ζωόμορφα πλάσματα, το
καθένα από αυτά έχουν έξι πτέρυγες,
εξωτερικά και εσωτερικά, σύμβολα της
ευκινησίας των προς εκτέλεσιν των
θείων εντολών, είναι τριγύρω γεμάτα
από μάτια και δε σταματούν ημέρα και
νύκτα να προσφέρουν το δοξολογικό
ύμνο: «Ένδοξος, ένδοξος, ένδοξος
είναι ο Κύριος ο Θεός, ο παντοκράτωρ, ο Ήν και ο Ων, και θα
είσαι και εις το μέλλον αιώνιος και
ατελεύτητος»).
Σε αυτή τη χορεία των αγγέλων
και της θριαμβευούσης Εκκλησίας
συγκαταριθμούμεθα ως μια οικογένεια
και ενώνουμε τις καρδιές μας και προσφέρουμε ακριβώς τον ίδιο ύμνο που
ο Ευαγγελιστής της αγάπης άκουσε να
βγαίνουν από τα στόματα αγγέλων και
των αγίων. Και κοιτάζοντας προς τον
ουρανό, άκουσε φωνή που του έλεγε:

«Ιδού σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και σκηνώσει μετ’ αυτών
και αυτοί λαός αυτόν έσονται, και
αυτός ο Θεός μετ’ αυτών έσται…»
(Αποκαλ. 21, 3).
(ΕΡΜΗΝΕΙΑ)
(Ιδού η αληθής και άφθαρτος και
αχειροποίητος σκηνή, εις την οποίαν θα
συγκατοικεί ο Θεός μαζί με τους ανθρώπους. Και θα κατοικήσεις μαζί με αυτούς
και αυτοί θα είναι λαός ιδικός του και ο
ίδιος ο Θεός θα είναι μαζί τους).
Αυτή η σκηνή σε μικρογραφία
υπάρχει στη γη μας, είναι ο ναός μας.
Εδώ μέσα θα σκηνώσει ο Θεός μαζί με
μας τους ανθρώπους, θα γινόμαστε ο
λαός του. Είναι η σκηνή που χώρεσε
τον αχώρητο, είναι ο ίδιος ο απέραντος
ουρανός που χώρησε τον αχώρητο με
τους χωρητούς, το άπειρο με τους πεπερασμένους, το Άγιο με τους αμαρτωλούς, το λυτρωτή με τους λυτρωμένους.
Μας περιβάλει με την αγάπη του, μας
σκεπάζει με τη νεφέλη της προστασίας
του και της δόξης του).
Τον παραλληλισμό τον παίρνουμε
από μεγάλο άγιο, τον άγιο Ιωάννη το
Χρυσόστομο: «Όταν δης τον Χριστό
θυσιασμένο επάνω στην Αγία
Τράπεζα και τον ιερέα να στέκεται
μπροστά στο θύμα και να ικετεύη κι
όλους θα βάφονται με το πορφυρό
αίμα, άρα πιστεύεις πως βρίσκεσαι
ακόμα στη γη; Δεν καταλαβαίνεις
πως έχεις ανυψωθεί πάνω από τη
γη μας και την ύλη της και με γυμνή την ψυχή και τον νου καθαρό
εξετάσεις αυτά που γίνονται στον
Ουρανό;».
Με την εκφώνηση: «Τον επινίκιον
ύμνον άδοντα, βοώντα, κεκραγόντα
και λέγοντα». Ο λειτουργός ιερέας
βγάζει τον Αστερίσκο πάνω από τον
Άγιο Δίσκο, τον χτυπά ελαφρά σταυροειδώς και σε κάθε λέξη, ή μια φορά
δια το ενιαίον της μιας θεότητος ή δύο
φορές για τη διπλή φύση του Χριστού.
Τώρα ο ιερουργός, αφού διηγηθεί το
φρικτό εκείνο δείπνο και ιστορήσει πως
το παρέδωσε στους αγίους του μαθητές
πριν από το πάθος Του, το ποτήριο και
τον άρτο και τους ευχαρίστησε και τα
αγίασε. Η αφήγηση φέρνει την Εκκλησία στις συγκλονιστικές στιγμές που
αρχίζουν να ξετυλίγονται τα γεγονότα
με γοργό ρυθμό.
«… επιθυμία επεθύμησα τούτο το
Πάσχα φαγείν μεθ’ υμών προ του
με παθείν» (Λουκ. 22, 15). Τούτο το
Πάσχα, θέλω να φάω μαζί σας, που είναι
ιστορικό (συνδεδεμένο με το μυστήριο
της Θείας Ευχαριστίας). Γιατί το Πάσχα
της δικής μου θυσίας γίνεται για την
αγάπη και τη Λύτρωση τη δική σας.
Ο Ιούδας αποκόβεται από την ομάδα
των δώδεκα και πηγαίνει να παραδώσει το Διδάσκαλο. Μένουν οι έντεκα,
χωρίς να μπορούν να αρθρώσουν μία
λέξη. Στιγμές συγκίνησης, ο λειτουργός
ενώνει τη φωνή με τα ουράνια Τάγματα
που με τις δοξολογητικές ευχές υμνούν
την υπερούσια Τριάδα και καταλήγει με
την πρόσκληση που διατύπωσε ο ίδιος
ο Κύριος κατά του Μυστικού Δείπνου:
(συνεχίζεται)

‹Περί Επισκοπικού ήθους
και κοινωνίας των αγίων›

δεκεμβριοσ 2021

(Μ. Αθανάσιος – Επιστολή προς Επίσκοπο Δρακόντιο, Ε.Π.Ε. 11)
Αναμφίβολα, η «Προς Δρακόντιον» επιστολή του Μ.
Αθανασίου είναι μία επιστολή υψηλής εκκλησιολογικής
στάθμης, αναμφισβήτητης πνευματικότητας και μεγίστης
ποιμαντικής αγωνίας. Στην επιστολή αυτή εμπεριέχεται
ο θεραπευτικός έλεγχος του Μ. Αθανασίου προς τον
Δρακόντιο, καταγράφεται (ταυτόχρονα) η Ορθόδοξη
αντίληψη του επισκοπικού βίου – διακονίας και τονίζεται
η εκκλησιαστική προϋπόθεση μετοχής στην κοινωνία
των αγίων.
Η υψηλή εκκλησιολογική – πνευματική στάθμη της
Επιστολής γίνεται εύκολα αντιληπτή, ακόμη και από
μία απλή – θεμελιώδη μελέτη της. Ο Δρακόντιος ήτο
πνευματικός φίλος του Μ. Αθανασίου και ηγούμενος
μιας Μονής της Αιγύπτου. Αν και Επίσκοπος απέφευγε
την εμπλοκή του στους αγώνες της Εκκλησίας, γι’ αυτό
και ελέγχεται υπό του Μ. Αθανασίου.
Η Επιστολή εγράφη προ του Πάσχα του 354 ή 355.
Γράφει, σχετικά, ο Ι. Πατήρ: «Τις γαρ αυτοίς ευαγγελίσεται
το Πάσχα μη παρόντος σου; Τις αυτοίς την ημέραν
αναγγελεί της αναστάσεως κρυπτομένου σου; Τις αυτούς
συμβουλεύσει δεόντως εορτάζειν φεύγοντός σου;» (Σελ.
232, Ε.Π.Ε. 11).
Ερμηνεία: «Διότι ποιος θα τους κηρύξη (τους Χριστιανούς) χαρμοσύνως το Πάσχα, όταν συ απουσιάζης; Ποιος
θα τους αναγγείλη την ημέραν της αναστάσεως, όταν συ
κρύπτεσαι; Ποιος θα τους συμβουλεύση να εορτάσουν το
Πάσχα καθώς πρέπει, όταν συ φεύγεις;».
Ο έλεγχος του Μ. Αθανασίου ενεργοποίησε εκούσια τον
Δρακόντιο, γεγονός που αντανακλάται στη συμμετοχή του
σε σύνοδο το 362 (ως επίσκοπος Ερμουπόλεως).
Το Ορθόδοξο επισκοπικό ήθος – χρέος τονίζεται και στα
παρακάτω (ενδεικτικά) επιστολικά σημεία – παραγράφους:
§ 1η. «Ου γαρ έπρεπε λαβόντα σε την χάριν κρύπτεσθαι,
ουδέ φρόνιμον όντα διδόναι τοις άλλοις προφάσεις φυγής.
Πολλοί γαρ ακούσαντες σκανδαλίζονται, ουχ ως απλώς
τούτο σου ποιούντος, αλλά συνορώντος τον καιρόν και τας
επικειμένας θλίψεις τη εκκλησία» (Σελ. 216, Ε.Π.Ε. 11).
Ερμηνεία: «Διότι από την στιγμή που έλαβες την χάρι
(επισκόπου), δεν έπρεπε να κρύβεσαι, ούτε έπρεπε, αφού
είσαι συνετός, να δίνεις και στους άλλους δικαιολογίες
φυγής. Διότι πολλοί που το έμαθαν, σκανδαλίζονται, όχι
διότι απλά πράττεις τούτο, αλλά διότι το κάμνεις σε στιγμή
που αντιλαμβάνεσαι την κρισιμότητα των καιρών και τις
θλίψεις που πρόκειται να ενσκήψουν στην Εκκλησία».
Σχόλιο: Ο έλεγχος του Μ. Αθανασίου διατηρεί την ισχύ
του μέχρι σήμερα, όπου (γενικά) η στάση επισκόπων,
ηγουμένω, Ι. Μονών, κληρικών και λαϊκών, μόνο
ως σιωπηλή φυγή, ως προϋπόθεση εξάπλωσης του
οικουμενισμού μπορεί να χαρακτηρισθεί, μιας και
κρύβονται – σιωπούν μπροστά στη σημερινή θλίψη
της Εκκλησίας, που προκαλούν ο οικουμενισμός των
ποιμένων και η κρατική υποδούλωση της Ιεραρχίας.
Διευκρινίζουμε, ότι αναφερόμαστε στα ανθρώπινα
φαινόμενα φθοράς της εκκλησιαστικής παρουσίας και όχι
στην υπόσταση της Εκκλησίας καθ’ εαυτήν.
§ 2η. Επειδή κάθε στάση ζωής συνδέεται με μια Κοσμοθεωρία – Βιοθεωρία ή καλύτερα με μια θεολογία, γι’ αυτό
ο Μ. Αθανάσιος υπενθυμίζει στον επίσκοπο Δρακόντιο
την σωστική ισχύ της Αποστολικής παραδόσεως. Γράφει
σχετικά: «Α γαρ ο Κύριος δια των αποστόλων τετύπωκε,
ταύτα καλά και βέβαια μένει» (Σελ. 220).
Ερμηνεία: «Καθ’ όσον εκείνα που έδωκεν ο Κύριος ως
πρότυπον δια μέσου των αποστόλων, αυτά είναι τα καλά
και βέβαια και παραμένουν».
§ 3η. Ο Μ. Αθανάσιος καλεί τον επίσκοπο Δρακόντιο να
διαφυλάξη (ως ποιμένας) την παρακαταθήκη των «υγιαινόντων λόγων» (Β΄ Τιμ. 1, 13), με απόρριψη ανθρωπίνων
διασπαστικών παραδόσεων.
Γράφει: «Ή τάχα τινές οι δια τούτο συμβουλεύοντές σε
κρύπτεσθαι, ως λόγον και όρκον σου δεδωκότος μη στήναι,
εάν κατασταθής; Τοιαύτα γαρ αυτούς ακούω περιβομβείν
ταις ακοαίς και δοκείν εν τούτοις ευλαβείσθαι αλλ’ ει
ήσαν αληθώς ευλαβείς, ηυλαβήθησαν αν μάλιστα τον
επιθέντα σοι θεόν το λειτούργημα. Ει δε αναγνόντες ήσαν
τας θείας Γραφάς, ουκ αν παρά ταύτας συνεβούλευον»

(Σελ. 222 – 224).
Ερμηνεία: «Ή μήπως υπάρχουν μερικοί, οι οποίοι σε
συμβουλεύουν, εάν εκλεγής επίσκοπος να κρύπτεσαι,
δια τον λόγον ότι έχεις δώσει υπόσχεσιν και όρκον, ότι
δεν θα εγκατασταθής; Διότι κάτι τέτοια πληροφορούμαι
ότι διαδίδουν, και νομίζουν ότι με αυτά δεικνύουν την
ευλάβειάν των. Αλλ’ εάν ήσαν πράγματι ευλαβείς, θα
εδείκνυον την ευλάβειάν των προπαντός προς τον Θεόν,
ο οποίος σου ανέθεσε το λειτούργημα αυτό. Εάν δε είχαν
διαβάσει τας θείας Γραφάς, δεν θα σου έδιδαν συμβουλάς
αντιθέτους εκείνων».
§ 4η. Ο Μ. Αθανάσιος υπενθυμίζει στον Δρακόντιο, ως
Αποστολοπαράδοτες εντολές, την διακονία και τον «εν
λόγω» πνευματικό καταρτισμό – αύξηση εις Χριστόν του
λογικού ποιμνίου του Χριστού.
Τονίζει: «Φρόντιζε της Εκκλησίας, ίνα μη δια σε πολλοί
των μικρών βλαβώσι, και οι άλλοι δε πρόφασιν λάβωσιν
εις το αναχωρείν» (Σελ. 220).
Ερμηνεία: «Δείξε ενδιαφέρον δια την Εκκλησίαν, δια να
μη υποστούν βλάβην εξ αιτίας σου πολλοί εκ των μικρών
και άλλοι λάβουν αφορμήν δια να φύγουν από αυτήν.
§ 5η. «Ειπέ, τίνος σε θέλουσιν είναι μιμητήν οι συμβουλεύοντές σοι; Δει γαρ ημάς κατά σκοπόν των αγίων και
των Πατέρων πολιτεύεσθαι, και τούτους μιμείσθαι, ειδέναι
δε, ότι τούτων αφιστάμενοι αλλότριοι και της τούτων
κοινωνίας γενόμεθα» (Σελ. 222).
Ερμηνεία: «Ειπέ μου, αυτοί που σε συμβουλεύουν, τίνος
μιμητής θέλουν να είσαι; Διότι πρέπει ημείς να ζώμεν
επιδιώκοντες την ζωήν των αγίων και των Πατέρων, και
αυτούς να μιμούμεθα, να γνωρίζωμεν δε ότι, εάν απομακρυνώμεθα από αυτούς, θα αποξενωθούμεν και από
την κοινωνίαν των».
Σχόλιο: Αξίζει να εμβαθύνουμε στο τεράστιο θεολογικό
βάθος που συνοδεύει τις (σχετικά λίγες) γραμμές της
παρούσης παραγράφου του κειμένου.
Οι Άγιοι είναι τα πρότυπά μας. Οφείλουν επίσκοπος και
πιστοί ν’ ακολουθούν, ως τελεολογική προέκταση της ζωής
τους, το παράδειγμα – φρόνημα των Αγίων και το πνεύμα
των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων.
Ειδικά, όταν το πιστεύω του επισκόπου αντιστρατεύεται
την δογματική διδασκαλία των Αγίων, τότε καθίσταται
«αλλότριος της τούτων κοινωνίας» και (κατά προέκταση)
όσοι τον μνημονεύουν στις Ιερές Ακολουθίες και
Λειτουργίες. Γι’ αυτό και η εφαρμογή του 15ου Κανόνα
της Α-Β Συνόδου, η διακοπή μνημοσύνου του επισκόπου,
είναι υποχρεωτική, για να μη μολυνθεί ο πιστός ως
«αλλότριος της τούτων (των Αγίων) κοινωνίας».
Η μνημόνευση του επισκόπου δεν είναι (απλά) λόγος
ευχητικός, όπως πλανεμένα διδάσκουν σύγχρονοι
ποιμένες – γέροντες. Δηλώνει πρωτίστως, ότι το ποίμνιο
ακολουθεί – ασπάζεται την πίστη του αρχιερέως, γι’ αυτό
και τον υπακούει.
Ιδού η ορθή εκκλησιαστική – Πατερική θέση:
-Α) «Γέγραπται γαρ εν τη εξηγήσει της θείας λειτουργίας, ότι αναφέρει ο ιερουργών το του αρχιερέως
όνομα, δεικνύων και την προς το υπερέχον υποταγήν,
και ότι κοινωνός εστίν αυτού, και πίστεως και των θείων
μυστηρίων διάδοχος» (Εκ της επιστολής των Αγιορειτών
Μοναχών προς τον Βασιλέα Μιχαήλ τον Παλαιολόγον).
-Β) «Ότι πολύς εστιν ο του μνημοσύνου λόγος,
διότι εκείνοι μνημονεύονται επ’ Εκκλησίαις, όσοι
εισίν ορθόδοξοι και κοινωνικοί προς την αυτήν
Εκκλησίαν, οι δε ακοινώνητοι ουδέ μνημονεύονται,
ουδέ γαρ έχει άδειαν τις των ιερωμένων εύχεσθαι επ’
Εκκλησίαις, ο δε Πάπας εστιν ακοινώνητος, πως ουν
μνημονευθήσεται ο ακοινώνητος μετά των κοινωνικών»;
(Μιχαήλ ο Βαλσαμών και Σίλβεστρος ο Συρόπουλος).
Συμπερασματικά, ο 15ος Κανόνας της Α- Β Συνόδου
αφυπνίζει – ως θεολογικός αντίλογος στην αίρεση –
τους πιστούς ενώ, ταυτόχρονα, απαιτεί την μετάνοια
ή αντικατάσταση του αιρετικού ποιμένα με ορθόδοξο
παραδοσιακό Αρχιερέα, διότι δεν νοείται Ορθόδοξη
Εκκλησία άνευ Επισκόπων.
ΝΙΚΟΣ Ε. ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ
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συνέχεια από τη σελ. 1

‘’Τοιούτον έχομεν Αρχιεπίσκοπον;’’

κοή στην εκκλησία’’, πολύ ορθώς το λέει αν εννοεί
εκκλησία το σώμα των πιστών με κεφαλή το Χριστό.
Ναί, όντως αν εννοεί εκκλησία το σώμα των πιστών,
τότε πρέπει να κάνουμε υπακοή, διότι το σώμα των
πιστών, αν αυτό τηρεί τη διδασκαλία της Αγίας
Γραφής, τους δογματικούς όρους των οικουμενικών συνόδων και τη διδαχή των αγίων πατέρων,
τη γνωστή πατερική συμφωνία, είναι η εκκλησία
που ίδρυσε ο Κύριος την ημέρα της πεντηκοστής.
Βεβαίως μιλούμε για τους πιστούς, οι οποίοι μελετούν, ομολογούν και εφαρμόζουν τη Γραφή, τη
δογματική ορθόδοξη πίστη, τη διδαχή των αγίων,
ζουν συνειδητή ευαγγελική ζωή και όχι τυπική με
τον καθιερωμένο εκκλησιασμό, το γρήγορο σταυροκόπημα στο στήθος και περνούν τη ζωή τους, όπως
οι λοιποί -άσχετοι με το ευαγγέλιο- συνάνθρωποι
μας. Οι τυπικώς διαβιούντες ορθόδοξοι είναι ασθενή μέλη της εκκλησίας. Αν ο αρχιεπίσκοπος εννοεί
εκκλησία τη σύνοδο των επισκόπων τότε εκφράζεται
αστόχως, διότι η σύνοδος των επισκόπων δεν αποτελεί την καθολική εκκλησία, αλλά μέρος αυτής,
το διοικητικό μέρος στο οποίο συμμετέχουν μόνο
επίσκοποι και όχι και οι λοιποί πιστοί. Οι πιστοί, είτε
επίσκοποι, είτε πρεσβύτεροι, είτε μοναχοί, είτε οι
λοιποί, αποτελούν όλοι μαζί την καθολική εκκλησία
και δεν είναι υποχρεωμένοι να κάνουν υπακοή στη
σύνοδο των επισκόπων ή στον επίσκοπο της γεωγραφικής περιοχής τους, αν δεν τηρεί η σύνοδος ή
ο επίσκοπός τους, όσα υπεσχέθη κατά τη χειροτονία
του, δηλαδή τήρηση της ορθοδόξου πίστεως, των
ιερών κανόνων, της ιεράς παραδόσεως των αγίων
που στηρίζεται στη Γραφή.
Όταν σήμερα βρισκόμαστε ενώπιον μίας πρωτοφανούς για την εκκλησιαστική ιστορία αποστασίας
των ορθοδόξων από την Αγία Γραφή, όταν η αποστασία έχει εισχωρήσει σχεδόν παντού, βλέπουμε
τραγική χαλάρωση ορθοδοξίας και ορθοπραξίας
εντός της ορθοδόξου εκκλησίας
Βλέπουμε τραγική χαλάρωση ορθοδοξίας. βλέπουμε εδώ και δεκαετίες επισκόπους και πρεσβυτέρους
να συμπορεύονται με αιρετικούς, να συμμετέχουν σε
λειτουργίες αιρετικών συμπροσευχόμενοι, το έκαναν
και οι επίσκοποι Κων/πόλεως, πατριάρχες, Αθηναγόρας με τον επίσκοπο Ρώμης πάπα Παύλο τον 6ο, ο
Δημήτριος με τον Ρώμης Ιωάννη Παύλο τον 2ο και ο
Βαρθολομαίος με τον ίδιον, ακόμη συλλείτουργο δεν
έχει γίνει. Ο Νεαπόλεως Βαρνάβας και ο ηγούμενος
της αγιορειτικής μονής αγίου Διονυσίου Πέτρος,
συμπροσεύχονται με μουσουλμανικό τρόπο με ιμάμη
σε νεκροταφείο μουσουλμάνων στην Τραπεζούντα
στον τάφο του παππού του Τούρκου επιχειρηματία
Εφκάν Μπασκάν, δείτε το βίντεο εδώ (https://www.
youtube.com/watch?v=de17ZT8rv6Q) όπου μετά το
4’ και 20’’ ο επίσκοπος και ο ηγούμενος σηκώνουν τα
χέρια σε μουσουλμανική στάση προσευχής. Βλέπουμε επισκόπους να συμπροσεύχονται κάθε χρόνο στην
Ασσίζη της Ιταλίας με μάγους, σαμάνους, βουδιστές,
εβραίους, μουσουλμάνους, παπικούς, αγγλικανούς,
σίχ, προτεστάντες, και στο κέντρο πάντα ο αιρεσιάρχης επίσκοπος Ρώμης, ο λεγόμενος και πάπας.
Όταν είμαστε γνώστες όλων αυτών και πολλών
άλλων εκπτώσεων εκ της ορθοδόξου πίστεως και
εκκλησιολογίας, πολλών επισκόπων, είτε φέρουν
τον τίτλο του μητροπολίτου, είτε του αρχιεπισκόπου,
είτε του πατριάρχου, τους οφείλουμε υπακοή; Όχι, γι’
αυτό για πρώτη φορά και τόσο επισήμως ο Αθηνών
Ιερώνυμος ανέφερε την λέξη ‘’αποτείχιση’’. Διότι η
αποτείχιση είναι η αποστολική και πατερική ορθή
στάση έναντι των αιρετικών που υπάρχουν εντός
της εκκλησίας αλλά ακόμη δεν έχουν δικαστεί από
αρμόδιο συνοδικό όργανο. Φοβούνται λοιπόν την
αποτείχιση διότι ακόμη και όπως ως τώρα έχει ξεκινήσει μετά την σύνοδο του Κολυμβαρίου της Κρήτης,
με διχασμούς και όχι ενιαίο μέτωπο αντίστασης των
αποτειχισμένων, τους φέρνει σε δύσκολη θέση, αφού
ο Αθηνών είπε στον Καστορίας Καλλίνικο ‘’Επομένως σας δίνω ένα χαρτί και σας λέω, αποτειχίζομαι
κι απο ‘δώ και πέρα κάνω ιδιωτική ζωή, κάνω αυτό
που θέλω. Πιστεύω ότι ποτέ δε θα μας φέρεις σε
τέτοια δυσκολία, πιστεύω ότι ποτέ δε θα διαλέξεις
έναν τέτοιο δρόμο και μ’ έναν τέτοιο τρόπο θα
υποστηρίξεις τις οποιεσδήποτε θέσεις σας.’’ Γιατί ο

Απαντήσεις και σχόλια στη χειροτονία του επισκόπου Καστοριάς.

Αθηνών λέει πως πιστεύει πως ο νέος επίσκοπος
Καστορίας δε θα διαλέξει έναν τέτοιο δρόμο και
τρόπο για να υποστηρίξει τις θέσεις του; Αυτόν τον
τρόπο μας διδάσκει η Γραφή, οι απόστολοι και οι
άγιοι πατέρες. Οι σημερινοί επίσκοποι, γιατί δεν τον
θέλουν; Είναι λοιπόν απέναντι από την Αγία Γραφή,
τους αποστόλους, τους αγίους, οι οποίοι όποτε εμφανιζόταν αίρεση εντός της εκκλησίας, λάμβαναν
αποστάσεις από τους κήρυκες της αίρεσης;
Ο άγιος επίσκοπος Φλωρίνης Αυγουστίνος
Καντιώτης ο ομολογητής, μαζί με άλλους δύο επισκόπους, τον Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο και τον
Παραμυθίας Παύλο, καθώς και ο άγιος Παΐσιος ο
Αγιορείτης και άλλοι αγιορείτες, όταν διέκοψαν το
μνημόσυνο του Αθηναγόρα του Α’, διότι προχώρησε μαζί με τον Ρώμης Παύλο τον ΣΤ’, σε άρση
αναθεμάτων μεταξύ Κων/πόλεως και Ρώμης στις
7 Δεκεμβρίου του 1965, δεν ήξεραν τί έκαναν; Το
πνευματικό τέκνο του οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού,
ο πατήρ Χαράλαμπος, ο οποίος δε μνημνόνευε, όταν
ήταν στη Νέα Σκήτη, τον επίσκοπο Κων/πόλεως,
δεν ήξερε τί έκανε; Πολύ ορθώς γνώριζαν την οδό
της αποτειχίσεως και αυτήν εφήρμοσαν έναντι του
προσώπου του αιρετικού Αθηναγόρα. Γιατί σήμερα
οι επίσκοποι ίσως όχι όλοι, δε θέλουν την αποτείχιση; Αυτή την οδό μας άφησαν παρακαταθήκη οι
άγιοι και αυτή πρέπει να εφαρμόζουμε όταν εντός
των μελών του σώματος του Χριστού εξαπλώνεται
η όποια δογματική ή εκκλησιολογική αίρεση, από
τους επισκόπους όπως συνήθως...
Συνεχίζοντας ο Αθηνών το λόγο του λέει, ‘’Η
ενότητα της εκκλησίας είναι πάνω απ’ όλα, γιατί
αυτή η ενότητα στηρίζει την αληθινή πίστη και το
πιστεύω το δικό σου και το πιστεύω το δικό μου.’’
Πράγματι η ενότητα της εκκλησίας είναι πάνω απ’
όλα αλλά η ενότητα εν Χριστώ, η ενότητα εν αγάπη
και αληθεία. Όχι η ενότητα με τον αιρεσιάρχη πάπα
Ρώμης, τον παναιρετικό Κων/πόλεως Βαρθολομαίο,
σύμφωνα με τον αείμνηστο θεολόγο Νικόλαο Σωτηρόπουλο. Αυτή την ενότητα δε τη θέλει ο Κύριος,
την αποστρέφεται διότι είναι ενότητα βασισμένη
στην αίρεση και την πλάνη.
Η ενότητα που στηρίζει την αληθινή πίστη είναι
η εν Χριστώ ενότητα και όχι η ενότητα με βάση
την τυφλή υπακοή σ’ επισκόπους που ασχολούνται
με ζητήματα που δεν είναι της αρμοδιότητός τους.
Διότι οι επίσκοποι δεν είναι υπεύθυνοι για ζητήματα ιατρικής, αυτά τα θέματα είναι των ειδικών
επιστημόνων και δεν επιτρέπεται να λαμβάνουν
θέση ρασοφόροι πιστοί. Εκτός κι αν έχουν σπουδάσει και ασκήσει την ιατρική επιστήμη, αλλά και
πάλι θα πρέπει λόγω της διακονίας τους να έχουν
λόγο αγαπητικό, ενωτικό, όχι καταναγκαστικό και
πιεστικό σε όποιο θέμα ιατρικής φύσεως. Ακόμη και
για μία απλή χορήγηση κατασταλτικού φαρμάκου
σε ασθενή εντός νοσοκομείου, έχει το δικαίωμα ο
ίδιος ο ασθενής ή κάποιος συγγενής αν ο ασθενής
δεν είναι εις θέσιν να επικοινωνεί με το περιβάλλον,
να δώσει ή όχι συναίνεση για τη χορήγηση του. (Ο
γράφων μιλά εκ πείρας)
Στο ευαγγέλιο του Ιωάννη κεφ. 5, στ. 1-9, καταγράφεται η θεραπεία του παραλύτου στη Βηθεσδά.
Στα Ιεροσόλυμα υπήρχε την εποχή του Κυρίου μας,
μία δεξαμενή με πέντε στοές η οποία ονομαζόταν
Βηθεσδά. Εκεί βρισκόταν ένας κατάκοιτος 38 χρόνια και ο Κύριος τον ρώτησε, ‘’Θέλεις να γίνεις
καλά;’’ Όταν ο ίδιος ο Θεάνθρωπος σεβάστηκε το
αυτεξούσιο του ασθενούς κατάκοιτου και τον ρώτησε
αν θέλει να γίνει καλά, με ποιο δικαίωμα κάποιοι
σημερινοί επίσκοποι πιέζουν να προβούν σε ιατρική
πράξη πρεσβύτεροι ή και άλλοι πιστοί, οι οποίοι
ίσως φοβούνται, ίσως έχουν ακούσει ή δει άλλους
που είχαν περενέργειες και δε θέλουν να κάνουν το
βήμα; Ακολουθούν το παράδειγμα του Χριστού μας
οι επίσκοποι εκείνοι που ασκούν πιέσεις και μιλούν
εναντίον όσων δε θέλουν; Άλλο έπραξε ο Κύριος και
άλλα είδαμε στις οθόνες μας να λένε και να κάνουν
κάποιοι επίσκοποι. Μπορούμε να έχουμε πνευματική
σχέση με αυτούς τους επισκόπους; Όχι.
Υπακοή κάνουμε στο παράδειγμα του Κυρίου
που μας παραδόθηκε μέσα απ’ την Αγία Γραφή,

