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σελ. 2

ΨΑΛΤΙΚΑ
αΝΟΙξτε ΓΙα ΝαρΘεΙ ΦΩΣ

“άγιε” δέσποτα

αχ ελλάδα, γλυκιά Πατρίδα μας!

σελ.6

«τῆς μετανοίας ἄνοιξόν 
μοι πύλας Ζωοδότα…»

ΜΑΚΑΡΙΑ Η ΟΔΟΣ, Η ΠΟΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ

† ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ

π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης 
(επίσκοπος Πενταπόλεως)

Ο ΜέγΙΣΤΟΣ ΤωΝ ΙέΡΑΠΟΣΤΟΛωΝ

σελ.8
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)

Α) ΣΗΜΑ∆ΙΑ ΑΝΗΣΥΧΑ
Τι γενιά φτιάξαμε !

B) γέΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤωΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝωΝ
έκατομμύρια ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ διώκονται 

παγκοσμίως

γ) Τα “φτωχαδάκια” οι έΥΡωΒΟΥΛέΥΤέΣ !

σελ. 16

έΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

έΚΚΛΗΣΙΑΖέΣΑΙ, 
ή… πώς έΚΚΛΗΣΙΑΖέΣΑΙ ;

- 7ον μέρος
(για να μάθουμε πως πρέπει να 

είναι  η παρουσία μας μέσα στο ναό)

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ 

Ένας ιδιότυπος διωγμός

σελ. 4

σελ. 5

συνεχίζεται στη σελ. 2

Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Μύρου «Χάσαμε ένα διαμάντι»

 Αυτό, το βαθυστόχαστο 
αποκαταστάλαγμα της σοφί-
ας της αείμνηστης Γαλάτιας 
Καζαντζάκη, απηχεί την 
ωμή πραγματικότητα, ιδιαί-
τερα της σημερινής κοινω-
νίας σε όλο της το μεγαλείο. 
Όλοι αυτοί που φέρονται 
να πρωταγωνιστούν στο 
θέατρο της κοινωνικής και 

σελ. 5

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Μητροπολίτης λαρίςης πλαταΜώνος καί τυρναβου

Ένας εκ των 
12 διωχθέντων

7ο μέρος

«Εικόνα σου 
είμαι κοινωνία»

Ζούμε σ΄ένα κλίμα απί-
στευτης σύγχυσης, αβεβαιό-
τητας και ανασφάλειας. Έχει 
κανείς την αίσθηση ότι γύρω 
μας όλα γκρεμίζονται. Ζούμε 
σε μια άλλης μορφής ανθρώ-
πινη κοινωνία. ΄Ονειρα από-

Μέ τή Χάρη τοῦ 
Θεοῦ εἰσήλθαμε 
στήν κατανυκτική 
περίοδο τοῦ Τριω-

δίου, ἡ ὁποία ἀρχίζει  τήν Κυριακή τοῦ Τελώνου 
καί τοῦ Φαρισαίου καί λήγει τό Μεγάλο Σάββατο. 

σελ. 7

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Αφού τελειώσουν 
όλες οι αιτήσεις της 
Μεγάλης Συναπτής, 
ο ιερεύς διαβάζει 
την ευχήν του α΄ 
αντιφώνου (σε ερ-

μηνεία): “Κύριε και Θεέ μας, που η δύναμη 

σελ. 4

σελ. 2

σελ. 5

 50  ΧΡΟΝΙΑ
χωρίς σταματημό

Συμφωνίες 
κρυφές κάτω 

από το τραπέζι

 Παζάρια, 
ΣΟΥ ∆ΙΝΩ,

ΜΟΥ ∆ΙΝΕΙΣ  
με το κράτος

‘‘ΠΟΥΛΑΤΕ – ΠΟΥΛΑΤΕ -ΠΟΥΛΑΤΕ’’ 

σελ.9-10-11-12

δεν κουραστήκατε;

Πανοσολογιώτατοι 
και (τινές) μέλλοντες 
Άγιοι Ιεράρχες μας .

Πάντοτε με νοσταλ-
γία ενθυμούμαστε  το 
φλογερό Αρχιμανδρίτη 
και μετέπειτα γενναίο, αγνό, τίμιο και 
θρυλικό Άγιο Φλωρίνης π. Αυγουστίνο 
Καντιώτη  που μετ’ εμφάσεως ζητούσε 

και παρότρυνε  το λαό 
να συμμετέχει και να 
εκφράζει (σε μια ζώσα 
Εκκλησία), τη γνώμη 
και τη βούληση του  στην 
εκλογή νέου Επισκόπου 

κατά το αρχαίο « ψήφω Κλήρου και 
Λαού», όπως έλεγε. Άλλωστε, Εκκλησία 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ η διοικούσα ιεραρ-

ΟΙ αρΧΙΜαΝΔρΙταΙ… έχουν πλέον το λόγο!
(Σπαρτιάτισσα στο γυιό της προ της μάχης : Πρόσθες βήμα ! )

συνεχίζεται στη σελ. 15

Η εφημερίδα μας 
φέρνει και πάλι στο 
φως τέταρτη εταιρία 
ιδιωτική ρεύματος 
που εμπαίζει τους κα-
ταναλωτές για δήθεν 
φθηνό ρεύμα αλλά στην πραγμα-
τικότητα πληρώνουν τα ίδια με τη 

ΔΕΗ και σε αρκετές 
περιπτώσεις την υπερ-
βαίνουν   

Ακολουθεί επιστολή 
καταναλωτή διαμαρ-
τυρίας:  

ΠΡΟΣ Την Εταιρία Προμήθειας 
Ηλεκτρικής Ενέργειας WATT 

ΙΔΙΩτΙΚεΣ εταΙρΙεΣ 
ρευΜατΟΣ & ΟΙ ΛΗΣτεΙεΣ

συνεχίζεται στη σελ. 13

ΟΙ ατυΧεΙΣ εΠΙΛΟΓεΣ τΟυ ΠρΩΘυΠΟυρΓΟυ
Τρεῖς γυναῖκες καὶ ἄλλοι πολλοὶ... στὴν παρέα…

«Ἐὰν ἐγκαταλίπωσιν 
οἱ υἱοὶ αὐτοῦ τὸν νόμον 
μου καὶ τοῖς κρίμασί μου 
μὴ πορευθῶσιν, ἐὰν τὰ δι-
καιώματά μου βεβηλώσω-
σι καὶ τὰς ἐντολάς 
μου μὴ φυλάξωσιν, 
ἐπ ισκέψομαι  ἐ ν 
ῥάβδῳ τὰς ἀνομίας 
αὐτῶν καὶ ἐν μάστιξι 
τὰς ἀδικίας αὐτῶν» 
(Ψαλμ. ΠΗ´ [88] στ. 31-33)

 Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ 

καὶ οἱ ἐντολές του, φίλοι 
ἀναγνῶστες, εἶναι ἀδι-
άψευστος, καὶ αὐτὸ ἔχει 
ἀποδειχθεῖ πολλάκις καὶ 
πολλάκις μέσα στὴν ἱστορία 

τοῦ ἀνθρωπίνου γένους 
καὶ ἰδιαίτερα ἐκκωφαντικό, 
στὴν ἱστορία τοῦ ἰδικοῦ μας 
γένους.

 Στὸ προηγούμενο φ. εἴχα-
με ὑποσχεθεῖ νὰ συνεχί-
σουμε τὶς ἀπόψεις μας 
γιὰ τὰ πρόσωπα ποὺ διό-
ρισε ὁ κ. Μητσοτάκης, νὰ 
διαχειρισθοῦν ἐθνικοὺς 
θεσμοὺς ὅπως ἡ προε-
δρία τῆς Δημοκρατίας, τὸ 
ὑπουργεῖο Παιδείας (τὸ 

συνεχίζεται στις σελ. 13, 16

Συνέχεια από 
το μήνα Ιανουάριο

Ο Θεολόγος βρέθηκε μπροστά σε 
μια καλά οργανωμένη δραστηριότητα 
Αιρετικών Ξένων Δογμάτων και της 
Μασονίας.

Θα μεταφέρουμε εδώ αποσπάσματα, τι 
έγραφε ο τύπος εκείνη την εποχή:

Μεγάλος και βαρύς ο τίτλος της εφη-
μερίδας: Ενώ ο Ιεράρχης μας περί 
άλλα τυρβάζει…(γράφουν για τον 
προκάτοχό του Ιάκωβο)

ΞΕΝΑ ΔΟΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΩΝΟΥΝ ΔΡΑΣΙΝ ΕΙΣ 

ΛΑΡΙΣΑΝ
Ζωηρά η κίνησις των Μαρτύρων 

του Ιεχωβά και των Ευαγγελιστών. – 
Ητόνισε η κίνησις των Ρόταρυ, αλλά 
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ΜΑΚΑΡΙΑ Η ΟΔΟΣ, 
Η ΠΟΡΕΥΕΙ ΣΗΜΕΡΟnΝ

† ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΧΑΪΝΤΑΡΛΗΣ

Ο αδελφός Νικόλαος προ ολίγων ημε-
ρών ήταν μεθ’ ημών, σήμερα ευρίσκεται 
προ ημών. Τώρα πορεύεται στην Ουράνια 
πόλη της Βασιλείας, για να φθάσει εκεί, 
πρέπει σύμφωνα με το πάνσοφο σχέδιο 
της θείας οικονομίας να περάσει από 
το θάνατο. Είναι η μόνη οδός που δεν 
έχει παρόδους και μας μεταφέρει εις την 
πέραν του τάφου ζωή.

Είναι αυτός που δε φείδεται ουδενός 
ούτε αρχόντων, ούτε Πατριαρχών και 
αρχιερέων, ούτε γήρατος και νεότητας, 
ούτε γιατρών και επιστημόνων, δεν εξα-
γοράζεται με χρήματα, αλλά είναι ίσος 
προς όλους.

Έφυγε από κοντά μας, από τους αγώ-
νες, από την εθελοντική προσπάθεια για 
τα δίκαια του π. Θεολόγου και του μονα-
στηριού και θριαμβευτής πέρασε στην 
αντίπερα όχθη του ποταμού της ζωής, 
όπου είναι η χώρα των ζώντων και από 
τον εξώστη του ουρανού που βρίσκεται, 
μας ήρθε το μήνυμά του: Αδελφοί, δε 
χάθηκα. Βρέθηκα. Με βρήκε ο Κύριος και 
με κάλεσε. Με βρήκε και τον βρήκα. Βρί-
σκομαι στην αγκαλιά της Βασιλείας Του. 
Απολαμβάνω αυτό που μαζί σας, όταν 
ήμουνα, άκουγα να μας υπόσχεται: «Ο 
πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον» 
(Ιωάν. 5, 24).

Εμείς, οι αδελφοί προσευχόμεθα και 
παρακαλούμε ταπεινά τον Κύριο, να 
ακούσει και να απαλύνει τον πόνο της 
ευλογημένης φαμίλιας του, τη λατρευτή 
γυναίκα του Μαριάνθη, τα δύο αγαπη-
μένα παιδιά, το Βασίλειο και Δημήτριο 
και τη μητέρα του Παρασκευή. Να είναι 
πάντα κοντά τους, καντήλι ακοίμητο. Να 
περνά η αθώα μορφή του μέσα απ’ τα 
αχτίδια του ήλιου, να τους θερμαίνει με 
το χάδι και την ανάσα του.

Όλοι εμείς, οι Αγωνιζόμενοι θα τον 
έχουμε ωσεί παρών, θα τον αισθανόμαστε 
πάντα ανάμεσά μας. Για τα καλά που 
εργάστηκε  επιγείως να τα απολαμβάνει 
αιωνίως. ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ και να 
μας αναμένει, να συναντηθούμε στην 
Ουράνια πύλη της Βασιλείας του Θεού. 
«εκεί, που δεν υπάρχει ούτε λύπη 
ούτε στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτη-
τη».   Αμήν.

δραστηριοποιείται η κίνησις των Τεκτόνων.
Ο Μασωνισμός κερδίζει συνεχώς έδαφος
Η οξυτάτη αντιδικία, η οποία εξεδηλώθη μεταξύ 

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης κ. Ια-
κώβου αφ’ ενός και του Ιερού κλήρου αφ’ ετέρου, 
θέτει επί τάπητος σοβαρότατα θέματα, τα οποία 
άπτονται αμέσως της καθ’ όλου θρησκευτικής 
ποιμάνσεως και παιδεύσεως του πληρώματος 
της περιφερείας μας.

Πράγματι έχει επ’ εσχάτων διαπιστωθή ότι η 
θρησκευτική παίδευσις του λαού μας και κυρίως 
της νεολαίας όχι μόνον χωλαίνει σοβαρώς, αλλ’ 
έχει εν πολλοίς παραμεληθή μέχρι σημείου, ώστε 
οι ιερωμένοι και θεολόγοι μας να ασκούν την 
αποστολήν των με χλιαρότητα και κατά τρόπον, 
ο οποίος ήκιστα συμβάλλει εις την τόνωσιν της 
ορθοδόξου χριστιανικής πίστεως. Η ακηδία του 
Μητροπολίτου μας εις τον τομέα αυτόν, η έλλει-
ψις προγραμματισμού του θείου κηρύγματος και 
η μη χρησιμοποίησις ζωντανών και μαχητικών 
θεολόγων φυσικόν είναι να αφίνουν μεγάλα περι-
θώρια εις την ανάπτυξιν και εξάπλωσιν διαφόρων 
άλλων θρησκευτικών και πολιτιστικών δογμάτων 
και αιρέσεων.

Πρέπει να σημειωθή ότι η τοιαύτη ανάπτυξις 
ετεροδόξων σχημάτων διευκολύνεται και από 
τας υφισταμένας αντιθέσεις μεταξύ των χριστια-
νικών μας οργανώσεων, δια την άμβλυνσιν ή 
συγκερασμόν των οποίων ουδεμίαν σοβαράν 
προσπάθειαν κατέβαλε μέχρι τούδε, ως ώφειλε, 
ο Προκαθήμενος της ημετέρας Μητροπόλεως.

ΟΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΑΙ
Εις την Λάρισαν παλαιότερον δεν υπήρχε κί-

νησις Ευαγγελιστών, τον τελευταίον όμως καιρόν 
η Ευαγγελική κίνησις όχι μόνον είναι υπαρκτή, 
αλλά συνεχώς δραστηριοποιείται.

Οι Λαρισαίοι Ευαγγελισταί αριθμούν σή-
μερα υπέρ τα 20 άτομα, διατηρούν δε εστίαν 
συναθροίσεων επί της οδού Πανός 15, όπου 
ο ιεροκήρυξ Ευαγγελιστής κ. Ζαχαριάδης 
τους κηρύττει το θείον λόγον εκάστην Τρίτην, 
Παρασκευήν και Κυριακήν και συνάδει μετά 
των εκκλησιαζομένων διαφόρους θρησκευ-
τικούς ύμνους. Η όλη κίνησις κατευθύνεται 
από τον Ευαγγελιστήν ιεροκήρυκα κ. Σπύρον 
Ζωδιάτην, του οποίου άρθρα καταχωρούνται 
εις τας στήλας των περισσοτέρων ελληνικών 
εφημερίδων, χρηματοδοτούμενα από την 
μεγάλην ευαγγελικήν εκκλησίαν Ηνωμένων 
Πολιτειών. Σοβαροτέρα είναι η κίνησις εις την 
γειτονική Κατερίνην, όπου αριθμούν 7.000 
μέλη, διατηρούν εκκλησίας, ελέγχουν όλας τας 
εκδιδομένας εκεί εφημερίδας και συντηρούν 
μεγάλην κατασκήνωσιν εις την Λεπτοκαρυάν 
ως και ορφανοτροφείον εντός της πόλεως.

ΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ
Εις όλην την Ελλάδα οι μάρτυρες του Ιεχωβά 

ανέρχονται εις 12.000, εις τον Νομόν Λαρίσης 
εις 1.500 και εις την πόλιν της Λαρίσης εις 200. 
Επικεφαλής αυτών είναι ο συμπολίτης μας κ. Κ. 
Οικονόμου, αρτιώτατα παιδευμένος εις το θρη-
σκευτικόν τούτο δόγμα. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά 
εκδίδουν το περιοδικόν η «Σκοπιά», το οποίον 
χρηματοδοτούμενον επίσης από την Αμερικήν, 
κυκλοφορεί εις εκατομμύρια αντίτυπα ανά τον 
κόσμον.

Η αίρεσις αύτη είναι ελευθέρα εις την Ελλάδα, 
όπως και όλα τα θρησκευτικά δόγματα, απαγο-
ρεύεται δε μόνον η κατήχησις.

ΟΙ ΤΕΚΤΟΝΕΣ
Κοινωνικόν και ουχί θρησκευτκόν είναι το 

σύστημα των Τεκτόνων (Μασώνων), το οποίον δι-
δάσκει τη διεθνή αλληλεγγύη μεταξύ των μελών 
του. Παρά ταύτα οι τέκτονες διατηρούν στοάν και 
ακούουν κηρύγματα από τους βαθμούχους των.

Εις την Λάρισαν οι Τέκτονες ήσαν παλαιότερα 
ολίγοι, εξ αυτών δε γνωστοί οι αείμνηστοι Αγ. 
Αστεριάδης, και Α. Κωσταντιάδης, ως και ο κ. Ι. 

Μαρκατάς.
Επ’ εσχάτων όμως η κίνησις των Τεκτόνων ήρ-

χισε να κατακτά έδαφος, ήδη δε περιλαμβάνει εις 
τους κόλπους της σημαντικόν αριθμόν εγκρίτων 
συμπολιτών, μεταξύ των οποίων ο βουλευτής κ. 
Θ. Μεσσήνης, οι δικηγόροι κ.κ. Π. Αργυρόπου-
λος, Α. Κατσιλέρος, ο ιατρός κ. Β. Παπαζήσης, ο 
βιομήχανος κ. Α. Παππάς, οι ε.α. αξιωματικοί κ.κ. 
Ανάγνου και Δεμέστιχας, ο έμπορος κ. Ζ. Φάις 
κ.ά. Η οργάνωσις των Μασώνων είναι κλειστή, 
δύναται δε να μετάσχουν πολίται διαφόρων 
θρησκευτικών δογμάτων.

ΟΙ ΡΟΤΑΡΥ
Ανοικτή είναι η διεθνής οργάνωσις των Ρό-

ταρυ, εις τους κόλπους της οποίας υπάρχουν 
κλειστοί όσοι συμπολίται, Πρόεδρος των Ρόταρυ 
ήτο παλαιότερον ο επιθεωρητής Γεωργίας κ. 
Κουτρουλής, εν συνεχεία ο αείμνηστος δικηγόρος 
Αθαν. Τσολάκης, ήδη δε ο κ. Χ. Βουγάς. Οι Ρόταρυ 
συγκεντρώνονται εις συνεστιάσεις κατά τα οποίας 
ομιλούν επί διαφόρων θεμάτων ειδικοί αγορηταί.

(“ΝΕΟ ΒΗΜΑ”, 28/5/1962)
Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Ο π. Θεολόγος βρέθηκε μπροστά σε μια καλά 

οργανωμένη μασονοκρατούμενη τοπική πολιτική 
ηγεσία, η οποία προσπαθούσε να τον παρασύρει 
στα πλοκάμια της.

Αυτός μόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του, έδειξε 
αμέσως την ταυτότητά του, τα διαπιστευτήριά του, 
έστρεψε την προσοχήν του στον Ευαγγελισμό και 
την πνευματική τροφοδοσία του ποιμνίου του. 
Επιστράτευσε ως Πρωτοσύγκελο τον π. Αθανάσιο 
Μυτιληναίο, ένα άριστο διάκονο του κηρύγματος 
που ο λαός έτρεχε να ακούσει με πολλή δίψα τις 
εμπνευσμένες ομιλίες του, ήταν μια ιδιαίτερη ευ-
λογία για τη μητρόπολη η επιλογή του, διότι ήταν 
και μία φωτεινή και ανεπίληπτη προσωπικότητα.

Ο π. Θεολόγος περιέβαλε με εύνοια και συμπά-
θεια τις τοπικές χριστιανικές κινήσεις που μέχρι 
τότε οι προκάτοχοί του τις έβλεπαν καχύποπτα, 
ενεθάρρυνε το έργο τους, διότι τις θεωρούσε ως 
μικρά καταφύγια, που από εδώ έβγαιναν εφο-
διασμένοι με μεθυστικά βιώματα, ικανά να τους 
στερεώσουν στη ζωή τους.

Από εδώ αλίευσε τον πρώτο πυρήνα για την 
οργάνωση των Κατηχητικών Σχολείων, για 
τη διαφώτιση και την πνευματική τροφοδοσία 
της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, έστησε τα 
Ανώτερα Κατηχητικά, στα οποία φοιτούσαν 
μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου, Λυκείου και 
της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, δίδασκε πολλές 
φορές και ο ίδιος.

Φρόντισε να οργανώσει και να συστηματο-
ποιήσει το Θείο Κήρυγμα. Πεπειραμένος και 
επιτυχημένος διάκονος ο ίδιος του κηρύγματος, 
επιστράτευσε τους λαϊκούς καθηγητάς Θεολόγους 
που μέχρι τότε ήταν παροπλισμένοι (Γ. Παπαζέτη, 
Β. Στεργιούλη, Δ. Μαργαρίτη, Αχ. Πιτσίλκα, Κ. 
Χλωρό, Ν. Μεταξιώτη) και υπό την εμπνευσμένη 
καθοδήγηση του Πρωτοσύγκελου π. Αθανασίου 
και την επίβλεψη των δύο παλαιότερων θεολό-
γων, του Γεωργίου Μαδενλίδη που λίγο αργότερα 
χειροτονηθείς από το Σεβασμιότατο Θεολόγο, 
πήρε το όνομα Ιγνάτιος, ο οποίος διακονούσε τη 
Χριστιανική Αδελφότητα ΓΕΧΑ και του Βασιλείου 
Παπανικολάου που υπηρετούσε ως βοηθός ιερο-
κήρυκας στη Μητρόπολη.

Όλοι ανταποκρίθηκαν στο προσκλητήριο επι-
στράτευσης του π. Θεολόγου και έσπευσαν να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Κατήχηση 
και στο Κήρυγμα. Η πόλη και τα χωριά γνώρισαν 
πρωτόγνωρα πνευματικά αισθήματα, οι άμβωνες 
έτριζαν από τα καυτά και ελεγκτικά κηρύγματα.

Η όλη βιοτή του ιδίου ήταν υποδειγματική. 
Ήταν βιοτή Χριστού. Η φήμη του ξαπλώθηκε 
παντού και έγινε αξιαγάπητος από το πλήρωμα 
της Εκκλησίας. 

Όταν ιερουργούσε την αναίμακτη θυσία, ύψωνε 

τα χέρια σε ικεσία και κατέθετε στα πόδια του 
Σταυρωμένου Κυρίου μας πρώτα τα δικά μας 
αμαρτήματα και σε δεύτερο πλάνο τα αγνοήματα 
του λαού, «δώρα τε και θυσίας πνευματικάς 
υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των 
του λαού αγνοημάτων» (από τη Θ. Λειτουρ-
γία). Οι ναοί γέμιζαν ασφυκτικά, ήθελαν να τον 
ακούσουν, να λειτουργηθούν, να αγιαστούν, να 
φιλήσουν το χέρι του και να πάρουν την ευχή του.

Η αγάπη και ο θαυμασμός του Λαρισαϊκού 
λαού προς το πρόσωπό του δεν ήταν υποκρι-
τικός, ήταν πηγαίος, ειλικρινής, αντικειμενικός, 
έβλεπαν στο πρόσωπό του Αποστολικές και 
Πατερικές μορφές. Έβλεπαν ένα πρόσωπο λα-
μπερό, μια μορφή ηγιασμένη γεμάτη χαρά και 
αποφασιστικότητα. Έβλεπαν μέρα με τη μέρα 
να ανεβαίνει ψηλά στη συνείδηση του κόσμου. 
Έβλεπαν ένα νέο Μυριήλ, σαν τον αληθινό εκείνο 
Επίσκοπο, όπως τα οραματίστηκε ο Βίκτωρας 
Ουγκώ στους “Άθλιους”.

Ο λόγος του ήταν αγιοπνευματικός, σύντομος, 
μεστός. Αγκάλιαζε Αγία Γραφή και Παράδοση 
της Εκκλησίας, δόγμα και ηθική και κοινωνική 
ζωή, έπειθε και προβλημάτιζε τους ακροατές 
του. 

Ο π. Θεολόγος είχε γίνει το πρότυπο, το πα-
ράδειγμα στη συναναστροφή του με τους αν-
θρώπους. Ήταν ευπροσήγορος, επιεικής, απλός, 
καλοσυνάτος. Οι πάντες μπορούσαν να τον 
πλησιάσουν, να συνομιλήσουν μαζί του, να τον 
συμβουλευτούν. Οι συμβουλές του απέτρεψαν 
πολλούς νέους από την καταστροφή και έσωσαν 
το γάμο σε αρκετά ανδρόγυνα που κρεμόταν 
από μια κλωστή, διότι ήταν στα πρόθυρα της 
διάλυσης.

Ο οσιομάρτυς π. Θεολόγος ήταν μια χαρισμα-
τική ύπαρξη, ευλογημένη από το Θεό, ήταν σαν 
μια φωτεινή νεφέλη στη δύση του αιώνα μας, γι’ 
αυτό όταν πεζός διέσχιζε τους δρόμους της πόλης, 
άνθρωποι όλων των ηλικιών έτρεχαν να του φι-
λήσουν το χέρι, να πάρουν ευλογία. Ήταν πόλος 
έλξεως, πατέρας στοργικός, ποιμένας γνήσιος.

Θα μπορούσε να επαναλάβει ο π. Θεολόγος 
προς τους χριστιανούς της Λάρισας τον Παύλειο 
λόγο: «Εάν γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχητε 
εν Χριστώ, αλλ’ ου πολλούς Πατέρας. Εν 
γάρ Χριστώ Ιησού δια του Ευαγγελίου εγώ 
ήμας εγέννησα» (Α΄ Κορινθ. 4, 15). Και έτσι 
ακριβώς πολιτεύτηκε. Έστεκε, «κανόνα πίστεως 
και εικόνα πραότητος» και φώτιζε, γιατί ήταν 
«εγκρατείας διδάσκαλος».

Το φαινόμενο Θεολόγος δεν αποτυπώνεται 
και ούτε ερμηνεύεται, διότι είχε γίνει πραγματι-
κό πρότυπο, τύπος και παράδειγμα του λόγου. 
Μιμήθηκε το αρχέτυπο που είναι ο Χριστός και 
τα πιστά αντίγραφα του αρχετύπου που είναι οι 
Απόστολοι και οι Άγιοι Πατέρες.

Εκεί, που διακόνησε, έγινε ιδιαίτερα αγαπητός 
και σεβαστός. Αλλά και στις άλλες περιοχές της 
χώρας που δεν περπάτησε και δε στάθηκε να 
διδάξει, έφτασε η φήμη του, διότι εντυπωσίασε 
η σεμνή και σιωπηλή παρουσία του, ήταν λιτός, 
φτωχός, απλός, άγιος, δεν άσκησε δεσποτική 
εξουσία, αλλά θρονιάστηκε στις ψυχές των αν-
θρώπων η αγία εξουσία, ανακάλυψε τη γέφυρα 
και την περπάτησε και έφθασε στο ποίμνιο και 
αυτό τον αναγνώρισε και έτρεξε να πέσει στους 
κόλπους του και να παραδοθεί στη διαποίμανσή 
του.

Η πνευματική του ζωή ήταν λουσμένη στο φως 
της Πεντηκοστής, τον σκέπαζε η χάρη του Αγίου 
Πνεύματος και ακτινοβολούσε σώμα και ψυχή, 
ήταν άνθρωπος της προσευχής και ασκητικής 
ζωής, ένα πρόσωπο δοξασμένο που αντανα-
κλούσε τη λάμψη του ουρανού και μαγνήτιζε 
«παν νόημα εις την υπακοήν του Χριστού» 
(Β΄ Κορ. 10, 5).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Μητροπολίτης λαρίςης πλαταΜώνος καί τυρναβου

Ένας εκ των 
12 διωχθέντων

7ο μέροςσυνέχεια από την 1η σελίδα
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Στις 12 Ιανουαρίου 2021, η οργάνωση Portes 
Ouvertes σε έρευνα που έκανε υποστηρίζει ότι το 
περασμένο χρόνο «340 εκατομμύρια χριστιανοί 
διώχθηκαν ή υπέστησαν διακρίσεις παγκοσμίως 
λόγω της πίστης τους».

Η Γαλλίδα ευρωβουλευτής της Ομάδας Ταυτό-
τητας και Δημοκρατίας Dominique Bilde κατέθεσε 
στο Ευρωκοινοβούλιο πρόταση ψηφίσματος  τα-
ράζοντας τη νιρβάνα των ευρωπαίων ιθυνόντων, 
που τους αρέσουν λόγια μεγάλα και μιλούν για 
δήθεν  κατάργηση των διακρίσεων, αλλά στην 
πράξη είναι μόνο λόγια.

Η πρότασή της αναφέρει ότι το 91% των 
χριστιανών έχουν 
σκοτωθεί  στην 
Αφρική, Το 2020 
μόνο στη Νιγηρία  
δολοφονήθηκαν 
3.520 χριστιανοί.

Το BBC σε έκθε-
σή του τονίζει ότι 
η αδιαφορία της 
Δύσης οφείλεται 
στη “πολιτική ορ-
θότητας”.

Κα ι  συνεχ ί -
ζει,(που πρεπει να 
προβληματίσει) 
μεταξύ των χειρότερων διωκτών είναι εκείνοι 
που κυβερνούν σύμφωνα με τον Ισλαμικό νόμο 
ή τη Σαρία. Ο ακαδημαϊκός John Esposito του 
Πανεπιστημίου Georgetown σε άρθρο του, αυτό 
είναι “δίκαιο και ακριβές”. Στο Αφγανιστάν, «ο 
Χριστιανισμός δεν επιτρέπεται να υπάρχει».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζέρεμυ 
Χάντι σε έκθεση με τίτλο: «Η καταδίωξη των 
Χριστιανών σε επίπεδα που αγγίζουν γενο-
κτονία» που τη δημοσίευσε το BBC αναφέρει: 
«Ένας στους τρεις ανθρώπους σε όλο τον κόσμο 
διώκεται λόγω θρησκευτικών πεποιθήσεων, με 
τους Χριστιανούς να είναι “η πιο διωκόμενη θρη-
σκευτική ομάδα”»… «Η θρησκεία κινδυνεύει να 
εξαφανιστεί σε ορισμένες περιοχές του κόσμου» και 
συνεχίζει: «Σε ορισμένες περιοχές το επίπεδο και η 
φύση των διώξεων πλησιάζει το διεθνή ορισμό της 
γενοκτονίας, σύμφωνα με τον ΟΗΕ».

«Είναι σαν να μην έχουν πλέον σημασία οι 
ζωές των Χριστιανών», είπε ένας Νιγηριανός 
πάστορας, διότι χωρίς λόγο μπήκαν σε ώρα γάμου 
και σκότωσαν 32 ανθρώπους.

Κάτι συγκλονιστικό. Η εξτρεμιστική οργάνωση 
Boko Haram κυκλοφόρησε ένα βίντεο που δεί-
χνει ένα μικρό (8-9 ετών) μουσουλμανόπαιδο με 
μάσκα και πιστόλι να τα ‘’ψάλλει’’ στα αραβικά σε 
ένα χριστιανό όμηρο, φοιτητή βιολογίας δεμένο 

και πεσμένο στα γόνατα, που λίγο πριν τον είχαν 
απαγάγει την ώρα, που πήγαινε στο πανεπιστήμιo, 
και μετά να τον πυροβολεί πολλές φορές στο πίσω 
μέρος του κεφαλιού.

Με βάση τα πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία, 
έχουμε: από το 2009, «32.000 Χριστιανοί σφα-
γιάστηκαν από τους Τζιχαντιστές μόνο στη 
Νιγηρία». 

Οι διώξεις των Χριστιανών είναι πιο έντονες στις 
περιοχές, όπου γεννήθηκε ο Χριστιανισμός –δη-
λαδή στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική.

Σε χώρες όπως το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, 
η Αλγερία, η Αίγυπτος, η Συρία, η Αλγερία… η 

κατάσταση των χρι-
στιανών έχει φθά-
σει σε ανησυχητικό 
σημείο.

Στη Συρία ο χρι-
στιανικός πληθυ-
σμός μειώθηκε από 
1,7 εκατ. το 2011 
σήμερα είναι κάτω 
από 450.000. Στο 
Ιράκ από 1,5 εκατ. 
που ήταν μέχρι το 
2003 σήμερα είναι 
κάτω από 120.000.

Στην Παλαιστίνη 
και στους Αγίους Τόπους που παλαιότερα ο χρι-
στιανικός πληθυσμός αποτελούσε το 90%, σήμερα 
κατέβηκε στο 20%.

Ο αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου του Λιβάνου 
Ιλάι Φερζλί δήλωσε στην Εφημερίδα “Καθημερι-
νή” στις 9/1/2019, ότι υπάρχει, «σχέδιο αφανι-
σμού των χριστιανών από τη Μέση Ανατολή, 
ώστε η ιδέα του Ιησού Χριστού να καταστεί 
σε βάθος χρόνου μύθος».

Και συνέχισε, υπάρχει σχεδιασμένη στοχοποί-
ηση από “παγκόσμιες δυνάμεις,” χωρίς να τις 
κατονομάσει. «Αν μείνουν οι εκκλησίες άδεια 
κουφάρια, τότε θα έχουν πετύχει το σκοπό 
τους, να απαλείψουν στη συνείδηση των 
ανθρώπων την Καινή Διαθήκη από τη Μέση 
Ανατολή και να παραμείνει μόνο η Παλαιά 
Διαθήκη», υποστήριξε.

Μήπως αυτό είναι το σχέδιο που η “Χριστιανική” 
Δύση δε μιλάει στον αποδεκατισμό των Χριστια-
νών και ιδιαίτερα των Ορθοδόξων; Ή μήπως γι’ 
αυτό, όταν κάποιος αγγίξει μουσουλμάνο παίρνει 
φωτιά η υφήλιος; Ή μήπως γι’ αυτό, τη χώρα μας- 
που είναι η μάνα της Ορθοδοξίας- τη γεμίζουν με 
μουσουλμάνους;

Για όλα αυτά και για πολλά άλλα ακόμα που 
ζούμε καθημερινά, ας μας βάλουν σαν Έλληνες και  
Ορθόδοξοι Χριστιανοί σε μεγάλο  προβληματισμό !

Β) ΣΗΜαΔΙα αΝΗΣυΧα    τι γενιά φτιάξαμε !
 Πριν 200 χρόνια οι πρόγονοί μας ξεκίνησαν 

την επανάσταση του 1821 “για του Χριστού 
την Πίστιν την Αγίαν και της Πατρίδος 
την Ελευθερίαν’’. Ο Θούριος 
του Ρήγα «Κάλλιο ’ναι μιας 
ώρας ελεύθερη ζωή, παρά 
σαράντα χρόνια σκλα-
βιά και φυλακή», ήταν ο 
εμψυχωτής των ραγιάδων 
επαναστατών και κατά το Γ. 
Κορδάτο το “Παμβαλκανικό 
εγερτήριο”. Κατάφεραν με 
πενιχρά υλικά μέσα και με 
βαρύ φόρο αίματος, πείνας 
και κακουχίες που για άλλους 
λαούς ίσως ήταν ακατόρθωτο, 
αλλά εδώ υπήρχε βαθειά πίστη στο σκοπό και 
προσηλωμένοι στον Ευλογούντα Θεό, αυτό 
ήταν και έβαλαν τις βάσεις για ένα κράτος 
ελεύθερο.

Ήρθε η δική μας γενιά, γεννημένη στην 
αντάρα και μέσα στη φρίκη της δεύτερης πα-
γκόσμιας πολεμικής αναμέτρησης.

Ο τρόμος που ζήσαμε, δεν περιγράφεται, οι 
εμπειρίες που αποκτήσαμε, δε μεταφέρονται 
στο χαρτί και δεν πλάθονται εύκολα σε χρονο-
γραφία ή σε ιστορία.

Τα ουρλιαχτά των σειρήνων μας μήνυσαν, 
πως ανοίχτηκαν διάπλατα οι πύλες του άδη. Τα 
σιδερένια πουλιά έχυναν πάνω μας τη λάβα του 
ανθρώπινου μίσους, οι μπότες των κατακτητών 
έλιωναν την ανθρωπιά μας και στραγγάλιζαν 
την αξιοπρέπεια και τη ζωή μας.

Περάσαμε ημέρες ανείπωτης αγωνίας, ο 
θάνατος είχε βγει στους δρόμους και στα σο-
κάκια και μάζευε στα μαύρα καμιόνια του τους 
ανύποπτους.

Η γενιά μας – πιτσιρικάδες τότε – έβλεπε 
τους γονείς, τους συγγενείς, τους γείτονες να 
περπατούν το δρόμο του μαρτυρίου, να σύρο-
νται στην αιχμαλωσία, από τη θηριωδία των 
δυναστών της γης. Φοβηθήκαμε, πονέσαμε, 
κλάψαμε, είδαμε να μεταβάλλεται το παρόν σε 
κόλαση και το μέλλον σε εφιάλτη.

Σαν έσβησαν οι φωτιές και θάφτηκαν οι 
νεκροί, δώσαμε μια σπρωξιά στην ιστορία και 
στις μνήμες, φαίνεται πως η νέα γενιά δεν 
συγκινείται από το κανάλι που μας φέρνει σε 
κοινωνία με τις γενιές των προγόνων μας.

Γι’ αυτό γίναμε αυτές τις ημέρες μάρτυρες 
θλιβερών περιπτώσεων που μας γέμισαν 
αηδία και δυσωδία από στόματα, τα οποία  
άνοιξαν και πράξεις που προσβάλουν τα ιερά 
και τα όσια.

Μια μικρή λίστα από την κατάντια μας.
Κάμερα καταστήματος κατέγραψε το βράδυ 

της 25ης Μαρτίου γυναίκα  να κατεβαίνει από 

αυτοκίνητο και με μανιώδη τρόπο να τραβάει 
με μίσος κα κακία την ελληνική σημαία, να 
την κόβει, να την τσουβαλιάζει και να φεύγει.

Στο 3ο Γυμνάσιο Θέρμης 
Θεσ/νίκης ανήμερα της 25ης 
Μαρτίου άγνωστοι έσκισαν 
τη σημαία που ήταν αναρ-
τημένη στον ιστό της αυλής 
του σχολείου.

 Στο 16ο Δημοτικό Σχολείο 
Αγρινίου τρεις ημέρες πριν 
την εθνική εορτή άγνωστοι 
“πατριώτες” έσκισαν τη Ση-
μαία και έγραψαν συνθή-
ματα “εθνικά” στους τοίχους.

Στον τοίχο των Ηρώων της 
Επανάστασης στην Αργυρούπολη για νύχτες 
μουντζούρωναν τα πρόσωπα των Ηρώων και 
την παραμονή που ήταν το αποκορύφωμα 
της αναισχυντίας των, αφού έκαναν τα πάντα, 
έγραψαν και υβριστικά συνθήματα.

Σκηνές φρίκης έζησε άνδρας, ο οποίος 
έκανε το λάθος να περάσει με τη μοτοσυκλέ-
τα του- έχοντας στο καλάθι μια εικόνα της 
Παναγίας και ένα Σταυρό- από σημείο που 
πραγματοποιούσαν πορεία διαμαρτυρίας για 
τα “δίκαια” του απεργού πείνας Δημήτρη 
Κουφοντίνα. Οι συγκεντρωμένοι σταματούν 
το μοτοσικλετιστή, βγάζουνε την εικόνα από 
το καλάθι, σπάζουν την κορνίζα, την πετούν 
στο δρόμο και την πατούν και όταν πήγε να τη 
μαζέψει, κάποιοι την ξαναπαίρνουν τώρα, τη 
σκίζουν και πετούν τα κομμάτια. Όταν μάζεψε 
για Τρίτη φορά τα κομμάτια και τα τοποθέτησε 
στο καλάθι, νεαροί/ες και μάλιστα μια ήταν 
και καθηγήτρια που διδάσκει στο τμήμα της 
κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, την αποτελείωσε.

Και συγχρόνως οι υπόλοιποι διαδηλωτές 
με δημοκρατικές ευαισθησίες φώναζαν τα 
“εθνικά” τους συνθήματα όπως: «Στο διάολο 
η οικογένεια, στο διάολο και η Πατρίς, η 
Ελλάδα να πεθάνει να ζήσουμε εμείς». Αν 
είναι… δυνατόν !  Και όμως…!

Τα περιστατικά δεν είναι ούτε μεμονωμένα 
και ούτε τυχαία, ούτε μπορούμε να τα κρύψου-
με, διότι το κακό μένει, δουλεύει και εξελίσσεται 
σε γάγγραινα !!!

Η ηγεσία έχει μεγάλη ευθύνη και θα  πρέπει 
να καθίσει στο σκαμνί του κατηγορουμένου 
και να δικαστεί για τη διαπαιδαγώγηση της 
νέας γενιάς, γιατί δεν έχε ούτε το σθένος να 
στηθεί μπροστά, για να ανακόψει τον κατή-
φορο και να τους δείξει το σωστό δρόμο της 
πορείας.

Η κάθε ημέρα που περνά είναι χειρότερη 
από την προηγούμενη, τέτοια γενιά φτιάξαμε.

Γ)τα “φτωχαδάκια” οι ευρΩΒΟυΛευτεΣ !
Ο ευρωβουλευτής έχει ένα 

μηνιαίο μισθό 8.757 ευρώ, 
μετά την αφαίρεση φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών του 
μένουν καθαρά στην τσέπη 
6.825 ευρώ.

Αμ, δεν είναι μόνο αυτά, 
γιατί πέρα από τα δύο άνετα 
γραφεία με πλήρη σύγχρονο ηλεκτρονικό κλπ. 
εξοπλισμό που τους παρέχονται στις Βρυξέλλες και 
στο Στρασβούργο χωρίς κανένα κόστος, παίρνουν 
επιπλέον και 4.613 ευρώ μηνιαίως για γενικά έξο-
δα των γραφείων (δηλαδή, πληρώνονταν όλα από 
το ταμείο των Βρυξελών, πιο σωστά και πραγματικά, 

από την τσέπη του λαού) και 
για είναι πιο δουλευταράδες 
τους δώσανε και ένα δωράκι! 
Δηλαδή τα χρήματα αυτά 
δε χρειάζεται να δώσουν 
λογαριασμό σε κανέναν και 
πουθενά που θα τα χαλάσουν.

Έχουμε και συνέχεια με 
κάποια “μικρο”μπόνους: Για κάθε ημέρα που 
είναι παρόντες στις Βρυξέλες ή στο Στρασβούργο 
παίρνουν κατ’ αποκοπή χρήματα σαν αποζημίω-
ση 320 ευρώ, μόνο βέβαια οι παρόντες και αφού 
υπογράψουν τη σχετική κατάσταση.

Δε σταματούμε εδώ, διότι έχουμε και τις μετα-

κινήσεις τους στις έδρες του Κοινοβουλίου που 
αποζημιώνονται με αεροπορικά εισιτήρια business 
class.

