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ΨΑΛΤΙΚΑ
• «Ειδικού σκοπού»
• Μας ξεµάλλιασε...!

σελ.2

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΑΓΩΝΙΣΘΕΙΤΕ

Οι ΗΡΩΕΣ  
πολεμούν σαν Έλληνες

σελ.2

συνεχίζεται στη σελ. 7

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ  (1974 - 2020) 51o µέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τα χρόνια πριν του 
Ιερωνύμου Α’ (1967) 
ήταν μια τραγική 

περίοδος φορτωμένη με 
ανεξίτηλο βούρκο. Η δυ-
σοσμία των σκανδάλων 
ήταν αφόρητος και οι πε-
ραστικοί διαβάτες άλλαζαν 
δρόμο.  Τα σκάνδαλα που 
ξεσπούσαν το ένα μετά το 

άλλο, άφηναν την ελληνι-
κή ορθόδοξη οικογένεια 
άναυδη. Οι καμπάνες του 
πένθους και του πόνου 
χτυπούσαν απ΄ άκρη σε 
άκρη στην τιμημένη μας 
πατρίδα, και η εκκλησι-
αστική δικαιοσύνη αντί 
τιμωρίας τους βράβευε .

Με αφορμή το ν/σ για την Παιδεία
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ

ΑΠΟ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ 
ΑΠΟΡΡΗΤΗ 

ΕΚΘΕΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΚΟΡΩΝΟΪΟ

ΕΞΩ Ἡ ΕΚΚΛἩΣΙΑ,
ΜΕΣΑ Ἡ ΒΙΑ καὶ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Έχετε ΘΑΡΡΟΣ καί ΠΙΣΤΗ,
Εγώ Είμαι κοντά σας’

Aγία Μεγαλομάρτυς ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ η ΡΩΜΑΙΑ

σελ.5

ασσασα

συνεχίζεται στις σελ.3

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
(Είναι μια στήλη που  θα γράφει σύντομα 

διάφορα επίκαιρα θέματα, που οι άλλοι δεν 
τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

A) STOP ΣΤΑ … ΟΡΓΙΑ 
ΛΟΓΩ “ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ”

B) ΕΦΙΑΛΤΕΣ
Γ) ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ: «ΑΥΤΟΣ 

ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ  ΑΓΙΑΣΜΟΣ»

σελ. 3

σελ. 8

Ἡ βία στὰ σχολεῖα παίρνει ἀνησυχητικὲς 
διαστάσεις. Μαχαίρια, σιδηρογροθιές, 
ρόπαλα ἀλλὰ καί ναρκωτικὰ στὰ σχολεῖα», 

Όλοι  βιώσαμε 
,τούς τελευταιους 
μήνες,τά εφιαλτικά 
γεγονότα ώς καί τις 
γενικές καί σαρωτικές 
απαγορεύσεις πού 
επέβαλαν οί πανικό-
βλητοι πολιτικοί μας, 
μέχρι σήμερα,συμπε-

ριλαμβανομένης καί τής Μ.Σαρακοστής,τής 
Μεγάλης Εβδομάδος καί τού Πάσχα.

Ο εχθρός ,άγνωστος μέχρι σήμερα καί αό-
ρατος.Γέννημα καί προιόν,Κύριος οίδεν,ποιών 
φυσικών διαδικασιών τής Βιοσφαίρας ή κά-

Ταξιδεύοντας προς τα πίσω συνάντησα την 
ανεκτίμητη κληρονομιά που με δυσκολίες μας 
άφησαν οι πρόγονοί μας και είναι αξιοζήλευτη 
παγκόσμια.

Τί λέγει ο 
Θεσσαλός 
(Τσαριτσα-
νιώτης) Οι-
κουμενικός 
Δάσκαλος 
Κων/νος Οι-
κονόμος ο 
εξ Οικονό-
μων, η αλη-
θινή φωνή 

του χθες και του σήμερα. Είναι γνωστό ότι 
ο Οικονόμος με πρόσκληση του Κ. Κούμα 
πήγε στη Σμύρνη και ανέλαβε τη Δ/νση του 

σελ.4

συνεχίζεται στη σελ. 5

+ του Μητρ. Φλωρίνης  
Αυγουστίνου Καντιώτη 

«Ακούω φωνή• Εσείς δεν ακούτε; 
Από την Καισάρεια…ακούεται η 
βροντερά φωνή του Μεγάλου Βασι-
λείου• Ακούω την σάλπιγγα του ιερού 
Χρυσοστόμου. Ακούω την απαστρά-
πτουσα φωνή του Γρηγορίου• Εσείς 
δεν ακούτε; Σάλπιγγες είναι. Τι  μας 

λένε;«Αγωνισθείτε για την Εκκλησία 
του Χριστού μας. Αγωνιστείτε για 
να καθαριστεί η Εκκλησία από τα 
ανάξια στελέχη της, για να έρθει η 
Εκκλησία στο ύψος των Πατέρων…
Γιατί τα λέω αυτά;…

Δυστυχώς υπάρχει μία εσφαλμένη 
γραμμη των πνευματικών πατέρων και 
εξομολόγων. Τί λέγουν; «Εμείς την 
ψυχούλα μας να κοιτάξουμε. Τί κάνει 

ο διάκος στην εκκλησία, 
τι κάνει ο παπάς, τι κάνει 
ο δεσπότης; (κάνει με το 
χέρι σιωπή)

ΤΗΝ ΨΥΧΟΥΛΑ ΜΑΣ 
ΝΑ ΚΟΙΤΑΞΟΥΜΕ; Το 
θεωρώ σατανικό το ρήμα 
τούτο. Την ψυχούλα μας να κοιτά-
ξουμε και να αφήσουμε την Εκκλησία 
τουυ Χριστού στα χέρια των κα-

θαρμάτων και των 
Γεροντίων και των 
εκφύλων; Ετσι 
λέτε; Πολύ καλά...

Την ψυχούλα 
μας να κοιτάξου-
με. Το βιολί αυτό 

των πνευματικών πατέρων είναι που 
ευνούχισε τον ευσεβήν Ελληνικόν 
λαόν.…..

(Επειδή δυστυχώς φθάσαμε ως 
χριστιανοί βαπτισμένοι και μυρο-
μένοι να βρισκόμαστε κοντά στην 
Εκκλησία, να εκκλησιαζόμαστε 
και να αγνοούμε πράγματα που 
είναι βασικά για την Ορθόδοξη 
εκκλησιαστική ζωή, όπως μας τα 
παρέδωσαν οι άγιοι Πατέρες, και 
αν κάποια κάνουμε δεν γνωρίζου-
με, τι σκοπό έχουν, τι συμβολίζουν 
και γιατί τα κάνουμε, γι’ αυτό θα 
προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε 
με απλά λόγια σε μια μικρή σειρά 
δημοσιευμάτων).

Η Εκκλησία είναι τόπος προσευ-
χής, όπου λαμβάνουμε το σώμα 

του Χριστού, του οποίου μέλη 
είμαστε όλοι οι βαπτισμένοι χρι-
στιανοί. Αν παρατηρήσουμε  τον 
τρόπο που είναι 
χτισμένος ο ναός, 
θα δούμε ότι μοιά-
ζει με ένα πλοίο 
που κατευθύνεται 
προς την Ανατο-
λή, δηλαδή προς 
τον τόπο από τον 
οποίο αναμένουμε 
την επιστροφή κατά την Δευτέρα 
του Παρουσία.

Ο εκκλησιασμός δεν είναι μια 
τυπική μας υποχρέωση, αλλά μια 

ουσιαστική συμμετοχή και κοινωνία 
με τον Τριαδικό Θεό, αλλά και με 
το σώμα της Εκκλησίας “συν πάσι 

τοις αγίοις, 
με την ορατή 
και την αόρα-
τη θριαμβεύ-
ουσα Εκκλη-
σία”.

Όταν  εκ-
κλησιάζομαι 
δεν το κάνω 

από απλή “καλή συνήθεια” ή από 
ένα απλό καθήκον, αλλά συμμετέχω 
στο κοινό Ποτήριο, του Σώματος και 
του Αίματος του Χριστού που είναι η 

μεγαλύτερη δωρεά του Θεού προς 
τους ταπεινούς και αμαρτωλούς, 
“εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν 
αιώνιον”.

Ούτε στήν “κατ’ οίκον Εκκλησία” 
– μέσω διαδικτύου και τηλεορά-
σεως – που μας υποχρέωσαν η 
δεσποτική και η κοσμική εξουσία 
να παρακολουθούμε, είναι εκκλη-
σιασμός.

Ο άγιος Ιωάννης Χρυσόστο-
μος ξεδιπλώνει μπροστά μας την 
αντίδρασή του στην “κατ’ οίκον 
προσευχήν”  με την υπ’ αριθ. 
3018/7.4.2020 απόφαση της Ιεράς 
Συνόδου ως εξής:

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ,  ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;

ΒΟΜΒΑ
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γαυγίζουν καὶ γρυλίζουν αὐτὸν τὸν καιρὸ τὰ Μ.Μ.Ε. μὲ ἀφορμὴ 
τὸ «μαχαίρωμα» μαθητὴ ἀπὸ συμμαθητή του σὲ σχολεῖο τῆς 
Ἀμαλιάδας, ὅπως ταυτόχρονα καὶ σχεδὸν τὰ ἴδια σὲ ἄλλες 
ἐκπαιδευτικὲς μονάδες τῆς ἐπικράτειας. Ποιοί εἶναι ὅμως 
αὐτοὶ ποὺ φωνασκοῦν ὑποκριτικὰ γιὰ τὰ «ἀνησυχητικὰ» περι-
στατικά; Οἱ ἴδιοι οἱ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ (πολιτικοί, ἐκπαιδευτικοί, 
«προοδευτικοί», δημοσιογράφοι καὶ ἑνώσεις «ἀπελευθερω-
μένων» γονέων (A´, B´) ἀπὸ ταμπού.

Ὡστόσο ἂς πάρουμε τὰ πράγματα μὲ τὴ σειρά τους. Ἀπ’ 
τὸ 2007 ἡ ὑπουργὸς τῆς «φωτοτυπίας» κ. Διαμαντοπούλου, 
ἀνήγγειλε μὲ τυμπανοκρουσίες τὴν ἐκπαιδευτικὴ «μεταρ-
ρύθμιση» μὲ κίνητρο τὸ «Νέο Σχολεῖο», τὸ προοδευτικό, ποὺ 
θὰ ἀντικαθιστοῦσε τὸ παρ ηκμασμένο, τὸ «σκοταδιστικό»!!

Τὸ «Νέο Σχολεῖο» ξεκίνησε μὲ βαρύγδουπες ἐκπαιδευτικὲς 
παρεμβάσεις καὶ διατάξεις πού, βεβαίως ἀνέτρεψαν ὅ,τι εἶχε 
ἀπομείνει ἀνέπαφο ἀπὸ προηγούμενες «μεταρρυθμίσεις» τοῦ 
νεκροῦ ΠΑΣΟΚ. Π.χ. ἡ νέα διάταξη τῆς ὑπουργοῦ «παιδείας» 
προήγαγε τοὺς τεμπέληδες μαθητὲς μὲ βαθμολογία κάτω ἀπὸ 
τὴ βάση. Ἔτσι ὅλοι, ἄριστοι καὶ ἀγράμματοι στὸ ἴδιο τσουβάλι, 
παρήλασαν σὲ Πανεπιστήμια καὶ ἀνώτατες Σχολὲς μὲ μόνο 
προσόν, οἱ δεύτεροι, τὴν ... ἀμάθεια. Ξῦλα ἀπελέκητα.

Εὐθὺς ἀμέσως ἄρχισε νὰ ὁλοκληρώνεται τὸ νέο πρόγραμ-
μα. Δηλαδὴ ξέσπασε «προοδευτικός» πόλεμος, καὶ μάλιστα 
ἀντισυνταγματικός, ἐναντίον ὅλων ἐκείνων τῶν στοιχείων ποὺ 
θεωρήθηκαν «σκοταδιστικά» ἐμπόδια γιὰ τὴν ἐπικράτηση τῶν 
νέων ἰδεῶν, τῶν «προοδευτικῶν». 

α) Οἱ καταιγιστικὲς διατάξεις  ἀφοροῦν στὴν 
κατάργηση τοῦ «ἀναχρονιστικοῦ ὁμολογιακοῦ 
μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν γιὰ τοὺς ὀρθόδο-
ξους μαθητὲς ποὺ πρέπει νὰ ἀντικατασταθεῖ μὲ τὸ 
«πανθρησκειακό». Ἐξαιροῦνται ὅμως οἱ ρωμαιοκαθολικοί, οἱ 
Ἑβραῖοι, οἱ μουσουλμάνοι, καὶ ὅλων τῶν ἄλλων ὁμολογιῶν 
μαθητές. β) Ἀπαγορεύθηκε ἡ παρουσία Ἱερέως στὰ Σχολεῖα γιὰ 
ὁποιαδήποτε λειτουργικὴ πράξη, Θεία Λειτουργία, Ἁγιασμό, 
ἐξομολόγηση καὶ θρησκευτικὴ διαπαιδαγώγηση. γ) Νὰ καταρ-
γηθεῖ ἡ πρωϊνὴ προσευχὴ γιατὶ θίγονται οἱ μουσουλμάνοι δ) 
Νὰ ἀποκαθηλωθοῦν ἀπὸ τὶς σχολικὲς αἴθουσες οἱ εἰκόνες τῶν 
Ἁγίων γιατὶ προκαλοῦνται οἱ θρησκευτικὲς μειονότητες, ε) Νὰ 
καταργηθεῖ ἡ ἔπαρσις τῆς Σημαίας καὶ ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος. ϛ) Νὰ 
καταργηθεῖ ἡ ἑορτὴ ἀργία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν ὡς προστατῶν 
τῶν γραμμάτων καὶ οἱ καθιερωμένες ὁμιλίες γύρω ἀπὸ τὸ 
ἔργο τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (ἡ Κεραμέως ἐσχάτως τὰ συνέχισε 
χειρότερα ἀπό ὅ,τι τὰ βρῆκε). ζ) Νὰ καταργηθοῦν οἱ ἐθνικὲς 
ἑορτὲς καὶ οἱ παρελάσεις. η) Νὰ ἀπαλειφθοῦν ἀπὸ τὰ σχολικὰ 
ἐγχειρίδια ὅλα τὰ ἱστορικὰ 
γεγονότα ποὺ ἐξαίρουν τὸν 
πατριωτισμό, τὴν ἐθνικὴ 
ὑπερηφάνεια καὶ ὅ,τι ἄλλο 
παραδοσιακὸ τεκμήριο συν 
άδει μὲ τὴν ταυτότητα τοῦ 
Ἕλληνα μαθητῆ. θ) Νὰ καταρ-
γηθοῦν ἐπιπλέον σταδιακὰ 
τὰ Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ γιατὶ 
... εἶναι «νεκρὴ γλῶσσα» 
καὶ νὰ ἀντικατασταθοῦν μὲ 
... συνταγὲς φαγητῶν καὶ 
σκαμπρόζικα «λογοτεχνικὰ» 
ἀνέκδοτα χλευασμοῦ τῶν 
ἑλληνικῶν παραδόσεων.

Στὸ νέο Σχολεῖο» προω-
θήθηκαν ἐπὶ κυβερνήσε-
ως ΣΥΡΙΖΑ, ἔτι περισσότερο 
«προοδευτικὰ ἐξελιγμένα» 
προγράμματα, ὅπως ἡ σε-
ξουαλικὴ ἀγωγὴ μὲ ζωντανὰ 
παραδείγματα ἀπὸ τὸ Νηπι-
αγωγεῖο ἕως τὸ Λύκειο. Ἐπὶ 
Γιαβρόγλου δὲ ἔγινε καὶ νο-
μοθετικὴ ρύθμιση, καταχω-
ρημένη καὶ διαφημιζομένη, 
ἡ προαιρετικὴ ἀλλαγὴ φύλου 
τῶν μαθητῶν σὲ «ὑπερήφα-

νους» ΛΑΟΤΚΙ (!). Ἀλλὰ ἂς μὴν ξεχάσουμε νὰ προσθέσουμε ὅτι, 
σὲ σχολικὲς μονάδες ἀπὸ «προοδευτικοὺς» ἐκπαιδευτικούς, 
ἀντικαθίστανται ἐπίσης αὐθαίρετα καὶ ἐπιθετικὰ οἱ ἑορτὲς τῆς 
χριστιανοσύνης μὲ ἐκεῖνες ποὺ ἔχει καθιερώσει ὁ νεοταξίτης 
ΟΗΕ, ὅπως εἶναι ἡ παγκόσμια ἡμέρα τοῦ «βάτραχου»(!), 
τοῦ λύκου(!) καὶ ἡ ἀντικατάσταση τῶν Χριστουγέννων μὲ τὴν 
«χειμερινὴ γιορτή»... κ.λπ., κ.λπ.

Μετὰ ἀπὸ ὅλες αὐτὲς τὶς ἐπικίνδυνες ὅπως ἀποδεικνύεται 
μεταρρυθμίσεις, εἶναι ἀπαραίτητο νὰ προστεθεῖ ἕνα βασα-
νιστικὸ ἐρώτημα: Ἆραγε ὅλοι αὐτοὶ ποὺ σχεδίασαν καὶ δὲν 
παύουν νὰ σχεδιάζουν (νὰ ἀποτελειώνουν) μὲ νέα προγράμ-
ματα τὸ «παλαιὸ Σχολεῖο», εἶναι ἀπαίδευτοι, ἀγράμματοι, 
ἠλίθιοι, ψυχασθενεῖς, σατανικοὶ ἄνθρωποι, διαταραγμένοι 
ψυχικὰ καὶ ἀνάπηροι πνευματικά; Ὄχι βέβαια. Κάτι τέτοιο 
εἶναι ἀπίστευτο νὰ συμβαίνει. Τόσοι πολλοὶ νὰ κατέχουν τόση 
ἐπικινδυνότητα. Ἁπλὰ ἀλλὰ καὶ πειστικά, ὁ σχεδιασμὸς καὶ τὰ 
ἐκπαιδευτικὰ προγράμματα, ὑποδεικνύονται ἔξωθεν... ἀπὸ 
σκοτεινὰ κέντρα λήψεως ἀποφάσεων, σκοτεινὲς λέσχες καὶ 
ἐξωγενῆ διευθυντήρια. Οἱ δικοί μας ἐδῶ ἁπλῶς εἶναι οἱ πρό-
θυμοι διεκπεραιωτὲς τῶν ἀφεντικῶν τῆς «Νέας Τάξης». Τῆς 
χαοτικῆς στρατηγικῆς τοῦ ἀποκλεισμοῦ καὶ τῆς πολτοποίησης 
τῶν μαζῶν, ὅπου θὰ ξεχωρίζουν οἱ ἐλὶτ γραφειοκράτες τῶν 
διδακτορικῶν τῶν ξένων Πανεπιστημίων γιὰ νὰ προωθήσουν 
τὴν παγκόσμια διακυβέρνηση.

«Οἱ κυβερνῶντες, ὡστόσο, ξέρουν τί κάνουν. Δημιουργοῦν 
συνθῆκες μαζικῆς ἀποβλάκωσης, ὥστε νὰ μὴ λιγοστεύουν 

ποτὲ οἱ ψηφοφόροι τους. Τὰ δικά τους 
παιδιά, οἱ κυρίαρχοι τῆς πολιτικῆς, οἱ κονο-
μημένοι, οἱ κλειδοκράτορες τοῦ καθεστῶτος 
τῆς παρακμῆς, ποὺ τὰ στέλνουν σὲ ἰδιωτικὰ 

ἐκπαιδευτήρια καὶ ἔπειτα γιὰ πανεπιστημιακὲς σπουδὲς 
στὸ ἐξωτερικό».

Γιὰ νὰ πάρουμε ἀκριβῶς μιὰ μικρὴ (πικρὴ) γεύση, ποῦ μᾶς 
ὁδήγησαν οἱ ἐκπαιδευτικὲς μεταρρυθμίσεις και οἱ βαρύγδου-
ποι πανηγυρισμοὶ γιὰ τὸ «Νέο Σχολεῖο», ποὺ θὰ γαλουχοῦσε 
τὸν «Νέο ἄνθρωπο», ἂς διαβάσουμε αὐτολεξεὶ τὴν εἴδηση-σὸκ 
ποὺ δημιοσιεύθηκε στὸν ἀθηναϊκὸ τύπο τῆς 3ης Δεκεμβρίου 
2019:

«Σταθερὰ χαμηλὲς παραμένουν οἱ ἐπιδόσεις τῶν Ἑλλήνων 
μαθητῶν στὴ διεθνῆ ἐκπαιδευτικὴ ἀξιολόγηση τοῦ προγράμ-
ματος RISA, τὸ ὁποῖο πραγματοποιεῖται κάθε τρία χρόνια ἀπὸ τὸν 
ΟΟΣΑ. Εἶναι χαρακτηριστικὸ μάλιστα ὅτι οἱ ἐπιδόσεις τῶν Ἑλλήνων 
μαθητῶν βαίνουν συνεχῶς μειούμενες ἀπὸ τὸ 2009». Δηλαδὴ 
τότε ποὺ προχώρησε στὸ φόρτε της ἡ ἐκπαιδευτικὴ (ἀπὸ) με-

ταρρύθμιση τοῦ «Νέου Σχο-
λείου» τῆς ἀποβλακώσεως...

