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«ΑΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΝ ΟΙ ΈΛΛΗΝΕΣ,
ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΣΩΒΡΑΚΑ»
«Η Γερμανία είναι η αυτοκράτειρα των χρεοκοπιών και οι Έλληνες, αν ήξεραν τι δικαιώματα έχουν,
και πόσα τους χρωστά η Γερμανία, θα είχαν πάρει
και τα σώβρακα των Γερμανών».
Αυτά δήλωσε σε συνέντευξη στο γερμανικό περιοδικό «Spiegel» στις 21/6/2011, ο Γερμανός καθηγητής ιστορίας της οικονομίας της London School
of Economics. Το περιοδικό είναι γνωστό για την
ανθελληνική στάση του. Έχει τεράστια απήχηση, σαν
περιοδικό, στη διεθνή πολιτική σκηνή και στα διεθνή
«φόρα» καθόσον η κυκλοφορία του ξεπερνά το ένα
εκατομμύριο τεύχη την εβδομάδα.
Η συνέντευξη, λόγω των θερινών διακοπών, δεν
έγινε “αντιληπτή” από τα ελληνικά Μ.Μ.Ε., ή κι αν
κάποια απ’ αυτά το αντιλήφθηκαν, δημοσίευσαν μόνο
ένα μικρό μέρος της.
Εμείς την εντοπίσαμε και τη δημοσιεύουμε αφενός
για να δείτε τί μας κρύβουν, και αφετέρου για να καταλάβετε ότι η κρίση και τεχνική είναι και εύκολη.
Γερμανία: ο μεγαλύτερος ‘’παραβάτης’’ χρεών του
20ου αιώνα
Spiegel: Κυριε Ritschl η Γερμανία συζητάει αυτό τον
καιρό για την περαιτέρω οικονομική βοήθεια για την
Ελλάδα σαν να είναι ο υπεράνω όλων γνώστης. Η κυβέρνηση ενεργεί με απόλυτη αδιαλλαξία. Είναι δίκαιη αυτή η
συμπεριφορά;
Ritschl: Οχι, είναι απολύτως αδικαιολόγητη.
Spiegel: Μάλλον δεν το βλέπουν έτσι οι περισσότεροι
Γερμανοί.

Η ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ
ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ
Είναι γνωστή στα πέρατα της οικουμένης
η τραγωδία την οποία ζει στις μέρες μας η
δύσμοιρη πατρίδα μας. Τραγωδία που οδηγεί
τους Έλληνες ακόμη και στην απελπισία. Αρκετοί απ’ αυτούς αυτοκτονούν μη μπορώντας
ν’ αντέξουν το βάρος της όλης κατάστασης.
Η ανεργία, το κλείσιμο των καταστημάτων, οι
συνεχείς περικοπές μισθών και συντάξεων (η
εύκολη λύση), οι απολύσεις εργαζομένων, η
κατακόρυφη αύξηση των τιμών κάθε αγαθού
(ρεύμα, πετρέλαιο, αέριο, είδη διατροφής…)
φέρνουν αναστάτωση στη ζωή μας και καταρρακώνουν το κύρος της φωτοδότρας Ελλάδας,
δίδοντας το δικαίωμα στους άλλοτε τρωγλοδύτες να μιλούν απαξιωτικά για τη χώρα μας.
Κι ενώ ο κόσμος χάνεται, οι διοικούντες την
Εκκλησία της Ελλάδας προκαλούν με τη ζωή
τους και σκανδαλωδώς αδιαφορούν - λόγω του
«φιλάδελφου» - για το αν οι ενέργειες πολλών
εξ αυτών τιμούν το αιματοβαμμένο ράσο των
αγίων μας ή γίνονται αφορμή να χλευάζεται
μαζί τους και η Ορθόδοξη Εκκλησία μας.
Μέσα στο χαλασμό αυτό, ο επί δεκαπενταετίαν δεσπότης Λάρισας (ελέω Σεραφείμ Τίκα
συνέχεια στη σελ. 2

ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ:
Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
Λάμπρου Κ.Σκόντζου, Θεολόγου - Καθηγητού
Στις 26 Σεπτεμβρίου η αγία μας Εκκλησία εορτάζει
με λαμπρότητα τη μετάσταση του αγίου αποστόλου και
ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου. Πρόκειται για μια
κορυφαία προσωπικότητα της Εκκλησίας μας, αφού
αξιώθηκε να φέρει από τον Ίδιο τον Κύριο τον υπέρτατο
τίτλο του αγαπημένου μαθητή Του. Αξιώθηκε επίσης
να είναι ο συγγραφέας του τετάρτου Ευαγγελίου με το
βαθύτατο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενό του,
των τριών Καθολικών Επιστολών του, και του προφητικού
βιβλίου της Αποκαλύψεως, το οποίο του έδωσε επίσης
τον τίτλο του προφήτη των εσχάτων. Τιμώντας και εμείς
την ιερή του μνήμη θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια
συνοπτική εικόνα της αγίας και πολυτάραχης ζωής του,
εξαίροντας τη συμβολή του στη διάδοση του Ευαγγελίου
του Χριστού. Παρενθετικά τονίζουμε πως είναι ανάγκη να
γνωρίζουμε ως πιστοί, βασικά στοιχεία για τις μεγάλες
προσωπικότητες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι έβαλαν τη
δική τους σφραγίδα στη διάδοση του ευαγγελικού μηνύματος και στην εδραίωση της Εκκλησίας στα Έθνη.
Ο άγιος απόστολος και ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν
γιος του Ζεβεδαίου και της Σαλώμης (Ματθ.4,21.
Μαρκ.15,40) και αδελφός του αποστόλου Ιακώβου. Η
μητέρα τους Σαλώμη ήταν πιθανότατα συγγενής, ίσως
εξαδέλφη της Θεοτόκου, που σημαίνει ότι οι δυο αδελφοί
απόστολοι ήταν κατά σάρκα εξαδέλφια του Κυρίου και σ’
αυτό ίσως έγκειται η οικειότητά τους με Αυτόν, ιδιαίτερα
συνέχεια στη σελ. 7

συνέχεια στη σελ. 6

Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Η ΦΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ

ΖΟΥΜΕ ΗΜΕΡΕΣ
ΑΛΩΣΗΣ…

◙ Αυτός που θα είχε την υπομονή και τον χρόνο
να παρακολουθήσει τις μικρές ειδήσεις στα πολυσέλιδα των εφημερίδων και της T.V., θα είχε την αίσθηση ότι άτακτοι εισβολείς
Γράφει ο θεολόγος στο χώρο της ψυχής του,
Στυλ. Λαγουρός
ακρο βολισμένοι σε κάθε γωνιά της, τον σφυ ροκοπούν.
Ένας ανηλεής «ανταρτοπό λεμος» για να κυριευθεί
και αλλοιωθεί η συνείδησή του.
◙ Τα «άτακτα σκιάχτρα», είτε από το μέ ρος των
πολιτικών είτε από το μέρος των «εκκλησιαστικών»,

Η πνευματική και ηθική παρακμή, που βιώνουμε
σήμερα, μοιάζει μ’ εκείνη που παρατηρήθηκε στην
Κωνσταντινούπολη πριν από την άλωσή της, όπως
αυτό γίνεται αντιληπτό από τις παρατηρήσεις και
περιγραφές του λόγιου μοναχού Ιωσήφ Βρυένιου
(1350-1431) που βρήκαμε καταχωρημένες στο
βιβλίο του… με τον τίτλο: «Ο χαρακτήρας των
Ελλήνων».
Ακολουθεί απόσπασμα αυτών των περιγραφών

συνέχεια στη σελ. 4

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

Εδώ ο καθένας
μπορεί να εκφράζει και να
πει ελεύθερα τη γνωμή του

συνέχεια στη σελ. 4
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Το ταξίδι ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
αρχίζει με το δρομολόγιο την 16:14.
Το τραίνο, λες και είχε κάτι να μας πει,
σταματούσε σε κάθε μικρό και μεγάλο
σταθμό παίρνοντας αραιά και πού από
κανένα επιβάτη. Οι ταξιδιώτες, χάνοντας
την υπομονή τους, άρχισαν να διαμαρτύρονται. Η απάντηση των υπευθύνων
ψυχρή και στερεότυπη: «βγήκε το σύστημα εκτός· θα αλλάξουμε τα κλειδιά
και φεύγουμε…». Επιτέλους στις 22:32
(αντί τις 20:20) φθάνουμε στο σταθμό
της Λάρισας. Κουρασμένος, ταλαιπωρημένος και στενοχωρημένος κάθομαι στο
καφέ-μπαρ του σταθμού να πάρω μια
ανάσα. Οχλαγωγία ασυνήθιστη επικρατεί.
Αρχίζουν να βουίζουν τ’ αυτιά μου. ∆ίπλα

μου, παρέες-παρέες, συζητούσαν δυνατά, πίνοντας άλλος τον φραπέ του, άλλος
την μπύρα ή το ουζάκι του και άλλος το
ουίσκι του και ζαλισμένοι όπως ήταν λίγο
απ’ το οινόπνευμα λίγο απ’ το ταξίδι, φωνάζουν τον μπάρμαν να επαναλάβει την
παραγγελιά τους. ∆εν άντεξα και σηκώνομαι να φύγω. Καθώς πλήρωνα είδα στο
μπροστινό τραπέζι τέσσερα νεαρά άτομα
να διαφωνούν έντονα μεταξύ τους σε
σημείο να κινδυνεύουν να πιαστούν στα
χέρια. Τους ρωτάω παραξενεμένος:
- Τι συμβαίνει, ρε παιδιά, και μαλώνετε;
- Εσείς τι λέτε, κύριε – με ρώτησαν με τη
σειρά τους – πόσοι αστυνομικοί να ήσαν
στην έκθεση της Θεσσαλονίκης;

- ∆εν ξέρω, απαντώ.
- Μα, που ζεις εσύ, δε διαβάζεις εφημερίδες, δε βλέπεις τηλεόραση, ούτε
ραδιόφωνο ακούς; Και συνέχισαν: Το τι
καπνογόνα και δακρυγόνα έπεσαν έξω
από το χώρο που θα μιλούσε ο Πρωθυπουργός δε λέγεται, κι εσύ δεν πήρες
είδηση;
Ένιωσα άσχημα για την άγνοιά μου και
έσπευσα να δικαιολογηθώ:
- Πραγματικά δεν γνωρίζω, ταξίδευα,
είχα Άρειο Πάγο στην Αθήνα και μόλις
επέστρεψα.
Κάνω ν’ απομακρυνθώ αλλά νέο περιστατικό με καθηλώνει. Στο ακρινό προς
τα δεξιά τραπέζι, δύο μεσήλικες άνδρες
και μια κυρία, συζητούν έντονα, κοιτώ-

ντας τις αθηναϊκές εφημερίδες που είχαν
μπροστά τους.
Κοντοστάθηκα. ∆ιαπίστωσα ότι κι αυτοί συζητούσαν για το ίδιο θέμα. Τους
άκουσα να διαβάζουν: Στην έκθεση 5.000
αστυνομικοί (εφημ. Ε…), 10.000 αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη (πρωτοσέλιδο
εφημ. Π…) κ.α. αλλά σταμάτησαν εκνευρισμένοι, γιατί φαίνεται διαφωνούσαν και
παρά λίγο ν’ αρπαχτούν. Τρελάθηκα. Πού
μπορεί να φθάσει το πάθος του κομματισμού! Σκέφτηκα.
Αποφάσισα τελικά να φύγω αλλά
δυστυχώς, μια γνωστή μου συντροφιάπατριωτάκια: Ο Μήτσιος, ο Χανσάν, ο
Τράκας κι ο Κώτσιος (έτσι τους φωνάζαμε
στο χωριό, με τα παρατσούκλια τους)
συνέχεια στη σελ. 2
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Η ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΣΕ ΕΞΑΡΣΗ

– αρχιεπισκόπου αντάρτη) Ιγνάτιος
Λάππας, μη γινόμενος αποδεκτός από
τους χριστιανούς της Μητρόπολης γιατί εισήλθε σ’ αυτήν αλλαχόθεν και όχι
δια της θύρας, επισπεύδοντας μάλιστα
το θάνατο του κανονικού μητροπολίτη
Θεολόγου, μετήλθε αντιχριστανικές
μεθόδους προκειμένου να γίνει αποδεκτός ως «πατέρας»! Μέχρι σήμερα
οδηγεί τους πιστούς στα δικαστήρια
με μηνύσεις και αγωγές προκειμένου
να κάμψει το αγωνιστικό τους φρόνημα
και να τον «προσκυνήσουν», θυμίζοντάς
μας έτσι τα λόγια του διαβόλου προς
το Χριστό: «Αν με προσκυνήσεις θα σου
χαρίσω (!) όλες αυτές τις βασιλείες».
Ξεχνώντας μάλιστα ο ίδιος ότι ο σεβασμός και η αναγνώριση δεν επιβάλλονται αλλά κατακτώνται, επέλεξε, ανάμεσα από τους χιλιάδες αγωνιζόμενους
χριστιανούς, που «δεν κάμπτουν γόνυ
τω Βάαλ», τριάντα τρεις (33) – τυχαία;
δε νομίζω – οδηγώντας τους ενώπιον
των δικαστών με ψευδείς, αστήρικτες
αλλά και φαιδρές κατηγορίες: ότι τον

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

EΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

αποκάλεσαν ανάξιο (όχι άδικα), του
γύρισαν την πλάτη, έβηξαν… Από τότε
οι 33 αυτοί χριστιανοί – πολύτεκνοι
και υπερπολύτεκνοι οι περισσότεροι,
μονόμισθοι, μεροκαματιάρηδες, υπερήλικες, με συνεχώς ελαττούμενη την
πενιχρή σύνταξή τους – διέρχονται
οικογενειακώς ένα πολυχρόνιο ψυχικό
εκβιασμό, προβάλλοντας μπροστά
τους το βασανιστικό δίλημμα: να προσκυνήσουν τον μοιχεπιβάτη δεσπότη,
πηγαίνοντας κόντρα στις πεποιθήσεις
και το «πιστεύω» τους προκειμένου να
σώσουν το σπίτι τους από την απειλούμενη κατάσχεση εκ μέρους του «εκπροσώπου του Θεού» ή να πληρώσουν την
– ελαφρά τη καρδία – καταλογισθείσα
σε βάρος τους ποινή από το Εφετείο; εκ
των πραγμάτων αδύνατη, δεδομένου
ότι για την πρώτη ομάδα, εκ 15 ατόμων, το ποσό υπερβαίνει τις 150.000
ευρώ. Προτίμησαν τη διαδικασία των
εφέσεων, ελπίζοντας ότι στα ανώτερα
δικαστήρια θα υπάρξουν Τερτσέτηδες
και Πολυζωήδες (ανεπηρέαστοι και

δίκαιοι). ∆υστυχώς οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν, καθότι, το καταραμένο «φιλάδελφον», το αξίωμα και οι γνωριμίες,
στην Ελλάδα έχουν μεγαλύτερη ισχύ κι
από το νόμο – κατά το «ούτω έδοξεν τω
δικαστή» – γι’ αυτό και κατέφυγαν στο
Συμβούλιο της Ευρώπης. Τελειώνουμε
με μια διαπίστωση και μια ευχή. Έτσι
έχοντας τα πράγματα, το τέλος για τους
Έλληνες και την Ελλάδα είναι εγγύς και
δυσοίωνο – αν δεν επέμβει ο Θεός. Για
τους 33 δε αγωνιζόμενους Λαρισαίους
χριστιανούς δυσχερέστερο, καθότι την
ώρα που «καίγονται τα γένια κάποιου
και άλλος προσπαθεί απ’ τη φωτιά τους
ν’ ανάψει το τσιγάρο του» μεταβάλλεται
η κατάσταση από τραγική σε απελπιστική και συνεπώς δεν υπάρχει άλλη
λύση απ’ αυτή του «γόρδιου δεσμού».
Γιατί, ποιος μπορεί να αποκλείσει μια
οποιαδήποτε βίαιη ενέργεια την ώρα της
απελπισίας; Την ώρα που κλέφτες και
άρπαγες του μόχθου και του ιδρώτα του
τίμιου εργάτη κυκλοφορούν ελεύθεροι
και επαιρόμενοι; Την ώρα που μοιχεπιβά-