Και συνεχίζουμε με μικροπράγματα που είναι 
αποδοχές για την πρόσληψη προσωπικών βοηθών 
στις Βρυξέλλες και στην Ελλάδα που μπορεί να 
είναι σπιτική. Υπάρχουν και μερικά ακόμα, αλλά 
είναι ψιχουλάκια.

Τελικά ο κάθε Ευρωβουλευτής μαζεύει κάθε 
μήνα πάνω από 40.000 ευρώ, και καθαρά-καθαρά 
βάζει στην τσέπη του 24.043 ευρώ και στην πενταε-
τία της θητείας του περίπου 1,5 εκατομμύρια ευρώ.

Αυτά είναι τα “φτωχαδάκια” οι ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥ-
ΤΕΣ ΜΑΣ!
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μακρα οι αναμνήσεις των όμορφων παιδικών μας χρόνων.
Επιδοθήκαμε στο  κυνήγι  των  υλικών αγαθών,  του  

πλούτου και  των
ανέσεων. Περιφρονήσαμε την αρετή της ολιγάρκειας. 

Γίναμε πλουσιώτεροι, αποκτήσαμε αγαθά που φάνταζαν 
απλησίαστα. Εξελιχθήκαμε, πετάξαμε στα άστρα. Κι΄όμως 
η ευτυχία που κυνηγούσαμε έμεινε άπιαστη. Και όπως λέει 
ο ποιητής «μπορεί να βλέπεις να γελώ μα στην καρδιά μου 
κλαίω».

Κι΄ήταν φυσικό και αναμενόμενο ένα τέτοιο αποτέλεσμα, 
αφού δεν πιστέψαμε στη φωνή Εκείνου που τόσο ξεκάθαρα 
τόνισε. «εγώ είμαι το φως, η ζωή, η οδός και  η χαρά του 
ανθρώπου».

Σήμερα ζούμε μια νύχτα, ένα πυκνό σκοτάδι. Διαπιστώ-
σαμε την αλήθεια:

«Όλοι μας γέλασαν φοβερά
μας σπάσαν της ψυχής τα φτερά
Αυτός μονάχα μας μένει φως
Πατέρας κι΄αδελφός,
που τραγουδούσαν παλιά τα παιδιά στο Κατηχητικό 

Σχολείο.
΄Ηταν πάντα και θα είναι για πάντα η μοναδική 

ελπίδα του ανθρώπου ο Χριστός.
Κι΄όμως αυτόν το Χριστό ο άνθρωπος, όχι μόνο δεν τον 

δέχεται, δεν τον θέλει, αλλά και τον πολεμά, τον διώκει.
Η ιστορία του χριστιανισμού είναι ιστορία διωγμών. Μι-

κρός ακόμη βρέθηκε διωγμένος στην Αίγυπτο. Διώχθηκε με 
πείσμα από τους γραμματείς και φαρισαίους 
και γενικώτερα την εξουσία της εποχής. Ακόμη 
και ο τόσο πλούσια ευεργετημένος λαός σε 
σύντομο διάστημα, κατ΄εντολήν των αρχόντων 
του, μετέβαλε το «ωσαννά» σε

«άρον, άρον σταύρωσον αυτόν». Και όπως ο ίδιος 
προείπε έτσι κι΄έγινε. «ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξωσι». 
Πράγματι η ζωή των Αποστόλων ήταν ζωή διωγμών.

΄Ολοι τους, χωρίς εξαίρεση διώχθηκαν και είχαν μαρτυ-
ρικό τέλος, πλην του ευαγγελιστού Ιωάννου.

Και  προβάλλει εδώ  ,το  ερώτημα. Γιατί  διώχθηκε ο  
Χριστός και  η Εκκλησία Του, και συνεχίζει δυστυχώς να 
διώκεται; Γιατί τόση χολή, τόσο μίσος; Ποιά είναι η αιτία; Ο 
Πιλάτος ομολόγησε : «ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω». Τι λένε 
οι φερόμενοι ως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των; Ασχολήθηκαν καθόλου με το θέμα αυτό; Ακούστηκε 
ποτέ καμμιά διαμαρτυρία από αυτούς που τάχατες πονούν 
και νοιάζονται για τα ανθρώπινα  δικαιώματα,  την  ελευ-
θερία,  τη  δικαιοσύνη,  την  ισότητα

ακούστηκε κάποιος  λόγος,    έγινε  καμιά  φορά  πορεία  
διαμαρτυρίας υπέρ  των  αθώων  θυμάτων  του  μίσους  των  
ποικιλώνυμων  αδίκων διωκτών;

Αυτοί  που  σφίγγουν  τις  γροθιές  και  διαμαρτύρονται  
για  κάποιες περιπτώσεις  αδικίας  και  τις  ανάγουν  σε  
επετείους,  γιατί  δεν αντέδρασαν ποτέ για τους διωγμούς 
που υφίστανται οι χριστιανοί όπου γης; Δεν τους ενδιαφέρει 
προφανώς η αδικία αλλά το ποιος αδικεί και ποιος  αδικείται.  
Διαθέτουν δυστυχώς  επιλεκτική  ευαισθησία,  τι θλιβερό!

Από τη μια ζητούν λευτεριά, ακόμη και για πρόσωπα που 
βαρύνονται με σοβαρές κατηγορίες, για δολοφονίες και θα-
νάτους, κι΄όμως δεν βρήκαν ούτε μια φορά, ούτε μια λέξη, 
υπέρ των θυμάτων του πλήθους των Χριστιανών όπου γης.

Αν παρατηρήσουμε προσεκτικά τα πράγματα, θα διαπι-
στώσουμε πως και σήμερα ο διωγμός κατά των Χριστιανών 
εκδηλώνεται σε κάθε ευκαιρία και με κάθε τρόπο, σ΄όλο 
τον κόσμο.

Κλειστές   Εκκλησιές,   μάσκες   μεσ΄τους   Ναούς,   απο-
στάσεις,   Θεία Κοινωνία  απαγόρευση  εορτών,  απαγόρευση  
συνάξεων…γάμοι     και βαφτίσεις δεν ακούγονται κηδείες 
χωρίς «τον τελευταίον ασπασμόν», ουσιαστικά σταμάτησε 
το έργο της Εκκλησίας. Πρόστιμα σε κληρικούς και λαϊκούς. 
Πρωτόγνωρες εμπειρίες. Στρατευμένα κανάλια και παρου-
σιαστές, αγωνίζονται ποιος θα φανεί πιο αποτελεσματικός 
στο έργο που του ανέθεσαν τα αφεντικά τους.

Πολλοί βρίσκουν    ως δικαιολογία τη δύσκολη κατάσταση 
που περνούμε. Αλλά ακριβώς για το λόγο τούτο είναι ανάγκη 
και λύση μοναδική η καταφυγή μας στο Θεό, στην Εκκλησία 
Του. Ας μας πουν, αφεντικά και ενεργούμενα, όλοι αυτοί που 
εκφράζονται αρνητικά και πολεμούν την πίστη του Χριστού, 

ποιό είναι το έγκλημα του Χριστιανισμού; Για ποιά αιτία 
διώκονται οι πιστοί; Μήπως είναι αυτοί που συγκροτούν 
παράνομες συμμορίες τρομοκρατών κουκουλοφόρων και 
επιτίθενται εναντίον ατόμων, αρχών και οργάνων της τάξε-
ως; Μήπως είναι αυτοί που καταστρέφουν ξένες περιουσίες, 
σπάζοντας βιτρίνες και προβαίνοντας σε κλοπές; Μήπως 
είναι αυτοί που με τη συμπεριφορά  τους  και  την  εν  γένει   
δράση  τους  καταπατούν  το Σύνταγμα του Κράτους; Αυτούς 
τους ξέρουν και δεν τους πειράζουν ,γιατί φαίνεται  ότι είναι 
μέρος του συστήματος. ‘Όχι, τίποτα από τα παραπάνω δεν 
συμβαίνουν με τους συνεπείς χριστιανούς. Διώκονται γιατί 
είναι «βαρείς και βλεπόμενοι».Γιατί δεν τους αντέχουν, 
επειδή η ζωή τους αποτελεί έλεγχο της δικής τους απα-
ράδεκτης παραβατικής πορείας. Και όπως το φως ενοχλεί 
αυτούς που έχουν άρρωστα μάτια και το αποστρέφονται, 
έτσι κι΄αυτοί από την παρουσία των χριστιανών. Τα πάθη 
και γενικώτερα η αμαρτία  είναι το σκοτάδι που δεν αφήνει 
να φανεί ο Χριστός. Σ΄ένα στίχο από ποίημα του γερμανού 
ποιητή Ρίλκε , αναφέρεται σχετικά:

«Θεέ μου σε ανθρώπους που η αμαρτία τους μιαίνει,
Κρυμμένη η θεότης σου θα μένει…»
Αιώνες πριν ο λόγος του θεού τονίζει πως οι ασεβείς 

συνωμοτούν κατά των  δικαίων  λέγοντας:  «Δεύτε  και  
αποκτείνωμεν  Αυτόν  ,ότι δύσχρηστος ημίν εστίν..»

Εμπρός να τον ξεκάνουμε γιατί δεν είναι του χεριού μας,ο 
Χριστός και κατ΄ακολουθίαν οι πιστοί χριστιανοί.

Να γιατί διώκεται ο Χριστιανισμός.
Και να φαντασθεί κανείς ότι οι άνθρωποι αυ-

τοί φωνάζουν   και υποστηρίζουν   τον σεβασμό 
στη διαφορετικότητα. Πόσο   αλήθεια γίνονται 
θλίβεροί και τραγικά ασυνεπείς!

Οι πραγματικοί χριστιανοί δεν είναι του χεριού ενός συ-
στήματος και των ανθρώπων του, που υπηρετούν το ψέμα 
και το μίσος. Και   θα μπορούσαμε κάπως να καταλάβουμε 
τη θέση των διωκτών εκείνων που ζουν σε χώρες στις οποίες 
είναι άγνωστος ακόμα ο Χριστός. Όταν  όμως ο διωγμός συμ-
βαίνει σε μια χώρα σαν την δική μας, την ορθόδοξη Ελλάδα, 
με μοναδικό Σύνταγμα, που προτάσσεται σ΄αυτό η πίστη 
του λαού της στην «Αγία και ομοούσιο και αδιαίρετη 
Τριάδα», εκεί είναι κανείς να απορεί και να γεμίζει θλίψη η 
ψυχή του. Μια Ελλάδα που, κατά την διακηρυγμένη πίστη 
των Αγωνιστών του 1821,οφείλει τη λευτεριά της στον Σω-
τήρα Χριστό! Μια Ελλάδα που δήλωνε κατηγορηματικά  δια  
στόματος  Σαριπόλου,  στη  Β΄Εθνοσύνέλευση  το 1864 ότι 
«εσώθημεν δια της Εκκλησίας», δηλαδή χάρη στην πίστη 
μας στο Χριστό. Σε μια τέτοια Ελλάδα ,ακόμη και η αδιάφορη 
στάση μας αποτελεί κορυφαία αχαριστία, παραλογισμό, ύβρη   
κυριολεκτικά, με την αρχαία σημασία της λέξης. Θεωρώ 
απαραίτητη και   την αναφορά στο Τάμα του Έθνους. Και 
τούτο γιατί πιστεύω πως τα  εμπόδια που προβλήθηκαν  
ως  τώρα  και  ίσως    προβληθούν    και  μετά,  έχουν  να 
κάνουν με τον ιδιότυπο διωγμό της Ορθοδοξίας μας στην 
Ελλάδα. Εφέτος η Πατρίδα μας γιορτάζει τα 200 χρόνια από 
την ηρωική, μοναδική Ελληνική Επανάσταση. Πέρα από 
τις όποιες εκδηλώσεις προγραμματίστηκαν, θα ήταν πράξη 
ευθύνης και τιμής η ανάληψη από μέρους της Εκκλησίας 
μιας σταυροφορίας για την πραγμάτωση του ιερού Τάματος 
του Έθνους. Αυτό μας επιβάλλει και το φιλότιμο το ελληνικό 
για όσα χρωστάμε ως Έθνος στο Χριστό. Οι άλλες εκδηλώσεις 
θα ξεχαστούν. Η ανέγερση όμως του Ναού θα μείνει για να 
θυμίζει στις επερχόμενες γενεές τη μεγάλη και σωτήρια 
αλήθεια: «Μακάριον το έθνος ου (του οποίου ) ο Θεός 
(είναι) βοηθός»

Μια τέτοια ενέργεια θα δικαιώσει τη θυσία των αγωνιστών 
και θα αισθανθούν ανάπαυση οι ψυχές τους.

Σεβασμιότατοι ευαισθητοποιηθείτε Εσείς, αφού η πολιτική 
εξουσία εξαντλεί την ευαισθησία της στην παραχώρηση γης 
και οικονομικής ενίσχυσης για την ανέγερση τζαμιού, όταν 
μάλιστα   προκλητικά το μοναδικό ορθόδοξο μνημείο ,η Αγιά 
Σοφιά, μεταβάλλεται σε τζαμί!

Αρκετά καπηλευτήκαμε τα κόκκαλα των Ελλήνων τα Ιερά          
.Καιρός να κάνουμε το χρέος μας προς αυτά.

Στον αγώνα του 1821 ο κλήρος μπήκε μπροστά.
Και τώρα και πάντα ο λαός –και ο Θεός- τον θέλει 

μπροστά.

του αντωνίου 
ί. βασιλειάδη θεολόγου

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ  Ένας ιδιότυπος διωγμός
συνέχεια από την 1η σελίδα

Ο μακαριστός Γέροντας π. Ιγνάτιος 
μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής 
– επίσκοπος Πενταπόλεως, ήταν 
μεγάλη εκκλησιαστική μορφή, με προ-
σόντα και αρετές που κατά πλησμονή 
τον είχε προικίσει η Θεία Πρόνοια, 
σημάδεψε ανεξίτηλα τη σύγχρονη 
πορεία της Εξωτερικής Ιεραποστολής 
και όχι μόνο.

Θα επαναλάβουμε για μια φορά 
ακόμα –Αυτό θα το επαναλαμβάνουμε 
κατά τακτά διαστήματα, όσο θα υπάρ-
χει η μικρή αυτή έπαλξη – ότι η Ιερα-
ποστολική διαδρομή του μακαριστού 
οσίου π. Ιγνα-
τίου αποτελεί 
πραγματικά το 
“χρυσούν αιώνα” 
της Ιεραποστο-
λικής ιστορίας.

Ήταν κάλεσμα 
του Θεού, για να 
αναλάβει αυτό 
το τεράστιο βά-
ρος και με έμπονη την ιερατική 
πορεία του.

Το μοναδικό μέλημα, η μοναδική 
σκέψη του ήταν, όχι να αποκτήσει 
τίτλους και αξιώματα αλλά, η μέχρι 
αυτοθυσίας προσφορά του στην 
Εκκλησία και στην Ιεραποστολή, μη 

υπολογίζοντας και μη υποκύπτοντας 
σε οποιαδήποτε προσωπικό κόστος ή 
σε άλλη σκοπιμότητα.

Θαυμάζει κανείς το συνεχές και 
ανυπόστατο ενδιαφέρον για την 
Ιεραποστολή που φωτισμένα και 
με μεθοδικότητα, έδινε πνοή στους 
σχεδιασμούς και αποτελεσματικότη-
τα στο μόχθο του φέροντάς του εκεί, 
που έσταζε και κυλούσε ο ιδρώτας 
σαν δάκρυ.

Η προσφορά του είναι μοναδική 
στην Ιεραποστολή και σε ολόκληρη 

την Ορθόδοξη 
Εκκλησία, ήταν 
ένα αθόρυβο θρό-
ισμα που έδινε 
ανάσα στις καρ-
διές και λάμψη 
ευγνωμοσύνης 
στους Χριστια-
νούς που κατη-

χούσε και βάπτιζε.
Τα λόγια του, οι ομιλίες του, ήταν 

μικρός σπόρος που από αυτόν έβγαι-
ναν ωραιότατα λουλούδια αλλά και 
πελώριες βελανιδιές. Τα δε κείμενά 
του είχαν συμβολικό αλλά σωτηριακό 
χαρακτήρα, όπως το παρακάτω:

π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης 
(επίσκοπος Πενταπόλεως)

Ο ΜέγΙΣΤΟΣ ΤωΝ ΙέΡΑΠΟΣΤΟΛωΝ
συνέχεια από την 1η σελίδα

Ένας φούρναρης ζούσε στα χρόνια 
που οι ψωμάδες έκαιγαν τους φούρ-
νους τους με ξύλα κι έβγαζαν τα ψωμιά 
με ξύλινα φτυάρια.

Εργατικός, αλλά από θρησκευτικά 
δεν καταλάβαινε, δεν τα ήθελε. Και 
γκρίνιαζε της γυναίκας του που έτρεχε 
στις εκκλησίες κι έδινε στους φτωχούς 
και στους εράνους.

Μία μέρα, εκεί που έβγαζε το φρέ-
σκο το ψωμί από το ζεστό το φούρνο 
και μοσχοβολούσε η γειτονιά, ήρθε 
και στάθηκε έξω προς την πόρτα ένας 
θεόφτωχος. Τον κοίταζε τον ψωμά, τον 
κοίταζε κι έπειτα τον ρώτησε:

Αφεντικό, όλ’ αυτά τα ψωμιά είναι 
δικά σου;

Αμ τίνος νάναι;
Και δεν τα τρώς;
Βρε φύγε από δω!
Αφεντικό, δος μου και μένα ένα μικρό 

ψωμάκι, που πεινάω!
Φύγε σου είπα, παράτα με.
Αφεντικό …
Δεν πρόλαβε ν’ αποτελειώσει κι ο 

φούρναρης του εκσφενδονίζει ένα ψω-
μάκι στο κεφάλι του. Έσκυψε ο φτωχός 
και το ψωμί τον πήρε ξυστά κι έπεσε 
καμπόσο μακρυά.

Τόχασε το ψωμί ο φούρναρης. Το 
κέρδισε ο φτωχός, έτρεξε σε μια γωνιά 
του δρόμου και το… πελέκησε. Συνήλθε 
από την πείνα που τούσχιζε τα σωθικά.

Ο φούρναρης πέρασε τη μέρα του 
με οργή για τον «κακορίζικο» επισκέ-
πτη του και για το που έχασε και το 
ψωμάκι. Τουλάχιστον να τον πετύχαινε 
στο κεφάλι!... Ας είναι. Αν τολμήσει και 
ξανάλθει!...

Ήταν κάπου δυο μετά τα μεσάνυχτα.

Πετάγεται ο φούρναρης απ’ τον ύπνο 
του καταϊδρωμένος, τρομαγμένος, 
λαχταρισμένος.

Γυναίκα, σήκω, ξύπνα. Γυναίκα…
Τι σου συμβαίνει, Τάκη μου;
Φανελάκι ν’ αλλάξω και θα σου πω.
Φροντίδες βιαστικές. Άλλαξε ο φούρ-

ναρης, ανακάθισε, μα δε συνήλθε.
Γυναίκα, πέθανα, λέει και μου παρα-

στάθηκαν άγγελοι και διάβολοι.
Ποιος να πάρει την ψυχή μου. Κι 

εγώ να κοιτάω και να λαχταράω και να 
περιμένω το αποτέλεσμα.

Οι διάβολοι είχαν παρρησία και 
χαρά. Μπροστά μεγάλη ζυγαριά κι όλο 
πρόσθεταν οι τρισκατάρατοι στο ζυγό 
τα κρίματά μου κι ο ζυγός βάρυνε και 
βάρυνε κι εκείνοι κέρδιζαν κι οι άγγελοι 
δεν είχαν να πουν και λυπόντουσαν κι 
εγώ δεν μπόρεγα ν’ αναπνεύσω.

Σε μια στιγμή ένας αγαθός άγγελος 
ξεφώνησε:

Το ψωμί, εκείνο το ψωμί που χόρτασε 
τον πεινασμένο. Βάλτε το ψωμί στον 
άλλο ζυγό.

Οι διάβολοι διαμαρτύρονταν. «Το 
ψωμί δεν τόδωκε, τόριξε να σπάσει το 
κεφάλι του φτωχού».

«Το ψωμί όμως χόρτασε τον πεινα-
σμένο το φτωχό κι έδωκε κείνος τις 
ευχές του…»

Και που λες, γυναικούλα μου, κείνο 
το ψωμί έκανε κι έγειρε η ζυγαριά τ’ 
αντίθετα και … σώθηκα!

Το λοιπόν, από τώρα και στο εξής, 
δίνε. Δίνε και μη σταματάς. Κι εγώ θα 
δίνω. Αχ, και να ξανάρθει εκείνος ο 
φτωχός!... Θα τον χρυσώσω.

Τι δηλοί ο μύθος;
† ο Κεντρώας 

Αφρικής Ιγνάτιος.

Αληθινό παραμύθι
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σου είναι ανυπολόγιστη και η δόξα σου ασύλληπτη, το 
έλεός σου αμέτρητο και η φιλανθρωπία σου ανέκφραστη• 
σύ, Κύριε, σύμφωνα με την ευσπλαχνία σου ρίξε το βλέμμα 
σου επάνω μας και σ’ αυτόν τον ιερό ναό και χάρισε σε μας 
και σ’ αυτούς που προσεύχονται μαζί μας πλούσια τα ελέη 
σου και τη συμπόνια σου”.

Και εκφωνει: «Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και 
προσκύνησις, τω Πατρί και τω Υιώ και το αγίω Πνεύ-
ματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων».

Οι ψάλτες (ο λαός) απαντούν με Αμήν.
Η κατάληξις σε όλες τις αιτήσεις και οι Ευχές στη Θεία 

Λειτουργία έχουν αναφορά δοξολογική στην Αγία Τριάδα, 
όπως: “Ότι, άγιος ει ο Θεός ημών, και σοι την δόξαν ανα-
πέμπομεν, τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και αεί και 
εις τους αιώνας των αιώνων”.

“Ότι συ εί ο αγιασμός ημών και σοι την δόξαν αναπέμπο-
μεν, τω Πατρί και τω Υιώ και τω Αγίω Πνεύματι, νυν και 
αεί και στους αιώνας των αιώνων”.

“Ότι σον το κράτος και σου εστίν η Βασιλεία σου και η 
δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων”.

Ο λειτουργός ιερέας καταλήγει άλλες δέκα φορές στο δο-
ξολογικό ύμνο προς την Αγία Τριάδα, επειδή σε ότι γίνεται 
μέσα στη Θεία Λειτουργία, μέσα στο Ναό αλλά και σε κάθε 
Ναό, είναι παρών ο ζων Τριαδικός Θεός. Ο Πατήρ, ο Υιός 
και το Άγιον Πνεύμα. Ένας Θεός, αλλά τρία πρόσωπα, τρι-
συπόστατος. Αυτό είναι το θεμελιώδες Δόγμα της πίστεώς 
μας. Αυτό το Μυστήριο είναι ακατάληπτο, είναι φοβερό, 
είναι αξεπέραστο για τα δικά μας μυαλά.

Την Τριαδικότητα του Θεού την αναφέρουν αρκετές 
φορές και οι Ιεροψάλτες στις διάφορες Λειτουργίες, Ακο-
λουθίες, Μυστήρια, όταν ψάλλουν ή διαβάζουν το “Δόξα 
Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι…”.

Ο Ιερέας είναι ο πρεσβευτής μας πίσω από το τέμπλο 
και μπροστά στην Αγία Τράπεζα, εύχεται, παρακαλεί, ευ-
χαριστεί, δοξολογεί το Θεό, υψώνοντας τα χέρια του προς 
τον Τριαδικό Θεό που η αγάπη του προς τα πλάσματά του 
είναι απεριόριστη.

Ακολουθούν τα ΑΝΤΙΦΩΝΑ, τα οποία αποτελούνται 
από στίχους προφητικούς ψαλμούς της Παλαιάς διαθή-
κης. Αναφέρονται προφητικά στην παρουσία του Υιού 
του Θεού και μας προτρέπουν στην ευχαριστία και τη 
δοξολογία προς αυτόν.

«Τα αντίφωνα – γράφει ο άγιος Νικόλαος Καβάσιλας 
(14ος αιώνας) -μας αγιάζουν και μας προπαρασκευά-
ζουν για το μυστήριο. Ταυτόχρονα όμως μας θυμί-
ζουν τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του Χριστού 
στη γη, τότε που Εκείνος δεν φαινόταν ακόμα στον 
πολύ κόσμο, και για αυτό ήταν απαραίτητα τα προ-
φητικά λόγια. Όταν αργότερα εμφανίστηκε ο ίδιος, 
δεν υπήρχε πλέον ανάγκη των προφητών, αφού Τον 
έδειχνε παρόντα ο Βαπτιστής Ιωάννης» (Ερμηνεία της 
Θ. Λειτουργίας Ι.Μ. Παρακλήτου Ωρωπού).

Αντίφωνα ονομάστηκαν, επειδή οι ψαλμοί στους πρώ-
τους χρόνους της Εκκλησίας ψάλλονταν αντιφωνικά, 
δηλαδή υπήρχαν δύο χοροί και διαδοχικά έψαλλαν τους 
ψαλμούς, επαναλαμβάνοντας μετά από κάθε στίχο μία 
σύντομη και περιεκτική φράση, το λεγόμενο εφύμνιο.

Ανάμεσα στις τρεις ομάδες των ψαλτικών Αντιφώνων 
παρεμβάλλονται  οι ευχές που διαβάζονται από το λειτουρ-
γό και ονομάζονται ευχές των Αντιφώνων. Αποτελούν 
ανακεφαλαίωση των αιτημάτων του λαού, είναι προσευχή 
στο Θεό από το λαό του και αφορά άμεσα εμάς και όλη 
τη σύναξη και μας προετοιμάζουν για την υποδοχή του 
Κυρίου και Σωτήρος Χριστού. Οι ευχές διαβάζονται και 
η εκφώνηση απαγγέλλεται από το λειτουργό μελωδικά, 
αφού “εκφώνως” είναι μουσικός όρος.

Οι ψάλτες αμέσως απαγγέλλουν τα Αντίφωνα της Α΄ 
ομάδας1 (ψαλμός 102)2.
1  Πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν αρκετές ομάδες αντιφώνων – είναι πάνω από 
10 – επειδή κάθε μεγάλη δεσποτική και θεομητορική εορτή ως και στις καθημερινές 
Θείες Λειτουργίες έχουν τα δικά τους αντίφωνα. Εμείς εδώ δεν θα ασχοληθούμε με 
όλα αυτά, αλλά με αυτά που ψάλλονται κάθε Κυριακή όλο το χρόνο και όταν δεν 
συμπίπτει με δεσποτική η θεομητορική και απόδοση αυτών.
2  Σε κάθε Αντίφωνο πρέπει να λέγεται και ψαλμικός στίχος του. Αντίφωνο χωρίς 

1) Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον• και πάντα τα 
εντός μου, το όνομα το άγιον αυτού (1) – ψάλλουν 
το εφύμνιο: «Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου, Σώτερ, σώσον 
ημάς» (Με τη μεσολάβηση της Θεοτόκου, Σωτήρα Χριστέ, 
σώσε μας).

2) Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον και μη επι-
λανθάνου πάσας τας ανταποδόσεις αυτού (2).

3) Κύριος εν τω ουρανώ ητοίμασε τον θρόνον 
αυτού και η Βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει (19).

4) Δόξα Πατρί και Υιώ … Και νυν και αεί … Και πάλι 
το εφύμνιο: «Ταις πρεσβείαις της Θεοτόκου…», ψαλτά, και 
με κατάληξη μελωδική στο τέλος3.

Με τη δεύτερη ευχή ο λειτουργός ιερέας παρακαλεί τον 
Κύριο Θεό μας να παράσχει δύναμη σε όλους αυτούς που 
φροντίζουν για το ναό Του.

Ακολουθεί η εκτενής: “Ότι σον το κράτος και σου εστίν 
η Βασιλεία και η δύναμις…”.

Αντίφωνα Β΄ ομάδα (ψαλμός 145)
1) Αίνει, η ψυχή μου, τον Κύριον• αινέσω Κύριον 

εν τη ζωή μου, ψαλλώ τω Θεώ μου έως υπάρχω 
(1-2).

- Ψάλλουν το εφύμνιο: «Σώσον, ημάς, Υιέ Θεού, ο ανα-
στάς εκ νεκρών ψάλλοντας σοι• Αλληλούια».

(Σώσε μας, Υιέ του Θεού, εσύ που αναστήθηκες από 
τους νεκρούς, εμάς που σου ψάλλουμε• Αλληλούια). 
“Αλληλούια” – είναι εβραϊκή λέξη που ερμηνεύεται – 
Δόξα στο Θεό.

2) Μακάριος, ού ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η 
ελπίς αυτού επί Κύριον τον Θεόν αυτού (5).

3) Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός σου, 
Σιών, εις γενεάν και γενεάν (10).

4) Δόξα Πατρί… και νυν και αεί… με το θαυμάσιο 
ύμνο που είναι μια πλήρη ομολογία της πίστεως, ένα 
σύντομο “πιστεύω”: «Ο Μονογενής Υιός και λόγος 
του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος 
δια την ημετέραν σωτηρίαν σαρκωθήναι εκ της 
αγίας Θεοτόκου και αειπαρθένου Μαρίας, ατρέπτως 
ενανθρωπήσας, σταυρωθείς τε, Χριστέ ο Θεός, θα-
νάτω θάνατον πατήσας, εις ών της Αγίας Τριάδος, 
συνδοξαζόμενος τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι, 
σώσον ημάς».

Ο Ύμνος αυτός είναι τοποθετημένος σε αυτό το σημείο 
της Θείας Λειτουργίας, για να αποτελεί μία σύντομη, 
ακριβή, καθαρή και πλήρη ομολογία πίστεως που πρέπει 
να δώσουν οι Κατηχούμενοι, προτού εξέλθουν από το ναό 
και παραμείνουν στο νάρθηκα αφού δεν θα είναι παρόντες, 
όταν θα απαγγελθεί το “Πιστεύω”.

Περιέχει περίληψη όλης της Πίστεως μας σχετικά με το 
πρόσωπον του Χριστού μας. Ομολογούμε, ότι ο Χριστός 
είναι ο Μονογενής Υιός του Θεού, ότι είναι αθάνατος και 
καταδέχθηκε για τη δική μας σωτηρία να ενσαρκωθεί 
από την αγία Θεοτόκο και αειπάρθενο Μαρία και έγινε 
άνθρωπος για να μας σώσει, χωρίς μετατροπή της θείας 
του φύσης• με το σταυρικό του θάνατο κατήργησε το θάνατο 
και ότι είναι ένα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, 
ομοούσια με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα.

Τον ύμνο αυτό τον συνέθεσε ο Αυτοκράτορας Ιουστινιανός 
για να ψάλλεται στο Ναό της του Θεού Σοφίας στη Βασιλίδα 
των πόλεων (Κωνσταντινούπολη). Ο άγιος Νικόλαος Καβά-
σιλας λέγει: «Με τον ύμνον αυτόν, ο Θεός αναλαμβάνει 
τον αγώνα κατά του κακού υπέρ των ανθρώπων, διότι 
ήταν και τέλειος άνθρωπος… και όντας άνθρωπος νικά 
την αμαρτία, ως πεντακάθαρος από κάθε αμαρτία, για-
τί ήταν και Θεός. Με αυτόν τον τρόπο απαλλάσσεται η 
ανθρώπινη φύσις από την ντροπή και στεφανώνεται 
με το στεφάνι της νίκης, γιατί έπεσε η αμαρτία» (“Περί 
της εν Χριστώ ζωής”, Λόγος Δ. Ρ. G. 150, 589 C).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
στίχους δεν είναι σωστό, γιαυτό στο ισχύον Τυπικόν της Εκκλησίας (Τυπικόν Βιολάκη) 
είναι αυστηρό στο θέμα αυτό.
3  Έχει επικρατήσει αρκετοί ψάλτες να μην λένε το Δόξα και Νυν στην πρώτη 
ομάδα των αντιφώνων. Πουθενά δεν υπάρχει στις λειτουργικές πηγές της 
Εκκλησίας από τους πρώτους αιώνες που αντίφωνο να μην τελειώνει με το Δόξα 
και Νυν, όπως ακριβώς γίνεται και με τα δεύτερα Αντίφωνα. 

έΚΚΛΗΣΙΑΖέΣΑΙ, ή… πώς έΚΚΛΗΣΙΑΖέΣΑΙ ;
7ον μέρος (για να μάθουμε πως πρέπει να είναι 

η παρουσία μας μέσα στο ναό)
συνέχεια από 
την 1η σελίδα

(¨Ενας γέροντας ιερέας φωνάζει 
και σας παρακαλεί!)

ανοιχτή επιστολή
Προς
(το Μακαριώτατο κ.κ. Ιερώνυμο και τα μέλη της Ιεράς 

Συνόδου υπό του συνταξ/χου ενενηκοντούτου ιερέως Δη-
μητρίου Αλικάκου, πνευματικού τέκνου και συνεργάτη 
επί πενηντακονταετίαν και χειροτονηθέντος υπ’ αυτού, 
Αυγουστίνου Καντιώτη με συμμαρτυρία του μεταστάντος 
Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Εισέτι τέκνον πνευματικόν 
του αγιασθέντος Φιλοθέου Ζερβάκου. Έτι συνεργάτη επί 
πεντηκονταετία του Δημητρίου Παναγοπούλου. Έτι των 
αγιασμένων Παϊσίου και Πορφυρίου. Και επί χρόνια του 
μακαριστού Νικολάου Ψαρουδάκη.)

Μακαριώτατε,
με τη χαριστική βολή του σατανοκορονοϊού, που προωθούν 

οι διεθνείς μασονοεβραϊκές δυνάμεις, ξεθεμελιώνεται, με την 
επικουρία του Μητσοτάκη, το μαρτυρικό, ιστορικό, επί αιώνες 
έθνος ημών.

Με στοιχεία που υπάρχουν, ελάχιστα είναι τα θύματα του 
κορονοϊού, σχετικά με τους χιλιάδες θανάτους, στην πατρίδα 
μας από άλλες ασθένειες.

Διαδίδονται πολλά ψεύδη. Οι εξουσιαστές πληρώνουν άτομα 
για τη διάδοσή τους.

Μάνα Εκκλησία, πού είσαι;
Ναοί είναι κλειστοί ένα έτος.
Άγιοι Αρχιερείς δε Σας απασχολεί ότι ούτε εκκλησίασμα 

υπάρχει, ούτε επικοινωνία με τους πνευματικούς πατέρες, 
ούτε λαμβάνουν από το Ποτήριον της Ζωής, ούτε γάμοι. Ζουν 
παράνομα τα πρόβατά Σας. Ούτε βαφτίσια, ούτε Κατηχητικά.

Τα πρόβατά Σας δέσμια, μελαγχολούν, θρηνολογούν. Πάσχα 
δεν έκαναν και Χριστούγεννα, ούτε αγιασμό των Θεοφανείων.

Μήπως μετά από τα πρωτοφανή και πρωτάκουστα, μασω-
νοεβραϊκά Σχέδια που Σεις αποδεχτήκατε χωρίς αντίσταση, 
επέλθει κάποια απρόσμενη θεϊκή Νέμεση; Σεισμός ή εμφύλιος 
ή παγκόσμιος πόλεμος;

Διαδίδοντας από δημοσιογραφικά όργανα ότι θέλουν να 
θανατώσουν δισεκατομμύρια ανθρώπους, διότι τάχα τα αγαθά 
της γης δεν επαρκούν, όταν υπάρχουν δισεκατομμυριούχοι μα-
σονοεβραίοι και χρηματοδοτούν την καταστροφή του πλανήτη.

Μήπως αυτοί οι διαβολοεγκέφαλοι κατασκεύασαν τη διαβο-
λική ασθένεια και αδιανόητα να αφανίσουν το Φως της Ορθο-
δοξίας που πριν ειδωλολάτρες Έλληνες την αγκάλιασαν και, 
όπως γράφουν οι ιστορικοί, εμαρτύρησαν 100.000.000 ψυχές!

Και τώρα; Αντί Σεις να αντισταθείτε, αντί να μαρτυρήσετε, 
υποχωρείτε και υπογράψατε διαγγέλματα και εντάλματα. Ο 
οίκος του Ζώντος θυσιασθέντος Θεού να μείνει έρημος και 
να θρηνολογούν τα αρνιά και τα πρόβατά Σας, πρόβατα του 
Γεννηθέντος Υιού της Παρθένου!

Μακαριώτατε, Άγιοι Αρχιερείς!
Στώμεν καλώς! Στώμεν μετά φόβου!
Φρίττω, όταν αναλογίζομαι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία με Αρχιε-

πίσκοπο, Ιερά Σύνοδο, με 12.000 ιερείς, με χιλιάδες ιεροψάλτες, 
με το «Λύχνο» των Πατρών που παρακολουθώ, με χιλιάδες 
μοναχούς, κλείσανε τις εκκλησίες για να ικανοποιήσουν τον 
καταστροφέα Μητσοτάκη.

Αντισταθείτε στα Σιωνομασωνικά Σχέδια.
Αναρωτιέμαι και μονολογώ: Άραγε είναι εποχή Αντιχρίστου;
Μήπως φέρνουμε τον πρόδρομο του Αντιχρίστου Πάπα, 

το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών και προβαίνουμε σε 
ψευτοένωση, όπως στη Φεράρα της Ιταλίας; Τότε που έσωσε 
την Ορθοδοξία το μέγα εκκλησιαστικό ανάστημα, ο Μάρκος 
Ευγενικός;

Υπάρχει ο Αρχιερέας Χριστός, ο Οποίος θα συντρίψει εντός 
ολίγου – όπως είδα σε Σημεία – σαν σκεύη κεραμέως τους 
εχθρούς Του.

Επέστη η ώρα! Πάνδημη Μετάνοια!
Όχι συμβιβασμός!

Ιερεύς Δημήτριος Χρ. Αλικάκος
Αθίκια – Κορινθίας, Τ.Κ. 20021
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ηθικής σήψης, και πολλοί άλλοι από όλους εμάς που 
δεν φέρονται αλλά υπάρχουν , δεν αποτελούν παρά 
δειγματοληπτικές εικόνες της συνένοχης, της ανεκτι-
κής, της αδιάφορης, της ατομιστικής, της παθητικής, 
της ωχαδελφιστικής της δήθεν «απελευθερωμένης» 
κοινωνίας, έτσι όπως τη διαμόρφωσε η, με δανεικά, 
χλιδή των τελευταίων χρόνων . Πιθηκισμός της Προ-
τεσταντικής ηθικής σε όλο της το μεγαλείο. Μια ηθική 
θεωρούσα περιττό το ρόλο του Θεού. «μη που δώσεις 
πολλά για να μη σε ξεχάσω »ζητά από το Θεό ο Δαυίδ.

Διαδικτυακοί φίλοι μου, και όχι μόνο, πριν προχω-
ρήσω στην τωρινή επικοινωνία μαζί σας, θα ήθελα 
προκαταβολικά και επιγραμματικά να επισημάνω ότι, 
συνηθίζομε όταν προσεγγίζομε ένα θέμα για να το 
αναλύσομε, ή να το κρίνομε ή να το αντιμετωπίσομε, 
να βλέπομε το δένδρο και όχι το δάσος .Μα ο Γιατρός 
δεν προσπαθεί να αντιμετωπίσει το αιτιατό, δηλαδή τον 
πυρετό, αλλά την αιτία του , δηλαδή την ίωση που τον 
προκαλεί . Εν προκειμένω βλέπομε το δένδρο-άτομο 
και όχι το δάσος – κοινωνία. Η κοινωνία είναι εκείνη εν 
πολλοίς, και ελάχιστα η καταγωγή, που διαμορφώνει 
και καθορίζει τον χαρακτήρα του ατόμου, εκφρασμένη 
μέσα από την οικογένεια, την παιδεία, το περιβάλλον 
που ζει, ιδιαίτερα με ό,τι σημαίνει σημερινό περιβάλλον 
. «ουδείς εκών κακός» κατά τον Σωκράτη. Άρα σοφά η 
Γαλάτια αποφαίνεται, ότι το άτομο δεν μπορεί παρά να 
μην είναι το αντικατόπτρισμα της κοινωνίας που ζει.

 Γιατί τότε «εμβρόντητο το πανελλήνιο παρακολουθεί 
αυτές τις μέρες την έκρηξη των ηθικών σκανδάλων 
στους χώρους της Παιδείας, του αθλητισμού και των 
τεχνών»; Αυτή είναι η υποκριτική «κραυγή αγωνίας» 
των σαρκοβόρων ΜΜΕ · μέρος του 
περιβάλλοντος - τα οποία , την στιγμή 
που προβάλουν σαν πρότυπα κάποιους 
ανθρώπους, την ίδια των ξεσκίζουν τις 
σάρκες ανεξέλεγκτα, χωρίς ίχνος ηθικών φραγμών 
ή αναστολών μέσω ατέλειωτων τηλεδικών, προφα-
νώς και για να προκαταλάβουν τις αποφάσεις της 
Δικαιοσύνης . Ο αρεστός Λιγδάμης σαν «ακίνδυνος» 
προσελήφθη, σαν «επικίνδυνος» απελύθη κατά την 
Υπουργό πολιτισμού. Αυτές οι αλεστικές ανθρωποκρε-
ατομηχανές μας σερβίρουν σε καθημερινή βάση πικά-
ντικα και καλοψημένα · για να καταπίνονται αμάσητα 
-τα πλούσια εδέσματα τους και αφού τα μηχανάκια 
ακροαματικότητας τους δείχνουν ότι υπάρχει ακόρεστη 
όρεξη συνεχίζουν να μας τα σερβίρουν .Φερόμενος 
παιδεραστής, φυσιοθεραπευτής το επάγγελμα, μη 
δυνάμενος να αντέξει την κοινωνική κατακραυγή που 
διόγκωσαν εναντίο του απεπειράνθη να αυτοκτονήσει.

