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Ὁ Ἀμετανόητος 
κ. Ἠλίας Μόσιαλος

σελ. 13

συνεχίζεται στη σελ. 2

Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΑΡΙΣΗΣ ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Ένας εκ των 
12 διωχθέντων

15ο μέρος

Πατέρες 
ή Πατριοί

‘Τοιούτον έχομεν 
Αρχιεπίσκοπον;’

Απαντήσεις και σχόλια 
στη χειροτονία του επισκόπου 

σελ. 3

σελ. 2

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ

Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
 Συνεχίζοντας την ομιλία του λέει, ‘’Πιθανόν 

όμως η γνώμη σου να είναι ισχυρή, πιθανόν 
να είναι δυνατή. Σεβόμαστε την ελευθερία 

ΛΑΛΕΙ – ΛΑΛΕΙ και μη ΣΙΩΠΗΣΕΙΣ

σελ. 4 -7

Εξάρτηση Εκκλησίας από το κράτος1

σελ. 6

Μέ  θλιβε-
ρή  κατάπλη-
ξη  εἴδαμε  τήν 
ἀσεβέστατη 
ἀνάρτηση  τοῦ 
κ. Μόσιαλου, ο 
οποίος μέ «σα-
τυρικό»  τρόπο 
ἐξύβρισε,  τήν 

Παραμονή τῶν Χριστουγέννων,  τό  ἱερότατο 
γεγονός τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας 
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Γιατί εἶναι ὑβριστής;

Όσα βιώνουμε σή-
μερα  ως  μέλη  της 
ορθοδόξου  (μιας και 
μόνης  εκκλησίας), 
είναι πρωτοφανή σε 
τραγικότητα.
Δεν πιστεύουμε πια 

στα μάτια μας.
Δίνουν  την  εντύ-

«Θεέ μου, πάρε με!»
(παιδαγωγική μεταθανάτια εμπειρία)

σελ. 6

ΜΗΠΩΣ…; ΑΠΟ ΤΗΡΗΤΗΣ 
ΤΩΝ Ι. ΚΑΝΟΝΩΝ 

ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΗΤΗΣ;;;

σελ. 8

KAΛΕΣΜΑ

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ του Θεολόγου Ιωάννου 
Παλαμήδη Προς τον ‘’άγιο’’ Πειραιώς

Ακούγεται 
ως “Φωνή 
βοώντος 

εν τη 
ερήµω”

Ακούγεται Ακούγεται 
ως “Φωνή ως “Φωνή 
βοώντος βοώντος 

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ
ΤΗΣ ΑΝΟΜΙΑΣ

Τὰ ὁργανα τῶν σκοτεινῶν 
δυνάμεων, τὰ καθάρματα τῆς 
ἀνθρωπότητος ποὺ αἰματο-
κυλίουν τοὺς λαούς, θὰ «κα-
ταλύσουν»  τοὺς παγκόσμι-
ους νόμους: «Οὐ κλέψεις» 
(κλέβουν τὶς περιουσίες τῶν 

λαῶν), «οὐ μοιχεύσεις»  (αὐτό,  πρό 
πολλοῦ τὸν κατήργησαν καὶ προχώρη-
σαν στὴν ἀνωμαλία,  τὴν παιδαιραστία, 
στὴν  κτηνοβασία). «Οὐ φονεύσεις» 
(ἀνάβουν φωτιές πολέμου καὶ καὶ κάνουν 
ἐθνοκαθάρσεις τῶν λαῶν! Προωθοῦν τὸν 
παγκόσμιο ἐκφυλισμό καὶ τὴν ἀναρχία, 
γιὰ νὰ προετοιμάσουν τὴν ἔλευση τοῦ 
Ἀντιχρίστου.
–Στὴν Πατρίδα μας οἱ μασόνοι καὶ οἱ 

ἄθεοι ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, δουλεύουν 
γι᾽αὐτούς, μὲ τὰ μνημόνια καὶ τοὺς ἀνή-
θικους νόμους ποὺ ψηφίζουν.
Ξεριζώνουν  τὴν Ὀρθόδοξη  πίστη, 

ἐξαφανίζουν τὴν Ἑλληνική Οἰκογένεια 
καὶ ξεπουλοῦν τὴν Ἑλληνικῆ Πατρίδα.                                                                  

(+ Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης)

1 Ο προτεστάντης Δανός φιλόσοφος 
και θεολόγος Σαίρεν Κίργκεγκωρ (δα-
νικά: Søren Aabye Kierkegaard, 1813 
– 1855) ήταν φανατι κός πολέμιος της 
οποιασδήποτε κρατικής Εκκλησίας και 
του  τρόπου υπάρξεως  και  δράσεώς 
της. Ανάμεσα στα άλλα που  έγραψε 
για  το  θέμα αυτό  είναι  και  το  εξής: 
«Στην αρχαιότητα το κράτος εδίωκε την 

1  Το παρόν άρθρο γράφτηκε με τη βοήθεια ενός σύγχρονου 
γέροντα της Ορθοδοξίας.

Εκκλησία. Σήμερα δεν το κάνει, γιατί 
βρήκε πιο έξυπνο και αποτελεσματικό 
τρόπο να την ελέγχει: Πληρώνει τους 
μισθούς  των  κληρικών  της»2.  Είναι 
πολύ  αξιοπρόσεκτη  η  τοποθέτηση 
αυτή του Κίρκεγκωρ. Ο Χριστός είπε 
«ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ 
κόσμου τούτου» (Ιω. 18,36). Συνεπώς 
ο  κόσμος  και  μάλιστα  το  σύγχρονο 

2  Al. Dru, The Journals of Søren Kierkegaard, Oxford 
University Press, 1938.

κράτος που δεν έχει καμμία σχέση με 
το Βυζάντιο, δεν πρέπει να μισθοδοτεί 
τους  κληρικούς  και  να  στηρίζει  οι-
κονομικά την Εκκλησία. Αν το κάνει, 
καθίσταται  ο  εργοδότης  και  κύριος 
της Εκκλησίας και ζητεί από αυτήν να 
υποτάσσεται στις επιθυμίες του που δεν 
έχουν καμμία σχέση με το Χριστό και 
το Ευαγγέλιο.
Για να γίνουμε κατανοητοί, θα αντι-

γράψουμε  μέρος  ενός  άρθρου  του 

 Το ανθρώπινο πρόσωπο πολλές 
φορές παίρνει τη σκοτεινή όψη ενός 
αδιαφανούς κόσμου, γίνεται μια τρα-
γική προσωπίδα.  Κανένας λόγος περί 
φωτός δεν μπορεί να αποκαλύψει 
τότε  την εσωτερική του συνάφεια. 
Καμιά αγαπητική περιχώρηση δεν μπορεί  να 
λειάνει τις αιχμές του ασυνείδητου που καταδυ-

ναστεύουν το ενδημούν πνεύμα. Ο 
περίκλειστος  χώρος, 
ερμητικά  απροσπέ-
λαστος,  απωθεί κάθε 
γνωστικό  εξωτερικό 
φως, απορροφά και εξαφανίζει, σαν 

μαύρη οπή, κάθε εσωτερική αναλαμπή αυτογνωσί-
ας  και παραδίδεται στην αυτιστική καταστροφική 

μανία σκοτεινών εσωτερικών δυνάμεων. Πότε 
όμως η διαστροφή παραμορφώνει 
τον  εσωτερικό  κόσμο, ώστε  να 
διακόπτεται κάθε επικοινωνία με 
το φωτεινό κόσμο  της αλήθειας 

και της αρετής; Πότε η ροπή προς την άρνηση, 
προς την αστοχία, την αμαρτία τέλος, η γνωστή 
concupiscentia, γίνεται παντοδύναμη; Η ορθό-

του ∆ρ Στέφανος 
Σπανομήτσιου*

Υπάρχει και κάτι 
χειρότερο απ
΄την αμαρτία.

Είναι η αλαζονεία
της αρετής 

(Άγιος Αυγουστίνος)

σελ. 5

Οπ. Θεολόγος σε όλους αυτούς  τους διωκόμενους 
και καταπονηθέντας αδελφούς πρόσφερε ως δώρο 
αγάπης την επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου που 
απηύθυνε στους διωκόμενους μοναχούς από τους 

Αρειανούς εκείνης της εποχής, τους ζητούσε να μην υποστείλουν 
τη σημαία του αγώνα, τους έδινε θάρρος, τους τίμησε για την 
αγωνιστικότητά τους και τους καλούσε σε ηρωική αντίσταση 
μέχρι την τελική νίκη. 

ανθρωπιάς 
στους χιλιάδες 
υγειονοµικούς

σελ. 8
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Ο ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ π. ΘΕΟΛΟΓΟΣ 
(Μητροπολίτης Λαρίσης Πλαταμώνος και Τυρνάβου) πωση πως διόλου δε νοιάζονται για 

τις συνέπειες εκείνες που αναφέρει ο 
Χριστός, για όσους σκανδαλίζουν τους 
«ελαχίστους αδελφούς» Του.
Παρατηρούμε ότι  γίνεται αγώνας, 

ποιος θα προβεί σε εντυπωσιακότερες 
δηλώσεις προς «τέρψιν και χαράν» των 
πολιτικών προσώπων και  όχι μόνο, 
αδιαφορώντας παντελώς για την πνευ-
ματική ζημία που προκαλούν.
Ξεχνούν, ως φαίνεται, την άποψη του 

Μακεδονομάχου Μητροπολίτου Γερμα-
νού Καραβαγγέλη, ότι η πολιτική είναι 
αισχρή και οι πολιτικοί αισχρότεροι!
Δείχνουν και δεν κρύβονται πια ότι 

ταυτίστηκαν μαζί τους.
Υπάρχει, ως φαίνεται, σχέση εξάρτη-

σης, μου δίνεις - σου δίνω.
Και αυτό αδιάφορο αν θέματα πί-

στεως δογματικά που καταδεικνύουν 
ότι «Θεός το κινδυνευόμενον», τα αντι-
παρέρχονται ως επουσιώδη και δεν τα 
δίδουν καμιά σημασία.
Και  όμως υπήρξαν  Ιεράρχες που 

στα 2016, με τη λεγομένη οικουμενική 
σύνοδο  του Κολυμπαρίου,  είχαν  το 
θάρρος και τόλμησαν να εκφράσουν τις 
αντιθέσεις τους επιδεικνύοντας ευθιξία 
ορθοδόξου Ιεράρχου ως όφειλαν, για τα 
μεγάλα δογματικά θέματα που τραυμα-
τίζονταν από αυτήν τη σύνοδο.
Σήμερα οι ίδιοι, κατά το λαϊκώς λεγό-

μενο, κατάπιαν τη γλώσσα τους.
Και αντί να τονίζουν την ανάγκη της 

εμμονής και παραμονής στις παραδό-
σεις της Αγίας Εκκλησίας μας, κατά το 
«στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις», 
όπως παραγγέλνει ο Απόστολος Παύ-
λος, αυτοί εθελοτυφλούν στις ολοφά-
νερες εκτροπές από τις γραμμές των 
μεγάλων  εκκλησιαστικών πατέρων 
μας εκ μέρους Πατριαρχών και άλλων 
Ιεραρχών των ημερών μας, χωρίς να 
προβαίνουν στον αναγκαίο έλεγχο.
Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Άγιος Ιω-

άννης ο Χρυσόστομος για την πολύ πιο 
μικρή υπόθεση αδικίας σε βάρος μιας 
χήρας, δε δίστασε να ελέγξει ολόκληρη 
αυτοκράτειρα!
Άλλοι καιροί ως φαίνεται!
Αντί  τούτου επιδίδονται σε αγώνα 

«ντελάλη των εντολών των αθέων ή 
αθεόφοβων πολιτικών.
Παρατηρείται ακόμη το φαινόμενο, 

πιστοί να αισθάνονται την ανάγκη να 
αλλάξουν πνευματικό, γιατί δεν τους 
αναπαύει  τη συνείδηση η προτροπή 
που τους γίνεται από πνευματικούς, για 
να κάνουν το εμβόλιο!
Μα και η αδιαφορία που δείχνουν για 

το πλήθος των εν αναστολή τελούντων 
υγειονομικών υπαλλήλων, είναι δείγμα 
και απόδειξη της έλλειψης πατρικού 
ενδιαφέροντος.
Και εύλογα διερωτάται κανείς:
Είναι αληθινοί πατέρες;
Επιτρέπεται ένας πατέρας να αδιαφο-

ρεί για τα παιδιά του και να τους απο-
δίδει  απαράδεκτους χαρακτηρισμούς, 
όταν ο Απόστολος Παύλος θεωρούσε 
τον εαυτό  του οφειλέτη «σοφοίς και 
ανοήτοις;»
Και  όταν  οι  πατέρες  αδιαφορούν 

αποδεδειγμένα  για  τα  παιδιά  τους, 
(ειπώθηκε  το  απαράδεκτο  από  ένα 
θλιβερό επίσκοπο … ας γίνουν Ιεχωβά-
δες οι ανεμβολίαστοι!)  επιτρέπεται να 
απαιτούν από αυτά σεβασμό;
Ποιος είναι σπουδαιότερος θρόνος 

για αυτούς; Ο θρόνος που κατέχουν 
ως επίσκοποι ή ο θρόνος των ψυχών 

των πιστών, από τον οποίο λόγω της 
συμπεριφοράς των γκρεμίζονται;
Πως αισθάνονται με τα φανταχτερά 

τους άμφια κατά τα συλλείτουργα επί 
των ονομαστηρίων τους, όταν ξέρουν 
ότι ο λαός υποφέρει πεινά και πονά, 
μα προπαντός στερείται  το θεόσδοτο 
δώρο της ελεύθερης επιλογής του; (που 
ας σημειωθεί αρχικά τόνισαν ότι θα το 
σεβαστούν).
Και να φανταστεί κανείς πως ένας 

Θεός παντοδύναμος στέκεται αδύναμος 
μπροστά στην ελευθερία του ανθρώπου 
σεβόμενος την επιλογή του!
Πατέρες, αν θέλετε, να είστε και όχι 

μόνο να λέγεστε πατέρες, αν θέλετε, να 
είστε πραγματικοί και γνήσιοι πατέρες 
και  όχι  πατριοί,  αλλάξτε  στάση και 
συμπεριφορά.
Και αν φτάσατε, να μην ντρέπεστε 

τους ανθρώπους,  τουλάχιστον φοβη-
θείτε το Θεό, γιατί «φοβερόν το εμπεσείν 
εις χείρας Θεού ζώντος».
Η εποχή μας θα σας ήθελε αποψιλω-

μένους από τα πολλά και φανταχτερά 
άμφια.
Τι σκέπτεστε να κάνετε για τους εν 

αναστολή και  τους χαμηλοσυναταξι-
ούχους που θα τιμωρηθούν από την 
πολιτεία με πρόστιμο 100 ευρώ κάθε 
μήνα, επειδή δε θα δεχθούν το εμβόλιο;
Κάντε την αρχή. Παράδειγμα θέλει 

ο λαός.
Δώστε του την ευκαιρία να μιλήσει 

για εσάς με καμάρι και χαρά.
Ο λαός μας χρειάζεται ποιμένες και 

όχι πατριούς.
Σεις στα κηρύγματά σας μας τονίζετε 

την ανάγκη μετανοίας, τώρα και εμείς 
με τη σειρά μας ως «λίθοι  κράζοντες,- 
κατά τον ποιητή και η πέτρα που πα-
τάς, κλείνει φωνή και αφτήνη» - σας 
παρακαλούμε να αναθεωρήσετε και 
να αλλάξετε στάση, γίνετε παράδειγμα 
μετανοίας, που μέχρι στιγμής δεν έχου-
με δει και τότε θα βρούμε και εμείς το 
δρόμο να σας ακολουθήσουμε.
Δώστε παράδειγμα μετανοίας πρώτα 

εσείς, για όσες παραλείψεις, για όσους 
συμβιβασμούς, για όσες υποχωρήσεις 
και αβαρίες σε βάρος της πίστης μας, 
για όσες προδοσίες έγιναν είτε εκούσια 
είτε ακούσια οποθενδήποτε κατόπιν 
φοβερών πιέσεων, φαντάζομαι.
Γνωρίζετε πιστεύω πως το παράδειγ-

μα είναι η καλύτερη και αποτελεσματι-
κότερη μέθοδος διδασκαλίας.
Διαφορετικά οι λόγοι σας θα γίνουν 

αιτία να σας ζητηθεί λόγος από το Θεό.
Στην εκκλησιαστική  ιστορία γίνεται 

λόγος για κάποιον Εκηβόλιο, «τον τοις 
ήθεσι των βασιλέων επόμενος, επί μεν 
Κωνσταντίνου διαπύρως χριστιανίζειν 
υπεκρίνετο.
Επί  δε  Ιουλιανού  γοργός  Έλλην 

εφαίνετο. Και αύθις μετά  Ιουλιανόν 
χριστιανίζειν ήθελεν».
Κάποτε όμως ήρθε σε συναίσθηση 

της φαυλότητάς  του και μετανόησε 
και πέφτοντας μπρούμυτα  έξω από 
την πύλη του ναού φώναζε «πατήστε 
με …».
Η εξουσία είναι μιας μορφής μέθη, 

αλλά ο μεθύων,  κατά  τον ψαλμωδό 
οψέποτε σαλευθήσεται.
Και ταύτα με θλίψη και πόνο πολύ, 

διότι πιστεύω ότι η σιωπή θα ισοδυνα-
μούσε με ενοχή.

Αντώνιος Ι. Βασιλειάδης
Θεολόγος

Πατέρες ή Πατριοί
συνέχεια από την 1η σελίδα

ΚΕΙΜΕΝΟ
1. «Ά κατ’ εμαυτόν εφθεγξάμην ακούσας περί 

του πειρασμού του επαχθέντος υμίν παρά των 
εχθρών του Θεού,  ταύτα και δια γράμματος 
απαγγείλαι προς υμάς  έχειν  ενόμισα, ότι  εν 
καιρώ νομιζομένω ειρηνεύεσθαι  εκτήσασθε 
εαυτοίς μακαρισμόν τον υπέρ των διωκομένων 
ένεκεν του ονόματος του Χριστού αποκείμενον, 
Ου γαρ  επειδή όνομα προσηνές και ήπιον 
περίκειται τοις τα πονηρά εργαζομένοις, τού-
του ένεκεν και τα πράγματα νομίζειν χρη μη 
πολεμίων είναι. Χαλεπώτερον γαρ κρίνω εγώ 
τον παρά των ομοφύλων πόλεμον, διότι τους 
μεν προκεκηρυγμένους  εχθρούς και φυλά-
ξασθαι ράδιον,  τοις δε αναμεμιγμένοις ημίν 
ανάγκη εκδότους είναι προς πάσαν βλάβην, ό 
και υμείς πεπόνθατε. Εδιώχθησαν μεν γαρ και 
οι πατέρες ημών, αλλά παρά  των ειδωλολα-
τρούντων, και διηρπάγη αυτών ο βίος και οίκοι 
ανετράπησαν και αυτοί εφυγαδεύθησαν παρά 
των φανερώς πολεμούντων ημίν δια το όνομα 
του Χριστού. Οι δε νυν αναφανέντες διώκται 
μισούσι μεν ημάς ουδέν ήττον ή εκείνοι, εις 
δε  την  των πολλών απάτην το  του Χριστού 
προβάλλονται  όνομα,  ίνα μηδέ  την  εκ  της 
ομολογίας παραμυθίαν έχωσιν οι διωκόμενοι, 
των πολλών και ακεραιοτέρων αδικείσθαι μεν 
ημάς ομολογούντων, εις μαρτύριον δε ημίν τον 
υπέρ της αληθείας θάνατον μη λογιζομένων. 
Διόπερ εγώ πέπεισμαι μείζονα ημίν ή τοις τότε 
μαρτυρούσι παρά του δικαίου κριτού μισθόν 
αποκείσθαι,  είπερ εκείνοι και  την παρά των 
ανθρώπων αποδοχήν ομολογου-μένην είχον 
και τον παρά του Θεού μισθόν εξεδέχοντο, και 
ημίν δε επ’ ίσοις τοις κατορθώμασι αι παρά των 
λαών τιμαί ουχ υπάρχουσιν, ώστε εικός πολυ-
πλασίονα αποκείσθαι εν τω μέλλοντι αιώνι των 
υπέρ της ευσεβείας πόνων την αντιμισθίαν». 
2.  «Διό παρακαλούμεν υμάς μη  εκκακείν 

εν  ταίς θλίψεσιν, αλλ’ ανανεούσθαι  τη προς 
Θεόν αγάπη… 
Και  είτε  απεδιώχθησαν  επίσκοποι  των 

Εκκλησιών,  τούτο  υμάς  μη  σαλευέτω,  είτε 
προδόται  εξ αυτών εφύησαν των κληρικών, 
μηδέ τούτο την πεποίθησιν υμών την εις Θεόν 
σαθρούτω…
Ενθυμήθητε ότι και εν τη κατά του Κυρίου 

ημών επιβουλή αρχιερείς μεν και γραμματίς 
και πρεσβύτεροι τον δόλον συνεσκευάσαντο… 
και ότι ου το πλήθος εστι το σωζόμενον, αλλ’ 

οι  εκλεκτοί  του Θεού. Ώστε μηδέποτε υμάς 
πτοείτω λαού πολυοχλία…
Εάν γαρ και  εις σωθή ώσπερ Λωτ εν Σό-

δομοις, μένειν οφείλει επί της ορθής κρίσεως 
αμετακίνητον έχων την εν Χριστώ ελπίδα, διότι 
ουκ εγκαταλείψει Κύριος τους οσίους αυτού. 
Πάσαν την εν Χριστώ αδελφότητα ασπάσασθε 
εξ εμού. Προσεύχεσθε γνησίως υπέρ της ψυχής 
μου της ελεεινής».

