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συνεχίζεται στη σελ. 2

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΕΥΓΕ… ΚΟΝΙΤΣΗΣ π. ΑΝΔΡΕΑ

ΔΕΚΑ (10) ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ…
• Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΌΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 

ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
σελ. 8

συνεχίζεται στη σελ. 3

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

Ο τΥρναΒΟσ:  Η αλήθεια και το ψέμα
(Όταν τα βουβάλια μαλώνουν στο βάλτο την πληρώνουν τα βατράχια)

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

συνεχίζεται στις σελ.3

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

τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

α) ∆ύο φίλοι που “αγόρασαν” 
τη ΜαΚέ∆ΟνΙα μας!

Β) έΠέσέ ΦτωΧέΙα !!!
γ) έΙΜαστέ ΠρωτΟΙ 

αΠΟ τΟ τέλΟσ!
∆) Πάει και ο ΠαΥλΟσ Μέλασ

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ  (1974 - 2019) 39ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης 
(επίσκοπος Πενταπόλεως)

Ο ΜέγΙστΟσ των ΙέραΠΟστΟλων

συνεχίζεται στις σελ. 4 -5Κων/νΟσ ΟΙΚΟνΟΜΟσ Ο έΞ ΟΙΚΟνΟΜων”
γΙα τΙσ σΧέσέΙσ έΚΚλΗσΙασ 

ΚαΙ ΠΟλΙτέΙασ

Αγνωμοσύνη απέναντι του 
Ελληνικού Λαού=Προδοσία... 

συνεχίζεται στη σελ. 6

Σάλος προκλήθηκε 
στα μέσα Φεβρουαρίου 
2019 με τα πρωτοσέλι-
δα της τοπικής εφημε-
ρίδας και την «“Τρύπα” 
στο Ταμείο, “φτερά” οι 
εικόνες, “άφαντος κι ο 
παπάς”…».

Για να γνωρίσει ο κό-
σμος τι είχε προηγη-
θεί της υποτιθέμενης 
“έκρηξης”, θα ιστορί-
σουμε επιγραμματικά τα γεγονότα, που ξε-

κινούν από τις 25 Μαΐου 
1994 όταν ο μακαρίτης, 
πλέον, Ιγνάτιος δέχθηκε 
να γίνει δεσπότης, αντι-
κανονικά και παράνο-
μα, παραβιάζοντας Νό-
μους και Ιερούς Κανό-
νες, καταντώντας έτσι 
τρένο χωρίς τροχοπέδη 
και τον μηχανοδηγό ανί-
σχυρο να κόψει την τα-
χύτητα στον κατήφορο.

Από τον πρώτο χρόνο ξέσπαγε η μία έκρη-

“ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ” Πόση ήταν! Πόση έμεινε! Και τί απόγινε…

«…Ὁ λόγος ἐδῶ δὲν θὰ εἶνε περὶ Ἀντι-
χρίστου, τῶν προδρόμων καὶ τῶν ὀργά-
νων αὐτοῦ, διότι πρὸ ἐμοῦ ἐλάλησαν 
καὶ ἔγραψαν περὶ αὐτοῦ. Τόσον μόνο 
θὰ εἴπωμεν ἐδῶ, ὅτι ὑπὸ ἑρμηνευτῶν 
καὶ ξένων ἀκόμη, ἔχει λεχθῆ ὅτι τὸ ἑπτα-
κέφαλο καὶ δεκακέρατο θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως 
εἰς τὶς μέρες μας δὲν εἶνε ἄλλο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊ-
κη Οἱκονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.). Η Ε.Ο.Κ. ὑπερ-

κράτος -θηρίο ἔχον ἀντὶ κέρατα τὸ 
σύνολο τῶν κρατῶν –  μελῶν, ἕνα 
ἐξ αὐτῶν εἶνε ἴδη καὶ ἡ Ἑλλάς. Πρω-
τεύουσα τοῦ ὑπερκράτους, τὸ ὁποῖο 
θὰ συγχωνεύσῃ καὶ θὰ ἐξαλείψῃ τὴν 
ἐθνικὴ προσωπικότητα τῶν κρατῶν 

– μελῶν καὶ ἰδιαίτερα τῆς ἀγαπητῆς μας πατρί-
δος μὲ ἔνδοξο ἱστορία αἰώνων καὶ χιλίετηρίδων, 
θὰ εἶνε οἱ Βρυξέλες.

Ἀπὸ ἐκεῖ θὰ διοικῆται ὁλόκληρη ἡ γηραιὰ ἤπει-
ρος τῆς Εὐρώπης, ἐμφανιζομένη ὡς ὑπολογίσι-
μη δύναμις, ἱκανὴ ν’ ἀνταγωνισθῇ πρὸς τὰς με-
γάλας λεγομένας δυνάμεις τῆς Δύσεως καὶ τῆς 
Ἀνατολῆς. Ἐγκέφαλος δὲ τῆς Ε.Ο.Κ. θὰ εἶνε τὸ ἐν 
Βρυξέλλαις τεράστιον μεγαθήριον κομπιοῦτερ, 
τὸ ὁποῖο θὰ φέρῃ ἐπι τῆς ράχεως του τὸν ἀριθμὸ 
τοῦ Ἀντιχρίστου 666.

«Καιροί αποκαλύψεως 1991» 

ΟΙ ΒρΥΞέλλέσ τΟ ΥΠέρΚρατΟσ... Θα έΞαλέΙΨέΙ τα ΚρατΗ-ΜέλΗ
συνεχίζεται στις σελ.7

“αγιοι” 
αρχιερείς. 

Υπάρχετε … 
ή  δεν 

ΥΠαρΧέτέ… !!!

έ Κ Κ λ Η σ Ι α σ τ Ι Κ Η  Η γ έ σ Ι α

Είχαμε καταγγείλει την συνθηκολόγηση 
των Πρεσπών με τα λόγια του Μελήσιππου 
τις παραμονές έναρξης του Πελοποννησια-
κού πολέμου: «ἥδε ἡ ἡμέρα τοῖς Ἕλλησι με-

Ο μακαριστός επίσκοπος π. Ιγνάτιος 
υπήρξε ένα σημάδι διάφανο. Δώρο του 
Θεού στη γενιά μας. Θεία προσφορά μέσα 

Πολύς λόγος γίνε-
ται τελευταία για τις 
σχέσεις Εκκλησίας και 
Πολιτείας ενόψει της 
αναθεώρησης του Συ-
ντάγματος. Στο σύνο-
λό τους τα κόμματα 
εντός και εκτός της 

Βουλής τάσσονται υπέρ του χωρισμού με 
“διαφορές” οι οποίες δεν αγγίζουν τη σω-
στή χριστιανική – ορθόδοξη λύση.

συνεχίζεται στη σελ. 2

Κραυγή πόνου & διαμαρτυρία!

συνεχίζεται στη σελ.8

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΛΑΓΗ
Τον Μάρτιο του 1956 πεθαίνει ο 

αρχιεπίσκοπος Σπυρίδων, και εκλέ-
γεται νέος αρχιεπίσκοπος ο Δωρό-
θεος από Λαρίσης, γνώστης του 
προβλήματος “Εκκλησιαστική περι-

ουσία”, αλλ’ ο χρόνος του ήταν βρα-
χύς – σε έναν χρόνο περίπου εκοι-
μήθη – και κυβερνήτης του εκκλησι-
αστικού πλοίου ανέλαβε ο Θεόκλη-
τος Β΄ από Πατρών (Παναγιωτόπου-
λος) ο οποίος στην πενταετία του 
αποδείχτηκε αδέξιος πηδαλιούχος 
στο ιερό πηδάλιο της Εκκλησίας. Με 

το θάνατό του, ανέβηκε στη γέφυ-
ρα του καραβιού ο από Αττικής Ιά-
κωβος (Βαβανάτσος). Υπήρξε ο πιο 
βραχύβιος αρχιεπίσκοπος, αφού 
έμεινε στη θέση του μόλις 12 ημέ-
ρες. Τον διαδέχθηκε ο Χρυσόστο-
μος Β΄ (Χατζησταύρου), ένα γερο-
ντάκι γύρω στα ενενήντα του χρό-

+ Του Μητροπολιτου Φλωρίνης 
π. Αυγουστίνου Καντιώτου
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Επιμέλεια  
Χαραλ. Γρ. Κοντός

γάλων κακῶν ἄρξει»(Θουκυδίδης Β,12)
[=Η ημέρα αυτή για τους Έλληνες θα 
είναι αρχή μεγάλων κακών].

Και εδώ πριν λαλήσει ο κόκορας άρχι-
σαν τα όργανα. Το BBC με κατάπτυστο 
ρεπορτάζ μάλιστα ελληνόφωνης συνερ-
γάτιδός του μίλησε για…«μακεδονική 
μειονότητα στην Ελλάδα»!

Και το μεν BBC πρόδωσε τον εαυτό 
του καθώς έχει σε κρίσιμες ιστορικές 
στιγμές τιμήσει την πατρίδα μας όπως 
τότε (30/3/1942) σ’ όλη την Ευρώπη που 
τά ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η 
σκλαβιά, διεκήρυσσε ότι: «Η Ελλάς έσω-
σε την Μόσχα και τον Καύκασον». Και 
κατέληγε: «Όταν φτάσει η ώρα αγνω-
μοσύνη απέναντι του ελληνικού λαού 
θα ισοδυναμεί με προδοσία απέναντι 
ολόκληρης της Ευρώπης»!

Βεβαίως εδώ προηγήθηκε η αυτό-
βουλη παράδοση τού ιερού, απαρά-
γραπτου και ανεκχόρητου ονόματος 
της Μακεδονίας, σε απλά ελληνικά προ-
δοσία. Του BBC είναι απλώς τα επίχει-
ρα της. Στην ιστορία μας δεν έλειψαν 
οι Εφιάλτες, αλλά όλων το τέλος υπήρ-
ξε τραγικό. Σποραδικά, αλλά με ξε-
χωριστή βαρύτητα, γράφονται σπου-
δαία κείμενα για την διαρκή συνεισφο-
ρά τού Ελληνισμού στις επιστήμες, τις 
τέχνες, την οικονομία, τον πολιτισμό. 
Παράδειγμα: Η γερμανίδα καθηγήτρια 
Ελεωνόρα Ζέελινγκ απ’ την 
Στουτγκάρδη μάς έδωσε 
ήδη από το 2011 ένα εγ-
χειρίδιο ελληνικών διεκδικήσεων με 
αδιάσειστη επιχειρηματολογία (5 cent 
um Griechenland zu retten=Μια πεντά-
ρα για να σωθεί η Ελλάδα (Άλφα Εκ-
δοτική).

Σταχυολογούμε:
α) «Όλες οι εκβιομηχανισμένες χώ-

ρες του πλανήτη είναι υποχρεωμένες να 
αναγνωρίσουν ότι η πολύ αναπτυγμένη 
οικονομία τους πατάει στους ώμους του 
αρχαίου πολιτισμού της Ελλάδας – ιδι-
αίτερα της επιστήμης της. Χωρίς αυτή 
την επιστήμη δεν θα υπήρχαν σήμερα 
ούτε αυτοκίνητα, ούτε πλυντήρια ούτε 
τηλεοράσεις, ούτε ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές».

β)  «Έχουμε κάνει πραγματικότητα 
ό,τι η αρχαία Ελλάδα σκέφτηκε, και με-
γαλόψυχα – χωρίς να πληρώσουμε τί-
ποτε – μας διέθεσε τα Μαθηματικά τού 
Πυθαγόρα, την Φιλοσοφία του Πλάτω-
να και του Αριστοτέλη, του Εύδοξου 
από την Κνίδο της Μικράς Ασίας, του 
Αρίσταρχου από την Σάμο, του Ίππαρ-
χου  από την Νίκαια της Μικράς Ασί-
ας, την Αστρονομία του Πτολεμαίου, 
του Ευκλείδη, του Απολλώνιου από την 
Πέργη της Μικράς Ασίας, τα Μαθημα-
τικά του Διόφαντου, την Φυσική και τα 

Μαθηματικά του Αρχιμήδη…».
γ)  «Είναι θέμα τιμής για όλες τις χώ-

ρες της Ευρώπης και της Δύσης, αλλά 
και υποχρέωση, να γίνουν αλληλέγγυ-
ες προς την Ελλάδα αυτή την εποχή 
που Ελλάδα έχει ανάγκη. Γιατί όλοι ζού-
με από την κληρονομιά του μοναδικού 
πολιτισμού αυτής της χώρας, της οποί-
ας τα αρχαία επιτεύγματα μας έκαναν 
ό,τι είμαστε: ηγέτιδες βιομηχανικές χώ-
ρες που αποφασίζουν για την τύχη όλης 
της Γης. Είναι η ύστατη ώρα να αποτί-
σουμε, σε οικονομική μορφή, τον φόρο 
τιμής που χρωστάμε στην Ελλάδα».

Η συγγραφέας προτείνει ένα είδος 
φόρου για αρχαιοελληνικά επιτεύγμα-
τα που έχουν καθιερωθεί στους  πολιτι-
σμούς του κόσμου, έννοιες απαραίτητες 
στις επιστήμες. Πρόκειται για ασήμαντο 
φόρο 5 λεπτών (5 cent) που αθροιζόμε-
νος γίνεται πολύς και μέγας. Προτείνει 
περαιτέρω φόρο για τα ελληνικά αγάλ-
ματα και τα έργα τέχνης που εκτίθενται 
στα μουσεία του Λονδίνου, της Νέας 
Υόρκης, του Βερολίνου, του Μονάχου, 
του Βατικανού κ.λ.π. «χωρίς η Ελλάδα 
να εισπράττει ούτε 1  λεπτό!».

Ανάλογα και για τα παλαιά χειρόγρα-
φα που συνοψίζουν τις σημαντικότερες 
επιστημονικές γνώσεις της ανθρωπότη-
τας. Εννοείται ότι το ελληνικό κράτος 
όφειλε να αδράξει από την πρώτη στιγ-

μή την πρόταση τής Ζέε-
λινγκ, να οργανώσει ένα 
διεθνές επιστημονικό συ-

νέδριο με αυτό το θέμα, να το αναδείξει 
διεθνώς και να το καταστήσει πολιορκη-
τικό κριό της εξωτερικής μας πολιτικής.

Οι φανερές και προπαντός οι αθέα-
τες ύποπτες δραστηριότητες του γνω-
στού δισεκατομμυριούχου, αυτοαπο-
καλουμένου «φιλανθρώπου» Τζόρτζ 
Σόρος έρχονται στο φως της δημοσι-
ότητας. Ο Ευάγγελος Νιάνιος εντόπι-
σε την αποκαλυπτική συνέντευξη  τού 
γάλλου ανεξάρτητου δημοσιογράφου 
Pierre-Antoine Plaquevent. Ο συνεντευ-
ξιαζόμενος ξεσκεπάζει τις δράσεις τού 
ανδρός όπως μεταναστευτικές πολιτι-
κές, μείζονες κοινωνικές αλλαγές, νομι-
μοποίηση ναρκωτικών, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης κλπ. Ανάστημα της γνωστής 
Φαβιανής Εταιρείας  ο Σόρος κηρύσσει 
ένα εκκοσμικευμένο μεσσιανισμό, μισεί 
τις ταυτότητες και τα έθνη – κράτη. Μι-
λάει για ανοιχτή κοινωνία χωρίς σύνο-
ρα. Πρόσφατα κατάφερε να επιβάλει 
στη Σύνοδο τού Μαρακές  τού ΟΗΕ την 
απόφαση ότι η μετανάστευση αποτελεί 
ανθρώπινο δικαίωμα. Για τα ιδρύματά 
του δαπάνησε το 2018 1 δισ. δολάρια, 
ενώ επένδυσε στη μετανάστευση 600 
εκ. δολ., την ώρα που ο προϋπολογι-
σμός της Frontex είναι μόλις 300 εκ. €. 
Αυτοπροσδιορίζεται ως αρχηγός κρά-
τους χωρίς κράτος!

Ρωσία, ΗΠΑ, Σαλβίνι της Ιταλίας έχουν 
κηρύξει πόλεμο στα δίκτυα τού Σόρος. 
Η Ουγγαρία του Όρμπαν τον χαρακτη-
ρίζει από καιρό persona non grata.

Δυστυχώς οι εκλεγμένοι έχουν πλέον 
σκιώδη εξουσία. Η πραγματική βρίσκε-
ται σε θεσμούς μη εκλεγμένους: ΟΗΕ, 
πολυώνυμοι τεχνοκρατικοί οργανισμοί 
και ποικιλώνυμες ΜΚΟ.

Αισιόδοξος τελικά παρά ταύτα 
ο  Plaquevent φρονεί ότι το ζητούμενο 
τού Σόρος είναι μια «μη ρεαλιστική ου-
τοπία», αλλά ο κόσμος εις πείσμα των 
δικτύων του δισεκατομμυριούχου θα πα-
ραμείνει πολυπολικός.

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Αγνωμοσύνη απέναντι του Ελληνικού Λαού=Προδοσία...

του Στέλιου
Παπαθεμελή

Γνωστές είναι οι θέσεις του μακαρίτη Κων/νου 
Καραμανλή, ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας (Ν.Δ.). 
Τις εξέφρασε πολύ παλιά σε επίσκεψη που του έγι-
νε από επίσκοπο που έστειλε η Ιερά Σύνοδος να 
θέσει υπόψιν του προβλήματα του κλήρου! Η απά-
ντηση: «Δεν χρειαζόμαστε παπάδες αλλά γεωπό-
νους και μηχανικούς… ήρθε η στιγμή να χωρίσου-
με τα τσανάκια μας»! “Τσανάκι”, αποκάλεσε την 
Εκκλησία ο “εθνάρχης”. Μπορεί, ο χαρακτηρισμός 
“τσανάκι” να ταιριάζει στο Σύνταγμα διότι αυτό έγι-
νε και παραμένει να φυλάγει “ως κόρη οφθαλμού” 
τα συμφέροντα του οικονομικού κατεστημένου τα 
οποία δεν τόλμησε να θίξει ούτε ο “σοσιαλισμός” 
του ΠΑΣΟΚ ούτε η “αριστερά” του ΣΥΡΙΖΑ. Και 
τούτο διότι αντλούν όλοι τους από την ίδια πηγή 
του υλισμού! Όποιος, από αυτούς του κόσμου του 
υλισμού, φέρεται ως προστάτης των θεσμών (οι-
κογένειας, πίστης, πατρίδας κλπ), υποκρίνεται και 
έχει ως θεωρητικούς υποστηρικτές ακόμα και θε-
ολόγους “ορθόδοξους” που προτεσταντίζουν και 
“καθολικίζουν!”.

Ο φίλος της πατρίδας και καταπτογίως Ορθόδο-
ξος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων είχε διδαχθεί πολ-
λά από το δράμα της Ελληνικής Επανάστασης και 
είχε διαπιστώσει πόσο επικίνδυνη είναι η επιχειρού-
μενη και αλόγιστη στροφή προς τη 
Δύση του ορθολογισμού και τρόπο 
ζωής. Εμείς σήμερα καταλαβαίνουμε; 
Γνώριζε ο Οικονόμος πολύ καλά, πως 
μέσα στην Ορθόδοξη πίστη ζωογονή-
θηκαν οι πηγές που ενέπνευσαν το έθνος σφυρη-
λατήθηκαν οι πνευματικές αξίες και ενισχύθηκαν οι 
οικογενειακοί ιεροί θεσμοί και η κοινωνική πειθαρ-
χία των Ελλήνων. Γι’ αυτό πίστεψε ως ανάγκη εθνι-
κή να διατηρηθεί η ιδιοσυστασία και η ιδιομορφία 
του Ελληνικού πνευματικού κυττάρου και η αρχο-
ντιά του Γένους, όπως διαπλάστηκε αυτό για μα-
κρούς αιώνες από την άγια Ορθοδοξία.