Μα θα μου πει κάποιος «αυτός είναι ο ρόλος του 
δημοσιογράφου ». Όχι φίλε μου. Η δημοσιογραφική 
δεοντολογία του ορίζει την κοινωνική προσφορά με 
την οποία είναι επιφορτισμένος και όχι την αναζήτηση 
και εμπορία του ανά τον κόσμο όποιου κακού, λες 
και δεν συντελείται σ‘αυτόν κανένα καλό . Σε ερωτώ 
φίλε μου, ωφέλησε ή έβλαψε ανεπανόρθωτα την 
κοινωνία η είδηση ότι ο Μικρούτσικος δήλωσε: « θα 
μπορούσα να κάνω έρωτα πάνω στην Αγία Τράπεζα», 
ή ο ομοφυλοφιλικός γάμος του πρωθυπουργού του 
Λουξεβούργου ή, ή, … ατέλειωτα ή; Με αυτό τον τρόπο 
μας διαμορφώνουν μια τέτοια συνείδηση τόσο πωρω-
μένη , έτσι ώστε να μη την ενδιαφέρει η ποιότητα ενός 
ανθρώπου αλλά οι δεξιότητες του, οι επαγγελματικές 
του επιτυχίες, τα πλούτη του . Συγκεκριμένα να μη την 
ενδιαφέρει αν ο Λιγδάμης, ή ο Χαικάλης, ή ο Κιμούλης 
φέρονται να είναι παιδεραστές ή βιαστές, μάλιστα με 
ανταλλάγματα εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητα τους , 
αρκεί που είναι καλοί ηθοποιοί ή σκηνοθέτες .Με αυτό 
το κριτήριο, ανάμεσα στα άλλα φθηνά, έγιναν Υπουργοί 
ή φορείς άλλων θεσμών, κάτι για το οποίο κατά την 
πρωτοχριστιανική Εκκλησία θα έπρεπε να διαθέτει κα-
νείς πρωτίστως την «έξωθεν καλή μαρτυρία». Δηλαδή 
το να είναι άψογος σε θέματα ηθικής ήταν το μόνο 
κριτήριο, βάσει του οποίου η χριστιανική κοινότητα 
θα τον επέλεγε για φορέα θεσμού . Να μην την ενδι-
αφέρει αν ένας πανεπιστημιακός βίαζε κατά συρροή 
τις φοιτήτριες του με αντάλλαγμα το πτυχίο, αρκεί που 
ήταν πανεπιστημιακός .Να μη την ενδιαφέρει αν ο 
Πελέ ζούσε ένα έκκλητο βίο, εξ αιτίας του οποίου και 
πέθανε, αρκεί που ήταν ο «θεός» του ποδόσφαιρου. 
Μιας και βγήκα εκτός συνόρων, να μη την ενδιαφέρει 
αν ο προτεστάντης Αρχιεπίσκοπος του Καρτέμπουρι 
·του κέντρου της Αγγλικανικής «Εκκλησιάς»- έκαμε 
ομοφυλοφιλικό γάμο, επελέγη γιατί διέθετε περγα-
μηνές γνώσεων . Στείρες όμως γνώσεις ηθικής κατά 

τον Αριστοτέλη που αποφαίνεται ότι: «κάθε επιστήμη 
στερουμένη αρετής πονηρία εστί». 

 Διευρύνοντας προσθέτω: Να μη την ενδιαφέρει 
αν η εκτελεστική εξουσία προτείνει και η νομοθετική 
επικυρώνει νόμους ·βόμβες μεγατόνων στα θεμέλια 
της κοινωνίας -όπως την δυνατότητα του ανώριμου 
και ανοργάνωτου εφηβικού εγκέφαλου να επιβάλει 
χειρουργικά στον εαυτό του το φύλο που ορίζει η μόδα, 
ή την υιοθεσία παιδιού από ομοφυλοφιλικό ζευγάρι, 
ή την αναγνώριση του δικαιώματος της άμβλωσης 
στις γυναίκες, έτσι ώστε να γίνονται μητροκτόνοι 
δολοφονώντας τα έμβρυα, των οποίων το δικαίωμα 
στη ζωή αρχίζει από την σύλληψη, όπως διατράνωσε 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο νεαρός Ευρωβουλευ-
τής και κορυφαίος αστροφυσικός Θ. Κηπουρόπουλος 
.Κάτι για το οποίο δέχθηκε δηλητηριώδη βέλη από 
το Κώμα που τον έστειλε εκεί και μύδρους ύβρεων 
και κατηγοριών από τα άλλα. Και τούτο την ώρα που 
αυτή η Χώρα οδηγείται στην εξαφάνιση και, εξ αιτίας 
της δημογραφικής συρρίκνωσης. Ποιοί από όλους 
εμάς, που συγκροτούμε αυτή την πυθηκίζουσα και 
αποπροσανατολισμένη κοινωνία, ενδιαφερόμαστε 
για την διατάραξη και αυτών των, ανάμεσα σε άλλες, 
πανανθρώπινων αξιακών σταθερών ; Και αν κάποιοι 
τολμήσουν κάτι τέτοιο θα θεωρηθούν φασίστες, οπι-
σθοδρομικοί ή στην καλύτερη περίπτωση γραφικοί.

 Ποιος από όλους εμάς, ωρέ νεοέλληνες, τους τη-
λεθεατές που, με γουρλωμένα μάτια και τεντωμένα 
αυτιά, παρακολουθούμε, μαζοχιστικά στην ουσία, θύτες 
και θύματα, δικηγόρους, αναλυτές και ψυχολόγους 
στα τηλεοπτικά παράθυρα να αναφέρονται σ’ αυτό το 

βόρβορο, αναζητώντας την αλήθεια, 
διερωτήθηκε, ποιά αλήθεια μπορεί 
να βρεθεί σε ένα τόσο απύθμενο και 
όζοντα βόθρο; Αυτή η αναζήτηση 

δεν είναι έργο ημών και των καναλιών αλλά έργο 
αποκλειστικά του τέταρτου πυλώνα της Δημοκρατία, 
αυτού της Δικαιοσύνης, όταν βέβαια αυτή αποφασίζει 
ανεπηρέαστη. Και λέγω ανεπηρέαστη, γιατί θυμήθηκα 
τον πρόεδρο του ειδικού δικαστηρίου κ. Κόκκινο ο 
οποίος, αφού ανακοίνωσε την απόφαση του για το Α. 
Παπανδρέου, πρόσθεσε «όλα πέρασαν από εδώ εκτός 
από την αλήθεια». 

Προσωπικά δεν θα γινόμουν συνήγορο «κανενός 
διαβόλου», αλλά αν γινόμουν δικαστής θα επέβαλα 
την ίδια ποινή τόσο στα θύματα όσο και στους θύτες. 
Στα θύματα σαν ηθικούς αυτουργούς και στου θύτες 
σαν φυσικούς .Και εξηγούμαι: Γιατί, επί παραδείγ-
ματι, ερωτώ την κ. Μπεκατώρου , που διατείνεται 
ότι καταγγέλλει τώρα τους βιαστές της «για να μη 
υποστούν το μαρτύριο της στο εξής αλλά παιδιά», 
αυτά που το υπέστησαν μέχρι τώρα επειδή δεν το 
κατήγγειλε τότε, στο όνομα της επαγγελματικής 
ανέλιξης της προφανώς, σ’ αυτά τα παιδιά τι απαντά; 
.Που είναι η θυσιαστική αγάπη που επέβαλε να θυ-
σιάσει το εγώ της στο βωμό του συνολικού οφέλους, 
πατάσσοντας το κακό εν τη γεννέσει του; Που είναι 
το εμείς, το οποίο είναι ο στόχος του αθλητισμού ; 
ο Βιαστής της δεν την μέθυσε, δεν την νάρκωσε, 
δεν την ύπνωσε, δεν την φίμωσε, δεν την έδεσε 
·κάτι τέτοιο τουλάχιστο εντίμως φερόμενη δεν μας 
ανέφερε- αλλά υπέκυψε στο επιχείρημα του: «όταν 
χρειασθεί θα έχω άποψη». Αντάλλαξε δηλαδή την 
τιμή της με την ανέλιξή της και έδειξε το δρόμο 
κατάκτησης της στον κάθε φιλόδοξο προαλοιφόμενο 
πρωταθλητή .Της καταλογίζω το ελαφρυντικό της 
άγνοιας , ως προς την αποστολή του αθλητισμού 
όπως την συνέλαβε το ανήσυχο αρχαιοελληνικό 
πνεύμα .Γιατί η Σχολή, της ανέπτυξε την δεξιότητα 
του αθλήματος, σκόπιμα όμως δεν της δίδαξε την 
σκοπιμότητα του, δηλαδή ανάμεσα στις άλλες αρετές 
και την αναγωγή στο εμείς . Ο Σωκράτης κάνοντας 
ένα παρατηρητικό περίπατο στους δρόμους της 
Αθήνας βρέθηκε μπροστά σε μια Σχολή. Μπήκε μέσα 
και ρώτησε τον διευθυντή Χαρμίδη: «τι διδάσκει 
εσύ εδώ», και εκείνος απάντησε: «σωφροσύνη». 
Τον ξαναρωτά «τι είναι σωφροσύνη;» Δεν γνωρίζω 
του απαντά εκείνος και τότε του λέει ο Σωκράτης: « 
βρες κάτι άλλο να κάνεις, γιατί αφού δεν γνωρίζεις 
τι είναι αυτό που κάνεις δεν είσαι ο κατάλληλος, άρα 
είσαι επικίνδυνος» . Με αυτή τη λογική θα έπρεπε 
σήμερα να κλείσουν πολλές σχολές…… .

Τέλος μιας και δεν υπάρχει καμιά φάση της ζωής 
που να μη την καλύπτει η, περιφρονημένη σήμερα 
από κάποιους, Εκκλησία, και στο εν λόγω θέμα η 

κρυστάλλινη θέση της είναι ότι, αφού κανένας θνητός 
δεν είναι αναμάρτητος, δεν έχει κανένα δικαίωμα να 
κρίνει τον άλλο παρά μόνο ο Θεοσύστατος θεσμός της 
Δικαιοσύνης .Κατά συνέπεια ποιος από όλους εμάς που 
συγκροτούμε την κοινωνία, της οποίας είμαστε εικόνες, 
μπορεί να κρίνει όλους αυτούς που διαπομπεύονται, 
αφού όλοι μας αν αυτοκριθούμε θα διαπιστώσομε, ότι 
μπορεί να είμαστε χειρότεροι ; Αυτό εξάγεται αβίαστα 
από σχετικό περιστατικό που κλήθηκε να αντιμετω-
πίσει κάποια στιγμή ο Ιησούς, κατά το οποίο πλήθος 
ανδρών της ανδροκρατούμενης φαρισαϊκής εβραϊκής 
κοινωνίας , προκειμένου να τον θέσουν προ διλήμμα-
τος, γιατί υπεραμυνόταν των γυναικών, συνέλαβαν μια 
γυναίκα «επ’ αυτοφόρω μοιχευομένη» ·αδίκημα για 
το οποίο ο νόμος τους, μόνο για τις γυναίκες βέβαια, 
επέσειε την ποινή του διά λιθοβολισμού θανάτου- και 
του ζήτησαν να πάρει θέση. Άρα εν προκειμένω θα 
έπρεπε να την καταδικάσει και εκείνος τηρώντας το 
νόμο. Χωρίς περιστροφές πρότεινε στο μαινόμενο 
πλήθος: «…. Κατ αρχή δεν έχετε το δικαίωμα να την 
καταδικάσετε εσείς γιατί δεν είσθε δικαστές .Εγώ όμως 
θα επιτρέψω να το κάνετε υπό ένα όρο: ο καθένας σας 
να ψαχτεί μέσα του και αν βρει ότι είναι αναμάρτητος 
να της ρίξει την πρώτη πέτρα». Όλοι μηδενός εξαιρου-
μένου ενδοσκοπούμενοι έβαλαν τις ουρές στα σκέλια 
και απομακρύνθηκαν. Εκείνος, υψώνοντας λίγο τη 
φωνή για τον ακούσουν τους, πρόσθεσε: « μη κρίνετε 
για να μη κριθείτε». Σε άλλη περίπτωση μίλησε «για το 
αγκάθι που βλέπομε μέσα στο μάτι του άλλου και δεν 
βλέπομε το δοκάρι που είναι μέσα στο δικό μας» . Ο 
Γερμανός φιλόσοφος Γκαίτε είπε: «κάτω από ανάλογες 
συνθήκες θα μπορούσα να κάνω το μεγαλύτερο κακό» 
.Παραθέτω μια σχετική εμπειρία μου: Στο τόπο μου 
κάποιος έκαμε ένα μεγάλο κακό, και μια κυρία μου λέει: 
«γιατί Παππά Γιώργη δεν τον κοντάρεψε (τιμώρησε) 
εκείνη τη στιγμή ο Θεός;» Δεν μου χρειάσθηκε πολύ 
χρόνος για να της απαντήσω: αν ο Θεός ενεργούσε με 
ανθρώπινα κριτήρια θα είμαστε όλοι ανάπηροι, γιατί 
όλοι λίγο πολύ έχομε λερώσει τη φωλιά μας . Αλλά εδώ 
ταιριάζει και η εξής σχετική λαϊκή άποψη . Κάποιος είχε 
κρεμασμένο στο λαιμό του ένα δισάκι .Στο μπροστινό 
σάκο είχε βάλει τα λάθη των άλλων για να τα βλέπει 
και στον πίσω τα δικά του για να μη τα βλέπει .

Στο που οφείλεται όμως αυτός ο ηθικός και κοι-
νωνικός εκφυλισμός, αυτή η δυσοσμία, που ούτε 
τάφος νωπός δεν αναδύει, απαντά η, φαεινότερη 
του Ήλιου, απαστράπτουσα και ακτινοβολούσα, 
νοηματοδοτουσα και σηματοδοτούσα τη ζωή, μο-
νοπωλούσα την Αλήθεια και απαντώσα σε όλα τα 
γιατί, ορθόδοξη χριστιανική πιστή, μέσω, ανάμεσα 
σε πολλούς σοφούς , και του κορυφαίου διανο-
ουμένου, συγγραφέα και συνειδητού ορθοδόξου 
χριστιανού Φ .Ντοστογέφσκυ που διατείνεται ότι: 
«όπου δεν υπάρχει Θεός όλα επιτρέπονται, όπου 
δεν υπάρχει Θεός υπάρχει χάος, όπου δεν υπάρχει 
θεός η ζωή είναι ανυπόφορη» .Σε μια αποστροφή 
του λόγου του ο Λιγδάμης , σε ανύποπτο χρόνο, 
ανέδειξε ανερυθρίαστα το προσωπικό του απαξιακό 
δυναμικό και μεταξύ άλλων μας είπε: « τι θα πει 
περηφάνια, δεν υπάρχει καμιά περηφάνια αρκεί 
να ικανοποιείς τις οποίες επιθυμίες σου». Μα αν 
υπάρχει κάτι το οποίο ξεχωρίζει τον άνθρωπο από 
τα ζώα είναι και η αξία της περηφάνιας .Και αυτό 
το θείο δώρο τον διακρίνει από την υπόλοιπη κτήση 
.Αφού λοιπόν αυτό το αρνητικό πρότυπο κατήργησε 
αυτή την ειδοποιό διαφορά, άρα γκρέμισε κάθε ηθι-
κό φραγμό, τι θα περίμενε; «…. δεν θέλω κανένα θεό 
μέσα στα πόδια μου για να απολαμβάνω τα πάθη 
μου» μου είπε σε σχετική συζήτηση κάποιος. Έτσι 
λοιπόν διαμορφώνουν, διαποτίζουν και διαπερνούν 
στην ανυποψίαστη ελληνική κοινωνία την γενική 
αντίληψη του μηδενισμού, του ευδαιμονισμού, της 
σαρκολατρείας, του ατομισμού σαν αυτοσκοπός πια 
της ζωής, όπως την εμπνεύστηκε ο Προτεσταντι-
σμός και την διακήρυξε ο Διαφωτισμός.... . 

Όσον αφορά την εικόνα της παγκόσμιας κοινωνίας 
ποιός σκεπτόμενος κάτοικος πια αυτού τού πλανήτη 
δεν διαπιστώνει, με τα όσα δεινά βιώνει καθημερινά 
πως, εξ αιτίας τούτου, ο κόσμος αλλάζει ραγδαία και 
ανεξέλεγκτα επί τα χείρων; Ποιος βλέποντας την, όλο 
και πιο βαριά καταιγίδα που ενσκήπτει, σαν απόρροια 
των παραφρόνων αυτοκαταστροφικών πράξεων του 
ανθρώπου , δεν διαισθάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά; 
Ποιος αντικρίζοντας το πολυδαίδαλο κακό που, εξ 
αιτίας της ίδιας αιτίας, απειλεί τη ζωή και τον πλανήτη 

δεν διαπιστώνει ότι, κοινός θνητός πλέον δεν μπορεί 
να του ανακόψει την ορμή του; Ποιός βλέποντας τον 
Αρμαγεδδώνα να προελαύνει, πάντα για τον ίδιο 
λόγο, δεν οσφραίνεται ότι επιφυλάσσει για τον 21ο 
αιώνα · τον τελευταίο του Πολιτισμού για κάποιους, 
όχι τυχαίους, επιστήμονες και μη- κοινωνικές, ηθικές, 
οικονομικές, εργασιακές, υγειονομικές, πολεμικές 
αλλά πάνω από όλες τις πιο απειλητικές περιβαλ-
λοντικές κρίσεις και εκρήξεις; Καταστάσεις οι οποίες 
είναι πρωτόγνωρες για την παγκόσμια ιστορία των 
δώδεκα χιλιάδων χρόνων ζωής που απαριθμεί αυτός 
ο πολιτισμός, αφού κατά την διάρκειά του δεν έχουν 
καταγραφεί τόσα και τέτοια μαζεμένα ασύλληπτα 
και πρωτοφανή κοσμογονικά γεγονότα σε σχετικά 
λίγο χρόνο.

Άκουσα ένα «εμβρόντητο» να λέει: «….Ο Θεός να 
βάλει το χέρι του .Τι άλλο θα δούμε και θα ακούσομε 
ακόμα!» Μα, Ο Θεός, όχι απλά το δίνει, αλλά το τεντώνει 
και φωνάζει πιάστω άνθρωπε για να βγεις απόν το 
βόρβορο. Όσο αυτός θα αρνείται επίμονα να το πιάσει, 
η εικόνα του θα χειροτερεύει. 

Αυτοψυχαναλυόμενος βρίσκω ότι είμαι φύσει 
υπεραισιόδοξος, όμως η ωμή πραγματικότητα, όπως 
προβάλει απειλητικά, δεν μου αφήνει περιθώρια ανά-
πτυξης τέτοιου συναισθήματος, αφού είναι βέβαιο ότι, 
ο «ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ» απέπλευσε από το λιμάνι της ιστορίας 
του Πλανήτη Γη για το μεγάλο ταξίδι .Πλοιοκτήτης 
του ο άνθρωπος και εγώ σαν ένας από τους ακταιω-
ρούς του βλέπω, ότι το πηδάλιο κρατά ένας αλαζόνας 
καπετάνιος που, ενώ όλοι εμείς του φωνάζομε ότι 
έρχεται καταπάνω μας παγόβουνο, εκείνος επιμένει 
επαιρόμενος να μας λέει: «είμαι αβύθιστος!». Πλήρωμα 
του η αλόγιστη ευημερία, το άμετρο και δόλιο κέρδος, 
η επιστήμη των όπλων, ο πόλεμος, η πυρηνική η θερ-
μοπυρηνική και η ανεξέλεγκτη ψηφιακή τεχνολογία, η 
περιφρόνηση του θείου, η ύβρις κατά της φύσης .Και 
εμείς όλοι οι επιβάτες δεν είμαστε άμοιροι ευθυνών 
για τη, θέμα χρόνου, βύθιση του .Πίσω στην προβλήτα 
του λιμανιού η Δικαιοσύνη, η Ηθική η Σωφροσύνη, η 
Παιδεία, ο Σεβασμός, και όλες οι άλλες αξίες κουνούν 
το μαντήλι του αποχαιρετισμού .Και όταν στο βάθος 
τους πελάγους σβήσει η εικόνα του πολυτελούς σκά-
φους, που σε λίγο θα συγκρουσθεί με το παγόβουνο 
του φυσικού μέτρου, η γη και η θάλασσα, το νερό και 
η φωτιά θα αναβιώσουν την πτώση ης χαμένης Ατ-
λαντίδος. Ο «τιτανικός» θα βυθισθεί στην Άβυσσο της 
τιμωρίας, ενώ οι αξίες, πίσω στο λιμάνι, θα σβήσουν 
το ΦΩΣ του πολιτισμού περιμένοντας μήνυμα από τον 
πάντων Δημιουργό να το ανάψουν και πάλι κάποτε 
στο μέλλον .

Ένα πολιτισμό πιο ανθρωποκεντρικό, έτσι όπως 
τον καθορίζει η Ελληνική αντίληψη και η Ορθόδοξη 
Χριστιανική Πίστη και όχι σαν το σημερινό, αυτόν που 
διαμόρφωσε τελικά ο Προτεσταντισμός πρώτα (Μαξ 
Βέμπερ) και ο Διαφωτισμός στη συνέχεια .Γιατί, τον 
εάν ένας πολιτισμός εξαντλείται στα υλικά αγαθά και τα 
τεχνολογικά επιτεύγματα ( Προτεσταντικό αμερικάνικο 
όνειρο που σημαίνει: δύναμη, ανέλιξη, πλούτος με 
θεμιτά και αθέμιτα μέσα).

Το πώς αποδεσμεύεται η αγάπη από την καρδιά, με 
ο,τι αυτό συνεπάγεται για την αρμονική πρόοδο του 
πνευματικού και βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου, 
μόνο αυτή η κρυστάλλινη Πίστη, όπως την όρισα 
προηγουμένως ορίζει το πως. Αυτό, το πώς, συνιστά 
την χαοτική διαφορά, και σαν τα τέτοια αγεφύρωτη, 
ανάμεσα στην Ορθοδοξία και τον αιρετικό Προτεσταντι-
σμό, μεταλλαγμένο πια, όχι απλά από δόγμα αλλά και 
από θρησκεία, σε ένα οικονομικο-πολιτικό-κοινωνικό 
σύστημα υπεύθυνο για τα δεινά που βιώνομε και τα 
χειρότερα που συνεχίζει να προκαλεί.  

Συμπερασματικά θα επαναλάβω ότι, η αιτία, η αφορ-
μή, ο λόγος του ναυαγίου είναι μία και αναμφισβήτητη 
πλέον. Η επίμονη εγωιστική αποστασία του ανθρώπου 
από το Θεό . Αυτός και μόνο αυτός μπορεί να αποτρέψει 
αυτό το οδυνηρό τέλος, εφ όσο του το ζητήσει ο άνθρω-
πος . Μονομερώς δεν μπορεί να το κάνει, γιατί τότε θα 
παραβιάσει την ελεύθερη βούληση του άλλου παράγο-
ντα, ήτοι του ανθρώπου . Πεδίο δόξης λαμπρό, για να 
αναζητήσει κανείς το πως μπορεί να επιτευχθεί αυτή 
η αποτροπή , παρέχει αυτή η περίοδος που διανύομε 
της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, σαν ευκαιρία 
ενδοσκόπησης, πνευματικού αγώνα, διαλογισμού και 
μετάνοιας. Για εξαγνισμό, κάθαρση, λύτρωση μιλούν 
οι σοφοί αρχαίοι μας τραγωδοί.      

έ Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

«Εικόνα σου είμαι κοινωνία»συνέχεια από την 1η σελίδα

Γράφει ο παπά-Γιώργης 
προμπονάς
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συνέχεια στη σελ. 14

Οἱ ἱερές ἀκολουθίες, οἱ ὕμνοι, οἱ παραβολές, ἡ τιμή 
πρός τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, τό Σταυρικό 
Πάθος καί ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, μᾶς ὁδηγοῦν 
στήν ἐπίγνωση τῆς ἀμέτρητης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, 
ἀλλά καί τῆς δικῆς μας ἁμαρτωλότητος.

Ἡ παραβολή τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαί-
ου. Ὁ Φαρισαῖος ὁ ὁποῖος ἀνῆκε στήν ὑψηλότερη 
κοινωνική τάξη τῆς ἐποχῆς του, ὑπέφερε ἀπό τήν 
ἀλαζονεία, τήν κατάκριση, τήν ἀδικία, τή διεστραμ-
μένη εὐσέβεια καί τόν πλανεμένο φαρισαϊσμό. Ὁ 
Τελώνης, ἀντίθετα, νιώθει τή μηδαμηνότητά του 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί δέν τολμᾶ νά σηκώσει τά 
μάτια του στόν οὐρανό. Αίσθάνεται καλά τίς ἁμαρτίες 
του, τήν ταπείνωσή του καί τή ντροπή, πού πρέπει 
νά νιώθει μπροστά στό Θεό καί ἔλεγε: «Ὁ Θεός 
ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ» (Λουκ. 18,13).  

  Ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς μελετώντας τή 
στάση τοῦ Τελώνη λέει τά ἑξῆς: «Γιατί, ὅμως, χτυ-
πάει  κυρίως τό στῆθος του καί ὄχι  τό κεφάλι 
του ἤ τά χέρια του; Ἐπειδή ἡ καρδιά βρίσκεται 
στό στῆθος καί ἡ καρδιά εἶναι ἡ πηγή κάθε 
ἁμαρτίας καί κάθε ἀρετῆς».

Ἡ Παραβολή τοῦ Ἀσώτου Υἱοῦ. Διδάσκει, ὅτι 
δέν ὑπάρχει ἁμάρτημα ὅσο μεγάλο κι ἄν εἶναι, πού 
νά μπορεῖ νά νικήσει τή φιλάνθρωπη γνώμη τοῦ 
Θεοῦ. Ἀποδεικνύεται, περίτρανα, ὅτι ὁ ἄσωτος υἱός 
«ἦλθε εἰς ἑαυτόν», πού σημαίνει ὅτι, ὅσο καιρό ζοῦσε 
στήν ἁμαρτία, ἦταν ἐκτός ἑαυτοῦ, κι ἔτσι εἶναι. Λέγει 
ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς: «Ὅταν περιπλανώ-
μαστε μέ τίς αἰσθήσεις μας ἔξω ἀπό τόν ἑαυτό 
μας ἀποξενωνόμαστε ἀπό μᾶς τούς ἴδιους, ἀπό 
τόν ἐσωτερικό μας κόσμο καί ἐγκαταλείπουμε 
τή βασιλεία τοῦ Θεοῦ πού εἶναι «ἐντός ὑμῶν» 
(Λουκ. 17,21).

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου καί Κατανυκτι-
κοῦ Κανόνος τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα Κρήτης. Ὅσον 
ἀφορᾶ τό περιεχόμενό του ἀναφέρεται σέ ὅλη τήν 
ἱστορία τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης. Διά 
τοῦ Κανόνος τούτου ὁ Ἅγιός μας προτρέπει κάθε 
ψυχή νά μιμεῖται καί νά ζηλεύει, ἀπό τίς ἱστορίες τῆς 
Ἁγίας Γραφῆς (Παλαιᾶς καί Καινῆς), ὅσα ἀγαθά καί 
ὠφέλιμα γιά νά λαμβάνει ἐνίσχυση καί χάρη. ὅσα δέ 
φαῦλα νά τά ἀποφεύγει καί νά ἀνατρέχει πάντα πρός 
τό Θεό μέ μετάνοια, μέ δάκρυα, μέ ἐξομολόγηση καί 
μέ κάθε ἄλλη πρός Αὐτόν ἐνάρετη πράξη.

Ἠ μνήμη τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας. 
Τελεῖται τήν 1η Ἀπριλίου. θεσπίσθηκε, ὅμως, αὐτή 
νά τελεῖται τήν 5η Κυριακή τῶν Νηστειῶν, ἐπειδή 
πλησιάζει τό τέλος τῆς  Ἁγίας καί Μεγάλης  Τεσσα-
ρακοστῆς, γιά νά διεγείρει πρός μετάνοια τούς ραθύ-
μους καί ἁμαρτωλούς, προβάλλοντας ὡς ὑπόδειγμα 
τήν ἑορταζομένη Ἁγία.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας καθιέρω-
σαν τή Μεγάλη Τρίτη τό βράδυ, πού ψάλλεται 
ὁ ὄρθρος τῆς Μ. Τετάρτης, νά ἐνθυμούμαστε τήν 
πόρνη γυναίκα, πού ἄλειψε μέ μύρο τόν Κύριό μας. 

 Ψάλλεται, ἐπίσης, τό τροπάριο τῆς Ὁσίας Κασ-
σιανῆς τῆς Ὑμνογράφου, τό ὁποῖο ἀναφέρεται στή 
σχετική περικοπή  τοῦ Κατά Ματθαῖον Εὐγγελίου 
(Ματ. 26,6 κ.ἑ). Εἶναι συγκινητικό τό γεγονός ὅτι, 
παρά τό βάρος τῶν ἁμαρτιῶν της, προσέρχεται στό 
φιλάνθρωπο Χριστό μέ δάκρυα. τόν θερμοπαρακαλεῖ 
μέ ὅλη τή δύναμη ἐκ βάθους ψυχῆς, ζητώντας νά 
δεχθεῖ τήν εἰλικρινή της μετάνοια καί τίς πηγές τῶν 
δακρύων. νά καμφθεῖ πρός τούς στεναγμούς τῆς 
καρδιᾶς της, χαρίζοντάς της τήν πολυπόθητη συγ-
χώρηση καί ἐλευθερώνοντάς την ἀπό τό βόρβορον 
καί τόν οἶστρο τῆς  ἀκολασίας. ἀπό τόν ζοφώδη  καί 
ἀσέληνο ἔρωτα τῆς ἁμαρτίας στόν ὁποῖο ἦταν βυθι-
σμένη μέχρι τότε. Γι’ αὐτό εἶναι ἀνάγκη, συνεχῶς, νά 
ἀναφωνοῦμε ὅλοι ἐκ βάθους ψυχῆς: «Φιλάνθρωπε 
καί Οἰκτίρμον, ἐκ τοῦ βορβόρου τῶν ἔργων 
μου ρῦσαί με».

Τί εἶναι  Μετάνοια καί Ἐξομολόγηση;
Εἶναι ἡ ἐσωτερική συντριβή καί ταπείνωση, αὐτο-

μεμψία, μιά πνευματική ἐμπειρία τῆς παρουσίας τοῦ 
Θεοῦ, ὁ καρδιακός πόνος, γιατί ἁμαρτήσαμε ἐνώπιον 

τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί δωρεά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Ἡ 
μετάνοια μέ τήν ἐξομολόγηση εἶναι τό κλειδί τοῦ 
Παραδείσου.

 Ὁ Μέγας Ἀντώνιος, ὁ καθηγητής τῆς ἐρήμου, 
διδάσκοντας τούς μαθητάς του τή δύναμη τῆς 
μετανοίας ἔλεγε: «Ἄν θέλει ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ ἀπό 
τήν Ἀνατολή ὥς τή Δύση τοῦ ἡλίου νά φθάσει στήν 
ἁγιότητα». 

 Ὁ Ἅγιος Ἐφραίμ ὁ Σύρος γράφει ὅτι: «Ἡ με-
τάνοια τοῦ ἀνθρώπου εἶναι πανηγύρι γιά τό Θεό».

 Ὁ δέ Μέγας Ἀθανάσιος ὑπογραμμίζει: «Ἀρχή 
δέ τῆς σωτηρίας ἡ ἐξομολόγησις» (ἐξήγησις εἰς ψαλ-
μόν 118 M.P.G 27,181Α).

  Καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος ἀναφέρει 
ὅτι ἄνευ ἐξομολογήσεως «οὐδείς ἀφέσεως τεύξεται» 
(Ἰωάννου Κλίμακος 4 M.P.G 88,684 D). 

 Ἐρωτηθείς ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης γιά 
τή μετάνοια, ἀπαντᾶ: «Μετάνοια πραγματική εἶναι 
πρῶτα νά συναισθανθεῖ ὁ ἄνθρωπος τό σφάλμα 
του, νά πονέσει, νά ζητήσει συγχώρεση ἀπό τό Θεό 
καί μετά νά ἐξομολογηθεῖ. Ἔτσι θά ἔλθει ἡ Θεία πα-
ρηγοριά καί ὁ ἄνθρωπος θά αἰσθάνεται ἀνάλαφρος. 
Γι’ αὐτό συνιστῶ πάντα μετάνοια καί ἐξομολόγηση. 
Μόνο ἐξομολόγηση ποτέ δέν συνιστῶ». Ἰδιαιτέρως, 
τόνιζε ὅτι «κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως θά φανε-
ρωθοῦν ὅλες οἱ ἁμαρτίες καί αὐτές πού ἔχουμε 
ἐξομολογηθεῖ, ἄν δέν ἔχουμε μετανοήσει, διότι δέν 
ἀρκεῖ μιά ἁπλή ἐξαγόρευση χωρίς ἀληθινή μετάνοια».

Ποιές εἶναι  οἱ βασικές ἀλήθειες γιά νά 
κάνουμε εἰλικρινή καί καθαρή Ἐξομολόγηση;

Τό Μυστήριο τῆς Ἐξομολογήσεως εἶναι Θεοΐδρυ-
τος θεσμός, ἀφοῦ μόνο ὁ Κύριος ἔχει 
τό δικαίωμα νά συγχωρεῖ ἁμαρτίες. 
Αὐτό τό δικαίωμα τό μεταβίβασε 
καί τό ἐμπιστεύθηκε στούς Ἀποστόλους  μετά τήν 
Ἀνάστασή Του: «…Καί τοῦτο εἰπών ἐνεφύσησε καί 
λέγει αὐτοῖς. λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον. ἄν τινων ἀφῆτε 
τάς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, 
κεκράτηνται» 

(Ἰωαν. 20, 22-23). Δηλαδή, μιλώντας μέ τούς 
μαθητάς του ἐμφύσησε στά πρόσωπά τους, γιά νά 
τούς μεταδώσει τήν πνοή τῆς νέας οὐρανίου ζωῆς 
καί τούς εἶπε: «Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιο». Σέ ὅποιους 
συγχωρήσετε τίς ἁμαρτίες, τούς συγχωροῦνται καί 
ἀπό τό Θεό. σέ ὅποιους τίς κρατεῖτε ἀσυγχώρητες, 
θά μείνουν γιά πάντα κρατημένες. 

Πρίν ἐπιλέξουμε τόν Πνευματικό μας Πατέρα, 
προσευχόμαστε στό Θεό νά μᾶς φωτίσει ποιός θά 
γίνει ὁδηγός τῆς ψυχῆς μας. Ὁ Πνευματικός εἶναι ὁ 
οἰκονόμος τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ. Εἶναι ὁ ὁδηγός 
στήν ἐν Χριστῷ ζωή. Ὁ φορέας τῆς Θείας Χάριτος, ὁ 
ἰατρός τῆς ψυχῆς μας.

Πρίν τήν ἐξομολόγηση προσευχόμαστε στό Θεό 
γιά  νά μᾶς φωτίσει νά βροῦμε τά ἁμαρτήματά μας. 

Πρίν ἔρθουμε στόν Πνευματικό γιά κάποιο πρό-
βλημά μας, πρέπει νά προσευχηθοῦμε μέσα ἀπό 
τήν καρδιά μας, γιά νά φανερώσει ὁ Θεός στόν 
Πνευματικό τό θέλημά Του. Νά τοῦ ζητήσουμε νά 
μᾶς δώσει κανόνες γιά τήν ἐκκλησιαστική ζωή,  τήν 
προσευχή, τήν ἐλεημοσύνη, τήν ἄσκηση, τίς ἱερές 
Ἀκολουθίες καί γιά πράξεις ἀγάπης. 

 Τήν ἐξομολόγηση τήν ἀρχίζουμε μέ τά προσωπι-
κά μας ἁμαρτήματα (πρῶτα τά σοβαρά καί μετά τά 
ἁπλούστερα). Ἐπίσης ὅ,τι ἔχει σχέση μέ τό οἰκογενει-
ακό, κοινωνικό καί ἐπαγγελματικό περιβάλλον. Στό 
τέλος ἐκφράζουμε ἀπορίες καί προβληματισμούς. Ὁ 
Πνευματικός μας κανονίζει τό θέμα τῆς Θείας Κοι-
νωνίας. Τά ἐπιτίμια ἤ οἱ κανόνες εἶναι θεραπευτικά 
φάρμακα τῆς ψυχῆς.

Συνεχῶς νά προσευχόμαστε γιά τόν Πνευματικό 
μας καί νά ζητοῦμε πάντοτε τήν εὐλογία του καί 
τίς προσευχές του. Στίς δύσκολες περιστάσεις νά 
ἐπικαλούμαστε τόν Κύριο: «Κύριε, δι’ εὐχῶν τοῦ 
Πνευματικοῦ μου πατρός βοήθησέ με».

Μετά τήν ἐξομολόγηση γονατίζουμε ἐνώπιον τοῦ 
Πνευματικοῦ καί ἀσπαζόμαστε πρῶτα τό Πετραχήλι 
καί μετά τό χέρι του.

«Καθένας νά ἀγωνίζεται μέ φιλότιμο, ἀνάλο-
γα μέ τίς δυνατότητές του καί νά καλλιεργεῖ τό 
φιλότιμο, γιά νά ἀναπτυχθεῖ ἡ ἀγάπη του πρός 
τό Θεό», λέει ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης.

Ποιά εἶναι ἡ ἀξία καί ποιές οἱ ὠφέλειες ἀπό 
τή Μετάνοια καί τήν Ἐξομολόγηση;

Ἐπιτυγχάνουμε τή συμφιλίωσή μας μέ τό Θεό 
τῆς ἀγάπης, ἀφοῦ ἡ ἁμαρτία μᾶς ἀπομακρύνει, μᾶς 
ἀλλοτριώνει καί μᾶς διαστρέφει. Ὅσο περισσότερο 
ταπεινωνόμαστε καί εἴμαστε εἰλικρινεῖς στό Μυστή-
ριο τῆς Ἐξομολογήσεως, τόσο ἔρχεται ἡ χάρις, τό 
ἔλεος καί ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ «ἡ ὑπερέχουσα πάντα 
νοῦν» (Φιλιπ. 4,7).

Ὁ Θεός μᾶς καλεῖ νά ἀποτινάξουμε «τόν παλαι-
όν ἄνθρωπον σύν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ» (Κολ. 
3,9). Μᾶς συνιστᾶ πώς πρέπει νά ἐκκαθάρουμε τήν 
παλαιά ζύμη τῆς ἁμαρτίας, γιά νά γίνουμε νέο φύ-
ραμα μέ βίο καθαρό, ἐλεύθεροι ἀπό τή δουλεία τῆς 
ἁμαρτίας, ἀνακαινισμένοι μέ βαθύτερη ἐπίγνωση 
καί βίωση τῆς πίστεως καί τῆς Θεϊκῆς διδασκαλίας.

Ἡ μετάνοια καί ἡ καταφυγή στό πετραχήλι τοῦ 
Πνευματικοῦ μᾶς δίνει τή δυνατότητα νά προσέλ-
θουμε στό Μυστήριο τῆς Θείας Εὐχαριστίας καί 
νά πάρουμε τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ «εἰς 
ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καί εἰς ζωήν τήν αἰώνιον». 

Ἐκτροπές…
  Οἱ αἱρετικοί Προτεστάντες ἀπέρριψαν τή μετά-

νοια ὡς μυστήριο,  ἀντιδρώντας στίς καταχρήσεις 
τοῦ Παπισμοῦ, μέ ἀποτέλεσμα νά θεωροῦν ὅτι ἡ 
συγχώρεση τῶν ἁμαρτιῶν γίνεται ἄμεσα ἀπό τό Θεό, 
ἐξαιτίας τῆς ἀξιομισθίας τῆς θυσίας τοῦ Χριστοῦ καί 

τῆς δυνάμεως τοῦ Βαπτίσματος. 
 Οἱ ἀντορθόδοξες προτεσταντικές 

ἀντιλήψεις, ὅμως, ἔρχονται σέ ἀπό-
λυτη ἀντίθεση μέ τή χορήγηση τῆς ἐξουσίας ἀπό τό 
Χριστό στήν Ἐκκλησία καί τούς Ἐπισκόπους, κατ’ 
ἐπέκταση καί στούς κληρικούς νά συγχωροῦν τίς 
ἁμαρτίες, γεγονός πού φανερώνει καί τό μυστηρι-
ακό χαρακτήρα τῆς μετανοίας. Ἄλλωστε, ἐκτός ἀπό 
αὐτό ὑπάρχει καί ἡ πράξη τῆς ἀρχαίας ἑνωμένης 
Ἐκκλησίας. 

 Ἀπό τήν ἄλλη πλευρά, διαπιστώνουμε μέ λύπη, 
ὅτι  στίς μέρες μας πολλοί ἄνθρωποι, ἀντί νά προ-
στρέχουν στόν πνευματικό πατέρα - ἐξομολόγο γιά 
πνευματικά θέματα, καταφεύγουν στούς ψυχολό-
γους καί ψυχαναλυτές, στούς ἰατρούς καί κοινω-
νικούς λειτουργούς. Ἀναμφίβολα, οἱ ἐπιστήμονες 
ὅταν βλέπουν τούς ἀνθρώπους ὡς κατ’εἰκόνα Θεοῦ 
πλασμένους καί ὄχι ὡς πελάτες, μποροῦν ἀρκετά 
νά τούς βοηθήσουν. Ὁ ἐξομολόγος, ὅμως, ἐμφο-
ρούμενος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα μπορεῖ νά βοηθήσει 
τήν ψυχή καταλυτικά μέ τή Θεία δύναμη καί τήν 
παρουσία τῆς Θείας Χάριτος στό Μυστήριο, οὕτως 
ὥστε νά ἀπαλλάξει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά ἀδιέξοδα 
τῆς ἐποχῆς μας καί τήν ἀπελπισία.

 Τό ἱερό Μυστήριο δέν βασίζεται σέ συμπεράσματα 
τῆς ἀνθρωπίνης ἐπιστήμης, εἶναι καρπός τοῦ Ἁγίου 
Πνεύματος (Γαλ. 5,22) καί ὁ ἐξομολόγος εἶναι φο-
ρέας τοῦ πνεύματος αὐτοῦ. Οἱ ἐν λόγῳ ἐπιστῆμες 
παρέχουν βοήθεια στόν ἄνθρωπο γιά νά λύσει τά 
προβλήματα τῆς ζωῆς αὐτῆς. δέν ὑπερβαίνουν δη-
λαδή τά ὅρια τοῦ θανάτου. Δέν ἀγγίζουν τό χῶρο 
στόν ὁποῖο ἡ ἐξομολόγηση ἀποσκοπεῖ νά ὁδηγήσει 
τόν πιστό, στή Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. 

 Ὁ Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης ἔλεγε: «…Καί 
βλέπεις, πολλοί, ἐνῶ ἔχουν προβλήματα πού τά 
προκάλεσαν οἱ ἁμαρτίες τους, δέν πηγαίνουν στόν 
πνευματικό πού μπορεῖ νά τούς βοηθήσει θετικά, 
ἀλλά καταλήγουν νά ἐξομολογοῦνται στούς ψυχο-
λόγους. Λένε τό ἱστορικό τους, τούς συμβουλεύονται 
γιά τά προβλήματά τους, κι ἄν ἔχουν νά περάσουν 
ἕνα ποτάμι, τούς ρίχνουν μέσα καί ἤ πνίγονται ἤ 
βγαίνουν, ἀλλά ποῦ βγαίνουν… Ἐνῶ, ἄν πᾶνε νά 
ἐξομολογηθοῦν στόν πνευματικό θά περάσουν ἀπό 
τήν ἄλλη ὄχθη ἀπό τή γέφυρα ἄνετα, γιατί μέ τό 
μυστήριο τῆς ἐξομολογήσεως, ἐνεργεῖ ἡ Χάρις τοῦ 
Θεοῦ καί λυτρώνονται» (Γ΄ τόμος, Λόγοι Γέροντος 

του Ἀρχιμανδρίτου παύλου 
ντανᾶ Iεροκήρυκος

ΠαΝαΓΙΩτΗΣ ρΗΓαΣ
Ένας Καλαματιανός 

δάσκαλος που φέτος 
έγινε 100 ετών

Ένας δάσκαλος φορτωμένος με προσωπική 
βαρειά, πολύχρονη, πολύμορφη εμπειρία και 
φορτισμένος με διάφορες συγκινήσεις, άλλοτε 
από χαρά και άλλοτε από λύπη. Φέτος (2021) 
μπήκε στο εκατοστό (100ο) έτος της ηλικίας.

Νοημάτιζε με την παρουσία του και έδινε 
απόκριση σε ένα αρμαθό ερωτημάτων και 
αποριών στους μικρούς μαθητές. 

