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Λόγος εἰς τήν παγκόσμιον
Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου
καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ

Ἑ

ASTANA

Τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης *

ορτάζομε τήν πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ, καί ὅλο
τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας καταφωτίζεται.
Ἑορτάζομε τήν πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ, καί ὅλη ἡ
οἰκουμένη φωταγωγεῖται καί γεμίζει μέ ἀκτῖνες θεϊκῆς χαρᾶς. Ἑορτάζομε τήν πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ,
διά τοῦ ὁποίου τό σκοτάδι (τῆς ἁμαρτίας) ἐδιώχθη,

H ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

συνεχίζεται στη σελ. 3

 ΠΕΡΑΣΕ απαρατήρητη και φέτος η αποφράς
ημέρα της πτώσεως της Βασιλεύουσας. Εκτός
ελαχίστων περιπτώσετου ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ων καμιά αναφορά δεν
ΛΑΓΟΥΡΟΥ
έγινε από τα κανάλια της
προδοσίας και της πορνικής διαφθοράς. Καμιά
αναφορά από τον κίτρινο τύπο της διαπλοκής και
της παραπληροφόρησης...
συνεχίζεται στη σελ. 7

Η ΣΚΟΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ή
Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ
ΕΞΟΡΙΣΕ ΑΡΑΓΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ;

(Μέχρι τώρα ακούγαμε για παγκόσμια κυβέρνηση, για παγκόσμια οικονομία, παγκόσμια τράπεζα, παγκόσμια θρησκεία. Τώρα περνάμε και στην παγκόσμια πρωτεύουσα. Τα πράγματα εξελίσσονται ταχύτερα από όσο μπορούμε να διανοηθούμε)

συνέχεια στις σελ. 4,5

Αποκαλυψη του Ιωαννου
Ομιλιά 3η
+ π. Αθ. Μυτιληναίος
(Χαιρετισμός πρός τίς ἑπτά Ἐκκλησίες.)
ποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν
αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἃ
δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ
Ἰωάννῃ, «ὃς ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ
τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδε.
«μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ἀκούοντες
τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ
ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.»

Μέσα στην ψυχική ομίχλη από την οικονομική κατακρήμνιση και την πνευματική ανεστιότητα ξετρύπωσαν πάλι οι μεγάλες προφητείες και οι ευρηματικά στυγνές αναλύσεις γύρω από την υπόθεση των μεταφράσεων των λειτουργικών κειμένων.
Τούτη την φορά όμως τα πράγματα έχουν
σοβαρέψει: Η ανάγκη να υποστηριχθεί (από
συνεχίζεται στη σελ. 5

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το ΙΣΛΑΜ και οι υποκριτές!

(Όταν προσβάλλεται το Ισλάμ, το Κοράνι, ή ο Μωάμεθ, αυτό θεωρείται «έγκλημα
μίσους». Όταν προσβάλλεται η χριστιανική πίστη, η Αγία Γραφή, ή ο Χριστός αυτό
λέγεται «Τέχνη».
Η υποκρισία των «Χριστιανών προοδευτικών» είναι απίστευτη, ιδίως μετά τα
τελευταία γεγονότα των εξαγριωμένων
μουσουλμάνων που καίνε τα πάντα και
σκοτώνουν εξ’ αιτίας της «βλάσφημης»
ταινίας για τον Μωάμεθ.
Οι απανταχού «Χριστιανοί προοδευτικοί» μιλούν για «σεβασμό της θρησκευ-

συνεχίζεται στη σελ. 6

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

«Όλβιος όστις της Ιστορίας έσχε μάθησιν =
ευτυχής είναι αυτός που μαθαίνει την ιστορία»
(Ηρόδοτος).
«Η ιστορία είναι θεματοφύλακας των μεγάλων
πράξεων, μάρτυρας για το παρελθόν, παράδειγμα προς μίμηση για το παρόν και σύμβουλος ανεκτίμητος για το μέλλον» (Θερβάντες).
Συμπληρώνονται ήδη 100 χρόνια από την 5η
συνεχίζεται στη σελ. 2

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἀ

Οι νικηφόροι πόλεμοι
1912-1913

τικής τους πίστης» και θεωρούν «έγκλημα μίσους» το πέταγμα του Κορανίου.
Όταν υβρίζεται και εξευτελίζεται , με
τον πιο χυδαίο και αρρωστημένο τρόπο,
η χριστιανική πίστη, ο Χριστός, η Παναγία... σε ταινίες, θέατρα..., αυτό το λένε
«Τέχνη». Παράλληλα δε ηρωοποιούν τον
Ιμάμη της Αιγύπτου Άμπου Ισλάμ διότι
έσκισε, έκαψε και ...ούρησε την Αγία Γραφή σε συγκέντρωση χιλιάδων ανθρώπων
χαρακτηρίζοντας την ενέργειά του πράξη «ιερή». Ω της υποκρισίας των «χριστιανών προοδευτικών, ντόπιων και ξένων!!!

που πολλοί αγνοούν
ή θέλουν να αγνοούν!
Τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) κομμάτια
παπύρων, γραμμένα από τους προγόνους
μας, βρέθηκαν σε αρχαίο σκουπιδότοπο της
ελληνο-αιγυπτιακής πόλης της Οξυρύγχου,
στην άνω Αίγυπτο και νότια του Φαγιούμ.
Οι ανασκαφές που έγιναν 1895 - 1938,
πρωτοξεκίνησαν από Άγγλους καθηγητές
ερευνητές και συνεχίστηκαν από Ιταλούς
πανεπιστημιακούς καθηγητές. Αποκάλυψαν
χιλιάδες χειρόγραφα και σπουδαία κείμενα
συνεχίζεται στη σελ. 7

Ο ΜΙΣΘΟΣ … Να βγάλουμε και κανέναν δίσκο;

Κυριακή πρωί (9-9-12). Περιδιαβαίνοντας
την κεντρική πλατεία διαπιστώνεις ότι μπήκαμε στο Φθινόπωρο κι απ’ το γεγονός ότι
γέμισε ο χώρος από κόσμο. Συνταξιούχοι,
άνεργοι πολλοί – λόγω της κρίσης, σχηματίζουν πηγαδάκια, βολτάρουν, κάθονται στα
παγκάκια, και μερικοί, που στο πορτοφόλι
τους βρίσκονται ακόμη λίγα ψιλά, πίνουν
το καφεδάκι τους αραχτοί στα τραπεζάκια
καφετεριών.
Στη νότια πλευρά, προς τη μεριά των
δικαστηρίων, την ονομαζόμενη «μικρά Βουλή», η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά.
Οι συγκεντρωθέντες “πολιτικοί αναλυτές”
συνεχώς αυξάνουν και τα πνεύματα άρχισαν να οξύνονται όταν το θέμα συζήτησης
περιστράφηκε στο ανύπαρκτο σχεδόν
μεροκάματο και στα παράπονα μερικών με

χοντρές απολαβές.
- Ακούσατε τον Μητροπολίτη Χαλκίδας
που παραπονούνταν για τις περικοπές του
μισθού του; είπε κάποιος.
Τι ήθελε να το πει αυτό; Ένα εξαγριωμένο
πλήθος άρχισε να χειρονομεί, να διαμαρτύρεται και να φωνάζει:
- Μα είναι στα καλά τους; Από ποιον πλανήτη ήρθαν;
- Εγώ παίρνω 565 ευρώ και πρέπει να
ζήσω 4 άτομα, να πληρώσω ενοίκιο, φως,
νερό, να σπουδάσω παιδιά…
- Κλαίνε οι χήρες, κλαίνε και οι παντρεμένες.
- Αυτοί και η σκούφια τους είναι. Τρώνε,
πίνουν, κοιμούνται, θερμαίνονται και ταξιδεύουν χωρίς να πληρώνουν ευρώ.
- Γιατί, δεν τους φθάνουν 1707 ευρώ το

μήνα καθαρά;
- Κι αν δεν τους φθάνουν, πώς γίνεται,
όταν πεθάνει κάποιος απ’ αυτούς, να εμφανίζονται καταθέσεις εκατομμυρίων;
Ξαναμμένοι όπως ήταν, δεν έλεγαν να
σταματήσουν. Και δεν είχαν άδικο.
Κάποιος απ’ αυτούς άρχισε να φωνάζει:
- Τι συμβαίνει με τους δημοσιογράφους,
που, όταν φέρνουν στο φως τέτοιους
“φτωχούς” δεσποτάδες, η είδηση κρατάει
το πολύ μια μέρα και μετά χάνεται; Δεν
θυμάστε τι έγινε με τον δεσπότη των 35
εκατ. στο πορτ-μπαγκάζ; ή εκείνον της
δραμα-τικής πόλης της Μακεδονίας, με τα
εκατομμύρια στο προσωπικό βιβλιάριο; Κι
εκείνο… το σήριαλ της “ΖΟΥΓΚΛΑΣ” με τους
εμπλεκόμενους στη διαχείριση του Προσκυνήματος της αγ. Παρασκευής Τεμπών, ενώ

