
T ό δίμηνο Σεπτεμβρίου-Ὀκτωβρί-
ου, πού καλύπτει αὐτό τό τεῦ-

χος τῆς «Π», μᾶς δίνει τήν εὐκαιρία νά 
σηκώσουμε τό βλέμμα ἀπό τήν στενόχω-
ρη πραγματικότητα καί νά τήν δοῦμε μέ 
ἡρωικό πνεῦμα καί αἰσιοδοξία.

Ἡ ἑορτή τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου 
Σταυροῦ στίς 14 Σεπτεμβρίου, ἡ ἐπέ-
τειος τοῦ Μακεδονικοῦ ἀγώνα στίς 13 
Ὀκτωβρίου (ἡμέρα θυσίας τοῦ Παύλου 
Μελᾶ τό 1904), ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημη-
τρίου καί τῆς ἀπελευθερώσεως τῆς Θεσ-
σαλονίκης μας στίς 26 Ὀκτωβρίου 1912 
καί κυρίως ἡ διπλῆ ἑορτή, ἐκκλησιαστι-

κή συνάμα καί ἐθνική, ἡ 28η Ὀκτωβρίου. 
Ἑορτή τῆς Ὑπερμάχου Στρατηγοῦ τοῦ 
Γένους τῶν Ἑλλήνων Ὀρθοδόξων καί 
τοῦ θρυλικοῦ «ΟΧΙ» τοῦ ᾽40.

Ἐπειδή, ὅπως ἔλεγεν ὁ Πλάτων, ἡ 
ἀγαθή φύσις εὐκολότερα διαφθείρεται 
ἀπό τήν κακή ἀλλά καί εὐκολότερα –
θέλουμε νά ἐλπίζουμε– ἐπανέρχεται στά 
συγκαλά της καί ἀνανίπτει, γι᾽ αὐτό 
εἶναι ἀπαραίτητο νά ἀναβαπτιζόμε-
θα στά νάματα τά ὀρθόδοξα καί τά 
ἡρωικά γιά νά ἔχουμε ὁδηγητικόν πο-
λικόν ἀστέρα, ὅταν οἱ δυσκολίες τῶν 
περιστάσεων καί ἡ σύγχυση, πού αὐτές 

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΟΜΩΝΥΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 • ΤΕΥΧΟΣ 146

ΑΠ᾽ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟ ΚΡΑΣΙ

¶EPIEXOMENA

Ἀπ᾽ τῶν ἡρώων τό κρασί  ........................................................................................  σελ.  1 

«Γιατί δέν δέχθηκα σέ κοινωνία Σκοπιανούς “Κληρικούς”»  .......................  σελ.  2

Ἔνοχος...  .......................................................................................................................  σελ.  4

Εἰσαγγελική πρόταση: Ἀρκεῖ ἡ ἀτομική προσευχή.  ......................................  σελ.  6

Ὁ ἰός τῆς μεταβάσεως.  ............................................................................................  σελ.  8 

Νόμος πού φιμώνει τόν Κλῆρο  ............................................................................  σελ. 9

Χίλια περιστέρια  ........................................................................................................  σελ. 15

«Κάθε μέρα νά ἑορτάζουμε τήν Ὕψωση τοῦ Σταυροῦ!»  .............................  σελ.  17

Εἰδήσεις - Σχόλια  ......................................................................................................  σελ.  18



AP. 146

2

δημιουργοῦν, μᾶς θολώνουν τό τοπίο 
καί δέν μᾶς ἀφήνουν νά δοῦμε καθαρά 
τά πράγματα.

Κοινά χαρακτηριστικά προσανα-
τολισμοῦ τῶν Ἑλλήνων, κάθε φορά 
πού –μέ τή βοήθεια τοῦ Χριστοῦ μας καί 
τήν σκέπη τῆς Παναγίας μας– μεγαλουρ-
γούσαμε, ἦταν:

1. Ἡ ἀκλόνητη πίστη στόν Θεό, 
πού συνοδευόταν ὅμως καί ἀπό τήν 
ἀνάλογη θεάρεστη ζωή, ὥστε –τρόπον 
τινά– νά «ἔχουμε τά μοῦτρα» νά ζητοῦμε 
τή βοήθειά Του.

2. Ἡ πρόταξη τοῦ κοινοτικοῦ πνεύ-
ματος, τοῦ «ἐμεῖς», ἀντί τοῦ «ἐγώ». Αὐτή 
ἡ ὑπέρβαση σφυρηλατοῦσε πάντοτε τήν 
ἐθνική ἑνότητα καί τήν ὁμοψυχία καί 
ἔδιωχνε «τή διχόνοια τή δολερή» (Διονύ-
σιος Σολωμός).

3. Τό Ἔθνος τῶν Ὀρθοδόξων Ἑλλή-
νων μεγαλούργησε καί δοξάσθηκε, διότι 
πάντοτε στίς κρίσιμες στιγμές, «τότε πού 
πρέπει νά πεῖς τό μεγάλο "Ναί" ἤ τό 
μεγάλο "Ὄχι"», δὲν πῆγε μέ τή μίζερη 
λογική τῶν ἀριθμῶν καί τήν «σύνε-
ση» τῶν δειλῶν καί μικρόψυχων, ἀλλά 

πίστεψε στό θαῦμα. Ἀνθρωπίνως, βέ-
βαια, εἶχε γίνει ἀπό πρίν μέ φιλότιμο τό 
καλύτερο. Τότε ἡ ψυχή καί ἡ πίστη, μέ 
τή βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἔκαναν τό θαῦμα 
τους. Ἔτσι καί σήμερα οἱ Ἅγιοι καί οἱ 
Ἥρωες θά μᾶς δείξουν τόν δρόμο.

Ὅταν στό ἡρωικό Μεσολόγγι, λίγο 
πρίν τήν Ἔξοδο, συσκέπτονταν οἱ ὁ- 
πλαρχηγοί περί τοῦ πρακτέου καί δέν 
φαινόταν διέξοδος πουθενά, σηκώθηκε 
ὁ νεαρός φρούραρχος τοῦ Μεσολογγίου 
–μόλις 26 ἐτῶν– ὁ Θανάσης Ραζῆς–Κό-
τσικας καί τούς φώναξε «Ὑπάρχει δρό-
μος, ὠρέ».

– Ποιός εἶναι, καπετάνιε, καί δέν μᾶς 
τόν λές;

– Εἶναι –τούς λέγει– ὁ δρόμος τῆς 
θυσίας!

Μακάρι καί σήμερα νά μπορέσουμε 
νά τό ποῦμε αὐτό. Ὄχι μόνο στά λόγια, 
ἀλλά, κυρίως, μέ τά ἔργα μας. Τότε ὅλα 
θά ἀλλάξουν.

Ἀμήν. Γένοιτο!

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΘΗΚΑ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΚΟΠΙΑΝΟΥΣ ῾῾ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ᾽᾽»*
τοῦ Σεβασμ. Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφείμ

Ὁ Πρωτοκορυφαῖος Ἀπόστολος Πέ-
τος μᾶς διδάσκει: «ἕτοιμοι δέ ἀεί πρός 
ἀπολογίαν παντί τῷ αἰτοῦντι ὑμᾶς 
λόγον περί τῆς ἐν ὑμῖν ἐλπίδος μετά 
πραΰτητος καί φόβου», (Α´ Πέτρ. 3, 15) 
καί μᾶς ὁδηγεῖ.

Πειρώμενος νά ἐφαρμόσω τήν Ἀπο-
στολικήν προτροπήν, μέ ἀφορμή τήν 
ὄχληση πού προεκλήθη μέ τή μή πα-

ροχή Κανονικῆς ἀδείας σέ Σκοπιανούς 
«Κληρικούς», οἱ ὁποῖοι συνοδεύοντες 
ἐπισκέπτες τῆς Πρωτευούσης μας ἀπό 
τήν χώρα τους, θέλησαν νά προσκυνή-
σουν τό Ἱερό Σέβασμα τῆς Ἁγίας Ζώνης, 
πού τίθεται πρός εὐλογίαν τοῦ λαοῦ τοῦ 
Θεοῦ, στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου 
Πειραιῶς καί παρεκάλεσαν νά τελέσουν 
σχετικήν παράκλησιν καί δέησιν, γνωρί-

* Ἀνακοινωθέν τῆς Ἱ. Μητρ. Πειραιῶς μέ ἡμερομ. 10.11.2022
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ζων σέ αὐτούς ὅτι δέν τούς ἀποδέχομαι 
γιά Κανονικούς λόγους, σέ Ἐκκλησια-
στική Κοινωνία ἐπάγομαι τά κάτωθι:

1. Τό μόρφωμα τῆς λεγομένης «Ἐκ-
κλησίας τῶν Σκοπίων» πού αὐτοπροσ-
διορίζεται ὡς δῆθεν «Μακεδονική Ὀρ-
θόδοξος Ἐκκλησία», ὑπῆρξε δόλιο 
κατασκεύασμα τῆς Διεθνοῦς τοῦ Κομ-
μουνισμοῦ, τῆς Comintern, καί τῶν 
αἱμοσταγῶν δικτατόρων, Ἰωσήφ Στάλιν 
καί Ἰωσήφ Μπρόζ (Τίτο), μέ πολιτικό 
πρόταγμα τήν διαρπαγή τῆς Ἑλληνικῆς 
Μακεδονίας, τῆς Ἱστορίας της, τοῦ ὀνό-
ματός της καί τῆς ἐδαφικῆς της ἐκτάσε-
ως μέ τό μύθευμα τοῦ δῆθεν «μακεδονι-
σμοῦ».

2. Ὁ ὅρος «Μακεδονική Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία» εἶναι προδήλως κατεγνω-
σμένος Κανονικῶς, διότι ἡ Ἐκκλησία ὡς 
Σῶμα Χριστοῦ καί κατά ταῦτα, ὡς ὑπε-
ρεθνικός Ὀργανισμός δέν προσδιορίζεται 
Ἐθνολογικά, ἀλλά ὑπερεθνικά καί ἑπο-
μένως δέν ὑφίσταται «Μακεδονική Ὀρ-
θόδοξος Ἐκκλησία», ἀλλά Ὀρθόδοξος 
Ἐκκλησία στήν περιοχή τῶν Σκοπίων, 
ὅπως ὑφίσταται Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία 
στήν Ἑλλάδα κ.ο.κ.

3. Ἡ ἀναγνώρισις ἀπό τήν Συνθή-
κη τῶν Πρεσπῶν, Μακεδονικῆς Ἐθνό-
τητος καί Μακεδονικῆς γλώσσας ἦταν 
ἐγκληματική ἐνέργεια κατά τῆς ἑλ-
ληνικότητος τῆς Μακεδονίας μας καί 
τῶν ὑπερφυῶν ἀγώνων τῶν Μαρτύρων 
ὑπερασπιστῶν της, διότι δέν ὑφίστα-
ται Μακεδονική Ἐθνότης, ἐπειδή ἡ Μα-
κεδονία εἶναι περιοχή τοῦ Ἑλληνικοῦ 
Ἔθνους χιλιάδες χρόνια καί τά προ-
τάγματα τῶν Σκοπιανῶν Σλάβων εἶναι 
ψευδεπίγραφα, ἐφόσον τό ἀρκτικόλεξο 
VMR ἦταν τά ἀρχικά τοῦ Βουλγαρικοῦ 
Κομιτάτου κατά τόν Μακεδονικό Ἀγώνα 
καί ὁ πρῶτος Πρωθυπουργός μετά τήν 
διάλυση τῆς Γιουγκοσλαβίας, τοῦ Κρα-

τιδίου τῶν Σκοπίων, Γ. Γκεοργκιέφσκι, 
τόν ὁποῖον διόρισεν ὁ πρῶτος Πρόεδρος 
Κίρο Γκλιγκόροφ, ἐζήτησε καί ἔλαβε 
Βουλγαρική ὑπηκοότητα καί Βουλγαρι-
κό διαβατήριο. Ἡ δέ, ἐμφανιζομένη ὡς 
δῆθεν «Μακεδονική γλώσσα», γλωσσο-
λογικῶς καί ἐπιστημονικῶς εἶναι Βουλ-
γαρική διάλεκτος, μέ κάποιες Σερβικές 
λέξεις. Τέλος, ἡ δῆθεν «Ἐθνογένεσις» τῶν 
Σκοπιανῶν τήν 20ή Ἰουλίου τοῦ 1903, ἡ 
«περίφημη» ἐπανάστασις τοῦ «Ἴλιντεν» 
ἔγινε ἀπό τό Βουλγαρικό Κομιτάτο καί 
ἑπομένως ἡ ἐμφανιζομένη ὡς «Μακε-
δονική Ἐθνότης» καί δυστυχῶς μέ τήν 
συναίνεση τῶν ὑπογραψάντων τήν Συν-
θήκη τῶν Πρεσπῶν, εἶναι ἁπλῶς ὁμάς 
Βουλγαροφώνων Σλάβων, τῶν ὁποίων οἱ 
προπάτορες ἐγκατεστάθησαν στήν περι-
οχή, 900 χρόνια μετά τόν Μ. Ἀλέξανδρο, 
ὁ ὁποῖος, ὅπως καί ὁ διδάσκαλός του 
Ἀριστοτέλης, δέν ὁμιλοῦσε καί δέν ἔγρα-
φε «Makedonska».

4. Κατά τόν οὐρανοβάμονα Ἀπόστο-
λο Παῦλο, ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, 
Σῶμα Του μέ Κεφαλή Ἐκεῖνον (Ἐφεσ. 
1, 24) εἶναι «στῦλος καί ἑδραίωμα τῆς 
ἀληθείας» (Α´ Τιμ. 3, 15). Ἐδῶ λοιπόν 
τίθεται τό ἐρώτημα πού ἔχει ἀπαντηθεῖ 
ἀπό Τόν Ἐνσαρκωθέντα Θεόν Λόγον. 
Ποιά εἶναι ἡ Ἀλήθεια; Ὑποκειμενική 
προσέγγισις τῶν πραγμάτων; Ἐπιστημο-
νική κατάληξις καί μελέτη; Προσωπική 
ἐκτίμησις ἤ θέσις; Ἡ ἀλήθεια γιά τήν 
Ἐκκλησία εἶναι Πρόσωπο, εἶναι Ἐνυπό-
στατος, εἶναι ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, 
ὁ Ὁποῖος μόνος Αὐτός στήν παγκόσμια 
ἱστορία δήλωσε: «Ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί 
ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή» (Ἰω. 14, 6). Ἑπο-
μένως ὅποιος ψεύδεται, δέν μπορεῖ 
νά εἶναι Ἐκκλησία, γιατί πατήρ τοῦ 
ψεύδους εἶναι ὁ διάβολος (Ἰω. 8, 44).

5. Κατά ταῦτα, οἱ ἐμμένοντες στό 
ψεῦδος μέ πεῖσμα καί μανία ἀμεταμέλη-



AP. 146

4

τη, μέ πλῆθος δηλώσεων καί ἐνεργειῶν, 
Σκοπιανοί «Κληρικοί», ὅπως ὁ φερόμε-
νος ὡς «Ἀρχιεπίσκοπός» τους κ. Στέφα-
νος, δέν μποροῦν νά εἶναι Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ καί γι᾽ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγον 
εἶναι προδήλως ἐσφαλμένη ἡ ἀποδοχή 
τους ἀμεταμελήτως σέ Ἐκκλησιαστική 
Κοινωνία ἀπό τό Σεπτόν μας Οἰκουμε-
νικό Πατριαρχεῖο καί βέβαια ἐγκλημα-
τική, ἀντικανονική, ἀντιευαγγελική καί 
ἀπαράδεκτη ἡ ἀπόδοσις «Αὐτοκεφαλί-
ας» σέ αὐτό τό μόρφωμα ἀπό τό Πατρι-
αρχεῖο Σερβίας καί ἡ ἀναγνώρισίς του 
ἀπό τό Πατριαρχεῖο τῆς Ρωσίας. Ὅλα 
βέβαια αὐτά τά ἀπαράδεκτα καί προ-
κλητικά συμβαίνουν, ἐπειδή οἱ Προκα-
θήμενοι τῶν Ὀρθοδόξων Αὐτοκεφάλων 
Ἐκκλησιῶν δέν αἴρονται στό ὕψος τῶν 
περιστάσεων διά τήν ἀναγκαιοτάτην 

Σύγκλησιν Πανορθοδόξου Συνόδου, 
ἐδῶ καί τώρα!

6. Ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος 
Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυ-
μος καί ἡ καθ᾽ ἡμᾶς Ἱερά Σύνοδος τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, σοφῶς καί 
Κανονικῶς ποιοῦντες, ἔχουν παραπέμ-
ψει τό ἀνωτέρω θέμα εἰς τάς ἁρμοδίας 
Συνοδικάς Ἐπιτροπάς, οἱ ὁποῖες δέν 
ἔχουν ἄλλην Κανονικήν ὁδόν ἀπό τήν 
εἰσήγησιν ἀπορρίψεως τῆς Ἐκκλησι-
αστικῆς Κοινωνίας μέ τό Σκοπιανό 
«Ἐκκλησιαστικό μόρφωμα», πού ὡς 
ἐφαλτήριόν του ἔχει τόν ἀλυτρωτισμόν 
καί τήν δι᾽ αὐτοῦ διαρπαγήν τῆς Μακε-
δονίας μας.

7. Διά αὐτούς τούς λόγους καί δέν 
ἐδέχθην σέ Ἐκκλησιαστική Κοινωνία 
τούς Σκοπιανούς «Κληρικούς».

ΕΝΟΧΟΣ...
τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Ἀναστασίου Γκοτσοπούλου,

Ἐφημερίου Ἱ. Ν. Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν

«ἡμῖν ἐχαρίσθη τό ὑπέρ Χριστοῦ, οὐ 
μόνον τό εἰς αὐτόν πιστεύειν,

ἀλλά καί τό ὑπέρ αὐτοῦ πάσχειν»
(Φιλιππ. 1, 29)

Πάτρα, 10.10.2022
Σήμερα ἡ Ἑλληνική Δικαιοσύνη μοῦ 

ἀπένειμε τήν ὕψιστη τιμή, τό ἀνώτα-
το ὀφφίκιο, πού μπορεῖ νά ἀποδο-

θεῖ σέ ἕνα ἱερέα: μέ καταδίκασε σέ 8 
μῆνες φυλάκιση μέ ἀναστολή ἐπειδή 
τέλεσα τή Θ. Λειτουργία τήν ἑορτή 
τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, στίς 25 Μαρτί-
ου 2020, δηλαδή ἐπειδή ἐπιτέλεσα τό 
ἱερατικό καί ἐφημεριακό μου καθῆκον 
καί προσπάθησα νά εἶμαι στοιχειωδῶς 
συνεπής ἀπέναντι στή συνείδησή μου, 

• Ἡ Παρακαταθήκη ἀναρτᾶται στήν ἱστοσελίδα orthodoxnet.gr καί σέ 
φιλικές ἱστοσελίδες.

• Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά παρακολουθοῦν ἐκπομπή, πού κάνει ὁ π. 
Ἀρσένιος Βλιαγκόφτης. Ἀναρτᾶται στό διαδίκτυο ἀπό φιλικές ἱστοσελίδες καί 
ἀπό τά διαδικτυακά κανάλια «ἐγρήγορση» στό youtube καί «ἐγρήγορση» στό 
vimeo.

UUUUUUUUUUUU
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στούς ἐνορίτες μου, στήν ἐκκλησιαστική 
μας παράδοση καί στόν Θεό.

Κατά τόν Ἀπ. Παῦλο σέ ἐμᾶς τούς 
Χριστιανούς «ἐχαρίσθη τό ὑπέρ Χρι-
στοῦ, οὐ μόνον τό εἰς αὐτόν πιστεύ-
ειν, ἀλλά καί τό ὑπέρ αὐτοῦ πάσχειν», 
δηλαδή ἔχει «χαρισθεῖ», εἶναι χάρισμα, 
δῶρο, ὄχι μόνο νά πιστεύουμε σέ Αὐτόν 
ἀλλά καί νά ὑποφέρουμε γι᾽ Αὐτόν. Ὄχι 
πώς μιά τέτοια καταδίκη ἀπό Μονομελές 
εἶναι κάτι τόσο σοβαρό ἀλλά ἔστω εἶναι 
μιά μικρή ἐλάχιστη ὄχληση, πού ταράζει 
γιά λίγο τά νερά τῆς κοινωνικῆς βόλε-
ψής μας, τῆς κοινωνικῆς μας καταξίωσης 
χάριν τοῦ σταυρωθέντος Χριστοῦ...

Συνεπῶς, δόξα τῷ Θεῷ γιά τήν 
τιμή τῆς καταδίκης!

Ταυτόχρονα ὅμως ἡ Ἑλληνική Δικαι-
οσύνη μέ τήν ἀπόφασή της κατέστησε 
τήν Ἑλληνική Δημοκρατία ὡς τή δεύτε-
ρη Πολιτεία στήν Εὐρώπη κατά τούς τε-
λευταίους 17 αἰῶνες, μετά τήν Ἀλβανία 
τοῦ Ἐνβέρ Χότζα, ὅπου ἡ τέλεση καί 
μόνο τῆς Θ. Λειτουργίας στήν ἑορ-
τή τοῦ Εὐαγγελισμοῦ συνιστᾶ ποι-
νικό ἀδίκημα καί ὁ ἱερέας πού τολμᾶ 
νά λειτουργήσει -ἀνεξαρτήτως ἀριθμοῦ 
πιστῶν- πρέπει νά φυλακιστεῖ. Οὔτε 
οἱ Σουλτάνοι δέν εἶχαν ἐνεργήσει κατ᾽ 
αὐτόν τόν τρόπο...

Ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση καί ὅσοι μέ 
ὅποιο τρόπο συνευδόκησαν στή σχετι-
κή διάταξη (ΚΥΑ μέ ἀρ. 2867/Υ1/16.3.20) 
πρέπει νά αἰσθάνονται ὑπερήφανοι γιά 
τό κατόρθωμά τους... Τούς ἀφιερώνω 
τήν παροῦσα δικαστική ἀπόφαση! 
Εἶναι προφανές ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτή 
δέν τροποποιεῖ οὔτε στό ἐλάχιστο τίς 
ἀπόψεις καί τή στάση μου ἐπί τοῦ 
ζητήματος καί ἀσφαλῶς θά καταπέσει 
στά ἀνώτερα ἑλληνικά καί εὐρωπαϊκά 
Δικαστήρια.

Ὡς Ὀρθόδοξος πιστός δέν θά μπο-

ροῦσα νά ἀνεχθῶ τήν ἀπαγόρευση τε-
λέσεως Θ. Λειτουργίας ἀπό τήν κρατική 
ἐξουσία.

Ὡς Ὀρθόδοξος κληρικός ἤμουν 
ὑποχρεωμένος χάριτι καί ἐλέει Θεοῦ, 
νά λειτουργήσω ὑπακούοντας στήν Κε-
φαλή τῆς Ἐκκλησίας πού προστάζει: 
«τοῦτο ποιεῖτε εἰς τήν ἐμήν ἀνάμνησιν», 
τή στιγμή, μάλιστα, πού δέν ὑπῆρχε κα-
νονικό ἐπιτίμιο ἀπό τόν Ἐπίσκοπό μου 
ἤ τή Σύνοδο (ἀργία ἤ καθαίρεση).

Τέλος, ὡς Ἕλληνας πολίτης ἤμουν 
καί εἶμαι ὑποχρεωμένος στό μέτρο τῶν 
δυνατοτήτων καί ἁρμοδιοτήτων μου νά 
προασπίζομαι τό Ἑλληνικό Σύνταγμα 
καί ὄχι μόνο νά μήν ἐπιτρέπω σέ κανένα 
τήν κατάλυσή του ἀλλά οὔτε κἄν νά τήν 
ἀνέχομαι.

Ἡ ἀπαγόρευση τέλεσης Θ. Λει-
τουργίας ἀποτελεῖ κατάλυση τῶν θε-
μελιωδῶν ἄρθρων 3 (σχέσεις Ἐκκλη-
σίας - Πολιτείας) καί 13 (θρησκευτική 
ἐλευθερία) τοῦ Ἑλληνικοῦ Συντάγμα-
τος καθώς καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμ-
βασης Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου 
(ἄρθρο 9 τοῦ Πρόσθετου Πρωτοκόλλου) 
πού προστατεύει τό δικαίωμα τῆς θρη-
σκευτικῆς λατρείας. Ὡς Ἕλληνας πο-
λίτης εἶμαι ὑποχρεωμένος νά ἀγωνιστῶ 
ὥστε νά ἀποκατασταθεῖ ὁ σεβασμός.

Ὀφείλω εὐχαριστίες στούς δικηγό-
ρους μου τόν κ. Γεώργιο Ἰατροῦ καί 
τόν κ. Ἰωάννη Χατζηαντωνίου, διότι 
μέ τήν ἀδιάσειστη νομική ἐπιχειρηματο-
λογία κονιορτοποίησαν τό κατηγορητή-
ριο καί ἀπέδειξαν ὅτι οἱ ΚΥΑ πού ἀπα-
γόρευσαν τήν Θ. Λειτουργία δέν ἦταν 
δυνατόν νά ἐφαρμοστοῦν ἀπό Ὀρθοδό-
ξους κληρικούς.

Ἰδιαίτερες εὐχαριστίες καί τήν εὐ-
γνωμοσύνη μου ἀπευθύνω στόν ἀξιότιμο 
κ. Κων. Πουλᾶ, Καθηγητή τοῦ Πανε-
πιστημίου Πατρῶν (Τμῆμα Φαρμακευτι-



AP. 146

6

κῆς). Μέ τόν κ. Πουλᾶ δέν γνωριζόμαστε 
πρίν, ἀλλά, μόλις τοῦ εἶπα τήν ὑπόθε-
ση, προθυμοποιήθηκε νά ἔρθει. Μέ τήν 
ἐπιστημονικά τεκμηριωμένη του κατάθε-
ση, κατέδειξε ὅτι ἀπό τήν τέλεση τῆς Θ. 
Λειτουργίας καί τή Θ. Κοινωνία τῶν πι-
στῶν οὔτε προέκυψε οὔτε εἶναι δυνατόν 
νά προκύψει ὁ παραμικρός κίνδυνος γιά 
τή δημόσια ὑγεία. 

Ἰδιαίτερη ἀναφορά ὀφείλω στήν πα-
ρουσία ὡς μάρτυρα ὑπερασπίσεως τοῦ 
πολυσεβάστου πρωτοπρεσβυτέρου π. 
Θεοδώρου Ζήση, Ὁμοτίμου Καθηγη-
τοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Θεσσαλο-
νίκης. Ἀποτελεῖ ξεχωριστή τιμή γιά τό 
πρόσωπό μου ὅτι ἕνας τέτοιου ἐπιπέ-
δου ἐκκλησιαστικός ἄνδρας καί μεγάλος 
Θεολόγος, πού τυγχάνει πανορθοδόξου 
σεβασμοῦ καί ἀναγνωρίσεως, ὑπεβλήθη 
στόν κόπο νά ἔρθει ἀπό τή Θεσσαλο-
νίκη νά μέ ὑπερασπιστεῖ ὡς μάρτυρας. 
Τόν εὐχαριστῶ καί πάλι γιά τόν κόπο 
στόν ὁποῖο ὑπεβλήθη ἀλλά καί γενικό-
τερα γιά τή συνεπῆ ἁγιοπατερική θεο-
λογική του προσφορά στήν Ὀρθόδοξη 

Ἐκκλησία. Ἡ συνέπεια, μέ τήν ὁποία 
διακονεῖ τήν Ὀρθόδοξη θεολογία, εἶναι 
ἀξιομίμητη ἀπό ὅλους μας.

Εὐχαριστῶ πολύ καί τούς κληρικούς 
καί λαϊκούς πού βρέθηκαν σήμερα στό 
Δικαστήριο (ἀκόμα καί ἀπό Κόρινθο, 
Βόλο, Ἰωάννινα, Θεσσαλονίκη, Καβάλα), 
γιά νά ἐκφράσουν τή συμπαράστασή 
τους στό πρόσωπό μου, ἀλλά καί τούς 
δεκάδες ἀπό ὁλόκληρη τή χώρα ἤ μᾶλ-
λον ἀπό ὅλο τόν κόσμο (ἐπισκόπους, 
ἱερεῖς, μοναχούς καί πιστούς), πού μοῦ 
συμπαραστάθηκαν.

Τέλος, ὀφείλω νά ἐκφράσω τίς εὐχα-
ριστίες μου καί στόν μοναδικό κατήγορό 
μου δημοσιογράφο Κ. Φλαμή, χρησιμο-
ποιώντας τά λόγια τοῦ Λυσία: «Οὐ πολ-
λοῦ δέω χάριν ἔχειν, ὦ βουλή, τῷ κατη-
γόρῳ, ὅτι μοι παρεσκεύασε τόν ἀγῶνα 
τουτονί». Ὅμως αὐτό πού γιά ἐμένα ὡς 
ἱερέα εἶναι ὑπέρτατη τιμή δέν ξέρω πῶς 
μπορεῖ νά ἀξιολογηθεῖ γιά ἕνα δημοσιο-
γράφο... Αὐτό εἶναι ὅμως πρόβλημα τοῦ 
δημοσιογράφου καί τῆς ἑλληνικῆς δημο-
σιογραφίας...

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: 
ΑΡΚΕΙ Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ. ΠΕΡΙΤΤΗ Η Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ! …

Κατά τήν ἐκδίκαση τῆς ὑποθέσεώς 
μου στό Α΄ Μονομελές Πλημμελειοδικεῖο 
Πατρῶν (10.10.22) ἡ εἰσαγγελέας καθόλη 
τήν ἀκροαματική διαδικασία ἦταν ἀπο-
λύτως σιωπηλή, χωρίς νά ἀπευθύνει κά-
ποια ἐρώτηση στούς μάρτυρες ἤ στόν 
κατηγορούμενο. Στό τέλος ἔκανε τήν 
ἀκόλουθη πρόταση (1:11:29 – 1:13:15): 

«Σύμφωνα μέ τήν ΚΥΑ 2867/2020 
ἀπαγορεύτηκε προσωρινά ἡ λειτουργία 
χώρων θρησκευτικῆς λατρείας καί ἡ τέ-
λεση σέ αὐτούς πλήθους λατρευτικῶν 
ἱεροπραξιῶν, σέ ὅλους τούς χώρους 
θρησκευτικῆς λατρείας. Ὁ περιορισμός 

αὐτός τέθηκε ἀπό τήν ὡς ἄνω ΚΥΑ γιά 
νά προστατευτεῖ ἡ ὑγεία τῶν πολιτῶν καί 
γιά νά ἀποφευχθεῖ ἡ διασπορά τοῦ ἰοῦ.

»Πρόκειται γιά ἕνα περιορισμό τῆς 
λογικῆς ἄσκησης ἑνός ἀτομικοῦ δικαιώ-
ματος καί δέν προέβλεπε τήν ἀποτροπή 
τῆς ἀτομικῆς ἄσκησης τοῦ δικαιώματος, 
διότι κάλλιστα οἱ πιστοί μποροῦσαν νά 
προσευχηθοῦν καί τά λοιπά. Καταλήγο-
ντας, θεωρῶ ὅτι ὁ περιορισμός τῆς θρη-
σκευτικῆς λατρείας δέν μπορεῖ, καθόλου 
δέν μπορεῖ νά θεωρηθεῖ ὅτι ἔρχεται σέ 
ἀντίθεση μέ τά ἄρθρα 3, 13 καί 25 τοῦ 
Συντάγματος. 
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»Ἡ προστασία τῆς δημόσιας ὑγείας 
ἐπίσης, οὐδόλως δύναται νά ὑποχωρή-
σει μπροστά στό καθῆκον λειτουργίας 
τοῦ κληρικοῦ. Θεωρῶ ὅτι οἱ ἐπιταγές 
τῆς πολιτείας ἐκείνη τήν συγκεκριμέ-
νη περίπτωση, ἡ ὁποία ἦταν μιά εἰδική 
συγκυρία [ἦταν σωστές]: Βρισκόμασταν 
στήν ἀρχή τῆς πανδημίας καί ἡ Πολιτεία 
ἔκρινε ἀπαραίτητο νά τεθοῦν οἱ συγκε-
κριμένοι περιορισμοί. Τά μέτρα λοιπόν 
πού ἔθεσε ἡ Πολιτεία ἔπρεπε νά τύ-
χουν σεβασμοῦ καί ἀπό τούς κληρικούς. 
Ἦταν ἡ ἐπιταγή τῆς Πολιτείας αὐτή. Ἡ 
ἀναγκαιότητα τοῦ σεβασμοῦ τους ἦταν 
ἐπιτακτική καί ὑποχρεωτική ἀπό ὅλους. 

»Ὁπότε θεωρῶ ὅτι καμία σύγκρουση 
καθήκοντος δέν μπορεῖ νά στοιχειοθετη-
θεῖ γιά τή συγκεκριμένη περίπτωση καί 
προτείνω τήν ἐνοχή τοῦ κατηγορουμένου 
ὅπως κατηγορεῖται» (ἀπομαγνητοφωνη-
μένο ἀπόσπασμα ἀπό τήν ἀκροαματική 
διαδικασία). 