Δίδαξε σε χιλιάδες παιδιά “γράμματα σπου-
δάγματα του Θεού τα πράγματα”.

Ήταν πηγαίος και αυθεντικός, έδινε περιεχό-
μενο στη χαρά και στη θλίψη, στην προέλαση 
μέσα από ανοιξιάτικο ανθόκηπο, αλλά και 
στην έντρομο περιπλάνηση, στις θύελλες των 
χειμωνιάτικων σκοτεινιών.

Εκατό χρόνια! Εκτός του ότι δίδασκε, 
έψαλλε και μελωδικά δίπλα στον Άρχοντα 
Πρωτοψάλτη της μητρόπολης Αθηνών, 
μακαριστό Περιστέρη. Έγραψε πολλά, πάρα 
πολλά, τα δε ποιήματά του υπερβαίνουν τα 
πρόσκαιρα και αναφέρονται σε πάντων “εν 
απείρω αγάπη”.
Μεταφέρω ένα ποιητικό κείμενο “ΣΤΟ ΘΡΥ-
ΛΙΚΟ  ΠΑΤΡΙΑΡΧΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΤΟΝ Ε΄”. 
(Εκ Δημητσάνης)

Του Γένους την Ελευθερία
είχες Πρώτιστο στόχο

και έγινες θυσία
σε Αγιασμένο τόπο.

Εβασανίστηκες φρικτά
Πρεσβύτα Ιεράρχη

στην Πύλη εκκρεμάστηκες
ο τύραννος για ν’ άρχη.
Το αποτρόπαιο γεγονός

τόμαθε η Ελλάδα
ν’ ανάψει γρήγορα ορκίστηκε

Της Λευτεριάς η δάδα.
Η Μούσα εμοιρολόγησε

«χτυπάτε πολεμάρχοι
μη λησμονείτε το σχοινί
παιδιά, του Πατριάρχη».
Ο θάνατός Σου εθέριεψε
Τη φλόγα για Ελευθερία

Και μας τη χάρισε λαμπρώς
Τριάδα η Αγία.

Οι διδαχές Σου οι σοφές
δια Χριστόν και Ελλάδα

για γλώσσα την Ελληνική
για πίστη στην Αγία Τριάδα

Μέσ’ στην καρδιά μας μένουν
φωτίζουνε καρδιές και νου
και τη ζωή ομορφαίνουν

με τ’ αγαθά του Ουρανού.
Καιροί και χρόνοι θα περνούν

θύμησής τε και Μνήμης
της Αγιασμένης δράσης Σου

Ελληνοχριστιανικής Μεγαλωσύνης.
Αιώνια η Μνήμη Σου
η δόξα Σου μεγάλη.

Στην Ιστορία σελίδες χρυσές
θέσιν περίοπτον έχουν πάρει.

Άγιε Πάτερ Δέσποτα
Επεύχου του Ποιμνίου

Ευλόγει – Επισκόπει – Κράτυνε
απ’ Ουρανίου Σου κατοικητηρίου.

Eυχόμεθα ο Θεός της Δόξης να του χαρίζει 
υγεία στο δάσκαλο, -παρά το γήρας – για να 
ψάλλει μέσα από τα ποιήματά του, Εθνικά, 
παιδαγωγικά, κοινωνικά, ιστορικά, χρονικά 
σπουδάγματα και του “Θεού τα πράγματα”.

«τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα…»
συνέχεια από την 1η σελίδα
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γραφει ο ςτυλίανος 
λαΓουρος

Ἐθνικῆς ἀπαλείφθηκε γιὰ νὰ συμπληρωθεῖ ἄυλα, 
Ἐθνομηδενιστικὴς παιδείας) καὶ τὸ 2021 ὡς ἔτος 
τῶν 200 ἐτῶν ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Παλλιγενεσία, ἀπὸ 
τὴν ἄσχετη ἕως ἀρνητικὴ κ. Γιάννα. (!!)

 Στὸ τρέχον θὰ ἀσχοληθεῖ τὸ ἄρθρο μὲ τὴν 
ἐπιλογὴ τοῦ κ. Μητσοτάκη, διορισμοῦ στὸ 
Προεδρικὸ Μέγαρο τῆς ἐρίτιμης κας Κατερίνας 
Σακελλαροπούλου. Πάντως οὐδεὶς ἐχέφρων τῆς 
χώρας αὐτῆς πολίτης μπόρεσε νὰ ἐννοήσει γιατί 
ἀντικαταστάθηκε ὁ ἐπιτυχημένος κατὰ κοινὴν 
ὁμολογίαν ΕΛΛΗΝΑΣ, διακεκριμένος ἐπιστήμων 
καὶ πολιτικὸς κ. Προκόπιος Παυλόπουλος καὶ 
μὲ ποιὲς «αἰτιάσεις τὸν καθήρεσε» ὁ κ. Πρωθυ-
πουργός.

Εἶναι πασιφανὲς ὅτι πρέπει νὰ συμφωνήσουμε 
μὲ τὸ διακεκριμένο ἀρθρογράφο κ. Xρ. Γιανναρᾶ 
στὴν «Καθημερινὴ» τῆς 20.09.2020 ὅτι: «στὴν 
Ἑλλάδα τὸ πολίτευμα εἶναι ἡ πρωθυπουργικὴ θε-
σμικὴ ἀπολυταρχία. Ὅτι ὁ Πρωθυπουργὸς ἐπιλέγει 
καὶ ἐπιβάλλει τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, τὸν 
Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, τὸν Πρόεδρο τοῦ Συμβουλί-
ου τῆς Ἐπικρατείας, τὸν Πρόεδρο τοῦ Ἀρείου Πά-
γου, τὴν ἡγεσία τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων κ.λ.π. Τὸ 
κράτος στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἰδιοκτησία, φέουδο, τοῦ 
ἑκάστοτε πρωθ υπουργοῦ» Ἐν τοιαύτῃ περιπτώσει 
ποιός θεσμὸς ἢ δημόσια ἀνεξάρτητη ὑπηρεσία θὰ 
μποροῦσε νὰ ἐπιβάλει κυρώσεις καὶ ἀκυρώσεις, 
στὶς ἀποδεδειγμένα ζημιογόνες ἀποφάσεις- κακὲς 
ἐπιλογὲς ἑνὸς Πρωθυπουργοῦ; Ὑπάρχει τέτοιος 
θεσμικὸς μηχανισμός, ποὺ νὰ ἀναιρέσει ὅποια 
ἐπίβουλη αὐθαιρεσία;

Στὶς μέρες ποὺ προηγήθηκαν, πρὶν τὴν ἄκαιρη 
ὅσο καὶ ἀπορίας ἄξια, ἀντικατάσταση τοῦ κ. Παυ-
λόπουλου, πληροφορηθήκαμε ἀπὸ τὰ ΜΜΕ, ὅτι ἡ 
δικαστὴς κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, ἐξέδωσε 
τελεσίδικη ἀπόφαση «νὰ μὴν κατεδαφιστοῦν καὶ 
νὰ παραμείνουν ὡς ἔχουν (δείγματα ἀντιστάσεως 
ἡ κάτι τέτοιο) τὸ αἴσχιστο θέαμα τῶν «προσφυ-
γικῶν ἐρειπιώνων» τῆς Λεωφ. Ἀλεξάνδρας, δίπλα 
ἀκριβῶς ἀπὸ τὸ Καλλιμάρμαρο Μέγαρο τῶν 
Δικαστηρίων. Καὶ ὁμολογῶ ὅτι ἀπόρησα γιὰ τὴν 
«ἀπόφαση» τῆς ἄγνωστης δικαστοῦ, ἐξανιστάμε-
νος γιὰ τὶς ντροπιαστικὲς φαβέλες τῆς πολυσύ-
χναστης Λεωφόρου. Κρίμα ποὺ ἡ «ἀπόφαση» δὲν 
περιελάμβανε τὴν καταχώρηση τῶν «ἐρειπιώνων» 
στὰ μνημεῖα ἐθνικῆς κληρονομιᾶς (!!)

Στὸ μεταξὺ ὁ πρόεδρος κ. Παυλόπουλος κα-
θηρέθηκε καὶ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὴν πρώην 
δικαστὴ κ. Κατερίνα Σακελλαροπούλου. Πολὺ σύ-
ντομα δὲ ἄρχισαν νὰ δημοσιεύονται πληροφορίες 
γιὰ τὸ ἰδεολογικό της προφὶλ καὶ τὶς νεανικὲς τὶς 
δραστηριότητες. 

Ἕνας ἰδεολογικὸς πολιτικὸς χῶρος ποὺ τὴν 
συνοδεύει κατὰ τὴν ὡριμότητά της καὶ μάλιστα 
ὡς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας. Ἕνας χῶρος ξένος 
ἀπὸ τὶς ἀξίες ποὺ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν 
πολιτῶν τῆς χώρας πιστεύει καὶ διακηρύσσει, 
ἐναρμονισμένος ἀπὸ τῆς συστάσεως τοῦ Ἑλληνι-
κοῦ Ἔθνους ἕως σήμερα.

Ἔκτοτε μία σειρὰ τεκμηριωμένων δημοσιευμά-
των ἀλλὰ καὶ ἰχνηλατημένων πεπραγμένων τῆς 
ἐνοίκου τοῦ Προεδρικοῦ Μεγάρου, δὲν ἀφήνουν 
περιθώρια νὰ πιστεύουμε ὅτι ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀνα-
κριβῆ, παρ’ ὅτι πολὺ θὰ τὸ θέλαμε. Καταγράφουμε 
μερικὰ γιὰ νὰ ἀποκωδικοποιήσουμε τὸ ἰδεολογικὸ 
καὶ φιλοσοφικὸ ὑπόβαθρο τῆς κας Προέδρου, τὸ 
ὁποῖο ἐπαναλαμβάνουμε, ἔρχεται σὲ τελεία ἀνα-
ντιστοιχία ἀπὸ τὶς ἀξίες ποὺ ὁ λαὸς τοῦτος, ἔχει 
ἀναντικατάστατα ἀποθησαυρίσει στὸ συνειδησι-
ακό του DNA. Τὰ κακὰ μαντάτα ἔφθασαν ὅταν 
κυκλοφόρησε ἡ εἴδηση ὅτι, «Ἡ ἀρχικὴ πρόθεση 
τῆς κας Σακελλαροπούλου ἦταν νὰ μὴν ὁρκισθεῖ 
μὲ θρησκευτικὸ ὅρκο ἀλλὰ μὲ πολιτικὴ διαβεβαί-
ωση ὀμνύοντας στὴν τιμὴ καὶ τὴ συνείδησή της»…

Δημοσιογράφος ἀθηναϊκῆς ἐφημερίδος σχο-
λιάζει (13. 9 2020): «Στὸ παρελθὸν ἡ κυρία 
Σακελλαροπουλου ἔχει δημιουργήσει ἔντονο 
προβληματισμὸ μὲ τὸν τρόπο ποὺ ἔχει ἐπιλέξει 
νὰ ἀναφερθεῖ σὲ πλῆθος ζητημάτων. Στὴν ἕως 
τώρα θητεία τῆς ἔχει καταφέρει νὰ προβληματίσει 

ἀρκετοὺς σχετικὰ μὲ τὸν τόνο ποὺ χρησιμοποιεῖ καὶ 
τὶς ἐμμονές της στὸν πολιτικὰ ὀρθὸ λόγο καὶ σὲ 
ὅρους ὅπως «πολυπολιτισμικότητα», ποὺ σίγουρα 
δὲν εἶναι τὸ ζητούμενο».

 Σὲ ἑβδομαδιαία ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα, δημοσιεύ-
εται ἐπίσης ἐκτενὲς ρεπορτὰζ γιὰ τὰ «διαγγέλματα» 
τῆς Προέδρου τῆς Δημοκρατίας: «Μὲ ἀφορμὴ τὴν 
παγκόσμια ἡμέρα κατὰ τῆς ὁμοφοβίας, ἀμφιφοβί-
ας καὶ τρανσφοβίας στέλνουμε ἀπὸ τὴν Ἀθήνα τὸ 
μήνυμά μας» ἀναφέρει ἡ κα Σακελλαροπούλου, 
γιὰ νὰ συμπληρώσει τὶς εὐαισθησίες της ὅτι «οἱ 
διώξεις, οἱ διακρίσεις, ἡ κοινωνικὴ περιθωριο-
ποίηση κατὰ τῶν ΛΟΑΤΚΙ… εἶναι μία σκληρὴ 
πραγματικότητα ποῦ πλήττει… τὴν ἀνθρώπινη 
ἀξιοπρέπεια καὶ συρρικνώνει τὴν ἔννοια τῶν 
ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων… »

 Ἂν τὸ παραπάνω κείμενο τὸ ἔγραφε ἡ ἴδια π. χ. 
πρὶν ἕνα χρόνο, θὰ περνοῦσε ἀπαρατήρητο, τώρα 
ὅμως τὸ ἔγραψε ἡ κα Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας. 
Παρέμβαση ὅλως ἄστοχη, ἂν λάβει ὑπ’ ὄψιν ὁ 
ἀναγνώστης ἀλλὰ καὶ ἡ ἴδια τί ἔγραψαν γιὰ τὴν 
«ὁμοφυλοφυλία» σπουδαῖοι ἐπιστήμονες, τῶν 
ὁποίων οἱ κλινικὲς παρατηρήσεις συγκλίνουν 
μὲ τὰ ἀείποτε πιστεύματα τῆς πλειοψηφίας τῶν 
κανονικῶν ἀνθρώπων. Δὲν λοιδοροῦμε οὔτε 
χλευάζουμε, μᾶλλον τὸ ἀντίθετο συμβαίνει… Δὲν 
ἀνεχόμαστε ὅμως, ἡ πολιτεία νὰ νομοθετεῖ αὐταρ-
χικά, μὲ ξενόφερτες πιέσεις καὶ 
ἀντίστροφα μὲ τὴν φύση  τῶν 
πολιτῶν της, νὰ ἐνθαρρύνει δὲ 
τὴν ἀλλαγὴ φύλου σὲ ἄγουρα 
παιδιά,. Ἐνῶ ταυτόχρονα νὰ ποινικοποιεῖ τὴν 
ἀντίθετη ἄποψη τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας 
τῶν κανονικῶν ἀνθρώπων… καὶ ἐπίσης ἡ κα 
Πρόεδρος, νὰ ἐνθαρρύνει τὴν μειοψηφία καὶ τὰ 
πάθη της, μὲ ἐπίσημα διαγγέλματα.

 Ὁ μεγάλος παιδαγωγὸς Eduard Spranger στὸ 
ἔργο του: «Ψυχολογία τῆς ἐφηβικῆς ἡλικίας» (Με-
τάφραση Ἀκαδημαϊκοῦ Νικολάου Λούβαρι) σημει-
ώνει: Τὸ ὅλως χυδαῖον, μέχρι τοῦ μάλιστα παρὰ 
φύσιν, κυριαρχεῖ ἐνίοτε ἐν αὐτοῖς κατὰ τρόπον 
τρομακτικόν. Δὲν πρέπει νὰ παρέλθωμεν αὐτὸ ἐν 
σιγῇ ἐν τῇ ἡμετέρᾳ ψυχολογίᾳ… » Ὁ δὲ Σίγκμουντ 
Φρόυντ -«Εἰσαγωγὴ στὴν Ψυχανάλυση»- δὲν 
δέχεται τὴν πρωκτικὴ σχέση καὶ συνουσία δύο 
ἀρρένων. Παρατηρεῖ δέ: «Μία ὁμάδα ἀπὸ αὐτοὺς 
τοὺς ἀνθρώπους ἔχουν ἐξοστρακίσει τὴν διαφορὰ 
τῶν φύλων ἀπὸ τὴ ζωή τους. Τὰ πρόσωπα αὐτὰ 
παραιτοῦνται ἀπὸ κάθε συμμετοχὴ στὴν ἀναπαρα-
γωγή. Οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ λέγονται ὁμοφυλόφιλοι 
… καὶ ἡ στάση μας ἀπέναντι σὲ αὐτοὺς εἶναι ἡ 
ἀγανάκτηση καὶ ἡ ἔκφραση τῆς προσωπικῆς μας 
ἀποστροφῆς» (βλέπε ΒΗΜΑ, τόμ. Β´, σελ. 64-
69) Ὁ δὲ Ἀριστοφάνης στὶς «Σφῆκες», 1070, 62 
Ἀχαρνεῖς, 843 στ. Παρατηρεῖ καταπέλτης: «Οὐαὶ 
οἱ εὐρύπρωκτοι τὰς πόλεις διοικοῦσιν».

 Τέλος, δὲν ἐπικαλούμαστε τί διδάσκει ἡ Ἁγία 
Γραφὴ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας περὶ «ἀρσενοκοιτίας» 
καὶ «σοδομισμοῦ» ἀφοῦ εἶναι γνωστὸν ὄτο ἡ κυρία 
Πρόεδρος καμμία σχέση δὲν ἔχει μὲ τὰ δύο αὐτὰ 
πνευματικὰ μεγέθη, στὰ ὁποῖα κλείνει γόνυ ἡ 
συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἔθνους τοῦ ὁποίου 
«ὑποτίθεται» ὅτι προίσταται αὐτὴ ὡς πρώτη Κυρία. 
Κρίμα.

 Ἂς μάθει ὅμως ἡ κύρια Πρόεδρος, ὅτι ἡ 
Ἐκκλησία εἶναι ζεστὴ ἀγκαλιὰ ποὺ «θέλει πάντας 
σωθῆναι καὶ εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν» συ-
μπεριλαμβανομένων καὶ τῶν συνανθρώπων μας 
ὁμοφυλοφίλων ὡς «ἀπολωλότα πρόβατα», καὶ 
εἶναι πάντα ἕτοιμη νὰ φροντίσει τὸ νόσημά τους, 
σὲ καμμία ὅμως περίπτωση νὰ νομιμοποιήσει ὴ νὰ 
ἐνθαρρύνει τὸ πάθος τους. Οὔτε θὰ ὑποκύψει σὲ 
«βαρεῖς λύκους», τοῦ ἐφθαρμένου ὀρθοπολιτικοῦ 
συστήματος, ποὺ μᾶς κυβερνᾶ, νὰ εὐνουχίσουν τὸν 
Λαὸ τοῦ Θεοῦ, γιὰ τὸν ὁποῖο ὁ Χριστὸς Σταυρώθη-
κε. Καὶ ἂς μὴ ξεχνᾶμε: «Ἡ ἀλήθεια πάντα φθάνει 
στὸν προορισμό της. Μόνο νὰ τὴν καθυστερήσει 
μπορεῖ κανείς• νὰ τὴν ἐμποδίσει, ἀκατόρθωτο 
(Μανώλης Κοττάκης).

 Καὶ κάτι ἄλλο. Ἐρωτοῦμε τὴν αἰσθητικὴ εὐαι-
σθησία τῆς κας Σακελλαροπούλου, εἶναι θέαμα 

«ἀξιοπρέπειας» καὶ «ἀνθρώπινο δικαίωμα» ἠθικῆς 
τάξεως, νὰ παρελαύνουν οἱ ὁμοφυλόφιλοι, ἀλλό-
φρονες καὶ προκλητικοί, ἡμίγυμνοι καὶ ἀναιδεῖς, 
μὲ κρεμασμένες εἰκόνες Ἁγίων στὰ ἀχαμνά τους; 
Μήπως θὰ θέλατε καὶ ἐμεῖς, κα Σακελλαροπού-
λου, τὰ ἴδια ράκη νὰ περιφέρουμε στοὺς δρόμους 
καὶ παρόμοια χυδαιότητα νὰ ἐπιδεικνύουμε στὶς 
πλατεῖες;

 Δυστυχῶς βαρύθυμοι καὶ λυπημένοι, ἀνα-
γκαζόμαστε ἐκ καθήκοντος καὶ σύμφωνα πρὸς 
τὸ συνταγματικό μας δικαίωμα, νὰ παραθέσουμε 
κάποιες θολὲς καὶ μὴ ἀνεκτές, παρεμβάσεις καὶ 
ἐνέργειες τῆς κας Προέδρου, οἱ ὁποῖες ἔρχονται 
σὲ ἀπόλυτη διαφωνία μὲ τὰ κοινὰ πιστεύω τὴν 
πλειοψηφίας τοῦ Ἔθνους τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν. 
Οἱ ἐπικρίσεις καὶ οἱ σχολιασμοὶ στὸν ἔντυπο λόγο 
καὶ στὸ διαδίκτυο εἶναι ἐνίοτε καυστικές. Περιλη-
πτικὰ ὀλίγες παραθέτουμε.

 Ὁ Ἀρχηγὸς τοῦ κόμματος τῆς Βουλῆς κ. Βελό-
πουλος, στὶς 28. 8. 2020 στέλνει ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ 
στὴν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας σημειώνοντας: «… 
Μὲ μεγάλη μας λύπη διαπιστώσαμε ὅτι ἡ Σημαία 
τῆς Ἑλλάδος ἀπουσίαζε ἀπὸ τὸ Προεδρικὸ Μέ-
γαρο κατὰ τὴν ἐπέτειο τῆς ἀποκατάστασης τῆς 
Δημοκρατίας. Ἡ Σημαία ἐπιπλέον ἔχει ἀφαιρεθεῖ 
καὶ ἀπὸ τὸ Γραφεῖο σας, ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὶς 
φωτογραφίες ποὺ κυκλοφοροῦν στὰ ΜΜΕ». Ἡ κα 

Σακελλαροπούλου στὴν ἐπιστολὴ Βε-
λόπουλου ἀπήντησε μέσῳ συνεργάτη 
της καὶ αὐτὸς μὲ αὐστηρὴ ἐπιστολὴ 
ἀνταπάντησε καταλογίζοντάς της 

«θεσμικὸ ἀτόπημα τὴν ἐπιλογὴ νὰ ἀπαντήσει μέσω 
συνεργάτη της».

 Στὴν ἐφημ. «Ὀρθόδ. Τύπος» (25. 01. 21) σχο-
λιάζεται: «Προσβολὴ τῶν ἱερῶν Συμβόλων μας 
ἀπὸ τὴν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας! Ἕνα ἀπὸ 
τὰ ἀσήκωτα ἄχθη ποὺ μᾶς φόρτωσε ἡ «δεξιὰ» 
κυβέρνηση Μητσοτάκη εἶναι καὶ αὐτὸ τῆς ἐθνο-
μηδενιστριας Προέδρου τῆς Δημοκρατίας ἡ ὁποία 
σὲ κάθε περίσταση, δὲν παραλείπει νὰ προκαλεῖ 
μὲ τὴν ἀπέχθειά της πρὸς κάθε στοιχεῖο τῆς ἑλλη-
νορθόδοξης ταυτότητάς μας. Ἀφοῦ ἀφαίρεσε τὶς 
ἱερὲς εἰκόνες, τὴν ἑλληνικὴ σημαία, τὰ ἐθνικὰ 
κειμήλια, τὰ ὅπλα τῶν ἀγωνιστῶν τοῦ 1821 καὶ 
τὸν πίνακα ζωγραφικῆς τοῦ Γερμανοῦ ζωγράφου 
Peter von Hess, μὲ τίτλο «Παλικάρια ἀτενίζοντας 
τὴν Ἀκρόπολη», ἀπὸ τὸ προεδρικὸ γραφεῖο καὶ 
ἀναρτησε ἀποκρυφιστικὰ σύμβολα (ἀγαλματίδιο 
τῆς Ἴσιδος «θεᾶς» τῆς μαγείας, μασονικὸ τρίγωνο, 
κ.λπ. ) ἔδωσε τὸ τελικό της «ρεσιτὰλ» τὴν Πρωτο-
χρονιὰ στὴ Μητρόπολη Ἀθηνῶν, κατὰ τὴν τελετὴ 
τῆς Δοξολογίας… » Δεῖτε τὴν εἴδηση: «Γιὰ πρώτη 
φορὰ δὲν ἀκούσθηκε ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος κατὰ τὴν 
προσέλευσή της στὴ Μητρόπολη, ἐνῶ ἦταν ἡ 
μοναδικὴ ποὺ δὲν προσκύνησε τὸν Σταυρό… Ἐὰν 
ἡ κυρία Πρόεδρος δὲν ἤθελε νὰ τηρήσει τὰ ἔθιμα, 
τῆς ἡμέρας καλλίτερα γιὰ ὅλους μας, νὰ μὴν πή-
γαινε καθόλου… »

 Γράφει ὁ διακεκριμένος δικηγόρος - ἀρθρο-
γράφος κ. Φαῆλος Κρανιδιώτης, (4. 1. 2021): «Ἡ 
ὅλη συμπεριφορὰ τῆς Π. τ. Δ. καὶ τὸ ἄρθρο της 
στὴν (ἀποδομητικὴ ἀριστερὴ) ἐφημερίδα τῶν 
Συντακτῶν συνιστοῦν ἕνα μανιφέστο τῆς δικτα-
τορίας τοῦ «δικαιωματισμοῦ», τῶν Ἀποστόλων 
τοῦ μαρασμοῦ, ἐπίθεση στὸ Ἔθνος, καὶ πλήρη 
ἀποσιώπηση τῶν κινδύνων γιὰ τὸν λαό μας, ὅπως 
ἡ λαθροεισβολή. Οἱ ἀξιαγάπητες γάτες τῆς κυρίας 
Προέδρου ἔχουν περισσότερη ἑλληνοπρέπεια ἀπὸ 
τὶς σκέψεις της… Δὲν ἔχουμε ἔλλειμμα δικαιωμά-
των, κυρία Σακελλαροπούλου, ἔχουμε περίσσευμα 
ἀσυδοσίας… ». Καὶ συμπληρώνει ὁ εὐφυὴς κ. Π. 
Λιάκος (5. 1. 2021): «Ἡ κυρία Σακελλαροπούλου 
ἐπιδεικνύει σὲ κάθε εὐκαιρία ὅτι δὲν ἐκπροσωπεῖ 
τὴν πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων, ἀλλὰ ἕναν μικρὸ 
ἀριθμὸ ἀριστεριστῶν καὶ σκληρῶν νεοταξιτῶν… 
Δὲν εἶναι τυχαία ἡ παγερὴ ἀδιαφορία ἕως ἀντι-
πάθεια ποὺ δείχνει ὁ λαὸς γιὰ τὴν κυρία Σακελ-
λαροπούλου… Ἀξίζει νὰ σημειωθεῖ ὅτι ἡ κυρία 
Σακελλαροπούλου ἦταν ἀντιδημοφιλὲς πρόσωπο 

πρὶν κὰν προκαλέσει σὲ τέτοιο βαθμὸ τὴν κοινω-
νία. Στὴ δημοσκόπηση τῆς ΜRB τῆς «Real News», 
ποὺ μέτρησε τὰ πρόσωπα τῆς χρονιᾶς γιὰ τὸ 2020 
μὲ πρόβλεψη γιὰ τὸ 2021, πάτωσε ἡ κυρία. Ἦρθε 
τελευταία μὲ ποσοστά, 2, 3% καὶ 1, 1% ἀντίστοιχα. 
Καὶ κάθε μέρα ποὺ περνάει, τὰ πράγματα ἐπιδει-
νώνονται γιὰ τὴ δημόσια εἰκόνα της.

 Ἡ ἐφημερὶς «Δημοκρατία» σὲ ἄρθρο της 
(05.01.2021) σημειώνει: «Ἡ Πρόεδρος τῆς Δημο-
κρατίας κατόρθωσε νὰ ἑνώσει τὸ λαὸ ἐναντίον 
της. Μὲ τὶς κινήσεις της ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ 
τοῦ διορισμοῦ της προκάλεσε τὸ δημόσιο αἴσθημα. 
Ὡστόσο τὰ πράγματα ἔγιναν περισσότερο σαφῆ μὲ 
τὴν ἄθλια ἐνεργειά της νὰ μὴν πλησιάσει κἂν τὸν 
Σταυρὸ ποὺ κρατοῦσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος στὴ δοξο-
λογία γιὰ τὸ νέο ἔτος, ποὺ ἔγινε στὴ Μητρόπολη 
Ἀθηνῶν, καὶ νὰ ἀπαγορεύσει τὴν ἀνάκρουση τοῦ 
Ἐθνικοῦ Ὕμνου… Ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Κυριάκου Μητσο-
τάκη γιὰ τὴν Προεδρία τῆς Δημοκρατίας δὲν εἶναι 
μόνον ἀτυχής, ἀλλὰ καὶ ἐπικίνδυνη, διότι ἡ κυρία 
Σακελλαροπούλου, μὲ ὅσα κάνει, ὑπονομεύει τὸ 
κύρος τοῦ θεσμοῦ, ποὺ ἐκπροσωπεῖ. Θὰ ἦταν 
εὐχῆς ἔργο νὰ ὑπῆρχε δυνατότητα… ἀνασχημα-
τισμοῦ τῆς Πρόεδρου τῆς Δημοκρατίας».

 Κυρία Πρόεδρε, ἂς μὴ ἐθελοτυφλοῦμε, εἶναι μά-
ταιο ἂν μὴ ἄλογον, νὰ ἀπωθεῖτε τὸ ἀποκεκαλυμμέ-
νο καὶ ἀνυπέρβλητο Θεῖο μέγεθος τῆς Ἐκκλησίας 
καὶ συνακόλουθα τὴν κολοσσιαία προσφορά της 
στὸ Ἔθνος τῶν Ἑλλήνων. Εἶναι ἐπίσης θλιβερὸ 
νὰ παραβλέπετε τὸ «σκληρὸν σοὶ πρὸς κέντρα 
λακτίζειν», πραγματικὰ καὶ διαχρονικά, ἐσεῖς καὶ 
οἱ ἀνέλληνες συμπάθειές σας. Ἡ Ἐκκλησία δὲν 
ἡττᾶται ποτέ. Οἱ ἐχθροί της πάντοτε, στιγματισμέ-
νοι καὶ ἱστορικὰ περιφρονημένοι…

Ἂν ἡ κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, μὲ ὅλο τὸ 
σεβασμὸ στὸ ἀξίωμά της, θεωρεῖ ὅτι ἡ ἀτυχεστάτη 
ἐπιλογὴ τοῦ πρωθυπουργοῦ τῆς ἐξασφαλίζει τὸ 
ἀπυρόβλητο, εὐφυὴς θὰ ἀποδειχθεῖ ἡ ἴδια, ἂν ζη-
τήσει καὶ συμβουλευθεῖ τὰ μηνύματα ποὺ ἔστειλαν 
στὸν ταραγμένο κόσμο μας τρεῖς γνήσιοι ἐθνικοὶ 
ἡγέτες μεγάλων χωρῶν. Ὁ Ρῶσος πρόεδρος Πού-
τιν, ποὺ κατὰ τὴν ἑορτὴ τῶν Θεοφανείων κατεδύθη 
τρεῖς φορὲς κάνοντας τὸ σταυρό του σὲ σταυροειδῆ 
δεξαμενὴ μὲ ὑψωμένο πέτρινο σταυρὸ στὴ βάση 
της! Ὁ νεοεκλεγεὶς Tζὸ Μπάιντεν ποὺ ὁρκίστηκε 
συγκινημένος καὶ ὑπερήφανος ἐπάνω στὸν χα-
ραγμένο σταυρὸ σὲ πανάρχαια Ἁγία Γραφή! Καὶ 
ὁ πρόεδρος Ἐρντογὰν μπρούμυτα σὲ τζαμί, κατὰ 
τὴν τελετουργικὴ παράδοση τῆς θρησκείας του, 
νὰ προσεύχεται ταπεινὸς προσκυνητής! 

 Αὐτοὶ οἱ τρεῖς γίγαντες πρόεδροι θὰ συμβού-
λευαν, σὲ ἕνα ταχύρρυθμο φροντιστήριο, τὴν κα 
Πρόεδρο νὰ πληροφορηθεῖ καὶ νὰ ἐνημερωθεῖ τί 
εἶναι πατρίδα, τί εἶναι θρησκευτικὴ πίστη, τί εἶναι 
ἐθνικὴ παράδοση καὶ ἀξίες, γιὰ τὶς ὁποῖες, ὅπως 
ἀποδεικνύεται, ἔχει ἐλλειμματικὴ παιδεία.

 Ἂς κλείσουμε μὲ μιὰ δυσοίωνη πρόβλεψη: Ἔχει 
ἀποδειχθεῖ ὅτι ὅποια ψυχὴ προσβληθεῖ ἀπὸ τὸν 
«κορωνο;ιὸ» τῆς ὀρθοπολιτικῆς τοῦ ἐθνομηδενι-
σμοῦ, ἕως ὅτου ἐγκαταλείψει τὸν κόσμο, ἡ ψυχὴ 
αὐτὴ παραμένει ἀμετακίνητη καὶ ἀμετανόητη 
στὴν ἰδεοληψία της. Κανένα ἐμβόλιο ἢ φάρμακο 
δὲν διατίθεται στὸ «φαρμακεῖο» τῆς πολιτικῆς γιὰ 
τὴν ἴαση τοῦ νοσήματος αὐτοῦ. 

Ἂς εὐχηθοῦμε ὅτι ὁ κανόνας αὐτὸς δὲν θὰ 
ἰσχύσει γιὰ τὴν κα Πρόεδρο.

 Κατόπιν ὅλων αὐτῶν τῶν θλιβερῶν καὶ λυ-
πηρῶν ποὺ συμβαίνουν, ὄχι ἐξ ἀπειρίας, ἀλλὰ 
ἐκ πεποιθήσεως καὶ μεθοδευμένου σχεδιασμοῦ 
στὸ Μέγαρο, μήπως ἡ εὐγενὴς κατὰ τὰ ἄλλα κα 
Πρόεδρος, ἀδυνατεῖ νὰ σηκώσει τὰ βάρη ἑνὸς 
γενναίου λαοῦ, ἑνὸς λαμπροῦ πολιτισμοῦ καὶ ἑνὸς 
πανάρχαιου Ἔθνους; Ἂν κάτι τέτοιο συμβαίνει, δὲν 
εἶναι ἆραγε προτιμότερο γιὰ τὸ λαὸ καὶ τὴν ἴδια, 
νὰ ἀποθέσει αὐτὰ τὰ βάρη γιὰ κάποιον ἄλλον 
δυνατότερο;

ΣΗΜ: Στὸ ἑπόμενο θὰ συνεχίσουμε μὲ τὰ 
κατορθώματα τῆς κ. Γιάννας…

ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΙ ατυΧεΙΣ εΠΙΛΟΓεΣ τΟυ ΠρΩΘυΠΟυρΓΟυ
Τρεῖς γυναῖκες καὶ ἄλλοι πολλοὶ... στὴν παρέα…συνέχεια από την 1η σελίδα
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άγρια και πεινασμένα, είναι έτοιμα να εισβάλουν 
μέσα στο χώρο της Ελλαδικής Εκκλησίας με σκοπό 
να αρπάξουν όχι βέβαια, τα άκακα αρνάκια του 
ποιμνίου της, αλλά, στην κυριολεξία να κατασπα-
ράξουν τεράστιες οικοπεδικές εκτάσεις που έχουν 
πελώρια αξία και ανήκουν σε μοναστήρια της 
Εκκλησίας της Ελλάδος.

Οι άγριοι επίδοξοι επιδρομείς συγκροτούν 
διάφορες ομάδες, η καθεμία από τις οποίες θα 
δράσει για λογαριασμό της με σκοπό οι αρχηγοί 
τους να προλάβουν και να λεηλατήσουν το ψαχνό 
της μοναστηριακής περιουσίας, τουτέστιν να φάνε 
τα ανεκτίμητα σε αξία οικόπεδα που βρίσκονται 
στη Βουλιαγμένη, στη Πεντέλη, στη Στροφυλιά 
και αλλού…».

(“ΤΟ ΒΗΜΑ”, 4/12/1988 – Οι «Άγιοι» οικοπε-
δοφάγοι – Κ. Σακελλαρίου)

Τα δημοσιεύματα των εφημερίδων και των πε-
ριοδικών ήταν γεμάτα με στήλες για το ελληνικό 
πλούσιο επισκοπάτο. Παρουσίαζαν τους αρχιερείς, 
σαν συνδικάτο καταχραστών και εκμεταλλευτών 
που δεν είχαν άλλο σκοπό από την επιδίωξη του 
παράνομου πλουτισμού, από πωλήσεις ακινήτων 
και την απομύζηση του αίματος του λαού. 

Η Ορθόδοξη παράδοση μας έχει συνηθίσει σε 
μια Εκκλησία που να είναι πλούσια, να συγκε-
ντρώνει τα αγαθά, την αγάπη και τα ελέη των 
πιστών παιδιών της, για να τα προσφέρει μετά 
σαν στοργή και σαν συμπαράσταση σε πονεμένα 
μέλη της, αναξιοπαθούντες, χήρες και ορφανά.

Η σημερινή πραγματικότητα άλλαξε, η πλει-
οψηφία των τελευταίων ετών, το επισκοπάτο 
λησμόνησε τις σελίδες του Ευαγγελίου που μιλάει 
για την απάτη του πλούτου, έχουν πάψει να ακούν 
την προσταγή του Χριστού, που υποχρεώνει 
τους Αποστόλους Του και τους διαδόχους των σε 
έσχατη φτώχεια.

Ξέχασαν την υπόσχεση για ακτημοσύνη με την 
περιβολή του ράσου, η απεμπόληση της άγιας 
φτώχειας και ο συνεταιρισμός με τον ύποπτο 
πλούτο είναι η τραγική αρρώστια της εποχής.

Στην εποχή μας λίγοι είναι οι άξιοι διάδοχοι των 
Αποστόλων που δεν μετάστρεψαν το ωμοφόριό 
τους σε χρυσοπηγή και δεν έσφιξαν στα χέρια 
τους φιλήδονα τον άτιμο πλούτο. Αυτοί που δε 
μαγεύτηκαν από τη λάμψη του χρήματος και 
που θεώρησαν πλούτο την απόλυτη φτώχεια, 
που αποτίναξαν από πάνω τους την ύλη και 
απόμειναν με μόνο θησαυρό το σταυρωμένο Υιό 
του Θεού είναι λίγοι, είναι ελάχιστοι.

Ο λαός βλέπει δεσποτάδες ζάμπλουτους, να 
αφήνουν καταθέσεις για τα γεράματά τους, κλη-
ρονομιές σε ανεψούδες  και μια Εκκλησία που 
δεν είναι σε θέση – όχι να κάνει έργο αγάπης 
και φιλανθρωπίας – να καλύψει οικονομικά τις 
στοιχειώδεις ανάγκες.

Σχεδόν όλοι ξεκίνησαν φτωχοί οι σημερινοί 
και οι παλαιότεροι κροίσοι της Εκκλησίας, τα 
βιογραφικά τους παρουσιάζουν να ξεκινούν με 
σύντροφο τη στέρηση και σε σύντομο διάστημα 
οι βαθιές τσέπες της αρχιερατικής ενδυμασίας 
φούσκωσαν από το συναγμένο χρήμα.

Σας ρωτάω! Μπορείτε να εξηγήσετε στον πιστό 
λαό του Θεού που βάζει το χέρι στην τσέπη, πώς 
γίνατε πλούσιοι; Πώς περάσατε από τη στέρηση 
στην ευμάρεια; Πώς και από πού αγοράσατε λι-
παντικό για τη μήτρα και την πατερίτσα;

Μην μου πείτε αυτά είναι από το μισθό που 
σας δίνεται για να καλύψετε τις καθημερινές σας 
ανάγκες, διότι αυτό δε δίνει την ελαχιστότητα για 
τα ονειρώδη σας ταξίδια στους μυθικούς παρα-
δείσους του πλούτου.

Όσο και αν προσπαθείτε να κρυφτείτε, τα κρυ-
φά σας καθημερινά βγαίνουν στους δρόμους, ο 
θεόσοφος λαός μας λέει “Το χρήμα και ο βήχας 
δεν κρύβεται”.

Ο σφετερισμός των δωρεών που ο πιστός προ-

σφέρει για την εξυπηρέτηση για έργα αγάπης και 
φιλανθρωπίας κατάντησε ρουτίνα.

Ο χρηματισμός σας στην άσκηση της λειτουρ-
γικής επισκοπικής διακονίας έχει καταντήσει 
παροιμιώδης.

Κατεβήκατε στο επίπεδο του ζητιάνου να κατα-
δέχεστε, να αρμέγετε τους πτωχούς ιερείς ακόμα 
από τα τρισάγια των κοιμη-
τηρίων και να τα διοχετεύετε 
τα χρήματα στην προσωπική 
σας χοάνη.

Οι κομπίνες στη διαχείριση 
του ιερού χρήματος της Εκ-
κλησίας γίνεται καθημερινό 
ανάγνωσμα και υλικό σε 
συναντήσεις και συνανα-
στροφές.

Κλειδώσατε τα παγκάρια 
των προσκυνημάτων – εδώ 
στη Λάρισα τα ονόμασε “μη-
τροπολιτικά προσκυνήματα” 
– και παίρνετε το περιεχό-
μενο στα μητροπολιτικά σας 
οικήματα, κάνετε μόνοι σας 
την καταμέτρηση και δια-
χειρίζεστε ανεξέλεγκτα τις 
προσφορές του λαού.

Μπορείτε να δικαιολογηθείτε – όχι σε μένα – 
στον πιστό λαό του Θεού πώς γίνατε πλούσιοι; 
Ποια ήταν τα κίνητρά σας, ποια τα οφέλη σας που 
σας δραστηριοποίησαν από φτωχαδάκια, όπως 
οι μαθητές του Χριστού να στρατευτείτε στην 
παράταξη των κυνηγών του πλούτου;

Η εφευρετικότητά σας για επέλαση και επέμβα-
ση στα ταμεία των Εκκλησιών και των Μοναστη-
ριών είναι τόσο πολλές και τόσο πικάντικες που 
θα τις θεωρούσε πρωτότυπες ακόμα και ο διάολος.

Πουλάτε ανεξέλεγκτα βακούφικα κτήματα 
Μονών, Εκκλησιών και Ιδρυμάτων που τα σεβά-
στηκαν ακόμα και οι αλλόθρησκοι Τούρκοι, χωρίς 
να δώσετε λογαριασμό σε κανέναν καταστρατη-
γώντας τους νόμους του κράτους, ακόμα και τον 
Καταστατικό Χάρτη που εσείς τον φτιάξατε.

Και αν κατά τύχη χτυπήσει την πόρτα του 
ανακτόρου σας (μητροπολιτικό μέγαρο) κάποιος 
ελεγκτής και ζητήσει να κάνει έλεγχο, διότι υπάρ-
χουν καταγγελίες, διαμαρτύρεστε ότι μπαίνει στα 
εσωτερικά της Εκκλησίας ή τον αποπέμπετε με 
τραχύτητα ή του παρουσιάζετε το πολλοστημόριο 
των διαχειριστικών βιβλίων που αντέχουν στη 
δημοσιότητα.

Τέτοια θλιβερά γεγονότα είναι γνωστά και 
σχεδόν καθημερινά δημιουργώντας απογοήτευ-
ση στους πιστούς και χαρά και πανηγύρια στους 
άθεους και άπιστους και δεν τολμάτε κανένας από 
σας να τα αμφισβητήσει.