τες, κενόδοξοι και αδίστακτοι θυσιάζουν
το ποίμνιο προβαίνοντας σε πολύχρονο
ψυχοφθόρο πόλεμο μόνο και μόνο γιατί
δεν αναγνωρίζουν τις παρανομίες τους
και δεν προσφέρουν «γην και ύδωρ» για
να σώσουν το σπίτι τους και το διασυρμό τους; Τέλος απευθυνόμενοι προς
κάθε αρμόδιο αλλά και προς τον απλό
Έλληνα χριστιανό πολίτη, που αγαπάει
την θρησκεία του και την Πατρίδα του,
να αγρυπνεί, προβαίνοντας άμεσα και
αποτελεσματικά όταν οι καιροί το απαιτήσουν. Να πάψουνε να είναι «ευλαβείς
βλαμμένοι» (π. Παΐσιος) γιατί τώρα
«είναι καιρός της σφενδόνας και όχι
της φλογέρας» (Σος Αυγ. Καντιώτης).
Ιδιαίτερα η Ι.Σ. της Εκκλησίας της Ελλάδας ας συμμαζέψει τους σαλταδόρους,
όσο είναι καιρός, γιατί και η υπομονή
έχει τα όριά της. Ας μην παίζουν με τη
φωτιά, γιατί κάποια στιγμή οι πράξεις
μπορεί να γίνουν μπούμερανκ και η
μακροθυμία του Θεού να σταματήσει
καθ’ όσον «ο Θεός ου μυκτηρίζεται»,
δεν εμπαίζεται.
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συνέχεια από την 1η σελίδα

και κανα-δυό άλλοι που δεν γνώριζα,
με εντόπισαν, με φώναξαν κοντά τους
με επιφωνήματα χαράς: Σαν τα χιόνια…
πού χάθηκες, κάτσε να σε κεράσουμε
μια μπύρα, να ξαποστάσεις. Κάθισα σ’
ένα σκαμπώ.
- Σας βλέπω ξαναμμένους, τους λέω·
μήπως σας διέκοψα από καμμιά σοβαρή
συζήτηση;
- Ναι, μ’ απάντησαν οργισμένοι. ∆ε
βλέπεις; Χιλιάδες αστυνομικοί (πέντε,
δέκα, δεκατρείς χιλιάδες) φερμένοι απ’
όλη την Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη για να
φυλάξουν τους ένοχους απ’ τους αθώους
κι αδικημένους. Ποιος θα πληρώσει «το
μάρμαρο»; (Μετακινήσεις, διανυκτερεύσεις, φαγοπότι, τα εκτός έδρας κλπ) πάλι
ο λαουτζίκος!!!
Πήραν φόρα οι φίλοι μου, με το δίκηό
τους, και σταματημό δεν είχαν. Αλλά
επειδή συνήθως ο χρόνος σβήνει από τη
μνήμη των ανθρώπων πολύ πιο σοβαρότερα θέματα, τους διέκοψα λέγοντας:
- Πατριωτάκια, γιατί πάμε στη Θεσσαλονίκη; Ξεχάσατε τι έγινε στην πόλη μας,
πριν από καμιά δεκαπενταριά χρόνια και
κάτι, που επιστρατεύτηκαν όλα τα ΜΑΤ
και τα ΕΚΑΜ της Ελλάδας και για τρεις
μέρες όλα τα ξενοδοχεία της Θεσσαλίας
ήταν φουλαρισμένα μαζί με όλους τους
στρατιωτικούς χώρους γεμάτους από
αστυνομικούς; Τα καταστήματα του
κέντρου και γύρω από το μητροπολιτικό
ναό είχαν κλείσει για λόγους ασφαλείας.
Και όλα αυτά γιατί; Για να κάνουν μια παράνομη και αντικανονική ενθρόνιση ενός
κληρικού, που ο τότε αρχιεπίσκοπος τον
έκανε με το νταηλίκι, δεσπότη!
- Στάσου, στάσου κάνεις λάθος – Παρενέβη ο Τράκας. ∆εν είναι ακριβώς έτσι
όπως τα λες, για τον Ιγνάτιο δε μιλάς;
- Ναι, γι’ αυτόν μιλάω. ∆ε θυμάστε τι
έγινε στην Αθήνα με την εκλογή του και τα
«μαγειρέματα» των σκοτεινών γραφείων
της Μονής Πετράκη, από τον «αντάρτη»
αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ; Αφού κάλεσε
καμμιά 5-6 υποψηφίους δεσποτάδες και
κανείς δε δέχονταν να γίνει Λαρίσης,
σεβόμενοι προφανώς την κανονικότητα
και την αγιότητα του Θεολόγου, τελικά
οργίλος κάλεσε τον Ιγνάτιο και τον ρώτησε: «Ρε Ιγνάτιε θέλεις να γίνεις δεσπότης
Λαρίσης;». Κι εκείνος με το γνωστό του
ύφος του απήντησε καταφατικά!!!
- Βρε Μήτσιο, ρωτάει ο Κώτσιος, εσύ
ήσουνα στη χειροτονία του Ιγνατίου
στην Αθήνα, πες μας τί έγινε στη Μητρόπολη;
- Τι έγινε φίλε; Είναι να τα διηγείται
κανείς και να κλαίει. Είδα ένα μητροπολιτικό ναό, φρούριο από αστυνομικούς,
κυρίως ΜΑΤ, λεωφορεία να έρχονται

και να κατεβάζουν κι άλλους αστυνομικούς, οπλισμένους σαν «αστακούς» και
οι ελάχιστοι λαϊκοί που μπήκαν στο ναό
δείχνανε κάρτα εισόδου και ταυτότητα…!!! Μόνο δακτυλικά αποτυπώματα
δεν ζητούσαν…
Αμ, και το αποκορύφωμα; Την ώρα που
τα ασθενοφόρα κουβαλούσαν διαμαρτυρόμενους χριστιανούς με σπασμένα
κεφάλια, πλευρά, χέρια… ο Ιγνάτιος
δήλωνε: «σήμερα είναι μέρα χαράς και
ευλογίας…»!!!
- Κώτσιο για θύμισέ μας – ρωτάει ο Τράκας – τι είπε ο Ιγνάτιος, λίγες μέρες μετά
την χειροτονία του, όταν το Συμβούλιο
Επικρατείας (ΣτΕ) ακύρωσε την εκλογή
και την χειροτονία του και τον κατέταξε
μεταξύ των Ιερομονάχων, «Εγώ δεν ξέρω
τι λέει το ΣτΕ επιθυμία μου είναι να έρθω
να ενθρονιστώ στη Λάρισα… αφού εκδοθεί και το Προεδρικό ∆ιάταγμα, όπως
προβλέπεται από το νόμο…».
- Λοιπόν, πατριωτάκια, ο Χανσάν που
παρακολουθούσε από «δημοσιογραφικής» πλευράς τα γεγονότα ας μας τα
περιγράψει εν συντομία για να πληροφορηθείτε το τί έγινε εκείνο το απόγευμα της
Πέμπτης στην ενθρόνιση «μαϊμού» (όπως
γράφτηκε στις εφημερίδες), γιατί πιστεύω,
παρ’ ότι δεν είδα τα της εκθέσεως της
Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να ωχριούν
μπροστά σ’ εκείνα της Λάρισας!!!
Λοιπόν, φίλοι μου, μου θυμίζετε πράγματα που, ανατριχιάζω, σηκώνονται οι
τρίχες της κεφαλής μου. Το υλικό που
υπάρχει συγκεντρωμένο και θα δημοσιευτεί προσεχώς, θα κάνει να φρίξουν όσοι
το διαβάσουν. Θα χρειασθούν τόμοι να
καλυφθούν με λεπτομέρειες τα τραγικά
εκείνα γεγονότα.
Όμως, εν συντομία, σας λέω ότι: ο
Ιγνάτιος ήρθε και «ενθρονίστηκε» χωρίς
να υπάρχει Προεδρικό ∆ιάταγμα καταστάσεώς του και παρ’ όλα αυτά, επέμενε να
ενθρονισθεί. Τότε αποφασίζεται από την
Πολιτεία, παράνομα, και φέρνουν πάνω
από 3.000 αστυνομικούς, εκτός από τους
τοπικούς και της ευρύτερης Θεσσαλίας,
τους δε δεσποτάδες, ακούστε πλάκα, τους
φέρανε φορτωμένους σε πούλμαν (!). Απ’
αυτούς «ξεχώριζε» ο Κυθήρων Ιάκωβος
(μετά από λίγο καιρό καθαιρέθηκε για…),
ο «Αττικής» Παντελεήμων κι αυτός ήδη
καθηρημένος, ο Ιεραπόλεως και μετέπειτα
Πατριάρχης Ιεροσολύμων κι αυτός την ίδια
τύχη είχε. Ήσαν βέβαια και αρκετοί άλλοι,
όπως ο μετέπειτα «Φαναριοφερσάλων»
Θεόκλητος, που ξέφυγε την καθαίρεση
μετά από καθοριστική παρέμβαση του
πνευματικού του πατέρα Αρχ/που Χριστόδουλου. ∆ηλαδή, Χάνσαν, όπως ακούω,
λέει ο Μήτσιος, όλη η «αφρόκρεμα» ήρθε
στη Λάρισα για την «ενθρόνιση» του

Ιγνατίου!!!
- Παιδιά, την πλάκα την έζησε ο πρωτοσύγκελος Νικόδημος, που δεν τον επέτρεψαν να πλησιάσει τον μητροπολιτικό
ναό διότι φεύγοντας από το σπίτι ξέχασε
(!) να πάρει την κάρτα εισόδου (εφημ.
«Ελευθερία»).
Όσον αφορά τώρα στον επιχειρησιακό
τομέα της αστυνομίας, τι να πούμε, βρε
παιδιά; Αυτή δεν ήταν δεσποτική ενθρόνιση αλλά πολεμική επιχείρηση, τύπου
Λιβύης!!! Κόσμος στο δρόμο ποδοπατημένος, παντού αίματα, ρούχα σχισμένα
και πεταγμένα, γκλόμπς σπασμένα, σι-μπι
(CB) κατεστραμμένα, μάσκες ασφυξιογόνες διαλυμένες… μικρά παιδιά να κλαίνε
σπαρακτικά ψάχνοντας τις μανάδες
τους, ασθενοφόρα να πηγαινοέρχονται
σφυρίζοντας δαιμονιωδώς και να μεταφέρουν τραυματίες στο Νοσοκομείο
(πάνω από 150 κατεγράφησαν στο βιβλίο
συμβάντων). Ακόμα και επιπλέον γιατροί
«επιστρατεύτηκαν», όπως συμβαίνει
περίπου σε καιρό πολέμου, το δε κέντρο
της πόλης και η περιοχή γύρω από τον
μητροπολιτικό ναό του Αγ. Αχιλίου, θύμιζε
βομβαρδισμένη πόλη!!!
- Και ο Ιγνάτιος, Χάνσαν, τί έκανε ρώτησε ο Κώτσιος.
- Ο Ιγνάτιος έμεινε περίπου μια ώρα,
όσο διήρκησε το «ΣΟΟΥ». Ούτε τον
«μπουφέ» που ετοίμασαν οι Αρχές και οι
«κλακαδόροι» της Λάρισας, δεν πρόλαβαν οι προσκεκλημένοι να δοκιμάσουν.
Κι έτσι έφυγαν και πάλι φορτωμένοι στο
πούλμαν, ο δε Ιγνάτιος δήλωσε: «η τελετή
έγινε, όπως κι εσείς θα ξέρετε, πολύ
ωραία, τόσο μέσα στο ναό όσο και έξω
απ’ αυτόν, χάρη στην αστυνομία!!!».
Προσέξτε: το ίδιο δήλωσε και σήμερα
ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη!
«Κάναμε την ομιλία χάριν της αστυνομίας…» (τα εγκαίνια έγινα από τον κ.
Χρυσοχοΐδη).
- Για στάσου ρε Χάνσαν – τον σταματάει
ο Μήτσιος – Τον Πρωθυπουργό τον εκλέγει ο κυρίαρχος λαός, και επισημοποιείται
η εκλογή του από το Εκλογοδικείο, γι’
αυτό τον προστατεύει η αστυνομία με
5.000, 10.000 ή και 13.000 ένστολους,
για την «ομαλή» λειτουργία της ∆ημοκρατίας. Τον Ιγνάτιο όμως για ποιο
λόγο να τον προστατεύει; Μήπως γιατί
όλα έγιναν παράνομα; Ή γιατί έγραψε
τις απανωτές αποφάσεις του Ανωτάτου
Ακυρωτικού ∆ικαστηρίου της Χώρας μας
(ΣτΕ) στα «παληά του παπούτσια»; Γιατί
παραβίασε το Σύνταγμα της πατρίδας
μας; Γιατί αγνόησε τον Πρόεδρο της
∆ημοκρατίας; Γιατί σπαταλήθηκαν εκατομμύρια χρήματα για ένα «ΣΟΟΥ»; Πόσα
χρήματα χάθηκαν από την αγορά με το