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἀπό 16.3. ἕως 
11.4.2020 (Β΄ Κυριακή Νηστειῶν ἕως καί 
Σάββατο Λαζάρου) ὑπῆρξε παντελής 
ἀπαγόρευση τέλεσης τῆς Θ. Λειτουργίας 
καί κάθε ἄλλης Ἀκολουθίας καί ἱερο-
πραξίας στούς Ἱ. Ναούς. Ἐπιτρεπόταν 
μόνο ἡ ὀλιγόλεπτη ἀτομική προσευχή 
ἐντός τῶν Ἱ. Ναῶν μέ παρουσία ἕνας 
πιστός ἀνά 10m2. 

Κατά τήν Εἰσαγγελική Ἀρχή ἡ πα-
ντελής ἀπαγόρευση τέλεσης τῆς Θ. 
Λειτουργίας καί κάθε ἄλλης Ἀκολου-
θίας στούς Ἱ. Ναούς ἀπό 16.3-11.4.2020 
(μεσούσης τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς) δέν 
συνιστᾶ καταστρατήγηση τοῦ συνταγ-
ματικοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς 
λατρείας, «διότι κάλλιστα οἱ πιστοί μπο-
ροῦσαν νά προσευχηθοῦν καί τά λοιπά»!

Οὐσιαστικά ἡ εἰσαγγελική πρότα-
ση:

1. Ὑποδηλώνει τήν πλημμελῆ ἕως 

ἀνύπαρκτη ἐκκλησιαστική, λατρευτική 
καί λειτουργική παιδεία τῆς Εἰσαγγελι-
κῆς Ἀρχῆς, πού ἀγνοεῖ τή μοναδικότη-
τα καί τό ἀναντικατάστατο τῆς Θ. Λει-
τουργίας γιά τούς Ὀρθοδόξους πιστούς. 
Γιά τήν Ὀρθόδοξη θεολογία, λατρεία καί 
ζωή ἡ Θ. Λειτουργία δέν μπορεῖ νά ἀντι-
κατασταθεῖ ἤ νά ὑποκαταστασθεῖ ἀπό 
τήν ἀτομική προσευχή! 

2. Φανερώνει ὅτι ἡ Εἰσαγγελική Λει-
τουργός κατά πάσαν πιθανότητα δέν 
παρακολουθοῦσε μέ τή δέουσα προσο-
χή τήν ἀκροαματική διαδικασία καί ἔτσι 
δέν μπόρεσε νά κατανοήσει ὅτι ἡ ἐξίσω-
ση τῆς Θ. Λειτουργίας μέ τήν ἀτομική 
προσευχή εἶναι ἀδιανόητη γιά τούς 
Ὀρθοδόξους, διότι ὁδηγεῖ σέ ἐκπρο-
τεσταντισμό τῆς Ὀρθόδοξης λατρεί-
ας. Καί αὐτό παρά τό γεγονός ὅτι τόσο ὁ 
μάρτυρας π. Θεόδ. Ζήσης, ὅσο καί ὁ κα-
τηγορούμενος ἦσαν ἰδιαίτερα ἀναλυτικοί, 
σαφεῖς καί κατηγορηματικοί ἐπ’ αὐτοῦ.

3. Τό καί πλέον σημαντικό: Γιά τήν 
εἰσαγγελική πρόταση παρέχεται στήν 
Κυβέρνηση τό δικαίωμα νά καθορίζει 
αὐτή μέσῳ ὑπουργικῶν ἀποφάσεων 
ποιός εἶναι ὁ ἐνδεδειγμένος τρόπος 
λατρείας τοῦ Θεοῦ καί σέ αὐτόν θά 
πρέπει νά περιορίζονται οἱ πιστοί 
Ὀρθόδοξοι! Μέ ἄλλα λόγια ἡ Εἰσαγγε-
λέας εἶπε: «Εἶναι ἀρκετό γιά τούς Ἕλλη-
νες Ὀρθοδόξους, νά προσεύχονται ἀτο-
μικά. δέν χρειάζεται πλέον ἡ Θ. Λειτουρ-
γία· ἀρκεῖ ἡ ἀτομική προσευχή. Αὐτή 
καί μόνο προστατεύει τό Σύνταγμα! 
Γιατί τό πῶς θά ἐπιτελεῖται ἡ λατρεία 
δέν θά καθορίζεται ἀπό τήν ἐκκλησια-
στική παράδοση ἀλλά ἀπό τήν πολιτική 
ἐξουσία! Μόνο σέ αὐτή τήν περίπτωση 
παρέχεται συνταγματική προστασία! Ἡ 
Κυβέρνηση ἔχει τό δικαίωμα σέ κάποιες 
περιπτώσεις νά ὑπεισέρχεται στά ἐνδό-
τερα (interna) τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς 
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καί αὐτή νά τήν καθορίζει»!
Αὐτό τό τελευταῖο ἄς τό κατανοή-

σουν οἱ ἀνώτεροι παράγοντες τῆς Ἐκ-
κλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιά νά ὑποψια-

στοῦν σέ ποιές ἐπικίνδυνες ἀτραπούς 
ὁδήγησαν τήν Ἐκκλησία μας μέ τήν 
ἀνοχή τους ἀπέναντι στίς κυβερνητικές 
αὐθαιρεσίες τῆς πανδημίας…

Ο ΙΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΣ
τοῦ κ. Πάνου Λαζαράτου, Καθηγητοῦ Διοικητικοῦ Δικαίου

τῆς Νομικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν

               

Ὅ,τι ἔγινε παγκοσμίως μέ ἀφορμή 
τόν ἀναμφιβόλως ὑπάρχοντα κορωνοϊό 
ἔγινε ΙΔΙΩΣ πρός ΕΛΕΓΧΟ. Τοῦ παρό-
ντος καί τοῦ μέλλοντος.

Ἔγινε γιά ΤΑΧΥΤΕΡΗ καί ἀποτε-
λεσματικότερη μετάβαση σέ νέα τεχνο-
λογία, νέο ἦθος, νέα πραγματικότητα, 
οἰκονομική, νομική, κοινωνική.

Μετάβαση.
Ἐπαναλαμβάνω: ΜΕΤΑΒΑΣΗ πρός 

ΕΛΕΓΧΟ καί κέρδος.
Πολύ μεγαλύτερο κέρδος.
Ἦταν ἄριστα προ-μελετημένο τό 

σκηνικό τοῦ τρόμου.
Ὄχι τυχαῖο.
Ὅλοι τό ξέρουν.

ΟΛΟΙ!
Λίγοι θά τό ὁμολογήσουν, ἔστω καί 

στόν ἑαυτό τους.
Φοβοῦνται γιά τίς θέσεις καί τό μέλ-

λον τους.
Δέν θέλουν νά δεχθοῦν πώς φάνη-

καν ἀφελεῖς.
Σόκ καί Δέος.
Εἶπα, τολμῶν ἐκ τῆς θέσεώς μου: καί 

ἁμαρτίαν οὐκ ἔχω.
Μετά λόγου γνώσεως.
Τολμῶν.
Ἐν γνώσει τῶν συνεπειῶν.

Πηγή: enromiosini.gr 13.10.2022

Ἡ Παρακαταθήκη προτείνει νά δεῖτε: 

• Τό ντοκυμανταίρ τοῦ Ρόμπερτ Κέννεντυ Τζούνιορ «O πραγματικός 
Άντονι Φάουτσι» μέ ἑλληνικούς ὑποτίτλους (bitchute.com). Περιμένουμε 
καί τό βιβλίο.

• Τό ντοκυμανταίρ: «Πέθανε ξαφνικά» τοῦ Stew Peters (diedsuddenly.
info) μέ ἑλληνικούς ὑποτίτλους.

• Τό βίντεο «Δέν γονατίζει ὁ Ἕλληνας» τοῦ Μανώλη Ἀγγελάκη youtube/
XGVGHmArOkw.
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ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΦΙΜΩΝΕΙ ΤΟΝ ΚΛΗΡΟ
τοῦ κ. Χαραλάμπους Ἄνδραλη, δικηγόρου παρ᾽ Ἀρείῳ Πάγῳ

Ἡ Κυβέρνηση Μητσοτάκη, μέσα 
σὲ ὅλο τὸν ἀντιχριστιανικό της οἶστρο 
κατὰ τὴ φαραωνικὴ – ἀπὸ ἄποψη πλη-
γῶν – θητεία της, ἔκλεισε τὶς Ἐκκλησίες, 
κατεδίωξε ἱερεῖς καὶ ποινικοποίησε τὴ 
Θεία Λατρεία. Φυσικὰ ἀπὸ μία τέτοια 
κυβέρνηση ὅποιος περιμένει νὰ εὐνοηθεῖ 
ἡ Ἐκκλησία, ὅπως παραπλανητικῶς πα-
ρουσιάστηκε ὁ νόμος γιὰ τὶς ὀργανικὲς 
θέσεις, μᾶλλον ἐθελοτυφλεῖ.

Τὸ καλοκαίρι, ποὺ μᾶς πέρασε, ψη-
φίστηκε ὁ Ν. γιὰ τὰ ΑΕΙ 4957/ 2022, 
ὁ ὁποῖος στὰ ἄρθρα 347-348 ὁρίζει 
τὴν τυπικὴ μονιμοποίηση τῶν κληρικῶν 
στὸ Δημόσιο τομέα. Δὲν θὰ σχολιάσω τὸ 
ἑλληνικὸ φαινόμενο σὲ ἄσχετα νομοσχέ-
δια νὰ περνᾶνε ἄσχετες διατάξεις. Αὐτὴ 
ἡ τσαπατσουλιὰ καὶ ἡ πολυνομία ἴσως 
κάποτε προκαλεῖ μειδίαμα στοὺς ἱστορι-
κούς τοῦ μέλλοντος.* Θὰ σχολιάσω μόνο 
τὰ συγκεκριμένα ἄρθρα ποὺ ἀφοροῦν 
τὴ σύσταση τῶν περίπου 4.000 ὀργα-
νικῶν θέσεων γιὰ τοὺς Κληρικοὺς τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, τῆς Ἐκκλησίας 
τῆς Κρήτης καὶ τῆς Δωδεκανήσου.

Πρῶτον, πρέπει νὰ γνωρίζουμε ὅτι 
τὸ νόμο αὐτὸ ψήφισαν μαζὶ μὲ τὴ ΝΔ, 
τὸ ΠΑΣΟΚ καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Λύση τοῦ 
Κυριάκου Βελόπουλου. Ἑπομένως, 
ὅσα θὰ ποῦμε τώρα ἀφοροῦν κυρίως 
αὐτὰ τὰ 3 κόμματα, ποὺ ἔχουν –ὑποτί-
θεται– φιλοκληρικὸ προφίλ.

Δεύτερον, νὰ ξεκαθαρίσουμε ὅτι δὲν 
ὑπῆρχαν νέες προσλήψεις κληρικῶν, 
ὅπως ψευδῶς ὑποστήριξαν οἱ γνωστοὶ 
γιὰ τὴν ἀκατάσχετη ψευδολογία τους, 
ἰδεοληπτικοὶ ἀντικληρικαλιστὲς τῆς 

ἀριστερᾶς. Κολλημένοι στὶς ψυχοπαθο-
λογικὲς ἀγκυλώσεις τους, μίλησαν γιὰ 
πρόσληψη 4.000 ἱερέων (!) γνωρίζοντας 
ὅτι ἡ εὐφάνταστη λάσπη στὸν ἀνεμι-
στήρα, ὅταν πρόκειται εἰδικὰ γιὰ τὴν 
Ἐκκλησία, ὅσο καὶ ἂν ἀπέχει ἀπὸ τὴν 
πραγματικότητα, βρίσκει πάντα εὐήκοα 
αὐτιὰ πωρωμένων ἀντιεκκλησιαστικῶν 
ποὺ γιὰ ὅλα τοὺς φταίει ἡ Ἐκκλησία, 
ἱκανοποιώντας τὴν ἀνάγκη τους νὰ βου-
τοῦν στὴν ἀσύδοτη ζωή δίχως συνέπει-
ες, ὅπως νομίζουν.

Στὴν πραγματικότητα, οἱ κληρικοὶ 
ποὺ ὑπηρετοῦσαν ἤδη στὴν Ἐκκλησία 
καὶ πληρώνονταν ἀπὸ τὸ δημόσιο τα-
μεῖο, μονιμοποίησαν τὶς θέσεις τους, χω-
ρὶς νὰ ὑπάρχουν νέες προσλήψεις καὶ 
αὐτὸ εἶναι κάτι ποὺ ἔπρεπε νὰ γίνει, ὄχι 
ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία ζητάει ἐλεημοσύνη 
ἀπὸ τὸ κράτος, ἀλλὰ ἐπειδὴ τὸ Κράτος 
ὑποχρεοῦται νὰ πληρώνει τοὺς κληρι-
κούς, λόγῳ μίας πλέον τοῦ μισοῦ αἰώνα 
συμφωνίας, κατὰ τὴν ὁποία ἡ Ἐκκλησία 
παραχώρησε τεράστιες ἐκτάσεις γῆς στὸ 
Δημόσιο, ὅπου αὐτὴ τὴ στιγμὴ βρίσκο-
νται δημόσια κτίρια, νοσοκομεῖα, στρα-
τόπεδα, κοινωφελῆ ἱδρύματα, μὲ μοναδι-
κὸ ἀντάλλαγμα τὴ μισθοδοσία τῶν κλη-
ρικῶν. Ἤδη μὲ τὸ ν. 536/1945 οἱ κλη-
ρικοὶ μισθοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ Κράτος 
λόγῳ τῆς παραχώρησης αὐτῶν τῶν 
ἐκτάσεων ποὺ ἀποτελοῦν περίπου τὸ 
96% τῆς συνολικῆς ἐκκλησιαστικῆς 
περιουσίας στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια.

Διαβάζουμε στὸ ἄρθρο 347 παρ. 2 
τοῦ ἐπίμαχου νόμου: Στὴν Ἱερὰ Ἀρχι-
επισκοπὴ Ἀθηνῶν καὶ στὶς Ἱερὲς Μη-

* Σημ. «Π»: Μήπως δέν πρόκειται γιά τσαπατσουλιά καί πολυνομία ἀλλά γιά συνειδητή 
ἐπιλογή τῶν κυβερνήσεων μετά τή μεταπολίτευση;
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τροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
συνιστῶνται δύο χιλιάδες τριακόσιες 
ἕντεκα (2.311) μόνιμες ὀργανικὲς θέσεις 
Ἐφημερίων, οἱ ὁποῖες καταλαμβάνονται 
ἀπὸ Ἐφημέριους, οἱ ὁποῖοι ἤδη μισθο-
δοτοῦνται ἀπὸ τὸ Δημόσιο καὶ ἡ ἀπό-
φαση διορισμοῦ τους ἔχει δημοσιευθεῖ 
στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως κατὰ 
τὴν ἔναρξη ἰσχύος τοῦ παρόντος, συ-
μπεριλαμβανομένων τῶν θέσεων κληρι-
κῶν ποὺ κατανέμονται στὸ Ὑπουργεῖο 
Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων.

Τότε ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημα στὸ 
νόμο; Μονιμοποιοῦνται οἱ ἱερεῖς καὶ 
αὐτὸ ἀναμφίβολα θὰ ἦταν καλό, ἂν ὁ 
νόμος σταματοῦσε ἐκεῖ.

Διαβάζουμε παρακάτω στὴν παρά-
γραφο 12 τοῦ ἴδιου ἄρθρου: Οἱ Ἱερὲς Μη-
τροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος 
μποροῦν νὰ προσλαμβάνουν κληρικοὺς 
μὲ σχέση ἐργασίας ἰδιωτικοῦ δικαίου γιὰ 
τὴν κάλυψη λατρευτικῶν, ποιμαντικῶν 
καὶ προνοιακῶν ἀναγκῶν, καθὼς καὶ 
ἐκκλησιαστικοὺς ὑπαλλήλους μὲ σχέση 
ἐργασίας ἰδιωτικοῦ δικαίου, ὁρισμένου ἢ 
ἀορίστου χρόνου, ἢ μὲ σύναψη σύμβα-
σης ἔργου. Ἡ πρόσληψη τῶν κληρικῶν 
καὶ ἡ παροχὴ ὑπηρεσιῶν ἢ ἔργου τῶν 
ἐκκλησιαστικῶν ὑπαλλήλων τοῦ πρώ-
του ἐδαφίου δὲν γεννᾶ καμία ἔννομη 
σχέση ἐξαρτημένης ἐργασίας, σύμβασης 
ἔργου ἢ ἄλλης ἐξάρτησης, ἢ ὑποχρέωση 
ἢ εὐθύνη τοῦ Δημοσίου καὶ ὑπόχρεες γιὰ 
τὴν καταβολὴ τῶν ἀποδοχῶν τους εἶναι 
ἀποκλειστικὰ οἱ Ἱερὲς Μητροπόλεις ἐξ 
ἰδίων πόρων. Οἱ κληρικοὶ τῆς παρού-
σας δὲν ἐπιτρέπεται νὰ μετέχουν στὰ 
Μητροπολιτικὰ καὶ Ἐκκλησιαστικὰ 
Συμβούλια.