Φαίνεται πως η συνείδησή σας έχει λασκάρει 
από τις αλλεπάλληλες παραβιάσεις. Έτσι όλες τις 
μεθόδους πλουτισμού τις θεωρείτε παραδεκτές. 
Έτσι όλες τις κομπίνες του κοσμικού κατεστημέ-
νου τις έχετε δοκιμάσει. 

Έτσι θησαυρίζετε, όσοι θησαυρίζετε.
Έτσι εγγράφεστε στα μητρώα των Κροίσων, 

όσοι εγγράφεστε.
Το κεφάλαιο αυτό αποτελεί μια αδιάκοπη πληγή 

της Εκκλησίας. Θα προσπαθήσω να παρουσιάσω 
μια συνοπτική εικόνα, δύο γεγονότα από τη Λά-
ρισα και μία στο κεντρικό πυρήνα που δείχνουν 
την κακοποίηση της Εκκλησιαστικής περιουσίας.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ
1) α. Στη Λάρισα,  την περίοδο μακαρίτη δεσπό-

τη Σεραφείμ Ορφανού και του επίσης μακαρίτη 
Ιγνατίου Λάππα, πουλήθηκαν αρκετά ακίνητα, 
ΠΑΡΑΝΟΜΑ, διότι οι δωρητές είχαν  θέσει όρους 
στη διαθήκη τους για ποιο σκοπό τα άφησαν στη 

μητρόπολη ή στο ναό.
Τα ακίνητα πωλήθηκαν, οι όροι πετάχτηκαν στο 

καλάθι των αχρήστων, έργο…μηδέν! Δε λασπώ-
θηκε ούτε τούβλο και τα χρήματα μπήκαν στα 
δικά τους ταμεία ή σε ταμεία off-shore εταιρίας.

Ο νέος Επίσκοπος δυόμισι χρόνια στη Λάρισα, 
έγινε Λαρισαίος επίσημα με χαρτιά και με λόγια, 

τα έργα του όμως άλλα 
δείχνουν. Αν πράγματι αγα-
πούσε την πόλη και δεν 
ήρθε με “ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ” 
θάπρεπε από τους πρώτους 
μήνες να ανακοινώσει πού 
βρίσκονται τα 49 ακίνητα 
του Σεραφείμ και τα εκα-
τομμύρια του Ιγνατίου, 
χρήματα και περιουσία 
Εκκλησιαστική του Λαρι-
σαϊκού λαού!

β. Βουίζουν ακόμα στα 
αυτιά μου οι φωνές του 
δεσπότου Ιερωνύμου μέσα 
στο Ναό του Τυρνάβου, 
όταν απόπεμπε τους πι-
στούς που ζητούσαν να 
πληροφορηθούν για την 
πώληση του ΦΙΛΕΤΟΥ της 

Εκκλησίας.
Φύγετε – φύγετε…! Εγώ θα το πωλήσω…!
Ποιους διώχνεις άγιε δέσποτα, τους ανθρώπους 

της Εκκλησίας, που πονούν για την Εκκλησία – 
και αυτοί είναι ολίγοι – που στηρίζουν χρόνια 
ολόκληρα το έργο της Εκκλησίας, ποιους διώχνεις, 
τους “αφεντάδες” εσύ ένας μουσαφίρης;

Θα το πωλήσεις “άγιε” δέσποτα, ποιο θα πωλή-
σεις, το δικό σου; Τόφερες μαζί σου; Δε γνωρίζεις, 
ότι είσαι διαχειριστής και έδωσες όρκο να τα φυ-
λάξεις και να τα παραδώσεις ως ιερά παρακατα-
θήκη και στους επόμενους, όπως στα παρέδωσαν 
οι προκάτοχοί σου!

Υπάρχει χρέος! Υπάρχει ατασθαλία οικονομι-
κή, όπως λέτε και το διαγνώσατε. Τότε γιατί δε 
στείλατε αμέσως την υπόθεση στον Εισαγγελέα 
με μηνυτήρια αναφορά και αφήσατε να περά-
σουν – μήπως και ξεχαστεί – δύο χρόνια και 
αντί να κάνετε το αυτονόητο, μετά την περσΙνή 
κατακραυγή αναγκαστήκατε να τον περάσετε 
φέτος από Επισκοπικό Δικαστήριο που τη μόνη 
αρμοδιότητα που είχε είναι η καθαίρεση την 
οποία έκανε μόνος του. Τα χρήματα περί τις 500 
χιλιάδες πού λείπουν; Αυτά ποιος τα πήρε; Σε ποια 
τράπεζα βόσκουν; Ή σε ποια off-shorr εταιρεία 
είναι στουπωμένα; 

Το κόλπο π. Ιερώνυμε είναι παλαιό, καλά 
οργανωμένο και έχει μεγάλη επιτυχία. Δεν πάτε 
στα Ποινικά Δικαστήρια, διότι εκεί θ’ ακουστούν 
πολλά και αν ο νεαρός “αρχιμανδρίτης” ανοίξει το 
στόμα, θα πάρει πολλούς που κατοικοεδρεύουν 
στο ανάκτορό σας η μπάλα.

Το ίδιο δεν έκανε ο μακαρίτης προκάτοχός 
σου με την Αγ. Παρασκευή; Δεν έκανε μηνυτή-
ρια αναφορά, διότι αν ανοίγανε οι παπάδες και 
οι επίτροποι το στόμα, δεν θα έμενε ούτε ώρα ο 
δεσπότης στη Λάρισα; Έκανε αγωγή για τα μά-
τια, ζητούσε μάλιστα και τα ρέστα, ούτε λίγα και 
ουδέποτε παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο και με 
συνεχείς αναβολές μπήκε η υπόθεση στο Αρχείο.

Κάτι παρόμοιο είχαμε με άλλο νεαρό αρχιμαν-
δρίτη που πήρε το παγκάρι “μαζί του” στη ξενιτιά, 
αλλά διαπίστωσε ότι 80 χιλ. ευρώ τα είχε ξαφρίσει 
άλλος και όταν απείλησε ότι θα ανοίξει το στομάχι 
του, του υποσχέθηκαν ότι θα τακτοποιήσουν το 
θέμα με τάπα και έβαλαν όντως τάπα!.  Τα χρή-
ματα όμως και αυτά κάπου βόσκουν;

Αυτά είναι ένα μικρό δείγμα από τον όγκο των 

“ευωχούμενων” εκμεταλλευτών και μεταπραττών 
της Θείας Χάριτος.

2) α. Η Αθήνα, ο πυρήνας της Εκκλησια-
στικής περιουσίας.

Το 1967 ανέλαβε τον Αρχιεπισκοπικό θρόνο 
μια αγιασμένη προσωπικότητα, ο Ιερώνυμος 
Κοτσώνης, ο οποίος βρήκε μια κατάσταση χαώδη 
στην Εκκλησιαστική περιουσία και  ξεκίνησε μια 
τιτάνια προσπάθεια να συμμαζέψει την περιουσία 
της Εκκλησίας, επιστράτευσε κορυφαίους επιστή-
μονες για να καταρτήσουν ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
πρωτάκουστο και πρωτόγνωρο για τα ελληνικά 
δεδομένα.

Με πολύ κόπο, με ξενύχτια καταρτίσθηκε η 
πρώτη φάση που είχε βασικά πληροφοριακά 
στοιχεία για το κάθε κτήμα.

Η προσπάθεια αυτή τον έφερε σε μεγάλη κό-
ντρα με μεγάλους και ισχυρούς παράγοντες, διότι 
βγήκαν στην επιφάνεια τεράστιες εκτάσεις που τις 
είχε λεηλατήσει το κράτος, άλλες τις οικειοποιήθη-
καν τα διπλανά κτήματα απλώνοντας τα σύνορα 
και άλλες περιοχές φιλέτα όπως στη Ν. Μάκρη, 
Βουλιαγμένη, Πεντέλη κ.ά. Αυτά είχαν “μεταβι-
βαστεί” από τους προκατόχους του παράνομα σε 
ανθρώπους της υψηλής κοινωνίας, των Μέσων 
Ενημέρωσης, των γραμμάτων, της επιστήμης, 
της τέχνης, του πνεύματος… Αναγκάζοντας τον 
Ιερώνυμο να παραπέμψει σαν πρώτη δόση 160 
άτομα στον Εισαγγελέα.

Τα αποδεικτικά στοιχεία συγκλονιστικά, το ανα-
κριτικό υλικό τεράστιο με πειστήρια εγκληματικά. 
Ήταν οι άνθρωποι “καθώς πρέπει” που ήξεραν να 
διαλέγουν τις όμορφες τοποθεσίες, ακρογιαλιές, 
πευκόφυτες βουνοπλαγιές να υψώνουν τα αρχο-
ντικά τους και να στήνουν προκλητικά βιτρίνες 
τον πλούτο τους.

Οι ανακριτές δυσκολεύονταν στο έργο τους, 
γιατί οι πιέσεις και οι απειλές είναι αφόρητες, 
επειδή θίγονταν μεγάλα συμφέροντα.

Ο πρώτος ανακριτής έδωσε την πάσα στο 
δεύτερο και κείνος στον τρίτο, όλοι δίσταζαν να 
βγάλουν πόρισμα. Ο τέταρτος έσπασε, δεν άντεξε, 
ακροβατώντας στο χείλος και με αγωνία φώναξε: 
“Οι τρεις ανακριτές έδωσαν πάσα το φάκελο. 
Να ξεδιαλύνω εγώ την υπόθεση για να βρω 
τη γυναίκα μου και τα παιδιά μου δολοφο-
νημένα;”.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ δεν έκανε 
πίσω, δε φοβήθηκε τις απειλές, δεν πτοήθηκε από 
τις συκοφαντίες, αναδιοργάνωσε τον Ο.Δ.Ε.Π., 
δημιούργησε την “Εταιρία Προγραμματισμού 
και Αναπτύξεως της Εκκλησιαστικής Περι-
ουσίας” (ΕΠΑ) και στις 28 Μαρτίου 1972 εγκαι-
νιάζεται η Εταιρία στο σπίτι του αρχιεπισκόπου, 
στο οίκημα του Π. Ψυχικού.

Οι εργασίες προχωρούσαν με πρωτοφανή ταχύ-
τητα, ως πρώτη δόση καταγράφηκε όλη η ακίνητη 
περιουσία μέχρι και το μικρότερο χωριουδάκι.

Προχώρησε με ταχύτητα και η δεύτερη φάση. 
Η Εκκλησιαστική περιουσία που μέχρι το 1967 
συρρικνώνονταν καθημερινά από καταπατήσεις, 
απαλλοτριώσεις, φιλικές συναλλαγές, δωρεές, “νό-
μιμες” πωλήσεις κ.ά. Τώρα άρχισε η αντίστροφη 
μέτρηση. Άρχισαν να αγοράζουν εκτάσεις που 
συνορεύονταν με εκκλησιαστικά ακίνητα.

Όλη η προσπάθεια άρχισε να αποδίδει, τα 
αποτελέσματα ορατά, τα νομικά πρόσωπα που 
παρουσίασαν ελλείμματα στους απολογισμούς 
και στασιμότητα, άρχισαν να έχουν ξαφνικά πλε-
όνασμα και ξεκίνησαν τη χρηματοδότηση έργων.

Η τεράστια καταγεγραμμένη περιουσία μπή-
κε σε σχεδιασμό ανάπτυξης, κλιμάκια ειδικών 
επιστημόνων αποτυπώνουν την πλήρη εικόνα 
των κτημάτων και τη δυνατότητα αξιοποίησης, 
γι’ αυτό το σκοπό συνεργάστηκαν άνθρωποι της 
Εκκλησιας η Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού 
και η Εθνική Επιτροπή Χαρτογράφησης του 
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Εκτός από την 

συνεχίζεται στη σελ. 10
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αποτύπωση και τα όρια ιδιοκτησίας κάθε κτήμα-
τος, συγχρόνως κατάρτιζαν αρχείο φωτογραφιών, 
έγχρωμες διαφάνειες και αεροφωτογραφίες.

Στο πρώτο εξάμηνο δώσαν το πρώτο Ρυθμι-
στικό Σχέδιο του καθηγητή κ. Αραβαντινού για 
έγκριση στις αρμόδιες αρχές για μεγάλο φάσμα 
κτημάτων. 

Η Εκκλησιαστική περιουσία εκτιμήθηκε περί 
30.300.000.000 – εποχής 1970 – δραχμές. 
Αξιοποιούμενη μέσα σε 5 έως 10 χρόνια θα 
αποφέρει στην Εκκλησία ένα ελάχιστο εισόδημα 
2.400.000.000 δραχμές και ένα δισεκατομμύριο 
θα δημιουργήσει πόρους από τη καλή διαχείριση 
που έβαλε σε ενέργεια.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ μας δίνει ένα 
προϋπολογισμό κοστολογημένο με τις ετήσιες 
δαπάνες (μισθοί – συντάξεις κληρικών, Διοικη-
τών υπαλλήλων και άλλων…) και τα έσοδα για να 
καλύψει όλες τις υποχρεώσεις της.

«Δια την κάλυψιν των αναγκών τούτων 
και πάλιν εις αδράς γραμμάς, υπολογίζο-
μεν ότι εκτός των σημερινών υπαρχόντων 
πόρων, δηλαδή χονδρικώς εκτός του ενός 
δισεκατομμυρίου, απαιτούνται επί πλέον 
περί τα δύο δισεκατομμύρια σημερινών 
δραχμών. Ταύτα θα κατενέμοντο ως εξής: 
περί το 1 δισεκατομμύριο δια τους μισθούς 
και συντάξεις, ½ δισεκατομμύριο δια την 
ιεραποστολήν και άλλο ½ δισεκατομμύριον 
δι’ έργα Αγάπης, ήτοι εν τω συνόλω 2 δισε-
κατομμύρια δραχμών» («περί του οικονομικού 
προβλήματος…», Ι. Κοτσώνης).

Ο αρχιεπίσκοπος είχε βάλει σαν στόχο την 
αποδέσμευση της Εκκλησίας από τις κρατικές 
εξαρτήσεις και την ανάδειξή της σε πνευματικό, 
κυρίαρχο σώμα. Σχεδίασε με ιδιαίτερη επιμέλεια 
και σωφροσύνη την οικονομική αυτοτέλεια. Να 
είναι ικανή να κινείται αυτόνομα, να οργανώνει 
μόνη της το έργο της, να διαχειρίζεται έντιμα 
και αποδοτικά τις εισφορές αγάπης του λαού 
του Θεού.

Ανήσυχος ο λογισμός του δεν αναπαυόταν στο 
κατεστημένο σχήμα της κρατικής προστασίας, 
ήθελε να σταματήσει να κρατάει μόνιμα το χέρι 
ανοικτό σε επαιτεία από το κράτος και να εξαρτά 
τις δραστηριότητες από τα “φιλάνθρωπα” αισθή-
ματα των κρατικών παραγόντων και η τεράστια 
εκκλησιαστική περιουσία να βρίσκεται εγκαταλε-
λειμμένη και να τη λεηλατούν.

Αποσπώ ένα κομμάτι “περί του οικονομικού 
προβλήματος” που ιχνογραφεί το σεβασμό και 
την ευλάβεια που είχε ο μακαριστός Αρχιεπί-
σκοπος Ιερώνυμος Α΄ για την Εκκλησιαστική 
περιουσία.

«Η περιουσία της Εκκλησίας έχει πνευ-
ματικήν αξίαν, διότι είναι καρπός της προς 
Αυτήν αγάπης και αφοσιώσεως των πιστών 
τέκνων της. Είναι «ο οβολός», τις οίδε πόσων 
«χηρών» και το ανάθημα πόσων τεθλιμμέ-
νων και ταλαιπωρημένων υπάρξεων. Είναι 
η υλική δόσις, ήτις δίδεται δια της Εκκλησίας 
εις τον Κύριον, δια να επαρκέση Αύτη εις 
τας ανάγκας των τέκνων του Θεού και να 
προωθήση την Αλήθειαν του Ευαγγελίου 
Του εν τω κόσμω. Με απλάς δε λέξεις το οι-
κονομικόν μας πρόβλημα είναι να δύναται η 
Εκκλησία να αντιμετωπίζη τας παντός είδους 
ανάγκας της. Δηλαδή, πρώτον την μισθοδο-
σίαν όχι μόνον του κλήρου της, αλλά και του 
παντός είδους προσωπικού της, ήτοι του των 
Οργανισμών της, συμπεριλαμβανομένου και 
του της Εκκλησιαστικής Παιδείας, του των 
Ιερών Μητροπόλεων, Ιερών Μονών, Ιερών 
Ναών και των Εκκλησιαστικών Ιδρυμάτων. 
Δεύτερον να έχη τα αναγκαιούντα μέσα δια 
την εσωτερικήν και εξωτερικήν της ιεραπο-
στολήν, και τέλος να έχη ό,τι είναι στοιχει-
ωδώς απαραίτητον δια την επιτέλεσιν των 

έργων της Αγάπης».
Η τεράστια αυτή προσπάθεια δεν μπόρεσε να 

βηματίσει ανενόχλητη, σκοτεινές Δυνάμεις στρα-
τεύτηκαν για την εξόντωσή του.

Ο ίδιος γράφει: «… Ο αγών αυτός προήρχετο 
όχι μόνον εκ των μελών της Ιεράς Συνόδου, 
αλλ’ εξ όλων των πλευρών: εκκλησιαστικών, 
δημοσιογραφικών, κοινωνικών, κρατι-
κών, πολιτικών. Μο-
ναδικός σκοπός του 
αγώνος αυτού ήτο η 
ηθική μου εξόντωσις, 
η απομάκρυνσίς μου 
εκ της Αρχιεπισκοπής 
και η εκθεμελίωσις 
του έργου…».
ΠΕΦΤΕΙ Ο ΙΕΡΩΝΥ-
ΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΧΙΖΕΙ Η 
ΛΕΗΛΑΣΙΑ

Πόσο προφητικά μί-
λησε! Και αυτό έγινε. 
Τελικά οι δυνάμεις ανατροπής επικράτησαν, το 
μακρόπνοο σχέδιο καρατομήθηκε. Ο διάδοχος 
Σεραφείμ Τίκας, βουτηγμένος στη σαπίλα και 
εδραιωμένος με τα τανκς των δικτατόρων, φί-
μωσε τις δραστηριότητες, σφράγισε ορμητικά και 
ερμητικά τις πύλες για τις δημιουργίες, έκλεισε 
την Εταιρία Αξιοποίησης, επανάφερε τον ΟΔΕΠ 
στη παλαιά κατάσταση, διορίζει ως επικεφαλή 
του Οργανισμού έναν αγράμματο που δεν είχε 
ούτε απολυτήριο γυμνασίου, τα σχέδια, μελέτες 
ανάπτυξης τις έσκισε, το ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
το πέταξε και κατ’ άλλους το έκαψε και αυτό το 
έκανε για να μπορεί ανεξέλεγκτα να σφετερίζεται 
όπως, όπου και όποτε θέλει την εκκλησιαστική 
περιουσία, χωρίς να λογοδοτεί.

Δεν του έφθανε η τόση ασυδοσία, στις 13 
Οκτωβρίου του 1988 με το νόμο 1811 καταργεί 
ο ΟΔΕΠ και πλέον αναλαμβάνει η Διαρκής Ιερά 
Σύνοδος (βλέπε Σεραφείμ) τη διαχείριση και 
ρευστοποίηση της αστικής και αγροτολιβαδικής 
περιουσίας.

Η εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” εκείνες τις ημέρες 
γράφει ένα καυστικό άρθρο που δεν γνωρίζω, 
εάν παρόμοιο έχει ποτέ γραφεί:

«Στις ομάδες των προετοιμαζόμενων ει-
σβολέων εμφανίζονται και κάτι σύγχρονοι 
Αννίβες προ των πυλών της Ιεράς Συνόδου 
και μερικοί λαϊκοί με αρχιερατικά ονόματα 
ή θλιβεροί αχθοφόροι βαρύγδουπων τίτλων 
και κοσμητικών επιθέτων, που ήδη άρχισαν 
να συνωστίζονται στους διαδρόμους και στα 
γραφεία του κτιρίου της Ιεράς Συνόδου.

Όπως δείχνουν τα πράγματα, οι επίδοξοι 
εισβολείς προετοιμάζονται συστηματικά και 
προκλητικά, γιατί γνωρίζουν πολύ καλά ότι 
η Εκκλησία της Ελλάδος αποτελεί σήμερα 
ένα ξέφραγο αμπέλι, όπου επικρατεί χάος 
και αναρχία και ο καθένας «άγιος» ξεπου-
λάει ό,τι θέλει και όσο θέλει. Άλλωστε οι 
προετοιμαζόμενοι καταδρομείς ακολουθούν 
τα ίχνη του «αγίου» Ιωαννίνων κ. Θεόκλη-
του Σετάκη, ο οποίος συνέστησε και αφανή 
εμπορική εταιρία και εκμεταλλεύθηκε άγρια 
την πελώρια περιουσία της δημόσιας εκκλη-
σιαστικής σχολής Βελλάς. Και όλα αυτά με τις 
επιλογές και την κάλυψη του αρχιεπισκόπου 
κ. Σεραφείμ!...

Το πράσινο φως για την προετοιμασία της 
επικείμενης επιδρομής των ανθρωπόμορ-
φων τσακαλιών και κορακιών εναντίον της 
μοναστηριακής περιουσίας το έχουν δώσει 
αρκετοί από τους ταγούς της Ελλαδικής Εκ-
κλησίας, οι οποίοι από αυστηροί φύλακες 
και ακοίμητοι φρουροί των περιουσιακών 

της στοιχείων έχουν μεταμορφωθεί σε υπο-
νομευτές τους.

Το σημερινό κατάντημα οφείλεται και στο 
γεγονός ότι ο αρχιεπίσκοπος κ. Σεραφείμ και 
αρκετοί «άγιοι» μητροπολίτες έχουν συνερ-
γήσει και συμφωνήσει στη διατύπωση των 
διατάξεων του νόμου 1811/88.

Με αυτή την πονηρή διάταξη ο αρχιεπίσκοπος 
παίρνει στα χέρια του 
δικτατορικές εξουσίες, 
αφού ο νόμος δίνει στον 
αρχιεπίσκοπο υπερεξου-
σίες και αρμοδιότητες 
τις οποίες, προφανώς, 
δεν έχουν αναληφθεί 
ή προσποιούνται ότι τις 
αγνοούν.

Έτσι, απόλυτος κυρί-
αρχος στα θέματα της 
περιουσίας όλων των 
μοναστηριών καθίστα-

ται ο κ. Σεραφείμ.»
(κ. Σακελλαρίου, “ΤΟ ΒΗΜΑ”)
Η εφημερίδα αναφέρει περιπτώσεις ξεπου-

λήματος από “ανθρωπόμορφα τσακάλια και 
κοράκια”. Εμείς θα αναφερθούμε μόνο σε δύο 
ενδεικτικά για τη λεηλασία του Αννίβα που το 
σύγχρονο όνομά του ήταν Σεραφείμ Τίκας.

α) Οικόπεδο πανάκριβο στη περιοχή της Βου-
λιαγμένης αντικειμενική αξία 30.000.000 δρχ. 
πραγματική 40-45.000.000 δρχ. πωλήθηκε στην 
εξευτελιστική τιμή των 6.740.655 δρχ.

β) Οικόπεδο στο Σούνιο με το υπ’ αρ. 46.486 
συμβόλαιο πωλήθηκε σε ιδιώτη στη τιμή των 
18.500.000 δρχ. την ίδια ημέρα, την ίδια στιγ-
μή, στο ίδιο συμβολαιογράφο το μεταπώλησε με 
το υπ’ αρ. 46.487 συμβόλαιο σε άλλον “ιδιώτη” 
προς 43.500.000 δρχ. βάζοντας στη τσέπη του 
επίσημα 25.000.000 δρχ, ενώ ανεπίσημα φθάνει 
60.000.000 δρχ.

Από το 1974 που κατέλαβε το αρχιεπισκοπικό 
θρόνο ο “Αννίβας” Σεραφείμ, για να κρατηθεί στην 
εξουσία χάριζε, δώριζε, “πωλούσε” ό,τι τον εμπό-
διζε ή του ήταν άχρηστο “πετρώδη”. Πωλήθηκε 
μεγάλη έκταση – έγραφε – στην Πολιτεία με πολύ 
χαμηλό τίμημα – χάρισμα – στο… συνεταιρισμό 
των Βουλευτών για να γίνουν προσεχώς βίλες 
με ιδιοκτήτες τους εθνοπατέρες μας και για να 
δικαιολογήσουν το φθηνό – δωρεά – τίμημα 
χαρακτήρισαν την περιοχή ως πετρώδη (sic). 
Αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που όλες 
οι διώξεις έμπαιναν στο αρχείο. Ακόμα και σε 
κακουργηματικές πράξεις που ασκήθηκαν εις 
βάρος του Σεραφείμ-επειδή είχαμε Δημοκρατία- 
και ομάδα δεσποτάδων, συνήλθε το Υπουργικό 
Συμβούλιο και ανέστειλε με νόμο τις ποινικές 
διώξεις με την αιτιολογία – άκουσον, άκουσον – 
για να μη διαταραχθούν οι… διεθνείς σχέσεις με 
τη χώρα… .

Μέχρι τώρα έχω καταθέσει με πόνο ψυχής 
ελάχιστα ως υπόλογος απέναντι στο Θεό και στην 
Ιστορία που δίνουν το φάσμα της αρρώστιας του 
δεσποτάτου.

Δε θα κάνω εδώ περιληπτική παρουσίαση της 
λεηλασίας που για χρόνια γίνεται σε βάρος της 
Εκκλησίας, ούτε θα επιχειρήσω να δώσω την 
εικόνα των μεθοδεύσεων που συνοδεύουν για 
την πώληση κάποιων φιλέτων εκκλησιαστικών 
που οι διαχειριστές ήταν αριστείς επιστήμης της 
ρεμούλας. Εξ άλλου η μικρή εφημερίδα μας, για 
ένα χρόνο (2019) με ολοσέλιδα άρθρα ασχολή-
θηκε με την “ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ” 
(Πόση ήταν! Πόση έμεινε! Και τί απόγινε…!).
ΕΠΕΣΑΝ ΣΑΝ ΤΣΑΚΑΛΙΑ ΠΑΝΩ 
ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Θα σταθώ σε δύο γεγονότα που φανερώνουν το 
μέγεθος αφροσύνης της σημερινής εκκλησιαστι-
κής ηγεσίας και την αδιαφορία του σώματος της 
Ιεραρχίας ως και των μελών του πληρώματος, ιε-
ρέων, ιερομονάχων, διακόνων…που πολύ σύντομα 
τους το ‘’χριστιανικό’’ κράτος θα τους καταργήσει.

Το πρώτο δείχνει ότι ο Σεραφείμ άφησε το 
αποτύπωμά του ως μαύρη σκιά στην Ελλαδική 
Εκκλησία, οι εκκλησιαστικές αρχές που τις είχε 
διαγράψει με μια βάρβαρη και βάναυση μονο-
κοντυλιά, που όταν τις συναντάς νοιώθεις την 
ύπαρξη να σε κυριεύει η φρίκη, να πνίγεσαι από 
αγανάκτηση και να αλλοιώνεται η όψη σου από 
αηδία.

Παρ’ ότι πέρασαν δεκαετίες οι διάδοχοι εφαρ-
μόζουν σχεδόν κατά γράμμα όλες τις διεργασίες 
επάνω στη δική του μεθοδολογία.

Πανομοιότυπη περίπτωση που αναφέραμε πιο 
πάνω με ιδιώτη αγοραστή είναι και τούτη μετά 
από 20 χρόνια.

Στις 15-6-2009, ημέρα εορτής του Αρχιεπισκό-
που Ιερώνυμου Β΄ στα κενά γραφεία της Ιεράς 
Συνόδου έλαβε χώρα μια παράνομη και ανήκου-
στη αγοραπωλησία ενός εκκλησιαστικού φιλέτου 
χωρίς κανένα διαγωνισμό. Δηλαδή ένα οικόπεδο 
προνομιακό 4 στρεμμάτων στη Βουλιαγμένη 
πωλήθηκε σε ένα υπάλληλο του Δήμου αντί του 
ποσού των 14 εκατ. ευρώ. Αμέσως και επί τόπου 
ο αγοραστής δημοτικός υπάλληλος το μεταβίβασε 
σε κάποιον εφοπλιστή αντί του ποσού 15,50 εκατ. 
ευρώ. Η επιταγή που κατέθεσε ο “αγοραστής” 
των 14 εκατ. ευρώ ήταν του εφοπλιστού, η όλη 
διαδικασία όπως έγινε είναι παράνομη βάσει της 
νομοθεσίας, περί διακινήσεως μαύρου χρήματος. 
Και το σπουδαιότερο είναι ότι η γνωμάτευση της 
Υπηρεσίας γνωματεύσεων δημοσίων και εκκλησι-
αστικών εκτάσεων (Σ.Ο.Ε.), σε εκτίμηση που έκανε 
διαπίστωσε ότι το εν λόγω οικόπεδο, η αξία του 
ανέρχεται στο ποσό των 30 εκατ. ευρώ περίπου.

Και το δεύτερο, επαναλαμβάνεται μετά από 33 
χρόνια το ίδιο σκηνικό και γινόμαστε θεατές στο 
ίδιο θέατρο, με το νόμο 1811/1988 που γράψαμε 
πιο πάνω και με τις υπόγειες και ύπουλες συμ-
φωνίες που υπογράφτηκαν.

Το 1988 υπήρξε μια μεγάλη διαμάχη κυβέρ-
νησης και Εκκλησίας για την Εκκλησιαστική 
περιουσία. Η Εκκλησία κατέβασε το λαό σε συλ-
λαλητήρια, την κυβέρνηση την “καίει” η μεγάλη 
λαϊκή συμμετοχή, αλλά έχει ένα μεγάλο ατού, 
έχει ένα χαρτί και βάζει φωτιά στην Ιεραρχία, την 
άρση των Συντακτικών Πράξεων 3 & 7/74 
της Δικτατορίας για την επαναφορά των 12 
διωχθέντων μητροπολιτών (δύο που συμμετείχαν 
στην επιτροπή από την Εκκλησία, ο Δημητριάδος 
Χριστόδουλος και ο Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος 
ήταν μοιχεπιβάτες και έπρεπε να φύγουν) και πίεζε 
το Σεραφείμ, αυτός φοβούμενος μην κατακρημνι-
στεί από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο άρχισε τις μυ-
στικές επαφές με τον Ανδρέα Παπανδρέου, άρχισε 
το μυστικό παζάρεμα. Σου δίνω, μου δίνεις… και 
κατέληξαν. Η Εκκλησία – γράφε Σεραφείμ – στις 
11 Μαΐου 1988 να υπογράψουν τη μεταξύ τους 
«Σύμβαση παραχώρησης στο Δημόσιο της 
δασικής και αγροτολιβαδικής περιουσίας» 
όλων των Μονών της Ελλαδικής Εκκλησίας.

Η πολιτεία έκανε ένα μεγάλο δώρο στο Σερα-
φείμ – όπως το αποκάλυψε ο Μένιος Κουτσόγι-
ωργας (υπουργός Εσωτερικών) δεσμεύτηκε ότι 
δε θα καταργήσει τις Συντακτικές Πράξεις της 
Δικτατορίας ώστε να έχουν δικαίωμα προσφυγής 
οι δώδεκα διωχθέντες μητροπολίτες.

Στις 18 Νοεμβρίου 1988 η κυβέρνηση ΠΑ-
ΣΟΚ – ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ έπεσε. Η Οικουμενική 
Κυβέρνηση στις 9 Μαρτίου 1989, δεν καταργεί 
τις Συντακτικές Πράξεις παρά δίνει το δικαίωμα 
στους διωκόμενους 12 μητροπολίτες να προσφύ-
γουν στη Δικαιοσύνη, όπως και έγινε και στις 11 
Οκτωβρίου 1989 βγαίνει η απόφαση που δικαί-
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ωνε πλήρως τους 12 μητροπολίτες, ακολούθησαν 
ακόμα και 30 ομόφωνες αποφάσεις.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου, πιστός στις “Δη-
μοκρατικές” αρχές και συνεπής σ’ αυτά που 
υποσχέθηκε στο Σεραφείμ όταν ήρθε και πάλι το 
1993 στην κυβέρνηση, με “Δημοκρατικό Νόμο” 
τώρα, έκανε κάτι χειρότερο, τους εκτέλεσε πλέον 
οριστικά τους δικαιωμένους μητροπολίτες.

Επίσης κατάργησε τις διατάξεις του νόμου 1700 
που αφορούσε τη συμμετοχή “αιρετών λαϊκών 
μελών στα Εκκλησιαστικά και Μητροπολιτικά 
Συμβούλια”. Και μερικοί που είχαν αναλάβει, 
όπως στον ΟΔΕΠ ο Σεραφείμ ο ‘’δημοκρατης’’ 
τους ΑΦΟΡΙΣΕ!

Ο τότε υπουργός Παιδείας Τρίτσης διαφωνεί 
με τους όρους της Σύμβασης και παραιτείται 
παταγωδώς.

Και επί πλέον έχουμε και τη “γενναιόδωρη” 
προσφορά του Παπανδρέου προς το Σεραφείμ, 
το Νόμο 1811/88 που καταργεί τον ΟΔΕΠ και 
η Διαρκής Σύνοδος – Σεραφείμ – γίνεται πλέον 
κυρίαρχος.

Από εδώ τώρα αρχίζει ένα όργιο λεηλασίας, τα 
περιστατικά ατελείωτα αν συνταιριαστούν και κα-
ταγραφούν με λεπτομέρεια, θα γίνουν ολόκληροι 
τόμοι. Μέσα στο Αρχιεπισκοπικό και Επισκοπικά 
Μέγαρα, διαμόρφωναν και έπαιρναν αποφάσεις 
αγνοώντας τα θεσμικά αρμόδια όργανα, πωλού-
σαν ανεξέλεγκτα χωρίς να υπολογίζουν κανέναν 
και δίχως να δίνουν αναφορά πουθενά, ενερ-
γούσαν σαν να ήταν ιδιοκτησία του πατέρα τους, 
όλες τις κομπίνες του κοσμικού κατεστημένου τις 
είχαν δοκιμάσει.

Το καλοκαίρι του 1997 ξεσπά τσουνάμι, το 
έγκλημα που έγινε, δε μετριέται, ούτε περιγρά-
φεται, όρμησαν με μανία στην εκκλησιαστική 
περιουσία και την κατασπαράξαν, ξεπουλήθη-
καν, δωρίσθηκαν εκατοντάδες στρέμματα με μια 
μονοκονδυλιά. Το τι ακούστηκε στην έκτακτη 
Σύνοδο της Ιεραρχίας από 19/7-1/8/1997 και τι 
έγραφε ο τύπος για ανθρώπους που αφιέρωσαν 
τη ζωή τους στην ακτημοσύνη, ντύθηκαν με το 
παράδειγμα των πατέρων, κρατούν το Ευαγγέλιο 
της αγάπης του Θεού προς τον άνθρωπο, αλλά 
το θησαυρό αυτό, κάπου σκόνταψαν και τους 
χύθηκε ο πλούτος και έμειναν κενοί φτωχοί, 
με καρδιές και με χέρια ολότελα άδεια και τώρα 
προσπαθούν να ληστέψουν υλικό πλούτο και αντί 
για αγιοπνευματική μαρτυρία, ακούστηκαν φωνές 
που σε κυριεύει η φρίκη.

Η διαφθορά των επισκόπων (υπάρχουν και ελά-
χιστες εξαιρέσεις) και ο εκφυλισμός της εκκλησια-
στικής διοίκησης για εξυπηρέτηση προσωπικών 
συμφερόντων με γεμίζει οδύνη.

Θα αναφερθώ μόνο σε ένα μικρό μέρος δημο-
σιεύματος αλλά ενδεικτικό της τραγικής και εκ-
φυλιστικής κατάστασης και ισοδύναμη με κλάμα.

Το κείμενο είναι σκληρό και η εφημερίδα απά-
ντησε σε κάποιον ιεράρχη που την προκάλεσε 
– έχει σχέση με τις “πωλήσεις” – και μάλιστα τον 
αποκαλεί “ιεράρχα των παρασκηνίων”. «Είχατε 
συμβιβαστεί – γράφει – και ήσασταν ο “αντ’ 
αυτού” του Μακαριστού Σεραφείμ και τότε 
η δημοκρατική σας συνείδηση δεν είχε επα-
ναστατήσει, όταν υπηρετούσατε τον Αρχιε-
πίσκοπο των τανκς, τον Μητροπολίτη που 
τον έκανε Αρχιεπίσκοπο πραξικοπηματικά 
ο “αόρατος δικτάτορας” ο “σκύλος της ΕΣΑ” 
ο Ιωαννίδης… Προφανώς ξεχνάτε εύκολα… 
ίσως να μη σας βοηθάει η μνήμη. Εκείνη τη… 
δωρεά των 20.000 στρεμμάτων που είχατε… 
προσφέρει (λες και ήταν του πατέρα σας) στον 
Ανδρέα Παπανδρέου (προσκυνήσατε και εκεί 
λόγω καιροσκοπισμού, όπως είχατε υποκλιθεί και 
στη… Μιμή)… 20.000 στρέμματα στην Πεντέλη 
για… Πάρκο Ειρήνης… τότε που ήσασταν ο 
εκλεκτός όλου του υψηλού κατεστημένου 
και πολλοί – εκδότες κ.ά. – έγιναν κάτοικοι 
με βίλες στην όμορφη περιοχή…

» Τώρα ως προς το ποιοι (δέσποτα) “… επι-
εικώς κινούν το κεφάλι τους από αδιάφορα 
έως και χλευαστικά”, στο σπίτι του κρεμα-
σμένου δεν μιλούν για σχοινί. Βγείτε στους 
δρόμους, κάντε μια βόλτα στους καφενέδες 
της Ελλάδας και θα δείτε ποια αντίληψη έχει 
ο λαός, ο ανώνυμος πολίτης – όχι βέβαια οι 
πλουτοκράτες τους οποίους συναναστρέ-
φεστε – για ΟΛΟΥΣ – πλην πολύ ελάχιστων 
εξαιρέσεων – εσάς και τι ζημία έχετε κάνει 
στην Εκκλησία, που δε σας χρωστάει τίποτα, 
αντίθετα της χρωστάτε. Και πολλοί από σας 
έχουν γίνει θεομπαίχτες.

» Στις περισσότερες Μητροπόλεις οι Ιεράρ-
χες ενδιαφέρονται 
μόνο για την τσέπη 
τους, την καλοπέρασή 
τους και τα… παπα-
δάκια τους. Ζητήστε 
συγγνώμη απ’ όλους 
τους πιστούς που με 
τον οβολόν τους σας 
ζουν και μετά να κά-
νετε τους κήνσορες. 
Και κάπου-κάπου ας 
σκέφτεστε τι ψυχή 
θα παραδώσετε και 
ποιος θα είναι ο λογαριασμός σας, όταν σας 
το ζητήσει ο Άγιος Πέτρος…» (“ΤΟ ΠΑΡΟΝ”).

Δε θα προχωρήσω σε λεπτομερειακές αναλύ-
σεις, ούτε πως φαγώθηκαν τα δισεκατομμύρια της 
Ιερής Εκκλησιαστικής περιουσίας.

Θα ανασύρω όμως από το παρελθόν ένα δεδο-
μένο, ηλεγμένο και καθολικά παραδεκτό και θα 
το παραδώσω στους αναγνώστες όπου γης, για 
να το γνωρίσουν να κάνουν οι ίδιοι τις απαραί-
τητες συγκρίσεις και να οδηγηθούν, με δική τους 
πρωτοβουλία και στα δικά τους συμπεράσματα.

ΤΑ ΠΕΝΤΕΜΙΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ
Για πεντέμισι (5 ½) χρόνια (14/5/1967 

– 12/12/1973) στο πηδάλιο της Εκκλησίας 
ανέβηκε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυ-
μος Α΄ Κοτσώνης, η παραμονή του ήταν πολύ 
σύντομη. Δεν ήταν οικονομολόγος, ούτε τεχνο-
κράτης, ήταν άνθρωπος της λατρείας του Θεού 
της χαρισματικής διδαχής, ένας φωτισμένος και 
κρυστάλλινος ιεράρχης, δεν είχε από πουθενά 
οικονομική ενίσχυση, το δικτατορικό καθεστώς 
(κράτος) τον πολεμούσε, Ευρωπαϊκή Ένωση δεν 
υπήρχε να χρηματοδοτεί προγράμματα. Το μόνο 
που είχε ήταν η σφιχτή οικονομική διαχείριση, 
μέχρι και την τελευταία δεκάρα χωρίς να πουλήσει 
ούτε σπιθαμή από την εκκλησιαστική περιουσία 
αλλά αγόραζε για να την αυγατίσει. Οι άνθρωποι 
που τον πλαισίωναν και τον βοηθούσαν σε όλο 
το έργο, δεν έδωσαν ποτέ αφορμή να διατυπωθεί 
ψόγος. Με την οικονομία του αυτή, αλλά και με 
την εκχώρηση όλων των προσωπικών του πόρων, 
έκανε τόσα έργα που δεν είχαν γίνει από την 
απελευθέρωση της Ελλάδας και μέχρι σήμερα.

Όποιος επιχειρήσει να καταμετρήσει και κα-
ταγράψει όλα τα έργα του με λεπτομέρεια που 
έγιναν στην περίοδο της αρχιεπισκοπίας του 
θα μείνει έκπληκτος. Εμείς για την ιστορία και 
προβληματισμό θα αναφέρουμε τα βασικότερα 
και συνοπτικά. 

• Το Νοσοκομείο κληρικών, που ξεκίνησε 
την 31ην Δεκεμβρίου 1968 και λειτούργησε την 1η 
Ιουλίου 1972, ήταν το πιο τέλειο από κάθε άποψη, 
γι’ αυτό και ονομάστηκε το “στολίδι της εποχής”.

• Ανοικοδόμησε εντός του χώρου της Μονής 
Πετράκη νέο κτίριον, αξιοποιώντας όλο τον 
περίγυρο χώρο, πρόσθεσε και ορόφους στο υφι-
στάμενο κτίριο, αφού το ενίσχυσε, δίνοντας τη 
δυνατότητα, ώστε όλες οι υπηρεσίες της Εκκλη-
σίας να συγκεντρωθούν, αφού μέχρι τότε ήταν 

διάσπαρτες σε πέντε διαφορετικά σημεία.
• Έκτισε το “ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΕΝΤΡΟ” στο 

χώρο της Μονής Πεντέλης ένα κέντρο που διέθετε 
60 μονόκλινα μικρά διαμερίσματα για φιλοξενία 
συνέδρων, αίθουσα συνεδριάσεων με αυτόματο 
κέντρο μεταφράσεως, βιβλιοθήκη, αναγνωστήριο, 
αίθουσα εστίασης κ.ά.

• Ανακαίνισε εξ ολοκλήρου την Ι. Μονή 
Πεντέλης που μέχρι τότε ήταν ένα ερείπιο και 
αγιογράφησε το καθολικό.

• Χρηματοδότησε το σχολικό συγκρότημα της Ιε-
ράς Μονής “Θεομήτορος” και φτιάξαν νέα κτί-
σματα για τη στέγαση νέων τμημάτων μαθητείας.