δεν κάνουμε υπακοή σε ανθρώπινες παραδόσεις,
επινοήσεις ανθρώπων. Το ότι ονομάζονται αρχιεπίσκοποι, πατριάρχες ή μητροπολίτες δε συνεπάγεται
πως κατέχουν το αλάθητο, ανθρωποι είναι και μόνο
αν συμφωνούν τα λόγια και οι πράξεις τους με τη
Γραφή, έχουμε πνευματική κοινωνία μαζί τους. Η δε
διακοπή κοινωνίας μαζί τους δεν έχει προσωπικά
ή εμπαθή κίνητρα, αλλά κίνητρα συνειδησιακά.
Με τη διακοπή μάλιστα, εκφράζουμε την έμπρακτη
ευαγγελική αγάπη μας προς το πρόσωπο αυτών,
επιθυμώντας να τους αφυπνίσουμε και να τους
κινητοποιήσουμε να επιστρέψουν στην οδό του
ευαγγελίου, σε όσα έπραξε και δίδαξε ο σωτήρας
μας Χριστός. Όταν το παιδί πάει προς το δρόμο που
περνούν αυτοκίνητα και ο πατέρας ή η μητέρα
του φωνάζουν, δε το μισούν, αντιθέτως επειδή το
αγαπούν και δεν θέλουν το κακό του, γι’ αυτό το μαλώνουν. Άλλη είναι η ενότητα λοιπόν εν Χριστώ και
άλλη η ενότητα όπως μάλλον την εννοεί ο Αθηνών,
δηλαδή, ενότητα με υπακοή στη σύνοδο επισκόπων
ό,τι κι αν πρεσβεύει η σύνοδος αυτή. Τέτοια ενότητα
δεν είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε και εμείς ως
συνάθροιση πιστών, δε θέλουμε να έχουμε.
Εν συνεχεία ο Αθηνών Ιερώνυμος θίγει το
πρόβλημα της από-ιεροποίησης, ‘’Οι ανάγκες των
καιρών μας, η πατρίδα μας, η κοινωνία μας, η απόιεροποίησις, που τόσο ωραία είπες, των πάντων
γύρω μας, είτε λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται
νεότητα, είτε λέγεται παιδεία, είτε λέγεται στρατός,
είτε λέγεται αυτή η μανία της από-ιεροποιήσεως,
δεν απαντιέται, κι ούτε αντιμετωπίζεται με κανέναν
άλλο τρόπο παρά με αυτά που εσύ μας υπεγράμμισες
σήμερα, το πιστεύω, την πίστη μας, τις ρίζες μας, την
βάση μας, κι εμείς υπάκουοι σ’ αυτά. Μπορούμε να
παρεκκλίνουμε μέσα μας μπορούμε να ‘χουμε άλλες
πολλές φορές, δε βιαζόμαστε, υπακούμε στο θέλημα
της ιεράς συνόδου της εκκλησίας.’’
Αυτή η από-ιεροποίηση για την οποία μιλά ο αρχιεπίσκοπος είναι συνέπεια και της στάσης κάποιων
εκ των επισκόπων και πρεσβυτέρων τα τελευταία
χρόνια σε θέματα που καίνε τις καρδιές των ανθρώπων, των απίστων αλλά και των πιστών, των
θερμών αλλά και των χλιαρών. Όταν τα κηρύγματα
με ρίζες φιλοκαλικές έχουν σχεδόν εκλείψει, όταν οι
άνεργοι βλέπουν επισκόπους με τα εγκόλπια τους
δίπλα στους πολιτικούς και τους ενοχλεί αυτή η συμπόρευση. Όταν πολλοί επίσκοποι συμπροσεύχονται
με αρνητές του Θεανθρώπου Χριστού, βουδιστές,
ιουδαίους, μουσουλμάνους... μιλά ο αρχιεπίσκοπος
για από-ιεροποίηση; Πρεσβύτεροι κηρύττουν νοησιαρχικά, συναισθηματικά και φιλοσοφικά κηρύγματα,
γίνονται λαοφιλείς, διότι δυστυχώς δεν φρόντισαν
οι ρασοφόροι πιστοί να κατηχήσουν τους μή ρασοφόρους πιστούς, τί είναι ευαγγελικό φιλοκαλικό
κήρυγμα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, και μετά οι
πιστοί αυτόν που πριν θαύμαζαν γιατί μιλούσε με
κοσμικό τρόπο και τους γλύκαινε τ’ αυτιά, τον βλέπουν ν’ αποβάλλει το ράσο και απογοητεύονται. Τόσα
χρόνια όμως αυτός ο πρεσβύτερος κήρυττε με την
άδεια επισκόπων τα επιφανειακά κηρύγματα του.
Η κοινωνία ολοένα δαιμονοποιείται, οι πάσης
φύσεως αμαρτίες της σαρκός εκτός και εντός γάμου,
έχουν εξαπλωθεί σχεδόν παντού, νομοθετούνται δεκαετίες ήδη, αντιχριστιανικοί νόμοι και οι επίσκοποι,
εκτός κάποιων περιπτώσεων, έχουν σταματήσει να
κηρύττουν θέτοντας το πνευματικό μαχαίρι του θείου
λόγου στην ουσία του προβλήματος. Η ουσία είναι
ότι οι πιστοί στην πλειοψηφία τους έχουν μαζί με
την εκκλησιαστική διοίκηση εκκοσμικευθεί. Όταν
ο ρασοφόρος πιστός, είτε είναι επίσκοπος είτε πρεσβύτερος, ενδύεται με άμφια που κοστίζουν μερικούς
μισθούς ενός εργαζομένου, αυτό όσο κι αν πολλοί δε
θέλουν να το καταλάβουν ενοχλεί πολλούς πιστούς,
(ο γράφων έχει πείρα του σκανδαλισμού αυτού που
προκαλούν τα πολυτελή άμφια), αλλά και δίνει αφορμή στους απίστους να μιλούν εναντίον του Χριστού
μας, ο οποίος ήταν ενδεδυμένος με τα απλά πτωχικά
ρούχα της εποχής του και δε φορούσε ούτε μίτρες στο
κεφάλι, ούτε δύο εγκόλπια στο στήθος, ούτε αυτοκρατορικό σάκο. Αυτό δεν είναι από-ιεροποίηση; Και
από ‘κεί ξεκινά και η από-ιεροποίηση του υπολοίπου
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ιστού της πρώην ορθόδοξης ελληνικής κοινωνίας. Τί
να εμπνεύσει έναν άνεργο ή αδύναμο στην πίστη, η
όψη του επισκόπου ή πρεσβυτέρου που τα άμφια του
είναι δύο, τρεις ίσως και πέντε και οκτώ μισθοί; Από
τί να εμπνευστεί ο πιστός, όταν βλέπει τον εφημέριο
του ναού του να φορά σταυρό που κοστίζει ο πιο
φτηνός 400 ευρώ; Δεν είναι αυτή η πίστη μας, δεν
είναι αυτές οι ρίζες μας. Οι ρίζες μας είναι το ευαγγέλιο που μας διδάσκει την απλότητα, τη λιτότητα στη
ζωή μας, όσα δηλαδή έκανε και δίδαξε ο Κύριος μας.
Ρίζες μας είναι οι απόστολοι, οι οποίοι ταξίδευαν στην
τότε ειδωλολατρική αυτοκρατορία για να κερδίσουν
μία ψυχή για το Χριστό μας, δεν ήταν κλεισμένοι στο
δικό τους κόσμο. Εξαιρέσεις πάντα υπάρχουν, αλλά
πού είναι οι εποχές που εξέλεγαν επισκόπους απ’ τα
μοναστήρια, απ’ τους ερημίτες, απ’ τους ταπεινούς
και ρακένδυτους μοναχούς που είχαν περάσει απ’
την υπακοή και την καταπάτηση του εγώ τους;
Για να ευαγγελισθεί και πάλι ο λαός μας και οι
ξένοι που ήρθαν στην πατρίδα μας να γνωρίσουν
τον αληθινό τριαδικό Θεό, θα πρέπει να αλλάξουν οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι πλεύση, να
επιστρέψουμε όλοι στο ευαγγέλιο εμπράκτως, να
ασχολούνται οι επίσκοποι μόνο με την διακονία τους
που είναι η πνευματική επιστήμη και όχι η ιατρική
και τότε δε θα ανατριχιάζουν κάποιοι ακούγοντας
τη λέξη ‘’αποτείχιση’’. Να αποχωρήσουν όσοι
θέλουν να ονομάζονται ορθόδοξοι από το οικουμενικό κίνημα της θρησκευτικής παγκοσμιοποίησης,
δηλαδή το παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών και
όλα τα διαθρησκευτικά δαιμονικά συμβούλια και
συμπροσευχές και τότε η λέξη ‘’αποτείχιση’’ δε θα
τους προκαλεί καμία ανατριχίλα. Να σταματήσουν
κάποιοι να μιλούν για ψεκασμένους, αναφερόμενοι
σ’ εκείνους που έχουν άλλη άποψη, να αναπτύξουν
τα επιχειρήματα τους χωρίς απαξιωτικές εκφράσεις,
να σταματήσουν να πιέζουν για θέματα ιατρικής
φύσης είτε πρεσβυτέρους, είτε επισκόπους, είτε
άλλους πιστούς, να σταματήσουν να μιλούν για αργία σε όσους πρεσβυτέρους διαφωνούν για θέματα
ιατρικά, άλλωστε δεν προβλέπεται από το κανονικό
δίκαιο της εκκλησίας ο επίσκοπος να θέτει σε αργία
πρεσβύτερο επειδή διαφωνεί σε θέμα ιατρικό... Να
σταματήσουν τα συνοδικά δικαστήρια για τέτοιου
είδους ζητήματα, να κοιτάξουν να πλησιάσουν τους
πιστούς που διψούν για ευαγγέλιο και παράδειγμα
ζωής, και αυτό σιγουρα δε θα το πετύχουν με το να
φορούν ενδύματα εποχής βυζαντίου, και με το να
αποφαίνονται για θέματα πέραν των πνευματικών
τους καθηκόντων όπως τα ιατρικά.
Να σταματήσουν κάποιοι να κηρύττουν τον
επισκοποκεντρισμό. Έχουν φτάσει κάποιοι ρασοφόροι να πιστεύουν και να κηρύττουν ότι, όταν δε
μνημονεύεται όνομα επισκόπου στη θεία λειτουργία,
η λειτουργία είναι άκυρη. Αυτό το χαρακτήριζε ο
αείμνηστος και άγιος γέρων Νικόδημος Μπιλάλης,
‘’αίρεση αιρέσεων’’. Όταν κι αν αλλάξουν πορεία
οι πιστοί, ρασοφόροι και μή, δε θα έχουν κανένα
πρόβλημα αποτειχίσεων. Αλλιώς σίγουρα, συνεχώς
όλο και κάποιοι πρεσβύτεροι και άλλοι πιστοί, θα
αποτειχίζονται απογοητευμένοι ή λόγω συνειδησιακού προβλήματος. Έτσι θα αρθεί η από-ιεροποίηση
και όχι με την υπακοή στη σύνοδο επισκόπων είτε
η σύνοδος ακολουθεί τα βήματα των αποστόλων
είτε όχι.
Κλείνοντας τα σχόλια μας να ευχηθούμε καλή
μετάνοια στους επισκόπους και πρεσβυτέρους, στους
μοναχούς και όλους εν γένει τους πιστούς στο Χριστό
μας, ορθοδόξους χριστιανούς, και πρό πάντων σ’
εμάς που θελήσαμε να καταθέσουμε τις θέσεις μας,
σε όσα είπε ο Αθηνών Ιερώνυμος με αγάπη και
πνεύμα επίγνωσης πως εμείς είμαστε χειρότεροι
όλων και δεν έχουμε διάθεση να παραστήσουμε τους
πρωτόπλαστους. Από θλίψη και πόνο γράφουμε,
όσα γράφουμε.
Δόξα στον άγιο τριαδικό Θεό, Πατέρα, Υιό και
Άγιο Πνεύμα.
Αμήν!

Ιερομόναχος Χριστιανός
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Ελληνική Γλώσσα

τεράστια η προσφορά της στο παγκόσμιο γίγνεσθαι

η γλώσσα να είναι ακριβής, να περιγράφει με συντομία και επακριβώς το μήνυμα, το σημαίνον και
το σημαινόμενο να ταυτίζονται. Θα πρέπει να είναι
εύκολη για να γίνεται κτήμα του λαού, να μπορούν
να τη μαθαίνουν όλοι. Στην Κίνα π.χ., η οποία
χρησιμοποιεί ιδεογράμματα για να παραστήσει
λέξεις και έννοιες τα σύμβολα είναι πάρα πολλά με
αποτέλεσμα ακόμα και οι ακαδημαϊκοί της χώρας
(οι θεωρούμενοι ως οι πιο μορφωμένοι) δεν τα
γνωρίζουν όλα. Δηλαδή οι πνευματικές κορυφές
της δεν μπορούν να διαβάσουν όλα τα κείμενα που
έχουν γραφεί στη γλώσσα της χώρας τους. Για την
αξία της γλώσσας σημειώνει ο «δικός μας» Κωνσταντίνος Τσάτσος, ακαδημαϊκός, φιλόσοφος, πρώην
Υπουργός, πρώην Πρόεδρος Δημοκρατίας και συγγραφέας: «Όσο πιο προηγμένος είναι ο πολιτισμός
ενός έθνους, τόσο πιο πλούσιες σε προϊστορία, και
συνεπώς και σε ουσία, είναι οι λέξεις της γλώσσας…
Με την γλώσσα μεταδίδομε λογικούς συνειρμούς
και διεγείρομε συναισθήματα… Κάθε λαός έχει την
γλώσσα που του αξίζει. Στην γλώσσα, όπως και στα
τραγούδια του, εναποθηκεύεται ο πολιτισμός του…
είναι ο πιο αδιάψευστος μάρτυρας της ιστορικής
του συνείδησης και της ιστορικής του συνέχειας.»
Εμείς βέβαια οι Έλληνες τέτοιο κίνδυνο, όμοιο με
τους κινέζους, δεν διατρέχουμε. Άλλος είναι ο κίνδυνος για τη γλώσσα μας. Η ελληνική χρησιμοποιεί
μόνο 24 γράμματα και οι διάφοροι συνδυασμοί
των γραμμάτων αυτών δημιουργούν τις λέξειςέννοιες. Στην αρχαιότητα υπήρχαν επιπλέον και
άλλα 3 γράμματα τα οποία στο διάβα της ιστορικής
διαδρομής εξαφανίστηκαν. Η δομή της αρχαίας
ελληνικής γλώσσας (της μητέρας της σημερινής)
ήταν δομή μαθηματική. Κάθε γράμμα αντιπροσώπευε ένα αριθμό και ένα μουσικό τόνο. άρα
γράμμα = αριθμός =τόνος (μουσικός), πράγμα
που φανερώνει ότι στη γλώσσα μας πίσω από τα
γράμματα-λέξεις υπάρχουν αριθμοί (λεξάριθμοι)
και μουσικοί φθόγγοι (τονάριθμοι). Ο διάσημος
Έλληνας και διεθνούς φήμης μουσικός Ιάνης Ξενάκης είχε πολλές φορές τονίσει ότι η μουσικότητα
της Ελληνικής είναι εφάμιλλη της συμπαντικής.
Όπως γράφει και ο Ρωμαίος Οράτιος «Η Ελληνική
φυλή γεννήθηκε ευνοημένη με μία γλώσσα εύηχη,
γεμάτη μουσικότητα». Για τη συνέχεια της γλώσσας
μας έχουν καταγραφεί: Ο ίδιος ο Οδυσσέας Ελύτης
είπε «Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει παρά μία γλώσσα,
η ενιαία Ελληνική γλώσσα. Το να λέει ο Έλληνας
ποιητής, ακόμα και σήμερα, ο ουρανός, η θάλασσα,
ο ήλιος, η σελήνη, ο άνεμος, όπως το έλεγαν η
Σαπφώ και ο Αρχίλοχος, δεν είναι μικρό πράγμα.
Είναι πολύ σπουδαίο. Επικοινωνούμε κάθε στιγμή
μιλώντας με τις ρίζες που βρίσκονται εκεί. Στα
Αρχαία.». Ο γνωστός Αδαμάντιος Κοραής είχε πει
«Όποιος χωρίς την γνώση της Αρχαίας επιχειρεί να
μελετήσει και να ερμηνεύση την Νέαν, ή απατάται
ή απατά.». Ενώ ο Γιώργος Σεφέρης γράφει «Από
την εποχή που μίλησε ο Όμηρος ως τα σήμερα,
μιλούμε, ανασαίνουμε και τραγουδούμε την ίδια
γλώσσα.». Παρόλο που πέρασαν χιλιάδες χρόνια.
Κάποιοι, εντελώς λαθεμένα, ισχυρίζονται ότι οι
Έλληνες το αλφάβητο το δανειστήκαμε από τους
Φοίνικες. Σύμφωνα με μελέτες της Τζιροπούλου
και άλλων το 2300 π.Χ. και όχι το 800 π.Χ. ο
Όμηρος ήδη έχει στην διάθεση του 6.500.000
πρωτογενείς λέξεις (πρώτο πρόσωπο ενεστώτα
& ενικού αριθμού) τις οποίες αν τις πολλαπλασιάσουμε Χ72 που είναι οι κλήσεις, θα βγάλουμε
ένα τεράστιο αριθμό ο οποίος δεν είναι ο τελικός,
διότι μην ξεχνάμε ότι η γλώσσα μας γεννά. Αν
αναλογιστούμε ότι η αγγλική γλώσσα έχει 80.000
λέξεις και εξελίσσεται 100 χρόνια, οδηγούμαστε
στο συμπέρασμα ότι ο Όμηρος παραλαμβάνει μια
γλώσσα που έχει βάθος στο χρόνο πολύ μεγάλο
Ένα από τα καρφιά στο φέρετρο της θεωρίας αυτής

είναι και το κεραμικό θραύσμα που βρέθηκε στην
νησίδα «Γιούρα» των Βορείων Σποράδων από τον
Αρχαιολόγο Α. Σαμψών. Χρονολογήθηκε το 5.5006.000 π.Χ. και φέρει καθαρά πάνω του εγχάρακτα
τα γράμματα Α, Δ και Υ. Να σημειώσουμε εδώ ότι
οι Φοίνικες πρωτοεμφανίστηκαν στην ιστορία το
1.300 π.Χ. Και αυτό το εύρημα δεν είναι «μόνο» του.
Τα γράμματα Μ, Ν, Κ, Χ, Ξ, Π, Ο, και Ε διακρίνουμε
σε πρωτοκυκλαδικά αγγεία της Μήλου τα οποία
είναι της 3ης π. Χ. χιλιετίας. Επιπλέον υπάρχει
και η λίθινη σφραγίδα των Γιαννιτσών που ανακαλύφθηκε από τον αρχαιολόγο Π. Χρυσοστόμου
η οποία χρονολογείται την 5 π.Χ. χιλιετία. Ακόμη
η επιγραφή του Δισπηλιού που ανεσύρθη από τον
καθηγητή Γ. Χουρμουζιάδη χαρακτηρίστηκε ως η
πρώτη γραφή του κόσμου, αφού χρονολογήθηκε από τον «Δημόκριτο» βάσει της μεθόδου του
«άνθρακα 14» με απόλυτη ακρίβεια στο 5.250 π.
Χ. Τέλος να αναφέρουμε τον δίσκο της Φαιστού
ο οποίος χρονολογείται (με τις πιο συντηρητικές
απόψεις) στο 1.700 π. Χ. και φέρει σύμβολα τα
οποία όμως είναι τυπωμένα με κινητά στοιχεία
(σφραγίδες), και για αυτόν τον λόγο το εύρημα
αυτό αποτελεί το αρχαιότερο δείγμα τυπογραφίας
του κόσμου. Το 1989, στο υπό αριθμό 16 τεύχος
του αρχαιολογικού περιοδικού «NESTOR», το οποίο
εκδίδει το πανεπιστήμιο της Ινδιάνας, ο καθηγητής
Πώλ Φώρ ανακοινώνει ότι στην Ιθάκη του 2.700 π.
Χ. μιλούσαν και έγραφαν Ελληνικά. Με την βοήθεια
χαραγμένης εικόνας πλοίου επάνω στο όστρακο
και σε σύγκριση με την ήδη αποκρυπτογραφημένη
Γραμμική Γραφή Β’ ο καθηγητής Φώρ κατόρθωσε
να διαβάσει «Νύμφη με έσωσε». Διάβασε ακόμα,
αναγνωρίζοντας αριθμητικά και συλλαβές «Ιδού
εγώ ο Αρεάδης δίδω εις την άνασσα Θεά Ρέα 100
αίγες, 10 πρόβατα…». Σημειωτέον ότι ακόμα και
σήμερα διδάσκεται στα Ελληνικά σχολεία η άποψη
ότι τα χρόνια του Ομήρου δεν υπήρχε γραφή και
συνεπώς τα δύο έπη ( Ιλιάδα και Οδύσσεια) μεταφέρονταν από γενεά σε γενεά προφορικώς (κάτι
το οποίο ούτως ή άλλως μόνο και μόνο βάσει της
κοινής λογικής είναι αδύνατον).
Η γενεσιουργός δύναμη της Ελληνικής γλώσσας
βρίσκεται στην ικανότητά της να πλάθεται όχι μόνο
προθεματικά ή καταληκτικά, αλλά διαφοροποιώντας σε μερικές περιπτώσεις μέχρι και την ρίζα
της λέξης (π.χ. «τρέχω» και «τροχός» παρόλο που
είναι από την ίδια οικογένεια αποκλίνουν ελαφρώς
στην ρίζα). Η Ελληνική γλώσσα είναι ειδική στο να
δημιουργεί σύνθετες λέξεις με απίστευτων δυνατοτήτων χρήσεις, πολλαπλασιάζοντας το λεξιλόγιο.
Ο Γάλλος συγγραφέας Ζακ Λακαρριέρ, έκθαμβος
μπροστά στο μεγαλείο της Ελληνικής, είχε δηλώσει
σχετικώς «Η Ελληνική γλώσσα έχει το χαρακτηριστικό να προσφέρεται θαυμάσια για την έκφραση
όλων των ιεραρχιών με μια απλή εναλλαγή του
πρώτου συνθετικού. Αρκεί κανείς να βάλει ένα
παν- πρώτο- αρχί- υπέρ- ή μια οποιαδήποτε άλλη
πρόθεση μπροστά σε ένα θέμα. Κι αν συνδυάσει
κανείς μεταξύ τους αυτά τα προθέματα, παίρνει μια
ατελείωτη ποικιλία διαβαθμίσεων. Τα προθέματα
εγκλείονται τα μεν στα δε σαν μια σημασιολογική
κλίμακα, η οποία ορθώνεται προς τον ουρανό των
λέξεων.» Στην Ελληνική γλώσσα ουσιαστικά δεν
υπάρχουν συνώνυμα, καθώς όλες οι λέξεις έχουν
λεπτές εννοιολογικές διαφορές μεταξύ τους. Για παράδειγμα έχουμε τις λέξεις «κεράννυμι», «μίγνυμι»
και «φύρω» που όλες έχουν το νόημα του «ανακατεύω». Όταν ανακατεύουμε δύο στερεά ή δύο υγρά
μεταξύ τους αλλά χωρίς να συνεπάγεται νέα ένωση
(π.χ. λάδι με νερό), τότε χρησιμοποιούμε την λέξη
«μειγνύω» ενώ όταν ανακατεύουμε υγρό με στερεό
τότε λέμε «φύρω». Εξ’ ού και η λέξη «αιμόφυρτος»
που όλοι γνωρίζουμε αλλά δεν συνειδητοποιούμε
τι σημαίνει.
H εκμάθηση της Αρχαίας Ελληνικής, εκτός από

μέσο διατήρησης της γλωσσικής παράδοσης, αποτελεί όπλο κατά της δυσλεξίας και άλλων μαθησιακών δυσκολιών, φαινόμενα που κάνουν έντονα
την εμφάνισή τους τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα
με τα συμπεράσματα τριετούς έρευνας του Aνοικτού
Ψυχοθεραπευτικού Kέντρου και του Iνστιτούτου
Διαγνωστικής Ψυχολογίας.
Τι έχουν πει σπουδαίες προσωπικότητες για την
Ελληνική Γλώσσα
Ο γνωστός Γάλλος Βολταίρος είχε πει «Είθε η
Ελληνική γλώσσα να γίνει κοινή όλων των λαών.»
Η Μαριάννα Μακ Ντόναλντ, καθηγήτρια του
Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας και επικεφαλής
του TLG δήλωσε «Η γνώση της Ελληνικής είναι
απαραίτητο θεμέλιο υψηλής πολιτιστικής καλλιέργειας.»
Ιωάννης Γκαίτε (Ο μεγαλύτερος ποιητής της
Γερμανίας, 1749-1832) «Άκουσα στον Άγιο Πέτρο
της Ρώμης το Ευαγγέλιο σε όλες τις γλώσσες. Η Ελληνική αντήχησε άστρο λαμπερό μέσα στη νύχτα.»
Μάρκος Τίλλιος Κικέρων (Ο επιφανέστερος άνδρας της αρχαίας Ρώμης, 106-43 π.Χ.) «Εάν οι θεοί
μιλούν, τότε σίγουρα χρησιμοποιούν τη γλώσσα
των Ελλήνων.»
Φρειδερίκος Σαγκρέδο (Βάσκος καθηγητής
γλωσσολογίας – Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας της Βασκωνίας) «Η Ελληνική γλώσσα είναι η
καλύτερη κληρονομιά που έχει στη διάθεσή του
ο άνθρωπος για την ανέλιξη του εγκεφάλου του.
Απέναντι στην Ελληνική όλες, και επιμένω όλες οι
γλώσσες είναι ανεπαρκείς.» «Η αρχαία Ελληνική
γλώσσα πρέπει να γίνει η δεύτερη γλώσσα όλων
των Ευρωπαίων, ειδικά των καλλιεργημένων ατόμων.» «Η Ελληνική γλώσσα είναι από ουσία θεϊκή.»
Ερρίκος Σλήμαν (Διάσημος ερασιτέχνης αρχαιολόγος, 1822-1890) «Επιθυμούσα πάντα με πάθος
να μάθω Ελληνικά. Δεν το είχα κάνει γιατί φοβόμουν πως η βαθειά γοητεία αυτής της υπέροχης
γλώσσας θα με απορροφούσε τόσο πολύ που θα με
απομάκρυνε από τις άλλες μου δραστηριότητες.»
Ίμπν Χαλντούν (Ο μεγαλύτερος Άραβας ιστορικός) «Που είναι η γραμματεία των Ασσυρίων, των
Χαλδαίων, των Αιγυπτίων; Όλη η ανθρωπότητα
έχει κληρονομήσει την γραμματεία των Ελλήνων
μόνον.»
Φρανγκίσκος Λιγκόρα (Σύγχρονος Ιταλός καθηγητής Πανεπιστημίου και Πρόεδρος της Διεθνούς
Ακαδημίας πρός διάδοσιν του πολιτισμού) «Έλληνες να είστε περήφανοι που μιλάτε την Ελληνική
γλώσσα ζωντανή και μητέρα όλων των άλλων
γλωσσών. Μην την παραμελείτε, αφού αυτή είναι
ένα από τα λίγα αγαθά που μας έχουν απομείνει και
ταυτόχρονα το διαβατήριό σας για τον παγκόσμιο
πολιτισμό.»
Μάικλ Βέντρις (Ο άνθρωπος που αποκρυπτογράφησε την Γραμμική γραφή Β’) «Η αρχαία Ελληνική
Γλώσσα ήτο και είναι ανωτέρα όλων των παλαιοτέρων και νεοτέρων γλωσσών.»
Ζακ Λάνγκ (Γάλλος Υπουργός Παιδείας) «Θα
ήθελα να δω να διδάσκονται τα Αρχαία Ελληνικά,
με τον ίδιο ζήλο που επιδεικνύουμε εμείς, και στα
Ελληνικά σχολεία.»
Σύμφωνα με τον Μπιλ Γκέιτς «Η Ελληνική με την
μαθηματική δομή της, είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών, διότι μόνο σ´ αυτήν δεν υπάρχουν όρια.»
Είναι γνωστή η έκφραση που χρησιμοποιούν
οι Αγγλοαμερικάνοι όταν ψάχνουν να βρουν την
κατάλληλη λέξη για κάποια έννοια «Οι Έλληνες θα
έχουν μια λέξη για αυτό».
Το παρόν άρθρο αποτελεί μια μικρή προσφορά
προς την αρτιότερη γλώσσα του κόσμου. Την αδίκησα και επιφυλάσσομαι εις το μέλλον.....
Μυργιώτης Παναγιώτης
Μαθηματικός
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«Μή μεταβάλλετε
τόν οἶκο τοῦ πατρός
μου εἰς ἐμπορικόν
κατάστημα»
συνέχεια από τη σελ. 1
ἀνήκει κατ΄ἐξοχήν στό Θεό.
Ὃμως:
Στούς ἱερούς ναούς σήμερα ἀπαιτοῦνται
μάσκες καί Rapid-Test ἀκριβῶς ὃπως καί στά
ἐμπορικά καταστήματα! Δηλαδή ἒχουν καί τά
δύο τόν ἲδιο βαθμό κινδύνου;
Σέ κάποιους ἱερούς ναούς, ἀντί κηρύγματος
τοῦ Εὐαγγελίου, γίνεται ἐπανάληψις τῶν ὁδηγιῶν τῶν ΜΜΕ γιά τόν ἰό.
Σέ κάποιους ἱερούς ναούς, μέσα, γίνονται
ἐμβολιασμοί, ὃπως καί σέ μία πτέρυγα κλινικῆς
ἢ ἐμβολιαστικό κτίριο.
Ὁ Προφήτης καί Βασιλεύς Δαυίδ ψάλλει «Κύριε ἠγάπησα εὐπρέπειαν οἶκου
σου» (Ψαλμ.25,8)
Εἶναι ἂραγε εὐπρέπεια νά μπαίνουμε στόν
Ἱερό Ναό τοῦ Θεοῦ μέ μάσκα; Νά ἀλλοιώνουμε
τό «κατ΄εἰκόνα Θεοῦ» ἀκριβῶς μέσα στόν
Οἶκον τοῦ Θεοῦ;
Ἢ μήπως εἶναι ἁμαρτία ἐναντίον τοῦ Θεοῦ,
διότι ὑπονοοῦμε ὃτι ὁ Θεός δέν μπορεῖ νά μᾶς
προστατεύσει ἀπό τόν ἰόν μέσα εἰς τόν οἶκον
του; Μήπως δηλαδή εἶναι κάπως ἀνάλογο μέ
τήν ἀσέβεια τοῦ Μωϋσῆ καί τοῦ λαοῦ μέ τό
«ὓδωρ ἀντιλογίας» καί τόν βράχον (Ἀριθμοί,
κεφ.κ’) πού δέν ἐπίστευαν ὃτι θα τούς δώσει
νερό ὁ Θεός; Λόγῳ αὐτῆς τῆς ἀσεβείας δέν τούς
ἐπετράπη νά πᾶνε οἱ ἲδιοι στή γῆ πού τούς εἶχε
ὑποσχεθεί ὁ Θεός.
Ὁ Μωϋσῆς εἶδε μέ δέος τήν καιομένη
βάτον εἰς τήν ἓρημον.
Ἐμεῖς σήμερα στούς ναούς ἒχουμε κάτι πολύ
περισσότερον ἀπό τή φλεγομένη βάτο.
Ἐκεῖ τότε τά πάντα ἦσαν σκιά. Σήμερα εἶναι
πραγματικότης «τῆς χάριτος ἐλθούσης».
Σέ κάθε Θεία Λειτουργία ἒχομε τόν Κύριον
παρόντα. Μέσα στό ναό φυλάσσεται, ἐντός
τοῦ ἁγίου ἀρτοφορίου τό πανάγιο Σῶμα καί
Αἷμα Του.
Τί φρικτότερον τούτου ὑπάρχει; Τί φοβερώτερον ἀλλά καί θειότερον;
Εἶναι πολύ πλεῖον τῆς ἁπλῆς παρουσίας τοῦ
Θεοῦ μέσα στή φλεγομένη βάτο.
Καί ὃμως ἐμεῖς δέν ἒχουμε τό δέος τοῦ
Μωϋσῆ....»
Ψάλλουμε στό ναό, «πᾶσαν τήν βιωτικήν ἀποθώμεθα μέριμναν».
Δηλαδή, «ἂς ἀφήσουμε ἀπό τό μυαλό καί τή
σκέψη μας κάθε μέριμνα, ἐπίγεια καί βιωτική»
Καί συγχρόνως τρέμουμε μή μᾶς κολλήσει
ἰό ὁ διπλανός μας στό ναό;
Ταιριάζουν καί τά δύο μαζί;
Γίνονται σήμερα θαύματα;
Θά ἀπαντήσουμε:
-πῶς ἦταν ὁ παπα-Χρύσανθος στή Σπιναλόγκα παπᾶς κάποιες δεκαετίες, κοινωνοῦσε τούς
λεπρούς καί ἒτρωγε, ὃτι ἒμενε ἀπό τή Θείαν
Κοινωνία καί δέν ἐκόλλησε λέπρα, ἀλλά γέρασε
ὑγιής καί ἐπῆρε σύνταξη;
-παρομοίως, πῶς κοινωνοῦσαν χωρίς νά
μολυνθοῦν ὑγιεῖς μέ φυματικούς μαζί, ἂνευ
διακρίσεως, στό ἐκκλησάκι τοῦ νοσοκομείου
φυματικῶν «Σωτηρία»;
-τέλος, πῶς ἐξηγεῖται ὃτι ἱερεῖς ζοῦν ἀκόμη
καί ἂνω τῶν 90 ἐτῶν ἀφοῦ ἒχουν κοινωνήσει χιλιάδες ἀγνώστους, ἀγνώστου ὑγείας ἢ
ἀσθενείας. Οἱ ἱερεῖς αὐτοί ἒφαγαν πάντοτε
τό ὑπόλοιπον τῆς Θείας Κοινωνίας καί δέν
ἀρρώστησαν;
Ποία λοιπόν εἶναι ἡ πραγματική ἀξία
τοῦ Οἲκου τοῦ Θεοῦ καί πῶς ἁρμόζει νά
μπαίνουμε μέσα;
( Γεωρ. Ιωάν)
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συνέχεια
από τη σελ. 1

Η ΕΛΛΗΝΟΤΡΟΠΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΚΑΙ Η ΙΔΕΟΛΗΨΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

ανθρωπότητα σε αχαρτογράφητα νερά. Στη πορεία
της ιστορίας ο ελληνισμός έχει υπάρξει πρωτοπόρος
και έχει διδάξει στον κόσμο την δημοκρατία και την
ελευθερία. Στην αλλαγή του ιστορικού παραδείγματος βρέθηκε εξ αρχής να πρωτοστατεί, να συμμετέχει,
να συνεργεί. Στην φιλοσοφία και στις τέχνες καθοδήγησε τον κόσμο, στην αποκάλυψη της αλήθειας
η ελληνική γλώσσα υπήρξε το μέσο της διάδοσής
της, η χριστιανική παράδοση ρίζωσε στα χώματα
μας, η ανατολή του δυτικού πολιτισμού βασίστηκε
στον κλασικό ελληνικό πολιτισμό. Η αναγέννηση,
η μεταρρύθμιση, ο διαφωτισμός υπήρξαν κινήσεις
όπου διήκε η ελληνική διαλεκτική. Ωστόσο στις
παρούσες εξελίξεις συναινούμε στην παγκόσμια
διαφθορά και μορφώνουμε το παράλογο.
Η σχέση της χριστιανικής θεολογίας με τις αλλαγές
υποβάθρου ήταν πάντοτε ορατή. Από την αποκάλυψη και μετά, το ερώτημα διηνεκές. Ποια είναι η
θέση του Χριστού στη ζωή μας? Αν με προσοχή προσπαθήσει να δεί κάποιος σήμερα τι συμβαίνει στην
ιστορία θα δεί με κατάπληξη και λύπη, ότι ο Χριστός
απουσιάζει. Πάντοτε απουσίαζε στα επιφαινόμενα. Η
ιστορία λοιπόν γράφεται ερήμην Του; Όχι. Ο Χριστός
είναι παρών στον κόσμο, γιατί τον δημιούργησε
και τον εποπτεύει1. Είναι παρών στην Εκκλησία
του και σε κάθε έναν που ανήκει σ΄ αυτήν. Ωστόσο
ο κόσμος είναι ξένος προς Αυτόν2 και έχει τον δικό
του άρχοντα3, ο οποίος «κέκριται» (Ιω. 16, 9-11) και
«νυν εκβληθήσεται έξω» (Ιω. 19, 9-11). Η πορεία
λοιπόν του ανθρώπου είναι μια πορεία αλλαγής
μέσα σε ένα ξένο κόσμο, όπου προσπαθώντας να
χαράξει την ιστορία του, η ίδια η ιστορία τον αλλάζει.
Ο Χριστός βρίσκεται κοντά του, όταν Τον καλεί, γιατί
τον έκανε τόσο ελεύθερο, που μπορεί όταν θέλει να
Τον αρνείται.
Το κοσμοείδωλο, με την εξέλιξη της ιστορίας, έχει
μεταβληθεί σημαντικά και συνεχίζει να μεταβάλλεται.
Στη δύση ο μεσαιωνικός σκοταδισμός καταδιώκεται από την αναγέννηση. Στη δυτική εκκλησία
οι αυθαιρεσίες των παπών και ο σχολαστικισμός
διαρρηγνύουν το εκκλησιαστικό σώμα και η μεταρρύθμιση προκαλεί την διαίρεσή του. Προηγούμενα
και πάλι οι κακοδοξίες του πάπα έχουν προκαλέσει
το σχίσμα μεταξύ ανατολικής και δυτικής εκκλησίας.
Η Εκκλησία του Χριστού, όχι ως καθιδρυματικός
θεσμός αλλά ως κοινωνία προσώπων διώκεται. Ο
προς κάθε κατεύθυνση επιβαλλόμενος καταναγκασμός της δυτικής εκκλησίας (παποκαισαρισμός)
προκαλεί εσωτερικές αντιδράσεις, που μάχονται τις
μεθοδεύσεις του σχολαστικού ρωμαιοκαθολικισμού
και θέτουν την φιλοσοφία σε καινούργιες βάσεις.
Οι επιστήμες – κλάδοι της φιλοσοφίας - αποκτούν
μέθοδο και εισάγεται το πείραμα. Οι αλλαγές είναι
σαρωτικές. Η θεολογία μεταπίπτει σε θεραπαινίδα
της φιλοσοφίας και προσπαθεί να διασωθεί. Στο
πέραμα του χρόνου το κοσμοείδωλο συνεχίζει να
μεταβάλλεται. Η αυθεντία του σχολαστικισμού και
τα ιδεολογικά βάθρα της απόλυτης μοναρχίας καταρρέουν κάτω από τα πλήγματα του ορθού λόγου.
Ο Διαφωτισμός καταλύει τις αυθεντίες και υπόσχεται
ευρύτατες πολιτικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.
Ενώ ο διαφωτισμός και η νεωτερικότητα εισάγουν
την αμφισβήτηση κάθε αυθεντίας4, η μετανεωτερικότητα εισάγει την αμφισβήτηση της κατεστημένης
πραγματικότητας, αυτής που η νεωτερικότητα δημιούργησε. Ενώ όμως ο διαφωτισμός, και κατά συνέπεια η νεωτερικότητα, αρνήθηκε κάθε αυθεντία,
εγκατέστησε ως μέγιστη αυθεντία τον ορθό λόγο.
Διακρίνεται κυρίως για την στροφή στην ανθρωπολογία και την τάση εγκατάλειψης της θεολογίας, την
έμφαση στη ηθική και απαξίωση της μεταφυσικής,
την κατάφαση της φύσης και του αισθητού κόσμου,
ωστόσο, την εξαντλητική εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, την ελεύθερη έκφραση και την ακύρωση
της εκκλησιαστικής εξουσίας και αυθεντίας, την
αναγόρευση του ορθού λόγου και της επιστήμης
σε υπέρτερης αξίας αγαθό, την αμφισβήτηση των
μεσαιωνικών πολιτικών εξουσιών και την προστασία
των δημοκρατικών ελευθεριών5. Συνέπεια υπήρξε η
εκκοσμίκευση (αποδέσμευση των δημοσίων δρώμενων από θρησκευτικές επιρροές και η εξωστρέφεια
και η κοινωνικοποίηση του ανθρώπου με όλες τις
συνακόλουθες αστοχίες), και ο επηρεασμός της εξέ-