Θεωρούσε, ο Κων/νος Οικονόμος, όπως γράφει 
«προτιμωτέραν δια τον Έλληνα πάσαν άλλην ενδε-
χομένην πολιτικήν καταπίεσιν, παρά την θρησκευ-
τικήν αναρχίαν και παραλυσίαν, και τον θρίαμβον 
κατά την Ελλάδα του Παπικού πνεύματος. Διό-
τι η πρώτη θεωρείται μεταβατική και ως ουδεμίαν 
έχουσα γενικήν και μόνιμον επήρειαν εις τα ήθη και 
εις τας περιστάσεις. Ο δεύτερος όμως “επαπειλεί 
απώλειαν πλήρη και διηνεκή…”. Υιοθέτησε δηλα-
δή, ως μεγαλύτερο ηθικό και πατριωτικό χρέος για 
το Έθνος που αναγεννιέται, το περίφημο κήρυγμα 
του συνετού αρχαίου πολιτικού και ρήτορα Ισοκρά-
τη προς τους νεωτερίζοντες τότε Αθηναίους, «μη-
δέν κινείν αλογίστως». Αυτό διδάσκει και σήμερα 
προς τους κληρικούς και πολιτικούς ο Κων/νος Οι-
κονόμος που εκτρέπονται από την Ιερή Ορθόδο-
ξη Παράδοση, για την οποία, πίστευε ακράδαντα, 
«ότι δεν υπάρχει ούτε και δύναται να υπάρξη άλλον 
ισότιμον πνευματικόν απόκτημα». Και όσες φορές 
έβλεπε οποιαδήποτε εκτροπή από την καθαρότητά 
της, ύψωνε με τόλμη και χωρίς δισταγμό τη φωνή 
του για την αλήθεια, και δεν χαριζότανε σε πρόσω-
πα, ούτε υπολόγιζε και δεν υποχωρούσε στη δύνα-
μη των καιρικών καταστάσεων. Γι’ αυτό και κατα-
πολέμησε με το παραπάνω τις νεωτεριστικές ιδέες 
των λογίων… Και ως καλός ποιμένας, αψηφώντας 
κάθε κίνδυνο για τα πρόβατά του, αγωνίστηκε, με 
όλες τους τις δυνάμεις, να αποτρέψει «την αντικα-
νονική και χωρίς ήθος διαμόρφωση της νέας Εκ-
κλησιαστικής Ζωής, έξω από την ευθεία οδό των 
Ιερών Κανόνων και της Ορθόδοξης Παράδοσης» 
της οποίας θεοφρούρητος Κιβωτός ήταν το Βυζά-
ντιο, το οποίο άναψε το λύχνο της ορθής πίστεως 
και στους κόλπους του καθορίστηκε το ιδεώδες 
της ηθικής τελειώσεως της ατομικής και της κοι-
νωνικής. Εκεί, όχι μόνο εφαρμοζόταν αυστηρότα-
τα και με συνέπεια η αρχή του δυισμού της εξου-
σίας και καθορίστηκε ίδιο σύστημα σχέσεων με-

ταξύ Πολιτείας και Εκκλησίας, με πλήρη κατανόη-
ση της Θεανδρικής φύσεως της Εκκλησίας. Αλλά 
και το σπουδαιότερο είχαν ισχύ νόμου οι Εκκλησι-
αστικοί Κανόνες που είχαν διατυπωθεί από τις Οι-
κουμενικές Συνόδους, ή ακόμα και από τοπικές τέ-
τοιες, που κυρώθηκαν όμως από οικουμενική Σύνο-
δο. Νομοθετήθηκε μάλιστα ότι ό,τι είχε νομοθετη-
θεί και ήταν αντίθετο προς τους εκκλησιαστικούς 
κανόνες να μην έχει ισχύ! Και τούτο διότι οι Ιεροί 
Κανόνες έγιναν από άγιους Πατέρες οι οποίοι συ-
νήλθαν γι’ αυτό το λόγο, επικυρώθηκαν ως πολιτει-
ακοί νόμοι και τιμούνται όπως η Αγία Γραφή. Ενώ 
εκείνες βγήκαν μόνο από τον Αυτοκράτορα. Αυτή 
ήταν τότε η περιοπή και το κύρος της Εκκλησίας. 
Αγία Γραφή και Ιερή Παράδοση ισόκυρες. Ορθο-
δοξία και Ορθοπραξία δίδυμες αδελφές! Ο κοινο-
βιακός βίος η έκφραση της πίστης. 

Δυστυχώς, μέρα με τη μέρα αποδυναμώνεται όχι 
μόνο στους αποκαλούμενους πνευματικούς ανθρώ-
πους, αλλά – γιατί να κρύψουμε – και σε μερικούς 
εκπροσώπους της Εκκλησίας, η αίσθηση και η συ-
νείδηση της ειδοποιού διαφοράς μεταξύ της Ορθο-
δοξίας και των άλλων Εκκλησιαστικών Ομολογιών 
των οποίων, αντίθετα, αυξάνει συνεχώς η νοσταλ-
γία προς το ανόθευτο δόγμα της Ορθοδοξίας… 

Ενώ δε ημείς μεριμνούμε και τυρβά-
ζουμε περί πολλά για την ανασυγκρό-
τηση της όλης εθνικής μας ζωής, πολ-
λαπλασιάζονται και ντύνουν την προ-
σηλυτιστική τους προσπάθεια οι αυτο-

αποκαλούμενοι «ευαγγελικοί ιεροκήρυκες» (προτε-
στάντες “καθολικοί”).   

Τι πρώτο και τι δεύτερο να μεταφέρουμε εδώ 
από τις διδαχές του μεγάλου Οικονόμου! Ορθοδο-
ξία έλεγε είναι η κατανόηση από το Ελληνικό πνεύ-
μα του σχεδίου του Θεού για τον κόσμο και για τον 
άνθρωπο ως της ανωτάτης αξίας που έχει ως προ-
ορισμό να αναπλάσει με τα πνεύματά του τα φυσι-
κά στοιχεία… Είναι η πορεία προς τον «καινόν Ου-
ρανόν» και την «καινήν Γην»… Ορθοδοξία είναι η 
ηρωική ενέργεια της πίστεως η οποία δε γνωρίζει 
εξωτερικές εγγυήσεις. Αυτή ρίχνεται θεληματικά 
και χωρίς φόβο στις αβυθομέτρητες αβύσσους 
των κινδύνων και πραγματοποιεί το θαύμα του 
1821. Είναι η θυσία του κατώτερου λόγου με την 
οποία και μόνο κατακτιέται ο ανώτερος λόγος, με 
τον οποίο «η σοφία του κόσμου τούτου αποβαίνει 
μωρία παρά τω Θεώ» (Κορ. 3, 18). Είναι ακόμα η 
σύμπραξη Θεού και Ανθρώπου για να μετουσιωθεί 
το λυτρωτικό έργο του Χριστού σε ένα κόσμο γε-
μάτο από φως και δόξα όπου θα βασιλεύει η αγά-
πη, η δικαιοσύνη, η ωραιότητα, η χαρά. Και όπου 
το αγαθό θα μεταβάλλεται σε ακτινοβόλο δύναμη, 
δράσης και ζωής.

Το πνεύμα και η βούληση του ανθρώπου πρέπει 
απαραίτητα να υποτάσσονται σε ένα ύψιστο τέλος 
και σκοπό. Διότι για πρώτη φορά ο άνθρωπος ανυ-
ψώνεται μετάρσιος στα βάθη του Απείρου, και το-
ποθετείται μπροστά από μια νέα παγκόσμια πραγ-
ματικότητα… επιβάλλεται είναι ανάγκη η συνεργα-
σία και η συναδέλφωση των λαών, για τη δημιουρ-
γία ενός νέου κόσμου ειρηνικής συμβίωσης των αν-
θρώπων. Κόσμον, μέσα στον οποίο η Πολιτική θα 
είναι – πρέπει να είναι – υψηλή δημιουργική επι-
στήμη, και λειτούργημα ιερατικής αγιότητας στην 
υπηρεσία του Έθνους και του κοινωνικού συνό-
λου. Δυστυχώς η Διοικούσα Εκκλησία και Πολιτεία 
σφιχτά αγκαλιασμένοι βαδίζουν ολισθηρό δρόμο.

Μεταφέραμε εδώ ορισμένα κοινωνικά διαμάντια, 
με αφορμή το επίκαιρο θέμα της επιχειρούμενης 
αναθεώρησης του Συντάγματος από τον πρόλογο 
του α΄ τόμου των Λόγων του Κων/νου Οικονόμου 
του εξ Οικονόμων που έγραψε και επιμελήθηκε ο 
αείμνηστος Θεοδόσιος Κ. Σπεράντσας.

Όπως γράψαμε και άλλοτε, ο Κων/νος Οικονό-
μος είναι πάντα επίκαιρος και το… οπλοστάσιό του 
ανεξάντλητο.

συνέχεια από την 1η σελίδα
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Απίστευτα 
πράγματα ήρ-
θαν στο φως 
από τον βου-
λευτή του Πο-
ταμιού Γεώρ-
γιο Αμυρά στη 
Βουλή των Ελ-
λήνων, όταν 
δήλωσε ότι: 
Το Υπερτα-
μείο (πρώην 
ΤΑΙΠΕΔ), που έχει αναλάβει να ξεπου-
λήσει μπιρ-παρά τη δημόσια περιουσία, 
χρυσώνει κυριολεκτικά ξένους και Έλλη-
νες που προσλαμβάνει ως συμβούλους, 
πληρώνοντάς τους πέραν του μισθού 

– το ύψος του 
οποίου κρα-
τιέται επτα-
σφράγιστο 
μυστικό – και 
έξτρα αμοιβή 
1.000 μέχρι 
2.000 ευρώ 
για κάθε συ-
νεδρίαση του 
Εποπτ ικού 
Συμβουλίου. 

Και συγκεκριμένα αναφέρει: 
• Ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συμ-

βουλίου Ζακ Λε Παπ έλαβε 34.000 € για 
17 συνεδριάσεις, δηλαδή 2.000 ευρώ η 
συνεδρίαση.

• Ο ΝτάβιντΒεγκάραΦιγκέρας έλαβε 
16.000 € για 16 συνεδριάσεις.

• Η Όλγα Χαρίτου έλαβε 16.000 €, για 
16 συνεδριάσεις.

• Ο Γεώργιος Σταμούλης έλαβε 17.000 
€ για 17 συνεδριάσεις.

Και συνεχίζουν…
Τη βόμβα ο βουλευτής την άφησε να 

σκάσει στο τέλος λέγοντας: «Σας παραδί-
δω επίσης τρεις συμβάσεις που υπέγρα-
ψε το Υπερταμείο με τρεις συμβούλους 
που διόρισε και οι οποίοι πλέον αμείβο-
νται με 3.111 ευρώ την ημέρα ο πρώτος, 
με 1.555 ευρώ ημερησίως ο δεύτερος 
και με 1.444 ευρώ ημερησίως ο τρίτος».

Είδες πως υπάρχουν λεφτά για τους… 
ξεπουλητές… πατριώτες!

Α) Δύο φίλοι που “αγόρασαν” τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ μας!
Ένα εικοσιτετράωρο (23/1/2019), πριν 

από την κύρωση της “Συμφωνίας των 
Πρεσπών” από 
την Ελληνική Βου-
λή, ο Ζ. Ζάεφ τα-
ξίδευσε στο Ντα-
βός της Ελβετί-
ας να συναντήσει 
τον Τζ. Σόροκαι να 
τον ευχαριστήσει, 
ίσως, για την με-
γάλη επιτυχία του 
σε βάρος της Ελλάδας μας.

Είναι γεγονός ότι πίσω από κάθε μεγά-
λη βρωμοδουλειά κρύβεται το πρόσωπο 

του Σόρο.
Το 1995 ήταν μέσα στη Γιουγκοσλα-

βική κρίση. Τότε δημιούρ-
γησε το International Crisis 
Group με δική του χρημα-
τοδότηση. Ήταν πίσω από 
την κρίση στο Κόσσοβο 
το 1998 και πίεζε για την 
επέμβαση του ΝΑΤΟ (!) 
όπως και έγινε το 1999.

Στη συνέχεια ίδρυσε την 
Open Society Foundation 

που λειτουργούσε ως ίδρυμα με τοπι-
κά παραρτήματα σε πολλά μέρη του κό-
σμου αποβλέποντα στην παγκοσμιοποί-

ηση και κατ’ επέκταση την εγκατάσταση 
στην Ευρώπη, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, 
εκατομμυρίων λαθρομεταναστών. Μέχρι 
το 2017 είχε δαπανήσει πάνω από 12 δισε-
κατομμύρια δολάρια. Είναι γνωστό στους 
πάντες ότι ο Σόρο ήταν ο βασικός υπο-
στηρικτής των Σκοπίων στη μετονομασία 
τους σε Μακεδονία. Στην προσπάθειά του 
αυτή δαπάνησε τεράστια ποσά, ακόμα και 
στην Ελλάδα! Μην ξεχνάμε την αποκάλυ-
ψη που έκανε ο Π. Καμμένος στο υπουρ-
γικό Συμβούλιο, όπου έκανε λόγο για 50 
εκατ. ευρώ! Για την επιτυχία τους αυτή 
το γιόρτασαν αγκαλιασμένοι στο ονειρι-
κό Νταβός (φώτο).

Β) ΕΠΕΣΕ ΦΤΩΧΕΙΑ !!!  3.111 ευρώ παίρνει την ημέρα σύμβουλος

Έχουμε πετύχει πολλά ρεκόρ!
• Η γερμανική εταιρία Movinga 

σε έρευνα που έκανε για το ποιες 
είναι οι καλύτερες πόλεις στο κό-
σμο, που μπορεί κανείς να βρει 
δουλειά το 2018, διαπίστωσε ότι 
η Αθήνα βρίσκεται στην τελευταία 
θέση – στον πάτο – μεταξύ 100 πό-
λεων! ΡΕΚΟΡ!

Οι δέκα πρώτες καλύτερες εί-
ναι: Βοστώνη, Μόναχο, Κάλγκαρι, 
Αμβούργο, Στουτγκάρδη, Λονδίνο, Σιγκαπούρη, Όσλο…

• Μια έρευνα μας αποκάλυψε ότι έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ 
απαισιοδοξίας για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Το 86% 
δεν βλέπει καμία ευκαιρία, ενώ μόλις το 13,8% των Ελλήνων 
επιχειρηματιών διακρίνει στο βάθος του τούνελ κάποιες ευκαι-
ρίες για το τελευταίο εξάμηνο… επίδοση που αποτελεί αρνητι-
κό ρεκόρ παγκοσμίως.

• Η Ελλάδα το έτος 2018 αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στην 

υπερφορολόγηση, αυτό είναι θρίαμ-
βος, αλλά το ρεκόρ που κατέχουμε 
σαν χώρα είναι, ότι έχουμε τον 6ο 
υψηλότερο ΦΠΑ ανάμεσα στις χώ-
ρες του ΟΟΣΑ.

• Αυξάνει και πληθαίνει η κυβέρ-
νηση. Έχουμε μεγάλο συνωστισμό 
υπουργών και υφυπουργών. Στα 54, 
αισίως, έφθασαν τα μέλη της, όταν 
άλλα μεγαλύτερα κράτη, τα καταφέρ-
νουν με 16-18 υπουργούς μόνο. Και 

εδώ έχουμε ρεκόρ στην Ε.Ε. και μεταξύ των πρώτων παγκόσμια.
• Η Αθήνα είναι πιο ελκυστική πόλη για επενδύσεις σε ακίνη-

τα. Στο 60% αυξήθηκαν οι πωλήσεις στο κέντρο της Αθήνας το 
οκτάμηνο. Αυτό καταγράφει ετήσια έρευνα για λογαριασμό του 
LandInstitute. Πρωταγωνιστές, Κινέζοι, Τούρκοι, Ρώσοι, Ισραη-
λινοί… που αγοράζουν σε τιμές εξευτελιστικές αφού και εδώ 
κατέχουμε το ρεκόρ σε πτώση τιμών ακινήτων πανευρωπαϊκά!

Οι πρωτιές μας δεν έχουν τέλος!

Ο ευγνώμων Beya 
ο αποφυλακισμένος

Μου είπανε• «θέλει να σας δη ένας αποφυλακισμέ-
νος».

- Οδηγήστε τον, περιμένω.
Ήλθε. Άγνωστός μου. Η μορφή του ήρεμη, αλλά κα-

κοπαθιασμένη. Με πλησίασε, υποκλίθηκε, ασπάστη-
κε το χέρι μου. Μεγάλωσε η απορία μου. Σαν τί να ήθε-
λε; Έβαλα με το νου, ότι θα μου ζητούσε κάποια χρή-
ματα, για να μην πάη στο σπίτι του πεζός, περπατώ-
ντας 240 χλμ.

- Όχι, έπεσα πολύ έξω.
- «Σεβασμιώτατε, δύο μέρες μετά τα Χριστούγεν-

να ήρθατε με συνεργάτες σας, για να μας προσφέρε-
τε τρόφιμα στην φυλακή (ήμασταν κάπου 600 άτο-
μα). Είχατε την καλωσύνη να μας απευθύνετε και κά-
ποια καλά λόγια.

Κάποια στιγμή, μεταξύ άλλων, είπατε και τα εξής: 
«Όλοι οι ένοχοι δεν βρίσκονται στην φυλακή. Όπως 
και μεταξύ των φυλακισμένων θα υπάρχουν και κάποιοι 
που είναι αθώοι. Ο Θεός ξεύρει την αλήθεια για τον κα-
θένα και η συνείδησις του καθενός. Όσοι έχουν την συ-
νείδησι, ότι βρίσκονται στην φυλακή χωρίς να είναι ένο-
χοι να μην απογοητεύονται. Μπορούν να προσεύχονται 
στον Θεό και να κάνουν υπομονή. Εκείνος τα ξεύρει 
όλα και τα μπορεί όλα. Αυτά με άγγιξαν. Προσευχήθη-
κα: «Θεέ μου εσύ ξεύρεις και μπορείς. Θεέ μου ξεύρεις 
είμαι αθώος, κάνε ό,τι θέλεις...». Βγήκα από το στέγα-
στρο που κάνατε την ομιλία παρηγορημένος και με ελ-
πίδα. Μπήκα στην γραμμή να πάρω την μερίδα από τα 
τρόφιμα που μας φέρατε.

Ακούω τη φωνή, που με καλούσε με το όνομά μου 
στο Γραφείο.

- Mbeya !!!Luaku, apa (έλα εδώ); Άντε, στο καλό, απ’ 
αυτή τη στιγμή είσαι ελεύθερος. Πάρε το χαρτί σου και 
άντε στην οικογένειά σου. (Ήταν πατέρας έξι παιδιών).