Τελικὰ ὅλα αὐτὰ τὰ «προ-
οδευτικὰ» σκοτεινὰ ἐκπαι-
δευτικὰ προγράμματα, σὲ 
ἕναν στόχο προσβλέπουν 
δικαιώνοντας τὸ Νίτσε, ποὺ 
τὸ 1887 προέβλεψε ὅτι ὁ 
«... ὁ ἀνώμαλος ἐκδημο-
κρατισμὸς τῆς Εὐρώπης 
θὰ δημιουργήσει τὸν τύπο 
τοῦ ἀνθρώπου ποὺ εἶναι 
ὥριμος νὰ γίνει σκλάβος...» 
(Βλ. ἄρθρο τοῦ Ts. Η. Benoist 
«Τὰ νέα παλαιόζωα») ὅπως 
ἐπίσης καὶ τὶς προφητικὲς 
ἐπισημάνσεις τοῦ ἁγίου 
Ἐπισκόπου Ἰουστίνου Πό-
ποβιτς τὸ 1972 γιὰ τὴν ἀπο-
στατημένη Εὐρώπη καὶ τὸν 
διωγμὸ τοῦ Χριστιανισμοῦ. 
Διερωτᾶται ὁ ἅγιος Ἐπίσκο-
πος «Τί εἶναι ἡ Εὐρώπη; Καὶ 
ἀπαντᾶ: Ἡ λευκὴ δαιμονία. 
Ὁ χωρισμὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἀπὸ τὸν Θεόν ...» (βλ. «Χρι-
στιανικὴ Βιβλιογραφία», φ. 
82/Μάρτιος 2019).

ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ἡ Ελλάδα σήμερα θυμίζει 
τὸ Βυζάντιο πρὶν τὴν Ἅλωση

• Η Ελλάδα σήμερα θυμίζει τὸ Βυζάντιο τὴν ἐποχὴ πρὶν 
ἀπὸ τὴν Ἅλωση τῆς Κωνσταντινούπολης τὸ 1453. Ὅπως 
τότε, ἔτσι καὶ τώρα, ἡ χώρα βρίσκεται σὲ πλήρη οἰκονομι-
κή, ἐθνική, κοινωνικὴ παρακμὴ καὶ ἀπαξίωση. Ἔχει χαθεῖ ἡ 
οἰκονομικὴ καὶ ἐθνική της ἀνεξαρτησία μὲ τὴν ἐπικράτηση 
τῆς οἰκονομικῆς εὐρωκατοχῆς.

Ἡ οἰκονομικὴ καὶ κατ’ ἐπέκταση ἡ ἐθνική μας ἰσχύς, 
συρρικνώνεται στὸ ἐλάχιστο.

 [...] Τὰ συστημικὰ ΜΜΕ χτυποῦν τὸ ταμποῦρλο τῆς 
ὑποταγῆς στὸν ρυθμὸ ποὺ τοὺς ταΐζουν τὰ ἀφεντικὰ καὶ 
οἱ ὑπὸ ξένο ἔλεγχο τράπεζες. Νεοφιλελεύθεροι κοσμο-
πολίτες καὶ νεοαριστεροὶ ἐθνομηδενιστές, εὐλογοῦν τὴ 
μαζικὴ μουσουλμανικὴ εἰσβολή, στὸ ὄνομα τῶν ἀνθρω-
πίνων δικαιωμάτων, τὰ ὁποῖα θὰ καταργηθοῦν φυσικὰ 
ὅταν ἡ χώρα ἱσλαμοποιηθεῖ.

 Ἡ πατρίδα τοῦ Ἀριστοτέλη, τοῦ Σωκράτη, τοῦ Περικλῆ, 
τοῦ Θεμιστοκλῆ, τοῦ Καραϊσκάκη, τοῦ Ρήγα Φεραίου, 
τοῦ Καποδίστρια θὰ τελειώσει ἂν δὲν ξεσηκωθεῖ ὁ 
ἑλληνικὸς λαός. Αὐτὸ εἶναι τὸ ζητούμενο. Ἀλλιῶς ἂς 
ἀποχαιρετίσουμε τὴν Ἑλλάδα ποὺ χάνουμε...».

Θεόδωρος Κατσανέβας, τ. Ὑπουργός

Γράφει 
ο Στυλ. Λαγουρός

ΕΞΩ Ἡ ΕΚΚΛἩΣΙΑ, ΜΕΣΑ Ἡ ΒΙΑ καὶ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Α

συνέχεια από την 1η σελίδα

Σ’ αυτούς οφείλουμε την ελληνικότητα του γένους, αυτοί μας 
χειραγώγησαν εις τα δώματα της λεβεντιάς, μας γαλούχησαν 
με το ατίμητο δώρο της λευτεριάς, μας έδειξαν το δρόμο της 
δράσης, και μας δίδαξαν την ορθή πίστη στο Χριστό…

Σκάβοντας τον ιστορικό χάρτη έπεσα επάνω στα χρόνια 
της φρίκης του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που με τα 
ουρλιαχτά των σειρήνων ήταν σαν να άνοιγαν διάπλατα οι 
πύλες του άδη,  και τα σιδερένια πουλιά  έχυναν πάνω την 
λάβα του ανθρώπινου μίσους με τις πυρακτωμένες μηχανές 
του θανάτου, και μόνο οδηγό τον ψυχρό υπολογισμό, και το 
άλογο ένστικτο της αρπαγής, ποτίζοντας τη γη με το αίμα και 
το κλάμα. 

Ψηλαφίζοντας την επιφάνεια των γεγονότων βρέθηκα στο 
ξεχασμένο θησαυροφυλάκιο της ιστορικής κληρονομιάς με 
τους εκατοντάδες ήρωες. Ένας από αυτούς είναι και ο Λοχίας 
Δημήτριος Ίτσιος που έδωσε ηρωική μάχη στα οχυρά των 
Ομορφοπλαγιών του Μπέλες.

Ο Λοχίας Δημήτριος Ίτσιος ήταν Έλληνας βλάχικης κατα-
γωγής, έφεδρος υπαξιωματικός του Ελληνικού στρατού. Κατά 
τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Ελλάδα διοικούσε 
Λοχίας τη διμοιρία πολυβόλων που αποτελούνταν από τα Π7 
και Π8 πολυβολεία πάνω από τα άνω Πορόια Σερρών.

Τα ξημερώματα της 6ης Απριλίου 1941 οι Γερμανοί προσπα-
θούσαν να διασπάσουν τη γραμμή Μεταξά, στη Βουλγαρική 
μεθόριο. Οι στρατιώτες μας έδωσαν μια ηρωική μάχη στα 
οχυρά.

Ο Ίτσιος, αν και ήταν μόνο με πέντε στρατιώτες, κάλυψε την 
υποχώρηση των Ελλήνων στρατιωτών και η αποστολή του ήταν 
να κρατήσει τους Γερμανούς όσο πιο πολύ χρόνο μπορούσε. 

Ο έφεδρος λοχίας άντεξε μέχρι που του τελείωσαν τα 
πυρομαχικά –περίπου 33 χιλιάδες σφαίρες – αναγκάζοντας 
τους Γερμανούς να θυσιάσουν περί τους 200 άνδρες και τον 
αντισυνταγματάρχη Έμπελινγκ.

Ο Ίτσιος είχε πάρει εντολή να υποχωρήσει και αυτός, 
όταν κερδίσει τον απαιτούμενο χρόνο, αλλά οι Γερμανοί τον 
κύκλωσαν. Τότε δίνει εντολή στους στρατιώτες να φύγουν 
για να σωθούν και να τον αφήσουν μόνο του να συνεχίσει την 
αντίσταση. Οι άνδρες του υπάκουσαν εκτός από δύο φαντά-
ρους, τον Ζιώγα και τον Κοζαρτζή. Οι τρεις μένουν για να 
αγωνιστούν. Ούτε οι βολές του πυροβολικού, ούτε οι επιθέσεις 
των επίλεκτων χερσαίων δυνάμεων της Βερμαχτ σταμάτησαν 
την αντίσταση του πυροβολείου.

Τους πρόδωσε όμως το αναπόφευκτο. Τους τέλειωσαν τα 
πυρομαχικά, δεν είχαν πλέον άλλες σφαίρες, και αναγκαστικά 
παραδόθηκαν. Οι Γερμανοί πλησίασαν το πολυβολείο Π8 και ο 
επικεφαλής Γερμανός άνοιξε διάλογο με τον λοχία (Ο διάλογος 
φθάνει με κάποιες παραλλαγές, αλλά το πνεύμα είναι το ίδιο…).

Γερμανός αξιωματικός: Πού είναι ο αξιωματικός σου;
Λοχίας Ίτσιος: Δεν υπάρχει, εγώ είμαι επικεφαλής.
Γερμανός …: Εσύ;
Λοχίας …: Ναι.
Γερμανός …: Συγχαρητήρια, με την αντίστασή σου ζωντά-

νεψες το πνεύμα των προγόνων σου.
Λοχίας …: Έκανα το καθήκον μου.
Γερμανός …: Και τώρα πρέπει να κάνω και εγώ το δικό μου 

καθήκον.
Ο Γερμανός Διοικητής διέταξε να τον εκτελέσουν. Ο λοχίας 

Ίτσιος με απορία ρώτησε γιατί; Αλλά ο Γερμανός αξιωματικός 
δεν είχε άλλες απαντήσεις. Έβαλε τους άνδρες του να παρου-
σιάσουν όπλα. Τον τίμησε και αμέσως μετά με το όπλο του 
τον πυροβόλησε στο κεφάλι.

Τους άλλους δύο φαντάρους δεν τους πείραξαν, τους 
άφησαν ελεύθερους και αυτοί διηγήθηκαν τα γεγονότα και 
τη θυσία του λοχία Ίτσιου. Μετά τον πόλεμο η γυναίκα του 
ξέθαψε τα οστά του και τα έθαψε στο χωριό τους.

Μεταθανάτια του αποδόθηκε ο βαθμός του Επιλοχία, καθώς 
και το Αργυρό Αριστείο Ανδρείας. Μετά από χρόνια, στήθηκε 
στην Ομορφοπλαγιά, κοντά στο Π8 αναμνηστική στήλη και το 
στρατόπεδο που υπάρχει στο χώρο της θυσίας του, πήρε την 
ονομασία «Στρατόπεδο Ίτσιου».

Για τον ηρωισμό των Ελλήνων ο Χίτλερ στις 4 Μαΐου 1941 
εκδήλωσε τον θαυμασμό του προκαλώντας εντύπωση στην 
παγκόσμια κοινότητα, λέγοντας: «Χάριν της ιστορικής αλή-
θειας οφείλω να πω ότι, μόνον οι Έλληνες απ’ όλους τους 
αντιπάλους οι οποίοι με αντιμετώπισαν, πολέμησαν με τόλμη  
και ύψιστη περιφρόνηση προς τον θάνατον!!».

Ο δε Ουίνστον Τσόρτσιλ (πρωθυπουργός της Αγγλίας), σε 
λόγο που εξεφώνησε στο BBC και το δημοσίευσε η Βρετανική 
εφημερίδα “Evening Standard” είπε: «Στο εξής δεν θα λέμε ότι 
οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολε-
μούν σαν Έλληνες». 

Αυτή είναι η ελληνική λεβεντιά! 

Οι ΗΡΩΕΣ  
πολεμούν σαν Έλληνες

συνέχεια από την 1η σελίδα
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Α) STOP στα … όργια λόγω “κορωνοϊού”Φιλολογικού Γυμνασίου (1809-1819).
Θα μεταφέρουμε εδώ, από το λόγο του για την 

αγωγή των παιδιών που εκφώνησε την 1-9-1814, 
την παράγραφο που αναφέρεται στις σπουδές: 
σπίτι ή στο δημόσιο. Το θέμα είναι επίκαιρο, όπως 
πιστεύουμε ότι και ο Οικονόμος είναι επίκαιρος 
διότι και στο θέμα της παιδείας (αγωγής) είναι 
διαχρονικός λόγω της βαθιάς του θεολογικής 
γνώσης, σύμφωνα με το ευαγγελικό «ο Χριστός 
χθες και σήμερα ο αυτός και στους αιώνας».

Στο τέλος της προηγούμενης παραγράφου, απ’ 
αυτής που θα δούμε και θ’ απαντηθεί το ερώτημα, 
για το σκοπό της παιδείας, ο Οικονόμος λέγει: «… 
Σκοπός της διδασκαλίας είναι να στολίσει το νου 
του παιδιού με τις γνώσεις, και την καρδιά με τη 
δικαιοσύνη και την καλοκαγαθία, να εμπνεύσει σ’ 
αυτό τιμιότητα και φιλομάθεια και φιλανθρωπία, 
να ξεριζώσει την υπεροψία, την τυφλή φιλαυτία 
(εγωπάθεια), το ανάλγητο και υβριστικό ήθος και 
τις άλλες κακίες, και τέλος ν’ αγαπήσει το παιδί 
την αληθινή φιλοσοφία, δηλαδή τη γνώση του 
Θεού, και να γνωρίσει τον εαυτό του, τη γνώση των 
όντων, που είναι ο αληθινός σκοπός της παιδείας, 
προς τον οποίο τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί: 
ούτε πλούτος, ούτε δόξα, ούτε κάλλος, ούτε 
ανδρεία σωματική, ούτε ευγένεια αίματος. Αυτό 
το σκοπό κυρίως πρέπει να επιδιώκει ο πατέρας, 
διότι αν ο γιος αποκτήσει αυτόν, 
τότε να είναι ευτυχής και ως νέος 
και ως άντρας και στα γεράματα» (Η 
υπογράμμιση δική μας).

Εδώ, λέγει ο Οικονόμος, μπαίνει 
το ερώτημα: πώς θα πραγματοποιηθεί αυτός ο 
σκοπός και δίνει την απάντηση.

«Από παλιά γίνεται λόγος γι’ αυτό το θέμα. 
Νόμισαν ορισμένοι ότι είναι καλύτερα όσοι έχουν 
τον τρόπο να παίρνουν στα σπίτια τους ιδιαίτερο 
δάσκαλο για τα παιδιά τους κι όχι να στέλνουν τα 
παιδιά τους στο δημόσιο σχολείο, πρώτα λένε διότι 
στα κοινά (δημόσια) σχολεία πολλές φορές οι νέοι 
διαφθείρονται με τις κακές συναναστροφές, και 
δεύτερο ότι στο σπίτι προκόβει περισσότερο το 
παιδί διότι διδάσκεται καλύτερα από το δάσκαλο. 
Αν στο δημόσιο σχολείο υπάρχει διαφθορά τότε 
μακριά απ’ αυτό. Ασύγκριτα προτιμότερο είναι να 
ζει κάποιος ορθά, παρά να ομιλεί γλαφυρά. Αλλά 
αλίμονο! Ο κίνδυνος, αγαπητοί, υπάρχει επίσης και 
στην ιδιωτική (στο σπίτι) και στη δημόσια παιδεία, 
και όλα εξαρτώνται από τις φυσικές κλίσεις του 
ανθρώπου και από τη φροντίδα και διάθεση των 
γονιών και δασκάλων για τη διαγωγή του. Ύστε-
ρα, η πείρα πολλές φορές αποδείχνει ότι το παιδί 
διαφθείρεται από τους ίδιους τους γονείς, από 
τα κακά πολύ κακά παραδείγματα του σπιτιού. 
Επειδή εκεί βλέπει και ακούει πράγματα τα οποία 
δεν έπρεπε να γνωρίζει σ’ όλη του τη ζωή, και τα 
οποία γίνονται σ’ αυτό συνήθεια και φύση που δεν 
αλλάζει. Έτσι, μ’ αυτό τον τρόπο μαθαίνουν τα 
ταλαίπωρα παιδιά της κακίες, προτού μάθουν να 
τις διακρίνουν, και γίνονται άσωτα και διεφθαρμένα 
που μεταφέρουν μάλλον στα σχολεία την κακοή-

θεια και δεν την αποκτούν σ’ αυτά. Έτσι, πολλές 
φορές έχουν δίκιο τα σχολεία να παραπονούνται 
εναντίον των σπιτιών περισσότερο, παρά αυτά 
εναντίον τους. Όσον αφορά στην πρόταση ότι τα 
παιδιά προκόβουν περισσότερο στο σπίτι παρά 
στο σχολείο, υπάρχουν πολλοί λόγοι οι οποίοι 
μιλούν για το αντίθετο, θα αναφέρω τους εξής τέσ-
σερις: α) η δημόσια διδασκαλία οξύνει το πνεύμα 
του νέου και εμφυτεύει σ’ αυτόν τόλμη και θάρρος 
με το διάλογο που γίνεται, του συνηθίζει να μη 
φοβάται τον όχλο, και τον ελευθερώνει από το να 
είναι μικρόψυχος λόγω του ότι ζει μόνος του και 
σκυθρωπός (κατηφής). Ακόμα, η μοναξιά μαραίνει 
και γονατίζει και κατά κάποιο τρόπο σκουριάζει και 
μουχλιάζει ή καταντάει στο τέλος στην αντίθετη 
υπερβολή, φαντάζεται δηλαδή και πρήσκεται και 
αποθρασύνεται σαν πανεπιστήμονας, επειδή δεν 
έχει μπροστά του κανένα να συγκριθεί και να γνω-
ρίσει τις ελλείψεις και τη σοφία που φαντάζεται ότι 
έχει, β) στο σχολείο ο νέος αποκτάει με πολλούς 
γνωριμία και φιλία, η οποία μένει για όλη τη ζωή 
του και του χρειάζεται σε πολλές περιπτώσεις.

Υπάρχουν από παλιά πολλά παραδείγματα που 
το αποδεικνύουν αυτό, από τα οποία δεν αναφέρω 
τους Κέβητες και Αισχίνες, τους Επαμινώνδες 
και Πελοπίδες και Περικλείς και Σωκράτες, και 
πολλούς άλλους και στρατηγούς και φιλόσοφους 

και νομοθέτες, οι οποίοι στα σχολεία 
δημιούργησαν λαμπρές φιλίες, αλλά 
μόνο σας θυμίζω τους θείους Βασί-
λειους και Γρηγόριους, οι οποίοι δεν 
υμνούνται περισσότερο για τη σοφία 

και αγιότητα παρά για την ειλικρινή και ένθεα 
φιλία, την οποία οικοδόμησαν στην Ακαδημία της 
Αθήνας, γ) κέρδος (ωφέλεια) των σχολείων είναι 
η άμιλλα και ο συναγωνισμός, ο οποίος δημιουρ-
γείται στις νέες ψυχές. Εδώ το παιδί οφείλεται και 
από όσα ο δάσκαλος λέγει σ’ αυτό. Και από όσα 
στους άλλους θέλει να βλέπει πάντα το δάσκαλο 
να δοκιμάζει, ότι είναι καλός αυτός ο τρόπος, να 
διορθώνει του άλλου την αμέλεια, να επαινεί του 
άλλου την επιμέλεια, του άλλου να επικρίνει την 
κακία. Όλα αυτά και τα παρόμοια γίνονται κέντρο 
στη φιλοτιμία και βοηθούν το νέο να θέλει να μην 
είναι κατώτερος από τους συμμαθητές. Πολύ 
αγωνίζεται ο φιλότιμος μαθητής να είναι πρώτος 
στην τάξη, να δείξει την προκοπή του, να πάρει 
το βραβείο! Γιατί; Αυτός που ήρθε στο σχολείο 
ύστερα από μένα, να υστερήσω εγώ απ’ αυτόν; 
Γιατί; Επειδή τιμωρήθηκε εκείνος να γίνω κι εγώ 
όμοιος μ’ αυτόν; Εκείνος βραβεύτηκε, κι εγώ να 
μη βραβευτώ από τους γονείς μου; 

Αυτά είναι αγαπητοί, τα μέσα τα οποία ανάβουν 
στις ευγενείς ψυχές την τόλμη και φιλοτιμία και 
σπουδή χωρίς σταματημό και συναγωνισμό για 
τα πρωτεία, ο οποίος όταν είναι καθαρός από 
κάθε κακοήθεια και φθόνου και εγωισμού, οδηγεί 
τον νέο πολύ ψηλά, στα ανάκτορα της σοφίας, δ) 
κέρδος των σχολείων είναι, ότι κι αυτός ο δάσκα-
λος, όταν έχει πολλούς ακροατές, εμψυχώνεται και 
εξυψώνεται παρά όταν έχει λίγους, ο οποίος ζει και 
συνομιλεί ξεχωριστά σε κάποιο ένα, κι αυτό ταλαί-
πωρο μαθητή πολλές φορές, τον διδάσκει ψυχρά 
και με τόνο συνηθισμένο της συναναστροφής. 
Όταν ο δάσκαλος εξηγεί τα πολύ καλά χωρία των 
συγγραφέων και διδάσκει σε πολλούς προσεκτι-
κούς μαθητές, οι οποίοι επιθυμούν σαν νεογέννητα 
παιδιά να λάβουν απ’ αυτόν την ψυχική τροφή, και 
χαίρεται και ενθουσιάζεται και προσπαθεί με κάθε 
τρόπο να μεταδώσει σ’ αυτούς το αίσθημα από το 
οποίο διακατέχεται. 

