
 ΑΓΩΝΑΣ 1σεπτεμβριοσ 2016

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΤΟΣ k' ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 232 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 061603, ΛΑΡΙΣΑ σεπτεµβριοσ 2016

συνεχίζεται στη σελ 2

συνεχίζεται στη σελ.5

συνεχίζεται στη σελ. 3

ΕΝΩ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ 
ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ… ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

συνεχίζεται στη σελ.3

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
συνεχίζεται στη σελ. 5

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΑΝΑβΡΑΣΜΟΣ
• ΕΠΙβΡΑβΕΥΣΗ

• βΛΑΣΦΗΜΟΥΝ 
ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ;;

σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

συνεχίζεται στη σελ.7

συνεχίζεται στη σελ. 7

(Είναι μια στήλη που  θα γράφει σύντομα 
διάφορα επίκαιρα θέματα, που οι άλλοι δεν 

τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

α) μoΝο τα “ΠΕρΗΦαΝα ΓΕρατΕια” 
EμΕιΝαΝ ΕΚτoσ   Ετα∆!

Β) αΛΛαΓΕσ σΕ οΛα (ΠιστΗ & ιστορια)

Γ) ο σοροσ ο ΠραΓματιΚοσ
ΚΥΒΕρΝΗτΗσ τΗσ ΕΛΛα∆ασ;
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Πατάμε, κυκλοφορούμε και 
κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

Το αήττητο όπλο 
Υψωσισ τοΥ τιμιοΥ σταΥρoΥ

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ  (1974 - 2016)  21ο µέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΚάΤἩΓΟρΩ 
ΤΟΥ ΝΙΚΟλάΟΥ ΨάρΟΥδάΚἩ

 «…ὅλα γίνονται στὴν 
Ἑλλάδα σὰ νὰ μᾶς κινεῖ 
ἕνα θανάσιμο μίσος γιὰ 

τὴ λαλιά μας. Τὸ κακὸ 
εἶναι τόσο μεγάλο, ποὺ 
μόνο σὰν φαινόμενο 

ὁμαδικῆς ψυχοπάθειας 
θὰ μποροῦσε κανεὶς νὰ τὸ 

ἐξηγήσει».
(Γ. ςεφέρης)

Εἶναι τοῦ Κωστῆ Πα-
λαμᾶ ἡ φράση: «νική-

τρα τοῦ θανάτου» 
ἡ γλῶσσα. Ὡραιό-
τατη, μοσχοβολᾶ 
σὰν τοὺς στίχους 
τῶν δημοτικῶν 
μας τραγουδιῶν. «Ὅτι ἀρχὴ 
καὶ τέλος, παλαιόθεν καὶ ὣς 

τώρα, ὅλα τὰ θεριὰ πολε-
μοῦν νὰ (τὴν) φᾶνε καὶ δὲν 
μποροῦνε• τρῶνε… καὶ μέ-
νει μαγιά». Ἡ φωτιστικὴ καὶ 
ἁλιστική της ἰδιότητα λά-
μπει εἰς τοὺς αἰῶνας.

«Ὅπου γλώσσα πατρίς», 
ἔλεγε καὶ 
ὁ Ἐλύτης. 
Μ ε γ ά λ η 
κουβέντα 

κι αὐτή. Εἶναι καταφύγιο ἡ 
γλῶσσα μας. «Κι ἂν εἶναι 

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ 
ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

σελ 2

ΟΤΑΝ Η ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ
ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑ ΕΘΝΙΚΟ 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ

SOS
EΡΗΜΟΣ Η ΕΛΛΑΔΑ!

ΑΠΟ ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΟΥΡΚΟ!!!

Όσο και αν αυτό ακούγεται πρωτοφανές 
και παράδοξο, και όμως ένας επώνυ-

μος Τούρκος διανοούμενος, ο Hasan Bülent 
Kahraman, με ένα πραγματικά καταπληκτι-
κό άρθρο του στην εφημερίδα Sabah, αφού 

Είμαστε στη 12η συνέχεια, και προ-
σπαθούμε να ρίξουμε λίγο φως στο 

μαύρο σκοτάδι που πλάκωσε την Πατρί-
δα μας. Να κάνουμε ακτινογραφία πρέ-

Με τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την 
κοίμησή του Ανοικτή επιστολή (1991) του Νι-
κολάου Σ. Ψαρουδάκη  για το “εκκλησιαστι-

Σ υνεχίζουμε να καταγράφου-
με βήμα-βήμα τα παρασκή-
νια όπου σκοτεινά κέντρα 

δρούσαν και καθόσον δεν μπο-
ρούσαν να ανεχθούν την ύπαρ-
ξη μιας αγίας προσωπικότητας 
στην πρώτη ελληνική εκκλησιαστι-
κή καθέδρα, εξανάγκασαν τον αρ-
χιεπίσκοπο Ιερώνυμο Α΄ (Κοτσώ-

νη) σε παραίτηση. Έτσι άνοιξε ο 
δρόμος της αρχιεπισκοπής στον 
Σεραφείμ Τίκα, άνθρωπο αγράμ-
ματο, αθεολόγητο, εξοικειωμένο 
με την χυδαιότητα, αναθρεμμένο 
και ζυμωμένο με αυτή. Οι βρώμι-
κες λέξεις ήταν ο καθημερινός 
του άρτος και το απαραίτητο ποτό 
του. Το γλωσσάριό του κινούνταν 

μόνιμα στις τριόδους: αναμόχλευ-
ση του βούρκου· χύσιμο στο Ιερό 
Θυσιαστήριο των λυμάτων μιας 
αχαλίνωτης διαφθοράς και συ-
χνή αναφορά σε πρόσωπα μητρο-
πολιτών με επίθετα των σκυλάδι-
κων, ενώ ο ίδιος τους είχε αναδεί-
ξει (διορίσει) στην τιμητική θέση 
του Αρχιερέα.  

Βρέθηκαν 400.000 κομμάτια πα-
πύρων γραμμένα από τους προγό-
νους μας και που με μια καινούργια 
μέθοδο μπορούν να διαβαστούν .

H έγκυρη βρετανική εφημερί-
δα Independent σε ένα άρθρο της 
έγραψε… «Eureka! Εκπληκτική 
ανακάλυψη αποκαλύπτει τα μυστι-
κά των αρχαίων Ελλήνων» .

Χιλιάδες χειρόγραφα που έως 
τώρα δεν μπορούσαμε να διαβά-
σουμε και που περιέχουν σπουδαία 
κείμενα της κλασσικής φιλολογί-
ας τώρα μπορούν να διαβαστούν 
για πρώτη φορά με μια τεχνολογία 
που πιστεύεται ότι θα ξεκλειδώσει 

τα μυστικά των αρχαί-
ων ελλήνων ...

Υ π ά ρ χ ο υ ν  κ α ι 
άγνωστα έως τώρα 
έργα κλασσικών γι-
γάντων όπως ο Σοφο-
κλής, ο Ευριπίδης και 
ο Ησίοδος. Βρέθη-
καν σε έναν αρχαίο σκουπιδότοπο. 
Υπάρχουν περίπου 400,000 κομμά-
τια παπύρων φυλαγμένα σε 800 
κιβώτια στην Βιβλιοθήκη Sackler 
της Οξφόρδης και αποτελούν το 
μεγαλύτερο όγκο κλασσικών ελ-
λήνων χειρογράφων του κόσμου.
Οι ακαδημαϊκοί χαιρέτησαν με εν-

θουσιασμό την νέα 
ανακάλυψη η οποία 
μπορεί να οδηγή-
σει σε αύξηση κατά 
20% των σωζόμενων 
ελληνικών έργων.
Μέσα στα έως τώρα 
άγνωστα κείμενα 

που κατόρθωσαν να διαβάσουν 
με την τεχνική αυτή, περιλαμβά-
νονται τμήματα της χαμένης από 
καιρό τραγωδίας «Επίγονοι» του 
Σοφοκλή, μέρος μιας χαμένης 
νουβέλας του έλληνα συγγραφέα 
Λουκιανού του 2ου αιώνα, άγνω-
στο κείμενο του Ευριπίδη, μυθο-

λογική ποίηση του ποιητή Παρ-
θένιου του 1ου αι. π.Χ, έργο του 
Ησίοδου του 7ου αι., και ένα επι-
κό ποίημα του Αρχίλοχου, ενός δι-
αδόχου του 7ου αι. του Ομήρου, 
που περιγράφει γεγονότα που 
οδήγησαν στον Τρωικό πόλεμο.
«Είναι τα πιο φανταστικά νέα.
Υπάρχουν δύο πράγματα εδώ. Το 
πρώτο είναι πόσο φοβερά επη-
ρέαζαν τις επιστήμες και τις τέ-
χνες οι Έλληνες. Το δεύτερο εί-
ναι…. πόσο λίγα από τα γραπτά 
τους σώζονται » λένε οι άγγλοι επι-
στήμονες…

alfavita.gr

ΞΕΚΛΕι∆ωΝοΥΝ» 400.000 ΠαΠΥροΥσ αΠο τΗΝ αρΧαια ΕΛΛα∆α!

Τέτοιοι «Ορθόδο-
ξοι» Ποιμένες περι-

μένετε να σας οδηγή-
σουν εις τας ευθείας 
οδούς Του Κυρίου;
Νονός έγινε ο 

υπουργός Παιδεί-
ας Νίκος Φίλης και 
μάλιστα οι Αρχιε-

προς την εκκλησιαστική εξουσία

Η ύψωσις του Τιμίου 
Σταυρού, εἶνε σὰν Μεγάλη 
Παρασκευή. Τὸ ἀπολυτίκιο, 
τὰ τροπάρια, ὁ ἀπόστολος, 
τὸ εὐαγγέλιο, ὅλα ὅσα λέ-
γονται στὴ λατρεία μας τὴν 
ἅγια αὐτὴ ἡμέρα, ὑπενθυ-
μίζουν τὴν ἱστορία τοῦ Χρι-

Ο Σεραφείμ Τίκας 
με τους μοιχεπιβάτες  

Λαρίσης Σεραφείμ και 
Καρδίτσης Κλεώπα

Γράφει ὁ Δημ. Νατσιός
Δάσκαλος
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τοῦ Ἀρχιμ. 
Δανιήλ Ἀεράκη
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ΑΓΩΝΑΣ

Mποροῦμε νὰ πανηγυρίζουμε, ὅταν γύρω μας ἕνας κόσμος πε-
θαίνει; Μποροῦμε νὰ πανηγυρίζουμε, ὅταν ἡ Ἑλλάδα πεθαίνη; Καὶ 
δὲν μιλᾶμε γιὰ σχῆμα λόγου ἢ γιὰ ὑπερβολὴ ἢ γιὰ παραβολικὴ πα-
ράστασι. Μιλᾶμε γιὰ πραγματικότητα. Τεράστιος τίτλος τῆς «Καθη-
μερινῆς» (18 Σεπτεμβρίου 2016) προειδοποιεῖ:«Ἔρημος χώρα θὰ 
εἶναι τὸ 2050 ἡ Ἑλλάδα». Καὶ στὸν ὑπότιτλο: «Ὁ πληθυσμός της θὰ 
ἔχει μειωθεῖ μέχρι καὶ 2,5 ἑκατομμύρια»!

Ἀπό τό 2011 οἱ θάνατοι εἶναι περισσότεροι ἀπό τὶς γεννήσεις.
Τὸ 2015 ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλλάδος ἦταν 10,8 ἑκατομμύρια, δηλα-

δή, μικρότερος κατὰ 300.000 ἀπό τό 2011.
Τὸ 1951 εἴχαμε 155.422 γεννήσεις καὶ μόνο 57.508 θανάτους. Σή-

μερα;…
Ἡ γονιμότητα στὴν Ἑλλάδα ἔχει φθίνουσα πορεία. Οἱ γυναῖκες, 

πού γεννήθηκαν ἀνάμεσα στὸ 1950 καὶ στὸ 1954 ἔφεραν στὸν κό-
σμο 2 μόνο παιδιά. Αὐτές πού γεννήθηκαν ἀπό 1960-1974 ἔφεραν 
1,60 παιδιά, δηλαδή, περίπου ἀνά 15 γυναῖκες 2 παιδιά! Τὴν περί-
οδο 2010-2015 ἡ γονιμότητα στὴν Ἑλλάδα ἔπεσε στὸ 1,34, δηλαδή, 
περίπου ἀνά τρεῖς γυναῖκες 4 παιδιά!

Ἡ γονιμότητα ὅλο καὶ κατεβαίνει, διότι πολλὰ ἀνδρόγυνα ἀνα-
βάλλουν τὴ γέννησι πρώτου παιδιοῦ!

Τὸ θέμα δὲν εἶναι τόσο πολιτικό. Τί 
περιμένεις ἀπό μιὰ κυβέρνησι, πού πε-
ριφρονεῖ τοὺς πολυτέκνους καὶ θέλει 
στὴ θέσι τῆς οἰκογένειας μὲ πατέρα, 
μητέρα καὶ παιδιά, νὰ βάλη ἕνα αἰσχρό, 

ἀνώμαλο ζευγάρι ὁμοφυλοφίλων;
Τὸ θέμα δὲν εἶναι τόσο οἰκονομικό, διότι μὲ ἀπίστευτη φτώχεια 

τὴ δεκαετία τοῦ 1950 ἡ Ἑλλάδα ἀνέβαζε τοὺς δεῖκτες πολυτεκνίας.
Τὸ θέμα δὲν εἶναι τόσο ἐθνικό.
Τὸ θέμα εἶναι κυρίως ἐκκλησιαστικό.
Ἡ Ἐκκλησία μέχρι πρὶν ἀπό 80 περίπου χρόνια εἶχε ἑνιαία 

γραμμὴ στὸ θέμα τῆς τεκνογονίας. Ἡ ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας κα-
ταδικαζόταν ἀπό ὅλους τοὺς πνευματικοὺς – ἐξομολόγους.

Ἡ Ἐκκλησία εἶχε πολλὰ οἰκογενειακὰ εἰκονοστάσια. Κάθε σπίτι 
εἶχε πολλὲς ἔμψυχες εἰκόνες. Τώρα ἔχει πολλὲς χάρτινες καὶ ξύλι-
νες ἔγχρωμες ἄψυχες εἰκόνες, ἀλλά δὲν ἔχει παιδιά.

Ἡ Ἐκκλησία ἔχει σιγήσει στὸ θέμα τῆς τεκνογονίας. Βρῆκε εὔκολο 
τρόπο νὰ κάνη πανηγύρια καὶ λιτανεῖες μὲ ὑποδοχὲς ἀντιγράφων 
εἰκόνων καὶ ποικίλων λειψάνων, καὶ δὲν ἐνισχύει τοὺς πιστοὺς νὰ 
τηρήσουν τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦστὸ σωτηριῶδες ζήτημα τῆς τεκνο-
γονίας.

Ἡ Ἐκκλησία, ὅπως πᾶμε, θὰ θάβη νεκρούς, ἀλλά δὲν θὰ βαπτί-
ζη παιδιά!

Ἡ Ἐκκλησία, ἂν ἀγαπᾶ τὴν Ἑλλάδα, ὀφείλει νὰ κηρύξη μετά-
νοια πρὸςμετάγγισι. Νέο αἶμα νὰ μεταγγισθῆ στὸ σῶμα τῆς Ἑλλά-
δας, γιὰ νὰ ζήση.

Ἡ Ἐκκλησία, ἂν ἀγαπᾶ τὰ παιδιά της, ὀφείλει νὰ τὰ στηρίξη στὴν 
πίστι.Διαφορετικὰ θὰ ἔχη πολύτεκνες οἰκογένειες λιγώτερες ἀπό 
ὅσους ναοὺς ἔχει! Ἐνῶ κάποτε οἱ πολύτεκνες οἰκογένειες ἀποτε-
λοῦσαν τὴν πλειονοψηφία στὴ χριστιανικὴ κοινότητα.

Ἡ Ἐκκλησία, ἐμεῖς ὅλοι, ὀφείλουμε νὰ πείσουμε τοὺς χριστια-
νούς, ὅτι σώζονται ὄχι μὲ μαγικὸ τρόπο, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐπιτέλεσι 
τοῦ καθήκοντος.

Ἡ Ἐλλάδα χάνεται, καὶ μεῖς «γλεντᾶμε» μὲ θρησκευτικὰ «ἐφέ»!

στοῦ, τὴ θυσία τοῦ Γολγοθᾶ, δηλαδὴ τὴν 
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ στὸ ἀνθρώπινο γένος. 
«Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, 
ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδω-
κεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπό-
ληται, ἀλλ  ̓ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον».

Τόσο πολὺ ἀγάπησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμο, 
ὥστε ἔδωσε τὸ μονάκριβο Υἱό του, τὸν Κύ-
ριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, γιὰ νὰ σωθοῦν 
ὅλοι ὅσοι θὰ πιστέψουν σ  ̓αὐτόν (Ἰωάν. 
3,16). Κάθε σταλαγματιὰ αἵματος ἀπὸ τὶς 
πληγὲς τοῦ Χριστοῦ μας εἶνε ἱκανή, ἀγα-
πητοί μου, νὰ ξεπλύνῃ ὅλα τὰ ἁμαρτήμα-
τα τῆς ἀνθρωπότητος. «Τὸ αἷμα Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ… καθαρίζει ἡμᾶς ἀπὸ πάσης ἁμαρ-
τίας» (Α  ́Ἰωάν. 1,7).

Ἀλλὰ ἡ σημερινὴ ἡμέρα, ἐκτὸς ἀπὸ τὴ 
θυσία τοῦ Ἐσταυρωμέ-
νου, ὑπενθυμίζει καὶ ἕνα 
γεγονὸς τῆς ἱστορίας μας. 
Οἱ Ἑβραῖοι μετὰ τὴ σταύ-
ρωσι ἄνοιξαν ἕνα βαθὺ λάκκο, ἔρριξαν 
μέσα τὸ σταυρὸ καὶ τὸν σκέπασαν μὲ κό-
πρια καὶ ἀκαθαρσίες. Ἔμεινε ἐκεῖ τὸ τίμιο 
Ξύλο ἐπὶ αἰῶνες.

Μετὰ ὅμως ἀπὸ 300 χρόνια μία 
εὐλαβὴς βασίλισσα, ἡ ἁγία Ἑλένη ἡ μη-
τέρα τοῦ Μεγάλου Κωνσταντίνου, ἀπέ-
δωσε τὴν πρέπουσα τιμὴ στὸ σταυρό. 
Ἦρθε στὰ Ἰεροσόλυμα, ἔσκαψε βαθειά, 
τὸν βρῆκε καὶ τὸν παρέδωσε στὸν ἐπί-
σκοπο Ἰεροσολύμων.

Κ᾽ ἐπειδὴ ὁ λαὸς ἤθελε κι αὐτὸς νὰ τὸν 
δῇ καὶ νὰ τὸν ἀσπασθῇ, ὁ πατριάρχης ἀνέ-
βηκε στὸν ἄμβωνα, τὸν ὕψωσε, ἐνῷ ὅλοι 
οἱ πιστοὶ ἔλεγαν τὸ «Κύριε, ἐλέησον». 
Ἔτσι ἡ ἁγία Ἑλένη ἔδειξε τὴν εὐγνωμο-
σύνη της στὸ Χριστό, ποὺ βοήθησε τὸν 
υἱό της νὰ νικήσῃ μὲ τὸ «ἐν τούτῳ νίκα».

Ὁ τίμιος σταυρός! Ὅλοι τὸν ἀγαποῦν, 
καὶ οἱ ἄνθρωποι καὶ οἱ ἄγγελοι· μόνο οἱ 
δαίμονες τρέμουν στὸ ἄκουσμα καὶ τὴ 
θέα του. Ἀλλ᾽ ἂν ρωτήσετε, ποιός ἀπ᾽ 
ὅλους τοὺς ἁγίους ἀγάπησε τὸ σταυρὸ 
τοῦ Χριστοῦ περισσότερο, αὐτὸς εἶνε 
ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Γράφει· «Ἐμοὶ 
δὲ μὴ γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ 
σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χρι-
στοῦ, δι᾽ οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται 
κἀγὼ τῷ κόσμῳ» (Γαλ. 6,14). Ἐγώ, λέει, 
δὲν καυχῶμαι ὅπως ἄλ λοι γιὰ χρήματα, 
ἀξιώματα, δύναμι καὶ ἀνθρώπινη σοφία. 
Ἕνα εἶνε τὸ καύχημά μου, ὁ σταυρὸς τοῦ 
Κυρίου· μὲ τὸ σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ ἔχει 
πεθάνει ὁ κόσμος γιὰ μένα κ᾽ ἐγὼ γιὰ 
τὸν κόσμο.

