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Προδοσίας το ανάγνωσμα
ή ζόφος Κολάσεως (!)

ΕὐΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΘΕΟΤόΚΟΥ

συνεχίζεται στη  σελ. 2

ΔΑΝΕΙΑ – ΔΑΝΕΙΑ – ΔΑΝΕΙΑ

ΑΣΤΟΙ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ

“Τρέμει με μιας η φυλακή και διάπλατη 
η θυρίδα 

φέγγει κι αφήνει και περνά έν’  άστρο, 
μιαν αχτίδα.

Ο άγγελος εστάθηκε, διπλώνει τα φτε-
ρά του…

- Ξύπνα, ταράξου, μη φοβού, χαίρε, 
Παρθένε, χαίρε!

Ο Κύριός μου είναι με σε. Ελλάς, ανά-
στα, χαίρε”

(Αρ. Βαλαωρίτης)
“Ήρθε η ημέρα, φωνάζουν τα χείλη 
που κλεισμένα τα είχε η σκλαβιά 
και με μιας επετάχθηκαν χίλιοι 
κι άλλοι πετιώνται με μια”

(Διον. Σολωμός)
Διπλή γιορτή εορτάζει την 25η Μαρτίου 

το ελληνικό χριστιανικό έθνος, γιορτή 

Εορτασμός 
της 25ης Μαρτίου

συνεχίζεται στη  σελ. 4

Διαβάζοντας τα 
παρακάτω – αφού 
αφαιρεθούν οι ημε-
ρομηνίες – θα νόμιζε 
κανείς ότι τα γραφό-

μενα αναφέρονται 
στο σήμερα. Δάνεια 
«ληστρικά» με δυ-
σμενείς όρους που 
διαχειρίστηκαν ξένοι 

Συνεχίζουμε την εισαγωγή από το βιβλίο 
της απακαλύψεως του μακαριστού γέρο-
ντος π. Αθανασίου που «μας περιγράφει 
αποκαλυπτικά την πορεία της εκκλησίας... η 

παρασκευή των πιστών εν όψει των θλίψεων 
που αναμένουν τους πιστούς αλλά και πα-
ραμυθία, η παρηγορία των πιστών από την 
αγαθήν έκβασιν του αγώνος»

ΑΠΟΚΑΛΥψΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

συνεχίζεται στη  σελ. 6

Α) Είμαστε σε ένα τρομερό αδιέξοδο.
Βρισκόμαστε στη χειρότερη περίοδο από 

ιδρύσεως ελληνικού κράτους.
Οι εχθροί μπήκαν στην πόλη από την κερ-

κόπορτα της οικονομίας.
Μας βρήκαν ευάλωτους, μπόσικους.
Αυτή τη στιγμή είμαστε σε χειρότερη μοίρα 

κι από την Αλβανία του Χότζα. Εκείνος έκανε 

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟυΜΕ ΜΕ ΤΟ ΠΝΕYΜΑ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑγΙΩΝ! 

συνεχίζεται στη σελ. 7

Η παραποίηση της Ιστορίας μας 
αποτέλεσε και εξακολουθεί να απο-
τελεί σκοπό και “προσφιλές άθλημα” 
μακρινών «φίλων» αλλά και γειτόνων 
διότι γυμνοί από κάθε υψηλό και ωραίο, 
μικρόψυχοι και εγωπαθείς αδυνατούν 
να ομολογήσουν την αλήθεια, ότι 
τράφηκαν και ανδρώθηκαν με το γάλα 
(πολιτισμό) της μάνας Ελλάδας, και 
καταφεύγουν σε ενέργειες ταπεινές, 
βρώμικες και εγκληματικές, αποδει-
κνύοντας, όχι μόνον την αχαριστία 
αλλά και ότι κατά βάθος παραμένουν 
απολίτιστοι, θυμίζοντάς μας το λαϊκό 
απόφθεγμα «τον Αράπη κι αν τον 
πλένεις το σαπούνι σου χαλάς». Και 
θα ήταν το κατάντημα ελαφρότερο 
αν δεν επεδίωκαν να εμφανίζονται ως 
«αρχοντοχωριάτες νεόπλουτοι» χωρίς 
αυτογνωσία και ίχνος αξιοπρέπειας.

Στόχος, λοιπόν, όλων αυτών ήταν, εί-
ναι και θα είναι η μείωση της Αξίας κάθε 

εκλεκτού και η προβολή της απαξίας ως 
γνήσιας και αληθινής.

Στο στόχαστρο των κομπλεξικών 
αυτών λαών βρίσκεται κυρίως η Ορθό-
δοξη Ελλάδα μας, η φωτοδότρα Ανα-
τολής και Δύσης. Γι’ αυτό – ιδιαίτερα 
τα τελευταία χρόνια – καταβάλλουν 
άοκνες προσπάθειες να υποβιβάσουν 
και εξευτελίσουν τη χώρα μας στα 
μάτια του κόσμου, παρουσιάζοντάς την 
ως μη έχουσα καμία σχέση με την έν-
δοξη αρχαία Ελλάδα και συνεπώς όλα 
αυτά (καταγωγή, πολιτισμός, τέχνες, 
επιστήμες, σοφοί, ρήτορες…) για τα 
οποία καυχόμαστε δεν ανήκουν στην 
ιστορία μας. Στο σατανικό αυτό σχέδιο 
των ισχυρών της γης εμπλέκονται και 
μικροί, ασήμαντοι γειτονικοί λαοί (Σκο-
πιανοί, Αλβανοί, Τούρκοι…) οι οποίοι 
με πλαστά και ψευδεπίγραφα στοιχεία 
επιχειρούν να φανούν απόγονοι των αρ-
χαίων Ελλήνων, άλλοι απόγονοι του Μ. 

Αλεξάνδρου και άλλοι συνεχιστές του 
πολιτισμού των σοφών της αρχαιότη-
τας που έζησαν στα «αιγαιοπελαγίτικα 
νησιά» (τα ανέκαθεν ελληνικά).

Τελευταία οι Τούρκοι, που κάθε τι 
αρχαιοελληνικό (θέατρα, βωμούς, 
στάδια…) το ονομάζουν ρωμαϊκό 

– προκλητικοί όπως πάντα – προέ-
βηκαν σε αποκαλυπτήρια (15/3/12) 
αγάλματος του ιδρυτή της ιατρικής 
επιστήμης ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ που επί 60 
χρόνια έζησε, δίδαξε, άσκησε την 
ιατρική και πέθανε στην Λάρισα, 
όπου υπάρχει ο τάφος του, αλλά 

γεννήθηκε στο Αιγαιοπελαγίτικο 
νησί Κω. Και όπως είναι γνωστό οι 
Τούρκοι το Αιγαίο το θεωρούν δικό 
τους!!  Ο Δήμαρχος της πόλης Μού-
γλα OSMAN GURUN τόνισε ότι: «ο 
Ιπποκράτης ως γιατρός, από το 460 
π.Χ. έθεσε τα θεμέλια των ιατρικών 
κανόνων» και συνεχίζοντας επεσή-
μανε τη σημασία του επαγγέλματος 
της ιατρικής επιστήμης καταλήγο-
ντας «… οι άνθρωποι του Αιγαίου 
από την Αρχαιότητα έδειξαν στον 
κόσμο τις οικουμενικές αξίες». Σε 
άλλο πάρκο έστησαν το άγαλμα του 
Ηροδότου αλλά πουθενά δεν κάνουν 
λόγο ότι όλοι αυτοί (Ιπποκράτης, 
Ηρόδοτος…) υπήρξαν Έλληνες. 
Αυτά τα λίγα επί τη ευκαιρία των 
αποκαλυπτηρίων του Τούρκου… 
Ιπποκράτη.   

* Τα Μoβολλά (η σημερινή Μούγλα) βρίσκεται 
στους πρόποδες του όρους Μπαμπά Νταγκ. 
Παλαιότερα υπάγονταν στο νομό της Σμύρνης. 
Αριθμεί  68.000 κατοίκους. 

Άγαλμα του Ιπποκράτη  και τα γιουσουφάκια

 ΔΙΚΑΙΟ δεν 
είναι; Πριν προ-
φθάσουν αυτοί να μας 
δώσουν την χαριστική 

β ο λ ή  ν α  τ ο υ ς 
στείλει η Δικαιο-

σύνη στο Γουδή; Δεν θα 
είναι δίκαιο; 

ΑΠΙΣΤΕυΤΕΣ ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ 1823 ΩΣ 2012

συνεχίζεται στη  σελ. 3

«Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα 
σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ 

ἐποίησας» (Ψαλμ. 103,24)
Τ ίνος  ε ἶνε ,  ἀγαπητο ί 

Μεγάλα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ!
(†) του ἐπίσκοπου Αὐγουστῖνου Καντιώτη Γράφει ο Στυλ. Λαγουρός

Μεγάλη, αποφασιστική σημασία και για 
την οικονομική πολιτική που καλούνται 
να ασκήσουν παρατάξεις και κόμματα 
όχι μόνο στη χώρα μας αλλά γενικότερα 
έχει το ερώτημα: Τι είναι ο άνθρωπος που 
θέλουν να τον σώσουν! Από την απάντηση 
που θα δοθεί θα εξαρτηθεί τι θα δώσου-
με στον άνθρωπο και τι θα περιμένουμε 
από αυτόν. Τι είναι λοιπόν ο άνθρωπος, 
ηθικό ή βιολογικό ον; Στο ζώο (άλογο) 
δίνουμε χόρτο. Η δουλειά του ζώου είναι 
να σέρνει το κάρρο κι όχι να το οδηγεί. 
Η εξουσία, το σύστημα, που δεν πιστεύει 
στον άνθρωπο ως ηθική αξία είναι φυσικό, 
αυτό διδασκόμαστε από την ιστορία, να 
του φερθεί ανάλογα. Η εκμετάλλευση και 
η εξόντωση είναι … φυσιολογική!

συνεχίζεται στη  σελ. 2
συνεχίζεται στη σελ. 4

Οι «φίλοι» μας  για να κάνουν τη δουλειά τους - ως συνήθως - 
δολοφόνησαν τον Καποδίστρια 

Tα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ιπποκράτη 
στην τουρική πόλη Μούγλα*

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «ΑγΩΝΑΣ ΑγΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ»  www.agonasax.blogspot.com
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 ΕΦΙΑΛΤΙΚΟΤΕΡΟ είδος πολι-
τικού εξολοθρευτού στον ελλαδικό 
χώρο έχει υπάρξει; Όλοι οι προ-
απελθόντες μεταπολιτικοί πρω-
θυπουργοί: Παττανδρέου Ανδρ, 
Μητσοτάκης, Σημίτης, Καραμανλής 
δανείστηκαν και σπατάλησαν, ναι, 
αλλά δανείστηκαν με μικρά επιτόκια 
και από συμφέρουσες αγορές (;).

 ΤΟΥΤΟΣ όμως «ο δούλος και 
δόλιος», ο Γ. Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, 
δανείστηκε με μεγάλα επιτόκια από 
συγκεκριμένες της αρεσκείας του 
ύποπτες αγορές και στις «μνημο-
νιακές» συμφωνίες υπέγραψε το 
έγκλημα ότι παραιτείται η χώρα από 
το δικαίωμά της να δανείζεται και 
από αγορές-κράτη που εδάνειζαν με 
μικρότερο επιτόκιο, όπως μας έδινε 
η Κίνα και η Ρωσία.

 ΑΥΤΗ η δολιότης όμως στοιχει-
οθετεί έσχατη προδοσία κατά του 
Έθνους και του Ελληνικού Λαού 
που θα έπρεπε να τον είχε στείλει 
σε ειδικό δικαστήριο με όλους τους 
συνεργάτες του. Και όμως αυτός 
περιφέρεται ως ηγεμών, χωρίς καμία 
ντροπή, χειροκροτούμενος από ένα 
λόχο βουλευτών του, εξακολουθών 
να λεηλατεί τη χώρα «νομίμως». 
Και όλα αυτά, δεν θα πάψουμε να 
το επαναλαμβάνουμε: με την ανο-
χή και την συνένοχη σιωπή των 
νεόπτωχων χαχόλων.

 ΑΥΤΟΣ που μας είπε («λεφτά 
υπάρχουν»), όντας ακόμη «πρωθυ-
πουργός» των νεοραγιάδων, ετόνισε 
για να δικαιολογήσει την ολοκληρωτι-
κή αποτυχία του στην διακυβέρνηση 
της χώρας και τα νέα φορολογικά 
χαράτσια, «ότι είναι προτιμότερο 
όλοι να χάσουμε κάτι παρά όλοι να 
χάσουμε τα πάντα» (!!)

 ΤΙ ΕΙΝΑΙ αυτό, μωρέ, που έχα-
σες εσύ, όταν για τα τουριστικά σου 
μόνο ταξίδια στας Ευρώπας, ξοδεύ-
εις εις βάρος του ελληνικού λαού 
χιλιάδες ευρώ στα πολυτελέστερα 
ξενοδοχεία; Τόση απανθρωπιά και 
ακαρδία...

 ΤΟΣΟΙ φωτοσβέστες και σκο-
ταδιστές, να κλείνουν μονομιάς 
1500 εκπαιδευτήρια στην ελεύθερη 
«δημοκρατική» Ελλάδα στον 21ο 
αιώνα, όταν ο πτωχός καλόγερος 
Εθναπόστολος του Γένους, Κοσμάς 
ο Αιτωλός ίδρυσε και οργάνωσε μέσα 
στην οθωμανική σκλαβιά περισσότε-
ρα από 250 σχολεία;

 ΝΑ ΟΜΩΣ που στην διακυ-
βέρνηση του Γεωργ. Παπανδρέου 
και της «διά βίου απομαθήσεως», 
υπάλληλοι της σκοτεινής λέσχης 
Μπίτελμπεργκ, κλείνουν σχολεία 
ελληνικά και ομογενειακά (εκτός 
μειονοτικά στη Θράκη που αυξά-
νονται και επιδοτούνται επαρκώς) 
γιατί όπως ισχυρίζονται, πρέπει να 
γίνουν... οικονομίες (!!)

 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ πώς να περισσέ-
ψουν ευρώ, όταν τα ταμεία καταλη-
στεύονται από μιλεούνια τρωκτικών 
και ο κ. Παπανδρέου διορίζει εκατόν  
είκοσι (120) κυρίως ξένους συμβού-
λους για να πτωχεύσει η Ελλάδα όσο 
γίνεται πιο... γρήγορα; Και όμως ο 

«κύριος» παραμένει ακλόνητος...(!!)

 ΥΠΑΡΧΟΥΝ στην παγκόσμια 
ιστορία των λαών της ανθρωπότη-
τας, ηγέτες που παριστάνουν το δη-
μοκρατικό, και που να έχουν επιδοθεί 
με τόση καταστροφική, ανεξήγητη 
μανία, μέσα σε δύο χρόνια, να εξο-
λοθρέψουν το λαό που τους ψήφισε 
και τους ενεπιστεύθη την οικονομική 
του ευμάρεια;

 ΥΠΑΡΧΕΙ λαός δημοκρατικός, 
που γέννησε μάλιστα την δημοκρα-
τία, να έχει απωλέσει την υπερη-
φάνειά του και την αξιοπρέπειά του 
σε βαθμό ολικής καταστολής και 
ανεξήγητης υποταγής, όπως εμείς, 
που μένουμε απαθείς να μας κοροϊ-
δεύουν τόσο ασύστολα;

 ΑΝ ΤΟ Δ' Ράιχ και οι ενταύθα 
συνεργαζόμενοι παπαδημοτσολά-
κογλου... «επιτρέψουν» να γίνουν 
οι εκλογές, τότε θα είναι θανατηφόρο 
εθνικό χαρακίρι, αν ψηφισθεί έστω 
και ένας από τις μαριονέτες που υπέ-
γραψαν συλλογικά την οικονομική 
κατάρρευση της Ελλάδας και την εκ-
χώρηση της εθνικής μας κυριαρχίας. 
Τί λέτε θα τους ξαναψηφίσετε, ώ 
τυφλοί και αφελείς, συνέλληνες;

 Ο κομμουνισμός ανατράπηκε 
μετά από 70 χρόνια αυτοκαταστρο-
φής και από την τέφρα του αναστή-
θηκαν λαοί που σήμερα, αφού μέτρη-
σαν τις πληγές τους, τις επούλωσαν 
και ανακάμπτουν.

 Ο ΝΑΖΙΣΜΟΣ το ίδιο. Έπεσε 
για να ανοικοδομηθεί με πείσμα και 
αυστηρή πειθαρχία μια καινούργια 
Γερμανία επιθετική και αμετανόητη. 
Μια ηττημένη Γερμανία, που ενώ 
ήταν χλεύη των λαών, μέσα σε εξή-
ντα χρόνια έγινε της Ευρώπης ο ηγέ-
της, ο τιμητής των λαών της και της 
νικήτριας Ελλάδας ο υβριστής. Μια 
Γερμανία ισχυρή που απροκάλυπτα 
ξαναφέρνει στο νου μας όλον εκείνον 
τον ζόφο της Ναζιστικής... Ευρώπης.

 ΕΠΙΣΗΣ στην Ελλάδα, η απριλι-
ανή επανάσταση των συνταγματαρ-
χών έπεσε σε επτά χρόνια, αλλά δεν 
μπορέσαμε να απαλλαγούμε από 
τους... «απελευθερωτές» του Πολυ-
τεχνείου που καβάλησαν το «καλά-
μι» σε τέτοιο σημείο μάλιστα, ώστε 
όλοι μαζί από την μεταπολιτευτική... 
«δημοκρατία» να μας επιστρέψουν 
σε μιας νέας μορφής «χούντα» του 
αμερικανότρεφτου Παπανδρέου και 
των συνεργατών του, που δεν είναι 
άλλα από εκείνα τα τότε καλά «αντι-
στασιακά» παιδιά. Δαμανάκηδες, 
Καστανίδηδες κ.λπ., ευώδη άνθη της 
χρεωκοπημένης σήμερα Ελλάδας.