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
1. «Εκείνα που είπα μέσα μου, όταν άκουσα για 

τη δοκιμασία, που σας επέβαλαν οι εχθροί του Θεού, 
θεώρησα καλό να σας τα πω ανοιχτά και με γράμμα. 
Ότι, δηλαδή, σε εποχή, που θεωρείται ειρηνική, σεις 
κερδίσατε το μακαρισμό, που επιφυλάσσεται σε κεί-
νους, οι οποίοι διώκονται για το όνομα του Χριστού. 
Δεν πρέπει να παρασύρεται κανένας απ’ το γεγονός, 
ότι, όσοι εργάζονται τα πονηρά, έχουν ευπροσήγορο 
όνομα και να νομίζει ότι δεν είναι εχθρική η διαγωγή 
τους. Εγώ κρίνω ότι είναι σκληρότερος ο πόλεμος 
των ομοφύλων. Και τούτο, επειδή απ’ τους φανερούς 
εχθρούς μπορείς να προφυλαχτείς, αλλ’ από κείνους, 
που ανακατεύονται ανάμεσά μας κινδυνεύεις περισ-
σότερο κι είσαι εκτεθειμένος στην οποιαδήποτε βλά 
βη, πράγμα, που το πάθατε και σεις. Διώχτηκαν οι 
πατέρες μας. Αλλά διώχτηκαν απ’ τους ειδωλολάτρες. 
Και αρπάχτηκαν τα αγαθά τους και γκρεμίστηκαν 
τα σπίτια τους και οι ίδιοι εξωρίστηκαν από κείνους 
που φανερά μας πολεμούν για το όνομα του Χριστού. 
Όμως οι διώκτες που παρουσιάστηκαν τώρα, μας 
μισούν όχι λιγότερο από κείνους και  ταυτόχρονα, 
για να εξαπατήσουν τους πολλούς, χρησιμοποιούν 
το όνομα του Χριστού. Έτσι, αυτοί που διώκονται, 
δεν έχουν ούτε καν την παρηγοριά, ότι υποφέρουν 
για την ομολογία του ονόματος του Χριστού. Γιατί 
οι πολλοί, οι  έντιμοι, ομολογούν ότι αδικούμαστε, 
αλλά δεν υπολογίζουν ότι ο θάνατός μας για χάρη 
της αλήθειας είναι μαρτύριο. Για το λόγο αυτό εγώ 
πιστεύω, ότι σε μας θα δοθεί μεγαλύτερος μισθός 
απ’ το Δίκαιο Κριτή, απ’ ό,τι δόθηκε σε κείνους, που 
τότε μαρτυρούσαν. Και τούτο, επειδή εκείνοι είχαν 
εξασφαλισμένη και την παραδοχή των ανθρώπων 
και δέχονταν και το μισθό από τον Θεό. Ενώ σε μας, 
για κατορθώματα, που είναι ισάξια, δεν υπάρχουν οι 
τιμές από τους ανθρώπους. Είναι, λοιπόν, φυσικό να 
επιφυλάσσεται μεγαλύτερη αντιμισθία στο μέλλοντα 
αιώνα, για τους αγώνες υπέρ της ευσέβειας».   
2. «Γι’ αυτό σας παρακαλώ να μην αποκάμνετε στις 

θλίψεις. Αλλά να ανανεώνεστε και να εμπλουτίζεστε 
με την αγάπη σας στο Θεό…
Κι αν διώχτηκαν  επίσκοποι από  τις Εκκλησίες 

τους, αυτό μη σας κλονίσει. Κι αν ανάμεσα απ’ τους 
κληρικούς φύτρωσαν προδότες, ούτε αυτό να μην 
αποδυναμώσει την πεποίθησή σας στο Θεό…
Θυμηθείτε ότι και στην περίπτωση της επιβολής 

στο πρόσωπο του Κυρίου μας, εκείνοι που σχεδίασαν 
τη δόλια πράξη, ήταν αρχιερείς και γραμματείς και 
πρεσβύτεροι…
Κι ότι δεν είναι το μεγάλο πλήθος, που σώζεται, αλλ’ 

οι εκλεκτοί του Θεού. Ποτέ να μη σας εντυπωσιάσει η 
πολυοχλία του λαού…
Ακόμα και στην περίπτωση, που σωθεί μονάχα 

ένας, όπως έγινε με το Λωτ, έχει χρέος να μείνει αμε-
τακίνητος στην ορθή κρίση, έχοντας την ελπίδα του 
στον Χριστό. Γιατί ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει τους 
οσίους του. Ασπασθείτε ολόκληρη την «εν Χριστώ» 
αδελφότητα εξ ονόματός μου. Προσεύχεσθε γνήσια 
για την ψυχή μου την ελεεινή». 

Πώς να αποτυπώσεις το βηματισμό μιας τέτοιας προσωπικότητας που είχε το βλέμμα καθηλωμένο στα ουράνια; 
Πώς να σκιαγραφήσεις τη φυσιογνωμία του; Πώς να μετρήσεις και να ζυγίσεις το έργο του; Πώς να τον πλησι-
άσεις και να αναστραφείς μαζί του, όταν σε γεμίζει με τη χάρη του; Σε συνέπαιρνε η ταπείνωση, σε καθηλώνει 
η αγιότητα, σε εκτυφλώνει η λάμψη του; Ήταν ένας άνθρωπος που δε ζούσε για τον εαυτό του, ούτε για τους 
συγγενείς του, ούτε για κάποιο άλλο ανθρώπινο σύστημα. Η σκέψη του, το όραμά του ήταν η Εκκλησία και η 
σωτηρία των ανθρώπων, γι’ αυτό και όλες οι κινήσεις του προσδιορίζονταν από την αγάπη του στην Εκκλησία.
Τον πολέμησαν κρυφά και φανερά και με μανία, αυτός όμως και όταν τον πολεμούσαν, έστεκε ως βράχος 
πίστης, μάρτυρας της αληθείας και της εντιμότητας, δε σχεδίασε ποτέ τι θα πει και τι θα πράξει για να μη χάσει 
το θρόνο του, μόχθησε μέσα στις δυσκολίες και τα εμπόδια και άφηνε τους διώκτες του να βυσσοδομούν μέσα 
στην κόλασή τους.  (ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ)
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1ον. Βλασφήμησε τήν Ἁγία Τριάδα. 
Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς λέει 
ὅτι: «οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς 
τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ 
τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ 
πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, 
ἀλλ’ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον»  (Ἰωάν. 
3,16). Εἶναι ἀνείπωτη ἡ ἀγάπη τοῦ 
Θεοῦ γιά νά σώσει  τόν πλανώμενο 
ἄνθρωπο, καί γι’ αὐτό ἔστειλε τό Μο-
νογενή του Υἱό στόν κόσμο, γιά νά τόν 
λυτρώσει ἀπό τή φθορά, τήν ἁμαρτία, 
τό θάνατο καί τό διάβολο. Χαρακτηρι-
στικός εἶναι ὁ ὕμνος -τό τροπάριο- τῶν 
Αἴνων τῆς ἡμέρας τῶν Χριστουγέν-
νων: «Ὁ Πατήρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος 
σάρξ ἐγένετο, καί ἡ Παρθένος ἔτε-
κε, Θεόν ἐνανθρωπήσαντα»,  ἐκ 
Πνεύματος Ἁγίου καί ὅταν ἦλθε   τό 
πλήρωμα τοῦ χρόνου.
2ον. Ὕβρισε  τήν Ἀειπαρθενία  τῆς 

Παναγίας μας. Μέ τήν ἐπιφοίτηση τοῦ 
Ἁγίου Πνεύματος στά πανάχραντα 
σπλάχνα τῆς Παρθένου Μαριάμ, συ-
νέβη ἡ Ἐνσάρκωση τοῦ Θεοῦ Λόγου. 
Αὐτό τό γεγονός ἔγινε δόγμα πίστεως 
στίς Οἰκουμενικές  Συνόδους,  στή 
Γ΄Οἰκουμενική Σύνοδο τῆς Ἐφέ-
σου  (431 μ.Χ.), ἡ Μαριάμ, μητέρα 
τοῦ Θεοῦ, ἀναδείχθηκε «Θεοτόκος» 
καί στήν Πενθέκτη Οἰκουμενική 
Σύνοδο  τῆς Κωνσταντινουπόλεως 
(691 μ.Χ.), ἀνακηρύχθηκε «Ἀειπάρ-
θενος»,  δηλαδή πρό τοῦ τόκου 
Παρθένος καί ἐν τόκῳ Παρθένος 
καί μετά τόκον Παρθένος. Ὁ Λε-
όντιος ὁ Βυζάντιος  ἐπισφραγίζει 
αὐτή τήν Πατερική παράδοση, ὅταν 
λέει: «Μόνον ἰδικώτατον καί κυριώτα-
τον καί σημαντικώτατον ἐστί τῇ ἁγίᾳ 
ἀχράντῳ καί ἀειδόξῳ Παρθένῳ ὄνο-
μα τό Θεοτόκος» (κατά Νεστοριανῶν, 
ΙV, 37 PG 86, 1708 D). Ἡ Ἀειπαρθενία 
τῆς Παναγίας μας ἀποτελεῖ τήν Κα-
θολική πίστη  τῆς Ἀποστολικῆς καί 
Πατερικῆς διδασκαλίας. Τό μεγαλεῖο 
τῆς Παναχράντου Παρθένου εἶναι ὅτι 
ἦταν καί πάντα καί πάντοτε Παρθέ-
νος «ὡς οὔτε τοῦ Τόκου τήν Παρθε-
νίαν λύσαντος οὔτε  τῆς Παρθενίας 
τήν  τοιαύτην κυοφορίαν  ἐμπόδιον 
γενομένης» (Ἅγ. Γρηγόριος Παλαμάς, 
PG 46396).
3ον. Ὕβρισε καί τή μεγάλη ἑορτή τῶν 

Χριστουγέννων. Ὁ Μέγας Βασίλει-
ος  τήν ὀνομάζει  «ἑορτή ὁλόκληρης 
τῆς Δημιουργίας  καί Θεοφάνεια». 
Ὁ Ἅγιος Ἐπιφάνιος «Πρώτη Ἑορτή» 
(6ος  λόγος περί Ἀκαταλύπτου ΕΠΕ, 
35190-219). Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ 
Θεολόγος «ἑορτήν τῆς Ἀναδημιουρ-
γίας» (Γρηγ. Θεολόγου, Λόγος 38ος εἰς 
τά Θεοφάνεια) καί «Θεοφάνεια» καί 
«Γενέθλια»  (Γρηγ. Θεολόγου, Λόγος 
38ος εἰς τά Θεοφάνεια, ἤγουν Γενέθλια 
του Σωτῆρος Γ΄ PG 36 σελ.3113). Ὁ 
Ἅγιος Ἀμφιλόχιος Ἰκονίου  λέει 
πώς τά Χριστούγεννα εἶναι «κρηπίς 
ἡμῖν ἀρραγής καί θεμέλιος ἀστεμφής 
καί ἀρχή σωτήριος καί κορυφή παν-
σεβάσμιος  (Ἀμφ.  Ἰκονίου, Λόγος 1ος 
εἰς  τά γενέθλια  τοῦ Μεγάλου Θεοῦ 
καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ PG 

39, 36α).
Λυπηθήκαμε,  βέβαια,  μέ  τά  ὅσα 

εἷχε διατυπώσει ὁ κ. Μόσιαλος, στήν 
ἀρχή τῆς ἐπιδημίας: «Ἡ Θεία Κοινωνία 
μολύνει, ὅσους μετέχουν καί θά πρέπει 
νά σταματήσει καί νά ἀλλάξει ὁ τρόπος 
μετάδοσής της». Ὤ τῆς βλασφημίας! 
Γι’ αὐτό, χαρήκαμε ὅλοι πού ἡ Ἱερά 
Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
θεώρησε προσβλητικά καί ἀσεβή, ὅσα 
δήλωσε καί καλόν θά εἶναι, ὅπως λέει 
καί ὁ Ἅγιος Παΐσιος νά ὑπάρξει καί 
ἀφορισμός.

  Ὁ Μέγας Βασίλειος  τονίζει ὅτι 
«αὐτός πού ἁμαρτάνει,  παραβαίνει 
τό νόμο,  ἐνῶ ἐκεῖνος πού βλασφη-
μεῖ, ἀσεβεῖ ἀπέναντι στή Θεότητα». 
Πράγματι, ἡ βλασφημία ἀποτελεῖ  τό 
φρικτότερο ἁμάρτημα στή γῆ, διότι 
ὁ βλάσφημος  εἶναι ἀσεβής, ἀγενής 
καί ἀχάριστος ἔναντι τοῦ Θεοῦ. Εἶναι 
ἐγωιστής,  ἐχθρός καί  ἐπαναστάτης 
κατά τοῦ Δημιουργοῦ του, καί ταυτό-
χρονα δείχνει ὅτι εἶναι καί ἀπολίτιστος. 

«οὐδέν  γελοιότερον αἰσχρολόγου», 
ἔλεγε ὁ Ἀριστοτέλης.  Γίνεται  καί 
χειρότερος ἀπό τούς δαίμονες, γιατί 
τί λέει ἡ Ἁγία Γραφή; «Καί τά δαιμόνια 
πιστεύουσι καί φρίσσουσι»  (Ἰάκωβ. 
2,19).
Γι’ αὐτό, σᾶς καλοῦμε κ. Μόσιαλε νά 

μετανοήσετε. Νά μετανοήσετε καί νά 
ζητήσετε συγγνώμη ἀπό τόν Ἑλληνικό 
λαό. Μέ τό θράσος καί τήν ἀλαζονεία 
σας - λόγῳ καί τῆς θέσεώς σας πού 
κακῶς ἐκπροσωπεῖτε  τόν Ἑλληνικό 
Ὀρθόδοξο λαό στούς διεθνεῖς ὀργανι-
σμούς -, παραλογιστήκατε καί ὁδηγη-
θήκατε στό ἁμάρτημα τῆς βλασφημίας. 
Ὡστόσο, πρέπει νά ξέρετε ὅτι, ἐπειδή 
ἡ βλασφημία εἶναι ἀπό τά φρικτότερα 
ἁμαρτήματα,  γίνατε Θεομάχος. καί 
ἀλλοίμονο σέ ὅποιον τά βάζει μέ τόν 
ἴδιο τό Θεό!
Καλοῦμε  τόν Πρωθυπουργό,  τόν 

κύριο Μητσοτάκη, νά λάβει τά ἀπα-
ραίτητα μέτρα, ὥστε  νά  σᾶς  ἀπο-
πέμψει  ἀπό  τήν  κυβέρνηση,  γιατί 
διακωμωδεῖτε  καί  ἐμπαίζετε  τήν 
ἀποκαλυφθεῖσα ἁλήθεια τοῦ Θεοῦ, τή 
δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας 
καί τόν ὀρθόδοξο χριστιανικό κόσμο. 
Τοιουτοτρόπως, θά δοῦμε καί  ἐμεῖς 
κατά πόσο  συμμερίζεται  ἤ  ὄχι  τίς 
ἀπόψεις σας. 
Ἕνας εὐλαβής μοναχός πού ἐπισκέ-

φθηκε τόν ἅγιο Ἰάκωβο τῆς Μονῆς 
τοῦ Ὁσίου Δαβίδ, πενήντα μέρες πρίν 
τήν κοίμησή του, τοῦ εἶπε: «Τό Ἔθνος 
καί ἡ Ὀρθοδοξία θά κτυπηθοῦν. 
Νά προσεύχεσθε νά σᾶς σκεπάζει 
ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ, γιατί θά δοῦν 
πολλά τά μάτια σας».
Στήν Ἑλλάδα χτυπᾶ ἡ καρδιά τοῦ 

πατριωτισμοῦ καί τῆς Ὀρθοδοξίας καί 
κανείς ἀπό τούς ἀσεβεῖς καί ἀθέους 
δέν μπορεῖ νά μολύνει τόν ἁγιασμένο 
τόπο τῶν ἱερῶν Σεβασμάτων καί τῶν 
Μαρτύρων.

Χριστός ἐτέχθη, 
Ἀληθῶς ἐτέχθη.

Ἀρχιμανδρίτης 
Παῦλος Ντανᾶς

Ἱεροκῆρυξ

Ὁ Ἀμετανόητος κ. Ἠλίας Μόσιαλος
συνέχεια από την 1η σελίδα

‘’Τοιούτον έχομεν Αρχιεπίσκοπον;’’   
Απαντήσεις και σχόλια στη χειροτονία του επισκόπου Καστοριάς. 

σου και την ελευθερία του καθ’ ενός’’,  αμέσως μετά 
όμως θέτει όρους και αναιρεί κατ’ ουσίαν αυτά που είπε 
με τους εξής λόγους του, ‘’Αλλά θα πρέπει νά ‘ρθει και 
να πει, πατέρες μου εγώ αυτό είμαι και να αφήσει τα 
καθήκοντα του και να αποσυρθεί στο σπίτι του, στο 
μοναστήρι του, στο κελλί του και από ‘κεί να έχει 
τις θέσεις τις δικές του.’’ Δηλαδή σύμφωνα με τη νέα 
εκκλησιολογία του αρχιεπισκόπου που μάλλον δεν είναι 
μόνο προσωπική του θέση αλλά και άλλων, σέβεται την 
ελευθερία κάποιου που διαφωνεί αλλά πρέπει ν’ αφήσει 
τα καθήκοντα του, δηλ. να μην έχει βήμα να κηρύττει τις 
διαφωνίες του, τα ερωτηματικά του, τις αντιρρήσεις του 
και να αποσυρθεί στο σπίτι του, στο μοναστήρι του ή στο 
κελλί του και από ‘κεί να έχει τις θέσεις του. Είναι βολικό 
αυτό που κηρύττει ο αρχιεπίσκοπος, διότι όποιος είναι σε 
μοναστήρι ή κελλί ή σπίτι του, δεν έχει βήμα να κηρύττει 
τις αντιρρήσεις του. 
Αυτό δεν είναι ουσιαστικός σεβασμός στην άσκηση της 

ελευθερίας  του αδελφού πιστού, όποια διακονία κι αν 
έχει, είτε του επισκόπου, είτε του πρεσβυτέρου είτε του 
διακόνου, είτε είναι αφοσιωμένος στη μετάνοια του ως 
μοναχός ή συνειδητός ορθόδοξος εν τω κόσμω. Σέβεται 
κάποιος την ελευθερία του αδελφού του χριστιανού, όταν 
του λέει, ‘’να έχεις τις θέσεις σου, αρκεί να κάτσεις 
στο σπίτι σου ή στο κελλί σου’’; Όταν περιορίζεις 
έναν άνθρωπο σε ένα χώρο ήδη του έχεις στερήσει την 
ελευθερία του πνευματικώς και όχι μόνο, αν σκεφτούμε 
πως, όταν κάποιος εκφράζεται ανοικτά εναντίον π.χ. του 
παναιρετικού  οικουμενισμού μπορεί  να  τον  διώξουν 
από το μοναστήρι ή το κελλί του. Σε τί είδους ελευθερία 
αναφέρεται ο Αθηνών Ιερώνυμος;                        
 Μιλώντας ο αρχιεπίσκοπος εν συνεχεία λέει, ‘’Υπάρχει 

