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Τὸ ἐσχατολογικὸ ἀπόλυτο

τῆς ἀσκήσεως τοῦ μοναχοῦ
εἶναι ἡ φυγή του πρὸς τὴν ἔρη-
μο. Μ’ αὐτὴ τὴν κίνησή του ὁ
ἀσκητὴς ἐξέρχεται, γιὰ νὰ συν-
αντήσει ἐκεῖ ὅλους ὅσοι φλέ-
γονται ἀπ’ τὸν πυρετὸ τῆς βα-
σιλείας. Ὑπάρχει μία σημαντικὴ
διαφορὰ ἀνάμεσα στὸν ἀσκη-
τισμὸ καὶ στὸν ἠθικισμό. Ὁ ἠθι-
κισμὸς ἀποβλέπει στὴ ρύθμιση
τοῦ ἤθους, σύμφωνα μὲ τὶς ἐπι-
ταγὲς κάποιας ἠθικῆς διδασκα-
λίας. Οἱ ἀσκητὲς ἐπιδιώκουν

τὴν κατόρθωση τῆς ἀρετῆς.
Γιὰ τοὺς ἀσκητὲς ἀρετὴ εἶναι

«ὁ ἀνθρώπινος δυναμισμός,
ποὺ μπαίνει σὲ κίνηση μὲ τὴν
παρουσία τοῦ Θεοῦ». Μὲ τὴ
πτώση τοῦ ἀνθρώπου ἡ φύση
ἔμεινε βαθιὰ τραυματισμένη.
Δὲν μποροῦσε μόνη της νὰ ξε-
περάσει τὸν ἑαυτό της, παρὰ
μόνο ἂν τὴν ἀνασηκώσει μία
θεία πράξη. Ἡ ἐλευθερία τοῦ
ἀνθρώπου εἶχε μείνει ἀνέπαφη.
Ὁ ἄνθρωπος, ὅμως, δὲν μπο-
ροῦσε μόνος του νὰ τὴν ἐνεργο-
ποιήσει στὴ ζωή του. Γιὰ τὴν

ἀνόρθωση τοῦ ἀνθρώπου καὶ
ἐνεργοποίηση τῆς ἐλευθερίας
του, ὁ Θεὸς ἀπεκδύθηκε τὴν μο-
ναδική Του ἐξουσία, καὶ κατέθε-
σε μέσα στὴν ὑπόσταση τοῦ
ἀνθρώπου τὸ δῶρο τῆς ἐλευθε-
ρίας.

Ἔτσι ἡ εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου
ἀναζωπυρώθηκε μὲ τὸ βάπτι-
σμα. Τώρα βρίσκεται μέσα στὴν
τάξη τῆς χάριτος. Δὲν μπορεῖ
πιὰ νὰ μὴν εἶναι ἐλεύθερος. Σὲ
κάθε προσπάθεια τῆς ἐλεύθε-
ρης θέλησής του ἀνταποκρίνε-
ται ἡ χάρις, ποὺ ἀναλαμβάνει
τὴν ἐνίσχυσή του. Εἶναι ἀπόλυ-
τα ἀκριβὴς ὁ λόγος τοῦ ἁγίου
Μαξίμου Ὁμολογητοῦ ὅτι: Ὁ
Θεὸς χρησιμοποιεῖ τὸν ἄνθρω-
πο ὡς ὄργανο καὶ «ἐπιτελεῖ ἐν
ἡμῖν πᾶσαν πρᾶξιν καὶ θεωρίαν,
ἀρετὴν τε καὶ γνῶσιν καὶ νίκην
καὶ σοφίαν καὶ ἀγαθότητα καὶ
ἀλήθειαν, μηδὲν ἡμῶν συνεισ-
φερόντων τὸ σύνολον, πλὴν τῆς

θελούσης τὰ καλὰ διαθέσεως».
Μὲ τὴ θέα αὐτῆς τῆς πραγμα-

τικότητος ὁ μοναχός, ὁ ἀσκη-
τής, ὁ ἐκκλησιαστικὸς λειτουρ-
γός, ὅποιου ἱερατικοῦ βαθμοῦ,
ἀρχίζει τὴ δική του ἀγωνιστικὴ
πορεία, ἀναζητώντας τὸ χῶρο
τῆς ἄσκησης καὶ «βαθμιδωτῆς»
ἀνύψωσής του, κατὰ τὸν ἅγιο
Ἰωάννη τῆς Κλίμακος.

Γιὰ τὴν ἐπίτευξη αὐτοῦ τοῦ
στόχου, θεωρεῖ πὼς ὁ καλύτε-
ρος δρόμος καὶ τόπος εἶναι ἡ
ἔρημος, καὶ μέσα τὰ ποικιλό-
μορφα ἀσκητικά, μοναστικὰ
«παλαιστήρια», ποὺ ἀναπτύ-
χθηκαν σ’ αὐτή. Ἐκεῖ καταφεύ-
γει. Μὲ σκληροὺς ἀγῶνες βιώ-
νει τὴν μετάνοιά του ὡς συνεχῆ
μεταμόρφωση καὶ ἀναγέννηση,
ὡς μία ψυχικὴ κατάσταση
χωρὶς στάση, ἀνάπαυλα καὶ τέ-
λος.

