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Εμείς οι Έλληνες έχουμε ιερό και υπέρτατο 
χρέος να προστατεύσουμε την αλήθεια της 
ιστορίας μας. Έτσι προστατεύουμε την ύπαρξή 
μας ως έθνος και τη συνέχειά μας στο χρόνο 
και στο χώρο, και το λέμε αυτό γιατί δυστυχώς 
παρατηρούνται τελευταία αξιοπερίεργα και 
θλιβερά γεγονότα.

Το 1998 το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ 
και της Γερμανίας αποφάσισαν να γράψουν την 
ιστορία των Βαλκανικών λαών για το… καλό τους.

Όταν το ΝΑΤΟ – τους πρώτους μήνες 1999 
– βομβάρδιζε τη Γιουγκοσλαβία, έγραφε και… 
ιστορία. Mε την προτροπή και βοήθεια - επιστη-

Είναι ένα αληθινό αριστούργημα το βιβλίον της 
Αποκαλύψεως. Έχει ενότητα, έχει συμμετρία,. έχει 
ευρυθμία,. έχει δύναμιν λόγου,. έχει παρά την πτωχεία 
των λέξεων, πλούτο χρωμάτων και τόνων, έχει μία αφά-
νταστη ποικιλία θεμάτων, έχει μία πλαστικότητα,έχει 
μια ζωηρότητα και μια παραστατικότητα το βιβλίο 
αυτό, τόση, που συναρπάζει εκείνον που το διαβάζει.

 Για κανένα άλλο βιβλίο δεν γράφηκαν τόσα βιβλία. 
Για κανένα! Ακόμη και για το πιο κλασσικό βιβλίο 
στην ανθρωπίνη Ιστορία, στην ιστορία της ανθρωπί-
νης γραμματείας! Κανένα άλλο βιβλίο δεν είχε τόσες 
συγγραφές γι’ αυτό. Πάρα πολλά βιβλία έχουν γρα-
φή, γράφονται και θα γράφωνται για το βιβλίον της 
Αποκαλύψεως. Αληθής πλούτος πραγματικά! Είναι 
βαθυστόχαστο βιβλίο. αφυπνιστικό συνειδήσεων. 
συναρπαστικό! Με σκηνικά. του ουρανού και τη γη! 
Ο χρόνος στον οποίον κινείται, που δεν χωράει η 
ανθρώπινη Ιστορία, είναι η παγκόσμια Ιστορία και η 
Αιωνιότητα!

Εφέτος η χάρις του Θεού μας δίδει ως ευκαιρίαν σπο-
ράς του λόγου Του το βιβλίον της Αποκαλύψεως.

 Η Αποκάλυψις είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Δι-
αθήκης αλλά και ολοκλήρου της Αγίας Γραφής.

 Το βιβλίον αυτό, της Αποκαλύψεως, αποτελεί την κα-
τακλείδα της Αγίας Γραφής και έχει ικανή αντιστοιχία 
με το πρώτο βιβλίον αυτής, την Γένεσιν, μετά της οποί-
ας αποτελεί άξονα πτώσεως - σωτηρίας. Το βιβλίον της 
Γενέσεως αναφέρει την ιστορία της πτώσεως. το βιβλί-
ον της Αποκαλύψεως αναφέρει την ιστορία της ανορ-
θώσεως, της σωτηρίας.

 Πράγματι εις το βιβλίον της Γενέσεως περιγράφεται η 
δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου. είναι η ωραία 
αυτή ανατολή του κτιστού ορατού κόσμου.

 Αλλ’ οι άνθρωποι έπεσαν. έπεσαν εις την αμαρτία τη 
υποβολή του διαβόλου. Έκτοτε εισήχθη η αμαρτία, η 
φθορά και ο θάνατος. Τα πάντα έμοιαζαν ότι είχαν μα-
ταιωθή. είχε ματαιωθή το ωραίο σχέδιον του Θεού, να 
φθάση δηλαδή η κτίσις κοντά στον Θεό, να ενωθή μαζί 
Του και να θεωθή.

Ομιλίες εις την Αποκάλυψιν του Ιωάννου
του μακαριστού γερόντος Αθ. Μυτιληναίου
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του μακαριστού Μητροπολίτου 
Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Κα-
ντιώτου, 

Κάθε φορά, ποὺ γίνεται θεία 
λειτουργία, διαβάζονται δύο 

ἱερὰ ἀναγνώσματα, εὐαγγέλιο 
καὶ ἀπόστολος. Καὶ τὰ δύο πε-
ριέχουν λόγια μεγάλα καὶ ὑψη-
λά, ποὺ ἐὰν ὁ ἄνθρωπος τὰ 
ἐφήρμοζε ἡ γῆ θὰ γινόταν πα-

ράδεισος. Σήμερα θὰ προσπα-
θήσω –μὲ ἁπλᾶ λόγια ὥστε νὰ 
μὲ καταλάβουν καὶ οἱ πιὸ ἀγράμ-
ματοι–νὰ ἐξηγήσω ἕνα λόγο ἀπ᾽ 
αὐτὰ ποὺ ἀκούσαμε· λόγο ὄχι 

Και ένας να μείνης, μείνε πιστός! 
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Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ...ΤΡΑΒΑΕΙ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ
ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΟΙΝΟΥΝΤΑΙ... Ή ΠΑΝΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: 
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΡΗΜΝΩΝ

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος συνεχίζει ἀκάθεκτος τὶς συ-

μπροσευχές του μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν διαφόρων θρησκειῶν τοῦ κόσμου, προ-
κειμένου νὰ ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη καὶ νὰ λυθοῦν τὰ σοβαρὰ κοινωνικὰ προβλή-
ματα, ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ ἄνθρωποι – σύμφωνα πάντα μὲ τὸν ἰσχυρισμό του.

Οἱ κινήσεις αὐτὲς εἶναι θεατρικὲς καὶ οἱ «προσευχές» του δὲν γίνονται εὐπρόσ-
δεκτες ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι ὑποδεικνύονται ὑπογείως ἀπὸ 
τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς καὶ γιατὶ ἐπιπλέον ἀπευθύνονται σὲ ψεύτικους θεούς. Ἡ 
συμμετοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων στὶς συμπροσευχὲς μὲ τοὺς ἀλλόθρησκους συνιστᾶ 
πτώση, γιατὶ ἐθελοντικὰ ἐξισώνονται μὲ τοὺς ἄλλους θρησκευτικοὺς ἡγέτες καὶ 
προδίδουν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη.

Προσωπικά, κάθε φορὰ ποὺ βλέπω τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες σὲ κοινὴ προ-
σευχή, μοῦ ἔρχεται στὸ νοῦ ἡ ἀρχὴ τῶν συγκοινωνούντων δοχείων. Δυστυχῶς, ἡ 
ἀληθινὴ πίστη νοθεύεται ἀπὸ τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς ψεύτικες θρησκεῖες.

Ἡ στάση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὶς συμπροσευχὲς 
αὐτὲς εἶναι προκλητικὴ γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἔχει τὴν ψευδαίσθηση ὁ Παναγιώ-
τατος ὅτι σύντομα θὰ μᾶς ὁδηγήσει ἐκεῖ ποὺ αὐτὸς ἐπιθυμεῖ. Κάνει λάθος ὅμως. 
Οὔτε καὶ βοηθᾶνε οἱ συνεχεῖς μεταμορφώσεις του, ποὺ μὲ βαθιὰ λύπη παρατη-
ροῦμε κατὰ καιρούς.

Στὴν Πόλη ἐμφανίζεται ὡς ὁ ἀμετακίνητος Πατριάρχης τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, 
στὸ Ἅγιον Ὄρος γίνεται φιλομόναχος καὶ ἀνύστακτος ὑπερασπιστὴς τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, στὴν Ἑλλάδα εὐλογεῖ καὶ παρηγορεῖ τοὺς χειμαζόμενους ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ 
κρίση, καὶ ὄχι μόνο, ἀδελφούς, ἐνῶ στὸ Βατικανὸ ἀγάλλεται ἀσπαζόμενος τὸν αἱρε-
τικὸ Πάπα καὶ στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν γίνεται ἕνα μὲ τὶς ἀμέτρη-
τες παραφυάδες τῶν Προτεσταντῶν. Ἐπίσης ὁ Πατριάρχης ἀποφεύγει νὰ μιλήσει 
γιὰ τοὺς ἐχθροὺς τῆς πίστεως, γιατὶ ὁ σκοπός του εἶναι νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ αὐτούς, 
προκειμένου νὰ γίνουν πράξη τὰ σχέδια τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, οἱ ὁποῖοι θέλουν 
ὅλες οἱ θρησκεῖες νὰ γίνουν μία, γιὰ νὰ καταδυναστεύουν τοὺς λαοὺς εὐκολότερα.

Καὶ φτάνουμε στὸ κρίσιμο ἐρώτημα. Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση μας ἀπένα-
ντι στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη; Ἀπαντῶ ὡς ἑξῆς:

α´. Χρειάζεται ἔντονη καὶ δημόσια διαμαρτυρία. Δὲν ἔχουν ἀξία οἱ κατ᾽ ἰδίαν συ-
ζητήσεις καὶ διαφοροποιήσεις. Αὐτὴ εἶναι ἡ εὔκολη καὶ ἀνώδυνη στάση, ἡ ὁποία 
δὲν φέρει ἀποτέλεσμα. Στὸ θέμα αὐτὸ οἱ Ἁγιορεῖτες σήμερα δὲν μᾶς δίνουν τὸ κα-
λύτερο παράδειγμα. Δὲν τολμοῦν νὰ ποῦν ὄχι στὶς οἰκουμενιστικές δραστηριότη-
τες τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Φοβοῦνται τὴν ὀργή του καὶ ὑπολογίζουν τὶς 
σκληρὲς ποινές, ποὺ θὰ τοὺς ἐπιβάλλει. Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ τραγωδία τους. Τὸ ἴδιο 
δυστυχῶς ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἰδιαί-
τερα τῶν λεγόμενων Νέων Χωρῶν.

β´. Στὰ κηρύγματα, τὶς δηλώσεις καὶ τὶς διαψεύσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου πρέπει νὰ εἴμαστε ἐπιφυλακτικοί, ἂν ὄχι καὶ δύσπιστοι, ὅσο ἐκεῖνος συμπρο-
σεύχεται μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἀλλόθρησκους.

γ´. Οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Πατριάχου στὴν Ἑλλάδα τὰ τελευταῖα χρόνια εἶναι συχνές. 
Γιὰ ἀσήμαντες ἀφορμὲς καὶ ἐπετείους τὸν καλοῦν οἱ Μητροπολίτες —κάποτε πλα-
γίως τὸ ζητάει καὶ ὁ ἴδιος— προκειμένου ἀνταλλαγοῦν λόγοι ἐγκωμιαστικοῦ περι-
εχομένου καὶ βαρύτιμα δῶρα.

Καὶ ὅλα αὐτὰ τὴν ὥρα, ποὺ ὁ λαὸς περνάει δύσκολες ἡμέρες λόγῳ τῆς οἰκονο-
μικῆς κρίσης. Δυστυχῶς, οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄρχοντες ζοῦν στὸ δικό τους κόσμο, 
μακριὰ ἀπὸ τὴ δυστυχία τοῦ λαοῦ! Κατὰ τὰ ἄλλα μᾶς διδάσκουν ἀφθόνως, μᾶς 
εὐλογοῦν προθύμως καὶ μᾶς ἀπομονώνουν ἀσπλάγχως.

Αὐτὰ τὰ πανηγύρια τῶν Μητροπολιτῶν μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Πατριάρχου πρέπει 
νὰ σταματήσουν. Δὲν καλύπτουν καμιὰ πνευματικὴ ἀνάγκη τοῦ λαοῦ. Θὰ ἔλεγα ὅτι 
μᾶλλον τὸν σκανδαλίζουν, γιατὶ γίνονται πολλὰ κοσμικὰ καὶ μάταια.

δ´. Ὁ κάθε πιστὸς εἶναι ἐλεύθερος νὰ κρίνει τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη γιὰ τὴ 
συμμετοχή του στὸν οἰκουμενισμό. Νὰ μὴ δέχεται παθητικὰ τὰ ὅσα ἐκεῖνος δια-
πράττει. Ἡ παρρησία στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι ἀπαραίτητη. Ὁ φόβος δὲν πρέπει νὰ 
κλείνει τὸ στόμα του. Ὁ Πατριάρχης εἶναι θερμὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ οἰκουμενισμοῦ. 
Ὁ πιστός, γιατὶ νὰ εἶναι ψοφοδεής, ὅταν ὑπερασπίζεται τὴν ὀρθόδοξη πίστη του;

Περιμένουμε μὲ ἀγωνία ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος νὰ ἀρνη-
θεῖ τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ νὰ γίνει πιὸ εἰλικρινὴς ἀπέναντι στὸν ἑλληνικὸ λαό. Οἱ δη-
λώσεις του νὰ συνοδεύονται καὶ ἀπὸ πράξεις. Ὄχι τὴ μιὰ ἑβδομάδα κατανυκτικὲς 
προσευχὲς στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὴν ἑπόμενη συμπροσευχὲς σὲ διαθρησκειακὲς 
διασκέψεις στὴν Ἀσίζη τῆς Ἰταλίας! 

Θέλουμε νὰ τὸν βλέπουμε ὡς πνευματικὸ πατέρα, ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴ σω-
τηρία μας καὶ ἀγρυπνεῖ γιὰ τὴν ὑπερ άσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὰ γεγονότα ὅμως, 
παρὰ τὴν ἐπιθυμία μας, μᾶς ἐμποδίζουν νὰ ἔχουμε τὴν ἀπαιτούμενη ἐμπιστοσύνη 
πρὸς τὸ πρόσωπό του.

Αφίσα για την εβδομάδα 
οικουμενιστικών συμπροσευχών 18-25 Ιανουαρίου 2012

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ

Σάββατο 21-1-2012 
Ξεκίνησαν από τον Πανάγιο Τάφο. Συμμετέχουν Ορθόδοξοι, 

Ρωμαιοκαθολικοί, Αγγλικανοί, Λουθηρανοί, Ουνίτες, Κόπτες κ.α.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Πέμπτη 19/1/2012 
Συμπροσευχήθηκαν στον Ουνιτικό Ναό «Μητερ Θεού», 
Ορθόδοξοι, Παπικοί, Αγγλικανοί, Μονοφυσίτες, Ουνίτες 

Προτεστάντες κ.α.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Πέμπτη 19/1/2012 
Πραγματοποιήθηκε οικουμενιστική αγρυπνία και με ιέρειες, 
με Προτεστάντες Γερμανόφωνους. Συμμετείχαν Ορθόδοξοι, 

Ρωμαιοκαθολικοί, Αγγλικανοί, Αρμένιοι, Ενωμένοι Προτεστάντες 
Βελγίου, Στρατός Σωτηρίας κ.α.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

21/1/2012 
Συμπροσευχή με την παρουσία του νέου μητροπολίτη Αυστρίας σε 
καθολικό ναό με την συμμετοχή, Ορθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικών, 

Αγγλικανών, Λουθηρανών κ.α.

Αφίσα της εβδομάδας Ιανουαρίου 2012 οικουμενιστικών 
Συμπροσευχών 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

18/1/2012. Συμμετείχαν Ορθόδοξοι, Αγγλικανοί, Προτεστάντες, 
Λουθηριανοί, Παπικοί και άλλοι. 

ΡΩΣΙΑ

Σάββατο 21/1/2012 
Οικουμενιστική συμπροσευχή στη τρίτη μεγαλύτερη πόλη 
της Ρωσίας στο Νοβίσιμπεργκ. Συμμετείχαν  Ορθόδοξοι, 

Ρωμαιοκαθολικοί, Λουθηρανοί, Βαπτιστές κ.α.  

ΚΡΟΑΤΙΑ

Κυριακή 22/1/2012 
Η ημέρα της παγκόσμιας προσευχής έγινε στο Ρωμαιοκαθολικό 

Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Συμπροσευχήθηκαν 
Ορθόδοξοι, Προτεστάντες, Παπικοί, ψευτομακεδόνες, 

σχισματικοί,Βούλγαροι Ορθόδοξοι, Βαπτιστές κ.α.

ΙΤΑΛΙΑ

Συμμετείχαν Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Προτεστάντες, Κόπτες, μάγοι, 
Ινδουϊστές, Βουδιστές, Παγανιστές, Καλβανιστές, πυρολάτρες, 

βουντού κ.α. 

Ο Γέρων Παίσιος «Οταν μαζεύονται οι μάγοι, οι 
πυρολάτρες, οι Προτεστάντες, 
ένα σωρό - άκρη δεν βρίσκεις - 
για νά φέρουν την ειρήνη στον 
κόσμο, πως να βοηθήσουν; Ο 
Θεός να με συγχωρέση αυτά 
είναι κουρελούδες του διαβόλου. 
Γίνεται ειρήνη με αμαρτωλό 
συνεταιρισμό»; 

(Λόγοι, Τόμος Β’ σελ. 355)

Aυτά είναι «κουρελούδες του διαβόλου»

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ
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- Έλα Α4, εδώ Α2∙ ο “Πρόξενος” πέρασε το 
σημείο “δέλτα”, αναλάβατε εσείς… 

Για Τρίτη φορά μέσα σε μισή ώρα αναφέρο-
νταν στην συνομιλία αστυνομικών της τροχαίας 
η λέξη “Πρόξενος”.

- Ρε παιδιά, έρχεται κανένας πρόξενος στη 
Λάρισα και δεν το πήραμε χαμπάρι;

Η ερώτηση έκανε το γύρο των δημοσιογραφι-

κών τραπεζιών. Δεν βρήκε απάντηση και πήρε το 
δρόμο της διασταύρωσης στις επίσημες πηγές. 
Νομαρχία, Δήμος, υπηρεσίες, κανείς δεν περί-
μενε κάποιο διπλωμάτη!

Το μυστήριο λύθηκε το επόμενο πρωινό, στο 
προαύλιο της Εκκλησίας, όπου ακόμη μία φορά 
Αγωνιζόμενοι είχαν συγκεντρωθεί για να απο-
δοκιμάσουν τον … Ιγνάτιο. Ένας απ’ αυτούς λέει 

ΕΝΑ θΡΙλΕΡ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤλΟ «ο Προξενος»

Όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο 
πέφτουν οι μάσκες. Οι πολιτικοί ηγέτες έχουν 
καταντήσει απλοί μεσάζοντες της εξουσίας και η 
δύναμη των κρατών έχει εξασθενήσει. Αυτοί που 
κάνουν κουμάντο πλέον, είναι οι ηγέτες του χρη-
ματοπιστωτικού τομέα των επιχειρήσεων, της 
αμυντικής πολεμικής βιομηχανίας κ.α. οι οποίοι 
ελέγχουν ακόμη και τα εθνικά κοινοβούλια. 
Έχουν ιδρύσει “φιλανθρωπικές” οργανώσεις, 
όπως είναι οι Bildeberg Group, Rhodes Trust, 
Bohemian Club, Council on Foreign Relations, 
Skull and Bones…, με μοναδικό σκοπό, κάποια 
στιγμή, ολόκληρος ο πλανήτης να καθοδηγείται 
από λίγους ανθρώπους, και, αντί πολλών και δια-
φορετικών ηγεσιών, να υπάρχει μία και μοναδική 
κυβέρνηση, μία Παγκόσμια Κυβέρνηση με ένα 
ενιαίο νόμισμα μιας και μοναδικής τράπεζας για 
ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτοί οι λίγοι θα επιβά-

συνεχίζεται στη  σελ. 8

Πολύς λόγος γίνεται για το 
κούρεμα του ασήκωτου χρέ-
ους της χώρας μας. Πανηγυ-
ρισμοί από τους μεν, διότι, 
όπως υποστηρίζουν, πετύχα-
με κούρεμα του χρέους μας 

50% μετά από μαραθώνιες 
διασκέψεις, συζητήσεις, πι-
έσεις και αντεγκλήσεις των 
μεγάλων και ισχυρών της 
Ευρώπης. Άλλοι όμως επιμέ-
νουν ότι η αλήθεια είναι πως 

αυτή τη στιγμή βρίσκεται 
η χώρα μας σε κατάσταση 
αφόρητης φτώχειας. Το δε 
κούρεμα όχι μόνο την επέ-
τεινε, αλλά και την επιμήκυνε. 
Κανένας δεν υπάρχει σ’ αυτό 

ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠ’ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ

συνεχίζεται στη  σελ. 7

Η ψαλμωδία είναι προσευχή και μέσα στον 
ορθόδοξο ναό διαφυλάσσεται η κατανυκτι-
κή ατμόσφαιρα και ανυψώνεται ο νους και 
η καρδιά προς το Θεό. Μέσα στο ναό, στο 
λιβάνι, στο γονάτισμα, την υπερβατικότητα, 
την συντριβή και την ταπείνωση και κάτω από 
τον απαλό ήχο της ψαλμωδίας, η ψυχή απαλ-

λάσσεται από τον φόβο, την αυταρέσκεια, την 
επιτήδευση και από το βάρος της αμαρτίας. 
Και αυτό επιτυγχάνεται με την απαλότητα της 
φωνής και όχι με θορυβώδη μουσικούς ήχους, 
ξεφωνητά, κούφια λόγια, άτακτες φωνές και 
γρυλίσματα και τούτο γιατί ο αμαρτωλός δεν 
σώζεται με την ομορφιά της ψαλμωδίας, αλλά 

«Η ψαλμωδία είναι θυσία στο Θεό»
Από τον Γεώργιο Ν. Ξενόφο

συνεχίζεται στη  σελ. 4

Και ενώ η «σοσιαλιστική» Κυβέρνηση 
του Μνημονίου ετοιμάζεται να φέρει 
στην Ελλάδα την «ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ» με 

το τσιπ, την ίδια ώρα η Βρετανία την 
καταργεί πλήρως, για λόγους ακριβώς 
σεβασμού της ατομικής Ελευθερίας του 

Κάρτες κατάσκοποι: Η «Κάρτα Πολίτη 
και η Φορολογική κάρτα» 

 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ...ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

συνεχίζεται στη  σελ. 3
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μονική και χρηματική, των “συμ-
μάχων” μπαίνει σε εφαρμογή το 
σχέδιο της συγγραφής της κοινής 
ιστορίας των Βαλκανικών λαών.