Δεν έβαλα μπουκιά στο στόμα μου. Άφησα όπου νά-
ναι το πλούσιο δώρο σας και βγήκα το γρηγορότερο απ’ 
τη φυλακή. Τι καλά που ήταν έξω. Δεν μπορούσα να το 
πιστέψω. Ήμουν ελεύθερος. Πώς θα μ’ έβλεπαν ξαφ-
νικά στην οικογένειά μου, ύστερα από τέσσαρες μήνες, 
που δεν ήξεραν ούτε που βρίσκομαι!

Όμως είπα• δεν θα πάω πουθενά, πριν βρω τον Επί-
σκοπο να του πω τα ευχάριστα, τις ευχαριστίες, να του 
εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου».

Με συγκίνησε το γεγονός, η ευγένεια του ευγνώμο-
νος αδικημένου και πικραμένου ανδρός.

Και, βέβαια, τον εφοδίασε η ιεραποστολή μας με τα 
εισιτήρια για το ταξίδι του και τρόφιμα για το δρόμο 
και λίγα ψυχωφελή βιβλία για την ψυχή του.

†  ο Πενταπόλεως Ιγνάτιος

Γ) ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ!

στη σκοτεινιά της νεώτερης ιστορίας μας.
Στάθηκε όρθιος, και άγρυπνος μπροστά στο ιερό Θυσια-

στήριο, και έδωσε όλες τις δυνάμεις του στο ιεραποστολικό 
έργο χωρίς να αναπαυθεί ούτε για μια στιγμή.

Έσκυψε με αγάπη στο πονεμένο αφρικανικό λαό και πλη-
σίασε τους φυλακισμένους. Στο πρόσωπό του έχει εφαρμο-
γή ο λόγος του Κυρίου μας: «εν φυλακή ήμην και ήλθατε 
προς με» (Ματθ. 25, 36).

Να τι περιγράφει ο ίδιος.

Ο ΜέγΙστΟσ των ΙέραΠΟστΟλων

Δ)ΠΑΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ
Ακόμα δεν επικυρώθηκε η Συμ-

φωνία των Πρεσπών από την Ελ-
ληνική Βουλή και ο υπουργός Παι-
δείας κ. Γαβρόγλου ανακοίνωσε 
ότι από το μάθημα της Ιστορίας 
θα… απαλειφθεί το κεφάλαιο για 
τον Παύλο Μελά και τον Μακεδο-
νικό Αγώνα, με τη γελοία δικαιολο-
γία ότι η αφαίρεση έγινε “προκει-
μένου να ελαφρυνθεί η τσάντα 
του μαθητή και για να μην κουράζονται οι μαθητές από τις 
επαναλήψεις”, και όχι ότι αυτό προβλέπει το άρθρο 8 παρ. 5 
της επαίσχυντης Συμφωνίας που χωρίς πατριωτική συνείδη-
ση παραδώσαμε αμαχητί την μακεδονική εθνότητα, ιστορία 
και γλώσσα στο κρατίδιο των Σκοπίων.

Θλίψη προκάλεσε η στάση 
όλων των κομμάτων. Η μεν Νέα 
Δημοκρατία έκανε ότι δεν είδε 
ούτε άκουσε. Τα δε άλλα κόμ-
ματα το έκαναν γαργάρα, και 
από τους Ανεξάρτητους Έλλη-
νες μόνο η νεολαία της έβγαλε 
μια ανακοίνωση τριών γραμμών. 
ΔΟΞΑΣΤΕ ΤΟΥΣ!

Δεν θα αργήσουν να παίζουν 
τα… “όργανα”, διότι η ιστορία αυτή θα πυροδοτήσει μια νέα σει-
ρά αμφισβήτησης σε βάρος της ελληνικότητας των Ελληνικών 
εδαφών. Το αίμα των εκατοντάδων μακεδονομάχων βοά και τα 
κόκκαλα του Παύλου Μελά τρίζουν και φωνάζουν

Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑΔΑ!
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συνέχεια στη σελ. 5

“αγιοι” αρχιερείς. Υπάρχετε … ή  δεν ΥΠαρΧέτέ… !!!
έ Κ Κ λ Η σ Ι α σ τ Ι Κ Η  Η γ έ σ Ι α

Κραυγή πόνου & διαμαρτυρία!
Η Αρχιερωσύνη είναι προσφορά λατρείας στο 

Θεό και σχέση κοινωνίας και αγάπης με το λαό, 
συνεπώς, ο κάτοχός της δεν δικαιούται να απο-
λαμβάνει την τιμή κλεισμένος και απομονωμένος 
στην έπαρσή του, μακριά από το λαό και ερήμην 
του λαού, δεδομένου ότι η προσταγή του Κυρί-
ου μας είναι κατηγορηματική και δεν επιδέχεται 
υπερφίαλη περιφρόνηση ή πλαστή ερμηνεία όταν 
λέγει «ός εάν θέλη έν υμίν μέγας γενέσθαι, έσται υμών 
διάκονος και ός εάν θέλη εν υμίν είναι πρώτος, έσται 
υμών δούλος» (Ματθ. 20, 26-27).

Από την ημέρα της χειροτονίας πρέπει να ζει, 
να εκφράζεται και να ενεργεί ως εντολοδόχος 
του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και για χάρη του 
αγαπημένου του ποιμνίου «υπέρ ου Χριστός απέ-
θανε…» (Ρωμ. 14, 15).

Στη σύγχρονη εποχή μας, βρίσκει στις τιμημέ-
νες καθέδρες των αγίων πατέρων, ηγέτες, που 
έχουν ζυμώσει τα Πατερικά πρότυπα με τα κο-
σμικά εμβλήματα. Οι σημερινοί Επίσκοποι ασκούν 
εξουσία, δίνουν διαταγές, υπογράφουν έγγρα-
φα, απολαμβάνουν τιμές και η υπευθυνότητά 
τους λειτουργεί μέσα στα πλαίσια του κρατικού 
μηχανισμού, διαλεγόμενοι με την πολιτική και οι-
κονομική ηγεσία και εφησυχάζουν με τη σκέψη 
και την πεποίθηση ότι ανταποκρίθηκαν πλήρως 
στην αποστολή τους(!).

Βέβαια στην τελευταία εβδομηκονταετία υπήρ-
ξαν επίσκοποι με έμπνευση, και αγωνίστηκαν να 
βιώσουν το λειτούργημά τους σε προδιαγραφές 
Πατερικές, με φόβο Θεού, και με αναφορά στα 
αναστήματα των αγίων. Αυτοί όμως είναι λίγοι. Ο 
πιστός λαός τους αναγνώρισε, τους τίμησε, τους 
αποκάλεσε Πατέρες και στοιχήθηκε στο παρά-
δειγμά τους και στη διδαχή τους.

Τέτοιες Πατερικές προσωπικότητες (καταξιω-
μένοι αρχιμανδρίτες), που είχαν δώσει δείγματα 
ιερατικής εντιμότητας, θεολογικής καλλιέργειας 
και αποστολικής δεξιότητας, κρατώντας με δέος 
και συνέπεια το βάρος της ιερωσύνης και δίδο-
ντας βηματισμό στον πιστό λαό για να πορευτεί 
στο φως και στη χαρά της Βασιλείας του Θεού, 
υπήρξαν αρκετοί. Η εκκλησιαστική, όμως, διοίκη-
ση τους αγνόησε, με γελοίες προφάσεις αφήνο-
ντάς τους μόνιμα αποκλεισμένους από την δια-
ποίμανση κάποιας εκκλησιαστικής επαρχίας. Αντ’ 
αυτών, το εκκλησιαστικό κατεστημένο (η λεγό-
μενη ιεραρχία), ανυψώνει στις επισκοπικές κα-
θέδρες κόλακες που σταδιοδρομούν στους δια-
δρόμους και στα γραφεία της αρχιεπισκοπής ή 
της Ιεράς Συνόδου και προσφέρουν αφειδώλευ-
τα εξυπηρετήσεις και φιλοφρονήσεις στους πε-
ραστικούς δεσποτάδες.

Έτσι η πλειοψηφία της Ιεραρχίας είναι σχεδόν 
πάντα πλαστή και εύκολα… ξεχνάει πως η ανά-
δειξη των ποιμένων εντάσσεται στην ευχαριστι-
ακή επίκληση της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος, 
με αποτέλεσμα να διαγράφουν τους Ιερούς Κα-
νόνες, που καθορίζουν τα πλαίσια, τις προϋπο-
θέσεις και τη διαδικασία της εκλογής και χειρο-
τονίας των επισκόπων. Ούτω πως ενεργώντας 
ανεβάζουν στους επισκοπικούς θρόνους δακτυ-
λοδεικτούμενα ΡΑΚΗ καυχόμενα ότι είναι «εις τύ-
πον και τόπον Χριστού».

Πόση, αλήθεια, σημασία δίνεται σ’ αυτή την 
Ιερή Πράξη (εκλογή διαδόχου των Αποστόλων) 
που στην Θεία Λειτουργία, που προηγείται των 
εκλογών, δεν παραβρίσκεται κανένας τους, εκτός 
από τον αναγκασμένο λειτουργό (νεώτερο τη τά-
ξει). Τέτοια αδιαφορία! Τέτοια παγερότητα! Είναι 
δυνατόν οι Επίσκοποι της Εκκλησίας, που σε λίγο 
θα συγκροτήσουν την Ιερά Σύναξη και θα καλέ-
σουν το Άγιο Πνεύμα να σκιάσει την ψυχή τους 
ώστε να εκλέξουν τον άξιο διάδοχο, να μην με-
τάσχουν στη Θεία Ευχαριστία και να γίνουν κοι-
νωνοί του Θεϊκού Σώματος;

Αυτό δείχνει ότι είναι μέλη διοικητικού Συμβου-
λίου ή οποιουδήποτε σωματείου, και όχι προέκτα-
ση της Πεντηκοστής και των Ιεροπρεπών συνα-
θροίσεων των αγίων Πατέρων.

Η ΣΤΑΘΜΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
Οι αρχιεπίσκοποι την τελευταία 45ετία αγωνί-

στηκαν να βρουν άβουλα όντα, έτοιμα να κάμ-
ψουν τον αυχένα και να αποδεχθούν δουλικά 

την προσταγή του ευεργέτη τους. Στρατεύουν 
κόλακες φορτωμένους με τη λαϊκή κατακραυγή 
για τις ύψιστες αυτές θέσεις.  

Η αίθουσα των Συνοδικών συνεδριάσεων τις 
τελευταίες δεκαετίες αποδείχθηκε «αφωνότερη 
των ιχθύων και απραγότερη των βατράχων».Σ’ 
αυτήν οι ιεράρχες γνωρίζουν μόνο να αναφω-
νούν το «ΝΑΙ» όταν ο πρώτος δίνει το πρόσταγμα.

Η χαμηλή στάθμη της είναι ό,τι πιο τραγικό τις 
τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, με τη θεολογι-
κή συγκρότηση των στελεχών της σε βαθμό επι-
κίνδυνα χαμηλό. Όσο για τον πνευματικό δεσμό 
της με το πλήρωμα της Εκκλησίας είναι σίγου-
ρα υπό αμφισβήτηση. Είναι ακόμα θλιβερό στα 
χρονικά της Ορθόδοξης Ελλαδικής μας Εκκλη-
σίας να βλέπουμε το κτίριο των Συνοδικών δια-
σκέψεων περιστοιχισμένο από ένοπλες δυνάμεις 
καταστολής – “ΜΑΤ”.

Οι πνευματικοί Πατέρες δεν επιστρατεύουν 
ούτε τη βία ούτε την αδιάκοπη υπόμνηση της 
υπακοής. Τα πρόσωπά τους πρέπει να λάμπουν, 
το παράδειγμά τους να φωτίζει, οι αναλύσεις 
τους να πείθουν και οι αποφάσεις να καθοδη-
γούν. Τότε ασφαλώς ο λαός του Θεού θα είναι 
γύρω από την εκκλησιαστική ηγεσία με τη θέλη-
σή του γιατί θα βλέπει να ορθοτομείται ο λόγος 
της αληθείας. Το αντίθετο συμβαίνει όταν αυτο-
νομούνται από τη σύναξη της Εκκλησίας, κλείνο-
νται στην αίθουσα των συνεδριάσεων, υπερυψώ-
νονται σε κλειστό αυταρχικό διοικητικό σώμα και 
αποφασίζουν δικτατορικά – ενέργειες που προκα-
λούν το δημόσιο αίσθημα –. Τότε καλούν τα ΜΑΤ 
για να τους προστατεύσουν από τη λαϊκή οργή, 
ώστε απρόσκοπτα να διευκολυνθούν στο έργο 
της συναλλαγής και της παρανομίας.

Αγιοπατερική Σύνοδος και ΜΑΤ είναι δύο αταί-
ριαστα σώματα, είναι δύο πραγματικότητες που 
δεν συνταιριάζονται. Η Σύνοδος είναι μια πνευ-
ματική πράξη, μία Ιερουργία, είναι Πεντηκοστή. 
Τα ΜΑΤ είναι βία, είναι κρατική επιβολή. Αν οι Ποι-
μένες, για να επιβάλουν τις παρανομίες τους, κα-
λούν τα ΜΑΤ, τότε δεν ευαγγελίζονται στο λαό 
το θέλημα του Θεού, αλλά είναι μια απολυταρ-
χική – δικτατορική τυραννία.

ΕΠΙΣΚΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Έτσι λειτούργησε το σύστημα επί δεκαετίες 

για την ανάδειξη επισκόπων.
Για την ιστορία θα θυμίσουμε τρία (3) – από τα 

πολλά – διαφορετικά γεγονότα με το ίδιο αντικεί-
μενο που ταρακούνησε συθέμελα την Εκκλησία. 
Το πρώτο αναφέρεται στο 1876 επί αρχιεπισκό-
που Προκοπίου Α΄ (Γεωργιάδη) όταν ο Απόστο-
λος Μακράκης βγήκε με “τηλεβόα” και σάλπισε 
με ελεγκτική γλώσσα στο επισκοπικό σώμα στιγ-
ματίζοντας τις ποικίλες εκτροπές τους. Εκείνο 
που θα παραμείνει ως ιστορικό ορόσημο είναι το 
όνομα Απ. Μακράκης γιατί καυτηρίασε την αγο-
ροπωλησία που γίνονταν για την κατάληψη των 
επισκοπικών θρόνων. Γνώριζε ότι καταβάλλονταν 
μεγάλα χρηματικά ποσά. Με την τόλμη και ακα-
τάβλητη παρρησία του κατόρθωσε οι δύο χρη-
ματιζόμενοι υπουργοί Ι. Βαλασόπουλος& Β. Νι-
κολόπουλος αμέσως να παραπεμφθούν σε ειδι-
κό δικαστήριο και να καταδικαστούν. Το αντίθετο 
συνέβη με τους εκλεγέντες σιμωνιακούς μητρο-
πολίτες (Πατρών, Μεσσηνίας και Κεφαλληνίας). 
Το εκκλησιαστικό κατεστημένο, ζώντας στο δικό 
του κόσμο, μήτε άκουγε, μήτε έβλεπε γι’ αυτό και 
προσπαθούσε να τα κουκουλώσει, αλλά η κατα-
κραυγή ήταν μεγάλη! Και αφού ταλαντεύτηκαν 
για αρκετό καιρό (μήπως το ίδιο φαινόμενο δεν 
είχαμε με τον Αττικής Παντελεήμονα Μπεζενίτη 
που τα πολιτικά δικαστήρια τον δίκαζαν με έξι (6) 
χρόνια φυλακή και τα εκκλησιαστικά τον αθώω-
ναν;) αναγκάστηκε να τους κηρύξει έκπτωτους 
με την μεμπτή μέθοδο της Σιμωνίας.

Το δεύτερο αφορά την εκλογή στην αρχιεπι-
σκοπή καθέδρα του Σεραφείμ Τίκα. Τότε οι Ιε-
ροί Κανόνες κλειδώθηκαν στο ντουλάπι και έτσι 
αναρριχήθηκε ο Σεραφείμ στη ζηλευτή καρέ-
κλα του αρχιεπισκόπου με 20 ψήφους από τους 
65 ιεράρχες – ο ένας ήταν ο δικός του, οι 12 
ήταν σιμωνιακοί (τους εξαγόρασε με μεταθέ-
σεις σε πλούσιες μητροπόλεις ή με επισκοποιή-

σεις“πνευματικοπαίδων” τους), οι δε υπόλοιποι 
7 ήταν δικτατορικοί εκβιασμοί. Ο άγιος Νικόδη-
μος αναφερόμενος στα περί Σιμωνίας, μας πα-
ραπέμπει εις την ρκγ΄Νεαράν του Ιουστινιανού, 
που επιτάσσει να μη χειροτονούνται «με δόσιν 
χρυσίου ή άλλων τινών προσταγμάτων και ει-
δών». Και συνεχίζει: «ει δε και γένη τούτο, τό-
σον εκείνοι όπου δίδουσιν, όσον και εκείνοι, 
όπου λαμβάνουσιν… μόνοι τους καταδικάζου-
σι τον εαυτόν τους, κατά τας Θείας Γραφάς και 
τους ιερούς Κανόνας, καθαιρούμενοι από την 
ιερωσύνην και την του κλήρου τιμήν» (Πηδάλι-
ον, σελ. 31, υποσ. 1).

Ο μητροπολίτης Αμβρόσιος Ελευθερουπόλε-
ως γράφει σχετικά με το θέμα, σε κείμενο που 
κατέθεσε στην Αρχιγραμματεία της Ι.Σ. και δη-
μοσιεύτηκε στις 14/11/1975: «… Ο, κακή τη μοί-
ρα, υπό της Αντικανονικής Αριστίνδην Συνόδου 
εκλεγείς Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ… ζ) Η Σιμω-
νία ωργίασε κατά της προαγωγής και μεταθέσε-
ων “ημετέρων”». Και σε αγόρευση κατά την συ-
νεδρίαση, της Ι.Σ. (10/5/74) είπε: «Εις την αρχιε-
πισκοπικήν παράταξιν συγκαταλέγονται… ιδι-
οτελείς, συμφερολάτραι και ευγενείς πλιατσι-
κολόγοι… Πρόσωπα της απολύτου προτιμήσε-
ως του Εκκλησιαστικού Κατεστημένου δια την 
προαγωγήν εις Επισκόπους, κάμνουν διανο-
μήν των Μητροπολιτικών Εδρών κατά τρόπον 
σατανικόν και θεοκατάρατον…».

Αυτή τη σκοτεινή παρακαταθήκη μας άφησε ο 
μακαρίτης Σεραφείμ και την ακολουθούν πιστά 
και οι διάδοχοί του.

Και το τρίτο. Θα αποφύγω να ιστορήσω με δι-
κές μου εγγραφές την έκταση και το βάθος του 
τραύματος που προκλήθηκε στην Εκκλησία από 
την εποχή Σεραφείμ και συνεχίζεται…, κι επειδή 
η περιγραφή αυτή μπορεί να χαρακτηριστεί ως 
αυθάδεια ή το επιεικέστερο, ως ιεροκατηγορία, 
γι’ αυτό θα μεταφέρω ελάχιστα αποσπάσματα 
από τις επίσημες ανακοινώσεις του μακαριστού 
αρχιεπ. Χριστοδούλου που τις έκανε σε διάφο-
ρες στιγμές της αρχιεπισκοπείας του: «Είναι 
ίσως η πρώτη φορά – δήλωσε – κατά τις τελευ-
ταίες δεκαετίες, που η Διοικούσα Εκκλησία ευ-
ρίσκεται εις το επίκεντρον κρίσεως, που απει-
λεί με σοβαρό τραυματισμό τα εκκλησιαστικά 
πρόσωπα και με απαξίωση τον ιερόν θεσμό, 
που αυτά υποστασιάζουν… Οι αποκαλύψεις 
που το συνθέτουν συγκλονίζουν τους απαντα-
χού Έλληνες “Εγενήθημεν όνειδος τοις γείτο-
σιν ημών…”» (18-19 Φεβρ. 2005).

