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συνεχίζεται στη σελ. 2

Α´ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑΡΚΙΣΣωΝ 
ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟΠΟΙωΝ

συνεχίζεται στη σελ.3

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ 
ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ‘ΤΟ ∆ΟΥΛΕΜΑ ΠΑΕΙ ΣΥΝΝΕΦΟ 

•  ΕΧΟΥΜΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ;

• Ο ΠΟΝΗΡΑΝΤΖΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ
σελ. 8

σελ 5

Ερώτησε κάποτε ένας μοναχός 
τον αββά Παμβώ: «Αλή-
θεια γέροντα, θα αλ-
λάξουν οι συνήθειες 
και οι παραδόσεις των 
χριστιανών και δεν θα 
υπάρχουν ιερείς στις εκ-
κλησιές;»

Και ο Γέροντας απάντησε: «Εκείνο 
τον καιρό θα ψυχραθεί η αγάπη των 
πολλών και θα πέσει μεγάλη θλίψη. 
Θα γίνουν επιδρομές εθνών.

  Μετακινήσεις λαών, αστάθεια 

στους βασιλείς, ανωμαλία στους 
κυβερνήτες, οι ιερείς θα γί-
νουν άσωτοι και οι μονα-
χοί θα ζουν με αμέλεια. Οι 
ηγούμενοι θα αδιαφορούν 
για τη δική τους σωτηρία 
αλλά και του ποιμνίου τους. 
Θα είναι όλοι τους πρόθυμοι 

και πρώτοι στα τραπέζια και εριστι-
κοί. Οκνηροί στις προσευχές αλλά 
πρόθυμοι στην καταλαλιά, έτοιμοι 
για κατηγορία. Δεν θα θέλουν ούτε 
να μιμούνται ούτε να ακούνε βίους 

και λόγους Γερόντων, αλλά κυρίως 
θα φλυαρούν και θα λένε ‘‘αν ζούσα-
με κι εμείς στις μέρες τους, θα αγω-
νιζόμασταν και εμείς’’.

Οι επίσκοποι πάλι των καιρών 
εκείνων θα δείχνουν δουλικότητα 
προς τους ισχυρούς, θα βγάζουν 
τις αποφάσεις ανάλογα με τα δώρα 
που θα παίρνουν και δεν θα υπερα-
σπίζονται τους φτωχούς, όταν θα 
κρίνονται. Θα θλίβουν τις χήρες και 
θα καταταλαιπωρούν τα ορφανά.

Ακόμη θα εισχωρήσει και στον λαό 

απιστία, ασωτία, μίσος, έχθρα, ζήλεια, 
φιλονικία, κλεψιά, μέθη, έξαλλες δι-
ασκεδάσεις, μοιχεία, πορνεία, φόνοι 
και διαρπαγές.» 

Είπε τότε ο αδελφός: «Και τί θα 
μπορεί να κάνει κανείς σε τέτοιους 
δύσκολους καιρούς;»

Και ο Γέροντας απάντησε: «Παι-
δί μου, σε τέτοιες ημέρες θα σω-
θεί εκείνος που θέλει και προσπα-
θεί να σώσει την ψυχή του και αυ-
τός θα ονομαστεί μέγας στη Βασι-
λεία των Ουρανών».

Η ΦΟΒΕΡΗ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΑΒΒΑ ΠΑΜΒΩ!!!

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ… 
«ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ;

ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ»  www.agonasax.blogspot.comΔΙΑΒΑΣΤΕ

Η Δουλεία
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΥΤΕΡΗ

συνεχίζεται στη σελ. 3

Οὐκ ἐκάθησα μετὰ 
συνεδρίου ματαιότη-
τος καὶ μετὰ παρανο-
μούντων οὐ μὴ εἰσέλ-
θω, ἐμίσησα Ἐκκλη-

σίαν πονηρευομένων 
καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ 

μὴ καθίσω».
(Ψαλμ. ΚΕ΄ στ. 4,5)

συνεχίζεται στη σελ. 7

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Δεκάδες ερωτηματικά υπάρχουν στον ελ-
ληνικό λαό: 

Για ποιο λόγο η Χώρα μας, που διακρίνε-
ται για την ποικιλία και τον πλούτο των ορυ-
κτών του υπεδάφους της – μοναδικού στην 
Ευρώπη και πιο πέρα – να μην έχει αναπτύ-
ξει ανάλογη βιομηχανία;

Τί συνέβη, και μεγάλες, υγιείς ελληνικές 
βιομηχανίες και εργοστάσια, που δούλευαν 
ρολόι μέχρι το 1975 παρέχοντας δισεκατομ-
μύρια έσοδα στο κράτος και θέσεις εργασί-
ας στους Έλληνες πολίτες, να κλείνουν σι-
γά-σιγά και να γίνονται φωλιές κοράκων και 
νυχτερίδων;

Για ποιο λόγο η Ελλάδα που είναι μοναδική 
χώρα στην Ευρώπη με σιδηρο-χρώμιο, Νικέ-
λιο και άλλα “βαρέα” μέταλλα, να μην παρά-
γει ούτε ένα γραμμάριο ανοξείδωτο χάλυβα 

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ  (1974 - 2015)  12ο µέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

(Είναι μια στήλη που  θα γράφει σύντομα 
διάφορα επίκαιρα θέματα που οι άλλοι δεν 

τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α) Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΟΥ Η ΖΩΗ ΜΟΥ 
100 ∆ΙΣ ΚΕΡ∆ΙΣΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Β) ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΦΤΙΑΞΑΜΕ
Γ) “Η ΛΟΓΙΚΗ Ε∆Ω ∆ΕΝ ΑΠΑΝΤΑ” 

ΑΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

στους 300
‘ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ’

Όλα όσα ξέρατε μέχρι σήμερα για την ελ-
ληνική ιστορία είναι «παραμύθια» κάποιων φα-

Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ      ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΓΕΩΡ. ΣΚΡΕΚΑ

(Συνεχίζουμε την ιστορική καταγραφή 
άγνωστων γεγονότων της δικτατορικής πε-
ριόδου όπου ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α’ 
(Κοτσώνης) άφησε πίσω του φως και δείγμα-
τα γνήσιου Ποιμένα άξιου μιμητή του Κυρίου 

μας Ιησού Χριστού, σ’ αντίθεση με τον αθεο-
λόγιτο, άξεστο και βωμολόχο Σεραφείμ Τίκα 
που μας κληροδότησε συντρίμμια και σκοτά-
δι συνεχιζόμενα μέχρι σήμερα.  )

Πατάμε, κυκλοφορούμε και 
κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

Δεν έχουμε μόνο εξω-
τερική, νομική υποδού-
λωση της Διοικούσας Εκ-
κλησίας στο κράτος, αλλά 
και εσωτερική-ουσιαστική 
υποδούλωση σε θεσμούς 
και καθεστώτα ξένα προς 

ΓΡΑΜΜΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
(11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1947) 

(Η εφημερίδα μας, μετά από κάθε με-
γάλη θρησκευτική και εθνική εορτή, αφι-
ερώνει κάποιο σχετικό άρθρο μ’ αυτή. 
Φέτος, αντ’ αυτού, θα αναφερθούμε στο 
συγκλονιστικό γεγονός της σταύρωσης 
του παπα-ΓεώργηΣκρέκα, που συνδέε-
ται με την απελευθέρωση της Ελλάδας 
από την Γερμανική κατοχή, τον εμφύλιο 
και τις συνέπειές τους).

πηγή: Το Μέγα Γεροντικόν

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Οι υποτακτικοί ντύνουν 
τον αυτοκράτορα στο μέσο 

του ναού και ο λαός αμήχανος 
παρακολουθεί

Ετσι πατούσε 
έναν, έναν, τους 
αγίους επισκό-
πους ο Σεραφειμ 
Τίκας 

Ο Ελληνας υπουργός που έκανε το μεγαλύτερο 
δώρο στους Τούρκους! 
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συνέχεια από τη σελ. 1

Το μαρτύριο του Ιερέα π. Γεωργίου Σκρέκα 
από το χωριό Μεγάρχη Τρικάλων μοιάζει με το 
θείο δράμα.

Το χωριό Μεγάρχη, με τους 1100 κατοίκους, 
έχει την δική του τραγική ιστορία. Την έγραψε 
με την υπέρτατη θυσία του στο βωμό του κα-
θήκοντος ο πολύτεκνος ιερέας (6 παιδιών, το 
μεγαλύτερο 12 χρόνων και το μικρότερο 6 μη-
νών) Γεώργιος Σκρέκας.

Γι’ αυτόν τον πολύτεκνο ιερέα, τον καλό λευί-
τη και στοργικό πατέρα, με το πλούσιο κοινωνι-
κό και πολύπλευρο έργο του, έγραψε ο μητρο-
πολίτης Λήμνου και μετέπειτα Τρίκης και Στα-
γών Διονύσιος στο βιβλίο του. «Εκτελεσθέντες 
και μαρτυρήσαντες κληρικοί 1941-1949» και 
με υπότιτλο «Πιστοί άχρι θανάτου».

Περιγράφοντας τον μακαριστό π. Γεώργιο 
μας λέγει: «… Είχε ψυχή λεπτή, ευγενική και άγια. 
Πιστός, ενάρετος, γεμάτος δραστηριότητα, ολιγό-
στευε τον πόνο, εγλύκαινε την πικρία, εθεράπευε και 
ομόρφαινε τας ασχημίας».

«Με την προσωπική επέμβασή του εξηφανίζο-
ντο αι έχθραι, τα μίση και αι αίριδες μεταξύ του ποι-
μνίου του.

Εκαλλιέργει ακούραστα τας ψυχάς των χριστιανών 
του και εφύτευεν εις αυτούς ελπίδα και χαρά και όνει-
ρα και σκοπούς. Ήτο φάρος και οδηγός των χριστια-
νών του, πάντα πρόθυμος για κάθε εξυπηρέτηση.

Κι αυτά που συνιστούσε στους άλλους, τα ζούσε ο 
ίδιος πρώτα …».

Ήταν το καύχημα της Μητρόπολης και αγα-
πητός στην γύρω περιοχή. Φάρος και οδηγός 
των πιστών αποτελούσε παράδειγμα αφοσίω-
σης και αγάπης στον Κύριο, στην πατρίδα και 
την οικογένεια.

Αγωνιζόταν να θωρακίση τις ψυχές των 
απλών χωρικών ανθρώπων από την προπαγάν-
δα της αθεΐας και της παραπληροφόρησης.

Ο αγαθός λευίτης πληροφορήθηκε ότι οι 
αντάρτες έκαναν συμβού-
λιο και αποφάσισαν να τον 
απογυμνώσουν από κάθε 
περιουσιακό στοιχείο.

Οι φίλοι και συγγενείς του 
τον προέτρεπαν να εγκατα-
λείψει το χωριό (Μεγάρχη) 
για να μην του συμβεί κανέ-
να κακό. Η απάντηση ήταν 
γενναία και θυμίζει Αποστο-
λικούς Πατέρες: «Πώς να 
εγκαταλείψω το ποίμνιόν μου; 
Η ζωή μου δεν έχει τόσην αξί-
αν όσην οι Χριστιανοί μου… Τρεις φορές έως τώρα με 
έχουν συλλάβει, αλλ’ ο Παντοδύναμος Θεός μ’ έσω-
σε. Θα μείνω πλησίον των Χριστιανών ωσότου…»!

Δεν άργησε όμως να έλθει η ώρα της δοκιμα-
σίας. Ήταν αργά, μεσάνυχτα της 27ης προς 28ην 
Μαρτίου, τότε που το χωριό κοιμότανε και ο ιε-
ρέας ξεκουράζονταν από την κοπιώδη αγροτική 
εργασία της ημέρας όταν χτύπησαν την πόρ-
τα του σπιτιού του. Ο Ιερέας πετάχτηκε ανή-
συχος, άνοιξε την πόρτα και βρέθηκε μπροστά 
σε μια ομάδα πενήντα οπλισμένων και αγριεμέ-
νων ανταρτών. Τότε ορμήσανε κατ’ επάνω του 
σαν αφιονισμένοι και δέρνοντάς του τον έσυ-
ραν στο στάβλο υποβάλλοντάς τον σε φρικτά 
μαρτύρια. Το σπίτι το έκαναν άνω-κάτω λεηλα-
τώντας ό,τι βρήκαν (σιτάρι, καλαμπόκι, τρόφι-
μα, χρήματα). Πήραν και όλα τα ζώα, αναγκά-
ζοντας τον γέρο πατέρα και το θείο του Ιερέα 
με την συνοδεία δύο οπλισμένων ανταρτών να 
τα οδηγήσουν στο χωριό Πρόδρομος.

Το μαρτύριο του παπα-Γεώργη κράτησε αρ-
κετές ώρες. Κακοποιημένος απάνθρωπα και κα-
ταματωμένος, ζητάει λίγο νερό να σβήσει την 
δίψα του. Η άμοιρη παπαδιά που τον άκουσε 
έτρεξε και με το κανάτι προσπάθησε να τον 

ανακουφίσει. Εκείνοι της το άρπαξαν, το έχυ-
σαν πάνω του, και ξυλοφόρτωσαν και τους δύο 
μέχρι αναισθησίας! Λέγεται ότι τον έδωσαν να 
πιει ξύδι αντί για νερό.

Πριν τα ξημερώματα τον πήραν ξυπόλυτο και 
ημίγυμνο, καταπληγιασμένο και καταματωμένο 
και μετά από μία οδυνηρή πορεία έφθασαν στο 
χωριό Γοργογύρι όπου τον έκλεισαν σε αχυρώ-
να, χωρίς να σταματήσουν τα βασανιστήρια.

Ο παπάς του χω-
ριού, μόλις πληρο-
φορήθηκε το γεγο-
νός, έτρεξε αμέσως 
κοντά στον κρατού-
μενο συλλειτουργό 
του, ζητώντας από 
τους αντάρτες να 
τον ελευθερώσουν. 
Μάταια όμως. Ο πα-
πα-Γιώργης ευχαρί-
στησε τον ιερέα που 
τον επισκέφτηκε και 
τον παρηγόρησε, και με φανερή συγκίνηση, δα-
κρύβρεχτος τον ασπάσθηκε λέγοντάς του: «Ο 
Θεός γνωρίζει τι θ’ απογίνω. Εάν ο Κύριος με καλέσει 
κοντά του δια του μαρτυρίου ας γίνει το θέλημά του».

Η παπαδιά πεζή και με την ψυχή στο στόμα 
έφθασε στο Γοργογύρι. Γονάτισε, έκλαψε, πα-
ρακάλεσε τους αντάρτες να λυπηθούν τα έξι 
ανήλικα παιδιά τους ελευθερώνοντας τον παπά, 
αλλ’ αυτοί παρέμειναν αγροίκοι, «σκληροτράχη-
λοι και απερίτμητοι τη καρδία», Εκείνος βλέποντάς 
την, με συγκρατημένη συγκίνηση της είπε: «Εδώ 
είσαι κι εσύ παπαδιά; Έλπιζε στο Θεό! Εκείνος διευ-
θύνει. Υπομονή».

Κατόπιν τον παρέλαβαν έφιπποι αντάρτες 
σέρνοντάς τον – την δε παπαδιά δεν επέτρε-
ψαν να τους ακολουθήσει – και μετά από μια 
εξαντλητική πορεία ωρών έφθασαν στην Τύρ-

να κι από κει στο Ξυ-
λοπάροικον. Συνέχι-
σαν, και με τον πα-
παγιώργη ξυπόλυτο 
και ημίγυμνο, κατέλη-
ξαν στο Νεραϊδοχώ-
ρι. Εκεί, ημιθανή τον 
έριξαν σε ένα σκοτει-
νό μπουντρούμι βα-
σανίζοντάς τον καθη-
μερινά – από το Σάβ-
βατο του Λαζάρου 
ως τη Μ. Πέμπτη (10 

Απριλίου 1947).
Την Μ. Παρασκευή ο επικεφαλής των ανταρ-

τών καπετάν Φ… – τον  οποίο, κατ’ επανάληψη 
είχε βοηθήσει ο Ιερέας οικονομικά – μπήκε στο 
μπουντρούμι, τον άρπαξε και τον έσυρε βίαια 
έξω, κάνοντας ειρωνικό «χριστιανικό» χιούμορ: 

- Ε, παπά, δεν σου λέει τίποτα αυτή η ημέρα;
Ο ιερέας προσευχόμενος δε μίλησε.
- Δεν μιλάς ε; Δε θέλεις να σου κάνουμε την 

τιμή να πεθάνης την ίδια μέρα με τον αρχη-
γό σου;

- «Μη τους καταλογίσεις Κύριε αυτή τους την αμαρ-
τία» ψιθύρισε ο π. Γεώργιος.

- Εμπρός πάμε – φώναξε ο καπετάνιος.
Οι δήμιοι περιπαίζοντάς τον έλεγαν:
- Γιατί δεν προσεύχεσαι στο Χριστό να έρ-

θει να σε σώσει;
Ο ταπεινός λευίτης κατάλαβε τί τον περίμε-

νε! Σε λίγο εκεί κοντά θα επαναλαμβάνονταν οι 
σκηνές της καταδίκης του Χριστού στο Πραιτώ-
ριο του Πιλάτου, μόνο που σε τίποτα το μέρος 
αυτό δεν θύμιζε εκείνο το καταραμένο ανάκτο-
ρο ούτε τον “Κρανίου τόπο”. Εδώ ήταν μια ανοι-
ξιάτικη μαγευτική φύση, ένα απέραντο δάσος 
από έλατα και ρεματιές με όμορφη βλάστηση, 

καμωμένα για ζωή. Εδώ θα επαναλαμβάνονταν 
η απάνθρωπη σκηνή του Γολγοθά.

Ο καλοκάγαθος, σεμνός παπα-Γιώργης Σκρέ-
κας, σταυρώθηκε κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο 
όπως ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, την ίδια 
ημέρα και επαναλαμβάνοντας την ίδια παρά-
κληση «άφεςαυτοίς ου γαρ οίδασι τι ποιούσι», μόνο 
που αντί για ξύλινο σταυρό τον σταύρωσαν σε 
έναν έλατο που τα μεγαλύτερα κλαδιά της βά-

σης του είχαν το 
σχήμα σταυρού, 
για την έκταση των 
χεριών.

Ο δήμιος ήταν 
Έλληνας, βαπτι-
σμένος “χριστια-
νός” και ευεργε-
τημένος από τον 
ιερέα!