Το Εγχείρημα ονομάστηκε «Σχέ-
διο Κοινής Ιστορίας της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης». Στη βάση αυτού 
του σχεδίου γράφηκαν τέσσερα 
βιβλία, και τα οποία είναι: 

Βιβλίο 1: Η Οθωμανική Αυτοκρα-
τορία.

Βιβλίο 2: Έθνη και κράτη στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Βιβλίο 3: Βαλκανικοί Πόλεμοι.
Βιβλίο 4: Ο Δεύτερος Παγκόσμιος 

πόλεμος.
Τα βιβλία αυτά χαρακτηρίζο-

νται από τους συντάκτες τους ως 
Εναλλακτικό Διδακτικό Υλικό, και 
παρήχθησαν με την βοήθεια της 
«Αμερικανικής Οργάνωσης για τη 
διεθνή ανάπτυξη» (USAID), του 
γερμανικού υπουργείου εξωτερι-
κών και του Οργανισμού για την 
Σταθερότητα στη Νότιο Ανατολική 
Ευρώπη.

Το σχέδιο στηρίχθηκε οικονο-
μικά… από 
τα υπουρ-
γεία εξωτε-
ρικών των 
ΗΠΑ, της 
Γερμανίας, 
της Ιρλαν-
δίας,  της 
Βρετανίας, 
της  Νορ-
βηγίας, της 
Αυστρ ίας 
και από άλ-
λες χώρες 
καθώς και 
από διάφο-
ρους Ορ-
γανισμούς 
και Ιδρύμα-
τα.

Κεντρική 
επιδίωξη αυτών των βιβλίων είναι 
να διδάσκεται σφαιρικά το μάθημα 
της ιστορίας, και μέσα από τις ιστο-
ρίες των “γειτόνων” να συμβάλουν 
στην καλύτερη αλληλοκατανόηση 
και συνύπαρξη των λαών των Βαλ-
κανίων, συντρίβοντας σιγά-σιγά 
κάθε αντίσταση και εμπόδιο και 
συμβάλλοντας στην ομογενοποίη-
ση λαών, συστημάτων, ιδεών και 
θρησκευμάτων.

Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά αμφι-
βολία, ότι όλοι αυτοί είναι “στρα-
τευμένοι” να γράψουν μια ιστορία 
που εξυπηρετεί συγκεκριμένους 
σκοπούς και στόχους, στηριζόμενοι 
σε πλαστά στοιχεία, ψευδείς μαρ-
τυρίες και πολιτικές σκοπιμότητες 
αμαυρώνοντας και πλαστογραφώ-
ντας έτσι την ιστορία μας. Αλλά κι 
αυτή η «ιστορία» που θα γράψουν 
θα πεταχτεί στα άχρηστα όταν κά-
ποτε θα πάψει να τους εξυπηρετεί 
λόγω αλλαγής πολιτικής.

Στις 8 Νοεμβρίου του 2006 έγινε 
παρουσίαση των τεσσάρων αυτών 
βιβλίων στην αίθουσα της Ένωσης 
Ανταποκριτών Ξένου Τύπου από 
τους Κώστα Καρρά και Χριστίνα 
Κουλούρη και με παρευρισκόμε-
νους τους καθηγητές Θάνο Βερέ-
μη και Αντώνη Λιάκο. Στις άλλες 
βαλκανικές χώρες τα βιβλία αυτά 
άρχισαν να παρουσιάζονται και 
διδάσκονται στις τοπικές γλώσσες 
από το 2005.

Μια σύμπτωση από τις πολλές 
ή αν θέλετε συναντίληψη παρατη-
ρούμε στο βιβλίο της ΣΤ΄ Δημοτι-
κού της καθηγήτριας κ. Ρεπούση 
με τον τίτλο «Έθνη και κράτη στη 

ΝΑ Ευρώπη». Διαβάζουμε π.χ. στο 
χρονολόγιό του:

«1919: Ελληνική εκστρατεία στη 
δυτική Μικρά Ασία (Σμύρνη) έγινε 
με εντολή της Γαλλίας, της Βρετα-
νίας και των Ηνωμένων Πολιτειών 
ως αντίβαρο στην επέκταση της 
Ιταλίας στην ίδια περιοχή. Οι Κούρ-
δοι και οι Αρμένιοι προσπαθούν να 
ιδρύσουν τα εθνικά τους κράτη. 
Στη Μικρά Ασία ξεκινά η τουρκική 
εθνική αντίσταση, με ηγέτη τον 
Μουσταφά Κεμάλ πασά (ο οποίος 
αργότερα ονομάζεται Ατατούρκ)». 
(Αλήθεια δεν βρήκαν τίποτε να 
γράψουν για την καταστροφή της 
Σμύρνης οι συγγραφείς ιστορικοί;).

Διαβάζουμε το βιβλίο της ΣΤ΄ 
Δημοτικού, σελ. 100:

«Μετά το τέλος του Α΄ παγκοσμί-
ου πολέμου το μέλλον της Οθωμα-
νικής Αυτοκρατορίας είναι αβέβαιο. 
Οι δυνάμεις του ΑΝΤΑΝΤ προσανα-
τολίζονται στη δημιουργία μιας μι-
κρής εδαφικά Τουρκίας. Τα μικρα-
σιατικά παράλια τα διεκδικούν η 
Γαλλία, η Ιταλία αλλά και η Ελλά-

δα, με το μεγάλο αριθμό Ελλήνων 
που ζουν κυρίως στην περιοχή της 
Σμύρνης. Τελικά η Ελλάδα παίρ-
νει εντολή να στείλει στρατό στη 
Σμύρνη. Στη Συνθήκη των Σεβρών 
το 1920 κερδίζει τη διοίκηση της 
περιοχής μέχρις ότου οι κάτοικοί 
της αποφασίσουν αν θα ενωθούν 
με την Ελλάδα. 

… Ένα χρόνο μετά οι Τουρκικές 
δυνάμεις με ηγέτη τον Κεμάλ επιτί-
θενται και αναγκάζουν τα ελληνικά 
στρατεύματα να υποχωρήσουν 
προς τα παράλια. Στις 27 Αυγού-
στου 1922 ο Τουρκικός στρατός 
μπαίνει στη Σμύρνη. Χιλιάδες Έλ-
ληνες συνωστίζονται στο λιμάνι 
προσπαθώντας να μπουν στα 
πλοία και να φύγουν για την Ελλά-
δα». Τί σύμπτωση! Αυτά γράφουν 
και τα βιβλία του Λυκείου στην 
Τουρκία!

Και για να συμπέσουν οι συ-
μπτώσεις εργάστηκαν αρκετοί. Να 
τι έγραφε το επίσημο περιοδικό 
του Στέιτ Ντιπάρτμεντ «State» στο 
τεύχος του Νοεμβρίου του 2000 για 
την συμφιλίωση Ελλάδας-Τουρκίας 
και με στόχο κοινό την ιστορία. 
«Εξάλειψη των αρνητικών ιστο-
ρικών αναφορών της μιας χώρας 
για την άλλη στα σχολικά βιβλία…» 
(απόσπασμα, σελ. 30). «Για το σκο-
πό αυτό δημιουργήθηκαν ομάδες 
ερευνητών που θα μελετήσουν τα 
γεγονότα τα οποία συνέβησαν κατά 
τη διάρκεια του… καψίματος ή της 
φωτιάς ή όπως αλλιώς αποκαλείται 
– αναλόγως με την εθνική οπτική 
γωνιά – της Σμύρνης. Στο πλαίσιο 
αυτό ετοιμάζονται παράλληλες 

δημοσιεύσεις και διάλογος πάνω 
στα ιστορικά γεγονότα».

Και όλα αυτά τα γράφουμε γιατί 
καταστρώνεται σχέδιο οργανωμένο 
αποδόμησης της ιστορίας – ένα 
από τα πολλά που είδαν το φως 
μέχρι σήμερα. Θα θυμάστε τί έγινε 
το 2007 με το “περίφημο” βιβλίο – 
που αναφέραμε παραπάνω – της 
ιστορίας της ΣΤ΄ Δημοτικού που, 
με απόφαση του τότε υπουργού 
Παιδείας Σ. Στυλιανίδη, απεσύρθη.

Τον επόμενο χρόνο, 2008, ανα-
τέθηκε η συγγραφή νέου βιβλίου 
ιστορίας σε ομάδα ιστορικών υπό 
τον καθοδηγητή Νεώτερης Ιστορί-
ας του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 
Ιωάν. Κολιόπουλο. Έπειτα από πολ-
λές παρατηρήσεις των κριτών, τις 
οποίες οι συγγραφείς αποδέχθηκαν 
και ενσωμάτωσαν στο τελικό κείμε-
νο ώστε να συμφωνεί απόλυτα με 
την αντιληπτική ικανότητα των μα-
θητών, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
ενέκρινε και εισηγήθηκε στις αρχές 
του 2010 στην υπουργό Παιδείας την 
εκτύπωσή του – ήταν έτοιμο και στην 

ηλεκτρονική του μορφή – και διανομή 
στα σχολεία, για την κάλυψη του 
κενού που υπήρχε για τρία χρόνια. 

Δυστυχώς και μέχρι σήμερα (2012) 
παραμένει στα συρτάρια του… 
υπουργείου, γιατί όπως φαίνεται, 
δεν συμφωνούσε με τη γραμμή του 
“Εκσυγχρονισμού” και της “Συμ-
φιλίωσης” όπως το επιθυμούν οι 
«αποδομητές». Και τούτο διότι το νέο 
βιβλίο αναφέρεται σε αληθινά ιστο-
ρικά δεδομένα, τα οποία εσκεμμένα 
αγνοήθηκαν ή παραποιήθηκαν από 
την προηγούμενη έκδοση.

Ας δούμε όμως μερικά:
Η επανάσταση του 1821 είναι 

όντως η μεγάλη επανάσταση και 
κυρίως τα όσα υπέφεραν οι Έλληνες 
τους πρώτους αιώνες της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας. Στη συνέχεια 
γίνονται εκτενείς αναφορές στους 
Δασκάλους του Γένους, στους αγώ-
νες των Σουλιωτών, στους ήρωες 
του 1821, στον Παύλο Μελά, τον 
Μακεδονικό Αγώνα…

Όσον αφορά την επίμαχη φράση 
για τη Μικρασιατική καταστροφή, 
το νέο βιβλίο χαρακτηρίζει “διωγμό” 
τα όσα συνέβησαν στο λιμάνι της 
Σμύρνης το 1922.

Κάποια στιγμή πρέπει σ’ αυτό 
τον τόπο να υπάρξουν θαρραλέοι 
άνθρωποι και θαρραλέες πολιτικές 
για να “βάλουν τάξη” στα ιστορικά 
γεγονότα με αμεροληψία και αντι-
κειμενικότητα. Μοναδικό όπλο και 
άμυνά μας για το ζοφερό μέλλον 
που έρχεται είναι η καλή γνώση της 
Ιστορίας μας, της κληρονομίας μας!

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

“Μη αγνόει σεαυτόν”
(Σωκράτης)

“Χριστιανοί στη σκέψη και το σχήμα,
ιδανιστές στην πίστη του υψηλού

λυτρώστε τη ζωή μας απ’ το κρίμα
κι αύριο θάστε απ’ τη γη γι’ αλλού”.

(Ρώμος Φιλύρας)

Το έτος 2011 έδυσε, τέθηκε στα αρχεία 
της αιωνιότητας του χρόνου και παρεχώ-
ρησε τη θέση του στο νέο έτος 2012. Στο 
απερχόμενο έτος επιτεύχθηκαν σκοποί 
αγαθοί, εκπληρώθηκαν πόθοι συγγενείς, 
σημειώθηκαν επιτεύγματα προόδου. 
Παρατηρήθηκαν όμως παράλληλα απο-
τυχίες και παραλείψεις, σφάλματα μικρά 
ή μεγάλα και ολιγωρίες αδικαιολόγητες. 
Τα προκύπτοντα συμπεράσματα από τα 
προαναφερόμενα επισυμβάντα πρέπει να 
αποτελέσουν το υπόβαθρο, το γνώμονα, 
τον παλμό και την πνοή στις επιδιώξεις 
του νέου έτους.

Η ανατολή του νέου έτους δημιουρ-
γεί την υποχρέωση της αυτοκροτικής 
και του αυτοελέγχου, της συναίσθησης 
των ευθυνών και των υποχρεώσεών μας 
ως ατόμων, ηγετών, μελών συλλόγων, 
οργανώσεων, κοινωνικών ομάδων και 
επαγγελματικών τάξεων στη βάση των 
παραδεδειγμένων θρησκευτικών, εθνικών 
και ηθικών αξιών και του ανθρώπινου γε-
νικότερα προορισμού μας. Η εκπλήρωση 
της υποχρέωσης αυτής θα προφυλάξει 
από παραπέρα λάθη ή παρεκτροπές και 
θα οδηγήσει στην επανόρθωση σφαλμά-
των και αποκατάσταση αδικιών. Η χάραξη 
και η εφαρμοστή στη συνέχεια σχεδίων 
εθνικής, χριστιανικής και κοινωνικής 
δράσης θα προσθέσουν πνευματική και 
ηθική πρόοδο στην υπάρχουσα τεχνική.

Η σημερινή εποχή χρειάζεται ανθρώ-
πους με ακέραιο χαρακτήρα, ηθική ζωή, 
πολυσχιδή κοινωνική δραστηριότητα, 
θέληση για συνεργασία και σύνθεση, συ-
νέπεια λόγων και έργων, ιδεαλισμό αλλά 
και ρεαλισμό συγχρόνως και κυρίως με 
αφοσίωση στην παράδοση και τα ακατά-
λυτα ιδανικά του έθνους. Κατά τον Θου-
κυδίδη “Τα έθνη πρέπει να θυμούνται και 
να διδάσκονται”. Κατά τον Μ. Καραγάτση: 
“Είναι πολύ επικίνδυνο να γκρεμίζονται 
οι θρύλοι των εθνών”. Και κατά τον Αλ. 
Παπαναστασίου: “Κανενός προσώπου το 
συμφέρον δεν μπορεί να τεθεί υπεράνω 
του εθνικού συμφέροντος”.

Η σημερινή εποχή χρειάζεται αναβίωση 
των χριστιανικών και ηθικών αξιών, γιατί 
όταν λείπουν η κοινωνία αναταράσσεται, 
η πρόοδος αποτελματούται και τα τεχνο-
κρατικά επιτεύγματα καταρρέουν.  

«Άτομα και έθνη δεν δύνανται να ζή-
σουν άνευ ιδεών. Αι ιδέαι είναι η τροφή 
του πνεύματος, ο επιούσιος άρτος της 
ψυχής. Αλλ’ εξόλλων των ιδεών αρίστη 
είναι η ιδέα της ορθοδοξίας, η οποία δια-
τήρησε τον γνησιότερο τύπο του Χριστια-
νισμού» διακηρύσσει ο εορταζόμενος την 
πρώτη ημέρα του έτους Μέγας Ιεράρχης 
Άγιος Βασίλειος.

Με την ανατολή του νέου έτους 2012 
η κλυδωνιζόμενη ανθρωπότητα πιστεύει, 
αισιοδοξεί και ελπίζει ότι το θεϊκό μήνυμα 
της Βηθλεέμ “Δόξα εν υψίστοις Θεώ και 
επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία” θα 
καταστεί πραγματικότητα.

Άτομα, ομάδες και έθνη, ας εντείνουν 
τις προσπάθειές τους προς την κατεύθυν-
ση αυτή και ας φροντίσουν, για το δικό 
τους συμφέρον και ολόκληρης της αν-
θρωπότητας, να καταγραφούν στα φύλλα 
του ημερολογίου του νέου έτους έργα 
Ειρήνης, Αγάπης, Αρετής, Δικαιοσύνης.

Α.Κ.
 

Η ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

Για να μην ξεχνιόμαστε. Η φωτογραφία είναι λίγο παλιά... αλλά  επίκαιρη. Στο πάνελ διακρίνεται ο κύριος 
Παντελής Καψής, υπουργός Επικρατείας του κ. Παπαδήμου σήμερα, ο οποίος ήταν κεντρικός παρουσιαστής του 

βιβλίου της κ. Ρεπούση και θερμός υποστηρικτής του... «συνωστισμού»
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Πολίτη και του Ατόμου!
«Κάρτα Πολίτη» 
- Ηλεκτρονική Ταυτότητα με chip
Η περιλάλητη ηλεκτρονική κάρτα με τσιπ, που 

ονομάστηκε «ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ» για να δώσει την 
ψευδαίσθηση της οικειότητας και της φιλικότητα 
προς τον χρήστη-θύμα, τα στοιχεία, αλλά και τη 
ζωή του οποίου με τα προσωπικά του μυστικά θα 
αποθηκεύει, όχι μόνο σε τσιπ, αλλά και σε βάσεις 
δεδομένων, μπορεί να εξελιχθεί σε έναν άνευ 
προηγουμένου εφιάλτη για το λαό μας, που έχει 
δώσει μέσα στους αιώνες τιτάνιους και επικούς 
αγώνες για την Ελευθερία! Η ηλεκτρονική Κάρτα-
Ταυτότητα, θα μπορεί να έχει αποθηκευμένα όλα 
τα στοιχεία μας, την οικογενειακή μας κατάσταση, 
τις διευθύνσεις κατοικίας μας, όλες κατά σειρά 
ετών, τον ΑΜΚΑ, αλλά και δακτυλικά αποτυπώματα, 
ψηφιακές σαρώσεις του προσώπου μας, αλλά και 
ψηφιακές σαρώσεις της ίριδας του ματιού μας μελ-
λοντικά, το φάκελο με το ιστορικό της υγείας μας 
καθώς και πλήθος άλλων στοιχείων, άλλων ορατών 
και άλλων πιθανών «κρυφών», τα δεύτερα εκ των 
οποίων θα μπορούν να αναγνωσθούν μελλοντικά 
μόνο με ειδικό λογισμικό… για λόγους δήθεν …
κρατικής ή διακρατικής ασφαλείας…

Οι Ηλεκτρονικές Κάρτες-Ταυτότητες θα δια-
θέτουν τσιπς αποθήκευσης δεδομένων, τα οποία 
θα μπορούν να διαβάζονται από έναν card reader 
συνδεδεμένο σε Η/Υ…Ταυτοχρόνως και επειδή 
τα στοιχεία μας θα αποθηκεύονται και σε Βάσεις 
Δεδομένων του «Κράτους», είναι ευνόητο, πως θα 
κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να χρησιμοποιηθούν 
από την εκάστοτε εξουσία, ή τους διαχειριστές 
τους συστήματος, ενώ είναι δυνατόν τα δεδομένα 
αυτά να περιέλθουν και σε τρίτους ή ξένα κέντρα, 
ιδιώτες ή οργανώσεις, ή Διεθνείς «Οργανισμούς», 
βάση συμβάσεων ή διακρατικών συμφωνιών, με 
αποτέλεσμα τα προσωπικά μας στοιχεία να είναι 
δυνατόν να βρεθούν π.χ. σε βάσεις δεδομένων 
των ΗΠΑ ή της Γερμανίας και από εκεί ποιος ξέρει 
ακόμη πού και σε ποιους!

