ΑΓΩΝΑΣ
ΑΓΩΝΑΣ 1 1

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιγ’ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 164 - ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - δεκεμβριοσ 2010

∆ιαβάστε
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΧΕ∆ΙΟ
ΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ; σελ.4
ΜΕΤΑ
ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΙ;

σελ. 4

ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ
ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΑΣ

σελ. 5

ΠΟΣΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΟΙ
ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ & ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ
σελ. 6
ΠΡΩΗΝ ∆Ω∆ΩΝΗΣ...
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

σελ. 7

ΧΕΙΛΗ ΙΕΡΕΩΣ,
ΟΥ ΨΕΥ∆ΟΝΤΑΙ

σελ. 8

“∆ΙΕΛΘΩΜΕΝ..
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Ί∆ΙΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΚΑΙ ΠΡΙΝ 170 ΧΡΟΝΙΑ

∆όξα στον Ύψιστο Θεό! Σ’ όλη τη γη ειρήνη.
Και στις ανθρώπινες καρδιές χαρά και καλοσύνη. Στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ και κει στην
Παλαιστίνη. Και όπου πείνα και πόλεμος και
όπου αδικία, δικαιοσύνη του Θεού, αγάπη κι
ευδοκία…
Εωρτάσαμεν, αγαπητοί αναγνώσται, εωρτάσαμε με ανάλογον λατου Πρω/ρου Γεωργίου
μπρότητα και ευλάβεια
Καλακανίδα, πρώην εκπ/κου
το όντως απερινόητον
και ακατάληπτον μυστήριον της θείας ενσαρκώσεως.
“Θεός εφανερώθη εν σαρκί”. Εωρτάσαμε
την “Μητρόπολιν των εορτών”, κατά την οποίαν
προβάλλεται δια των ύμνων και των ιερών αναγνωσμάτων το “μέγα της ευσεβείας μυστήριον”,
κατά το οποίον “ο Θεός γίνεται άνθρωπος, ίνα
θεόν τον άνθρωπον απεργάσηται”. Και είναι το
γεγονός τούτο ακάληπτον και ανερμήνευτον. Και

ΠΟΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΒΑΛΕΙ
ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΙ∆ΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟ 1843 ΚΑΙ
ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Να γιατί δεν πρέπει να παραλάβουμε
την κάρτα του πολίτη
ΑΤΡΑΝΤΑΧΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, ΕΝΩ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ!

H παρακάτω τοποθέτηση αναρτήθηκε στην ανοιχτή διαβούλευση
του Υπουργείου Εσωτερικών από
τον δικαστικό Αθανάσιο Π. Μαρίνη
(30 Νοεμβρίου 2010, 22:24) και πιστεύουμε ότι δίνει ολοκληρωμένες
απαντήσεις σε πολλά ζητήματα περί
της κάρτας του πολίτη.
Επίσης δίνει ΟΛΑ τα νομικά επιχειρήματα στη ∆ιαρκή Ιερά Σύνοδο, που
συνεδριάζει την Τρίτη 7 ∆εκεμβρίου,
ώστε να ΜΗΝ αποδεχθεί την κάρτα.
Ειδικά τώρα που αντιλαμβάνονται οι

Άγιοι Πατέρες πως για άλλα τους διαβεβαίωναν οι κυβερνητικοί και άλλα
προκύπτουν στην κάρτα του πολίτη.
Και τώρα η τοποθέτηση του κ. Μαρίνη (είναι εκτενής, αλλά διαβάστε την
οπωσδήποτε!):
Α ξ ι ό τ ι μ ο ι κ ύ ρ ι ο ι ,
Α) Πριν από μερικές ημέρες Ραδιοτηλεοπτικός Σταθμός μας ενημέρωσε
ότι η Κάρτα του Πολίτη θα περιέχει
τα εξής στοιχεία : A) τον Α.Φ.Μ, B)
τον Α.Μ.Κ.Α και Γ) chip. Θα ήθελα να
τοποθετηθώ επί των υπο αριθμ. Β ΄και
συνέχεια στη σελ. 7

Και τότε είχαν δώσει δάνειο για να πληρωθούν
τα… δάνεια, είχαν κόψει μισθούς και συντάξεις
και έκαναν όσα κάνουν και σήμερα αλλά απέτυχαν
παταγωδώς λόγω της διαφθοράς μας…
∆ιαβάστε τη έγινε στην ελληνική οικονομία το
1843, συγκρίνετέ το με το σήμερα και θα αντιληφθείτε τι συμβαίνει στην παγκόσμια και στην ελληνική Ιστορία, ανεξαρτήτως εποχών, προσώπων και
ονομάτων. Η σύγκριση μόνο ανατριχίλα μπορεί να
προκαλέσει.
Το καλοκαίρι του 1843, η Ελλάδα έπρεπε να καταβάλει στις τράπεζες της Ευρώπης τα τοκοχρεολύσια παλαιότερων δανείων που είχε πάρει η χώρα.
∆υστυχώς, τα λεφτά δεν είχαν πάει σε υποδομές
που θα βοηθούσαν την κατεστραμμένη ελληνική
συνέχεια στη σελ. 3

συνέχεια στη σελ. 2

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ… ΕΚΤΡΟΠΗΣ
∆εν κομίζουμε κάτι νέο και πρωτότυπο. Επα- Εκκλησίας. Τον λόγο έχουν μόνον οι επίσκοποι.
ναλαμβάνουμε ό,τι η αλήθεια του Ευαγγελίου Εσείς οι άλλοι περιορισθείτε στην μετάνοιά σας
ευαγγελίζεται και οι αιώνες χριστιανικής ιστο- και στις ενορίες σας»…!!! Τόσον απύθμενον
ρίας και παράδοσης βεβαιώνουν: «Η δύναμις θράσος, παπικής αντιλήψεως, ατιμώρητης και
της Εκκλησίας είναι αήττητη, γιατί ο ιδρυτής αντίχριστης αυθαιρεσίας.
και Αρχηγός της είναι ο Άρχων του κόσμου
Συνεπώς εκείνο που μας εξοργίζει είναι
ότι η Εκκλησία δεν «τελειούται εν ασθενεία»
τούτου».
κατά την Παύλειον διδασκαλία,
Και όμως, η Εκκλησία όπως την
εκφράζουν και την παρουσιάζουν του Στυλ. Λαγουρού αλλά ηττάται παρελαύνουσα
αυτάρεσκα χρυσοφορεμένη και
σήμερα οι δεσποτάδες, είναι «ράκος
ήττας» και όχι «κιβωτός σωτηρίας ή μαρτυρί- εκτρεπομένη…
ας». Εξουσία μάλλον κοσμικής εωσφορικής
Ναι. Αυτό μας πληγώνει. Αυτό μας λυπεί. Αυτό
μας αποτρέπει. Αυτό μας αποξενώνει. Αυτό μας
αλαζονείας.
Έλεγε προ καιρού, επισφραγίζοντας το ταπεινώνει. Αυτό μας καταδιώκει. Αυτό μας
«πνεύμα» που γενικά κυριαρχεί (;) στην Ιεραρχία, απογυμνώνει. Αυτό… μας λυγίζει.
Μια Εκκλησία που διδάσκει ως θανάσιμα
σε αγωνιστή αντιστεκόμενο κληρικό, αλαζών
χρυσοφορεμένος «ορθόδοξος» παπίσκος με αμαρτήματα για τους πιστούς της τις σεξουααλαζονική αρτιμέλεια: «Μην ανακατεύεσθε λικές παρεκτροπές, αλλά αυτή η ίδια διεκδικεί
εσείς οι κληρικοί και λαϊκοί σε εκκλησιολογικά επίσημα εγγράφως και ενυπογράφως… τα «διή άλλα δογματικά και ιεροκανονικά θέματα της καιώματά» της σε παρόμοιες διαστροφές…
συνέχεια στη σελ. 3

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΑΙ ΕΚΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ
Μερικοί Μητροπολίτες της Εκκλησίες της Ελλάδος αισθάνονται άβολα στην επαρχία τους και συχνά απουσιάζουν,
προτιμώντας την πρωτεύουσα, όπου δραστηριοποιούνταν
ως αρχιμανδρίτες, προ της εκλογής τους. Εκεί επικοινωνούν
με τα πνευματικά τους τέκνα, καλύπτουν τις ανάγκες τους,
αλλά και οι ίδιοι νιώθουν καλύτερα, αφού δεν είναι απομονωμένοι στα όρια της μικρής και ολιγάνθρωπης μητρόπολής
τους. Παράλληλα, αναλαμβάνουν και κάποια αρμοδιότητα
σε μια συνοδική επιτροπή (χωρίς να είναι συνοδικοί) και με
τον τρόπο αυτό καθησυχάζουν τη συνείδησή τους, αφού
επιτελούν ανώτερο έργο και με ευρύτερη απήχηση.
Οι συγκεκριμένοι αυτοί Μητροπολίτες – ευτυχώς ελάχιστοι – σκανδαλίζουν τον απλό λαό, ο οποίος δεν δικαιολογεί
το Μητροπολίτη του, όταν εκ συστήματος απουσιάζει εκτός
περιοχής. Και είναι απορίας άξιο πώς δεν συναισθάνονται
την ευθύνη τους γι’ αυτό τον σκανδαλισμό. Αλήθεια, πώς
μπορούν να οικοδομήσουν έναν λαό, που τον έχουν εγκαταλείψει και πώς είναι δυνατό να γίνουν δεκτοί ως αληθινοί
ποιμενάρχες; Πόσο επίσης μπορούν να επηρεάσουν, αλλά
και να εμπνεύσουν τους ιερείς τους;
Όπως όλοι γνωρίζουμε, ένας Μητροπολίτης δεν είναι
δυνατό να ποιμαίνει το λαό του Θεού τηλεφωνικώς ή εμ-

φανιζόμενος στην περιοχή για να παραστεί σε διάφορες
εκδηλώσεις ή να υποδεχτεί τους κοσμικούς άρχοντες. Ο
ποιμενάρχης πρέπει να μένει μονίμως στην περιοχή του.
Μόνο όταν συμμετέχει σε συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου,
δικαιολογείται η απουσία του. Ακόμα και η παρουσία του
σε πανηγύρεις άλλων Μητροπόλεων πρέπει να είναι αραιή.
∆υστυχώς, πολλοί Αρχιερείς βρίσκονται σε διαρκή κίνηση,
για να προλαβαίνουν τις εκδηλώσεις και τις πανηγύρεις.
Ο Μητροπολίτης, εάν πραγματικά συναισθάνεται αυτό
που με τη θέλησή του, αλλά και τον αγώνα του έχει αναλάβει, δεν πρέπει να απομακρύνεται από το ποίμνιό του. Η
αγάπη του για τον τόπο και τους ανθρώπους πρέπει να είναι
μεγάλη και έμπρακτη.
Να είναι αποφασισμένος ότι εκεί θα περάσει τη ζωή του
και να αρνείται κάθε υπόδειξη ότι πρέπει να προσφέρει
και αλλού τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Αυτό είναι εκ του
διαβόλου. Όπως ενέργεια του διαβόλου είναι και η επιθυμία του να μετατεθεί σε μεγαλύτερη και πλουσιότερη
Μητρόπολη. Μόνο αν ήθελε να μετατεθεί σε μικρότερη
και φτωχότερη Μητρόπολη, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως
θεία έμπνευση.
Το φαινόμενο των αποδημητικών Μητροπολιτών πρέπει

Του Πρωτοπρεσβυτέρου
∆ιονυσίου Τάτση

να εκλείψει. Εκείνοι που συνδέονται πνευματικώς με αυτούς,
έχουν δύο επιλογές. Ή να εγκατασταθούν στην πόλη, που
μένει ο Γέροντάς τους ή να τον επισκέπτονται περιοδικά.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Επειδή πολλοί φίλοι του Αγώνα μας, στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μας ρωτούν σε ποιο
στάδιο βρίσκεται η υπόθεση των δικαστηρίων,
σχετικά με τις αγωγές του δεσπότη της Λάρισας Ιγνατίου εναντίον των 33 αδελφών μας
– ζητάει από τον καθένα 20.000 ευρώ – σας
γνωρίζουμε ότι:
1) Οι δύο υποθέσεις, που είχαμε τον Νοέμβριο
αναβλήθηκαν, η μεν μιας λόγω εκλογών,
η δε άλλη λόγω παρέλευσης του χρόνου.
2) Από τις υπόλοιπες, η μία εκδικάζεται στις
17 Ιανουαρίου 2011 στον Αρειο Πάγο και η
άλλη στις 11 Φεβρουαρίου του ίδιου έτους.
Για τις υπόλοιπες θα σας γνωρίσουμε προσεχώς.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

“∆ΙΕΛΘΩΜΕΝ.. ΕΩΣ ΒΗΘΛΕΕΜ”
όσον αν το ανθρώπινον πνεύμα θα επιχειρή να το
συλλάβη και να το εννοήση, θα καταλήγη στη βεβαιότητα ότι “πίστει μόνον νοείται το μυστήριον”.
Θα καταλάβη ότι τούτο νοείται και προσεγγίζεται,
όταν γίνουν δεκτά και αποδεκτά, αφ’ ενός μεν η
του Θεού παντοδυναμία και αφ’ ετέρου η του
Θεού φιλανθρωπία, εκ των οποίων απέρρευσεν
η του Θεού συγκατάβασις.
Και είναι όντως “συγκατάβασις” και “κένωσις” η
ενανθρώπισις του Θεού Λόγου. Καθ’ ότι ο τέλειος
Θεός γίνεται τέλειος άνθρωπος. “Όμοιος με ημάς
κατά την ανθρωπότητα, πλην της αμαρτίας”! Είναι
“συγκατάβασις” και “κένωσις”, καθ’ ότι ο ουράνιος επισκέπτης αφήνει τα παλάτια του ουρανού,
σαρκώνεται και γεννάται από την πτωχήν και
άσημον κόρην της Ναζαρέτ εις το ταπεινόν και
ανήλιον σπήλαιον της Βηθλεέμ,
σπαργανούται εις την φάτνην των
ζώων, υμνείται και δοξολογείται
υπό των αγγέλων και τιμάται υπό
των μάγων και των ποιμένων της
Βηθλεέμ.
Μακάριοι, αγαπητοί μου, οι
ταπεινοί και άδολοι ποιμένες,
γιατί πρώτοι αυτοί εδέχθησαν το
μήνυμα των αγγέλων, δηλαδή του
Ευαγγελίου. Ο ουρανός περιφρονεί βασιλείς και μεγιστάνες, σοφούς και επιστήμονες, ραβίνους
και αρχιερείς και προτιμά τους
ταπεινούς ποιμένας, για να αναγγείλη το μήνυμα του ερχομού
του λυτρωτού. “Ιδού άγγελος
Κυρίου επέστη αυτοίς και δόξα
Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς.
Και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπεν αυτοίς
ο άγγελος: Μη φοβείσθε. Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται και παντί τω
λαώ. Ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτής… Ευρήσετε
βρέφος εσπαργανωμένον, κείμενον εν τη φάτνη
(Λουκά: Β: 9-12).”
Μακάριοι οι ταπεινοί και άδολοι ποιμένες, οι
οποίοι, χωρίς δισταγμούς και αμφιβολίες αποφασίζουν: “∆ιέλθωμεν δη έως Βηθλέεμ και ίδωμεν
το ρήμα τούτο το γεγονός, ο ο Κύριος ελάλησεν
υμίν” (Λουκά: Β, 15). Έρχονται και βλέπουν το
σπήλαιον να λάμπη και να καταυγάζεται από την
λάμψιν του αστέρος και από το άκτιστον φως
της θεότητος του σαρκωθέντος Λόγου. Έρχονται
και ακούουν τον ουράνιον και αγγελικόν ύμνον:
“∆όξα εν υψίστοις Θεώ και επί Γης ειρήνη, εν
ανθρώποις ευδοκία (Λουκά: Β, 13-14). Έρχονται
βλέπουν και προσκυνούν το θείον βρέφος, την
θεομήτορα και τον ∆ίκαιον Ιωσήφ. Ιδού η μεγαλυτέρα ευτυχία!”.
Ταπεινοί προσκυνηταί και ημείς, αδελφοί μου,
του θείου βρέφους, μιμούμενοι τους αγνούς και
ταπεινούς ποιμένας, “διιέλθωμεν έως Βηθλεέμ και
ίδωμεν…”. Ημείς οι υλόφρονες και υψηλόφρονες,
οι σκληροί και σκληροτράχηλοι “οι δοκούντες
άρχειν των εθών” τον υψηλόν Θεόν να γίνεται ταπεινός άνθρωπος. Ο Κύριος να λαμβάνη μορφήν
δούλου, ο άπειρος να γίνεται πεπερασμένος, ο