Η διδασκαλία λοιπόν στο δημόσιο σχολείο είναι 
πολύ πιο καλύτερη από την κατά μόνας (στο σπί-
τι – ατομική), δεν λέγω για όλες τις περιστάσεις. 
Υπάρχουν μερικές πόλεις που η ανάγκη τους 
αναγκάζει να προτιμούν τη διδασκαλία στα σπίτια. 
Και σ’ αυτή τη Σμύρνη τον καιρό του θανατικού οι 
οικοδιδάσκαλοι προσφέρουν πολλά, όταν όμως 
υπάρχει υγεία, το δημόσιο σχολείο πρέπει να είναι 
γυμναστήρι των νέων για την παιδεία και αρετή».

του Χαράλ. Γρ. Κοντού
τ. καθ. ΤΕΙ, Δικηγόρου  

Με αφορμή το ν/σ για την Παιδεία
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΨΗΛΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η ΠΑΙΔΕΙΑ

συνέχεια από την 1η σελίδα

Η διαφθορά έχει διογκωθεί επικίνδυνα. 
Κυκλοφορεί αναιδέστατα στις ανοιχτές λεω-
φόρους και στα σκοτεινά σοκάκια ως μοτίβο 
μοντέρνας ανεξαρτητοποιημένης ευφυΐας.

Έχει εξελιχθεί σε πανδημία και καταμόλυ-
νε τα πάντα. Έχει γίνει μορφή και ποιότητα 
της σύγχρονης ζωής. Ανεβάζει τα κέρδη 
και κατεβάζει τον άνθρωπο στο λάκκο του 
εκφυλισμού και της ανυποληψίας.

Απελευθέρωση από το “σκοταδισμό” και 
προοδευτικότητα θεωρούνται τα σύμφωνα 
συμβίωσης, το “ζευγάρωμα” των ομοφυλο-
φίλων, η υιοθεσία παιδιών και η καθοδήγησή 
τους στη δική τους φιλοσοφία και πρακτική 
της ανώμαλης έγγαμης συμβίωσης.

Η επιδημία του “κορωνοϊού” μας αποκά-
λυψε πράγματα που μας σοκάρισαν με το 
μέγεθος της διαφθοράς που εισχώρησε στην 
κοινωνία. Η υπουργός Υγείας του Βελγίου 
Maggie de Block με δήλωσή της συνέστησε 
στους κυρίους και κυρίες πολίτες του Βελγί-
ου να απέχουν από μη απαραίτητες σεξου-
αλικές δραστηριότητες άνω των 3 ατόμων 
τώρα στη κρίση του κορωνοϊού.

Δεν απαγορεύεται το … μεταξύ δύο 

ατόμων, αλλά απαγόρευσε την ανταλλαγή 
συντρόφων, το “τρίο” και τα όργια, μέχρι να 
παύσει η πανδημία.

Η ξετσιπωσιά έφθασε στο ζενίθ, γιαυτό ο 
Θεός θα στείλει την οργή του.

Ο π. Ιουστίνος Πόποβιτς, είχε πει, ότι το 
τέλος της Ευρώπης είναι αναπόφευκτον! Και 
«δεν είναι πολύ μακράν η ημέρα, κατά την 
οποίαν δεν θα μείνη ούτε πέτρα επάνω εις 
την πέτραν».

Χρειάζεται μετάνοια.

Ένα από τα μεγαλύτε-
ρα δίκτυα στον κόσμο, 
το CBS, αποκάλυψε με 
αδιάσειστα ντοκουμέντα 
και φωτογραφίες τί ακρι-
βώς γίνεται στην Τουρκία, 
σχετικά με το εμπόριο των 
οργάνων.

Η αποκάλυψη του δικτύου 
σε προκαλεί ανατριχίλα. 
Οι οργανωμένες συμμορίες αναρτούσαν 
αγγελίες ακόμα και στο Facebook που 
απευθύνονται σε πρόσφυγες από την Συρία, 
προκειμένου να τους δώσουν την ευκαιρία να 
βγάλουν «εύκολα χρήματα».

Υπάρχουν πολλές καταγγελίες για Σύρους 
που βρέθηκαν ακόμα και δολοφονημένοι και 
τα όργανά τους να λείπουν από το σώμα 
τους.

Παλαιότερα – εποχή Κοσσυφοπεδίου 
– Αλβανοί τρομοκράτες δολοφονούσαν 
αιχμαλώτους, για να τους αφαιρέσουν τα 

όργανά τους και τα έστελ-
ναν στην Κωνσταντινούπολη 
για εμπόριο!

Επώνυμες καταγγελίες 
μεταναστών που μίλησαν 
στην κάμερα, έδειξαν τις 
ουλές στα σώματά τους 
από αφαίρεση νεφρών, ενώ 
από την υποτιθέμενη αμοι-
βή, εισπράττονταν μόνο 

οι προκαταβολές, επειδή μετά οι Τούρκοι 
έμποροι εξαφανίζονταν, έκλειναν τα κινητά 
που χρησιμοποιούσαν, κατέβαζαν τις αναρ-
τήσεις στο Facebook, οπότε ήταν αδύνατος 
ο εντοπισμός τους.

Το δίκτυο CBS έγραψε ότι είναι άγνωστος 
ο αριθμός των ανθρώπων που έπεσαν θύμα-
τα αυτών των κυκλωμάτων ή και πόσοι είναι 
αυτοί που έχασαν τη ζωή τους!

Η πολιτισμένη Ευρώπη κλείνει τα μάτια σ’ 
αυτόν τον εφιάλτη, και σ’ αυτή την Τουρκική 
βαρβαρότητα.

Γ) «ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΓΙΑΣΜΟΣ»
Μία ομάδα Σκωτσέζων μαθητευομένων 

ιερέων πέρυσι τον επισκέφθηκε στο… Απο-
στολικό Παλάτι του Βατικανού.

Τις εικόνες που αποθανατίστηκαν από τον 
σκηνοθέτη Τόνι Κιρνς της εταιρίας παραγω-
γής Solas, που ακολουθούσε επί 18 μήνες 
(το 2018-2019) σε κάθε εκ-
δήλωση του Ποντίφικα, τις 
έφερε στο φως η Βρετα-
νική Daily Record και ανα-
δημοσιεύθηκαν στις με-
γαλύτερες ενημερωτικές 
ιστοσελίδες, (το Forbes, 
η New York Post…) είναι 
αποκαλυπτικές. “Συλλαμ-
βάνει” τον Πάπα Φραγκί-
σκο με το εξής επίμαχο 
στιγμιότυπο, που προκά-
λεσε σάλο για μέρες στο 
Βατικανό.

Η ομάδα των Σκωτσέζων του έδωσαν 
δώρο ένα μπουκάλι ουίσκι. Ο Πάπας αντί να 
το δώσει απλά στον βοηθό του – όπως κάνει 
συνήθως με τα δώρα – αυτός το σήκωσε 

ψηλά και είπε: «αυτός είναι ο πραγματικός 
αγιασμός».

Και μπορεί σε κάποιους – σχολίασε η Daily 
Record – να φαίνεται αστείο το όλο σκηνικό, 
πολλοί, όμως, δεν γέλασαν καθόλου…

Αυτό που πονά τον πιστό λαό δεν είναι 
η κατρακύλα του πα-
πισμού και των άλλων 
αιρέσεων, αυτή είναι 
δεδομένη, αφού ξέπε-
σαν από την αλήθεια και 
έχασαν την χάρη, και τε-
λευταία με τον Ιησουίτη 
Πάπα Φραγκίσκο, που 
αναδεικνύεται σε ηγετική 
μορφή της παγκοσμιο-
ποίησης.

Αλλά προς τί η σπουδή 
όλων των Οικουμενιστών 
– Φανάρι, Αλεξάνδρεια, 

Ιεροσόλυμα κ.λ.π. – για την ένωση των 
εκκλησιών, όταν οι παπικοί κ.λ.π. στην κυρι-
ολεξία έχουν γελοιοποιήσει την χριστιανική 
θρησκεία!

Β) ΕΦΙΑΛΤΕΣ
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Μια απόρρητη έκθεση του γερμανικού υπουρ-
γείου Εσωτερικών, έβαλε βόμβα στα θεμέλια του 
κορωνοϊού και της καραντίνας που έζησε σχεδόν 
όλος ο πλανήτης.

Η έκθεση, που αποτελείται από 93 σελίδες, 
έχει τίτλο «Ανάλυση της διαχείρισης κρίσεων» 
και εκπονήθηκε από μια επιστημονική επιτροπή 
διορισμένη από το υπουργείο Εσωτερικών και απο-
τελούμενη από εξωτερικούς ιατρικούς εμπειρο-
γνώμονες διαφόρων γερμανικών πανεπιστημίων.

Η υπηρεσία του υπουργείου Εσωτερικών που 
είχε την πρωτοβουλία γι’ αυτή την έκθεση ονομάζε-
ται Unit KM4 και είναι υπεύθυνη για την “προστα-
σία των υποδομών ζωτικής σημασίας”. Σ’ αυτή 
την ομάδα εργάζονταν ο Γερμανός αξιωματούχος 
του υπουργείου Stephen Kohn ο οποίος και την 
διέρρευσε στα μέσα ενημέρωσης.

Τί αναφέρει σ’ αυτές τις 93 σελίδες της: «Η 
επικινδυνότητα του Covid-19 υπερεκτιμήθηκε, 
καθώς σε καμιά στιγμή της πορείας εξάπλωσής 
του ο κίνδυνος δεν ξεπέρασε τα φυσιολογικά 
επίπεδα…». Και επισημαίνει χαρακτηριστικά: «Οι 
άνθρωποι που κατέληξαν από τον κορωνοϊό ήταν 
άτομα τα οποία στατιστικά θα πέθαιναν φέτος 
είτε λόγω του προχωρημένου της ηλικίας τους 
είτε γιατί αντιμετώπιζαν παράλληλα και άλλα 
σοβαρά προβλήματα υγείας».

Η έκθεση επικεντρώνεται στις “πολλαπλές και 
βαριές συνέπειες των μέτρων” και προειδοποιεί 
ότι αυτά είναι “σοβαρά” καθότι περισσότεροι 
άνθρωποι πέθαναν εξαιτίας των επιβαλλόμενων 
μέτρων από το κράτος, από ότι σκοτώνονται από 
τον Covid-19, επειδή το γερμανικό δημόσιο σύ-
στημα υγειονομικής περίθαλψης με επίκεντρο τον 
κορωνοϊό ανέβαλλε χειρουργικές επεμβάσεις που 
έπρεπε να γίνουν άμεσα ώστε να σωθούν ζωές, ή 
άφηναν εκ των πραγμάτων ακάλυπτες ανάγκες 
εκείνων που αντιμετώπιζαν άλλα προβλήματα 
υγείας.

Η έκθεση αναφέρει ακόμα ότι: «Παγκοσμίως 
κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους οι θάνατοι 
από το νέο κορωνοϊό δεν ξεπέρασαν τους 250.000, 
την ώρα που 1.500.000 άτομα (25.000 στη Γερ-
μανία) πέθαναν από την κοινή γρίπη το 2017-18. 
Ο κίνδυνος σίγουρα δεν είναι μεγαλύτερος από 
εκείνον άλλων ιών».

Η κυβέρνηση θορυβήθηκε από τη διέρρευση 
και επιχείρησε να υποβαθμίσει όσα ανέφερε η 
έκθεση, τονίζοντας πως δεν είναι τίποτα άλλο – 
δήθεν – από «τη δουλειά ενός υπαλλήλου» και 
πως το περιεχόμενό της αποτύπωνε μόνο «τις 
προσωπικές του απόψεις».

Οι συντάκτες της έκθεσης απάντησαν με κοινό 
δελτίο τύπου στις 11 Μαΐου, κατηγορώντας την κυ-
βέρνηση ότι αγνόησε τις συμβουλές εμπειρογνω-
μόνων και ζήτησαν από τον υπουργό Εσωτερικών 
να σχολιάσει επίσημα την κοινή δήλωση των εμπει-
ρογνωμόνων: «Τα θεραπευτικά – έγραψαν – και 
προληπτικά μέτρα δεν πρέπει ποτέ να φέρουν 
περισσότερη βλάβη από την ίδια την ασθένεια. 
Στόχος τους πρέπει να είναι η προστασία των 
ομάδων κινδύνου, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο 
η διαθεσιμότητα ιατρικής περίθαλψης και η 
υγεία ολόκληρου του πληθυσμού, όπως συνέβη 
δυστυχώς με τον κορωνοϊό».

Στις 15 Μαΐου το παγκοσμίως γνωστό περιοδικό 
«Der Spiegel» σκάει την είδηση: «Ο Stephen Kohn 
παύθηκε από τα καθήκοντά του. Του δόθηκε η 
συμβουλή να προσλάβει δικηγόρο, ενώ κατασχέ-
θηκε ο προσωπικός ηλεκτρονικός υπολογιστής 
του». Ο “νοών νοείτω” με το τί μπορεί να σημαίνει 
αυτό!

Όλα τα ΜΜΕ μετά από αυτό, «σήκωσαν» το 
θέμα και ζητούσαν ενημέρωση, τι ακριβώς συνέ-
βη! Έπεφταν όμως πάνω στο κυβερνητικό τείχος 
της άρνησης. Εντυπωσιακή ήταν μια δήλωση του 
Γκούντερ Κρίνγκς – εκπρόσωπο του υπουργού 
Εσωτερικών – ο οποίος είπε: «Αν αρχίσουμε να 
αναλύουμε τέτοιες εκθέσεις, τότε σύντομα στις 
συζητήσεις στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να έρχο-
νται οπαδοί των θεωριών συνομωσίας».

Η βρετανική εφημερίδα Guardian – με εκατο-

ντάδες χιλιάδες αντίτυπα και πρώτη ιστοσελίδα 
με περισσότερες από 135 εκατ. επισκέπτες το 
μήνα – σε έρευνα αποκάλυψε σοβαρές υπόνοιες 
για τον “Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας” (Π.Ο.Υ.) 
για τον τρόπο που χειρίστηκε την πανδημία του 
κορωνοϊού.

Η εταιρεία Surgisphere – έγραφε – με έδρα τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, παρέσυρε με βάση αμφιβό-
λου ποιότητας στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανι-
σμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και τα κράτη σε λάθη για την 
κορωνοϊό-πανδημία.

Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Το ιστολόγιο “ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ” έφερε στην επιφά-

νεια – αυτό που από καιρό το έκρυβε επιμελώς 
από τη δημοσιότητα, το σύστημα – στοιχεία για τον 
κορωνοϊό βγαλμένα από τον “Εθνικό Οργανισμό 
Δημόσιας Υγείας” (ΕΟΔΥ). Έτσι τώρα έπεσαν και 
οι τελευταίες “μάσκες” για το γενικό κλίμα φοβίας 
στο κόσμο που με τα παράλογα, αντισυνταγματικά 
και αντιχριστιανικά μέτρα τσάκισαν την οικονομία 
και τους πολίτες.

Η επίσημη έκθεση του ΕΟΔΥ αναφέρεται σε επι-
δημίες Γρίπης στην Ελλάδα, με τίτλο: “η Δραστη-
ριότητα της Γρίπης στην Ελλάδα – περίοδο 2018-
2019”, για το σκοπό αυτό συνεργάστηκαν από 
το ΕΟΔΥ πέντε επιστήμονες, από το Ε.Ε.Α.Γ.Ν.Ε. 
(Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ) τέσσερις επιστή-
μονες, και από το Ε.Ε.Α.Γ.Β.Ε. (Μικροβιολογικό 
Εργαστήριο του Αριστ. Πανεπ. Θες/νίκης) τέσσερις 
επιστήμονες. Τα στοιχεία που παρουσίασαν είναι 
απολύτως τεκμηριωμένα και αδιαμφισβήτητα.

Αναλυτικά αναφέρονται για τις ανθρώπινες απώ-
λειες που είχαμε από ιούς Γρίπης στην Ελλάδα, και 
συγκεκριμένα: το 2013-2014 είχαμε 308 νεκρούς, 
2014-2015 είχαμε 4.161 νεκρούς, 2015-2016 είχα-
με 974, 2016-2017 είχαμε 3.544, 2017-2018 είχαμε 
518 και το 2018-2019 είχαμε 1.071 νεκρούς.

Και όμως κανένα μέτρο, καμία απαγόρευση, 
κανένας έλεγχος, κανένας πανικός, καμιά υστε-
ρία, ούτε καν ακούστηκε στις ειδήσεις, ούτε καν 
γράφηκε έστω και σε μονόστηλο εφημερίδας…

Ακόμα και την περασμένη χρονιά (2018-2019), 
που είχαμε 1.071 νεκρούς από Γρίπη, δεν ακού-
στηκε ούτε “κιχ”! Δεν έκλεισαν ούτε… περίπτερο! 
Ούτε σχολικό τμήμα! Ούτε παρεκκλήσι! Ούτε 
ενοικιαζόμενα δωμάτια! Και το βασικότερο ήταν 
ανέπαφη και η οικονομία της χώρας!

Ενώ τώρα, με τον κορωνοϊό, έγινε χαλασμός για 
171 θύματα, που, κατά πάσαν πιθανότητα θα είχαν 
υποκύψει από την ιογενή Γρίπη, εάν δεν υπήρχε 
ο Covid-19.

Όπως υποστήριξε ο ίδιος ο κ. Τσιόδρας σε 
ενημέρωσή του, τα ετήσια θύματα από Γρίπη 
σε όλες τις χώρες του κόσμου φθάνουν ως και 
τους 650.000 συνολικά, ενώ μέχρι τώρα από τον 
κορωνοϊό έχουμε παγκοσμίως 342.500 θύματα… 
Δηλαδή τα μισά.

Έχουμε όμως και το εμβόλιο – που αναφέρει η 
έκθεση – ότι στην περσινή περίοδο (2018-2019) 
στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για την 
Γρίπη νοσηλεύτηκαν 374 άτομα, από τα οποία τα 
56 (ποσοστό 15%) είχαν εμβολιαστεί έναντι της 
εποχικής Γρίπης, και από τους 374 κατέληξαν 
οι 140 άνθρωποι. Ενώ τώρα οι Λοιμωξιολόγοι 
αρνήθηκαν να δώσουν στη δημοσιότητα πόσα 
από τα θύματα του κορωνοϊού είχαν κάνει Αντι-
γριπικό Εμβόλιο, ώστε να υπάρχει μια πλήρης και 
ολοκληρωμένη εικόνα για την χρησιμότητα του 
εμβολιασμού!

Υπάρχει όμως και κάτι πιο σημαντικό. Ενώ τα θύ-
ματα από τη Γρίπη, είναι συντηρητικά, εκτιμώμενα, 
τα θύματα από τον κορωνοϊό είναι καθ’ υπερβολήν, 
διότι όπως παραδέχθηκε ο κ. Τσιόδρας, καταγρά-
φονταν στα θύματα από Covid-19 και όσοι δεν 
πέθαναν από τον ιό, αρκεί να είχαν διαγνωστεί με 
κορωνοϊό έστω και την τελευταία στιγμή, έστω και 
την ημέρα του θανάτου, έστω και μέσα στις ΜΕΘ!

Ακούστε την ίδια είδηση και πιστεύω πως θα 
το αντέξετε!

ΤΣΙΟΔΡΑΣ 4/5/2020: «Και μάλιστα εμείς κάναμε 
και μια ακόμα υπερβολή. Οποιοσδήποτε πέθαινε 
από ή με Covid-19 καταγραφόταν σαν να πέθαι-

νε από Covid-19. Θυμάμαι, για παράδειγμα μια 
εγκεφαλική αιμορραγία. Το να έχεις Covid-19 
δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πεθαίνεις από τον 
Covid-19. Εμείς το καταγράψαμε σαν να πεθαί-
νεις από Covid-19!».

Άρα τα θύματα από τον κορωνοϊό στην Ελλάδα 
δεν είναι όσα μας έλεγαν και ασφαλώς είναι πολύ 
μικρότερος ο αριθμός, και επομένως, η Οικονομία, 
η Κοινωνία, τα Σχολεία, οι Επιχειρήσεις έκλεισαν 
άδικα! Εκατομμύρια άνθρωποι εκφοβίστηκαν, 
τρομοκρατήθηκαν σχεδόν άδικα! Χιλιάδες Έλλη-
νες καταστράφηκαν οικονομικά άδικα! Χιλιάδες 
έμειναν άνεργοι άδικα. Οι ναοί έκλεισαν άδικα! Αρ-
χιερείς και ιερείς καταδόθηκαν, διαπομπεύθηκαν 
και διώχθηκαν σαν “κακούργοι” άδικα! Η Εθνική 
Οικονομία καταστράφηκε άδικα! Και η ΕΛΛΑΔΑ 
ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕ ΑΔΙΚΑ!