Πρόκειται για εφιάλτη! 
Για διεθνές «σκλαβοπάζαρο»!
Επίσης, είναι δυνατόν, τα στοιχεία μας, σε όποια 

κρατική ή ξένη βάση δεδομένων καταλήξουν, να 
μπορούν εκτός των άλλων να υποκλαπούν, μέσω 
των τρομακτικών δυνατοτήτων της τεχνολογίας! 
Θυμίζουμε το πρόσφατο στην Ελλάδα σκάνδαλο 
τηλεφωνικών υποκλοπών ακόμη και του κινητού 
τηλεφώνου του ίδιου του Πρωθυπουργού, μέσω 
ηλεκτρονικών συστημάτων συνακρόασης, που 
κατασκευάστηκαν υποτίθεται για λόγους …
ασφαλείας και χρησιμοποιήθηκαν για λόγους …
κατασκοπείας!

Υπάρχει από την άλλη το ενδεχόμενο να κατα-
σκευασθούν πλαστές ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΛΙΤΗ, πράγμα 
που θα καθιστά απόλυτα επικίνδυνη τη χρήση 
τους, καθώς θα μπορούν εγχώριοι τρομοκράτες ή 
ξένοι δολιοφθορείς να παρεισφρήσουν στα πλέον 
ασφαλή στεγανά της διοίκησης του Κράτους και 
της Εθνικής Ασφάλειας ή και Άμυνας! Η κατασκευή 
τέτοιων καρτών, είναι σήμερα πολύ απλή και 
κυκλοφορούν πολλοί σχετικοί «επαγγελματικοί» 
εκτυπωτές στο εμπόριο (φωτ.)! Ακόμη υπάρχει το 
ενδεχόμενο, να γίνουν αντίγραφα των σκληρών 
δίσκων των κρατικών βάσεων δεδομένων των 
«Καρτών Πολιτών» και να αποθηκευτούν σε άλλους 
χώρους ή στο εξωτερικό, για λόγους ασφαλείας 
ή και επαναφοράς των δεδομένων σε περίπτωση 
φθοράς ή βλάβης!

Έτσι τα στοιχεία μας, τα ευαίσθητα «προσωπικά» 
μας δεδομένα, δεν θα είναι καθόλου «προσωπι-
κά», αλλά θα κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να 
καταστούν αντικείμενο λαθροχειρίας και εκμετάλ-
λευσης!

Π.χ. τα στοιχεία της υγείας μας, οι ασθένειες, οι 
ιατρικές επισκέψεις μας, το ιστορικό μας, ένα από 
τα πλέον απόρρητα προσωπικά στοιχεία μας, θα 
βρίσκονται σε «κοινή θέα» των διαχειριστών και των 
υπηρεσιών της εκάστοτε κομματικής εξουσίας, η 
οποία θα μπορεί να έχει «νόμιμη» πρόσβαση σε 
αυτά!

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ- ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ
Φορολογική μέγγενη με bar code
Απαράδεκτη είναι και η χρήση της νέας «ΦΟΡΟ-

ΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ή απλά «ΦΟΡΟ-
ΚΑΡΤΑΣ», μετά από σχετική ηλεκτρονική αίτησή 
του πολίτη, ο οποίος αφού δηλώσει τον ΑΦΜ του, 
θα του δίδεται μια μοναδική κάρτα με bar code!

Το πιθανότερο είναι πως η Φοροκάρτα θα 
χορηγείται από Τράπεζες-μεσολαβητές, που θα 
μπορούν να του την προσφέρουν σε κάποια στιγμή 
και ως χρεωστική, ώστε να μην πληρώνει σε χρήμα, 
να μην κουβαλάει επάνω του χρήματα, αλλά τα 

ποσά που θα χρεώνονται στην κάρτα θα πηγαίνουν 
αυτόματα μέσω τραπέζης στον λογαριασμό του ση-
μείου αγοράς, ενώ ταυτόχρονα σε κάθε περίπτωση 
θα ενημερώνεται ηλεκτρονικά και άμεσα η Εφορία, 
μέσω των συνδέσεων των σημείων πώλησης (POS) 
με Τράπεζες και ΚΕΠΥΟ!

Έτσι όμως η εκάστοτε «εξουσία», αλλά και 
οι Τράπεζες, θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να 
γνωρίζουν πού βρισκόμαστε, πού αγοράζουμε, 
τι αγοράζουμε, από ποιον το αγοράζουμε, ποιο 
προϊόν ή υπηρεσία, ή τι πουλούμε, πόσο και σε 
ποιόν, κατασκοπεύοντας κυριολεκτικά κάθε δευτε-
ρόλεπτο τη ζωή μας, στερώντας το κατοχυρωμένο 
Συνταγματικά και Ιστορικά δικαίωμα της Ελευθερί-
ας του Ατόμου και του Πολίτη!

Θα έχουν δηλαδή τη δυνατότητα να γνωρίζουν 
αλλά και να επεξεργάζονται όχι απλά καταναλω-
τικά, αλλά ευαίσθητα προσωπικά μας δεδομένα, 
για κάθε στιγμή της ζωής μας και των κινήσεών 
μας! Κάτι που είναι αντίθετο με την Ελληνική και 
την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Η «Φορολογική Κάρτα» θα χορηγείται «προαιρε-
τικά» κατ΄ αρχήν στον πολίτη, ώστε να «γλυτώσει» 
δήθεν το βάσανο της συλλογής, υπολογισμού και 
αποστολής αποδείξεων κατ΄ 
έτος στην Εφορία, προκειμέ-
νου να πιστοποιηθεί ότι έχει 
καλύψει το αναγκαίο ποσό 
αποδείξεων για να επιτύχει 
το αφορολόγητο όριο ή να 
λάβει πρόσθετες φορολογι-
κές εκπτώσεις.

Με την «Φοροκάρτα» όμως, 
ναι μεν οι αποδείξεις μας θα 
δηλώνονται απ΄ ευθείας στην 
Εφορία, αυτόματα, ηλεκτρο-
νικά και σε χρόνο μηδέν, αλλά 
θα δηλώνεται ταυτόχρονα δε 
και η παρουσία μας και η αγο-
ρά συγκεκριμένων προϊόντων 
ή υπηρεσιών, σπάζοντας το 
απόρρητο και την προστασία της προσωπικής μας 
ζωής, 24 ώρες το 24ωρο, επί 365 ημέρες το χρόνο!

Έτσι με αυτόν τον τρόπο θα ανιχνεύεται η προ-
σωπική ζωή του ατόμου, από του πού βάζει βενζίνη 
για το αυτοκίνητό του, το πού και πότε διασκεδάζει, 
με ποιους διασκεδάζει, το τι διαβάζει, τι αγοράζει, 
από πού το αγοράζει, πότε και πόσο, πού πηγαίνει 
διακοπές, πού συχνάζει, πότε συχνάζει, πόσα ξο-
δεύει, πού τα ξοδεύει, αν δικαιολογείται βάση των 
εισοδημάτων του να τα ξοδεύει (τεκμήρια - πόθεν 
έσχες) και πού βρίσκεται την κάθε στιγμή της ημέ-
ρας ή της νύχτας, ως και το πότε και με ποιον/ποια 
βγαίνει …ραντεβού! Και όλα αυτά θα παραμένουν 
αποθηκευμένα «για κάθε χρήση»… ή «κατάχρηση»!

Είναι εύκολο λοιπόν να φανταστεί κανείς πόσο 
σημαντικά θα είναι αυτά τα στοιχεία για την εκά-
στοτε εξουσία και πώς θα τη «διευκολύνουν» να 
κατασκοπεύει τους αντιπάλους της, ακόμα και 
εάν είναι Πολιτικοί Αρχηγοί, Βουλευτές, Δημόσιοι 
Υπάλληλοι ή απλοί πολίτες, ακτιβιστές ή συνδικα-
λιστές, υπερασπιστές των εθνικών ή οικολογικών 
θεμάτων, αφού ανά πάσα στιγμή θα έχει τις κινή-
σεις και τα πάρε δώσε τους on line! Αλλά και σε 
αποθήκευση για κάθε χρήση μετέπειτα! Και θα 
τους έχει στο …χέρι! Από την άλλη θα πρέπει να 
θεωρείται βέβαιο, ότι κάποια στιγμή θα γίνεται και 
επίσημη «άρση απορρήτου», για αστυνομικούς ή 
δικαστικούς λόγους!

Δεν εξασφαλίζονται 
με τη Φοροκάρτα τα φορολογικά έσοδα
Και όλα αυτά, χωρίς να εξασφαλίζονται με τη 

«Φοροκάρτα» τα φορολογικά έσοδα, αφού πολλοί 
δεν θα τη χρησιμοποιούν, είτε για να πετύχουν κα-
λύτερες τιμές σε συνθήκες σκληρής καθημερινής 
επιβίωσης, είτε για να γλυτώσουν την «κατασκο-
πεία», είτε πάλι διαρκώς θα τη χάνουν ή θα την …
ξεχνούν, ενώ μόλις συμπληρώνουν το απαραίτητο 
ποσό για το αφορολόγητο θα την «αποσύρουν»…

Το οικονομικό δόγμα που κάνει θαύματα
Ο μόνος τρόπος για την ομαλή και έντιμη από-

δοση του ΦΠΑ και την αύξηση των φορολογικών 
εσόδων, είναι να υπάρξει ενιαίος χαμηλός συντε-
λεστής της τάξης του 5% για τα εγχώρια προϊόντα 
και υπηρεσίες όπως τρόφιμα, οικοδομή, τουρισμός 
και 10% για τα εισαγόμενα όπως αυτοκίνητα, ηλε-
κτρικά-ηλεκτρονικά είδη, είδη πολυτελείας κ.α., 
ώστε να μην είναι μεν μεγάλη η διαφορά για να μην 
το πληρώσεις, ενώ θα πέσει αμέσως δε το γενικό 
κόστος ζωής και ο πληθωρισμός, θα αυξηθούν τε-
λικά κατακόρυφα τα φορολογικά έσοδα, θα πάρει 
μεγάλη ανάσα η αγορά, θα ανέβουν οι εξαγωγές, 
θα μειωθεί η ανεργία και θα γίνει καλύτερη, θετικό-
τερη και σταθερά ασφαλέστερη η καθημερινότητα!

Χωρίς «Κάρτες», 

«καταδότες» και «κατασκόπους»!
Είναι πραγματικά τραγικό να μην το αντιλαμβάνε-

ται κανείς αυτό το τόσο απλό «οικονομικό δόγμα»: 
«καλύτερα λίγοι έμμεσοι φόροι σε πολλούς κατα-
ναλωτές, παρά πολλοί έμμεσοι φόροι σε λίγους»! 
Επειδή οι μεγάλοι έμμεσοι φόροι, και ωθούν στη 
φοροαποφυγή και βγάζουν εκτός αγοράς και 
κατανάλωσης πολλούς… Με τραγικές κοινωνικές, 
οικονομικές και εθνικές συνέπειες!

Γιατί η οικονομία, ως παράγων κοινωνικής και 
εθνικής ευδαιμονίας και ανάπτυξης, δεν θέλει κόπο, 
θέλει τρόπο…Ακόμη και σε 12χρονους μαθητές η 
Φοροκάρτα Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η είδηση 
για την πρόθεση χορήγησης της «Φοροκάρτας» σε 
ανήλικους μαθητές, ακόμη και σε 12χρονα μόλις 
παιδιά, για να μην ξεφεύγει από το Κράτος- δηλαδή 
από το ΔΝΤ και την Τρόικα – ούτε ένα ευρώ από 
αυτά που οι πολιτικοί μας φρόντισαν να χρωστούμε 
στους ξένους!

Έτσι προβλέπεται μαθητές του Δημοτικού, 
Γυμνασίου, Λυκείου και Φοιτητές, να πάρουν την 
«Φοροκάρτα», για να προσμετρούνται οι αγορές 
τους από κυλικεία, ψιλικατζίδικα, βιβλιοπωλεία, 
καντίνες, ακόμη και από το … «μαλλί της γριάς»!.. 

Κάτι τέτοιο όμως θα έχει ολέθρια 
αποτέλεσμα στην εκπαιδευτική 
και καταναλωτική συμπεριφορά 
των παιδιών και το χτίσιμο του 
χαρακτήρα τους, αφού θα συνηθί-
σουν από μικρά να εκχωρούν προ-
σωπικά τους δεδομένα σε κέντρα 
εξουσίας ή παραεξουσίας, και να 
«κατασκοπεύονται» …φιλικά, κάτι 
που θα αποβεί μοιραίο για την 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς 
τους και την κοινωνική και εθνική 
τους δραστηριοποίηση, ενώ ταυ-
τόχρονα θα είναι «φακελωμένα» 
και «ψυχογραφημένα» από το 
σύστημα παιδιόθεν!

Σε περίπτωση που οι Φοροκάρ-
τες αυτές, για λόγους «διευκόλυνσης» μετατρα-
πούν αργότερα μέσω Τραπεζών σε χρεωστικές, τα 
πράγματα γίνονται εφιαλτικά, αφού έτσι τα παιδιά 
θα συνηθίσουν στο πλαστικό χρήμα, θα εθιστούν 
να γίνουν αλόγιστοι «μανιακοί» και άκριτοι κατα-
ναλωτές και μάλιστα «βερεσέ», θα αδυνατούν να 
αντιληφθούν το μέγεθος και την ουσία των πραγ-
ματικών συναλλαγών σε χρήμα, θα αδυνατούν να 
συλλάβουν την έννοια της έρευνας αγοράς και της 
οικονομίας, θα αδυνατίσουν «μαθηματικά», αφού 
θα αχρηστευτεί στην ουσία το πρακτικό, βιωματικό 
μαθηματικό μέρος του εγκεφάλου τους και θα 
«τινάζουν» ασυναίσθητα και συχνά στον αέρα τις 
αποταμιεύσεις και το χρεωστικό ποσό κάρτας των 
γονέων τους, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις θα 
το πληροφορούνται κατόπιν εορτής…

Αυτά όλα όμως σημαίνουν «παραγωγή» παιδιών-
νέων-πολιτών «αδύναμων» και «δευτερευόντων», 
παιδιών «κομπάρσων», που θα έχουν εκχωρήσει 
την ατομική και οικογενειακή τους ζωή και ελευθε-
ρία σε «κέντρα και παράκεντρα εξουσίας», χωρίς 
δράση και ανάληψη πρωτοβουλιών «αφού όλα θα 
ελέγχονται» και δεν θα μπορούν να οραματιστούν 
τίποτα παραπέρα από «πλαστικές ιδέες και πλαστι-
κά καταναλωτικά λάβαρα»…

Και κάτι ακόμη πολύ ανησυχητικό. Παιδιά με-
γαλωμένα και κυρίως εθισμένα έτσι, δεν θα έχουν 
λόγους να αντισταθούν μεθαύριο, όχι σε μια ντόπια 
ή Παγκόσμια Χούντα Νέας Τάξης Πραγμάτων, όχι 
σε ένα πλαστικό χάραγμα κάρτας, αλλά σε ένα 
κατάσαρκο ατομικό χάραγμα (σφράγισμα), για 
το οποίο ο ίδιος ο Χριστός μάς προειδοποίησε 
ρητά στην Πάτμο να μην το λάβουμε με κανέναν 
τρόπο, μέσω του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και 
Ευαγγελιστού:

«Και υποχρέωσε όλους, μικρούς και μεγάλους, 
πλουσίους και πτωχούς, ελεύθερους και δούλους, 
να έχουν ένα σημάδι χαραγμένο εις το δεξί τους 
χέρι* ή εις το μέτωπόν τους*, ώστε να μη μπορεί 
κανείς να αγοράσει ή να πωλήσει παρά εκείνος που 
έχει το χάραγμα, δηλαδή το όνομα του θηρίου ή 
τον αριθμό του ονόματός του.

ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ 
– ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΤΑΔΟΤΕΣ
Από όλα τα παραπάνω, είναι φανερό πλέον, πως 

η «ΚΑΡΤΑ ΠΟΛΙΤΗ» και η «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ - ΦΟΡΟΚΑΡΤΑ» - εκτός όλων των 
άλλων θρησκευτικών ή συνειδησιακών λόγων, 
τους οποίους εύλογα μπορεί να επικαλεστεί κανείς 
– είναι ΚΑΡΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΙ της προσωπικής 
μας ζωής,

ΚΑΡΤΕΣ-ΚΑΤΑΔΟΤΕΣ, που θα καταδίδουν κάθε 
δευτερόλεπτο στο σύστημα, τους διαχειριστές 
και την εξουσία, πού είμαστε, με ποιόν είμαστε, 

τι είμαστε, τι πιστεύουμε, πού διασκεδάζουμε, τι 
αγοράζουμε και τι πουλούμε, πότε, πόσο και σε 
ποιόν, από τι πάσχουμε, ποια είναι τα ενδιαφέροντά 
μας, οι αδυναμίες ή οι «αχίλλειες πτέρνες» μας…

Οι ΚΑΡΤΕΣ-ΚΑΤΑΔΟΤΕΣ, οι ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΕΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΑΣ ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑΣ, είναι ΚΑΡΤΕΣ-ΦΥΛΑΚέΣ, που θα κατασκο-
πεύουν σαν αόρατες κάμερες τη ζωή μας σε κάθε 
της βήμα και θα μας φυλακίζουν στα σκοτεινά και 
δυσώδη ηλεκτρονικά μητρώα για πάντα!

ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ Η ΒΡΕΤΑΝΙΑ!
Και ενώ η «σοσιαλιστική» Κυβέρνηση του Μνημο-

νίου ετοιμάζεται να φέρει στην Ελλάδα την «ΚΑΡ-
ΤΑ ΠΟΛΙΤΗ» με το τσιπ, την ίδια ώρα η Βρετανία 
την καταργεί πλήρως, για λόγους ακριβώς σεβα-
σμού της ατομικής Ελευθερίας του Πολίτη και του 
Ατόμου! Ήδη η νέα Κυβέρνηση Συντηρητικών (!) 
του Ντέιβιντ Κάμερον, κατέθεσε αστραπιαία δια 
της Υπουργού Εσωτερικών Τερέζας Μέι, στις 26 
Μαΐου, ως πρώτο της Νομοσχέδιο, το Νομοσχέ-
διο κατάργησης της Ηλεκτρονικής Εθνικής Κάρ-
τας-Ταυτότητας (National Identity Card – ID) και 
έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα 100 ημερών, 
προκειμένου να προετοιμάσει το απαραίτητο δαι-
δαλώδες νομοθετικό πλαίσιο που απαιτείται, για 
την κατάργηση του σχετικού Νόμου των Ταυτοτή-
των του 2006 που τις είχε συστήσει! Ήδη το σχε-
τικό νομοθέτημα έχει πλέον περάσει από τη Βου-
λή των Κοινοτήτων στις 15 Σεπτεμβρίου 2010 και 
αναμένεται να περάσει τώρα και από τη Βουλή 
των Λόρδων! Παράλληλα, η Βρετανία απαλλάσσε-
ται έτσι από το τεράστιο κόστος της Ηλεκτρονικής 
Ταυτότητας-Τσιπ, που περιλαμβάνει τη δυσβάστα-
χτη αγορά δεκάδων χιλιάδων αναγνωστών κάρτας 
(ID readers) που απαιτούνται σε χιλιάδες σημεία και 
υπηρεσίες της χώρας, τη δημιουργία και συντήρη-
ση των Βάσεων Δεδομένων (Εθνικό Μητρώο Ταυτο-
τήτων - National Identity Register – NIR) τη συλλογής 
και της επικαιροποίησης κάθε τόσο των στοιχείων, 
συνολικού ύψους τουλάχιστον 835 εκατομμυρίων 
λιρών για την πρώτη μόνο δεκαετία λειτουργίας!