λιξης της θεολογίας (αναπτύχθηκε η ιστορικοκριτική συντελείται μόνο ελεύθερα μέσα από την ωρίμανση
μέθοδος θεολογικής προσέγγισης, η διαλεκτική, η της κοινωνίας, δεν αποτελεί μια αυθόρμητη μεταβοφιλελεύθερη και η υπαρξιστική θεολογία, η θεολογία λή, αλλά επιχειρείται και προωθείται από άτομα που
της εκκοσμίκευσης και του θανάτου του Θεού, η μεθοδεύουν και κατεργάζονται ύποπτες, στρεψόδινεωτερική θεολογία, η πολιτική θεολογία, η θεολογία κες, άθλιες και δυσοίωνες παρεμβάσεις, σε κοινωνίες,
της ελπίδας, κλπ)6.
τις οποίες καθιστούν δυστοπικές. Αυτή η αλλαγή
Η μετανεωτερικότητα είναι μια επανάσταση στον παραδείγματος στον ελληνικό χώρο έχει ξεκινήσει,
αστικό πολιτισμό, επιτρέπει την προσέγγιση των είναι επιβαλλόμενη και δεν αποτελεί φυσική εξέλιξη
πολιτικοκοινωνικών ζητημάτων με ένα ελεύθερο, της Ιστορίας του, που προσβάλλεται βάναυσα. Είναι
πολλές φορές ανερμάτιστο τρόπο, προσπαθεί να μεθοδευμένη και έχει κέντρα και ενεργούμενα, που
εισάγει την παγκοσμιοποίηση, ενώ διασκεδάζει την αλλάζουν βίαια τις παλαιές παραδοσιακές παραδοπροσήλωση στην χριστιανική παράδοση. Ο σημερι- χές. Είναι μια ορατή, εξωτερικά σχεδιασμένη, ανηλενός, «ασπόνδυλος»7 άνθρωπος, ζεί αποκλειστικά με ής παρέμβαση, που ολοκληρώνεται από αδίστακτους
αυτόχθονες εφιάλτες. Τέτοια οιονεί
αναφορά το ατομικό του σύμπαν, τα
του Δρ. Στέφανου
αυθόρμητη παρέμβαση – αλλαγή
συμφέροντα και τα δικαιώματα του,
παραδοχής υποβάθρου, υπήρξε
χωρίς υποχρεώσεις. Ο ναρκισσισμός
Σπανομήτσιου
παλιότερα η αλλαγή του τρομοκρατου απαρνείται την υπαρξιακή
έλλειψη του Άλλου, που εξέλιπε τελεσίδικα. Το με- τικού νόμου, σήμερα, παρέμβαση-αλλαγή παρατανεωτερικό σύνθημα «τα πάντα είναι δυνατά και δοχής, που προοιωνίζεται τραγωδίες, η πρόσφατη
επιτρεπτά» δηλώνει το αυτοκαταστροφικό αδιέξοδο, πανδημία (ήδη οι συνέπειες στον ελληνικό χώρο
είναι ορατές) και η επικείμενη αλλαγή παραδοχής
που έχει περιέλθει.
Στον αντίλογο, ή μετανεωτερική θρησκευτικότητα υποβάθρου για την κλιματική αλλαγή. Τι σημαίνουν
συνοψίζει την δυναμική, που έχει αναπτυχθεί τα όλα αυτά? Επιχειρείται μια αναγκαστική μεταβολή
τελευταία χρόνια, να επαναφέρει τη σημασία στη των κοινωνικών παραδοχών, που είναι μεθόδευση
ζωή του ανθρώπου της θρησκείας, που είχε διωχθεί αλλοπρόσαλλης νοητικής επεξεργασίας, δηλαδή ένα
από τη καταιγίδα, που κατέκλυσε την εποχή της προϊόν παραλόγου. Πάλι παίζεται ένα παιχνίδι, εν
νεωτερικότητας. Η χριστιανική θεολογία αναζητά ού παικτοίς. Είναι προφανές τί θα προκύψει. Στις
να αναδείξει πάλι το χριστιανικό μήνυμα στην φυσικές επιστήμες η συμπεριφορά ενός κλειστού
εμπερίστατη ζωή των πιστών διευκρινίζοντάς το συστήματος (που δεν αλληλεπιδρά), περιγράφεται,
με βάση την παράδοση. Οι δυτικές θεολογίες όμως από ένα αριθμό μαθηματικών εξισώσεων. Εάν το
βαδίζουν παράλληλα με δυτικά φιλοσοφικά ρεύματα σύστημα έχει ένα αριθμό εισόδων που είναι γνωστές,
και πολλές φορές τα συμπεράσματά τους προβλημα- οι έξοδοι θα πάρουν τιμές, που προσδιορίζονται με
τίζουν. Η σύγχρονη ανατολική ορθόδοξη θεολογία βάση τις μαθηματικές εξισώσεις, που περιγράφουν
είναι λιγότερο παραγωγική, μάλλον συντηρητική το σύστημα. Σε πολλές περιπτώσεις ελέγχοντας
και παραδοσιακή. Μερικές φορές στη παραδοσιακή με συγκεκριμένους τρόπους κάποιες μεταβλητές,
προσέγγισή της παρουσιάζεται σκληρή, σχεδόν πετυχαίνουμε να έχουμε τις επιθυμητές τιμές στην
έξοδο. Αν το σύστημα είναι ανοικτό (αλληλεπιδρά)
άτεγκτη.
Η ορθοδοξία ενέμεινε στον λατρευτικό χαρακτή- και συγχρόνως η πολυπλοκότητά του είναι μεγάρα του παρελθόντος παρά τους πειρασμούς του λη, πράγμα, που σημαίνει απεριόριστους βαθμούς
«διαφωτιστικού» πνεύματος. Στον ελληνικό χώρο η ελευθερίας, οι τιμές εξόδου από το σύστημα μπορεί
χριστιανική παράδοση είναι ο ορθόδοξος τρόπος που να είναι ανεξέλεγκτες. Στις σύγχρονες δημοκρατικές
καθορίζει και περιχωρεί τις καθημερινές μας σχέσεις. κοινωνίες «οι τυφλοί τα τε ώτα, τον τε νουν τα τ’ όμΣε αυτό τον χώρο αναζητείται ο Χριστός, που αγωνιά. ματα», που νομίζουν, ότι περιορίζοντας τους βαθμούς
Η αγωνία Του αφορά στη διακινδύνευση της δικής ελευθερίας μπορούν να τις οδηγήσουν σε ατραπούς,
μας ζωής και σωτηρίας. Και εμείς αγωνιούμε, αλλά που έχουν σχεδιάσει, διαπράττουν ανοσιούργημα,
η δική μας αγωνία είναι αγωνία για αστοχίες, για έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Πρώτα γιατί η
ενοχές, για καθημερινές φροντίδες, για τον θάνατο, συμπεριφορά των κοινωνιών αυτών δεν περιγράγια τα έσχατα. Η αγωνία του Πασκάλ8 ήταν για τον φεται με μαθηματικές εξισώσεις και η μη γραμμική
Χριστό, του Κίργκεγκωρ9 υπαρξιακή, των αγίων πολυπλοκότητά τους, ούσα μη ελεγχόμενη - είναι
μας αγωνία ύστατης συνειδητοποίησης του μηδενός, βέβαιο θα οδηγήσει σε τοπική ή γενικευμένη υπερπου ελπίζει στον Κύριο. Είναι φυσικό λοιπόν να θέρμανση και καταστροφή του ανθρώπινου είδους,
αγωνιούμε, αναζητώντας την αλήθεια. Αλλά (Ιω. και δεύτερον γιατί ποτέ δεν μπορεί να εξομοιωθεί
18, 38) «λέγει αυτώ ο Πιλάτος, τί εστιν η αλήθεια;». το μυστηριακό-πνευματικό και αχειροποίητο με το
Η απάντηση είχε δοθεί στον Θωμά: «Εγώ ειμί η οδός υλικό και εν πολλοίς βέβηλο. Εάν η αντιπαράθεση
και η αλήθεια και η ζωή» (Ιω. 14, 6). Αναζητούμε σε φυσιολογικές και αυθόρμητες συνθήκες αλλαγής
επομένως την Αλήθεια που αγωνιά, άρα πρέπει να υποβάθρου είναι και απαραίτητες και αναμενόμενες,
γρηγορούμε, που σημαίνει να αγωνιούμε.
η βίαιη μεταβολή των παραδοχών με στέρηση κοιΩστόσο τίποτε δεν έχει τελειώσει. Στα χρόνια
νωνικών ελευθεριών προοιωνίζεται αποκαλυπτική.
μας κάποιοι φαντάστηκαν, πως θα μπορούσαν να
Στη πορεία αυτών των εισαγωγικών μεταβολών η
επιταχύνουν αυτό που έτσι κι’ αλλιώς επέρχεται
ελληνική κοινωνία, η διαιρεμένη σε εμβολιασμένους
νομοτελειακά. Μια αλλαγή υποβάθρου, όπου τώρα
και μη, κατάντησε, με την ανοχή και εν πολλοίς
όμως η επιλογή των παραδοχών γίνεται εκ των
11
προτέρων και προς το συμφέρον μιας προνομιακής με την μακιαβελικής νοοτροπίας μεθόδευση των
κυβερνητών
της,
δυστοπική.
Η κριτική στάση και
ελίτ. Αυτή την βεβιασμένη και γενικευμένη μεταβολή
η
αντίδραση
από
την
πλευρά
των πολιτών είναι
υποβάθρου, την αδόκιμη αλλαγή παραδείγματος,
ανύπαρκτη.
Με
λύπη
έως
θανάτου,
με τεράστια,
τον τεχνητό μετασχηματισμό του κοινωνικού, πολιτικού, πολιτισμικού, θρησκευτικού, τεχνολογικού αλλά ανήμπορη οργή και αγανάκτηση παρακολουκοσμοειδώλου, δηλαδή μια ιδεοληψία, ονόμασαν θούμε, αυτά που συμβαίνουν και την απάθεια να
στρογγυλοκάθεται στη θαλπωρή των ενδιαιτημάτων
επανεκκίνηση.
Η επανεκκίνηση αποτελεί μια βίαιη αλλαγή μας και να καγχάζει. Η καταστροφική μανία των
παραδείγματος, που επιχειρείται από συγκεκρι- επιστρατευμένων και στρατολογημένων ιδιότροπων
μένα κέντρα, που λειτουργούν χωρίς ήθος και με εφιαλτών, που έχουν απωλέσει κάθε αυτοέλεγχο με
τον κρατικό αυταρχισμό συνεπίκουρο, συνειδητά επιταγή αμφιλεγόμενων κυβερνητικών και με ανοή ασυνείδητα. Αφορά στην αλλαγή των βασικών χή ή αδυναμία μιας καταρρακωμένης λανθάνουσας
κανόνων μιας σειράς σχέσεων με καθαρά κοσμικά δικαιοσύνης, χορεύει αδιάντροπα, με περισσή αυθάκριτήρια, που επιτρέπουν πλήρη αλλοίωση των δεια και αναίδεια στον ορυμαγδό των ερειπίων της
χαρακτηριστικών της ζωής μας. Αυτό σημαίνει ότι κοινωνικής και προσωπικής μας ζωής. Όλοι αυτοί
όλο το οικοδόμημα των οικονομικών, πολιτικών, συνεχίζουν να εκτοξεύουν απειλές και να αλυχτούν
πολιτιστικών, κοινωνικών, τεχνοκρατικών, δημοκρα- κατά πολιτών, που δεν έκαναν τίποτε άλλο παρά να
τικών και θρησκευτικών σχέσεων αρχίζει να τίθεται υπερασπίζονται αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα
σε αμφισβήτηση και όλος ο περιβάλλοντας χώρος στην επιλογή, στην ελευθερία του αυτεξούσιου, στη
να δονείται επικίνδυνα.
διάκριση και στο σεβασμό. Στο τέλος με κίνδυνο μόνο
Φαίνεται, λοιπόν, ότι η αλλαγή υποβάθρου10 δεν της ζωής τους, αφού επέλεξαν το κατά την άποψή

ΑΓΩΝΑΣ 7
τους μη χείρον. Ποια δήθεν «απανθρωπία δικαιώματος» μπορεί να δικαιολογήσει την καταδυνάστευση
του ανθρωπίνου προσώπου και την επισυμβαίνουσα
σύνολη κατάρρευση των αξιών, της δημοκρατίας,
της ισηγορίας, της ισοπολιτείας, της ελευθερίας του
λόγου και των επιλογών, του δικαιώματος στην
εργασία, της αλληλεγγύης, της αυτοπροστασίας.
Η εξαγγελθείσα επανεκκίνηση είναι αποτέλεσμα
της αστοχίας του σύγχρονου ανθρώπου. Οι προηγούμενες αυθόρμητες αλλαγές παραδείγματος
και τα αντίστοιχα δυτικά κυρίως κοσμοείδωλα, που
εξελίχθηκαν από εμβληματικές προσωπικότητες,
που εξύφαναν την απώλεια του θείου νοήματος,
υπαινίχθηκαν τον θάνατο του θεού, εισήγαγαν
αδηφάγα χρηματοοικονομικά μοντέλα, προκάλεσαν
καταστροφικούς πολέμους, διαίρεσαν τον κόσμο
σε παραπετάσματα, επέτρεψαν την καταδυνάστευση και εξαθλίωση των λαών, απομάκρυναν
το εκκλησιαστικό πλήρωμα από το κέντρο, που,
περιπλανώμενο στις παρυφές των οριζόντων του
αληθούς, απώλεσε την αυθεντικότητα του, είχαν
ένα θετικό πρόσημο: Διατήρησαν κατ’ επίφαση την
ελευθερία και τη δημοκρατία και την ευημερία
ενός μέρους των ανθρώπων κυρίως στον δυτικό
κόσμο. Όλοι οι ελεύθερα σκεπτόμενοι άνθρωποι,
η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία και κατ’ εξοχήν η
αντιδρώσα νεωτερική και μετανεωτερική δυτική
θεολογία έχουν βιώσει τις αλλαγές αυτές και έχουν
μιλήσει για τις απώλειες. Είναι σαφές ότι μπροστά
στο ασύνετο εγχείρημα της επανεκκίνησης ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται σε πολλαπλά δεινή
θέση και απειλείται να απωλέσει τα πάντα. Στην καθ’
ημάς Ανατολή, ενώ οι σάλπιγγες ηχούν, τρομάζει η
αφωνία της ορθόδοξης ελληνικής θεολογίας και ο
εν πολλοίς συσχηματισμός του κλήρου, που άκριτα
περιβλήθηκε την λεοντή του άρχοντος του κόσμου
αυτού. Οι ποιμένες, απολωλότα πρόβατα και αυτοί
στον καταιγισμό των εξελίξεων, αποκρύφτηκαν
υπό τον φόβο της κοσμικής καταιγίδας και ελάχιστοι υψώνουν κέρας ομολογίας. Επικρατεί μια
απερίγραπτη σύγχυση, ένας άνευ προηγουμένου
διχασμός, που οι κυβερνώντες και οι συνοδοιπόροι
τους άκριτα εισήγαγαν στον ελληνικό χώρο, και
υπάρχει θλίψη, που ακόμη και πιστοί εγκαταλείπουν την κιβωτό της Εκκλησίας, σαν τρομαγμένα
στρουθία, υποβλέποντες εμβολιασμένους και μη,
ξεχνώντας την ουσία του κέντρου, την χριστιανική
αγάπη, «ήτις μακροθυμεί, χρηστεύεται, η αγάπη ου
ζηλοί, η αγάπη ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ουκ
ασχημονεί, ου ζητεί τα εαυτής… πάντα στέγει, πάντα
πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει, η αγάπη
ουδέποτε εκπίπτει» (Κορ. 13, 4-8).
Η Εκκλησία δεν νοείται να συσχηματίζεται με τον
ξένο προς αυτήν κόσμο, «και μη συσχηματίζεσθαι τω
αιώνι τούτω, αλλά μεταμορφούσθαι τη ανακαινώσει
του νοός υμών» (Ρωμ. 12, 2). Οι κανόνες με τους
οποίους λειτουργεί είναι οι χριστιανικοί. Ό τι, όμως,
συμβαίνει σήμερα στον ελληνορθόδοξο χώρο δεν
έχει καμία σχέση με τη χριστιανική διδασκαλία της
αγάπης. Το χριστιανικό κοσμοείδωλο της άσκησης
και της ευχαριστίας αφίσταται από το κοσμικό των
εγχρήματων συναλλαγών και της εκμετάλλευσης
του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Η Εκκλησία είναι
το σώμα του Κυρίου «και πάντα υπέταξεν υπό τους
πόδας αυτού, και αυτόν έδωκε κεφαλήν υπέρ πάντα
τη εκκλησία, ήτις εστί το σώμα αυτού, το πλήρωμα
του τα πάντα εν πάσι πληρουμένου» (Εφ. 1, 22-23).
Δεν μπορεί να παραδίδεται στους άρχοντες του κόσμου τούτου. «Απεκρίθη Ιησούς. Ουκ είχες εξουσίαν
ουδεμίαν κατ΄ εμού ει μή ήν δεδομένον άνωθεν. Δια
τούτο ο παραδούς με σοι μείζονα αμαρτία έχει» (Ιω.
19, 11). Οι ιεράρχες «εις τόπον και τύπον Χριστού»
κατέχουν εξουσία «δεδομένην άνωθεν» και δεν πρέπει να πολιτεύονται άτοπα, παραδίνοντας τα «άγια
τοις κυσίν» (Ματθ. 7, 6).
«Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, η αποκτένουσα τους
προφήτας και λιθοβολούσα τους απεσταλμένους
προς αυτήν! ποσάκις ηθέλησα επισυναγαγείν τα
τέκνα σου, όν τρόπον επισυνάγει όρνις τα νοσσία
εαυτής υπό τας πτέρυγας, και ουκ ηθελήσατε. Ιδού
αφίεται υμίν ο οίκος υμών έρημος» (Ματθ. 23, 37-38,
Λουκ. 13, 34-35).
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συνέχεια από τη σελ. 1

Ποιά ὅμως εἶναι ἡ στάση τῶν Ἑλλήνων
πολιτικῶν;
Ἡ Χώρα μας μέ τίς μεγαλύτερες ἀκτές δέν
ἔχει ἐκμεταλλευτεῖ τό Δίκαιο τῆς θάλασσας,
γιά νά διασφαλίσει τά σύνορά της, ἐνῶ ἡ
Τουρκία θέλει νά μοιράσει στή μέση τό
Αἰγαῖο καί μέ τήν ἀπειλή τοῦ πολέμου, δέν
ἀφήνει τήν Ἑλλάδα νά ἐπεκτείνει τά χωρικά
της ὕδατα σέ 12 ναυτικά μίλια.
1. Ὁ πρώην πρωθυπουργός «ἐκσυγχρονιστής» Κ. Σημίτης τό 1996 στήν κρίση τῶν
Ἰμίων, δημιούργησε τίς γκρίζες ζῶνες στό
Αἰγαῖο καί τό 1997 στή Μαδρίτη ἀναγνώρισε ὑπέρ τῆς Τουρκίας ζωτικά συμφέροντα
στό Αἰγαῖο. ὅλος τότε ὁ λαός ἀντέδρασε,
ὅταν εὐχαρίστησε τούς Ἀμερικάνους. Ὁ δέ
ἐλεεινός Θεόδωρος Πάγκαλος, ἐκείνη τήν
τραγική νύκτα δήλωσε ὅτι «τή Σημαία τήν
πῆρε ὁ ἀέρας».
2. Ὁ ἄθεος Τσίπρας, ἐκτός τοῦ ὅτι ἀπεδείχθη θεομάχος, ψήφισε τρεῖς ἐγκληματικούς
νόμους, μέ τή συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, τήν
ἀνεξέλεγκτη εἰσροή τῶν λαθρομεταναστῶν
μέ πλῆθος δικαιωμάτων καί τόν ἀντιρατσιστικό νόμο.
3. Ἀλγεινή ἐντύπωση εἶχαν κάνει οἱ
ζεϊμπεκιές τοῦ θλιβεροῦ Γιώργου Παπανδρέου, ὁ ὁποῖος ὁδήγησε τή Χώρα στή
σκλαβιά τῶν μνημονίων, μέ ἀποτέλεσμα νά
ἀπωλέσει τήν ἐθνική της κυριαρχία καί οἱ
«κουμπαριές» τοῦ Κώστα Καραμανλή πού
ἔχασε τή φωνή το γιά νά γλυτώσει τόν ἑαυτό του καί δέν ἐξήγησε στόν ἑλληνικό λαό,
τό τί ἀκριβῶς συνέβη ἐκείνη τήν ἐποχή. ἄς
γνωρίζει, ὅμως, ὅτι «οἱ ἡγέτες ἡγοῦνται καί
δέν ἄγονται».
4. Ἄπαράδεκτη ἦταν καί ἡ δήλωση
τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν Νίκου
Κοτζιά, ὁ ὁποῖος εἶχε τονίσει: «Δέν πρέπει
νά φαίνεσαι μοναχοφάης καί νά λές εἶναι
ὅλα δικά μου, γιατί τότε γίνεσαι μέρος τοῦ
προβλήματος. πρέπει νά βάλεις τόν ἄλλο
– ἐννοοῦσε προφανῶς τήν Τουρκία - στό
παιχνίδι, γιά νά τόν κατευνάσεις.
5. Ἐπίσης, ὁ τέως ὑπουργός Παιδείας
Νίκος Φίλης καί ὁ ἐκδότης τοῦ «Φιλελεύθερου» Θ. Μαυρίδης, διακηρύσσουν ὅτι:
«Ἡ συνεκμετάλλευση εἶναι, πλέον, ἡ πιό
ρεαλιστική λύση». Ὁ μετέπειτα δέ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν, Γεώργιος Κατρούγκαλος
δηλώνει ἀνερυθρίαστα: «Ἀσφαλῶς βλέπουμε θετικά τή συμμετοχή τῆς Τουρκίας
στήν ἐνεργειακή ἐξίσωση τῆς Ἀνατολικῆς
Μεσογείου».
6. Συνακόλουθα καί ὁ νῦν ὑπουργός
Ἐξωτερικῶν, Νίκος Δένδιας, μίλησε γιά συνεργασία μέ τήν Τουρκία καί ἀκούστηκαν
οἱ ἀπαράδεκτες δηλώσεις τοῦ Θάνου Ντόκου, ἀναπληρωτή τοῦ Συμβουλίου Ἐθνικῆς
Ἀσφαλείας γιά τή συνεκμετάλλευση τοῦ
Αἰγαίου μέ τούς Τούρκους (ὑπό ὅρους).
7. Ὁ πρώην Πρωθυπουργός, Κων/
νος Μητσοτάκης γιά τήν ὑπόθεση τοῦ
ὀνόματος τῶν Σκοπίων εἶχε δηλώσει:
«Σέ λίγα χρόνια τό θέμα τοῦ ὀνόματος
γιά τή Μακεδονία θά ἔχει ξεχαστεῖ». καί ὁ
υἱός του, ὁ νῦν Πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, ἀπεδείχθη προδότης, γιατί
ἀποποινικοποίησε τή βλασφημία, ἀφαίρεσε
ἀπό τά ἀπολυτήρια Γυμνασίου -Λυκείου τό
θρήσκευμα καί τήν ἐθνική ταυτότητα καί
ψήφισε ὑπέρ τῆς ἐνταξιακῆς πορείας τῶν
Σκοπίων καί τῆς Ἀλβανίας, (ἐξαπατώντας
τά ἑκατομμύρια τῶν Ἑλλήνων πού βγῆκαν
στούς δρόμους, γιά νά διακηρύξουν ὅτι ἡ
Μακεδονία εἶναι Ἑλληνική).

«Οὐδέν γλυκύτερον πατρίδος»
( Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος, Πρός Ἀνδριάντας MPG 49, 35 )
Ἀρχιμανδρίτου Παύλου Ντανᾶ

8. Τέλος, ὁ Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας
Προκόπης Παυλόπουλος, παρά τούς
μεγάλους σταυρούς καί διθυραμβικούς
λόγους γιά τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα,
ὑπέγραψε ὅλους τούς ἀνθελληνικούς καί
ἀντιχριστιανικούς νόμους καί χρησιμοποιώντας ξύλινη γλώσσα μιλάει συνέχεια,
γιά διεθνές δίκαιο καί γιά «εὐρωπαϊκό
κεκτημένο».
Ὁ ἔγκριτος δημοσιογράφος Σταῦρος
Λυγερός, σέ ἄρθρο του σχετικά μέ τή θέση
τῶν πολιτικῶν ἀπέναντι στά ἐθνικά θέματα,
γράφει: «Μετά τήν τουρκική εἰσβολή τοῦ
1974 στήν Ἀθήνα εἶχε κυριαρχήσει τό δόγμα: «Ἡ Κύπρος κεῖται μακράν» ( «ἐθνάρχης» Κ. Καραμανλής), πίσω ἀπό τό ὁποῖο
κρυβόταν ἡ μικροελλαδική θεώρηση ὅτι «ἡ
Κύπρος εἶναι βαρίδι γιά τήν Ἑλλάδα»! Καί
ἀκόμη, ὁ ἴδιος δημοσιογράφος δηλώνει:
«γιά δεκαετίες ἡ Ἑλλάδα ἀπουσίαζε ἀπό τήν
Ἀνατολική Μεσόγειο. Εἶχε αὐτοεγκλωβιστεῖ
στρατηγικά καί ἐπιχειρησιακά στό Αἰγαῖο,
γιατί ἐκεῖ δεχόταν τήν τουρκική ἐπεκτατική
πίεση. Τό Καστελλόριζο ἦταν ἕνα γεωγραφικά ἀκραῖο μικρό νησιωτικό σύμπλεγμα,
τό ὁποῖο στήν Ἀθήνα τό ἀντιλαμβάνονταν
ὡς μία «ἀπόφυση» τοῦ Αἰγαίου στήν Ἀνατολική Μεσόγειο, χωρίς νά τοῦ ἀποδίδουν
τήν κρίσιμη στρατηγική σημασία πού ἔχει».
Στίς παραπάνω τοποθετήσεις τῶν
πολιτικῶν, ὁ ἅγιος Παῒσιος ὁ ἁγιορείτης
ἀντιπαραθέτει, ὅτι ὁ ἴδιος περιμένει τή σωτηρία τοῦ Ἔθνους μόνο ἀπό τό Θεό: «Ἄν ὁ
Θεός ἄφηνε τήν τύχη τοῦ Ἔθνους μας στούς
πολιτικούς, θά καταστρεφόμασταν. Ἀλλά
ἀφήνει λίγο τά πράγματα, γιά νά φανοῦν
οἱ διαθέσεις τοῦ καθενός». καί γιά τούς πολιτικούς πού ἔκαναν κακό στό Ἔθνος ἔλεγε:
«Μέ ἀναπαυμένη συνείδηση παρακαλῶ
τό Θεό νά τούς δίνει μετάνοια καί νά τούς
παίρνει, γιά νά μήν κάνουν μεγαλύτερο
κακό, καί νά ἀναστήσει Μακκαβαίους».
9. Ἐντύπωση, ὅμως, κάνει καί ἡ ἀφωνία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη γιά τήν
Ἑλλάδα πού κινδυνεύει. Ἄς μήν ξεχνοῦμε
ὅτι οἱ ὑποχωρήσεις στά θέματα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως, οἱ συμπροσευχές μέ τούς
αἱρετικούς καί τίς ἄλλες δαιμονικές θρησκεῖες, καθώς, ἐπίσης καί ἡ ὑπακοή στίς
ἐντολές τῆς Ἀμερικῆς καί τό Οὐκρανικό
ζήτημα, θά φέρουν μεγάλη δοκιμασία στήν
Πατρίδα μας.
Ποιά εἶναι ἡ στάση τῶν ἁγίων
καί ἡρώων τῆς Πατρίδος μας;
1. Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος ὀφείλει νά
κηρύξει νηστεία, νά γίνουν ἱερές παρακλήσεις καί ἀγρυπνίες σέ ὅλους τούς Ναούς γιά
τή σωτηρία τῆς Πατρίδος μας.
2. Ἄς παρακαλέσουμε τήν Ὑπέρμαχο
Στρατηγό νά ἐπέμβη, ἐφόσον βεβαίως
καί ἐμεῖς ὁδηγηθοῦμε στή μετάνοια καί
ἐπιστρέψουμε στίς ἑλληνοχριστιανικές
μας ρίζες. Ὁ ἅγιος Παῒσιος λέει τά ἑξῆς: «Ἡ
Ἑλλάδα ἔχασε τό δρόμο της, ἡ ἁμαρτία καί
ἡ ἀσωτία βασιλεύουν στούς ἀνθρώπους,
ἀλλά μᾶς ἀγαπάει ὁ Θεός καί περιμένει
τή μετάνοιά μας». Γιά τήν Κύπρο τόνιζε:
«Ἡ Κύπρος θά ἐλευθερωθεῖ ὅταν μετανοήσουν οἱ Κύπριοι». καί στούς Κυπρίους: «Νά
κάνετε πνευματικές βάσεις γιά νά διώξουν
τίς βάσεις, τῶν Τούρκων, τῶν Ἄγγλων καί
τῶν Ἀμερικανῶν».
3. Οἱ πανηγυρισμοί γιά τά 200 χρόνια
ἀπό τήν Ἐθνική Παλιγγενεσία δέ θά πρέπει

νά εἶναι φολκλορικές ἐκδηλώσεις, ὅπως
ἀκριβῶς βλέπουμε νά γίνονται, ἀλλά νά
ἀποτελέσουν τό ἐφαλτήριο γιά τήν ἐθνική
ἀφύπνιση, νά τονιστεῖ ἡ συμβολή τῆς
Ἐκκλησίας στό Ἔθνος, νά τιμηθοῦν καί νά
μνημονευθοῦν ὅλοι ἐκεῖνοι πού ἔχυσαν
τό αἷμα τους, γιά νά ἀπολαμβάνουμε ἐμεῖς
τήν ἐλευθερία.
Ὁ ἐθνικός μας ποιητής Διονύσιος Σολωμός ( Εἰς τόν Ὕμνον εἰς τήν Ἐλευθερίαν),
πόσο εἶχε νιώσει τό Μάρτυρα, τόν Πατριάρχη Ἅγιο Γρηγόριο τόν Ε΄ !
«...Ἔχει ὁλάνοικτο τό στόμα, πού ὥραις
πρῶτα εἶχε γευθῆ
τ’ ἅγιον αἷμα τ’ ἅγιο σῶμα...Λές πῶς θέ
νά ξαναβγῇ
ἡ κατάρα, πού εἶχε ἀφήσει λίγο πρίν
ν’ ἀδικηθῇ
εἰς ὁποιόν δέν πολεμήση κ’ ἠμπορεῖ νά
πολεμῇ...».
Ἄς μή λησμονήσουμε ὅτι τό 1823 πρίν
φθάσει στό Κεφαλόβρυσο τοῦ Καρπενησιοῦ, ὅπου ἐπρόκειτο νά νικήσει, ἀλλά
καί νά σκοτωθεῖ, ὁ Μᾶρκος Μπότσαρης
πέρασε ἀπό τό μοναστήρι τοῦ Προυσοῦ.
Μπῆκε στήν ἐκκλησιά, προσκύνησε τή
θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας καί
βγαίνοντας τράβηξε τό πουγγί του καί τό
‘δωσε σ’ ἕναν καλόγερο.
-Πάρτα νά τά μοιράσεις στούς φτωχούς
γιά τήν ψυχή τοῦ Μάρκου Μπότσαρη, εἶπε.
Ὁ καλόγερος δέν τόν γνώριζε προσωπικά.
Εἶχε ἀκούσει ὅμως πολλά γιά τό θρυλικό
καπετάνιο. Ρωτάει, λοιπόν, παραξενεμένος:
- Τί πέθανε ὁ Μᾶρκος Μπότσαρης;
- Ὄχι, πηγαίνει ὅμως, γιά νά πεθάνει, εἶπε
ὁ γενναῖος Σουλιώτης.
Ὁ Μέγας Βασίλειος διδάσκει: «Δέν
πρέπει, ὅσα τάξαμε στό Θεό νά τά δαπανοῦμε γιά ἄλλους σκοπούς. ἐκτός ἄν
προέρχονται ἀπό τό περίσσευμά μας».
(Μᾶρκος 7, 27-29. Ἠθικά, ὅρος ΛΑ΄, ΒΕΠ
53,64). Ἐκκλησία καί Πολιτεία, ἐπιτέλους,
ἄς συνεργαστοῦν, γιά νά πραγματοποιηθεῖ
ἡ ἱερά ὑπόσχεση τοῦ θρυλικοῦ γέρου τοῦ
Μοριᾶ, Θεοδώρου Κολοκοτρώνη καί τῶν
ἄλλων ἡρώων γιά τήν ἐκπλήρωση τοῦ
τάματος τοῦ Ἔθνους, μέ τήν ἀνοικοδόμηση
τοῦ Ναοῦ πού θά ἀποτελεῖ μνημεῖο δοξολογίας καί λατρείας στό Σωτῆρα Χριστό
καί Θεό μας, γιά τήν ἀπελευθέρωση τῆς
Πατρίδος ἀπό τήν τουρκική σκλαβιά.
Ἐπιβάλλεται, σέ ὅλες τίς περιπτώσεις, νά
ὑπάρξει ὁμόνοια. Ὁμόνοια μεταξύ ὅλων
τῶν πολιτικῶν δυνάμεων τῆς Ἑλλάδος.
Ἀπαιτεῖται νά ὑπάρξει ἐθνική ὁμοψυχία.
Τά κόμματα νά ἀφήσουν τίς διαφωνίες,
γιατί ξέρουμε ὅτι ἡ διχόνοια ἀποτελεῖ τό
μεγαλύτερο πρόβλημα τῆς Πατρίδος μας.
Μή λησμονοῦμε ἐπίσης ἐκεῖνα, τά ὁποῖα
λέει ὁ ἅγιος Παῒσιος: «Σέ μερικούς δέ
συμφέρει νά ὑπάρχει ἡ Ἑλλάδα. Οἱ ἐχθροί
μας θέλουν νά μᾶς ξεσκίσουν καί οἱ φίλοι
μας νά μᾶς τσαλακώσουν». Ὁπότε, λέει
πάλι ὁ ἅγιος: «Ἄς κάνουμε μέ φιλότιμο,
λεβεντιά καί ἀρχοντιά, ὅ,τι καλύτερο
μπορεῖ ὁ καθένας καί θά ἐπέμβη καί
ὁ καλός Θεός».
Ὁ ἅγιος ἐπίσκοπος Φλωρίνης Κυρός
Αὐγουστίνος τόνιζε στά κηρύγματά του:
«Σᾶς τό λέω μέ πίστη. δέ θά μᾶς σώσει οὔτε
ὁ Μάρξ οὔτε ὁ Λένιν οὔτε ἡ Ἀγγλία οὔτε ἡ
Ρωσία οὔτε ἡ Ἀμερική. Ἕνα φάρμακο ὑπάρχει, τό τέλειο φάρμακο. τό Ἅγιο Εὐαγγέλιο».
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Οι καιροί αυτοί,
είναι καιροί Ηρώων!