κλείσιμο των καταστημάτων; Το κόστος
της περίθαλψης των τραυματιών και τη
ζημιά της υγείας τους πως μπορεί κανείς
να το υπολογίσει;
Λοιπόν, Μήτσο, πόσος ντόρος προκλήθηκε και προβλήθηκε από τα ΜΜΕ για τα
γεγονότα της έκθεσης Θεσσαλονίκης,
ενώ εδώ στη Λάρισα που γίνανε πολύ
σοβαρότερα πράγματα αποσιωπήθηκαν.
Γιατί; Για να στηρίξουν όχι τη νομιμότητα,
αλλά την παρανομία! Αν όμως λειτουργούσε η ∆ικαιοσύνη, κατά τα πρότυπα των
Ευρωπαϊκών ∆ικαστηρίων, θα έπρεπε να
κινηθεί η διαδικασία της αυτεπάγγελτης
δίωξης του Ιγνατίου και να καταλήξει σε
κάποιο κελλί του Κορυδαλλού, παρέα με
τον φίλο το Παντελεήμονα ή το λιγότερο
να είχε καθαιρεθεί.
Βλέπετε, πατριωτάκια, πόσα δεν γνωρίζατε εστε κι αν τα αναφέραμε περιληπτικά; Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Συμβαίνουν,
ακόμη και σήμερα, εξωφρενικά και τραγικά γεγονότα που αγνοείτε. Ο παράνομος
κυνηγάει δικαστικά με αγωγές τους ντόπιους νόμιμους πολίτες που διαμαρτυρήθηκαν για την αντιΚανονικότητά του και
την παρανομία του. Και να φανταστείτε
ότι οι διωκώμενοι είναι καταξιωμένοι πολίτες, έντιμοι, πολλοί σε ηλικία, άνω των
70 ετών, πιστοί στο Θεό και την Εκκλησία
(Γιατροί, συνταξιούχοι Αξκοί, Εκπαιδευτικοί, Έμποροι, ανώτατοι υπάλληλοι,
αρκετοί πολύτεκνοι).
Μάλιστα, και για να τελειώνω φίλοι μου
αυτές τις μέρες ο Άρειος Πάγος έκανε
δεκτή την αγωγή του κ. Ιγνατίου κατά
των 33 χριστιανών της μητροπόλεώς του,
διακρινόμενους για τους ανυπόστατους
ισχυρισμούς (πετάγανε πέτρες, σπάζανε
τζάμια του αυτοκινήτου του, απειλούσαν
την σωματική του ακεραιότητα κ.α.π.),
τους χωρίς αποδεικτικά στοιχεία (συλλήψεις, μηνύσεις από την αστυνομία, εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης κ.π.α.) και
στερούμενους αντικειμενικής αξιοπιστίας.
Ενα βηξιμο ή ένα γύρισμα της πλάτης
γίνονταν αφορμή διωγμού. Λόγω και της
ψευδομαρτυρίας, του μοναδικού προβλεπόμενου μάρτυρα, θα πρέπει, βάσει της
αποφάσεως, να πληρώσει ο καθένας γύρω
στις 10.000 ευρώ με τους τόκους!!! Που να
βρουν τα χρήματα φτωχοί βιοπαλαιστές
άνθρωποι και μάλιστα κατά την περίοδο
που περνάμε;
Από κει (τον Άρειο Πάγο) έρχομαι τώρα
γι’ αυτό με βλέπετε κουρασμένο, ταλαιπωρημένο και στενοχωρημένο.
Πετάχτηκαν όλοι πάνω. Μα είναι δυνατόν; Αυτά είναι απίστευτα!!! Αναφώνησαν όλοι μαζί, ο δε Τράκας διερωτήθηκε:
Λέτε, βρε παιδιά, να υπάρχει ακόμα
το παραδικαστικό;
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Ο προφήτης Ηλίας
Συνέπειες της αποστασίας
του παλαιού Ισραήλ.
Ωστόσο, αγαπητοί μου, ο Προφήτης
είπε το μήνυμά του, όπως σας είπα, το
μήνυμα του Ουρανού, και εξαφανίστηκε
από προσώπου του Αχαάβ. Από ’κείνη
τη στιγμή όμως αρχίζει και η περιπέτεια
του βορείου βασιλείου. Αν θέλετε,
διαβάστε τα τέσσερα Βασιλειών -ιδίως
το τέλος του δευτέρου, το τρίτο και
τέταρτο Βασιλειών- για να δείτε εκεί τί
περιπέτειες και τί καταστροφές υπέστη
το βόρειο βασίλειο, με κατάληξη την
αιχμαλωσία του από τους Ασσυρίους,
εκατό περίπου χρόνια πριν από την
καταστροφή του νοτίου βασιλείου,
που και το δικό του τέλος -του νοτίου
βασιλείου- ήταν η αιχμαλωσία του από
τους Βαβυλώνιους.
Προειδοποιούσε και ο προφήτης
Ησαΐας: «Κυράδες μου... φοράτε
τα φουστάνια σας τα ωραία, έλεγε,
με τις ζώνες σας τις χρυσές και τα
χρυσοκεντημένα και μεταξωτά σας
ρούχα... Σκοινί θα μπει στη μέση σας
και θα συρθείτε ξυπόλητες στη γη της
αιχμαλωσίας!...».1
Κι αν δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά,
θα ’ρθούν οι συνέπειες, και τότε θα τα
καταλάβουμε...
Ο Θεός προστατεύει
τον Προφήτη Του.
Αλλ’ όμως ο Θεός, αγαπητοί μου,
προστατεύει τον Προφήτη Του· τον
προστατεύει από την οργή του Αχαάβ. ∆ιότι όταν άκουσε αυτά ο Αχαάβ,
έμεινε έκπληκτος· και πριν προλάβει να
αντιδράσει, ο Προφήτης εξαφανίστηκε. Γι’ αυτό σας είπα ότι σαν αστραπή
παρουσιάστηκε και σαν βροντή έφυγε.
Και επειδή δεν πρόλαβε ο Αχαάβ να
αντιδράσει, καταδιώκει τον Προφήτη.
Ο Θεός όμως προστατεύει τον Προφήτη Του, όχι μόνο από την οργή του
Αχαάβ, αλλά και από τον ενσκύψαντα
λιμό, την πείνα που έπεσε.
«Και εγένετο ρήμα Κυρίου προς
Ηλιού», και δόθηκε εντολή από τον
Κύριο προς τον Ηλία· «πορεύου εντεύθεν κατά ανατολάς και κρύβηθι εν τω
χειμάρρω Χορράθ του επί προσώπου
Ιορδάνου· και έσται εκ του χειμάρρου
πίεσαι ύδωρ, και τοις κόραξιν εντελούμαι διατρέφειν σε εκεί.»2 Φύγε, κρύψου.
Φύγε, κρύψου σ’ εκείνον τον χείμαρρο,
τον Χορράθ, που βλέπει προς τα ανατολικά και που χύνεται στον Ιορδάνη.
Πήγαινε κρύψου εκεί· εκεί θα βρεις νερό
-γιατί νερό δεν υπήρχε, εξ αιτίας της
ανομβρίας. Εκεί θα βρεις νερό. Και εγώ
θα στέλνω τα κοράκια μου, που εγώ τα
παραγγέλλω να το κάνουν αυτό, να σε
διατρέφουν.
Ο λαός του Θεού οφείλει να κρυφτεί.
Προσέξτε, αγαπητοί. Αυτά τα λόγια
του Θεού είναι παμμέγιστης σημασίας.
∆εν αφορούν μόνο στον προφήτη Ηλία·
αφορούν και σ’ εμάς· θα το δείτε στη
συνέχεια.
Τί είπε o Θεός στον Προφήτη Του;
«και κρύβηθι», κρύψου! Αυτό το «κρύβηθι», κρύψου, είναι ένα σπουδαίο σημείο
για τον λαό του Θεού στις δύσκολες
ήμερες.
Αυτό μας θυμίζει εκείνο που λέει
στον προφήτη Ησαΐα «βάδιζε, λαός
μου, λέει εκεί ο Θεός, είσελθε εις τα
ταμιεία σου, απόκλεισον την θύραν σου,
αποκρύβηθι μικρόν όσον όσον, έως αν
παρέλθη η οργή Κυρίου»3. Λαέ μου, περπάτα, μπες μέσα στα εσώτερα δωμάτια
του σπιτιού σου, κλείσε την πόρτα σου,
κρύψου για λίγο, «όσον όσον», έως ότου
περάσει η οργή του Κυρίου.
Πού να πάει να κρυφτεί ο λαός του
Θεού;
Ο προφήτης Ηλίας παρών και στα
έσχατα ως ιστορικό αντίτυπο μαζί και

στην εποχή του και στα έσχατα
συνέχεια απο το προήγουμενο τεύχος
πρωτότυπο!
Έτσι κι εδώ· εκείνο το γεγονός που
συνέβη ανάμεσα στον Προφήτη και τον
Αχαάβ τον βασιλιά αποτελεί οπωσδήποτε ένα γεγονός, και ταυτόχρονα έναν
ιστορικό τύπο των εσχάτων. ∆ιότι ο
Αχαάβ είναι αντίτυπο του Αντίχριστου.
Αλλά το πιο καταπληκτικό απ’ όλα
ξέρετε ποιό είναι; Το πιο καταπληκτικό πράγμα - που είναι και η μοναδική
περίπτωση εδώ, η εντελώς μοναδική
περίπτωση μέσα στην Ιστορία- είναι
ότι ο προφήτης Ηλίας, που αποτέλεσε
ιστορικό αντίτυπο ενός πρωτοτύπου
των εσχάτων, ταυτόχρονα είναι και
πρωτότυπο! Ο ίδιος Προφήτης θα
είναι παρών και στις ημέρες του
Αντιχρίστου!4
Όπως θα ξέρετε, ο προφήτης Ηλίας
δεν πέθανε· αναλήφθηκε κάπου στον
ουρανό.5 Θα επανέλθει! Και όπως
έλεγξε τον Αχαάβ, έτσι θα ελέγξει
και τον Αντίχριστο· με τον ίδιο τρόπο.
Και το καταπληκτικό: τριάμισι χρόνια
ανομβρία επέφερε ο προφήτης Ηλίας
στον Αχαάβ, τριάμισι χρόνια ανομβρία θα επιφέρει και στον Αντίχριστο!
Συνεπώς έχουμε το μοναδικό φαινόμενο, που ένα πρόσωπο, ο προφήτης
Ηλίας, αποτελεί όχι μόνο ένα ιστορικό
αντίτυπο σ’ εκείνη την εποχή, αλλά και
ένα ιστορικό πρωτότυπο στο μέλλον,
στα έσχατα. Έτσι
λοιπόν το ίδιο πρόσωπο είναι παρόν
και στη μία και στην
άλλη περίπτωση.
Επαναλαμβάνω· μοναδικό φαινόμενο!
Κι αν, αγαπητοί
μου, στις ημέρες
των παιδιών σας
έρθει ο προφήτης
Ηλίας -επειδή θα
έχει έλθει ο Αντίχριστος- κι αν στις
ήμερες μας έλθει
-όχι μόνο των παιδιών σας- πέστε μου,
είναι καιρός για να
κοιμόμαστε; ή είναι καιρός για να ανησυχούμε;... Ερωτώ.
Τί γράφει η Αποκάλυψη για τον
προφήτη Ηλία.
Ακούστε τώρα τί γράφει το βιβλίο
της Αποκαλύψεως στο 11ο κεφάλαιο,
πάνω σ’ εκείνο το θέμα του ελέγχου
του Αντιχρίστου υπό του Προφήτου,
και τί θα γίνει παρακάτω, «και δώσω,
λέει ο Θεός, τοις δυσί μάρτυσί μου,
και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας
διακοσίας εξήκοντα... ούτοι έχουσιν
εξουσίαν τον ουρανόν κλείσαι, ίνα μη
υετός βρέχη τας ημέρας της προφητείας αυτών. Και… το θηρίον το αναβαίνον
εκ της αβύσσου… αποκτενεί αυτούς».6
Παραλείπω μερικούς στίχους, για λόγους συντομίας. Και θα δώσω στους
δυό μάρτυρές μου, λέει ο Χριστός, και
θα προφητεύσουν. Λέγονται μάρτυρες, γιατί θα δώσουνε μία μαρτυρία·
λέγονται ακόμη και προφήτες, γιατί θα
προφητεύσουν.
Πόσο θα προφητεύσουν; Χίλιες
διακόσιες εξήντα ημέρες, ίσον τριάμισι
χρόνια. Πόσες μέρες είχε κρατήσει την
ανομβρία τότε ο Προφήτης; Τριάμισι
χρόνια. Το ίδιο φαινόμενο, από το ίδιο
πρόσωπο!
Τ’ ακούτε, παρακαλώ, πως το λέει η
Καινή ∆ιαθήκη αυτό; «Αυτοί θα έχουν
εξουσία να κλείσουν τον ουρανό, για
να μην πέσει βροχή κατά τις ημέρες
της προφητείας τους.»! Το κήρυγμα
της μετανοίας λοιπόν θα διαρκέσει
τριάμισι χρόνια, όσο και η περίοδος
της ανομβρίας.

Αλλά τότε, λέει, το Θηρίον που θα
ανεβεί από την άβυσσο, ο Αντίχριστος,
μη ανεχόμενος την παρουσία και τον
έλεγχο των δυο Προφητών, θα τους
φονεύσει και θα αφήσει τα σώματά
τους άταφα στην πλατεία της Ιερουσαλήμ.7
Ερμηνεύει ο άγιος Ιωάννης ο ∆αμασκηνός και λέει: «Αποσταλήσεται Ενώχ
και Ηλίας ο Θεσβίτης… και υπ’ αυτού
αναιρεθήσονται».8
Γι’ αυτούς τους δύο Προφήτες μας
λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι
θα τους δει όλος ο κόσμος, αφού θά
’χουν φονευθεί στην πλατεία της Ιερουσαλήμ. Βέβαια αυτό δείχνει ότι εκεί θα
κυβερνήσει ο Αντίχριστος, τον οποίο θα
ελέγξουν, αλλά και θα καταδείξουν οι
δύο Προφήτες ότι αυτός τελικά είναι ο
Αντίχριστος. Θα τους φονεύσει όμως,
λέει, και τότε θα δουν τον φόνο τους
«γλώσσες, φυλές, έθνη, λαοί». Είναι μια
συνηθισμένη φράση που χρησιμοποιείται στην Αποκάλυψη από τον ευαγγελιστή Ιωάννη9, αλλά χρησιμοποιείται και
από τον προφήτη ∆ανιήλ10.
Πώς θα δουν αυτές οι «γλώσσες,
φυλές, έθνη, λαοί» την αναίρεση, τον
θάνατο των δύο Προφητών; Ασφαλώς
με την τηλεόραση!
Μπορούσαν ποτέ να φανταστούν οι
παλιότεροι ότι θα ερχόταν η τηλεόραση;... Θα μπορούσαμε να φανταστούμε
ότι όλοι οι λαοί θα
μπορούσαν έτσι να
βλέπουν;... Κι όμως
σήμερα είναι δυνατόν. Μήπως λοιπόν
-μήπως!- είναι κοντά
το τέλος, μόνο και
μόνο επειδή ακριβώς
και το μηχάνημα της
τηλεοράσεως ήδη
έχει έρθει, δηλαδή
έχει επινοηθεί;... και
μήπως -μήπως!- ακριβώς κι αυτό θα μπει
στην υπηρεσία του
Αντίχριστου;... Το ότι
προ πολλού έχει μπει είναι γνωστό, διότι ό,τι προβάλλει σήμερα η τηλεόραση
δεν είναι παρά για να προετοιμάσει
τους ανθρώπους για τον ερχομό του
Αντιχρίστου.
Ο λαός του Θεού πρέπει να αποκρυβεί.
Στα τριάμισι αυτά χρόνια της τυραννίας του Αντιχρίστου ο λαός του Θεού
πρέπει να αποκρυβεί «μικρόν όσον
όσον».11 Προσέξτε· τριάμισι χρόνια
πρέπει να κρυφτεί!
Γιατί όμως πρέπει να κρυφτεί;
Για να γλυτώσει.
Για να γλυτώσει τον θάνατο;
Όχι τόσο τον θάνατο· αλλά και τον
θάνατο. Όχι τόσο τον θάνατο, όσο και
κυρίως τις κακές Επιδράσεις εκείνων
των τριάμισι ετών.
Είναι φοβερό, αγαπητοί μου, όταν
βλέπουμε Χριστιανούς στην εποχή
μας να επηρεάζονται τόσο πολύ από
τον τρέχοντα πολιτισμό μας -ο οποίος
υπηρετεί τον Αντίχριστο· πρέπει να
σας το πω αυτό- και να μη μπορούμε
να τους συγκρατήσουμε.
Θέλετε ένα μικρό αλλά πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα; Μαζέψτε τα
παιδιά σας, αν μπορείτε, και φέρτε τα
στην Εκκλησία... Τί σας λένε; Σας λένε
ότι τα μυαλά σας είναι σκουριασμένα,
ότι αυτά έχουν τώρα καινούργια μυαλά, ότι έχουν καινούργια θεώρηση
της ζωής... Μαζέψτε τα παιδιά σας,
αν μπορείτε, για να δείτε ότι όχι μόνο

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
τα παιδιά, αλλά και οι μεγάλοι έχουνε
πάρει αέρα κι έχουν κοσμικοποιηθεί.
Κι ακόμα δεν ήρθε ο Αντίχριστος· και
πού νά ’ρθει και να επιβάλει πείνα και
οικονομικό αποκλεισμό...! Τί θα γίνει
τότε;...
Να η αξία του βιβλίου της
Αποκαλύψεως· έρχεται για να μας
προετοιμάσει. Και η προετοιμασία είναι
πρώτα σαν μήνυμα και ύστερα σαν
άσκηση. Πρέπει να το καταλάβουμε.
Ο λαός του Θεού θα κρυφτεί στην
έρημο.
Λοιπόν πού θα πρέπει να καταφύγει
ο λαός του Θεού; -και ο λαός του Θεού
είναι εκείνοι που δεν θα προσκυνήσουν
τον Αντίχριστο.
Στην ερημιά, όπως και ο Προφήτης.
Εκεί θα καταφύγει ο λαός του Θεού,
στην ερημιά, όπως παλιά και ο Προφήτης! Έτσι λοιπόν ο λαός του Θεού,
όπως και οι υιοί των Προφητών στην
εποχή του προφήτου Ηλιού -που ήταν
πάρα πολλοί και περιστοίχιζαν τότε τον
προφήτη Ηλία· σημειώσατέ το αυτό12όλοι αυτοί, όπως και η Εκκλησία στα
έσχατα, καταφεύγουν στην έρημο,
κρύβονται.
Τί λέει η Αποκάλυψη για την έρημο.
Για να το δούμε αυτό πώς το λέει
το βιβλίο της Αποκαλύψεως στο 12ο
κεφάλαιο, από τον στίχο 14.
«Και εδόθησαν τη γυναικί δύο πτέρυγες του αετού του μεγάλου, ίνα πέτηται
εις την έρημον εις τον τόπον αυτής».
∆όθηκαν, λέει, στη γυναίκα... Ποιά είναι
η γυναίκα; Είναι η Εκκλησία. ∆όθηκαν
στη γυναίκα, στην Εκκλησία, δυό φτερούγες του μεγάλου αετού.
Στην Παλαιά ∆ιαθήκη έχουμε πολλές
φορές αυτή την εικόνα -όπως στο ∆ευτερονόμιο και αλλού13- που δείχνει ότι
αυτές οι δυό μεγάλες φτερούγες του
αετού είναι η μεγάλη προστασία του
Θεού. Όταν λοιπόν λέει «δόθηκαν δύο
φτερούγες του αετού του μεγάλου»,
σημαίνει: ο Θεός προστατεύει την
Εκκλησία.
Και συνεχίζει: «ίνα πέτηται εις την
έρημον εις τον τόπον αυτής», για να
πετάξει και να φύγει στην ερημιά, στον
τόπο της. Ώστε ο τόπος της Εκκλησίας
είναι η έρημος; Ναι, η έρημος!
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Η ΦΡΙΚΗ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ
συνέχεια από την 1η σελίδα

