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ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ (13/12/1943)
Το μεγαλύτερο ολοκαύτωμα
Στις 13 Δεκεμβρίου του 1943 στα Καλάβρυτα έγινε μια από
τις μεγαλύτερες σφαγές αμάχων στην κατεχόμενη από τους
ναζί Ευρώπη. Ακόμα και σήμερα, 68 χρόνια μετά, τρίζουν τα
κόκαλα των θυμάτων και οι επιζήσαντες μετρώντας ακόμα
τις πληγές τους, αισθάνονται να
στριφογυρίζουν στο μυαλό τους
• Γιατί μας σκοτώνετε..;
• Εμείς είμαστε μικρά παιδιά... οι νεκρές μορφές των συμπατριωτών, των φίλων, των συγγενών,
• Θέλουμε να ζήσουμε...
των δασκάλων και καθηγητών, των
παιδιών, που κοίτονταν πεσμένες
στην αριστερή όχθη της χαράδρας, βουτηγμένες στο αίμα, με
μάτια απλανή, γεμάτα αγανάκτηση∙ λες και καταριούνταν τους
εκτελεστές τους…
Στα Καλάβρυτα δεν ξεχνούν, ούτε θα ξεχάσουν – όσα χρόνια
και αν περάσουν – το στυγερό έγκλημα που διαπράχθηκε στο
Δίστομο, στα Κερδύλια, στο Κομμένο, στο Δομένικο Ελασσόνας
συνέχεια στη σελ 3

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΟΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Οι εμπνευστές της δημιουργίας του Δ΄ Ράιχ, σύμβουλοι της κ.
Μέρκελ και του υπουργού Οικονομικών κ. Σόιμπλε, έχουν συστήσει στη γερμανική Κυβέρνηση να εντείνει τις προσπάθειές της
για να εξασφαλίσει ισχυρά οικονομικά στηρίγματα στις χώρες
τις Ευρώπης και κυρίως στις μικρές χώρες για να μπορέσει έτσι
να προωθήσει την πρωτοκαθεδρία της στην Ευρώπη.
συνέχεια στη σελ 7

Όλη η αλήθεια για το ξύλο
που πέφτει στα Ιεροσόλυμα

Όταν ο άνθρωπος είναι καλός, από τις 4 πράξεις
της αριθμητικής χρησιμοποιεί πιο συχνά όχι τον
πολλαπλασιασμό και την πρόσθεση, αλλά τη διαίρεση και την αφαίρεση, αφού φτωχαίνοντας τη ζωή
του ποσοτικά, την πλουτίζει ποιοτικά, γιατί δεν ενδιαφέρεται για το αυξημένο κατά κεφαλήν εισόδημα
αλλά για το εισόδημα της κεφαλής και ακόμα πιο
πολύ για το απόθεμα της ψυχής. Γιατί ο άνθρωπος
όσο ψηλότερα αναρριχάται στην πυραμίδα του
συνέχεια στη σελ 2

Επιτέλους μην χτυπάτε τους αγιοταφίτες μοναχούς
στα Ιεροσόλυμα. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που
προσπαθούν να περισώσουν ότι έμεινε από την
περιουσία του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων εμείς να
είμαστε απέναντί τους και να τους κατηγορούμε για
τραμπουκισμό.
Ε όχι δεν είναι τραμπούκοι όταν παλεύουν να
κρατήσουν τα δικαιώματά του Πατριαρχείου στα προ-

ΘΑΡΡΑ ΛΕΑ

συνέχεια στη σελ 2

ΠΟΥ ΖΟΥΝ;

Δεν μπορείτε από την μια στιγμή στην άλλη να κλείνετε σπίτια
Τι άλλο από την απαγγελία θανατικής
καταδίκης ήταν η απανταχούσα που
έστειλε την Τρίτη το βράδυ ο εκτελών
ουσιαστικά χρέη πρωθυπουργού κ.
Βενιζέλος μια και ο κ. Παπανδρέου έχει
αποσυρθεί...
Απολύσεις, λουκέτα, φόροι, ανατροπές έρχονται να γκρεμίσουν ό,τι έχτισε η
κάθε οικογένεια χρόνια τώρα. Διαλύουν
τα πάντα. Γενική διάλυση βάρεσε και το
κράτος. Ταμπέλα για οριστικό ξεπούλημα, όσο όσο, έβαλε...
Δεν διαφωνεί κανείς ότι αρκετά πρέπει
ν’ αλλάξουν. Προνόμια να καταργηθούν.
Να μη χωρίζουν ρυθμίσεις τους εργαζόμενους σε πατρίκιους και πληβείους.
Κάποια στιγμή πρέπει η νομοθεσία που
ισχύει στον ιδιωτικό τομέα να είναι η ίδια
ακριβως και στο Δημόσιο. Αυτό όμως
δεν μπορεί να γίνει από την μια ώρα στον
άλλη. Δεν μπορούν να καταστρέφουν
σπίτια. Να αρπάζουν περιουσίες. Πάνω
στις οποίες έχεις επενδύσει τα όνειρά
σου, το αύριο των παιδιών σου.

του Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου
Καλακανίδα, Θεολόγου, πρώην Εκπ/κού

Εορτάσαμε, αγαπητοί αναγνώστες, εορτάσαμε,
χάριτι Θεού, και εφέτος τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης, τα Χριστούγεννα. Ακούσαμε τους θεσπέσιους
ύμνους, που έγραψαν φωτισμένοι και αναγεννημένοι
εν Χριστώ υμνογράφοι, δια να κατανοήσουμε το “Μέγα
της σωτηρίας μυστήριον”, δηλαδή τη σάρκωση του
Θεού και Λόγου.
Ακούσαμε μηνύματα ουράνια σαν κι εκείνο, που
άκουγαν οι απλοί ποιμένες της Βηθλέεμ: “Ιδού ευαγγελίζομαι υμίν χαράν μεγάλην, ήτις έσται παντί τω
λαώ, ότι ετέχθη υμίν σήμερον σωτήρ, ως έστι Χριστός
Κύριος” (Λουκά: Β: 10-11). Είναι το πλέον χαρμόσυνο
συνέχεια στη σελ 4

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΙΩΝΙΣΜΟΣ

«Ο Άνθρωπος,
και η Αρετή της Αγάπης…»

Από τον Γεώργιο Ν. Ξενόφο*

“ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ”

Να ανοίξει το επάγγελμα του ταξιτζή.
Από δω και μπρος. Δεν μπορεί, κύριε
Παπανδρέου και κύριε Βενιζέλο, να τους
ληστεύεις αυτά που είναι δικά τους. Το
ταξί είναι η περιουσία του κάθε ταξιτζή.
Με ιδρώτα και μόχθο, μέρα νύχτα στο
τιμόνι, έφτιαξε κάτι στη ζωή του και έρχεσαι εσύ, κύριε Ραγκούση, και τον λες
ότι δεν αξίζει τίποτε, απαξιώνοντας την
άδεια. Αυτό προόριζε να το αφήσει στα
παιδιά του, να το πουλήσει γιο να προικίσει την κόρη του. Τώρα; Στην ψάθα...
Για φούντο...
Πάνω από 200.000 απολύσεις στο
Δημόσιο. Περισσεύουν, λέει, Να απολυθούν... Και μετά τι Θα γίνουν όλοι αυτοί;
Άνεργοι; Έχουν μετρήσει τι συνέπειες
στην αγορά και την ύφεση, που 200.000
οικογένειες θα κόψουν δραματικά ό,τι
μέχρι τώρα αγόραζαν;
Η ευκολία με την οποία όλο το Υπουργικό Συμβούλιο «ψήφισε» υπέρ της
θανατικής ποινής σ’ ένα και μόνο συμπέρασμα οδηγεί. Ότι δεν έχουν καμιά

επαφή με το τι συμβαίνει σε κάθε δρόμο
του κέντρου της Αθήνας, στις συνοικίες,
στις γειτονιές.
Δεν προλαβαίνεις να μετράς κλειστά
μαγαζιά. Αυξάνονται οι ουρές στα συσσίτια. Η κατανάλωση στα σούπερ μάρκετ
και τις λαικές πέφτει. Το βερεσέ στα
ψιλικατζίδικα της γειτονιάς επέστρεφε..
Δύο χρόνια η χώρα όλη έχει βυθιστεί
στην κατάθλιψη. Δεν υπάρχει παρέα,
συντροφιά στο σπίτι που να κουβεντιάζει
τίποτε άλλο από την αγωνία, το πού πάμε,
για πόσο θα έχεις ακόμη δουλειά πως θα
πληρώσεις τις επιταγές, τα νοικοκυριά
τους λογαριασμούς.
Δύο χρόνια δεν κάνουν τίποτε άλλο
από το να κόβουν συνεχώς, Στερήσεις,
περιορισμοί και εκεί που ψάχνεις για
καμιά ελπίδα, νέος τυφώνας έρχεται να
σαρώσει ό,τι έχει απομείνει... Και λες,
καλά η Ιρλανδία και η Πορτογαλία πόσο
γρήγορα κατάφεραν να πάρουν την
πάνω βόλτα; Απάντηση μήπως έχετε,
κύριοι;
(Παρόν 11/9/11)

(ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ)

Ο τίτλος βγήκε από το 21ο πρωτόκολλο του βιβλίου “Τα
Μυστικά Σχέδια του Διεθνούς Σιωνισμού – τα πρωτόκολλα
των Σοφών της Σιών, έκδοση Α΄, ένα βιβλίο – φωτογραφία
της εποχής μας”. Συγγραφέας του είναι ο αείμνηστος Νίκος
Ψαρουδάκης, γνωστός για τους αγώνες του σε όλους τους
τομείς (πολιτικούς, κοινωνικούς, αποκαλύψεων σχεδίων
σκοτεινών δυνάμεων κ.λ.π.).
Για όσους δεν γνωρίζουν∙ το βιβλίο των Πρωτοκόλλων
είναι ένα κείμενο αντιλεγόμενο. Οι Σιωνιστές λένε πως
πρόκειται για πλαστό βιβλίο.
Γράφει: Χαραλ. Κοντός
Οι αντισιωνιστές το θεωρούν
γνήσιο. Για μας η συζήτηση περιττεύει αφού μιλάει η πράξη… Έτσι μ’ αυτή τη διαπίστωση,
αρχίζει τον πρόλογο του βιβλίου του ο συγγραφέας του.
Η απόδοση στη Νεοελληνική και τα σχόλια βοηθούν τον
αναγνώστη να καταλάβει τα βαθύτερα σχέδια του σκοτεινού
παρασκηνίου και να λύσει πολλές απορίες! Τα “Πρωτόκολλα” είναι το αντίθετο του παγκόσμιου σχεδίου του Θεού.
Ο Χριστιανισμός, στην Ορθόδοξη – Ορθόπρακτη έκφρασή του είναι το αντίθετο (αντίδοτο) των “Πρωτοκόλλων”.
Μόνο το σωστό (ορθόδοξο) δόγμα οδηγεί στη σωστή ζωή
(ορθοπραξία). Το “κλείσιμο” της Αλήθειας στους τέσσερις
τοίχους του Ναού, είναι πονηρό κατασκεύασμα του σκοτεινού παρασκήνιου και μπορούν οι “αγαθοί ισραηλίτες”
να καταλάβουν τις παγίδες που τους στήνουν οι σκοτεινές
δυνάμεις.
Το 21ο Πρωτόκολλο που ακολουθεί ρίχνει φως στο πρόβλημα του χρέους και προβληματίζει αρκετά.

συνέχεια στη σελ 6

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Ο «ΑΓΩΝΑΣ» εύχεται στους αγαπητούς αναγνώστες
και φίλους του, οι οποίοι στηρίζουν ηθικά και οικονομικά
με τις προαιρετικές εισφορές τους τη μηνιαία έκδοση
και δωρεάν διανομή του, σ’ όλη σχεδόν την Ελλάδα και
το εξωτερικό, καλά και χαρούμενα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και
ευλογημένο από τον Άγιο Τριαδικό θεό και πλούσιο σε
έργα αγάπης και ειρήνης το ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2012.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» www.agonasax.blogspot.com

2 ΑΓΩΝΑΣ
«Ο Άνθρωπος,
και η Αρετή της Αγάπης…»
συνέχεια απο την 1η σελ.
έχειν, τόσο περισσότερο
ηθικά εκτίθεται, τόσο περισσότερο ξεπέφτει∙ όσο
περισσότερα στο χώρο του
έχειν συσσωρεύει και κατορθώνει, τόσο τραγικότερα βιώνει την «αβάσταχτη
ελαφρότητα του είναι».
Όσο περισσότερα υλικά
αγαθά αποκτά, τόσο βαρύτερη, τόσο επαχθέστερη
και ειδεχθέστερη γίνεται η
εξάρτησή του απ’ αυτά. Η
απόλυτη τιμή στο κλάσμα
της ζωής, στο κλάσμα της
ανθρωπιάς, μειώνεται, όσο
ο παρονομαστής του έχειν
γιγαντώνεται σε βάρος του
αριθμητή του είναι που συνεχώς συρρικνώνεται. Τότε
κέντρο ζωής και τρόπος και
στόχος γίνεται το «έχειν»
και όχι το «είναι» και μάλιστα το έχειν χωρίς ενοχές,
χωρίς το «πόθεν έσχες».
Και τότε οι ανεπαισθήτως
έχοντες καθίστανται μακάριοι ως κατέχοντες. Και
αυτή η αφελής μακαριότητα σχετίζεται και με της
καρδιάς την κενότητα και
με του νου την ελαφρότητα. Και αυτή η αβάσταχτη
ελαφρότητα του είναι γίνεται πράγματι δυσβάσταχτη, όταν καταθλιπτικά την
συνθλίβει, ισοπεδωτικά τη
συντρίβει, ασφυκτικά την
πιέζει και φορτικά τη συνέχει και την κατέχει η αφόρητη βαρύτητα του έχειν.
Γι’ αυτό και οι ποικιλώνυμοι
έχοντες και ποικιλότροποι
κατέχοντες δεν μπορούν
εύκολα να απεμπλακούν
από τα γρανάζια του στενού ορθολογισμού και του
ρηχού ευδαιμονισμού. Δεν
μπορούν εύκολα να αποτινάξουν από τα φτερά της
ψυχής τους το βάρος του
υλικού συμφέροντος και
της επίπεδης χρησιμοθηρίας και έτσι να αρθούν και
να αναχθούν στην περιοχή
της υψηλής ηθικής σκοποθεσίας, της θαβώρειας
εσωτερικής μεταμόρφωσης, της ουρανοδώρητης
ευδαιμονίας. Επειδή οι
δρόμοι της αγάπης είναι
πάντα ανηφορικοί και προσωπικοί αν θες να δώσεις
στη ζωή σου αξία διαχρονική, δώσε στην αγάπη τις
μετοχές που μονοπωλεί η
λογική.
Γιατί και η σοφία βέβαια
είναι καλή, όμως θάθελε
κανείς σοφά να αγαπήσει ή να αγαπηθεί; Μια
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αγάπη, έχουν πει, γίνεται
μεγάλη, όταν την περιμένουμε ή όταν την χάνουμε.
Όταν δηλαδή την διακινδυνεύουμε, όταν δεν την
έχουμε∙ όταν δεν είναι
εύκολα προσπελάσιμη,
αυτονόητα δεδομένη, δια
γυμνού οφθαλμού ορατή,
άμεσα χειροπιαστή. Τότε
η ομορφιά της δυσκολίας
της και η δυσκολία της
ομορφιάς της την κάνει
πιο επιθυμητή. Ζήσε για να
αγαπάς, αγάπα για να ζήσεις, έχουν πει. Τούτο σημαίνει πως μια ζωή χωρίς
αγάπη δεν αξίζει τίποτα,
αλλά και τίποτα δεν αξίζει
όσο μια ζωή διαποτισμένη
από την Αγάπη. Και όταν η
γυναίκα της ευαγγελικής
παραβολής στο λυκόφως
της αμαρτωλής της ζωής
γεύθηκε και δέχθηκε από
τη θεϊκή μακροθυμία την
επιδαψίλευση της άφεσης
των αμαρτιών της για ένα
και μόνο λόγο «ότι ηγάπησε πολύ», τότε ο καθένας
από μας, στο βαθμό που
θέλει και μπορεί, πρέπει να
ζει για να αγαπά, αλλά και
να αγαπά για να μπορεί να
ζει. Και επειδή αγάπη είναι
ό,τι απομένει, όταν ξεχάσει
η δεξιά μας τι έχει πράξει η
αριστερά μας, ας επενδύσουμε όλοι καθημερινά και
όχι περιστασιακά ή επετειακά στο ιερό χρηματιστήριό
της, αν θέλουμε η ώρα του
τελικού απολογισμού να
μας βρει με θετικό ισολογισμό. Η αγάπη είναι η έκτη
αίσθηση, που ενεργοποιεί
σωστά τις άλλες πέντε. Γι’
αυτό, όταν είναι άδολη και
ειλικρινής, δεν υποθάλπει
ψευδαισθήσεις, δεν εκτρέφει παραισθήσεις∙ η αγάπη
μακροθυμεί, χρηστεύεται,
δεν ασχημονεί, δεν ζητεί
τα εαυτής, δεν αλαζονεύεται. Γι’ αυτό και δεν εκδηλώνεται αφ’ υψηλού.
Συμμερίζεται, συμπάσχει,
συγκαταβαίνει για να ανυψώσει. Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα
η ζωή, γράφει ο σύγχρονος
ποιητής. Αυτό συμβαίνει
γιατί πάντοτε ο πήχης του
επιθυμητού τοποθετείται
ψηλότερα από εκείνον του
εφικτού.
Επειδή όμως δεν μπορούμε να πετάμε στα σύννεφα, δεν σημαίνει και πως
δεν πρέπει να κοιτάμε προς
τον ουρανό. Και επειδή
δεν έχουμε την ακριβή
πολυτέλεια να ζούμε μόνο
για να αγαπούμε, πρέπει
όμως να αγαπούμε για να
μπορούμε να ζούμε, ας
ονειρευόμαστε αυτά που
αγαπούμε, για να μπορούμε να αγαπούμε αυτά που
ονειρευόμαστε.
* Ο Γεώργιος Ν. Ξενόφος,
είναι πρώην Στέλεχος “ΥΠ.
ΕΘ.Α.”, Λογοτέχνης,
Λαογράφος
και Συγγραφέας.
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Β η θ λ εεμ :