Τὰ δάκρυα τῆς μετάνοιας σμί-
γουν μὲ τὰ δάκρυα τῆς χαρᾶς.

Μαζὶ καὶ τὰ δύο ἀποτελοῦν συν-
έχεια τῶν «ὑδάτων τοῦ βαπτί-
σματος». Προοδευτικὰ ἡ ψυχὴ
του γίνεται «τελεία». Τότε ἡ πα-
θητικὴ δύναμή της «νένευκεν
ὁλοτελῶς πρὸς τὸν Θεόν». Κι’
αὐτὸ εἶναι ἡ πραγματικὴ ἀνά-
παυση, ἡ εἰρήνη, ἡ ἡσυχία.

Ἡ Μονὴ
Καταφυγίου

Ἕνα τέτοιο στάδιο «πνευμα-
τικῶν παλαισμάτων, ἀνάμεσα
σὲ πολλὰ ἄλλα καὶ πολὺ ἀξιόλο-
γα τῆς Αἰτωλικῆς γῆς, δημιουρ-
γήθηκε στὰ σκληρὰ χρόνια τῆς
δουλείας, στὴν περιοχὴ τοῦ
ἱστορικοῦ Ἀποκούρου. Αὐτὸ
εἶναι ἡ, καταφρονημένη σήμερα,
ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως τῆς Θεο-
τόκου, ἡ γνωστὴ μὲ τὴν ἐπωνυ-
μία ὡς Μονὴ Καταφυγίου ἢ Κα-
ταπίνας. Ὅποιος ἀνηφορίζει
στὰ ἀπόκρημνα ἐδάφη τῆς πε-
ριοχῆς, θὰ διακρίνει μέσα σὲ μία

δυσπρόσιτη χαράδρα, ἀνάμεσα
σὲ ἀπότομους βράχους, νὰ εἶναι
κλεισμένα καὶ καταχωνιασμένα,
μέσα σὲ ὀρθοστητὰ βουνά, τὰ
ἀπομεινάρια ἑνὸς λαμπροῦ
«πάλαι ποτὲ διαλάμψαντος»
μοναστικοῦ κέντρου.

Κατάφορτο ἀπὸ ἱστορία καὶ
προσφορὰ στὸν τόπο καὶ στὸ
Γένος, στὰ μαῦρα χρόνια ποὺ
«τὰ’σκίαζε ἡ φοβέρα καὶ τὰ πλά-
κωνε ἡ σκλαβιά».Ὁ χρόνος σε-
βάστηκε τὴν ὕπαρξή του. Οἱ κα-
τακτητὲς ἄγρια καὶ βίαια τὸ ἐκμε-
ταλλεύτηκαν. Κι’ ὅταν τὸ Γένος
ἐλευθερώθηκε ἀπ’ τὸν βαρύτα-
το ζυγὸ τῆς δουλείας, ὅ,τι εἶχε
ἀπομείνει ἔπεσε θῦμα τῆς
ἄγνοιας, τῆς ἔλλειψης ἐνδιαφέ-
ροντος καὶ προστασίας, τῆς
ἁρπακτικῆς διάθεσης καὶ λαι-
μαργίας. Κι’ ὅλα αὐτὰ τὰ διευκό-
λυνε ἡ ἀντιμοναστηριακὴ πολι-
τικὴ τῶν προτεσταντῶν, ποὺ

Ποῖος θὰ ὑπερασπισθῆ δραστικὰ τοὺς
κατὰ καιροὺς φερομένους ὡς «θαυμαστὰς»

Σκοτεινῶν Ὀργανώσεων Κληρικούς μας;
Βλέπε εἰς τὴν 5ην σελ.

Τὸ Συμβούλιον τῆς Ἐπικρατείας
καὶ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν
Τοῦ Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Βλέπε εἰς τὴν 3ην σελ.

Ὁ Ἅγιος Κάλλιστος Ξανθόπουλος,
ὁ «Καταφυγιώτης»

Τοῦ κ. Ἰωάννου Β. Κωστάκη

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 2αν ΣΕΛ.

