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O BIG BROTHER* ΚΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΑΣ;

ΧΡΙΣΤΟΣ
ΑΝΕΣΤΗ!

Ο Χριστός ξανασταυρώνεται.
Σε κάθε στιγμή και σε κάθε γωνιά,
όπου Γης, ποδοπατείται το δίκαιο και
φιμώνεται η αλήθεια. Και η γεύση ίδια
πάντοτε. Γεύση Μεγάλης Παρασκευής.
Και το αιώνιο
και εναγώνιο
Το άρθρο αυτό
ερώτημα:
δημοσιεύτηκε
Ποιοι και
από έναν αγωνιγιατί σταυστή παπά (π. Ηλία
ρώνουν και
Υφαντή) στο περιξανασταυοδικό “ΥΠΕΡΒΑρώνουν το
ΣΗ” το οποίο ο
Χριστό; Και
ίδιος εξέδιδε και
η απάντηση
με πόνο περιέγραπροκύπτει
φε σ’ αυτό τους
αυτονόητη:
διωγμούς του από
Τον σταυρώτον Μητροπολίτη
νουν οι κατου, ο οποίος τον
κούργοι της
έσυρε 15 φορές
κάθε εποστα δικαστήρια
χής... Ποιοι
(26/9/02 ως 30/
κακούργοι;
5/03).
Όχι, βέβαια,
οι λήσταρχοι
και οι φονιάδες και οι πάσης φύσεως δακτυλοδεικτούμενοι και αποδιοπομπαίοι,
βαρυποινίτες και οι τρομοκράτες, που
είναι κλεισμένοι σε φυλακές ύψιστης
συνέχεια στη σελ. 2

Η “κάρτα του πολίτη”, που θα περιέχει βιομετρικά στοιχεία, προωθείται
στην Ελλάδα. Και πολλοί διερωτώνται
αν ο “big brother” ( Μεγάλος Αδελφός) κτυπάει την πόρτα μας. Υπερβολική η ανησυχία; “Παρανοϊκοί” οι
ανησυχούντες και διαμαρτυρόμενοι;
Φανατικοί, ακραίοι συντηρητικοί και
θρησκόληπτοι; Η απάντηση έρχεται

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου
από το Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις
ηθικές επιπτώσεις από τη χρήση των
βιομετρικών δεδομένων και από την
Ινδία.
Το Συνέδριο ήταν στο πλαίσιο του
ερευνητικού προγράμματοςRISE και
τελούσε υπό την αιγίδα του Ευρωβου-

Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ
Το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα, έφερε πιο κοντά μας το δέος που
προξενεί, η πυρηνική εποχή όχι μόνο
στους σκεπτόμενους αλλά και στους
απλοϊκούς ανθρώπους.
Στην Ιαπωνία η Κυβέρνηση και οι επι-

συνέχεια στη σελ. 11

ΠΟΥ ΠΑΝΕ
ΤΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ;

Το Παρόν
στήμονες δίνουν μάχη με το χρόνο για
να αποτρέψουν ένα νέο Τσερνομπίλ,

Ι.Μ. ΛΑΡΙΣΗΣ kai ΤΥΡΝΑΒΟΥ
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συνέχεια στη σελ. 6

ΕΜΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΆΓΓΛΟΙ… ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Σε επιστολή του στην εφημερίδα «Καθημερινή» των Αθηνών (στην έκδοση της 17ης Οκτωβρίου 2010) και υπό τον
τίτλο «Τα Αρχαία Ελληνικά και ο εγκέφαλος», ο καθηγητής
του Πανεπιστημίου Πατρών και μέλος του Συμβουλίου
Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Σταύρος Παπαμαρινόπουλος αναφέρεται στη θεωρία του καθηγητή Eric Havelock,
σύμφωνα με την οποία το αρχαίο ελληνικό αλφάβητο
προκάλεσε πακτωλό αφηρημένων εννοιών στον αρχαίο
ελληνικό κόσμο, λόγω ενεργοποίησης του εγκεφάλου των
χρηστών του. Πλήθος κορυφαίων επιστημόνων φιλολόγων, γλωσσολόγων και άλλων ειδικοτήτων κατέληξαν σε
επιστημονικά αποτελέσματα, τα οποία είναι δημοσιευμένα
σε έκδοση που επιμελήθηκαν ο καθηγητής Ιατρικής του
Πανεπιστημίου του Τορόντο Charles Lumsden και ο ∆ιευθυντής του Κέντρου Θεωρίας της Επικοινωνίας Derrick de
Kerckhove. Τα αποτελέσματα που υποστηρίζουν τη θεωρία
του Havelock είναι τα εξής:

1. Η περιοχή Broka, που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά
του εγκεφάλου, ενεργοποιήθηκε λίγο περισσότερο λόγω
του ελληνικού αλφαβήτου, διότι χρησιμοποιήθηκαν επιτυχώς φωνήεντα σε γραφή για πρώτη φορά.
2. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος επαναπρογραμματίστηκε
ριζικώς.
3. Η πιο πάνω αναφερθείσα συγκλονιστική μεταβολή
στη λειτουργία του εγκεφάλου προκάλεσε μια ουσιώδη
αλλαγή στην ψυχολογία των χρηστών του αλφαβήτου, από
την οποία προέκυψε η ανάγκη επικοινωνίας των πολιτών
διά της λειτουργίας του θεάτρου.
Στη συνέχεια ο κ. Παπαμαρινόπουλος αναφέρεται
σε πειράματα που απέδειξαν ότι με τη διδασκαλία των
Αρχαίων Ελληνικών επιταχύνονται οι μετρήσιμοι δείκτες
της Λεκτικής Νοημοσύνης και της Αφαιρετικής Σκέψης.
Τονίζει επίσης την περίπτωση, κατά την οποία η Αυστραλή
πανεπιστημιακή ερευνήτρια Kate Chanock περιγράφει σε

ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΝΙΝΕΥΪΤΕΣ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ
του Θεολόγου Στυλ. Λαγουρού

◙ Αμέριμνοι οι πολιτικοί μας.
Λεηλάτες αυτάρκεις, Ανεπάγγελτοι, ωστόσο με παχυλές περιουσίες. Άσυλοι, απολαμβάνοντες
ποικίλων και σκανδαλωδών προνομίων. Αναρριχώμενοι ως αιλουροειδή επί κοινοβουλίων δόξης
σήμερα, και αδοξίας αύριο. Με
επηρμένην την οφρύν σήμερα,
και τεταπεινωμένην την κεφαλήν
αύριο. ∆ηλώνουν εκκλησιομάχοι,

οι δυστυχείς, αλλά αποποιούνται
ταυτόχρονα την ευθύνη τους για
την διάχυτη διαφθορά και την
συμφορά της οικονομικής χρεωκοπίας, την οποία διαχειρίζονται
κατ’ αποκλειστικότητα αυτοί και
μόνον. Την οικονομική κρίση,
που μαστιγώνει τις ψυχές και τα
σώματα του Λαού. Με σαδιστική
επιμονή και ζήλο σατανικό, επιδίδονται μανιωδώς εις το κακούρσυνέχεια στη σελ. 5

βιβλίο της, που εκδόθηκε το 2006, πώς κατόρθωσε να
μετατρέψει έναν αγγλομαθή δυσλεξικό σε μη δυσλεξικό
με τα Αρχαία Ελληνικά!
Τέλος, ο κ. Παπαμαρινόπουλος τονίζει ότι από φέτος
τα μεν παιδιά του ∆ημοτικού στην περιοχή της Οξφόρδης
στην Αγγλία, με επιστημονική πρόταση, επιπροσθέτως των
μαθημάτων τους θα μαθαίνουν Αρχαία Ελληνικά, τα δε
αντίστοιχης ηλικίας Ελληνόπουλα, με πολιτική απόφαση
δεν θα διδάσκονται την αρχαία ελληνική γλώσσα, αλλά…
Αγγλικά.
Έχοντας κάποιος υπόψη τα πιο πάνω αλλά και πολλά
άλλα που προέκυψαν από έρευνες και μελέτες για την αρχαία ελληνική γλώσσα και τη συμβολή της στον παγκόσμιο
πολιτισμό, διερωτάται γιατί εμείς οι Έλληνες κατέχουμε
μιαν από τις τελευταίες θέσεις στην παγκόσμια βιβλιογραφία όσον αφορά στο ευρύτατο αυτό θέμα. Ανατρέχουμε
σε ξένη βιβλιογραφία και σπεύδουμε να ενημερωθούμε

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

συνέχεια στη σελ. 2

(παραμονή και ανήμερα της γιορτής του Αγίου Αχιλλίου)
Όλοι οι αγωνιζόμενοι Χριστιανοί της Λάρισας και Επαρχίας να είμαστε παρόντες στον Άγιο
Αχίλλιο, τόσο στις 14 Μαΐου 2011, ημέρα Σάββατο, και ώρα 5:30 το απόγευμα στον ΕΣΠΕΡΙΝΟ
της γιορτής του Αγίου, όσο και την επόμενη μέρα Κυριακή 15 Μαΐου, στις 7:00 το πρωί, στον
ΟΡΘΡΟ και Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, τιμώντας πρεπόντως την ιερή μνήμη του Αγίου Ιεράρχη, που λάμπρυνε και δόξασε με τη Θεοφιλή πολιτεία του την πόλη της Λάρισας.
Από το χώρο που μας ορίζει η Αστυνομία, να στείλουμε μήνυμα στις εκκλησιαστικές και πολιτικές Αρχές ότι η σιωπηλή παρουσία μας σημαίνει διαμαρτυρία τόσο για τα τεκταινόμενα στο
χώρο της Εκκλησίας, όπου η κάθαρση έμεινε μόνο στα λόγια, τα ανοίγματα προς τον Πάπα αυξάνονται και το κοσμικό φρόνημα κινδυνεύει να γίνει κανόνας, όσο και προς τις πολιτικές Αρχές
για την αδιαφορία και απάθεια που επιδεικνύουν στο χρονίζον τοπικό εκκλησιαστικό πρόβλημα.
Μη λείψει κανένας από το προσκλητήριο αυτό του αγώνα. ∆εν θα περάσει ο δεσποτισμός του
εκκλησιαστικού κατεστημένου. Οι απειλές και οι διώξεις δεν πτοούν τους Χριστιανούς. Αντίθετα,
τους δυναμώνουν, τους συσπειρώνουν και ατσαλώνουν την αντοχή τους.
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ΠΟΥ ΠΑΝΕ ΤΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ;;;
Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε
αποδέκτες μεγάλου αριθμού
πολιτών (εκκλησιαστικών συμβουλίων, ιερέων κ.α.) που ζητούν
να μάθουν, γιατί η μητρόπολη
Λάρισας δεν έχει δημοσιεύσει
κανέναν απολογισμό εσόδωνεξόδων εδώ και 16 χρόνια; Και
γιατί φέτος αύξησε τα προϋπολογισθέντα ποσά των ναών
(που αφορούν άμεσα την ίδια)
μέχρι και 100%, ενώ των προηγούμενων ετών η αύξηση δε
ξεπερνούσε το 10-20%.
Εύλογα κι εμείς ρωτάμε, γιατί αποφεύγεται (εκούσια;) η
δημοσίευση του απολογισμού
– πράγμα που δεν παρατηρείται
στις άλλες Μητροπόλεις; Τί έχει
να φοβηθεί; «Ο καθαρός ουρανός αστραπές δε φοβάται». Η
εν γένει στάση δίνει αφορμή για
σχόλια, δεδομένου ότι φορείς
και λαός ενισχύουν το έργο της,
οι δε ιερείς και υπάλληλοι που
εργάζονται στα γραφεία μισθοδοτούνται από το ∆ημόσιο.
Συγκρίνοντας ακόμη το φιλανθρωπικό της έργο με το αντίστοιχο άλλων μικρών, πληθυσμιακά,

αλλά μεγάλων κατά Χριστόν,
Μητροπόλεων θα το χαρακτήριζε κανείς ασήμαντο έως και
ανύπαρκτο. Και τούτο διότι:
α) Το γηροκομείο στο Αρμένιο, «Παναγία η Αρμενιώτισσα»,
το έφτιαξε ιδιώτης και σ’ αυτό
στεγάζονται 8-10 άτομα. Συντηρείται δε από τα έσοδα του
προσκυνήματος, από δωρεές
συμπολιτών κ.α.
β) Το “ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ” ορφανοτροφείο, για το οποίο είχαμε
γράψει αρκετές φορές (και θα
επανέλθουμε), έγινε με χρήματα
των ναών, του Προσκυνήματος
της Αγίας Παρασκευής Τεμπών,
και με δωρεές ιδιωτών κατά μικρό
μέρος. Οι τρόφιμοι σ’ αυτό είναι
4-6 κορίτσια, τη δε φροντίδα της
λειτουργίας την έχουν οι ναοί,
εκ περιτροπής, προσφέροντας
οικονομική και εθελοντική εργασία. Ενισχύεται ακόμη από ειδικό
κονδύλι στον προϋπολογισμό, τη
συχνή δισκοφορία και τις διάφορες δωρεές συμπολιτών μας.
γ) Τα συσσίτια “ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ”,
τα έχουν αναλάβει οι ενορίες
της πόλης ανά εβδομάδα, και

των κωμοπόλεων και χωριών
ανά 1-3 ημέρες (για 3-4 φορές
το χρόνο), καλύπτοντας όλα τα
έξοδα σε τρόφιμα. Τις ανάγκες
σε προσωπικό ανέλαβαν δωρεάν
οι γυναίκες των ενοριών. Ακόμη
υπάρχει “χαράτσι” στους προϋπολογισμούς «Υπέρ Συσσιτίων Ι.Μ.Λ.
“Ο ΕΠΙΟΥΣΙΟΣ”». Παράλληλα γίνονται δισκοφορίες στους ναούς
συμπληρώνοντας τις προσφορές
του κόσμου για το σκοπό αυτό.
δ) Η «ΛΟΓΙΑ, ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΙΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» εισπράττει 1)
από ναούς το 10% επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύμφωνα με
κωδικό του Προϋπολογισμού,
2) από το προσκύνημα της Αγ.
Παρασκευής, το 22%, 3) από τακτική δισκοφορία στους ναούς,
4) από εισιτήρια “φιλανθρωπικών
εκδηλώσεων σε κέντρα διασκέδασης ή ξενοδοχεία”, 5) από τον
έρανο της “Αγάπης” (το 2009
συγκεντρώθηκαν 144.138,00
ευρώ – όπως δημοσιεύτηκε), 6)
από τα δέματα τροφίμων που
ετοιμάζουν οι ενορίες όλης της

Μητρόπολης Χριστούγεννα και
Πάσχα, 7) από αξιόλογη χορηγία
επιχειρήσεων, Νομαρχίας (λάδι,
τυρί, μακαρόνια – προγράμματα
Ευρωπαϊκής Ένωσης).
ε) Κατασκηνώσεις. Ενώ είναι ανύπαρκτες (παραμένουν
στα χαρτιά και επί 14 χρόνια
ανεγείρονται…) εισπράττουν
από τον Προϋπολογισμό για
το σκοπό αυτό, καθώς και από
το προσκύνημα της αγ. Παρασκευής Τεμπών το 5% επί των
εισπράξεων.
στ) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ
Ποια άραγε είναι αυτά, τα
οποία εμείς οι Λαρισαίοι δεν
γνωρίζουμε και για τα οποία
η Μητρόπολη εισπράττει από
κάθε πηγή;
Αναγνώστες μας, λίγα γράψαμε πολλά καταλαβαίνετε.
Και ερωτούμε: Ποιος θα δώσει
την απάντηση στους συμπολίτες
μας που αγωνιούν ακόμη και για
την αξιοπρέπεια της Μητρόπολής μας, δεδομένου ότι κατέχει
τον πιο ευαίσθητο τομέα στην
κοινωνική μας ζωή;

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!
Ο Χριστός ξανασταυρώνεται.

συνέχεια από τη 1η σελίδα

ασφάλειας ή ζουν σε τόπους εξορίας.
Όχι αυτοί! Αλλά οι κακουργότεροι μεταξύ των κακούργων. Οι μεγαλύτεροι
συνένοχοι, σ’ όλους τους τόπους και
τις εποχές, για τη σταύρωση λαών και
αθώων... Η αφρόκρεμα του “καλού”...
υπόκοσμου! Κάποιοι άνθρωποι της θρησκείας, του μαμωνά και του νόμου....
Και πρώτοι-πρώτοι οι εκπρόσωποι της
θρησκείας. Αυτοί που έχουν ως αποστολή
τους να βοηθήσουν το έργο του Χριστού,
αυτοί, ακριβώς πρωτοστατούν στη θεοποίηση του εγκλήματος και σταύρωση
του Θεού! Αυτοί που είναι ταγμένοι να
υπερασπιστούν τη βασιλεία του Θεού, κοσμούν με το βασιλιά τους το θρίαμβο του
διαβόλου. Αυτοί που είναι κλειδοκράτορες του πνευματικού θησαυροφυλακίου,
πωλούν τα πνευματικά πρωτοτόκια, για να
πάρουν ως αντιπαροχή υλικά αγαθά και
απάνθρωπα προνόμια... Αυτοί που οφείλουν να είναι στο πλευρό των “ελαχίστων
αδελφών” του Χριστού, γίνονται τα ανήθικα ηθικά στηρίγματα των καταπιεστών
και εκμεταλλευτών του λαού...
Και, βέβαια οι αρχιερείς του Μαμωνά
συνεργούν.. Γιατί για το Χριστό το αφεντικό των εχθρών του Θεού είναι ο Μαμωνάς. Κι όσο κι αν οι πλαστογράφοι του
Ευαγγελίου προσπαθούν να διαψεύσουν
το Χριστό, τόσο οι εκπρόσωποι του Μαμωνά φροντίζουν να τον επαληθεύσουν.
Σταυρώνοντας όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και
εκατομμύρια αθώων. Που τους παίρνουν
το ψωμί και τους προσφέρουν το θάνατο
με την πείνα και τον πόλεμο. Ή μήπως για
τον Μαμωνά δεν σταυρώνεται ο λαός του

Ιράκ, και πρωτύτερα δεν σταυρώθηκε ο
λαός του Αφγανιστάν, της Γιουγκοσλαβίας, και τόσοι άλλοι…;
Ο νόμος; Υποτίθεται ότι υπηρετεί
τη δικαιοσύνη... Στην πραγματικότητα
όμως την εξαπατά συχνά και συμβιώνει
αρμονικότατα με την αδικία. Είναι κατ’
εικόνα και ομοίωση των συμφερόντων
εκείνων, που κάθε φορά
ασκούν την νομοθετική
εξουσία. Οι βασιλιάδες
νομοθετούσαν σύμφωνα
με τα συμφέροντά τους.
Οι φεουδάρχες το ίδιο. Οι
βουλευτές, οι σύγχρονοι
τσιφλικάδες των λαών,
ωσαύτως. Εξαπατούν,
συνήθως, το λαό σε συνεργασία με τα διαπλεκόμενα μέσα ενημέρωσης
και συμφέροντα. Κι από εκπρόσωποι του
λαού καταντούν να είναι εκπρόσωποι των
εκπροσώπων του Μαμωνά.
Αλλά και Ηρακλείς της νομιμότητας
γίνονται κάποτε απροκάλυπτα, συνήγοροι
και απολογητές της αδικίας. Άκουσα σε
δικαστήριο - όπου ο κατηγορούμενος
ήταν παπάς, και μηνυτής η λεγόμενη, Ιερά
Σύνοδος - τον εισαγγελέα να λέει: “Μπορεί ο κατηγορούμενος να λέει την αλήθεια
(και άρα να έχει δίκιο), αλλά σύμφωνα με
το νόμο είναι ένοχος... (!!!)”.
“Εγώ, λέει ο Πιλάτος στην περίπτωση
του Χριστού, ουδεμίαν αιτίαν ευρίσκω εν
αυτώ”. Το φαρισαϊκό κατεστημένο όμως
φωνάζει: “Εμείς νόμον έχομεν και κατά

τον νόμον ημών οφείλει αποθανείν”!
Στην περίπτωση αυτή ο νόμος δολοφονεί την δικαιοσύνη, την οποία υποτίθεται
ότι υπηρετεί. Και αφού δολοφονεί την ρίζα
και την πηγή της ύπαρξής του, ουσιαστικά
αυτοκτονεί.
Πολύ περισσότερο μάλιστα, όταν δολοφονεί τον ίδιο το Θεό, που είναι η πηγή
της δικαιοσύνης...
Αυτοκτονεί, λοιπόν,
η θρησκεία και ο νόμος σε πάμπολλες περιπτώσεις. Κι από τα
νομικά και θρησκευτικά πτώματα μολύνεται
και δηλητηριάζεται το
κοινωνικό σύνολο, το
οποίο αποκρυσταλλώνει τη γνώμη, ότι δύσκολα μπορεί να βρει
κανείς το δίκιο του...
Αν, λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα και
η πτωμαΐνη της νεκρής θρησκείας και του
νεκρού νόμου δολοφονεί τη δικαιοσύνη
και συχνά δεν μπορούμε να βρούμε το
δίκιο μας, τότε προς τι οι αγώνες και
οι θυσίες; ∆εν είναι παραλογισμός και
ουτοπία! Και βέβαια όχι. Γιατί μπορεί η
θρησκεία και ο νόμος να επιμένουν στην
αυτοκτονία τους, αλλά η δικαιοσύνη και
ο Θεός, που αενάως δολοφονούνται
αενάως και ανασταίνονται...
Λοιπόν; Ο Χριστός ξανασταυρώνεται; Αλλά και αδιάκοπα ανασταίνεται!
Επιμένουν οι άνθρωποι του “καλού”...
υπόκοσμου να μας προσφέρουν ασταμά-

τητα τη χολή της Μεγάλης Παρασκευής;
Κι εμείς, αδιάκοπα, όπου βρεθούμε κι
όπου σταθούμε να κρατάμε αναμμένη
την αναστάσιμη λαμπάδα μαζί με τους
Χρυσόστομους και τους Τερτσέτηδες.
Λοιπόν; “ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ”!!!...
π. Ηλία, όντως ο Χριστός ξανασταυρώνεται όχι μόνο από τους εξωτερικούς
εχθρούς της εκκλησίας, αλλά, και κυρίως, από τους εσωτερικούς της εχθρούς.
Τυχάρπαστοι σφετεριστές θρόνων
αγίων μεταβάλλονται σε στεγνούς
τρομοκράτες. ∆ιώκουν τους ορθοφρονούντες πιστούς μέχρι θανάτου.
Γνώριζε π. Ηλία, ότι και στη Λάρισα
υπάρχει «το μικρό ποίμνιο» το οποίο
διακρίνει τον καλό απ’ τον κακό ποιμένα γι’ αυτό και οι τέως και ο νυν μοιχεπιβάτης του μητροπολιτικού θρόνου
του αγίου Αχιλλίου – τον οποίο άξια
ετίμησε ο καρατομηθείς μακαριστός
Σος Θεολόγος – κήρυξαν απεινή πόλεμο
κατά των πνευματικών του παιδιών, τα
οποία ανθίστανται σθεναρά επί 37 έτη
«λοιδωρούμενα, υστερούμενα, θλιβόμενα, κακοχούμενα…» (Εβρ. 11, 37)
«ίνα κρείττονος αναστάσεως τύχωσιν»
(Εβρ. 11, 35).
Θάρσει και εύχου, π. Ηλία, να έχουμε
πάντα στο νου μας τα λόγια του αγίου
Σιλουανού που λέγει: «Έχε το νου σου
στον Άδη και μην απελπίζεσαι».

ΕΜΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ ΆΓΓΛΟΙ… ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
για τα αποτελέσματα επιστημονικών συνεδρίων και ερευνών, ώστε να γίνουμε κι εμείς
μέτοχοι των τελευταίων εξελίξεων αναφορικά με τη δική μας γλώσσα και το δικό μας
πολιτισμό. Μας ικανοποιεί βέβαια το γεγονός ότι ξένοι ειδικοί εισηγούνται ένα άνοιγμα
προς τον αρχαίο ελληνικό κόσμο και προωθούν τη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής
γλώσσας ακόμα και από το ∆ημοτικό. Από την άλλη, όμως, προκαλεί θλίψη η αδιαφορία
του σύγχρονου Ελληνισμού για το μεγάλο θησαυρό που οδήγησε στο ελληνικό θαύμα
και που πάντα τον αξιοποιούν όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς. Οι μεταρρυθμίσεις δεν
γίνονται για να προσαρμοστεί η κοινωνία στις ανάγκες που δημιουργεί η πρόοδος του
σύγχρονου πολιτισμού. Αντίθετα, γίνονται για να προσαρμοστεί η επιτευχθείσα πρόοδος
στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Το ίδιο και οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις. ∆εν

Σχόλιο της εφημερίδας

συνέχεια από τη 1η σελίδα

γίνονται για να προσαρμοστεί η κοινωνία στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά για να
προσαρμοστεί το εκπαιδευτικό σύστημα στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας.
Και έχει πολλές ανάγκες μια σύγχρονη κοινωνία, όχι μόνο τεχνολογικές, αλλά
περισσότερο ανάγκες που αφορούν στον άνθρωπο ως ανώτερο πνευματικό ον,
ανάγκες που σχετίζονται με πανανθρώπινες αρχές και αξίες. Όσο πιο γρήγορα
το καταλάβουμε αυτό, τόσο πιο πολλές πιθανότητες έχουμε να φτιάξουμε μια
παιδεία που θα είναι και πάλι οδηγός και όχι ουραγός στο παγκόσμιο επιστημονικό και
πολιτισμικό πεδίο.
Χρίστος Παντελίδης, Φιλόλογος,
τ. Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης
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ΣΥΝΕΛΛΗΝΕΣ, ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ !
Ξεκινά ένας αθέατος πόλεμος κατά της έννοιας
«έθνους-κράτους, θρησκείας, αρχών, αξιών και παραδόσεων, ιερών και οσίων».
Όλα ξεκινούν από την υπογραφή της Χάρτας των
Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων το 1968 στον Άγιο Φραγκίσκο. Καμουφλαρισμένα με τις ονομασίες «νέα τάξη
πραγμάτων», «πολυπολιτισμικότητα» φτάσαμε στο
«Μνημόνιο», στη «δαμόκλειο σπάθη» μυστικών δυνάμεων πάνω από το κεφάλι μας.
Η μοίρα της Ελλάδας παίζεται στη Θράκη. Γιατί
μας κρύβουν την αλήθεια; Γιατί υποτιμούν τη
νοημοσύνη των Ελλήνων; Οι τουρκικές δυνάμεις εξασκούνται, τίνι τρόπο θα καταλάβουν
τη Θράκη. Θα την καταλάβουν εκ των έσω ή
θα την καταλάβουν αμαχητί; Τι λέτε, θα τους
αφήσουμε;
Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Τούρκος
Μπεκίρ Οστά στο Στρασβούργο, απαιτεί την
αναγνώριση όλων των μειονοτικών ενώσεων
στην Ελλάδα. Αμφισβητούν την αμοιβαιότητα και
τη μειονότητα ως θρησκευτική, κατά τη Συνθήκη
της Λωζάννης. Βάζει τους συλλόγους Ευρώπης
«Κέντρο Ερευνών Τούρκων ∆υτ. Θράκης» (ΒΑΤΤΑΜ) με πρόεδρο τον Ορκάν Χουσεΐν «να αμφισβητούν την ελληνικότητα της Θράκης».
Σε χάρτη των αμερικανικών εταιρειών «Google»
και «Korel» η Ελλάδα σταματά στη Μακεδονία
και η ∆υτική Θράκη καταγράφεται «ανεξάρτητη
∆ημοκρατία».
Τι κάνει το ΥΠΕΞ και το υπουργείο Εσωτερικών; Πού είναι οι αντιδράσεις; Είναι εθνικό,
κυριαρχικό θέμα. Η στρατηγική σκέψη της
Τουρκίας είναι η επέκταση του ισλαμικού τόξου στα Βαλκάνια. Είναι η πυριτιδαποθήκη της
Ευρώπης και η Θράκη είναι ο «Μαραθών» που
ανθίσταται. Επιδιώκουν, η μουσουλμανική μειονότητα να γίνει όχημα συνδέσμου εφαρμογής
της επεκτατικής των πολιτικής.
Ο Ερντογάν ζήτησε από τον κ. Παπανδρέου
στο Ερζερούμ την εκλογή των μουφτήδων
(αυτό που δεν συμβαίνει πουθενά, ούτε και στην
Τουρκία).
Κύριε πρωθυπουργέ της Ελλάδας, στο Πομακοχώρι ∆ημάρι Ξάνθης στις 16 Φεβρουαρίου οι
πομάκοι κάτοικοί του σας ζητούσαν τη δημιουργία δημόσιων ελληνόφωνων σχολείων κι εσείς
υπόσχεστε α) ότι και στην τουρκική θα μεταφραστούν οι οδηγίες για τις εξετάσεις οδήγησης
β) τα ΚΕΠ της περιοχής θα ενισχυθούν από
υπάλληλους, γνωρίζοντες την τουρκική (σημειωτέον ότι όλοι οι Πομάκοι ομιλούν απταίστως τα
Ελληνικά). Γιατί, κ. πρωθυπουργέ, παραγράφετε
την ελληνικότητά τους και τους τουρκοποιείτε;
Παίζονται τεράστια παιχνίδια στη Θράκη. Τι
άλλο μάς ετοιμάζετε; γ) Για ποια ισονομία και
ισοπολιτεία μιλήσατε; Γι’ αυτήν που αναλαμβάνουν μέχρι ασυδοσίας, εορτάζοντας στις 28
Ιανουαρίου «την τουρκοποίηση της Θράκης»
ανενόχλητα με τουρκικά συνθήματα;
Κύριε Πρόεδρε της ∆ημοκρατίας, με την
εκπνοή του 2010 επικυρώσατε την απόφαση
της υπουργού Παιδείας κ. ∆ιαμαντοπούλου για
τη συνέχιση του διορισμένου μουφτή Ξάνθης
για μια ακόμη δεκαετία. Γιατί δεν ζητήσατε την
επικύρωση και των δύο άλλων διορισμένων μουφτήδων Κομοτηνής και ∆ιδυμοτείχου;
Η φωτογραφία του Οικουμενικού Πατριάρχου
μεταξύ των δύο ψευτομουφτήδων Ξάνθης και
Κομοτηνής στη διαθρησκευτική συνάντησή
τους κάνει τον γύρο του κόσμου. Αντί να εκδιωχθούν για αντιποίηση αρχής, φορούν και την
επίσημη στολή! Η κ. Μπακογιάννη πώς μετά
την ανακήρυξη του κόμματός της επισκέπτεται
την Κωνσταντινούπολη; Για να φανεί αρεστή
στους Τούρκους εκπροσώπους μιλά για αμοιβαίες υποχωρήσεις. Μα τόση υποτέλεια, για να
έχει τις ψήφους των μουσουλμάνων Θράκης;
Όπως διαβεβαιώνει ο Ιλχάν Αχμέτ, τ. βουλευτής Ν∆
Ροδόπης, η Ντόρα ενδιαφέρεται για την «τουρκική»
μειονότητα.
Η Ανατολική Μακεδονία - Θράκη στενάζει από ανεργία (474 νέα λουκέτα στην αγορά της Κομοτηνής) και η
κυβέρνηση με τον κ. Πάγκαλο εγκαινιάζει εργοστάσιο
«Καπνικής Μιχαηλίδη» στο Σαντάνσκι Βουλγαρίας (απαγορεύεται το κάπνισμα στην Ελλάδα); Οι άνεργοι της
Ελλάδος θα γίνουν μετανάστες στη Βουλγαρία για να
βρουν δουλειά; Πού μας οδηγούν;
Μια ακόμη ελπίδα σωτηρίας για τη Θράκη και
ολόκληρη την Ελλάδα με τον αγωγό Μπουργκάς

- Αλεξανδρούπολης διαγράφεται οριστικά, με την
ήττα της ελληνικής γεωπολιτικής και τη συνδρομή
της Βουλγαρίας, ελεγχόμενη όπως όλα τα Βαλκάνια
από ΗΠΑ. ∆ικαίως οι Θρακιώτες αναφωνούμε: Η πολιτική, θρησκευτική και πνευματική ηγεσία μας έχουν
ξεπουλήσει.
Η εγκληματικότητα, οι διαρρήξεις είναι σε έξαρση,
ακόμη και μπουγάδες απλωμένες κλέβουν απ’ το σχοινί. Οι επιχειρήσεις κλείνουν, η προστασία ελλιπής, η
περιφρούρηση της Θράκης και ολοκλήρου της Ελλά-

δας ανύπαρκτη. Έλεος. Κύριοι της κυβέρνησης πώς
θα ζήσουν οι φύλακες κάτοικοι της Ελλάδος!
Η οικονομική κρίση είναι στη μεσαία και κατώτατη
τάξη. Στις 52 ∆ΕΚΟ οι υψηλόβαθμοι εισπράττουν τον
μήνα όσα ένας στα 10 χρόνια εργασίας. Γιατί; Οι 300
βουλευταί δεν χρειάζονται, εφόσον τεμαχίστηκε η Ελλάδα σε 13 περιφέρειες με εκατοντάδες συμβούλους
και άλλοι 7 διορισμένοι από την κυβέρνηση γενικοί
γραμματείς της αποκεντρωμένης διοίκησης, ένας σε
κάθε διαμέρισμα με άλλους τόσους συμβούλους. Αυτό
θα πει οικονομία του κράτους;
Το χρήμα έτσι φεύγει. Αρνήθηκαν να καλύψουν τα

έξοδα 7 αρχαιολόγων της ΙΘ΄ Εφορίας Προϊστορικών
και Κλασικών Αρχαιοτήτων Θράκης, για τη συμμετοχή τους στο ∆ιεθνές Θρακολογικό Συνέδριο στην
Κωνσταντινούπολη με ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις.
Συγχαρητήρια τους ανήκουν. Με ατομικές τους δαπάνες προέβαλαν τον ελληνο-θρακικό πολιτισμό και την
Ελλάδα μας στην Τουρκία.
Η μη ύπαρξη χαλινού στα ελληνικά μας σύνορα
συνεργεί στην ισλαμική επέλαση εντός της Ελλάδος
από τους λαθρομετανάστες. Έρχονται σωρηδόν κατευθυνόμενοι και οργανωμένοι από την Τουρκία,
όλοι νέοι σε ηλικία στράτευσης.
Και η Ελλάδα με τη Συνθήκη ∆ουβλίνου II γίνεται
στρατόπεδο μεταναστών. Πόσοι εξ αυτών είναι
άραγε της Αλ Κάιντα ή κατάσκοποι και ολίγοι οι
καταδιωκόμενοι; Πού βρίσκουν 4-7.000 ευρώ από
Πακιστάν, Σομαλία, γενικά από Ασία και φτάνουν
στον Έβρο; Το 2010 ζητούν άσυλο 45.000. Γιατί
η Συνθήκη Σένγκεν δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα; Ποια είναι η μεταναστευτική πολιτική της
κυβέρνησης;
Με το κύμα των λαθρομεταναστών γίνεται κατάληψη της Ελλάδος από 2 εκατομμύρια ισλαμιστές
χωρίς να το αντιληφθούμε. Είναι μια βραδυφλεγής
βόμβα, για όσα μπορεί να συμβούν με τον αναβρασμό που επικρατεί στη Μεσόγειο. Τι θα γίνει
η πατρίδα μας; Πού μας κατευθύνουν χωρίς φως
στο τούνελ;
∆εν σκέπτεται η κυβέρνηση γι’ αυτά που δρομολογεί με την πληθώρα 800.000 ανέργων που
καθημερινά αυξάνονται, πόσοι καταλήγουν στα
ψυχιατρεία και άλλοι στην αυτοκτονία; Νέοι μας,
επιστήμονες και μη, 48.000 παιδιά της Ελλάδος
ζητούν δουλειά στο εξωτερικό.
Και ο γηράσκων Ελληνισμός σιγά σιγά θα σβήσει. Αυτό θέλουν οι κυβερνώντες; Ο κ. Παπανδρέου είπε: «Ή θα γράψουμε Ιστορία ή θα μας
διαγράψει η Ιστορία». Η έλλειψη αξιοπιστίας της
κυβερνητικής πολιτικής μας οδηγεί καθημερινά σε
μεγαλύτερο «τσουνάμι» χωρίς επιστροφή.
Η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο του ∆ΝΤ, μας
κατευθύνουν οι ξένοι της «τρόικας». Οι αρμοδιότητες του Προέδρου της ∆ημοκρατίας και της
κυβερνήσεως κατά το Σύνταγμα της Ελλάδος
άρθρο 26 (2), με την υπογραφή του πρωθυπουργού και του ΥΠΕΞ μεταφέρονται με τη Σύμβαση
και το Μνημόνιο (άρθρον 3, 4 και 5) σε όργανα
της EE (Συμβούλιο, Επιτροπή και ΕΚΤ) και ∆ΝΤ
και τρίτων κρατών.
Οι συμφωνίες δανεισμού παραβιάζουν βασικούς
όρους του ελληνικού Συντάγματος, θεμελιώδεις
αρχές αλλά και κανόνες του ∆ιεθνούς και του
Ευρωπαϊκού ∆ικαίου. Σύμφωνα με το άρθρον 14
(5) της σύμβασης το ελληνικό κράτος παραιτείται
από την ασυλία προστασίας της εθνικής κυριαρχίας του «αμετάκλητα και άνευ όρων». Παραβιάζει
θεμελιώδεις αρχές του εθνικού και ευρωπαϊκού
∆ικαίου. Ο κίνδυνος καθίσταται άμεσος αν συνδυαστεί με τον όρο της σύμβασης. Οι δανεισταί όλοι
μαζί μπορούν να μεταβιβάσουν σε τρίτη χώρα
τα δικαιώματά τους από τη σύμβαση.
Πώς είναι δυνατόν να υπογράφεται σύμβαση
δανείου (με τέτοιους όρους εν αγνοία του λαού)
που απειλεί την εθνική ακεραιότητα του εδάφους
κράτους-οφειλέτου, παραβιάζει και τα κοινωνικά
δικαιώματα των πολιτών του και προσβάλλει την
αξιοπρέπεια των Ελλήνων; (από το βιβλίο του
καθηγητού Γεωργίου I. Κασιμάτη «Οι Συμφωνίες
∆ανεισμού της Ελλάδος με την EE και το ∆ΝΤ»
εκδ. ∆ικηγορικός Σύλλογος).
Όλα τα ανωτέρω ήταν γνωστά προ ετών στα
μέλη της Βουλής. Μας το προανήγγειλε η (μεγάλη
Ελληνίδα διά ενημερότητά μας) κ. Άννα ΨαρούδαΜπενάκη στις 8 Φεβρουαρίου του 2005 λέγοντάς
τα στον τότε νέο Πρόεδρο ms ∆ημοκρατίας.
Τα λόγια της αληθείας έπεσαν σε «ώτα μη ακουόντων» και φτάσαμε εδώ. Συνέλληνες, δεν πάει
άλλο. Ένα ας είναι το μήνυμα: αντικατάσταση του μιθριδατισμού με την εθνική αφύπνιση. Όλοι οι Έλληνες
ενωμένοι (όπου κι αν ανήκει ο καθείς κομματικά, γιατί
θέλουν να μας διχάσουν) θα βγούμε κερδισμένοι, μέσα
από τη σκοτεινή αυτή περίοδο που διέρχεται η πατρίδα
μας, η Ελλάδα μας. Με επαγρύπνηση, προστασία,
σεβασμό στα άγια χώματα που μας παρέδωσαν οι
πρόγονοί μας. «Αμύνεσθαι περί Πάτρης».
Αιμιλία Λαδοπούλου
επίτιμος πρόεδρος Ενώσεως Κομοτηναίων
αντιπρόεδρος Εθνικής Ενώσεως
Βορείων Ελλήνων
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TΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ;
1. Είναι ένα ιστορικό γεγονός. ∆ηλαδή
συνέβη το 33 μ.Χ. έξω από τα Ιεροσόλυμα,
στο Γολγοθά. Εκεί σταυρώθηκε και ετάφη ο Ιησούς από την Ναζαρέτ. Επί Ποντίου
Πιλάτου. Και ανέστη εκ νεκρών την Τρίτη
Ημέρα από τον Τάφο. Καιεμφανίστηκε σε
πολλούς. Για 40 μέρες. «Συναλιζόμενος αυτοίς», τρώγοντας ψωμί κι αλάτι μαζί με τους
μαθητές Του και λέγοντάς τους «τα περί της
βασιλείας του Θεού».
Τον είδαν πολλοί σε πολλά μέρη πολλές
φορές με πολλούς τρόπους για πολλή ώρα.
Τον είδαν οι 10 χωρίς τον Θωμά, οι 11 με
τον Θωμά, οι Μυροφόρες, η Μαγδαληνή, η
Παναγία, οι 120, οι 500, ο αρνητής Πέτρος,
ο διώκτης Παύλος, ο πρωτομάρτυρας Στέφανος.
Οι μόνοι που δεν τον είδαν ήταν οι σταυρωτές Του, γι αυτό και είπαν ψέματα και λένε
μέχρι σήμερα ασύστολα ψεύδη περί κλοπής
και νεκροφανείας.
Απόδειξη της Αναστάσεως κατέλιπε ο
Θεός την αφή του Αγίου Φωτός, τις νεκραναστάσεις κατόπιν δια του λόγου και
των χειρών των αγίων Αποστόλων και μαθητών, τα θαύματα δια της μετανοίας και τις
ψυχικές νεκραναστάσεις και το μέγα θαύμα
της ελεύσεως του Αγίου Πνεύματος με
την γλωσσολαλία και τη ζωή της Εκκλησίας
και αγιότητος μέσα σ΄Αυτή.
Μάλιστα δε την ώρα του «τετέλεσται» άνοιξαν τα μνήματα και «πολλοί εκ των κεκοιμημένων αγίων και μετά την έγερσιν Αυτού
ηγέρθησαν και ενεφανίσθησαν πολλοίς»,
απόδειξη πραγματική και αντικειμενική της
δικής Του Αναστάσεως.
2. Είναι ένα πνευματικό γεγονός. Πάσχα
σημαίνει πέρασμα. Το πρώτο Πάσχα ήταν
το εβραϊκό. Μια γιορτή που έκαναν οι
Εβραίοι για να θυμούνται το πέρασμά τους,
τη διάβασή τους από την δουλεία της Αιγύπτου στην ελευθερία και ευτυχία της Γης
της Επαγγελίας. Την τελούσαν κάθε χρόνο
απαράλλακτα, όπως την πρώτη φορά που
την ώρισε ο Θεός δια του Μωϋσέως.
Το πέρασμα αυτό έγινε για μας και το
λαό του Θεού, τον νέο Ισραήλ της Χάριτος,
με την Ανάσταση του Χριστού,
• πέρασμα από τον θάνατο στην αθανασία,
• από τη φθορά στην αφθαρσία,
• από την αμαρτία στην αγιότητα,
• από το σκοτάδι στο φώς,
• από την ατιμία στη δόξα,
• από τον άδη στον Παράδεισο,
• από την πνευματική αιχμαλωσία των παθών στην «ελευθερία της δόξης των τέκνων
του Θεού».
Αυτό το πνευματικό γεγονός του Πάσχα
που γίνεται στην καρδιά κάθε πιστού ανθρώπου σηματοδοτείται από το «Βάπτισμα» και
τη «Μετάνοια».
Η Ανάσταση συμβολίζεται και τελεσιουργείται στο Βάπτισμα. Μέσα στο Νερό
θάπτεται ως εις άλλον τάφον ολος ο παλαιός
άνθρωπος, πεθαίνει ως προς την αμαρτίαν
και αναγεννιέται ως προς τον Χριστό και την
Αρετή. Η κολυμβήθρα καθίσταται η μήτρα
μιας νέας γέννας. Ο άνθρωπος πεθαίνει για
τον κόσμο και γεννιέται για την Εκκλησία. Κι
από την Εκκλησία όταν κοιμάται τον μεγάλο
ύπνο του θανάτου ξυπνά και εισέρχεται στο
Παράδεισο. Πνευματική ταφή και Ανάσταση
το βάπτισμα. «Συνετάφημεν Αυτώ διά του
βαπτίσματος» και «συνηγέρθημεν Αυτώ».
Το Βάπτισμα γίνεται μια φορά. «Εν βάπτισμα».Το Μυστήριο της Μετανοίας και
η Εξομολόγηση επαναλαμβάνεται. Λέγεται
και δεύτερον Βάπτισμα. Λέγεται και πρώτη
Ανάσταση. Η δεύτερη θα είναι των σωμάτων.
Ανάσταση εκ νεκρών στη ∆ευτέρα Παρουσία
του Χριστού μας.
Μετάνοια είναι η διάβαση μέσα από τη
θάλασσα των δακρύων από το αμαρτωλό
παρελθόν στο θεάρεστο παρόν και από κεί
στο θεωμένο μέλλον.
Μετάνοια σημαίνει διάβαση
• από την άρνηση του Πέτρου στην ακολουθία του Ιησού,
• από την απιστία του Θωμά στην καλή
ομολογία,
• από την βλασφημία του ευγνώμονος ληστού στην αναγνώριση της θεότητός Του,
• από την εγκατάλειψη των μαθητών στο
μαρτύριο,
• από την σκυθρωπότητα και παγερότητα
της απογνώσεως στην καύση της καρδίας,
• από τον φόβο του εκατοντάρχου στην
διαπίστωση της θεότητός Του.

Ανάσταση όμως είναι κάτι το πιο δυνατό.
Προϋποθέτει θάνατο. Η διάβαση είναι το
πέρασμα του ίδιου ανθρώπου. Οι Εβραίοι
όπως εισήλθαν στην Ερυθρά θάλασσα έτσι
και βγήκαν από την άλλη όχθη. Με την Ανάσταση όμως ο άνθρωπος ξαναγεννιέται.
Ανακαινίζεται. Γίνεται καινούριος. Αποκτά
καινούριες ιδιότητες.Είναι ο αυτός ως προς
την ταυτότητα, αλλά καινούριος ως προς
την ιδιότητα.
3. Είναι ένα μελλοντικό γεγονός. Είναι
αυτό που θα συμβεί στον καθένα που θα
πεθάνει. Αυτός θα αναστηθεί. Θα ξαναπάρει
το σώμα του. Ανάσταση σημαίνει έγερση και
αναζωογόνηση νεκρών σωμάτων. Οι ψυχές
ποτέ δεν πεθαίνουν. Ανάσταση ψυχών είναι
η Μετάνοια και θάνατος ψυχών είναι η αμετανοησία. Ανάσταση
λοιπόν είναι αυτό που
λέμε στο Σύμβολο της
Πίστεως: «Προσδοκώ
ανάστασιν νεκρών και
ζωήν του μέλλοντος
αιώνος. Αμήν».
Ολοι λοιπόν θα αναστηθούν. Και δίκαιοι
και αμαρτωλοί. Ολοι θα
πάρουν το καινούριο
δικό τους σώμα. Εστω
κι αν κάηκε ή έλιωσε
ή φαγώθηκε ή συντρίφτηκε…
Οι δίκαιοι θα πάρουν
το φωτεινό σώμα, το
ένδοξο και λαμπρό,
κατάλληλο για τον Παράδεισο, την χώρα του
φωτός και της διαρκούς
Μεταμορφώσεως. Και
οι αμετανόητοι θα πάρουν το μελανό σώμα,
το κατάλληλο να υπομείνει αιώνια τα απαραμύθητα βάσανα της αιωνίου κολάσεως. Και οι
δύο κατηγορίες των αιωνίως βιούντων στον
μέλλοντα αιώνα θα έχουν άφθαρτο σώμα. Οι
μέν ένδοξο, οι δε άδοξο.
Ο όλος άνθρωπος θα υποδεχθεί ξανά τον
Κύριο της δόξης. Ως ψυχοσωματική οντότητα και προσωπικότητα. Και τούτο δια να
απολαύσει όχι μόνο η ψυχή, αλλά και το σώμα
τα επίχειρα της κακίας ή τα αποτελέσματα
των καλών πράξεων.
Αυτό δε το σώμα, το καινούριο και υπό
νέες ιδιότητες, θα φέρει επάνω του ανεξίτηλα
τα φαινόμενα και την ταυτότητα της προηγουμένης ζωής του κεκοιμημένου και νύν
δια της δυνάμεως του Θεού εγειρομένου. Θα
έχει ως άλλη σφραγίδα και ζωγραφιά θεϊκή
ή δαιμονική, αναλόγως των προηγηθέντων,
τά πάθη και τις αρετές, τις ανεξομολόγητες
αμαρτίες ή τη μετάνοια και την αλλοίωση της
εν Χριστώ ζωής.
«Και γενήσονται άπαντες ηλικία
μια». Όσοι όμως δεν αποθάνουν και τους
προλάβει η αρχαγγελική σάλπιγγα εν ζωή,
αυτοί εν ριπή οφθαλμού θα αλλάξουν, χωρίς
να πεθάνουν, θα πάρουν το νέο σώμα και θα
υποδεχθούν τον Κύριο εις αέρα. Θάναι οι πιο
τυχεροί. Βέβαια θα έχουν κι αυτοί περάσει
από τη μεγάλη θλίψη των εσχάτων.
Για να δώ όμως σήμερα
τι σημαίνει η Ανάσταση για μένα
Α] Σημαίνει ότι ο θάνατος είναι ένας
ύπνος. Ότι ο άνθρωπος όταν πεθαίνει, δεν
χάνεται. «Ουδείς νεκρός επί μνήματος». Το
σώμα απλώς φιλοξενείται στον τάφο και
αυτό μάλιστα αποσυντιθεμένο, η ψυχή όμως
αναλόγως των πράξεών της βρίσκεται στην
αγκαλιά του Θεού ή μακριά του και προαπολαμβάνει αγαθά ή οδυνηρά.
Ότι είναι προσωρινός ο χωρισμός. Ότι
το υπερβολικό πένθος είναι αντίθετο με το
θέλημα του Θεού, διότι υπάρχει η ελπίδα
- η βεβαιότητα - της Αναστάσεως και θα
ξανασυναντήσουμε τους προσφιλείς μας
συγγενείς και φίλους...
Η υπερβολική ενασχόληση με τάφους
και μνήματα, η επί ώρες παραμονή πλησίον
των οστών των γεγυμνωμένων, φανερώνει
ότι δεν έχουμε καταλάβει ότι«κατηργήθη ο
άδης και ζωή πολιτεύεται» και ότι ο άνθρωπός μας βρίσκεται αλλού. Οποιος πιστεύει
στην Ανάσταση δεν είναι ειδωλολατρικά και
λατρευτικά κολλημένος στα μνήματα.
Το νεκροταφείο σε μας λέγεται κοιμητήριο και χρησιμεύει μόνο για τις μέρες και
ώρες που προβλέπει η Εκκλησία και αφορούν
τις ψυχές και για εποικοδομητικές σκέψεις
επί της ματαιότητος της παρούσης ζωής και