Η εφημερίδα μας σε συνέχειες και στην ίδια σελίδα
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη ∆ογματική»
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας

ΔΟΓΜΑ – ΔΟΓΜΑΤΑ: Είναι προτάσεις πίστεως. Η αλήθεια περί Θεού.
Είναι δηλαδή διατύπωση συμπεπυκνωμένη του περιεχομένου της Αλήθειας, όπως αυτή αποκαλύφτηκε από
το Θεό και διατυπώνεται επίσημα δια
της Εκκλησίας Του. Δια των Δογμάτων
αυτών διατυπώνεται και ερμηνεύεται
η Αποκάλυψη. Ώστε Δόγμα είναι η
περί Θεού αληθινή αλήθεια, όπως
αυτή την διατυπώνει, και την πιστεύει
η Εκκλησία. Η Δογματική λοιπόν έρχεται να αναπτύξει, ό,τι η Εκκλησία
διδάσκει, και να συστηματοποιήσει
αυτή τη διδασκαλία Της.
Έχουμε δύο όψεις των Δογμάτων:
α΄) Αυτά που φέρονται γραπτώς ως
επίσημοι όροι της Εκκλησίας, αλάθητα διατυπωθέντες με Οικουμενικές

συνέχεια από την 1η σελίδα
Παντοδύναμος ως μικρόν κλαυθμηρίζον βρέφος,
να ανακλίνεται εις την φάτνην των ζώων! Και μέσα
από την αδυναμίαν και αδοξίαν Του αυτήν να νικά
το κακόν και να καταξιώνεται και να καταδεικνύεται ο μόνος ευλογητός εις τους αιώνας! Το πνεύμα της φάτνης γίνεται πνευματικόν εφαλτήριον,
που εκτινάσσει τον άνθρωπον εις ύψη αρετής και
δόξης αιωνίου!
“∆ιέλθωμεν δη έως Βηθλεέμ και ίδωμεν…”.
∆ίπλα εις το θείον βρέφος τον δίκαιον Ιωσήφ να
προστατεύη την μητέρα και την μητρότητα από
την οργήν του Ηρώδου. Να ίδωμεν το αίμα και
τα δάκρυα και ν’ ακούσωμεν τον θρήνον και τον
κλαυθμόν των νηπίων και των μητέρων. Να διαπιστώσωμεν πώς η παρουσία του ταπεινού και αθώου νηπίου, διχάζει, ερεθίζει και προκαλεί την μήνιν
και την οργήν των αντιχρίστων
και αθέων, που ανά τους αιώνας
αιματοκυλούν την ανθρωπότητα! Ο Χριστός και η Εκκλησία
του έχουν ως προορισμόν την
ευτυχίαν και την σωτηρίαν των
ανθρώπων. Ενώ οι αντίχριστοι
όλων των εποχών μισούν τον
άνθρωπον και τον Θεάνθρωπον.
Στήνουν αγχόνες και σταυρούς
και τροχούν νυστέρια και κατασφάζουν ακόμη και τα έμβρυα
και τα νήπια. Οι σφαγιασθέντες
όμως δοξάζονται, ενώ οι σφαγείς καταδικάζονται εις αδοξίαν
και αιώνιον θάνατον.
Πάντοτε θα ακούγεται η φωνή
των αγγέλων: “Τεθνήκασι γαρ
οιζητούντες την ψυχήν του παιδίου”. Οι Ηρώδαι όλων των εποχών, οι τύραννοι
και οι σταυρωταί είχαν παραδειγματικό τέλος. Και
κατά την έκφρασιν του Ιωάννου του Χρυσοστόμου
“σεσίγηνται και λήθη παραδέδονται. Η δε Εκκλησία υπέρ τους ουρανούς αναβέβηκεν”!
“∆ιέλθωμεν, τέλος, και ίδωμεν…” και ημείς οι
ρασοφόροι όλων των βαθμών και παραδειγματισθώμεν από την “κένωσιν” του Θεανθρώπου. “Βασιλεύς των βασιλευόντων Εκείνος, έγινεν άνθρωπος.
Άνθρωποι ημείς γινόμεθα πολλάκις σατράπαι και
τύραννοι, εγωισταί και απάνθρωποι, υπερήφανοι και
υπερφίαλοι. Ενδυόμεθα ως βασιλείς και συμπεριφερόμεθα ως δικτάτορες. Η δύσις έχει έναν πάπα,
ενώ η Ορθόδοξος Ανατολή πολλούς. Παλαιότερα
απεφάσιζαν αι Σύνοδοι, υπό το Άγιον Πνεύμα και το
γράμμα της Αγίας Γραφής και της Ι. Παραδόσεως.
Τώρα, εν πολλοίς, αποφασίζει ο ένας. Εντεύθεν
οι αιρέσεις και τα σχίσματα και οι κλονισμοί της
Εκκλησίας μας. Εντεύθεν η ιδιοτέλεια, η φιλαυτία
και ο καιροσκοπισμός αλλά και η δουλικότητα και η
έλλειψις του πνεύματος θυσίας και μαρτυρίου”.
Ο Υιός και Λόγος του Θεού εσαρκώθη, σταυρώθη, ανεστήθη, εδοξάσθη. Και ημείς, κλήρος
και λαός, μέλη της Μιας, Αγίας, Καθολικής και
Αποστολικής Εκκλησίας, δια να δοξασθώμεν,
πρέπει να ακολουθήσωμεν την πορείαν του θείου
βρέφους: Φάτνη-Σταυρός-Ανάστασις-Παράδεισος!...
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ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Από την εκδημία του πρώην
Φλωρίνης Αυγουστίνου
Επιστολή του ιερέως π. Δημητρίου Αλικάκου
Από την επιστολή του π.
∆ημητρίου Χρ. Αλικάκου
προς τον Μητροπολίτην
Φλωρίνης κ.κ. Θεόκλητο,
που μας κοινοποιήθηκε,
πληροφορηθήκαμε το αξιοθαύμαστο γεγονός που
συνέβη κατά τη διάρκεια
του αποχαιρετισμού του
Γέροντα από το πλήθος
του κόσμου.
Μεταξύ των άλλων ο π.
∆ημήτριος γράφει:
Την 30 ην Αυγούστου
ε.έ., ημέρα ∆ευτέρα,
αξιώθηκα, με τη χάρη
του Θεού, να παραβρεθώ στον Μητροπολιτικό
Ναό της Φλώρινας, όπου

του. Τόσο εγώ όσο και οι
παραβρισκόμενοι, θεωρήσαμε το γεγονός σημάδι
του Θεού, με το οποίο
φανέρωνε σ’ όλους μας,
ότι ο ακάματος αυτός
εργάτης του Ευαγγελίου
“ευηρέστησεν τω Θεώ και
εύρεν χάριν παρ’ Αυτού”.
Πιστεύω δε ότι, τόσο ο
θάνατός του, όσο και η
αποκαλυφθείσα δικαίσωσή του, θα αποτελέσουν
ράπισμα και ανύστακτο
έλεγχο κληρικών τε και
λαϊκών, που κατά την
επίγεια ζωήν του, του
έκαναν τον βίον αβίωτον,
επιδιώκοντας μάλιστα

έκειτο άπνουν το σεπτό
σκήνωμα του κυρού Αυγουστίνου Καντιώτη.
Υποβασταζόμενος, λόγω
ασθενείας μου, πλησίασα να ασπασθώ τον,
και χειροτονήσαντά με,
στύλον της Ορθοδοξίας
και της Εκκλησίας της Ελλάδος, όταν διαπίστωσα
ότι τα χέρια του – αυτά
που ελέησαν ολόκληρη
την ελληνική επικράτεια
και κυρίως την Κοζάνη,
Αττική και Φλώρινα τα
χρόνια της “κατοχής” και
όχι μόνο – ήταν απαλά,
θερμά και ευλύγιστα σε
βαθμό να γλιστράει το
Ευαγγέλιο από τα χέρια

να τον κλείσουν σε ψυχιατρείο γιατί δεν άντεχαν τον δίκαιο έλεγχόν
του. Για κείνους δε, που
μπορούσαν να βλέπουν
πίσω από την ομίχλη
της ανθρώπινης κακίας και λασπολογίας, το
ακέραιο, το γνήσιο και
το αδιάβλητο του χαρακτήρος του, αποτέλεσε
φάρο και οδηγό στη ζωή
τους. Τέλος, η εκδημία
του αληθινού αυτού Ιεράρχη και η έλλειψή
του ας ελπίσουμε ότι
θα αποτελέσει αφορμή
προς αυτοέλεγχο και παράδειγμα προς μίμηση.

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ 4
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

Συνόδους. β΄) Αυτά που φέρονται ως
προφορική, ως επισήμως από του
άμβωνος διδασκαλία της Εκκλησίας
δια μέσου των αιώνων, ως οι Πηγές
Πίστεως. Και οι δύο αυτές όψεις
της αλήθειας των Δογμάτων και οι
διδασκαλίες αυτών είναι αυθεντικές
αλήθειες, διαφέρουν μόνον στην
διατύπωση, την μορφή (λ.χ. η Θεία
Ευχαριστία, κ.ά.).
Άλλο στοιχείο του Δόγματος είναι
ότι, όπου η Εκκλησία κηρύττει επισήμως Θείες Αλήθειες οι πιστοί υποχρεούνται σε υπακοή και αποδοχή αυτών
των Αληθειών, γιατί διδάσκονται
αλάθητα και χωρίς πλάνη. Η άρνηση
στο Δόγμα της Εκκλησίας συνιστά
την αίρεση.
Η Δογματική σκοπόν έχει να δι-

ον

του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

δάξει συστηματικά τα Δόγματα της
Εκκλησίας. Δηλαδή: Ποία είναι. Πώς τα
διδάσκει αυτά η Εκκλησία. Ποίες είναι
οι περί αυτών αιρετικές πλάνες. Ποίον
είναι το βαθύτερο περιεχόμενό τους
και το νόημα της αλήθειας αυτών για τη
ζωή μας. Ο Δογματικός δικαιούται να
έχει προσωπική γνώμη, πλην όμως δεν
δικαιούται να διδάσκει διεστραμμένα
τα Δόγματα της Εκκλησίας.
Τέταρτη προϋπόθεση της Δογματικής είναι η βαθύτατη πίστη στο Θεό,
η οποία εκφράζεται ως συμμετοχή στη
ζωή της Εκκλησίας, και στη διαρκή μελέτη και έρευνα, όχι όμως ως παθητική
στάση, αλλά ως παρουσία ζωής.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ
Όλη η Αποκάλυψη του θεού βγαίνει

σε διάφορες όψεις, οι οποίες είναι τα
κεφάλαια της Δογματικής. 1΄) ΘΕΟΛΟΓΙΑ (= η περί του ενός Θεού τριαδική
διδασκαλία) 2΄) Η ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ, 3΄)
Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ, 4΄) Η ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (= η διδασκαλία περί του ενός
εκ των τριών προσώπων του Θεού,
δηλαδή του Ιησού Χριστού), 5΄) Η ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (= η περί Εκκλησίας,
Αγίου Πνεύματος, η περί Μυστηρίων
διδασκαλία), 6΄) Η ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ (=
η περί των εσχάτων διδασκαλία (= περί
της Δευτέρας Παρουσίας – Κρίσεως).
1. ΘΕΟΛΟΓΙΑ
Ο όρος ΘΕΟΛΟΓΙΑ, γενικώς, έχει διπλή έννοια: α΄) Είναι ο Λόγος του Θεού,
και εκ του Θεού προς εμάς, και β΄) Ο
δικός μας λόγος περί του Θεού.
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ί∆ΙΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
ΚΑΙ ΠΡΙΝ 170 ΧΡΟΝΙΑ

ΠΟΙΑ ΣΚΛΗΡΑ ΜΕΤΡΑ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΙ∆ΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΟ 1843 ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
συνέχεια από την 1η σελίδα

οικονομία, αλλά είχαν σπαταληθεί
στους εμφυλίους της επανάστασης
και στα λούσα του παλατιού και των
Βαυαρών συμβούλων του στέμματος.
(Μας θυμίζει τίποτα;)
Οι τόκοι που έπρεπε να καταβάλλονται κάθε χρόνο ήταν 7 εκατομμύρια
δραχμές και ισοδυναμούσαν με το μισό
των συνολικών εσόδων του ελληνικού
κράτους που έφταναν μετά βίας τα 14
εκατομμύρια ετησίως. Στην πραγματικότητα, με την καταβολή των τόκων
δεν περίσσευε τίποτα να επενδυθεί
προς όφελος του ελληνικού λαού.
(Μήπως κάτι αρχίζει να μας θυμίζει;)
Την άνοιξη του 1843, η κυβέρνηση
παίρνει μέτρα λιτότητας, τα οποία
όμως δεν αποδίδουν τόσο ώστε να...
συγκεντρωθούν τα απαιτούμενα για
την ετήσια δόση χρήματα. Έτσι, τον
Ιούνιο του 1843, η ελληνική κυβέρνηση ενημερώνει τις ξένες κυβερνήσεις
ότι αδυνατεί να καταβάλει το ποσό
που χρωστάει και ζητά νέο δάνειο
από τις μεγάλες δυνάμεις, ώστε να
αποπληρώσει τα παλιά. Αυτές αρνούνται κατηγορηματικά. (Βρε, κοίτα κάτι
συμπτώσεις...)
Καταδίκη
Αντί να εγκρίνουν νέο δάνειο, εκπρόσωποι των τριών μεγάλων δυνάμεων
(Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία) κάνουν μια
διάσκεψη στο Λονδίνο για το ελληνικό
χρέος και καταλήγουν σε καταδικαστικό πρωτόκολλο. Οι πρεσβευτές των
μεγάλων δυνάμεων με το πρωτόκολλο
στο χέρι παρουσιάζονται στην ελληνική
κυβέρνηση και απαιτούν την ικανοποίησή του. Αρχίζουν διαπραγματεύσεις
ανάμεσα στα δύο μέρη και μετά από
έναν μήνα υπογράφουν Μνημόνιο (νάτο!), σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα
πρέπει να πάρει μέτρα ώστε να εξοικονομήσει μέσα στους επόμενους μήνες
το αστρονομικό επιπλέον ποσό των

3,6 εκατομμυρίων δραχμών, που θα
δοθούν στους δανειστές της. (Αυτό
σίγουρα κάτι μας θυμίζει...)
Για να είναι σίγουροι ότι το Μνημόνιο
θα εφαρμοστεί κατά γράμμα, οι πρεσβευτές απαιτούν να παρευρίσκονται
στις συνεδριάσεις του υπουργικού
συμβουλίου που θα εγκρίνει τα μέτρα
και να παίρνουν ανά μήνα λεπτομερή
κατάσταση της πορείας εφαρμογής τους, αλλά και των ποσών που
εισπράττονται. (Ε όχι, δεν γίνεται,
πλάκα).