• Ίδρυσε 65 “Σπίτια Γαλήνης του Χριστού” που 
μέσα σ’ αυτά εύρισκαν 
θαλπωρή οι ηλικιωμέ-
νοι γέροντες, από υλική 
μέχρι ηθικοπνευματική 
ενίσχυση. Στα σπίτια 
αυτά προσέφεραν εθελο-
ντικά τις υπηρεσίες τους 
“συνεργάτιδες” κυρίες 
2.024 άτομα.

• Έστησε ένα μεγαλο-
πρεπές “μνημείο των 
αγωνιστών του 1821” 
και τα αποκαλυπτήρια 

έγιναν στις 24 Μαρτίου 1971.
• Χρηματοδότησε την ανοικοδόμηση της γυ-

ναικείας Μονής “Νταού Πεντέλης” το 1971.
• Ανήγειρε δύο ιδρύματα “κατάκοιτων Γερό-

ντων” στη Ν. Σμύρνη και Ν. Μάδυτο παρέχοντας 
πλήρη ιατρική παρακολούθηση με ιατρούς, νοσο-
κόμους, κοινωνικούς λειτουργούς κλπ.

• Ίδρυσε “Κέντρον Ιεραποστολικών Σπου-
δών” που για χρόνια (1971-1975) το διηύθυνε ο 
Αρχιμανδρίτης Αναστάσιος Γιαννουλάτος (νυν 
Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας).

• Ήταν όλα έτοιμα προς ανέγερση Οικοτροφεί-
ου για φοιτητές Θεολογίας και Ιερατικών Σπου-
δών σε οικόπεδο δίπλα από το Πανεπιστήμιο, η 
οικονομική δαπάνη ήταν κατατεθειμένη σε ειδικό 
λογαριασμό. Αυτό δεν έγινε, διότι παραιτήθηκε και 
τα χρήματα εξαφανίστηκαν !!!

• Στην πευκόφυτη περιοχή της Αγ. Παρασκευής 
έστησε Πνευματικό Κέντρο “Η Βηθλεέμ”, ένα 
κτίριο για σύγκληση Συνεδρίων, με αίθουσες, 
παρεκκλήσιο και πολλά δωμάτια. Και από το 
1973 στεγάστηκε και η “Σχολή Ιερατικών 
Σπουδών”.

• Δημιούργησε τις “κινητές μονάδες βοήθει-
ας κατάκοιτων” ειδικό σώμα από εθελόντριες 
κυρίες που εκπαιδεύτηκαν ειδικά για την κατ’ 
οίκον νοσηλεία… Γύριζαν καθημερινά με συνοδεία 
γιατρού, εξέταζαν, καθάριζαν πληγές, άλλαζαν 
ρούχα και έδιναν τα φάρμακά του…

• Το “Γραφείο Περιθάλψεως Ασθενών” 
ήταν ο τομέας με βαριά περιστατικά που έπρεπε 
να νοσηλευτούν σε νοσοκομείο του εξωτερικού 
και αναλάμβαναν τη διαμεσολάβηση και την 
οικονομική στήριξη.

• Δημιούργησε την εθελοντική ομάδα της 
“Χριστιανικής Αλληλεγγύης”, η προσφορά 
της είναι ανεκτίμητη. Διακινήθηκαν περί τα 
200.000.000 δρχ. στην αλληλεγγύη.

• Το “Γραφείον Ποιμαντικής των εν ταις 
Φυλακαίς”, δεκάδες κατεβλήθηκαν δικαστικά 
έξοδα, βοήθησαν οικονομικώς οικογένειες, υπερα-
σπίσθηκαν με δικηγόρους προ των Δικαστηρίων…

• Σε ειδικό χώρο οργάνωσε το “Μουσείο της 
ανδρικής Μονής Πεντέλης”.

• Με απόφαση ΠΖ΄ (24-5-1970) και ΦΕΚ 135, 
Τ.Α. ιδρύθηκε το “Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσι-
κολογίας” που καταλογράφησαν τα χειρόγραφα 
της Βυζαντινής Μουσικής.

• Ίδρυσε τη “Σχολή Διακονισσών Αδελφών 

Νοσοκόμων” η «ΟΛΥΜΠΙΑΣ» που ήταν ισό-
τιμη με τις άλλες κρατικές Σχολές Νοσοκόμων 
για να επανδρώσουν με ειδικά εκπαιδευμένο 
προσωπικό το δικό τους “Νοσοκομείο των 
Κληρικών”.

• Ίδρυσε ειδικό “Κέντρο Νεότητος” με ενη-
μερωμένους ιερείς που ανέλαβαν τη συμπαρά-
σταση και τη διαπαιδαγώγηση στα νέα μέλη της 
Εκκλησίας.

• Οργάνωσε “Κέντρο συμπαράστασης της 
ελληνικής οικογένειας”, στο οποίο ειδικοί προ-
σέγγιζαν ανδρόγυνα με δυσκολίες και συζητούσαν 
από κοινού τρόπους.

• Ακόμα λειτουργούσαν δεκάδες ιδρύματα, 
φιλανθρωπικά ή ευρύτατου κύκλου που ήταν 
υπό την αιγίδα του και την οικονομική στήριξη.

• Ήταν μοναδικός χορηγός σε εκκλησιαστικά 
και λειτουργικά είδη (ράσα, άμφια, δισκοπότηρα, 
σταυρούς…) και ενίσχυε και οικονομικά τις Ορ-
θόδοξες Εκκλησίες που ήταν υπό κομμουνιστικό 
καθεστώς. Γι’ αυτό “δούλεψε” η ρετσινιά του κρυ-
φοκομμουνιστή. Αυτό τον “βοήθησε” και η φιλία 
με το Μακάριο, μόλις όμως έπεσε η δικτατορία τον 
ξερετσίνιασαν από κομμουνιστή και τον βάπτισαν 
μαύρο χουντικό!

• Δραστηριοποιήθηκε για τη σωτηρία των παι-
διών της Αφρικανικής Μπιάφρας που κατά 
χιλιάδες πέθαιναν, στέλνοντας 300.000 κονσέρβες 
και άλλα είδη διατροφής.

• Στους πλημμυροπαθείς της Ρουμανίας στάλ-
θηκαν 42.830 κουβέρτες και 30.000 κομμάτια 
ιματισμού κ.ά. και τότε θεωρήθηκε ότι ήταν η πιο 
σημαντική προσφορά.

• Στους πλημμυροπαθείς της Μοζαμβίκης, 
όπου στάλθηκαν 800 μεγάλα κιβώτια κονσέρβες 
κρέατος, 4.600 μεγάλα κιβώτια ιχθυερών, 58 με-
γάλα κιβώτια ιματισμού, 100 τόνοι ρύζι και αρκετά 
άλλα χρήσιμα είδη.

• Στο Πακιστάν που είχε πληγεί από τον πρω-
τοφανή τυφώνα το 1970, με θύματα εκατομμύρια 
και ανυπολόγιστες ζημιές. Εδώ στάλθηκαν εκτός 
των άλλων 712.640 κομμάτια κονσέρβες από την 
αρχιεπισκοπή και 491.960 κομμάτια κονσέρβες 
που συγκεντρώθηκαν από άλλες μητροπόλεις.

• Μια εντελώς πρωτότυπη πρωτοβουλία ήταν 
το “Κίνημα Αγάπης”. Είχαν στήσει σε διάφορα 
σημεία της Αθήνας ειδικά καλάθια και εκεί έρι-
χναν, όποιος είχε περιττό ή άχρηστο (ρουχισμό, 
χαρτί, μέταλλα, γυαλί…), επίσης μάζευαν και από 
καταστήματα, εταιρίες, εργοστάσια που για διάφο-
ρους λόγους εμπορεύματα τα απόσερναν από την 
κυκλοφορία. Η ομάδα “Αγάπης” τα συγκέντρωνε, 
τα μεν καινούρια τα προωθούσε σε “ευαγή ιδρύ-
ματα,” τα δε υπόλοιπα τα πωλούσαν σε μάντρες 
ανακύκλωσης και με τα χρήματα αυτά κάλυπταν 
πολλές από τις τρέχουσες ανάγκες.

• Έναν τομέα που απασχολούσε τον αρχιεπί-
σκοπο και ήθελε να τον καλύψει, ήταν η ανεργία 
που μάστιζε ιδιαίτερα τους νέους, πάνω σ’ αυτό η 
πλατιά έμπνευσή του ήταν να δημιουργήσει την 
Υπηρεσία «Η Δράσις του Γραφείου Ευρέσεως 
Εργασίας», μέσα απ’ αυτή έβρισκαν εργασία 
διάφοροι άνεργοι.

• Η αγάπη του προς τους νέους και μαθητάς 
ήταν έκδηλη γι’ αυτό και ίδρυσε πρότυπες κα-
τασκηνώσεις.   

• Επίσης βοήθησε οικονομικά για έργα αναστύ-
λωσης πολλά μοναστήρια, όπως Σταυρονικήτα 
Αγίου Όρους, Ζωοδόχου Πηγής, Καρέα, Αγίου 
Ιωάννου Πεντελικόν και άλλα.

• Ανανέωσε όλο τον τυπογραφικό μηχανισμό 
της Αποστολικής Διακονίας με σύγχρονα πιο 
γρήγορα και ευέλικτα τυπογραφεία,

• Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν το 
μισθολόγιο των 8.000 ιερέων που για ένα 
χρόνο ‘’κοντορομαχούσε’’ με τους δικτάτορες, 
ώσπου στις 24 Ιουλίου 1968 δημοσιεύθηκε ο  
αναγκαστικός νόμος 468/1968 και οι ιερείς 

ΠΟΥΛΑΤΕ - ΠΟΥΛΑΤΕ - ΠΟΥΛΑΤΕ
50  ΧΡΟΝΙΑ χωρίς σταματημό

συνεχίζεται στη σελ. 12
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εντάσσονται στο υπαλληλικό μισθολόγιο,
Σε όλα αυτά που σας έχω αραδιάσει, προσθέστε 

και μερικά ακόμα λόγω χώρου και χρόνου που τα 
παρέλειψα και θα έχετε μπροστά σας ένα ασύλ-
ληπτο όγκο δαπανών. Μια θαυμαστή πηγή που 
πάντοτε έτρεχε, είχε ένα ανοιχτό πορτοφόλι που 
πάντα ήταν γεμάτο, διότι το διαφέντευε και το 
ευλογούσε η οσία και ακτινοβόλος φυσιογνωμία 
του “πιστού οικονόμου” των αγίων Μυστηρίων 
και του ιερού χρήματος που λέγονταν π. Ιερώ-
νυμος Κοτσώνης.

Αυτό ήταν ένα θαύμα, ένα από τα μεγαλύτερα 
θαύματα, επειδή ο ίδιος πίστευε στα θαύματα.

• Όπως στο θαύμα πίστευε και ο Αρχιεπίσκοπος 
Αλβανίας Αναστάσιος και έγινε το θαύμα στην Αλ-
βανία, που αναστήλωσε την Ορθόδοξη Εκκλησία 
μέσα από ερείπια.

• Όπως στο θαύμα πίστευε και ο π. Ιγνάτιος 
Μαδενλίδης και έγινε το θαύμα στην Κεντρική 
Αφρική, με δεκάδες Εκκλησίες, Σχολεία, Ιατρεία, 
ραδιοφωνικούς σταθμούς, πανεπιστήμιο κ.ά.

• Όπως στο θαύμα πίστευε και ο Οσιομάρτυρας 
επίσκοπος Καρδίτσας π.Κωνσταντίνος που μέσα 
σε έξι (6) χρόνια (1978-1974)χωρίς χρήματα 
έκανε θαύματα, έκτισε και λειτούργησε 5 οικο-
τροφεία (Καρδίτσα, Φάρσαλα, Μουζάκι, Παλαμά) 
Ορφανοτροφείο, Κοριτσιών-Γηροκομείο-Στέγη 
κατάκοιτων γερόντων-οικοδομικό συγκρότημα 
στη Δεμερλιώτισσα για Γεροκομείο -Κατασκη-
νώσεις- Ενοριακά Κέντρα κ.ά. Οι ‘’διάδοχοι’’του  
πενήντα (50) χρόνια τώρα δε λάσπωσαν τούβλο, 
και τα υπάρχοντα τα διέλυσαν. Αυτοί είναι οι σε-
ραφειμικοί και μετά επίσκοποί μας, ενώ  μιλούν 
για θαύματα, αλλά, δεν σε τίποτα  δε πιστεύουν, γι’ 
αυτό τα έργα τους, παρ’ ότι οι τσέπες είναι γεμάτες 
με χρήματα, τα αποθηκεύουν για τα γεράματά 
τους, γι’ αυτούς αυτό είναι το θαύμα!

Αντίθετα ο Αρχιεπίσκοπος  Ιερώνυμος πί-
στευε, γι’ αυτό δεν άπλωσε το χέρι ζητιανιάς σε 
καμία εξουσία του κόσμου. Αλλά κατάφερε κατά 
θαυμαστό τρόπο να γεμίσει το λεκανοπέδιο της 
Αττικής με έργα αγάπης, με λαμπρές αλλά και 
λειτουργικότατες οικοδομές και με εργαστήρια 
ποικίλης ανάπτυξης.

Ο διάβολος όμως με όλο το σωματικό ασκέρι 
(μυστικές εταιρίες και οργανώσεις) που δουλεύ-
ουν στους σκοτεινούς θαλάμους διαμορφώνουν 
υπηρέτες των σχεδίων τους, περιμένουν την 
κατάλληλη στιγμή με τους κατάλληλους και 
κάνουν την επίθεση.

Εδώ το κατάλληλο πρόσωπο ήταν έτοιμο και 
στην κατάλληλη στιγμή πήρε το σήμα για να 
διαλύσει όλο το δημιουργικό έργο, και αυτός δεν 
είναι άλλος από τον Αρχιγραμματέα της Συνόδου 
που “εν αγνοία” άφησε τα πρακτικά της Ιεραρ-
χίας ανυπόγραφα και έτσι ήρθε το ΣτΕ  ακύρωσε 
τη συνεδρίαση για τη συγκρότηση της Διαρκούς 
Ιεράς Συνόδου, αυτό ήταν το τέλος, ή καλύτερα, η 
χαριστική βολή στον Αρχιεπίσκοπο π. Ιερώνυμο.

Ακόμα στα αυτιά μου αντηχεί η φωνή του μα-
καριστού Φθιώτιδος Δαμασκηνού τα ‘’σοφά’’ λό-
για του Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ στις αντιδράσεις 
του Σύρου Δωροθέου Στέκα στην κατά προτίμηση 
επιλογή του Αρχιγραμματέα σε δεσπότη! «… Ρε! 
Σεις… αυτόν δεν θα κάνουμε δεσπότη που 
τόσα χρόνια μας βοηθούσε;;;».

Το διαβολικό ασκέρι για τη μεγάλη υπηρεσία 
που τους πρόσφερε, δεν την ξέχασαν και όταν 
ήρθε η ώρα τον ανάδειξαν και σε αρχιεπίσκοπο.

ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ
Δεν έχω τη διάθεση να προσπεράσω με ασφα-

λισμένα μάτια και σφιγμένα χείλη τα ιστορικά 
εγκλήματα. Το σεραφειμικό τυφώνα που σάρωσε 
τα πάντα, βαρύς χειμώνας έπεσε στην Εκκλησία, 
ασέληνη νύχτα, καταιγίδα και παγωνιά, σκληρή 
τυραννία, κλίμα πικρίας, ατμόσφαιρα φόβου, 
οσμή διαφθοράς.

Το πνευματικό και άγιο έργο το δολοφόνησε, 

«Δεν θέλω αγίους – φώναζε – φέρτε ποιος 
έχει χονδρούς φακέλους… να τους κάνω 
δεσποτάδες». Ο συμβουλάτοράς του Κορίνθου 
Παντελεήμων έδωσε το στίγμα: «Δεν μας εν-
διαφέρει το ήθος. Μας ενδιαφέρει να είναι 
δικοί μας». Αυτό έγινε δόγμα και καθεστώς επί 
Χριστοδούλου και μέχρι σήμερα.

Το τεράστιο δημιουργικό έργο από τις πρώτες 
ημέρες της σεραφειμικής καταιγίδας άρχισε να 
συρρικνώνεται και να κατεδαφίζεται. Το Νοσοκο-
μείο Κληρικών το έκλεισε και μετά το παρέδωσε 
στο κράτος. Την Εκκλησιαστική Παιδεία τη διέ-
λυσε. Οι μαθητικές κατασκηνώσεις εγκαταλεί-
φθηκαν. Το Διορθόδοξο Κέντρο Πεντέλης που το 
παρέλαβε ολοκαίνουργιο, το αποσάθρωσε. Την 
εταιρία ανάπτυξης 
της εκκλησιαστικής 
περιουσίας τη στα-
μάτησε. Το κτηματο-
λόγιο το εξαφάνισε, 
κατ’ άλλους το έκαψε. 
Όλα τα εκκλησιαστι-
κά κτίρια ντύθηκαν 
στο “σχήμα” της πα-
ρακμής. Οργανισμοί, 
ιδρύματα, άλλα έκλεισε και άλλα τα απενεργο-
ποίησε.

Το κομπολόι της αθλιότητας παίρνει μεγάλο 
μήκος. Δε θα κουράσω τα νεύρα σας και με άλλες 
εξιστορήσεις, διότι είναι και πολλές και απίθανες 
στη σκοτεινή πλοκή τους.

Θα σταθώ στο ΜΕΓΑΛΟ ΕΓΚΛΗΜΑ που 
ξεκίνησε ο Σεραφείμ Τίκας. Μόλις κατέλαβε τον 
αρχιεπισκοπικό θρόνο, άρχιζε να πουλάει, καλύ-
τερα να ξεπουλάει εκκλησιαστική περιουσία και 
τα χρήματα να γίνονται καπνός! Να χαρίζει στο 
κράτος τεράστιες εκτάσεις με συμφωνίες κάτω 
από το τραπέζι. Να λεηλατούν φιλέτα χωρίς 
λογοδοσία. Και  εισπράχθηκαν εκατομμύρια από 
τις πωλήσεις εκατοντάδων κτημάτων.

Τι έγινε ο πακτωλός εισπράξεων 50 ετών; Πό-
σος ήταν; Και πού δαπανήθηκε; Έργο σημαντικό 
δεν έγινε, ούτε πετράδι δεν μετακινήσατε, αλλά 
τα χρήματα δεν υπάρχουν, πώς εξανεμίστηκαν! 
Χωρίς να γίνει καμία ενημέρωση στο εκκλησια-
στικό πλήρωμα.

 Ο δε δεύτερος πακτωλός, πού πήγε; αυτόν 
που ενθυλακώνουν ως θησαυρό στις τσέπες ο 
αρχιεπίσκοπος και οι δεσποτάδες; Τι γίνονται οι 
πλουσιοπάροχες προσωπικές πρόσοδοι; Τα “δι-
καιώματα”, από κάθε κατεύθυνση (ζωντανούς 
και πεθαμένους) μυστικά αλλά σταθερά στους 
αδιαφανείς τους λογαριασμούς των που εισρέουν; 
Πόσα είναι αυτά; Γιατί δεν ακούστηκε να έχουν 
δώσει κάτι κάπου!  

Η Εκκλησία ήταν ο μεγαλύτερος μέτοχος της 
Εθνικής Τραπέζης, συμμετείχε μόνιμα στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο ένας μητροπολίτης έμμισθος 
– στην εταιρική χρήση 2013 διαβάζουμε – με 
μισθό 4.500 ευρώ.

Και σήμερα στην Εθνική Τράπεζα δεν υπάρ-
χει ΤΙΠΟΤΑ!

Η πυκνή ομίχλη που τυλίγει τους χώρους 
της διαχείρισης του ιερού χρήματος και της εκ-
κλησιαστικής περιουσίας σφηνώθηκε μέσα μου 
σαν άγγιγμα καυτήρα. Κάθισα και σκέφτηκα, 
στοχάστηκα τις ζυμώσεις και τις συμφωνίες που 
πραγματώνονται εκεί μέσα. Και τρόμαξα.

Απόμεινα με το στόμα ανοιχτό και με την καρδιά 
θαμμένη στη θλίψη.

Είπα! Να φωνάξω δυνατά…! Να θρηνήσω 
το θρήνο του Ιερεμία…! Ή να τραγουδήσω το 
Μπιθικώτσιο άσμα (ελαφρώς παραφρασμένο) 
«γεννηθήκατε για την καταστροφή».

Αυτό δεν είναι σχήμα λόγου, είναι μια ωμή 
πραγματικότητα, όποια πόρτα και αν δοκιμάσεις 

να μπεις τούτο τον καιρό στο εκκλησιαστικό 
διοικητήριο, θα συναντήσεις μπροστά σου ως 
θυρωρό, ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ.

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ - ΠΑΖΑΡΙΑ ΣΟΥ ΔΙΝΩ 
- ΜΟΥ ΔΙΝΕΙΣ, ΚΑΤΩ ΑΠ΄ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
Η Εκκλησία με δύο Διακηρύξεις (την 2167 & 

2168/2021) βγάζει στο σφυρί τεράστιες εκτάσεις 
για “αξιοποίηση” χωρίς σχέδια και μελέτες και 
“εκποιήσεις εκκλησιαστικών εκτάσεων πο-
λεοδομικώς ατακτοποιήτων”.

Μέχρι τώρα υπήρχαν δεσμεύσεις από διάφορα 
άρθρα του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας 
που έβαζε φραγμό στις πωλήσεις. Ο πρώτος 
590/1977 όριζε: «… δια την εν γένει αξιοποί-
ησιν της εκκλησιαστικής περιουσίας… υπό-

κεινται εις οικο-
νομικόν έλεγχον, 
διενεργούμενον 
υπό Επιθεωρητών 
Δημοσίων Δια-
χειρίσεων, οριζο-
μένων δια κοινής 
αποφάσεως των 
Υπουργών Οικο-
νομικών και Εθνι-

κής Παιδείας και Θρησκευμάτων…» (Άρθ. 46 
παρ. 4).

Έχουμε τον Κανονισμό 8/1979 “Περί Ιερών 
Ναών και Ενοριών” που για κάθε εκποίηση 
έχουμε εκτίμηση από υπάλληλο της Οικονομικής 
Εφορίας και «Τα πρακτικά της δημοπρασίας 
υπογραφόμενα υπό του ενεργήσαντος τού-
την εκκλησιαστικού Συμβουλίου ως και υπό 
του τελευταίου πλειοδότου, υπόκεινται εις 
την έγκρισιν του Μητροπολιτικού Συμβου-
λίου» (Άρθ. 16 παρ. 4).

Έρχεται ο Νόμος Τρίτση 1811/88 που προσπά-
θησε ο Χριστόδουλος να τον καταργήσει αλλά δεν 
το κατόρθωσε. Ερχόμενος ο Ιερώνυμος -σύμφωνα 
με πληροφορίες-  ζητούσε επιτακτικά από τον 
πρωθυπουργό Μητσοτάκη την κατάργησή του. 
Ο κ. Μητσοτάκης που μετρά τις κινήσεις του και 
αναλόγως προχωρά,  δεν αφήνει ευκαιρία να 
πάει χαμένη.  Έτσι είδαμε προ των εορτών των 
Χριστουγέννων τις ευχαριστίες του πρός τον 
αρχιεπίσκοπο για τη σημαντική βοήθεια που του 
προσέφερε για την αντιμετώπιση της πανδημίας 
υπακούγοντας στις προσταγές του, ώστε οι Ναοί 
να ανοίξουν τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρο-
νιά, κατά τα πρότυπα του περασμένου Πάσχα και 
την ευθύνη για την τήρηση των μέτρων θα την 
έχουν τώρα οι κατά τόπους αρχιερείς.

Επί πλέον τους έκανε και μια ακόμα γενναιό-
δωρη χειρονομία για την υπακουή τους. Τους δώ-
ρισε τους ναούς των κοιμητη(χρυσο)ρίων- παρά 
τη σκληρή αντίδραση των Δήμων- που χρόνια 
πάλευαν να τους αποκτήσουν.

Και άξαφνα του ήρθε και το μεγάλο φιλο-
δώρημα από το Μητσοτάκη, η ‘’ακίνητη εκ-
κλησιαστική περιουσία’’ που έκανε το παν ο 
Αρχιεπίσκοπος να την εκτελέσει, φθάνοντας μέχρι 
τους Σεΐχηδες του Κατάρ, αφού ήδη είχε προη-
γηθεί η συνάντηση του με τον Πρωθυπουργό Γ. 
Παπανδρέου που κατ’ αντιστροφή του λόγου ο 
προκαθήμενος ξεδίπλωσε ένα χαμόγελο με το 
γνωστό σύνθημα: «Γιώργο, πάρτα όλα», αλλά 
δεν ευόδωσε. Ακολούθησε η Συμφωνία με τη Κυ-
βέρνηση Αντ. Σαμαρά με τη δημιουργία «Ταμείο 
αξιοποίησης Εκκλησιαστικής περιουσίας» 
Νόμος 4982/2 που ψηφίσθηκε από τη Βουλή, η 
συμφωνία όμως δεν προχώρησε.

Έρχεται η ανακοίνωση της συμφωνίας Τσίπρα-
Ιερώνυμου, που και αυτή μετά τις αντιδράσεις 
κατέληξε σε αποτυχία.

Τότε πολλοί ερμήνευσαν το ναυάγιο ως έναν 
εύσχημο τρόπος να αποκαταστήσει τις σχέσεις του 

ο ιερώνυμος με τον κ. Μητσοτάκη, ο ίδιος δε απευ-
θυνόμενος προς τους μητροπολίτες είπε: «Και με 
τον κ. Μητσοτάκη έχω μιλήσει και μου έχει 
υποσχεθεί ότι θα πράξει ό,τι θέλουμε…».

Και στις 4 Φεβρουαρίου 2021 η μακροχρόνια 
επιθυμία του γίνεται πράξη, διότι έχουμε τη δημο-
σίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο 
Κανονισμό «περί εκμισθώσεως, εκποιήσεως 
εν γένει αξιοποιήσεως της εκκλησιαστικής 
περιουσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθη-
νών» (Αρ. 19/146, Αρ. φ. 415). Και πλέον όλες 
οι δεσμεύσεις που υπήρχαν, με το νέο κανονισμό 
εξαλείφθηκαν, το Άρθρο 18 παρ. 2 ορίζει: «Το 
πωλητήριο συμβόλαιο αναλόγως προς το εκ-
κλησιαστικό νομικό πρόσωπο υπογράφεται 
υπό του αρμοδίου οργάνου, του Μακαριωτά-
του Αρχιεπισκόπου, Ηγουμένου ή Προέδρου 
του Εκκλησιαστικού ή Διοικητικού Συμβου-
λίου…». Και σχεδόν αμέσως (9 Μαρτίου 2021) 
αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα (ekyo.
gr) της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας 
Οικονομικών (ΕΚΥΟ) οι δύο Διακηρύξεις που 
αναφέραμε πιο πάνω να εκποιούν σχεδόν το 
σύνολο της εκκλησιαστικής περιουσίας. 

Ο Μητσοτάκης φαίνεται, δε χάρισε έτσι ‘ενα 
ολόκληρο νομοσχέδιο στον κ. Ιερώνυμο. αλλά 
μάλλον έλαβε “γη και ύδωρ” για τις ημέρες των 
Χριστουγέννων και τώρα που το Πάσχα πλησιάζει 
“η Νύξ προέκοψεν η δε ημέρα ήγγικεν”, το 
Άγιο Πάσχα πλησιάζει και οι Ναοί θα ξεκλειδώ-
σουν ή είναι μέσα στην συμφωνία;

Ανήσυχοι και προβληματισμένοι είναι όλοι όσοι 
παρακολουθούν την εκκλησιαστική επικαιρότητα, 
ζουν  αυτό το  ένα αίσθημα βαθιάς οδύνης.

Αν επιχειρήσει κάποιος να συνοψίσει το οργα-
νωτικό και το ποιμαντικό έργο, που οραματίστηκε 
και επωμίστηκε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β΄ 
Λιάπης, όλη τη δεκατριετία (13) που αναπαύεται 
στον αρχιεπισκοπικό – προεδρικό Συνοδικό 
θρόνο, δε θα τον βρει να υπερβαίνει τη μηδενική 
διάσταση, θα συναντήσει μπροστά του μια τραγική 
πλαδαρότητα. Μία αμήχανη παγερή σιωπή. Μια 
τραγική φοβία δυναμικής επέμβασης στις εστίες 
της “φιλοχρηματίας” που χρεώνουν το διασυρμό 
και τη διαπόμπευση της αρχιερατικής αξιοπρέπει-
ας. Μια κρυφή και ύποπτη διασύνδεση με πρω-
θυπουργούς διακινώντας υπόγειες συναλλαγές.

Αν οι Συνεπίσκοποί του, οι θεσμικά Συνδιά-
κονοί του και συνυπεύθυνοι στο λειτούργημα 
της Συνοδικής πηδαλιουχίας της Εκκλησίας δεν 
αντιδράσουν σήμερα στην εκποίηση (ξεπούλη-
μα) της Εκκλησιαστικής περιουσίας, ο αυριανός 
ιστορικός που θα εισχωρήσει ερευνητικά στο 
κλειστό Συνοδικό κύκλωμα, και αναδαφίσει 
λεπτομερειακά και αμερόληπτα τον όγκο των πει-
στηρίων, τα οποία καλύπτουν το ξεπούλημα της 
εκκλησιαστικής περιουσίας, θα τους καταλογίσει 
εγκληματικές ευθύνες.

Δε θα αποτολμήσω προφητεία, η εκτίμησή μου 
είναι και ακουμπάει σε πραγματικά γεγονότα και 
όχι σε υποθετικές εκτιμήσεις ότι, μόλις η Εκκλη-
σία χάσει την περιουσία της, σίγουρα θα βρεθεί 
κάποιος ‘’πιστός χριστιανός’’ κυβερνήτης θα 
χωρίσει την  Εκκλησία από το Κράτος, που θα 
θεωρήσει τους ιερείς αντιπαραγωγικούς και δε 
χρειάζεται το κράτος να τους πληρώνει και τότε 
θα  βρεθούν στο δρόμο χωρίς μισθούς, επιστρέ-
φοντας  προ του 1967, θα επανέλθουν και πάλι 
να απλώνουν όπως παλαιά το χέρι επαιτώντας ή 
θα παρακαλούν τον Ύψιστο να καρπίζει η γή για 
να τους ζήσουν οι πιστοί με τα γεννήματά τους  
Τότε οι άπιστοι θα γελούν, οι πιστοί  θα θρηνούν 
και αρκετοί θα σας αναθεματίζουν για το κακό 
που κάνατε στην εκκλησία.

Και τότε κάποιος άλλος τραγουδοποιός θα 
‘’ψάλλει’’ το μελόδραμα ‘’Γεννηθήκατε για την 
καταστροφή’’ 

ΠΟΥΛΑΤΕ - ΠΟΥΛΑΤΕ - ΠΟΥΛΑΤΕ
50  ΧΡΟΝΙΑ χωρίς σταματημό
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έΚΚΛΗΣΙΑΖέΣΑΙ, ή… πώς έΚΚΛΗΣΙΑΖέΣΑΙ ;

AND WOLT Α.Ε. ΑΘΗΝΑ ΛΑΡΙΣΑ, 9/2/2021
Κύριε Διευθυντά,
Έγινα πελάτης στην Εταιρία σας στις 8/4/2020, 

επειδή η συνεργάτης σας κα Μ... με έπεισε ότι η 
Εταιρία σας δεν είναι σαν τις άλλες στον τομέα της 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, αφού χρεώνει το ρεύμα στο 
επαγγελματικό τιμολόγιο μόνο 0,065 ευρώ και με 
χρέωση ισχύος 0,50, ενώ η ΔΕΗ που ήμουνα με 
τιμολογούσε προς 0,10158 ευρώ την κιλοβατώρα 
και με χρέωση ισχύος 1,23 ευρώ/KW.

Το αντίστοιχο με έπεισε να κάνω και με το Οι-
κιακό αφού θα τιμολογούμε στην Ημερήσια και 
Νυχτερινή κατανάλωση ανεξαρτήτως πόσο ρεύμα 
θα καταναλώνω (καθόσον τους χειμερινούς μήνες 
χρησιμοποιώ θερμοσυσσωρευτές) προς 0,064 ευρώ 
την κιλοβατώρα. Δεν χρεώνεται πάγιο ως η ΔΕΗ 
1,70 περίπου το μήνα, αλλά έχετε “μόνο” μια ετήσια 
συνδρομή 59 ευρώ, που αυτό μεταφράζεται σε 4,92 
ευρώ το μήνα (!).

Επειδή τα προφορικά λόγια τα παίρνει ο αέρας 
της ζήτησα σε έναν από τους τελευταίους λογα-
ριασμούς της ΔΕΗ (σχ. 1) να μου κάνει ανάλυση 
τί χρήματα θα πλήρωνα στην Εταιρία σας εάν 
ήμουνα.

Η απάντηση της κυρίας ήταν σχεδόν άμεση 
(σχ. 2), μου γράφει: “Καλημέρα σας κύριε Τ..., 
σε συνέχεια της επικοινωνίας μας, αναφο-
ρικά με την μείωση στο επαγγελματικό σας 
τιμολόγιο… Πιο αναλυτικά, στο τιμολόγιο 
Γ22 (cel 22) όπου ανήκετε, σας τιμολογούμε 
με 0,06895 ευρώ ανά κιλοβατώρα με χρέωση 
ισχύος 1 ευρώ και με το πρόγραμμα συνέπει-
ας η τιμή μειώνεται και γίνεται 0,065 ευρώ 
με χρέωση ισχύος 0,50 λεπτά ανεξαρτήτων 
καταναλώσεων ρεύματος, ενώ ο πάροχός 
σας (ΔΕΗ) σας τιμολογεί με 0,10158 ευρώ 
την κιλοβατώρα με χρέωση ισχύος 1,23 ευρώ 
την κιλοβατώρα. Όλες οι υπόλοιπες χρεώσεις 
παραμένουν ίδιες στο δικό μας τιμολόγιο, 
δηλαδή ρυθμιζόμενες χρεώσεις, δημοτικά 
τέλη και ΦΠΑ. Συνεπώς, έχετε μια έκπτωση 
για το ίδιο ακριβώς προϊόν, το ρεύμα σας….”.

Και για να με πείσει μου έκανε όντως μια ανά-
λυση στο λογαριασμό της ΔΕΗ που τις έστειλα και 
πιο είναι το όφελός μου. 

«Από το λογαριασμό σας – γράφει – η κα-
τανάλωσή σας είναι 3701 KWh, η ΔΕΗ σας 
τιμολόγησε με 387 ευρώ (εδώ μάλλον ξέχασε 

να αφαιρέσει το 5% και το ποσόν είναι 368,82 
ευρώ), ενώ εμείς με 244 ευρώ. Όφελος, 143 
ευρώ…».

«Για το οικιακό σας τιμολόγιο, η ΔΕΗ σας 
τιμολογεί σε δύο κατηγορίες ανάλογα τις 
καταναλώσεις που κάνετε το 4μηνο στο σπίτι 
σας…

Εμείς δεν έχουμε κατηγορίες, μπορείτε να 
καταναλώσετε όσο ρεύμα θέλετε στο σπίτι και 
θα τιμολογείστε με μια τιμή κιλοβατώρας, με 
0,064 ευρώ και ημερήσιο ρεύμα σας και στο 
νυχτερινό.

Εφόσον συνεργαστούμε, πέραν της έκ-
πτωσης στο τιμολόγιό σας και την καλύτερη 
εξυπηρέτηση που σας προσφέρουμε, θα έχετε 
πρόσβαση σε όλα τα προνόμια και τις προ-
σφορές μας που επωφελούνται ήδη χιλιάδες 
πελάτες…».

Με επιμονή ρώταγα την κα Μ... μήπως υπάρ-
χουν τίποτα άλλες κρυφές χρεώσεις στη τιμή του 
ρεύματος και δεν αναφέρονται, όπως: “Ρήτρα 
Προσαρμογής”, “Ex-antro”, “Άρθρο 8.8”, 
“Ρήτρα ΟΤΣ”… Η απάντηση της συνεργάτιδάς σας 
ήταν καθαρή και ξάστερη: “Θα πληρώνεις αυτά 
που σας γράφω και τηλεφωνικά σας τόνισα 
και τίποτα παραπάνω”.

Γι’ αυτό αποφάσισα κ. Διευθυντά να φύγω από 
τη ΔΕΗ μετά από 53 χρόνια επιχείρηση δίχως να 
έχω κανένα παράπονο και εντάχθηκα στην οικογέ-
νειά σας της WATT & WOLT με τρεις παροχές (η 
Επαγγελματική με αρ. παροχής: 4-40620659-01-2, 
η οικιακή με αρ. παροχής: 4-40675250-01-0 και της 
εξοχικής κατοικίας με αρ. παροχής 4-40589967-01-
0) σκεπτόμενος ότι, αν γλιτώσω 100-200 ευρώ το 
μήνα, την σήμερον ημέρα δεν είναι και άσχημα!

Βέβαια το αποτέλεσμα μετράει ή καλύτερα κ. Δι-
ευθυντά στα δικά μας χωριά έλεγαν οι παππούδες 
μας “στο τέλος ξουρίζουν το γαμπρό”.

Και τώρα ας πορευτούμε αντάμα για το ξού-
ρισμα:

1ον) Λαμβάνοντας τον πρώτο λογαριασμό χρονι-
κής περιόδου 14-4-20 έως 12-5-20, στη δεύτερη 
σελίδα υπάρχει “ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΟΓΑ-
ΡΙΑΣΜΟΥ”, έχει διάφορα πεδία που διακρίνονται 
από κάποια σύμβολα, ίσως συμβολικά. Η πρώτη 
στήλη αρχίζει με τις “ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
ΡΕΥΜΑΤΟΣ”, εδώ έχουμε κατανάλωση 3.558 κι-
λοβάτ και αντιστοιχούν σε 254,32 ευρώ, συνεχίζει: 

ΤΕΛΗ & ΦΟΡΟΙ.
Στη δεύτερη στήλη, τρίτο πεδίο: “ΡΥΘΜΙΖΟΜΕ-

ΝΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ”, είναι αυτές που τις επιβάλλει το 
κράτος και δεν πρέπει να υπάρχει καμιά διαφο-
ροποίηση από Εταιρία σε Εταιρία. Και ακολουθεί 
ένα άγνωστο πεδίο: “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ 
ΧΡΕΩΣΕΙΣ” με ένα ιδιόρρυθμο σύμβολο (ένα τόξο 
που είναι στραμμένο προς τα κάτω) με μια χρέωση 
άγνωστη “Χρέωση Εκπομπών CO2” με το ποσόν 
των 17,15 ευρώ.

Προσπάθησα από έντυπα της ΔΕΗ ετών να βρω 
τέτοια χρέωση, δεν βρήκα πουθενά μα πουθενά, 
αλλά είπα μικρό το ποσό ας το πάρει το ποτάμι.

2ον) Έρχεται ο δεύτερος λογαριασμός, περιόδου 
12-5-20 έως 11-6-20 με κατανάλωση 3.475 κι-
λοβάτ που αντιστοιχούσε σε 229,88 ευρώ, μείον 
18,87 ευρώ με το πρόγραμμα συνέπειας πληρωτέο 
ποσό 211,01 ευρώ.

Το άγνωστο ή καλύτερα το ουρανοκατέβατο 
πεδίο “ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ” εκτός 
της “Χρέωση Εκπομπών CO2” 16,75 ευρώ, τώρα 
προστέθηκε και νέο κοτσάκι ή καλύτερα μικρό “χα-
ρατσάκι” θα το λέγαμε και το ονοματίσατε “Ρήτρα 
Κόστους Προμήθειας”, ψιλολόι θα μου πείτε, 
17,34 ευρώ και Σύνολον 34,09 ευρώ.

Κύριε Διευθυντά, παρακολουθώ με πόση μα-
εστρία αρχίζετε και με ανεβάζεται τη σκάλα της 
κλίμακος.

3ον) Τρίτος λογαριασμός, περιόδου 11-6-20 έως 
13-7-20, 3.526 κιλοβάτ 233,69 ευρώ και “ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ” για “Εκπομπών 
CO2” σχεδόν το ίδιο 17,00 ευρώ, για “Ρήτρα Κό-
στους Προμήθειας” (ανεβαίνουμε σκαλιά) σχεδόν 
το διπλάσιο 30,36 ευρώ, σύνολον 47,36 ευρώ.

4ον) Τέταρτος λογαριασμός, περιόδου 13-7-20 
έως 10-8-20, 3.475 κιλοβάτ 229,38 ευρώ, “ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ”, σύνολο 45,35 
ευρώ. ( Ο δεύτερος και ο τέταρτος έχουν ακριβώς 
τα ίδια κιλοβάτ αλλά 11,29 ευρώ παραπάνω (;)

5ον) Πέμπτος λογαριασμός, περιόδου 10-8-20 
έως 8-9-20, 3.880 κιλοβάτ 255,70 ευρώ, “ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ”, σύνολον 57,70 
ευρώ,

6ον) Έκτος λογαριασμός, περιόδου 8-9-20 έως 
8-10-20, 3.654 κιλοβάτ 241,01 ευρώ, “ΣΥΜΠΛΗ-
ΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ”, σύνολον 45,50 ευρώ.

7ον) Έβδομος λογαριασμός, περιόδου 8-10-20 
έως 9-11-20, 4.047 κιλοβάτ 267,56 ευρώ, “ΣΥ-

ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ”, σύνολον 50,83 
ευρώ.

8ον) Όγδοος λογαριασμός, περιόδου 9-11-20 έως 
8-12-20, 4.064 κιλοβάτ 268,16 ευρώ, “ΣΥΜΠΛΗ-
ΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ” (μέχρι τώρα κ. Διευθυντά 
ο τροβαδούρος Ν. Γούναρης έπαιζε το άσμα: «Σκαλί 
καλέ μου σκαλί, σκαλί θ’ ανέβω…», από εδώ άρχισε 
το ανέβασμα να γίνεται ‘’άλμα επί κοντώ’’ αισίως 
ανέβηκε στα 147,81 ευρώ σε ένα μήνα.

9ον) Ένατος λογαριασμός, περιόδου 8-12-2020 
έως 12-1-2021, 5.043 κιλοβάτ 268,16 ευρώ, ̀ `ΣΥ-
ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ΄΄ και η άνοδος 
συνεχίζεται φθάνοντας στα 151,80 ευρώ  αυτό 
το  μήνα. -Και τώρα που  το ξούρισμα τελείωσε θα 
πρέπει να αποδοθεί  ο λογαριασμός στη διαγνω-
στική εξερεύνηση που έγινε, και πώς… από μήνα 
σε μήνα, σκαλί – σκαλί έφθασε το ξούρισμα τους 
τελευταίους μήνες να πληρώνω 3-8% παραπάνω 
χρήματα από ότι, εάν ήμουνα στην ‘’ακριβή’’ ΔΕΗ, 
αντί το 40-45% που θα πλήρωνα- όπως υποσχε-
θήκατε- ολιγότερα στην Εταιρία σας κύριοι της 
WATT & WOLT;;;.

Κύριε Διευθυντά, την επιστολή σας (σχετ.2) που 
έχω στα χέρια μου, είναι καθαρή και ξάστερη, και 
ότι, θα πλήρωνα για το “Ρεύμα 0,065 και με χρέωση 
ισχύος 0,50 λεπτά, ανεξαρτήτων καταναλώσεων 
ρεύματος”, και ΤΙΠΟΤΑ άλλο!