είχαν προγραμματιστεί 8 επεισόδια, τελικά
περιορίστηκε σε ενάμισυ και μετά χάθηκε; Ή
μήπως το άλλο με τις OFF-SHORE εταιρίες;
Σταμάτησαν για λίγο συλλογισμένοι…,
όταν κάποιος, απλός, βασανισμένος από
τη ζωή, αλλά σκεπτόμενος άνθρωπος, πήρε
το λόγο.
- Οι δεσποτάδες δεν καταλαβαίνουν
τίποτα. Δεν βλέπετε τον δικό μας, που οι
αρχιερατικές του στολές ξεπερνούν τις
200 και συνοδευόμενες από τις ανάλογες
μίτρες, πατερίτσες, εγκόλπια, κ.α. η αξία
τους ανέρχεται στα κάποια εκατομμύρια,
ενώ άλλοι ψάχνουν στους σκουπιδοτενεκέδες για να βρουν κάτι να φάνε;
- Φίλε-φίλε, (φωνάζει δυνατά κάποιος,
ζητώντας να του δοθεί ο λόγος, και πηγαίνοντας στο κέντρο της ομήγυρης άρχισε με
συνεχίζεται στη σελ. 2
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2 ΑΓΩΝΑΣ
Οκτωβρίου 1912, ημέρα κατά την οποία η
Ελλάδα εξόρμησε ακάθεκτη από τη Μελούνα, για να πραγματοποιήσει τη «Μεγάλη Ιδέα
του Γένους», που για αιώνες γαλουχούσε τις
γενιές του Έθνους.
Κανείς δεν ανέμενε το θαύμα αυτό μετά την
τραγική απογοήτευση του ατυχούς πολέμου
του 1897 με την Τουρκία.
Η επανάσταση όμως του «Στρατιωτικού
Συνδέσμου» με αρχηγό το συνταγματάρχη
Ν. Ζορμπά που εκδηλώθηκε τη 14η προς 15η
Αυγούστου 1909 στο Γουδί,
η αποδοχή των στόχων της
για ενίσχυση των ενόπλων
δυνάμεων, αναδιοργάνωση
του κράτους, βελτίωση της
παιδείας και της θέσης των
εργατών και κατάργηση της
«απαίσιας συναλλαγής» από
το λαό, η ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από το
νέο και ικανό πολιτικό Ελευθέριο Βενιζέλο στις 6 Οκτωβρίου 1910 και η πλήρης σύμπνοια μεταξύ Βασιλέα Γεωργίου Α΄ και πρωθυπουργού,
συνετέλεσαν στο να αλλάξει
άρδην και προς το καλύτερο
η κατάσταση.
Μέσα σε 2-3 χρόνια δημιουργήθηκε ισχυρός στρατός
και στόλος, αγοράστηκαν νέα
πολεμικά μεταξύ των οποίων
και το θωρηκτό «Αβέρωφ»,
αναδιοργανώθηκε τέλεια το κράτος και τέθηκε στην υπηρεσία του πολίτη, αποκαταστάθηκε η κλονισμένη εθνική ενότητα, καλλιεργήθηκε το αίσθημα της αυτοπεποίθησης και προετοιμάστηκε η χώρα για εμπόλεμο αγώνα επέκτασης των συνόρων της στις αλύτρωτες ελληνικές περιοχές και απάλειψης της εθνικής
ταπείνωσης του 1897. Με πρωτοφανή ενθουσιασμό κατατάγηκαν στο στρατό Έλληνες
του εσωτερικού και εθελοντές του εξωτερικού. Συγκροτήθηκαν 8 μεραρχίες.
Τα βαλκανικά κράτη (Σερβία, Βουλγαρία,
Μαυροβούνιο, Ελλάδα), μετά την επικράτηση το 1908 στην Τουρκία των Νεότουρκων,
που καταπίεζαν τους χριστιανικούς λαούς
της Βαλκανικής χερσονήσου και επιδίωκαν
να τους εκτουρκίσουν και να αφανίσουν το
εθνικό τους φρόνημα, αναγκάστηκαν να λησμονήσουν τις διαφορές τους, να συμμαχήσουν και να κηρύξουν τον πόλεμο εναντίον
της Τουρκίας στις 4 Οκτωβρίου 1912.
Βάση και της συμμαχίας αυτής ο ελληνικός
στρατός εμψυχωμένος από την προγονική
δόξα και τις ιερές μας παραδόσεις, υπό την
αρχιστρατηγία του τότε διαδόχου Κωνσταντίνου, πέρασε τα χαράματα της 5ης Οκτωβρίου τα σύνορα στη Μελούνα και ύστερα από
πεισματώδη μάχη την επόμενη ελευθέρωσε
την Ελασσόνα. Στα χώματά της ενταφιάστηκε με τιμές ήρωα ο πρώτος πεσών αξιωματικός του στρατού μας, ο νεαρός ανθυπολοχαγός Ιωαν. Μαυραδήμος από τη Λαμία.
Κάθε χρόνο κατά την επέτειο απελευθέρω-
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συνέχεια από την 1η σελίδα

σης της πόλης οι μαθητές των σχολείων καταθέτουν στον τάφο του στεφάνι σε ένδειξη
τιμής και ευγνωμοσύνης.
Στις 10 Οκτωβρίου δίνει αποφασιστική
μάχη στα στενά του Σαρανταπόρου, τα οποία
είναι φυσική οχυρή θέση, αλλά ενισχύθηκε
και τεχνικά σύμφωνα με υποδείξεις Γερμανών αξιωματικών και θεωρούνταν απόρθητη.
Η προπαρασκευή της κατά μέτωπο επίθεσης
του στρατού μας και η πλαγιοκυκλωτική κίνηση τμήματός του ανάγκασαν τους Τούρ-

κους σε υποχώρηση και διέψευσαν τις φιλόδοξες προσδοκίες των Γερμανών.
Στη συνέχεια ο στρατός μας κατέλαβε τα
Γρεβενά, τα Σέρβια, την Κοζάνη, την Κατερίνη. Οι Τούρκοι οχυρώθηκαν στα Γιαννιτσά.
Εκεί διεξήχθηκε διήμερη μάχη (19-20 Οκτωβρίου) κατά την οποία οι Τούρκοι κατατροπώθηκαν. Έφθασαν στο μεταξύ πληροφορίες ότι οι Βούλγαροι πλησιάζουν προς τη
Θεσσαλονίκη. Οι δικοί μας, με πρόχειρες ξύλινες γέφυρες, πέρασαν τον Αξιό ποταμό και
έσπευσαν προς τη Θεσσαλονίκη. Ο Τούρκος αρχιστράτηγος Ταξίν πασάς υποχρεώθηκε στην παράδοσή της. Στις 26 Οκτωβρίου, εορτή του πολιούχου της Θεσσαλονίκης
Αγίου Δημητρίου, εισήλθε θριαμβευτικά στην
πόλη ο στρατός μας και έτυχε θερμής και ενθουσιώδους υποδοχής. Στις 28 έφθασε και
ο βασιλιάς Γεώργιος Α΄ και τελέσθηκε δοξολογία με τη συμμετοχή λαού και στρατού.
Μετά τη Θεσσαλονίκη σειρά απελευθέρωσης πήρε η Φλώρινα και η Καστοριά.
Ενώ ο όγκος του στρατού μας ελευθέρωνε
τη Μακεδονία, άλλο τμήμα του με τον αντιστράτηγο Σαπουτζάκη μπήκε στην Ήπειρο
και προχωρούσε προς τα Γιάννενα. Συνάντησε όμως ισχυρή αντίσταση στο Μιζάνι, ύψωμα απόκρημνο, καλά οχυρωμένο, και υποχρεώθηκε σε καθήλωση. Λόγω της σοβαρότητας έφθασε με ενισχύσεις ο ίδιος ο διάδοχος Κωνσταντίνος και έστησε το στρατηγείο
του στο χάνι του Εμίν Αγά. Άρχισε ο κανονιοβολισμός του Μπιζανίου και η ταυτόχρονη

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

επίθεση του στρατού. Το οχυρό παραδόθηκε και στις 21 Φεβρουαρίου 1913, ο στρατός
εισήλθε στην πόλη νικητής και τροπαιούχος
και έτυχε συγκινητικής υποδοχής. Η συναισθηματική φόρτιση της ημέρας αποδίδεται
με το δημοτικό τετράστιχο: «Τα πήραμε τα
Γιάννενα / μάτια πολλά το λένε / μάτια πολλά το λένε / όπου γελούν και κλαίνε / Τα πήραμε τα Γιάννενα».
Παράλληλα το ναυτικό μας με αρχηγό το
ναύαρχο Π. Κουντουριώτη, ύστερα από το
βύθισμα του τουρκικού θωρηκτού «Φετίχ-Μπουλέν» στις 18
Οκτωβρίου 1912 στο
λιμάνι της Θεσσαλονίκης και τις νικηφόρες ναυμαχίες της
Έλλης (3 Δεκεμβρίου 1912) και της Λήμνου (5 Ιανουαρίου
1913), ανάγκασε τον
τουρκικό στόλο να
κλειστεί στην Προποντίδα και ελευθέρωσε το ένα μετά το
άλλο τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους.
Ανάλογες ήταν
και οι επιτυχίες των
συμμάχων. Στις δε 5
Μαρτίου 1913 δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο βασιλιάς
Γεώργιος Α΄ και τον διαδέχθηκε ο διάδοχος
Κωνσταντίνος.
Ύστερα από τις φοβερές ήττες στην ξηρά
και στη θάλασσα οι Τούρκοι ζητούν ανακωχή
και διαπραγματεύσεις ειρήνης. Στις 17 Μαΐου 1913 υπογράφτηκε η συνθήκη του Λονδίνου. Η Τουρκία παραχώρησε στους νικητές
την Ήπειρο, τη Μακεδονία, μέρος της Θράκης, τα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη, που
η Ελλάδα προσάρτησε αμέσως.
Οι Βούλγαροι προβάλλουν παράλογες αξιώσεις, θέλουν να κρατήσουν τα περισσότερα εδάφη, ισχυριζόμενοι ότι είχαν μεγαλύτερη συμβολή στον πόλεμο. Ζήτησαν τη Θεσσαλονίκη και το Μοναστήρι. Μπροστά στην
απαράδεκτη αυτή απαίτηση των Βουλγάρων
η Ελλάδα, η Σερβία και το Μαυροβούνιο συνάπτουν μυστική συμφωνία και επιτίθενται
αιφνιδιαστικά εναντίον τους.
Ο ελληνικός στρατός εξανάγκασε πρώτα
τμήμα του βουλγαρικού στρατού, που είχε
εισέλθει στη Θεσσαλονίκη με το πρόσχημα
να ξεκουρασθεί, να παραδοθεί άνευ όρων.
Στη συνέχεια δίνει δύο ταυτόχρονες σκληρές
και αποφασιστικές μάχες στο Κιλκίς και στο
Λαχανά (19-21 Ιουνίου 1913). Οι Βούλγαροι
είχαν οχυρωθεί συστηματικά στα υψώματα
αυτά, που δέσποζαν στο πεδινό και ακάλυπτο
έδαφος της περιοχής. Μετά από προπαρασκευή του πυροβολικού ο στρατός μας ενήργησε επίθεση κατά μέτωπο και με τις λόγχες
ανάγκασε τους Βουλγάρους να βγουν από τα
χαρακώματα και να τραπούν σε άτακτη φυγή,

