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συνεχίζεται σιις σελ 6- 7

συνεχίζεται στη σελ.2

συνεχίζεται στη σελ. 9-10-11

   Α΄. ΕκκληΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΩΝ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕκκληΣΙΟΜΑΧΟΥΣ;

συνεχίζεται στη σελ.8

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

συνεχίζεται στη σελ. 2

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΣΑΣ ΚΑΝω ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

• ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ - ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ
• ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ

•“ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”
ΤΟ ΑΜΑΡΤωΛΟ φΑΓΟΠΟΤΙ!

• ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΧ ΗΛΙΟΣ
σελ. 8

ΜΑΣ ΕΚΛΕΨΑΝ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

συνεχίζεται στη σελ. 12

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

τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α) ΧΡΕΟΚΟΠIΑ, ΑΛΛA  EΦΑΓΑΝ ΤΟ … ΚΑΤΑΠEΤΑΣΜΑ

B) 62 AΝΘΡΩΠΟΙ EΧΟΥΝ ΤΟΝ  ΠΛΟYΤΟ
ΤΟΥ ΜΙΣΟY ΠΛΗΘΥΣΜΟY ΤΟΥ ΠΛΑΝHΤΗ

Γ) ΟΙ ΜΚΟ, ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟ «ΑΜΑΡΤΩΛΟ» 
ΥΠΕΞ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΤΙ ∆ΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ!

ΕΧΟΥΜΕ ΔηΜΟκΡΑΤΙΑ ;;;

η µεγαλη 
συνοδοσ;

ΒΟΜΒΑ:  ΔΙΑΦΘΟΡΕΙΟ η Ε.Ε.!

Ε, όχι! Δεν χαμογελάει ο Έλλη-
νας. Πορεύεται με το κεφάλι κάτω. 
Παραμιλάει…

Χειρονομεί στον αέρα. Βρίζει… 
Όχι μόνο την Ηγεσία του Τόπου, 
αλλά, πάνω απ’ όλα, τον Εαυτό του 
για την κατάντια του!

ΝΑΙ… Μας έκλεψαν το χαμόγε-
λο. Μας πέρασαν την αμφιβολία, όχι 
μόνο για το σήμερα, αλλά και το ΑΥ-
ΡΙΟ! Διέλυσαν τα όνειρα. Του έχα-
σαν την προοπτική.

Του έφτυσαν την 
αξιοπρέπεια. Και απο-
φάσισαν να τον ναρ-
κώσουν με ψέματα 
και αηδιαστικές υπο-
σχέσεις!

Ναι. Του έκλεψαν 
το ΑΥΡΙΟ για τα παιδιά του! Για 
τους γέροντες γονείς του! Για το 
σπιτικό του! Για την εθνική του αξι-
οπρέπεια! 

Και, κάθε τόσο, του πετάνε κι ένα 

κόκαλλο για να γλεί-
ψει τις ψεύτικες υπο-
σχέσεις!

ΝΑΙ. Του φέρθηκαν 
ΑΤΙΜΑ. Και συνεχί-
ζουν να του φέρονται 
με τον ΑΤΙΜΟ τρόπο! 

Να προγραμματίζουν το αύριό του, 
δοσμένο στους Απέναντι.

Να χαρίζουν το Όνομα στους Σκο-
πιανούς. Να δέχονται και να καμα-
ρώνουν για τις δήθεν δημοκρατι-

κές συμπεριφορές των διαφόρων 
Μπουτάρηδων του Τόπου!

ΝΑΙ… Του έκλεψαν το Χαμόγελο! 
Του φόρεσαν πένθος στην Ψυχή, 
στην καρδιά.

Τον μάτωσαν! Τον ρεζίλεψαν στην 
Ευρώπη! Του έφτυσαν την Ιστο-
ρία του!

ΝΑΙ… Μας φτύνουν.
Μας βλέπουν για φτωχομπατίρια! 

Για μπαταξήδες. Για κακόμοιρους. 
Για κακό γυφταριό!

«Επικατάρατος ο άνθρωπος, ός την 
ελπίδα έχει επ’ άνθρωπον και στηρίζει 
σάρκα βραχίονος αυτού επ’ αυτόν, και 
από Κυρίου αποστή η καρδία αυτού»

(Ιερ. 17,5)

Είμαι Ευρωβουλευτής και απλά σας ζητώ 
ψηφίζοντας στο δημοψήφισμα, να με βο-
ηθήσετε να απαλλαγώ από την άνετη και 
ακριβοπληρωμένη θέση μου. Παρακαλώ, 
απολύστε με.

Ακόμη θυμάμαι το σοκ της πρώτης ημέ-

Ο Βρετανός ευρωβουλευτής Ντάνιελ 
Χάνναν καλεί τους συμπατριώτες 
του να τον . . . απολύσουν από το 

Ευρωκοινοβούλιο.

ΕΝΥΣΤΑΞΑΝ ΟΙ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ” 
ΠΟΙΜΕΝΕΣ

σελ  5

«Τότε ἔδοξε τοῖς 
ἀποστόλοις καὶ τοῖς 
πρεσβυτέροις σὺν 

ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ…»
(Πράξ. 15,22)

απο ποιούς παρακαλώ
του μακαριστού 

επισκόπου π.Αυγουστίνου 
Καντιώτου)

Στο πρώτο 10ήμε-
ρο του Μάη άρχισαν 
τα Μ.Μ.Ε. να ανακοι-
νώνουν ότι στην εορ-
τή του πολιούχου μας 
θα παραστεί προσκε-
κλημένος του επιχώ-
ριου επισκόπου Ιγνα-
τίου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. 
Πρ. Παυλόπουλος (από πότε παπάδες 
καλούν πολιτικά πρόσωπα;).

Οι Αγωνιζόμενοι 
έστειλαν επιστολή 
την 10η-5-2016 στον 
Πρόεδρο θυμίζοντάς 
του πράγματα που ο 
ίδιος γνώριζε λόγω 
πολιτικής και νομικής 
του ιδιότητος. Του 

έκαναν επί πλέον γνωστό ότι επί 20 
χρόνια δεν ήλθε κανείς αρχιεπίσκοπος 
στην πόλη μας παρ’ ότι αρκετές φορές 

Σε άλλο σύμπαν η Λάρισα!...

Η ΣφΑΓΗ ΤωΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤωΝ  (1974 - 2016)  18ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(Συνεχίζουμε να φωτίζουμε το μαύρο 

σκοτάδι που είχε απλωθεί πάνω από  την 
ελλαδική εκκλησία με την εκλογή του Σε-
ραφείμ Τίκα. Τα εγκλήματα του Σεραφείμ 
και της ομάδος του δεν είχαν προηγούμε-
νο. Δεν θα μπορούσε να υπάρξει πιο κα-
τάλληλο πρόσωπο με τέτοια κακότητα και 
αυθαιρεσία, - βοηθούμενος βέβαια από 

ανθρώπους της δικτατορίας και δημοσι-
ογραφικά συγκροτήματα για τους γνω-
στούς δικούς τους λόγους -  για να κάνει 
τόσο μεγάλο κακό στην εκκλησία χωρίς 
καμιά αναστολή.  Τον έπιασε μανία εξο-
ντώσεως, καταπάτησε τους ιερούς κανό-
νες, τις στοιχειώδεις αρχές δικαίου και λε-
ηλάτησε την εκκλησιαστική περιουσία...)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ
• ‘ΗΡΘΕ - ΗΡΘΕ... ΤΡΕΞΤΕ!!!

ΣΕΛ.3 
• ΜΙΑ βΟΜβΑ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ

ΣΕΛ. 5 
• ΜΗΝΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛωΣΗ 

ΣΕΛ. 14
• ΔΗΜΟΓΡΑφΙΚΟ

ΣΕΛ. 8 
• ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΘΑ 

ΕΠΕΙΔΗ ΣΕβΟΜΑΣΤΕ...
ΣΕΛ. 7

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ
π. ΑΘ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 

ΣΕΛ. 4

επΙκΑΙρΑ

η 3η άλωση είναι εγγύς
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συνέχεια από τη σελ. 1

ΒΟΜΒΑ: ΔΙΑΦΘΟΡΕΙΟ η Ε.Ε.!
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ΑΓΩΝΑΣ

► ΜΠΟΡΕΙ ο ορθόδοξος ανατολικός άν-
θρωπος να έχει πολλές διαφορές με τους πα-
πικούς, αλλά αισθάνθηκε πολλή ντροπή για λο-
γαριασμό τους και ταυτόχρονα για τον εαυτό 
του και το ορθόδοξο ήθος του προσβεβλημέ-
νος, να βλέπει άναυδος τον πρώτο επίσκοπο, 
της πολυάριθμης αυτής θρησκείας, τον πάπα 
Φραγκίσκο, να σκύβει δουλικά και να φιλά το 
χέρι του πρώτου δαιμονικού ανθρώπου του 
πλανήτη, του αμερικανού Ντέιβιτ Ροκφέλερ. 
Ο «πλανητικός» αυτός εκπεσμός του πάπα, 
στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στον οικουμενικό 
«χριστιανισμό», ότι ο Θεός στις μέρες μας έχα-
σε πλέον την υπομονή Του για τις εκτροπές και 
την παραχάραξη της διδασκαλίας Του, (για τη 
σωτηρία μας) και παραχωρεί στον Σατανά μια 
εφήμερη κυριαρχία, με ό,τι αυτή εξυπακούει.

► ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ δε, φίλοι αναγνώστες, 
μια πιο πληρέστερη εικόνα για το «βδέλυγμα 
της ερημώσεως» που πλήττει τον «χριστιανι-
σμό», όπως τον κατάντησαν κάποιοι ασύνετοι 
αντιπρόσωποί του, συμπληρώνουμε τηνπιο 
πάνω είδηση για την ανατριχιαστική προδοσία 
που πέρασε στο ντούκου. Ότι «ορθόδοξοι» και 
παπικοί, έχουν υπογράψει κατά καιρούς δή-
λωση, όπως καιο πάπας Φραγκίσκος, πουι-
κανοποιούν όλους τους ανάτον 
κόσμο εβραιομασώνους: «Οι 
Εβραίοι δεν ευθύνονται γιατην 
καταδίκη (Σταύρωση) του Ιησού Χρι στού»... δι-
εκήρυξαν. Τότε ποιοί τον Σταύ ρωσαν; Εξωγή-
ινοι; Δεν ντρέπεσθε, μωρέ, η συ νείδησή σας 
(αν είχατε τέτοια) έχει απολεσθεί διά παντός;

►ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΤΟΣΑ άλλα «Ιερά» σοκαριστι-
κά ξεχωρίζουμε τα όσα είπε ο επίσκοπος Δημη-
τριάδος κ. Ιγνάτιος, σε πρόσφατη συ νέντευξή 
του (www.presspablica.gr.) «Ο ρα τσισμός είναι 
ο απόλυτος εθνικός, πολιτι στικός, πνευματικός 
και ηθικός κίνδυνος. Ο ρατσισμός κατεδαφίζει 
τον βασικό κορ μό της Χριστιανικής Θεολογίας, 
τον σεβα σμό στο ανθρώπινο πρόσωπο». Δη-
λαδή αν καταλάβαμε καλά, όταν ενημερώνου-
με π.χ. τους αναγνώστες μας για τον κίνδυνο 
του επιθετικού Ισλάμ ή οποιασδήποτε άλλης 
σέχτας είμαστε «ρατσιστές»; Και αυτό το λέει 
«εθνικό κίνδυνο»;

► ΚΑΙ Ο ΙΣΛΑΜΙΣΜΟΣ, που για τα κα λά φύ-
τρωσε μέσα στα σπλάχνα της ελληνικής γης-
καιτης ορθόδοξης Ελλάδας, ποιά «θεο λογία» 
του σεβασμού στο ανθρώπινο πρό σωπο θα 
φέρει όταν οι αποκεφαλιστές του χαλιφάτου, θα 
αποφασίσουννα μας... επισκεφτούν;

► ΣΕΒ. κ. ΙΓΝΑΤΙΕ, πολύ ολισθηρός και επι-
κίνδυνος ο δρόμος της «μεταπατερικής ερμη-
νείας». Λίγο περισσότερη θεολογική αυτοσυ-
γκράτηση δεν θα έβλαπτε.

► ΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΨΟΥΜΕ όμως περιληπτι κά 
ποιός πραγματικά είναι «εθνικός κίνδυ νος», 
που ο επίσκοπος κ. Ιγνάτιος τον αποσιωπά-
και τον περιορίζει σε μια έννοια που επιδέχε-
ται πολλές ερμηνείες, όπως ο «ρατσισμός».

► Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ εθνικός κίνδυνος είναι 
ο ζόφος της ισλαμικής κολάσεως στην οποία 
μας σπρώχνει η πολύχρωμη πολιτική πανού-
κλα, ο πολιτικός αυτισμός, συμπληρω μένος 
από την απαξίωση της Εκκλησίας μας από 
άθεους κυβερνήτες και από προσκυνημένα 
χρυσοστόλιστα «κύμβαλα αλαλάζοντα».

► ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ είναι, η παρα-
χάραξη τηςεθνικής ταυτότητας καιτης πίστε-
ώς μας.

► ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ είμαστε εμεί-
ςοι κατ’ όνομα «Χριστιανοί», πουεχάσαμε-
τον ένθεο ζήλο της κατά Χριστόν ζωής και 
περά σαμε στην πλευρά των μετανεωτερικών 
ανα θεωρητών...

► ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ είναι, οι 400 και 
πλέον αιρέσεις, «λύκοι βαρείς», που δρουν 

μέσα στα σπλάχνα της πατρίδας μας ψυχραί-
νοντας την πίστη του λαού μας.

► ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ είναι η θεσμοποι-
ημένη και νομιμοποιημένη αμαρτία όπως ο 
σο δομισμός κ.λπ. Αυτά όλα και πολύ περισ-
σότερα είναι ο εθνικός κίνδυνος και η απώ-
λεια της ιστορικής μας συνέχειας, που απειλεί-
ται συ νάμα από την ισλαμοποίησητης χώρας.

► Η ΑΓΩΝΙΩΔΗΣ ποιμαντική ευαισθησία 
του επισκόπου Φθιώτιδος κ. Νικολάου γιατην 
συρρίκνωση (αρχικά το μέτρο ήθελε πέντε να 
αποσύρονται ένας να προσλαμβάνεται, σή-
μερα έφθασε δέκα να αποσύρονται ένας να 
προσ λαμβάνεται) του εφημεριακού κλήρου 
από τους εκκλησιομάχους πολιτικούς, τον 
αναγκάζει να επανέρχεται συνεχώς στο μεί-
ζον αυτό θέμα της Εκκλησίας με γενναίες πα-
ρεμβάσεις στις πο λιτικές αρχές, πλην ματαίως.

► Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ βρίσκεται ουσιαστικώς υπό 
διωγμό, ύπουλο, απροσχημάτιστο, επίμονο και 
ασταμάτητο από την κόκκινη πανούκλα των 
κυβερνώντων και των συνοδοιπόρων τους. 
Στον διωγμό αυτό η Εκκλησία είναι ανοχύ ρωτη 
πόλη αλλά και απροετοίμαστη για να αντιμε-
τωπίσει με αποτελεσματικότητα τα πλήγματα 
που δέχεται από τους άθεους ανέλληνες κυ-

βερνήτες.
► ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ να ακου-

σθούν απο τελεσματικά ένας ή δύο 
επίσκοποι από τους εθνομηδενιστές κυβερνή-
τες, αν δεν γίνουν όλοι οιεπίσκοποι μια γροθιά 
για να τους αναγ κάσουν σε υποχώρηση στα 
βρώμικα σχέδιά τους να αποορθοδοξοποιή-
σουν την ορθόδοξη Ελλάδα. Το όλον θέμα εί-
ναι πολύ σοβαρό και δεν πρέπει να αντιμετω-
πίζεται μόνον με κρι τήρια οικονομικά.

► ΜΙΑ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ερμηνεία της βάρ-
βαρης συμπεριφοράς των Ευρωπαίων ένα-
ντι της Ελλάδος, έδωσε οαρχιεπίσκοπος κ. 
Ιερώ νυμος σε συνέντευξή του στην Ε.Ρ.Τ. 
(21.3.2016) στον Δημοσιογράφο κ. Χαρίτο. 
Στηνερώ τησητου τελευταίου «πώς αξιολογεί-
τε τις προκλήσεις της Ευρώπης απέναντι στην 
Ελλάδα;»ο Αρχιεπίσκοπος απήντησε: «Η προ-
τεσταντική ανθρωπολογία είναι εντελώς διαφο-
ρετική από την Ορθόδοξη ανθρωπο λογία. Η 
Ορθόδοξη βλέπει τον άνθρωπο να πέφτει και 
σπεύδει να του πει, έλα σήκω και συνέχισε να 
είσαι όρθιος. Η προτεσταντική σε βλέπει να πέ-
φτεις και (Σημ. ΧΡ. ΒΙΒΛ., χαιρέκακα) του λέει, 
θα πληρώσεις γιατί έπε σες». Σωστά, πολύ επι-
τυχημένα. Οι αποκαλούμενες αξίες τωνΕυρω-
παίωνκατήντησαν απάνθρωπη τοκογλυφία και 
βάναυση τιμωρία.

► ΠΡΟ ΕΤΩΝ, ευσεβής επιστήμων και 
προ σκυνητής του Αγίου Όρους επισκέφθη-
κε κελλίον απομακρυσμένων ασκητών. 
Προβλημα τισμένος και ανήσυχος εζήτησε-
να του εξηγή σουν για όσα παράδοξα συμ-
βαίνουν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας 
και γιατί αυτή η αναταραχή με το προελαύνον 
Ισλάμ. Τους εθεσετοερώτημα: «Πατέρες και 
άγιοι αδελφοί, φαντάζεσθε σεις, πώς θα ανε-
χθεί ο Κύ ριος τις μουσουλμανικές δαιμονικές 
θυσίες αντί των ορθοδόξων θυσιαστηρίων»;

► ΤΟΤΕ ΕΝΑΣ ησυχαστής αντί άλλης 
απαντήσεως του υπενθύμισε την περίπτω-
ση του ασκητού που, μετά την άλωση της 
Κων σταντινουπόλεως, είδε επάνωστην αγία 
Πρό θεση ερειπωμένου Ναού· μία γουρούνα 
με τα νεογνά της και άρχισε να κλαίει καινα 
οδύ ρεται. Τότε ενεφανίσθη Άγγελος Κυρίου και-
του λέγει: Αββά, τί κλαίεις; Γνωρίζεις ότι αυτό, 
που είδες, είναι πιο ευάρεστον εις τον Κύριον 
από την αναξιότητα των ιερέων, που λειτουρ-
γούσαν προηγουμένως; Και ο Άγγελος εγένε-
το άφαντος. Η τρίτη άλωση είναι εδώ.

«ΧΡ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

ρας μου στις Βρυξέλλες. Μόλις βρήκα το 
γραφείο μου, μια εξυπηρετική κυρία μου ζή-
τησε το αεροπορικό μου εισιτήριο για να μου 
επιστραφούν τα χρήματα. Μου μέτρησαν 
ποσό τόσο μεγάλο ώστε πίστεψα 
ότι έγινε λάθος. «Μα από το Λονδίνο 
ήρθα,» εξήγησα. «Δεν είναι λάθος, 
Μεσιέ», απάντησε πεταχτά. «Αυτή 
είναι η χιλιομετρική ταρίφα από το 
Λονδίνο». «Μα κανείς δεν πληρώνει 
τόσα για την πτήση Χήθροου- Βρυ-
ξέλλες», διαμαρτυρήθηκα. «Τόσα 
καθορίζει το κοστολόγιο», με διέκο-
ψε η κυρία.

Οι ευρωβουλευτές ταξιδεύουν 
από τις περιφέρειές τους στις Βρυξέλλες ή 
στο Στρασβούργο ( η Ευρωβουλή συνεδρι-
άζει εναλλάξ στις δύο πόλεις, με τεράστιο 
κόστος), εισπράττουν το αντίτιμο του ακρι-
βότερου εισιτηρίου και επιπλέον «επίδομα 
χρόνου και αποστάσεως». Και ταξιδεύοντας 
στην ακριβότερη θέση, κερδίζεις ένα στρογ-
γυλό ποσό. Αν διαλέξεις φτηνή πτήση, μπο-
ρείς να τσεπώνεις 1.000 ευρώ την εβδομά-
δα, αφορολόγητα.

Η επόμενη επίσκεψή μου ήταν στον αρμό-
διο «γενικών εξόδων». Μου είπε πως δικαι-
ούμαι ένα γενικό επίδομα 3,500 λιρών (κά-
που 4.000 ευρώ) τον μήνα. « Είναι για ενοίκιο 
γραφείου;» ρώτησα. « Όχι, όχι. Σας δίνουμε 
γραφείο στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούρ-
γο», απάντησε. « Θα είναι τότε για κομπιού-
τερ και υλικά», παρατήρησα. Όχι, τα έχετε 
και αυτά. Είναι για τα περιστασιακά έξοδα, 
όπως ταχυδρομικά και βενζίνη.» « Σοβαρά 
μιλάτε; Τρεισήμισι χιλιάδες λίρες τον μήνα;» 
«Ακριβώς έτσι, κύριε. Είναι ένα επίδομα χω-
ρίς δικαιολογητικά. Δεν χρειάζεται να κομί-
ζετε αποδείξεις. Απλώς σημειώσατε τον λο-
γαριασμό όπου θα κατατίθενται.»

Γιατί σας εξιστορώ την πρώτη μέρα μου 
στην Ευρωβουλή; Επειδή εξηγεί γιατί ζητώ 
να με απολύσετε. Τα «έξοδα» είναι μια συμ-
βολική απεικόνιση του χάσματος ανάμεσα 
στα θεωρητικά ιδεώδη και στις πρακτικές. 
Η ΕΕ ιδρύθηκε για υψηλούς στόχους –ει-
ρήνη και συνεργασία μεταξύ των εθνών- και 
υποβόσκει ο πειρασμός να αμφιβάλεις για 
την αλήθεια.

Συχνά υποκρινόμαστε πως έχουμε να κά-
νουμε με κάποια φανταστική Ε Ε, που υψώ-
νεται πάνω από την αρπακτικότητα της πο-
λιτικής και πραγματώνει ένα υψηλό ιδεώδες. 
Θεωρείται σχεδόν κακό γούστο να εξετάζεις 
από κοντά αυτήν την Ε Ε που διαμορφώθη-
κε μπροστά στα μάτια μας, με τους απατη-
λούς λογαριασμούς της και με τα ιδιωτικά 
τζετ αεροπλάνα της.

Ο τρόπος αμοιβής των βουλευτών είναι 
ελάχιστο παράδειγμα του πως, αντί να εί-
ναι ενάρετη, η Ευρωπαϊκή ένωση είναι στην 
κυριολεξία διαφθορέας -δηλαδή μεταβάλει 
και χρηστούς ανθρώπους σε άτομα ελαστι-
κής ηθικής.

Ξέρω πολλούς Ευρωβουλευτές πού ήρθαν 
στις Βρυξέλλες όχι ενθουσιώδεις για στενό-
τερη ενοποίηση, αλλά που ήπιαν άπληστα 
την ομοσπονδιακή θεωρία και καταβρόχθι-
σαν τα επιδόματά τους. Και ότι ισχύει για 
τους βουλευτές, ισχύει για γιγάντιες πολυε-
θνικές, για τεράστιες φιλανθρωπικές ΜΚΟ, 
για «Δεξαμενές Σκέψης» (λέσχες προβλημα-
τισμού), επαγγελματικά σωματεία, και λομπί-
στες, που βγάζουν χρήματα από το σύστη-
μα των Βρυξελλών. Αυτοί οι άνθρωποι απο-
τελούν, όπως αντιλαμβάνεστε τους πραιτω-
ριανούς της φρουράς «να μείνουμε στην Ε.Ε» 

( μετφ: παρ’ ημίν: «Να μείνουμε στο Ευρώ») 
Γι’ αυτούς το «να μείνουμε» δεν έχει σχέση 
με την εθνική κυριαρχία και τη Δημοκρατία 
αλλά για ακίνητα και ακριβά σχολεία.

Για τη χώρα όμως, δεν υπάρχει 
αμφιβολία, ότι θα είμαστε καλύτε-
ρα έξω. Δεν πρόκειται να φέρει άμε-
ση ριζική αλλαγή της κατάστασης. 
Αλλά θα αρχίσουμε να ακολουθού-
με μια διαφορετική πορεία, πιο ανε-
ξάρτητη από μια Ευρωζώνη σε νευ-
ρικότητα και παρακμή και περισ-
σότερο εστιασμένη στον ευρύτε-
ρο κόσμο.

Και με την ανάκτηση της ανεξαρ-
τησίας μας, θα ανακτήσουμε μιαν νέα συ-
νείδηση προορισμού και νέα αισιοδοξία.
Εάν η Ε Ε ήταν για την διεθνή συνεργασία 
αντί της υπερεθνικής καταπίεσης, κανένας 
δεν θα είχε τίποτα εναντίον της. Επίσης, εάν 
καλός Ευρωπαίος είναι όποιος πιστεύει σε 
όσα ανύψωσαν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό – 
το Κράτος Δικαίου, την κοινοβουλευτική δη-
μοκρατία, την προσωπική ελευθερία- γράψ-
τε με στον κατάλογο. Η διαφορά μου με την 
Ε Ε είναι πως εγκατάλειψε αυτά τα ιδεώδη.

Αντί του Κράτους Δικαίου έχουμε την προ-
στακτική της πολιτικής ένωσης. Αντί της κοι-
νοβουλευτικής δημοκρατίας, κυβερνώμεθα 
από μη εκλεγμένους αξιωματούχους, που 
παίρνουν τις αποφάσεις τους μυστικά, συχνά 
κατόπιν συμβουλών από λομπίστες επενδυ-
μένων συμφερόντων. Αντί προσωπικής ελευ-
θερίας, έχουμε πλήθος στενοκέφαλων κανο-
νισμών που μας κάνουν φτωχότερους και λι-
γότερο ελεύθερους.

Οι υποσχέσεις στις οποίες θεμελιώθηκε 
η Ε Ε αποδείχθηκαν ψεύτικες. Η ενοποίηση 
υπετίθετο πως θα κάνει τους ανθρώπους πιο 
εύπορους, αλλά η Ε Ε σημείωσε συνεχή πτώ-
ση, από το 30% της διεθνούς οικονομίας το 
1980, στο 17% σήμερα.

Και μόνο το ευρώ και η συμφωνία Σένγκεν 
φθάνουν για την καταδίκη του Ευρωπαϊκού 
Σχεδίου, αλλά οι σχεδιαστές συνεχίζουν μου-
λαρίσια να επιμένουν σ’ αυτά: «Το ευρώ πρέ-
πει να διατηρηθεί» -ανεξάρτητα του πόσο κο-
στίζει σε ανεργία και χαμένη ανάπτυξη. Και 
«το Σένγκεν επίσης» -ανεξαρτήτως επιπτώ-
σεων στην ασφάλεια ή στη μοίρα των μετα-
ναστών. Και θέλουν να επεκτείνουν αυτή τη 
βλαμμένη λογική και σε άλλα πεδία, βλέπο-
ντας την βαθύτερη ενσωμάτωση ως τη λύση, 
ενώ είναι το πρόβλημα.

Γι’ αυτό το δημοψήφισμα για την έξοδο εί-
ναι η ελπίδα μας.»

   Α΄. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤωΝ ΣΥΜβΙβΑΣΜωΝ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΚΛΗΣΙΟΜΑΧΟΥΣ;

συνέχεια από τη σελ. 1

Γράφει 
ο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
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Στη μητρόπολη Λάρισας επί είκοσι (20) χρό-
νια παρουσίας του δεσπότη Ιγνατίου ήρθαν 
και περιεφέρθηκαν ΤΟΣΑ λείψανα “αγίων” 
και “θαυματουργών” εικόνων, όσα δεν ήρθαν 
από το 324 μ.Χ., που ο Μέγας Κωνσταντίνος 
όρισε τη Λάρισα ως Αρχιεπισκοπή, μέχρι το 
1969 – δηλαδή 1672 χρόνια – που άρπαξε την 
μητρόπολη ο κ. Ιγνάτιος!

Κάθε φορά που ανακοινώ-
νονταν παρόμοιο περιστατικό 
επιστρατεύονταν καιπαρεβρί-
σκονταν πολιτικές και στρατι-
ωτικές αρχές του τόπου, φι-
λαρμονικές, παπάδες, παπα-
δόπουλα, μαθητές, πρόσκο-
ποι, μέσα Μ.Μ.Ε. και κουστω-
δία δεσποτάδων.

Μετά το δημοσίευμα στο τε-
λευταίο φύλλο (227) της εφη-
μερίδας “Αγώνας” με τίτλο 
«ΕΡΧΕΤΑΙ – ΕΡΧΕΤΑΙ … ΧΡΗ-
ΜΑΤΑ ΜΑΖΕΥΟΥΝ», είπαμε να 
μην ξανασχοληθούμε… Όμως 
ο πιστός λαός, που παρακολούθησε τα δια-
δραματισθέντα με την άφιξη των λειψάνων 
του αγίου Νικολάου από την Ιταλία στις 19 Μα-
ΐου, μας προβλημάτισε με τις ερωτήσεις του:

α) Γιατί, ενώ άλλο διαφήμιζαν (φωτ. Σταυ-
ρός) στο “Τάλαντο” επί μήνες, άλλο έφεραν;

β) Γιατί δεν το συνόδευσε ο οικοδεσπότης 
παπικός αρχιεπίσκοπος της πόλης Ουρμπίνο 
(15.291 κατοίκων), όπως έγινε σε παρόμοιες 
περιπτώσεις παλαιότερα που για λόγους σκο-
πιμότητας, πνευματικοί πατέρες, συνεχόμενοι 
από το φόβο της απάτης, λάβαιναν κάθε επι-
βαλλόμενο μέτρο, παράλληλα προς τις προ-
σευχές, νηστείες και λειτουργίες, αλλά το έφε-
ρε μόνος ο ορθόδοξος μητροπολίτης Γεννά-
διος, που οι ομογενείς της Αμερικής - που εί-
ναι πολύ ευαίσθητοι- , πριν μερικά χρόνια, τον 
έδιωξαν πυξ-λάξ;

γ) Τί επεδίωκε ο Ιγνάτιος και κάλεσε να πα-
ρευρίσκονται έξι (6) δεσποτάδες στην υποδο-
χή των λειψάνων;

δ) Αφού όλα τα “λείψανα” που έρχονται από 
την Ιταλία έχουν παπικό χαρτί “γνησιότητας”, 
γιατί οι προσκεκλημένοι δεσποτάδες υπέγρα-
ψαν και αυτοί το “Ιερό χαρτί υποδοχής και 
αποκτήσεως του Ιερού λειψάνου”; Μήπως εί-
χαν κάποια αμφιβολία και με τις υπογραφές 
τους το μετέτρεπαν – όπως το κρέας σε ψάρι 
– σε γνήσιο και αυθεντικό;

ε) Θα γίνονται λατρευτικές εκδηλώσεις – δή-
λωσαν – ενώπιον του Ιερού λειψάνου και “του 
αγιασμένου Μύρου εκ του τάφου του αγίου”. 
Εμείς άλλη πληροφόρηση έχουμε για το μύρο, 
καθώς και ο άγιος Πειραιώς που δημοσιεύου-
με πιο κάτω.

Υπάρχουν πολλές απορίες και ερωτηματικά 
του πιστού λαού που περιμένουν απαντήσεις 
από την μητρόπολη Λάρισας και από την Εκ-
κλησία της Ελλάδας, που μέχρι στιγμής ο αρ-
χιεπίσκοπος μένει βουβός και άλαλος.

Τι τούρθε του Πάπα ώστε μετά την Β΄ Βατι-
κανή Σύνοδο που έγινε – να ανοίξει τις απο-
θήκες του Βατικανού και ν’ αρχίσει να μοιρά-
ζει “λείψανα” προς κάθε κατεύθυνση; Προχώ-
ρησε δε και σε μια “Αγιόσταλτη” ακόμα χει-
ρονομία, να επιτρέψει να πωλούνται τα “λεί-
ψανα” σε καταστήματα, ώστε να μπορεί ο 
καθένας να αγοράζει το “λείψανο” της αρε-
σκείας του και με “πάπυρο” γνησιότητας μά-
λιστα. Είναι το πιο ανθηρό εμπόριο τα τελευ-
ταία χρόνια στη Δύση.

Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό, και απο-
τελεί φαινόμενο με πολλές παραμέτρους, δεν 
πρέπει να περάσει απαρατήρητο. Δεν θα απα-
ντήσουμε εμείς, αλλά θα φέρουμε στο φως 

της δημοσιότητας ένα πολύ μικρό μέρος δη-
μοσιευμάτων που έγιναν σε διάφορες χρονι-
κές στιγμές γι’ αυτό το θέμα.

«Επανέρχεται και πάλι το θέμα της επανα-
κομιδής λειψάνων, που “δωρίζονται” ως τέ-
τοια από τους Παπικούς. Ενώ είναι σαφείς 
οι σκοπιμότητες και οι προθέσεις των Οικου-

μενιστών (Παπικών και 
“Ορθοδόξων”), να χρη-
σιμοποιήσουν τα Άγια (ή 
μη άγια λείψανα) για την 
Ένωση υπό τον Πάπα, οι 
δικοί μας, ποιμένες αδι-
αφορούν πλήρως για 
το θέμα, και συντελούν 
στην αλλοίωση των δι-
αθέσεων και του ορθο-
δόξου φρονήματος ακό-
μα και των συνειδητών 
πιστών, που παραπλα-
νούνται από τους Ποι-
μένες τους. Ακόμα συ-
νεισφέρουν στην παρα-

μονή των αιρετικών στις αιρέσεις τους… Πολ-
λά από τα πραγματικά (ή δήθεν) Άγια λείψα-
να που μας έχουν “δωρίσει” οι Παπικοί αμφι-
σβητήθηκαν ή ήγειραν εύλογες υποψίες…» 
(www.amen.gr, 22/3/14).

Ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστο-
μος ο Β΄ είχε γράψει για το ίδιο θέμα αγανα-
κτισμένος: «… πρέπει να παύση η ανίερος εκ-
μετάλλευσις αγίων λειψάνων, ών μάλιστα την 
γνησιότητα ουδείς μας εγγυάται. Τότε η τα-
πεινότης μου επρότεινα να απαγο-
ρευθή εις το εξής η αναζήτησις και 
η ζήτησις αγίων λειψάνων, ίνα μέ-
νωσι ταύτα εις τους νυν κατόχους 
αυτών, προς μαρτυρίαναιώνιον της 
βαρβαρότητος, των αρπακτικών 
των διαθέσεων και του ακαθέκτου 
μίσους εναντίον ημών των εν Χρι-
στώ αδελφών των» (www.arhioib.
com/orthodoxia/anakomidi...).

Ο Μητροπολίτης Εδέσσης 
Χρυσόστομος απηύθυνε δρι-
μύ“κατηγορώ” κατά των ιεραρχών, 
που μεταφέρουν ιερά λείψανα και 
κειμήλια από πόλη σε πόλη με σκο-
πό την συγκέντρωση χρημάτων, δηλώνοντας:

«Αυτή είναι η Ορθοδοξία μας; Έτσι θα καλ-
λιεργηθεί και θα αναγεννηθεί ο ελληνικός 
λαός;… Οι ναοί μεταβάλλονται πραγματικά 
σε οίκους εμπορίου, όπου τα όσια και τα ιερά 
προσφέρονται ως εμπορεύματα. Γι’ αυτό ο 
γνήσιος πιστός λαός αντιδρά με τις λέξεις: 
χριστέμποροι, θεομπαίχτες, αγυρτεία, λει-
ψανολατρεία, αγιογδύτες κ.λ.π.» (“ΕΘΝΟΣ”, 
31-5-95).

Στην εφημ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” είπε: «Σκέπτε-
ται κανείς τι θα έκανε ο Χριστός αν επισκεπτό-
ταν ένα τέτοιο ναό; Όχι μαστίγιο και φραγγέ-
λιο, αλλά ατομική βόμβα θα χρησιμοποιούσε 
για να ανατινάξει και να συντρίψει τους πά-
ντας και τα πάντα…» (27-5-95).

Ο μεγάλος ιστορικός της νεότερης Ελλά-
δος Κων. Παπαρρηγόπουλος, στο έργο του 
“ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ” στο 3ο 
τόμο κεφ. 5 καυτηριάζει αυτή τη φοβερή πλη-
γή, αναφερόμενος σε κάποιο επίσκοπο της 
Μυτιλήνης Χριστόφορο που έγραψε σε κά-
ποιο μοναχό Ανδρέα (μεταφρασμένο): «Έχεις 
πολλά κιβώτια με θεία λείψανα, τα οποία ανοί-
γεις και στους φίλους σου τα δείχνεις. Του 
μάρτυρος Προκοπίου δέκα χέρια, του Θεοδο-
σίου δεκαπέντε σταγόνες, του Νεστορίου μέ-
χρι οχτώ πόδια, του Γεωργίου τέσσερες μα-

ζεμένες κάρες… Του Δημητρίου… Της Βαρ-
βάρας… Του Παντελεήμονος… Του… Του…. 
Λέγεις δε ότι όλα τα έχεις και τα πιστεύεις, 
δεν αμφιβάλεις και δεν απιστείς… Τα προ-
σκυνάς σαν να είναι των μαρτύρων Χριστού. 
Πώ, πώ, τι ζωντανή η πίστη σου, Ανδρέα…». 
Αυτά έγραφε ο μέγας ιστορικός για όσους 
εμπορεύονταν τα Ιερά λείψανα και κειμήλια.

Ο Διδάσκαλος του γένους Αδαμάντιος Κο-
ραής, επικαλούμενος πολλές σχετικές μαρ-
τυρίες παρουσιάζει τον μεγάλο “θησαυρό 
της κρατικής εμπορίας” από τα ιερά λείψα-
να. Γράφει: «Όσα καλά επροξένησαν με τον 
λόγο τους και με το πα-
ράδειγμά τους οι μάρτυ-
ρες του Χριστού, τόσης 
φθοράς αφορμήν έδω-
καν μετά τον θάνατόν 
τους εις τους λαοπλά-
νους τα ιερά λείψανα».

«Μας γέμισαν λείψα-
να τα τελευταία χρόνια 
και παρατήρησα κάτι, 
πέντε-δέκα χρόνια πριν δρομολογηθούν αυ-
τές οι δωρεές λειψάνων απ’ αυτούς τους άρ-
παγες και λαφυραγωγούς κι εμπόρους των 
εθνών, όπως λέει ο προφήτης Ιεζεκιήλ (27, 
13-16), μια πολυμελής επιτροπή παπικών 
αγιολόγων, κατ’ ανάθεσι του Πάπα της Ρώ-
μης, εξήτασε κατά πόσο είναι υπαρκτοί ωρι-
σμένοιάγιοι· η επιτροπή για 30 περίπου “αγί-
ους” έβγαζε το συμπέρασμα ότι δεν υπήρ-
ξαν ποτέ… Από κει και πέρα ο Πάπας και οι 

παπικοί τους χάρισαν στους Ορ-
θοδόξους… κι έτσι ο Πάπας της 
Ρώμης με ανταλλάγματα, που 
αυτός θεωρεί σκουπίδια για χα-
ζούς, γίνεται στους ορθοδόξους 
μεγαλόδωρος κι εξαγοράζει τις 
συνειδήσεις των, όπως εξαγό-
ραζαν οι Άγγλοι εξερευνηταί κι 
αποικιοκράτες του ΙΗ΄ και ΙΘ΄ αι-
ώνος τα διαμάντια και τα Βασί-
λεια των Κάφρων με χρωματιστά 
γυαλιά και κόκκινα κορδόνια.

… Η γριά αλεπού του Βατικα-
νού χαρίζει στους ορθοδόξους 

και λείψανα και παλιά εικονίσματα… για κα-
λόπιασμα.

Θα πήτε· Δηλαδή απάτη; Μα κάνουν και τί-
ποτ’ άλλο στη ζωή τους ο πάπας της Ρώμης 
και οι πονηροί του άγγελοι; Κι αν τους κερ-
δήση τους ορθοδόξους “με δόλωμα σκουπί-
δια”… να συνεχίζει να τους ρίχνει κόκκαλα, 
τραγανά δολώματα, σιγά-σιγά θα ρίξει και τα 
λείψανα του… “αγίου Βαλεντίνου” ή τα λείψα-
να της αγίας Μεταμορφώσεως και της αγί-
ας Πεντηκοστής… στους λειψανολιγούρηδες 
ορθοδόξους ο αναιδής και αθεόφοβος κι αλά-
θητος… (περ. “Μελέτες” 1, 2008).

Πολύ κατηγορηματικός για τα λείψανα που 
έχουν οι παπικοί είναι ο άγιος Πειραιώς σε 
επιστολή (27-6-2016) που έστειλε στον Οι-
κουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο: (Μετα-
ξύ των πολλών άλλων ως 6ον θέμα αναφέρει 
“τα ιερά λείψανα”).

“Τα ιερά λείψανα”
Παναγιώτατε Δέσποτα, προσκυνήσατε το 

Λείψανο του αγίου Αμβροσίου, το οποίο φυ-
λάσσεται στη Βασιλική του. Δεν γνωρίζε-
τε, όμως, ότι ο Θεός ήρε την Χάριν Του από 
τα λείψανα που κατέχουν οι Παπικοί, από τη 
στιγμή που έγιναν αιρετικοί και εισήγαγαν 
δογματικές καινοτομίες, όπως είναι η κακο-
δοξία τους περί κτιστής Χάριτος;

Εφ’ όσον οι Παπικοί πιστεύουν σε κτιστή 
Χάρι και όχι σε άκτιστη, ποιος και πώς, λοιπόν, 
θα εξαγιάσει και θα θεώσει τον άνθρωπο, και 
πώς τα άγια λείψανα θα μυροβλύζουν και θα 
έχουν Χάρι; Επομένως τα λείψανα, που κατέ-
χουν οι Παπικοί, είναι αχαρίτωτα, άμοιρα ακτί-
στου θείας Χάριτος και παραμένουν ανενέρ-
γητα. Πολύ δε περισσότερο οι άγιοι δεν επα-
ναπαύονται, όταν βρίσκονται σε αιρετικό πε-
ριβάλλον. Το φρικτόν θαύμα του Αγίου Σπυ-
ρίδωνος του Θαυματουργού την 12/11/1716 
που αναφέρει ο Άγιος Αθανάσιος ο Πάριος 
εις το έργον του «Ουρανού κρίσις», (Λειψία 

Σαξωνίας, 1805), κατά το 
οποίο ο Άγιος με απόλυ-
το τρόπο απηγόρευσε την 
πήξιαλταρίου (Λατινικού 
θυσιαστηρίου) εις τον εν 
Κερκύρα Ι. Ναόν Αυτού, 
μαρτυρεί του λόγου το 
αληθές.

Το “λειψανεμπόριο” δεν 
πάει πίσω κι εδώ στην Ορ-

θόδοξη Ελλάδα. Θα θυμάστε πριν μερικά 
χρόνια όταν συνελήφθη διάκονος 24ων χρο-
νών να έχει πωλήσει σε 43χρονο Ελβετό 200 
περίπου “λείψανα” και ασημένια λειψανοθήκη 
με δύο κάρες Αγίων. Από έρευνα που έκανε η 
ασφάλεια Θεσσαλονίκης στο σπίτι του διακό-
νου, ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν, πάνω από πε-
ντακόσια “λείψανα” και δεκαπέντε κάρες, στα 
οποία αναγράφονταν ονόματα Αγίων ή Οσί-
ων. Βρέθηκαν και πολλά βυζαντινά και μετα-
βυζαντινά είδη. Ο Διάκος και ο Ελβετός που 
συνελήφθηκαν, οδηγήθηκαν στον εισαγγε-
λέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, κατη-
γορούμενοι, κατά περίπτωση, για παράβαση 
του νόμου περί αρχαιοτήτων, περιύβριση νε-
κρών, διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, απο-
δοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος…

Μετά απ’αυτά τα λίγα, θα πρέπει η Αγία 
Ιερά Σύνοδος να ενεργοποιήσει την παλαι-
ότερη εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία θα 
μεταφέρονται ιερά λείψανα και εικόνες, μό-
νον κατόπιν αποφάσεως και εγκρίσεώς της, 
και για σημαντικά γεγονότα που έχουν συμ-
βεί και χρειάζεται η ενίσχυσης των πιστών, 
όπως για παράδειγμα σεισμοί, πλημμύρες 
κ.λ.π. και σε καμία περίπτωση για οικονομι-
κούς λόγους.

Και το σπουδαιότερο, οφείλει η διοίκηση 
της Εκκλησίας να ασχοληθεί πλέον με το 
θέμα της γνησιότητας των Ιερών λειψάνων.

1: Παρατήρηση: Για να μη θεωρηθεί η 
όλη παρέμβαση της εφημερίδας στο θέμα 
αυτό ανευλαβής προς τα λείψανα των Αγί-
ων επαναλαμβάνουμε ότι τιμούμε αυτά και 
ευλαβούμαστε, όταν αυτά είναι όντως Αγίων 
λείψανα τα οποία ο Θεός χαρίτωσε ώστε να 
μεταδίδουν την αγιαστική Του χάρη στους 
με πίστη και ευλάβεια προσκυνούντας αυτά.

Την εκμετάλλευση, την καθημερινή δι-
αφήμιση από Μ.Μ.Ε. και εκκλησιαστικούς 
σταθμούς-περιοδικά και την συνεχή πα-
ρουσία λειψάνων και εικόνων καταδικάζου-
με γιατί η ανευλαβής αυτή συνήθεια αντί τι-
μής εμπαιγμόν προσάπτει και την οργήν του 
Θεού επισύρει. 

Κι αυτά όσον αφορά λείψανα Αγίων και 
θαυματουργών εικόνων. Πολύ περισσότερο 
βδελύσσεται η ψυχή μας τους κατασκευα-
στές λειψάνων μετερχομένων την επιστημο-
νική τεχνική ώστε να πείθουν τους αδαείς ή 
το μη προσευχόμενο ιερατείο και τους συν 
αυτώ, που οι σημερινές οικονομικές ανά-
γκες άμβυναν το πνευματικό τους αισθητήρι.

‘ ΗΡΘΕ – ΗΡΘΕ… ΤΡΕΞΤΕ !!!

1. Αυτό το λείψανο 
διαφήμιζαν ότι έρχεται

2. Αυτό το λείψανο 
μας έστειλε 

ο Πάπας

3. Από που γωνρίζουν οι ‘άγιοι’ 
δεσποτάδες ότι αυτό το λείψανο εί-

ναι γνήσιο και υπογραφουν; 
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Μεταξύ των άλλων ο γέροντος π. Πο-
λύκαρπος αναφέρθηκε, επί τη τελέσει 
του δεκαετούς μνημοσύνου στη ζωή και 
το έργο του μακαριστού, τονίζοντας: 

Με την χάρη του Αγίου Τριαδικού Θεού 
μας, ήδη τελέσαμε και φέτος το μνημό-
συνο του μακαριστού μας Γέροντος π. 
Αθανάσιου και είναι αυτό το 10ο κατά σει-
ράν ετήσιο μνημόσυνο.

 Αγαπητοί έχουμε χρέος να μην ξε-
χνούμε τους κεκοιμημένους μας και να 
μην τους παραδίδουμε στην λήθη. Πολύ 
περισσότερο έχουμε χρέος, αφού έχου-
με παραγγελία από τον λόγο του Θεού, 
να μνημονεύουμε τους ηγουμένους μας, 
να ενθυμούμαστε δηλαδή αυτούς που 
μας δίδαξαν τον λόγο του Θεού και μας 
καθοδήγησαν στην ορθή πίστη και στην 
ευσέβεια, με τον λόγο τους, με τον τρόπο 
της ζωής τους, με το παράδειγμά τους, 
και να μιμούμαστε την πίστη τους.

Να πως μας το παραγγέλλει ο Απ. 
Παύλος στην προς Εβραίους επιστο-
λή του στο 13ο κεφάλαιο στον 7ο στίχο: 
«…μνημονεύεται (λέγει) των ηγουμένων 
ημών, ήτινες ελάλησαν υμίν τον λόγον 
του Θεού, ων αναθεωρούντες την έκ-
βασιν της αναστροφής μιμείσθε την πί-
στιν…» = Να ενθυμήσθε (λέγει ο Απόστο-
λος) πάντοτε τους πνευματικούς αρχη-
γούς σας, οι οποίοι σας δίδαξαν τον λό-
γον του Θεού. Να αναλογίζεσθε και να 
μελετάτε την συμπεριφορά τους και πως 
τελείωσαν την ζωή τους και να μιμείσθε 
την πίστη τους.

 Ο μακαριστός γέροντάς μας, όντως 
αγαπητοί, στάθηκε άξιος ηγούμενος του 
λαού του θεού και της αδελφότητός μας. 
Όσο ζούσε, για μισό και πλέον αιώνα, 
στάθηκε άξιος πνευματικός ηγέτης της 
τοπικής εκκλησίας. Και τώρα, ενώ έχει 
κοιμηθεί, καθοδηγεί με τις ομιλίες του, 
πλήθος ακροατών ανά τον κόσμο στην 
ορθή πίστη και στην ευσέβεια, και παίρ-
νει την θέση πλέον του διαχρονικού δι-
δασκάλου και κατατάσσεται πλέον στην 
χορεία των πατέρων της Εκκλησίας μας.

 Αυτό δεν το λέμε εμείς. Εμείς απλώς 
το επιβεβαιώνουμε. Το λένε οι ακροα-
τές των ομιλιών του, οι οποίοι αλλοιωμέ-
νοι από τον λόγο του, του πλέκουν θαυ-
μάσια εγκώμια. Εμείς πολύ συχνά γινό-
μαστε αποδέκτες αυτών των εγκωμιαστι-
κών εκφράσεων προς το πρόσωπό του.

 Το έργο του μακαριστού μας Γέρο-
ντος, όπως είναι γνωστό σε όλους εκεί-
νους που τον γνώρισαν και τον έζησαν 
από κοντά, συνοψίζονταν αγαπητοί γε-
νικά στο τρίπτυχο: λατρεία, κήρυγμα, 
εξομολόγηση.

 Η λατρεία του Θεού, ήταν για τον Γέ-
ροντα η ανάσα της ζωής του. Ήταν η ζωή 
του. Η Θεία Λειτουργία μάλιστα, που είναι 
η κορυφαία έκφραση της λατρείας του 
Θεού, ήταν για τον Γέροντα, θέα Θεού, 
ήταν εμπειρία Θεού.

 Με την διακονία του μυστηρίου της 
εξομολογήσεως, ο Γέροντας ασκούσε 
την ποιμαντική του προσώπου. Ήταν το 
έργο της προσωπικής καθοδηγήσεως 
των εξομολογουμένων προς την σωτη-
ρία. Όσοι τον είχαμε πνευματικό, γνω-
ρίζουμε από προσωπική εμπειρία, τις 
πολλές θυσίες και τους πολλούς κό-
πους, που κατέβαλε για να μας καθοδη-
γεί στην σωτηρία.

 Αλλά γνωρίζουμε και τον πολύ χρόνο 
που αφιέρωνε στο μυστήριο της εξομο-
λογήσεως. Ενθυμούμε προσωπικά ότι, 
όταν εξομολογούσε στον παλαιό ναό του 
Αγίου Αντωνίου, του στρατιωτικού νοσο-
κομείου, στην δεκαετία του ’60, τότε άρ-
χισε να εξομολογεί ο Γέροντας, άρχιζε 
την εξομολόγηση το πρωΐ και τελείωνε 
τις πρωϊνές ώρες της επόμενης ημέρας. 
Προσωπικά εγώ, πολλές φορές έφυγα 
από την εξομολόγηση, πρωϊνές ώρες.

 Όμως το μεγαλύτερο βάρος ο μακα-
ριστός Γέροντας, όπως το γνωρίζουμε 
πολύ καλά, το είχε ρίξει στην διακονία 
του κηρύγματος.

 Εκδαπανήθηκε κατά κυριολεξία στο 
κήρυγμα. Ήταν πεποίθησή του ότι γενι-
κά, δεν είναι δυνατόν να σωθεί ο βαπτι-
σμένος, εάν δεν κατηχηθεί, εάν δεν μάθει 
το περιεχόμενο της πίστεώς του.

 Και οι χριστιανοί μας, οι πολλοί χρι-
στιανοί μας, είναι αγαπητοί, ακατήχητοι. 
Γι’ αυτό και παρασπονδούν, αρνούνται 
το βάπτισμά τους. Τα θέματα των ομι-
λιών του, ήταν θεμελιωμένα επάνω στις 
βάσεις της πίστεώς μας, στις γραφές και 
στην ιερή παράδοση, στους πατέρες.

 Το περιεχόμενο τους ήταν πάντοτε 
τα δόγματα της πίστεως και η ευσέβεια, 
το ευαγγελικό δηλαδή ήθος. Κατά κα-
νόνα όμως ήταν ερμηνευτικά (οι ομιλίες 
του δηλαδή), ερμηνευτικά των βιβλίων 
της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς και της 
Καινής Διαθήκης. Γι’ αυτό και κατά κοι-
νή ομολογία, θεωρείται ο Γέροντάς μας 
πλέον ο καλύτερος και πιστότατος ερμη-
νευτής και αναλυτής της Αγίας Γραφής 
στον 20ο αιώνα.

 Η Θεολογία της Αγίας Τριάδος, η Χρι-
στολογία, η πνευματολογία, η εκκλησιο-
λογία και η Θεοτοκολογία, ήταν τα κε-
φάλαια που δεσπόζουν μέσα στις ομιλί-
ες του. Ακόμα και στις πιο μικρές ομιλίες.

 Μόνον για το πρόσωπο της Παναγίας 
μας π.χ. που την αγαπούσε πάρα πολύ 
ο Γέροντας, έκανε πάνω από 110 ομιλίες 
και έλεγε χαρακτηριστικά και το γνωρί-

ζουμε αυτό, ότι όλα όσα κατηγορούνται, 
όσα δηλαδή αναφέρονται στο πρόσωπο 
του Ιησού Χριστού, κατηγορούνται ανα-
φέρονται και στο πρόσωπο της Παναγί-
ας Μητέρας Του.

 Ο Μακαριστός Γέροντας ιδιαίτερα 
ανησυχούσε, όταν έβλεπε ότι πολλοί 
ηγούμενοι του λαού, εκκλησιαστικοί δη-
λαδή άρχοντες, με τον τρόπο της ζωής 
τους και με το κήρυγμά τους νοθεύουν 
το Ευαγγέλιο, νοθεύουν το δόγμα και 

το ήθος.
 Γι’ αυτό, ευκαίρως ακαίρως, αναφέρο-

νταν στις ομιλίες του, στην ανάγκη της 
διασφάλισης της ακρίβειας του δόγμα-
τος και της ευαγγελικής ηθικής.

 Προσέξτε έλεγε: «…δεν συνιστά αίρε-
ση μόνον η εκτροπή από το δόγμα, αλλά 
και η εκτροπή από το ευαγγελικό ήθος. 
Έχουμε αίρεση σε επίπεδο δόγματος και 
σε επίπεδο ηθικής, έλεγε.

 Τα δόγματα της πίστεώς μας, είναι ήδη 
διατυπωμένα με ακρίβεια από της Οικου-
μενικές συνόδους, από τις τοπικές συνό-
δους και από τους Πατέρες της Εκκλη-
σίας μας και δεν δέχονται αγαπητοί καμ-
μία πρόσθεση ή αφαίρεση.

 Η προσπάθεια των οικουμενιστών να 
απομειώνουν και να παραμερίζουν τα 
δόγματα, με σκοπό να επιβάλλουν την 
ένωση της Ορθοδοξίας με τις αιρέσεις 
του Ρωμαιοκαθολικισμού και του Προ-
τεσταντισμού, οδηγεί στην ματαίωση της 
σωτηρίας μας. Το πήραμε είδηση αυτό;

 Ένας χριστιανισμός που το Ευαγγέλιό 
του είναι νοθευμένο, δεν σώζει.

 Αγαπητοί, ο μακαριστός Γέροντας, ιδι-
αιτέρως επιμένει στις ομιλίες του, να το-
νίζει διαρκώς και διαρκώς, ότι η νοθεία 
της πίστεως στο Θεανθρώπινο πρόσω-
πο του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας, 
αποτελεί για τους αληθινούς χριστιανούς 
μεγάλο πειρασμό.

 Αντιλαμβανόμαστε ότι μπαίνουμε 
μέσα σ’ αυτόν τον πειρασμό;

 Όταν το 1991, ανέλυε το βιβλίο των 
πράξεων των Αποστόλων, στο οποίο έκα-

νε 263 ομιλίες, όταν έφθασε στο 15ο κεφ. 
στο οποίο ο Ευαγγελιστής Λουκάς κάνει 
αναφορά στην Αποστολική Σύνοδο, ο Γέ-
ροντας μίλησε προφητικά για την Μεγά-
λη Σύνοδο που πρόκειται να γίνει τον επό-
μενο μήνα. Τον Ιούνιο.

 Εκεί λοιπόν στην 162η ομιλία του λέγει 
τα εξής: «…ο Οικουμενισμός (σας διαβά-
ζω απομαγνητοφωνημένα τα λόγια του), 
ο Οικουμενισμός, προσπαθεί να ξεθωριά-
σει το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού 

Χριστού.
 Εκεί που ο Άρειος 

δεν τα κατάφερε, και 
εκεί, που ο Μονοφυσιτι-
σμός δεν τα κατάφερε, 
ο Οικουμενισμός έβαλε 
μπροστά να τα καταφέ-
ρει. Αυτός ο πειρασμός, 
(λέγει ο Γέροντας) φαί-
νεται ότι θα είναι ο τε-
λευταίος της ιστορίας. 
Πειρασμός δεινός, διότι 
είναι προφητευμένο. Το 
προφητεύει ο Χριστός 
και είναι στο βιβλίο της 
Αποκαλύψεως.

 Ακούστε τι λέει (λέει 
ο Γέροντας): «Ὅτι ἐτή-
ρησας τὸν λόγον τῆς 
ὑπομονῆς μου, κἀγώ 
σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας 
τοῦ πειρασμοῦ, τῆς μελ-
λούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ 
τῆς οἰκουμένης ὅλης 
πειρᾶσαι τοὺς κατοι-
κοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 
Ἔρχομαι ταχύ, κράτει 
ὃ ἔχεις ἵνα μηδεὶς λάβῃ 
τὸν στέφανόν σου». = 

Ἐπειδὴ, λέγει, ἐσὺ φύλαξες (τήρησες) 
τὸν λόγο τῆς ὑπομονῆς Μου, καὶ Ἐγὼ 
θὰ σὲ φυλάξω. Ἐδῶ δηλαδή ὁ λόγος 
τῆς ὑπομονῆς τοῦ Χριστοῦ (λέει ο Γέρο-
ντας) τί εἶναι; Εἶναι ἡ ὑπομονὴ, ποὺ δί-
δει ὁ Χριστὸς σ’ ὲκείνους, ποὺ πῆραν τὴν 
ἀπόφαση νὰ μείνουν κοντά στὸν ἀνόθευ-
το Χριστό. Δηλαδή σέ ὅ,τι ἀφορᾶ στὸ νὰ 
ἔχεις ὑπομονὴ καὶ να μὲ κρατᾶς ἐμένα τὸν 
Κύριο μέσα σὲ ἀντίξοες καταστάσεις. 
Ἐπειδὴ τήρησες, κι Ἐγὼ θὰ σὲ τηρήσω, 
θὰ σὲ φυλάξω. Ἀπὸ ποῦ θὰ σὲ φυλάξω; 
Ἀπὸ τὴν ὥρα τοῦ πειρασμοῦ, ποὺ πρό-
κειται νὰ ἔλθει ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης! 
Πολὺ μεγάλος πειρασμός, ξαναλέγει ο 
Γέροντας. Ἀλλ’ «ἔρχομαι ταχύ», γρήγο-
ρα. Κράτα καλὰ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖο ἔχεις, 
γιὰ νὰ μὴν πάρει κανεὶς τὸ στεφάνι τῆς 
τιμῆς καὶ τῆς δόξης σου.

 Αγαπητοί, αυτά γράφει ο Γέροντας 
εκεί στις ομιλίες του και εμείς έχουμε 
παραγγελία από τον Λόγο του Θεού, όχι 
μόνον να μνημονεύσουμε τους ηγουμέ-
νους μας που μας δίδαξαν τον Λόγο του 
Θεού και μας καθοδήγησαν στην ορθή 
Πίστη και στην ευσέβεια με τον λόγο 
τους, με τον τρόπο τους της ζωής τους, 
με το παράδειγμά τους και με την πίστη 
τους, αλλά έχουμε χρέος και εντολή να 
τους μιμούμαστε.

 Ας είναι το σημερινό μνημόσυνο του 
Μακαριστού μας Γέροντος, μια αφορμή 
γι’ αυτό, να προσπαθήσουμε να μιμηθού-
με τον πνευματικό μας πατέρα.

 Ας έχουμε την ευχή του. Αμήν.

10ΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ 
Π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΣΤΙΣ 22.5.2016
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Του π. Εμμανουήλ 
 Χατζηδάκη

Ιερέως Αρχιεπισκοπής Αμερικής

Με πόνο ψυχής ο πιστός λαός παρακολουθεί τα συμ-
βαίνοντα στους κόλπους της Ορθόδοξης Εκκλησίας 
όπου το σαράκι του Οικουμενισμού για δεκαετίες δι-
αβρώνει το σκάφος και οι ποιμένες δεν εκφράζουν το 
ορθόδοξο πνεύμα, ούτε ευθυγραμμίζονται στα βήματα 
που χάραξαν οι άγιοι και θεοφόροι Πατέρες. Με την 
Αγία και Μεγάλη Σύνοδο – όπως την ονόμασαν – που 
συγκαλείται για τις 17 με 26 Ιουνίου στο Κολυμπάρι 
της Κρήτης, επιδιώκεται η επισημοποίηση μιας νέας 
εκκλησιολογίας παντελώς ξένης προς το ορθόδοξο 
δόγμα και την πατερική Παράδοση. 

Οι ενδείξεις είναι απογοητευτικές κι αυτή την κατά-
σταση την ζουν σήμερα οι πιστοί. Υποφέρουν, θρη-
νούν, διαμαρτύρονται αλλά ανταπόκριση δεν βρί-
σκουν.

Η Συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου (24-25 Μαΐου) εί-
ναι αποκαλυπτική όπως δημοσίευσε η εφημερίδα «ΤΟ 
ΒΗΜΑ» (29/5/16). Οι “άγιοι” αρχιερείς αλληλοκατηγο-
ρούμενοι διασταύρωσαν πολλές φορές τις «ράβδους» 
τους στην προσπάθεια να πείσουν τα υπόλοιπα μέλη 
της Ιεραρχίας για τις θέσεις τους. Και οι αντιπαραθέ-
σεις κάποια στιγμή έλαβαν και προσωικό χαρακτήρα. 
Συνελήφθησαν “ψευδόμενοι”, όταν δεσπότης «ζήτη-
σε να δοθεί στην Ιεραρχία όλο το αρχείο της Επιτρο-
πής Διορθοδόξων και διαχριστιανικών Σχέσεων για-
τί, όπως τόνισε, οι αρχιερείς δεν ήταν ενημερωμέ-
νοι για τις αποφάσεις που λαμβάνονταν όλο το δι-
άστημα των συζητήσεων που διεξάγονταν κατά τη 
διάρκεια της προπαρασκευής της Μεγάλης Συνό-
δου». Και η απάντηση άλλου ήταν ότι: «Όλα τα κεί-
μενα έχουν κατατεθεί στη 12μελή Ιερά Σύνοδο. Συ-
ζητούνται δέκα χρόνια. Και τα τελευταία δύο χρόνια 
έχουν διαμορφωθεί και εγκριθεί…». Ποιοί λένε την 
αλήθεια; Αυτοί που δεν τα πήγαν ή αυτοί που δεν 
μπορούν να πάρουν ανάσα – κατά τα κοινώς λεγό-
μενα – γιατί τρέχουν από πανηγύρι σε πανηγύρι, από 
ονομαστικά συλλείτουργα, από υποδοχές λειψάνων 
και ιερών εικόνων,… και δεν έχουν χρόνο περισσευ-
άμενο να τα μελετήσουν;

“Άγιοι” Ποιμένες, η πλειοψηφία από σας έχετε συ-
νηθίσει στη διψυχία και διπλοπροσωπία, την πλαστή 
και υποκριτική εικόνα της ευπρέπειας και της ευσέ-
βειας και την προβάλλετε στο ποίμνιό σας. Παρου-
σιάζετε ένα πλαστό πρόσωπο, ψεύτικο, μακιγιαρισμέ-
νο, ξένο προς την καθαρότητα και την εντιμότητα, αν 
και υπεύθυνοι διάδοχοι των Αποστόλων και Πατέρων 
της Εκκλησίας.

Οι προβληματισμοί, οι ανησυχίες, τα ερωτηματικά, ο 
πόνος των πιστών που στέκονται έξω από την εκκλη-
σιαστική αυλή – γιατί εκεί τους κατατάξατε – σας πα-
ρακολουθεί με αγωνία, γιατί ενώ θάπρεπε να είσαστε 
πρωτοπόροι αγωνιστές σε θέματα πίστεως-δόγματος 
και να προπορεύεστε της φάλαγγας, εσείς μείνατε 
πίσω, ή κρυφτήκατε, και το χειρότερο, μερικοί, που 
εμφανίζονταν παλικάρια, “γκεσέμια” της Ορθοδόξου 
Εκκλησίας, τελευταία στιγμή, πριν την Σύνοδο, δήλω-
σαν “Έχε με παρατημένο”. Η Εκκλησία περπατάει στις 
ημέρες της σκιάς. Τα άτομα που έπρεπε να βρίσκο-
νται εμπροσθοφυλακή, δυστυχώς είναι παραδομένα 
στον επαγγελματισμό, απομεινάρια της λαίλαπας του 
Σεραφείμ Τίκα και Χριστόδουλου!

Έχετε πάρει είδηση τί γίνεται γύρω σας; Τι ετοιμά-
ζουν στη “Μεγάλη” αυτή Σύνοδο; Ο τόπος βουίζει από 
τις αποκαλύψεις για το φασιστικό τρόπο που θα λη-
φθούν οι αποφάσεις, ώστε να μας επιβάλλουν τον ΟΙ-
ΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ, αναγνωρίζοντας επίσημα σαν εκκλη-
σίες τις αιρετικές ομολογίες (Ρωμαιοκαθολικούς, Αγ-

γλικανικούς, Λουθηρανικούς. Αντιχαλκηδόνιους, Μο-
νοφυσίτες, …). Κι εκεί, που θάπρεπε, εσείς οι 5, 10, 20 
μητροπολίτες, που για χρόνια προετοιμάζεστε με δι-
ημερίδες, συνέδρια, ομιλίες… κ.λ.π. να συγκροτήσε-
τε ένα μέτωπο αντίσταση, ένα μεγάλο φράγμα προ-
στασίας και γενναιότητας, στις ύπουλες πατριαρχικές 
μεθοδεύσεις, εσείς παραδοθήκατε αμαχητί από μέλη 
της “Συνόδου” επικαλούμενοι “βασίμους και ουσιώδεις 
λόγους” για να δικαιολογήσετε τις παραιτήσεις σας.

Αγώνας, Κύριοι, δεν γίνεται μέσα από άνετα κλιμα-
τιζόμενα γραφεία. Αγώνας δεν γίνεται από τα πολυ-
τελή ανάκτορά σας, Αγώνας δεν γίνεται απολαμβάνο-
ντας τον πλούτο σας. Αγώνας δεν γίνεται όταν κου-
βεντιάζετε με την χλιδή σας. Αγώνας δεν γίνεται να 
παρελαύνετε στους δρόμους με τις παλιές αυτοκρα-
τορικές στολές. Αγώνας δεν γίνετε να μαζεύεστε σε 
“αδελφικά”ονομαστήρια 20-30 δεσποτάδες, να καλο-
περνάτε και ο κόσμος να ψάχνει στους σκουπιδοτε-
νεκέδες για ένα κομμάτι ψωμί. Αγώνας δεν γίνεται με 
μια επιστολή παραίτησης που την δώσατε στα Μ.Μ.Ε. 
και την διαβάσανε και στους ναούς τη μητρόπολή σας. 
Αυτό θέλανε και επεδίωκαν οι αντίπαλοι, και το πέτυ-
χαν με τον καλύτερο τρόπο.