Εάν οι πιο πάνω χρεώσεις δεν έγιναν από κά-
ποιο λάθος των υπολογιστών που βγάζουν τους 
λογαριασμούς του ρεύματος, τότε μπορώ να πω 
ότι, – είναι βαριά λέξη, με εξαπατήσατε για μια 
Εταιρία σαν τη δική σας – με εμπαίξατε, γι’ αυτό 
θα σας παρακαλούσα τα χρήματα που εισπράξατε 
παράνομα και είναι: 17,15 + 34,09 + 47,36 + 45,35 
+ 57,70 + 45,50 + 50,83 + 147,81 + 151,80 = 
627,49 + ΦΠΑ 37,65 = 665,14 Ευρώ, να μου 
επιστραφούν ως λάθος καταβληθέντα και 
αν επιθυμείτε να συνεχίσουμε  τη συνεργασία 
μας να μας το γνωρίσετε- αλλά με ότι είχαμε συμ-
φωνήσει-, άλλως θα γυρίσω από εκεί που ήρθα 
από την “ακριβή” ΔΕΗ για να έχω το κεφάλι μου 
τουλάχιστον ήσυχο!

Όσον αφορά τις υπόλοιπες δύο συμβάσεις θα 
επανέλθω όταν θα λάβω τα εκκαθαριστικά των 
λογαριασμών.

Σας ευχαριστώ που με διαβάσατε – ακούγοντας, 
και αναμένω την απάντησή σας.

ΚοιΝωΝιΚΑ ΠροΒΛημΑΤΑ

ΙΔΙΩτΙΚεΣ εταΙρΙεΣ ρευΜατΟΣ & ΟΙ ΛΗΣτεΙεΣσυνέχεια από την 1η σελίδα

Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Μύρου 
Την ώρα που χαράσσονται με δακρυσμένους οφθαλμούς οι γραμ-

μές αυτές διαβάζεται η νεκρώσιμη ακολουθία του και κατεβαίνει το 
λείψανό του στον τάφο, που από χρόνια είχε ετοιμάσει στο μοναστήρι 
του, (Αγίου Νεκταρίου στο Παλιογράτσανο Κοζάνης), δίπλα στον τάφο 
του πατέρα του, π. Γεωργίου Μύρου. Η ψυχή μου είναι κατώδυνη, 
που,  εξ αιτίας των σκληρών περιοριστικών μέτρων του Κορωνοϊού, 
δεν μπόρεσα να αποχαιρετήσω εκ του σύνεγγυς έναν εξαίρετο, καθόλα 
αξιοσέβαστο κληρικό, με τον οποίο συνδέομαι αδιάκοπα και αδιατά-
ρακτα με αδελφική φιλία πενήντα έξι ολόκληρα χρόνια. 

    Θα μπορούσα να τοποθετήσω ως τίτλο του άρθρου τη φράση 
μιας κόρης μου, μόλις πληροφορήθηκε την αναχώρηση του π. Αυ-
γουστίνου: «Ορφανέψαμε». Έτσι εξέλαβαν την κοίμησή του πολλοί 
πνευματικοί άνθρωποι της χώρας μας. Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς 
ότι νεαρή μοναχή, που μαθήτευσε κοντά του, κλείστηκε στο κελί της 
και διάβασε όλο το ψαλτήριο και όλη τη νεκρώσιμη ακολουθία για 
ανάπαυση της ψυχής του! Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς ότι ο Δρ 
Μπούσιας Χαράλαμπος, μέγας υμνογράφος της Αλεξανδρινής Εκ-
κλησίας, τον αποκαλεί «Άγγελο, που φτερούγησε στον ουρανό»! Πώς 
αλλιώς να εξηγήσει κανείς τους στίχους του Κοζανίτη Καθηγητή της 
Ιατρικής, Γιάννη Κουντουρά:  

«…με χαρά σιγοκλαίμε
και γλυκά πρωτολέμε:
- Αυγουστίνε νεαρέ,
ο Θεός να ευλογήσει
το πετραχήλι του λόγου σου».  
Ένας άλλος ιεροκήρυκας από την Αθήνα, ο π. Δανιήλ Αεράκης, 

έγραψε: «Κλείδωσε το ωραίο του μοναστήρι   στο   Παλαιογράτσανο   

Βελβεντού   και   αναχώρησε   για   το Νοσοκομείο. Για τον αγνό 
πρεσβύτερο, ο πόνος του Νοσοκομείου έγινε ὁ προθάλαμος της χαράς 
του Παραδείσου».

Είναι όντως πνευματική ορφάνια η αναχώρηση ενός καταξιωμένου 
πνευματικού πατέρα, του οποίου η παρουσία, η κατηχητική, κηρυκτι-
κή και ποιμαντική διακονία και η όλη κοινωνική δράση αποτελούσε 
εγγύηση πατρικής μέριμνας εντός της Εκκλησίας.

     Ο π. Αυγουστίνος υπήρξε γόνος ευσεβών γονέων, του ιερέως 
Γεωργίου Μύρου και της πρεσβυτέρας Σταυρούλας, των οποίων το 
σπίτι ήταν πάντοτε ανοιχτό για φιλοξενία κάθε ξένου που θα επι-
σκεπτόταν το ορεινό χωριό τους, το Παλιογράτσανο. Υπήρξε έξυπνος 
και επιμελής μαθητής, πρώτος στην τάξη του. Στις γυμνασιακές του 
σπουδές διέμενε στο οικοτροφείο των Σαράντα Μαρτύρων και  υπήρξε 
είτε παραστάτης είτε σημαιοφόρος. Πάντα πρώτος. Ποτέ δεύτερος. 

 Ταλαντούχος και ευφυής πρωταγωνίστησε σε θεατρικά έργα, τα 
οποία άφησαν άριστες εντυπώσεις. Είχε ο Παναγιώτης  (αυτό ήταν 
το λαϊκό του  όνομα) πολύ καθαρή άρθρωση και τέλειο χρωματισμό 
της φωνής του. Παρέσυρε τον θεατή και όταν έπρεπε να συγκινηθεί 
και όταν έπρεπε να γελάσει. Πολλοί καθηγητές του τον παρότρυναν 
να σπουδάσει θέατρο, στο οποίο ήταν βέβαιο ότι τον περίμενε λαμπρή 
σταδιοδρομία. Ο Παναγιώτης όμως είχε επιλέξει τη Θεολογία, με την 
οποία ήθελε να διακονήσει την ελληνική νεολαία. Πέρασε πρώτος 
στη Θεολογική Αθηνών και  την αποπεράτωσε με άριστα. 

     Ο Παναγιώτης σπούδασε όχι μόνο θεολογία, αλλά και φιλοσοφία 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετέβη κατόπιν στην Αγγλία για μετα-
πτυχιακές σπουδές, τις οποίες περάτωσε με master και διδακτορικό. 
Απ’ όπου κι αν πέρασε άφησε άριστες εντυπώσεις και έδωσε την 

ορθόδοξη μαρτυρία του σε  προτεστάντες και καθολικούς συμφοιτητές 
και καθηγητές. 

     Με την επιστροφή του στην Ελλάδα δόθηκε κυριολεκτικά στην 
κατήχηση και στο κήρυγμα. Οι κατηχήσεις και τα κηρύγματά του 
με τον μειλίχιο και τεκμηριωμένο λόγο, αλλά και με εμφανή τον 
άρτιο σχεδιασμό τους προσείλκυαν το ενδιαφέρον πολλών. Ήταν 
περιζήτητος ομιλητής. Απ’ όπου κι αν πέρασε ο κόσμος τον αγάπησε 
και τον ακολούθησε. Ήταν αγαπητός απ’ όλους, επειδή διέθετε μια 
ανυπόκριτη αγάπη, την οποία αναγνώριζε εύκολα κανείς στα λόγια 
του και στη συμπεριφορά του. 

      Μεγάλη αδυναμία του ήταν το χωριό του, το Παλιογράτσανο. 
Ήταν το αγνό χωριατόπουλο, που δεν εύρισκε ανάπαυση στις πολύ-
βουες πόλεις παρά στο ήσυχο χωριό του. Εκεί προτίμησε να χτίσει 
και το ησυχαστήριό του, του Αγίου Νεκταρίου. Ιδιαίτερα προσείλκυαν 
κόσμο οι εξομολογήσεις του, στις οποίες λάμβανε μέρος πλήθος κό-
σμου, πολλά νεαρά άτομα αναμένοντας υπομονετικά τη σειρά τους 
μέχρι και τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Πολύ γρήγορα διαδόθηκε η 
φήμη της διακριτικότητάς του στην εξομολόγηση και οργανώνονταν 
εκδρομές με λεωφορεία από διάφορα μέρη της Ελλάδος με αποκλει-
στικό στόχο την εξομολόγηση πιστών. Το ορεινό και απομονωμένο 
χωριό του έγινε έτσι ευρύτατα γνωστό. Το επισκέπτονταν ακόμη και 
αλλοδαποί (Άγγλοι, Σουηδοί), που έδειχναν ενδιαφέρον να γνωρίσουν 
την Ορθοδοξία και διανυκτέρευαν στους περιποιημένους χώρους του 
μοναστηριού ή και στον πύργο που έχτισε τελευταία. 

    Στους καλοκαιρινούς μήνες μία Κυριακή τον μήνα οργάνωνε συ-
γκέντρωση οικογενειών και ανέπτυσσε ειδικά θέματα που αφορούσαν 
στην χριστιανική οικογένεια. Ο γράφων είπε κάποτε σε κάτοικο του 

συνεχίζεται στη σελ. 16

«Χάσαμε ένα διαμάντι»
του Δρ. Γεωργίου Τσακαλίδη
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«Ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συνα-
γωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων 
ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ 

εἰσίν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰ-δοὺ 
ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ 
προσκυνήσουσι ἐνώπιον τῶν 

ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ 
ἠγάπησά σε» (Ἀποκ. γ΄ 9).

Συνεχίζουμε, ἀγαπητοί μου, τήν 
ἀνάλυσιν τῆς Ἐπιστολῆς τοῦ Κυρίου 
πρός τόν ἐπίσκοπον τῆς Φιλαδελφείας.

Ὁ ἐπίσκοπος αὐτῆς τῆς πόλεως 
εἶχεν ἀσκήσει –ὅπως ἐλέγαμε πρό 
τῶν ἑορτῶν– τήν ἱεραποστολήν πρός 
τούς ἔξω, δηλαδή πρός τούς ἐθνικούς, 
τούς εἰδωλολάτρας καί πρός τούς ἀπι-
στοῦντας Ἰουδαίους.

Τελικά ἀπέδωσε καρπούς αὐτή ἡ 
ἱεραποστολή;

Ὅ,τι γίνεται, ἀγαπητοί μου, εἰς τό ὄνο-
μα τοῦ Χριστοῦ, εἶναι ἀδύνατον νά μήν 
ἀποδίδῃ καρπούς, διότι αὐτός ὁ Κύριος 
προστατεύει τό δικό Του τό ἔργον. Καί 
νά ἡ καρποφορία:

η Συναγωγή, μένουσα εἰς τήν ἀπιστί-
αν της καί τήν ἀντιλογίαν της καί τήν ἐπι-
θετικότητά της κατά τῆς Ἐκκλησίας, καί 
χαρακτηριζομένη ὑπό τοῦ Κυρίου ὡς 
«συναγωγή τοῦ σατανᾶ», ἤδη λυγίζει.

Κάποιοι, ὄχι εὐάριθμοι Ἰουδαῖοι, 
ἐπιστρέφουν εἰς Χριστόν καί ἀναγνωρί-
ζουν τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ καί τόν 
ἐπίσκοπον τῆς Φιλαδελφείας.

Εἶναι ἀξιοπρόσεκτον ὅτι αὐτήν τήν 
μερίδα τῶν πιστευσάντων Ἰουδαίων 
τήν δίδει εἰς τήν Ἐκκλησίαν αὐτός ὁ 
ἴδιος ὁ Χριστός. Γι’ αὐτό λέγει: «Ἰδοὺ 
δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς». «Νά, σοῦ 
δίδω...» ὄχι «τήν συναγωγήν», ἀλλά «ἐκ 
τῆς συναγωγῆς»· ὄχι «ὅλους τούς Ἰου-
δαίους» –διότι δέν ἐπίστευσαν ὅλοι–, 
ἀλλά «κάποιους ἀπό τούς Ἰουδαίους 
τῆς Συναγωγῆς».

«Ἰδοὺ δίδωμι».
Ποιός «δίδωμι»;
«Ἐγώ, ὁ Ἰησοῦς. Ἐγώ δίδω εἰς ἐσένα».
Ὥστε ὁ κόπος τῆς ἱεραποστολῆς 

ἀνήκει εἰς τόν ἐπίσκοπον τῆς Φιλα-
δελφείας, ὁ δέ καρπός μένει πάντοτε 
τό δῶρον τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ πρός τόν 

ἐργάτην Του.
Πόσον ἀληθής εἶναι αὐτός ὁ λόγος!
Λέγει ὁ ἑκατοστός εἰκοστός ἕκτος 

ψαλμός: «Ἐὰν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ 
οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδο-
μοῦντες (Ψαλ. ρκς΄ 1).

Ἐνῶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος γράφει 
πρός τούς Κορινθίους: «Ἐγὼ ἐφύτευ-
σα, Ἀπολλὼς ἐπότισεν, ἀλλ’ ὁ Θεὸς 
ηὔξανεν» (1 Κορ. γ΄ 6). Δηλαδή: «Ἐγώ 
καί ὁ Ἀπολλώ δουλέψαμε στό χωράφι 
τοῦ Θεοῦ. Σπείραμε, ὀργώσαμε, καλλι-
εργήσαμε, ποτίσαμε, ἀλλά Ἐκεῖνος πού 
θά αὐξήσῃ εἶναι ὁ Θεός. ο Θεός εἶναι 
ὁ αὐξάνων».

Πραγματικά, ἀγαπητοί μου, ἐάν 
θέλουμε κάθε ἱεραποστολικό μας 
ἔργον νά ἔχῃ κάποια καρποφορία, νά 
τό ξέρουμε ὅτι ἀπαιτοῦνται δυό τινά· 
ὁ κόπος ὁ δικός μας καί ἡ εὐλογία τοῦ 
Χριστοῦ. οὔτε μόνη ἡ εὐλογία τοῦ 
Χριστοῦ, ἐάν δέν κοπιάσουν οἱ ἐργάται 
Του, οὔτε μόνος ὁ κόπος τῶν ἐργατῶν, 
ἐάν δέν εὐλογήσῃ ὁ Χριστός. Γι’ αὐτό οἱ 
ἐπιτυχίες μας εἰς τό ἔργον τοῦ Χριστοῦ 
δέν εἶναι μόνον ἕνας καρπός κόπου, 
ἐξυπνάδας, ἀλλά εἶναι καί τῆς χάριτος 
τοῦ Χριστοῦ.

Καί νά τώρα ἡ μεγάλη νίκη εἰς τόν 
ἐπίσκοπον τῆς Φιλαδελφείας.

Αὐτή ἡ μερίς τῶν Ἰουδαίων πού 
ἐπίστευσε, καί πού πρῶτα ἀντετίθε-
το καί ὕβριζε καί δέν ἀπεδέχετο τήν 
Ἐκκλησίαν, τώρα ὄχι ἁπλῶς πιστεύει, 
ἀλλά κυριολεκτικῶς ἔρχεται νά προ-
σπέσῃ στά πόδια τοῦ ἐπισκόπου καί νά 
προσκυνήσῃ!

μᾶς κάνει ἐντύπωσι αὐτό πού λέγει ὁ 
Κύριος: «Ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξου-
σι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν 
ποδῶν σου καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά 
σε» Νά· θά τούς κάνω νά ἔλθουν καί νά 
προσκυνήσουν ἐμπρός στά πόδια σου 
καί νά μάθουν ὅτι ἐγώ σέ ἠγάπησα.

Δηλαδή τί;
οἱ Ἰουδαῖοι ἔπρεπε νά καταλάβουν 

ὅτι ὁ Θεός τώρα δέν ἀγαπᾶ τήν Συναγω-
γήν, ἀλλά τήν Ἐκκλησίαν. η Συναγωγή 
πλέον ἔμεινε ἔρημος. Τό εἶχε πῆ ὁ Κύρι-
ος, ἀτενίζοντας ἀπό τό ὄρος τῶν ἐλαιῶν 
τήν Ἱερουσαλήμ· καί ἔκλαψε γι’ αὐτή 

καί εἶπε: «Ἱερουσαλὴμ, Ἱερουσαλήμ! 
...ποσάκις ἠθέλησα… ἰδοὺ ἀφίεται ὁ 
οἶκος ὑμῶν ἔρημος» (ματθ. κγ΄ 3738 
καί Λουκ. ιγ΄ 3435). «Ἀφήνεται –λέγει– ὁ 
οἶκος σας, τό σπίτι σας, ἡ πόλις σας, ἡ 
πατρίδα σας ἔρημος».

Κάποτε ὁ Θεός εἶχε τήν πρόνοιά 
Του γύρω ἀπό τά σύνορά τους, γύρω 
ἀπό τά τείχη τῆς Ἱερουσαλήμ· αὐτά τά 
τείχη πού τόσο ἐξυμνήθησαν εἰς τούς 
ψαλμούς, ἀλλά καί εἰς ὁλόκληρον τήν 
Παλαιά Διαθήκη. Τό γιατί ἐξυμνήθη-
σαν μοιάζει παράξενο. Βεβαίως δέν 
ἐξυμνοῦνται τά τείχη, ἀλλά ὁ Θεός 
πού προστατεύει τήν πόλι· Αὐτός 
ἐξυμνεῖται.

Τώρα ὅμως;…  «Ἰδοὺ ὁ οἶκος ὑμῶν 
ἀφίεται ἔρημος»!...

Τό ὅτι τό καταπέτασμα τοῦ ναοῦ 
ἐσχίσθη, μέ τήν Σταύρωσι τοῦ Χριστοῦ, 
σημαίνει ὅτι τό ἱερόν θά βεβηλωθῆ, 
διότι ἔφυγε ὁ Θεός, ἔφυγε ἡ χάρις Του. 
Ὁ ναός τοῦ Σολομῶντος δέν εἶναι πλέον 
παρά ἕνα κοινό οἰκοδόμημα· δέν ὑπάρ-
χει πιά ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἐκεῖ.

Ἔτσι «Ὅσοι ἀπό τούς Ἰουδαίους 
ἔλθουν, θά προσκυνήσουν στά πόδια 
σου καί θά γνωρίσουν ὅτι ἐγώ ἠγάπησα 
ἐσένα, ὦ Ἐκκλησία».

Ἐδῶ εἶναι μία θαυμασία ἀπολογητική 
θέσις, ὅτι ὁ Κύριος, ὁ Γιαχβέ, πού εἶναι 
ὁ Θεός Λόγος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός, δέν 
ἀγαπᾶ πλέον τήν Συναγωγή· ἀγαπᾶ 
τήν Ἐκκλησία.

Θρίαμβος! θρίαμβος γιά τόν Χριστό, 
ἀλλά καί χαρά διά τόν κοπιάσαντα ἐπί-
σκοπον τῆς Φιλαδελφείας.

Αὐτό εἶναι ἕνα πολύ σπουδαῖο μάθη-
μα γιά μᾶς, ἀγαπητοί μου· ὅτι πρέπει 
νά ὑπομένωμε καί νά ἐπιμένωμε εἰς 
τό ἔργον τοῦ Θεοῦ, ὅσο τραχύ, ὅσο 
δύσκολο κι ἄν εἶναι, ὅσους πειρασμούς 
κι ἄν παρεμβάλλῃ ὁ διάβολος. μήν 
ἀπογοητευόμεθα. οἱ καρποί γρήγο-
ρα ἤ ἀργά θά φανοῦν. Ἄλλωστε δέν 
εἶναι δικό μας τό ἔργον. Ἡ δική μας 
ὑποχρέωσι εἶναι νά ἐργασθοῦμε σέ 
ὁποιονδήποτε τομέα τοῦ ἔργου τοῦ 
Θεοῦ· στήν σπορά τοῦ ἀγροῦ Του, στήν 
καλλιέργεια καί ἀνάπτυξι τῶν φυτῶν, 
στόν θερισμόν,… ὅπου μᾶς καλέσει ὁ 

Χριστός. Ὅμως ἡ ὅλη καρποφορία καί 
συναγωγή τοῦ καρποῦ τοῦ χωραφιοῦ 
στίς ἀποθῆκες τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 
δηλαδή ἡ ἐπιστράτευσις πολιτῶν διά 
τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, εἶναι ἔργον 
καθαρά τοῦ Χριστοῦ.

Ὅσοι ἔχουν δουλέψει στό χωράφι 
τοῦ Θεοῦ, καθ’ οἱονδήποτε τρόπον, 
εἴτε ἐκτάκτως –βοηθῶντας κάποιον πού 
συναντοῦν στόν δρόμο τῆς ζωῆς των– 
εἴτε προγραμματισμένα –κάνοντας 
ἕνα κατηχητικό σχολεῖο, ἕναν κύκλο 
συμμελέτης Ἁγίας Γραφῆς, ἕνα κήρυγ-
μα, ἤ ὁ,τιδήποτε ἄλλο–, ἀσφαλῶς θά 
ἔχουν δοκιμάση συναισθήματα χαρᾶς. 
Βέβαια δοκιμάζουν καί συναισθήματα 
ἀπογοητεύσεως... κάποτε μάλιστα καί 
μιᾶς βαθειᾶς ἀπογοητεύσεως! Παρά 
ταῦτα παραμένει μέσα τους μιά βαθειά 
χαρά, πού πολλάκις σκεπάζει τήν ἀπο-
γοήτευσι, ὅταν αὐτοί ἐκτελοῦν σωστά 
τό ἔργον τοῦ Θεοῦ καί ὅταν γνωρίζουν 
ὅτι ὁ Θεός τούς ἐπιστρατεύει, γιά νά 
τούς κάνει συνεργάτας Του.

Εἶναι πολύ σπουδαῖο αὐτό. Αὐτή ἡ 
χαρά πού προέρχεται ἀπό τόν κόπο τῆς 
ἱεραποστολῆς εἶναι ἡ πρώτη ἀμοιβή διά 
τόν ἐπίσκοπόν της Φιλαδελφείας, ἀλλά 
καί διά πάντα κοπιάζοντα εἰς τό ἔργον 
τῆς ἱεραποστολῆς.

Θά ἀκολουθήσουν ἄλλες δυό ἀμοι-
βές. Νά ἡ δευτέρα:

«Ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπο-
μονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς 
ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης 
ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, 
πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς 
(Ἀπ. γ΄ 10). Ἐπειδή ἐφύλαξες μέ ὑπομο-
νή τόν λόγον τῆς ἐντολῆς μου, τῆς ἱερα-
ποστολῆς, καί ἐγώ θά σέ φυλάξω τώρα 
ἀπό τήν ὥρα ἐκείνη τήν φοβερή, πού 
θά ἔλθῃ σέ ὅλους τους ἀνθρώπους τῆς 
γῆς, τήν ὥρα τοῦ φοβεροῦ πειρασμοῦ, 
πού θά δοκιμάσῃ καί θά πειράσῃ ὅλους 
τούς ἀνθρώπους.

Ποιά εἶναι αὐτή «ἡ ὥρα τοῦ πειρα-
σμοῦ, πού πρόκειται νά ἔλθῃ εἰς ὅλην 
τήν οἰκουμένην»;

Κάποτε μᾶς ἐξαγγέλλεται ἕνα μελ-
λοντικό κακό, τό ὁποῖον βεβαίως 
πρέπει νά περιμένουμε. Ὁ σκοπός τῆς 

ἐξαγγελίας τοῦ κακοῦ δέν εἶναι κανείς 
ἄλλος παρά ἡ προετοιμασία, κατά 
τό «ἠτοιμάσθην καὶ οὐκ ἐταράχθην» 
(Ψαλμ. ριη΄ 60), πού λέγει ὁ ἑκατοστός 
δέκατος ὄγδοος ψαλμός.

Νά τό ξέρετε αὐτό: Πρέπει νά εἴμεθα 
ἕτοιμοι! Ἕνα ἰσχυρό ὅπλο τοῦ διαβόλου 
εἶναι ὁ αἰφνιδιασμός. Ἐπιδιώκει πάντα 
νά μᾶς αἰφνιδιάζῃ. Προσέξτε! Νά μᾶς 
αἰφνιδιάζῃ! Ἐμεῖς ὅμως πρέπει νά 
εἴμεθα προετοιμασμένοι γιά κάθε πει-
ρασμό, ὁποιονδήποτε πειρασμό, ὥστε 
ὅταν ἔλθῃ νά ποῦμε: «Τόν περιμέναμε· 
τόν ξέραμε».

Ἄν θέλετε –γιά νά τό μεταφέρω στήν 
πολεμική τέχνη–, ἕνα ὅπλο τοῦ ἐχθροῦ 
ποιό εἶναι;

Ὁ αἰφνιδιασμός.
Γι’ αὐτό τί πρέπει νά ὑπάρχῃ ἀπό τήν 

πλευρά τῶν ἀντιμαχομένων;
Νά ὑπάρχῃ προετοιμασία καί ἀνα-

μονή ἐπιθέσεως. Ὅταν ὑπάρχῃ αὐτή 
ἡ ἀναμονή, θά λέγαμε μέ τό ὅπλο στά 
χέρια καί τό δάκτυλο στήν σκανδάλη, 
τότε ἔχουμε μεγάλη πιθανότητα νά 
ἀποκρούσουμε τήν ἐπίθεσι καί νά νική-
σουμε. Γιατί; Διότι εἴμεθα ἕτοιμοι· ἀνα-
μένομε ἐπίθεσι ἀπό στιγμή σέ στιγμή.

Ὅταν ὅμως κοιμώμαστε εἰς τό ἀντί-
σκηνό μας, καί τό ὅπλο μας τό βάλουμε 
ἐκεῖ πλάι, χωρίς κἄν σφαῖρες μέσα, καί 
ἔλθῃ καί ἐπιπέσῃ ὁ ἐχθρός ἐπάνω εἰς τό 
ἀντίσκηνό μας, τότε…

Αὐτό εἶναι ὁ αἰφνιδιασμός!
μεταφέρατέ το τώρα εἰς τόν πνευμα-

τικό τομέα, γιά νά ἰδῆτε πῶς ἐπιπίπτει 
ἐπάνω μας ὁ διάβολος, ὅταν δέν ἑτοι-
μαζώμαστε.

ΣΥΝΕΧιΖΕΤΑι

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Παϊσίου, σελ.244).
Τό χρέος μας
 Ὁ χριστιανός εἴτε κληρικός εἶναι εἴτε λαϊκός, ὅταν 

προσέρχεται μέ μετάνοια καί ἐξομολόγηση στό Ποτή-
ριο τῆς ζωῆς, τή Θεία Κοινωνία, γίνεται σύσσωμος καί 
σύναιμος Χριστοῦ. Γι’αὐτό καί ὁ ἱερός Αὐγουστίνος 
συνιστᾶ: «Τρῶγε τήν Ζωήν. Πίνε τήν Ζωήν. Θά ἔχεις τήν 
Ζωήν καί θά εἶναι ἀκεραία ἡ ζωή, ἡ ὁποία μεταδίδεται 
διά τοῦ ἱεροῦ Μυστηρίου».  

 Αὐτές τίς πονηρές ἡμέρες, ἐξ αἰτίας τῆς ὑποχωρη-
τικότητος πού δείξαμε οἱ Ἀρχιερεῖς καί οἱ Κληρικοί, 
περιφρονήσαμε τό λαό τοῦ Θεοῦ καί ἀρνηθήκαμε 
τό Μυστήριο τῆς ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως καί τῆς 
Θείας Κοινωνίας. Ὑποταχθήκαμε στόν Καίσαρα καί 
ἀλλοίμονο μας! Μπορεῖ νά ἔφυγαν ἀνεξομολόγητοι 
καί ἀκοινώνητοι ἄνθρωποι μέ δική μας ὑπαιτιότη-
τα. Ποιός θά ἐπωμισθεῖ τώρα τίς ἁμαρτίες αὐτῶν 
τῶν ἀνθρώπων; Ποιός ἔχει τήν εὐθύνη γιά τό ὅτι 
οἱ ἄνθρωποι ἤθελαν νά ἐξομολογηθοῦν, ἀλλά δέν 
εὕρισκαν τούς πνευματικούς τους πατέρες; 

 Πῶς θά ἀπολογηθοῦν στό Θεό οἱ Ἐκκλησιαστικοί 
Ἄρχοντες, ὅταν προτρέπουν τούς ἀνθρώπους νά κά-
νουν ἕνα ἐμβόλιο πού εἶναι λουσμένο ἀπό τά αἵματα 
ἀθώων ψυχῶν, ὄχι μόνον ἀπό ἐκεῖνα πού εἶναι νεκρά, 

ἀλλά καί ἀπό τίς ἐξωσωματικές γονιμοποιήσεις; 
 Εὐτυχῶς, ἀκούστηκαν καί ὑγιεῖς φωνές πού μᾶς 

ἀνέπαυσαν μέ τίς δηλώσεις καί τά κείμενά τους, ὅπως 
τοῦ σεμνοῦ καί ἀγωνιστοῦ Ἱεράρχου τῆς Μητροπό-
λεως Κυθήρων & Ἀντικυθήρων κ. Σεραφείμ, τοῦ 
Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου, τοῦ Γέροντος 
Παρθενίου, Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Παύ-
λου τοῦ Ἁγίου Ὄρους, τοῦ Γέροντος Εὐθυμίου ἀπό τήν 
Καψάλα Ἁγίου Ὄρους, τοῦ Ἀρχιμανδρίτου Ἀντωνίου 
Στυλιανάκη, τοῦ π. Στεφάνου Ἀναγνωστοπούλου, 
τοῦ π. Στυλιανοῦ Καρπαθίου, τοῦ π. Βασιλείου Βο-
λουδάκη, τοῦ Μοναχοῦ π. Ἀρσενίου Βλιαγκόφτη, 
τῶν Ἐφημερίδων «’Ορθόδοξος Τύπος» καί «Στῦλος 
Ὀρθοδοξίας», τοῦ περιοδικοῦ «Θεοδρομία», καθώς 
καί τοῦ Συλλόγου «Άφῆστε με νά ζήσω».

 Ὁ πολυσέβαστος Γέροντας Γαβριήλ ὁ Ἁγιορεί-
της, πού ζεῖ στή Σκήτη τῆς Μονῆς Κουτλουμουσίου, σέ 
τηλεφωνική μας ἐπικοινωνία εἶπε, ὅτι τό μολυσμένο 
ἐμβόλιο πού θέλουν νά μᾶς χορηγήσουν, τοῦ ὑπεν-
θύμισε τόν Ἰουλιανό τόν Παραβάτη, πού προσέταξε, 
κρυφά, κατά τήν πρώτη ἑβδομάδα τῆς Μ. Τεσσαρα-
κοστῆς, νά ραντισθοῦν τά τρόφιμα τῆς ἀγορᾶς  μέ τά 
αἵματα τῶν εἰδωλικῶν θυσιῶν, γιά νά μολυνθοῦν οἱ 
χριστιανοί. Ὡστόσο, ἡ θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ Ἁγίου 

Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος, πού παρουσιάστηκε στόν 
ὕπνο τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως 
Εὐδοξίου, ἐμπόδισε τούς χριστιανούς νά φᾶνε τίς μο-
λυσμένες τροφές, μέ τήν ἀναπλήρωση τῶν κολλύβων.

 Ὁ Ἀπόστολος Παῦλος γιά τή θυσιαστική ἀγά-
πη πρός τό Χριστό ἐκφράζεται ὡς ἑξῆς: «Τίς ἡμᾶς 
χωρίσει ἀπό τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; Θλῖψις 
ἤ στενοχωρία ἤ διωγμός ἤ λιμός ἤ γυμνότης 
ἤ κίνδυνος ἤ μάχαιρα;… ἀλλ’ ἐν τούτοις πᾶσι 
ὑπερνικῶμεν διά τοῦ ἀγαπήσαντος ἡμᾶς» (Ρωμ. 
8,35,37). Τέτοια ἀγάπη ἔδειξε σέ μᾶς ὁ Χριστός. 
Ποιός, λοιπόν, θά μπορέσει νά μᾶς χωρίσει ἀπό τήν 
ἀγάπη αὐτή, πού μᾶς ἔχει ὁ Χριστός; Μήπως θά μᾶς 
καταστήσει λιγώτερο ἀγαπητούς στό Χριστό ἤ μήπως 
θά μᾶς χωρίσει ἀπό αὐτόν θλίψη ἀπό ἐξωτερικές 
περιστάσεις ἤ στενοχώρια καί ἐσωτερική πίεση τῶν 
καρδιῶν μας ἤ διωγμός ἤ πείνα ἤ γύμνια καί ἔλλειψη 
ρούχων ἤ κίνδυνος ἤ  μαχαίρι πού νά μᾶς φοβερίζει 
μέ σφαγή; … Ἀλλ’ ὅλα αὐτά τά ὑπερνικοῦμε μέ τή 
βοήθεια τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος μᾶς ἀγάπησε καί δέν 
μᾶς ἀφήνει ἀπροστάτευτους στούς κινδύνους καί στίς 
δύσκολες αὐτές περιστάσεις.

 Ἄς ζητήσουμε, λοιπόν, συγγνώμην ἀπ’ ὅλους τούς 
χριστιανούς, τούς ὁποίους προδώσαμε αὐτόν τόν 

καιρό εἴτε κλείνοντας τούς Ναούς εἴτε ἀρνούμενοι τίς 
μεγάλες ἑορτές τῆς Ἐκκλησίας εἴτε χρησιμοποιώντας 
ἀντισηπτικά καί μάσκες εἴτε ἀρνούμενοι τό Μυστήριο 
τῆς Ἐξομολογήσεως καί τῆς Θείας Κοινωνίας, γιά νά 
μᾶς συγχωρήσει ὁ Θεός. Διαφορετικά, θά δώσουμε 
φρικτό λόγο κατά τήν ἡμέρα τῆς Κρίσεως. 

 Ἐν ὄψει δέ τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, 
κληρικοί καί λαϊκοί, ἄς ἐπιδοθοῦμε στήν 
προσευχή, τή μετάνοια καί τή νηστεία, γιατί 
μέ αὐτά τά ὅπλα θά ἑλκύσουμε τό ἔλεος καί 
τή χάρη τοῦ Θεοῦ. Καί  τοῦτο τό Πάσχα, ἄς 
μήν πικράνουμε τόν Ἐσταυρωμένο Κύριό μας 
κλείνοντας τούς Ναούς, ὅπως θέλουν ἐκεῖνοι 
πού μηχανεύονται τήν Παγκόσμια Δικτατορία 
τοῦ Ἄντιχρίστου. 

 Τελειώνουμε μέ τά λόγια τοῦ Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ 
Φιλοθεΐτου καί μέ πόνο ἄς ποῦμε: «Κύριε Ἰησοῦ 
Χριστέ, δώρησέ μας ἀληθινή, δακρύβρεκτη 
μετάνοια. Ἐσύ μᾶς ἔμεινες μοναδική ἐλπίδα 
σωτηρίας. Εἶσαι ἠ ἀλήθεια μέσα σέ τόσα ψέματα. 
Εἶσαι ἡ χαρά μας μέσα σέ τόσες θλίψεις. Εἶσαι 
ἡ λύτρωσίς μας μέσα σέ τόση ἁμαρτία. Εἶσαι ἡ 
Εἰρήνη μέσα σ’ ἕναν κόσμο τόσο ταραγμένο. 
Εὐλαβικά Σέ προσκυνῶ, δέσποζε ἐπί πάντων».

«τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα…»συνέχεια από την 7η σελίδα
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χία . Απόδειξις, το γνωστόν, όταν κατά τη χειροτονία 
νέου Επισκόπου   ο χειροτονών  απευθύνεται στον 
Λαό, για την «επικύρωση» της εκλογής που έγινε από 
την Ιεραρχία, με εκείνο το περίφημο :

 ‘’ ΆΞΙΟΣ’’, που βεβαίως πολύ θα θέλαμε και εμείς, 
ο απλός Λαός να γνωρίζουμε, αν αυτό που εκφωνείται, 
είναι με θαυμαστικό ( ! ), ΆΞΙΟΣ ( !! ) , ή με ερωτηματικό 
( ; ; ),  ΆΞΙΟΣ ( ; ; ), ή τούτο έχει πλέον ξεμείνει σήμερα 
σαν ένα τυπικό στοιχείο του τελετουργικού, που δεν 
μπορεί να αμφισβητηθεί από...κανέναν, και άρα είναι 
με τελεία και παύλα ( . - ), δηλαδή ΆΞΙΟΣ ( . - ) .

 Εκατοντάδες τα παραδείγματα κατά τη δι-
άρκεια της Εκκλησιαστικής Ζωής και της Ιστορίας της 
Ορθοδοξίας μας, όπου ο πιστός λαός αναγνωρίζοντας  
τη μεγάλη αξία ενός ευγενούς μέλους της σε ένα τόπο, 
για την πίστη του, την ευλάβεια, την πραότητα  τη 
Αγιότητά του, τη μαχητικότητα του  και το Ορθόδοξο 
φρόνημά του, απαίτησε – ζήτησε από την Ιεραρχία την 
εκλογή του, ως Ποιμενάρχη του . Ζωντανό, συγκινη-
τικό και συγκλονιστικό το παράδειγμα του Μεγάλου 
Αγίου και Θαυματουργού Αγίου Σπυρίδωνος, του 
απλού Αυτού, χωρίς πτυχία και διδακτορικά σε Φρά-
γκικα σχολεία, τσομπάνη, που ο πιστός λαός απαίτησε 
από τους ιεράρχες να τον χειροτονήσουν Ποιμένα τους, 
επίσκοπο Τριμυθούντος . Και εδικαιώθη ο λαός με το 
αλάνθαστο αισθητήριο του, γιατί ο Άγιος ανεδείχθη 
όχι μόνον ΆΞΙΟΣ ( ! ! ! ), και πανάξιος ποιμένας του, 
αλλά και δοχείο της Θείας Χάριτος και υπέρμαχος της 
Ορθοδοξίας μας, όταν στην Α΄ Οικουμενική Σύνοδο 
κατετρόπωσε και Αυτός  τον αιρετικό Άρειο με τη θαυ-
μαστή διάλυση της κεραμίδας στα τρία συστατικά της ( 
γη – πυρ – ύδωρ ), αποδεικνύοντας και ερμηνεύοντας  
το υπερφυές θαύμα της Αγίας Τριάδας .

 Σήμερα στις πονηρές ημέρες που ζούμε, 
μέσα στην εισαχθείσα τραγωδία του σκοτεινού και 
γαιώδους ρασιοναλιστικού υλισμού της άπιστης, 
Αιρετικής και της Δυτικής όζουσας                        « 
προοδευτικής ιδεολογίας», με την οποία μαγάρισαν την 
πατρίδα κάποια πιθηκίζοντα σαπρόφυτα της πολιτικής 
και της βλεννώδους « διανόησης» ( με την ανοχή της 
διοικούσας Εκκλησίας ) και τη διαβολική νεοταξίτικη 
αντεπίθεση του αντίθεου, με την προσφορά πάσης φύ-
σεως ελκυστικών, Πολιτισμένων  ‘’ξυλοκεράτων’’ του  
‘’πανδικαιωματισμού’’ και του σάπιου  «πολιτισμένου» 
Ευρωπαϊκού, βιοεκφυλισμένου ευδαιμονισμού, που 
εκφράζεται με τη ζωώδη ελευθερία των ενστίκτων, 
δηλαδή με . . . Ζωοτεχνικούς όρους  :

α) του ελεύθερου ενσταβλισμού ( συγκατοίκηση, 
συμβίωση, όχι ευλογημένος γάμος )

β) της ελευθέρας. . .βοσκής – διατροφής ( ακόρεστου 
και άκρατου καταναλωτισμού ) 

γ) του πανσεξουαλισμού και της . . .νόμιμης διαστρο-
φής, με παραβίαση των φυσικών νόμων του γενετη-
σίου ενστίκτου και του εγγενούς πολλαπλασιασμού 
και με την πρόσκαιρη και αχαλίνωτη συνεύρεση, των 
πολυοιστρικών ατόμων της ανθρώπινης. . . αγέλης, με 
την προσθήκη βεβαίως, της δικαιωματικά  ‘’νόμιμης’’ 
συνεύρεσης των κιναίδων και του  ‘’δικαιωματικά’’ 
νόμιμου . . . φόνου των εμβρύων ως ανεπιθύμητων. . 
.παραπροϊόντων, παρόλη τη βαρύγδουπη διακήρυξη 
του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των παιδιών, εννοείται 
φυσικά εκείνων που ξεφεύγουν από τη δικαιωματικά  
νόμιμη θανάτωσή τους, πριν γεννηθούν .

 Με όλα αυτά, διαβρώθηκαν τα πανάρχαια Χρηστά 
ήθη των Ελλήνων, ακόμη και εκείνου του σεβασμού 
της κυοφορουμένης ζωής ( Ιπποκράτης ), ξεπουλήθη-
καν τα πολύτιμα  ‘’τζιβαϊρικά’’

μας ( Μακρυγιάννης ), η ελευθερία μας, η Αγία Ορ-
θοδοξία μας, η πατρίδα, η Ιστορία μας, η Φιλοπατρία, η 
Τσολιάδικη λεβεντιά και περηφάνια μας, το αίμα των 
Ηρώων και Αγίων της Φυλής μας, τα σύνορα μας και 
η εθνική μας ομοιογένεια . Αντ΄ αυτών...αγοράζονται 
συνεχώς ΄΄δικαιωματικά ΄΄ γυαλιστερά σκύβαλα, 
υψηλές θέσεις, θρόνοι, Δεσποτικές και Ακαδημαϊκές 
έδρες, παρασιτικά αξιώματα, νέα Πανεπιστημιακά 
τμήματα ( Ισλαμικών...σπουδών ), Ευρωπαϊκά και 
βουλευτικά έδρανα, πολυ-πολιτισμικότητα, άνετα hot 
spots και ξενοδοχειακή. . . φιλοξενία, και κάθε άλλη 
κερδοφόρα. . . μπίζνα  από αμοραλιστικά, εθνομηδε-
νιστικά και μωροφιλόδοξα υποζύγια του άρματος του 
αντιχρίστου ως και του νεοταξίτικου Οικουμενισμού . 
Έτσι, με όλα αυτά, άρχισε να τρεμοσβήνει η φλόγα του 
αντιοικουμενιστικού και αντιαιρετικού ομολογιακού 
φρονήματος  των ποιμένων της Ορθοδοξίας μας  κι 
ως εκ τούτου κλίνει να επιστρέψει ο κόσμος στον πρω-
τογονισμό και την ασύνορη βαρβαρότητα των αιώνων 
εκείνων, πριν την Ενανθρώπιση και Αποκάλυψη του 
Παντοκράτορος Δημιουργού του κόσμου, που χώρισε 
τον χρόνο του Σύμπαντος με την άκρα Ταπείνωση Του, 

με το Σταυρό και το Αίμα Του  στα δύο .
 Σήμερα, που η πατρίδα αφελληνίζεται κι 

ο Λαός μας, ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ αυτός Λαός, με το ΕΥ-
ΓΕΝΕΣΤΕΡΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ και ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ DNA 
του κόσμου  φτωχαίνει, τρομοκρατείται, ξανασκλα-
βώνεται κι η γλώσσα του, η Ιστορία του, τα ήθη του 
και ο Ορθόδοξος πολιτισμός του  αλλοιώνονται και 
υπονομεύονται και ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός  
μπορεί να βλασφημείται ατιμωρητί, με νόμο του Κρά-
τους των γραικύλλων  από κάποια μυαρά ερπετά και 
λαθραίους και ντόπιους ασπάλακες της Νεοταξίτικης 
Παγκοσμιοποίησης και να . . . αμφισβητείται η θεϊκή 
Του Δύναμη από αλαζόνες ( πλην ευήθεις ) γαιοσκώ-
ληκες – και να σκεφθεί κανείς  ότι οι προπάτορές μας,  
διακόσια χρόνια πριν, ορμούσαν στην μάχη αλαλάζο-
ντες  ‘’Ελευθερία ή Θάνατος’’  και με το σύνθημα  
‘’Για του Χριστού την Πίστη την Αγία και της Πατρίδος 
την Ελευθερία’’  και είχαν κάνει ΤΑΜΑ στο ΣΩΤΗΡΑ 
Χριστό, να του χτίσουν λαμπρό ναό γιατί τους χάρισε 
τη λευτεριά τους - .