Η πολη που χαραξε ανεξιτηλα την ιστορια της ανθρωποτητας
10 χιλιόμετρα από την Ιερουσαλήμ η πόλη της Βηθλεέμ αποτελεί
σημαντικό τουριστικό και προσκυνηματικό πόλο έλξης για τους
επισκέπτες της Αγίας Γης.
Παρά το διαχωριστικό τείχος που
εγκλωβίζει τα Παλαιστινιακά εδάφη
και τον αυστηρό έλεγχο των Ισραηλινών , οι επισκέπτες δεν πτοούνται
αφού ο στόχος τους είναι να φτάσουν
και να προσκυνήσουν το σημείο όπου
γεννήθηκε ο Σωτήρας.
Στην
κεντρική
πλατεία
της Βηθλεέμ,
στην πλατεία της
Φάτνης
απέναντι
από το
Δημαρχείο βρίσκεται ο
πανίερος
ελληνικός Ναός
της Γέννησης του Σωτήρα.
Εκεί χιλιάδες επισκέπτες από
όλο τον κόσμο προσέρχονται όλο
τον χρόνο για θρησκευτικούς τουριστικούς ιστορικούς λόγους. Η
εκκλησία χτίστηκε το 327-333 από
την Αγία Ελένη πάνω στο σπήλαιο

όπου εκπληρώθηκε η προφητεία του
Ησαΐα με την ενσάρκωση του Θείου
Λόγου. Ο χώρος με τη μεγαλύτερη
θρησκευτική και ιστορική σημασία
είναι το Άγιο Σπήλαιο της Γέννησης
που βρίσκεται κάτω από το καθολικό
του ναού και το Ιερό Βήμα. Το Άγιο
Σπήλαιο είναι σκαλισμένο στο φυσικό βράχο και είναι ο αυθεντικός
τόπος της Γέννησης.
Ο τόπος που γεννήθηκε ο Ιησούς

ανήκει στους Έλληνες Ορθόδοξους.
Ένα ασημένιο δεκατετράκτινο αστέρι που συμβολίζει το φωτεινό άστρο
της γέννησης του Χριστού υποδεικνύει τη θέση που ενσαρκώθηκε ο
Θείος λόγος. Απέναντι από τον τόπο
της Γέννησης είναι η Αγία Φάτνη και

σύμφωνα με την παράδοση , η αγία
Ελένη βρήκε την αυθεντική πήλινη
φάτνη την οποία αντικατέστησε με
μια ασημένια .Αυτή η φάτνη μεταφέρθηκε στη βασιλική της Σάντα
Μαρία Μαντζόρε στη Ρώμη και σωζόταν ως το 12ο αιώνα.
Πλάι στη φάτνη βρίσκεται το προσκύνημα των μάγων και βορειοδυτικά του σπηλαίου υπάρχει μια δεξαμενή από όπου η Παρθένος άντλησε
απ αυτήν
νερό για
να πλύνει
το Θείου
Βρέφος .
Και στην
Βηθλέεμ
όπως σε
όλα τα
προσκυνήματα
της Αγίας Γης οι
αγιοταφίτες μοναχοί δίνουν
μεγάλο
αγώνα για
να κρατήσουν τα άγια προσκυνήματα και τα
δικαιώματά μας στην περιοχή και τα
μοναστήρια διότι δέχονται καθημερινά επιθέσεις με απότερο στόχο να
τα χάσουμε και να έρθουν στα χέρια
των Λατίνων των Αρμενίων και των
κρατούντων την περιοχή.

Όλη η αλήθεια για το ξύλο
που πέφτει στα Ιεροσόλυμα

συνέχεια απο την 1η σελ.
σκυνήματα. Δεν είναι τραμπούκοι
όταν αντιστέκονται στις προκλήσεις
κυρίως των Αρμενίων που προσπαθούν να πάρουν ότι μπορούν για να
καθιερωθούν στον Πανάγιο Τάφο ως
Παντοκράτορες.
Δεν είναι δυνατόν να βάζουμε τα
χέρια μας και να βγάζουμε τα μάτια
μας . Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε
αυτό το λάθος για άλλη μια φορά και
να βλέπουμε τα γεγονότα αφ υψηλού
επιτρέποντας στον κάθε ένα να απειλεί την παρουσία των Ελλήνων στα
Πανάγια προσκυνήματα.
Με αφορμή την πριν από λίγες
μέρες επίθεση των Αρμενίων στους
Έλληνες στο ναό της Βηθλεέμ την
ημέρα δηλαδή που ήταν η σειρά των
Ελληνορθόδοξων να καθαρίσουν το
ναό , όλοι εμείς θα έπρεπε να νιώσουμε περήφανοι που οι παρόντες
Έλληνες αντιστάθηκαν στο ξύλο των
Αρμενίων, διότι αν δεν το έκαναν , οι
Αρμένιοι θα αποκτούσαν κι άλλο έδαφος και κάποια στιγμή θα βρεθούμε
έξω από το ναό.
Αυτό δεν έχει γίνει μια και μόνο
φορά. Ξέρετε τι ξύλο πέφτει στους
Έλληνες από τους Αρμένιους και
πως απαντούν οι Έλληνες όταν βλέπουν ότι οι Κόπτες ή οι Αρμένιοι δεν
σέβονται το καθεστώς του ναού και
προσπαθούν ύπουλα να παίρνουν
κάθε φορά λίγο παραπάνω και λίγο
παραπάνω από τα προσκυνήματά
μας;
Αλλά θα μου πείτε έχουμε συνη-

θίσει τον τελευταίο καιρό να μας
βάζουν χέρι στις περιουσίες μας , στη
χώρα μας στα λεφτά μας και να μην
μιλάμε οπότε ποιος ασχολείται με το
Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και με τα
δικαιώματά μας εκεί.
Έχω τύχει πολλές φορές σε περιπτώσεις ξυλοδαρμού των μοναχών
και έχω δει με τα μάτια μου τον προηγούμενο πατριάρχη Ιεροσολύμων
κύριο Ειρηναίο να αντιδρά κατά τη
διάρκεια του θυμιάματος γύρω από
τον Πανάγιο Τάφο όταν οι Κόπτες
προσπάθησαν να κερδίσουν έδαφος
υπέρ τους όταν εκείνος περνούσε με
το θυμιατήρι. Αν ο ίδιος δεν έβλεπε
ότι τοποθέτησαν κεριά σε χώρο που
ανήκει στους ορθόδοξους θα είχαμε
χάσει κι εκείνο το μέρος.
Κάπως έτσι άλλωστε χάσαμε τα

προηγούμενα χρόνια όσα χάσαμε
από τα προσκυνήματα. Σε μια άλλη
περίπτωση κατά τη διάρκεια της
Αφής του Αγίου Φωτός οι Αρμένιοι
έριξαν τους τσολιάδες μας κάτω
έξω από τον Πανάγιο Τάφο μπροστά
στα μάτια του υφυπουργού τότε
Παναγιώτη Σκανδαλάκη και της
διπλωματικής υπαλλήλου Ελένης
Σουρανή και κανείς δεν είπε τίποτα
γι αυτό .
Τώρα αν οι μοναχοί δεν παλέψουν
για τα μοναστήρια και για τα πανάγια
προσκυνήματα , ένα είναι σίγουρο ότι
σύντομα θα βρισκόμαστε με όλο και
λιγότερα δικαιώματα.
Στο επόμενο φύλλο: Τι αναφέρει ο
καθηγητής Α. Π. Θ. π. Θεόδωρος
Ζήσης
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συνέχεια απο την 1η σελ.

Η μικρή αυτή εφημερίδα με τους χιλιάδες αναγνώστες ανά την Ελλάδα και στο εξωτερικό αφιερώνει αυτό το άρθρο
στην μνήμη των αδίκως δολοφονηθέντων χιλιάδων Ελλήνων, για να μην μας πούνε αργότερα διάφοροι “κουλτουριάρηδες”, “πνευματικοί άνθρωποι” ή μεγάλα κανάλια και εφημερίδες ότι όλα έγιναν κατά λάθος ή εκπυρσοκρότησαν τα πολυβόλα τους (sic) τυχαία. Τα λέμε αυτά γιατί τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να μας πείσουν ότι: Το “κρυφό σχολείο”
ήταν μύθος. Στο Σούλι και Ζάλογγο οι ηρωίδες γυναίκες και τα παιδιά οπισθοχωρώντας βρέθηκαν στο γκρεμό και δεν
ήταν Ελληνίδες αλλά Αρβανίτες. Στην Σμύρνη έγινε συνωστισμός... Ολα όσα αφορούν την επανάσταση του 1821 είναι...
καθώς και η ναυμαχία του Ναυαρίνο - η τελευταία εφεύρεση - συντελέστηκε εξαιτίας του ότι, μεθυσμένοι ναύτες των ξένων
δυνάμεων πάνω σε οινοποσία πλακώθηκαν με τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο και έτσι...η Ελλάδα βρέθηκε ελεύθερη.