Ο θάνατός του 
υπήρξε μαρτυρι-
κός. Θέλησαν να 

τον ποτίσουν γάλα με μια παλιοκονσέρβα. Του 
τρύπησαν τη δεξιά πλευρά με ξιφολόγχη. Του 
άνοιξαν πληγές στο μέτωπο με πιρούνια. Του 
έσπασαν τα πόδια και του έβγαλαν τα μάτια. 
Επειδή όμως αργούσε να ξεψυχήσει, του φύ-
τεψαν τρεις σφαίρες στο κεφάλι.

Η ΦΡΙΚΤΗ πράξη έκλεισε με την αποκαθήλω-
ση. Το γυμνό σώμα του το έριξαν σε μια χαρά-
δρα άταφο, σκεπάζοντάς το με πέτρες και κλα-
διά, αφενός για να μη βρεθεί από τους ανθρώ-
πους κι αφετέρου – γενόμενος βορά των αγρίων 
ζώων – να εξαφανιστούν εντελώς τα ίχνη του.

Ω, Θεέ μου, ο άνθρωπος για τον άνθρωπο 
λύκος;

Όταν απελευθερώθηκε το Νεραϊδοχώρι από 
τον ελληνικό στρατό, ο αξιωματικός Νικ. Χόν-
δρος αναζήτησε και βρήκε το λείψανο του μάρ-
τυρα τελείως αναλλοίωτο, χωρίς καθόλου ση-
μεία σήψης παρ’ ότι είχαν περάσει αρκετές 
ημέρες από το θάνατό του. Η ιατροδικαστική 
εξέταση που έγινε, απέδειξε ότι σταυρώθηκε 
ζωντανός… είχε πυροβοληθεί στο μέτωπο και 
στους κροτάφους.

Η κηδεία του σταυρωθέντος π. Γεωργίου 
Σκρέκα έγινε στα Τρίκαλα, δημοσία δαπάνη, 
συνοδεύοντας το φέρετρό του 60 ιερείς, ψάλ-
λοντας το “εγώ τα στίγματα του Κυρίου εν τω σώ-
ματί μου βαστάζω” (Γαλ. 6,17) καθώς και πολιτι-
κές, στρατιωτικές αρχές και πλήθος κόσμου 
που αυθόρμητα προσήλθαν να τιμήσουν τον 
Εθνομάρτυρα Ιερέα.

Το συγκλονιστικό αυτό γεγονός το επιβεβαί-
ωσε και ο μακαριστός Μητροπολίτης Φλώρινας 
π. Αυγ. Καντιώτης, λέγοντας:

«Όταν ήμουν Ιεροκήρυκας – σας ομιλώ με 
παραδείγματα που αντλώ από μία ιστορία πε-
νήντα ετών, μισού αιώνα – έφθασα σ’ ένα χω-
ριό των Γρεβενών. Βρίσκω τον Ιερέα θλιμμένο, 
πονεμένο, κλαμένο.

- Τι έχεις, τον ρωτώ.
- Το χωριό μου δεν πιστεύει πια στο Χριστό 

– απάντησε.
- Μην απογοητεύεσαι, λέω, έχε θάρρος γιατί 

κάτω από τη στάχτη υπάρχει η σπίθα κρυμμένη.
- Πάτερ μου, έλα να δεις.
Και μ’ οδήγησε στο Νεκροταφείο, που στην 

θέση του σταυρού είχαν τοποθετήσει τις “γρο-
θιές” και το σφυροδρέπανο σ’ απόδειξη της 
απιστίας και τους μίσους προς τον σταυρό, 
τον οποίο όμως δεν ξέχασαν να τον χρησιμο-
ποιήσουν προκειμένου να σταυρώσουν τον π. 
Γεώργιο.

- Ήταν ένας ευσεβής ιερέας του Υψίστου – 
συνέχισε – ευλαβής, πιστός και πολύτεκνος ο 
π. Γεώργιος Σκρέκας και εφημέριος του χωριού 

Μεγάρχη-Τρικάλων. Άθεοι και άπιστοι τον άρ-
παξαν από την αγία Τράπεζα που ιερουργούσε, 
τον οδήγησαν σαν άκακο αρνίο έξω από το χω-
ριό κι εκεί τον σταύρωσαν πάνω σ’ ένα δένδρο 
Μεγάλη Παρασκευή του έτους 1947».

Συγκλονιστική είναι η αφήγηση του Γιάννη 
Σιδεράκη, οικονομολόγου – πρώην Δ/ντη ΟΤΕ 
– σε δημοσίευμά του στο “ΠΑΝΕΥΒΟΪΚΟΝ ΒΗ-
ΜΑ”τον Οκτώβριο του 2011. Να πως το περι-
γράφει ο ίδιος: «Πριν λίγα χρόνια είχα επισκε-
φθεί τα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου 
Συγγρού. Στην αίθουσα αναμονής είχα καθίσει 
δίπλα σ’ ένα συμπαθή, μεγαλύτερό μου σε ηλι-
κία, μικρόσωμο άνδρα.

Πιάσαμε συζήτηση, κατά τα συνηθισμένα των 
χώρων αναμονής, κι εκείνος έφερε στη συζήτη-
σή μας αναμνήσεις του από τον Εμφύλιο στον 
οποίο είχε λάβει μέρος. Του άρεσε να διηγεί-
ται, ιδίως όταν είδε ότι εγώ τον άκουγα με εν-
διαφέρον.

Η διήγησή του έφθασε κάποια στιγμή σε ένα 
γεγονός που, παλαιότερα, με είχε συνταράξει. 
Την εκτέλεση του παπά-Σκρέκα! Ανατρίχιασα. 
Ήταν ο πατέρας του φίλου μου του Στέφανου! 
Είπε αρκετά για το θέμα αυτό και έκρινε άδι-
κη την εκτέλεση εκείνη.

Συνειρμικά ανέφερε και ένα άγνωστο, για 
μας τους πιο πέρα, περιστατικό, που είχε συ-
ναρπάσει τον ίδιο και που ακόμα του βασάνι-
ζε τη μνήμη:

Στην πρώτη μάχη, είπε, που είχαμε με το 
αντίθετο στρατόπεδο, μετά το γεγονός της 
σταυρώσεως, ο σταυρωτής του παπα-Σκρέκα 
σκοτώθηκε. Επάνω του μέτρησαν 33 πλήγμα-
τα βλημάτων!... Μάλιστα. Τριάντα τρεις τρύ-
πες βλημάτων!...

Αυτό το σημαδιακό γεγονός αποτελούσε 
άραγε θείο μήνυμα; Ή μήπως ήταν απίθανο, 
γεγονός συμπτώσεως της ηλικίας των 33 ετών 
του Θεανθρώπου κατά τη σταύρωσή του, με 
τον αριθμό των βλημάτων, που δέχθηκε ο φρι-
κτός δήμιος, που ενέπαιξε ακόμα και το Θείο 
Δράμα, προκειμένου να βασανίσει στο έπα-
κρο το άμοιρο θύμα;». Και συνεχίζει:

«Παρά την έντονη εσωτερική μου ταραχή – 
τον διέκοψα για να τον ρωτήσω να μου πει, ποί-
ος ήταν ο σταυρωτής εκείνος. Υπολόγισα ότι 
τώρα, αφού ήταν πλέον νεκρός και είχαν περά-
σει χρόνια, δεν θα πρέπει να υπήρχαν αναστο-
λές ως προς την αποκάλυψη του ονόματός του. 
Παράλληλα έκανα το λάθος να του αποκαλύ-
ψω ότι γνώριζα τον γιο του τον Αεροπόρο.

Ο λαλίστατος, μέχρις εκείνη τη στιγμή συ-
νομιλητής μου, κατάπιε τη γλώσσα του. Ούτε 
λέξη δεν ξανάπε. Έμεινε άφωνος. Σε λίγο τον 
έχασα από δίπλα μου. Είχε… λακίσει κυριολε-
κτικά! Του ξύπνησα, τις οίδε τι φόβους και έχα-
σα την ευκαιρία να μάθουμε τον τραγικό φονιά 
από μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, γνήσιο!...».

Η Πατρίδα τίμησε το μάρτυρα ιερέα αναγνω-
ρίζοντας ότι υπήρξε πρωτοπόρος και πρωτερ-
γάτης της διατήρησης της Αγάπης προς την ελ-
ληνική πατρίδα, την πίστη και την θρησκεία, το 
δε Γενικό Επιτελείο Στρατού του έστησε προ-
τομή στα Τρίκαλα ως φωτεινό λαμπρό μετέω-
ρο της νεώτερης Ελλάδας.

Η Ακαδημία Αθηνών, σε πανηγυρική Συνεδρί-
αση του απένειμε Χρυσό Μετάλλιο, το οποίο 
επιδόθηκε στην τραγική πρεσβυτέρα του, αεί-
μνηστη Ευθυμία».

Η Εκκλησία τι έκανε τα εβδομήκοντα (70) χρό-
νια που πέρασαν για τον μάρτυρα ιερέα που 
δεν εγκατέλειψε τον ποίμνιό του; Ω Θεέ μου! 
ΤΙΠΟΤΑ, ΤΙΠΟΤΑ! 

Εμείς τους το υπενθυμίσαμε και ΑΝΑΜΕ-
ΝΟΥΜΕ.

Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ    ΤΟΥ ΙΕΡΕΩΣ ΓΕΩΡ. ΣΚΡΕΚΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (11η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1947)

Η πρεσβυτέρα με τα έξι ανήλικα παιδιά
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συνέχεια από τη σελ. 1
ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

συνέχεια από τη σελ. 1

το Ευαγγέλιο και αντίθετα στη χριστιανική ζωή. Το 
θέμα είναι συγκλονιστικό. Χρειάζεται σοβαρή μελέ-
τη. Το κακό συνεχίζεται από παλιά. Το Ρωμαϊκό κρά-
τος, στη θέση της ειδωλολατρίας, έβαλε το Χριστια-
νισμό ως νέα θρησκεία. Η ορθοδοξία χωρίς την Ορ-
θοπραξία είναι ανάπηρη! Στη βασιλεία του Θεού 
δεν θα πάει αυτός που λέει: «Κύριε, Κύριε, αλλά αυτός 
που πράττει». Το δέντρο που δεν κάνει καρπούς ρίχνε-
ται στη φωτιά. Και από ακαρπία είμαστε πλούσιοι!

Νικήθηκε η θρησκευτική ειδωλολατρία αλλά πα-
ρέμεινε η κοινωνική ειδωλολατρία (η θεοποίηση 
του Μαμωνά-πλούτου). Αυτό δεν είναι λάθος. Είναι 
έγκλημα! Στη χριστιανική κολυμβήθρα δεν μπήκε το 
κράτος, δεν άλλαξαν οι θεσμοί. Το ρωμαϊκό κράτος, 
πονηρό όπως ήταν και όπως παραμένει, “ξεγέλασε” 
τη Χριστιανική Διοικούσα Εκκλησία και με τα προνό-
μια που είχε η παλιά θρησκεία συνεχίζει το “έργο” 
του με το νέο Ιερατείο!

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Και το Κράτος και η Διοικούσα Εκκλησία είναι δια-

κονήματα-έργα του Θεού. Μόνο αν κατανοηθεί αυτή 
η αλήθεια θα έχουμε τη σωστή λύση στο πρόβλη-
μα των σχέσεων αυτών των σπουδαίων οργανισμών. 
Σκοπός του Κράτους, κατά τον Απόστολο Παύλο, εί-
ναι να υπηρετεί το καλό και να τιμωρεί το κακό (Ρω-
μαίους ΙΓ΄). Το ίδιο είναι και η Διοικούσα Εκκλησία. 
Υπηρέτης της Αλήθειας που βγαίνει μέσα από την 
Αγία Γραφή και την ιερή παράδοση (εφαρμοσμένο 
Χριστιανισμό). 

- Το βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων της Και-
νής Διαθήκης λύνει με τον καλύτερο τρόπο το πρό-
βλημα των δύο έργων-διακονημάτων (Κράτους και 
Διοικούσας Εκκλησίας). Το έργο-αποστολή της Δ. 
Εκκλησίας είναι πολύ ευρύτερη αυτής του Κρά-
τους. Οι υπηρεσίες (βιοτικές) του Κράτους υπάρ-
χουν για να καλύπτουν “τα σκεπάσματα και τα τρο-
φεία”, που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση του 
σώματος που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και 
δεν πρέπει να φθείρεται με κανένα τρόπο. Από τα 
πράγματα, η αποστολή του Κράτους, περιέρχεται 
μέσα στην αποστολή της Εκκλησίας ως σώματος 
του Ιησού Χριστού. Στις πράξεις των Αποστόλων 
διαβάζουμε ότι στις αρχές, όταν οι πιστοί ήταν λίγοι 
οι Απόστολοι είχαν και τις δύο διακονίες (βιοτικών 
και πνευματικών). Με την αύξηση του αριθμού των 
πιστών δημιουργήθηκε η ανάγκη της εκλογής ειδι-
κού σώματος των διαχειριστών-διακόνων για τη δι-
αχείριση των οικονομικών της Χριστιανικής Κοινότη-
τας. Η εντολή των Αποστόλων προς τους πιστούς, 
για την εκλογή των διακόνων των τραπεζών ήταν, 
αυτοί να είναι “πλήρεις πνεύματος Αγίου και σοφί-
ας”. Έτσι, το Κράτος γίνεται «διακόνημα», λειτούρ-
γημα της Εκκλησίας. Και το συμπέρασμα: Αφού το 
Κράτος είναι “διακόνημα” της Εκκλησίας μπορεί 
να είναι πάνω απ’ αυτήν;

Με βάση τις σκέψεις αυτές που βγαίνουν μέσα 
από την Αγία Γραφή και από την πράξη της Αρχαί-
ας Εκκλησίας μπορεί να σταθεί το σύστημα της 
«νόμω κρατούσης πολιτείας» που ισχύει στη χώρα 
μας; Μπορεί να σταθεί ο νόμος που απαιτεί Π. Διά-
ταγμα για να ασκήσει καθήκοντα ο Επίσκοπος; Μπο-
ρεί να σταθεί ο αντιχριστιανικός όρκος του Επισκό-
που στον ειδωλολάτρη-μαμωνά Καίσαρα (Κράτος); 
Τι να πούμε για τους θεσμούς; Πώς εκλέγονται οι 
κληρικοί; Δεν διαλύεται η οικογένεια; Η οικονομία 
δεν υπηρετεί το Μαμωνά;

Το Κράτος και η Δ. Εκκλησία χριστιανικά πρέπει 
να αποκτήσουν συνείδηση θείας αποστολής γιατί 
σήμερα δεν έχουν. Το αντίθετο συμβαίνει! Το πο-
λύμορφο κακό (κρίση) καλεί και προκαλεί την Ορ-
θοδοξία ως Πίστη να εκφραστεί και ως Ορθοπρα-
ξία (προσωπικά και συλλογικά-συνταξιακά). Αμήν.

Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. Τ.Ε.Ι. - Δικηγόρος

Η Δουλεία
ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΘΥΤΕΡΗ

Στο χωριό Βάστα της Αρκαδίας, στα σύ-
νορα με την Μεσσηνία υπάρχει μια εκκλη-
σία του 10ου αιώνα, μνημείο και προσκύ-
νημα της Ορθόδοξης Χριστιανικής Πίστης.

Είναι θαυμαστό εξωκκλήσι αφιερωμέ-
νο στην Οσιοπαρθενομάρτυρα Θεοδώρα, 
τοπική Αγία.

Ζούσε σε μοναστήρι της περιοχής όταν 
συκοφαντήθηκε από κακόβουλους αν-
θρώπους, και οδηγήθηκε βίαια στο ση-
μείο αυτό όπου και εκτελέστηκε άσπλα-
χνα από δημίους.

Τα τελευταία λόγια της προσευχής της 
– όπως αναφέρει η παράδοση – αποτελού-
σαν θερμή παράκληση προς τον Θεό: «Θεέ 
μου το σώμα μου να γίνει ναός, τα μαλ-
λιά μου δένδρα και το αίμα μου ποτάμι». 
Τα πονεμένα της λόγια για την υπεράσπι-
ση της τρωθείσης τιμής, αν και φαίνονται 
παράλογα, ο Θεός τα έκανε δεκτά.

Άγνωστο τί θαυμαστά έγιναν και οι κά-
τοικοι της περιοχής έκτισαν στο σημείο 
της εκτέλεσής της ναό κάτω απ’ τον οποίο 
υπάρχει πηγή που τρέχει γάργαρο νερό 
άσηπτο, όπως ο αγιασμός, και πάνω στη 
στέγη φύτρωσαν 17 δένδρα εκ των οποίων 
το μεγαλύτερο φθάνει τα 15 μέτρα.

Το φαινόμενο είναι όντως ανεξήγητο διό-
τι αντιβαίνει στους φυσικούς και τεχνικούς 
νόμους και εύλογα προκαλεί ερωτήματα 
στους προσκυνητές. Πώς φύτρωσαν και 
μεγάλωσαν και συντηρούνται τόσα δέντρα 
πάνω σε μια στέγη του 10ου αιώνα. Πώς 

αντέχει τόσο βάρος, το οποίο πολλαπλα-
σιάζεται όταν φυσούν δυνατοί άνεμοι και 
δεν σωριάζονται όλα αλλ’ εξακολουθούν 
να υψώνονται αγέρωχα με τον ναό να λει-
τουργεί κανονικά και με τις ρίζες των δέν-
δρων άφαντες;

Εδώ – ο ναός φαινόμενο – κλείνει στό-
ματα απίστων, αθέων και αδιάφορων. Εδώ 
βρίσκει εφαρμογή το: «Όπου βασιλεύει ο 
Θεός νικάται φύσεως τάξις».

Ο Πολιτικός Μηχανικός Ελ. Μπεληγιάν-
νης που επισκέφθηκε το Ναό προσπάθη-
σε επιστημοτεχνικά να εξηγήσει το φαι-
νόμενο των δένδρων και οδηγήθηκε στις 
εξής απόψεις:

1ον Δυνατόν: να περνάνε οι ρίζες μέσα 

από την λάσπη που συνδέει τις πέτρες του 
τοίχου και να στερεώνονται στο έδαφος. 

Σ’ αυτή την περίπτωση όμως ή θα είχε 
τριφτεί τελείως η λάσπη ή θα είχαν σπά-
σει οι ίδιες οι πέτρες με αποτέλεσμα την 
κατάρρευση του κτίσματος.