των εγκοσμίων και όχι μάταιες επισκέψεις.
Είναι χώρος προσευχής και τιμής και όχι
προσκολλήσεως και παραμονής.
Αυτά τα παρήγορα και αληθινά λέγει
και σήμερα ο Κύριος και η Εκκλησία μας.
Ο Κύριος τα λέγει, ο ∆ημιουργός μας και
Λυτρωτής μας, που πόνεσε, έκλαψε και
ανέβηκε στο Σταυρό και κατέβηκε στον Άδη,
για να μας σώσει από τον θάνατο και να μας
χαρίσει την Ανάσταση και την αιώνια ζωή.
Β] Το δεύτερο που πρέπει να σκέφτομαι μετά την Ανάσταση του Χριστού είναι
ότι πρέπει κι εγώ να συμμετάσχω στην
Ανάσταση και στην αιώνια ζωή κοντά στον
Αναστημένο Χριστό.
Αναγκαστικά, θέλοντας και μη, θα συμμετάσχω στην ανάσταση των νεκρών σωμάτων.
∆εν ψέλνουμε: «την
κοινήν ανάστασιν προ
του Σου Πάθους πιστούμενος εκ νεκρών
ήγειρας τον Λάζαρον,
Χριστέ ο Θεός…».
Για να συμμετάσχω
όμως στην ουράνια
και αιώνια μακαριότητα, χρειάζεται να εγερθώ τώρα εδώ κάτω στη
γη δια της μετανοίας
και να μη μένω πεσμένος στην αμαρτία.
Ασφαλώς πολύ περισσότερο ισχύει αυτό
για τους αβάπτιστους,
οι οποίοι δεν πρόκειται
να τύχουν της βασιλείας των ουρανών,
αν δεν ενσωματωθούν
στο αναστημένο σώμα
του Χριστού με το βάπτισμα και τη θεία
Κοινωνία. Θα αναστηθούν βεβαίως και
αυτοί, αλλά χωρίς αιώνια και μακαρία προοπτική στη ζωή και το φως. Θα κριθούν με
τον άγραφο νόμο της συνειδήσεώς τους
και σαφώς όχι με τα βιβλία των δαιμονικών
θρησκειών τους. Ετσι λοιπόν οι αβάπτιστοι πρέπει οπωσδήποτε να βαπτισθούν,
οι ανεξομολόγητοι να μετανοήσουν και να
εξομολογηθούν, να εγκεντρισθούν στην
καλλιέλαιο της Εκκλησίας.
Με ένα λόγο οι πεσμένοι κάτω από
την αμαρτία να αναστηθούν. «Επεσες;
Σήκω! Οσάκις αν πέσης, εγείρου, ίνα μη
εμμείνης εις την πτώσιν. Το γαρ πίπτειν ανθρώπινον, το δε εμμένειν σατανικόν», λέγει
το σχετικό πατερικό κείμενο.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα:
Αμέσως σχετιζομένη με τη Μετάνοια
είναι η περίπτωση του ευγνώμονος ληστού. Ο άνθρωπος αυτός φωτίστηκε πάνω
στο σταυρό του και συγκλονίστηκε. Εκεί
άλλαξε και κατάλαβε, τι ήταν ο Χριστός,
ο συσταυρούμενος αυτώ. Και μετενόησε και εξωμολόγησε και προσηυχήθη και ήλεγξε τον βλάσφημο και ανεγνώρισε και έκανε Ανάσταση πάνω στο Σταυρό,
εξασφαλίζοντας υπόσχεση και πρόρρηση
του Κυρίου για τη σωτηρία του: «Σήμερον
μετ΄εμού έση εν τω Παραδείσω».
Οπου κι αν βρεθούμε και σταθούμε, να
λέμε στο εαυτό μας: «Εγειρε ο καθεύδων και
ανάστα εκ των νεκρών και επιφαύση σοι ο
Χριστός». Σήκω ψυχή μουαπό τον ύπνο και
τον λήθαργο και τίναξε από πάνω σου τη
λάσπη της αμαρτίας, αναστήσου και μετάνιωσε και δόξασε τον Κύριο. «Και δοξάσατε
Χριστόν τον Αναστάντα εκ νεκρών».
Οπου και νάμαστε αδελφοί μη μένουμε
στην αμαρτία. Ας κάνουμε ότι μπορούμε.
Ας κάνουμε κάτι, έστω και λίγο προς τη
μεριά της μετανοίας και αναστάσεως.
Και παράλυτοι αν είμαστε και τότε μπορούμε να μιλάμε ή τουλάχιστον να δακρύζουμε.
Ο Κύριος θέλει να πιαστεί από το ελάχιστο
για να μας κρίνει με επιείκεια και να μας
σώσει.
Γ] Σημείο βασικώτατο είναι ότι θα αναστηθούν και θα συμπορευθούν προς τον
Παράδεισο όλοι «οι λελυτρωμένοι παρά
Κυρίου και όσοι έπλυναν τας στολάς αυτών
εν τω αίματι του Αρνίου». ∆ηλ. για να λάβω
μέρος με ελπίδα και αισιόδοξη προοπτική για
το αιώνιο μέλλον μου, πρέπει να είμαι συνδεδεμένος με τον Αναστημένο Χριστό. Με το
Σώμα της Εκκλησίας, δηλ. με το Σώμα Του
και το Αίμα Του, δηλ. δια των Μυστηρίων.
• Όσοι μορφώνονται κατά Χριστόν,
• Όσοι έχουν «τον Χριστόν κατοικούντα εν
ταις καρδίαις αυτών διά της πίστεως»,

• Όσοι μετέχουν της Αθανάτου βρώσεως
και της ∆εσποτικής Τραπέζης,
• Όσοι πίνουν από την ζωοπάροχη πλευρά
του Σωτήρος,
Αυτοί θα βρούνε έλεος και θα δούνε το
Φως, «ενθα ουκ έστι πόνος ου λύπη ου
στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος».
Ο Χριστός είναι η Ανάστασις και η Ζωή. «Ο
τρώγων μου την σάρκα και πίνων μου το
αίμα εν εμοί μένει καγώ εν αυτώ, έχει ζωήν
εν εαυτώ, εγώ ειμί ο άρτος ο ζων ο εκ του
ουρανού καταβάς. Εάν τις φάγη εκ τούτου
του άρτου, ζήσεται εις τον αιώνα και ου μη
αποθάνη» (Ιωάν. στ΄50 – 51).
Να ταλανίσωμε τους εαυτούς μας, αγαπητοί, που δεν έχουμε συνειδητοποιήσει την
ανυπολόγιστη αξία που έχει το πάντιμον και
ζωηρόν αίμα του Χριστού μας για την αιώνια
ζωή.
Αλλοίμονό του λέγει ο Παύλος όποιος
θεωρεί «κοινόν», απλό και συνηθισμένο το
Αγιο Ποτήριο και είτε δεν πλησιάζει, διότι πίνει
από άλλα ποτήρια και νομίζει ότι είναι το ίδιο
είτε πλησιάζει με ακάθαρτα χείλη και βάζει
μέσα του φωτιά.
Οσοι κοινωνούν συχνά να προσέξουν να
κοινωνούν και σωστά και να οικτείρουν τον
εαυτό τους που στερήθηκαν τόσα χρόνια στο
παρελθόν από αμαρτίες και εμπόδια κοσμικά
τον Αρτον της Ζωής.
Κι όσοι δεν κοινωνούν προφασιζόμενοι
προφάσεις εν αμαρτίαις, μη καθυστερήσουν
καθόλου. Να πάνε σε πνευματικό και να βάλουν σειρά μετανοίας και θείας Κοινωνίας.
΄Οποιος συχνά και σωστά κοινωνεί ζεί και
σώζεται.
Ανάσταση πολλαπλών εφαρμογών
Ανάσταση σημαίνει νίκη πάνω σε κάθε
εμπόδιο που φράζει το δρόμο μας για
τον Χριστό. Νίκη επί του εαυτού μας, του
κόσμου και του διαβόλου.
Ξεχνούμε πως η παραμονή μας στη γη
είναι περίοδος προετοιμασίας, για να παρουσιάσουμε τον εαυτό μας στον Πλάστη
και Θεό μας ένα αριστούργημα. Χωρίς εξοχές
που πληγώνουν, που πονούν. Χωρίς εσοχές
που αιχμαλωτίζουν, που αποκαρδιώνουν.
• Ήρθαμε, για να λαξεύσουμε τον εαυτό
μας.
• Ήρθαμε για να σκορπούμε γλυκύτητα,
φως, αρετή.
• Ήρθαμε, για να υμνούμε το Θεό.
• Ήρθαμε για να ζούμε σαν θνητοί και να
ενεργούμε σαν αθάνατοι.
• Ήρθαμε για να γίνουμε, όχι να έχουμε.
• Ήρθαμε για να είμαστε, όχι να κάνουμε.
• Ήρθαμε για να δοξολογούμε, όχι απλά
να ανεβούμε.
• Ήρθαμε για να δώσουμε, όχι για να
χτίσουμε
• Ήρθαμε για να ετοιμασθούμε, όχι για
να ετοιμάσουμε
• Ήρθαμε για να αγιάσουμε, όχι απλά να
σβήσουμε
• Ήρθαμε για να κερδίσουμε το αιώνιο,
όχι το τώρα.
• Ήρθαμε για να περάσουμε την γέφυρα
του βίου, να μπούμε στη ζωή.
• Έτσι ώστε, μετά που θα ανοίξουμε τα
μάτια, να αντικρύσουμε το φως του Πατέρα
και νάναι τόπος διαμονής μας η δική Του
αγκαλιά.
Σ΄αυτόν τον ωραίο αγώνα όμως δεν
θα κάνουμε τίποτε χωρίς την πίστη στην
Ανάσταση και χωρίς αναστημένη δια της
μετανοίας ζωή.
Καμμιά δειλία λοιπόν. ∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΜΟΝΟΙ.
Μαζί μας συμπορεύεται ο Αναστημένος
Χριστός.
Ο Χριστός συνέτριψε τα πάντα. Κατέβηκε
στον Αδη. Τίποτε δεν μας σταματά. Όλα
ανήκουν στον Χριστό και την Εκκλησία. Ο
Χριστός «εξήλθεν από του τάφου νικών και
ίνα νικήση». Και μείς, θα παλέψουμε με τα
σκοτάδια και θα νικήσουμε. Κάτω ο φόβος,
η δειλία και η απελπισία.
Πρωτίστως να προσέχουμε τις εντολές του
Θεού στη ζωή μας, διότι μέσα από τις άγιες
εντολές του Ευαγγελίου αποκαλύπτεται ο
Αναστημένος Χριστόςκαι αποδεικνύεται ο
Χριστιανός πάνω στην πράξη.
Μη φοβόμαστε λοιπόν. Ας κάνουμε
πάντοτε το καλό. Τα εμπόδια πέφτουν από
τη δύναμη του Αναστάντος. Ο Χριστός θα
νικήσει. Ιησούς Χριστός νικά.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑΝΑΤΩ
ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ…
“ΧΡΙΣΤ. ΕΣΤΙΑ” ΛΑΜΙΑΣ
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ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΝΙΝΕΥΪΤΕΣ
ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ
συνέχεια από την 1η σελίδα
γημα να καταστρέψουν τον τόπο και εν πολλοίς το κατόρθωσαν. Μέλη επιφανή
του κλαμπ της προδοσίας και των ξένων συμφερόντων.
◙ Και εμείς ο Λαός, μετά απ’ αυτή τη μελανή 30ετία τί κάνουμε; Απλώς τους
συνοδεύουμε στην αποστασία από τον Θεό και τους ενθαρρύνουμε στο εκθεμελιωτικό έργο τους... Και οι ποιμένες που είναι τόσα χρόνια, για να συνάξουν
τα διασκορπισμένα πρόβατα από τους λύκους που τα αποδεκατίζουν;
◙ Αμέριμνοι και αυτοί, απασχολημένοι στα «διοικητικά» τους «καθήκοντα», στις
φολκλορικές φιέστες τους, στα σκάνδαλά τους και μαζί με μας, οι περισσότεροι,
αμετανόητοι..., πορευόμαστε κατά κρημνόν, όλοι μαζί... ενωμένοι σε σφιχταγκάλιασμα πνευματικού θανάτου... και εθνικού αφανισμού. Ευθεία συνέπεια της
συλλογικής προδοσίας των πνευματικών παραδόσεων και κανόνων...
◙ Και μέσα απ’ αυτό το εξουθενωτικό τσουνάμι, προσπαθείς να βρεις κάπου
να κρατηθείς. Να κρατηθείς οδηγώντας την σκέψη σου εκεί που υπάρχει ελπίδα. Σταματάς στους Νινευΐτες, αποστάτες σαν εμάς. Πολίτες «της πόλεως της
μεγάλης» που τελευταία στιγμή όμως σώθηκαν απ’ τον αφανισμό!!
◙ Σώθηκαν τότε από έναν «Ιωνά» που όμως σήμερα δεν ανιχνεύεται, αφού
εξακολουθούν να μας κυβερνούν πολιτικοί θεομάχοι και αρνησιπάτριδες. Έχει
ο Θεός. Αυτός μπορεί την τελευταία στιγμή να τον στείλει...
◙ Η παλαιοδιαθηκική ιστορία των Νινευϊτών και το εξουθενωτικό πάθημα του
προφήτη Ιωνά, είναι γνωστά και οπωσδήποτε συγκλονιστικά! Το πρώτο σκέλος
της Ιστορίας, όπου ο Ιωνάς διατάσσεται από τον Θεό να φύγει «εις Νινευή την
πόλιν την μεγάλην και κήρυξον εν αυτή, ότι ανέβη η κραυγή της κακίας αυτής
προς με», είναι επαναλαμβανομένη ιστορική αλήθεια, που έρχεται να προστεθεί
στη σημερινή δική μας αποστασία.
◙ Οι ταγμένοι και εμπεπιστευμένοι του Θεού «προφήτες» αρχιερείς της
Εκκλησίας έχοντας εντολή να διδάξουν, λόγω και έργω, την μετάνοια, στον
αποστατημένο λαό των Ελλήνων δείχνουν αμήχανοι, αν δεν έχουν ήδη «αναχωρήσει» εις «Θαρσίς» της αμεριμνησίας.
◙ Ναι, η Εκκλησία έχει μόνον αυτή το «προφητικό» και αφυπνιστικό χάρισμα
να κηρύττει την σωτηρία των ανθρώπων αλλά δεν το χρησιμοποιεί αποτελεσματικά. Αυτός ο χαρισματικός λόγος απουσιάζει. Η Εκκλησία των δεσποτάδων
έχει «συσχηματισθεί τω αιώνι τούτω», απολαμβάνουσα κοσμικά προνόμια, τα
ίδια με αυτά που απολαμβάνουν οι θεομάχοι κοσμικοί άρχοντες, γι’ αυτό και
εμποδίζεται να κηρύξει λόγον σωστικόν.
◙ Γιατί τότε αυτός γίνεται αποτελεσματικός μόνον, όταν συνοδεύεται από
άρνηση του εαυτού μας, από θυσιαστική άσκηση και βιασμό της φύσεως. Όταν
αυτά τα αυτονόητα απουσιάζουν, τότε εύκολα διολισθαίνουμε εποχούμενοι
σε αστραφτερές λιμουζίνες, σε μεγαλοπρεπή και λαμπερά ενδιαιτήματα, με
αυτοκρατορικά ενδύματα, εστεμμένην την κεφαλήν με βασιλικά διαδήματα και
αιωρούμενοι «επί πτερύγων ανέμων και κυμάτων».
◙ Με αυτά τα «διαπιστευτήρια» κανείς Λόγος και κήρυγμα Μετανοίας δεν
γίνεται πιστευτός, όσο και αν κενολογούμε επάνω εις άμβωνας καλλιμάρμαρους. (Μπορείτε να φαντασθείτε, φίλοι αναγνώστες. παρενθετικά, τον
επίσκοπο μπροστά στην Ωραία Πύλη, χωρίς διαδήματα με το μαύρο ράσο και
τον καλογερικό σκούφο, ταπεινωμένο, ένδακρυ και γλυκύ, να εκφέρει Λόγον
Μετανοίας και παρηγορίας; Συγκλονισμός στο εκκλησίασμα και δάκρυα μεταμέλειας το «ζητούμενο»!!).
◙ Ο Προφήτης Ιωνάς, μετά τη φυγομαχία του, την εσχάτη ταπείνωσή του, την
τραυματική εμπειρία, τον βιασμό της φύσεώς του μέσα στην κοιλιά του κήτους,
αναγκάζεται να ανανήψει και εν μετανοία ο ίδιος, αποκαθαρμένος βιωματικά, να
κηρύξει μετάνοια. Και τότε μόνον γίνεται πιστευτός. Τότε μόνον κατανύσσονται
οι ψυχές των Νινευϊτών, δεκτικές εις μετάνοιαν και σωτηρίαν!
◙ Η Οσία Συγκλητική και σύνολη η φιλοκαλική ασκητική βοούν: «Ου γάρ
ανέτων και αμερίμνων έστιν η βασιλεία των ουρανών, αλλά βιαστών». Πρόδηλα λοιπόν, αν θέλουμε ανάνηψη πνευματική, αναστροφή της «ερχομένης
ρομφαίας», όπως θα έλεγε ο μακαριστός Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος της
Λογγοβάρδας (είχε προβλέψει την Μικρασιατική καταστροφή και κανένας δεν
τον άκουσε) είναι ανάγκη πανεθνική οι επίσκοποι, «προφήτες», αποκεκαθαρμένοι να κηρύξουν Μετάνοια...
◙ Εκεί πάνω, στα γραφειοκρατικά μέγαρα των ιεραρχικών συνόδων και των
εκκλησιαστικών διοικητικών οργάνων, οι εκκλησιαστικοί άρχοντες πρέπει να
προσγειωθούν, να αντιληφθούν ότι φθάσαμε στο οριακό σημείο αποδοκιμασίας
του Θεού, από την αποστασία μας. Εκεί πάνω στα ιεραρχικά δώματα, πρέπει να
ακούσουν την θυμωμένη φωνή του ουρανού: «ότι ανέβη η κραυγή της κακίας
αυτής προς με...» και να εγκαταλείψουν την «αμεριμνησία» και την εξουσιαστική
κοσμική μανία. Εκκοσμίκευση αντίχριστη.
◙ Τώρα την Μ. Σαρακοστή, που το σταυροαναστάσιμο κλίμα τους ευνοεί, να
απεκδυθούν επιτέλους τα «καλλωπιστικά» τους και με την χαρισματική δύναμη
του επιτραχηλίου, τον ταπεινό μοναχικό σκούφο και το μαύρο ένδυμα του μοναχού, να πάρουν το στρατί-στρατί σε χωριά και κωμοπόλεις, με αγρυπνίες,
παρακλήσεις, ικεσίες, “παπαδιαμάντειες” θ. Λειτουργίες σε ταπεινούς ναούς,
ως πτωχοί πατροκοσμάδες, να κτυπήσουν την καμπάνα μόνοι τους, για να
συνάξουν τα «απολωλότα». Τότε μόνον θα συνεγείρουν τις συνειδήσεις του
αποστατημένου Λαού.
◙ Αυτός είναι ο μονόδρομος σωτηρίας του Έθνους και του Γένους. Μην
καθυστερείτε, καλοί πατέρες. Καταργείστε τη ματαιόδοξη αυτοκρατορική
«εκκλησία» του κόσμου. Το μαντρί αδειάζει μέρα τη μέρα και τα πρόβατα
«διασκορπισθήσωνται». Κηρύξτε την Εκκλησία σε διωγμό και καλέστε τον Λαό
σε πανεθνική νηστεία και μετάνοια, αφού εσείς πρώτοι απεκδυθήτε τους αυτοκρατορικούς σάκκους και ενδυθείτε σάκκους μετανοίας, όπως οι Νινευΐτες,
για να ακολουθήσουμε και εμείς!!!
Περ. “Χριστιανική Βιβλιογραφία”
ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
Ο ελάχιστος

Διώκτη μας
Αυτό το Πάσχα με συγκλόνισε ο
πολύ σοβαρός τραυματισμός του
παιδιού ιερέα από φωτοβολίδα,
χάνοντας το ένα του μάτι και νοσηλευόμενο στην εντατική με βαριές
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, αλλά
και η στάση του πατρός – ιερέα, που
ο τραυματισμός έγινε μπροστά στα
μάτια του, την ώρα μάλιστα που
ψάλλοταν το Χριστός Ανέστη.
Τι φοβερότερο, τί οδυνηρότερο
να καρφώνεται στο μάτι του παιδιού σου φλεγόμενο βεγγαλικό και
να εκρήγνυται!!! Το θαύμα όμως
της Αναστάσεως, η δύναμη της
Ορθοδοξίας, το Άγιον φως έδωσε
τη δύναμη, στην πονεμένη καρδιά
του λευίτη, ώστε να ζητήσει την μη
τιμωρία του δράστη!!! Το μεγαλείο
της αληθινής πίστεως!!!
Και μπαίνω στον πειρασμό να
συγκρίνω την περυσινή σου Μεγαλοβδομαδιάτικη στάση, που υπέβαλες αγωγή, ζητώντας χιλιάδες ευρώ
κατά υπερπολύτεκνου, μηχανικού
– ναοδόμου, τον οποίο κυνηγάς εδώ
και χρόνια προσωπικά, γιατί, όπως
λες, σου έθιξε την προσωπικότητα.
Στη συνέχεια δε, μετά από μερικές
μέρες, κατέθεσες και μήνυση εναντίον του, για την έντονη συνομιλία
που είχε με τον διάκο σου, την οποία
θεώρησες ως προσβολή κατά του
προσώπου σου…
Βέβαια, το σχολίασα κι άλλες
φορές το γεγονός αυτό, αλλά τώρα
με αφορμή τη στάση του παραπάνω
πατέρα-ιερέα δεν μπορώ να μη κάνω
τη σύγκριση. Ένας απλός ιερέας, με
μια ασύγκριτη πίστη, συγχωρεί τον
παρ’ ολίγο δολοφόνο του ανήλικου
παιδιού του και συ, διώκτη μας,
ολόκληρος επίσκοπος θίγεσαι από
ένα λόγο και ζητάς «την αυστηρή
και παραδειγματική τιμωρία του»,
εξουθενώνοντας οικονομικά την
πολύτεκνη οικογένεια, στερώντας
το φαγητό από τα στόματα των
παιδιών του!!!
Θα ήταν παράλειψή μου, αν δεν
ανέφερα ότι ο υπ’ όψιν διωκόμενος, ως ναοδόμος, επιβλέπει την
κατασκευή ναών, αφιλοκερδώς!
Παρ’ όλο που έχει να θρέψει τόσα
στόματα…
Όπως διαδίδεται, λέει ο κόσμος,
ότι του διεμήνυσε το περιβάλλον
σου, ότι αν σε προσκυνήσει, θα τα
διαγράψεις όλα. Θυμίζει κάτι τέτοιο,
αν αληθεύει, την περίπτωση των
τριών παίδων και του Ναβουχοδονόσορα…
Στα ίδια χνάρια κινείται κι ένας
κληρικός σου με τις μηνύσεις και τις
αγωγές που κάνει στον εκδότη της
εφημερίδας μας, ζητώντας κι αυτός
υπέρογκα ποσά. Σε πρόσφατη δίκη
μάλιστα, λίγο προ της Μ. Σαρακοστής, σε προτροπή του προέδρου
του δικαστηρίου για συμβιβαστική
λύση αγάπης, λόγω των ημερών,
αρνήθηκε προκλητικότατα, ενώπιον
του ακροατηρίου, προκαλέσας τα
δυσμενέστατα σχόλια όλων.
Έλεγε μάλιστα ο ταλαίπωρος
ενώπιον συναδέλφων του, σε κάποια σύναξη ιερέων, ότι «θα τον
λιώσω και τα λεφτά που θα πάρω

θα τα δώσω στην Ίμπιζα… (επειδή
πιθανό να μη γνωρίζετε, διευκρινίζω πως η Ίμπιζα δεν είναι κάποιο
φιλανθρωπικό σωματείο ή ίδρυμα,
αλλά νησί, το μεγαλύτερο των Βαλεαρίδων, ανήκει δε στην Ισπανία.
Στους τουριστικούς οδηγούς περιγράφεται ως νησί της διασκέδασης
και ψυχαγωγίας με τις απέραντες
ακρογιαλιές, τη μεγαλύτερη ντίσκο της Ευρώπης, το νησί που δεν
«κοιμάται» ποτέ…!!! Σε στενό δε
κύκλο, εκεί στα δικαστήρια, για την
ανυποχώρητη στάση του, εξέφρασε
και την πικρία που δεν τον έκανες
πρωτοπρεσβύτερο!!!
Πολύ σημαντικό το πασχάλιο μήνυμά σου, που διαβάζεται λίγο πριν
το Χριστός Ανέστη. Δυσφορία και
μουρμούρα φέρνει εκείνη την ώρα
με τις πολλές μάλιστα ανακοινώσεις,
οι μορφασμοί του κόσμου θυμίζουν
τις παληές εποχές όταν οι μεγάλοι
έδιναν στα μικρά το αποκρουστικό
εκείνο μουρουνόλαδο!!!
Σημαντικές εξελίξεις είχαμε στην
υπόθεση του μοναστηριού Ραφαήλ,
Νικολάου και Ειρήνης της Αιγάνης.
Αντί να ελέγξεις τους υπεύθυνους
για τον τραπεζικό λογαριασμό του
μοναστηριού και που διατίθενται τα
χρήματα, τόσο αυτά που διαθέτουν
οι προσκυνητές όσο και εκείνα από
το προσκύνημα της Αγ. Παρασκευής
των Τεμπών, έγινε κάτι πιο μεγαλειώδες (!). Έκλεισες το μοναστήρι!!!
Κατά το λεγόμενο από το λαό: «πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι…».
Εκδιώχθησαν και οι εγκαταβιούντες μοναχοί και το λουκέτο μπήκε
πάλι στην εξώπορτα, όπως παληά.
Στο πανηγύρι της μονής, των Αγίων Ραφαήλ, Νικολάου & Ειρήνης,
συνέβη και η περιθωριοποίηση του
ηγουμένου. Ακόμη και οι συνασκητές του, παρά το σεβασμό στους
Αγίους, δεν έλαβαν μέρος. Τα Ι.Χ.
στον Εσπερινό και αρκετά μετά δεν
ξεπερνούσαν τα 12, εκ των οποίων
τα μισά ήταν ιερωμένων. Ούτε
ψάλτης δεν υπήρχε στον Εσπερινό… Κατά δε τη μνημόνευση του
ονόματος του ηγουμένου και της…
συνοδείας του, ευτυχισμένη έδειχνε
η μάνα του, γιατί αυτή τον συνόδευε!!! Ο πληθωρικός ηγούμενος
ήταν στο ψαλτήρι, τα δε τροπάρια
των Αγίων τα έψελνε από μέσα, δεν
τα ήξερε απ’ έξω.
Από χουβαρνταλίκια, το κάτι
άλλο. Το μόνο που προσέφεραν
ήταν καθαρός βουνίσιος αέρας!!!
Ακούγεται ότι τον «ανεκμετάλλευτο» χώρο της μονής θα τον
χρειαστεί η πολιτεία για καταυλισμό
προσφύγων, γιατί διαθέτει αρκετά
πλεονεκτήματα, σύγχρονοι χώροι,
κάπως μακρυά από κατοικημένη
περιοχή, κοντά στον κεντρικό οδικό
άξονα και στις εγκαταστάσεις των
συνοριοφυλάκων.
Αυτά για σήμερα και καλή αντάμωση του Αγίου Αχιλλίου.