 Σήμερα λοιπόν, εμείς ο αγνός λαός, όσον 
ποτέ άλλοτε, έχουμε ανάγκη από ΑΛΗΘΙΝΟΥΣ Ποιμέ-
νες που «Δεν τσακάν’ τ’ μέση τους» ( 1)  και που θα υπα-
κούουν ΜΟΝΟ στον Ευεργέτη του Έθνους μας Κ.Η.Ι. 
Χριστό, που θα εμπνέονται από τους δύο παρά τους 
πόδας του Δεσποτικού τους θρόνου ΛΕΟΝΤΕΣ και που 
κρατώντας γερά την ποιμαντική τους ράβδο θα ρίπτο-
νται και αυτοί με αυταπάρνηση στον αγώνα, ασυμβί-
βαστοι, τίμιοι, γενναίοι, ανυπόκριτοι, υπερασπιζόμενοι 
και το ποίμνιο και την Πίστη  κι όχι να γυροφέρνουν 
σαν γλυκανάλατοι, ψοφοδεείς διπλωμάτες και γρα-
φειοκράτες μισθωτοί υπαλληλίσκοι και προθυμότατοι 
υποτακτικοί και κόλακες κάθε ‘’λαοπλάνου, θεομπαίχτη 
και νάνου’’ πεφωτισμένου ‘’πολιτικού ηγετίσκου και 
κάθε ́ ΄Κολυμπάριου Οικουμενιστού’’ διώκτη των 
Ορθοδόξων, διπλωματικό διανομέα του . . . Κορανίου, 
χορηγό αυτοκεφαλίας σε αχειροτόνητους Ουκρανούς, 
θεατρίνους  ‘’επισκόπους’’, που ανάβει πανθρησκειακές 
. . .λυχνίες, που συμποσιάζεται, συναγελάζεται ( Π. Σ . 
Ε ), και συμπροσεύχεται για την παγκόσμια. . . ειρήνη 
και τους πάγους της Γροιλανδίας, ή τα ραδίκια. . . του 
Αμαζονίου με τον αιρετικό, εγκληματικό, αιμοσταγή 
κι ...αλάθητο παπικό οργανισμό, ο οποίος, αγιοποιεί 
εγκληματικές φυσιογνωμίες ( το Στέπινατς ), που 
διώκεται ποινικά για παιδεραστίες, που ευλογεί την 
ομοφυλοφιλία, που οι αθεόφοβοι έχουν την τράπεζα 
του. . . Αγίου Πνεύματος  δια της οποίας ξεπλένουν 
βρώμικο χρήμα και που επίσης συμπροσεύχεται με 
κάτι δαιμονισμένους Πεντηκοστιανούς ως και με κάτι 
Αγγλικανικά κι ‘’έγγαμα’’ μεταξύ τους ‘’αρσενικά’’, ‘’επι-
σκοπικά’’ φρικιά, ενώ έχει ταχθεί να ομολογεί και να 
διακηρύσσει παντού ότι    ‘’ ουκ έστιν εν άλλω ουδενί 
η σωτηρία,’’ γιατί ο Λυτρωτής μας Χριστός είναι  ‘’η 
Οδός, η Αλήθεια και η Ζωή’’ και Λυτρωτής  ‘’πάντων 
των λαών’’  και ‘’Φως εις αποκάλυψη Εθνών’’ ( Λουκάς 
. 2, 32 – 32 ), κι όχι ότι όλες οι θρησκείες οδηγούν στο 
θεό και στη Σωτηρία . 

 Σήμερα,  που κινδυνεύουν ΚΑΙ η ΠΙΣΤΗ  ΚΑΙ 
οι ΠΙΣΤΟΙ, χρειαζόμαστε ηρωικούς, λεοντόκαρδους 
επισκόπους – ποιμένες  που δεν προσκυνούν οποιαδή-
ποτε πολιτική ή θρησκευτική υποκριτική  ‘’ανθρωπο-
κάμπια’’ (2 ) . Καπεταναίους θέλουμε για φουρτούνες 
και όχι για κάλμες, που να δείχνουν επιτέλους ότι η 
απαστράπτουσα, περίτεχνη, γυαλιστερή τους πατερί-
τσα, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ούτε διακοσμητικό αξεσουάρ, συνοδό 
της δεσποτικής τους στολής, ούτε σύμβολο και σκή-
πτρο ΕΞΟΥΣΙΑΣ, προς  . . . αδυνάτους, αλλά είναι όπλο 
ισχυρό κι ακαταμάχητο προς ισχυρούς, διαβρωμένους, 
αχρείους γραικύλους πολιτικούς και Οικουμενιστές 
αιρετικούς λύκους, ρομφαία φλέγουσα, στα χέρια 
εκείνου που ΓΝΩΡΙΖΕΙ αλλά και θέλει να τη χειρίζεται 
με αυτοθυσία υπέρ των προβάτων του και υπέρ της 
μοναδικής Αλήθειας της Ορθοδόξου Πίστεως μας .

 Στα 400 χρόνια σκλαβιάς και του Μακεδονικού 
αγώνα, το αίμα 100 Πατριαρχών, Επισκόπων, 
Μητροπολιτών και χιλιάδων ταπεινών Μονα-
χών και Ιερέων, Πατροκοσμάδων, κράτησε ψηλά 
και ανόθευτη την πίστη μας, η οποία απέτρεψε τον 
εξισλαμισμό του Έθνους και την εξαφάνιση του . 
Αντίθετα, δυστυχώς, τις τελευταίες. δεκαετίες, η 
χλιαρή, χαλαρή, νυσταλέα και εφησυχάζουσα Ιε-
ραρχία μας  ( πλην ελαχίστων ΓΕΝΝΑΙΩΝ ) γεμάτη 
από συμφεροντολόγους, φιλόδοξους χαμαιλέοντες, 
επιδειξιομανεί, φιλάργυρους κι αρχομανεί καριερί-
στες, μοιχεπιβάτες προκειμένου να απολαμβάνουν  
‘’βίον ανθόσπαρτον κι...ακύμαντον’’, ‘’καβάλα στα 
Μητροπολιτικά τους . . . γαϊδουράκια ( λιμουζίνες )’’ 
(3), έγιναν διαπλεκόμενα, υποτακτικά, δουλικά των 
Οικουμενιστών , των Πολιτικών  και των σκοτεινών 

δυνάμεων ( δηλαδή κανονικοί ένοικοι Ορνιθώνα ) ( 
4), κατεδίωξαν και καρατόμησαν αδίκως 12 Ομολο-
γουμένως Αγίους Συνεπισκόπους τους ( Θεολόγο 
Λαρίσης, Νικόδημο Αττικής, Κωνσταντίνο 
Καρδίτσας, κ.α ) χωρίς να τους αποκαταστήσουν, 
αν και δεκάδες αποφάσεις του Σ.τ.Ε τους εδικαίω-
σαν . Εγκατέλειψαν το λαό ακατήχητο, ανημέρωτο, 
απληροφόρητο  στο σκοτάδι ( για να μην ξυπνήσει 
) και προκειμένου να δικαιολογούν την παρουσία 
και την προβολή τους, μεταχειρίστηκαν διαφόρους 
τρόπους, όπως,

α) την αυστηρότητα και σκληρότητα προς τους 
υφισταμένους τους 

β) μετέτρεψαν τις Μητροπόλεις τους σε εκκοσμι-
κευμένες  φιλανθρωπικές ΜΚΟ 

γ) για τις δημόσιες σχέσεις και τη μεγαλοπρεπή 
...Μιντιακή προβολή τους, έκαναν μόδα τα πλούσια 
και μεγαλοπρεπή πολυαρχιερατικά συλλείτουργα που 
κάθε φορά κατέληγαν σε… αλλεργιογόνα και κούφια, 
ρηχά λογίδρια και ανυπόφορες αλληλοκολακείες 
με μακροσκελή ...αλληλολιβανίσματα, με τσούρμο 
φωτογράφων να απαθανατίζουν το όλο σκηνικό με 
φωτογραφίες και βίντεο, ώστε την επό-
μενη μέρα να...διακοσμούν τα site και 
τα ΜΜΕ για να τα βλέπει το απλό και 
αθώο ...πόπολο και από τη λάμψη και 
τη χλιδή να εντυπωσιάζεται και εκείνοι 
να μετρούν τα...like ! Και μόλα αυτά τα 
γήινα φτάσαμε σήμερα στην εποχή που το καμίνι του 
κορονοϊούλη δοκιμάζει τους πάντες στη λογική, στην 
πίστη και στο φρόνημα, όπως ακριβώς η φωτιά το 
χρυσό . Γιαυτό και ίσως ταιριάζει να αναφωνήσουμε 
όλοι μαζί, εκείνο το ΕΝΑΤΟ : ‘’ Ουαί υμίν Γραμμα-
τείς και Φαρισαίοι και Δεσποτάδες ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ’’ !

1) Σήμερα, που η πατρίδα, ο λαός και η πίστη 
έφθασαν στο κάτω νεκρό σημείο, όπου αρρωστημένα 
μυαλά του κόσμου, με τους ανίκανους πολιτικούς 
μας, με διεφθαρμένους επιστήμονες – δουλεμπόρους 
του πνεύματος, καλυπτόμενοι πίσω από τη δήθεν 
φιλανθρωπία επιβάλλουν δια των ραβδούχων τη 
μασκοφορία και την απαγόρευση της κωδωνοκρου-
σίας (Εφημ. ΑΓΩΝΑΣ Λάρισας) αλλά όμως με 
την άνετη πρόσβαση της ...αγέλης στα super market 
...ζωοτροφών .

2) Σήμερα που στην ‘’Ορθόδοξη Ακαδημία’’ του 
Κολυμπαρίου η Αγία Ορθοδοξία μας ΕΞΙΣΩΘΗΚΕ 
με κάθε άλλη  ‘’Χριστιανική’’ ...εκτροπή και με την 
Ημισέληνο και το Άστρο του Δαβίδ ( Βλέπε σχετικό 
έγχρωμο βιτρό  στο Κολυμπάρι )  και που ίσως σε λίγο 
οι ( κάνοντες υπακοή) Δεσποτάδες μας  θα κληθούν 
να κρατούν τη νέα  ‘’Αγαπητικής έμπνευσης’’ Οικου-
μενιστικού – διαθρησκειακού συγκρητιστικού τύπου 
ποιμαντική ράβδο, όπου στην θέση των δύο όφεων 
θα υπάρχουν τα άλλα δύο θρησκευτικά σύμβολα ( 
Ημισέληνος και Άστρο ) .

3 ) Σήμερα που κυβερνιόμαστε από πολιτικά 
δυτικόδουλα σκύβαλα και θεομπαίχτες γραικύλους  
πολιτικούς και Οικουμενιστές Ιεράρχες που έχουν νε-
ρώσει το κρασί τους και δε φαίνεται να υπάρχει καμία 
ΑΡΧΉ, πολιτική ή θρησκευτική που να συγκαλέσει 
Οικουμενική  Σύνοδο για τη διόρθωση κάθε εκτροπής 
από τους Ιερούς κανόνες,

4) Σήμερα, έχουμε ανάγκη ποιμένων ανυπο-
χώρητων, ομολογητών, τιμίων, δικαίων, ανδρείων 
ασυμβιβάστων, ελεγκτών κάθε εκτροπής, αδικίας 
και νόθευσης της Ορθ. Πίστεως και προδοσίας της 
πατρίδος . Και επειδή σήμερα έχουμε ανάγκη και 
πάλι από Καντιώτηδες, Ζερβάκους, Σωτηρόπουλους, 
Αγ. Νεκταρίους, Γερμανούς Καραβαγγέληδες, Πα-
πουλάκους, Παπαφλέσσες και Πατροκοσμάδες, Μα-
ξίμους Ομολ., Στουδίτες, Φωτίους, Χρυσοστόμους, 
Βασιλείους, Νικολάους, Σπυρίδωνες κ.α .

5) Γιαυτό ο κλήρος πέφτει ΣΕ ΕΣΑΣ Αγαπητοί 
μας Αρχιμανδρίτες . ΣΕ ΕΣΑΣ τους 300- 400 που 
ευρίσκεσθε στην ‘’ Αίθουσα αναμονής προς Δε-
σποτοποίηση’’, σε ΕΣΑΣ, τους ΑΡΙΣΤΟΥΣ εξ υμών, 
που δεν καίγεστε να αρπάξετε την πατερίτσα με 
οποιοδήποτε  ‘’προσκύνημα’’, σε ΕΣΑΣ που σαν άλλοι 
Μάξιμοι και Στουδιτες, δούλοι ΜΟΝΟΝ Χριστού, έχε-
τε το φρόνημα να πολεμήσετε Υπέρ της Ορθ. Πίστεως, 
της πατρίδος και του λαού και να συγκρουστείτε με 
το ραγιάδικο και άπιστο πολιτικό κατεστημένο  και 
να αφυπνίσετε ( πλην ολίγων τιμίων και γενναίων ) 
το δειλό, άφωνο, ‘’άοσμο, άχρουν, άγευστο’’ Δεσποτικό 
κατεστημένο, ΕΣΕΙΣ Αγαπητοί μας Αρχιμανδρίτες 
που δεν ανήκετε στην τάξη των πεφωτισμένων  
‘’Σεβασμίων’’ ( σ’ αυτές τις δηλητηριώδεις σουπιές 
με τις τρεις...τελίτσες ), ΕΣΕΙΣ Αγαπητοί μας Αρ-
χιμανδρίτες με αυτοθυσία ΚΑΝΤΕ ένα βήμα 

ΕΜΠΡΟΣ !, βαδίζοντες πάνω στο ίδιο μονοπάτι του 
Σταυρού και των Μακρυγιάννηδων για να μαζέψετε 
το σκιαγμένο, σκορπισμένο ποίμνιο  που είναι τραγικό 
θύμα και των ‘’φιλανθρώπων’’  νόμων του Κράτους, 
που πήρε τον κατήφορο, καθώς δεν υπήρξε καμία 
αντίσταση και έλεγχος από την ιεραρχία μας λες  και 
δεν ποιμαίνουν τον ίδιο λαό  με αυτόν που νομίζουν 
ότι κυβερνούν οι πολιτικοί . Σας παρακαλούμε, με 
πόνο ψυχής και με δάκρυ, εσείς οι ΑΡΙΣΤΟΙ κάντε 
ένα βήμα εμπρός ! Παρακαλούμε κάντε ένα 
βήμα ΕΜΠΡΟΣ ! .

 Κι αν η Ιερά Σύνοδος ( όποτε της το επιτρέψει η...
μασκούλα ) ή συνέλθει και ως συνήθως...προαποφα-
σίσει στα παρασκήνια και στους διαδρόμους της Ι. 
Μονής Πετράκη, με αλισβερίσια, με συναλλαγές, με 
αγαπητικούς… εκβιασμούς, με αλληλοεξυπηρετή-
σεις, με συμφέροντα, με ιερές φιλοδοξίες, να ΜΗΝ 
ΕΚΛΕΞΕΙ κάποιους από εσάς τους ΑΡΙΣΤΟΥΣ για να 
πληρώσουν τις χηρεύουσες Μητροπόλεις, αλλά ( ίσως 
) εκλέξει και πάλι κάποιες δικές τους...φωτοτυπίες, 
ακόμη και τότε, εσείς οι ΑΡΙΣΤΟΙ κάντε ένα βήμα 
ΕΜΠΡΟΣ, στηρίξτε και παρηγορήστε το ζαλισμένο ποί-

μνιο σαν άλλοι Ζερβάκοι  Καντιώτηδες,  
Ζήσηδες  κι ο κόσμος σαν θάλασσα θα 
σας ακολουθήσει και θα υπερασπιστεί 
αυτούς που αληθινά τον αγαπούν αγνά 
κι ανυστερόβουλα.

 Και εμείς ο λαός, αφού δεν του 
επιτρέπεται να εκφράζει τη γνώμη του στις εκλογές 
Μητροπολιτών, θα εύχεται, θα προσεύχεται και θα 
ελπίζει ( γιατί είναι το μόνο που μπορεί να κάνει ) 
ότι αυτός που θα του φυτέψουν για Δεσπότη στην 
μητρόπολή τους, να αναδειχθεί, τουλάχιστον έστω και 
λίγο, καλύτερος από τους εκλέκτορες του .

 Τέλος, χίλια συγνώμη αν στενοχώρησα 
κάποιους μ’ όλα αυτά τα παράπονα και την πικρή 
απογοήτευση ενός απλού πιστού μεταξύ εκατομμυ-
ρίων άλλων που γνωρίζουν τα ίδια, αλλά ανήμποροι 
σιωπούν, όμως οι δημοσκοπήσεις κάποτε  έδειχναν ότι 
την κορυφή της εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού, 
μαζί με τον ΣΤΡΑΤΟ μας, κατείχε και η Εκκλησία με 
την ΙΕΡΑΡΧΙΑ της . 

 Σήμερα ;; Ω! Σήμερα ! Απλώς, κάποιος ( 
συμβιβασμένος ) πρώην Κολυμπάριος...αντιστασιακός 
Δεσπότης ( 5 ), εμφανίζεται να εμβολιάζεται δημόσια, 
με ένα αφερέγγυο και ημιτελές εμβόλιο στη θέση του…
Αρχιεπισκόπου και να το διαφημίζει λειτουργώντας 
σαν μασκοφόρος...Ιnfluenser της κοινής γνώμης 
και κάποιοι άλλοι…φοβητσιάρηδες  ψεκάζουν με 
αντισηπτικά τις θαυματουργές εικόνες των Αγίων και 
της Παναγίας μας και άλλοι προτιμούν τα πλαστικά 
κουταλάκια για τη θεία κοινωνία . Πέρασε, φαίνεται η 
εποχή των ηρωικών Παλαμάδων και μαρτυρικών Μα-
ξίμων και των Στουδιτών, των αγνών δηλαδή Αγίων 
Ομολογητών της Αγίας Ορθοδοξίας μας και βρισκόμα-
στε στην εποχή  «των υποτακτικών» διαπλεκομένων, 
των αθεόφοβων πολιτικών και των Οικουμενιστών 
Πατριαρχών, ως και των μεταπατερικών τζιτζιφιόγκων 
! Βλέπετε η Γιγάντια ΠΑΤΕΡΙΚΗ θεολογία πέφτει λίγο 
βαριά στα εκλεπτυσμένα στομάχια των μυγιάγγιχτων 
υψηλοφιλοσοφούντων, ενώ η  «Μεταπατερική» 
μινιμαλιστική Θεολογία είναι πιο...ελαφριά και μπορεί 
το μενού της να συνδυαστεί άνετα και με λίγη σάλτσα...
Ισλαμικών Σπουδών ( Ολεεε !!! ) 

 Πόσο μας λείπεις σήμερα τίμιε,ατρόμητε, Λεοντό-
καρδε και αληθινέ Ποιμένα μας, π. Αυγουστίνε Κα-
ντιώτη  που όλους τους ζύγιζες με το Άγιο Ευαγγέλιο, 
κηρύσσοντας πάντοτε 

‘’Χριστό και Ελλάδα’’ με εκείνο το φλογερό σου  
‘’Εδώ Ελλάς, εδώ Ορθοδοξία !’’ και εσύ Όσιε π. 
Φιλόθεε Ζερβάκο, όταν διακήρυττες ότι  ‘’Εάν όλοι 
οι Χριστιανοί ακολουθούσαν κατά γράμμα τους 
Επισκόπους σε όλα, ούτε Εκκλησία, ούτε και 
Ορθόδοξος Χριστιανός θα υπήρχε’’ ( 6 ) .

 Μετά δακρύων  και με την Ελπίδα ότι ίσως ξυπνή-
σουμε κάποιες συνειδήσεις, με πολλή προσευχή και 
με κάποια ακόμη Ελπίδα για μια δυναμική Ανάσταση 
και...Great Reset της Ελλάδος των Ελλήνων και της 
ΠΙΣΤΗΣ μας, με τη βοήθεια των ψυχών των ευσεβών 
κεκοιμημένων Ηρώων μας, και τη μεσιτεία και προ-
στασία των μαρτύρων και Ομολογητών Αγίων μας, 

Ευχόμαστε καλή Σαρακοστή, Καλό Πάσχα, Καλή 
Ανάσταση και καλή Λευτεριά .

( 1 ) Δημ. Μακρής, οπλαρχηγός 1821 – Δημ. Νατσιός, δάσκαλος Κιλκίς 
( 2 ) Δημ. Νατσιός, δάσκαλος Κιλκίς 
( 3 ) Εφημ. ΑΓΩΝΑΣ – Λάρισα, Δεκεμ. 2020 – Ιαν 2021
( 4 ) Κότες, απεκάλεσε υψηλόβαθμο στέλεχος της κυβέρνησης, τους Μη-

τροπολίτες
( 5) Χριστιανική Σπίθα, ΣΕΠ – ΟΚΤ 2016, Φ741, σελ. 8
( 6) Οσίου Γέροντος Φιλόθεου Ζερβάκου : ΄΄ Σοφές Πατερικές Διδαχές – Σω-

τήριες Αλήθειες ΄΄ εκδ. Ορθόδοξος Κυψέλη ΄΄ Θεσσαλον. 2020

Δρ. Γεράσιμος 
( Μάκης ) κουσουνής 

Γεωπόνος

ΟΙ αρΧΙΜαΝΔρΙταΙ… έχουν πλέον το λόγο!
(Σπαρτιάτισσα στο γυιό της προ της μάχης :  Πρόσθες βήμα !  )συνέχεια από την 1η σελίδα
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Λαμπαδάριος

χωριού, που έζησε χρόνια στη Γερμανία: «οφείλετε 
πολλά οι Παλιογρατσανιώτες στον π. Αυγουστίνο, 
που ζωντάνεψε το χωριό με τις δραστηριότητές 
του». Εκείνος όχι μόνο το παραδέχτηκε, αλλά 
πρόσθεσε: «Μια φορά χρησιμοποίησα ταξί στην 
Κοζάνη και μόλις έμαθε ο οδηγός ότι είμαι από το 
Παλιογράτσανο δεν μου πήρε αγώγι για χατίρι του 
π. Αυγουστίνου, τον οποίο εκτιμούσε πολύ».   

    Εκεί όμως που φάνηκε ιδιαίτερα ευρηματικός  
ήταν η πρωτοποριακή στελέχωση του μοναστηριού. 
Πόθος τόσο δικός του όσο και του πατέρα του ήταν η 
επάνδρωση της μονής με μοναχούς. Δυστυχώς δεν 
αξιώθηκαν να τη δουν. Τι έκανε ο καλός ποιμένας; 
Παρότρυνε τους συνεργάτες του, τα πνευματικά 
του παιδιά, έγγαμους οικογενειάρχες, να προσφέρει 
ο καθένας διακονία στις διάφορες εργασίες του 
μοναστηριού για δύο ημέρες κάθε μήνα. Έτσι και 

το μοναστήρι είχε κάθε μέρα δύο αναγκαίους δια-
κονητές, που συμμετείχαν σε όλες τις ακολουθίες 
της μονής, αλλά και οι συνεργάτες του είχαν την 
ευκαιρία να ζήσουν για δύο ημέρες τον μήνα τη 
μοναστηριακή ζωή ως ένα είδος κοσμοκαλόγηρων.   
Προκειμένου μάλιστα να γνωρίσουν και οι νεότε-
ροι τον ορθόδοξο μοναχισμό καθιέρωσε τριήμερα 
μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με διαμονή 
και διατροφή στους χώρους της Μονής.    

     Ευφυής και ταλαντούχος ο π. Αυγουστίνος 
ασχολήθηκε παρά το φορτωμένο ποιμαντικό 
έργο και με τη συγγραφή βιβλίων επιστημονικού 
(θεολογικού) και ποιμαντικού χαρακτήρα. Πιο 
γνωστό και διαδεδομένο είναι η «Αντίσταση της 
Αγάπης», που περιγράφει τη δράση του ιεροκή-
ρυκα π. Αυγουστίνου Καντιώτη στην Κοζάνη την 
περίοδο της κατοχής. Γνώρισε τρεις εκδόσεις και 

διαβάζεται πολύ ευχάριστα ως ένα είδος συνα-
ξαρίου. Σε πολλές δεκάδες ανέρχονται επίσης τα 
άρθρα του πάνω σε επίκαιρα εκκλησιαστικά και 
κοινωνικά θέματα. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός 
ότι ο Μητροπολίτης Κοζάνης κ. Παύλος αυτόν 
όρισε ως εκπρόσωπο της Μητροπόλεώς του σε 
θέματα αιρέσεων και αντιαιρετικού αγώνα. Οι 
εβδομαδιαίες εκπομπές του στο West-Chanel  με 
τίτλο «Ορθόδοξη Μαρτυρία» συγκέντρωναν με-
γάλο ενδιαφέρον και ικανό πλήθος τηλεθεατών.

      Δυστυχώς το ακριβό αυτό διαμάντι της 
περιοχής μας, τις αντοχές του οποίου θαύμαζε 
κανείς, όταν διέσχιζε αποστάσεις ολόκληρες με 
τα πόδια ή όταν σκαρφάλωνε στα βουνά για να 
μαζέψει τσάϊ ή ρίγανη για το μοναστήρι του, δεν 
βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας . Το χάσαμε. Η 
κηδεία του λόγω των σκληρών μέτρων του κο-

ρωνοϊού έγινε  σε ερημικές συνθήκες. Ευτυχώς 
τον τίμησαν με την παρουσία και συμμετοχή τους 
ο Μητροπολίτης κ. Παύλος, ο Πρωτοσύγκελος π. 
Χριστοφόρος, ο αρχιερατικός επίτροπος Βελβενδού 
π. Κωνταντίνος και ο διάκονος της Μητροπόλεως. 
Σε κανένα από τα εκατοντάδες πνευματικά του 
παιδιά δεν επιτράπηκε η συμμετοχή. Όχι όμως 
εντελώς μόνος. Τέσσερις ώρες μετά τη δική του 
αναχώρηση τον ακολούθησε ο πνευματικός του 
πατέρας, ο ιερομόναχος π. Πανάρετος της μονής 
Γρηγορίου Αγ. Όρους. Άλλο ένα διαμάντι κληρικού. 
Και αυτό από τη δική μας περιοχή, από το Βόϊο. 
Προηγήθηκε ο πνευματικός υιός για να υποδεχθεί 
στον ουρανό τον πνευματικό του πατέρα. Μία 
ευλαβής ψυχή είπε: «Και οι δύο αυτοί -να μου 
το θυμάστε- θα ανακηρυχθούν μία ημέρα άγιοι». 
Αιωνία τους η μνήμη.

συνέχεια από 
την 13η σελίδα

Προβληματισμός επικράτησε μετά την είδηση ότι Γερμανό Βουλευτή 
του Χριστιανοκοινωνικού κόμματος της Βαυαρίας Tobias Zech – του 
κόμματος που κυβερνάει τη Γερμανία – τον έπιασαν στα πράσα να 
χρηματοδοτείται από τα Σκόπια και το καθεστώς Γκρουέφσκι, ώστε 
να προπαγανδίζει έναντι της Ελλάδας με ποικίλα δημοσιεύματα και 
σχόλια. Πίεζε και τον Υπουργό Οικονομικών Σόιμπλε να τηρήσει 
σκληρή οικονομική πολιτική στη χώρα μας, ώστε να αναγκαστούμε 
να υποκύψουμε στις ορέξεις των Σκοπιανών για τη Μακεδονία μας.

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι πήρε χρήματα μέσω της εταιρίας δημοσίων 
σχέσεων που διατηρεί, δικαιολογήθηκε όμως λέγοντας ότι «πολλές 
φορές τα όρια της επαγγελματικής δραστηριότητας και της πολιτικής 
δράσης δεν είναι διακριτά»!

Η δικαιολογία δεν έπεισε, ξεκίνησε εισαγγελική 
έρευνα σε βάρος του και τότε αναγκάστηκε να 
παραιτηθεί. Τέτοια περιστατικά ήρθαν αρκετές 
φορές στη δημοσιότητα, αλλά κάπου ξεχάστηκαν.

Μήπως υπάρχουν παρόμοια φαινόμενα και στη 
χώρα μας και δεν μπορούμε να τα εντοπίσουμε, 
επειδή δεν είναι διακριτά; Μήπως θάπρεπε κά-
ποιος Εισαγγελέας  – όπως και στη Γερμανία – να 
ερευνήσει πιθανόν περιστατικά που φημολογούνται κατά καιρούς και 
κάτι ανακαλύψει;

Μας έβαλαν σε πολλές σκέψεις και προβληματισμούς οι ειλικρινείς 
και θαρραλέες δηλώσεις σε εθνικά θέματα του Α΄ Αντιπροέδρου 
της Βουλής, του Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος είναι ένας από τους 
παλαιότερους βουλευτές της Ν.Δ. που είπε για το περιβόητο “Εθνικό 
Ίδρυμα” ΕΛΙΑΜΕΠ (“Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 
Πολιτικής”), για το οποίο ήταν “ανέκαθεν απέναντί τους”.

«Το ΕΛΙΑΜΕΠ έχει γεμίσει – αν το δείτε διαχρονικά – από 
στελέχη της περιόδου Σημίτη. Επειδή είναι πρόσφατη και η 
επέτειος των Ιμίων, υπάρχουν άνθρωποι, οι οποίοι διαπραγ-
ματεύτηκαν και στήριξαν τις Συμφωνίες του Ελσίνκι και της 
Μαδρίτης, όπου εκεί για πρώτη φορά “γκριζαρίστηκε” το Αιγαίο 
με συμφωνία, δυστυχώς, της τότε κυβέρνησης και του τότε 
πρωθυπουργού, του κ. Σημίτη. Συνεχίζουν το ίδιο μέχρι σήμερα. 
Αυτοί λοιπόν, εξυπηρετούν μια άλλη πολιτική, εξυπηρετούν 
κάποια άλλα συμφέροντα, τα οποία δεν μπορούν να λέγονται 
εθνικά συμφέροντα, πάντως. Ήμουν ανέκαθεν απέναντί τους».

Την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 στο Ωδείο Αθηνών (Ρηγίλλης & 
Βασ. Γεωργίου Β΄ 17) πραγματοποιήθηκε “Δημόσια Συζήτηση” με 
θέμα “Μας συμφέρει η Χάγη;”. Τη συζήτηση τη συντόνιζε ο Πρόε-
δρος του ΕΛΙΑΜΕΠ καθηγητής κ. Λ. Τσουκάλης. Είναι αποκλειστικός 
αντιπρόσωπος της Γερμανικής εταιρίας ελαστικών Continental στην 
Ελλάδα, είναι άνθρωπος της Μπίλντερμπεργκ και του Σόρος.

Συμμετείχαν και μίλησαν: Οι Γ. Παπανδρέου, Ντόρα Μπακογιάν-
νη, Γ. Κατρούγκαλος και Χρ. Ροζάκης! Όλοι οι παραπάνω ήταν 
υπέρμαχοι του Σχεδίου Ανάν για την Κύπρο. Ήταν όλοι υπέρμαχοι 
της διακοπής της συνεργασίας Ελλάδας – Ρωσίας. Ήταν όλοι τους 
υπέρμαχοι της “Συμφωνίας των Πρεσπών” που παραχωρήσαμε 
ελαφρά τη καρδία στους σκοπιανούς γλώσσα και την εθνότητα. Ήταν 
όλοι τους υπέρμαχοι των καταστροφικών Μνημονίων…

Για να γνωρίσουμε το ΕΛΙΑΜΕΠ, τους ανθρώπους και το έργο τους 
θα αναφερθούμε σε κάποια έτσι  ενδεικτικά.

Ο πρόεδρός της κ. Τσούκαλης σε άρθρο του στην εφημ. “TA NEA” 
έγραψε μεταξύ άλλων:

«Αν οι τούρκοι συνομιλητές αρχίζουν να μιλάνε πολύ για 
γκρίζες ζώνες και αποστρατικοποίηση, ενώ εμείς αρνούμαστε 
να συζητήσουμε καν για χωρικά ύδατα οχυρωμένοι πίσω 

από το νομικό δικαίωμα για επέκταση μέχρι 12 μίλια, τότε οι 
διερευνητικές δεν θα έχουν μέλλον»! Και συνεχίζει αλλού: «δεν 
μπορεί να γίνει ελληνική θάλασσα», γιατί «έχουν κι άλλες χώρες 
δικαιώματα σαν τη Τουρκία που έχει εκατοντάδες χιλιόμετρα 
ακτογραμμή» (είναι σαν να ακούμε τη  φωνή από το στόμα του 
Τουρκικού ΥΠΕΞ).

Ο αντιπρόεδρος και ιδρυτής της ιδέας δημιουργίας του αρχικού 
ΕΛΙΑΜΕΠ (Ελληνικό Ίδρυμα Άμυνας και Εξωτερικής Πολιτικής) Θάνος 
Βερέμης τον προηγούμενο μήνα (Φεβρουάριο) σε παρέμβασή του στο 
συνέδριο που διοργάνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, δήλωσε κάτι 
το αδιανόητο, ξεπέρασε και τον ίδιο του τον εαυτό σε ενδοτισμό και 

εθνική ηττοπάθεια, λέγοντας: «Έχω την εντύπωση, 
χωρίς να είμαι βέβαιος, ότι ο κ. Ερντογάν είναι 
διατεθειμένος να κάνει κάποια απονενοημένη 
ενέργεια και η απονενοημένη ενέργεια θα είναι 
μια επίθεση εναντίον του Καστελόριζου, γιατί 
αυτό είναι το κυριότερο στοιχείο που τον απα-
σχολεί και απασχολεί και τους στρατιωτικούς 
του…» και η “βαθειά” του ανησυχία, είναι: «να μη 
χάσουμε ζωές Ελλήνων που θα υπερασπιστούν 

την ακεραιότητα της χώρας και επίσης να μη χάσουμε το νησί 
αυτό, το οποίο μπορεί κάλλιστα να γίνει μια απόβαση 50.000 
στρατιωτικών και να το καταλάβουν, να βάλουν τον πληθυσμό 
σε ένα στρατόπεδο συγκεντρώσεως και να πούνε μετά ά, αυτό 
είναι δικό μας, διότι έτσι».

Αυτά λένε οι δικοί μας “πατριώτες” για να “εμψυχώσουν” τους 
Έλληνες και τους νησιώτες και μετά από λίγο βγήκαν οι Τουρκαλάδες 
να επιβεβαιώσουν τη Βερέμια θεωρία, ότι τη νίκη την έχουνε στην 
τσέπη τους. Ο Χακάν Μπαϊρακτσί, μιλώντας στο CNN TURK είπε σε 
περίπτωση πολέμου: «σε τέσσερις ημέρες θα μπούμε στη Θεσσα-
λονίκη και σε δώδεκα στην Αθήνα».

Οι θέσεις και τοποθετήσεις στα εθνικά-πατριωτικά του κ. Βερέμη και 
από παλαιά είναι γνωστή. Ο Βουλευτής της Ν.Δ. Κώστας Ευμοιρίδης 
σε επερώτησή του στη Βουλή είπε για τον κ. Βερέμη.

«Ο κ. Βερέμης είχε ιδιαίτερες ευαισθησίες στις θεωρίες του 
ελληνο-τουρκισμού και προβλέπει στο ιδεώδες όχι της απλής 
ελληνοτουρκικής συνύπαρξης, αλλά της δημιουργίας μιας 
πολιτικής φόρμουλας ελληνοτουρκικής συνομοσπονδίας. Ο 
κ. Βερέμης πρεσβεύει πως η ιδέα του έθνους είναι ανύπαρκτη 
και αποτελεί φανταστικό κατασκεύασμα, πως το σημερινό ελ-
ληνικό έθνος είναι αντικειμενικά ανύπαρκτο και δημιούργημα 
διανοουμένων»!

Ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης  τέτοιους και με τέτοιες απόψεις 
έχει επιλέξει μέσα από το ίδρυμα  ΕΛΙΑΜΕΠ  να επανδρώσει σε θέσεις 
κυβερνητικές ανθρώπους που επηρεάζουν τα εθνικά μας συμφέροντα. 
Τα λόγια περισσεύουν!

Τον κάθε πληρωμένο Γερμανό τον αντιλαμβάνεσαι. Αυτούς που είναι 
δύσκολο να εντοπίσεις, είναι οι εντός των τειχών “δούρειοι ίπποι” 
που κάνουν και τη ζημιά.

Ευτυχώς υπάρχουν και κάποιοι, όπως ο Νικήτας Κακλαμάνης και 
φρενάρουν πολλά κρυφά αντιεθνικά σχέδια. Που «εξυπηρετούν 
μια άλλη πολιτική, εξυπηρετούν κάποια άλλα συμφέροντα, τα 
οποία δεν μπορούν να λέγονται εθνικά συμφέροντα, πάντως» 
(Νικ. Κακλαμάνης).

Χρειάζεται εγρήγορση και προσευχή, γιατί…; «Εκύκλωσάν με κύ-
νες πολλοί, συναγωγή πονηρευομένων περιέσχον με…» (Ψαλ. 
21, 17) την Πατρίδα μας.

αΝΟΙξτε ΓΙα ΝαρΘεΙ ΦΩΣ
“άγιε” δέσποτα

Μέσα στην Εκκλησία, εκεί, που πρέπει να λάμπει η αλήθεια, εκεί 
που βρίσκεται ενθρονισμένος ο σαρκωμένος Λόγος και διακινείται 
μυστικά «το Πνεύμα της Αληθείας» ανακαλύπτεις την πλαστότητα 
και βομβαρδίζεσαι με τα μαθήματα της σκοπιμότητας, σκυθρωπάζεις, 
συστέλλεις τα αισθήματα και αναστατώνεται η συνείδησή σου.

Το χάρισμα της Πεντηκοστής, μεταποιείται σε δουλικό περπάτημα. 
Η προφητική φωνή της αλήθειας ακούγεται σαν σπασμένο όργανο.

Οι μηχανές της πολύπλοκης διαφθοράς που μας κουβάλησε 
από το Μαραθώνα ο μακαρίτης Σεραφείμ Ορφανός δε σταμάτησαν 
μέρα-νύχτα, Κυριακές-αργίες να παράγουν διαφθορά. Εκείνος ήταν 
και λεβέντης – έλεγε είναι μπουρζουπαπάς – και δεν κρυβόταν να 
τα πει: «Κοιτάξτε να δείτε, εγώ πιστεύω πως ο κάθε αρχιεπί-
σκοπος, ο κάθε κληρικός θα πρέπει να έχει μια περιουσία 
για νάχει τη δυνατότητα έστω και στα έσχατά του… έκρινα 
σκόπιμο πως πρέπει να αποκτήσω μια περιουσία. Δικαίωμά 
μου σαν πολίτης είναι να αποκτήσω μια περιουσία, την οποία 
κανείς δεν μπορεί να ξέρει που εγώ θα τη διαθέσω». ( στιγμές)                                                           
{{{ Αυτό και αν είναι, λεβεντιά δεσποτική!!! }}}

Και απέκτησε- τίποτα- στα 17 χρόνια στη Λάρισα μετά από πολύ 
αγώνα και μεγάλη αγωνία 49 ακίνητα και μερικά εκατομμύρια κα-
ταθέσεις στην Εμπορική Τράπεζα της Ν. Μάκρης.

Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ, ο οποίος εργάζονταν και αυτός πολύ, 
αγωνιούσε μη σκουριάσουν τα μηχανήματα, γι’ αυτό έφερε στη Λά-
ρισα ένα καλό και άξιο διάδοχο χειριστή των πολύπλοκων μηχανών 
της διαφθοράς.

Ο νέος μαιτρ μακαρίτης Ιγνάτιος δεν ήταν μόνο άξιος διάδοχος, 
αλλά αποδείχθηκε καθηγητής στα μηχανήματα της διαπλοκής. Στα 24 
χρόνια κατόρθωσε το ακατόρθωτο, να διπλασιάσει τους κωδικούς, 
να τριπλασιάσει τις εισπράξεις, να ξεπουλήσει ό,τι βρήκε, να μην 
αφήσει τίποτα και στο τέλος να βγάζουν δίσκο για την κηδεία, γιατί 
οι θυρίδες ήταν μπουκωμένες και δεν άνοιγαν.

Δυόμισι χρόνια “άγιε” δέσποτα, μας έφερες και ειδικό οικονομο-
λόγο που τον είχε και ο αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος – γι’ αυτό τα 
οικονομικά του πήγαν στράφι – να ξεμπλοκάρει τις μπουκωμένες 
θυρίδες, ώστε να   ανακοινώσεται στο λαό πόσες θυρίδες υπάρχουν, 
σε ποιες τράπεζες και με πόσα εκατομμύρια κεράκια των πιστών είναι 
φρακαρισμένες.

Δυόμισι χρόνια “άγιε” δέσποτα και ο Τύρναβος ακόμα περιμένει 
να του πείτε που πήγαν τα 500.000 ευρώ;

Σε ένα μήνα είναι το επισκοπικό δικαστήριο,(για τον Κωστάκη- Δα-
μασκηνό) εάν δεν είναι δίκη παρωδία, (αφού ο ίδιος αποσχηματίστη-
κε) ανοίξτε τις πόρτες για να έρθει ο κόσμος να την παρακολουθήσει.

Αντρίκια πράγματα δέσποτα, εάν δεν αγωνίζεσαι να τυλίξεις την 
οικονομική διαφθορά με τον ιστό της λησμοσύνης, ανοίξτε πόρτες και 
παράθυρα να έρθει φως, να φύγει το σκοτάδι, πετάξτε τα πολύπλοκα 
σεραφειμικά - ιγνατιακά μηχανήματα που παράγουν διαφθορά, για 
να έρθει το γνήσιο μηχάνημα μεταφοράς Θείων δωρεών.

Ο Απόστολος Παύλος σε φωνάζει: «δει γαρ τον επίσκοπον ανέ-
γκλητον είναι ως Θεού οικονόμον…» (Τιτ. 1, 7).

ΨΑΛΤΙΚΑ

αχ ελλάδα, γλυκιά Πατρίδα μας!
«Κύνες εκύκλωσαν με πολλοί, συναγωγή πονηρευομένων περιέσχον με …» (Ψαλμ. 21, 17)

Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Μύρου «Χάσαμε ένα διαμάντι»
του Δρ. Γεωργίου Τσακαλίδη
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