Αἱ παιδαγωγικαί ἀρχαί τοῦ Εὐαγγελίου
Γράφει ὁ Εὐάγγελος Στ. Πονηρός, Δρ. Θ., Μ.Φ.,

Σχολικός σύμβουλος Πειραιῶς, Δ΄ Ἀθηνῶν, Κυκλάδων
1ον

Α. Ἡ κατάπτωσις τῆς ἀνθρωπότητος ἀμέσως
πρό τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός πρόσφερε τό Εὐαγγέλιό του στήν ἀνθρωπότη-
τα σέ μιά κρίσιμη καμπή τῆς ἱστορίας της, κατά τήν ἀκμή τῆς ρω-
μαϊκῆς αὐτοκρατορίας. Γιά τίς συνέπειες τῆς ἐπιβολῆς τῆς αὐτοκρα-
τορίας αὐτῆς στούς λαούς, οἱ ὁποῖοι περιέβαλλαν τή Μεσόγειο μᾶς
ὁμιλεῖ ὁ γαλατικῆς καταγωγῆς Ρωμαῖος ἱστορικός Πομπήιος Τρό-
γος στό ἔργο του Historiae Philipicae, τό ὁποῖο ἦταν παγκόσμια

ΛΟΧΟΣ “ΕΠΙΓΟΝΩΝ”
ΕΙΣ ΜΕΤΟΧΗΝ ΘΡΟΝΩΝ

Πρὸ τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου
εἰς τὸν κόσμον αἱ θρησκεῖαι ἀπε-
τέλουν προέκτασιν τοῦ κράτους ἢ
ἐταυτίζοντο μὲ αὐτὸ καθὼς οἱ
αὐτοκράτορες ἐθεωροῦντο θεοὶ ἢ
τουλάχιστον μέγιστοι ἀρχιερεῖς.
Εἰς τὸ Εὐαγγέλιον ἡ φράσις τοῦ
Κυρίου «ἀπόδοτε τὰ τοῦ Καίσα-
ρος τῷ Καίσαρι καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ
τῷ Θεῷ» διέκρινεν ἐναργῶς τὴν
μέριμναν τῶν ἀρχόντων ἀπὸ τὴν
μέριμναν τῶν ἐκκλησιαστικῶν.
Ὅμως αὐτὴ ἡ φράσις παρερμη-
νεύθη καὶ παρερμηνεύεται καὶ σή-
μερα, καθὼς ἡ διάκρισις δὲν ση-
μαίνει εἰς καμίαν περίπτωσιν καὶ
πλήρη διαχωρισμόν, ὡς ἀκούεται
σήμερα νὰ χρησιμοποιῆται ἀπὸ
πολεμίους τῆς Ἐκκλησίας ἀγεύ-
στους τῆς θεολογίας. Οἱ ἴδιοι πι-
στοὶ κατὰ τοὺς λόγους τοῦ Κυρίου
εἶναι ἐκεῖνοι, οἱ ὁποῖοι ἔχουν τὴν
ὑποχρέωσιν νὰ λατρεύουν τὸν

Θεὸν τους, ἀλλὰ καὶ νὰ πράττουν
τὸ καθῆκον τους ἔναντι τοῦ Καί-
σαρος, δηλ. τῆς πολιτικῆς διακυ-
βερνήσεως. Διὰ τοῦτο ἐνῶ ὁ χρι-
στιανισμὸς ἐσπάρη εἰς ἐχθρικὸν
πρὸς αὐτὸν περιβάλλον, ἐβλά-
στησε καὶ ἐκάρπησεν, ὅταν κατὰ
τοὺς βυζαντινοὺς χρόνους ἔγινε
πρᾶξις ἡ φράσις τοῦ Κυρίου, συμ-
φώνως πρός τὴν ὁποίαν ὁ αὐτο-
κράτωρ δὲν ἐζήτει νὰ λατρεύεται
καὶ οἱ ἀρχιερεῖς δὲν ἐπεδίωκον νὰ
ἡγεμονεύουν, ταυτοχρόνως ὅμως
ἡ πολιτικὴ ἐξουσία ἐπολιτεύετο
Εὐαγγελικῶς καὶ ἡ ἐκκλησιαστικὴ
διεπότιζεν ὅλας τὰς ἀνθρωπίνους
δραστηριότητας, κυρίως τὴν δια-
κυβέρνησιν. Ἡ Ἐκκλησία ὑπεδεί-
κνυεν εἰς τὴν ἀνθρωπίνην κοινό-
τητα τὸν τελικὸν στόχον καὶ ἡ Πο-

λιτικὴ ἐνηρμόνιζε κατὰ τὸ δυνατὸν
τὴν ἐνδοϊστορικὴν πραγματικότη-
τα μὲ τὸν προορισμὸν αὐτόν. Στό-
χος ἦτο ἡ ἐπὶ γῆς βασιλεία νὰ
ἀποτελῆ σημεῖον τῆς Βασιλείας
τοῦ Θεοῦ, δηλ. ἡ Πολιτεία ἐξετέλει
θεολογικὸν ἔργον, δὲν ὑπῆρχεν
ἁπλῶς διὰ τὴν διαχείρισιν τὴν κα-
θημερινότητος.