«Όπως αποδεικνύεται, υπάρχουν σε όλες 
τις βαθμίδες κληρικοί, που έχουν προδώσει 
την ιερή αποστολή των… Δύο είναι τα βασι-
κά αδικήματα των κληρικών αυτών: η φιληδο-
νία και η φιλαργυρία… Είμαστε υπεύθυνοι δι-
ότι από μία κακώς εννοούμενη πρόνοια… Με-
τατρέψαμε τις Μητροπόλεις μας σε θερμοκή-
πια αθλιοτήτων…».

Η αυθεντική αυτή ομολογία του μακαριστού 
Χριστοδούλου έπρεπε αμέσως να οδηγήσει σε 
πλήρη ανατροπή της κατεστημένης Συνοδικής 
συγκρότησης και να φέρει στη θέση της άλλη 
σύνθεση, με καθαρό ήθος και προσόντα που δεν 
θα επιδέχονται ψόγο.

Γιατί όμως δεν έγινε αυτό; Δεν έγινε διότι 
υπήρχε ένας άγραφος κανόνας από την ημέρα 
που αναρριχήθηκε ο Σεραφείμ στο αρχιεπισκο-
πικό θρόνο, να κάνει επιλογή επισκόπων – επί το 
πλείστον – μετρίου “αναστήματος” και με γεμά-
τους φακέλους. Τους επισήμανε και τους προτι-
μούσε για να τους έχει στο χέρι σε οποιαδήποτε 
στιγμή τους ζητούσε. Αλλοίμονο σε κείνον, που 
θα έφερνε αντίρρηση ή δοκίμαζε να υψώση το 
ανάστημά του και να προβάλει κάποια ένσταση. 
Η αντίδραση του Σεραφείμ ήταν άμεση και επει-
σοδιακή. Έβγαζε από το συρτάρι του ένα χαρ-
τί-καταγγελία, το έδινε στον αρχιγραμματέα να το 
διαβάσει σε επήκοον όλων των Συνοδικών επισκό-
πων και – μετά – το ξανάβαζε στο συρτάρι του. 
Αυτό ήταν η πρώτη προειδοποίηση. Αν ο “ατα-
κτούλης” επίσκοπος, αποτολμούσε να συνεχίσει, 
το χαρτί το έβγαζε και πάλι από το συρτάρι, το 
ανέμιζε στα μέσα ενημέρωσης και γίνονταν βού-

κινο τα λεπτά σημεία του αγνώμονα αντιρρησία.
Οι πιο ανώδυνες συνηθισμένες εκφράσεις του 

Σεραφείμ προς τους αμφισβητίες ήταν: «Δεν 
φταις εσύ, βρε, φταίω εγώ, που σε έκανα δε-
σπότη. Αν δεν σε έκανα δεσπότη εγώ, θα ήσου-
να ένα ασήμαντο παπαδάκι». Ή αυτό που έλεγε 
στους μετατεθέντας σε πλούσιες μητροπόλεις, 
όπως το πρώην Ζιχνών και μετά Πατρών Νικό-
δημο: «Έπρεπε να μου τα έλεγες αυτά, τότε, 
που με ικέτευες να σε στείλω στην Πάτρα, και 
να έβλεπες αν θα πήγαινες». Και στην συνέλευ-
ση της Ιεραρχίας τον Μάιο του 1994 ο Κορινθί-
ας Παντελεήμων – δεκανίκι του Σεραφείμ – είπε 
τούτο το αμίμητο για να φιμώσει τους αντιρρη-
σίες: «Αν ο Μακαριώτατοςδεν ευνοούσε κά-
ποιους, που τούτη την ώρα φωνάζουν και ζη-
τούν να εκφράσουν διαφορετική άποψη και 
δεν τους ανύψωνε χαριστικά στο αρχιερατικό 
αξίωμα, δεν θα ήταν παρά ασήμαντα παπαδά-
κια σε κάποια ενορία» (από τα επίσημα πρακτι-
κά της Ιεραρχίας της Εκκλησίας).

Αυτή ήταν μία φωτογραφική πραγματικότητα.
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΕΠ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Ο διάδοχος του Σεραφείμ, μακαριστός Χριστό-

δουλος, άλλαξε ρώτα. Διακήρυξε πολλά, αλλά 
δεν έκανε τίποτα. Αράδιασε όνειρα και δεν έδει-
ξε πράξη. Υποσχέθηκε αξιοκρατία και φιλτράρι-
σμα στις προαγωγές των ρασοφόρων, αλλ’ αντ’ 
αυτών πλεύρισε με “φιλικό” τόνο, τους πιο πολ-
λούς συνεπισκόπους. Τους έταξε εξυπηρετή-
σεις ή κάποιες επισκοποιήσεις δικών του υποτα-
κτικών. Δεσμεύτηκε παράλληλα να μη θίξει κανέ-
ναν από τους “κραγμένους” για οικονομικές ατα-
σθαλίες ή ηθικά παραπτώματα. και να μη προω-
θήσει καμία υπόθεση στο Συνοδικό Δικαστήριο 
με τους Αρχιερείς…

Πεταχτά θα καταχωρήσω και υπογραμμίσω – 
για την ιστορία – κάποια μικρά αποσπάσματα. Ο 
διευθυντής του “Ελεύθερου Τύπου” έγραφε: «Ο 
Αρχιεπ. κ. Χριστόδουλος πρέπει να αξιοποιήσει 
την εκλογή των νέων μητροπολιτών… Προς το 
παρόν η κοινή γνώμη δεν προλαβαίνει να αφο-
μοιώσει τις αρνητικές ειδήσεις που προέρχονται 
από το εσωτερικό της Ιεραρχίας. Καταγγελίες για 
“περιβάλλον” και συμφέροντα…, “ροζ” σκάνδα-
λα, συστηματική μείωση του Αρχιεπισκόπου από 
συγκεκριμένους μητροπολίτες…» (14 Δεκ. 2001).

Ο Χριστόδουλος σε έξαρση θυμού ξεσπάει λέ-
γοντας: «ομολογώ ότι υπάρχουν κληρικοί, ακά-
θαρτοι… Κάποιοι από μας ενδιαφέρονται για την 
κοσμική ζωή. Τρώνε καλά, ζουν καλά και ντύνο-
νται καλά. Με αυτόν τον τρόπο ζωής προκαλούν 
και δημιουργούν κακή εικόνα στην Εκκλησία» 
(«Ελεύθερος Τύπος», 1 Ιουλίου 2002).

Στη Συνέλευση της Ιεραρχίας τον Οκτώβριο 
του 2002, σε ακροατήριο 75 μητροπολιτών, κα-
τέθεσε ένα δάκρυ (ειλικρίνειας ή υποκρισίας;), 
λέγοντας: «… Το αίτημα της κάθαρσης προβάλει 
σήμερα και πάλι ιδιαίτερα επιτακτικό, καθώς στον 
ιερό χώρο της Εκκλησίας υπάρχουν και επίορ-
κοι, που αντί να διακονούν το Θεό και να αφοσι-
ώνονται στο έργο Του, ασυδοτούν ασχημονούν 
προκλητικώς σε δημόσιους χώρους και σκανδα-
λίζουν τον πιστό λαό. Αυτοί πρέπει να αποβάλλο-
νται της λειτουργίας…».

Το φαινόμενο της διαφθοράς και της παρε-
κτροπής δεν είχαν τελειωμό. Η κραυγή του λαού, 
κραυγή πληγωμένης καρδιάς, ήταν να καθαρίσει 
ο τόπος, να φύγουν οι λύκοι, να παραμεριστούν 
οι ένοχοι, να στρατευτούν οι άριστοι, οι ποιμένες 
με αποστολικό ήθος και με πατρική αυτοθυσία. 
Όλα αυτά έμειναν στα λόγια του αρχιεπισκόπου 
Χριστοδούλου.

Ούτε την παραμικρή κίνηση για την ενεργοποί-
ηση των διακηρυγμένων σχεδίων του έκανε, ούτε 
καν απόπειρα μετακίνησης μέρους της κόπρου 
του Αυγείου, από το πανσέβαστο Ιερό Βήμα. Δεν 
έπιασε ούτε έναν – έστω συμβολικά – να τον πε-
τάξει έξω. Αντίθετα, όλοι αυτοί, οι φθαρμένοι ρα-
σοφόροι, συνωστίστηκαν επιδεικτικά στην “αυλή 
του”, του πρόσφεραν βαρύτατα δώρα και κολα-
κείες, και έλαβαν τίτλους τιμής.

Ο χρόνος όμως κυλούσε και είχε καταντήσει 
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“αγιοι” αρχιερείς. Υπάρχετε … ή  δεν ΥΠαρΧέτέ… !!!
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Κραυγή πόνου & διαμαρτυρία!
πια κοινός τόπος και ανεξάντλητη πηγή σχολίων, 
στον καφέ κουτσομπολιού, και του μελαγχολικού 
προβληματισμού από σημαντική μερίδα της Ελ-
ληνικής κοινωνίας, της “επαμφοτερίζουσας” συ-
μπεριφοράς του αρχιεπ. Χριστοδούλου, ώσπου 
τον πρώτο μήνα του 2005 έσκασε το τσουνάμι, 
άνοιξαν οι ασκοί του Αιόλου. Βουνό οι καταγγε-
λίες, αποκαλυπτικά τα στοιχεία, σκανδαλισμένες 
συνειδήσεις. Οι εφημερίδες έγραφαν και συνέ-
χιζαν να γράφουν και να αφήνουν υπονοούμενα 
για το πρόσωπο του Αρχιεπισκόπου. Οι τηλεορά-
σεις άνοιξαν τα παράθυρα και εμφάνιζαν συνε-
χώς ανοιχτό το βούρκο και δακτυλοδεικτούσαν 
ως προστάτη και υποστηρικτή των διαβεβλημέ-
νων δεσποτάδων και όχι μόνο, το Χριστόδουλο. 
Ο μητροπολίτης Ηλείας Γερμανός τον κατηγό-
ρησε στην Ολομέλεια της Ιεραρχίας λέγοντας: 
«Ο Αρχιεπίσκοπος πρέπει να παραιτηθεί από 
τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, γιατί τον βαραίνει 
η φήμη, ότι προστατεύει τους σκανδαλοποιούς 
και ότι επιλέγει στο στενό του επιτελείο άτομα 
με αμφιλεγόμενο ηθικό ιστορικό».

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Χριστόδουλος 
ομολόγησε ότι υπάρχει διαφθορά στην αυλή της 
Ιεραρχίας, δεν τόλμησε όμως να κάνει την παρα-
μικρή κίνηση, για την καθαίρεση και τον αποσχη-
ματισμό των ενόχων για την κάθαρση της Εκκλη-
σίας. Αντί αυτού μεθόδευσε κάποιες ύποπτες δια-
δικασίες με μια τριμελή από έμπιστους μητροπο-
λίτες, που στόχο είχαν, αποκλειστικά και μόνο, όχι 
να ερευνήσουν τις καταγγελίες και να διαπιστώ-
σουν αν υπάρχουν αδικήματα ώστε να επιβλη-
θούν ανάλογες κυρώσεις στους ενόχους, αλλά 
σκηνοθέτησε “μαϊμού” ανακρίσεις, έφτιαξε κου-
κούλες, τους κάλυψε για να μην του παραμείνει 
η παραμικρή υποψία ενοχής και μετά διασάλπι-
σε την απόλυτη αθωότητα των “φιλήδονων και 
φιλάργυρων που είχαν μετατρέψει τις Μητρο-
πόλεις τους σε θερμοκήπια αθλιοτήτων…» (!), 
όπως ο ίδιος είχε καταγγείλει. 

Ο ΑΦΩΝΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
Ο διάδοχος του Χριστοδούλου, ο σημερινός 

αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος μέθυσε με τη χαρά 
της προαγωγής του, αλλά έμεινε νηπιώδης, με 
ανώριμη απόλαυση του θρόνου του, χαράσσο-
ντας ένα ΜΕΓΑΛΟ και απογοητευτικό μηδενικό.

Θα μπορούσαμε να γράψουμε ατέρμονες σε-
λίδες με τα αρχιεπισκοπικά καμώματα που οδή-
γησαν την Εκκλησία και την κοινωνία σε απογο-
ήτευση. Θα περιορίσουμε όμως τη γραφίδα (αρ-
κετά γράψαμε στον “ΑΓΩΝΑ” αρ. 260) στις σκι-
αγραφίες μερικών εντυπωσιακών σημείων, που 
μόνα τους φωτογραφίζουν την απραξία του και 
τα γλιστρήματά του (Ιερωνύμου) στη ενδεκαετία 
και των ένδεκα μηδενικών που έφεραν το λαό σε 
απόγνωση και σε επαναστατική έκρηξη.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος σε ομιλία που 
έκανε στις 9 Νοεμβρίου του 2010 στους νέους 
φοιτητές στη Θεολογική Σχολή Παν. Αθηνών πα-
ραπονέθηκε γι’ αυτά που τον καταλογίζουν λέ-
γοντας: «Πολλοί επιδιώκουν να μας παρουσιά-
σουν “άφωνους” – και πρόσθεσε – όμως αγρυ-
πνούμε και παρακολουθούμε σοβαρά και όπως 
πρέπει όλα τα θέματα. Η μάχη και ο αγώνας πρέ-
πει να γίνονται συστηματικά και ουσιαστικά, όχι 
για το θόρυβο και το φαίνεσθαι, αλλά για το εί-
ναι και αποτέλεσμα».

Την απάντηση στο καυτό παράπονο του Ιερω-
νύμου, τη διατύπωσε με παρρησία ο “άγιος” Κα-
λαβρύτων Αμβρόσιος: «Είναι άφωνος!... Η κα-
θημερινή πραγματικότητα το αποδεικνύει!...».

Ένδεκα ολόκληρα χρόνια βρίσκεται θρονια-
σμένος στην αρχιεπισκοπική καθέδρα ο Ιερώνυ-
μος Β΄. Ένας άνθρωπος ΑΦΩΝΟΣ και ΑΠΡΑΓΟΣ.

Δεν μίλησε για το μάθημα των θρησκευτικών, 
η κυβέρνηση σχεδόν το καθιέρωσε. Η επιτροπή 
του Ιερώνυμου ακόμη συσκέπτεται…

Δεν μίλησε για αντιρατσιστικό νομοσχέδιο.
Δεν μίλησε για τη Ρεπούσια θεωρία που δια-

πράχθηκε στο Ζάλογγο και στη Σμύρνη.
Δεν μίλησε για τη μεταπατερική και τη συνα-

φειακή θεολογία.
Δεν μίλησε για την “υπερήφανη” ομοφυλο-

φιλία.
Δεν μίλησε για τη Μακεδονία μας. Όχι, μάλ-

λον μίλησε, και το χάρηκε που μόνο 9 παραβρέ-
θηκαν στο συλλαλητήριο από τους 82 ιεράρχες!

Δεν μίλησε για την αλλαγή φύλου. Όχι, μάλ-
λον μίλησε λέγοντας: «Όλα αυτά είναι παιγνιδί-
σματα».

Δεν μίλησε για την κάρτα του πολίτη.
Δεν μίλησε για τον Οικουμενισμό.
Δεν μίλησε για το διορισμό εκατοντάδων ιερο-

διδασκάλων του Κορανίου στη Θράκη.
Δεν μίλησε για τους μηδενικούς διορισμούς 

μονίμων καθηγητών Θεολόγων.
Δεν μίλησε για το χωρισμό Κράτους-Εκκλησίας, 

όχι, μάλλον συμφώνησε, παρ’ ότι παλαιότερα είχε 
δηλώσει: «Ο χωρισμός Εκκλησίας και Κράτους 
δεν συνάδει με την Ορθόδοξη παράδοση και 
είναι απραγματοποίητος».

Δεν μίλησε για την κατάργηση των Αρχαίων 
στα σχολεία.

Δεν μίλησε για την κατάργηση της προσευ-
χής στα σχολεία.

Δεν μίλησε για την κατάργηση των σχολικών 
εορτών.

Δεν μίλησε… Τέλος δεν έχει ο κατάλογος των 
εν σιωπή ευρισκομένων θεμάτων.

Και συνέχισε ο Αμβρόσιος Καλαβρύτων: «Βα-
ρεθήκαμε πια να ακούμε το τραγούδι του μα-
καριωτάτου σε στυλ “bouche fermee”! (κλειστό 
στόμα). Ας ακούσουμε και μια φορά τη βροντε-
ρή φωνή του. Είναι ο προκαθήμενος της Εκκλη-
σίας! Να την ακούσουμε εγκαίρως και όχι όταν 
θα έχουμε ενώπιόν μας τετελεσμένα γεγονότα!».

Άφωνος ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β΄, προ-
ωθεί τους ομοίους του, για να μη γίνεται τίποτα 
παραπάνω, από όσα ο ίδιος κάνει.

ΣΕΠΤΗ “ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ” ΟΜΗΓΥΡΗ
Η κριτική μου αυτή, σας εξομολογούμε, εί-

ναι ισοδύναμη με το κλάμα. Υπάρχετε… ή δεν 
ΥΠAΡΧΕΤΕ…;

Σήμερα ο κόσμος χάνεται. Τα νέα κορμιά και τις 
νεανικές ψυχές καταβροχθίζει αχόρταγα ο άδης.

Ο αθεϊσμός είναι το καινούργιο κατεστημένο, 
που υποσχέθηκε να γκρεμίσει το Θεό από το θρό-
νο του και να βάλει στη θέση του τον άνθρωπο.

Ο δεξιός αθεϊσμός, με καμουφλαρισμένο το 
πρόσωπό του, καμώνεται πως αγκαλιάζει τους 
διωγμένους και προσφέρει προστασία και κλίμα 
απόλυτης ελευθερίας.

Ο αριστερός αθεϊσμός άνοιξε τις πύλες του 
άδη και καταργώντας τις ευαγγελικές προστα-
γές, διδάσκει ότι η θρησκεία είναι “το όπιο των 
λαών”. Παράλληλα ο λαός ακατήχητος, αδυνα-
τισμένος πνευματικά, αποχρωματισμένος, μερι-
σμένος σε κόμματα και παρατάξεις, πέφτει θύμα 
των εκμεταλλευτών.

Οι άθεοι δε σταμάτησαν να μιλούν ακατάσχε-
τα για να παγιώσουν το αθεϊστικό “πιστεύω” τους 
και την αθεϊστική θεώρηση.

Οι αιρέσεις σαρώνουν τα πάντα στο πέρα-
σμά τους. Ο Οικουμενισμός εξελίχθηκε σε ανία-
τη ασθένεια και κατατρώει τα κύτταρα του πλη-
ρώματος της Εκκλησίας.