Ἕνας ἄλλος νεώτερος ἅγιος, ποὺ ἀγά-
πησε ἐπίσης πολὺ τὸ σταυρὸ τοῦ Χρι-
στοῦ μας, εἶνε ὁ Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ποὺ 
μαρτύρησε στὸ Τεπε λένι τὸ 1779. Ἦταν 
προφήτης. Προφήτευσε πολλὰ σημερινὰ 
ἐπιτεύγματα. Θὰ δῆτε, εἶπε, στὸν κάμπο 
ἁμάξι χωρὶς ἄλογα νὰ τρέχῃ γρηγορώτε-
ρα ἀπὸ τὸ λαγό (τὸ αὐτοκίνητο).

Θὰ ̓ ρθῇ καιρὸς ποὺ θὰ ζωσθῇ ὁ τόπος 
μὲ μιὰ κλωστή (τὸ τηλέφωνο). Θὰ δῆτε 
στὸν οὐρανὸ ἀκρί δες ποὺ θὰ ῥίχνουν 
φωτιὰ ἀπὸ τὴν οὐρά τους (τ᾽ ἀεροπλά-
να). Θὰ ἔρθῃ καιρός, ποὺ θὰ φέρῃ γῦρες 
ὁ διάβολος μὲ τὸ κολοκύθι του (πύραυ-
λοι καὶ διαστημόπλοια). Καὶ κάτι πολὺ 
σοβαρό· Θὰ ᾽ρθῇ μέρα ποὺ ὁ διάβολος 

θὰ βγάλῃ ἕνα κουτὶ ποὺ θὰ τρελλάνῃ τὴν 
ἀνθρωπότητα (ἡ τηλεόρασι).

Μεγάλος προφήτης.
Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς λοιπὸν ἀγαποῦσε 

πολὺ τὸ σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Ὅπου πή-
γαινε, ἔστηνε ἕνα μεγάλο σταυρὸ καὶ 
κάτω ἀπὸ τὴ σκιά του κήρυττε. Στὸ τέ-
λος μοίραζε σταυρούς· τέτοιοι σταυ-
ροὶ σῴζονται ἀκόμα στὴν Ἤπειρο. Ἀνα-
φέρω δύο θαύματα τοῦ σταυροῦ, ἕνα 
ἀπὸ τὴ ζωὴ καὶ ἕνα ἀπὸ τὶς διδαχὲς τοῦ 
ἁγίου Κοσμᾶ.

Τὸ πρῶτο δείχνει ὅτι ὁ σταυρὸς τιμω-
ρεῖ. Φθάνοντας ὁ ἅγιος σ᾽ ἕνα μικρὸ χω-
ριὸ ἔξω ἀπ᾽ τὰ Τρίκαλα, ἔστησε σταυρὸ 
καὶ κήρυξε. Ἔμεινε ἐκεῖ ὁ σταυρὸς καὶ 
περνοῦσαν ὅλοι καὶ τὸν προσκυνοῦσαν. 

Πέρασε κ᾽ ἕνας Τοῦρκος 
ἐξουσιαστής. Ὅταν εἶδε τὸ 
σταυρὸ τί ἔκανε· τὸν διέλυ-
σε, τὸν πῆρε στὸ σπίτι του 

καὶ τὸν ἔκανε ξυλοπόδαρα τοῦ κρεβα-
τιοῦ του! Τέτοια ἀσέβεια. Κοιμήθηκε 
λοιπὸν στὸ κρεβάτι;

Ἂς μὴ πιστεύουν οἱ ἄπιστοι, ἐμεῖς πι-
στεύουμε· ἔγινε σὰν σεισμός, αὐτὸς ἔπε-
σε κάτω καὶ κυλιόταν ἀφρίζοντας σὰν 
δαιμονισμένος!

Ὅταν τὸν σήκωσαν δύο δικοί του, 
συνῆλθε, κατάλαβε πὼς αὐτὸ τό ᾽παθε 
ἀπὸ θεία ὀργὴ γι᾽ αὐτὸ ποὺ ἔκανε. Πῆρε 
τότε στὸν ὦμο τὰ ξύλα, τὰ πῆγε στὴ θέσι 
τους, τὰ συναρμολόγησε καὶ ἔφτεια-
ξε πάλι τὸ σταυρό. Στὸ ἑξῆς περνοῦσε 
κάθε μέρα ἀπὸ ᾽κεῖ, κατέβαινε ἀπὸ τὸ 
ἄλογό του καὶ προσκυνοῦσε τὸ σταυρό 
(βλ. ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώ-
του, Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, Ἀθῆναι 200023, 
σ. 76).

Καὶ τὸ δεύτερο θαῦμα, ποὺ δείχνει 
πότε ἐνεργεῖ ὁ σταυρός. Σᾶς μεταφέρω 
αὐτούσια τὰ λόγια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ· 
«Ἦτον ἕνας ἄνθρωπος ὀνομαζόμενος 
Ἰουλιανὸς ἀναγνώστης, ὅστις ἐσπούδα-
σε γράμματα μὲ τὸν Μέγαν Βασίλειον, ὁ 
ὁποῖος ἠθέλησε νὰ γίνῃ βασιλεύς.

Πη γαίνει λοιπὸν καὶ εὑρίσκει ἕνα μά-
γον Ἑβραῖον καὶ τοῦ λέγει· Εἶσαι καλὸς νὰ 
μὲ κάμῃς βασιλέα καὶ νὰ σὲ κάμω βεζίρη; 
Τοῦ λέγει ὁ μάγος· Ἀρνήσου τὸν Χριστόν, 
καὶ ἐγὼ νὰ σὲ κάμω. Λέγει του ὁ Ἰουλια-
νός· Τὸν ἀρνοῦμαι. Τότε κάμνει ἕνα γράμ-
μα ὁ μάγος καὶ τοῦ λέγει· Πάρε τοῦτο τὸ 
χαρτὶ καὶ πήγαινε εἰς ἕνα μνῆμα ἑλληνικὸ 
καὶ ρίψε το ὑψηλὰ καὶ θὰ ἔλθουν δαίμο-
νες· καὶ ὅ,τι σοῦ κάμνουν μὴ φοβηθῇς 
καὶ νὰ μὴ κάμῃς τὸν σταυρόν σου, διό-
τι θὰ φύγουν.

Ἐπῆγεν ὁ Ἰουλιανὸς εἰς τὸ μνῆμα καὶ 
ρίχνοντας τὸ χαρτὶ ἦλθαν οἱ δαίμονες. 
Αὐτὸς φοβηθεὶς καὶ κάμνοντας τὸν σταυ-
ρόν του ἔφυγον οἱ δαίμονες. Πηγαίνει 
εὐθὺς εἰς τὸν μάγον καὶ τοῦ λέγει τὰ 
γενόμενα. Τότε τοῦ λέγει ὁ μάγος· Πή-
γαινε νὰ σφάξῃς ἕνα παιδὶ καὶ νὰ μοῦ 
φέρῃς τὴν καρδιά του. Ἐπῆγε καὶ ἔσφαξε 
τὸ παιδὶ καὶ τοῦ ἔφερε τὴν καρδιά. Τότε 
κράζει πάλιν τοὺς δαίμονας ὁ μάγος. 
Αὐτὸς πάλιν ἀπὸ τὸν φόβον του ἔκαμε 
τὸν σταυρόν· ἀλλ᾽ οἱ δαίμονες δὲν ἐφο-
βήθησαν…» (ἔ.ἀ. σσ. 159-160).

Ἔξυπνοι εἶστε καὶ μπορεῖτε ν᾽ ἀπαντή-

σετε στὸ ἐρώτημα· γιατί τὴν πρώτη φορὰ 
μόλις ἔκανε τὸ σταυρό του τὰ δαιμόνια 
ἔφυγαν, ἐνῷ τὴ δευτέρα φορὰ δὲν ἔφυ-
γαν; Διότι τὴν πρώτη φορὰ ἦταν καθα-
ρός, ἐνῷ τὴ δεύτερη φορὰ τὰ χέρια του 
ἔσταζαν αἷμα παιδιοῦ.

Κάνει ὁ σταυρὸς θαύματα – πότε; 
Ὅταν τὰ χέρια μας εἶνε καθαρὰ ἀπὸ 
αἵματα, κλεψιές, ἀτιμίες, ψευδορκίες, 
ὅταν ὅλο τὸ σῶμα μας εἶνε καθαρὸ ἀπὸ 
πορνεία, μοιχεία καὶ ἄλλες ἁμαρτίες. 
Τότε, καὶ μιὰ φορὰ νὰ κάνῃς τὸ σταυρό 
σου, φτάνει καὶ μὴ φοβᾶσαι.

Θὰ μποροῦσα νὰ σᾶς διηγηθῶ μύρια 
παραδείγματα ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἔθνους 
μας, νὰ δῆτε ὅτι ὁ σταυρός, ποὺ βρίσκε-
ται καὶ στὴν κορυφὴ τῆς ἑλληνικῆς σημαί-
ας, θαυματουργεῖ. Εἶνε σύμβολο νίκης καὶ 
ὅπλο ἀήττητο.

Ποιός σταυρὸς ὅμως; ὁ κανονικός. Με-
ρικοὶ δὲν κάνουν σταυρό, νομίζεις πὼς 
παίζουν βιολί. Εἴμαστε ὀρθόδοξοι; θὰ κά-
νουμε τὸ σταυρό μας ὅπως συμβουλεύει 
ὁ ἅγιος Κοσμᾶς. Ἑνώνουμε τὰ τρία δάχτυ-
λα, ποὺ σημαίνει· Ἁγία Τριάς, Πατὴρ Υἱὸς 
καὶ ἅγιον Πνεῦμα, ἐλέησον τὸν κόσμο.

Τὰ φέρνεις στὸ μέτωπο ψηλά· γιατὶ στὰ 
οὐράνια ἦταν ὁ Χριστός. Μετὰ κάτω· γιατὶ 
σὰν τὸν ἀετὸ χαμήλωσε καὶ κατέβηκε στὴ 
γῆ, στὴν κοιλία τῆς Παναγίας Παρθένου. 
Κατόπιν δεξιά· «Μνήσθητί μου, Κύριε, 
ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 
23,42). Καὶ ἀριστερά· «Μὴ μὲ βάλῃς 
στὴν κόλασι, διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπε-
ραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγί-
ων». Τέλος· «Σ᾽ εὐχαριστοῦμε, Κύριε». 
Αὐτὸς ὁ σταυρός, ὅταν γίνεται μὲ πίστι, 
κάνει θαύματα.

Παντοῦ ὁ σταυρὸς τοῦ Κυρίου λοιπόν. 
Τὸ πρωὶ μόλις ξυπνᾷς, Χριστιανέ, σταυρώ-
σου. Σταυρὸ στὸ δρόμο, στὸ χωράφι, στὸ 
αὐτοκίνητο, στὸ πλοῖο, στὸ τραῖνο, στὸ ἀε-
ροπλάνο. Σταυρὸ τὸ με σημέρι ποὺ κάθε-
σαι νὰ φᾷς· μὴ βάλῃς μπουκιὰ στὸ στό-
μα δίχως σταυρό. Σταυρὸ τὸ βράδυ· γο-
νάτισε τὰ μεσάνυχτα στὴν ἡσυχία, γιατὶ 
μεσάνυχτα καὶ μεσημέρι, ὅπως μαρτυ-
ροῦν στατιστικές, εἶνε ὧρες αἰχμῆς τοῦ 
ἐγκλήματος· γι᾽ αὐτὸ ὁ ψαλμῳδὸς λέει· 
Σῶσε με «ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει δι-
απορευομένου, ἀπὸ συμπτώματος καὶ 
δαιμονίου μεσημβρινοῦ» (Ψαλμ. 90,6).

Τὰ μεσάνυχτα στὸν Πόντο καὶ τὴ Μικρὰ 
Ἀσία τὰ ἀνδρόγυνα εἶχαν ἱερὰ συνήθεια 
νὰ σηκώνωνται καὶ νὰ προσεύχωνται. 
Τὰ παλιὰ τὰ χρόνια τὰ παιδιὰ μάθαιναν 
νὰ λένε πρὶν κοιμηθοῦν· «Πέφτω κάνω 
τὸ σταυρό μου, ἄγγελο ἔχω στὸ πλευ-
ρό μου…».

Γι᾽ αὐτὸ κατηραμένα τὰ χείλη αὐτῶν 
ποὺ τὸν βλαστημοῦν. Ἂν ἀκούσετε βλά-
σφημο, νὰ τοῦ πῆτε σὰν τὸν ἅγιο Κοσμᾶ· 
Νὰ ὑβρίσῃς τὴ μάνα καὶ τὸν πατέρα μου, 
σὲ συγχωρῶ· νὰ ὑβρίσῃς τὸ Χριστὸ τὴν 
Παναγιὰ ἢ τὸ σταυρό μου, δὲν ἔχω μά-
τια νὰ σὲ δῶ.

Σήμερα, ὅπως ὁ Χριστὸς πάνω στὸ 
σταυρὸ γεύθηκε ξίδι μόνο, τίποτε ἄλλο, 
καὶ εἶπε τὸ «Τετέλεσται» (Ἰωάν. 19,30), 
ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς τὴν ἅγια αὐτὴ μέρα, σὰν 
Μεγάλη Παρασκευή, οὔτε ὄργανα οὔτε 
χοροὺς οὔτε διασκεδάσεις, ἀλλὰ νη-
στεία (ψωμάκι, ἐλιές, κρεμμύδι), καὶ νὰ 
λέμε· «Σταυρὲ τοῦ Κυρίου, βοήθει 
μοι»· ἀμήν.

Ομιλία 14-9-1977

ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΝ ‘Η ΕΛΛΑΣ’

ἘρἩΜΟς Ἡ Ἐλλάδά!

Το αήττητο όπλο 
Υψωσισ τοΥ τιμιοΥ σταΥρoΥ

του + Μητρ. 
π. Αυγουστίνου Καντιώτη
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συνέχεια από τη σελ. 1 ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ:

“ΝΙΚΗΤΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ”  
a) ΜOΝΟ ΤΑ “ΠΕΡΗΦΑΝΑ ΓΕΡΑΤΕΙΑ” EΜΕΙΝΑΝ ΕΚΤOΣ  ΕΤΑΔ!

Α) Σε πλήρη κυριότητα 
περνάει πλέον όλη η ακί-
νητη περιουσία που έχει 
το ελληνικό Δημόσιο στο 
νέο υπερταμείο αποκρα-
τικοποιήσεων “Εταιρεία 
Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.” 
(ΕΤΑΔ). Το ανώτατο όργα-
νο του Ταμείου, το Επο-
πτικό Συμβούλιο, τελεί 
υπό τον ασφυκτικό έλεγχο 
της Κομισιόν και του ESM, 
και με απαίτηση των δα-
νειστών, παρέχεται ΑΣΥ-
ΛΙΑ από κάθε ποινική ευ-

θύνη για τις 
αποφάσε ις 
των  μελών 
του Διοικητι-
κού Συμβου-
λίου για πράξεις ή παρα-
λείψεις κατά την άσκηση 
των καθηκόντων τους… Το 
νέο αυτό Ταμείο απορρο-
φά έως 100% τη θυγατρική 
του την ΕΤΑΔ και μαζί της 
περί τα 71.500 μεγάλα και 
μικρά ακίνητά της, μεταξύ 
των οποίων και 597 νησιά. 
Όλα αυτά υποθηκεύονται 

ως εγγύηση 
των  δανε ι -
στών για τα 
δάνεια που 
έδωσαν στην 

Ελλάδα. Στο πολυνομοσχέ-
διο υπάρχουν ειδικές δια-
τάξεις σχετικά με την ΕΤΑΔ 
που αναφέρουν ότι, «η κυ-
ριότητα και νομή όλων 
των κινητών και ακινήτων 
περιουσιακών στοιχείων 
τα οποία ανήκουν στο ελ-
ληνικό Δημόσιο και τα δι-
αχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύμ-

φωνα με το ν. 2636/98, με-
ταβιβάζονται αυτομάτως 
στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλ-
λαγμα». Η ΕΤΑΔ θα μπο-
ρεί να κάνει αναγκαστικές 
απαλλοτριώσεις υπέρ της 
ίδιας ή θυγατρικής της… 
Ως σκοπός της ΕΤΑΔ προσ-
διορίζεται η αξιοποίηση των 
ακινήτων με κάθε πρόσφο-
ρο μέσο. Τα 700 δισ. ευρώ 
αγγίζει η συνολική ακίνητη 
περιουσία που δηλώθηκε 
στον ΕΝΦΙΑ. Είναι όσα χρω-
στάμε στους τοκογλύφους.

β) ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΟΛΑ (ΠΙΣΤΗ & ΙΣΤΟΡΙΑ)
Ο υπουργός Παιδεί-

ας κ. Φίλης έχει εφαρ-
μόσει την μέθοδο του 
σαλαμιού. Κόψε-κόψε, 
πέτυχε σε λίγο χρονι-
κό διάστημα να κάνει 
τόσα πολλά, που θα 
τον γράψει η Ιστορία!

• Μείωσε τις ώρες διδασκαλίας 
των Αρχαίων Ελληνικών.

• Κατήργησε τον Επιτάφιο του Πε-
ρικλέους στο Λύκειο.

• Κατήργησε τις εξετάσεις των Αρ-
χαίων Ελληνικών στο Γυμνάσιο.

• Κατήργησε στην πράξη, τις πα-
ρελάσεις και την προσευχή στα σχο-
λεία, κάνοντάς τες προαιρετικές.

• Κατήργησε το “άριστα” γιατί δη-
μιουργεί ανισότητα.

• Μείωσε την διδασκαλία των 
θρησκευτικών με την υπ’ αρ. Φ. 
12/157/7001/Δ1.

• Αντικατέστησε τα θρησκευτικά 
με το μάθημα της θρησκειολογίας.

• Άλλαξε τον Κώδικα καθημερι-

νότητας του μαθη-
τή. Δηλαδή οι γονείς 
πρέπει να πάψουν να 
προσφωνούν τα παι-
διά τους “βασιλόπου-
λα, πριγκίπισσες”.

• Αμφισβήτησε τη 
γενοκτονία των Ποντίων.

• Με εγκύκλιο προς τους εκπαι-
δευτικούς της Δ/ας Εκπαίδευσης 
(20/9/16) απαγορεύει (καταργεί) την 
εξέταση των κεφαλαίων της αρχαίας 
ελληνικής ιστορίας (Κυκλαδικού, Μι-
νωϊκού, Μυκηναϊκού πολιτισμού, τον 
Α & Β Ελληνικό Αποικισμό, … το Φί-
λιππο Β΄ και το Μ. Αλέξανδρο»). Οι φι-
λόλογοι χαρακτηρίζουν την απόφαση 
του υπουργού «αυθαίρετη και επιζή-
μια καθ’ όσον η κατάργηση της εξέ-
τασης – όπως συνέβη και με τα Αρ-
χαία Ελληνικά – κατ’ ουσίαν οδηγεί 
στην πλήρη άγνοια από τους μαθη-
τές των θεμελιωδών αυτών σελίδων 
της ιστορίας και του πολιτισμού μας 
και συρρικνώνει δραματικά την αν-

θρωπιστική παιδεία και τη μόρφω-
ση των νέων μας». 