Η “νέα πραγματικότητα” δεν είναι πραγματική! 
Ήταν, φαίνεται, ένα πείραμα να μετρήσουν την 
αντίδραση του λαού, ήταν ένα “δόγμα του σοκ”, 
για να σφυγμομετρήσουν, αν και πόσο υπάκουοι 
είμαστε στις προσταγές τους. Για να προχωρή-
σουν στη νέα ψηφιακή Ταυτότητα (Προσωπικός 
Αριθμός). Για να προχωρήσουν στον εμβολιασμό 
του Bill Gates, που στη χώρα μας – πρωτοπόρα 
σε όλα – στις 11 Μαρτίου 2020, ψήφισε Νόμο (υπ’ 
αρ. 4675/20) που θα εξαναγκάζει τους πολίτες σε 
υποχρεωτικό εμβολιασμό!

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ο παγκόσμιος έλεγχος
Η Ιταλίδα Βουλευτής Soro Cunial, μιλώντας στο 

Ιταλικό Κοινοβούλιο υποστήριξε ότι τα σκληρά 
μέτρα που πάρθηκαν κατά του κορωνοϊού, π.χ. 
“η απομόνωση, εξυπηρετούν την παγκόσμια 
ατζέντα…”. Ο πραγματικός στόχος όλων αυτών 
των μέτρων είναι ο απόλυτος έλεγχος. Η απόλυτη 
κυριαρχία επί των ανθρώπων, μεταμορφωμένων σε 
ινδικά χοιρίδια και σκλάβους, παραβιάζοντας την 
ελεύθερη βούληση.

«Είναι τα παιδιά μας που θα χάσουν περισσό-
τερο…, βιάζοντας τις ψυχές τους», είπε η Βουλευ-
τής, και συνέχισε: «Το δικαίωμα στο σχολείο θα 
παραχωρηθεί μόνο σε παιδιά που θα φέρουν ένα 
ηλεκτρονικό βραχιόλι… για να τα συνηθίσουν στη 
δουλειά και την ακούσια μεταχείριση».

Η Ιταλίδα αυτή βουλευτής – που εκπροσωπεί 
στη Βουλή την Περιφέρεια της Ρώμης – αγρίεψε, 
και με πάθος εξέφρασε όλη τη δυσαρέσκεια του 
Ιταλικού Λαού (και όχι μόνο) για τον ύποπτο ρόλο 
του Bill Gates. Τον χαρακτήρισε ως εγκληματία, 
λόγω των εκστρατειών εμβολιασμού που το ίδρυμά 
του διεξάγει εδώ και χρόνια σε μη αναπτυγμένες 
χώρες. Τον κατηγόρησε ότι επέβαλε την στείρωση 
σε εκατομμύρια γυναίκες στην Αφρική, ενώ στην 
Ινδία προκάλεσε την παράλυση εκατοντάδων 
χιλιάδων παιδιών.

Τον αποκάλεσε, χωρίς μισόλογα και περιστρο-
φές «εγκληματία που σκοτώνει με εμβόλια» αλλά 
και ως άνθρωπο που εκμεταλλεύεται την πανδημία 
ως όπλο υπέρ της ηλεκτρονικής παγκοσμιοποίη-
σης. Και κάλεσε τους συναδέλφους βουλευτάς να 
καταψηφίσουν σχέδια υποχρεωτικού εμβολιασμού 
κατά του Covid-19.

«Τέτοιες προσπάθειες – ισχυρίστηκε – ωθού-
νται από τις διεφθαρμένες ελίτ, το Βαθύ Κράτος», 
και «είναι γνωστό ότι για δεκαετίες, ο Gates 
(Γκέιτς) ασχολείται με την πολιτική της μείωσης 
υπερπληθυσμού της γης και την πολιτική ενός 
δικτατορικού ελέγχου μέσω της διεθνούς υπερο-
χής του στους Τομείς της γεωργίας, τεχνολογίας 
και ενέργειας».

Η βουλευτής Sara Cunial ζήτησε ακόμα από 
τον Ιταλό πρωθυπουργό Τζιουζέπε Κόντε να τον 
φέρει στη διεθνή δικαιοσύνη – προκαλώντας τον 
Κόντε αν δεν είναι και ο ίδιος μέρος της παγκό-
σμιας συνωμοσίας του Deep State. «Την επόμενη 
φορά – του είπε – που θα λάβετε ένα τηλεφώνη-
μα από τον φιλάνθρωπο Bill Gates, στείλτε τον 
απευθείας στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για 
εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Τώρα ο καθένας ας κρίνει αν τα μέτρα που πάρ-
θηκαν ήταν σωστά ή μήπως είχαν κάποια έντονα 
στοιχεία υπερβολής.

ΒΟΜΒΑ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΗ
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟ Ένας  αόρατος υιός

Covid όπως η γρίπη
Για δείτε πως κορόιδεψε

ολόκληρο πλανήτη.
***

Του κορωνέου  ο υιός
Ξαδέρφια πρέπει νάχει 
Γρίπη του ενός το όνομα

Και τ’αλουνού σινάχι.
***

Πέστε μας τι τεχνάσματα
Θα βρείτε παραπέρα

Και τα μυαλά σας πέρνουνε
Καθημερνώς …αέρα?

***   
Φορτώνουν μάσκες τον Λαό

Εμβόλια και χάπια
Και αδειάζει ο κόσμος τρέ-

χοντας
των μαγαζιών τα ράφια.
Το δυό χιλιάδες είκοσι

γράφτηκε Ιστορία
με υιούς-φόβους και πρό-

στιμα 
και σκέτη…υστερία.

***
Μπήκαν μπροστά οι ειδικοί
Τον κόσμο να γιατρέψουν
με νόμους και διατάγματα
για να μας προστατέψουν

***
Υγεία και παράταση

ζωής δώστε στο σώμα
μα μη ξεχνάτε πως αυτό
θα το σκεπάσει…χώμα

***
Για την ψυχή δε νοιάστηκε

κανένας  να μιλήσει
γιατί η απιστία σας

το στόμα έχει κλείσει.
***

Και δεν μιλώ για τον εδώ
δικό μας κυβερνήτη,

μα για αυτούς που τυραν-
νούν

ο λ ό κ λ η ρ ο  Πλανήτη.  
***

ΜΠΙΛ ΓΚΕΪΤΖ ..ΣΩΡΟΣ και  
λοιπούς

τους ψευδο κυβερνήτες
τους άθεους  σιωνιστές 
λαμόγια και κοπρίτες.

***
Όλες λοιπόν τις εντολές
αυτοί τις έχουν στείλει 

να σβήσουν του χριστια-
νισμού

το ακοίμητο κανδήλι.
***

Που με Άγιο Φως το ανά-
βομαι

μα και το διατηρούμαι
και  έχουμε  ελπίδα στο 

Χριστό
μέρες καλές να δούμε.

***
Οι ψευτοεπιστήμονες

να ακούσουν το μοιραίο
έ χ α σ ε  όποιος πολεμά
ΙἩΣΟΥ  Τον Ναζωραίο.

***
Τις εκκλησίες κλείσατε

τάχα για την υγεία
και γέμισαν με τρόφιμα
ντουλάπες και ψυγεία.

***
Στα τρόφιμα στα φάρμακα

μέτρα απλά ληφθήκαν
μα στους Ναούς απ’την αρχή
κλειδιά και αμπάρες μπήκαν.

***
Καμπάνες μη κτυπήσετε
μεγάφωνα.. να κλείσουν
Παπάδες ψάλτες και λαός
να σκύψουν να λυγίσουν

***
Στην πολιτεία υπακοή

δείξανε οι παπάδες
γιατί αλλιώς θα είχανε

ευθύνη και οι… Λαμπάδες. 
Δείτε λοιπόν η έννοια σας

είναι μονάχα μία!!!
πως μεταδίδει τον υιό
Ἡ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ!!!

***
Όρια έχει η υπομονή

κι’όποιος  τα εξαντλήσει
γίνεται ανήμερο θεριό

και απάνω σας θα ορμίσει.
Το πιο πολύτιμο αγαθό

Ειν’η ελευθερία
κι’όποιος την καταχράστηκε

τον έγραψε ιστορία.

***
Νομίζουν πως μας έχουνε

όλοι τους στο τσεπάκι 
γι αυτό και μεθοδεύουνε

να φέρουν το Τ σ ι π ά κ ι!!!
***

Εμείς θα τους το στείλουμε
εκεί που ο νους δε φτάνει
κι ας μη με πεί ποτέ ξανά 
κανείς σας παπαγιάννη.

***
Τις παροιμίες τις παλιές
πρέπει να τις θυμάσαι

γιατί όπως στρώσης μου 
έλεγαν

έτσι ακριβώς… κοιμάσαι.
***

Εμείς γνωρίζομαι καλά
το τι μας περιμένει

άπ τον Νοέμβρη και μετά
θάμαστε αμπαρωμένοι

***
Ξέρεται εσείς και πιάνεται

τον κόσμο από τη μύτη
με φόβο θα γιορτάσουμε
Χριστούγεννα στο σπίτι.

***
Σας είναι πλέον εύκολο

μα και δοκιμασμένο
να ξανακλείστε τον Λαό

τον εξαθλιωμένο
***

Ούτε σαν σκέψη δεν μπορεί
στον νου μου να χωρέσει

πως τέτοιου είδους τακτικές
κάποιος.. θα συγχωρέσει.

***
Όταν η γρίπη θέρισε …
ξακόσσες δυό χιλιάδες

στην μούγκα  την περάσανε
Ράδια.. και φυλλάδες.

***
Όλοι μιλούν για τον Υιό
κάνοντας συμφωνίες

και δεν τολμούν να ανα-
φερθούν

εις τις α υ τ ο κ τ ο ν ί ες ??? 
***

Ο Υιός δεν είναι ρατσιστής
ομάδες δεν κοιτάζει

γιατί έχει ως στόχο και σκοπό
τον κόσμο να  τ ρ ο μ ά ζ ε ι!!!

Για να θεριέψει το κακό
μα και να ξεχειλίσει

αρκεί ο ΚΑΛΟΣ να κοιμηθεί
ή…να αδιαφορήσει.-

***
Πάνω  σ’αυτή την λογική
δεν σκέπτομαι τον χρόνο

να γράψω πάνω στο χαρτί 
τέτοιες αλήθειες μόνο.

***
Γιατί παραμπουχτίσαμε

στο ψέμα και στη βία
και δίνουμε στους άθεους

θάρρος  τιμή και αξία.
***

Ένδεκα εκατομμύρια
επήραν τα  κανάλια

να βομβαρδίζουν τον Λαό
με τέτοιου είδους Χάλια .

***
Γι αυτό και αποφάσισα
τις σκέψεις να μαζώξω

και να τις βάλω στο χαρτί
στον κόσμο να τις δώσω.

***
Μου είπε ένας γέροντας

πολύ καλά θα κάνεις
ίσως με αυτό  τον τρόπο σου

την πίκρα να γλυκάνεις.
***

Του έδωσα  υπόσχεση 
και τούκανα  τη χάρη

μήπως προσθέσω στη χαρά
και εγώ ένα λιθάρι.

***
Τρόπους θα ψάξω και θα 

βρώ
μέρα να μη περνάει

να δω ξανά όπως παλαιά
Τον κόσμο να… γ ε λ ά ε ι.

***
Όταν  βρεθείς απέναντι
στην όποια αδυναμία
το γέλιο κάνε αντίδοτο
σε κάθε  Π α ν δ η μ ί α.

***
Έτσι θα τον νικήσουμε
τον όποιο  κορωναίο

και όλοι μαζί να κάνομε 
τον κόσμο …πιο  ΩΡΑΙΟ.

Κουταλος Ιωάννης 

Κορόιδο υιός  
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συνέχεια από την 
1η σελίδα

ποιων πονηρών ανθρώπινων παρεμβάσεων.Σέ έναν  
πόλεμο,όταν ό εχθρός επιτίθεται καί ό αμυνόμενος 
ΔΕΝ είναι επαρκώς προετοιμασμένος,τότε επικρατούν 
οί εισβολείς.Ακριβώς τό αντιθετο ,πάντως, έγινε τό 
1940,όταν στό τιμόνι τής Χώρας ,ήταν ένας ευφυής, 
εμπειροπόλεμος καί φιλόπατρις Ηγέτης, γιά τόν οποίο 
στήν Στρατιωτική Ακαδημία τού Βερολίνου υπήρχε επι-
γραφή μέ τό περίφημο ‘’’Ουδέν πρόβλημα άλυτο διά τόν 
Ιωάννη Μεταξά ‘’’.Καί ό αμυνόμενος  Ελλ.Λαός πέρασε 
στήν νικηφόρο αντεπίθεση,μέ τήν επιβεβαιωμένη,από 
εκατοντάδες στρατιώτες,βοήθεια καί παρεμβάσεις τής 
Παναγίας μας.

Καί μετά,στίς μέρες μας,ήλθε καί εισέβαλε,ό περίφη-
μος ‘’’κορονοιούλης’’’.Πού;Σέ ένα κράτος Καταληστευ-
μένο, Ξεζουμισμένο, Χρεωκοπημένο, Ξεπουλημένο ,μέ 
ένα Λαό

φτωχό καί οικονομικά γονατισμένο νά μετράει  1000 
νεκρούς ,κάθε χρόνο ,από αυτοκτονίες,τά τελευταία 10 
χρόνια,χωρίς ένα ,έστω καί κροκοδείλιο,δάκρυ από τούς 
πολιτικούς σωτήρες μας, καί μέ  ένα  υποβαθμισμένο 
καί παραπέον Δημοσ. Σύστημα υγείας.Καί οί πολιτικοί 
μας,ενώπιον μιάς πιθανής καταστροφής,απεφάσισαν εν 
πανικώ νά επιβάλλουν σκληρά μέτρα ‘’’καραντίνας’’,ώς 
καί τήν αναστολή κάθε μορφής ζωηφόρου δραστηρι-
ότητος στήν χώρα,προφανώς γιά τό καλό μας,καί γιά 
νά υπακούσει ό λαός χρησιμοποίησαν ακόμη καί μία 
καταιγιστική χρυσοπληρωμένη βομβαρδιστική προπα-
γάνδα τών 30.000.000 Ευρώ,στά ορνεα τών ΜΜΕ,ώς καί 
τσουχτερά πρόστιμα στούς ‘’θρασείς’’ ανυπάκουους 
πολίτες,στούςταπεινούς Ιερείς καί σέ 2-3 λεοντόκαρ-
δους Μητροπολιτες μας.

Μέσα σ’αυτήν τήν αναμπουμπούλα μέ πονηριά 
ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΑΝ έντεχνα καί τήν Λειτουργική Ζωή 
τής Αγίας Ορθοδοξίας μας καί τήν ΚΑΡΔΙΑ τής ΠΙΣΤΗ 
μας,ώς δήθεν ...σίγουρο μέσον διάδοσης τού φονικού 
κορονοιού. Κλείδωσαν τίς Εκκλησίες μας, απαγόρευσαν 
τίς κωδωνοκρουσίες,απαγορευσαν τά μεγάφωνα,όχι 
τίς τυμπανοκρουσίες τού ραμαζανιού τών μουσουλ-
μάνων,απαγόρευσαν τίς λιτανείες τών Επιταφείων,τών  
Θαυματουργών Εικόνων καί Λειψάνων τών Αγίων 
μας,όχι όμως καί τήν περιοδεία τής τραγουδίστριας 
,απαγόρευσαν τήν συγκέντρωση ακόμη καί...μασκοφό-
ρων πιστών έξω από τούς Ιερούς μας Ναούς,όχι όμως 
τήν συγκέντρωση μιάς μασκοφόρου αγέλης εξω από 
κάθε Τράπεζα ,τά Σούπερ μάρκετ,τά ταχυδρομεία καί 
τίς Λαικές, λές κι αυτοί πού θά πήγαιναν έξω από τίς 
Εκκλησιές μας ότι θά ήταν...μουσουλμάνοι πού δέν θά 
κρατούσαν τίς αποστάσεις τών ...2 μέτρων, καί ΤΕΛΟΣ  
ΕΝΟΧΟΠΟΙΗΣΑΝ ακόμη ΚΑΙ τήν ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ τού 
Σώματος καί Αίματος τού ΚΗΙΧριστού καί Θεού στόν 
ΟΠΟΙΟ οφείλουμε όλοι μας, τήν ύπαρξη καί τήν ζωή μας.

Αυτά τά θλιβερά ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΑ πού διεπράχθησαν 
είς βάρος τής Αγίας Πίστεως μας,μέχρι σήμερα,έίτε 
από ολιγοπιστία,ή από απιστία,ή από γελοίο δήθεν 
επιστημονικό ορθολογισμό, ή από δόλο,ή από προ-
σπάθεια συγκάληψης τών αδυναμιών ενός διαλυμένου 
Κράτους,ή δήθεν από όψιμη καί υποκριτική...συμπόνια 
πρός γέροντες καί ευπαθείς ομάδες ,πού μέχρι σήμερα 
ανελέητα πετσόκοβαν τήν σύνταξή τους καί χιλιάδες 
απ’αυτούς κατέφευγαν στά Δημοτικά καί Εκκλησιαστικά 
συσίτια,ΑΥΤΑ λοιπόν τά κακουργήματα,είς βάρος ενός 
τρομοκρατημένου, απελπισμένου , πανικοβλημένου 
καί εν τέλει υποτεταγμένου αγνού Λαού ,διεπράχθησαν 
,δυστυχώς,από τήν ΣΥΜΠΡΑΞΗ τών κάτωθι.

1) Ενός πεφωτισμένου ( Ιλλουμινάτι) καί μή...Μασκο-
φόρου,ενώπιον τής τραγουδίστριας,Πρωθυπουργού

2)Κάποιων επιστρατευμένων καί αλληλοαναιρου-
μένων ‘’’πολυξεράτων’’’ εγχωρίων καί διεθνών,επίσης 
Ιλλουμινάτι,λοιμοξιολόγων(επάγγελμα μέ μέλλον),πού 
μέ τούς... βαρύγδουπους επιστημονικούς τους τίτλους, 
εντυπωσιάζουν τό πόπολο μέ τίς γνώσεις τους  επί 
παντόςΦυσικού αλλά καί... Υπερφυσικού,μέ τίς ́ ΄άερο-
γεμείς΄΄΄(1)  προτάσεις τους για τήν...Θεία Κοινωνία τού 
ΣΩΜΑΤΟΣ καί τού ΑΙΜΑΤΟΣ τού ΧΡΙΣΤΟΥ μας.

3)Κάποιων χρυσοπληρωμένων προπαγανδιστικών 
ΜΜΕ καί κυνικών μεγαλοδημοσιογράφων πού πάντοτε 
συμμαχούν μέ όποιον πληρώνει καλύτερα.

καί ΔΥΣΤΥΧΩΣ τήν σύμπραξη
4)Ενός φοβικού καί ανευ ορίων υποτεταγμένου Αρχι-

επισκόπου,στίς αποφάσεις καί τούς νόμους κάθε καισα-
ρίσκου(...ή Εκκλησία δέν κάνει συλλαλητήρια-Μακεδ)

5) Μιάς ολιγομελους ,άνευρης,γραφειοκρατικής καί 

υπάκουης Διαρκούς Ιερ. Συνόδου (ΔΙΣ)
6) Καί τών πολλών υπάκουων...τεθλιμμένων σή-

μερα,καί ΟΨΙΜΑ αντιστασιακών Δεσποτάδων,πού 
εδήλωσαν κάποιοι ,μετά δακρύων ότι ψάχνουν,λέει,γιά 
ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ τής Πίστεως,σήμερα.Καί πού τούς 
ψάχνουν;;; Μήπως στούςλοιμοξιολόγους;;;Μήπως 
μέσα στόν αγνό καί πιστό Ορθόδοξο Λαό μας,στούς 
μανάβηδες,στούς τσομπάνηδες,στούς ψαράδες,στούς 
μαραγκούς μας,στούς ταπεινούς Ιερείς μας καί τούς 
ψαλτάδες μας   ή μήπως θά έπρεπε,λογικά,νά τούς 
ψάχνουν  μέσα στήν χορεία

τής πλειοψηφίας τών γυαλιστερών συνεπισκόπων 
τους ,πολλοί εκ τών οποίων ασχολούνται μετά ναρκισ-
σισμού στήν καταμέτρηση τών...Like στό facebook τους.
Καί γιατί ΔΕΝ συμπαραστάθηκαν μέ αυταπάρνηση καί 
ΔΕΝ παραδειγματίστηκαν από τούς ταπεινούς καί ευλα-
βείς ιερείς μας καί λαικούς καί 2-3 Αληθινούς

Ποιμένες Μητροπολίτες τής Πατρίδος μας πού διώκο-
νται ώς παράνομοι διότι υπήκουσαν στόν Θεό κι όχι στόν 
Καισαρίσκο,όπως άλλωστε έκαναν ΟΛΟΙ οί ΕΥΣΕΒΕΙΣ 
ηγέτες καί ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ τών ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ Κρατων πού 
άφησαν τίς Εκκλησίες τους ΑΝΟΙΚΤΕΣ καί είχαν και τά 
λιγώτερα θύματα από τόν Ιό.(2)

Έτσι βυθίστηκε ή πατρίδα μας σέ φόβο,τρόμο,α-
πελπισια,σέ πανικό .Σέ καταποντισμό τής ήδη ισχνής 
οικονομίας μας μέ τήν υπερβολική παράλυση κάθε 
δραστηριότητος.Μέ τήν υποτεταγμένη ...Αγέλη να 
εκδηλώνει αντικοινωνική συμπεριφορά καί καχυποψία 
πρός κάθε έναν πού σέ πλησιάζει στό μισό μέτρο,καί 
μέσα σ’αυτό τό κλίμα τής απειλής τού θανάτου,καποιοι 
σκοτεινοί Καμπαλιστές Μπιλλ ΓΚΕΙΤΖ προτείνουν τόν 
υποχρεωτικό εμβολιασμό τών ανθρώπων καί τήν εμ-
φύτευση στό σωμα τους μικροτσιπς προκειμέμου νά 
ιχνηλατείται ή πορεία τού κορονοιού μέσα στά πλήθη.