Η παιδεία μας, που είναι ο μεγαλύτερος, πα-
γκόσμια, θησαυρός, δέχθηκε την πιο σκληρή επί-
θεση. Όρμησαν με μανία πάνω της κάνοντας την 
τραγικότερη ληστεία των αιώνων.

Ο ιστορικός ορίζοντας σκοτείνιασε και τα από-
νερα της διαφθοράς ορμητικά, δύσοσμα και κα-
ταστροφικά πνίγουν τον πολιτιστικό ανθώνα και 
ποτίζουν τον ακανθώνα της εξαθλίωσης.

Εσείς, “άγιοι” πατέρες, πού είσαστε να δείτε το 
χαμό και να χύσετε καυτό δάκρυ, για το κατάντη-
μα της σημερινής νιότης, του ανθού του ποιμνίου 
σας, να ιδρώσετε, να ματώσετε και να υψώσετε 
φράχτη αντίστασης στην σατανική κατρακύλα;

Πού είναι η αγάπη σας; Πού είναι ο πόνος σας; 
Πού είναι η διακονία σας;

Υπάρχετε… ή δεν ΥΠAΡΧΕΤΕ…;
Δεν σας είδα πουθενά. Προσπάθησα να ανα-

πλάσω στην οθόνη του λογισμού μου το Θεαν-
θρώπινο πρόσωπο του Χριστού, που περπάτη-
σε ξυπόλυτος με μόνο τον άρραφο χιτώνα, άγ-

γιζε τα πλήθη, μετέβαλε τους ληστές, ανύψωσε 
τους τελώνες, καθάρισε τους λεπρούς και συ-
γκλόνισε τους ασώτους. Κοντοστάθηκα, έριξα 
ένα βλέμμα στην πανάγια μορφή Του, τη στεφα-
νωμένη με “στέφανον έξ ακανθών ο των αγγέ-
λων Βασιλεύς” (Δοξαστικό Μεγ. Παρασκευής), 
την ποτισμένη με τον ιδρώτα και το αίμα του για 
την σωτηρία του κόσμου, και άθελά μου δάκρυα 
πλημμύρισαν τα μάτια μου.

“Άγιοι” Πατέρες, στάθηκα σκεφτικός, γεμάτος 
μελαγχολία, και για νάμαι περισσότερο σωστός 
και απόλυτα ειλικρινής μπροστά σας, σας είδα 
μερικές φορές, αλλά μου φανήκατε σαν κρύα, 
χρυσοφόρα μανεκέν.

Σας είδα, να κλείνεστε στα πολυτελή ανάκτο-
ρά σας απολαμβάνοντας τον πλούτο σας και 
κουβεντιάζοντας με τη χλιδή, νιώθοντας ηγέ-
τες αυτολιβανιζόμενοι με αυταρέσκεια, δεχόμε-
νοι το θυμίαμα της ιδιοτέλειας, το προσφερόμε-
νο από ανθρώπους “φτιαχτών” ιδεολογιών και 
πεποιθήσεων.

Σας είδα, να κάνετε παρελάσεις στους δρό-
μους, φορώντας τις παλιές εντυπωσιακές αυτο-
κρατορικές στολές, άκουσα τα πολλά κουδουνί-
σματα των αρχιερατικών σάκων, τον επίμονο χτύ-
πο των χρυσοποίκιλτων αστραπτερών ράβδων 
στο κατάστρωμα του δρόμου, την επίδειξη της 
χρυσοστόλιστης αυτοκρατορικής μίτρας εν μέσω 
πλήθους αναζητούντος “άρτον και θεάματα”.

Αυτό δεν είναι λειτουργική τελετή, προέκταση 
της ευχαριστιακής θυσίας και της μυστικής συ-
νένωσης στο Σώμα του Ιησού Χριστού. Αυτό εί-
ναι πληθωριστική συναγωγή, κοσμική ματαιότη-
τα, φαρισαϊκή παρέλαση «εν ταις γωνίαις των πλα-
τειών» (Ματθ. 6, 5).

Σας είδα, να έχετε έτοιμες τις βαλίτσες (με 
τα πανάκριβα άμφια και με όλα τα φανταχτε-
ρά συμπληρώματα) για να ταξιδεύετε από πόλη 
σε πόλη, από πανηγύρι σε πανηγύρι, από λιτα-
νεία σε λιτανεία (ανά τας οδούς) κεντρικών και 
επαρχιακών πόλεων λανσάροντας το ηγετικό 
σας ανάστημα.

Σας είδα (ογδόντα αρχιερείς) να μην τολμά-
τε να σηκώσετε στους ώμους την ευθύνη του 
υπουργήματός σας ώστε να συγκροτήσετε μέ-
τωπο αντίστασης, να προτάξετε τα στήθη σας 
με γενναιότητα στον εχθρό, να αναχαιτίσετε την 
προέλαση των δυνάμεων του σκότους.

Σας είδα, να κομπορρημονείτε με κείμενα ή 
ομιλίες, συχνά επαμφοτερίζοντα, έτσι που να 
ικανοποιούν τα γούστα μερικών, αλλά μόλις κά-
ποιος ισχυρός ή υψηλά ιστάμενος κύριος συνο-
φρυωθεί, αλλάζετε χρώματα, κρύβεστε – εκτός 
ολίγων – ζαρώνετε, σφραγίζετε ερμητικά το στό-
μα ή πετάτε τη γραφίδα ομνύοντες ότι «ουκ είδα 
τον άνθρωπο…» (Ματθ. 26, 74). Κυκλοφορείτε 
στο σκοτάδι και στην ανωνυμία ενώ ελάχιστοι 
έχετε το θάρρος να υψώσετε το ανάστημά σας 
στα εθνικά, θρησκευτικά και κοινωνικά… θέματα.

Σας είδα, να επικαλείσθε τους Ιερούς Κανόνες 
μόνο όταν θέλετε να νομιμοποιήσετε τη δική σας 
εξουσία και κατ’ επέκταση να καλύψετε την δική 
σας παραβατικότητα κατακυρώνοντας ως Κανο-
νικές τις κραυγαλέες αυθαιρεσίες και απανωτές 
παρανομίες σας. Οι Ιεροί Κανόνες έχουν θεσπι-
στεί για ν’ αποτελούν Κανόνα πορείας και να επι-
λύουν προβλήματα. Οι αυθαιρεσίες όμως σύντο-
μα σας αποκαλύπτουν και σας καταρρακώνουν.

Σας είδα – και πού δεν σας είδα! Υπάρχει ένας 
τεράστιος κατάλογος που αν τον φυλλομετρή-
σουμε θα δαπανήσουμε αρκετό χώρο και χρόνο.

Δεν έχω την πρόθεση να γενικεύσω το “ΚΑΤΗ-
ΓΟΡΩ” μου και να αρνηθώ την ύπαρξη πνευματι-
κής αντίστασης έστω από λίγα ζωντανά μέλη της 
Εκκλησίας του Χριστού (Ματθ. 28, 19). Για τους 
πολλούς όμως η εντολή του Κυρίου μας «πορευ-
θέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» μένει στο περι-
θώριο, ως ιστορικό κειμήλιο.

Η Ιεραρχία της Ελλαδικής Εκκλησίας τούτη τη 
στιγμή περπατάει σε κρίσιμη καμπή. Ο σημερι-
νός αρχιεπίσκοπος ανύψωσε τον εαυτό του σε 
δεύτερο Πάπα.

Οι επίσκοποι σκύβουν το κεφάλι μπροστά στον 

πρώτο. Συμμορφώνονται με την οποιαδήποτε 
εντολή του. Πριν δύο μήνες ζήσαμε τον εκφυλι-
σμό της Ορθόδοξης Ελλαδικής Εκκλησίας όταν 
στη Σύνοδο της Ιεραρχίας, που πραγματοποιή-
θηκε στις 16 Νοεμβρίου 2018 με θέμα την επαί-
σχυντη “Συμφωνία Ιερωνύμου-Τσίπρα”, ο αρ-
χιεπίσκοπος δεν επέτρεψε σε αρχιερείς να μιλή-
σουν, και σαν να απευθύνονταν σε μαθητούδια 
της πρώτης δημοτικού, είπε: «όποιος είναι ενα-
ντίον της Συμφωνίας…, φεύγει!». Τότε δύο-τρεις 
πήραν τις “σάκες” τους και έφυγαν ενώ οι υπό-
λοιποι πανικόβλητοι σταύρωσαν τα χεράκια τους 
και μηχανικά παρακολούθησαν το λογύδριο του 
“δασκάλου” αρχιεπισκόπου.

Ογδόντα επίσκοποι ξέχασαν ότι, και ο κάθε 
πρώτος – αρχιεπίσκοπος – είναι ίσος μεταξύ 
αδελφών. Αυτό είναι παποσύνη στη χειρότερη 
έκφρασή του, και μάλιστα με μανδύα ορθόδοξης 
συνοδικότητας δεδομένου ότι ψηφίζουν σύμφω-
να με την προσταγή του. Ως σλόγκαν κυκλοφο-
ρεί μεταξύ των δεσποτάδων: «Τι λέει ο πρώτος;». 
Όλα λειτουργούν “υπό καθοδήγηση”. Μια στενή 
κλίκα του αρχιεπισκοπικού περιβάλλοντος, σχεδι-
άζει και καταστρώνει τις εισηγήσεις. Το επισκοπι-
κό σώμα δείχνει ότι δεν διαθέτει μήτε τη δυνατό-
τητα, μήτε το θάρρος να διατυπώσει ελεύθερα τη 
γνώμη του με αποτέλεσμα να φθάσουμε στο θλι-
βερό φαινόμενο, οι επίσκοποι να έχουν εξελιχθεί 
σε καλούς υποτακτικούς και σε κακούς ποιμένες.

ΣΥΝΟΔΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (έξοδος διαφυγής)
Κάθε φορά που πέφτει κάποιο καυτό θέμα, και 

ο αρχιεπίσκοπος έχει αποφασίσει να το περάσει, 
αναγγέλλει με επισημότητα: “Συνοδική Επιτρο-
πή” να μελετήσει το θέμα. Πόσες επιτροπές συ-
στήθηκαν στο διάβα της ενδεκαετούς Ιερωνυμι-
κής θητείας, κανείς δεν γνωρίζει. Όποιος βρει το 
κουράγιο να κάνει έρευνα και να συγκεντρώσει 
το υλικό μελέτης και τις αποφάσεις των θα μεί-
νει με την παλάμη αδειανή. Η συγκρότηση επι-
τροπής είναι η εύκολη λύση, η ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΦΥ-
ΓΗΣ. Με την πονηρή αυτή μαεστρία, στην πραγ-
ματικότητα, παραπέμπει το θέμα στον Καίαδα. 
Μερικές δεν λειτουργούν καθόλου, και άλλες με 
την πάροδο του χρόνου παραγράφονται, επειδή 
έχει λήξει η θητεία των συνοδικών μελών. Άλλες 
λειτουργούν προσαρμοσμένες στις αρχιεπισκο-
πικές εντολές και άλλες για χρόνια συνεδριάζουν 
για να συνεδριάζουν – όπως για το μάθημα των 
θρησκευτικών, που ξεκίνησε από το 2016, έχει 
εφαρμοστεί στην πράξη από την κυβέρνηση και 
η επιτροπή της Εκκλησίας αποφάσισε να…. συνε-
χίσει τον διάλογο για τα θρησκευτικά (19-4-2018) 
–. Έτσι, με την πάροδο του χρόνου, κάθε σοβα-
ρό θέμα πέφτει στην καταβόθρα της λησμοσύ-
νης. Και αν κάποιοι ευσυνείδητοι επίσκοποι τολ-
μήσουν να φέρουν κάποια απόφαση της επιτρο-
πής για συζήτηση στη Διαρκή Σύνοδο ή στην Σύ-
νοδο της Ιεραρχίας, που δεν ευθυγραμμίζεται 
με τις προθέσεις του αρχιεπισκόπου, τότε έχου-
με το εξής τραγελαφικό: ο πρόεδρος την πνίγει, 
ή την αφήνει στο χρονοντούλαπο, ή δίνει εντο-
λή στους εξαρτημένους δορυφόρους του να την 
καταψηφίσουν.

Οι πράξεις περιφρόνησης της νομιμότητας και 
των Ιερών θεσμών της Εκκλησίας έχουν γίνει ρου-
τίνα. Η Εκκλησία έμεινε σχεδόν αποίμαντη και ο 
λαός του Θεού περπατάει την ατέλειωτη έρημο 
της σύγχρονης ζωής δίχως ηγεσία.

Δεν υπάρχουν οι επίσκοποι που να προβληθούν 
σαν κανόνες πίστης και διδασκαλικής εγκράτειας.

Δεν υπάρχουν αναστήματα ικανά να σταθούν 
φωτεινές στήλες και οδηγητικές, για τον πλανε-
μένο λαό, και παρηγορητικές για τους ανθρώ-
πους του μόχθου. Δεν υπάρχουν αρχιερείς Προ-
δρομικοί να απευθύνουν «φωνή βοώντος εν τη ερή-
μω…» (Μαρκ. 1, 3).

Δεν απόσωσα την εξαγόρευση των κριμάτων 
της εκκλησιαστικής ηγεσίας.

Δεν εξάντλησα την εξιστόρηση. Δεν έπιασα τις 
μικρές και μεγάλες καταιγίδες.

Αποτόλμησα να συμπτύξω σε λίγες γραμμές 
το πλάτος και το βάθος της αλλοτρίωσής σας και 
να φωνάξω δυνατά διαμαρτυρόμενος με πόνο:

“Άγιοι” Αρχιερείς, Υπάρχετε… ή δεν ΥΠΑΡ-
ΧΕΤΕ!!!

συνέχεια από τη σελ. 4
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«Οὐ βάλλω ἐφ’ ὑμᾶς ἄλλο βά-
ρος· πλὴν ὅ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις 

οὗ ἄν ἥξω» (Δέν θά σᾶς ἐπιβάλλω 
ἄλλο βάρος· κρατήσατε ὅμως ἐκεῖνο 

πού ἔχετε, ἕως ὅτου ξανάρθω) 
(Ἀπ. 2, 24-25)

Ὅλα αὐτά, πού σᾶς εἶπα πολύ σύντο-
μα καί κατά τομεῖς, συνιστοῦν αὐτό πού 
λέμε «Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἐκκλη-
σία».

Καί τώρα, τίθενται τά ἑξῆς ἐρωτή-
ματα:

Πρῶτον: Εἶναι δυνατόν νά ἀμφισβη-
τηθῇ αὐτός ὁ θησαυρός;

Δεύτερον: Εἶναι δυνατόν, αὐτός ὁ θη-
σαυρός πού ἀναφέραμε νά θεωρηθῇ 
πολύς καί βαρύς, καί συνεπῶς νά πε-
ρικοπῇ;

Τρίτον: Εἶναι δυνατόν ὁ θησαυρός 
αὐτός νά θεωρηθῇ πεπαλαιωμένος, καί 
συνεπῶς νά χρήζῃ ἀναθεωρήσεως, ἀνα-
νεώσεως καί ἀναπροσαρμογῆς;

Καί, ὅμως, ἀγαπητοί μου· καί τά τρία 
ἐρωτήματα, δυστυχῶς, ἔχουν θέσι εἰς 
τήν ἐποχή μας. Ὡς πρός τό πρῶτο, εἶναι 
δυνατόν νά ἀμφισβητηθῇ ὁ θησαυ-
ρός αὐτός;

Μάλιστα!
Καί ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἀμφι-

σβητοῦν τόν θησαυρόν αὐτόν;
Εἶναι οἱ Ὑλισταί, οἱ Ἄθεοι καί οἱ Ἐχθροί, 

συνειδητοί καί ἀσυνείδητοι, τῆς Ἐκκλη-
σίας. Αὐτοί ἀμφισβητοῦν αὐτόν τόν θη-
σαυρόν. Εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι, πού δέν θέ-
λουν νά βλέπουν ἤ νά ἀκούουν οὔτε 
Χριστόν οὔτε Χριστιανούς. Εἶναι ἐκεῖνοι, 
πού εἶναι ἕτοιμοι –ἀρκεῖ νά τούς δοθῇ ἡ 
εὐκαιρία– νά ἀσκήσουν διωγμόν ἐναντί-
ον τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Καί εἶναι 
κάτι πού ἔγινε, γίνεται καί θά γίνεται πά-
ντοτε, μέχρι πού θά τελειώσῃ ὁ κόσμος 
αὐτός. Τό γιατί; Ἁπλούστατα· γιατί πίσω 
ἀπό αὐτούς, τούς διώκτας τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ, βρίσκεται ὁ μισόκαλος Διάβολος, 
αὐτός πού μισεῖ τήν Ἐκκλησία καί ζητᾶ 
νά τήν ξεθεμελιώσῃ.

Ὡς πρός τό δεύτερο ἐρώτημα, ποιοί 

εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι θεωροῦν τόν θη-
σαυρό πολύν καί βαρύν, καί ἐπιθυμοῦν 
νά τόν περικόψουν; Τί λένε; «Νά περι-
κόψουμε τήν θεία Λειτουργία, ἐπειδή 
εἶναι μεγάλη. Νά περικόψουμε ἀπό τήν 
ἠθική τοῦ Εὐαγγελίου, ἐπειδή πάλιωσε. 
Νά περικόψουμε ἀπό τίς ἐντολές». Μά-
λιστα ἐκεῖνο τό «οὐ μοιχεύσεις», ἐν τῇ 
εὐρεῖᾳ του ἐννοία ἐννοεῖται, γιατί δέν 
περιλαμβάνονται μέσα μόνον ἡ μοι-
χεία ἐν τῇ στενῆ ἐννοίᾳ, ἀλλά πᾶν σαρ-
κικόν ἁμάρτημα· ἡ πορνεία, οἱ ἐξωγαμι-
κές σχέσεις –νά τό πῶ μ’ ἕνα σύγχρονον 
ὄρο– ἤ ἀκόμα οἱ ὁμοφυλοφιλικές σχέ-
σεις καί ὅλα ἐκεῖνα τά κατασκευάσμα-
τα τῆς ἐποχῆς μας.

Σέ ὅλα αὐτά, πού συμπεριλαμβάνει ἡ 
ἐντολή «οὐ μοιχεύσεις», λένε πώς πρέ-
πει νά κάνουμε μία ἀναθεώρησι! Καί γί-
νεται αὐτή ἡ ἀναθεώρησις· εὐτυχῶς ὄχι 
ἀπό τήν ὀρθόδοξον Ἐκκλησία μας, του-
λάχιστον ἐπισήμως –ὁ Θεός νά βάλῃ τό 
χέρι Του!–, ἀλλά ἀπό τίς παραφυάδες 
τοῦ Χριστιανισμοῦ καί κυρίως ἀπό τούς 
Προτεστάντες. Αὐτοί ἀρχίζουν νά ἀναθε-
ωροῦν, νά λέγουν ὅτι «Αὐτό δέν πρέπει 
νά εἶναι ἔτσι, πρέπει νά εἶναι ἀλλιῶς» 
καί οὕτω καθ’ ἑξῆς καί λοιπά.