2ον Δυνατόν: να διακλαδίζονται οι ρίζες 
επάνω στην στέγη και να στηρίζονται τα 
δένδρα σ’ αυτή:

Το βάρος ενός κυβικού μέτρου νωπού 
ξύλου είναι περίπου ένας (1) τόνος. Αν υπο-
λογίσουμε τα δένδρα με μέση διάμετρο 40 
εκατοστά και ύψος 4 μέτρα, το βάρος του 
καθενός θα είναι περίπου 540 κιλά. Αυτή η 
παραδοχή είναι λογική δεδομένου ότι δεν 
έχουμε υπολογίσει τα κλαδιά. Επομένως η 
στέγη δέχεται βάρος 17Χ540=9.180 κιλά ή 
9,18 τόνους που σημαίνει 460 κιλά στο τε-
τραγωνικό μέτρο και η επιφάνεια του ναού 
είναι περίπου 20 τετραγωνικά μέτρα.

Το φορτίο που δέχεται η στέγη είναι 4,6 
φορές μεγαλύτερο από αυτό που υπολο-
γίζουμε όταν κάνουμε μελέτες στεγών…

Εδώ η λογική δεν απαντά. Εδώ ο Ορ-
θολογισμός και η απιστία συντρίβονται. 
Εδώ οι γνωστοί φυσικοί νόμοι φαίνονται 
νικημένοι. Εδώ μπαίνουμε στον υπερφυ-
σικό χώρο του Πνεύματος και της Πίστε-
ως. Εδώ βουρκώνουν τα μάτια σου από 
συγκίνηση και αναφωνείς: «Μέγας είσαι 
Κύριε…».

Η μνήμη της Αγ. Θεοδώρας γιορτάζεται 
στις 11 Σεπτεμβρίου.

Α) Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΟΥ Η ΖΩΗ ΜΟΥ   100 ΔΙΣ ΚΕΡΔΙΣΕ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Σύμφωνα με έρευνα του 

γερμανικού ινστιτούτου Halle
instituteforEconomicResearch 
που δημοσιεύτηκε την Δευ-
τέρα 10/8/15 και τη μετέδω-
σε η DeutscheWelle, η Γερμα-
νία από την κρίση του χρέους 
της Ελλάδας έχει ένα κέρδος 
100 δις ευρώ.

Το ποσοστό αντιπροσωπεύ-
ει τα χρήματα που κέρδισε η 

Γερμανία από τα χαμηλότερα 
επιτόκια με τα οποία δανείστη-
κε η κυβέρνηση εν μέσω φυ-
γής των επενδυτών σε ασφα-
λή καταφύγια. «Κάθε φορά που 
οι οικονομικές αγορές έπαιρναν 
αρνητικά νέα για την Ελλάδα, τα 
τελευταία χρόνια, τα επιτόκια των 
ομολόγων της γερμανικής κυβέρ-
νησης έπεφταν και κάθε φορά που 

υπήρχαν καλά νέα ανέβαιναν… Και 
συνεχίζει.

Τα 100 δις ευρώ που εξοικονόμη-
σε η Γερμανία από το 2010 αντιστοι-
χούν στο 3% του γερμανικού ΑΕΠ…

Ακόμα κι αν η Ελλάδα δεν απο-
πληρώσει ούτε σεντ, το γερμανικό 
δημόσιο “πορτοφόλι” έχει ωφελη-
θεί οικονομικά από την κρίση», κα-
ταλήγει το ινστιτούτο.

Β) ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΦΤΙΑΞΑΜΕ.      ΝΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ
Την ώρα που η οικονομική 

κρίση έχει χτυπήσει σκληρά 
την ελληνική κοινωνία, χιλιά-
δες συμπατριώτες μας, που 
δεν έχουν να φάνε, σχηματί-
ζουν ουρές στα συσσίτια των 
Δήμων και Εκκλησιών ή προ-
σπαθούν να βρουν κάτι φα-
γώσιμο στους σκουπιδοτενε-
κέδες για να ξεγελάσουν την 
πείνα τους, ενώ κάποιοι άλλοι 
έχουν κρυμμένα σε φορολογι-
κούς παραδείσους πάνω από 
600 δις ευρώ.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνη-
ση βάζει ΦΠΑ 23% στα γηρο-
κομεία, στις μονάδες φροντί-
δας ηλικιωμένων, που προ-
σφέρουν κάποια θαλπωρή σε 
200.000 ανθρώπους που πά-
σχουν από αλτσχάιμερ.

Αυτή είναι η απάνθρωπη 
κοινωνία που φτιάξαμε...

Ασυδοσία για τους λεφτά-
δες, που με τους κυβερνώ-
ντας τον κόσμο έφτιαξαν 
τους φορολογικούς παραδεί-

σους - Ελβετία, Σιγκαπούρη, 
Φίτζι, νησιά Κέιμαν κ.α. - ώστε 
να έχουν ασφαλή καταφύγια 
οι μίζες και οι αρπαχτές δισε-
κατομμυρίων (υπολογίζονται 
σε 10 τρις εκατομ. δολάρια).

Σύμφωνα με την Wealth-X, 
που συγκεντρώνει στοι-
χεία από τους πλούσιους 
του κόσμου, αλλά και την 
ConsultingGroupυπολογίζε-
ται ότι υπάρχουν τοποθετη-
μένα 2,4 τρις στην Ελβετία 
μόνο. Στις λίστες των ελβετι-

κών τραπεζών υπάρχουν 576 
Έλληνες των οποίων οι κατα-
θέσεις υπερβαίνουν τα 200 
δις ευρώ (ARTE). Και στους 
άλλους φορολογικούς παρα-
δείσους ξεπερνούν τα 600 
δις ευρώ.

Η έρευνα της εταιρείας 
Wealth-X σε συνεργασία με 
την ελβετική επενδυτική τρά-
πεζα UBS αποκάλυψε ότι οι 
εύποροι Έλληνες με περιου-
σία άνω των 30 εκ. δολαρίων, 
στα τελευταία έξι χρόνια των 

μνημονίων κατέγραψαν αύ-
ξηση του πλούτου τους 20%.

Και από την άλλη, οι ανάξιοι 
κυβερνώντες των τελευταίων 
ετών, μη δυνάμενοι να ασκή-
σουν τίμια, δίκαιη και πατριωτι-
κή πολιτική, αμνήστευσαν τους 
έχοντας εν τη ημεδαπή και αλ-
λοδαπή και ακολουθώντας την 
εύκολη λύση επέβαλαν την οι-
κονομική θηλειά στους φτω-
χούς και στους καθ’ όλα νο-
μοταγείς έναντι του κράτους 
πολίτες, τους θεωρούμενους 
«πλουσίους» εάν με την νυχθη-
μερόν εργασία τους κατορθώ-
σουν ν’ αποκτήσουν ετήσιο ει-
σόδημα 12.000 ευρώ.

Και φθάσαμε το 0,7 του πλη-
θυσμού της γης να έχει 112,9 
τρισεκατ. δολάρια, ήτοι το 
41% του παγκόσμιου πλούτου, 
η ανθρωπότητα δε να βρίσκε-
ται σε φάση ολοκληρωτικής 
καταστροφής, οδεύουσα σε 
άβυσσο βαρβαρότητας δίχως 
ιστορικό προηγούμενο.

Γ) “Η ΛΟΓΙΚΗ ΕΔΩ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑ”.    ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
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συνέχεια από τη σελ. 1

κι αυτά ακόμη τα ξυραφάκια;
Τί έφταιξε και η Ελλάδα από εξαγωγική αγρο-

τική χώρα έγινε εισαγωγική, φθάνοντας το 2010 
στα 6,30 δις ευρώ τις εισαγωγές της εκτός των 
κτηνοτροφικών, αλιευτικών κ.ά.;

Είναι τυχαίο ότι στην Βουλή των Ελλήνων για 
χρόνια αρνούνταν να συζητήσουν την ύπαρ-
ξη υδρογονανθράκων στον Ελλαδικό χώρο 
και όσοι το ισχυρίζονταν τους αποκαλούσαν 
γραφικούς;

Να είναι σύμπτωση που ο δικτάτορας Πα-
παδόπουλος εκδιώχθηκε όταν, βγάζοντας το 
πετρέλαιο της Θάσου, επιχείρησε το 1973 να 
απομακρύνει τους Αμερικάνους από τον ορυ-
κτό μας πλούτο αντικαθιστώντας το δολάριο 
με την ελληνική δραχμή για τις αγοραπωλησί-
ες πετρελαίου από τα κοιτάσματα της Ελλά-
δας και τις Κύπρου; Το δε “ΒΗΜΑ”online έγρα-
ψε στις 29/5/2013 και την άλλη εκδοχή για την 
πτώση του Παπαδόπουλου «Η χούντα των Αθη-
νών, έλαβε κατ’ ουσία έμπρακτα το μέρος της “άλ-
λης πλευράς” στο πόλεμο του Γιομ-Κιπούρ το 1973 
απαγορεύοντας τον ανεφοδιασμό των αμερικανικών 
αεροσκαφών στην Κρήτη… Η απόφαση του δικτά-
τορα Παπαδόπουλου… ήταν η μήτρα όχι μόνο της 
μετέπειτα άμεσης πτώσης του, αλλά και ουσιαστι-
κά, ίσως η βαθύτερη αιτία των εθνικών καταστροφι-
κών εξελίξεων στην Κύπρο το επόμενο καλοκαίρι».

Να είχε άγνοια και ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ 
της Αργολίδος και μετά Υφυπουργός Μεταφο-
ρών Ι. Κουτσογιάννης που σε ομιλία του στη 
Βουλή (6 Απριλίου 1987) ισχυρίσθηκε ότι οι 
Αμερικανοί είχαν στην κατοχή τους ενεργεια-
κούς χάρτες από έρευνες που έκαναν στα τέλη 
της δεκαετίας του 1960 στην περιοχή του Αι-
γαίου, τους οποίους παρέδωσαν στους Τούρ-
κους και στις 17 Μαρτίου του 1989 παύτηκε 
από υφυπουργός;

Δεν γνώριζαν ή δεν υπήρχαν επαρκή στοι-
χεία για τον ορυκτό πλούτο που “κρύβει” η ελ-
ληνική γη και δεν τολμούσαν οι κυβερνώντες 
να τον αποκαλύψουν εκβιαζόμενοι ποικιλοτρό-
πως από τον «Μεγάλο αδελφό»;

Τί μυστικό κρύβει ο Αχελώος ώστε, το από 
δεκαετίες έργο, απότομα να σταματάει, παρά 
τις επανειλημμένες υποσχέσεις κυβερνητικών 
παραγόντων για την ευόδωσή του κι ακόμα το 
έργο να μένει ατελές σαν κάποιο αόρατο χέρι 
να το φρενάρει;

Και πώς το 2010 οι “ηγέτες” μας αποφάσισαν 
να ασχοληθούν με τους υδρογονάνθρακες και 
με τον ορυκτό πλούτο, δημιουργώντας μάλιστα 
και υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος με 
Υπουργό τον Ιωαν. Μανιάτη, ενώ μέχρι τότε το 
έκρυβαν σαν επτασφράγιστο μυστικό που δεν 
έπρεπε ποτέ κανείς να μάθει το παραμικρό;

Την απάντηση σ’ αυτά και άλλα ερωτήματα 
θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ανάβοντας 

ένα μικρό κερί στο σκοτάδι!!!
ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
Το 1940 η Κυβέρνηση του Ιωάν. Μεταξά υπέ-

γραψε μια Σύμβαση με τον Αναγκαστικό Νόμο 
2220/1940 μεταξύ του Ελληνικού Κράτους και 
ενός Consortium εταιριών, ή «Hellenic Hydro-
Electricand Metallurgical Corporation» που, ου-
σιαστικά, αυτή ήταν η βιτρίνα γιατί πίσω κρύ-
βονταν η Εταιρεία HughI. Cooper – Coinc. and 
chemical.

Η «Σύμβαση Cooper» – όπως λέγεται – ήταν 
ένα “ιερό κείμενο” που υπήρχε στο υπουργείο 
βιομηχανίας και παραδίδονταν από υπουργό σε 
υπουργό. Βάσει αυτής τα λεγόμενα “στρατηγι-
κά ορυκτά” της Ελλάδας καθώς και ο υδάτινός 
μας πλούτος δεσμεύτηκαν από το Αμερικανι-
κό consortiumεταιρειών για 70 χρόνια έως το 
2010. Υπήρχε και πρόσθετος όρος βάσει του 
οποίου η «Cooper» μπορούσε από μόνη της να 
ανανεώσει την σύμβαση για άλλα 25 χρόνια.

Την επτασφράγιστη αυτή Σύμβαση αποκά-
λυψε ο δικηγόρος και οικονομολόγος Δημ. 
Μπάτσης (1) – εκδότης του 15θήμερου περιο-
δικού «Ανταίος» – στις 10 Μαΐου 1946 και στην 
συνέχεια την κυκλοφόρησε σε βιβλίο το 1947 
με τον τίτλο “Βαριά  Βιομηχανία στην Ελλάδα” 
(από τις εκδόσεις «Τα νέα βιβλία») όπου ανα-
λύει με κάθε λεπτομέρεια την καθολική παρά-
δοση του Έθνους.

Το αποτέλεσμα αυτής της αποκάλυψης ήταν 
να συλληφθεί, να φυλακιστεί και να τουφεκιστεί 
το 1952 ως κατάσκοπος μαζί με τον Μπελογιάν-
νη (2). Έκτοτε κανένας πολιτικός δεν τόλμησε 
να μιλήσει για τα παρθένα κοιτάσματα του ορυ-
κτού πλούτου που βρίσκονται στην Ελλάδα.

Μήπως αυτό, ίσως, αποτελεί απάντηση στο 
γιατί η Ελλάδα «χρεοκόπησε» το 2010, τον χρό-
νο ακριβώς που έληγε και “τυπικά” η “σύμβα-
ση Cooper”;

(Παραθέτουμε  δίπλα αποσπάσματα του 
Α.Ν. 2220/1940 για να μην υπάρχει καμία αμ-
φιβολία).

Η Σύμβαση αυτή έδινε αποκλειστικό δικαίω-
μα στην Cooper την εκμετάλλευση των νερών 
του ποταμού Αχελώου (να γιατί επί δεκαετίες 
μιλούν για εκτροπή του Αχελώου και εκτρο-
πή δεν βλέπουμε, ενώ σπαταλήθηκαν εκα-
τομμύρια ευρώ), στις θέσεις Κρεμαστά, Πρε-
βέντζα, Κριεκούκι και των ποταμών Μέγδο-
βα, Αγραφιώτικου, Ασπροποτάμου, την ίδρυ-
ση υδροηλεκτρικών εγκαταστάσεων παραγω-
γής ηλεκτρενέργειας για πώληση ή για ιδία 
χρήση σε εργοστάσιο του Αναδόχου (άρθρο 
52), για την επεξεργασία πρώτων υλών που 
το consortium θα κατασκεύαζε όπου και όπο-
τε ήθελε έχοντας μάλιστα και το δικαίωμα του 
αποκλεισμού τρίτων.

Προβλέπονταν η αναγκαστική απαλλοτρίω-

ση των εδαφών που ήταν απαραίτητα για την 
εκτέλεση της σύμβασης, η σύσταση δουλειών, 
η χρησιμοποίηση δωρεάν δημοσίων κτημάτων, 
η προμήθεια δωρεάν οικοδομικών υλικών και 
κοιτασμάτων από λατομεία κρατικά (άρθρο 4), 
ατέλειες και αφορολόγητα για εισαγωγή των 
υλικών της, εκτός από εισαγωγικό δασμό και 
αυτόν όχι πάνω από 2% της αξίας (Άρθρο 50, 
παρ. 1 & 2), προστασία των τιμών των προϊό-
ντων της κ.α.

Αλλά δεν έφθαναν αυτά. Εντελώς αναπά-

ντεχα, στο άρθρο 56 παρ. 2 δίδεται το δικαίω-
μα στην εταιρεία να ιδρύσει παρόμοιες υδρο-
ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και στους ποτα-
μούς Αλιάκμονα, Μόρνο και Φείδαρι, παρά το 
ότι ο τίτλος της σύμβασης (και ο Α.Ν.) αναφέ-
ρεται μόνο στον Αχελώο. Πουθενά δε ο Νό-
μος δεν αναφέρει για κάποιο μέτρο οικολογι-
κής προστασίας!

Με απλά λόγια η COOPER είχε το δικαίωμα 
να στήσει σε όποιο σημείο της Ελληνικής Επι-
κράτειας ήθελε, δικά της εργοστάσια κάθε εί-
δους και μάλιστα επεξεργασίας πρώτων υλών. 
Άρα θα μπορούσε να εξορύξει από το υπέδα-
φος της χώρας (άρθρο 56 παρ. 2): α) άζωτον 
(αζωτούχα προϊόντα), β) Μη σιδηρούχα μέ-
ταλλα: αργίλιον, μαγνήσιον, χαλκόν…, γ) χρώ-

μιον εις σχήματα όγκων…, δ) Πάντα συνδυα-
σμόν των ανωτέρω μετάλλων… και να τα τρο-
φοδοτεί με ηλεκτρικό ρεύμα περνώντας το δί-
κτυο από όπου ήθελε…. Οι κεντρικές ή τοπικές 
αρχές ήταν υποχρεωμένες να του παράσχουν 
κάθε νομική και πρακτική βοήθεια με αστυνό-
μευση και απαγορεύσεις χρήσης από πρώην 
ιδιοκτήτες. Είχε μάλιστα το δικαίωμα να απο-
κλείσει οποιονδήποτε άλλον ενδιαφερόμενο 
ανταγωνιστή για να κάνει το ίδιο.

Και τέλος: «Σε περίπτωση λήξης της σύμβα-
σης (Cooper) το Ελληνικό Κράτος 
“υποκαθίσταται μεν” στα δικαιώματα 
του αναδόχου, υποχρεώνεται όμως 
να πληρώσει σε αυτόν τις μη απο-
σβεσθείσες δαπάνες!». Αυτό ήταν 
από τα ανήκουστα. Η ξένη μονοπω-
λιακή εταιρεία, που θα είχε πραγ-
ματοποιήσει αμύθητα κέρδη, ζητάει 
και αποζημίωση για τις εγκαταστά-
σεις της από το Ελληνικό Δημόσιο.