Μὲ ἄλλα λόγια τὸ Κράτος δὲν ἐπι-
τρέπει σὲ κληρικοὺς ποὺ δὲν ἐξαρτῶ-
νται οἰκονομικὰ ἀπὸ ἐκεῖνο, νὰ μετέχουν 
στὴ διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας, δηλαδὴ 

στὰ μητροπολιτικὰ συμβούλια ποὺ διοι-
κοῦν τὶς μητροπόλεις καὶ στὰ ἐκκλησι-
αστικὰ συμβούλια ποὺ διοικοῦν τὶς ἐνο-
ρίες. Αὐτὸ ἀφ’ ἑνὸς ἐμποδίζει ἄμισθους 
κληρικοὺς νὰ διορίζονται σὲ μονοεδρικὲς 
ἐνορίες, ἀφοῦ τὸ ἐνοριακὸ συμβούλιο 
δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι ἀκέφαλο, ἀφετέρου 
ἐμποδίζει ἀνεξάρτητους ἀπὸ τὸ Κρά-
τος ἀνθρώπους νὰ μετέχουν στὴ διοί-
κηση τῆς Ἐκκλησίας. Ἂν συνυπολογί-
σουμε καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ μόνιμη ἀπει-
λὴ κάθε κυβέρνησης πρὸς τὴν Ἐκκλησία 
εἶναι ὅτι θὰ σᾶς κόψουμε τὸ μισθὸ ἢ ὅτι 
θὰ βάλουμε ὅριο ἡλικίας στοὺς ἐπισκό-
πους, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικὸ 
εἶναι γιὰ κάθε νεοεποχίτικη κυβέρνηση 
νὰ ἀποκλείει ἀνθρώπους ποὺ θὰ μπο-
ροῦν νὰ φέρουν ἀντιρρήσεις ἀπὸ τὴ δι-
οίκηση τῆς Ἐκκλησίας, χωρὶς νὰ μπο-
ροῦν νὰ τοὺς ἀπειλήσουν ὅτι θὰ τοὺς 
κόψουν τὸ μισθό.

Φυσικὰ δὲν ὑπάρχει καμία ἄλλη λο-
γικὴ ἐξήγηση στὸ γιατί πρέπει νὰ ἀπο-
κλείονται οἱ ἄμισθοι ἱερεῖς ἀπὸ τὴ διοί-
κηση τῆς Ἐκκλησίας, παρὰ μόνο γιὰ νὰ 
ἐξαρτῶνται οἰκονομικὰ ἀπὸ τὸ Κράτος.

Ἀλλὰ ἂν σταματοῦσε ἐκεῖ ὁ νόμος, 
πάλι τὸ κακὸ θὰ ἦταν μικρό.

Διαβάζουμε παρακάτω, στὸ ἄρθρο 
14: Οἱ κληρικοὶ τῶν Ἱερῶν Μητροπό-
λεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ποὺ 
μισθοδοτοῦνται ἀπὸ τὸ Δημόσιο καὶ σὲ 
βάρος τῶν ὁποίων ἀσκήθηκε ποινικὴ δί-
ωξη γιὰ κακούργημα ἢ γιὰ τὰ ἀκόλου-
θα ἀδικήματα, λαμβάνουν τὸ πενήντα 
τοῖς ἑκατὸ (50%) τῶν ἀποδοχῶν τους 
μὲ πράξη τοῦ ἐκκαθαριστῆ ἀποδοχῶν:

α) κλοπή, ὑπεξαίρεση κοινὴ καὶ στὴν 
ὑπηρεσία, ἀπάτη, ἐκβίαση, πλαστογρα-
φία, δωροδοκία, ἀπιστία περὶ τὴν ὑπη-
ρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφα-
ντικὴ δυσφήμιση, ὁποιοδήποτε ἔγκλημα 
κατὰ τῆς γενετήσιας ἐλευθερίας ἢ ἔγκλη-
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μα οἰκονομικῆς ἐκμετάλλευσης τῆς γενε-
τήσιας ζωῆς, σωματικὴ βλάβη ἐμβρύου ἢ 
νεογνοῦ, τὰ ἀδικήματα τοῦ ν. 3500/2006 
(Α’ 232) γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ἐν-
δοοικογενειακῆς βίας, ἁρπαγὴ ἀνηλίκων, 
παράνομη κατακράτηση, παράνομη βία, 
αὐτοδικία, ἀπειλή, διατάραξη θρησκευ-
τικῶν συναθροίσεων,

β) βία κατὰ ὑπαλλήλων καὶ δικα-
στικῶν προσώπων, ἀθέμιτη ἐπιρροὴ σὲ 
δικαστικοὺς λειτουργούς, διατάραξη τῆς 
λειτουργίας ὑπηρεσίας, διατάραξη δικα-
στικῶν συνεδριάσεων, ἀπείθεια, στάση, 
ἀντιποίηση, παραβίαση σφραγίδων ποὺ 
ἔθεσε ἡ ἀρχή, παραβίαση φύλαξης τῆς 
ἀρχῆς,

Φυσικὰ γιὰ τὰ βαριὰ ἀδικήματα 
ὑπάρχει λογικὴ ἐξήγηση νὰ τίθεται σὲ 
καθεστὼς διαθεσιμότητας ὁ κατηγορού-
μενος κληρικός.

γ) διέγερση σὲ ἀνυπακοή, διέγερση 
σὲ διάπραξη ἐγκλημάτων, βιαιοπραγίες ἢ 
διχόνοια, πρόσκληση καὶ προσφορὰ γιὰ 
τὴν τέλεση ἐγκλήματος, ἐγκληματικὴ ὀρ-
γάνωση, τρομοκρατικὲς πράξεις – τρομο-
κρατικὴ ὀργάνωση, ἀξιόποινη ὑποστήρι-
ξη, διατάραξη κοινῆς εἰρήνης, ἀπειλὴ δι-
άπραξης ἐγκλημάτων, διασπορὰ ψευδῶν 
εἰδήσεων, προσβολὴ συμβόλων ἢ τόπων 
ἰδιαίτερης ἐθνικῆς ἢ θρησκευτικῆς ση-
μασίας,

(Ἂν αὔριο δηλαδὴ κάποιος ἱερέας 
καλέσει πχ τοὺς πολίτες νὰ μὴ πάρουν 
ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, ἢ γενικότε-
ρα ἀντιταχθεῖ στοὺς παλαβοὺς νόμους, 
ὅπως τοὺς ἔλεγε ὁ Ἅγιος Παΐσιος, θὰ 
κατηγορηθεῖ ὅτι διεγείρει σὲ ἀνυπακοὴ 
ἢ ὅτι διαταράσσει τὴν κοινωνικὴ εἰρήνη 
ἢ διασπείρει ψευδεῖς εἰδήσεις κλπ, ὅπως 
εἴδαμε δυστυχῶς νὰ συμβαίνει τὴν περί-
οδο τῆς πανδημίας γιὰ ὅσους ἐπιστήμο-
νες τόλμησαν νὰ ἐκφράσουν ἐπιφυλά-
ξεις γιὰ τὰ ἐμβόλια τεχνολογίας mrna.)

δ) τὰ ἀδικήματα τοῦ ν. 927/1979 (Α’ 
139) πρόκειται γιὰ τὸν ἀντιρατσιστι-
κὸ νόμο, ὅπως τροποποιήθηκε μὲ τὸ ν. 
4285/2014.

(Στὸ σημεῖο αὐτὸ νὰ ποῦμε ὅτι ὑπάρ-
χει μία βιομηχανία παραγωγῆς μηνύ-
σεων ποὺ ὀνομάζεται Παρατηρητήριο 
τῶν Συμφωνιῶν τοῦ Ἑλσίνκι, μὲ ἐπι-
κεφαλῆς τὸν κ. Παναγιώτη Δημητρά. 
Ὅποιος μιλήσει γιὰ τὴν ὁμοφυλοφιλία ἢ 
γιὰ τοὺς λαθρομετανάστες, εἰδικὰ κληρι-
κός, ἔθιξε τὶς ἱερὲς ἀγελάδες τῆς «νεοελ-
ληνέζικης» κοινωνίας, καὶ μηνύεται ἀσυ-
ζητητὶ ἀπὸ τὸν προαναφερόμενο. Μιλᾶ-
με γιὰ χιλιάδες μηνύσεις ποὺ φυσικὰ οἱ 
περισσότερες καταλήγουν στὸν κάλαθο 
τῶν ἀχρήστων, ὡς προδήλως ἀβάσιμες. 
Καὶ ἐνῷ ἕνας ἁπλὸς πολίτης ἂν κάνει 
μία μήνυση καὶ ἀποδειχθεῖ ψευδής, θὰ 
ἔχει σοβαρὸ πρόβλημα, ἡ συγκεκριμένη 
ΜΚΟ, ἔχουσα ἰσχυροὺς χρηματοδότες, 
δὲν ἔχει καμία δυσκολία νὰ λάβει τὸ 
ρίσκο νὰ ἀποζημιώσει τὰ θύματά της, 
σὲ περίπτωση ἀγωγῆς γιὰ ἠθικὴ βλάβη 
ἀπὸ τὴν ψευδῆ καταμήνυση. Καταλαβαί-
νετε ὅτι ὁ συγκεκριμένος νόμος ἀνοί-
γει τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου καὶ τὴν 
ὄρεξη στὸν κάθε Δημητρὰ νὰ ταλαι-
πωρεῖ κληρικοὺς καὶ πρὶν προλάβει 
νὰ κλείσει ὁ ἕνας ποινικὸς φάκελος νὰ 
ἀνοίγει ὁ ἄλλος. Ἄλλωστε, ἐκ τοῦ ἀπο-
τελέσματος φαίνεται ὅτι τέτοιες ὀργανώ-
σεις κάνουν κατάχρηση τοῦ δικαιώματος 
προσφυγῆς στὴ δικαιοσύνη, γιὰ νὰ τα-
λαιπωροῦν τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε νὰ 
προτιμοῦν νὰ μὴν ἀσχολοῦνται μὲ σημα-
ντικὰ ζητήματα, γιὰ νὰ μὴ μπλέξουν, μὲ 
τὶς κουραστικὲς καὶ δαπανηρὲς ποινικὲς 
διαδικασίες).

ε) προσηλυτισμὸ τοῦ ἄρθρου 4 τοῦ 
α.ν. 1363/1938 Α’ 305), στ) τὰ ἀδικήματα 
τοῦ ν. 4139/2013 (Α’ 74) περὶ ναρκωτικῶν.

Μετὰ τὴν ἄσκηση τῆς ποινικῆς 
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δίωξης ἐκκινεῖ ἀμελλητὶ ἡ διαδικα-
σία παραπομπῆς τῶν κληρικῶν στὰ 
ἁρμόδια ἐκκλησιαστικὰ δικαστήρια 
καὶ μέχρι τὴν ἔκδοση τῆς τελεσίδι-
κης ἀπόφασης τῶν ἐκκλησιαστικῶν 
δικαστηρίων τελεῖ σὲ ἀναστολὴ ἡ ἐγ-
γραφή τους στὸ μητρῷο θρησκευτι-
κῶν λειτουργῶν τοῦ ἄρθρου 14 τοῦ ν. 
4301/2014(Α’ 223) σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸ 
ἄρθρο 47 τοῦ ν. 4559/2018 (Α’ 142).

Πρέπει νὰ διευκρινίσουμε ὅτι τὸ 
50% τοῦ μισθοῦ δὲν κόβεται, ἂν τὰ 
ἔχουν πράξει τὰ ἀδικήματα, ἀλλὰ ἂν 
κατηγοροῦνται γιὰ αὐτά, δηλαδὴ ἂν 
κάποιος ἁπλῶς τοὺς κάνει μήνυση γιὰ 
αὐτά, ἀκόμα καὶ ἀβάσιμη, μέχρι τὴν ὁλο-
κλήρωση τῆς ποινικῆς διαδικασίας.

Στὴν παράγραφο 16 τοῦ ἴδιου νόμου 
διαβάζουμε: Στοὺς κληρικοὺς τῶν Ἱερῶν 
Μητροπόλεων τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλά-
δος, ἐφόσον καταδικαστοῦν μὲ ἀμετά-
κλητη δικαστικὴ ἀπόφαση γιὰ τὰ ἀδική-
ματα ποὺ ἀναφέρονται στὴν παρ. 14, δι-
ακόπτεται ἡ μισθοδοσία τους καὶ ἐκ-
δίδεται διαπιστωτικὴ πράξη κένωσης 

τῆς ὀργανικῆς θέσης ποὺ κατέχουν.
Δηλαδὴ ἂν ἕνας ἱερέας καταδικαστεῖ 

ἀμετάκλητα, δηλαδὴ ἂν ἔχει ἐξαντλήσει 
τὰ ἔνδικα μέσα, ἀκόμα καὶ μὲ ἐλαφρυ-
ντικά, παύει νὰ μισθοδοτεῖται ἀπὸ τὸ 
Κράτος καὶ εἴτε ἀφήνει τὴν ἱερωσύνη, 
γιὰ νὰ ἐργαστεῖ καὶ νὰ μπορέσει νὰ ζή-
σει εἴτε θὰ λειτουργεῖ ὡς ἄμισθος καὶ 
φυσικὰ μακριὰ ἀπὸ τὴν διοίκηση τῆς 
Ἐκκλησίας. Σὲ περίπτωση ποὺ κατα-
δικαστεῖ Μητροπολίτης, παύει νὰ εἶ-
ναι Μητροπολίτης, ἀφοῦ δὲν θὰ μπο-
ρεῖ νὰ συμμετέχει στὸ Μητροπολιτικὸ 
Συμβούλιο. Γίνεται πρώην μητροπολίτης, 
ἐφησυχάζων. Τουλάχιστον αὐτὸ προκύ-
πτει ἀπὸ τὸ γράμμα τοῦ νόμου. Ἄρα 
καλύτερα νὰ μὴ μπλέκει, θὰ σκεφτεῖ ὁ 
ἴδιος. Καλύτερα νὰ μὴ μιλάει γιὰ τίποτα.

Ἀπὸ νομικῆς ἄποψης ὑφίσταται σο-
βαρὴ ἀντίθεση τοῦ νόμου μὲ τὴ συνταγ-
ματικὴ ἀρχὴ τῆς ἰσότητας, ἀφοῦ οἱ κλη-
ρικοὶ ὑφίστανται δυσμενῆ διάκριση, 
ὡς ὑπάλληλοι τοῦ εὐρύτερου δημοσίου 
τομέα, καθὼς αὐτὴ ἡ ἀντιμετώπιση σὲ 
περίπτωση ποινικῆς δίωξης γιὰ κοινὰ 

Ἡ Παρακαταθήκη παρακαλεῖ γιά τή συνδρομή σας
Γιά τήν ἀποστολή τῆς συνδρομῆς σας (ἐσωτερικοῦ 10 €, ἐξωτερικοῦ 30 € καί Κύ-

πρου 30 €) μπορεῖτε νά χρησιμοποιήσετε τήν ἔνθετη ταχυπληρωμή (ἐμπεριέχεται σέ 
δύο τεύχη τῆς Παρακαταθήκης ἐτησίως), ἡ ὁποία ἔχει χαμηλότερο ταχυδρομικό τέλος 
ἀπό τίς ἄλλες ταχυδρομικές ἐπιταγές ἤ νά καταθέσετε χρήματα σέ ἕναν ἀπό τούς κα-
τωτέρω δύο τραπεζικούς λογαριασμούς, ἀναγράφοντας καθαρά τό ὀνοματεπώνυμό σας, 
ἔτσι ὅπως ἀναφέρεται στήν ἐτικέτα τοῦ περιοδικοῦ, πού λαμβάνετε.
Ἐθνική Τράπεζα: 421/614374-15, ΙΒΑΝ GR 4901104210000042161437415 (BIC) ETHNGRAA καί
Alpha Τράπεζα: 815-002101-039454, IBAN GR 34 0140 8150 8150 0210 1039 454 BIC .. CR BA GR AA

Γράφετε καθαρά τά στοιχεῖα σας
Ἡ ἀποστολή τῶν ἀποδείξεων σέ ὅσους ἔστειλαν συνδρομή γίνεται δύο φορές τόν χρόνο.
Παρακαλοῦμε στό ἔντυπο τῆς ταχυπληρωμῆς νά γράφετε καθαρά στή θέση «Ἀπο-

στολέας» τά στοιχεῖα σας, ἔτσι ὅπως ἀναγράφονται στήν ἐτικέτα τῆς Παρακαταθήκης, 
πού λαμβάνετε. Ἐάν ἄλλα στοιχεῖα ἀναγράφουμε ἐμεῖς στήν ἐτικέτα στόν φάκελο τῆς 
Παρακαταθήκης καί ἄλλα ἐσεῖς στήν ταχυπληρωμή, πού μᾶς στέλνετε, δημιουργεῖται 
πρόβλημα. Παρακαλοῦμε ἐπίσης νά γράφετε τό τηλέφωνό σας.
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πλημμελήματα ἢ ἀμετάκλητης καταδίκης 
γιὰ αὐτά, δὲν ἰσχύει σὲ ἄλλους δημο-
σίους λειτουργοὺς καὶ ὑπαλλήλους.