Καταστρέφουν τις Βάσεις Δεδομένων
Υπάρχει ρητή Βρετανική Κυβερνητική διαβεβαί-

ωση και σχετική πρόβλεψη στο Νομοσχέδιο, πως 
μόλις τις αμέσως ερχόμενες εβδομάδες ολοκλη-
ρωθεί το πλήρες νομοθετικό πλαίσιο κατάργησης 
των ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ με το τσιπ, 
θα καταστραφούν ακαριαία, μέσα σε ένα το πολύ 
μήνα, όλες οι κρατικές Βάσεις Δεδομένων των Μη-
τρώων Ηλεκτρονικών Ταυτοτήτων (NIR), όπου εί-
ναι αποθηκευμένα τα ευαίσθητα προσωπικά στοι-
χεία των Πολιτών!

Και αυτές ακριβώς οι «Βάσεις» αποτελούν τη 
μεγαλύτερη απειλή για την Ελευθερία! Μάλιστα 
λόγω της σπουδαιότητας αυτής της κατάργησης, οι 
Βρετανοί Πολίτες, αλλά και κάθε ενδιαφερόμενος 
στην Ελλάδα και το Εξωτερικό, μπορεί να παρα-
κολουθεί ήδη διαδικτυακά βήμα βήμα όλη τη νο-
μοθετική πορεία, μέχρι την πλήρη κατάργηση των 
Ταυτοτήτων με το τσιπάκι-κατάσκοπο, στη σχετική 
ηλεκτρονική δ/νση του Βρετανικού Κοινοβουλίου

http://services.parliament.uk/bills/2010-11/
identitydocuments.html

Και αναρωτιέται κανείς, εάν σε μια χώρα όπως 
η Βρετανία, με ένα από τα μεγαλύτερα ιστορικά 
τρομοκρατικών ενεργειών και δολιοφθορών στην 
Ευρώπη, καταργείται η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ 
ΠΟΛΙΤΗ, γιατί στην Ελλάδα προσπαθούν κάποιοι 
να τη φέρουν;

Σε τι αποσκοπούν; Πού αποβλέπουν;
Γιατί θέλουν να προχωρήσουν στο μεγάλο, μαζι-

κό ηλεκτρονικό φακέλωμα του Έλληνα Πολίτη; Ο 
Βρετανικός λαός και η δημοκρατική, ως φαίνεται, 
νέα Βρετανική Κυβέρνηση δίνουν τις λύσεις!

ΑΦΕΡΕΓΓΥΑ ΚΟΜΜΑΤΑ - ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΟΙ

Η Ελευθερία είναι πολύ μεγάλο, το κορυφαίο 
κεκτημένο της ανθρωπότητας, για να την εκχωρή-
σει κανείς σε ηλεκτρονικά τσιπ και αφερέγγυους, 
αλλά και «ευάλωτους» μηχανισμούς, πολιτικούς 
ή κόμματα, που όπως έχει καταστεί παγκοσμίως 
γνωστό, έπαιρναν μίζες από ξένες εταιρείες… 
υπακούοντας στο χρήμα και όχι στη Δημοκρατία, 
τον Άνθρωπο και την Ελλάδα…

Πώς είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί ή να τους 
εμπιστευτεί κανείς;Ποιος μπορεί να βάλει την Ελευ-
θερία του ενέχυρο στα διαρκή κομματικά και δια-
κρατικά παιχνίδια; Σε μια εποχή μάλιστα, που κά-
ποιοι δε διστάσανε να εκχωρήσουν «εθνική κυριαρ-
χία» με το Μνημόνιο Εθνικής Υποτέλειας, φορτώ-
νοντας με νέα δυσβάσταχτα και «κατοχικά» χρέη 
τη χώρα, που δεν μπορούσε, λόγω των χειρισμών 
τους, να ξεπληρώσει καν τα προηγούμενα…

πηγή:noiazomai 

Κάρτες κατασκόποι: Η «Κάρτα Πολίτη και η Φορολογική κάρτα» 
συνέχεια από την 1η σελίδα
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Στον Ρωμαιοκαθολικισμό έχουμε το «κατά 
φύσιν ζήν», ήτοι, ο άνθρωπος δεν έπαθε τίποτε 
κατά την πτώση, μόνον ότι ύστερα από την 
πτώση του έφυγε από αυτόν η Θεία Χάρις. 
Τούτο δεν είναι σωστό γιατί έτσι υποτιμάται 
η σοβαρότητα της αμαρτίας στον άνθρωπο. 
Βάσει της θεωρίας αυτής ο Ρωμαιοκαθολι-
κισμός δίνει μεγάλη σημασία, στην εν λόγω 
περίοδο, της Φυσικής γνώσεως του Θεού 
από τον άνθρωπο [Β΄ Βατικάνιος Σύνοδος]. Ο 
Προτεσταντισμός βασίζεται στον Αυγουστίνο, 
ο οποίος παραδέχεται, ότι η ύλη είναι κακή 
[Νεοπλατωνισμός].

Η Ορθόδοξος Εκκλησία δεν δέχεται ούτε το 
κατά φύση ζήν των Στωικών, γιατί ο άνθρωπος 
διά της αμαρτίας αμαύρωσε το αρχέγονον 
κάλλος, ούτε και το «παρά φύσιν», αλλά το 
«κατά Χάριν» ζήν. Επομένως, η φύση του αν-
θρώπου δεν είναι αμαρτωλή, αλλά η βούληση 
αυτού, η οποία είναι και η αιτία της αμαρτίας, 

που διαστρέφει και αμαυρώνει τη φύση του 
ανθρώπου. Η βούληση λοιπόν του ανθρώπου 
καθίσταται κακή.

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ (= Ενδείξεις) 
ΠΕΡΙ ΥΠΑΡΞΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Ό,τι βρήκε από μόνος του και με τις δικές 

του δυνάμεις ο φυσικός άνθρωπος, το ονομά-
ζουμε Φυσική Θεολογία. Αυτή αποτελεί το 
σύνολον των περί Θεού γνώσεων του φυσικού 
ανθρώπου, διό και καλείται Φυσική γνώση 
του Θεού. Οι γνώσεις αυτές προσέλαβαν τον 
χαρακτήρα αποδείξεων των ανθρώπων περί 
της υπάρξεως Θεού. Είναι δε αυτές κυρίως, 
Συλλογισμοί λογικοί του ανθρώπου που ξε-
κινούν εκ των κάτω για την γνώση του Θεού 
και κατά διαφόρους εποχάς (= Φιλοσοφικά 
Συστήματα), και όχι αποδείξεις στην κυριο-
λεξία, αλλά ενδείξεις.

Οι αποδείξεις αυτές ή Ενδείξεις ουδεμία 
σχέση έχουν προς τον Ορθόδοξο Χριστιανισμό 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ 16ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

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

και την υπερφυσική Αποκάλυψη. Ο Θεός δεν 
μπορεί να γνωστεί από τον αμαρτωλό άνθρω-
πο, εκτός εάν ο ίδιος ο Θεός αποκαλυφθεί σ’ 
αυτόν. Ανάλογοι συλλογισμοί προς αυτούς 
τους φυσικούς συλλογισμούς υπάρχουν και 
στη Γραφή και στην Παράδοση, αλλά οι φυ-
σικοί αυτοί συλλογισμοί είναι συνέπεια της 
πτώσης των ιερών συγγραφέων. Οι Πατέρες 
όταν χρησιμοποιούν τις φυσικές αυτές απο-
δείξεις τις χρησιμοποιούν όχι για συμπλήρωση 
Της Αποκαλύψεως, αλλά ως έξωθεν μαρτυρίες 
και επιβεβαιώσεις στη φύση.

Η Θεολογία όταν χρησιμοποιεί τη Φιλο-
σοφία τη χρησιμοποιεί σαν όργανο (= θερα-
παινίδα). Οι Πατέρες γνωρίζουν τα όρια της 
Φιλοσοφίας και της Θεολογίας. Δεν κάνουν 
ειδωλολατρική Θεολογία (= αιρετική), αλλά 
Θεολογούσαν πάντοτε επί τη βάσει της 
Υπερφυσικής Αποκαλύψεως, ήτοι, υπέρ φύση 
και λόγο.

Τα ως άνω λογικά επιχειρήματα των απο-
δείξεων δεν είναι καταναγκαστικά, δεν απο-
δεικνύονται. Αυτά δίνουν έμμεση απάντηση 
στο ερώτημα, αν υπάρχει Θεός, δεν απα-
ντούν όμως και στα ερωτήματα, ποίος είναι 
και πώς είναι ο Θεός. Την τελική απάντηση 
την βρίσκει ο άνθρωπος στην Αποκάλυψη 
του Θεού εντός του χώρου της Εκκλησίας, 
και την επιβεβαιώνει στην καθημερινή ζωή 
του, διότι η αλήθεια είναι ζωή. Δεν έχει 
σημασία να λέγει κάποιος, ότι πιστεύει, όσο 
το να εκφράζει την πίστη του διά της ζωής 
του. Η πίστη στο Θεό δεν είναι θεωρητική 
υπόθεση, αλλά έμπρακτος επιβεβαίωση στη 
καθημέραν ζωή του. Η χρησιμότητα αυτών 
των αποδείξεων έγκειται κυρίως στο ότι 
ενισχύουν τον πιστό κατά της απιστίας, η 
οποία προσπαθεί και θέλει να αποδείξει, ότι 
δεν υπάρχει Θεός.

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

ἀπὸ τὸ εὐαγγέλιο (τὸ γνωστὸ περὶ Ζακ-
χαίου), ἀλλὰ ἀπὸ τὸν ἀπόστολο. Ἡ πρώ-
τη φράσι ποὺ εἶπε σήμερα ὁ ἀπόστο-
λος εἶνε· «Πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης ἀπο-
δοχῆς ἄξιος»(Α΄ Τιμ. 4,9). Τί σημαίνουν 
τὰ λόγια αὐτά; Ὁ ἀπόστολος ἀπευθύνεται 
στὸ μαθητή του Τιμόθεο ποὺ ἐγκατέστη-
σε ἐπίσκοπο στὴν Ἔφεσο, τὴ μεγάλη πόλι 
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, καὶ τοῦ λέει· Παιδί μου, 
πρόσεχε, πρόσεχε. Δεξιὰ - ἀριστερά, πα-
ντοῦ, παραμονεύουν ἐχθροὶ ποὺ ζητοῦν 
ν᾽ ἁρπάξουν τὸν πολύτιμο θησαυρό. Καὶ 
ὁ θησαυρὸς δὲν εἶνε διαμάντια, χρυσάφι, 
ἀσήμι· εἶνε ἡ πίστις μας.

Πρόσεχε τὴν πίστι. Διότι ἡ πίστις μας 
δὲν εἶνε ψεύτικη· εἶνε ἡ μόνη ἀληθινή, 
στὴν ὁποία πρέπει νὰ δώσουμε ὅλητὴν 
ἐμπιστοσύνη μας. Ὁ λόγος της εἶνε ἀξι-
όπιστος, «πιστὸς ὁ λόγος». Πρέπει νὰ 
πιστέψουμε, νὰ παραδεχθοῦμε αὐτὰ ποὺ 
διδάσκει ἡ Ἐκκλησία μας. Δὲν ὑπάρχουν, 
ναὶ δὲν ὑπάρχουν στὸν κόσμο ἄλλα λόγια 
πιὸ ὡραῖα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ δίδαξε ὁ Κύριος 
ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός.

Τί δίδαξε ὁ Χριστός;
Μᾶς δίδαξε, ὅτι·Ὑπάρχει Θεός. Ναί 

ὑπάρχει, εἰς πεῖσμα τῶν δαιμόνων καὶ τῶν 
ἀθέων καὶ τῶν ὑλιστῶν ποὺ μόνο ὕλη πι-
στεύουν· ὑπάρχει ἡ ἀνωτέρα δύναμις ποὺ 
κυβερνᾷ τὸν κόσμο ὁλόκληρο, κι αὐτὴ εἶνε 
ὁ Θεός. Ὅλα μαρτυροῦν ὅτι ὑπάρχει Θεός, 
ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἕως τὰ μικρότερα. 
Κ᾽ ἕνα μυρμήγκι ἀκόμα. Ξέρεις τί εἶνε τὸ 
μυρμήγκι; Ἕνα ἐργοστάσιο, φοβερὸ ἐργο-
στάσιο. Κι ὅπως δὲν μπορεῖς νὰ πῇς ὅτι ἕνα 
ἐργοστάσιο φύτρωσε μόνο του στὴ γῆ, 
ἔτσι δὲν μπορεῖς νὰ πῇς κι ὅτι ἕνα μυρμη-
γκάκι, ποὺ τὸ ἐξετάζουν οἱ ἐπιστήμονες καὶ 
μένουν κατάπληκτοι, ἔγινε μόνο του. Ὅλοι 
μαζὶ οἱ ἐπιστήμονες νὰ μαζευτοῦν, ἕνα 
μυρμηγκάκι δὲν φτειάνουν. Ὅλα τὰ ἔκανε 
ὁ Θεός· καὶ μυρμήγκια καὶ μέλισσες καὶ 
ἀρνιὰ καὶ δέντρα καὶ ποτάμια καὶ θάλασσες 
καὶ ἥλιο καὶ φεγγάρι, ὅλα προέρχονται ἀπὸ 
τὸ Θεό. Μᾶς δίδαξε λοιπὸν ὁ Χριστὸς ὅτι 
ὑπάρχει Θεός. Κι ὄχι μόνο ὅτι ὑπάρχει, 
ἀλλὰ καὶ ὅτι ἔχει σπλάχνα οἰκτιρμῶν, εἶνε 
πατέρας γεμᾶτος στοργὴ καὶ ἐνδιαφέρον. 
Ἂν κάθε πατέρας ἀγαπᾷ τὸ παιδί του, πολὺ 
περισσότερο ὁ Θεὸς ἐμᾶς, ποὺ εἴμαστε 
ὅλοι παιδιά του ἀγαπημένα.

Μᾶς δίδαξε ἀκόμα ὁ Χριστός, ὅτι ὁ Θεὸς 
εἶνε ἕνας, ἀλλὰ ὁ ἕνας Θεὸς εἶνε τρία πρό-
σωπα, Πατὴρ Υἱὸς καὶ ἅγιον Πνεῦμα –ἁγία 
Τριάς, ἐλέησον τὸν κόσμον σου. Αὐτὸ 
πιστεύουμε ἐμεῖς. Οἱ μωαμεθανοὶ πιστεύ-
ουν στὸν Ἀλλὰχ καὶ ἄλλοι ἀλλοῦ· ἐμεῖς 
διαφέρουμε ἀπ᾿ ὅλα τὰ θρησκεύματα, 
διότι πιστεύουμε στὴν ἁγία Τριάδα –Πάτερ 
Υἱὲ καὶ Πνεῦμα, ἐλέησον τὸν κόσμον σου. 
Αὐτὴ εἶνε ἡ πίστι μας, φυτεμένη στὴν 
καρδιά μας καὶ λάμπει σὰν ἄστρο φωτεινό.

Δίδαξε ἀκόμα ὁ Χριστός μας, ὅτι τὸ 
ἕνα πρόσωπο τῆς ἁγίας Τριάδος, ὁ Υἱός, 
κατέβηκε ἀπὸ τὰ ὕψη τοῦ οὐρανοῦ ἐδῶ 
στὴ γῆ καὶ φόρεσε σάρκα ἀνθρωπίνη ἀπὸ 
τὰ πάναγνα αἵματα τῆς ὑπεραγίας Θεοτό-
κου. Ἔγινε ἄνθρωπος σὰν κ᾽ ἐμᾶς πλὴν 
τῆς ἁμαρτίας. Κήρυξε, θαυματούργησε, 
ὑπέμεινε τὰ φρικτὰ πάθη ποὺπεριγράφουν 
τὰ εὐαγγέλια, σταυρώθηκε, ἀναστήθηκε 

καὶ ἀναλήφθηκε στοὺς οὐρανούς. Καὶ ὅλα 
αὐτά, γιὰ νὰ σώσῃ τὸν ἄνθρωπο.

Δίδαξε ἀκόμα ὁ Χριστός μας, ὅτι ἵδρυ-
σετὴν ἁγία του Ἐκκλησία, μὲ τὰ ἑπτὰ 
μυστήριά της μὲ τὰ ὁποῖα ἁγιάζεται κάθε 
πιστός.

Δίδαξε ἀκόμα ὁ Χριστός μας, ὅτι θὰ 
ἔρθῃ πάλι. Ναὶ θὰ ἔρθῃ –δὲν εἶνε ψέμα, 
εἶνε ἀλήθεια. Ὅσο εἶστε βέβαιοι ὅτι αὔριο 
ξημερώνει Δευτέρα, τόσο νὰ εἶστε βέβαιοι 
ὅτι θὰ ἔρθῃ μία «ἡμέρα μεγάλη καὶ ἐπι-
φανής»(Ἰωὴλ 3,4. Πράξ. 2,20), κατὰ τὴν 
ὁποία ὁ Χριστὸς θὰ ἔρθῃ, ὄχι πλέονὡς 
νήπιο ὅπως πρῶτα στὴ Βηθλεέμ, ἀλλὰ 
ὡς βασιλεύς. Θὰ στήσῃ παγκόσμιο δικα-
στήριο καὶ ἐνώπιόν του θὰ δικαστοῦμε 
ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὅλων τῶν αἰώνων, ἀπὸ 
τὸν Ἀδὰμ μέχρι τὸν τελευταῖο, ἄντρες 
καὶ γυναῖκες, μικροὶ καὶ μεγάλοι· καὶ 
ἄλλοι μέν,«οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες», 
θὰ ἀπέλθουν «εἰς ζωὴν αἰώνιον», «οἱ δὲ 
τὰ φαῦλα πράξαντες» καὶ ἀμετανόητοι, 
ποὺ δὲν ἔρριξαν ποτέ ἕνα δάκρυ γιὰ τὶς 
ἁμαρτίες τους, «ἀπελεύσονται εἰς κόλασιν 
αἰώνιον»(Ἰω.5,29. Ματθ. 25,46).

«Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν 
τοῦ μέλλοντος αἰῶνος· ἀμήν»(Σύμβ. πίστ. 
11-12).

Αὐτὰ δίδαξε ὁ Χριστός, καὶ αὐτὰ δι-
δάσκουμε κ᾽ ἐμεῖς καὶ ἡ Ἐκκλησία τοῦ 
Χριστοῦ ἐπὶ αἰῶνες.

–Μὰ εἶνε ἆραγε αὐτά ἀληθινά;…
Ἡ ἀπάντησις εἶνε·«Πιστὸς ὁ λόγος», 

εἶνε ἀληθινὰ αὐτά, ἔχουν ἀποδείξεις. 
Ποιός τὸ βεβαιώνει;

«Πιστὸς ὁ λόγος». Τὸ βεβαιώνουν τὰ 
θαύματα. Καμμιά ἄλλη θρησκεία δὲν 
ἔχει τὰ θαύματα ποὺ ἔχει ἡ Ἐκκλησία 
μας. Ἐγὼ ἀπορῶ πῶς ὑπάρχουν ἄπι-
στοι. Θαύματα ποὺ ἔκανε ὁ Χριστός, 
οἱ ἀπόστολοι, οἱ ἅγιοι καὶ οἱ μάρτυρες. 
Καὶ μέχρι σήμερα, ἂν καὶ λιγόστεψε ἡ 
πίστις, γίνονται θαύματα. Ἂν εἶσαι ἄπι-
στος, πήγαινενὰ δῇς τὰ θαύματα ποὺ 
κάνει στὴν Κέρκυρα ὁ ἅγιος Σπυρίδων, 
στὴν Κεφαλονιὰ ὁ ἅγιος Γεράσιμος, στὴ 
Ζάκυνθο ὁ ἅγιος Διονύσιος, στὴν Τῆνο 
ἡ Παναγιά. Γονάτισε καὶ μέσ᾿ στὸσπίτι 
σου, προσευχήσου μὲ πίστι, καὶ θὰ δῇς 
ὅτι καὶ σήμερα γίνονται μεγάλα θαύματα.