 ΤΟ ΒΡΑΔΥ 29.11.11 στο κα-
νάλι EXTRA3, ο κ. Παπαγιάννης, 
καταγγέλλει ότι τυπώθηκαν από 
το Υπουργείο Εξωτερικών 15.000 
χάρτες και απεστάλησαν στις Ευρω-
παίες χώρες χωρίς αυτοί οι χάρτες 
να περιλαμβάνουν την περιοχή του 
Καστελλόριζου. (!!)

 ΔΗΛΑΔΗ αν καταλάβαμε καλά, 
αυτοί οι ένδοξοι «διπλωμάτες στο 
προδοτουργείο των εξωτερικών, κα-
ρατομούν και επισήμως την Ελλάδα;

 ΑΠΟ ιστοσελίδα (24.5.11) αλιεύ-
σαμε την δραματική είδηση ότι νέοι 
«της Ελλάδος παιδιά», δεν μάχονται 
πια στα βουνά για την ελευθερία της 
πατρίδας όπως οι παππούδες τους, 
αλλά εγκαταλείπουν αυτήν για να 
διασωθούν από την λαίλαπα των 
ανάξιων και ανίκανων πολιτικών. 
Οι πολιτικοί ανθέλληνες έγιναν 
εχθροί των νέων και «φιλάνθρωποι» 
των λαθρομεταναστών, που τελικά 
εποικίζουν την Ελλάδα με γοργούς 
ρυθμούς... Η Ελλάδα έγινε σιγά-σιγά 
η σκιά του εαυτού της και αποικία 
λαθρομεταναστών...

 ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ νέοι καταφεύγουν 
σε αναγκαστική μετανάστευση. Σε 
βελούδινη γενοκτονία από τους 
δόλιους πολιτικούς, οι οποίοι αφού 
κατασπατάλησαν τον πλούτο της 
χωράς και απαξίωσαν τον πολιτισμό 
της και την ιστορία της, παραμένουν 
όχι μόνον ατιμώρητοι αλλά και αμε-
τανόητοι...

 ΘA ΗΤΑΝ ακραία πρόταση, 
στην ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, να τους 
στείλει επιτέλους στον «τελειωμό», 
όπως κάποτε τη Μαρία Αντουαννέτα;

 ΜΕΤΑ από όσα καταστροφικά 
συνέβησαν και συμβαίνουν, είναι 
συλλογική παράκρουση, ιός αθερά-
πευτος και νόσος ανίατος, να υπάρ-
χουν ακόμη Έλληνες πολίτες που 
εμπιστεύονται το ολέθριο πολιτικό 
σχήμα που μας... κυβερνά. Είναι 
παραφροσύνη και αυτοχειριασμός(!!)

140   ΔΙΣ, έχασε τα τελευταία 
χρόνια το ελληνικό δημόσιο από 
την φοροδιαφυγή και την δωροδο-
κία. Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στην 
διαφθορά μαζί με την Κολομβία, 
την Ταϋλάνδη και το Ελσαλβατόρ(!!) 
Ποιοί διέφθειραν τις συνειδήσεις των 
Ελλήνων;

 Ο ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΤΗΣ ιερών 
συμβόλων, άθλιος εκκλησιομάχος 
και προκλητικός υπερασπιστής των 
λαθρομεταναστών, «δήμαρχος» 
Καμίνης, με τα αναρτημένα «χρι-
στουγεννιάτικα» ντενεκεδάκια στην 
Πλατεία Συντάγματος, εκδικείται 
όλους τους «τενεκέδες» ψηφοφό-
ρους που τον... έβγαλαν δήμαρχο... 
Να τον χαίρεσθε(!!)

 ΟΣΟ ΓΙΑ τον τουρκομανή δή-
μαρχο Μπουτάρη, που σώνει και 
καλά πρέπει η Θεσσαλονίκη να γίνει 
μισοτούρκικη και τον γενοκτόνο Ατα-
τούρκ να διαφεντεύει με το άγαλμα 
και το όνομά του την συμπρωτεύου-
σα και τόσα άλλα ύποπτα που επιχει-
ρεί, δικαιολογείται από το γεροντικό 
του... «ξαναμώραμα». Πολύ ευφυείς 
οι Θεσσαλονικείς που τον ψήφισαν.

 ΤΕΛΙΚΑ, μετά από όλα αυτά 
και πολλά άλλα, που καθημερινά 
μας τρελαίνουν για τις φασιστικές 
εμπνεύσεις τους, ποιά είναι η 
χειρότερη χούντα, βρε παιδιά, η 
απριλιανή των Συνταγματαρχών ή 
της διετίας του 2009-2011 και όχι 
μόνον; -

ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Το ερώτημα είναι καίριο και το κύρος της 
αξίας του ανθρώπου θα το λάβουμε απ’ αυτόν 
που “μονοπωλεί” την Αλήθεια.

Για το σώμα του ανθρώπου, ως βιολογική 
ύπαρξη, ασφαλώς το λόγο έχει η Επιστήμη. 
Μονάχα όμως σώμα είναι ο άνθρωπος; Η τρο-
φή, είναι κάτι που συμφωνεί με το σώμα. Υλικό 
το σώμα υλική και η τροφή. Στην περίπτωση 
όμως που ο άνθρωπος βρίσκεται μπροστά σ’ 
ένα δίλημμα και καλείται ν’ αποφασίσει, να πει 
ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ, τότε ποιος αποφασίζει; Το 
σώμα; Όταν ο άνθρωπος κλαίει με δάκρυα, 
ποιος κλαίει; Τα μάτια; Η χαρά του ανθρώπου 
που βλέπουμε στο πρόσωπό του το πρόσωπο 
την προκαλεί;

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο 
άνθρωπος δεν είναι μονάχα σώμα.  Το σώμα 
του ανθρώπου δεν είναι οδηγός, είναι οδηγού-
μενο από κάποιο άλλο, αόρατο αλλά υπαρκτό 
μέσα στο ορατό σώμα. Αυτό μαρτυρούν οι 
εκδηλώσεις του σώματος. Ποιος είναι αυτός ο 
αόρατος σύντροφος του σώματος τον οποίο 
η επιστήμη αδυνατεί να συλλάβει; Αυτό που η 
επιστήμη αδυνατεί να συλλάβει μας το αποκα-
λύπτει η χριστιανική αλήθεια που είναι αποκά-
λυψη του Θεού. Το κύρος δε του Λόγου του 
Θεού δεν μπορεί η επιστήμη να αμφισβητήσει.

Έτσι, στην Παλαιά Διαθήκη διαβάζουμε: 
«Ποιήσωμεν άνθρωπον κατ’ εικόνα ημετέραν 
και καθ’ ομοίωσιν» (Γεν. 1, 26). Επίσης: «Μέγα 
άνθρωπος» (Παρμ. 20, 6).

Το ίδιο συνεχίζει και η Καινή Διαθήκη. Κεντρι-
κό, ενδιαφέρον του Θεού είναι ο άνθρωπος. 
Για τον άνθρωπο απέθανε ο Χριστός (Ρωμ. 
14, 15). Τέλειος καλείται να γίνει ο άνθρωπος 
όπως είναι ο Θεός. Η αξία του ανθρώπου είναι 
αποκαλυπτική: «Τι γάρ ωφελείται άνθρωπος 
εάν τον κόσμον όλον κερδήσει, την δε ψυχήν 
αυτού ζημιωθή; Ή τι δώση άνθρωπος αντάλ-
λαγμα της ψυχής αυτού;» (Ματθ. 16, 26).

Αυτά, και πολλά άλλα σαν και αυτά μας 
λέγει ο Θεός. Και, ενώ γεννηθήκαμε στη γη, 
προοριζόμαστε για τον ουρανό. Τα ξυλοκέ-
ρατα (θησαυροί) της γης είναι μηδέν μπροστά 
στον «πολύτιμο μαργαρίτη» της Βασιλείας του 
Θεού. Αυτός ο άνθρωπος απουσιάζει από την 
αστική και Μαρξιστική φιλοσοφία. Εκεί, στον 
υλισμό, κυριαρχεί το «κτήνος» (ένστικτο). Με 
κίνητρο το ένστικτο ο υλισμός είναι σε διαρκή 
κρίση χωρίς διέξοδο… και εκείνο που δημιουρ-
γεί είναι η ζούγκλα! 

Όλα αυτά δεν είναι εκτός θέματος, όπως 
νομίζουν οι αρνούμενοι την θείαν Αποκάλυψην. 
Έχουν άμεση σχέση με τα συστήματα του υλι-
σμού (Φιλελευθερισμού και Μαρξισμού) που 
“θέλουν να μας σώσουν”! Μάταια.

Πότε άραγε τα κόμματα θα πιστέψουν ότι 
υπηρετούν, φροντίζουν για τις βιοτικές (υλικές) 
ανάγκες των ανθρώπινων σωμάτων μέσα στα 
οποία κατοικούν αθάνατες ψυχές; Όταν το 
ιερατείο ορθοτομήσει το Λόγο της Αληθείας, 
γιατί τώρα είναι υποταγμένο στον ειδωλολά-
τρη Καίσαρα (Μαμωνά), και το ποίμνιο (λαός) 
αποδεκατίζεται από τους ποικίλους λύκους!

Χαράλ. Κοντός
τ. καθ. Τ.Ε.Ι. - Δικηγόρος

Προδοσίας το ανάγνωσμα
ή ζόφος Κολάσεως (!) ΑΣΤΟΙ ΚΑΙ ΜΑΡΞΙΣΤΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ: 
ΤΙ ΕΙΝΑΙ 

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα
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“φίλοι” μας και που ποτέ δεν έφθασαν 
στην Ελλάδα…, δήμευση της δημό-
σιας περιουσίας, κρατικά έσοδα…, 
“εξοπλιστικές” παραγγελίες άχρηστου 
πολεμικού υλικού…, καράβια που 
πληρώθηκαν και δεν παραλήφθηκαν ή 
μπατάρησαν καθ’ οδόν…, κυβερνήσεις 
διοριζόμενες, «τρόικες»…

Όλα αυτά σε κάνουν να τρελαίνε-
σαι και να αναρωτιέσαι: «Άπαντες 
εξέκλιναν άμα ηχρειώθησαν;». Ένας 
δεν έμεινε με ελληνικό φιλότιμο και 
χριστιανική συνείδηση ώστε να ελκύ-
σει το έλεος του Θεού;     

Από τις πρώτες ημέρες της ανε-
ξαρτησίας της πατρίδας μας από τον 
τουρκικό ζυγό, επιτακτική υπήρξε η 
ανάγκη δανεισμού για την κάλυψη 
των άμεσων αναγκών και την προμή-
θεια όπλων, κανονιών και πλοίων με 
ενέχυρο εγγύησης την Κρήτη, την 
Κύπρο… Παρ’ όλα αυτά οι πόρτες των 
δανειστών παρέμεναν κλειστές.

Α. ΔΑΝΕΙΟ
Το 1823 ο Μαυροκορδάτος (αγγλό-

φιλος) εξασφάλισε από την Αγγλία 
δάνειο (3 Φεβρουαρίου 1824) 800.000 
στερλινών με επιτόκιο 5%, χρόνο από-
σβεσης 38 έτη και υποθήκη τα εθνικά 
κτήματα και όλα τα δημόσια έσοδα. Η 
τότε λειψή Ελλάδα ενώ χρεώθηκε το 
ονομαστικό ποσό των 800.000 λιρών, 
στο χέρι πήρε μόνο το 59% δηλαδή 
472.000 λίρες γιατί, παρακρατήθηκαν 
τόκοι, χρεολύσια δυο ετών, μεσιτικά, 
έξοδα σύμβασης και προμήθειες – 
νεοελληνικά «μίζες»… – Μετά απ’ όλα 
αυτά κατέληξαν να φθάσουν στην 
επαναστατημένη χώρα μας 349.000 
λίρες.

Σύμφωνα με την δανειακή σύμβαση 
το ποσό θα αποστέλλονταν στις Τρά-
πεζες Λογοθέτη και Βάρη, που είχαν 
την έδρα στην αγγλοκρατούμενη Ζά-
κυνθο και θα παραδίδονταν τμηματικά 
στην ελληνική Κυβέρνηση.

Παρ’ ότι το δάνειο χαρακτηρίστηκε 
«ληστρικό», οι κυβερνώντες το χαι-
ρέτησαν ως πολιτική επιτυχία και ως 
έμμεση αναγνώριση του ελληνικού 
κράτους.

Β’ ΔΑΝΕΙΟ 
Στις 31 Ιουλίου 1824 – λίγες εβδο-

μάδες μετά την καταστροφή της 
Κάσου και των Ψαρών – και ενώ η 
Επανάσταση βρίσκονταν σε κρίσιμο 
στάδιο, αποφασίζεται σύναψη και 
νέου δανείου. Το δεύτερο αυτό δά-
νειο το ανέλαβε ο τραπεζιτικός οίκος 
των αδελφών Ρικάρδο με ονομαστικό 
κεφάλαιο 2.000.000 λιρών (26 Ιανου-
αρίου 1825). Όπως στο πρώτο δάνειο 
το καθαρό ποσό περιορίστηκε, στις 
816.000 λίρες, αφού το παραχωρού-
μενο δάνειο είχε οριστεί στο 55% του 

ονομαστικού (1.100.000) και από αυτό 
παρακρατήθηκαν 284.000 λίρες για 
προκαταβολή τόκων δύο ετών, χρεο-
λύσια, προμήθεια και άλλες δαπάνες.

Ενώ, όμως, το ποσό του πρώτου 
δανείου το διαχειρίστηκε η ελληνική 
κυβέρνηση – έστω με σκανδαλώδη 
τρόπο –, τη διαχείριση του δεύτερου 
δανείου ανέλαβαν οι Άγγλοι τρα-
πεζίτες με μέλη του Φιλελληνικού 
Κομιτάτου, παραγκωνίζοντας την 
ελληνική κυβέρνηση. Από το δάνειο 
αυτό διατέθηκαν: 212.000 λίρες για 
αναχρηματοδότηση του πρώτου δα-
νείου, 77.000 για αγορά όπλων και 
πυροβόλων [για τα οποία γράφτηκαν 
τα εξής: «η ελληνική υπόθεση πα-
ραδόθηκε στην Αγγλία… Τα κανόνια 
ήταν τόσο πρόχειρα κατασκευασμέ-
να που με την πρώτη βολή έσπαζαν 
οι κυλιβάντες…» (δημοσίευμα στους 
Τάιμς του Λονδίνου, Άγγλος Φίνλεϋ). 
«Μας πασάραν όλη τη σκαρταδούρα 
που είχαν. Τα πολεμοφόδια και αι 
αποσκευαί»… συνέκειντο εξ όσων 
αχρήστων πραγμάτων περιείχον αι 
αποθήκαι και τα οπλοστάσια του Μο-
νάχου…» (Υπουργός Στρατιωτικών 
Σπυρομήλιος μιλώντας στη Γερουσία 
3/3/1860)], 160.000 λίρες για την πα-
ραγγελία 6 ατμοκίνητων πλοίων, από 
τα οποία μόνον τρία έφθασαν στην 
Ελλάδα και από αυτά το ένα χρησι-
μοποιήθηκε: Ήτοι:

Το πρώτο, το «ΚΑΡΤΕΡΙΑ», το οποίο 
ήταν το μόνο αξιόμαχο καράβι αρί-
στης κατασκευής, ήρθε ένα χρόνο 
αργότερα από τον προβλεπόμενο 
χρόνο παράδοσης.

Το δεύτερο, η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ», 
μπατάρησε στον Τάμεση και με χίλια 
ζόρια έφθασε στην Ελλάδα το 1828 
όπου παρέμεινε αγκυροβολημένο και 
άχρηστο.

Το τρίτο, ο «ΑΚΑΤΑΜΑΧΗΤΟΣ», 
κάηκε κατά τις δοκιμές του.

Το τέταρτο και πέμπτο (δεν δόθη-
καν ονόματα) σάπισαν στο Λονδίνο 
ανίκανα προς πλεύση.

Το έκτο, το «ΕΡΜΗΣ», ένα μικρό 
μάχιμο ατμόπλοιο κατάφερε – αφού 
άλλαξε μηχανή – να φθάσει στην 
Ελλάδα το 1829, όταν πλέον η επα-
νάσταση είχε τελειώσει.

Πληρώσαμε επίσης 155.000 λίρες 
ως προκαταβολή για την ναυπήγηση 
οκτώ φρεγατών σε ναυπηγεία της 
Νέας Υόρκης από τις οποίες μόνο η 
μία, η «ΕΛΛΑΣ», ήρθε στην Ελλάδα, 
ενώ η δεύτερη πουλήθηκε για να χρη-
ματοδοτηθεί η πρώτη. Και να ληφθεί 
υπόψη ότι, οι Αμερικανοί ναυπηγοί, 
αφού εισέπραξαν τις 155.000 λίρες 
(ποσόν για τρεις φρεγάτες περίπου), 
ζήτησαν άλλες 80.000, μόνον για την 
αποπεράτωση δύο φρεγατών, απει-
λώντας, ότι σε περίπτωση που δεν 
γίνουν αποδεκτές οι αξιώσεις τους, 
θα «σκότωναν» τα ημιτελή σκάφη σε 
δημοπρασία! Η ελληνική κυβέρνη-
ση, μπροστά στην κατάσταση αυτή, 
δέχθηκε να πουληθεί η μία πλήρως 
εξοπλισμένη και η οποία αγοράστηκε 
από την αμερικάνικη κυβέρνηση ονο-
μάζοντάς την «Brandywine». Η δεύ-
τερη, η «ΕΛΛΑΣ», πολύ υποδεέστερη 
σε εξοπλισμό αλλά σε τιμή τριπλάσια 
της συμφωνίας, έφθασε στο Ναύπλιο 
το Νοέμβριο του 1826. Ακόμα οι δυό 
Έλληνες διαπραγματευτές παρακρά-
τησαν το ποσό των 5.900 λιρών από 
τα δύο δάνεια.