Σύμφωνα μὲ τὸ ἄρθρο 4 τοῦ Συ-
ντάγματος, οἱ Ἕλληνες εἶναι ἴσοι ἐνώ-
πιον τοῦ νόμου. Ἐπιπλέον, σύμφωνα μὲ 
τὸ ἄρθρο 5 παρ. 2: Ὅλοι ὅσοι βρίσκο-
νται στὴν Ἑλληνικὴ Ἐπικράτεια ἀπο-
λαμβάνουν τὴν ἀπόλυτη προστασία τῆς 
ζωῆς, τῆς τιμῆς καὶ τῆς ἐλευθερίας τους, 
χωρὶς διάκριση ἐθνικότητας, φυλῆς, 
γλώσσας καὶ θρησκευτικῶν ἢ πολιτικῶν 
πεποιθήσεων.

Ἐδῶ ὅμως βλέπουμε μία ἐξόφθαλ-
μη θρησκευτικὴ διάκριση, ποὺ φυ-
σικὰ δὲν ὑφίσταται σὲ λειτουργοὺς 
ἄλλων θρησκειῶν ποὺ πληρώνονται 
ἀπὸ τὸ δημόσιο.

Ἐπιπροσθέτως στὸ ἄρθρο 103 παρ. 
4 τοῦ Συντάγματος ἀναφέρεται: Οἱ δη-
μόσιοι ὑπάλληλοι ποὺ κατέχουν ὀργανι-
κὲς θέσεις εἶναι μόνιμοι, ἐφόσον αὐτὲς 
οἱ θέσεις ὑπάρχουν. Αὐτοὶ ἐξελίσσονται 
μισθολογικὰ σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους 
τοῦ νόμου καί, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς περιπτώ-
σεις ποὺ ἀποχωροῦν λόγῳ ὁρίου ἡλικί-
ας ἢ παύονται μὲ δικαστικὴ ἀπόφαση, 
δὲν μποροῦν νὰ μετατεθοῦν χωρὶς γνω-
μοδότηση οὔτε νὰ ὑποβιβαστοῦν ἢ νὰ 
παυθοῦν χωρὶς ἀπόφαση ὑπηρεσιακοῦ 
συμβουλίου, ποὺ ἀποτελεῖται τουλάχι-
στον κατὰ τὰ δύο τρίτα ἀπὸ μόνιμους 
δημόσιους ὑπαλλήλους.

Ἐδῶ ὁ νόμος τῶν ὀργανικῶν θέσε-
ων τῶν κληρικῶν προβλέπει παύση 
ἀπὸ τὰ καθήκοντά τους χωρὶς ἀπό-
φαση ὑπηρεσιακοῦ συμβουλίου, ἀλλὰ 
ἑνὸς Πλημμελειοδικείου.

Μὲ βάση τὰ ὅσα εἴπαμε ἡ Κυβέρνη-
ση, ἂν θέλει νὰ διατηρήσει ἔστω λίγη δη-
μοκρατικὴ ἀξιοπρέπεια, ὀφείλει νὰ ἀπο-
σύρει ἄμεσα τὴ συγκεκριμένη διάταξη, 
ὥστε νὰ μὴν ὑφίσταται ἄνιση μεταχεί-

ριση καὶ δυσμενὴς διάκριση τῶν κληρι-
κῶν μὲ τοὺς δημοσίους λειτουργοὺς καὶ 
ὑπαλλήλους.

Ὁ νόμος αὐτὸς θέλει νὰ μετατρέ-
ψει Ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς σὲ διακο-
σμητικὰ χώρου, νὰ τελοῦν μόνο τὰ μνη-
μόσυνα καὶ τὶς ἐπίσημες δοξολογίες. Νὰ 
πλέκουν τὰ ἐγκώμια στοὺς πολιτικοὺς 
καὶ σὲ καμία περίπτωση νὰ μὴ δημιουρ-
γοῦν κόντρες, ἀκόμα καὶ γιὰ θέματα πί-
στεως. Καὶ θέτουν πάλι θέμα ἐπιβίωσης 
γιὰ τοὺς ἀνυπάκουους, ὅπως ἔκαναν καὶ 
ἐξακολουθοῦν νὰ κάνουν μὲ τοὺς ἀνεμ-
βολίαστους ὑγειονομικούς. Δὲν εἶσαι 
ὅπως σὲ θέλουμε, δὲν πληρώνεσαι, δὲν 
ἔχεις νὰ φᾶς ἐσὺ καὶ ἡ οἰκογένειά σου.

Βλέπουμε ὅτι ὅλες οἱ κυβερνήσεις 
διαχρονικὰ παλεύουν νὰ περάσουν ἄνο-
μα πράγματα. Ποιὸς θὰ ἀντισταθεῖ; 
Ποιὸς κληρικὸς θὰ μιλήσει γιὰ τὸν 
οἰκουμενισμό, γιὰ τὸ οὐκρανικὸ σχίσμα, 
γιὰ τὴν ἐπέλαση τῆς ὁμοφυλοφιλίας, γιὰ 
τὶς ἠλεκτρονικὲς ταυτότητες, γιὰ τὶς νε-
οεποχίτικες μεθόδους ποὺ ἁπλώνονται 
μὲ μάσκα ἀκινδυνότητας στὴν ἑλληνικὴ 
καθημερινότητα;

Ποιὸς πνευματικὸς θὰ βοηθήσει ἕνα 
ὁμοφυλόφιλο νὰ μεταστραφεῖ, ἀφοῦ ἡ 
ΝΔ καὶ ὁ ὑπουργὸς ὑγείας Πλεύρης ψή-
φισαν νόμο ποὺ ἀπαγορεύει τὶς πρακτι-
κὲς μεταστροφῆς τῶν ΛΟΑΤΚΙ;

Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση τῆς Ἐκ-
κλησίας μας, ἡ ὁμολογία τῆς ἀληθεί-
ας καὶ ἡ ἀντίσταση στὴν ἀδικία εἶ-
ναι πνευματικὰ καθήκοντα τῶν χρι-
στιανῶν, πολὺ περισσότερο τῶν κλη-
ρικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι καὶ ὀφείλουν νὰ 
εἶναι τὰ πρότυπα τῶν ἁπλῶν πιστῶν.

Ἡ παράδοση τῆς χώρας μας θέ-
λει τὸν παπὰ μπροστάρη. Θέλει τὸν 
Ἐπίσκοπο Πατέρα τοῦ λαοῦ. Αὐτὸ τὸ 
ἔθνος ἔβγαλε Παλαιῶν Πατρῶν Γερμα-
νό, Γρηγόριο Ε΄, Παπαφλέσσα, Χρυσό-
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στομο Σμύρνης, Αὐγουστῖνο Καντιώτη, 
Χαράλαμπο Βασιλόπουλο καὶ ἄλλες χι-
λιάδες κληρικοὺς ποὺ εἶδαν τὸ ράσο ὄχι 
ὡς μέσο ἐξουσίας καὶ κοινωνικῆς κατα-
ξίωσης, ἀλλὰ ὡς ὑποχρέωση αὐτοθυσίας 
γιὰ τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ. Αὐτοὶ ἔμει-
ναν στὴν ἱστορία, γιατί δὲν «κάθισαν 
στὰ αὐγά τους». Ἔχασαν τὴ βολή τους 
καὶ ἔδωσαν καὶ τὸ αἷμα τους ἀκόμα γιὰ 
τὴν πίστη, γιὰ τὰ δίκαια τῆς πατρίδας 
καὶ γιὰ τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ. Ὁ κλῆρος 
πρῶτος ἔδειχνε τὸ ἡρωικό του φρόνη-
μα ἐμπνέοντας τὸν λαό, καὶ τώρα ὑπὸ 
αὐτὲς τὶς δύσκολες περιστάσεις ὀφείλει 
νὰ τὸν ἐμπνεύσει ξανά. Μία Ἑλλάδα 
μὲ συμβιβασμένο κλῆρο καταπίνεται 
εὔκολα ἀπὸ τὴ Νέα Τάξη ἢ Μεγάλη 
Ἐπανεκκίνηση, ὅπως μετονομάστηκε 
τελευταῖα.

Τὸ κήρυγμα τῆς Ἐκκλησίας εἶναι ρη-
ξικέλευθο, ὅπως ἦταν ρηξικέλευθο τὸ 
κήρυγμα τοῦ Θεανθρώπου Ἱδρυτῆ Της. 
Ἐπειδὴ ἡ Ἐκκλησία ἀγαπάει τὸν ἄνθρω-
πο, δὲν μπορεῖ νὰ δικαιώσει τὸ ἄδικο, 
παρὰ μόνο ἂν συμβιβαστεῖ μὲ τὸ ἄδικο. 
Αὐτὴ τὴν ἀλήθεια δὲν μπορεῖ μὲ τίπο-
τα νὰ τὴν ἀντέξει τὸ ὑλιστικὸ κοσμικὸ 
φρόνημα ποὺ βασίζεται στὶς κοινωνικὲς 
ἀδικίες καὶ ἀνισότητες. Γι’ αὐτὸ οἱ πλέ-
ον παραδομένοι στὰ πάθη τους, εἶναι 
καὶ οἱ πιὸ ἐχθρικοὶ μὲ τὸν χριστιανι-
σμό. Γι’ αὐτὸ καὶ ὁ κόσμος δὲν θέλει νὰ 
ἀκούει τὸ αὐθεντικὸ κήρυγμα τῆς Ἐκ-
κλησίας, παρὰ μόνο «νανουρίσματα» καὶ 
χαϊδέματα αὐτιῶν ἀπὸ κληρικούς, ὅπως 
τοὺς θέλει τὸ ἀντίχριστο σύστημα. Τὸ 
σύστημα ποὺ θέλει τοὺς ἀνθρώπους καὶ 
ἰδιαιτέρως τοὺς ἱερεῖς νὰ εἶναι ἀπόλυ-
τα ἐλεγχόμενοι ἀπὸ τὴν ἐξουσία. Νὰ μὴ 
μποροῦν νὰ σηκώσουν κεφάλι. Νὰ μὴ 
μποροῦν νὰ ἀρθρώσουν λόγο ποὺ θὰ 
εἶναι ἱκανὸς νὰ ἀφυπνίσει τὸ ποίμνιο. 
Πολὺ περισσότερο στὶς μέρες μας, ὅπου 

τὸ κακὸ μασκαρεύεται σὲ κάτι ἀθῷο, 
ἡ αἵρεση παριστάνεται ὡς συμβατὴ μὲ 
τὴν ὀρθοδοξία, ὁ σοδομισμὸς παριστάνει 
κάτι φυσιολογικό, ἡ γιόγκα διαφημίζεται 
ὡς γυμναστική, ἡ ἀθεΐα προσποιεῖται 
ὅτι σέβεται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, 
οἱ σέκτες παριστάνουν τὶς ἐπιστημονι-
κὲς ἑνώσεις, τώρα λοιπόν, οἱ ποιμένες 
ὀφείλουν περισσότερο νὰ ἐνημερώνουν 
καὶ νὰ καθοδηγοῦν τὸν μπερδεμένο λαό.

Πικρὴ διαπίστωση ἀπὸ τὴν ἐμπειρία 
τῶν τελευταίων ἐτῶν, εἶναι ὅτι ἡ ἀδρανὴς 
στάση μερίδας κληρικῶν καὶ τῆς Ἱεραρ-
χίας σὲ πολλὰ θέματα, ποὺ θὰ ἔπρεπε 
ἡ Ἐκκλησία νὰ βγεῖ μπροστά, δημιούρ-
γησε ἕνα χάσμα μεταξὺ ποιμαίνουσας 
Ἐκκλησίας καὶ πιστοῦ λαοῦ. Ὁ λαὸς 
αἰσθάνθηκε ὀρφανὸς ἢ κάποιες φορὲς 
καὶ προδομένος. Φυσικὰ καὶ δὲν ἦταν 
εὔκολες οἱ περιστάσεις γιὰ τὴ διοικοῦσα 
Ἐκκλησία, ἀλλὰ οἱ ἡγέτες καὶ οἱ ἥρωες 
κρίνονται ἀπὸ τὴ στάση τους στὰ δύ-
σκολα καὶ ὄχι στὰ εὔκολα. Αὐτὰ τὰ λέω 
μὲ πόνο καὶ ὄχι μὲ διάθεση κριτικῆς. Ὁ 
κλῆρος ὀφείλει νὰ ἀκούει καὶ τὸν λαό, 
διότι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν εἶναι 
ἕνα κλειστὸ κύκλωμα κληρικῶν, ἀλλὰ 
τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ ὅπου κάθε μέλος, 
ἀκόμα καὶ τὰ πιὸ ἀσήμαντα κοσμικά, 
ἔχουν τὴ σημασία τους.

Δὲν πρέπει νὰ παραγνωρίζουμε βέ-
βαια καὶ τὴν εὐθύνη τοῦ λαοῦ, ποὺ 
ἔχει ἐγκλωβιστεῖ σὲ ἕνα κομματοκρατι-
κὸ σύστημα καὶ μὲ τὰ χέρια του βγάζει 
τὰ μάτια του, δίνοντας τὴν ἐξουσία σὲ 
ἐχθροὺς τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε κόκκινους 
εἴτε γαλάζιους. Δὲν καταλάβαμε ὅτι δι-
απράττουμε ἁμαρτία καὶ γινόμαστε συ-
νένοχοι κατὰ κάποιο τρόπο, ὅταν στηρί-
ζουμε ἀνθρώπους ποὺ νομοθετοῦν ἐνά-
ντια στὸ Νόμο τοῦ Θεοῦ. Βάλαμε προτε-
ραιότητα τὸ δικό μας συμφέρον ἀπὸ τὸ 
συμφέρον τῆς πατρίδας καὶ τῶν παιδιῶν 
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αὐτοῦ τοῦ τόπου ποὺ θὰ παραλάβουν 
καμένη γῆ. Δὲν δώσαμε στοὺς πολιτι-
κοὺς νὰ καταλάβουν ὅτι ἡ θεσμοθέτηση 
τῆς παραβίασης τῶν κανόνων τῆς ὀρ-
θόδοξης ζωῆς, εἶναι ἡ κόκκινη γραμμὴ 
γιὰ ἐμᾶς, ποὺ ὅποιος τὴν ὑπερβαίνει, θὰ 
ἐπέρχεται ὁ πολιτικός του θάνατος.

Φυσικὰ οἱ χριστιανοὶ ἔχουμε τὴν δυ-
νατότητα νὰ τὸ πράξουμε αὐτό, παρὰ 
τοὺς μεμψίμοιρους αὐθαίρετους ὑπολο-
γισμοὺς πολλῶν ὠχαδελφιστῶν, ποὺ γιὰ 
νὰ μὴ κουνηθοῦν ἀπὸ τὴν θέση τους, 
λένε ὅτι εἴμαστε τὸ 1% τοῦ πληθυσμοῦ! 
Οἱ ἄνθρωποι τοῦ συστήματος γνωρί-
ζουν τὴ δύναμη ποὺ ἔχει ὁ λαὸς τοῦ 
Θεοῦ, γιὰ αὐτὸ καὶ οἱ πολιτικὲς μαριο-
νέττες τρέχουν ἀπὸ πανηγύρι σὲ πανηγύ-
ρι, γιὰ νὰ φωτογραφηθοῦν στὴν Ἐκκλη-
σία, εἰδικὰ αὐτὸ τὸ προεκλογικὸ ἔτος.

Ξέρουν ἐπίσης, ὅτι δὲν θὰ τοὺς τι-
μωρήσουμε γιὰ τὰ πολιτικά τους ἐγκλή-

ματα ἀπέναντι στὸν ἑλληνικὸ λαό, γιατί 
εἴμαστε χλιαροὶ καὶ καταπίνουμε κάθε 
ἐπίθεσή τους στὸ θρησκευτικὸ καὶ πα-
τριωτικό μας συναίσθημα.

Εἴμαστε λοιπὸν καὶ ἐμεῖς ὑπεύθυ-
νοι γιὰ τὴν κατάντια τῆς χώρας μας 
καὶ ὀφείλουμε νὰ τὸ ἀλλάξουμε αὐτό. 
Μποροῦμε νὰ τὸ ἀλλάξουμε στὸ μέτρο 
ποὺ ἀναλογεῖ στὸν καθένα. Καὶ πρέπει 
νὰ τὸ ἀλλάξουμε καὶ εὐελπιστῶ ὅτι θὰ 
τὸ ἀλλάξουμε.