«Πιστὸς ὁ λόγος». Τὸ βεβαιώνουν οἱ 
προφητεῖες. Πολλὰ ἀπ᾽ αὐτὰ ποὺ λέει τὸ 
Εὐαγγέλιο ἔγιναν· ἔγιναν καὶ θὰ γίνουν. Ὁ 
Χριστός, σὲ χρόνο ποὺ δὲν ὑπῆρχε ἀκόμη 
Χριστιανισμός, ἱδρύοντας τὴν Ἐκκλησία 
του εἶπε ὅτι «καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύ-
σουσιν αὐτῆς»(Ματθ.16,18)· κι ὅλοι οἱ 
δαίμονες ἂν βγοῦν καὶ πολεμήσουν τὴν 
Ἐκκλησία, δὲ θὰ μπορέσουν νὰ τὴ γκρε-
μίσουν. Καὶ ὁ λόγος του ἐπαληθεύεται.

«Πιστὸς ὁ λόγος».Τὸ βεβαιώνουν τὰ 
θαύματα, τὸ βεβαιώνουν οἱ προφητεῖες, 
τὸ βεβαιώνουν οἱ ἀλλαγὲς τῆς μετανοίας. 
Ἐὰν σᾶς πῶ ὅτι ἕνας λύκος ἔγινε ἀρνί, 
ποιός θὰ τὸ πιστέψῃ; «Ὁ λύκος τρίχα 
ἀλλάζει, γνώμη δὲν ἀλλάζει».Κι ὅμως 
σήμερα τὸ εὐαγγέλιο, ἂν προσέξατε, 
διηγεῖται ἕνα τέτοιο θαῦμα, ὅτι ἕνας 
λύκος ἔγινε ἀρνί. Εἶνε ὁ Ζακχαῖος, ποὺ 
ὡς ἀρχιτελώνης ἀδικοῦσε τὴν κοινωνία, 
ἅρπαζε, πλούτιζε-θησαύριζε. Καὶ ξαφνικὰ 

ὁ λύκος αὐτὸς γίνεται ἀρνί. Πῶς; Ὅταν 
εἶδε καὶ πίστεψε στὸ Χριστὸ ἄλλαξε, ὁ 
ἀνελεήμων ἔγινε φιλάνθρωπος.

«Πιστὸς ὁ λόγος». Τὸ βεβαιώνει ἀκόμη 
τὸ αἷμα τοῦ μαρτυρίου. Ποταμοὶ αἱμάτων 
χύθηκαν γιὰ τὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ. Καὶ οἱ 
μάρτυρες, ποὺ ἑορτάζουμε καθημερινῶς, 
ἀποτελοῦν πιστὴ ἀπόδειξι τῆς ἀληθείας 
τοῦ Εὐαγγελίου.

Ἔτσι εἶνε ἡ πίστι μας, ἀγαπητοί μου. 
Μεγάλη καὶ ὑψηλή, ἀήττητη καὶ ἀθάνα-
τη. Μπορεῖ καὶ τὰ ἄστρα νὰ πέσουν καὶ 
τὰ ποτάμια νὰ ξεραθοῦν, κι ὁ χάρτης 
τῆς Εὐρώπης νὰ ἀλλάξῃ ἑκατὸ φορές, 
καὶ βασιλεῖες καὶ αὐτοκρατορίες νὰ σβή-
σουν. Ἕνα θὰ μείνῃ αἰώνιο· ἡ πίστις τῶν 
πατέρων μας.

«Πιστὸς ὁ λόγος». Ὄχι ἕνα τοῖς 
ἑκατό, ὄχι δύο, ὄχι δέκα, ὄχι πενήντα, 
ἀλλὰ ἑκατὸ τοῖς ἑκατό, ἑκατὸν ἕνα τοῖς 
ἑκατὸ εἶνε ἀληθινὴ ἡ πίστι μας. Μπορεῖ 
νὰ ἀμφιβάλλῃς ὅτι ὑπάρχεις ὁ ἴδιος, νὰ 
ἀμφιβάλλῃς ὅτι ὑπάρχει ἥλιος καὶ ἄστρα, 
νὰ ἀμφιβάλλῃς γιὰ ὅλα· γιὰ ἕνα μὴν 
ἀμφιβάλλεις, ὅτιὁ Χριστὸς εἶνε αἰώνι-
ος.«Ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, 
οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι»(Ματθ. 
24,35).

«Πιστὸς ὁ λόγος». Σ᾽ αὐτὴν τὴν ἁγία 
πίστι, τὴ γεμάτη χάρι καὶ θαύματα, ἀνή-
κουμε οἱ ἁμαρτωλοὶ ὅλοι μας. Ἀνήκουν 
γενεὲς γενεῶν. Μικρὸ πρᾶγμα εἶνε ὅτι 
τετρακόσα – πεντακόσα χρόνια κάτω 
ἀπὸ τὸ γιαταγάνι τοῦ Τούρκου ἔμειναν 
πιστοί;

Σ᾿ αὐτὴ τὴν πίστι ἀνήκουμε. Ζοῦμε σὲ 
χρόνια ἄσχημα, ἀδέρφια μου.

Ὁ σατανᾶς πολεμάει μὲ τὶς φάλαγγές 
του νὰ ξερριζώσῃ τὴν πίστι. ῾Ραδιόφω-
νο, τηλεόρασι, τύπος, κράχτες ἀθεΐας 
καὶ ὑλισμοῦ, δάσκαλοικαὶ καθηγηταὶ 
κηρύττουν παντοῦ πὼς δὲν ὑπάρχει 
τίποτε παρὰ ὕλη καὶ μόνο ὕλη. Ὄχι! Ὁ 
ἄνθρωπος δὲν εἶνε μόνο στομάχι, κοιλιὰ 
καὶ ἔντερα· εἶνε καὶ πνεῦμα - ψυχὴ ἀθά-
νατη. Καὶ τὸ μόνο ποὺ μπορεῖ νὰ τὸν 
στηρίξῃ καὶ νὰ τὸν παρηγορήσῃ εἶνε ἡ 
πίστι τῶν πατέρων μας.

Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς προφήτευ-
σε ὅτι θὰ ̓ ρθοῦν χρόνια ποὺ οἱ ἄνθρωποι 
θὰ κλείσουν τὰ αὐτιά τους στὸ Εὐαγγέλιο 
καὶ θὰ τ᾽ ἀνοίξουν στὸν διάβολο καὶ τοὺς 
κράχτες του. Ἀπευθύνομαι σ᾽ ἐσᾶς καὶ 
σᾶς παρακαλῶ· σὲ τοῦτα τὰ δύσκολα 
χρόνια, μείνετε πιστοὶ καὶ ἀφωσιωμένοι 
στὴν πίστι τοῦ Χριστοῦ. Κι ἂν ἔρθουν 
μέρες ποὺ κι ὁ πατέρας σου κ᾽ ἡ μητέρα 
σου καὶ τ᾽ ἀδέρφια σου καὶ ὅλοι ἀρνη-
θοῦν τὴν πίστι καὶ μείνῃς μόνος, –ἕνας νὰ 
μείνῃς, νὰ κρατήσῃς γερά! Καὶ νὰ ξέρῃς, 
ὅτι ὁ ἕνας θὰ νικήσῃ. Δὲ θὰ νικήσῃ ἡ ἀθε-
ΐα καὶ ἡ ἀπιστία, θὰ νικήσῃ ὁ Χριστός· ὅν, 
παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε 
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας˙ ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Ομιλία 29-1-1984  Αγίου 

Βασιλείου Αμυνταίου

Και ένας να μείνης, μείνε πιστός!   

με το φόβο στο Θεό. Η ψαλμωδία είναι μια θυσία στο Θεό όπου 
τα χείλη αισθάνονται αγαλλίαση και η ψυχή λύτρωση. Μοναδικός 
σκοπός της ψαλμωδίας είναι να υποβοηθήσει το λαό του Θεού να 
οικειοποιηθεί την αλήθεια του Χριστού, γι’ αυτό και τους πρώτους 
αιώνες ο πιστός λαός παρακολουθούσε στους ναούς με χαμηλή 
φωνή τους ύμνους. 

Κατά τον Μ. Βασίλειο η εκκλησιαστική ψαλμωδία είναι πρώτιστα 
πνευματική πράξη, αφού σχολιάζοντας το ψαλμόν 29, 5 «φύλαττε 
το Κυρίω οι όσιοι αυτού» παρατηρεί: «Δεν υμνολογεί τον Κύριον 
αυτός που με το στόμα προσφέρει τα λόγια του ψαλμού. Τον 
υμνολογούν όσοι ψάλλουν με καθαρή καρδιά, έχουν άγια ζωή και 
σέβονται τη δικαιοσύνη του Θεού…» (Μ. Βασιλείου, εις ψαλμούς 3 
PG, 312 C). Αυτός είναι και ο υπεύθυνος ρόλος των λειτουργικών 
παραγόντων της Εκκλησίας. Οι ιερείς και οι ιεροψάλτες εκπρο-
σωπούν το λαό εις τα «εν τω ναώ τελούμενα», θεωρούνται αναπό-
σπαστα μέλη της λειτουργικής πράξης και σημαντικοί παράγοντες 
της ομαλής διεξαγωγής της Θείας Λειτουργίας. Η καθαρότητα του 
βίου, η ευσέβεια, η συναίσθηση της ευθύνης απέναντι στην ιερή 
αποστολή, η προσευχητική και κατανυκτική διάθεση σε συνδυασμό 
με το μεράκι και την καλή φωνή πρέπει να είναι τα βασικά προσόντα 
και εφόδια των ιερέων και ιεροψαλτών για να καταστούν άξιοι της 
αποστολής τους. Γιατί εάν ο ιεροψάλτης δεν συγκλονίζεται από 
τα τροπάρια του Πάθους και της Ανάστασης του Χριστού, τότε 
δεν είναι σε θέση να κάνει και τους πιστούς να βιώσουν ανάλογα 
συναισθήματα. Τότε απλώς επιδεικνύει τις φωνητικές του και τεχνι-
κές ικανότητες και γίνεται «εκκλησιαστικός τραγουδιστής» και όχι 
εργαλείο προσευχής και κατάνυξης στη ζωή της εκκλησίας, αφού 
η μουσική της πρώτα και πριν απ’ όλα είναι προσευχή και έπειτα 
τέχνη. Στην εποχή μας αλλά και σε κάθε εποχή η Εκκλησία με τις 
λειτουργικές της τέχνες και την προσευχή μπορεί να εκπληρώσει 
τον προορισμό που είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος 
και με τα μάτια (ορθόδοξη Βυζαντινή αγιογραφία) και με τα αυτιά 
(τροπάρια της υμνογραφίας – Βυζαντινή μουσική), αλλά και με την 
όσφρησή του ακόμα (μύρο, λιβάνι, αγνό κερί) αισθάνεται με τις 
πνευματικές του αισθήσεις μια έλξη προς το Θεό. Αυτό είναι και 
το μέγα μυστήριο στις λειτουργικές τέχνες της Εκκλησίας μας, 
«που όποιος δεν το έχει δοκιμάσει, δεν πρόκειται να πεισθεί πως 
είναι ασύγκριτα υψηλότερες αυτές οι ιερές τέχνες από τις άλλες 
τις κοσμικές και πως μονάχα αυτές μπορούν μέσα στον αγιασμένο 
χώρο της Εκκλησίας να μας βοηθήσουν να βρούμε τη σωτηρία 
μας, το δρόμο τον ενδεδειγμένο της επιστροφής» (Π.Β. Πάσχος, 
«Έρως Ορθοδοξίας»). Κλείνοντας παραθέτουμε ένα χαρακτηρι-
στικό κείμενο του Μ. Βασιλείου – ανάμεσα από πολλά πατερικά 
κείμενα – το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση έχει ως εξής: «Επειδή 
το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει πως το γένος των ανθρώπων δύσκολα 
παιδαγωγείται στην αρετή και ότι εξ αιτίας της τάσης που έχουμε 
προς την ηδονή παραμελούμε πολύ τη σωστή ζωή, τι κάνει; Ανέμιξε 
την ευχαρίστηση που προέρχεται από τη μελωδία με τη διδασκα-
λία, ώστε να επηρεαζόμαστε, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, από 
τη θελτικότητα του ακροάματος. Όπως δηλαδή ο πεπειραμένος 
ιατρός, ο οποίος τα πιο μικρά φάρμακα τα δίνει στους δύσκολους 
ασθενείς, αλείφοντας πολλές φορές το ποτήρι του φαρμάκου με το 
μέλι. Γι’ αυτό επινοήθηκαν για χάρη μας οι αρμονικές μελωδίες των 
ψαλμών, ώστε όσοι είναι στην ηλικία γενικά ανώριμοι, φαινομενικά 
ψάλλουν, ενώ στην πραγματικότητα εκπαιδεύουν τις ψυχές τους» 
(Μ. Βασιλείου εις 1. Ψαλμούς 1 PG, 217 C).

* Ο Γεώργιος Ν. Ξενόφος, είναι πρώην Στέλεχος “ΥΠ.ΕΘ.Α.”, 
Λογοτέχνης, Λαογράφος και Συγγραφέας.

«Η ψαλμωδία 
είναι θυσία στο Θεό»

συνέχεια από την 1η σελίδα

συνέχεια 
από την 1η σελίδα
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ: 
ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΡΗΜΝΩΝ

Του Πρωτοπρεσβυτέρου Διονυσίου Τάτση
Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΣ Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος συνεχίζει ἀκάθεκτος τὶς συ-

μπροσευχές του μὲ τοὺς ἀρχηγοὺς τῶν διαφόρων θρησκειῶν τοῦ κόσμου, προ-
κειμένου νὰ ἐπικρατήσει ἡ εἰρήνη καὶ νὰ λυθοῦν τὰ σοβαρὰ κοινωνικὰ προβλή-
ματα, ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ ἄνθρωποι – σύμφωνα πάντα μὲ τὸν ἰσχυρισμό του.

Οἱ κινήσεις αὐτὲς εἶναι θεατρικὲς καὶ οἱ «προσευχές» του δὲν γίνονται εὐπρόσ-
δεκτες ἀπὸ τὸν Θεό, γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι ὑποδεικνύονται ὑπογείως ἀπὸ 
τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς καὶ γιατὶ ἐπιπλέον ἀπευθύνονται σὲ ψεύτικους θεούς. Ἡ 
συμμετοχὴ τῶν Ὀρθοδόξων στὶς συμπροσευχὲς μὲ τοὺς ἀλλόθρησκους συνιστᾶ 
πτώση, γιατὶ ἐθελοντικὰ ἐξισώνονται μὲ τοὺς ἄλλους θρησκευτικοὺς ἡγέτες καὶ 
προδίδουν τὴν Ὀρθόδοξη πίστη.

Προσωπικά, κάθε φορὰ ποὺ βλέπω τοὺς θρησκευτικοὺς ἡγέτες σὲ κοινὴ προ-
σευχή, μοῦ ἔρχεται στὸ νοῦ ἡ ἀρχὴ τῶν συγκοινωνούντων δοχείων. Δυστυχῶς, ἡ 
ἀληθινὴ πίστη νοθεύεται ἀπὸ τὶς αἱρέσεις καὶ τὶς ψεύτικες θρησκεῖες.

Ἡ στάση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου στὶς συμπροσευχὲς 
αὐτὲς εἶναι προκλητικὴ γιὰ τοὺς Ὀρθοδόξους. Ἔχει τὴν ψευδαίσθηση ὁ Παναγιώ-
τατος ὅτι σύντομα θὰ μᾶς ὁδηγήσει ἐκεῖ ποὺ αὐτὸς ἐπιθυμεῖ. Κάνει λάθος ὅμως. 
Οὔτε καὶ βοηθᾶνε οἱ συνεχεῖς μεταμορφώσεις του, ποὺ μὲ βαθιὰ λύπη παρατη-
ροῦμε κατὰ καιρούς.

Στὴν Πόλη ἐμφανίζεται ὡς ὁ ἀμετακίνητος Πατριάρχης τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων, 
στὸ Ἅγιον Ὄρος γίνεται φιλομόναχος καὶ ἀνύστακτος ὑπερασπιστὴς τῆς Ὀρθοδο-
ξίας, στὴν Ἑλλάδα εὐλογεῖ καὶ παρηγορεῖ τοὺς χειμαζόμενους ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ 
κρίση, καὶ ὄχι μόνο, ἀδελφούς, ἐνῶ στὸ Βατικανὸ ἀγάλλεται ἀσπαζόμενος τὸν αἱρε-
τικὸ Πάπα καὶ στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν γίνεται ἕνα μὲ τὶς ἀμέτρη-
τες παραφυάδες τῶν Προτεσταντῶν. Ἐπίσης ὁ Πατριάρχης ἀποφεύγει νὰ μιλήσει 
γιὰ τοὺς ἐχθροὺς τῆς πίστεως, γιατὶ ὁ σκοπός του εἶναι νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ αὐτούς, 
προκειμένου νὰ γίνουν πράξη τὰ σχέδια τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, οἱ ὁποῖοι θέλουν 
ὅλες οἱ θρησκεῖες νὰ γίνουν μία, γιὰ νὰ καταδυναστεύουν τοὺς λαοὺς εὐκολότερα.

Καὶ φτάνουμε στὸ κρίσιμο ἐρώτημα. Ποιὰ πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση μας ἀπένα-
ντι στὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη; Ἀπαντῶ ὡς ἑξῆς:

α´. Χρειάζεται ἔντονη καὶ δημόσια διαμαρτυρία. Δὲν ἔχουν ἀξία οἱ κατ᾽ ἰδίαν συ-
ζητήσεις καὶ διαφοροποιήσεις. Αὐτὴ εἶναι ἡ εὔκολη καὶ ἀνώδυνη στάση, ἡ ὁποία 
δὲν φέρει ἀποτέλεσμα. Στὸ θέμα αὐτὸ οἱ Ἁγιορεῖτες σήμερα δὲν μᾶς δίνουν τὸ κα-
λύτερο παράδειγμα. Δὲν τολμοῦν νὰ ποῦν ὄχι στὶς οἰκουμενιστικές δραστηριότη-
τες τοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Φοβοῦνται τὴν ὀργή του καὶ ὑπολογίζουν τὶς 
σκληρὲς ποινές, ποὺ θὰ τοὺς ἐπιβάλλει. Καὶ αὐτὴ εἶναι ἡ τραγωδία τους. Τὸ ἴδιο 
δυστυχῶς ἰσχύει καὶ γιὰ τοὺς Μητροπολίτες τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἰδιαί-
τερα τῶν λεγόμενων Νέων Χωρῶν.

β´. Στὰ κηρύγματα, τὶς δηλώσεις καὶ τὶς διαψεύσεις τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρ-
χου πρέπει νὰ εἴμαστε ἐπιφυλακτικοί, ἂν ὄχι καὶ δύσπιστοι, ὅσο ἐκεῖνος συμπρο-
σεύχεται μὲ τοὺς αἱρετικοὺς καὶ τοὺς ἀλλόθρησκους.

γ´. Οἱ ἐπισκέψεις τοῦ Πατριάχου στὴν Ἑλλάδα τὰ τελευταῖα χρόνια εἶναι συχνές. 
Γιὰ ἀσήμαντες ἀφορμὲς καὶ ἐπετείους τὸν καλοῦν οἱ Μητροπολίτες —κάποτε πλα-
γίως τὸ ζητάει καὶ ὁ ἴδιος— προκειμένου ἀνταλλαγοῦν λόγοι ἐγκωμιαστικοῦ περι-
εχομένου καὶ βαρύτιμα δῶρα.

Καὶ ὅλα αὐτὰ τὴν ὥρα, ποὺ ὁ λαὸς περνάει δύσκολες ἡμέρες λόγῳ τῆς οἰκονο-
μικῆς κρίσης. Δυστυχῶς, οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ἄρχοντες ζοῦν στὸ δικό τους κόσμο, 
μακριὰ ἀπὸ τὴ δυστυχία τοῦ λαοῦ! Κατὰ τὰ ἄλλα μᾶς διδάσκουν ἀφθόνως, μᾶς 
εὐλογοῦν προθύμως καὶ μᾶς ἀπομονώνουν ἀσπλάγχως.

Αὐτὰ τὰ πανηγύρια τῶν Μητροπολιτῶν μὲ τὴ συμμετοχὴ τοῦ Πατριάρχου πρέπει 
νὰ σταματήσουν. Δὲν καλύπτουν καμιὰ πνευματικὴ ἀνάγκη τοῦ λαοῦ. Θὰ ἔλεγα ὅτι 
μᾶλλον τὸν σκανδαλίζουν, γιατὶ γίνονται πολλὰ κοσμικὰ καὶ μάταια.