συνέχεια από τη σελ. 1
Μέσα στο μαύρισμα της καρδιά μας, λόγω ταραχής και
αθλιότητος του παρόντος κόσμου, η μόνη ελπίδα συνίσταται στη
λαχτάρα, να ξαναβρεθούμε σε ένα κλίμα ηθικής καθαρότητος,
πνευματικής αισιοδοξίας και χριστιανικής λεβεντιάς. Τώρα που
τα φτερά των ψυχών είναι πεσμένα, τώρα που δισταγμός και
ηττοπάθεια έχουν παγιδεύσει τους ανθρώπους, διψάμε μέσα
στην έρημο της χυδαιότητος. Μία χυδαιότητα που χαρακτηρίζει
και εκφράζει, τον ενδότερο σταθμό λυμάτων, όλων αυτών που
κουμαντάρουν τον πλανήτη, προπάντων δε τη χώρα μας. Εμείς
όμως διψάμε εναγωνίως για κάτι πολύ υψηλό και αληθινά πλήρες·
για κάτι που να ξαναφέρνει μπροστά μας τον άνθρωπο σε όλη
του τη μεγαλοσύνη. Πέρα από την «πληρότητα» που επιχειρούν
ανεπιτυχώς να προσφέρουν στον κόσμο, τα ηγετικά αλαλάζοντα
κύμβαλα του αιώνος τούτου, μέσω εμφύλων ταυτοτήτων.
Δυστυχώς όμως οι πρότεροι βιώνουν μία κρίση ταυτότητος, της
ολότελα διχασμένης προσωπικότητός τους και προσπαθούν να την
καλύψουν νοθεύοντας τις θεϊκές ταυτότητες των απλών πολιτών.
Αυτή λοιπόν τη λαχτάρα μας, την ψυχική μας δίψα, την
ικανοποιούμε στις πρώτες σελίδες της εκκλησιαστικής μας ιστορίας,
όπου ο κάμπος της άνυδρης και σαχαρικής αθεΐας έχει πλημμυρίσει
από υψηλότατο φρόνημα και πάθος ηρωικό. Μάρτυρες και
ομολογητές, οι γνήσιοι πρόγονοί μας και οι καθαρόαιμοι δάσκαλοι
της πίστεώς μας και όχι οι τωρινοί εξαθλιωμένοι παπατζήδες, μας
μεταγγίζουν έναν πυρετό λησμονημένο στα παγερά χρόνια μας,
τον πυρετό της θυσίας· τον παλμό του χριστιανικού ηρωισμού.
Εδώ ακριβώς παρεμβαίνει δυναμικά ο απ. Παύλος και λέγει· «Εἰ
καί ὁ ἔξω ἡμῶν ἄνθρωπος διαφθείρεται, ἀλλ’ ὁ ἔσωθεν
ἀνακαινοῦται ἡμέρα καί ἡμέρα» (Β΄ Κορ. 4,16). Με απλά λόγια·
μπορεί εξωτερικά να βαδίζουμε στο θάνατο, εσωτερικά όμως, μέρα
με τη μέρα, η ζωή μας ανανεώνεται.
Ας θυμηθούμε το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου
Σμύρνης.
…Καθώς έμπαινε στο αμφιθέατρο, ακούστηκε από τον ουρανό
φωνή που έλεγε· «Ίσχυε, Πολύκαρπε, και ανδρίζου». Και κείνον
που μίλησε, κανένας δεν τον είδε· αλλά την φωνή του την άκουσαν
οι δικοί μας που βρίσκονταν εκεί…
Ο ανθύπατος άρχισε την ανάκριση…
Εξώμοσε, βρίσε το Χριστό και σε ελευθερώνω.
Πολ: Ογδόντα έξη χρόνια τον υπηρετώ και σε τίποτα δε μ’
έβλαψε. Πώς μπορώ, λοιπόν να υβρίσω το βασιλέα και σωτήρα μου;
Ανθ: Έχω θηρία. Σε αυτά θα σε ρίξω, αν δεν αλλάξεις γνώμη.
Πολ: Φέρε τα.
Ανθ: Θα σε ανάψω σαν λαμπάδα, αν δε σου φαίνεται σκληρή
τιμωρία τα θηρία και μείνεις αμετανόητος.
Πολ: Με απειλείς με τη φωτιά που καίει για λίγη ώρα και ύστερα
σβήνεται· και αγνοείς το πυρ της μελλούσης κρίσεως και αιώνιας
κολάσεως που φυλάγεται άσβηστο για τους ασεβείς. Αλλά τι
αργοπορείς; Κάμε ό,τι θέλεις…
Η συνέχεια γνωστή. Τον έβαλαν στη φωτιά αλλά δεν κάηκε,
οπότε τον χτύπησαν με ξίφος και αμέσως ανέβλυσε τόσο αίμα που
έσβησε τη φωτιά. Ένα ιερό πανηγύρι και ένας πνευματικός χορός
στήθηκε στον ουρανό.
Δεν κήρυξε ο Θεός τότε ουράνιο πένθος για τον άγιο Πολύκαρπο,
σύγχρονοι υποκριτές της Ελλάδος. Ακυρώσατε μαθητική παρέλαση
στην Θεσ/νίκη, ημέρα του αγίου Δημητρίου, δήθεν προς τιμή της
Φώφης Γεννηματά. Μάλλον προς υποβάθμιση της πανηγυρικής
ημέρας. Τους ήρωες όμως, τους τιμάμε με παρελάσεις και τιμητικά
αγήματα. Αλλά εσείς απέχετε πόρρω από την ύψιστη αξία του
ήρωα, καθότι είστε μικροί οι ίδιοι και συνάμα τον λοιδορείτε
και συχνότατα, πέραν δε τούτου στην προκειμένη περίπτωση,
η κεκοιμημένη προφανώς για εσάς, δεν ανήκε σε αυτή την
κατηγορία. Παράλληλα λυσσάξατε παντοειδώς, λόγω ποικίλων
κόμπλεξ, για τη λιτανεία του Αγίου Δημητρίου, την ώρα όμως που
πριμοδοτείτε πλουσιοπαρόχως και υποκινείτε με την προστασία
του νόμου, που εσείς ψηφίζετε, όλες τις λιτανείες του Σατανά και
χωρίς καμία απολύτως τήρηση μέτρων του κορονοϊού. Έννοια σας·
ο Θεός δεν το θέλει το άδικο· προπάντων μένει σκεπτικός μπροστά
στα δύστροπα ημιονικά σας λακτίσματα. Όμως ο τρόπος σας γέμει
δολιότητος, παράνομοι Ιούδες, δούλοι και δόλιοι. Αλλά υπάρχει
και συνέχεια, που δεν επιθυμείτε να τη σκεφθείτε προς το παρόν…
Εδώ η πρότερη παρένθεση κλείνει, για να επανέλθουμε στο
επίκεντρο της σύγχρονης κρίσης. Τι ακριβώς συμβαίνει στις μέρες
μας; Μία ανησυχία διαγράφεται στα πρόσωπα, αλλά προπάντων
στη σκέψη των συνετών ανθρώπων της κοινωνίας. Ευτυχώς
συνέχεια στη σελ. 15
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Ο ΤΡΟΜΟΣ:
Ζητώ να βρω χριστιανό…
ψάχνω και όλο ψαχνω…

Ο ΠΕΡΙΒΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
Το φαινόμενο που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε και να βιώνουμε στην κονίστρα της πολιτικής
διαμάχης, δυστυχώς το αντιμετωπίζουμε και στον
ιερό χώρο της σεμνής και αγιοτάτης Εκκλησίας μας,
στη σκηνή την αληθινή, “ην έστησεν ο Κύριος
και ουκ άνθρωπος” (Εβρ. 8, 2). Στο χώρο που
κατασκευάστηκε από το θεϊκό μεγαλείο με την
απρόσμετρη σταυρική θυσία. Εδώ, που επιβάλλε“Εδώ ώ Θεέ μου, εδώ τι βλέπω;… εις την φιλαργυρίαν Ιούδας”
ται να βασιλεύει η αλήθεια, η συνειδητοποιημένη
(Ηλίας Μηνιάτης)
ταπεινοφροσύνη και η αυθεντία της μετανοίας.
Έχουμε μπροστά μας είκοσι ολόκληρους αιώνες
εκκλησιαστικού βίου, με διακυμάνσεις ποικίλες,
θετικές και αρνητικές, με παρουσία των φωτισμέ- Ιερό Θυσιαστήριο με τον ένοχο, υποκάρδιο πόθο προκάτοχοί του και οι διάδοχοί του ολόκληρης της
νων Πατέρων που στοιχήθηκαν με ακρίβεια, στα της ανάδειξης σε κυρίαρχους και δυνάστες της εκ- περιόδου του εικοστού αιώνα.
Ο επίσκοπος Λάρισας π. Θεολόγος δεν ανήκε σε
προστάγματα του Κυρίου μας και στο βηματισμό κλησιαστικής οικογένειας. Όλοι αυτοί ανηφόριζαν
των αγίων Αποστόλων. Αλλά και με διαδρομές προς τα αποστολικά αξιώματα, χωρίς να υιοθετούν λέσχες εκκλησιαστικής, κοινωνικής ή πολιτικής
των αποτυχημένων νοσταλγών και κυνηγών των την ταπείνωση και βημάτιζαν αγέρωχα, αντιγρά- σκοπιμότητας, δεν υποτάσσονταν στους εκβιασμούς
αξιωμάτων που λέκιασαν με τις συμπεριφορές τους φοντας με πιστότητα τα καταπιεστικά πρότυπα της κοσμικής εξουσίας, δεν άπλωνε το χέρι, για να
και ναρκοθέτησαν την ενότητα του εκκλησιαστικού που ζούσαν και διοικούσαν οι αυτοκρατορικές εξαγοράσει καρπούς της άκρατης δημοσιότητας
Σώματος.
αυλές. Έτσι οδηγούσαν (!!) το ποίμνιο με τη χρήση και της εξαγορασμένης δημοτικότητας. Ήταν ένα
Κανένας μέσα στον ιερό περίβολο της Εκκλησίας του κοσμικού μαστιγίου και δεν απέφευγαν την καθαρό διαμάντι αποκομμένο από το μεταλλείο της
δεν είναι αυτόνομος και ανεξάρτητος, κανένας δεν αυτοθαυμαστική περιαυτολογία. Έδιναν το στίγμα Πατερικής αγιότητας και άφηνε, όπου περνούσε
έχει το δικαίωμα να αυτοσχεδιάζει και να αυτενεργεί του άρχοντα-εξουσιαστή και απαιτούσαν δουλική τη στιλπνή λάμψη και το σημάδι της ανόθευτης
αρχιερωσύνης του.
με κίνητρα σκοτεινής σκοπιμότητας και με στόχους εξάρτηση και ολοκληρωτική υποταγή.
Στο βραχύ επισκοπικό του διάστημα στη μητρόπου δεν εντάσσονται και δεν καταξιώνονται εκεί,
Όλοι αυτοί που ονειρεύτηκαν τα ύψη, τους
πολη
Λάρισας, πολεμήθηκε από πολλούς. Από τις
που ιερουργείται το Μυστήριο της Σταυρικής
υπερυψωμένους θρόνους, την
Θυσίας.
εγωιστική αυτοπροβολή, μπλο- κυψέλες της μασονίας, του ρόταρυ, του προσκοπιΠροσωπικότητες, πρώτης
καρίστηκαν μπροστά στο αδια- σμού, των σκανδαλοποιών κληρικών που υπήρχαν
προβολής στην εκκλησιαστική
πέραστο τείχος της καθολικής και δρούσαν μέσα στην αυλή της Εκκλησίας. Τους
πορεία, πέρασαν πολλοί, ελάχιπεριφρόνησης, δεν εισέπραξαν ηλεκτρισμένους και επαναστατημένους διαχειριστοι άφησαν το στίγμα της αγιτη λαϊκή αναγνώριση και έκα- στές της κοσμικής εξουσίας. Των φετίχ της ποικίλης
ότητας και η πλειοψηφία ήταν
ψαν τότε μόνοι τους το λιβάνι και διεφθαρμένης απόλαυσης, επειδή τον θεωρούτης στιγμιαίας συναρπαγής και
της αυτοκαύχησης, ισχυριζόμε- σαν ανάχωμα που τους εμπόδιζε την προσωπική ή
της ανεξέλεγκτης υποταγής σε
νοι βέβαια ανιστόρητα ότι την την ομαδική τους προέλαση.
Ο φλογερός ιεροκήρυκας
Στην πολεμική όλων αυτών στάθηκε όρθιος,
καλοστημένη διαφήμιση και σε
αυτοπροβολή τους την επιβάλφωνάζει: «Ζητώ να βρώ χρισχεδιασμένη απάτη και μετά
λει ο Απόστολος Παύλος με τη ακέραιος, καθηλωμένος στο πρόσωπο του Εσταυστιανό, ζητώ να βρώ χριστιααπό τα διαφημιστικά σποτς,
σύστασή του: “την διακονίαν ρωμένου Ιησού και στο επισκοπικό του όραμα.
νό, µα πουθενά δεν τον ευρίπεριέφεραν το δίσκο για τη
σου πληροφόρησον” (Τιμ. Β΄, Δεν έκλεισε ποτέ την πόρτα του επισκοπείου, ήταν
σκω. Όθεν έρχοµαι µέσα στο
συλλογή της αναγνώρισης και
4, 5). Η πληροφόρηση του Απο- πάντα πρόθυμος, σε όποιον και όποτε ζητούσε
ενεργοποιούσαν το τρικ του
ιερό, έως µέσα στο θυσιαστήστόλου είναι: “συ δε νήφε εν βοήθεια ή διάλογο.
Ήταν όμως απρόθυμος για σκοτεινές δοσοληψίες
αυτοθαυμασμού.
ριο, εδώ ελπίζω να βρώ χριπάσι, κακοπάθησον, έργον
ή
για
συμβιβασμούς: “προς τας αρχάς, προς τας
Τέτοια φαινόμενα τις τελευποίησον Ευαγγελιστού”. Η
στιανό, µάλιστα ένα άγιο, ένα
εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκόταίες δεκαετίες υπήρξαν πολλά,
δε
δική
σας
είναι
επίμονη
και
ασκητή, ένα θαυµατουργό,
το νέο αυτό θεατρικό μοντάζ
δαπανηρή, δεν πείθει κανέ- τους του αιώνος τούτου” (Εφεσ. 6, 12).
ένα διδάσκαλο µα δεν τον
Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ Π. ΘΕΟΛΟΓΟΥ
δυστυχώς εισχώρησε στο χώρο
ναν έξω από τα ανάκτορα της
ευρίσκω ανάµεσα σε τόσους
Η οδοιπορία του π. Θεολόγου ήταν η φτώχεια
της υπέρτατης θείας λατρείας.
χλιδής και της καλοπέρασης,
κληρικούς, αρχιερείς, ιερείς,
Η δίψα για αναγνώριση
οι πομπώδεις εκφράσεις της του, σπούδασε δουλεύοντας και δουλεύοντας
πατριάρχες.
Εδώ
ω
Θεέ
µου,
δεν τους άφηναν περιθώρια
πληρωμένης διαφήμισης κα- σπουδάζοντας, το πορτοφόλι του ήταν άδραχμο και
εδώ
τι
βλέπω;
Εδώ
βλέπω
νηφαλιότητας και η τεχνιταστρέφουν τις αποστολικές σαν φοιτητής, σαν κατηχητής, σαν ιερέας και σαν
εις την έπαρσιν Εωσφόρους,,
κή παραδείσια ικανοποίηση
προτροπές και το πορτρέτο επίσκοπος. Το επισκοπείο είχε γίνει από την πρώτη
εις την φιλαργυρίαν Ιούδας,
της αυταρέσκειας, που ίσως
τους σβήνει και χάνεται γρή- στιγμή κέντρο αλληλεγγύης. Ο μισθός του από την
τους καλλιεργούν κάποιοι
γορα μέσα στο πηχτό σκοτάδι. αρχή μεταποιήθηκε ως Μάννα (της Ερήμου) που
εις τα σαρκικά Επικούρους,
ΑΣΤΕΡΙΑ ΠΟΥ ΧΕΙΡΑΓΟ- γέμιζε περί τα 50 φακελάκια και στην πορεία ξεπέτου περιβάλλοντος των, δεν
εις την αµάθειαν ζώα, εις
ρασαν τα 150. Έπρεπε να αδειάζει από την τσέπη
ΓΟΥΣΑΝ
αποτελούσαν κλίμα εύκρατο
την πονηρίαν Δαίµονας».
Αντίθετα τα αχνά αστέρια του και την τελευταία δραχμή. Εκείνη την εποχή
για αυτοκριτική κι ούτε για
(’’Διδαχαί και Λόγοι’’, από
των
ταπεινών δούλων του δεν υπήρχαν στους προϋπολογισμούς κωδικοί για
μετάνοια και δεν μπορούσαν
εκδ. Φως. 1974 σελ. 54 )
Θεού που περπάτησαν με πι- φιλανθρωπίες, ούτε υποχρέωνε τους ναούς για
να ευθυγραμμιστούν με την
στότητα, με αλήθεια, με πραό- δισκοφορίες, κρατικά και ευρωπαϊκά προγράμμαΠατερική μετριοφροσύνη.
τητα και στη διακριτική ατμό- τα, βοήθεια τότε δεν υπήρχε. Αλλά τα φακελάκια
Οι άγιοι Απόστολοι μόχθηγέμιζαν κάθε μήνα από τον προσωπικό του μισθό
σαν, πόνεσαν, σήκωσαν το σταυρό της περιφρόνη- σφαιρα της σιωπής και της ευσυνείδητης αφάνειας
και από τα ελάχιστα προνομιακά δικαιώματα που
σης και των ποικίλων διωγμών και όλες αυτές τις εξακολουθούσαν και εξακολουθούν να λάμπουν και
έφταναν στη μητρόπολη.
περιπέτειες τις βίωσαν ως προέκταση των διωγμών να τραβούν την κοινή προσοχή, να εμπνέουν, να
Ως δρόμο της ζωής του χάραξε με πιστότητα το
συγκινούν
και
να
χειραγωγούν
μπροστά
στα
πόδια
και της σταυρικής οδύνης που έζησε ο Χριστός. Και
πρόσωπο
του Χριστού, θρόνιασε στην καρδιά του
δεν ακύρωναν το αποστολικό τους λειτούργημα, με του Εσταυρωμένου Κυρίου μας εκεί, που αναβλύζει
τη
διαυγή
αλήθεια,
την αποδέχθηκε και την έκανε
πλαστές επενδύσεις, όπως οι κοσμικοί άρχοντες που η λυτρωτική χάρη και η οδηγητική Αγάπη. Υπήρβίωμά του. Προσέγγισε την ασκητική πτωχεία και
ξαν
ελάχιστοι
και
στις
μέρες
μας
ένας
που
άφησε
μυθοποιούσαν το προσωπικό τους προφίλ με την
επεξεργασμένο θησαύρισμα και εμπειρικό χάραγμα διακόνησε με αφοσίωση και με πάθος ακοίμητο τον
εξουσιαστική τους εμφάνιση.
ανθώνα της αγάπης.
Στη συνέχεια οι άγιοι Πατέρες, οι γνήσιοι μαθητές στη συνείδηση και στη μνήμη του λαρισαϊκού
Ερχόμενος ως επίσκοπος στη Λάρισα και αντικαι συνεχιστές των Αποστόλων, βημάτιζαν ταπεινά, λαού, είναι η σύντομη ποιμαντορία του επισκόπου
κρίζοντας το σπίτι που χρησίμευε για Οικοτροφείο
Λάρισας
π.
Θεολόγου.
έξω από τα γήπεδα της χλιδής και της επίδειξης,
Έγινε Αρχιερεύς, φορτισμένος με την ευθύνη μαθητών, αποφάσισε να ανεγείρει ένα σύγχρονο
κρατούσαν με δέος και αφοσίωση την παρακαταοικοδόμημα, ως χαρισματικό άνοιγμα της αγάπης
θήκη της αλήθειας και μετέφεραν σε κάθε γωνιά να διδάσκει και να αγιάζει το λαό. Αυτά που λέει
του προς τους νέους, το μέλλον της πατρίδος και
το
Ιερό
ευαγγέλιο,
τα
είχε
βιώσει
με
πιστότητα
και
και σε κάθε ύπαρξη τον ατίμητο θησαυρό της πίστης
της Εκκλησίας. Η δαπάνη τεράστια, χρήματα στα
με
ακρίβεια
στην
προσωπική
του
ζωή
και
τα
έκανε
στο πρόσωπο του θεανθρώπου και τη λυτρωτική
ταμεία της μητρόπολης Μηδέν, ο προκάτοχός του τα
πράξη κατά την άσκηση του λειτουργήματός του.
χάρη του Σταυρού.
είχε “τακτοποιήσει”. Κάποια κρατική ή διακρατική
Άσκησε
το
αρχιερατικό
του
λειτούργημα
αθόρυΌμως, σ’ όλη τη μακρότατη ιστορική διαδρομή,
επιχορήγηση δεν υπήρχε, το κατεστημένο κράτος
βα,
αλλά
με
δυναμική
σεμνότητα,
σε
χρονικό
μήκος
τα φαινόμενα της εκκοσμίκευσης δεν έλειψαν.
μιας πενταετίας περίπου και άφησε πίσω του έργο τον πολεμούσε. Ή κάποιος Ευρωπαϊκός μηχανισμός
Στιγματισμένοι παράγοντες που δε διέθεταν την
που δεν επαρκούν, για να το αντισταθμίσουν οι χρηματοδότησης έργων κοινωνικής αντίληψης
“έξωθεν καλήν μαρτυρίαν”, εισχωρούσαν στο
εκείνη την εποχή δεν υπήρχε.

Δεν τον ευρίσκω ανάμεσα
σε τόσους κληρικούς αρχιερείς...

O τρόµος!!!
του Ηλία
Μηνιάτη
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Και όμως σχεδιάστηκε, θεμελιώθηκε και ολοκληρώθηκε ένα τέτοιο οικοδόμημα, το μεγαλύτερο που
υπήρχε τότε στη Λάρισα – μετά προστέθηκαν η Νομαρχία και το Δικαστικό μέγαρο – κατασκευή πολύ
υψηλών προδιαγραφών, δυνατότητας να στεγάσει
100 μαθητές με όλες τις ανέσεις. Ήταν μια απέραντη
“Βασιλειάδα” στη Λάρισα του εικοστού αιώνα.
Το θεμελίωσε, το κατασκεύασε και το εμπλούτισε
αυτό το δαπανηρό έργο με ποσά που εξοικονόμησε,
ελέγχοντας προσεκτικά την οικονομική διαχείριση,
περιόρισε διακριτικά τις δαπάνες των γραφείων και
ενέπνευσε με το λόγο και με το παράδειγμά του που
λαμπαδοδρομούσε την αγάπη.
Διαμόρφωσε όλο το χώρο και το ναό της αγίας
Παρασκευής Τεμπών.
Βοήθησε οικονομικά στην ανακατασκευή και
αναστήλωση των παλαιών κτισμάτων και κελιών
και στην επάνδρωση του ιστορικού Μοναστηρίου
Αγίου Δημητρίου Στομίου, το οποίο μέχρι τότε οι
προηγούμενοι μητροπολίτες Λάρισας το άφησαν
και κατέρρευσαν τα πάντα. Όπου κι αν περπατούσες, όπου κι αν στεκόσουν, αφουγκράζουσαν
το θρήνο, ένιωθες να σε παγώνει η κρυάδα και η
απογοήτευση.
Υπάρχουν και πολλά ακόμα, που δεν είναι τούτη
τη στιγμή να ασχοληθούμε. Αφήνουμε στην άκρη
τα απανωτά σκάνδαλα που είχαν συγκλονίσει την
κοινωνία της πόλης και έπρεπε ερχόμενος να τα
καθαρίσει, διότι αναδύονταν και βρώμιζαν τον ιερό
τόπο της Εκκλησίας, προκαλώντας παλιρροϊκά
κύματα στις πληγωμένες και ευαίσθητες καρδιές
των πιστών.
Αν γυρίσουμε τώρα το βλέμμα μας πίσω αιώνες
και ας έρθουμε σιγά-σιγά στην εποχή, που ήρθε ο
π. Θεολόγος και μετά πάλι σιγά-σιγά ας έρθουμε
ίσαμε με σήμερα να δούμε, να συγκρίνουμε, υπάρχει
επίσκοπος ικανός που να συγκριθεί μαζί του στον
πνευματικό και αγιαστικό τομέα; Ή στο να τον ανταγωνιστεί στα οράματα και στη δημιουργία; Ή πολύ
περισσότερο, αν υπήρξε κάποιος που διαχειρίστηκε,
με τόση αξιοπρέπεια, με τόση περίσκεψη το “ιερό
χρήμα” και να έκανε σε τόσο περιορισμένο χρόνο
αποταμίευση, τόσα πολλά πράγματα;
Το εντυπωσιακό αυτό και μεγαλοπρεπές οικοτροφείο – και τώρα επισκοπείο – που έγινε σε χρόνο
ρεκόρ και χωρίς “χρήμα” στέκεται αγέρωχα, μας
φωτίζει και μας διδάσκει, πως για να γίνουν έργα
στην Εκκλησία, δεν χρειάζονται κρατικές ή Ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις, αλλά καρδιές φορτισμένες
με αγάπη του Θεού, αλλά χέρια έντιμα και καθαρά
που να μετρούν και να αξιοποιούν με φόβο Κυρίου
και την τελευταία δεκάρα.
Σήμερα, μετά την πενηντάχρονη Λαρισαϊκή
επισκοπική πορεία (1974-2022) πέρασαν από τη
μητροπολιτική καθέδρα πέντε μητροπολίτες. Αυτοί
που κυριολεκτικά δαιμονίστηκαν με την άνοδο του
π. Θεολόγου και αγωνίστηκαν να τον κατεβάσουν,
ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόμου, πρώτος ήταν ο
Σεραφείμ Ορφανός που του άρπαξε το θρόνο,
προσπάθησε να βρει κάποιο ψεγάδι, για να τον
διασύρει, γι’ αυτό το πρώτο πράγμα που έκανε, μόλις
κάθισε στη μητροπολιτική πολυθρόνα και μετά
από τα πρωτοφανή τα μέχρι τότε εκκλησιαστικά
δρώμενα, ο ναός του αγίου Αχιλλείου σύστηκε από
τις δοκιμασίες του λαού, ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ
εξεστόμισε ύβρις πρωτάκουστες (΄΄Γαμ…το κέρατό
σας΄΄) που δεν ακούγονται ούτε στα σκυλάδικα.
Οργισμένος ο μοιχεπιβάτης Σεραφείμ Ορφανός το
πρώτο που έκανε αμέσως ήταν να συγκρότησε
“επιτροπή οικονομικού ελέγχου”, το αποτέλεσμα! Ήταν να αναγνωρίσει την ηθική ακεραιότητα
του π. Θεολόγου, και την έντιμη διαχείριση μέχρι
την τελευταία δραχμή.
Σημειώσατε: έχουμε τον πρώτον οικονομικό
έλεγχο!!!
ΓΥΡΙΣΑΝ ΗΜΕΡΕΣ ΖΟΦΟΥ
Αν κάποιος τώρα βρει το κουράγιο να αναμοχλεύσει τα 16 χρόνια μοιχεπιβασίας του Σεραφείμ
Ορφανού στη Λάρισα δε θα αντικρύσει τίποτα άλλο

συνεχίζεται στη σελ. 10
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από διαφθορά ηθική και οικονομική και φεύγοντας
προς “τας αιωνίους μονάς” πήρε τα 49 ακίνητα
που αγόρασε ως επίσκοπος Λάρισας και μερικά
εκατομμύρια στην Εμπορική Τράπεζα Ν. Μάκρης
Αττικής.
Ακολούθησε η Μπεκιάριος επισκοπική περίοδος,
ήταν όμως μικρής διάρκειας, παρ’ ότι ο ίδιος ωρύονταν και απειλούσε: “να γνωρίζουν ότι μόνον
εάν δουν τον σβέρκο τους, τότε θα φύγω από
τη Λάρισα”, και παρ’ ότι ήρθε με ειδική αποστολή,
να κλείσει ερμητικά τις μπουκαπόρτες, για να μη
διαφύγουν οι αναθυμιάσεις και γίνουν γνωστές οι
αθλιότητες του παλαιού προϊσταμένου του Σεραφείμ. “Άλλαι μεν βουλαί ανθρώπων… άλλα δε
Θεός κελεύει”.
Η παραμονή του στο “θρόνο” της Λάρισας
έξέπεμπε στεναγμό, κατήφεια και απογοήτευση.
ΘΕΟΣΗΜΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΙΚΟ
Τώρα έχουμε μπροστά μας κάτι φοβερό, κάτι
απίστευτο, έχουμε ένα θεοσημείο, όπως την εποχή
των Προφητών: «Ιδού εγώ αποστέλλω προς
υμάς προφήτας και σοφούς… και διώξετε από
πόλεως εις πόλιν» (Ματθ. 23, 34) και όπως την
εποχή των Αποστόλων και των Μεγάλων Πατέρων
της Εκκλησίας, έστειλε πίσω πάλι στο θρόνο τον π.
Θεολόγο: «και τα νυν λέγω υμίν… μη ποτέ και
Θεομάχοι ευρεθήτε…» (Πραξ. 5, 38-39). Τους
έδωσε και άλλη ευκαιρία, όσους τον πολέμησαν να
μετανοήσουν και να μην παραβιάσουν στο εξής τις
βολές του Θεού. Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ και οι
άρχοντες… δυσσεβείς και παράνομοι αιφνιδιάστηκαν με τη δεύτερη φορά παρουσία του π. Θεολόγου
στη Λάρισα μετά από είκοσι ένα (21) χρόνια και
άρχισαν να μελετούν την εξόντωσή του.
Δεν μπόρεσα να καταλάβω ούτε να μάθω, αν
αυτοί οι λεγόμενοι εκπρόσωποι του εκκλησιαστικού
και κοσμικού κατεστημένου, αν ήταν πραίτορες ή
εξαρτημένοι στρατιώτες. Ούτε μπόρεσα να βεβαιωθώ, αν ανήκαν στα κλιμάκια των Γραμματέων και
των Φαρισαίων, των ανθρώπων που μελετούσαν
τους Νόμους και τους Ιερούς Κανόνες κατά τη δική
τους προτίμηση και επιθυμία.
Εκείνο που μπορώ να βεβαιώσω, είναι το ότι
όλοι αυτοί βρίσκονταν σε υπερδιέγερση, σε ομαδική νεύρωση, σε έξαρση εμπάθειας. Δε διέθεταν
νηφαλιότητα, γαλήνη ψυχής, ψυχραιμία στο λόγο,
για να ερμηνεύσουν τις πράξεις τους και να δώσουν
κάποιες εξηγήσεις.
Από εδώ αρχίζει η βηματισμός της οδύνης και
του διωγμού για δεύτερη φορά του π. Θεολόγου.
Ο ιστορικός που θα συλλέξει τα στοιχεία, για να
συντάξει τον απολογισμό, θα βρεθεί σε μεγάλη αμηχανία και θα φοβηθεί μήπως τα ιστορικά γεγονότα
θεωρηθούν υπερβολή, ή λογοτεχνική απομίμηση
των θρήνων του Προφήτου Ιερεμία.
Δε θα ξεδιπλώσω τα περιστατικά, διότι είναι
ατέλειωτες ιστορίες φρίκης, μανιακής καταδίωξης,
κύμα μίσους, επιδρομή απάνθρωπης σκληρότητας.
Δεν μπορώ όμως για λόγους ιστορικούς να μην
περιγράψω επιγραμματικά τη λαχτάρα, την οποία
βίωσα αρκετές στιγμές από μακρόθεν.
Έβλεπα μια εκκλησιαστική και κοσμική εξουσία
αφηνιασμένη. Τα πρόσωπά τους εξαγριωμένα, ένα
σώμα που έστελνε φωτιά προς κάθε κατεύθυνση.
Καταδίκες χωρίς δικαστήρια και απαγγελίες κατηγορίας, επιτίμια πρωτόγνωρα και πρωτοεφάρμοστα.
Απειλές για αφορισμούς σε λαϊκά μέλη της Εκκλησίας, τα οποία τολμούσαν να συμπαρασταθούν στα
θύματα της εκκλησιαστικής θηριωδίας. Διατάγματα
που δεν εκδίδονταν ούτε σε χώρες κανιβαλιστών.
Εισηγήσεις Νόμων που μεταποιούσαν τους επισκόπους σε εκτελεστικό απόσπασμα.
ΑΡΧΙΣΕ ΑΓΡΙΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ
Δε σταμάτησαν εδώ. Του επέβαλαν εξάμηνη
διαθεσιμότητα, χωρίς καν να τον δουν και να τον
ακούσουν. Τον φόρτωσαν με επιτίμια δίχως να τον
δικάσουν, έστησαν προκατασκευασμένα δικαστήρια, χωρίς να έχουν μπροστά τους τον απαραίτητο
φάκελο και τον καταδίκασαν σε δεκαετή αργία, και
επιπλέον αρνήθηκαν να δεχθούν την Έφεση στο
δευτεροβάθμιο δικαστήριο, διότι γνώριζαν ότι οι δι-

Ο ΤΡΟΜΟΣ:
Ζητώ να βρω χριστιανό…
ψάχνω και όλο ψαχνω…
Δεν τον ευρίσκω ανάμεσα
σε τόσους κληρικούς αρχιερείς...