Για να μην τα πολυλογώ, σας αναφέρω τα βασικά μέτρα που επέβαλε η
κυβέρνηση μέσα στο 1843 σε εφαρμογή
του τότε Μνημονίου. Κάθε ομοιότητα με
την εποχή μας είναι εντελώς τυχαία και
πέραν των προθέσεων του ιστορικού
που τα κατέγραψε:
1. Απολύθηκε το ένα τρίτο των δημοσίων υπαλλήλων και μειώθηκαν 20% οι
μισθοί όσων παρέμειναν, (όπα...)
2. Σταμάτησε η χορήγηση συντάξεων,
που τότε δεν δινόταν στο σύνολο του
πληθυσμού αλλά σε ειδικές κατηγορίες,
(αμάν…)
3. Μειώθηκαν κατά 60% οι στρατιωτικές δαπάνες, μειώθηκε δραστικά ο
αριθμός των ένστολων και αντί για μισθό
οι στρατιωτικοί έπαιρναν χωράφια (και
όχι τα βουνά...).
4. Επιβλήθηκε προκαταβολή στην
είσπραξη του φόρου εισοδήματος και
της «δεκάτης», που ήταν ο φόρος για την
αγροτική παραγωγή. (από τότε έ…)
5. Αυξήθηκαν οι δασμοί και οι φόροι
χαρτοσήμου.(ΦΠΑ δεν είχε τότε…)
6. Απολύθηκαν όλοι οι μηχανικοί του
∆ημοσίου και σταμάτησαν όλα τα δημόσια έργα. (έλα...)
7. Καταργήθηκαν εντελώς όλες οι
υγειονομικές υπηρεσίες του κράτους,
(είχε ο Λοβέρδος προ-προπάππου
τότε;)
8. Απολύθηκαν όλοι οι υπάλληλοι του
εθνικού τυπογραφείου, όλοι οι δασονόμοι, οι δασικοί υπάλληλοι και οι μισοί
καθηγητές πανεπιστημίου, (πιθανώς να
έφερναν ξένους...)
9. Καταργήθηκαν όλες οι διπλωματι-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ
ΟΙ Ι∆ΕΕΣ ΠΟΥ ΚΥΒΕΡΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Θα κάνουμε μια σύντομη αναφορά
στις ιδέες που κυβερνούν τον κόσμο.
Επιμένουμε σ’ αυτό διότι έχει σημασία,
υπάρχει σχέση ανάμεσα στη θεωρία
(ιδέα) και πράξη – έργο. Κάπου, ο άγιος
Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέγει: «∆όγματα πονηρά φαύλον βίον διδάσκουσι και
φαύλος βίος δόγματα πονηρά τίκτει».
Γύρω από τη σχέση, λόγων και έργων,
υπάρχουν πολλές λαϊκές παροιμίες.
«Αυτός, όταν βάλει κάτι στο μυαλό του
θα το κάνει!», ακούμε να λέει ο λαός.
Ύστερα από τη σύντομη αυτή εισαγωγή, θα δούμε, πάντα σε απλή αναφορά
για την καλύτερη κατανόηση από όλους
την ταύτιση ιδέας και πράξης. Προκαταβολικά λέμε ότι οι ιδέες που κυβερνούν

Κ. ∆ρούτσα, μιλήστε πιο καθαρά
Στην ομιλία του ο Υπουργός Εξωτερικών κ. ∆ημ. ∆ρούτσας στον
ΟΗΕ είπε: «Σήμερα το πραγματικό ζήτημα έγκειται στην ανάγκη να
επιβεβαιώσουμε τη σημασία της παγκόσμιας διακυβέρνησης, ώστε να
αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η
παγκόσμια κοινότητα. Εάν καθένας από εμάς μπορέσει να αντιληφθεί
πλήρως και να δεχθεί αυτόν τον φαινομενικά αυταπόδεικτο ισχυρισμό, τότε δεν θα υπάρξει καμία αμφιβολία για τον κεντρικό ρόλο των
Ηνωμένων Εθνών στη διαδικασία αυτή. Εν προκειμένω, θεωρώ ότι όλοι
μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη είναι ο μόνος παγκόσμιος φορέας που φέρει καθολική νομιμοποίηση.
Είναι ο Οργανισμός τον οποίο πρέπει ενεργά να στηρίζουμε ώστε να
επιτύχουμε συλλογικές και επομένως βέλτιστες λύσεις στο διαρκώς
αυξανόμενο αριθμό πολύπλευρων ζητημάτων που αντιμετωπίζουμε.
Η ιδέα της παγκόσμιας διακυβέρνησης, ωστόσο, είναι πολύ πιο ευρεία από αυτό. Παρόλο που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η
έννοια αυτή συνεπάγεται τη δημιουργία του Λεβιάθαν του Hobbes σε
παγκόσμια κλίμακα…
Τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών, πρέπει να συγκεντρώσουμε το
δυναμικό μας, τις εμπειρίες και την τεχνογνωσία μας και να ενεργήσουμε ως συνεκτικό σύνολο, αυτό που είναι και η έννοια της παγκόσμιας
διακυβέρνησης».
Μετά τον Πρωθυπουργό μας που μίλησε – όπως δημοσιεύσαμε στο
φ. 159, Ιούνιος 2010– τώρα ας μας απαντήσει καθαρά τί εννοεί ο κ.
Υπουργός Εξωτερικών, για την παγκόσμια διακυβέρνηση.

Τα μέτρα του τότε (και του σήμερα;)
κές αποστολές στο εξωτερικό, (ε, όχι,
αυτό όχι...)
10. Νομιμοποιήθηκαν όλα τα αυθαίρετα κτίσματα και οι καταπατημένες
«εθνικές γαίες» με την πληρωμή προστίμων νομιμοποίησης, (ερχόμαστε
δεύτεροι...)
11. Περαιώθηκαν συνοπτικά όλες οι
εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις με
την καταβολή εφάπαξ ποσού, (αθάνατη
Ελλάδα...) (Είναι να τρελαίνεσαι, είναι
δυνατόν να αντέγραφαν οι τωρινοί ένα
τόσο παλιό σχέδιο, μια που δεν είχαν
άλλες ιδέες;)
∆εν είναι ανατριχιαστικά όμοια με την
εποχή μας; Είδατε που οι οικονομικές
συνταγές λιτότητας είναι σαν το παλιό
καλό κρασί; Για ποιους;
Ίδιες, αιώνιες, ανυπόφορες. Κι επειδή
ξέρω ότι θα ρωτήσετε «τι πέτυχαν με
όλα αυτά;», σας απαντώ: Ο κόσμος
εξαθλιώθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι ξένοι πήραν ένα μέρος των
χρημάτων τους, η χώρα είδε κι έπαθε να
συνέλθει, αλλά φαλίρισε ξανά μετά από
πενήντα ακριβώς χρονιά, με το «Κύριοι,
δυστυχώς επτωχεύσαμεν» του Χαριλάου
Τρικούπη, το 1893. Πάντως, το συγκεκριμένο Μνημόνιο του 1843, από πολλούς
ιστορικούς θεωρείται μία από τις σοβαρότερες αφορμές για το ξέσπασμα της
επανάστασης της 3ης Σεπτέμβρη 1843,
που έφερε Σύνταγμα στη χώρα. Μήπως
πρέπει να αναλογιστούν σοβαρά οι εντός
και εκτός αρμόδιοι, τι ανάλογο μπορεί να
συμβεί και με το τωρινό Μνημόνιο...; Έτσι
για να ταιριάξει κι αυτό με το τότε...
∆.Μ. (απόγονος)
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τον κόσμο παίρνουν επιστημονικό χαρακτήρα και όταν η “επιστήμη” γίνεται
θεός όλα υποτάσσονται σ’ αυτή και
εκτοπίζεται από τη ζωή της κοινωνίας ο
Άγιος Τριαδικός Θεός! Αυτό ζούμε και
γι’ αυτό φθάσαμε εδώ που φθάσαμε και
αναμένονται χειρότερα!
1. Εμποροκρατία: Ιστορική αναδρομή
Όταν έπεσε το καθεστώς των ευγενών
και φεουδαρχών η εξουσία συγκεντρώθηκε στα χέρια του Ηγεμόνα και δημιουργήθηκε το απολυταρχικό οικονομικό
σύστημα της εμποροκρατίας. Τί σημαίνει αυτό; Πρακτικοί κανόνες και αρχές
των εμπόρων και επιχειρηματιών. Η νέα

τάξη ευνοεί το χρήμα των ανθρώπων
της «πιάτσας». Το αποτέλεσμα: Θεοποιήθηκε το χρήμα. Η θεοποίηση του
οικονομικού παράγοντα δεν έγινε μόνο
από τα άτομα αλλά κυρίως έγινε από το
κράτος το οποίο χρειαζότανε το χρήμα
για τη συντήρηση του στρατού για τους
κατακτητικούς πολέμους. Ενισχύθηκε,
για τους σκοπούς του κράτους, το
εξαγωγικό εμπόριο και περιορίστηκε το
εισαγωγικό. Σκοπός του κράτους ήταν
να υπάρχουν πάντα οι εξαγωγές μεγαλύτερες από τις εισαγωγές. Εδώ έχουμε
τη δημιουργία αγορών στο εξωτερικό
και των αποικιών. Οι αποικίες έδωσαν
πρώτες ύλες και φτηνή εργασία.
Αρχίζουν έτσι οι πόλεμοι και οι διπλωματικές ατιμίες. Αρχίζει ο μεσαίωνας να
κάνει την παρουσία του και στο εξωτερικό. Η “πολιτισμένη ∆ύση (κράτη)” έδωσε
τρομοκρατικά δικαιώματα στα άτομα για
οικονομικούς σκοπούς. Ακόμα και πόλεμο, είχαν δικαίωμα να κάνουν οι δυτικοί,
εναντίον μη χριστιανικών χωρών. Εδώ
έχει την αρχή του και το δουλεμπόριο.
Θεοποίηση του χρήματος που έγινε
«το αγαθό των αγαθών». «Το χρήμα
γεννά το εμπόριο και το εμπόριο γεννά
το χρήμα».
Ποιο ήταν τελικά το αποτέλεσμα; Η
χρεοκοπία των κρατών. Το χρήμα δεν
έχει αξία όταν πίσω δεν υπάρχουν αγαθά. Έχουμε δηλαδή πληθωρισμό.
Χωρίς αμφιβολία, με βάση την Πίστη
μας (Ορθοδοξία), η εμποροκρατία ως
οικονομικό και κοινωνικό σύστημα απορρίπτεται για τους εξής λόγους:
1. Με τη θεοποίηση του χρήματος οι
εμποροκράτες θεμελίωσαν την κοινωνική ειδωλολατρία. Τα αποτελέσματα
είναι ορατά σήμερα.
2. Το «αγαθό των αγαθών», δεν είναι
το χρήμα αλλά η ψυχή του ανθρώπου,
για την οποία δεν υπάρχει αντάλλαγμα.
3. Οι κατακτητικοί πόλεμοι, όπως και
οι οικονομικοί καταδικάζονται.
4. Καταδικάζονται επίσης οι αποικίες,
το δουλεμπόριο και η πειρατεία.
5. Η έκδοση ακάλυπτου χαρτονομίσματος (πληθωρισμός) βλάπτει τις
μικρές οικονομίες, τις εξανεμίζει.
6. Για χάρη του χρήματος υποβιβάζεται η εργασία του ανθρώπου.
7. Η αύξηση του συναλλάγματος
(αυτοσκοπός) δεν έχει ηθικό νόημα και
είναι απαράδεκτη.
Τα εξεταζόμενα θέματα, λόγω και της
σημερινής κρίσης, είναι επίκαιρα.
Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. ΤΕΙ – ∆ικηγόρος

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ… ΕΚΤΡΟΠΗΣ

συνέχεια από την 1η σελιδα
Μια Εκκλησία που διδάσκει την
∆ικαιοσύνη του Θεού και την συγχωρητικότητα του εχθρού, αλλά αυτή η
ίδια δείχνει το μοχθηρό της πρόσωπο
επί 37 ολόκληρα χρόνια σε δέκα συνεπισκόπους της και όχι μόνον…
Μια Εκκλησία που διδάσκει την εκ
Πνεύματος Αγίου εκλογή και χειροτονία των επισκόπων της, αλλά αυτή
η ίδια το εξορίζει και το γελοιοποιεί,
όταν επικαλείται την αρωγή, ακόμη και
διεφθαρμένων πολιτικών, χρησιμοποιώντας διαπλοκής παρασκήνια για την
«εκλογή» και επιβολή διαβεβλημένων
ενίοτε ή τυχάρπαστων ρασοφόρων…
Μια Εκκλησία που ισχυρίζεται αδιαμφισβήτητα ότι, «ορθοτομεί τον λόγον
της Αληθείας» του Ευαγγελίου και των
Αποστόλων τις διατάξεις, επικαλείται

των Πατέρων και αγίων την βιοτή και
την άμεμπτον κατά Χριστόν ζωήν τους,
αλλά αυτή η ίδια συντηρεί και τρέφει
ατιμωρητί στα σπλάχνα της παρεκκλίνοντες του δόγματος, της ιεροκανονικής τάξεως και ευταξίας κληρικούς,
σκανδαλίζοντας τον Λαόν του Θεού.
Αυτή η Εκκλησία δεν αφήνει περιθώρια
να ισχυροποιηθεί το έργο του Χριστού
στον Κόσμο και να στηριχθούν οι μαθηταί Του στην σταυροαναστάσιμη
πορεία τους σε τούτον τον «αιώνα τον
απατεώνα».
Σεβασμιώτατοι, είναι καιρός να ταπεινώσετε εκούσια τον εαυτόν σας «ώσπερ
πελεκάν τετρωμμένοι την πλευράν σας»
για να μεταγγίσετε την παρηγορία εις
τους αλγούντας και κακουχουμένους
αδελφούς του Ιησού!!!...
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ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΥΛΙΑ, ΤΙ;
Ακούγαμε και διαβάζαμε, επί μέρες, σε όλα
τα Μ.Μ.Ε., για την πολυδιαφημιζόμενη και πρωτόγνωρη Συναυλία που θα πραγματοποιούνταν
στο μεγαλύτερο ναό των Βαλκανίων, στο κέντρο
των Αθηνών, τον Άγιο Παντελεήμονα Αχαρνών.
Τη συνδιοργάνωση είχε η Αρχιεπισκοπή και το
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 12 ∆εκεμβρίου. Ο
τίτλος: «Εκδήλωση Αλληλεγγύης, Ανεκτικότητας
και Κοινωνικής Σύγκλισης».
Ας πάρουμε, όμως, τα πράγματα από την αρχή.
Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
Κυριακής, και την «τίμησαν» με την παρουσία τους
ηχηρά ονόματα, όπως, του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, του υπουργού Εσωτερικών Γ. Ραγκούση,
του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστασίου, της
υπουργού Παιδείας Άννας ∆ιαμαντοπούλου, του
αναπληρωτή υπουργού Εθνικής Αμύνης Πάνου
Μπεγλίτη, της Βουλευτή της Ν.∆. Ελίζας Βόζενμπεργκ, της βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέμυ Ζούνη
κ.α.
Αυτή η ημέρα, ανήμερα του Αγίου Σπυρίδωνα,
θα μείνει στην ιστορία ως αποφράδα ημέρα της
Ορθοδοξίας, και την ευθύνη θα φέρνει ακεραία
ο Αρχιεπίσκοπος, διότι με την άδειά του ο ιερός
χώρος του ναού μετατράπηκε σε χώρο συναυλιών
δεχθείς το μεγαλύτερο πλήγμα από την ημέρα
της ανέγερσής του.
Σύσσωμοι οι κάτοικοι της περιοχής διαμαρτυρήθηκαν, γι’ αυτό οι διοργανωτές φρόντισαν ώστε,
οι δυνάμεις καταστολής χρησιμοποιώντας χημικά,
γκλομπς και προσαγωγές, να απομακρύνουν τους
διαμαρτυρόμενους αφήνοντας «ελεύθερη την
είσοδο» για το κοινό. Αλλά ποιο κοινό; Μήπως
τους ντόπιους κατοίκους της περιοχής, που υποτίθεται ότι θα παρακολουθούσαν την «συναυλία
συναδέλφωσης» χωρίς οι αρμόδιοι να λ ύσουν τα
υπάρχοντα προβλήματα συγκατοίκησης; Έτσι οι
άμεσα ενδιαφερόμενοι απομακρύνθηκαν τρώγοντας ξύλο «μετά μουσικής» και με τις… ευλογίες
του Αρχιεπισκόπου και των λοιπών κληρικών και
λαϊκών φίλων της μουσικής, αλλά όχι και των προδομένων πατριωτών τους.
Οι μόνοι που παρακολούθησαν τις κατ’ εντολήν
αυτές εκδηλώσεις ήταν οι επίσημοι παντός είδους
και οι δεδηλωμένοι αντιρατσιστές. Όχι όμως εκείνοι
που θα έπρεπε, εάν γίνονταν εκτός εκκλησίας και
με άλλες συνθήκες.
Οι πιστοί της ενορίας του Αγ. Παντελεήμονα
με πίκρα και αγανάκτηση, παρακολούθησαν την
επίδειξη πυγμής του «Επίσημου Κράτους». Χρησιμοποιώντας τα ΜΑΤ τους έσπρωξε στα στενά, για
να μην βλέπουν και ακούν τις πικρές αλήθειες τα
«μεγάλα κεφάλια» ώστε να μπορέσουν να απολαύσουν την μουσική που ημερεύει τα θηρία, αλλά όχι
τους ανθρώπους.
∆εν έλειψαν όμως και περιστατικά κατά τα οποία
αρκετοί απομακρύνθησαν βιαίως από το χώρο του
ναού γιατί «τόλμησαν» να διαμαρτυρηθούν.
Ούτε τα βαριά ονόματα, που παραβρέθηκαν στην
συναυλία, υπήρξαν ικανά να σταματήσουν τους
κατοίκους του αγίου Παντελεήμονα να διαμαρτύρονται για το ζήτημα των λαθρομεταναστών και της
εγκατάστασής τους στην περιοχή τους, κάνοντας
τη ζωή τους μαρτύριο.
Αγανακτισμένοι αποδοκίμασαν, με βαριές φράσεις και χαρακτηρισμούς, τόσο τον Αρχιεπίσκοπο
όσο και τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας.
Εμείς αντί άλλου σχολιασμού θα μεταφέρουμε το
ρεπορτάζ του «Π» για να διαβαστεί από εκείνους
που πρέπει.
«Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ, ΤΑ ΦΑΛΤΣΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΑΤ»
«Εάν δεν τα μάθατε τα νέα, να σας τα πούμε…
Επιτέλους, το μήνυμα της ανεκτικότητας και της
κοινωνικής σύγκλισης» διαπέρασε ολόκληρη την
πολύπαθη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Τέλος
η ανασφάλεια, τέλος οι διαχωριστικές γραμμές,
τέλος η ξενοφοβία και η ελληνοφοβία! Και για να
επιτευχθεί αυτό ήταν αρκετός ο Γιώργος Νταλάρας
και μερικές διμοιρίες των ΜΑΤ. Μεταμφιεσμένος
ρεπόρτερ του «Π» τρύπωσε στην συναυλία μέσα
στον ιερό ναό του Αγίου Παντελεήμονα και είδε
τους Έλληνες κατοίκους της περιοχής να τραγουδούν αγκαλιά με τους Πακιστανούς και τους