δ´. Ὁ κάθε πιστὸς εἶναι ἐλεύθερος νὰ κρίνει τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη γιὰ τὴ 
συμμετοχή του στὸν οἰκουμενισμό. Νὰ μὴ δέχεται παθητικὰ τὰ ὅσα ἐκεῖνος δια-
πράττει. Ἡ παρρησία στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι ἀπαραίτητη. Ὁ φόβος δὲν πρέπει νὰ 
κλείνει τὸ στόμα του. Ὁ Πατριάρχης εἶναι θερμὸς ὑποστηρικτὴς τοῦ οἰκουμενισμοῦ. 
Ὁ πιστός, γιατὶ νὰ εἶναι ψοφοδεής, ὅταν ὑπερασπίζεται τὴν ὀρθόδοξη πίστη του;

Περιμένουμε μὲ ἀγωνία ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος νὰ ἀρνη-
θεῖ τὸν οἰκουμενισμὸ καὶ νὰ γίνει πιὸ εἰλικρινὴς ἀπέναντι στὸν ἑλληνικὸ λαό. Οἱ δη-
λώσεις του νὰ συνοδεύονται καὶ ἀπὸ πράξεις. Ὄχι τὴ μιὰ ἑβδομάδα κατανυκτικὲς 
προσευχὲς στὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ τὴν ἑπόμενη συμπροσευχὲς σὲ διαθρησκειακὲς 
διασκέψεις στὴν Ἀσίζη τῆς Ἰταλίας! 

Θέλουμε νὰ τὸν βλέπουμε ὡς πνευματικὸ πατέρα, ποὺ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴ σω-
τηρία μας καὶ ἀγρυπνεῖ γιὰ τὴν ὑπερ άσπιση τῆς Ὀρθοδοξίας. Τὰ γεγονότα ὅμως, 
παρὰ τὴν ἐπιθυμία μας, μᾶς ἐμποδίζουν νὰ ἔχουμε τὴν ἀπαιτούμενη ἐμπιστοσύνη 
πρὸς τὸ πρόσωπό του.

Αφίσα για την εβδομάδα 
οικουμενιστικών συμπροσευχών 18-25 Ιανουαρίου 2012

ΑΓΙΟΙ ΤΟΠΟΙ

Σάββατο 21-1-2012 
Ξεκίνησαν από τον Πανάγιο Τάφο. Συμμετέχουν Ορθόδοξοι, 

Ρωμαιοκαθολικοί, Αγγλικανοί, Λουθηρανοί, Ουνίτες, Κόπτες κ.α.

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Πέμπτη 19/1/2012 
Συμπροσευχήθηκαν στον Ουνιτικό Ναό «Μητερ Θεού», 
Ορθόδοξοι, Παπικοί, Αγγλικανοί, Μονοφυσίτες, Ουνίτες 

Προτεστάντες κ.α.

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Πέμπτη 19/1/2012 
Πραγματοποιήθηκε οικουμενιστική αγρυπνία και με ιέρειες, 
με Προτεστάντες Γερμανόφωνους. Συμμετείχαν Ορθόδοξοι, 

Ρωμαιοκαθολικοί, Αγγλικανοί, Αρμένιοι, Ενωμένοι Προτεστάντες 
Βελγίου, Στρατός Σωτηρίας κ.α.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ

21/1/2012 
Συμπροσευχή με την παρουσία του νέου μητροπολίτη Αυστρίας σε 
καθολικό ναό με την συμμετοχή, Ορθοδόξων, Ρωμαιοκαθολικών, 

Αγγλικανών, Λουθηρανών κ.α.

Αφίσα της εβδομάδας Ιανουαρίου 2012 οικουμενιστικών 
Συμπροσευχών 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

18/1/2012. Συμμετείχαν Ορθόδοξοι, Αγγλικανοί, Προτεστάντες, 
Λουθηριανοί, Παπικοί και άλλοι. 

ΡΩΣΙΑ

Σάββατο 21/1/2012 
Οικουμενιστική συμπροσευχή στη τρίτη μεγαλύτερη πόλη 
της Ρωσίας στο Νοβίσιμπεργκ. Συμμετείχαν  Ορθόδοξοι, 

Ρωμαιοκαθολικοί, Λουθηρανοί, Βαπτιστές κ.α.  

ΚΡΟΑΤΙΑ

Κυριακή 22/1/2012 
Η ημέρα της παγκόσμιας προσευχής έγινε στο Ρωμαιοκαθολικό 

Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Συμπροσευχήθηκαν 
Ορθόδοξοι, Προτεστάντες, Παπικοί, ψευτομακεδόνες, 

σχισματικοί,Βούλγαροι Ορθόδοξοι, Βαπτιστές κ.α.

ΙΤΑΛΙΑ

Συμμετείχαν Ορθόδοξοι, Καθολικοί, Προτεστάντες, Κόπτες, μάγοι, 
Ινδουϊστές, Βουδιστές, Παγανιστές, Καλβανιστές, πυρολάτρες, 

βουντού κ.α. 

Ο Γέρων Παίσιος «Οταν μαζεύονται οι μάγοι, οι 
πυρολάτρες, οι Προτεστάντες, 
ένα σωρό - άκρη δεν βρίσκεις - 
για νά φέρουν την ειρήνη στον 
κόσμο, πως να βοηθήσουν; Ο 
Θεός να με συγχωρέση αυτά 
είναι κουρελούδες του διαβόλου. 
Γίνεται ειρήνη με αμαρτωλό 
συνεταιρισμό»; 

(Λόγοι, Τόμος Β’ σελ. 355)

Aυτά είναι «κουρελούδες του διαβόλου»
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Ο αββάς Παμβώ, έστειλε κάποτε τον μαθη-
τήν αυτού εις την Αλεξάνδρειαν, διά να πωλή-
ση τα εργόχειρα τα οποία είχον αμφότεροι κα-
τεργασθή.

Ο μαθητής επήγεν εις την πόλιν και έμεινε δέκα 
έξ ημέρας∙ εκοιμάτο δε τας νύκτας μέσα εις τον 
νάρθηκα της εκκλησίας του αγίου αποστόλου 
Μάρκου. Εκεί παρηκολούθησε την ακολουθί-
αν της εκκλησίας, έμαθε μάλιστα και τροπάρια.

Όταν επέστρεψεν εις το Ασκητήριον, ακούει 
τον Γέροντα Παμβώ να του λέγει:

- Τέκνον μου, σε βλέπω να είσαι ταραγμένος. 
Μήπως σου συνέβη κανένας πειρασμός εις την 
πόλιν; 

Απεκρίθη ο μαθητής και λέγει: 
- Γέροντα, μου φαίνεται ότι εκακοσυνηθίσα-

μεν εδώ πέρα εις την ερημίαν και χάνομεν τας 
ημέρας μας και αμελούμεν, διότι μήτε κανόνας 
ψάλλομεν, μήτε τροπάρια. Εις την Αλεξάνδρει-
αν όπου επήγα, είδα τα τάγματα της εκκλησίας 
πώς ψάλλουν και έκτοτε με συνεπήρε πολλή θλί-
ψις επειδή εμείς δεν ψάλλομεν. 

Λέγει εις αυτόν ο Γέρων:
- Ουαί και αλλοίμονόν μας, τέκνον! Έφθασαν 

πλέον αι ημέραι κατά τας οποίας οι μοναχοί θα 
αφήσουν την στερεάν τροφήν, καθώς είπε το 
Άγιον Πνεύμα, και θα καταγίνονται με τα άσμα-
τα. Αλλά ποία κατάνυξις και ποία δάκρυα προ-
έρχονται από τα μελωδήματα αυτά, την στιγμήν 
οπού οι ψάλλοντες στέκονται μέσα εις την εκκλη-
σίαν, ή εις τας αίθουσας και σηκώνουν την φω-
νήν των ωσάν τα βόδια; Όταν ευρισκώμεθα ενώ-
πιον του Θεού, οφείλομεν να παραστέκωμεν με 

μεγάλην κατάνυξιν και όχι εν μετεωρισμώ. Διότι 
οι μοναχοί δεν εξήλθαν εις την έρημον διά να δι-
αχύνωνται ή να μελωδούσιν άσματα, ή να ρυθμί-
ζουν ήχους, ούτε διά να σείουν τα χέρια των και 
να μετακινούν τα πόδια των. Παρά μόνον χρεω-
στούμεν με φόβον και τρόμον Θεού, με δάκρυα 
και με στεναγμούς, με ευλαβικήν και κατανυκτι-
κήν και μετρίαν και ταπεινήν φωνήν να προσφέ-
ρωμεν τας προσευχάς προς τον Θεόν. Σου λέγω 
ακόμα και τούτο, τέκνον μου, ότι θα έλθουν ημέ-
ρες, οπότε οι χριστιανοί θα προσθέτουν και θα 
αφαιρούν και θα μεταβάλουν τας βίβλους των 
αγίων Ευαγγελίων και των Αγίων Αποστόλων και 
των Θεσπεσίων Προφητών και των Ιερών Πα-
τέρων και θα μαλακώνουν τας Αγίας Γραφάς 
και θα γράφουν τροπάρια και άσματα και λό-
γους τεχνολογικούς. Και ο νους των θα ξεχυθή 
εις αυτούς, θα απομακρυνθή δε από τα Θεϊκά 
Πρότυπα. Και διά τούτον τον λόγον οι Άγιοι Πα-
τέρες είχαν προαναγγείλλει ότι οι μονασταί της 
ερήμου πρέπει να γράφουν τους βίους των Πα-
τέρων όχι επάνω εις μεμβράνας, αλλά επάνω εις 
χάρτινους διφθέρας, διότι η ερχομένη γενεά θα 
τους μεταβάλη σύμφωνα με την ιδικήν των αρέ-
σκειαν. Όθεν το κακόν οπού μέλλει να προέλθη 
θα είναι φρικτόν.

Κατόπιν λέγει ο μαθητής:
- Ώστε λοιπόν, Γέροντα, πρόκειται να αλλάξουν 

αι παραδόσεις και τα έθιμα των χριστιανών; μή-
πως δεν θα υπάρχουν πλέον ιερείς εις την Εκκλη-
σίαν αφού θα βάδιση προς αυτό το κατάντημα;

Τότε ο αββάς εσυνέχισεν∙

- Εις τους καιρούς εκείνους πλέον θα κρυώση 
η αγάπη του Θεού από τις περισσότερες ψυχές 
και θα πέση θλίψις μεγάλη εις τον κόσμον. Το ένα 
έθνος θα ρίχνεται εναντίον του άλλου. Οι λαοί θα 
μετακινούνται από τους τόπους των. Οι άρχοντες 
θα ανακατωθούν, οι ιερωμένοι θα το ρίξουν εις την 
αναρχίαν, οι δε μοναχοί θα ξεκάνουν εις την αμέ-
λειαν. Οι εκκλησιαστικοί ηγέται θα θεωρούν ανά-
ξιον πράγμα να φροντίζουν διά την σωτηρίαν τό-
σον της ιδικής των ψυχής, όσον και του ποιμνί-
ου των και θα περιφρονούν παντελώς ένα τοιού-
τον ζήτημα. Όλοι θα δείχνουν προθυμίαν και δρα-
στηριότητα προ πάντων διά τα τραπέζια και διά 
τας ορέξεις των. Θα είναι οκνηροί εις τας προ-
σευχής και πρόχειροι εις τας κατακρίσεις. Τους 
βίους και τας διδαχάς και τα παραδείγματα των 
άγιων Πατέρων δεν θα ενδιαφέρωνται μήτε να τα 
μιμηθούν, μήτε καν να τα ακούσουν, αλλά μάλλον 
θα κατηγορούν και θα λέγουν ότι, εάν εζούσαμεν 
και εμείς εις τα χρόνια εκείνα, έτσι θα συμπεριφε-
ρώμεθα. Οι δε Αρχιερείς θα υποχωρούν εμπρός 
εις τους ισχυρούς της γης. Και θα λύνουν τις διά-
φορες υποθέσεις, βγάζοντες από πολλές μεριές 
δώρα και απολαυές λογιών λογιών διά λογαρια-
σμόν των. Τον πτωχόν δεν θα τον υπερασπίζουν 
εις το δίκαιον του, θα θλίβουν τας χήρας γυναίκας 
και θα καταπονούν τα ορφανά. Αλλά και εις αυτόν 
τον λαόν θα εισχώρηση ασωτεία. Οι περισσότεροι 
δεν θα πιστεύουν εις τον Θεόν, θα μισούνται ανα-
μεταξύ των και θα αλληλοτρώγωνται ωσάν τα θη-
ρία, θα κλέπτη ο ένας τον άλλον και θα μεθύουν 
και θα περπατούν ωσάν τυφλοί.

Τέλος ξαναερωτά ο μαθητής:
- Τί λοιπόν πρέπει να κάμη κανείς εις εκείνην 

την περίστασιν;
Και ο Γέρων Παμβώ απεκρίθη:
- Τέκνον μου, εις εκείνους πλέον τους καιρούς, 

όποιος ημπορέση να σώση την ψυχήν του, και πα-
ρακινά και τους άλλους διά να σωθούν, αυτός θα 
ονομασθή μέγας εις την βασιλείαν των Ουρανών.

«Θα έλθουν ημέρες, οπότε οι χριστιανοί θα προσθέτουν 
και θα αφαιρούν και θα μεταβάλουν τας βίβλους των αγίων Ευαγγελίων»

 Αλλ’ ό,τι ο Θεός δημιουργεί, αγα-
πητοί μου, ούτε εκμηδενίζεται ούτε 
ματαιούται! Και δια την ανακαίνισιν 
του παλαιωθέντος εν αμαρτία κτι-
στού ορατού κόσμου οικονομήθη 
το μυστήριον της Ενανθρωπήσεως 
του δευτέρου προσώπου της Αγίας 
Τριάδος, του Ιησού Χριστού.

 Ο κόσμος όμως δεν εδέχθη τον 
Ιησούν Χριστόν, και Τον εσταύρωσε.

 Και πάλι δεν εματαιώθη το σχέδιον 
της σωτηρίας, διότι με τον Σταυρόν 
μεν ενικήθη ο διάβολος, με την Ανά-
στασιν δε του Χριστού ενικήθη ο θά-
νατος και η φθορά.

 Ετσι η Εκκλησία, το Σώμα του Χρι-
στού, πορεύεται μέσα εις την Ιστορί-
αν μεταξύ πολλών ταλαιπωριών, αντι-
ξοοτήτων και μαρτυρίου, που προέρ-
χονται από τας αντιθέους δυνάμεις, οι 
οποίες διαρκώς σταυρώνουν την Σάρ-
κα του Χριστού. Όμως τελικά η Εκκλη-
σία θα νικήση, διότι ο Χριστός ενίκη-
σε τον διάβολον, τον κόσμον και τον 
θάνατον. Η Εκκλησία εκκλησιαστικο-
ποιεί την κτίσιν και την οδηγεί εις την 
Βασιλείαν του Θεού.

 Αν λοιπόν το βιβλίον της Γενέσε-
ως μας περιγράφη την δημιουργία 
του κόσμου, του ανθρώπου και την 
πτώσι του, το βιβλίον της Αποκαλύ-
ψεως μας περιγράφει αποκαλυπτικά 
την πορείαν της Εκκλησίας μέσα στην 
Ιστορία, δηλαδή των πιστών, και της 
δημιουργίας εν γένει, την αναγέννη-
σιν, την αναδημιουργίαν και την αιώ-
νιαν δόξα του ανθρώπου και της κτι-
στής ορατής δημιουργίας.

Το βιβλίον της Αποκαλύψεως 
περιέχει εν συντομία ολόκληρον το 
μυστήριον της Θείας Οικονομίας, από 
της Ενανθρωπήσεως του Υιού και 
Λόγου του Θεού έως της δευτέρας 
Παρουσίας, Κρίσεως και παρουσίας 
της Βασιλείας του Θεού.

 Για να σας δώσω να καταλάβετε, 
σας λέγω τούτο: μέσα σε μία μόνον 
εικόνα της Αποκαλύψεως εμφανίζε-
ται το μυστήριον της Ενανθρωπήσε-
ως.1 Είναι η Γυνή, που κρατεί το άρ-
ρεν Τέκνον, το άρρεν Παιδίον, το παι-
δί της, που μόλις εγέννησε. Πριν όμως 
το γεννήση, λέγει, ο Δράκων περιμέ-
νει πότε θα γεννήση η Γυνή που εγκυ-
μονεί, ώστε, μόλις γεννηθή το Παιδί-

ον, να το αρπάξη και να το καταβρο-
χθίση. Αλλά μόλις εγεννήθη το Παι-
δίον, αρπάχθηκε προς τον Θεό, ενώ 
η Γυνή κατέφυγε εις την έρημον. Και 
από πίσω ο Δράκων τρέχει, αφού βγά-
ζει νερό από το στόμα του, και καθι-
στά την Γυναίκα «ποταμοφόρητον» 
-λέξις του βιβλίου της Αποκαλύψεως2. 
Ρίχνει νερό πίσω της, να γίνη πλημμύ-
ρα, και να την πνίξη! χωρίς όμως να 
το πετύχη.

 Αγαπητοί μου, αυτή είναι όλη 
η ιστορία της Ενανθρωπήσεως. Ο 
διάβολος έψαχνε, όπως λέγει ένας 
Πατήρ της Εκκλησίας μας, έψαχνε 
τας παρθένους, για να ιδή ποια θα 
γεννήση τον Μεσσίαν. αλλά «έλαθεν», 
ξέφυγε από την προσοχή του «άρ-
χοντος του αιώνος τούτου»3, όπως 
λέγει ο άγιος Ιγνάτιος Αντιοχείας, 
το ότι ο Υιός του Θεού εγεννήθη εκ 
παρθένου4. Και ο διάβολος δεν το 
αντελήφθη αυτό! Ο διάβολος ούτε 
πανταχού παρών είναι, ούτε τα πάντα 
γνωρίζει. αλλά έψαχνε. Το βλέπουμε 
καθαρά αυτό στο βιβλίον της Αποκα-
λύψεως, που περιμένει, όπως λέγει, 
να γεννηθή το Παιδίον.

 Εδώ το πρόσωπον της Γυναικός 
έχει δύο όψεις: είναι η Θεοτόκος και η 
Εκκλησία. Και βεβαίως είναι η Εκκλη-
σία, διότι αυτή είναι το Σώμα του Χρι-
στού. Αλλά ο Χριστός πήρε το Σώμα 
Του από την Παναγία, από την Θεο-
τόκον. Συνεπώς Θεοτόκος και Εκκλη-
σία είναι το ίδιο πρόσωπο, με τις δύο 
όψεις. και έχομε ταυτοχρόνως και δι-
άκρισιν και ταύτισιν. Και η Εκκλησία 
διώκεται. διώκονται οι Μαθηταί, δι-
ώκεται και η Θεοτόκος. αλλά το Τέ-
κνον αρπάζεται στον ουρανό. δηλα-
δή: η Σταύρωσις, η Ανάστασις και η 
Ανάληψις του Χριστού. Δεν μπορεί ο 
διάβολος πλέον να φθάση στον ουρα-
νό να κάνη τίποτα. έκτοτε όμως κυνη-
γά την Γυναίκα εις τας ερήμους, δη-
λαδή στρέφεται πάντοτε εναντίον της 
Εκκλησίας.

 Βλέπει λοιπόν κανείς μέσα σ’ αυ-
τήν την εικόνα, η οποία είναι μία από 
τις πάμπολλες εικόνες του βιβλίου 
της Αποκαλύψεως, βλέπει εν επιτομή 
το μυστήριον της θείας Οικονομίας. 

 Ακόμη το βιβλίον της Αποκαλύψε-
ως αναφέρεται εις την ίδρυσιν και 

την επέκτασιν της Εκκλησίας του 
Χριστού, δηλαδή της Βασιλείας του 
Θεού επί της γης, εις την εξέλιξιν της 
πάλης μεταξύ της Γυναικός, της Εκ-
κλησίας, και του Θηρίου5, των αντι-
θέων δυνάμεων -θα δούμε ποιες εί-
ναι αυτές οι αντίθεες δυνάμεις. Στο 
τέλος έρχονται οι «πληγές»6 εναντίον 
του Θηρίου και εναντίον του κόσμου 
που απιστεί, θριαμβεύει η Εκκλησία, 
έρχεται ο Χριστός, κρίνει τον κόσμον, 
δεσμεύεται ο διάβολος και λάμπει η 
Βασιλεία του Θεού. Αυτό είναι το γε-
νικό διάγραμμα του βιβλίου της Απο-
καλύψεως. 