Και το ερώτημα που γεννάται εί-
ναι: Γιατί δεν πραγματώθηκε αυτή 
η Σύμβαση;

Απλούστατα. Οι Αμερικανοί έχο-
ντας από το 1940 μέχρι και πρόσφα-
τα άλλες πλουτοπαραγωγικές προ-
τεραιότητες από άλλες πιο “φθηνές” 
και πρόσφορες πηγές από μεγάλο 
μέρος του πλανήτη (Μέση Ανατο-
λή, Ιράκ…), απλώς “πάγωσαν”, για 
το μέλλον, κάθε εξόρυξη πλούτου 
από την Ελλάδα. Σταμάτησαν και 
κάθε σχετική αναπτυξιακή προσπά-
θεια και οι Έλληνες υπουργοί Βι-
ομηχανίας κρατούσαν ανήμποροι 
στα συρτάρια τους τον σχετικό νόμο 
2220/1940 μη επιτρέποντας την Ελ-
λάδα να προχωρήσει προς το ανα-
πτυξιακό της μέλλον.

Μήπως η λήξη της σύμβασης το 
2010, η πτώχευση, τα μνημόνια εί-

ναι ο δούρειος ίππος για να καταφέρουν να 
κρατήσουν την Ελλάδα σε ομηρεία, εφαρμό-
ζοντας την τακτική COOPER ώστε να μην μπο-
ρεί η χώρα να διαπραγματευτεί καμία κίνηση 
γιατί ο Ελληνικός Λαός είναι κολλημένος με 
την πλάτη στον τοίχο κι έτσι θα μπορέσουν να 
υπογράψουν νέες συμβάσεις και πάλι, με επα-
χθείς όρους;

(1) Ο Δημ. Μπάτσης ήταν γιος ναυάρχου ε.α. και ανήκε στην 
“ανώτερη κοινωνία”. Υπήρξε γνωστός δικηγόρος της Αθήνας ιδι-
αίτερα για την πνευματική του παρουσία και δράση.

(2) Γιατί ο Δημ. Μπάτσης εκτελέστηκε πλάι με τον Μπελο-
γιάννη; Έγινε έτσι για να φανεί ότι εκτελέστηκε σαν κατάσκο-
πος – όπως ο Μπελογιάννης κι όχι για τις αποκαλύψεις του στο 
βιβλίο, του οποίου μια γενιά Ελλήνων αγνοούσε την ύπαρξή του 
και τον συγγραφέα του.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

σιστών, ρατσιστών και δεν συμμα-
ζεύεται.

Σύμφωνα λοιπόν με τους ειδικούς, 
(της… κακιάς ώρας, του κακού συνα-
παντήματος και της… Σχολής Ιστο-
ρίας της Άγκυρας), η «πραγματική» 

ιστορία αυτής της χώρας μας έχει 
ως εξής :

Ο περίφημος αρχαίος ελληνικός 
πολιτισμός ήταν μικρασιατικής… 
τουρκογενής προέλευσης και οι με-
γάλοι αρχαίοι φιλόσοφοι ήταν… 
Τούρκοι, όπως ο Όμηρος, ο Ιπποκρά-
της, ο Θαλής ο Μιλήσιος, κ.α.

Οι ίδιοι αρχαίοι Έλληνες ήταν ένα 
κράμα διαφόρων φυλών που εξαφα-
νίστηκαν εξ’ ολόκληρου μετά την κα-
τάκτηση της Ελλάδας από τους Ρω-
μαίους.

Η σύγχρονη ελληνική γλώσσα εί-
ναι ένα κράμα… τουρκοσλαυβοα-
ραβοβλαχοαλβανικών (!!!), στοιχεί-
ων. Και φυσικά ο Μέγας Αλέξανδρος 
δεν είχε καμία σχέση με τους Έλλη-
νες αλλά ήταν ή Αλβανός, ή Σκοπια-
νός, ή Τουρκόφωνος.

Η «απελευθέρωση» (!!!), της Κων-
σταντινούπολης από τους διεφθαρ-

μένους Βυζαντινούς που δεν είχαν 
καμία εθνικότητα, έγινε για να… ωφε-
ληθούν οι Ορθόδοξοι καθώς ανέκτη-
σαν την κυριαρχία σε όλη την έκτα-
ση της αυτοκρατορίας. Η «Παξ Οτο-
μάνα», (!!!), ήταν ευεργετική για τους 
Ορθόδοξους που απέκτησαν μεγά-
λη δύναμη και καταπίεζαν, συχνά 
έσφαζαν τους καημένους τους μου-
σουλμάνους. Το 1821 ήταν μια αθλία 
ανταρσία απατεώνων, κλεφτών, δο-
λοφόνων και… φοροφυγάδων, που 
έσφαζαν τον μουσουλμανικό πληθυ-
σμό στα νότια της βαλκανικής χερ-
σονήσου.

Οι άλλοι Ορθόδοξοι μέσα στην αυ-
τοκρατορία υπονόμευαν με προδο-
σίες και σαμποτάζ την νόμιμη οθω-
μανική αρχή, ενώ συχνά προέβαιναν 
σε σφαγές των… φιλειρηνικών μου-
σουλμάνων.

Η εισβολή του ξένου «Στρατού 

του Διαβόλου», (Şeytan Asler), στην 
Μικρά Ασία το 1919, ήταν μα απάν-
θρωπη κατοχή των πατρώων εδαφών 
των Τούρκων και οι ξένοι εισβολείς, 
(Έλληνες), βίαζαν και έσφαζαν μου-
σουλμάνους. Στην υποχώρηση τους 
το 1922 μετά την επέλαση του Κε-
μάλ, κατέκαψαν όλη την δυτική Μι-
κρά Ασία και έσφαξαν δεκάδες χιλιά-
δες. Εκείνη την περίοδο έγινε η μεγά-
λη «γενοκτονία» των… μουσουλμά-
νων Τούρκων στον Πόντο από τους 
Ορθόδοξους Τσέτες που έκαιγαν τα 
μουσουλμανικά χωριά και βίαζαν τις 
μουσουλμάνες.

Το σύγχρονο ελληνικό κράτος 
αφού είχε την αμέριστη βοήθεια από 
τους Δυτικούς απέσπασε παράνομα 
εδάφη της Τουρκίας, όπως τα τουρ-
κικά νησιά του Αιγαίου που κατέχει 
παράνομα. Είναι ένα κράτος τεχνη-
τό που κατοικείται από διάφορες μει-

ονότητες που δεν έχουν καμία σχέση 
η μια με την άλλη.

Τέλος οι Χριστιανοί ήταν πάντα αι-
μοβόροι και αυτό φαίνεται από του 
ότι μέσα στις εκκλησίες τους… πί-
νουν αίμα και τρώνε ανθρώπινη σάρ-
κα!!! Μάλιστα!

Αυτά τα «ωραία» της Σχολής Ιστο-
ρίας της Άγκυρας. Μην εκπλαγεί-
τε αν αύριο επιβάλλουν στα παιδιά 
μας την...  ιστορία τους απαγορεύο-
ντας, το «Πάτερ Ημών» και κάθε ελ-
ληνορθόδοξη εκδήλωση στα ελληνι-
κά σχολεία.

Εμπρός λοιπόν στον δρόμο που χά-
ραξαν οι διάφοροι Ρεπούσηδες, Δρα-
γώνες, Τατσόπουλοι, Φίληδες και ο… 
Κεμάλ Ατατούρκ.

Εμείς θα τα δεχτούμε όλα αυτά;;;
ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ

Δημοσιογράφος
-Συγγραφέας-Τουρκολόγος
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Γράφει
Στυλ. Λαγουρός

συνέχεια από τη σελ. 1

• ΓΡΑΦΕΙ Ο ΣΕΜΝΟΣ μαχητής καί πολυγραφότα-
τος πρωτοπρεσβύτερος, πολυσέβαστος πατέρας 
Διονύσιος Τάτσης στόν «Ὀρθόδοξο Τῦπο» (4.9.15): 
«Ἀναγνώριση ἁμαρτωλῶν δικαιωμάτων»; «Ἐντυπω-
σιάζουν μερικοί ἀρχιερεῖς μέ τίς ἀντιλήψεις τους γιά 
τό χριστιανικό ἦθος, τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας 
καί τούς ἱερούς κανόνες. Προσπαθοῦν νά ἀλλοιώ-
σουν τά ἱερά καί τά ὅσια τῆς πίστεώς μας. Θέλουν 
νά γίνονται ἀρεστοί στούς ἄπιστους καί νά ἀπολαμ-
βάνουν τήν κοσμική δόξα. Ἀδιαφοροῦν ἐάν γίνο-
νται σκανδαλοποιοί, γιατί τούς σκανδαλιζόμενους 
τούς θεωροῦν περιορισμένης ἀντίληψης καί ἀνόη-
τους θρησκόληπτους. Ἕνα κροῦσμα (ἀπό τά πολλά) 
αὐτῆς τῆς νοοτροπίας συνέβη πρόσφατα, ὅταν γνω-

στός καί μέ μεγάλο ὄνο-
μα ἀρχιερέας τοῦ Οἰκου-
μενικοῦ Πατριαρχείου 
εἰσηγήθηκε στήν εἰδική 
ἐπιτροπή, πού προετοι-

μάζει τή Μεγάλη Σύνοδο τῶν Ὀρθοδόξων... νά γί-
νει λόγος γιά “τά δικαιώματα τῶν σεξουαλικῶν μει-
ονοτήτων καί πρέπει νά προστατεύονται ἀπό κάθε 
εἴδους διάκριση καί ἀπό ἀδίκους διωγμούς. Δέν 
ἔχουμε τό δικαίωμα νά τούς ταπεινώνουμε”.

• ΑΡΑΓΕ μπορεῖ ἡ Ἐκκλησία νά ὑπερασπιστεῖ τήν 
ὁμοφυλοφιλία; Μπορεῖ νά δεχτεῖ τούς ὁμοφιλοφί-
λους (γρ. «ἀρσενοκοῖτες) χωρίς νά τούς ἐλέγξει γιά 
τό βδελυρό ἁμάρτημά τους;» ἐρωτᾶ ὁ π. Διονύσιος!

• ΓΡΑΦΕΙ Η «ΕΝΟΡΙΑ» (Ἀπρίλ. 2015) ὅτι, στίς «31 
Μαρτίου 2015 ἔληξε ἡ προθεσμία γιά τήν ἀξιολό-
γηση τῶν ἐφημερίων καί τῶν διακόνων» ἀλλά δέν 
μᾶς λέει τίποτα γιά τό πότε λήγει ἡ προθεσμία γιά 
τήν ἀξιολόγηση τῶν... ἐπισκόπων. Ἤ μήπως, αὐτό τό 
εἶδος τῶν ἀνθρώπων εἶναι ἔξω καί πάνω ἀπό ὁποια-
δήποτε ἀξιολόγηση; Μήπως αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, μό-
λις φορέσουν τό αὐτοκρατορικό διάδημα αὐτόματα 
ἀποκτοῦν καί... θεϊκά χαρίσματα πού εἶναι ὑπεράνω 
ὅποιας ἀνθρώπινης ἀξιολογήσεως; Μήπως αὐτοί οἱ 
ἄνθρωποι μεταλλάσσονται ἀκαριαίως κατά τήν χει-
ροτονία τους σέ... ἀναμάρτητους καί «κριτές πάσης 
τῆς οἰκουμένης»...; Ἔ ρέ βούρδουλα πού ἀξίζουμε 
ἐμεῖς... οἱ «χριστιανοί»!

• ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ὥρα, οἱ αὐτοκρατορικοί δε-
σποτάδες, θά ἔπρεπε πρῶτοι νά κηρύξουν στόν ἑαυ-
τό τους Νινευϊτική μετάνοια. Νά κατέβουν ἀπό τούς 
θρόνους, νά παύσουν νά ἐνδύονται χρυσοστόλιστες 
στολές, νά παύσουν τίς πομπώδεις πολυαρχιερατι-
κές φιέστες, νά ἀνταλλάξουν τίς Μίτρες μέ καλογε-
ρικό σκοῦφο, νά γονατίσουν μπροστά στό Ἅγιο Θυ-
σιαστήριο ταπεινοί λειτουργοί, χωρίς τούς θυμια-
τιστές «θαλαμηπόλους», νά ἀδειάσουν τίς χλιδά-
τες αἴθουσες τῶν πολυτελῶν μητροπολιτικῶν μεγά-
ρων καί νά μετακομίσουν (μαζί μέ τά γραφεῖα τους) 
στά ταπεινά κελιά Μοναστηριῶν τῆς περιφέρειάς 
τους, γιά νά ἀρχίσουν ἀγρυπνίες, νηστεῖες καί ἐπι-
τέλους ἄσκηση σωτηρίας τῆς ψυχῆς τους, ἀνύστα-
χτη προσευχή γιά τή σωτήρια μετάνοια τοῦ ἀπολω-
λότος ποιμνίου τους καί ὁλόκληρου τοῦ ἀποστατη-
μένου Ἔθνους μας.

• «ΤΟΥΤΗ ΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ὥρα δέν θά ἦταν ἄραγε 
κατάλληλο καί ἐπιβεβλημένο νά καλέσει ἡ Ἐκκλη-
σία τούς Πιστούς Χριστιανούς σέ μία πνευματι-
κή συστράτευση μέ καθημερινές Παρακλήσεις σέ 
ὅλους τούς Ναούς, ὥστε ἡ Ὑπέρμαχος Στρατηγός νά 
λυτρώσει τό λαό Της τῶν σκληρῶν περιστάσεων;»

«ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

Ο χιλιοταλαιπωρημένος ελληνικός 
λαός που σας ψήφισε και κάθεστε στα 
έδρανα του ναού της Δημοκρατίας, στη 
Βουλή, αισθάνθηκε απογοήτευση πα-
ρακολουθώντας τις πρόσφατες προ-
γραμματικές δηλώσεις και την ψήφι-
ση του πολυνομοσχεδίου για τα προ-
απαιτούμενα. 

Παίξατε μέσα στην Βουλή ένα ματς 
εντυπώσεων, καυγαδίζοντας και φωνα-
σκώντας. Αντί να ενωθείτε και να αντι-
τάξετε το εθνικό μας συμφέρον μπρο-
στά στην λαίλαπα που έρχεται, εσείς 
φωνάζατε, δημιουργούσατε εντάσεις, 
ρίχνατε ευθύνες ο ένας στον άλλο, 
χλευάζατε, ειρωνευόσασταν για να 
αποσπάσετε τα χειροκροτήματα των 
δικών σας ζώντας την αυταπάτη ότι 
κερδίσατε τις εντυπώσεις… Τόσο πολύ 
έχει χαθεί πλέον το ήθος και ο γνήσι-
ος ρητορικός και χαρισματικός πολιτι-
κός λόγος;

Ο λαός συνήθισε να σας ονομάζει 
“πατέρες του Έθνους”, ή ακριβέστε-
ρα, σεις τον πείσατε να σας τιμάει μ’ 
αυτήν την προσφώνηση.

Όμως, αυτή τη κρίσιμη στιγμή, δεν 
μοιάζετε καθόλου για πατέρες. Δεν 
διαθέτετε τη νηφαλιότητα ώριμων αν-
δρών και τη ζεστή καρδιά των πατέρων.

Σας ρωτάω με αγανάκτηση και πε-
ριμένω να δώσετε απάντηση σε μένα 
και σ’ όλους τους ψηφοφόρους σας.

Πώς τα καταφέρατε, “πατέρες του 
Έθνους”, οι ξένοι να νομοθετούν για 
μας, χωρίς εμάς; Αυτοί ν’ αποφασίζουν 
κι εσείς να εκτελείτε χωρίς συζήτηση;

Έξι χρόνια προσπαθείτε να μας πεί-
σετε ότι είστε οι σωτήρες μας και πως, 
με λίγη υπομονή ακόμα, θα βγούμε από 
την κρίση και την ύφεση. Αναλογισθή-
κατε για πόσο ακόμη θα ανεχόμαστε 
τους πειραματισμούς σας; Όλοι είστε 
ίδιοι. Δεν έχει σημασία το χρώμα της 
σημαίας σας. Δεν έχετε αφήσει τίποτα 
όρθιο. Βάλατε τσεκούρι στους μισθούς 
και τις συντάξεις· η περίθαλψη έχει κα-
ταρρεύσει και η αγορά χωρίς έλεγχο 
υφίσταται τις συνεχείς ανατιμήσεις.

Μας στύψατε, μας ξεζουμίσατε, μας 
φορολογήσατε ακόμα και τον αέρα που 
αναπνέουμε. Τσαλαπατήσατε την αξιο-
πρέπειά μας· κοιτάς στα μάτια τα παι-
διά σου με απόγνωση όταν σου ζητούν 
τα αυτονόητα και περιμένεις τους γο-
νείς σου να σε βοηθήσουν, ενώ έπρε-
πε εσύ να τους βοηθάς. Στείλατε πολ-
λούς από εμάς στα συσσίτια (στην κα-
λύτερη περίπτωση) γιατί κάποιες χιλιά-
δες τους στείλατε στον άλλο κόσμο· 
μας κλέψατε το χαμόγελο! Καταδικά-
σατε σε ένδεια ανθρώπους νοικοκύ-
ρηδες, που ζούσαν, πριν λίγο, μια ζωή 
αξιοπρεπή. Παρακαλούμε να μην αρ-
ρωστήσει κάποιος από την οικογένεια 
γιατί δεν θα μπορούμε να αντιμετωπί-
σουμε τα έξοδα.

Λιώνετε τους μικρούς και στηλώνετε 
τους μεγάλους. Τώρα αποδεικνύεται 
ότι είχαν πολύ δίκαιο εκείνοι που υπο-
στήριζαν ότι όλα ήταν μεθοδευμένα. Ο 
στόχος ήταν να κλείσουν οι μικρές επι-
χειρήσεις και τα μαγαζιά, – είναι πάρα 
πολλά λέει το Κουαρτέτο (τρόικα – θε-
σμοί) –. Όλοι δουλεύουν για τους με-

γάλους για να περιέλθει ο τζίρος σε 
εμπορικά κέντρα.

Σας ρωτάμε και περιμένουμε απά-
ντηση.

Έχετε το μέτωπό σας καθαρό; Κι αν 
ναι, έχετε το θάρρος, να κάνετε μια και 
μόνο γενναία πράξη; Ποια; Να μιλήσετε 
ανοιχτά και σταράτα στο λαό. Σταματή-
στε να μας παρουσιάζεται το ψέμα ως 
αλήθεια. Σταματήστε να μας χρυσώνε-
τε το βούρκο. Σταματήστε να μας πα-
ραπλανάτε. Στο χέρι σας είναι. Εσείς 
νομοθετείτε, γι’ αυτό ψηφίστε νόμο που 
να «εφαρμοστεί κατά γράμμα».