ΟΜΩΣ Ζεί Κύριος ό Θεός ό Παντοκράτωρ καί μάς ενι-
σχύει διά τής θαυματουργής Προυσίας τών Αγίων ΤΟΥ.    

Τήν Παρασκευή 1-5-2020
Στό Παρεκκλήσι τής ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ τής Ρωμαί-

ας,στόν Άγιο Νικάνωρα Καστοριάς,ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, 
κεκλεισμένων τών θυρών μετά τήν άνωθεν...ευλογία.

Ψάλτης ό ευλαβής κ.Ηλίας,συμψάλτης ό κ.Μιχάλης.
Λειτουργός ό πιστός καί ταπεινός π.Βασίλειος,βοηθού-
μενος από τόν αεικίνητο καί ταπεινό π.Ελευθέριο καί  
τόν  νεωκόρο.Ξαφνικά άρχισε νά κινείται πέρα-δώθε 
ή βαρειά κανδύλα πού κρέμμεται εμπρός στήν εικόνα 
τής Μεγαλομάρτυρος Αγίας!! Μπροστά σ’αυτό τό 
θαυμαστό γεγονός έμειναν όλοι συγκλονισμένοι μέ 
θαυμασμό καί κατάνυξη.

Τετάρτη  6-5-2020
ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  πάλι στήν ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.Λειτουρ-

γός καί πάλι ό π.Βασίλειος.Ψάλτης αυτήν τήν φορά ό 
ευλαβής κ.Θεόδωρος.Καί πάλι κατά τήν διάρκεια τού 
Όρθρου εμπρός στα έκπληκτα μάτια τους είδαν τήν 
κανδύλα τής ΑΓΙΑΣ νά κινείται!! Συγκλονισμός καί κα-
τάνυξη τούς συνεπήρε..

Η  ΑΓΙΑ ,μ’αυτόν τόν τρόπο ΕΔΕΙΞΕ τήν ζωντανη πα-
ρουσία της καί τούς μίλησε καί μάς μίλησε καί μάς είπε:

΄΄΄΄Έχετε ΘΑΡΡΟΣ καί ΠΙΣΤΗ , καί  Εγώ  Είμαι εδώ 
,κοντά σας’’’’

Φίλτατοι συμπατριώτες καί Ορθόδοξοι Χρ. Συνέλλη-
νες,ή ιστορία μας ώς λαού έδειξε ότι προικισθήκαμε 
από τόν Θεό μέ τά ευγενέστερα Ψυχικά,Πνευματικά 
καί Βιολογικά DNA,καί σάν Αντίδωρο τά διαθέσαμε γιά 
νά Φωτίσουμε τόν κόσμο μέ τό Ευαγγέλιο Τού,όπως 
μαρτυρείται από τήν γλώσσα στήν οποία γράφτηκαν τά 
Ευαγγέλια καί εν συνεχεία από τό πλήθος τών Ιεραπο-
στόλων,τών Ομολογητών,τών Αγίων καί τών Μαρτύρων 
πού ανέδειξε ή Φυλή μας.

Έτσι λοιπόν,άς μήν επιτρέψουμε σ’αυτόν τόν Κορο-
νοιούλη καί πρό παντός στήν Σκοτεινή συνοδεία αυτού 
,νά μάς νικήσει.

Καί τά χεράκια μας θά πλένουμε,καί τήν αμφιβόλου 
χρησιμότητος,μασκούλα θά φορέσουμε,καί τά πλαστικά 
γαντάκια θά φορέσει όποιος θέλει,καί μέ...’’αγκωνιές’’’ 
θά χαιρετιώμαστε,αλλά πάνω απ’όλα,γιά σιγουριά 
άς μήν ξεχνάμε  ‘’’Μετά φόβου Θεού ,Πιστεως καί 
Αγάπης’’’ νά μεταλαμβάνουμε τό ΣΩΜΑ καί τό ΑΙΜΑ 
τού ΧΡΙΣΤΟΥ μας.

 -Θαρσείτε, Χαίρετε, Υγιαίνετε, καί πρό παντός 
Γρηγορείτε

Δρ.Γεράσ.( Μάκης) 
Κουσουνής, Γεωπόνος, Καστοριά

Έχετε ΘΑΡΡΟΣ καί ΠΙΣΤΗ, Εγώ Είμαι κοντά σας’
Aγία Μεγαλομάρτυς ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ η ΡΩΜΑΙΑ

Κείμενον Μετάφραση
     «Εύξασθαι, φησί, και επί της οικίας 

δύναμαι… Απατάς σαυτόν άνθρωπε· 
εύξασθαι μεν γαρ και επί της οικίας 
δυνατόν, ούτω δε εύξασθαι ως επί της 
εκκλησίας αδύνατον, όπου πατέρων πλή-
θος τοσαύτον, όπου βοή προς τον Θεόν 
ομοθυμαδόν αναπέμπεται. Ουχ ούτως 
εισακούη κατά σαυτόν τον Δεσπότην 
παρακαλών ως μετά των αδελφών των 
σών. Ενταύθα γαρ εστί τι πλέον, οίον η 
ομόνοια και η συμφωνία και της αγάπης 
ο σύνδεσμος και αι των ιερέων ευχαί. 
Δια γαρ τούτο οι ιερείς προεστήκασιν, 
ίνα αι του πλήθους ευχαί ασθενέστερον 
ούσαι, των δυνατωτέρων τούτων επιλα-
βόμεναι, ομού συνανέλθωσιν αυταίς εις 
τον ουρανόν».

Να προσευχηθώ, λέει, μπορώ και στο σπί-
τι μου… απατάς τον εαυτό σου άνθρωπε. Να 
προσευχηθείς στο σπίτι σου είναι δυνατό. 
Όμως, να προσευχηθείς, όπως προσεύ-
χεσαι στην Εκκλησία είναι αδύνατο. Στην 
Εκκλησία υπάρχει το πλήθος των πατέρων 
κι αναπέμπεται στο Θεό ομόφωνη κραυγή 
ικεσίας. Δεν θα γίνεις εισακουστός απ’ το 
Δεσπότη τόσο πολύ, όταν τον παρακαλείς 
μοναχός σου, όσο όταν τον παρακαλείς 
ενωμένος με τους αδελφούς σου. Εδώ 
υπάρχει κάτι περισσότερο, όπως η ομόνοια 
κι η συμφωνία κι ο σύνδεσμος της αγάπης κι 
οι ευχές των ιερέων. Γι’ αυτό το λόγο στέκο-
νται μπροστά οι ιερείς, ώστε οι προσευχές 
του πλήθους, καθώς είναι πιο αδύνατες, να 
ενωθούν με τις προσευχές των πιο δυνατών 
και ν’ ανεβούν μαζί στον ουρανό.  

ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ 
ή… πώς ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΕΣΑΙ ;

Εκκλησιάζομαι ή πηγαίνω στην Θεία Λει-
τουργία δεν είναι ένα θέαμα που παρακο-
λουθούμε απλώς, ούτε μία ακρόαση ύμνων 
και αναγνώσεων που ακούμε, αλλά είναι έργο 
θεϊκό το οποίο τελεί ο ιερεύς του Θεού μαζί 
με τον λαόν του Θεού. Η δε λέξη Λειτουρ-
γία σημαίνει: λαού (λείτος = λαός) έργον. 
Επομένως, πηγαίνω στο ναό για την Θεία 
Λειτουργία και συμμετέχω στην τέλεση της 
Θείας Λειτουργίας. Τα τελούμενα στη Θεία 
Λειτουργία φανερώνουν ότι ο λαός του Θεού 
συμμετέχει στην τέλεσή τους.

Στους παλαιότερους χρόνους όλα τα τρο-
πάρια και οι ύμνοι, που ψάλλονται από τους 
ιεροψάλτες, ψάλλονταν από όλο το λαό. Την 
αρχαιότερη περιγραφή Θείας Λειτουργίας 
που μας διέσωσε ο άγιος Ιουστίνος ο μάρτυς, 
για την  οποία αναφέρει: «Ο προεστώς ευχάς 
και ευχαριστίας, όση δύναμις αυτώ, αναπέ-
μπει και ο λαός επευφημεί λέγων το Αμήν».

Είναι αδιανόητη η τέλεση της Θείας Λει-
τουργίας χωρίς την συμμετοχή πιστών ή χωρίς 
να κοινωνήσει έστω και ένας μόνον πιστός. 
Είναι ακόμα ποιο αδιανόητο αυτό που είπε ο 
επίσκοπος Λάρισας: «εφ’ όσον ο λαός αυτός 
κωλύεται και δεν μπορεί να κοινωνήσει, δεν 
θα κοινωνήση ούτε ο ίδιος». Και τότε δέσπο-
τα γιατί λειτουργείτε… για το θεαθήναι; Και τη 
Θεία Κοινωνία τί την κάνετε; 

Αυτή η θεωρία από ποια πατερικά κείμενα 
εκπορεύεται; Ο Νικόλαος Καβάσιλας, να τι 
γράφει για το θέμα αυτό στην “Ερμηνεία εις 
την Θείαν Λειτουργίαν”:

«Ούτω δε συγκαλέσας τους πιστούς εις 
το ιερόν δείπνον, αυτός πρώτος αυτού 
μεταλαμβάνει και όσοι των ομοταγών, και 
όσοι περί το βήμα, θερμόν ύδωρ πρότερον 
εις το ποτήριον εμβαλών σημασίας ένεκα 
της του αγίου Πνεύματος επί την Εκκλησίαν 
καθόδου. Κατήλθε γαρ τότε της οικονομίας 
τελεσθείσης του Σωτήρος απάσης· νυν 
δε επιδημεί, της θυσίας ανενεχθείσης και 
τελειωθέντων των δώρων τοις γε αξίως 
κοινωνούσιν αυτών».

Έτσι, λοιπόν, αφού καλέσει τους πιστούς 
στο ιερό Δείπνο, μεταλαμβάνει αυτός πρώτος 
(ο ιερεύς). Και έπειτα μεταλαμβάνουν όλοι 
όσοι είναι ισότιμοί του στην ιερωσύνη και όλοι 
εκείνη, που περιχορεύουν το άγιο Βήμα. Και 
κοινωνούν, αφού πρώτα βάλει στο Ποτήριο 
θερμό νερό, για να σημάνει την κάθοδο του 
Αγίου Πνεύματος στην Εκκλησία. Γιατί το Άγιο 
Πνεύμα κατέβηκε τότε, όταν συμπληρώθηκε 
το λυτρωτικό έργο του Σωτήρα μας Ιησού 
Χριστού. Και, τώρα, έρχεται, όταν προσφέρεται 
η Θυσία και η μεταβολή των δώρων ολοκληρώ-
νεται σ’ αυτούς, που κοινωνούν άξια.

Ας δούμε πως πρέπει να συμπεριφερό-
μαστε όταν προσερχόμαστε στο Ναό για να 
εκκλησιαστούμε, να λειτουργηθούμε, και να 
κοινωνήσουμε, και ποια θα πρέπει να είναι η 
στάση μας. Μόλις μπούμε στο ναό, ξεκινάμε 

να κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Πολλοί 
κάνουν το Σταυρό τους συνέχεια, άλλοι καθό-
λου, και πολλοί με βιασύνη που μοιάζει με το 
παίξιμο λαϊκού οργάνου.

Γι’ αυτό ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στις 
διδαχές του μας συμβουλεύει:

«Ακούσατε, χριστιανοί μου, νά πώς πρέπει 
να γίνεται ο σταυρός και τί σημαίνει.

Μας λέγει το άγιον Ευαγγέλιον πως η αγία 
Τριάς, ο Θεός, δοξάζεται εις τον ουρανόν 
περισσότερον από τους αγγέλους. Τι πρέπει 
να κάμεις και εσύ;

Σμίγεις τα τρία σου δάκτυλα με το δεξιόν 
το χέρι σου και, μην ημπορώντας να ανεβής 
εις τον ουρανόν να προσκυνήσης, βάνεις το 
χέρι σου εις το κεφάλι σου, διότι το κεφάλι σου 
είναι στρογγυλό και φανερώνει τον ουρανόν, 
και λέγεις με το στόμα: Καθώς εσείς οι άγγελοι 
δοξάζετε την αγίαν Τριάδα εις τον ουρανόν, 
έτσι και εγώ, ως δούλος ανάξιος, δοξάζω και 
προσκυνώ την αγίαν Τριάδα.

Και καθώς αυτά τα δάκτυλα είναι τρία – 
είναι ξεχωριστά, είναι και μαζί – έτσι είναι και 
η αγία Τριάς, ο Θεός τρία πρόσωπα και ένας 
μόνος Θεός.

Κατεβάζεις το χέρι σου από το κεφάλι σου 
και το βάνεις εις την κοιλίαν σου και λέγεις: 
Σε προσκυνώ και σε λατρεύω, Κύριέ μου, ότι 
κατεδέχθης και εσαρκώθης εις την κοιλίαν της 
Θεοτόκου δια τας αμαρτίας μας.

Το βάζεις πάλιν εις τον δεξιόν σου ώμον 
και λέγεις: Σε παρακαλώ, Θεέ μου, να με 
συγχωρήσης και να με βάλης εις τα δεξιά με 
τους δικαίους.

Βάνοντάς το πάλι εις τον αριστερόν ώμον, 
λέγεις: Σε παρακαλώ, Κύριέ μου, μη με βάλης 
εις τα αριστερά με τους αμαρτωλούς.

Έπειτα, κύπτοντας κάτω εις την γην: Σε δο-
ξάζω, Θεέ μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω 
ότι, καθώς εβάλθηκες εις τον τάφον, έτσι θα 
βαλθώ και εγώ.

Και όταν σηκώνεσαι ορθός, φανερώνεις 
την Ανάστασιν, και λέγεις: Σε δοξάζω, Κύριέ 
μου, σε προσκυνώ και σε λατρεύω, που 
αναστήθηκες από τους νεκρούς, δια να μας 
χαρίσης την ζωήν την αιώνιον. Αυτό σημαίνει 
ο πανάγιος σταυρός».

Και συνεχίζουμε να κάνουμε το σημείο του 
Σταυρού,

α) Μόλις ανάψουμε το κερί μας.
β) όταν μπαίνουμε ή βγαίνουμε από το Ναό.
γ) Στην αρχή κάθε ακολουθίας.
δ) Σε κάθε εκφώνηση της Παναγίας: «Της 

Παναγίας, αχράντου, υπέρ ευλογημένης, 
ενδόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αει 
παρθένου Μαρίας…».

ε) Σε κάθε Τριαδική εκφώνηση. Δηλαδή 
κάθε φορά που λέγεται ή ψάλλεται το: «Δόξα 
Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι», ή όταν 
ακούγεται το: «… του Πατρός και του Υιού 
και του Αγίου Πνεύματος …».

[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]

(Ιωάννης Χρυσόστομος: Περί ακταλήπτου, Λόγος Γ’ τ.28 σελ. 218

συνέχεια από την 1η σελίδα
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Δ. Νατσιός
Δάσκαλος-Κιλκίς

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 5η συνέχεια από την 20η Ομιλία 5/4/1981

«Οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκολουθοῦντες τῷ 
ἀρνίῳ ὅπου ἂν ὑπάγῃ. οὗτοι ἠγορά-
σθησαν ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχῆ 
τῷ Θεῷ καὶ τῷ ἀρνίῳ· καὶ οὐχ εὑρέ-

θη ψεῦδος ἐν τῷ στόματι αὐτῶν· 
ἄμωμοι γάρ εἰσιν» (Ἀπ. 14, 4).

Προσέξτε! Τό τονίζω γι’ ἄλλη μία 
φορά: Μέ τήν παρουσία τῆς παρθενί-
ας δέν διαβάλλεται ὁ γάμος. Ὁ γάμος 
οὔτε διαβάλλεται οὔτε ὑποτιμᾶται! 
Ἁπλῶς σᾶς εἶπα τί ἐμφιλοχωρεῖ μέσα 
εἰς τόν γάμον, καί… Μακάρι νά εἴχαμε 
ἐν Κυρίῳ γάμους, ὅπως ἀκριβῶς ἱερο-
λογοῦνται καί εὐλογοῦνται ἀπό τήν 
Ἐκκλησία… Δυστυχῶς δέν ἐφαρμόζο-
νται ὅλες ἐκεῖνες ὑπέροχες εὐχές τοῦ 
γάμου εἰς τήν πράξιν, στά πλαίσια τῆς 
ἱερολογίας τοῦ μυστηρίου τοῦ γάμου.

Σᾶς εἶχα πῆ πολύπολύ παλιά κάτι. 
Ἄν ἀγοράζατε, ἀγαπητοί μου, ἕνα τευ-
χίδιον μέ τήν ἀκολουθία τοῦ γάμου 
–αὐτό πού ἔχουν οἱ ἱερεῖς καί λέγουν 
τήν ἀκολουθία, ὅταν παντρεύουν 
τούς ἀνθρώπους στίς ἐκκλησίες–, καί 
διαβάζατε κάπουκάπου τήν ἀκολου-
θία καί βαθαίνατε στήν κάθε λέξι, ἐκεῖ 
θά βλέπατε ποιός πρέπει νά εἶναι ὁ 
γάμος. Τό συνιστῶ αὐτό ἰδιαιτέρως 
εἰς τούς ἐγγάμους ἀδελφούς.

Γράφει ἀκόμη ὁ ἀπόστολος Παῦλος: 
«Περὶ δὲ ὧν ἐγράψατέ μοι, καλόν 
ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι» (1 
Κορ. 7, 1). Γιά ὅ,τι μοῦ γράψατε, ὦ 
Κορίνθιοι, καλόν εἶναι εἰς τόν ἄνθρω-
πο νά μήν παντρευθῇ. Γιατί εἶναι 
προτιμότερο αὐτό; Διότι «ὁ ἄγαμος 
μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, πῶς ἀρέσει 
τῷ Κυρίῳ» (ἔνθ’ ἀνωτέρῳ, 32), ὁ 
ἄγαμος φροντίζει καί προσέχει σ’ ὅ,τι 
παραγγέλλει ὁ Κύριος. Καὶ «ἡ ἄγαμος 
μεριμνᾷ τὰ τοῦ Κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ 
σώματι καὶ πνεύματι» (ἔνθ’ ἀνωτέρῳ, 
34), ἡ ἄγαμος φροντίζει καί προσέχει 
σ’ ὅ,τι παραγγέλλει ὁ Κύριος, ὥστε νά 
εἶναι ἁγία καί εἰς τό σῶμα καί εἰς τό 

πνεῦμα. Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ ἔγγαμοι 
ἔχουν καί κάποια στοιχεῖα στό σῶμα 
τους καί τό πνεῦμα τους πού δέν 
εἶναι ἅγια. Εἶναι αὐτά πού σᾶς εἶπα 
προηγουμένως. Ἐσεῖς ξέρετε· καταλα-
βαίνετε. Λέγω «καταλαβαίνετε», γιατί 
καί ἐγώ τ’ ἀκούω ἀπό σᾶς στίς τόσες 
χιλιάδες ἐξομολογήσεις.