Για τα θρησκευτικά ο υπουργός κ. 
Φίλης δήλωσε: Ουσιαστικά σήμερα 
δεν διδάσκονται θρησκευτικά. «Εί-
ναι η ώρα του παιδιού, αυτή είναι η 
πραγματικότητα». Και κάνοντας ανα-
φορά στα «μουσουλμανάκια», που 
δεν παρακολουθούν το μάθημα, συ-
νέχισε: «Θέλουμε αυτό το μάθημα 
που θα φτιάξουμε να κερδίσει και 
αυτά τα παιδάκια. Να ακούνε κάτι 
για τη δική τους θρησκεία και τον 
δικό τους πολιτισμό και τα δικά μας 
παιδάκια να ακούνε για τον πολιτι-
σμό αυτών των παιδιών. Στο κάτω-
κάτω ο Χριστιανισμός δεν είναι ελ-
ληνικός χριστιανισμός. Η εθνικιστι-
κή προσέγγιση της θρησκείας είναι 
αίρεση. Δεν υπάρχει Ελληνορθοδο-
ξία, υπάρχει ορθοδοξία», ανέφερε.

Πολλοί μίλησαν και διαμαρτυρήθη-
καν, για τα συμβαίνοντα. Η «Εκκλη-
σία» και ο Αρχιεπίσκοπος με μεγάλη 
ευκολία (!) τα βρήκαν, και “Ήρθησαν 
όλες οι παρεξηγήσεις”. ΝΤΡΟΠΗ!

Γ) ΣΟΡΟΣ Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥβΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ;
(Στο βιβλίο της που κυκλοφόρησε 

με τον τίτλο «Η οργή του Ανδρέα!» 
από τις εκδόσεις “Α.Α. Λιβάνη” το 
2015 η Δήμητρα Λιάνη-Παπανδρέου 
γράφει).

«Τον (Σόρο) έβλεπε συχνά ο ΓΑΠ, 
ακόμα και όταν ήταν 
πρωθυπουργός… 
Πολλοί τον αποκα-
λούν επίσημο κυβερ-
νήτη της χώρας την 
περίοδο της παντοδυ-
ναμίας του ΓΑΠ.

Φέρεται (Σόρος) ως 
ο επίσημος όλων των 
“πολύχρωμων επαναστάσεων” απο-
σταθεροποίησης και αιματηρής κοι-
νωνικής διαμάχης σε επιλεγμένες 
χώρες. Οι επαναστάσεις αυτές έγι-
ναν με επιτυχία στη Σερβία (ιδιαίτε-
ρα η “Επανάσταση Μπουλντόζα” το 
2000). Επίσης, η “Επανάσταση των 
Ρόδων” στη Γεωργία (2003), η “Πορ-
τοκαλί Επανάσταση” στην Ουκρανία 
(2004), η “Επανάσταση του Κέδρου” 
στον Λίβανο και η “Επανάσταση της 
Τουλίπας” στο Κιργιστάν (2005), ενώ 
η “Πράσινη Επανάσταση” στο Ιράν 
(2005) απέτυχε.

Στη Ρωσία απαγορεύτηκε η δράση 
των Μ.Κ.Ο. που είχε στήσει, και συνε-
λήφθησαν για κατασκοπία οι εκεί άν-
θρωποί του. Εκεί δεν αλώνισε κανένα 
“Helsinki watch” καθώς τα πολλά δι-
σεκατομμύρια δολάρια που ξόδεψε, 
δεν απέδωσαν. Αυτό, σε αντίθεση με 
την Ελλάδα, όπου οι εκπρόσωποί του, 

ο Δημητράς και ο Βαλλιανάτος, έκα-
ναν πάρτι με την απόλυτη κάλυψη του 
ΓΑΠ (Γεωρ. Α. Παπανδρέου).

Η Ρωσία εξέδωσε διεθνές ένταλμα 
σύλληψης του Τζορτζ Σόρος, και με  
την ακόλουθη ανακοίνωσι της έστει-

λε ένα σκληρό μήνυ-
μα προς όλους τους 
ισχυρούς της γης:

“Η Ρωσική ομο-
σπονδία - λέγει - 
δεν θα δεχθεί την 
εν λόγω χρήση των 
παραγώγων από αν-
θρώπους σαν τον 

Σόρος, που τα χρησιμοποιούν για να 
διαπράξουν αξιόποινες πράξεις και 
που οδήγησαν σε κοινωνική αποστα-
θεροποίηση όλη την υδρόγειο, και 
βεβαιώνουμε ότι το κυνήγι εναντίον 
αυτών των εγκληματιών και των συ-
νεργατών τους τραπεζιτών Ρότσιλντ, 
Ροκφέλερ θα συνεχιστεί”.

Η Ε.Ε. και το ΔΝΤ, πάντως, ως ανα-
μενόταν, δεν δέχθηκαν το διεθνές 
ένταλμα σύλληψης και αντίθετα εξέ-
δωσαν τη λεγομένη “red notice”, δη-
λαδή μία εγκύκλιο μη εφαρμογής του.

Η πνευματική εθνοκάθαρση έχει αυ-
τουργούς με ονοματεπώνυμο. Για να 
σας λύσω την απορία με το ποιοι είναι 
οι Έλληνες συμμέτοχοι του ιδρύματος 
του κ. Σόρος(αναφέρονται ονόματα).

Υπάρχουν άνθρωποι που παρασυρ-
μένοι, τάσσονται αγνά με τα ιδεολογή-
ματα της εποχής και δεν είναι σωστό 
να τους αποδίδονται προθέσεις, εκεί 
που η προσωπική στάση είναι ζήτημα 

αξιών και αντιλήψεων.
Έτσι εκλαμβάνω καλόπιστα και τη 

συμμετοχή κάποιων στην Κίνηση Πο-
λιτών για την Ανοιχτή Κοινωνία…».

Αυτά μας τα λέει μια γυναίκα Πρω-
θυπουργού που γνώρισε πρόσωπα 
και πράγματα! 

Και σήμερα τί γίνεται;
Ο Σόρος συνέχισε και μετά - επί Κυ-

βέρνησης Σαμαρά -  να συνεργάζεται 
με Δημάρχους (τον Μπουτάρη και τον 
Καμίνη) και το OSF του Σόρος ανέ-
λαβε να ανακαινίσει το παλαιό Φρου-
ραρχείο με αντάλλαγμα την παραχώ-
ρηση χώρου για τις δικές του ανά-
γκες!... Η ελβετική φιλανθρωπική ορ-
γάνωση «Solidarity Now» του Σόρος 
διείσδυσε στους μηχανισμούς του 
ελληνικού κράτους, μέσω Καμίνη, με 
ένα πρόγραμμα «σπίτια αλληλεγγύη» 
στην Αθήνα κ.ά.

Η εφημερίδα “το Πρώτο Θέμα” σε 
δημοσίευμά του, αναφέρει ότι εμπλέ-
κεται συνεργάτης του Πρωθυπουρ-
γού με τον Σόρο.

Το δε γερμανικό περιοδικό 
Wirtschaftswoche “αποκάλυψε” ότι 
το ταξίδι του Αλ. Τσίπρα στις ΗΠΑ, 
χρηματοδότησε ο Σόρος. 

Στην εκδήλωση του ιδρύματος Κλί-
ντον, που μίλησε ο Πρωθυπουργός κ. 
Τσίπρας συμμετείχε και ο Τζ. Σόρος.

Η ομιλία, που έγινε στη Νομική Σχο-
λή του Πανεπιστημίου της Κολούμπια, 
γράφτηκε ότι η χρηματοδότηση έγινε 
από το ίδρυμα Think Tank του Σόρος.

Μήπως η κα Λιάνη-Παπανδρέου 
έχει δίκαιο;

πλῆθος τ’ ἄσχημα κι ἂν εἶναι τ’ 
ἄδεια ἀφέντες» ἔχουμε παραμυ-
θία τὴν γλῶσσα μας, ποὺ αἱματώ-
νει καὶ νευρώνει τὸ ξέπνοο σῶμα 
τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

Κι ἂν ξεφύγουμε ἀπὸ τὶς συμπλη-
γάδες πέτρες τῆς κρίσης καὶ καθα-
ρίσει ὁ τόπος ἀπὸ τὰ βοσκηματώ-
δη κομματικὰ ἀπολειφάδια, ἴσως 
καθίσει καὶ ἡ Παιδεία, ἡ καλλιέρ-
γεια τῆς γλώσσας, στὸν βασιλικό 
της θρόνο. «Τότε θὰ ἔχουμε μία 
πραγματικὴ ἀναγέννηση καὶ τὸ 
μέλλον τῆς πατρίδας μας θὰ εἶναι 
μεγάλο», κατὰ τὸν λόγο τοῦ Σολω-
μοῦ. Ἐκεῖνος ὁ σχολαστικὸς Ἐπίκτη-
τος, ἔλεγε στοὺς ἄρχοντες καί, εἰδι-
κά, στοὺς ἐπὶ τῶν Δημοσίων Ἔργων: 
«Μὴ τοῖς ἐξ Εὐβοίας καὶ Σπάρτης 
λίθοις τοὺς τοίχους τῆς κατασκευῆς 
ποίκιλλε, ἀλλὰ γὰρ τῇ ἐκ τῆς Ἑλλά-
δος παιδείᾳ τὰ στέρνα τῶν πολιτῶν 
καὶ τῶν πολιτευομένων διακόσμει. 
Γνώμαις γὰρ ἀνδρῶν εὖ οἰκοῦνται 
πόλεις, ἀλλ’ οὐ λίθοις καὶ ξύλοις». 
Καὶ σὲ μετάφραση: «Μὴν  πλουμί-
ζεις τοὺς τοίχους τῆς πόλης μὲ πέ-
τρες ἀπὸ τὴν Εὔβοια καὶ τὴν Σπάρ-
τη, ἀλλὰ στόλιζε μὲ τὰ διδάγματα 
τῆς ἑλληνικῆς παιδείας. Γιατί οἱ πό-
λεις εὐνομοῦνται μὲ τὴν σωστὴ κρί-
ση τῶν ἀνθρώπων, κι ὄχι μὲ πέτρες 
καὶ ξύλα». (Στοβαίου, «Ἀνθολόγι-
ον», Μϛ´ 82). Σοφότεροι ἐμεῖς, σπα-
ταλήσαμε χρῆμα καὶ ἀνθρώπους, 
κοσμώντας τὴν πολιτεία μὲ δρό-
μους καὶ γέφυρες καὶ «μετρὸ» ποὺ 
δὲν τελειώνουν ποτέ, ἴσως, ἐπειδὴ 
ξέρουμε πόσο μηδαμινὰ εἶναι τὰ δι-
δάγματα τῆς σημερινῆς «ἑλληνικῆς 
παιδείας» πού, κι αὐτή, ξύλα ἀπελέ-
κητα συχνὰ κατασκευάζει…

Εἶναι γεγονὸς ἀναμφίλεκτο ὅτι 
ἡ ἐκπαίδευση τὰ τελευταῖα χρό-
νια-κυρίως ἀπὸ τὸ «σκοτεινὸ» ’81 
καὶ ἐντεῦθεν-ἀντὶ νὰ εἶναι θύλα-
κας ἀντιστάσεως στὴν γλωσσικὴ 
ἐκβαρβάρωση, ἀπέβη συντελεστής 
της. Καὶ αὐτὸ μὲ διάφορους τρό-
πους. Πρῶτα πρῶτα μὲ τὰ γλωσ-
σικὰ ἐγχειρίδια. Ἐλλιπέστατα, ἀκα-
λαίσθητα,ἐπικίνδυνα κυριολεκτικὰ 
γιὰ τοὺς μαθητές, χρήσιμα μόνο 
γιὰ τὴν ἀνακύκλωση.Κι αὐτό, ἀρκε-
τοὶ δάσκαλοι τὸ ἔχουν ἤδη καταλά-
βει-ἄλλοι ἐξ ἀρχῆς καὶ ἄλλοι καθ’ 
ὁδὸν- καὶ προσπαθώντας νὰ περι-
σώσουν ὅ,τι μπορεῖ νὰ περισωθεῖ, 
φροντίζουν νὰ διδάσκουν κείμε-
να τῶν κορυφαίων μαϊστόρων τῆς 
ἑλληνικῆς λογοτεχνίας καὶ ὄχι τὶς 
βλακώδεις «συνταγὲς μαγειρικῆς» 
τῶν «περιοδικῶν ποικίλης ὕλης», 
ὅπως ἀνενδοίαστα ὀνομάζω τὰ 
τάχα καὶ «βιβλία γλώσσας»• νὰ δι-
δάσκουν τὴν παραδοσιακὴ γραμμα-
τική, κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο, πού, παρὰ 
τὶς σχετικὲς συστάσεις καὶ ἀπαγο-
ρεύσεις, δὲν παύουν νὰ δίνουν κατ’ 
οἶκον σχολικὴ ἐργασία καὶ μελέτη, 
νὰ ἐπιμένουν στὴν ὀρθογραφία καὶ 
στὴν καλλιγραφία (οἱ ὁποῖες καταρ-
γήθηκαν, γι’ αὐτὸ καὶ ἡ περιρρέου-
σα ἀφιλοκαλία), διορθώνοντας τὰ 
ὀρθογραφικὰ λάθη-ἀκόμη καὶ μὲ 
κόκκινο στυλό• τί ἔγκλημα!-νὰ δι-
ατηροῦν τὸ μάθημα τῆς ἔκθεσης κι 
αὐτὸ εἶναι ποὺ κάπως σώζει ἀκόμη 
τὴν κατάσταση.

Ὁ δεύτερος παράγων ποὺ ἄγει 
σὲ ἀπαισιοδοξία εἶναι ἡ ἐπιμονὴ 
καὶ ἐμμονὴ στὸν λεγόμενο γλωσ-
σοπολιτικὸ δογματισμό, κυρίως ἀπὸ 
«δευτεροβάθμιους» ἐκπαιδευτι-
κούς. Πολλοὶ γιὰ νὰ μὴ στιγματι-
στοῦν σὰν ἀντιδραστικοὶ καὶ «πι-
σωγυριστές», θεωροῦν «καθῆκον 
τους ἀγωνιστικὸ νὰ ἀποστειρώ-
νουν αὐστηρὰ τὴν γλωσσα τοῦ 
λαοῦ ἀπὸ κάθε λογιότροπο στοι-
χεῖο, γιὰ νὰ τοῦ τὴν παραδώσουν 
κάποτε φτωχὴ ἀλλὰ πεντακάθα-
ρη, ἀποκατεστημένη στὴν πληβει-
ακὴ της γνησιότητα». (Γ. Καλιόρη, 
«Γλωσσικά», ἔκδ. «Ἑξάντας», σελ. 
26). Παράδειγμα. Μοῦ κατήγγειλε 
μαθητὴς Γυμνασίου ὅτι ἡ προκομ-
μένη, «προοδευτικιὰ» φιλόλογός 
του, διόρθωσε σὰν λάθος σὲ γρα-
πτό του, τὴν κατάληξη-εως (πόλε-
ως), τῆς φάνηκε συντηρητική, ἐνῶ, 
στὴν Β´ Γυμνασίου, ἡ κόρη μου, ἂν 
καὶ καταγόμενη ἀπὸ ὅμορη περιο-
χή, δὲν μποροῦσε, ὅπως καὶ οἱ συμ-
μαθητές της, νὰ ἀπαντήσει στὴν 
ἐρώτηση «ποῦ βρίσκεται τὸ Δίο». 
(Ἔτσι τὸ γράφει καὶ τὸ σχολικὸ ἐγχει-
ρίδιο Ἱστορίας).  Δίο χωρὶς τὸ τελικὸ 
«ν», προφανῶς γιατί κάποιο ἀσπόν-
δυλο, ἡμιμαθὲς «σαΐνι» τοῦ πρώην 
Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου, ἐξέλαβε 
τὸ «ν» ὡς  καθαρευουσιάνικο κατά-
λοιπο καὶ φρόντισε νὰ ἀφήσει τὰ δι-
απιστευτήρια τοῦ «προοδευτικοῦ» 
του ναυαγίου, τυραννώντας τοὺς 
μαθητές. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀρχί-
σει ἀπὸ τὴν κορυφὴ τὸ ξεβρώμι-
σμα, προτοῦ ἐπεκταθεῖ σὲ ὁλόκλη-
ρο τὸ ψάρι-ἂν δὲν ἐπεκτάθηκε ἤδη.

Τρίτον: (μὲ «ν» γιατί εἶναι εὐφω-
νικό. Σιγὰ-σιγὰ θὰ τὸ κόψουν καὶ 
ἀπὸ τὸ «μεῖον» καὶ τὸ «πλήν», γιὰ 
νὰ γελᾶ κάθε πικραμένος). Ὅσο κι 
ἂν κόπτονται περὶ τοῦ ἀντιθέτου, 
συνεχίζεται ἡ ἐπιδεικτικὴ ἀπαξίω-
ση τῆς ἀρχαίας γλώσσας, ποὺ εἶναι 
τροφὸς τῆς νεοελληνικῆς καὶ προ-
ϋπόθεση γιὰ τὴν εἰς βάθος οἰκείω-
σή της. Καὶ ἐλπίζουμε, ὅταν ἔλθουν 
καινούργιοι ἄνθρωποι σὲ τοῦτο τὸν 
τόπο καὶ «συνοδεύσουν τὴν βλα-
κεία στὴν τελευταία της κατοικία», 
νὰ κατανοήσουν ὅτι τὰ ἀρχαῖα πρέ-
πει νὰ ξεκινήσουν ἀπὸ τὸ δημοτικὸ 
σχολεῖο.

Ἔβαλαν τὰ ἀγγλικὰ ἀπὸ τὴν Α  ́δη-
μοτικοῦ. Γιὰ ποιό λόγο; Κανεὶς δὲν 
μᾶς τὸ ἐξήγησε. Τὸ ἔχω ξαναγράψει. 
Εἶναι ἐγκληματικὸ νὰ βραχυκυκλώ-
νεις, νὰ συσκοτίζεις τὰ παιδιὰ-ἐξ 
ἁπαλῶν ὀνύχων-μὲ τὴν ἐκμάθηση 
μίας ξένης γλώσσας, πρὶν ἀκόμη 
προσλάβουν καὶ διδαχτοῦν τοὺς μη-
χανισμοὺς τῆς μητρικῆς τους γλώσ-
σας. Ἂν ἀγαποῦσαν τὴν πατρίδα, τι-
μοῦσαν τὴν ἱστορία της καὶ νοιάζο-
νταν γιὰ τὸ μέλλον της, ἂς ἔβαζαν 
ἀρχαῖα, τουλάχιστον ἀπὸ τὴν Δ´ δη-
μοτικοῦ. Θὰ πεῖ κάποιος “ποιὸς θὰ 
τὰ διδάξει”; Ἀπάντηση: Μὲ ἕνα κα-
τάλληλο βιβλίο ὅλοι μποροῦν. Κι 
ἂν δὲν μποροῦν οἱ δάσκαλοι, ἂς 
διορίσει τὸ ὑπουργεῖο φιλολόγους 
καὶ στὸ δημοτικό. Προσωπικὰ (καὶ 
χωρὶς καμμιὰ καύχηση «ἓν οἶδα ὅτι 
οὐδὲν εἰμὶ») διδάσκω ἐδῶ καὶ χρό-
νια μία ὥρα τὴν ἑβδομάδα ἀρχαια, 
κατὰ παράβασιν τοῦ ἀναλυτικοῦ 

συνέχεια στη σελ. 4
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συνέχεια από τη σελ. 1

κό πρόβλημα” και όχι μόνο,  προς την Ι.Σ. της 
Ιεραρχίας.

ANTI ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΟ
Αντί για επίλογο θα καταχωρίσουμε, όπως 

και στον πρόλογο και για τον ίδιο λόγο, άρ-
θρο μας που έχει δημοσιευθεί κύριο θέμα 
στον «Ορθόδοξο Τύπο» (Αρ. Φύλ. 929/3.5.91) 
ως ανοικτή επιστολή προς την Ιεραρχία της 
Εκκλησίας.