Όσο για τις μεγάλες ληστείες και τις 
φοβερές καταχρήσεις που έγιναν και 
γίνονται άνετα από διάφορους εξαδά-
κτυλους, που με το προνόμιο της προ-
στασίας του Νόμου (που εσείς ψηφίσα-
τε) κατάφεραν να φυγαδεύσουν το μό-
χθο του λαού από το παράθυρο της… 
νομιμότητας· κι όσο για τους προστα-
τευόμενους καπάτσους μεγαλοαπατε-
ώνες που θησαύρισαν πουλώντας αέρα 
κοπανιστό με την μεγάλη απάτη που εί-
χαν στήσει οι ντόπιοι και ξένοι κερδο-
σκόποι στο Ελληνικό Χρηματιστήριο, 
άκρα του τάφου σιωπή.

Γνωρίζετε εάν πήγε κανείς πολιτι-
κός ή τραπεζίτης φυλακή για την συμ-
μετοχή του στο φαινόμενο «φούσκα 
του χρηματιστηρίου», όπου μια δράκα 
μεμυημένων επιχειρηματιών και πολι-
τικών καταλήστευσαν 1,5 εκατομμύ-
ριο και πλέον αποταμιευτές και φάγα-
νε τα αποθεματικά των ασφαλιστικών 
ταμείων – τα οποία σήμερα αδυνατούν 
να πληρώσουν συντάξεις – αποκομίζο-
ντας κέρδη πολλών τρισεκατομμυρίων 
ασφαλισθέντων στην Ελβετία και ανά 
την υφήλιο μέσω offshore εταιρειών;

Γνωρίζετε τί απέγινε με τα σκάνδα-
λα της Siemens, της αγοράς του αιώ-
να, των υποβρυχίων, των δομημένων 
ομολόγων της JPMorgan,των μεταλλεί-
ων της Κασσάνδρας και δεκάδες υπο-
θέσεις που δήθεν άνοιξαν;

Αν εσείς δυσκολεύεσθε να απαντήσε-
τε ο κόσμος έχει πια καταλάβει την κο-
ροϊδία. Έχει καταλάβει πως οι μεγαλό-
στομες εξαγγελίες σας «όλα στο φως» 
και «το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκα-
λο» δεν είναι τίποτα άλλο παρά υλικά 
συγκάλυψης που σεις οι πολιτικοί χρη-
σιμοποιείτε.

Έχει γίνει σλόγκαν το «ΜΙΚΡΗ ΚΛΟ-
ΠΗ ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΩΡΙΑ! ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΟ-
ΠΗ… ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ!», αφού με τις 
πολιτικές επιλογές, με τα νομοθετή-
ματα που ψηφίζατε και με τις υπουρ-
γικές αποφάσεις που περνάτε άδεια-
σαν τα δημόσια ταμεία και καταλήξατε 
στο να μας ζητάτε και πάλι να πληρώ-
σουμε παραπάνω από τα περσινά χω-
ρίς να μας ρωτήσετε πού θα τα βρού-
με να σας τα δώσουμε.

Μας υποσχεθήκατε πριν τις εκλο-
γές του Ιανουαρίου ότι «η πρώτη κα-
τοικία δεν θα φορολογείται…» (ΒΗΜΑ, 
17/1/15) αλλά αυτό το ξεχάσατε μετά. 
Μας είπατε ότι, με νόμο που θα κατα-
θέτατε στη Βουλή, ο ΕΝΦΙΑ θα πληρω-
θεί μόνο το 2014 και τώρα ανακοινώ-
σατε πως και πάλι θα πληρώσουμε για 

το 2015, καθώς και τόσα άλλα που θε-
σπίσατε και εφεύρατε για να μαζέψε-
τε χρήματα.

Νομίζετε ότι με τις λίγες εκατοντά-
δες ευρώ που αμείβεται η πλειοψηφία 
των Ελλήνων, έχει την δυνατότητα να 
πληρώσει;

«Πατέρες του Έθνους», σας… συγ-
χαίρουμε πρώτον γιατί μας καταντήσα-
τε έτσι ώστε να μη μπορούμε καν ν’ αγ-
γίξουμε τον μισθό, γιατί πρέπει να πλη-
ρώσουμε ένα σωρό υποχρεώσεις που 
μας φορτώσατε, και δεύτερο, σαν… κα-
λοί δάσκαλοι, τα τελευταία χρόνια μας 
μάθατε καλή αριθμητική ώστε να με-
τράμε και το τελευταίο ξεχασμένο λε-
πτό που υπάρχει στην τσέπη μας – ξέ-
ρετε, εκείνο το λίγο κοκκινωπό – για να 
τα βγάλουμε πέρα. Και το κυριότερο, 
μας μάθατε πώς να κάνουμε οικονομία 
στα σπίτια μας.

Δεν πρέπει να απαντήσετε στον ελλη-
νικό λαό πώς προέκυψαν οι 505 Έλλη-
νες που η περιουσία τους αγγίζει τα 60 
δις ευρώ (από τα στοιχεία της Wealth-X 
που δημοσίευσε το «ΒΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗΣ»), και πώς βρέθηκαν μερικές 
εκατοντάδες Έλληνες να έχουν κατα-
θέσεις πάνω από 600 δις σε Ελβετικές 
Τράπεζες, Νησιά Κέιμαν, Παρθένοι Νή-
σοι και offshoreεταιρείες;

Και θα κλείσω με την τελευταία έκ-
θεση καταπέλτη του Συμβουλίου της 
Ευρώπης (CRECO) για την Διαφθορά 
στην Ελλάδα, που δημοσιεύτηκε στις 
22 Οκτωβρίου 2015 και αναφέρει: «Στο 
επίκεντρο της εκτεταμένης διαφθοράς στην 
Ελλάδα, βρίσκονται οι Βουλευτές, οι δικα-
στές και οι Εισαγγελείς.

Ένας από τους βασικούς λόγους που η 
Ελλάδα οδηγήθηκε στην οικονομική κρίση, 
στην συγκάλυψη και στην επέκτασή της εί-
ναι η διαφθορά», αναφέρει η έκθεση υπο-
γραμμίζοντας ότι «οι εκπρόσωποι του Ελ-
ληνικού κοινοβουλίου συνέβαλαν τα μέγι-
στα, υπερψηφίζοντας παράνομες αποφά-
σεις απαλλαγής και διαγραφής ευθυνών κα-
θώς και δικαστές και εισαγγελείς, με αδια-
φανείς νομοθετικές διαδικασίες».

Η έκθεση καλεί την Ελλάδα να επα-
νεξετάσει το σύστημα των βουλευτι-
κών ασυλιών και να θεσπίσει κανόνες 
δεοντολογίας για τους βουλευτές, προ-
κειμένου οι τελευταίοι να μην καμώνο-
νται πως δεν γνωρίζουν τις υποχρεώ-
σεις τους.

Η ομάδα κρατών που έκανε τον έλεγ-
χο κάνει δεκαεννέα (19) συστάσεις 
προς την Ελλάδα, προκειμένου να κα-
ταστεί εφικτή η πάταξη της διαφθο-
ράς σε βουλευτές, δικαστές και ει-
σαγγελείς.

Η αίσθηση ατιμωρησίας φουντώνει 
και το αίσθημα της αδικίας, που αισθά-
νονται οι πολίτες και που αργά ή γρή-
γορα, σε συνδυασμό με την πείνα που 
βιώνει ένα σημαντικό μέρος του πλη-
θυσμού, θα οδηγήσει τη χώρα σε επι-
κίνδυνες ατραπούς.

«Πατέρες του Έθνους», πολλοί φο-
βούνται μην έχουμε κοινωνική έκρη-
ξη. Συνέλθετε. Ο Θεός να βάλει το 
χέρι Του.

ΓΡΑΜΜΑ 
στους 300 “ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ” Α´ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΝΑΡΚΙΣΣωΝ 

ΚΑΙ ΣΚΑΝΔΑΛΟΠΟΙωΝ
συνέχεια από τη σελ. 1

ΕΠΙΚΑΙΡΑ
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ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ 
ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ό,τι αποκαλύπτεται σε μας 
εκ του Θεού είναι πάντοτε οι Θείες Ενέργειες, 
δηλαδή η ΘΕΟΤΗΤΑ. Αυτές, όμως, αποκαλύπτο-
νται πάντοτε προσωπικώς σε μας στο Πρόσωπο 
του Πατρός ή του Υιού ή του Πνεύματος. Οι Θεί-
ες Ενέργειες είναι πάντοτε προσωπικές και ουδέ-
ποτε απρόσωπες και ασυνείδητες. Έχουν προσω-
πικό, εκούσιον και συνειδητόν χαρακτήρα. Αυτές 
δεν είναι Πρόσωπα ή Υποστάσεις, όπως οι αιώ-
νες των Γνωστικών. Είναι όμως, Ενέργειες εν Προ-
σώποις: Δηλαδή, ο ίδιος ο Πατήρ εκφράζεται ως 
Αγάπη, διότι η Θεία Ουσία είναι Η ΑΓΑΠΗ: Ο 
ίδιος ο Υιός εκφράζεται ως η Σοφία και η δύνα-
μη του Πατρός, διότι η Θεία Ουσία είναι η Σο-
φία και η δύναμη. Το ίδιο το Πνεύμα είναι η Χά-
ρις, διότι η Ουσία του Θεού είναι Χάρις, Δωρεά.

Τέλος, ο Θεός στις Ενέργειές του σώζει τους 

πιστούς Του. Όπως λέγει ο άγιος Ειρηναίος, ο 
Θεός «απείρω και δημιουργική και Παντοκρα-
τορική θελήσει και ενεργεία κοινή δημιουργεί» 
τον κόσμον «εξ ούκ όντων» και συνέχει «και δι-
εξάγει προς το οικείον έκαστα τέλος». Δια των 
ενεργειών Του ο Θεός κατοικεί στους ανθρώ-
πους και εμπεριπατεί, κατά τον Ιωάννη 14,23: 
«Εάν τις αγαπάμε, τον λόγον μου τηρήσει, και 
ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν, και προς αυτόν 
ελευσόμεθα και μονήν παρ’ αυτώποιήσομεν». 
Δια της Χάριτος Αυτού ο Θεός, η Ουσία είναι 
άκτιστος Ενέργεια, κοινωνεί όντως και πραγ-
ματικώς με τους ανθρώπους, τους οποίους κα-
θιστά μετόχους της ζωής όλης της Αγίας Τριά-
δος, διότι η Χάρις είναι κοινή και η αυτή Ενέρ-
γεια και των Τριών Προσώπων.

Τοιουτοτρόπως δια των Θείων Ενεργειών συ-
ντελείται η ΘΕΩΣΗ των ανθρώπων, η οποία εί-
ναι πραγματική ένωση μετά του Θεού, όχι βέβαια 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ 52ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου ΕλλάδοςΑ’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

ένωση υποστατική, ήτοι μετ’ ενός Θείου Προσώ-
που, όπως ενώθηκε η ανθρώπινη φύση του Χρι-
στού μετά του Λόγου, ούτε ένωση μετά της Θεί-
ας Ουσίας, η οποία μένει παντελώς απρόσιτος 
και αμέθεκτος, αλλά ένωση πραγματική και αλη-
θινή με τις Θείες Ενέργειες. Ο πιστός μετέχων 
της Θείας ζωής, εξυψώνεται και θεώνεται, αλλά 
δεν Θεοποιείται, διότι με την ένωση Αυτού μετά 
των Θείων και άκτιστων Ενεργειών, δεν εξέρχε-
ται των όρων και των ορίων του, αλλά παραμένει 
πάντοτε άνθρωπος και δημιούργημα, ουδέποτε 
γινόμενος Θεός ή Θεάνθρωπος και είναι αθάνα-
τος μόνον Χάριτι του Θεού, ουδέποτε δε διά με-
ταβολής της ανθρώπινης φύσης του σε Θεία. Ο 
πιστός ενούμενος με τον Θεό δεν αφομοιώνε-
ται υπό της Θείας Ουσίας, όπως τούτο συμβαί-
νει στον θύραθεν (= εκτός Χριστιανισμού) Μυ-
στικισμό, αλλά τότε εξυψώνεται σε πρόσωπο. Γί-
νεται αληθινός άνθρωπος ως μέτοχος της ζωής 

του Τριαδικού Θεού.
Έτσι οι Θείες και άκτιστες Ενέργειες έχουν 

για την Ορθόδοξη Θεολογία πρωτίστως σω-
τηριολογικό χαρακτήρα. Δεν αποτελούν μό-
νον απλές ιδιότητες του Θεού, αλλά Θείες Δυ-
νάμεις δια των οποίων επιτελεί ο Θεός το Μυ-
στήριο της Οικονομίας, ήτοι την σωτηρία των 
ανθρώπων. Με τις Ενέργειές Του ο Θεός «ικα-
νούται» να κατέρχεται προς τους ανθρώπους και 
να προσλαμβάνει αυτούς εν Αυτώ, καθιστώντας 
αυτούς τέκνα Του και μετόχους της Θείας ζωής 
Του. Οι άκτιστες Ενέργειες είναι, όπως ήδη έχει 
λεχθεί, ουσιώδη προσόντα του Θεού, αυτή η αΐ-
διος και αμετάβλητος Θεότης, και ταυτόχρο-
να παριστούν την Δύναμη και την Δυνατότητα 
του Θεού να έρχεται σε άμεση και τελεία σχέ-
ση προς τον κόσμο Του, χωρίς ο Ίδιος να μετα-
βάλλεται σε κόσμον.

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 3η συνεχεια από την 11η Ομιλία  18/1/1981

«Καὶ ἐδόθη ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς 
γῆς, ἀποκτεῖναι ἐν ρομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ 

καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς
(6.  Ἀποκ. στ΄ 8)

Τί εἶναι «πτωχεία»;
Εἶναι χαρακτηριστικόν, ὅτι τό στοιχεῖον τῆς 

πτωχείας ἔχει δυό θέσεις εἰς τό Εὐαγγέλιον.
Α. Ἡ πρώτη θέσις εἶναι ἡ ἀναζήτησις τῶν 

πτωχῶν καί ἡ θεραπεία τῆς πτωχείας ἀπό τίς 
ἀνάγκες ἐκείνων πού φέρουν αὐτήν. Μέ ἄλλα 
λόγια, ἡ πτωχεία εἶναι κάτι κακό, πού πρέπει 
νά θεραπευθῇ.

Γράφει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος, στό 
β΄ κεφάλαιό του:

«Ἐὰν δὲ ἀδελφός ἤ ἀδελφή γυμνοὶ ὑπάρχω-
σι καὶ λειπόμενοι ὦσι τῆς ἐφημέρου τροφῆς, 
εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, 
θερμαίνεστε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δέ 
αὐτοῖς τά ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί τὸ ὄφε-
λος;» (4).

Δηλαδή: «Ἐάν κάποιος ἀδελφός ἤ ἀδελφή 
κρυώνουν, δέν ἔχουν ροῦχα νά ντυθοῦν, ἀκό-
μη στεροῦνται καί τῆς καθημερινῆς τροφῆς, 
τῆς πραγματικά καθημερινῆς τροφῆς –ὄχι 
γιά ἀποθήκευσι–, καί πῇ κάποιος ἀπό σᾶς εἰς 
αὐτούς «Πηγαίνετε στό καλό, ζεσταθῆτε καί 
χορτασθῆτε» καί δέν τούς δώσετε τά ἀναγκαία 
γιά τό σῶμα, ποιά ἡ ὠφέλεια;».

Εἶναι ἐκεῖνο πού λέμε: «Σέ λυπᾶμαι, ἄνθρω-
πέ μου· τί νά σοῦ κάνω; Ἔ, νά σέ εὐλογῇ ὁ 
Θεός· νά σέ ἔχῃ καλά ὁ Θεός». Δέν τόν κατη-
γοροῦμε τόν ἄλλον· δέν τόν βρίζουμε· δέν τοῦ 
λέμε «Σήκω, φύγε…»· δέν τοῦ κλείνουμε τήν 
πόρτα, μέ τήν ἔννοια ὅτι δέν συμπαθοῦμε τήν 
πτωχείαν του· τοῦ λέμε αὐτά τά συμπαθητικά 
λόγια, ἀλλά δέν τοῦ δίνομε τίποτα χειροπια-
στό. «Τί τό ὄφελος;» λέγει ὁ ἅγιος Ἰάκωβος ὁ 
Ἀδελφόθεος. 

«Θρησκεία καθαρὰ καὶ ἀμίαντος παρὰ τῷ 
Θεῷ καὶ Πατρί αὕτη ἐστίν, ἐπισκέπτεσθαι 
ὀρφανοὺς καὶ χήρας ἐν τῇ θλίψει αὐτῶν» ( 5).

«Θρησκεία καθαρή καί ἀμόλυντη ἐνώπιον 
τοῦ Θεοῦ καί Πατρός εἶναι αὐτή: Νά ἐπισκέ-
πτεται κανείς ὀρφανούς καί χῆρες στήν θλῖψι 
τους».

Μήν λέγῃς μόνον λόγους συμπαθείας. Τήν 
ἀγάπη σου δεῖξε την μέ ἔργα. Δηλαδή, φρόντι-
ζε νά καλύπτῃς, νά θεραπεύῃς τίς ἀνάγκες πού 

δημιουργεῖ ἡ πτωχεία στόν συνάνθρωπό σου.
Καί τό χαρακτηριστικότερον εἶναι ὅτι τό κρι-

τήριον τῆς εἰσόδου μας εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ εἶναι ἡ ἀγάπη, ὑπό τήν μορφήν τῆς φι-
λανθρωπίας.

Τί λέγει ὁ Κύριος; «Ἐπείνασα, καὶ ἐδώκα-
τέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ ἐποτίσατέ με, ξέ-
νος ἤμην, καί συνηγάγετέ με, γυμνός, καί πε-
ριεβάλετέ με».

Ἄν καί οἱ λόγοι αὐτοί τοῦ Κυρίου ἐκφρά-
ζουν αὐτήν τήν κατωτάτη βαθμίδα ἀγάπης, 
παρά ταῦτα εἶναι ἔκφρασις ἀγάπης, καί ἀπο-
τελοῦν τό κριτήριον τῆς Κρίσεως στήν ἐσχά-
την ἡμέραν.