Γ’ ΔΑΝΕΙΟ
Όταν ανέλαβε ο Καποδίστριας 

Κυβερνήτης (Ιανουάριος 1828), το 
δημόσιο ταμείο ήταν άδειο και τα δύο 
ληστρικά «δάνεια της ανεξαρτησίας», 

που είχαν συναφθεί με υποθήκη τα 
«εθνικά κτήματα», είχαν κάνει φτερά, 
ενώ ήταν ανέφικτος ένας νέος δανει-
σμός για το απροσδιόριστο ακόμα 
διεθνώς ελληνικό κράτος-μόρφωμα. Ο 
ιστορικός Α. Ανδρεάδης περιγράφει: 
«Η πίστις του Έθνους είχε τοσού-
τον εκπέσει, ώστε όλαι αι υπό του 
Καποδιστρίου γενόμεναι απόπειραι, 
έστω και μικρών δανείων (λ.χ. από το 
Ιόνιο Κράτος ή από κεφαλαιούχους) 
απέτυχον. Όθεν διείδεν ότι ο μόνος 
τρόπος, όπως εξέλθη του αδιεξόδου 
ήτο να εγγυηθώσιν αι Δυνάμεις δά-
νειον 60 εκ. (γαλλικά φράγκα) – ποσό 
όπερ εύρισκεν επαρκές – και όπως 
προέλθη εις συμβιβασμόν με τους 
δανειστάς του 1824 και 1825…».

Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας έθεσε 
στην Δ΄ Εθνική Συνέλευση στο Άργος 
(11/7-6/8/1829) ως επιτακτική ανάγκη 
την σύναψη ενός νέου δανείου, υπο-
λογίζοντας ως ελάχιστο το ποσό των 
60.000.000 φράγκων, που χρειαζόταν 
για την οικοδόμηση του κράτους, 
δηλ. για να καλύψει τις άμεσες υπο-
χρεώσεις, και να γίνουν οι πρώτες 
δημόσιες δαπάνες που θα κινούσαν 
ξανά το μηχανισμό της οικονομίας. 
Και η Συνέλευση με το τρίτο ψήφισμά 
της ενέκρινε τη σύναψη εξωτερικού 
δανείου.

Παρά τις προσπάθειές του ο Καπο-
δίστριας δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει 
εγγυημένο δάνειο από τις τρεις μεγά-
λες Δυνάμεις – την τρόικα της εποχής 
– Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία. Μπόρεσε 
όμως να προωθήσει αποφασιστικά 
την ιδέα. Στον επόμενο χρόνο, στο 
Συνέδριο του Λονδίνου, το 1830, οι 
Δυνάμεις θα δεχθούν να εγγυηθούν 
ένα δάνειο των 60.000.000, αλλά ο 
Καποδίστριας δεν πρόλαβε να εξα-
σφαλίσει την οριστική συμφωνία διότι 
δολοφονήθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 
1831.

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΟΘΩΝΑΣ
Πριν ακόμη δολοφονηθεί ο Καπο-

δίστριας οι “προστάτιδες” δυνάμεις 
άρχισαν να ψάχνουν για Βασιλιά. 
Στην αρχή βρήκαν τον Λεοπόλδο του 
Σαξ – Κόβουργου, τον οποίο ο Καπο-
δίστριας κατάφερε να μην δεχθεί το 
στέμμα. Μετά σκέφτηκαν τον γιο του 
Ναπολέοντα μα εδώ δεν το δέχθηκε 
ο ίδιος ο Ναπολέοντας. Τότε οι “Με-
γάλες Δυνάμεις”, χωρίς καν να ρωτή-
σουν τους Έλληνες, μας επέβαλαν 
(13 Φεβρουαρίου 1832) ένα παιδαρέλι 
(17 ετών) για Βασιλιά, τον Όθωνα, 
χωρίς να τους καίγεται καρφί αν ο και-
νούργιος Βασιλιάς ήτανε ένα άμυαλο 
παιδί, ολότελα ξένο με την ψυχή, τους 
πόθους, τους καημούς και τα βάσανα 
του λαού που θα κυβερνούσε.

Ο Όθωνας ερχόμενος στην Ελλάδα 
(18 Ιανουαρίου 1833) μας έφερε και 
δώρα!!! Πρώτα τους “εθελοντές” 
Βαυαρούς στρατιώτες και αξιωματι-
κούς που στοίχισαν τον πρώτο χρόνο 
4.748.050 δραχμές. β) Η Βασιλική 
χορηγία 986.801 δραχμές (σε έσοδα 
του κράτους ολόκληρο το χρόνο 
ήταν 7.721.370 δρχ.) γ) τους τρεις 
αντιβασιλιάδες και κοντά σ’ αυτούς 
μια συνοδεία από ολόκληρο ακριδολόι 
τυχοδιωκτών, κερδοσκόπων, τοκογλύ-
φων, χρεοκοπημένων “σοφών” και 
κάθε καρυδιάς καρύδι. Είχαν μυρισθεί 
το μεγάλο δάνειο που υπέγραψαν οι 
τρεις “προστάτιδες” Δυνάμεις και η 
Βαυαρία στο Λονδίνο 25-27/5/1832. 
Αυτό το δάνειο το διαπραγματεύτηκε 
η “Τρόικα” με τον οίκο Είχταλ του Μο-
νάχου. Αυτός το μεταβίβασε στον οίκο 
Άγναδο, και τούτος το ανέθεσε στον 
μεγαλύτερο τοκογλύφο του κόσμου 

τον Τόρσιλδ, ο οποίος μας έδωσε με 
πραγματική τιμή 94% (δηλαδή από 
60.000.000 που ήταν το δάνειο, μας 
δώσανε 57.000.000). Από το ποσό 
αυτό κράτησαν, οι τοκογλύφοι τρα-
πεζίτες 33.000.000 για προκαταβο-
λικούς τόκους, χρεολύσια και λοιπά 
έξοδα δανείου (έως το 1843), οι δε 
τρεις Δυνάμεις κράτησαν 2.500.000 
φράγκα για εξόφληση προκαταβολών 
που είχαν δώσει. Από τα υπόλοιπα, (33 
+2.500= 35.500 -57 =21.500) απο-
φασίστηκε να δώσουν στην Τουρκία 
12.531.000, για την εξαγορά δήθεν 
των επαρχιών της Αττικής, της Εύβοι-
ας και της Φθιώτιδας, η οποία τελικά 
δεν πήρε φράγκο, γιατί ο όρος αυτός 
της αποζημίωσης μπήκε στην συμφω-
νία επίτηδες για να πάρει η τσαρική 
Ρωσία μίαν αποζημίωση 6.000.000 που 
είχε καταδικαστεί να της πληρώσει  η 
Τουρκία. Τα υπόλοιπα 6.531.000 τα 
μοιράστηκαν οι άλλοι δύο συνέταιροι 
(Αγγλία – Γαλλία).

ΤΟ ΦΑΓΟΠΟΤΙ ΤΩΝ ΒΑΥΑΡΩΝ
Τα 9.000.000 περίπου που έμειναν 

για μας τα καταβρόχθισαν μέχρι τε-
λευταία πεντάρα οι Βαυαροί.

Από το δάνειο του Όθωνα για την 
Ελλάδα, ουσιαστικά, στα ταμεία του 
Ελληνικού Κράτους δεν πήγε ούτε 
ένα μονόλεπτο, ούτε μισό λεπτό! Ο 
Εγγλέζος ιστορικός Φίνλευ έγραφε: 
«Συνεκρότησαν εν Μονάχω σύσκεψιν 
καθ’ ην, μεταξύ πολλών άλλων επαί-
σχυντων καταχρήσεων των Ελληνικών 
χρημάτων, πρόσθεσαν σχεδόν 4.500 
λίρες εις τον μισθόν του κόμητος Αρμα-
νεμπεργκ (αντιβασιλιάς) δια να δύναται 
αυτός να δίδει χοροεσπερίδας δια τους 
ξένους και τους Φαναριώτας!!».

Ο δε Π. Χαλκιόπουλος έγραφε: 
«Οι Βαυαροί πρώτοι, μας έδωσαν 
το παράδειγμα της καταχρήσεως 
του σφετερισμού και σπατάλης των 
Δημοσίων… Η χρήσις του δανείου 
των 60.000.000 ήτο ζωηρά εικών, εις 
τα όμματα των Ελλήνων, σπατάλη 
ανήκουστη. Βαυαροί διαχειριζόμενοι 
δημόσια χρήματα έκλεπταν και δια 
να μη καταδιωχθώσιν, εξεδιώκοντο 
κρυφά εις την αλλοδαπήν. Εις εξ 
αυτών ήτο και ο Βαυαρός δικαστής 
Στρατομάιερ, όστις μεταφερθείς υπό 
συνοδείαν Βαυαρών εις Ναύπλιον 
και εκεί επιβιβασθείς εις πλοίον 
ξένης δυνάμεως, ανεχώρησε δια 
την Τεργέστην, όπως αποφύγη η Βα-
σιλεία την εντροπήν της επί κλοπή 
καταδίκης δικαστού Βαυαρού…».

Ο Γούδας, βεβαιώνοντας πως τα 
δάνεια πήγαν στις τσέπες των Βαυα-
ρών, λέει: «Ωκοδομήθηκαν στιλπνοί 
περί το Μόναχον επαύλεις, ενώ οι 
μεν αγωνισταί απέθνησκον επί της 
ψάθας, αι δε χήραι και τα ορφανά 
αυτών δεν είχον πώς να κρύψωσι 
την γυμνότητά των».

Και να σκεφθεί κανείς ότι τα ποσά 
των δανείων την εποχή εκείνη ήταν 
τεράστια και παρείχαν τη δυνατότη-
τα στη χώρα μας για μια ολόπλευρη 
ανάπτυξη και πρόοδο. Δυστυχώς, όχι 
μόνο δεν έγινε αυτό, αλλ’ αντίθετα 
υπήρξαν αφορμή να μεταβληθεί η 
Ελλάδα σε κλοτσοσκούφι των ξένων 
και διεθνών τοκογλύφων, συντελώ-
ντας σ’ αυτό ασυνείδητοι Έλληνες 
πολιτικοί, Γερμανοί κυβερνήτες και 
άλλοι που διεκδικούν τον τίτλο του 
πολιτισμένου.

Μετά από αυτή την ιστορική δι-
αδρομή σε τί, θα μπορούσαμε να 
πούμε, διαφέρουν τα τότε δάνεια με 
τα σημερινά;

Μία από τα ίδια. Αν και χριστιανικοί 
λαοί εξακολουθούμε να είμαστε «ο 
άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος».

συνέχεια από την 1η σελίδα
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μου, τὰ λόγια αὐτά; Εἶνε τοῦ Δαυ-
ΐδ, τοῦ προφήτου καὶ βασιλέως. 
Εἶνε ἕνας στίχος τοῦ ἑκατοστοῦ τρίτου 
(ΡΓ΄) ψαλμοῦ, ὁ ὁποῖος διαβάζεται πά-
ντοτε στὴν ἀρχὴ τοῦ ἑσπερινοῦ. Ὁ Δαυΐδ, 
ὁ ἐμπνευσμένος προφήτης καὶ ἔνδοξος 
βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ, βλέπει ὅλα ὅσα 
δημιούργησε ὁ Θεός, τὸ πανόραμα τῆς 
φύσεως· ἀναπνέει τὸ ἄρωμα τῶν λου-
λουδιῶν, βλέπει τὰ δέντρα, ἀνεβαίνει στὰ 
ψηλὰ βουνά, κατεβαίνει στὶς πεδιάδες, 
βλέπει τὴν πράσινη χλόη καὶ τὰ στάχυα, 
πλησιάζει στὸ γιαλό, ἀκούει τὸ φλοῖσβο 
τοῦ κύματος, βλέπει τὴ θάλασσα τὴν 
ἀπέραντη, πηγαίνει μέσα στὰ δάση κι 
ἀκούει τὸ γλυκολάλημα τῶν πουλιῶν, 
ὑψώνει ἀκόμη τὰ μάτια του στὴν ἀσέληνη 
νύχτα, βλέπει τὰ ἑκατομμύρια ἄστρα, 
καὶ γεμᾶτος θαυμασμὸ κ᾽ εὐγνωμοσύνη 
μπροστὰ σ᾽ ὅλα αὐτὰ λέει· «Ὡς ἐμεγαλύν-
θη τὰ ἔργα σου, Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ 
ἐποίησας» (Ψαλμ. 103,24).

Μὰ γιατί ἀναφέρω σήμερα τὸ ῥητὸ 
αὐτό; μήπως εἶνε ἑσπερινὸς τὴν ὥρα 
αὐτή; Ὄχι βέβαια. Ἀλλὰ τὸ ῥητὸ αὐτὸ 
ἁρμόζει κατ᾽ ἐξοχὴν στὴ ση μερινὴ ἡμέρα. 
Ἕνας ἀπὸ τοὺς λαμπρότερους ῥήτορες 
τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὁ ἅγιος Γρη-
γόριος ὁ Παλαμᾶς ἀρχιεπίσκοπος 
Θεσσαλονίκης, τοῦ ὁποίου τὴ μνήμη 
ἑορτάζει ἡ Ὀρθοδοξία καὶ τὴν δευτέρα 
(Β΄) Κυριακὴ τῶν Νηστειῶν καὶ 
ποὺ τὸ ἱερὸ λείψανό του φυλάττει ὡς 
θησαυρὸ ἡ Θεσσαλονίκη, σὲ μιὰ ὁμιλία 
του στὴ σημερινὴ ἑορτὴ ἀρχίζει ἔτσι, μὲ 
τὸ «Ὡς ἐ μεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, Κύριε· 
πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας». Γιατί ἆραγε; 
Ἔργο τοῦ Κυρίου εἶνε οἱ οὐρανοί, ἔργο 
του εἶνε τὰ ἄστρα, ἡ σελήνη, ὁ ἥλιος· 
ἔργο τοῦ Θεοῦ εἶνε ἡ γῆ καὶ ὅλα τὰ 
ὡραῖα ποὺ τὴν κοσμοῦν. Ἔργο τοῦ Θεοῦ 
εἶνε τὸ ὑλικὸ σύμπαν, ἔργο του εἶνε 
καὶ τὸ πνευματικὸ σύμ παν· ἔργο τοῦ 
Θεοῦ εἶνε ὁ ἄνθρωπος, ἔργο του εἶνε 
οἱ ἄγγελοι, ἔργο του εἶνε ὅλη ἡ κτίσις. 
Ἀλλ᾽ ἐὰν ρωτήσετε ποιό εἶνε τὸ μεγα-
λύτερο, τὸ σπουδαιότερο, τὸ πιὸ τρανὸ 
ἔργο τοῦ Κυρίου, θὰ σᾶς ἀπαντήσω 
ὅτι εἶνε τὸ γεγονὸς ποὺ ἑορτάζουμε 
σήμερα. Ἐὰν σᾶς πῶ ἀμέσως ποιό 
εἶνε τὸ γεγονὸς ποὺ ἑορτάζουμε, φο-
βοῦμαι ὅτι πολλοὶ δὲν θὰ τὸ αἰσθανθοῦν. 
Ἡ ἐποχή μας εἶνε πεζή. Δυστυχῶς τὰ 
μεγάλα καὶ τὰ ὑψηλὰ δὲν μᾶς συγκι-
νοῦν· μᾶς ἐντυπωσιάζουν μικρὰ καὶ 
ἀσήμαντα, ὅπως μιὰ νίκη στὸ φου-μπώλ, 
ἕνα μουσικὸ κομμάτι, μιὰ θεατρικὴ 
παράστασι, μιὰ ἐπιτυχία στὸ προ-πό, 
μιὰ διάκρισι τοῦ παιδιοῦ μας, ὅ,τι ἔχει 
νὰ κάνῃ μὲ τὸ στενὸ οἰ κογενειακὸ κύ-
κλο καὶ τὴν προσωπική μας ὠφέλεια. 
Ἄλλοτε, στὰ χρόνια τῆς σκλαβιᾶς, τὸ 
γένος μας ἑώρταζε τὴν ἑορτὴ αὐτὴ μὲ με-
γάλη συγκίνη σι· κατάμεστοι ἦταν οἱ ναοί. 
Στὸν Εὐαγγελι σμὸ τῆς Θεοτόκου ἔβλεπαν 
καὶ τὸν εὐαγγελι σμὸ τοῦ δούλου ἔθνους. 
Τώρα –μὴ λέμε ψέματα– τὴν ἑορτὴ αὐτὴ 
δὲν τὴν ἑορτάζουμε μὲ κατάνυξι, μὲ προ-
σευχή, μὲ ἐκκλησιασμό, μὲ θεία κοινωνία. 
Τὴν ἑορτάζουμε περισσότερο στοὺς 
δρόμους, στὶς παρελάσεις μὲ τὰ τύμπανα, 
μακριὰ ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ὑπερφυσικὸ δέος. 
Δὲ μᾶς συγκινεῖ –μὴ λέ με ψέματα– τὸ 
μεγάλο γεγονός. Ποῖος δακρύζει ἀκούγον 
τας σήμερα τὸ εὐαγγέλιο; Πῶς νὰ σᾶς 
μιλήσω, μὲ ποιά γλῶσσα, μὲ ποιό τρόπο 
νὰ συγκινήσω τὶς καρδιές σας;

Θὰ πάρω μερικὰ παραδείγματα. Ἐὰν 
σᾶς πῇ κάποιος ὅτι ἕνα κομμάτι ὕλης 
ἀποσπάσθηκε ἀπὸ ἕναν ἄλλο πλανήτη 
κ᾽ ἔπεσε ἐδῶ στὴ γῆ ὡς μετεωρίτης, 
ἀσφαλῶς θὰ ἐνδιαφερθῆτε. Ἐὰν ἀκόμα 
ἀκουστῇ ―ἀπίθανο κατ᾽ ἐμέ―, ὅ τι ἕνα 
ἐξωγήινο πλάσμα ἦρθε ἀπὸ τὸν Ἄρη 
κάτω στὴ γῆ, θὰ προκληθῇ παγκοσμί-
ως ζωηρὴ αἴσθησι. Ἀλλ᾽ ὦ ταλαίπωρε 