Αφγανούς. Ακροδεξιούς να λικνίζονται αγκαλιά με
μέλη της εξωκοινοβουλευτικής Αριστεράς, επώνυμα συνολάκια να δένουν μια χαρά με τσιτάκια… και
οι δυνάμεις των ΜΑΤ να φρουρούν τις πόρτες του
ναού για να μην μπουκάρει ο Αντίχριστος!
Για να σοβαρευτούμε… «Μήνυμα ανεκτικότητας»
δεν δίνεται με μια συναυλία μέσα σε ιερό ναό
(οποιασδήποτε θρησκείας και δόγματος), αλλά με
μια συναυλία στην πλατεία, στον προαύλιο χώρο.
Και ακόμα εάν το “μήνυμα κοινωνικής σύγκλισης”
έχει ανάγκη την προστασία των ΜΑΤ για να διατυπωθεί, κάπου υπάρχει λάθος… Για τον Νταλάρα
πάλι, τι να πούμε… πάει με όλα!».
Οι δε κάτοικοι της περιοχής του Αγ. Παντελεήμονα με μια συγκλονιστική επιστολή τους προς
τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και τον Πρόεδρο της
∆ημοκρατίας, γεμάτη οργή, αγανάκτηση, θλίψη και
ντροπή γράφουν μεταξύ των άλλων:
«Άνισος, αλλά διαρκής και άοκνος ο αγώνας
μας να κρατήσουμε παρόντα, όρθιο, ζωντανό, τον
Ελληνισμό όχι της διασποράς αλλά της χώρας μας,
όχι στα πέρατα της Γης αλλά στο τόπο μας, στην
Πατρίδα μας».
«Είμαστε», γράφουν «Έλληνες που παλεύουμε σκληρά, με εντιμότητα και ήθος, την άγρια,
σκληρή καθημερινότητά μας, ολομόναχοι, εγκαταλελειμμένοι, έχοντας εχθρό απέναντί μας ένα
κράτος και μια Εκκλησία, που
υπεραμύνονται με υπερβάλλοντα ζήλο των δικαιωμάτων
των παράνομων εισβολέων στη
χώρα…». Και με πίκρα λένε:
«ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ∆ΕΝ ΣΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΨΕ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΣΑΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ, άρχοντες της πολιτείας
και της Εκκλησίας, για τους
αξιολύπητους συμπατριώτες
σας, για το ποίμνιό σας».
► «Για το ανελέητο μέχρι
θανάτου ξύλο που τρώνε γέροντες και γερόντισσες, για τη ληστεία μιας
σύνταξης (που θέλουμε να πιστεύουμε ξέρετε τί
σημαίνει), ενός σταυρού στο λαιμό, για τη μάταια
προσπάθεια αγρυπνίας του παπά στην Εκκλησία,
που κανένας δεν μπορεί να παρακολουθήσει
γιατί όλοι φυλακίζονται στα σπίτια τους με το
που πέφτει η νύχτα.
► Για τον κάθε αξιοθρήνητο καταστηματάρχη
που με νύχια και δόντια προσπαθεί να επιβιώσει
δίπλα στα παράνομα μαγαζιά των αλλοδαπών
που χαίρουν της προστασίας των αρχών.
► Για τον απελπισμένο γονιό που αναγκαστικά
στέλνει το παιδί του στην τάξη των 28 αλλοδαπών
παιδιών του ∆ημοτικού Σχολείου, που ούτε τη
γλώσσα δεν ξέρουν.
► Γι’ αυτά τα καταδικασμένα ελληνόπουλα που
δεν θα μάθουν ΠΟΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ήθη,
έθιμα, παραδόσεις, αρχές και αξίες, αγωγή του
πολίτη και που στο τέλος θα πάψουν να βλέπουν
και την εικόνα του Χριστούλη (όπως λέγαμε μικρά παιδιά), γιατί τα παιδιά των ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ
ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ δεν πρέπει να προσβάλλονται και που αντί για πρωινή προσευχή, θα
τους μάθουν τι είναι μπαϊράμι (όπως πρόσφατα
συνέβη σε σχολείο των Σεπολίων).
► Για τα καταδικασμένα Ελληνόπουλα που
θα καταλήξουν ευνουχισμένοι Έλληνες χωρίς
μνήμη και γνώση των μεγάλων αγώνων που
δώσανε οι πρόγονοί μας για να κρατήσουν την
Πατρίδα μας ελεύθερη…
► Το μόνο που ζητάμε – καταλήγουν – είναι
να αρθείτε στο ύψος των περιστάσεων και έστω
και τώρα να πράξετε το καθήκον σας, έναντι
όλων αυτών που αντιπροσωπεύει το αξίωμά
σας και η θέση σας και θέλουμε να πιστεύουμε
και η συνείδησή σας, σαν άνθρωποι και κυρίως
ΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ».
Και μετά την συναυλία Τί; Μακαριώτατε, τώρα,
το μόνο που δεν κάνατε, είναι μια θεατρική παράσταση του Αισχύλου στον μητροπολιτικό ναό
εν ονόματι της «αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας
και της κοινωνικής σύγκλισης».
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ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;

Υπάρχει σχέδιο άλωσης της χώρας μας;

Πριν μερικά χρόνια ο Μ. Καντάφι είχε απειλήσει την
Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλώνοντας: «Θα μου δίνεται
κάθε χρόνο 5,5 δις ευρώ, αλλιώς θα κάνω Αφρική την
Ευρώπη…» και ήδη γίνεται πράξη η απειλή του. Το ζει
σήμερα όλη η Ελλάδα. Το Ισλάμ επελαύνει, στέλνοντάς
μας τεράστιους αριθμούς μουσουλμάνων λαθρομεταναστών, προς μεγάλη χαρά της Τουρκίας, που και αυτή
έχει στόχο να κάνει μουσουλμανική την Ευρώπη…
Στο διάστημα, από τον μήνα Μάιο έως και το Σεπτέμβριο, υπολογίζεται ότι κάθε μήνα περνούσαν, μόνον από
τα σύνορά μας στον Έβρο, 10.000 άτομα! – από την
θάλασσα το νούμερο των εισερχομένων είναι άγνωστο
– και το υπολογιζόμενο αυτό νούμερο θεωρείται ελάχιστο, καθότι πληροφορίες το ανεβάζουν σε πολύ μεγαλύτερο. Η εφημερίδα “Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία”
της 5/12/2010 σε αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σημείωνε ότι,
τους τελευταίους μήνες, μόνον οι Αφγανοί που μπήκαν
στην Ελλάδα, ξεπερνούσαν τις 20.000! ∆εν ανέφερε καν
πόσοι Μαροκινοί, Τυνήσιοι, Λίβυοι, Πακιστανοί, Ινδοί
ή μετανάστες από το Τουρκμενιστάν, τα Εμιράτα και
άλλες χώρες, πέρασαν τα σύνορά μας.
Όλοι οι λαθρομετανάστες που διαβαίνουν τα σύνορά
μας στον Έβρο, είναι καλά δασκαλεμένοι!... Κρατούν
στα χέρια τους, μέσα σε ζελατίνα, φωτοτυπία άρθρου
νομοθεσίας – οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης – και
παραδίδονται επίσημα στους αστυνομικούς και στους
φρουρούς της FRONTEX (που δεν είναι παραπάνω
από 40 άτομα) επιδεικνύοντας τα … δικαιώματά τους.
Το παραπάνω άρθρο ορίζει: Κάθε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι υποχρεωμένο να περιθάλψει και να
δώσει άσυλο σε οποιονδήποτε
ξένο πολίτη που διέρχεται τα
σύνορά του, αφού προηγουμένως πάρει τα δακτυλικά του
αποτυπώματα. Από τη στιγμή
που γίνουν όλα αυτά, αποκτά
… δικαιώματα.
Η αστυνομία, μετά την καταγραφή, τους χορηγεί το χαρτί
της παραμονής, με την υποχρεώση μέσα σ’ έναν μήνα να
φύγουν, και στη συνέχεια τους
αφήνει ελεύθερους.
Στα λεωφορεία, που τους μεταφέρουν από τον Έβρο,
κυρίως, στην Αθήνα, οι λαθρομετανάστες επιδεικνύουν
σημείωμα με στοιχεία και τηλέφωνα ατόμων του κυκλώματος, που τους τηλεφωνούν και αυτοί πληρώνουν τα …
κόμιστρα. Όταν όμως φύγουν από την χώρα μας, και πηγαίνοντας σε κάποια άλλη χώρα της Ε.Ε. συλληφθούν,
τους στέλνουν πίσω στην χώρα ως … επανεισδοχή, από
τη στιγμή που αυτή τους έχει καταγράψει!... Τι γίνεται
δηλαδή; Τίποτα.
Από έγκυρες πληροφορίες ανθρώπων που βρίσκονται
χρόνια στη χώρα μας και γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα, όλο αυτό το μακρινό «Ταξίδι» κοστίζει στον καθένα
περί τα 10.000 ευρώ! Και το μεγάλο ερώτημα είναι:
Ποιος τα πληρώνει; Γιατί, αν είχαν αυτά τα χρήματα,
θα τους αρκούσαν να ζήσουν, χρόνια στην χώρα τους.
Γιατί επομένως να υποβληθούν σε τόσες ταλαιπωρίες
και κινδύνους ενός αμφίβολου και άγνωστου ταξιδιού;
Οι Αρχές και ο κόσμος της Αλεξανδρούπολης, και
όχι μόνο, ύστερα απ’ όσα ζουν και γνωρίζουν, εκτιμούν
ότι, πίσω απ’ όλες αυτές τις ορδές και τα τεράστια
χρηματικά ποσά που ξοδεύονται βρίσκονται πλούσιες
μουσουλμανικές χώρες … και βέβαια, όχι μόνο.
Η κατάσταση που βιώνουν οι κάτοικοι στον Έβρο
είναι τραγική. Το Γενικό Νοσοκομείο έχει γεμίσει. ∆εν
προλαβαίνουν να κάνουν εξετάσεις για να διαπιστώσουν
εάν οι λαθρομετανάστες έχουν μεταδοτικές ασθένειες
– ηπατίτιδα κ.α. – ενώ ο ντόπιος πληθυσμός περιμένει
μήνες να εξετασθεί. Οι αστυνομικοί φοβούνται μην
«κολλήσουν» καμιά αρρώστια… Οι φρουροί δεν προλαβαίνουν – με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτουν – να
ταΐσουν, να ντύσουν, να περιθάλψουν και γενικά να
τακτοποιήσουν τόσες χιλιάδες ανθρώπους.
Η κατάσταση, και σε άλλες περιοχές της χώρας μας,
δεν είναι καλύτερη. Παντού μετανάστες - νόμιμοι και
«λαθραίοι» - έχουν κατακλύσει τις πόλεις. Η Αθήνα έγινε
το άνδρο τους. Όπου κι αν γυρίσεις στο κέντρο, ακούς
μόνο ξενόγλωσσες φωνές. Η Πάτρα και η Ηγουμενίτσα
έχουν γεμίσει από τους ανθρώπους αυτούς, που ζουν
με την ελπίδα πως από εκεί μπορούν να περάσουν στην
Ιταλία, κι από κει, σε άλλες χώρες.
Η πόλη της Άρτας, τελευταία, έχει αλλάξει φυσιογνωμία. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 5.000 μετανάστες (!), οι οποίοι κοιμούνται σε δρόμους, χωράφια,
εγκαταλελειμμένους στάβλους και η εγκληματικότητα
συνέχεια στη σελ. 5
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ΩΡΟΛΟΓΙΑΚΗ ΒΟΜΒΑ
ΣΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΜΑΣ
Το Ισλάμ επελαύνει, στέλνοντάς μας
τεράστιους αριθμούς μουσουλμάνων
λαθρομεταναστών. Κι εμείς, αντί να
τους στέλνουμε αμέσως πίσω, έχουμε
γίνει απλοί θεατές της ισλαμοποίησης
της πατρίδας μας! Είμαστε η χώρα που
πολλά παθαίνει, αλλά ποτέ δεν μαθαίνει. Το 18% της τουρκικής μειονότητας
στην Κύπρο προκάλεσε την εισβολή
του «Αττίλα» και την απώλεια του
40% του εδάφους της. Τώρα, με ένα
σχέδιο παρόμοιο με του Ανάν, επιδιώκεται η τουρκοποίηση ολόκληρης της
Κύπρου! Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη έχει γίνει όργανο της
Άγκυρας και η Θράκη μας κινδυνεύει
να γίνει μια νέα Κύπρος.
Η Τουρκία, αφού ξεκλήρισε με τον
φοβερότερο τρόπο τους Έλληνες
στην Πόλη, στην Ίμβρο και στην Τένεδο, μας στέλνει τεράστιο αριθμό μουσουλμάνων λαθρομεταναστών για να
ισλαμοποιήσει την Ελλάδα. Η Τουρκία
και η Σαουδική Αραβία (που απαγορεύει την ανέγερση χριστιανικών ναών στο
έδαφος της και κάποιον που φορούσε
σταυρό τον καταδίκασε σε δημόσια
μαστίγωση) πρωτοστατούν στην ανέγερση τεμένους και άλλων τζαμιών στη
χώρα μας. ∆εν διδασκόμαστε ούτε από
αυτά που συμβαίνουν γύρω μας! Η
Σερβία έχασε το Κόσοβο εξαιτίας των
μουσουλμάνων Αλβανών. Πριν από
μερικές δεκαετίες ήταν μειονότητα
στο Κόσοβο, αλλά γεννοβολούσαν σαν
τα... κουνέλια, όπως όλοι οι μουσουλμάνοι, έγιναν πλειονότητα και άρπαξαν
τη σερβική αυτή επαρχία.
Η Σερβία έχασε και το Μαυροβούνιο
διότι οι μουσουλμάνοι έγιναν και εκεί
πλειονότητα.
Η Ινδία έχει πνιγεί στο αίμα πολλές
φορές εξαιτίας των μουσουλμάνων
του Κασμίρ, που θέλουν να το προσαρτήσουν στο Πακιστάν.
Παρόμοια συμβαίνουν και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου. Οι
μουσουλμάνοι είναι αδύνατον να εν-

σωματωθούν σε μια μη μουσουλμανική
χώρα και λόγω της τρομερής της γεννητικότητας αλλοιώνουν ταχύτατα την
πληθυσμιακή σύνθεση των περιοχών
όπου εγκαθίστανται και δημιουργούν
τρομερές καταστάσεις. Κι εμείς, που
ζήσαμε επί 4 αιώνες υπό τον τουρκικό
ζυγό, επιτρέπουμε να καταλαμβάνεται
η χώρα μας από τεράστιους αριθμούς
μουσουλμάνων, που αποτελούν μια
ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλιά της!
∆εν αντιπαθούμε κανέναν επειδή
είναι μουσουλμάνος. Σεβόμαστε τη
θρησκεία τους κι όλες τις άλλες θρησκείες. Θέλουμε όμως την ελευθερία
και την ακεραιότητα της πατρίδας
μας, όπως θέλουν κι αυτοί για τις δικές
τους πατρίδες. Οι μουσουλμάνοι έχουν
ισχυρούς συμμάχους, την Αμερική
και τα ξένα κέντρα, που επιδιώκουν
την ισλαμοποίηση και τη διάλυση της
Ελλάδας, για να μην τους «ενοχλεί»
στον ευαίσθητο χώρο της ανατολικής
Μεσογείου, όπως είπε κι ο Κίσινγκερ!
∆υστυχώς όμως έχουν συμμάχους
και στο εσωτερικό της χώρας μας. Οι
Εφιάλτες δεν λείπουν. Με τη μεγαλύτερη υποκρισία παριστάνουν τους
προοδευτικούς. Οι μουσουλμάνοι που
με το έτσι θέλω ήρθαν στην πατρίδα
μας, δείχνοντας περιφρόνηση προς τη
χώρα που τους φιλοξενεί, μέχρι και τα
Προπύλαια κατέλαβαν! Ο ελληνικός
λαός δέχθηκε ένα φοβερό σοκ με
την παραχώρηση μιας περιοχής στον
Ελαιώνα από το Πολεμικό Ναυτικό
για την ανέγερση τεμένους. Μπράβο
στους ηγέτες των Ενόπλων ∆υνάμεων... Τζαμί κάτω από την Ακρόπολη;
Κόβουμε τον λαιμό μας με τα ίδια μας
τα χέρια! Αν μας έχει απομείνει έστω
κι ένα ίχνος λογικής, θα πρέπει να
φροντίσουμε για τον επαναπατρισμό
μεγάλου αριθμού λαθρομεταναστών.
∆ιαφορετικά, ένα ζοφερό μέλλον
περιμένει τη χώρα μας και θα είμαστε
απολύτως υπεύθυνοι!
Α. Π.