Τό συμπέρασμα λοιπόν εἶναι ὅτι ὀφείλομε 
νά θεραπεύωμε τό κακόν τῆς πτωχείας –για-
τί;–, διότι ἡ πτωχεία, καθ’ ἐαυτήν, εἶναι κάτι 
κακό. Ἀκούσατε τί εἶπα; Ἡ πτωχεία καθ’ ἐαυ-
τήν, ἀπό μόνη της ἐξεταζόμενη δηλαδή, εἶναι 
κάτι κακό!

Ἡ πτωχεία εἶναι σωματικόν κακόν, τό ὁποῖον 
εἶναι ἀποτέλεσμα τοῦ ἠθικοῦ κακοῦ. Τά που-
λάκια ὑποφέρουν –αὐτό πού σᾶς ἔλεγα προ-
ηγουμένως–, ἐπειδή ὁ αἴτιος τῆς εἰσαγωγῆς 
τοῦ θανάτου, τῆς φθορᾶς, μέσα εἰς τήν Κτί-
σιν, εἶμαι ἐγώ! Εἶναι τό ἠθικόν κακόν· ἡ ἀπο-
μάκρυνσις τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεόν, στό 
πρόσωπο τοῦ Ἀδάμ καί τῆς Εὕας, καί ἐν συνε-
χείᾳ μέ τίς προσωπικές ἁμαρτίες τῶν ἀπογό-
νων τοῦ Ἀδάμ.

Ὅπως βλέπομε, ἡ ἀνομβρία, ἡ ἀκαρπία τῆς 
γῆς, ὅλα αὐτά, δέν εἶναι παρά μία κατάστασις 
κατάρας. Ἐνῷ, ἀντιθέτως, ἡ εὐκαρπία τῆς γῆς 
εἶναι μία κατάστασις εὐλογίας.

Λέμε: «Φέτος δέν ἔχει σιτάρι. Φέτος δέν ἔχει 
λάδι». Καί δυστυχῶς, ὅταν δέν εἶναι κάτι πε-
ριορισμένο –στήν Ἑλλάδα, ἄς ποῦμε, πού δέν 
μπορεῖ νά προκληθῇ πείνα, εἰδικά ἅμα ἔχομε 
μία καταστροφή σέ μία ἐπαρχία, στή Θεσσαλία 
ἐπί παραδείγματι–, ἀλλά ἡ καταστροφή γίνῃ 
εἰς ὁλόκληρον ἤπειρον, ὅταν ἔχωμε τό φαινό-
μενον τῆς ξηρασίας ἐπάνω στόν πλανήτη μας, 
τότε ἡ πείνα εἶναι παγκοσμία καί οἱ ἐπιπτώσεις 
της εἶναι πολύ σοβαρές. Τότε, εὐχόμεθα εἰς 
τόν Θεόν νά ἄρῃ, νά σηκώσῃ αὐτήν τήν ἀκαρ-
πίαν, αὐτήν τήν κατάραν, τήν ἀνομβρία κλπ.

Στήν θεία Λειτουργία, ὅπως καί εἰς τό μυ-
στήριον τοῦ Γάμου, τί εὐχόμεθα; Εὐχόμεθα 
«ὑπέρ εὐφορίας τῶν καρπῶν τῆς γῆς». Εὐχό-

μεθα γιά τούς «εὐκράτους καιρούς». Καί στόν 
γάμο λέμε: «Ὑπέρ ἐμπλησμοῦ τῶν ταμείων 
αὐτῶν παντός ἀγαθοῦ». Δηλαδή, εὐχόμεθα, οἱ 
νεόνυμφοι νά ἔχουν κελάρι γεμάτο ἀπό ἀγα-
θά. Καί τό εὐχόμεθα αὐτό ἐπισήμως· τό παρα-
καλοῦμε. Αὐτό δέν εἶναι μία εὐχή ἁπλή· εἶναι 
προσευχή. Παρακαλοῦμε τόν Θεόν νά ἔχῃ γε-
μάτο τό κελάρι τῶν νεονύμφων· νά μήν τούς 
λείψῃ τίποτε.

Ὥστε βλέπομε, ἀγαπητοί μου, ὅτι τό θέμα 
τῆς πτωχείας εἶναι σοβαρόν θέμα. Γι’ αὐτό πα-
ρακαλοῦμε τόν Θεόν νά μήν ὑπάρχῃ.

Ἐξ ἄλλου, ἡ πείνα εἶναι μία πληγή. Ἄς μήν 
ἀνατρέξω στήν Ἁγία Γραφή, γιά νά σᾶς βρῶ 
κάτι γιά τήν πληγήν αὐτή. Σᾶς ἀναφέρω μόνο 
–μιά πού ἔχομε μπροστά μας τό βιβλίον τῆς 
Ἀποκαλύψεως– τήν τετάρτη σφραγίδα.

Ὅταν ἀνοίχθηκε αὐτή ἡ σφραγίς, ἔγινε τό 
ἑξῆς: Ἔπεσε πείνα! Ἀκούσατέ το πῶς:

«Καὶ ἐδόθη ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, 
ἀποκτεῖναι ἐν ρομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θα-
νάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς– (6).

Ἀκούσατε; «Ἐδόθη ἐξουσία –λέγει– νά θα-
νατωθῇ τό ἕν τέταρτον τῆς γῆς»!

Τόν καιρό πού ἐγράφετο τό βιβλίο τῆς Ἀπο-
καλύψεως, ἀγαπητοί μου, καί τά πολεμικά 
μέσα ἦσαν ἡ σφενδόνα, τό τόξο καί τό ἀκό-
ντιον, ἦτο ἀδιανόητο ὅτι θά μποροῦσε ποτέ 
νά θανατωθῇ τό τέταρτον τῆς γῆς.

Σήμερα, μέ τά ὅπλα πού διαθέτομε, ὄχι μόνο 
τό τέταρτον, ἀλλά ὁλόκληρος ὁ πληθυσμός τῆς 
γῆς –τῆς γῆς καί τῶν πέντε ἠπείρων!–, δύνα-
ται νά ἐξαφανισθῇ ἀπό προσώπου τῆς γῆς.

Τό λέγω αὐτό, γιατί τόν καιρό πού ἐγράφετο 
τό Βιβλίον θά τό χαρακτήριζε κανείς ὑπερβολι-
κόν· ἀπίθανο! Τό τέταρτο τῆς γῆς;! Ναί, τό τέ-
ταρτο τῆς γῆς· καί λίγο εἶναι. Ἀπό τά τέσσερα-
πέντε δισεκατομμύρια ἀνθρώπων, πού εἴμε-
θα σήμερα, νά πεθάνῃ τό ἕνα δισεκατομμύ-
ριο! Ἀπό τί; Ἀπό τήν «ρομφαία»· πού σημαίνει 
πολεμικές καταστάσεις, ἀπό τόν «λιμόν», πού 
σημαίνει πείνα, καί ἀπό τά «θηρία τῆς γῆς».

Ἅμα φθάσουμε ἐκεῖ, θά σᾶς πῶ περισσότε-
ρα γι’ αὐτά τά «θηρία τῆς γῆς». Παρεπιπτώ-
ντως, ὅμως, σᾶς λέγω ὅτι τά «θηρία τῆς γῆς» 
δέν εἶναι τά λεοντάρια μόνον· «θηρίον», ἀγα-
πητοί μου, εἶναι καί τό μικρόβιο! Σᾶς φαίνε-
ται ὑπερβολικό, ἐπειδή εἶναι τόσο μικρό, που 
δέν φαίνεται; Σᾶς πληροφορῶ, ὅτι τό «θηρίον» 
πού λέγεται «μικρόβιο» εἶναι πολύ πιό φοβε-

ρό ἀπό τό «θηρίο» πού λέγεται «λεοντάρι»!
Ἀλλά ἄς εἶναι, ὅμως. Τό θέμα εἶναι ὅτι ἀπό 

τήν πείνα θά πεθάνουν πολλοί ἄνθρωποι. Καί 
αὐτό εἶναι μία πληγή· μία ἀπό τίς ἑπτά πληγές 
πού θά δοθοῦν.

Ἕνα ἀπό τά θαύματα τοῦ Κυρίου μας, ἀγα-
πητοί μου, εἶναι καί ὁ ἐμπλησμός τῶν «πεντα-
κισχιλίων» εἰς τήν ἔρημον.

Ἐκεῖ, γράφει ὁ Εὐαγγελιστής ὅτι «ἔφαγον 
πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν καὶ ἦραν –ἐσήκω-
σαν– τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, δώδεκα 
κοφίνους πλήρεις» (7 )!

Καί βλέπουμε νά ὑπάρχῃ ἐδῶ μία ἀφθονία 
ἀγαθῶν, διότι ὁ Κύριος εἶπε: «Δέν θέλω νά 
ἀποκάμνουν εἰς τόν δρόμον ἀπό τήν πείνα. 
Δώσατέ τους ἐσεῖς νά φάγουν» (8 ).

Ἡ «πτωχεία» λοιπόν, ἀγαπητοί μου, ἐπανα-
λαμβάνω, εἶναι κάτι κακό· καί ὁ ἀληθινός χρι-
στιανός, ἀντιλαμβανόμενος ἀκριβῶς αὐτό τό 
κακό, ἔρχεται νά τό ἀπομακρύνῃ ἀπό τούς ὑφι-
σταμένους τοῦτο ἀδελφούς του. Ναί!

Ὅταν βλέπῃς τόν ἄλλον νά εἶναι πτωχός, 
ὀφείλεις νά τόν βοηθήσῃς. Δέν πρέπει ὁ ἄλλος 
νά εἶναι πτωχός· τουλάχιστον δέν πρέπει νά 
πεινᾶ καί νά κρυώνῃ.

Β. Ἡ δευτέρα θέσις τῆς «πτωχείας» θεω-
ρεῖται εἰς τό Εὐαγγέλιον ὡς κάτι τό ἀγαθόν· 
καί ὄχι μόνον ἁπλῶς ἀγαθόν, ἀλλά καί ἐπιζη-
τητέον ἀγαθόν!

Ὁ πρῶτος, ἐξ ἄλλου, κρίκος τῶν «μακα-
ρισμῶν» εἶναι ὁ «μακαρισμός» τῶν πτωχῶν:

 4.  Ἰακ. β΄ 1516
 5.  Ἰακ. α΄ 27
6.  Ἀποκ. στ΄ 8
7. Ματθ. ιδ΄ 20
8. Ματθ. ιε΄ 32

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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Η μεγαλύτερη κληρονομιά που 
άφησε, τα πεντέμισι χρόνια αρχιε-
ρατίας του στο πηδάλιο της ελλα-
δικής Εκκλησίας ο Ιερώνυμος Κο-
τσώνης, ήταν η μισθολογική ανα-
βάθμιση των ιερέων και συλλειτουρ-
γών αδελφών του, καθώς και η βελ-
τίωση της ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης προσφέροντάς τους μια 
αξιοπρεπή σύνταξη και ανθρώπινη 
διαβίωση.

Για το θέμα αυτό διατυπώνονταν 
προτάσεις, γίνονταν συσκέψεις, εκ-
φράζονταν φόβοι και πόθοι από την 
εποχή ακόμη του Κων/νου Οικονό-
μου εξ Οικονόμων, αλλά οι δεκα-
ετίες περνούσαν και το πρόβλημα 
έμενε άλυτο.

Δεν μπόρεσε να το επιλύσει ούτε 
και ο τότε Αρχιεπίσκοπος Δαμασκη-
νός που προΐστατο του ελληνικού 
κράτους (1944-1946) ως Αντιβασιλέ-
ας και Πρωθυπουργός. Και το μόνο 
που κατάφερε ήταν να κάνει το πρώ-
το βήμα, ώστε το Κράτος να αναλά-
βει την καταβολή μέρους της μισθο-
δοσίας με τον νόμο 536/1945 «Περί 
ρυθμίσεως των αποδοχών του Ορ-
θοδόξου Εφημεριακού Κλήρου της 
Ελλάδος…».

Οι εφημερίδες για χρόνια στηλί-
τευαν την αναλγησία του Κράτους 
προς τους κληρικούς – παραθέτου-
με αποσπάσματα – γράφοντας: «… 
Ιερείς με μισθούς πείνας 722 δραχ-
μών το μήνα και την φιλανθρωπία 
των ενοριτών» (ΕΘΝΟΣ), «Ιερείς ερ-
γάζονται εις τους δρόμους και σπά-
ζουν πέτρες ή εργάζονται εις τα με-
ταλλεία ή εις κοπάδια ως βοσκοί, δια 
να κατορθώσουν να εξασφαλίσουν 
τα προς το ζην» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ).

«Οι Ιερείς μας, εκατόν τριάκοντα 
οκτώ ολόκληρα χρόνια μετά την 
Επανάσταση του 1821, μισθολογι-
κώς, μένουν ακόμη εις την εποχήν 
της Τουρκοκρατίας» (“ΕΘΝΟΣ”, 
19-11-1959).

«Επί γενεές ολόκληρες η συντή-
ρησις του κλήρου έχει αφεθή εις 
την καλην προαίρεσιν των Χριστια-
νών, ή, διά να κυριολεκτούμε, στα 
φιλάνθρωπα και ελεήμονα αισθή-
ματά των. Ως τις αρχές του αιώνος 
μας μάλιστα οι ιερείς αμείβονταν σε 
είδος. Κάθε πιστός έδιδε μέρος της 
παραγωγής του εις τον αντιπρόσω-
πον του Θεού, για να ζήση αυτός και 
η οικογένειά του» (εφ. “ΕΘΝΟΣ”).

«Οι ιερείς καλούνται να μιμηθούν 
τον Ιώβ. Δηλαδή να κάνουν υπομο-
νήν δια την λύσιν του εφημεριακού 
των προβλήματος… Η Κυβέρνησις 
δεν επείγεται να τακτοποιήση το ζή-
τημα. Το αφήνει να “σιτέψει” ακόμη 
περισσότερον» (“Ανάπλασις” 1962, 
τ. 109).

Ο δε Δημ. Ψαθάς τα βάζει με τους 
δεσποτάδες, που σφύριζαν αδιά-
φορα, γράφοντας: «Πένεται η πλε-
μπάγια του κατωτέρου κλήρου, που 
εξαρτάται από το έλεος των ρασο-
φόρων φεουδαρχών, από τα γού-
στα και τις ιδιοτροπίες των οποί-
ων εξαρτάται η τραγική τους μοί-
ρα. Ποιος Θεός ευλογεί αυτή την 
τραγική ανισότητα και αδικία; Μή-
πως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, 
την αγία εικόνα του οποίου κρεμάνε 
επάνω στις χονδρές κοιλιές τους οι 
άγιοι φεουδάρχαια;» (εφ. “Τα Νέα”).

«Είχενυποσχεθή η Κυβέρνησις, 
από μηνών μάλιστα, μίαν αύξησιν 
των λεγομένων μισθών των εφημε-
ρίων. Αλλ’ η αύξησις αυτή ουδέπο-
τε εδόθη.

Δεν τιμά όμως την Κυβέρνησιν 
τοιαύτη τακτική έναντι του Κλήρου. 
Με αποδοχάς ολίγων εκατοντάδων 

μηνιαίως είναι διαπιστωμένον, ότι οι 
Ιερείς, οι πλείστοι των οποίων τυγ-
χάνουν προστάται πολυμελών οικο-
γενειών, δυστυχούν…» (“Ταχυδρό-
μος Βόλου”, 27/6/1962).

«Πριν ισχύση ο νόμος 536/1945, 
περίπου 2.500 Ιερείς αμείβονταν σε 
είδος (αγροτικά, κτηνοτροφικά…) 
και 3.000 περίπου, σύμφωνα με την 
επίσημη έκθεσι της 
Συνοδικής Επιτροπής, 
έπαιρναν σαν μηνιαίο 
μισθό 100-500 δραχ-
μές, κρεμώντας δηλα-
δή τη ζωή τους και την 
υπόστασι της οικογε-
νείας τους από την 
ευφορία των καρπών 
της Γης, την καλή διά-
θεσι των ενοριτών και 
την γενναιοδωρία των 
Επιτρόπων, οι οποί-
οι τους καταντούσαν 
υποτελείς και υπο-
χειρίους» (“ΕΘΝΟΣ”, 
19-1-1960).

Πριν ανεβεί στον 
Αρχιεπισκοπικό θρό-
νο ο Ιερώνυμος Α΄ 
Κοτσώνης, οι Ιερείς 
ήταν καταδικασμέ-
νοι – όπως είδαμε πιο 
πάνω – σε μισθό πεί-
νας. Ο ιερέας τετάρ-
της κατηγορίας είχε 
μισθό 722 δραχμές, 
και ο πτυχιούχος ιε-
ρέας, από την ημέρα 
της χειροτονίας του 
μέχρι την ημέρα που 
θα έβγαινε στη σύνταξη, έπαιρνε 
τον μισθό των δύο χιλιάδων δραχ-
μών (2.000), δίχως επιδόματα, προ-
αγωγές και αυξήσεις.

Αναλαμβάνοντας το τιμόνι του 
σκάφους της Ελλαδικής Εκκλησί-
ας το “Παιδί της Παναγίας” – έτσι 
τον αποκαλούσαν – το μεγαλωμέ-
νο στη φτώχεια στο νησί της Μεγα-
λόχαρης την Τήνο, έκανε το όνειρο 
πολλών γενεών ταπεινών λειτουρ-
γών του Υψίστου πραγματικότητα. 

Για το θέμα όμως αυτό κουράστη-
κε πολύ, αλλά δεν έχασε την υπο-
μονή του και δεν υποβάθμισε την 
επιμονή του. Αγωνίστηκε και το πέ-
τυχε. ΠΩΣ;

Σύγκρουση:
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ζή-

τησε από την Κυβέρνηση να ανα-
λάβει εξ ολοκλήρου την μισθοδο-
σία των κληρικών εντάσσοντάς τους 
στην δημοσιοϋπαλληλική κλίμακα 
ως αντάλλαγμα της εκκλησιαστικής 
κτηματικής περιουσίας που απέ-
σπασε το Κράτος με τη βία (1) σε 
διάφορα χρονικά διαστήματα αλλά 
και για τις υπηρεσίες που πρόσφε-
ρε η Εκκλησία στο Έθνος.