Βλέπομε ὅτι μέ τήν πτῶσιν ὁ γάμος, 
ἀντί νά γίνεται ἀλληλοβοήθεια διά 
τήν θέωσιν, σέ πολλές περιπτώσεις 
γίνεται ἀλληλοβοήθεια γιά τήν κόλα-
σι! Τό γιατί δέν τό γνωρίζω. Φαίνεται 
πώς οἱ ἄνθρωποι δέν παντρεύονται 
γιά νά βοηθηθοῦν γιά τήν Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ, ἀλλά γιά νά πᾶνε χέριχέρι 
στήν κόλασι!… Κι αὐτό συμβαίνει, 
ὅταν ὁ ἄνδρας παρασύρεται ἀπό τήν 
γυναῖκα καί ἡ γυναῖκα παρασύρεται 
ἀπό τόν ἄνδρα.

Ἀκούσατε πῶς τό λέγει αὐτό ἡ 
Γραφή στήν παραβολή «τοῦ μεγάλου 
δείπνου»: «Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ 
τοῦτο οὐ δύναμαι ἐλθεῖν» (Λουκ. 
14, 20). Παντρεύτηκα, καί γι’ αὐτό 
δέν μπορῶ νά ἔλθω στό δεῖπνο τῆς 
Βασιλείας.

Ο Κύριος εἶπε: «Προσέχετε δὲ 
ἑαυτοῖς μήποτε βαρηθῶσιν ὑμῶν 
αἱ καρδίαι ἐν κραιπάλῃ καί μέθῃ καί 
μερίμναις βιοτικαῖς (Λουκ. 21, 34). 
Προσέχετε δέ τούς ἑαυτούς σας, 
μήπως οἱ ψυχές σας γίνουν βαριές 
καί ἀνίκανες νά προσέχουν καί νά 
ἀγρυπνοῦν ἀπό τό ἄσωτο φαγοπότι 
καί τή μέθη καί τίς βιοτικές μέριμνες.

Ποιές εἶναι αὐτές οἱ βιοτικές μέ-
ριμνες;

Εἶναι ὁ γάμος.
Λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ὁ 

νυμφευθείς μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, 
πῶς ἀρέσει τῇ γυναικί» (1 Κορ. 7, 33), 
πῶς νά ἀρέσῃ εἰς τήν γυναῖκα–, καί «ἡ 
νυμφευθεῖσα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, 
πῶς ἀρέσει τῷ ἀνδρί», φροντίζει μέ 

κάθε τρόπο πῶς νά ἀρέσῃ στόν ἄνδρα 
της. Ἐνῶ «ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ 
Κυρίου, πῶς ἀρέσει τῷ Κυρίῳ» (1 
Κορ. 7, 34).

Ὁ σκοπός λοιπόν τῆς παρθενίας 
εἶναι ἡ ἀφιέρωσις τοῦ ἀνθρώπου 
εἰς τόν Θεόν καί εἰς τά τοῦ Θεοῦ, εἰς 
τά ἔργα τοῦ Θεοῦ. Ἀπολύτως τίποτε 
ἄλλο. Ὁποιοδήποτε ἄλλο κίνητρο καί 
ἐλατήριο θά δημιουργοῦσε ἀγαμία 
δέν εἶναι γνήσιο.

Πρέπει νά σᾶς πῶ, ὅτι ἡ παρθενία 
σήμερα ὄχι μόνον δέν τιμᾶται, ἀλλά 
καί χλευάζεται, ἐπειδή δέν κατανο-
εῖται. Ἐπειδή δέ διαβάλλεται ὑπό τῶν 
συγχρόνων, καθίσταται ἡ παρθενία 
μία διαρκής ὁμολογία πίστεως εἰς τό 
ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, χάριν τοῦ 
Ὁποίου καί ὑπάρχει.

Ὁ ἐν παρθενίᾳ ζῶν εἶναι ὁμολο-
γητής καί μάρτυς, διότι ἕνεκα τῶν 
πειρασμῶν πού συναντοῦμε στήν 
ἐποχή μας, πολλάκις ἡ παρθενία, γιά 
νά διαφυλαχθῇ, χρειάζεται μαρτύριο. 
Σήμερα ἡ παρθενία διαφυλάσσεται 
μαρτυρικῶς. Ἀλλά καί ἐφ’ ὅσον χλευ-
άζεται διαρκῶς ἡ παρθενία, πρέπει ὁ 
ἐν παρθενίᾳ εὑρισκόμενος διαρκῶς 
νά ἀπολογῆται ὑπέρ αὐτῆς εἰς τούς 
συγχρόνους ἀρνητάς καί χλευαστάς 
τῆς σωφροσύνης καί παρθενίας.

Δεύτερον: Ἡ δευτέρα ἰδιότης ἐκεί-
νων πού δέν ἐμολύνθησαν εἶναι ὅτι 
«ἀκολουθοῦν τῷ ἀρνίῳ ὅπου ἄν 
ὑπάγῃ»· ὅπου κι ἄν πάῃ! Εἶναι οἱ ἀφι-
ερωμένοι στήν ἀγάπη καί στό ἔργον 
τοῦ Χριστοῦ.

Τρίτον: Ἡ τρίτη ἰδιότης εἶναι ὅτι 
«οὐχ εὑρέθη ψεῦδος ἐν τῷ στόματι 
αὐτῶν· ἄμωμοι γάρ εἰσιν». Σ’ αὐτούς 
δέν εὑρέθη ψεῦδος. Τίποτε! Ἐδῶ 
τό «ψεῦδος» ὑπονοεῖται ὄχι μέ τήν 
στενήν ἔννοιαν τοῦ «λέγω ψέμματα». 
Ἡ ἀπουσία τοῦ ψεύδους ὑπονοεῖ 
μιά κατάστασι γενικοτέρας ἀληθοῦς 

ζωῆς. Ἐδῶ δηλαδή πρόκειται περί τῆς 
ἁγιότητος.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἀνάμεσά σας 
ὑπάρχουν τέτοιοι ἐκλεκτοί ἄνθρωποι. 
Ἴσως νά ’ναι λίγοι. Ὁπωσδήποτε ὅμως 
ὑπάρχουν! Πρέπει νά τό πῶ. Εὔχομαι 
μόνο κάτι: Ο Κύριος νά τούς κάνῃ 
πολλούς! Ἀγαπητοί μου, δέν ὑπάρ-
χει πιό ἀξιαγάπητος πόθος ἀπό τόν 
πόθον αὐτῆς τῆς καταστάσεως, τῆς 
παρθενίας· αὐτῆς τῆς ἀφιερώσεως 
καί τῆς ἁγιότητος! Ὅταν κάποιος ζῇ 
ἐν παρθενίᾳ, αἰσθάνεται νά περνᾶ 
ἀληθινά σωστά ἡ ζωή του. Σάν μαγνή-
της ἕλξεως τίθεται ὑπό τοῦ Κυρίου ὁ 
λόγος αὐτός, ἡ ὑπόσχεσις αὐτή: «καὶ 
περιπατήσουσι μετ’ ἐμοῦ ἐν λευκοῖς, 
ὅτι ἄξιοί εἰσιν» (Ἀπ. 3, 4).

Καί ἀκολουθοῦν τώρα οἱ ὑποσχέ-
σεις τοῦ Κυρίου διά τούς νικητάς τῆς 
πνευματικῆς νεκρώσεως, ἀλλά καί 
τῆς σωφροσύνης ἐν στενῇ ἐννοίᾳ, τῆς 
ἀγαμίας δηλαδή.

«Ὁ νικῶν οὕτος περιβαλεῖται ἐν 
ἰματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλεί-
ψω τό ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου 
τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ 
ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ. Ὁ ἔχων 
οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει 
ταῖς ἐκκλησίαις» (Ἀπ. 3, 56). Ἐκεῖνος 
πού πάντοτε θά νικᾶ θά περιβληθῇ 
λευκά ἐνδύματα· καί δέν θά σβήσω τό 
ὄνομά του ἀπό τό βιβλίο τῆς αἰωνίου 
ζωῆς· καί θά ὁμολογήσω τό ὄνομά του 
μπροστά στόν Πατέρα μου καί μπρο-
στά στούς ἀγγέλους Του. Ἐκεῖνος πού 
ἔχει πνευματικά αὐτιά ἄς ἀκούσῃ τί 
λέγει τό Ἅγιον Πνεῦμα στίς Ἐκκλησίες.

Ὁ νικητής θά περιβληθῇ ἱμάτια 
λευκά, δηλαδή θεία δόξα, θεῖον φῶς, 
ὅπως καί αὐτός ὁ Θεός, «ὁ περιβα-
λόμενος τὸ φῶς ὡς ἱμάτιον» (Ψαλμ. 
103, 2).

Τό ὄνομά του θά γραφῇ καί δέν θά 

ἐξαλειφθῇ ἀπό τό «βιβλίον τῆς ζωῆς», 
δηλαδή τῆς αἰωνίου Βασιλείας τοῦ 
Θεοῦ. Εἶναι ἀξιοσημείωτον ὅτι αὐτήν 
τήν ἐξουσία καταγραφῆς ὀνομάτων 
εἰς τό «βιβλίον τῆς ζωῆς» τήν ἔχει 
μόνος ὁ Χριστός.

Ἀκόμη ἐκεῖνο τό «οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ» φανερώνει τήν δυνατό-
τητα ἐξαλείψεως, ὅταν ὁ ἀγωνιστής 
ἀρχίσῃ καλά, καί τελειώσῃ ἄσχημα! 
Ὅπως εἶναι ἡ περίπτωσις τῶν «πέντε 
παρθένων» τῆς παραβολῆς (Ματθ. 25, 
113), πού δέν μπῆκαν στήν Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ!

Ἡ δυνατότης ἀκόμη ἐξαλείψεως 
τοῦ ὀνόματος δηλοῖ ὅτι μπορεῖς νά 
ξεπέσῃς ἀπό τήν σωτηρία. Ἔρχεται 
δέ σέ ἀντίθεσι μέ τήν διδασκαλία τοῦ 
ἀπολύτου προορισμοῦ (Ὅ,τι καί νά 
κάνῃς στή ζωή σου, ἄν εἶναι νά σωθῇς, 
θά σωθῇς).

Τέλος, ὁ Κύριος ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως 
θά ὁμολογήσῃ τόν νικητήν –ὅπως ἐξ 
ἄλλου ἀναφέρεται καί στά Εὐαγγέλια 
(Ματθ. 10, 32. Μάρκ. 8, 38 καί Λουκ. 
9, 26)– ἐνώπιον τοῦ οὐρανίου Του Πα-
τρός καί ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων.

Ἀγαπητοί μου· πολύ μεγάλα, τερά-
στια πράγματα ἔχει ὁ Θεός ὑποσχεθῆ 
καί ἑτοιμάσει διά τούς νικητάς τοῦ 
Εὐαγγελίου Του. Ἄς μήν ἀναβάλλωμε 
ἄλλο. Ὁ χρόνος περνᾶ καί τό τέλος 
ἔρχεται. «Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ 
Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις»!
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2.- ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Α΄. Το Προφητικόν Αξίωμα
του Χριστού
8.-) Μισθαποδοσία και Κρίσις: Ο 

Κύριος υπόσχεται στους ποιούντας το 
θέλημά Του μισθόν, ήτοι την Βασιλεία 
του Θεού. Ο μισθός αυτός, στην Καινή 
Διαθήκη, έχει διαφορετική σημασία 
από την συνήθη περί μισθού έννοια. [Ο 
Κάντιος, «μη ειδώς, βεβαίως, ό λέγει», 
ισχυριζόταν ότι, ο Χριστιανισμός έχει 
σκοπιμότητα, συμφέρον].

Στην συνήθη περί μισθού έννοια, ο μι-
σθός έχει την σημασία της αποδοχής, της 
οφειλής. Ο Χριστός όμως δεν τοποθετεί 
έτσι την σχέση Θεού και ανθρώπου. Όπως 
δηλαδή του εργοδότη και του εργάτη. Η 
σχέση Θεού και ανθρώπου είναι σχέση 
Κυρίου προς δούλον. Ο δούλος δεν είναι 
όπως ο εργάτης, είναι κτήμα του Κυρίου 

του, και ο Κύριός του έχει κάθε δικαίωμα 
επ’ αυτόν και καμιάν υποχρέωση. Ενώ ο 
δούλος έναντι του Κυρίου του έχει μόνον 
υποχρεώσεις και όχι δικαιώματα.

Ο Κύριος, τα πάντα εμπιστεύεται 
στον δούλο του, ο οποίος έχει μόνον 
μία δυνατότητα, να οικονομεί πιστά και 
αφοσιωμένα στην περιουσία του Κυρίου 
του, «τις άρα εστιν ο πιστός οικονόμος 
και φρόνιμος, όν καταστήσει ο κύριος επί 
της θεραπείας αυτού του διδόναι αυτοίς 
την τροφήν εν καιρώ;», [Ματθ. 24, 45]. Η 
πίστη στον Κύριο είναι το ενδεικτικό του 
καλού από του κακού δούλου. Ο Κύριος 
ερχόμενος ανταμείβει τον καλό δούλο, 
όχι διότι του οφείλει τίποτε επειδή είναι 
δούλος τους, αλλά διότι υπήρξε πιστός, 
φάνηκε έμπιστος στον Κύριό του. Η 
αμοιβή έγκειται στο «τράβηγμα» του 
δούλου πλησίον του Κυρίου Του, στο ότι 

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ 90ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 
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τον παίρνει κοντά του και δεν τον διώχνει, 
όπως τον κακό εργάτη, «εκ του στόματός 
σου κρινώ σε πονηρέ δούλε… λέγω γαρ 
υμίν ότι παντί τω έχοντι δοθήσεται, από 
δε του μη έχοντος και ο έχει αρθήσεται 
επ’ αυτού» [Λουκ. 19, 20-25].

Ο μισθός του Κυρίου προς τον δούλο 
δεν είναι ανταπόδοση οφειλής, αλλά 
δωρεά, χάρις, «… μη χάριν έχει τω δούλω 
εκείνω ότι εποίησε τα διαταχθέντα; ου 
δοκώ (= δεν νομίζω)» [Λουκ. 17, 9-10]. Εδώ 
λοιπόν δεν υπάρχει η έννοια του μισθού, 
διότι ο δούλος είναι κτήμα του Κυρίου 
Του. Ο μισθός είναι συνέπεια και όχι 
σκοπιμότητα, κέρδος.

Κρίσις: Ο Κύριος θα κρίνει δικαίους και 
αδίκους. Η ζωή μας γι’ Αυτόν είναι ένα 
διαρκές παρόν. Η αγάπη του Κυρίου δεν 
καταργεί την δικαιοσύνη Του. Για όλα τα 
έργα του ο άνθρωπος θα δώσει λόγο και 

ο Κύριος θα κρίνει. Η κρίση θα αποδείξει, 
αν κανείς έζησε καλώς ή κακώς στην ζωή 
του, «μνήσθητι ότι απέλαβες συ τα αγαθά 
σου εν τη ζωή σου, και Λάζαρος ομοίως 
τα κακά, νυν δε ώδε παρακαλείται (= 
παρηγορείται), συ δε οδυνάσαι (= πονείς, 
βασανίζεσαι). [Λουκ. 16, 24-25].

Τα βάσανα της ζωής αυτής είναι παρο-
δικά και μικρά. Τα μεγάλα βάσανα είναι τα 
αιώνια και αυτά πρέπει να αποβλέπομε 
να τα αποφύγουμε, «και απελεύσονται 
ούτοι εις κόλασιν αιώνιον… εκεί έσται 
ο κλαυθμός και βρυγμός των οδόντων», 
[Ματθ. 25, 46 και 8, 12].

Ο άνθρωπος είτε το θέλει είτε δεν το 
θέλει θα βρεθεί προ του Θεού και θα 
κριθεί. Η κρίση του Θεού πρέπει να λαμ-
βάνεται σοβαρώς υπόψη, διότι είναι χαρα-
κτηριστικό της διδασκαλίας του Χριστού.

[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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προηγούμενο φύλλο

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Αναγκαζόμαστε να σταθούμε, πιο πολύ, στο θέμα 

“Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη” διότι στα τελευταία 
χρόνια βγήκαν στο “παζάρι” διάφοροι καθηγητάδες, 
δοκτοράδες… που, πλάθοντας μύθους, προσπα-
θούν να μας πείσουν με διδακτορικές διατριβές, 
ότι την προ του Ιερωνύμου Α΄ Κοτσώνη εποχή, η 
ηγεσία της Εκκλησίας, στο σύνολόν της και στις 
λεπτομέρειες, ήταν μια ποίηση, μια υμνωδία που 
πρόσφερε θυμίαμα εύοσμο, ενώ η πραγματικότητα 
ήταν τραγική και μειωτική για την αρχιερατική αξιο-
πρέπεια. Ο τύπος δε, έκοβε και έραβε την πληρο-
φόρηση στα μέτρα της δεσποτικής εξουσίας που 
την παραχωρούσαν εκείνοι που ήθελαν την κάλυψη, 
απολαμβάνοντας βέβαια, και τις ανάλογες παροχές. 
Κάποιες μετριασμένες κριτικές, που ανέβαιναν στο 
βάθρο της επικαιρότητας, δεν τους ενοχλούσαν, τις 
αντιπαρέρχονταν μάλλον, πότε με μεγαλοπρεπή 
απάθεια και πότε με σαρκασμό. Έτσι το κομπολόι 
της αθλιότητας είχε καταντήσει ρουτίνα.

Η συγκάλυψη των δεσποτικών ανομημάτων 
ενεργούνταν με τόση προκλητικότητα που έμοιαζε 
με όρκο ανέντιμης… τιμής ενόχων. Δεν σκέφτονταν 
και δε λογάριαζαν τίποτα. Ήταν μια εποχή που το 
επίπεδο της εκκλησιαστικής ηγεσίας κατέβηκε 
στο έσχατο σκαλοπάτι της αδιαντροπιάς και της 
εξαχρείωσης.

Η Αποστολική διαδοχή γνώρισε τέτοια ταπείνωση 
και εξευτελισμό ώστε να προάγονται στις πρώτες 
επάλξεις της επισκοπικής ηγεσίας σπιλάδες, μη δυ-
νάμενοι να υψώνουν ανάστημα, αντιστεκόμενοι σε 
όποιες πρωτοβουλίες τους πρότειναν. Οι σπιλάδες 
προσπαθούσαν να τους αφήσουν εκτεθειμένους, 
δεδομένου ότι ήταν σάρκα από τη σάρκα τους και 
αίμα από το αίμα τους.

Οι μυστικές οργανώσεις και οι σκοτεινές εταιρίες 
δούλευαν υποχθόνια προγράμματα για να υποδου-
λώσουν την Εκκλησία καθιστώντας την άφωνη και 
άνευρη υπηρεσία των σχεδίων τους – κομπάρσο 
ασήμαντο των ιδιοτελών επιδιώξεών τους.

Γι’ αυτό διευκόλυναν την προέλαση των ανάξιων 
και διεφθαρμένων ρασοφόρων, για να τους έχουν 
ανδράποδα, δημιουργώντας στο λαό και στους 
νεοεκλεγμένους τίμιους εργάτες της Εκκλησίας 
εντυπώσεις τιμιότητας και αγιότητας.

Παράλληλα να έχουν την δυνατότητα, στον 
πρώτο αντιρρησία, να του σηκώνουν το δάκτυλο 
με νόημα… και με σαρκασμό να τον διασύρουν.

Οι εκτροπές αποτελούσαν οδύνη στο λαό του 
Θεού και όσοι πονούσαν την Εκκλησία είχαν το 
πρόσωπο σκυθρωπό και την καρδιά ματωμένη. Κι 
αυτά, διότι με συνεχόμενα σκάνδαλα είχαν σφη-
νώσει στις καρδιές των μελών της Εκκλησίας το 
ακοίμητο πένθος.

Το διάδοχο σύμπτωμα που προκάλεσε αυτή την 
ηθική έκλυση ήταν η αποσύνθεση και η αχρήστευση 
της Εκκλησιαστικής Δικαιοσύνης. Εκείνοι, που 
κατά καιρούς κάθονταν στις δικαστικές έδρες 
και αναλάμβαναν να κρίνουν τις εκτροπές και τα 
σκάνδαλα των φίλων και συλλειτουργών τους, 
ήταν σχεδόν ίδιοι στο φρόνημα και στις επιλογές 
του βίου. Έτσι, με τους φίλους που προσέρχονταν 
να δικαστούν – εξ αιτίας αυτής της ταύτισης – δεν 
είχαν την δυνατότητα να ασκήσουν αμερόληπτα 
και με προσήλωση στο πνεύμα και στο γράμμα των 
Ιερών Κανόνων, το δικαστικό τους λειτούργημα.

Οι εκκλησιαστικοί Δικαστές επικαλούμενοι το 
“φιλάδελφο”, επινοούσαν ίντριγκες και διαμορ-
φώνοντας ανάλογο κλίμα, έφθαναν στο τελευταίο 
σκαλοπάτι της αναίδειας. Οι περιπτώσεις πολλές 
αλλά θα αναφερθούμε σε δύο ενδεικτικά:

α) Τα ποινικά δικαστήρια καταδίκασαν τον πρώην 
Αττικής Παντ/μονα Μπεζενίτη σε 8 χρόνια πρωτόδι-
κα και σε 6 χρόνια το Εφετείο, ενώ το Εκκλησιαστικό 
Δικαστήριο του έδωσε πιστοποιητικό αθωότητας με 
την απόλυτη αγιότητα (!). 