μία φράσις, πολλοί βέβαια την ακούνε κι ανατριχιάζουν 
και δε τη θέλουν. Υπάρχει μία λέξις που όμως κυριολεκτεί, 
‘’αποτειχίζομαι’’. Αυτός λοιπόν που διαφωνεί και δε θέλει 
να τηρήσει τη γραμμή της εκκλησίας, της ιεράς συνόδου, 
έρχεται και λέει, αυτά που έχω είναι δικά μου πιστεύματα, 
αλλά όμως οφείλω υπακοή στην εκκλησία. Επομένως σας 
δίνω ένα χαρτί και σας λέω, αποτειχίζομαι κι απο ‘δώ και 
πέρα κάνω ιδιωτική ζωή, κάνω αυτό που θέλω. Πιστεύω 
ότι ποτέ δε θα μας φέρεις σε τέτοια δυσκολία, πιστεύω ότι 
ποτέ δε θα διαλέξεις έναν τέτοιο δρόμο και μ’ έναν τέτοιο 
τρόπο θα υποστηρίξεις τις οποιεσδήποτε θέσεις σας. Η 
ενότητα της εκκλησίας είναι πάνω απ’ όλα, γιατί αυτή η 
ενότητα στηρίζει την αληθινή πίστη και το πιστεύω το δικό 
σου και το πιστεύω το δικό μου. Αυτές οι σκέψεις πρέπει 
να επικρατούν και σ’ αυτούς που ανεβαίνουν σήμερα τα 
σκαλιά  του θυσιαστηρίου κι ανέβηκαν και χθες και θ’ 
ανέβουν κι αύριο αλλά και αυτούς που υπηρετούμε. Οι 
ανάγκες των καιρών μας, η πατρίδα μας, η κοινωνία μας, 
η από-ιεροποίησις, που τόσο ωραία είπες, των πάντων 
γύρω μας, είτε λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται νεότητα, 
είτε λέγεται παιδεία,  είτε λέγεται στρατός,  είτε λέγεται 
αυτή η μανία της από-ιεροποιήσεως, δεν απαντιέται, κι 
ούτε αντιμετωπίζεται με κανέναν άλλο τρόπο παρά με 
αυτά που εσύ μας υπεγράμμισες σήμερα, το πιστεύω, την 
πίστη μας, τις ρίζες μας, τη βάση μας, κι εμείς υπάκουοι σ’ 
αυτά. Μπορούμε να παρεκκλίνουμε μέσα μας, μπορούμε 
να ‘χουμε άλλες πολλές φορές, δε βιαζόμαστε, υπακούμε 
στο θέλημα της ιεράς συνόδου της εκκλησίας.’’
Ομολογεί ο αρχιεπίσκοπος πως υπάρχει μία λέξη που 

κάποιοι,  όταν  την ακούν, ανατριχιάζουν, αυτή η λέξη 
κυριολεκτεί  και  αναφέρει  τη  λέξη,  ‘’αποτειχίζομαι’’. 
Όταν ανατριχιάζουν, όσοι ακούν αυτήν τη λέξη, αν είναι 
γνώστες  των αποτειχίσεων των αγίων πατέρων και οι 
ίδιοι οι ανατριχιάζοντες ορθοδοξούν, γιατί να ανατρι-
χιάζουν; Επιπλέον ο αρχιεπίσκοπος με την αναφορά του 
στην ανατριχίλα κάποιων στο άκουσμα της λέξεως αυτής 
ομολογεί, ίσως χωρίς να το καταλαβαίνει, πόση δύναμη 
έχει η αποτείχιση, όταν βεβαίως γίνεται με τον πατερικό 
τρόπο, όπως διαβάζουμε ότι τον εφήρμοσαν οι ομολογη-
τές και άγιοι πιστοί, σε καιρούς που εντός της εκκλησίας 
εμφανίστηκαν αιρετικοί που δίδασκαν νέα ευαγγέλια και 
κενές θεολογίες.     
 Η εκκλησιαστική  ιστορία αρχής γενομένης από την 

εποχή των αποστόλων, έχει πάρα πολλά παραδείγματα 
προς μίμηση της στάσεως που κράτησαν οι ορθόδοξοι, 
όταν εντός εκκλησίας εμφανίζοντο ως συνήθως επίσκοποι 
και πρεσβύτεροι αιρετικοί και αθεολόγοι.  Γιατί  λοιπόν 
να ανατριχιάζουν οι ανατριχιάζοντες; Δε δέχονται  την 

ορθόδοξη στάση της αποτειχίσεως, όσων δε θέλουν να 
συμπορεύονται με τους επισκόπους τους, όταν αυτοί κη-
ρύττουν αιρέσεις, πλάνες εκκλησιολογικές και δογματικές, 
αντιβιβλικές τoποθετήσεις; Τα παραδείγματα τόσων αγίων, 
γνωστών και αγνώστων, που τηρούσαν αποστάσεις από 
αιρετικούς επισκόπους και πρεσβυτέρους, πριν ακόμη 
αυτοί  δικαστούν από  αρμόδια  συνοδικά  δικαστήρια, 
τα ξεχνούν, τα παραβλέπουν ή δε θέλουν να τα ξέρει ο 
λαός του Θεού; (Λαός του Θεού είναι όλοι οι ορθοδόξως 
βεβαπτισμένοι πιστοί,  είτε  έχουν διακονία  επισκόπου, 
πρεσβυτέρου, διακόνου, μοναχού,  επιτρόπου, διανομέα 
υλικής βοήθειας σε αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας 
ή αδελφούς στην πίστη, αφοσιωμένων στην προσευχή για 
τους άλλους και λοιποί. Ενώπιον του Κυρίου θα κριθούμε 
όλοι ως ίσοι και αναλόγως της διακονίας που μας δόθηκε 
εντός  του σώματός  του. Δεν  έχουν περισσότερη χάρη 
οι επίσκοποι και οι πρεσβύτεροι, επειδή έτσι έχει μάθει 
να ακούει  το ποίμνιο. Έχουν άλλο χάρισμα διακονίας, 
όχι πιο πολλή χάρη. Πολλοί επίσκοποι και πρεσβύτεροι 
θα είναι στην αφάνεια της κολάσεως και πολλοί κακώς 
αποκαλούμενοι λαϊκοί, θα βρίσκονται μέσα στο άκτιστο 
φώς  του  τριαδικού Θεού.  Στην πραγματικότητα όλοι 
είμαστε λαϊκοί, αφού όλοι αποτελούμε το λαό του Θεού, 
άρα λαϊκοί. Απλώς άλλοι είναι λαϊκοί με διακονία επισκό-
που, άλλοι με διακονία πρεσβυτέρου κλπ. Έτσι ακριβώς 
πολύ ορθώς το έθεσε σε μία ομιλία  του ο υπαγόμενος 
στο πατριαρχείο Μόσχας, μακαριστός επίσκοπος Σουρόζ, 
Αντώνιος Bloom +2003. Δείτε στην ομιλία του από το 
1’ και 50’’ μέχρι το 6’ εδώ. (https://www.youtube.com/
watch?v=ujO1XmEluSU) λέει  επιπλέον πως, δεν τελεί 
ο επίσκοπος ή ο πρεσβύτερος τη θεία λειτουργία αλλά ο 
Χριστός. Έτσι έρχεται σε πλήρη αρμονία με το άγιο Ιωάννη 
το Χρυσόστομο, ο οποίος γράφει πως οι επίσκοποι και 
οι πρεσβύτεροι, όταν τελούν τη θεία λειτουργία απλώς 
δανείζουν τα χέρια και το στόμα τους!
Δείτε το βίντεο με τον επίσκοπο Αντώνιο Bloom, να 

μιλά για την εμπειρία που είχε κατά τη διάρκεια της θείας 
λειτουργίας και ομολογεί ότι λειτουργός είναι ο Χριστός 
εδώ (https://www.youtube.com/watch?v=OldVGsxHtpY)
Λέει  ο αρχιεπίσκοπος πως,  όποιος διαφωνεί  και  δε 

θέλει να  τηρήσει  τη γραμμή  της  εκκλησίας,  της  ιεράς 
συνόδου, έρχεται και λέει αυτά είναι δικά μου πιστεύματα, 
αλλά οφείλω υπακοή στην εκκλησία. Με τον τρόπο που 
τα εκφράζει ο αρχ/πος συγχέει αρκετά τις έννοιες, άλλο 
είναι η εκκλησία του Χριστού και άλλο είναι η σύνοδος 
των επισκόπων μίας γεωγραφικής τοπικής εκκλησίας ή 
και όλων των συνόδων των τοπικών εκκλησιών μαζί. 
Πολλές σύνοδοι επισκόπων στο διάβα της ιστορίας της 
εκκλησίας, θέσπισαν δόγματα και κανόνες εναντίον της 
Αγίας Γραφής. Όταν κάποιος αναφέρει τη λέξη σύνοδος 
μαζί με τη λέξη εκκλησία δίνει την εντύπωση ,σε όσους 
δε γνωρίζουν πως η σύνοδος είναι η εκκλησία. Λάθος, 
εκκλησία είμαστε όλοι μαζί και σύνοδος είναι οι επίσκοποι 
που αποτελούν τη σύνοδο των επισκόπων μίας γεωγρα-
φικής τοπικής εκκλησίας.
Όταν  ο  αρχιεπίσκοπος  λέει,  ‘’Αυτός λοιπόν που 

διαφωνεί και δε θέλει να τηρήσει τη γραμμή της 
εκκλησίας, της ιεράς συνόδου, έρχεται και λέει, 
αυτά που έχω είναι δικά μου πιστεύματα, αλλά 
όμως οφείλω υπακοή στην εκκλησία.’’, συγχέει δύο 
διαφορετικά πράγματα, την εκκλησία του Χριστού, στην 
οποία όλοι ανήκουμε και η οποία έχει κεφαλή μόνο το 
Χριστό,  στον  οποίον πρέπει  να υπακούμε  τυφλά και 
την ιερά σύνοδο (των επισκόπων) η οποία πάρα πολλές 
φορές στα σχεδόν 1800 χρόνια εκκλησιαστικής ιστορίας 
συγκλήσεως συνόδων, στάθηκε απέναντι στο Χριστό και 
το σώμα του, δηλ. την εκκλησία του, τους ορθοδόξους 
πιστούς, και αντί για ιερά σύνοδος απεδείχθη μιαρά, πχ 
οι εικονομαχικές σύνοδοι που καταφέρθηκαν εναντίον 
της τιμής ενώπιον των ιερών εικόνων, δεν ήταν ιερές 
σύνοδοι, αλλά μιαρές. Η σύνοδος των επισκόπων που 
συνεκλήθη στη Ρωσία  το 1666 και απεφάνθη να μη 
ζωγραφίζεται ο Άναρχος Πατήρ έλαβε αιρετική απόφαση, 
αφού ήρθε σε αντίθεση με την 7η οικουμενική σύνοδο, 
γι’ αυτό και οι Ρώσοι δεν έκαναν υπακοή και συνέχιζαν 
να ζωγραφίζουν το Θεό Πατέρα στην ιερά εικόνα του 
συνθρόνου της Αγίας Τριάδος.

Ιερομόναχος Χριστιανός
assemblyprayer.blogspot.com

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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συνέχεια στη σελ. 7

Η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι εκφραστική τέχνη 
και εικονίζει πάντοτε τον Κύριό μας με το δεξί χέρι 
να ευλογεί και στο αριστερό χέρι να κρατάει το Ιερό 
Ευαγγέλιο, Το οποίο είναι ο σαρκωμένος Λόγος και η 
αποκάλυψις του Θεού που έφερε στην ανθρωπότητα.
Την ίδια στάση της ευλογίας εικονογραφούν και 

τους άγιους Πατέρες, που  “κάθηνται εις τύπον 
και τόπον Χριστού” και εξαγγέλλουν το Ευαγγέλιο 
στην εποχή τους. Αυτοί δανείζουν το χέρι τους, για να 
μεταφερθεί η θεϊκή ευλογία μέσω του μυστηρίου της 
θείας λειτουργίας.
Η επισκοπική ευλογία δεν είναι εικονική πράξη, 

δεν είναι θεατρική κίνηση, είναι ενεργοποίηση του 
μεγάλου και ανεκτίμητου υπουργήματος που πρέπει 
να λειτουργεί μέσα στην ατμόσφαιρα του Μυστικού 
Δείπνου, μακριά από σκάνδαλα και σκανδαλισμό, 
από εγωισμούς και διαπληκτισμούς, από τη βαριά 
ατμόσφαιρα του αδιάφορου όχλου.
Αφήνω πίσω πολλές δεκαετίες από την απελευ-

θέρωση της Ελλάδος του Τουρκικού ζυγού και θα 
παρουσιάσω ένα σύντομο κομμάτι της εκκλησιαστι-
κής ζωής και πορείας της μητρόπολης Λάρισας τα 
τελευταία ογδόντα πέντε (85) έτη, ψηλαφώντας το 
βιβλίο της ιστορίας. Δεν έχω βέβαια την πρόθεση να 
συντάξω λεπτομερειακή επισκοπική διαδρομή, διότι 
αυτό είναι πρώτον ογκώδες να εμφανιστεί, δεύτερο 
θα είναι ελλειμματικό από τη φύση του και τρίτο δεν 
είναι αυτός ο σκοπός.
Ήταν εποχές που τα σκαλοπάτια του επισκοπικού 

θρόνου ανέβαιναν πρόσωπα που επηρέαζαν αρνητικά 
τη ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας και αποδυνάμωναν 
το  ευαγγελικό μήνυμα,  ζημιώνοντας  τα Πατερικά 
πρότυπα με τα κοσμικά εμβλήματα και με τις αυτοκρα-
τορικές στολές, αφού είχαν πεθάνει οι αυτοκράτορες, 
ανέλαβαν τώρα οι δεσποτάδες να κρατήσουν στη ζωή 
την προβιά τους.
Υπάρχει σωρεία γεγονότων που μπορώ να ανα-

φερθώ, αλλά περιορίζομαι μόνο για την ιστορία στη 
μεγάλη δίκη του  “Τζουμπέ” που, όπως έγραφε η 
εφημερίδα «Εφημερίς» (21.3.1875), ότι παραπέμ-
φθηκαν σε δίκη ο υπουργός Δικαιοσύνης Βασ. Νικο-
λόπουλος και επί των εκκλησιαστικών και Δημοσίας 
εκπαιδεύσεως Ιωάν. Βαλασόπουλος για “σιμωνία”, 
γιατί οι εν λόγω εντιμότατοι είχαν δωροδοκηθεί, για 
να εκλεγούν  “φίλοι”  επίσκοποι στις μητροπόλεις 
Πάτρας, Κεφαλληνίας και Μεσσηνίας.
Ο Ροΐδης στις στήλες της εφημερίδας σάρκαζε για 

την πώληση των «Ιερών μιτρών» γράφοντας:
“Αν ουδέν άλλο προκύψη όφελος εκ της ενερ-

γούμενης ανακρίσεως επί των «Επισκοπικών», η 
νεοελληνική γλώσσα θέλει τουλάχιστον πλουτισθεί δια 
νέας λέξεως: εις τον «μητροπολίτην» θέλει προστεθεί 
ο …. «μιτροπωλητής!»”.
Το δε σκίτσο της εφημερίδος είναι χαρακτηριστικό 

και προφητικό με τους δυό υπόδικους υπουργούς να 
διαλέγονται έτσι:

“Γιάννης: Γλυκό ’τανε και τα’ έφαγα.
Βασίλης: Ξινό ’νάναι, θα ξεράσης…”.
Η προφητεία βγήκε αληθινή: Ο Βαλασόπουλος 

δικάστηκε σε 3 χρόνια φυλάκιση και 56.000 δραχμές 
για τις μίτρες. Ο Νικολόπουλος σε 10 μήνες φυλάκιση. 
Ο δεσπότης Πατρών σε 24.000 δραχμές. Ο Μεσσηνίας 
και Κεφαλληνίας από 20.000 δραχμές  (“Όμορφος 
κόσμος ηθικά αγγελικά πλασμένος… δεν είναι;)”.
Στις 15 Ιανουαρίου του 1935 ήρθε με το ‘’μεταθε-

τόν’’ ως μητροπολίτης Λάρισας ο Δωρόθεος Κοτταράς 
από το μικρό Νησάκι των Κυθήρων – που αριθμούσε 
τότε 4 Ενοριακούς Ναούς και 14 Συναδελφικούς – 
Ενώ η Λάρισα  είχε πάνω από 100 Ενοριακούς Ναούς 
και παραπάνω από 40 παρεκκλήσια. Από τα πρώτα 
χρόνια όμως φάνηκε ότι δεν αγάπησε τη Λάρισα και 
ούτε το ποίμνιό του. «Τα βλέμματά του τα είχε πάντοτε 
εστραμμένα προς τας Αθήνας – γράφει ο π. Αυγουστί-
νος Καντιώτης στο περιοδικό “Σάπφειρος” –, εκεί ήτο 
ο θησαυρός του…. Ήλθεν όμως κατόπιν η μεγάλη εθνική 
συμφορά. Η Πατρίς μας υπεδουλώθη, ξένα στρατεύμα-
τα, αι αλωπεκές της Ρώμης, τα ξανθά κτήνη του βορρά, 
Ιταλοί και Γερμανοί επλημμύρισαν την Θεσσαλίαν, 
Στρατηγείον αμφοτέρων η Λάρισα, Πιέσεις, αγγαρείαι, 
εκτοπίσεις, εξορίαι, φυλακίσεις, ληστείαι, ομαδικαί 
εκτελέσεις, στρατόπεδα με χιλιάδες Ελλήνων πατρι-
ωτών, επί πλέον τρομερά πείνα ενεφανίσθη. Ήσαν οι 

μαύροι χρόνοι της κατοχής που τους τρέμει ο λογισμός. 
Και ο δεσπότης πού; Απίστευτον, αλλ’ αληθές. Εις 
την δραματικωτέραν αυτήν περίοδον του έθνους 
ο Δωρόθεος Κοτταράς ανεπαύετο και εδροσίζετο 
εις την παρά τας ακτάς του Φαληρικού κόλπου 
έπαυλίν του. Ω αίσχος! Ω ασυνειδησία αρχιερέως του 
20ου αιώνος… ήτο απών κατά το προσκλητήριον εκείνον 
του υπερτάτου καθήκοντος… αυτός – Εκινείτο, επερι-
πάτει εις τους δρόμους και τας πλατείας, ελειτούργη 
και εκήρυττε μέσα εις τους ωραίους και μεγαλοπρεπείς 
ναούς των Αθηνών και του Πειραιώς… τις ηδύνατο να 
αποσπάση τον δεσπότη της Λάρισας από τους ωραίους 
κόλπους της ακτής του Φαλήρου; Ούτε με λοστόν δεν 
εκινείτο απ’ εκεί. Το θέαμα εκεί της θαλάσσης ήτο 
βλέπετε άκρως μαγευτικόν… Στη Λάρισα τα καθημερινά 
θεάματα ήσαν τραγικά. Αι όχθαι του Πηνειού, οι δρόμοι 
και αι πλατείαι, αυτά ακόμα προαύλια των εκκλησιών 
εβάφοντο με αίμα Ελλήνων πατριωτών, πνευματικών 
τέκνων του Αγίου Λαρίσης!!!