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ;

Υπάρχει σχέδιο άλωσης της χώρας μας;
συνέχεια από την σελίδα 4

έχει αυξηθεί κατακόρυφα.
Το διεθνές κύκλωμα που διακινεί
τους λαθρομετανάστες, εφευρίσκει
συχνά πρωτότυπους τρόπους για
να ξεπερνά τις δυσκολίες και τις
απαγορεύσεις. Τελευταία εφαρμόζει την μέθοδο των εικονικών γάμων. Στήνει ψεύτικους γάμους με
γυναίκες χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ρουμάνες, Βουλγάρες,
Πολωνέζες), έναντι αμοιβής (όχι και
τόσο ευκαταφρόνητης) και έπειτα
από 2-3 μήνες ο γάμος παραμένει
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στα χαρτιά. Μ’ αυτό όμως το χαρτί
είναι ελεύθερη η είσοδός τους σ’
όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.
Στην κατάσταση που έφτασε η
χώρα μας, δεν υπάρχει άλλη λύση
– λένε οι Αρχές του Έβρου – από το
να τους βάζουν σε αεροπλάνα και
να τους στέλνουν πίσω στις χώρες
τους κλείνοντάς τους συγχρόνως
τις πόρτες, όπως τις έκλεισαν η
Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία.
Όλα αυτά που γράφουμε δεν είναι
φαντασιώσεις ή φοβικές εικασίες.
Από τα μέχρι τώρα στοιχεία αποδεικνύεται ότι υπάρχει σχέδιο άλωσης
της χώρας μας. Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ εισβολή λαθρομεταναστών απ’
όλες τις άκρες της Αφρικής και
της Ασίας, με κοινό παρανομαστή
ΟΛΩΝ το θρήσκευμα, τη μουσουλμανική ταυτότητα, φανερώνει και
τον απώτερο σκοπό – την επικράτηση του Ισλαμισμού. Για την
Ελλάδα και όλους μας, το ποτήρι
ξεχείλισε… Η Κυβέρνηση και όλος
ο πολιτικός κόσμος να προβληματιστούν, να δουν πού πάμε… και να
συμφωνήσουν στα μέτρα που θα
λάβουν, πριν ο ελληνορθόδοξος
χαρακτήρας, η ταυτότητά μας,
χαθεί οριστικά.

Διώκτη μας,

Καθόμουν αυτές τις μέρες κι έβλεπα
στην τηλεόραση τις διαμαρτυρίες του
κόσμου, τις συμπλοκές με τα ΜΑΤ, τις
φλόγες των Μολότωφ και ξαφνικά ο φακός της οράσεως «βούτηξε» στην μνήμη.
Πυροδότησε τον μηχανισμό που έξαφνα
άνοιξε το σεντούκι των αναμνήσεων. Το
κροτάλισμα των ασπίδων των δυνάμεων
καταστολής «πάτησε» το κουμπί να ξετυλιχθούν οι αναμνήσεις σαν ταινία του
τύπου «ήμουν κι εγώ εκεί», να δώσει το
έναυσμα να πλημμυρίσουν τα εγκεφαλικά κύτταρα με νευροορμόνες θυμού,
τρόμου, έντασης, οργής… Η μηχανή του
χρόνου στάθηκε στις 28 Ιουλίου του 94.
Ήταν η ενθρόνισή σου.
Οι εφημερίδες έγραφαν πως τόσα
μπλόκα στη Λάρισα δεν έγιναν ούτε
επί κατοχής των Γερμανών. Πού βρέθηκαν τόσες εκατοντάδες αστυνομικοί;
Πόσα εκατομμύρια ξοδεύτηκαν για τη
μετακίνησή τους; Τόσες εργατοώρες
προς τι; Για να πραγματοποιηθεί η
ενθρόνιση ενός δεσπότη; Ο οποίος,
στο κάτω-κάτω, για την πολιτεία δεν
ήταν καν νόμιμος (αφού δεν είχε υπογραφεί το Προεδρικό Διάταγμα). Ούτε
πληρώνονταν από το κράτος, αλλά,
όπως ο ίδιος ομολόγησε σε ερώτηση
δημοσιογράφων, πληρωνότανε από τη
Σύνοδο με χρήματα από έρανο υπέρ του
Παναγίου Τάφου!!!
Ποια δύναμη υποχρέωσε τον τότε
άθεο, κατά δήλωσή του, Δήμαρχο να
πρωτοστατήσει στις εκδηλώσεις ενθρόνισης; Σαν μαύρα κοράκια, ξεπετιούνται
οι ερωτήσεις και απορίες. Ποια σκοτεινά
κέντρα επέβαλαν την ενθρόνιση, ζώντος
του Θεολόγου, πριν υπογραφεί το Π.Δ.
καταστάσεώς σου; Δικαιολογούνταν τα
πρωτοφανή εκείνα αστυνομικά μέτρα
για μια παράνομη ενθρόνιση; Μόνο
άνθρωποι του παρακράτους ήταν προφανές ότι κρύβονταν πίσω!!!
Ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης,
πολύ αργότερα, αποκάλυψε πως η
Αστυνομία δεν έλαβε διαταγή από
τον ίδιο, αλλά από αλλού!!! Εκτός
Υπουργείου. Η τοπική εφημερίδα, την
επομένη, έγραφε για νέα «Ηρωδιάδα»
… Τελευταία, ο δεσπότης αρθρογράφος του «πλαίυ μπόυ», με κομπασμό
αποκάλυπτε, ότι αυτός υπογείως, μέσω
του τότε Πρωθυπουργικού περίγυρου
«κατάφερε» να γίνουν όπως αυτός
ήθελε!!!
Στον ανελέητο ξυλοδαρμό των πιστών από τα ΜΑΤ, δεν υπήρξε κανείς
τραυματισμός αστυνομικού!!!, όπως και
αργότερα όταν αυτά τα «παληκάρια»
αντιμετώπισαν τους συνταξιούχους
στην Αθήνα…
Όταν η βόμβα μολότωφ πέφτει στα
πόδια τους και παίρνουν φωτιά τα
παντελόνια τους, μούρχεται να φωνάξω: Χτυπήστε, αν τολμάτε, αυτούς
τους νεαρούς, όπως χτυπούσατε τους
Χριστιανούς!
Δεν μπορώ να ξεχάσω εκείνη την
ηλικιωμένη πολύτεκνη μάνα και γιαγιά
που κάτι «παληκάρια» την απομόνωσαν και την έδερναν και την κτυπούσαν, ενώ αυτή κρατιόταν από την
κολώνα μιας πινακίδας. Η ένταση της
στιγμής και τα δακρυγόνα θα έσβηναν
αυτή τη σκηνή, αν δεν την έδειχναν

τα κανάλια, όπως ήταν «δεμένη» στο
στύλο και οι «άνδρες» να την κτυπούν
αλύπητα και να την κλωτσούν!!!
Διετάχθη τάχα διοικητική εξέταση
για το υπ’ όψη περιστατικό. Μάθατε
εσείς τίποτε για το αποτέλεσμα; Ζήτησε κανείς συγγνώμη από την ηλικιωμένη, πού, για τους περισσότερους
απ’ αυτούς τους άνανδρους πιθανόν
να ήτανε και γιαγιά τους;
Και επειδή, διώκτη μας, έχεις κατά
το παρελθόν προσβάλλει μνήμη νεκρού (να θυμίσω την αναφορά σου στη
Σύνοδο να τιμωρηθούν όσοι λάβανε
μέρος στην εξόδιο ακολουθία του μακαριστού Θεολόγου, αλλά και την κλήση σε απολογία ιερέων που κήδεψαν
τον 4χρονο Ηλία, παιδί πολύτεκνου,
αγωνιζόμενου) θα αναφέρω και το παρακάτω περιστατικό που έχει σχέση
με την παραπάνω πολύτεκνη γιαγιά
αγωνίστρια: Την ημέρα που γινότανε το
40νθήμερο μνημόσυνό της, παρουσιάστηκες αιφνιδιαστικά στο ναό και έγινε
το πρωτάκουστο εκ μέρους των οικείων
της, να πάρουν το δίσκο με τα κόλλυβα
και να πάνε σε άλλο ναό για να κάνουν
το μνημόσυνο της μακαρίτισσας!!!
Το «άκακο αρνί», ο κανονικός Μητροπολίτης Λαρίσης Θεολόγος, για
κανένα δεν έλεγε κακό λόγο την εποχή
των απηνών διώξεών του και άδικων.
Για όλους όταν αναφέρετο σε γεγονότα
έλεγε: «ε! τον ευλογημένο». Γιατί, μόνο
για σένα, διώκτη μας, είπε ότι είσαι
«κακός άνθρωπος και θα κάνεις κακό
στην Εκκλησία;».
«Μεταμοσχεύθηκες» βίαια, ανορθόδοξα και παράνομα στο σώμα της τοπικής Εκκλησίας από σκοτεινά κέντρα. Η
αστυνομική καταστολή ήταν η «δόση
εφόδου» που παίρνει ο κάθε μεταμοσχευόμενος, και ο οποίος από κει και
πέρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής
του θα πρέπει να είναι σε ανοσοκαταστολή, προκειμένου να αποφευχθεί η
απόρριψη του μοσχεύματος.
Βρήκες το «φάρμακο». Επέλεξες τις
δικαστικές αποφάσεις και τις αγωγές…
Πάντως ένα είναι σίγουρο, ότι είσαι
ξένο σώμα και πάντα η κοινωνία της
Λάρισας θα προσπαθεί να σε απορρίψει, είσαι από άλλη πάστα, έχεις
τα αντιγόνα αγνώστων σκοτεινών κύκλων… Μισθωτός ποιμένας που συχνάπυκνά «δραπετεύει» από το ποίμνιό
του βρίσκοντας διάφορες αφορμές,
ονομαστήρια, πανηγύρεις κ.α., αφήνοντας τα πρόβατά του στους λύκους των
αιρέσεων που αλωνίζουν…
Κι ένα τελευταίο, πληροφορία της
τελευταίας στιγμής. Πληροφορήθηκα
ότι όρισες αρχιερατικό, τον νεαρό
αρχιμανδρίτη κεντρικού ναού, αγαπημένο σου πρόσωπο αλλά και κληρικό
που κατάγεται από τη Λάρισα. Να και
μια σωστή ενέργεια που έκανες μέχρι
σήμερα. Είναι ένα καλό σημάδι που
ικανοποίησε το περί δικαίου αίσθημα
του κόσμου.

(Υπογράφει την ανωτέρω ανοιχτή επιστολή
ο ίδιος «επιφανής» αγωνιζόμενος χριστιανός
που κρατάει ψηλά το λάβαρο
του αγώνα για μια Εκκλησία
με καλούς ποιμένες)
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ

ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΚΟΝ
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ;
Γράφει ο Νικ. Ζαχαριάδης, Θεολόγος – Συγγραφέας – Ιεροψάλτης
Ζούμε σε μιά εποχή αμφισβητήσεως, αναθεωρήσεως και ισοπεδωτικού εκσυγχρονισμού...
ΟΛΑ υπό διάλυση! Απομείωσαν τις ηθικές και
πνευματικές αξίες συγκροτήσεως του ανθρωπίνου προσώπου. Πολλοί σήμερα προβάλλουν
το επιχείρημα, ότι το μάθημα των Θρησκευτικών
προσβάλλει την ελευθερία της θρησκευτικής
συνειδήσεως... Αυτό δεν ευσταθεί, γιατί με την
υπάρχουσα νομοθεσία, όταν κάποιος δεν θέλει
να παρακολουθήσει το μάθημα μπορεί να απαλλαγεί. Ερωτώ. Σε άλλα μαθήματα ο μαθητής
μπορεί να επικαλεστεί λόγους προσωπικής
συνειδήσεως: πχ. στο μάθημα της Κοινωνιολογίας, όταν το περιεχόμενο του μαθήματος δεν
συμφωνεί με τις αναρχικές ιδέες για την κοινωνία ή στο μάθημα της Ιστορίας, γιατί ο μαθητής
έχει εθνικιστικές ή διεθνιστικές απόψεις; Μόνο
στο μάθημα των θρησκευτικών προβάλλονται
θέσεις και απόψεις προσωπικής συνειδήσεως.
Όλη η πολεμική γίνεται για τα θρησκευτικά. Γιατί;
Θέλουν να μας δημιουργήσουν ένα κράτος άθεο
και άθρησκο. Χωρίς Θεό όλα επιτρέπονται κατά
τον Ντοστογιέφσκυ. Θέλουν να εξοστρακίσουν
τον ομολογιακό του χαρακτήρα, για να καταργήσουν τελείως το μάθημα των Θρησκευτικών
από τα σχολεία. Το 97% του ελληνικού μας
πληθυσμού είναι ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΙ. Τα παιδιά μας
είναι βαπτισμένα στο όνομα της ομοουσίου και
αδιαιρέτου Τριάδος· δεν πρέπει να γνωρίζουν
και να ομολογούν την Πίστη τους, «Χριστόν
Εσταυρωμένο- Αναστάντα;».
Σε θεολογικό συνέδριο τελευ ταία στην
Αργολίδα, το οποίο και παρακολούθησα με
παρεμβάσεις, ερωτήσεις και τοποθετήσεις
μου, για το μάθημα των θρησκευτικών μας
είπαν ότι: «ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ στην Ελλάδα είναι
ο ΝΙΚΗΤΗΣ. Ομολογητής στην Ευρώπη είναι
Ο ΧΑΜΕΝΟΣ! Εξεπλάγην σφόδρα μόλις το
άκουσα χαμένος! Χαμένος! πού πάει το άρθρο
(16 παρ. 2) του συντάγματος, που μιλά για το
μάθημα των Θρησκευτικών; Κύριοι ∆ΙΑΛΥΣΤΕ ΤΑ ΟΛΑ... Στη Γ΄ Γυμνασίου δεν υπάρχει
ξεχωριστό μάθημα για τους τρεις Ιεράρχες.
Σε ερώτησή μου στην Αργολίδα στον άνθρωπο του παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τους
τρεις Ιεράρχες απάντησε ότι: ∆εν μπορούμε
να ασχολούμαστε με βίους. Τώρα μιλάμε για
φιλοσοφία και κουλτούρα:
Απάντησα ότι «Αδικείτε και αποξενώνετε τα
ελληνόπουλα (τα παιδιά μας), από τα κορυφαία
αυτά πρότυπα πνευματικής ζωής των τριών Ιεραρχών. Το μάθημα περί Μασωνίας στη Β΄ τάξη
Ενιαίου - Λυκείου βγήκε έξω. Γιατί; Απάντησε ότι
κάποιοι, θίγονται.
Ο εθνικός ύμνος στα σχολεία δεν ακούγεται. Γιατί; Στα τεχνικά σχολεία είναι μονόωρο
το μάθημα των Θρησκευτικών στην Α΄ και Β΄
τάξη. Στην Γ΄ τάξη δεν διδάσκεται. Γιατί; Απάντηση στην Αργολίδα δεν πήρα, όταν έθεσα
αυτά τα ερωτήματα. Ο Ιουστίνος Πόποβιτς
ανακηρύχτηκε επίσημα Άγιος από τη Σερβική
εκκλησία. Είπε: «Το ήμισυ της καρδιάς του

Χριστού είναι η εκκλησία και το άλλο ήμισυ
είναι το σχολείο».
Ξεχνούν ότι ο καθηγητής των Θρησκευτικών
είναι αντιπρόσωπος της πολιτείας και εκπρόσωπος της εκκλησίας μέσα στο σχολείο.
Κύριοι, μη αφήσετε τίποτε όρθιο! Κάποιοι
ευρωλιγούριδες θεολόγοι με το όνομα «καιρός»
έβαλαν σε εφαρμογή, σχέδιο προκειμένου να
παραπλανήσουν και Ιεράρχες, για αποορθοδοξοποίηση του θρησκευτικού μαθήματος και
μετατροπή του σε θρησκειολογικό, που το
επόμενο βήμα θα είναι η κατάργησή του από
τα σχολεία.
Η ομάδα «ΚΑΙΡΟΣ» ακολουθεί κατά λέξη
την γραμμή των θεολόγων του Παιδαγωγικού
Ινστιτούτου για το μάθημα των Θρησκευτικών.
Προωθεί ένα μάθημα «εμ πλουτισμένο» με
περισσότερες ενότητες για τον παπισμό, τον
προτεσταντισμό και τις ξένες θρησκείες. Κύριοι,
ξεχάσατε ότι μπροστά σας έχετε ελληνόπουλα,
χριστιανούς ορθοδόξους; ∆εν είδαμε και δεν
ακούσαμε καμμιά αντίδραση για τους θεολόγους
του «ΚΑΙΡΟΥ» από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος!