Γι’ αὐτούς τί θά λέγαμε; Ἁπλούστα-
τα, εἶναι ἐκεῖνοι πού ἐπιθυμοῦν νά πε-
ρικόψουν τόν πλοῦτον τῆς Ἐκκλησίας 
μας, ἐπειδή ἔχουν περιπέσει εἰς τό βα-
ρύτατον καί θανάσιμον ἁμάρτημα τῆς 
ἀκηδίας, καί μάλιστα κατ’ ἐξακολούθη-
σιν. Ποιό εἶναι αὐτό τό ἁμάρτημα; Εἶναι 
ὁ βαρύς ὕπνος τοῦ κοσμικοῦ φρονήμα-
τος πού τούς ἔχει καταλάβει, ὥστε νά 
τούς φαίνεται ὑπερβολικά βαρύς ὁ Χρι-
στός καί οἱ ἐντολές Του. Κι ἔτσι, θέλουν 
συνεχῶς νά περικόπτουν.

Τό καταλαβαίνετε, ἀγαπητοί μου, ὅτι 
σήμερα οἱ Χριστιανοί πάσχομε ἀπό τήν 
ἀκηδία κατ’ ἐξακολούθησιν; Ναί, πάσχο-
με ὅλοι μας· κι ἐγώ πού σᾶς ὁμιλῶ! Ὅταν 
δέν ἔχωμε τήν ὄρεξι, τό ἐνδιαφέρον, νά 
ζήσουμε τήν πνευματική ζωή, κι ὅταν δέν 
ἔχωμε τήν διάθεσι νά ἀνεβοῦμε σκαλο-
πάτια, ἀλλά καρκινοβατοῦμε –περπα-

τοῦμε, δηλαδή, σάν τόν κάβουρα–, τότε 
πέστε μου· μᾶς χαρακτηρίζει ἤ δέν μᾶς 
χαρακτηρίζει τό ἁμάρτημα τῆς ἀκηδί-
ας, αὐτῆς τῆς πνευματικῆς τεμπελιᾶς, 
τῆς ραθυμίας;...

Εἶναι ἐκεῖνο, πού ἔλεγε σήμερα ὁ ἀπό-
στολος Παῦλος, στήν πρός Ἑβραίους Ἐπι-
στολήν του: «Ἐάν –λέγει– πᾶσα παράβα-
σις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθα-
ποδοσίαν –στήν Παλαιά Διαθήκη–, πῶς 
ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελή-
σαντες σωτηρίας; –ἐμεῖς πῶς θά ξεφύ-
γωμε τήν τιμωρία τοῦ Θεοῦ, ἐάν ἀμελή-
σωμε τήν σωτηρίαν μας–;» (Ἑβρ. 2, 23). 
Προσέξτε· ὄχι γιατί σταθήκαμε ἐχθρικοί 
ἀπέναντι στήν Πίστι, ἀλλά γιατί ἁπλῶς 
ἀμελήσαμε!...

Βλέπετε πόσο βαρύ ἁμάρτημα εἶναι 
ἡ ἀμέλεια;... Καί πάσχομε σήμερα ἀπ’ 
αὐτή. Ἡ δέ ἀκηδία καταλήγει, μετά, στήν 
πνευματική ἀναισθησία.

Ἔτσι, λοιπόν, ὅταν οἱ ἄνθρωποι βαρύ-
νωνται πλέον, θέλουν νά περικόπτουν. 
Ἀκοῦτε νά λέγουν: «Γιατί νά εἶναι ἡ θεία 
Λειτουργία τόσο μεγάλη;». Καί προβάλ-
λουν τό ἑξῆς ἐπιχείρημα –Τό ἔχω ἀκού-
σει πλειστάκις–: «Σήμερα ὁ κόσμος εἶναι 
κουρασμένος. Ἄ, δέν μπορεῖ νά στέκεται 
στήν Ἐκκλησία τόσην ὥρα»!...

Κουρασμένος, ἔ;... Κουρασμένος δέν 
εἶναι ὅταν τρέχῃ ἀπό ’δῶ κι ἀπό ’κεῖ τό 
Σαββατοκύριακο, ἤ ὅταν τρέχῃ στά γήπε-
δα γιά τό ποδόσφαιρο ἤ ὅ,τι ἄλλο, καί ξε-
λαρυγγίζεται νά φωνάζῃ ὑπέρ τῆς ὁμά-
δος του; Ἐκεῖ, δέν κουράζονται;... Ὅταν 
τρέχουν σέ ἐκδρομές –χιλιάδες χιλιόμε-
τρα–, τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν, ἐκεῖ 
δέν κουράζονται;... Ὅταν χορεύουν σέ 
partys καί ἀλαφιάζονται, ἐκεῖ δέν κου-
ράζονται; Στήν Ἐκκλησία θά κουραστοῦν 
ἅμα σταθοῦν μία δυό ὧρες;... Αὐτό θά 
πῇ ἀκηδία βαρειᾶς μορφῆς, κατ’ ἐξακο-
λούθησιν!

Καί, ὡς πρός τό τρίτον ἐρώτημα, ποι-
οί εἶναι ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι λέγουν ὅτι ἐπά-
λιωσαν πολλά πράγματα τῆς Πίστεώς 
μας καί ἔχουν ἀνάγκη ἀναπροσαρμογῆς· 
ὄχι νά τά περικόψουμε, ἀλλά νά τά προ-

σαρμόσουμε;
Κι αὐτοί, ἀγαπητοί μου, πού θεω-

ροῦν παλαιωμένον τόν πλοῦτον καί τόν 
θησαυρόν τῆς Ἐκκλησίας, καί ζητοῦν 
δῆθεν τήν ἀνανέωσιν καί τήν πρόοδον, 
καί αὐτοί, ὁμοίως, ἔχουν καταληφθῆ 
ἀπό τήν ἀκηδία, ἀπό τό κοσμικόν φρό-
νημα, ἀλλά τό κρύπτουν· καί δέν θέλουν 
βεβαίως νά περικόψουν, ἀλλά προσπα-
θοῦν δῆθεν νά ἀνανεώσουν τήν προ-
σφοράν τῆς Ἐκκλησίας, ὡς δῆθεν ὑπο-
κειμένην εἰς τόν χρόνον, καί συνεπῶς 
δύσχρηστον!

Ἀλλά ἄς μείνωμε στίς δυό τελευταῖες 
περιπτώσεις, στά δυό τελευταῖα ἐπι-
χειρήματα, ὡς πρός τόν θησαυρό πού 
μᾶς ἐνεπιστεύθη ὁ Κύριος: «Ἐκεῖνο πού 
ἔχεις κράτησέ το, ἕως ὅτου ἔλθω». Γιά τό 
πρῶτο, γιά τό ἄν εἶναι δυνατόν νά ἀμφι-
σβητηθῇ ὁ θησαυρός, δέν γίνεται λόγος. 
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, οἱ ἄθεοι, οἱ ὑλισταί, 
δέν ἔχουν τίποτα νά ἀπαντήσουν, νά 
εἴπουν, καί εἶναι φανερή ἡ ἀπάντησις 
πρός αὐτούς. Θά μείνωμε στίς δυό τε-
λευταῖες περιπτώσεις ἀνθρώπων, πού 
ζητοῦν νά περικόψουμε ἤ νά ἀνανεώ-
σουμε δῆθεν, ἐπειδή πιστεύουν πώς 
παλαιώθηκε ὁ Χριστιανισμός.

Ἀγαπητοί, προσέξτε πολύ! Ὁλόκληρος 
ὁ Χριστιανισμός εἶναι μία Παράδοσις· 
καί, ὅταν λέμε Παράδοσι, ἐννοοῦμε πᾶν 
ὅ,τι μᾶς παρεδόθη ὑπό τοῦ Χριστοῦ, τῶν 
Ἀποστόλων καί τῶν Πατέρων· εἶναι αὐτό 
πού λέγει ὁ Κύριος: «Κράτα αὐτό πού 
ἔχεις, ἕως ὅτου ἔλθω. Ἐγώ σοῦ τὄδω-
σα, καί θά τό κρατᾶς, ἕως ὅτου ξαναγυ-
ρίσω, κατά τήν δευτέρα μου Παρουσία».

Η Εκκλησία εἶναι θησαυρός καί ταυ-
τοχρόνως θησαυροφυλάκιον. Συνεπῶς, 
ὅ,τι ὑπάρχει μέσα στήν Ἐκκλησία, καί πα-
ρεδόθη ὑπό τῆς Ἐκκλησίας, εἶναι Πα-
ράδοσις.

Ἀλλά τί εἶναι Ἐκκλησία; Ἐκκλησία εἶναι 
αὐτό τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ· εἶναι αὐτός 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Συνεπῶς, τί εἶναι Πα-
ράδοσις; Εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός. Αὐτό 
εἶναι Παράδοσις· ὁ ἴδιος ὁ Χριστός! 

Ἀλλά ὁ Χριστός παλαιοῦται; Ο Χριστός 
ἔχει «μέρη», τά ὁποία δύνανται νά ἀπο-
βάλωνται ἤ νά ἀνανεοῦνται κατά τό δο-
κοῦν, ὅπως μᾶς ἔρθη;

Μᾶς λέγει ὁ Ἀπόστολος, εἰς τήν Πρός 
Ἑβραίους: «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σή-
μερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰώνας –Καί 
χθές καί σήμερα καί αὔριο καί αἰωνίως, 
ἕνας εἶναι ὁ Χριστός· Ἀτόφιος, Ἀκέραι-
ος, Ἀμέριστος, Ἀνόθευτος–» (Ἑβρ. 13, 
8)! Ο Χριστός καταλαμβάνει, μ’ ἄλλα λό-
για, τό παρελθόν ἐξ’ ἴσου μέ τό παρόν 
καί τό μέλλον. Ἐρωτοῦμε, λοιπόν: Ποιά 
ἀνανέωσις εἶναι δυνατόν νά ἐπέλθῃ εἰς 
τόν Χριστόν;...

Τόν Χριστόν τόν παρουσιάζει ὁλόκλη-
ρον ἡ Ἁγία Γραφή. Κάθε ἀλλοίωσις τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς εἶναι καί ἀλλοίωσις τοῦ 
Χριστοῦ. Τότε, ἐρωτοῦμε, πρός τά ποῦ 
στρέφεται ἡ μανία αὐτῆς τῆς ἀνανεώ-
σεως ἤ τῆς περικοπῆς; Εἰς τούς ἱερούς 
Κανόνας, ποῦ ἐνοχλοῦν τόσο πολύ; Εἰς 
τήν θεία Λειτουργία, πού καί αὐτή ἐνο-
χλεῖ τόσο πολύ; Εἰς τήν εἰκονογραφίαν, 
πού δέν τήν καταλαβαίνομε σήμερα; 
Πρός τά ποῦ, ἐπιτέλους, μπορεῖ νά στρέ-
φεται αὐτή ἡ μανία τῆς ἀνανεώσεως;

Λοιπόν, ἀκοῦστε, ἀγαπητοί μου· 
ἀκοῦστε καί νά τό θυμᾶστε: Ὅλα αὐτά, 
πού ἀναφέραμε προηγουμένως, εἶναι 
ἔκφρασις καί ἑρμηνεία ἀκριβεστάτη τῆς 
ὅλης ἀκριβοῦς Ἁγίας Γραφῆς, τοῦ ὅλου 
ἀκεραίου καί ἀναλλοιώτου Χριστοῦ! Δέν 
μπορεῖς, λοιπόν, νά περικόψῃς ἤ νά ἀνα-
νεώσῃς τίποτα. Τίποτα!

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙὩς πρός τό δεύτερο ἐρώτημα, ποιοί πάτια, ἀλλά καρκινοβατοῦμε –περπα- ὄχι νά τά περικόψουμε, ἀλλά νά τά προ-

ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Β΄- Ορθόδοξος Χριστολογία: Η Ορθόδοξη 

Χριστολογία οικοδομείται (= θεμελιώνεται) στον 
Τόμο της εν Χαλκηδόνι Δ΄ Οικουμενικής Συνό-
δου. Η αρχή του Ιησού Χριστού είναι διττή (= 
διπλή), όπως και ο Ίδιος, ήτοι αιωνία αρχή, και εν 
χρόνω, κατά σάρκα (= κάτω), και κατά Πνεύμα (= 
άνω). Περαιτέρω:

α΄.) Η Προΰπαρξη του Λόγου: Μας ενδιαφέ-
ρει το Πρόσωπο του Ιησού Χριστού, η ενότητα 
(= το σύνολον) Αυτού. Κατά τις σαφείς μαρτυρί-
ες, προ της εν χρόνω γέννησης του Λόγου εκ της 
παρθένου Μαρίας, ο Λόγος προϋπήρχε, «Εν αρχή 
ην ο Λόγος, και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και 
Θεός ην ο Λόγος» [Ιωάν. 1, 1]. Οι πρώτοι πιστοί 
επίστευαν ότι ο Χριστός υπήρχε προ του κόσμου, 
και ήταν ο δημιουργός του, και ο λυτρωτής του. 
Ο εν χρόνω γεννηθείς Χριστός είναι άνευ αρχής, 
άναρχος, αϊδίος (= αιώνιος), συγχρόνως δε γεν-
νάται αΐδίως εκ του Πατρός και δεν γίνεται, από 
τον Πατέρα, όπως τα άλλα κτίσματα. Είναι Φύ-
σει Υιός. Είναι ο Υιός του Θεού ο και άνθρω-

πος γεγονώς (= γενόμενος).
Έτσι αποκλείεται η κατά χάριν υιό της του 

Χριστού. Ο Χριστός ήτο εξ αρχής ό,τι (= εκεί-
νο το οποίον) εφανερώθη. Άρα, κατά την Βάπτι-
σή Του εγνώσθη και εφανερώθη ό,τι (= εκείνο το 
οποίον) ήτο ο Χριστός εξ αρχής, χωρίς να λάβει 
τότε μόνον το Άγιον Πνεύμα. Το Θείο στοιχείον 
είναι το Πρόσωπον (= ο Υιός), όχι η δύναμη (= το 
Πνεύμα). Άρα είναι Υιός του Θεού και έλαβε από 
την Κυρία Θεοτόκο τη σάρκα. Η Παρθένος Μα-
ρία έδωσε το ανθρώπινον στον Θεόν Λόγον. Εγέ-
νησε τον Λόγον του Θεού, και έδωσε εις Αυτόν 
την ανθρώπινη φύση, για τούτο πρέπει δικαίως 
η Παρθένος Μαρία, να ονομάζεται ΘΕΟΤΟ-
ΚΟΣ. Εάν θέλουμε να βρούμε τον Θεό, τον βρί-
σκουμε μόνον εις τον Ιησού Χριστόν. Ο Χριστός 
είναι ο μόνος εκ των άνω ερχόμενος και ανήκει τε-
λείως εις τον Θεόν. Μόνον εν τω Χριστώ υπάρχει 
η λύτρωση. Μόνον αυτός που βρίσκει τον Θεόν 
λυτρώνεται, και τον Θεό τον βρίσκουμε μό-
νον στον Χριστό.

β΄.) Η εν  χρόνω γέννηση του Λόγου (= Εναν-

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ 81ονΗ 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)

θρώπιση): «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου» 
ο Χριστός έγινε και άνθρωπος. Ο αυτός Υιός του 
Θεού σαρκώθηκε, έλαβε το ανθρώπινον. Ο Χρι-
στός είναι φύσει Υιός του Θεού και ως άνθρωπος. 
Είναι ένα και το αυτό πρόσωπο με δύο φύσεις (= 
την Θεία και την ανθρώπινη). Γεννήθηκε κατά 
μυστηριώδη τρόπο, με την ενέργεια του Αγίου 
Πνεύματος. Ο Κύριος είναι αμήτωραϊδίως (= αι-
ωνίως), και απάτωρ εν χρόνω (= ως άνθρωπος). Η 
εκ Παρθένου γέννησή Του υπεμφαίνει (= φανε-
ρώνει – υποδηλώνει) το θαύμα. Εάν  πιστεύου-
με ότι εγεννήθη ο Υιός Λόγος (= Θεός σαρκω-
θείς), αυτό είναι το μέγα Μυστήριον, και όχι η 
απλή γέννησή Του εκ της Παρθένου.

Ο Χριστός έχει φυσική γέννηση, στην Ουσία 
της Θεότητος, προ της εν χρόνω υπάρξεώς Του. 
Είναι φυσικός Υιός του Θεού και όχι εξ υιοθεσί-
ας, όπως εμείς. Το Δόγμα της εκ Παρθένου γέν-
νησης του Θεού Λόγου είναι αναγκαίο. Ο Ιωσήφ 
είναι ο κατά Νόμον πατέρας του Χριστού. Η Θε-
οτόκος δεν εγέννησε σάρκα, αλλά τον Θεόν Λό-
γον ο Οποίος έλαβε σάρκα από αυτήν. Ο Κύρι-

ος υφίσταται όλα τα ανθρώπινα πάθη, χωρίς να 
υποκύπτει στην αμαρτία. Έχει εξωτερικούς και 
όχι εσωτερικούς πειρασμούς. Δια της εκ Παρθέ-
νου γεννήσεως του Κυρίου επήλθε διάσπαση 
του νόμου της αμαρτίας. Ο Κύριος ο οποίος είναι 
ο αληθής άνθρωπος (= ο νέος Αδάμ), δεν προέρ-
χεται από κληρονομική διαδοχή, αλλά κατά «ξέ-
νον» τρόπον, χωρίς να κληρονομεί την αμαρτία 
της ανθρωπότητας. Γεννάται αυτός ο Λόγος του 
Θεού, και όχι ένας απλός άνθρωπος, και κάνει 
την δική μας ιστορία δική Του, για να απαλλά-
ξει εμάς από τον φθοροποιό νόμο του θανά-
του, ο οποίος κυριαρχεί, είναι κυρίαρχος στην 
ιστορία του ανθρώπου.

Έννοια της ιστορίας:1.-)Στον ιδελισμό: 
Προσπάθεια κατάκτησης ιδανικού εκτός της 
ιστορίας. 2.-)Στον Υλισμό: Το ιδανικό είναι εν-
δοκοσμικό, ήτοι ατέλειωτη πορεία προς τον θά-
νατο. 3.-)Στον Χριστιανισμό: Έχουμε υπέρβα-
ση, το αιώνιον έρχεται – μπαίνει στην ιστορία μας, 
για να μας απαλλάξει από το θάνατο.

[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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νια, που δεν είχε την αντοχή να παρακολουθή-
σει τις εξελίξεις. Στάθηκε στον αρχιεπισκοπι-
κό θρόνο μια πενταετία με παραδοσιακή αξι-
οπρέπεια, αλλά μήτε έβλεπε, μήτε άκουγε, και 
δεν άργησε να έρθει με βήμα ταχύ, σαν σπα-
σμός σε άρρωστο σώμα, σαν μετασεισμική δό-
νηση που έσπειρε καινούργιο τρόμο, αντάρα 
και φωτιά συγκρούσεων μέσα στην Ιεραρχία!

Μετά από μια σοβαρή καρδιακή ασθένεια 
τη Μ. Παρασκευή (27-4-1967), που δεν έδι-
νε ελπίδα για ανάρρωση και δυναμική άσκη-
ση στα αρχιεπισκοπικά καθήκοντα, η δικτατο-
ρία με τον Αναγκαστικό Νόμο 3/67 επεξέτεινε 
το Ν.Δ. 4589/1966 της Κυβέρνησης Στεφανο-
πούλου και υπουργού Παιδείας Σ. Αλαμανή, 
που έβαζε όριο ηλικίας εξόδου των αρχιερέ-
ων και εξαιρούσε τον αρχιεπίσκοπο. Με τον 
Νόμο αυτό (δημοσιεύθηκε 11 Μαΐου 1967) γί-
νονταν πια μια σύμμετρη και καθολική διάταξη 
που θα ίσχυε για όλα τα ηγετικά στελέχη (και 
του αρχιεπισκόπου) της Ελληνικής Εκκλησίας.