Ο λαός εσφάζετο και ο Άγιος δεσπότης αγρόν 
ηγόραζε…

Ο ∆ωρόθεος Κοτταράς.   Απών κατά τον χρόνον της 
κατοχής, αλλ’ απών και κατά την τελευταίαν οδυνηράν 
τετραετίαν (1945-1949)… Η Θεσσαλία εκαίετο απ’ 
άκρου εις άκρον. Νέα θύματα, νεκροί και τραυματίαι, 
χιλιάδες προσφύγων ετουρτούριζον κάτω από τας προ-
χείρους κατασκηνώσεις, φυλακαί και στρατόπεδα πλή-
ρης, θρήνος και κοπετός ηκούετο και αγωνία ηπλούτο 
εις όλην την επαρχίαν. Μαύρας ημέρας χειρότεραι των 
πρώτων. Και ο δεσπότης πού; Ανεπαύετο και πάλιν 
εις Φάληρον… τα μαρτυρικά αυτά έτη, στοιχηματίζομεν 
εάν ο δεσπότης ∆ωρόθεος Κοτταράς έμεινε εν Λαρίση 
περισσότερον από 40 ημέρας (δηλαδή εθνική εορτή, 
Αγίου Αχιλλείου, Χριστούγεννα και το Πάσχα, τέσσερις 
φορές το χρόνο)…

Και εφθάσαμεν ούτω εις το Πάσχα του 1950, το 
πρώτον Πάσχα που ύστερα από μίαν δεκαετία αιμάτων 
και δακρύων η Ελλάς εόρταζεν εν ειρήνη… Και πάλιν 
ο δεσπότης της Λαρίσης απουσίαζεν από την έδραν 
του!!! Πού ήτο;» Ήρθε μεταξύ και πολλών άλλων το 
ηθικό σκάνδαλο Τάρενας και σφράγισε ο Τέντζερης 
με το καπάκι!
Για αυτή τη “μεγάλη του προσφορά” προς την 

Πατρίδα, τη Μητρόπολη και το ποίμνιό του, το επισκο-
πικό κονκλάβιο τον  επιβράβευσε με το να τον εκλέξει 
στις 25 Μαρτίου 1956 ώς αρχιεπίσκοπο  Αθηνών και 
Πάσης Ελλάδος!
Η παρουσία των επισκόπων κοντά στο χειμαζό-

μενο λαό κατά τα χρόνια της ξενικής κατοχής και 
τα κατοπινά των ιδεολογικών αντιπαραθέσεων ήταν 
χαρακτηριστικά απούσα. Ενώ υπάρχει μια ολόκληρη 
αλυσίδα πρεσβυτέρων και έντιμων λειτουργών του 
Θυσιαστηρίου, που πορφύρισε τις ιερές βαθμίδες με 
το μαρτυρικό τους αίμα, αλλά δεν υπάρχει να επιδείξει, 
ούτε μία περίπτωση δεσπότη που να σύρθηκε αιμό-
φυρτος στον τόπο της εκτέλεσης και να στεφανώθηκε 
με τη δόξα του μάρτυρα!!!
Η εκκλησιαστική ηγεσία είχε βρεθεί μακριά και 

μάλιστα πολύ μακριά από την τροχιά της αποστολι-
κής παράδοσης, σουλατσάριζε όμως στις καλύτερες 
περιοχές  των Αθηνών και Πειραιά,  αναπαυμένη 
στην ισχύ της εξουσίας και στη μεγαλοπρέπεια της 
τελετουργίας, απομονωμένη στη δόξα και στην από-
λαυση των τιμών της.
Ο Δωρόθεος  ανυψώθηκε στην περίοπτη θέση του 

πρώτου επισκόπου της ελλαδικής Εκκλησίας και δεν 
άφησε τίποτα ως “έργο” που να του θυμίζει τις πλέον 
μιας εικοσαετίας εδώ ‘’ποιμαντορίας’’ του. Ως καλή  
αρχή  έπρεπε να στείλει άνθρωπο κατάλληλο, για να 
συνεχίσει την ίδια πορεία στη μητρόπολη Λάρισας. 
Και ευρέθη και ίσως ήταν το πιό ‘’καταλληλότερο’’,  
η μετάθεση του μητροπολίτου Γυθείου Δημητρίου 
Θεοδοσίου, ο οποίος έφθασε  στη Λάρισα και ενθρο-
νίστηκε στις 18 Απριλίου 1956. Δε θα χρονοτριβήσω 
καταχωρώντας  τα  λεπτομερειακά  γεγονότα που 
ακολούθησαν, διότι θα πλημμυρίσουν οι καρδιές των 
πιστών από αθεράπευτη θλίψη και θα ποτιστούν με 
δάκρυα στεναγμών.
Η εφημερίδα “Νέος Κόσμος” με ανοιχτή επιστο-

λή προς την Αγίαν και Ιεράν Σύνοδον της Ελλάδος, 
έγραφε προβληματισμένη: «Από της ανόδου εις τον 
Μητροπολιτικόν θρόνον της Λαρίσης του ∆ημητρίου 

ήρχισαν να κατακλύζουν την Περιφέρειαν Λαρίσης 
διάφοροι αγνώστου προελεύσεως κληρικοί, της κατη-
γορίας των αγάμων τοιούτων, οίτινες τη ανοχή εκείνου 
εγκαταστάθησαν εις διαφόρους επικαίρους θέσεις της 
τοπικής μας εκκλησίας. Περί των τοιούτων κληρικών 
πολλά ελέγοντο και εθρυλούντο, τα οποία εάν εγράφο-
ντο, θα κατελάμβανον τόμους ολοκλήρους πρωτοτύπου 
σκανδαλοθηρικού αναγνώσματος… Προ της τοιαύτης 
καταστάσεως… τον μεν ένα (Πρωτοσύγγελον) εξαπο-
στέλλει εις ∆ράμαν με λίαν… κολακευτικάς επιστολάς, 
τους δε άλλους, εις επιβράβευσιν της ακολασίας χει-
ροτονεί εις ιερείς του Υψίστου μακράν της Λαρίσης…

∆ιατί τόση περιφρόνησις προς το φιλότιμον αλλά 
και την νοημοσύνην του κοινού της πόλεως αυτής; 
Άγιοι Πατέρες.

Στώμεν καλώς και μετά φόβου… Το σκάνδαλον της 
Λαρίσης δίδει πλέον την ευκαιρίαν δια την διενέργειαν 
εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ευρείας κλίμακος εις 
τας τάξεις του κλήρου…».
  Σε όλη αυτή την προσπάθεια εκκαθάρισης βγήκαν 

μπροστά υπερασπιστές των διεφθαρμένων κληρικών 
η αφρόκρεμα της Λάρισας και η μασονική στοά να 
προτρέπουν την Ιερά Σύνοδο και να τη φρενάρουν 
πως όλα αυτά είναι συκοφαντίες. Η διοίκηση της Εκ-
κλησίας βέβαια, παρότι τα γνωρίζει όλα αυτά, όμως τα 
κάλυπτε παρά τα τόσα βαρύτατα ηθικά παραπτώματα.
Ευτυχώς βρέθηκε ο συνταγματάρχης Νικόλαος 

Μπόγκας, τα κατήγγειλε στην Ελληνική δικαιοσύνη, 
και έτσι με εκείνη την καταδικαστική απόφαση, ανά-
γκασε  και το δεσποτικό δικαστήριο να τους τιμωρήσει 
με καθαίρεση.
Η ποιμαντορία  του  επισκόπου Δημητρίου στη 

Λάρισα ήταν πολύ σύντομη  (3 έτη) και χωρίς να 
παρουσιάσει κάποιο έργο, πιθανόν   τον πρόλαβε ο 
αιφνίδιος θάνατός του.
Στις  7 Απριλίου  του 1959 συνεδρίασε η  Ιερά 

Σύνοδος για την εκλογή  Μητροπολιτών (η 12μελής 
Σύνοδος ήταν αρμόδια μέχρι τότε για την ανάδειξη 
νέων μητροπολιτών). Τότε δημιουργήθηκε μεταξύ 
των Συνοδικών μεγάλη ένταση, ο αρχιεπίσκοπος με 
μια ομάδα 5 μητροπολιτών απεχώρησαν, οι υπόλοιποι 
επτά (7) με επικεφαλής τον αντιπρόεδρο της Συνόδου 
Φιλίππων και Νεαπόλεως Χρυσόστομο  (μετέπειτα 
αρχιεπίσκοπο) παρέμειναν στην αίθουσα και προχώ-
ρησαν σε εκλογές, στη Λάρισα διόρισαν με μετάθεση 
από τη μητρόπολη Νευροκοπίου τον Αγαθάγγελο. Στη 
Φθιώτιδα τον από Πρέβεζα Στυλιανό και στη μητρό-
πολη Τριφυλίας εξέλεξαν το Δαμασκηνό Παπανδρέου.
Ο σάλος που δημιουργήθηκε ήταν μεγάλος και  

κράτησε πάνω από ένα χρόνο, με τον αρχιεπίσκοπο 
να επιμένει ότι οι εκλογές είναι άκυρες και με τον 
αντιπρόεδρο και  τη πλειοψηφία να υποστηρίζουν 
ότι έγιναν σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες. Οπότε 
μπήκε στη μέση η πολιτεία με τον υπουργό Παιδείας 
Βογιατζή, κατάρτισε και ψήφισε Νομοσχέδιο αλλάζο-
ντας τον τρόπο εκλογής από την 12μελή Ιερά Σύνοδο, 
ούτως ώστε να γίνονται     πλέον από το σώμα της 
Ιεραρχίας, επί πλέον  κατάργησε  το ‘’μεταθετόν’’ και 
ακύρωσε τις προηγούμενες εκλογές. 
Έτσι μετά 14 μήνες  (16/6/1960) που έγιναν εκλογές, 

για τη μητρόπολη Λάρισας εξέλεξαν το προστατευόμε-
νο τέκνο του Παντελεήμονα Φωστίνη και Πρωτοσύ-
γκελο του Αττικής Ιάκωβο Βαβανάτσο (αρχιεπίσκοπο 
12 ημερών). Η εκλογή όπως και η χειροτονία του 
(19/6/60) υπήρξαν επεισοδιακές από αθηναίους που 
γνώριζαν τον “άνδρα”. Μέσα στο μητροπολιτικό ναό 
κατά τη χειροτονία χύθηκε αίμα, έσπασαν κεφάλια, 
συνελήφθησαν και κρατήθηκαν αρκετά άτομα, για να 
δικαστούν με την αυτόφωρη διαδικασία.
Η ‘’ήρεμη’’ Σύναξη της Ευχαριστίας και των Θεί-

ων δωρεών μετατράπηκε σε γήπεδο αναμετρήσεων 
μεταξύ ποιμένων και ποιμνίου.
Εμείς δε θα ασχοληθούμε με το ηθικό του βίο του 

εκλεγμένου επισκόπου, αλλά μόνο με το πνευματι-
κό μέρος και συγκεκριμένα με ένα βιβλίο που είχε 
κυκλοφορήσει εκείνες της ημέρες. (και το μοναδικό 
έως τότε) «Η Μεταμόρφωσις του Σωτήρος ημών 
Χριστού» (Αθήναι 1960). Και μέσα από τη μήνυση 
που κατέθεσε ο Σύνδεσμος Φοιτητών “ΑΣΠΙΣ ΤΗΣ 
ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ” στις 14 Μαΐου 1960, αντιγράφουμε:

«Μακαριώτατε! Σεβασμιώτατοι!... Ο αναγνώστης ο 
έχων την στοιχειώδη μόρφωσιν παλαιού σχολαρχείου 

της Πατρίδος μας ευκόλως ανακαλύπτει ανά πάσαν 
σελίδα πλήθος μαργαριτών. Το βιβλίον, δηλαδή, βρίθει 
λαθών γραμματικών, συντακτικών, λογικών, και πραγ-
ματικών, τα οποία αποδεικνύουν σύγχυσιν φρενών, 
ανεπάρκειαν νοήσεως, και αμάθειαν… Τα λάθη τα περί 
την γραμματικήν και σύνταξιν γνωστοποιούμενα τω 
ποιμνίω θα κάμουν, ώστε να γελούν και οι παίδες των 
δημοτικών σχολείων της πόλεως Λαρίσης… Το βιβλίο 
περιέχει χονδροειδείς παρερμηνείας Γραφικών χωρίων, 
αστόχως ερμηνείας Πατερικών περικοπών… απ’ αρχής 
μέχρι τέλους το βιβλίον τεκμηριούται ότι ο κληρικός 
ούτος, όστις εις πραγματείαν μόλις 118 σελίδων διέ-
πραξεν εκατοντάδες λαθών περί… περί… περί… και το 
χειρότερον πάντων, περί την ορθήν διατύπωσιν των 
πνευματικών αληθειών της Πίστεώς μας, πάσχει εξ 
αγνώστου ημίν αιτίας αναρχίαν σκέψεως, τρομεράν 
διανοητικήν κατάπτωσιν, και φρονούμεν ότι ο κληρι-
κός ούτος είναι ανίκανος… να ποδηγετήσει το λογικόν 
ποίμνιον της μεγάλης Μητροπόλεως Λαρίσης.

Και ερωτώμεν Υμάς ευλαβώς, Μακαριώτατε Πρόε-
δρε και Άγιοι Σύνεδροι: Ταύτα γράφρων ο ειρημένος 
αρχιμανδρίτης, είχε συνείδησιν των γραφομένων; 
Ηννόει ά έγραφεν; Εάν ναι, τότε…».
Τα αιτήματα και οι καταγγελίες δε βρήκαν ανταπό-

κριση από τη διοικούσα εκκλησία, τα γεγονότα συντα-
ρακτικά και αποτελούν αδιάψευστα ντοκουμέντα, όσο 
και αν προσπάθησαν και προσπαθούν να αναπλάσουν 
ή να τα συγκαλύψουν. Και η εκκλησιαστική συνείδηση 
παρέμεινε τραυματισμένη.
Στις 30 Ιουνίου 1960 ενθρονίστηκε ως ο 90ος μη-

τροπολίτης Λαρίσης και Πλαταμώνος με τις καμπάνες 
των εκκλησιών να χτυπούν χαρμόσυνα, αλλά ο πιστός 
παρακολουθούσε με σφιγμένη την καρδιά.
Εποίμανε τη μητρόπολη Λάρισας περί τα οκτώ (8) 

χρόνια. Το έργο του όμως σχεδόν ανύπαρκτο. Τα μόνα 
“αξιόλογα” που εποίησε ήταν μια προσωπική κατοικία 
(βίλα για την εποχή του) με ναό εντός του οικοπέδου, 
στις παρυφές της Λάρισας στο δρόμο προς Βόλο και 
τα οποία οι κληρονόμοι μετά πούλησαν. Ως και κάτι 
ανάλογο αλλά μεγαλύτερο σε όγκο είχε φτιάξει στο 
Μαρούσι στην Αθήνα, καθώς και κάποια ακόμα ακί-
νητα που τα’ άφησε ως προίκα στ’ ανίψια του.
Στις 3 Μαΐου 1968 πιέστηκε εσωτερικά και υπέβαλε 

την παραίτησή του, φοβούμενος μην ανοίξει ο φάκε-
λος που ήταν αρκετά εξογκωμένος και πιθανόν από 
μια καταδίκη του θα έχανε τη σύνταξή του!
Ο πιστός λαός της Λάρισας που για δεκαετίες ήταν 

“καθήμενος εν σκότει” με τις επισκοπικές εκλογές 
στις 11 Ιουνίου 1968 “φως ανέτειλεν αυτοίς” (Ματθ. 
4, 16) και τα τρία πρόσωπα που ψηφίστηκαν, ήταν 
εικόνες αγίων, συνεχιστές της παράδοσης των φωτι-
σμένων Πατέρων και είχαν καθαρότητα  Θεολογική 
και βιωματική μαρτυρία. 
Από την ψηφοφορία αυτή ο π. Θεολόγος ήταν 

δεύτερος, ο πρώτος π. Ανάργυρος Σταματόπουλος, ο 
οποίος δε δέχθηκε, γιατί είχε αναλάβει τη διοίκηση 
της αδελφότητας «ΖΩΗ» και απέκλεισε κάθε επισκο-
ποίησή του  και έτσι βρέθηκε ξαφνικά ο π. Θεολόγος 
πρώτος. Κάθε προσπάθεια  άρνησης της ανάδειξής του 
στάθηκε αδύνατον, διότι το θεώρησαν οι εκλέκτορες 
ως λιποταξία από την κλήση του Παναγίου Πνεύματος.
Το πρώτο πράγμα που έκανε μετά την ανάδειξή του, 

ήταν να βρεθεί με το γηραιό προκάτοχό του, για να 
πάρει τη συγκατάθεση και ευχή του. «Ακόμα και ο 
προκάτοχός μου εξέφρασε εις εμέ την ευχήν του 
να τον διαδεχθώ» (Θεολόγος, 13/7/1974).
Στις 30 Ιουνίου έγινε η χειροτονία και στις 11 Ιου-

λίου 1968 η ενθρόνισή του. Ενώ στον ορίζοντα άρχισε 
να εμφανίζεται κάποιο φως, διαλύοντας το σκοτάδι 
και οι πικραμένες καρδιές άρχισαν να γλυκαίνουν. 
Οι δεκαετίες όμως της σήψης και της διαφθοράς που 
επικρατούσαν, η δραματική και ανεξέλεγκτη εκτροπή 
που είχαν πάρει από την παράδοση των Πατέρων και 
αγίων δεν ήταν εύκολο να εξαλειφθεί αμέσως με την 
αλλαγή της φρουράς.
Ο νέος μητροπολίτης – π. Θεολόγος  – βρέθηκε 

μέσα σε λάκκο με οχιές (η κυβέρνηση της δικτατορίας 
μασωνοκρατούνταν, το  ίδιο η Νομαρχιακή και Δη-
μοτική αρχή, το επιμελητήριο, ο εμπορικός, ιατρικός, 
φαρμακευτικός σύλλογος, τα συνδικάτα, ο τύπος και 
αρκετοί οικονομικοί παράγοντες της πόλης).
Σε κάθε βήμα  του  έβαζαν  εμπόδια,  για να  τον 
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δοξη χριστιανική ηθική μιλάει για τα λεγόμενα 
ασύγγνωστα και  θανάσιμα αμαρτήματα, που 
ανάμεσά τους δεσπόζει η αλαζονεία. Όχι πάντα ως 
αλαζονεία, μπορεί ως υπεροψία, ως εγωϊσμός, ως 
μεγαλαυτία, ως οίηση, ως ακέφαλος υπερηφάνεια, 
και ακόμη κάποτε «τινές λόγων την κενοδοξίαν 
παρά την υπερηφανίαν φιλούσιν ορίζειν».
Ο εικοστός λόγος του Ιωάννη της Κλίμακας 

αρχίζει ως εξής: «Υπερηφάνεια εστί, Θεού άρνησις, 
δαιμόνων εύρεμα, εξουδένωσις ανθρώπων, κατα-
κρίσεως μήτηρ, ακαρπίας τεκμήριον,   βοηθείας 
Θεού φυγαδευτήριον,  εκστάσεως πρόδρομος,  
πτωμάτων πρόξενος, επιληψίας υπόθεσις, θυμού 
πηγή, υποκρίσεως θύρα, δαιμόνων στήριγμα, 
αμαρτημάτων φύλαξ,  ασπλαχνίας πρόξενος, 
συμπαθείας άγνοια, λογοθέτης πικρός, δικαστής 
απάνθρωπος, Θεού αντίπαλος, βλασφημίας ρίζα. 
Αρχή υπερηφανείας, τέλος κενοδοξίας, μεσότης 
δε, εξουδένωσις του πλησίον, πόνων ιδίων αναι-
δής εκπόμπευσις, έπαινος εν καρδία, ελέγχου μί-
σος, τέλος δε, άρνησις Θεού βοηθείας, και οικείας 
σπουδής έπαρσις, δαιμονιώδες ήθος».
Ακόμη πιο  κάτω γράφονται  τα  ακόλουθα: 

«Ανήρ υψηλοκάρδιος (αλαζών), του άρχειν ορέ-
γεται, άλλως γαρ, ως έτυχεν, απολέσθαι εις τέλος 
ου δύναται, μάλλον δε ου βούλεται. Υπερηφάνοις  
Κύριος αντιτάσσεται και τις λοιπόν ελεήσαι αυτούς 
δύναται; Ακάθαρτος παρά Κυρίω πας υψηλο-
κάρδιος και τις λοιπόν τον τοιούτον αποκαθάραι 
δυνήσεται; …… Υπερηφανία εστιν, εσχάτη πενία 
ψυχής, πλούτον φανταζομένης, και φως οιομένης 
εν σκοτία,
… Αλλότριον του φωτός το σκότος, αλλότριος 

δε και ο υπερήφανος αρετής. Εν υπερηφάνων 
καρδίαις, γεννηθήσονται βλασφημίας ρήματα, εν 
ταπεινών δε ψυχαίς, ουράνια θεωρήματα. Βδε-
λύττεται ήλιον κλέπτης, υπερήφανος δε, πραείς 
εξουδενώσει».
Ο άνθρωπος βρίσκεται στον κόσμο και πραγ-

ματώνει την αδιάλειπτη σχέση του προς αυτόν, 
τείνοντας στην τελείωση, ώστε να προσεγγίσει το 
υπερβατικό. Η άρνηση της ενδοκοσμικής αυτής  
σχέσης  καταστρέφει την προοπτική ένωσης με 
το θείο. Η αξία της ύπαρξης του ανθρώπου και ο 
σεβασμός προς αυτήν, η ηθική, το δικαίωμα, το 
καθήκον αλλά εξεχόντως η ελευθερία του, που 
επέτρεψε την ενδοκοσμική   του μεταβολή από 
ον σε πρόσωπο μπορεί να μην κατοχυρώνονται 
εν τω κόσμω, ωστόσο αναζητούν μια υπερβατική 
αρχή, ένα θεμέλιο αναφοράς, που να τα εγγυάται. 
Ο κόσμος λοιπόν, όπως και ο προσωπικός άνθρω-
πος στρέφονται ο ένας προς τον άλλον, ώστε να 
αναγνωρίσουν την αλήθεια τους. Η ανεπάρκεια 
ενός επιφέρει την διακοπή και καταστροφή της 
σχέσης, πράγμα που επισύρει δυνητικά τον θά-
νατο. Η ένδεια του προσώπου, αποτέλεσμα εσω-
τερικής συστροφής, διαταράσσει την αρμονία του 
και περιορίζει το άνοιγμα προς τον κόσμο. Είναι 
φανερό πως ο κόσμος στο σύνολό του παραμένει 
ελλειπτικός, ατελής, γι’ αυτό και δεν μπορεί να 
μιλήσει κάποιος για τη  σωτηρία     του.   Αυτή  
μπορεί  να  τελεσθεί  μέσα  από  την  διάσωση  
του  ανθρωπίνου
προσώπου που θα επιμείνει στην τελείωση της 