Ο λόγος είναι προφανής. Η κρίση της σημε-
ρινής κοινωνίας είναι τόσο βαθειά, που μονά-
χα μια ρωμαλέα, μελετημένη και ιεραποστολι-
κή χριστιανική μαρτυρία και εκστρατεία, μπορεί 
να σταματήσει τον χείμαρρο της πλάνης, της 
διαφθοράς, της απιστίας και άγνοιας. Γι’ αυτό 
όμως, ποιος άλλος εκτός από μια ζωντανή Ιε-
ραρχία της Εκκλησίας, μπορεί να εξασφαλίσει 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις; Γι’ αυτό απευ-
θυνόμαστε στην Ιεραρχία. Αυτό δεν σημαίνει 
πως αν η Ιεραρχία συνεχίσει τον Επιμενίδειο, 
πρέπει κι ο Χριστιανικός λαός να κάμει το ίδιο.

Καθένας στο έργο του Θεού έχει τις δικές 
του ευθύνες, την κλήση του και την αμοιβή 
του. Όπως στον πρόλογο τα αναφέραμε, έτσι 
τα επαναλαμβάνουμε κι εδώ στον επίλογο, τα 
λόγια του Ιησού Χριστιού: «Ιδού έρχομαι ταχύ, 
και ο μισθός μου μετ’ εμού, αποδούναι εκά-
στω ως το έργον έσται αυτού» (Αποκ. 22, 12).

Ευχόμαστε όσοι δεν τα πρόσεξαν εκεί, να 
τα προσέξουν εδώ. Γιατί χρειάζονται να γίνουν 
πολλά από πολλούς και ο Κύριος έχει να δώ-
σει πολλά σε όλους...

Ακολουθεί το άρθρο:
ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ι.Σ. ΤΗΣ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ
Ασφαλώς, Άγιοι Συνοδικοί, θα ήταν λάθος, 

να νομίσει κανείς ή εσείς, ότι η επιστολή αυτή 
ή όποια άλλη παρόμοια, άλλοι σας απευθύ-
νουν, έχει σκοπό να σας υποδείξει τί πρέπει 
να κάνετε, σ’ αυτή τη Σύνοδο. Γιατί είναι τόσο 
καθαρό και οφθαλμοφανές το χρέος σας ένα-
ντι του πληρώματος της Εκκλησίας Ελληνικού 
Λαού, ώστε μονάχα τυφλοί ή εχθροί του έργου 
της Εκκλησίας να μη το βλέπουν! Ξέρετε λοι-
πόν τί πρέπει να κάνετε!

Ξέρετε ότι πρέπει ν’ αποκαταστήσετε, 
όπως απαιτεί το Δίκαιο της Εκκλησίας, τους 
δικαιωθέντες συναδέλφους σας και να κλεί-
σετε την πληγή, που επί 17 χρόνια τώρα μολύ-
νει και απειλεί την Εκκλησία! Να τους αποκα-
ταστήσετε, πάση θυσία, για να έρθει η ειρήνη 
στους κόλπους της Ιεραρχίας, με την αποκατά-
σταση της δεινώς διασαλευθείσης ηθικής τά-
ξεως, υπαιτιότητι του Προκαθημένου κ. Σερα-
φείμ και στη συνέχεια και Υμών! Γι’ αυτό πρέπει 
να μην εξέλθει κανείς από σας της αιθούσης 
των Συνεδριάσεων, προτού ψηφισθεί η απο-
κατάσταση των δικαιωθέντων Μητροπολιτών 
και κλείσει η χρόνια αυτή πληγή της ανωμαλί-
ας. Κι αν ο κ. Σεραφείμ με τα γνωστά τερτίπια 
του θελήσει να ματαιώσει πάλι την τακτοποίη-

ση αυτής της εκκρεμότητας, είναι χρέος σας 
ν’ απαντήσετε με ένα ΟΧΙ και να τον σταματή-
σετε στον κατήφορο που έχει πάρει και στον 
οποίο οδηγεί την Εκκλησία! Η βίαιη αυτή αντί-
δρασή σας και δήθεν ανυπακοή, ούτε βία είναι 
ούτε ανυπακοή, αλλά είναι άμυνα κατά της Σε-
ραφειμικής ανομίας και υπακοή στο Νόμο του 
Θεού, για τους εξής δυο λόγους:

1) Στο πρόσωπο των λεγομένων Ιερωνυμι-
κών Μητροπολιτών, τους οποίους η αντίχρι-
στη συνεργασία Ιωαννίδη και Σεραφείμ, κή-
ρυξε έκπτωτους πριν 17 χρόνια, σημειώθηκε 
μια πρωτοφανής βία και αδικία και ο Θεός μι-
σεί την αδικία και την καταπίεση!

Οι εν λόγω Μητροπολίτες κηρύχθηκαν έκ-
πτωτοι την 11.7.74 με απόφαση της υπό τον 
κ. Σεραφείμ, Αριστίνδην Συνόδου — η όποια 
βαφτίστηκε Ιεραρχία! — χωρίς κατηγορητή-
ριο, χωρίς δίκη, χωρίς απολογία, χωρίς να είναι 
παρόντες και χωρίς δικαίωμα εφέσεως! Πρό-
κειται για ένα έγκλημα πρωτοφανές, μια αλη-
θινή Ζούγκλα στέρησης των στοιχειωδών αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων!

Και όλα αυτά, πού; Στο χώρο της Διοικούσας 
Εκκλησίας! Σ’ ένα χώρο, που ως άμεσο έργο 
του Αγίου Πνεύματος, θάπρεπε σ’ αυτό να βα-
σιλεύει η αγάπη, η δικαιοσύνη, η αδελφική συ-
μπεριφορά, η ομόνοια και η στενή αγωνιστική 
συνεργασία, για την διάδοση της χριστιανικής 
αληθείας και τον θρίαμβο της Εκκλησίας στον 
πόλεμο κατά του κακού! Σ’ ένα χώρο που θά-
πρεπε να είναι ο τηλαυγής φάρος της δικαι-
οσύνης και του πολιτισμού, θάρρος και προ-
στασία των αδικουμένων, φωτεινό παράδειγ-
μα των ανθρώπων και τρόμος των βιαστών και 
των δαιμόνων!

Ο γράφων, Άγιοι Συνοδικοί, αισθάνεται ότι 
δεν είναι άξιος ν’ ανάψει ένα κερί μπροστά στο 
εικονοστάσι κοιτάζοντας το πρόσωπο του Αγί-
ου και όμως μπροστά στην αδικία εξανίσταται, 
γιατί πιστεύει τα λόγια του Θεού: «Δικαιοσύ-
νην μάθετε οι ενοικούντες επί της γης»! Σεις 
που είσθε λειτουργοί της Εκκλησίας και συλ-
λειτουργείτε με τους Αγγέλους, κρατώντας τα 
Άγια του Θεού στα χέρια σας, πώς ανέχεσθε, 
πώς καλύπτετε, πώς διαπράττετε αυτή την φο-
βερή αδικία σε βάρος αθώων συναδέλφων σας 
και κατεβάζετε το κύρος και το ήθος της Αγί-
ας του Θεού Εκκλησίας πιο κάτω από το κύ-
ρος και την Αξιοπιστία «των Αρχόντων του αι-
ώνος τούτου των καταργουμένων»; (Α΄ Κορ. 2, 
6). Προς Θεού λοιπόν: Κλείστε την πια αυτήν 
την πληγή, προτού γίνει γάγγραινα στο σώμα 
της Διοικούσας Εκκλησίας!

2) Απ’ όλα τα σημεία του κόσμου, εσωτερι-
κού και εξωτερικού, πνευματικού και υλικού, 
Ελληνικού και Διεθνούς, εκπέμπονται έντονα 
σήματα SOS, όχι πια για τους όρους καλύτε-
ρης διαβίωσης του ανθρώπου, αλλά για την 
συνέχιση αυτής της ίδιας της ύπαρξής του, 

που φανερά απειλείται από ηθικό και βιολογι-
κό εξολοθρεμό!

Είναι ολοφάνερο, ότι ο Μεγάλος Πόλεμος 
που ο Θεός κήρυξε κατά του Διαβόλου, το πέν-
θιμο εκείνο δειλινό της παρακοής των πρωτο-
πλάστων, στον Παράδεισο, πόλεμος που συ-
γκλονίζει την ανθρωπότητα από τότε μέχρι σή-
μερα, βρίσκεται ήδη σε κρίσιμη φάση και ολό-
κληρη η Γη απειλείται με καταστροφή, όπως 
το Πνεύμα του Θεού μας προειδοποιεί: «Ουαί 
την γην και την θάλασσαν, ότι κατέβη ο διά-
βολος προς υμάς έχων θυμόν μέγαν, ειδώς 
ότι ολίγον καιρόν έχει»! (Αποκ. 12, 12).

Τί, άγιοι Συνοδικοί, στον σημερινό κόσμο, δεν 
μαρτυρεί γεγονυία τη φωνή, τον κίνδυνο που 
τον απειλεί, την πηγή του κινδύνου και το χρέ-
ος της Εκκλησίας ως στρατευόμενης, να πο-
λεμήσει τον σκοτεινό εχθρό και ως ποιμαίνου-
σας, να προστατεύσει το ποίμνιό της από τα 
φανερά μέσα και όργανα, του αόρατου πνευ-
ματικού πονηρού εχθρού;

Χρειάζεται άραγε να μιλήσουμε για τις πλά-
νες που κυριαρχούν στον ηθικό, τον πνευμα-
τικό, τον «επιστημονικό», τον πολιτικό, τον Κοι-
νωνικό, τον οικογενειακό, τον ατομικό και τον 
δημόσιο χώρο, που όλες μαζί αποτελούν ένα 
τεράστιο δίκτυ θανάτου και για τα μεμονωμέ-
να άτομα και για το σύνολο των Εθνών;

Όλα είναι γνωστά, άγιοι Συνοδικοί. Και η πλά-
νη της φιλοσοφίας που βούλιαξε στα θολά, 
νερά του Αστικού και του Μαρξιστικού Υλι-
σμού! Και η πλάνη της δήθεν επιστήμης, που 
βούλιαξε στην παρουσίαση της θεωρίας ως 
επιστημονικής γνώσεως (Δαρβινισμός, Φροϋ-
δισμός, μηχανοκρατία, επιστημονισμός, Αθεϊ-
σμός, Πανθεϊσμός κ.ά.)! Και η πλάνη του αθε-
ϊστικού υπαρξισμού, που κήρυξε την ζωή και 
τον άνθρωπο έργο της τύχης και τους έθαψε 
στο περιτύλιγμα του μηδενισμού, που αρνή-
θηκε και διέστρεψε όλες τις ηθικές αξίες, έτσι 
που η ελευθερία να μετατραπεί σε ασυδοσία, 
το ιερό γενετήσιο δώρο, σε πορνεία και ομο-
φυλοφιλία, η ψυχαγωγία σε διαφθορά, πορ-
νό, ναρκωτικά, αλκοολισμό και νικοτίνη, η υγι-
ής επαναστατικότητα σε ανυπακοή, αμφισβή-
τηση και τρομοκρατία! Η πλάνη της δήθεν κοι-
νωνικής τάξεως που θέλει το Κράτος υπηρέτη 
των κρατούντων και όχι «διάκονο του Θεού, 
εις το αγαθόν» (Ρωμ. 13, 1-6), που μεταβάλ-
λει την εργασία σε εμπόρευμα και εξευτελίζει 
την ανθρώπινη προσωπικότητα, γίνεται όργα-
νο του Σατανά με την μετατροπή της φιλοπα-
τρίας σε σωβινισμό, με το κήρυγμα του μίσους, 
της αρπαγής των αγαθών των άλλων και τελικά 
του πολέμου! Τί να πούμε ακόμα για την τερά-
στια απειλή κατά του συνόλου του πολιτισμού 
από το νεοφανές Παγκόσμιο Κίνημα της Νέας 
Εποχής που προχωρεί ακάθεκτο στην εγκατά-
σταση Παγκόσμιας θρησκείας και Παγκόσμι-
ας Κυβέρνησης, που σαφώς προκύπτει από τα 

σχετικά κείμενά της ότι βρίσκεται στην υπηρε-
σία του Σατανά και του Αντίχριστου; Τί να πού-
με για την Μασονία, την Θεοσοφία, τον Απο-
κρυφισμό και τον Σιωνισμό, που εργάστηκαν 
και εργάζονται προετοιμάζοντας την τραγω-
δία του ερχομού του Αντίχριστου και των δει-
νών της μεγάλης αποστασίας για τα οποία μι-
λάει καθαρά ο Λόγος του Θεού;

Δεν θα πούμε, λοιπόν άγιοι Συνοδικοί γι’ αυτά 
τίποτα, γιατί τα ξέρετε, και όλα είναι γνωστά 
και σε σας και στο ποίμνιό σας... Θα μιλήσου-
με για κάτι άλλο, που ενώ είναι το κλειδί, οι πά-
ντες το αγνοούν κι έτσι όλοι τριγυρνούν σαν τυ-
φλοί, καθένας στη φυλακή του, και κανείς δεν 
σκέπτεται να γυρίσει το κλειδί και να ελευθε-
ρωθεί ανοίγοντας την πόρτα της φυλακής του. 
Το κλειδί αυτό είναι ο Λόγος του Θεού, το Ευ-
αγγέλιο του Ι. Χριστού!

Όλοι γνωρίζουν τον κίνδυνο και χτυπιούνται 
καθώς βλέπουν τα παιδιά τους να χάνονται, την 
οικογένεια να διαλύεται, την εγκληματικότητα 
να παίρνει διαστάσεις. Αλλά κανείς δεν σκέπτε-
ται το κλειδί της σωτηρίας. Γιατί το κλειδί αυτό 
έχει περιπέσει σε ανυποληψία, σε αχρηστία και 
την θέση του πήραν άλλα κλειδιά — τα είπα-
με παραπάνω — κλειδιά όμως παράξενα, για-
τί γυρίζουν μόνο σε μια κατεύθυνση — στο να 
κλειδώνουν! — κι έτσι όσο πιο πολύ τα χρησι-
μοποιεί το θύμα τους, τόσο περισσότερο κλει-
δώνεται στη φυλακή του!

Εδώ είναι το έργο σας, άγιοι Συνοδικοί: Δώ-
στε το κλειδί της σωτηρίας και Αληθινής ελευ-
θερίας — το Ευαγγέλιο του Χριστού — δώστε 
το πραγματικά, κτήμα στο ποίμνιό σας, για να 
σταματήσει το κακό. Οι άνθρωποι ξέρουν πως 
πιάστηκαν στα δίκτυα του κακού, αλλά δεν ξέ-
ρουν τον τρόπο της σωτηρίας. Αυτό είναι το 
έργο της Εκκλησίας, το έργο σας, Σεβασμιώ-
τατοι! Σας γράφομε τις γραμμές αυτές με πόνο 
ψυχής, εκφραστές του πόνου και της αγωνίας 
του Ελληνικού λαού, που βλέπει την ερήμωση 
και την δυστυχία της χώρας του και τους φύ-
λακες να αλληλοτρώγονται μεταξύ τους, χει-
ρότεροι κι απ’ αυτούς τους κοσμικούς άρχο-
ντες, που πνίγονται στην κουταλιά του νερού, 
της ματαιότητας!

Χωρίς αναβολές, Σεβασμιώτατοι, φέρτε την 
δικαιοσύνη και διά της δικαιοσύνης την ειρή-
νη και την αγάπη μεταξύ σας. Και αμέσως κα-
θίστε όλοι μαζί και καταστρώστε προγράμμα-
τα επανευαγγελισμού του λαού σας, ώστε να 
καταλάβη κάθε πιστός πως το κλειδί αυτό εί-
ναι ο Ιησούς Χριστός, Εκείνος που μας είπε και 
μας επαναλαμβάνει κάθε μέρα: «Τούτα λελά-
κηκα υμίν, ίνα εν εμοί ειρήνην έχητε. Εν τω 
κόσμω θλίψιν έξετε. Αλλά θαρσείτε, εγώ νε-
νίκηκα τον κόσμον» (Ιω. 16, 33).

Από το βιβλίο «Μασωνικές Οργανώσεις», 
έκδοση 1991.

προγράμματος καὶ τῶν ἄνωθεν ἐντολῶν.
Τί κάνω; Δίνω στὰ παιδιὰ σὲ φωτοτυπία ἕνα 

ἀρχαῖο κείμενο. Κυρίως τοὺς διδακτικότατους 
μύθους τοῦ Αἰσώπου ἢ μία εὐαγγελικὴ περικοπή. 
Πρῶτα τὸ ἀντιγράφουν γιὰ νὰ ἐξοικειωθοῦν μὲ 
τὴν ἀρτιμελῆ μορφὴ τῆς γλώσσας, τὸ λεγόμενο 
πολυτονικό. Στὴν συνέχεια τὸ διαβάζουν γιὰ νὰ 
«σπάσει» καὶ ἡ γλώσσα. Κατόπιν ὑπογραμμίζουν 
λέξεις ποὺ ἀναγνωρίζουν, γιὰ νὰ κατανοήσουν 
τὴν ἀδιάσπαστη συνέχεια τοῦ ἑλληνικοῦ λόγου. 
Μετὰ ἔρχεται τὸ ὡραιότερο. Ἡ πάντερπνη ἐτυ-
μολογία. Παιχνίδισμα μὲ τὶς λέξεις. Ὕστερα «ὁμο-
θυμαδόν», ὅλοι μαζί, τὴν μετάφραση στὸν πί-
νακα καὶ ἀντιγραφὴ τῶν παιδιῶν στὸ «τετράδιο 
ἀρχαίων». Ἐδῶ «περνοῦν» καὶ τὰ ἠθικὰ διδάγ-
ματα, γιατί Παιδεία σημαίνει πρωτίστως καλλι-
έργεια χαρακτήρα καὶ μόρφωση ἑδραία. Ἡ καλὴ 

παιδεία «…μόνους τοὺς παιδευθέντας ἐλευ-
θέρους εἶναι», μόνη αὐτὴ κάνεις τοὺς ἀνθρώ-
πους ἐλεύθερους (Ἐπίκτητος, «Διατριβαί», 11α, 
21-22), «μαθαίνει στὸν πολίτη νὰ ἄρχει καὶ νὰ 
ἄρχεται μὲ δικαιοσύνη» («τὸν πολίτη… ἄρχειν 
τε καὶ ἄρχεσθαι μετὰ δίκης», γράφει ὁ Πλάτων 
στὸ 643ε τῶν «Νόμων» του).

Αὐτὰ τὰ ξεχάσαμε καὶ ἀκοῦμε μόνο τὶς ἐκκω-
φαντικὲς τσιρίδες καὶ τὶς ἀερόπλαστες κενο-
λογίες περὶ «Νέου Σχολείου» καὶ «πρῶτα ὁ 
μαθητής», ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ δὲν ξέρουν 
ποῦ «πᾶν τὰ τέσσερα», ὅπως λέει θυμόσο-
φα καὶ ὁ λαός.

Μετὰ τὴν ἐτυμολογικὴ περιήγηση, ἔρχεται 
καὶ ἡ σειρὰ τῆς Γραμματικῆς. Ἁπλὰ πράγματα 
τὸ κατὰ δύναμιν, μὲ συγκατάβαση, κανόνες το-
νισμοῦ, δύο-τρεῖς κλίσεις οὐσιαστικῶν καὶ ρημά-

των καί… τὸ κουδούνι προσκαλεῖ γιὰ τὴν αὔλειο 
ξεκούραση.