ΑΥΤΟ, δεν είναι αγώνας, είναι φυγή, είναι προ-
δοσία.

Εάν οι Πατέρες ήταν δειλοί και ερωτοτροπούσαν για 
ίδια προσωρινά συμφέροντα ή ταυτίζονταν με τις αι-
ρετικές “εκκλησίες”, σήμερα δεν θα υπήρχατε εσείς.

Αγώνας, “άγιοι” πατέρες, σημαίνει, συνένωση όλων 
όσων έχουν τα ίδια “πιστεύω”, που μας άφησαν πα-
ρακαταθήκη οι θεοφόροι Πατέρες, και συστρατευό-
μενοι να εργαστούν κάτω από την σημαία του αρχη-
γού. Αγώνας σημαίνει μόχθο, οδύνη και θυσία. Αγώ-
νας σημαίνει αναμέτρηση με τον εχθρό πάνω στο 
πεδίο της μάχης.

Ένας έμεινε ο Μάρκος ο Ευγενισμός, και όμως έσω-
σε την Ορθοδοξία. 

Ένας ήταν ο Μάξιμος ο Ομολογητής – καλόγηρος 
ήταν – και κράτησε την Ορθοδοξία.

Ο Γρηγόριος ο Παλαμάς αντιστάθηκε στην λαίλαπα 
του Βαρλαάμ και έμεινε η Ορθοδοξία.

Ο Νικόδημος ο Αγιορείτης – καλόγηρος – υπερμά-
χησε της Ορθοδοξίας κατά την Τουρκοκρατία.

Εκατοντάδες, χιλιάδες, “ελιθάσθησαν, επρίσθησαν, 
επειράσθησαν, εν φόνω μαχαίρας απέθανον, περιήλ-
θον εν μηλωταίς, εν αιγείοιςδέρμανσιν, υστερούμε-
νοι, θλιβόμενοι, κακοχούμενοι” (Εβρ. 10, 37), και δεν 
λιποτάχτησαν.

Και σεις σήμερα, – οι διάδοχοι των Αποστόλων και 
των αγίων Πατέρων – να έχετε διαβρωθεί από το μι-
κρόβιο της αστικής καλοπέρασης μεταβληθέντες σε 
σκιάχτρα αναιμικά.

Οι εξουσίες και το χρήμα, σας έχουν παραλύσει. 
Ζήτε, αλλά δεν έχετε ζωντάνια.

Αρχίσατε να κρύβετε τον σταυρό από το στήθος σας 
για να μην προκαλείται το Ισλάμ.

Πού ήσασταν, “άγιοι” πατέρες, που επί χρόνια σε 
όλα τα προσυνοδικάΔιορθόδοξα και Διαχριστιανικά 
συνέδρια στέλνατε εκπροσώπους της Ελλαδικής Εκ-
κλησίας “αδελφούς” με γνωστές και εκπεφρασμένες 
τις οικουμενιστικές θέσεις, και κανένας σας δεν δια-
μαρτυρήθηκε; Στο παρά πέντε πήρατε είδηση ότι, όλες 
τις αιρετικές ομολογίες τις ονομάζουν ως “Εκκλησί-
ες” καταπατώντας και καταφρονώντας τους Θείους 
και Ιερούς Κανόνες.

Γιατί στην πρόταση του αγίου Πειραιώς μόνον 14 
βρέθηκαν να στηρίξουν τις θέσεις του;

Μέσα σε μια “τεταμένη” συνεδρίαση η Ιερά Σύνοδος, 
με διαξιφισμούς εκατέρωθεν – συντηρητικών και προο-
δευτικών – για τα “κείμενα” της Μεγάλης Συνόδου εξέ-
δωσε εγκύκλιο, που θα διαβαστεί στους Ιερούς ναούς, 
και καθησυχάζει τον πιστό λαό του Θεού λέγοντας: “οι 
Ιεράρχες έχουνε δώσει την ομολογία της πίστεως κατά 
την χειροτονία, για να διασφαλίσουν την Αποστολική και 
Πατερική παρακαταθήκη που παραλάβανε και θα αγρυ-
πνούμε για το ποίμνιό τους…”. ΓΙ’ ΑΥΤΟ! 
“να ειρηνεύσουμε” λοιπόν και να κοιμόμαστε ήσυχα!

ΕΝΥΣΤΑΞΑΝ ΟΙ “ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ” ΠΟΙΜΕΝΕΣ
ΘρhνΟς επi Τη επΙκεiμενη κΑΤΑςΤρΟφh Της νΙνεΥh ΜΙΑ βΟΜβΑ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΕΙ

Μια συγκινητική-Ομολογιακή 
Προειδοποίησις-Προκήρυξις

Μία βόμβα μας απειλεί, και οι περισσότεροι από μας δεν έχομε 
ιδέα. Αισθάνομαι σαν χρέος να σας καταστήσω γνωστό τον επικεί-
μενο μεγάλο κίνδυνο που διατρέχομε, για να λάβωμε τα κατάλληλα 
μέτρα. Όχι, δεν πρόκειται για πυρηνική απειλή η μεγάλο τρομοκρα-
τικό κτύπημα, αλλά κάτι πολύ χειρότερο. Γιατί αυτά μπορεί να δώ-
σουν τέλος στην πρόσκαιρη ζωή μας, ενώ ο κίνδυνος για τον οποίο 
θέλω να σας προειδοποιήσω απειλεί την αιώνιά μας ζωή.

Προειδοποίησις/Προκήρυξις 
εις τους απανταχού Ορθοδόξους Χριστιανούς

   Ευλογημένε λαέ του Θεού, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και οι 
Ιεράρχες που τον περιστοιχίζουν ετοιμάζουν μία μεγάλη προδοσία 
έναντι της Ορθόδοξης πίστεως και της αγίας μας παραδόσεως. Στην 
καλούμενη Αγία και Μεγάλη Σύνοδο έχουν σκοπό να επιβάλουν τον 
αιρετικό οικουμενισμό, αναγνωρίζοντας επίσημα σαν εκκλησίες τις 
αιρετικές ομολογίες που είναι εκτός της Μιας Αγίας Καθολικής και 
Αποστολικής Ορθοδόξου, μοναδικής και μόνης αληθινής Εκκλησί-
ας του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η πίστη μας είναι ότι ο Κύριός 
μας ίδρυσε μία και μοναδική Εκκλησία και ότι αυτή είναι η Ορθόδο-
ξη Εκκλησία. Δεν μπορούν να υπάρχουν πολλαπλές Εκκλησίες. Δεν 

μπορούμε να παραδεχόμαστε σαν Εκ-
κλησίες ομάδες Χριστιανών που δεν είναι 
μέλη της αγίας Εκκλησίας του Χριστού, η 

οποία και μόνη αποτελεί το Άγιο Σώμα Του.
  Όπως έχουν επισημάνει επίσκοποι, ιερείς και καθηγητές θεο-

λογίας, η φράση της Συνοδικής Εγκυκλίου, “Η Ορθόδοξος Εκκλη-
σία αναγνωρίζει την ιστορικήν ύπαρξιν άλλων Χριστιανικών Εκκλη-
σιών και Ομολογιών μη ευρισκομένων εν κοινωνία μετ’ αυτής” (άρ-
θρο 6), υποδηλώνει την ύπαρξη και άλλων Εκκλησιών, το οποίον εί-
ναι απαράδεκτο.

   Ο Μητροπ. Ναυπάκτου Ιερόθεος προτείνει η φράση αυτή να 
αντικατασταθή με την φράση, “Η Ορθόδοξος Εκκλησία γνωρίζει ότι 
ταυτίζονται τα χαρισματικά με τα κανονικά όριά της, καθώς επίσης 
γνωρίζει ότι υπάρχουν και άλλαι Χριστιανικαί Ομολογίαι, αι οποίαι 
απεκόπησαν εξ αυτής και δεν ευρίσκονται εν κοινωνία μετ’ αυτής”. 
Η προτεινόμενη αλλαγή είναι αναγκαία, αλλά η αποδοχή της από 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο εις το σημείο αυτό είναι κατά τη γνώ-
μη μου μάλλον αδύνατη. Βεβαίως υπάρχει πάντα ελπίδα, και προ-
σευχόμαστε γι’ αυτό.

  Δυστυχώς οι οικουμενιστές, επίσημα και έμπρακτα συμπροσευ-
χόμενοι, κατά παραβίαση των Ιερών Κανόνων, με μη Ορθοδόξους 
αναγνωρίζουν την υπόσταση μη Ορθοδόξων Εκκλησιών, παράλληλα 
με τη δική μας, την μόνην Εκκλησίαν του Χριστού. Εμείς πιστεύομε 
“εις Μίαν Αγίαν Εκκλησίαν”, ενώ αυτοί πιστεύουν σε πολλές “αδελ-
φές Εκκλησίες”. Άρα δεν πρεσβεύουν την αληθινή πίστη, δηλ. είναι 
αιρετικοί. Επίσης αυτοί πιστεύουν ότι το βάπτισμα είναι κάτι μαγι-
κό, ώστε όποιος και να το τελή, είτε ευρίσκεται εντός είτε εκτός της 
Εκκλησίας, είναι “έγκυρο”, εφ’ όσον επικαλείται το όνομα της Αγίας 
Τριάδος. Εμείς πιστεύομε σ’ ένα βάπτισμα, που τελείται στην Μία 
Αγία Εκκλησία από πιστά και διατεταγμένα μέλη της. Το λέμε αυτό 
επειδή στην πράξη η Αρχιεπισκοπή μας (της Αμερικής, εις την οποί-
αν ανήκω) δηλώνει απερίφραστα ότι σε περίπτωση ανάγκης είναι 
πραγματικό βάπτισμα το αεροβάπτισμα, ακόμα και όταν επιτελείται 
από ένα άθεο γιατρό η νοσοκόμα.

    Ήδη από την δεκαετία του 1920, πριν από σχεδόν 100 χρόνια, 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο πρωταγωνιστεί στην οικουμενική κίνη-
ση και έμπρακτα παραδέχεται ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μέρος 
της παγκόσμιας Εκκλησίας κι ότι είναι ισότιμη των αιρέσεων, ομολο-
γιών και κοινοτήτων που το αποτελούν. Αυτό επιβεβαιώνεται και από 
τη συμμετοχή των περισσοτέρων τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών 
στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (αιρέσεων). Σ᾽ αυτό ο Πατρι-
άρχης ώφειλε να μιμηθή την “αδελφή” του παπική “Εκκλησία” που 
είναι πιο συνεπής απέναντι του πιστεύω της, δηλαδή της αυτοσυνει-
δησίας που έχει ότι αυτή και μόνη είναι η Εκκλησία του Χριστού, και 
έτσι δεν μετέχει ως μέλος του ΠΣΕ, αλλά μόνο ως παρατηρήτρια.

   Οι οικουμενιστές προσπαθούν να μας ενώσουν με τους Ρωμαιο-
καθολικούς, με τους Αντιχαλκιδονίους Μονοφυσίτες, και άλλους αι-
ρετικούς και σχισματικούς, όχι με την επιστροφή τους στην Εκκλη-
σία με βάπτισμα η έστω άγιο μύρο η ακόμα και με ομολογία πίστε-
ως, αλλά απλώς με το να τους αναγνωρίσωμε σαν αδελφούς εν Χρι-
στώ, με τους οποίους είμαστε ενωμένοι στην αγάπη που έχομε με-
ταξύ μας και με το Χριστό, δίχως να απαιτήσωμε να αποβάλουν τις 
αιρετικές τους δοξασίες, και δίχως να δεχτούν την αγία Παράδο-
ση, όπως την έχει παραλάβει και διατηρεί απαράλλακτη και ατόφια 

συνεχίζεται στη σελ. 6 

«Ενύσταξαν οι ποιμένες 
σου, Βασιλεύς 

Ασσύριοςεκοίμησεν 
τους δυνάστας σου, 

απήρεν ο λαός σου επί 
τα όρη, και ουκ ην ο 

εκδεχόμενος»
(Ναούμ,γ΄ 18)

Αλλοίμονον! Οι ποιμένες 
σου ενύσταξαν, ω Βασιλιά 
των Ασσυρίων! Τα επίλε-

κτα στρατεύματά σου απο-
κοιμήθηκαν, ο λαός σου δι-
εσκορπίσθηκε εις τα όρη, 
κανείς δεν θα μπορέση να 

τους συναθροίση.
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Ἡ Ἐκκλησία, ἀγαπητοί μου, κατὰ τὸν ἅγιο 
Αὐγουστῖνο εἶνε «ὁ Χριστὸς παρατεινόμε-
νος εἰς τοὺς αἰῶνας». Ἐκκλησία = Χριστός. 
Αὐτὸ σημαίνει, ὅτι τὸ ἔργο τοῦ Χριστοῦ θὰ 
συνεχίζεται δι’ αὐτῆς αἰωνίως· ἀλλὰ καὶ οἱ 
ἀντιδράσεις ἐναντίον της δὲν θὰ λείψουν, 
σύμφωνα μὲ τὸ λόγο τοῦ ἰδίου στοὺς 
μαθητάς του «Εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν, καὶ ὑμᾶς 
διώξουσιν…» (Ἰω. 15,20).
«Σημεῖον ἀντιλεγόμενον» ὁ Χριστὸς (Λουκ. 
2,34), «σημεῖον ἀντιλεγόμενον» καὶ ἡ 
Ἐκκλησία του. Μόνο ἂν πάψῃ ἡ Ἐκκλησία 
νὰ κηρύττῃ καὶ νὰ ἐνεργῇ ὅπως ὁ Χριστός, 
τότε θὰ πάψῃ καὶ ἡ ἀντίδραση τοῦ κόσμου 
ἐναντίον της. Τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο μάλι-
στα προειδοποιεῖ, ὅτι πρὸς τὸ τέλος 
τῶν αἰώνων ἡ σύγκρουση ἀληθείας καὶ 
ψεύδους θὰ εἶνε σφοδρότερη, ἰδίως ἐπὶ 
τῶν ἡμερῶν τοῦ μεγάλου ἀντιχρίστου· τὸ 
μικρὸ ποίμνιο θὰ δοκιμαστῇ σκληρά, οἱ 
πιστοὶ θὰ λιγοστέψουν πολύ. Ἡ Ἐκκλησία 
ὅμως, ἡ ἐλευθέρα καὶ ζῶσα, ἡ Ὀρθοδοξία, 
θὰ περισυλλέξῃ τὰ τέκνα της κάτω ἀπὸ τὰ 
φτερὰ τοῦ μεγάλου Ἀετοῦ καὶ θὰ βγῇ στὴν 
ἔρημο, ὄχι μόνο τροπικὰ ἀλλὰ καὶ τοπικά, 
ἕως ὅτου ἔλθουν πάλι «καιροὶ ἀναψύξεως» 
(Πράξ. 3,20) γιὰ τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. 
Λ υ σ σ ώ δ η ς  ὁ  π όλ ε μ ο ς  κα τὰ  τ ῆ ς 
Ἐκκλησίας, ὅπως μαρτυρεῖ ἡ ἱστορία. Στοὺς 
τρεῖς πρώτους αἰῶνες πολεμήθηκε ἀπὸ 
τοὺς Ἰουδαίους καὶ τοὺς εἰδωλολάτρες. Κι 
ὅταν σταμάτησαν οἱ διωγμοί, ἄλλη θύελλα 
ἦλθε νὰ ταράξῃ τὴ γαλήνη της. Οἱ Χριστιανοὶ 
κινδύνευαν τώρα ὄχι ἀπὸ πεινασμένα θηρία 
τοῦ ἀμφιθεάτρου ἀλλὰ ἀπὸ νοητοὺς λύκους, 
τοὺς αἱρετικούς. Οἱ πρῶτοι ἐχθροὶ ὡς ὅπλο 
χρησιμοποιοῦσαν τὸ ξίφος, οἱ δεύτεροι χρη-
σιμοποιοῦσαν τὴ γλῶσσα, μὲ τὴν ὁποία διέδι-
δαν διδασκαλίες ξένες καὶ ἀντίθετες πρὸς τὴν 
ἁγνὴ ἀλήθεια. 
Οἱ αἱρετικοὶ ἦταν «ἄνδρες λαλοῦντες δι-
εστραμμένα» (ἔ.ἀ. 20,30). Ὁ διάβολος 
δι’ αὐτῶν ἔσπερνε ζιζάνια στὸν ἀγρὸ τῆς 
Ἐκκλησίας, ἀψίνθιον (Άπ. 8,11), φαρμάκι. 
Ἐὰν τὰ ζιζάνια ξερριζώνωνται δύσκολα 
ἀπὸ τοὺς ἀγροὺς, πολύ δυσκολώτερα ξερ-
ριζώνονται οἱ αἱρετικοὶ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. 
Γι’ αὐτὸ οἱ ποιμένες πρέπει νὰ ἀγρυ-
πνοῦν, ὥστε νὰ μὴ βρίσκῃ ὁ ἐχθρὸς καιρὸ 
νὰ σπείρῃ ζιζάνια (βλ. Ματθ. 13,24-26).
Γιὰ νὰ καταπολεμηθοῦν οἱ αἱρέσεις καὶ νὰ 
διατηρηθῇ καθαρὸς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, ἔγι-
ναν μεγάλοι ἀγῶνες καὶ συγκλήθηκαν το-
πικὲς καὶ οἰκουμενικὲς Σύνοδοι. Αἰτία τῆς 
συγκλήσεως Οἰκουμενικῶν Συνόδων ἦταν 

κυρίως οἱ αἱρέσεις καὶ ἔπειτα οἱ ἐκτροπὲς 
στὸ ἦθος καὶ στὴν τάξι. Αὐτὸ δείχνει πόση 
σημασία ἀποδίδει ἡ Ἐκκλησία στὴν κα-
θαρότητα τῆς ἀληθείας. Ὁ β’ κανόνας τῆς 
Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου λέει· «οὐσία τῆς 
καθ’ ἡμᾶς ἱεραρχίας ἐστὶ τὰ θεοπαράδο-
τα λόγια, ἤγουν ἡ τῶν θείων Γραφῶν ἀλη-
θινὴ ἐπιστήμη». Ἡ ὀρθὴ ἑρμηνεία τῆς ἁγίας 
Γραφῆς ἀπέναντι στὶς πλάνες τῶν αἱρε-
τικῶν ἦταν τὸ κύριο ἔργο τῶν ἀοιδίμων 
ἁγίων πατέρων, ποὺ συνῆλθαν ἀπὸ τὰ 
πέρατα τῆς γῆς καὶ συγκρότησαν τὶς Οἰκου-
μενικὲς Συνόδους καὶ περιέλαβαν μέσα 
σὲ σαφεῖς καὶ σύντομες φράσεις τὸ θη-
σαυρὸ τῆς ἱερᾶς ἀπο-
καλύψεως.
Ἔτσι, αἰτία τῆς Α’ Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου στὴ 
Νίκαια τῆς Μ. Ἀσίας 
(325 μ.Χ.) ἦταν ἡ αἵρε-
σις τοῦ Ἀρείου, ποὺ 
ἠρνεῖτο τὴ Θεότητα τοῦ 
Υἱοῦ. Τῆς Β’ στὴν  Κων-
σταντινούπολι (381 
μ.Χ.) ἡ αἵρεσις τοῦ Μα-
κεδονίου, ποὺ ἠρνεῖτο 
τὴ θεότητα τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος. Τῆς Γ’ στὴν 
Ἔφεσο (431 μ.Χ.) ἡ αἵρε-
σις τοῦ Νεστορίου, ποὺ 
ἠρνεῖτο ὅτι ἡ Παρθένος 
Μαρία γέννησε τόν 
Θεὸ καὶ ἀντὶ Θεοτόκον 
τὴν ὠνόμαζε Χριστοτό-
κον. Τῆς Δ’ στὴν Χαλ-
κηδόνα (451 μ.Χ.) ἡ αἵρεσις τοῦ Ἐὐτυχοῦς, 
ποὺ ἐκήρυττε μία μόνο φύσι στὸν Χριστό, 
διότι ἡ ἀνθρώπινη φύσις ἀπορροφήθηκε 
δῆθεν ἀπὸ τὴν θεία. Τῆς Ε’ στὴν Κωνσταντι-
νούπολι (553 μ.Χ.) πάλι ἡ αἵρεσις τῶν μο-
νοφυσιτῶν καὶ μερικὲς ἄλλες αἱρετικὲς δο-
ξασίες κάποιων συγγραφέων. Τῆς ΣΤ’στὴν 
Κωνσταντινούπολι (681 μ.Χ.) ἡ αἵρεσις τοῦ 
μονοθελήτου πάπα Ῥώμης Ὁνωρίου. Καὶ 
τῆς Ζ’ πάλι στὴ Νίκαια τῆς Βιθυνίας (787 
μ.Χ.) ἡ αἵρεσις τῆς εἰκονομαχίας.
Ὅπως βλέπουμε, ἡ αἵρεσις ἦταν κυρία 
αἰτία τῆς συγκλήσεως ὅλων τῶν Οἰκουμε-
νικῶν Συνόδων. Τὶς συγκαλοῦσαν εὐσεβεῖς 
αὐτοκράτορες, ποὺ ἔβλεπαν τὴν αἵρεσι ὡς 
συμφορὰ καὶ πλῆγμα κατὰ τῆς ἑνότητος 
ἐκκλησίας καὶ πολιτείας. Ὁ αὐτοκράτωρ 
θεωροῦσε τὸν ἑαυτό του ὡς «ἐπίσκο-
πον τῶν ἐκτὸς» καὶ δὲν ἀναμειγνυόταν 
στὰ ἐσωτερικὰ τῆς Συνόδου. Ἂν ἀποτολ-

μοῦσε ν’ ἀναμειχθῇ στὶς πνευματικὲς συ-
ζητήσεις τῶν ἁγίων πατέρων, ἀπεκρούετο 
σθεναρὰ ἀπὸ τοὺς προμάχους τῆς Ὀρθο-
δοξίας· ἕνας ἀπὸ αὐτούς, ὁ Κορδούης Ὅσι-
ος, εἶπε στὸν αὐτοκράτορα· «Οὔτε ἡμῖν 
ἄρχειν ἐπὶ τῆς γῆς ἔξεστιν, οὔτε σὺ θυ-
μιᾶν ἐξουσίαν ἔχεις, βασιλεῦ». Οἱ πατέρες 
συνέρχονταν ἐν ὀνόματι τοῦ Κυρίου, εἶχαν 
συναίσθησι ὅτι ἀνάμεσά τους παρίσταται 
ὁ Χριστὸς ποὺ εἶπε: «Οὗ εἰσι δύο ἢ τρεῖς 
συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι 
ἐν μέσῳ αὐτῶν» καὶ «Ἰδοὺ ἐγὼ μεθ’ ὑμῶν 
εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας 
τοῦ αἰῶνος» (Ματθ. 18,20· 28,20). Ἀπόδει-

ξις τοῦ σεβασμοῦ 
πρὸς τὸν Ἱδρυτὴ 
τῆς Ἐκκλησίας εἶνε, 
ὅτι στὴ μέση τοῦ 
χώρου τῶν συνε-
δριάσεων ἔστηναν 
ἕνα θρόνο  καὶ σ’ 
αὐτὸν δὲν καθόταν 
κανείς, ἀλλὰ ἐπάνω 
τ ο υ  ἔ θ ε τ α ν  τ ὸ 
Εὐαγγέλιο ·  αὐτὸ 
ὑπενθύμιζε τὰ λόγια 
τ ο ῦ  ἀ π ο σ τ ό λ ο υ 
Παύλου «Καὶ ἐὰν 
ἡμεῖς  ἢ ἄγγελος 
ἐξ οὐρανοῦ εὐαγ-
γελίζηται ὑμῖν παρ’ 
ὃ εὐηγγελισάμε-
θα ὑμῖν, ἀνάθεμα 
ἔστω… Εἴ τις ὑμᾶς 
εὐαγγελίζεται παρ’ 

ὃ παρελάβετε, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλ. 1,8-9).
Τί ἀπαιτεῖται γιὰ νὰ χαρακτηρισθῇ ὀρθό-
δοξη μία Σύνοδος; Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἑπτὰ 
Οἰκουμενικὲς καὶ τὶς ἀναγνωρισμένες Το-
πικές, ἔγιναν καὶ ἄλλες σύνοδοι ποὺ ὅμως 
δὲν ἀναγνωρίσθηκαν ἀπὸ τὴν ἐκκλησια-
στικὴ συνείδησι. Ἐκκλησιαστικὴ συνείδη-
σις εἶνε ἡ κρίσι καὶ ἐκτίμησις τοῦ εὐσεβοῦς 
πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο ἔχει 
ἐκ Θεοῦ τὸ πνευματικὸ αἰσθητήριο νὰ δι-
ακρίνῃ τὴν ἀλήθεια ἀπὸ τὴν πλάνη, ὅπως 
τὰ πρόβατα ἔχουν ἐκ φύσεως τὸ αἰσθη-
τήριο νὰ διακρίνουν τὰ ὠφέλιμα βότανα 
ἀπὸ τὰ βλαβερά (Μ. Βασίλειος). Ὁ ὀρθό-
δοξος λαός, ποὺ ζῇ σὲ μυστηριακὴ ἐπαφὴ 
μὲ τὸ Χριστὸ καὶ ἔχει Πνεῦμα ἅγιο, ὅταν 
ἀκούσῃ ἀπόφασι Συνόδου ποὺ εἶνε σύμ-
φωνη μὲ τὴν πατροπαράδοτη πίστι, μὲ 
«ὅ,τι πάντοτε, πανταχοῦ καὶ ὑπὸ πάντων 
ἐπιστεύθη» (Βικέντιος Λερ.), αἰσθάνεται 

χαρὰ καὶ λέει· «Αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀποστό-
λων, αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων, αὕτη ἡ 
πίστις τῶν ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν 
οἰκουμένην ἐστήριξεν». Ἐἰ δ᾽ ἄλλως, ἐκδη-
λώνει τὴ διαφωνία καὶ ἀποδοκιμασία του.
Ὥστε κατὰ τὴν ὀρθόδοξη ἀντίληψι αἱ Σύνο-
δοι βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς ἐκκλη-
σιαστικῆς συνειδήσεως, ποὺ δὲν περιορί-
ζεται μόνο στοὺς κληρικοὺς ἀλλὰ ἐπεκτεί-
νεται καὶ ἀποκορυφώνεται στὸν εὐσεβῆ 
λαό· τοῦ λαοῦ ἡ ἐπιδοκιμασία ἢ ἡ ἀποδο-
κιμασία κρίνει ἂν μία Σύνοδος εἶνε ἀλη-
θινὴ ἢ μή. Ἡ Ορθοδοξία διαφέρει ἀπὸ τὸν 
παπισμὸ καὶ στὸ σημεῖο αὐτό· ἐδῶ τὸ ἀλά-
θητο δὲν τὸ διεκδικεῖ ἕνα πρόσωπο, ἀλλὰ 
τὸ ἔχει τὸ πλήρωμα, ὁ εὐσεβὴς λαὸς ποὺ 
ὀνομάζεται «φύλαξ τῆς πίστεως». Ὁ πι-
στός, ὅσο ἄσημος καὶ ἂν εἶνε, δὲν ἐκμηδε-
νίζεται· ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας δὲν μπορεῖ 
νὰ ἀγνοῇ τὴ φωνή του. Ἔτσι ὑπάρχει ἁρμο-
νία. Ἐκκλησιαστικὲς ἀποφάσεις ἐρήμην 
τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ καὶ ἀντίθετες μὲ τὸ 
φρόνημά του δὲν μποροῦν νὰ σταθοῦν. 
Οἱ Πράξεις τῶν ἀποστόλων, ποὺ περιγρά-
φουν τὴν πρώτη Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας, 
τὴν Ἀποστολικὴ Σύνοδο, λένε γιὰ τὸν τρό-
πο λήψεως τῶν ἀποφάσεών της• «Ἔδοξε 
τοῖς ἀποστόλοις καὶ τοῖς πρεσβυτέροις σὺν 
ὅλῃ τῇ ἐκκλησίᾳ» (Πράξ. 15,22). 
Ἀκοῦτε, κύριοι, ὅσοι κεκλεισμένων τῶν 
θυρῶν παίρνετε ἀποφάσεις γιὰ λογα-
ριασμὸ τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τῶν ὀρθοδό-
ξων; Τί εἶστε σεῖς, ἀνώτεροι τῶν ἀποστό-
λων; Τόσο μεγάλη ἰδέα ἔχετε γιὰ τοὺς ἑαυ-
τούς σας;
Ἕνα παράδειγμα Συνόδου ποὺ δὲν ἀνεγνώ-
ρισε ἀλλ᾽ ἀπεδοκίμασε ἡ ἐκκλησιαστικὴ συ-
νείδησι, εἶνε ἡ ἐν Ἐφέσῳ συγκληθεῖσα τὸ 
449 μ.Χ. πολυαριθμότατη Σύνοδος. Κατὰ 
τὸν ἱστορικὸ Βασίλειο Στεφανίδη, ἡ Σύ-
νοδος αὐτὴ συνῆλθε ὑπὸ τὸ κράτος βίας 
καὶ τρομοκρατίας, ποὺ ἀσκοῦσαν σκληροὶ 
στρατιῶτες, φανατικοὶ μοναχοὶ φερμένοι 
ἀπὸ ἀλλοῦ, χεροδύναμοι ναῦτες καὶ κακό-
τροποι «παραβολάνοι» (νοσοκόμοι καὶ νε-
κροθάφτες). Ὅταν ὁ πατριάρχης Κωνστα-
ντινουπόλεως Φλαβιανὸς σηκώθηκε νὰ 
ὑπερασπίσῃ τὸ δόγμα περὶ τῶν δύο φύ-
σεων τοῦ Χριστοῦ, ἀκούστηκαν κραυγές, 
ὑψώθηκαν ῥαβδιὰ καὶ σφιγμένες γροθιές, 
ἔπεσαν χαστούκια καὶ κλωτσιές. Ο Φλα-
βιανὸς ζήτησε νὰ καταφύγῃ κάτω ἀπὸ τὴν 
ἁγία τράπεζα, ἀλλὰ κι ἀπὸ κεῖ σπρώχνο-
ντας καὶ χτυπώντας τὸν πέταξαν ἔξω ἀπ᾽ 
τὸ ναό, τὸν καθαίρεσαν καὶ τὸν ἐξώρισαν. 

Πρὸς Οἰκουμενικὴν Σύνοδον;
(Ἰούλιος 1971)

συνέχεια από τη σελ. 1

η Ορθόδοξη και μόνη αληθινή Εκκλησία. Για μας μόνο ένας 
δρόμος υπάρχει για την ένωσή τους με την Εκκλησία· ο δρό-
μος της μετανοίας και επιστροφής τους στην Εκκλησία του 
Χριστού, για το οποίο και προσευχόμαστε.

    Αλλά δεν είναι αυτό όλο το κακό. Οι οικουμενιστές είναι 
και συγκρητιστές. Δηλαδή εξισώνουν τον χριστιανισμό η για 
να πούμε καλλίτερα, την από τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό 
ιδρυθείσα Εκκλησία, που είναι η κιβωτός της σωτηρίας, με τις 
θρησκείες του κόσμου, προπαντός με τις λεγόμενες “μονο-
θεϊστικές,” οι οποίες όμως δεν προσκυνούν τον αληθινό Θεό. 
Εδώ χρειάζεται πολλή προσοχή, γιατί μπορεί και άλλοι να πι-
στεύουν σ’ ένα Θεό, αλλ’ όχι στον ίδιο Θεό, τον αληθινό Θεό. 
Ας πούνε και οι Εβραίοι και οι Μουσουλμάνοι, απευθυνόμενοι 
στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, “Συ γαρ ει Θεός ημών· εκτός 
σου άλλον ουκ οίδαμεν” και τότε θα το κουβεντιάσουμε αν 
πιστεύομε στον ίδιο Θεό. Η αποστολή μας είναι να ενώσωμε 

τους πάντες με την Αλήθεια-Χριστό.
    Τώρα, το ερώτημα είναι, τι θα κάνωμε πάνω σ’ αυτά που 

μόλις ακούσαμε η διαβάσαμε; Γιατί αν μείνωμε αδρανείς κι 
αδιάφοροι τότε γινόμαστε συνυπεύθυνοι και συναίτιοι του 
επικείμενου μεγάλου κακού. Οι άγιοι Πατέρες της Εκκλη-
σίας υπέφεραν για την πίστη τους, έγιναν ομολογητές και 
μάρτυρες, και δεν ενέδωσαν στις πιέσεις που εξασκούσαν 
πάνω τους οι ηγέτες τους. Οι οικουμενιστές έχουν το θρά-
σος να ζητούν συγγνώμη για τη στάση των αγίων Πατέρων, 
που υποτίθεται ότι δεν έδειξαν αρκετή αγάπη στους ετερο-
δόξους (αιρετικούς και σχισματικούς) αδελφούς τους. Όμως 
εμείς, ακολουθώντας τους θεοπνεύστους Πατέρες, παραμέ-
νομε σταθερά ενωμένοι μαζί τους, κι είμαστε πρόθυμοι να 
δώσωμε τη μαρτυρία της πίστεως, και να υποστούμε ακό-
μα και μαρτύριο.

 Τι μπορούμε λοιπόν και τι οφείλομε να κάνωμε; Να ρωτή-

σωμε ανθρώπους πνευματικούς, που μπορεί να γνωρίζωμε και 
έχομε εμπιστοσύνη σ’ αυτούς, τι πρεσβεύουν γι’ αυτά τα θέ-
ματα. Να μελετήσωμε τα συγγράμματα των πνευματικών μας 
Πατέρων και να βεβαιωθούμε για την πίστη της Εκκλησίας 
και να στερεώσωμε τη δική μας πίστη σ’ αυτήν. Έτσι θα μπο-
ρέσωμε να αποκρούσωμε αυτούς που ίσως προσπαθήσουν 
να μας παρασύρουν στο δρόμο που οδηγεί στον όλεθρο και 
στην απώλεια, που είναι ο δρόμος της αίρεσης του Οικουμε-
νισμού. Εμείς θα ακολουθήσωμε ένα ιεράρχη που έχει Ορθό-
δοξη πίστη και Ορθόδοξα φρονήματα. Δόξα τω Θεώ υπάρ-
χουν Ορθόδοξοι ιεράρχες.