ἄνθρωπε! ὄχι ἕνα κομμάτι ὕλης ὅπως 
ἐκεῖνα τὰ λίγα κιλὰ ποὺ ἔφεραν ἀπὸ τὴ 
σελήνη ἀστροναῦτες, ὄχι κάποιο ἐξωγήι-
νο πλάσμα ἀπὸ κάποιο ἄλλο ἀστέρι, ἀλλὰ 
– ποιός; αὐτὸς ὁ Δημιουργὸς τῆς γῆς καὶ 
τοῦ σύμπαντος ἦρθε σήμερα ἐδῶ στὴ γῆ! 
Εἶνε γεγονός. Ὅσο βέβαιο εἶνε ὅτι σήμερα 
ἔχουμε 25 Μαρτίου, τόσο γεγονὸς εἶνε ὅτι 
ἦρθε Ἐκεῖνος στὴ γῆ, ὅτι συνελήφθη σὰν 
σήμερα στὴν μήτρα τῆς ἁγίας Παρθένου. 
–Μὰ πῶς; ἀκούγεται ἀμέσως ἡ ἀντίρ-
ρησι τοῦ ὑλισμοῦ ποὺ ζητάει νὰ λύσῃ 
μὲ τὸ ἀνθρώπινο μυαλὸ τὸ μέγα μυ-
στήριο. Ἐμεῖς γνωρίζουμε, ὅτι ἕνας 
φυσικὸς νόμος ὑπάρχει· ὅτι τὸ παιδὶ 
εἶνε ἄνθος ποὺ προέρχεται τὴν ἕνωσι 
ἀνδρὸς καὶ γυναικός, τῶν δύο γονέων. 
Πῶς εἶνε δυνατὸν μιὰ παρθένος νὰ γεν-
νήσῃ; Εἶνε ἀδύνατον, ἀπίστευτο, δὲν τὸ 
χωράει ὁ νοῦς. Ἀλλὰ προτοῦ ν᾽ ἀπαντή-
σουμε στὸ «πῶς» αὐτό, ἂς θέσουμε κ᾽ 
ἐμεῖς στοὺς ἀθέους μερικὰ ἐρωτήματα. 
 Πῶς ἔγινε τὸ σύμπαν; Πῶς δημιουρ-
γήθηκε ἡ ὕλη; Πῶς τὰ ἄστρα, πῶς 
ὁ ἥλιος, πῶς ἡ σελήνη, πῶς ἡ γῆ; 
Πῶς ἔγινε ὁ ἄνθρωπος, ὄχι μόνο ὡς 
σῶμα, ἀλλὰ προπαντὸς ὡς ψυχή, ὡς 
πνεῦμα, ὡς σκέψις, ὡς συνείδησις;… 
Λῦστε μας λοιπὸν πρῶτα ἐσεῖς αὐτὰ τὰ 
προβλήματα τοῦ παρόντος κόσμου, ποὺ 
εἶνε μπροστά σας, καὶ τότε νὰ ζητήσετε 
ν᾽ ἀπαντήσουμε ἐμεῖς στὸ πῶς ἡ Παρ-
θένος ἔτεκεν Υἱόν. Τὴν ἀπορία αὐτὴ τὴν 
εἶχε καὶ ἡ ἴδια ἡ Παναγία· «Πῶς ἔσται μοι 
τοῦτο, ἐπὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;» ρώτησε. 
Καὶ ὁ ἄγγελος τῆς ἀπήντησε· «Πνεῦμα 
ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψί-
στου ἐπισκιάσει σοι…» (Λουκ. 1,34-35). 
« Δ ύ ν α μ ι ς τ ο ῦ Κ υ ρ ί ο υ » ! αὐτὴ 
εἶνε ἡ ἀπάντησις. Ἀλλ᾽ ἐάν, ἀγαπητοί 
μου, δὲν μποροῦμε νὰ εἰσδύσουμε 
στὸ μέγα τοῦτο μυστήριο τῆς ἐναν-
θρωπήσεως τοῦ Θεοῦ Λόγου, μπο-
ροῦμε ὅμως νὰ βεβαιωθοῦμε γιὰ τὸ 
γεγονὸς αὐτὸ ἀ πὸ τὰ ἀποτελέσματα 
ποὺ ἔφερε. Μήπως ἄλλωστε μποροῦμε 
νὰ λύσουμε τὸ μυστήριο τοῦ φυσι-
κοῦ ἡλίου; Μέχρι σήμερα εἶνε ἄλυτο. 
Δεκαπέντε ὑποθέσεις ὑπάρχουν· τε-
λευταία θεωρία εἶνε, ὅτι στὸν ἥλιο 
γίνονται πυρηνικὲς ἐκρήξεις, ἀλλὰ κι 
αὐτὴ ἔχει ἀντιρρήσεις. Ἐὰν λοιπὸν δὲν 
μποροῦμε ν᾽ ἀπαντήσουμε στὸ τί εἶνε 
ἥλιος, πῶς ἔγινε, πῶς λειτουργεῖ τό-
σους αἰῶνες, ἔχεις τὴν ἀπαίτησι ἐσὺ νὰ 
λύσῃς τὸ μυστήριο τοῦ Ἡλίου τῆς δι-
καιοσύνης ποὺ λέγεται Ἰησοῦς Χριστός; 
Ὅπως ὅμως στὸν φυσικὸ ἥλιο, μολονότι 
δὲν λύνουμε τὰ μυστήριά του, βλέπου-
με πάντως τὸ φῶς, τὴ θερμότητα, τὰ 
εὐεργετικά του ἀποτελέσματα σ᾽ ὅλη 
τὴν πλάσι, ἔτσι καὶ στὸν Ἥλιο - Χριστό. 
Ἐὰν δὲν μποροῦμε νὰ εἰσδύσουμε στὸ 
μυστήριο τῆς σαρκώσεως τοῦ Θεοῦ Λό-
γου, μποροῦ με ὅμως νὰ διαπιστώσουμε 
καὶ νὰ ἐκτιμήσουμε τ᾽ ἀποτελέσματα 
τοῦ σημερινοῦ ὑψίστου γεγονότος. 
Ποιά ἀποτελέσματα; Πέρασαν δυὸ 
χιλιάδες χρόνια ἀπὸ τὴν ἡμέρα ποὺ ὁ 
ἀρχάγγελος Γαβριὴλ ἐκόμισε τὸ «χαῖρε» 
στὴν φτωχὴ κόρη τῆς Ναζαρέτ, ἀπὸ τότε 
ποὺ τὸ Θεῖο Βρέφος σαρκώθηκε ἀπὸ τὰ 
πάναγνα αἵματα τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου 
καὶ σκίρτησε στὴν ἄχραντη μήτρα της. 
Στὸ διάστημα αὐτὸ –διαβάστε τὴν 
ἱστορία– θρόνοι βασιλέων κατέπεσαν, 
αὐτοκρατορίες διαλύθηκαν, ὁ πολιτικὸς 
χάρτης τῆς Εὐρώπης ἄλλαξε ἑκατὸ φο-
ρές. Καὶ ὅμως ἡ προφητεία ποὺ εἶπε ὁ 
ἄγγελος στὴν Παναγία πραγματοποιεῖται.  
Τί τῆς εἶπε· Τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννήσῃς 
«υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται», καὶ ὁ Κύριος 
θὰ δώσῃ σ᾽ αὐτὸν τὸν θρόνο τοῦ Δαυῒδ 
καὶ «τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται 
τέλος» (Λουκ. 1,32-33. Σύμβ. Πίστ. 7). 
Καὶ ὄντως ἡ βασιλεία τοῦ Χριστοῦ 
δὲν ἔχει τέλος. Ἑλᾶτε τὴ Μεγάλη Πα-
ρασκευὴ καὶ θὰ δῆτε τί λαὸς (μικροὶ 

- μεγάλοι, ἄντρες - γυναῖκες, ἐπιστή-
μονες - ἀγράμματοι) ἔρχονται στὸν 
Ἐσταυρωμένο καὶ μὲ ῥῖγος τοῦ λένε 
«Μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς 
ἐν τῇ βασιλείᾳ σου» (Λουκ. 23,42). 
Ἡ προφητεία ἐκπληρώνεται. Ἀπὸ αὐτὸ 
καὶ μόνο τὸ γεγονὸς μποροῦμε νὰ συ-
μπεράνουμε ὅτι ἡ πίστι μας εἶνε θεία καὶ 
ἀληθινή. Μέχρι σήμερα ὁ Βασιλεύς μας 
ζῇ, δὲν πέθανε· ζῇ καὶ βασιλεύει.

Αὐτὸ τὸ πιστοποιοῦν καὶ τὰ θαύμα-
τά του. Καὶ σήμερα ἔχουμε ἐνώπιόν 

μας ἕνα μεγάλο θαῦ μα του. Ποιό 
εἶν᾽ αὐτό; Ἡ ἐθνεγερσία μας. Ἂν 
βλέπατε ἕνα παιδάκι ν᾽ ἀγκαλιάζῃ 
ἕνα πλατάνι καὶ νὰ λέῃ «Βλέπετε; θὰ 
τὸ ξερριζώσω», τί θὰ λέγατε;  Βρὲ 
παιδί μου, τρελλάθηκες; εἶνε δυνατὸν 
αὐτό; ἑκατὸ ἄντρες δὲ μποροῦν νὰ 
τὸ ξερριζώσουν, καὶ θὰ τὸ ξερρι-
ζώσῃς ἐσὺ μὲ τὰ ἁπαλά σου χεράκια; 
Ἔ, αὐτὸ ἀκριβῶς ἔγινε· ἕνα μικρὸ ἔθνος, 
μιὰ φούχτα ἀόπλων ἀνθρώπων, κλόνι-
σαν καὶ ξερρίζωσαν ἕνα πλατάνι, τὸ δέ-
ντρο τῆς Ὀθωμανικῆς αὐτοκρατορίας. 
Γι᾽ αὐτὸ ἀκούγεται ὕμνος. Ξέρετε τί 
τραγουδοῦσαν οἱ ναῦτες μας στὰ κα-
ράβια, οἱ ἀρματολοὶ καὶ κλέφτες στὰ 
ψηλὰ βουνά, οἱ γυναῖκες στὴν Καλα-
μάτα, ὁ Κολοκοτρώνης στὶς μάχες; Ὁ 
Ἐθνικὸς ὕμνος τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ 
εἶνε μεταγενέστερο ποίημα. Ὁ ἐθνικὸς 
ὕμνος τῆς Ἑλλάδος τότε ἦταν «Τῇ 
ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια». 
Ὁ Μιαούλης ἔλεγε «Δεξιὰ Κυρίου 
ἐποίησε δύναμιν» (Ψαλμ. 117,15). Κι 
ὁ Κανάρης φώναζε «Τίς Θεὸς μέγας 
ὡς ὁ Θεὸς ἡμῶν;»(Ψαλμ. 76,14). 
Αὐτὸ εἶνε τὸ γένος μας. Γι᾽ αὐτὸ ἡ ἑορτὴ 
αὐτὴ δὲν ἑορτάζεται στοὺς δρόμους· 
ἑορτάζεται στοὺς ναοὺς μὲ προσευχὴ 
καὶ κατάνυξι, ὥστε συνεχίζοντας τὴν 
παράδοσι τοῦ γένους μας νὰ λέμε κ᾽ 
ἐμεῖς· «Ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, 
Κύριε· πάντα ἐν σοφίᾳ ἐποίησας». 

Ομιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν Ἱ. Ναὸ 
Ἁγ. Παντελεήμονος Φλωρίνης, 

25-3-1971

θρησκευτική και εθνική. Τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου 
και την εθνική μας παλιγγενεσία.

Την ημέρα αυτή, εδώ και 2012 χρόνια, ο αρχάγγελος 
Γαβριήλ παρουσιάζεται στην παρθένο Μαρία και ευαγγε-
λίζεται τη λύτρωση του ανθρωπίνου γένους με την έλευση 
του Σωτήρα Χριστού. Την ίδια ημέρα, εδώ και 191 χρόνια, 
ο επίσκοπος Παλαιών Πατρών Γερμανός στο μοναστήρι 
της Αγίας Λαύρας υψώνει το λάβαρο της εθνεγερσίας και 
ευαγγελίζεται την ανάσταση του δουλωμένου Γένους από 
την τουρκική τυραννία.

Ένας Θεός κατεβαίνει στη γη για να γίνει άνθρωπος. 
Ένας λαός ανεβαίνει στους ουρανούς με την καθολική 

του θυσία στο βωμό της Ελευθερί-
ας και εισέρχεται στον κόσμο της 
αθανασίας.

Χριστιανισμός και ελληνισμός 
εναγκαλίζονται την 25η Μαρτίου του 
1821 σ’ ένα αδελφικό συναπάντη-
μα. “Για του Χριστού την πίστη την 
αγία / και της πατρίδος την Ελευθε-
ρία / Γι’ αυτά τα δύο θα πολεμήσω / 
κι αν δεν τ’ αποκτήσω / δεν μ’ ωφε-
λεί να ζήσω” είναι τα κίνητρα της 
εξέγερσης του ξεσηκωμένου λαού 
μας. “Ελευθερία ή θάνατος” είναι ο 
όρκος του, πανεθνική η εξέγερσή 
του, πανελλήνιος ο απελευθερω-
τικός του αγώνας. Μετέχουν όλοι 
οι Έλληνες, ανεξάρτητα φύλου, 
ηλικίας, επαγγέλματος, μόρφωσης 
και κοινωνικής θέσης. Προσφέ-
ρουν τα πάντα σ’ αυτόν τον άνισο 
υπέρ πάντων αγώνα, που διαρκεί 
εννιά ολόκληρα χρόνια, γεμάτα 
με δάκρυα και αίμα, θυσίες και 
καταστροφές, ολοκαυτώματα και 
ηρωισμούς, νίκες και δόξες, συμ-
φορές και χαλασμούς, θριάμβους 
και τρόπαια.

Οι λαοί της Ευρώπης στέκονται 
με συμπάθεια και θαυμασμό μπρο-
στά στα ηρωικά κατορθώματα της 
γενιάς του 1821, αναγνωρίζουν το 
δίκαιο και το ευγενές του αγώνα 
και συνδράμουν ποικιλότροπα. 

Αρκετοί φιλέλληνες μάχονται στο πλευρό των Ελλήνων 
εναντίον των Τούρκων κατακτητών και θυσιάζονται για 
την απελευθέρωσή τους.

Η μεγάλη εκείνη γενιά των ηρώων και των ημιθέων του 
’21, μετά από σκληρούς αγώνες και απροσμέτρητες θυ-
σίες εννιά χρόνων, κερδίζει την ελευθερία και δημιουργεί 
ανεξάρτητο ελληνικό κράτος.

Το πνεύμα, οι θυσίες και οι φλόγες της 25ης Μαρτίου 
1821 οδηγούν μετέπειτα το έθνος στους νικηφόρους πο-
λέμους του 1912-1913, στην εποποιία του 1940-1941 και 
καθιερώνουν την Ελλάδα προπύργιο της πανανθρώπινης 
ελευθερίας, δικαιοσύνης και αξιοπρέπειας.

Εορτάζοντες φέτος την 191η επέτειο της επανάστασης 
του 1821, η οποία αποτελεί απαρχή νέας βάσης του 
εθνικού μας βίου, ας στρέψουμε ευγνώμονα το νου και 
την ψυχή μας στις ηρωικές μορφές του μεγάλου εκείνου 
απελευθερωτικού αγώνα. Θα είναι για μας τούτο, όχι μόνο 
ευλαβικό επιμνημόσυνο προσκύνημα αλλά συγχρόνως και 
υπόμνηση παρακαταθήκης υψηλών διδαγμάτων, ανάτα-
σης και αποφασιστικότητας υπεράσπισης απαράγραπτων 
εθνικών δικαίων.

Ας είναι αιωνία η μνήμη όλων εκείνων των ένδοξων 
και αθάνατων ηρώων και ηρωίδων του ιερού αγώνα της 
εθνικής μας παλιγγενεσίας.

Και ας προσευχηθούμε στον Πανάγαθο Θεό για τις 
ψυχές τους με τους στίχους του ποιητή:

“ψυχές, που ονειρευτήκανε μεγάλη την Πατρίδα 
κι εθέριεψαν κι ανάστησαν του Έθνους την ελπίδα, 
ψυχές, που εποτίσανε με αίμα τα χορτάρια 
και γίνηκαν αμέτρητα κλωνιά μαργαριτάρια,
Δέξου να πλέξουν, Άναρχε, αμάραντο στεφάνι, 
νάναι μπροστά στο θρόνο Σου ακοίμητο λιβάνι.
Δέξου, ω Πανάγαθε Θεέ, στων ουρανών τα πλάτια 
κι ανάπαυσε μες στης Εδέμ τα μαγικά παλάτια”.

(Α.Κ.) 

ΕὐΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤόΚΟΥ

Μεγάλα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ!

Εορτασμός 
της 25ης Μαρτίουσυνέχεια από την 1η σελίδα

συνέχεια από την 1η σελίδα
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ΑΔΥΝΑμΙεΣ ΤηΣ πΑΙΔεΙΑΣ
Στην ιστορία του ανθρώπινου γένους 

η ανάγκη επικοινωνίας, έκφρασης της 
σκέψης, των συναισθημάτων, των πα-
ρατηρήσεων και εμπειριών οδήγησε 
το λογικό δημιούργημα του Θεού στη 
δημιουργία λόγου προφορικού και 
γραπτού, ο οποίος συνέβαλε στο να 
προαχθεί πνευματικά και να βελτιωθεί 
προοδευτικά ως ψυχοσωματική οντό-
τητα καθιστάμενος έτσι κυρίαρχος της 
έμβιας και άβιας δημιουργίας.