αφήνοντας πίσω τους πολλούς νεκρούς, χίλιους περίπου αιχμαλώτους, 19 πυροβόλα,
2300 τυφέκια και άλλο πολεμικό υλικό. Η ελληνική ανδρεία μεγαλούργησε και τούτη τη
φορά. Το τίμημα όμως ήταν πολύ βαρύ. Σε
8.363 ανήλθαν οι νεκροί και οι τραυματίες
αξιωματικοί και στρατιώτες μας. Οι τόσες
απώλειες οφείλονται κυρίως στην προαναφερόμενη ιδιομορφία του εδάφους. Συνεχίζοντας τις επιθέσεις του ο στρατός μας ελευθέρωσε μέσα σε ένα μήνα ολόκληρη τη Μακεδονία και τη δυτική Θράκη και στις 12 Ιουλίου, κερδίζοντας και τη μάχη στα στενά της
Κρέσνας, εισήλθε στη Βουλγαρία.
Αξίζει να καταγραφεί εδώ η τότε επιθυμία
ενός απλού Έλληνα στρατιώτη: «Θέλω να
μπούμε και στη Σόφια, όχι για τίποτε άλλο,
αλλά για να πιούμε έναν καφέ, να τον πληρώσουμε με το παραπάνω και να δώσουμε
και μια δεκάρα στο παιδί (σερβιτόρο)», που
αποκαλύπτει την υπεροχή, και το μεγαλείο
της ελληνικής ψυχής.
Οι Σέρβοι και οι Μαυροβούνιοι νίκησαν και
αυτοί επανειλημμένα τους Βουλγάρους και
έφτασαν στα παλιά τους σύνορα. Και η Τουρκία ξαναπήρε την Ανδριανούπολη.
Η Βουλγαρία υποχρεώθηκε πλέον να ζητήσει ειρήνη. Στις 28 Ιουλίου 1913 υπογράφηκε η Συνθήκη του Βουκουρεστίου. Με τη
συνθήκη αυτή η Ελλάδα πήρε την υπόλοιπη
Ήπειρο (εκτός από τη Βόρειο), την Ανατολική Μακεδονία ως το Νέστο, τη Ροδόπη και
τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους, εκτός από
την Ίμβρο, την Τένεδο και το Καστελόριζο.
Με τους νικηφόρους πολέμους του 19121913 η Ελλάδα διπλασιάστηκε σε έκταση και
σε πληθυσμό. Αυτούς τους πλούσιους καρπούς απέδωσε η επανάσταση του 1909 και
η άριστη συνεργασία μεταξύ Βασιλέων και
Ελ. Βενιζέλου αφενός και η πολύτιμη συνεισφορά στρατού και λαού αφετέρου.
Επιπρόσθετα οι ηρωισμοί, τα κατορθώματα και οι θυσίες των Ενόπλων Δυνάμεων της
χώρας στους προαναφερόμενους πολέμους
πρόσθεσαν νέα τρόπαια δόξας στα τόσα
άλλα, ανέδειξαν τους δημιουργούς τους
γενναίους απογόνους ενδόξων προγόνων,
αποκάλυψαν την αστείρευτη πηγή των εσωτερικών δυνάμεων του ιστορικού ελληνικού
λαού και των θαυματουργών ιδιοτήτων της
ψυχής του, παρέσχον αδιάψευστες μαρτυρίες για τα αποτελέσματα της εθνικής ενότητας και ομοψυχίας, προκάλεσαν το θαυμασμό της ανθρωπότητας, θεμελίωσαν το δίκαιο των αγώνων της φυλής, αναπτέρωσαν
το γόητρο της εθνικής μας κληρονομιάς και
κατέστησαν την Ελλάδα «σεβαστή στους φίλους και τρομερή στους εχθρούς».
Τιμή και δόξα ανήκει στους δημιουργούς
της εποποιίας 1912-1913. Δόξα και τιμή
στους ταχθέντες από τη μοίρα να μάχονται
και να θυσιάζονται για τα ακατάλυτα ιδανικά
της μεγάλης και αιώνιας ΕΛΛΑΔΑΣ.
Είθε να παραμένει αιώνια η μνήμη τους και
το πατριωτικό τους φρόνιμα να εμπνέει τις
επερχόμενες ελληνικές γενιές.
Α.Κ.

Ο ΜΙΣΘΟΣ … Να βγάλουμε και κανέναν δίσκο;

βροντηρή φωνή να εξαπολύει κεραυνούς)
οι δεσποτάδες μας δουλεύουν και μεταξύ
τους αλληλοκαλύπτονται. Θυμάστε πόσες
φορές αθώωσαν τον Αττικής Μπεζενίτη,
τον Δωδώνης-Ζακύνθου Χρυσόστομο, τον
Θεόκλητο, τον Ιάκωβο κ.ά. ενώ κάποια
παπαδάκια, που πέφτουν στα χέρια τους,
τα εξουθενώνουν κυριολεκτικά.
Και συνέχισε να ξιφουλκεί:
- Στα τέλη Αυγούστου έγινε κάτι κωμικοτραγικό στο Συνοδικό Δικαστήριο.
Μετά από 5-6 χρόνια και δεκαπέντε
περίπου αναβολές, είπαν να δικάσουν
τον Ιάκωβο Γιοσάκη. Απολογούμενος ο
Γιοσάκης άρχισε να περιγράφει με “γλαφυρό” τρόπο την “καθαρή και αγία ζωή”
του καθενός εκ των συνοδικών δικαστών
δεσποτάδων. Τότε συνέβη το … “έλα να
δεις”. Ένας εκ των “καθαρών” έπεσε
κάτω ξερός και οδηγήθηκε με φορείο
στον Ευαγγελισμό. Άλλος “άγιος” λιπο-

θύμησε και για να συνέλθει τού ’ριχναν
νερό. Και οι υπόλοιποι εξαφανίστηκαν και
άφησαν το Γιοσάκη μόνο!!! Αυτό αν είναι
κατάντημα…
Κάποιος εξαγριωμένος άρχισε φωνάζει…
Οι δεσποτάδες ζουν στο δικό τους κόσμο,
είναι καλοπερασάκηδες, άλλα λένε και
άλλα κάνουν ενώ ο κόσμος χάνεται. Ο οικουμενισμός έχει διαφθείρει το ορθόδοξο
φρόνημα… Οι νέες ταυτότητες αρχίζουν
να μπαίνουν στην τσέπη μας… Την ιστορία μας σιγά-σιγά την αλλοιώνουν… Την
γλώσσα και το αλφάβητό της τα αλλάζουν
τα φώτα κι αυτοί τρώνε, πίνουν, βολτάρουν
και κοιμούνται! Ξύπνησαν, μόλις έμαθαν
ότι θα κόψουν τους μισθούς τους και
ζήτησαν άμεσα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό! Τι κρίμα!
- Για ποιους τάλεγε ο μακαρίτης Χριστόδουλος – φώναξε κάποιος από το πλήθος –
ότι, οι Εκκλησίες έγιναν «ανθοκήπια αθλιο-

τήτων», ότι γεμίσαμε από «φιλοχρήματους
κληρικούς» και «φιλήδονους»;
- Ένας γέροντας – αξύριστος και με μεγάλο μουστάκι – ο οποίος για ώρα άκουγε
τα διαδραματιζόμενα – ζήτησε τον λόγο,
και με γεροντίστικη φωνή άρχισε να λέγει:
- Πώς γίνεται οι παλαιοημερολογίτες
δεσποτάδες να μην πληρώνονται από κανένα δημόσιο κουρβανά και να συντηρούν
γραφεία, ιδρύματα, ναούς κ.ά. τους δε
δικούς μας – νεοημερολογίτες – να μην
τους φθάνουν να… ζήσουν αφού όλα τα
έχουν δωρεάν;
Άρχισαν να χτυπούν παλαμάκια και
ζήτησαν να γίνει δημοψήφισμα: Να πληρώνονται οι δεσποτάδες ή όχι;
Το αποτέλεσμα ήταν 91 υπέρ του κοψίματος και 2 δεν ψήφισαν.
Τακούτε; Να τι λέει ο κόσμος.
Εάν δεν σας φθάνει “άγιοι” αρχιερείς ο
μισθός, να βγάλουμε και κανένα… δίσκο!
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Λόγος εἰς τήν παγκόσμιον Ὕψωσιν τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ
Σταυροῦ
MNHMONIO

συνέχεια από την 1η σελίδα

καί ἦλθε τό φῶς (τῆς ἀρετῆς). Ἑορτάζομε τήν
πανήγυρι τοῦ Σταυροῦ, καί ὑψούμεθα πνευματικῶς μαζί μέ τόν Σταυρωθέντα Σωτῆρα
μας, ἀφήνοντας κάτω τήν γῆ μέ τήν ἁμαρτία,
διά νά κερδίσωμε τά ἄνω ἀγαθά. Ὑψώνεται ὁ
Σταυρός, καί ὑψώνει μαζί του τήν ἀνθρωπότητα, πού λόγῳ τῆς ἁμαρτίας της, ἦταν πεσμένη
κάτω. Ὑψώνεται ὁ Σταυρός, καί ταπεινώνει
τήν αὐθάδη ἔπαρσι τῶν δαιμόνων. Ὑψοῦται
ὁ Σταυρός, καί ἡ ἐναντία δύναμις τοῦ Πονηροῦ ὑποχωρεῖ καί ταπεινοῦται. Ὑψώνεται ὁ
Σταυρός, καί συναθροίζεται τό πλήρωμα τῆς
Ἐκκλησίας. Ὑψώνεται ὁ Σταυρός, καί αἱ πόλεις ἑορτάζουν πανηγυρικῶς· οἱ δέ λαοί προσφέρουν χαρούμενοι τάς ἀναιμάκτους θυσίας εἰς τόν Θεόν. Διότι καί μόνη ἡ μνήμη τοῦ
Σταυροῦ εἶναι ὑπόθεσις μεγάλης χαρᾶς, καί
ἀποδίωξις τῆς λύπης.
Ἀλλά καί τό νά βλέπῃ κανείς τό τύπον τοῦ
Σταυροῦ, πόσον μεγάλο πρᾶγμα εἶναι! Διότι ἐκεῖνος πού βλέπει τόν Σταυρόν, γεμίζει
ἀνδρείαν καί διώχνει τήν δειλίαν. Τόσο μεγάλο πρᾶγμα εἶναι ὁ Σταυρός! Καί αὐτός πού
τόν κάνῃ κτῆμα του, θά ἔχῃ ἀποκτήσει ἕνα
θησαυρόν. Ἴσως νά νομίζετε ὅτι ὀνομάζω θησαυρό τόν χρυσόν, ἤ τά μαργαριτάρια, τούς
βαρύτιμους Ἰνδικούς λίθους, διά τά ὁποῖα
χαίρουν οἱ σαρκικοί ἄνθρωποι, ἀσχολούμενοι
μέ τά μικρά καί ἀνάξια λόγου πράγματα. Ἐγώ
ὅμως ὀνομάζω θησαυρόν –καί δικαίως- ἐκεῖνο
τό ὡραιότατο καί πολύτιμο πρᾶγμα καί ὄνομα
ἐπάνω στό ὁποῖο καί διά τοῦ ὁποίου, ἐπε τεύχθη ὅλη ἡ ὑπόθεσις τῆς σωτηρίας μας. Διότι
ἐάν δέν ὑπῆρχε ὁ Σταυρός, ὁ Χριστός δέν θά
ἐσταυρώνετο. Ἐάν δέν ὑπῆρχε ὁ Σταυρός, ὁ
Χριστός -ἡ ἀληθινή ζωή –δέν θά ἐκαρφώνετο
ἐπάνω εἰς τό Ξύλον αὐτό· καί ἐάν δέν ἐκαρφώνετο δέν θά ἀνέβλυζον ἀπό τήν Πλευράν
οἱ βρύσες τῆς ἀφθαρσίας «αἷμα καί ὕδωρ», τά
ὁποῖα ἐστάθησαν καθάρσια ὅλου τοῦ κόσμου.
Δέν θά ἐσχίζετο τό χειρόγραφο τῆς ἁμαρτίας·
δέν θά εἴχαμε τήν πνευματική ἐλευθερία μας·
οὔτε θά ἀπελαμβάναμε τό «ξύλον τῆς ζωῆς»· ὁ
Παράδεισος δέν θά ἀνοιγόταν· ἡ «στρεφομένη φλογίνη ῥομφαία» δέν θά ἄφηνε ἐλεύθερη
τήν εἴσοδο πρός τήν Ἐδέμ· οὔτε ὁ Λῃστής θά
εἰσήρχετο εἰς τόν Παράδεισον.
Διατί τά λέγω αὐτά; Ἐάν δέν ἦτο ὁ Σταυρός, δέν θά ἤρχετο ὁ Χριστός ἐπί τῆς γῆς· καί
ἐάν ὁ Χριστός δέν ἤρχετο, δέν θά ὑπῆρχε ἡ
Παρθένος. Καί ἐάν δέν ὑπῆρχε ἡ Παρθένος,
οὔτε Γέννησις Χριστοῦ δευτέρα θά ὑφίστατο. Δέν θά συνανεστρέφετο ὁ Θεός ἀνάμεσα
στούς ἀνθρώπους· δέν θά ὑπῆρχε τόκος, οὔτε
φάτνη, οὔτε σπάργανα, οὔτε ὀκταήμερος περιτομή, οὔτε ὑποταγή εἰς τούς γονεῖς Του, οὔτε
αὔξησις ἡλικίας, οὔτε αὔξησις σώματος, οὔτε