Σημειωτέον ὅτι τὴν ὥρα τῶν ἀρχαίων τὰ 
παιδιὰ παρακολουθοῦν σχεδὸν μὲ εὐλάβεια. 
«Ἄκρα τοῦ τάφου σιωπή». Γιατί; Παράδειγ-
μα. Ὅταν τοὺς ζητᾶς νὰ γράψουν τὴν λέξη 
«ὑγρὸς» πρέπει νὰ σκεφτοῦν  δύο κανόνες. 
Ὅτι ἡ λέξη, ἐφ’ ὅσον ἀρχίζει μὲ «ὕψιλον» δα-
σύνεται καὶ ἡ βραχύχρονη συλλαβὴ «-γρὸς» 
παίρνει ὀξεία. Ὁ νοῦς τους, δηλαδή, δὲν «ἀλη-
τεύει» ἐδῶ κι ἐκεῖ, ἀλλὰ ἀναζητᾶ καὶ ὑπακού-
ει σὲ κανόνες. Ἔτσι, ἀπὸ τὴν πειθαρχία τοῦ 
νοός, φτάνουμε στὴν πειθαρχία τοῦ σώμα-
τος. («Πάντων νοῦς κρατεῖ» ἔλεγε ὁ Ἀναξα-
γόρας). Καὶκυρίως, γιατί τοὺς ἐξηγεῖς τὸ μο-
νάκριβο, παγκοσμίως, προνόμιό τους, νὰ δια-
βάζουν τὴν γλώσσα τοῦ Ὁμήρου, τοῦ Πλάτω-

να, τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ κατανοοῦν τὶς πε-
ρισσότερες λέξεις. [ΣΧ. «ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡ.»: Ἐκτὸς 
ἀπὸ τοὺςΚΟΛΟΚΥΘΟΝΟΕΣ καὶ ΛΙΠΟΚΑΡΔΟΥΣ 
τῆς μεταφραστικῆς τῶν Λειτουργικῶν κειμέ-
νων Ἐργολαβίας, ποὺ δὲν ΚΑΤΑΝΟΟΥΝ!]Καμα-
ρώνουν τὰ παιδιά, πράγμα ποὺ τόσο τὸ ἔχου-
με ἀνάγκη σήμερα.

 Εἰλικρινά, τὰ γράφω αὐτὰ καὶ «καπνίζουν τὰ 
μάτια μου». Ἔχουμε στὰ χέρια μας θησαυρὸ ἀει-
λαμπῆ καὶ ἀδαπάνητο, ποὺ ξεδίψασε καὶ ξεδιψᾶ 
ὅλη τὴν Οἰκουμένη καὶ ἐμεῖς ποτίζουμε τὰ παιδιὰ 
μὲ σάπια, μολυσμένα νερά. Ὁμιλοῦμε (τί ὡραία 
λέξη!) γλώσσα «νικήτρα τοῦ θανάτου» καὶ θα-
νατώνουμε τὰ παιδιὰ «μουρμουρίζοντας σπα-
σμένες σκέψεις ἀπὸ ξένες γλῶσσες».

ςἩΜ. «Χρ. ΒΙΒλΙΟΓρ.»

ΚάΤἩΓΟρΩ ΤΟΥ ΝΙΚΟλάΟΥ ΨάρΟΥδάΚἩ
προς την εκκλησιαστική εξουσία
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συνέχεια από τη σελ. 1
Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Πατάμε, κυκλοφορούμε και κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

κάνει μια μακρά περιγραφή της μεγάλης βυ-
ζαντινής κληρονομιάς της Κωνσταντινούπο-
λης, ζητεί με ξεκάθαρο τρόπο την επαναφο-
ρά της βυζαντινής αυτοκρατορίας, που σήμε-
ρα αναζητά να αναδυθεί στο φως κάτω από 
τους μουσουλμανικούς σοβάδες που καλύ-
πτουν τους τοίχους των εκκλησιών που έγι-
ναν τζαμιά.

Ο Hasan Kahraman αρχίζει το άρθρο του 
κάνοντας εκτενή αναφορά στην μονή του Πα-
ντοκράτορος και στην εκκλησία της Παμμα-
κάριστου που σήμερα είναι το Fethiye τζαμί. 
Ο Kahraman κατηγορεί την Τουρκία ότι ενώ το 
βυζαντινό αυτό περίτεχνο κτίσμα πριν από 20 
χρόνια ανακηρύχτηκε από την UNESCO σαν 
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, οι τουρ-

κικές πολιτιστικές αρχές δεν έκαναν τίποτα 
από τότε για να αξιοποιήσουν αυτό το θαυ-
μάσιο βυζαντινό μνημείο με τόσο μεγάλη πα-
γκόσμια προβολή. Σήμερα, -όπως παραδέ-
χεται ο Τούρκος αρθρογράφος-, ζούμε σε 
μια Κωνσταντινούπολη όπου κυριαρχούν τα 
ισλαμικά σύμβολα αλλά στο υπόβαθρο αυ-
τής της προαιώνιας πόλης υπάρχει η τερά-
στια βυζαντινή πολιτιστική κληρονομιά, την 
οποία σκεπάζουν τα σύγχρονα μνημεία και 
την οποία αγνοούμε. Η σκιά αυτής της αυτο-
κρατορίας βαραίνει την σύγχρονη κακότεχνη 
εικόνα της Πόλης. Συνεχίζοντας ο Hasan 
Kahraman στο εκπληκτικό αυτό άρθρο 
που δείχνει για άλλη μια φορά την ψυχι-
κή αναζήτηση πολλών σημερινών Τούρ-

κων στο βυζαντινό παρελθόν πάνω στο 
οποίο ζουν και κινούνται, κάνει έκκληση 
στις τουρκικές αρχές να επέμβουν στις 
εκκλησίες της Παμμακάριστου που εί-
ναι Fethiye τζαμί, στο Feneri İsa Camisi 
και στο Kalenterhane Camisi που είναι η 
βυζαντινή εκκλησία της Θεοτόκου και να 
τα μετατρέψουν από τζαμιά σε μουσεία. 
Σαν πρώτο σημαντικό βήμα στην  ανάδυ-
ση του Βυζαντίου προτείνει να βγάλουν 
τους σοβάδες που καλύπτουν τους τοί-
χους αυτών των τζαμιών για να αποκα-
λυφτούν τα υπέροχα - όπως αναφέρε-
ται χαρακτηριστικά-  βυζαντινά μωσαϊ-
κά που κρύβονται εξ αιτίας της χρήσης 
αυτών των χώρων σαν τόπων ισλαμικής 

λατρείας. Σαν επόμενο δε βήμα…
Όπως γράφει με χαρακτηριστικό τρόπο, «ο 

Μωάμεθ ο Πορθητής κατέλαβε την πόλη και 
στην συνέχεια κάναμε τις βυζαντινές εκκλη-
σίες τζαμιά, βγάλαμε τις εικόνες και σκεπά-
σαμε τα ψηφιδωτά καταργώντας έτσι την βυ-
ζαντινή πολιτιστική κληρονομιά που επί αι-
ώνες άνθησε στην Κωνσταντινούπολη». Η 
αναβίωση του Βυζαντίου στην Κωνσταντινού-
πολη, συμπεραίνει ο Hasan Kahraman, είναι 
επιβεβλημένη και αναπόφευκτη . Αυτά τα κα-
ταπληκτικά από ένα επώνυμο Τούρκο αρθρο-
γράφο! Εμείς που βρισκόμαστε;

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-

Τουρκολόγος

πει για να διαπιστώσουμε τι συνέβη την 
τελευταία 50ετία ώστε σήμερα η ένδοξη 

Ελλάδα μας ν’ αποτελεί το κλωτσοσκούφι 
των Ευρωπαίων και όχι μόνο.

Ποιοι και πώς λήστεψαν τον ελληνικό 
λαό; Απαντάει ο Γερμανός Υπουργός: «Η 
ανίκανη και διαφθαρμένη πολιτική και οι-
κονομική ελίτ της Ελλάδας είναι υπεύθυνη 

για το σημερινό δράμα της» 
(Βολ. Σόιμπλε).

(Συνέχεια του προηγούμενου)
Οι ερευνητές της ΕΛΙΑΜΕΤ, σε έκθεσή τους 

που δημοσίευσαν το 2009, παρουσιάζουν μια 
θλιβερή εικόνα όσον αφορά την διασπάθη-
ση του Δημοσίου χρήματος: “Η κατασκευή 
ενός χιλιομέτρου του οδικού άξονα ΠΑΘΕ 
(Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι) – γρά-
φουν – κόστισε όσο επτά (7) χιλιόμετρα οδι-
κού άξονα στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία”.

Με τα χρήματα που διατέθηκαν και συνεχί-
ζουν γι’ αυτό το σκοπό, θα έπρεπε όχι μόνο 
να είχε τελειώσει ο κεντρικός αυτός οδικός 
άξονας, αλλά να είχαν κατασκευαστεί οι δρό-
μοι σχεδόν σε όλη την ελληνική επικράτεια.

• Άλλος τομέας που δημιούργησε τεράστια 
ελλείμματα, και αργά αλλά σταθερά μας έδει-
χνε το δρόμο της αυτοκαταστροφής, ήταν οι 
ανεξέλεγκτοι διορισμοί στο Δημόσιο, ανθρώ-
πων πολλάκις άσχετων και αγράμματων, κα-
θιστώντας τους συνένοχους (“μαζί τα φάγα-
με” – Πάγκαλος) αλλ’ αυξάνοντας την εκλογι-
κή τους πελατεία. Έτσι, βρεθήκαμε να έχου-
με πολλαπλάσιους Δημοσίους Υπαλλήλους 
απ’ ό,τι χρειαζόμασταν και αναγκασθήκαμε 
να δανεισθούμε δισ. για να πληρωθούν οι μι-
σθοί τους.

Μια μελέτη που έγινε έδειξε ότι, μετά την 
πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη το 1993 
και ως το 2009, προσλήφθηκαν στον ευρύτε-
ρο δημόσιο τομέα περίπου 600.000 άτομα με 
αποτέλεσμα να γονατίσει ο δημόσιος κουρ-
βανάς κατά 500 δισ. ευρώ, ένα κόστος που 
ξεπέρασε κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονά-
δες το αντίστοιχο μέσο όρο της Ε.Ε. των 15 
χωρών-μελών, γεγονός που αποτελεί τη βα-
σική αιτία δημιουργίας δημοσιονομικών ελ-
λειμμάτων.

Μόνο την τριετία 2001-2004 προσέλαβε το 
Κίνημα 250.000 συμβασιούχους, χωρίς να το 
επιτρέπουν τα οικονομικά εκείνης της εποχής, 
διατηρώντας τους σε καθεστώς ομηρίας για 
λόγους ψηφοθηρίας, και φορτώνοντάς τους 
στην επόμενη κυβέρνηση ζητούσε την μονιμο-
ποίησή τους παρ’ ότι γνώριζαν την απόφαση 
το ΣτΕ που απαγόρευε την μονιμότητα, εκτός 
μόνο σε υπαλλήλους που κάλυπταν «πάγιες 
και διαρκείς ανάγκες».

• Με το πολύ χρήμα που άρχισε να εισρέ-

ει στην Ελλάδα την περίοδο 1981-1985 από 
δάνεια 50 δισ. δολαρίων ξένων τραπεζών 
και 26 δισ. από κοινοτικές επιδοτήσεις, χω-
ρίς να γίνει στη χώρα κανένα έργο (!), το δη-
μόσιο χρέος εκτινάχτηκε από 28% του ΑΕΠ 
το 1980 σε διπλάσιο ύψος (47,8%) στα τέλη 
του 1985, η δε κατανάλωση έγινε πρωταθλη-
τής και το ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών 
αντιπροσώπευε το 14.5% του ΑΕΠ που ήταν 
το υψηλότερο κατά κεφαλήν 
στον κόσμο!

Άρχισε σταδιακά να δημι-
ουργείται ένα παρακράτος 
μαφιόζικου τύπου, το οποίο 
άρχισε να διεισδύει όλο και 
βαθύτερα στην πολιτική. Απί-
θανοι άνθρωποι αυτού του παρακράτους δη-
μιούργησαν δίκτυα επικοινωνίας και επιρρο-
ής διαμορφώνοντας την εκάστοτε πολιτική.

Μεγαλοεργολάβοι και βαρόνοι των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) – τους βλέπου-
με τελευταία να παρελαύνουν στην εξεταστι-
κή της Βουλής – “έβγαζαν” βουλευτές, διό-
ριζαν υπουργούς, ανεβοκατέβαζαν κυβερ-
νήσεις και όλα γίνονταν πίσω από κλειστές 
πόρτες. Αν κατά καιρούς ξεπρόβαλλε κανέ-
να σκάνδαλο – κατάχρηση, διαφθορά, λεη-
λασία – στην δημοσιότητα, αυτό οφείλονταν 
αποκλειστικά σε εσωτερικούς ανταγωνισμούς 
και σε προσωπικές έριδες των ανθρώπων που 
δέσποζαν στο παρασκήνιο.

Τί να πρωτοθυμηθεί κανείς, από τα εκατο-
ντάδες μικρά και μεγάλα σκάνδαλα!!!, τον Κο-
σκωτά, το Χρηματιστήριο, τα εξοπλιστικά, τον 
Μαυράκη, τον Οργανισμό Ανασυγκρότησης 
Επιχειρήσεων, τα Ολυμπιακά έργα, την Αγρέξ, 
τις Μ.Κ.Ο., το Σκάνδαλο Siemens, την ΕΒΟ, 
Προμήθειες Νοσοκομείων, Κτηματολόγιο…

ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
ΚΟΣΚΩΤΑΣ: Το “σκάνδαλο Κοσκωτά” δό-

νησε όλο το πολιτικό σύστημα το 1988. Πώς 
όμως κατάφερε, ένας νεαρός τραπεζίτης, 
να ανεβεί στον επιχειρηματικό θρόνο, απο-
κτώντας μέσα σε μια πενταετία τον εκδοτι-
κό οργανισμό “Γραμμή Α.Ε.”, εκδίδοντας μια 
καθημερινή εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορί-
ας, και τρεις ακόμα ημερήσιες, έξι περιοδι-
κά, την Τράπεζα Κρήτης, την ΠΑΕ Ολυμπια-
κός και πολλές άλλες επιχειρηματικές δρα-
στηριότητες;

Το 1987 άρχισαν δειλά-δειλά οι πρώτες 
αποκαλύψεις: φορολογικά αδικήματα, πλα-
στογραφίες, παράνομη εξαγωγή συναλλάγ-
ματος κ.ά. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, με υπουρ-
γό Δικαιοσύνης τον Μ. Κουτσόγιωργα, πέ-
ρασε νόμο στη βουλή που έδινε προνομιακά 
περιθώρια στον Κοσκωτά – ήταν ο γνωστός 
“ΚΟΥΤΣΟΝΟΜΟΣ” – με το αζημίωτο, αφού 

για  την … εξυπηρέτηση πλήρωσε (μαύρο 
χρήμα) δύο εκατομμυρίων δολαρίων. Η δι-
καστική έρευνα αποκάλυψε ότι, είχε υπεξαι-
ρέσει 33,5 δις δρχ. από την Τράπεζα Κρήτης, 
δωροδοκώντας πολιτικά πρόσωπα με λεφτά 
που έκρυβε στις συσκευασίες των Pampers!

Ήταν το μεγαλύτερο πολιτικο-οικονομικό 
σκάνδαλο που ξέσπασε στην Ελλάδα, γι’ αυτό 
παραπέμφθηκαν στο ειδικό δικαστήριο ο πρώ-

ην Πρωθυπουργός Ανδρέας 
Παπανδρέου, ο Μένιος Κου-
τσόγιωργας, ο Δημ. Τσοβό-
λας και ο Γεώργ. Πέτσος με 
τις κατηγορίες: παθητική δω-
ροδοκία, αποδοχή προϊόντος 
εγκλήματος, παράβαση του 

νόμου περί ευθύνης υπουργών και απιστία 
περί την υπηρεσία. Αποτέλεσμα; Όλα τα πο-
λιτικά πρόσωπα να αθωωθούν, με μόνο τον 
Κοσκωτά που καταδικάστηκε σε κάθειρξη 25 
ετών. Άνοιξε όμως πληγές που και μέχρι σή-
μερα πυορροούν!

Ο Κοσκωτάς “κάηκε” αλλ’ έγινε το όχημα 
για την πλήρη επικράτηση των “νέων τζακιών”, 
που εμφανίστηκαν αρχικά ως δυνάμεις αντικο-
σκωτικής “κάθαρσης” ενώ στην πραγματικό-
τητα μετατράπηκαν σε πανίσχυρους “πολιτι-
κούς παράγοντες” του τόπου, και πήραν υπό 
τον έλεγχό τους, σχεδόν όλα τα μέσα ενημέ-
ρωσης. Έτσι, πρώτα ανέλαβαν τη χειραγώγη-
ση του ελληνικού λαού, και σε δεύτερη φάση 
απαίτησαν όλα τα κονδύλια του κράτους, δι-
αφημιστικά πακέτα και δημόσια έργα. Με την 
δύναμη που είχαν αποκτήσει “εκβίαζαν” την 
κοινή γνώμη και τα κόμματα.

Σύμφωνα με σχετικά, τότε, δημοσιεύματα, 
ο Κοσκωτάς δεν επέστρεψε ποτέ τα δισεκα-
τομμύρια που τσέπωσε, επειδή τότε δεν υπήρ-
χε νόμος για επιστροφή χρημάτων στο Δημό-
σιο από υπεξαιρέσεις.

Το 2001 αποφυλακίστηκε και ζει μια ζωή 
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επι-
διδόμενος σε νέες επιχειρηματικές δραστη-
ριότητες με τα παιδιά του. Και ο ελληνικός 
λαός … πληρώνει ακόμα τα καλά συσκευα-
σμένα pampers, που τα έπαιρναν ως δώρο 
οι πολιτικοί μας!

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ: Το έγκλημα του χρημα-
τιστηρίου ονομάστηκε η “μητέρα των σκαν-
δάλων”. Ήταν μια άγρια λεηλασία ενάμισι 
εκατομμυρίου ανύποπτων ανθρώπων μικρο-
επενδυτών, οι οποίοι παρασυρόμενοι, άμεσα 
ή έμμεσα, από προτροπές υπουργών και αυ-
τού του Πρωθυπουργού Σημίτη (τους εξαπα-
τούσαν μέσω διαφημιστικών σποτ, ότι έχου-
με ισχυρή Ελλάδα και “ισχυρή οικονομία” και 
να μη διστάσουν να επενδύσουν τα χρήμα-
τά τους στο χρηματιστήριο για σίγουρα κέρ-

δη) έπεφταν θύματα χάνοντας όλες τις οικο-
νομίες τους.

Ο πρώην Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Τρικάλων 
Χρ. Μαγκούφης περιγράφει στην δημοσιο-
γράφο Πόπη Τσοπανίδου με γλαφυρό τρόπο 
το τι έγινε: «Η κατάρρευση της Ελλάδας ήταν 
σχεδιασμός μιας συγκεκριμένης συμμορίας, 
που ακόμα και σήμερα κρατά τα ηνία». Από 
το σκάνδαλο του χρηματιστηρίου χάθηκαν 33 
τρις δραχμές εκ των οποίων τα 22 τρις (ση-
μερινής αξίας 65 δις ευρώ) έφυγαν στο εξω-
τερικό! Καταλαβαίνετε για τι μιλάμε; Αναλο-
γιστείτε αυτό το ποσό σε παραγωγική ρευ-
στότητα το οποίο, δυστυχώς, μπήκε σε βα-
λίτσες κάποιων επιτήδειων και βγήκε ΕΚΤΟΣ 
ΧΩΡΑΣ!... Μιλάμε για ταφόπλακα στην ανά-
πτυξη και την παραγωγή».

Και όμως, γι’ αυτό το σκάνδαλο δεν τιμω-
ρήθηκε κανένας! Οι ένοχοι είναι ακόμα εδώ. 
Δεν μιλάμε μόνο για τους πολιτικούς, αφού 
μόνοι τους δε θα μπορούσαν να τελέσουν 
αυτό το εθνικό έγκλημα. Μιλάμε ακόμα για 
τους τραπεζίτες που υπέθαλπαν την ανομία 
εκδίδοντας μάλιστα μετοχοδάνεια στον κο-
σμάκη ώστε να διογκωθεί ο τζίρος του πλιά-
τσικου. Γι’ αυτούς που δήλωναν λίγο πριν την 
κατάρρευση ότι το χρηματιστήριο θα πάει στις 
7.000 μονάδες. Γι’ αυτούς που έβγαλαν εκα-
τομμύρια στο εξωτερικό, ως διοικητές χρεο-
κοπημένων κρατικών οργανισμών. Γι’ αυτούς 
που μετέπειτα έγιναν πρωθυπουργοί για να 
ολοκληρώσουν το έργο τους με το δολοφο-
νικό PSI…

Υπάρχουν τα Μ.Μ.Ε. που οδηγούσαν και 
κάλυπταν αυτό το εθνικό έγκλημα με τις φυλ-
λάδες τους…

Υπάρχει και η ροή του χρήματος. Ο Παντα-
λάκης, του σκανδάλου της Γενικής Αποθηκών, 
είναι μόνο ένα δείγμα. Για 9 τουλάχιστον χρό-
νια, έβγαιναν λεφτά με βαλίτσες από εισηγμέ-
νες, με το πρόσχημα αγορών Offshore εται-
ρειών που δεν είχαν κανένα, ΜΑ ΚΑΝΕΝΑ πε-
ριουσιακό στοιχείο. Εάν τα ψάξετε, θα βρεί-
τε στα διοικητικά συμβούλια αυτών των εται-
ρειών βαρύγδουπα ονόματα «ιστορικών» πο-
λιτικών οικογενειών. Παραμένουν ατιμώρητοι.