β) Ο μητροπολίτης Κορίνθου Παντελεήμονας 
Καρανικόλας, καταδικάστηκε σε δωδεκάμηνη 
φυλάκιση σε μια από τις πολλές κακουργηματικές 
παραπομπές – στις άλλες τον βρήκε ο θάνατος 
– η δε “συνείσακτός” του κα Μοναστηριώτου σε 
πολυετή φυλάκιση. Αντίθετα η Ιερά Σύνοδος τον 
συνεχάρη για τα κατορθώματά του δηλώνοντας: 
«Ο Σεβ. Κορίνθου έχει προσφέρει πολύτιμες 
υπηρεσίες στην Εκκλησία και το έθνος και έπειτα 

από 60 χρόνια διακονίας αποτελεί σημαντικό κε-
φάλαιο για όλους…». Ο μόνος που αντέδρασε και 
μειοψήφησε στην απόφαση αυτή ήταν ο Πειραιώς 
Καλλίνικος!.

Δεν θα αναφερθώ σε πολύ παλιά γεγονότα, όπως 
του Δημ. Βούλγαρη ή του Τζουμπέ, που ο γαμπρός 
του με υπουργούς πουλούσαν τις μητροπόλεις σαν 
νάταν κτήματα εγκαταλελειμμένα. Ούτε επίσης σ’ 
αυτούς που πουλούσαν την ψυχή τους στην μασο-
νία (στο διάολο) για να γίνουν δεσποτάδες, αρχιεπί-
σκοποι, Πατριάρχες (Μελ. Μεταξάκης, Αθηναγόρας, 
Χρυσ. Παπαδόπουλος και ένα σωρό ακόμα), διότι θα 
είμαι υποχρεωμένος να γράψω τόμους, με βάρος 
χαρτιού και με ακόμα μεγαλύτερο βάρος θλίψης.

Αλήθεια, πώς άλλαξαν οι εποχές! Κάποτε οι 
επίσκοποι της Εκκλησίας σύρονταν στα Δικαστή-
ρια και καταδικάζονταν σε μαρτύρια και θάνατο, 
επειδή λάτρευαν και υπηρετούσαν, με πιστότητα 
και αφοσίωση, το πρόσωπο του σαρκωμένου και 
σταυρωμένου Λόγου του Θεού. Και ήρθαν εποχές 
της εσχάτης διαφθοράς, που επίσκοποι καταδικάζο-
νται για άμετρο πλουτισμό, για καταλήστευση ιερού 
ή δημόσιου χρήματος και για έκφυλες εκτροπές 
που σηματοδοτούν την αποκρουστική διαστροφή.

Δεν σας κάνει εντύπωση, που κατά την σκοτεινή 
ιστορική φάση της υποδούλωσής μας στις δυνάμεις 
του άξονα και κατά την περίοδο των κατοπινών 
ιδεολογικών αντιπαραθέσεων, έχουμε αλυσίδα 
ολόκληρη πρεσβυτέρων, έντιμων λειτουργών του 
αξίου θυσιαστηρίου στο κατάλογο των μαρτύρων, 
ενώ δεν υπάρχει ούτε ΜΙΑ περίπτωση επισκόπου 
που να σύρθηκε αιμόφυρτος στον τόπο της εκτέλε-
σης και να στεφανώθηκε με την δόξα του μάρτυρα;

Αντίθετα έχουμε τρεις επισκόπους (τον Λαρίσης 
Δωρόθεο, τον Πατρών Θεόκλητο, τον Καβάλας 
Χρυσόστομο) που εγκατέλειψαν το ποίμνιό τους 
στα χρόνια της κατοχής και καλοπερνώντας στην 
Αθήνα, έγιναν και αρχιεπίσκοποι. 

Ο πιστός λαός άκουγε και διάβαζε – έστω και 
στα ψιθυριστά – τους δημοσιογραφικούς καλάμους 
που υποτιμούσαν τη νοημοσύνη των αναγνωστών. 
Έβλεπε ότι καμουφλάριζαν τα σκάνδαλα με αυ-
τοέπαινες επικαλύψεις, κοίμιζαν την αντίδραση, 
έκρυβαν τους ενόχους, ξεγελούσαν τους πεινα-
σμένους για δικαιοσύνη και τιμιότητα και γενικά 
τροφοδοτούσαν – όχι με το αζημίωτο – με άχυρα 
αισιοδοξίας. Έβλεπε και πονούσε την Εκκλησία 
έχοντας το πρόσωπο σκυθρωπό και την καρδιά 
ματωμένη.

Οι θρησκευτικές οργανώσεις, που είχαν ιδρυθεί 
και ανδρωθεί στο διάστημα του μεσοπολέμου – 
στήριγμα και αποκούμπι του λαού – είχαν ατονήσει. 
Η Αδελφότητα Θεολόγων η «Ζωή» είχε ιδρυθεί στις 
αρχές του 1900 και στους κόλπους της αναπτύχθη-
καν μεγάλα θεολογικά αναστήματα. Τον ιδρυτή 
της Ευσέβιο Ματθόπουλο συμπαραστάθηκαν οι 
Διονύσιος Φαραζουζής, Σεραφείμ Παπακώστας, 
Πολύκαρπος Ανδρώνης, Χριστόφορος Παπουτσό-
πουλος, Παναγιώτης Τρεμπέλας, Ιωάννης Κολι-
τσάρας και μια σωρεία λαϊκών θεολόγων που με τα 
κατηχητικά, τις εκδόσεις θρησκευτικών βιβλίων και 
περιοδικών, τα κηρύγματα και τις ομιλίες σε Αθήνα, 
πόλεις και χωριά μετέδιδαν το Ευαγγέλιο της σω-
τηρίας και καλλιεργούσαν το Ορθόδοξο φρόνημα. 
Δυστυχώς στην κρίσιμη εποχή του πενήντα (1950) 
αρχίζει η αποστασιοποίηση και η μεταξύ τους δια-
μάχη κατέληξε στη διάσπαση.

Μέσα σ’ αυτή την αναμπουμπούλα εμφανίστηκε 
στην Αθήνα ένας μικροκαμωμένος ιερωμένος ο 
Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Καντιώτης. Σαν άλλος 
Πρόδρομος Ιωάννης με τόλμη και ακατάβλητη παρ-
ρησία άρχισε να ελέγχει τους πολιτικούς άρχοντες 
για το κατάντημα της κοινωνίας, και την μεταβολή 
της Πρωτεύουσας σε σύγχρονη Βαβυλώνα.

Αλλά και το επισκοπικό σώμα στηλίτευε με καυ-
στική γλώσσα στιγματίζοντάς το για τις ποικίλες 
εκτροπές, την αλόγιστη ευμάρεια, την επίδειξη του 
πλούτου, και το φοβερότερο, την επικράτηση της 
σιμωνίας στην εκλογή επισκόπων.

Η δεκαετία του ’50 είναι σημαδεμένη με ουλές. 
Το εκκλησιαστικό σώμα έγραψε σελίδες σκανδάλων 
φοβερές.

Οι Ιεράρχες, από μακριά, πετούσαν «άνθη» πάνω 
από τον ανοιχτό βόθρο πιστεύοντας ότι θα σκέπα-

ζαν την αθλιότητα και θα εξάλειπταν τη δυσοσμία. 
Το κακό δεν άντεξε και έγινε η έκρηξη, διότι ο σω-
ρός των σκανδάλων είχε επικίνδυνα διογκωθεί, τα 
δε γεγονότα ξεπερνούσαν τα όρια της ανθρώπινης 
φαντασίας.

Οι «ήρωες», σ’ αυτά τα αποτρόπαια γεγονότα, εί-
χαν κατορθώσει, για χρόνια, να φιμώσουν τον Τύπο, 
εξασφαλίζοντας τη σιωπή ή την παραπληροφόρη-
ση. Έτσι απολάμβαναν τα “αγαθά” αναπαυμένοι στο 
μαξιλάρι του θριάμβου, και της εξασφαλισμένης 
τους κυριαρχίας. Το 1959 βρέθηκαν στον κυκλώνα 
της ταραχής και συγκλονισμένοι κατατρόμαξαν ενώ 
προσπαθούσαν αγωνιωδώς να κουκουλώσουν τα 
σκάνδαλα. «Και συνταχθέντες μετά των πρεσβυ-
τέρων, συμβούλιόν τε λαβόντες, αργύρια ικανά 
έδωκαν…» (Ματθ. 28, 12), δείγμα τραγικό εξαγοράς 
συνειδήσεων, παραπληροφόρησης και εξαπάτησης 
του λαού, με σπορά ψευδών ειδήσεων. Όλα αυτά 
δεν αποτελούν υπερβολές και συκοφαντίες που τις 
εξυφαίνουν ευφάνταστοι εχθροί της… Εκκλησίας.

Τα παραπτώματα από μόνα τους βοούσαν. Η 
κοινή γνώμη έβλεπε τα… άνθη και οσφραίνονταν 
τη δυσοσμία. Και όπως ήταν φυσικό, ο Τύπος, 
που τους κάλυπτε, άλλαξε ρότα. Ενεργοποίησε 
τα δημοσιογραφικά πιεστήρια και παρότρυνε την 
ηγεσία της Εκκλησίας να αφυπνιστεί και να λάβει 
μέτρα για την αποκοπή των σαπρών μελών τους 
και τη διάσωση του κύρους της.

Οι διαμαρτυρίες παρόλο που ήταν καθολικές 
και επίμονες, προσέκρουσαν στη συγκλονιστική 
απάθεια του ιεραρχικού Σώματος σαν να μη συ-
νέβαινε τίποτα. Έγραφαν οι εφημερίδες, έτρεχαν 
οι πληροφορίες, γίνονταν οι αρχιερατικές μίτρες 
στόχοι των σκωπτικών σχολίων κι εκείνοι “εις ώτα 
μη ακουόντων”. Τα προσπερνούσαν γιατί ήταν 
φίλοι και συνοδοιπόροι των σκανδαλοποιών, «ωσεί 
ασπίδος κωφής και βοούσης τα ώτα αυτής» 
(Ψαλμ. 57, 5).

Συνέβαινε κάτι τρομερό! Εκείνοι, που δακτυ-
λοδεικτούνταν ως υπεύθυνοι της κρίσης και των 
σκανδάλων, συμπεριφέρονταν με απάθεια. Τα εκ-
κλησιαστικά δικαστήρια δίκαζαν, αλλά κανέναν δεν 
καταδίκαζαν. Χορηγούσαν μάλιστα και πιστοποιητι-
κά δικαίωσης, ακόμα και σε άτομα που εξευτέλισαν 
το λειτούργημα και το πρόσωπό τους.

Το αξίωμα του επισκόπου είχε απομυθοποιηθεί 
και απογυμνωθεί από την ιεροπρέπεια και την 
αξιοπρέπεια, με τις οποίες τα είχαν περιβάλλει 
οι πράξεις ευθύνης και η αγιότητα των μεγάλων 
Πατέρων της Εκκλησίας.

ΔΕΣΠΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Οι εκλογές που έγιναν στις 7 Απριλίου 1959 από 

μια ομάδα έξι (6) πραξικοπηματιών συνοδικών 
μητροπολιτών – επικεφαλής ο Καβάλας Χρυσό-
στομος (μετέπειτα αρχιεπίσκοπος) – αγνόησε τον 
αρχιεπίσκοπο Θεόκλητο με τους τέσσερις άλλους 
συνοδικούς και προχώρησαν σε εκλογές ανάδειξης 
(συμπεφωνημένων) νέων μητροπολιτών. Ήταν η 
σχισμή να φανεί η ασυδοσία, και πως λειτουργούσε 
όλο το εκκλησιαστικό κατεστημένο. 

Ο Αρχιεπίσκοπος Θεόκλητος απέρριψε το αποτέ-
λεσμα των εκλογών ως παράνομο και αντικανονικό 
και κλείδωσε το ναό για να μην γίνουν τα μηνύματα. 
Ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Γ. Βογια-
τζής βρήκε την ευκαιρία και παρενέβη με το Νόμο 
3952/Απρ. ’59 που τον συμπλήρωσε μεταγενέστερα 
με το Βασ. Διάταγμα (Δεκ. 1959) καταργώντας το 
μεταθετό (αρρώστια) των επισκόπων – πλην των 
Αθηνών, Πειραιώς και Θεσ/νίκης – και θέσπισε νο-
μοθετικά οι εκλογές αρχιερέων να γίνονται πλέον 
από την Σύνοδο της Ιεραρχίας και όχι από τη μικρά 
Σύνοδο ακυρώνοντας παράλληλα και τις πραξικο-
πηματικές εκλογές της 7 Απριλίου.

Οι εκλογές που έγιναν ένα χρόνο μετά (Μάιος 
1960), έδειξαν πόσο είχε διαβρωθεί το επισκοπικό 
σώμα. Η ημερομηνία αυτή θα μείνει στην ιστορία 
ως… η τραγικότερη ημέρα της Εκκλησίας. Από τους 
οκτώ που εκλέχτηκαν, οι τέσσερις είχαν μαθητεύσει 
στο “ιερό τάγμα” του Παντελεήμονα Φωστίνη (ένας 
απ’ αυτούς ήταν και ο Λαρίσης Ιάκωβος Σχίζας), οι 
δε άλλοι τέσσερις είχαν “ιδιαίτερα” προβλήματα. 
Οι χειροτονίες που ακολούθησαν προκάλεσαν 
“Βατερλώ”. Το δάπεδο του μητροπολιτικού ναού 
βάφτηκε με το αίμα. Τις γλυκόμελπες ψαλμωδίες 
που δονούσαν μέσα στο ναό και την περιοχή της 

κάλυπταν τα ΑΝΑΞΙΟΣ.
Οι επίσκοποι της Εκκλησίας μαζεύτηκαν για να 

επισημοποιήσουν τη συναλλαγή τους, σέρνοντας 
στις βαθμίδες της επισκοπικής ευθύνης πρόσωπα 
ανυπόληπτα, που δεν διέθεταν ούτε την “έξωθεν 
καλή μαρτυρία” δεδομένου ότι προέρχονταν από 
το γνωστό κλαμπ Φωστίνη – Καρανικόλα – Βαβανά-
τσου και γι’ αυτό αμέσως ακολούθησε η σεισμική 
δόνηση.

Μόλις ακούστηκαν τα πρώτα “ανάξιος” στο 
Μητροπολιτικό Ναό των Αθηνών δημιουργήθηκε 
πανδαιμόνιο. Οι πρίγκιπες δεσποτάδες ταράχθηκαν, 
πανικοβλήθηκαν από το πρωτόγνωρο φαινόμενο 
και έχασαν την αυτοκυραρχίαν. Τότε ξεπρόβαλε 
στην Ωραία Πύλη ο ιδρυτής του “ιερού” τάγματος, 
προστάτης και προαγωγός των ο “άγιος” Χίου, Πα-
ντελεήμων Φωστίνης και στρεφόμενος προς τους 
συλλειτουργούς του Συνοδικούς επισκόπους είπε: 
«Άγιοι αδελφοί, υπάρχουν υποκινηταί. Υπάρχει 
αρχηγός, και αυτός είναι ο αρχιμανδρίτης Κα-
ντιώτης. Αυτόν πρέπει να πατάξουμε… Αυτόν 
πρέπει να τον αποστείλωμεν εις το τρελάδικο 
της Μυτιλήνης. Και τότε θα ησυχάσωμεν». Είπε 
και άλλα πιο φοβερά αλλά και πρωτόγνωρα, με 
πανελλαδικές διαστάσεις. 

Ο Τύπος είχε επί εβδομάδες πρωτοσέλιδα τα 
θλιβερά γεγονότα. Εμείς θα αναφέρουμε μόνο 
δύο αποσπάσματα: Η “ΑΘΗΝΑΪΚΗ” έγραφε με 
τίτλο: “Με τανκς” «Εσυνοδεύθη και η χθεσινή 
επισκοπική χειροτονία από ομαδικάς κραυγάς, 
γυναικείας αυτήν την φοράν κατά πλειονότητα, 
“ανάξιος, ανάξιος”. Εχρειάσθη πάλιν δραστική 
επέμβασις της αστυνομίας δια να εξασφαλισθεί εις 
τον ναόν… σιωπηλόν ακροατήριον (αν, εννοείται, 
απέμεινε κανείς)… Προφανώς, όμως, η ελληνική 
χριστιανική κοινωνία έχει απηυδήσει από τας ανω-
μαλίας του κλήρου και ακόμα περισσότερον από 
την ακατανόητον απροθυμίαν της διοικήσεως της 
Εκκλησίας όπως προχωρήση εις την πανταχόθεν 
αξιουμένην εκκαθάρισιν, εξυγίανσιν… Αι οργίλαι ή 
απεγνωσμέναι κραυγαί εις τον μητροπολιτικόν ναόν 
αυτήν την ψυχολογίαν ερμηνεύουν… Κανείς δεν θα 
διενοείτο να κραυγάση “ανάξιος”, αν δεν υπήρχε 
πίσω το γενικόν αίσθημα. Με την διαγραφομένην δε 
εξέλξιν θα παραστή προσεχώς ανάγκη… αρμάτων 
μάχης εις τας χειροτονίας!» (21/5/1960).

Μετά εικοσαημέρου η εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” 
Αθηνών του Πάνου Κόκκα έγραφε: «Βαθεία και 
μόνιμος, είναι η κρίσις της Εκκλησίας της Ελλάδος. 
Τα συμπτώματά της – άλλοτε θλιβερά και άλλοτε 
εξοργιστικά – ήρχισαν να εκδηλώνονται από 
μακρού… Η κατάστασις επιδεινώνεται με την πά-
ροδον του χρόνου και νέα συμπτώματα βαρύτερα, 
παρουσιάζονται…

» Προ μηνός έγινε πλήρωσις οκτώ κενών μητρο-
πολιτικών εδρών, όχι όπως κατά το παρελθόν δι’ 
αποφάσεως της Ι. Συνόδου αλλά υπό της Ιεραρχίας 
ολοκλήρου. Επιστεύθη ότι η ορθή αυτή μεταρρύθ-
μισις θα εξησφάλιζεν επιτυχεστέραν επιλογήν. Η 
πράξις απέδειξε το αντίθετον. Ωργίασεν η συναλλα-
γή. Έτσι οι περισσότεροι από τους εκλεγέντας ήταν 
“αναστήματα” διαφόρων κομματαρχών ιεραρχών. 
Ένας από αυτούς, κατά την ψηφοφορίαν, όταν 
ήκουσεν εκφωνούμενον το όνομά του, εφώναξε: 
“παρούσα”…».

Ο πρώτος πανικός και η ταραχή που δημιουρ-
γήθηκε στιγμιαία άρχισε να κοπάζει. Κινήθηκαν με 
απάθεια και πλήρη περιφρόνηση του ηθικού νόμου 
της ηθικής τάξης αλλά και υπεροψία αδιαντροπιάς. 
Μπαινόβγαιναν στα μητροπολιτικά – αρχιεπισκοπικά 
μέγαρα αγέρωχοι σαν ηγεμόνες του μεσαίωνα.

Ο λαός τραυματισμένος, θλιμμένος και απογοη-
τευμένος από μία εκκλησιαστική ηγεσία καταρρα-
κωμένη προσεύχονταν να δώσει ο Θεός τη λύση.

Αν υπήρχε τρόπος να συνταχθεί ένα βιβλίο με τις 
αφτιασίδωτες βιογραφίες των επισκόπων (και με την 
παρουσίαση των πραγματικών στοιχείων της βιοτής 
τους και με την αναγραφή όλων των κινήσεών τους, 
που είχαν σα στόχο και σαν τέρμα την αρπαγή της 
εξουσίας) θα αποκαλύπτονταν ολόκληρο το δράμα 
της διοικούσης Εκκλησίας.

Συνεχίζεται με άρθρο από την πολιτική 
Εφημερίδα “Χρ. Δημοκρατία” 

με τίτλο “ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΩΡΑ”…     



8 ΑΓΩΝΑΣ MAΪΟΣ 2020

Μας ξεµάλλιασε …!
Στη μικρή Βουλή της πλατείας την 

περασμένη εβδομάδα ήταν μαζεμένοι 
κάποιοι παπάδες. Άλλοι ήταν καθιστοί, 
άλλοι όρθιοι και άλλοι γυροβολούσαν. 
Κανά δύο χάιδευαν – τραβούσαν τα γένια, 
άλλοι τόσοι ήταν σαν ξεμαλλιασμένοι και 
κάποιοι θα νόμιζες ότι δεν είναι παπάδες, 
αν δεν φορούσαν ράσο.

Οι κινήσεις τους έδειχναν ότι το θέμα 
που τους απασχολούσε είναι πολύσοβαρό. 
Κουνούσαν χέρια και πόδια, τα πνεύματα 
αναμμένα, οι φωνές κάπως χαμηλωμένες 
– για τον φόβο των Ιουδαίων – αλλά η όλη 
τους στάση έδειχνε, ότι το πρόβλημα που 
τους βασάνιζε είχε μεγάλο (τσιρτσελέ) 
ενδιαφέρον.