φανέρωσις Αὐτοῦ, οὔτε βάπτισμα, οὔτε θαύματα, οὔτε ὁ προδότης Ἰούδας, οὔτε ἡ δίκη
τοῦ Πιλάτου, οὔτε τό θράσος τῶν Ἰουδαίων
πού ζητοῦσαν ἐπιμόνως νά σταυρώσουν τόν
Ἀθῷον.
Καί ἐάν δέν ὑπῆρχε
Σταυρός, δέν θά συνετρίβετο ὁ θάνατος, δέν
θά ἐγυμνοῦτο ὁ ᾅδης,
δέν θά ἐνεκρώνετο τό
πονηρό φίδι, ὁ διάβολος. Δι᾽ αὐτό εἶναι
πολύ μεγάλο καί τίμιο
πρᾶγμα ὁ Σταυρός.
Μεγάλο, διότι πάρα
πολλά ἀγαθά καί εὐεργεσίαι ἔγιναν δι᾽ αὐτοῦ.
Τόσο πολλά, καθ᾽ ὅσον
καί τά θαύματα καί
τά Πάθη τοῦ Χριστοῦ
ὑπερνικοῦν κάθε δύναμι λόγου καί ἐκφράσεως. Εἶναι τίμιον ἐπίσης,
διότι ὁ Σταυρός σημαίνει: Θεῖον Πάθος καί
τρόπαιον. Πάθος, λογῳ
τοῦ ὅτι ὁ ἀπαθής Χριστός, ἑκουσίως ὑπέστη
σταυρικόν
θάνατον·
τρόπαιον δέ, διότι ὁ
διάβολος ἐτραυματίσθη
διά τοῦ Σταυροῦ, καί μαζί του ἐνικήθη καί ὁ
θάνατος. Συνετρίβησαν ἐπίσης αἱ πύλαι του
ᾅδου, καί τέλος, ὁ Σταυρός ἔγινε δι᾽ ὅλον τόν
κόσμον κοινή σωτηρία.
Ὁ Σταυρός εἶναι ἐλπίς τῶν Χριστιανῶν, σωτήρ τῶν ἀπεγνωσμένων, λιμάνι γι᾽ αὐτούς πού
εὑρίσκονται σέ δύσκολες βιωτικές περιστάσεις, ἰατρός γιά τούς ἀσθενεῖς· ἀπομακρύνει
τά πάθη, δίδει τήν ὑγεία, δίδει τήν ζωή στούς
πνευματικά νεκρούς, καθοδηγεῖ πρός τήν
εὐσέβεια, ἀποστομώνει τήν βλασφημία.
Ὁ Σταυρός εἶναι ὅπλο κατά τῶν ἐχθρῶν,
πνευματική ῥάβδος διά τούς βασιλεῖς· τό κάλλος τοῦ βασιλικοῦ στέμματος· τύπος πού ἔχει
ἕνα βαθύτερο πνευματικό νόημα, ῥάβδος δυνάμεως, εἶναι τό στήριγμα τῆς Πίστεως, πνευματική βακτηρία γιά τά γηρατειά, ὁδηγός τῶν
τυφλῶν, φῶς διά τούς ἐσκοτισμένους, παιδαγωγός τῶν ἀφρόνων, διδάσκαλος τῶν νηπίων,
συντριβή τῆς ἁμαρτίας, φανέρωσις μετανοίας·
ἀποτελεῖ ἐγγύησιν ἀρετῆς καί δικαιοσύνης.
Ὁ Σταυρός εἶναι σκάλα πού ἀνεβάζει εἰς
τούς Οὐρανούς· ὁδός, πού ὁδηγεῖ πρός τήν
ἀρετήν· εἶναι πρόξενος ζωῆς πνευματικῆς·
κατάργησις τοῦ θανάτου, ἀπαλλαγή ἀπό τήν

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

Η θεωρία αυτή της Ιστορικής απόδειξης υπάρξεως του Θεού, η οποία στηρίζεται στις επιστημονικές αποδείξεις της
Φυσικής, είναι απόδειξη καταπέλτης
κατά την ιδεολογίας των υλιστικών θεωριών (Μαρξισμού, κλπ.).
Ενώ, λοιπόν, όλες αυτές οι αποδείξεις
φαίνονται με λογική συνέπεια, εν τούτοις είναι αντιφατικές (= αναιρούμενες)
με άλματα ή με διακοπές στο λογικό
συλλογισμό επί του οποίου στηρίζονται.
Μπορούμε να πούμε, ότι οι αποδείξεις
αυτές, γενικά, περιέχουν μιάν αντικειμενική βεβαιότητα περί της υπάρξεως του
Θεού πράγμα μη ορθόν, γιατί η πίστη
στην ύπαρξη του Θεού δεν είναι αντικειμενική, αλλά υποκειμενική υπόθεση
του ατόμου. Ώστε οι αντικειμενικές αυ-

φθορά. Ἔχει τήν δύναμιν νά σβήσῃ τήν φλόγα
τῶν παθῶν καί τοῦ αἰωνίου πνευματικοῦ θανάτου· δίδει εἰς τήν ψυχήν τήν παῤῥησία πρός
τόν Θεόν· εἶναι τό κλειδί διά τήν Βασιλεία
τῶν Οὐρανῶν.
Ὁ Σταυρός εἶναι φύλαξ κατά τήν νύκτα,
πύργος κατά τήν ἡμέρα,
χειραγωγός μέσα εἰς τό
σκοτάδι, χαλινάρι σέ περιπτώσεις ὑπερβολικῆς
χαρᾶς, ψυχαγωγός σέ
περιστάσεις θλίψεων,
συντελεῖ εἰς συμφιλίωσιν· εἶναι παρακλητικός, φιλικός, ὑπερασπιστής· μᾶς προφυλάττει
καί μᾶς βοηθεῖ.
Ὁ Σταυρός εἶναι βοηθός εἰς τούς πειρασμούς
μας, σωτήρ εἰς τους κινδύνους, παρήγορος εἰς
τάς θλίψεις, βοηθός εἰς
τάς ἀνάγκας, κυβερνήτης εἰς τήν θάλασσαν,
ἀνακούφισις εἰς τάς
συμφοράς. Ὁ Σταυρός
φυλάσσει αὐτούς πού
ἀναπαύονται τήν νύκτα,
ἀγρυπνεῖ μέ τούς ἀγρυπνοῦντας, βοηθᾷ τούς
κουρασμένους.
Ὁ Σταυρός εἶναι ἐνδυνάμωσις τῶν ἐξηντλημένων καί ἀδυνάτων, ἀνάπαυσις τῶν κοπιώντων, τροφή τῶν πεινασμένων, ἰσχύς τῶν
νηστευόντων, ἐκπαιδευτής τῶν ἀγωνιστῶν,
σκέπη τῶν γυμνῶν, σύντροφος εἰς τάς ὁδοιπορίας τῶν ξενιτευόντων.
Ὁ Σταυρός εἶναι σωφρονιστής τῶν πλουσίων, προνοητής διά τούς πτωχούς, προστάτης τῶν χηρῶν, ἀντιλήπτωρ τῶν ὀρφανῶν. Ὁ
Σταυρός εἶναι τιμή διά τούς ἄρχοντας, δύναμις
διά τούς βασιλεῖς, νίκη διά τούς στρατηγούς,
δόξα διά τούς Ἱερεῖς· εἶναι ἐπίσης σύντροφος τῶν Παρθένων, σφραγίς, ἐπικύρωσις καί
ἀσφάλεια τῆς ἁγνότητος, σύνδεσμος τῆς συζυγίας.
Ὁ Σταυρός εἶναι φύλαξ τῶν πόλεων, ἀσφάλεια τῶν σπιτιῶν, σύνδεσμος τῆς φιλίας,
ὀχύρωμα κατά τῶν ἐχθρῶν, ἀντίπαλος τῶν
πολεμίων, διώκτης τῶν παθῶν, σκόνταμα καί
ἐμπόδιον τῶν βαρβάρων, βραβευτής τῆς εἰρήνης, συμφιλίωσις τοῦ κόσμου, κατάργησις τῶν
ὁρίων, παροχή καί ἐξασφάλισις τῆς ἀγάπης,
ὕψος τοῦ οὐρανοῦ, βάθος τῆς γῆς, σύνθεσις
ὅλης τῆς κτίσεως, τοῦ μήκους αὐτῆς πού βλέπουμε, καί τοῦ πλάτους τῆς οἰκουμένης· καί

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

τές αποδείξεις περί Θεού είναι τελείως
άχρηστες, εάν το άτομο (= ο άνθρωπος)
δεν συναντά το Θεό στη καθημερινή
του ζωή.
Η χρησιμότητα των αποδείξεων
έγκειται (= βρίσκεται) κυρίως στο ότι ο
άνθρωπος δεν εγκαταλείπεται στο Γνωστικισμό, την απαισιοδοξία και τελικά
στο Μηδενισμό (Nihilismus). Πρέπει,
όμως, να έχουμε υπόψη μας ότι σε όλα
τα Χριστιανικά δόγματα η ύπαρξη του
Θεού δεν αποδεικνύεται λογικά, αλλά
συνειδητοποιείται στη καθημερινή ζωή
του πιστού.
Η γνώση ακολουθεί, ενώ πάντα προηγείται η πίστη και η αφοσίωση, η υποταγή και η ταπεινοφροσύνη. Όλοι οι
μεγάλοι ήταν τόσο κοντά στο Θεό και