συντηρούν μια απίθανη παραπληροφόρηση, που συγχύζει τις προ θέσεις και
ενέργειές τους ώστε από τη θολούρα να
πραγματοποιούνται υπόγειες υποχωρήσεις και συμβιβασμοί σε όλο το φάσμα
των εθνικών και εκκλησιαστικών προτεραιοτήτων. (Για τις δεύτερες βλέπε και
σελίδα 10).
◙ Στο κανάλι EXTRA 3 της 14ης Απριλίου, στο «Αποκαλυπτικό ∆ελτίο», ο
πα ραιτηθείς έντιμος εισαγγελέας κ. Ι.
Σακκάς, καταγγέλλει το πολιτικό σύστημα με δριμύ κατηγορώ. «Νοιώθω
αηδιασμένος από την ατιμωρησία των
πολιτικών. Παραγράφο νται όλα τα κακουργήματα του Κοινοβου λίου. Ενώ ο
κοσμάκης σέρνεται στα δικα στήρια για
το παραμικρό, αυτοί (οι βουλευτές) είναι
στο απυρόβλητο. Για το νο μικό χάος και
την διαφθορά ευθύνεται το Κοινοβούλιο
με κυβερνητικές ευθύνες».
◙ Στο ALTER, ο Γ. Αυτιάς στο «Καλημέρα» 20.5.11 παρατηρεί: «Παράνομη
η Τρόικα - άκυρα τα μέτρα. Χρειάζεται
θεσμική ανατροπή. Αντισυνταγματικό το
μνημόνιο». Αυτό άλλωστε δεν υποστηρίζουν και διαπρεπείς πανεπιστημιακοί,
όπως οι κύριοι Μπέης και Κασιμάτης,
άλλοτε σύμβουλοι του Ανδρέα Παπανδρέου...!!
◙ Σόδομα και Γόμορρα. Αμετανόητα τα
«σκιάχτρα της πολιτικής». Η χώρα βουλιάζει και ο Γερουλάνος χρηματοδοτεί
ομοφυλοφιλική εβδομάδα στην Αθήνα
μαζί με τον «υπέρμαχο» των προσωπικών
δε δομένων «δήμαρχο» Καμίνη. Τι άλλο
καλ λίτερο μπορεί να περιμένουμε από
τέτοι ους ανθρώπους;
◙ MEGA. 15.5.11, συνέντευξη του κ.
Βασ. Μαρκεζίνη με τον κ. Τζήμα. Απολαύσαμε έναν Έλληνα άρχοντα πατριώτη, διεθνούς εμβελείας διανοούμενο,
να συνεντευξιάζεται με έναν εκπρόσωπο της γνωστής «δημοσιογραφικής
παραπληρο φόρησης», έναν κομματικό
χωρικό. Κρίμα για τον κ. Μαρκεζίνη που
ανέχθηκε ένα τέτοιο… βήμα.
◙ Οκτακόσιοι πενήντα (850) πρώην
βουλευτές διεκδικούν από την πτωχευμένη χώρα αναδρομικά εκατομμύρια
ευρώ. Τόση αναλγησία (!!) και να ξέρεις
ότι, οι περισσότεροι απ’ αυτούς διαβιούν
εν χλιδή σε πολυτελείς επαύλεις όταν,
πριν αναδειχθούν σε… εθνοπατέρες,
ήταν ξεβράκωτοι…
◙ ANTENNA 23.5.2011. Ο φιλοξενούμενος καθηγητής της θεωρίας της οικονομίας Νικόλαος Κοτζιάς διερωτάται:
«Γιατί δεν ανακοινώνονται τα ονόματα
των φο ροφυγάδων με τα 30 δισ...».
Απλούστατα, γιατί όλοι αυτοί ανήκουν
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και είναι ιδρυτικά μέλη του... κόλπου
λεηλασίας της χώρας «δι’ ίδιον όφελος»
(!!) Μήπως τώρα οι «αγανακτισμένοι»
πρέπει να σκεφθούν τα... οφέλη από το
«Γουδί»;
◙ Το ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση είχε
ασκήσει έντονη κριτική (γιατί η τότε
κυβέρ νηση είχε πωλήσει στους Γερμανούς την μετοχή του ΟΤΕ σε 29 ευρώ.
Τώρα ο Γ.Α.Π. και η παρέα του πούλησαν
προ ημερών μετοχές και πάλι του ΟΤΕ,
στους Γερμα νούς με... 8 ευρώ. Για να
συμπληρώσει τω City Press (7.6.2011)
ότι «η νέα μετοχοποίηση του ΟΤΕ είναι
η χειρότερη που έχει πραγματοποιηθεί
ποτέ». Και όμως ο καταστροφικός Γ.Α.Π.
παραμένει «πρωθυ πουργός».
◙ Η Ελλάδα χάνεται, με την καταστροφική εξωτερική πολιτική του «κηπουρού» ∆ρούτσα (Θράκη, Σκοπιανό, Κύ προς, Βορειοηπειρωτικό, ΑΟΖ,
Καστελόριζο) και αυτός πήγε στο Αμπού
Ντάμπι για να... βοηθήσει τη Λιβύη ως
μεσολαβη τής...
◙ Το πρωί της 3ης 6.2011 στο Antena,
(εκπομπή Παπαδάκη) μιλούσαν παραθυρόφιλοι για τους μισθούς πείνας που
πε ριορίζονται στους νεοδιοριζόμενους
στα 500ευρώ και ίσως κάτι... πιο κάτω,
στα 450ευρώ. Ένας εκ των καλεσμένων,
ο πολύς κ. Χυτήρης, παρατήρησε ότι, και
στην Τουρκία τόσος είναι ο μισθός (!!!)
◙ Και κάποιος «αγανακτισμένος» που
μου το τηλεφώνησε αμέσως, σε ακραία
βέβαια οργή ευρισκόμενος, ξεστόμισε:
«Όχι αυγά και γιαούρτια να τους πετάμε
αλλά γκιλοτίνες να στήσουμε στο Σύνταγμα...».
◙ Οι «ύαινες» του προδοτουργείου
της διά βίου απομαθήσεως πήγαν στη
Θράκη και η μεν πρώτη συνεχίζει την
ανθελλη νική, αντεθνική δραστηριότητά
της, με σα τανικές μεθοδεύσεις εκχωρεί την παιδεία στους μουφτήδες και
αφελληνίζει και αυτά τα ελληνόπουλα,
η δε άλλη ενδιαφέρθηκε για το τζαμί σε
χωριό της Ξάνθης, συμπληρώνοντας την
αποκατάστασή του με άλλες 700.000
ευρώ από την χρεωκοπημένη πατρίδα
(για το Τάμα του Έθνους δεν υπήρξαν
ούτε υπάρχουν χρήματα).
◙ Μόνον στην Αρκαδία έκλεισαν 123
δημοτικά Σχολεία από αντίστοιχα χωριά. Οι μαθητές θα παραλαμβάνονται
με δυσμενείς καιρικές συνθήκες και θα
διεκπεραιώνο νται στην... Βυτίνα, που
είναι ανοικτό το Σχολείο μετά από δύο
ώρες ταξίδι. (!!) Τα χωριά έρημα από
παπά και δάσκαλο... Οθω μανικός διωγμός από τους γενίτσαρους της Λέσχης
Μπίντελμπεργκ. Ας ετοιμάσουμε αρματολίκι πριν μας αφανίσουν όλους...
◙ Γράφει ο Γ. Κύρτσος (12.6.2011) «Η
λογική του κομπιναδορισμού» για τον
«θρίαμβο των κυκλωμάτων»: «... Στην
πραγ ματικότητα το διοικητικό, πολιτικό
σύστημα συντηρεί με τις αποφάσεις του
ένα γιγα ντιαίο κύκλωμα λαθρεμπορίας
καυσίμων, το οποίο παράγει και άφθονο μαύρο πολιτικό ρήμα... με ετήσιο
τζίρο που μπορεί να ξεπερνά το 1 δισ.
ευρώ...»
Αυτά συμβαίνουν τώρα μέσα στην
«χρεωκοπία» από τους μοιραίους... που
θέλουν να μας σώσουν (!)
◙ Το φαντάζεσθε; Ο καθηγητής κ. Γεώργ. Κασιμάτης απεκάλυψε στο ALTER
(εκπομπή Γ. Αυτιά, πρωί 6.6.2011) ότι το
Μνημόνιο της προδοσίας συντάχθηκε
σε δικηγορικό γραφείο του Λονδίνου
με αμοιβή ένα δισεκατομμύριο (!!!)
Αυτός είναι ο Γ.Α.Π. Πόσο δίκιο είχες
Απόστολε Κακλαμάνη που θυμήθηκες
το... Γουδί!!!
ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ “Χριστ. Βιβλιογραφία”
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ΖΟΥΜΕ ΗΜΕΡΕΣ ΑΛΩΣΗΣ…
συνέχεια από την 1η σελίδα

σε απλοελληνική γλώσσα.
“..Είμαστε ανίκανοι να
υπερασπιστούμε το όνομα
του Θεού όταν αυτό βλασφημείται, όταν θα έπρεπε
να πεθάνομε γι’ Αυτόν.
Αποδίδουμε το κοινό όνομα των έχθρων του σταυρού
ο ένας στον άλλο, και το
έχουμε συνέχεια στα χείλη
μας. Καθημερινά αναθεματίζουμε και καταριόμαστε
τους εαυτούς μας και τους
άλλους .
Παραπονιόμαστε στο
Θεό είτε βρέχει είτε δε
βρέχει, είτε κάνει κρύο
είτε κάνει ζέστη, πώς δίνει
πλούτο στον ένα και αφήνει
τον άλλο φτωχό, πώς πνέει
νοτιάς ή έρχεται καταιγίδα από το βοριά και έτσι
απλά μεταμορφωνόμαστε
σε αδιάλλακτους δικαστές
του Θεού.
Πολλοί από μας αδιάντροπα βλασφημούν την
Ορθόδοξη πίστη, το Σταυρό, το Νόμο, τους αγίους,
τον ίδιο το Θεό, όταν ακόμη κι ένας άπιστος δε θα
το έκανε με τόση ευχέρεια.
Οι περισσότερες από τις
αμαρτίες μας είναι ανεξομολόγητες, έτσι είναι και
ασυγχώρητες.
...Αυταπατόμαστε πιστεύοντας στους αστρολόγους,
πως η ύπαρξή μας δηλαδή
κατευθύνεται από τις Ώρες,
την Τύχη, τις Μοίρες , την
Ειμαρμένη τα σημάδια του
Ζωδιακού κύκλου και των
πλανητών... Μερικοί από
μας λατρεύουν και χαιρετίζουν τη νέα σελήνη...
Προσέχουμε τα όνειρα και
πιστεύουμε πως μας λένε
το μέλλον. Κρεμάμε φυλαχτά στο λαιμό μας και
εξασκούμε τη μαντεία.
Καταφεύγουμε καθημερινά σε μάγους, μάντεις,
αθίγγανους και εξορκιστές
αναζητούμε στη μαγεία τη
θεραπεία κάθε ασθένειας
και διαβάζουμε μαγικά σε
ανθρώπους και ζώα. ...
Απομακρυνόμαστε ακόμη
πιο πολύ από την αρετή ψάχνοντας συνεχώς το κακό.
Η φιλία απωθήθηκε και η
κακεντρέχεια πήρε τη θέση
της. Ο αδελφός εκμεταλλεύεται τον αδελφό, ο κάθε
φίλος ακολουθεί το δρόμο
της προδοσίας...
Δεν υπάρχει έλεος, ούτε
συμπάθεια μόνο μίσος και
αναίδεια. Οι κύριοί μας
είναι άδικοι, αυτοί που μάς
κυβερνούν, αρπακτικοί, οι
δικαστές μας διεφθαρμένοι, οι διαιτητές μας ψεύτες, οι πολίτες απατεώνες,

οι επαρχιώτες χωρίς κρίση
και οι πάντες εν γένει ευτελείς.
Οι παρθένες μας είναι
πιο προκλητικές και από
τις πόρνες, οι χήρες είναι
περίεργες χωρίς λόγο, οι
παντρεμένες κοροϊδεύουν
μια πίστη που οι ίδιες δε
φυλάσσουν, οι νέοι είναι
χαμένοι στην ακολασία, οι
γέροι παραδομένοι στο πιοτό, οι ιερείς έχουν ξεχάσει
το Θεό, οι μοναχοί ξέφυγαν τελείως από το σωστό
δρόμο, οι άνθρωποι στον
κόσμο είναι τόσο χαμένοι
ώστε με τα λόγια μεν να
δίνουν την εξωτερική εμφάνιση της ευσέβειας, ενώ
μέσα τους αρνούνται κάθε
αρετή. Έχουμε πρόσωπο
πόρνης και αμαρτωλού.
Είναι τέτοια η σκληρότητα της καρδιάς μας, η
λησμονιά μας, η τύφλωσή
μας, ώστε να μην πιστεύουμε πλέον πως διαπράττουμε πράξεις κακίας και
ότι υποφέρουμε απ’ αυτές,
όταν στην πραγματικότητα
είμαστε οι εκτελεστές τους
και τα θύματα τους... Αυτές
και άλλες είναι οι αμαρτίες
που μας καθιστούν άξιους
των τιμωριών”. (Μητρ. Κυδωνίας κ. Δαμασκηνός)
Με το τέλος του αποσπάσματος διαπιστώνουμε
πράγματι, ότι η εν γένει
πνευματική και ηθική ζωή
των Βυζαντινών, πριν η Πόλη
αλωθεί, βρίσκονταν σε παρακμή και επειδή η μετάνοια
είχε χαθεί οριστικά, ο Θεός
σήκωσε τη Χάρη Του, που
μέχρι τότε σαν ασπίδα τους
προστάτευε, και επήλθε το
μοιραίο.
Αφού, λοιπόν, η ίδια κατάσταση επικρατεί σήμερα
και στην πατρίδα μας, μήπως πρέπει να περιμένουμε
και το ανάλογο τέλος; Αλλ’
επειδή το τέλος ακόμη δεν
ήλθε, έχουμε – έστω και την
δωδεκάτην – χρόνο προς
μετάνοιαν και συνεπώς δυνατότητα ανατροπής του
αποτελέσματος, όπως συνέβη και με τους Νινευίτες.
Μετάνοια πάνδημη, αρχόντων και αρχόμενων, διάκων
και Πατριαρχών και τότε να
είμαστε βέβαιοι ότι, η πατρίδα μας δεν θα έχει ανάγκη
των ευρωπαϊκών οικονομικών
πακέτων γιατί η Χάρη του
Πατέρα θα ξανάρθει και θα
κάνει την πολυαγαπημένη
μας Ελλάδα σεβαστή και
δυνατή, μακριά από τα άθλια
υπονοούμενα των «βρωμερών τρωκτικών».
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ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ
(Ιερέας - ∆εσπότης)
Ένα άλλο τραγικό γεγονός που συνέβη
το περασμένο Πάσχα – το βράδυ της
Ανάστασης – στην Εύβοια και συγκλόνισε
το πανελλήνιο, ήταν ο θάνατος του 7χρονου
παιδιού ιερέως του νησιού αλλά και, κυρίως,
η στάση και συμπεριφορά του απλού αυτού
λεβίτη μπροστά στο οδυνηρό αυτό συμβάν.
Στάση, που τον κατέδειξε έμπρακτα αληθινό
πιστό και ποιμένα. Συμπεριφορά που
βρέθηκε απόλυτα εναρμονισμένη στο λόγο
του Κυρίου μας, θεωρία και πράξη.
Την ώρα που αναφωνούσε το «Χριστός
ανέστη» έπεφτε θανάσιμα τραυματισμένο
το παιδί του από βεγγαλικά που κάποιος
πέταξε.
Μπορούμε να βρεθούμε στη θέση του;
Κλάματα, οργισμένες κραυγές, κατάρες,
ίσως να συνόδευαν οποιονδήποτε άλλον·
όχι όμως και τον αληθινό ιερέα του Χριστού
που βρήκε το θάρρος να ψιθυρίσει τα λόγια
του Ιώβ: «Κύριος έδωκεν, Κύριος αφείλετο».
Πρόσφερε στο Χριστό το αντίδωρο – το παιδί
που του χαρίστηκε – και με ταπεινή φωνή
και χωρίς κανένα παράπονο, ομολόγησε: «τα
πάντα σα εισί, Κύριε».
Αλλά το μεγαλείο της χριστιανικής ψυχής
του φάνηκε κι απ’ το ότι δεν έμεινε
κλεισμένος εγωιστικά στο δικό του πόνο,
αλλά σαν αληθινός ποιμένας σκέφθηκε και
την οικογένεια του ακούσιου φονιά, που
μέσα στην απόγνωσή της, ίσως έκανε κάτι
ασυγχώρητο.
Για να την καθησυχάσει είπε: «Σας συγχωρώ
και δε ζητώ να διωχθεί ο φονιάς του παιδιού
μου!».
Λόγια συγκλονιστικά, χριστιανικά, παρήγορα,
άξια προς μίμηση από μικρούς και μεγάλους,
κληρικούς και λαϊκούς.
Η αγία αυτή στάση του ιερέως της Εύβοιας,
άθελά μας, φέρνει στο νου μας την εν γένει
στάση του ∆εσπότη της Λάρισας Ιγνατίου
ο οποίος διώκει τους διαμαρτυρόμενους
Λαρισαίους χριστιανούς δικαστικά όχι
γιατί του σκότωσαν τον πατέρα, τη
μάνα… αλλά γιατί δεν τον αποδέχονται εξ
αιτίας ουσιωδών νομικών και Κανονικών
παραβάσεων που επισύρουν την καθαίρεση
και τον αποσχηματισμό του.
Ο εν λόγω δεσπότης, σ’ αντίθεση προς τον
ιερέα της Εύβοιας, δήλωσε: «Επιθυμώ την
ποινική τους δίωξη και τη νόμιμη τιμωρία
τους».
Αρκετά ασχοληθήκαμε μαζί του Να τον
ελεήσει ο Θεός. Τα σχόλια δικά σας.