 Η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι 
η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, 
ως Κριτού και Βασιλέως. Με αυτό 
αρχίζει και με αυτό τελειώνει. Θα 
τελειώση δε έτσι: Θα πη η «νύμφη», 
η Εκκλησία, και το «Πνεύμα», που 
μένει στην Εκκλησία, το Άγιον Πνεύ-
μα, θα πουν : «Έρχου, Κύριε Ιησού» 

. και η απάντησις: «Ναι έρχομαι 
ταχύ». ναι, έρχομαι γρήγορα7. Είναι 
το κλίμα της αναμονής μέσα στο 
πνεύμα του βιβλίου, το κλίμα της 
αναμονής μέσα στην Εκκλησία. Και 
η Εκκλησία αναμένει τον Χριστόν. 
Τον αναμένει ως Κριτήν και ως Βα-
σιλέα, δια να θέση εκποδών το κακό. 
να μην υπάρχη πλέον ο διάβολος, 
να μην υπάρχη η αμαρτία, να μην 
υπάρχη η φθορά, να μην υπάρχη ο 
θάνατος. Συνεπώς κεντρική ιδέα του 
βιβλίου είναι: η δευτέρα του Χριστού 
Παρουσία, ο Ιησούς Χριστός ως 
Κριτής και Βασιλεύς.

 Το κύριον θέμα, που το βλέπουμε 
να κινείται σε αλλεπάλληλες εικόνες 
κατά ένα επταδικόν σύστημα, όπως 
θα το δούμε στην ανάλυσι του βι-
βλίου, είναι ο αγών μεταξύ της Βα-
σιλείας του Θεού και της αντιθέου 
δυνάμεως, αποτέλεσμα του οποίου 
θα είναι ο θρίαμβος της Εκκλησία 
δια της νίκης του Χριστού.

 Ο σκοπός δε που εγράφη το 
βιβλίον της Αποκαλύψεως είναι 
η προπαρασκευή των πιστών, εν 
όψει των θλίψεων που αναμένουν 
τους πιστούς, αλλά και παραμυθία, 
η παρηγοριά των πιστών, δια την 
αγαθήν έκβασιν του αγώνος. Όλα 
αυτά, τα οποία σας λέγω με πολύ 

λίγα λόγια, καταγράφονται στο βι-
βλίο της Αποκαλύψεως με οράματα, 
παραστάσεις και εικόνας, που απο-
τελούν και την συμβολική γλώσσα 
του βιβλίου.

 Βεβαίως η Αποκάλυψις είναι 
κυρίως ένα προφητικόν βιβλίον, το 
οποίον -προσέξατε!- δεν αποκαλύ-
πτει μόνον τα μέλλοντα, αλλά και τα 
παρόντα. Συνεπώς εδώ εμφανίζεται 
η προφητεία εν ευρεία εννοία. 

 Το ίδιο το βιβλίον της Αποκαλύψε-
ως, στο 1ο κεφάλαιον, στίχος 19, λέ-
γει το εξής -αυτός ο ίδιος ο Κύριος 
το σημειώνει εις τον ευαγγελιστήν 
Ιωάννην: «Γράψον ουν α είδες, και 
α εισι και α μέλλει γίνεσθαι μετά 
ταύτα». Ο ευαγγελιστής Ιωάννης 
βρίσκεται εις την Πάτμον εξόρι-
στος, εις το σπήλαιον που σήμερα 
είναι γνωστόν ως το σπήλαιον της 
Αποκαλύψεως. Εκεί, κατά την πα-
ράδοσιν, διαρκώς προσηύχετο. Και 
μίαν Κυριακήν -θα μας το πη ο ίδιος 
εις τον πρόλογον του βιβλίου του- 
«εγένετο εν πνεύματι»8 και είδε όλας 
τας αποκαλύψεις και τα οράματα, τα 
οποία κατ’ εντολήν του Χριστού τα 
καταγράφει. «Γράψον λοιπόν, λέγει, 
γράψε εκείνα που είδες και εκείνα τα 
οποία είναι, συνεπώς τα παρόντα, και 
εκείνα τα οποία πρόκειται να γίνουν 
μετά τα παρόντα». 

 Συνεπώς το βιβλίο της Αποκαλύ-
ψεως είναι ένα βιβλίον προφητικόν, 
το οποίον αποκαλύπτει τα παρόντα 
και τα μέλλοντα. Σας είπα ότι η προ-
φητεία έχει ευρείαν έννοιαν. κινείται 
εις το μέλλον, εις το παρόν αλλά και 
εις το παρελθόν. Και αναλύω.

 Όταν η προφητεία κινήται εις 
το μέλλον, έρχεται να αποκαλύψη 
εκείνο το οποίον θα γίνη στο μέλλον, 
το οποίον αγνοεί πάσα κτιστή λογική 
δημιουργία. Δεν γνωρίζει το μέλλον 
ούτε άνθρωπος ούτε άγγελος ούτε 
ο διάβολος. το μέλλον πραγματικά 
το γνωρίζει μόνον ο Θεός, και κανείς 
άλλος, και μόνος Εκείνος δύναται να 
το αποκαλύψη. Η προφητεία λοιπόν 
είναι προνόμιον μόνο του αληθινού 
Θεού. και, αν το θέλετε, είναι προ-
νόμιον της ορθοδόξου αληθούς 

Πίστεώς μας.
 Η προφητεία ακόμη κινείται εις 

το παρόν, για ό,τι πράγμα εκφεύγει 
της προσοχής των συγχρόνων. Ο 
άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, επί 
παραδείγματι, λέγεται Προφήτης. 
Γιατί λέτε; Τί επροφήτευσε ο άγιος 
Ιωάννης ο Βαπτιστής; Επροφήτευσε 
το μέλλον; Επροφήτευσε το παρελ-
θόν; Ε, λοιπόν, αγαπητοί, ο άγιος 
Ιωάννης ο Βαπτιστής επροφήτευσε 
μόνον το παρόν! και ο πυρήν, το κέ-
ντρον της προφητείας του ήταν: «Να 
ο Μεσσίας. ίδε ο αμνός του Θεού»9, 
Αυτός είναι ο Αμνός του Θεού. 

«Ποιος είσαι; του λέγουν οι άρχο-
ντες του λαού, Είσαι ο Μεσσίας;» 

«Όχι! Τους λέγει, εγώ δεν είμαι ο 
Μεσσίας». 

«Ποιος είσαι;» 
 «Εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη 

ερήμω10. Εγώ, που φωνάζω εις την 
έρημον, είμαι μια φωνή, και έρχομαι 
να μαρτυρήσω για τον Μεσσία. Είναι 
Αυτός που χρονικά έπεται, είναι από 
πίσω μου, αλλά ποιοτικά είναι Αυτός 
μπροστά μου. έμπροσθέν μου γέγο-
νεν. Είναι Εκείνος, του Οποίου εγώ 
δεν είμαι άξιος να λύσω τον ιμάντα 
των υποδημάτων Του» 11 
• 1. Αποκ. 12, 1-17.
• 2. Ένθ’ ανωτέρω, στ.15.
• 3. Πρβλ. Ιωάν. 12, 31. 14, 30.
• 4. Άγ. Ιγνάτιος Αντιοχείας, Προς Εφεσίους, 
ΒΕΠΕΣ, τομ.2, Έκδοσις της Αποστολικής 
Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, Αθήναι 
1955, σελ. 291, XIX.
• 5. Βλ. Αποκ. 11, 7. 13, 1 . 2 . 11 . 12 κ.α.
• 6. Βλ. Αποκ. 9, 20. 15, 1 . 5 . 9 κ.α.
• 7. Αποκ. 22, 17 . 20.
• 8. Αποκ. 1, 10.
• 9. Ιωάν. 1, 29.
• 10. Ησ. 40, 3.
• 11. Ιωάν. 1, 27.
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λουν νόμους και κανόνες, 
θα παρακολουθούν τους 
πάντες και τα πάντα, θα 
ελέγχουν την ελευθεροτυ-
πία συγκεντρώνοντας τα 
Μ.Μ.Ε. και μέσω της ελεγ-
χόμενης προπαγάνδας 
θα καλλιεργήσουν “φω-
τισμένη” προσωπικότητα 
ηγέτη – μαριονέτα για την 
ανάγκη μιας παγκόσμιας 
κυβέρνησης, ως φυσικής 
κατάληξης της ανθρώπι-
νης ιστορίας και προόδου 
(sic).

Μπορεί όλα αυτά, πριν 
μερικά χρόνια, να ακού-
γονταν απίστευτα. Σήμε-
ρα όμως, που οι εξελίξεις 
και οι μεταβολές πραγμα-
τοποιούνται με καταιγιστι-
κούς ρυθμούς, τίποτε δεν 
πρέπει να μας παραξενεύει 
δεδομένου ότι σ’ αυτό συμ-
βάλλουν και οι χριστιανικές 
εκκλησίες όπως κατ’ επα-
νάληψη έχουμε γράψει.

Το Βατικανό έχει δημο-
σιεύσει (24/10/2011) έκθε-
ση για την οικονομική κρί-
ση, τις αιτίες δημιουργί-
ας και τον τρόπο αντιμε-
τώπισής της, η οποία γρά-
φτηκε από τον Καρδινά-
λιο Peter Turkson επικε-
φαλής του τμήματος σύ-
νταξης αυτού του εγγρά-
φου-έκθεσης με ευθύνη 
του Ποντιφιακού Συμβου-
λίου. Σ’ αυτό περιγράφει, 
με ανατριχιαστικές λεπτο-
μέρειες, το πώς οραματί-
ζονται κάποιοι τον κόσμο 
μας, καθώς και τη σταδια-
κή δημιουργία μιας υπερε-
θνικής αρχής και εξουσίας.

Σύμφωνα με το έγγρα-
φο: «Ο κόσμος χρειάζεται 
ένα νέο σώμα κανόνων που 
θα ρυθμίζει τα της παγκό-
σμιας χρηματαγοράς και 
κάποια μορφή παγκόσμιας 
νομισματικής διαχείρισης. 
Υπάρχει η ανάγκη ύπαρξης 
μιας κεντρικής παγκόσμιας 
τράπεζας που θα ρυθμίζει 
τη ροή αλλά και ολόκληρο 
το σύστημα των ισοτιμιών, 
όπως κάνουν σε μικρότε-
ρο επίπεδο οι εθνικές κε-
ντρικές Τράπεζες…». Με 

απλά λόγια, καταργούνται 
οι κανόνες της ελεύθερης 
αγοράς και ελεγχόμενα 
τα πάντα από ένα κεντρι-
κό σύστημα θα κατευθύ-
νονται εκεί που εκείνοι θα 
θέλουν, με τελικό αποτέ-
λεσμα το παγκόσμιο νό-
μισμα.

Σε άλλο σημείο του εγ-
γράφου αναφέρεται: «Η 
οικονομική κρίση απαιτεί 
απ’ όλους μας να επανε-
ξετάσουμε σε βάθος τις 
αρχές και τις πολιτισμι-
κές και ηθικές αξίες που 
αποτελούν τη βάση της 

κοινωνικής μας συνύπαρ-
ξης…». Και ερωτούμε: Για-
τί, κύριοι του Βατικανού, ν’ 
ασχοληθούμε μ’ αυτά και 
να μην επανεξετάσουμε 
την οικονομική κρίση και 
ποιοι είναι αυτοί που την 
προκαλούν;

Και παρακάτω συνεχίζει 
το έγγραφο: «Η Παγκο-
σμιοποίηση, ενώνει τους 
λαούς και οδηγεί προς 
ένα νέο “κράτος δικαίου” 
σε υπερεθνικό επίπεδο. 
Αυτό μπορεί να επιτευ-
χθεί μόνο μέσω μιας γό-
νιμης συνεργασίας. Με 
μια δυναμική παρέμβαση 
μπορούμε να βάλουμε τέ-
λος στο παρελθόν και στις 
αντιπαλότητες που δημι-
ουργούν τα εθνικά κρά-
τη…, δημιουργώντας ένα 
νέο μοντέλο διεθνιστικό 
που θα σέβεται την ταυ-
τότητα κάθε λαού μέσα 
από μία πολύπλευρη εξέ-
λιξη…». 

Μα όλα αυτά που προ-
τείνει το Βατικανό απο-

τελούν πιστό αντίγραφο 
του σχεδίου των σκοτει-
νών δυνάμεων.

Το φοβερό δε της ανε-
λεύθερης και δικτατορι-
κής αυτής έκθεσης είναι 
η διδόμενη πληροφορία 
ότι «η αλλαγή αυτή θα γί-
νει σε βάρος της εθνικής 
κυριαρχίας κάθε κράτους, 
το οποίο θα αναγκαστεί 
να μεταβιβάσει αρμοδι-
ότητες και εξουσίες σε 
μια παγκόσμια αρχή… Η 
ενέργεια αυτή θ’ αποτε-
λεί στοιχείο απαραίτητο 
σε μια χρονική συγκυρία, 

όπου η ανθρώπινη κοινω-
νία και οικονομία, μαζί με 
την πρόοδο της τεχνολο-
γίας θα ξεπερνούν τα σύ-
νορα, τα οποία ήδη έχουν 
διαβρωθεί μέσα στο νέο 
παγκοσμιοποιημένο κό-
σμο…».

«Άγιε Καρδινάλιε», ήρ-
θες καθυστερημένος, για-
τί αυτά που προτείνεις μας 
τα είπαν νωρίτερα τα… γε-
ράκια της “Ενωμένης Ευ-
ρώπης” – Ζαν Κλόντ Γι-
ούνκερ, ο Φολφγκονγκ 
Σόιμπλε, κ.α. – προκα-
λώντας κνησμό στους 
Έλληνες.

Αξίζει όμως να ανα-
φέρουμε και τα… περι-
σπούδαστα λόγια του 
μεγάλου αιρεσιάρχη της 
Δύσης Πάπα, για να κα-
ταλάβουμε από τα λίγα 
πολλά: «Η παγκοσμιο-
ποίηση, αν και φαινομε-
νικά είναι κάτι αρνητικό, 
εντέλει ενώνει τους λα-
ούς και είναι θέλημα… 
Θεού…».

Αναγνώστες μας, από 
τα λίγα στοιχεία που ανα-
φέραμε στο παρόν άρ-
θρο, διαπιστώνουμε, ότι 
τα λεχθέντα του Πάπα 
αποτελούν ύβρη κατά 
του προσώπου του Θεού 
καθ’ ότι το «μία ποίμνη 
τις ποιμήν» δεν υπονοεί 
ως ποιμένα την αποκα-
λούμενη από τους σκο-
τεινούς κύκλους και ανα-
γνωριζόμενη από τον 
ίδιο «παγκόσμια κυβέρ-
νηση» με συνέχεια τον 
εαυτό του ως μοναδικό 
πανθρησκειακό αρχηγό, 
αλλά τον Σωτήρα Χριστό, 
που θυσίασε τη ζωή του 
για χάρη αυτού του ποι-
μνίου που ελεύθερα και 
αβίαστα θα τον αποδέ-
χεται ως αληθινό ποιμέ-
να και συγκληρονόμο της 
βασιλείας του Θεού.

Το ότι, τα σχεδιαζό-
μενα για την υποταγή 
του κόσμου, θα πραγ-
ματοποιηθούν, δεν αμ-
φιβάλλει κανείς, διότι ο 
Χριστός αφενός μίλησε 
γι’ αυτά, αφετέρου δε 
επέτρεψε – παραχώρη-
σε – έτσι να γίνουν «ίνα 
οι δόκιμοι φανεροί γέ-
νωνται», για να φανερω-
θούν οι αληθινά πιστοί 
(Α΄ Κορ. 11, 19).

Ας μην πανηγυρίζουν, 
λοιπόν, οι στρουθοκαμη-
λίζοντες  γιατί «ο κυνη-
γός» υπάρχει και είναι δί-
καιος και «αποδίδει εκά-
στω κατά την πίστη και τα 
έργα του» και δεν είναι 
άλλος από το Χριστό μας.

Καιρός, λοιπόν, η άθεη 
Δύση να ανανήψει (συ-
νέλθει) και να πάψει να 
ενεργεί ως «αυτοθεός» 
σκληρός και δυνάστης.

Να το ευχηθούμε ολό-
ψυχα∙ ποτέ δεν είναι 
αργά.

1.  Η στρουθοκάμηλος 
όταν δεν μπορεί να απο-
φύγει τον κυνηγό βάζει το 
κεφάλι της πίσω από ένα 
αντικείμενο για να μη βλέ-
πει και από τότε πιστεύει 
ότι δεν υπάρχει κυνηγός 
γιατί δεν τον βλέπει.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΑΣ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΛΛΗΣ 

ΜΟΡΦΗΣ…
Σοβαροί αναλυτές ομιλούν για βάθαιμα της 

κρίσης και όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο. 
Όπως η διαφθορά έτσι και η κρίση είναι ταξική. 
Ο οικονομικά φτωχός κατά κανόνα, δεν είναι 
φτωχός επειδή συνειδητά επέλεξε τη φτώχεια 
αλλά επειδή στον ελεύθερο ανταγωνισμό, 
“αγορές” τον ονομάζουν οι οικονομολόγοι και 
του δίνουν έτσι μια ουδετερότητα και φυσικότη-
τα. Στο καθεστώς αυτό της ζούγκλας ο αδύνα-
τος (φτωχός) δεν μπορεί να γίνει πλούσιος διότι 
κάποιος άλλος πιο “έξυπνος” από καπάτσος 
του προσπερνάει και το αφήνει πίσω… Αυτό 
θεωρείται φυσικό! Το “πιστεύω” της ελεύθερης 
Οικονομίας αντιμάχεται ασταμάτητα το Πιστεύω 
της Ορθοδοξίας κι’ ας μη βιαστεί, κανείς να 
αντιτάξει το “επιχείρημα” του πολυπρόσωπου 
κατεστημένου ότι ο Χριστός δεν ενδιαφέρεται 
για τα κοινωνικά και πολιτικά θέματα! Η θέση 
αυτή είναι άρνηση του Χριστιανισμού και της 
Ορθοδοξίας.

Να ο πόλεμος: Πίστης και Άρνησης. Η πρότα-
ξη της οικονομικής μορφής της κρίσης γίνεται 
διότι θεοποιήσαμε την ύλη – οικονομικό παρά-
γοντα – κι όταν θίγεται η τσέπη μας αυτό μας 
στοιχίζει περισσότερο! Βέβαια υπάρχουν και οι 
συνειδητοί οικονομικά φτωχοί. Αυτούς θα τους 
βρούμε στα κοινόβια μοναστήρια αλλά και μέσα 
στην κοινωνία. Είναι αυτοί που, αν και προκα-
λούνται από το σκληρό αντίχριστο κατεστημένο, 
αντέχουν στο πειρασμό και βγαίνουν νικητές… 
Έχουμε όμως και αδύναμους ανθρώπους. Τα 
πνευματικά τους αποθέματα είναι λίγα και δεν 
αντέχουν στον κοινωνικό, πολιτικό, πνευματικό 
και ψυχολογικό πόλεμο. Αυτός ο πόλεμος είναι 
πιο επικίνδυνους, γιατί δε φαίνεται τέτοιος, αν 
και είναι πραγματικός πόλεμος…

Τώρα ο εχθρός πάει χέρι-χέρι με τους δικούς 
μας τους ψηφισμένους. Μπαίνει ελεύθερα στη 
χώρα (Τρόϊκα) με χαμόγελο δίνει τις οδηγίες-
εντολές του και φεύγει για να επανέλθει πάλι για 
να δει αν οι εντολές του εξετελέστηκαν.