(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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ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ
ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ
συνέχεια από την 1η σελίδα
και μάλιστα, όπως αναφέρουν, ένα ενδεχόμενο πυρηνικό
ατύχημα. Στους πυρηνικούς αντιδραστήρες που πλήγηκαν
από τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι, θα προκληθούν πολλαπλάσιες καταστροφές απ’ αυτές του Τσερνομπίλ.
Και τίθεται αμέσως το ερώτημα, ποιος ευθύνεται για αυτές
τις συμφορές; Μας τιμωρεί ο Θεός ή ο άνθρωπος άνοιξε
τελικά «το κουτί της Πανδώρας» καθοδηγούμενος από την
αρχέγονη απληστία; Την απάντηση μας τη δίνει ο Αγιορείτης
Μοναχός π. Μωυσής στο άρθρο του «Η δυσκολία των καιρών»
(Εφημερίδα «Μακεδονία» 8.8.2010): «Για τις τραγωδίες του
κόσμου δεν ευθύνεται ο Θεός. Ο Θεός δεν είναι τιμωρός,
εκδικητής, φθονερός και σαδιστής. Για ορισμένα κακά ευθύνεται ο άνθρωπος, που έκανε κακή χρήση της ελευθερίας
του. Ακόμη και για κάποια δυσμενή καιρικά φαινόμενα, λέγουν
οι επιστήμονες, ευθύνονται οι άνθρωποι με την κατάχρηση

και παράχρηση, την υπερκατανάλωση, τον πλεονασμό και
κορεσμό, τη σπατάλη, την ασυδοσία και την απροσεξία».
Τελικά ο ευδαιμονισμός και η πλεονεξία του ανθρώπου
έχουν προκαλέσει αυτές τις τραγωδίες. Και όταν ο άνθρωπος, ως σύγχρονος αλαζόνας Γολιάθ κατακρημνίζεται, ακόμα
και ο πιο άθεος στρέφει την ελπίδα του στο ∆ημιουργό του
κόσμου.
Ο επίτροπος της Ε.Ε., αρμόδιος για θέματα Ενέργειας κ.
Γκίντερ Έτινγκρ έκανε λόγο για πραγματική καταστροφή στην
Ιαπωνία, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση δεν βρίσκεται υπό
έλεγχο. Μάλιστα τόνισε ότι: «με τρόμο βλέπουμε τις εικόνες
που έρχονται από την Ιαπωνία. Φοβούμαι ότι δεν έχουμε ακόμη βιώσει το τέλος αυτής της τραγωδίας, αυτής της διεθνούς
καταστροφής. Το πεπρωμένο της χώρας είναι πλέον “στα χέρια
του Θεού”».
Ευτυχώς, έστω και μετά από τέτοιες μεγάλες καταστροφές,
συνειδητοποιούμε πόσο μηδαμινοί είμαστε μπροστά στο Θεό
και ποιος αποκλειστικά κατευθύνει την πορεία του ανθρώπινου
γένους. Όλοι καλούμαστε να σταθούμε με ιδιαίτερη σοβαρότητα μπροστά στο μυστήριο του κόσμου, του ανθρώπου και του
Θεού. Να ομολογήσουμε το όνομά Του και να υποταχτούμε
στο θέλημά Του. Να προσκυνήσουμε Αυτόν, που τα σύμπαντα
προσκυνούν. Αυτόν που ο Θεός και ως άνθρωπο υπερύψωσε
και Του χάρισε «το υπέρ παν όνομα», το όνομα Κύριος Ιησούς
Χριστός, «ίνα εν τω ονόματι Ιησού Χριστού παν γόνυ κάμψη
επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα
εξομολογήσηται ότι Κύριος Ιησούς Χρηστός εις δόξαν Θεού
Πατρός» (Φιλ. Β΄ 9-11). Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος
της ιστορίας των ανθρώπων. Όσο κι αν διώκεται θα παραμείνει
«το Α και το Ω, ο πρώτος και ο έσχατος, αρχή και τέλος» (Λουκ.
Α΄ 33). Είναι Αυτός «δι’ ου τα πάντα εγένετο», ο ∆ημιουργός
του σύμπαντος κόσμου, ο αειλαμπής και υπέρφωτος Ήλιος
της δικαιοσύνης που κατέβηκε στη Γη και πρόσφερε το Αίμα
Του για να σώσει τον άνθρωπο και να φωτίσει τα σύμπαντα.
Χωρίς την αγάπη και πρόνοιά Του, ο κόσμος προ πολλού θα είχε
καταστραφεί. Ας μη αναζητούμε αλλού τα «ίχνη του λέοντος
όταν ο λέων είναι μπροστά μας» λέει ο Αίσωπος. ∆εν θέλουμε
να δούμε την αλήθεια κατάματα γιατί μας πονάει. Αλλά χωρίς
αυτήν δεν σωζόμαστε.
Βάλαμε το Θεό στην άκρη και το μόνο που πετύχαμε να σκουπιδοποιήσουμε τον άνθρωπο. Το μέτρο όμως της ανθρώπινης
αξίας είναι η σάρκωση του Θεού που ανεβάζει τον άνθρωπο
στον ουρανό και τον κάνει θεό.
Η πυρηνική εποχή που ζούμε απειλεί τους πάντες με ολέθριες καταστροφές μη αναστρέψιμες.
Ανυποψίαστος ο σημερινός κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει τους πιστούς που και σήμερα διακηρύττουν στις κάθε
είδους βασιλείες της εποχής μας «ωσαννά ζει η βασιλεία του
Θεού στις καρδιές μας». ∆ιότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι
ο «θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής».
Βλαχάκης Ευάγγελος
Συν/χος Εκπαιδευτικός
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ΧΗΜΙΚΟΙ ΑΕΡΟΨΕΚΑΣΜΟΙ;
Το ότι η εφημερίδα μας δεν εξυπηρετεί
σκοπιμότητες και εντάλματα ανθρώπων που
μάχονται την Αλήθεια και επιδιώκουν υλικά
συμφέροντα και εφήμερες κοσμικές δόξες και
τιμές είναι ηλίου φαεινότερο, διότι πλειστάκις
διωχθήκαμε ή μπήκαμε στο στόχαστρο φθονερών ανθρώπων. Η προσπάθειά μας αποβλέπει
στην ενημέρωση του πολίτη υπερασπιζόμενη
τα δίκαιά του και αποκαλύπτοντας μηχανορραφίες σε βάρος της πατρίδας και της εκκλησίας
μας.
Μία τέτοια πολλαπλώς επικίνδυνη για όλους
τους ανθρώπους κατάσταση έφερε στο φως
και αφορούσε τους αεροψεκασμούς που πραγματοποιούνται τη συναινέσει ή μη τόσο της
Κυβέρνησής μας όσο και των άλλων κρατών.
Επειδή οι πάντες προφασίζονταν άγνοια, θεωρήσαμε τα συμβαίνοντα ύποπτα, γι’ αυτό και
δημοσιεύσαμε στο υπ’ αριθ. 166/Φεβρουάριος
2011 φύλλο μας εμπεριστατωμένη συνέντευξη του διακεκριμένου Έλληνα επιστήμονα
κ. ΝΙΚΟΥ ΚΑΤΣΑΡΟΥ, πρώην Προέδρου του
ερευνητικού κέντρου (ΕΚΕΦΕ) ∆ημόκριτος και
προέδρου ΕΦΕΤ.
Το δημοσίευμά μας τάραξε τα λιμνάζοντα
νερά του εφησυχασμού, ότι «όλα πάνε καλά».
Έτσι, άλλοι μας μέμφθηκαν ως φαντασιοκόπους και θορυβοποιούς, και άλλοι, νουνεχείς και σκεπτόμενοι,
άρχισαν να ερευνούν
τις πληροφορίες και να
επιζητούν περισσότερες λεπτομέρειες. Μια
Κίνηση Λαρισαίων διοργάνωσε στις 15/4/11
στο ξενοδοχείο της
πόλης μας «∆ιόνυσος»
εκδήλωση ενημέρωσης των πολιτών με ομιλητή τον ίδιο καθηγητή κ. Ν. Κατσαρό, του οποίου
τη συνέντευξη προς τον Κ. Παπαναγιώτου
είχαμε δημοσιεύσει όπως προαναφέραμε. Και
παρ’ όλη την πολεμική που ασκήθηκε στην προσπάθεια αυτή (καταστροφή αφισών, άρνηση
των μέσων ενημέρωσης να
συμβάλλουν με ανακοινώσεις
κ.α.), πλήθος κόσμου παρακολούθησε την εκδήλωση που
συνοδεύονταν με κατατοπιστικό οπτικοακουστικό υλικό
προκαλώντας το ενδιαφέρον
και υποβάλλοντας πλήθος
ερωτήσεων προς τον ομιλητή
στο τέλος της εκδήλωσης.
Εκτός των άλλων ειπώθηκαν
από τον ομιλητή κ. Κατσαρό
και τα παρακάτω:
«Το αλουμίνιο και το βάριο
είναι υλικά που όταν πέσουν
στο έδαφος μολύνουν ανθρώπους, υδροφόρο
ορίζοντα και τροφική αλυσίδα. Γι’ αυτό και
αναζητούν τρόπους ώστε αυτά τα σωματίδια
να παραμένουν στον ουρανό για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και έχουν
σημειώσει κάποια πρόοδο σ’ αυτό. ∆εύτερον,
τέτοια πειράματα δεν μπορούν να γίνουν πάνω
από τη χώρα που τα πραγματοποιεί, γιατί τότε
αυτή θα αποδείξει την ταυτότητά της. Συγχρόνως, τέτοια πειράματα πρέπει να γίνουν
πάνω από το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, για να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητά
τους. Αξιωματούχοι χωρών του NATO έχουν
αφήσει να διαρρεύσει, ότι γίνονται πειράματα
άμεσου εμβολ\ιασμού του πληθυσμού για την
αντιμετώπιση ενδεχόμενης βιολογικής τρομοκρατίας, δηλαδή εάν τρομοκράτες μολύνουν
τον πληθυσμό με κάποιο μεταδοτικό ιό. Η
ανθρωπότητα έχει εμπειρία τέτοιων μυστικών
πειραμάτων («Μανχάταν πρότζεκτ», χημικά
αέρια για την πραγματοποίηση «χημικού
πολέμου» κ.ά.). Και χαρακτηριστική είναι η
επιχείρηση «Agent orange» («πορτοκαλί παράγοντας») που έγινε στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Εκεί, τα αμερικανικά αεροπλάνα ράντιζαν με
τον «πορτοκαλί παράγοντα» τα βιετναμέζικα
δάση για να απογυμνώσουν τα δέντρα από
τα φύλλα τους και να εντοπίζουν πιο εύκολα
τους Βιετκόνγκ. Όμως ο «πορτοκαλί παράγοντας» περιείχε διοξείδιο που προκάλεσε
εκατοντάδες θανάτους και πάνω από ένα
εκατομμύριο θύματα καρκινογενέσεων και
τερατογενέσεων που συνεχίζονται ακόμα και
σήμερα. Όπως, πρόσφατα αποκαλύφτηκε,
μετά το αποτρόπαιο συμβάν στο Τσερνομπίλ
το ραδιενεργό νέφος κατευθυνόταν προς την
Μόσχα. Γι’ αυτό και οι Ρώσοι ψέκασαν τον ουρανό με χημικά και προκάλεσαν βροχή, ώστε
το ραδιενεργό νέφος να «πέσει» πριν φτάσει
στην Μόσχα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι μόλυνε
άλλες περιοχές της Ουκρανίας. Να γιατί ενώ τίποτε δεν αναφέρεται επισήμως, κυκλοφορούν
διάφορα σενάρια συνωμοσίας, όπως π.χ. ότι
«μας ραντίζουν με χημικά για να εξοντώσουν
τα οργανικά πιο αδύναμα μέλη του πληθυσμού και έτσι να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο
του υπερπληθυσμού»!.. Γενικά, υπάρχουν
πολλές περιπτώσεις που διάφορα πειράματα
(π.χ. με αέρια χημικού πολέμου) έγιναν κατά
την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου και μόνο

σήμερα, πενήντα χρόνια αργότερα, μαθαίνουμε γι’ αυτά. Και επειδή στην χώρα μας, μετά
τους πολυσυζητημένους αεροψεκασμούς
πολλοί άνθρωποι υποστηρίζουν ότι αισθάνονται πονοκεφάλους, ζαλάδες, έντονη κούραση,
συμπτώματα γρίπης και ψυχική κατάπτωση,
πρέπει οι αρμόδιες αρχές να διεξάγουν μια εμπεριστατωμένη
έρευνα και να δοθούν πειστικές
απαντήσεις».
Στη σύντομη παρέμβασή του
ο εκπρόσωπος της Κίνησης κ.
Μπλάνας ανέφερε πως «εκατομμύρια πολίτες, σε όλο τον
κόσμο, παρατηρούν στον ουρανό τη συχνή, σχεδόν καθημερινή και επίμονη εμφάνιση, των
γνώριμων πια λευκών ουρών,
που μοιάζουν με αυτές που
δημιουργούν τα καυσαέρια των
αεροπλάνων. Παρατηρώντας
όμως καλύτερα διαπιστώνει κανείς, ότι αυτές οι
ουρές δε διαλύονται, σε αντίθεση με τις συνήθεις των κοινών αεροπλάνων, αλλά παραμένουν
και απλώνουν, δημιουργώντας τεχνητή νέφωση,
αλλάζοντας, πολλές φορές, τον καιρό ακόμα και
μιας ολόκληρης περιοχής.
Πρόκειται λοιπόν, κατά την εκτίμηση των ειδικών επιστημόνων και ερευνητών, για αεροψεκασμούς της ατμόσφαιρας με υδρόφιλες
χημικές ουσίες, όπως βάριο, άλατα, οξείδια
αλουμινίου ή και χαλαζία που απορροφούν
την ατμοσφαιρική υγρασία, αντανακλούν στο
διάστημα μέρος τη ηλιακής ακτινοβολίας,
(περίπου 1%) και έτσι δρουν ανασταλτικά σε
σχέση με τη θέρμανση του πλανήτη. Τίθεται
λοιπόν το ερώτημα. Γίνονται αεροψεκασμοί
για την προστασία του περιβάλλοντος ή για
άλλο σκοπό; Και αν γίνονται για τον πρώτο
λόγο γιατί δεν ανακοινώνονται επίσημα;».
Με τη λήξη της ομιλίας, οι παραβρεθέντες
ακροατές ευχαρίστησαν και συγχάρηκαν τόσο
τον ομιλητή όσο και τους διοργανωτές της
ενδιαφέρουσας αυτής εκδήλωσης η οποία
όντως προβλημάτισε.
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ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΜΠΡΟΣΤΑ
ΣΤΟ ΘΕΙΟ ∆ΡΑΜΑ
“Ω κρίση των ανθρώπων ασυγχώρητη,
σταυρώνεις το Θεό στο Γολγοθά
και τον ληστή τον αφήνεις να χαίρεται
του κόσμου τα’ αγαθά”.
(Μ. Καλλοναίος)
“Όμως ο πόνος του Σταυρού θα ξεχασθεί, θα σβήσει,
τη σκοτεινή διαδέχεται μια μέρα γαλανή, την έγερσή
Σου μαρτυρούν σ’ ανατολή και δύση, και διαλαλούν τη
∆όξα Σου
οι ατέρμονοι ουρανοί”.
(Αγ. Μαντζελίδης)
Τη Μεγάλη Εβδομάδα παρακολουθούμε στους Ιερούς
Ναούς και συμπληρώνουμε με τη σκέψη μας την αναπαράσταση του Θείου ∆ράματος. Μεταφερόμαστε στο λόφο
του Γολγοθά και στεκόμαστε με συμπόνια μπροστά στον
Εσταυρωμένο Λυτρωτή.
Αν και γλύκανε τον ανθρώπινο πόνο σ’ όλες τις εκφάνσεις
του, αποκάλυψε τις αιώνιες αλήθειες του ουράνιου Πατέρα
με ακέραιη τη θεϊκή τους μελωδία, μετάγγισε ως αστείρευτος κρονός από το μυροδοχείο της καρδιάς Του στη λίμνη
της αμαρτωλής ανθρωπότητας τα μυθιστικά αρώματα της
θρησκείας της αγάπης, πότισε με τους γλυκούς Του λόγους
τις στείρες καρδιές των ανθρώπων, για να τις μεταβάλλει
σε πηγές ουράνιων σκιρτημάτων και αγαλλιάσεων, έλυσε τα
δεσμά του προπατορικού αμαρτήματος, επανέφερε τον άνθρωπο στο δρόμο της αρετής και τον ανέβασε στην κλίμακα
του ουράνιου μεγαλείου, για μια πραγματικά παραδεισένια
ζωή, κατάργησε τα δεσμά τις καταπίεσης και δουλεμπορίας,
κήρυξε την ανθρώπινη ισότητα και την ψυχική ελευθερία,
μαστίγωσε την υποκρισία και το φαρισαϊσμό, την αδικία και
την εκμετάλλευση και ευαγγελίστηκε την “επί γης ειρήνη”,
οδηγήθηκε εκεί, στο Σταυρό του μαρτυρίου από την ανθρώπινη κακία και την επαίσχυντη αχαριστία.
∆ικαιολογημένα ο υμνωδός αναφώνησε: “Ως πρόβατον επί
σφαγήν ήχθης Χριστέ Βασιλεύ και ως αμνός άκακος προσηλώθης τω Σταυρώ, δια τας αμαρτίας ημών, φιλάνθρωπε”.
Ο Εσταυρωμένος Ιησούς Χριστός, που έχουμε μπροστά
μας, είναι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, ο άρχοντας της
Ειρήνης, ο ενσαρκωτής της αγάπης, ο θεμελιωτής της
ισότητας, ο παρηγορητής της θλίψης, ο σύμβουλος του
αγαθού, ο γλυκύτατος Ναζωραίος, το εξιλαστήριο θύμα
της ανθρώπινης αμαρτίας, ο συμφιλιωτής του ανθρώπου
με το Θεό, ο Σωτήρας του κόσμου.
Ο αιματωμένος Σταυρός Του είναι το πεδίο της μάχης, την
οποία δίνει η κακία εναντίον της αρετής, το σκότος εναντίον
του φωτός, το πνεύμα του κακού εναντίον του καλού. Ο
χρόνος που διεξάγεται, η τετανική αυτή μάχη αποτελεί το
κρίσιμο σημείο μιας πνευματικής και ηθικής κοσμογονίας.
Από την ήττα αυτή θα ξεπηδήσει ένας θρίαμβος, από τον
θάνατο μία αιώνια πνευματική ζωή, από την αφάνταστη πικρία μία απέραντη χαρά, από την πρωτοφανή αγνωμοσύνη
μία αιώνια συγχώρηση, από την πολύχρονη σκλαβιά της
αμαρτίας μία τελειωτική λύτρωση.
Τα σεπτά Πάθη και ο σταυρικός Του θάνατος, που και
φέτος εορτάζει σε ανάμνηση ο ορθόδοξος χριστιανικός
κόσμος, αποτελούν εκδήλωση της υπέρμετρης αγάπης Του
προς το ανθρώπινο γένος, έμπρακτη εφαρμογή της θεϊκής
Του διδασκαλίας, επιστέγασμα του κοσμοσωτήριου έργου
Του και του ύψιστου προορισμού Του.
Γονατιστοί μπροστά στον Τίμιο Σταυρό Του, με την καρδιά μας πλημμυρισμένη από το φως της δικής Του πίστης,
αγάπης και ελπίδας, ας επικαλεστούμε τη Θεία Χάρη και τη
βοήθειά Του, για να επικρατήσει στη σημερινή ταραγμένη
ανθρωπότητα η ειρήνη και η δικαιοσύνη, να καταπολεμηθούν οι ανίατες ασθένειες, να εκλείψουν οι εμφύλιες
συγκρούσεις, οι κατακτητικές βλέψεις, οι παραβιάσεις των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να επιλυθεί το Μεσανατολικό,
το Κουρδικό και το Κυπριακό πρόβλημα στα πλαίσια των
κανόνων του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και να εξαλειφθεί η απληστία
των ισχυρών της γης.
Και ας ψιθυρίσουμε από τα βάθη της ψυχής μας: “Προσκυνούμεν Σου τα Πάθη, Χριστέ. ∆είξον ημίν και την ένδοξον
Σου Ανάστασιν”. Συγχώρησε, Χριστέ, τα αμαρτήματά μας
και αξίωσέ μας να Σε δοξολογούμε πάντοτε με όλη την
καρδιά μας.
(Α.Κ.)
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ΓΙΑΤΙ ΚΛΑΙΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;