Αποκάλεσε παλαιότερα τον Σημίτη “πολι-
τικό νάνο” και τώρα “εκβιαστή”. Μίλησε για 
ψεύτικα στοιχεία και σκανδαλώδη εισαγωγή 
της Ελλάδας στον ΟΗΕ. Είπε για το σκάνδα-
λο των Ολυμπιακών Αγώνων και άλλα πολλά.

Η φούσκα του χρηματιστηρίου είναι η με-
γαλύτερη απάτη όλων των εποχών. Οι απα-
τεώνες γέμισαν τις ξένες τράπεζες με χρήμα-
τα του ελληνικού λαού, και σήμερα αυτός ο 
λαός λιμοκτονεί.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΕΝΩ Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ… ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΠΟ ΕΠΩΝΥΜΟ
ΤΟΥΡΚΟ!!!

συνέχεια από τη σελ. 1
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Οι Ενέργειες του Θεού είναι αΐδιες 
(= αιώνιες) πραγματικότητες, οι οποίες 
υπάρχουν στον Θεό. Μόνον στις Ενέργει-
ες του Θεού έχουμε αποκάλυψη Αυτού «εν 
τω κόσμω», Οι Ενέργειες δεν είναι της Φύ-
σεως, αλλά του Προσώπου, είναι προσω-
πικές. Το Πρόσωπο ενεργεί, αλλά εκείνο 
το οποίον αποκαλύπτεται είναι οι Ενέρ-
γειες. Η αποκάλυψη του Χριστού είναι οι 
Ενέργειες του Προσώπου Του. Η Ενέργεια 
είναι η Ουσία ζώσα, είναι άλλο και άλλο 
και ταυτό. Στον Θεό έχουμε διαφορά και 
διάκριση μεταξύ Θείας Ουσίας και Θεί-
ας Ενέργειας ή Ενεργειών. Ο Θεός είναι 
ΕΝΑΣ και ΟΥΣΙΑ και ΕΝΕΡΓΕΙΑ μαζί. Ο 
Θεός κινείται, εργάζεται, ενεργεί (Ενέρ-
γειες Αυτού).

Δια των ανωτέρω θέσεων του Βαρλαάμ, 
και όλων των ομοϊδεατών προ και μετ’ αυ-

τών, επιχειρείται εκλογίκευση (= κατανόη-
ση) του Μυστηρίου του Θεού. Το Μυστήριο 
όμως του Θεού δεν εκλογικεύεται, δεν μπο-
ρεί να το κυριεύσει και να το υποτάξει η λο-
γική του ανθρώπου. Το Μυστήριο του Θεού 
παραμένει πάντοτε και θα παραμένει αιωνί-
ως Μυστήριον, «άπειρον το θείον και ακα-
τάληπτον, και τούτο μόνον καταληπτόν, η 
απειρία και η ακαταληψία». Αν κάποιος λύ-
σει και καταλάβει το Δόγμα, κάθε δόγμα, περί 
του Θεού, τότε αυτός έχει έλθει σε εσφαλμέ-
νη αντίληψη περί του Θεού, έχει περιέλθει 
σε αίρεση. Αυτή είναι και η βάση των αιρετι-
κών διά μέσου των αιώνων, ότι δηλαδή, προ-
σπαθούσαν να εννοήσουν καλώς και πλήρως 
διά της λογικής τους τα Μυστήρια του Θεού, 
τα οποία είναι υπέρλογα, διό και έφθαναν σε 
ψευδή συμπεράσματα. Ο Χριστιανός γνωρί-
ζει ότι το Θείον είναι άπειρον και ακατάλη-

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ 61ον του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου ΕλλάδοςΑ’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

πτον, διό και μένει πιστός στην διδασκαλία 
της Εκκλησίας περί του Θεού.

Η Γνώση του Θεού ή η Σοφία του Θεού
Στοιχεία περί της γνώσεως ή Σοφίας του 

Θεού:
1. Ο Θεός είναι η απόλυτος γνώση. Δια 

της Σοφίας Του γινώσκει και κατέχει συνει-
δητώς Εαυτόν. Είναι εξ ίσου εσωστρεφής 
ως και εξωστρεφής. Είναι εξ ίσου εις Εαυ-
τόν, ών (= αν και ευρίσκεται) εκτός Εαυ-
τού. Στρέφεται διαρκώς προς Εαυτόν και 
κατέχει Εαυτόν. Δεν χάνει τον Εαυτόν Του. 
Δεν έχει «εν Εαυτώ» ασυνειδήτους δυνά-
μεις αντιπαλαίουσες. Δεν είναι δι’ Εαυτόν 
Μυστήριον, όπως είναι για εμάς. Έχει πλή-
ρη συναίσθηση της υπεροχής Του έναντι 
του κόσμου. Δηλωτική είναι η φράση Του: 
«Εγώ λέγω…». Ο θεός του Πανθεϊσμού εί-
ναι ένα όν που ενεργεί απρόσωπα και εν-

στικτωδώς.
2. Γνωρίζει τελείως και απολύτως, όλη 

την υπ’ Αυτού Δημιουργηθείσα πραγμα-
τικότητα (= Παγνωσία - Πανσοφία, κλπ.), 
«... πριν ή κτισθήναι τα πάντα, έγνωσται 
αυτώ, ούτως και μετά το συντελεσθήναι... 
εγώ Κύριος ο Θεός, τούτο μου το όνομα, την 
δόξαν μου ετέρω ου δώσω ουδέ τας αρετάς 
μου τοις γλυπτοίς. Τα απ’ αρχής ιδού ήκασι 
(= εξεπληρώθησαν), και καινά, ά εγώ αναγ-
γέλλω, και προ του αναγγείλλαι εδηλώθη 
υμίν... και μνήσθητε τα πρότερα από του αι-
ώνος, ότι εγώ ειμί ο Θεός, και ουκ εστίν έτι 
πλην εμού, αναγγέλλων πρότερον τα έσχα-
τα πριν αυτά γενέσθαι, και άμα συνετελέ-
σθη. Και είπα, πάσα η βουλή μου στήσεται, 
και πάντα, όσα βεβούλευμαι, ποιήσω», [Σοφ. 
Σειράχ 23, 20 - Ησ. 42, 8-9].

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 4η συνεχεια από την 13η Ομιλία  8/2/1981

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς Ἀντίπας 
ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός, ὃς ἀπε-
κτάνθη παρ’ ὑμῖν, ὅπου ὁ σα-

τανᾶς κατοικεῖ.
(άποκ Β-13)

Αὐτή ἡ ἀλήθεια, ὅτι οἱ δαίμονες 
κατοικοῦν εἰς τήν ὁρατήν Κτίσιν 
καί ἐπιδροῦν δυσμενῶς ἐπί τῶν 
ἀνθρώπων, ὅταν αὐτοί βεβαίως 
οἱ ἄνθρωποι προσκολλῶνται στά 
κτίσματα, φαίνεται ἀκόμη καί ἀπό 
τίς εὐχές τῆς Ἐκκλησίας μας, τούς 
«ἐξορκισμούς» τοῦ «Μεγάλου 
Εὐχολογίου».
Ἄν θά διαβάσετε τίς εὐχές, θά 
ἰδῆτε νά δεσπόζῃ αὐτή ἡ κεντρι-
κή ἰδέα· ἰδιαιτέρως, μάλιστα, εἰς 
τίς εὐχές τοῦ ἐξορκισμοῦ τοῦ Μυ-
στηρίου τοῦ Βαπτίσματος. Πρίν 
τελέσουμε τό Μυστήριον τοῦ Βα-
πτίσματος καί βυθίσουμε τό παιδί 
–τόν ἄνθρωπο πού βαπτίζεται– στό 
νερό, εἰς τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Τρι-
αδικοῦ Θεοῦ, μέ τήν τριπλῆν κα-
τάδυσιν καί ἀνάδυσιν, διαβάζου-
με κάποιες εὐχές καί φυσοῦμε καί 
τό νερό.
Αὐτές οἱ εὐχές, ἀγαπητοί μου, 
εἶναι «ἐξορκισμοί», μέ τούς ὁποί-
ους διώχνομε τόν διάβολο πού 
ἐμφωλεύει στό νερό· γιατί ἡ Κτί-
σις δαιμονοκρατεῖται, ὅπως εἴπα-
με, καί ἀνά πάσα στιγμήν διώχνου-
με τόν διάβολο. Σᾶς εἶπα ὅτι εἶναι 
ὑπόδικος ὁ διάβολος καί πλανᾶται 
εἰς τήν Κτίσιν· πλανᾶται.
Γι’ αὐτό καί ἐκεῖνοι πού προσέχουν 
σ’ αὐτά, ὅταν βγαίνουν ἔξω, εἰς 
τήν ἐξοχή, ὁμολογοῦν ὅτι ἄκουσαν 
φωνές, γέλια –στό βουνό, πού δέν 
ὑπάρχει ἄνθρωπος–, κλάματα, γέ-
λια, καί παράξενα ἄλλα πράγματα 
καί φαινόμενα μυστηριώδη!
Οἱ δαίμονες εἶναι! οἱ δαίμονες πού 

πειράζουν τούς ἀνθρώπους καί δι-
ασκεδάζουν εἰς βάρος τῶν ἀνθρώ-
πων, μέ τήν κακότητά τους! Ναί, 
ἀγαπητοί μου! Γι’ αὐτό καί ἐμφυ-
σοῦμε στό πρόσωπο πού θά βα-
πτισθῆ.
Εἴδατε, ἐκεῖ, τόν ἱερέα πού διαβά-
ζει τίς εὐχές, καί τόν ἄνθρωπο νά 
εἶναι στραμμένος πρός Δυσμᾶς;
Ξέρετε γιατί στρέφεται πρός 
Δυσμᾶς;
Γιατί, ἀκόμη δέν εἶδε τό φῶς τοῦ 
Χριστοῦ. Βλέπει πρός Δυσμᾶς· βλέ-
πει πρός τόν διάβολον.
Καί τότε, ὁ ἱερεύς φυσᾶ σταυρο-
ειδῶς, γιά νά διώξῃ τόν διάβολον. 
Ἔπειτα, ὁ ἄνθρωπος στρέφεται 
πρός Ἀνατολᾶς, ὁμολογεῖ τήν πί-
στιν του στόν Χριστό καί πηγαίνει 
εἰς τήν κολυμβήθρα νά βαπτισθῇ.
Αὐτά, γιά μία κατοχύρωσι. Ὅσα 
σᾶς εἶπα εἶναι ἀλήθεια καί εἶναι 
ἐνσωματωμένα μέσα σ’ αὐτή τήν 
πρᾶξι τῆς Ἐκκλησίας μας.
Καί κάτι ἄλλο, ἀκόμη.
Ἐάν διαβάσετε βίους Ἁγίων –μή 
σᾶς φαίνονται αὐτά παράξενα καί 
νομίσετε ὅτι εἶναι μύθοι–, θά ἰδῆτε 
ὅτι τότε, εἰς τήν ἐποχή τῆς εἰδω-
λολατρίας, πολλές φορές, ὅταν οἱ 
Ἅγιοι συνέτριβαν τά ἀγάλματα τῶν 
θεῶν, τότε ἔβγαιναν ἀπό τά ἀγάλ-
ματα φωνές, κραυγές, βλασφημί-
ες, διαμαρτυρίες! φωνές ἠκούοντο 
ἀπειλητικές.
Αὐτό δείχνει ὅτι οἱ δαίμονες δια-
μαρτύροντο, γιατί πῆγε ὁ Ἅγιος νά 
τούς γκρεμίσῃ τίς «φωλιές» τους, 
ἐκεῖ ὅπου ἐλατρεύοντο ἀπό τούς 
ἀνθρώπους!
Θά σᾶς ἀναφέρω ὅμως καί μία 
ἁγιογραφική κατοχύρωσι, μέ τήν 
ὁποία καί θά τελειώσω, γιά νά 
ἰδῆτε ὅτι αὐτά δέν ἀποτελοῦν μύ-
θους, ἀλλά μία φοβερή πραγμα-

τικότητα.
Ὅπως γνωρίζετε, ὅταν κάποτε οἱ 
Φιλισταῖοι ἐπετέθησαν ἐναντίον 
τῶν Ἑβραίων καί ἐνεπλάκησαν σέ 
ἕνα πόλεμο μαζί τους, κατά θείαν 
τιμωρίαν καί παραχώρησιν, ἐπέ-
τρεψεν ὁ Θεός νά λαφυραγωγηθῇ 
ἡ Κιβωτός τοῦ Θεοῦ, ἡ Κιβωτός τῆς 
Διαθήκης. Οἱ Φιλλισταίοι, γεμάτοι 
χαράν καί ἀλλαλαγμούς, πῆραν τό 
πολύτιμον αὐτό λάφυρον καί τό 
ἔφεραν εἰς τόν ναόν τοῦ θεοῦ Δα-
γών καί τό ἐτοποθέτησαν εἰς τά 
πόδια τοῦ θεοῦ των, ὡς λάφυρον. 
Καί ἀκοῦστε τώρα τήν συνέχεια 
ἀπό Κείμενον:
«Εἶδον καὶ ἰδοὺ Δαγὼν πεπτωκὼς 
ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κι-
βωτοῦ τοῦ Θεοῦ· καὶ ἤγειραν τὸν 
Δαγὼν καὶ κατέστησαν εἰς τὸν τό-
πον αὐτοῦ,...
»καὶ ἐγένετο, ὅτε ὤρθρισαν τὸ 
πρωΐ, καὶ ἰδοὺ Δαγὼν πεπτωκὼς 
ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐνώπιον κι-
βωτοῦ διαθήκης Κυρίου καὶ ἡ κε-
φαλὴ Δαγὼν καὶ ἀμφότερα τὰ ἴχνη 
χειρῶν αὐτοῦ ἀφῃρημένα ἐπὶ τά 
ἐμπρόσθια ἀμαφὲθ ἕκαστον, καὶ 
ἀμφότεροι οἱ καρποὶ τῶν χειρῶν 
αὐτοῦ πεπτωκότες ἐπὶ τὸ πρόθυ-
ρον, πλὴν ἡ ράχις Δαγὼν ὑπελεί-
φθη» (Α΄ Βασ. ε΄ 34).
«Ὅταν πῆγαν τό πρωΐ τῆς ἑπομέ-
νης, εἶδαν τό ἄγαλμα τοῦ θεοῦ 
των, πού ἦταν στό βάθρο του στη-
μένο, νά ἔχῃ πέσῃ κάτω, κατά τρό-
πον πού τό πρόσωπό του ἐστρέφε-
το πρός τήν Κιβωτόν τοῦ Θεοῦ. Οἱ 
Φιλισταῖοι σήκωσαν τό ἄγαλμα καί 
τό ξανάστησαν πάλι στή θέσι του...
»Ὅταν τό ἄλλο πρωί ἠγέρθησαν καί 
εἰσῆλθαν εἰς τόν ναόν τοῦ Δαγών, 
μέ ἔκπληξιν εἶδαν ὅτι τό ἄγαλμα 
τοῦ θεοῦ των εἶχε πέσει καί πάλι 
κατά γῆς, ἐνώπιον τῆς Κιβωτοῦ τοῦ 

Θεοῦ. Τώρα ὅμως ἔσπασαν τό κε-
φάλι καί τά χέρια τοῦ ἀγάλματος· 
ὅλα τά ἄκρα ἔσπασαν. Ἔμεινε μό-
νον ὁ κορμός τοῦ ἀγάλματος, πε-
σμένος καί ἐστραμμένος πρός τήν 
Κιβωτό τοῦ Θεοῦ»!
Αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ δαίμονες, πού 
φώλιαζαν μέσα στό ἄγαλμα τοῦ 
Δαγών, ὅταν εἶδαν τήν Κιβωτό τοῦ 
Θεοῦ, δέν ἄντεξαν κι ἔπεσαν νά τήν 
προσκυνήσουν!
Αὐτή, ἡ Κιβωτός τοῦ Θεοῦ, τί ἦτο 
ἀλήθεια; Μήπως ἦτο ἁπλῶς ἕνα 
κιβώτιο πού εἶχε μέσα τίς πλάκες 
τοῦ νόμου;
Η Κιβωτός τοῦ Θεοῦ ἦτο ἡ Παρου-
σία τοῦ Θεοῦ! Ἄν θέλετε, ἦταν 
τό «ὑποπόδιον τῶν ποδῶν» τοῦ 
Θεοῦ, πού καλεῖ ὁ ψαλμῳδός νά 
τό προσκυνήσωμε (Ψαλ. 98ός 5).
Μάλιστα, πάνω σ’ αὐτό τό σημεῖο, 
ἐλᾶτε αὔριο στίς ὀκτώμισι τό βρά-
δυ νά ἀκούσετε γιά τήν δευτέρα 
ἐντολή, πού λέγει «οὐ ποιήσης σε-
αυτῷ εἴδωλον,… ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ 
ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω» (Ἔξ. κ΄ 
4). Κι ὅμως, ἐμεῖς προσκυνοῦμε τίς 
εἰκόνες καί τόν τίμιο Σταυρόν.
Πῶς καί τί ἀκριβῶς προσκυνοῦμε;
Νά τό κλειδί· κοιτάξατέ το:
Προσκυνοῦμε τό «ὑποπόδιον τῶν 
ποδῶν αὐτοῦ». Καί ὁ τίμιος Σταυ-
ρός, ἀγαπητοί μου, εἶναι τό «ὑπο-
πόδιον τῶν ποδῶν Αὐτοῦ». Ἄν 
τό θέλετε, ἐπάνω εἰς τόν Σταυ-
ρόν ἁπλώθηκε ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ! 
καί ὁ Σταυρός εἶναι τίμιος· φρι-
κτός εἰς τούς δαίμονας! Αὐτόν πού 
ἀρνοῦνται οἱ Χιλιασταί. Καί εἶναι 
πολύ φυσικό νά τόν ἀρνοῦνται, 
ἀφοῦ εἶναι δαιμονισμένοι ἄνθρω-
ποι!
Λοιπόν, ἀγαπητοί, ὁ Δαγών ἔπεσε 
κάτω καί συνετρίβη, μπροστά στήν 
Κιβωτόν τοῦ Θεοῦ. Οἱ δαίμονες δέν 
μποροῦσαν νά ἀντέξουν τήν θεία 

λάμψι, πού ἦτο ὁρατή ὄχι εἰς τούς 
ἀνθρώπους, ἀλλά εἰς τούς δαίμο-
νες. Εἶναι αὐτό πού συμβαίνει πολ-
λές φορές, ὅταν πηγαίνουν οἱ δαι-
μονισμένοι στόν ἅγιο Διονύσιο, ἤ 
εἰς τόν ἅγιο Γεράσιμο, ἤ στόν ἅγιον 
Σπυρίδωνα, καί φωνάζουν οἱ δαί-
μονες «Καίγομαι! καίγομαι!...».
Τί θά πῇ «καίγομαι»;
Εἶναι ἡ θεία δόξα πού καίει, ἡ 
ὁποία δέν ὀρᾶται ἀπό τούς ἀνθρώ-
πους, ἀλλά ὀρᾶται ἀπό τούς δαί-
μονες. Καί οἱ δαίμονες πραγματι-
κά καίγονται!
Αὐτή, ἀγαπητοί μου, εἶναι ἡ εἰδω-
λολατρία καί αὐτά τά εἴδωλα· ἐκεῖ, 
ὅπου κατοικεῖ ὁ διάβολος καί λα-
τρεύεται ἀπό τούς ἀνθρώπους!
Τί νά σᾶς πῶ;... Τί ἄλλο νά σᾶς πῶ, 
παρά νά ἐπαναλάβω μόνον ἐκεῖνο 
πού λέγει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, 
τελειώνοντας τήν Ἐπιστολήν του:
«Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτοὺς ἀπὸ 
τῶν εἰδώλων» (Α΄ Ἰωάν. ε΄ 21).
Ἐγώ θά σᾶς ἔλεγα: Ἀδελφοί· ἄς φυ-
λαγώμαστε ἀπό τά εἴδωλα· γιατί 
τά εἴδωλα εἶναι πολλά καί ποικίλα 
στήν ἐποχή μας· ὅπως θά ἰδοῦμε 
πιό κάτω, «τά βαθέα τοῦ Σατανᾶ»! 
Ὑπάρχει «ἡ κατοικία τοῦ ςατανᾶ»· 
ὑπάρχει «ὁ θρόνος τοῦ ςατανᾶ»· 
ὑπάρχουν καί «τά βαθέα τοῦ ςα-
τανᾶ»!
Ἀλλά, γι’ αὐτά –πρῶτα ὁ Θεός– θά 
μιλήσωμε τήν ἐρχομένη Κυριακή.