σχέσης του με τον κόσμο, σε αναφορά προς το θείο, 
προς το οποίο και διηνεκώς προσβλέπει.
Η  αμαύρωση  του  ανθρώπινου προσώπου 

επιφέρει  την διάρρηξη  της σχέσης προς  τον 
κόσμο και το Θεό και η ασύγγνωστη εμμονή του 
στη διαστροφή, την τελεσίδικη καταστροφή της 
και ολοκληρωτική απώλεια. Τότε το κάθε εγώ 
γίνεται η κόλαση του άλλου και κατά τον Σαρτρ 
το αντίστροφο. Ο άλλος αποτελεί τον κόσμο και 
δεν νοείται οι άνθρωποι ως παιδιά του Θεού να  
έχουν απόλυτη αξία χωρίς αγάπη, χωρίς δικαιο-
σύνη, χωρίς αρετή. Χωρισμένοι από το Θεό, όλα 
καθίστανται ιδεολογήματα χωρίς νόημα, τελικά 
διαστροφές που καταδυναστεύουν και υποδου-

λώνουν τον άνθρωπο , όπως αυτό φαίνεται να 
γίνεται σήμερα, όπου το ιδεολόγημα της υγείας 
μέσα από μια περίεργη ερμηνεία αθεολόγητων 
αφηγημάτων της πολιτικής και  του  ιερατείου 
καταλήγουν στην αποξένωση, στη διαίρεση, στην 
αλλοτρίωση, στην  τελεσίδική καταστροφή της 
ενδοκοσμικής σχέσης και κατά συνέπεια στην 
καταστροφή της σχέσης προς τον Θεό.
Και όλα αυτά εξαιτίας αλαζονικών πολιτικών, 

που κάθε άλλο παρά ίδιο ενός εχέφρονα και λα-
οπρόβλητου ηγέτη είναι, που θα έπρεπε να έχει 
εμπεδώσει , ότι «η ισχύς του η αγάπη του λαού», 
που θα έπρεπε να γνωρίζει να αναλύει τις ιστορι-
κές τραγωδίες αυτού του τόπου επί τρεις χιλιάδες 
χρόνια τώρα,  να έχει εντρυφήσει στην χριστιανική 
παράδοση της αγάπης τόσων αιώνων, να τον 
έχει προβληματίσει η αστοχία των επιλογών των 
βυζαντινών αυτοκρατόρων να θωρακίσουν τα 
θέματα της αυτοκρατορίας και τις καρδιές των 
υπηκόων τους,  να έχει βιώσει την τραγωδία των 
Ελλήνων  στα ολέθρια χρόνια της υποδούλωσης, 
και κατά και μετά την επανάσταση μέχρι σήμερα 
να  τον έχουν προβληματίσει οι   απαράδεκτες 
άφρονες πολιτικές και πρακτικές αμφιλεγόμενων 
προσώπων του πολιτικού και πολιτειακού μας 
βίου,     που αφάνισαν τους ικανούς και άξιους, 
διαίρεσαν τον λαό,  κατασπατάλησαν τα δημόσια 
έσοδα, πρόδωσαν και παρέδωσαν έως πρόσφατα 
στην ανέχεια κα την ανυποληψία τους πολίτες 
αυτής της χώρας.
Η αλαζονεία      λοιπόν ως έκφραση του πα-

ραλόγου φαίνεται  να αναιρεί  το  οντολογικό 
περιεχόμενο ενός   ανθρώπινου προσώπου   και 
κατά συνέπεια να καταστρέφει τις ενδοκοσμικές 
σχέσεις στο καθημερινό μας περιβάλλον, αφού το 
πρόσωπο του κυβερνήτη κατά τις επιταγές του 
συντάγματος συμβαίνει να ρυθμίζει και τις μεταξύ 
μας σχέσεις. Έτσι η οντολογική διαστροφή του 
ενός επισύρει πέραν της οντικής και την οντο-
λογική   αλλοτρίωση της ελληνικής κοινωνίας, 
και σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί, μπορεί, 
στον βαθμό που η αλλοτρίωση του ανθρώπινου 
προσώπου παραμορφώνει τη σχέση μας  προς 
το θείο, να καταστήσει ατελέσφορη την αναφορά 
μας σε Αυτόν.
Ώστε ο κοινωνικός, πολιτικός και θρησκευτικός 

βίος των Ελλήνων  διαταράσσεται σήμερα ανεπα-
νόρθωτα, αποσταθεροποιώντας    τον συνολικό 
άνθρωπο,  διαλύοντας  τις κοινωνικές σχέσεις 
και εμφυτεύοντας στις ψυχές το δηλητήριο της 
κακεντρέχειας, της διχόνοιας και του μίσους. Η 
σύγκρουση αυτή μεταξύ λόγου και παραλόγου και 
η αμφισβήτηση μιας βεβαιότητας  στον άνθρωπο, 
είναι εξεχόντως διακριτή στα όρια του χώρου που 
ζούμε  , και μας υπενθυμίζει την τραγική μοίρα 
διχαστικών πολιτικών  του παρελθόντος,  ενώ 
τονίζει  την αβεβαιότητα  της δημοκρατίας και 
την επισφάλεια της ελευθερίας, που μέχρι τώρα 
θεωρούνταν αυτονόητη σε δημοκρατικά πολι-
τεύματα, που δεν υπόκεινται στην αγυρτεία των 
προσωπείων, που χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες  
οργώνουν, ανατρέπουν και διαλύουν τις δομές 
των δημοκρατικών κεκτημένων. Την παράνοια  
αυτή, το παράλογο που ενέσκηψε στα δημόσια 
πράγματα δεν φαίνεται  να μπορεί  κανείς  να 
ερμηνεύσει, αφού απλούστατα το παράλογο δεν 
ερμηνεύεται.
Η οντολογική εκμηδένιση, που επιχειρείται με 

την εισβολή ενός ανερμάτιστου και αλαζονικού 
εγώ στα κοινωνικά δρώμενα και την υποστήριξη 
ικανού αριθμού   ατόμων   με περίεργη συμπε-
ριφορά, που φαίνεται  ότι  διατηρούν  τις  ίδιες 
προβληματικές απόψεις, μόνο εντός των ορίων  
εμμονικής  ψυχωτικής    παράκρουσης μπορεί 
να δικαιολογηθεί. Εδώ το ανελεύθερο αρρωστη-
μένο ήθος αιχμαλωτίζει τον   λόγο, αλλοτριώνει, 
διαστρέφει και παραμορφώνει  το αυτεξούσιο, 
παρασύροντας με φοβικούς εξαναγκασμούς ένα 

μεγάλο πλήθος πολιτών να περάσουν στο χώρο, 
όπου το παράλογο μπορεί άκριτα να βασιλεύει, 
μαζί με τον φόβο, την υποκρισία, τον καταναγκα-
σμό, την ανελευθερία, την ασάφεια, την διαβολή, 
την μαζική υστερία. Καθίσταται φανερή η απουσία  
του κοινού κατά τον Ηράκλειτο ξυνού λόγου (του 
λόγου δ’ εόντος ξυνού ζώουσιν οι πολλοί ως ιδίαν 
έχοντες φρόνησιν)    και η αμαύρωση του ανθρώ-
πινου προσώπου.       Ο αλαζονικός, διχαστικός, 
απρόσωπος, ανερμάτιστος, απαίδευτος, ολοκλη-
ρωτικός λόγος του εγώ, δηλαδή το παράλογο, 
όπως και στο παρελθόν,  συντρίβει την ομορφιά 
του κόσμου, έτσι ώστε  ούτε αυτή, η ομορφιά, να 
φαίνεται, ότι μπορεί να  σώσει τον κόσμο.

Ας περιγράψουμε τη σειρά του παραλόγου:
Παράλογο 1. Ένας άγνωστος  ιός εισβάλλει 

ξαφνικά στη ζωή μας.   Τα χαρακτηριστικά του 
είναι άγνωστα. Φαίνεται όμως ότι σκοτώνει.

Παράλογο 2. Οι κοινωνίες συσπειρώνονται 
και αντιδρούν για να αντιμετωπίσουν το πρόβλη-
μα. Ωστόσο η αντίδραση σχεδιάζεται με αντιφατικά 
δεδομένα. Να φορούνται ή να μην φορούνται μά-
σκες, να κρατάμε ή όχι αποστάσεις, να δηλώνουμε 
την έξοδό μας  γενικά ακόμη και όταν κινούμεθα 
σε υπαίθριους χώρους, κλπ.

Παράλογο 3.  Κλείνουμε την εστίαση, τα καφέ, 
τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τους ναούς, διάφορες 
υπηρεσίες. Αφήνουμε όμως τη λειτουργία των 
μέσων μαζικής μεταφοράς, χωρίς ουσιαστική πα-
ρέμβαση για τη ρύθμιση επικίνδυνων πρακτικών. 
Το χρήμα ρέει άφθονο προς όλες τις κατευθύνσεις, 
αλλά ατελέσφορα.

Παράλογο 4. Λέμε ότι βελτιώνουμε τη λειτουρ-
γία του συστήματος υγεία, ενώ γίνονται ελάχιστα 
πράγματα για τη θωράκισή του. Ελάχιστες προ-
σλήψεις, ελάχιστες   ΜΕΘ. Οι υγειονομικοί εκτίθε-
νται σε τεράστιους κινδύνους, ωστόσο καρτερικά 
και με αυτοθυσία αναλαμβάνουν να σώζουν ζωές 
απροστάτευτοι ουσιαστικά. Πολλοί χάνουν τη ζωή 
τους. Γι’ αυτό τους λατρεύουμε.

Παράλογο 5. Δεν υποδεικνύονται  συγκε-
κριμένα θεραπευτικά πρωτόκολλα υγείας και οι 
περισσότεροι υγειονομικοί λειτουργούν κατά το 
δοκούν. Οι νοσούντες ελαφρά παραμένουν με 
σχεδόν ανύπαρκτη αγωγή στο σπίτι, μέχρις ότου 
μετά από επιδείνωση μεταφέρονται σε νοσοκο-
μεία, όπου και  «στοιβάζονται». Η πρωτοβάμια 
περίθαλψη είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Παράλογο 6. Προτείνονται εμβόλια mRNA(!)   
για  την αντιμετώπιση  του  ιού,      και  αποφα-
σίζεται η  χρησιμοποίησή  τους με προσωρινή 
άδεια. Ουδείς έχει ελέγξει  την βραχυπρόθεσμη 
ή μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά τους και 
τις τυχόν παρενέργειες. Σημειωτέον ότι η άδεια 
εφαρμογής φαρμακευτικού παρασκευάσματος 
μπορεί να δίδεται ακόμη και μετά από δεκαετία. Η 
φαρμακοεπαγρύπνηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη.

Παράλογο 7.   Η πολιτεία αρχίζει να επιβάλλει 
υποχρεωτικότητα στην εφαρμογή των εμβολί-
ων(!),  αδιαφορώντας για τους τυχόν κινδύνους. 
Η άρνηση των υγειονομικών να εμβολιασθούν 
επισύρει με πρωθυπουργική απόφαση την ανα-
στολή στην εργασία, αυτών που με κίνδυνο της 
ζωής τους υπηρέτησαν μέχρι τώρα ένα  διαλυμένο 
σύστημα υγείας, όπου  τα θύματα είναι χιλιάδες. 
Παραβιάζεται έτσι το σχετικό άρθρο του Συντάγ-
ματος και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η δικαιολογία 
ότι προκύπτει κίνδυνος για μετάδοση της νόσου 
από  τους  ανεμβολίαστους  υγειονομικούς  σε 
ασθενείς είναι σαθρή (οι υγειονομικοί γνωρίζουν 
πολύ καλλίτερα από τον καθένα να προστατεύουν 
και να προστατεύονται). Επτά χιλιάδες μάχιμοι 
υγειονομικοί και οι οικογένειές τους τίθενται στο 
περιθώριο  και λιμοκτονούν. Το σύστημα υγείας 
καταρρέει εκ του ασφαλούς.

Παράλογο 8. Εισάγεται το πιστοποιητικό εμ-
βολιασμού και νόσησης. Τα τεστ ελέγχου, αν και 
σε μεγάλο βαθμό αναποτελεσματικά, τίθενται στην 
ημερησία διάταξη.   Η προπαγάνδα επ’ αμοιβή 

από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οργιάζει. Οι 
απειλές εκτοξεύονται προς όλες τις κατευθύνσεις. 
Ο εκφοβισμός είναι κάτι το ασύλληπτο. Οι εμβο-
λιασμένοι επιτίθενται στους ανεμβολίαστους. Οι 
τελευταίοι χαρακτηρίζονται συλλήβδην ως αρνη-
τές ή αντιεμβολιαστές, μιάσματα της κοινωνίας. Η 
διαίρεση που επιβλήθηκε   από την κυβέρνηση και 
τους συνοδοιπόρους είναι γεγονός. Η αλήθεια για 
την πραγματικότητα διαστρεβλώνεται . Η υστερία 
ακυρώνει κάθε ορθολογική σκέψη.

Παράλογο 9. Οι παρενέργειες από τα εμβό-
λια(!)   γίνονται ευρέως γνωστές. Σοβαροί αναγνω-
ρισμένοι επιστήμονες δίνουν τις αναγκαίες πλη-
ροφορίες που τεκμηριώνουν την προβληματική 
δράση τους. Είναι πασίδηλο ότι οι εμβολιασμένοι 
και μεταδίδουν και νοσούν και καταλήγουν. Ωστό-
σο η πολιτεία επιβάλλει υποχρεωτικά διπλό και 
τριπλό εμβολιασμό, μειώνει την ισχύ των πιστο-
ποιητικών νόσησης από 6 μήνες σε 3 και παρα-
τείνει την ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού. 
Συγχρόνως εμμένει στην εγκληματική απόφαση 
της αναστολής των ανεμβολίαστων υγειονομικών, 
επισείοντας την απειλή της απόλυσης, ενώ επί 
πλέον επιβάλλει υποχρεωτικότητα και στους άνω 
των 60, επί ποινή προστίμου 100 ευρώ το μήνα. 
Ο παραλογισμός σε όλο του το μεγαλείο.
Παράλογο 10.  Ο πρωθυπουργός και η πρόε-

δρος της δημοκρατίας με περισσή ελαφρότητα 
χαρακτηρίζουν την αντιμετώπιση του προβλή-
ματος με εμβολιασμούς (!) ως μονόδρομο και δεν 
υπαινίσσονται καν την πιθανότητα οι απώλειες 
να οφείλονται στην ανεπάρκεια του συστήματος 
υγείας  (έλλειψη  ειδικευμένου νοσηλευτικού 
προσωπικού, ακατάλληλες ή ανεπαρκείς νοσο-
κομειακές δομές, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις,  
ακατάλληλη ή ελλειπής φαρμακευτική αγωγή, 
κλπ) και σε λανθασμένη διαχείριση.
Παράλογο 11. Η τελευταία μετάλλαξη του ιού 

(η όμικρον) φαίνεται να είναι περισσότερο μετα-
δοτική, αλλά κλινικά πολύ ηπιότερη. Η πολιτεία 
δια των ειδικών (!) αποφάσισε την εφαρμογή επί 
πλέον μέτρων, όπως περιορισμό μετακινήσεων 
και χρήση μάσκας ακόμη και σε  εξωτερικούς 
χώρους για όλους, εμβολιασμένους και μη. Συγ-
χρόνως παρά το γεγονός ότι η μετάδοση και η 
νόσηση δεν εμποδίζεται από τα εμβόλια επιμένει 
μετ’  επιτάσεως στον υποχρεωτικό εμβολιασμό, 
διατηρώντας τους επτά χιλιάδες  υγειονομικούς 
σε καθεστώς αποκλεισμού με τις οικογένειές τους 
να λιμοκτονούν.
Πίσω από αυτές τις αλαζονικές μεθοδεύσεις ο 

ανθρώπινος λόγος μένει μετέωρος, Αυτός ο αν-
θρώπινος λόγος, ως εικόνα Θεού,   που προσβάλ-
λεται βάναυσα, εξικνείται σε πέρας. Η συνεχής του 
κίνηση της υπέρβασης εαυτού και του κόσμου 
προς μια «επέκεινα» πραγματικότητα μέσα στα 
όρια της Εκκλησίας φαίνεται να σταματά, αφού η 
σχέση του προς τον άλλο, το σχετικό Συ και το θείο, 
το απόλυτο Συ, το διαλογικό και αναφορικό του 
είναι,  η υπαρξιακή του ελεύθερη υπόσταση, δια-
ταράσσεται επώδυνα.  Ωστόσο στην ανυπέρβλητη 
παρούσα σύγκρουση  νοήματος και παραλόγου, η 
ανάδυση του υπερβατικού, η απόλυτη αγάπη, η 
απόλυτη ταπείνωση, η απόλυτη ελευθερία, άδηλο 
πώς,  μπορεί να διασώσει την σχετική ανθρώπινη 
ελευθερία, και είναι ο λόγος του Κυρίου που μας 
το βεβαιώνει, «Δεύτε προς με οι κοπιώντες και 
πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς», και ακόμη 
«Εν τω κόσμω θλίψιν έξετε. Αλλά θαρσείτε, εγώ 
νενίκηκα τον κόσμον».
*Ο Στέφανος Σπανομήτσιος σπούδασε Χημική Μηχανική στο 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας, στο Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, 
όπου και αναγορεύτηκε Διδάκτωρ του τμήματος Χημικών Μηχα-
νικών. Σπούδασε Θεολογία στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της 
Αθήνας και κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο θεολογικών σπουδών στον 
κλάδο της Οικουμενικής Θεολογίας από την Θεολογική Σχολή του 
ΑΠΘ. Έχει πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών από την    Παιδαγωγική 
Τεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης. Εργάσθηκε ως  Μηχανικός Διεργα-
σιών και Μελετητής Μηχανικός σε μεγάλες βιομηχανικές μονάδες 
και είναι επίτιμος Σχολικός Σύμβουλος Χημικών Μηχανικών και 
Μηχανολόγων Μηχανικών..