Θεολόγοι του «ΚΑΙΡΟΥ»!
ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑ!

Οι απόψεις τους είναι παντός καιρού... όπως
μερικά λάστιχα αυτοκινήτων... οι απόψεις του
«ΚΑΙΡΟΥ» είναι ψευτοκουλτουριάρικες και
αντίθετες με το πνεύμα και φρόνημα της ΟΡΘΟ∆ΟΞΙΑΣ, που είναι ΑΙΩΝΙΑ!
Είναι βέβαιο ότι η μεγάλη πλειονότητα των
Σεβασμιωτάτων Ιεραρχών μας, μεγάλα αναστήματα Μητροπολιτών, μετά βδελυγμίας θα
απορρίψουν τις αλλοπρόσαλλες σκοταδιστικές
νεωτεριστικές θεωρίες όλων εκείνων, οι οποίοι
δεν έχουν γεύση της πραγματικής ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ
ΠΑΡΑ∆ΟΣΕΩΣ.
Η σεπτή μας Ιεραρχία της Ελλάδος, πρέπει
ξεκάθαρα να δηλώσει τη θέση της για το χαρακτήρα του μαθήματος των Θρησκευτικών.
Η Πανελλήνια ΕΝΩΣΗ θεολόγων πρέπει να
διατυπώνει θέσεις, απόψεις για το μάθημα των
Θρησκευτικών στην Ιερά Σύνοδο και στο παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ο «ΚΑΙΡΟΣ» δεν εκπροσωπεί,
παρά μία μικρή ομάδα ευρωλιγούριδων.
Ο σύνδεσμος αυτός συστήθηκε απλώς και
μόνο ως δεκανίκι του παιδαγωγικού Ινστιτούτου, για να αλλάξει τον ορθόδοξο ομολογιακό
χαρακτήρα των Θρησκευτικών.
Ο σιωνιστής Κ. Κίσιγκερ είπε: «Για να διαλύσετε τους Έλληνες, να τους κτυπήσετε στο
θρησκευτικό φρόνημα, στη γλώσσα και στο
πολιτισμό».
Αλήθεια πού βαίνουμε; Πάμε για τη Νέα ορθόδοξη θρησκεία χωρίς Θεό! Θολοκουλτουριάριδες ΤΙ ΚΑΝΕΤΕ;
Η συνείδηση του πληρώματος της εκκλησίας
είναι ο φρουρός της ορθοδόξου πίστεώς μας.
ΕΛΛΑΣ - ΕΛΛΑΣ τί με διώκεις; «Σκληρών σοι
προς κέντρα λακτίζειν».
ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΚΑΙ ΑΦΥΠΝΙΣΗ...

ΠΟΣΟ ΈΛΛΗΝΕΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΝΕΟΙ
ΧΩΡΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ;
Το τελευταίο διάστημα ακούμε
κάποια πράγματα, που αναφέρονται στην Παιδεία και δεν πιστεύουμε στ’ αυτιά μας. ∆ιερωτώμαστε
και λέμε, είναι δυνατό να λέγονται,
να σχεδιάζονται και να ετοιμάζονται
να τα εφαρμόσουν στα ελληνικά
σχολεία; Να γίνουν, δηλαδή, προαιρετικά τα μαθήματα της Ιστορίας
και των Θρησκευτικών, στην Β’ και
στην Γ’ Λυκείου;
Παράγοντες του Υπουργείου
Παιδείας, μάλιστα, υποστηρίζουν
με έμφαση: Αν δεν γίνουν αυτά τα
μαθήματα προαιρετικά, δεν θα βγει
η πασιέντζα, την οποία ρίχνει το
Υπουργείο για να μειώσει τα υποχρεωτικά μαθήματα σε έξι ή επτά!
Πρώτα-πρώτα, γιατί να χωρίζουμε τα μαθήματα σε υποχρεωτικά
και προαιρετικά, επιλογής. Όλα τα
μαθήματα πρέπει να είναι υποχρεωτικά. Έπειτα ορίζουμε μαθήματα
επιλογής, εκείνα τα μαθήματα που
μας προσδιορίζουν σαν Έθνος, σαν
Ελληνορθόδοξο λαό. Παραμέρισμα
της Ιστορίας και των Θρησκευτικών
σημαίνει αφελληνισμός…
Αν παραμερισθεί η Ιστορία, η
ένδοξη Ελληνική Ιστορία και τα
Θρησκευτικά, που είναι μαθήματα
ηθοπλαστικά και φρονηματιστικά,
οι νέοι δεν θα μπορούν να γαλουχηθούν Ελληνοπρεπώς.
Ο αείμνηστος Ακαδημαϊκός Στρατής Μυριβήλης γράφει: «Είναι
μοιραίο για το Έθνος μας, τα
θρησκευτικά του ζητήματα να
είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένα με
την ιστορική μοίρα του λαού μας.
Η Ελληνική Ορθοδοξία, είτε το
θέλουμε είτε όχι, έχει ταυτισθεί με
την εθνική μας υπόσταση, δηλαδή
με την ελευθερία μας». Έχει γίνει
δηλαδή εθνική θρησκεία, όπως το
∆ωδεκάθεο του Ολύμπου ήταν η
εθνική θρησκεία των αρχαίων προγόνων μας.
Η Ιωάννα Τσάτσου γράφει: «Ολόκληρη η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο
γαλάζιο εικονοστάσι της Ορθόδοξης Χριστιανοσύνης. Και πλανάται
πολύ μακράν της πραγματικότητος
– της ιστορικής και της σύγχρονης
πραγματικότητος – όποιος υπόπτως
πιστεύει και ευμεθόδως διαδίδει
άλλα. Ορθοδοξία και Ελληνισμός
είναι ΕΝΑ.
∆εν είναι δυνατόν να χωρίσουμε
την Ορθοδοξία από τον Ελληνισμό
και τον Ελληνισμό από την Ορθοδοξία. Το παρελθόν το μακρινό

του Αθανάσιου Δέμου
αλλά και το πρόσφατο είναι γεμάτα
άσβεστες μνήμες, ιστορικά γεγονότα, που μας θυμίζουν κάθε στιγμή
αυτόν τον συμπαγή δεσμό. Όποια
σελίδα της ιστορίας και αν ξεφυλλίσουμε, θα ιδούμε ολοζώντανη την
Ελληνορθοδοξία, σε πνεύμα ένα
και σάρκα μία. Χωρίς την Ορθοδοξία ο Ελληνισμός σίγουρα θα είχε
αφανισθεί».
Τρανότατη απόδειξη αυτών έχουμε τις περιπτώσεις εκείνες όπου εξισλαμίσθησαν Έλληνες, και έπαψαν
να είναι Έλληνες. Για παράδειγμα,
οι Μουσουλμάνοι της Θράκης κάποτε ήταν Έλληνες…
Ο Γάλλος λόγιος Ζακ Λακαρριέρ
γράφει: «Για τον Έλληνα η Ορθοδοξία είναι το σπίτι του».
Εάν ο σταδιακός περιορισμός
των θρησκευτικών καταλήξει στον
εξοστρακισμό της Ορθοδοξίας από
την Παιδεία και από τη ζωή των
Ελλήνων πολιτών θα σημάνει τον
αφελληνισμό των Ελλήνων.
Αλλά και το μάθημα της Ιστορίας
τα τελευταία χρόνια απαξιώνεται
και κάποια γεγονότα διαστρεβλώνονται. ∆ιαφαίνεται σχέδιο αφαίρεσης
δομικών στοιχείων που διαμορφώνουν την εθνική συνείδηση των παιδιών. Γίνεται συνεχής προσπάθεια
να ενταχθούν αποσπασματικά και
επιλεκτικά γεγονότα της Νεότερης
Ιστορίας στην Ευρωπαϊκή.
Με την απαξίωση των δύο αυτών
μαθημάτων η Παιδεία μας χάνει
τον χαρακτηρισμό «Εθνική». Αλλά,
έχουμε και νέα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας: Η αγγλική γλώσσα
θα διδάσκεται από την πρώτη τάξη
(Α’) του δημοτικού Σχολείου! Με
τον τρόπο αυτό το παιδί θα προετοιμάζεται να δώσει εξετάσεις για
Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας κ.λπ. Όπως γνωρίζουμε,
όμως στην Α’ ∆ημοτικού το παιδί
μαθαίνει το ελληνικό αλφάβητο.
Αν τώρα προστεθεί και το αγγλικό
αλφάβητο συγχρόνως η σύγχυση
είναι βεβαία. Έτσι το παιδάκι των έξι
ετών δεν θα μάθει τίποτε. Αλλά δεν
έχει σημασία. Αρκεί οι δύο γλώσσες
να είναι ισόβαθμες…
Το κακό βέβαια, δεν σταματάει
εδώ. Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών γίνεται μάθημα επιλογής
στο Λύκειο. Εύκολα αντιλαμβάνεται
κανείς τι αρχαία θα μαθαίνουν οι
μαθητές…
πηγή: Πρωινός Λόγος,
27/10/2010

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ
Φίλος, αναγνώστης της εφημερίδας μας, αναγνωρίζοντας τον τίμιο, ευθύ και ειλικρινή αγώνα μας και παρακολουθώντας την τρικυμία που επικρατεί, γενικά, στη χώρα
μας και ειδικά στα θέματα της παιδείας, εκφράζει την
αγωνία και αγανάκτησή του σε πολυσέλιδη επιστολή παρακαλώντας μας να δημοσιεύσουμε, αν όχι όλη, τουλάχιστον
μέρη του περιεχομένου της, για να θυμηθούν οι παλαιότεροι και να πληροφορηθούν οι νεότεροι την αγωγή που
ασκούνταν κάποτε από ευσυνείδητους πατριώτες και με
φόβο Θεού δασκάλους στα σχολεία όλων των βαθμίδων
της πατρίδας μας. Και απευθυνόμενος στους καθ’ ύλην
αρμοδίους τονίζει: “Το μάθημα αυτό (των θρησκευτικών)
έπρεπε να ήτο το πρωτεύον εις τα σχολεία της ∆ημοτικής
και Μέσης Εκπαίδευσης. Αίσχος και ντροπή σε όσους
επιδιώκουν την κατάργησή του. Με τις πράξεις τους αυτές
δολοφονούνται οι ψυχές των παιδιών μας, διότι στερώντας
τα την ιστορική και θρησκευτική γνώση της ελληνοχριστιανικής παιδείας, τους κλείνεται η στρόφιγγα της ζωής, που
είναι ο Χριστός, καθώς ο ίδιος βεβαιώνει λέγοντας: “εγώ
ειμί η οδός, η ζωή και η αλήθεια”. Μόνο αρνησιπάτριδες και

εχθροί του Χριστού – φίλοι του μισόκαλου – θα ενεργούσαν
έτσι. Αυτοί, βλέποντας πως το μάθημα των θρησκευτικών
οδηγεί στο Χριστό και δημιουργεί ψυχές καθαρές, αγνές
και έτοιμες για οποιαδήποτε θυσία, θλίβονται, γιατί έχουν
να αντιμετωπίσουν πλέον ήρωες και όχι ραμολιμέντα,
συντρίμμια των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών
ποτών, διχασμένες προσωπικότητες και τρομοκράτες,
όπως θα τους ήθελαν για να μπορούν να τους σέρνουν
από τη μύτη σαν άλλα άβουλα, εν αιχμαλωσία, αρκουδοειδή. ∆εν μας τα είπατε αυτά, πριν από τις εκλογές,
για να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Να είσθε
βέβαιοι ότι θα εισπράττατε ό,τι σας αξίζει, αφού κι αυτές
οι εικόνες του Χριστού μας σας κάνουν να δαιμονίζεσθε
και επιδιώκετε την αποκαθήλωσή τους από τις δημόσιες
υπηρεσίες (σχολεία, δικαστήρια …). Ποτέ όμως δεν είναι
αργά, αρκεί να αγρυπνούμε”.
Συνεχίζοντας ο επιστολογράφος, μας μεταφέρει στα
παιδικά του χρόνια, εκεί που, σαν μαθητής μαζί με άλλους
56 συμμαθητές, κάτω από τη φωτισμένη καθοδήγηση του
άοκνου δασκάλου τους, φόρτιζαν τις αγνές ψυχές τους

Επιστολή Κόλλια Αθ. – Αθήνα

με τα νάματα της Ορθοδοξίας και της Πατρίδας. Μ’ αυτά
τα δωρήματα άντεξαν, οι μεν παλαιότεροι τον πολύχρονο
τουρκικό ζυγό, οι δε νεώτεροι τους νέους Αττίλες. Και
ανέστησαν την πολυβασανισμένη αυτή πατρίδα – που
σήμερα προσπαθούν να ξεπουλήσουν “αντί πινακίου
φακής” – γιατί το χώμα της υπεράσπισαν με το αίμα τους
άγιοι και ήρωες “ομνύοντες στο όνομα του Χριστού και
στη θυσία των προγόνων τους”. Μας μιλάει ακόμη για τα
Γυμνασιακά του χρόνια, – το κρισιμότατο στάδιο για έναν
έφηβο –, που την καθοριστική σφραγίδα στη διάπλαση του
χαρακτήρα του έβαλαν καθηγητές με φόβο Θεού. Τέλος,
συγκρίνοντας το τότε με το σήμερα, εκφράζει τη βαθύτατη
θλίψη του για το κατάντημα του Υπουργείου Παιδείας, και
όχι μόνο, που, δια των εκπροσώπων του, έβαλε στόχο τον
αποχριστιανισμό και αφελληνισμό των Ελλήνων. Και κλείνει
την επιστολή του με την ευχή να συνέλθουν οι αρμόδιοι
πριν είναι πολύ αργά, διότι ο Θεός “ου μυκτηρίζεται” αλλά
και με την προτροπή να αγρυπνούμε καθότι “κριτής κι
αφέντης ειν’ ο Θεός, μα δραγουμάνος του ο λαός” όπως
λέγει γνωστό τραγούδι.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
συνέχεια από την 1η σελίδα

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΤΡΑΝΤΑΧΤΑ ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ, ΕΝΩ
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΤΟΝ ΥΠΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ!