του μητρ. Αυγουστίνου Καντιώτη

«Καὶ ὡς ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτῇ» (Λουκ. 19,41)
Ο ἀπόστολος, τὸ εὐαγγέλιο, ὅλα τὰ τροπάρια,
ἀγαπητοί μου, μᾶς φωνάζουν σήμερα· Ἔρχεται!
Ποιός ἔρχεται; Ἐὰν τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο μᾶς φώτιζε
νὰ νιώσουμε ποιός ἔρχεται, τότε στὰ μυστικὰ
αὐτιὰ τῆς ψυχῆς μας θ᾽ ἀκούγαμε τὸ σάλπισμα
τῶν ἀγγέλων ποὺ λέει σὲ ὅλους· Ἐξέλθετε πρὸς
προϋπάντησιν τοῦ Χριστοῦ! Μικροὶ καὶ μεγάλοι,
γυναῖκες καὶ ἄντρες, φτωχοὶ καὶ πλούσιοι, ἐξέλθετε
ἅπαντες γιὰ νὰ λάβετε μέρος στὴν ὑποδοχή του.
Ἡ ὑποδοχὴ αὐτὴ ἔγινε σήμερα στὴν πόλι τῶν
Ἰεροσολύμων, τὴν πρωτεύουσα τοῦ Ἰσραήλ. Ποιά
γλῶσσα μπορεῖ νὰ τὴν περιγράψῃ!
Πολλὲς ὑποδοχές, ἀγαπητοί μου, ἔχουν γίνει καὶ γίνονται. Καὶ ἡ πρωτεύουσα τῆς Ἑλλάδος λ.χ., ἡ Ἀθήνα, τὸ
1913 ἔζησε μιὰ τέτοια ἡμέρα. Ἦταν
Ἰούλιος. Τὰ παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος γύριζαν νικηταί. Ὕστερα ἀπὸ ἀγῶνες
ὀκτὼ μηνῶν, ὁ Ἑλληνικὸς στρατὸς
ἐπέστρεφε δαφνοστεφὴς μὲ ἐπὶ
κεφαλῆς τὸν ἔνδοξο βασιλέα ἀπὸ τοὺς
βαλκανικοὺς πολέμους. Οἱ καμπάνες
χτυποῦσαν, οἱ σάλπιγγες ἠχοῦσαν,
οἱ σημαῖες ἀνέμιζαν, ὅλα τὰ μάτια δάκρυζαν. Τέτοιος ἦταν ὁ ἐνθουσιασμός,
ὥστε ἔπεφταν καὶ φιλοῦσαν τὰ
πόδια τοῦ ἀλόγου τοῦ βασιλέως!
Μὰ γιατί τὰ λὲς αὐτά; θὰ πῆτε. Τὰ
λέω ὡς παράδειγμα. Ἡ ὑποδοχὴ ἐκείνη εἶνε μιὰ
σκιά, ποὺ μπορεῖ κάπως νὰ ζωντανέψῃ μπροστά
μας τὴ σημερινὴ ὑποδοχή, τὴν ὑποδοχὴ ποὺ
ἑτοίμασε ὄχι πλέον ὁ λαὸς τῶν Ἀθηνῶν σ᾽ ἕναν
ἐπίγειο βασιλιᾶ ἀλλὰ ὁ λαὸς τῶν Ἰεροσολύμων
στὸν βασιλέα Χριστὸ ὡς τὸν μεγαλύτερο νικητή.
Πολλοὺς νικητὰς ἀναφέρει ἡ ἱστορία. Οἱ ἄλλοι
νικηταὶ πρέπει νὰ γράφωνται μὲ νῦ μικρό· αὐτὸς
γράφεται μὲ νῦ κεφαλαῖο, Νικητής. Διότι οἱ ἄλλοι
νίκησαν ἀνθρώπους. Ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς, ποὺ
σήμερα ὑποδέχονται τὰ Ἰεροσόλυμα μὲ ἔξαλλο
ἐνθουσιασμό, εἶνε ὁ μοναδικὸς νικητής. Νίκησε
ἐκεῖνον ποὺ κανένας ἄλλος δὲν μπόρεσε νὰ νικήσῃ·
νίκησε τὸ μεγαλύτερο ἐχθρὸ τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, τὸ θάνατο. Σὰν χθὲς πῆγε στὰ μνήματα καὶ
εἶπε «Λάζαρε, δεῦρο ἔξω» (Ἰω. 11,44), καὶ ὁ Λάζαρος αὐτοστιγμεὶ ἀναστήθηκε ἐκ νεκρῶν. Αὐτὸ ἦταν
τὸ μεγαλύτερο θαῦμα ποὺ ἔκανε ἡ δύναμίς του.
Ἡ εἴδησι τῆς ἀναστάσεως τοῦ Λαζάρου, διαδόθηκε ἀστραπιαίως καὶ ἐξέπληξε ὅλους, μικροὺς καὶ
μεγάλους. Γι᾽ αὐτὸ τὴν ἡμέρα αὐτὴ ἔγινε κάτι πρωτοφανές. Ὑπολογίζουν οἱ ἱστορικοί, ὅτι πάνω ἀπὸ
ἕνα ἑκατομμύριο ἄνθρωποι ἦταν συγκεντρωμένοι
ἐκεῖνες τὶς μέρες στὴν ἁγία πόλι γιὰ νὰ ἑορτάσουν τὸ
πάσχα. Μόλις λοιπὸν ἄκουσαν ὅτι ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, ὁ
θριαμβευτὴς καὶ νικητὴς τοῦ θανάτου, βγῆκαν ὅλοι ἔξω
ἀπὸ τὴν πόλι νὰ τὸν ὑποδεχθοῦν. Τέτοια ἦταν ἡ χαρά
τους, ὥστε ἔβγαζαν τὰ ῥοῦχα τους καὶ τὰ ἔστρωναν
κάτω νὰ γίνουν τάπητας νὰ πατήσουν τὰ ἅγιά του
πόδια, ἀνέβαιναν στὰ δέντρα καὶ ἔκοβαν κλαδιὰ καὶ
βάια. Κι ὅταν πλέον τὸν ἀντίκρυσαν πάνω στὸ γαϊδουράκι, σείοντας τὰ βάια ξέσπασαν σὲ οὐρανομήκεις
ζητωκραυγὲς «Ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν
ὀνόματι Κυρίου, βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ» (ἔ.ἀ. 12,13).
Ἔτσι αἰσθάνονταν οἱ ἄνθρωποι, ὁ λαὸς τῶν
Ἰεροσολύμων, ὑποδεχόμενοι τὸν Νικητή. Ἀλλὰ ὁ
Χριστὸς πῶς ἆραγε αἰσθανόταν μπροστὰ σ᾽ αὐτὸ
τὸ παραλήρημα; Θὰ νόμιζε κανεὶς ὅτι αὐτὴ ἦταν ἡ
ὡραιότερη ἡμέρα τῆς ζωῆς του. Καὶ ὅμως ἐκεῖνος, ἐν
ἀντιθέσει πρὸς τὸν λαό, εἶνε λυπημένος, καὶ κλαίει. Γιατί;
Κλαίει, διότι ὡς Θεὸς βλέπει τὰ πράγματα βαθύτερα.
Ἐμεῖς βλέπουμε τὴν ἐπιφάνεια, ἐκεῖνος βλέπει στὸ
βάθος. Ἡ θάλασσα στὴν ἐπιφάνεια εἶνε γαλανὴ καὶ
ὡραία, στὸ βυθὸ ὅμως κρύβονται κήτη καὶ τέρατα. Καὶ
ὁ Χριστὸς μέσα σ᾽ αὐτὴ τὴν ἀνθρωποθάλασσα βλέπει
ὅτι ὑπάρχουν σκορπιοὶ καὶ φίδια φαρμακερά. Ἦταν
οἱ ἄρχοντες, πολιτικοὶ καὶ θρησκευτικοί, ποὺ ἦταν
διεφθαρμένοι ψυχικῶς ἀπὸ τὰ πάθη· τὴν ἰδιοτέλεια
καὶ τὸ συμφέρον, τὸ φθόνο ἐναντίον κάθε καλοῦ καὶ
ὡραίου, τὴ φιλαργυρία καὶ τὴν πλεονεξία, καὶ πρὸ
παντὸς ἀπὸ ἕνα ἐλάττωμα ποὺ τὰ μάτια τοῦ Χριστοῦ
δὲν τὸ ὑπέφεραν, τὴν ὑποκρισία. Τὰ πιὸ αὐστηρὰ λόγια του ὁ Χριστὸς δὲν τὰ εἶπε γιὰ ἄλλους ἁμαρτωλούς·
τὰ εἶπε γιὰ τοὺς ὑποκριτάς, κατὰ τῶν ὁποίων ἔρριξε
τοὺς καυστικούς του μύδρους. Οἱ γραμματεῖς καὶ
φαρισαῖοι εἶχαν διαφθαρῆ ἀπὸ τὴν ὑποκρισία· ἄλλο
ἦταν καὶ ἄλλο ἔδειχναν· ἦταν δαίμονες καὶ παρουσιάζονταν ὡς ἄγγελοι. Αὐτὸ δὲν τὸ ἀνέχθηκε ὁ Χριστός.
Κλαίει λοιπὸν ὁ Χριστὸς γιὰ τοὺς ἄρχοντες, κλαίει καὶ

γιὰ τὸ λαό. Καθὼς κατεβαίνει ἀπὸ ὕψωμα κι ἀντικρύζει
ὅλη τὴν πόλι τῶν Ἰεροσολύμων μὲ τὸν κόσμο ἐκεῖνο,
κλαίει γιὰ τὸ πλῆθος αὐτό. Γιατί; Διότι ὁ λαὸς ἦταν σὰν
πρόβατα χωρὶς ποιμένα. Κλαίει ἀκόμα γιὰ τὸ λαὸ
αὐτό, διότι δὲν εἶνε σταθερός. Εἶνε ἐπιπόλαιος καὶ
εὐμετάβλητος. Γρήγορα θὰ ἀλλάξῃ. Σήμερα εἶνε κοντά του καὶ ζητωκραυγάζει «Ὡσαννά»· ἀλλὰ αὔριο Μεγάλη Δευτέρα τὸ «Ὡσαννὰ» θὰ χαμηλώσῃ, τὴ Μεγάλη
Τρίτη θὰ χαμηλώσῃ περισσότερο, τὴ Μεγάλη Τετάρτη
ἀκόμη περισσότερο, τὴ Μεγάλη Πέμπτη ἀκόμη περισσότερο, καὶ τὸ πρωὶ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς θὰ
σβήσῃ τελείως, καὶ ἀντὶ τοῦ «Ὡσαννὰ» θ᾽ ἀκούγεται
τὸ «Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν» (ἔ.ἀ. 19,15).
Γι᾽ αὐτὸ σήμερα ὁ ὑμνογράφος
σχολιάζει τὸν ἀγνώμονα λαὸ σὲ
ἕναν ὕμνο καὶ λέει· «Μετὰ κλάδων
ὑμνήσαντες πρότερον, μετὰ ξύλων
συνέλαβον ὕστερον, οἱ ἀγνώμονες
Χριστόν, Ἰουδαῖοι τὸν Θεόν…»·
οἱ Ἰουδαῖοι, ποὺ προηγουμένως
ὕμνησαν τὸν Θεάνθρωπο Χριστὸ
μὲ κλαδιὰ στὰ χέρια, ὕστερα τὸν συνέλαβαν μὲ ξύλα οἱ ἀχάριστοι (ὑπακ.).
Κλαίει λοιπὸν ὁ Χριστὸς γιὰ τοὺς
ἄρχοντες, κλαίει γιὰ τὸ λαό· κλαίει
ἀκόμα γιὰ τὸ μέλλον τῆς πόλεως·
μπροστά του σὰν σὲ ταινία βλέπει
ὅτι ὕστερα ἀπὸ τριάντα περίπου
χρόνια αὐτὴ ἡ πόλις μὲ τὶς ὡραῖες οἰκοδομές της,
τὰ μέγαρα τοῦ Ἄννα καὶ τοῦ Καϊάφα, τὸ πραιτώριο τοῦ Πιλάτου, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ περίλαμπρος
ναὸς ποὺ ἦταν τὸ καύχημά τους, θὰ γίνουν γῆ
Μαδιάμ. Ὅπως καὶ ἔγιναν πράγματι· ἀλέτρι πέρασε, δὲν ἔμεινε «λίθος ἐπὶ λίθον» (Ματθ. 24,2).
Ἰδού λοιπὸν γιατί τὴν ἡμέρα αὐτὴ ὁ Χριστὸς «ἰδὼν
τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτῇ» (Λουκ. 19,41).
Ἀλλ᾽, ἀδελφοί μου, τὸ κλάμα τοῦ Χριστοῦ μας δὲν
ἔπαυσε, δὲν στέρεψαν τὰ μάτια του. Ἐξακολουθεῖ νὰ
κλαίῃ καὶ σήμερα, καὶ τὰ δάκρυά του πέφτουν στὴ
γῆ· κι ὅπου πέφτει τὸ δάκρυ τοῦ Χριστοῦ, σείεται ὁ
κόσμος. Κλαίει ὁ Χριστός ὅταν κλαίῃ ἡ χήρα, ὁ φτωχός, ὁ ἀδικούμενος, ὅταν κλαῖνε λαοὶ ὁλόκληροι· τὸ
δάκρυ τους εἶνε τὸ δάκρυ τοῦ Χριστοῦ. Δὲν κλαίει πιὰ
ὁ Χριστὸς γιὰ Ἰουδαίους, ποὺ τὸν σταύρωσαν μιὰ
φορά· κλαίει γιὰ Χριστιανούς, ποὺ τὸν σταυρώνουν
καθημερινῶς. Κλαίει γιὰ ὅλες τὶς ἀδικίες, τὰ ἐγκλήματα
καὶ τὰ ὄργια ποὺ τελεῖ ὁ λεγόμενος χριστιανικὸς κόσμος.
Ὑπερβολικὰ φαίνονται τὰ λόγια μου; Παρτε στὰ χέρια σας
τὸ κόσκινο, τὴν ψιλὴ κρησάρα τοῦ Εὐαγγελίου, καὶ κοσκινίστε. Κοσκίνισε πρῶτα – πρῶτα τὸν ἑαυτό σου. Αὐτὲς τὶς
ἅγιες ἡμέρες ἄσε πιὰ τὶς δουλειὲς καὶ τὶς ἐπιχειρήσεις σου,
καὶ στρέψε τὴν προσοχὴ στὴν ἀθάνατη ψυχή σου, ποὺ
ἀξίζει παραπάνω ἀπ᾽ ὅλο τὸν κόσμο. Πέρασε ἀπὸ κόσκινο τοὺς λογισμούς σου, τὰ λόγια σου, τὴ συμπεριφορά
σου, ὅλη τὴ ζωή σου, καὶ θὰ δῇς ἂν ἐσὺ εἶσαι Χριστιανός.
Πάρε κατόπιν τὸ κόσκινο καὶ κοσκίνισε τὴν οἰκογένειά
σου, τὴ γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά σου. Πάρε μετὰ τὸ κόσκινο
καὶ κοσκίνισε τοὺς ἄρχοντες πολιτείας καὶ ἐκκλησίας,
τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ ἱερεῖς ἀνεξαιρέτως. Πάρε τὸ κόσκινο
καὶ κοσκίνισε ὅλη τὴν πατρίδα καὶ τὴν κοινωνία μας. Καὶ
θὰ δῇς, ἀπὸ τὰ τόσα ἑκατομμύρια, πόσοι ζοῦν τὸ δρᾶμα
τοῦ Χριστοῦ, πόσοι ζοῦν τὸ μεγαλεῖο τοῦ χριστιανισμοῦ.
Φοβοῦμαι, ἀδελφοί μου, ὅτι δὲν εἴμαστε Χριστιανοί· εἴμαστε χειρότεροι κι ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους. Δὲν
ἀξίζουμε νὰ κρατοῦμε τὰ βάια στὰ χέρια μας· διότι τὰ βάια εἶνε σύμβολα νίκης, κ᾽ ἐμεῖς εἴμαστε
ὑπόδουλοι στὰ πάθη. Μᾶς ἔμεινε μόνο μιὰ ἐπιδερμίδα
Χριστιανισμοῦ· στὰ βάθη μας δὲν ὑπάρχει ἡ ἀγάπη
στὸ Θεὸ καὶ τὸν πλησίον, δὲν ὑπάρχει ἡ δικαιοσύνη,
δὲν ὑπάρχει τὸ πραγματικὸ εἶναι τοῦ Χριστιανοῦ.
Ἂς ξυπνήσουμε λοιπόν. Θέλετε νὰ γιορτάσετε σωστά;
«Ἐξέλθετε» ἀπὸ τὰ πάθη καὶ τὰ ἐλαττώματα, ἀπὸ τὰ
κέντρα τῆς διαφθορᾶς, ἀπὸ τὶς σπηλιὲς τοῦ διαβόλου, καὶ «δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν
Χριστῷ». Κάψτε τὸ βρωμερὸ «πουκάμισο» ποὺ
φορᾶτε, τὸ ντύμα τῆς ἁμαρτίας, καὶ ντυθῆτε τὸ ἔνδυμα
τῆς μετανοίας. Ὑποδεχθῆτε τὸ Χριστό. Πλέξτε στεφάνι
καὶ στεφανῶστε τον. Καὶ πρὸ παντὸς ἑτοιμάστε του τὸ
σαλόνι σας. Θέλει σαλόνι ὁ Χριστός. Καὶ σαλόνι εἶνε ἡ
καθαρὴ καρδιά. Ἐκεῖ ἀναπαύεται καὶ τελεῖ τὸ Πάσχα.
Εὔχομαι, μὲ καρδιὰ καθαρὴ νὰ ἑορτάσουμε τὰ πάθη καὶ
τὴν ἀνάστασι τοῦ Χριστοῦ λέγοντας «Τὴν ἀνάστασίν
σου, Χριστὲ σωτήρ, ἄγγελοι ὑμνοῦσιν ἐν οὐρανοῖς καὶ
ὑμᾶς τοὺς ἐπὶ γῆς καταξίωσον ἐν καθαρᾷ καρδίᾳ σὲ
δοξάζειν».
†ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ι.Ν. Ἀναλήψεως Βύρωνος -Ἀθῆναι 10-4-1960)
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EΝΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ
Ο Άγιος Νεομάρτυρας πατήρ Ιωάννης
της Σάντα Κρούζ γεννήθηκε το 1937 στο
χωριό Αποίκια της νήσου Άνδρου και λεγόταν Καρασταμάτης. Σε ηλικία 20 ετών
πηγαίνει στην Αμερική και δημιουργεί
οικογένεια. Χειροτονείται ιερέας και για
10 χρόνια εργάζεται με ιεραποστολικό
ζήλο στην Αλάσκα και αφού διακόνησε
την Εκκλησία σε πολλούς Ναούς ήρθε
στην Σάντα Κρουζ στον Ναό του Προφήτη
Ηλία το 1981 που τον τελειοποίησε και τον
εγκαινίασε και γίνεται κέντρο ορθόδοξης
ομολογίας σε όλη την περιοχή όπου οι
άνθρωποι ήταν απομακρυσμένοι από τον
Θεό και την Εκκλησία.
Ο πατήρ Ιωάννης ήταν απλός στην συμπεριφορά του, αγαπούσε τους ενορίτες
του και η πόρτα του σπιτιού του ήταν πάντα ανοιχτή, και την νύχτα ακόμη όποιος
τον ζητούσε έμπαινε μέσα και πολλές
φορές φώναζαν οι δικοί του γιατί φοβόντουσαν τους κακοποιούς της νύχτας. Τα
κηρύγματα του ήταν πύρινα, αγαπούσε
τον Θεό και ήθελε όλοι να Τον αγαπήσουν.
Πήγαινε στα πάρκα και μιλούσε με νέους
ανθρώπους που δεν γνώριζαν τίποτε για
τον Θεό ή ήταν σε άλλα δόγματα ή ήταν
Εβραίοι.
Στην Άνδρο συμβαίνει ένα θαύμα
με τους κρίνους της Παναγίας. Όταν
ανθίζουν οι κρίνοι τους πηγαίνουν στην
Εικόνα της. Αργότερα, όπως είναι φυσικό, ξεραίνονται και πέφτουν. Πέφτουν
και τα φύλλα και μένει το ξερό κοτσάνι.
Τ’ αφήνουν έτσι ξερά τα κοτσάνια στην
Εικόνα Της και όταν έρθει η γιορτή της,
κάθε χρόνο, αυτά ανθίζουν και βγάζουν
μπουμπούκια. Ο πατήρ Ιωάννης μιας και
ήταν από μικρός μεγαλωμένος στο νησί
ήξερε το θαύμα αυτό. Ήρθε λοιπόν στο
νησί πήγε στο Μοναστήρι του Αγίου Νικολάου και ζήτησε από τον Γέροντα ∆ωρόθεο κρίνους της Παναγίας. Πήρε μερικά
ξερά κοτσάνια και τα πήγε στην Αμερική.
Τα έβαλε στην Εικόνα της Παναγίας και
αυτά άνθισαν ξανά. Άρχισε σιγά - σιγά ο
κόσμος να θερμαίνεται στην πίστη και να
προσκυνούν την Παναγία.
Ήταν μία ευαίσθητη και όμορφη ψυχή
ο πατήρ Ιωάννης. Έγραφε και θρησκευτικά ποιήματα και τον συγκινούσαν πολύ
τα θαύματα της Παναγίας και οι βίοι των
Αγίων. Ζητούσε από τον Γέροντα ∆ωρόθεο να του στέλνει βιβλία για να κάνει
κηρύγματα. Όταν αργότερα ήρθε στην
Άνδρο η πρεσβυτέρα πήρε κρίνους, τους
φύτεψε στην Αμερική και όταν άνθιζαν
τους έβαζαν στην Παναγία, και γινόταν και
εκεί το θαύμα, να ξανανθίζουν τα ξερά κοτσάνια. Αγαπούσε πολύ τον Άγιο Νικόλαο
γιατί από μικρός πήγαινε στο Μοναστήρι.
Εκεί λοιπόν στο Μοναστήρι στην Άνδρο
μία Εικόνα της Παναγίας άρχισε να ρέει
αίμα και μύρο. Ο πατήρ Ιωάννης άρχισε

με θείο ζήλο να μιλά για τα θαύματα της
Παναγίας μας. Άρχισαν τότε να γίνονται
Ορθόδοξοι και από άλλα δόγματα. Αυτό
όμως ενόχλησε κάποιους και άρχισαν να
του κάνουν απειλητικά τηλεφωνήματα και
γράμματα για να σταματήσει το κήρυγμα.
Όμως τότε εκείνος έγινε πιο φλογερός
και έλεγε: «Όσο τα μάτια μου έχουν
νερό εγώ θα κηρύττω τον Χριστό και την
Ορθοδοξία».
Συνιστούσε στους χριστιανούς να
προφυλαχθούν από τις παγίδες του αντιχρίστου και να μην πάρουν το χάραγμα
και, τότε, άρχισαν πιο έντονα τ’ απειλητικά
τηλεφωνήματα για την ζωή
του, όμως αυτός δεν λογάριαζε τίποτα.
Στις 17 Μαΐου το 1985
το βράδυ πήρε τηλέφωνο
τον Γέροντα ∆ωρόθεο στην
Άνδρο και του ζητούσε πληροφορίες για τα θαύματα
της Παναγίας της Μυροβλύτισσας γιατί ήθελε να κάνει
κήρυγμα την Κυριακή. Την
άλλη μέρα στις 18 Μαΐου ο
πατήρ Ιωάννης ήταν μόνος
του στο σπίτι μαζί με τον γιο
του Φώτιο. Η πρεσβυτέρα
είχε πάει στο σπίτι της κόρης τους Μαρίας. Το αγόρι
βγήκε για λίγο έξω με τους
φίλους του και ο πατήρ Ιωάννης πήγε στην Εκκλησία να
την ετοιμάσει και να γράψει
το κήρυγμα. Το αγόρι γύρισε
αργά στο σπίτι, είδε ότι ο
πατέρας του έλειπε και πήγε ανήσυχο
να τον βρει στην Εκκλησία. Και τότε αντίκρισε το φοβερό θέαμα. Τον πατέρα του
κατακρεουργημένο και αγνώριστο. Τον
είχαν βρει μόνο του και τον βασάνισαν
χτυπώντας τον στο κεφάλι με σφυρί, και
το σώμα του το κατακρεούργησαν με το
μαχαίρι. Και όπως διαπίστωσε η αστυνομία, επειδή εκείνος σπαρταρούσε, πήραν
τον σταυρό του με την αλυσίδα και τον
έπνιξαν. Το αίμα του που χύθηκε από τις
πληγές του και πλημμύρισε το δάπεδο
του Ιερού Ναού το χρησιμοποίησαν για
να γράψουν δικά τους συνθήματα στους
τοίχους του Ιερού Ναού και το 666. Ήταν
σατανιστές.
Θαυμαστά σημάδια
Ο Άγιος ιερέας μαρτύρησε στο σημείο
που φωτογραφήθηκε με τον σταυρό στο
χέρι, ίσως να ήταν μία πρόρρηση για το
τι θα επακολουθούσε [“Νεκρός”: η στάση
του σ’ αυτή τη φωτο (τη δημοσιεύουμε
στην αρχή) είναι ίδια με τη στάση που
έχουν στις ορθόδοξες εικόνες οι μάρτυρες. Τυχαίο; ∆ε νομίζω...]. Συνέβησαν
προ του θανάτου του τρία θαυμαστά
γεγονότα:

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

ΘΕΟΛΟΓΙΑ. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΘΕΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Σκοπός της περί Θεού Χριστιανικής
διδασκαλίας είναι, να κινητοποιήσει τη
σχέση του ανθρώπου προς το Θεό. Η
Χριστιανική διδασκαλία είναι ιδιότυπος.
Δεν έχει ουδεμία σχέση προς τις άλλες
περί Θεού διδασκαλίες. Έχει ειδικό περιεχόμενο και κατατείνει σε ίδιον σκοπό.
Ο Θεός της Αποκαλύψεως εμφανίζει
δύο όψεις, οι οποίες δεν συμβιβάζονται
για την ανθρώπινη λογική: Δηλαδή, έχει
απόλυτη ενότητα υπάρξεως και ταυτότητα υπάρξεως, και συγχρόνως είναι
διαφοροποιημένος, δηλαδή, διάφορος
προς Εαυτόν, (Θεός Πατήρ, Θεός Υιός,
Θεός Πνεύμα).