ΑΓΩΝΑΣ 3

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ Το μεγαλύτερο ολοκαύτωμα
Στις 6/12 ένα τμήμα από το Αίγιο ακολούθη- κλοιό γύρω από την πόλη των Καλαβρύτων, οριστικό σύνθημα του γερμανού φρούραρ(με το οποίο θα ασχοληθούμε προσεχώς) και
σε την πορεία από τον Κερενίτη ποταμό προς προκειμένου να μην μπορεί κανείς να ξεφύγει, χου των Καλαβρύτων Τέννερ και αμέσως τα
σε δεκάδες άλλα μαρτυρικά χωριά.
Και οι κυβερνώντες σήμερα σφυρίζουν Πλατανιώτισσα, Βιλιβίνα και Μαμουσιά όπου ο δε Γερμανός Διοικητής διαβεβαίωνε τους αυτόματα πολυβόλα άρχισαν να κροταλίζουν
Καλαβρυτινούς, ότι εξαπολύοντας καυτό ατσάλι και θερίζοντας
αδιάφορα, τα δε Μ.Μ.Ε. σκόπιμα περνάνε το και εγκαταστάθηκε
κανείς δεν θα πάθει τους Καλαβρυτινούς. Άλλοι σκοτώθηκαν με τις
θέμα στα ψιλά ή το προσπερνάνε διακριτικά. και έστησε ενέδρα.
Άλλο τμήμα προτίποτε και ότι ο στό- πρώτες ριπές και άλλοι πληγωμένοι δέχονται
Τυχαίο; Ασφαλώς όχι. Ενός κακού μύρια
χος τους ήταν η εξό- τη χαριστική βολή.
έπονται. Φιλοχρήματα και κενόδοξα ηγετικά χώρησε κάνοντας
Το ημερολόγιο έγραφε 13 Δεκεμβρίου 1943,
ντωση των ανταρτών.
κυκλώματα, αφού βύθισαν την πατρίδα σε οι- ε κ κ α θ α ρ ι σ τ ι κ έ ς
Προχώρησαν αρχικά ο δε δείκτης του ρολογιού της Εκκλησίας
κονομικό χάος, εκπλιπάρησαν τη βοήθεια της επιχειρήσεις στην
στην πυρπόληση σπι- σταμάτησε, δείχνοντας 2:34.
Δύσης. Έτσι άρχισαν οι εξευτελιστικές εθνικές οροσειρά Σταυριά
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
τιών που ανήκαν σε
υποχωρήσεις καταρρακώνοντας πατρίδα και και πάνω από το
Από τους 1280 περίπου Καλαβρυτινούς,
αντάρτες, άρπαξαν
εκκλησία, σε βαθμό τέτοιο ώστε μόνοι μας να χωριό Ραγοί τοποό,τι πολύτιμα υπήρχε άνω των 13 ετών, γλίτωσαν τον όλεθρο του
αλλοιώνουμε την ιστορία μας και να αποσιω- θέτησαν μυδράλια
σε σπίτια, μαγαζιά, λόφου του Καππή, 13 άνδρες (14/12). Κάηκαν
πούμεν εγκλήματα των άσπονδων «φίλων» μας και όλμους.
Στις 8/12 το πρωί
αποθήκες και ανά- περίπου 1.000 σπίτια. Περισσότερα από 2.000
όπως το παραπάνω των Καλαβρύτων.
μπήκαν στο χωριό
γκασαν τους Διευθυ- πρόβατα και άλλα μεγάλα κατοικίδια ζώα καΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ντές των Τραπεζών τασχέθηκαν από τους Γερμανούς.
Από τις αρχές του 1943 στις περιοχές Αιγια- Ρογούς. Έκαψαν
Στις 14/12, μετά τη φρικτή πράξη τους,
και των Δημοσίων
λείας και Καλαβρύτων συνέβησαν σημαντικά ολοσχερώς το χωΥπηρεσιών να πα- πηγαίνοντας για την Πάτρα, ανέβηκαν στο
αντιστασιακά γεγονότα, με σημαντικότερο τη ριό και εκτέλεσαν
μάχη των Ραγών – Κερπινής (16-17 Οκτωβρί- 65 άνδρες και παιδιά. Άλλη ομάδα μπήκε ρουσιαστούν μαζί με τα χρήματα και όποια Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας – το σύμβολο
ου) όπου οι Γερμανοί υπέστησαν συντριπτική την ίδια μέρα στην Κερπινή, έβαλε φωτιά και άλλα αποθέματα υπήρχαν. Τέλος όλο αυτό της επανάστασης του 1821 – το οποίο αφού
ήττα από τις δυνάμεις των ανταρτών του εκτέλεσε 38 άνδρες και παιδιά. Στην συνέ- το πλιάτσικο το φόρτωσαν στο οδοντωτό λεηλάτησαν, το πυρπόλησαν και εκτέλεσαν 6
άνδρες, μοναχούς, επισκέπτες και υποτακτιΕΛΑΣ, αφήνοντας δεκάδες νεκρούς στα πεδία χεια, έκαψε την άνω και κάτω Ζαχλωρού και τρενάκι.
Στις 12/12 φάνηκε ότι οι Γερμανοί άρχισαν κούς. Την ίδια ημέρα λεηλάτησαν το χωριό
μάχης και περίπου 80 αιχμαλώτους στα χέρια σκότωσε 19 άνδρες. Ακολούθως έφτασαν στη
των νικητών, διαφεύγοντας τη σύλληψη μόνο Μονή του Μεγάλου Σπηλαίου σκοτώνοντας να ετοιμάζονται για να αποχωρήσουν την Βυσωκά, σκοτώνοντας 3 άνδρες, και στη
16 άτομα, μοναχούς, επισκέπτες και υποτα- επομένη. Το πρωί στις 13/12/1943 ημέρα συνέχεια έκαψαν το μοναστήρι του Μεγάλου
11 Γερμανοί στρατιώτες.
Σπηλαίου.
Αμέσως οι κατακτητές σχεδίασαν αντίποινα κτικούς, ενώ εκτέλεσαν και 9 μοναχούς, στη Δευτέρα, πριν καλά,
Στο απόρρητο ραδιοθέση «ψηλός Σταυρός».
καλά ξημερώσει, χτύκατά του άμαχου πληθυσμού.
γράφημα της 117 Jager
Στις 9/12, έφτασαν στο χωριό Σούβαρ- πησαν τις καμπάνες
Κάποιες διαβουλεύσεις, με την μεσολάβηση
Division (αρ. 1595/43)
δο, έβαλαν φωτιά και της κεντρικής Εκκλητης Εκκλησίας, για την
Στέγνωσαν τα δάκρυα στη ράχη του
καταγράφεται ο τελισκότωσαν 5 άνδες και σίας διατάζοντας να
απελευθέρωση των
Καππή.
«Γιατί μας σκοτώνετε; Τι σας εκάκός απολογισμός της
άλλους 6 στο χωριό συγκεντρωθούν όλοι οι
Γερμανών αιχμαλώτων
Πάγωσαν τα αίματα στις γραμμές του
ναμε; Εμείς είμαστε μικρά παιδιά,
επιχείρησης Καλάβρυτρένου.
Βραχνί.
κάτοικοι στο Δημοτικό
από τους αντάρτες και
μαθητές. Θέλουμε να ζήσουμε,
τα… Καταστράφηκαν
Σφάλισαν τα μάτια των παιδιών και
Στη
στάση
της
ΚέρΣχολείο,
αφού
πάρουν
την ταυτόχρονη απεμη μας σκοτώνετε…» ακούστηκαν
ολοκληρωτικά 28 χωτων νέων,
κινης
η
γερμανική
διμαζί
τους
μια
κουβέρλευθέρωση Ελλήνων
οι φωνές δύο μικρών παιδιών του
Σταμάτησαν
οι
καρδιές
των
πατεράριά και Μοναστήρια…
μοιρία εκτέλεσε άλ- τα και τρόφιμα μιας
από τους Γερμανούς,
Ντίνου Δημόπουλου και του φίλου
δων.
Και εκτελέστηκαν…
λους 4 άνδρες.
ημέρας.
δεν φέρνουν κανένα
του Κων/νου Αλεξόπουλου όπως
Έκλεισαν οι αγκαλιές των παππούδων,
Έλληνες …
Στις 10/12 οι γερΣτο χώρο του Σχολείαποτέλεσμα, εξαιτίΤελείωσαν τα όνειρα των παιδιών.
τα περιγράφει ο διασωθείς Πάνος
Ο τότε γενικός στραμανικές δυνάμεις του ου έγινε ο διαχωρισμός.
ας της αδιαλλαξίας
Χάθηκαν οι αγάπες οι μικρές, πάνε τα
Νικολαΐδης και συνεχίζει: «… Κι οι
τιωτικός διοικητής των
Ebersberger μπήκαν Τα γυναικόπαιδα κλείτων κατακτητών και
παιχνίδια στις αλάνες το δειλινό!
πέτρες κι αυτές θα ράγιζαν, ακόΓερμανών στην Ελλάστα Καλάβρυτα και στηκαν στο σχολείο και
της αλαζονικής και
Έμεινε μόνο η απορία:
μη κι αυτός ο χάροντας, μπροστά
δα Αλεξάντερ Λέερ σε
Γιατί; Γιατί τόση κακία;
ενσωματώθηκαν με τις οι άνδρες από 13 ετών
προκλητικής τους ποστα λόγια των μικρών μαθητών…
αναφορά του ομολογεί
Μελάνιασαν
τα
χέρια
των
γυναικών
υπόλοιπες δυνάμεις και πάνω οδηγήθηκαν
λιτικής.
Μόνον οι Γερμανοί εκτελεστές
ότι: «Το ολοκαύτωμα
σκάβοντας
τους
τάφους,
χάθηκε
η
που είχαν φθάσει από σε φάλαγγες στη κοΗ «Επιχείρηση Καλάέμειναν ασυγκίνητοι… Ειρωνικά
των Καλαβρύτων συχαρά των παιδιών,
την Πάτρα.
ντινή Ράχη του Καππή.
βρυτα» («Unternehmen
πάνε οι ζεστές αγκαλιές.
γέλια, κάποια κυνηγημένα βήματα,
γκίνησε και συνένωσε
Γ΄ ομάδα
Ο χώρος αυτός ήταν
Kalavrita» από 5 έως
Αυτοί οι άνθρωποι καρδιά δεν έχουν;
δύο πυροβολισμοί και τα άγουρα
τους Έλληνες δυναμώΤα γερμανικά στρα- προσεκτικά επιλεγμέ15 Δεκεμβρίου 1943)
Κάνε κουράγιο, μάνα, ο χρόνος θα
νοντας τον αγώνα τους
νιάτα ξεψύχησαν…».
τεύματα από την Τρί- νος. Η αμφιθεατρική
όπως είναι γνωστή,
περάσει η
κατά των γερμανικών
πολη κατευθύνθηκαν του διαμόρφωση δεν
αποφασίζει να δράσει
χαρά θα ξαναρθεί ΜΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ
στρατευμάτων».
ΞΕΧΑΣΕΙΣ!
προς Δημητσάνα και θα επέτρεπε σε κανένα
με την 117η Μεραρχία
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Λαγκάδια Αρκαδίας, με επικεφαλής τον Ταγ- να γλυτώσει. Από την
Καταδρομέων της Βέρμαχτ.
Η επομένη της αποΜαθήτρια:
Σοφία
Τορουνίδου
θέση αυτή θα έβλεπαν
Οι γερμανικές δυνάμεις, μηχανοκίνητες ματάρχη Gnass.
χώρησης
των Γερμαο
2 Δημ. Σχολείο Ν. Ραιδεστού.
Στις 7/12 δόθηκε διαταγή μάχης ΚΟΚΕΡΤ σε λίγο τις περιουσίες
και πεζοπόρες ξεκίνησαν από Τρίπολη, Αίγιο
νών από τα Καλάβρυτα
και Πάτρα, ακολούθησαν ακτινωτή πορεία, να προχωρήσει από τα Παγκρατέϊκα Καλύβια, τους, τα σπίτια τους και
βρίσκει τις γυναίκες να
σύμφωνα με τους γερμανικούς χάρτες, με μέσω του χωριού Φίλια και Τσαρωτά, στο ολόκληρη την πόλη να
προσπαθούν να μετακατεύθυνση την επαρχία Καλαβρύτων και Μαζέϊκα (Κάτω Κλειτοριά). Την ίδια μέρα τα καίγονται και μαζί τους να παραδίδονται στη φέρουν τους σκοτωμένους και να σκάφτουν
κατάληξη στα Καλάβρυτα.
γερμανικά στρατεύματα μπήκαν στα Μαζέϊ- φωτιά οι γυναίκες και τα ανήλικα παιδιά τους, πρόχειρους τάφους μέσα στην παγωμένη γη
Η πρώτη ομάδα ξεκίνησε από την Πάτρα, κα αναζητώντας την
που ήταν έγκλειστα στο του Δεκέμβρη – σκηνή τραγική που κράτησε
στις 5/12/1943 με επικεφαλής τον αντι- τύχη των Γερμανών
κτήριο του Σχολείου, μέρες.
συνταγματάρχη Γιούλιους Βόλφιγκερ (G. αιχμαλώτων της μάόπου το φρουρούσαν
«Έχασα τον άντρα μου με το παιδί
Ακολουθεί ένας τιτάνιος αγώνας για την επιWolfinger) ακολουθώντας την διαδρομή Πά- χης Ρογών-Κερπίνης,
μου, τρία μου αδέλφια, δύο κουνιάπάνοπλοι στρατιώτες. βίωση των ζωντανών. Παλεύοντας κάτω από
τρα-Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα, απόσταση 77 χτενίζοντας όλα τα
δια του αδελφού μου παιδί και του
Ευτυχώς τελευταία αντίξοες και εχθρικές συνθήκες τις βλέπεις
χιλιομέτρων.
κουνιάδου μου παιδί, εννέα νοματαίγύρω χωριά, και τη
στιγμή σώθηκαν χάρη σκυφτές μέσα στα χαλάσματα να προσπαΣτο ξεκίνημα λεηλάτησαν και πυρπόλησαν νύχτα της 7/12 προς
ους». Η φρικτή αυτή μαρτυρία ανήκε
στη σωτήρια επέμβαση θούν να φτιάξουν ένα υποτυπώδες σπίτι με
τη Μονή Ομπλού, σε μικρή απόσταση νότια 8/12 έφτασαν στο
στην Βασ. Ζησιμοπούλου μια από
ενός Αυστριακού αντι- τα εναπομείναντα αποκαΐδια.
της Πάτρας.
τις χιλιάδες χαροκαμένες χήρες,
Πέρασαν από τότε 68 χρόνια και θα περίμεχωριό Μάζι. Το ίδιο
ναζιστή στρατιώτη που
Στις 7/12, τα πεζοπόρα τμήματα στο πέ- απόγευμα οι αντάρκαι συνεχίζει: «… Πήγα, βρήκα το
άνοιξε την πόρτα του νε κανείς ότι οι θεωρούντες εαυτούς ανώτερη
ρασμά τους σκόρπισαν φωτιά και θάνατο σε τες είχαν εκτελέσει
παιδάκι μου μέσα στο σωρό… Τον
φυλή να ενεργήσουν ανάλογα. Και ζητώντας
Σχολείου.
όλα τα χωριά. Στην Κάτω Πλασιά σκότωσαν τους αιχμαλώτους.
άνδρα μου με τα μυαλά του έξω…
Στις 12 το μεσημέρι συγγνώμη από τα θύματα να συμβάλουν του3 άνδρες και 1 γυναίκα. Στο χωριό Κόλακο
Ένα ταγέρι που φόραγα ήταν γεμάΟι Γερμανοί με 12
από το ξενοδοχείο «Μέ- λάχιστον στην αποκατάστασή τους. Όμως κάτι
το αίματα, ούτε είχα να αλλάξω, δεν
σκότωσαν 3 βοσκούς και έναν πολίτη.
Έλληνες οδηγούς, το
γας Αλέξανδρος» του τέτοιο όχι μόνο δεν έγινε αλλά και συνεχίζεται
μπόραγα να αλλάξω, με τι να αλλάξω,
Στις 8/12 πέρασαν από Μάνεσι και Σαροδί
Σάββατο βράδυ στις
Αλέκου Αναστασοβίτη, η βαρβαρότητά τους ακόμη και σήμερα. Κι
δεν είχα με τι να αλλάξω, καιρούς και
σκοτώνοντας 1 άνδρα.
11/12 προς 12/12
ρίχτηκε μια πράσινη ενώ υπήρξαν οι κύριοι αίτιοι της δεινής μας
ζαμάνια τα φόραγα… (…) Τους κατεΣτις 9/12, έφθασαν στην διασταύρωση
από το χωριό Μάζι
φωτοβολίδα που διέσχι- οικονομικής κατάστασης, παρουσιάζονται
βάσαμε στο νεκροταφείο, σκάψαμε
Σκεπαστού-Κλειτουργιάς και μπροστά στο
κατευθύνθηκαν
στην
σε το μαύρο από τους ως αυστηροί κατήγοροί μας, ειρωνευόμενοι
με τα χέρια μας και τους βάλαμε
εκκλησάκι της Αγίας Άννας συγκέντρωσαν
θέση
Μαγέρου
όπου
καπνούς των σπιτιών το έθνος μας και απειλώντας το να το αφήμέσα. Όσο μπορούσαμε τους χώσαόλο τον ανδρικό πληθυσμό του χωριού Βυουρανό. Αμέσως το σουν στην τύχη του! Αληθινά από ένα τέτοιο
με και με πέτρες ακόμα. Πηγαίναμε,
σωκά και, μετά από μια σύντομη ομιλία, τους βρήκαν τους εκτελεσθέντες
Γερμανούς.
δολοφονικό απόσπα- αλαζόνα λαό όλα θα μπορούσε κανείς να τα
όμως, κάθε μέρα. Άλλους τους είχαν
άφησαν ελεύθερους.
Εκεί
εκτέλεσαν
10
σμα και τα γύρω τμή- περιμένει. Αλλά ότι οι κυβερνώντες τη χώρα
ξεχώσει τα σκυλιά…».
Στις 10/12 περνώντας από το χωριό Συρμάνι
Μαζαίους.
Στο
χωματα ασφαλείας πήραν μας θα έφθαναν στο κατάντημα να πουλάν την
(Πριόλιθος) εκτέλεσαν 5 άνδρες και την ίδια
ριό Μάζι μετέφεραν
θέσεις επίθεσης. Δεν πατρίδα μας αντί «πινακίου φακής», δεχόμενοι
μέρα, μπήκαν στα Καλάβρυτα.
τους διασωθέντες 11 Γερμανούς και έκαναν πέρασαν δευτερόλεπτα και μια δεύτερη φω- καρπαζιές χωρίς να κοκκινίζουν, αυτό δεν το
Β΄ ομάδα
περιμέναμε. Να φτάσουν στο σημείο να σιωΟι γερμανικές δυνάμεις από το Αίγιο έχο- γνωστά τα γεγονότα στον Στρατηγό Καρλ τοβολίδα, κόκκινη αυτή τη φορά, αποτελούσε
πούν μπροστά στο έγκλημα που διαπράχθηΦον
Λεν
Σούϊρ,
ο
οποίος
είχε
ήδη
φτάσει
στην
το
σύνθημα
του
θανάτου,
που
είχε
δώσει
ο
ντας επικεφαλής τον αντισυνταγματάρχη Χανς
κε σε βάρος της πατρίδας μας και ιδιαίτερα
περιοχή…
Γενικός
Αρχηγός
της
επιχείρησης
συνταγμαΕμπερσμπέργκερ (Ebersberger) ξεκίνησαν με
Οι Γερμανοί δημιούργησαν έναν ασφυκτικό τάρχης Λάϊγκερ. Ακολούθησε, εν συνεχεία, το των Καλαβρύτων φανερώνει κατάντημα.
3 πεζοπόρα τμήματα.