Γ΄ στοιχείων, αφού αποτελούν τα δομικά υλικά γιά την έκδοση
της σχεδιαζόμενης Κάρτας του Πολίτη.
Β) Σύμφωνα με τον Ν.3655/2008 από 01/6/2009 ο Α.Μ.Κ.Α.
αποτελεί έναν αριθμό με διπλή ιδιότητα αφού καθιερώνεται
υπογρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής
ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας, (αρθρ. 153 §2).
Χωρίς τον Α.Μ.Κ.Α. κανείς δεν θα μπορεί να εργαστεί ή να έχει
ασφάλεια. Εδώ αξίζει να δούμε τι αναφέρεται στο άρθρο § 2 του
ίδιου νόμου σε αντιπαραβολή με το αντίστοιχο χωρίο της Ιεράς
Αποκάλυψης: Ν. 3655/08 αρθ. 153 §2 (κεφ. ΙΓ’
Αποκάλυψης):
Ουδείς δύναται (μη τις δύναται) να απασχοληθεί, να ασφαλιστεί ή να καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, να εκδώσει ή να ανανεώσει
βιβλιάριο ασθενείας, και να εισπράξει συντάξεις
και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, και να εργαστεί (αγοράσαι
ή πωλήσαι), μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος (μικρός ή μεγάλος, πλούσιος ή φτωχός,
ελεύθερος ή δούλος) εάν δεν διαθέτει Α.Μ.Κ.Α
ο οποίος στην μηχανογράφηση (μέσω σαρωτή ή
πληκτρολόγηση), και στα μικροτσίπ (ανιχνεύσιμα ή μη από τις
ανθρώπινες αισθήσεις, εμφυτευμένα σε ηλεκτρονικές κάρτες
και στον άνθρωπο) κωδικοποιείται με την μορφή bar code
— 666 (ει μη ο έχων το χάραγμα, τον αριθμό του ονόματος
ή το όνομα αυτού).
Εκ του ανωτέρω απειλητικού νόμου και κατ’ επέκταση κατά
μείζονα λόγο και του νυν διαβουλευομένου θέματος περί
Κάρτας του Πολίτη προκύπτει ότι:
α) Παραβιάζεται η ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως
(άρθρ. 13 παρ. 1 Συντάγματος), η οποία είναι απαραβίαστη, ενώ
περαιτέρω και το άρθρο 3 παρ. 1 Σ. που ορίζει ότι «η επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η Αγία του Χριστού Ανατολική
Ορθόδοξη Εκκλησία (που) τηρεί απαρασάλευτα τους Αποστολικούς και Συνοδικούς κανόνες και Ιερές Παραδόσεις…»,
β) σύμφωνα με αξιόπιστες επιστημονικές εργασίες στους
πλέον διαδεδομένους τύπους bar code όπως το UPC, EAN
13 ενυπάρχει εμφανέστατα ο δυσώνυμος αριθμός 666, ενώ
σε άλλους τύπους όπως το CODE 39 δεν είναι εμφανής αλλά
κρυφός,
γ) ακυρώνεται το πρόσωπο όπως δημιουργείται και εκφράζεται μέσω του Μυστηρίου του Αγίου Βαπτίσματος, αφού η
ταυτοποίησή του γίνεται μέσω του αριθμού της κάρτας του
Α.Μ.Κ.Α και αναβαθμισμένη σε έξυπνη κάρτα μέσω εκείνης
επί της οποίας διαβουλευόμαστε, δηλ. της Κάρτας του Πολίτη
και με τον τρόπο αυτό γινόμαστε μία απρόσωπη μηδενιστική
οντότητα, ενώ απαγορεύεται, σύμφωνα με την Ορθόδοξη
∆ιδασκαλία, η αριθμοποίηση του υποκειμένου, σε αντίθεση
με το αντικείμενο,
δ) παραβιάζεται το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντ., αφού η μη
παραλαβή της Κάρτας απαγορεύει « το δικαίωμα κάθε προσώπου να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και
να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της
χώρας εφόσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων…»,
καθώς και τα άρθρα 1,15,29,16,25,34, και 35 του νόμου ( c
364/18-02-2000) των Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διότι δα) προσβάλλει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, δβ)
υποβιβάζει και εμποδίζει την έκφραση και πράξη του Ορθόδοξου Χριστιανού σύμφωνα με την θρησκευτική του συνείδηση,
δγ) καταλύει την ελευθερία παραβιάζοντας το απόρρητο των
προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997), προσβάλλεται δε
επιπλέον το δημοκρατικό πολίτευμα της Πατρίδας μας, εφόσον
Θεμελιώδεις Αρχές και Θεσμοί του Πολιτεύματος, καταλύονται
και αλλοιώνονται όπως ι) η αρχή της δέσμευσης του νομοθέτη
από το Σύνταγμα και ιι) η γενική ισχύς και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που προβλέπει το Σύνταγμα.
Τέλος ο Ν. 3655/2008, και κατ’ επέκταση ως αποτέλεσμα
εφαρμογής της Συνθήκης Σέγκεν είναι άκυρος διότι 1) αυτή ψηφίστηκε α) όχι από την ολομέλεια της Βουλής όπως θα έπρεπε
(80 απόντες βουλευτές), β) μη τηρουμένης της απαιτούμενης
πλειοψηφίας και γ) δόθηκαν αρμοδιότητες σε όργανα ∆ιεθνών
Οργανισμών που δεν προβλέπονται από το Σύνταγμα, κατά
παράβαση του άρθρου 28 §2 του Συντάγματος.
Γ) Αντιλαμβανόμεθα ότι η τεχνολογία των chip είναι σαφώς
ανώτερη και πιο ασφαλής από την απλή μαγνητική ταινία
που είχε η προηγούμενη έκδοση απλών καρτών όσον αφορά
την «αντιγραφή» τους από ειδικά πρόσθετα μηχανήματα που
τοποθετούσαν επίδοξοι hackers. Από την άλλη πλευρά όμως
η χρήση αυτής της τεχνολογίας, εγκυμονεί περισσότερους
κινδύνους και δημιουργεί, αν όχι άμεσα, οπωσδήποτε όμως στο
μέλλον, περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Οι εξελιγμένες μορφές αυτών των chip λειτουργούν με την τεχνολογία
RFID (Radio Frequency Identification). Όπως γνωρίζετε αυτή η
τεχνολογία στηρίζεται στην εκπομπή ραδιοσυχνοτήτων. Επίσης
δεν γνωρίζουμε, σε περίπτωση που η Κάρτα αυτή λειτουργεί
με την ως άνω τεχνολογία, πώς διασφαλίζονται τα προσωπικά
μου δεδομένα από έτερους κατόχους αναγνωστών RFID καθώς
και εάν έχετε λάβει τη σχετική προηγούμενη έγκριση από την
Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδομένων ( Ν.
2472/1997). Για την πληρέστερη και σαφέστερη παρουσίαση
του προβληματισμού μου σχετικά με τα ηλεκτρονικά chips,
σας παρουσιάζομε – αντιγράφοντας αποσπάσματα από το
βιβλίο «Η ευθύνη της επιλογής μας»,Ιούνιος 2010, εκδόσεις
«Ενωμένη Ρωμηοσύνη» – τα προβλήματα και τους κινδύνους
που εγκυμονεί η χρήση αυτής της τεχνολογίας:
Α) Από την εφαρμογή της ίδιας τεχνολογίας RFID στα

βιομετρικά διαβατήρια:
«…σελ 97-99: Όσον αφορά την εφαρμογή στην περίπτωση
των βιομετρικών διαβατηρίων, το σύστημα RFID προσφέρει
στους χρήστες του αρκετά πλεονεκτήματα έναντι του παλαιού συστήματος γραμμωτού κώδικα (bar code) που ήλθε
να αντικαταστήσει, καθώς επιτρέπει την αναγνώριση των
στοιχείων του διαβατηρίου, τη δυνατότητα εγγραφής ενός
πλήθους δεδομένων που δεν είναι απαραιτήτως ορατά από το
ανθρώπινο μάτι, καθώς και τη δυνατότητα προγραμματισμού
εξ αποστάσεως…
…Γνωρίζουμε επίσης πως είναι
δυνατόν να υποκλέψει κάποιος τα
προσωπικά στοιχεία από το νέο
διαβατήριο, αλλά και να τα αλλοιώσει κακόβουλα, παραχαράσσοντας
την ταυτότητα του θύματος για να
εκτελέσει παράνομες συναλλαγές
στο όνομά του. Ο Lukas Grunwald,
ερευνητής της γερμανικής εταιρείας DN – Systems, κατάφερε να
αντιγράψει τις πληροφορίες από το
βιομετρικό διαβατήριο σ’ ένα νέο chip, το οποίο συμπεριφέρεται
σαν διαβατήριο…»
Β) Σύνοψη των κινδύνων της τεχνολογίας RFID:
«… σελ 99, σημείωση 32: Επειδή το περιεχόμενο της ταινίας
(tag) RFID μπορεί να είναι προσβάσιμο από τρίτους αναγνώστες (readers) χωρίς ο φορέας της ταινίας να το γνωρίζει,
δημιουργούνται σημαντικά προβλήματα που αφορούν την
προστασία της ιδιωτικότητας του φορέα της ταινίας. Επί πλέον υπάρχει η δυνατότητα αλλοίωσης του περιεχομένου των
ταινιών RFID και η χρήση πλαστών ταινιών. Ορισμένες από
τις τεχνικές επιθέσεων, που μέχρι σήμερα έχουν εντοπισθεί,
κατά συστημάτων RFID και οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα
τη δημιουργία προβλημάτων ασφαλείας και ιδιωτικότητας
είναι: Η κρυφή σάρωση του περιεχομένου των ταινιών RFID.
Η κρυφή παρακολούθηση των κινήσεων του φορέα της ταινίας
από μη εξουσιοδοτημένα μέρη. Η κρυφή απογραφή των καταναλωτικών προτιμήσεων και συνηθειών μέσω συνδυαστικής
ταυτοποιήσεως αγαθού (με ενσωματωμένη ταινία RFID) και κατόχου, με αποτέλεσμα να μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα
που αφορούν όχι μόνον την «ανώδυνη» καταναλωτική δραστηριότητα συγκεκριμένου ατόμου, αλλά ακόμη και ευαίσθητα
προσωπικά του δεδομένα, όπως την κατάσταση της υγείας του.
Η αντιγραφή, η μεταβολή και η αναπαραγωγή του περιεχομένου των ταινιών από ειδικές συσκευές…»
Γ) Μελλοντικές μορφές ταινιών RFID (σήμερα βρίσκονται
σε πειραματικό στάδιο):
«….σελ 105: Το πιο τρομακτικό όμως είναι ότι η συζήτηση
ξεπέρασε το απλό chip. Έρευνες γίνονται ώστε τα βιομετρικά
δεδομένα να αποθηκεύονται στο ίδιο το ανθρώπινο δέρμα
του χεριού ή του προσώπου. Ακριβέστερα θα αποτυπώνεται
από απόσταση και θα διαμορφώνεται από την αλατότητα του
δέρματος (δηλ. ένας συνδυασμός νανοτεχνολογίας και βιοτεχνολογίας) μια μόνιμη ρύθμιση-σχέδιο, ένα αόρατο τατουάζ,
κατασκευασμένο με τα ίδια τα κύτταρα του οργανισμού που
θα λειτουργεί πλέον ως microchip.
Ήδη η IBM εργάζεται στον τομέα δικτυακής τεχνολογίας
προσωπικών δεδομένων (Personal area network technology ή
PAN) και μελετά τη δημιουργία ενός αναγνωρίσιμου ηλεκτρικού
πεδίου στο ανθρώπινο σώμα, που θα αποθηκεύει προσωπικά
δεδομένα με βάση την αλατότητά του, ώστε οι πληροφορίες
να ανταλλάσσονται απευθείας μεταξύ των ανθρώπων ή να
πιστοποιούνται και να «χρησιμοποιούνται» κατάλληλα από
ειδικά μηχανήματα. Αυτό βεβαίως δεν θα είναι εμφύτευμα,
αλλά ένα χάραγμα!
Ποιος περίμενε ότι ο υψηλός πολιτισμός μας θα μας προσέφερε ως ένα ανεκτίμητο δώρο την επιστημονική αυτή υλοποίηση του χαράγματος της Αποκαλύψεως…! «Αυτό άλλωστε
είχε προταθεί στο Λουξεμβούργο κατά την αρχική συζήτηση
για τη συμφωνία Σέγκεν, να σφραγίζονται ή στο χέρι ή στο
μέτωπο για τη διευκόλυνση…» Υπάρχουν προοπτικές, η σήμανση αυτή να γίνεται με τις τεχνικές F(F=Forehead=μέτωπο) ή
Η(H=Hand=χέρι) για να λυθούν τα προβλήματα τυχόν κλοπής
της κάρτας». Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία -τα οποία σημειωτέον είναι πλήρως τεκμηριωμένα με επιστημονικές παραπομπές
σε δεκάδες εργασίες επιστημόνων της πληροφορικής – αντιλαμβανόμεθα ότι τίθεται σημαντικό θέμα. Όσο εξελίσσεται η
τεχνολογία, πέρα από την ικανοποίηση, την εξυπηρέτηση και
την διευκόλυνση που μας προσφέρει πρέπει να μας δημιουργήσει και την καλή ανησυχία για το που οδεύουμε. Για λόγους
λοιπόν συνειδήσεως, θρησκευτικών πεποιθήσεών μου αλλά και
για την προστασία των προσωπικών ατομικών δικαιωμάτων και
δημοκρατικών μου ελευθεριών, και επειδή η Κάρτα του Πολίτη
θα περιέχει chip (είτε με RFID είτε χωρίς RFID), προτίθεμαι να
μη την παραλάβω.
Από την στιγμή όμως που εγείρεται θέμα πνευματικής συνειδήσεως, πιστεύω πως είστε υποχρεωμένοι στο πλαίσιο της ίσης
μεταχείρισης των πολιτών, να διατηρήσετε τον ήδη υπάρχοντα,
ως εναλλακτικό, τρόπο ταυτοποίησης μου, μέσω του δελτίου
ταυτότητός μου, ο οποίος και πρόσφορος είναι, αφού με ταυτοποιεί πλήρως, ώστε να εξυπηρετούμαι σε όλες τις συναλλαγές
μου και ταυτόχρονα συμβατός με τις πεποιθήσεις μου.
Με εκτίμηση
Αθανάσιος Π. Μαρίνης - ∆ικαστικός
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Ο ΠΡΩΗΝ ΔΩΔΩΝΗΣ ΚΑΙ ΝΥΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Παρακολουθώντας αυτά που γράφει και λέει ο λαλίστατος πρώην ∆ωδώνης και νυν Ζακύνθου Χρυσόστομος Συνετός για τον κανονικό και νόμιμο μητροπολίτη
Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημο και βλέποντας τις
προσπάθειες που καταβάλλει να τον στείλει στον …
παράδεισο, μένουμε εμβρόντητοι, διότι, ενώ εκείνος
τα έχει καλά με τον απόστολο Πέτρο και κάτι μπορεί
να κάνει, αρνείται ο Νικόδημος. «Πίστευα λαθεμένα»,
λέει, γιατί ως φαίνεται «τον τρομάζει η ιδέα της τρυφής
του Παραδείσου και κάνει ό,τι μπορεί να αυξήσει το
προσωπικό της Κόλασης». ∆εν απάντησε όμως για όσα
του καταμαρτυρούσε.
Εντυπωσιακά, για τον ακατατόπιστο αφελή, τα λεγόμενά του, όσο τρελά κι αν είναι, αλλά δεν απαντάει με
σοβαρότητα στα γραφόμενα του Νικοδήμου, καταφεύγοντας σε άρες μάρες…
Γι’ αυτό κι εμείς ρωτάμε: α) Η αυτογνωσία του(!)
τον πληροφορεί ότι έχει την αγιότητα ώστε να βάζει ή
να βγάζει από τον Παράδεισο όποιον αυτός θέλει; β)
Πιστεύει ο δεσπότης Ζακύνθου στην Κόλαση και τον
Παράδεισο; Εάν ναι, δε θα έκανε όσα έκανε, ούτε θα
έλεγε αυτά που είπε, αλλά θα … «ενεδεδύσκετο σάκκον»
(τρίχινον, αιγός και όχι χρυσοποίκιλτον δεσποτικόν)
και μόνος – χωρίς συντροφιά στο κελί του και όχι σε
τουριστικό νησί θα ζητούσε το έλεος του Θεού γιατί
πολλούς σκανδάλισε.
Τώρα για το παραμύθι, ότι προσπάθησε να αρθεί
το ανύπαρκτο επιτίμιο της ακοινωνησίας – αυτό τους
καίει – μάλλον το αντίθετο
συνέβη, αφού αυτός ήταν
αρχιμάστορας και πρωτεργάτης της διαπλοκής, για
να γίνει δέσποτας Αττικής
– εξάλλου δεν τον αρνείται
και ο ίδιος στην επιστολή του. Οποιαδήποτε δε
ενέργειά του προς την κατεύθυνση αυτή έγινε για να
καθησυχάσει τη συνείδησή
του από τους εφιάλτες που
τον βασανίζουν.
Η εφημερίδα μας δεν θα σχολιάσει ούτε αυτά που
έγραψε παλαιότερα η εφημερίδα STAR, ούτε αυτά που
του καταμαρτύρησε Λαρισαίος νομικός σε απ’ ευθείας
τηλεοπτικό διάλογο μπροστά από το επισκοπείο Λάρισας, ούτε...ούτε....
Θα σας θυμίσουμε μόνο την απάντηση της εφημερίδας «ΠΑΡΟΝ» σε επιστολή του δεσπότη Ζακύνθου.
«Άγιο Ζακύνθου… προφανώς ξεχνάτε εύκολα…
Ίσως να μην σας βοηθάει η μνήμη. Εκείνη τη… δωρεά
των 20.000 στρεμμάτων που είχατε … προσφέρει (λες
και ήταν του πατέρας σας) στον Ανδρέα Παπανδρέου
(προσκυνήσατε και εκεί λόγω καιροσκοπισμού, όπως
είχατε υποκλιθεί και στη … Μιμή)… ∆ώσατε 20.000
στρέμματα από την Πεντέλη για … Πάρκο Ειρήνης, ως
ηγούμενος της Μονής Πεντέλης! Τότε που ήσασταν ο
εκλεκτός όλου του υψηλού κατεστημένου και πολλοί
– εκδότες κ.ά. – έγιναν κάτοικοι με βίλες στην όμορφη
περιοχή».
Και συνεχίζει η εφημερίδα: Ή ο Γκατζιρούλης είναι
πρόβλημα για πολλούς από σας, μια και φαίνεται ότι
ξέρει πολλά και πολλοί έχουν χάσει τον ύπνο τους με
τη σκέψη μήπως και ανοίξει το στόμα του;
… Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλούν για σχοινί.
Βγείτε στους δρόμους, κάντε μια βόλτα στους καφενέδες της Ελλάδας και θα δείτε ποια αντίληψη έχει ο λαός,
ο ανώνυμος πολίτης – όχι βέβαια οι πλουτοκράτες τους
οποίους συναναστρέφεστε – για ΌΛΟΥΣ – πλην πολύ
ελαχίστων εξαιρέσεων – για σας και τη ζημία που έχετε
κάνει στην Εκκλησία, που δεν σας χρωστάει τίποτα,
αντίθετα της χρωστάτε. Και πολλοί από σας έχουν
γίνει θεομπαίχτες. Στις περισσότερες Μητροπόλεις οι
Ιεράρχες ενδιαφέρονται μόνο για την τσέπη τους, την
καλοπέρασή τους και τα … παπαδάκια τους. Ζητήστε
συγγνώμη απ’ όλους τους πιστούς που με τον οβολό
τους σας ζουν και μετά να κάνετε τους κήνσορες. Και
κάπου κάπου ας σκέφτεστε τι ψυχή θα παραδώσετε και
ποιος θα είναι ο λογαριασμός σας, όταν σας το ζητήσει
ο Άγιος Πέτρος.
Αυτά, και ο κόσμος είναι μικρός, κύριε Χρυστόστομε,
και ξέρει τον καθένα μας…
Υ.Γ. … Αυτά και είμαστε πάντα στην διάθεσή σας…
Χαιρετίσματα στον εκλεκτό σας, τον κύριο Παντελεήμονα
(Μπεζενίτη), που … παραθερίζει στις φυλακές Κορυδαλλού, και που φτάσατε στο σημείο να ζητάτε, χωρίς
ντροπή, ιδιαίτερη φυλακή για τους επίγειους Αγίους…
Ίσως γιατί διαισθάνεστε ότι έρχεται η ώρα και για
άλλους…».
Αυτά για την ώρα για τον πρώην «∆ωδώνης» και
νυν Ζακύνθου Χρυσόστομο!!!