“Εδώ ώ Θεέ μου, εδώ τι βλέπω;… εις την φιλαργυρίαν Ιούδας”
(Ηλίας Μηνιάτης)
καστές θα έκαναν το χρέος τους και θα αθώωναν των ΜΑΤ αντιμετώπισαν τους Χριστιανούς
τον ανεπίληπτο π. Θεολόγο.
της Λάρισας… Ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου
Δεν ικανοποιήθηκαν με τα τόσα χτυπήματα και ηλικιωμένους, γυναίκες, άνδρες και παιδιά
τον αντιμετώπισαν σαν να ήταν ο ειδεχθέστερος και έστειλαν στο νοσοκομείο αρκετούς» (αναεγκληματίας και αφού δεν μπόρεσαν με αυτά που φέρει ονόματα και ότι βρίσκονται μόνο στον Ερυθρό
του έκαναν, να τον εξουδετερώσουν, σκαρφίστηκαν Σταυρό δέκα πέντε άτομα) (εφημ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”,
να βρουν κάποιον Κεντυρίωνα, να τον φορέσουν 29/5/94).
μίτρα, να του δώσουν πατερίτσα και να τον εγκαΗ παράνομη και αντικανονική ενθρόνιση που
ταστήσουν στη Λάρισα σαν δεσπότη.
ακολούθησε στη Λάρισα, χωρίς να έχει Προεδρικό
Πέντε προτάσεις έγιναν στη σαθρή, αντικανο- Διάταγμα – αφού είχε ακυρωθεί η εκλογή του –
νική, παράνομη και παραπλανητική αυτή Σερα- όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας
φειμική Ιδέα και όλες
και η Νομοθεσία του
απερρίφθησαν από τους
κράτους. Γι’ αυτό συπροτάσσοντας υποψηφίνέργησαν από κοινού,
ους δεσποτάδες.
η μεν πολιτεία το να
Ρωτούσαν: Για Λάρισα
στείλει πάνω από 2.500
μακαριώτατε; “Παρένεαστυνομικούς, για να
γκε το ποτήριον απ’
επιβάλουν μια παρανοεμού τούτο” (Μαρκ.
μία, και να καταστείλουν
14, 36).
την αντίδραση και να ενΈτσι αντιμετώπιζαν τον πιστό λαό
ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΗ
σπείρουν τον τρόμο, ή δε
Κ Α Ι Π Α ΡΑ Ν Ο Μ Η
Εκκλησία να φέρει ένα
ΕΚΛΟΓΗ
ρασοφόρο, φιλόδοξο και επιδειξιομανή, να διώξει
Εξεμάνη ο Σεραφείμ για την απροθυμία τους τον κανονικό, νόμιμο και λαοφιλή επίσκοπο, τον π.
και ενώ η ημέρα των “εκλογών” έφθασε χωρίς Θεολόγο και να καθίσει στο θρόνο του.
αποτέλεσμα, τότε εξαγριωμένος φώναξε. “Φέρτε
Οι αστυνομικές δυνάμεις, τα ΜΑΤ και τα ΕΚΑΜ
μου τον καφετζή – φέρτε μου τον καφετζή” σκληρά και ανάλγητα πετσόκοβαν τους πιστούς. Οι
(αυτό ήταν το “όνομά του” στο συνοδικό μέγαρο). δρόμοι και τα πεζοδρόμια γέμισαν από ζεστό αίμα
«… Ο Αρχιεπίσκοπος – έγραψε ο τύπος – τον παιδιών, γυναικών, ηλικιωμένων…. Τα ασθενοφόρα
καλεί και του λέει ότι θα σε προτείνω για τη δεν προλάβαιναν να μαζεύουν τραυματίες, σε ένα
Λάρισα. Κι ο π. Ιγνάτιος (Λάππας) – φανερά έκ- απόγευμα το βιβλίο εισαγωγής του Νοσοκομείου
πληκτος – τον ακούει και συγκατανεύει χωρίς κατέγραψε πάνω από 150 βαριά τραυματισμούς,
να σχολιάσει. Λίγο μετά η είδηση μαθαίνεται λίγο παραπάνω από αυτούς ελαφρύτερα και αμέμεταξύ των Σεραφειμικών μητροπολιτών…» τρητοι που ζήτησαν βοήθεια σε ιδιωτικά ιατρεία.
(εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 25/5/96).
Και δε σταματά εδώ. Αθώα παιδιά σύρθηκαν στα
Η εκλογή έγινε, ο Ιγνάτιος “ψηφίστηκε”. Οι έντι- κρατητήρια για αυτόφωρες διαδικασίες. Οικογενειμοι και ευσυνείδητοι δικαστές του Συμβουλίου της άρχες οδηγήθηκαν κατηγορούμενοι στα εδώλια. ΣεΕπικρατείας του τμήματος αναστολών συνήλθαν βάσμιοι ιερείς διώχθηκαν, πολύτεκνοι εκβιάστηκαν
αμέσως και με την υπ’ αρ. 407/94 απόφαση ανέ- κ.α. Αυτά τα εκατομμύρια που ξόδευε το κράτος
στειλαν την εκλογή του Ιγνατίου ως παράνομη:
ποιος τα πλήρωνε;
Παρά την απόφαση το σεραφειμικό κονκλάβιο
Το έγκλημα του Σεραφείμ και της επίορκης
το Σάββατο 28 Μαΐου 1994 προχώρησε – για να ομάδας του δεν υπάρχει όμοιο στην εκκλησιαστική
προλάβει τις εξελίξεις – στη χειροτονία του Ιγνατίου ιστορία. Ήταν ένα δείγμα ανεπανάληπτο κακότητας
σε μητροπολίτη.
και αυθαιρεσίας. Ήταν ασύστολη καταπάτηση των
Και επειδή όλο το σκηνικό ήταν αντικανονικό και Ιερών κανόνων και των στοιχειωδών αρχών του
παράνομο και για κάθε ενδεχόμενο, επιστράτευσαν δικαίου.
όλες σχεδόν τις ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις της
ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΔΙΩΚΤΑΙ
χώρας, ατέλειωτες διμοιρίες από ΜΑΤ, ΕΚΑΜ απέΣε όλη αυτή τη ζούγκλα της παρανομίας, της
κλεισαν τα γύρω τετράγωνα. Για να πλησιάσεις το αυθαιρεσίας, του φάσματος του ζόφου και των
μητροπολιτικό ναό, που υποτίθετο ότι εδώ γίνονταν μηχανορραφιών της Εκκλησιαστικής ηγεσίας που
η χειροτονία, έπρεπε να είσαι εφοδιασμένος με για χρόνια παρανομούσε, η Δικαστική συνείδηση
‘’ειδική κάρτα’’. Όλοι οι υπόλοιποι είναι “εθνικά επαναστάτησε και ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας
επικίνδυνοι” και έπρεπε να ξυλοφορτώνονται.
Αθηνών άσκησε ποινική δίωξη κατά του αρχιεπιΤα ασθενοφόρα με τις σειρήνες και τους φάρους σκόπου Σεραφείμ και σε τριάντα περίπου επίορκους
αναμμένους μάζευαν τους ξυλοφορτωμένους δεσποτάδες, όχι βέβαια για ψύλλου πήδημα, αλλά
τραυματίες και τα θύματα της θηριωδίας από τα για κατάχρηση εξουσίας, για καταπάτηση των
“ευλογημένα” χέρια των αστυνομικών και τα μετέ- Νόμων, για παράβαση καθήκοντος και για μύριες
φεραν στα νοσοκομεία.
ακόμα παραβάσεις. Οι ένοχοι αιφνιδιάστηκαν, το
Η φίλη τους τοπική εφημερίδα έγραφε: «Από “δεν ιδρώνει το αυτί τους” που δήλωναν, μόλις
πολύ νωρίς ο χώρος πέριξ της Μητρόπολης μέτρησαν τα γεγονότα και ζύγισαν τις ευθύνες,
Αθηνών είχε αποκλεισθεί από ισχυρές αστυ- τρομοκρατήθηκαν. Όταν συνειδητοποίησαν ότι
νομικές δυνάμεις, οι οποίες περιέφραξαν την σύντομα θα καθίσουν στο εδώλιο του κατηγορουμέπεριοχή με συρματόσχοινα. Το προαύλιο και νου, χωρίς καθυστέρηση κίνησαν “γη και ουρανό”,
την είσοδο του ναού πλησίαζαν μόνο όσοι πρόσωπα “υψηλά ιστάμενα”, άτομα “σκοτεινών
είχαν “άδεια εισόδου” από το γραφείο τύπου κύκλων” να σύρουν το χορό του εκβιασμού.
και δημοσίων σχέσεων της Ιεράς Συνόδου».
Ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης, ο υπουργός ΠαιΚαι συνέχιζε:
δείας Σουφλιάς (σφοδρός διώκτης του π. Θεολόγου)
»… Με πρωτοφανή αγριότητα οι δυνάμεις και η υπουργός Δικαιοσύνης Ψαρούδα-Μπενάκη
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με αστραπιαία ταχύτητα εισηγήθηκαν στο υπουργικό Συμβούλιο την αναστολή της δίωξης και έγινε
με προσθήκη στο άρθρο 30 του Κώδικα Ποινικής
Δικονομίας, το οποίο συζητείτο στη Βουλή και ήταν
τελείως άσχετο με το όλο θέμα.
Η κυβερνητική αυτή, ανήκουστη απόφαση έγινε
πανηγυρικά αποδεκτή από τον αρχιεπίσκοπο και
τους συνοδοιπόρους, του συγκατηγορούμενους
δεσποτάδες. Όλοι, όσοι παρακολουθούσαν τα γεγονότα, επαναστάτησαν. Και εκείνοι που θα διαβάζουν
τα περιστατικά στο αδέκαστο βιβλίο της ιστορίας, θα
σφίγγουν τα δόντια και θα οικτίρουν το κύκλωμα
των σκοτεινών πρωταγωνιστών της αθλιότητας.
Μετά την αναστολή, ο Σεραφείμ και το Κονκλάβιο
δεν έκαψαν τη ράχη τους. Ο άνθρωπος έπασχε
από το σύνδρομο του Ηρώδη, η σκληρή φωνή
της συνειδήσεως δεν τον αφήνει να ηρεμήσει.
Γι’ αυτό αποφάσισε τυραννικά, δίχως να σκεφτεί
ότι θα λογοδοτήσει στον σταυρωμένο Αρχηγό της
Εκκλησίας. Προγραμμάτισε ανοσιούργημα που
δεν το σοφίστηκε ο Μεσαίωνας και πορεύτηκε με
εμπάθεια που δεν αποτόλμησαν ούτε τα πιο σκοτεινά περάσματα της ιστορίας.
ΔΙΝΟΥΝ ΤΗ ΧΑΡΙΣΤΙΚΗ ΒΟΛΗ
Πρέπει ο Θεολόγος πάση θυσία να εξαφανιστεί! Εκμαίευσαν συνωμοτικά διατάγματα με σκοπό
να τον εΚθρονίσουν για δεύτερη φορά. Σοφίστηκαν
διάταξη Νόμου που του απαγορεύονταν να ζητήσει
προστασία από τη δικαστική εξουσία της Πατρίδας.
Σχεδίασαν άλλο Νόμο που μετέτρεπε την ιεραρχία
σε Ιεροδικείο, για να τον δικάσουν και να τον καταδικάσουν οριστικά και αμετάκλητα.
Και όλα αυτά, αφού πήρε ο Σεραφείμ την
υπόσχεση από τη Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου
και από τον Πρόεδρο του ΣτΕ, για να δώσουν τη
χαριστική βολή.
Όλα τα σκοτεινά κέντρα δούλευαν υποχθόνια
πως θα αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο εχθρό της
“Πατρίδας” και της “Εκκλησίας”, τον άκακο και
ήρεμο Θεολόγο.
Δεν υπάρχει χώρος και χρόνος να φωτογραφίσουμε το φάσμα της αθλιότητας και τις παρανομίες.
Ο Σεραφείμ και η παρέα του μιλούσαν ανοικτά για
την απόφαση του δικαστηρίου. Την απόφαση δήλωναν ότι την ήξεραν και ότι έβλεπαν το Πρόεδρο
του δικαστηρίου και κανείς δεν τους διέψευσε.
Την πρώτη ημέρα της δίκης και πριν ακόμα
ολοκληρωθεί η διαδικασία, το βράδυ τα δελτία
ειδήσεων μετέδιδαν την απόφαση και το πρωί ήταν
καταχωρημένη στις εφημερίδες.
Όλα αυτά είναι τραγικά, είναι φοβερά και καταλυτικά στην ανθρώπινη (αφήνω την εκκλησιαστική,
καταπατήθηκε στο βούρκο) αξιοπρέπεια, την καταπάτηση του Συντάγματος, της στέρησης του δικαιώματος της δικαστικής προστασίας, την επιστροφή
στη βαρβαρότητα, ένα σημάδι που στοιχειοθετεί το
μεγαλύτερο δικαστικό έγκλημα του αιώνα.
Το ότι ο Πρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστηρίου
της Χώρας και τα μέλη του δικαστηρίου παραπέμφθηκαν στο Ειδικό Δικαστήριο ΚΑΚΟΔΙΚΙΑΣ,
αυτό και μόνο λέει πολλά!
Να είμαστε βέβαιοι ότι η Ιστορική έρευνα θα
κάνει το έργο της, θα ανακαλύψει το έγκλημα,
θα στιγματίσει τους εγκληματίες, θα σημειώσει με
μελανά γράμματα τις ατιμίες, θα στηλιτεύσει τους
παραβάτες των Ιερών Κανόνων, θα ανοίξει το
παράθυρο της ντροπής σε θέα των εγγύς και των
μακρόθεν και δε θα νομιμοποιήσει το έγκλημα που
διέπραξε ο κ. Ιγνάτιος σε βάρος του οσιομάρτυρος
π. Θεολόγου.
ΦΟΒΕΡΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ
Ακόμα ηχεί στ’ αυτιά μου ο φοβερός λόγος του π.
Θεολόγου την ημέρα της αιματοβαμμένης ενθρόνισης, που ανήσυχος από τα ουρλιαχτά των σειρήνων
των ασθενοφόρων, τα οποία τρέχαν να μεταφέρουν
τους δεκάδες τραυματίες, που βρίσκονταν στους
δρόμους και στα πεζοδρόμια ξυλοδαρμένοι και
ποδοπατημένοι από τις ορδές των κατακτητών του
Αττίλα. Ανέβηκε στην ταράτσα του επισκοπείου και
είδε στην περιοχή του αγίου Αχιλλείου να αναδύ-

συνεχίζεται στη σελ. 11
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εται αντάρα, καπνός, σκόνη λες και έπεσε ατομική
βόμβα και τότε αναφώνησε: “Ιγνάτιε, Ιγνάτιε πιες
το αίμα μου”!
Οι πληρωμένοι κάλαμοι του εσμού των κολάκων
του μοιχεπιβάτου με τα αιματοβαμμένα χέρια Ιγνατίου, είκοσι τέσσερα χρόνια δεν ανέστειλαν, ούτε μια
στιγμή τη διαφημιστική τους καμπάνια, τα οποία
συνέχισαν από την πρώτη στιγμή “φιλότιμα” (!) να
τον ιστορούν ως ήρωα και να τον ζωγραφίζουν ως
μάρτυρα. Ιδρωκοπούσαν να σπρώξουν μπροστά το
άρμα και να του ανεβάσουν τις “δημοσκοπίστηκες” μετοχές του.
Οι εφημερίδες φωτογράφιζαν και σχολίαζαν
την επικαιρότητα, βομβαρδίζοντας με γραπτό και
φωτογραφικό ρεπορτάζ στην ουσία ένα τίποτα,
μόνο και μόνο επιδίωκαν να κρατήσουν ζωντανή
την εικόνα του ιγνατίου στη μνήμη και στα ενδιαφέροντα της λαϊκής μάζας. Οι τοπικοί τηλεοπτικοί
σταθμοί ζουμάριζαν το τεχνικά στιλβωμένο πρόσωπό του, μεγιστοποιούσαν το ασήμαντο ή περισυνέλεγαν προσεκτικά κάποιο υποκριτικό δάκρυ
της δήθεν συγκίνησής του.
ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ
‘’ΑΕΡΑ’’
Είκοσι τέσσερα χρόνια η δημοσιογραφική
καμπάνια, αγχωμένη, διοχέτευε στο χρηματιστήριο
της δημοτικότητας κάθε φορά έργα και παρεμβάσεις ως στοιχεία ικανά να προωθήσουν τη φήμη
του, ως αναμορφωτή της μητρόπολης Λάρισας.
Είκοσι τέσσερα εντυπωσιακά και τραγικά χρόνια
πέρασαν από την ημέρα που ο ανώτατος άρχων της
χώρας αναγνώρισε την παρανομία ως κανονική
και τον διόρισε… ως μητροπολίτη Λάρισας αφού
έδωσε ενώπιόν του το νενομισμένο όρκο (μετα από
26 μήνες από την ημέρ της εκλογής του 27/5/1994
- 15/7/1994 υπάρχει κενό!). Ανασκαλεύοντας τις
ημέρες του ερχομού του διαβάζουμε ότι υποσχέθηκε
πολλά, δηλαδή: θα ιδρύσει “Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς’’, ‘’Κατασκηνώσεις’’,
θα ενισχύει το ‘’Δημοτικό Γηροκομείο’’ με 6070.000 ευρώ”. Θα έκανε κατανομή τα έσοδα της
μητρόπολης ‘’υπέρ κοινωνικών φορέων’’, θα
αύξανε κατά 4% στα ‘’ιδρύματα και σχολεία’’ της
Ραψάνης, θα, θα… και δεν έκανε τίποτα, αράδιασε
όνειρα και δεν έδειξε πράξη, ήταν όλα μόνον λόγια,
εξαγγελίες εντυπωσιακές, ρουκέτες στο πεδίο των
εντυπώσεων.
Υποσχέθηκε “καθαρά χέρια” και δεν άργησαν
τα ΜΜΕ να έχουν πρώτο θέμα: “ΙΔΟΥ ΤΑ ΙΕΡΑ
ΑΙΣΧΗ”, “ΒΑΡΙΕΣ κατηγορίες για σκάνδαλα”,
“ΒΓΗΚΑΝ από τα… ράσα τους οι Συνοδικοί ανακριτές” και ένα σωρό ακόμα.
Είκοσι τέσσερα χρόνια χωρίς απολογισμούς,
είκοσι δύο χρόνια μούγκα για το που πάνε τα
χρήματα από τα χρυσοφόρα προσκυνήματα, Αγίας
Παρασκευής Τεμπών, Αγ. Ελευθερίου, Αγ. Ραφαήλ,
Παναγίας Αρμενιώτισσας, Αγ.Βησσαρίωνος…
Είκοσι τέσσερα χρόνια και κάθε χρόνο ανέβαζε τους προϋπολογισμούς. Πρόσθετε και νέους
κωδικούς είσπραξης. Καθιέρωνε και επί πλέον
δισκοφορίες. Άρχισε να μαδάει τα ενοίκια από τον
εκκλησιαστικό κλήρο. Για “φύλαξη” τους πήρε
τα βιβλιάρια των ναών. Πούλησε εκκλησιαστική
περιουσία…
Είκοσι τέσσερα χρόνια δεν προστέθηκε και ούτε
λασπώθηκε ένα απλό τούβλο από χρήματα των
εσόδων της μητρόπολης. Το Ορφανοτροφείο ήταν
η μεγάλη απάτη. Το έδωσε τέσσερα διαφορετικά
ονόματα και εισέπραξε χρήματα πενταπλάσια από
αυτά που ξόδεψε και το κατασκεύασε όχι, γιατί νοιάζονταν για τα ορφανά, αλλά για να κατασπαράξει
το κληροδότημα ΚΡΙΚΚΗ που ήταν εκατοντάδες
χιλιάδες ευρώ, αφού ακόμα και τη διαθήκη πλαστογράφησαν. Η δε διατροφή των κοριτσιών στοίχιζε
οκταπλάσια από άλλα αντίστοιχα ορφανοτροφεία.
Το Γηροκομείο “Αρμενιώτισσα” το κατασκεύασε
ιδιώτης εξ ολοκλήρου και άφησε και οικονομική
προίκα για τη συντήρηση. Ενώ η μητρόπολη εισπράττει από όλους τους ναούς κάθε χρόνο “υπέρ
Κοινωφελών Ιδρυμάτων” κάμποσες χιλιάδες ευρώ.

Ο ΤΡΟΜΟΣ:
Ζητώ να βρω χριστιανό…
ψάχνω και όλο ψαχνω…
Δεν τον ευρίσκω ανάμεσα
σε τόσους κληρικούς αρχιερείς...

“Εδώ ώ Θεέ μου, εδώ τι βλέπω;… εις την φιλαργυρίαν Ιούδας”
(Ηλίας Μηνιάτης)
Είκοσι τέσσερα χρόνια είχε γίνει ο καλύτερος εκβιαστικό.
Για το ρασοφόρο αυτόν ο μακαριστός μητροπολίπελάτης στους οίκους μόδας, κάθε μήνα και πρόσθετε στην γκαρνταρόμπα του και μια αυτοκρα- της Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος έγραφε: «…
τορική στολή, μίτρα, πατερίτσα, εγκόλπιο, σταυρό, Είχα την ατυχία το ρασοφόρο αυτόν να τον γνωρίσω
καιόλα σχεδόν ασορτί. Και πριν μας αποχαιρετήσει, από κοντά. Γιατί τον βρήκα να διακονεί σε ενορία
της Μητρόπολής μου. Τα ενδιαφέροντά του έξω από
μετρήθηκαν κοντά στις 240 στολές.
Είκοσι τέσσερα χρόνια και είναι άγνωστο που την Εκκλησία. Οι ικανότητές του προσαρμοσμένες
βρίσκονται τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν από στα ενδιαφέροντα του υποκόσμου…».
Το πρώτο: αφορά ως ιερέα στο ναό του Αγίου
τα μεταφερόμενα Άγια Λείψανα, Εικόνες, Τίμια
Δώρα, Αγία Ζώνη που για αυτή υπολογίστηκε με Ιωάννου του Προδρόμου στο Μαραθώνα που τον
μέτριους υπολογισμούς ότι ξεπέρασαν τις 500.000 συνέλαβαν στην καταμέτρηση του παγκαριού η
οποία έγινε στις 8 Οκτωευρώ και για αυτό δεν
βρίου 1971, τα μασούέγινε νύξη ποτέ, που
ρια που έφτιαχνε, είχαν
θα έπρεπε με τη χρεωπαραπάνω χρήματα,
στική ακρίβεια να δώαπό ό,τι έγραφε το περισει στο δωρεοδότη λαό.
τύλιγμα. Τα έπαιρνε μαζί
Είκοσι τέσσερα
του και τα κατέθετε την
χρόνια τα χρυσοφόρα
επομένη στην τράπεζα.
ρεύματα από χρόνο
Για το αναπάντεχο
σε χρόνο αύξαναν και
αυτό περιστατικό – διέτρεχαν από όλες τις Άνθρωποι με σπασμένα κεφάλια
μεριές και τροφοδοτούσαν την κεντρική κοίτη της απιστώθηκε ήταν χρόνιο κόλπο – οι επίτροποι
οικονομικής δεσποτικής μονοκρατορίας και ενώ θα ζήτησαν εξηγήσεις, ο παπα-Σεραφείμ αναγκάστηκε
έπρεπε να χρηματοδοτήσουν και να εμπλουτίσουν να τα παραδεχτεί και μάλιστα υπέγραψε και το σχετην εκκλησιαστική “λογία” και επενδυτικά έργα. τικό πρακτικό: «Εν Μαραθώνι τη 8η Οκτωβρίου
Αυτά χάθηκαν σε κάποιο μυστικό φαράγγι. Τα αφο- 1971, ημέραν Παρασκευή και ώραν 7ην μ.μ.
ρολόγητα αυτά μυθώδη ποσά, δεν είμαι σε θέση να συνήλθεν το εκκλησιαστικόν Συμβούλιον του
Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μαραυπολογίσω αν τα έχει ο μεγαλύτερος εφοπλιστής.
Θα σταματούσα στο σημείο αυτό ( διότι η εισροή θώνος…». Ακολουθεί το κείμενο με τις λουβετούρες
των παχυλών εισφορών και δωρεών στα μητροπο- και τις υπογραφές. Οι επίτροποι εξοργισμένοι τον
λιτικά (δεσποτικά) ταμεία δεν έχουν τελειωμό) τη έδιωξαν! ( ένα από τα προσόντα για να γίνεις
χαρτογράφηση, αν το 2004 δεν άνοιγε μια άλλη δεσπότης επί Σεραφείμ).
Το δεύτερο: αφορά την αγία Παρασκευή
αστείρευτη πηγή, καλύτερα ένας αστείρευτος
ποταμός που φρόντισε αντί να ποτίσει και ξεδι- Τεμπών. Από τις 24 Ιουλίου 1984 υπήρχε μια
ψάσει την ξεραμένη γη, τον γύρισε στα δικά του πληροφορία ότι στις 26 του μήνα, ημέρα Πέμπτη,
θα υπάρξει μεγάλη διαφυγή εκκλησιαστικού
αμπελοχώραφα.
Η κυβέρνηση Σημίτη λόγω εκλογών στις 7 Μαρ- χρήματος. Την πληροφορία την έκανε γνωστή
τίου 2004 και ζητώντας ψήφους έκανε μια μεγάλη στις αρμόδιες αρχές και από μέρους τους έδειξαν
χειρονομία προς την Εκκλησία – σωστότερα προς μεγάλο ενδιαφέρον να συνδράμουν στη σύλληψη
τους ιερούς ναούς – και κατάργησε τη φορολογία των μακρυχέρηδων.
Έτσι στις 26 Ιουλίου το βράδυ με μεγάλη προσοχή
του 35% που πλήρωναν μέχρι τότε, όλοι οι ναοί
ακόμα και μικρών χωριών σε όλη την επικράτεια. το σχέδιο μπήκε σε εφαρμογή. Οι εντεταλμένοι
Αυτή η ελάφρυνση φορολογίας που είχε ως σκο- άνθρωποι του νόμου που είχαν ενημερωθεί και
πό να ενισχυθούν οι ναοί σε έργα φιλανθρωπίας, είχαν κυρίως το λόγο δεν… εμφανίστηκαν. Τότε το
αγάπης, συντήρησης… με την εκβιαστική του αυτή σκηνικό άλλαξε και οι άνθρωποι που θα βοηθούσαν
παρέμβαση ο ιγνάτιος, τα έστρεψε στα δικά του τα- τώρα έγιναν απλοί παρατηρητές καταγράφοντας
μεία. Και έτσι η φορολογία που ήταν σημαντικότατη μόνο τη μεγάλη αυτή κλοπή.
Στις δέκα το βράδυ, το πρώτο κομβόι ξεκίνησε
και πήγαινε στο κράτος, πέρασε με διάφορα τερτίπια
στα δικά του ταμεία. Οι ιερείς τότε παραπονέθηκαν με τέσσερις μεγάλες σακούλες, μάλλον περιείχαν
και διαμαρτυρήθηκαν, αλλά ποιος τους άκουσε! Τα τα κέρματα, τους παρακολούθησαν και εντόπισαν
ταμεία του είχαν διογκωθεί σε βαθμό ασύλληπτο το λημέρι απώθησης.
Το δεύτερο κομβόι, με δύο τσουβάλια 50αρια
και αντί αξιοποίησης αυτού του πλούτου, έγιναν
καλά τετραγωνισμένα τα μετέφεραν δύο άνδρες,
μάλλον μπούκωμα θυρίδων.
Είμαι υποχρεωμένος να συνοψίσω τις μέχρι τα φόρτωσαν στο αυτοκίνητο με αρ. κυκλοφορίας
τώρα παρατηρήσεις μου, με τρία περιστατικά από πόλεως Πελοποννήσου και τα ξεφόρτωσαν σε σπίτι
τα πολλά που είναι καταγεγραμμένα στην αρχειο- στη Θεσ/νίκη.
θήκη μας για να γνωρίσουν, ποιος ήταν ο πρώτος
Την επόμενη ημέρα πρωί, έγινε ενημέρωση στις
καταληψίας του επισκοπικού θρόνου Λάρισας, και αρχές και με την παρατήρηση ότι τα πακεταρισμένα
γιατί, με τόσο πείσμα τον στηρίζαν όλες οι σκοτεινές χρήματα στα τσουβάλια θα έφευγαν για εξωτερικό,
δυνάμεις; Έτσι ο κάθε καλοπροαίρετος να κάνει την επειδή εκείνες τις ημέρες ο δεσπότης Λάρισας
σύγκριση και θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Και Σεραφείμ είχε αγοράσει στη Λυών της Γαλλίας
στο τέλος θα έλθουμε στο σήμερα, που ο Ευαγγε- ένα ακίνητο και οι άνθρωποι που παρέλαβαν τα
λιστής Ιωάννης φωνάζει: «οίδα σου τα έργα, ότι τσουβάλια, δεν ήταν κάποιοι απλοί αλλά πιλότοι
όνομα έχεις ότι ζης, και νεκρός εί» (Αποκ. 3, 1) της Ολυμπιακής Αεροπορίας.
Πρώτος ήταν ο Σεραφείμ Ορφανός που ωθήΟι αρμόδιοι αφού τους ευχαρίστησαν για την
θηκε στην μητροπολιτική καθέδρα και απώθησαν ενημέρωση, τόνισαν ότι το θέμα θα το χειριβίαια τον π. Θεολόγο με τρόπο αντικανονικό και στούν από εδώ και στο εξής οι ίδιοι. Τα χρόνια
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περνούσαν και έπεσε μαύρο πέπλο. Ώσπου,
κάποιος από τις αρχές εμπλεκόμενος, μετά τη
συνταξιοδότησή του και πιθανόν για λόγους
συνειδήσεως και ελέγχου, δεν άντεξε και το
φώναξε: «Εκείνη η υπόθεση βρωμούσε,
αλλά υψηλά ιστάμενοι μας σταμάτησαν».
(ποιοι ήταν αυτοί που τους σταμάτησαν , και γιατί;)
Τρίτο: Τρεις πολίτες της Λάρισας στις 29 Απριλίου 1991 έκαναν καταγγελία στην Επιθεώρηση
ΔΟΥ Λάρισας1 και ζήτησαν να γίνει διαχειριστικός
έλεγχος στα έσοδα της Αγ. Παρασκευής Τεμπών από
το έτος 1980, διότι: «… άσχετοι άνθρωποι και όχι
διαχειριστική επιτροπή εισπράττουν τα έσοδα
αυτά με αποτέλεσμα τα τεράστια αυτά ποσά
να μην καταλήγουν στον προορισμό τους». Το
Υπουργείο Οικονομικών στις 22/6/1991, ανέθεσε
στον επιθεωρητή κον Τσιουλάκην να κάνει τον
έλεγχο και κατέληγε: «Την πορισματική έκθεση
παρακαλούμε να μας υποβάλετε σε τέσσερα
αντίγραφα το συντομότερο».
Το συντομότερο ήταν να περατωθεί σε 4 ½ χρόνια, στην ενδιάμεση πορεία την αφαίρεσαν από τον
επιθεωρητή κον Τσιουλάκη και τη χρέωσαν στον
επιθεωρητή της Θεσ/νίκης τον κο Θεοχάρη, ο οποίος αντί να κάνει τον έλεγχο από 1980 που ζητούσαν
οι καταγγέλλοντες, αυτός ξεκίνησε τον έλεγχο από
το 1991 και όλη την περίοδο του π. Θεολόγου! Άμα
ρωτάτε, γιατί το έκανε αυτό; Τα νούμερα που
αναφέρουμε παρακάτω, μιλούν από μόνα τους και
ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.
Το 1980 τα έσοδα της αγ. Παρασκευής ήταν
1.686.406 δρχ. Το 1985 ήταν 3.029.779 δρχ. Το
1989 δεν υπάρχουν έσοδα, μάλλον τα πήρε μαζί
του στον τάφο, επίσης βάσει του πίνακα που έδωσε
στη δημοσιότητα η νέα διαχειριστική επιτροπή δε
βρέθηκαν προϋπολογισμοί και απολογισμοί των
ετών 1990, 1991 και 1992 και κάποια νούμερα που
ανέφερα προέρχονται από συμπεράσματα καταθέσεων υπέρ Τ.Α.Κ.Ε. και τη μεθεπόμενη χρονιά το
1993 που ανέλαβε την διαχείριση υπό του Σεβ. Θεολόγου επιτροπή, μετά την υπ’ αρ. 134/1992 απόφαση του ΣτΕ και την υπ’ αρ. 8959/92 απόφαση
του Ν.Σ.Κ. (Νομικού Συμβουλίου του Κράτους), η
οποία έλεγε μεταξύ πολλών άλλων: «… Ταύτα σημαίνουν κυρίως ότι, τα περί τοποτηρητεία του
θρόνου Λαρίσης και Τυρνάβου στερούνται, το
γε νυν έχον, νομικής εφαρμογής και μόνος
λειτουργός, Προϊστάμενος διοικητικός της
μητροπόλεως ταύτης, μεθ’ όλων των εντεύθεν
αρμοδιοτήτων, κατά τας κειμένας διατάξεις
περί Μητροπολιτών, τυγχάνει ανίσχυρος και
μη εφαρμοστέα…». Η διαχειριστική επιτροπή
υπό την εποπτεία του π. Θεολόγου, είχε στο πρώτο δεκάμηνο (1/3/93-12/3/93) ο Τύπος έγραφε:
«έσοδα-ρεκόρ στην Αγία Παρασκευή». “Στη
δημοσιότητα ο αναλυτικός απολογισμός το
1993” (Εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 15/1/1994). “Ξεπέρασαν τα 68 εκατ. …” και αναλυτικά αναφέρει: Το
συνολικό ποσό ανέρχεται στα 68.391.168 εκατ.
δραχμές. - “Επίσης από τα βιβλία της Αγίας
Παρασκευής αναφέρουν ακόμα ότι συγκεντρώθηκαν: 2.157 κιλά λάδι, 13 αμνοερίφια,
38 κεντήματα και εργόχειρα, 21 μοκέτες, 239
κομμάτια από τιμαλφή (δακτυλίδια, σταυροί,
αλυσίδες, λίρες) που φυλάσσονται σε τραπεζική θυρίδα” (αφού κάνει ένα εκτενές ρεπορτάζ ο
μακαριστός δημοσιογράφος Δημ. Βάλλας που
για τέτοιες αλήθειες την πλήρωσε και την πληρώνει
ακόμα και μέχρι σήμερα στον τάφο του) και στο
τέλος κατέληγε: «Αξίζει τέλος να αναφερθεί
ότι έπειτα από καταγγελίες το Δεκέμβριο του
1989 για τα έσοδα της Αγίας Παρασκευής είχε
διαταχθεί εισαγγελική έρευνα και η υπόθεση
είχε τεθεί στο αρχείο…».
Για όλα τα υπόλοιπα που βρέθηκαν (που αναφέρουμε πιο πάνω), είχαν υπολογιστεί κατά μέτριους
υπολογισμούς, αν εκποιούνταν περί τα 18.000.000
δραχμές. Σύνολο 86.000.000 δραχμές.
Το έτος 1994 έχουμε έσοδα 76.134.004 δραχμές και τα συγκεντρωθέντα υπόλοιπα ξεπερνούν
1 Το ίδιο είχε γίνει και τον Δεκέμβριο του 1989 στην Εισαγγελία.
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τα 22.000.000 δραχμές. Σύνολο 98.000.000
δραχμές.
Το έτος 1994 έχουμε έσοδα 84.412.195 δραχμές
και τα υπόλοιπα συγκεντρωθέντα είναι περίπου
τα 25.000.000 δραχμές. Ένα σύνολον περί τα
110.000.000 δραχμές.
ΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΝΕΛΕΗΤΟΣ
Το σύστημα φρύαξε, έβγαζε αφρούς πώς από
3 εκατομμύρια δραχμές μετά από 3-4 χρόνια να
φθάσουν περίπου 110.000.000 δραχμές; Ήταν
δυνατόν; Και να δεχθούν ξανά πάλι ένα Θεολόγο
που την πρώτη περίοδο (1968-1974) στη μητρόπολη Λάρισας τους ξεγύμνωσε διοικητικά και
πνευματικά με τα έργα και τις πράξεις του;.
Γιαυτό και για άλλα, το σκοτεινό σύστημα από το
1974 τον είχε στήσει μπροστά του απαγορευτικά
σήματα (συντακτικές πράξεις, πράξεις νομοθετικού
περιεχομένου), του έφραξαν με μπάρες τη διάβαση, ώστε να κρατηθεί μακριά και να ξεχαστεί, και
τώρα νάτος, πάλι βρέθηκε μπροστά τους με την
ανέλπιστη απόφαση 3795/1990 του Ανωτάτου
Δικαστηρίου της Χώρας (ΣτΕ) και με τις ακολουθούσες πάνω από 30 ακόμα ομόφωνες αποφάσεις.
Η εγκατάστασή του (11/1/1992) στο θρόνο του
Αγίου Αχιλλείου, οι Ιερείς του γύρισαν την πλάτη,
26 τον ακολούθησαν, οι υπόλοιποι 97 πήγαν κόντρα στην αγιότητα, έφτιαξαν σύλλογο παπαδικό
με την επωνυμία “Επιμελητεία…” δημιούργησαν
παραμητρόπολη και την ονόμασαν “Τοποτηρητεία” και τις τριμηνίες τις κατέθεταν στα παράνομα
ταμεία τους2. Από τους 125 ναούς της μητρόπολης
μόνο 22 κατέθεταν τις τριμηνίες στη νόμιμη και
κανονική μητρόπολη του π. Θεολόγου και ενώ
εδώ έκαναν πως δεν τον αναγνώριζαν για να
εισπράξουν όμως το μισθό τους, τη σύνταξή τους
ή όποια άλλη συναλλαγή με υπηρεσία, ζητούσαν
την υπογραφή του νόμιμου και κανονικού μητροπολίτου π. Θεολόγου.
Η άνευ προηγουμένου πολεμική που του γίνονταν από πολιτικούς σκοτεινούς κύκλους, από
την “διοικούσα” Εκκλησία (Σεραφείμ και το Κονκλάβιο) και από το “άτιμο παπαδαριό” (έκφραση
επισκόπου Αυγουστίνου), ο π. Θεολόγος βάδιζε γαλήνια, με αίσθημα άρρητης χαράς, διότι πίστευε ότι
αυτό ήταν φτωχό αντίδωρο στη μεγάλη προσφορά
της λυτρωτικής θυσίας του Σωτήρος Χριστού.
Και για δεύτερη φορά μετά από εικοσαετία
περίπου ο π. Θεολόγος τους ξεγύμνωσε και πάλι
πνευματικά και διοικητικά, διότι πνευματικά
πατώντας το πόδι του στο επισκοπείο ανέστρεψε
το ζοφερό κλίμα που υπήρχε, έδωσε τα κινητήρια
αισθήματα της μεγάλης καρδιάς του. Κάλεσε συστράτευση και αμέσως ανταποκρίθηκαν άνθρωποι
με γνώσεις θεολογικές, κατηχητικές, κυκλαρχικές,
κατασκηνωτικές κ.λ.π. και άνθρωποι με χωρίς
εμπειρίες ως βοηθητικό προσωπικό, όλοι δίχως
την παραμικρή αμοιβή.
Διοικητικά. Το ταμείο της μητρόπολης ήταν
μείον, ο Δημήτριος που προηγήθηκε, άφησε ως
προίκα διάφορα χρέη. Τότε άρχισαν να καταφθάνουν οι διάφοροι και να ζητούν τα χρήματά τους.
Παρόλα αυτά, από τον πρώτο χρόνο λειτούργησε
κατασκηνώσεις με δεκάδες παιδιά χωρίς χρηματική
συμμετοχή. Έστειλε δεκάδες φορτία με είδη πρώτης
ανάγκης και τρόφιμα στις Σλαβικές χώρες (ήταν
μετά το πέσιμο του κομμουνιστικού καθεστώτος),
το ίδιο και σε ιεραποστολές στην Αφρική. Στις
σεισμόπληκτες περιοχές Κοζάνης ανταποκρίθηκε
με είδη πρώτης ανάγκης και χρήματα. Δημιούργησε τη μεγαλύτερη τράπεζα αίματος πανελλαδικά
(140-175 ασκούς το εξάμηνο). Το επισκοπείο είχε
γίνει κοινωνική Αλληλεγγύη για κάθε ενδεή και
πονεμένο που πήγαινε,δεν έφευγε με άδεια χέρια,
τακτοποίησε όλους τους απλήρωτους λογαριασμούς, τα έξοδα λειτουργίας της μητρόπολης (προσωπικό, ασφάλειες, ρεύμα, θέρμανση, τηλέφωνα …)
τις υποχρεώσεις προς την κεντρική διοίκηση των
Αθηνών (Αποσ. Διακονία, Τ.Π.Ο.Ε.Κ.Ε., Ραδ/
2 Όλες, αρχές και εξουσίες γνώριζαν την παρανομία. Κανένας δεν
κινήθηκε! Γιατί;