Γιατι,

4 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα
μήνυμα, που ακούστηκε ποτέ και
που ήλθε να διαλύση τα νέφη της
θλίψεως, τα οποία από της πτώσεως των πρωτοπλάστων άρχισαν να
απλώνονται πάνω στη γη.
Ακούσαμε τέλος και μηνύματα εκκλησιαστικών και πολιτικών
αρχόντων, έμπλεα ευχών δια την
ειρήνην και την ευημερίαν της ανθρωπότητος.
Όντως απερινόητον και ακατάληπτον παραμένει το γεγονός της
θείας ενανθρωπίσεως. “Θεός εφανερώθη εν σαρκί”. Κατόπιν τούτου,
όσο και αν το ανθρώπινον πνεύμα
επιχειρεί να συλλάβη και να εννοήση το γεγονός θα εισπράττει τη
βεβαιότητα ότι “Πίστει μόνον νοείται
το μυστήριον”. Θα αντιλαμβάνεται
όμως ότι και τούτο νοείται, όταν γίνουν δεκτά, αφ’ ενός η παντοδυναμία του Θεού, αφ’ ετέρου δε η άπειρος αγάπη και η φιλανθρωπία Του.
Εκ των αληθειών τούτων εγεννήθη
η θεία συγκατάβασις. “Αλήθεια εκ
της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη
εκ του ουρανού διέκυψεν”, όπως
προφητικώς ο προφητάναξ Δαυίδ
διεκήρυξε (ψαλμός 84).
Η άκρα συγκατάβασις του Θεού
Πατρός προκάλεσε την ενανθρώπισιν του Υιού και Λόγου Του. Υπάρχει
μεγαλυτέρα ευλογία και μεγαλυτέρα απόδειξις της αγάπης του
Θεού προς τον άνθρωπον; Ο ίδιος
ο Θεός, ο δημιουργός του κόσμου
αφήνει τα παλάτια των ουρανών,
σαρκώνεται εκ Πνεύματος Αγίου
και Μαρίας της Παρθένου, δια να
κάμη τον άνθρωπον θεόν κατά
χάριν. Άνθρωπος γίνεται Θεός, ίνα
θεόν τον άνθρωπον απεργάσηται”,
λέγει ο Μ. Αθανάσιος. Γεννάται
στον σταύλον της Βηθλέεμ, γιατί
αυτός ήταν ο καθαρότερος τόπος,
δια να κάμη τον σταυλοποιηθέντα
κόσμον παράδεισον. Διδάσκει την

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

Ο μετά την αμαρτία του, λοιπόν, διεστραμμένος άνθρωπος,
σκοτισμένος στο νου του το «κατ’
εικόνα», δεν ζητεί πλέον τον Δημιουργό του, το Θεό ο οποίος του
αποκαλύφτηκε και να τον λατρεύει,
αλλά λατρεύει τα ομοιώματα, τα
είδωλα. Κάνει πάντοτε το κακό,
γιατί η θέληση του διεστράφει, και
θεωρεί το κακόν ως καλόν. Γενικώς
η περίοδος αυτή είναι περίοδος
σκότους για τον άνθρωπο.
Υπάρχουν, όμως, και μερικές
αναλαμπές φωτεινών ανθρώπων,
στους οποίους δεν αμαυρώθηκε
το «κατ’ εικόνα». Οι αναλαμπές
αυτές εκφράζονται ως διατυπώσεις (ορισμένων αληθειών, [μερικοί
Φιλόσοφοι]. Ώστε, και μετά την
αμαρτία και κατά την περίοδον αυτής, η φυσική Αποκάλυψη του Θεού
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“ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙ ΓΗΣ”
αλήθειαν του Ευαγγελίου, δια να
φωτίση με το ανέσπερον αυτό φως
τις σκοτισμένες από την άγνοια και
την αμαρτία ψυχές.
Παίρνει το ξύλο του Σταυρού και
με αυτό σπάζει το μεσότοιχον του
φραγμού, ανοίγει τον κλεισμένο παράδεισο, γεφυρώνει γη και ουρανό,
άνθρωπον και Θεόν. “Το μεσότοιχον
του φραγμού διαλέλυται, η πυρίνη
ρομφαία νώτα δίδωσι…”, ψάλλει η
Αγία μας Εκκλησία. Νικά το κακό
και την αμαρτία και χαρίζει στην
ανθρωπότητα την ειρήνην και την
χαράν. Γιατί η αμαρτία αφαιρεί την
ειρήνην από την ψυχήν. Τα κύματα
των παθών απειλούν να μας καταποντίσουν.
Ο Χριστός ήρθε στη γη. Ο άνθρωπος όμως τον δέχτηκε; Κατέβασε
από τους θρόνους όλους τους κυρίους, για να τον ανακηρύξη μοναδικόν Κύριον και εξουσιαστήν της
γης Του. Του δίδαξε το θέλημά του,
για να εφαρμόζη στην ζωή του και
αυτός τίνος το θέλημα ακολουθεί;
Του έδειξε το δρόμο και του τον
χάραξε με το αίμα Του, για να τον
βαδίση ο άνθρωπος, κι αυτός ποια
μονοπάτια και ποιους ατραπούς
επήρε στη ζωή του; Του ίδρυσε
την Εκκλησίαν του, για να εισέλθη
ως εις άλλην κιβωτόν και να σωθή
από τον κατακλυσμόν της αμαρτίας,
αλλά προτιμά τα βαλτόνερα του
διαβόλου. Του χάρισε την ειρήνην
αλλά προτιμά τον πόλεμον!
Δυστυχώς, αγαπητοί μου, αυτός
ο Χριστός, που σαρκώθηκε και του
οποίου την γέννησιν πανηγυρικώς
εορτάσαμε, διαφέρει από τον Χριστόν της ζωής μας! Συγκρίνατε αυτόν τον Χριστόν των Χριστουγέννων,
τον Χριστόν των προφητών, τον Χριστόν των Ευαγγελίων, τον Χριστόν
των ύμνων και των Πατέρων, με
τον Χριστόν, που ζούμε καθημερινώς σαν άτομα, σαν κοινωνία, σαν

εκκλησία (κατά τον ανθρώπινό της
χαρακτήρα) και θα διαπιστώσετε
μεγάλη διαφορά. Εντεύθεν και το
κακόν εις τον κόσμον. Εντεύθεν οι
πόλεμοι και η δυστυχία, η απάτη
και η διαφθορά, τα ποτάμια των
αιμάτων και των δακρύων. Άλλον
Χριστός εορτάζομεν και άλλον
ζούμε. Ως άλλοι Γαδαρηνοί του
πλούτου και των παθών τον διώξαμε από την γην, για να ζούμε με
τη βρωμιά των παθών μας. (Αυτήν
την πραγματικότητα διεκτραγωδεί
ο κορυφαίος θεολόγος-ιεροκήρυξ
και ποιητής, αείμνηστος Κων/νος
Καλλίνικος στο ποίημά του Χριστός
επί γης, το οποίο ακολουθεί.

Στ’ αυτιά έξαφνα χτυπούν καμπάνες Χριστουγέννων
Από κωδωνοστάσιον συνεφαργυρωμένον.
Κι ακολουθώντας τη βοή σε μια
καθέδρα φθάνει
Που πλέει μες στην ψαλμουδιά,
στα μύρα, στο λιβάνι.
Κονίσματα κατάχρυσα εκεί λαμπουκοπούνε,
Λαμπάδες μύριες καίουνε και τη
φωταγωγούνε.

Χριστός επί γης

Μεσάνυχτα! Κι ενώ πυκνό πέφτει
στη γη το χιόνι
Το δε σκοτάδι αγκαλιά μαύρη
σαν πίσσα απλώνει,
Ακτινοστόλιστη μορφή από ψηλά
προβάλλει
Μ’ ένα βαρύτατο Σταυρό, μ’
αγκάθια στο κεφάλι.
Ειν’ ο αιώνιος Χριστός, του κόσμου ταξιδιώτης,
Πού ’λθε να δει τι γίνεται και πάλι
η ανθρωπότης.

Ποιος όμως θα το πίστευε; Μόλις
ο θείος Ξένος
Στα σκαλοπάτια ζύγωσε σκυφτός
κι αποσταμένος
Και μίτρες διαμαντόφορτες, χρηματοφόροι δίσκοι,
Κουβέντες, φτιασιδώματα, σάτυροι νεανίσκοι
Ορμούνε και του φράζουνε της
Εκκλησιάς την πύλη,
Γιατί και μέσα στ’ άγια κυριαρχεί
η ύλη!

Περνάει δρόμους στενωπούς,
χωράφια, πολιτείες,
Λάσπες, καλύβες, μέγαρα, μαρμάρινες πλατείες,
Ταβέρνες, που εργατικοί σαν
κτήνη ξενυχτούνε,
Μέγαρα, που ξεγύμνωτοι χορεύουν και γλεντούνε,
Κι αναστενάζει βλέποντας πως
είναι η γη μας σπίτι
Με μια και μόνη λατρευτή θεά:
την Αφροδίτη.

Τρέχουν τα δάκρυα άφθονα απ’
του Χριστού τα μάτια
Και μας αφήνει φεύγοντας προς
τ’ άυλα παλάτια,
Ενώ κουνά την κεφαλή την καταματωμένη
Κι ένα πικρό παράπονο από το
στόμα βγαίνει:
Αχ, κόσμε! Ένας μου σταυρός
δεν σ’ έφθασε! Και άλλος,
Ως βλέπω σου χρειάζεται ακόμη
πιο μεγάλος!...

Κτυπά ζερβά, χτυπά δεξιά, ιδρωπεριχυμένος,
Να ξενυχτήση μια γωνιά κάπου
γυρεύει ο Ξένος.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

συνεχίζεται. Ο Θεός είναι παρών,
αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να
τον αναγνωρίσει, μόνον αναλαμπές
έχουμε, [Σπερματικός λόγος].
ΣΥΝΟΨΗ: 1.-) Η πλήρης και
τέλεια αλήθεια αποκαλύπτεται
μόνον υπό του Θεού στον Ισραήλ,
και ιδιαιτέρως στον Χριστό, και
γνωρίζεται από τον άνθρωπο μόνον
δια της Χάριτος του Θεού.
2.-) Ο άνθρωπος και μετά την
αμαρτία δεν έπαψε να είναι άνθρωπος, γιατί διατήρησε ίχνη του «κατ’
εικόνα».
3.-) Η γνώση αυτή του ανθρώπου δε μπορεί, δε δύναται να τον
σώσει.
4.-) Ο άνθρωπος ζή στο σκοτάδι
μη δυνάμενος να σωθεί αφ’ εαυτού(= μόνος του).
Χριστιανικά, και μάλιστα Ορθό-

Το τρυπημένο χέρι του απλώνει
και με μάτι
Από την πίκρα κόκκινο ζητεί ψωμιού κομμάτι.
Αλλά και δεύτερη φορά βαρυοαναστενάζει,
Γιατί σκληρός εγωισμός το παν
εξουσιάζει.
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του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

δοξα, κατά την περίοδον της αμαρτίας ο άνθρωπος δεν είναι τελείως
διεστραμμένος. Υπάρχει σ’ αυτόν η
εικόνα του Θεού, αλλά είναι αμαυρωμένη, σκοτισμένη. Έχει επέλθει
ζόφωση (= σκοτασμός) στον άνθρωπο λόγω της αμαρτίας, ώστε να είναι
ημιθανής, ζωντανός νεκρός. Ο Θεός
και μετά την πτώση στην αμαρτία
είναι παρών και κυβερνά (= εξουσιάζει) την αμαρτία, δηλαδή δεν έχουμε
«Δυαλισμόν», δηλαδή κυριαρχία του
κόσμου από τον Διάβολο.
Ο Γνωστικισμός (= Φιλοσοφική
θεωρία της ανύψωσης της πίστης σε
γνώση), λέει ότι ο κόσμος είναι μόνον
σκοτάδι. Αμαρτία φύση, ό,τι είναι
ύλη είναι κακό. Όμως η φιλοσοφική
αυτή θέση είναι αίρεση. Χριστιανικά
ο Θεός εδημιούργησε τον κόσμο, και
ο κόσμος είναι «καλός λίαν» [Γεν.
1,30], η ύλη δεν είναι καθ’ εαυτήν,

διότι προήλθε από ελεύθερη βούληση (= θέληση) του Θεού. Υπάρχει
σχετική γνώση του Θεού μετά την
πτώση, αλλά αυτή δεν είναι η σώζουσα. Οι Πατέρες αυτή τη γνώση
την αποκαλούν εγωιστική.
Ο Προτεσταντισμός (= οι Διαμαρτυρόμενοι) εκήρυξε, ότι κατά
την εν λόγω περίοδον, έχουμε
τελεία καταστροφή του «κατ’
εικόνα» στον άνθρωπο. Δηλαδή,
ακολούθησε την άποψη του Γνωστικισμού, από τον οποίον διαφέρει, στο ότι ο μεν Γνωστικισμός
παραδέχεται το κακόν, ως φύση
κακόν, ενώ ο Προτεσταντισμός ως
«θέσει κακόν». Η ακρότητα αυτή
προέκυψε από τον τονισμό της
Χάριτος εκ μέρους των Ρωμαιοκαθολικών.
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΘΑΡΓΟ
Πριν λίγες μέρες γιορτάσαμε τα γενέθλια
του Χριστού και Σωτήρα μας Ιησού. Ασφαλώς ο γιορτασμός αυτός υπήρξε ανάλογος
με την πίστη και την πνευματικότητα του
καθενός μας.
Μια γρήγορη ματιά στα τηλεοπτικά προγράμματα των ημερών αυτών μας πείθει,
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό (80%) των χριστιανών γιορτάζει τα Χριστούγεννα – και τις
άλλες γιορτές – κοσμικά-εμπορευματικά.
Τα θεωρεί σαν ευκαιρία ανάπαυσης, διακοπών, σχόλης, εκδρομών και διασκεδάσεων.
Δηλαδή ο γιορτασμός δεν έχει καμία σχέση
με την ουσία και το πραγματικό νόημα της
του Χριστού γέννησης, της ενανθρώπισης
του Θεού Λόγου – του δευτέρου προσώπου
της Αγίας Τριάδος.
Κατάντησε και για τους Ορθόδοξους
χριστιανούς εκδήλωση ανορθόδοξη. Μεταβλήθηκε σε «επικούρειο» φιλοσοφία που
πρεσβεύει το «φάγωμεν, πίωμεν∙ αύριο γαρ
αποθνήσκομεν».
Αποτελεί γιορτασμό εμπαιγμού, αχαριστίας και περιφρόνησης Αυτού, που
καταδέχθηκε να γίνει άνθρωπος (ο Θεός
άνθρωπος), να ταπεινωθεί όσο κανείς
άλλος στον κόσμο, να συναναστραφεί αισθητά ανάμεσά μας, να συκοφαντηθεί, να
υποστεί διωγμούς και θλίψεις, να επωμισθεί
τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων ανά τους
αιώνες, να γιατρέψει τον σωματικά και ψυχικά πάσχοντα, να χορτάσει τους πεινασμένους, να φέρει την ειρήνη στην ταραγμένη
ανθρωπότητα, να εξυψώσει τη γυναίκα και
να φέρει την ισότητα, ώστε να μην ξεχωρίζει
στα μάτια του Θεού «ο Ιουδαίος από τον