Η ΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣσυνέχεια από τη σελ. 1
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Πόσοι άνθρωποι σε δύσκολες στιγμές δεν το λένε! Οι 
περισσότεροι όμως δε γνωρίζουν ότι είναι αμαρτία κι ότι 
αποτελεί έλλειψη υπομονής κι ελπίδας στη βοήθεια του 
Θεού. Το ακόλουθο όμως περιστατικό, το βεβαιώνει ξεκά-
θαρα. Το διηγήθηκε με πολλή ταπείνωση και συναίσθηση 
ένας σεβαστός ιερέας, ο οποίος έχει πνευματικά παιδιά και 
στην επαρχία και στην Αθήνα. Είπε:

«Εγώ, αφ’ότου έγινα ιερέας, με κυνήγησε η συκο-
φαντία (το σύγχρονο μαρτύριο). Πότε με τον έναν τρόπο, 
πότε με τον άλλον, με πίκραιναν και με καταρράκω-
ναν πολλοί, με ψευδείς κατηγορίες. Αυτό γινόταν 
επανειλημμένα. Τόσο πόνεσα και τόσο κουράστηκα, 
που λύγισα κι αρκετές φορές είπα: “Θεέ μου, πάρε με!”. 
Και τελικά, με πήρε!...».
Όσοι τον άκουγαν, έμειναν κατάπληκτοι να τον κοιτούν, 

σκεπτόμενοι πόση ενοχή έχουν, όσοι κατηγορούν  ιδίως 
τους ιερωμένους... όση αμαρτία συσσωρεύουν στη ψυχή 
τους, ιδίως όταν σπρώχνουν σε απελπισία τις ψυχές που 
κατηγορούν! Λες και τους εξουσιοδότησε ο Θεός να κρίνουν 
τον κόσμο…
Ο σεμνός κληρικός συνέχισε την αφήγησή του, λέγοντας:
«Έπαθα ανακοπή καρδιάς. Μου συνέβη στην Αθή-

να. Εκείνη τη στιγμή βρισκόμουν εν μέσω γνωρίμων 
και πνευματικών τέκνων μου. Αμέσως με μετέφεραν 
στο νοσοκομείο. Εκεί οι γιατροί προσπάθησαν πολύ 
να ξεκινήσουν την καρδιά, αλλά δεν έγινε τίποτα». 
Στο τέλος είπαν: “Δε γίνεται τίποτα με τον παππούλη· 
πάρτε τον στο νεκροτομείο!”.
Εγώ τώρα και τι δεν έζησα τις έξι αυτές ώρες που ήμουν 

νεκρός! Κατ’ αρχάς, ένιωθα τον Άγγελό μου να με συντρο-
φεύει και να με περιβάλλει προστατευτικά σε μία πορεία 
που στην αρχή ήταν κάπως δύσκολη, αλλά αμέσως μετά 
ανοδική, προς ένα θεσπέσιο, γλυκύτατο φως. Κατά τη δι-
αδρομή, πολλά κακά πνεύματα φώναζαν επιθετικά και με 
κατηγορούσαν. Μία από τις κατηγορίες ήταν η εξής:
- Που τον πάς; Αυτός; Ήταν φιλοχρήματος. Ενώ είχε 

υποσχεθεί ακτημοσύνη, είχε χρήματα δικά του…!
Ο άγιος Άγγελος όμως τους απέκρουε κι έλεγε:
- Αυτό δεν είναι αλήθεια! Τα χρήματα που είχε, ήταν του 

Μοναστηριού και τα διαχειριζόταν.
Τελικά φθάσαμε σ’  ένα μέρος που φαινόταν να είναι 

σύνορο δύο περιοχών. Εκεί άκουσα τον εξής διάλογο που 
έκανε ο Άγγελός μου με την Υπεραγία Θεοτόκο. Άκουσα 
μάλιστα και τη γλυκύτατη αλλά κάπως αυστηρή φωνή Της. 
Ο Άγγελός μου έλεγε:
- Υπεραγία Θεοτόκε, να οδηγήσω τον παππούλη στη 

Βασιλεία του Υιού Σου;
Εκείνη απάντησε:
- Όχι! Γιατί έχει κάνει μία σοβαρή αμαρτία.
- Τι αμαρτία, Δέσποινά μου; Ο παππούλης ήταν καλός 

(άρχισε να με υπερασπίζει, ενώ ένιωθα τα δάκρυά του να 
πέφτουν ζεστά πάνω στον τράχηλό μου!), έχτισε Μοναστήρι, 
βοήθησε ψυχές να σωθούν…
- Αυτό είναι αλήθεια, απάντησε η Θεοτόκος. Αλλά, δεν 

έκανε υπομονή στον αγώνα που είχε κι έλεγε στον Υιό μου 
“Πάρε με” και “πάρε με”. Λοιπόν, πήγαινέ τον πίσω, να 
τελειώσει με υπομονή τον αγώνα του και μετά θα εισέλθει 
στη Βασιλεία του Υιού μου.
Καθώς γυρίζαμε με τον άγιο Άγγελο, είδα τον Παράδεισο 

και την Κόλαση. Αυτά που γράφουν τα βιβλία του Θεού, 
είναι αλήθεια! Τα είδα με τα μάτια μου!...
Όταν φθάσαμε στο νοσοκομείο, με αποστροφή μπήκα 

στο νεκρό παγωμένο σώμα μου. Έκανα οκτώ ώρες, για να 
κινήσω τις πρώτες κλειδώσεις των δαχτύλων των χεριών 
μου! Απ’ το παίξιμο των βλεφάρων μου αντιλήφθηκε τη 
νεκρανάστασή μου πρώτη η αδελφή μου κι αναστατώθηκε 
όλο το νοσοκομείο.
Σιγά-σιγά συνήλθα κι από τότε προσέχω και κάνω υπο-

μονή αδιαμαρτύρητα, σε ό,τι επιτρέπει η αγάπη του Θεού. 
Πρέπει να κερδίσουμε τον Παράδεισο, αδελφοί μου, πρέπει 
με την υπομονή μας να κερδίσουμε την ψυχή μας!».
Αυτά είπε ο παππούλης και με τα τελευταία λόγια η φωνή 

του κόπηκε απ’ τη συγκίνηση…
(από το βιβλίο «Μηνύματα από τον Ουρανό», 
εκδ. Ι. μονής Παναγίας Βαρνάκοβας, Δωρίδα 2005).

«Θεέ μου, πάρε με!»
(παιδαγωγική μεταθανάτια εμπειρία)

δημοσιογράφου  Γ. Παπαθανασόπουλου 
από  την εφημερίδα  ‘Ελεύθερο Τύπο’ που 
κυκλοφόρησε  ευρέως και  στο  διαδίκτυο 
με  τίτλο  ‘Χριστούγεννα χωρίς Χριστό και 
χωρίς Παναγία’.
«Μεταξύ ειρωνικών σχολίων και θυμού 

αντιμετωπίστηκε στις Βρυξέλλες η εσωτε-
ρική οδηγία της Επιτρόπου για την ισότητα 
κας Έλενας Ντάλι, στελέχους του Εργατικού 
Κόμματος της Μάλτας. Στην εν λόγω οδη-
γία προς  τις υπηρεσίες  της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής ζήτησε, μεταξύ των άλλων, στις 
ευχές που  θα απευθύνουν  εν  όψει  των 
Χριστουγέννων να αποφύγουν, να χρησι-
μοποιήσουν  τις  λέξεις ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, 
ΜΑΡΙΑ και ΙΩΑΝΝΗΣ! Δε ζήτησε πάντως, 
ακόμη, την κατάργηση της εορτής.
Η προερχόμενη από το μικρότερο σε έκτα-

ση και πληθυσμό κράτος της Ε.Ε. Επίτροπος 
θέλησε να προκαλέσει αναστάτωση σε όλη 
τη  χριστιανική Ευρώπη,  ικανοποιώντας 
ασφαλώς  τα  αντιχριστιανικά  λόμπι  των 
Βρυξελλών. Και καλά, τα Χριστούγεννα και ο 
Χριστός την ενοχλούν και έδωσε την οδηγία 
να μην αναφερθούν. Τα ονόματα ΜΑΡΙΑ 
και ΙΩΑΝΝΗΣ τι της έφταιξαν; Και αν δεν 
αναφέρονται αυτά,  γιατί να αναφέρονται 
τα άλλα χριστιανικά ονόματα; Και αν δεν 
αναφέρονται αυτά,  γιατί να αναφέρονται 
με  την  ίδια λογική  τα  ισλαμικά,  εβραϊκά, 
ινδουιστικά, αρχαιοελληνικά ονόματα; Φο-
βούμαι ότι η ‘λογική’ για την ‘ισότητα’, της 
κας Ντάλι οδηγεί στο να ονοματίζονται οι 
Ευρωπαίοι με αριθμούς, κατά το παράδειγ-
μα  των στρατοπέδων συγκέντρωσης  των 
Χίτλερ, Στάλιν και Κεμάλ… 
Μετά την αντίδραση των ιδίων των υπη-

ρεσιών της Ε.Ε. και του Βατικανού, η οδηγία 
απεσύρθη ‘για να ξαναγραφεί’... Το Βατικανό 
αντέδρασε στο υψηλότερο επίπεδο, μέσω 
του πρωθυπουργού του, καρδιναλίου Πιέ-
τρο Παρολίν. Σε σχετική δήλωσή του αυτός 
τόνισε,  μεταξύ άλλων:    ‘...Υπάρχει  και  ο 
μηδενισμός  των ριζών μας, κυρίως σε ό, τι 
αφορά τις χριστιανικές εορτές, τη χριστια-
νική διάσταση  της Ευρώπης μας  επίσης. 
Βεβαίως γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη οφείλει 
την ύπαρξή της και την ταυτότητά της σε 
πολυάριθμες συνεισφορές, αλλά βεβαίως 
δεν μπορούμε να λησμονούμε ότι η κυρία 
συνεισφορά ήταν του χριστιανισμού. Συνε-
πώς η καταστροφή της διαφοράς και των 
ριζών της Ευρώπης σημαίνει καταστροφή 
του ανθρώπινου προσώπου’.
 Και αυτά ως προς τους Ρωμαιοκαθολι-

κούς. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πώς αντέδρα-
σε; Σιωπή εκ μέρους της και ας υπάρχουν 
γραφεία εκπροσωπήσεως παρά τη Ε.Ε. του 
Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Εκκλη-

σίας της Ελλάδος. Σα να μη συνέβη τίποτε. 
Αν μιλήσουμε για την Εκκλησία της Ελ-

λάδος η Διαρκής Ιερά Σύνοδος συνεδρίασε 
στις 1 και 2 Δεκεμβρίου, δηλαδή ΜΕΤΑ την 
κοινοποίηση της οδηγίας της κας Ντάλι και 
ΜΕΤΑ την αντίδραση του Βατικανού. 
Με τι ασχολήθηκε; Σύμφωνα με το σχετι-

κό Δελτίο Τύπου με την ανύψωση δύο Επι-
σκόπων σε τιτουλαρίους Μητροπολίτες, με 
την εκπροσώπηση της Ιεράς Συνόδου μόνο 
από το Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος, με το 
δίσκο που θα περιαχθεί τα Χριστούγεννα για 
το 3ο παιδί στη Θράκη και με την Έκθεση 
καλλιτεχνών για τους αγίους Νεομάρτυρες... 
Αυτά την ώρα που γίνεται απόπειρα να 

καταργηθεί η αναφορά στα Χριστούγεννα  
από τις υπηρεσίες της Ε.Ε. και μιαν ημέρα,  
πριν έρθει ο Πάπας στην Ελλάδα και συνα-
ντηθεί με τον Αρχιεπίσκοπο... Φαίνεται πως 
η αμεριμνησία και η ξενοιασιά επικρατούν 
στην αντίληψη της κορυφής της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας»3.
Πως όμως ν’αντιδράσει το Οικουμενι-

κό Πατριαρχείο,  όταν συντηρείται με  τα 
κονδύλια  του  υπουργείου  εξωτερικών 
της  Ελλάδος,  και  πως  να  ασχοληθεί  η 
Εκκλησία της Ελλάδος, όταν πληρώνει το 
κράτος τους μισθούς των κληρικών της, 
το δε κράτος επίσημα και ανεπίσημα δίδει 
εντολές προς όλους, ό,τι πει η Ε.Ε. και το 
μεγάλο ιδανικό του είναι να καταστεί ου-
δετερόθρησκο, για να νιώσει επιτέλους ότι 
είναι προοδευτικό και εκσυγχρονισμένο; 
Επί πλέον δεν παρατηρούν οι εκκλησια-
στικοί ηγέτες της Εκκλησίας μας τι συμ-
βαίνει στις δομές που εξαρτώνται από το 
κράτος και το μόνο ενδιαφέρον τους είναι 
τον τελευταίο καιρό να επισημοποιήσουν 
νομικά τις 4.000 θέσεις των κληρικών; Τα 
σχολικά βιβλία της ιστορίας μας αποσιω-
πούν ή διαστρέφουν ιστορικά γεγονότα. Η 
θρησκεία μας δε θεωρείται πλέον στοιχείο 
της ταυτότητάς μας.
  Τα  καινούργια  διαβατήρια  δεν  έχουν 

ούτε μία εικόνα από τη ζωή των Ελλήνων 
στην περίοδο  της  τουρκοκρατίας και  την 
περίοδο των 200 ετών του νέου ελευθέρου 
ελληνικού κράτους,  ενώ την υπερχιλιετή 
περίοδο του Βυζαντίου την παρουσιάζουν 
μόνο με δύο εικόνες που δείχνουν τη μονή 
Σιμωνόπετρας του Αγίου Όρους καθώς και 
της αγίας Σοφίας του Μυστρά, από  τις οποί-
ες όμως αφαιρέθηκε τεχνηέντως ο σταυρός 
από τον τρούλλο των εκκλησιών! Δηλαδή, 
επειδή τυχαίνει τα κτίσματα να είναι ναοί 
της Ορθοδοξίας, βγάλαμε το σύμβολο του 
χριστιανισμού. «Μη θρησκευτικά προς Θεού! 
Το Ελληνικόν έθνος δεν είναι Βυζαντινοί, 
εννοήσατε; Οι σημερινοί Έλληνες δεν είναι 
κατ’ ευθείαν διάδοχοι των αρχαίων. Έπειτα 
επολιτίσθησαν,  επροώδευσαν  και  αυτοί. 
Συμβαδίζουν με τα άλλα έθνη...» που έλεγε 
ο  αείμνηστος Παπαδιαμάντης  ειρωνευ-
όμενος  τους  κομπλεξικούς Έλληνες  της 
εποχής του4.
  Στην Τουρκοκρατία   αγράμματη γερό-

ντισσα φιλοξένησε  στο  καλύβι  της  ξένο 
περιηγητή.  Θρησκευτικά  δε  διδάχθηκε, 
όμως είχε βαθιά Πίστη. Τον ξένο  τον πε-

3  https://www.vimaorthodoxias.gr/eipan/christoygenna-choris-
christo-kai-panagia/.
4  Ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης στο διήγημά του ‘Λαμπριάτικος 
Ψάλτης’ που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα ‘Ακρόπολις’ (27-
31 Μαρτίου 1893) εκφράζει την πικρία του, που οι εκδότες του 
δυσφορούσαν και δεν ήθελαν να δημοσιεύσουν θρησκευτικού 
περιεχομένου διηγήματα, με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα 
και των Χριστουγέννων. Θα προτιμούσαν, όπως γράφει, να 
γεμίσουν τη σελίδα με ένα έγκλημα, ή με ένα οικογενειακό δράμα, 
ότι «γηραιός ανήρ εφόνευσε την συμβίαν του χωρίς καν να είναι 
γνωσταί αι αιτίαι του φονικού».

ριποιήθηκε.  Έσφαξε κότα και  του  έβαλε 
να φάει. Εκείνη ξηροφαγία. Την ερώτησε 
απορημένος ο ξένος, γιατί δεν τρώγει τα ίδια 
με εκείνον. Του απάντησε ότι είναι η μέρα 
Παρασκευή και  νηστεύει. Και του συμπλή-
ρωσε: «Εγώ δε μαγαρίζω την Πίστη μου, άμα 
φάω Παρασκευή είναι σα να τουρκεύω»
Τον Απρίλιο του 1974, το περιοδικό ‘Ευ-

θύνη’  του Κώστα Τσιρόπουλου είχε θέσει 
στις κορυφαίες πνευματικές προσωπικό-
τητες της τότε εποχής ερώτημα περί Θεού, 
Χριστού και Εκκλησίας και δημοσίευσε τις 
απαντήσεις τους. Θα παραθέσω δύο μικρά 
μόνο αποσπάσματα. 
Παναγιώτης  Κανελλόπουλος  (πρώην 

πρωθυπουργός και ακαδημαϊκός):  «Η Εκ-
κλησία του Χριστού θα πάρει την άξια θέση 
της στο σύγχρονο κόσμο, αν ξαναγυρίσει 
στην αφετηρία της, αν ξαναγίνει η στέγη και 
η καταφυγή των αδικημένων και κατετρεγ-
μένων. Για να εκσυγχρονισθεί η Εκκλησία, 
πρέπει να καταδεχθεί, να κατεβεί πάλι στις 
Κατακόμβες. Τα Καίσαρος Καίσαρι. Αλλά όχι 
και τα του Θεού τω Καίσαρι!»5. 
Ι. Ν. Θεοδωρακόπουλος (πρώην υπουρ-

γός και καθηγητής φιλοσοφίας): «Υπάρχει 
μια χτυπητή διαφορά μεταξύ της σημερινής 
και της παλαιάς, αρχαίας ορθόδοξης Εκκλη-
σίας. Η παλαιά ορθόδοξη Εκκλησία ήταν 
μαχόμενη και δυναμική, ενώ η σύγχρονη 
είναι απόλεμη και στατική...Λέγουν πολλοί 
ότι η ορθόδοξη Εκκλησία, για να αποκτήσει 
κινητικότητα, πρέπει να γίνει κοινωνική, 
δηλαδή να ανταποκριθεί με τη βοήθειά της 
στις κοινωνικές ανάγκες  του ανθρώπου. 
Όμως το έργο τούτο καλύπτεται σήμερα και 
μάλιστα προγραμματισμένα από την πολι-
τεία. Η κοινωνική δραστηριότης της Εκκλη-
σίας, όσο κι αν αναπτυχθεί, δε θα δικαιώσει 
ποτέ την εκκλησία, της οποίας η αποστολή 
είναι  καθαρώς πνευματική,  μυστηριακή. 
Όσο μάλιστα κοινωνικώτερη γίνεται  μια 
Εκκλησία τόσο περισσότερο απομακρύνεται 
από την πνευματική της αποστολή. Όταν η 
Εκκλησία δεν έχει πνεύμα, τότε προσπαθεί 
να γίνει κοινωνική όχι τόσο για να σώσει, 
όσο για να σωθεί η ίδια... καμμία αναγέννη-
ση δεν είναι δυνατή δίχως πνεύμα... (Αυτό 
θα το επιτύχει η Εκκλησία) αν οι τεταγμένοι 
με τη διοίκηση της εκκλησίας παρατήσουν 
τα τυπικά προνόμια...»6. 

«Όλη η Εκκλησία σήμερα είναι δι-
αβρωμένη από το κοσμικό πνεύμα. 
Πρέπει να επιστρέψουμε στην πνευμα-
τικότητα… εννοώ πρωτίστως εμάς τους 
Επισκόπους, τους Αρχιεπισκόπους, 
τους Πατριάρχες…»7.
Ακουέτωσαν ταύτα ο οικουμενικός πατρι-

άρχης Βαρθολομαίος, του οποίου η κύρια 
αποστολή είναι τα διαθρησκειακά και οικο-
λογικά συνέδρια και η πολιτική δράση και 
ο αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας Ιερώνυμος, 
του οποίου το κύριο ενδιαφέρον είναι να μη 
θιγούν ‘τα τυπικά προνόμια’ της Εκκλησίας 
και έτσι χαθεί ο ακίνδυνος Χριστός και επι-
κρατήσει ο επικίνδυνος για το σαρκίο και 
την καλοπέραση και αμεριμνησία μας; Η 
ιεραρχία της Εκκλησίας «σκότωσε το Θεό 
και ορφανέψαμε»8.

Χρήστος Νικολόπουλος
 Θεολόγος - Βυζαντινολόγος

5  Ευθύνη, Απρίλιος 1974, σ. 148.
6  Ευθύνη, Απρίλιος 1974, σσ. 151-152.
7  Εφημερίδα, ΤΑ ΝΕΑ, 20/04/2014, συνέντευξη μητροπολίτη 
Θεοκλήτου Ιωαννίνων.
8  Παραφράζω τον τίτλο της συνέντευξης ‘Σκοτώσαμε τον Θεό και 
ορφανέψαμε’ του π.Φιλοθέου Φάρου στην εφημερίδα Καθημερινή 
στις 06/04/2008.
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αναγκάσουν να υποκύψει στις δικές τους προσταγές. 
Αυτός όμως στάθηκε όρθιος αμετακίνητος στο Ευαγ-
γέλιο που παρέλαβε και στους  ιερούς Κανόνες της 
Εκκλησίας. Γονάτιζε προσευχόμενος για όλους και 
έλεγε και ξανάλεγε: «Ο Θεός να τους φωτίσει να 
βρουν το σωστό δρόμο». Η παρουσία του τάραξε 
τα δεκαετίες λιμνάζοντα νερά, ανέτρεψε τα προνόμια 
και αγωνίστηκε να διώξει τους αργυραμοιβούς από 
το χώρο της Εκκλησίας.
Η Λάρισα μετά από αιώνες γνώρισε τον ποιμένα, τον 

πατέρα και επίσκοπο που η παρουσία του και το σχή-
μα του χεριού του αποτελούσαν το χρυσό όχημα της 
ευλογίας του Θεού. Ήταν το θυμιατήρι του ουρανίου 
θυμιάματος. “Οσμή ευωδίας πνευματικής”. Ήταν ο 
ζωντανός κρατήρας της αγιότητας. Ο “Πνευματέμφο-
ρος” και αγωγός του Παναγίου Πνεύματος. Ευλογούσε 
με το τίμιο χέρι του, αγίαζε με την καθαρότητα του βίου 
του, ζωογονούσε με τις αρχιερατικές πράξεις του. Η 
επισκοπική του ευλογία δεν ήταν μια εικονική πράξη, 
δεν ήταν συνήθης κίνηση, δεν ήταν μια θεατρική 
ενέργεια. Ήταν μια ενεργοποίηση του μεγάλου και 
ανεκτίμητου υπουργήματος που λειτουργεί μέσα στην 
ατμόσφαιρα του Μυστικού Δείπνου.
  Το χέρι του ήταν χέρι της ουράνιας ευλογίας. Μ’ 

αυτό πρόσφερε και βάσταζε τα Τίμια Δώρα. Μ’ αυτό 
μετέφερε  την  ευλογία  του Ουρανού και  τη Χάρη 
των Θείων Δωρεών στο συναγμένο λαό. «Η χάρις 
του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη 
του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου 
Πνεύματος είη μετά πάντων ημών».
Το έργο του, για την ολιγόχρονη (6 χρόνια) παρα-

μονή στη Λάρισα, σε μια μητρόπολη διαλυμένη από 
τους προκατόχους  του,  (διαχειριστικά, οικονομικά, 
διοικητικά…) υπήρξε ΤΕΡΑΣΤΙΟ και ανεπανάληπτο, 
χωρίς να απλώσει χέρι για βοήθεια ούτε από το κράτος, 
ούτε από χαράτσια στους ναούς, ούτε από άλλη πηγή. 
Κατόρθωσε με την τίμια, τη σφιχτή και διάφανη δι-