Διεσπαρμένος και εγκατεστημένος σε 
διάφορα μέρη της γης, δημιούργησε 
το δικό του λόγο, τη δική του τεχνική 
επικοινωνία με τους ομόφυλούς του, η 
οποία διέφερε από την αντίστοιχη των 
ανθρώπων άλλων φυλών.

Μεταξύ των πολυάριθμων αυτών 
γλωσσών συγκαταλέγεται και η ελληνι-
κή, η οποία ξεχώρισε απ’ όλες τις άλλες, 
τις μέχρι σήμερα ομιλούμενες.

Η Ελληνική γλώσσα ξεχώρισε αφενός 
διότι υπήρξε η αρχαιότερη των ευρω-
παϊκών γλωσσών – όπως καταμαρτυ-
ρούν επιγραφές που βρέθηκαν στην 
ελληνική γη και λογοτεχνικά κείμενα 
2.500 ετών – και αφετέρου διότι πάνω 
σ’ αυτήν στηρίχτηκαν και αναπτύχθηκαν 
οι τέχνες και επιστήμες (Μαθηματικά, 
Φυσική, Αστρονομία, Νομική, Ιατρική, 
Ιστορία κ.ά.) καθώς και θεατρικά έργα, 

κωμωδίες, τραγωδίες, τα έργα του Ομή-
ρου, η Καινή Διαθήκη και η Βυζαντινή 
λογοτεχνία.

Ομιλείται επί χιλιάδες χρόνια χωρίς 
διακοπή – φαινόμενο σπάνιο στη γλωσ-
σική ιστορία του ανθρώπινου γένους 
– δεδομένου ότι η ομοιογενής της εξέ-
λιξη είναι ανεπανάληπτη, αφού διατηρεί 
την αρχαία γραφή και ορθογραφία των 
λέξεων, που αποτελούν τις ρίζες μας 
(Ελύτης). Είναι γλώσσα με μοναδικές 
αρετές: διαθέτει εκφραστικότητα, ευ-
λυγισία, συνθετική δύναμη και ικανότητα 
παραγωγική ώστε να παράγει και να 
συνθέτει νέες λέξεις.

Επέδρασε στη διαμόρφωση των 
γλωσσών πολλών λαών σε βαθμό να 
χρησιμοποιούνται απ’ αυτές πλήθος ελ-
ληνικών λέξεων και ορολογιών. Η Αγγλι-
κή π.χ. χρησιμοποιεί σήμερα πάνω από 
50.000 λέξεις ελληνικής προέλευσης.

Οι Ρωμαίοι κατακτητές, που ομο-
λογούσαν ότι κατακτήθηκαν από τον 
ελληνικό πολιτισμό, μάθαιναν οι ίδιοι και 
τα παιδιά τους ελληνικά, ο δε Μάρκος 
Αυρήλιος (αυτοκρ.) έγραφε και μιλούσε 
την ελληνική. Οι ρωμαίοι ρήτορες στο 
«Αθήναιον» της Ρώμης εκφωνούσαν 
τους λόγους τους στα ελληνικά.

Επίσης οι πρώτοι χριστιανικοί ύμνοι, 

τα βιβλία της Καινής Διαθήκης, τα 
Ευαγγέλια και οι Επιστολές του Απ. 
Παύλου γράφτηκαν στα Ελληνικά.    

Η πρώτη εγκυκλοπαίδεια, το γλωσ-
σάριο του Πρωταγόρα (5ος αιών. Π.Χ.), 
τα πρώτα έργα του Πλάτωνα (5ος – 4ος 
αιών. Π.Χ.), η πρώτη Γραμματική της 
Ελληνικής Γλώσσας του Διον. Θράκα 
(100 π.Χ.), τα αριστουργήματα του Ομή-
ρου, του Αριστοτέλη κ.ά. γράφτηκαν 
στα ελληνικά…

Και σήμερα, λαοί της Δύσης αλλά 
και απ’ όλα τα σημεία της γης∙ λαοί 
αξιόλογοι, ειλικρινείς και αντικειμενικοί 
διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στα 
πανεπιστήμιά τους από τα πρωτότυπα 
των αρχαίων, πλην εξαιρέσεων, όπου 
ο εθνικός σοβινισμός τους αφαιρεί το 
στοιχείο του πολιτισμένου ανθρώπου.

Ενώ ο κόσμος όλος θαύμαζε και εξα-
κολουθεί να θαυμάζει το μεγαλείο της 
ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού 
πολιτισμού, δεν μπορούμε να πούμε το 
ίδιο για τους Νεοέλληνες – άρχοντες και 
αρχόμενους. Ενέργειες του Υπουργείου 
Παιδείας των τελευταίων δεκαετιών 
αποδεικνύονται βλαπτικές και αντεθνικές, 
δεδομένου ότι επιδίδεται στην αλλοίωση 
της ιστορίας μας και την απόκρυψη της 
αλήθειας, που αφορά το Έθνος μας, συμ-
βάλλοντας στη χαρά των εχθρών μας. 

Απροσμέτρητη, αν όχι εγκληματική, η 
ευθύνη της πολιτείας αλλά και της δια-
νόησης για το σκόπιμο αυτό κατάντημα 
της γλώσσας και της ιστορίας.

Η τιμωρία των όσων συμπράττουν στο 
ξεπούλημα αυτό, πρέπει να είναι παρα-
δειγματική, διότι πράγματι εγκληματούν. 
Οι κακόβουλες αυτές ενέργειες, επιδι-
ώκουν να σβήσουν από το νου και την 
καρδιά των Ελλήνων την ιστορική γνώση 
και μνήμη σκορπίζοντας την αμφιβολία 
ως προς την αλήθεια των ιστορικών 
γεγονότων καθώς και την τιμιότητα, την 
αυταπάρνηση, τον ηρωισμό και την αυ-
τοθυσία των ηρώων, που ο αγνός λαός 
τίμησε την 25η Μαρτίου.

Καμία θέση δεν τους αρμόζει στις 
εξέδρες κατά την ημέρα των εθνικών 
και θρησκευτικών γιορτών, όταν στο 
βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου μετράς μετά 
βίας πέντε (5) σελίδες αφιερωμένες στην 
επανάσταση του 1821, ενώ στην κρίση, 
του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, 
το 1929, επτά. Όταν αβασάνιστα ζητούν 
την κατάργηση (σχεδόν) του μαθήματος 
των θρησκευτικών που γαλούχησε 400 
χρόνια τον υπόδουλο ελληνικό λαό και 
θέριεψε την πίστη και την αποσταμένη 
ελπίδα στην ανάσταση του Γένους ώστε 
Κολοκοτρωναίοι, Μακρυγιάννηδες, 
Κανάρηδες κ.ά. μικροί και μεγάλοι να 
διαβεβαιώνουν ότι αγωνίζονται για του 
Χριστού την πίστη την αγία και της πα-
τρίδας την ελευθερία.

Η γλώσσα λοιπόν είναι ο βασικός 
τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται και 
βιώνεται η εθνική αυτοσυνειδησία ενός 
λαού. Η ελληνική γλώσσα είναι ο αρρα-
γής συνδετικός κρίκος του έθνους μας 
που το διακρίνει ιστορία χιλιετηρίδων. 
Μπορούμε λοιπόν οι Νεοέλληνες να 
στερούμε από τα παιδιά μας το θησαυρό 
της γλώσσας μας; Τη δυνατότητα εντρύ-
φησης και πνευματικής απόλαυσης των 
κειμένων των προγόνων μας; 

Μην απορούμε συνεπώς για το ση-
μερινό κατήφορο και διασυρμό της δύ-
σμοιρης Πατρίδας μας. Η αιτία είμαστε 
εμείς, καιρός να ανανήψουμε.

Β.Γ. 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ γΛΩΣΣΑ
Πολλά τα προβλήματα, 

ατέλειωτες οι ανάγκες και 
σημαντικές οι αδυναμίες 
της παιδείας μας.

Στο σημερινό μας ση-
μείωμα επισημαίνουμε 
μερικές:

1. Το ιδεώδες της δεν 
υπηρετείται ένθερμα.

Η παιδεία μας στερεί-
ται οράματος. Το εκπαι-
δευτικό της ιδεώδες, που 
προσδιορίζει τον τύπο 
του επιθυμητού ιδανικού 
πολίτη, δεν υπηρετείται έν-
θερμα και ενίοτε βάλλεται 
συνειδητά ή ασυνείδητα. 
Ο σκοπός της παραμε-
λείται. Και μάλιστα κατά 
παράβαση της επιταγής 
του άρθρου 16 του Συ-
ντάγματος, που τον ορίζει 
ως εξής: «Η παιδεία απο-
τελεί βασική αποστολή του 
κράτους και έχει σκοπό 
την ηθική, πνευματική, 
επαγγελματική και φυσική 
αγωγή των Ελλήνων, την 
ανάπτυξη της εθνικής και 
θρησκευτικής συνείδησης 
και τη διάπλαση τους σε 
ελεύθερους και υπεύθυ-
νους πολίτες».

Ο προσανατολισμός της 
χάνεται από τις πρόχειρες 
και συχνές αλλαγές στο 
σύστημα εκπαίδευσης, 
την ασυνεννοησία, την 
ασυνέπεια, την κομματική 
σκοπιμότητα, το λαϊκισμό 
και τις ατυχείς παρεμβά-
σεις και κατευθυντήριες 
γραμμές των εκάστοτε 
υπευθύνων της.

Ο κάθε εκπαιδευτικός 
περνάει στην εκπαίδευση 
την προσωπική του κοσμο-
θεωρία, που εν ονόματι 
της «προοδευτικότητας» 
και του «διεθνισμού» σε 
όχι σπάνιες περιπτώσεις, 
αντιμάχεται τα ιδανικά της 
φυλής, την εθνική παράδο-
ση και τις αξίες του πολιτι-
σμού μας. Η καλλιέργεια 
της εθνικής συνείδησης, 
ενότητας και ομο ψυχίας 
είναι σήμερα επιβεβλημέ-
νη περισσότερο ίσως από 
κάθε άλλη φορά. Περνού-
με κατά κοινή διαπίστωση 
και παραδοχή, πολύ δύ-
σκολους καιρούς.

Γείτονες σφετερίζονται 
εθνικά μας σύμβολα, πλα-
στογραφούν την ιστορία 
μας, καταπατούν τα αν-
θρώπινα δικαιώματα ομο-
εθνών μας και απειλούν 
την εδαφική ακεραιότητα 
της πατρίδας μας.

«Φίλοι, σύμμαχοι και 
εταίροι», όχι μόνο δεν ανα-
γνωρίζουν τη συμβολή 
μας στη διατήρηση της 
παγκόσμιας ελευθερίας 
και στην καλλιέργεια του 
πανανθρώπινου πολιτι-
σμού, αλλά και ασκούν 
πιέσεις και εκβιασμούς για 
απα-ράδεκτες υποχωρή-
σεις μας στα εθνικά μας 
θέματα.

Κι εμείς έχουμε χρέος 
να είμαστε και να παρα-
μείνουμε πρώτα Έλληνες 
και μετά Ευρωπαίοι και 

«κοσμοπολίτες».
2. Οι πρόσθετες ασχολί-

ες του εκπαιδευτικού.
Η ενασχόληση του εκ-

παιδευτικού με εξωσχο-
λικά έργα του αφαιρεί 
πολύτιμο χρόνο από τον 
απαιτούμενο για την προ-
ετοιμασία του διδακτικού 
του έργου και μειώνει την 
απόδοσή του στο σχολείο, 
εξαιτίας της κόπωσης που 
επιφέρει.

Για την άσκηση ιδιωτικού 
έργου από το λειτουργό 
της δημόσιας εκπαίδευσης 
απαιτείται σχετική άδεια 
και ορθώς χορηγείται με 
πολλή φειδώ και υπό ορι-
σμένες προϋποθέσεις.  

Είναι όμως ανεπίτρεπτο 
να μπορεί, όποιος εκπαι-
δευτικός επιθυμεί, χωρίς 
παραίτηση από την υπη-
ρεσία του, να μετέχει στις 
εκλογές της κομματικοποι-
ημένης από την ίδια την 
πολιτεία τοπικής αυτοδιοί-
κησης και να την υπηρετεί 
ως εκλεγμένος της. Και 
ακόμη πιο απαράδεκτο να 
θεωρείται η ενασχόλησή 

του αυτή που γίνεται σε 
βάρος του κυρίως παιδευ-
τικού του έργου, ως προ-
σόν στην εκλογή στελεχών 
της εκπαίδευσης.

Και αναντίρρητα ο εκπαι-
δευτικός δικαιούται να έχει 
τις πολιτικές του πεποι-
θήσεις και τις κομματικές 
προτιμήσεις. Η ενεργός 
όμως ανάμιξή του στην 
πολιτική και τα κόμματα, 
που συνήθως αποβλέπει 
στην εξυπηρέτηση ατο-
μικών επιδιώξεων, εκτός 
των προαναφερομένων 
δυσμενών επιπτώσεων 
στην εκπαίδευση, απάδει 
προς την ιδιότητα και την 
αποστολή του κρατικού 
λειτουργού της παιδείας.

Για τον εν ενεργεία εκ-
παιδευτικό «στάδιον δό-
ξης λαμπρόν» δέον να 
αποτελεί το σχολείο και 
η μόρφωση των παιδιών 
σύμφωνα με τις προσ-
δοκίες του λαού και του 
έθνους.

3. Το σχολικό βιβλίο.

Το σχολικό βιβλίο κατέ-
χει μια από τις κορυφές 
του τριγώνου της παιδείας 
(μαθητής, βιβλίο, δάσκα-
λος). Και δυστυχώς δεν 
είναι όσο θάπρεπε κατάλ-
ληλο. Και δεν μπορεί να 
είναι διαφορετική, αφού 
η συγγραφή του γίνεται 
με ανάθεση - «ημέτεροι» 
έχουν και εδώ το λόγο και 
την προτίμηση - και όχι με 
προκήρυξη διαγωνισμού 
και αδιάβλητη κρίση.

4. Τα στελέχη της εκπαί-
δευσης.

Τα στελέχη της εκπαί-
δευσης επιλέγονται, δυ-
στυχώς, με καθαρώς κομ-
ματικά κριτήρια.

Η αλλαγή της πολιτικής 
εξουσίας συνεπάγεται και 
αλλαγή των στελεχών της 
εκπαίδευσης με δικούς 
της «κομματικούς εγκα-
θέτους».

Επακόλουθα του άκρα-
του κομματισμού είναι 
το αίσθημα της ενοχής, 
της ανασφάλειας και η 
έλλειψη του απαιτούμενου 

κύρους των στελεχών, 
η μη εκτίμηση από τους 
υφισταμένους του, η πρό-
ωρη διακοπή των παιδευτι-
κών προγραμματισμών και 
προσπαθειών, η αποκαρδί-
ωση των εκπαιδευτικών, η 
αναστάτωση και η αποτελ-
μάτωση της εκπαίδευσης.

Είναι επιτέλους καιρός 
να αποκομματικοποιηθεί 
η παιδεία και η στελέχωση 
της εκπαίδευσης να γίνε-
ται με αυστηρώς δίκαια 
και αξιοκρατικά κριτήρια 
και περισσότερο παντός 
άλλου να μετράει η προ-
σφορά στην εκπαίδευση.

Οι παραπάνω επισημάν-
σεις και απόψεις μας ας 
αποτελέσουν ερεθίσμα-
τα προβληματισμού για 
όσους ενδιαφέρονται για 
την παιδεία και ασκούν 
το λειτούργημα του εκ-
παιδευτικού, για όσους 
ασκούν την εποπτεία της 
εκπαίδευσης και για όσους 
έχουν την κύρια ευθύνη 
της εκπαίδευσης των παι-
διών της Ελλάδας.

(Α.Κ.)
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2’.-) ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΗ (= ΦΥΣΙΚΟ/ΘΕΟ-
ΛΟΓΙΚΗ) ΑΠΟΔΕΙΞΗ. Η απόδειξη αυτή 
ξεκινά όχι από την ύπαρξη του κόσμου, αλλά 
από την παρατηρούμενη σκοπιμότητα του 
κόσμου (= του τέλους), και ζητεί να απο-
δείξει το σκεπτόμενο ON, το οποίον είναι ο 
Δημιουργός της τάξεως στον κόσμο. Ήτοι, 
να αποδείξει όχι την ύπαρξη του Θεού, αλλά 
από το σκοπό του κόσμου και την αρμονία 
του, τον Θεό, το λογικό ΟΝ.

Από την εμπειρία διαπιστώνεται, ότι 
υπάρχει στη δημιουργία μία απαραχάρακτη 
Νομοτέλεια τόσο στον έμψυχο, όσο και στον 
άψυχο κόσμο, και όλα διέπονται από αυστη-
ροτάτη Νομοτέλεια ή Σκοπιμότητα. Συνε-
πώς, πρέπει να υπάρχει κάποιος Ύψιστος 
Νους, ο οποίος συνέχει (= συγκρατεί), και 
κυβερνά τα πάντα, και είναι η βασική αιτία 
της προέλευσης αυτής της Νομοτέλειας και 

Αρμονίας, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να 
σταθεί αυτή η Νομοτέλεια και Αρμονία, αν 
δεν την ρυθμίζει, κανονίζει κάποιος Λογικός 
Νους. Ο κόσμος λοιπόν είναι μια αλυσίδα 
σκοπών, και επομένως δεν είναι δυνατόν, δεν 
μπορεί να υπάρχει αφ’ εαυτής (= από μήνη 
της) αυτή η Αρμονία, «εκ γαρ μεγέθους καλ-
λονής κτισμάτων αναλόγως ο γενεσιουργός 
αυτών θεωρείται» [Σοφ. Σολομώντος 13,5-7 
- Ρωμ. 1,20 - Ψαλμ. 120]. Οι παρατηρούμενες 
αντιφάσεις σε αυτή τη Νομοτέλεια - Αρμο-
νία, είναι μόνον φαινομενικές.