Τώρα ο εχθρός έρχεται ως Άγιος Βασίλειος με 
πλούσια δώρα! Σου δίνει ευρώ ως δάνεια για να 
σε “σώσει” ενώ πρόκειται για σκέτο τοκογλύφο. 
Αυτός ο εχθρός είναι παιδί του Παπισμού και 
του Προτεσταντισμού οι οποίοι αρνήθηκαν την 
Ηθική να κάνει κουμάντο στην οικονομία και την 
πολιτική. Έτσι, ο ιδρώτας που προέρχεται από 
την εργασία είναι “προνόμιο” για το λαό ενώ, 
για τις αλεπούδες της κοινωνίας (ηγέτιδα τάξη), 
η τοκογλυφία δικαιούται τη μερίδα του λέοντα 
από το παραγόμενο εισόδημα! Να ο αντίχρι-
στος στο θέμα της διανομής του εισοδήματος: 
«σαρανταοκτώ από τις λιγότερο αναπτυγμένες 
χώρες του πλανήτη αν αθροίσουν όλες μαζί 
το Ακαθάριστο Εθνικό τους Προϊόν, δεν θα 
κατορθώσουν να ξεπεράσουν το σύνολο της 
περιουσίας των τριών πλουσιοτέρων ανθρώπων 
του κόσμου».

Άλλη πρόκληση: «… Αν οι ογδόντα πέντε 
πλουσιότεροι άνθρωποι του κόσμου αθροίσουν 
τις περιουσίες τους, θα κατορθώσουν να ξεπε-
ράσουν το ΑΕΠ της Κίνας. Αυτό σημαίνει ότι 
κάθε 13,5 περίπου εκατομμύρια κινέζων έχουν 
το ετήσιο εισόδημα ενός από τους πλουσιότε-
ρους ανθρώπους του κόσμου».

Τα ανωτέρω στοιχεία μας τα έδωσε το 1998 
η ετήσια έκθεση του ΟΗΕ και τα οποία περιέχο-
νται στην “Κοινωνική Δικαιοσύνη και Ορθόδοξη 
Θεολογία” του Θανάση Ν. Παπαθανασίου, 
εκδόσεις ΑΚΡΙΤΑΣ.

Σεβόμαστε και συμμεριζόμαστε τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει κυρίως ο επαρχιακός 
τύπος από τα μέτρα (τέλη) τα οποία πιστεύουμε 
εντάσσονται στο γενικότερο σχέδιο “κούρεμα” 
της δημοκρατίας, γι’ αυτό στο 2012 θα είμαστε 
“οικονομικοί” λόγω του περιορισμένου χώρου 
της εφημερίδας. Η επιθυμία μας να βλέπουν το 
φως της δημοσιότητας θέματα χρηστικά.

Χαράλ. Γ. Κοντός
τ. καθ. ΤΕΙ – Οικονομολόγος

Δικηγόρος

τον τόπο που να αισθάνεται ευτυχής για 
το κούρεμα αυτό. Ούτε καν και αυτοί που 
αγωνίστηκαν για να το εξασφαλίσουν...

Ωστόσο κανείς δεν φαίνεται να προβλη-
ματίζεται για το πώς φτάσαμε ως εδώ. Δι-
ότι πριν από το κούρεμα αυτό προηγήθη-
κε άλλο κούρεμα! Εκείνου του κουρέμα-
τος είναι καρπός αγλαός και ώριμος το 
τωρινό οδυνηρό οικονομικό κούρεμα του 
ασήκωτου χρέους μας. Ποιό είναι αυτό το 
κούρεμα;

Δεν χρειάζεται σοφία για να το εντοπί-
σουμε. Ένα αντικειμενικό βλέμμα χωρίς 
πολιτικές παρωπίδες, κομματικές και συ-
ντεχνιακές προκαταλήψεις, το διαπιστώνει.

Ο λαός μας δέχτηκε δυστυχώς αδια-
μαρτύρητα και με απάθεια την προπα-
γάνδα της στρατευμένης αθεΐας και του 
αντιεκκλησιαστικού μένους των δήθεν 
«πνευματικών» ανθρώπων, ουσιαστικά 
άπιστων και υπονομευτών του ελληνορ-
θόδοξου ήθους μας. Ανέχτηκε το φού-
ντωμα των εξώφθαλμων κομματικών συ-

ντεχνιών, που για καθαρά ψηφοθηρικούς 
σκοπούς καπηλεύονταν συστηματικά 
κοινωνικές αξίες και στόχους. Έστρεψαν 
τη νεολαία σε μια άκρατη ηδονοθηρία, 
στην τρυφηλή ζωή και τον ωχαδελφισμό. 
Δηλαδή σε καταστάσεις που κατεξοχήν 
υποβαθμίζουν τις πνευματικές και ηθικές 
αντιστάσεις του ανθρώπου. Ταυτόχρονα 
οπαδοί απάνθρωπων ολοκληρωτισμών 
χλεύαζαν την Εκκλησία και ό,τι ελληνικό. 
Ο μηδενισμός των δήθεν προοδευτικών 
δυνάμεων κατακτούσε έδαφος μεταξύ 
των νέων, οι οποίοι αποδέχονταν εύκολα 
φλύαρες αερολογίες, θαυμάζοντας τους 
ρητορικούς αμοραλισμούς των πολιτικών 
και των επιτήδειων ισντρουχτόρων. Κάτω 
από αυτόν τον καταιγισμό συνθημάτων 
της ανερυθρίαστης ιντελλιγκέντσιας οι 
νέοι φόρεσαν κουκούλες, επιδόθηκαν 
σε καταλήψεις πανεπιστημιακών Σχολών, 
έκτιζαν καθηγητές των ΑΕΙ στα γραφεία 
τους, κατάργησαν κάθε σεβασμό και 
αξιοκρατία.

Μάθανε από την άρχουσα τάξη ότι όλα 
επιτρέπονται, ότι η αυθαιρεσία είναι δημο-
κρατικός τρόπος ζωής, ότι οι καταχραστές 
δημοσίου χρήματος μένουν ατιμώρητοι, 
διότι κάνουν απλώς μικρά δωράκια στους 
εαυτούς τους. Και με τη γενική αποδοχή 
όλων των αυθαιρεσιών, πετύχαμε το κού-
ρεμα των διαχρονικών ελληνικών αξιών και 
του Ορθόδοξου ήθους του λαού μας.

Το αποτέλεσμα είναι ότι υφίσταται τώρα 
ο ίδιος λαός το δεύτερο, σύγχρονο, οδυ-
νηρό οικονομικό κούρεμα. Το υφίσταται δε 
μόνο ο λαός. Διότι οι αίτιοι και οι καθαυτό 
κουρείς κανένα κούρεμα δεν υπέστησαν. 
Ο μισθός των βουλευτών και των παρατρε-
χάμενων ακέραιος. Οι άρχοντες κάθονται 
στους βουλευτικούς και υπουργικούς 
θώκους. Και καταφθάνουν αραχτοί στο... 
ελληνικό κοινοβούλιο μέσα στις λιμουζίνες 
τους... «αγρυπνούντες» και «δειπνούντες» 
για τα δίκαια του λαού!...

Περιοδικό «Η Δράση μας»

συνέχεια από την 1η σελίδα

ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠ’ ΤΟ ΚΟΥΡΕΜΑ
συνέχεια από την 1η σελίδα
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στο φίλο του: «Μέσα είναι ο “Πρόξενος”».
Το πώς οι Αγωνιζόμενοι είχαν σπάσει τον αστυνομικό κώδικα 

και γνώριζαν περισσότερα και από τους δημοσιογράφους, αυτό 
δεν είναι αξιοπερίεργο.

… Για ένα πράγμα τουλάχιστον πρέπει να παραδεχθεί κανείς 
τους «Αγωνιζόμενους Χριστιανούς». Ότι βρίσκονται σε ετοιμότη-
τα, συγκεντρώνονται έγκαιρα και σπεύδουν αμέσως… Οι «Αγω-
νιζόμενοι Χριστιανοί» διατηρούν ένα άριστο δίκτυο πληροφορι-
ών. Δεν υπάρχει περίπτωση να πατήσει ο Ιγνάτιος το πόδι του 

στην πόλη και να μη το 
μάθουν, μου έλεγε ένας 
εξ’ αυτών. Διαθέτουν κι-
νητά τηλέφωνα, πληρο-
φοριοδότες στους Ιε-
ρούς Ναούς…, ομάδες 
που περιπολούν – ακόμη 
και νύχτα – από εκκλη-
σία σε εκκλησία, «σκά-
νερ» που παρακολου-
θεί τις επικοινωνίες της 

αστυνομίας. Επίσης βρίσκεται πάντα σε επιφυλακή μία ομάδα 
κρούσης έτοιμη να κινηθεί με το πρώτο «σύρμα».

Ο μητροπολίτης Ιγνάτιος γνωρίζει ότι δύσκολα θα βρεθεί στη 
Λάρισα χωρίς να τον εντοπίσουν. Έρχεται λοιπόν αιφνιδιαστικά, 
σαν Ιερέας κομάντος, χωρίς να ενημερώσει την αστυνομία… 
Έρχεται, λειτουργεί και φεύγει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκι-
νά νωρίς το απόγευμα από την Αθήνα και διανυκτερεύει κάπου 
έξω από την πόλη… Από τη Λάρισα ξεκινά νωρίς το πρωί αυτο-
κίνητο (με τοπικές πινακίδες) έμπιστου προσώπου, το οποίο τον 
παραλαμβάνει για να τον μεταφέρει σε ιερό ναό της πόλης. Την 
άφιξή του δεν γνωρίζουν καλά καλά ούτε οι ιερείς του ναού… 
(εφημ. “Κυριακάτικη”, 1995). Ήταν 25 Δεκέμβρη, πριν από δέκα 
έξι (16) χρόνια, όταν οι καμπάνες άρχισαν να χτυπούν χαρμόσυ-
να και οι ψάλτες να ψάλουν τις γιορταστικές καταβασίες «Χρι-
στός γεννάται δοξάσατε…». Τότε οι ευρισκόμενοι στο ναό ακούν 
θόρυβο και, ανημέρωτοι για το τι επρόκειτο να διαδραματισθεί, 
βλέπουν ξαφνικά τον δεσπότη Ιγνάτιο να χώνεται από το παρα-
πόρτι στο ιερό του Αγίου Κων/νου και Ελένης. Ο κόσμος λαχτά-
ρησε. Οι ιερείς τάχασαν και οι επίτροποι άρχισαν να σφραγί-
ζουν τις πόρτες “μην μπει μέσα ο εχθρός”. Κάποτε τελείωσε η 
Θεία Λειτουργία και ο κόσμος έφευγε όπως-όπως, γιατί μύριζε 
“μπαρούτι”. Τα τηλέφωνα των αστυνομικών τμημάτων πήραν… 
φωτιά! – Ήρθε ο … Πρόξενος, ήρθε ο … Πρόξενος – Όβερ. 
Έπρεπε όμως να οργανωθεί και η αποχώρησή του… Πρόξενου. 
Οι περισσότεροι αστυνομικοί γιόρταζαν τα Χριστούγεννα με τις 
οικογένειές τους. Τότε τα περιπολικά άρχισαν να γυρίζουν από 
σπίτι σε σπίτι και από χωριό σε χωριό να μαζέψουν αστυνομι-
κή δύναμη! Βλέποντας την απροθυμία των αστυνομικών – χρο-
νιάρα μέρα – αναγκάστηκαν οι επικεφαλείς να φέρουν μεγάλη 
κλούβα (φωτογραφία) στις 12:30, να την παρκάρουν έξω από 
την πόρτα του ναού – όπως γίνεται στο τσίρκο όταν θέλουν να 
μεταφέρουν άγριο ζώο από το κλουβί – να επιβιβάσουν τον … 
Πρόξενο σ’ αυτή και να τον μεταφέρουν στη Σαλαμίνα. Αυτά 
τα τραγελαφικά, τα ακατανόητα και θλιβερά, που συνέβησαν, 
όταν το ημερολόγιο έγραφε Χριστούγεννα 1995, και αποτέλε-
σαν τις σκοτεινές σελίδες της τοπικής εκκλησιαστικής ιστορίας, 
ήρθαν στο νου μας, όταν ο ίδιος «Πρόξενος» 16 χρόνια μετά 
και την ίδια ημερομηνία (25/12/2011) μιλούσε για αγάπη στον 
πλησίον. Αγάπη φαρισαϊκή, δεδομένου ότι 33 οικογένειες, εξ 
αιτίας του, περνούν γολγοθά, απειλούμενες να χάσουν τα σπί-
τια τους, γιατί τόλμησαν να του υποδείξουν την αντιχριστιανι-
κή και παράνομη συμπεριφορά του. Παρ’ όλα αυτά εμείς του 
ευχόμαστε χρόνια μετάνοιας, καθ’ ότι στο τέλος, του Χριστού 
το θέλημα θα επικρατήσει, διότι όπως λέγει ο απόστολος Παύ-
λος, ζούμε «θλιβόμενοι αλλ’ ου στενοχωρούμενοι, απορούμε-
νοι αλλά ουκ εξαπορούμενοι, διωκόμενοι αλλ’ ουκ εγκαταλειπό-
μενοι, καταβαλλόμενοι αλλ’ ουκ απολλύμενοι, πάντοτε την νέ-
κρωσιν του Κυρίου Ιησού εν τω σώματι περιφέροντες, ίνα και η 
ζωή του Ιησού εν τω σώματι ημών φανερωθή» (Β΄ Κορ. δ΄ 8-10).

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ

Οι αγωνιζόμενοι, πιστοί στο προσκλητήριο του τίμιου αγώνα, συγκεντρώθηκαν 
πρωτοχρονιάτικά στις 10.30  έξω από το μητροπολιτικό ναό Αχιλλίου - κατά 
την ώρα της δοξολογίας - στην πλατεία «Μητέρα» ειρηνικά και χωρίς πανό

Τα Θεοφάνεια με υψωμένα πανό στην αριστερή όχθη του Πηνειού ποταμού εκατοντάδες αγωνιζόμενοι δώσαν το παρόν, στέλνοντας 
μήνυμα στις πολιτικές και εκκλησιαστικές αρχές, ότι ένας δεσπότης δεν μπορεί να κατάσχει σπίτια χριστιανών και δει πολυτέκνων 

επειδή δεν τον αποδέχονται. 

Θεοφάνεια
Το ξέρετε τί έγινε

κάτω στον Ιορδάνη,
τον ποταμό τον άγιο,
μια μέρα του Γενάρη;

Πήγ’ ο Χριστός μας για 
να βρει

το δούλο Του Ιωάννη,
να βαπτισθεί και να φανεί

η θεία Τριαδική χάρη.

Ευλαβικά στα ύδατα
μπαίνει του Ιορδάνη,

σβήνοντας το δισταγμό
του άγιου Ιωάννη.

Τρέμει ο Ιορδάνης 
ποταμός,

αλλάζει τη ροή του,
και του Θεού ακούστηκε

η άγια φωνή Του!

Το άγιο Πνεύμα του Θεού
λευκό σαν περιστέρα

τα λόγια κάνει του Θεού
βέβαια πέρα ως πέρα.

Φως ήλθε στη σκοτεινή,
τη δύστυχη οικουμένη,

γι’ αυτό δοξάστε το Θεό,
κοντά μας πάντα μένει!

Φάρσαλα, 6-1-20120
Γεωργία Τσόλα 

Δυό φορές το χρόνο βλέπουμε – μετά από 
αλλεπάλληλες ανακοινώσεις στους ναούς 
και στα Μ.Μ.Ε. – την “ωραία φιλανθρωπική 
εκδήλωση της μητρόπολης Λάρισας” που 
γίνεται με “Τσάι” για φιλανθρωπικούς σκο-
πούς, αλλά και την μεγάλη επιτυχία που είχε 
η λαχειοφόρος που και αυτή γίνεται συγχρό-
νως με το τσάι.

Φέτος ήταν κατάμεστη η αίθουσα του ξενο-
δοχείου που πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση 
όπως έγραψαν οι εφημερίδες και το είδαμε 
κι εμείς. Τα χρήματα που εισπράχθηκαν από 

τις κάρτες (προσκλήσεις) ανήλθαν περίπου 
στις 10.000 ευρώ και από τη λαχειοφόρο σε 
άλλα τόσα, σύμφωνα με πληροφορίες.

Επειδή πολλοί ενδεείς μας παραπονέ-
θηκαν, ότι άλλοι έφυγαν άπρακτοι όταν 
ζήτησαν οικονομική βοήθεια και άλλοι μετά 
βίας έλαβαν ένα πεντάευρο προφασιζόμενοι 
διάφορες δικαιολογίες, ερωτούμε: Πόσα 
ευρώ θα αντιστοιχούσαν στον κάθε επαίτη;

Εσείς κάνετε τους υπολογισμούς σας κι 
εμείς, καλοπροαίρετα, θα επανέλθουμε εν 
καιρώ.

Εκείνος ο Μετεωρίτης, ο 
μεγάλος “αββάς”, ο “πολέ-
μιος” του οικουμενισμού, ο 
“μαχητής” του αντιπαπισμού, 
ο “γίγαντας” της Θεολογίας, ο 
“δεινός” ρήτορας, και το καλό 
παιδί του Πατριάρχη όπου βρε-
θεί και όπου σταθεί τρώγεται 
με τα ρούχα του και με τους 
Αγωνιζόμενους Χριστιανούς 
της Λάρισας. Είναι δε θερμός 
υποστηρικτής του παράνομου 
και αντικανονικού δεσπότη 
Λάρισας. Γιατί άραγε;

Ίσως δεν διάβασε ποτέ Γρα-
φή και Κανόνες, αλλά ούτε και 
ιστορία, διότι όλα αυτά που 

λέει δεν εξηγούνται!! “Αββά”, 
θα σου συμβουλεύαμε να κοι-
τάξεις λίγο πίσω σου, ώστε να 
δώσεις απάντηση πρώτα στον 
εαυτό σου και μετά στον κόσμο 
που ρωτάει και ζητάει συνεχώς, 
μερικές σύντομες απαντήσεις:

Γιατί παραιτήθηκες από 

ηγούμενος;
Γιατί σούφυγαν τα καλο-

γέρια; Πού πήγαν και ποια η 
σημερινή τους πορεία;

Γιατί έκλαιγε και τί φώναζε 
εκείνο το μωράκι, προς τις 
Σοφάδες μεριά;

Εάν συνεχίσεις να έρχεσαι 
στη Λάρισα για να στηρίζεις την 
παρανομία και αντικανονικότη-
τα, θα επανέλθουμε κι εμείς και 
τότε, ίσως μαθευθούν…

Γνώριζε ακόμη ότι τα πράγ-
ματα δεν είναι όπως σου τα 
είπαν, και ότι «στο σπίτι του 
κρεμασμένου δεν μιλούν για 
σχοινί».

Πέρυσι το καλοκαίρι 
η μητρόπολη Λάρισας 
εκποιούσε τρία (3) δια-
μερίσματα σε πλειοδο-
τική δημοπρασία της 
οποίας η πρώτη προ-
σφορά ανέρχονταν 
περίπου στις 130.000 
ευρώ. Αυτά τα ακίνη-
τα περιήλθαν στη μη-
τρόπολη από δωρεά 
συμπολίτη μας με σκο-
πό να εκποιηθούν υπό 
ορισμένους όρους.

Επειδή αρκετοί ζη-
τούν να μάθουν την 

εξέλιξη αυτής της δη-
μοπρασίας, ρωτούμε:

α) Πουλήθηκαν τα 
παραπάνω διαμερίσμα-
τα και πόσο;

β) Τηρήθηκαν οι όροι 
της κληρονομιάς, και 
αν όχι, πώς ξεπερά-
στηκαν;

γ) Τα εισπραχθέντα 
χρήματα πού διατέθη-
καν και αν όχι έχουν 
κατατεθεί;

δ) Τα ενοίκια τόσων 
ετών βρίσκονται σε ει-
δικό λογαριασμό;

ΤΑ ΤΣAΓΙΑ…

ΜΕΤΕΩΡΙΤΗΣ

ΚλΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

Λαμπαδάριος

ΕΝΑ θΡΙλΕΡ ΜΕ ΤΟΝ
ΤΙΤλΟ «ο Προξενος»

συνέχεια από την 1η σελίδα

Η κλούβα που μετέφερε τον «Πρόξενο» 
από τη Λάρισα στην Σαλαμίνα 

Ι.Μ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ 
ΓΑΝΤΖΕΑΣ ΒΟΛΟΥ

Την Κυριακή 15-1-2012 έγινε ομιλία στο αρ-
χονταρίκι της μονής, με ομιλητή τον καθη-
γητή Θεολογίας  του πανεπιστημίου Θεσ/
νίκης Δημ. Τσελεγγίδη με θέμα: «Θεοφά-
νεια και Βάπτιση». Την ομιλία μπορεί-
τε να την ακούσετε στην ιστοσελίδα μας 
www.agonasax.blogspot.com.