Αὐτοὺς τοὺς νόμους, ποὺ ποδο-
πατᾶνε τὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς Ἱε-
ροὺς Κανόνες, τοὺς ποδοπατᾶμε καὶ 
ἐμεῖς. Στὶς ποταπὲς ἀπειλές τους 
ἀπαντοῦμε, ὅπως ὁ Στρατηγὸς Μα-
κρυγιάννης: Ὅταν μοῦ πειράζουν τὴν 
πατρίδα καὶ τὴ θρησκεία μου, θὰ μι-
λήσω, θὰ ἐνεργήσω καὶ ὅ,τι θέλουν 
ἄς μοῦ κάνουν.

Ἑκατοντάδες περιστέρια, χίλια πιθα-
νόν ὅσα καί τοῦ γνωστοῦ τραγουδιοῦ, 
ἔκαναν τήν ἐμφάνισή τους πάνω ἀπό τήν 
λιτανεία [τῆς κάρας τοῦ Ἁγίου Νεκταρί-
ου στίς 9 Νοεμβρίου 2022 στήν παραλία 
τῆς Αἴγινας] καί πέταξαν σέ ἕνα πυκνό 
σχηματισμό κυκλικά πάνω ἀπ’ τό λιμά-
νι σάν νά ὑποδέχονταν ξανά τόν Ἅγιο 
μετά τήν τρίχρονη ἀπουσία του! Πῶς 
βλέπουμε τά μαχητικά ἀεροσκάφη μας 
στίς παρελάσεις νά σκίζουν τόν οὐρα-
νό καί νά πετοῦν πάνω ἀπ’ τά κεφάλια 
μας; Ἀκριβῶς αὐτό! Μέ τήν διαφορά, ὅτι 
τά περιστέρια δέν ἤτανε 10-20 ὅπως τά 
ἀεροσκάφη. Ἦταν ἑκατοντάδες. Τρεῖς 
φορές ἔκαναν μέ ἄψογο σχηματισμό τό 

ἕνα δίπλα στό ἄλλο τόν κύκλο πάνω 
ἀπό τήν λιτανεία, στό ὕψος τῆς παλαιᾶς 
προβλήτας. Μέ φοβερή ταχύτητα. Καί 
ἔπειτα προσγειώθηκαν λαμβάνοντας μέ 
πᾶσα ἐπισημότητα τίς θέσεις τους στό 
γεῖσο τῆς ὀροφῆς ἑνός παλιοῦ νεοκλασ-
σικοῦ κτιρίου τοῦ νησιοῦ, ὅπως τά βλέ-
πετε στήν φωτογραφία. Κάθισαν εὐθυ-
τενῆ μέ τό βλέμμα ἑστιασμένο ἀπό ψηλά 
στό λιμάνι καί στήν εἰκόνα τοῦ Ἁγίου 
σάν ἄνθρωποι. Σάν νά ἔλαβαν τίς θέσεις 
τῶν ἐπισήμων γιά νά παρακολουθήσουν 
τήν λιτανεία. Καί δέν κουνήθηκαν ἀπό 
αὐτές μέχρι τήν λήξη της.

Μικρό ἀπόσπασμα ὁμότιτλου ἄρθρου ἀπό 
τήν ἐφημερίδα Ἑστία (estianews.gr 10.11.2022)

                
ΧΙΛΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

τοῦ κ. Μανώλη Κοττάκη, διευθυντοῦ τῆς ἐφημερίδος Ἑστία
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Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης: «Νὰ ζῆτε ταπεινά,
ἁπλά, πνευματικά, ὥστε σὲ μιὰ δύσκολη στιγμὴ
νὰ μὴν ἀναγκασθῆτε νὰ κάνετε συμβιβασμούς»

Προσευχή, ὀρθὴ ζωή, παράδειγμα
– Γέροντα, ποιά εἶναι ἡ σωστὴ θέση ποὺ πρέπει νὰ πάρη ὁ μοναχὸς 

στὴν σημερινὴ δύσκολη κατάσταση;
– Κατ ̓  ἀρχάς, προσευχή, ὀρθὴ ζωή, παράδειγμα, καὶ ὅταν χρειασθῆ καὶ 

ὅπου χρειασθῆ, νὰ μιλήση.
– Δηλαδή, πρέπει ὁ μοναχὸς νὰ μιλήση, ὅταν δοθῆ ἀφορμή;
– Μά, φυσικά! Ἂν δὲν μιλήση ὁ μοναχός, ποιός θὰ μιλήση; Ὁ μο-

ναχὸς δὲν ἔχει τί νὰ φοβηθῆ. Οἱ ἄλλοι φοβοῦνται, μήπως τοὺς πετάξουν 
ἀπὸ τὶς θέσεις τους. Ἐμεῖς οἱ ἀφιερωμένοι στὸν Θεό, ἂν δὲν τραβήξουμε 
μπροστά, ποιός θὰ τραβήξη; Ὁ λογισμὸς μοῦ λέει πὼς δὲν θὰ ἀφήση ὁ 
Θεός· δὲν θὰ ἀφήση! Θὰ ξεκαθαρίση αὐτὴ ἡ κατάσταση. Τώρα εἶναι σὰν 
νὰ ὑπάρχη ἕνα μεγάλο δίχτυ ποὺ ἔχει κλείσει μέσα τὰ ψάρια καὶ εἶναι 
σάπιο. Πάει μιὰ ἀπὸ ἐδῶ-μιὰ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ θὰ σπάση στὸ τέλος. Καὶ δὲν 
θὰ σπάση, γιατὶ τὰ ψάρια εἶναι μεγάλα, ἀλλὰ γιατὶ ἔχει σαπίσει τὸ δίχτυ.

– Γέροντα, τὰ ψάρια εἶναι οἱ Χριστιανοί;
– Ναί, οἱ Χριστιανοί, καὶ οἱ ἄλλοι εἶναι τὰ χέλια, τὰ φίδια. Ἀλλὰ καὶ 

ἐμεῖς θὰ δώσουμε λόγο στὸν Θεὸ γι’ αὐτὴν τὴν κατάσταση. Ἐγὼ τώρα τὰ 
λέω ἔξω ἀπὸ τὰ δόντια· δὲν κρατιέμαι ἄλλο!

– Δηλαδή, Γέροντα, τί πρέπει νὰ κάνουμε;
– Πρῶτα νὰ κάνουμε δουλειὰ στὸν ἑαυτό μας. Γιατὶ ὡς μοναχὸς σκοπὸ 

ἔχω νὰ διαλύσω τὸ ἀνθρώπινο δικό μου πνεῦμα, νὰ φτιάξω πρῶτα τὸν 
ἑαυτό μου, γιὰ νὰ γίνω ἄνθρωπος πνευματικός, γιατὶ ἀλλιῶς δὲν ἔχει νόη-
μα ἡ ζωή μου ὡς μοναχοῦ. Ὕστερα νὰ μιλήσουμε μὲ τρόπο, ὅταν χρειάζε-
ται, καὶ ὁ Θεὸς θὰ βοηθήση νὰ φέρουμε θετικὰ ἀποτελέσματα.

– Γέροντα, μερικοὶ ὅμως λένε καλύτερα σιωπὴ καὶ προσευχή.
– Δὲν μπορεῖς νὰ ἀδιαφορήσης, ὅταν ὅλα καίγωνται γύρω σου. Πρέπει 

νὰ σβήσης τὴν φωτιά. Ὁ πόνος δὲν σ ̓ ἀφήνει νὰ σιωπήσης. Βέβαια, τὸ 
κυριώτερο εἶναι νὰ προσπαθῆ κανεὶς νὰ ζῆ πνευματικά, ὅσο μπορεῖ. Καὶ 
ἂν χρειασθῆ νὰ πάρη σὲ ἕνα σοβαρὸ ζήτημα κάποια θέση, θὰ πάρη τὴν 
θέση ποὺ θὰ ἐπιτρέψη ὁ Θεός. Νὰ ζῆτε ταπεινά, ἁπλά, πνευματικά, ὥστε 
σὲ μιὰ δύσκολη στιγμὴ νὰ μὴν ἀναγκασθῆτε νὰ κάνετε συμβιβασμούς.

Ἀπό τό Βιβλίο Ἁγ. Παϊσίου Ἁγιορείτου ΛΟΓΟΙ Β´ «Πνευματικὴ Ἀφύπνιση» 
σελ. 186, ἐκδόσεις Ἱερὸν Ἡσυχαστήριον «Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης ὁ Θεολόγος» 
Σουρωτὴ Θεσσαλονίκης.
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«Κάθε μέρα νά ἑορτάζουμε τήν Ὕψωση τοῦ Σταυροῦ!»
τοῦ π. Γεωργίου Δορμπαράκη, θεολόγου, κληρικοῦ τῆς Ἱ. Μητρ. Πειραιῶς

 CTAYPE TOY XPICTOY, CøCON HMAC TH ¢YNAMEI COY 

Ὅσιος Ἐφραίμ Κατουνακιώτης: 
«Ἐδῶ στό Ἅγιον Ὄρος ἦρθα στίς 14 Σε-
πτεμβρίου. Ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τι-
μίου Σταυροῦ. Ἡμέρα πού ξαναγεννήθη-
κα. Κάθε μέρα νά ἑορτάζουμε τήν ὕψωση 
τοῦ σταυροῦ μας. Ὅταν σηκώνουμε τόν 
σταυρό, πεθαίνουμε καί ξαναγεννιόμα-
στε. Ἡ ἄρση τοῦ σταυροῦ θάνατος καί 
ἀνάσταση εἶναι» (Ἀπό τό βιβλίο τοῦ π. 
Σπυρίδωνα Βασιλάκου, «Ἔλα φῶς...» 
ἐκδ. Θεσβίτης, σελ. 75).

Ὁ μέγας Γέρων, ὁ ὅσιος Ἐφραίμ ὁ 
Κατουνακιώτης, ἑόρταζε ἰδιαιτέρως τήν 
ἡμέρα τῆς Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καί Ζω-
οποιοῦ Σταυροῦ. Γιατί; Διότι ἦταν ἡ ἡμέ-
ρα εἰσόδου του στό Ἅγιον Ὄρος - «Τοῦ 
Σταυροῦ ἦρθα στό Ἅγιον Ὄρος, Σεπτέμ-
βριος τοῦ 1933», ἦταν ἡ διαρκής ἐπα-
νάληψή του. Δέν τήν ἑόρταζε ὅμως ὡς 
γεγονός ἁπλῆς ἀνάμνησης πού ἄλλαζε 
ἔστω τόν ροῦ τῆς ζωῆς του - ἀπό κοσμι-
κός ἔγινε καλόγερος - ἀλλά ὡς γεγονός 
πού στιγμάτισε τήν ἐσωτερική πνευματι-
κή του ζωή. Ὁ ἅγιος Γέρων μέ τά μεγάλα 
ὁλοφώτεινα μάτια, πού ἀντιφέγγιζαν τό 
φῶς τοῦ Οὐρανοῦ, πού ζοῦσε στήν καρ-
διά καί σ᾽ ὅλη τήν ὕπαρξή του, ἔνιωσε 
εἰσερχόμενος νεαρός στό Ὄρος τή μυστι-
κή ἀξία τοῦ ἁγιασμένου αὐτοῦ τόπου, 
τή χάρη πού τόν διαπερνᾶ ὡς ἐσωτερικό 
ρεῦμα ζωῆς. Τότε ἦταν «πού ξαναγεννή-
θηκα», ὁμολογεῖ. Ξαναγεννιέται πνευμα-
τικά ἐκεῖνος πού βαπτίζεται στήν ἅγια 
κολυμβήθρα τῆς Ἐκκλησίας κι ἐκεῖνος 
πού βρίσκει τό ἀληθινό μονοπάτι τῆς 

μετάνοιας, στό ὁποῖο λούζεται μέ τά δά-
κρυά του. Ὁ Θεός ἔδωσε τή χάρη στόν 
νεαρό Εὐάγγελο (μετέπειτα Ἐφραίμ) νά 
κατανοήσει ὅτι καλόγερος σημαίνει ἄν-
θρωπος πού ἀγωνίζεται στή μετάνοια. 
Ὅτι πῆρε τή δύναμη τῆς μετανοίας ἀπό 
τήν «κοιλιά» τῆς Ἐκκλησίας τήν ἁγία 
κολυμβήθρα - γι᾽ αὐτό καί πολύ ἀργότε-
ρα θά τήν ἀναζητήσει στό χωριό του καί 
θά τήν ἀσπαστεῖ μέ πολλά δάκρυα - κι 
αὐτή ἡ μετάνοια ἀποτελεῖ τό ἔργο κάθε 
βεβαίως χριστιανοῦ, πολύ περισσότερο 
ὅμως τοῦ «τύπου» τοῦ χριστιανοῦ, τοῦ 
ὀρθόδοξου μοναχοῦ.

Κι ἀκόμη. Γιά τόν ὅσιο Γέροντα ἡ κα-
λογερική αὐτή μετάνοια μέ τήν ὁποία ὁ 
ἄνθρωπος ἀναγεννᾶται, γιατί εἶναι γνή-
σια, ταυτίζεται μέ τήν ἄρση τοῦ σταυ-
ροῦ. Μοναχός δηλαδή γιά τόν ὅσιο εἶναι 
ὁ ἐσταυρωμένος ἄνθρωπος (πόσο ὡραῖα 
φανερώνεται τοῦτο μέ τή συγκεκριμέ-
νη εἰκόνα τοῦ ἐσταυρωμένου μοναχοῦ!) 
κατά τόν τύπο πού λέει ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος: «Χριστῷ συνεσταύρωμαι», πού 
σημαίνει ὅτι τόν Σταυρό τοῦ Κυρίου Τόν 
ζοῦσε βιωματικά ὁ ἅγιος Γέροντας ὡς 
θάνατό του, συνεπῶς καί ὡς ἀνάστα-
σή του. Τά ἁπλοϊκά –φαινομικά– λόγια 
του περικλείουν τά ἀποκαλυπτικά λό-
για τοῦ Ἴδιου τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς πίστε-
ως Ἰησοῦ Χριστοῦ: «ὅποιος θέλει νά μέ 
ἀκολουθήσει, ἂς ἀπαρνηθεῖ τόν ἑαυτό 
του καί ἄς σηκώνει τόν σταυρό του καί 
ἄς μέ ἀκολουθεῖ», ἀλλά καί τή μεγαλει-
ώδη θεολογία περί τοῦ βαπτίσματος τοῦ 
ἀποστόλου Παύλου: «ὅσοι βαπτιστήκα-

ι
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με, στόν θάνατο τοῦ Χριστοῦ βαπτιστή-
καμε καί τήν ἀνάσταση Ἐκείνου ὁμολο-
γοῦμε». Ὁπότε ὁ ὅσιος Ἐφραίμ μέ δύο 
λέξεις ἀφήνει νά φανεῖ ἡ ἔνταση τοῦ 
ἐσωτερικοῦ του κόσμου, ἡ ὀδύνη πού 
ζοῦσε ἀπό τόν πόλεμο κατά τῶν παθῶν 
καί τοῦ πονηροῦ διαβόλου, ἀλλά καί ἡ 
πνευματική ἡδονή ἀπό τά ἀναστάσιμα 
καί χαρμόσυνα στοιχεῖα πού τοῦ πρό-
σφερε ἀφειδώλευτα ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ.

Κι ἡ ἐπισήμανσή του εἶναι συγκλονι-
στική καί μοναδική: «κάθε μέρα νά ἑορ-
τάζουμε τήν ὕψωση τοῦ σταυροῦ μας».

Ὁ ἀτόφιος, ἀληθινός καί ἀταλάντευ-
τα προσανατολισμένος στόν σκοπό του 
καλόγερος: ὄχι ἁπλῶς νά γιορτάζουμε 
τήν ὕψωση τοῦ Σταυροῦ τή συγκεκρι-
μένη ἡμέρα, ἀλλά τήν κάθε ἡμέρα ὡς 
προσωπικό γεγονός. Ἡ πορεία τῆς με-

τάνοιας, δηλαδή ὡς πορεία ἄρσης τοῦ 
σταυροῦ πάνω στίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ 
δέν γνωρίζει διαλείμματα. Τό διάλειμμα 
εἶναι γιά τούς ἀρχάριους καί τούς «τυ-
φλούς» ἀκόμη πνευματικά ἀνθρώπους 
πού λειτουργεῖ ὡς ὀπισθοδρόμηση καί 
κατρακύλα. Ἡ ἀκολουθία τοῦ Χριστοῦ 
εἶναι «κόλλησις» στόν Χριστό πού κά-
νει τόν ἄνθρωπο νά γίνει κι ἐκεῖνος Χρι-
στός. Ὅπως ἔγινε καί ὁ ὅσιος Ἐφραίμ 
καί ἔγιναν ὅλοι οἱ ἅγιοι.