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

1.- ΘΕΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Λοιπόν, κυρίως η εσωτερική ζωή της
όλης Θεότητος είναι αυτοαποκάλυψη
του ενός προσώπου προς το άλλο. Έξοδος του ενός προσώπου προς το άλλο.
Το δόσιμο του ενός προσώπου προς το
άλλο.
Τοιουτοτρόπως, ο Πατήρ εξερχόμενος
εξ Εαυτού δίδει όλη την ουσία και τη
Φύση Του στα άλλα δύο πρόσωπα, τον
υιό και το Πνεύμα, και αυτά εξερχόμενα
εξ εαυτών ανταποδίδουν τον εαυτό τους
στον Πατέρα, δια της πλήρους αγάπης
και υπακοής τους. Έχουμε, δηλαδή, μια
ενιαία «Περιχώρηση (=ενύπαρξη) των
τριών προσώπων, τα Τρία Θεία Πρόσωπα εξέρχονται από την ουσία τους και
αλληλοδωρίζονται μεταξύ τους. Η Χρι-
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∆ΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κάποιο σούρουπο, περιδιαβαίνοντας κεντρικό δρόμο της πόλης μας, με συνάντησε γνωστός
μου που ήθελε πάντα να μου βάζει γρίφους και
διλήμματα.
Έχω κάποιες απορίες και ζητώ να μου τις
διευκρινίσεις, είπε. Αγωνίζεσθε από το 1974
– αν θυμάμαι καλά. Βλέπετε ότι σχεδόν όλοι
(δεσποτάδες, παπάδες, πολιτικοί, Κυβερνήσεις, διοικητικές και άλλες εξουσίες) σας
μάχονται συνασπιζόμενοι, αδιαφορώντας για
υψηλές ιδέες, δικαιοσύνες, εφαρμογή νόμων,
Κανόνες, αποφάσεις ΣτΕ, ήθος, αγνότητα,
καθαρούς χαρακτήρες, φόβο Θεού… Άνθρωποι
καιροσκόποι, εγωκεντρικοί, φιλοτομαριστές,
άθεοι, με πλούτο και κοσμική εξουσία αλληλοϋποστηριζόμενοι επεμβαίνουν ακόμη και στις
αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας – όπως
πολλές φορές δημοσίευσε ο «τύπος». Δεν
γνωρίζετε ότι, προπαντός στην εποχή μας, «ο
δίκαιος είναι βαρύς και βλεπόμενος»; (Σ.Σ. 2,
14) Αγωνίζεσθε να αντικαταστήσετε μια κλίκα,
μια σφηκοφωλιά με μια άλλη;
Χειμαρρώδης και καλά καταρτισμένος ο συνομιλητής μου δεν μ’ άφησε να αρθρώσω λέξη.
Πολλά και ρεαλιστικά τα επιχειρήματά του.
Έτσι είναι. Αυτή η κατάσταση επικρατεί. Αθλιότητα, μέσα και έξω, στο λαό και στην εξουσία
(εκκλησιαστική και πολιτειακή). Αυτό όμως δε
σημαίνει ότι θα πρέπει να παραδοθούμε άνευ
όρων να υποστείλουμε τη σημαία ν’ αφήσουμε τη σήψη να καταβάλει ό,τι υγιές υπάρχει.
Ο γιατρός δεν καταθέτει τα όπλα μπροστά σε
μια επιδημία. Μάχεται συνεχώς μέχρι το κακό
να υποχωρήσει, να νικηθεί. Αυτό κάνουμε κι
εμείς. Δεν επιδιώκουμε ν’ αντικαταστήσουμε το
κακό με το χειρότερο, αλλά να κυριαρχήσει το
καλό (υλικό και πνευματικό). Να εξαφανιστούν
οι φαύλοι, οι μαυραγορίτες, οι κόλακες, οι εκμεταλλευτές, οι καιροσκόποι, οι αποκαλούμενοι
από το λαό «ρουφιάνοι», οι συμβιβασμένοι με
κάθε κατάσταση, οι υποκριτές που δε ζουν για
το Χριστό αλλά από το Χριστό (εκμετάλλευση),
τα ζιζάνια, τα οποία ο Κύριος, οι Απόστολοι, οι
Πατέρες της Εκκλησίας στηλίτευσαν. «Οινόπνευμα, μπεταντίν και αντιβίωση» προσπαθούμε να προσφέρουμε στον πληγωμένο και
εγκαταλειμμένο άνθρωπο της εποχής μας,
κάτι που δεν κάνουν οι αρμόδιοι της εκκλησίας
και της πολιτείας, όπως δεν έκαναν και οι της
παραβολής του «Καλού Σαμαρείτη», οι οποίοι
«ιδόντες αντιπαρήλθον». Καλοπροαίρετα
ελέγχουμε το κακό, την απιστία, την υποκρισία
απ’ όπου κι αν προέρχεται, διότι «το μη ελέγχειν ενόχους λοιμώδες, εις πολλούς την νόσον
επεκτείνον» (Αγ. Χρυσόστομος). «Άσπλαχνος
εστίν ο εφησυχάζων, ουκ ο ελέγχων. Και την
αγάπην αυτός καταλύει, κοινωνεί δε της ασε-

βείας και παρανομίας του αμαρτάνοντος εάν
εφησυχάση και μη ελέγξη μετά διακρίσεως»
(Μ. Βασίλειος).
Διακόπτοντάς με ο ακροατής μου είπε:
- Καλά, κι εσείς – έστω – σχολιάζετε τις πράξεις των άλλων, είστε καλύτεροι;
- Φίλε μου, κι ως το τέλος του κόσμου, κανένας άνθρωπος δε θα υπάρξει που να μην αμαρτήσει. Αναμάρτητος είναι μόνο ο Θεός. Εμείς
πιστεύουμε ότι είμαστε αμαρτωλότεροι πάντων
και οι αμαρτίες μας ξεπερνούν τον αριθμό των
άστρων. Νιώθουμε την ανάγκη συμπαράστασης
και βοήθειας, την οποία ο Κύριος μας χορηγεί,
όταν «συντετριμμένοι και ταπεινωμένοι», εξομολογούμαστε τα κρίματά μας με κάθε ειλικρίνεια κάτω από το πετραχήλι του Πνευματικού.
Ο αγώνας όμως της σωτηρίας είναι «κάθετος
και οριζόντιος», όπως λένε οι Πατέρες, δηλαδή
ο Θεός ζητάει και τη σύμπραξη των ανθρώπων
στη σωτηρία των συνανθρώπων. Αλλοίμονο σ’
εκείνους που έλαβαν χαρίσματα από το Θεό
και αδιαφόρησαν ή τα οικειοποιήθηκαν για να
προβληθούν ως χαρισματούχοι (κενοί). Εμείς,
από τη στιγμή που το θρησκευτικό και πολιτικό κατεστημένο (1974) μας στέρησε τον άγιο
ποιμενάρχη μας Θεολόγο, καρατομώντας τον
(πνευματικά) μαζί με άλλους εννέα (9), νιώθουμε ορφανοί από ποιμένα, έστω κι αν έστειλαν
άλλους (μοιχεπιβάτες) υπενθυμίζοντας το του
απ. Παύλου «κι αν έχετε πολλούς ποιμένες ουκ
έχετε πολλούς Πατέρες».
Ξέρεις, αδελφέ μου, πόσο τραγικό είναι, να
περιμένεις από τους κατέχοντας τους θρόνους
να γίνουν διάκονοι στη σωτηρία σου κι αυτοί
να περιφέρονται τήδε κακείσαι μεθυσμένοι
από την κοσμική δόξα και διαγράφοντας από
τη ζωή τους το Χριστό να εναγκαλίζονται τον
πάπα και τις αιρέσεις;
Την εμμονή στην αμαρτία, την άρνηση του
Χριστού, της Γραφής και της Παράδοσης καταδικάζουμε και στηλιτεύουμε. Όχι, δεν είμαστε
αναμάρτητοι μετανοούντες είμαστε και επιδιώκοντες ό,τι μας στερούν οι αδιάφοροι ταγοί
και εμπαίκτες, που θα συμβάλει στη σωτηρία
μας και στη δόξα της εκκλησίας.
Συγκινητική υπήρξε η στάση και τα λεχθέντα από τον γέρο του Μωριά, τον Θεόδωρο
Κολοκοτρώνη, όταν κάποιοι έπεσαν στα πόδια
του αναγνωρίζοντας έτσι τις θυσίες του και την
αξιοσύνη του.
«Σηκωθείτε μωρέ – τους φώναξε. Εμείς δεν
πολεμάμε για να μας προσκυνάτε. Πολεμάμε
για να μην προσκυνάτε κανέναν (άνθρωπο).
Γι’ αυτό κι εμείς αγωνιζόμαστε, αδελφέ μου,
για να μην προσκυνούμε τον κάθε Ιγνάτιο
– όπως το απαιτεί προκειμένου να μας «συγχωρήσει»!

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
στιανική αγάπη εδώ έχει τη βάση και το
περιεχόμενό της. Είναι δε αύτη σωτηρία
στο «χάσιμο», στη θυσία υπέρ του άλλου,
στην έξοδο προς τον άλλον και χάριν
του άλλου, όλης της ύπαρξης, για τούτο
είπε ο Κύριος «ός γαρ αν θέλη την ψυχήν
αυτού σώσαι, απωλέσει αυτήν…» [Ματθ.
16, 25]. Είναι δε ταύτα, διότι ο Θεός είναι
τοιούτος. Είναι ζωή, ήτοι η έξοδος προς
τον άλλον ως αγάπη και θυσία γι’ αυτόν,
αυτό είναι ζωή.
ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ
ΤΟΥ ΘΕΟΥ [Τρόποι]
Η αποκάλυψη του Θεού διακρίνεται
σε φυσική και υπερφυσική:
1.-) Φυσική Αποκάλυψη: Αυτή είναι η
αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο. Διότι
ο Θεός, η ουσία του Θεού, είναι αποκάλυ-
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του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

ψη, εκεί δε έγκειται και η δημιουργία του
κόσμου, του σύμπαντος κόσμου.
Η Φιλοσοφία θεωρεί τον κόσμο, ή αυθύπαρκτον, ή αφ’ εαυτού εκ του μηδενός
προερχόμενον και σ’ αυτόν καταλήγοντα.
Ενώ για το Χριστιανό η δημιουργία του
κόσμου είναι ευλογία του Θεού, για το
φιλόσοφο ο κόσμος είναι κακός και θα πεθάνει. Από αγάπη λοιπόν, εδημιούργησε
τον κόσμο ο Θεός. Τη σχετική ατέλεια του
κόσμου την αποδίδουμε, χριστιανικά, στην
υπαιτιότητα των δημιουργημάτων.
Την αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο
την ονομάζουμε φυσική αποκάλυψη.
Όλος ο κόσμος μαρτυρεί την παρουσία
του Θεού. Εν τούτοις ο κόσμος δεν είναι ο
Θεός, αλλά δημιούργημα του Θεού, και όχι
της ουσίας του Θεού, αλλά της θελήσεως

του Θεού, διότι εν τοιαύτη περιπτώσει ο
κόσμος θα ήτανε Θεός (=Πανθεϊσμός). Ο
κόσμος προέρχεται εκ του μηδενός. Δεν
ταυτίζεται προς τον κόσμον ο Θεός, αλλά
και ο κόσμος δεν είναι ξένος προς Αυτόν.
Ο κόσμος είναι δημιούργημα του Θεού και
δεν νοείται, ούτε και κατανοείται μόνος
χωρίς την παρουσία του Θεού. Χωρίς το
Θεό ο κόσμος λαμβάνει το νόημα της
αντιθέου δυνάμεως.
Αυτό σημαίνει Φυσική Αποκάλυψη του
Θεού, ότι δηλαδή η ζωή του κόσμου είναι
στενότατα συνυφασμένη με τη ζωή του
Θεού. Όταν ο κόσμος ζη και κινείται για
το Θεό, τότε εκπληρώνει τον προορισμό
του, και ζη αληθινά, διαφορετικά αυτοκαταστρέφεται.
[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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Ritschl: Μπορεί, αλλά η Γερμανία
έζησε τις μεγαλύτερες χρεοκοπίες της
νεότερης ιστορίας. Τη σημερινή οικονομική ανεξαρτησία της και τη θέση
της ως ∆ιδασκάλου της Ευρώπης την
χρωστάει στις ΗΠΑ, οι οποίες μετά τον
1ο αλλά και τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο
παραιτήθηκαν από το δικαίωμα τους για
τεράστια χρηματικά ποσά. Αυτό δεν το
θυμάται όμως κανείς.
Spiegel: Τι ακριβώς συνέβη τότε;
Ritschl: Η δημοκρατία της Βαϊμάρης
κατόρθωσε να επιζήσει από το 1924
μέχρι 1929 αποκλειστικά με δανεικά, τα
δε χρήματα για τις αποζημιώσεις του Α’
Παγκοσμίου Πολέμου δανείστηκε από
τις ΗΠΑ. Αυτή η “δανειακή πυραμίδα”
κατέρρευσε με την κρίση του 1931. Τα
χρήματα των δανείων των ΗΠΑ είχαν εξαφανιστεί, η ζημιά για τις ΗΠΑ τεράστια,
οι συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία
καταστροφικές.
Spiegel: Το ίδιο και μετά τον 2ο Παγκόσμιο πόλεμο;
Ritschl: Η Αμερική τότε φρόντισε να
μην θέσει κανείς από τους συμμάχους
αξιώσεις για αποζημίωση. Εκτός από
μερικές εξαιρέσεις, ματαιώθηκαν όλες οι
αξιώσεις μέχρι μια μελλοντική επανένωση
των Γερμανιών (ανατολικής και δυτικής).
Αυτό ήταν πολύ ζωτικό για την Γερμανία,
ήταν στην ουσία η οικονομική βάση του
γερμανικού μεταπολεμικού θαύματος.
Αλλά παράλληλα, τα θύματα της γερμανικής κατοχής ήταν αναγκασμένα
να αποποιηθούν τα δικαιώματα τους
για αποζημίωση, μεταξύ αυτών και οι
Έλληνες.
Spiegel: Στη σημερινή κρίση παίρνει η
Ελλάδα από Ευρώπη και ∆ΝΤ 110 δις και
συζητιέται ένα πρόσθετο πακέτο, που θα
είναι εξ ίσου μεγάλο. Πρόκειται δηλαδή
για πολλά χρήματα. Πόσο μεγάλες ήταν
οι γερμανικές χρεοκοπίες;
Ritschl: Αναλογικά με την οικονομική