ςΥΝἘΧΙΖἘΤάΙ
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ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ρείς που τέλεσαν το Μυστήριο ήταν δύο Μητροπολίτες που 
του έχουν ασκήσει σκληρή κριτική.

Ο φακός του «Secret», της εφημερίδας ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ, 
βρέθηκε στο γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου του 
Λουμπαρδιάρη, στον λόφο του Φιλοπάππου, και απαθανά-
τισε τον Νίκο Φίλη να κρατάει στην αγκαλιά του τον μικρό 
Ιωνα, γιο ενός φιλικού του ζευγαριού.

 Το Μυστήριο τέλεσαν δύο μητροπολίτες οι οποίοι έχουν 
πρωτοστατήσει στις αντιδράσεις εναντίον του κ. Φίλη. Πρό-

κειται για τον μητροπολίτη Πατρών, κ. Χρυσόστομο (είναι 
συγγενής της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ στην Α’ Πειραιώς, Γεν-
νιά Γεωργίας), ο οποίος είχε στείλει επιστολή στον Αλέξη Τσί-
πρα στις 23 Σεπτεμβρίου, ασκώντας δριμύτατη κριτική στον 
Νίκο Φίλη, και τον μητροπολίτη Κηφισίας, Αμαρουσίου και 
Ωρωπού, κ. Κύριλλο.

 Την ώρα, μάλιστα, που ο Νίκος Φίλης κρατούσε στην αγκα-
λιά του τον νεωφότιστο Ιωνά, ο μητροπολίτης Χρυσόστομος 
με ένα μειδίαμα - αναφέρει, μεταξύ άλλων το δημοσίευμα - πα-

ρακολουθούσε τον υπουργό Παιδείας να βεβαιώνει την πί-
στη του, λέγοντας από στήθους το «Πιστεύω».

Πηγή: ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
  Σχόλιο: Και φανταστείτε ότι οι εν λόγω Αρχιερείς θεωρού-

νται από τους πλέον σοβαρούς.
Τί να περιμένουμε άραγε και από τους υπολοίπους!
Θλιβερώς διαπιστώνουμε πως ακόμη και οι άνθρωποι της 

νύχτας έχουν μεγαλύτερη ειλικρίνεια και τιμιότητα από τους 
Δεσποτάδες που κυβερνάνε τις ψυχές μας.

Δεν πιστεύουμε ότι δεν ακούσατε τίπο-
τα για τον “φόνο”, Μακαριώτατε Ιερώνυ-
με, διότι από 1981 υπήρξατε αρκετές φο-
ρές συνοδικός και επί πλέον ήσασταν και 
για χρόνια μέλος της Διοικούσης Επιτρο-
πής της Οικονομικής Υπηρεσίας με Πρόε-
δρο τον μακαρίτη ΚερνίτσηςΛεόντιο (Μαρ-
κόπουλο). Να σας θυμίσουμε ακόμη τη συ-
γνώμη που ζητήσατε από τους αδελφούς 
αρχιερείς. Νά πως μας την περιγράφει 
σε ρεπορτάζ “το ΒΗΜΑ” (18/10/1998): «Η 
αποδοχή των ευθυνών για την οικονομι-
κή διαχείριση έφερε τη συγχώρηση των 
μητροπολιτών από την Ιερά Σύνοδο… Ο 
Μητροπολίτης Θηβών Ιερώνυμος, ένα 
από τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής, 
αν και δεν αρνείται ότι ανέλαβε τις ευθύ-
νες που αναλογούν σε εκείνον, και ότι ζή-
τησε τη συγνώμη των αδελφών του αρ-
χιερέων, θεώρησε απαραίτητο, με ανα-
κοίνωσή του, μετά το πέρας των εργα-
σιών της Ιεράς Συνόδου να διευκρινίσει 
τα εξής: “Εγώ αναλαμβάνω μόνο την ευ-
θύνη που μου αναλογεί για την έλλειψη 
ελέγχου εκμέρους μου στο Ταμείο και 
το Λογιστήριο της Οικονομικής Υπηρεσί-
ας. Κατ’ αρχήν, δεν πίστευα ότι μέσα σε 
αυτό τον χώρο θα υπήρχαν λαϊκοί υπάλ-
ληλοι που θα μπορούσαν να κάνουν πα-
ραχαράξεις, διπλοεγγραφέςπλαστογρα-
φίες… Έπειτα δεν είχα καν συνειδητοποι-
ήσει ότι έχω και αυτή την αρμοδιότητα, 
υπάρχοντος του διευθυντού των Υπηρε-
σιών. Γι’ αυτή τη συγκεκριμένη παράλει-
ψη, ζητώ τη συγγνώμη σας”».

«Η ποινή, – συνεχίζει “ΤΟ ΒΗΜΑ” – … 
θα είναι σκληρή, σχεδόν παραδειγματι-
κή… και σύμφωνα με το νόμο, ίσως επι-
βάλλουν ακόμη και την ποινή της καθαί-
ρεσης. Απ’ ότι όμως φαίνεται θα αρκε-
σθούν να τιμωρήσουν τον υπόλογο αδελ-
φό τους με την ποινή της αργίας, ο χρό-
νος της οποίας “παίζεται” από έξι μήνες 
κατ’ ελάχιστον ως και ένα χρόνο.

Τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, έπειτα από 
πρόταση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών κ.κ. 
Χριστοδούλου και με την αποφασιστι-
κή συμβολή του Μητροπολίτη Κορίνθου 
κ.κ. Παντελεήμονος, αποφάσισαν να δε-
χθούν τη συγγνώμη των “αδελφών” τους 
μητροπολιτών».

Έτσι ο φάκελος – παρά το μεγάλο οικο-
νομικό σκάνδαλο – μπήκε στο αρχείο, και 
ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Αρχιμανδρίτης Λ.Μ. έγινε δεσπότης (sic).

Ξέχασε, φαίνεται, ο κ. Ιερώνυμος ότι η συ-
γκάλυψη είναι όπλο του διαβόλου, που βρί-
σκεται μέσα στο σχέδιο της αποπλάνησης 
και της παρότρυνσης στα πονηρά σχέδιά 
του. Υπόσχεται ότι θα συμπαρασταθεί και 
θα καλύψει την ατιμία από το περιβάλλον ή 
το κοινωνικό σύνολο, έτσι ώστε να μην αλ-
λοιωθεί η σκιά του πορτραίτου του ενόχου 

και την κατάλληλη στιγμή να τον πομπέψει 
αποκαλύπτοντάς τον και εξευτελίζοντας την 
προσωπικότητά του.

Την συγκάλυψη ο Κύριος την αποκάλε-
σε υποκρισία και την καταδίκασε λέγοντας: 
«Ουαί υμίν, Γραμματείς και Φαρισαίοι υπο-
κριταί, ότι καθαρίζετε το έξωθεν του ποτη-
ρίου και της παροψίδος…» (Ματθ. κγ΄ 25).

Όσες φορές, στην μακραίωνη ιστορία, 
αποπειράθηκαν να μακιγιάρουν ή να ηρω-
οποιήσουν πρόσωπα ενόχων και να κρατή-
σουν κλειστά τα “βιβλία των συμβάντων”, 
αυτά κάποια στιγμή άνοιξαν, και τότε…

Η ζωή είναι γεμάτη από τέτοιες εξιστο-
ρήσεις, αλλά και στα κείμενα των Γραφών 
είναι αποτυπωμένες τέτοιες καταγραφές. 
Οι συγγραφείς δεν φοβήθηκαν να τα ανα-
φέρουν, οι ιστορικοί να τα καταγράψουν 
και η Εκκλησία να τα εμφανίσει χωρίς να 
τα απωθήσει στην κρύπτη της ιστορίας και 
στη σκιά της λησμοσύνης.

Ιερώνυμος Α΄. «Ένα ανεξάντλητο τα-
μείο».

Θα αναρωτιέται 
ο κάθε αναγνώ-
στης, πού εύρισκε 
τα χρήματα ο Αρ-
χιεπ. Ιερώνυμος Α΄ 
και υλοποιούσε τα 
τόσα φιλανθρωπι-
κά έργα ΑΓΑΠΗΣ, 
όχι μόνο χωρίς κα-
μιά Κρατική ή δια-
κρατική βοήθεια 
(εκείνη την εποχή 
δεν υπήρχαν κοι-
νοτικά προγράμ-
ματα) αλλά και με 
έντονη την εχθρι-
κή στάση των κυβερνώντων δικτατόρων. 
Παρ’ όλα αυτά, μέσα σε ένα τόσο μικρό 
χρονικό διάστημα (5 ½ χρόνων) σχεδία-
σε και πραγματοποίησε αυτό το τεράστιο 
έργο! Πώς; Η εξήγηση είναι απλή:

Τα χαρίσματα, με τα οποία τον προίκισε 
ο Κύριος τα χρησιμοποίησε προς εξυπηρέ-
τηση του ανθρώπου και προς δόξαν Θεού. 
Φτωχός ο ίδιος πλούτιζε τους πάντες. Υπήρ-
ξε θαυμαστής και ανεξάντλητη πηγή, πορ-
τοφόλι φιλάνθρωπο για όλους, αφοσιωμέ-
νος και ακοίμητος διάκονος της ΑΓΑΠΗΣ.

Διωκόμενος άνοιγε σε όλους τις πύλες 
της παρηγοριάς και της χαράς και σηματο-
δοτούσε την κατεύθυνση προς την αγκαλιά 
του Θεού και την αιωνιότητα.

Η πατερική του βιοτή και η προσέγγιση 
στην ασκητική πτωχεία αναδείχθηκε πηγή 
ανεξάντλητη οραμάτων και υλικών δωρη-
μάτων.

Ο κόσμος θαύμαζε το ήθος του και μα-
γνητίζονταν από την κρυστάλλινη διαχείρι-
ση – όλα στο φως –. Έτσι του εμπιστεύθη-
καν το υστέρημά τους, το περίσσευμα της 

καρδίας τους και με μια σφιχτή διαχείριση 
των πόρων της Αρχιεπισκοπής και των άλ-
λων οργανισμών επιτέλεσε το θαύμα της 
νέας “Βασιλειάδας” του εικοστού αιώνα.

Ένας τομέας που ήταν ξεχασμένος, κα-
τάχαμα νεκρός και λησμονημένος, ήταν οι 
Φυλακές. Εκεί μέσα δεν είναι φυλακισμένα 
μόνο κορμιά ανθρώπων, αλλά και ψυχές με 
ζωντάνια, που, πιθανόν είχαν μπλέξει κατά 
την ανοιξιάτικη διαδρομή του βίου τους, 
και τώρα βρίσκονται σε απόγνωση. Ο Αρ-
χιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄, που αφουγκρά-
ζονταν τον πόνο και την αγωνία των ανθρώ-
πων, έκανε ιδική μονάδα εντεταλμένων Ιε-
ρέων που επισκέπτονταν τις φυλακές και 
προσπαθούσαν να θεραπεύσουν τις ανά-
γκες των κρατουμένων.

Εκτός από την πνευματική υποστήριξη, 
τους ενίσχυαν και οικονομικά, καταβάλλο-
ντας χρήματα για αποφυλακίσεις, δικαστι-
κά έξοδα… Με τρόφιμα ιματισμό και χρήμα 
συμπαραστέκονταν στις οικογένειες κρα-

τουμένων. Δικηγό-
ροι υπερασπίζονταν 
δωρεάν δικαστικές 
υποθέσεις κρατου-
μένων.

Ήταν μια καινο-
τόμος προσπάθεια 
χαραγμένη από το 
χέρι του Αρχιεπι-
σκόπου της αγάπης 
Ιερωνύμου Α΄.

Ένας άλλος τομέ-
ας παραμελημένος 
ήταν οι ναυτιλλόμε-
νοι – οι αφανείς αυ-
τοί ήρωες του νε-
ώτερου μεγαλείου 

της Πατρίδας μας. Γι’ αυτούς τους ανθρώ-
πους το ενδιαφέρον του Αρχιεπισκόπου Ιε-
ρωνύμου ήταν μεγάλο καθόσον ο ίδιος νη-
σιώτης στην καταγωγή, γνώριζε από ναυ-
τικούς.

Συνέστησε μία υποεπιτροπή συμπαρά-
στασης Ναυτιλλομένων και ξεκίνησαν το 
Πάσχα του 1970 με την εκτύπωση 11.000 
εντύπων σε μια πολυτελή έκδοση με πνευ-
ματικές συμβουλές και χρήσιμες παρο-
τρύνσεις προς τους ναυτιλλόμενους και 
τις οικογένειές τους στο εσωτερικό, στο δε 
εξωτερικό η διακίνηση  γίνονταν μέσω των 
διεθνών Γραφείων Λονδίνου και Ν. Υόρκης.

Αποστάλθηκαν δύο κληρικοί στο Λονδίνο 
για μετεκπαίδευση (εκεί βρίσκονται τα διε-
θνή κέντρα ναυτιλίας) επάνω στα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλλόμενοι.

Εκτυπώθηκαν χιλιάδες ημερολόγια του 
«Έλληνα Ναυτιλλόμενου» που περιείχαν, 
εκτός των άλλων, διευθύνσεις και τηλέφω-
να των Ορθοδόξων Ναών και των ιερέων 
που βρίσκονταν σε όλα τα λιμάνια του κό-
σμου, κατάλληλη πνευματική, και όχι μόνο, 

τροφοδοσία…
Τύπωσαν ένα ερωτηματολόγιο, σχετικά 

με το βίο και τα ενδιαφέροντα τόσο του 
Ναυτιλλομένου όσο και της Οικογένειάς 
τους, και στάλθηκε στους εργαζόμενους 
ναυτικούς, με την βοήθεια και συνεργα-
σία της υπηρεσίας MinistrytoSeamenτης 
NewOrleansU.S.A.

Προμήθευσαν τα πλοία με κατάλληλα βι-
βλία, δίσκους με Θεία Λειτουργία (Πάσχα 
και Χριστούγεννα), ομιλίες και μηνύματα.

Το ενδιαφέρον και η πατρική αγάπη του 
Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου δεν σταματά 
εδώ, αλλά επεκτείνεται και πέρα από τα 
ελληνικά όρια.

Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών βρέθηκε κοντά 
στην παγκόσμια εξόρμηση, που έγινε για 
την σωτηρία των παιδιών της Αφρικανικής 
Μπιάφρα που αποδεκατίζονταν κατά χιλιά-
δες (1967-1970) κυρίως από ασιτία. Εκτός 
των άλλων τροφίμων έστειλε και 300.000 
κονσέρβες που είχαν αποτιμηθεί τότε σε 
3,5 εκατ. δρχ.

Το 1970 το Πακιστάν είχε πληγεί από ένα 
πρωτοφανή τυφώνα και θρηνούσε εκατομ-
μύρια ανθρώπινα θύματα με ανυπολόγιστες 
ζημιές. Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, εκτός των 
διαφόρων τροφίμων και κλινοσκεπασμά-
των, έστειλε 712.640 τεμάχια κονσέρβες, 
την ώρα που όλες οι μητροπόλεις της Ελ-
λάδας (80) συγκέντρωσαν και έστειλαν μό-
λις 491.960 τεμάχια.

Στους πλημμυροπαθείς της Μοζαμβί-
κης (1971), πρώτη πάλι, η Αρχιεπισκοπή 
βρέθηκε να στέλνει 4.600 μεγάλα ξύλινα 
κιβώτια κονσέρβες ψαριών, 800 όμοια κι-
βώτια κονσέρβες κρέατος, 158 κιβώτια με-
γάλα με ιματισμό, κουβέρτες…, 100 τό-
νους ρύζι, χρήματα και άλλα χρησιμα είδη 
και διατροφή.

Μεγάλη προσφορά της Αρχιεπισκοπής 
ήταν η προς την Εκκλησία της Ρουμανίας 
μετά από την τεράστια καταστροφή που 
υπέστησαν όλες οι παραδουνάβιες περιο-
χές από τις πρωτοφανείς πλημμύρες που 
σάρωσαν την Ρουμανία. Εκτός από μεγάλες 
ποσότητες σε τρόφιμα στάλθηκαν 42.830 
κουβέρτες και 30.000 κομμάτια ιματισμού. 
Η βοήθεια αυτή θεωρήθηκε και εκτιμήθη-
κε ιδιαίτερα, διότι ήταν η σημαντικότερη σε 
σύγκριση με αυτά που πρόσφεραν χώρες 
και μάλιστα πλούσιες.

Η Αρχιεπισκοπή, επί ημερών Ιερωνύμου 
Α΄ (Κοτσώνη), ήταν ο “αιμοδότης” των Ορ-
θοδόξων Εκκλησιών του Ανατολικού μπλοκ 
(Βουλγαρία, Ρουμανία, Πολωνία, Γιουγκο-
σλαβία και λιγότερο Σοβιετικής Ένωσης) 
σε ιερά σκεύη, άμφια, ράσα, εικόνες, σταυ-
ρούς… και οικονομικά, την εποχή που «τά 
’σκιαζε η φοβέρα…» σε αυτές τις χώρες.

Επί ημερών Ιερωνύμου άρχισε η μεγάλη 
αναγέννηση της Εξωτερικής Ιεραποστο-
λής. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΟΤΑΝ Η ΔΕΣΠΟΤΙΚΗ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑΣ

Οι δύο Αρχιεπίσκοποι πρ. Χρυσόστομος 
και Ιερώνυμος σε αρμονική συνεργασία 
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ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2014 καλούμαστε όλοι οι αγωνιζόμενοι 

χριστιανοί να είμαστε παρόντες στο προσκλητήριο του τίμιου αγώνα μας 
για μια καθαρή, έννομη και κανονική Εκκλησία χωρίς να παραβιάζονται το 
Σύνταγμα και οι Κανόνες της (Ι.Κ.). Να βρισκόμαστε όλοι στο μητροπολιτι-
κό ναό του Αγ. Αχιλλείου (πλατεία Μητέρας) στις 10.15 το πρωί (μετά την 
Θεία Λειτουργία) για να τιμήσουμε με την παρουσία μας τους νεκρούς του ’40 που έδωσαν τη ζωή 
τους για να ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Η παρουσία μας στέλνει και ένα μήνυμα προς κάθε πο-
λιτική και θρησκευτική ηγεσία γιατί σιωπούν στην παράνομη και αντικανονική εκλογή του δεσπό-
τη της Λάρισας. Η διαμαρτυρία μας θα είναι σιωπηλή. Μόνο τα αναρτημένα πανό θα φανερώνουν 
την παρουσία μας. Όλοι στο προσκλητήριο για την αλήθεια και το δίκαιο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Συνεχίζουμε από το 1991 την παρακαταθήκη που μας άφησε ο μακαριστός 

μητροπολίτης μας κυρός Θεολόγος, να προσφέρουμε δηλαδή αθόρυβα αίμα 
για τον πάσχοντα αδερφό μας. Γι’ αυτό,  ως Αγωνιζόμενοι στις 1 Νοεμβρίου, 
ημέρα Τρίτη θα πραγματοποιήσουμε αιμοδοσία στο παλαιό Νοσοκομείο (τμή-
μα αιμοδοσίας) από 8:30 πρωινή ως το μεσημέρι 13:00. Με την προσπάθειά 
μας αυτή στηρίζουμε την διάδοση της ιδέας της εθελοντικής αιμοδοσίας απο-
βλέποντας στην ευαισθητοποίηση και αφύπνιση και άλλων που μπορούν να 
δώσουν λίγο αίμα.