1) Οι ανθισμένοι κρίνοι της Παναγίας,
μία βδομάδα πριν μαρτυρήσει, πέσανε
όλοι ξαφνικά και από τότε δεν έχουν
ξανανθίσει.
2) Η Εικόνα της Παναγίας δάκρυσε
και το δάκρυ υπάρχει ακόμα πάνω στην
Εικόνα, και
3) επί τρεις συνεχείς Κυριακές προ του
μαρτυρίου του, κατά την διάρκεια της θείας Λειτουργίας, έλαμπε το πρόσωπό του
και σκορπούσε αχτίνες και το παιδί, που
του έδινε το ζέον και είδε το παράδοξο
αυτό φαινόμενο, επιτιμήθηκε αυστηρά
για να μην φανερώσει τίποτα.
Η αστυνομία
ερεύνησε για τους
φονείς του Αγίου
και βρήκαν τρία
άτομα ένα ανδρόγυνο και τον γιο
του άνδρα από
άλλη γυναίκα.
Ήταν ιερείς του
σατανά και πήραν
δηλητήριο κόμπρας, όταν τους
συνέλαβαν και οι
δύο πέθαναν, και
ο τρίτος έχασε τα
λογικά του και δεν
συνεννοείται. Επειδή το Λείψανο του
Αγίου ήταν παραμορφωμένο και το
πρόσωπό του δεν
μπορούσαν να το
αντικρίσουν, αφού
του φορέσανε την καλή του χρυσοκέντητη στολή, σφραγίσανε το φέρετρο στην
νεκρώσιμη ακολουθία.
Όταν έμαθε ο Γέροντας ∆ωρόθεος για
τον μαρτυρικό θάνατο του πατρός Ιωάννη
έγραψε στην πρεσβυτέρα να του στείλει
στην Άνδρο τ’ άμφια του Αγίου που είχαν
συλλειτουργήσει στο Μοναστήρι στην
γιορτή του Αγίου ∆ωροθέου το 1981.
Πέρασε καιρός και απάντηση δεν έλαβε.
Στις 4 Ιουλίου το 1986 είχαν λειτουργήσει
εκεί στο Μοναστήρι και ήταν και αρκετοί
από την Αθήνα. Περίμεναν το μεσημέρι
με το πρωινό καράβι ένα πούλμαν με
προσκυνητές για την αγρυπνία το βράδυ
για την εορτή του Αγίου Αθανασίου του
Αθωνίτου. Μόλις λοιπόν τελείωσε η λειτουργία άρχισαν μόνες τους να χτυπούνε
οι καμπάνες πανηγυρικά, όλους τους
κατέλαβε φόβος και δέος. Σταμάτησαν
για λίγο οι καμπάνες και άρχισαν πάλι
να χτυπούνε τόσο αρμονικά που όλοι
εξέστησαν, έκαναν παράκληση στον Άγιο
Νικόλαο και περίμεναν να φανερωθεί κάτι
θαυμαστό. Ήρθαν και οι προσκυνητές
με το πούλμαν και τους είπαν για το
θαυμαστό αυτό γεγονός. Το απόγευμα

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

Οι διάφορες αιρέσεις τείνουν προς
ταύτιση του Θεού, ή προς διαίρεση. Οι
αιρετικοί θεολόγοι φοβούνται την Τριαδικότητα και τοιουτοτρόπως τείνουν
προς την μονοθεΐα. Έτσι ο Τριαδικός
Θεός, ως πραγματικός Θεός, απομονώνεται. Η Αγία Τριάδα είναι η έννοια της
σωτηρίας του ανθρώπου.
Προϋποθέσεις περί της περί Τριαδικού Θεού διδασκαλίας: Η περί Τριαδικότητος του Θεού Χριστιανική
διδασκαλία πρέπει: α) Να ανταποκρίνεται προς την περί Τριαδικού Θεού
διδασκαλία της Ορθοδόξου, Καθολικής
(= υπό την έννοια ότι σκοπεύει να εκχριστιανίσει και περιλάβει στους κόλπους
Της ολόκληρη την ανθρωπότητα) Εκκλησίας. Ο Δογματικός δεν πρέπει να

πήρε τηλέφωνο τον Γέροντα ∆ωρόθεο
η κόρη του πατρός Ιωάννη η Μαρία,
που είχε έρθει ειδικά στην Άνδρο, για να
φέρει τ’ άμφια του πατέρα της. Τα έφερε
στο Μοναστήρι και τα υποδέχτηκαν με
χαρά όλοι οι προσκυνητές, τέλεσαν και
αγρυπνία το βράδυ και τα έφεραν σε
προσκύνηση. Οι καμπάνες χτυπούσαν στο
Μοναστήρι το πρωί ακριβώς την ώρα που
έμπαινε στο λιμάνι το καράβι με τ’ άμφια
του Νεομάρτυρος.
Εμφανίσεις μετά το θάνατό του
Οι εμφανίσεις του ιερομάρτυρος Ιωάννου μετά τον θάνατό του είναι πάρα
πολλές.
Παραμονές του Αγίου Νικολάου το
1986 και ο Γέροντας ∆ωρόθεος ετοίμαζε
το Μοναστήρι μαζί με μερικές γυναίκες
που τον βοηθούσαν από το χωριό εκεί.
Κάποια στιγμή είδαν τον μακαριστό Ιωάννη να περπατά στην αυλή και να έρχεται
προς το μέρος τους από την ανοιχτή πόρτα στην τράπεζα. Έβαλαν όλοι τις φωνές
γιατί όλοι τον ήξεραν στο χωριό και τον
έλεγαν: παπά - Γιάννη. Και τότε χάθηκε
από μπροστά τους. Ώσπου να συνέλθουν
από το ξάφνιασμα ήρθε ο ταχυδρόμος μ’
ένα δέμα από την Ελβετία όπου μέσα ήταν
μία Εικόνα του Αγίου σκαλιστή σε ξύλο
από Ορθόδοξους Ρώσους που τον τιμούν
ως Άγιο. Ο πατήρ Ιωάννης ζήτησε να μοιραστεί παντού η Εικόνα Του και να γίνει
γνωστό το μαρτύριό του, η Ορθόδοξη
ομολογία του. Τον Φεβρουάριο του 1987 ο
Γέροντας ∆ωρόθεος πήγε στην Ελβετία για
εγχείρηση. Ενώ μιλούσε με τους πιστούς
εκεί για τον Άγιο και το μαρτύριό του τον
είδαν να τους ευλογεί και να χάνεται. Όταν
είχαν λειτουργήσει μαζί με τον Γέροντα
∆ωρόθεο και όταν εξομολογήθηκε ο πατήρ Ιωάννης δώρισε το πετραχήλι του εκεί
στο Μοναστήρι. Όταν πήγε στην Ελβετία
ο Γέροντας ∆ωρόθεος ένα τμήμα από το
πετραχήλι του Αγίου εσκόρπιζε άρρητη
ευωδία στους παρευρισκομένους εκεί.
Στην Άνδρο σήμερα ζει ο αδελφός του
Αγίου με την οικογένειά του και η γερόντισσα μητέρα του, που δεν ξέρει τίποτα
για τον παπά και τον θάνατό του. Στην
Αμερική και στην Ρωσική Εκκλησία της
διασποράς τιμάται ως Άγιος και έχουν
εκδώσει και ασματική ακολουθία στον
Άγιο. Τα γεγονότα και τις λεπτομέρειες
του μαρτυρίου του τ’ ανέφερε όλα στον
Γέροντα ∆ωρόθεο η κόρη του Μαρία.
Η μνήμη του τιμάται στις 19 Μαΐου και
είναι παραμονή της εορτής του Αγίου
Νικολάου της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων Του. Θα συνεορτάζεται μαζί με τον
Άγιο Νικόλαο γιατί από παιδί αγαπούσε
πολύ τον Άγιο Νικόλαο. Την Ευλογία Του
να έχουμε όλοι μας. Αμήν.
Περ. “Οσιος Φιλόθεος” Πάρου
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του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

έχει προσωπική γνώμη περί των αληθειών
της Χριστιανικής πίστεως. Η Δογματική
προσπαθεί να αναλύσει την αντικειμενική
διδασκαλία της περί του Τριαδικού Θεού
υπό το φως της Εκκλησιαστικής διδασκαλίας, β) Να βασίζεται επί των πηγών
της Αποκαλύψεως, γ) Να παρίσταται ο
Θεός, όπως είναι, ήτοι, ως ζώσα πραγματικότητα, ως Σωτήρας και Λυτρωτής
του κόσμου.
Επομένως, η ενανθρώπιση του Λόγου
και η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος,
το Οποίον αποτελεί την εγγύηση της
διαρκούς σωτηρίας, αποτελούν και είναι
γεγονότα του Τριαδικού Θεού, διότι τοιουτοτρόπως μαρτυρείται, ότι ζει ο Θεός
πολύ κοντά μας, είναι μαζί μας. Ως εκ
τούτου δεν έχουμε ανάγκη να κάνουμε

ανθρώπινους συλλογισμούς περί του
Θεού, (πώς είναι), αλλά πρέπει να παραστήσουμε το Θεό, όπως ακριβώς μας
αποκαλύπτεται. Ο Θεός καθ’ όλη την
Αγία Γραφή αποκαλύπτεται ως Τρία Θεία
πρόσωπα, ήτοι: α) Ως Πατήρ, ο Οποίος
ουδέποτε εφανερώθη ως πρόσωπο και
αποτελεί το απρόσωπον της Θεότητος.
β) Ως Υιός, ο Οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός, και που δεν είναι απλώς Θεός, αλλά
όλος ο Θεός. Ο Υιός και Λόγος είναι το
μόνο σεσαρκωμένο Πρόσωπο της Αγίας
Τριάδος, γ) Ως Άγιον Πνεύμα, το Οποίον
εκπορεύεται από τον Πατέρα. Ο μεν Υιός
σαρκωθείς αποκαλύπτει τον Πατέρα, το
δε Άγιον Πνεύμα με την επιφοίτησή Του
στην Εκκλησία, μαρτυρεί περί του Υιού.
(συνεχίζεται)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ
Μαρξισμός
Συνεχίζουμε, από συγγράμματα των
μαρξιστών, γύρω από το θέμα της Πίστης
και τη θεμελίωση της αλλαγής (σοσιαλισμού) πάνω στην αθεΐα. Είπαμε βέβαια
ότι στην άρνηση του θεού μπαίνει ένας
άλλος (υποκατάστατο) θεός. Οι μαρξιστές που αρνούνται το θεό θεοποιούν
την ύλη και την βάζουν στη θέση του.
Η θεοποίηση της ύλης οδηγεί στην “ειδωλολατρία”! Η ύλη με τις δυνάμεις της
για τους υλιστές έχουν τις ιδιότητες που
έχει για τους χριστιανούς ο Θεός και οι
άγγελοί του.
Ο Λένιν γράφει, “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ”, σελ. 13 ότι «… η επιστημονική
κοσμοθεωρία είναι διαποτισμένη από
τον αθεϊσμό και δεν μπορεί να συμφιλιωθεί με καμιά θρησκεία».
Κατά την άποψή μας ο Λένιν έχει
άδικο. Βάζει το Χριστιανισμό, που είναι
Αποκάλυψη, στην ίδια θέση με τις άλλες
θρησκείες.
Οι μαρξιστές αρνούνται “επιστημονικά”
την ύπαρξη του Ιησού Χριστού! Να, τι
γράφουν στο ίδιο βιβλίο στη σελ. 20: «Μ’
όλο που η επιστημονική κριτική από παλιά απέδειξε ότι ποτέ δεν υπήρξε κανείς
Ιησούς Χριστός, οι θρήσκοι άνθρωποι
πιστεύουν ότι πραγματικά ο Ιησούς
Χριστός έζησε και έκανε θαύματα. Αυτοί
πιστεύουν όχι μόνον στην ύπαρξη του
Χριστού και στα θαύματά του, αλλά και
τον λατρεύουν, του κάνουν δεήσεις και
ελπίζουν στην βοήθειά του».
Αν η επιστήμη είχε στόμα θα έβαζε
στη θέση του το Λένιν και τα παπαγαλάκια του που φορτώνουν σ’ αυτή την
κομματική σκοπιμότητα του Μαρξισμού!
∆εν αμφισβητείται διαχρονικά η ύπαρξη
πλήθος κοινών ανθρώπων και αμφισβητείται της μεγαλύτερης προσωπικότητας
των αιώνων, αυτής που χώρισε την Ιστορία σε δύο μέρη, που χωρίς αυτή δεν
γνωρίζουμε πόσο ζούγκλα θα ήμασταν!
Αυτός που ήρθε να τ’ αλλάξει όλα είναι
ανύπαρκτος! Στον ανύπαρκτο Χριστό
λοιπόν έχουμε τα εκατομμύρια των μαρτύρων; “Σύντροφοι”, δεν θα προσπαθήσουμε να σας πείσουμε πως υπάρχει ο
ήλιος! Ο ήλιος λάμπει και μόνος του το
μαρτυρεί. Αρκούμαστε μόνο να πούμε
πως πόσο εύκολα οι μαρξιστές δέχονται
ως επιστημονικά θέσφατα κάθε ανοησία
που θα στραφεί κατά του Χριστιανισμού
(Ορθοδοξίας)!...
Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι
θέσεις των θεωρητικών του Μαρξισμού
στα θέματα: υλικές ρίζες της θρησκείας,
η σοσιαλιστική αλλαγή του κοινωνικού
συστήματος θα εξαφανίσει τη θρησκεία,
δεν υπάρχουν προφητείες που πραγματοποιήθηκαν, η θρησκεία εμποδίζει την
επιστήμη, η θρησκεία στηρίζεται στη
τυφλή πίστη κ.λ.π.
Τα ίδια συναντάμε και στο “ΜΙΚΡΟ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ” των Ρώσων ακαδημαϊκών Μ. Ρόζενταλ και Π. Γιούντιν,
Αθήνα 1945 στη σελ. 10 που δίνεται ο ορισμός της αθεΐας ως εξής: «Επιστημονικά
βασισμένη άρνηση της θρησκείας, της
πίστης στα θαύματα, στη μεταθανάτια
ζωή κ.λ.π.»!
Επαναλαμβάνουμε ότι, η καπηλεία της
επιστήμης από τους μαρξιστές πάει σύννεφο! Η αθεΐα είναι άρνηση του Θεού, μα
η άρνηση αυτή δεν είναι βασισμένη στην
επιστήμη. Οι γνώσεις αποκτούνται με το
πείραμα, την παρατήρηση και τα μαθηματικά. Αυτό είναι το έργο της επιστήμης.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η χριστιανική πίστη στηρίζεται στην αποκάλυψη της αλήθειας από τον ίδιο τον
Θεό και όχι στην επιστήμη, σχετικά με τη
μεταφυσική διδασκαλία της Εκκλησίας.
Με την επιστήμη ούτε η ύπαρξη του Θεού
αποδείχνεται ούτε η ανυπαρξία του. Απλά
πράγματα. Η αθεΐα είναι μια φιλοσοφία,
μια θεωρία, όχι επιστήμη. Αυτό πρέπει να
το καταλάβουν οι μαρξιστές και ακόμα
πρέπει να καταλάβουν ότι: αθεΐα και δικαιοσύνη δεν πάνε μαζί. Η αθεΐα μισεί τη
δικαιοσύνη όπως ο διάβολος το θυμίαμα!
(Συνεχίζουμε)…
Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. Τ.Ε.Ι. – Οικονομολόγος
∆ικηγόρος

ΠΟΥ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΛΕΦΤΑ;
Οι ευτυχείς τοκογλύφοι
και οι δυστυχείς ιθαγενείς
Καιρός είναι να τελειώσουν
τα παραμύθια που επιμένουν να
μας σερβίρουν Οι κυβερνητικοί
παράγοντες και οι διάφοροι παπαγάλοι τους. Παραμύθι πρώτο:
Μπήκαμε στη στρούγκα του
μνημονίου γιατί αλλιώς δεν Θα
είχαμε λεφτά να πληρώσουμε
μισθούς και συντάξεις. Ψέμα:
Στο μνημόνιο ορίζεται σαφώς
ότι τα λεφτά που μας δάνεισαν
δεν θα δοθούν για μισθούς και
συντάξεις αλλά για την πληρωμή
τοκοχρεολυσίων. Απαγορεύεται
να δοθούν σε μισθωτούς του
∆ημοσίου και συνταξιούχους.

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ
1) Σύμφωνα με τις τελευταίες
αποκαλύψεις, το Ινστιτούτο
Αμυντικών Αναλύσεων του
ΥΕΘΑ (πρόεδρος ο κ. ∆ρόσος)
διέθεσε το έτος 1999 150.000
γερμανικά μάρκα στην εν Γερμανία παρεπιδημιούσα και
εντελώς άσχετη με τα αμυντικά
κ. Μαργ. Μαθιοπούλου, καθηγήτρια Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής του γερμανικού
Πανεπιστημίου του Braunschweig για σύνταξη μελέτης με
θέμα: «Ελληνική Αμυντική Πολιτική» (μια μελέτη που έπρεπε
να την είχε κάνει το ίδιο το
ινστιτούτο).
2) Τον Ιανουάριο το 2000 ο
τότε υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Άκης Τσοχατζόπουλος
ανέθεσε στην ίδια καθηγήτρια
να «σχηματίσει πολυεθνική επιτροπή» με επικεφαλής την ίδια
και μέλη γερμανούς, Άγγλους
και Αμερικανούς αξιωματούχους με σκοπό τη σύνταξη
μελέτης για την διαμόρφωση
των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάμεων μέχρι το 2015! Τίτλος της
μελέτης: «Ελληνικές Ένοπλες
∆υνάμεις 2000-2015». Σ’ αυτή
την τόσο σοβαρή και εθνικής
σημασίας επιτροπή, που συστάθηκε τους πρώτους μήνες
του 2000 και παρέδωσε την
έκθεσή της τον Νοέμβριο του
2000, προτείνοντας μεταξύ των
άλλων και «τα σημεία στα οποία
θα πρέπει να επικεντρωθεί ως
το 2015 ο εκσυγχρονισμός των
Ενόπλων ∆υνάμεων», συμμετείχαν (!!!):
Ο πρόεδρος της Επιτροπής
Εξωτερικών Υποθέσεων της
γερμανικής Βουλής Hans Urtick Kloss, ο πρόεδρος της
γερμανικής Ακαδημίας Ασφαλείας ναύαρχος Hans Frank,
ο γενικός επιθεωρητής του
γερμανικού υπουργείου Άμυνας στρατηγός Harald Kujat,
ο πρώην σύμβουλος του καγκελαρίου Κόλ δρ. H. Teltschick, ο
σύμβουλος εθνικής ασφάλειας
του Άγγλου πρωθυπουργού
Robert Cooper, ο πρ. επιτελάρχης των βρετανικών Ενόπλων
∆υνάμεων Charies Grant, το
μέλος του Συμβουλίου ∆ιεθνών
Σχέσεων των ΗΠΑ Ronald Asmus, η ειδική στα θέματα άμυνας και αμυντικής βιομηχανίας

των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Robert
Hunter κ.α.
Μην απορείτε αναγνώστες·
σωστά διαβάσατε. Βάλαμε τους
λύκους να φυλάγουν τα πρόβατα! Επιπλέον ο σχεδιασμός
αυτός στοίχισε στο ελληνικό
δημόσιο 150.000 μάρκα. Και
για να μην υπάρξει καμία αμφιβολία ας διαβάσουμε τις
δηλώσεις στον τύπο της Κ.
Μαθιοπούλου: «Τον Ιανουάριο
του 2000 ο Έλληνας υπουργός
Άμυνας Α. Τσοχατζόπουλος
και ο γενικός διευθυντής του
υπουργείου Ευ. Χωραφάς μου
ζήτησαν να σχηματίσω και να
προεδρεύσω σε μία διεθνή
επιτροπή συμβούλων, που θα
εκθέσει τις απαιτήσεις των
Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάμεων
το 2015… Ο στόχος ήταν να
ετοιμάσουμε μια μελέτη που
θα επικεντρώνεται:
α) σε μια νέα στρατηγική της
ελληνικής άμυνας στο νέο περιβάλλον ασφαλείας,
β) στην επαναδόμηση και
προσαρμογή των Ελληνικών
Ενόπλων ∆υνάμεων ως το 2015
και
γ) σε έξυπνες στρατιωτικές
προμήθειες και σε προοπτικές
των Ενόπλων ∆υνάμεων στο
ευρωπαϊκό περιβάλλον».
3) Στις αρχές του 2003 η
Ελλάδα είχε την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο τότε
υπουργός εξωτερικών και νυν
Πρωθυπουργός της χώρας μας
κ. Γεώρ. Παπανδρέου, εν όψει
μιας ανεπίσημης Συνόδου των
υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε.,
ζήτησε και πάλι τις “υπηρεσίες” της κ. Μαθιοπούλου να
συντάξει μελέτη με τίτλο «∆υνατή Ευρώπη, Συνεργάτης και
όχι Αντίπαλος των ΗΠΑ». ∆εν
μάθαμε όμως πόσο κόστισε
αυτή!!!
4) Τελευταία είδαμε δημοσιεύματα – σύμφωνα με πληροφορίες από την Εισαγγελία
του Μονάχου – ότι η κ. Μαθιοπούλου φέρεται ότι εισέπραξε
1,4 εκατ. ευρώ για «υπηρεσίες
προώθησης» την εποχή της
σύμβασης των υποβρυχίων του
2000 (π. 20/2/11).
Αυτά τα παράδοξα συμβαίνουν, και ρωτάμε γιατί φαλιρίσαμε;

Τα λεφτά πηγαίνουν και θα πηγαίνουν στις αγορές και στους
παγκόσμιους τοκογλύφους με
τους οποίους συναγελάζονται
σι ημέτεροι μνημονιακοί και
τους δέχονται με κάθε τιμή.
Παραμύθι δεύτερο: Με τις θυσίες που υφιστάμεθα όλοι θα
καταφέρουμε να περιορίσουμε
το χρέος, Ψέμα: Σύμφωνα με
τα δικά τους (επίσημα, τρομάρα
τους) στοιχεία το 2009, όταν
ανέλαβε η σημερινή κυβέρνηση,
το χρέος ήταν 115% του ΑΕΠ.
Το 2013, σύμφωνα πάντα με τα
νούμερα των υπηρεσιών τους, το
χρέος Θα έχει φτάσει το 160%
του ΑΕΠ.
Το ξέρουν και σι ίδιοι ότι όλα
αυτά είναι ψέματα. Παραμύθια
της Χαλιμάς. Και όμως τα λένε
με πρωτοφανή άνεση. Βγαίνουν
και τα επαναλαμβάνουν χαμογελαστοί και καμαρωτοί. Λες και
μιλάνε σε ιθαγενείς.
Γιατί έτσι μας βλέπουν. Έτσι
μας αντιμετωπίζουν σι γιάπηδες
του εκσυγχρονισμού. Από τον
πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο υφυπουργό. Ως ιθαγενείς
και απλά στατιστικά νούμερα.
Σαν αυτά που έδωσαν στη δημοσιότητα την περασμένη εβδομάδα σι δικοί τους άνθρωποι, οι
ελεγκτές εργασίας: Στο πρώτο,
δίμηνο του 2011 σι συμβάσεις
πλήρους απασχόλησης οι οποίες μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής εργασία, με σύμφωνη γνώμη
του εργαζομένου (αν μπορούσε
ας έκανε κι αλλιώς,) σημείωσαν
αύξηση κατά 1.121,45%. ∆ώδεκα
φορές περισσότερες σε σχέση
με το αντίστοιχο διάστημα του
2010. Πιο δραματικά είναι τα
στοιχεία για τις συμβάσεις που
μετατράπηκαν σε εκ περιτροπής
εργασία με μονομερή απόφαση
του εργοδότη. Στην περίπτωση αυτή η αύξηση έφτασε το
2725%! Τέσσερις στις δέκα νέα
προσλήψεις στην Αττική είναι
είτε μερικής απασχόλησης είτε
εκ περιτροπής εργασία και
στη Θεσσαλονίκη εφτά στις
δέκα. Θέλετε κι άλλα (επίσημα)
στοιχεία: Στο ίδιο διάστημα σι
προσλήψεις μειώθηκαν κατά
10,32%, οι συμβάσεις πλήρους
απασχόλησης κατά 45,08% και
οι συμβάσεις μερικές απασχόλησης κατά 11,65%.
Για να μη μιλήσουμε για το
αίσχος των δύο πανεπιστημιακών
νοσοκομείων, του Αιγινάτειου και
του Αρεταίειου, που έκλεισαν
γιατί δεν είχαν ούτε φάρμακα
ούτε φαγητό να δώσουν στους
αρρώστους κι ούτε μισθούς
στους εργαζόμενους. Εύγε. Κυρία ∆ιαμα ντοπούλου. Και μόνο
γι αυτό αξίζετε μια θέση στις
μαύρες σελίδες της ιστορίας.
Και όχι μόνο ως «Η υπουργός
με το παγωμένο χαμόγελο» που
πετσοκόβει σπουδές, όνειρα,
ελπίδες εκατοντάδων χιλιάδων
παιδιών για να τα μετατρέψει
από ελεύθερους σκεπτόμεν ους
ανθρώπους σε απλώς «απασχολήσιμους», για να θυμηθούμε και
τις ελληνικούρες του πολιτικού
σας μέντορα!
Εφημ. “Παρ. + 13”
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Η «πόρνη Βαβυλών» και η σύγχρονη εκκοσµικευµένη εκκλησία
† π. Ἀθανάσιου Μυτιληναίου, ὁμιλία στὴν«Ἀποκάλυψη» Ἰωάννου (Μάρτιος 1983)
Ἡ ἐκκοσμίκευση ποὺ ἐπεκτείνεται
στὴν ζωὴ τῆς συγχρόνου Ἐκκλησίας,
ἐξομοιώνει προοδευτικὰ τὴν
«Ἐκκλησία» μὲ τὴν «πόρνη Βαβυλώνα» τῆς Ἀποκαλύψεως, σύμφωνα
μὲ τὴν ἑρμηνεία τῶν Πατέρων. Γιατί,
κατὰ τὸν προφητικὸν λόγον τοῦ π.
Ἀθανάσιου, δὲν εἶναι μόνο ἡ αἵρεση
ποὺ ἀκυρώνει τὸ σωτηριολογικὸ
ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλὰ καὶ ἡ
ἐκκοσμίκευση. Ἂς τὰ δοῦν αὐτὰ οἱ
σύγχρονοι ἐπίσκοποι καὶ ὅλοι ἐμεῖς οἱ
πιστοί, καθόσον ἀποδεχόμαστε τὴν
ἐκκοσμίκευση στὴν ἐκκλησιαστική μας
ζωή, παράλληλα μὲ τὴν ἐπικράτηση
τῆς παναρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
…Πολλὲς φορὲς καὶ ἡ Νέα Ρώμη [Κωνσταντινούπολις] ἐρωτοτρόπησε μὲ τὴν
κοσμικὴν ἐξουσίαν καὶ πολλὲς φορὲς, χάριν
αὐτῆς τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας, ἐπρόδωσε
τὴν ἀποστολή της…Ἔτσι, ἀπεγυμνώθη
ἀπὸ τὸ ποίμνιό της σιγά-σιγά, καὶ στὴν
ἐποχή μας, πλέον δὲν ἔχει ἔδαφος νὰ
ποιμάνει Ἐκκλησίες... Ἔτσι, ἡ Νέα Ρώμη,
ἡ Κωνσταντινούπολη, χάνει τὸ ἔδαφός
της, χάνει δηλ. τὸ ποίμνιό της, καὶ ὅ,τι
τῆς ἔχει ἐναπομείνει· καὶ σήμερα πιά,
γίνεταιχειραγωγὸς τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,
αὐτῆς τῆς παναιρέσεως, καὶ τοῦἐκκοσμ
ικευμένου χριστιανισμοῦ, γίνεται χειρα
γωγὸςπ α ρ α σ ύ ρ ο υ σ α καὶ τὶς ἄλλες
Ἐκκλησίες τὶς ὁμόδοξες χριστιανικές. Ὅλα
αὐτὰ γίνονται στὶς ἡμέρες μας…
Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ εἰς τὴν τρίτην Ρώμην, τὴν Μόσχα. Καὶ ἐκείνη μὲ τὴν σειρά
της, ἔφτασε νὰ διαδεχθεῖ τὴν δευτέραν
καὶ τὴν πρώτην Ρώμην, καὶ νὰ ἀποδειχθεῖ
στὴ διαγωγὴ ὅ,τι ἦτο ἡ δευτέρα, ἀλλὰ
προπαντῶς ἡ πρώτη Ρώμη μὲ τοὺς διωγμοὺς
τῶν χριστιανῶν (αὐτὰ στὸν αἰῶνα μας),
ὅταν ἐπεκράτησεν ὁ Κομμουνισμός.
Ὑπάρχει ἕνα μικρὸ σύγγραμμα τοῦ ρώσου ἐπισκόπου Νοβογορόδ Ἰννοκεντίου
[στὸ ὁποῖο] προσπαθεῖ νὰ ἑρμηνεύσει
μερικὰ σημεῖα τῆς Ἀποκαλύψεως καὶ θέλει
νὰ δείξει τὴν πραγμάτωση τῶν ὅσων τὸ
βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως ἀναφέρει, ὡς
πρὸς τὰ τελεσιουργούμενα εἰς τὴν ἐποχήν
μας, μὲ τὸν διωγμὸν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ
Χριστοῦ ἀπὸ τὶς ἀντίθεες δυνάμεις... Κι ὄχι
μόνο αὐτό, ἀλλὰ καὶ κάτι περισσότερο.
Μιὰ σχέση ἀνάμεσα στὸ κόκκινο θηρίο καὶ
τὴν πόρνη ποὺ ἱππεύει τὸ κόκκινο θηρίο.
Καὶ ποιά μπορεῖ νὰ εἶναι αὐτὴ ἡ πόρνη,
ἡ ὁποία ἱππεύει τὸ κόκκινο θηρίο. Ἀλλὰ
ἀκούσατε καλύτερα νὰ σᾶς διαβάσω καὶ
θὰ ἐκπλαγεῖτε.
Σημειώνει λοιπόν, στὴν 96 σελίδα:
«Τί παριστᾶ αὐτὴ αὕτη ἡ καλλωπισμένη γυνή; Τοῦτο δὲν εἶναι θηρίον οὐδὲν
κοινὸν ἔχον μὲ ἀνθρώπους, δηλαδὴ δὲν
εἶναι ὀργάνωσις, ἡ ὁποία δὲν ἔχει οὐδὲν
κοινὸν μὲ τὸν Χριστιανισμόν, ἀλλ’ εἶναι
ἄνθρωπος… πολυτελῆ γυνή, ἐστολισμένη
μὲ πολυτελῆ στολήν, μὲ πολύτιμα κοσμήματα. Ἡ γυνὴ αὕτη σημαίνει χριστιανικὴν
ὀργάνωσιν, ἀλλ’ οὐχὶ γυμνήν, ἄσχημον καὶ
παραμορφωμένην, ὄχι αἱρετικὴν ἐν γένει,
ὄχι προτεσταντικήν, ἀλλὰ τουναντίον
ἐνδεδυμένην μὲ πολυτελῆ ἐνδυμασίαν,
ἔχουσαν ἰδικοὺς θεσμούς, περίφημον
λατρείαν καὶ τύπους. Ναί, αὕτη εἶναι ἡ
«ζῶσα Ἐκκλησία», ἡ πόρνη δηλαδή.
Ναί, ναί, ἡ «ζῶσα Ἐκκλησία»! Τοιαύτη
ὀργάνωσις ἀνεφάνη ἐσχάτως ἐν Ρωσίᾳ
ἐπὶ τῆς κυριαρχίας ἐκεῖ τοῦ ἐρυθροῦ δράκοντος. Τί εἶναι αὐτὴ ἡ «ζῶσα Ἐκκλησία»;
Εἶναι ἡ ἕνωσις τοῦ Χριστιανισμοῦ μετὰ
τοῦ κοκκίνου ἀθεϊσμοῦ. Δυστυχῶς! Οἱ
θεωροῦντες ἑαυτοὺς ἀντιπροσώπους
τοῦ Χριστιανισμοῦ, λειτουργοὶ τοῦ Θεοῦ
(κληρικοί), ἐγένοντο ὑπηρέται τοῦ σατανᾶ,
καθ’ ὃν χρόνον προσποιητῶς παραμένουσι
λειτουργοὶ τοῦ Θεοῦ…
Ἡ ζῶσα Ἐκκλησία ἐσχηματίσθη ὡς
ἑξῆς: Ὅταν οἱ ἄθεοι σοσιαλισταὶ ἐν
Ρωσίᾳ ἐκήρυξαν πόλεμον κατὰ τοῦ Θεοῦ
καὶ ἤρχισαν νὰ κλείουν τὰ μοναστήρια,
τὰς Ἐκκλησίας, ἤρχισαν νὰ διώκουν, νὰ
βασανίζουν ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς ἄνευ