διά νά εἰπῶ μέ λίγα λόγια: ὁ Σταυρός εἶναι τό
κεφάλαιον τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Χριστοῦ, καί ἡ κορυφή τῶν θαυμάτων πού ἔγιναν
δι᾽ ἡμᾶς.
Ἀλλ᾽ ὦ Τίμιε Σταυρέ, τό πολυδοξασμένο
καύχημα τοῦ Κυρίου καί ἡμῶν! Ὦ Ξύλον
ἔνδοξον, ἐπάνω εἰς τό ὁποῖον ὁ Χριστός ἐτεντώθη! Φυτόν πού ἐξασφαλίζει τήν ἀθανασίαν, ἐκ τοῦ ὁποίου ὁ Χριστός ὁ ἀληθινός
βότρυς, ἀνέβλυσε γιά μᾶς ποτόν πού δίδει
ἀληθινή ζωή. Ὦ Σταυρέ, διά τοῦ ὁποίου
ἐσχίσθη τό χειρόγραφον τῆς ἁμαρτίας, καί
ἔτσι ἔγινε αἰτία νά γραφῇ τό συμβόλαιον τῆς
ἐλευθερίας. Ὦ Σταυρέ, θησαυρέ ἀπείρων
ἀγαθῶν! Πρόξενε τοῦ Παραδείσου, κάτοχε
τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν, σύ πού ἐλευθερώνεις ἀπό τά ἁμαρτήματα καί δίδεις τά
κατορθώματα. Σέ ὁ Χριστός μέ τήν Σταύρωσίν Του ἀνέδειξε Ξύλον ἀθανασίας. Σέ ὁ
Χριστός, μέ τό νά προσηλωθῇ ἐπάνω σου,
ἐτοποθέτησε σάν ἄλλη σκάλα πού ὁδηγεῖς
πρός τούς οὐρανούς. Σέ ὁ Χριστός, μέ τό νά
κρεμασθῇ ἐπάνω σου, ἀνέδειξε πρόξενον
εὐλογίας. Σέ ὁ Χριστός, μέ τό τάνυσμά Του,
κατέστησε ἱκανόν νά ἐλευθερώνῃς ἀπό τά
δεσμά τῆς ἁμαρτίας, αὐτούς πού εἶναι δέσμιοι εἰς αὐτήν.

* Άγιος Ανδρέας Κρήτης
Ο άγιος Ανδρέας Κρήτης ο Ιεροσολυμίτης υπήρξε ο καλύτερος ρήτορας
της εποχής του (660-740). Πρώτος
αυτός παρουσίασε πλήρες σύστημα
εορταστικών ομιλιών, από τις οποίες
σώζονται περίπου 30. Έγραψε επίσης
αρκετά εγκώμια και λόγους. Σώζονται
περίπου 100 Κανόνες και πολυάριθμα
ιδιόμελα Τροπάρια. Έγραψε, όχι μόνο
τα κείμενα, αλλά και την μουσική τους.
Ο Μεγάλος Κανόνας, που ψάλλεται
την Πέμπτη της Ε΄ εβδομάδος των
Νηστειών της Μ. Τεσσαρακοστής και
αποτελείται από 261 τροπάρια είναι
έργο του αγίου Ανδρέα.
Ναοί που σεμνήνονται στο άγιο όνομά του είναι ελάχιστοι. Ο πιο παλαιός
είναι το παρεκκλήσιο στο μοναστήρι
του αγίου Γεωργίου Νεράιδας Στυλίδας,
που χρονολογείται από το 1753. Το
εσωτερικό του δε είναι κατάγραφο με
αγιογραφίες. Η αναστήλωσή του έγινε
τελευταία από τον ηγούμενο π. Ιγνάτιο
Σάπιο.
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του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

τόσο μακριά από το Θεό, συγχρόνως
(= την ίδια στιγμή), γιατί ο Θεός δεν
είναι πράγμα του κόσμου τούτου για
να μπορεί να αποδειχτεί, αλλά είναι
πράγμα υπερκόσμιο, το οποίο πιστεύει
και ζει ο άνθρωπος, ο πιστός, «Έρχου
και ίδε ... Γεύσασθε και ίδετε». Δεν έχουμε
γνωσιοκρατία στη Θεολογία, αλλά σχέση
αφοσιώσεως.
Επίσης οι αποδείξεις αυτές έχουν
στενοτάτη σχέση με τη Θεολογία, γιατί
θέτουν διαρκώς το ερώτημα περί του
Υψίστου και εσχάτου ΟΝΤΟΣ η πίστη
του οποίου πηγάζει από τη φυσική εμπειρία, και αποσκοπούν στην επιτυχία του
τελείου έναντι του ατελούς, της αδικίας,
και του θανάτου. Είναι δε η έφεση του
ανθρώπου προς το τέλειον απόρροια της

επιθυμίας του, να ζήσει και να βρει την
ευτυχία, την οποία δεν μπορεί να του
προσφέρει ο κόσμος. Γενικά, μπορούμε να
πούμε, ότι η Θεολογία δεν αποδεικνύει
την ύπαρξη του Θεού, αλλά την Παρουσία και την Πρόνοια Αυτού στον κόσμο.
Στην Θεολογία υπάρχουν διαρκώς προβληματικές, οι οποίες προέρχονται από
την εμπειρία του κόσμου. Η προβληματική χρησιμεύει, γιατί θέτει το ερώτημα
περί της τελειότητος, την οποίαν ζητούν
στον παρόντα κόσμο οι ερωτώντες.
Οι άπιστοι βρίσκονται διαρκώς σε αντίφαση, διότι ευρίσκονται σε διαρκή αναζήτηση του Τελείου σε έναν κόσμο ατελή και
πεπερασμένον. Τοιούτο ON τέλειον, στον
παρόντα κόσμο, δεν υπάρχει.
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)
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Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Μήπως ο Αντίχριστος έκτισε την δική του Μητρόπολη;
Το κράτος Καζακστάν είναι μία πρώην επαρχία της πρώην Σοβιετικής Ένωσης η οποία
απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1991. Είναι η 9η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο με έκταση 2.717.300 xμ2 αλλά 62η σε πληθυσμό με 15.522.393 κατοίκους (απογραφή το 2011)
βασιζόμενη κυρίως στην αγροτική παραγωγή. Ήταν δε παλαιότερα μια φτωχή επαρχία
της Σοβιετικής Ένωσης. Πρωτεύουσά της, μέχρι προ δεκαετίας, ήταν το Αλμάτι. Σήμερα
πρωτεύουσα είναι η Αστάνα, μια πόλη σχεδόν άγνωστη στον κόσμο. Κι αν κάποιοι άκουσαν, δε γνώριζαν όμως τίποτε για την προέλευσή της, ενώ άλλοι αποφεύγουν να μιλούν…
Η Αστάνα είναι η πρώτη πρωτεύουσα που χτίστηκε στον 21ο αιώνα και φτιάχτηκε από το
μηδέν με τέλεια πρότυπα στο Καζακστάν. Χτίστηκε στο βορειοκεντρικό τμήμα της χώρας,
σε μια έρημη και απομακρυσμένη περιοχή, στην επαρχία Akmola.
Τι μας ενδιαφέρει όμως η Αστάνα;
Προσελκύει το ενδιαφέρον γιατί φαίνεται να είναι η πόλη που προωθεί και χρησιμοποιεί
η Νέα Τάξη (εξ ου και η μεγάλη ανάπτυξη). Το ιδιόρρυθμο σε αυτή την πόλη είναι ότι δεν
έχει καμιά απολύτως σχέση με την υπόλοιπη χώρα.
Τα “ενδιαφέροντα” που αφορούν αυτή την πόλη, ξεκινούν, καταρχήν από το ίδιο της το
όνομα. Αστάνα σημαίνει “μεταίχμιο, κατώφλι”. Πράγματι, αποτελεί το κατώφλι της Νέας
Εποχής διότι άμα την αναγραμματίσουμε βγαίνει η λέξη SATANA.
Δεύτερο η πόλη αυτή αποτελεί ένα ξεχωριστό στολίδι κάλλους και πλούτου, μέσα σε
μια χώρα τριγυρισμένη από έρημο, φτώχεια και παρακμή. Μία πόλη 710.000 κατοίκων με
υπερσύγχρονα κτίρια γεμάτα μυστικιστικά και αποκρυφιστικά σύμβολα.
Εύλογα λοιπόν να εγείρονται τα ερωτήματα: Πώς μια φτωχή χώρα, όπως το Καζακστάν,
κατάφερε να δημιουργήσει μια τέτοιου μεγέθους πόλη με σύγχρονα και μοντέρνα κτίρια,
μεγάλους αυτοκινητόδρομους, υψηλή τεχνολογία και άρτια οργάνωση; Γιατί, ανά τακτά
χρονικά διαστήματα, οι ισχυροί του πλανήτη – πολιτικοί άρχοντες, θρησκευτικοί ηγέτες –
που συναντιούνται σε αυτή την πόλη, παραμένουν άγνωστοι στο κοινό και στα μέσα ΜΜΕ;
Γιατί οι λίγοι δημοσιογράφοι που επισκέφθηκαν την περιοχή για να καλύψουν το «Μέγα
Συνέδριο των Ηγετών του Κόσμου», που πραγματοποιήθηκε στις 30-31 Μαΐου 2012 στο
συνεδριακό κέντρο της Αστάνα, αντιμετωπίστηκαν ως “ανεπιθύμητοι” από τους διοργανωτές, απαγορεύοντας κάθε πρόσβαση στους χώρους του συνεδρίου αλλά και γενικότερα;
Όλο αυτό το αρχιτεκτονικό δημιούργημα είναι του βρετανού αρχιτέκτονα Λόρδου Νόρμαν
Φόρστερ ενός εκ των κορυφαίων αρχιτεκτόνων του κόσμου. Για την ιστορία ο μεγάλος
αρχιτέκτονας είναι Ναΐτης Ιππότης και μέλος του Τάγματος της Αξίας (για τους Ναΐτες
Ιππότες είχαμε γράψει στο φ.170).
Επισκεπτόμενος κανείς την Αστάνα το πρώτο που αντικρύζει κανείς είναι μία γιγαντιαία
Πυραμίδα ονομαζόμενη “Η Πυραμίδα της Ειρήνης” αλλά και «Παλάτι της Ειρήνης και της
Συμφιλίωσης». Στην πραγματικότητα η πυραμίδα είναι ένας ναός που έχει ως “αληθινή”
θρησκεία τον αποκρυφισμό. Εδώ γιορτάζεται η πιο αρχαία θρησκεία που είναι γνωστή
στον άνθρωπο ως Sun Λατρείας. (Η λατρεία του Ήλιου).
Ας δούμε όμως την είσοδο και την πορεία.
Η όπερα που
ψυχαγωγούνται οι μάζες