Δέν ξέρουμε πόσοι ἀντέχουμε τό πῦρ 
τῶν λόγων τοῦ ὁσίου. Ἁπλῶς νά παρα-
καλοῦμε ἡ φωτιά τοῦ Πνεύματος, πού 
ἔκαιγε τήν καρδιά του, νά καύσει λίγο 
καί τίς δικές μας καρδιές, ὥστε νά κα-
θαριστεῖ τό ἔδαφος καί νά φωτιστεῖ ὁ 
χῶρος.

 EI¢HCEIC & CXO§IA  
Διευθύντρια τῆς Pfizer ὁμολόγησε 

ὅτι ἀπό τήν ἀρχή δέν ἐγνώριζαν ἄν 
τό ἐμβόλιο ἐμποδίζει τή μετάδοση

Ὁ Ὁλλανδός Εὐρωβουλευτής Ρόμπ 
Ρός κατάφερε ὥστε τό Εὐρωκοινοβούλιο 
νά καλέσει τόν διαβόητο Μπουρλά, γε-
νικό διευθυντή τῆς Pfizer, νά καταθέσει 
σέ εἰδική ἀκροαματική διαδικασία γιά 
τό σκεύασμα τεχνολογίας mrna, πού τό 
ὀνόμασαν ἐμβόλιο κατά τοῦ κορωνοϊοῦ.

Ὁ πολύς Μπουρλά σνόμπαρε τό 
Εὐρωκοινοβούλιο καί δέν πῆγε. Ἀνα-
γκάσθηκε ὅμως νά πάει μιά διευθύντρια 
ἐπιμέρους τομέα τῆς Pfizer, ἡ κα Small 
(=μικρή).

Νά τί ἀνάρτησε ὁ Εὐρωβουλευτής κ. 
Ρόμπ Ρός στίς 11.10.2022, μετά τήν κατά-
θεση τῆς κ. Small στό Εὐρωκοινοβούλιο.

Σχόλιον 1 τοῦ Εὐρωβουλευτῆ Ρόμπ 
Ρός: Ἐάν δέν ἐμβολιαστεῖς εἶσαι ἀντικοι-
νωνικός. Αὐτό μᾶς εἶπαν ὁ Πρωθυπουρ-
γός καί ὁ Ὑπουργός Ὑγείας τῆς Ὁλλαν-
δίας. Δέν ἐμβολιάζεσαι μόνο γιά τόν 
ἑαυτό σου ἀλλά καί γιά τούς ἄλλους. 
Τό κάνεις γιά ὅλη τήν κοινωνία. Αὐτό 
ἔλεγαν. Σήμερα αὐτό ἀποδεικνύεται 
ὅτι ἦταν μεγάλη ἀνοησία. Σέ μιά ἀκρό-
αση γιά τόν κορωνοϊό στό Εὐρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο, μία διευθύντρια τῆς Pfizer 
παραδέχτηκε ἐνώπιόν μου ὅτι κατά τήν 
εἰσαγωγή του τό ἐμβόλιο δέν εἶχε ποτέ 
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ἐλεγχθεῖ γιά τό ἄν σταματάει τήν μετά-
δοση τοῦ ἰοῦ. Αὐτό ἀναιρεῖ ὁλόκληρη 
τή νομική βάση γιά τό κορωνοδιαβα-
τήριο. Τό κορωνοδιαβατήριο, τό ὁποῖο 
ὁδήγησε σέ ἐκτεταμένο θεσμικό ρατσι-
σμό, καθώς οἱ ἄνθρωποι δέν εἶχαν πρό-
σβαση σέ ἀπαραίτητους τομεῖς τῆς κοι-
νωνίας. Αὐτό τό θεωρῶ τρομερό ἀκόμη 
καί ἐγκληματικό.

Πηγή: tasthyras.wordpress.com/2022 
/10/12διευθύντρια-της-pfizer-ομολόγη-
σε-ότι-από-τη/

v v v

Ζητοῦν καί τά ρέστα
ἀπό τά θύματά τους

Καί ἐνῶ δέν μετανοοῦν, οὔτε κἄν 
ἐξαφανίζονται γιά νά μήν προκαλοῦν, 
βγαίνουν καί «ζητοῦν καί τά ρέστα», 
ὅπως ὁ Πρόεδρος τῶν «εἰδικῶν» Σωτή-
ρης Τσιόδρας, ὁ ὁποῖος μιλώντας στό 
«18ο Ἐτήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο τοῦ 
Ἑλληνικοῦ Δικτύου Ὑγιῶν Πόλεων τοῦ 
Π.Ο.Υ. (=Παγκοσμίου Ὀργανισμοῦ Ὑγεί-
ας)» εἶπε ὅτι «ὑπάρχει ἐπείγουσα ἀνά-
γκη γιά ἰσχυρά, ὁλοκληρωμένα, βιώσιμα 
καί ἀνθεκτικά συστήματα ἐπιτήρησης». 
Δηλαδή ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό πιό ὁλο-
κληρωμένο... ὁλοκληρωτισμό. (!) (Πηγή: 
sportime.gr, 11.10.2022)

v v v

Πλεύρης: Εἶμαι περήφανος
γιά τίς ἀποφάσεις μου.

Νά τί δήλωσε στίς 3.11.᾽22 ὁ θλιβερός 
ὑπουργός ὑγείας Ἀθ. Πλεύρης, οἰκονο-
μικός δολοφόνος 8.000 καί πλέον οἰκο-
γενειῶν:

«Εἶμαι περήφανος γιά ὅσες ἀποφά-
σεις ἔλαβα, γιατί ἦταν ἀποφάσεις ὠφέλι-
μες γιά τόν πληθυσμό καί ὄχι δημοφιλεῖς. 

Διαπιστώνω καί τώρα ὅτι ὑπάρχει φοβία 
ἀπό τούς πολιτικούς ἀλλά καί τούς ὑγει-
ονομικούς γιά νά συγκρουστοῦν μέ ὅσους 
ἐκφράζουν ἀντιεπιστημονικές θέσεις».

Πηγή: tasthyras.wordpress.com/2022 
/11/04/φασίστας-πλεύρης-οικονομι-
κός-δολοφό/

v v v

«Χλαπάτσα» τό αἷμα τῶν ἐμβολιασμέ-
νων. Ἔρχεται ἡ ὀργή τῶν θυμάτων.

Διαβάζουμε στήν οἰκονομική ἱστο-
σελίδα bankingnews.gr (9.10.2002) ρε-
πορτάζ μέ τίτλο: «Μελέτη ἀποκαλύπτει 
πόσο σοβαρά βλάπτει τό ἐμβόλιο mRNA 
Covid τό αἷμα, μέ φωτογραφίες τῶν 
῾῾ἀνωμαλιῶν᾽᾽ πού σοκάρουν».

Σχ. «Π»: Τί λένε οἱ ἀρχιερεῖς πού μό-
λις πρίν ἀπό ἕνα ἑξάμηνο ἔλεγαν ὅτι τό 
ἐμβόλιο εἶναι «δῶρο τοῦ Θεοῦ»; (!)

Τί ἔχει νά πεῖ ὁ γηραιός ἀρχιερεύς, 
πού ἔλεγε ὅτι δέν θά κηδεύει ὅσους 
ἀνεμβολίαστους πεθαίνουν ἀπό covid, 
διότι ὁ θάνατός τους λογίζεται ὡς αὐτο-
κτονία; (!)

Τί ἔχουν νά ποῦν; Εἶναι ἀμέτρητες οἱ 
ἐξωφρενικές δηλώσεις τους, καθώς δια-
φήμιζαν μετά μανίας τά «ἐμβόλια»; 

Δέν τούς ἐλέγχει ἡ συνείδησή τους 
γιά τήν ἠθική αὐτουργία τους σέ χιλιά-
δες θανάτους ἀνθρώπων πού τούς πί-
στεψαν καί ἔκαναν τό ἐμβόλιο;

Καί οἱ μέν θλιβερότατοι «εἰδικοί» 
(Τσιόδρας καί οἱ σύν αὐτῷ), ὅπως καί 
οἱ θλιβεροί πολιτικοί πρόλαβαν καί ψή-
φισαν γιά τόν ἑαυτό τους τό «ἀκατα-
δίωκτο» (!) Oἱ ἐκκλησιαστικοί, πού δέν 
φρόντισαν οἱ ἐντολοδότες νά τούς «ἐξα-
σφαλίσουν» μέ τό τερατῶδες «ἀκατα-
δίωκτον», τί θά κάνουν, ὅταν ξεσπάσει 
ἐπάνω τους ἡ ὀργή τῶν ἀθώων θυμάτων 
καί τῶν συγγενῶν τους;
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Ἕως καί 400% αὐξάνει ἡ Pfizer τίς 
τιμές τῶν «ἐμβολίων» covid.

Διαβάζουμε πάλι στήν οἰκονομική 
ἱστοσελίδα bankingnews.gr (21.10.2022) 
ρεπορτάζ μέ τίτλο: «Ἡ Pfizer προκαλεῖ: 
Αὐξάνει ἕως 400% τίς τιμές τῶν ἐμβολί-
ων covid· ἕως καί 130 δολάρια ἡ δόση».

Μεταξύ τῶν ἄλλων στό ρεπορτάζ 
διαβάζουμε καί τά ἑξῆς: Τό Reuters νω-
ρίτερα τήν Πέμπτη 20/10 ἀνέφερε ὅτι ἡ 
Wall Street περίμενε τέτοιες αὐξή-
σεις τιμῶν λόγῳ τῆς χαμηλῆς ζήτη-
σης γιά ἐμβόλια Covid, πράγμα πού 
σήμαινε ὅτι οἱ κατασκευαστές ἐμβολίων 
θά πρέπει νά αὐξήσουν τίς τιμές, γιά νά 
ἀνταποκριθοῦν στίς προβλέψεις ἐσόδων 
γιά τό 2023 καί μετά».

v v v

Ἀνεκπαίδευτο λόγῳ μάσκας
τό ἀνοσοποιητικό μας.

Ἐπέστρεψαν ξεχασμένες ἰώσεις.
Αὐτό διαβάζουμε στήν ἱστοσελίδα 

thebest.gr (11.11.2022) ὡς πικρή διαπί-
στωση ἀπ᾽ αὐτά πού βιώνουμε καθη-
μερινά. Τό ἐρώτημα ὅμως εἶναι ποιός 
ἄφησε «ἀνεκπαίδευτο τό ἀνοσοποιητι-
κό»; Οἱ κυβερνητικές ντιρεκτίβες, πού 
τίς προέβαλαν μέ περισσό ζῆλο ΜΜΕ 
καί Ἐκκλησιαστικοί ταγοί, δέν δημιούρ-
γησαν μιά ψύχωση στόν κόσμο, ὥστε νά 
βλέπουμε ἀνθρώπους νά ὁδηγοῦν μόνοι 
τό αὐτοκίνητό τους φορώντας μάσκα;

v v v

Θέλουν νά καταργήσουν τίς ἀγρυπνίες
Καθώς τούς ἄνοιξε ἡ ὄρεξη μέ τόν 

κορωνοϊό, θέλουν οἱ κρατοῦντες νά λά-
βουν πάλι περιοριστικά γιά τή λατρεία 
μέτρα, αὐτή τή φορά μέ τό πρόσχημα 

τῆς τεχνητῆς ἐνεργειακῆς κρίσης.
Παραθέτουμε χαρακτηριστικό ἀπό-

σπασμα ἀπό ἄρθρο τοῦ κ. Ἐλευθερίου 
Ἀνδρώνη στό sportime.gr 4.11.2022 μέ 
τίτλο «Ἄς ἀφήσουμε τίς ἐκκλησίες ἔξω 
ἀπό τήν ἐνεργειακή φρενίτιδα:

«Ἐφόσον ἡ ἐνεργειακή κρίση συνε-
χίσει νά ὀξύνεται, εἶναι κάτι παραπά-
νω ἀπό βέβαιο πώς θά ὑπάρξουν πολύ 
ἔντονες πιέσεις πρός τήν Ἐκκλησία γιά 
δραστική μείωση τῆς κατανάλωσης καί 
περιορισμό τῶν Ἀκολουθιῶν. Ἤδη ἐξε-
δόθη σχετική ΚΥΑ, γιά ῾῾βελτίωση τῆς 
ἐνεργειακῆς ἀπόδοσης καί ἐξοικονόμη-
ση ἐνέργειας᾽᾽, πού ὁδήγησε σέ σχετική 
ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου πρός ἱε-
ράρχες καί κληρικούς γιά τήν λήψη ἀνά-
λογων μέτρων.

» ᾽Από τήν στιγμή πού ἔχει μπεῖ 
στήν ἀτζέντα τῆς κυβέρνησης ἀκόμα καί 
ἡ συσκότιση δημόσιων κτηρίων, ἡ μεί-
ωση φωτισμοῦ σέ δρόμους καί ἡ δημι-
ουργία ψηφιακοῦ συστήματος παρακο-
λούθησης κατανάλωσης ἐνέργειας στό 
Δημόσιο, εἶναι ἀπίθανο οἱ ἐκκλησίες νά 
μείνουν ἐκτός κάδρου, σέ αὐτήν τήν ἐπι-
βαλλόμενη ἐνεργειακή λιτότητα.

» Ἡ ἐνεργειακή κρίση εἶναι ἡ νέα τε-
χνητή παράκρουση, τό νέο τρομο-αφή-
γημα πού πλασάρει ἡ κυβέρνηση καί εἶ-
ναι βέβαιο πώς θά ἐπηρεάσει σοβαρά καί 
τήν ἐκκλησιαστική ζωή. Ἡ κυβέρνηση 
ἀκολουθεῖ κατά πόδας τήν αὐτοκτονική 
πολιτική τῶν Βρυξελλῶν καί ἀποδέχεται 
τόν ἐνεργειακό στραγγαλισμό τῆς χώρας, 
προκειμένου νά ἐπιβληθεῖ ἕνας νέος μο-
χλός μαζικῆς χειραγώγησης. Καί κάπως 
ἔτσι, ἀπό τό κυνήγι τοῦ μολυσμένου... 
σταγονιδίου, περνᾶμε στό κυνήγι τῆς χα-
μένης κιλοβατώρας.

» Ὅμως ὀφείλουμε νά ἀφήσουμε ἔξω 
ἀπό τήν ἐνεργειακή φρενίτιδα τίς ἐκκλη-
σιές. Τά προβλήματα στό ἐνεργειακό 
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δίκτυο σέ καμία περίπτωση δέν πρέ-
πει νά ἐπηρεάσουν τό πνευματικό 
μας δίκτυο. Ὁ περιορισμός τῶν ἀκο-
λουθιῶν δέν εἶναι λύση γιά τό πρόβλη-
μα τῆς ἐνεργειακῆς κρίσης, μέ τόν ἴδιο 
ἀκριβῶς τρόπο πού δέν πρόσφερε καμία 
λύση στήν ἀντιμετώπιση τῆς πανδημί-
ας ἡ κλειδαμπαρωμένη ἐκκλησία ἤ τό 
῾῾πλαφόν᾽᾽ τῶν 50 ἀτόμων ἀνά ἱερό ναό.

» Ἄλλο ἐξοικονόμηση καί ἄλλο κλει-
στή ἐκκλησία. Τό νά γίνει ἐξοικονόμη-
ση ἐνέργειας καί στούς ἱερούς ναούς, 
ἀσφαλῶς καί εἶναι θεμιτό, ἐφόσον ὁλό-
κληρη ἡ κοινωνία συμμετέχει σέ αὐτήν 
τήν προσπάθεια (ἔστω καί ἄν ἡ κρίση 
ἔχει τεχνητά αἴτια). Ὅμως, ἡ συνολικότε-
ρη προσπάθεια γιά ἐξοικονόμηση ἐνέρ-
γειας εἶναι σοβαρός λόγος γιά νά περιο-
ριστοῦν ἤ νά σταματήσουν οἱ ἀγρυπνίες; 
Ἀσφαλῶς καί ὄχι. Σέ καμία τῶν περι-
πτώσεων. Ἴσα-ἴσα πού σέ περιόδους 
κρίσης –ὅπως αὐτή πού βιώνουμε– οἱ 
ἀγρυπνίες πρέπει νά αὐξάνονται καί 
τά ἐκκλησιάσματα πρέπει νά πυκνώ-
νουν! Ἄν δέν τελοῦμε ἀγρυπνίες μπρο-
στά στήν ἀπειλή φτώxειας, πείνας, πο-
λέμου, πότε θά τίς τελέσουμε; ῾῾Ἀγρυ-
πνεῖτε καί προσεύχεσθε᾽᾽ ἦταν ἡ ἐντολή 
τοῦ Χριστοῦ, μπροστά στόν ἐπερχόμενο 
κίνδυνο.