επιφάνεια που είχαν οι ΗΠΑ κατά την
εποχή εκείνη, τα γερμανικά χρέη της δεκαετίας του 30 ισοδυναμούν με το κόστος
της κρίσης του 2008. Συγκριτικά, λοιπόν,
τα χρέη της Ελλάδας είναι μηδαμινά.
Spiegel: Αν υποθέταμε ότι υπήρχε
μια παγκόσμια λίστα για βασιλιάδες της
χρεοκοπίας, ποια θα ήταν η θέση της
Γερμανίας;
Ritschl: Αυτοκρατορική. Σε σχέση με
την οικονομική επιφάνεια της χώρας, η
Γερμανία είναι ο μεγαλύτερος αμαρτωλός του 20ου αιώνα και πιθανόν της
νεότερης οικονομικής ιστορίας.
Spiegel: Ούτε η Ελλάδα δεν μπορεί να
μας ανταγωνιστεί;
Ritschl: Όχι, η Ελλάδα παίζει ένα
δευτερεύοντα ρόλο. Υπάρχει, βέβαια, το
πρόβλημα του κινδύνου της μετάδοσης
της κρίσης στις γνωστές ευρωπαϊκές
χώρες.
Spiegel: Η ομοσπονδιακή δημοκρατία
της Γερμανίας θεωρείται ως ενσάρκωση
της σταθερότητας. Πόσες φορές έχει
χρεοκοπήσει η Γερμανία;
Ritschl: Εξαρτάται πως το υπολογίζει
κανείς. Τον τελευταίο αιώνα τουλάχιστον τρεις φορές. Μετά την τελευταία
στάση πληρωμών στη δεκαετία του 30,
ανακουφίστηκε η Γερμάνια από τις ΗΠΑ
το 1953 με μια μείωση χρεών, ή αλλιώς
ένα ‘’Haircut’’, που σχεδόν εκμηδένισε
το χρέος. Από τότε κρατάει η χώρα την
οικονομική λάμψη της, ενώ οι υπόλοιποι
Ευρωπαίοι δούλευαν σαν τα σκυλιά για
να ορθοποδήσουν από τις καταστροφές
του πολέμου και τη γερμανική κατοχή.
Κι ακόμη το 1990 είχαμε επίσης μια
στάση πληρωμών.
Spiegel: Πως είπατε;
Ritschl: Βεβαίως! Ο τότε καγκελάριος Kohl αρνήθηκε να υλοποιήσει τη
Συμφωνία του Λονδίνου, του 1953. Η
συμφωνία έλεγε ότι οι γερμανικές πολεμικές αποζημιώσεις στην περίπτωση της

επανένωσης των Γερμανίων θα πρέπει
να τεθούν υπό επαναδιαπραγμάτευση.
Η Γερμάνια όμως δεν πλήρωσε αποζημιώσεις μετά το 1990 (εκτός πολύ λίγων)
ούτε τα αναγκαστικά δάνεια, ούτε τα
έξοδα κατοχής. Η Ελλάδα είναι ένα από
τα κράτη, που δεν πήραν δεκάρα.
Spiegel: Σε αντίθεση με το 1953, συζητείται επί του παρόντος η διάσωση της
Ελλάδας, λιγότερο μέσω μιας μείωσης
των χρεών και περισσότερο μέσω μιας
παράτασης του χρόνου πληρωμής των
κρατικών ομολόγων, δηλαδή μιας ήπιας
αναπροσαρμογής των χρεών. Μπορούμε εδώ να μιλάμε για επαπειλούμενη
χρεοκοπία;
Ritschl: Οπωσδήποτε. Ακόμη κι αν ένα
κράτος δεν είναι εκατό τα εκατό ανίκανο να ικανοποιήσει τους πιστωτές του,
μπορεί να είναι υπό χρεοκοπία. Ακριβώς
όπως στην περίπτωση της Γερμανίας τη
δεκαετία του 50, είναι ψευδαίσθηση να
πιστεύουμε ότι η Ελλάδα θα μπορέσει
μόνη της να πληρώσει τα χρέη. Και
όποιος δεν το μπορεί είναι εξ ορισμού
χρεοκοπημένος. Τώρα θα έπρεπε να
καθοριστεί, ποια χρηματικά ποσά είναι
έτοιμοι οι πιστωτές να θυσιάσουν. ∆ηλαδή θα πρέπει να βρούμε ποιος θα
πληρώσει το μάρμαρο.
Spiegel: Το κράτος που πληρώνει τα
περισσότερα είναι η Γερμανία.
Ritschl: Μάλλον κάπως έτσι θα
πρέπει να γίνει. Αλλά ήμασταν στο παρελθόν πολύ ανέμελοι. Η βιομηχανική
μας παραγωγή κέρδισε πολλά από τις
υπέρογκες εξαγωγές. Οι αντιελληνικές θέσεις που προβάλλονται από τα
ΜΜΕ εδώ είναι πολύ επικίνδυνες. Μην
ξεχνάτε ότι ζούμε μέσα σε ένα γυάλινο
σπίτι: Το οικονομικό μας θαύμα έγινε
δυνατό αποκλειστικά και μόνο επειδή
δεν αναγκαστήκαμε να πληρώσουμε
αποζημιώσεις.
Spiegel: Η Γερμανία δηλαδή θα έπρεπε
να είναι πιο συγκρατημένη;

Ritschl: Η Γερμανία στον 20ο αιώνα
άρχισε δυο πολέμους, τον δεύτερο δε τον
διεξήγαγε ως πόλεμο αφανισμού και εξολόθρευσης και στη συνέχεια οι εχθροί της
αποποιήθηκαν το δικαίωμα τους εν μέρει
η και καθολικά για αποζημιώσεις. Το ότι
η Γερμανία πραγματοποίησε το θαύμα
της πάνω στις πλάτες άλλων Ευρωπαίων δεν το έχουν ξεχάσει οι Έλληνες.
Spiegel: Τι εννοείτε;
Ritschl: Οι Έλληνες ξέρουν τα εχθρικά
άρθρα και γνώμες στα γερμανικά ΜΜΕ
πολύ καλά. Αν η διάθεση των Ελλήνων
γίνει πολύ πιο επιθετική, μπορεί να αναβιώσουν οι παλιές διεκδικήσεις, αρχίζοντας από την Ελλάδα, και αν η Γερμανία
ποτέ αναγκαστεί να πληρώσει, θα μας
«πάρουν ακόμη και τα σώβρακα». Θα
έπρεπε αντίθετα να είμαστε ευγνώμονες, να εξυγιάνουμε την Ελλάδα με
τα λεφτά μας. Αν εμείς εδώ παίξουμε
το παιγνίδι των ΜΜΕ, παριστάνοντας
τον χοντρό Εμίλ, που καπνίζει το πούρο
του και αρνείται να πληρώσει, κάποτε
κάποιοι θα μας στείλουν τους παλιούς
λογαριασμούς.
Spiegel: Τουλάχιστον στο τέλος μερικές
ηπιότερες σκέψεις: Αν μπορούσαμε να
μάθουμε κάτι από τις εξελίξεις, ποια λύση
θα ήταν η καλύτερη για την Ελλάδα και τη
Γερμανία;
Ritschl: Οι χρεοκοπίες της Γερμανίας
τα περασμένα χρόνια το δείχνουν: Το
λογικότερο είναι τώρα να συμφωνηθεί
μια μείωση του χρέους. Όποιος δάνεισε
λεφτά στην Ελλάδα, πρέπει να χάσει ένα
μεγάλο μέρος τους. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τις τράπεζες, γι’ αυτό θα
ήταν αναγκαίο ένα πρόγραμμα βοήθειας.
Μπορεί αυτή η λύση να είναι ακριβή για τη
Γερμανία, αλλά έτσι κι αλλιώς θα πρέπει
να πληρώσουμε. Κι έτσι θα είχε και η
Ελλάδα μια ευκαιρία για μια νέα αρχή.
Albrecht Ritsch, Wirtschaftshistoriker
(καθηγητής Ιστορίας της Οικονομίας)

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ
1) Για φαρμακευτική δαπάνη
Σύμφωνα με τα επίσημα
στοιχεία του ΕΟΦ (εθνικό
οργανισμό φαρμάκου) και
του υπουργείου Υγείας η
φαρμακευτική δαπάνη παρουσίασε τεράστια αύξηση,
χωρίς να υπάρχει και ανάλογη βελτίωση υπηρεσιών.
∆απανήθηκαν σε τελικές
τιμές:
Έτος 1987 - 193 εκατομμύρια ευρώ
Έτος 1992 - 671 εκατομμύρια ευρώ
Έτος 1999 - 1,992 δις ευρώ
Έτος 2004 - 5,042 δις ευρώ
Έτος 2010 - 10,593 δις ευρώ
Κόστος υπερδιπλάσιο σε σχέση με αυτό των Σουηδών και
των Πορτογάλων και πολύ κοντά σ’ αυτό που πληρώνει η
Ισπανία των σαράντα εκατομμυρίων κατοίκων!
Ο δε υπουργός Ανάπτυξης Ν. Χρυσοχοΐδης επανειλημμένα
έχει δηλώσει ότι, τα τεράστια ποσά για φαρμακοδαπάνη
«μυρίζουν πολιτικό χρήμα».
Μια από τις χιλιάδες περιπτώσεις αναφέρει ο Επιθεωρητής
∆ημόσιας ∆ιοίκησης Λ. Ρακιντζής, σε έρευνα Νοσοκομείου
Θες/νίκης στο οποίο προέκυψαν το εξής για την κ. Χ.Σ.,
διευθύντρια φαρμακείου του Νοσοκομείου:
Στον κοινό λογαριασμό καταθέσεων της Ε.Τ. (κατάστημα
Αγίας Τριάδος) βρέθηκαν να έχουν κατατεθεί στο όνομά
της από εταιρείες όπως αυτές… αναφέρονται:
Α. 30/9/2005 – 3.056,00 ευρώ
S.A. 17/1/2007 – 3.056,00 ευρώ
N. 16/12/2008 – 6.000,00 ευρώ
Τ.Θ. 21/10/2008 – 3.000,00 ευρώ
Τ.Θ. 20/3/2009 – 3.000,00 ευρώ
T.S. 11/11/2002 – 1.476,00 ευρώ
Εκτός από τα παραπάνω ποσά, υπάρχουν ενδείξεις εισροών στο Τραπεζικό λογαριασμό της και από το εξωτερικό.
Επίσης η ανωτέρω διατηρούσε, ως συνδικαιούχος, τραπεζικό λογαριασμό στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.

Εν τω μεταξύ διαπιστώθηκαν καταθέσεις με επιταγές,
όπως και καταθέσεις από τρίτους.
Η έρευνα συνεχίζεται!

2) Ταξιδάκια
Η εφημερίδα “ΑΞΙΑ” της Μ. Τετάρτης είχε δύο φωτογραφίες. Στην πρώτη παρουσιάζεται ο κ. Τρισέ, ο άνθρωπος
που έχει στα χέρια του τις τύχες της χώρας μας και της
Ευρώπης, να ταξιδεύει προς Ουάσιγκτον για συμμετοχή
σε σεμινάριο, συνοδευόμενος ΜΟΝΟ από την γραμματέα
του με αεροπλάνο της γραμμής.
Στην δεύτερη – δίπλα – ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών, να κάνει το ίδιο ταξίδι με το πολυτελές κυβερνητικό
lear jet συνοδευόμενος από το γιο του, κι ένα τσούρμο
παρακεντέδων και ανδρών ασφαλείας. – Έξοδα μετάβασης – παραμονής Τρισέ: 12.000 ευρώ. Έξοδα υπουργού
Οικονομικών – Παπακωνσταντίνου: 170.000 ευρώ!

Η «μπέμπα» δεν είναι πρόσκληση;
Η “μπέμπα “ που δέχτηκε τις σφαίρες όλων των
τύπων οπλοπολυβόλων όπως βλέπετε, καμία δεν
μπόρεσε να το διαπεράσει

σώμα της Βουλής ότι εξοικονομήθηκε 1,5 εκατομμύρια
ευρώ και με κυβερνητική απόφαση οι υπουργοί στο εξής
θα μετακινούνται με οχήματα 1600 κυβικών. ∆εν μας
εξήγησε όμως, πώς συμβαίνει μετά την παραπάνω
απόφαση ο υπουργός των Οικονομικών να κυκλοφορεί
με τετρακίνητη BMW 760i – το πρώτο θωρακισμένο
μοντέλο παγκοσμίως που φέρει πιστοποίηση επιπέδου
Β7. ∆ιαθέτει δε, πέρα από δερμάτινα καθίσματα, και όλες
τις υπερπολυτελείς ανέσεις (τηλεοράσεις κ.λ.π….). Στις
διαδρομές του επίσης μπορεί – χάρη στα ειδικά συστήματα δορυφορικής τηλεπικοινωνίας – να ενημερώνεται
από όλα τα δίκτυα παγκοσμίως μέσω τηλεοπτικού δέκτη
και να μιλά απευθείας στα «κόκκινα τηλέφωνα» μέσω
κρυπτογράφησης.
Η «μπέμπα» - είναι το όνομα του αυτοκινήτου – έχει
ειδική θωράκιση για τα λάστιχα, τα παράθυρα και το
χώρο του ρεζερβουάρ. Αμάξι 6.000 κυβικών με απόδοση
544 αλόγων, «αρματωμένο» με ειδικό χάλυβα και ένα
δεύτερο αμάξωμα να λειτουργεί ως δεύτερο επίπεδο
προστασίας. Επίσης είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να
αντέχει σε επιθέσεις με όπλα: M16, Heckler & Koch G3,
Steyer AUG, Kalashnikov RPK-74, AK-47, FN FAL και
Steyer AUG. Πρόκειται για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν από την εταιρεία στις δοκιμές της αλεξίσφαιρης
προστασίας του αυτοκινήτου. Ανταποκρίθηκε ακόμη
θετικά και σε επιθέσεις με χειροβομβίδες και διάφορες
εκρηκτικές ύλες.
Είναι ένα αυτοκίνητο αξίας 750.000 ευρώ που ίσως στο
μέλλον προτιμηθεί από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

Οι ακριβοπληρωμένοι
βουλευτές μας

Την στιγμή που όλοι ζουν με την αγωνία της ανακοίνωσης
νέων μέτρων λεηλασίας, που μετρούν τις οικονομίες τους
για να δουν εάν – και πόσο – αντέχει η τσέπη τους να
πληρώνει φόρους, τη στιγμή που οι μισθοί και οι συντάξεις ψαλιδίζονται, περικόπτονται και εξαφανίζονται… ο
Πρόεδρος της Βουλής Φ. Πετσάλνικος ανακοίνωνε στο

Ενώ η χώρα μας διανύει τη μεγαλύτερη οικονομική
κρίση, όσο απίστευτο κι αν ακούγεται, διαθέτουμε τους
πιο ακριβοπληρωμένους βουλευτές στην Ευρώπη. Οι
απολαβές των πολιτικών μας ξεπερνούν ακόμη κι εκείνες
των Γερμανών, καθώς οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές
των Ελλήνων είναι 8.500 ευρώ, των Ισπανών 4.000 ευρώ
και των Γερμανών βουλευτών 7.668 ευρώ.
Αυτό πώς λέγεται;

ΠΑΙ∆ΕΙΑ
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ…
ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ Κα ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ…
Την 10/8/2011 η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος (ΕΣΥΕ) σε δελτίο τύπου που
εξέδωσε μας πληροφόρησε ότι οι μαθητές
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αυξήθηκε
κατά 1,2% ενώ ο αριθμός της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μειώθηκε κατά 0,5%
κατά το σχολικό έτος 2010/11, σε σχέση με
το 2009/10. Εμείς ως Πανελλήνια Ένωση
Εκπαιδευτικών Πολυτέκνων (Παν.Ε.Π.)
παράρτημα Λάρισας, έχουμε να κάνουμε
τις εξής παρατηρήσεις:
Τα παιδιά που πήγαν στην Α΄ ∆ημοτικού το
σχολικό έτος 2010/11 γεννήθηκαν ασφαλώς
το 2004 (εργασία συναδέλφου πολυτέκνου
κ. Αξ. Προβατά για την αποτελεσματικότητα
των δημογραφικών νόμων 3027/2002 και κυρίως του 3255/2004), και γι’ αυτό: Για πρώτη
φορά μετά το 1981 η αύξηση του αριθμού
των παιδιών κάτω των 5 ετών παρατηρήθηκε το 2004 και συνεχίζει την αυξητική πορεία
με ρυθμό 2% το 2007, 1,64% το 2008 και
2,48% το 2009. Από το 2003 μέχρι το 2009 οι
γεννήσεις έφτασαν τις 117.866. Ο αριθμός
αυτός έχει να παρατηρηθεί από το 1986.
Αυτό οφείλεται στην αποτελεσματικότητα
των δημογραφικών μέτρων που πάρθηκαν
με τους ν. 3027/2002 και 3255/2004 καθώς
και μ’ αυτά για τη στήριξη της τρίτεκνης
οικογένειας (Ν. 3454/2006).
Μπορεί κανείς να φανταστεί πόση αύξηση του πληθυσμού θα είχαμε αν γινόταν
δεκτό το πάγιο αίτημα της ΑΣΠΕ για συνταξιοδότηση της τετράτεκνης μητέρας! Όμως
άλλα κελεύει η Λέσχη Μπίλντερμεργκ στην
οποία τρόφιμος τυγχάνει και η κα υπουργός
Παιδείας! Ο παγκόσμιος πληθυσμός πρέπει
να μειωθεί κατά 2,5 δις αποφάσισαν οι
διεθνείς συνωμότες της υπερκυβέρνησης
αυτής. Η πρόσφατη απογραφή του πληθυσμού κρούει τον κώδωνα του κινδύνου