συζητώντας το πώς θα συμβιβάσουν τις διαφορές τους για τα επόμενα χρόνια της
Νέας Εποχής, που έρχεται (Η στρογγυλή Τράπεζα που έχει τον τεράστιο ήλιο και γύρω
του συνεδριάζουν οι ηγέτες του κόσμου, έχει τις ρίζες του στους Ιππότες Ναΐτες όπου
οι ακτίνες του ήλιου σχηματίζονταν με τα σπαθιά τους).
Έτσι, ενώ οι “απαίδευτες” μάζες ψυχαγωγούνται (υποτίθεται πως ψυχαγωγούνται)
στο σκοτάδι του Υλικού Κόσμου, το “Πεφωτισμένο σύστημα” κάθεται ακριβώς επάνω
τους ως φως και σχεδιάζει το πώς θα φτάσουν στην τελείωση – στην θέωση χωρίς την
παρουσία του αληθινού Θεού. Συνεπώς ένας από τους κύριους στόχους (ίσως ο πιο
πρωταρχικός), είναι η αντικατάσταση όλων των θρησκειών με μία νέα παγκόσμια θρησκεία. Για το σκοπό αυτό γίνονται οι συνεδριάσεις αυτές, όπως θα δούμε παρακάτω:

Η Πυραμίδα

Η Πυραμίδα αυτή είναι κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι ένα τουριστικό αξιοθέατο.
Είναι μία αναπαράσταση της “φιλοσοφίας των μυημένων”. Και όπως είχε δηλώσει στο
ντοκιμαντέρ του ο Dan Cruikshanks, πρόκειται για μία «αναπαράσταση της εξουσίας
που είναι να έρθει». Είναι δε φορτωμένη με σύμβολα αρχαίων Σουμερίων, Αιγυπτίων,
illuminati και άλλων…
Η Πυραμίδα χωρίζεται ενδεικτικά σε τρία τμήματα:
1) Το χαμηλότερο και σκοτεινό, που είναι το υπόγειο με την όπερα. 2) Το κεντρικό
τμήμα, ο χώρος των διασκέψεων που όλες οι θρησκείες “συμφιλιώνονται” και 3) Η κορυφή που αποτελεί την ουράνια απεικόνιση. Είναι στρογγυλή, λαμπερή, γεμάτη από
παράθυρα που μπαίνει το ηλιακό φως,
και στα ανοίγματα των παραθύρων είναι
ενσωματωμένα ομοιώματα λευκών περιστεριών, που αντιπροσωπεύουν την ειρήνη, που θα οδηγήσει στην ενοποίηση
των κυβερνήσεων παγκοσμίως – παγκόσμια διακυβέρνηση – μέσω της θρησκείας που θα ορίσει η Νέα Παγκόσμια Τάξη.
Οι τρεις βαθμίδες των επιπέδων της
πυραμίδας αντανακλούν την Πυθαγόρεια θεωρία που θεωρεί ότι το σύμπαν
χωρίζεται σε τρία μέρη: το παγκόσμιο
ανώτατο, το ανώτερο παγκόσμιο και το
κατώτερο του κόσμου.
Ο θόλος της τελικής πυραμίδας απεικονίζει τον Ήλιο και είναι μαγευτικός. Στα
μάτια όμως ενός απλού θεατή φαντάζει
η λατρεία αυτή περίεργη. Η ανάβαση
προς το κεντρικό σημείο του θόλου της
πυραμίδας φανερώνει μια μεταφορική
αναπαράσταση της Ηλιακής Μύησης.
Ο Manly P. Hall ανέφερε: «η πυραμίδα
αυτή είναι το απόλυτο σύμβολο που αντιπροσωπεύει τα μυστήρια των αρχαίων
πολιτισμών. Υψηλή στην απλότητά της,
θεϊκή στις αναλογίες της, ενσαρκώνει
τόσο τη θεία γνώση που ανήκει στους
πεφωτισμένους όσο και τη σύγχυση των
ανθρωπίνων μαζών. Η σημερινή ελίτ, που
ξεκίνησε με τον αποκρυφισμό, είναι οι
κληρονόμοι αυτής της αρχαίας σοφίας
και χρησιμοποιεί την πυραμίδα ως σύμβουλο εξουσίας στο σύγχρονο κόσμο…».

Ο πύργος Bayterek

Η είσοδος της πυραμίδας βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους. Από εκεί εισέρχεται
κανείς στο εσωτερικό της που είναι αρχικά σκοτεινό, με έντεχνες σπηλαιώδεις κατασκευές
στα πλαϊνά των μικρών και μεγάλων διαδρόμων. Σ’ έναν από αυτούς υπάρχει μία κλίμακα
που οδηγεί στο υπόγειο με την αίθουσα όπερας, την αφιερωμένη στην «αποκήρυξη της
βίας»(!) όπου οι ανυποψίαστες μάζες εισέρχονται για να ψυχαγωγηθούν! Πέρα από το
σκοτεινό μέρος, την οροφή της καταλαμβάνει εξ ολοκλήρου μία ακτινωτή κατασκευή, που
θυμίζει έντονα τον Ήλιο, με μικρά ενσωματωμένα στρόγγυλα φώτα να τον περιβάλλουν.
Δεξιά, στην κορυφή της όπερας, είναι το κεντρικό σημείο της Πυραμίδας. Λειτουργεί
ως αίθουσα συνεδριάσεων για συνέδρια επανένωσης των θρησκευτικών ηγετών του
κόσμου.
Ο χώρος αυτός είναι πολύ πιο φωτεινός από την όπερα, και αντιπροσωπεύει την πρόοδο
προς τη φώτιση. Εδώ συνεδριάζουν οι θρησκευτικοί ηγέτες από όλο τον κόσμο, γύρω
από ένα τεράστιο ήλιο – τραπέζι,
Ο χώρος που συνεδριάζουν
οι θρησκευτικοί ηγέτες

Απέναντι από την κώλουρο πυραμίδα
βρίσκεται ένα καταπληκτικό δημιούργημα, και αυτό του Βρετανού αρχιτέκτονα
σερ Φόρστερ. Αυτό το έργο αποτυπώνει ένα μυθικό παραμύθι που αναφέρεται στο
Δένδρο της Ζωής (πύργος) και σε ένα μαγικό πουλί της ευτυχίας. Το πουλί ονομάζεται Samruk και έχει την φωλιά του στη σχισμή ανάμεσα σε δύο κλαδιά ενός δένδρου
λεύκας όπου γέννησε το αυγό. Το αυγό – η χρυσή σφαίρα στην κορυφή του πύργου
– αντιπροσωπεύει, για άλλη μια φορά, τον Ήλιο ως η υπέρτατη θεότητα του ανώτερου
δικαστηρίου. Αυτό το Δένδρο της Ζωής αποτελεί το κανάλι μέσω του οποίου το πνεύμα
αφήνει τον υλικό κόσμο και εντάσσεται στο θεϊκό!!
Ο επισκέπτης μπορεί να πάει στην κορυφή του πύργου (ύψος 105 μ.) και να πάρει μια γεύση της
υπέροχης θέας της
πόλης. Εκτός της
θέας, στο εσωτερικό της χρυσής
σφαίρας συναντά
κανείς και δύο περίεργα στοιχεία:
α) Πάνω σε μια
βάση ενός χλιδάτου στρογγυλού
τραπεζιού υπάρχει χρυσό τρίγωνο,
όπου μέσα του είναι
τοποθετημένο ένα
χρυσό αποτύπωμα
της παλάμης του
Το ξύλινο αναλόγιο με τις υπογραφές
προέδρου του Κατων δεκαεπτά θρησκευτικών ηγετών του πλανήτη
ζακστάν, Nursultan
Το δέντρο της ζωής
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Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Μήπως ο Αντίχριστος έκτισε την δική του Μητρόπολη;
Nazarbayer. Το γιατί βρίσκεται εκεί, για μεν τους πολλούς είναι άγνωστο, για δε τους
άλλους αποτελεί άλλο ένα αποκρυφιστικό σύμβολο, που ερμηνεύεται ως το χέρι του
“Θεού” – ο ίδιος δηλώνει άθεος – που μέσω της Πυραμίδας των Illuminati καθοδηγεί
τον κόσμο!!
β) Παραδίπλα του τριγώνου υπάρχει ένα περίεργο ξύλινο, ολοστρόγγυλο αναλόγιο
που στο κέντρο του βρίσκεται η αναπαράσταση της σφαιρικής γης απ’ την οποία εξέρχονται 17 ακτίνες, πάνω στις οποίες έχουν χαραχτεί υπογραφές των 17 ηγετών των κύριων θρησκειών του πλανήτη.
Δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει και η υπογραφή του δικού μας Οικουμενικού Πατριάρχη.
Έχει όμως κατ’ επανάληψη συμμετάσχει σε τέτοια συνέδρια, σε ένα απ’ τα οποία έστειλε
και χαιρετισμό!!
Γύρω από το “Δένδρο της Ζωής - Πύργο” βρίσκονται υπέροχοι κήποι και όλα αυτά κοιτάζουν προς το Προεδρικό Μέγαρο, δια μέσου δύο άλλων “Χρυσών Πύργων” με “Τεκτονικό” συμβολισμό αφού ο αρχιτέκτονας κατασκευαστής τους ονόμασε, ως “Boaz” και
“Sachin” δηλαδή πύργοι που συμβολίζουν τους ορειχάλκινους πυλώνες που ήταν στημένοι στη βεράντα του ναού του Σολομώντα (1 βασιλείων 7:15! 7:21! Βασιλέων 11:14!
23:3) διακοσμημένοι με σειρές από 200 σκαλιστά ορειχάλκινα ρόδια, στεφανωμένοι με
αλυσίδες και ολοκληρωμένοι με κρίνα…».
Τίποτε δεν σχεδιάστηκε και δεν τοποθετήθηκε στην τύχη. Η χωροθεσία αυτών των κτιρίων, εκτός των συμβολισμών τους, μας παραπέμπει σε ιερή γεωμετρία. Το κάθε κτίριο
ευθυγραμμίζεται απόλυτα με το άλλο για να υπάρχει αλληλεπίδραση της ροής της δύναμης, από και προς το Προεδρικό Μέγαρο.

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ (ΑΚ Ozua)

Σε θρησκευτικό συνέδριο που έγινε στην Αστάνα. Παρών και
ο πατριάρχης Βαρθολομαίος. Πίσω τους εικονίζεται το «δέντρο της ζωής».