Εἰς τὴν νεωτέραν ἐποχὴν ἡ
ἔμφασις εἰς τὸ ἀτομικὸν κατέστη-
σε τὴν «θρησκείαν» ἰδιωτικὴν
ὑπόθεσιν. Παραλλήλως οἱ ἴδιοι οἱ
δυτικοὶ θεολόγοι ἦταν ἐκεῖνοι ποὺ
ἀπέρριψαν τὸ ὅραμα τῶν προγε-
νεστέρων αἰώνων καὶ ἤρχισαν νὰ
ὁμιλοῦν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν ὡς
ἀπολιτικὸν χῶρον ἀξιῶν καὶ
ἀρχῶν ἐγκαταλείποντες πλήρως
εἰς τὸ κράτος τὸν τρόπον ἐφαρ-

μογῆς των. Ὁ σύγχρονος κόσμος
μὲ τὴν καθοδήγησιν τῆς νέας πο-
λιτικῆς ἀντικατέστησε τὸν ἐσχατο-
λογικὸν προορισμὸν τῆς κοινω-
νικῆς ζωῆς μὲ γενικάς ἀξίας ἀπο-
δεκτάς ἀπ’ ὅλους ὅπως ἀγάπη,
δικαιοσύνη, εἰρήνη κ.λπ. καὶ ἡ θε-
ολογικὴ συζήτησις ἀποκεκομμένη
πλέον ἀπὸ τὸ πῶς πρέπει νὰ
ἐφαρμόζεται τὸ εὐαγγέλιον εἰς τὴν
τέχνην τῆς πολιτικῆς ποὺ ὁρίζει ἐν
πολλοῖς τὸν βίον τῶν ἀνθρώπων,
ἐστράφη εἰς τὴν ἱστορικὴν συμ-
βολὴν τοῦ Εὐαγγελίου διὰ τὴν κοι-
νωνικὴν ἐπανάστασιν μὲ τὴν κα-
τάργησιν τῆς δουλείας, τὴν ἀνύ-
ψωσιν τῆς γυναικὸς κ.λπ. Τὸ
Εὐαγγέλιον ἦτο μουσειακὸν εἶδος
καὶ ὄχι ἡ ζῶσα παράδοσις. Ἤρχι-
σε νὰ ταυτίζεται μὲ τὸ παρελθὸν
καὶ ὄχι μὲ τὸ μέλλον. Προϊόντος
τοῦ χρόνου ἡ ἀποσύνδεσις τῶν

Χωρισμὸς ἢ ἐπανασύνδεσις Κράτους καὶ Ἐκκλησίας;

Νὰ τεθοῦν ἐκποδὼν οἱ Φάκελοι
Μαθήματος τῶν Θρησκευτικῶν

Τοῦ κ. Ἰωάννου Τάτση, Θεολόγου
Δύο περίπου μῆνες πρὶν τὴ δημοσίευση τῆς ἀπόφασης ΣτΕ

660/2018 γιὰ τὰ Θρησκευτικά, ὁ πρώην Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου
τῆς Ἐπικρατείας κ. Σωτήριος Ρίζος συμμετεῖχε σὲ ἡμερίδα τῆς Μη-
τροπόλεως Νέας Ἰωνίας καὶ Φιλαδελφείας μέ θέμα: «Θρησκευτικὴ
Συνείδηση: Συνταγματικὲς & Ἐκπαιδευτικὲς Προσεγγίσεις». Ἐρω-

Οἱ ἄξιοι ἀναζητοῦν ἀντὶ δόξης θυσίαν, ἀντὶ τιμῆς διακονίαν.

Ἀπὸ τὰ ἀρχαῖα χρόνια μέχρι σήμερα ἀντὶ ἡ Ἑλλάδα νὰ εὐημερεῖ
καὶ νὰ εὐδαιμονεῖ ὑφίσταται τὸ διασυρμό, τὴν κακοδαιμονία καὶ τὴ
καταστροφή, ἐξαιτίας τῶν φαύλων ἀρχόντων ποὺ τὴν κυβερνοῦν.

Τὰ τελευταῖα χρόνια τὸ κακὸ ἔχει πάρει τρομακτικὲς διαστάσεις,
ἐξαιτίας τοῦ πολιτικοῦ Συστήματος ποὺ εἶναι ἴσως τὸ σαθρότερο
ὅλων τῶν ἐποχῶν.

Ἡ σοφὴ παροιμία «ἰχθὺς ἐκ τῆς κεφαλῆς ὄζειν ἄρχεται (τὸ ψάρι
βρωμάει ἀπὸ τὸ κεφάλι)» μᾶς βοηθᾶ νὰ κατανοήσουμε καλύτερα
τὴ σημασία τῆς χρηστῆς διοίκησης γιὰ τὴν εὐμάρεια καὶ τὴν πρό-
οδο τοῦ λαοῦ. Πράγματι, ὅταν οἱ ἄρχοντες εἶναι πονηροί, διεφθαρ-
μένοι καὶ ἀνάξιοι τότε ἡ ἠθική τους σήψη, ποὺ ἀναδίδει δυσώδη

Τὸ ἀκροτελεύτιον ἄρθρον 120
τοῦ Συντάγματος

ἔχει ἤδη ἐνεργοποιηθῆ!
Γράφει ὁ κ. Κρίτων Δ. Ἰακώβου, δρ φαρμακοποιὸς τοῦ Υ.Υ.