αχείριση να ανεγείρει αυτό το μεγαθήριο οικοδόμημα, 
το μεγαλύτερο που είχε γίνει μέχρι τότε στη Λάρισα. 
Το Οικοτροφείο 100 παιδιών πλήρως εξοπλισμένο 
και με  τις καλύτερες προδιαγραφές, η  τραπεζαρία 
ήταν χωρητικότητας πάνω από 150 παιδιών.
Διαμόρφωσε το χώρο της Αγίας Παρασκευής όπως 

είναι και μέχρι σήμερα.
Ενίσχυσε οικονομικά την ανακατασκευή και ανα-

στήλωση του διαλυμένου Μοναστηρίου του Αγίου 
Δημητρίου Στομίου.
Βοήθησε  στην μετατροπή  του Προφήτη Ηλία 

Αμπελακίων από μικρό εκκλησάκι σε εκκλησιαστικό 
χώρο άνετο, και αρκετά ακόμα.
Κατάφερε με ευσυνειδησία και τιμιότητα η τσέπη 

του κάθε μήνα να γίνει  ταμείο φιλανθρωπίας και 
αλληλεγγύης σε πάνω από 150 οικογένειες, οι 
οποίες  έπαιρναν το φακελάκι με χρηματική βοήθεια. 
Η πυρωμένη καρδιά  του λαμπαδοδρομούσε από 
αγάπη για τον κάθε πάσχοντα αδελφό…

Στα 150 χρόνια από την απελευθέρωση μέχρι 
ημερών Θεολόγου (1968) στη Μητρόπολη Λάρισας 
και 50 χρόνια (από 1974) μετά Θεολόγου έως τις 
ημέρες σας υπάρχει παντελής απουσία επενδυτικού 
έργου, ούτε μια μικρή στέγη δεν προστέθηκε από το 
ταμείο της Μητρόπολης και ούτε ένα απλό τούβλο 
δε λασπώθηκε. Όλοι οι επίσκοποι που πέρασαν από 
τη μητροπολιτική καθέδρα, έταζαν και ξαναέταζαν 
οικοδομές μεγαλόπρεπες,  βαβυλώνες  ανέφικτης 
πρωτοτυπίας και άρρητης ομορφιάς,  βασιλειάδες 
θεαματικές, τολμηρές προγραμματικές εξαγγελίες. Οι 
πιστοί που άκουγαν τις εξαγγελίες άνοιγαν το χέρι 
και την καρδιά τους και πρόσφεραν τη δωρεά, για να 
δουν κάποια υποδομή αποστολικού έργου. Και όλα 
αυτά ήταν ένα κομπολόι υποσχέσεων με κούφιες 
χάνδρες. Τα μυθώδη, προσωπικά εισοδήματα  του 
δεσπότη και ιδιαίτερα από μεγάλες μητροπόλεις, δεν 
τα έχει μήτε μεγαλέμπορος, μήτε μεγαλοβιομήχανος, 
μήτε μεγαλοϊδιοκτήτης.
Θα σταματήσω εδώ τη χαρτογράφηση των πολλών 

δεσποτικών εισοδηματικών διαδρομών που τρέχουν- 
τρέχουν απ’ όλες τις μεριές και χάνονται όμως σε 
κάποιο μυστικό φαράγγι ή στουπώνουν κάποιες 
offshore εταιρίες. 
Στον πνευματικό τομέα το πέρασμα του π. Θεο-

λόγου, ως μητροπολίτη Λάρισας υπήρξε μια όαση, 

επιστρατεύοντας όλες τις ορθόδοξες πνευματικές δυ-
νάμεις στο έργο της κατήχησης και του ευαγγελισμού 
του ποιμνίου. Οι σκοτεινές δυνάμεις και τα μυστικά 
κέντρα εξουσίας που τον παρακολουθούσαν κατά 
πόδας, δεν τον άντεξαν και με την πρώτη ευκαιρία 
του  έκοψαν απότομα  το δρόμο. Ήταν ο Μαύρος 
Μήνας και η αποφράδα ημέρα 11 Ιουλίου 1974, 
που θα παραμείνει στο σκευοφυλάκιο της ιστορίας ως 
απάνθρωπη και φρικτή, στιγματίζοντας το έγκλημα 
των 12 αγίων επισκόπων που διώχθηκαν χωρίς 
λόγο, χωρίς δίκη, χωρίς απολογία, με μια μόνο συ-
ντακτική κρατική παράνομη πράξη, που οι επόμενες 
γενιές θα διαβάζουν και θα καταθέτουν το αμείλικτο 
“κατηγορώ”.
Ο πιστός λαός όμως που έχει αδιάφωτο κριτήριο, 

κάρφωσε το βλέμμα στο φωτεινό αυτό πρόσωπο του 
π. Θεολόγου, ρούφηξε με εμπιστοσύνη το λόγο και 
τις πράξεις του, τον πλησίασε ασπάσθηκε με βαθύ σε-
βασμό το χέρι του, ξεκουράστηκε με την επισκοπική 
ευλογία του. Αυτό βεβαιώνει την απόλυτη αρμονία 
και σχέση μεταξύ επισκόπου και λαού Ποιμένος και 
ποιμενόμενων.
Αυτή την αρμονία πάλεψαν σκληρά όλοι αυτοί 

οι σκοτεινοί κύκλοι να τη σπάσουν ως ενότητα, να 
διακόψουν τη ροή της ουράνιας ευλογίας από το 
καθαρό χέρι του επισκόπου π. Θεολόγου. Να αλλοι-
ώσουν τον οικογενειακό χαρακτήρα της Εκκλησίας, 
να εμπορευματοποιήσουν τη λειτουργική ζωή και 
να μεταποιήσουν  την  ευχαριστιακή κοινότητα σε 
εξάρτηση μιας διεφθαρμένης εξουσίας.
Οι  σκοτεινές  δυνάμεις  σε  συνεργασία  με  τη 

διεφθαρμένη παλαιά απομείνασα  εκκλησιαστική 
εξουσία απώθησαν βίαια  τον π. Θεολόγο και στη 
θέση του διόρισαν έναν παρείσακτο ρασοφόρο, το 
όνομά του αρχαγγελικό (Σεραφειμ Ορφανός) άσχετο 
με την ευαισθησία της Ορθοδόξου παραδόσεως και 
περιφρονητή των Ιερών Κανόνων. Η φήμη του τον 
είχε εντάξει στα απορρίμματα της  ιερωσύνης   και 
τα ενδιαφέροντά του ήταν έξω από την Εκκλησία.
Έμεινε στη Λάρισα ως δεσπότης 16 χρόνια, το 

έργο του “πολυσχιδές” και “πολυδιάστατο” άρτι 
αφιχθείς στη Λάρισα άρχισε να μαζεύει  χρήματα, 
για  να ξεπληρώση τα χρέη που τον κυνηγούσαν, δι-
πλασίασε τους κωδικούς είσπραξης από τους ναούς, 
πολλαπλασίασε τα ποσοστά στις τριμηνίες, μάζεψε 
ό,τι παλαιά αλλά μεγάλης αρχαιολογικής, ιστορικής, 
πνευματικής και χρηματικής αξίας υπήρχαν στους 
ναούς (εικόνες, σκεύη, αντικείμενα και άδειασε τους 
ναούς από ιστορικά και άλλα ιερά κειμήλια),για να 
φτιάξει δήθεν Μουσείο και αντί μουσείου… εξαφανί-
ζονταν, πήγαινε τακτικά ταξίδια στο εξωτερικό και στο 
γυρισμό φόρτωνε τις μίτρες, πατερίτσες με πολύτιμα 
πετράδια και αφού τα ξεκάρφωνε, τα μεταπωλούσε. 
Παζάρευε τις πλούσιες ενορίες και το νεκροταφείο 
και πολλά, πάρα πολλά ακόμα που δε γράφονται!
Το έργο του! Όλα τα χρόνια  αγόραζε ακίνητα (είχε 

το παρατσούκλι “τσιφλικάς”)   Τα αποταμιευμένα 
χρήματα του ήταν το κεράκι του πτωχού, της χήρας, 
του ορφανού…, ώσπου στις 13 Σεπτεμβρίου 1989 
ακούστηκε η φωνή του Θεού: «άφρον ταύτην τη 
νυκτί την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου· α 
δε ητοίμασας τίνι έσται;» (Λουκ. 12, 20). Και φεύ-
γοντας πήρε “μαζί του” περί τα 49 ακίνητα, δικά 
του  της αδελφής,  του ανεψιού  του (καταστήματα, 
διαμερίσματα, οικόπεδα, αγροτεμάχια…) εκτός από τις 
βίλες στο Μαραθώνα, στην Εκάλη και το διαμέρισμα 
στη Λυών της Γαλλίας και μερικά εκατομμύρια σε 
μετρητά στις τράπεζες (σχετικά υπάρχει δημοσίευμα, 
φ. 189, Φεβρ. 2013).
Ο πνευματικός του πατέρας, αρχιεπίσκοπος Σε-

ραφείμ, έτρεξε αμέσως να προλάβει, μην ανοίξει ο 
βόθρος και βρωμίσει το πανελλήνιο και διόρισε στη 
θέση του το Δημήτριο Μπεκιάρη, άνθρωπό τους που 
διετέλεσε για χρόνια Πρωτοσύγκελός τους.
Ο λαός δεν τον δέχθηκε και βγήκε στους δρόμους, 

οι αρχές, τα σκοτεινά κέντρα (μασονία, Ρόταρυ, Χαν, 
ΜΜΕ…) μπήκαν μπροστά να τον στηρίξουν και να τον 
καθιερώσουν. Ο ίδιος έβριζε και απειλούσε τους πάντες 
και τα πάντα: «Είναι ψεύτες (αποκαλούσε τους Λαρι-
σαίους που αντιδρούσαν), είναι συκοφάντες… είναι 
άνθρωποι που δεν πιστεύουν πουθενά… αλλά θα 
δείτε ποιο θα είναι το τέλος…». «Αντί οποιουδή-

ποτε τιμήματος θα μείνω. Και να γνωρίζουν ότι 
μόνον, εάν δουν το σβέρκο τους, τότε θα φύγει ο 
Δημήτριος από τη Λάρισα» (30/4/90).
Ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ και όλο το διεφθαρμένο 

εκκλησιαστικό κατεστημένο, κινητοποίησαν όλα τα 
σκοτεινά πρόσωπα και επιστράτευσαν όλο το φάσμα 
των “παραγόντων” και “υποπαραγόντων”,  τους 
πρωταγωνιστές και κομπάρσους της πολιτικής ζωής. 
Όφεις  της θεολογικής υποκουλτούρας, ο καθένας 
χωριστά και όλοι μαζί στρατεύτηκαν να καθιερώσουν 
την παρανομία και να  επηρεάσουν  τη Δικαστική 
συνείδηση.
Εκείνοι όμως, σκυμμένοι στους Νόμους και προσδε-

μένοι στους όρκους, επιτέλεσαν ένα ιερό καθήκον, δι-
καίωσαν μια αδικία και αποκατέστησαν τη νομιμότητα. 
Η απόφαση του Σ.τ.Ε (3795/1990) που βγήκε στις 11 
Οκτωβρίου 1990 και δημοσιεύθηκε στις 30 του ίδιου 
μήνα, ακύρωσε την εκλογή και την εγκατάσταση του 
Δημητρίου Μπεκιάρη ως Μητροπολίτη Λάρισας και 
αποκαθιστούσε τον άδικα, παράνομα και αντικανονικά  
διωχθέντα π. Θεολόγο.

(Για το θέμα αυτό θα έχουμε πλήρες ρεπορτάζ 
σύντομα για τον καθηρημένο φερόμενο ως Μη-
τροπολίτη Λάρισας Δημ. Μπεκιάρη).
Αυτή τη στιγμή δεν έχω το χώρο και  το χρόνο 

να φωτογραφίσω όλο το φάσμα του ζόφου και των 
μηχανορραφιών του Σεραφείμ και της κλίκας ενάντια 
στον άγιο Θεολόγο, που ο μεν Σεραφείμ τον έβριζε 
και χυδαιολογούσε σε βάρος του, ο δε, π. Θεολόγος, 
τον ευλογούσε και τον συγχωρούσε! «Ο Θεός να τον 
ευλογεί», «ο Θεός να τον συγχωρεί». Ο Θεός… 
έλεγε και ξανάλεγε για το Σεραφείμ! Αυτός όμως δεν 
έβρισκε ηρεμία και ανάπαυση και δεν είχε ύπνο χωρίς 
να κακοποιεί. «Εί δώσω ́ ύπνον  τοις οφθαλμοίς… 
και ανάπαυσιν τοις κροτάφοις…» (Ψαλμ. 131, 4). Η 
μόνη σκέψη και επιδίωξή του ήταν πώς να συντρίψει 
οριστικά του π. Θεολόγο.
Η αυταρχικότητα και η αυθαιρεσία  έφθασε στο 

ζενίθ! Οι διαδικασίες και οι μηχανορραφίες με  τη 
βοήθεια της Λιάνη-Παπανδρέου, του Προέδρου του 
ΣτΕ και του υπουργού Παιδείας, ποδοπάτησαν κάθε 
έννοια δικαίου, κουρέλιασαν, ξέσκισαν τους Ιερούς 
Κανόνες, διέγραψαν τις πάνω από 30 αποφάσεις 
ομόφωνες του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Χώρας 
(ΣτΕ) και προχώρησαν με μια εκβιαζόμενη ομήγυρη 
δεσποτάδων στην “εκλογή”-διορισμό  (25/5/1994) 
μητροπολίτη Λάρισας το γραμματέα του στην Ιερά 
Σύνοδο, Ιγνάτιο Λάππα.
Δεν πρόλαβαν όμως να φάνε τα γλυκά και έρχεται 

το Ανώτατο Δικαστήριο (ΣτΕ) και με την απόφαση-
καταπέλτη. «Αναστέλλει την εκλογή του αρχιμαν-
δρίτη Ιγνατίου Λάππα ως μητροπολίτου Λαρίσης και 
Τυρνάβου» (απόφ. 407/94).
Το τι ακολούθησε! Δεν υπάρχει γραφίδα να τα πε-

ριγράψει. Ο ιστορικός που θα τολμήσει να αποτιμήσει 
τα γεγονότα της περιόδου, θα μείνει εμβρόντητος, 
θα πνιγεί από τις αναθυμιάσεις, θα χαθεί μέσα στη 
Ζούγκλα της αυθαιρεσίας. Θα βρίσκει τη μια σελίδα 
πιο μελανή από την άλλη,  τη μια πράξη βίας και 
αυταρχισμού πιο σκοτεινή από την προηγούμενη.
Ο Σεραφείμ έπασχε από το σύνδρομο του Ηρώδη, 

εκείνος αποκεφάλισε τον Πρόδρομο Ιωάννη και η 
σκιά του αποκεφαλισμού τον κυνηγούσε. Και εδώ 
φώναζε: «Να πάει ο Θεολόγος να κόψει το λαιμό 
του» και με τη σκέψη μόνο Θεολόγος, κράδαινε το 
χατζάρι.
Και για να μην αντιδρά ο λαός υπερασπιζόμενος 

το δίκαιο,  έπεισαν  το θεοφοβούμενο υπουργό Στ. 
Παπαθεμελή και έβγαλε τα ΜΑΤ, για να καταπνίξει 
τη νομιμότητα, την κανονικότητα και το δίκαιο.
Όταν συνεδρίαζε  το Συνοδικό Βουλευτήριο,  τα 

ΜΑΤ του Παπαθεμελή περιστοίχιζαν ολόκληρο το 
τετράγωνο  της Μονής Πετράκη και άλλοι ακρο-
βολίζονταν στους γύρω δρόμους, κλείνοντας κάθε 
διάβαση προς  το Συνοδικό Μέγαρο,  εμποδίζοντας 
έτσι κάθε πρόσβαση ή διέλευση.
Ενώ μέσα στους ναούς τελούνταν η Θεία Ευχα-

ριστία και ο λειτουργός  ιερέας ή αρχιερέας  έδινε 
το πρόσταγμα: «Αγαπήσωμεν αλλήλους, ίνα έν 
ομονοία ομολογήσωμεν» έξω οι σταλμένοι γκλοπ 
ματατζίδες του Παπαθεμελή έσπερναν τον τρόμο, για 
να φιμώνουν τις διαμαρτυρίες, ώστε να έχουν ασφά-
λεια και ησυχία οι παράνομοι νομείς της εξουσίας.

Την ημέρα της χειροτονίας του φιλόδοξου ρασο-
φόρου Ιγνατίου Λάππα στο Μητροπολιτικό Ναό των 
Αθηνών, τα ΜΑΤ του Παπαθεμελή είχαν εντολή να 
ξυλοφορτώνουν κάθε διαμαρτυρόμενο από τα παιδιά 
του Θεολόγου. Έτσι τα ΜΑΤ, σκληρά και ανάλγητα 
άρχισαν από νωρίς το πετσόκομμα. Οι δρόμοι και τα 
πεζοδρόμια βάφτηκαν με αίμα και δεκάδες  έστειλαν 
στα Νοσοκομεία.
Ο χειροτονημένος βγήκε από το ναό, κοίταξε γύρω, 

είδε τα γκλοπ να κραδαίνουν στα κεφάλια των άο-
πλων διαμαρτυρομένων, τα δε πλακόστρωτα γεμάτα 
αίματα και αυτός με ένα χαζοχαμόγελο, – σε ερώτηση 
δημοσιογράφου – είπε: «Ας χαρούμε σήμερα». Ω 
Θεέ μου! Δηλαδή τί; Ας χαρούμε το αιματοκύλισμα;
Ακολούθησε η ενθρόνιση! Ποια ενθρόνιση; Αφού 

η  εκλογή  του ανεστάλη, Προεδρικό Διάταγμα 
– όπως προβλέπει ο Καταστατικός Χάρτης  (άρθρο 
16 παρ. 1) και ο Νόμος του Κράτους – δεν υπήρχε, 
τα πάντα ήταν παράνομα και όμως επιστράτευσαν 
όλες σχεδόν τις αστυνομικές δυνάμεις της χώρας, τις 
ειδικές μονάδες των ΕΚΑΜ και με τους σκληροτρά-
χηλους των ΜΑΤ προχώρησαν με το έτσι θέλω στην 
“ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ”.
Το τι έγινε δεν περιγράφεται!!! Ενώ μέσα στο Μη-

τροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου μπαίναν μόνο 
με ειδικές προσκλήσεις, για να επισημοποιήσουν την 
παρανομία και με τις γλυκόμολπες ψαλμωδίες και τα 
“άξιος” πάσχιζαν να φιμώσουν την κανονικότητα. 
Έξω, όχι μονάχα τον περίγυρο του ναού αλλά σε 

όλους τους δρόμους και παρόδους σε μια ακτίνα και 
χιλίων μέτρων οι ατελείωτες διμοιρίες των ΜΑΤ και 
τα όργανα της καταστολής ξυλοφόρτωναν, όποιον 
σήκωνε το χέρι της διαμαρτυρίας. Οι δρόμοι και τα 
πεζοδρόμια γέμισαν από αχνό αίμα, παιδιών, νέων 
γυναικών,  ανδρών και  γερασμένων κορμιών.  Τα 
νοσοκομειακά αυτοκίνητα με τις σειρήνες να ουρλιά-
ζουν, μάζευαν και κουβαλούσαν τους τραυματίες και 
τα θύματα της δεσποτικής θηριωδίας κατά δεκάδες 
στα νοσοκομεία.
Απολογισμός! Πάνω από εκατόν πενήντα (150) 

βαριά  τραυματισμένοι, καταγεγραμμένοι στα συμ-
βάντα των Νοσοκομείων. Άλλοι τόσοι ελαφρύτερα 
και πολύ περισσότεροι αυτοί που δε ζήτησαν Νοσο-
κομειακή βοήθεια ή κατέφυγαν σε ιδιωτικά ιατρεία.
Αν ρωτάτε,  γιατί  έγιναν όλα αυτά; Λογική δεν 

υπάρχει, ούτε είμαστε σε θέση να δώσουμε κάποια 
εξήγηση. Πως ένα κράτος, μια πολιτεία, να προσπαθεί 
να επιβάλει την παρανομία, να αγνοεί το Σύνταγμα, 
το Ανώτατο Δικαστήριο  της χώρας,  τους Νόμους, 
τους Ιερούς Κανόνες και, και… βάλε!!! Εσείς βάλτε στο 
μυαλό σας, όποια υποψία κρίνετε σωστή και λογική!
Υπάρχει όμως εξήγηση! Ή μάλλον παρ’ εξήγηση 