Η απόδειξη αυτή απαντά κυρίως στον 
αρχαίο κόσμο και γίνεται λίαν προσφιλής 
στη Διαφώτιση στην οποίαν επικρατεί ο 
Ρομαντισμός (= φαντασία, αισθηματικότητα). 
Η Διαφώτιση καταπολέμησε τα περί προπα-
τορικού αμαρτήματος και έτσι εθεώρησε τα 
πάν στον κόσμο αισιόδοξα, όλα καλά. Συνε-

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟγΜΑΤΙΚΗ 18ονΗ 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)

πώς, δεν υπάρχει αμαρτία. Η απόδειξη αυτή 
συνδέεται και με το πρόβλημα της θεοδικίας 
(= δικαίωση του Θεού για τη δημιουργία και 
του κακού στο κόσμο), το οποίο παρά τα 
προβλήματά του είναι στην ουσία επιφα-
νειακό. [Μεγ. Αθανασίου «Κατά Ελλήνων», 
ΒΕΠΕΣ, τόμ. 30].

ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΣ
Κριτική και αυτής της απόδειξης έκανε 

ο ΚΑΝΤ με τα εξής λογικά επιχειρήματα:
α’.-) Είναι αντιεπιστημονικόν (= αυθαίρε-

τη λογική) να καταλήγουμε σε συμπεράσμα-
τα για την εκτός του κόσμου πραγματικότη-
τα, στηριζόμενοι σε συμπεράσματα από τα 
φυσικά φαινόμενα, διότι τούτο είναι λογικώς 
αδύνατον, καθ’ όσον υποπίπτει στο σφάλμα 
της μεταβίβασης σε άλλο είδος της λογικής.

β’.-) Είναι αμφίβολον αν επικρατεί πράγ-
ματι Τάξη και Αρμονία στον κόσμο γιατί 

τούτο δε μπορεί να αποδειχθεί αντικειμενικά 
(= αμερόληπτα - πραγματικά), παρά μόνον 
υποκειμενικά (= προσωπική αντίληψη), 
πράγμα το οποίον δεν είναι βέβαιο και αλη-
θινό. γ’.-) Η απόδειξη αυτή θέλει ένα ON, 
που να εναρμονίζει (= προσαρμόζει) την 
ύλη, και τοποθετεί αυτή υπό αυστηρή νο-
μοτέλεια. Είμαστε όμως σίγουροι, ότι ο Θεός 
δημιουργεί την ύλη, ή ό,τι συνυπάρχει η ύλη 
μετά του Θεού, ο Οποίος την εναρμονίζει 
σε δεδομένη στιγμή; Αλλά η σύγχρονος επι-
στήμη τείνει (= αποσκοπεί), να αντικρούσει 
την απόδειξη αυτή. Ενδεικτικά αναφέρουμε 
τη θεωρία της Επιλογής, η οποία θεωρεί τη 
σκοπιμότητα στον έμβιο (= που έχει ζωή) 
κόσμο ως αποτέλεσμα της προσαρμογής των 
οργανισμών προς τους όρους του εξωτερικού 
περιβάλλοντος.

[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ] 

 Η πρώτη θεωρία, η οποία υπο-
στηρίζεται από πολλούς Πατέρες 
της Εκκλησίας μας, λέγεται κυκλική. 
Δηλαδή: όταν διαβάζουμε την Αγία 
Γραφή, λέμε: «Μ’ αυτά που γράφει 
ο Προφήτης, τι εννοεί; Για ποια επο-
χή εννοούνται αυτά; για την εποχή 
του, για την πορεία της Εκκλησίας 
μέσα στην Ιστορία ή για τα έσχατα;» 
Εν προκειμένω υπάρχει και η λεγό-
μενη εσχατολογική ή προοδευτική 
μέθοδος. Η κυκλική κάνει το εξής: 
παίρνει μία σειρά οπτασιών, έναν 
κύκλο, μία επτάδα, και λέγει: Αυτές 
οι οπτασίες ερμηνεύονται γι’ αυτά 
τα γεγονότα αυτής της εποχής. η 
δευτέρα επτάδα βρίσκει ερμηνεία 
για μια παρακάτω εποχή... Και συ-
νεχίζει έτσι έως ότου φθάση εις τα 
έσχατα, εις το τέλος. 

 Η δευτέρα θεωρία είναι η χρο-
νολογική. Αυτή δεν είναι σαν την 
κυκλική, ούτε έχει σχέσι μ’ αυτά τα 
επταδικά συστήματα σε κύκλους, 
αλλά είναι μια ευθεία πορεία, ώστε 
να λέμε: Είμεθα στο 1ο κεφάλαιο -ή, 
αν θέλετε, στο 3ο, εκεί όπου αναφέ-
ρονται οι επτά επιστολές προς τας 
επτά Εκκλησίας της Μικράς Ασίας. 
Λοιπόν. τα τρία πρώτα κεφάλαια 
αναφέρονται στην εποχή του Ιω-
άννου. τα παρακάτω κεφάλαια, έως 
και το τελευταίο, αναφέρονται σε 
επόμενες εποχές, έως τα έσχατα 
της Ιστορίας. Συνεπώς, θα λέγαμε, 
κάθε κεφάλαιο αντιστοιχεί σ’ ένα 
κομμάτι της Ιστορίας.

 Ούτε η πρώτη είναι ακριβής μέ-
θοδος ερμηνείας ούτε η δευτέρα. 
Ο Ανδρέας Κρήτης προτιμά βέβαια 
την κυκλικήν, αλλά χρησιμοποιεί 
όλας τας μεθόδους. Δηλαδή πρέπει 
να υπάρχη μία επιλεκτική μέθοδος. 
αλλού να χρησιμοποιήσουμε την 
κυκλικήν, αλλού την χρονολογικήν, 
αλλού την εσχατολογικήν.

 Μη σας μπερδεύω όμως τώρα 
μ’ όλα αυτά. μόνο θέλω τούτο: να 
καταλάβετε ότι είναι δύσκολον 
πράγμα να καταπιαστούμε με το 
βιβλίο αυτό. 

 Υπάρχει όμως και η λεγόμενη 
μικτή μέθοδος ή ελικοειδής. Αυτή 
είναι η εξής -για να το καταλάβετε: 
Σχηματίζω μία έλικα -προσέξ-
τε αυτό το σχήμα: ελικοειδώς. 
Αναβαίνω ελικοειδώς ένα βουνό. 
κυκλικό βουνό. Ξεκινάω από κάτω, 
ανεβαίνω, και βέβαια σχηματίζω μία 
γραμμή ελικοειδή. Αν κοιτάξω από 
πάνω, οπωσδήποτε σχηματίζω έναν 
κύκλο. Αν κοιτάξω από το πλάι, ο 
κύκλος αυτός είναι προοδευτικός, 
γιατί ανεβαίνει και πάει προς την 
κορυφή, προς τα έσχατα. Ξεκινάει 

από την βάσι, τότε που γράφηκε η 
Αποκάλυψις, και πάει προς τα έσχα-
τα, προς την δευτέρα του Χριστού 
Παρουσία25. Λοιπόν, όπως αντι-
λαμβάνεσθε, έχω και την κυκλικήν 
ερμηνεία, έχω και την ευθύγραμμον 
-αφού πάει προς τα πάνω. Αυτή η 
μέθοδος λέγεται ελικοειδής. 

 Να σας δείξω τώρα πως οι Πατέ-
ρες ερμηνεύουν. Θα σας αναφέρω 
τρία παραδείγματα. Δηλαδή η 
μέθοδος βρίσκεται μέσα στην Αγία 
Γραφή. 

 Λέγει ο ευαγγελιστής Ιωάννης, 
εις την πρώτη του επιστολή, 2, 18. 
Ακούστε: «Παιδία, εσχάτη ώρα εστί, 
και καθώς ηκούσατε ότι ο αντίχρι-
στος έρχεται, και νυν αντίχριστοι 
πολλοί γεγόνασιν. όθεν γιγνώσκο-
μεν ότι εσχάτη ώρα εστίν». Παιδία, 
λέγει, η εσχάτη ώρα είναι. 

Αλλά «εσχάτη» θα πη: ήρθε η 
δευτέρα του Χριστού Παρουσία. 
Αυτό θα πη «εσχάτη». η τελευταία. 
Διότι μετά την «εσχάτη» έχει τίποτα 
πιο κάτω; Εάν είχε κάτι πιο κάτω, 
τότε δεν θα ήταν αυτό το πράγμα 
«εσχάτη». «Είναι, λέει, η εσχάτη 
ώρα». Γιατί; «Διότι ακούσατε ότι έρ-
χεται ο Αντίχριστος». Ο Αντίχριστος 
λοιπόν αποτελεί σημείον της «εσχά-
της ώρας». «Αλλά τώρα προσθέτει, 
υπάρχουν πολλοί αντίχριστοι». Και 
βγάζει αυτό το πολύ-πολύ περίεργο 
συμπέρασμα: «Και αφού υπάρ-
χουνε πολλοί αντίχριστοι, απ’ αυτό 
ξέρομε ότι ήλθε η εσχάτη ώρα»!  

 Θα μου πήτε ότι τα μπερδέψαμε 
τώρα και τα κάναμε.. και δεν κατα-
λάβαμε τίποτα!

 Λοιπόν. είναι απλούν. Το κύριον 
πρόσωπον είναι ο Αντίχριστος. οι 
αντίχριστοι οι άλλοι είναι πρόδρο-
μοι του Αντιχρίστου. 

 Αλλά η «εσχάτη ώρα» από πότε 
αρχίζει; 

 Αρχίζει από την στιγμή που ο 
ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει το βι-
βλίον της Αποκαλύψεως. Από ‘κείνη 
την στιγμή αρχίζει η «εσχάτη ώρα».

 Θέλετε να το δήτε αυτό και στον 
απόστολο Παύλο; Ακούστε πως το 
λέγει, στην Β’ Προς Τιμόθεον, 3,1! 
«Να ξέρης, λέγει στον Τιμόθεον, ότι 
εν εσχάταις ημέραις ενστήσονται 
καιροί χαλεποί» . στις έσχατες ημέ-
ρες θα σταθούν δύσκολοι καιροί. 

 Ω, άγιε απόστολε Παύλε, ποιες 
είναι αυτές οι «έσχατες ημέρες»; 

 Ερμηνεύει ο άγιος Ιωάννης 
ο Χρυσόστομος και λέγει ότι οι 
«έσχατες ημέρες» αρχίζουν την 
στιγμή που γράφει ο απόστολος 
Παύλος την επιστολή του. 

 Ώστε λοιπόν τι βλέπουμε; Να, 

θα σας το πω τώρα μ’ ένα άλλο 
παράδειγμα, για να το καταλάβε-
τε πιο καλά. Ο Χριστός είπε: «Η 
Ιερουσαλήμ θα καταστραφή. δεν 
θα μείνη λίθος επί λίθον. Και τότε 
λέγει, θα σαλευθούν οι δυνάμεις 
των ουρανών. ο ήλιος θα χάση την 
φωτεινότητά του και η σελήνη το 
ίδιο». 26

 Προσέξτε: μία εικόνα, που έχει 
δύο επίπεδα. Το πρώτο της επίπεδο 
είναι: αυτό που θα γίνη λίγα χρόνια 
μετά, το πρώτον έσχατον, το 70 
μ.Χ., η καταστροφή της Ιερουσα-
λήμ. Το δεύτερο πλάνο της εικό-
νος είναι: η δευτέρα του Χριστού 
Παρουσία και τα έσχατα, τα πέρα 
έσχατα. Συνεπώς έσχατο το πρώ-
το, έσχατο και το τελευταίο. Άρα 
λοιπόν σε κάθε στιγμή μέσα στην 
Ιστορία έχομε το έσχατον σημείον, 
την «εσχάτην ώρα». Κάθε στιγμή.

 Άρα βλέπομε -να σας το πω 
τώρα κι έτσι- ομοκέντρους κύκλους 
διευρυνομένους, που το κέντρον 
αυτών των κύκλων κατέχει η εκφο-
ρά της προφητείας, η χρονική στιγ-
μή που λέγεται η προφητεία. Και, 
σε μια πρώτη περιφέρεια ιστορικών 
γεγονότων, η Αποκάλυψις έχει την 
ερμηνεία της. σε μια δεύτερη πε-
ριφέρεια, διευρυνόμενη, πάλι έχει 
την ερμηνεία της. σε μια τρίτη, το 
ίδιο... ώσπου, στο τέλος, η μεγάλη 
περιφέρεια ενός μεγάλου κύκλου 
θα εγγίζη τα όντως έσχατα, την 
δευτέρα του Χριστού Παρουσία. 
Συνεπώς το βιβλίον της Αποκαλύ-
ψεως έτσι θα το ερμηνεύσωμε και 
έτσι θα το μελετήσωμε. 

 Αυτό ακόμη σημαίνει πως το 
βιβλίον αυτό δεν είναι κάτι που ήταν 
ή θα είναι, αλλά κάτι που διαρκώς 
είναι. Δεν εξαντλείται το βιβλίον της 
Αποκαλύψεως σε μια μόνον εποχή. 
είναι παγκόσμιο βιβλίο, το οποίον 
μπαίνει ακόμα και μέσα εις αυτήν 
την Βασιλείαν του Θεού! 

 Λέγει μάλιστα ο Ανδρέας Καισα-
ρείας κάτι πάρα πολύ ωραίο. Λέγει: 
«Ει γαρ των παλαιών προφητών αι 
βίβλοι υπό πολλών ερμηνευθείσαι, 
έτι το βάθος των εν αυταίς μυστη-
ρίων [τοις πάσιν] έχουσιν αθέατον 
άχρι της ημέρας εκείνης, εν η της 
μερικής καταργουμένης γνώσεως 
η τελεία αναδειχθήσεται» 27. Λέ-
γει ότι πολλοί ερμήνευσαν τους 
Προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης. 
εν τούτοις πολλά μένουν χωρίς 
να φθάσουν εις το τέρμα, εις τον 
πυθμένα της προφητείας. 

 «Μα, θα μου πήτε, οι Προφήται 
της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρο-
νται εις την πρώτην Παρουσία του 

Χριστού». 
 Ναι, αλλά και πέραν της πρώτης. 

αναφέρονται και εις την δευτέρα 
του Χριστού Παρουσία. και εις την 
Βασιλείαν του Θεού! Μάλιστα, 
αγαπητοί μου. δεν εξαντλήθηκαν οι 
Προφήται της Παλαιάς Διαθήκης. 
Μην πη κανείς: Μα αυτοί εξαντλή-
θηκαν. Ήρθε ο Χριστός, τελείωσε. 
Όχι. δεν εξαντλήθηκαν. Φθάνει 
μάλιστα ο Ανδρέας Καισαρείας να 
πη το εξής, ότι δεν θα εξαντληθούν 
ούτε εις αυτήν την Βασιλείαν του 
Θεού! γιατί μέσα στη Βασιλεία 
του Θεού πλέον θα μπορούμε να 
κατανοήσωμε το βάθος των προ-
φητειών. 

 Καταλαβαίνετε λοιπόν, αγαπητοί 
μου, ότι η Αποκάλυψις είναι ένα 
βιβλίον τρομερά, απίθανα βαθύ! 
Με πόσο σεβασμό... πως πρέπει να 
σταθούμε μπροστά του!... 

Ελπίζω να μην απογοητευθήκατε 
εάν σας φάνηκε λίγο δύσκολη η 
εισαγωγή που κάναμε. θα μπούμε 
στο ιερόν κείμενον και θα ιδήτε ότι 
θα είναι απόλαυσις αληθινή. Πάντα 
η εισαγωγή σε κάτι είναι δύσκολη. 
Ενώ η εισαγωγή υποτίθεται ότι 
έρχεται να διαφωτίση, ελπίζω να 
μην κατάφερα να συσκοτίσω τα 
πράγματα. Αλλά θα παρακαλέσω 
να έχετε λίγη υπομονή. Θα έρχε-
σθε και θα βλέπετε το δροσερόν 
κείμενον πως θα βγαίνη, πως θα 
αναλύεται, τόσο ωραία, τόσο 
υπέροχα.

 Κατακλείοντες λοιπόν αυτήν την 
σύντομη εισαγωγήν εις το βιβλίον 
της Αποκαλύψεως, θα πρέπει να 
έχωμε μερικά βασικά στοιχεία υπ’ 
όψι μας για το πώς θα σταθούμε 
σαν ακροαταί μπροστά στο βιβλίο 
αυτό του Θεού.

 Και πρώτα - πρώτα, δεν πρέπει 
να λησμονούμε ότι εδώ έχομε 
αυτόν τον ζώντα λόγον του Θεού! 
αφού το βιβλίον της Αποκαλύψεως 
είναι θεόπνευστον, όπως ολόκληρη 
η Αγία Γραφή.

 Δεύτερον, ότι αυτός ο λόγος του 
Θεού είναι βαθύς και δυσερμήνευ-
τος, ο οποίος, δια να κατανοηθή, 
χρειάζεται ταπείνωσις, προσευχή, 
προσοχή, δάκρυα και επιμονή.

 Θα πάρωμε το παράδειγμα του 
Ιωάννου του Ευαγγελιστού, μέσα 
από το βιβλίον της Αποκαλύψεως, 
κεφάλαιον 5, 2-5, που λέγει τα εξής: 
«Άκουσα έναν Αγγελο με ισχυρή 
φωνή, που έλεγε: Ποιος είναι άξιος 
να ανοίξη αυτό το βιβλίο; Κι εγώ 
άρχισα να κλαίω, λέγει ο Ιωάννης, 
επειδή δεν θα μπορούσε κανείς να 
μάθη το περιεχόμενον του βιβλίου». 

Και έρχεται ένας εκ των Πρεσβυτέ-
ρων και του λέγει: «Μην κλαις, γιατί 
το βιβλίο θα το ανοίξη ο Λέων που 
κατάγεται από την φυλή του Ιούδα, 
η Ρίζα του Δαυίδ, ο Υιός του Θεού ο 
ενανθρωπήσας, ο Ιησούς Χριστός. 
Μην κλαις!». 