Στις 14 Μαΐου 1967 ανυψώθηκε στον πρώτο 
επισκοπικό θρόνο της Χώρας ο Αρχιμ. Ιερώ-
νυμος Κοτσώνης, ένας κληρικός προικισμέ-
νος με πλούσια προσόντα. Η εκλογή του δη-
μιούργησε ενθουσιασμό και συνήγειρε εκδη-
λώσεις αγάπης, άναψε προσδοκίες και φώτι-
σε τις ελπίδες. Ο λαός κουρασμένος και απο-
γοητευμένος από τα αλλεπάλληλα σκάνδαλα 
που γέμιζαν την ατμόσφαιρα με αναθυμιάσεις, 
ανέπνευσε και ένοιωσε να γεμίζουν οι καρδιές 
με αυτοπεποίθηση.

Εδώ θα χαράξουμε ένα μικρό οδοιπορικό, 
για τον άνθρωπο που με καθαρό μάτι και απο-
στολικούς οραματισμούς είχε προβλέψει την 
θύελλα που βιώνουμε στις μέρες μας. Ανή-
συχος ο λογισμός του δεν αναπαύονταν στο 
κατεστημένο σχήμα της κρατικής προστασί-
ας. Οραματίζονταν μια Εκκλησία ελεύθερη 
και δυναμική, ικανή να κινηθεί αυτόνομα, να 
οργανώσει μόνη της το έργο της, να διαχει-
ριστεί έντιμα και αποδοτικά τις εισφοράς των 
μελών της, να υψώσει λάβαρο αγώνα ενάντια 
της αθεΐας, να δώσει μήνυμα ζωής. Σχεδίασε 
με ιδιαίτερη επιμέλεια και σωφροσύνη την οι-
κονομική αυτοτέλεια, την αποδέσμευση της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας από την κρατική εξάρ-
τηση, για να μην βρίσκεται σε διαρκή οικονο-
μική υποτέλεια και να κρατάει μόνιμα το χέρι 
ανοιχτό σε επαιτεία.

Για να δώσει κάποιος μια ολοκληρωμένη 
ιστόρηση στην πολυμέρεια των αγώνων του, 
θα πρέπει να περάσει από τα ίδια μονοπάτια 
και να βρεθεί στο γήπεδο που αντιπαρατάσ-
σονταν τα οικονομικά συμφέροντα, άρπαζαν 
και ύψωναν τοίχος παγιδεύοντας τις προσπά-
θειες και προκαλώντας αναμετρήσεις με το 
σκληρό δικτατορικό κατεστημένο που συνε-
χώς τη λεηλατούσε με τις παγιωμένες πονη-
ρές συνήθειες του ελληνικού δεσποτισμού, 
τα ξενύχτια πάνω στους υπολογισμούς και 
τις συζητήσεις με ειδικούς φίλους και αντι-
πάλους για την εναπομείνασα παγιδευμέ-
νη εκκλησιαστική περιουσία, ίσαμε να ξεκι-
νήσει μια σοβαρή προσπάθεια αξιοποίησής 
της και να δοκιμάσει την οδύνη του έμπονου 
βηματισμού του!

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄  (Κοτσώ-
νης) δεν κάμπτονταν. Το μάτι του οξύ, έπια-
νε τις κινήσεις ή την αναταραχή. Δεν φοβή-
θηκε τις επιθέσεις, ούτε τον ενδιέφερε η άνε-
τη και μακροχρόνια παραμονή του στο θρόνο 
μένοντας ένα διακοσμητικό κέρινο και άφω-
νο ανθρώπινο ομοίωμα.

Δούλεψε για να δαμάσει και να δρομολογή-
σει τις ατίθασες οικονομικές δυνάμεις. Ήταν 
συγχρόνως και άνθρωπος της λατρείας του 
Θεού στον οποίο ύψωνε καθημερινά τα αρχι-
ερατικά του χέρια προσφέροντας την ευχαρι-

στία και την καρδιά του ώστε να πυρωθεί στη 
φωτιά της αγάπης των Μαρτύρων.

Θα δώσουμε ένα σύντομο τηλεγραφικό 
διάγραμμα των ανύστακτων ιερωνυμικών 
προσπαθειών, διότι δεν έχουμε το δικαίω-
μα να αποκρύπτουμε με φούμαρα την αλή-
θεια ή να κόβουμε με το ψαλίδι τις σελίδες 
της ιστορίας.

Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 1967
Αναλαμβάνοντας αρχιεπίσκοπος ο Ιερώ-

νυμος Α΄ (10-5-1967) επιστράτευσε δυναμι-
κά στελέχη για να επανδρώσει όλους τους 
τομείς, και ιδιαίτερα των οικονομικών, απο-
μακρύνοντας αρκετούς μαζί και προϊσταμέ-
νους που δεν διέθεταν ούτε απολυτήριο Γυ-
μνασίου.

Ένα από τα πρώτιστα θέματα που τον απα-
σχόλησαν ήταν η εκκλησιαστική περιουσία, η 
έκτασή της και η μέχρι των ημερών του δια-
χείριση για την οποία και γράφει: «Δεν γνω-
ρίζουμε ακριβώς την έκτασή της, ούτε τον 
ακριβή αριθμό των κτημάτων, την ποιότητά 
των, μηδέ την αξία των. Μόνο κατά προσέγ-
γιση μπορούμε να την υπολογίσουμε διότι: 

1) Ο ιδιοκτήτης δεν είναι ένα πρόσωπο ή 
κάποιο Σωματείο ή Σύλλογος, αλλά περίπου 
9.000! Συνεπώς ανήκει σε εννέα χιλιάδες ιδι-
οκτήτες οι οποίοι είναι: Ναοί, Μοναστήρια, 
φιλανθρωπικά ή άλλα ιδρύματα της εκκλη-
σίας κλπ.

2) Υπάρχουν 9 χιλιάδες Συμβούλια, που 
απαρτίζεται το καθένα από 5 τουλάχιστον 
άτομα. Ας φανταστούμε τα 45-50 χιλ. άτομα 
πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθούν μετα-
ξύ τους!

3) Η περιουσία είναι εγκατεσπαρμένη σε 
ολόκληρη την Ελλάδα και το Εξωτερικό.

4) Δεν είναι ομοειδής, αλλά αποτελείται 
από δάση, χωράφια, οικόπεδα, λατομεία, πο-
λυκατοικίες, αστικά κτήματα κ.ά.

5) Πολλά τα είχαν καταλάβει καταπατητές 
αλλοιώνοντας τα σύνορά τους.».

Δεν μπορούσε ακόμη να προχωρήσει και 
για τους λόγους:

Πρώτον: Το 1930 με εισήγηση του υπουρ-
γού Παιδείας Γεωργ. Παπανδρέου ιδρύεται ο 
κρατικός “Οργανισμός Διαχειρίσεως Εκκλη-
σιαστικής Περιουσίας” (ΟΔΕΠ) με το Νόμο 
4684/1931. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτε-
λείτο από κομματικούς φίλους της εκάστο-
τε κυβέρνησης, η δε ηγεσία της Εκκλησίας, 
κατά κανόνα, επληροφορείτο το διορισμό των 
από τις εφημερίδες, ενώ εις την καλύτερη πε-
ρίπτωση, για λόγους τακτ., ο υπουργός έκανε 
το κόπο να ενημερώσει τηλεφωνικώς τον αρ-
χιεπίσκοπο προ της δημοσιεύσεως στον τύπο.

Δεύτερο: Ο σκοπός της ίδρυσης του ΟΔΕΠ 
ήταν: α) η ρευστοποίηση της μοναστηριακής 
περιουσίας, β) η διοίκηση και διαχείριση της 
εκκλησιαστικής περιουσίας των Ναών και γ) η 
διάθεση του προϊόντος σύμφωνα με τις διατά-
ξεις του ως άνω Νόμου ο οποίος ήταν φανερό 
ότι ο σκοπός τους ήταν η πώληση των κτημά-
των της Εκκλησίας εκτός των ενοριακών. Τα 
χρήματα δε από την εκποίηση των κτημάτων, 
ο Νόμος προέβλεπε ότι πρέπει να επενδυθούν 
«εις εθνικά χρεόγραφα ή χρηματόγραφα». 
Για κάθε άλλη πράξη απαιτούνταν απόφαση 
Υπουργικού Συμβουλίου για να μπορεί το Δ.Σ. 
του Ο.Δ.Ε.Π. να μετατρέψει μέρος των κεφα-
λαίων του (!) «εις προσοδοφόρα αστικά κτή-
ματα και ιδίως δημόσια κτίρια».

Και Τρίτο: Το 1931, επί αρχιεπισκόπου Χρυ-
σοστόμου Παπαδόπουλου, ο νεοσύστατος 
Ο.Δ.Ε.Π. έκανε μια σύμβαση με την Εθνική 
Τράπεζα – φοβερή και επαίσχυντη – που προ-
έβλεπε στα δύο της σκέλη:

α) Κατά την παράγρ. 1 του άρθρου 12, η 

Εθνική Τράπεζα ανελάμβανε την υποχρέω-
ση να «καταγράψη, καματετρήση και απο-
τιμήση την Μοναστηριακήν και Εκκλησια-
στικήνπεριουσίαν», και β) Δια του άρθρου 5 
της αυτής σύμβασης, η Εθνική Τράπεζα ανε-
λάμβανεν όπως: «Τη αιτήσει του Κεντρικού 
Συμβουλίου του Ο.Δ.Ε.Π. και επί τη βάσει 
των συγκεντρωθησομένων στοιχείων… κα-
ταρτίσει γενικόν κτηματολόγιον των κτημά-
των της Μοναστηριακής και Εκκλησιαστικής 
περιουσίας». Είχε χρονοδιάγραμμα δέσμευ-
σης – με σχετικό άρθρο – για την ολοκλήρω-
ση, τετραετία.

Σε αντάλλαγμα, η Εκκλησία θα πλήρωνε 
4% επί των καταθέσεων του Ο.Δ.Ε.Π. και επί 
πλέον όλες οι καταθέσεις των Ναών και Μο-
ναστηριών θα λάμβαναν επιτόκιο μόνο 0,75% 
αντί το 6-7% που ίσχυε.

Τριάντα πέντε χρόνια πέρασαν, κυβερνήσεις 
άλλαζαν, διοικητικά Συμβούλια του Ο.Δ.Ε.Π. 
αντικαταστάθηκαν, οκτώ (8) αρχιεπίσκοποι 
παρήλασαν και το θέμα “ξεχάστηκε”…, έπε-
σε σε λήθαργο, και κανένας από την ηγεσία 
της Εκκλησίας δεν υποψιάστηκε ότι η Εθνική 
Τράπεζα ενώ εισέπραττε τεράστια ποσά, δεν 
έκανε την παραμικρή κίνηση για την κατάρτι-
ση του Κτηματολογίου.

Αναλαμβάνοντας την αρχιεπισκοπεία ο Ιε-
ρώνυμος Α΄ το 1967, ανακάλυψε την απάτη σε 
βάρος της Εκκλησίας, κατήγγειλε την απατη-
λή σύμβαση, σταμάτησε να πληρώνει, και δι-
απραγματεύτηκε τις καταθέσεις όλων των εκ-
κλησιαστικών νομικών προσώπων (ναών, μο-
ναστηριών, οργανισμών…) με επιτόκιο που 
έφτανε το 7%!

Ο παλαιός Ο.Δ.Ε.Π.
Για να λειτουργήσει σωστά αυτός ο οικο-

νομικός οργανισμός της Εκκλησίας, με αυ-
τούς τους σκοπούς, και με αυτές τις δεσμεύ-
σεις (απόφαση Υπουργικού Συμβουλίου!) δεν 
ήταν δυνατόν να αξιοποιηθεί μία τόσο μεγάλη 
και τόσο ποικίλη περιουσία. Γι’ αυτό ανασκου-
μπώθηκε να τον βάλει σε καινούργιες βάσεις, 
ώστε να κατορθώσει να αντιμετωπίσει τις προ-
κλήσεις και ανάγκες των καιρών.

Ο νέος Καταστατικός Χάρτης 126/1969 
που καθιερώθηκε με Νομοθετικό Διάταγμα, 
αντικατέστησε το δεσμευτικό για την Εκκλη-
σία Νόμο του 1931 με την εξής διάταξη: «Δια 
την διοίκησιν, διαχείρισιν, εκμετάλλευσιν 
και διάθεσιν των περιουσιακών στοιχείων 
και των πόρων των Νομικών τούτων Προ-
σώπων (δηλαδή της Εκκλησίας) ουδεμία συ-
γκατάθεσις ή άδεια οιασδήποτε πολιτικής 
Αρχής απαιτείται».

Για πρώτη φορά, από της συστάσεως του 
Ελληνικού κράτους, έπαψε η πολιτεία να έχει 
ανάμιξη σε διοικητικά Συμβούλια, οπότε η 
Εκκλησία διορίζει πλέον δικό της κατάλληλο 
προσωπικό, με ανθρώπους που την αγαπού-
σαν και μπορούσαν να συμβάλουν στο καλό 
της. Σε πρόσκληση του αρχιεπισκόπου Ιερω-
νύμου, ανταποκρίθηκαν να βοηθήσουν κορυ-
φαίοι κρατικοί Λειτουργοί, διακεκριμένοι οικο-
νομολόγοι, και αξιόλογοι επιστήμονες.

Παράλληλα ξεκίνησε την τιτάνια προσπά-
θεια να καταρτίσει το κτηματολόγιο. Ένα 
έργο δύσκολο, διότι η εκκλησιαστική περιου-
σία ήταν διάσπαρτη σε χιλιάδες κομμάτια γης 
σε όλη την ελληνική επικράτεια, όπως προα-
ναφέραμε. Επί πλέον δε, υπήρχε αλλαγή συ-
νόρων κ.α.

Με πολύ κόπο έγινε το πρώτο κτηματολό-
γιο, που περιείχε βασικά πληροφοριακά στοι-
χεία για το κάθε κτήμα.

Η προσπάθεια αυτή έφερε τον αρχιεπίσκοπο 
σε μεγάλη κόντρα με πολλούς ισχυρούς, που 
είχαν καταπατήσει περιουσία της Εκκλησίας ή 
αγόρασαν κάποιο κομμάτι και μετά άπλωναν 
τα σύνορά τους. Τέτοιες παραβιασμένες περι-
οχές βρίσκονταν γύρω από την Πεντέλη, στην 
Εκάλη, Νέα Μάκρη, Πολιτεία, και στις παρα-

θαλάσσιες περιοχές της Βουλιαγμένης αλλά 
και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Άλλο που βγήκε στην επιφάνεια από την 
πρώτη καταγραφή του κτηματολογίου ήταν 
η τεράστια εκκλησιαστική έκταση στην περι-
οχή της Νέας Μάκρης και Πεντέλης, που εί-
χαν μεταβιβασθεί (αρπαχτή) παράνομα, δίχως 
τις απαραίτητες εγκρίσεις και διαφάνεια στις 
συναλλαγές, αναγκάζοντας τον αρχιεπίσκοπο 
να παραπέμψει στον εισαγγελέα – ως πρώ-
τη δόση – 160 άτομα που ήταν ανακατεμένα 
στην υπόθεση. Όλοι άνθρωποι του χρήματος, 
των γραμμάτων, του πνεύματος, της επιστή-
μης, της τέχνης, των Μέσων Ενημέρωσης…

Το “σύστημα” σκληρό, πειθαρχημένο, σε 
όποιον τολμούσε να θίξει τα συμφέροντά τους. 
Ο λαός μάθαινε ότι ο Ιερώνυμος διώκει φτω-
χούς και μεροκαματιάρηδες, τους παίρνει τα 
σπίτια τους και τους αφήνει στο δρόμο!

Πώς μπορούσε κάποιος να διαπιστώσει ότι 
εδώ, στις όμορφες ακτές της Αττικής και στις 
πλαγιές της Πεντέλης τα υψωμένα αρχοντι-
κά με τις προκλητικές βιτρίνες του πλούτου, 
δεν κατοικούσαν φτωχοί… αλλά Κροίσοι; Η 
σχεδιασμένη και κατευθυνόμενη πληροφόρη-
ση έριξε και δεύτερο «δόλωμα», τώρα ντύθη-
κε την τήβεννο προστάτου του Πατριαρχείου 
και λανσάριζε με απανωτά δημοσιεύματα, ότι 
ο αρχιεπίσκοπος δεν σέβεται το Πατριαρχείο 
της Κωνσταντινούπολης και τους Ιερούς Κα-
νόνες. Και ότι γι’ αυτούς τους λόγους πρέπει 
να αποσυρθεί από την αρχιεπισκοπική έπαλξη.

Αυτή η προπαγάνδα δούλεψε, γιατί ήταν 
καλά δημοσιογραφικά στημένη.

Το σκάνδαλο της Νέας Μάκρης και Πεντέ-
λης δεν έπαιρνε τέλος. Οι ανακριτές δυσκο-
λεύονταν να κρατήσουν το δίκτυ και να σταθ-
μίσουν το βάρος του.

Ο πρώτος ανακριτής έδωσε πάσα το φάκε-
λο στο δεύτερο, και κείνος στον τρίτο. Όλοι 
δίσταζαν να βγάλουν πόρισμα και συνθλίβο-
νταν κάτω από τις ισχυρές πιέσεις του κυκλώ-
ματος των ενόχων. Ο τέταρτος ανακριτής δεν 
άντεξε στις αφόρητες παρεμβάσεις και ακρο-
βατώντας στο χείλος με αγωνία φώναξε:

- “Οι τρεις ανακριτές έδωσαν πάσα το φά-
κελο. Θα ξεδιαλύνω εγώ την υπόθεση, για να 
βρω τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου δολο-
φονημένα;”.

Τα αποδεικτικά στοιχεία συγκλονιστικά, το 
ανακριτικό υλικό γέμισε ντουλάπες με τα πει-
στήρια πολλών εγκλημάτων.

Σε κάποια στιγμή ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυ-
μος αηδιασμένος αποσύρθηκε. Ο διάδοχός του 
(Σεραφείμ Τίκας) που χρόνια κινούνταν στο ημί-
φως του παρασκηνίου, με την ευλογία του δι-
κτάτορα Ιωαννίδη ανέβηκε μεγαλοπρεπώς στο 
θρόνο με κάποιες υποσχέσεις.

Η καυτή αυτή υπόθεση μπήκε στο ψυγείο, 
οι ανακρίσεις σταμάτησαν, οι ντουλάπες έκλει-
σαν, οι ανακριτές προσανατολίστηκαν σε άλλες 
υποθέσεις και οι αρμόδιοι έπαψαν να ασχολού-
νται. Δεν υπήρξε βούλευμα απαλλακτικό μήτε 
παραπεμπτικό.