Οι συζητήσεις υπήρξαν μακρές 
και οι διαβουλεύσεις επίπονες. Η 
δικτατορική Κυβέρνηση αντιδρού-
σε γιατί θεωρούσε ότι το οικονομι-
κό βάρος ήταν μεγάλο. Ο Αρχιεπί-
σκοπος ήταν ανένδοτος στην πρό-
τασή του. Η χρυσή τομή βρέθηκε με 
τη συμφωνία ότι δεν θα εμπόδιζαν 
την Εκκλησία να αξιοποιήσει την πε-
ριουσία της, να αναπτύξει τους πό-
ρους που ήδη είχε σχεδιάσει και να 
αναλάβει η ίδια την ευθύνη της μι-
σθοδοσίας μετά από εύλογο χρο-
νικό διάστημα. Έτσι έκλεισε η συμ-
φωνία τον Ιούλιο του 1968 και δη-
μοσιεύθηκε ο Α.Ν. 469/1968 «Περί 
μισθολογικής διαβαθμίσεως του 
εφημεριακού κλήρου της Εκκλησί-
ας της Ελλάδος».

Η συμφωνία αποτέλεσε το μεγα-

λύτερο γεγονός για τα εκκλησιαστι-
κά δεδομένα, καθόσον οι μισθοί δι-
πλασιάστηκαν, μετά την ένταξη, συ-
νοδευόμενοι από τις ανάλογες προ-
αγωγές και επιδόματα.

Επίσης οι πανεπιστημιακής μορ-
φώσεως ιερείς είχαν πλέον την δυ-
νατότητα να προάγονται και στο Β΄ 
βαθμό της δημοσιοϋπαλληλικής μι-
σθολογικής κλίμακος, φθάνοντας 

μέχρι τον Διευθυντή Α΄. Έτσι έβλε-
παν συν τω χρόνω να βελτιώνονται 
οι αποδοχές τους.

Δεν ξέχασε όμως ούτε τους Ιε-
ροκήρυκες οι οποίοι κοπίαζαν για 
τον ευαγγελισμό του λαού και αντι-
μετώπιζαν πολλές δυσκολίες στο 
έργο τους καθόσον λόγω των χαμη-
λών αποδοχών τους αδυνατούσαν 
να προμηθευτούν τα απαραίτητα 
βοηθήματα προς καταρτισμό τους 
και άρτια επιτέλεση του λετουργή-
ματός τους. Σ’ όλους αυτούς χορη-
γήθηκε πάγια μηνιαία επιχορήγηση 
για έξοδα κίνησης και συγκρότησης 
βιβλιοθήκης.

Σύγκρουση:
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ 

βλέποντας ότι το θέμα της μισθο-
δοσίας προχωρούσε προς επίλυση 
έβαλε πλώρη για το συνταξιοδοτι-
κό των κληρικών.

Είκοσι ημέρες μετά την ενθρόνισή 
του, και συγκεκριμένα στις 3-6-1967, 
συνεδρίασε το Δ/κό Συμβούλιο του 
Τ.Α.Κ.Ε. (Ταμείο Ασφαλίσεως Κλη-
ρικών Ελλάδος), και με την δική του 
συμμετοχή, να βρούνε λύση.

Το Ταμείο από πλευράς πόρων 
ήταν στάσιμο μέχρι το έτος 1954 
και δεν υπήρχε ευχέρεια να αντα-
ποκριθεί σε αυξήσεις. Η σύνταξη 
μέχρι τον Μάιο του 1967 υπολογί-
ζονταν επί του βασικού μισθού μαζί 
με τα εορταστικά επιδόματα σε πο-
σοστό 80%, όμως οι μισθοί ήταν σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα.

Με συνεχείς πιέσεις, που έφθα-
σαν σε σημείο να συγκρουστεί με 
τον τότε υπουργό Συντονισμού 
Νικ. Μακαρέζο ανταλλάσοντας λό-
για θυμού, κατόρθωσε μετά τέσσε-
ρις μήνες, στις 20/9/1967, να εγκρι-
θεί πράξη των Υπουργών Συντο-
νισμού, Οικονομικών και Παιδείας 
για αύξηση από 30/12/1967 φθάνο-
ντας ο μέσος όρος στο ποσόν των 
1439 δραχμών από 925 που ήταν 
μέχρι τότε.

Και δεν σταμάτησε. Οι ανησυχί-

ες του, οι τολμηροί σχεδιασμοί και 
οι αναμετρήσεις του με το σκληρό 
δικτατορικό κατεστημένο κατόρθω-
σαν να κάμψουν τους κυβερνώντες 
συνταγματάρχες. Έτσι με την από-
φαση υπ’ αρ. 60/5/938/24-8-1971, 
του Λαρισαίου Υπουργού Κοινω-
νικών Υπηρεσιών Γεωργ. Δουβα-
λόπουλου η μέση σύνταξη εκτινά-

χθηκε στο ποσόν των 
2340 δρχ. 

Αυτό είχε και ως συ-
νέπεια να αλλάξει και 
το εφ’ άπαξ βοήθημα 
που έπαιρναν οι Ιερείς 
εξερχόμενοι των εφημε-
ριακών καθηκόντων. Γι’ 
αυτό, ενώ το Μάιο του 
1967 ο μέσος όρος βο-
ηθήματος ήταν 40.000 
δρχ., στις 31/12/1967 
έφθασε στις 127.000 
δρχ. Αυτό οφείλετο κυ-
ρίως στην αύξηση των 
αποδοχών με τον Α.Ν. 
469/68 βάσει των οποί-
ων υπολογίζονταν το 
βοήθημα.

Σύγκρουση:
Ο μακαριστός Αρχι-

επίσκοπος Ιερώνυμος, 
που για χρόνια διακο-
νούσε ως εφημέριος 
Αρχιμανδρίτης το Νο-
σοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΜΟ», είχε γνώση της 
οδυνηρής κατάστασης 
των ιερέων που νοση-
λεύονταν στην 4η κα-
τηγορία, σε θαλάμους 
10-20 κρεβατιών, και πό-

τε-πότε στους διαδρόμους, και, σαν 
να μην έφθαναν αυτά, δέχονταν και 
τη χλεύη, τις ειρωνείες, τα πειράγ-
ματα, τους χονδροειδείς και απρε-
πείς αστεϊσμούς και την ασέβεια 
των τόσων συνασθενών, που καθι-
στούσαν τη νοσηλεία τους πραγμα-
τικό μαρτύριο.

Για χρόνια διακαής του πόθος 
ήταν η βελτίωση της περίθαλψης 
των κληρικών και η αποκατάσταση 
του σεβασμού και του κύρους των. 
Γι’ αυτό δεν έχανε ούτε στιγμή να 
μην υπενθυμίζει στους κρατούντες 
αυτή τους την ανησυχία.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1970, 
με προσωπική παρέμβαση στον Γ. 
Παπαδόπουλο, απαίτησε την βελτί-
ωση της περίθαλψης των κληρικών. 
Έτσι, ο Υπουργός Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών Γ. Δουβαλόπουλος επανε-
ξέτασε την Πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου 282/1966 Π.ΥΣ. με Ν.Δ. 
βελτιώνοντας την θέση νοσηλείας 
των εφημερίων και των προστατευ-
ομένων μελών αυτών από τον Οκτώ-
βριο ε.ε. εις την αξιοπρεπή Β΄ θέση.

Μια μεγάλη προσπάθεια που έκα-
νε, αλλά δεν ευόδωσε, ήταν αυτή 
της επέκτασης της ασφάλισης σε 
όλους τους εργαζομένους στους 
ναούς. Στην προσπάθειά του αυτή 
βρήκε μεγάλη αντίδραση και έτσι 
έμεινε απραγματοποίητη.

Σύγκρουση:
Ηράκλειο άθλο αποτέλεσε η κα-

τασκευή του Νοσοκομείου Κληρι-
κών, που ξεκίνησε το 1969 και λει-
τούργησε το θέρος του 1972 (1/7).

Οι δικτάτορες τον έβλεπαν με 
“μισό μάτι” και παρακολουθούσαν 
όλες τις κινήσεις και ενέργειές του. 
Ο Αρχιεπίσκοπος όμως δεν κάμπτο-
νταν. Το μάτι του οξύ, έπιανε τις κι-
νήσεις και την αναταραχή τους και 
με ενέργειες διακριτικές, αλλά απο-
τελεσματικές αντιμετώπιζε κάθε πε-
ρίπτωση.

Οι κόποι που κατέβαλε για να 
στήσει Νοσοκομείο 85 κρεβατιών 

σε τόσο σύντομο χρονικό διάστη-
μα αποτελούν πραγματικό θαύμα 
(2) δεδομένου ότι στην προσπάθειά 
του αυτή συνάντησε εμπόδια και πα-
ρενοχλήσεις «ων ουκ έστι αριθμός».

Να πως περιγράφει ο ίδιος την 
κατάσταση:

«Ζήτημα, δια το οποίον ήλθα εις 
σφοδράν σύγκρουσιν πρώτον με 
τον Υπουργόν Παιδείας και έπειτα 
με το Υπουργείον Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών, ήταν κάτι που δεν μπορού-
σα ποτέ να φαντασθώ ότι θα συμ-
βή: Πρόκειται δια την ίδρυσιν του 
Νοσοκομείου των Κληρικών μας. 
Οποίαν ανάγκην ήρχετο να θερα-
πεύση το Νοσοκομείο αυτό… Και 
όμως αυτή η προσπάθεια ετορπι-
λίζετο από την Κυβέρνησιν…». Και 
συνεχίζει από το ημερολόγιό του 
της 25-10-1968. «Το μεσημέρι εξη-
ρεθίσθην φοβερά· η πίεσίς μου θα 
πρέπει να είχεν ανέβη πολύ. Αι φλέ-
βες μου επάλλοντο μέχρι διαρρή-
ξεως. Δεν ήτο δυνατόν ένα μεση-
μέρι να αναπαυθώ. Αίτιος ήταν ο 
Υπουργός Παιδείας, ο οποίος συ-
νεχώς παρεμβάλλει προσκόμματα 
εις τον δρόμον μου. Τώρα δεν ενέ-
κρινε την ίδρυσιν του Νοσηλευτικού 
Ιδρύματος Κληρικών Ελλάδος (του 
Ν.Ι.Κ.Ε.)! Τον συνάντησα εις το αε-
ροδρόμιον, αλλά δεν μου ήταν δυ-
νατόν να του ομιλήσω, διότι ήμουν 
τόσον εξηρεθισμένος, ώστε δεν θα 
του ομίλουνψυχραίμως…

Αι άλλαι δυσκολίαι δια το ίδιον ζή-
τημα προήλθον από το Υπουργείον 
Κοινωνικών Υπηρεσιών, που, πότε 
με τον έναν και πότε με τον άλλον 
λόγον το εμπόδιζαν, τάχα δια να 
δώση την άδειαν λειτουργίας του 
Ν.Ι.Κ.Ε. Ίσως δεν θα εδίδετο εν τέ-
λει η άδεια, αν δεν διωρίζετο Υπουρ-
γός ο κ. Λαδάς, ο οποίος, μόλις επι-
σκέφθη και είδεν ο ίδιος την τελειό-
τητα της οργανώσεώς του και του 
εξοπλισμού του, έδωκεν αυθημε-
ρόν την άδειαν λειτουργίας του».

Όλη η δαπάνη του έργου αντιμε-
τωπίσθηκε με χρήματα της Εκκλησί-
ας και τις προσφορές δωρητών. Το 
αρμόδιο Υπουργείο, ενώ έδινε μεγά-
λα ποσά για παρόμοιους σκοπούς, 
για το Νοσοκομείο των Κληρικών 
δεν έδωσε ούτε δραχμή.

Το στολίδι της εποχής – έτσι ονο-
μάστηκε – έπαψε να λειτουργεί 
όταν τα ηνία της Εκκλησίας ανέλα-
βε ο ακατέργαστος Σεραφείμ Τίκας 
που έλεγε: «Κλείστε το, δώστε το· τί 
το θέλουμε; Να πονοκεφαλιάζου-
με…;». Και έκλεισε!

1. Με τους γνωστούς “αγροτικούς νόμους” 
1072/1917 και 2050/1920 με τους οποίους επιβλήθη-
κε αναγκαστική απαλλοτρίωση εκκλησιαστικών κτη-
μάτων για λόγους “προφανούς ανάγκης και δημοσίας 
ωφελείας”. Το υπ’ αρ. 976/780/18.4.1947 έγγραφο του 
ΟΔΕΠ προς το Υπουργείο Οικονομικών είναι αποκαλυ-
πτικό όσον αφορά τις εκτάσεις που απαλλοτριώθηκαν 
από το 1917 έως 1930 και που το Κράτος καθόρισε την 
αξία τους σε ποσό άνω του 1.000.000.000 προπολεμικών 
δραχμών. Το Κράτος κατέβαλε στο Γενικό Εκκλ. Ταμείο 
τα 40 εκατ. και χρωστούσε ακόμα τα 960! Εάν υπολογίζο-
νταν η οφειλή με τις ανάλογες προσαυξήσεις των τόκων, 
ήταν ικανό το ποσό να υπερκαλύψει την μισθοδοσία.

Με τον νόμο 4684/1931, το Κράτος εκποίησε ακόμα 
ένα μεγάλο τμήμα από την εκκλησιαστική περιουσία.

Το 1952 η Κυβέρνηση Πλαστήρα άσκησε μεγάλη πί-
εση στην Εκκλησία, και κατόρθωσε να υπογράψουν την 
σύμβαση [ΒΔ 26.9/8.10.1952 (ΦΕΚ 299 Α΄)] για δήθεν 
τους ακτήμονες: «Συμβάσεις περί εξαγοράς υπό του Δη-
μοσίου κτημάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλά-
δος προς αποκατάστασιν ακτημόνων καλλιεργητών και 
ακτημόνων γεωργικών κτηνοτρόφων».

Με την σύμβαση αυτή άρπαξε το Κράτος από την Εκ-
κλησία τα 4/5 (80%) της καλλιεργούμενης ή καλλιεργή-
σιμης αγροτικής περιουσίας της και τα 2/3 των βοσκο-
τόπων. Το αντάλλαγμα; Μόλις το 1/3 της πραγματικής 
αξίας, και με την δέσμευση να παρέχει το Κράτος κάθε 
αναγκαία υποστήριξη (ολική και τεχνική), ώστε να μπο-
ρέσει η Εκκλησία να αξιοποιήσει την ελάχιστη εναπομεί-
νασα περιουσία της.

Δυστυχώς το Κράτος αποδείχθηκε και στη δέσμευ-
σή του αυτή αναξιόπιστο. Και συνέχισε τις απόπειρες 
για διαρπαγή και της εναπομείνασαςπεριουσίας, αμ-
φισβητώντας την κυριότητά την, και εμπόδιζαν την αξι-
οποίησή της.

Στην αρπαγή της εκκλησιαστικής περιουσίας πάτησε 
ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και πέτυχε να αμείβονται οι 
Κληρικοί από το Κράτος.

2. Συνεργάτης έγραφε: «Ακόμα κι αν ήταν απαλλαγ-
μένος ο Αρχιεπίσκοπος από κάθε άλλη απασχόληση 
και αφιερωνόταν αποκλειστικά και μόνο στην οργάνω-
ση του Νοσοκομείου δε θα κατάφερνε σε τόσο σύντο-
μο χρονικό διάστημα να ολοκληρώσει τα σχέδιά του».

Συνεχίζεται

ΟΥΑΙ ΤΟΙΣ ΑΧΑΡΙΣΤΟΙΣ ΙΕΡΕΥΣΙ
Κανέναν δεν βδελύσσεται ο Θεός περισσότερο, όσο τον 

αχάριστο ευεργετηθέντα.
Οι μέχρι το 1967 ορθόδοξοι κληρικοί μας, αιχμάλωτοι του 

συστήματος, αποτελούσαν τους φτωχούς και ταλαίπωρους 
συγγενείς τους ζώντας την εσχάτη πτωχεία και περιφρόνη-
ση, μέχρι που στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ανέβηκε ο χαρι-
σματούχος κυρός Ιερώνυμος Α΄ (Κοτσώνης) και τα πράγμα-
τα άλλαξαν άρδην.

Μετά από σκληρή αντιπαράθεση με τους δικτάτορες, απο-
κατέστησε το κύρος τους και εξισώνοντάς τους με τους δημο-
σίους υπαλλήλους, απολαμβάνουν έκτοτε των ιδίων προνομί-
ων (μισθό, βαθμολογική προαγωγή, σύνταξη, περίθαλψη…).

Η επιτυχία υπήρξε ιστορική δεδομένου ότι οι πριν από 
τον Ιερώνυμο 17 αρχιεπίσκοποι ούτε καν τόλμησαν να σκε-
φθούν κάτι τέτοιο, αφήνοντας τον κλήρο στην λιμοκτονία 
και τη χλεύη.

Εύλογα θα περίμενε κανείς, ανθρωπίνως, μια μικρή ανα-
γνώριση, έστω και μετά τον θάνατόν του• μια επίσημη απο-
δοχή του ως ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗ• μια καθιέρωση ετήσιου 
μνημοσύνου του…

Σεις, όλως ακατανόητα, ξεχάσατε τον ευεργέτη, όχι όμως 
και την ευεργεσία. Και ο λόγος ποταπός• για να μη χαρακτη-
ρισθείτε «χουντικοί» όπως και τον ευεργέτης σας, ακολου-
θώντας τον αφέντη σας αρχ/πο Σεραφείμ Τίκα, που διέγρα-
ψε από την ιστορία της εκκλησίας την πενταετή συγκλονι-
στική παρουσία του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Κοτσώνη.

Για την αχαριστία σας αυτή η τιμωρία σας θα είναι μεγάλη 
και ο Θεός που βδελύσσετε τον αχάριστο ευεργετηθέντα, δε 
θ’ αργήσει να επιτρέψει την ημέρα που θ’ απλώνετε και πάλι 
το χέρι επαιτώντας ή θα παρακαλάτε τον Ύψιστο να καρπί-
σει η γη για να σας ζήσουν οι πιστοί με τα γεννήματά τους.
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Άγιε Προκαθήμενε, αποφα-
σίσατε να προκαλέσετε το λαό 
για μια ακόμη φορά, με το να 
έχετε ένα τρίωρο γεύμα με τον 
Πρωθυπουργό της χώρας και 
να μην έχει συζητηθεί τίποτα 
για το «θέμα της διδασκαλίας 
των θρησκευτικών στα σχολεία 
και το ζήτημα της απαλλαγής 
των μαθητών από το μάθημα;» 
(“ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”, 14/10/15). 
Ο λόγος της συνάντησης ήταν 
να φάτε καλά και επίσημα τιμώ-
ντας την νηστεία της Τετάρτης 
με νηστίσιμα ψαρικά; Μακαρι-
ώτατε, πρέπει να καταλάβετε 
τόσο εσείς όσο και οι υπόλοι-
ποι της Ιεραρχίας, ότι η ελλη-
νική Ορθόδοξη Εκκλησία διώ-
κεται από τους πολιτικούς, που 
έχουν βαλθεί να ξηλώσουν το 
νήμα που συνδέει την Ορθοδο-
ξία και τον Ελληνισμό.