Αλλά πως έφθασε να ανοιχθή το 
βιβλίο και να μάθωμε το περιεχό-
μενό του; 

Επειδή έκλαιγε ο ευαγγελιστής 
Ιωάννης!... 

 Και τέλος, τρίτον, κάθε συμπέ-
ρασμα που θα βγάζουμε από το 
βιβλίο, ηθικόν, πνευματικόν, ό,τι 
είναι, δεν θα το αναφέρωμε στους 
άλλους, αλλά στον εαυτόν μας. 
Μην πούμε ότι αυτά είναι για τους 
άλλους. είναι και για μας! Όταν 
θα πη ο Χριστός «Δεν είσαι ούτε 
ψυχρός ούτε θερμός. είσαι χλια-
ρός.  γι’ αυτό και θα σε ξεράσω!» 
31, μην πούμε «Α, θα ξεράση τους 
άλλους», αλλά να κάνωμε αυτοκρι-
τική και να πούμε: «Μήπως είμαι ο 
χλιαρός;...». Και οπωσδήποτε, όταν 
δεν κοροϊδεύουμε τον εαυτόν μας, 
θα βρούμε ότι είμεθα οι «χλιαροί». 

 Αγαπητοί μου. έτσι θα μπορέ-
σωμε να καταλάβωμε, θα μπο-
ρέσωμε να ψαύσωμε λιγάκι το 
βιβλίον της Αποκαλύψεως, και 
μόνον έτσι θα μας αποκαλυφθούν 
οι κρυμμένες αλήθειές του, όσο 
είναι δυνατόν αυτές να αποκα-
λυφθούν, για να βαδίσωμε αυτή 
την χρυσή και φωτεινή πορεία της 
Εκκλησίας, ανάμεσα στα κατα-
πληγώνοντα και φονεύοντα ξίφη 
των αντιθέων δυνάμεων, μέσα εις 
την Ιστορία.

25. Ίδε Π. Ι. Μπρατσιώτης, Η 
Αποκάλυψις του Ιωάννου, Εκδο-
τικός οίκος Χαραλ.Π.Συνοδινού, 
Αθήναι 1950, σελ. 10.

26. Ματθ. 24, 2. 29. Μάρκ. 13, 2. 
Λουκ. 21, 6. 25. 26.

27. Άγ. Ανδρέας Καισαρείας, 
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψιν του 
Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιω-
άννου Θεολόγου, J.P.Migne, P.G., 
τόμ. 106, Κέντρον Πατερικών Εκ-
δόσεων, Αθήναι 2001, σελ. 217 Α.

ΑΠΟΚΑΛΥψΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.

ο τάφος του π. Αθ. Μυτιληναίου

συνέχεια από την 1η σελίδα

γ ΣυΝΕΧΕΙΑ
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αλχημείες και αλλοιώσεις στον πλη-
θυσμό με σκοπό να πλήξει κυρίως 
το ελληνικό στοιχείο, πλήρωνε τους 
καθεστωτικούς καλά, αλλά δεν είχε 
ανοίξει τα σύνορα.

Εδώ τα σύνορά μας έγιναν «σου-
ρωτήρι».

Σε λίγα χρόνια, όπως 
πρόσφατα γράφτηκε σε 
μια ειδική μελέτη, οι Έλλη-
νες στην Ελλάδα θα είναι 
δυόμιση εκατομμύρια κι 
αυτοί γέροντες.

Αφήσαμε ανοιχτά τα σύ-
νορα.

Πρώτα τα πνευματικά! 
Και μετά τα εθνικά!

«Μπήκαν στην πόλη οι 
οχτροί»! Σήμερα δεν υπάρ-
χουν δουλειές. Όσες υπήρ-
χαν, τις έχουν πάρει από 
νωρίς οι αλλοδαποί. Τώρα 
που απολύονται και μένουν 
άνεργοι και δεν βρίσκουν πουθενά 
απασχόληση οι δικοί μας, και θα 
μπορούσαν να κάνουν κατώτερες 
δουλειές, τώρα, δεν βρίσκουν. 

Όσοι ζούσαν μαλθακά από τότε 
και ήθελαν καθαρές εργασίες και 
υψηλά αμειβόμενες, προτιμούσαν 
δε το χαρτζιλίκι του πατέρα και την 
καφετέρια, τώρα που μειώθηκαν 
τα πάντα, βρίσκονται διπλά ναυα-
γισμένοι.

Β)Πόσο μεγάλη ευθύνη έχουν οι 
πνευματικές ηγεσίες!

Ανεχτήκαμε την κατάργηση της 
γλώσσας μας και ένα πλήθος παι-
διών σήμερα γράφουν ελληνικές 
λέξεις με λατινικούς χαρακτήρες.

Αφήσαμε αναπάντητη τη μαρξι-
στική προπαγάνδα και τώρα στα 
κανάλια ακούγονται πληθωρικά τα 
σχόλια των δημοσιογράφων - οπα-
δών του Μάρξ. Ενός συστήματος 
που κατέπεσε μέσα σε μια νύχτα, 
εκεί όπου εφαρμόστηκε, ερχόμαστε 
εμείς οι νεοέλληνες ως μανιώδεις 
εραστές του, να το υιοθετήσου-
με,  με καθυστέρηση δεκαετιών.

Δώσαμε ελάχιστη σημασία στα 
αντιχριστιανικά νομοθετήματα και 
τώρα άνοιξε η όρεξη σε πολλούς να 
αλλάξουν όλα τα παραδεδομένα.

Δε σεβαστήκαμε την μάνα Εκ-
κλησία σ΄ αυτό τον τόπο…και αυτό 
το συνηθίσαμε και η ακοή μας έγινε 
νωχελής και αδρανές το ακουστικό 
νεύρο σε τέτοια λόγια βέβηλα.

Υπήρξε πάρα πολύ λυπηρό, ότι 
πέρασαν στην σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα νομοσχέδια, όπως 
αποποινικοποίηση της μοιχείας, 
νομιμοποίηση των αμβλώσεων, 
αυτόματο διαζύγιο και πολιτικός 
γάμος, «εικαζομένη συναίνεση» 
στις μοιραίες μεταμοσχεύσεις, αυ-
θαίρετη και μαζική ελληνοποίηση 

λαθρομεταναστών, ανοιχτά σύνο-
ρα – σύνορα χερσαία και θαλάσσια 
– ένα απέραντο σουρωτήρι…

Σιωπήσαμε στον ανελέητο βομ-
βαρδισμό της Σερβίας.

Για να μη τα «σπάσουμε» με τους 

Γερμανούς, είπαμε ναι σε όλα τα κα-
πρίτσια τους και τους κάναμε όλα τα 
χατήρια, δεχόμενοι τον διαμελισμό 
της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Όλα αυτά τώρα έχουν γίνει μπού-
μερανγκ…Χτυπάμε το κεφάλι μας!

Υποτονική η αντίδραση της επίση-
μης Εκκλησίας!

Ναι, για όλα έπρεπε να μιλήσει η 
Εκκλησία.

Κάτι πήγε να γίνει με τις ταυτότη-
τες, αλλά κι αυτό το αφήσαμε στο 
μέσον και δεν ζητήσαμε ευθύνες και 
δεν είπαμε ονόματα…

Μηδενική η αντίδραση της Ακα-
δημίας!

Γ) Χάλασε η ψυχή μας από την 
επιπολαιότητα και την αμέλεια.

Επιπολαιότητα μπροστά στην 
αλλοτρίωση και εκκοσμίκευση.

Αμέλεια στα καθήκοντά μας και 
στην παρρησία του λόγου.

Αμαρτία και ασέβεια εναλλάσσο-
νται πλέον στο ελληνικό προσκήνιο.

Χάσαμε πρώτα το ήθος μας. 
Χάσαμε και το λόγο μας!

Είναι εξίσου φοβερό να χάνεις το 
λόγο σου. Να χάνεις τη δυνατότητα 
να μιλάς την αλήθεια. «Όποιος μου 
κλείνει το στόμα, μου δένει τη συ-
νείδηση». Σήμερα δεν μπορούμε να 
πούμε τα αυτονόητα.

Μας πιάσαν οι εχθροί στον ύπνο.
Μας έλειψε η ετοιμότητα της 

αντίδρασης και η σφοδρότητα της 
απάντησης. Απωλέσαμε το θάρ-
ρος της υπάρξεως. Το θάρρος 
του ελληνορθοδόξου ήθους, του 
ελληνικού ύφους, του λόγου και 
της γνώμης, της παρουσίας και 
της παρρησίας.

Γίναμε ανθρωπάκια. Κακομοίρη-
δες! Ποιοι; Οι σημερινοί θλιβεροί 
απόγονοι των φιλοσόφων και των 
εφευρετών όλων των επιστημών, 

τα εγγόνια του Περικλέους της 
Δημοκρατίας και του Μιλτιάδου του 
Μαραθώνα. Του Λεωνίδα των Θερ-
μοπυλών γίναμε οικτρά κακέκτυπα.

Το «μολών λαβέ» έγινε «δόστα 
όλα», «πάρτα όλα», «έλα να τα πά-

ρεις» και «πάρε ό,τι 
θέλεις παλιαντζή».

Αυτό το «ΟΧΙ» που 
είπε ο Μεταξάς εκεί-
νο το βράδυ, δεν το 
είπαμε.

Βασικό μας ελάττω-
μα: Φοβόμαστε και 
δειλιάζουμε.

Γι΄  αυτό και δεν τε-
λεσφορούμε!

Νικήσαμε μόνο 
τότε, όταν δεν φοβη-
θήκαμε το κόστος και 
το θάνατο.

Φοβόμαστε να μι-
λήσουμε και να πολε-

μήσουμε.
Δ) Τώρα το κακό πλέον ήρθε 

μέσα στο σπίτι μας!
Δεν λέμε μόνο για τους εκατομμύ-

ρια λαθρομετανάστες που χτυπάνε 
την πόρτα μας και παραβιάζουν 
απρόσκλητοι το οικογενειακό μας 
άσυλο και τον ιερό χώρο του σπι-
τιού εκτινάσσοντας στα ύψη την 
εγκληματικότητα.

Μιλάμε και για την ελληνική 
διεστραμμένη και ξενοκίνητη 
τηλεόραση, η οποία κινείται στους 
ρυθμούς των ξένων κέντρων απο-
σταθεροποίησης της περιοχής και 
έβαλαν στην ελληνική οικογένεια 
την ιδέα και εντύπωση των καλών 
Τούρκων. Μα εμείς τους ζήσαμε 
τους Τούρκους.  Τους ξέρουν και 
οι Ευρωπαίοι, αλλά δεν τους βά-
ζουν στην ένωση. Τους ξέρει και η 
Διεθνής Αμνηστία και τα Ανθρώπινα 
Δικαιώματα και το Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο και οι βιασμένες οικογέ-
νειες και κοπέλες της Κύπρου, τώρα 
στον εικοστό αιώνα, όχι παλιά. Τι 
θέλουν να μας πούνε με την προπα-
γάνδα τους, ότι έχουν  σεβασμό και 
οικογενειακή παράδοση οι τούρκοι; 
Μια ματιά στη ζωή του ιδρυτή τους, 
θα φρίξει κάποιος.

Προπαγάνδα για να μοιράσουμε 
το Αιγαίο είναι όλα αυτά. Να πέσει 
στα μαλακά η συνεκμετάλλευση. 
Όσο ωραίες κι αν είναι οι τούρκικες 
τηλεοπτικές σειρές, μη βλέπουμε. 
Να ρίξουμε την θεαματικότητα. 
Επίσης να κάνουμε μποϋκοτάζ 
(=δολιοφθορά) στα καταστήματα 
και στα ξένα, ευρωπαϊκά προϊόντα. 
Μη αγοράζουμε ξένα προϊόντα. 
Μόνο ελληνικά κι ας είναι και λίγο 
ακριβότερα. Οι ευρωπαϊκές αλυ-
σίδες στη χώρα μας πουλάνε τα 
προϊόντα τους ακριβότερα εδώ από 

ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Ε) Αντίσταση. «Αντίστητε τω δια-

βόλω και φεύξεται αφ΄ υμών». Όχι 
στο κακό, το προσωπικό και γενικό. 
Μη αλλοιθωρίζουμε στην διαφθορά 
και την λαμογιά, στην κομπίνα και 
την παρανομία. Πίσω! Επιστροφή 
στις ρίζες μας και στις αξίες μας. 
Μόνο η επιστροφή στο Χριστό και 
την Εκκλησία θα μας σώσει. Αλλά 
το διάχυτο και θεσμικό κακό και το 
κακό παράδειγμα των ολίγων έγινε 
δυστυχώς και προσωπικό αδίκημα 
του συνόλου.

Πως βάσταξε και βαστάει ακόμα η 
ψυχή μας να τρέχει ποτάμι το αίμα 
500.000 αγέννητων παιδιών κάθε 
χρόνο; Και από αυτά 120 χιλιάδες 
αφορούν σε νεαρές υπάρξεις - μα-
θήτριες;

Μας εκδικούνται οι αγέννητοι 
βλαστοί του Γένους μας και οι 
τιμημένοι νεκροί μας «οι ενδόξως 
πεσόντες πάλαι τε και επ΄ εσχάτων».

ΣΤ) Η λύση στο δράμα μας θα 
έρθει ανωθεν, από το Θεό, και 
έσωθεν, από την πνευματική μας 
αναγέννηση. Όλα τα θέματα έχουν 
αιτία και ρίζα την αμαρτία και την 
ανομία και θεραπεία την αγιότητα. 
Δε λέγει ο θείος λόγος: «Εάν θέλετε 
και με ακούσετε – υπακούσετε, θα 
φάτε τα αγαθά της γης. Αν δεν με 
υπακούσετε, θα σας φάει το μα-
χαίρι». Εσχάτη τιμωρία και οργή, ο 
πόλεμος και η γενοκτονία σε βάρος 
μας. Εμείς δυστυχώς θαυμάζουμε 
στη ζωή μας τους σοφούς ανθρώ-
πους. Υψώνουμε τους έχοντες 
ευγενική καταγωγή και δυναμική 
παρουσία στην κοινωνική ζωή.

Δεν έχει ανάγκη ο Θεός από σο-
φούς κατά κόσμον και αριστοκρά-
τες και βραχίονες ισχυρούς. Δεν 
ευδοκεί και δεν αναπαύεται στην 
εξωτερική ανθρώπινη δύναμη ούτε 
την έχει ανάγκη. «Δεν στηρίζεται 
στη δύναμη των βραχιόνων και 
στην ταχύτητα των ποδών». Εξάλ-
λου οι ανά τους αιώνες ευσεβείς 
αναγνωρίζουν τη μεγάλη αλήθεια: 
«Εν τω Θεώ ποιήσομεν δύναμιν». 
«Ούτοι εν άρμασιν και ούτοι εν 
ίπποις. Ημείς δε εν ονόματι Θεού 
ημών μεγαλυνθησόμεθα».

Ποιος αληθινά μπορεί να μας 
βοηθήσει; Ο ίδιος ο Θεός μας λέγει 
να μη στηριζόμαστε σε ανθρώπους 
και σε άρχοντες: «Μη πεποίθατε επ΄ 
άρχοντας και επι υιούς ανθρώπων 
οις ουκ έστι σωτηρία… Αδελφός 
ου λυτρούται, λυτρώσεται άνθρω-
πος;» Μέσα σε μια μέρα χάνονται 
οι θρόνοι και οι άρχοντες. Ούτε 
οι συγγενείς δεν μπορούν να βο-
ηθήσουν.

Δεν χρειάζεται ο Θεός τζάκια και 
βασιλικούς οίκους. Ο Θεός ανα-

παύεται και επιβλέπει στον «ταπει-
νόν και ησύχιον και τρέμοντά τούς 
λόγους Του». Ταπεινό άνθρωπο 
ψάχνει να βρεί ο Θεός. «Η δύναμις 
του Θεού εν ασθενεία τελειούται». 
Όπου βρεί ο καλός Θεός ταπεινό 
άνθρωπο, όπου κι αν τον βρεί, τον 
κάνει άγιο και χρήσιμο και στους 
άλλους.

Ζ) Πραγματικά θα νικήσουμε 
με το Πνεύμα των Ηρώων και των 
Αγίων.

Σήμερα έχουμε να κάνουμε με 
το πνεύμα του σατανά. Με το σα-
τανικό πνεύμα που κυριαρχεί στους 
ανθρώπους της Νέας Τάξης Πραγ-
μάτων και δη στους ανώνυμους 
τραπεζίτες. Οι άνθρωποι αυτοί λα-
τρεύουν το χρήμα. «Η αγάπη προς 
το χρήμα, σύμφωνα με τις Άγιες 
Γραφές, είναι η πηγή του κακού». 
«Η φιλαργυρία και η πλεονεξία είναι 
ειδωλολατρεία (Κολασ. γ΄ 5)και ρίζα 
πάντων των κακών» (Α΄ Τιμ. στ΄ 10).

Οι άνθρωποι αυτοί μπροστά στο 
ενδεχόμενο και στην πρόκληση να 
κερδίσουν όλο και περισσότερο 
χρήμα, δε θα διστάσουν και δε δι-
στάζουν μπροστά στο έγκλημα και 
τη σκευωρία. Τα θέλουν όλα δικά 
τους. Έχουν μια σχέση λαγνείας 
προς το χρήμα και πιστεύουν ότι με 
αυτό μπορούν να τα εξασφαλίσουν 
όλα. Κάνουν λοιπόν τα πάντα για να 
το αποκτήσουν. Το προσκυνούν σα 
θεό τους. Για να πάρουν όλο και 
περισσότερα, προσκυνούν το διά-
βολο και αυτός τους υποβάλλει όλο 
και καταστρεπτικότερα σενάρια 
πλουτισμού, μεταξύ των οποίων το 
χειρότερο είναι ο πόλεμος.