για τη χώρα μας. Για πρώτη φορά από τις
απογραφές του 1951 μέχρι σήμερα η χώρα
μας εμφανίζει μείωση του πληθυσμού της.
Από 10.934.097 άτομα το 2001 μειώθηκε
σε 10.787.690 το 2011, δηλ. κατά 146.407
άτομα. Άλλα υπολόγιζε (παραπάνω) η ΕΣΥΕ
και άλλα έδειξε η απογραφή! Η δημογραφική κατρακύλα δυστυχώς συνεχίζεται. Αυτό
που είναι κοινό μυστικό γιατί δεν το βλέπουν
αυτοί που κυρίως έπρεπε να το βλέπουν;
Μήπως υπάρχουν για να ολοκληρώσουν
το κακό; Μέτρα, τα οποία δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και που
μπορούν να βοηθήσουν στη δημογραφική
μας ανάκαμψη δεν λαμβάνονται. Γενήκαμε
μάρτυρες τελευταία με την περίπτωση του
συναδέλφου που δεν του επιτρέπεται να
μεταγράψει τα παιδιά του σε σχολές ώστε
να είναι μαζί και να μην επιβαρύνεται η
οικογένεια οικονομικά. Με την πολιτική της
η κα υπουργός Παιδείας στέλνει την οικογένεια στα τέσσερα σημεία του… ορίζοντα.
Όσα είναι και τα παιδιά της οικογένειας
που θέλουν να σπουδάσουν! Έτσι, καταπατείται το σύνταγμα της χώρας (άρθρο
21) που προβλέπει την ειδική φροντίδα του
κράτους για την πολύτεκνη οικογένεια… Τι
να πούμε για την έλλειψη των βιβλίων στα
σχολεία; Αυτό μοιάζει με το στρατιώτη που
πάει στον πόλεμο χωρίς όπλο! Εγκληματικές παραλείψεις χωρίς παραιτήσεις των
αρμοδίων. Είναι η ώρα να εγερθούμε από
τον ύπνο. Αρκετά κοιμηθήκαμε! Η σιωπή
και η ανοχή μας συνιστά ηθική αυτουργία
και συμμετοχή στο έγκλημα που γίνεται σε
βάρος της οικογένειας και της εθνικής μας
υπόστασης…
Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. ΤΕΙ – ∆ικηγόρος
Επίτιμο μέλος Π.Εν.Ε.Π.

ΑΓΩΝΑΣ 7
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΛΦΑΒΗΤΟΥ

«ΣΗΜΑ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ», για
αλλοίωση της ελληνικής
γλώσσας λόγω της τάσης
που αναπτύσσεται σε κείμενα
ηλεκτρονικών υπολογιστών ή
μηνυμάτων, στα οποία χρησιμοποιείται η λατινική γραφή,
εκπέμπει η Ακαδημία Αθηνών.
Η ακόλουθη διακήρυξη μας
γεννά πολλά ερωτηματικά.
Προφανώς οι υπογράφοντες
το κείμενο 40 Ακαδημαϊκοί
γνωρίζουν κάτι παραπάνω
απ’ αυτά που αναφέρουν.
∆ιακήρυξη των μελών της
Ακαδημίας Αθηνών εναντίον
κάθε προσπάθειας για την
αντικατάσταση του ελληνικού αλφαβήτου από το
λατινικό
“Τον τελευταίο καιρό έχει
αρχίσει να εκδηλώνεται μία
τάση να αντικατασταθεί το
ελληνικό αλφάβητο από το
λατινικό. Η τάση αυτή γίνεται
φανερή κυρίως σε κείμενα
παραγόμενα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές - με
χρήστες κρατικές υπηρεσίες
ακόμη και Α.Ε.Ι. - σε κείμενα
προβαλλόμενα από την τηλεόραση αλλά και από σχετικές
προτροπές ξένων ραδιοφωνικών σταθμών. Είναι χαρακτηριστικό ότι η προσπάθεια
αυτή, η οποία θα καταφέρει
καίριο πλήγμα κατά της ελληνικής σκέψης και όλων
των πτυχών του ελληνικού
πολιτισμού που εκφράζονται
με γραπτά κείμενα, αλλά και
των γένει ανθρωπιστικών
σπουδών, έφτασε μέχρι ν’

απασχολήσει τον Τύπο και ν’
αποτελέσει αντικείμενο ερωτήσεων βουλευτών προς τον
Υπουργό Εθνικής Παιδείας
και Θρησκευμάτων.
Η γλώσσα μας η αρχαιότατη αλλά πάντα σύγχρονη και
ζώσα, αυτή η γλώσσα που
επλούτισε όχι μόνο τη λατινική, αλλά και τις κυριώτερες
ευρωπαϊκές γλώσσες, που
έχει και οπτικά συνδεθεί άρρηκτα με το αλφάβητό της,
δεν είναι δυνατό να υποστεί
μείωση με την κατάργησή
του από εμάς τους ίδιους.
Είναι αδιανόητο να δεχθούμε
ως Έλληνες την μεταμφίεση
της γραφής μας με την κατάργηση πολλών γραμμάτων
της, που δεν πέρασαν στο
λατινικό αλφάβητο, και με
την αντικατάστασή τους
από άλλα υποτίθεται ηχητικώς παραπλήσια γράμματά
του.
Όταν άλλοι λαοί, όπως π.χ.
Γάλλοι και Ισπανοί μάχονται
ως σήμερα να διατηρήσουν
μέχρι τη τελευταία τους
λεπτομέρεια τον τρόπο γραφής των κειμένων τους με το
δικό τους αλφάβητο, εδώ,
με την δικαιολογία της δήθεν διευκόλυνσής μας στην
παγκόσμια επικοινωνία, επιχειρείται η αντικατάσταση
του ελληνικού αλφαβήτου
των 2.500 και πλέον χρόνων
με το λατινικό. Ως λαός, που
μέσα από το ίδιο αλφάβητο
της γλώσσας του μετέδωσε
τον πολιτισμό σε όλο των

κόσμο, εμείς οι Έλληνες δεν
είναι δυνατόν παρά να αρνούμεθα να εγκαταλείψουμε
την ιστορική μας γραφή. Όχι
μόνο γιατί αχρηστεύεται ένα
από τα θεμελιακά στοιχεία
του πολιτισμού μας, αποκόβοντάς μας από τις μέχρι
σήμερα εκδηλώσεις του,
αλλά και γιατί έτσι αγνοείται
η σχέση αλφαβήτου και
γλώσσας. Μιάς γλώσσας,
που ο τρόπος της γραπτής της απόδοσης έμεινε
αναλλοίωτος επι ολόκληρες
χιλιετίες ως σήμερα.
Θεωρούμε α ν ό σ ι α
αλλά και α ν ό η τ η κάθε
προσπάθεια να αντικατασταθεί η ελληνική γραφή
στο λίκνο της, εφ’ όσον
μάλιστα σε άλλες χώρες
ανάλογες απόπειρες μεταβολής του τρόπου γραφής
- σε μερικές περιπτώσεις
πολύ δυσχερέστερης της
ελληνικής - προσέκρουσαν
στην καθολική και οργισμένη αντίδραση των λαών των
χωρών αυτών. Όπως και επί
Ενετών, όταν αυτοί στα μέρη
που κυριαρχούσαν προσπάθησαν να αντικαταστήσουν
στα ελληνικά κείμενα τους
ελληνικούς χαρακτήρες με
λατινικούς, έτσι και τώρα
θα αντισταθούμε, καλώντας
όλους τους συνέλληνες ν’
αντιδράσουν για την πρόρριζα εξαφάνιση των ανίερων
αυτών σχεδίων”.
Ακολουθούν
40 υπογραφές

ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΒΡΟΝΤΗΣ: Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα
του Ιωάννη, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται
στο Ευαγγέλιό του ως «ομαθητής ον ηγάπα ο Ιησούς» (Ιωάν.13,23). Όπως αναφέραμε και για τον Ιάκωβο, ο Ιωάννης ζούσε
με την οικογένειά του στην Γαλιλαία και
διατηρούσε επικερδή και εύρωστη αλιευτική επιχείρηση, έχοντας δικό τους πλοίο
και εργάτες (Μαρκ.1,20). Φαίνεται πως
οι οικογένεια του Ιωάννη ήταν εύπορη.
Αυτό συμπεραίνεται από το γεγονός ότι
η Σαλώμη, η μητέρα του, ήταν μια από
τις μαθήτριες του Κυρίου, η οποία τον
υπηρετούσε από των υπαρχόντων της
(Λουκ.8,3. Μαρκ.15,40). Η αγορά επίσης
των πανάκριβων αρωμάτων για να αλείψουν το νεκρό σώμα του Χριστού μαρτυρεί αυτόν τον ισχυρισμό (Μαρκ.16,1).
Ότι επίσης ο Ιωάννης έλαβε την μητέρα
του Ιησού υπό την δική του φροντίδα
είναι ένδειξη οικονομικής ανέσεως της
οικογένειάς του. Φαίνεται επίσης πως η
οικογένεια του Ιωάννη είχε και κοινωνική
καταξίωση. Το γεγονός ότι αυτός ήταν
γνωστός στον πανίσχυρο και απλησίαστο
αρχιερέα Καϊάφα και έτσι δυνήθηκε να
εισέλθει στο συνέδριο, που δίκαζε τον
Ιησού μαζί με τον Πέτρο, επιβεβαιώνει
αυτόν τον ισχυρισμό (Ιωάν.18,15).
Ο Ιωάννης από μικρός υπήρξε πιστός
μαθητής του Ιωάννου του Βαπτιστού. Με
μεγάλη προσοχή άκουε από τον μεγάλο
ερημίτη και προφήτη τις περί του Μεσσία
προαγγελίες του. Επιθυμούσε με λαχτάρα να έρθει Εκείνος στις μέρες του και να
τον γνωρίσει. Κάποια μέρα ο Βαπτιστής,
έχοντας μαζί του τους δυο μαθητές του
Ιωάννη και Ανδρέα, είδε τον Ιησού να
βαδίζει κοντά. Τότε μαρτύρησε γι’ Αυτόν λέγοντας: «ίδε ο Αμνός του Θεού»
(Ιωάν.1,37). Αμέσως οι δυο μαθητές
ακολούθησαν τον Ιησού και τον ρώτησαν
που μένει. Αυτός τους είπε: «έρχεσθε και
ίδετε» (Ιωάν.1,40). Αυτοί είδαν που μένει
και έμειναν μαζί Του όλη την ημέρα. Ο Ιωάννης συγκινήθηκε αφάνταστα από αυτή

τη συνάντηση γι’ αυτό πήρε τη μεγάλη
απόφαση, μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο. Άφησαν την αλιευτική επιχείρηση και
ακολούθησαν τον Κύριο (Μαρκ.1,20).
Ο Ιωάννης αξιώθηκε να ανήκει στον
στενό κύκλο των τριών μαθητών του Κυρίου, την οποία αποτελούσαν ο Πέτρος,
ο αδελφός του Ιάκωβος και ο Ιωάννης.
Συμπεραίνεται ότι ήταν ο μικρότερος
στην ηλικία μαθητής του Κυρίου, σχεδόν
έφηβος. Ο υπέροχος χαρακτήρας του,
η υπακοή του, η πίστη και η αφοσίωσή
του
στον Κύριο, είχαν ως συνέπεια να
είναι λίαν αγαπητός από τον Ιησού και
τους άλλους αποστόλους. Εξ’ αιτίας
του σπάνιου αυθορμητισμού του επονομάστηκε από τον Κύριο Βοαναργές (=
υιός βροντής), όπως και ο αδελφός του
Ιάκωβος. Κάποια ημέρα όταν διέρχονταν
κώμη της Σαμάρειας και οι κάτοικοι δεν
τους δέχτηκαν, ζήτησε από τον Κύριο
να πέσει φωτιά από τον ουρανό και να
τους αφανίσει. Φυσικά ο Χριστός τους
απάντησε πως: «Ουκ οίδατε ποίου πνεύματος εστέ υμείς΄ ο υιός του ανθρώπου
ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσαι,
αλλά σώσαι» (Λουκ.9,54).
Ως στενός μαθητής του Χριστού
ευτύχησε να δει το θαύμα της Μεταμορφώσεως του Κυρίου (Ματθ.17,1.
Μάρκ.9,2), την ανάσταση της κόρης του
Ιαείρου (Μαρκ.5,35.Λουκ.8,51) και να
βιώσει την αγωνία του ∆ιδασκάλου Του
στον κήπο της Γεθσημανή (Ματθ.26,37.
Μαρκ.14,33). Μαζί με τον Πέτρο στάλθηκε να ετοιμάσει τον Πασχάλιο ∆είπνο
(Λουκ.22,8). Κατά την ώρα του ∆είπνου
έπεσε στο στήθος του Κυρίου, παρακαλώντας Του να τους αποκαλύψει ποιος
είναι υποψήφιος προδότης μαθητής (Ιωάν.13,25). Βρήκε το θάρρος και παρέστη
στη δίκη του Ιησού (Ιωάν.18,16) και παραστάθηκε περίλυπος κάτω από το σταυρό
στον φρικτό Γολγοθά. Ευτύχησε επίσης

να γίνει ο προστάτης της Θεομήτορος
κατά παράκληση του Εσταυρωμένου
∆ιδασκάλου Του (Ιωάν.19,26). Αξιώθηκε
να είναι ο πρώτος μαθητής που είδε το
κενό μνημείο, μετά την ένδοξη Ανάσταση
του Χριστού (Ιωάν.20,2-4).
Το άτοπο της αιτήσεως πρωτοκαθεδρίας στην εγκόσμιο βασιλεία του Χριστού, όπως εσφαλμένα την φανταζόταν,
προκάλεσε την αγανάκτηση των άλλων
μαθητών, όμως όπως φαίνεται αμέσως
συνετίσθηκε (Μάρκ.10,35).
Μετά την Πεντηκοστή έμεινε κατ’
αρχήν στην Ιερουσαλήμ ως σημαίνον
στέλεχος της Εκκλησίας (Γαλ.2,9). Μαζί
με τον Πέτρο ποιούσαν, δια του Κυρίου
εξαίσια θαύματα (Πράξ.3,7). Στάθηκαν
με παρρησία απέναντι στους αρχιερείς
και ομολόγησαν τον Χριστό (Πράξ.4,1322). Απεστάλη μαζί με τον Πέτρο στην
Σαμάρεια να κηρύξουν το λόγο του Θεού
(Πράξ.8,14).
Αργότερα μετέβη στην Μ. Ασία,
όπου έγινε επίσκοπος της Εφέσου. Με
κέντρο τη μεγάλη αυτή πόλη έκανε
τεράστιο ιεραποστολικό έργο σε όλη
τη Μ. Ασία. ∆ίδασκε νυχθημερόν τους
πολυάριθμους μαθητές και συνεργάτες
του, τους οποίους έστελνε σε κάθε απομακρυσμένη περιοχή να ευαγγελίσουν
όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Αψηφούσε τις δυσκολίες, τις
απαγορεύσεις, τους εξευτελισμούς και
τους σωματικούς του κόπους. Πολλοί μελετητές δίκαια αναφέρουν πως ο άγιος
Ιωάννης ο Θεολόγος είναι ο θεμελιωτής
του Χριστιανισμού στη Μ. Ασία. Χάρις
στο έργο του εδραιώθηκε το εύρωστο
και δυναμικό κομμάτι της Εκκλησίας τα
πρωτοχριστοανικά χρόνια. Το 95 μ. Χ.
εξορίσθηκε στην Πάτμο, όπου έγραψε
το βιβλίο της Αποκαλύψεως. Πέθανε σε
βαθύτατο γήρας περί το 105 ή το 107 μ.
Χ. στην Έφεσο. Κατά την παράδοση δεν
βρέθηκε το σεπτό του λείψανο, πιστεύ-