Ὁ ἁμαρτωλός ἄνθρωπος ἀντιμετωπίζει τήν κατακραυγή τῆς κοι-
νωνίας, ἡ ὁποία δέν ἀνέχεται «τό βίο καί τήν πολιτεία του». Ἀπαιτεῖ
ἀπό τούς ἁρμόδιους τόν περιορισμό τῶν προκλητικῶν δράσεών
του. Ὁ ἴδιος προσπαθεῖ νά ἀποκρύψει τά ὅσα διαπράττει καί νά
ἐμφανιστεῖ ἀθῶος, ἀλλά καί εὐεργετικός, ἀπέναντι στήν κοινωνία.
Ὅλοι ὅμως τόν γνωρίζουν καί δέν τόν συγχωροῦν. Γι᾿ αὐτό τόν τι-
μωροῦν μέ τήν ἀπομόνωση καί τήν ἀδιαφορία γιά ὅσα ὑποστηρίζει
ἀμυνόμενος. Τόν θεωροῦν ἐπικίνδυνο καί δέν ἐπιθυμοῦν τήν ἐπι-
κοινωνία μαζί του.

Παιδαγωγικαὶ σωτήριοι ἐπισκέψεις
Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση Ἡ τόση ἔγνοια γιὰ κατάργηση τῶν διατάξεων τοῦ νόμου, τῶν

ἀφορώντων τὴ διοίκηση τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος τῆς Παναγίας τῆς
Εὐαγγελιστρίας τῆς Τήνου, ἀλλὰ καὶ τροποποίηση τῶν σχετικῶν
διατάξεων τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,
μὲ σχετικὴ τροπολογία, ἐρείδεται στὸ σεβασμὸ τῆς παράδοσης,
ὅπως κάποιοι ἰσχυρίστηκαν;

Τὴν Δευτέραν, 16ην Ἀπριλίου, ἡμέραν κοιμήσεως τοῦ μακαρι-
στοῦ πνευματικοῦ μας π. Μάρκου Μανώλη, εἰς τὸν Ἱερὸν Ναὸν
Ἁγίου Γεωργίου Διονύσου μετὰ τὴν θείαν Λειτουργίαν ἐτελέσθη
τὸ ὀκταετὲς μνημόσυνον.

Ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Κυρίλλου, Ἀρχιμ. Νικά-
νωρ, ἱεροκήρυξ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κηφισίας, εἰς ὁμιλίαν
του, μεταξὺ ἄλλων ἐτόνισε τὸ χάρισμα τῆς πνευματικῆς πατρό-
τητος. Ὁ π. Μᾶρκος εἶχε λάβει ἀπό τόν Θεόν πολλά χαρίσματα.
Ἦτο πνευματικός Πατήρ πολλῶν ἀνθρώπων, ἁπλός, σεμνός, ἤρε-

Πρόεδρος τῶν πρώτων Ἐπιτρόπων
τοῦ Ἱεροῦ Ἱδρύματος Εὐαγγελιστρίας
Τήνου, ἦτο ὁ Μητροπολίτης Γαβριήλ

Τοῦ κ. Β. Χαραλάμπους, θεολόγου

Τὸ ὀκταετὲς μνημόσυνον
τοῦ π. Μάρκου

Σήμερα εἶναι μία ἰδιαίτερη ἡμέρα γιὰ τὴν
ΠΟΕ. Μία ἄλλη Δευτέρα. Καὶ εἶναι μία ἄλλη
ἡμέρα, διότι σήμερα τὸ πρωὶ προσευχηθή-
καμε ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς τοῦ
πατρὸς Μάρκου, κατὰ τὴ διάρκεια τῆς τελέ-
σεως τοῦ μνημοσύνου του στὸν Ἱερὸ Ναὸ
Ἁγίου Γεωργίου Διονύσου, στὴν Ἐνορία
τοῦ πατρὸς Μάρκου, ἐπ’ εὐκαιρίᾳ τῆς συμ-
πληρώσεως ὀκτὼ ἐτῶν ἀπὸ τῆς κοιμήσε-

ώς του. Καὶ σήμερα τὸ ἀπόγευμα συγκεν-
τρωθήκαμε ἐδῶ, γιὰ νὰ τιμήσουμε τὴν μνή-
μη τοῦ Ἁγίου αὐτοῦ πατρός.