που είναι ο δαιμονικός παραλογισμός, που ο διάβολος 
με τα όργανά του έβλεπαν την αγιότητα Θεολόγου 
και δεν άντεχαν και έτσι έσπρωξαν τον Ιγνάτιο, ένα 
αρχομανές και φιλόδοξο πρόσωπο, για να εξοβελί-
σουν τον π. Θεολόγο και έτσι αυτός να καταλάβει το 
θρόνο, να πατήσει το πόδι του στα σκαλοπάτια της 
ιερής έπαλξης, να κατακτήσει τη σφραγίδα και το 
δικαίωμα της υπογραφής, ώστε να γίνει ο δυνάστης 
των ψυχών και ο διαχειριστής του Ιερού πλούτου.
Δε γνωρίζω αν μέχρι το τέλος του το κατάλαβε ο 

μακαρίτης Ιγνάτιος, διότι: Το αρχιερατικό του χέρι της 
ευλογίας μεταποιήθηκε σε όργανο βίας. Η αρχιερατι-
κή του στολή μολύνθηκε με το αίμα. Αντί να προσφέ-
ρει θεραπεία στο εκκλησιαστικό σώμα της, πρόσθεσε 
πληγές. Την ολοκάρδια δοξολογία της Εκκλησίας τη 
μετέτρεψε σε θρηνωδία, την αναίμακτη ιερουργία την 
ανέμιξε με τις αιμάτινες ρανίδες των νεομαρτύρων. Το 
χέρι αυτό πια δεν μπορούσε να ευλογεί, ήταν ανάπη-
ρο, ήταν σφραγισμένο με τις πράξεις του εγκλήματος. 
Δεν ήταν πλέον χέρι πατέρα, δεν ήταν χέρι ποιμένα, 
δεν ήταν χέρι επισκόπου που μπορούσε να μεταφέρει 
τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος, ήταν χέρι δημίου 
που το άπλωσε και συμμάχησε με δυνάμεις της βίας 
και της καταστολής και με οδηγό τα τάγματα των 
δαιμόνων αγωνίστηκαν να εξαφανίσουν την αγιότητα 
π. Θεολόγου να πατάξουν και αυτούς να αγωνίζονταν 
γι’ αυτή την αγιότητα.
 Ημέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια ακούγεται ως 

“φωνή βοώντος εν τη ερήμω”
ΛΑΛΕΙ – ΛΑΛΕΙ και μη ΣΙΩΠΑΣΕΙΣ

ΛΑΛΕΙ – ΛΑΛΕΙ και µη ΣΙΩΠΗΣΕΙΣ
Ακούγεται ως “Φωνή βοώντος εν τη ερήμω”

συνέχεια στη σελ. 6
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Φαίνεται ότι τινές των Δεσποτάδων μας 
δύο πράγματα αποφεύγουν, όπως ο διάβο-
λος το λιβάνι: το δημόσιο διάλογο και τον 
εξορκισμό κατά των πονηρών Πνευμάτων.
Σήμερα θα μου επιτρέψετε να ασχοληθώ, 

ως θεολόγος, με το πρώτο θέμα, το δημόσιο 
διάλογο και δη τον εκκλησιαστικό. Και εξηγούμαι:
Στον «Ορθόδοξο Τύπο» της 12-11-21 διαβάζουμε: «Μήνυσις 

του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κατά  του πατρός 
Στυλιανού Καρπαθίου επί: 1) συκοφαντική δυσφήμιση του Σεβ. 
Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ, 2) υποκίνηση δι’ αυτής του 
Εκκλησιαστικού πληρώματος της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς 
εις απείθειαν, καταφρόνησιν, στρηνιασμόν και εχθροπάθειαν προς 
το Σεβ. Ποιμενάρχην αυτού».
Με τα ίδια ως άνω αδικήματα «περιλούζει» τον π. Στυλιανό και δια 

τις περιπτώσεις! 1) του Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ιερόθεου, 
2) της ειδικής Συνοδ. Επιτροπής Βιοηθικής, 3) της Διαρκούς Ιεράς 
Συνόδου και 4) απάσης της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 
προφανώς γενόμενος (αυτοκλήτως;) ο Εθνικός μας «∆εσποτοδι-
κηγόρος» Πειραιώς, Αθηνών και Πάσης Ελλάδος.
Ας εξετάσουμε τώρα ποια τα στοιχεία των διαδίκων:
1) Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς είναι πτυχιούχος της Νομικής 

κατά πρώτον και κατά δεύτερον της Θεολογικής Επιστήμης.
2) Ο π. Στυλιανός, τον οποίον προσωπικά ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΩ, είναι 

«απόφοιτος της Θεολογικής και Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστη-
μίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στα Πανεπιστήμια Rene 
Descartes και Sorbonne iv στο Παρίσι, απ’ όπου έλαβε και το Master. 
Είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών στη Βιοηθική… και 
κατέχει την ειδικότητα της Ψυχιατρικής («Μακελειό», 8-9-2021).
Ύστερα από το προεκτεθέν κατηγορητήριο του Σεβασμιωτάτου 

Πειραιώς κατά  του π. Στυλιανού 
απορώ πως και δεν τον κατέταξε 
στις  τάξεις  των αναρχικών  του 
«Ρουβίκωνα» ή  της  «17ης Νοέμ-
βρη»  και πως ακόμα δε  ζήτησε 
δίκην Ιεροεξεταστού τη δια πυρός 
καταδίκη του.
Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα 

από την αρχή. Προέκυψε διαμάχη 
Ιατρική και Θεολογική ως προς 
το περίφημο εμβόλιο Covid-19. Η 
Ιεροσυνοδική Απόφαση της 12ης-
13ης  Ιανουαρίου 2021 απεφάνθη 
μέσω της «Συνοδικής Επιτροπής 
Βιοηθικής» στην οποία συμμετείχε 
και ο κ. Σωτ. Τσιόδρας ότι «τα επί 
του παρόντος χρησιμοποιούμενα 
εμβόλια στην πατρίδα μας δεν απαιτούν την χρήση καλλιεργειών 
εμβρυικών κυττάρων για την παραγωγή τους και επικαλείται η 
Συνοδική Επιτροπή την Έκθεση του Υπουργείου Υγείας της Βόρειας 
Ντακότα. Αλλά λέει ο π. Στυλιανός ότι η έκθεση αυτή της Ντακότα 
περικλείει δύο παραγράφους. Στη μεν πρώτη αναφέρεται πράγματι 
ότι «δεν απαιτείται η χρήση εμβρυικών κυττάρων κατά την 
παραγωγή των εμβολίων».
Στη δεύτερη όμως αναφέρονται επί λέξει τα εξής αποκαλυπτικά, 

ότι δηλ. «στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης του εμβολίου με την τεχνο-
λογία m-RNA, χρησιμοποιήθηκαν εμβρυικά κύτταρα, πράγμα που 
φαίνεται και από την απλή αντιπαραβολή των κειμένων (Ντακότα 
– Συνοδικής Επιτροπής).
Η Συνοδική Επιτροπή δηλ. κράτησε, όπως λέει και το «Μακε-

λειό» (20-7-21), μόνο το ένα απόσπασμα και εξαφάνισε εντελώς το 
δεύτερο που αναφέρει ότι χρησιμοποιήθηκαν εμβρυικά κύτταρα. 
Έκανε δηλ. η Επιτροπή «κοπτοραπτική» στο κείμενο της Ντακότα. 
Και συνεχίζει το «Μακελειό».
Επί της ουσίας έχουμε πλαστογραφία του κειμένου της Ντακότα. 

Και ο π. Στυλιανός ζήτησε από τον Ιερώνυμο, όσο και από το μη-
τροπολίτη Μεσογαίας και Λαυρεωτικής Νικόλαο Χατζηνικολάου 
να πουν την αλήθεια.
Εδώ λοιπόν πρόκειται για κομμάτιασμα ζωντανού εμβρύου για 

δολοφονία ζωντανού παιδιού και ο π. Στυλιανός τιμώντας την Ιατρι-
κή του ιδιότητα, τη Θεολογική του συνέπεια αλλά και τα παντελόνια 
που φορά με παρρησία, αλλά και με σεβασμό προς την προϊσταμένη 
του Αρχή, έφερε στο φως την απίστευτη λαθροχειρία της Συνοδι-
κής Επιτροπής Βιοηθικής. Επομένως έχουν ή δεν έχουν σχέση τα 
εμβόλια με τη χριστιανική Ηθική, Σεβασμιώτατε Άγιε Πειραιώς;;;
Η Εκκλησία είναι δωσίλογη και όταν ακόμη νέμεται τα πρωτογενή 

υλικά στοιχεία (έμβρυα) παραγωγής των εμβολίων, μετέχουσα στην 
ευθύνη της αποδοχής προϊόντων εγκλήματος.

Και  το μεν Βατικανό παραδέχεται ότι  τα  εμβόλια περιέχουν 
εκτρωματικές σειρές από θανατωθέντα έμβρυα, αλλά ισχυρίζεται 
ότι την ευθύνη την έχουν αυτοί που εκτελούν την έκτρωση και 
όχι αυτοί που χρησιμοποιούν την κυτταρική σειρά MRC-5 για το 
καλό της ανθρωπότητας». Εξ άλλου έχει παρέλθει  τόσος πολύς 
χρόνος από την εργαστηριακή Παρασκευή τους (Λογική Μέγγελε 
και Ιησουιτικής ηθικής).
Τα τραγικά ηθικά αδιέξοδα των Συνεπισκόπων Σας δεν καλύπτο-

νται με μηνύσεις, Άγιε Πειραιώς. Ο Χριστός και οι Απόστολοι άλλα 
μας εδίδαξαν. Ο Κύριός μας και εδέχετο ερωτήσεις και απαντούσε 
σε αυτές. Βλέπε (Λουκ. Γ, 14), προς στρατευομένους (Ματθ. Κβ, 16, 
17), προς τους Φαρισαίους και επίσης (Ματθ. Κβ, 30, 31, 32), προς 
τους Ηρωδιανούς. Αλλά και ο Παύλος «επί Σάββατα τρία διελέγετο» 
τους Ιουδαίους «από των Γραφών» (Πρξ. Ιζ, 12).
Ειλικρινά λυπάμαι, Σεβασμιώτατε, που σαν μεγαλύτερός Σας κατά 

18 έτη (Σεις 1956, εγώ 1938) αναγκάζομαι να Σας θυμίσω το του 
Παύλου προς Τίτον (Τιτ. Α΄, 7, 9) «Δει γαρ τον επίσκοπον είναι… μη 
οργίλον» και προς τον Τιμόθεον (Β. Τιμ. Β, 24) «Δούλον δε Κυρίου… 
ήπιον είναι προς πάντας… ανεξίκακον». Και πάλι προς Τιμόθεον 
(Α, Τιμ., στ΄, 11) «Συ δε… δίωκε δικαιοσύνην… αγάπην, πραότητα».
Ας έλθουμε τώρα στους 3 κανόνες των Οικ. Συνόδων, στον ένα 

των Αγ. Αποστόλων και στα 2 χωρία της Κ.Δ., που επέλεξε ο Σε-
βασμιώτατος, για να στηρίξει τις κατηγορίες του. Και πρώτον στον 
ΣΤ΄ Κανόνα της Β΄ Οικ. Συνόδου (Πηδάλιον ….). Τι λέει ο Κανών 
αυτός: Ο καθηγητής  του Πανεπ. Αθηνών μακαριστός Αμίλκας 

Αλεβιζάτος στο βιβλίο του «Ιεροί 
Κανόνες» (Εν Αθήναις, 1923, σελ. 
11) θέτει ως επικεφαλίδα του ως 
άνω Κανόνος την ακόλουθη ερω-
τηματική φράση που εμπεριέχει 
και την ουσία του περιεχομένου 
του κανόνος.

«Τίνες αν είεν (δηλ. ποιοι 
θα μπορούσαν να είναι) οι 
κατηγορούντες επισκόπους» 
(όπ. Σελ. 11), ή τι λογής θα μπο-
ρούσαν… κ.λ.π..  Και  απαντά  ο 
Κανών: «Πρώτον μεν αιρετι-
κοίς… σχισματικοίς και τους 
υφ ημών αναθεματισθέντας 
και αποκηρυχθέντας»  (Πηδ. 
Σελ.  159). Ποια  σχέση μπορεί 

να έχει ο Κανόνας αυτός με τον π. Στυλιανό; Όση σχέση έχει «Ο 
φάντης με το ρετσινόλαδο», αφού ούτε αιρετικός ούτε σχισματικός 
ή αναθεματισμένος υπήρξε ποτέ ο πατήρ Στυλιανός.
Επικαλείται ο Σεβασμιώτατος τον ΙΗ΄ Κανόνα της Δ΄ Οικουμ. 

Συνόδου (πηδ. Σελ. 200). Περί ποίου θέματος ασχολείται ο Κανών; 
Απάντηση: «Περί συνωμοσίας κληρικών κατά των οικείων τους Επι-
σκόπων» (όπ. Σελ. 64). Και κατά το «Πηδάλιο» (σελ. 200) «Ει τινες… 
κληρικοί… ευρεθείεν συνομνύμενοι ή φατριάζοντες ή κατασκευάς 
τυρεύεοντες επισκόποις…»  (Πηδαλ. Σελ. 200). Μα, Σεβασμιώτατε, 
η πρόθεση «συν» στη Γραμματική σημαίνει συμμετοχή και άλλων 
προσώπων. Ένας δεν κάνει ποτέ συνωμοσία!! Άρα ούτε και ο π. 
Στυλιανός.
Ο ΛΔ΄ Κανών της ΣΤ΄ Οικουμ. Συνόδου (πηδ. Σελ. 251) είναι 

σχεδόν αυτολεξεί ίδιος με τον προηγούμενο και απορώ, γιατί τον 
επικαλείσθε. 
Ο ΝΗ΄ Κανών «των Αγίων Αποστόλων» ομιλεί «περί κληρικού 

αμελούντος κλήρου και λαού» (όπ. Σελ. 22) και αυτολεξεί στο «Πη-
δάλιον» (σελ. 73). Τώρα το πώς, ως Ιατρός ο π. Στυλιανός παραμε-
λεί το λαό (ίσως τους ασθενείς του δηλ.) αλλά και τα Ιερατικά του 
καθήκοντα μόνο, αν υπάρχει Εκκλησιαστική ΚΥΠ, θα μπορούσε 
να μας το επιβεβαιώσει.
Ο Σεβασμιώτατος χρησιμοποιεί επίσης τα χωρία της Κ.Δ. κατά 

(Λουκά 3, 4) και κατά (Ματθαίον 8, 6). Στο μεν πρώτο αναφέρεται 
ότι κάποιοι στρατιωτικοί ρώτησαν το Χριστό «τι ποιήσωμεν;» και ο 
Χριστός μεταξύ των άλλων απήντησε: «μηδένα συκοφαντήσητε» 
και κατά Π. Τρεμπέλαν «μη κατηγορήσετε ψευδώς κανένα». Και 
φυσικά ο π. Στυλιανός δεν κατηγόρησε ψευδώς κανένα, εκτός και 
αν η διαφορά επιστημονικών αντιλήψεων και η διατύπωσής τους 
απαγορεύεται «ρητώς και δια ροπάλου» και χαρακτηρίζεται ως 
συκοφαντία. Ή όπως θα λέγαμε επί το λαϊκότερο και… δημοκρατι-
κότερο «βούλωσέ το» ή «σκάσε και κολύμπα».

Στο κατά Ματθαίον αναφέρεται η 
ρήση του Χριστού «Ός δ’ αν σκαν-
δαλίση ένα των μικρών τούτων… 
συμφέρει αυτώ ίνα κρεμασθή 
μύλος ονικός εις τον τράχηλον 
αυτού και καταποντισθή εν πελά-

γει». Φοβούμαι Σεβασμιώτατε, ότι χάσατε εντελώς την ψυχραιμία 
Σας. Διότι το χωρίο αυτό που εκτοξεύσατε κατά του π. Στυλιανού 
όχι μόνο μπορεί να στραφεί και εναντίον Σας μιας και ο Πειραιάς 
είναι παραθαλάσσιος πόλις, ενώ ο π. Στυλιανός μένει στην Αθήνα, 
αλλά και να φανερώσει την αυταρχικότητα του χαρακτήρος Σας. Τα 
λόγια αυτά δείχνουν αγάπη προς τον π. Στυλιανό ή αδικαιολόγητο 
για Επίσκοπο, παράφορο μίσος και πληγωμένο Δεσποτικό εγωισμό; 
Σκανδαλίζει ο επιτιθέμενος και όχι ο αμυνόμενος. Και σκανδαλίσα-
τε, Σεβασμιώτατε, με την άδικη μήνυση και την παρουσία Σας στο 
Διαδίκτυο όχι μόνο τα παιδιά μου αλλά και τους ακροατές που Σας 
άκουσαν, εφ’ όσον ακόμα και Θεολόγοι με ρωτούσαν στο τηλέφωνο: 
«Μα τι έπαθε ο Άγιος Πειραιώς;» και φυσικά δεν ήμουν σε θέση  
να απαντήσω.
Άφησα τελευταία την κατηγορία εναντίον του π. Στυλιανού «επί 

Στρηνιασμώ» (από το ρήμα στρηνιάω –ω) που χρησιμοποιείται μόνο 
για να δηλώσει δεινοτάτη ασέβεια προς το Θεό, «ύβριν», κατά τους 
προγόνους μας. και χρησιμοποιείται η λέξη από την Αγ. Γραφή στη 
μεν Π.Δ. στο (4. Βας. ΙΘ΄ 28) στη δε Κ.Δ. στο (Αποκ. ΙΗ΄ 3, 7, 9) και 
πάλι με την έννοια της ύβρεως και της αλαζονίας προς το Θεό ΚΑΙ 
ΜΟΝΟ. Αλλά και στο «Πηδάλιο» της Εκκλησίας δεν υπάρχει που-
θενά τέτοιος Κανόνας «επί Στρηνιασμώ» ίσως είναι «εφεύρεση» του 
Σεβασμιωτάτου Πειραιώς, που πάνω στον οίστρο του να καταδικάσει 
τον π. Στυλιανό στήριξε την κατηγορία επί ανυπάρκτου Κανόνος 
«συμπληρώνων» έτσι και αυτούς ακόμα τους θεοπνεύστους Κανόνας 
της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας.

Αθήνα, 30-11-2021
Ανδρέου Πρωτοκλήτου

Παλαμήδης

ΜΗΠΩΣ…; ΑΠΟ ΤΗΡΗΤΗΣ 
ΤΩΝ Ι. ΚΑΝΟΝΩΝ ΕΓΙΝΕ ΑΡΝΗΤΗΣ;;;
∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ του Θεολόγου Ιωάννου Παλαμήδη 

Προς τον ‘’άγιο’’ Πειραιώς

KAΛΕΣΜΑ
ανθρωπιάς στους 

χιλιάδες υγειονοµικούς
Η εφημερίδα μας και οι Αγωνιζόμενοι που πάντα  
ήταν κοντά σε κάθε άδικα διωκόμενο έτσι και  τώρα  
βρίσκονται  δίπλα στους  ‘’Καλούς Σαμαρείτες’’ 
υγειονομικούς που οι κυβερνώντες   μέχρι προχθές 
τους εξυμνούσαν για το  έργο τους και την τεράστια 
προσφορά τους, και αυτόματα όλα τα ξέχασαν και τους 
πέταξαν στο δρόμο, στερώντας  τους ακόμα και  την 
ιδιωτική τους εργασία.
Και αυτό ΓΙΑΤΙ…!   Επειδή αρνήθηκαν  να υποκύ-
ψουν  στο πανανθρώπινο δικαίωμα τους να έχουν  την 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τους.
 Η κατάστασή τους τώρα, είναι τραγική! Γι’ αυτό  κάθε 
προσφορά σου σε χρήματα ή είδη  διατροφής είναι σαν 
να τα προσφέρεις  στον ίδιο τον εαυτό σου. Θυμήσου ότι 
κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι βρέθηκαν δίπλα σου 
ή σε δικό σου πρόσωπο και σε πρόσφεραν το χέρι τους.
Σκέψου ότι και πάλι αυτοί θα είναι κοντά σου σε 
κάθε δοκιμασία, θα σε συντροφεύουν στις ώρες του 
πόνου, θα σε πιάνουν το χέρι σου, θα σε παρηγορούν, 
θα σε προσφέρουν αγάπη, θα σε μεταφέρουν μήνυμα 
αισιοδοξίας, και θα σε προσφέρουν με τη βοήθεια του 
Θεού το πολυτιμότερο αγαθό την υγεία
Για κάθε προσφορά σου επικοινώνησε στα τηλέφω-
να: 6989996135 κα Ελένη   και  6973566047 κα 
Ιωάννα.

ΨΑΛΤΙΚΑ