Η δικτατορία έπεσε, ήρθε η μεταπολίτευση 
και τότε κάποιοι από τους εκατόν εξήντα ανέ-
βηκαν τα σκαλοπάτια της εξουσίας. Έπεσε 
ο κεραυνός. Οι εφημερίδες έδωσαν την ΜΕ-
ΓΑΛΗ πληροφορία, σε κάποια γωνία με ψιλά 
γράμματα, ότι, ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ – το θησαυρι-
σμένο και φυλαγμένο στις ντουλάπες των δι-
καστηρίων υλικό – ΠΟΛΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ (!!!)

Όσοι γνώριζαν την ιστορία έφριξαν, αγα-
νάκτησαν. Οι δημοσιογράφοι δεν έσκαψαν 
να βρουν την πληγή, και ούτε έφεραν στο 
φως τη σκοτεινή επιχείρηση. Τα ερωτήμα-
τα πολλά… Οι απαντήσεις…;;;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ…
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ξη μετά την άλλη (Αγ. Παρασκευή Τεμπών, μοναστήρι 
του αγ. Ραφαήλ, τον άλλο άγ. Ραφαήλ, Συνοδικά δικα-
στήρια για ανηθικότητες, συγκαλύψεις και πάσης φύσε-
ως γεγονότα). Ο Ιγνάτιος πήρε σβάρνα τις χειροτονίες! 
(Σε παρατήρηση σώφρονα Ιερωμένου τί  κάνεις…; Τί να 
κάνω! Εμένα ποιός θα με στηρίξει;). Όποιος ήθελε να γί-
νει παπάς η πόρτα του Ιγνατίου ανοιχτή. Μόνο εάν είχε 
προλάβει να παντρευτεί τη γλύτωνε! Εάν ζητούσε χρό-
νο για εξεύρεση πρεσβυτέρας η προτροπή του – είχε 
γίνει σλόγκαν –: “Τί θέλεις παιδάκι μου να βάλεις στο 
κεφάλι σου παπαδιά, κουτσούβελα… Γίνε ιερομόνα-
χος νάχεις το κεφάλι σου ήσυχο“. Μάλιστα τώρα που 
είσαι μικρός θα γλυτώσεις και το στρατιωτικό (!).

Τότε προέκυψε και ο μικρός Κωστάκης, που είχε – δεν 
είχε συμπληρώσει τα είκοσι (20): Τον άρπαξε (ο Ιγνάτι-
ος) τον χειροτόνησε διάκονο (21-11-1998), και μετά τρία 
χρόνια (4-2-2002) τον έκανε ιερέα, δίδοντάς του το οφί-
τσιο του αρχιμανδρίτη και τοποθετώντας τον παράλλη-
λα προϊστάμενο του μητροπολιτικού ναού Τυρνάβου, 
παραγκωνίζοντας σεβάσμιους γέροντες ιερείς. 

Δεν άργησαν όμως να φανούν τα πρώτα μαύρα σύν-
νεφα με τα οικονομικά του ναού να βουλιάζουν. Έτσι, σε 
Σύναξη των Ιερέων το 2006, ο δέσποτας Ιγνάτιος υπο-
χρέωσε όλους τους ναούς – βάζοντας ειδική ταρίφα 
στον καθένα – να συνεισφέρουν (ως δάνειο αγύριστο) 
ώστε να ξεχρεώσουν τον πτωχευμένο ναό.

Το ποσό που συγκεντρώθηκε – από δημοσιογραφικές 
πληροφορίες – ξεπερνούσε τις 70-80 χιλιάδες ευρώ. Τι 
απέγιναν τα χρήματα αυτά κανείς δεν απαντάει!

Εδώ επιβάλλεται να δώσω την παρακάτω εξήγηση. Ότι 
ο ρασοφόρος αυτός, μετά απ’ όλα αυτά, ήρθε (ψευδο)
μάρτυρας κατηγορίας, με διατεταγμένη υπηρεσία από 
το αφεντικό δεσπότη Ιγνάτιο, σε αγωγή του (15-3-2007) 
που εκκρεμεί ακόμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Από την πρώτη, σχεδόν, στιγμή έσβησα από τον πίνα-
κα της καρδιάς μου ολόκληρη την θλιβερή αυτή ιστο-
ρία, αρνούμενος βεβαίως όσα απαράδεκτα εκτόξευσε 
ο νεαρός ρασοφόρος διατηρώντας ακοίμητη την ελπί-
δα, ότι η εμπειρία της σκληρής περιπέτειας που βιώ-
νει θα τον εμπνεύσει σε κάποια στιγμή περισυλλογής 
ώστε να εκπέμψει ένα στεναγμό μετανοίας και να κατα-
θέσει ένα δάκρυ συντριβής στα πόδια του Εσταυρωμέ-
νου Κυρίου μας.

«ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΑΣΥΛΙΑ»
Από το 2006 η εφημερίδα μας χτυπούσε την καμπά-

να ότι στον Τύρναβο κάτι δεν πάει καλά, αλλά κανένας 
δε βρήκε το “θάρρος” να ασχοληθεί ερευνητικά με το 
φαινόμενο, να αναδείξει τη φλεγμαίνουσα εστία της κα-
τάχρησης και το άνοιγμα των καταστροφικών συμπτω-
μάτων. Για το λόγο αυτό, θα προσπαθήσω να παρουσι-
άσω το τραύμα και να σας φανερώσω την πληγή, απο-
καλύπτοντας το κύκλωμα της κατάπτωσης. 

Ο νεαρός ρασοφόρος που τόσο διασύρθηκε είναι ο 
τελευταίος που πρέπει να καθίσει στο σκαμνί του κα-
τηγορουμένου.

Την ευθύνη την έχει πρώτα η ηγεσία (με πρώτον απ’ 
όλους τον επίσκοπο) που ελαφρά τη καρδία, τον χειρο-
τόνησε σε νεαρή ηλικία παραβιάζοντας τους Θείους και 
Ιερούς Κανόνες, και μάλιστα τον διόρισε προϊστάμενο, 
κατά παράβαση των Ι. Κανόνων και του Καταστατικού 
Χάρτη της Εκκλησίας.

Τον χειροθέτησε πνευματικό σε ηλικία ακατάλληλη 
κατά τους Ιερούς Κανόνες.

Τον εγκατέστησε αρχιερατικό επίτροπο και υπεύθυ-
νο προϊστάμενο στην ιερατική οικογένεια της περιοχής 
Τυρνάβου.

Σκάει το πρώτο οικονομικό σκάνδαλο (αφήνουμε 
τα υπόλοιπα). Συγκεντρώνονται χρήματα. Πού πήγαν; 
Άγνωστο. Ο νεαρός ιερωμένος, αντί κάποιας παιδαγω-
γικής τιμωρίας, αναβαθμίζεται σε ‘‘ηγούμενο’’ στο μο-
ναστήρι του αγίου Ραφαήλ Νικολάου & Ειρήνης. Εδώ 
παραμένει, ένα βραχύ διάστημα και πάλι ο δεσπότης 
Ιγνάτιος τον επαναφέρει στον Τύρναβο και μάλιστα στον 
ίδιο ναό. Τότε εκφράζοντας το παράπονό του σε προ-
σκυνητές έλεγε: «Τι θέλει και με παίρνει πάλι από δω 
και δεν με αφήνει στην ησυχία μου; Πού θέλουν πάλι 
να με μπλέξουν;;;».

Από την επιστροφή του στον Τύρναβο, μέχρι την ημέ-
ρα που η τοπική εφημερίδα πήρε το ντέφι και άρχισε να 
το χτυπά, όλη την οικονομική διαχείριση του ναού την 
είχαν ιερείς διορισμένοι από τον δεσπότη Ιγνάτιο.

ΠΟΛΛΕΣ ΑΠΟΡΙΕΣ
Δώδεκα (12) ολάκερα χρόνια δεν πλήρωναν τις τριμη-

νίες και κανείς δεν αντιλήφθηκε τίποτα;
Δώδεκα (12) ολάκερα χρόνια απλήρωτο το ΕΝΦΙΑ, κα-

νείς δεν άκουσε τίποτα;
Δώδεκα (12) ολάκερα χρόνια ο Ιγνάτιος και όλοι του η 

καμαρίλα πήγαιναν στο ‘‘παλατάκι’’ του τις μεσονύκτιες 
ώρες τρώγαν και πίναν, δεν είδαν τα πανάκριβα σερβί-
τσια με τα επάργυρα μαχαιροπήρουνα; Κανείς δεν ρώ-
τησε πώς αποκτήθηκαν;

Δώδεκα (12) ολάκερα χρόνια μπαινόβγαιναν στο σπί-
τι του νεαρού ρασοφόρου και δεν αναρωτήθηκαν πώς 
και από πού προμηθεύτηκε τις τόσο σημαντικές πα-
λιές βυζαντινές εικόνες που κοσμούσαν τους τοίχους 
του σαλονιού;

Δώδεκα (12) ολάκερα χρόνια, αφού “η συγκεκριμέ-
νη υπόθεση ήταν γνωστή στα υψηλόβαθμα στελέχη 
της Μητρόπολης…” (“ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”), γιατί σιωπούσαν;

ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ
Για να βγάλει κανείς συμπεράσματα δεν πρέπει να 

ερευνάει επιφανειακά τα γεγονότα αλλά να ψαχουλέψει 
την κρυφή πλευρά και να ανακαλύψει τα γενεσιουργά 
αίτια. Αυτό θα αποτελέσει το κλειδί ερμηνείας της ση-
μερινής εμπλοκής.

Χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο, το δη-
μοσίευμα έφερε στην επιφάνεια ένα πολύ μικρό μέρος 
του όγκου της διαφθοράς, που, με έντονες πινελιές ζω-
γραφίζαμε επί μία εικοσαετία, ενώ οι αγγελιοφόροι των 
ειδήσεων και οι σχολιαστές της επικαιρότητας δεν στα-
μάτησαν να τα σκεπάζουν μην καιανοίξει ο βόθρος και 
διαρρεύσει η αφόρητη δυσοσμία.

Γέμισαν οι ακοές μας κραυγές μίσους. Ζήσαμε τη 
φρίκη ενός ακήρυκτου πολέμου επειδή αποκαλύπταμε 
την αλήθεια. Φθάσανε να μας αποκαλούν “περιθωρια-
κό έντυπο”,έχοντας στόχο, να μας σπιλώσουν ωστε να 
μας αχρηστεύσουν.

Στην 24χρονη διακονία του Ιγνατίου στη μητρόπολη 
Λάρισας έγιναν τέρατα και σημεία για τα οποία γράψα-
με δεκάδες οικονομικές ατασθαλίες και όχι μόνο. Κανείς 
δεν έσυρε, για χρόνια, μια αράδα. Γιατί; 

Τραβώντας τον μπερντέ τρομάξαμε που τους αληθι-
νά ένοχους τους αμνήστευαν και τους στεφάνωναν μά-
λιστα με το διάδημα του ήρωα ή του αγίου.

Σπουδαγμένοι στη δουλειά τους και τεχνίτες στο να 
παρουσιάζουν το μαύρο – άσπρο, τώρα επικαλέσθηκαν 
την ασθένεια του Ιγνατίου, λέγοντας: «Η επιβαρυμένη 
κατάσταση υγείας του πρώην Μητροπολίτη κ. Ιγνατί-
ου “πάγωσε” τις όποιες εξελίξεις είχαν δρομολογη-
θεί πριν καιρό».

Διαβάζοντας τη δικαιολογία αιφνιδιαστήκαμε διότι: 1) 
Η ιστορία αυτή με την ταμειακή ‘‘τρύπα’’ σέρνονταν μια 
δωδεκαετία, 2) Οι υπηρεσίες της μητρόπολης δεν έπαυ-
σαν να λειτουργούν με την ασθένεια του δεσπότη, 3) Ο 
νέος μητροπολίτης – γράψατε – τοποθέτησε άμεσα πρό-
σωπο για τον έλεγχο της κατάστασης. Αυτό από μόνο 
του βάζει υπόνοιες! Διότι ο ιερομόναχος αυτός ‘‘ελε-
γκτής’’ ήταν διορισμένος από τον μακαρίτη Ιγνάτιο, ως 
οικονομικός κουμανταδόρος εδώ και μερικά χρόνια στο 
ίδιο ναό, και τώρα ο ίδιος τοποθετείται και ‘‘ελεγκτής’’! 
Ποιόν να ελέγξει; 4) Ο ‘‘νεοδιορισμένος’’ ελεγκτής αφού 
γνώριζε για την ‘‘τρύπα’’ στο ταμείο, γιατί τον άφησαν να 
φύγει;  Τόσο γρήγορα ξεχάσαν τον Χριστοφοράκο;  5) 
Λίγες ημέρες πριν ανακοινώσουν -επίσημα-  την ασθέ-
νεια, ο Ιγνάτιος εθεάθη με όλη την επισκοπική καμαρίλα 
να τσιγκοτρώνε πουτίγκα αντί ‘‘μεσονυκτικό’’ στο σαλό-
νι του σήμερα“αποδοπομπιαίου”… (sic)

Επιχειρήσατε, δημοσιογραφικά, αλλά και με διπλωμα-
τικό τρόπο να ξεφορτώσετε τις ευθύνες από πραγμα-
τικό υπεύθυνο και όλων των υπόλοιπων και να τα φορ-
τώσετε σε έναν “αφελή” που πίστευε ότι ο επίσκοπος 
είναι ο παραστάτης του “σαρκί νηπιάσαντος” ο οποί-
ος θα βηματίζει αδιάκοπα κοντά του, και θα οδυνάται 
μαζί του, γι’ αυτό και ποτέ δεν χάλασε κανενός το χατί-
ρι (του ίδιου και της κουστωδίας του). Μήπως - ρωτάει ο 
κόσμος - υπήρξε κάποιος... λόγος και βγήκε μόνο αυτό 
στην επιφάνεια και όχι τόσα άλλα πιο παχυλά; 

Λέτε - ρητορικά -  να είχε εδώ εφαρμογή η λαϊκή πα-
ροιμία: «Όταν τα βουβάλια μαλώνουν στο βάλτο την 
πληρώνουν τα βατράχια;».

Αυτά τα ολίγα...  Ο νοών νοείτω!

Ο τΥρναΒΟσ:  Η αλήθεια και το ψέμα
(Όταν τα βουβάλια μαλώνουν στο βάλτο την πληρώνουν τα βατράχια)

Ὁ ἐθνάρχης τοῦ Ποντιακοῦ Ἑλλη-
νισμοῦ Μη τροπολίτης Χρύσαν-
θος, εἰς τόν ἐπιβατήριο λόγο του 
(3.10.1913) στόν Μητροπολιτικό 
Ναό Ἁγ. Γρηγορίου Νύσσης στήν 
Τραπεζούντα εἶπε: «Προτιμῶ νά 
ἵπταμαι εἰς τά ὕψη καί πίπτων νά 
συντριβῶ ἤ ἕρπων νά καταπατηθῶ 
ὑπό τοῦ πρώτου τυχόντος»!!

Στίς δέ 27 Ἀπριλίου 1941 ὁ ἀπό 
Τραπεζοῦντος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν Χρύσανθος, περιφρονώ-
ντας τή δύναμη καί τίς πιέσεις τῶν 
ἐπιδρομέων Γερμανῶν νά παραδώ-
σει τήν πόλιν των Αθηνών  στά στρα-
τεύματα κατοχῆς ἀπάντησε: «Ὁ 
Ἀρχηγός τῆς Ἐκκλησίας δέν  παρα-
δίδει τήν πρωτεύουσαν τῆς Πατρί-
δος του εἰς οὐδένα ξένον. Ο Αρχη-

γός τῆς Ἐκκλησίας ἕνα καθῆκον 
ἔχει: νά φροντίση διά τήν ἀπελευ-
θέρωσίν της».

(Χαρ. Μπούσια: 
«Ἀρχιεπίσκοπος Χρύσανθος»)

Μέ τήν ἄκρως ταπεινωτική (γιά 
τήν Ἐκκλησία) σύμπραξη καί συνέρ-
γεια τῆς ἴδιας, κυοφορεῖται μέσα 
στό σῶμα τῆς πληγωμένης Ἑλλά-
δας ἕνα φρικτό τέρας: ἕνα «οὐδε-
τερόθρησκο» κράτος, πού κινδυ-
νεύει νά σβήσει, μέ τούς ἀνήθικους 
νόμους τῆς πολιτειακῆς ἀρχῆς, ἀπό 
τόν παγκόσμιο χάρτη τῶν ἐθνῶν, τό 
Ἑλληνικό Ἔθνος.

Ὅποιος δέν τό ἀντιλαμβάνεται 
ἤ εἶναι τυφλός ἤ προδότης τῆς πί-
στεως συνεργός, παραδίδοντας τήν 
πατρίδα στούς ἄθεους ἐθνομηδενι-
στές τῶν Ἐξαρχείων.

«ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ» ΣΤ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

ΕΥΓΕ… ΚΟΝΙΤΣΗΣ π. ΑΝΔΡΕΑ
ΔΕΚΑ (10) ΝΑ ΕΙΧΑΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ…

ΨΑΛΤΙΚΑ

Ο μητροπολίτης της ακριτικής 
Ελλάδας π. Ανδρέας, αρνήθηκε 
να παραβρεθεί σε όλες τις εκ-
δηλώσεις (την υποδοχή, δοξο-
λογία, παρέλαση, αποκαλυπτή-
ρια τουαρχιεπ. Σπυρίδωνα κ.ά.) 
για την απελευθέρωση της Κόνι-
τσας (24-2-2019) παρόντος του 
προέδρου της Δημοκρατίας και 
τούτο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας 
προς την πολιτειακή ηγεσία της 
χώρας για τη “Συμφωνία των 
Πρεσπών”, καθώς θεωρεί ότι 
“εκχωρήθηκε και προδόθηκε η 
Μακεδονία μας” όπως επίσης 
τα εκκλησιαστικά (ουδετεροθρη-
σκεία στο Σύνταγμα, υποβάθμι-
ση των θρησκευτικών, περιθωρι-
οποίηση της Εκκλησίας, σύμφω-
νο συμβίωσης, γάμο ομόφυλων 
ζευγαριών κ.ά.).

Η στάση αυτή του Σεβασμιωτά-

του θυμίζει ημέρες δόξης της Εκ-
κλησίας, ημέρες Μ. Βασιλείου, Μα-
ξίμου ομολ., Ιωσήφ Σαλώνων, Αυ-
γουστίνου Καντιώτη… αγωνιστών 
της πίστεως και Πατρίδος, φυλά-
κων της αλήθειας, γνήσιων υπάρ-
ξεων,ευωδία της ιστορίας, αγια-
σμένες και φωτισμένες ψυχές, 
που αφομοίωσαν και μετέδωσαν 
το πνεύμα της Ορθοδοξίας ανοίγο-
ντας δρόμους θαυμαστούς, πρωτό-
γνωρους και σωτήριους.

Εάν δέκα (10) επίσκοποι κρατού-
σαν τέτοια στάση, ακροβολισμένοι 
στις αγωνιστικές επάλξεις, πολύ δι-
αφορετική θα ήταν η πολιτική και 
θρησκευτική κατάσταση στη χώρα 
μας σήμερα.

Άγιε Κονίτσης, σ’ ευχαριστούμε 
που υπήρξες ο κατά Θεόν οδοδεί-
κτης. Θάρσει, υγίαινε και κατευ-
οδού…!

Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ 
ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΤΟΤΕ

συνέχεια από τη σελ.1