Ἔτσι σήμερα θὰ ἀκούσετε μία ἄλλη ὁμι-
λία, ἰδιαίτερη, ὡς πρὸς τὸ περιεχόμενό της,
ἀναμιμνησκόμενοι τὴν ἐπίγεια ζωή τοῦ
πατρὸς Μάρκου καὶ τὰ ἔργα του. Αὐτὸ ἔχει

ἰδιαίτερη σημασία διότι ὁ πατὴρ Μᾶρκος
ἐδίδασκε μὲ τὸ παράδειγμά του, δηλαδὴ μὲ
τὸν τρόπο ζωῆς του καὶ μὲ τὰ ἔργα του.
Τὸν διέκρινε πνευματικὴ σοφία καὶ ἄκρα
ταπείνωση, μετὰ ἀπὸ μακροχρόνια μαθη-
τεία στὶς πηγὲς τῆς ἀσκήσεως καὶ τῆς νή-
ψεως. Καὶ τὸν διέκρινε ἐπίσης ἡ πλούσια

θεολογικὴ μόρφωση καὶ σκέψη του, καθὼς
καὶ ἡ συνεχὴς ἐντρύφησή του στὴν Πατε-
ρικὴ Θεολογία, ἀλλὰ καὶ ἡ μεγάλη ἀγάπη
του πρὸς τὸν ἄνθρωπον, προστρέχων
νυχθημερὸν πρὸς βοήθειάν του, ἀλλὰ καὶ ἡ
συγγνώμη του πρὸς πάντας τοὺς ἀδι-
κοῦντας.

Τὸν πατέρα Μᾶρκο ἐγνώρισα στὶς ἀρχὲς
τοῦ ἔτους 1987, ὡς ἐφημέριο τοῦ ἱεροῦ

Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου Διονύσου καὶ μοῦ
πρότεινε νὰ συμμετάσχω στὸ Ἐκκλησια-
στικὸ Συμβούλιο τῆς νέας τότε ἐνορίας τοῦ
ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Γεωργίου. Ἤμουν διστα-
κτικός, λόγω τῶν ἐπαγγελματικῶν ὑποχρε-
ώσεών μου καὶ ἐπιφυλακτικός, ὡς πρὸς τὴ
δυνατότητά μου προσφορᾶς ἀξιόλογου
ἔργου. Ἐκάμφθηκα ὅμως πρὸ τῆς ἐπι-
μονῆς καὶ ἀποφασιστικότητάς του. Ἔκτοτε
συνδεθήκαμε μὲ στενὴ συνεργασία μέχρι
τῆς κοιμήσεώς του.

Προηγουμένως τέσσερα περίπου χρόνια
πρίν, ἐὰν ἐνθυμοῦμαι καλῶς, διάβασα σὲ

Γράφει ὁ κ. Λουκᾶς Παπαγγελῆς, Δικηγόρος
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Καί ἐνῶ ἀμφισβητεῖται ἡ ἐθνική κυριαρχία τῆς Ἑλλάδος ἀπό τούς
γείτονές της καί ὁ ἑλληνικός λαός βρίσκεται σέ πρωτοφανῆ γιά τήν
ἱστορία του ἠθική καί πνευματική κατάπτωση καί ἀδιαφορία γιά
τούς ἐπικείμενους κινδύνους πού ἔχει νά ἀντιμετωπίση καί ἐνῶ ἡ
παρουσία ἑνός ἀνίκανου καί διεφθαρμένου πολιτικοῦ συστήματος
παρασύρει τήν ἑλληνική κοινωνία σέ μία παντελῆ ἀπαξίωση ὅλων
τῶν ἀξιῶν, ἡ ἐνδοτική-χειραγωγούμενη κυβέρνηση προέβη σέ μία
πρωτοφανῆ πράξη, πού ἀπό μόνη της ἀκυρώνει τούς ἀγῶνες καί
τίς προσδοκίες αὐτῶν πού ἀγωνίσθηκαν γιά τήν ἵδρυση ἑνός ἑλλη-

Ὑπάρχουν χαρισματικοὶ
Ἐπίσκοποι νὰ κηρύξουν
πολιτικὴν ἀντίστασιν;

Τοῦ κ. Γεωργίου Κ. Τραμπούλη, Θεολόγου

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 6ην ΣΕΛ.

Τριάντα τρεῖς (33) “Ἐπίγονοι” δορυφοροῦν Ὑψίστους Θρόνους

«Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν οὗτοι οἱ
δύο υἱοί μου εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ
εἷς ἐξ εὐωνύμων σου ἐν τῇ βασι-
λείᾳ σου» (Ματθ. κ’ 21).

“Ἐπίγονοι” δηλώνουν
ὅτι δὲν τίθεται θέμα

διαδοχῆς
Εἰς σχολεῖο συντελεῖται μία ζη-

μία, καὶ ὁ δάσκαλος ἐρωτᾶ τὰ παι-
διὰ ποῖος ἐδημιούργησε τὸ πρό-
βλημα. -Δὲν τὸ ἔκανα ἐγώ, κύριε,
πετάγεται βιαστικὰ ὁ ἔνοχος!