Από αλάργα καθόμουν και τους χάζευα, 
ώσπου κάποιος ακαπέλωτος, με τα 
μαλλιά ανάκατα και την αλογουρά να 
κρέμεται, ξεκόλλησε από την ομήγυρη 
και κατευθύνθηκε προς την στάση του 
αστικού.

Όταν έφθασε μπροστά μου, του έκανα 
υπόκλιση και με τόνο συμπαθείας τον 
ρώτησα.

- Παπά μου…, τι σεκλέτια σας βασανί-
ζουν, και είστε τόσο φουρκισμένοι;

- Δεν τάμαθες..; Εκεί στο μητροπολιτικό 
παλάτι δύο χρόνια τώρα ψάχνουν με ηλε-
κτρονικά εργαλεία (κομπιούτερ) και με ει-
δικό άνθρωπο που είχε εκπαιδευτεί κοντά 
στον Χριστόδουλο να βρουν το κρυμμένο 
θησαυρό του …Αλή-μπαμπά, αλλά μέχρι 
τώρα δεν μπόρεσαν να τον εντοπίσουν 
παρά τα ξόρκια που έχουν κάνει!

- Τι  έγινε;
 - Τι να γίνει…Τούπαν του ανθρώπου 

οι πρωτευουσιάνοι, ότι η Λάρσα έχει 
μαλτέζικες αγελάδες και βγάζουν πολύ 
...γάλα, και οι παλαιοί... γελαδαραίοι  που 
πέρασαν είχαν πλούσια  παραγωγή !

 -  Δηλαδή;                                                                                                                    
- Τι δηλαδή…; Ζούν στο δικό τους κό-

σμο οι άνθρωποι, ενώ το πάρτι τέλειωσε, 
ο μπεζαχτάς των Τεμπών (σήραγγα της 
αγ. Παρασκευής) στέρεψε, ήρθαν και τα 
μνημόνια, εμφανίστηκε και ο κορωνοϊός 
βάζοντας το χεράκι του, κλείδωσαν και 
τους ναούς, αλλά ο… χαρατζής δεν 
τόβαλε κάτω και για να ισοσκελίσει τους 
λογαριασμούς είπε να διπλασιάσει τις 
τριμηνίες των ναών, και για να μην χάνει 
όμως καιρό – αφού ο κορωνοϊός έφυγε για 
άλλα μέρη – μας έστειλε και τα κιτάπια, 
πόσα ν α καταβάλλουμε μην κάνουμε 
κανένα λάθος! 

-Και;                                                                                                                                                
-Και τώρα… την νύμφη την πληρώνουμε 

εμείς οι παπάδες!                                                                                                                         
-Τι είπες;
- Αυτό που άκουσες! Γιαυτό πολλοί 

παπάδες παράτησαν τις προϊσταμενίες, 
άλλοι καμώνονται τον άρρωστο, μερικοί 
ζητούν να φύγουν και αρκετοί πουλάνε 
τρέλα.

Είπε κι άλλα ο παπάς για να ξεθυμάνει 
μέχρι που έχασε και το αστικό! 

  

Η θύελλα του «κορωνοϊού» μας έφερε νέες εκ-
φράσεις στο λεξιλόγιο, τις οποίες ακούγαμε το 
διάστημα αυτό σαν μαγικό αυλό, που εντυπωσιά-
ζει με τον πρωτότυπο συμβολισμό του. Αυτές τις 
ιδιομορφίες η κυβέρνηση τις θεσμοθέτησε με την 
ΠΝΠ Α΄ 55 αριθ. 4/11.3.2020 απόφασή της και από 
τότε, σχεδόν καθημερινά, τα Μέσα Ενημέρωσης 
τις επαναλάμβαναν τεντώ-
νοντας τα νεύρα μας.

Άδεια «ειδικού σκοπού», 
σου λέει· μειωμένο ωράριο 
«ειδικού σκοπού», κατα-
βολή έκτακτης ενίσχυσης 
«ειδικού σκοπού», επίδο-
μα «ειδικού σκοπού», και 
συνεχίζουν τα του «ειδικού 
σκοπού». Τότε μας ήρθε 
στη θύμηση ότι, η ηγεσία 
της Εκκλησίας από χρόνια 
χρησιμοποιούσε αυτό το λεξιλόγιο γι’ αυτό ακού-
γαμε ακούγαμε – αλλά στα μουλωχτά – από το πε-
ριβάλλον του Συνοδικού κονκλαβίου, πως κάποιοι 
επίσκοποι “εκλέγονταν” με «ειδικό σκοπό».

Τελευταία τους γίναμε τσιμπούρι, για να μάθου-
με πώς γίνεται να γίνονται εκλογές και να βγαίνει 
κάποιος «ειδικού σκοπού;».

Η απάντησή τους κεραυνός!
- Οι εκλογές γίνονται, είπε, και η ψηφοφορία γί-

νεται, αλλά ο εκλεγμένος, είναι «ειδικού σκοπού», 
βγαλμένος μήνες πριν.

- Και πώς γίνεται αυτό;
Μας κοίταξε με ένα βλέμμα διαπεραστικό, και 

ενώ ένιωθε την ύπαρξή του να κυριεύεται από 
αγανάκτηση ξέσπασε: 

- Σεις οι Αγωνιζόμενοι Λαρισαίοι είστε “όρνια”. 
Ενώ αποτολμήσατε ένα ανοιχτό πόλεμο με τη διοί-
κηση της Εκκλησίας που εξέλεγε πλαδαρούς, ανί-
κανους και καιροσκόπους στις δεσποτικές επάλ-
ξεις, μετά …, σαν άδολες υπάρξεις, κάμψατε τον 
αυχένα, κλίνατε τα γόνατα της ψυχής και του σώ-
ματος στον καταχραστή της εξουσίας, τον φορτω-
μένο με την αντικανονικότητα και την παρανομία. 
Γι’ αυτό κι εκείνος ευχαριστημένος λούφαζε. Τότε 
οι πολλοί γελούσαν και οι λίγοι θρηνούσαν με το 
κατάντημά σας…

Τα λεγόμενά του ήταν πράγματι για μας κόλα-
φος.

Αλλά δεν θα σας κουράσω με αναλυτικά περί 
«ειδικού σκοπού» διότι είναι και πολλά και απίθα-
να στη σκοτεινή πλοκή τους. Θα αναφέρω όμως 
επιγραμματικά μόνο τα παρακάτω:

• Θυμάστε τί καυγάδες είχαμε με τον Πατρι-
άρχη του “Γένους” για την μητρόπολη Ιωαννίνων; 
Και αυτό γιατί η περιουσία της είναι τεράστια, τα 
χρήματα πολλά, τα σκάνδαλα πιο πολλά και θα 
έπρεπε αυτός που θα εκλεγεί να είναι «ειδικού 
σκοπού»!

• Θυμάστε τί έγινε στη μητρόπολη Γλυφάδας 
που με την καταμέτρηση των ψήφων πάγωσε η 
ατμόσφαιρα κι έπεσε σκοτοδίνη στο Συνοδικό 
Μέγαρο; Και τούτο γιατί ο εκλεκτός του «ειδικού 
σκοπού» έχασε την εκλογή του. Ο αρχιεπίσκοπος 
και οι περί αυτόν ταράχθηκαν και ζήτησαν επανα-
μέτρηση των ψηφοδελτίων. Και αφού ο αρχιεπ. 
Ιερώνυμος ευλόγησε την κάλπη, έγινε το θάμα, 
και ο εκλεκτός του «ειδικού σκοπού» “εξελέγη”. 
Τώρα άνετα θα … τακτοποιήσει τα ακίνητα φιλέτα 
της Βουλιαγμένης!

• Θυμάστε πώς φώναζε ο αρχιεπ. Σεραφείμ 
Τίκας στο μητροπολιτικό ναό της Λάρισας στην 
κηδεία του Σεραφείμ Ορφανού προς τον γαμπρό 
που μουντζόκλεγε; “Άστα τώρα αυτά ρε …! Τώρα 
να δούμε τι θα κάνουμε…”.

Και δεν άργησε να κάνει τον Δημήτριο Μπεκιά-
ρη – άνθρωπο «ειδικού σκοπού» – δεσπότη στη 
Λάρισα, για να καλύψει την βρωμιά! Δεν τα κατά-
φερε όμως – παρ’ όλο που έδωσε όρκο να εξαφα-
νίσει τον γέροντα Αθανάσιο – ηγούμενο της μονής 
και να διαλύσει το Μοναστήρι – γιατί γρήγορα η 
Λάρισα τον απέβαλε.

Ο Σεραφείμ και οι κομπάρσοι του υποτακτικοί 
δεν το έβαλαν κάτω. Η αίσθηση της ανασφάλει-
ας που ζούσαν και η απειλή της αποκάλυψης των 
σκανδάλων συσπείρωσε όλους τους ενόχους, 
γιατί έπρεπε, πάση θυσία, να βρούν άνθρωπο … 

κατάλληλο, άνθρωπο «ειδικού σκοπού» να ξεγε-
λάσει τους Λαρισαίους.

Και το πέτυχαν με τον ψευδόπραο και ψευδό-
καλοκάγαθο Ιγνάτιο που πατώντας το πόδι στη 
Λάρισα, παρέα με τα ΜΑΤ και τις Δυνάμεις Κατα-
στολής, το βλέμμα του ήταν στο Μοναστήρι. Αυτό 
είναι που αποτελεί τον «κάρφον εν οφθαλμό» 

όλων των σκοτεινών δυνά-
μεων και τον ξεφόρτωσαν 
στη Λάρισα. Είκοσι τέσσερα 
χρόνια στη Λάρισα έβαλε 
ταφόπλακα στα οικονομικά 
και ηθικά σκάνδαλα του Σε-
ραφείμ Ορφανού. Επειδή, 
λίγο ή πολύ, είχαν βάλει το 
δακτυλάκι και άνθρωποι της 
οδού Φιλοθέης.

• Θυμάστε την Τρίτη 26 
Ιουνίου 2018 όταν η Λάρι-

σα εμβρόντητη πληροφορήθηκε την είδηση του 
θανάτου του δεσπότη Ιγνατίου; Πώς μπορούσε 
να γίνει κάτι τέτοιο, αναρωτιόνταν ο κόσμος, όταν 
έφθασε μέχρι το Μαϊάμι, στο καλύτερο νοσο-
κομείο του κόσμου και στο γιατρό «με τα χρυσά 
χέρια» που έκανε θαύματα; Πώς, με τόσα χουφτω-
μένα χρήματα από τα ευλογημένα παγκάρια, με 
παρακλήσεις και καθημερινές θείες λειτουργίες 
υπέρ υγείας και επιτυχίας, να συμβεί αυτό;

Αλλά … ο Κύριος της ζωής και του θανάτου, 
άλλα κελεύει. Ήρθε η ώρα – όπως στο καθένα μας 
– και τον κάλεσε φωνάζοντάς του: «Ταύτη τη νυκτί 
την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου· άδε ητοίμα-
σας τίνι έσται»; (Λουκ. 12, 02).

Δεν πέρασαν λεπτά της ώρας που έβαλαν τον 
κεκοιμημένο στο τάφο, και άρχισαν να παίζουν τα 
όργανα της διαδοχής, για άνθρωπο «ειδικού σκο-
πού». Διότι 24 χρόνια ο μακαρίτης έκανε αγώνα να 
εξαφανίσει τους Αγωνιζόμενους με εκβιασμούς, 
ξυλοδαρμούς, προφυλακίσεις, μηνύσεις, αγωγές, 
χρηματικές εγγυήσεις κ.ά. Αλλά, οι Αγωνιζόμενοι 
παρέμειναν όρθιοι και δυνατοί, το δε Μοναστήρι 
δεσπόζει αγέρωχα παρά τους πανηγυρισμούς 
που έκανε για την διάσπασή του.

Εδώ, για την εκλογή, παίχτηκαν απίστευτα και 
πρωτόγνωρα πράγματα. Για μια εκλογή δεσπό-
τη – ρουτίνα – να ενδιαφερθούν ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, όλοι οι τοπικοί 
βουλευτές, η πολιτική ηγεσία (Περιφερειάρχης, 
Δήμαρχος), Σύλλογοι, Οργανισμοί, ΜΜΕ, ο Αρχι-
επίσκοπος με την μεγάλη ομάδα, που αποτελούσε 
και την πλειοψηφία (εκπλήττεται κανείς διαιπορού-
μενος… Τι συμβαίνει; Αν είναι δυνατόν!) και όλοι 
αυτοί συμφώνησαν στο άτομο «ειδικού σκοπού» 
για μητροπολίτη Λάρισας. Τι τους ήλκυσε; Μάλλον 
το “ψηλό” ανάστημα και η παραμόρφωση (αφού 
κατόρθωσε σε δύο περίπου χρόνια να αποκτήσει 
τρεις διδακτορικές διατριβές και λαμβάνοντας υπό-
ψιν ότι για την κάθε διατριβή χρειάζεται πάνω από 
μια τετραετία αποτελεί όντως φαινόμενο). Άπια-
στος ο δικός τους και σε πολλά άλλα…

Όλα ετοιμάστηκαν με κάθε λεπτομέρεια για την 
μεγάλη και επιφανή ημέρα της εκλογής και χειρο-
τονίας (αρχιερατικές στολές, γλυκά κεράσματος, 
ξενοδοχεία, εστιατόρια, πούλμαν για τον κόσμο 
που θα ζητωκραύγαζε το “Άξιος”, σύσσωμη η πο-
λιτική ηγεσία και το ιερατείο της πόλης…).

Την παραμονή (Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018) 
ήρθε τιμητικά και ο Οικουμενικός Πατριάρχης να 
παραστεί και αυτός στη μεγάλη χαρά. Κάποιοι 
ενθουσιάστηκαν και έτρεξαν να αναγγείλουν με 
μεγάλη χαρά το σημαντικό γεγονός της παρου-
σίας του Οικουμ. Πατριάρχη στις τελετουργικές 
εκδηλώσεις!

Με το άκουσμα της άφιξης του Πατριάρχου 
τον Αρχιεπίσκοπο τον έζωσαν τα φίδια. Τα πράγ-
ματα αναποδογύρισαν (ήταν οι ημέρες που βγή-
καν τα μεγάλα μαχαίρια για το κτήμα Προμπονά). 
Οι συσκέψεις στην οδό Φιλοθέης ήταν συνεχείς 
και κράτησαν όλη τη νύχτα. Τα ονόματα έπεφταν 
το ένα μετά το άλλο ώσπου στις πρώτες πρωινές 
ώρες κατέληξαν. Ο άνθρωπος «ειδικού σκοπού» 
για τη μητρόπολη Λάρισας έχει λόγο καλό (δικη-
γορικό, καταφερτζίδικο), γνωρίζει από διοίκηση 
(και μπορεί να καλύψει βρωμιές). Και το βασικό-
τερο, έχει ασχοληθεί με μοναστηριακά (45 χρόνια 

έκαναν αγώνα να κλείσουν το μοναστήρι και δεν το 
κατόρθωσαν), και τώρα να που βρέθηκε το κατάλ-
ληλο πρόσωπο.

Το Σάββατο πρωί που κατέφθαναν οι επίσκοποι 
για την ψηφοφορία – με το παζαρεμένο ήδη όνομα 
στην τσέπη – ξαφνιάστηκαν διότι στο προτεινόμε-
νο τριπρόσωπο ψηφοδέλτιο έλειπε… ο παζαρεμέ-
νος. Γρήγορα μπήκαν στο πνεύμα και κατάλαβαν 
ότι «η νύχτα βγάζει επίσκοπο, αλλ’ η αυγή μητρο-
πολίτη».

Η διαδικασία ήταν σύντομη. Ο άσπρος καπνός 
βγήκε και μονομιάς όλα έγιναν μαύρα έξω από 
την αίθουσα της ψηφοφορίας με το άκουσμα του 
ονόματος “Ιερώνυμος”. Άρχοντες, ιερείς και ο κα-
θεύδων λαός έμειναν άναυδοι. Ο προετοιμασμέ-
νος με το μικρό μήνυμα στο χέρι Ιγνάτιος έμεινε 
σύξυλος. Όλοι αλληλοκοιτάζονταν αμήχανα, και 
για αρκετή ώρα έπεσε βουβαμάρα. Τι έγινε; Τι 
είχε συμβεί;;;

Πολλοί ρωτούσαν και ξαναρωτούσαν τί τον κέ-
ντρισε τόσο πολύ τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και 
τον περίγυρό του ώστε να κάνουν τον “μικρό” Ιε-
ρώνυμο μητροπολίτη Λάρισας;

Ίσως, ένα από τα “χαρισματικά” προσόντα «ει-
δικού σκοπού» του επισκόπου Ιερωνύμου, που 
τον ανέβασε στην μητροπολιτική καθέδρα του 
Αγίου Αχιλλείου, να είναι η διατριβή του “περί των 
ρασοφόρων μοναχών” την οποία αφιέρωσε (!!!) 
ευσεβάστως και υιικώς εις τον μακαριστό τώρα 
Μακ. Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος 
κ.κ. Χριστόδουλο επί τη συμπληρώσει επταετούς 
πολυκάρπου και καλλικάρπου θεοφιλούς ποιμα-
ντορίας… . “Είναι μια επιστημονική εργασία που 
δεν θα μπορούσαν να την γράψουν, ίσως και οι 
πιο πολέμιοι του μοναχισμού”.

Στις εξήντα περίπου σελίδες της εργασίας του, 
έχει απόψεις και θέσεις διαφόρων αντικρουόμε-
νες. Εμείς σταχυολογήσαμε μερικές και τις μετα-
φέρουμε:

Πρόλογος: «Ένα από τα πλέον αμφιλεγόμενα 
σημεία της οργανώσεως του συγχρόνου μοναχι-
κού βίου είναι η ιδιότητα του Ρασοφόρου Μονα-
χού…» (και ήρθε ο π. Ιερώνυμος να τα διορθώσει).

9. Η κρατούσα εκκλησιαστική πρακτική: «Ένα 
επιπλέον επιχείρημα είναι ότι, με εξαίρεση το Άγιο 
Όρος… φαίνεται να υπάρχει άγνοια περί το μόρ-
φωμα του Ρασοφόρου Μοναχού…».

10. Συμπεράσματα: «Εν όψει της ανωτέρω 
αναπτύξεως μπορούμε να καταλήξουμε στα εξής 
συμπεράσματα: 1. …, 2. …, 3. Ο ρασοφόρος δεν 
καθομολογεί τις τρεις μοναχικές επαγγελίες, της 
παρθενίας, της ακτημοσύνης και της υπακοής, 
παρά το γεγονός ότι στο μέτρο που εγκαταβιώνει 
σε Μονή ή είναι κληρικός, υποχρεούται σε πλήρη 
συμμόρφωση προς αυτές και τα μοναχικά θέσμια.

4. Ο Ρασοφόρος μπορεί ελευθέρως να αναχω-
ρήσει από τη Μονή στην οποίαν από δοκιμή εγκα-
ταβιώνει, χωρίς την επέλευση ουδεμίας κανονικής 
συνέπειας…

5. Ο Ρασοφόρος, μετά την αποχώρησή του από 
τη Μονή ακωλύτως συνάπτει γάμο.

6. … 7. … Ο Ρασοφόρος…, διατηρεί την περι-
ουσία του θεωρούμενος από το κοινό Δίκαιο ως 
λαϊκός. Επίσης, μπορεί εγκύρως να παραστεί ως 
παράνυμφος σε γάμο, ως ανάδοχος σε βάπτιση…

8. Ο Ρασοφόρος … μπορεί να χειροτονηθεί 
κληρικός και να αναλάβει πλήρη εφημεριακά κα-
θήκοντα… μιας που, ως μη Μοναχός, δεν υπόκει-
ται στους σχετικούς περιορισμούς στους οποίους 
υπόκεινται οι Ιερομονάχοι (Καν. 2/1969 – ΦΕΚ Α΄ 
193/1970). Έτσι αναβιώνει το αρχαίο μόρφωμα 
του άγαμου (μη μοναχού) εν τω κόσμω Κληρικού, 
το οποίο, ενώ στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, 
λόγω της υποχρεωτικής αγαμίας του Κλήρου δι-
ατηρείται, στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχει σχεδόν 
εκλείψει».

Τις θέσεις και απόψεις περί “ρασοφόρων μονα-
χών” θα τις ζήλευε ακόμα και ο Βαυαρός Μάου-
ρερ, όταν διέλυσε τα μοναστήρια.

Για τα υπόλοιπα “χαρισματικά” προσόντα «Ειδι-
κού σκοπού» του μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρ-
νάβου που είναι πολλά θα επανέλθουμε.

‘Ειδικού σκοπού’

ΨΑΛΤΙΚΑ

Λαμπαδάριος Λαμπαδάριος