Έλληνα, ο δούλος από τον ελεύθερο, ο
άνδρας από τη γυναίκα…» (Γαλ. γ΄ 28), να
διδάξει τις αιώνιες αλήθειες, το σεβασμό,
την εκτίμηση, την αγάπη προς το Θεό και
τους ανθρώπους, να υποδείξει το δρόμο
της σωτηρίας, να … μισηθεί και καταδιωχθεί
από το τότε άθλιο πολιτικό και θρησκευτικό
κατεστημένο και τέλος να σταυρωθεί, σαν
ένας κοινός κακούργος, από τους ίδιους
τους ευεργετηθέντες.
Και μη μου πείτε, αναγνώστες μας, ότι
αυτά έγιναν 2.000 χρόνια πριν, και όχι
από εμάς αλλά από τους Εβραίους, γιατί
η όλη ζωή μας αποδεικνύει του λόγου το
αληθές. Δυστυχώς και σήμερα, όχι μόνο
περιφρονείται ο ευεργέτης και Σωτήρας
μας Χριστός, αλλά και ξανασταυρώνεται
καθημερινά με τα πάθη, τις αμαρτίες, την
άρνηση της αποδοχής Του – χριστιανοί
όντες – και την απομάκρυνσή του από τη
ζωή μας, από τα σχολεία, από τις δημόσιες υπηρεσίες. Παρατηρείται ένας τέτοιος
ανταγωνισμός μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, των Κυβερνήσεων, των υπουργείων και
των εκκλησιαστικών ταγών, στο ποιος θα
πετάξει την περισσότερη λάσπη στο πρόσωπό Του και θα ξεριζώσει από την καρδιά
και τη συνείδηση του Έλληνα Ορθόδοξου
Χριστιανού την πίστη, ώστε να αναρωτιέται
κανείς: μήπως έχουμε τρελαθεί; Μήπως
γίναμε όργανα του μισόκαλου, αρχέκακου
Σατανά, που σε κανέναν δεν χρωστάει
καλό; Μήπως, με το να προδίδουμε τα ιερά
και τα όσια, αυτοκτονούμε;
Ναι, αναγνώστες μας∙ σχιζοφρενείς είμαστε, εκούσια άφρονες, γιατί, σαν αφήσαμε

– όπως η Εύα και ο Αδάμ – να εξαπατηθούμε από το Διάβολο – ότι μακριά από το Θεό
θα ζούμε καλύτερα – καταλήξαμε σήμερα
να εκλιπαρούμε τα ξυλοκέρατα της άθεης
Δύσης. Από «δούλοι Ιησού Χριστού και
συγκληρονόμοι της βασιλείας του Θεού»
γίναμε δούλοι και αξιοθρήνητα υποχείρια
της δαιμονοκρατούμενης Ευρώπης. «Δίκαια
πάσχομεν α πάσχομεν» διότι, σαν άλλοι
άφρονες, «είπαμεν εν τη καρδιά ημών∙ ουκ
έστι Θεός». Και ο Θεός της αγάπης, παιδαγωγικά και όχι εκδικητικά ενεργώντας αντί
τιμωρίας αποσύρει προσωρινά τη χάρη του,
αφήνοντάς μας εκτεθειμένους στη βουλιμία
κάθε εκμεταλλευτή. Άραγε θα μοιάσουμε
τον «άσωτο» της παραβολής; Θα έλθωμεν
εις εαυτόν; Θα πούμε κι εμείς: «αναστάς
πορεύσομαι προς τον πατέρα μου και ερώ
αυτώ∙ πάτερ, ήμαρτον εις τον ουρανόν και
ενώπιόν σου∙ ουκέτι ειμί άξιος κληθήναι
υιός σου∙ ποίησόν με ως έναν των μισθίων
σου», ή θα προτιμήσουμε την εκούσια
υποταγή στην υπάρχουσα δικτατορία για
να μη στερηθούμε τα χαρούπια των χοίρων
και τα πράσα, τα σκόρδα και τα κρεμμύδια
της αιγυπτιακής (ευρωπαϊκής) δουλείας;
Θα εξακολουθήσουμε να αγνοούμε την
πρόνοια του Θεού, και σκανδαλωδώς θα
μένουμε προσκολλημένοι (πολιτεία και
εκκλησία) στον παπισμό, τον οικουμενισμό,
τον μωαμεθανισμό γιατί διαθέτουν δύναμη,
πετρέλαια, χρήμα; Θα προτιμήσουν οι …
άγιοι πατέρες, προκειμένου να στηρίξουν
τη φθίνουσα αξιοπιστία τους και τη χαμένη αξιοπρέπειά τους, να «κάμψουν γόνυ
τω Βάαλ», να προσκυνήσουν την παπική

παντόφλα, να πουλήσουν τη μάνα μας Ορθοδοξία και την ηρωοτρόφο Ελλάδα μας;
Θα προβούν σε διωγμούς πιστών (δικαστήρια), που βρήκαν το θάρρος να υποδείξουν
κάποια σφάλματα, αντί να διακονήσουν
το ζωντανό αυτό ποίμνιο συντριμμένοι και
ταπεινωμένοι;
Όλα αυτά, αναγνώστες μας, συμβαίνουν
και μας θλίβουν αφάνταστα. Ελπίζουμε, η
διάγνωση της υπάρχουσας κατάστασης,
να φέρει και την ίαση. Και η ελπίδα μας
δεν είναι αδικαιολόγητη καθόσον ο ίδιος
ο Χριστός μας βεβαιώνει: «έλθετε προς με
καγώ αναπαύσω υμάς». Άρα η λύση του
υφιστάμενου προβλήματος που ταλανίζει
σήμερα την πατρίδα μας, την εκκλησία μας
αλλά και ολόκληρο τον κόσμο, εξαρτάται
αποκλειστικά από μας. Η αγάπη του ενανθρωπίσαντος Χριστού μας είναι πρόθυμη να
ανατρέψει τα πάντα, αρκεί ν’ ακούσει από
τα χείλη μας το ειλικρινές «έρχου, Κύριε».
Το Συναξάρι της εκκλησίας είναι γεμάτο
με τέτοια παραδείγματα. Αλλά και στην
εποχή μας ο Χριστός παρουσιάζει τους
νεομάρτυρες για παράδειγμα προς μίμηση,
ως πλησιέστερο προς εμάς, αδιάψευστο
στοιχείο.
Ένας από τους πολλούς αυτούς νεομάρτυρες, υπήρξε και ο Ευγένιος Ρουντιόνωφ,
ο οποίος σε ηλικία 19 ετών σφαγιάστηκε
από Τσετσένους ισλαμιστές, γιατί αρνήθηκε να αφαιρέσει το σταυρό από το στήθος
του.
Ας δούμε όμως, εν συντομία, τη ζωή και
το μαρτύριό του κι ας βγάλει ο καθένας τα
συμπεράσματά του.

Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΡΟΝΤΙΟΝΩΦ
Γεννήθηκε στο χωριό Κουρίλοβο της
Ρωσίας στις 23 Μαΐου 1977 και βαπτίσθηκε Ορθόδοξος χριστιανός. Στην πρώτη
του εξομολόγηση, ο πνευματικός του,
του φόρεσε το σταυρό, τον οποίο δεν
αποχωρήσθηκε ποτέ, έστω κι αν αυτό θα
γίνονταν αφορμή σχολίων και ειρωνιών.
Τελειώνοντας τις σπουδές του εργάστηκε την τέχνη του επιπλοποιού, μέχρι
την ημέρα που κατατάχθηκε στο στρατό
(25/6/1995).
Υπηρετώντας στα συνοριακά φυλάκια
της Τσετσενίας αιχμαλωτίσθηκε από
Τσετσένους αντάρτες.
Μόλις η μητέρα του, Λιουμπόβ Βασίλιεβνα, πληροφορήθηκε τα νέα, χωρίς
χρονοτριβή και αδιαφορώντας για τους
κινδύνους που την απειλούσαν, μετέβηκε
στην Τσετσενία. Μετά από απεγνωσμένες
προσπάθειες πληροφορήθηκε ότι γιος
της ζει. Μη μπορώντας όμως να πληρώσει τα λίτρα1 της απελευθέρωσής του θανάτωσαν τον Ευγένιο, αποκεφαλίζοντάς
τον με τον πιο άγριο τρόπο.
Πριν όμως προβούν στην εκτέλεσή του
και βλέποντας ότι φορούσε το Σταυρό,

προσπάθησαν να τον
κάμψουν ψυχικά. Υποσχέθηκαν δε την απελευθέρωσή του αν αρνούνταν την πίστη του,
έβγαζε το Σταυρό και
γίνονταν μουσουλμάνος. Επειδή ο νεαρός
Ευγένιος παρέμεινε
σταθερός στην προς
το Χριστό αγάπη του,
βασανίστηκε σκληρά
επί 100 ημέρες και στο
τέλος αποκεφαλίσθηκε
(23/5/1996, ημέρα των
γενεθλίων του) και θάφτηκε σε κοινό τάφο
με άλλους τρεις συστρατιώτες του, χωρίς
το κεφάλι του.
Όταν η μητέρα του
κατόρθωσε να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα χρήματα (4.000
δολάρια) πουλώντας
κάθε περιουσιακό της

ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ
Στο Ναό γιατί πηγαίνουμε; Για να αγιαστούμε. Και
αγιαζόμαστε όχι με μαγικό τρόπο, αλλά με ουσιαστική
μετοχή στη χάρι και στα δωρήματα του Θεού. Και η
μετοχή αυτή πετυχαίνεται με την καρδιά, με το νου, με
τις αισθήσεις όλες.
• Η καρδιά, «συντετριμμένη και τεταπεινωμένη», μετανοεί και ζητεί το έλεος του Θεού. Κραυγή της σπαρακτική
το «Κύριε, ελέησον».
• Ο νους, προσεκτικός και διαυγής, προσηλώνεται
στα λεγόμενα και ψαλλόμενα και προσπαθεί να κατανοήση και να βιώση «μυστικώς» όσα εις επήκοον όλων
λέγονται.
• Τα μάτια και τα αυτιά βλέπουν και ακούνε το υπερθέαμα της θείας Λειτουργίας. Λέει ο ιερός Χρυσόστομος: «Εισερχώμεθα μετά της προσηκούσης τιμής εις τας

στοιχείο, εξαγόρασε το ακέφαλο
νεκρό σώμα του
γιου της, αναγνωρίζοντάς το από
το σταυρό που δεν
τόλμησαν να του
αφαιρέσουν.
Το τραγικό δε,
στην όλη υπόθεση
ήταν, ότι ο ίδιος
ο δήμιος, μαζί με
τις λεπτομερείς
πληροφορίες του
σφαγιασμού, παρέδωσε στη δυστυχισμένη μάνα
και τη σχετική με
το μαρτύριο βιντεοκασέτα.
Στη συνέχεια μετέφερε και έθαψε
το νεκρό παιδί της
στο κοιμητήριο του
χωριού τους.
Από τότε – «θαυ-

μαστός ο Θεός εν τοις αγίοις αυτού»
– αρχίζει ο δούλος του Χριστού μια θαυμαστή θαυματουργική δραστηριότητα,
την οποία επιβεβαιώνουν και σήμερα,
ιδιαίτερα δε αιχμάλωτοι στρατιώτες που
βοηθήθηκαν από τον άγιο με τον «κόκκινο
μανδύα» να δραπετεύσουν και να διαφύγουν σώοι ανάμεσα από ναρκοπέδια…
Το 1997 με ευλογία του Πατριάρχη
Αλεξίου εκδόθηκε βιβλίο με τίτλο «Νέος
μάρτυς του Χριστού στρατιώτης Ευγένιος».
Ας γνωρίζουμε ακόμη ότι μετά τρία
χρόνια και τρεις μήνες η ομάδα των σφαγέων του μάρτυρα Ευγένιου θανατώθηκε
από τους ομοεθνείς της κατά τη διάρκεια
εμφύλιας αντιπαράθεσης.
Και κλείνουμε το σύντομο αυτό συναξάρι εκζητώντας τις πρεσβείες του
μάρτυρα Ευγένιου και για τις δικές μας
πολυχρόνιες δοκιμασίες.

(Σημείωση)
1
Τα λίτρα για την απελευθέρωση αιχμαλώτου αξιωματικού ανέρχονταν στα 50.000 δολάρια, για δε τον
απλό στρατιώτη στα 10.000. Για την παραλαβή νεκρού
σώματος αιχμαλώτου απαιτούνταν 4.000 δολάρια.

Διόδια προς... αγιασμόν!
εκκλησίας και μετά φόβου επακούωμεν των λεγομένων»
(Ε.Π.Ε. 23,62). Δηλαδή: Ας μπαίνουμε στους ναούς με
την πρέπουσα ευλάβεια και τιμή και ας ακούμε με προσοχή τα λεγόμενα.
• Το στόμα μένει κλειστό για κοσμικές συζητήσεις,
για «λακριντί», όπως λέει ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός.
Άλλοτε σιγά με κατάνυξι, άλλοτε συμψάλλει με το χορό
των ψαλτών, άλλοτε ψελλίζει ικεσίες. Ο πιστός, κατά τον
Χρυσόστομο, «στενάζει αφώνως, αλαλάζει τη καρδία»
(Ε.Π.Ε. 30,316).
• Τα πόδια στέκουν με ευλάβεια και κλίνουν το γόνυ
μπροστά στην υπέρθεη παρουσία του θαύματος, που μεταβάλλει το ψωμί και το κρασί σε Σώμα και Αίμα Χριστού.
Κατά τον ιερό Χρυσόστομο, οφείλουμε, «να στεκώμαστε
με φόβο και με τρόμο, κοιτώντας προς τα κάτω, ενώ η