Παραθεωροῦντες τὴν Μυστικὴ
Βουλὴ τοῦ Παναγίου Πνεύμα-
τος, τὸ ἴδιο ἀκριβῶς σύμπτωμα
ἐκδηλώνουν οἱ “Ἐπίγονοι”, οἱ ὑπο-
ψήφιοι Διάδοχοι (Δελφῖνοι)
ὑψηλῶν καὶ Ἱερῶν Θρόνων, Πα-
τριαρχικῶν καὶ Ἀρχιεπισκοπικῶν
τῆς Ἐκκλησίας μας. Καθέδρες δὲν
ἔχουν κενωθῆ, ἀλλὰ βαίνουν
ἀνθρωπίνως, κατὰ τὸ Θεῖο Θέλη-
μα, στὰ πλαίσια τῆς φθορᾶς τῆς
ὕλης καὶ τῆς πορείας τοῦ χρόνου.

Συχνὰ-πυκνὰ ἔνιοι “Ἐπίγονοι”
συνεντευξιάζονται κατὰ παραγ-
γελία καὶ δηλώνουν συστηματικὰ
ὅτι, «δὲν τίθεται θέμα διαδοχῆς, για-
τί ὁ Θρόνος ἔχει τὸν Ἄνακτά του».

Ποῖοι εἶναι
οἱ “Ἐπίγονοι”

τῶν Ἐκκλησιαστικῶν
Θρόνων

Καταθέτουμε τὴν γενικευμένη
ἀρχικὴ ἀνθρωπογεωγραφία τῶν
“Ἐπιγόνων”, χωρὶς ἐπισφαλεῖς

ἀξιολογικὲς κρίσεις. Εὔκολα ἐντο-
πίζουμε τὶς ἀξίες καὶ τὶς φιλοδο-
ξίες, γι’ αὐτὸ ἐδῶ δὲν τὶς προδιορί-
ζουμε.

i.Ἰδού, ὁ Θρόνος τοῦ Προκα-
θημένου τῶν Ἀθηνῶν, ὁ πιὸ ἐπί-
φθονος ἀπὸ ὅλους. Δορυφορεῖται
ἀπὸ ὀκτὼ (8) “Ἐπιγόνους”, ποὺ
ὁλοφάνερα συναγωνίζονται γιὰ
τὴν προβολή τους.

ii.Ἰδού, ὁ Θρόνος τοῦ Ἀρχιεπι-
σκόπου Ἀμερικῆς, τῆς Πλανη-
ταρχικῆς Ὑπερδυνάμεως, μὲ ἑπτὰ
(7) “Ἐπιγόνους”. Δύο (2) εἶναι οἱ
ἐπίλεκτοι ἐκ τῶν Ὁμογενῶν, κατὰ
Ἱεροκανονικὸ Δικαίωμα καὶ Διαδι-
κασία τῆς Ἱερᾶς Συνόδου των.
Ἐπιπροστίθενται ἕτεροι τρεῖς (3)
ἐκλεκτοί τῆς ἐξουσίας τῆς Κων-
σταντινουπόλεως, κατὰ Ἀντικα-
νονικὴ καὶ Ἀντιευαγγελικὴ διαδι-
κασία. Προσέτι, δύο (2) ἐκ τῶν
Ἐπισκόπων ποὺ ἐγκαταβιοῦν
στὴν Ἑλλάδα.

iii. Ἰδού, ὁ Θρόνος τῆς Κων-
σταντινουπόλεως. Τρεῖς (3)
“Ἐπίγονοι” διαφαίνονται ἀπὸ τοὺς
Ἕλληνες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας [ὁ ἕνας
(1) διακρίνεται], δύο (2) ἀπὸ τὴν
λεβεντογέννα Κρήτη καὶ ἕνας (1)
ἀπὸ τὰ σμαραγδένια Δωδεκάνη-
σα. Ἅπαντες καταθέτουν νομιμο-
φροσύνη καὶ διὰ βίου ὑπακοὴ
στὸν Ἄνακτα.

iv. Ἰδού, ὁ Θρόνος τῆς Ἰλλυρίας
(Ἀλβανίας). Οἱ “Ἐπίγονοι” κατα-

τρύχονται μὲ πολυσύνθετο ἐξίσω-
σι, ἀνάμεσα στοὺς ἔχοντες Ρωμαί-
ϊκη ἀνατροφὴ καὶ παιδεία καὶ σ’
ἐκείνους ποὺ τὴν ἀγνοοῦν ἢ καὶ
τὴν ἀρνοῦνται. Τέσσερες (4) “Ἐπί-
γονοι” ἐκθειάζουν καὶ θωπεύουν
τὸν Ἄνακτα καὶ γεφυρώνουν σχέ-
σεις μὲ τὶς δύο Πολιτικὲς ἐξουσίες
τῆς Ἀλβανίας καὶ τῆς Ἑλλάδος.