Σημειώσεις:
1. Ελλείψει Ιερέως, και εν εσχάτη ανάγκη, αποθνήσκον βρέφος δύναται να βαπτισθή υπό λαϊ-

κού ορθοδόξου (sic) Χριστιανού, ή ελλείψει τούτου υπό ιατρού η νοσοκόμου δια του λεγομένου 
αεροβαπτίσματος. (Οδηγός του Ιερέως/ The Priest’s Handbook, 1987, σ. 27). Το κείμενο στην 
Αγγλική (που είναι και η επίσημη γλώσσα) λέει ότι “προτιμάται” ο γιατρός η η νοσοκόμα να είναι 
Χριστιανοί: “If no Priest is available and the child’s condition is grave, the infant may be baptized 
by an Orthodox lay person. If none is available, the doctor or nurse, preferably Christians, may 
conduct the ‘Baptism by Air.’” (p. 85)
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Τὰ ἔκτροπα βεβαίωσαν κατόπιν παριστά-
μενοι ἱεράρχες, ποὺ ἐνώπιον τῆς Δ΄ Οἰκου-
μενικῆς Συνόδου ὡμολόγησαν· «Οὐδείς 
(ἐξ ἡμῶν) συνῄνεσε· βίᾳ ἐγένετο· βίᾳ μετὰ 
πληγῶν· εἰς ἄγραφον χάρτην ὑπεγράψα-
μεν…· ὅπου ξίφη καὶ βάκλα (=ῥαβδιά), ποία 
σύνοδος;» (Mansi, Πρακτ. Δ΄ Οἰκ. Συν.). Γιὰ 
τὰ ἔκτροπα αὐτὰ ὁ λαὸς ὠνόμασε τὴν Σύ-
νοδο αὐτὴ λῃστρική.
Ἡ τελευταία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος, ἀγαπη-
τοί μου, ἡ Ἑβδόμη (Ζ΄), συνῆλθε τὸ 787 μ.Χ.. 
Ἀπὸ τότε μέχρι σήμερα ἔχουν περάσει 12 
αἰῶνες. Κάποιος εἶπε, ὅτι αὐτοὶ ἦταναἰῶνες 
συνοδικῆς ἀπραξίας. Ἀλλὰ κάνει λάθος.
Ἡ Ορθόδοξος Ἐκκλησία ἦταν καὶ εἶνε ἡ 
ἐμπροσθοφυλακὴ τῆς ἀγωνιζομένης χρι-
στιανοσύνης. Ἂν ῥίξῃ κανεὶς ἕ ν α  β λ έ 
μ μ α στὴν ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία τῶν 12 
αὐτῶν αἰώνων, θὰ δῇ ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν 
ἔπαψε νὰ  ὑ π ε ρ α σ π ί ζ ε τ α ι  τὴν πίστι 
της ἀπέναντι σὲ μικρὰ καὶ μεγάλα θηρία. 
Πρῶτο ἀπ᾽ αὐτὰ εἶνε τὸ ἰσλάμ, ποὺ ἀπ᾽ τὴν 
Ἀραβία μὲ φωτιὰ καὶ σίδερο ἐρείπωσε πε-
ριοχὲς τῆς Βυζαντινῆς αὐτοκρατορίας. Ἄλλο 
θηρίο εἶνε ὁ παπισμός, ποὺ ἀπ᾽ τὴ Δύσι μὲ 
προπέτασμα τὶς σταυροφορίες ἐξασθένησε 
τὴν αὐτοκρατορία, ὥστε αὐτὴ νὰ πέσῃ στὸ 
στόμα τοῦ πρώτου θηρίου· καὶ ἦταν τόση 
ἡ φρίκη τῶν ὀρθοδόξων ἀπὸ τοὺς σταυρο-
φόρους τοῦ πάπα, ὥστε μεταξὺ τῶν δύο 
κακῶν, ἰσλὰμ καὶ παπισμοῦ, οἱ ὀρθόδοξοι 
νὰ προτιμοῦν τὸ πρῶτο, ὡς λιγώτερο ἐπι-
κίνδυνο γιὰ τὴν ὀρθόδοξο πίστι, ποὺ τὴν 
ἔθεταν πάνω ἀπ᾽ ὅλα. Τέλος παρουσιά-
στηκε τρίτο μεγάλο θηρίο, κόκκινο, ὁ ἄθε-
ος κομμουνισμός, ποὺ κατεσπάραξε μυ-
ριάδες ἁγίων πίσω ἀπὸ τὸ σιδηροῦν πα-
ραπέτασμα.
Κατὰ τὸ μακρὸ αὐτὸ διάστημα στὸν Ὀρθό-
δοξο χῶρο ἔγιναν πάνω ἀπὸ 30 Σύνοδοι, 
μικρὲς καὶ μεγάλες· τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο δὲν 
ἔπαψε νὰ λαλῇ μέσα στὴν Ἐκκλησία. Με-
ρικὲς ἀπὸ αὐτὲς ἔχουν ὅλα τὰ χαρακτηρι-
στικὰ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Ἄκου το ἐσύ, 
ποὺ λὲς ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία βρισκόταν σὲ συ-
νοδικὴ ἀπραξία.
Οἰκουμενικὴ π.χ. εἶνε ἡ Σύνοδος ποὺ 
συνῆλθε τὸ 879-880 στὴν Κωνσταντινού-
πολι ἐπὶ Μ. Φωτίου. Ἡ Σύνοδος αὐτή, στὴν 
ὁποία μετεῖχαν 383 ἐπίσκοποι, μεταξὺ τῶν 
ὁποίων καὶ ἀντιπρόσωποι τῶν πατριαρχεί-
ων τῆς Ἀνατολῆς ἀλλὰ καὶ τοῦ πάπα, κατε-
δίκασε ὁμοφώνως τὸ Filioque, δηλαδὴ τὸ 
παπικὸ δόγμα, καὶ ἀποφάσισε ὅτι, ὅποιος 
ἀλλοιώσῃ τὸ Σύμβολο τῆς πίστεως, προ-
σθέσῃ ἢ ἀφαιρέσῃ κάτι, ἂν εἶνε κληρικὸς 

νὰ καθαιρῆται καὶ ἂν εἶνε λαϊκὸς νὰ ἀνα-
θεματίζεται. Αὐτὴ ἡ Σύνοδος στὴ συνείδη-
σι τοῦ ὀρθοδόξου πληρώματος θεωρεῖται 
ὡς ἡ Η΄ Οἰκουμενική. Ἔτσι τὴ χαρακτηρί-
ζουν διαπρεπεῖς κανονολόγοι καὶ ἱεράρ-
χες, ὁ δὲ ἱστορικὸς Στεφανίδης λέει ὅτι ἡ 
μέλλουσα νὰ συνέλθῃ Οἰκουμενικὴ Σύνο-
δος πρέπει ν᾽ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ ζήτημα τῆς 
ἀναγνωρίσεώς της.
Καὶ μερικὲς ἄλλες ἐπίσης Σύνοδοι μπο-
ροῦν νὰ χαρακτηρισθοῦν Οἰκουμενικές. Τέ-
τοιες εἶνε ἐκεῖνες ποὺ συνῆλθαν στὴν Κων-
σταντινούπολι τὰ ἔτη 1341, 1347 καὶ 1351 
ἐναντίον τῶν κακοδοξιῶν τῶν Βαρλαὰμ 
καὶ Ἀκινδύνου καὶ τοῦ πατριάρχου Ἰωάν-
νου Καλέκα. Καὶ οἱ τρεῖς αὐτὲς δικαίωσαν 
τὸν πρόμαχο τῆς Ὀρθοδοξίας ἅγιο Γρηγό-
ριο τὸν Παλαμᾶ. Ἀλλὰ μήπως καὶ ἐκεῖνες 
ποὺ συνῆλθαν τὰ ἔτη 1482, 1593 καὶ 1642 
καὶ κατεδίκασαν κακοδοξίες παπικῶν καὶ 
διαμαρτυρομένων-προτεσταντῶν δὲν μπο-
ροῦν νὰ χαρακτηρισθοῦν Οἰκουμενικές;
Μερικοὶ θὰ προβάλουν τὴν ἔνστασι· Ἀφοῦ 
μετὰ τὸ σχίσμα ὁ χριστιανισμὸς διασπάθη-
κε, οἱ Σύνοδοι αὐτὲς δὲν μποροῦν νὰ χα-
ρακτηρισθοῦν Οἰκουμενικές, ἐφ᾽ ὅσον σ᾽ 
αὐτὲς δὲν μετεῖχαν οἱ παπικοὶ καὶ οἱ δια-
μαρτυρόμενοι· πανορθόδοξες ναί, οἰκου-
μενικὲς ὄχι. Ἀπαντώντας σ᾽ αὐτὸ λέμε 
ἐκεῖνο ποὺ ἔλεγε ὁ κορυφαῖος θεολόγος 
Χρῆστος Ἀνδροῦτσος· Ἐμεῖς ὡς Ἐκκλησία 
ἀναγνωρίζουμε καὶ ὁμολογοῦμε μόνο τὴν 
Ὀρθοδοξία· οἱ ἐκτὸς τῆς Ὀρθοδοξίας λεγό-
μενες Ἐκκλησίες δὲν εἶνε παρὰ σχίσματα 
καὶ αἱρέσεις. Συνεπῶς μία Σύνοδος, στὴν 
ὁποία ἀντιπροσωπεύεται ὅλη ἡ Ὀρθοδο-
ξία, μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθῇ Οἰκουμενική.
Μετὰ τὴν ἱστορικὴ αὐτὴ ἀναδρομὴ πρέπει 
νὰ δώσουμε ἀπάντησι σὲ δύο ἐρωτήματα.
*  Π ρ ῶ το ν .  Ὑ πά ρχε ι  σ ή μ ε ρ α  ἀ ν ά -
γκη συγκλήσεως Οἰκουμενικῆς Συνό-
δου;Ἀπάντησις. Ἐὰν ἡ κυρία αἰτία γιὰ τὴν 
ὁποία συγκαλοῦνται οἱ Οἰκουμενικὲς Σύνο-
δοι εἶνε ἡ αἵρεσις, ὑπάρχει πράγματι λό-
γος σοβαρὸς γιὰ νὰ συγκληθῇ Οἰκουμε-
νικὴ Σύνοδος. Ἐκτὸς τῶν ἄλλων πλανῶν καὶ 
αἱρέσεων, ποὺ πρέπει νὰ καταδικασθοῦν, 
εἶνε καὶ ἡ αἵρεσις τῶν αἱρέσεων ποὺ λέ-
γεται οἰκουμενισμός. Οἱ ὀπαδοί του φρο-
νοῦν, ὅτι ἡ Ὀρθοδοξία δὲν μπορεῖ νὰ λέῃ 
ὅτι κατέχει ὁλόκληρη τὴν ἐξ ἀποκαλύψεως 
ἀλήθεια, ὅτι εἶνε ὁ «στῦλος καὶ ἑδραίωμα 
τῆς ἀληθείας» (Α΄ Τιμ. 3,15). Οἱ οἰκουμενι-
σταὶ στρέφονται πρὸς ἄλλες πηγές, «φρέ-
ατα» καὶ «λάκκους συντετριμμένους» (βλ. 
Ἰερ. 2,13), ἱδρύουν νέα θρησκεία, ὑπερ-

θρησκεία, ἀνανεώνοντας τὸ παλαιὸ ῥεῦμα 
τοῦ συγκρητισμοῦ. Τὸ μίασμα ἔχει προσβά-
λει οὐκ ὀλίγους, ἡ ψώρα τοῦ οἰκουμενι-
σμοῦ ἔφθασε μέχρι Ἁγίου Ὄρους· ὁ κίνδυ-
νος εἶνε ἀφάνταστος. Ἐκτὸς τοῦ οἰκουμε-
νισμοῦ ἄλλες πλάνες ποὺ πρέπει νὰ κατα-
δικασθοῦν εἶνε ὁ ἄθεος καὶ ὑλιστικὸς κομ-
μουνισμός, ὁ ἀρνησίχριστος μασονισμός, ὁ 
βλάσφημος χιλιασμός, ὁ δαιμονικὸς πνευ-
ματισμός, ἡ παπικὴ οὐνία. 
Ἀλλὰ καὶ ἐπὶ ἠθικῶν ζητημάτων πρέπει νὰ 
ληφθοῦν ἀποφάσεις, ὅπως εἶνε ὁ ἀνανεού-
μενος νικολαϊτισμὸς μὲ σημαία τὴ θεωρία 
τοῦ Φρόυντ, ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας, 
διάφορα εἴδωλα τοῦ τεχνικοῦ πολιτισμοῦ 
γιὰ τὰ ὁποῖα ἀκούγεται ἡ θεόπνευστη προ-
τροπὴ «Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ τῶν 
εἰδώλων» (Α΄ Ἰω. 5,21).
Στὴν ἀρχὴ τῆς μελλούσης νὰ συγκληθῇ Συ-
νόδου πρέπει ἀπαραιτήτως, ὅπως συνέβαι-
νε πάντοτε, νὰ ἀναγνωσθοῦν οἱ Ὅροι τῶν 
προηγουμένων Οἰκουμενικῶν Συνόδων 
καὶ ὡς πρῶτο θέμα νὰ τεθῇ ἡ ἀναγνώρισις 
ὡς Οἰκουμενικῶν τῶν Συνόδων ποὺ ἀνα-
φέραμε καὶ ἰδίως τῆς ἐν Κωσταντινουπό-
λει τοῦ 879-880.
Καὶ ἐρωτῶ· αὐτὰ εἶνε τὰ θέματα ποὺ θ᾽ 
ἀπασχολήσουν τὴν συγκαλουμένη Σύνοδο; 
Ὄχι δυστυχῶς. Καμμία καταδίκη ἑτεροδι-
δασκαλιῶν δὲν προβλέπεται. Συνεπῶς, δὲν 
βλέπω ποιός ἀποχρῶν λόγος συντρέ-
χει γιὰ νὰ συγκληθῇ ἡ Σύνοδος αὐτή. Ἀπὸ 
ὅσα ἔχουν γνωσθῆ, εὔκολα διαφαίνεται 
τί ἄνεμος πνέει· ἄνεμος ἐκσυγχρονισμοῦ, 
ἐκκοσμικεύσεως, οἰκουμενισμοῦ.
* Καὶ τὸ δεύτερο ἐρώτημα. Ὑπάρχουν 
τώρα οἱ προϋποθέσεις γιὰ σύγκλησι καὶ 
ἐπιτυχία μιᾶς Οἰκουμενικῆς Συνόδου; Συμ-
φωνῶ ἀπολύτως μὲ τὴ γνώμη τοῦ ἁγίου 
ἀσκητοῦ Ἰουστίνου Πόποβιτς καὶ ἀπαντῶ 
χωρὶς περιστροφές· Ὄχι, δὲν ὑπάρχουν-
σήμερα οἱ ἀπαιτούμενες προϋποθέσεις. 
Διότι πρῶτον, ποιός εἶνε αὐτὸς ποὺ συ-
γκαλεῖ τώρα τὴν ἀναμενομένη Σύνοδο; Κά-
ποιος εὐσεβὴς αὐτοκράτωρ; Δὲν ὑπάρχει. 
Τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο; Ἀλλ᾽ αὐτὸ χει-
μάζεται δεινῶς. Τὸ δὲ χειρότερο ἐξ ἐπόψε-
ως ὀρθοδόξου, ὁ πατριάρχης καὶ ὁ ἀντιπρό-
σωπός του μητροπολίτης μὲ τὶς κατὰ και-
ροὺς ἀντορθόδοξες δηλώσεις τους ἔχουν 
κλονίσει τὴν ἐμπιστοσύνη τοῦ εὐσεβοῦς 
πληρώματος. Ὁ ἀνωτέρω διαπρεπὴς θεο-
λόγος Ἰουστῖνος Πόποβιτς τολμᾷ καὶ ἀπο-
καλεῖ τὸν πατριάρχη «πηγὴ ἀναρχισμοῦ καὶ 
μηδενισμοῦ στὸν Ὀρθόδοξο κόσμο». «Οἱ 
Ἁγιορεῖτες», λέει, «δικαίως τὸν ὀνομάζουν 

αἱρετικὸ καὶ ἀποστάτη… 
Αὐτὸς μὲ τὴ νεοπαπιστικὴ συμπεριφορά 
του στὰ λόγια καὶ στὰ ἔργα σκανδαλίζει ἐπὶ 
χρόνια τὶς ὀρθόδοξες συνειδήσεις, ἀρνού-
μενος τὴ μοναδικὴ καὶ πανσωστικὴ ἀλή-
θεια τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ Πίστε-
ως, ἀναγνωρίζοντας τὶς ῥωμαϊκὲς καὶ ἄλλες 
αἱρέσεις ὡς ἰσότιμες μὲ τὴν Ἀλήθεια, ἀνα-
γνωρίζοντας τὸν ῥωμαῖο ἄκρο ποντίφικα μὲ 
ὅλη τὴ δαιμονικὴ ἀντιεκκλησιαστικὴ ὑπε-
ρηφάνειά του».
Δὲν εἶνε κατάλληλος ὁ καιρὸς γιὰ σύγκλη-
σι Οἰκουμενικῆς Συνόδου, διότι ἐρωτῶ 
ἐπίσης· ποιοί θὰ λάβουν μέρος στὴν Σύ-
νοδο; Ἱεράρχες (ὅπως τῆς ῥωσικῆς Ἐκκλη-
σίας) ποὺ ἀποφάσισαν τὴ μετάδοσι τῶν 
ἀχράντων μυστηρίων στοὺς παπικοὺς 
καὶ κήρυξαν ἔτσι τὴν ἕνωσι μὲ τὸν παπι-
σμό; Ἀναγνώρισαν ἀκόμη τοὺς ρασκόλ-
νικους, τοὺς παλαιόπιστους ῾Ρώσους. Γι᾽ 
αὐτοὺς ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Γρηγό-
ριος Παπαμιχαήλ, ποὺ ἐγνώριζε καλὰ τὰ 
῾Ρωσικὰ πράγματα, ἔγραφε, ὅτι συνεπείᾳ 
τῶν πλανῶν τῶν παλαιοπίστων νοθεύθηκε 
στὴ ῾Ρωσία ἡ ἀληθινὴ Ὀρθοδοξία. Ἐναντί-
ον αὐτῶν ἀγωνίσθηκαν οἱ ἀείμνηστοι ἱε-
ράρχες Ἐὐγένιος Βούλγαρις καὶ Νικηφόρος 
Θεοτόκης. Θὰ εἶνε λοιπὸν δεκτοὶ στὴν Σύ-
νοδο ἱεράρχες ποὺ ἦλθαν σὲ μυστηριακὴ 
κοινωνία μὲ αἱρετικούς; Καὶ ἀντιθέτως θ᾽ 
ἀπουσιάζουν ἐκεῖνοι ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ 
μετέχουν στὴν Σύνοδο καὶ ποὺ ὁ λόγος 
τους θὰ ἔπρεπε νὰ βαρύνῃ περισσότερο· 
καὶ αὐτοὶ εἶνε οἱ νεώτεροι ὁμολογηταὶ τῆς 
πίστεως, ὅσοι ἐπέζησαν ἀπὸ τοὺς φοβε-
ροὺς διωγμούς.
Ἀπὸ ποιούς, παρακαλῶ, θὰ συγκροτηθῇ ἡ 
Σύνοδος αὐτή; Ποῦ τὰ μεγάλα πνευματικὰ 
ἀναστήματα; ποῦ οἱ ἥρωες καὶ ὁμολογη-
ταί, ποὺ θ᾽ ἀποτελοῦν ἐγγύησι Ὀρθοδο-
ξίας; Ἀλλοίμονο, τέτοια πρόσωπα θὰ λεί-
πουν. Κυρίαρχη δὲ θέσι θὰ κατέχουν στὴ 
Σύνοδο πρόσωπα ὑπόδικα ἐνώπιον τῆς 
Ὀρθοδόξου συνειδήσεως, ἐπίσκοποι καὶ 
μητροπολῖται ἄνευ ποιμνίων, μὲ τίτλος κε-
νούς, ποὺ θὰ ἀγορεύουν ἐλαφρᾷ τῇ συ-
νειδήσει, χωρὶς αἴσθημα εὐθύνης.
Ὑπὸ τέτοιες συνθῆκες συγκαλουμένη ἡ Με-
γάλη Σύνοδος θὰ ἀποτύχῃ οἰκτρὰ καὶ θὰ 
γίνῃ πηγὴ νέων πνευματικῶν συμφορῶν 
γιὰ τὸν Ὀρθόδοξο κόσμο.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος»
«Χριστιανική Σπίθα» 344/1971

Το αναδημοσιεύουμε από τις εκδόσεις 
«Ορθόδοξος Κυψέλη»

Ἐνοχλοῦνται διότι, ὄχι μόνον δέν συμφω-
νοῦμε μέ τά πραττόμενα ὑπό τοῦ Οἰκουμε-
νικοῦ Πατριάρχου, ἀλλά καί δέν ἀποδεχό-
μαστε τίς κατά καιρούς αἱρετίζουσες θέσεις 
καί πρακτικές του. Πῶς ὅμως νά συμφωνή-
σουμε μέ τίς θέσεις καί τίς πρακτικές αὐτές 
τοῦ Πατριάρχη, ὁ ὁποῖος σέ μόνιμη βάση 
ἀποκαλεῖ τόν αἱρετικό Πάπα «ἀδελφό» του 
καί ἀναγνωρίζει στήν Παπική αἵρεση ἐκκλη-
σιαστικότητα; Ὁλόκληρες Σύνοδοι, ὅπως 

Ἡ’ ἐπὶ Μ. Φωτίου (879-880), οἱ 
Ἡσυχαστικὲς Σύνοδοι τοῦ 1341, 
1347, 1451 (Θ΄ Οἰκουμενική), 
οἱ νεότερες Πατριαρχικὲς Σύνο-
δοι τῆς ΚΠόλεως (1722, 1727, 
1838 κ.ἄ), ἀλλὰ καὶ οἱ θεοφώτι-
στοι ἅγιοι Πατέρες ἅγιος Μάρκος 
Ἐφέσου, ἅγιος Ἀθανάσιος Πάρι-
ος, ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορεί-
της, ἅγιος Νεκτάριος Πενταπόλε-

ως μὲ εὐαγγελική, πατερικὴ καὶ 
ἁγιοσυνοδικὴ θεολογικὴ τεκμη-
ρίωση καταδικάζουν ἀπερίφρα-
στα ὡς αἱρετικούς τους Λατίνους 
ἢ τοὺς Λατινόφρονες.

Δέν εἶναι ἑπομένως ὁ Πατριάρ-
χης ὑπόλογος ἐνώπιον τῶν Ἱερῶν 
Κανόνων τῶν Ἁγίων αὐτῶν Συ-
νόδων; Δέν ὁμιλεῖ καί πράττει 
ἀντίθετα απ’ ὅσα οἱ προμνημο-

νευθέντες Ἅγιοι (καί πλῆθος ἄλλων) ἐδί-
δαξαν; Οἱ Ἱεροί Κανόνες δέν ἐπαπειλοῦν 
καθαίρεση πρός ὅσους συμπροσεύχονται 
μέ αἱρετικούς; Ἡμεῖς τί ἀπό αὐτά πράξαμε; 
Καταπατήσαμε μήπως κάποιον ἀπό τούς 
Ἱερούς Κανόνες καί δέν τό ξέρουμε; Αὐτοί 
πού τούς καταπατούν τυγχάνουν τιμῆς καί 
ἐμεῖς πού συμμορφούμεθα πρός αὐτούς 
(Ἱερούς Κανόνες) θά τύχουμε καταδίκης 
καί ὀνειδισμοῦ;

ΑΠΕΙΛΟΥΜΕΘΑ ΕΠΕΙΔΗ ΣΕβΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ

Του Γέροντος Σάββα 
Λαυρεώτη

Πρὸς Οἰκουμενικὴν Σύνοδον;
(Ἰούλιος 1971)

συνέχεια από τη σελ. 1



8 ΑΓΩΝΑΣ μαϊοσ 2016

συνέχεια από τη σελ. 1 ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
Α) ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ, ΑΛΛΑ ΕφΑΓΑΝ ΤΟ… ΚΑΤΑΠΕΤΑΣΜΑ

β) 62 άΝΘΡωΠΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΟΥΤΟ 
ΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ

Γ) ΟΙ ΜΚΟ, ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟ «ΑΜΑΡΤωΛΟ»
ΥΠΕΞ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙωΝ!

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ 
ΕΚΤΡΩΣΗ = ΦΟΝΟΣ

Όπως γράφεται η έκτρωση είναι η κυριότερη αιτία 
της υπογεννητικότητας στη χώρα μας. Ο αριθμός τους 
είναι ανεξέλεγκτος! “Νόμιμες” και παράνομες όλες 
εγκληματικές-φονικές, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 
Ειδικότεροι από εμάς, πνευματικοί άνθρωποι, ειδικοί 
επιστήμονες θα καταθέσουν τις θέσεις τους στο με-
γάλο πρόβλημα οι οποίες θα φιλοξενηθούν στις στή-
λες της εφημερίδας και έτσι ο αναγνώστης, όπως πι-
στεύουμε, θα προβληματιστεί μαζί μας για το μεγάλο 
έγκλημα που γίνεται και με τη “βούλα” των κοινο-
βουλίων σε επίπεδο χωρών και διεθνώς!

Από τις εκδόσεις “Ορθόδοξος Κυψέλη”, Θεσσαλο-
νίκη, “Η αλήθεια για τις εκτρώσεις” μεταφέρου-
με ομιλίες του μακαριστού π. Αθανασίου Μυτιληναί-
ου †2006.

Γιατί είναι φόνος μια έκτρωσις;
Γιατί είναι φόνος μία έκτρωσις! απλούστατα∙ διότι 

άμα σύλληψις άμα άνθρω-
πος. Πώς θες να δης τον άν-
θρωπο; Να τον δης έτοιμον, 
ολόκληρο, να σου πη «καλη-
μέρα, μαμά» και «καλημέρα, 

μπαμπά», και τότε θα είναι άνθρωπος; Όταν ήδη φτιά-
χνεται, κτίζεται, δομείται, μέσα στα σπλάχνα της μάνας 
του ο μέλλων άνθρωπος, αυτός δεν είναι άνθρωπος;… 
Είναι ολόκληρος άνθρωπος. Είναι πλήρης άνθρωπος. 
Πλήρης! Με την διαφορά πως η πληρότητά του δεν 
φαίνεται ακόμη. Αλλά είναι πλήρης άνθρωπος. Ό,τι θα 
πάρη, θα πάρη μόνο τροφή για να ξεδιπλωθή∙ κατά τ’ 
άλλα είναι δυνάμει πλήρης-πλήρης-πλήρης άνθρω-
πος! Γι’ αυτό λέμε: άμα σύλληψις άμα άνθρωπος∙ την 
στιγμή που συλλαμβάνεται στα σπλάχνα μιας γυναι-
κός ένας άνθρωπος, είναι άνθρωπος∙ από την στιγ-
μή εκείνη. Έτσι θα μπορούσαμε να ειπούμε, αγαπη-
τοί μου, ότι και οι εκτρώσεις είναι φόνος.

(Από την 89η ομιλία στην Αποκάλυψη, 11-12-1983)
Η έκτρωσις είναι φόνος∙ είναι φόνος εκ προμελέ-

της. Μπορεί βεβαίως να έχωμε και τον φόνον εδώ τον 
ακούσιο, όπως είναι η αποβολή του εμβρύου. Να οδύ-
ρεται η μητέρα, αλλά εν τοιαύτη περιπτώσει μπορεί 
κάποτε να φταίει, μπορεί να μη φταίει, αυτό εξετάζε-
ται∙ αλλά η έκτρωσις δεν είναι παρά ο θεληματικός 
φόνος του εμβρύου. Και το τραγικόν είναι – τραγική 
ειρωνεία θα έλεγα – είναι ότι ο εικοστός αιών ονομά-
στηκε αιών του παιδιού∙ και ταυτόχρονα στον εικο-
στόν αιώνα έχει γίνει ολόκληρη τεχνική και επιστή-
μη της εκτρώσεως∙ του φόνου του παιδιού. Αυτό εί-
ναι μία καθαρή ανθρωπίνη υποκρισία.

(Από την Ομιλία στην 7η εντολή, 9-8-1983)
… Η Αγία Γραφή πουθενά δεν γράφει αυτά. Ούτε 

το σώμα έγινε πρώτα, ούτε ψυχή. Άμα σύλληψις, 
άμα άνθρωπος. Ψυχή και σώμα ταυτοχρόνως δημι-
ουργούνται.  

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι, αν έκανες έκτρωσι, θα 
έκανες φόνο∙ όπως θα σκότωνες το παιδί σου στην 
κούνια! Είναι έγκλημα. Δεν έχει σημασία σε ποια ηλι-
κία θανατώνεται ο άνθρωπος, ούτε σε ποια κατάστα-
σι υγείας είναι το έμβρυο. Είναι πλήρης άνθρωπος. 
Όπως και ο σπόρος είναι πλήρες φυτό, το οποίο δυ-
νάμει θα ξεδιπλωθή, θα αναπτυχθή.

(Από την 12η ομιλία στην Γένεση)
«Και επί το βιβλίον σου πάντες 

γραφήσονται»
Κάποιος από σας μου έφερε σ’ ένα φιαλλίδιο ένα 

έμβρυο ενός μηνός, πλήρες, τόσο δα, σ’ ένα μπουκα-
λάκι των πενήντα γραμμαρίων. Τόσο δα το έμβρυον, 
τόσο δα∙ πλήρες σχηματισμός χεριών, ποδιών, κεφα-
λιού. Τα χέρια με όλα τα δάκτυλα, θα έλεγα και τα νύ-

Από το 1996 ξεκίνησε ο καλπασμός του 
χρέους, που πνίγει σήμερα τη χώρα.

Είναι κοινό μυστικό ότι τους Ολυμπια-
κούς Αγώνες του 2004, που διοργανώθη-
καν επί πρωθυπουργίας Κώστα Σημίτη, 
τους χρυσοπληρώσαμε. Τότε “κάποιοι” 
έφαγαν το… καταπέτασμα. Όλα τότε πλη-
ρώθηκαν, όχι μόνο 
δυο τρεις - φο-
ρές αλλά και δέκα 
φορές παραπάνω 
από τον Καλατρά-
βα, μέχρι τον τε-
λευταίο εργολάβο 
και προμηθευτή. 
Κατασκεύασαν… 
παλάτια και γήπεδα που δεν χρειάζονταν.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της διοργά-
νωσης ήταν 7.741 δις ευρώ. Ο Βενιζέλος, 
ως ο αρμόδιος υπουργός πολιτισμού, δή-

λωνε στη Βουλή τον Δεκέμβριο του 2003 
ότι το κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων 
ανήλθε 4,50 δις ευρώ. Μετά οκτώ (8) μή-
νες (Αύγουστος του 2004) ο τότε υφ. Οι-
κονομικών Π. Δούκας έκανε λόγο για 7 δις 
ευρώ. Τον Αύγουστο του 2005 η υπουρ-
γός Πολιτισμού Φ. ΠάλληΠετραλιά ανέβα-

σε το κόστος στα 13 
δις ευρώ. Ο διεθνής 
οίκος αξιολόγησης 
StandardandPoor’s 
το κόστος το υπο-
λογίζει κοντά στα 30 
δις ευρώ.

Και σήμερα, που 
έχουν μείνει κουφά-

ρια γιατί δεν υπήρξε καμία πρόβλεψη για 
το μετά την λήξη των Ολυμπιακών Αγώ-
νων, οι εγκαταστάσεις, οι δύσχρηστες 
υποδομές και τα φαραωνικά έργα απο-

δείχθηκαν ότι δεν εξυπηρετούσαν ούτε 
το κοινωνικό σύνολο ούτε τους αθλού-
μενους.

Η τεράστια ρεμούλα, οι υπερτιμολο-
γήσεις πάνω από την πραγματική αξία, 
όπως την περιέγραψε ο υφ. Αθλητισμού 
Στ. Κοντονής με την ευκαιρία των Ευρω-
παϊκών Αγώνων στο Μπακού, είναι απο-
κλειστικό έργο του τότε πρωθυπουργού 
Κ. Σημίτη, που αποδεικνύεται ότι έκανε 
τον… τροχονόμο στο όργιο της μίζας δι-
σεκατομμυρίων, που έγινε κατά την διάρ-
κεια της δικής του οκταετίας. Έτσι άνοι-
ξε ο δρόμος για την σημερινή κατάλη-
ξη, ώστε η χώρα να βρίσκεται σε κατά-
σταση χρεοκοπίας. Ο ίδιος δεν σφυρίζει 
μόνο αδιάφορα, αλλά κατά καιρούς βγαί-
νει και μας δίνει συμβουλές για το πώς 
θα γλιτώσουμε την καταστροφή… Αυτό 
κι αν είναι θράσος!!!

Οι 62 άνθρωποι σήμερα 
έχουν τόσο πλούτο όσο ο μι-
σός πληθυσμός του πλανήτη 
– περίπου 3,5 δισεκατομμύρια 
άτομα – σύμφωνα με μια διε-
θνή Μ.Κ.Ο.  Σύμφωνα μάλιστα 
με την CreditSuisse, το πλου-
σιότερο 1% του παγκόσμιου 
πληθυσμού έχει περισσότερο 
πλούτο απ’ όλον τον υπόλοι-
πο κόσμο!

Την ώρα που πεινάει κόσμος 
σε όλο τον πλανήτη, μερικοί 
πάμπλουτοι αποκρύπτουν στο 
διεθνές δίκτυο φορολογικών 
παραδείσων 7,6 τρισεκατομ-
μύρια δολάρια. Για να μη νο-
μίζει κανείς ότι έχει γίνει τυπο-
γραφικό λάθος, το γράφουμε 
και ολογράφως: επτά τρις εξα-

κόσια δις δολάρια. Ναι αυτό εί-
ναι το εξωφρενικό ποσό.