ψυχή ανεβαίνει προς τα πάνω» (Ε.Π.Ε. 30,316).
• Τα χέρια υψώνονται εις «έπαρσιν προσευχής και
δεήσεως», και όταν ο λειτουργός προσκαλή, ο πιστός
κρατά με τα χέρια του καλά το μανδήλιο του αγίου Ποτηρίου και υποδέχεται τα τίμια Δώρα. Και αφού ο ίδιος
λαμβάνει τη δωρεά του Θεού, ετοιμάζει τα χέρια του
για να μεταδώσουν τη δική του δωρεά, την ελεημοσύνη
στους φτωχούς.
Όλα αγιάζονται μέσα στη θεία Λειτουργία.
Όταν όμως σε πολλές περιπτώσεις ο αγιασμός της
ψυχής και του σώματος κυριολεκτικά «διαφημίζεται»
ως μαγικώς μεταδιδόμενος, τότε έχουμε μετατροπή
της Εκκλησίας σε θρησκεία μάγων και μαγείας. Τότε η
δωρεά της χάριτος καταντά αγυρτεία κάποιας αγιαστούρας. Τότε οι ναοί της προσευχής και της ευχαριστίας
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα εσωτερικά δάνεια. Το
παθητικό κι’ οι φόροι. Οι μετατροπές. Τα
Ταμιευτήρια και το εισόδημα. Κατάργηση
του Χρηματιστηρίου. Φορολογία των βιομηχανικών αξιών.
---Θα προσθέσω σ’ ό,τι σας είπα στην
προηγούμενη συνεδρίαση μιά λεπτομερή
ανάλυση των εσωτερικών δανείων. Για τα
εξωτερικά δάνεια δεν θα πω τίποτα άλλο,
γιατί αυτά υπήρχαν για να γεμίζουν τα χρηματοκιβώτιά μας με το εθνικό χρήμα των
Χριστιανών, για το Κράτος μας όμως δεν
θα υπάρχει πια εξωτερικό δάνειο. Εμείς
είχαμε επωφεληθεί από τις διαφορές των
κυβερνώντων και την αμέλειά τους, για
να εισπράξωμε ποσά διπλάσια, τριπλάσια
και ακόμα μεγαλύτερα, δανείζοντας στις
κυβερνήσεις των Χριστιανών χρήμα που
καθόλου ουσιαστικά δεν το χρειάζονταν.
Ποιός λοιπόν θα μπορούσε να κάμει το ίδιο
και για μας; Γι’ αυτό θα εκθέσω με κάθε
λεπτομέρεια τα σχετικά με τα εσωτερικά
δάνεια μονάχα.
Όταν τα Κράτη εκδίδουν κάποιο δάνειο,
καλούν το κοινό να εγγραφεί για την αγορά
των σχετικών ομολογιών. Για να είναι οι
ομολογίες προσιτές σ’ όλους, εκδίδουν
ομολογίες από 100 μέχρι 1000 μονάδων.
Στους πρώτους που θα εγγραφούν δίνουν
κάποιο παραπανίσιο όφελος. Την επομένη
δημιουργείται τεχνητή ύψωση, γιατί δήθεν
όλος ο κόσμος πέφτει με τα μούτρα κι’
αγοράζει. Σε λίγες μέρες τα ταμεία του
Κράτους είναι γεμάτα - έτσι λέει η Κυβέρνηση! - και δεν ξέρουν τί να κάμουν όλο το
χρήμα (τότε γιατί το παίρνουν;)! Η εγγραφή
υπερκαλύπτει συνήθως το ποσό του δανείου. Τόση είναι η εμπιστοσύνη του κόσμου
στο Κράτος.
Όταν όμως τελειώσει η κωμωδία αυτή,
βρίσκονται (οι κυβερνώντες) μπροστά σε
παθητικό και μάλιστα βαρύτατο. Για να
πληρωθούν οι τόκοι πρέπει να καταφύγουν
σε νέα δάνεια, που αντί να εξοφλούν, απλώς
αυξάνουν τα παλιά χρέη. Όταν το δάνειο
φαγωθεί, πρέπει με νέα δάνεια να καλυφθεί
όχι το κεφάλαιο των δανείων, αλλά μονάχα
οι τόκοι τους. Οι τόκοι τους είναι παθητικοί, χρησιμοποιούμενοι προς κάλυψη του
παθητικού.
Έρχεται ύστερα ο καιρός των πληρωμών
που αφορά την πληρωμή των τόκων κι’ όχι
των δανείων και βέβαια ύστερ’ από συνεννόηση με τους δανειστές. ‘Αναγγέλλοντας
κάποια μετατροπή προσφέρονται ν’ αποδώσουν το κεφάλαιο σ’ αυτούς που δεν θα
δέχωνται μ’ ευχαρίστηση την μετατροπή των
ομολογιών τους. Αν όμως όλοι οι δανειστές

ζητούσαν το κεφάλαιο τους τότε οι Κυβερνήσεις θα πιάνονταν στα ίδια τα δίχτυα τους και
θα βρίσκονταν σ’ αδυναμία να πληρώσουν το
χρήμα που δήθεν προσέφεραν. Ευτυχώς οι
υπήκοοι των Χριστιανικών Κρατών, ελάχιστα
καταλαβαίνοντας από οικονομικά ζητήματα,
προτίμησαν πάντα να χάσουν ένα ποσοστό
από την τιμή των αξιών και τους τόκους
των από τον κίνδυνο νέας τοποθέτησης των
χρημάτων τους κι’ έτσι δεν δίνουν στις Κυβερνήσεις τη δυνατότητα να ξεφορτώνονται
παθητικό πολλών εκατομμυρίων.
Με τα εξωτερικά, βέβαια, δάνεια οι
Χριστιανοί δεν σκέπτονται να κάμουν κάτι
τέτοιο, γιατί ξέρουν πως εμείς δεν θα δεχθούμε συμβιβασμό, αλλά θ’ απαιτήσουμε
όλο το χρήμα. Μια τέτοια αναγνωρισμένη
πτώχευση θα καταρρίψει διεθνώς το γόητρο της χώρας και θ’ αποδείξει την αποτυχία της Κυβέρνησης να προστατεύσει τα
συμφέροντα του λαού.
Εφιστώ όλη την προσοχή σας στο γεγονός αυτό καθώς και στο εξής: Σήμερα
όλα τα εσωτερικά δάνεια εξυπηρετούνται
από τα λεγόμενα κυμαινόμενα χρέη, δηλαδή χρέη που η λήξη τους είναι κατά το
μάλλον και ήττον προσεχής. Τα χρέη αυτά
αποτελούνται από τα χρήματα πούχουν
κατατεθεί σ’ εφεδρικό ταμείο ή στο Ταμιευτήριο. Επειδή τα κεφάλαια αυτά μένουν
πολύ χρόνο στα χέρια της Κυβέρνησης,
εξατμίζονται για την πληρωμή των τόκων
των εξωτερικών δανείων και στη θέση τους
βάζουν ίσα ποσά από τα τακτικά έσοδα. Τα
τελευταία αυτά είναι τα έσοδα με τα οποία
κλείνονται οι τρύπες των κρατικών ταμείων
των Χριστιανών.
Όταν θα καθίσωμε στο θρόνο του Κόσμου, όλοι αυτοί οι οικονομικοί συνδυασμοί
θα καταργηθούν ολότελα, γιατί είναι ξένοι
προς τα δικά μας συμφέροντα. Θα καταργήσωμε επίσης όλα τα χρηματιστήρια, γιατί δεν
είναι επιτρεπτό το γόητρο μας να εξαρτάται
από την αυξομείωση της τιμής των χρεογράφων μας. Διά νόμου θα καθορισθεί η τιμή
τους να είναι ίση προς την αξία τους χωρίς
διακυμάνσεις (η ύψωση φέρνει τη μείωση
και μ’ αυτό τον τρόπο κάποτε παίζαμε στα
χρηματιστήρια και πλουταίναμε σε βάρος
των Χριστιανών)!
Θ’ αντικαταστήσωμε τα Χρηματιστήρια
με μεγάλα ειδικά πιστωτικά ιδρύματα, που
προορισμός τους θάναι να καθορίζουν την
τιμή των βιομηχανικών αξιών ανάλογα με
την οικονομική πολιτική της Κυβέρνησης.
Τα ιδρύματα αυτά θάναι σε θέση να ρίχνουν
στην αγορά σε μια μέρα βιομηχανικές αξίες
500 εκατομμυρίων μονάδων. Έτσι, όλες
οι βιομηχανίες θα εξαρτώνται από μας.
Μπορείτε να καταλάβετε ποιά δύναμη θ’
αποκτήσωμε με το μέσο αυτό.

ΡΕΦΕΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ
Φαίνεται πως τα δημοσιεύματα στον
τοπικό τύπο που γίνονται κυρίως από
πολύτεκνους εκπαιδευτικούς για τα
χαράτσια που αποφασίζονται από τα
όργανα των εταίρων “μας” της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και εκτελούν οι δικοί
μας (Κυβέρνηση), προκάλεσαν τον κ.
Σπύρο Χαλικιά και “περιποιήθηκε” τους
πολύτεκνους με δημοσίευμά του στην
“Ελευθερία” της 26-10-2011.
Επειδή, το Δημογραφικό Πρόβλημα,
στο εξής (Δ.Π.), της χώρας μας είναι το
υπ’ αριθ. Ένα Εθνικό πρόβλημα λόγω
της υπογεννητικότητας και της συνακόλουθης γήρανσης του πληθυσμού και
του κινδύνου να σβήσουμε ως Έθνος
από τον παγκόσμιο χάρτη, δεν είναι
καθόλου άκαιρη η διαρκής ενασχόλησή
μας μ’ αυτό (Δ.Π.).
Για το λόγο αυτό πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κ. Σ.Χ. που μας δίνει
την ευκαιρία να πούμε ορισμένα πράγματα για το Μεγάλο αυτό θέμα. Θα
ακολουθήσουμε τη σειρά των θέσεων
του “αντιρρησία” των πολυτέκνων για
τα “προνόμια” που τους παρέχει η
Πολιτεία και που αρνούνται απ’ αυτά
να συνεισφέρουν στο Ρεφενέ (χρέος)
της χώρας.
Οι πολύτεκνοι δεν δυσαρεστούνται
να συνεισφέρουν και τα κεκτημένα δεν
τ’ απέκτησαν με αθέμιτο τρόπο, όπως
αρχίζει ο κ. Σ.Χ. να “περιλούει” τους
πολύτεκνους.
Το Σύνταγμα (1975/1986) στο άρθρο
21 προβλέπει την ειδική φροντίδα για
τους πολύτεκνους και τα δικαστήρια
ακυρώνουν τους νόμους που θίγουν κι’
αυτά τα λίγα ψίχουλα που δίνουν κατά
κανόνα οι κυβερνήσεις μας. Για άλλους
υπάρχουν οι Κυβερνήσεις… όχι για τους
πολύτεκνους.
Η συνεισφορά των πολυτέκνων είναι
διαρκής. Πρώτα-πρώτα “συνεισφέρουν” ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει στον
κόσμο, σύμφωνα με την πίστη μας:
ανθρώπους-παιδιά του Θεού. Είναι δε
γνωστό ότι ο άνθρωπος ως εργαζόμενος παράγει πολύ περισσότερα απ’ ό,τι
καταναλώνει. Είναι πρώτα παραγωγός
κι ύστερα καταναλωτής. Πού πηγαίνει
κ. Σ.Χ. η υπεραξία της εργασίας; Στους
ντόπιους και ξένους εκμεταλλευτές και
τοκογλύφους. Ο τύπος και οι τηλεοράσεις κάνουν λόγο για πάνω από 600 δις
εκατ. ευρώ, ελλήνων καταθετών, που
βρίσκονται στις ξένες τράπεζες∙ κι’ ενώ
η Ελλάδα βρίσκεται στην “εντατική”,
αυτοί δεν συγκινούνται να συνεισφέρουν στο ρεφενέ! Ούτε τα ονόματα των
μεγαλοοφειλετών δεν γίνονται γνωστά.
Γιατί; Για να μην αποκαλυφθούν οι
“Ελληναράδες”, που κάνετε λόγο και οι

“Σοσιαλιστάδες”, προσθέτουμε εμείς.
Σεις, κ. Σ.Χ. θέλετε και τα ψίχουλα που
παίρνουν οι πολύτεκνοι από τα πολλά
(ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος, υπεραξία
εργασίας) που προσφέρουν στο κράτος
και υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον∙
έτσι αποφαίνονται τα δικαστήρια και
ορθά πράττουν. Η κυβέρνηση με τους
συνταγματολόγους υπουργούς της
παραβιάζει το Σύνταγμα! Αν δεν παταχτεί αποτελεσματικά η φοροδιαφυγή,
αφαιρεθεί η υπηκοότητα αυτών που φυλάγουν τον κλεμμένο πλούτο (ιδρώτα)
του Ελληνικού λαού στα ξένα τοκογλυφικά κέντρα, ο λαός δεν θα ησυχάσει.
Τα “ψιλά” των πολυτέκνων δεν σώζουν
την κατάσταση.
Αλλού υπάρχουν οι σκανδαλώδεις
διευκολύνσεις αγαπητέ κ. Σ.Χ. Και οι
χαρακτηρισμοί: «… εκτός και αν αναγνωρίσαμε το “αξεσυλλόγιαστο” που
συνήθως οδηγεί στην πολυτεκνία, ως
νοητική πάθηση … σκεφτείτε ότι κάποιοι
απ’ αυτούς τους “λεχρίτες” είναι πολύτεκνοι και απολαμβάνουν πολυτεκνικά
επιδόματα…».
“Λεχρίτης” (Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη)
σημαίνει: βρομιάρης, ανήθικος, τιποτένιος. Τέτοιοι αγαπητέ Σ.Χ. βρίσκονται
σ’ όλους τους χώρους∙ αταξικό το
φαινόμενο της διαφθοράς∙ και μάλιστα
στα υψηλότερα κοινωνικά στρώματα και
αυτοί δεν απολαμβάνουν τα ψίχουλα
των πολυτέκνων αλλά τα εκατομμύρια!
Εκεί να δείτε βρομιά!!
Θα θέλαμε να σχολιάσουμε τη θέση
του “αντιδίκου μας” για τη διασπορά
των γεννήσεων σ’ όλα τα στρώματα
της κοινωνικής πυραμίδας, «αντί να
αμείβει την πολυτεκνία, η πολιτεία, που
κατά κανόνα συναντάται στα κατώτερα
κοινωνικά στρώματα…».
Το πρόβλημα δεν είναι να κάνουν οι
πολλοί τα παιδιά που κάνουν οι λίγοι
πολύτεκνοι αλλά οι πολλοί να γίνουν
πολύτεκνοι. Σε καμιά περίπτωση το “οικονομικό” δεν πρέπει να είναι εμπόδιο
στην απόκτηση παιδιών. Η πολιτεία, αν
πίστευε στην αξία του ανθρώπου δεν θα
ψήφιζε το νόμο για τις εκτρώσεις. Δεν
είναι η άμβλωση διακοπή της κύησης
αλλά δολοφονία εν ψυχρώ της νέας
ύπαρξης που η καρδιά του αρχίζει να
χτυπάει μόλις συλληφθεί στη μήτρα της
μητέρας! Τέτοιες σκέψεις είναι “ψιλά”
γράμματα για την υλόφρονα κοινωνία
μας!
Πόσο θα άλλαζε η κοινωνία αν αναγνωρίζονταν η εργασία της γυναίκας
στο σπίτι και μάλιστα της μητέρας και
πολύ περισσότερο της πολύτεκνης.
Αυτές είναι λύσεις ουσιαστικές και όχι
τα σημερινά πολυτεκνικά επιδόματα
(ψίχουλα).
Χαράλ. Γ. Κοντός
Δικηγόρος – Οικονομολόγος

ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΦΑΛΙΡΙΣΑΜΕ
20 χρόνια μεγάλο φαγοπότι

Ύστερα από 20, σχεδόν, χρόνια κραιπάλης,
αρπαγής και λεηλασίας ο υπουργός Επικρατείας (πρώην) Ηλίας Μόσιαλος ανακοίνωσε
ότι ο κωδικός -0896- (μυστικά κονδύλια
– απόρρητες δαπάνες) των υπουργείων και
υπηρεσιών καταργείται. Ανακοίνωσε… Να
δούμε τί θα γίνει τελικά…
Ας ρίξουμε όμως μια ματιά στα δικά μας,
του ΥΕΘΑ.
Μέχρι του πέρατος υπουργίας Αρσένη
(Οκτώβριος 96) κονδύλια τέτοιας κατηγορίας
υπήρχαν ασήμαντα. Το γλέντι άρχισε από

έναρξης λειτουργίας του ΕΠΥΕΘΑ (Επιτελείον Υπουργείου Εθνικής Άμυνας , δηλαδή
Ιανουάριος 1997. Επί Άκη δηλαδή. Παρακολουθήστε τον χορό:
- 1996: 10 εκατ. δρχ.
- 1997: 220 εκατ. δρχ. (το εναρκτήριο λάκτισμα)
- 1998: 482 εκατ. δρχ. (άλμα)
- 1999: 526 εκατ. δρχ. (άλμα επί κοντώ)
- 2000: 898 εκατ. δρχ. (άλμα εις τριπλούν)
- 2001-2008: το ποσό ανεβοκατέβηκε γύρω