Ο ΤΡΟΜΟΣ:
Ζητώ να βρω χριστιανό…
ψάχνω και όλο ψαχνω…
Δεν τον ευρίσκω ανάμεσα
σε τόσους κληρικούς αρχιερείς...

“Εδώ ώ Θεέ μου, εδώ τι βλέπω;… εις την φιλαργυρίαν Ιούδας”
(Ηλίας Μηνιάτης)
κός Σταθμός…) και όλα αυτά από τις τριμηνίες περιβάλλει, “άγιε” δέσποτα Ιερώνυμε, είμαι υποπου εισέπραττε μόνο από 22 ναούς από τους 125 χρεωμένος να επανέλθω, διότι πέρασαν περίπου
που είχε στη δικαιοδοσία του και μάλιστα στη τρεισήμισι (3,5) χρόνια από την ημέρα, που πιστός
λαός σας έβλεπε να ανηφορίζετε το θρόνο του
πλειοψηφία από χωριά πτωχά.
Και το σπουδαιότερο, ο Ιγνάτιος παρέλαβε Αγίου Αχιλλείου. Περίμενε πολλά, άκουσε πολλά,
με την ανάληψη των καθηκόντων καταθέσεις αλλά δεν είδε τίποτα. Γιαυτό επανέρχομαι, δε με
στην Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος & Εργασίας φοβίζει, αν δυσαρεστηθείς ή οργισθείς, επειδή σας
(αρ. λογ. 601004480/32/91019) το ποσόν των θέτω δημόσια τους προβληματισμούς μου που δεν
40.317.080 και κατατεθειμένα σε λογαριασμούς είναι μόνο δικοί μου, αλλά από την πλειοψηφία του
νομοθετημένους και θεσμικά νόμιμα το ποσό πιστού πληρώματος της Θεοσώστου μητροπόλεως.
Οι αρχιερείς, “άγιε” δέσποτα, είστε οι φύλακες της
των 152.222.123 δραχ. Τα νούμερα αυτά είναι
από το πόρισμα ελέγχου που πραγματοποίησε το αγιοπνευματικής ολοκληρίας της Εκκλησίας, σε
λογιστικό γραφείο του Ζήση Παναγιωτόπουλου αυτό το μεγάλο έργο ολοκληρώνεται και καταξιώ(ενός πολέμιου του π. Θεολόγου), τον οποίον διόρισε νεται η αποστολή σας, καλλιεργούνται τα χαρίσματα
ο κ. Ιγνάτιος (έχει ημερ. 10 Σεπτ. 1996) με απώτερο του Αγίου Πνεύματος, της καθαρότητας και της
σκοπό να βρουν και επιβαρυντικό στοιχείο για να φωτεινότητας, σε αυτή τη λειτουργία αξιοποιούνται
και τα χαρίσματα.
τον διασύρουν.
Η σκέψη μου τούτη την ώρα διαγράφει έναν κύΣημειώσατε:
κλο
των μεγάλων ευθυνών των τρεισήμισι χρόνων
Εδώ έχουμε ένα δεύτερο έλεγχο!
που πέρασαν και βυθίζομαι
Το πόρισμα φίμωσε τους
στην οδύνη. Αφήνω τα
σχεδιαστές της ενοχοποίητόσα χρόνια απραξίας σας,
σης, διότι υπήρξε ένας ύμνος
που χτύπησε συναγερμός,
χρηστής διαχείρισης μέχρι
για το που πάει η μητρότην τελευταία δραχμή και
πολη Λάρισας. Αφήνω
μια μαρτυρία ηθικής ακε“Αυτό το έργο θέλω να
ραιότητας.
κάνω στη Λάρισα”, και
Ο κ. Ιγνάτιος ανέλαβε…
αντί έργο, τρέχετε στους νατη μητροπολιτική καθέδρα.
Χώρος για κατασκήνωση... Ψέματα ούς Κυριακάτικα, κάνοντας
Αν επιχειρήσει κάποιος να
συνοψίσει το εικοσιτετράχρονο (24χρονο) οργα- έφοδο σαν ημέρες κατοχής.
Αφήνω την οικονομική εκκαθάριση της Ιγνανωτικό και το ποιμαντικό έργο δε θα βρει (όπως
γράψαμε πιο πάνω) να υπερβαίνει τη μηδενική τιακής περιόδου, την οποία θα έκανε ο ειδικός
διάσταση. Θα συναντήσει μπροστά του μια τραγική διευθυντής που φέρατε και τώρα δηλώνει καθηγητής αγιολογίας.
πλαδαρότητα, μια αμήχανη, παγερή σιωπή, μια
Αφήνω την οικονομική έρευνα που κάνατε
φθίνουσα ακαρπία, μια τραγική φοβία δυναμικής
(αν είναι αλήθεια;) για την περίοδο π. Θεολόγου
επέμβασης στα παγκάρια των ναών και στις εστίες
(έπρεπε και σεις να βάλετε το δακτυλάκι να τριτώτης φιλοχρηματίας, μια επιδρομή των αυξήσεων
σει το ‘’καλό’’), ώστε και κάτι να έχετε να πείτε για
στους προϋπολογισμούς των ναών κάθε χρόνο.
την αγιοποίησή του(!)
Αν βρει κάποιος το κουράγιο να ξεφυλλίσει το
(ΜΗΠΩΣ ΕΧΟΥΜΕ
επίσημο περιοδικό της μητρόπολης “Τάλαντο”,
ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ;;)
εκεί θα πάρει πληροφορίες και γεύσεις της παγεΑφήνω τα παράνομα χρήματα που εισπράττορής απραξίας, στις πυκνές σελίδες θα αντικρύσει νταν για ανύπαρκτες κατασκηνώσεις και έπρεπε
λειτουργικά σόου με εναλλασσόμενες αρχιερατικές άμεσα να επιστραφούν πίσω.
στολές και θα βιώσει απογοήτευση και αισθήματα
Αφήνω την αρπαγή του ενοριακού και εφηβαθειάς οδύνης.
μεριακού κλήρου που είναι ζήτημα ύπαρξης
Από όλες τις παρατηρήσεις και τα βασικά των ναών και των εφημερίων και έπρεπε να
ερωτήματα που για χρόνια φέρναμε στο φως, επιστραφούν.
το βασικότερο που αναδύεται μέσα από τη θολή
Αφήνω την αρπαγή των παγκαριών από τα
εξιδανίκευση της 24ετής αρχιερατείας του, είναι: προσκυνήματα, γιατί ο λαός που τα ανήγειρε
τι έγινε ο πακτωλός των χρημάτων που συγκε- και ρίχνει τον οβολό του, άλλο σκοπό έχουν
ντρώνονταν στα ταμεία της μητρόπολης; Από να επιτελέσουν και όχι να γίνουν μαγαζιά της
πολλές και διάφορες πηγές που κατά μέτριους μητρόπολης.
υπολογισμούς υπολογίζονται 60-80.000.000
Αφήνω το μάζεμα των βιβλιαρίων των καταευρώ; Και όπως έγραψε ο τύπος ότι, το ταμείο θέσεων από τις ερανικές επιτροπές για τους προς
ήταν άδειο, “αναγκάζοντας” τον τοποτηρητή να ανέγερση ναών, που είναι μια παρανομία, αλλά
κάνει “έρανο” μεταξύ δεσποτάδων για τα έξοδα και η υπόσχεσή σας ότι σε ένα χρόνο θα τελειώνει ο ναός ξεχάστηκε και όχι μόνο δεν τελείωσε
της ταφής του.
Εδώ γιατί δεν έγινε οικονομικός έλεγχος από κάποιος παρότι πέρασαν κοντά στα τρία χρόνια,
την ειδική υπηρεσία, την οποία σήμερα διαθέτει αλλά δεν προσθέσατε πουθενά ούτε τούβλο.
Αφήνω και πόσα ακόμα αφήνω!!!
το κράτος που είναι η “Εισαγγελία Διαφθοράς”;;;
Και έρχομαι να φυλλομετρήσω μια και μόνο
ΤΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
Μετά από μια εν συντομία (όσο μπορούσε να εξαγγελία -από τις πολλές- και να σταθώ στην
γίνει) σύγκριση, ας έλθουμε στο σήμερα και στα μεγάλη μου έκπληξη που δημοσιοποιήσατε:
καθ΄ημάς. Ο αρχαίος Αντιφάνης (405-395 π.Χ.) Η μητρόπολη Λάρισας και Τυρνάβου στις 24
είχε πει: «Φίλος μεν ο Πλάτων, φιλτάτη δε Φεβρουαρίου 2022 ανακοίνωσε: “Αυτά είναι
αλήθεια». Με σεβασμό στο ωμοφόριο σας που σας τα απολογιστικά οικονομικά στοιχεία για
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το 2021”.
«Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου, με αφορμή την υποβολή απολογιστικών
στοιχείων στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας
της Ελλάδος για την φιλανθρωπική / προνοιακή / πολιτιστική διακονία κατά το παρελθόν
έτος 2021, προάγεται να ανακοινώσει τα
στοιχεία αυτά στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα
της τοπικής μας Εκκλησίας, ώστε να υπάρχει
υπεύθυνη πληροφόρηση για το επιτελούμενο
έργο».
Ο λαός, ο πολύς λαός που αγαπάει την Εκκλησία και λαχταράει να τη δει να εκπληρώνει, κάτω
από την πνοή και την έμπνευση του Παναγίου
Πνεύματος την αποστολή του, απογοητεύτηκε,
διότι ο απολογισμός αυτός αποκάλυψε πνεύμα
κοσμικής ελαφρότητας και επικίνδυνης ασυνέπειας και πλήγωσε για μια ακόμα φορά το
επισκοπικό κύρος!
Ένας απολογισμός που δημοσιεύεται έχει πρώτα
τα έσοδα από κάθε πηγή και μετά έχει τα έξοδα
προς κάθε πηγή. Αυτός δεν είναι απολογισμός,
είναι ένα στρογγυλό μηδενικό, ένα έναυσμα
απογοήτευσης, μια αιτία για κλάμα.
Και ερωτώ:
1ον. Τα “Ενοριακά Φιλόπτωχα Ταμεία”. Αυτά
Σεβασμιότατε κάνουν δικό τους απολογισμό και
εσείς το κάνετε και ως μητρόπολη, δηλαδή δεύτερο
απολογισμό ως δικά σας;
2ον. Το “Οικοτροφείο Θηλέων” (πρώην Ορφανοτροφείο). Για κτιριακές επισκευές δαπανήθηκαν
75.027,20 ευρώ. Αυτό δε λειτουργεί περί τα 2 ½
χρόνια αλλά εισπράττει από τον κωδικό Δ/14 “Υπέρ
Κοινωνικών Ιδρυμάτων” από τους Ναούς. Τόσα
χρήματα για επισκευές; ΕΛΕΟΣ!
3ον. Για το ίδιο οίκημα γράφετε ότι πληρώσατε
(ΔΕΚΟ, φόροι κλπ) 29.898,34 ευρώ.
Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν αυτά τα
χρήματα για ένα χρόνο!
4ον. Γηροκομείο Αρμενίου 40.653,61 ευρώ.
Α) Η δωρήτρια άφησε και προίκα για τα έξοδα του
ιδρύματος. Β) Όλοι οι γέροντες καταθέτουν στο
ίδρυμα τις συντάξεις τους. Γ) Τα έσοδα του προσκυνήματος τα παίρνει το ίδρυμα, ας αφήσουμε
και τις εκατοντάδες δωρεές, για ποια και για πού
πληρώσατε τόσα χρήματα;
5ον. Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Αφού,
όπως εσείς ομολογείτε, είναι σε αναστολή και οι
μαθητές την μάθησή τους την πληρώνουν πολύ
αλμυρή, για που 29.716,86 ευρώ δαπανήθηκαν
στον προηγούμενο χρόνο;
- Αφήνω για την αγορά βιβλίων ότι δαπανήθηκαν 37.662,88 ευρώ, τι βιβλία είναι και
δαπανήθηκαν τόσες χιλιάδες! Τα Συσσίτια
191.782,08 ευρώ, για ποια συσσίτια, όταν όλα
αυτά τα πληρώνουν οι ναοί κάθε εβδομάδα και
επί πλέον υπάρχουν οι δωρεές των Σούπερ
Μάρκετ, βιομηχάνων, εμπόρων και ιδιωτών και
οι μερίδες που αναφέρετε, είναι λίγο πιο πάνω
από τις μισές!.
Αφήνω όλα τα υπόλοιπα του Απολογισμού,
διότι στην πλειοψηφία τους δεν ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα.
Σεβασμιότατε η Λάρισα περίμενε επίσκοπο
να βάλει τάξη στην 24χρονη αταξία. Τρεισήμισι χρόνια ακούει δεσπότη, σφυγμομετρεί τον
πυρετό της έπαρσής σας, μετράει το εύρος της
΄΄ειλικρίνειας΄΄ σας και σας χαρτογράφησαν
ως πληθωριακό στα λόγια και στις εξαγγελίες,
φτωχό και φτωχότατο σε πράξεις και έργα.
Ο ευαγγελιστής Ιωάννης φωνάζει στον επίσκοπον της Σάρδεων Εκκλησίας και κατ’ επέκταση σε όλες τις Εκκλησίες: «Και τω αγγέλω
της εν Σάρδεσιν εκκλησίας γράψον … οίδά
σου τα έργα, ότι όνομα έχεις ότι ζης, και
νεκρός εί».
(Εις τον επίσκοπον τη Σάρδεων Εκκλησίας
γράψε: γνωρίζω τα έργα σου, αλλά δεν είμαι
ικανοποιημένος από αυτά, διότι έχεις όνομα,
που σημαίνει ότι ζής και όμως είσαι νεκρός).
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συνέχεια από τη σελ. 1
λυπτική συνέντευξη στον Αμερικανό δημοσιογράφο
Robert Moynihan. Ο τελευταίος καλύπτει τα θέματα
του Βατικανού εδώ και τριάντα χρόνια. Ο Viganὸ, από
το 1968 που ορίστηκε ιερέας και μέχρι σήμερα, κατείχε
κυρίως διπλωματικές θέσεις στους ρωμαιοκαθολικούς.
Τα τελευταία χρόνια υπηρέτησε ως Γενικός Γραμματέας της κυβέρνησης της πόλεως του Βατικανού
(2009-2011) και ως Αποστολικός Νούτσιος των Η.Π.Α.
(2011-2016). Έγινε πασίγνωστος επειδή αποκάλυψε δύο
μεγάλα σκάνδαλα του Βατικανού. Το ένα ήταν, το 2012,
το Vatican Leaks σκάνδαλο για οικονομική διαφθορά
μέσα στο Βατικανό και το 2018 όπου με επιστολή του
κατηγόρησε τον Πάπα Φραγκίσκο και άλλους εκκλησιαστικούς αρχηγούς για συγκάλυψη καταγγελιών
σεξουαλικής κακοποίησης που είχαν γίνει κατά του
πρώην Καρδινάλιου Theodore McCarrick.
Η ομιλία του λοιπόν είχε τρεις κυρίως άξονες, την
προσωπική του άποψη για την πανδημία-εμβόλιο, τον
Τεκτονισμό και την Νέα Τάξη Πραγμάτων. Παρακάτω,
επειδή η ομιλία του ήταν μακροσκελής, αναφέρονται
μόνο κάποιες από τις πιο σημαντικές επισημάνσεις του.
Ο αρχιεπίσκοπος λοιπόν στη συνέντευξή του ανέφερε
ότι «η λεγόμενη πανδημία έκτακτης ανάγκης έχει
χρησιμοποιηθεί ως ψεύτικο πρόσχημα για να επιβληθεί
ο εμβολιασμός και το πράσινο πάσο σε πολλά έθνη
του κόσμου, με ταυτόχρονο και συντονισμένο τρόπο.
Ταυτόχρονα οι εκκλησιαστικές αρχές...υποστηρίζουν
την κατάχρηση εξουσίας από αυτούς που κυβερνούν
τα δημόσια πράγματα...και καταδικάζουν αυτούς που
δεν αποδέχονται να υποβληθούν σε εμβολιασμό με
πειραματικό γονιδιακό ορό, με άγνωστες παρενέργειες».
Επισημαίνει ότι για κάποιον ρωμαιοκαθολικό έχει
ηθικές συνέπειες ο εμβολιασμός με γενετικό υλικό
που προέρχεται από έμβρυα που έχουν αποβληθεί. Ο
λόγος αυτός είναι «περισσότερος από επαρκής για την
άρνηση του εμβολίου».
Δεν παραλείπει να αναφέρει ότι τα δικαστήρια
«αγνοούν τα πρότυπα δικαίου», ενώ «η βία χρησιμοποιείται με δήθεν νόμιμες μορφές προκειμένου να
παραβιαστούν τα δικαιώματα των πολιτών, αλλά και
των πιστών». Στενοχωριέται που «οι κυβερνώντες δεν
επιδιώκουν το κοινό καλό, όταν εκθέτουν τον πληθυσμό
σε πειραματισμούς χωρίς επιστημονική βάση, ακόμη
και ενόψει των στοιχείων της αναποτελεσματικότητας
του εμβολίου και της ζημιάς που προκαλεί σε όσους
το έχουν λάβει». Μάλιστα τον εμβολιασμό τον
χαρακτηρίζει ως «σφαγή που σχεδιάζεται σε παγκόσμιο
επίπεδο». Κατηγορεί την εκκλησιαστική ιεραρχία, στη
σφαγή που γίνεται και την θεωρεί ως «συνένοχο σε
έγκλημα κατά της ανθρωπότητας και ακόμη περισσότερο σε πολύ βαρύ αμάρτημα έναντι του Θεού».
Στη συνέχεια αναφέρεται και στο τίμημα που πληρώνει ο Πάπας για την επαίσχυντη συμμαχία που έχει
κάνει με ανθρώπους που οι στόχοι τους δεν ταυτίζονται
με τους παραδοσιακούς χριστιανικούς στόχους. «Η υποδούλωση της αγίας Έδρας και όλων των περιφερειακών
της οντοτήτων στην πανδημική αφήγηση είναι η τιμή
του αίματος μίας σκανδαλώδους προδοσίας, που κάνει
η εκκλησιαστική ιεραρχία -με ορισμένες εξαιρέσειςαπόλυτα ενσωματωμένη στο παγκοσμιοποιητικό σχέδιο
της ελίτ και όχι μόνο στο θέμα της υγείας αλλά και πάνω
από όλα σε ότι αφορά τη Μεγάλη Επανεκκίνηση και
ολόκληρη την ιδεολογική δομή, στην οποία βασίζεται.
Για να γίνει αυτό, η ιεραρχία έπρεπε να αρνηθεί το
δόγμα και τον Χριστό και να ατιμάσει την εκκλησία του».
Ο αρχιεπίσκοπος Viganὸ θεωρεί ότι ο Πάπας
[τον οποίο υποτιμητικά αποκαλεί πάντοτε με το
επώνυμό του, δηλαδή Μπεργκόλιο (Bergoglio)]
είναι ένας ζηλωτής συνεργάτης που επιδιώκει ο
ρωμαιοκαθολικισμός να γίνει μία «φιλανθρωπική
οργάνωση μασόνικης έμπνευσης». Οι καινοτόμοι
εντός του ρωμαιοκαθολικισμού «εξοστρακίζουν
κάθε φωνή διαφωνίας, εκδιώκουν όσους δεν
είναι ευθυγραμμισμένοι και όσους αντιστέκονται.
Επίσκοποι και Βατικανό, το αίτημα για προστασία των
δικαιωμάτων των πιστών, το θεωρούν ως απειλή για
την εξουσία που κατέχουν και για την χρεωκοπημένη
ιδεολογία που υπερασπίζονται».
Για την πανδημία καταλήγει με τα εξής λόγια:
«Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει ανεκτή μία
ψευδο πανδημία, της οποίας τα θύματα είναι λιγότερα
από τα θύματα των υποτιθέμενων εμβολίων, να γίνει

Ζηλεύω τους παπικούς
Χωλαίνει η συνείδηση των ορθοδόξων;

άλλοθι για την επιβολή ελέγχων και περιορισμών στις αναφορά, επιτρέποντας στον εαυτό τους να θαμπωθεί
φυσικές ελευθερίες και τα πολιτικά δικαιώματα. Η από ένα όμορφο συναισθηματισμό που δεν έχει τίποτα
πανδημία έχει σκοπό να επιβάλλει έναν κοινωνικό το χριστιανικό».
έλεγχο που υπό κανονικές συνθήκες θα είχε απορριφθεί
Ως επίλογο στη σπουδαία καθώς και διαφωτιστική
με περιφρόνηση από τις μάζες, αλλά χάρη στην αυτή συνέντευξή του θα παραθέσω κάποια τελευταία
τρομοκρατία των μέσων ενημέρωσης και τη συνενοχή λόγια του. «Θα ήθελα να δυναμώσω τις καρδιές όλων
ιατρών, πολιτικών, δικαστών και υπηρεσιών επιβολής όσων με ακούνε, χρησιμοποιώντας τις λέξεις που έχω
του νόμου, θα μπορούσε να εισαχθεί σε
χρησιμοποιήσει πολλές φορές στο
πολλά έθνη και ακόμη και στα ίδια τα
παρελθόν. Αρκεί να επαναλάβουμε τα
Χρήστος Νικολόπουλος
εκκλησιαστικά ιδρύματα».
λόγια του Κυρίου μας ‘οι πύλες της
Σε ερώτηση του δημοσιογράφου για Θεολόγος -Βυζαντινολόγος κολάσεως δεν θα υπερισχύσουν’ για
το πώς οδηγηθήκαμε σε αυτήν την
να βρούμε τη γαλήνη. Αυτά είναι λόγια
έντονη αντιπαράθεση του καλού και του κακού ο πα- που τα γνωρίζουμε καλά και με βάση αυτά ξέρουμε ότι
πικός Viganὸ απαντά ότι «αυτός ο πόλεμος διεξάγεται η τελική νίκη ανήκει στον Θεό».
από τον Σατανά, τον εχθρό της ανθρωπότητας. Πίσω
Εκτός από την παραπάνω συνταρακτική συνέαπό τους εργάτες της ανομίας υπάρχει πάντα και ντευξη θα ήθελα να αναφερθώ και σε δύο άλλα
μόνο αυτός, ένας δολοφόνος από την αρχή. Ελάχιστη
περιστατικά για τα οποία ζηλεύω του παπικούς. Την
σημασία έχει αν οι συνεργάτες αυτού του σχεδίου είναι
άνοιξη του 2020 ο Κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, λόγω
φαρμακευτικές εταιρίες ή υψηλά οικονομικά συμφέροCovid-19, επέβαλε περιορισμό ατόμων στις εκκλησίες
ντα, φιλανθρωπικές οργανώσεις ή μασονικές αιρέσεις,
της περιοχής του. Αμέσως η ρωμαιοκαθολική διοίκηση
πολιτικές φατρίες ή διεφθαρμένα μέσα ενημέρωσης.
του Μπρούκλυν προσέφυγε κατά της απόφασης και το
Όλοι τους, είτε το γνωρίζουν είτε όχι συνεργάζονται
Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ διακήρυξε με πανηγυστο έργο του Διαβόλου».
Για την εκκλησιαστική εξουσία πιστεύει ότι ρικό τρόπο ότι: «Η δωρεάν θρησκευτική άσκηση είναι
«την έχουν σφετεριστεί νέες οντότητες με σκοπούς μία από τις πιο πολύτιμες και φυλαγμένες με ζήλο αξίες
αντίθετους από αυτούς, για τους οποίους εγκαθιδρύεται του συντάγματος. Οι πολιτείες (των ΗΠΑ) δεν μπορούν
η εξουσία και θεωρώντας πάντα τον λαό ως μάζα να κάνουν διακρίσεις ενάντια στα θρησκευτικά
προς χειραγώγηση και υποταγή». Όλα γίνονται «πάντα ιδρύματα, ακόμη και όταν αντιμετωπίζουμε μια τόσο
για το καλό μας, πάντα γιατί υπάρχουν εκείνοι που θανατηφόρα κρίση όπως αυτή. Αλλά αυτές οι αρχές δεν
αποφασίζουν για εμάς, που μας λένε πάντα ψέματα, για διακυβεύονται σήμερα. Το Σύνταγμα δεν απαγορεύει
στις πολιτείες (των ΗΠΑ) να ανταποκρίνονται σε κρίσεις
να κρύψουν τις πραγματικές τους προθέσεις».
Από τη συνέντευξη δεν παραλήφθηκε η συζή- δημόσιας υγείας μέσω κανονισμών που μεταχειρίζονται
τηση για τον Τεκτονισμό – μασονία. Σε ερώτηση τα θρησκευτικά ιδρύματα εξίσου ή πιο ευνοϊκά από τα
του δημοσιογράφου για την ομάδα που ονομάζεται συγκρίσιμα κοσμικά ιδρύματα, ιδιαίτερα όταν αυτοί οι
Ελευθεροτεκτονισμός και για το ενδιαφέρον τους να κανονισμοί σώζουν ζωές. Επειδή οι περιορισμοί της
φέρουν κάποιες αλλαγές στην κοινωνία μας ο Viganὸ Νέας Υόρκης κάνουν ακριβώς αυτό (εννοεί διακρίσεις
είπε: «ο Τεκτονισμός είναι το μυστικιστικό σώμα του ενάντια στα θρησκευτικά ιδρύματα), διαφωνώ με
Σατανά, γιατί ο Σατανάς είναι η οντότητα που λατρεύεται σεβασμό». Έτσι κρίθηκε αντισυνταγματική η παραβίαση
στα υψηλότερα επίπεδα μύησής του. Ο ‘φωτισμός’ που του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος
προωθεί στα μέλη του συνίσταται στην υποταγή τους ελευθερίας της λατρείας με περιορισμό στην άσκησή
στη λατρεία ενός Μεγάλου Αρχιτέκτονα. Η μασονική της.
αδελφότητα είναι μία συμφωνία μεταξύ συνωμοτών
Τέλος, το Συμβούλιο της Επικρατείας της Γαλλίας
κατά του Θεού. Η μασονική ισότητα είναι μία άθλια έκρινε ως αντισυνταγματικό τον περιορισμό του
ισοπέδωση της ατομικότητας και μία αποκήρυξη της δικαιώματος της θείας Λατρείας στο όριο των 30
κοινωνικής και θρησκευτικής τάξης. Και είναι επίσης πιστών, επειδή με αυτόν τον τρόπο ένα μεγάλο
σημαντικό ότι οι ίδιοι άνθρωποι που προπαγανδίζουν
μέρος των πιστών θα στερούνταν το συνταγματικό
την ισότητα θεωρούν επίσης τη συμμετοχή στη
αναγνωρισμένο δικαίωμα της λατρείας και διέταξε
μασονική στοά ως προϋπόθεση προνομίου που τους
τη γαλλική κυβέρνηση να αναθεωρήσει το σχετικό
τοποθετεί σε θέση ηθικής υπεροχής σε σχέση με τις
διάταγμα. Την προσφυγή την είχε κάνει η Σύνοδος των
αμύητες μάζες».
Οι τελευταίες ερωτήσεις του δημοσιογράφου επικε- ρωμαιοκαθολικών Επισκόπων της Γαλλίας.
Ακούγοντας την απίστευτη αυτή ομιλία απόρησα
ντρώθηκαν στην Παγκοσμιοποίηση και στη Νέα Τάξη
πώς
αυτόν τον άνθρωπο δεν τον έχουν δολοφονήσει
Πραγμάτων. Ο παπικός αρχιεπίσκοπος επισημαίνει
ακόμα.
Επιπλέον, διαπίστωσα ότι αν η συνείδηση
τα εξής σημεία: «Η αληθινή θρησκεία υπερασπίζεται
την ατομικότητα κάθε ατόμου στη στενή σχέση του αρχίσει να διαμαρτύρεται κανένας δεν μπορεί να τη
με τον Δημιουργό, τον Κύριο και τον Λυτρωτή του σταματήσει από να την αφήσει να εκφραστεί με έναν
και στις σχέσεις του με τους συνανθρώπους του. αληθινό και ομολογιακό τρόπο. Η θλίψη μου έγκειται
Αντίθετα στη νέα ανθρωποκεντρική αντίληψη, το στο ότι ακούγοντας τον θερμό αυτόν λόγο του ιεράρχη
άτομο ακυρώνεται σε μία αδιάκριτη μάζα, στην οποία κάποιος θα πίστευε ότι προέρχεται από έναν αληθινό
το κράτος είναι κύριος των πολιτών του και αυτό έχει ορθόδοξο πιστό της Εκκλησίας μας. Αντί αυτού όμως
θέσει τα θεμέλια για τον Σοσιαλισμό, τον Κομμουνισμό, απορρέει από έναν αιρετικό αρχιεπίσκοπο. Το ίδιο και
τον Ναζισμό και τη σημερινή υπερανθρωπιστική τα δύο περιστατικά των ρωμαιοκαθολικών τοπικών
παγκοσμιοποίηση. Δεν θα διαφεύγει της προσοχής εκκλησιών. Ένας, μόνο ένας, ορθόδοξος ιεράρχης της
ότι η ανθρωποκεντρική και κοινοτική προσέγγιση Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδος να μη βρεθεί να
είναι το διακριτικό σημάδι της Νέας Τάξης. Όταν έχει μνήμη θανάτου και να μη φοβηθεί να πει την
το εγχείρημα της Παγκόσμιας Θρησκείας γίνει αλήθεια και μόνο την αλήθεια; Σε κανέναν δικό μας
πραγματικότητα, οι πιστοί των θρησκειών που δεν ορθόδοξο ιεράρχη δεν έχει χτυπήσει το καμπανάκι της
αποδέχονται το μασονικό και παγκοσμιοποιητικό συνείδησης; Τι γίνεται; Χωλαίνει πια η συνείδηση των
όραμα θα αποκλειστούν. Η Νέα Παγκόσμια Τάξη θα ορθοδόξων και όχι των αιρετικών;
Πηγές:
οργανωθεί σε μία ενιαία κυβέρνηση στην οποία η
1. https://www.youtube.com/watch?v=Am7SRryXFVg
εξουσία θα ανατεθεί αρχικά σε ένα μικρό κύκλο και στη
2. https://insidethevatican.com/vigano-tapes/the-vigano-tapes/?utm_
συνέχεια θα μετατραπεί σε μία τυραννία της οποίας θα source=text&utm_medium=ITVML&utm_campaign=VTapesTranscript
3. https://www.youtube.com/watch?v=Tud_Julicq0
ηγείται ο Αντίχριστος».
4. https://insidethevatican.com/news/newsflash/letter-106-2021Λυπάται που «η συνοδική ιεραρχία έχει υποκύψει monday-september-13-vigano-tapes/
5. https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20a87_4g15.pdf
στον πειρασμό να επιλέξει τον εύκολο τρόπο του διακαι ιδιαίτερα σελίδα 33 (για την απόφαση του Ανωτάτου δικαστηρίου της
λόγου, αντί να βαδίσει με θάρρος την οδό του Σταυρού Αμερικής).
6. https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/11/29/ceremoniesκαι αυτό την οδήγησε να απαρνηθεί τη διακήρυξη του
le-conseil-d-etat-ordonne-au-gouvernement-de-revoir-laΕυαγγελίου. Σίγουρα δεκαετίες συστηματικής ακύρω- religieusesjauge-des-30- personnes_6061545_3224.html. Επίσης https://www.
σης της πίστης και των ηθών στους πιστούς, στο όνομα lefigaro.fr/emmanuel-macron-recule-sur-la-limite-de-30- personnes-pourενός διαλόγου με τον κόσμο και με τη νεωτερικότητα, les-messes-20201125 (για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας
επέτρεψαν στις ψυχές να χάσουν κάθε υπερφυσική της Γαλλίας).
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Μητροπολίτης Αντινόης:
Λυπάμαι, ειλικρινά, που
Αρχιερείς έφθασαν
στο σημείο αυτό
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ

Λυπάμαι που Αρχιερείς έφθασαν στο σημείο να απειλούν και να καταδιώκουν τους
πιστούς ιερείς και πιστούς της Ορθοδόξου
Εκκλησίας μας.
Ο ποιμένας οφείλει να καλεί τον κάθε άνθρωπο και ΟΧΙ να τον διώχνει η να απειλεί.
Αυτός δεν είναι ποιμένας, αλλά “κλέφτης”,
όπως τον χαρακτηρίζει στο Ιερό Ευαγγέλιο
ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, οΥιόςκαιΛόγοςτουΘεού. Οι γνήσιοι ποιμένες της
Εκκλησίας θυσιάζοντσι για το ποίμνιό τους.
Στους πρώτους αιώνες είχαμε τους
Ρωμαίους Αυτοκράτορες και την Ρωμαϊκή
εξουσία ως διώκτες των Χριστιανών. Επακολούθησαν οι αιρετικοί που καταδιώκουν
τους Ορθοδόξους. Κατόπιν, επακολούθησε
η Οθωμανική Τουρκοκρατία που πίεζε
αφόρητα τον Ελληνικό Λαό να εξισλαμισθεί.
Τώρα, εμφανίστηκαν κάποιοι Αρχιερείς!
Σήμερα, δυστυχώς, και μετά λύπης μου
το γράφω, έχομε κάποιους Αρχιερείς που
εναντιώνονται στην ελεύθερη βουλή-συνείδηση των πιστών και τους κατατρέχουν.
Φυσικά και πρέπει να προσέχουμε. Φυσικά και πρέπει να τηρηθούν τα υγειονομικά
μέτρα (αποστάσεις και μάσκες), αλλά ΟΧΙ
υποχρεωτικό εμβολιασμό.
Ο κάθε Έλληνας πολίτης είναι ελεύθερος
να αποφασίσει για τον εαυτόν του.
Δεν είναι έργο των Αρχιερέων να απειλούν τους συλειτουργούς ιερείς (με διακοπή
μισθοδοσίας, λες και τους πληρώνουν από
την τσέπη τους), η τους μοναχούς και πολύ
περισσότερο τους πιστούς.
Έργο των Αρχιερέων είναι το κάλεσμα
όλων σε μετάνοια. Ο Αρχιερέας οφείλει να
είναι η ζωντανή εικόνα του Χριστού.
Εξ άλλου, είναι γνωστή η βιοτή και το
φιλάργυρο ορισμένων υπερμάχων του
εμβολιασμού.
Οι Ορθόδοξοι πιστοί πιέζονται να εμβολιαστούν, γιατί δεν πιέζονται και οι λαθρομετανάστες που εισβάλλουν ανεξέλεγκτα
μέσα στην Πατρίδα μας, την Ελλάδα;;; Που
είναι αυτοί οι Αρχιερείς, να μιλήσουν και
να βροντοφωνάξουν;;; Γιατί δεν μιλά η
Σύνοδος της Ελλάδος να εμβολιαστούν και
οι λαθρομετανάστες!!!
Ως προς το ζήτημα, εάν θα πρέπει να
θεωρείται κανείς ΕΚΤΟΣ Εκκλησίας ή ως
ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, επειδή δεν έχει εμβολιαστεί!
Εκείνος ο Αρχιερέας που εκστομίζει τέτοιες βλασφημίες, ΔΕΝ γνωρίζει την Ορθόδοξο Εκκλησιολογία. Η Εκκλησία δεν είναι
περιουσία της γιαγιάς τους! Ξεχνούν, ότι και
αυτοί πληρώνονται από τον Ελληνικό Λαό.
Λυπάμαι, ειλικρινά λυπάμαι, που Αρχιερείς έφθασαν στο σημείο αυτό.
Εύχομαι, να έχουμε όλοι ειλικρινή μετάνοια. Να προσέχουμε και ο καθένας, ας
αναλάβει την ευθύνη του, ως ελεύθεροι
πολίτες.
Με σεβασμό και ειλικρινήν αγάπην
Χριστού.
+Ο Μητροπολίτης Αντινόης Παντελεήμων (Λαμπαδάριος, ο εκ Καλύμνου)
Εφησυχάζων Μητροπολίτης Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής.
ΑΞΙΟΣ ~ΑΞΙΟΣ~ΑΞΙΟΣ !!
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 2η συνέχεια από την 13η Ομιλία 10/5/1981

«συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ’
ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ
πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια
λευκά ἵνα περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς γυμνότητός
σου, καὶ κολλύριον ἵνα ἐγχρίσῃ τοὺς
ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς.
ἐγώ ὅσους ἐὰν φιλῶ, ἐλέγχω καὶ
παιδεύω· ζήλευε οὖν καὶ μετανόησον».

(Αποκ. 3, 18-19)
Ἀκόμη, λές ὅτι «οὐδενός χρείαν ἔχω καὶ
οὐκ οἶδας», καί δέν ξέρεις «ὅτι σὺ εἶ ὁ ταλαίπωρος», ὅτι ἐσύ εἶσαι ὁ ταλαίπωρος, καὶ ὁ
ἐλεεινός καὶ πτωχός καὶ τυφλός καὶ γυμνός»!
ποιός εἶσαι. Ὁ πτωχός, ὁ ἐλεεινός, ὁ γυμνός καί ὁ τυφλός. Καί πῶς θά μπορέσω νά
τό πιστέψω; Ὅταν ἀκριβῶς θά φανερώσῃ κι
ἄλλα πράγματα αὐτός. Καί τότε... τότε πῶς
θά σταθῶ μπροστά σας;... Ἀλλά ἐκεῖ πού
θά σκεφθοῦμε πῶς ἐγώ θά σταθῶ μπροστά
σας καί πῶς ἐσεῖς μπροστά μου, θά ἦταν
καλύτερο νά σκεφθοῦμε πῶς θά σταθοῦμε
μπροστά εἰς τόν Κύριον! Αὐτό νά μᾶς νοιάζῃ,
ἀγαπητοί μου.
Πάντως, ἐνῶ πιστεύουμε ὅτι εἴμαστε κάτι,
ἔρχεται νά ἀποκαλύψῃ ὁ Θεός ποιός εἶναι ὁ
πραγματικός μας ἑαυτός. Γι’ αὐτό ἄς τρέξουμε ν’ ἀνακαλύψουμε τόν ἑαυτόν μας, πρίν
μᾶς ἀποκαλύψῃ ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, τόσον ἐδῶ
στή γῆ ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὅσον καί ἐν
ἡμέρᾳ κρίσεως.
Πάντως εἶναι χαρακτηριστικός αὐτός ὁ
λόγος πού λέγει ὁ ἐπίσκοπος, ὅτι «πεπλούτηκα καὶ οὐδενὸς χρείαν ἔχω». Ἀγαπητοί
μου, μήν τό πῇ κανείς αὐτό· ὄχι μόνο ἐπί
πνευματικοῦ, ἀλλά καί ἐπί ὑλικοῦ ἐπιπέδου.
«Ἔχω πλουτήσει καί δέν ἔχω ἀνάγκη ἀπό
κανένα»! Πόσοι πλούσιοι δέν τό λέγουν αὐτό!
Πόσοι δέν τό λέγουν!... «Καί δέν ἔχω ἀνάγκη
ἀπό κανένα»!...
Εἶναι ἡ ψυχολογία τοῦ μωροῦ, τοῦ αὐταρέσκου, τοῦ κατ’ οὐσίαν ἀκοινωνήτου ἀνθρώπου, πού δέν ἔχει τήν αἴσθησι ὅτι ἔχει ἀνάγκη
ἀπό τούς συνανθρώπους του. Ταλαίπωρε,
ἕνας κοιλόπονος ἅμα σέ πιάσῃ, θά βγῇς
στό παράθυρο καί θά φωνάζῃς «Ἄνθρωποι,
ἐλᾶτε νά μέ σώσετε!»... Καί λές ὅτι δέν ἔχεις
κανενός ἀνάγκη, φτωχέ καί ταλαίπωρε
ἄνθρωπε!... Εἶσαι ἀκοινώνητος ἄνθρωπος.
Εἶσαι ἄνθρωπος πού δέν ἔχει μέσα τοῦ τό

κοινωνικόν αἴσθημα. Εἶσαι ἐγωιστής, εἶσαι
πρόστυχος ἐγωιστής, καί μάλιστα ἀθεράπευτα ἐγωιστής, ἄν λές ὅτι «πεπλούτηκα καί
οὐδενός χρείαν ἔχω».
Καί τί πρέπει νά γίνῃ;
Ἐτονίσαμε καί ἄλλοτε, ἀγαπητοί μου, ὅτι
ἀπαιτεῖται διαρκής αὐτοκριτική:
Εἶμαι θερμός;
Εἶμαι τῷ πνεύματι ζέων (Ρωμ. ιβ΄ 11);
Αἰσθάνομαι τά πνευματικά μέλη τῆς ὑπάρξεώς μου ἀνορθωμένα (Ἑβρ. ιβ΄ 12);
Ἔχω πνευματικές ὁρμές καί ἐφέσεις;
Μέ συγκλονίζουν βιώματα παρουσίας
τοῦ Θεοῦ;
Ὀδύρομαι γιά τά κακῶς ἔχοντα μέσα εἰς
τήν Ἐκκλησίαν;
Μέ καίει ἡ φλόγα τῆς ἱεραποστολῆς, ὅπως
ἔκαιε τόν ἐπίσκοπο τῆς Φιλαδελφείας, ὥστε
νά πάρῃ τόν ἔπαινον ἀπό τόν Κύριον;
Εἶμαι ἄνθρωπος πίστεως καί παρρησίας
καί ὄχι τέκνον ὑποστολῆς (Ἑβρ. ι΄ 39), ὅπως
λέγει εἰς τήν Πρός Ἑβραίους ὁ ἀπόστολος
Παῦλος;
Ἀγαπῶ ἐκ βαθέων τόν Κύριον, ὥστε νά
θεωρῶ τά πάντα σκύβαλα γιά τήν δική Του
τήν ἀγάπη;
Μήπως, ἀντιθέτως, εἶμαι ψυχρός;
Μήπως, ὅπως λέγει ὁ Ἀρέθας, εἶμαι ἐστερημένος τῆς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐνεργείας
Μήπως κατήντησα περιφερόμενον ψυγεῖον
πίστεως καί ἀγάπης;
Μήπως ἔφθασα νά εἶμαι ἀνάλγητος, ἀνελέητος, ἀδιάφορος, ἀκοινώτητος, ἀτομιστής,
σκληρός, ἄστοργος, ἄδακρυς, πέτρινος (Πρβλ.
Ρωμ. α΄ 2829) ;
Τό χειρότερον: Μήπως πῆρα τά πρῶτα
καί τά δεύτερα –ὅ,τι ἀφορᾶ τήν θερμότητα
καί ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ψυχρότητα– καί τά ἀνακάτεψα, ὥστε τά μέν πρῶτα –τά θερμά– νά
χλιαρώσουν ἀπό τά δεύτερά –τά ψυχρά–
καί τελικά νά μήν εἶμαι οὔτε ψυχρός οὔτε
θερμός, ἀλλά χλιαρός, δηλαδή νά μήν εἶμαι
τίποτα;
Πέντε κατά συσσώρευσιν ἐπίθετα ἀποδίδονται εἰς αὐτήν τήν κατάστασιν τοῦ χλιαροῦ.
«Καὶ οὐκ οἶδας» καί δέν ξέρεις ὅτι σύ εἶσαι
ὁ ταλαίπωρος, ὁ ἐλεεινός, ὁ πτωχός, ὁ τυφλός
καί ὁ γυμνός» (Ἀπ. γ΄ 17).
Αὐτή ἡ ἔναρθρος ἐκφορά –«ὁ τυφλός»,
«ὁ γυμνός» «ὁ πτωχός» καί λοιπά– αὐτή ἡ
ἔναρθρος ἐκφορά προσδίδει μία θά λέγαμε
μοναδικότητα ταλαιπωρίας, τυφλότητος,
γυμνότητος καί λοιπά. «Ἐσύ εἶσαι ὁ τυφλός».

Ὄχι «τυφλός»· «ὁ τυφλός»! Ὄχι «γυμνός»·
«ὁ γυμνός»!
Ἀγαπητοί μου, ἄς ὀνομάσωμε κατά συνείδησιν τόν ἑαυτόν μας –ἐμεῖς!– ταλαίπωρον,
γιά νά εἴμεθα οἱ εὐτυχεῖς.
Ἄς δοῦμε ἐμεῖς μόνοι μας τήν ἐλεεινότητά
μας καί τήν πτώχεία μας, γιά νά μᾶς πῇ ὁ
Κύριος ἐκεῖνο τό «φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον», πού λέγει στήν θαυμασία παραβολή
Του (Λουκ. ιδ΄ 714): «Ἄν σέ καλέσουν σ’ ἕνα
δεῖπνο, πήγαινε στήν τελευταία θέσι. Καί θά
πᾶς στήν τελευταία θέσι, γιατί λές Ἐγώ εἶμαι
ὁ ἄσημος· εἶμαι ὁ τιποτένιος». Ὄχι πάσχοντας
ἀπό αἰσθήματα μειονεκτικότητος! Γιατί αὐτό
εἶναι ἐγωισμός! Τά αἰσθήματα μειονεκτικότητος εἶναι ἐγωισμός! Ἀλλά ἔχοντας πραγματικά
συναίσθησι ὅτι εἶσαι ὁ τιποτένιος, ὁ ἄσημος,
ὁ ἐλεεινός, ὁ ταλαίπωρος. «Καί τότε, ὅταν θά
ἔλθῃ ὁ οἰκοδεσπότης ἐκεῖνος πού σέ κάλεσε,
θά σοῦ πῆ: Φίλε, προσανάβηθι ἀνώτερον.
Δέν εἶναι ἡ θέσι σου ἐκεῖ πού πῆγες. Ἔλα
ἐδῶ. Ἐδῶ εἶναι ἡ θέσι σου. Φίλε, προσανάβηθι! Ἀντίθετα –λέγει ὁ Κύριος, σ’ αὐτήν τήν
παραβολή «τοῦ δείπνου τῶν καλεσμένων»,
«τῆς πρωτοκλισίας», ὅπως λέγεται–· ὅταν πᾶς
καί θρονιαστῇς στήν πρώτη θέσι, θά σοῦ πῆ:
Αὐτή ἡ θέσις εἶναι γιά κάποιον ἄλλον. Κι ἐνῶ
ὅλοι θά ’χουν καθήσει, τότε θά σηκωθῇς καί
θά γυρεύῃς θέσι. Ἀλλά ὅλες θά εἶναι πιασμένες, καί θά πᾶς νά καταλάβης τήν τελευταία
θέσιν»! Αὐτό εἶναι.
Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί μου, ἄς δοῦμε μόνοι
μας τήν ἐλεεινότητά μας καί τήν πτωχεία μας.
Ἄς ἀναγνωρίσουμε, ἀκόμη, τήν τύφλωσι τῆς
ψυχῆς μας καί θά ἀρχίσουμε νά βλέπουμε
ἐκεῖνα πού δέν βλέπουν ἐκεῖνοι πού ἰσχυρίζονται ὅτι βλέπουν.
Ἄς ἀναγνωρίσουμε, ἀκόμη, τή γυμνότητά
μας σέ ἁγιότητα. Μή λέμε ὅτι εἴμεθα ἅγιοι!
Καί τότε, ὁ Χριστός θά μᾶς περιβάλῃ μέ ἀρετές, πού ἡ Χάρις Του θά μᾶς δώσῃ. Εἰδ’ ἄλλως,
ἔρχεται ἡ ἀπειλή: «Μέλλω σέ ἐμέσαι ἐκ τοῦ
στόματός μου» (Ἀπ. γ΄ 16). Θά σέ ξεράσω!
Θά σέ ξεράσω!...
Ξέρετε ὅτι, ἅμα θέλωμε νά ξεράσωμε,
πίνομε χλιαρό νερό. Γι’ αὐτό εἶναι πάρα πολύ
ὡραία αὐτή ἡ Ἐπιστολή· εἶναι εὐστοχοτάτη.
Ὅταν πίνωμε τσάι, ἤ κάτι ἄλλο πού βράσαμε,
εἴτε εἶναι χλιαρό εἴτε ζεστό εἴτε κρύο, ἐπειδή
εἶναι τσάι, κάτι πού βράσαμε, δέν ξερνᾶμε.
Ὅταν πιοῦμε κρύο νερό ἤ πολύ ζεστό, ἐπίσης
δέν ξερνᾶμε. Γιά δοκιμάστε ὅμως χλιαρό
νερό! Θά σᾶς ἔλθῃ ἀναγούλα. Ξερνᾶμε. Γι’
αὐτό λέγει ὁ Χριστός: «Πῆγα νά σέ πιῶ. Ἀλλά,
ἐπειδή εἶσαι χλιαρός, μοῦ ἦλθε ἀναγούλα καί

θά σέ ξεράσω».
Ὁ θερμός λοιπόν βρίσκεται στήν ἀγάπη
τοῦ Θεοῦ. Ὁ ψυχρός ἔχει πολλές πιθανότητες νά γίνῃ θερμός. Ὁ πρώην θερμός ὅμως,
πού ὑποβιβάστηκε ἡ θερμότητά του; Αὐτός;
Αὐτός δέν ἔχει καμιά ἐλπίδα· καμιά ἐλπίδα,
λόγω τῆς καταστάσεώς του· ἐπειδή, ὅπως σᾶς
εἶπα, ζῆ στήν ψυχολογία τῆς αὐταρκείας καί
τῆς αὐταρεσκείας. Τό ἀποτέλεσμα: ἡ ἀποδοκιμασία ἀπό τόν Χριστό.
Ἐν τούτοις μένουν κάποια περιθώρια φιλανθρωπίας τοῦ Θεοῦ. «Μέλλω σε ἐμέσαι».
Πρόκειται νά σέ ξεράσω. Κοιτάξτε! Δέν λέγει
«Σέ ξερνῶ»· «μέλλω σε ἐμέσαι». Πρόκειται νά
σέ ξεράσω. Δηλαδή «Θά σέ ξεράσω».
Μ’ αὐτό τό «θά» εἶναι σάν νά τοῦ λέγῃ:
«Σοῦ δίδω ἀκόμη καιρό νά ἀποκαταστήσης
τά πράγματα».
Κάτι περισσότερο:
«Συμβουλεύω σοι» σέ συμβουλεύω «ἀγοράσαι παρ’ ἐμοῦ χρυσίον πεπυρωμένον ἐκ
πυρὸς ἵνα πλουτήσῃς, καὶ ἱμάτια λευκά ἵνα
περιβάλῃ καὶ μὴ φανερωθῇ ἡ αἰσχύνη τῆς
γυμνότητός σου, καὶ κολλύριον ἵνα ἐγχρίσῃ
τοὺς ὀφθαλμούς σου ἵνα βλέπῃς. Σέ συμβουλεύω ν’ ἀγοράσῃς ἀπό μένα χρυσάφι
καθαρό, γιά νά πλουτήσῃς· ν’ ἀγοράσῃς ἀπό
μένα ἱμάτια λευκά, γιά νά ντυθῇς καί νά μήν
φαίνεται ἡ αἰσχύνη, ἡ ντροπή σου, ἡ ντροπή
τῆς γυμνότητός σου. Σέ συμβουλεύω ἐπίσης
ν’ ἀγοράσῃς κολλύριον (φάρμακο γιά τά
μάτια), γιά νά τό βάλῃς στά μάτια σου, γιά
νά βλέπῃς.
Πράγματι· ὅλα αὐτά, γιά τά ὁποῖα λέγει ὁ
Κύριος «Σέ συμβουλεύω ν’ ἀγοράσης ἀπό
μένα» εὑρίσκονται εἰς τόν Χριστόν. Διότι ὁ
Χριστός εἶναι ὁ Χρυσός! Ο Χριστός εἶναι ὁ
Χρυσός, ὁ πολύτιμος Θησαυρός, πού Τόν
βρίσκει κάποιος καί ξεπουλάει τά πάντα,
νά πάῃ ν’ ἀγοράσῃ τόν ἀγρόν, ὅπου εἶναι
κεκρυμμένος ὁ Θησαυρός. Αὐτός εἶναι ὁ
πολύτιμος Μαργαρίτης, χάριν τοῦ ὁποίου
ξεπουλάει ὅλα τά προηγούμενα ἀγορασμένα
μαργαριτάρια καί διαμάντια, γιά ν’ ἀγοράσῃ
αὐτόν, τόν ἕνα καί πολύτιμον Μαργαρίτην.
Ο Χριστός εἶναι τό Ἱμάτιον τό λευκόν καί τό
Ἔνδυμα τοῦ γάμου.
«Ἑταῖρε –λέγει στήν παραβολή «τῶν γάμων»–, πῶς εἰσῆλθες ὧδε», πῶς μπῆκες ἐδῶ,
«μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου;» (Ματθ. κβ΄ 12).
«Τὸν νυμφῶνα σου βλέπω, Σωτήρ μου, κεκοσμημένον καὶ ἔνδυμα οὐκ ἔχω ἵνα εἰσέλθω ἐν
αὐτῷ» (Ἐξαποστειλάριον Μ. Ἑβδομάδος) Δέν
ἔχω ἔνδυμα. Δηλαδή, Βλέπω τήν Βασιλεία
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+ π. Αθ. Μυτιληναίος
Σου –αὐτός εἶναι ὁ νυμφῶνας τοῦ Χριστοῦ–,
ἀλλά δέν ἔχω ἔνδυμα· δέν ἔχω ντυθεῖ Ἐσένα».
Διότι «Ὅσοι εἰς Χριστόν ἐβαπτίσθητε –λέγει ὁ
ἀπόστολος Παῦλος– Χριστόν ἐνεδύσασθε»,
ἔχετε ντυθεῖ τόν Χριστόν. (Ὕμνος ἀντί τοῦ
τρισαγίου, ψαλλόμενος εἰς δεσποτικάς ἑορτάς. Πρβλ. Ρωμ. ς΄ 3). «Ἔλα λοιπόν ἀπό μένα
ν’ ἀγοράσῃς ἱμάτια, γιά νά μήν περιφέρεσαι
γυμνός καί βλέπουν τίς ντροπές σου καί σέ
κοροϊδεύουν οἱ ἄνθρωποι».
Νά σᾶς πῶ κάποια πρόχειρα;
Ὅταν δέν ἔχῃς Χριστόν, μεθᾶς καί γυρίζεις
στόν δρόμο καί βγάζεις ἀκόμα κι αὐτά τά
φυσικά σου ροῦχα, καί γελᾶνε οἱ ἄνθρωποι!... Ὅταν δέν ἔχῃς Χριστόν, καί δέν ἔχῃς τό
κριτήριον τῆς σεμνότητος, φορᾶς τῆς μόδας
τά καμώματα καί γίνεσαι σάν Καραγκιόζης!
καί γελᾶνε μαζί σου οἱ ἄνθρωποι!... Εἶσαι
ἡλικιωμένος ἄνθρωπος, καί δέν ἔχῃς τήν
αἴσθησι ὅτι εἶσαι ἡλικιωμένος, καί βάφεσαι.
Βάφεσαι! –Ἄνδρες καί γυναῖκες βάφονται!–
Καί εἶσαι σάν κλόουν!... Καί λοιπά καί λοιπά
καί λοιπά... Ὅταν ὅμως ἔχῃς τό μέτρον τῆς
σεμνότητος, ἔχῃς τόν Χριστόν, τότε...; Τότε
δέν περπατᾶς καί ντρέπεσαι.
Ο Χριστός ἀκόμα, ἀγαπητοί μου, εἶναι τό
Φῶς τοῦ κόσμου, καί ὁ ἔχων τὸ φῶς τοῦτο
–ὅπως λέγει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης–«οὐ
μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς
τῆς ζωῆς» (Ἰωάν. η΄ 12), δέν θά περπατήσῃ
στό σκοτάδι, ἀλλά θά ἔχῃ τό φῶς τῆς ζωῆς.
Δηλαδή θά ἔχῃ τά μάτια τῆς ψυχῆς ὑγιῆ καί
ἀνοικτά. Δηλαδή ὄντως ὁ Χριστός εἶναι τό
κολλύριον τῶν ματιῶν. Βάλε τό κολλύριον
πού λέγεται Χριστός, ἀδελφέ μου, καί θά σοῦ
ἀνοιχθοῦν τά μάτια καί θά βλέπῃς. Κι ὅταν
παίρνῃς τήν Γραφή στά χέρια, τότε θά λές:
«Τί βλέπω;...»! Ναί! Γιατί ἔπεσαν σταγόνες
κολλυρίου. Δηλαδή ὁ Χριστός ἦλθε καί σοῦ
ἀνοίγει τά μάτια.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ον

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

Γ. Το Βασιλικόν Αξίωμα του Χριστού
2. Η Ανάσταση: Η Ανάσταση του
Κυρίου είναι διάφορον, τελείως, γεγονός,
από το γεγονός του Σταυρού. Όχι ο ίδιος
ο Σταυρός με άλλη όψη. Είναι γεγονός,
αλλά έτερον του Σταυρού.
Σε αντίθεση με την Ορθόδοξη αυτή
θέση υπάρχουν δύο θεωρίες Δυτικής
προελεύσεως: α) Δεν υπήρξε γεγονός
Αναστάσεως, ισχυρίζεται ο Μπούλτμαν,
αλλά αυτή είναι έκφραση του γεγονότος
του Σταυρού. Δηλαδή, κατά τον Μπούλτμαν, όπως έζησε ο Χριστός είναι υπεράνω του θανάτου. Έτσι όμως καταργεί
την Ανάσταση (= ενδοκοσμιότης), και
ρίχνει βάρος στην Ανάσταση ως θέση
του Σταυρού. β) Η Ανάσταση δεν είναι
γεγονός έτερον του Σταυρού, αλλά είναι
έκφραση της βαθύτατης εντύπωσης, την
οποίαν άφησε ο Χριστός στους μαθητές

Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
Του κατά την επίγεια ζωή Του. Δηλαδή
Ανάσταση (οι στρατιώτες), αλλά οι ιδόντες
ουδετεροποιείται και αχρηστεύεται το
και πιστεύσαντες, «ουκ έστιν ώδε, ηγέρθη
γεγονός της Ανάστασης. Ο Χριστός
γαρ καθώς είπε, δεύτε ίδετε τον τόπον,
βιώνεται ως νικητής του θανάτου, [Σλαόπου εκείτο ο Κύριος» (Ματθ. 28, 1-6).
ϊρεμάχερ (= Θεολόγος της υποκειμενικής
Η Ανάσταση είναι ιστορικό γεγονός,
εμπειρίας)].
συνέβη, το μαρτυρεί ο Χριστιανισμός. Δεν
Από καθαρώς Ορθοδόξου πλευράς ο
μπορούμε να το αποδείξουμε, γιατί τότε
Χριστός Ανέστη όντως. Τη δόξα όμως
δεν θα είχε καμιά σημασία η πίστη, θα
της Ανάστασης του Χριστού θεωρούν
γινόταν η ιστορία κριτήριο της πίστεως.
(= βλέπουν) μόνον οι πιστοί Του και
Και ο Σταυρός και η Ανάσταση του Κυρίου
όχι οι ιστορικοί. Η Ανάσταση είναι
είναι γεγονότα πίστεως, πιστευόμενα,
γεγονός πιστευόμενο «ότι εώρακάς με
αλλά αναπόδεικτα, εκφεύγουν των ορίων
πεπίστευκας, μακάριοι οι μη ιδόντες και
της ενδοκοσμικότητας, της λογικής. Το
πιστεύσαντες» (Ιωάν. 20, 29). Είναι γεγονός
γεγονός της Ανάστασης φωτίζει και συγιατί συνέβη, αλλά μη αποδεικνυόμενο,
νειδητοποιεί στους μαθητές τόσο τη ζωή
διότι κείται (= ευρίσκεται) πέραν του
όσον και το Σταυρό του Χριστού. Τώρα
τάφου, άρα ούτε ο ιστορικός ούτε εμείς
κατανοούν οι μαθητές Του ότι ο Χριστός
μπορούμε να αποδείξουμε ότι ανέστη.
είναι ο Μεσσίας. Χωρίς την Ανάσταση
Γι’ αυτό και μάρτυρες της Ανάστασης
δεν καταλάβαιναν τίποτε, «και πλοία
δεν είναι εκείνοι, οι οποίοι είδαν την
και δίκτυα». Μετά την Ανάσταση γίνεται

μία μετάθεση βασική στο κήρυγμα. Το
κήρυγμα είναι κήρυγμα περί του Σταυρού
του Κυρίου (Σταυρός – Ανάσταση). Έχουμε
Χριστολογία και όχι κήρυγμα περί της
Βασιλείας του Θεού. Προσωποποιείται
η Βασιλεία του Θεού στο Πρόσωπο του
Χριστού).
Πάνω στο Σταυρό δεν πάσχει ένας
κοινός θνητός, αλλά ο Μεσσίας. Χωρίς
την Ανάσταση η ζωή του Χριστού θα
ήταν ζωή κοινού θνητού και ο Σταυρός
αποτυχία, καταστροφή, «ει δε Χριστός
ουκ εγήγερται, κενόν άρα το κήρυγμα
ημών και η πίστις υμών» (Α΄ Κορ. 15, 1215). Τώρα υπό το φως της Αναστάσεως
θεμελιώνεται το κήρυγμα του Σταυρού.
Εάν ο Χριστός δεν ήτο ο Μεσσίας, οι
Χριστιανοί θα ήταν κτισματολάτρες (Α΄
Κορ. 15, 12-20).
(συνεχίζεται)
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Τα ονομαστήρια
Στα παλιά χρόνια τα ονομαστήρια είχαν
μια ιδιαίτερη χάρη και σύσφιξη φιλίας μετά
των ανθρώπων, τα δώρα – κονιάκ, βερμούτ,
πίπερμον, κουάντρο – είχαν και ένα συμβολικό
χαρακτήρα.
Άρχιζαν από πολύ ενωρίς το σεργιάνι για
να τους προλάβουν όλους και άφηναν την
τελευταία επίσκεψή τους σε κείνο το σπίτι που
θα είχε και τραπέζι.
Η ταλαιπωρία για τους μεν και τους δε ήταν
μεγάλη, αλλά όμως άρεσε, γιατί αυτές τις ημέρες άλλαζε η καθημερινότητά τους.
Τα χρόνια περνούσαν και αργά-αργά οι
γιορτινές επισκέψεις στα σπίτια άρχισαν να
αραιώνουν, να ατονούν μέχρι που καταργήθηκαν τελείως.
Μέχρι τότε τα επισκοπικά ονομαστήρια ήταν
άγνωστα, όταν γιόρταζε κάποιος επίσκοπος
λειτουργούσε σε κάποιο ναό απλά και ταπεινά
μαζί με το πρεσβυτέριο και με το λαό που του

συνέχεια από τη σελ. 8

κληρώθηκε, οι οποίοι αποτελούσαν το σώμα
της Εκκλησίας και χωρίς τυμπανοκρουσίες και
αυτοπροβολή ξεχώριζες το φωτεινό του ήθος,
ένα ζωντανό κρατήρα των ατίμητων αποστολικών παραδόσεων, μια λαμπάδα αναμμένη
της Πεντηκοστής που άπλωνε
γύρω φως, ικανό να εμπνεύσει
και να χαριτώσει τη στρατιά των
νεοσύλλεκτων λαμπαδηδρόμων
της Ιεροσύνης.
Το κοσμικό γεγονός που ο λαός
το άφησε, δεν άργησαν να πάρουν τη σκυτάλη
οι δεσποτάδες και να κρατήσουν την κοσμική
παράδοση, όπως κράτησαν και τις εντυπωσιακές αυτοκρατορικές στολές, όταν πέθαναν
οι αυτοκράτορες, για να κάνουν επίδειξη του
χρυσού και της ματαιότητας και να γυρνοβολούν από ονομαστήρια, ιωβηλαία, πανηγύρια
σαν περιοδεύοντες θίασοι.
Ξεκινούν από τα πέρατα της ελληνικής γης,
για να παρευρεθούν στα ονομαστήρια… να
συλλειτουργήσουν δέκα – είκοσι – τριάντα

δεσποτάδες, κλέβοντας τη σοβαρότητα και
την ιεροπρέπεια της Ευχαριστιακής Πράξης,
στρογγυλοκαθισμένοι στο κέντρο του ναού σαν
χρυσοφόρα μανεκέν, δείχνοντας τα καινούρια
τους άμφια, τα αδαμαντοστόλιστα καπέλα τους
και τα ολόχρυσα κοσμήματά τους,
λίγο κατώτερα – “ίσως” – απ’ αυτά
που φορούσαν οι άγιοι Πατέρες,
Βασίλειος, Χρυσόστομος, Αμβρόσιος, Αθανάσιος (!) να πλέξουν εμετικά εγκώμια ο ένας στον άλλο, όλα
πλαστά βέβαια και συμβατικά, να ανταλλάξουν
χαιρετισμούς με τους κοσμικούς άρχοντες του
τόπου, να καθίσουν σε επίσημα γεύματα, να
ανταλλάξουν δώρα, από το κεράκι του πονεμένου και της ορφανής και μόλις τελειώσει το
πανηγύρι, όλα τα λησμονούν.
Και αφού συνευφρανθούν, ετοιμάζουν τις
βαλίτσες τους για να συμμετέχουν σε άλλο
συγκρότημα πανηγυριστών για νέα ονομαστήρια ή πανηγύρια.
Τελευταία είδαμε ένα αποκαρδιωτικό φαι-
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νόμενο σε όμορο ονομαστήριο μητροπολίτη,
να συμμετέχουν 10 δεσποτάδες και το ποίμνιό τους να είναι 21 εκκλησιαζόμενοι και
οι λιγότεροι από τους μισούς να είναι ιερείς,
δηλαδή κάθε δεσπότης να αντιπροσωπεύει
και έναν (1) πιστό, εμφανίστηκαν στα Μ.Μ.Ε.
με αστραφτερές μίτρες και ράβδους πανάκριβων μοντέλων αρχιερατικής κομψότητας με
το επιρριπτάριο σα στοιχείο κοσμικό πάνω σε
πανάκριβα άμφια θεατροποιώντας τη Θεία
Ευχαριστία, υποβαθμίζοντας το επισκοπικό
αξίωμα και πληγώνοντας την εκκλησιαστική
κοινότητα. Σε μια εποχή άκρας λιτότητας.
Βλέπουμε με σφιγμένη την καρδιά μας να
μεταποιείται το Ιερό Θυσιαστήριο σε σανίδι θεάτρου, η αναίμακτη προσφορά του Μυστηρίου
της σωτηρίας σε φανφαρονική τελετουργία.
Οι πανάκριβες χρυσοστόλιστες και αξεσουάρ
επικάλυψαν τη λαμπρότητα της φτώχειας και
εξώθησαν το “πνεύμα σοφίας”, το “πνεύμα
συναινέσεως” που τους αποπροσανατόλιζαν
από την αληθινή λάμψη των αγίων.