Εσάς, δυστυχώς, το μόνο που 
σας ενδιαφέρει είναι να μη μει-
ωθούν οι μισθοί, το χουζούρι, 
η καλοπέραση και η άνετη με-
τακίνησή σας από πανηγύρι σε 
πανηγύρι, σε ονομαστήρια, εν-
θρονίσεις, υποδοχές εικόνων 
και λειψάνων… σαν τους παλαι-
ούς πραματευτάδες. Και για να 

μην προκαλέσει άσχημη εντύπω-
ση στους πιστούς τσαμπουνάτε 
και κάποιο λογίδριο της πλάκας 
που κι εσείς δεν το πιστεύετε, 
ενώ οι γνωστοί σας κόλακες κο-
μπάρσοι κνήθουν την ακοή σας 
με επαίνους «βαθυστόχαστου» 
κηρύγματος και ικανοποιημέ-
νος επιστρέφε-
τε στα ίδια. Αυ-
τομεμψία, αυ-
τοέλεγχος και 
ταπείνωση (όχι 
ταπεινολογία) 
χρειάζεται μα-
καριότατε!

Είναι τραγικό 
ο προκαθήμε-
νος της ελλαδικής Εκκλησίας 
να μην έχει λόγο στα θέματα του 
Υπουργείου Θρησκευμάτων, 
όταν στη χώρα το 96% των πο-
λιτών της αποτελούν χριστιανοί 
Ορθόδοξοι, των οποίων η θρη-
σκεία αποτελεί διαχρονικό πυ-
λώνα των ηθών, των εθίμων, της 
παράδοσης και της ιστορίας, 
ενώ το αρμόδιο Υπουργέιο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων κυβερ-
νιέται από αρνητές του Θεού. 

Ο Υπουργός Νίκος(λαος) Φί-
λης έχει εκφραστεί δημοσίως 
κατά της εκκλησιαστικής Παρά-
δοσης, και έχει ειρωνευτεί την 
πίστη των Ορθοδόξων Χριστια-
νών. Συνεχίζει το έργο της προ-
ηγούμενης ηγεσίας του υπουρ-
γείου για την κατάργηση του μα-
θήματος των θρησκευτικών, του 
εκκλησιασμού, των σχολικών και 
εθνικών εορτών… που στόχο 
έχουν το σταδιακό απογαλακτι-
σμό απ’ τις αξίες του Ευαγγελί-
ου, με το πρόσχημα της δήθεν 
ανεξιθρησκείας.

Ψηφίζουν νόμους στο όνομα 
του ρατσισμού και καταργούν 
την ελευθερία της έκφρασης. 

Νόμους που καθιστούν την ανη-
θικότητα τρόπο ζωής. Νόμους 
που αλλοιώνουν την συνοχή της 
ορθοδοξίας και επιβάλλουν ξένα 
ήθη στις παραδόσεις του ελλη-
νικού λαού!

Ο πιστός λαός αναζητά ενα-
γωνίως διέξοδο στα κοινωνικά 

και πνευματικά 
του προβλήμα-
τα, αλλ’ όμως 
από πού να πια-
στεί, να βρει πα-
ρηγοριά, όταν 
από τη μια η ελ-
ληνική οικογέ-
νεια μαστίζεται 
από την ανερ-

γία και από την άλλη βομβαρ-
δίζεται με κάθε μορφής ανωμα-
λία μέσω των Μ.Μ.Ε. και της εν 
γένει συμπεριφοράς και απο-
φάσεων των αρμοδίων, της εκ-
κλησιαστικής Ιεραρχίας κοιμω-
μένης κατά το «των οικιών υμών 
εμπιπραμένων υμείς οιδέτε;».

Άγιε Αθηνών και πάσης Ελ-
λάδος Ιερώνυμε Β΄, με την 
άκρατη ταπεινολογία, την συ-
νειδητή πολιτική της σιωπής 
και την παρασκηνιακή συμ-
φωνία της τήρησης, διακρι-
τών ρόλων τους βοηθάτε να 
αποτελειώσουν ό,τι ακόμα 
απέμεινε.

Σας μιλάμε ευθαρσώς και με 
«ΣΤΑΡΑΤΕΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ»• αν 
δεν αλλάξετε ρότα στον τρό-
πο λειτουργίας και θυσιαστι-
κής αντιμετώπισης των εκκλη-
σιαστικών πραγμάτων (εκλο-
γή αξίων προς αρχιερατίαν και 
ουχί υμετέρων, διαχείριση, φι-
λανθρωπία, αλήθειες και όχι 
είπα - ξείπα) θα σας χαρακτηρί-
σουν ως τον πιο αποτυχημένο 
που ανήλθε στον Αρχιεπισκοπι-
κό αυτό θρόνο.

Έχουμε 
καταγράψει 
δ ε κ ά δ ε ς 
περ ιπτώ-
σεις που ο 
δεσπότης 
Ι γ ν ά τ ι ο ς 
άλλα λέει 
και άλλα κάνει. Τον βλέπουμε 
ξαφνικά να κλαψουρίζει και να 
οδύρεται για κάτι που γίνεται και 
μετά από λίγο κάνει το ίδιο, ίσως 
και χειρότερο.

Θα τρίβει τα μάτια του ο κό-
σμος με αυτά τα «είπα-ξείπα» που 
θα κυκλοφορήσουν προσεχώς.

Ένα από τα τελευταία είναι 
αυτό με τον καθηγητή και νέο 
Πρόεδρο του τμήματος Θεολο-
γίας του Α.Π. Θες/νίκης, ο οποί-
ος ήρθε προσκεκλημένος του κ. 
Ιγνατίου να μιλήσει στην ιερατική 
σύναξη των κληρικών της Μητρό-
πολης.Ο κ. καθηγητής Θεολογί-
ας ήταν από τους ανθρώπους 
– 22 τον αριθμό – που ψήφισαν 
και τάχθηκαν αναφανδόν υπέρ 
της ίδρυσης τμήματος Ισλαμικών 
Σπουδών εντός της Θεολογικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου και ο 
δέσποτας – πονηρός ών – έκανε 
την πάπια.

Δεν μας προξένησε απορία η 
στάση του ‘‘Ακαδημαϊκού’’ Θεο-
λόγου, που ήταν δεξιά του Πα-
νεπιστημιακού Θεολόγου, για-
τί ούτε ο ίδιος ούτε η οργάνωση 
πήραν θέση στο αν συμφωνούν 
ή διαφωνούν, πιθανόν μην τα χα-
λάσουν με τους αδελφούς μου-
σουλμάνους! Η έκπληξη ήταν με 
τον έτερο Θεολόγο (πρώην πρό-
εδρο της Π.Ε.Θ.) που ο δεσπότης 
τον είχε στην τιμητική θέση – δί-
πλα του αριστερά – και ο οποίος 
με δημοσίευμά του κατακεραύ-
νωσε τους πανεπιστημιακούς θε-

ολόγους για την αντι-ιδεολογική 
τους αυτή πράξη.

Μπορεί όμως κάποιος να αντι-
λέξει: Τί ζητάτε τώρα εσείς; Αυ-
τοί πρόδωσαν το άγιο Θεολόγο 
και με πταισματάκια θα ασχολού-
νται; Βλέπετε ο κ. Ιγνάτιος είναι 
άνθρωπος διακριτικός (!) γι’ αυτό 
και τον ιερωμένο ιεροκήρυκα της 
μητρόπολης και προϊστάμενο της 
άλλη Αδελφότητας τον έβαλε τι-
μητικά (!) στα έξω αριστερά για 
να δείξει πόσο εκτιμά τους συ-
νεργάτες, το ράσο και τις Αδελ-
φότητες!

Η απορία μας είναι αν ο εν 
λόγω ιεροκήρυκας συμφωνεί με 
τον πανεπιστημιακό θεολόγο ομι-
λητή. Διότι το επίσημο όργανο 
“ΣΩΤΗΡ” της οργάνωσης με άρ-
θρα στηλίτευε την απόφαση των 
πανεπιστημιακών, για την ίδρυ-
ση εντός της Θεολογικής Σχο-
λής, “Τμήμα Ισλαμικών Σπουδών” 
γράφοντας: «Η απρόσμενη από-
φαση του Τμήματος Θεολογίας 
του ΑΠΘ περί ιδρύσεως ξεχωρι-
στού Τμήματος Ισλαμικών Σπου-
δών προξένησε θλίψη σε κάθε 
άγρυπνη Ορθόδοξη συνείδηση…

Αλήθεια, ποια κοινωνία μπορεί 
να υπάρξει ανάμεσα στο χριστια-
νικό φως και το ισλαμικό σκοτάδι; 
Ποια καταλλαγή ανάμεσα στην 
αλήθεια του Ευαγγελίου και το 
ψεύδος των άλλων θρησκειών; 
Οι θεολόγοι του Τμήματος Θεο-
λογίας δεν έχουν διαβάσει ποτέ 
τον Λόγο της Γραφής ότι “πά-

ντες οι Θεοί των 
εθνών δαιμόνια” 
(Ψαλμ. 95, 5);

… Μεταβάλ-
λοντας τη Θεο-
λογία σε όργα-
νο της κοσμικής 
εξουσίας.

Πρωτίστως πρέπει να αποτρα-
πεί, διότι θα αποτελέσει όνειδος 
για την ίδια τη Σχολή …».

Στη Θεσσαλονίκη 22 χριστια-
νικές αδελφότητες με πρωτο-
πόρες του εν λόγω Ιεροκήρυκα, 
έβγαλαν ανακοινώσεις να μην 
πραγματοποιήσει το Πανεπιστή-
μιο την απόφαση αυτή!

ΡΩΤΑΜΕ
Ο Ιεροκήρυκας και προϊστάμε-

νος στη Λάρισα διαφωνεί με την 
Ορθόδοξη γραμμή της Αδελφό-
τητας και συμπλέει με την αμφι-
ταλαντευόμενη γραμμή του κ. 
Ιγνατίου; 

Ο “αγαθός” αλλά παμπόνη-
ρος Ιγνάτιος τώρα θα φέρει και 
κανένα “Τσελεγγίδη” για να ισο-
φαρίσει.

Ο άνθρωπος είναι άπιαστος δι-
πλωμάτης!

ΤΟ ΔΟΥΛΕΜΑ ΠΑΕΙ ΣΥΝ-
ΝΕΦΟ.

Αποτελεί ρεκόρ δεσπότη για τα χρο-
νικά της μητρόπολης Λάρισας να δου-
λεύει χιλιάδες χριστιανούς με τις πονη-
ράτσες του δέκα εννέα χρόνια.

Πώς τα καταφέρνει;
Είναι σε θέση, ανάλογα με την περί-

σταση, να παρουσιάζεται αγαθούλης, 
πράος, ταπεινός, ανεξίκακος, άκακος, 
ελεήμων… Έχει ξεπεράσει στην ικανό-
τητα της προσαρμογής του με το πε-
ριβάλλον ακόμη και τον χαμαιλέοντα. 
Όσοι όμως τον γνώρισαν, συνεργάστη-
καν μαζί του και τα χάλασαν,  μετά τον 
περιγράφουν με σκληρό και αδίστακτο 
άνθρωπο (1). 

Όσοι τον βοήθησαν να εδραιωθεί 
στη Λάρισα, τους χρησιμοποίησε, τους 
έστυψε μέχρι που έκανε τη δουλειά του 
και μετά τους πέταξε σαν λεμονόκουπα!

Θα θυμάστε, τα πρώτα χρόνια, 

ποιους έφερνε στη Λάρισα κάθε βδο-
μάδα να συλλειτουργήσουν, να ομι-
λήσουν και να το στηρίξουν. Έκανε τη 
δουλειά του και μετά έκοψε κάθε σχέ-
ση μαζί τους. Κάποιος απ’ αυτούς με 
παράπονο είπε: «Ούτε τηλέφωνο δεν 
με πήρε να ρωτήσει για την υγεία μου». 
Είναι αχάριστος…!

Είναι μεγάλος “τεχνίτης”! Κατόρθω-
σε να ξεγελάσει τις χριστιανικές οργα-
νώσεις, και τις έκανε να τρέχουν από 
κοντά του σαν σκυλάκια, και να μην 
μπορούν να κάνουν τίποτα χωρίς να 
τον ρωτήσουν!

Με την καπατσοσύνη του κατόρθωσε 
να αυξήσει 1) τους προϋπολογισμούς 
των Ναών κοντά στα 1.500% για να ει-
σπράττει τα ανάλογα, 2) τα ενοίκια – οι 
ναοί τα είχαν ως αποκούμπι για ν’ αντι-
μετωπίζουν τα έξοδά τους – ώστε να 

παίρνει το 70-80%, 3) τις δισκοφορίες 
στους ναούς – ιδιαίτερα κατά τις γιορ-
τές – των οποίων τις εισπράξεις παίρ-
νει ολόκληρες χωρίς να κάνει το παρα-
μικρό έργο.

Οι διάφοροι έλεγχοι φθάνουν μέχρι 
την πόρτα και δεν μπαίνουν μέσα ή, το 
χειρότερο, αυτοί που μπαίνουν, από 
την άλλη βγαίνουν – όπως λέει ο λαϊ-
κός τραγουδιστής.

Η διπλωματική του τέχνη είναι άπια-
στη. Πώς το Φανάρι δεν τον ανεκάλυ-
ψε ενωρίτερα; Ο άνθρωπος έχει τέ-
τοια μαεστρία, που πραγματικά σε εκ-
πλήσσει! Φέρνει δηλαδή ομιλητή Οι-
κουμενιστή, και αμέσως μετά φέρνει 
αντι-οικουμενιστή. Όσο ζούσε ο αρχ/
πος Χριστόδουλος έφερνε ομιλητές 
που ήταν υπέρ της μετάφρασης των 
ιερών κειμένων της Λειτουργίας. Με 

τον θάνατο του Χριστοδούλου, 
θυμάστε, πώς κλαψούριζε για-
τί, δήθεν, δεν μπορούσε να ησυ-
χάσει αναλογιζόμενος τη ζημιά 
που προξένησαν αυτοί οι με-
ταφραστές των Λειτουργικών 
Κειμένων.

Τι να πει κανείς για τις ανακοι-
νώσεις τις αντίθετες προς τους 
υποστηρικτές της κατάργησης 
της Κυριακής αργίας, ενώ ο 
ίδιος πραγματοποιούσε εργασί-
ες στη μητρόπολη το πρωί της 
Κυριακής;

Εξ ίσου ανεξήγητο και το να καλεί 
ομιλητές συλλειτουργούς που διαφω-
νούν με τα παπικά και άλλα ανοίγματα 
του Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και 
μετά να επισκέπτεται τον Πατριάρχη να 
υποβάλει την αφοσίωσή του.

Τέλος, όταν τον ακούει 
κανείς ή τον βλέπει να ζη-
τάει να βάλεις το χέρι στην 
τσέπη να βοηθήσεις τα ορ-
φανά, τα συσσίτια, την φι-
λανθρωπία, τον ραδιοφω-
νικό σταθμό, την πνευμα-
τική δράση, την κατασκή-
νωση και ένα σωρό άλλα, 
λες: Ε, τον καημενούλη, 
πώς να τα βγάλει πέρα 
όλα αυτά;

Δε ρωτήσατε όμως, ο 
ίδιος πόσα έδωσε από την τσέπη του ή 
πόσα έδωσε απ’ αυτά που εισέπραξε;

Αυτά για τώρα,  ως προς τις πονη-
ράτσες του Σαλαμίνιου.ΘΑ ΕΠΑΝΕΛ-
ΘΟΥΜΕ

(1) Θυμάστε τί είπε στον παπα-Λάμπρο; «Θα σε θάψω 
140 μ. κάτω από την γη». Στον παπα- Αλ. «θα σε εξαφανί-
σω». Στο παπα- Για.  (Θου Κύριε...)

ΤΟ ∆ΟΥΛΕΜΑ ΠΑΕΙ ΣΥΝΝΕΦΟ ΕΧΟΥΜΕ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ; (κουβέντες σταράτες)

Ο ΠΟΝΗΡΑΤΣΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΙΟΣ

ΨΑΛΤΙΚΑ

ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΓΝΩΜΕΣ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ
• «Βίος ανεξέλεγκτος είνε βίος αβίωτος» (Σωκράτης).
•  «Ο δε ελέγχων μετά παρρησίας ειρηνοποιεί» (Πα-

ροιμ. 10:10).
• «Ώσπερ το απλώς κατακρίνει αύθαδες, ούτω και 

το μη ενόχους ελέγχειν λοιμώδες, εις πολλούς την νό-
σονεπεκτείνον» (Ι. Χρυσόστομος).

• «Αρκεί είς άνθρωπος ζήλω πεπυρωμένος ολόκλη-
ρον διορθώσασθαι δήμον» (Ι. Χρυσόστομος).

• «Άσπλαγχνός εστιν ο εφησυχάζων, ουκ ο ελέγχων. 
Και την αγάπην αυτός καταλύει, κοινωνεί δε της ασε-
βείας και παρανομίας του αμαρτάνοντος, εάν εφησυ-
χάση και μη ελέγξη μετά διακρίσεως» (Μ. Βασίλειος).

Α) Κε Πρωθυπουργέ 17 χρόνια η μητρόπολη Λάρισας δεν δημοσίευσε 
απολογισμούς. Τόσα εκατομμύρια που πάνε;;; 

Τη διαμαρτυρία τη βλέπετε. Τα σχόλια δικά σας!

Β) Αρχές της Λάρισας (Πολιτικές, Δικαστικές...) Ρωτήστε τον Δεσπότη Ιγνάτιο!! 
Οι 200 στολές οι 133 μίτρες, 115 πατερίτσες, 145 σταυροί και εγκόλπια, 53 μπαστούνες 

κ.α. αξίας μερικών εκατομμυρίων από ποια χρήματα έγιναν;;;