από τα 30-40 εκατ. Δρχ.
Που πήγαιναν αυτά τα λεφτά;
Πώς δικαιολογούντο; Ευκολότατο. Στο
τέλος κάθε μήνα επιτροπή «ημετέρων» με
πρόεδρο αξιωματικό… συνέτασσε πρακτικό
στο οποίο αναγραφόταν (SIc): «Η επιτροπή
συνελθούσα διαπίστωσε σύννομη διάθεση
από τον Κ.Α.0896 του ποσού … για τον μήνα
Ιανουάριο. Τα δικαιολογητικά καταστρέφονται». Αυτό και πάπαλο…
Πηγή: Εφημ. “ΤΟ ΠΑΡΟΝ”, 4/9/11
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“ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ”
Τὴν Κυριακὴ 11 Δεκεμβρίου 2011
στὴν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ
δημαρχείου τῆς πόλεως τοῦ Βόλου,
πραγματοποιήθηκε ἀντιαιρετικὴ
ὁμιλία ἀπὸ τὸν θεολόγο κ. Νικόλαο
Σωτηρόπουλο.
Τὸ θέμα τῆς ὁμιλίας ἦταν «ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΦΡΟΣΥΝΗ» καὶ ὁ
ὁμιλητής, ὅπως μᾶς ἔχει συνηθίσει,
μὲ παραστατικὸ τρόπο, συνεχῆ
ἀναφορὰ στὴν Γραφὴ καὶ τοὺς Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, περιέγραψε
τὴν θλιβερὴ κατάσταση στὴν ὁποία
ὁδηγοῦν τὴν Ἐκκλησία οἱ ἐπίσκοποι
ποὺ ὑπηρετοῦν τὴν αἵρεση τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, ποὺ κατὰ τὸν Ἅγιο
Ἰουστῖνο Πόποβιτς, δὲν ἀποτελεῖ
ἁπλῶς αἵρεση, ἀλλὰ παναίρεση καὶ ποὺ
σήμερα ἐξελίσσεται σὲ πανθρησκεία.
Εἶπε πὼς ἡ ἐποχή μας εἶναι ἐποχὴ
ἀποστασίας, κυκλοφοροῦν πάμπολλες αἱρέσεις ἀπωλείας, καὶ τὸ τραγικὸ
–ποὺ μαρτυρεῖ ὅτι βρισκόμαστε σὲ
ἐσχάτους χρόνους– εἶναι, ὅτι (ὅπως
ἔχει προφητεύσει τὸ Εὐαγγέλιο) οἱ
αἱρετικοὶ ποὺ διδάσκουν τὶς αἱρέσεις,
τὶς ὁποῖες προωθεῖ καὶ καλύπτει
ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ,
«ἐξῆλθον ἐξ ἡμῶν», εἶναι δηλαδὴ
ἐπίσκοποι τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.

Ἀντὶ οἱ ἐπίσκοποι αὐτοὶ νὰ δέχονται
τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ
διδάσκει ὅτι δὲν πρέπει νὰ λέμε οὔτε
«χαίρειν» στοὺς αἱρετικούς, αὐτοὶ
συμπροσεύχονται μαζί τους καὶ
διαλέγονται, χωρὶς οἱ αἱρετικοὶ νὰ
ἐπιδεικνύουν διάθεση μετανοίας.
Γιὰ τὴν ἀπόδειξη τῆς θέσεως αὐτῆς
ἀνέφερε πολλὰ παραδείγματα ἀπὸ
ρήσεις καὶ ἐνέργειες Πατριαρχῶν
καὶ Ἐπισκόπων ποὺ θεωροῦνται μὲν
ὀρθόδοξοι, ἐκφέρουν ὅμως αἱρετικὲς
δοξασίες, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν θυγατέρες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ. Τέτοιες
θυγατέρες εἶναι ἡ ἔξαλλη θυγατέρα
τῆς μεταπατερικῆς θεολογίας, τῆς
θεολογίας τῶν δύο πνευμόνων, τῆς
Εὐχαριστιακῆς ἐκκλησιολογίας, κ.ἄ.
Ἐπεσήμανε μάλιστα, ὅτι στὸ Βόλο,
ὁ οἰκεῖος ἐπίσκοπος ἔχει ἱδρύσει τὴν
Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν, ἡ
ὁποία εἶναι κέντρο τοῦ Οἰκουμενισμοῦ
καὶ τῆς μετα-πατερικῆς θεολογίας. Σ’
αὐτὴν προσκαλεῖ αἱρετικοὺς ἱερεῖς καὶ
ἱέρειες-παπαδίνες, καὶ οἰκουμενιστὲς
θεολόγους καὶ ἐπισκόπους, ὅπως ὁ
μητροπολίτης Περγάμου κ. Ἰωάννης
Ζηζιούλας, ὁ ὁποῖος δὲν θεολογεῖ μὲ
βάση τὴν Ἁγία Γραφή, ἀλλὰ μὲ τὴν
λογική, τὴν ἐπιστήμη καὶ τὴν φιλοσοφία. Ἐπιδίδεται δὲ ὁ κ. Ζηζιούλας
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σὲ ἐπαναδιατύπωση τῆς διδασκαλίας
τῆς Ἐκκλησίας, ἔχοντας ὡς ἀπώτερο
σκοπὸ τὴν ἐπανένωση τῆς Ἐκκλησίας,
χωρὶς νὰ προηγηθεῖ ἡ μετάνοια τῶν
αἱρετικῶν.
Εἰσάγει μάλιστα, ὁ κ. Ζηζιούλας,
αἱρετικὲς δοξασίες ἀκόμα καὶ στὸ
χῶρο τῆς Ἁγίας Τριάδος, δίνοντας
κάποια προτεραιότητα στὸν Πατέρα
εἰς βάρος τοῦ προσώπου τοῦ Υἱοῦ
καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀφοῦ δι’ αὐτοῦ
τοῦ τρόπου νομίζει ὅτι ἐξυπηρετεῖται
τὸ πρόσωπο τοῦ Πάπα, ὡς Πρώτου
στὴν Ἐκκλησία!
Τόνισε ἐπίσης, μὲ ἔντονο τρόπο, ὅτι ἔχουν μεγάλη εὐθύνη οἱ
κληρικοὶ καὶ οἱ μοναχοί, ἔπειδὴ ὄχι
μόνο δὲν ἐλέγχουν τοὺς αἱρετικοὺς
ἐπισκόπους, ἀλλὰ τοὺς ἀκολουθοῦν.
Τὴν ἴδια εὐθύνη ἔχουν καὶ οἱ λαϊκοί.
Ἐπεσήμανε ὅτι εἶναι ἁμαρτία ἡ
σιωπὴ σὲ θέματα Πίστεως καὶ
αἱρέσεως, γιατὶ δείχνει δειλία, καὶ ἡ
δειλία καταδικάζεται στὴν Ἀποκάλυψη
τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννη, ὡς μία ἀπὸ
τὶς μεγαλύτερες ἁμαρτίες (Ἀποκ. κα΄
8).
Ὅλη αὐτὴ ἡ κατάσταση, κατέληξε,
προκαλεῖ λύπη στοὺς πιστούς, διὰ
τοῦτο πρέπει νὰ διαμαρτύρονται, ἀλλὰ

νὰ μὴ ἀποκάμνουν καὶ φοβοῦνται,
διότι ἡ Ὀρθοδοξία (καὶ ὅσοι παραμείνουν σ’ αὐτή), θὰ νικήσει. Στὸ τέλος
τῆς ὁμιλίας ἀνακοινώθηκε ὅτι ἐστάλη
στὴν Διοικοῦσα Ἐκκλησία μεμονωμένως, «Καταγγελία» ἐπὶ αἱρέσει,
κατὰ τοῦ Μητροπολίτου Περγάμου
κ. Ἰωάννου Ζηζιούλα, ἡ ὁποία –ὡς
φαίνεται– δὲν κατέστη δυνατὸν νὰ
συζητηθεῖ κατὰ τὴν Συνεδρία τῆς Δ.
Ἱ. Συνόδου (7-9 Δεκεμβρίου 2011) ἢ
τὸ θέμα τῆς δραστηριοποιήσεως ἑνὸς
αἱρετίζοντος ἐπισκόπου στοὺς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας μας δὲν ἐκρίθη
ὅτι ἐπείγει. Ὡς ἐκ τούτου καὶ διὰ νὰ
τονισθεῖ ἡ σοβαρότητα τοῦ θέματος
καὶ νὰ μὴν ἀναβάλλεται ὡς παρωνυχίδα ἡ ἐξέτασή του, προτάθηκε νὰ
ἀποσταλεῖ ἡ «Καταγγελία» αὐτὴ ὡς
«Ψήφισμα» τῶν 300 περίπου μελῶν
τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἦσαν παρόντες
στὴν ὁμιλία. Διαβάστηκαν τὰ κεντρικὰ
σημεῖα τῆς δεκασέλιδης «Καταγγελίας» καὶ ψηφίστηκε ὁμόφωνα νὰ
σταλεῖ στὴν Δ. Ἱ. Σύνοδο, ὥστε οἱ
Ἱεράρχες νὰ τὴν ἐξετάσουν μετὰ τὸ
αἴτημα τῶν ἑκατοντάδων πιστῶν ποὺ
τὸ ζητοῦν.
Χριστιανικὸς Ἀγωνιστικὸς
Σύλλογος «Ἅγ. Θεόδωρος
ὁ Στουδίτης»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
συνέχεια από την 1η σελ.

ΚΟΙΝΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

Συγκεκριμένα, οι γερμανικές επιδιώξεις
είναι:
α) Να ενισχυθούν οι κεντρικοί άξονες που
διέπουν τη λειτουργία της Ευρωζώνης και να
διαμορφωθεί ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης
υπό την ηγεμονία της…
β) Να δημιουργηθεί ενιαίος Οργανισμός
Διαχείρισης των Πολιτικών και Οικονομικών
κρίσεων…
γ) Να υιοθετήσει η κεντρική διακυβέρνηση
της Ευρωζώνης πολιτική αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας… με βάση πάντα
τα γερμανικά κριτήρια…
δ) Να εκχωρηθεί από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών η
άσκηση της εξουσίας σε μία πανίσχυρη κυβέρνηση που θα εξουσιάζει την Ευρώπη… Βέβαια αυτό
θα σημάνει ότι, θα καταβληθούν
προσπάθειες ώστε όλα τα μέλη
του ενιαίου πλέον ενωμένου Ευρωπαϊκού Κράτους να αποκτήσουν
«ενιαία ταυτότητα», σύμφωνα με
τις γερμανικές προδιαγραφές.
Δηλαδή κοινή θρησκεία με ύπαρξη θρησκευτικών μειονοτήτων,
ενιαίο σύστημα εκπαίδευσης,
(θα γράψουμε προσεχώς) και με
ευθυγραμμισμένη νομοθεσία. Οπότε μιλάμε
πλέον για πολιτική και οικονομική ένωση… (Θ.
Διζέλος εφ. Π 9/10/11).
Σε λίγες ημέρες, διαβάζουμε (19-10-11):
«Τρεις θρησκείες χτίζουν από κοινού ναό
στο Βερολίνο».
Χριστιανοί, Εβραίοι και Μουσουλμάνοι χτίζουν
από κοινού ναό στο Βερολίνο, όπως αναφέρει η
θρησκευτική Υπηρεσία Πληροφοριών (VIA). Οι
εκπρόσωποι των τριών θρησκευτικών κοινοτήτων υπέγραψαν συμφωνία για την ίδρυση του
«Σπιτιού της προσευχής και της εκπαίδευσης»
στο κέντρο του Βερολίνου, το οποίο θα περιλαμβάνει τρεις ξεχωριστούς χώρους για προσευχή,
ενώ τα άλλα δωμάτια θα μοιραστούν.
Η «πρωτοβουλία», αξιολογήθηκε ως «γενναίο
έργο», και έχει την έγκριση των αρχών της γερμανικής πρωτεύουσας Gradi se zajednicki hram
za tri religije & visereligi jski hram u Berlinu.
Και στις 9/12/11 μας ήρθε και άλλη έκπληξη.
Στη Βιέννη και στο παλάτι Hofburg ξεκίνησε
Διεθνής Διάσκεψις σε ολομέλεια «World Policy
Conference» με θέμα «Η Ευρώπη ως Εργαστήρι για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση» «Ektope
as a Laboratory for Global Covernance». Παραβρέθηκαν οι παρακάτω προσωπικότητες από
κάθε γωνιά του πλανήτη, ήτοι:

Thierry de Montbrial, Γάλλος, μέλος της Διευθύνουσας επιτροπής της Λέσχης Bilderberg.
Heinz Fischer και Abdullab Cub που είναι
μόνιμοι σε συναντήσεις της Bilderberg.
Ο πρώην Πρόεδρος της Ιρλανδίας, μέλος
της Bilderberg.
Ο Πρόεδρος της Σλοβενίας Danil Turk, μέλος
της Bilderberg.
Ο Yolker Perthes, μέλος της Bilderberg.
Ο Πρόεδρος της Σερβίας Boris Tabik, μέλος
της Bilderberg.
Ο Πρόεδρος της Εσθονίας
Toomas Hendrik Ilnes, μέλος
της Bilderberg.
Ο Πρόεδρος της Τουρκίας
Abdullah Gul, μέλος της Bilderberg.
Η Υπουργός της Κίνας επί
εξωτερικών υποθέσεων Fu
Ying.
Ο Υπουργός Άμυνας του
Ισραήλ Έχουντ Μπάρακ.
Ο δημοσιογράφος της Washington Post μέλος της Λέσχης.
Οι γνωστοί και μη εξαιρεταίοι
Ζαν Κλοντ Τρισέ
Ο Μάριο Μόντι και ο Χένρυ
Κίσσινγκερ.
Ο Stewart Patrick, διευθυντής
του προγράμματος για τα «Διεθνή ιδρύματα και
την Παγκόσμια Διακυβέρνηση», και πολλοί γνωστοί σε διάφορες “Λέσχες”.
Τιμώμενο πρόσωπο και μοναδικός θρησκευτικός ηγέτης ήταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης
Βαρθολομαίος, ο οποίος και μίλησε το Σάββατο 10/12/11 αναφέροντας ότι το Πατριαρχείο
από ετών διεξάγει Ακαδημαϊκούς διαλόγους…,
και συνεχίζοντας αναφέρθηκε στα Διεθνή Διεπιστημονικά Οικολογικά Συμπόσια, τα οποία
το Πατριαρχείο κατά καιρούς διοργανώνει σε
διάφορα μέρη της υφηλίου. Ο δε Πρόεδρος της
Διάσκεψης Thierry De Montrbriab τόνισε, κατά
την έναρξη των εργασιών, την ανάγκη υπογραφής Χάρτας Παγκοσμίων Αξιών, την οποία ο
Οικουμενικός θρόνος δύναται να προσφέρει
στην ανθρωπότητα.
Τώρα γιατί συμμετείχε ο Πατριάρχης στην
φωλιά των μελών της Λέσχης Μπίλντερμπερκ
και μόνιμων θαμώνων διάφορων «Λεσχών» και
υπέρμαχων της Νέας Παγκόσμιας Τάξης, εμείς
κατ’ επανάληψη έχουμε γράψει.
Αυτοί μάλλον, που τον προσκαλούν, τον
προσκυνούν, τον υπερασπίζονται και τρέχουν
πίσω του “τιμητικά”, πρέπει να διερωτηθούν
πού μας πάει ο “Οικουμενικός” Πατριάρχης
Βαρθολομαίος!
Στο προσεχές φύλλο: “Παγκόσμια
διακυβέρνηση και Πάπας”

Ο Πειραιως ΣΕΡΑΦΕΙΜ
μηνυει την παρασυναγωγήν
των διεθνών εγκληματιών
Φραγκολατίνων
᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 21ῃ Δεκεμβρίου 2011
Γνωστοποιοῦμε τήν ἡμετέρα ποινική
ἔγκλησι πού ὑπεβλήθη εἰς τόν Εἰσαγγελέα
Πλημμελειοδικῶν Πειραιῶς κατά τῆς
Ρωμαιοκαθολικῆς παρασυναγωγῆς καί τῆς
ἀνιέρου δράσεώς της.
Ἀφιερώνουμε τήν ἐν λόγῳ ἔγκλησιν εἰς
τούς τραγικούς οἰκουμενιστάς συνοδοιπόρους τοῦ ἐκπεσόντος Ρωμαιοκαθολικισμοῦ
πού δέν ὀρωδοῦν νά συμφύρωνται καί νά
συναγελάζωνται καί νά συνευδοκοῦν μετά
τῶν θεηλάτων ἀπομειωτῶν τῆς εἰς Χριστόν
πίστεως καί ἀληθείας.
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ
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ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΔΑΚΡΥΑ!!!

«Άλας άναλον θέλουν να
προσφέρουν στους νέους
μας οι νέοι θεολόγοι…» (δεσπότης Ιγνάτιος).
Τις λες, δέσποτα; Τώρα
ανακάλυψες τί συμβαίνει
γύρω σου; Όταν εμείς σου
τα γράφαμε, έτριξες τα δόντια σου εναντίον μας. Μας
θεωρούσες εχθρούς σου
γιατί σου λέγαμε την αλήθεια, ξεχνώντας τη σοφία
του λαού που μας λέει ότι,
«μας αγαπάει εκείνος που
μας κάνει να κλαίμε».
«Άλας άναλον», λοιπόν,
οι μέχρι πρότινος συνεργάτες σου στο ραδιοφωνικό
σταθμό, στο περιοδικό «ΤΑΛΑΝΤΟ», στο εκκλησιαστικό
ΙΕΚ, στο συντονισμό της
προβολής σου και στη δημι-

ουργία του κοινωνικού σου
προφίλ – του ήρεμου, του
άκακου, του αγαθού…!
«Άλας άναλον» υπήρξαν
από την αρχή. Ανάλατοι,
χωρίς την ιδιότητα να πολεμούν την πνευματική
σύψη (αιρέσεις, πάθη, ιδιοτέλεια…), να συντηρούν τον
υγιή λόγο του ευαγγελίου,
να γίνονται έμπρακτα φάροι
της Ορθοδοξίας.
Υπήρξαν όντως «άλας άναλον» διότι τους διέκρινε η
ρηχότητα, η τάση να χρησιμοποιούν οποιοδήποτε
στήριγμα (άγιο ή αμαρτωλό)
προκειμένου να προβληθούν
ή να ωφεληθούν κοσμικά οι
ίδιοι και οι οικογένειές τους.
Βλέπουν τον άγιο επίσκοπό

τους να ετοιμάζεται για την
άνω Ιερουσαλήμ κι αμέσως
σπεύδουν να προσδεθούν
στον οποιοδήποτε αντικαταστάτη του.
Παίρνουν κι από τον καινούργιο ό,τι χρειάζονταν κι
αμέσως τον εγκαταλείπουν,
καλοπιάνοντας το νέο αφεντικό, τον Οικουμενισμό
κ.ά..
Δικαιολογημένα τους αποκάλεσες «άλας άναλον». Η
βραδύτητά σου όμως να
τους ελέγξεις όταν διασπούσαν την Πανελλήνια
Ένωση των Θεολόγων για
να εναγκαλισθούν τον Οικουμενισμό και τις παραφυάδες του δείχνει ότι κι εσύ
ενήργησες υστερόβουλα.
Τους χρησιμοποίησες για
όφελός σου προς εδραίωσή
σου στον επισκοπικό θρόνο
κάνοντας στραβά μάτια, και
τώρα, που δεν κινδυνεύεις,
τους εξωπετάς εμφανιζόμενος μάλιστα κι ως γνήσιος
ορθόδοξος Ιεράρχης.
Ας μη κλαυθμυρίζεις δέσποτα. Όχι άλλα δάκρυα.
Μετάνοιας έμπρακτης έχουμε ανάγκη. Εάν αυτή πράγματι σε διακατέχει, ξέρεις τί
πρέπει να κάνεις.

Αχ, τι πaθαμε…!
Μεγάλος ντόρος για μια κληρονομιά που άφησε μια “πτωχή!”
Λαρισαία στα μέσα Δεκεμβρίου
στο Δημοτικό Γηροκομείο της
πόλης.
Πολλοί Λαρισαίοι διερωτήθηκαν∙
Πώς τα λαγωνικά της μητρόπολης
δεν οσφρήστηκαν την υπόθεση
και χάθηκε τέτοιο κελεπούρι;
Συμπολίτισσα, που βρέθηκε
στο ίδιο δωμάτιο κάποια στιγμή
νοσηλείας της με την εν λόγω
δωρήτρια, μας διηγήθηκε πολλά
δικαιολογημένα και περίεργα παράπονα (περιστατικά).
Εμείς όμως θα ασχοληθούμε μόνο με ένα.
Η “πτωχή” αλλά πλούσια σε αισθήματα και
ανθρωπιά «γιαγιά» – όπως την αποκαλούσαν
– αποφάσισε να βοηθήσει οικονομικά την

ανέγερση ναού. Αυτό όμως έγινε
αιτία να πηγαινοέρχονται καθημερινά πολλοί και να ζητούν τη συμπαράστασή της. Κάποια στιγμή
τους ανακοίνωσε ότι τα χρήματα
τελείωσαν και πρέπει τώρα αυτοί
να την φροντίσουν… Το αποτέλεσμα ήταν να κάνουν μεταβολή και
να την ξεχάσουν.
Από τότε κανείς από τους ευεργετηθέντες (παπάδες, επίτροποι,
ερανικές επιτροπές) δεν την θυμήθηκε.
Μόλις όμως έγινε γνωστή η «χρυσή» κληρονομικά που άφησε στο
Δήμο, κάποιος μεγάλος απ’ αυτούς αναστενάζοντας είπε: «Αχ, τι πάθαμε! Την πατήσαμε
στην κυριολεξία».
Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δaσκαλε που δiδασκες...
Σε προτροπές του δεσπότη της Λάρισας
προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα, με εγκύκλιο
που διαβάστηκε στους ναούς και δημοσιεύτηκε σε διάφορα μπλοκ και στον τοπικό τύπο,
τονίζεται: «… Δεν είναι σωστό, το βράδυ
των Χριστουγέννων, βαπτισμένοι ορθόδοξοι
Χριστιανοί να συγκεντρώνονται σε κέντρα ή
σε σπίτια και να διασκεδάζουν έως το πρωί,
την ώρα που θα ’πρεπε να πηγαίνουν στην
Εκκλησία για να λειτουργηθούν και να μεταλάβουν. Οι ξένες συνήθειες δεν πρέπει να μας
επηρεάζουν…».
Μας βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους οι
παραπάνω νουθεσίες, αλλά δεν μπορείς,
Δέσποτα, να ζητάς από τους άλλους συμμόρ-

φωση όταν εσύ παραβρίσκεσαι σε μεσονύχτια
ρεβεγιόν με το πρόσχημα της ευλογίας και
κοπής βασιλόπιτας, γιατί δικαιολογημένα θα
σου πουν το «δάσκαλε που δίδασκες και νόμο
δεν κρατούσες».

Μoνον τα χρhματα!
Πέρασαν ήδη πεντέμισυ
χρόνια από την ημέρα της
τελετής της θεμελίωσης (26/
6/2006) του ορφανοτροφείου
της Μητρόπολης, όπου στο
λόγο σου τόνισες ότι «το ίδρυμα θα ονομάζεται Κρίκκειο
Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο της Ι.Μ. Λαρίσης και Τυρνάβου και θα εορτάζει στις 13
Δεκεμβρίου κάθε χρόνο…»
και συνέχισες:
«Το ίδρυμα ονομάστηκε «Κρίκκειο» για να
τιμηθεί το ζεύγος Ιωάννας και Οδυσσέα Κρίκκη,
που ήθελαν να βοηθήσουν τα ορφανά της Λάρι-

σας, και άφησαν τη μεγάλη
περιουσία τους γι’ αυτά… Η
φωτογραφία τους θα υπάρχει πάντα στο ίδρυμα και θα
μνημονεύονται τα ονόματά
τους…» (Ιγνάτιος Λάππας
31/5/09).
Από τότε όμως, ούτε γιορτή είδαμε ούτε μνημόσυνο
πληροφορηθήκαμε να έγινε. Μήπως κάνουμε λάθος;
Πάντως δεν είδαμε καμία
σχετική αγγελία σε εφημερίδα, με αποτέλεσμα
ο λογισμός να σκεφθεί ότι: «όλοι για τα χρήματα
ενδιαφέρονται κι άμα τα βάλουν στο χέρι…».

Λαμπαδάριος

ΠΡΟΣΧΩΜΕΝ

Διόδια προς... αγιασμόν!

συνέχεια από την σελίδα 5

μεταβάλλονται σε «οίκους εμπορίου
και σπήλαια ληστών» (Ματθ. κα’ 13).
Τότε ο αγώνας για αγιασμό καταργείται, αφού εξαγοράζεται με λεφτά ένας
εύκολος… αγιασμός!
Χωρίς ίχνος υπερβολής, σε Ναό
μεγάλο συνοικίας των Αθηνών (το ίδιο
συμβαίνει στους περισσότερους πανηγυρίζοντες Ναούς), ως εξής «λειτουργούσαν» τη μέρα της πανηγύρεως τα...
διόδια προς εξοικονόμησι χρημάτων
και προς «βοήθειαν» των χριστιανών
και προς «αγιασμόν» τους:
• Πρώτο διόδιο: Πριν από τα σκαλοπάτια σε περίμεναν τα κυτία και τα
αυτοκόλλητα, που έβαζαν στο πέτο
σου μικρές μαθήτριες και μεγαλούτσικες κυρίες, λέγοντας με ευγένεια:
«Βοήθειά σας»! Πρώτη φορολογία
προς... αγιασμόν (πάντοτε μαγικό
και πληρωμένο).
• Δεύτερο διόδιο: Μόλις ανέβαινες
τα σκαλοπάτια του Ναού, σε περίμενε ένας παπάς με την αγιαστούρα και
το πανέρι των χρημάτων, για να σου
πη κι αυτός: «Βοήθεια σας»! Άλλη
φορολογία προς... αγιασμόν!
• Τρίτο διόδιο: Πριν να μπης στο
Ναό, στο πρόπυλο, σε περίμεναν
δυό κυρίες με λαχνούς και σου επαναλάμβαναν χαμογελαστά: «Βοήθειά
σας»! Τρίτη φορολογία,, τυχερή αυτή
τη φορά, αφού δεν κερδίζουν τον....
αγιασμό όλοι οι λαχνοί! Να μη παίξουμε και στην τύχη τον... αγιασμό
μας;
• Τέταρτο διόδιο: Στο παγκάρι,
καθώς μπήκες στο Ναό, σε περίμεναν οι επίτροποι να σου πουν και
αυτοί, σαν πιο έγκυροι, το «Βοήθειά
σας»! Και τόλεγαν λίγο πιο... αρωματισμένα, αφού σε έρραιναν με κολόνια ειδικού μυροδοχείου. Άλλη τούτη
η φορολογία, αρωματισμένη, πάντως
και αυτή προς... αγιασμόν!
• Πέμπτο διόδιο: Στο κέντρο του
Ναού σε περίμενε η μεγάλη εικόνα
του Αγίου (βλέπεις, δεν έφτανε η μικρότερη κοντά στο παγκάρι!), για να
την προσκυνήσης. Αυτή δεν άπλωνε
το χέρι προς φορολογία. Τόκανε κάτι
άλλο δίπλα της. Υπήρχε δίπλα από τη
μεγάλη εικόνα λείψανο αγίου, από
κάποιο μοναστήρι και το πανέρι φυσι-

κά για λεφτά. Και ένας ιερομόναχος
σου έλεγε και αυτός «Βοήθεια σας»!
Άλλη φορολογία προς... αγιασμόν,
με σχετική επίκλησι ιερού λειψάνου
Μάρτυρος της Εκκλησίας!
• Έκτο διόδιο: Προχωρώντας η
θεία Λειτουργία παρουσιάστηκαν
μπροστά σου δυό δίσκοι. Καθιερωμένη αυτή η φορολογία της δισκοφορίας. Δίνεις, αλλά εισπράττεις και δω
το «Βοήθειά σας»!
• Έβδομο διόδιο: Στο τέλος
βγαίνει ο επίσκοπος. Τα λόγια του
πάλι για χρήματα. Αυτά κι αν είναι
προς... αγιασμόν! Να μη πη ο ποιμένας, ότι το κρίσιμο των ημερών
απαιτεί να μαζευτούν λεφτά για τα
έργα της Μητροπόλεως; Κανείς φυ
σικά δεν θα τον παρεξηγούσε, αν
ήξερε, ότι μόνος αυτός εμφανίστηκε να παρακαλέση για βοήθεια των
πονεμένων και των πεινασμένων.
Αλλ’ ύστερα από τόσες φορολογίες, που είχαν υποστή οι εκκλησιαζόμενοι, δεν τους είχε μείνει ευρώ
στην τσέπη για το φιλανθρωπικό
έργο της Εκκλησίας...
Πρέπει εδώ να σταματήσουμε.
Τα διόδια, και τα εφτά, λειτούργησαν προσοδοφόρα τη μέρα εκείνη.
Εφτά διόδια, ίσως για να έχουν οι
προσερχόμενοι τη χάρι των... εφτά
μυστηρίων!
Αλλ’ ας σοβαρευτούμε:
Δεν θα ρωτήσουμε τί θα έκανε ο
Κύριος, αν κατάφερνε να μπη στον πανηγυρίζοντα Ναό! Το γνωρίζουμε. Για
όσους δεν δεχόμαστε το Ευαγγέλιο, ο
Χριστός έχει και το φραγγέλιο!
Θα ρωτήσουμε μόνο το λειτουργό
της Εκκλησίας, τον άγιο Ιωάννη το
Χρυσόστομο:
- Έτσι αγιάζονται οι πιστοί;
Μας απαντά:
- Να αγιάσης την ψυχή σου, να αγιάσης και το σώμα σου, έχοντας διαρκώς
τα λόγια της Γραφής στην καρδιά σου
και στη γλώσσα σου (Ε.Π.Ε. 13,270).
- Πίστις αληθινή χρειάζεται και
αγιασμός του Αγ. Πνεύματος (Ε.Π.Ε.
23,74).
Περ. “Ιωάννης ο Βαπτιστής”

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Όλοι οι Αγωνιζόμενοι Χριστιανοί της Λάρισας και της Επαρχίας να
είμαστε παρόντες στο προσκλητήριο του τίμιου αγώνα μας για μια Εκκλησία αγία και άμωμη:
Α) Την Πρωτοχρονιά (Κυριακή 1-1-2012 το πρωϊ 10.30 μετά την Θ.
Λειτουργία) στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλλίου (πλατεία
Μητέρας) κατά την επίσημη δοξολογία για το Νέο Ετος.
Β) Τη μέρα των Θεοφανείων (Παρασκευή 6-1-2012) κοντά στη γέφυρα του Πηνειού και προς την πλευρά του Αλκαζάρ, κατά την τελετή της
ρίψης του Τιμίου Σταυρού.
Στόχος μας, όπως πάντα, να στείλουμε μήνυμα στις Εκκλησιαστικές και
πολιτικές αρχές ότι η σιωπηλή παρουσία μας σημαίνει διαμαρτυρία
τόσο για τα τεκταινόμενα στο χώρο της Εκκλησίας, όσο και για την αδιαφορία και απάθεια που επιδεικνύουν οι αρμόδιοι στο χρονίζον τοπικό
Εκκλησιαστικό πρόβλημα.
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