Σχεδόν οι μισοί υπερ-
πλούσιοι είναι από την Αμερι-
κή, 17 από την Ευρώπη, και οι 
υπόλοιποι από χώρες που πε-
ριλαμβάνουν την Κίνα, τη Βρα-
ζιλία, το Μεξικό, την Ιαπωνία 
και τη Σαουδική Αραβία.

Η  δ ι ε υ θ ύ ν τ ρ ι α  τ η ς 
OxfanInternationalΓουίνιΜπια-
νίμα δήλωσε: «Δεν μπορούμε 
να συνεχίσουμε να επιτρέπου-
με εκατοντάδες εκατομμυρίων 
ανθρώπων να πεινάνε όταν οι 
πόροι που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν για να τους 
βοηθήσουν απορροφώνται 
από αυτούς, την κορυφή».

«Το 30% όλου του χρημα-
τικού πλούτου της Αφρικής 

βρίσκεται σε εξωχώριους λο-
γαριασμούς, φέρνοντας απώ-
λειες της τάξης των 14 δις δο-
λαρίων το χρόνο σε χαμένες 
φοροεισπράξεις. Τα χρήμα-
τα αυτά θα αρκούσαν για την 
υγεία και περίθαλψη 4 εκατ. 
παιδιών το χρόνο, και για την 
πρόσληψη αρκετών δασκά-
λων να εγγυηθούν ότι κάθε 
παιδί της Αφρικής μπορεί να 

πάει σχολείο.
Οι πολυεθνικές εταιρείες 

και οι πλούσιοι… αρνούνται 
να πληρώσουν τους φόρους 
που χρειάζεται η κοινωνία για 
να λειτουργήσει. Το γεγονός 
ότι 188 από τις 201 κορυφαί-
ες επιχειρήσεις έχουν παρου-
σία σε τουλάχιστον έναν φορο-
λογικό παράδεισο…».

Οι μηχανισμοί εξουσίας και 
τα προνόμια τους τα προσφέ-
ρουν οι πολιτικοί στο πιάτο, πά-
ντα φυσικά με το… αζημίωτο…

Τα παραπάνω απίστευτα 
νούμερα υπογραμμίζουν το 
πόσο φροντίζουν οι πολιτικοί 
σε όλες τις χώρες του κόσμου 
για την οικονομική ισότητα των 
ανθρώπων!

Πάρτι δισεκατομμυρίων γινόταν με 
35.000 ΜΚΟ, όπου όλοι έτρωγαν με χρυ-
σά κουτάλια και λογαριασμό δεν έδω-
σαν ποτέ…

Διώκεται για κακουργηματική απάτη η 
ΜΚΟ «Κύκλος της Πά-
τμου»

Την παραπομπή για 
κατάχρηση 2.500.000 
ευρώ προτείνει η ειδι-
κή ανακρίτρια κυρία Πε-
διαδίτη…

Έκανε συμπόσια 
στον Αμαζόνιο, στον 
Νείλο, στην Κασπία κ.α….

Στο σκαμνί θα καθίσει η διοίκηση της Μη 
Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Κύκλος της 
Πάτμου» για αδιαφανή διαχείριση ποσού 
άνω των 2.500.000 ευρώ, που είναι ένα 
μόλις μέρος από τα πολλά εκατομμύρια 
ευρώ που έχει πάρει από τους γαλαντό-
μους υπουργούς Εξωτερικών που πέρα-
σαν τα τελευταία 15 χρόνια από το διατη-
ρητέο κτίριο της Βασιλίσσης Σοφίας. Κα-
ταπέλτης για το διοικητικό συμβούλιο της 
εν λόγω ΜΚΟ είναι η πρόταση που υπέβα-
λε στον εισαγγελέα, ύστερα από πολλούς 

μήνες ανακρίσεων, η 5η ειδική ανακρίτρια 
κ. Ελένη Πεδιαδίτη, με την οποία ζητάει 
την παραπομπή των υπευθύνων με την κα-
τηγορία της απάτης για κατ’ εξακολούθη-
ση πράξεις και για απιστία των αρμοδίων 

της ΥΔΑΣ του υπουρ-
γείου Εξωτερικών.

Η…. δραστηριότη-
τα της συγκεκριμένης 
ΜΚΟ ήταν η διοργάνω-
ση… συμποσίων στον 
Αμαζόνιο, στον Νείλο, 
στην Κασπία και αλλού, 
με το κορόιδο τον ελλη-

νικό λαό να πληρώνει. Μάλιστα για να ρί-
χνουν στάχτη στα μάτια του κόσμου, στα 
συμπόσια αυτά καλούσαν και κορυφαί-
ες προσωπικότητες όπως τον Οικουμενι-
κό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, ώστε να 
μην ερευνάται καμιά καταγγελία ή υπό-
νοια ότι κάτι συνέβαινε με τον «Κύκλο της 
Πάτμου». Μέχρι που κάποια στιγμή οι κα-
ταγγελίες άρχισαν να συνοδεύονται και 
από στοιχεία, οπότε σε πρώτη φάση άρ-
χισε έρευνα από την Οικονομική Αστυνο-
μία και στη συνέχεια η υπόθεση πήρε τον 
δρόμο προς τον εισαγγελέα.

Στο διοικητικό Συμβούλιο μετείχαν οι 
Δημήτρης Κυριαζής, Κωνσταντίνος Πα-
παντωνόπουλος, Μαρία Χάρη-Μπέκετ, 
Γιώργος Ποταμιάνος και Κώστας Καρ-
ράς. Η αποκάλυψη της απάτης που γι-
νόταν στον «Κύκλο της Πάτμου», σύμ-
φωνα με το πόρισμα της ανακρίτριας, 
είναι… παρωνυχίδα ενός από τα μεγα-
λύτερα σκάνδαλα διασπάθισης δισεκα-
τομμυρίων με την καλοστημένη κομπί-
να-απάτη που είχε στηθεί με τη συνενο-
χή όλων των κυβερνήσεων από τη Μετα-
πολίτευση και μετά. Κάθε υπουργείο είχε 
τις δικές του ΜΚΟ και ο εκάστοτε υπουρ-
γός μέσω της σύστασης μιας ΜΚΟ μοί-
ραζε σε φίλους, κομματικούς και άλλους, 
δεκάδες χιλιάδες ευρώ – από 40 χιλιάδες 
ευρώ και πάνω.

Και οι περισσότερες ΜΚΟ ήταν οικογε-
νειακές (είχαν μέλη όλα τα άτομα της οικο-
γένειας του προέδρου)! Μόνο του υπουρ-
γείο Εξωτερικών είχε 431 ΜΚΟ, οι οποί-
ες από το 2000 μέχρι το 2010 εισέπρα-
ξαν 115.388.814 ευρώ! Υπολογίζεται ότι 
ο συνολικός αριθμός των ΜΚΟ όλων των 
υπουργείων ξεπερνά τις 35.000. «ΤΟ ΠΑ-
ΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ»

του Χαραλ. Γρ. Κοντού 
τ. καθ. ΤΕΙ 

- Δικ. Οικονομολογος

συνεχίζεται στη σελ. 12

ΜΚΟ ‘ΠΑΤΜΟΣ’

«Η ΕΛΛΑΔΑ, Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΧΏΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» ΛΟΓΩ ΧΩΡΟΥ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΦΥΛΛΟ
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  Γ) ΟΙ ΜΚΟ, ΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΤΟ «ΑΜΑΡΤωΛΟ»
ΥΠΕΞ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΤΙ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙωΝ!

προσκλήθηκαν.
Σε δύο μέρες (12-5-2016) η 

Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας 
κοινοποίησε στους Αγωνιζόμε-
νους απόφαση, απαγορεύοντας 
“κάθε δημοσία υπαίθρια συνά-
θροιση στη πόλη της Λάρισας, 
οριοθετούμενη από τις οδούς…”.

Τα διάφορα ιστολόγια, από την 
επομένη της γνωστοποίησης, άρ-
χισαν να αναρτούν θέσεις και 
ερωτήματα:

«ΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η “ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ”;;; ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΟΝ 
ΕΥΣΕΒΗ ΛΑΟ… ; ».

«Στους λαθρομετανάστες στέ-
κεστε προσοχή ενώ στους Αγω-
νιζόμενους Χριστιανούς της Λά-
ρισας τολμάτε απαγορεύσεις…».

«Ποιοι κρύβονται πίσω από την 
απαγόρευση αυτή;;;…» και άλλα 
ακόμα.

Τα τοπικά Μ.Μ.Ε. ξαφνιάστηκαν 
με την δημοσιότητα και την ανα-
φορά στους Αγωνιζόμενους, για-
τί επί χρόνια δεν έγραψαν ούτε εί-
παν τίποτα – ίσως βάσει κάποιας 
άνωθεν (;) εντολής – και όταν ακό-
μη ο ηρωικός αυτός κόσμος υφί-
στατο από τα κρατικά όργανα άδι-
κες διώξεις, ξυλοδαρμούς, προ-
φυλακίσεις, αποφάσεις… και δεν 
κάμπτονταν αλλά σε κάθε συγκέ-
ντρωση επανέρχονταν δριμύτε-
ρος και αποφασιστικότερος.

Τώρα, τα όργανα της δημοσι-
ογραφίας – άνθρωποι του μερο-
κάματου – έπρεπε να προσαρμο-
στούν στις απαιτήσεις των αφε-
ντικών άσχετες προς την προσω-
πική συνείδηση και ηθική και να 
θολώνουν τα νερά να παραπλη-
ροφορήσουν τον κόσμο σε βά-
ρος των αγνών αγωνιστών.

Ένας εξ αυτών – άθελά του 
γράφει και αλήθειες, που κατα-
νοεί όποιος γνωρίζει τα πράγμα-
τα – γράφει:

“Σε άλλο σύμπαν η Λάρισα!...”. 
«Θα περίμενε κανείς, η Διεύθυν-
ση Αστυνομίας Λάρισας να προ-
βαίνει στην απαγόρευση κάθε δη-
μόσιας υπαίθριας συνάθροισης ή 
πορείας….

Όμως όχι, δεν κινδυνεύει ο 
πρόεδρος της Δημοκρατίας να 
γίνει δέκτης διαμαρτυριών (για-
τί άλλωστε;)… Οι “αγανακτισμέ-
νοι” ξέφτισαν,. Καθώς βιώνουν 
το μαρτύριο της ματαίωσης του 
αγώνα τους κι άλλωστε στη Λάρι-
σα δεν εμφανίστηκαν ποτέ… Ούτε 
καν, τότε που “βούλιαζε” η πλα-
τεία Συντάγματος… Οι “αγωνιζό-
μενοι” (“Χριστιανοί”) όμως, οπα-
δοί του άλλοτε μητροπολίτη Θε-
ολόγου δεν υποστέλλουν τη ση-
μαία… δεδομένου ότι οι πρώτες 
κινήσεις διαμαρτυρίας εκδηλώθη-
καν στα μέσα της δεκαετίας του 
’70 – Οι περισσότεροι από τους 
“αγωνιζόμενους” πρέπει να διά-

γουν το… διακοσιοστό έτος της 
ηλικίας τους!».

Αυτό που έπαθαν οι οργανωτές 
ήταν “μεγάλο ταράκουλο” γιατί 
παρά την αυστηρή απαγόρευση 
της αστυνομίας προς τους Αγωνι-
ζόμενους – τους χαρακτήρισε πιο 
επικίνδυνους και από τους τζιχα-
ντιστές [διάβασε φωτοτυπία της 
απόφασης: «… θα αντιμετωπίζε-
ται – η συνάθροιση – με κάθε νό-
μιμο μέσο, οι δε συμμετέχοντες 
σ’ αυτές θα διώκονται για παρά-
βαση των διατάξεων του άρθρου 
171 Π.Κ. …»], ο κόσμος δεν πτοή-
θηκε. Έτσι, ενώ η κάθοδος υπήρ-
ξε εντυπωσιακή, γελοιοποιήθηκαν 
οι χαρακτηρίσαντες τους Αγωνι-
ζόμενους «ξεδοντιασμένους δια-
κοσίων (200) ετών», όταν αντ’ αυ-
τών συνάντησαν νέους με καθα-
ρά πρόσωπα και παρρησία, τα 
οποία η αστυνομία κακοποίησε 
γιατί μοίραζαν δωρεάν την Ορ-
θόδοξη εφημερίδα “ΑΓΩΝΑΣ”. 
Πέντε απ’ αυτά (11-18 ετών) και 
μια νέα γυναίκα ξυλοκοπήθηκαν 
άγρια από τους “ηρωδιανούς” 
γιατί ομολόγησαν Χριστό και δεν 
ήταν πρεζόνια.

Και το θλιβερό! Ενώ τα κανάλια 
και οι φωτορεπόρτερς των εφη-
μερίδων κατέγραφαν τις σκηνές 
«απείρου κάλλους» της αστυνο-
μικής… δραστηριότητας (σβάρνι-
σμα, στραμπούληγμα… και τσου-
βάλιασμα των παιδιών στα αστυ-
νομικά αυτοκίνητα) τα… «ευ-
συνείδητα και αντικειμενικά» 
Μ.Μ.Ε. δεν παρουσίασαν τίποτα 
απ’ όσα είχαν καταγράψει. Γιατί; 
«φοβερόν εστί και λέγειν». Μόνο η 
λέξη ΝΤΡΟΠΗ αποδίδει το νόημα.

Και τούτο, διότι, «ενώ διυλίζετε 
το κουνούπι καταπίνετε ολόκλη-
ρη καμήλα».

Μεγάλο το ενδιαφέρον σας για 
σκυλάκια, γατάκια, γαϊδουράκια, 
και μάλιστα σε βαθμό να διατίθε-
ται επί ημέρες χώρος στην εφη-
μερίδα σας γι’ αυτά όχι όμως και 
για τα παιδιά των χριστιανών που 
τοποθετήσατε και κάτω των υπο-
ποδίων.

Δεν είναι απορίας άξιον, διότι 
και με μας, όταν με στημένες κα-
τηγορίες οδηγούμασταν στα δι-
καστήρια, χαίρεκακα σπεύδατε 
να περάσετε στην εφημερίδα το 
γεγονός πρωτοσέλιδα ενώ όταν 
απαλλασσόμασταν από κάθε κα-
τηγορία ούτε λέξη (στην έγκριτη» 
εφημερίδα σας!). Κι αυτό, ίσως να 
ήταν (σίγουρο) εντολή του… “πα-
ρασκηνίου”. Αλλά και τότε ΝΤΡΟ-
ΠΗ ΣΑΣ…

Αυτά για σήμερα, όσον αφορά 
την… αντικειμενική και δημοκρα-
τική υπεύθυνη “πληροφόρησή” 
σας! Και μη ξεχνάτε ότι «Μωραί-
νει Κύριος ον βούλεται… απο-
λέσαι».

ΕΧΟΥΜΕ ΔηΜΟκΡΑΤΙΑ ;;;
συνέχεια από τη σελ. 1

Σε άλλο σύμπαν η Λάρισα!...
Μερικές φωτογραφίες από τις δεκάδες 

ειρηνικές συγκεντρώσεις μας, που στάλθηκαν 
στον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας να λάβει γνώση
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είναι η πρώτη επιστολή προς τον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας για να 

λάβει γνώση τα της Λάρισας

ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
Προς τον Πρόεδρο 
της Ελληνικής Δημοκρατίας 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.
Πληροφορηθήκαμε από τον τοπικό τύπο 

(εφ. “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”, 8/5/2016) ότι έρχεστε στη 
Λάρισα στις 15-5-2016 ως επίσημος προσκε-
κλημένος του μητροπολίτη κ. Ιγνατίου να πα-
ραστείτε στις εορταστικές εκδηλώσεις προς 
τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου.

Θα ήταν μεγάλη τιμή για την πόλη της Λά-
ρισας να παραβρίσκεται ο πρώτος πολίτης 
της χώρας, να συνεορτάζει με τους Λαρισαί-
ους τον θαυματουργό Άγιό τους.

Υπάρχουν, δυστυχώς, αρκετοί λόγοι και 
πράξεις που αναβιώνουν στις μνήμες μας τέ-
τοιες ημέρες, που μας θλίβουν και μας προ-
βληματίζουν. Και επειδή στην εφημερίδα μας 
γράφουμε «ΤΙΣ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚ-
ΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» με την άδικη «ΣΦΑ-
ΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974-2016)» 
δεν θα θέλαμε να αναγραφεί και το δικό σας 
όνομα στους στηρίζοντας παρανόμους που 
ποδοπάτησαν το Ελληνικό Σύνταγμα και βε-
βήλωσαν τους Ι. Κανόνες επικαλούμενους μό-
νον όταν τους εξυπηρετούν.

Κύριε Πρόεδρε, λέτε να είναι τυχαίο το ότι 
επί 20 χρόνια στην Λάρισα δεν πάτησε το 
πόδι του Αρχιεπίσκοπος; Ο Αρχ. Χριστόδου-
λος όσες φορές προσεκλήθη – παρ’ ότι επι-
σκέφθηκε και τις πιο μικρές μητροπόλεις κατ’ 
επανάληψη – αρνήθηκε να έρθη στη Λάρισα. 
Το ίδιο έπραξε και ο νυν Αρχιεπίσκοπος Ιε-
ρώνυμος. Αναγκάστηκε το Μάιο (14-5-2008) 
να έρθη στην υποδοχή του Οικουμενικού Πα-
τριάρχου στη Λάρισα, αλλ’ η παραμονή του 
υπήρξε ολιγόλεπτη γιατί ούτε στον εσπερι-
νό που ακολούθησε δεν παρέμεινε.

Εσείς, σαν παλαιός πολιτικός και για αρ-
κετά χρόνια υπουργός, αλλά και ως νομικός 
σύμβουλος στην Προεδρεία της Δημοκρατί-
ας για πολλά χρόνια επί αειμνήστου Κ. Καρα-
μανλή, πρέπει να γνωρίζετε ότι το εκκλησια-
στικό πρόβλημα της Λάρισας είναι ΣΟΒΑΡΟ, 
καθόσον άπτεται θεμάζων νομικών, εκκλησι-
αστικών και οικονομικών.

α) Νομικά: Κύριε Πρόεδρε, λόγω της ειδι-
κότητάς σας – δικηγόρου, καθηγητή, συνταγ-
ματολόγου – γνωρίζετε ότι υπάρχουν πάνω 
από 30 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ 
και της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλί-
ου του κράτους που δικαίωναν τον μητρο-
πολίτη Θεολόγο ως κανονικό και νόμιμο μη-
τροπολίτη Λάρισας. Όλα αυτά ο κύριος Ιγνά-
τιος τα περιφρόνησε κι έτσι, στις 28 Μαΐου 
του 1994, χειροτονήθηκε μητροπολίτης Λά-
ρισας, σε μια μητρόπολη που εν γνώσει του 
δεν ήταν εν χηρεία. Η χειροτονία έγινε με 
κλειδωμένες τις πόρτες του μητροπολιτι-
κού ναού των Αθηνών και τον κόσμο που δι-
αμαρτύρονταν απ’ έξω να ξυλοφορτώνεται 
από τα ΜΑΤ με αποτέλεσμα να σταλούν 15 
άτομα στα νοσοκομεία των Αθηνών, εκτός 
άλλων 34 που ήταν ελαφρά τραυματισμένοι.

Η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ, που συ-
νεδρίασε στις 24 Ιουνίου 1994 με σύνθεση 
τον ίδιο τον Πρόεδρο κ. Β. Μποτόπουλο και 
Συμβούλους τους Γ. Κοσμά και Γ. Σταυρό-
πουλο, ανέστειλε με την υπ’ αρ. 407/1994 
την εκλογή του “Αρχιμανδρίτη Ιγνατίου Λάπ-
πα ως μητροπολίτη Λάρισας και Τυρνάβου”.

Ο κ. Ιγνάτιος, αγνοώντας και αυτή την από-
φαση, μετά ένα μήνα περίπου, στις 28 Ιουλί-

ου 1994, χωρίς Προεδρικό Διάταγμα και χω-
ρίς τη διαβεβαίωση στον Πρόεδρο της Δη-
μοκρατίας – όπως ορίζει το Σύνταγμα και ο 
Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας – ήρθε 
στη Λάρισα να “ενθρονιστή” ως νόμιμος (sic) 
και κανονικός (sic) μητροπολίτης της συνο-
δευόμενος από 2.500 αστυνομικούς, Ειδικές 
Δυνάμεις των ΜΑΤ & ΕΚΑΜ.

Η ημέρα αυτή ονομάστηκε “δεύτερη νύκτα 
του αγ. Βαρθολομαίου”, καθόσον γέμισαν 
τα νοσοκομεία από τραυματισμένους – 152 
στα νοσοκομεία Λάρισας και 6 στης Θες/νί-
κης – πλην των 200 ελαφρά τραυματισμένων.

Το κακό δεν σταμάτησε μέχρις εδώ. Επί 
δύο χρόνια, έως τον Ιούλιο του 1996, ερ-
χόταν στην Λάρισα προκλητικά με δεκάδες 
κλούβες αστυνομικών και Ειδικών Δυνάμε-
ων να “λειτουργήσει” για δύο ώρες σε κά-
ποιο ναό, να ξυλοκοπηθούν άνθρωποι και 
να επιστρέψει περιχαρής στο σπίτι του στη 
Σαλαμίνα.

Το Προεδρικό Διάταγμα “αναγνώρισης 
Μητροπολίτη” εκδόθηκε – τα σχετικά ανα-
φέρουμε με κάθε λεπτομέρεια στα δημοσι-
ευόμενα περί της μαύρης εκλογής του Ιγνα-
τίου – στις 8 Ιούλιου 1996 και δημοσιεύθηκε 

στο ΦΕΚ 114/11-7-1996, δύο χρόνια μετά!!!
β) Εκκλησιαστικά: Κύριε Πρόεδρε, εσείς 

γνωρίζετε καλύτερα από κάθε άλλον τις συ-
ντελεσθείσες παραβάσεις διότι διδαχθήκα-
τε και διδάξατε εκκλησιαστικό και κανονικό 
δίκαιο. Ο κ. Ιγνάτιος δεν ποδοπάτησε μόνο, 
αλλά βεβήλωσε τους Θείους και Ιερούς Κα-
νόνες της Εκκλησίας. Δεν υπάρχει Ι. Κανό-
νας που να μην παραβιάστηκε. Από την ημέ-
ρα της εκλογής, χειροτονίας και ενθρόνισής 
του ζήτησε από την πολιτεία τη στήριξη του 
αδιαφορώντας αν αυτό οδηγούσε στον ξυ-
λοδαρμό (ΚΑΝΩΝ ΚΖ΄) και τελευταίο – το 
άκρον άωτον της υποκρισίας – έστειλε 34 
Λαρισαίους στα αστικά Δικαστήρια ζητώ-
ντας πάνω από 800.000 ευρώ ως “ηθική βλά-
βη” που υπέστη επειδή φώναζαν “ΑΝΑΞΙ-
ΟΣ-ΑΝΑΞΙΟΣ”, “ΕΙΣΤΕ ΜΟΙΧΕΠΙΒΑΤΗΣ ΤΟΥ 
ΘΡΟΝΟΥ”, “ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ”. Οι υποθέσεις βρίσκονται 
στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια. 

γ) Οικονομικά: Ας αφήσουμε να ξεχα-
στούν: 1) το σκάνδαλο Αγίας Παρασκευής 
Τεμπών που εξαιτίας του γίναμε βούκινο δι-
εθνώς, 2) οι 200 και πλέον αρχιερατικές στο-
λές, σταυροί, εγκόλπια, μίτρες, ράβδοι, πα-
τερίτσες, μπαστούνες κ.ά. που αποκτήθη-
καν από το μισθό σε μια 15ετία και η αξία 
τους ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ, 
3) οι έλεγχοι που από την μία μπαίνουν και 
από την άλλη φεύγουν, 4) οι δεκάδες δισκο-
φορίες, τα χαράτσια, οι εισπράξεις από χω-
ράφια και άλλα ενοριακά ακίνητα χωρίς κά-
ποιο έργο!!! – μάλλον κάτι έκανε όχι με χρή-
ματα του δεσπότη ή της μητρόπολης αλλά 
με χρήματα κάποιων ιδιωτών, 5) η περσινή 
οικονομική έρευνα του ΣΔΟΕ που κράτησε 
22 ημέρες και το πόρισμα με τους φακέλους 
στάλθηκε στον Εισαγγελέα για τα περαιτέ-
ρω. Και όπως πληροφορηθήκαμε η υπόθε-
ση μπήκε στο αρχείο, διότι όλα τα “ΚΑΚΑ” 
τα φόρτωσαν σε κάποιο παπά που πέθανε. 
Είναι αλήθεια;

Επίσης δεν είναι δυνατόν να περάσει 
απαρατήρητο το γεγονός ότι η μητρόπο-
λη Λάρισας επί 20 χρόνια δεν έχει δημοσι-
εύσει ούτε έναν απολογισμό ώστε να δει 
ο κόσμος πόσα εισπράττει, πού τα ξοδεύ-
ει και ποιος είναι ο προγραμματισμός της, 
διότι εδώ διακινούνται εκατομμύρια ευρώ 
μέσα στο σκοτάδι.

Κ. Πρόεδρε,
Θα μπορούσαμε να σας αναφέρουμε δε-

κάδες άλλες περιπτώσεις που έγιναν και γί-
νονται μέχρι σήμερα στη Λάρισα.

Ο κύριος Ιγνάτιος σας προσκάλεσε στη 
Λάρισα για να μπορεί να δηλώνει, όπου βρε-
θεί και σταθεί, και τη δική σας αναγνώριση 
και νομιμοποίηση. Δεν νομίζουμε ότι θα πέ-
σετε στην παγίδα που στήνει κάνοντάς σας 
συνένοχο.

Εξ’ άλλου σύντομα θα συζητηθεί στην Ελλη-
νική Βουλή επερώτηση βουλευτή της Στερε-
άς Ελλάδας σχετικά με κάποιο φάκελο – από 
τους πολλούς – που έπεσε στα χέρια του με 
τις οικονομικές και άλλες ατασθαλίες της μη-
τρόπολης Λάρισας.

Κύριε Πρόεδρε,
Να λάβετε σοβαρά υπ’ όψιν σας τα όσα 

σας αναφέραμε, διότι με την επίσκεψή σας 
στην Λάρισα, κινδυνεύει να τρωθεί το κύρος 
και ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατί-
ας με όσα σύντομα θα αναγκαστούν να δη-
μοσιοποιήσουν οι αρμόδιες αρχές για τον επί-
σκοπο Ιγνάτιο.

Η αναβολή της επίσκεψής σας στην Λάρισα, 
θα είναι η πιο ενδεδειγμένη κίνηση.

Λάρισα, 10.05.2016
Με τιμή

Για τους Αγωνιζόμενους Χριστιανούς.

1η ΕΠΙΣΤΟλη ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤηΣ ΔηΜΟκΡΑΤΙΑΣ 
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με την παραλαβή της επιστολής 
ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 

φαίνεται ότι κάτι δεν πήγε καλά... 
η Αστυνομική Διεύθυνση Λάρισας 

έβγαλε και κοινοποίησε την 
απαγορευτική απόφαση (φωτ.σελ. 
10), οι Αγωνιζόμενοι έστειλαν την 

κάτωθι επιστολή στον προεδρο της 
Δημοκρατίας. 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
Αξιότιμε κ. Πρόεδρε
Tι φοβηθήκατε κι αμέσως, μετά την ενημερωτική επι-

στολή που σας στείλαμε, δόθηκε εντολή να εκδώσει η 

αστυνομική διεύθυνση Λάρισας αυτή την ‘ωραία’ ΑΠΟ-
ΦΑΣΗ, που παρόμοια, πιστεύουμε, ούτε η Βόρειος Κο-
ρέα θα τολμούσε να βγάλει; 

Ούτε λίγο – ούτε  πολύ μας χαρακτηρίζει ‘τζιχα-
ντιστές’. Απορούμε πού στήριξε το σκεπτικό της  
ώστε να «υφίσταται σοβαρό και υπαρκτό ενδεχό-
μενο πρόκλησης επεισοδίων και φθορών σε κατα-
στήματα, κτίρια και εγκαταστάσεις, καθώς και κίν-
δυνος για την σωματική ακεραιότητα, ζωή και ηρε-
μία των κατοίκων και επισκεπτών της πόλης, και πα-
ράλληλα ώστε να διασαλεύσουν την κοινωνική ει-
ρήνη και συνοχή και την κοινωνική και οικονομική 
ζωή της πόλης μας;…»

Το μόνο που της διέφυγε να αναφέρει είναι, ότι εί-
μαστε ικανοί και για αποκεφαλισμούς(!).

Κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστούμε που μας δόθηκε η ευκαιρία με τον 

ερχομό σας στη Λάρισα, να πληροφορηθούμε εμείς οι 
αγωνιζόμενοι χριστιανοί (γιατροί, καθηγητές, δάσκαλοι, 
δικηγόροι, έμποροι, επαγγελματίες, εργάτες, πολύτε-
κνοι, άνεργοι, πλούσιοι και πτωχοι τίμιοι οικογενειάρ-
χες) χριστιανοί πολίτες να θεωρούνται «τζιχαντιστές» 
από την αστυνομική διεύθυνση Λάρισας! 

Λάρισα 13-5-2016
(μαζί στάλθηκαν και φωτογραφίες με «έργα  

και ημέρες»  του Ιγνατίου στην Λάρισα)

μετά τα 
διαδραματισθέντα οι 

αγωνιζόμενοι έστειλαν 
την κάτωθι ενημερωτική 

επιστολή προς τον 
πρόεδρο της Δημοκρατίας 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΙ 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
Προς ενημέρωσή σας
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
με την άφιξή σας (15-5-2016) στην πόλη 

μας, και αποβιβαζόμενος στην πλατεία 
του μητροπολιτικού ναού του Αγίου Αχιλ-
λείου, σε μια απόσταση ελάχιστα μέτρα 
από σας μερικά παιδάκια διένειμαν την 
εφημερίδα “ΑΓΩΝΑΣ”. Η διανομή γίνο-
νταν από παιδιά, διότι η αστυνομία απα-
γόρευσε την παραμονή στο χώρο στους 
μεγάλους εθελοντές μας περιορίζοντάς 
τους σε μια απόσταση 400-500 μέτρων 
από τον εορτάζοντα ναό. Η κίνηση του 
Προέδρου, που παρευρέθηκε στις εορ-
ταστικές εκδηλώσεις, να ζητήσει ο ίδιος 
την εφημερίδα «ΑΓΩΝΑΣ», θεωρήθη-
κε από τους παρευρισκόμενους, εκείνη 
την στιγμή και στο σημείο αυτό, ως θε-
τικό σημάδι και επιδοκιμάστηκε θερμά.

Όμως αυτό δεν άρεσε σε μερικούς… 
ούτε και στην αστυνομία, που, αμέσως 
μετά, ζήτησε από τα παιδιά (ηλικίας 11-
18 ετών) να σταματήσουν την διανομή 
και να φύγουν. Τα παιδιά αποτραβήχτη-
καν προς τον χώρο της πλατείας σταμα-
τώντας την διανομή. Αλλ’ ούτε αυτό την 
ικανοποίησε και ζήτησε απ’ τα παιδιά όχι 
μόνο να απομακρυνθούν αλλά να εξαφα-
νιστούν τελείως. Τα παιδιά διαμαρτυρή-
θηκαν γιατί κάθονταν χωρίς να πειράζουν 
ούτε να ενοχλούν κανέναν. Και τότε όρ-
μησε μια ομάδα αστυνομικών με επικεφα-
λής κάποιον αξιωματικό κι αφού τα ξυλο-
φόρτωσαν τα έριξαν σε ένα μαύρο τζιπ 
και τα μετέφεραν γρήγορα-γρήγορα στα 
“γραφεία” της Αστυνομικής Διεύθυνσης. 

Οι σκηνές που διαδραματίστηκαν και 
που βίωσαν τα παιδιά ήταν εφιαλτικές!!  

Επί ώρες δεν θα μάθαιναν τίποτα οι γο-
νείς τους, καθώς κι εμείς, αν δεν συνέβαι-
νε το εξής περιστατικό: Στο μαύρο τζιπ, 
που τους τσουβάλιασαν, κάποιος αστυ-

νομικός, που πήγε να κλείσει την πόρτα, 
είδε τον “περιποιημένο”ενδεκάχρονο μι-
κρό και φώναζε στους άλλους: «Ρε σεις, 
τούτον εδώ τον μικρό που τον πάμε; Θα 
γίνουμε ρεζίλι». Έτσι κατέβασαν τον μι-
κρό, ο οποίος έτρεξε και ειδοποίησε τους 
γονείς που βρίσκονταν στην καθορισθεί-
σα από την Αστυνομία απόσταση (500 μ.).

Η απελευθέρωση των παιδιών έγινε 
δύο ώρες, περίπου, μετά την σύλληψή 
τους. Τότε άρχισαν να παραπονούνται 
γιατί πονούσαν σε διάφορα μέρη τους 
σώματός τους αναγκάζοντας τους θορυ-
βημένους γονείς να τα προσκομίσουν στο 

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο που εφημέ-
ρευε. Εκεί οι γιατροί αφού διαπίστωσαν 
τις κακώσεις των παιδιών, στους δύο έβα-
λαν νάρθηκα στο δεξί τους χέρι υποχρε-
ώνοντάς τα σε ακινησία έως τις 24 Μαΐ-
ου οπότε θα γίνει ιατρική επανεξέταση.

Σήμερα Τρίτη 17 Μαΐου αρχίζουν πα-
νελλήνιες εξετάσεις και, τα παιδιά χά-
νουν τις εξετάσεις με ό,τι αυτό συνεπά-
γεται για την σταδιοδρομία τους.

Ως προς τα υπόλοιπα και όσον αφορά 
για τους μώλωπες σε κεφάλια, λαιμούς 
και σε διάφορα σημεία του σώματος τους 
δόθηκε φαρμακευτική αγωγή.