» Οἱ ἀγρυπνίες πού γίνονται σέ κάθε 
γωνιά τῆς χώρας, εἶναι μέγιστη εὐλογία, 
εἶναι παρηγοριά, εἶναι σκέπη πνευματι-
κή γιά τήν Ἑλλάδα. Δέν εἶναι δυνατόν 
μιά ἀγρυπνία ἤ ὁποιαδήποτε Ἀκολου-
θία νά ὑπολογίζεται σέ ῾῾σπαταλημένη᾽᾽ 
ἐνέργεια. Ἡ ἐνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύ-
ματος πού πηγάζει ἀπό τίς ἱερές 
Ἀκολουθίες, εἶναι ἡ μόνη μορφή ἐνέρ-
γειας πού δέν μποροῦμε νά ζήσουμε 
χωρίς αὐτήν. Ἄν εἶναι δυνατόν νά φτά-
σουμε στό ἐπίπεδο νά ὑπολογίζουμε τήν 
τιμή σέ ἕναν ἅγιο, σέ κιλοβατῶρες!

» Καί ἄν ἀκόμα τό κράτος ἐπιβάλει 
σκληρά μέτρα ἐξοικονόμησης, δέν ὑπάρ-
χει καμία λογική στήν διακοπή τῶν Ἀκο-
λουθιῶν.

» Καί στό φῶς τοῦ κεριοῦ, ἄν χρει-
αστεῖ».

v v v

Ὁ Καναδάς ἐκδίδει «παιδικό βιβλια-
ράκι», γιά νά ἐξοικειώσει τά παιδά

μέ τήν εὐθανασία
Ὅπως διαβάζουμε στό mumdadand 

kids.gr τῆς ἀξιέπαινης προσπάθειας 
«Μαμά, Μπαμπάς καί Παιδιά» μέ ἡμε-
ρομηνία 4 Σεπτεμβρίου 2022 τό μήνυμα 
εἶναι σαφές: ἡ εὐθανασία εἶναι γιά τό 
ἄτομο νόμιμη ἐπιλογή, ἡ εὐθανασία εἶ-
ναι «καλή καί ἔγκυρη ἐπιλογή», ἡ εὐθα-
νασία εἶναι «δικαίωμα».

v v v

Διώκουν τήν ἐλευθερία γνώμης.
Πρῶτο θύμα ὁ Τσιάρτας.

Ὅπως διαβάζουμε στήν ἱστοσελίδα 
aftodioikisi.gr «Σέ φυλάκιση 10 μηνῶν 
καί 5.000 εὐρώ χρηματική ποινή μέ ἀνα-
στολή γιά ὁμοφοβική ἀνάρτηση πού εἶχε 
κάνει τό 2017, καταδικάστηκε πρωτοδί-
κως ὁ Βασίλης Τσιάρτας ἀπό τό Μονο-
μελές Πλημμελειοδικεῖο Ἀθηνῶν.

» Ἡ τιμωρία τοῦ παλαίμαχου ποδο-
σφαιριστῆ, ὅπως ἀναφέρει σέ ἀνάρτη-
σή του ὁ δικηγόρος Βασίλης Σωτηρό-
πουλος, ἀποτελεῖ τήν πρώτη ἀπόφαση 
ἐφαρμογῆς τοῦ ἀντιρατστικοῦ νόμου 
927/1979 [ὅπως συμπληρώθηκε προ-
σφάτως] γιά δημόσια ὑποκίνηση βίας 
ἤ μίσους λόγῳ ταυτότητας φύλου. Τήν 
μήνυση εἶχε ὑποβάλει ἡ τότε πρόεδρος 
τοῦ Σωματείου Διεμφυλικῶν Μαρίνα Γα-
λανοῦ».
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Ὑπενθυμίζεται ὅτι στήν ἀνάρτηση ὁ 
Βασίλης Τσιάρτας ἔγραφε:

«Σχετικά μέ κάποιους πού μοῦ 
στέλνουν μηνύματα στό inbox μου 
χωρίς νά εἶναι φίλοι μου καί μοῦ λένε 
τί πρόβλημα ἔχω μέ τούς gay καί τά 
ὁμόφυλα ζευγάρια, ἔχω νά τοὺς πῶ 
τό ἑξῆς: Ὁ καθένας μπορεῖ νά ἔχει 
τίς προτιμήσεις του εἴτε ἄντρας εἴτε 
γυναίκα καί τό σέβομαι ἀπόλυτα. Γιά 
μένα ὅμως ζευγάρι εἶναι μόνο ἕνας 
ἄντρας καί μιά γυναίκα, οἱ ὑπόλοι-
ποι εἶναι ΑΠΛΑ ΜΑΖΙ. Ὅσους γάμους 
ὅσες παρελάσεις καί ὁ,τιδήποτε ἄλλο 
κάνουν δέν πρόκειται νά τό δεχθῶ ὡς 
φυσιολογικό. Μέ ξεπερνάει βέβαια 
τό ὅ,τι θέλουν νά ἔχουν καί παιδιά, 
ὅπως ἐπίσης καί τό νά βγαίνουν δη-
μόσια νά τό ἐπιδεικνύουν. Στό σπίτι 
του ὁ καθένας μπορεῖ νά κάνει ὅ,τι 
θέλει. Καί αὐτά τά ὅτι ὅποιος δέ συμ-
φωνεῖ εἶναι ρατσιστής καί διάφορες 
τέτοιες ἀηδίες νά πᾶνε νά τά ποῦνε 
ἀλλοῦ. Ὑπάρχει πέρα ἀπ᾽ τήν αἰσθη-
τική τοῦ κάθε ἀνθρώπου καί ἡ ἀξιο-
πρέπεια. Ὁ Θεός ἔπλασε τόν Ἀδάμ 
καί τήν Εὔα. Τά ὑπόλοιπα κατασκευ-
άστηκαν γιά κατανάλωση».

Ὅπως παρατηρεῖ ὁ κ. Λυκοῦργος 
Νάνης, ἰατρός, σέ σχόλιό του στό μπλόγκ 
tasthyras.wordpress.com/2022/11/05/κα-
ταδίκη-τσιάρτα-για-ελευθερία-γνώμης:

«Πρόκειται γιά ἀπόφαση–ντροπή 
τῆς ἑλληνικῆς δικαιοσύνης. [...]

» Ὁ ἐλεεινός καί ὀλέθριος αὐτός 
νόμος διώκει καί ποινικοποιεῖ τό 
φρόνημα. Στραγγαλίζει τήν ἐλευθερία 
τῆς ἐκφράσεως.

» Τεράστια εἶναι καί ἡ ἐν προκει-
μένῳ εὐθύνη τῆς ἡγεσίας τῆς Ἑλλα-
δικῆς Ἐκκλησίας, πού δέν ὄρθωσε τό 
ἀνάστημά της, ὅπως ὄφειλε νά πράξει, 
προκειμένου νά μήν καταστεῖ νόμος τοῦ 

κράτους τό νομικό τερατούργημα καί 
ἔκτρωμα πού ἀκούει στό ὄνομα ῾῾ἀντιρα-
τσιστικό νομοσχέδιο᾽᾽, δέν τόν στιγμάτισε 
μετά τήν ψήφισή του καί ἀνέχεται ἀδια-
μαρτύρητα τήν ἐφαρμογή του». [...]

v v v

Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο:
Ἡ βεβήλωση ἱερῶν ναῶν εἶναι

ἐλευθερία ἔκφρασης!
Κάποιες γυναῖκες, προβληματικές 

προσωπικότητες, πού ἀκούουν στό ὄνο-
μα Femen, μπῆκαν τόν Δεκέμβριο τοῦ 
2013 σέ ἕναν παπικό ναό τοῦ Παρισιοῦ 
γυμνόστηθες μέ ἕνα πανώ πού ἔγραφε 
«Τά Χριστούγεννα ἀκυρώνονται», ἀνα-
παρέστησαν μιά ἔκτρωση καί οὔρησαν 
στό ἱερό.

Ἐνῶ τά γαλλικά δικαστήρια τίς εἶχαν 
καταδικάσει, τό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (Ε.Δ.Α.Δ.) τίς 
ἀθώωσε μέ τό ἐπιχείρημα ὅτι αὐτό πού 
ἔκαναν ἦταν στό πλαίσιο τοῦ δικαιώμα-
τός τους στήν ἐλευθερία τῆς ἔκφρασης!

Πηγή: aktines.blogspot.com/2022/10 
blog-post_40.html

Σχόλιο «Π»: Τό Εὐρωπαϊκό Δικα-
στήριο τῆς ντροπῆς δέν μᾶς εἶπε τί θά 
ἔκανε, ἄν οἱ Femen διέκοπταν συνεδρί-
ασή του καί οὐροῦσαν στά ἕδρανα τῶν 
«δικαστῶν».

Δέν μᾶς εἶπαν ἀκόμη τί ἀπόφαση θά 
ἔβγαζαν οἱ ἀξιοθρήνητοι δικαστές ἄν οἱ 
Femen εἶχαν κάνει τά ἴδια σ᾽ ἕνα μωα-
μεθανικό τέμενος! Ἀλλά πῶς θά δικάζο-
νταν, ἀφοῦ τήν ἴδια μέρα θά εἶχαν κο-
ντύνει ἕνα κεφάλι;

Ἀπίστευτα σάπια ἡ Δύση. Ἡ κατάρ-
ρευσή της θά γίνει μέ πάταγο.

v v v
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Ντροπή στό Mega TV 
Ἑκατομμύρια ἀνθρώπων εἶδαν τήν 

ἄνοιξη τοῦ 2022 στό Mega TV τήν τηλε-
οπτική σειρά μέ θέμα τή ζωή τῶν Ὁσίων 
Ἀρσενίου τοῦ Καππαδόκου καί Παϊσίου 
τοῦ Ἁγιορείτου καί ὠφελήθηκαν πνευ-
ματικά.

Τό ταγκαλάκι κόντεψε νά πάθει 
ἐγκεφαλικό. Καί ὀργάνωσε τήν ἀντεπί-
θεση. Ἔτσι ἀπό τό φθινόπωρο τοῦ 2022 
προβάλλεται στό Mega μιά τηλεοπτική 
σειρά, πού προβάλλει τίς σαρκικές πα-
ρεκτροπές καί πτώσεις μιᾶς μοναχῆς, ἡ 
ὁποία συνάπτει σχέσεις μέ ἕνα νεαρό.

Ὁπότε ἄν οἱ ἄνθρωποι πῆραν κάτι 
ἀπό τή σειρά γιά τούς Ὁσίους Ἀρσένιο 
καί Παΐσιο, τώρα τό χάνουν καί σκανδα-
λίζονται.

Μᾶς πληροφοροῦν κάποιοι φίλοι ὅτι 
στό βιβλίο, πού βασίζεται ἡ τηλεοπτική 
σειρά, στό τέλος ἡ μοναχή μετανοεῖ καί 
ἐπιστρέφει στό μοναστήρι. Μακάρι.

Καί ἔτσι ὅμως νά εἶναι, πόσοι θά 
διδαχθοῦν ἀπό τή μετάνοια (ἐξαρτᾶται 
καί ἀπό τό πῶς αὐτή θά προβληθεῖ) καί 
πόσοι δέν θά μείνουν στόν σκανδαλισμό 
ἀπό τίς πτώσεις τῆς μοναχῆς;

Μεγάλος τεχνίτης τοῦ κακοῦ τό τα-
γκαλάκι!

Ἐπειδή αὐτό πού πονάει στά κανά-
λια εἶναι νά μήν ἔχουν τηλεθέαση, πατῆ-
στε τους ἐκεῖ ἀκριβῶς πού πονοῦν.

v v v

«ΜΜΕ: Τό ὄπιο τοῦ χαζοῦ»
Θαυμάσιος τίτλος ἀφίσας «ἀναρχι-

κῶν», πού τοιχοκολλήθηκε στή Θεσσα-
λονίκη τόν Νοέμβριο τοῦ 2022. Πρόκει-
ται γιά παραφθορά τῆς γνωστῆς κομ-
μουνιστικῆς ρήσης «Θρησκεία, τό ὄπιο 
τοῦ λαοῦ».

Κατέβασαν τόν σταυρό
ἀπό τήν αἴθουσα πού συνεδρίαζε

ἡ G7 στή Γερμανία
Ὅπως διαβάζουμε στό redskywarning.

blogspot.com// (9.11.2022) στίς 3 καί 4 
Νοεμβρίου 2022 συνῆλθαν οἱ ὑπουρ-
γοί Ἐξωτερικῶν τῆς G7 στό Μύνστερ 
(Münster) τῆς Γερμανίας. Στήν πόλη 
αὐτή τό 1648 ὑπεγράφη ἡ Εἰρήνη τῆς 
Βεστφαλίας.

Ἕνας σταυρός ἦταν κρεμασμένος 
στό Hall of Peace (Αἴθουσα τῆς Εἰρή-
νης) στό ἱστορικό δημαρχεῖο τῆς πόλης 
τοῦ Münster, στόν βόρειο τοῖχο μέ τό 
ἐπιβλητικό ξύλινο ἔπιπλο. Τό Ὑπουρ-
γεῖο Ἐξωτερικῶν τῆς Γερμανίας τόν κα-
τέβασε.

Ἡ ἀφαίρεση τοῦ σταυροῦ δικαιολο-
γήθηκε ὡς μέρος τῆς «ἀνακαίνισης» τοῦ 
ἱστορικοῦ δημαρχείου γιά τήν συνάντη-
ση τῆς G7.

Στήν ἴδια αἴθουσα ὅμως παρέμειναν 
δύο ἑβραϊκές ἑπτάφωτες λυχνίες. Αὐτές 
δέν τίς «ἔπιασε» ἡ «ἀνακαίνιση».

v v v

Ἀπίστευτη ὑποκρισία στήν περίπτω-
ση τῆς 12χρονης, τήν ὁποία ἐξέδιδε 

«γαλάζιο» στέλεχος
Βρῶμα καί δυσωδία ἀναδίδει ὁ δημό-

σιος βίος.
Τά σκάνδαλα τό ἕνα πίσω ἀπό τό 

ἄλλο.
Γιά ἀρκετές ἡμέρες τά ΜΜΕ βομβάρ-

διζαν τό κοινό τους μέ τό σκάνδαλο πε-
νηντάχρονου πού ἐβίασε καί ἐξέδιδε μιά 
12χρονη. Πέρασε στά ψιλά ὅτι ὁ βιαστής 
καί προαγωγός ἦταν ἐπώνυμο στέλεχος 
τῆς Νέας Δημοκρατίας.

Ἡ ὑποκρισία τους εἶναι ἀπίστευτη.
Οἱ ἴδιοι δημιουργοῦν ἐκ προθέσεως 
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ὅλες τίς συνθῆκες γιά νά «ἀνθίζουν» τέ-
τοια φαινόμενα καί μετά «πέφτουν ἀπό 
τά σύννεφα» γιά τό ὅτι συμβαίνουν τέ-
τοια πράγματα! Ἐνῶ τό Ὑπουργεῖο Παι-
δείας μέ τό «μάθημα» τῆς «Σεξουαλικῆς 
διαπαιδαγώγησης» πασχίζει νά «βγάλει 
στό κλαρί» τά παιδάκια ἀπό τήν ἡλικία 
τοῦ νηπιαγωγείου (!) καί νά τούς περά-
σει ὅλη τήν «ἀτζέντα» τῶν ΛΟΑΤΚΙ (ὁμο-
φυλοφίλων) (!) οἱ ἴδιοι αὐτοί δράστες 
καί ἠθικοί αὐτουργοί τῶν παιδοβιασμῶν 
καί ὅλης αὐτῆς τῆς σαπίλας κάνουν τόν 
ἀνήξερο!

Ἤδη ἀπό τό 2006 διαφημίζεται ἡ 
παιδεραστία στά σχολικά βιβλία, ὅπως 
μᾶς ἀνοίγει τά μάτια γιά νά δοῦμε ὁ δά-

σκαλος Δημήτρης Νατσιός μέ ὁμότιτλο 
ἄρθρο του.

v v v

Καί ἐπιδόματα στούς παιδοβιαστές;!
Βάφτισαν παιδοφιλία τήν παιδερα-

στία καί μέ νόμο (ΦΕΚ τεῦχος Β´, ἀρ. 
φύλλου 2611 τῆς 8.11.2011, σελ. 38170) 
ἀναγνωρίζουν ποσοστό ἀναπηρίας 20-
30% στούς παιδόφιλους (=παιδεραστές).

Ἄν ἕνας τέτοιος ἔχει καί ἀπό τίπο-
τε ψυχολογικά ἄλλο ἕνα 30% ποσοστό 
ἀναπηρίας, ἀντί νά πάει φυλακή θά ζεῖ 
μέ τά ἐπιδόματα «εἰς ὑγείαν τῶν κoρόϊ-
δων» (δηλ. ὅλων μας).
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