οντας ότι μετέστη από τον Κύριο στους
ουρανούς. Είναι ένας από τα ελάχιστα
ανθρώπινα πρόσωπα ο οποίος αξιώθηκε
αυτής της τιμής! Το σεπτός τάφος του
ήταν και είναι μέχρι σήμερα τόπος αγιασμού και θαυμάτων για τους πιστούς,
παρ’ όλο που σήμερα αποτελεί τουριστικό
αξιοθέατο για τους κατέχοντες την ελληνική μας Ιωνία, τούρκους!
Ο άγιος απόστολος και ευαγγελιστής
Ιωάννης κατέχει ξεχωριστή θέση στην Εκκλησία και στις καρδιές των πιστών. Τα
ιερά και θεόπνευστα συγγράμματά του
αποτελούν τη βάση της θεολογίας της
Εκκλησίας μας. Επιπρόσθετα, ως μαθητής της αγάπης, εμπνέει τους πιστούς
να γίνονται και αυτοί φορείς της αγάπης
και του ελέους προς κάθε ανθρώπινο
πρόσωπο. Η πολυτάραχη μαρτυρική ζωή
του δίνει κουράγιο σε κάθε πονεμένο και
κουρασμένο άνθρωπο, να συνεχίσει την
επί γης στενή και τεθλιμμένη ατραπό της
πορείας του προς τον ουρανό. Ιδιαίτερα
ο σύγχρονος άνθρωπος, ο οποίος βιώνει
πρωτόγνωρες θλίψεις και δυσκολίες,
έχει την ανάγκη ηθικών και πνευματικών
στηριγμάτων, προκειμένου να σηκώσει
τα δυσβάστακτα
φορτία του. Το μαρτυρικό μας Έθνος,
έχει απόλυτη ανάγκη της εξ’ ουρανού
αρωγής του, έστω και αν δεν τη ζητούν
οι κυβερνώντες του, για να αποφορτιστεί
από τη φοβερή και πρωτοφανή δίνη,
που βιώνει τα τελευταία χρόνια. Η ιερή
προσωπικότητα
του αγίου αποστόλου και ευαγγελιστή
Ιωάννη μπορεί να είναι ο προσωπικός και
συλλογικός αρωγός μας, με τις αέναες
ικεσίες του μπροστά στο θρόνο της
μεγαλοσύνης του Θεού. Ας τον επικαλεστούμε και να είμαστε σίγουροι ότι θα μας
ακούσει και θα σπεύσει να μας βοηθήσει,
διότι ως μαθητής της αγάπης, μας αγαπά
και νοιάζεται για μας!
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του Ευστάθιου Κολλά

ΘΑ ΠΑΤΕ ΓΙΑ ΕΞΥΒΡΙΣΗ!!!
Στο φετινό αγιασμό, με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, υπήρξε
κάποια ένταση.
Σε σχολείο που πήγε ο δεσπότης για τον αγιασμό, καθηγητές
έφυγαν διαμαρτυρόμενοι γιατί κλήθηκε χωρίς την έγκριση του συλλόγου.
Σε άλλο σχολείο, την στιγμή που ο Ιερέας διάβαζε την εγκύκλιο της
Μητρόπολης, τα παιδιά από κάτω φώναζαν: ΑΝΑΞΙΟΣ – ΑΝΑΞΙΟΣ.
Παιδιά μην το ξανακάνετε γιατί θα πάτε κατηγορούμενοι για διατάραξη αλλά και εξύβριση του δεσπότη!

ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ!
Από απλό κόσμο, τελευταία, γινόμαστε δέκτες πολλών αποριών,
γιατί βλέπουν θεολόγους κ.ά., που
παλαιότερα έπιαναν το μικρόφωνο
σε διάφορες συγκεντρώσεις και φώναζαν για την αντικανονικότητα και
παρανομία του δεσπότη Ιγνατίου
ενώ σήμερα κυκλοφορούν “αγκαζέ”
μαζί του, αδιαφορώντας αν αυτοί
που τους ακολουθούσαν βρίσκονται
κατηγορούμενοι από τον δεσπότη
και κινδυνεύουν να πληρώσουν
10.000-20.000 ευρώ ή να χάσουν τα
σπίτια τους.
Τί λέτε, δεν είναι κατάντημα;;

Λαμπαδά
αμπαδάριος
ριος

Ο ΓΕΡΩΝ ΠΑΪΣΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ…
Μιλάει για τη σημερινή καθολική κρίση. Κι όμως έχει φύγει από τη ζωή εδώ
και αρκετά χρόνια.
Κι αυτό δεν είναι καθόλου παράδοξο για
ανθρώπους άγιους
και σοφούς, όπως ο
Γέροντας Παΐσιος.
Οι οποίοι βλέπουν τα
παρελθόντα και τα
μέλλοντα, ωσάν να
είναι παρόντα.
Γι’ αυτό και το
«σήμερα» του Γέροντα Παΐσίου, πριν από μια 20ετία, περίπου, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο.
Να, λοιπόν, τι λέει ο Γέροντας
για το διαχρονικό «σήμερα» της
ελληνικής κακοδαιμονίας και
αθλιότητας. Και ιδιαίτερα για την
ένοχη σιωπή, η οποία επικρατεί
από μια μερίδα του λαού και μάλιστα των θρησκευόμενων και δη
των κληρικών:
«Όταν όλα καίγονται γύρω
σου, ο πόνος δεν σ’ αφήνει να
σωπάσεις.
Λένε κάποιοι: Κάνε προσευχή!
Τους απαντώ: Η προσευχή, προσευχή και ο λόγος, λόγος.
Η σιωπή, μερικές φορές, φέρει
μεγάλη ευθύνη.
Αν δεν φωνάξουμε, θα σηκωθούν οι πατεράδες μας από τους
τάφους και θα μας δείρουν και θα
μας καταραστούν.

Εκείνοι υπέμειναν
τόσα για την πατρίδα και
την ορθοδοξία ! Κι εμείς
τι κάνουμε γι’ αυτήν;
Είναι φοβερό και μεγάλο κρίμα, που η Ελλάδα
και η Ορθοδοξία πολεμιέται απ’ τους ίδιους
τους Έλληνες!
Σήμερα, αφού η πολιτεία τα βάζει με το νόμο
του Θεού, όποιος δεν μιλάει, πρέπει να κλείνεται
στη φυλακή.
Ο, τι και να ψηφιστεί,
δεν μπορεί να καταργήσει το
νόμο του Θεού και να ησυχάσει
τη συνείδηση…
Πίσω από την ΕΟΚ κρύβεται η
δικτατορία των Σατανιστών.
Τέτοια δικτατορία, που σκέπτονται να κάνουν, μόνο ο διάβολος
θα μπορούσε να την είχε σκεφθεί. Όμως…
Ο λαός μας έχει κρυμμένη δύναμη για ώρες ανάγκης.
Αλλά και ο Θεός αγαπά την
Ελλάδα. Κι αφού δεν χαθήκαμε
σε τόσες περασμένες μπόρες,
δεν θα χαθούμε και στην τωρινή
θύελλα.
Γι’ αυτό, ας μην κοιμόμαστε κι
ας είμαστε έτοιμοι…».
Αυτά έλεγε ο άγιος και σοφός
Γέροντας Παΐσιος. Και δεν ξέρουμε τι θα έλεγε σήμερα, ύστερα
από είκοσι, περίπου, χρόνια.
“Υπέρβαση”

Ο Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, με ένα απλό κείμενο
προς τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών και πάσης Ελλάδος
κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΝ, (και όχι προς την
Ιερά Σύνοδο, όπως απαιτεί ο ισχύων
ν.590/77 άρθρ. 34 παρ. 2, «Κατ/τικός
Χάρτης της Εκκλησίας»), και έξω από
Νομο/Κανονική και Εκκλησιολογική
στήριξη και τάξη, αλλά και
πέραν της Ιεράς Παραδόσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, του υποβάλλει
την παραίτηση του από τον
Επισκοπικό θρόνο της Ιεράς
Μητροπό λεως Ζακύνθου,
επικαλούμενος «σωματική
κόπωση και λόγους υγείας», αρνούμενος δε να παραιτηθεί, ως οφείλει, και της
Αρχιερωσύνης, δηλώνει,
όλως απρόσεκτα, ότι «παραμένει εις
την διάθεσιν της Εκκλησίας με όσας
δυνάμεις παραμένουν εν τη ασθενεί
σαρκί του», αποδυναμώνοντας έτσι,
έτι περαιτέρω, τους ήδη ως άνω
προβαλλόμενους λόγους της παραιτήσεως του!!
Κατά το ισχύον Νομο/Κανονικό
∆ίκαιο οι Επίσκοποι δε δικαιούνται
να παραιτηθούν χωρίς να υπάρχουν
σοβαρότατοι λόγοι, ήτοι: «ανίατος
Νό σος ή βαθύ Γήρας» (ν.590/77ν
άρθρ. 34 παρ. 2 πρβλ «Τύπο Κανονικής
Παραιτήσεως», ΠΗ∆ΑΛΙΟΝ σελ. 762).
Στην περίπτωση που θα υπάρξουν,
αποδεδειγμένως. (ν.590/77 άρθρ.
34), οι ως άνω αποχρώντες λόγοι,
τότε γίνεται δεκτή η παραίτηση τους,
κρατούν δε και την τιμήν του Επισκόπου. Όμως σε αντίθετη περίπτωση
«Καθαιρούνται», γιατί: «Ει γαρ εισίν
άξιοι του λειτουργείν, έστωσαν εν
τούτω, εί δε ανάξιοι, μη από παραιτήσεως εξίτωσαν, κατεγνωσμένοι
δε μάλλον επί πράγμασιν, ων αν τις
πολλήν ποιήσαιτο την καταβοήν,
ως έξω τρεχόντων πάσης ακολουθίας», (Σχόλια 3ου Καν. Κυρίλλου
Αλεξ. «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΘΕΙΩΝ & ΙΕΡΩΝ
ΚΑΝΟΝΩΝ» Γ. Ράλλη - Μ. Ποτλή,
τόμ. ∆΄, σελ. 359-360 & τόμ. ΣΤ΄ σελ.
282-284. - Επιστολή Γ΄ Οικ. Συν. τόμ.
Β΄ σελ. 29-34 – πρβλ. «Τύπο Κανονικής
Παραιτήσεως» ενθ’ αν.).
Οφείλει λοιπόν ο παραιτούμενος
Επίσκοπος, να δηλώσει, αν «φεύγει ή αναγκάζεται να φύγει - των
διώχνουν». Φεύγει λόγω γήρατος ή
ανία της νόσου, ή για να αποφύγει
ίσως μελλοντική δίωξη του για Κεφαλικά του παραπτώματα, και εξ αιτίας
τούτου αναγκάζεται «να το βάλει στα
πόδια;». Λοιπόν, η Εκκλησία, όπως
ερευνά επισταμένως τον μέλλοντα
για να του δώσει την Ιερωσύνη, κατά
τον ίδιο ακριβώς τρόπο τον ερευνά,
και όταν θέλει να παραιτηθεί χωρίς
σοβαρή Νομο/Κανονική δικαιολογία,
γιατί ίσως να υπάρχει διάπραξη κρυφών «Κεφαλικών» Κανονικών ή και
Ποινικών παραπτωμάτων του, από
τα οποία έχει έλεγχο συνειδήσεως,
και για τα οποία ίσως φοβάται, ότι
ενδεχομένως να διωχτεί στο μέλλον,
και προσπαθεί να το αποφύγει αυτό
διά της παραιτήσεως; Ζητεί λοιπόν
η Εκκλησία να μάθει, ακριβώς, το ή
τους λόγους της παραιτήσε ως του
Επισκόπου, και το κάνει αυτό, όχι διότι
ενδιαφέρεται για τον παραιτούμενο
Επίσκοπο, αλλά για να προστατέψει
την Αρχιερωσύνη.
Ο Επίσκοπος δεν δύναται να παραιτηθεί για λόγους «σωματικής κοπώσεως ή για λόγους Υγείας», αλλά και
αν προβάλλει τους λόγους αυτούς,
τότε οφείλει να προσκομίσει και το
Επιστημονικό εκείνο «Πόρισμα της
Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής»

το οποίον βεβαιώνει το «ανήκεστον
της υγείας του» (ν.590/77 άρθρ. 34),
και το οποίον συνυποβάλλει με το έγγραφον της παραιτήσεώς του. Ως εκ
τούτου, αν δεν έχει υποβληθεί με την
παραίτηση και το Επιστημονικό αυτό
ΠΟΡΙΣΜΑ της Ειδικής Επιτροπής,
τότε η παραίτηση είναι και παραμένει
ΑΚΥΡΟΣ, καθώς και η Απόφαση της
Ιεράς Συνόδου είναι παράνομος και αντί/Κανονική, διότι
ελήφθη όλως αβασάνιστα και
κατά παράβαση του ισχύοντος
Noμο/Κανονικού ∆ικαίου, διότι
«Κατά των Κανόνων, πραγματικόν μηδέν ισχύσει (και ότι)
Οι τοις Κανόσιν εναντιούμενοι πραγματικοί τύποι, άκυροι
εισι» (∆΄ Πράξη της ∆΄ Οικ.
Συνόδου - Μεγ. Φωτίου, τίτλος
Α΄ Κεφ. Β΄), και ως τοιαύτη: α΄.-)
Ως ∆ιοικητική Πράξη Προσβάλλεται
στο ΣτΕ. β΄.-) Συλλήβδην τα μέλη
της Ιεράς Συνόδου, βάσει ταυ άρθρ.
28 του ισχύοντος ν.5383/32, «περί
των Εκ κλησιαστικών ∆ικαστηρίων»,
παραπέμπονται για «Παράβαση
των Συνοδικών τους Καθηκόντων».
γ΄.-) Προσέτι δε, διότι ουσιαστικά
«Χα ρίστηκαν» στο κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, υπόκεινται και σε «Κεφαλικές»
Κανονικές ποινές. (Καν. 14/15 Συν.
Καρθαγένης).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Επειδή, «την αλήθεια,
και εν προκειμένω την Κανονικήν
αλήθειαν, την φθείρουν η σιωπή και
ψεύδος», και η εν γνώσει ΣΙΩΠΗ, κατά
τους Θείους και Ιερούς Κανόνες είναι
ΕΝΟΧΗ, ως Ορθό δοξος Ιερωμένος
και Θεολόγος, αλλά και ως Εκκλησιαστικός Συνήγο ρος, συντάσσεται
αυτή η «Νομο/Κανονική Υπόμνηση»,
για να βοηθήσει, όσο δύναται, στην
προστασία της Υψηλής θέσης της
Ιεράς Συνόδου, και στην Ιερότητα της
Αποστολής της.
Πρεσβύτερος
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ
Ορθόδοξος Θεολόγος – Εκκλ/κός
Συνήγορος
Επ/μος πρ/δρος Συνδέσμου
Κληρικών Ελλάδος
Υ, “Αγώνας”
Οι Ι. Κανόνες, “άγιε” Ζακύνθου,
Θεόκλητε Κουμαργιανέ, Προκόπιε Πετρίδη κ.λ.π. δεν είναι λάστιχο να τους
τανάτε όπως σας βολεύει! Σωστά σας
επενθύμισε ο Μητροπολίτης Τρίκης
Αλέξιος: «Κατά τους Ιερούς Κανόνες ο
Επίσκοπος είναι ισόβιος. Ωστόσο, αν
ελεύθερα και αβίαστα κάποιος θέλει
να παραιτηθεί από την Επισκοπική του
έδρα, τότε παραιτείται αυτομάτως και
της Αρχιεροσύνης, δέχεται το Μοναχικό Σχήμα και ανήκει στις τάξεις των
Μοναχών. Αυτό οφείλουν όλοι να το
ξέρουν και εξάλλου υπάρχει και το
παράδειγμα του Αργολίδος Αθανασίου Λάσκαρη, ο οποίος στις αρχές
του προηγούμενου αιώνα παραιτήθηκε
από Μητροπολίτης και έγινε Μεγαλόσχημος Μοναχός…».
Έτσι δε μπορεί, ο μεν Ζακύνθου να
λέγει «παραιτούμαι» και να δείχνει
φιλικό πρόσωπο ως αντικαταστάτη
του· ούτε να δηλώνει: «παραμένω στη
διάθεση της Εκκλησίας» πιέζοντας να
καταλάβει τη θέση του ∆/ντή της Αποστολικής ∆ιακονίας ή του Ηγουμένου
της Μονής Πεντέλης…
ο δε απομακρυνθείς από τη θέση του
Μητροπολίτη Καρδίτσας Θεόκλητος
και περιφερόμενος από πόλη σε πόλη
χοροστατών – με το αζημίωτο – να
βγαίνει «προς άγραν Μητροπόλεως».
Τελευταία ακούγεται ότι επιδιώκει
να τρυπώσει κατά Καλάβρυτα μεριά.
Και να φαντασθεί κανείς ότι υπάρχουν
πολλοί στη λίστα ακόμη.