διακρίσεως δόγματος, τότε ἱερεῖς τινες,
τῆς πρώην ἐπικρατούσης Ἐκκλησίας
(Ὀρθοδόξου) ἐν Ρωσίᾳ, ἀπετάθησαν εἰς
τὴν ἐρυθρὰν ἐξουσίαν (εἰς τοὺς μποσελβίκους) μὲ τὴν ἐρώτησιν: Διατί διώκεται ὁ
κλῆρος; Ἡ ἐρυθρὰ ἐξουσία ἀπήντησε: διότι
ὁ κλῆρος ὑπηρέτει τὴν τσαρικὴν ἐξουσίαν
καὶ παρουσιάζεται ἐχθρὸς τῆς ἐρυθρᾶς
κομμουνιστικῆς ἐξουσίας καὶ ἐχθρὸς τοῦ
σοσιαλισμοῦ.
Οἱ παρουσιασθέντες ἱερεῖς ἀπήντησαν,
ὅτι οὗτοι εἶναι σύμφωνοι νὰ ἐξυπηρετοῦν
καὶ τὴν Σοβιετικὴν ἐξουσίαν, ἀρκεῖ μόνον
νὰ δώσωσιν εἰς αὐτοὺς τὰ δικαιώματα
ἐκεῖνα, τὰ ὁποῖα εἶχον καὶ ἐπὶ Τσάρων.
Ἡ σοβιετικὴ ἐξουσία τότε ἀπήντησε, ὅτι
συμφωνεῖ νὰ δώση εἰς αὐτοὺς ὁποιαδήποτε
δικαιώματα, ἀλλὰ μὲ τὴν συμφωνίαν
νὰ ἐργάζωνται οὗτοι εἰς ὠφέλειαν τῆς
ἐρυθρᾶς ἀθέου ἐξουσίας καὶ πρὸς βλάβην
ὅλων τῶν ἐχθρῶν τῆς ἐξουσίας ταύτης
καὶ πρὸς ἐξάλειψιν καὶ ἐξαφανισμὸν τῆς
χριστιανικῆς θρησκείας. Οἱ ἱερεῖς τῆς πρώην ἐπικρατούσης Ἐκκλησίας ἀπήντησαν ὅτι
εἰς ὅλα ταῦτα συμφωνοῦσιν.
Μετὰ τοῦτο ἐχωρίσθησαν ἀπὸ τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Τύχωνος
καὶ ἀπετέλεσαν ἀφ’ ἑαυτῶν
σύλλογον-κοινωνίαν, τὴν
ὁποίαν ὠνόμασαν «ζῶσαν
Ἐκκλησίαν». Καὶ διὰ τῆς
ὁδοῦ ταύτης ἡ ἐστολισμένη
γυνὴ ἀπεδείχθη πόρνη, καθημένη ἐπὶ τοῦ ἐρυθροῦ
δράκοντος. Οἱ ἀντιπρόσωποι
τοῦ Χριστοῦ ἔκαμον συμμαχίαν μὲ τοὺς ὑπηρέτας τοῦ
διαβόλου, πρὸς ἐξαφάνισιν
τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ «ζῶσα
Ἐκκλησία» ἐδημιούργησε Σύνοδον, ἡ δὲ
ἄθεος Σοβιετικὴ ἐξουσία τὴν ἐπεκύρωσε
τὴν Ἀνωτέρα Διοίκησιν Γενικῶν Πολιτικῶν
Γραφείων …Τριάς, δηλαδή, ἐπιτροπὴ ἐκ
τριῶν ἀθέων διὰ νὰ ἐπικοινωνῆ μὲ τὴν Σύνοδον, ἥτις ἦτο ὑποχρεωμένη νὰ ἐκπληρῆ
προθύμως, νὰ ἐκτελῆ ὅλα τὰ ἔγγραφα καὶ
τὰς ἐπιθυμίας τῶν ἐρυθρῶν ἀθέων, ἤτοι
τῆς Σοβιετικῆς ἐξουσίας. Καὶ τὸ ἔργον τῆς
καταστροφῆς τῶν χριστιανικῶν κειμηλίων
καὶ ἱερῶν τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐπῆρεν τὸν
κατήφορον, ὡς κοινῶς λέγομεν.
Ἡ τριὰς τῶν ἀθέων π.χ., ἐκφράζει τὴν
ἐπιθυμίαν, ὅπως ὅλα τὰ μοναστήρια κλείσωσιν. Ἡ Σύνοδος τῆς «ζώσης Ἐκκλησίας»
παρακαλεῖ τὴν Σοβιετικὴν ἐξουσίαν νὰ
κλείση ὅλα τὰ μοναστήρια! Ἡ ἐξουσία αὕτη
ἀμέσως προβαίνει εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῆς
αἰτήσεως τῆς Συνόδου. Ἄρχεται τὸ κλείσιμο τῶν μοναστηρίων, ἡ ἀπόλυσις τῶν μοναζόντων καὶ μοναζουσῶν· τὰς ἐκκλησίας
τὰς μεταβάλλουν εἰς νοσοκομεῖα, λέσχας,
θέατρα κ.λπ. Θρῆνοι, καὶ ὀδυρμοί, καὶ δάκρυα, καὶ γογγυσμοί, φωναὶ ἀπελπισίας καὶ
κατάραι ἀκούονται ἐκ μέρους τῶν πιστῶν.
Ἡ ἐρυθρὰ ἐξουσία ἡσύχως ἀπήντησεν.
Ἡμεῖς ἐδῶ δὲν πταίομεν, ἡ Σύνοδός σας
ἀπαιτεῖ τοῦτο. Ἡμεῖς μόνο ἐκτελοῦμεν τὰς
ἐπιθυμίας της.
Διὰ τῆς αὐτῆς, λοιπόν, ὁδοῦ ἔκλεισαν
πολλὰς ἐκκλησίας, ἐφυλάκισαν, ἐξόρισαν εἰς
βαρείας ἐργασίας, ἐπυροβόλησαν χιλιάδας
ἐπισκόπων, ἱερέων καὶ ἁπλῶν χριστιανῶν.
Ἡ «ζῶσα Ἐκκλησία» εἰσήγαγε πολλοὺς
νεωτερισμούς: ἐγγάμους ἱερεῖς προαγάγει
εἰς ἐπισκόπους, εἰς τοὺς ἐν χηρείᾳ ἱερεῖς
ἐπιτρέπει δεύτερον γάμον, διατηρούντων
μετὰ ταῦτα τὸν βαθμὸν τῆς ἱερωσύνης των.
Ἕκαστος ἐπίσκοπος καὶ ἱερεὺς τῆς «ζώσης
Ἐκκλησίας» εἶναι καὶ πράκτωρ καὶ σπιοῦνος
τοῦ ἐκτάκτου Συμβουλίου …Ἀνωτέρα
Ἐξουσία καὶ ἀναφέρουσιν ὅτι γνωρίζουσι
καὶ καταγγγέλλουσι πάντα ἰδικὸν καὶ ξένον,
ὅστις ἤθελεν εἰπεῖ τι ἐναντίον τῆς Σοβιετικῆς
ἐξουσίας τῶν ἁπλῶν κομμουνιστῶν. Κατὰ
τὴν ἐπιθυμίαν τῆς ἐξουσίας ταύτης καὶ
ἐναντίον τῶν ἐκκλησιαστικῶν κανόνων,
καθήρεσαν τὸν Πατριάρχην Τύχωνα καὶ
ἐστέρησαν αὐτὸν καὶ αὐτοῦ τοῦ σχήματος
τοῦ μοναχοῦ. Καὶ πόσους οὗτοι παρέδωκαν
εἰς τοῦς ὄνυχας τοῦ ἐρυθροῦ δράκοντος εἰς
μαρτύριον καὶ θάνατον ἀδύνατον ἀριθμεῖσαι.

Ὅλας τὰς αἱμοχαρεῖς πράξεις τῆς Σοβιετικῆς
ἐξουσίας ἡ «ζῶσα Ἐκκλησία» μὲ παρεκκλίσεις ἐπιδοκιμάζει καὶ εὐλογεῖ. Τοὺς δὲ
ἐχθροὺς τοῦ ἐρυθροῦ ὄφεως καταρᾶται.
Ἀλλὰ δὲν πρέπει νὰ νομίζωμεν ὅτι ἡ
διεφθαρμένη γυνή, ἡ καθημένη ἐπὶ τοῦ
ἐρυθροῦ θηρίου εἰκονίζει μόνον τὴν «ζῶσαν
Ἐκκλησίαν» τῆς Μόσχας καὶ τὰ μέλη
αὐτῆς τῆς Ἐκκλησίας. Ὄχι. Τοῦτο πρέπει νὰ ἐννοῶμεν πολύ εὐρύτερον. Ὑπὸ
τὴν πόρνην αὐτὴνἐννοοῦνται ὅλοι
γενικῶς οἱ χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι, ὅπου
καὶ ἂν εἶναι (ἂν καὶ οὗτοι παραμένουσι χριστιανοί), ἐργάζονται διὰ τὴν
καταστροφὴν τοῦ Χριστιανισμοῦ καὶ εἰς
ὠφέλειαν τοῦ ἐρυθροῦ θηρίου τῆς ἀθεΐας
ἢ καὶ λαϊκοί, ἢ καὶ ἱερεῖς ἢ καὶ ἐπίσκοποι καὶ
μητροπολῖται καὶ πατριάρχαι καὶ πάπαι εἶναι
οὗτοι. Τοιοῦτοι εὑρίσκονται καὶ ἐν τῇ ἱστορίᾳ
καὶ εἰς τὰς ἡμέρας ἡμῶν».
Τί νὰ προσθέσουμε ἀγαπητοί μου σ’ αὐτά;
Τὰ βλέπουμε καὶ στὶς μέρες μας. Ἕνα μόνο.
Ὅτι κι ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα μας ἤδη ἔχουμε
κάμει ἀρχή. [σ. Ὑπενθυμίζουμε, ἡ ὁμιλία
ἔγινε τὸ 1983]. Καὶ ὁ Θεὸς νὰ ἐλεεῖ. Τίποτ’
ἄλλο δὲν λέγω. Ὅτι ἡμεῖς οἱ ἴδιοι προδίδουμε τὴν Ἐκκλησίαν. Ὅτι
ἡ πόρνη αὐτὴ γυναῖκα γίνεται
νὰ εἶναι ὑψηλῷ ὀνόματι λεγομένη Ἐκκλησία· ὅτι δύναται νὰ
εἶναι αὐτὸ τὸ βλέπομεν, ἀλλὰ
καὶ δύναται νὰ κατοχυρωθεῖ
μὲ πολλὰ ἐπιχειρήματα καὶ νὰ
ἐξαχθεῖ ἀπὸ πολλὰ στοιχεῖα
καὶ ἁγιογραφικὰ καὶ πατερικά, τὰ ὁποία ἐν συνεχείᾳ σᾶς
ἀναφέρω.
Θὰ ἐσημειώναμε καὶ ἐμεῖς μὲ
τὴν σειρά μας ὅτι μιὰ Ἐκκλησία
ποὺ ἐξυπηρετεῖ ἕνα ἄθεο
καθεστώς, ὑπηρετεῖ, ὄχι ἁπλῶς ὑπάρχει,
…ὑπηρετεῖ στοὺς σκοπούς του ἕνα ἄθεο
καθεστώς, δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι
ἐκ Θεοῦ φυτεία. Καὶ ὅπως λέγει ὁ ἴδιος
ὁ Κύριος: πᾶσα φυτεία ποὺ δὲν ἐφύτευσε
ὁ Θεὸς «ἐκριζωθήσεται» (Ματθ. 15, 13).
Αὐτὴ ἡ —ἐντὸς εἰσαγωγικῶν— Ἐκκλησία,
καὶ αὐτὴ ἡ ἐντὸς εἰσαγωγικῶν φυτεία, εἶναι
ἐκείνη ποὺ καταπατεῖται ὑπὸ τῶν ἐθνῶν,
ποὺ λέγει στὴν Ἀποκάλυψη. Θὰ πατηθεῖ,
λέγει, μῆνες τεσσαράκοντα δύο (3,5 χρόνια),
θὰ καταπατηθεῖ ὑπὸ τῶν ἐχθρῶν, μὴ τὴν
μετρᾶς, δὲν εἶναι κάτω ἀπὸ τὴν προστασία
μου, λέγει ὁ Θεὸς (στὴν Ἀποκάλυψη), μία
τέτοια Ἐκκλησία, δὲν εἶναι Ἐκκλησία... Δηλαδή, ἡ εὐλογία καὶ ἡ προστασία τοῦ Θεοῦ,
ἐκεῖ δὲν ὑπάρχει. Εἶναι Ἐκκλησία κατ’
ἐπίφασιν.
Θὰ πῶ τοῦτο: [Πρῶτον]. Ἐὰν ἦτο ἀληθῶς
ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, στὴν Ρωσία ἐν
προκειμένῳ, τότε, διατί ἡ ἀληθὴς Ἐκκλησία
κρύπτεται εἰς τὰς κατακόμβας καὶ διώκεται;
Ἔχουμε τὴν «πάνω» Ἐκκλησία καὶ τὴν
«κάτω» Ἐκκλησία. Ἐὰν ἡ Ἐκκλησία πράγματι ἦτο ἐλευθέρα, καὶ δὲν ὑπηρέτει τοὺς
σκοποὺς τοῦ ἀθέου καθεστῶτος, τότε γιατί
ὑπάρχει καὶ δεύτερη Ἐκκλησία κρυπτομένη,
γιὰ ποιό λόγο; Αὐτὴ ἡ παρουσία τῆς κρυμμένης Ἐκκλησίας δείχνει ὅτι ὑπάρχει
μία Ἐκκλησία ποὺ ἔχει προδώσει, ἔχει
προδώσει τὴν ἀποστολή της.
Δεύτερον. Ὁ Κύριος εἶπε: «καὶ διὰ τὸ
πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ψυγήσεται ἡ
ἀγάπη τῶν πολλῶν». Ἀντιληφθήκατε. Σᾶς
κατοχυρώνω, γιατί ὁ ἐπίσκοπος Ἰννοκέντιος
χαρακτηρίζει ὡς πόρνη ἐπὶ τοῦ κοκκίνου
θηρίου, αὐτὴν τὴν λεγομένην —ἐντὸς
εἰσαγωγικῶν— Ἐκκλησίαν. Ὁ Κύριος εἶπε,
λοιπόν, «διὰ τὸ πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν
ψυγήσεται ἡ ἀγάπη τῶν πολλῶν» (Ματθ.
24, 12). Καὶ μέσα σ’ αὐτοὺς τοὺς πολλοὺς
θὰ εἶναι ἀσφαλῶς καὶ κληρικοί, οἱ ὁποῖοι δὲν
θὰ ἐμπνέονται πλέον ἀπὸ τὴν ἀγάπη τοῦ
Χριστοῦ, ἀλλὰ ἀπὸ τὸ ὑλικὸν συμφέρον.
Ἂν ὑπάρχει τὸ ὑλικὸν συμφέρον εἴμεθα
ἕτοιμοι γιὰ ὅλα. Τίποτα πλέον δὲν θὰ
ἠμπόδιζε αὐτοὺς νὰ στέκονται προδόται
καὶ τῆς Πίστεως καὶ τῆς Ἐκκλησίας. Αὐτοὶ
θὰ εἶναι οἱ πνευματικοὶ ἀπόγονοι τοῦ Κάϊν
καὶ τοῦ Ἰούδα. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος σημειώνει: «τοῦτο δὲ γίνωσκε —λέγει στὸν

Τιμόθεον— ὅτι ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις
ἐνστήσονται καιροὶ χαλεποί. Ἔσονται γὰρ
οἱ ἄνθρωποι φίλαυτοι, φιλάργυροι, …ἀνόσιοι
(δὲν θάχουνε οὔτε ὅσιο, οὔτε ἱερό), …διάβολοι, προδόται» (Β΄ Τιμ. 3, 1-4). Ὁ Κύριος
τὴν προδοσία τὴν ἐννοοῦσε, ὅταν ἔλεγε
στοὺς μαθητάς του: «παραδώσει ἀδελφὸς
ἀδελφὸν εἰς θάνατον καὶ πατὴρ τέκνον
καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς καὶ
θανατώσουσιν αὐτούς» (Ματθ. 10, 21).
Αὐτὴ εἶναι ἡ προδοσία. Προδόται ὁμοίως
ἐκαλοῦντο, τοὺς πρώτους χριστιανικοὺς
χρόνους ποὺ ὑπῆρχαν οἱ διωγμοί, ἐκεῖνοι ποὺ
παρέδιδαν τὶς Ἅγιες Γραφὲς στὰ χέρια τῶν
διωκτῶν. Ἡ προδοσία εἰς τὸν τομέα αὐτὸν
εἶναι ὅ,τι πιὸ σιχαμερό, ὅ,τι πιὸ φοβερό. Οἱ
ἄνθρωποι αὐτοί, σᾶς εἶπα, ἔχουν τὸν κλῆρο
ἑνὸς Ἰούδα.
Τρίτον. Ὁ ἅγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων
σημειώνει στὴν 15ηΚατήχησή του, ποὺ μιλᾶ
γιὰ τὸν Ἀντίχριστον: «φοβεῖ με ἡ μισαδελφία τῶν ἀδελφῶν». Μὲ φοβίζει, λέγει, ἡ
μισαδελφία αὐτῶν τῶν ἀδελφῶν. Καὶ ὅταν
λέει ἀδελφούς, ἐννοοῦσε τόσο τοὺς λαϊκοὺς
χριστιανούς, ὅσο καὶ τοὺς κληρικούς, καὶ μάλιστα τοὺς ἐπισκόπους… Τί σημαίνει αὐτό;
Σημαίνει ὅτι ἀνάμεσα στοὺς
ἀδελφούς μας, ὅλων τῶν βαθμῶν, θὰ
ἔχομεν τοὺς προδότας τῆς Πίστεως, ποὺ
θὰ ἀποτελοῦν αὐτοὶ πάντοτε τὴν «Ἐκκλησία
πόρνη» (νὰ μὲ συγχωρέσει ὁ Θεὸς ποὺ τὸ
λέγω αὐτό, τὴν βάζω ἐντὸς εἰσαγωγικῶν τὴν
λέξη«Ἐκκλησία» πόρνη) ποὺ συμπλέκεται ἀθεμίτως μετὰ τοῦ κοκκίνου θηρίου, ποὺ
δὲν εἶναι μόνο κάθε ἄθεον καθεστώς, ἀλλὰ
καὶ κάθε κοσμικὴ κατάστασις. Ὁποιαδήποτε
κοσμικὴ κατάστασις αὐτὴ ἡ συμπλοκή,
ἡ ἀθέμιτος συμπλοκὴ Ἐκκλησίας καὶ
κόσμου.
Τέταρτον. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός,
στὴν ὑπ’ ἀριθμ. 56 προφητείαν του… λέγει
τὸ ἑξῆς: «θάρθει καιρὸς ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχει
αὐτὴ ἡ ἁρμονία ποὺ εἶναι σήμερα, μεταξὺ
λαοῦ καὶ κλήρου». Στὴν ὑπ’ ἀριθμ. 57 γράφει: «Οἱ κληρικοὶ θὰ γίνουν οἱ χειρότεροι
καὶ οἱ ἀσεβέστεροι τῶν ὅλων». Καὶ στὴν
ὑπ’ ἀριθμ. 108 σημειώνει: «Θάρθει καιρὸς
ποὺ οἱ χριστιανοὶ θὰ ξεσηκωθοῦν ὁ ἕνας
κατὰ τοῦ ἄλλου». Πότε θὰ γίνει αὐτό; Ὄχι
μὲ τὴν ἔννοιαν τῶν πολιτικῶν κομμάτων καὶ
τῶν πολιτικῶν ἀντιθέσεων, μὲ τὴν ἔννοιαν
ὅτι αὐτὸς θὰ μένει πιστὸς καὶ ἐκεῖνος θὰ
ἔχει προδώσει, καὶ προδότης χριστιανὸς θὰ
καταδιώκει τὸν πιστὸν χριστιανόν.
Πέμπτον. Οἱ ἀρχαῖοι Πατέρες ἔλεγαν ὅτι οἱ
κληρικοὶ (ρωτήθηκαν πολλὲς φορές, ἰδίως οἱ
ἀσκητὲς Πατέρες: «τί θὰ γίνει μετὰ ταῦτα»)
καὶ ἔλεγαν ὅτι οἱ κληρικοὶ θὰ εἶναι ὅπως καὶ
οἱ λαϊκοί. Δηλαδή, πῶς κινεῖται ἕνας λαϊκός,
κυττάει τὰ συμφέροντά του, …ἔτσι θὰ εἶναι,
λέει, καὶ οἱ κληρικοί.
Ἕκτον. Αὐτὴ τὴν πραγματικότητα τὴν
διαβάζουμε ἀγαπητοί μου στὴν βιογραφίαν
τοῦ π. Δημητρίου Γκαγκαστάθη, ἑνὸς ἱερέως
ποὺ ἦταν ἐδῶ στὰ Τρίκαλα …καὶ εἶχε φήμη
ἁγίου ἀνθρώπου. Ἂν διαβάσετε ἐκεῖ θὰ δεῖτε
τὸ ἑξῆς· ὅτι ὁ Μητροπολίτης Κοζάνης, αὐτὸς
ποὺ ἦταν τότε …συμπλέων μὲ τὴν κατάστασιν
τῆς ἐποχῆς, τὸν κατεδίωκε νὰ τὸν φονεύσει!
Ποιος; Ὁ ἐπίσκοπος τὸν ἱερέα…
Τί σημαίνουν, ἀγαπητοί μου, ὅλα αὐτά;
Σημαίνουν ὅτι ὅλα αὐτὰ δίδουν ὕλη· πράγματι, πλάϊ στὴν ἑρμηνεία «πόρνη Ρώμη» νὰ
τίθεται καὶ ἡ ἑρμηνεία ὅτι ἡ πόρνη τῆς
Ἀποκαλύψεως νὰ ἀντιπροσωπεύει
τὴν ἐκκοσμικευμένην
Ἐ κ κ λ η σ ί α ν. Καὶ τὸ εἶπα αὐτό… γιατὶ
πράγματι παρατηροῦμε νὰ τελεσιουργεῖται
αὐτὸ τὸ μυστήριο τῆς ἀνομίας, κληρικοὶ
ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ (δὲν λέγω Καθολικοί,
δὲν λέγω προτεστᾶνται), νὰ συμφωνοῦν
καὶ νὰ συμμαχοῦν μὲ ἄθεες κοσμικὲς
καταστάσεις καὶ δυνάμεις καὶ καθεστῶτα,
ὁποιαδήποτε…, νὰ συμπλέουν, νὰ συμφωνοῦν
καὶ νὰ προδίδουν τὴν Ἐκκλησία. Σημεῖα τῶν
καιρῶν. Γιὰ τὸν ἅγιο Κύριλλο Ἱεροσολύμων
σημεῖο τῶν καιρῶν, ὅτι ὁ Ἀντίχριστος
ἔρχεται, ὅταν φθάνουν οἱ κληρικοὶ νὰ προδίδουν τὴν ἴδια τὴν Ἐκκλησία. Ἀγαπητοί μου,
ὁ Θεὸς νὰ μᾶς ἐλεήσει.
Θεσσαλονίκη 2011
Ἀπομαγνητοφώνηση:
«Φιλορθόδοξος Ἕνωσι “Κοσµᾶς
Φλαµιᾶτος”»
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∆ΙΑΦΟΡΑ
O BIG BROTHER* ΚΤΥΠΑΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΜΑΣ;