8 ΑΓΩΝΑΣ
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ΤΡΕΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι παρακάτω δύο, γεμάτες ηθικό μεγαλείο, δηλώσεις δύο λαϊκών πολιτών, έφερε στη μνήμη μας
μιαν άλλη δήλωση, εκ διαμέτρου αντίθετη, του,
κατά παραχώρηση Θεού, δεσπότη Λάρισας Ιγνάτι-

ου Λάππα, λειτουργού του Υψίστου και «εις τύπον
Χριστού» ευρισκόμενου. Αυτός, εμφορούμενος από
την … εν Χριστώ και προς τον πλησίον αγάπη, κατέθεσε μήνυση και αγωγές σε βάρος των νομίμως

Α΄ κ. ΚΩΣΤΗ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ
∆ημοσίευμα τοπικής εφημερίας (17/
12/10 και σελ. 19) μας πληροφόρησε
ότι, όσο διαρκούσε το συλλαλητήριο
των εργαζομένων κατά των κυβερνητικών μέτρων, μεμονωμένοι πολίτες
αμαύρωσαν την εικόνα της ειρηνικής
διαδήλωσης, επιτιθέμενοι κατά του βουλευτή της Ν.∆. και πρώην υπουργού κ.
Κωστή Χατζηδάκη, και τραυματίζοντάς
τον στο πρόσωπο. Παρ’ όλα δε αυτά,
εκείνος αιμόφυρτος έκανε την παρακάτω δήλωση:
«∆εν αισθάνομαι κανένα μίσος για
εκείνους που μου επιτέθηκαν. ∆εν επιθυμώ την ποινική τους δίωξη».

διαμαρτυρόμενων χριστιανών, διότι δεν τον αποδέχονται εξ αιτίας ουσιωδών νομικών και Κανονικών
παραβάσεων, που επισύρουν την καθαίρεση και τον
αποσχηματισμό του.

Β΄ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗ ΓΚΙΟΛΙΑ

Άλλο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας (23/7/10) έγραψε ότι ο Σωκράτης
Γκιόλιας, 37χρονος δημοσιογράφος
δολοφονήθηκε από τη «Σέχτα Επαναστατών» έξω από το σπίτι του, δεχθείς στο
σώμα του 16 σφαίρες και άλλες τρεις (3)
στο κεφάλι, οι οποίες και αποτέλεσαν την
χαριστική βολή.
Σε δήλωση που έκανε η οικογένεια του
δολοφονημένου Σ. Γκιόλια, μεταξύ των
άλλων, είπε:
«… Η γυναίκα σου, οι γονείς σου και τα’
αδέρφια σου, σαν καλύτερο μνημόσυνο
ζητούν από το Θεό να συγχωρήσει τους
φονιάδες σου όπως κι εσύ θα ήθελες».

Γ΄ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΛΑΠΠΑ – ∆ΕΣΠΟΤΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
Σε ένορκη κατάθεσή του δηλώνει χωρίς
φόβο Θεού:
«Επιθυμώ την ποινική τους δίωξη και
τη νόμιμη τιμωρία τους» (Έκθ. Κατάθεσης 5-9-04 ενώπιον του ανακριτή). Είναι
οδυνηρό, αναγνώστες μας, ένας επίσκοπος, που θα έπρεπε να οδηγεί το ποίμνιο
«σε πηγές δροσερές και σε χλοερά
λιβάδια», να το καταδικάζει σε αφανισμό
γιατί αυτό δεν αναγνωρίζει τη φωνή του.

Πράγματι «αλλοτρίω ου μη
λιστής Ιωάννης «κλέπτης
ακολουθήσωσιν, αλλά φεύκαι ληστής εστί» (Ιωάν.
ξονται απ’ αυτού, ότι ουκ
10, 1) και σαν τέτοιος
οίδασι των αλλοτρίων την
– συμπληρώνει ο Παύλος
– δεν μπορεί να είναι:
φωνήν» (Ιωάν. 10,5). Και
πώς να τον ακολουθήσουν
άμεμπτος, ακατηγόρητα πρόβατα αφού «δεν «ΣΠΙΘΑ» Απρίλιος 1963
τος, εγκρατής, σώφρων,
ήλθε δια της θύρας στην
σεμνός, ικανός να διδάαυλή των προβάτων, αλλά αλλαχόθεν ξει. Πώς να μην είναι μέθυσος (και από
αναβαίνων;». Αυτός, συνεχίζει ο ευαγγε- φιλοδοξία), οργίλος και αισχροκερδής; (Α΄

Τιμ. Γ΄ 2-6). Ας ελπίσουμε, αναγνώστες
μας, ότι τη σύγκριση δε θα την κάνετε
μόνο εσείς, αλλά και ο κ. Ιγνάτιος, και
ερχόμενος εις εαυτόν ας ενεργήσει τα
πρέποντα προς ψυχικήν του ωφέλεια,
καθότι ο χρόνος περνάει και ο κίνδυνος
να ακουσθεί ξανά το «άφρων, ταύτη
τη νυκτί την ψυχή σου απαιτούσιν από
σου», δεν είναι μακριά.
Β.Γ.

∆ΕΝ ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΕΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Ο Κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ
Επί του παρακειμένου δημοσιεύματος, που δόθηκε στον Τύπο και
κατ’ επανάληψη εκφωνήθηκε από
το σταθμό της τοπικής εκκλησίας
και ανακοινώθηκε στους ναούς,
έχουμε να παρατηρήσουμε τα
παρακάτω:
1. Κάθε φορά που τιμούμε ένα
άγιο, γιορτάζει και πανηγυρίζει
σύμπασα η εκκλησία, και η θριαμβεύουσα (η εν ουρανοίς) και η
στρατευόμενη (η επί της γης). Και
ο καθένας που φέρει το όνομα του
αγίου του, γιορτάζει και αγάλλεται
και συνευφραίνεται με τον τιμώμενο από το Θεό, τους αγγέλους,
τους δικαίους, αγίους… και τους

της στρατευομένης εκκλησίας
πιστούς, άγιο.
2. Τα ονομαστήρια είναι άσχετα
προς την εν γένει κατάσταση του εορτάζοντος.
∆ηλαδή πάντα γιορτάζει,
έστω και αν ασθενεί,
πενθεί ή παρεμβάλλεται
οποιοδήποτε εμπόδιο. Ας
μη ξεχνάμε ότι η ουράνιος και επίγειος εκκλησία
όταν γιορτάζει ένα άγιο,
γιορτάζει και πανηγυρίζει
κυρίως για το μαρτύριο
του αγίου ή την με οποιοδήποτε
τρόπο τελευτή του. Συνεπώς δεν
μπορούμε να λέμε: δε γιορτάζω

γιατί έχω πένθος. Γιορτάζω, όπως
εξηγήσαμε παραπάνω, και όταν
πενθώ.
3. Μπορεί κανείς να μη
δεχθεί επισκέψεις κατά
την ημέρα της γιορτής
του για πολλούς αλλά δικαιολογημένους λόγους
(ασθένεια, απουσία…).
Το πένθος δεν είναι λόγος – και προπαντός για
ένα δεσπότη – να «μην
γιορτάζει». Άλλωστε οι
χριστιανοί, που πάντα
γιορτάζουν, όταν δέχονται επισκέψεις δεν συμπεριφέρονται
κοσμικά. Έχουν πάντα την αίσθη-

ση της παρουσίας του τιμώμενου
αγίου τους, και συνεπώς, η όλη
τους στάση – σεμνή και ταπεινή
– δεν θα προσβάλει και την τιμή
του κοιμηθέντος προσφιλούς και
οικείου προσώπου.
4. Γράφεται ότι «ο Σος δεν έχει
προγραμματίσει καμία άλλη εορταστική εκδήλωση».
Και ρωτάμε: Ποιου άλλου είδους
εκδήλωση εννοεί; Μήπως κάποια
δεξίωση σε πολυτελές ξενοδοχείο με ηδύποτα και κρακεράκια
ή κάποιο γεύμα, από τα γνωστά
δεσποτικά με την παρουσία πολιτικών και εκκλησιαστικών υψηλά
ισταμένων; Ασφαλώς όχι. Εδώ δεν

υπήρχε διάθεση, λόγω πένθους,
να γιορτάσει τον άγιο Ιγνάτιο, θα
έκανε άλλες εκδηλώσεις
5. Και κλείνουμε με την απορία:
Πώς ένας άνθρωπος, που, εξ αιτίας του πένθους, δεν έχει διάθεση
να γιορτάσει τα ονομαστήριά του,
να δεχθεί επισκέψεις και ευχές
και να κάνει οποιαδήποτε άλλη
εκδήλωση την ημέρα της γιορτής
του, αποδέχεται – άλλες ημέρες
– προσκλήσεις συνεπισκόπων
που γιορτάζουν οι ίδιοι ή οι Μητροπόλεις τους (π.χ. Ζακύνθου
κ.ά.); Το πένθος ισχύει μόνο για
την ημέρα της γιορτής μας και όχι
για ολόκληρο το χρόνο;

«ΧΕΙΛΗ ΑΡΧΙΕΡΕΩΣ, ΟΥ ΨΕΥ∆ΟΝΤΑΙ»
Ρωτήθηκε κάποτε ο μακαριστός Σος
Αυγουστίνος Καντιώτης, αν «χείλη
αρχιερέως, ου ψεύδονται» και εκείνος
με απλότητα, ευστροφία και ειλικρίνεια
απάντησε: «χείλη αρχιερέως, ου!...,
ψεύδονται». ∆ηλαδή λένε ψέματα.
Παρατηρείται σε ονομαστικές γιορτές δεσποτάδων ή σε πανηγύρεις πολιούχων Μητροπόλεων, όπου συρρέει
πλήθος μιτροφόρων, ο χωροστατών
ή ο εκφωνών τον λόγον, εκτός του
εορτάζοντος, να πληροφορεί τον κόσμο και για τις … αρετές (κολακείες)
των συλλειτουργούντων ή συμπροσευχόμενων αρχιερέων. Συνήθεια
συναντώμενη στους κοσμικούς και
αποβλέπουσα στην υστερόβολη
κολακεία, μη ανταποκρινόμενη στην
πραγματικότητα και θυμίζοντάς μας
το σκωπτικό ποίημα του Γ. Σουρή
«∆ΙΑΧΥΣΕΙΣ».
Επανάληψη αυτής της κωμωδίας
παρατηρήθηκε την ∆ευτέρα 20/12 ε.έ.
στην Μητρόπολη Άρτας, ημέρα μνήμης
του αγίου Ιγνατίου του Θεοφόρου,
εορτάζοντος του οικείου Μητροπολίτη. Ενώπιον εννέα συμπανηγυριστών
Μητροπολιτών – μεταξύ των οποίων

και ο Ιγνάτιος Λάρισας – τον θείο Και συνεχίζοντας πρόσθεσε: «Είναι
λόγο κήρυξε ο Σύρου ∆ωρόθεος. Και μητροπολίτης Ιώβειου υπομονής, μααφού διεξήλθε το λόγο με το ύφος του κροθυμίας, ανεξικακίας και αγάπης.
μεγάλου και σπουδαίου, έστρεψε την Με μεγάλη δε ποιμαντική ευθύνη και
προσοχή προς τον συμπανηγυρίζοντα μέριμνα ποιμαίνει το λαό του. Ο μηΙγνάτιο Λάρισας, ο οποίος αν και είχε τροπολίτης Λαρίσης, αποτελεί για μας
ένα φωτεινό
την ονομαστιπαράδειγμα
κή του εορτή
ιεράρχη, με
εγκατέλειψε
πολλές αρετο ποίμνιό
τές προς μίτου, λόγω
μηση».
πένθους, και
Ο Λαρίσης
ήλθε στην
Ιγνάτιος τα
Άρτα, στον
είχε χαμένα.
άλλο Ιγνάτιο,
∆εν μπορούνα του πει τον
σε να πιστέπόνο του, να Στην εορτή του Άρτης Ιγνατίου,
ξαλαφρώσει, που συλλειτούργησε και ο εορτάζων Ιγνάτιος Λαρίσης ψει ότι αυτός
είχε όλες αυνα πάρει τα
τές τις αρετές. Γιατί γνωρίζει πολύ
πάνω του.
∆ιαισθανόμενος ο ομιλητής ότι μια καλά ότι, ούτε Ιώβειο υπομονή έχει,
τονωτική ένεση κολακείας θα τον ανέ- ούτε μακρόθυμος και ανεξίκακος
βαζε ψυχολογικά – ε, δεν είναι δα και είναι, δεδομένου ότι μετήλθε κάθε
μικρό πράγμα να λένε οι άλλοι καλά παράνομο και αντιΚανονικό τρόπο
λόγια για σένα, κι ας μην είναι αληθινά προκειμένου να εξουθενώσει τον νό– είπε: «Η χαρά μας είναι διπλή σήμερα μιμο – πλην εν ασθενεία ευρισκόμενον
διότι συλλειτουργεί μαζί μας και έτερος – μητροπολίτη Λαρίσης Θεολόγο και
εορτάζων Αρχιερέας, ο Μητροπολίτης να υποτάξει τους Αγωνιστές χριστιαΛαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιγνάτιος». νούς που περιφρόνησαν τους μικρούς

μαργαρίτες, γιατί βρήκαν τον ένα και
μοναδικό.
Γνωρίζει ότι, εν … αγάπη, ζήτησε από
τα δικαστήρια την καταδίκη 33 χριστιανών – πολυτέκνων, υπερήλικων – και
την ηθική του αποζημίωση με 20.000
ευρώ από τον καθένα.
∆εν θα επεκταθούμε περισσότερο
ούτε θα σχολιάσουμε τους υπόλοιπους
χαρακτηρισμούς γιατί αυτοί δεν λέγονται από αληθινούς αρχιερείς ούτε
γίνονται αποδεκτοί από μακρόθυμους,
ανεξίκακους και από αγάπη εμφορούμενους ταπεινούς και πιστούς.
Ως προς τον κ. ∆ωρόθεο Σύρου, θα
του συνιστούσαμε να εγκαταλείψει το
εναγκαλισμό του με τον Οικουμενισμό
– μέγιστος εχθρός της Ορθοδοξίας
– τον Παπισμό, τις περίεργες καινοτομίες (επισύρουν την καθαίρεση) και
τον αυταρχισμό του, αφήνοντας ήσυχο
το ιερό Προσκύνημα της Παναγίας της
Τήνου, ώστε να συνεχίσει, την επί 170
χρόνια, αψεγάδιαστη πορεία του.
Τέλος, αναγνώστες μας, είχε άδικο
ο μακαριστός Σ ος Αυγουστίνος να
αποδίδει τη φράση «χείλη αρχιερέως,
ου ψεύδονται» με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο;