Κύριε Πρόεδρε, εδώ στη Λάρισα έχου-
με μια ιδιόρρυθμη Δημοκρατία. Δεν είναι 

η πρώτη φορά που μας συμβαίνουν τέ-
τοια και χειρότερα ακόμα. Μας χτυπού-
σαν, και πηγαίναμε εμείς κατηγορούμε-
νοι. Καλούσαμε την αστυνομία γιατί πιά-
ναμε επ’ αυτοφώρω ανθρώπους να κατα-
στρέφουν ή να πετούν εφημερίδες από 
τα STAND και αντί να συλλάβουν αυ-
τούς, συλλάμβαναν εμάς. Παρεμπόδι-
ζαν την διανομή της εφημερίδας κι εμάς 
κρατούσαν στα κρατητήρια. Ειρηνικά ση-
κώναμε πανό καταγγέλλοντας οικονομι-
κές και άλλες ατασθαλίες τις οποίες όλοι 
απέκρυπταν κι εμάς ξυλοφορτώνανε και 
έδιωχναν.

Κύριε Πρόεδρε, δεν σας κάνει εντύπω-
ση το ότι χτύπησαν την Κυριακή πέντε μι-
κρά παιδιά και μια γυναίκα γιατί μοίρα-
ζαν εφημερίδες ενώ από το προηγού-
μενο βράδυ είχαμε έρθει σε συνεννόη-
ση; Εκεί βρίσκονταν τα μέσα ενημέρω-
σης και τραβούσαν πλάνα, την ώρα που 
σβαρνίζονταν και κακοποιούνταν μικρά 
παιδιά κι ο κόσμος διαμαρτύρονταν, και 
παρ’ όλα αυτά σιώπησαν τελείως απο-
κρύπτοντας τις βιαιότητες των εντεταλ-
μένων οργάνων των σιτιζομένων από τη 
στυγνή φορολογία μας.

Πού καταντήσαμε! Εάν Έλληνας ακου-
μπήσει κάποιο αλλοδαπό (Πακιστανό, 
Ιρακινό, Λιβανέζο…) ή κάποιο ζώο (σκυλά-

κι, κατσικάκι, γαϊδουράκι…), μ’ αυτό, για 
ημέρες και εβδομάδες, θα ασχολούνται 
τα Μ.Μ.Ε., υποβιβάζοντας τα παιδιά των 
χριστιανών και πιο κάτω από τα ζώα! Για 
δε τους χριστιανούς του αγίου Αχιλλείου, 
που για χρόνια αγωνίζονται τον πνευμα-
τικό αγώνα προκειμένου να συμβάλλουν, 
έστω και στο ελάχιστο, στην κάθαρση της 
εκκλησίας και της πατρίδας από την πνευ-
ματική κοπριά, ούτε μία λέξη δεν έγρα-
ψαν. Τι κρίμα!!!

Μην απορούμε λοιπόν για το σημερινό 
χάλι μας. Θα ’ρθει η εποχή που σαν άλ-
λος Διογένης θα ψάχνουμε με τα φανά-
ρι για δημοκρατία. 

Κύριε Πρόεδρε, έχετε την ευκαιρία, 
εκμεταλλευόμενος το χρόνο της Προ-
εδρίας σας να οδηγήσετε την πατρίδα 
μας στη σωτηρία βοηθώντας τον καθό-
λα θρησκευόμενο λαό της στον μοναδι-
κό Σωτήρα, που θέλει και έχει τη δύνα-
μη να το κάνει. Σε εναντία περίπτωση η 
οργή του Θεού δεν θα αργήσει να έλθει 
και τότε η εσχάτη πλάνη θα είναι χειρό-
τερη από κάθε άλλη.

Υ.Γ. Τα παιδάκια αυτά, να γνωρίζετε, ότι 
φέρουν στο σώμα τους τα στίγματα του 
Χριστού και ως εκ τούτου είναι παιδιά του 
Θεού τα οποία καμία Αστυνομική Δύναμη 
δε θα μπορέσει να καταβάλλει. 

Μακάρι και όλα τα παιδιά να ήταν σαν 
αυτά. Να μιλούν και να αγωνίζονται για 
τον Χριστό. 

Λάρισα 17/5/2016
Με τιμή

Για τους αγωνιζόμενους χριστια-
νούς Λάρισας

(Επειδή πολλοί από την Λάρισα , από 
την Ελλάδα και το εξωτερικό ζητούν 

να μάθουν ποια ήταν η αντίδραση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, και τι έγι-
νε με τα παιδιά. (Τους γνωρίζουμε ότι 

μέχρι τη στιγμή  που εφημερίδα κυκλο-
φόρησε, ο Πρόεδρος δεν άκουσε , δεν 

είδε, δε διάβασε... τίποτα. Για τα παι-
διά δεν περιμένουμε τίποτα, γιατί εί-

ναι γνωστό το θέμα, δεν  αποκλείεται 
αφού τα ξυλοφόρτωσαν  να πάνε και 
κατηγορούμενα... Αυτά έχει η... Δη-

μΟκρΑΤΙΑ!) 

 

2η ΕΠΙΣΤΟλη ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤηΣ ΔηΜΟκΡΑΤΙΑΣ

3η ΕΠΙΣΤΟλη ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤηΣ ΔηΜΟκΡΑΤΙΑΣ

Το ένα από τα αυτοκίνητα 
που τσουβάλιασαν τα ανήλικα παιδιά
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ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Μπαίνοντας σε εφαρμογή το νομοθέτημα 

αυτό ανέτρεπε όλο το οικονομικό πρόγραμμα 
του Ιερωνύμου, διότι η Εκκλησία, με το νοικο-
κύρεμα που είχε εφαρμόσει, άρχισε να αυξά-
νει τα έσοδά της, και με την αξιοποίηση της 
περιουσίας – το κτηματολόγιο ήταν σε εξέλιξη 
– σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούσε 
να γίνει αυτάρκης οικονομικώς και η μισθοδο-
σία των κληρικών της να γίνεται από την ίδια, 
και να μην εξαρτάται πλέον από το Κράτος.

Σύγκρουση
Νά πως περιγράφει ο αρχιεπίσκοπος αυτή 

την σύγκρουση: 
«Δεν θα πρέπει να παραλείψωμεν να ανα-

φέρωμεν τους αγώνας, που υποχρεώθημεν 
να διεξαγάγωμεν εξ αφορμής της τροποποι-
ήσεως του Νόμου περί Φορολογίας. Ο Νόμος 
αυτός έπληττε σοβαρώς και τα Ευαγή Ιδρύ-
ματα και την Εκκλησίαν… Δι’ αυτό και η αντί-
δρασίς μου κατά του μέτρου αυτού υπήρ-
ξεν ιδιαιτέρως σφοδρά και την εξωτερίκευ-
σα με πολλήναγανάκτησιν εις μίαν σύσκεψιν, 
όπου ήσαν παρόντες… και ο τότε Αντιπ/ρος 
της Κυβερνήσεως κ. Παττακός. Παρασυρθείς 
από τα συναισθήματα, που αισθανόμην δια το 
κυβερνητικόν αυτό μέτρον, είπα ότι η Εκκλη-
σία εις στιγμάς εθνικής ανάγκης είναι πρό-
θυμη και τα κανδήλια της ακόμα να προσφέ-
ρει εις το Κράτος, αλλά εις περιόδους οικο-
νομικής ευημερίας, όπως μαρτυρεί το γεγο-
νός, ότι το Κράτος ελαφρώνει την φορολογί-
αν των λαϊκών τραγουδιστών και των ομοίων 
των, είναι αίσχος δια την Κυβέρνησιν να φο-
ρολογή τα έσοδα των Ιερών Ναών και Μονών 
και των Ευαγών Ιδρυμάτων και των Φιλανθρω-
πικών Σωματείων.

… Δεν παρέλειψα να προβώ εις σχετικάς 
εντόνους παραστάσεις εις τον Πρωθυπουρ-
γόν… Εν τούτοις ο κ. Υπουργός, όσον και ο 
Υφ/πουργός Οικονομικών, εξακολούθησαν να 
επιμένουν εις την άποψίν των… Την 4ην Απρι-
λίου 1972 είχα μίαν έντονη συνομιλίαν με το 
Υφυπουργόν Οικονομικών κ. Δημόπουλον, 
εις τον οποίο κατέστησα σαφές ότι η Εκκλη-
σία δεν πρόκειται να συμμορφωθεί με τον 
αρπακτικόν εκείνον νόμον… Κατόπιν ειση-
γήσεώς μου, η Ιερά Σύνοδος έδωκεν οδηγί-
ες εις τους Μητροπολίτας, να μη συμμορφω-
θούν προς τας προσκλήσεις των Εφόρων και 
να μην υποκύψουν εις τας απειλάς των. Μετά 
ένα ακριβώς μήνα, συγκεκριμένως την 6ην Μα-
ΐου 1972, συνηντήθην επί του θέματος αυτού 
με τον Αντιπρόεδρον κ. Παττακόν. Ατυχώς, 
η υπόθεσις δεν είχεν ακόμα τακτοποιηθεί, 
δι’ αυτό σημειώνω εις το Ημερολόγιόν μου: 
“Ήμουν λυσσασμένος”… Δι’ αυτό την 7ην Ιου-
νίου παρεκλήθη ο κ. Παττακός να παραστή εις 
την συνεδρίασιν της Ιεράς Συνόδου, όπου δια 
μακρών συνεζητήσαμεν το ζήτημα. Μετά πολ-
λούς αγώνας και πολλάς διαμαρτυρίας, μόλις 
την 19ην Ιουλίου, ο κ. Αντιπρόεδρος με επλη-
ροφόρησεν, ότι ελύθη το ζήτημα συμφώνως 

προς τας απόψεις της Εκκλησίας».
Όλο αυτό το οικονομικό “μποϊκοτάζ” της 

κυβέρνησης προς την Εκκλησία απέβλεπε να 
πλήξει τον αρχιεπίσκοπο και το επιτελούμε-
νο έργο του. Η αντίδραση του κόσμου υπήρ-
ξε άμεση και αυθόρμητη. Ο πιστός λαός, σαν 
ορμητικός χείμαρρος, γκρέμισε το φράγμα 
που είχε στήσει η κυβέρνηση, συσπειρώθηκε 
γύρω από τον αρχιεπίσκοπο, άνοιξε το πορτο-
φόλι του, και, το πιο συγκινητικό, συμμετείχε 
στη στελέχωση των Φιλανθρωπικών και Ευα-
γών Ιδρυμάτων εθελοντικά. Ενδεικτικά αναφέ-
ρουμε: Τα 64 «Σπίτια Γαλήνης Χριστού» επαν-
δρώθηκαν με πάνω από 2.000 εθελόντριες κυ-
ρίες και δεσποινίδες, προσφέροντας περιποί-
ηση σε χιλιάδες υπερήλικα άτομα. Στην «Ομά-
δα ελευθέρως διαβιούντων υπερηλίκων» λει-
τουργούσαν 82 “ομάδες” που απαρτίζονταν 
από 410 εθελόντριες και πρόσφεραν διακονία 
σε πάνω από 1100 ανήμπορα άτομα. Οι “κι-
νητές Μονάδες Περίθαλψης κατάκοιτων” με 
ειδικά εκπαιδευμένες εθελόντριες και εθελο-
ντές γιατρούς είχαν πραγματοποιήσει εκατο-
ντάδες επισκέψεις σε κατάκοιτους. Το «Γρα-
φείο Ευρέσεως Εργασίας» λειτουργούσε με 
εθελοντικό προσωπικό, και τοποθέτησε σε δι-
άφορες εργασίες εκατοντάδες άτομα. Το «Κί-
νημα Αγάπης» και η «Χριστιανική Αλληλεγγύη» 
λειτουργούσε με εθελοντές, ενισχύοντας τον 
κόσμο εκτός από οικονομική και ηθική υπο-
στήριξη και με υλική δια ειδών ιματισμού, κλι-
νοσκεπασμάτων κ.ά.

Εδώ πρέπει να σταθούμε με δέος και θαυ-
μασμό στο ευρύ και διορατικό πνεύμα του Αρ-
χιεπισκόπου Ιερώνυμου. Αυτό, που τα τελευ-
ταία χρόνια εφαρμόζεται στην Ελλάδα, ο Ιε-
ρώνυμος το εγκαινίασε πριν 40 χρόνια με την 
εθελοντική «δράση συνεργατών», στην οποία 
συμμετείχε και ο ίδιος, σε πρωτότυπη πρωτο-
βουλία. ΣΚΟΠΟΣ: Ό,τι άχρηστο και χωρίς κα-
μία αντικειμενική αξία, να γίνει πηγή εσόδων. 
Έτσι σε όλη την Πρωτεύουσα τοποθέτησε ει-
δικά μεγάλα καλάθια τετράγωνα ή στρόγγυ-
λα με πλέγμα – τότε κάδοι απορριμμάτων δεν 
υπήρχαν – και ο κόσμος έριχνε, αλλού εφημε-
ρίδες, περιοδικά, κούτες κ.ά. και αλλού ρουχι-
σμό… μέταλλα… έπιπλα… σκεύη… κ.ά. Όλα 
αυτά, που άλλοτε πετιούνταν στο καλάθι των 
αχρήστων και γέμιζαν τις χωματερές πωλού-
νταν σε μάνδρες ανακύκλωσης και γίνονταν 
χρήματα.

Άλλα συνεργεία του “κινήματος” με εθελο-
ντές γύριζαν σε εργοστάσια, βιοτεχνίες υφα-
σμάτων και ετοίμων ενδυμάτων και συγκέ-
ντρωναν υφάσματα και λωρίδες που είχαν για 
πέταγμα ή κάψιμο, τα διοχέτευαν στα εριοκλω-
στήρια και μετατρέπονταν σε χρήμα.

Όλα αυτά και πολλά άλλα, για την Ελλάδα 
εκείνης της εποχής, φάνταζαν σαν «όνειρο 
θερινής νυκτός». Για το θέμα αυτό να τι έγρα-
φε ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος.

«Η απόδοσις της δραστηριότητος του “Κι-

νήματος Αγάπης” υπερέβη κατά πολύ τας 
προσδοκίας μας. Άχρηστα ή μηδαμινής αξί-
ας είδη (ρουχισμός, χάρτης, μέταλλα, έπιπλα, 
ράκη κ.λ.π.), τα οποία άλλοτε ερρίπτοντο εις 
τον κάλαθον των αχρήστων, τώρα, η ευσέβεια 
και η φιλάδελφος διάθεσις του πληρώματος 
της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καταλλήλως δια-
φωτισθείσα και καθοδηγηθείσα, τα προσφέ-
ρει εις το “Κίνημα Αγάπης”.

Ταύτα, συλλεγέντα υπ’ αυτού κατά το διά-
στημα από 15ης Μαΐου 1970 μέχρι της 15ης Μα-
ΐου 1971 απέδωκαν, αποτιμηθέντα, κατά τους 
μετριώτερους υπολογισμούς, εις το σεβαστόν 
ποσόν των 51.500.000 δραχμών περίπου, εις 
το ποσόν αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται η αξία 
των κατά την πρώτην δοκιμαστικήν εξόρμη-
σιν της 10ης Μαΐου 1970 συλλεγέντων ειδών, 
δια την μεταφοράν των οποίων απητήθησαν 
χίλια (1.000) περίπου φορτηγά αυτοκίνητα».

Στις ομάδες, που δραστηριοποιούνταν, – 
μας πληροφορεί ο Αττικής και Μεγαρίδος Νι-
κόδημος – για την συλλογή των αχρήστων 
αντικειμένων, συμμετείχε και ο ίδιος ο αρ-
χιεπίσκοπος.

Ο πιστός λαός του Θεού, μαγνητίζονταν από 
τα κρυστάλλινα αρχιεπισκοπικά οράματα, θαύ-
μαζαν το ήθος του – φτωχός ο ίδιος, πλούτι-
ζε τους πάντες – έβλεπαν ότι διακονούσε με 
αφοσίωση και με πάθος ακοίμητο την αγάπη, 
βρίσκονταν εκεί που έσταζε ο ιδρώτας ή που 
κυλούσε το δάκρυ.

Το δικτατορικό κατεστημένο “άφριζε” διότι, 
όσους φραγμούς και εμπόδια προσπάθησε να 
βάλει, δεν στάθηκαν ικανά να ανακόψουν: 1) 
την χωρίς δισταγμούς οικονομική προσφορά 
του κόσμου, που ούτε προς στιγμήν αμφέβαλ-
λε ότι και η τελευταία δεκάρα του θα πιάσει 
τόπο, και 2) τη μεγάλη εθελοντική προσφορά 
του που υπήρξε πρωτόγνωρη, και ίσως η μο-
ναδική ακόμα μέχρι σήμερα.

Σε μια εξομολογητική αναφορά ο αρχιεπί-
σκοπος μας κάνει κι εμάς κοινωνούς αυτής 
της προσφοράς: «… Παραλείψαμε το σπου-
δαιότερον και πολυτιμότερον, το πραγματικώς 
ανεκτίμητον, την αξίαν εις χρήμα της εθελο-
ντικής εισφοράς των κυριών και δεσποινίδων 
εις τα έργα της Αγάπης της Αρχιεπισκοπής. 
Αυτή, όμως, δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθή. 
Διότι δεν είναι μόνον ο αριθμός των εθελοντι-
κώς προσφερομένων ωρών εργασίας, αλλά 
και η ποιότης της… Εάν όμως, έστω και κατά 
προσέγγισιν, ήθελον με τας συνήθεις αμοι-
βάς αποτιμηθή αι ώραι εργασίας, αι οποίαι 
έχουν προσφερθή εθελοντικώς υπό των “συ-
νεργών” της “Χριστιανικής Αλληλεγγύης” – και 
μόνον – θα έπρεπε να υπολογισθούν εις πο-
σόν ανερχόμενον εις 200.000.000 δραχμάς…».

Το πόσο εχθρική διάθεση είχαν οι κυβερ-
νώντες και πόσο υπονόμευαν το έργο του θα 
αναφερθούμε σε δύο – από τα πολλά – άγνω-
στα περιστατικά, και πώς τα περιγράφει ο ίδιος 
ο Αρχ. Ιερώνυμος.

Το πρώτο αναφέρεται στον “έρανο της αγά-
πης”, και το δεύτερο, στο ότι ο κάθε “εθελο-
ντής” ή συμπαθών τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο 
ήταν ύποπτος και εχθρός της επανάστασης.

α) «Εθεώρησα – γράφει – ότι έπρεπε να βο-
ηθήσω, όσον μου ήταν δυνατόν, εις την επιτυ-
χίαν του ετησίου Εράνου της Αρχιεπισκοπής. 
Το προϊόν του, ως γνωστόν, διατίθεται δι’ έργα 
Αγάπης. Είχα ζητήσει, λοιπόν, να μου δοθή η 
δυνατότης να απευθυνθώ προς τον Λαόν από 
της τηλεοράσεως. Προς τούτο μου παρεχω-
ρήθη ώρα το βράδυ της 14ης Δεκεμβρίου εις 
το κανάλι της ΥΕΝΕΔ. Επειδή θα ήταν μαγνη-
τοσκοπημένη η εκπομπή, εφρόντισα να γίνη 
τούτο εγκαίρως, ώστε και αν τυχόν παρουσι-
άζετο κάποια ανωμαλία, να υπάρχη καιρός 
δια την επανόρθωσίν της. Πράγματι, η μα-
γνητοσκόπησις έγινε κανονικά εις το στού-
ντιο της ΥΕΝΕΔ και θα μεταδίδετο αύτη εις 
τας 14 Δεκεμβρίου. Την ημέραν όμως εκεί-
νην, η ΥΕΝΕΔ ειδοποίησε την Αρχιεπισκοπήν, 
ότι η εκπομπή δεν ήταν δυνατόν να γίνη, δι-
ότι η ταινία της μαγνητοσκοπήσεως… είχε 
καταστραφή!

Το αξιοσημείωτον είναι, ότι εις την ομιλίαν 
αυτήν δεν υπήρχε τίποτε το αντικυβερνητι-
κόν, ούτε καν έμμεσος αιχμή. Απλώς προσε-
πάθουν να εξηγήσω το διατί η Εκκλησία, ενώ 
έχει τεράστιαν περιουσίαν (τι έγινε αυτή η 
τεράστια εκκλησιαστική περιουσία; Στο προ-
σεχές φύλλο θα δημοσιεύσουμε ένα ρεπορ-
τάζ από την έγκαιρη εφημερίδα εκείνης της 
εποχής, θα διαβάσετε και θα φρίξετε… ο αρ-
χιεπίσκοπος Ιερώνυμος τους χαλούσε τα σχέ-
δια γιαυτό έπρεπε να φύγει), αναγκάζεται να 
ζητήση “τον οβολόν της χήρας”, δια να είναι 
εις θέσιν να εκτελή τα έργα Αγάπης…». Και 
το δεύτερο:

«… ενδεικτικόν στοιχείον – γράφει – των 
έναντί μου εχθρικών διαθέσεων της Κυβερ-
νήσεως του κ. Γ. Παπαδοπούλου είναι και το 
γεγονός, ότι ο Υπουργός Παιδείας κ. Γκα-
ντώνιας, κατ’ ασφαλείς πληροφορίας μου, 
ωνόμαζεν“ ιερωνυμικούς” τους υπαλλήλους 
εκείνους του Υπουργείου του, οι οποίοι τυ-
χόν εφαίνετο ότι με συνεπάθουν και τους εθε-
ώρει ως υπόπτους και τους εχαρακτήριζεν 
ως πρόσωπα, από τα οποία “έπρεπε να φυ-
λάγεται”…» και συνεχίζει: «… εις ένα Υπουρ-
γείον, το οποίον εντελώς άσχετον προς τα 
εκκλησιαστικά θέματα, συνέβαινε το εξής: 
όταν επρόκειτο να κριθή ένας υπάλληλος αν 
έπρεπε να προαχθή ή όχι, ένα από τα στοι-
χεία, που εθεωρούντο επιβαρυντικά δι’ αυ-
τόν, ήταν αν ούτος ήταν φιλικά διατεθειμέ-
νος απέναντί μου! Αν το “δελτίον ποιότητος” 
εσημείωνεν ότι ο υπό κρίσιν υπάλληλος ήταν 
φίλος μου, ούτος παρέμενε στάσιμος. Απί-
στευτον. Και όμως αληθές εκατόν τοις εκα-
τόν… Αυτό το κλίμα εξέφραζε την εναντίον 
μου γραμμήν της δικτατορίας…».

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

χια ακόμα. Τα πόδια… τα χεράκια έτσι∙ σ’ αυτό το στυλ. Τα πό-
δια, κι αυτά εκεί. Ήτανε αγόρι∙ φαίνονται και τα γεννητικά όρ-
γανα. Αγόρι. Στην προσπάθεια φαίνεται να μπη στο μπουκάλι, 
αποκεφαλίστηκε, και το κεφάλι ήτανε ριγμένο δίπλα, με δύο 
μαύρα στίγματα, τα μάτια. Πλήρης άνθρωπος! Και λέγουν οι 
γιατροί και πιστεύουν οι γυναίκες και οι άνδρες, όταν κάνουν 
έκτρωσι, με την δικαιολογία «Μα, ήταν ενός μηνός ενός δευ-
τερολέπτου, μετά την σύλληψι, ευθύς μετά, εάν γίνη αποβο-
λή, τεχνητή εννοείται αποβολή, έκτρωσι μ’ άλλα λόγια, τότε 
έκανες φόνο. Η έκτρωσις είναι φόνος. Αυτό το έμβρυο μες στο 
μπουκαλάκι θ’ αναστηθή εν ημέρα Κρίσεως. Θ’ αναστηθή∙ εί-

ναι άνθρωπος! Κι εδώ το βλέπετε καθαρά∙ «όλοι, λέει, θα γρα-
φούν στο βιβλίο Σου»∙ και ομιλεί δια την εμβρυακή κατάστασι.

Είναι ένα θαυμάσιο χωρίο, που έρχεται να επικυρώση και να 
αποδείξη ότι το έμβρυο είναι πλήρης άνθρωπος, είναι φόνος συ-
νεπώς, και ότι το έμβρυον ήδη κατεγράφη ως ύπαρξις ανθρωπίνη 
εις την μνήμη του Θεού∙ και συνεπώς θ’ αναστηθή. Είναι φοβερό!

Αγαπητοί μου, να σας φυλάξη ο Θεός, εάν ποτέ σκεφθήτε να 
κάνετε μίαν έκτρωσι στη ζωή σας. Συνένοχοι φυσικά και ο άν-
δρας και η γυναίκα. Συνένοχοι∙ μην το ξεχνάτε αυτό. Ακόμη, αν 
έχη σημειωθή έκτρωσις ποτέ, να μετανοήσετε. Όχι να μετανοή-
σετε και να κλάψετε και να εξομολογηθήτε∙ να μετανοήτε! Μέ-

χρι που να πεθάνετε, πάντα να μετανοήτε! Πάντα να λέτε έτσι, 
με κάποιον αναστεναγμόν: «Θεέ μου, συγχώρεσέ με!». Ναι∙ μή-
πως ο Θεός δώση έλεος…

Πάντως εκείνο που θέλω ιδιαιτέρως να τονίσω είναι ότι 
εδώ πέρα έχομε ένα θαυμάσιο χωρίο, που αναφέρεται η 
ύπαρξις του εμβρύου ως ανθρώπου, που κατεγράφη εις το 
βιβλίον του Θεού ως ύπαρξι, εις τα μητρώα του Θεού και 
θα αναστηθή εν ημέρα Κρίσεως, εν ημέρα αναστάσεως νε-
κρών. Βεβαίως. Αυτό που έχομε στο μπουκαλάκι μέσα θα 
αναστηθή. Είναι φρικώδες!

(Από την Ερμηνεία στον 138 ψαλμό, 6-02-1978)

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ     ΕΚΤΡΩΣΗ = ΦΟΝΟΣσυνέχεια από τη σελ.8 
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ

Υπάρχουν δύο κατηγορίες αιρέσεων: Εκ της 
Πολυθεΐας και της Ιουδαϊκής Μονοθεΐας:

Α. Αυτές οι αιρέσεις καταλήγουν στην υπο-
ταγή των Τριών Θείων Προσώπων. Η πάλη της 
Θεολογίας των πρώτων αιώνων, (πρώτη περί-
οδος) ήταν να καταταγεί ο Υιός στην Θεότη-
τα. Στρέφουν το φακό της προσοχής τους στα 
Θεία Πρόσωπα και δεν εννοούν την Μονοθε-
ΐα. Όλες οι αιρέσεις ταυτίζουν την ΟΥΣΙΑ με το 
ΠΡΟΣΩΠΟΝ. Ως εκ τούτου ο Υιός ως δεύτε-
ρο Πρόσωπο του Θεού απορρίπτεται και υπο-
βιβάζεται του Πατρός. Το ίδιο συνέβαινε και με 
τους πρώτους Απολογητές του Χριστιανισμού. 
Πηγή των αιρέσεων ήταν ο Νεοπλατωνισμός, 
εκ του οποίου και η υπόταξη. Ο Υιός εθεωρεί-
το ότι είναι μία θεία δύναμη (σοφία, δικαιοσύ-

νη, αγάπη – δυναμικός σουμπρεττανισμός (= 
πρόσωπο με ρόλο υπηρέτη), αλλά δεν είναι 
Θείο Πρόσωπον. Όμως ο Χριστός είναι Ποι-
οτικώς και όχι ποσοτικώς διάφορος από τους 
ανθρώπους.

Αιρετικοί: 1) Παύλος Σαμοσατεύς: Εδέχετο 
το Θεό ως Μονοπρόσωπον και τον Υιόν και το 
Πνεύμα δυνάμεις απρόσωπες. Ο Χριστός ετε-
λειώθη ύστερον. 2) Άρειος: Εδέχετο τον πατέ-
ρα Άναρχο, τον Υιό ως κτίσμα το οποίον ενώ-
κησε στον άνθρωπο Ιησού και αντικατέστησε 
την ψυχήν Αυτού. Τούτο όμως έχει ως αποτέ-
λεσμα την σύγχηση Θείου και δεδημιουργη-
μένου και την προέλευση ενός τρίτου μικτού 
όντος (= ύπαρξης) ως ο Κένταυρος ή η Σφίγ-
γα (= άνθρωπος αίνιγμα). Η θεωρία αυτή είναι 
κακής μορφής Πανθεϊσμού. 3) Μακεδόνιος: Ο 
Μακεδόνιος επανέλαβε τα του Αρείου εν σχέ-

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ 58ονΗ 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)

σει προς το Άγιον Πνεύμα. Το Πνεύμα επινο-
ήθηκε υπό του Υιού, ως κτίσμα. Δια της θεωρί-
ας αυτής καταλήγουμε στην άρνηση της Θε-
ότητος του Αγίου Πνεύματος, η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα την απουσία του Θεού εκ του κό-
σμου, εφ’ όσον δεν συνεχίζει το έργον του Ιη-
σού Χριστού, και συνεπώς, μη δυνατότητα κοι-
νωνίας και γνώσεως του Θεού, μη Αγιασμός, μη 
Σωτηρία, μη Λύτρωση.

Β. Εκ της Ιουδαϊκής Μονοθεΐας: Εκ της Ιου-
δαϊκής Μονοθεΐας είναι οι Μοναρχιανοί: Όπως 
και η Ιουδαϊκή θρησκεία, πρέσβευαν, ότι ο Θεός 
είναι ΕΝΑΣ. Ταύτιζαν Πρόσωπο και ΟΥΣΙΑ. 
Ένα Πρόσωπον ο Πατήρ. Ο Υιός και το Πνεύ-
μα δεν είναι Πρόσωπα, αλλά ενέργειες, όπως η 
νόηση και η θέληση στον άνθρωπο, τα Προσω-
πεία του ΕΝΟΣ. Εμφανίστηκε η αίρεση αυτή 
στη Ρώμη και έχει σχέση με το πνεύμα της Ρώ-

μης, ήτοι την απολυταρχία του ενός (του πάπα). 
Αρνιόταν η αίρεση αυτή το Πρόσωπον στον Υιό 
και το Πνεύμα. Πατροπασχιτισμός (= τον αυ-
τόν Πατέρα γεγεννήσθαι και πεπονθέναι (= τα 
πάντα ο Πατήρ, ο οποίος έπαθε = υποφέρει).

Συνέπειες εκ των Αιρέσεων, Σωτηριο-
λογικώς: Εάν δεν είναι ο Χριστός Θεός, κα-
θώς επίσης και το Πνεύμα Θεός, τότε δεν 
έχουμε πραγματική αποκάλυψη του Θεού, 
δεν έχουμε γνώση του Θεού από την οποία 
προέρχεται η Λύτρωση και η Σωτηρία. (Πά-
ντως, βάση των αιρέσεων αυτών ήταν ο πα-
ραλογισμός της Φιλοσοφίας της Στοάς, κατά 
την οποίαν τα πάντα είναι ΕΝΑ και το ΕΝΑ 
είναι τα πάντα. Οι πολλοί θεοί είναι έκφρα-
σις του ενός θεού, και ο ένας θεός είναι έκ-
φρασις των πολλών θεών).

(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 1η συνεχεια από την 13η Ομιλία  8/2/1981

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

«Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ ποῦ 
κατοικεῖς· ὅπου ὁ θρόνος 

τοῦ σατανᾶ» (Ἀποκ. β΄ 13).

«Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησί-
ας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ρομφαί-
αν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·
»οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ ποῦ κατοικεῖς· ὅπου 
ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ· καὶ κρατεῖς τὸ ὄνο-
μά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ 
ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς Ἀντίπας ὁ μάρτυς μου 
ὁ πιστός, ὃς ἀπεκτάνθη παρ’ ὑμῖν, ὅπου ὁ 
σατανᾶς κατοικεῖ.
»ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ 
κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὅς ἐδί-
δαξε τὸν Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώ-
πιον τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ φαγεῖν εἰδωλό-
θυτα καὶ πορνεῦσαι.
»οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν 
τῶν Νικολαϊτῶν ὁμοίως.
»μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαι σοι 
ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ’ αὐτῶν ἐν τῇ ρομ-
φαῖᾳ τοῦ στόματός μου.
»Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει 
ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ 
μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ 
ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα 
καινὸν γεγραμμένον, ὅ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ 
ὁ λαμβάνων» (Ἀποκ. β΄ 1217). 
Ἐνθυμεῖσθε, ἀγαπητοί μου, ὅτι εἴχαμε 
ἀρχίσει νά ἀναλύωμε τήν Ἐπιστολήν τοῦ 
Κυρίου πρός τόν ἐπίσκοπον –τόν «ἄγγε-
λον»– τῆς Ἐκκλησίας τῆς Περγάμου. Ἐκεῖ, 
τοῦ λέγει τά ἑξῆς:
«Ἐγώ εἶμαι ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος ἔχω τὴν ρομ-
φαίαν τὴν δίστομον, τὴν ὀξεῖαν.
»Γνωρίζω τά ἔργα σου καί ποῦ κατοικεῖς· κα-
τοικεῖς σ’ ἕνα τόπο, εἰς τόν ὁποῖον ὑπάρχει 
κατά πλησμονήν ἡ εἰδωλολατρία. Κρατεῖς τό 
ὄνομά μου καί δέν ἠρνήθης τήν πίστιν μου, 
οὔτε καί κατά τίς ἡμέρες πού ὁ ἐπίσκοπος 
Ἀντίπας, ὁ μάρτυς μου πιστός, ὁμολόγη-
σε τήν πίστιν μου καί ἐφονεύθη στήν πόλι 
σας, ἐκεῖ ἀκριβῶς πού κατοικεῖ ὁ Σατανᾶς.
»Ἀλλά, παρά ταῦτα, ἔχω κάποια παράπο-
να μαζί σου· ὁλίγα: Ὅτι ἐκεῖ ἔχεις μερικούς 
πού διατηροῦν τήν διδαχήν τοῦ Βαλαάμ, ὁ 
ὁποῖος ἐδίδαξε στόν Βαλάκ νά βάλῃ σκάν-
δαλο στούς υἱούς Ἰσραήλ, ὥστε νά φάγουν 
ἀπό τίς θυσίες τῶν εἰδώλων καί νά πορ-
νεύσουν.
»Ἔτσι κι ἐσύ· ἐκεῖ, ἔχεις μερικούς πού διατη-
ροῦν τήν διδαχήν τῶν Νικολαϊτῶν.
»Μετανόησε λοιπόν, εἰδ’ ἄλλως, ἔρχομαι 
γρήγορα ἐναντίον σου καί θά πολεμήσω 
ἐγώ ἐναντίον των, μέ τήν ρομφαίαν τοῦ 
στόματός μου.
»Αὐτός πού ἔχει αὐτί ἄς ἀκούσῃ τί λέγει τό 
Πνεῦμα εἰς τάς Ἐκκλησίας. Σ’ ἐκεῖνον πού 
θά νικήσῃ θά τοῦ δώσω ἀπό τό μάννα τό 
κρυμμένο. Θά τοῦ δώσω ψηφῖδα λευκήν, 
καί πάνω σ’ αὐτήν θά ὑπάρχῃ γραμμένο 
ἕνα ὄνομα καινούργιο, πού κανείς δέν τό 
ξέρει, παρά μόνον ἐκεῖνος πού παίρνει τήν 
ψηφῖδα».

«Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ ποῦ κατοικεῖς· ὅπου 
ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ» (Ἀποκ. β΄ 13).
Πραγματικά, ὁ Κύριος ἐγνώριζε εἰς τί πε-
ριβάλλον εὑρίσκετο ἡ Ἐκκλησία τῆς Περ-
γάμου. Ἐὐρίσκετο εἰς περιβάλλον ἀνάλο-
γον τῶν Ἀθηνῶν, εἰς τό ὁποῖον ὅταν εὑρέ-
θη ὁ ἀπόστολος Παῦλος –ὅπως μᾶς σημει-
ώνει ὁ εὐαγγελιστής Λουκᾶς εἰς τάς «Πρά-
ξεις»– «παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ», 
ἐπειδή ἀκριβῶς ἔβλεπε «κατείδωλον τὴν 
πόλιν» –γεμάτη ἀπό εἴδωλα τήν πόλιν– καί 
ὁ Ἀπόστολος ἠσθάνετο μίαν ἀγανάκτησιν 
καί ἕναν ἀποτροπιασμόν (Πράξεις ιζ΄ 16).
Ἀλλά τί ὑπῆρχε ὅμως πίσω ἀπό αὐτήν τήν 
«κατείδωλον» πόλιν τῆς Περγάμου;
Ο Κύριος ἀποκαλύπτει ὅτι ἐκεῖ ὑπῆρχε ὁ 
θρόνος τοῦ Σατανᾶ· ἐκεῖ πού κατοικεῖ ὁ 
Σατανᾶς.
Ὅπως βλέπουμε, ἀγαπητοί μου, ἐδῶ ἔχο-
με μίαν ἀποκαλυπτικήν μαρτυρίαν αὐτοῦ 
τοῦ Κυρίου διά τήν εἰδωλολατρίαν πάσης 
μορφῆς καί πάσης ἐποχῆς. Διότι, στό ἐρώ-
τημα «Τί ἀκριβῶς εἶναι εἰδωλολατρία;», 
ἔχομε αὐτήν τήν ἀποκάλυψιν· τήν ἀποκα-
λυπτικήν μαρτυρίαν περί αὐτῆς. Ἐάν ἔφθα-
σαν οἱ ἄνθρωποι νά λατρεύουν τά εἴδωλα, 
τί ἀκριβῶς ἐλάτρευαν; Καί πῶς θά τό ἐδέ-
χοντο, ἐάν τούς ἐλέγαμε τί ἀκριβῶς λα-
τρεύουν;
Δέν θά μποροῦσε κανείς νά μᾶς πῇ τί θά 
πῇ «λατρεύω ἕνα εἴδωλον», ἀγαπητοί μου, 
παρά μόνον ὁ Οὐρανός. Ο Οὐρανός λοιπόν 
μᾶς ἀποκαλύπτει τί εἶναι εἰδωλολατρία.
Ἔτσι, ἐρχόμεθα νά ἰδοῦμε, ἀγαπητοί μου, 
αὐτήν τήν σχέσιν πού ὑπάρχει μεταξύ τῆς 
εἰδωλολατρίας καί τοῦ Σατανᾶ.
Ὑπάρχει σχέσις ἀμεσωτάτη. «Ἐκεῖ –λέγει ὁ 
Κύριος– εἶναι ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ· ἐκεῖ κα-
τοικεῖ ὁ Σατανᾶς». Ἀλλά ἄς ἰδοῦμε, ἀγαπη-
τοί μου, τί ἀκριβῶς εἶναι ἡ εἰδωλολατρία.
Θά παρακαλέσω, μήν πῆτε ὅτι αὐτά ἀνή-
κουν σέ κάποια παρωχημένη ἐποχήν, ἤ ὅτι 
ἡ εἰδωλολατρία εἶναι πλέον μία ὑπόθεσις, 
ἡ ὁποία σήμερα δέν ὑπάρχει!
Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης τελειώνει τήν θεο-
λογικωτάτη Ἐπιστολήν του, τήν «Α΄ Καθολι-
κήν», λέγοντας: «Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς 
ἀπὸ τῶν εἰδώλων» (Ἐ΄ 21)! Ἔτσι τελειώνει!
Σάν νά τούς ἔλεγε: «Ἐσεῖς μέν πού βρίσκε-
σθε μέσα σέ ἕναν χῶρο πολλῆς θεολογί-
ας, ὥστε νά σᾶς γράφω ὅτι «ὁ Θεὸς ἀγάπη 
ἐστί» (Α΄ Ἰωάν. δ΄ 8, 16), «ὁ Θεὸς φῶς ἐστι» 
(Α΄ Ἰωάν. 5) καί «ὅ ἐωράκαμεν καὶ ἀκηκόα-
μεν» (Α΄ Ἰωάν. 3) κλπ. κλπ. ἰσάξια τοῦ «ἐν 
ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν 
Θεόν» κλπ, μή νομίσετε ὅτι εὑρισκόμε-
νοι μέσα εἰς αὐτόν τόν χῶρον τῆς θεολογί-
ας –ὅπως τήν καταλαβαίνετε καί ὅπως τήν 
ζῆτε–, ὅτι δέν μπορεῖτε νά βρεθῆτε μέσα εἰς 
τήν εἰδωλολατρίαν!».
Ἡ εἰδωλολατρία εἶναι μία κατάστασις, στήν 
ὁποία εὔκολα μπορεῖ κανείς νά γλιστρήσῃ, 
νά ὀλισθήσῃ, χωρίς κἄν νά τό καταλάβῃ! Ἡ 
εἰδωλολατρία ὑπάρχει καί θά ὑπάρχῃ πά-
ντοτε· ὄχι μόνον στούς λαούς πού δέν γνώ-
ρισαν τόν Χριστόν, ἀλλά καί στούς χριστια-

νικούς λαούς! πάσης μορφῆς εἰδωλολατρία!
Γι’ αὐτό λοιπόν, θά παρακαλέσω ἰδιαιτέ-
ρως, νά προσέξωμε τήν ἀνάλυσι, περί τοῦ 
τί εἶναι εἰδωλολατρία. Μετά, θά ἰδοῦμε τήν 
σχέσιν της μέ τόν Σατανᾶ.
Ἡ Κτίσις, ὅπως ξέρετε, ἀποτελεῖ τό εἴδωλον 
τοῦ Κτίστου, τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Κτίσις εἶναι ἡ ἐξωτερική προβολή τοῦ 
Θεοῦ· εἶναι κάτι πού ὁ Θεός τό δημιουρ-
γεῖ. Ἡ Κτίσις δέν εἶναι κάτι ἀπό τήν οὐσία 
Του· εἶναι ἔξω ἀπ’ αὐτή. Αὐτή ἡ διαφο-
ρά ὑπάρχει ἀνάμεσα στό «γεννῶ» καί στό 
«δημιουργῶ».
Ο Ιησοῦς Χριστός, ὁ Θεός Λόγος, εἶναι ἀπό 
τήν οὐσία τοῦ Πατρός, διότι ἐγεννήθη ἀπό 
τόν Πατέρα. Ἡ Κτίσις εἶναι ἔργο τῶν χειρῶν 
τοῦ Θεοῦ, καί ἡ οὐσία της δέν ἔχει καμίαν 
σχέσιν μέ τήν οὐσία τοῦ Θεοῦ, γιατί εἶναι 
Δημιουργία· εἶναι ποίησις, ποίημα· κάτι 
πού «βγῆκε ἀπό τά χέρια» Ἐκείνου πού τήν 
κατασκεύασε.
Ὅταν λέμε ὅμως ὅτι ἡ Κτίσις ἀποτελεῖ τήν 
ἐξωτερική προβολή τοῦ Θεοῦ, ἐννοοῦμε ὅ,τι 
ἀκριβῶς συμβαίνει καί εἰς τήν Ὀπτικήν, πού 
εἶναι ἕνας τομέας τῆς Φυσικῆς καί τή μαθαί-
νουμε στό σχολεῖο μας. Δηλαδή –γιά νά τό 
καταλάβουν καί ἐκεῖνοι πού δέν πῆγαν στό 
σχολεῖο–, συμβαίνει τό ἑξῆς:
Ὅταν προβάλουμε ἕνα ἀντικείμενον μπρο-
στά σ’ ἕνα καθρέπτη, τότε ὁ καθρέπτης 
δέν μᾶς ἀποδίδει τό ἀντικείμενον, ἀλλά τό 
εἴδωλό του.
Ὅταν θά βάλω τό ὡρολόγι μου μπροστά 
σέ ἕνα καθρέπτη, αὐτός θά μοῦ δείξῃ ἕνα 
ὡρολόγι. Αὐτό ὅμως πού βλέπω εἰς τόν κα-
θρέπτη δέν εἶναι τό ὡρολόγι μου· εἶναι τό 
εἴδωλον τοῦ ὡρολογιοῦ μου. Γιά νά ἔχω ἕνα 
εἴδωλον, πρέπει ὁπωσδήποτε νά ἔχω ἔξω 
ἀπό τόν καθρέπτη ἕνα ἀντικείμενο. Ἔτσι λοι-
πόν αὐτό πού εἶναι ἔξω ἀπό τόν καθρέπτη 
τό λέγω «ἀντικείμενον», ἐνῶ αὐτό πού φαί-
νεται εἰς τόν καθρέπτη, καί δέν εἶναι πραγ-
ματικόν, τό λέγω «εἴδωλον».
Τό εἴδωλον μοῦ ἀποδίδει τά χαρακτηριστι-
κά τοῦ ἀντικειμένου. Δηλαδή, μοῦ ἀποδίδει 
τό μέγεθος τοῦ ὡρολογιοῦ, τό σχῆμα του, 
μοῦ δείχνει τήν ὥρα κλπ.
Τό ἴδιο πρᾶγμα συμβαίνει, ἀγαπητοί μου, 
καί μέ τόν Θεόν Κτίστην καί τήν Κτίσιν, τό 
εἴδωλό Του.
Δηλαδή, τά γνωρίσματα τοῦ Θεοῦ –ὅπως 
ἡ σοφία, ἡ ἀπειρότητα, ἡ παντοδυναμία 
κλπ– προβάλλονται μέσα εἰς τήν Κτίσιν, σάν 
νά εἶναι τώρα ἡ Κτίσις ἕνας καθρέπτης, πού 
τό ἀντικείμενό της εἶναι ὁ Θεός.
Ἄρα, ὁ Θεός βρίσκεται ἔξω ἀπό τήν Δημι-
ουργία Του, ἀλλά ταυτόχρονα προβάλλε-
ται μέσα σ’ αὐτήν.
Δηλαδή: Ο Θεός εἶναι σοφός. Ἑπομένως, 
εἶναι πολύ φυσικό, αὐτό πού δημιούργησε 
ὁ Θεός νά εἶναι κατά σοφό τρόπο φτιαγμέ-
νο. Βλέπω λοιπόν τήν σοφία τοῦ Θεοῦ μέσα 
στήν Κτίσιν. Ἀλλά βλέπω τή σοφία· δηλα-
δή, βλέπω τά χαρακτηριστικά τοῦ Θεοῦ· 
ὄχι τόν Θεόν.
Βλέπω ἐπίσης, ἀγαπητοί μου, ὅτι ἕνα γραμ-
μάριο ὕλης ἔχει τρομακτική ἐνέργεια μέσα 

του. Βλέπετε, ἡ ποσότητα τῆς σχάσιμης 
ὕλης μιᾶς ἀτομικῆς βόμβας εἶναι πολύ μι-
κρή· κι’ ὅμως, ἔχει μία τρομακτική δύναμι. 
Μοῦ λέτε τώρα, σᾶς παρακαλῶ, τό σύμπαν 
ὁλόκληρο τί ἐνέργεια πρέπει νά ἔχῃ! Ἔ, τότε, 
φανταστεῖτε ποιός πρέπει νά εἶναι ὁ Θεός!...
Ἔτσι, βλέπω τήν παντοδυναμία τοῦ Θεοῦ 
νά ἀνακλᾶται μέσα στήν Κτίσιν.
Μετά, βλέπω τήν ἀπειρότητα τοῦ Θεοῦ.
Κατώρθωσε τό μυαλό μας, ἡ σκέψι μας –δέν 
λέγω τό μάτι μας· πού νά φθάσῃ τό μάτι 
μας...– νά συλλάβῃ τήν ἔννοια τῶν περά-
των τοῦ σύμπαντος; Ποῦ νά τή συλλάβῃ τό 
φτωχό μας τό μυαλό! δέν τή συλλαμβάνει. 
Τό μυαλό μας δουλεύει –ἡ δομή τοῦ εἶναι 
τέτοια– μεταξύ τοῦ μηδενός καί τοῦ ἀπεί-
ρου. Αὐτές τίς δυό ἀκρότητες δέν τίς συλ-
λαμβάνει.
Ἄν ἐπιτρέπεται –νά μέ συγχωρέσετε γι’ 
αὐτό– νά σᾶς τό δείξω καί μέ μία μαθη-
ματική σχέσι, θά σχημάτιζα μία ἀνισότη-
τα καί θά ἔβαζα τόν ἀνθρώπινο νοῦ κά-
που ἀνάμεσα ἀπό τό μηδέν καί τό ἄπειρο. 
Ὅ,τι εἶναι λοιπόν πιό πάνω ἀπό τό μηδέν, 
ὁ νοῦς μου τό καταλαβαίνει· ὅ,τι εἶναι πιό 
κάτω ἀπό τό ἄπειρο, ὁ νοῦς μου τό κατα-
λαβαίνει· πέρα ἀπό τό μηδέν καί πέρα ἀπό 
τό ἄπειρο, τίποτε! Τέτοια εἶναι ἡ δομή τοῦ 
ἀνθρωπίνου νοῦ.
Ἔτσι, τό σύμπαν μοῦ παρουσιάζεται ἄπει-
ρο. Δέν εἶναι ἄπειρον· ἔτσι ἐμφανίζεται στό 
μυαλό μου. Τότε, μπορῶ νά πῶ ὅτι μόνον 
Ἐκεῖνος πού τό ἐδημιούργησε εἶναι ἄπειρος. 
Ἀλλά αὐτά τά πράγματα δέν μπορεῖ νά τά 
δημιουργήσῃ κανένα ὄν παρά μόνον αὐτό 
πού λέγεται Θεός.
Ἔτσι, ἡ ἀπειρότητα, ἡ πανσοφία, ἡ πα-
ντοδυναμία καί ὅλα ἐκεῖνα τά γνωρίσμα-
τα τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι στό πρόσωπό Του, 
ἀνακλῶνται ἐπάνω εἰς τήν Δημιουργίαν Του, 
ὅπως ἀνακλᾶται ἕνα ἀντικείμενον πάνω σ’ 
ἕνα καθρέπτη.
Συνεπῶς, ἡ σοφία πού ὑπάρχει εἰς τόν κό-
σμον εἶναι τό εἴδωλον τοῦ Θεοῦ. Ἡ παντο-
δυναμία πού ὑπάρχει εἰς τόν κόσμον εἶναι 
τό εἴδωλον τοῦ Θεοῦ. Δέν μπορῶ νά πῶ ὅτι 
ἕνα τόσο σοφά φτιαγμένο λουλοῦδι εἶναι ὁ 
Θεός, ἀλλά ὅτι ἀνακλᾶ τήν σοφία τοῦ Θεοῦ. 
Δέν πρέπει λοιπόν νά ταυτίσω τόν Θεό μέ 
τήν Κτίσιν, ἀλλά οὔτε καί νά πῶ ὅτι δέν ἔχει 
καμίαν σχέσιν μ’ αὐτήν. Οὔτε θά ταυτίσω 
τόν Θεό μέ τήν Κτίσιν οὔτε θά Τόν βγάλω 
ἀπό τήν Δημιουργία, νά Τόν ἀπομονώσω, 
καί νά πῶ ὅτι ὁ Θεός δέν ἔχει καμία σχέ-
σι μέ τήν Δημιουργία. Ἔτσι, ἀνακλᾶται ὁ 
Θεός, μέ τά χαρακτηριστικά Του, μέσα στή 
Δημιουργία Του.
Συνεπῶς, ἡ Κτίσις, διά τῶν εἰδωλικῶν αὐτῶν 
καταστάσεων, δηλαδή διά τῶν ἀνακλάσε-
ων τῶν ἰδιοτήτων καί ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ, 
σκοπόν ἔχει νά ἀνεβάσῃ ἐμένα τόν λογικόν 
ἄνθρωπον στόν Θεό.
Βεβαίως, ἡ δομή τοῦ μυαλοῦ μου ἔχει ὁρι-
σμένες δυνατότητες καί περιορισμούς. Μήν 
ξεχνοῦμε αὐτό τό θέμα τῆς δομῆς τοῦ μυα-
λοῦ, διότι ὑπάρχει μία ἀλαζονεία. Γι’ αὐτό 

σᾶς μίλησα προηγουμένως γιά ἐκείνη τήν 
σχέσιν τῆς ἀνισότητος.
Μερικοί ἄνθρωποι νομίζουν ὅτι ἄν δέν κα-
ταλάβαμε σήμερα κάτι, αὔριο θά τό κατα-
λάβωμε ὁπωσδήποτε! Ναί, ἀλλά αὐτό τό 
«κάτι» εἶναι μέσα στίς δυνατότητες; Γιατί ἄν 
δέν εἶναι μέσα στίς δυνατότητες, οὔτε αὔριο 
οὔτε μεθαύριο· ποτέ δέν θά τό κατανοήσω-
με. Κι αὐτή ἡ ἴδια ἡ ἐπιστήμη, ἀλλά καί ἡ φι-
λοσοφία, ὡς πρός τό θέμα τῶν δυνατοτή-
των τοῦ νοῦ, γνωρίζει τούς περιορισμούς. 
Καί εἶναι ἀνάγκη νά τό ξέρωμε αὐτό, γιά νά 
νικοῦμε μία ἀλαζονεία τοῦ νοῦ.
Ἔτσι, ὁ σκοπός εἶναι, ἐγώ μέ τήν δομήν 
τοῦ νοῦ μου πού διαθέτω, παρατηρώντας 
ὅλες αὐτές τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ, πού 
ἀνακλῶνται εἰς τήν Κτίσιν, νά ἀρχίσω νά 
ἀνεβαίνω σάν σκάλα, γιά νά βρῶ τό ἀντι-
κείμενον πού ἀνακλᾶται, ἤ καλύτερα· τό 
πρόσωπον πού ἀνακλᾶται μέσα εἰς τήν Κτί-
σιν· τόν Θεόν.
Ὅπως, ὅταν βλέπω σέ ἕνα καθρέπτη ἕνα 
πρόσωπο, τί κάνω; συνεχίζω νά κοιτάζω 
στόν καθρέπτη, ἤ στρέφω τό πρόσωπό 
μου νά ἰδῶ ποῦ εἶναι τό πρόσωπον αὐτό 
τό ὁποῖον προβάλλεται εἰς τόν καθρέπτη;
Αὐτό πρέπει νά κάνῃ ὁ ἄνθρωπος· νά μήν 
μένῃ μέσα εἰς τήν Κτίσιν, ἀλλά ἀνά πάσα 
στιγμή νά στρέφῃ πέραν ἀπό τήν Κτίσιν 
τά μάτια του, τόν νοῦ του, γιά νά ἀνακα-
λύπτῃ τό ἀνακλώμενον πρόσωπον μέσα 
εἰς τήν Κτίσιν.
Τώρα, ἐάν τελικά οἱ ἄνθρωποι χάσουν τόν 
Θεόν ἀπό τόν ὀπτικόν ὁρίζοντα τῆς νοήσε-
ώς των, καί μένουν μόνον εἰς τήν Κτίσιν, δη-
λαδή βλέπουν μόνον τίς ἀνακλώμενες ἐνέρ-
γειες τοῦ Θεοῦ, χωρίς νά ἀναζητοῦν τόν 
Θεόν –γιά λόγους πού θά ἰδοῦμε λίγο πιό 
κάτω–, τότε οἱ ἄνθρωποι ἀρχίζουν νά βλέ-
πουν μόνον τά εἴδωλα, τίς ἀνακλάσεις –τήν 
σοφία, τήν παντοδυναμία, τήν ἀπειρότητα–, 
καί τίς ταυτίζουν μέ τόν Θεό.
Αὐτό τό πρᾶγμα μπορεῖ νά τό πάθῃ, γιά μία 
στιγμή, ἕνα μικρό παιδί –ἤ μᾶλλον οὔτε τό 
παιδί δέν τό παθαίνει· ἡ γάτα μπορεῖ νά τό 
πάθῃ, ὁ σκύλος, ἕνα ζῶο. Μιά γάτα, ἄν ἰδῇ 
τό πρόσωπό της εἰς τόν καθρέπτη, ἀμέσως 
κοιτάζει καλά νά ἰδῇ ποιά εἶναι αὐτή, ἡ ἄλλη 
γάτα! Αὐτό τό παθαίνει, ἐπειδή ἐταύτισε τό 
εἴδωλον μέ τό ἀντικείμενο· καί νομίζει ὅτι 
μέσα ἐκεῖ, στόν καθρέπτη, πράγματι εἶναι 
τό ἀντικείμενον, εἶναι μία ἄλλη γάτα, ἐνῶ 
δέν εἶναι παρά ἕνα εἴδωλον!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΜΗΝΥΜΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ

του Φωτίου Μιχάηλ

Η ελευθερία και η εθνική 
αξιοπρέπεια  δεν κατακτώ-
νται χωρίς θυσίες, ούτε και 
χαρίζονται από δήθεν συμ-
μάχους και μάλιστα άλλης 
θεολογίας.

Τα τελευταία χρόνια, με 
αφορμή την υπογραφή των λεγομένων μνημονίων 
και την παράδοση της Πατρίδας μας αμαχητί στα 
χέρια των ξένων τοκογλύφων, έρχονται τα γεγονό-
τα και τα πρόσωπα της Άλωσης, να μας δώσουν 
το δικό τους μήνυμα, να φωτίσουν τις διάνοιές μας 
και να μας διδάξουν ότι η ελευθερία και η εθνική 
αξιοπρέπεια  δεν κατακτώνται χωρίς θυσίες , ούτε 
και χαρίζονται από δήθεν συμμάχους και μάλιστα 
άλλης θεολογίας.

Το παραπάνω μήνυμα, μας το στέλνει, μέσω επι-
στολής του προς τον ναύαρχο Νοταρά, κατευθεί-
αν ο ίδιος ο Γεννάδιος Σχολάριος, ο οποίος, επειδή 
αρνήθηκε τότε να υπογράψει τις ανίερες συμφωνί-
ες της Φερράρας, χαρακτηρίστηκε από τους παπι-
κούς και από τους δικούς μας ενδοτικούς, ως δή-
θεν προδότης. Τα γεγονότα μοιάζουνε τόσο πολύ 
με τα σημερινά!

Γράφει, λοιπόν, ο Γεννάδιος:’’ Στην Πόλη, οι πε-
ρισσότεροι νομίζουν, ότι θα σωθούν χωρίς θυσί-
ες, διότι πιστεύουν στην σκιά και στο παραμύθι 
της παπικής βοήθειας, αφού προηγηθεί η προ-
δοσία της Πίστεως.

Αυτό που απαιτείται, είναι η τόνωση του φρονή-
ματος του λαού και όχι μοιρολατρική εγκαρτέρηση 
και ηττοπάθεια. Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να είμα-
στε έτοιμοι και την ζωή μας ακόμη να θυσιάσουμε.

Όσες φορές η Πόλη εναπέθετε τις ελπίδες της 
στον Θεό και όχι σε δυσσεβείς συμμαχίες ανθρώ-
πων, εσώζετο.

Πώς, όμως, να κρατήσει το θάρρος του ο λαός και 
να πιστέψει στην σωτηρία της Βασιλεύουσας, όταν 
βλέπει τους δυνατούς και μορφωμένους να φεύ-
γουν στην Δύση και στις αυλές των Φράγκων ηγε-
μόνων, με τις περιουσίες τους και τις ανέσεις τους, 
απ’ όπου δήθεν φροντίζουν να στείλουν βοήθεια’’;

Τελικά, πόσο δικαιώθηκαν από τα γεγονότα όλοι 
εκείνοι, που θεωρούσαν την προσδοκώμενη βοή-
θεια από τον πάπα, σκιά και όνειρο. Ήταν εκείνοι, 
που δεν βασίζονταν σε μνημόνια προδοτικά, αλλά 
στην ενότητα του λαού, στο φρόνημά του  και στο 
Έλεος του Θεού.

Το μήνυμα είναι σαφές: Στα μεγάλα και σπου-
δαία του συλλογικού μας εθνικού βίου δεν μπορού-
με να βασιζόμαστε στους δήθεν συμμάχους μας 
από την Δύση. Για λόγους, που ξεκινάνε από μια 
θεολογία αντίθετη με την δική μας, συνήθως μας 
προδίδουν και πάνε με το μέρος των εχθρών μας.

Θέλουμε πρόσφατα παραδείγματα;
1ον. Με το πρόσχημα του κινδύνου τάχα από τον 

στόλο των λαθρομεταναστευτικών φουσκωτών, έρ-
χονται ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ και καταλαμβά-
νουν ολόκληρο το Αιγαίο, καθιστώντας ταυτόχρονα 
τους Τούρκους αφεντικά στις δικές μας θάλασσες.

2ον. Ενώ οι Δυτικοί δεν ανέχονται ούτε κουνού-
πι ξένο να εισέλθει στον εθνικό τους εναέριο χώρο, 
εντούτοις, για την ασταμάτητη τουρκική προκλη-
τικότητα εις βάρος μας, δεν έχουν να πουν ούτε 
λέξη. Όχι απλά την ανέχονται, αλλά την ενθαρρύ-
νουν κιόλας.

3ον. Μας θέλουν - εν ονόματι τάχα της Αγάπης- 
ενωμένους μαζί τους, πλην όμως προσκυνημένους 
στην παναίρεση του Βατικανού.

Τελευταία παραδείγματα αυτής της ’’αγαπομανί-
ας’’ τους, οι ηγεμονικές εμφανίσεις του πάπα στα 
Ελληνικά νησιά και οι θλιβερές συμπροσευχές  μας 
μαζί του. Όπως επίσης  και οι παρασκηνιακές πα-
ρεμβάσεις του Βατικανού στις εργασίες της λεγό-
μενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, μέσω γνωστών 
προσώπων του Πατριαρχείου, που παριστάνουν τον 
Βησσαρίωνα των ημερών μας.

Αδελφή μας Βασιλική.
Πιάνουμε το χαρτί να γράψουμε δύο φτω-

χές σκέψεις μα το μολύβι στέκει μετέωρο, 
ανήμποροι να σχηματίσουμε μια συλλαβή… 
Και τούτο γιατί, ό,τι κι αν γράψουμε είναι μι-
κρό μπροστά στο πόνο σου και στην μεγά-
λη σου καρτερία.

Έφυγες από κοντά μας και πέρασες 
στην αντίπερα όχθη του ποταμού της ζωής, 
όπου η χώρα των ζώντων, θριαμβευτής. 
Τώρα πορεύεσαι στην αιωνιότητα. Για να 
φθάσει όμως κανείς εκεί πρέπει, σύμφω-
να με το σχέδιο της Θείας Οικονομίας, να 
περάσει από τον θάνατο. Είναι αυτός που 
δεν φείδεται πλέον ουδενός, έστω κι αν 
αυτοί είναι Βασιλείς ή Πατριάρχες, γέροι 
ή νέοι, πλούσιοι ή πένητες. Δεν εξαγορά-
ζεται με χρήμα ούτε υποχωρεί στους ισχυ-
ρούς της γης. Όλους τους αντιμετωπίζει 
με τον ίδιο τρόπο.

Σκληρός ο θάνατος αλλά είναι το μεγαλύ-
τερο δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο“ίνα 
το κακόν μη γένηταιαθάνατον”. Εις την ζωή 
σου υπήρξες ουρανόδοτος οδοδείκτης καλ-
λιεργώντας την υπομονή με τον πόνο και τις 
δοκιμασίες.

Ο Κύριός μας δίνει, σε κάθε άνθρωπο ερ-
χόμενο εις τον κόσμο, ένα σταυρό, τον οποίο 
φορτώνεται και αφού αγωνισθεί μέχρι το τέ-
λος της ζωής του, βαθμολογείται. Σε σένα 
ειδικά, ο αγαθοδότης Κύριος έδωσε σταυρό 
ιδιαίτερων απαιτήσεων. Δοκιμάστηκες με επι-
τυχία γιατί στον πόνο σου επαναλάμβανες τα 
λόγια του Ιώβ προς την γυναίκα του «Κύριος 
έδωκεν, Κύριος αφείλατο. Ως το Κυρίω έδο-

ξεν, ούτω και εγένετο... Ειη το όνομα Κυρί-
ου ευλογημένον εις τους αιώνας».(Ιωβ Α΄21)

Στη ζωήν σου υπήρξες βιάστρια της φύ-
σης, γνωρίζοντας ότι μόνον βιαστές αρπά-
ζουν την Βασιλεία των 
Ουρανών.

Εφρόντιζες να στολί-
ζεις την ψυχήν σου ντύ-
νοντάς την πνευματι-
κά με την εξομολόγη-
ση, και τη Θεία Κοινω-
νία, γιατί γνώριζες πως ο 
άνθρωπος σαν κατοικία 
του Θεού πρέπει να εί-
ναι καθαρός και να τρο-
φοδοτεί συχνά και άξια 
την ύπαρξή του.

Όλη την ημέρα βρι-
σκόσουν παντού, στο 
σπίτι με τα παιδιά και τα 
εγγόνια αλλά και στους 
χριστανικούς αγώνες 
όταν χρειάζονταν και 
έπρεπε να δίνεις το πα-
ρόν. Και όταν δεν μπο-
ρούσες η αγωνία σου 
ήταν πιο μεγάλη και κατέφευγες στην προ-
σευχή. Πονούσες αλλά δεν το έδειχνες. Μό-
λις έπεφτε το βράδυ και μετά το μεσυνυκτικό 
άρχιζες το κομποσχοίνι, - που στο χάρισε ως 
ευλογία ο μακαριστός π. θεολόγος και τόσο 
σε αγαπούσε-, άρχιζες το “Κύριε Ιησού Χρι-
στά ελέησόν με” και το “Παναγία μου, μητέ-
ρα μου, πάρε μου λίγο… λίγο τον πόνο να 
υπνώσω και να ξεκουραστώ…”.

Έτσι κυλούσαν οι νύχτες για χρόνια. Ξη-
μέρωνε και παρακαλούσες την Παναγία να 
σου δίνει υπομονή ώστε οι γύρω σου να μη 
καταλαβαίνουν το μαρτύριό σου.

Φθάσαμε στην αναστάσι-
μη εβδομάδα και την ημέ-
ρα της εορτής της μητέ-
ρας του Κυρίου μας – Ζωο-
δόχου Πηγής 6 Μαΐου – και 
του πολύπαθου Ιωβ - όταν 
ήλθε Εκείνη που αγαπού-
σες και απλώνοντας το χέρι 
της πήρε τον πόνο σου για 
πάντα. Έτσι απαλλαγμένη 
πλέον από τα γήινα βαδίζεις 
προς την αιώνιον κατοικία 
όπου “ουκ εστί πόνος, ου 
λύπη, ου στεναγμός αλλά 
ζωή ατελεύτητος”.

Έφυγες, αδερφή Βασι-
λική, πραγματική Χριστια-
νή με δυνατή Πίστη, αφού 
η πίστη σου «εν ασθενεία 
ετελειώθη». Τώρα μπροστά 
στην Πύλη των ουρανών με 
παρρησία μπορείς να πεις 
όπως ο απ. Παύλος: «τον 
αγώνα τον καλό ηγώνισμαι, 

τον δρόμοντετέλεκα την πίστιντετήρηκα· λοι-
πόν απόκειται μοι ο της δικαιοσύνης στέφα-
νος, ον αποδώσει μοι Κύριος…» (Β΄ Πμ. 7)

Και πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα απαντήσει: 
«ευ δούλη αγαθή και πιστή… είσελθε εις την 
χαράν του Κυρίου».

Αιωνία σου η μνήμη
Οι πνευματικές αδελφές 

και συναγωνίστριες.

Υπάρχουν δίπλα μας ήρωες και 
ηρωίδες της καθημερινότητας που 
αγνοούμε την ύπαρξή τους.

Ηρωίδα «της διπλανής πόρτας» 
ήταν η φίλη μου Βάσω Τασιοπούλου 
που έφυγε απρόσμενα το βράδυ της 
5ης Μαΐου.

Ήταν ταμένη να προσφέρει σε 
24ωρη βάση αφήνοντας μόνο τα απο-
τυπώματα της καρδιάς της.

Σύζυγος , μητέρα, γιαγιά, φίλη χω-
ρίς ωράριο δουλεύοντας με μεράκι 
στην οικογενειακή επιχείρηση, όλα 

τα προλάβαινε, κι όμως ποτέ δεν έγι-
νε πρωτοσέλιδο.

Αντιμετώπιζε το πολύχρονο πρό-
βλημα της υγείας της με καρτερία και  
τον ασταμάτητο πόνο τον σταματού-
σε με την προσφορά της.

Βαθιά θρησκευόμενη και αγωνι-
ζόμενη Χριστιανή άντεχε το μαρτύ-
ριο του πόνου με τη βαθιά της πί-
στη, κι όμως ποτέ δεν έγινε πρω-
τοσέλιδο.