συνέχεια από την 1η σελίδα

λευτή της Νέας ∆ημοκρατίας
καθηγητού Ιωάννη Α. Τσουκαλά, ειδικού στις τεχνολογίες
αιχμής. Στην ομιλία του στο
Συνέδριο ο κ. Τσουκαλάς
ανέφερε, μεταξύ των άλλων,
ότι οι δυνατότητες που παρέχει σήμερα η τεχνολογία
“προκαλούν δικαιολογημένη
ανησυχία στους πολίτες για
το ενδεχόμενο δημιουργίας
πανοπτικών κοινωνιών επιτήρησης, τύπου Big Brother”.
Και εξήγησε ο κ. καθηγητής
και ευρωβουλευτής: “ Οι υπολογιστές αφενός καθιστούν
εφικτή τη δημιουργία τεράστιων βάσεων δεδομένων
βιομετρικών στοιχείων, με
δυνατότητες ταχύτατης επεξεργασίας και
εντοπισμού
και αφετέρου επιτρέπουν την
πολλαπλή
συσχέτιση
των δεδομένων αυτών,
εξάγοντας
πληροφορίες για τις
πολιτικές,
κοινωνικές,
πολιτιστικές, ακόμη
και συναισθηματικές δράσεις των πολιτών”.
Σύμφωνα με τον κ. Τσουκαλά οι δυνατότητες που παρέχουν οι σύγχρονες εφαρμογές θέτουν νέες προκλήσεις,
όχι μόνο για την ιδιωτικότητα,
αλλά ακόμη και για το τι συνιστά την ατομικότητα, την
υποκειμενικότητα και την
ελευθερία του ανθρώπου. Να
πώς περιγράφει την εφιαλτική
εικόνα, στην οποία μπορεί να
οδηγηθούμε με την κάρτα του
πολίτη: “ Τα βιομετρικά δεδομένα έχουν απομακρυνθεί
κατά πολύ από τα γνωστά μας
δακτυλικά αποτυπώματα, ή τα
στοιχεία που αποθηκεύονται
στα μικροτσίπ των σύγχρονων
διαβατηρίων. Πλέον μιλάμε
για συσκευές που μπορούν
να ανιχνεύσουν με μεγάλη
ακρίβεια την ψυχοσωματική
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μας κατάσταση και τα συναισθήματα μας, συσχετίζοντας
τις εκφράσεις του προσώπου,
τις διακυμάνσεις της φωνής,
τη θερμοκρασία του σώματος
και τις απεικονίσεις της δραστηριότητας του ανθρώπινου
εγκεφάλου”. Ο Έλληνας ευρωβουλευτής τονίζει ότι για
να προληφθεί η εφαρμογή
του Big Brother στα κράτη
μέλη της η ΕΕ θα πρέπει
να υιοθετήσει επιτέλους μια
κοινή στάση, ένα συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο για
τη χρήση βιομετρικών και
προσωπικών δεδομένων, χωρίς εκπτώσεις στο θέμα της
ιδιωτικότητας ( privacy) του

πολίτη και να ξαναγίνει ηγέτιδα δύναμη στην παγκόσμια
κοινότητα, όχι μόνο σε τεχνολογικό επίπεδο, αλλά και στην
τήρηση των δεοντολογικών
και ηθικών προτύπων.
Σημειώνεται ότι το RISE είναι ένα πρόγραμμα τριετούς
διάρκειας που χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα
Πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα. Το εν λόγω πρόγραμμα
αποσκοπεί στην ενίσχυση της
πανευρωπαϊκής και διεθνούς
κατανόησης για τις ηθικές και
δεοντολογικές πλευρές των
τεχνολογιών ασφαλείας και,
ειδικότερα, στη διεύρυνση
και ενίσχυση του διαλόγου
για τις ηθικές επιπτώσεις
των βιομετρικών εφαρμογών,
όπως στην κάρτα του πολίτη.
Στο πρόγραμμα συμμετέχει
από ελληνικής πλευράς το
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών της Πολυτεχνικής
Σχολής του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό την καθηγήτρια κα
Νιόβη Παυλίδου. Συμμετέ
χουν επίσης πανεπιστήμια
και ερευνητικοί οργανισμοί
από την υπόλοιπη Ευρώπη,
τις ΗΠΑ, την Κίνα και την
Ινδία.
Η κάρτα του πολίτη εφαρμόζεται ήδη στην Ινδία και
έχει προκαλέσει σοβαρές
αντιδράσεις. Ο βελγικής
καταγωγής Ινδός οικονομολόγος Ζαν Ντρεζ, που
έχει συγγράψει πολλά και

σημαντικά έργα μαζί με τον
Ινδό Αμαρτία Σεν ( βραβείο
Νόμπελ Οικονομίας 1998),
σε άρθρο του στην πανινδικής κυκλοφορίας εφημερίδα “The Hindu” σημειώνει
ότι κανένας στην Ινδία δεν
πιστεύει ότι θα τηρείται το
απόρρητο των πληροφοριών
που θα συλλέγονται, ούτε ότι
τo μέτρο είναι προαιρετικό,
κάτι που επικαλούνται οι κυβερνητικοί παράγοντες για να
μειώσουν τις αντιδράσεις.
Κατά τον Ντρεζ το εμπιστευτικό και των πιο απόρρητων
στοιχείων εξασφαλίζεται θεωρητικά, αφού με κάποια δικαιολογία, ή κάποια μεθόδευση αυτά
μπορούν
να έρθουν
στην κατοχή των
κρατικών
υπηρεσιών, είτε
των Ινδιών,
είτε άλλης
χώρας,
χωρίς καθόλου να
αποκλείεται να φτάσουν και σε
χέρια ιδιωτών που
θα έχουν
συμφέρον
να τα διαθέτουν. Ως προς το
προαιρετικό η αλήθεια είναι
μισή, αφού αν κάποιος δεν
παραλάβει την κάρτα με τα
βιομετρικά δεδομένα δεν θα
έχει πρόσβαση στις κρατικές
υπηρεσίες, στις Τράπεζες,
στα Ασφαλιστικά Ιδρύματα,
ούτε καν θα μπορεί να προσληφθεί σε οποιαδήποτε
εργασία. “Όχι κάρτα, όχι
φαγητό” σημειώνει χαρακτηριστικά ο βελγοϊνδός οικονομολόγος. Και προσθέτει
ότι με την κάρτα του πολίτη
δημιουργείται η υποδομή για
ένα κράτος - τέρας, που με
την παγκοσμιοποίηση μπορεί να φτάσει να καταστεί
πλανητικό, ο “Αντίχριστος”
θάλεγαν κάποιοι χριστιανοί.
Καταλήγοντας ο Ζαν Μπρεζ
σημειώνει πως η κάρτα του
πολίτη θα είναι πολύτιμο εργαλείο για τις υπηρεσίες πληροφοριών, τους διευθυντές
των Τραπεζών, τις μεγάλες
εταιρείες και την εξουσία,
που θα έχει την ευθύνη της
διαχείρισης της και συμφορά
για τον απλό πολίτη, κυρίως
γι’ αυτόν που είναι φτωχός και
περιθωριοποιημένος.* Με τον όρο Big Brother o George
Orwell χαρακτηρίζει το κράτος εκείνο,
που παρακολουθεί τα πάντα στη ζωή
του κάθε πολίτη και που του αλλοιώνει
τη συνείδηση, έτσι ώστε να μην έχει
δική του σκέψη, αλλά να ακολουθεί
αυτή που του επιβάλλει το ολοκληρωτικό πολιτικό, πολιτισμικό και κοινωνικό
σύστημα.

ΑΓΩΝΑΣ 11
ΤΟ ΑΝ∆ΡΕΙΟ
ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟ
ΦΡΟΝΗΜΑ
◙ Πού ξανακούστηκε να συντρώγουν εις την
ιδίαν τράπεζαν οι «ποιμένες των λογικών προβάτων» μετά των κυβερνητικών εικονομάχων,
δεδηλωμένων εχθρών των ιερών συμβόλων της
Εκκλησίας μας;
◙ Ας πούμε όμως τα πράγματα με το όνομά
τους δίχως «διπλωματικές» υπεκφυγές. Το
ερώτημα είναι: Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της
Ελλάδος εις ποίον εκ των δύο κυρίων υπακούει;
Εις τον Χριστόν ή εις τον Καίσαρα; Και με ποίον
δικαίωμα συνευωχείται μετά των δεδηλωμένων
διωκτών της Εκκλησίας του Χριστού;
◙ Ποίαν παρακαταθήκην ανδρείου φρονήματος άφησεν ο πρώτος μετά τον Ένα, ο Ιωάννης
ο Πρόδρομος, όταν κατήγγειλε δημόσια τις
παρεκτροπές του Ηρώδη; Ποίοι εκ των μαθητών
και αποστόλων του Χριστού συνέφαγον μετά
των διωκτών του ποιμνίου τους; Ποίοι πατέρες
και άγιοι συναυλίσθησαν μετά των εικονομάχων
και αποκαθηλωτών;
◙ Την Κυριακή της Ορθοδοξίας είθισται ο
πρόεδρος της ∆ημοκρατίας να προσκαλεί εις
γεύμα την Ιερά Σύνοδο και θεσμικά όργανα της
πολιτείας. Τιμητική και καθιερωμένη συνήθεια
της πάλαι ποτέ πολιτείας που σεβόταν την Ελληνορθόδοξη παράδοση, την οποία τηρεί έως
σήμερα με σεβασμό, ο αποδεκτός από όλους
τους Έλληνες Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας. Ποίοι όμως απ’ αυτούς τους πολιτικούς σέβονται
σήμερα την Εκκλησία και την Ελληνορθόδοξη
Παράδοση; Ελάχιστοι και αυτοί χλιαρά...
◙ Συνεπώς, μήπως η Ι. Σύνοδος δίνει επίσημα
διαπιστευτήρια στην υποκρισία, γευματίζοντας
με «εχθρούς» της Εκκλησίας; Τί μήνυμα δίνει
στο Λαό; Παντού λοιπόν επικρατεί ο συμβιβασμός και η ισοπέδωση; Μη μας πουν ότι αυτό
είναι «διπλωματία»(!)
◙ ∆υστυχώς η ∆ιοικούσα Εκκλησία των δεσποτάδων δεν είναι διατεθειμένη να αναμετρηθεί
Προδρομικά και Χρυσοστομικά με την άθεη
εξουσία... Όταν οι πολέμιοι μας πυροβολούν
με καλάσνικοφ, είναι δειλία και φυγομαχία οι
σφενδόνες.
◙ Χάθηκε μιά θαυμάσια ευκαιρία εφέτος στην
πρόσκληση του Προέδρου της ∆ημοκρατίας
στο καθιερωμένο γεύμα, η Ιερά Σύνοδος ευγενικά να απαντήσει ΟΧΙ, εκθέτουσα συγχρόνως τους λόγους της αρνήσεως: εφ’ όσον η
πολιτεία διάκειται εχθρική και αγνώμων έναντι
του ιερού θεσμού της Εκκλησίας, αρνούμαστε
να καλύψουμε έστω έμμεσα τις ταπεινωτικές
συμπεριφορές της!!! Με μια τέτοια απάντηση
τί θα γινόταν τότε; Θα γινόταν σεισμός!!
◙ Και ο Λαός θα ανασήκωνε επιτέλους λίγο, το
σκυμμένο κεφάλι του μετά απ’ τις ταπεινώσεις
που έχει δεχθεί κατά συρροήν τον τελευταίο
χρόνο από τους εκκλησιομάχους εχθρούς του.
Θα ένοιωθε ότι η Ιεραρχία είναι κοντά του.
Μητέρα Στρατηγός, όπως τότε στη δουλεία
του Οθωμανού και σήμερα στην λαιμητόμο του
Μνημονίου των αδίστακτων οικονομικών και
ηθικών δολοφόνων του.
◙ Η Εκκλησία, Σεβασμιώτατοι, δέν είναι Ικέτης,
αλλά Ηγέτης, και τούτο είναι γεγονός διαχρονικώς αναντίρρητο, γιατί κεφαλή της είναι ο Χριστός, ο Κύριος των κυριευόντων και ο Βασιλεύς
των βασιλευόντων. Αυτήν την διαδοχή και την
ευθύνη βαστάζουν οι ώμοι σας και οφείλετε να
κρατήσετε το βάρος της χωρίς συμβιβασμούς,
αλλά με ανδρείο φρόνημα αντάξιο των πατέρων
και των μαρτύρων. ∆ιαφορετικά ας αυτομολήστε
εντίμως και επισήμως στην αντίπερα όχθη των
«κυριευόντων»...(!!!). Αλλά να το ξέρουμε...
ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
“Φάρος της Τήνου”
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«ΜΗ ΓΝΩΤΩ Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΟΥ
ΤΙ ΠΟΙΕΙ Η ∆ΕΞΙΑ ΣΟΥ»
Τέτοιες μέρες άγιες, ημέρες χαράς και αγάπης, έρχονται κάποια
γεγονότα που σε προκαλούν θλίψη.
Όταν, για παράδειγμα, βλέπεις στον
τοπικό τύπο φωτογραφίες να παρουσιάζουν στοιβαγμένες πλαστικές σακούλες με διάφορα τρόφιμα - όπως
διευκρινίζουν -, τις οποίες ετοίμασε
η Μητρόπολη και μοίρασε σε αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας, αδιαφορώντας για κάποιες φαινομενικά λεπτομέρειες, σε καταλαμβάνει θλίψη.
Και τούτο γιατί, ενώ θα έπρεπε όλες
αυτές οι ενέργειες – τις οποίες δεν
απορρίπτουμε – να μην αποβλέπουν
στην προβολή προσώπων, συμβαίνει
το αντίθετο. Φιγουράρουν μάλιστα
στο φωτογραφικό φακό άτομα ευ-

τραφή και απόλυτα ικανοποιημένα
από την αγαθοεργία που επιτελούν
– ασφαλώς όχι εξ ιδίων ούτε εκ του
πλουσίου αποθεματικού της Μητρόπολης το διογκούμενο από τους
συνεχείς δίσκους και την επιβολή
έκτακτων επιβαρύνσεων, που κατάντησαν «άχθος» για τα Συμβούλια
των ναών.
Θλιβερό, πράγματι, άλλοι να προσφέρουν τα υλικά αγαθά τις μέρες
αυτές (πιστοί ενοριών, η Πρόνοια, η
Νομαρχία, η ∆ημαρχία, ο Ερ. Σταυρός…) και άλλοι να φωτογραφίζονται με πρόσωπο ιλαρό «κάνοντας
μνημόσυνα με ξένα κόλλυβα» όπως
λέγει ο λαός.
Θλιβερό γιατί απλοί πολίτες και

φορείς (Νομαρχία, ∆ημαρχία…)
δίνουν μάθημα εφαρμοσμένου χριστιανισμού (ταπείνωσης, γνώσης,
εντολών του Χριστού…) στους
περί τα εκκλησιαστικά ασχολούμενους (∆εσποτάδες, Αρχιμανδρίτες,
ιερείς…) αποφεύγοντας να προβάλουν εαυτούς και να δρέψουν
επαίνους ανθρώπων.
Θλιβερό γιατί οι καθ’ ύλην αρμόδιοι (εκκλησιαστικοί, θεολόγοι…) να
διδάξουν το λαό με την εν Χριστώ
ζωή τους, εμφανίζονται κενοί και
αγνοούντες τα στοιχειώδη της θρησκείας μας, σκανδαλίζοντας τους
πιστούς.
Θλιβερό ακόμη θα ήταν, κι αν ο
∆εσπότης και οι περί αυτόν άδειαζαν το δικό τους πορτοφόλι για
την ανακούφιση των ενδεών αλλά
αποθανάτιζαν την αγαθοεργία τους
φωτογραφίζοντάς την και δημοσιεύοντάς την στο τύπο.
Και θα ήταν επίσης θλιβερό, αλλά
και απαξιωτικό για τη θέση τους,
γιατί θα παρουσιάζονταν παραβάτες
των εντελλόμενων από το Κύριό μας,
που λέγει: «Προσέχετε να μην κάνετε
την ελεημοσύνη σας φανερά, μπροστά στα μάτια των ανθρώπων για να
σας ιδούν και να σας επαινέσουν·
διότι έτσι δε έχετε κανένα μισθό από
τον Θεόν» (Ματθ. 6, 1).
Θλιβερότερο δε όταν, με ξένα
αγαθά, διατυμπανίζω, σαν άτομο ή
σαν Μητρόπολη, τις αγαθοεργίες,
οικειοποιούμενος τον έπαινο άλλων,
αντί να εφαρμόζω τα του Κυρίου μας
λόγια: «μη γνώτω η αριστερά σου τι
ποιεί η δεξιά σου» (Ματθ. 6, 3).

ΘΛΙΨΗ – ΘΛΙΨΗ !!
Θλίψη και στενοχώρια σε
καταλαμβάνει όταν βλέπεις
μοναστήρι, για οποίο δαπανήθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ
από προγράμματα, - φέρεται να
έχει εγεγραμμένους 18 ιερ. – να
παρουσιάζει τέτοιο φαινόμενο
και μάλιστα στο πανηγύρι. Ο
Ηγούμενος – που είχε να πατήσει το πόδι του μήνες – έκανε
τον ψάλτη, ο δε δέσποτας λειτούργησε ο ίδιος, για να δώσει
“αίγλη” και μεγαλοπρέπεια στη
γιορτή. Το χριστεπώνυμο πλήρωμα δεν ξεπερνούσε τα 30-40
άτομα (μάρτυς ή φωτογραφία).
Και μετά… πάλι κλειδαριά στην
εξώπορτα “και του χρόνου,
νάχουμε υγεία, να γιορτάσουμε
τους αγίους…”.

Ι. Μ. Αγίου Ραφαήλ Πυργετού

ΑΧ, ∆ΕΣΠΟΤΑ ΜΟΥ !!!
Εκεί που όλοι οι παπάδες περίμεναν την
άγια αυτή μέρα (εσπερινός της Αγάπης)
να χειροθετήσεις σε πρωτοπρεσβύτερο
τον άνθρωπο που τόσες υπηρεσίες σου
πρόσφερε (μηνύσεις, αγωγές κ.α. κατά
πιστών) τον άφησες με το παράπονο.
Μήπως δικαιολογημένα τελικά διαμαρτύρονταν προς τους άλλους παπάδες
κατά τον εσπερινό της Αγάπης στον άγιο
Αχίλλιο που γι’ αυτόν υπήρξε εσπερινός
αχαριστίας από τον… ευεργετηθέντα προϊστάμενό του;
Παπά μου, φαίνεται δεν κατάλαβες αυτό
που σου είπε συνάδελφός σου (να δώσεις
τα χρήματα). Αφού λοιπόν τα κράτησες
για τον εαυτόν σου, ώστε να περάσεις
1. Το νησί Ibiza είναι μια από τις Βαλεαρίδες Νήσους που βρίσκονται στη
ονειρεμένα ημερόνυχτα (όπως δήλωσες)
Μεσόγειο, και ανήκει στην Ισπανία. Είναι γνωστό για τα 278 ξενοδοχεία,
1
τα καλοκαιρινά πάρτι του και τους χιλιάδες τουρίστες που πλημμυρίζουν στο νησί Ibiza και δεν του τάδωσες, καλά
να πάθεις!!!
την βραδινή ζωή του.

Λαμπαδάριος

ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ
ΚΡΥΠΤΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ
Με κομμένη κυριολεκτικά ανάσα
παρακολούθησε το κοινό τη διάλεξη του
γνωστού ∆ημοσιογράφου Νίκου Χειλαδάκη , που
έγινε στο ∆ήμο Θέρμης και μεταδόθηκε από τον
Τηλεοπτικό Σταθμό 4ε της Ιεράς Μητροπόλεως
Θεσσαλονίκης, σχετικά με την Ορθοδοξία στη
σημερινή Τουρκία.
Ο ∆ημοσιογράφος, με πολυετή έρευνα, με
απολύτως τεκμηριωμένα στοιχεία, πολλά εκ των
οποίων δημοσιεύματα του ίδιου του Τουρκικού
Τύπου, ακόμα και με βίντεο από εκπομπές της
τουρκικής τηλεόρασης, αποκάλυψε μια άλλη,
εντελώς άγνωστη και θαμμένη πλευρά της
πραγματικότητας στη σημερινή Τουρκία, κατά
την οποία δεκάδες, εκατοντάδες βαφτίζονται
φανερά πλέον Χριστιανοί Ορθόδοξοι, χιλιάδες
είναι εκείνοι που μεταβαίνουν στα Ορθόδοξα
προσκυνήματα, Εκκλησιές και Αγιάσματα, ενώ
επιφανείς Τούρκοι παρακολουθούν με δέος τη
Θεία Λειτουργία!!!
Ο Νίκος Χειλαδάκης, ανέφερε πάμπολλες,
συγκεκριμένες και επώνυμες περιπτώσεις
μουσουλμάνων που ζήτησαν να βαφτιστούν
Χριστιανοί, ενώ παρουσίασε τα αποκαλυπτικά
στοιχεία έρευνας τουρκικής εφημερίδας, που
καταγράφει μόνο τα τελευταία τρία χρόνια
στην Τουρκία τον εξωφρενικό αριθμό των
8.000.000 πωλήσεων Αγίων Γραφών, στην
τουρκική γλώσσα!!! (σ.σ. πράγμα που δείχνει
πως είναι πραγματικά πολλά εκατομμύρια οι
Κρυπτοχριστιανοί στην Τουρκία, ενώ σύμφωνα
με τις Προφητείες του Αγίου Κοσμά για το «1/3
των Τούρκων που θα γίνουν Χριστιανοί» και με
βάση το σημερινό πληθυσμό, φαίνεται πως
πρόκειται για περίπου 15 με 20 εκατομμύρια
ψυχές!!!)
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥ∆ΟΥΝΑΣ
Ο κ. Χειλαδάκης παρουσίασε επίσης με
αδιάσειστα βίντεο τουρκικών καναλιών,
τους χιλιάδες κυριολεκτικά Τούρκους
«μουσουλμάνους», που κατακλύζουν την
Εκκλησία του Αϊ Γιώργη του Κουδουνά,
αφήνοντας τάματα, προσκυνώντας τις άγιες
εικόνες και πηγαίνοντας σε ατέλειωτες ουρές
για να χριστούν με το λαδάκι από το καντήλι του
Αγίου!!!
Η ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΜΒΗΣ
Μια άλλη πάλι εκπληκτική περίπτωση, είναι και
εκείνη κοντά στα Άδανα, που όπως ανέφερε ο
Νίκος Χειλαδάκης, συγκεντρώνει εκατοντάδες
ασθενείς Τούρκους, που γίνονται καλά από μια
γυναίκα, η οποία ομολόγησε στην Τουρκική
Τηλεόραση, ότι τη θεραπευτική της δύναμη
την αντλεί από μια κατακόμβη-σπήλαιο, όπου
αγίασαν 7 Χριστιανοί Μάρτυρες!!!\
ΤΟ ΑΓΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΜΙΧΑΗΛ
Το συγκλονιστικότερο όμως όλων, είναι εκείνο
που ο έγκριτος ∆ημοσιογράφος ανέφερε για
τη Σεβάστεια, ξεκινώντας από το Συναξάρι
του Αρχαγγελου Μιχαήλ, όπου αναφέρετε η
θεραπεία κάποιου πλουσίου στο Αγίασμα του
Ταξιάρχη στη Σεβάστεια!\
Εκεί, στο θυματουργικότατο εκείνο Αγίασμα,
είχε χτιστεί περικαλλέστατος Ιερός Ναός, θαύμα
αρχιτεκτονικής, που όμως δεν υπάρχει πια.
Αλλά υπάρχει το ΑΓΙΑΣΜΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ,
γεμάτο με εκατοντάδες μικρά ψαράκια, τα οποία
γλείφουν τις πληγές, ή τα σημεία πάθησης των
δεκάδων χιλιάδων Τούρκων, που πηγαίνουν
εκεί από όλο τον κόσμο και γίνονται καλά,
μπαίνοντας μέσα στο ΑΓΙΑΣΜΑ!!!
Μάλιστα οι Τούρκοι έχουν χτίσει ξενοδοχεία
και δωμάτια για να εκμεταλλευτούν τον
«θεραπευτικό» τουρισμό που έρχεται ακόμα και
από τη Ρωσία!!!
«ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΣΟ ∆Ε ∆ΕΧΤΗΚΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΙ
ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΟΥ»
Και ο επίλογος όμως του Νίκου Χειλαδάκη ήταν
εξίσου συναρπαστικός, όταν αποκάλυψε πως
αν και δουλεύει χρόνια σε μεγάλες εφημερίδες,
καμία εφημερίδα και κανένα Μέσο Ενημέρωσης
δε δέχτηκε μέχρι τώρα μέσα στην Ελλάδα να
προβάλει όλο αυτό το συγκλονιστικό υλικό, για
την Ορθοδοξία μέσα στην Τουρκία!... (σ.σ. Με
την εξαίρεση της 4ε)
ΠΗΓΗ: pistos.gr