v. Ἰδού, ὁ Θρόνος τῆς μακρυνῆς
πέμπτης Ἠπείρου, τῆς Αὐστρα-
λίας. Ἐκεῖ τὰ πράγματα εἶναι περί-
πλοκα, διότι ἡ ἀνθηρὰ Ἑλληνικὴ
Κοινότης ἐπιθυμεῖ ἕνα ἐκ δύο (2)
γηγενῶν “Ἐπιγόνων”• οἱ ἐν Κων-
σταντινουπόλει κείμενοι στοχοθε-
τοῦν δύο (2) ἄλλους ἰδικoὺς των•
ἐπιπροστίθεται δὲ καὶ εἷς (1) ἐγκα-
ταβιῶν ἐν Ἑλλάδι.

vi. Ἰδού, ὁ Θρόνος τῆς Αὐτονό-
μου παλαιφάτου Ἀρχιεπισκοπῆς
τοῦ Σινᾶ, ποὺ ἐκκλησιαστικῶς
ἀναφέρεται στὰ Ἱεροσόλυμα, Πο-
λιτικῶς στὴν Αἴγυπτο, ἀλλὰ Δια-
χρονικῶς καὶ Θεσμικῶς στὴν
Ἑλλάδα. Τρεῖς (3) “Ἐπίγονοι” σχι-
νοβατοῦν νὰ ἰσορροπήσουν, τα-
λαντευόμενοι καὶ παλινδρο-
μοῦντες ἀνάμεσα στὰ τρία ἀντιτι-
θέμενα κέντρα ἀποφάσεων, στὰ
Ἱεροσόλυμα, στὸ Κάϊρο (Ἀλεξάν-
δρεια) καὶ βεβαίως στὴν Ἐσθλὴ
Ἀθήνα μὲ τὴν Πολιτικὴ καὶ Ἐκκλη-
σιαστική της Ἡγεσία. Ἡ Σιναϊτικὴ
Ἀδελφότης ἀγωνιᾶ καὶ προσεύχε-
ται, ἀλλὰ δὲν προτίθεται νὰ ἀπο-

δεχθῆ τὶς ὅποιες μηχανορραφίες.
“Ἐπίγονοι” ἀγωνιζόμενοι

νὰ δημιουργήσουν
εὐνοϊκὸν κλῖμα

Ἡ μέριμνα ἱκανῶν “Ἐπιγόνων”
σύγκειται στὴν μεθόδευσι δημι-
ουργίας εὐνοϊκοῦ κλίματος ὑπέρ
τους. Ματαιοπονοῦν, προσπα-
θώντας νὰ «Αὐτὸ-Ἁγιογραφη-
θοῦν» καὶ «Αὐτὸ-Ἁγιοποιηθοῦν»,
μέσῳ ἀφανῶν μυστικῶν κυκλω-
μάτων ἢ συστημάτων. Ἀνεπι-
τυχῶς, τροφοδοτοῦν φήμη «Λίαν
Πιθανῆς Ἐκλογῆς», λόγω «Ἡγετι-
κοῦ Πορτραίτου» καὶ «Ὑψηλῆς
Ἱκανότητος». Προσέτι, προσεγγί-
ζουν μετὰ σπουδῆς τὴν Πολιτικὴ
Ἐξουσία, ὄχι ἄνευ προσφορῶν καὶ
ἀνταλλαγμάτων

Ἔχουν ἐπίγνωσι πώς, ἐὰν τὸ
δημιουργηθὲν πολιτικοθρησκευ-
τικὸ κλῖμα εἶναι μὴ εὐνοϊκό, οὐδό-
λως θὰ εἶναι ὑποψήφιοι, καθότι θὰ
διαθέτουν ἐλαχίστους ψήφους,
ἱκανοὺς μόνον νὰ τοὺς ἐκθέσουν
ἀνεπανορθώτως.

Τρέχουν εἰς ἑορτάς
καὶ πανηγύρεις

Τινὲς τῶν “Ἐπιγόνων” διατρέ-
χουν μεγάλες ἀποστάσεις, γιὰ νὰ
γεφυρώσουν τυχὸν ἀντιπάθειες μὲ
τοὺς ἐκλέκτορες. Δὲν ὑπολογίζουν
κόπους καὶ χρόνους, καράβια,
ἀεροπλάνα, αὐτοκίνητα, ἀϋπνίες
καὶ ἔξοδα, προκειμένου νὰ παρα-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 5ην ΣΕΛ.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ 7ην ΣΕΛ.

Αἱ συνεχεῖς διώξεις εἰς τήν ζωήν τοῦ πατρός Μάρκου*

Τὴν 25ην Ἀπριλίου ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τήν μνήμην τοῦ
Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ.

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ

Γράφει ὁ κ. Ὀδυσσεὺς Μακρυγιάννης

Γράφει ὁ κ. Παῦλος Τρακάδας