Δεν υπήρχε στιγμή ξεκούρασης. 
Το μεσημέρι μετά το φαγητό οδη-

γούσε τα εγγόνια της με υπομονή 
στα μονοπάτια της γνώσης, κι όμως 
ποτέ δεν έγινε πρωτοσέλιδο.

Δεν υπήρχε το εγώ στο βίο της αλλά 
οι άλλοι, κι έτρεχε να προσφέρει,κι 
όμως ποτέ δεν έγινε πρωτοσέλιδο.

Έφυγε απρόσμενα κι άφησε πίσω 
της ένα μεγάλο κενό………..

Πέταξες Βασούλα, όμως πρέπει να 
ξέρεις, πως ήσουν -  είσαι και θα εί-
σαι «ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ 
ΜΑΣ!  και στη μνήμη μας!

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΛΩΝΑΣ

ΒΑΣΟΥΛΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
Συνήθως τους αγίους τους 

γνωρίζουμε από τη βιoτή τους. 
Τους  φανταζόμαστε πλάσματα 
άυλα καθώς έζησαν και προσπά-
θησαν να κάνουν – κατά το μέτρο 
των δυνατοτήτων τους – πρά-
ξη το θέλημα του Θεού. Τους 
σεβόμαστε και τους επικαλού-
μαστε….

  Υπάρχουν όμως και άγιοι που 
ζουν και κινούνται ανάμεσά μας. 
Είναι αθόρυβη η παρουσία τους, 
τους σκεπάζει η Χάρη του Θεού 

και δεν φανταζόμαστε πως………
πως τι; 

Μια τέτοια παρουσία είσαι – 
ήσουν και συ Βάσω μας. Βάσω 
όλων μας. Η αφανής, μετριοπα-
θής και ταπεινή κατά Χριστόν πα-
ρουσία σου, σήμερα μας ανοίγει 
τα μάτια. Γιγαντώνεσαι μπροστά 
μας τούτη τη στιγμή και κατανο-
ούμε όλοι μας ότι αληθώς παι-
δί Θεού ήσουν και συ. Σ’ ευχα-
ριστούμε που σε γνωρίσαμε. Τα 
χαρίσματά σου πολλά. Η προ-
σφορά  και η συνεχής αυτοθυ-

σία σου για όλους και περισσό-
τερο για την αγαπημένη σου οι-
κογένεια ήταν φανερή.

Όμως η υπομονή σου στον 
πόνο της ασθένειάς σου, και η 
αγόγγυστη καρτερικότητά σου 
σε καθιστούν φωτεινό παράδειγ-
μα όλων μας.

Μακάρια η οικογένεια που έζη-
σε και βίωσε μια τέτοια μάνα και 
τέτοια σύντροφο!

Παρηγοριά τους όμως, ότι δεν 
θα φύγεις ποτέ από κοντά τους. 
Τώρα και στο εξής θα είσαι πιο 

δίπλα τους από ποτέ. Και δεν 
θα λυπούνται πια με το μαρτύ-
ριό σου, θα χαίρονται που τώρα 
πια θα πολιτεύεσαι με τους αγ-
γέλους. Θα σε επικαλούνται πά-
ντοτε γιατί τώρα ζείς. Και η ζε-
στή παρουσία σου θα τους τυ-
λίγει πάντοτε.

Γιατί ζείς μ’ Αυτόν, που θανά-
τω θάνατον πατήσας εχαρίσατο 
ημίν την Ανάστασιν.

Καλή Ανάσταση Βασούλα
Χριστός Ανέστη.

Σ.Κατσαρέλη

ΓΙ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ

Αιωνία η µνήµη!

ζουν την Βασιλεία των 

Εφρόντιζες να στολί-
ζεις την ψυχήν σου ντύ-
νοντάς την πνευματι-
κά με την εξομολόγη-
ση, και τη Θεία Κοινω-
νία, γιατί γνώριζες πως ο 
άνθρωπος σαν κατοικία 
του Θεού πρέπει να εί-
ναι καθαρός και να τρο-
φοδοτεί συχνά και άξια 

Όλη την ημέρα βρι-
σκόσουν παντού, στο 
σπίτι με τα παιδιά και τα 
εγγόνια αλλά και στους 
χριστανικούς αγώνες 
όταν χρειάζονταν και 
έπρεπε να δίνεις το πα-
ρόν. Και όταν δεν μπο-
ρούσες η αγωνία σου 

Καλή Ανάσταση Βασούλα
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(Η Ηρωίδα της διπλανής πόρτας)
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ΒΑΣΟΥΛΑΣ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ
(Η Ηρωίδα της διπλανής πόρτας)

ΨΑΛΤΙΚΑ

Παπάς – απ’ τους λί-
γους που απόμειναν – 
υπερασπιστής του αντι-
κανονικού δεσπότη Ιγνα-
τίου, πασχίζει να εμφανί-
ζεται ως βασιλικότερος 
του Βασιλέως, θεωρού-
μενος μάλιστα από με-
ρικούς ως “πνευματικό 
ανάστημα”, καλός χειρι-
στής του θεϊκού λόγου, 
δάσκαλος του Laptop 
και Smartphones, καθηγητής στις δημόσι-
ες σχέσεις, και γλύφτης των δεσποτικών χε-
ριών… μήπως και γίνει δεσπότης. Την Κυριακή 
8 Μαΐου, εορτή του Αποστόλου Θωμά και του 
αγίου Αποστόλου και ΕυαγγελιστούΙωαν. του 
ΘΕΟΛΟΓΟΥ, με το τέλος της Θείας Λειτουρ-
γίας στάθηκε μπροστά στην Ωραία Πύλη σαν 
χωροφύλακας και με ύφος αυστηρού δασκά-
λου άρχισε τις… “πατερικές νουθεσίες” στους 
μικρούς μαθητές: «… Τώρα φεύγοντας στην 
πόρτα υπάρχει ένα φυλλάδιο που το έγραψα 
εγώ, και σας συνιστώ να το διαβάσετε. Όμως 
θέλω να σας πω, ότι δεν θα διαβάζετε κανένα 
φύλλο που μοιράζεται έξω απ’ το ναό εάν δεν 
με ερωτάτε, γιατί εάν το διαβάσετε και σκαν-
δαλιστήτε δεν θα φταίω εγώ…».

Οι εκκλησιαζόμενοι ξαφνιάστηκαν και άρ-
χισαν να κοιτιούνται και σκουντιούνται μετα-
ξύ τους, γιατί γνώριζαν ότι, επί μια εικοσαε-
τία, μια φορά το μήνα, μοιράζονταν η εφημε-
ρίδα “Αγώνας” έξω απ’ τους ναούς. «Τι άρα-
γε… τσίμπησε τον παπά και άρχισε να πα-

ραμιλάει τέτοια μέρα, 
γιορτή του μακαριστού 
Θεολόγου, που επί χρό-
νια υπήρξε διάκος του 
και θάπρεπε να διαβά-
σει κάποιο τρισάγιο», 
αναρωτιούνταν. Και πολ-
λοί άλλοι που τάκουσαν 
αλλά και γνώριζαν πρό-
σωπα και πράγματα σχο-
λίαζαν: “Δική του ιδέα 
και προτροπή δεν ήταν 

να εκδοθεί η εφημερίδα, να στηθεί ραδιοφω-
νικός σταθμός, να λειτουργήσουν κατασκηνώ-
σεις, κύκλοι κ.ά.; Μήπως είχε σοβαρούς λό-
γους ο γέροντάς του και τον έδιωξε από το 
μοναστήρι και δεν του έδωσε συμμαρτυρία 
για να ιερωθεί; Για ποιους λόγους τον έδιω-
ξε ο Κίτρους από την μητρόπολή του; Τί συμ-
βαίνει και έχει τέτοιο μίσος προς τους χθεσι-
νούς συνεργάτες και αδελφούς; Μήπως για-
τί δεν έκοψαν κι αυτοί την ουρά τους σαν την 
πονηρή αλεπού;”.

Μετά τις… πατρικές υποδείξεις το τι έγινε 
δεν περιγράφεται. Αντί να αποτρέψει τον κό-
σμο από το να πάρει την εφημερίδα συνέβη το 
αντίθετο. Ο κόσμος ζητούσε και δύο και τρεις 
εφημερίδες με το απίστευτο αποτέλεσμα να 
μην επαρκέσουν για την κάλυψη της ζήτησης.

Αυτό είναι ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ όταν οι παπάδες 
θεωρούν τους πιστούς άβουλα όντα, χωρίς 
κρίση, ώστε για ψύλλου πήδημα να ενοχλούν 
τους πνευματικούς τους.

Η Μ.Κ.Ο. “Αλληλεγγύη” – ένα από τα θεά-
ρεστα έργα του αρχ. Χριστόδουλου – της Εκ-
κλησίας της Ελλάδας, με τα τεράστια οικονο-
μικά σκάνδαλα, την οποία, ερχόμενος ο Ιερώ-
νυμος ως αρχιεπίσκοπος, ξαναβάπτισε από 
“Αλληλεγγύη” σε “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”, μαθαίνουμε 
ότι οδεύει προς την δικαιοσύνη, ενδεικτικό 
ότι υπάρχουν και δικαστές 
που τιμούν τον όρκο τους.

Για ολόκληρες δεκαετί-
ες οι δεσποτάδες σπατα-
λούσαν το ιερό χρήμα του 
πιστού λαού χωρίς να δί-
νουν λόγο σε κανέναν. Τα 
σκέπαζαν όλα με το μαύ-
ρο ράσο και όποιος τολ-
μούσε να τους ελέγξει τον 
φοβέριζαν… με το «πρόσεχε γιατί το ράσο εί-
ναι φωτιά και καίει κάθε διαφωνούντα και αντι-
δρώντα». Και ο κόσμος φοβισμένος με όλα 
αυτά έκλεινε τα μάτια και το στόμα του και 
απομακρύνονταν λέγοντας: «καλά είναι να μη 
τα βάζει κανένας με τους παπάδες».

Το σκάνδαλο με την εκκλησιαστική, μη… 
κερδοσκοπική Μ.Κ.Ο. “Αλληλεγγύη”, είναι 
τόσο μεγάλο – και όχι μόνο οικονομικό – που 
ξεπερνά τη φαντασία. Το πόρισμα, που προ-
έκυψε από τον διαχειριστικό έλεγχο που έγι-
νε, εμφάνισε πολλά “μενού” ατασθαλιών και 
πολλά… εδέσματα, ελέω χορηγήσεων από 
την πολιτεία που την χρηματοδοτούσε. Ει-
σέπραξαν προκαταβολές εκατοντάδων εκα-
τομμυρίων ευρώ από το ΥΠΕΞ για διάφορα 
προγράμματα χωρίς να τα πραγματοποιή-
σουν – μόνο ενδεικτικά αναφέρει ότι παρέλα-
βαν ως προκαταβολή 5.600.00 ευρώ – και τα 
χρήματα δεν βρέθηκαν στους λογαριασμούς 
της “Αλληλεγγύης”.

Ένα ελάχιστο δείγμα από τα “μενού” που 
περιέχει το πόρισμα είναι το παρακάτω: 

- Αγόρασαν 371.097 κιλά κοτόπουλα και 
πλήρωσαν 742.186 ευρώ, και αυτά ήταν χα-
λασμένα οπότε για την καταστροφή τους δα-
πάνησαν 100.000 ευρώ.

- 70 τόνους ζυμαρικά έστειλαν στη Συρία 
για βοήθεια και μας επιστράφηκαν ως ακα-
τάλληλα – ήταν χαλασμένα – και γίναμε ρεζίλι.

- Εισέπραξαν από το τα-
μείο της Ιεράς Συνόδου 
345.000 ευρώ για να βοη-
θήσουν τα θύματα του Λι-
βάνου, και αυτοί τα χρησι-
μοποίησαν για άλλους σκο-
πούς αλλοιώνοντας τα πα-
ραστατικά είσπραξης των 
επιταγών.

- Από τον έρανο για το 
τσουνάμι μαζεύτηκαν 1.663.900,63 ευρώ. Απ’ 
αυτά η “Αλληλεγγύη” παρέδωσε στο ΥΠΕΞ 
μόνο 1.355.000 ευρώ, το δε υπόλοιπο 308.000 
ευρώ δεν βρέθηκαν.

Εισέπρατταν πακτωλούς χρημάτων για κα-
τασκευές (σχολές επαγγελματικής κατάρτι-
σης, ορφανοτροφεία, σχολεία) στη Σουμά-
τρα της Ινδονησίας, στο Μπεσλάν της Βό-
ρειας Οσετίας που δυστυχώς δεν πραγμα-
τοποιήθηκαν.

Αντίθετα, φέρεται να κατασπαταλήθηκαν 
εκατομμύρια για άσχετες προς τους σκοπούς 
της οργάνωσης πράξεις (αγορά δεσποτικών 
εγκολπίων, σταυρών και ποιμαντικών ράβδων, 
ημερολογίων, βιβλίων, ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, ναύλωση αεροσκάφους για το ταξίδι 
του αρχ. Χριστοδούλου στο Κόσσοβο – δόθη-
καν 100.000 ευρώ – και σε πολλούς άλλους 
“ανοίκειους σκοπούς” άγνωστου αριθμού.

Αυτά τα ωραία και τα θεόσταλτα πράγματα 
κάνουν οι δεσποτάδες.

Αυτή είναι η μεγάλη παρακαταθήκη που 
άφησε στην Εκκλησία το πέρασμα του Σε-
ραφείμ Τίκα.

Ο άγνωστος Ζ στα σχό-
λια της τοπικής “ελευθερί-
ας” σχολιάζει ειρωνικά αυ-
τούς… που γράφουν το Αχίλ-
λειος με –ειος και όχι με –ιος 
που αυτοί και μερικοί άλλοι 
θέλουν να επιβάλλουν…

Η ειρωνεία τους φθάνει και 
σε σημείο γελοιότητας όταν 
γράφουν «θα μπορούσε επί-
σης να είναι και Αχήλιος, 
από το Αχ και το ήλιος, αχ 
πόσος ήλιος δηλαδή, λόγω 
των υψηλών θερμοκρασι-
ών που σημειώνονται στην 
πόλη, κατά κανόνα από τα 
μέσα Μαΐου και εντεύθεν».1

Εδώ έχει εφαρμογή η λαϊ-
κή ρήση (…).

Η ορθογραφία των λέξεων 
πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες 
και τα διδάγματα της επιστημονικής ετυ-
μολογίας, αφού η ορθογραφία μας στηρί-
ζεται στην αρχή της ετυμολογικής – ιστο-
ρικής ορθογραφίας.

Με έκπληξη διαβάσαμε αυτά που γράφει 
ο κύριος Ζ, ο οποίος δεν μας λέει από πού 
παράγεται το όνομα Αχίλλει(-ι)ος και γιατί 
να θέλει κάποιος, με χωρίς επιστημονικά 
επιχειρήματα, να επιβάλει απόψεις, μόνο 
και μόνο επειδή έχει κάποιο πόστο – πρό-
σβαση στην εφημερίδα; Δεν τιμά ούτε αυ-
τόν ούτε την εφημερίδα του όταν προβάλ-
λεται το πρόβλημα χωρίς να αιτιολογείται 
και η αληθινή άποψη. Αλλ’ είναι γνωστές οι 
θέσεις της τοπικής εφημερίδας από χρό-
νια απέναντι σε μια κοινωνία ανθρώπων, 
που έπρεπε κι αυτή να… “κόψει την ουρά 
της”, όπως οι υπόλοιποι, για να έχει ίδια 
“μεταχείριση”. Στους διαφωνούντας κάθε 
καλή τους ενέργεια όχι μόνο αποσιωπάται 
αλλά και διαβάλλεται πικρόχολα.

Έτσι θεωρήσαμε απαραίτητο να προ-
σφύγουμε εμείς σε ένα μικρό μέρος των 
δεκάδων ορθογραφικών, ετυμολογικών λε-
ξικών – όχι των εγκυκλοπαιδειών – για να 
φανεί από πού παράγεται και ποια είναι η 
σωστή γραφή του.

α) «… Καθόλου δε τα κύρια ονόματα τα 
εις –ΙΟΣ καταλήγοντα δια του Ι γράφο-
νται (πλην του Άρειος, Αχίλλειος, Βασίλει-
ος, Δαρείος και Ηράκλειος) [ΛεξικόνΓεωρ. 
Ζηκίδου, σελ. 560].

β) «-ΕΙΟΣ Κύρια, δια του ΕΙ εν τη παρα-
ληγούση, είνε μόνον το Άρειος, Αχίλλει-
ος, Βασίλειος, Ηράκλειος και το Περσικόν 
Δαρείος, πάντα δε τα’ άλλα δια του Ι γρά-
φονται: Ευγένιος, Ευστάθιος, Ευτύλιος, 
Ελευθέριος, Μελέτιος κτλ (όρα –ΙΟΣ) [Λε-
ξικόνΟρθογραφικόν και Χρηστικόν της Ελ-
ληνικής Γλώσσης, Συγγραφέν υπό Γεωρ. 
Δ. Ζηκίδου Καθηγητού – Έκδοσις έβδο-
μη βελτίων – Εν Αθήναις, 1947 σελίς 390].

γ) «αχίλλειος –ος/α-ο (axilios): κυρί-
ως στην έκφραση… (λογ. < αρχ. Αχίλ-
λειος του Αχιλλέα, η έκφρ. Μετφρ. γερμ. 
Achillesferseη γαλλ.Talond’ Achille) [Λεξι-
κό της κοινής Νεοελληνικής Αρ. Παν. Θεσ/
νίκης “Μ. Τριανταφυλλίδη”].

δ) «αχίλλειος –ο, ο σχετικός με τον ήρωα 
Αχιλλέα (Αχίλλεια, η ΒΟΪ, πολυετές φυτό, 
Αχίλλειοι νεος δ. του ν. Κέρκυρας. Αχίλ-
λειον, ανάκτορον της Κέρκυρας…» [εγκυ-
κλοπαιδικό λεξικό “Πάπυρος Larousse”.

ε) «Αχιλλεύς –εως, ο υιός 
του Πηλέως και της Θέτι-
δος – Παράγωγα: Αχίλλειος, 
α, ον, ο του Αχιλλέως (αχιλ-
λεία, αχίλλειος…)» [Επίτομον-
λεξικόν Αρχ. Ελληνικό Γλώσ-
σης, π.χ. Δορμπαράκη, έκδο-
ση 5η, 1989].

στ) «Ορθογραφία παραγω-
γικών καταλήξεων αρσενικών 
–ειος, -5. Με –ειος γράφο-
νται τα εξής επίθετα και ου-
σιαστικά εξ επιθέτων: α) όσα 
έχουν θεματικόν ε – π.χ. αλ-
πε-ιος, αστε-ίος, βόρε-ος… β) 
Όσα παράγονται εξ εμψύχων 
– αύγ-ειος, ανθρώπ-ειος…, 
Άρει-ος, Αχίλλ-ειος, Βασίλ-
ειος, Ηράκλ-ειος… (ενώ Κο-
ρίνθ-ιος, Μετσόβ-ιος με -Ι-)» 

[Βασ. Α. Καλογερά: ΟρθογραφικόνΕγκόλ-
πιον και Ετυμολογικαίοικογένειαι, ΟΕΔΒ, 
ΑΘΗΝΑ 1971].

ζ) «Αχίλλειος (AchilloeusElpidios) = Ρω-
μαίος στρατηγός ανακηρυχθείς αυτοκρά-
τωρ υπό των Αλεξανδρινών (232 μ.Χ.) [Με-
γάλη Ελλ. Εγκυκλοπαίδεια, Π. Δρονδάκη, 
Στ΄ σελ. 388].

η) αχίλλειος –α, -ο επιθ. («αρχ. Αχίλλει-
ος < Αχιλλεύς) (κ –ος, ον) του Αχιλλέα…» 
[Ελληνικό Λεξικό Τεγόπουλος-Φυτράκης, 
εκδ. 1995].

θ) «Αρσενικά ονόματα β΄ κλίσεως…5). Τα 
εις ΙΟΣ κύρια ονόματα γράφονται με -Ι-, 
π.χ. Αθανάσιος, Γεώργιος… Εξαιρούνται: 
Άρειος, Βασίλειος, Δαρείος, Ηράκλειος…» 
[Αλ. Παπαγεωργίου – Νικ. Ασπιώτη, Πρα-
κτικός οδηγός ορθογρ. Στίξεως και Συντά-
ξεως 1968, σελ. 46].

ι) «Η αρχική κατάληξις –ΙΟΣ των επιθέ-
των είναι κανονική με Ι = άξιος, γνήσιος… 
κλπ, γίνεται –ειος ή –οτης γραφομένης λέ-
ξεως – Άρειος, Βασίλειος… ένεκα του χα-
ρακτήρος των –ε γράφονται με –ει(ος): ο 
Άρειος (εκ του Αρέ-ιος), Βασίλειος (Βασι-
λέ-ιος)…» [Ξεν. Δάντη: Πρακτικόν Σύστη-
μα Ορθογραφίας της Ελλ. Γλώσσας, Έκ-
δοσις έκτη, Αθήνα 1962, σελ. 130].

ια) Τα Δίπτυχα της Εκκλησίας της Ελ-
λάδος – το επίσημο και εγκεκριμένο ημε-
ρολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας – στις 
15 Μαΐου αναφέρει: Μην Μάιος 15. Παχω-
μίου οσίου του μεγάλου (358). Αχιλλείου 
αρχιεπισκόπου Λαρίσης (δ΄ αι.)…

Τώρα πώς γίνεται η μητρόπολη Λάρισας 
σε όλα τα δικά της σημερινά κείμενα το 
άγιος «Αχίλλειος» να τον γράφει με –ΙΟΣ 
(καθώς και οι εορτάζοντες παπάδες) και 
μερικοί συγγραφείς βιβλίων εκκλησιαστι-
κών και μη να αγνοούν την επίσημη θέση 
της Εκκλησίας, είναι απορίας άξιο!

Ας συνταιριάσει η εκκλησία την παράδο-
ση με την ακατοχύρωτη, προσωπική άπο-
ψη και αφού καταλήξει και μας πείσει ετυ-
μολογικά να σταματήσει το φαινόμενο των 
άσχετων υποστηρικτών της «λογοτεχνών» 
που, ημιμαθείς όντες, τολμούν να ειρωνεύ-
ονται υποδεικνύοντας και άλλη γραφή του 
“Αχήλιος” απόλυτα ταιριαστή στους πανη-
γυρτζήδες επισκόπους που αγκομαχώντας 
δεν αφήνουν εκδήλωση για εκδήλωση χω-
ρίς να παραστούν.

1.  Η γραφή αυτή ταιριάζει απόλυτα στους βαρυοφορεμέ-
νους και ιδροκοπούντας πανηγυριστές επισκόπους που κά-
νουν υπομονή μέχρι να τελειώσει το… μαρτύριο.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΑΧ ΗΛΙΟΣ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ !!!

“ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” ΤΟ ΑΜΑΡΤωΛO φΑΓΟΠOΤΙ!

Λαμπαδάριος
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Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος στην συνεδρίασή 
της την 12η Μαΐου 2016, ενημερώθηκε “περί 
του Απολογισμού των Δαπανών των αφορώ-
ντων την Φιλανθρωπική Διακονία κατά το έτος 
2015”. Κατατέθηκε και ένας πίνακας με τους διά-
φορους τομείς δράσης και δαπανών – η μητρό-
πολη Λάρισας 20 χρόνια δεν έκανε καμία ενημέ-
ρωση –. Στον πίνακα 3, κατά σειρά δραστηριό-
τητας βρίσκονται τα Ορφανοτροφεία. Βλέπου-
με ότι υπάρχουν 14 ιδρύματα και φιλοξενούνται 
679 παιδιά, τα δε ετήσια έξοδα ανέρχονται σε 
2.326.895,00 ευρώ, που αντιστοιχούν στο κάθε 
παιδί 3.427 ευρώ το χρόνο.

Τί συμβαίνει με το Ορφανοτροφείο της Μη-
τρόπολης Λάρισας, για το οποίο ο δεσπότης 
Ιγνάτιος κάνει για δεύτερη φορά φέτος έκκλη-
ση προς το ποίμνιο της Εκκλησίας μέσω των 
Μ.Μ.Ε. και με ανακοινώσεις στους Ιερούς να-
ούς γράφοντας: «Αδελφοί μου, η Ιερά Μητρό-
πολίς μας, όπως ξέρετε, έχει ένα Εκκλησιαστι-
κό Ορφανοτροφείο… Έως τώρα λειτουργού-
σε με ενισχύσεις απ’ το κονδύλιο των ιδρυμά-
των του Ιερού Προσκυνήματος κι από δικές σας 
δωρεές. Τώρα όμως το ίδρυμα έχει άμεση ανά-
γκη βοηθείας… Γι’ αυτό λοιπόν καταφεύγω σε 
σας, στο πλήρωμα της τοπικής μας Εκκλησίας, 
στο ποίμνιό μας, και σας παρακαλώ θερμά να 
προσφέρετε ό,τι μπορείτε σήμερα γι’ αυτόν τον 
ιερό σκοπό, στο δίσκο που θα περιαχθεί μέσα 
στο Ναό… Κι όποιοι από σας μπορείτε να κά-
νετε μια δωρεά στο Ορφανοτροφείο, θα μας 
βοηθούσε πολύ… Σας κάνω έκκληση γι’ αυτή 
τη βοήθεια…».

Με τα γραφόμενα του Ιγνατίου θα ασχολη-
θούμε σύντομα. Όμως ο κόσμος μας ρωτάει: 
Έχει πραγματικά ανάγκη το Ορφανοτροφείο ή 
βρήκαν άλλον ένα ακόμη τρόπο ν’ αγγίξουν τις 
ευαίσθητες χορδές των πιστών για να μαζεύ-
ουν χρήματα;

Σήμερα εν συντομία σας παρουσιάζουμε 
πόσα και από ποιες πηγές ο δεσπότης συγκε-
ντρώνει χρήματα.

α) Από δωρεές Λαρισαίων που δημοσίευσε 
η εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” Λάρισας το 2015 
(14/1 - € 12.505, 13/3 - € 4.275, 15/4 - € 5.481, 25/5 
- € 4.497, 1/7 - € 3.140, 1/10 - € 4.730, 22/10 - € 
6.580, 9/12 - € 2.295 = σύνολον 43.863 €). Μόνο 
με αυτά μπορούν πλουσιοπάροχα να συντηρη-
θούν 8-9 κοριτσάκια – γιατί τόσα είναι – καθόσον 
αντιστοιχούν 5.500 ευρώ περίπου σε κάθε κο-
ρίτσι. Το κατά κεφαλήν ποσό συγκρινόμενο με 
το αντίστοιχο της Αρχιεπισκοπής (3.400 ευρώ) 
το υπερβαίνει κατά 2.100 ευρώ!

β) Από κρατήσεις στους προϋπολογισμούς 
των ναών (κεφ. Δ/14) για τον ίδιο σκοπό 50.000 

ευρώ το χρόνο. 
γ) Από το Προσκύνημα Αγ. Παρασκευής Τε-

μπών 15% επί των ακαθαρίστων εσόδων δηλ. 
πάνω από 30.000 ευρώ – παλαιότερα ξεπερνού-
σαν τις 60.000 ευρώ.

δ) Από άλλα προσκυνήματα και παρεκκλήσια 
άγνωστα ποσά!

ε) Από διάφορους εθελοντές – όπως η Μη-
τρόπολη δημοσιεύει – οι οποίοι προσφέρουν 
εβδομαδιαίως τρόφιμα, φρούτα, λαχανικά κ.ά.

στ) Από μεγάλη Τράπεζα που ξεφόρτωσε το 
2015 δύο φορές “μεγάλες ποσότητες τρόφιμα, 
χαρτικά, είδη προσωπικής υγιεινής και καθαρι-
ότητας”, τα οποία θα επαρκούσαν για χρόνια.

ζ) Από 2-3 δισκοφορίες το χρόνο.
η) Από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια που 

εισπράττει το ίδρυμα.
θ) Από διάφορες δραστηριότητες που κά-

νει το Ορφανοτροφείο – Πάσχα, Χριστούγεν-
να κ.λ.π. – συγκεντρώνοντας αρκετά χρήματα.

ι) Από ενισχύσεις και επισκέψεις, Συλλόγων, 
Σωματείων, Οργανισμών, Υπηρεσιών κ.ά. που 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα δημοσιεύει ο 
τύπος.

ια) Από δεκάδες επώνυμους και ανώνυμους 
που προσφέρουν αρκετά στο ίδρυμα και που 
για διάφορους λόγους θέλουν την ανωνυμία.

ιβ) Από τους τόκους των χρημάτων του κλη-
ροδοτήματος Κρίκκη (πολυκατοικία, εξοχική 
βίλα…) που είναι περίπου 60.000 ευρώ το χρόνο.

Όλα αυτά και άλλα (γνωστά μεν, άγνωστα 
δε) πρέπει να αποφέρουν στο ίδρυμα 250.000 
ευρώ το χρόνο. Υπολογίστε εσείς πόσα αναλο-
γούν στο κάθε κοριτσάκι το χρόνο.

Ο Ιγνάτιος σας καλεί να τρέξετε γιατί το Ορ-
φανοτροφείο «Ευρίσκεται σε δεινή οικονομική 
θέση με κίνδυνο να μην μπορεί να αντιμετωπί-
σει τα τρέχοντα έξοδα… Έχει ανάγκη απ’ την 
βοήθειά σας» (sic).

Δικό σας θέμα αν τρέξετε και ανοίξετε τα 
πορτοφόλια σας.

Για τους 
πανηγυρτζήδες 
δεσποτάδες που 
δεν αφήνουν 
πανηγύρι για 
πανηγύρι, και 
τρώνε, πίνουν, 
παίρνουν και τα 
«φτωχά» δωράκια 
τους από τα 
«πλούσια» 
παγκάρια. Ήρθαν 
στη Λάρισα για 
να τιμήσουν τον 
δεσπότη Ιγνάτιο. 
Θα ασχοληθούμε 
στο επόμενο 
φύλλο.

«ΣΑΣ ΚΑΝω ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ βΟΗΘΕΙΑ…» 
(ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ)

ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ – ΣΤΟ ΣΚΑΜΝΙ Ο ΔΕΣΠOΤΗΣ ΝΑΥΠAΚΤΟΥ!
Είχαμε γράψει στο φύλλο 

219, μετά την επίσκεψη του δε-
σπότη Ναυπάκτου στην πόλη 
μας, και στο φίλο του Ιγνάτιο, 
ότι παρ’ όλο το υφιστάμενο 
μεταξύ του χάσμα (μόρφωση, 
ρητορία, συγγραφικότητα….), 
υπάρχουν και πολλά κοινά που τους ενώνουν 
(δικαστήρια, αποδοκιμασίες του κόσμου, νομι-
κούς συμβούλους …).

Ο κ. Ιγνάτιος, πριν τον ερχομό του Ναυπά-
κτου στη Λάρισα, με συνεχείς ανακοινώσεις 
στα Μ.Μ.Ε. και στους ναούς καλούσε το λαό 
του Θεού να παρευρεθεί στις “σωτήριες ομιλί-
ες του λόγιου, πολυγραφότατου και χαρισμα-
τούχου ιεράρχη”. Το μόνο που δεν είπε ήταν ότι, 
ό,τι θα ακούσετε είναι για σας (!) και όχι για μας 
τους δεσποτάδες!

Αχ αυτοί οι δεσποτάδες, που καμαρώνουν ότι 
είναι εις “τύπον και τόπον” Χριστού ενώ ζουν 
και βιώνουν το αντίθετο, αν δεν είχαν το χρήμα 
από το κεράκι του πιστού μας λαού να βουλώ-
νουν στόματα, να κλείνουν μάτια, και να σφραγί-
ζουν ακουές, θα αποτελούσαν πρώτο θέμα αρ-
νητικό στα Μ.Μ.Ε. και θα έπρεπε να φτιάξουν 
ειδικά κρατητήρια.

Στη Ναύπακτο – πόλη 13.500 κατοίκων – βρέ-
θηκαν δικαστές και παρέπεμψαν το δεσπότη 
μαζί με όλο το μητροπολιτικό Συμβούλιο σε δίκη 
για σωρεία παραβάσεων. Και όπως σας ενημε-
ρώσαμε άλλοτε, εκκρεμούν και άλλες σοβαρές 

υποθέσεις του “χαρισμα-
τούχου” αυτού δεσπότη.

Στο τρίτο δεκαήμερο 
του Απριλίου δημοσιεύτη-
κε σε μεγάλη μερίδα του 
Αθηναϊκού τύπου: «Στο 
σκαμνί ο Μητροπολίτης 

Ναυπάκτου». Και δεν φθάνει αυτό, ο “άγιος 
και λόγιος” πήρε στο λαιμό του και τους πρώ-
ην Δήμαρχο, το Διευθυντή της Ε.Τ., το δικηγό-
ρο του και τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Επ. 
&Βιοτ. Ναυπάκτου.

Παίζοντας το τελευταίο του χαρτί «ο κ. Ιερό-
θεος – δεσπότης Ναυπάκτου – άσκησε προσφυ-
γή στο Συμβούλιο Εφετών προκειμένου να απο-
φύγουν, αυτός και οι συγκατηγορούμενοί του, 
το εδώλιο του κατηγορουμένου, πλην όμως το 
Συμβούλιο Εφετών με το 31/2016 βούλευμά του 
απέρριψε την προσφυγή και κατόπιν αυτού ο κ. 
Ιερόθεος και οι υπόλοιποι θα καθίσουν στο σκα-
μνί στις 6 Δεκεμβρίου 2016…».

Γνωστοί νομικοί κύκλοι, που γνωρίζουν πρό-
σωπα και πράγματα μας ρωτούν: Τί γίνεται στην 
Λάρισα; Γιατί τα του Ναυπάκτου ίσως είναι πταί-
σματα μπροστά στα όσα συμβαίνουν στη Λάρι-
σα! Τους γνωρίζουμε ότι και εδώ θα βρεθούν 
δικαστές κάποια στιγμή να ανοίξουν τους φα-
κέλους και τότε… ο Θεός να βάλει το χέρι του 
μη χαθούν ψυχές!

Λαμπαδάριος

ΨΑΛΤΙΚΑ

Από την συγκέντρωση του Αγίου Αχιλλείου