Το ρολόϊ της οικονομικής παγκο-
σμιοποίησης χτυπά. Φαίνεται ότι 
δεν απομένει πολύς χρόνος για να 
προετοιμαστούμε για τις ημέρες 
που έρχονται, ημέρες απάτης, 
προδοσίας και βίας. Ωστόσο θα 
πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου 
το τέλος της ιστορίας και να ατενί-
σουμε το μέλλον με εμπιστοσύνη 
και επίγνωση στον «ευλογημένον 
ερχόμενον Κύριον». Η νίκη κατά 
των δυνάμεων του σκότους ανή-
κει στο Εσφαγμένον Αρνίον και 
στους ανθρώπους του Θεού. «Η 
βασιλεία του Κυρίου είναι βασι-
λεία πάντων των αιώνων και η 
δεσποτεία Του εν πάση γενεά 
και γενεά».

Στο σατανικό λοιπόν πνεύμα 
θα αντιτάξουμε το πνεύμα των 
Ηρώων και των Αγίων. Πνεύμα Πί-
στεως στον αληθινό Θεό και στην 
Παναγία, όπως αυτό φαίνεται 
μέσα από τις λαμπρές σελίδες της 
πρόσφατης ελληνικής Ιστορίας. 

Χρ. Εστία Λαμίας

Τα τελευταία χρόνια άρχισε ένας πόλεμος, 
με σύνθημα: “Να καταργηθούν οι παρε-
λάσεις” οι δημαγωγοί και υποκριτές αυτής 
της προσπάθειας χρησιμοποιούν δύο κατα-
φανώς σαθρά επιχειρήματα. Πρώτον ότι οι 
παρελάσεις θυμίζουν φασιστικά καθεστώτα 
και ότι, τις καθιέρωσε ο δικτάτορας Ιωάν. 
Μεταξάς, και δεύτερο ότι σε άλλες χώρες 
δεν γίνονται σχολικές και στρατιωτικές πα-
ρελάσεις σε εθνικές επετείους.

Αυτά είναι χονδροκομμένα ψέματα διότι 
παρελάσεις σε εθνικές γιορτές γίνονται σε 
όλο τον κόσμο από την Ιαπωνία μέχρι την 
Αμερική και από την Ρωσία μέχρι τη Νότια 
Αφρική. Παρελάσεις γινόντουσαν στην 
Αρχαία Ελλάδα και στην Αρχαία Ρώμη επί 
δημοκρατικών καθεστώτων.

Σε μια έρευνα που έκανε προ τεσσάρων 
ετών το “Ta xalia” εκατοντάδες φωτογραφίες 
και βίντεο από παρελάσεις σε όλο τον κόσμο, 
απέδειξε ότι: Στρατιωτικές παρελάσεις 
γίνονται σε 123 χώρες. Και μάλιστα χώρες 

που δεν έχουν πολεμική ιστορία να τιμήσουν 
όπως η Ελλάδα.

Οι μισέλληνες αυτοί, θέλουν να κτυπήσουν 
την έννοια του Ελληνικού έθνους και την 
πίστη στην πατρίδα και θρησκεία. Θέλουν 
να απαξιώσουν τις παρελθοντικές και μελλο-
ντικές θυσίες των Ελλήνων που πολέμησαν 
για την Ελλάδα. Αλλά επειδή δεν μπορούν 
να καταφερθούν ευθέως εναντίον του Ελλη-
νισμού, χτυπούν πλαγίως ισχυριζόμενοι ότι 
οι εθνικές γιορτές και παρελάσεις θυμίζουν 
φασισμό. Τελικά μάλλον η ενίσχυση του 
πατριωτικού φρονήματος τους ενοχλεί…

Οι σχολικές παρελάσεις στις ΗΠΑ – μια 
δημοκρατική χώρα – αποτελούν σημαντικό 
πολιτιστικό γεγονός, με σχολικές μπάντες, με 
cheer-leaders, και κάθε επισημότητα.

Στα δε Σοσιαλιστικά -  κομμουνιστικά 
καθεστώτα αποτελούσαν βασικό στοιχείο 
προπαγάνδας – με το βάδισμα της χήνας – 
και είχαν στρατιωτικό χαρακτήρα.

Στην Γαλλία από την πρώτη τάξη οι μαθη-

ταί μαθαίνουν υποχρεωτικά τον εθνικό τους 
ύμνο, τη «Μασσαλιώτιδα», με απόφαση της 
Κυβέρνησής τους. Εμείς οι… ξύπνιοι και οι 
υπέρ προοδευτικοί φροντίσαμε για το αντίθε-
το… Τα παιδιά όταν τα ρωτήσεις δεν ξέρουν 
τον εθνικό μας ύμνο, όταν ανακρούεται όλο 
και λιγότεροι στέκονται όρθιοι, η έπαρση της 
σημαίας στα σχολεία και η πρωινή προσευχή 
– εκτός εξαιρέσεων – καταργήθηκαν για να 
μη γίνουν… εθνικιστές και θρησκόληπτοι.

Όλες οι κυβερνήσεις από τη μεταπολίτευ-
ση και δω κάναν το παν να κόψουν τις ρίζες 
με το χθες, αποδόμησαν αξίες που κράτησαν 
ζωντανό το έθνος μας.

Δεν είναι ξεκομμένη η οικονομική κρίση 
από την κατάρρευση ιδανικών και αξιών, 
που χάρη σ’ αυτά γενιές και γενιές κράτησαν 
όρθια τη χώρα. Ήταν η δύναμη που μας 
έβγαλε ζωντανούς απ’ όλες τις περιπέτειες 
που πέρασε ο τόπος.

Από σήμερα ας κλείσουμε τα αυτιά 
μας στις σειρήνες στους μισέλληνες και 

δημαγωγούς και ας αφήσουμε τα Ελληνό-
πουλα να παρελαύνουν δημοκρατικά και 
υπερήφανα. Ας μιμηθούμε τους… “κουτό-
φραγκους” Γάλλους… τους… Άγγλους… 
Αμερικάνους… Ρώσους. Να γίνει η αρχή 
της επανασύνδεσης του χθες με το αύριο. 
Να μεταλαμπαδέψουμε στις νέες γενιές ότι, 
οι παρελάσεις και οι εθνικές γιορτές γίνο-
νται να ενισχύεται η εθνική μας μνήμη και 
να αποτίνουμε φόρο τιμής τους πεσόντας 
νεκρούς στις ηρωϊκές μάχες του Ελληνικού 
Έθνους.

Η ευθύνη αυτή δεν ανήκει μόνο στην 
πολιτική ηγεσία, αλλά και στον κάθε πολίτη.

ΠΑΡΕΛΑΣΕΙΣ: γίνονται σε 123 χώρες του κόσμου

συνέχεια από την 1η σελίδα
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «ΑγΩΝΑΣ ΑγΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ»  www.agonasax.blogspot.com

Λαμπαδάριος

Μια επιστολή

Ο ΜΑΚ. ΘΕΟΛΟγΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 
υΠΟΔΕΙγΜΑ γΝΗΣΙΟυ ΙΕΡΑΡΧΟυ 
Οι γενναίοι αγωνιζόμενοι χριστιανοί της Λάρισας, παρα την 

παρελευσι 20 ετων απο την κοιμησι του Επισκοπου και Πατερα 
τους και παρά τις εξοντωτικες ποινες που τους επεβαλαν τα κο-
σμικα δικαστηρια μετα απο μηνυσεις του κατεχοντος τον θρονον 
κ. Ιγνατιου Λαππα, συνεχίζουν τον αγώνα τους σαν τους παλαί-
μαχους Ιωαννίτας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου που ο 
Μεγαλομαρτυρας Αγιος τους χαρακτήριζε μάρτυρας και ζηλωτάς 
που όλη η Οικουμένη θαύμαζε τα κατορθώματά τους.

Που είναι σημερα οι χριστιανοί των αλλων πόλεων να συγκι-
νηθουν και να συμπαρασταθουν τους Ηρωϊκους Λαρισαιους 
χριστιανους;

 Αποντες, Αφαντοι, διπλα στους ΚΑΚΟΔΟΞΟΥΣ...πνευματικους 
πατερες ...τους γερονταδες και τους ...διδασκαλους τους.

 Ολοι αυτοι εφαρμοζουν ενα δικο τους Ευαγγελιο, που δεν εχει 
καμμια σχεσι με το Μαρτυρικο Ευαγγελιο του Ιησου Χριστου, των 
Μαρτυρων της Πιστεως και των Πατερων της Εκκλησιας.

 Οι Λαρισαιοι αδελφοι μας είναι το υπόδειγμα της πρακτικης 
Μαρτυρικης εν Χριστω ζωής.

Μονοι μονωτατοι, με πολλους ΡΙΨΑΣΠΙΔΕΣ και πολλους 
ΔΕΙΛΟΥΣ και ΑΝΑΝΔΡΟΥΣ «αδελφους» γύρω τους, συ-
νεχ ιζουν απτοητοι  τον  καλον αγωνα της Πιστεως. 
 Ο Μαρτυς ο Πιστος και Αληθινος, ο Κυριος Ιησους Χριστος, που 
ανεβηκε στον Σταυρο και στο Μαρτυριο απο τους Φαρισαιους και 
τους Αρχιερεις της εποχης Του, να τους ευλογει, να τους ενθαρ-
ρυνει και να τους ευτονωνει να συνεχιζουν τον Αγωνα τον Καλον. 

http://apotixisi.blogspot.com 

Αχ, αββά Μωυσή! Τι ήταν αυτό 
που έπαθες στη Λάρισα; Τι δου-
λειά έχει η αλεπού στο παζάρι; 
Εσύ πήγες στο Άγιο Όρος να 
μονάσεις, να σωθείς και να 
σώσεις με τις ημερονύκτιες προ-
σευχές σου και όχι να γυρίζεις, 
αειπλάνητος, από μητρόπολη 
σε μητρόπολη μετέχοντας στα 
«ταπεινά» δεσποτικά φαγοπό-
τια και μάλιστα, τις πιο πολλές 
φορές, σε περίοδο νηστείας! 
Πότε εκτελείς τα μοναχικά σου 
καθήκοντα;

Αλλά, θα σκέφτεσαι, «ο σκο-
πός αγιάζει τα μέσα» (άποψη 
Ιησουϊτών).

Εσύ αββά, επιθυμώντας να 
πουλήσεις το τρίτομο τελευταία 
έργο σου (καθώς και άλλα) 
υποχρεώθηκες στο δεσπότη 
Ιγνάτιο. Ένα σου τηλεφώνημα 
και όλα τακτοποιήθηκαν. Θα 
σου δώσω, θα μου δώσεις και 
η συμφωνία έκλεισε με τις πα-
ρακάτω υποχρεώσεις:

- Εγώ (ο δεσπότης) θα σε κα-
λέσω, θα διαφημίσω τον ερχομό 
σου, το έργο σου και την προ-
σωπικότητά σου σε ναούς, Τύπο 
και ραδιόφωνο (τηλεόραση) επί 
εβδομάδες, θα κλείσω την αί-
θουσα, θα στείλω προσκλήσεις 
σε επισήμους… (ε, δεν είναι και 
λίγα) κι εσύ, ο αββάς Μωυσής, 
θα κάνεις 3-4 ομιλίες πνευμα-

τικού περιεχομένου – γιατί θα 
μπορούσαν να ήταν και άλλου 
είδους; – αλλά σε όλες αυτές 
θα τονίζεις πόσο καλός, άξιος, 
πνευματικός, χαρισματούχος, 
άγιος ποιμένας είμαι, άσχε-
τα αν υπήρξα μοιχεπιβάτης, 
αν «δολοφόνησα» τον νόμιμο 
προκάτοχό μου (το Θεολόγο) 
και άρπαξα τον θρόνο του, αν 
υπήρξα φοβερός διώκτης των 
πνευματικών του παιδιών μέχρι 
και σήμερα – τα οποία παρ’ 
όλους τους κατατρεγμούς μου 
δεν λένε να μ’ αποδεχτούν. Εσύ 
γι’ αυτά, δε θα πεις κουβέντα∙ 
μόνο το υποτιθέμενο καλό μου 
προφίλ θα εκθειάζεις.

Μίλησαν για «κοσμοσυρροή» 
οι δοσμένες από τη μητρόπο-
λη στα Μ.Μ.Ε. πληροφορίες. 
Αλήθεια ποια «κοσμοσυρροή» 
μπορεί να παρατηρηθεί σε 
αίθουσα που αριθμεί μόλις 
250 θέσεις, εκ των οποίων τις 
30 περίπου κατέλαβαν οι του 
πρωτοκόλλου επίσημοι καθώς 
και ξένοι ιερωμένοι και μοναχοί 
(-ές); Οι 100 παραβρισκόμενοι 
συμπολίτες μας από μια πόλη 
200 χιλ. κατοίκων αποτελούν 
«κοσμοσυρροή» για την οποία 
μπορεί να καυχάται κανείς;

Ιερείς ερωτηθέντες γιατί δεν 
παρακολούθησαν την «πετυχη-
μένη» εκδήλωση – δεδομένου 

ότι στο πάνελ παραβρίσκονταν 
κι ο δεσπότης – απάντησαν:

- Απ’ όσα λένε δεν πιστεύουν 
τίποτε. Αλληλολιβανίζονται και 
αλληλοεξυπηρετιούνται απο-
λαμβάνοντας τα… ωραία της 
επίγειας ζωής [χρήμα, κοσμική 
δόξα… (επικούρειος φιλοσο-
φία)]. Πήγαινε λίγο κόντρα 
στο δεσπότη και θα μείνεις 
αργός ή θα ανεβοκατεβαίνεις 
τις σκάλες των δικαστηρίων 
για χρόνια όπως εσείς οι Αγω-
νιζόμενοι χριστιανοί. Όσο για 
τον άγιο αββά που απευθύνει 
«εγκώμια στην αρετή» ας μας 
πει, πού η Αγ. Γραφή λέγει ότι 
μπορείς να αρπάζεις ζωτικά 
όργανα ανυπεράσπιστου συ-
νανθρώπου σου – χωρίς την 
συγκατάθεση του ιδίου – για 
να ζήσεις εσύ – όπως έκανε ο 
αββάς – θανατώνοντας τον εν 
ζωή ασθενή, αφού τα όργανα 
του νεκρού είναι άχρηστα;

Να γιατί δεν πήγαμε στην 
εκδήλωση αυτή. Γιατί δεν αντέ-
χουμε την υποκρισία που κατα-
δίκασε ο Κύριός μας μ’ εκείνα 
τα φοβερά «Ουαί» κι αποτελεί 
– ιδιαίτερα σήμερα – σημείο 
των καιρών.

(Αν χρειαστεί θα επανέλθουμε 
με Τσολογιάννη και ...για να μά-
θει ο κόσμος)

Μετά το δημο-
σίευμα του προη-
γούμενου φύλλου 
της εφημερίδας 
μας (Νο 177) με 
τίτλο «ΚΑΠΟΤΕ Η 
ΑΛΗΘΕΙΑ ΘΑ …» 
αρκετοί ιερείς, 
επίτροποι και άλ-
λοι μας γνώρισαν 
ότι, όχι μόνον είναι 
αλήθεια αυτά που 
γράφουμε αλλά και 
λίγα γιατί η οικονομική αφαίμαξη 
που προκάλεσαν τα δεσποτικά 
«χαράτσια» ξεπέρασε τα όρια 
αντοχής. 

Όσο για τις, χαριστικά αναφε-
ρόμενες από εμάς, 150 μερίδες 
φαγητού προσφερόμενα καθη-
μερινά από τη μητρόπολη είναι 
πολλές και δείχνοντάς μας φωτο-
γραφίες διαπιστώσαμε ότι μέρος 
απ’ αυτές ακόμη καταλήγουν σε 
οικογένειες που διαθέτουν αυτο-
κίνητα βιομηχάνων.

Δυστυχώς βγήκαν δύο «παπα-
γαλάκια» να υπερασπιστούν τη 
μητρόπολη με αστείους ισχυρι-
σμούς – προσβλέποντας ασφα-
λώς σε κάποιο οφίκιο – και λέ-
γοντας:

- Η μητρόπολη έχει και άλλα 
έξοδα, προσωπικό, ηλεκτρικό 
(ΔΕΗ), νερό (ΔΕΥΑΛ)… Δεν έχει 
μόνο τα συσσίτια.

Η υπεράσπιση, θα λέγαμε, 
είναι πολύ ασθενική, για τους 
παρακάτω λόγους: 1) Το προσω-
πικό πληρώνεται από το ελληνικό 
Δημόσιο, 2) Για τα λειτουργικά 
της έξοδα εισπράττει από τον 
προϋπολογισμό όλων των Ναών 
(Κωδικός υπέρ Μητρ/κών γραφεί-
ων 7%∙ υπέρ Μητρ/κού Μεγάρου 
2% κ.α.) και 3) Εισπράττει απ’ όλα 
τα μυστήρια που γίνονται στην 
επικράτειά της.

Καλά θα κάνουν λοιπόν «τα 
δύο παπαγαλάκια» να μπουν στο 
κλουβί τους γιατί υπάρχει και ο 
κίνδυνος της γάτας.

εΥΧεΣ ΓΙΑ ΤΟ πΑΣΧΑ
Ο ΑΓΩΝΑΣ εύχεται σε όλους τους αγαπητούς και ευγενείς
αναγνώστες του ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ. Είθε ο Σταυρωθείς

και Αναστάς εκ νεκρών Κύριος να χαρίζει στον καθένα και
στην οικογένειά του υγεία, χαρά και πνευματική προκοπή.

‘ΤΑ ΠΑΠΑγΑΛAΚΙΑ’

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

MΗΝυΜΑΤΑ ΔΙΑΜΑΡΤυΡΙΑΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟυ 2012

Αντί άλλου σχολιασμού από την μεγάλη συγκέντρωση - διαμαρτυρία - της 25ης Μαρτίου 2012 διαβάστε 
δίπλα ένα από τα πολλά σχόλια που έγραψαν...

ψΑΛΤΙΚΑ