Οι καιροί αυτοί, είναι καιροί Ηρώων!

υπάρχουν ακόμη. Άρα, αργεί ο Διογένης να
βγει στο δρόμο με το φανό του, προς αναζήτηση
ανθρώπου. Διακρίνουν λοιπόν οι πρότεροι μία
επικίνδυνη αλλοίωση της ανθρώπινης ζωής,
με κύριο στοιχείο την απώλεια της ανθρώπινης
ψυχής. Η προσωπικότητα του ανθρώπου –αυτή
η άχραντη εικόνα του Θεού– κινδυνεύει από την
ανερχόμενη ανθρώπινη μάζα. Από τον όχλο. Μία
διευκρίνιση απαραίτητη για την έννοια μάζα και
όχλος. Δεν είναι υποχρεωτικό να ανατρέχει ο νους
στην πληθώρα των ανωνύμων. Γιατί ακόμη και
ένας να είναι, αλλά μαζάνθρωπος, δημιουργεί το
πνεύμα το ανάλογο. Το κακό παρενοχλεί είτε μόνο
του, είτε με τη μορφή «λεγεώνος». Κάπως έτσι
λοιπόν σύμφωνα με το φιλόσοφο Γκασσέτ· «οι
μάζες δεν μπορούν να κατευθύνουν την κοινωνία,
αφού δεν μπορούν να κατευθύνουν την ίδια
τους την ύπαρξη. Αυτή δε η έκφραση της μάζας,
συνίσταται στη χυδαία ψυχή που έχει το θράσος
να διακηρύττει το δικαίωμα της χυδαιότητος
και να το τοποθετεί οπουδήποτε. Όπως λένε
στην Αμερική το να είσαι διαφορετικός, είναι
απαράδεκτο. Όποιος δεν είναι, όπως όλος ο
κόσμος, όποιος δε σκέφτεται, όπως όλος ο κόσμος,
παραμερίζεται».
Έρχονται λοιπόν στη χώρα μας οι μέχρι τούδε
παραμερισμένοι, οι ομοφυλόφιλοι, και μέσω
της αρωγής του επισήμου κράτους, επιδιώκουν
να γίνουν ρυθμιστές της κοινωνίας. Έρχεται
η χυδαιότητά τους, μέσω των γυμνιστικών
επιτρεπτών παρελάσεών τους, να προσβάλλουν
όσια και ιερά και εν τέλει και τη δημόσια αιδώ, ενώ
οι εισαγγελείς παραμένουν ασυγκίνητοι. Αλλά
δυστυχώς μέσα σ’ αυτή τη θάλασσα των χαμένων
ψυχών, των πολτοποιημένων ανθρώπων, που
σκέπτονται και ζουν κατά τον ίδιο τρόπο, με
την ευγενή καθοδήγηση της τηλεόρασης και
του διαδικτύου· που τρώνε και ντύνονται όμοια·
που ο καθένας αντικρίζει δουλικά τον έτερο·
μέσα εδώ λοιπόν απ’ αυτό το βρώμικο κύκλωμα,
αποσύρθηκε η ιερότητα και μοναδικότητα της
ανθρώπινης προσωπικότητος. Ξεχάστηκε η
ψυχή, οπότε γκρεμίστηκε και ο Θεός μέσα από
την κοινωνία και εν συνεχεία βούλιαξε η πρώην
προσωπικότητα, γενόμενη μία ψυχρή μάζα. Στο
σημείο αυτό ας θυμηθούμε τον Καρλ Γιουγκ που
λέγει: «Όσο πιο μεγάλο είναι ένα πλήθος, τόσο
το άτομο χάνει την αξία του… οπότε οδεύει
πια στον δρόμο της σκλαβιάς». Αυτή η σκλαβιά
όμως τον αριθμοποιεί. Καταντάει ένα νούμερο,

χωρίς ούτε αλγεβρικό νόημα.
Αλλά παλιότερα τον άνθρωπο τον προστάτευε
ο Θεός, γιατί ο κόσμος πίστευε στο Θεό. Σήμερα
που η αμφιβολία έχει εκτοπίσει από τις ψυχές την
πίστη, ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει προστασία
στο άψυχο κράτος. Και ποιος είναι το κράτος; «L’
etat c’ est moi». Το κράτος είμαι εγώ, λένε οι
σύγχρονοι απόγονοι του Λουδοβίκου ΙΔ΄, βασιλιά
της Γαλλίας (1638-1715). Κομπάζουν γι’ αυτό,
χωρίς να προσφέρουν τίποτα άλλο, εκτός από
την υπεροπτική ανικανότητά τους. Γνωρίζουν
όμως καλά να αφαιρούν και να καταληστεύουν,
ό,τι ιερώτερο υπάρχει. Την ανθρώπινη ψυχή.
Αυτήν που θάπτεται εδώ και καιρό μέσα στα υλικά
συμφέροντα. Δυστυχώς η μέριμνα του σημερινού
ανθρώπου, δεν είναι να σώσει την ψυχή του,
αλλά να χαρεί τη ζωή του, να κερδίσει χρήματα,
δόξα και να απολαύσει έντονα τις μέρες· ειδικά
τις νύχτες. Έτσι όμως κατ’ ουσίαν καταστρέφεται
ολοσχερώς.
Γι’ αυτό πάλι λέγει ο Καρλ Γιουγκ «Ο άνθρωπος
που δεν είναι αγκυροβολημένος μέσα στο
θείο, δεν μπορεί να αντισταθεί, μονάχα με
την αρετή της προσωπικής του γνώμης, στη
φυσική και ηθική δύναμη που έχει πάνω του
ο εξωτερικός κόσμος».
Με απλά λόγια, ο άνθρωπος δεν μπορεί
ν’ αντισταθεί στο δαιμονικό αυτό κόσμο που
ασφυκτικά μας περικλείει, αν δεν ξυπνήσει μέσα
του η ψυχή, αν δε συναισθανθεί την ευθύνη και το
χρέος του έναντι στον Θεό, που του έδωσε τη ζωή
για να την κρατήσει ιερά, ελεύθερη. Αλλά αυτή η
μοναξιά που δέρνει τον άνθρωπο, είναι στοιχείο
της λησμονιάς και απόρριψης του Θεού, οπότε
ζει, όχι σαν άνθρωπος αλλά σαν άψυχη μηχανή.
Σαν ρομπότ. Όπως ακριβώς τον επιθυμούν οι
κοσμοκράτορες, για να τον κατευθύνουν εύκολα
με το τηλεχειριστήριο του κατεξουσιασμού
τους. Αλλά ξεχνώντας την ψυχή και τα ηθικά
χρέη προς το Θεό, ο άνθρωπος διαστρέφεται·
παραμορφώνεται.
Χάνοντας την πίστη του, γίνεται αντικείμενο
στατιστικής, αριθμός, μάζα και ποτέ προσωπικότης.
Αλλά ο σύγχρονος κόσμος που περπατά στο
άγνωστο, χωρίς βάρκα πλέον και χωρίς ελπίδα,
έχει ανάγκη από προσωπικότητα που είναι
στραμμένη ψηλά στους ουρανούς. Εκεί που
κοιτούσαν και οι μάγοι· το άστρο που τους
οδήγησε στην Βηθλεέμ. Στο Σωτήρα!

Ώσπου να τη βρει όμως ο άνθρωπος αυτήν
την προσωπικότητα και να την ενστερνισθεί,
ας στρέψει το βλέμμα του, ατενίζοντας τους
παντοειδείς ήρωες που κοσμούν την κοινωνία
μας και φυσικά είναι πολύ κοντά μας. Αυτούς
που προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να τους
καλύψουν με το μαύρο νέφος της δειλίας τους
και παλιανθρωπιάς τους, της ατιμίας τους και της
ανομίας τους, του χλευασμού και της απόρριψης
τους, τα όργανα του «το κράτος είμαι εγώ».
Ενδεικτικά θα κάνω μία αναφορά,
ονοματίζοντάς τους.
Ήρωας είναι ο πολύτεκνος πατέρας που αποτελεί
τον κύριο αιμοδότη ενός ψυχορραγούντος
έθνους. Όμως οι νόμοι που προσπαθούν να
«αντιμετωπίσουν» το δημογραφικό πρόβλημα,
του αποκόπτουν την ανάσα με κάθε τρόπο, για
να πεθάνει. Εδώ δεν αντέχει ο Πρόδρομος και
αποκαλεί τους υπαίτιους οχιές, φίδια φαρμακερά.
Δε θα ξεφύγετε της θεϊκής οργής.
Ήρωας είναι ο αγνός νέος, που έχει σαν
πρότυπό του τον Πάγκαλο Ιωσήφ και ποθεί
να δοθεί, είτε στο νυμφίο Χριστό, είτε στο ιερό
μυστήριο του γάμου. Αυτόν τον νέο όμως,
προσπαθούν οι σύγχρονοι υπουργοί παιδείας να
τον εκμαυλίσουν με τα ομοφυλοφιλικά τερτίπια.
Ήρωας είναι ο καθένας που σταυροκοπιέται
δημόσια και δαιμονίζονται οι νεοταξίτες,
παρουσιάζοντας ισχυρά το φαινόμενο του
αφρίσματος από το στόμα και του γενικότερου
σεληνιασμού. Το θέμα τους λύνεται, μόνο αν
διαβάσει ταπεινός ιερέας εξορκισμό.
Όμως δε θα συνεχίσω άλλο, γιατί δε θα
σταματήσω. Πρέπει παρ’ όλα αυτά να ενδιατρίψω
ειδικότερα και εκτενέστερα στο φαινόμενο ενός
πρωτότυπου ηρωισμού. 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021.
Εθνικοθρησκευτική ημέρα. Γιορτάζει επισήμως
η πόλη του αγίου Δημητρίου. Η νύφη του
Θερμαϊκού. Η εξέδρα των επισήμων κατάμεστη,
έτοιμη να υποδεχθεί τους παρελαύνοντες. Εκείνη
την ώρα όμως από τους αιθέρες κατέρχονται
ένταχοι δύο αλεξιπτωτιστές ελευθέρας πτώσεως,
παιδιά της μητέρας Ελλάδος. Τωρινοί, σύγχρονοι
ήρωες. Ένας υπολοχαγός και ένας αρχιλοχίας.
Έρχεται λοιπόν ο υπολοχαγός, που κατά την
πτώση του μαζί με το αλεξίπτωτό του άνοιξε και
το ιερό πανί με έμβλημα το σωτήριο σταυρό μας,
έρχεται μπροστά από την εξέδρα και ιστάμενος
προ της προέδρου της δημοκρατίας, αναφέρεται

ευπειθέστατα και λέγει:
«Εξοχοτάτη κυρία πρόεδρε της
δημοκρατίας, σας παραδίδω τη γαλανόλευκή
μας, αυτήν για την οποία θυσιάστηκαν οι
ήρωες του ’40, αλλά κι αυτή, για την οποία
πολεμάμε παντοιοτρόπως και εμείς οι
σύγχρονοι, οι αμιγείς απόγονοι εκείνων των
ηρωικών γιγάντων».
Πιο κάτω όμως θα συνεχίσω εγώ για τον
ήρωα υπολοχαγό, γιατί εκείνος δεν μπορεί να τα
εκφράσει λόγω ιδιότητος.
(Πάρτε λοιπόν κυρία πρόεδρε την ελληνική
σημαία και σκεφθείτε καλά τι θα την κάνετε, καθότι
αυτήν που είχατε στο γραφείο σας, την υποστείλατε
παντοιοτρόπως).
Με έναν πρωτότυπο, ηρωικό τρόπο ο
υπολοχαγός υπέδειξε το ιερό καθήκον στην
πρώτη κυρία της Ελλάδος. Την τιμή στα ιερά
σύμβολα και τα όπλα του έθνους.
Κάτι ανάλογο έκανε και ο ήρωας πιλότος
αναφέροντας στίχους του Παλαμά. Είπε και
αυτός με ιδιόσημο τρόπο. «Μη μολύνετε τους
εθνικούς μας αιθέρες με προδοτικές εκπνοές.
Φτύνουμε αίμα για να τους φυλάξουμε».
Κλείνω τη γραφή μου με έναν ακόμη ήρωα.
Ένα σύγχρονο Παπαφλέσσα. Τον επίσκοπο
Γρεβενών. Κατά την επίσκεψη του σε εκπαιδευτικό
ίδρυμα προς αγιασμό, έπεσαν τα μάτια του σε μία
πινακίδα που χαρακτήριζε την εν λόγω αίθουσα
«αίθουσα διαλογισμού». Οπότε απευθυνόμενος
στον αρμόδιο της σχολής του είπε· «Απαιτώ να
υπάρχει και αίθουσα προσευχής». Εκείνη
την ώρα έξυσε το κεφάλι του ο πρότερος και του
απηύθυνε εκ νέου ο επίσκοπος ανταπάντηση
λεκτική. «Μη ξύνεις το κεφάλι σου, κρατώ
μπαστούνι». Κάπως ανάλογα κρατούσε
φραγγέλιο τότε ο Χριστός και ξέκανε όλο το
εμπορικό κατακάθι από τον οίκο του.
Οι καιροί αυτοί λοιπόν, είναι για ήρωες. Ήρωες
δε είναι οι Έλληνες. Αυτό το είπε ο ραδιοφωνικός
σταθμός του Λονδίνου 28/10/1942.
Κατά λέξη: «Άλλοτε ελέγαμεν: οι Έλληνες
μάχονται σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε: οι ήρωες
μάχονται σαν Έλληνες».
Και εμείς θα προσθέσουμε:
«Οι ήρωες συνεχίζουν και υπάρχουν και
μιλούν με τον τρόπο τους. Ηρωικά!».
Κατά τα άλλα «Ἴσχυε, Πολύκαρπε καί
ἀνδρίζου».
Αρίσταρχος
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Πήγα σε μνημόσυνο μακριά από
την πόλη, σε φίλο που τον κήδεψαν
στο χωριό. Ο παπάς του χωριού, ολιγογράμματος αλλά της παλιάς κοπής
με ευλάβεια και με πίστη
εκτελεστής κατά γράμμα τη
Θείας Ευχαριστίας . Μόλις
προσκύνησα το Εωθινό
Ευαγγέλιο, ήρθε να με καλωσορίσει… και πως κι’ απ’
τα μέρη του!
Στο αντίδωρο με δέσμευσε για ένα
καφέ στο “αρχοντικό” του. Μπαίνοντας
στο σπίτι του η παπαδιά ξαφνιάστηκε,
ποιος είναι τούτος που με κουβάλησε ο
παπάς στο σπίτ, σαν να μουρμούρισε.
Ο παπάς που την ξέρει, άρχισε τις
συστάσεις.
Εμ! Είπα καιγώ – λέει η παπαδιά – τι
με τον κουβάλτσε τούτον εδώ ο παπάς.
Α… ώστε συ είσαι ο αγώνας που με
διάβαζ ο παπάς κάθε φορά!
Και άρχισε η παπαδιά και σταματημό δεν είχε: Εγώ τόλεγα του παπάμ απ’
την αρχή, αυτού του δεσπότ του μάτιτ
γιαλίζ, τον είδα γω απ’ την πρώτ’ μέρα
που τον ψήφσαν και τάλεγε σ’ εκείνον
πούχε το κοκουράρ στο χέρ.
Δηλαδή τί μούλεγες μωρέ παπαδιά;

Στόπα παπάμ, γιαλίζ το μάτιτ!

Στο γραφείο, σούλεγα, του ναού που
κάθονταν ο άνθρωπος, κοιτούσε προς
το παγκάρ, κι όταν τσ’ έβλεπε να μπαίν
άνθρωποι μέσ’ το ναό να νάψ’ κερί κ’
έριχναν παράδες, η καρδιάτ σκίρταγε μέσατ. Για
την ελεημοσύν νογούσε
ο άνθρωπος βέβαια!
Εγώ παπά μ’ στόπα –
στόπα εσύ δε μ’ άκουγες
και μούρθες κείν τη μέρα
χαζοχαρούμενος απ’ τις πρώτες μαζώξεις που σας έκαμνε κεί πέρα στη
Γιάννουλη. Κι μούλες κι μούλεγες
ότ’ ο δεσπότς τάπε πολύ ωραία και
θαυμαστά, κι ότ’ είναι πολύ μπεσαλής.
Μη βιάζεσαι παπάμ… σούπα… πήγαινε λίγο αλάργα, γιατί θα σκοντάψ’
και μη χαλάις τη μουτσούνα σου!
Τώρα δες παπά μ’, οι κατασκηνώσεις που θα πήγαιναν τα κοπέλια μας
πέρσαν χρόνια και ζαμάνια κι τα κοπέλια γίναν μανάδες και πατεράδες, τα
εγγόνια τακαημενούλια δε πρόλαςβαν,
γιατί πέθανε ο Ιγνάτης. Ο καινούριος
με φαίντε πιο σωστός, τα σφράγσε
όλα και τέλειωσε.. Τις παράδες που
ακομπούσατ χρόνια ολάκαιρα παπά
μ’ και μούλεγ ότι θα τα γύρναγε πίσω,

τα κράτσε για τους σωφεράτζες να
σταβλίζουν τα γαϊδούρια.
Μάριζε αυτό μή τους δίσκους. Τέρμα οι δίσκ, μόλις πάτσε το πόδ στη
Λάρσα, κοιτούσε λοξα κατ’ την Αγία
Παρασκευή, εκεί τούπαν ότι τρέχει
χρυσάφι, μέσ’ απ’ τις μπουρμπουλήθρες στα Τέμπη. Εμ έλα και να δεις
πως όλα στρέψαν, όπως οι στρέφες
προβατίνες. Και για τούτ άρχισαν και
πάλ οι δίσκ’ και τώρα άγριψε, μην
αργάτε να ταγκουπάτε στο δεσποτείο,
γιατί οι ….. τρέχν απ’ τα μπατζάκια.
Πω-πω παπάμ μμμ, πως μάρσε
εκείν’ η μπόζα του δεσπότ’ και κείν’ η
χειρούκλα που μούλεγες, όταν παπάς
σκώθκε να ρωτήσ’ κάτ. Ποιος είδ’ το
δεσπότ’ και δε φοβήθηκε. Το στόματ’
έσταζε ευλογιά. “Κάτσε κάτ – κάτσε
κάτ” φώναζε κι οι χερούκλες του βρόνταγαν το τραπέζ’ με τις πορτοκαλάδες
κι τα σακούλια με τα γαριδούλια που
τρών τα κοπέλια, να χοροπεδούν.
Παπά μ’-παπά μ’ στόπα αυτός είν’
πραγματικός δεσπότς, μη νταηλίκι…
- Και πώς τα κατάλαβες όλα τούτα
μωρέ παπαδιά και μας τα ξεφουλκίζεις Κυριακάτικα και μπροστά σε ξένο
άνθρωπο;

Ήταν στημένο το παιχνίδι
Τέσσερις παπάδες Τρίτη (22 / 2/
2022) βρίσκονταν, πριν το μεσημέρι
στο παγκάκι δίπλα, στο σταθμαρχείο
στην κεντρική πλατεία, οι δύο καθιστοί, ο ένας είχε κρεμασμένο το
κεφάλι ( σκεπτικός ή μάλλον προβληματισμένος) και οι άλλοι δύο, ο ένας
έδειχνε σαν αδιάφορος, αλλά παρακολουθούσε τη
συζήτηση που
ήταν σε κάπως
έντονο ύφος.
Νάμαι καιγώ
τους αντικρίζω
από μακριά,
στάθηκα παράμερα να μη με δουν και κόψουν τη
“σοβαρή” συζήτηση.
- Εγώ (ο όρθιος που είχε και τον
“κύριο” λόγο) από την σύναξη που
έγινε στον άγιο Αχίλλειο, το είπα στο
δίπλα μου παπά κ. ….. Ο Δεσπότης θα
μας κάνει χουνέρι μ΄όλα αυτά που
μας λέει σήμερα, κάτι ετοιμάζει! Παίζει θέατρο για 40 λεπτά, μας μιλάει
για τις ΜΑΣΚΕΣ, πόσο καλές και ευεργετικές είναι, ενώ ο ίδιος και τα δύο
άλλα δεσποτάκια ήταν αμάσκωτοι και
οι άλλοι δύο που προστέθηκαν μετά
για τη βασιλόπιτα, ήταν και αυτοί
αμάσκωτοι. Και έλεγα μέσα μου, “δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν
εκράτεις”, η παροιμία αυτή ταιριάζει
απόλυτα στο δεσπότη μας.
- Τι ήταν και αυτό που μας είπε,
παπα-Δ……. Ότι κάνει ο δεσπότης
εφόδους στους ναούς, όταν δε λειτουργεί τις Κυριακές; Αλήθεια παπαΑρ…, γιατί δε λειτουργάει ο δεσπότης
τις Κυριακές; Μήπως έχει αναλάβει
το ρόλο ΤΟΥ αστυφύλακα;).
Αμ, κι αυτό το άλλο που μας ξεφούρνισε λες και μας παρακολουθεί
η γερμανική γκεστάπο, ότι δηλαδή
γνωρίζει πολύ καλά πώς και πού

κρύβονται οι αμάσκωτοι, και ότι είναι
πίσω από κολώνες, σε πατάρια, ή σε
γυναικωνίτες…. Μήπως μας έστειλαν
λάθος άνθρωπο αντί για επίσκοπο
που θέλαμε;
Ο προβληματισμένος παπάς πετάχτηκε επάνω και με κάποιες χειρονομίες λέει στον πολυλογά παπά:
τι ήθελε να πει
ο δεσπότης μας
για τον απόστολο Παύλο που,
όταν ήρθε στην
Αθήνα βρήκε
πολύ εγωισμό
και μάλιστα το
συνδύασε με τέχνη και μαεστρία με
τη Λάρισα και ότι εδώ υπερ-περίσσευε η υποκρισία και ότι με αυτά
που κάνουν κάποιοι νομίζουν ότι
είναι του Χριστού, ενώ μπορεί να
είναι και του αντίχριστου και γι’ αυτό
αρνούνται να υπακούσουν στην εκκλησία και στις αποφάσεις της Ιεράς
Συνόδου;
Ο παπα-Αρ…. – ποιος φώναξε από
πίσω: Είναι η Σύνοδος, Εκκλησία;
Απάντηση βέβαια δεν πήρε! – Μήπως
παπα-Κ….. δεν τάκουσε ο δεσπότης…
γι’ αυτό ίσως.
- Το θέατρο που πήγε να παίξει ο
δεσπότης μας, φαίνεται ότι το είχε
πολύ καλά μελετημένο και πιστεύω
ούτε ο σκηνοθέτης Κολλάτος μπορούσε να σκηνοθετήσει έτσι! Και
γιαυτό δεν άργησε ούτε δέκα μέρες
και το έβαλε σε εφαρμογή.
Ο παπα-λογάς: Δεν είδατε τι έγινε
την Κυριακή στον Άγιο Αχίλλειο;
Ο δεσπότης προσπάθησε να είναι
μακριά από την πόλη, μπούκαραν οι
αστυνομικοί στην Εκκλησία, κατευθείαν ανέβηκαν στο γυναικωνίτη και
ξετρύπωσαν τρεις γυναίκες αμάσκωτες. Και αυτό πρώτη φορά συμβαίνει,

δηλαδή μπουκάρισμα σε ναό στην
Ελλάδα και μάλιστα μητροπολιτικό!
Και αντί να κόψουν πρόστιμο στις
αμάσκωτες γυναίκες, το έκοψαν στον
παπα-Ραφ…. Ένα πρόστιμο, τίποτα
δηλαδή. Μόνο 1500 ευρώ (βέβαια “εν
αγνοία” για όλα αυτά στον παπά) και
αυτό είναι ένα από τα πρωτοφανή
για την Εκκλησία τις Ελλάδας.
Και το πιο ωραίο ήταν η παράσταση που έδωσε ο δεσπότης για τη μεγάλη του ευαισθησία που έδειξε προς
τον ταλαίπωρο παπά Ραφ. Γιαυτό
“σεβόμενος τη νομιμότητα… πλήρωσε η ίδια (η μητρόπολη) το πρόστιμο που επιβλήθηκε… διότι το
ποσό του προστίμου υπερβαίνει
κατά πολύ το μηνιαίο μισθό του
ιερέως που υποβλήθηκε”.
- Καλά δεν έκανε;
- Εμ, καλά έκανε, αλλά τα χρήματα
δεν είναι δικά του, αλλά το κεράκι του
εκκλησιαζόμενου και αφού βέβαια
πρώτα περίμενε, πόσο το θέμα θα
παίξει στα ΜΜΕ και τι επιτυχία θα
έχει για τη δική του αυτοπροβολή
και τότε μην «εκθέσει την Εκκλησία που στέλνει πάντα το “λογαριασμό” στα κορόιδα», είπε, ας τα
πληρώσουμε.
Μήπως παπα-Κ…. αυτό που ακούγεται από καιρό, ότι το εργοστάσιο
είναι φρακαρισμένο από μάσκες,
έρχονται και από την Κίνα μεγάλες
ποσότητες, ο κόσμος κουράστηκε και
σταμάτησε σε μεγάλο ποσοστό να τις
φοράει και ο δεσπότης θέλησε να
κάνει κάποια επανεκκίνηση;
Πάντως παπα-Κ….. ο κόσμος όλο
αυτό το σκηνικό το είδε στημένο
το παιχνίδι.
Από μακριά παρακολουθούσα,
όπως και αρκετοί ακόμα. Είπαν και τι
δεν είπαν ακόμα , για τα οποία άλλα…
ίσως επανέλθουμε σύντομα.

συνεχίζεται στη 15 σελίδα

Λαμπαδάριος

δεκεμβριοσ 2021
Αντί μνημοσύνου

+ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Γ.Ο.Χ.ΛΑΡΙΣΗΣ
& ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Πουστάλας)
Ο μητροπολίτης κυρός Αθανάσιος
δέχθηκε το μεγάλο κάλεσμα, να
αφήσει τα εγκόσμια τα πρόσκαιρα
της τραχείας βιοπάλης και να
ανηφορήσει προς τα αιώνια.
Ο μακαριστός π. Αθανάσιος
υπήρξε ένα πνευματικό στύλωμα
για τους ανθρώπους του πάτριου
εορτολογίου. Ο μικρός ζούσε μέσα
στην εκκλησία, διακονούσε ως
καλός υπηρέτης Κυρίου.
Γεννημένος στη Λάρισα το 1928 από
ευσεβείς γονείς το Βασίλειο και την Αικατερίνη που κράτησαν το παραδοσιακό
εορτολόγιο παρά τους διωγμούς που
έζησαν με τη βίαια αλλαγή που έγινε το
Φεβρουάριο του 1923.
Μετά τις σπουδές του διορίστηκε στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η κλήση
του όμως ήταν προς την Εκκλησία,
κάποια στιγμή το 1968 μας ξάφνιασε
με την απόφασή του να αφήσει καλή
δουλειά με καλό μισθό και να προτιμήσει
την ιερωσύνη και μάλιστα χωρίς μισθό,
αυτό τότε ήτα από τα σπάνια!
Την ίδια χρονιά εκάρη μοναχός - η
επιθυμία του ήταν να κρατήσει το όνομα
τις βάπτισης του Μεγάλου Αθανασίου- και λίγο αργότερα χειροτονήθηκε
διάκονος και πρεσβύτερος από τον τότε
Αρχιεπίσκοπο Αυξέντιο. Υπηρέτησε στο
ναό “Ευαγγελισμός της Θεοτόκου” μέσα
στη Λάρισα, καλύπτοντας συγχρόνως
και άλλες ανάγκες στην περιοχή και
όχι μόνο.
Ήταν ένας ανήσυχος για την πορεία
των πιστών του, ο νους του βρίσκονταν
στους ενορίτες, γι’ αυτό αν κάποιος είχε
ημέρες να εμφανιστεί, δεν περίμενε…
έτρεχε ο ίδιος να τον συναντήσει. Μέσον,
μεταφορικό δεν απέκτησε, για κάθε κοντινή ή μακρινή μετακίνηση την έκανε
με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, απλά
και ταπεινά.
Δίδασκε με τον τρόπο, τη βιωτή και

το λόγο του σε μονοπάτια, που σε οδηγούσαν κοντά στο Χριστό. Ήταν
αυστηρά φιλακόλουθος μέχρι το
τέλος της ζωής του.
Η Ιερά Σύνοδος των Γ.Ο.Χ.
στις 18/8/1979 τον εξέλεξε και
τον χειροτόνησε επίσκοπο Λαρίσης και Πλαταμώνος, δεν
επαναπαύτηκε στις επισκοπικές
δόξες, εκτέλεσε με πολύ ζήλο το
λειτουργικό και πνευματικό του
έργο, αναρίθμητοι άνθρωποι αναπαύονταν κάτω από το άγιο πετραχήλι του.
Υπήρξε ένας άγνωστος στα φώτα της
δημοσιότητας, κρυμμένος μέσα στην
απλότητα της φθηνής ενδυμασίας, είχε
δε έναν πολύ απλό τρόπο ζωής, ήταν
ένας όντως ασκητικός επίσκοπος.
Συναντούσες ένα γαλήνιο πρόσωπο, μια ουράνια πραότητα, μια βαθειά
ταπείνωση και μια αθόρυβη ζωή, στεκόσουν μπροστά του, σαν να έβλεπες
τους σαρκωμένους λόγους της Γραφής:
«Μάθετε, ότι πράος είμι και ταπεινός
τη καρδία» (Ματθ. 11, 29).
Το 1990 για κάποιο διάστημα εκτέλεσε χρέη τοποτηρητού Αρχιεπισκόπου
λόγω των πρεσβειών και τότε του
προτάθηκε να αναλάβει ως Αρχιεπίσκοπος, αλλά το απέρριψε ασυζητητί, δε
ζητούσε μεγαλεία, η αγάπη του προς το
ποίμνιο του δημιουργούσε ευφροσύνη
καρδιακή.
Στο τέλος δοκιμάστηκε, αλλά αγόγγυστα τα υπέμεινε, ίσως ο Κύριος ήθελε
να μη φύγει για κάτι χρεωμένος. Στις 18
Αυγούστου (πάτριο εορτολόγιο) 2021, ο
Λυτρωτής του κόσμου τον κάλεσε από
τα επίγεια στα επουράνια.
Την ευχή του πατρός και επισκόπου
να ζητάμε, την ευλογία να ικετεύουμε
με όλους τους επισκόπους που έζησαν
τη μαρτυρία Χριστού, στα δικά τους ίχνη
να βαδίσουμε και στο δικό του τέλος να
“καταντήσουμε”.

Ας δείξουμε την αλληλεγγύη
Προσκαλούμε κάθε ευαίσθητο φίλο ή
εχθρό να γίνει αλληλέγγυος, στη μεγάλη
δοκιμασία που περνούν χιλιάδες άδικα
διωκόμενοι, γιατροί και νοσηλευτές που
μέχρι προχθές ήταν δίπλα σου ή δίπλα
σε κάποιο δικό σου, σε ανακούφιζαν στο πόνο, σε παρηγορούσαν στη
θλίψη, σε συμπαραστέκονταν στη δοκιμασία, σε σκούπιζαν το δάκρυ, σε
έδιναν θάρρος. Αυτοί που ως επίγειοι άγγελοι βρίσκονταν πάντα κοντά
σου, όποτε τους ζητούσες και ποτέ δε σ’ αρνήθηκαν.
Και ξαφνικά βρέθηκαν στο δρόμο, τους πέταξαν από τις δουλειές τους,
τους στέρησαν ακόμα και την ιδιωτική τους εργασία.
Άμα ρωτάτε ΓΙΑΤΙ…! Επειδή αρνήθηκαν να υποκύψουν στο
πανανθρώπινο δικαίωμά τους να έχουν την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τους.
Η κατάστασή τους μέρα με τη μέρα γίνεται πιο τραγική, ολόκληρες
οικογένειες πένονται, φοιτητές διέκοψαν σπουδές, σπίτια είναι χωρίς
ρεύμα και θέρμανση…
Να που τώρα ήρθε και η δική σου σειρά να τους συμπαρασταθείς στη
δοκιμασία, να απλώσεις το χέρι σου να τους παρηγορήσεις, να τους δείξεις
την αγάπη σου, προσφέροντας ό,τι μπορείς σε βοήθεια από τρόφιμα ή
καλύτερα σε χρήματα που υπάρχει πιο μεγάλη ανάγκη.
Ας δείξουμε την αλληλεγγύη τώρα που μας χρειάζονται, αύριο θα
τους χρειαστούμε εσύ, εγώ, και πάλι θα έρθουν ως “Καλοί Σαμαρείτες” να
απλώσουν το δικό τους χέρι με αγάπη!
Για κάθε προσφορά αγάπης, επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6989996135
κα Ελένη, στο 6973566047 κα Ιωάννα, στο 6977194115 κα Χρύσα ή
στην διεύθυνση Ηφαίστου 30 κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3-5 τα
απογεύματα.