ΑΝΑβΡΑΣΜΟΣ
Ο άνθρωπος έχει πάθει χρηματολαγνεία. Ολημερίς η 

σκέψη του βρίσκεται στο χρήμα. Επί είκοσι χρόνια όποια 
οικονομική ικμάδα είχαν οι ναοί, εξαερώθηκε, και σχε-
δόν κάθε Κυριακή και μεγάλη γιορτή οι ανακοινώσεις 
που κάνουν οι ιερείς στους ναούς, για χρήματα μιλούν.

Τα δύο τελευταία χρόνια άρχισε να μην οσφραίνε-
ται χρήμα, είτε λόγω ηλικίας, είτε στέρεψαν τα παγκά-
ρια, είτε τα εκκλησιαστικά συμβούλια πήραν μέτρα προ-
στασίας.

Ο δεσπότης όμως, για να ελέγχει την κατάσταση, θέ-
λησε να εφαρμόσει τον μύθο του Αισώπου “με το κου-
δούνι στην ουρά της γάτας”, με τη διαφορά ότι αντί για 
γάτα θα το έβαζε στα βιβλιάρια καταθέσεων των ναών.

Έτσι ξαμόλησε μια εγκύκλιο – μανιφέστο στα Εκκλησι-
αστικά Συμβούλια που έλεγε: «… Σας παρακαλώ – είδα-
τε ευγένεια! – όπως εντός ευθέτου χρόνου τακτοποι-
ήσετε όλες τις τυχόν εκτροπές και υποβάλλετε στην 
Ιερά Μητρόπολη φωτοτυπία της πρώτης σελίδας των 
βιβλιαρίων καταθέσεων, εις το οποίο να καταφαίνεται 
ότι τα χρήματα είναι κατατεθειμένα επ’ ονόματι του Εκ-
κλησιαστικού Συμβουλίου» (Αρ. Πρωτ. 922/22-9-2015).

Σαν πρώτη σκέψη είναι σωστή η ενέργεια. Να όμως 
που είχαμε αμέσως το πρώτο κρούσμα με χρήματα (με-
ρικές εκατοντάδες δεκάδες ευρώ) από κτηματική απο-
ζημίωση που είχε σε βιβλιάριο κάποιος ναός. Μόλις χτύ-
πησε το κουδουνάκι ο δεσπότης έπεισε τον επίτροπο ότι 
στην δική του φύλαξη ήταν εξασφαλισμένα τα χρήματα 
και δεν μπορούσαν να τα φάνε τα… ποντίκια. Η υπόθε-
ση έφθασε μέχρι την Εισαγγελία…

Ακούστηκαν πολλά κουδουνίσματα. Δε γνωρίζου-
με ποια είναι αληθή. Όμως το τελευταίο που ακούστη-
κε μέσα στην κάψα του καλοκαιριού ήταν “καμπάνα”!

Κάτοικοι της παραπήνειας περιοχής, που χρόνια αγω-
νίζονται και τρέχουν να συγκεντρώσουν χρήματα να 
φτιάξουν το ναό τους, κατόρθωσαν να έχουν κατατεθει-

μένο ένα σεβαστό ποσό (145.000 ευρώ), υπολογίζοντας 
το φθινόπωρο να συνεχίσουν τις εργασίες.

Συνέβη όμως το εξής απρόσμενο γεγονός. Μέσα στην 
κάψα του καλοκαιρού, που ο κόσμος πάσχιζε για λίγη 
δροσιά και εγκατέλειψε την πόλη, ήρθε ο δεσπότης και 
έβαλε φωτιά!

Κάποια μέρα παπάδες – άνθρωποι του δεσπότη – ζή-
τησαν από άτομο της ερανικής επιτροπής το βιβλιάριο 
με τις καταθέσεις. Το ηλικιωμένο άτομο αρνήθηκε να 
το παραδώσει. Τότε διαδραματίστηκαν σκηνές “απεί-
ρου κάλους” (εμείς δεν τα πιστεύουμε γι’ αυτό κάθε 
διάψευση θα δημοσιευθεί). Του αφαίρεσαν τα κλειδιά, 
κλείδωσαν τον υπόγειο ναό, και με … το στρίμωγμα που 
του έκαναν, αναγκάστηκε να παραδώσει το βιβλιάριο. 
Αποτέλεσμά της ‘δεσποτικής’ επίθεσης ήταν να αρρω-
τήσει  το γεροντάκι και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Η είδηση μεταδόθηκε αστραπιαία. Άμεσα κατέφθασαν 
τα υπόλοιπα μέλη της ερανικής επιτροπής από τα παρα-
θαλάσσια, μαζί με τους κατοίκους και ζήτησαν να δουν 
το δεσπότη. Ο δεσπότης αφού “τακτοποίησε” τις δου-
λειές του, έπιασε παραλία για να χαλαρώσει.

Ο αναβρασμός μεγάλος. Τό ’μαθε ο δεσπότης και ανα-
γκάστηκε να επιστρέψει δεχόμενος την Ερανική Επιτρο-
πή. Αφού τους “καλομίλησε” με το γνωστό κλαψιάρικο 
ύφος, τους επέστρεψε το βιβλιάριο, αλλ’ επειδή δεν είναι 
καλά και υπάκουα “τέκνα”, γι’ αυτό, μεταξύ άλλων τους 
ανακοίνωσε ότι τους ετοίμασε “αγαθές και ενάρετες” 
πράξεις που πρέπει να υποστούν διότι ενώ εργάζονται 
με ζήλο και αφιλοκερδώς εις την Εκκλησία, είναι όμως 
δύστροποι στο να βοηθήσουν οικονομικά την μητρόπο-
λη!Το πρώτο που θα υποστούν είναι ότι θα προΐσταται 
πλέον στην επιτροπή, όχι ο ιερέας του ναού, αλλά ο κολ-
λητός άνθρωπός του, ο αρχιερατικός της μητρόπολης.

Το δεύτερο ότι τον ναό θα τον κάνει ενοριακό – ενώ 
μόνο το υπόγειο είναι μισοτελειωμένο – και αυτό θα 
έχει ως συνέπεια το 35% των εισπράξεων να τα παίρ-
νει η μητρόπολη. Από τα 145.000 ευρώ του βιβλιαρίου, 
μόλις γίνει ενορία, τα 50.000 ευρώ περίπου θα τα παίρ-
νει η μητρόπολη!

Αφού δεν είστε καλά και υπάκουα “τέκνα” ώστε να 
εμπιστεύεσθε τα λεφτά σε μένα, τότε κάθε τρίμηνο θα 
τα πάτε μόνοι σας και θα είναι νόμιμα και με σφραγίδα!

Κύριοι της Επιτροπής. Όταν βγαίνετε παγανιά να μα-
ζέψετε χρήματα, για το ναό που φτιάχνετε - μετά τα τε-
λευταία... - έχετε ιερά υποχρέωση, να λέτε στον κόσμο 
ότι, μέρος αυτών των χρηματών θα πάνε για ‘έξοδα’ 
στην Μητρόπολη για να ’στε εντάξει απέναντί τους και 
με... τη συνείδησή σας! 

Η πολιτεία για να τιμήσει πρόσωπα που με πράξεις 
και ενέργειές τους δόξασαν τη χώρα σε κάποιο το-
μέα της δημόσιας ζωής (επιστημονικό, επιχειρηματικό, 
αθλητικό …) θέσπισε νόμους και κανόνες επιβράβευ-
σης. Μια τέτοια επιβράβευση έγι-
νε στους Ολυμπιονίκες που η πο-
λιτεία τους τίμησε με το να τους 
εντάξει στις τάξεις των Ενόπλων 
Δυνάμεων και μάλιστα με το βαθ-
μό του αξιωματικού.

Στη Λάρισα, όπως φαίνεται, ο δεσπότης ζήλωσε την 
ενέργεια αυτή και θέλησε να επιβραβεύσει όσους τον 
στύλωσαν στη δεσποτική καθέδρα και επί το πλείστον 
με έκνομες πράξεις τους. Όπως: 

Άνδρας, που προσελήφθη κατά “παράνομο” τρόπο 
(όπως έγραψε η εφημ. “ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΚΑΣ”), για 
να ευχαριστήσει τον αφέντη δεσπότη πετούσε την εφη-
μερίδα “Αγώνας” στους κάδους. Όμως, όπως λέει και η 
λαϊκή παροιμία, “πολλές φορές πάει η στάμνα στη βρύ-
ση…”, κάποια στιγμή συνελήφθη επ’ αυτοφώρω και δι-
κάστηκε πρωτόδικα σε 6 μήνες φυλάκιση.

Κοπέλα που μας καθύβριζε με λόγια και με δημοσιεύ-
ματα, βρέθηκε στη μητρόπολη να διαχειρίζεται τα “φι-
λόπτωχα” οικονομικά.

Νεαρός Αγωνιζόμενος – “καταδότης” – έγινε οδηγός 

του δεσπότη Ιγνατίου και μετά μεταπήδησε σε στρ…. 
υπηρεσία.

Ανδρόπαιδο – “νταής” – που κατ’ επανάληψη ενο-
χλούσε και παρεμπόδιζε την κυκλοφορία του “Αγώνα”, 

πέρυσι σε κεντρικό ναό της πόλης απέσπασε 
από τους διανομείς της εφημερίδας 250 φύλ-
λα περίπου, και ο κ. Ιγνάτιος για να τον τιμή-
σει τον επιβράβευσε με το να τον προσλάβει 
στη μητρόπολη. Σήμερα διαθέτει δικό του γρα-
φείο – μέσα στο επισκοπείο – τηλέφωνο και τα 

υπόλοιπα και κάνει γενικό κουμάντο. 
Τώρα πώς προσελήφθη – αφού απαγορεύονται οι 

προσλήψεις με Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
αρ. φ. 183) έως 31/12/2016,  με ποιες διαδικασίες και 
από πού πληρώνεται; Άγνωστο. 

Δεν θέλουμε να πιστέψουμε, ότι τα 1500 ευρώ, που 
στοιχίζει ο εν λόγω “νταής”, προέρχονται από το ταμείο 
“Αλληλεγγύη” στο οποίο ο κόσμος προσφέρει για την 
ανακούφιση των φτωχών.

Υπάρχουν και πολλές άλλες περιπτώσεις, για τις οποί-
ες θα ασχοληθούμε σύντομα.

Για όσους θέλουν να πάρουν “Ιγνατιακές επιβρα-
βεύσεις” είναι ευκαιρία! Ας επισκεφθούν τον δέσποτα 
να τον συμβουλευτούν, μήπως κάποια στιγμή τους φα-
νεί χρήσιμος.

Στον πανηγυρίζοντα ναό της Αγίας 
Τριάδος, στην ομιλία του ο δεσπότης 
Ιγνάτιος είπε μια μεγάλη κουβέντα. Δεν 
γνωρίζουμε εάν αυτό το πιστεύει ή το 
είπε να κατευνάσει την οργή του άρ-
χοντα του Βοσπόρου (Πατριάρχη) που 
τον περιφρόνησε με το να μην συμμε-
τάσχει στην “αγία και μεγά-
λη” Σύνοδο στο Κολυμπάρι 
της Κρήτης.

Ήταν η ημέρα που άρ-
χισαν επίσημα οι εργασίες 
της Συνόδου και ο Ιγνάτι-
ος είπε: «Όσοι αντιδρούν 
στην Αγία και Μεγάλη Σύ-
νοδο βλασφημούν το Άγιο 
Πνεύμα». Οι πιστοί ξαφνιά-
στηκαν. Άρχισαν να ελέγ-
χουν τα λεγόμενά του. 
Μερικοί αποχώρησαν. Άλ-
λοι άρχισαν να ψιθυρίζουν 
και να διερωτώνται αν εί-
ναι δυνατόν να ξεστομίζει 
αβασάνιστα τέτοια λόγια 
και να κατηγορεί αυτούς 
που εφαρμόζουν τους Ιε-
ρούς Κανόνες όπως τους 
θέσπισαν οι Άγιοι Πατέρες.

Την ορθή μας πίστη βε-
βαιώνει ο άγιος Νικόδη-
μος αποδεικνύοντας τον 
Ιγνάτιο αμαθή λέγοντας: 
«Παρά πάντων πρέπει να φυλλάτω-
νται οι Θείοι Κανόνες απαρασάλευ-
τα. Οι γάρ μη φυλάττοντες, εις φρι-
κτά επιτίμια υποβάλλονται».

Τι να πούμε όμως όταν για χάρη της 
δεσποτικής μπαστούνας είναι πρόθυ-
μος όχι μόνο το Βαρθολομαίο να προ-
σκυνήσει και τα υπ’ αυτού καινοφανή 
λεγόμενα αλλά και τον Πατρ. Αθηναγό-
ρα – άθεο, κύριο χαλαστή κάθε τι ορ-
θόδοξου και πνευματικού πατέρα του 
Βαρθολομαίου – μετά τον «αδελφού 
αυτού» Πάπα Παύλου του ΣΤ΄, απάντων 
συνεργατών προς εκδίωξη του Χριστού 
από την Εκκλησία και αναπληρούμενου 
από ρασοφόρα λαμόγια.

Ο δεσπότης Ιγνάτιος και το σύνολον, 
σχεδόν, των σημερινών επισκόπων, 
τρώνε, πίνουν, πλουτίζουν, δοξάζονται 
από την Ορθόδοξη εκκλησία εξ αιτί-
ας ότι υπάρχουν άγιοι, μάρτυρες, όσι-
οι, ομολογητές, αποδεχθέντες το Χρι-
στό, τη διδασκαλία Του, την Αγ. Γραφή, 
την παράδοση, τις Οικουμενικούς Συνό-
δους, που επικυρώθηκαν από τις επό-
μενες και αποτελούν το αλάθητο, «της 
μίας αγίας, καθολικής και αποστο-
λικής Εκκλησίας». Συνεπώς δεν μπο-
ρούν άλλος να τους τρέφει κι αλλού να 
το κάνουν, όπως καλή ώρα ο Βαρθολο-
μαίος με το Πατριαρχείο – που δεν μας 
στοιχίζει λίγα – και οι οικουμενιστές (ορ-
θόδοξοι;) που στην ουσία είναι οι κατ’ 
εξοχήν βλασφημούντες το Αγ. Πνεύμα.

Αυτοί, δέσποτα Λάρισας, που κατη-
γορείς ότι “βλασφημούν” το Άγιο Πνεύ-
μα είναι οι μένοντες πιστοί στη ΠΑΤΕΡΙ-
ΚΗ Θεολογία, ομόφρονες μ’ εκείνους 
που «δια της πίστεως κατηγωνίσαντο 
Βασιλείας… έφραξαν στόματα λεό-
ντων… έφυγαν στόματα μαχαίρας… 
εγενήθησαν ισχυροί εν πολέμω, πα-
ρεμβολάς έκλιναν αλλοτρίων… άλλοι 

δε ετυμπανίσθηκαν, ου προσδεξά-
μενοι την απολύτρωσιν… ελιθάσθη-
σαν, επρίσθησαν, επειράσθησαν, εν 
φόνω μαχαίρας απέθανον… εν ερη-
μίαις πλανώμενοι και όρεσι και σπη-
λαίοις και ταις οπαίς της γης… και 
ούτοι πάντες μαρτυρηθέντες δια της 

πίστεως…» (Εβρ. ια΄, 
33, 39) και κράτησαν 
την ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣ-
ΤΗ δύο χιλιάδες χρό-
νια αλώβητη, μακριά 
από λυκοποιμένες 
και Βαρθολομαίους 
που αναιδώς διακη-
ρύττουν ότι οι άγιοι 
προκάλεσαν το ΣΧΙΣ-
ΜΑ και «οι προπάτο-
ρες ημών υπήρξαν 
ατυχή θύματα του 
αρχεκάκου όφεως, 
ευρισκόμενοι ήδη 
εις χείρας του δικαι-
οκρίτου Θεού» για 
τους οποίους “ευ-
σπλάχνως” ζητούν 
το έλεος του Θεού 
και οφείλουν ενώ-
πιον Αυτού όπως 
επανορθώσουν τα 
σφάλματα εκείνων!!! 
(ΕΠΙΣΚ. 15/6/89).

Δυστυχείς Ιγνάτιοι! Όταν η αλεπού 
δεν φθάνει τα σταφύλια τα χαρακτη-
ρίζει ξινά. Προσπαθείτε ν’ απομακρύ-
νετε τους πιστούς από την παράδο-
ση της Εκκλησίας – τη δεύτερη πηγή 
μετά την Αγία Γραφή – την οποία οι 
Άγιοι Πατέρες χαρακτήρισαν ανάχω-
μα που μέσα του κυλάει το καθαρό 
νερό της Ορθόδοξης πίστης μας, ενώ 
οι διάφοροι Βαρθολομαίοι (οικουμενι-
στές κ.ά.) αποκαλούν αναχρονιστικό 
κατασκεύασμα.

Μετά από αυτά τα ολίγα ερωτούμε: 
Ποιοι, δέσποτα Ιγνάτιε, βλασφημούν 
το Άγιο Πνεύμα;

Μήπως συμφωνείτε με αυτά που 
κατά καιρούς είχε δηλώσει και πι-
στεύει ο “Πατριάρχης του Γένους” 
Βαρθολομαίος, ότι: «Όλες οι θρη-
σκείες είναι οδοί σωτηρίας» (επισκ. 
αρ. φ. 523), «Όλοι είμαστε παιδιά 
του ίδιου Θεού. Ο ένας τον βλέπει 
έτσι, ο άλλος αλλιώς»!!! (Ορ. τ. 1/8-
1-99). «Καταδικάζουμε, όσους κα-
ταδικάζουν αυτούς που λατρεύουν 
άλλους Θεούς» (29/6/04), «… Πρέ-
πει να είμαστε ενωμένοι στο πνεύ-
μα του ενός θεού, Ρωμαιοκαθολι-
κοί και Ορθόδοξοι, Προτεστάντες 
και Εβραίοι, Μουσουλμάνοι, Ινδοί, 
Βουδιστές…».

Το ποιον Θεό εννοεί το διευκρινίζει 
λέγοντας: «Αυτόν που ταιριάζει στον 
καθένα»!! (επισκ. Αρ. φ. 494).

Και τέλος αποκάλεσε ο Βαρθολο-
μαίος όσους δεν αποδεχθούν τις απο-
φάσεις της “ληστρικής” Συνόδου της 
Κρήτης, “ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ”.

Αναμένουμε ξεκάθαρη απάντηση.
Ποιοι ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ τελικά το Άγιο 

Πνεύμα και ποιοι είναι ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ;

ΨΑΛΤΙΚΑ

ΕΠΙβΡΑβΕΥΣΗ

βΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ ;;;σεπτεμβριοσ 2016

Σημ: «Χ.Β.» 
Ο Θεός να μας συγχωρέ-

σει αλλά, ο εικονιζόμενος 
λογότυπος στη Σύνοδο της 
Κρήτης, είναι σύμβολο Συ-
νοδικής Συνάξεως Ορθό-
δοξων Εκκλησιών ή σκαρί-
φημα μασονικής στοάς;  Τι 
είναι αυτό που πετάει, πε-
ριστέρι, γεράκι, γύπας, ή 
αητός γαντζωμένος πάνω 
σε έναν... στραβό σταυρό;  