Το προεδρικό μέγαρο είναι τοποθετημένο σε μια επιβλητική θέση της πόλης, και βρίσκεται στο τέλος της διαδρομής, σ’ ένα τελετουργικό που ξεκινά με τον πύργο του
Bayterek.
Το παλάτι αυτό που χτίστηκε σε τρία χρόνια και άνοιξε επίσημα το 2004, είχε εμπνευστή και κατασκευαστή την ομάδα Mabetey, που ιδρυτής της είναι ο τρίτος πρόεδρος
και αναπληρωτής πρωθυπουργός του Κοσσόβου Behgjet Pacolli (Μπέντζετ Πατσόλι).
Είναι δε διπλάσιο σχεδόν σε τ.μ. από τον Λευκό Οίκο. Το χρυσό χρώμα κατέχει εξέχουσα θέση σε όλο το μέγαρο. Χρησιμοποιήθηκαν είκοσι ένα είδη μαρμάρου για τα πρότυπα πατώματα. Το ύψος του κτιρίου είναι 80 μέτρα. Στην κορυφή του υπάρχει θόλος
μπλε και χρυσός, με ένα κωδωνοστάσιο. Το χρυσό άγαλμα που υπάρχει στην κορυφή
του θόλου περιλαμβάνει έναν ήλιο με 32 ακτίνες και κάτω απ’ αυτόν μια στέπα με τον
ενδημούντα σ’ αυτή αετό.

συνέχεια από την 1η σελίδα

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
(Khan Shatyry Entertainment Center)

Τα ταμπελάκια: Πρόεδρος Καζακστάν - Τρόικα Ελλάδα

Ένα από τα πολλά ημιτελή έργα είναι και η μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου. Σχεδιάστηκε
και αυτή από τον σερ Φόρστερ. Έχει έκταση μεγαλύτερη από 10 γήπεδα ποδοσφαίρου.
Διαθέτει εμπορικό κέντρο, χώρους ψυχαγωγίας, μίνι γκολφ, πλατείες και πλακόστρωτα
δρομάκια, καθώς και ένα ποτάμι για βαρκάδα. Έχει ειπωθεί ότι κατασκευάστηκε έτσι ώστε
η όλη δομή του να μοιάζει με μια τεράστια σκηνή, με την σκηνή του Μαρτυρίου. Οι σκηνές
είχαν χρησιμοποιηθεί από τους Εβραίους κατά τους βιβλικούς χρόνους ως τόποι λατρείας.
Σ’ αυτή την πόλη, λοιπόν, συναντώνται οι ισχυροί του πλανήτη (παπάδες, κυβερνητικοί
και στρατιωτικοί οι οποίοι καταπάτησαν τους όρκους που είχαν δώσει και προκειμένου
να αποκτήσουν ανώτερα αξιώματα πρόδωσαν θρησκείες και εθνικά συμφέροντα) για την
επιβολή της παγκοσμιοποίησης και της πανθρησκείας. Μέσα στο “Παλάτι της ειρήνης
και ανεξαρτησίας” έγιναν την 1-10-2010 οι διήμερες εργασίες της Συνόδου Κορυφής του
Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ), εκπροσωπώντας
τη χώρα μας ο τότε Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου και ο υπουργός Εξωτερικών
Δημήτριος Δρούτσας. Αξέχαστες θα μείνουν οι παρακάτω δηλώσεις του: «… Υπάρχει μια
αυξανόμενη αναγνώριση του γεγονότος ότι το Έθνος-Κράτος δεν είναι πια σε θέση να
αντιμετωπίσει μόνο του αυτά τα ευρείας κλίμακας θέματα. Η μεταφορά από την περιφερειακή στην Παγκόσμια καλή Διακυβέρνηση, έχει καταστεί απαραίτητη για την ασφάλειά
μας…» (Ανάλογες δηλώσεις – για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση – είχε κάνει, περίπου 15
φορές, σε συνέδρια διαφόρων μερών του κόσμου). Το αποκορύφωμα δε της… εθνικής
μας υπερηφάνειας, φάνηκε όταν, στην συνέντευξη του με τον Πρόεδρο του Καζακστάν, το
ταμπελάκι μπροστά του ανέγραφε «TROIKA - CREEKE». Απ’ αυτό γίνεται κατανοητό ότι, η
Νέα Τάξη πραγμάτων μας θεωρεί ως υποχείριο της Τρόικα, άνευρο εθνικά και ανίκανο να
εμφανίζεται χωρίς την έξωθεν κηδεμονία. Κατά τους μελετητές η ASTANA δεν κατασκευάστηκε να είναι μόνο πρωτεύουσα του Καζακστάν, αλλά μια Παγκόσμια Πρωτεύουσα απ’
όπου θα κινούνται τα παγκόσμια νήματα, από μια παγκόσμια κυβέρνηση, που θα αποτελείται
από λίγους. Το σύμβολό τους θα είναι ο Ήλιος ως το υπέρτατο Ον, που από αυτόν πηγάζει
και εκπορεύεται όλη η δύναμη στον πλανήτη. Έτσι, κάτω από την Παγκόσμια σκέπη μιας
θρησκείας, μιας κυβέρνησης, και μιας στρατιωτικής δύναμης, ο «λαός της γης» θα ζει και
θα … ευημερεί χωρίς Θεό! Κλείνοντας το όλο θέμα καταλήγουμε στην παρακάτω διαπίστωση.
Με το σύνθημα τους «Novus ordo Seclorum» ήτοι «Νέα Τάξη εις τους αιώνες» περιήλθαν σε πλήρη άνοια, μωρία και σκοτισμό «εις το είναι αυτούς αναπολόγητους, διότι γνόντες τον Θεόν ουχ ως Θεόν εδόξασαν ή ευχαρίστησαν, αλλ’ εματαιώθησαν εν τοις διαλογισμοίς αυτών, και εσκοτίσθη η ασύνετος αυτών καρδία, φάσκοντες είναι σοφοί εμωράνθησαν (ενώ διακηρύτουν ότι είναι σοφοί αποδείχτηκαν ότι είναι μωροί και ανόητοι) όπως βεβαιώνει ο απόστολος Παύλος (Ρωμ. 1,20-22). Και τούτο διότι σαν άλλοι άφρονες «είπαν εν
τη καρδία αυτών, ουκ έστι Θεός». Και όταν, αναγνώστες μας, βγει από τη ζωή μας ο αληθινός Θεός, όλα τα τρελά και αδιανόητα μπορούν να μας συμβούν. «Ημείς όμως ουχ ούτως:
Στώμεν καλώς, και μετά φόβου, γιατί ο φόβος αυτός στο πρόσωπο του Θεού θα μας διαφυλάξει την ώρα του πειρασμού.

Η ΣΚΟΥΡΙΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ ή Η ΟΞΕΙΔΩΣΗ
ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΩΝ ΕΞΟΡΙΣΕ ΑΡΑΓΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ;

«κύκλους φιλομεταφραστών») η άθεσμη και ΑΝΤΙΣΥΝΟΔΙΚΗ εμμονή (στην χρήση μεταφρασμένων)
του μακαρία τή λήξει γενομένου Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου αφήνει να φανεί αφτιασίδωτη
η ξαναζεσταμένη φρενίτις κατά της Παραδόσεως.
Μιας “δήθεν” παραδόσεως (!) από σκουριασμένα
πολιτισμικά υποπροϊόντα βυζαντινής προελεύσεως, τα οποία έχουν εξορίσει τον Χριστό από την Εκκλησία. Δυο χιλιάδες μετά Χριστόν η έγκυρη επιστήμη απεφάνθη ότι Χριστός δεν υπάρχει πλέον
στην Εκκλησία. Δεν υπάρχει φυσικά πια ούτε Εκκλησία. Μόνο σκουριά, ερείπια, άλλοθι του άλλοθι,
αυτοϊκανοποίηση μεθέξεων και ατμοσφαιρική Ορθοδοξία! Και πουθενά αγάπη Χριστού, αυταπάρνηση, ομολογία, εγκαρτέρηση, πτώχεια, νηστεία, προ-

σφορά, συγχωρητικότης, αδοξία, σιωπή. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι όλες αυτές οι υπέροχες διαπιστώσεις αφορούν σχεδόν πάντοτε στα θέσμια και
στην τάξη της εκκλησιαστικής Λατρείας.
Ποτέ δεν αφορούν στην εκκοσμίκευση, στον ομολογιακό μινιμαλισμό και στην θεατρικότητα που
έχουν εισβάλει καταλυτικά στην ζωή των τιμίων
μελών (Κληρικών και Λαϊκών) της Εκκλησίας. Σημασία έχει η σκουριά των αιώνων, όχι η οξείδωση των καρδιών!
Έστω κι έτσι. Αυτά όμως τα γενικώς και αδιακρίτως εκτοξευόμενα και πληκτικώς αναμασώμενα δεν
είναι τίποτα μπροστά στο ότι μιά νέα “πριβέ” νοοτροπία, με επικοινωνιακό προβάδισμα και αντισκωριακή βαφή, διεκδικεί πλέον ολοφάνερα αποκλει-

στική κυριότητα «στο πραγματικό νόημα του Χριστού» διακατέχοντας συγχρόνως μιαν αταλάντευτη
βεβαιότητα “πνευματικής” υπερβάσεως των σχημάτων του αιώνος τούτου του καταργουμένου. (Σχημάτων που αδαώς θεσμοθέτησαν οι Άγιοι Πατέρες,
οι οποίοι δεν εννόησαν... το πραγματικό νόημα του
Σώματος του Χριστού).
Βαρειές κουβέντες. Θεολογική αυθάδεια μαζί
με μια ευδιάκριτη αίσθηση επάρκειας και ανωτερότητος έναντι των κατωτέρων «ευλαβών» επιβεβαιώνουν ότι ο Χριστός προτού ... εξορισθεί από
την Εκκλησία, εξορίσθηκε από το Ήθος ημών, των
“δήθεν” Χριστιανών. Μάλλον ετράπη εις φυγήν!
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη 1η συνέχεια από τη 3η Ομιλία που έγινε 18 -10-1980

«Καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ
ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ,
ὃς ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ
τὴν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδε.».
Δηλαδή: Καί ἡρμήνευσεν ὁ Χριστός, ἀφοῦ
ἔστειλε διά τοῦ Ἀγγέλου Του πρός τόν
δοῦλον Του Ἰωάννην, ὁ ὁποῖος ἐμαρτύρησε
τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί τήν μαρτυρίαν τοῦ
Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ὅσα ἀποκαλυπτόμενα
εἶδε.
«Τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ.»
Πρόκειται διά τόν εὐαγγελιστήν Ἰωάννην,
ὁ ὁποῖος διά τό ἐξαιρετικόν τῶν ἀποκαλύψεων καταγράφει τό ὄνομά του –πρᾶγμα τό
ὁποῖον δέν κάμνει εἰς τό εὐαγγέλιόν του–,
διότι ἐγνώριζε ὅτι μετά ἀπό αὐτόν θά ἐτίθετο
θέμα, ὅπως καί ἐτέθη: ποιός ὁ συγγραφεύς
τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως; Ἔτσι καταγράφεται τό ὄνομα τοῦ Ἀποστόλου καί ἱεροῦ
Εὐαγγελιστοῦ, διά νά καταδεικνύεται ὅτι τό
βιβλίον αὐτό δέν εἶναι ψευδεπίγραφον, δέν
εἶναι νόθον, ἀλλά εἶναι γνήσιον, εἶναι ἔργον
τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου.
Δέν εἶναι μικρῆς σημασίας αὐτό, ἀγαπητοί
μου· εἶναι μεγίστης σημασίας· διότι, ἄν εἶναι
τοῦ Ἰωάννου, τότε πόσον πρέπει νά τό προσέξωμε τό βιβλίον αὐτό!... Καί πραγματικά
ἡ Ἐκκλησία ἔκρινε ὅτι τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως εἶναι τοῦ Ἰωάννου, τοῦ Εὐαγγελιστοῦ καί Μαθητοῦ τοῦ Χριστοῦ. Συνεπῶς
δικαίως καί ἐπαξίως κατέλαβε τήν θέσι εἰς
τόν Κανόνα τῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης· δηλαδή εἶναι βιβλίον πού εἶναι πιά
Ἁγία Γραφή.
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι στό σημεῖον αὐτό ἡ
Ἐκκλησία ἐστάθη φειδωλοτάτη. Ἔργα ἀποστολικῶν Πατέρων, δηλαδή διαδόχων τῶν
Ἀποστόλων, ὅπως τοῦ Βαρνάβα ἐπί παραδείγματι μία φερομένη ἐπιστολή, ἤ εἴ τινος
ἑτέρου, δέν κατεχωρήθησαν εἰς τήν Καινή
Διαθήκη, δέν ἀποτελοῦν Καινή Διαθήκη.
Ἡ Ἐκκλησία μετά πολλῆς προσοχῆς καί σέ
συνέχεια ἐτῶν καθόρισε ποιά βιβλία εἶναι
τῆς πρώτης σειρᾶς, δηλαδή ἐκεῖνα τά ὁποῖα

εἶναι γραμμένα ἀπό τό χέρι αὐτοπτῶν μαρτύρων τοῦ Λόγου, ὅπως λέγει ὁ Ὠριγένης,
οἱ ὁποῖοι εἶδαν, ἄκουσαν, ἐψηλάφησαν τόν
Θεόν Λόγον πού ἐνηνθρώπησε.
Συνεπῶς ὁ συγγραφεύς τοῦ βιβλίου τῆς
Ἀποκαλύψεως εἶναι ὁ Ἰωάννης.
Ὁ χαρακτηρισμός «δοῦλος» εἶναι ὁ συνήθης τῶν Ἀποστόλων, ὅταν γράφουν μίαν ἐπιστολήν των. Ἀλλά ἡ ἁπλῆ καταγραφή τοῦ
ὀνόματος, «Ἰωάννης», χωρίς τίτλους, χωρίς νά βάλη «ὁ Μαθητής τοῦ Ἰησοῦ», χωρίς νά βάλη «ὁ Ἀπόστολος», χωρίς νά προσθέση κάποιο χαρακτηριστικό ἐπί πλέον τοῦ
ὀνόματός του, δείχνει ὅτι οἱ παραλῆπται καί
ἀναγνῶσται τοῦ βιβλίου του ἦσαν πολύ γνωστοί εἰς τόν Ἰωάννην.
Ἀκόμη παρατηρεῖται ὅτι τό βιβλίον τῆς
Ἀποκαλύψεως παραδίδεται εἰς τήν Ἐκκλησίαν ἀπό τόν Θεόν Πατέρα, διά τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ, διά τοῦ Ἀγγέλου, διά τοῦ Ἰωάννου. Ἔχομε ἐδῶ δηλαδή μία ζωντανή ἁλυσίδα παραδόσεως: ὁ Θεός Πατήρ παραδίδει
εἰς τόν Υἱόν τόν ἐνανθρωπήσαντα –ὄχι τόν
μή ἐνανθρωπήσαντα, ἀλλά εἰς τόν Ἰησοῦν
Χριστόν τόν ἐνανθρωπήσαντα!–, Ἐκεῖνος
εἰς τόν Ἄγγελο, ὁ Ἄγγελος εἰς τόν Ἰωάννη,
καί ὁ Ἰωάννης εἰς τήν Ἐκκλησίαν. Βλέπομε λοιπόν ἐδῶ αὐτήν πραγματικά τήν θαυμαστή ζωντανή Παράδοσι.
Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί μου, ἡ Παράδοσις, μαζί
μέ τήν Ἁγίαν Γραφήν, ἀποτελεῖ τήν βάσιν
τῆς Ἐκκλησίας. Ἐξ ἄλλου ἡ Παράδοσις διασώζει τόν γνώμονα ἐγκυρότητος καί τῆς
Ἁγίας Γραφῆς. Αὐτή μᾶς εἶπε ποιό βιβλίον εἶναι γνήσιον καί ποιό δέν εἶναι γνήσιον.
Τό λέγω αὐτό γιά ’κείνους πού ἀπορρίπτουν τήν Παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας, εἴτε
Προτεστάνται λέγονται αὐτοί εἴτε Ὀρθόδοξοι οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐπηρεασθῆ ἀπό τούς
Προτεστάντας. Τό κλειδί –σᾶς τό ἔχω πεῖ
πολλάκις, καί πάντα θά τό λέγω– τό κλειδί
τῆς ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς εἶναι κατατεθειμένο εἰς τό ντουλάπι τῆς Παραδόσεως.

Ἐάν δέν κρατᾶς αὐτό τό κλειδί πού σοῦ δίδει ἡ Παράδοσις, δέν θά μπορέσης ποτέ νά
ἑρμηνεύσης τήν Ἁγία Γραφή ὀρθά. Γι’ αὐτό
καί οἱ Προτεστάνται ἀλλοπροσάλλως ἑρμηνεύουν τήν Γραφήν, μέ ἀποτέλεσμα νά ἔχουν
κατακερματισθῆ ἀπό πλευρᾶς πίστεως. Δέν
ξέρουν καί αὐτοί τί πιστεύουν σήμερα, τί
πίστευαν χθές καί τί θά πιστεύουν αὔριο!
«Καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὐτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ Ἰωάννῃ, ὃς
ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν
μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδε.»
«Ὅσα εἶδε.»
Συνεπῶς ὁ Ἰωάννης εἶδε· εἶδε ὁράματα,
εἶδε εἰκόνες καί σύμβολα. Αὐτά συνεπῶς
τά εἶδε. Ἄρα ὅλα αὐτά δέν εἶναι οὔτε ἀποκυήματα τῆς φαντασίας του οὔτε ἀκόμη
προϊόντα ἑνός ἐνδιαθέτου λόγου· εἶναι
πραγματικά ἐκεῖνα πού εἶδε.
Θά τοῦ πῆ ὁ Χριστός: «Γράψε αὐτά πού
βλέπεις. Γράψε αὐτά πού ἀκοῦς.». «Μή γράψης αὐτά πού ἀκοῦς» τοῦ λέγει σέ μιά συγκεκριμένη περίπτωσι, «αὐτά εἶναι γιά σένα,
σφράγισέ τα· δέν θά τά γράψης. Αὐτά, τά
ἄλλα, γράψε τα.».
Ἔτσι βλέπει κανείς καθαρά ὅτι ὁ Ἀπόστολος μέ πᾶσαν ἁπλότητα θά μᾶς δώση,
θά μᾶς καταγράψη, ἐκεῖνα πού ἄκουσε κι
ἐκεῖνα πού εἶδε· οὔτε θά προσθέση, οὔτε
θά ἀφαιρέση.
Μάλιστα κύριο χαρακτηριστικό ἑνός γνησίου ἔργου εἶναι τό ὅτι δέν εἶναι ρετουσαρισμένο, ὅπως εἶναι συνήθως τά νόθα ἔργα·
γιατί σκοπός τῶν νόθων ἔργων εἶναι νά δημιουργήσουν μιάν ἐντύπωσι στόν ἀναγνώστην,
καί γιά τοῦτο, ἐπειδή εἶναι νόθα, θέλουν νά
προσελκύσουν τήν προσοχή του· ἐνῶ τό
ἀληθινό βιβλίο, τό ὁποῖο καταγράφει σωστά πράγματα, ἐκεῖνα τά ὁποῖα εἶναι πραγματικά ἀπό τόν Θεό, τέτοια ἀνάγκη δέν ἔχει.
Ὁ ἱερός συγγραφεύς γράφει αὐτά πού βλέπει, αὐτά πού ἀκούει· τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Ἄν γράψη παρακάτω, δηλαδή δέν γράψη μερικά πράγματα, καθίσταται

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
ἔνοχος ἀπέναντι στόν Θεό· ἐάν γράψη παραπάνω, πάλι ἔνοχος ἀπέναντι στόν Θεό· οὔτε
παραπάνω λοιπόν οὔτε παρακάτω.
Μάλιστα τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως τελειώνει ὡς ἑξῆς: «Καί ἐκεῖνος πού
κάτι θά ἀφαιρέση ἤ θά προσθέση», δηλαδή θά ἀλλοιώση τό ἱερόν κείμενον, «νά τοῦ
ἀφαιρεθῆ ἡ μερίδα του ἀπό τό δένδρον τῆς
ζωῆς.»· δηλαδή νά μή μπῆ στή Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ. Ἐάν ὁ ἴδιος ὁ Εὐαγγελιστής γράφη
αὐτά γιά ὅποιον θά ἐπιχειροῦσε ποτέ μέ βέβηλο χέρι νά δημιουργήση ἀλλοίωσιν, πόσο
περισσότερο γιά τόν ἑαυτόν του! Συνεπῶς
πράγματι εἶναι καταγεγραμμένα «ὅσα εἶδε».
«Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ
ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας
καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ
γὰρ καιρὸς ἐγγύς.». Δηλαδή: Μακάριος,
εὐτυχισμένος εἶναι αὐτός πού ἀναγινώσκει
καί αὐτοί πού ἀκούουν τούς λόγους τοῦ
προφητικοῦ αὐτοῦ βιβλίου καί ἐφαρμόζουν
ὅσα εἶναι γραμμένα εἰς αὐτό, διότι ὁ καιρός
εἶναι πλησίον, εἶναι κοντά.
(συνεχίζεται)

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Στις 17 Ιουλίου κοιμήθηκε ύπνον αγίου ο μακαριστός
εν Χριστώ αδελφός Λιόλιος Γεώργιος και στις 26 Αυγούστου πραγματοποιήθηκε το 40ήμερο μνημόσυνό του.
Μην ψάξετε να τον βρείτε σε κοσμικές στήλες ή σε …
πνευματικά περιοδικά, γιατί η ζωή του υπήρξε απλή και
αθόρυβη γεμάτη αγάπη για το
Χριστό και για όσους αγαπούσαν τον Κύριο.
Ιδιαίτερα αγαπούσε και τιμούσε τη γυναίκα του Βασιλική,
την οποία δεν αποχωριζόταν
ποτέ – παιδιά δεν τους είχε
δώσει ο Θεός – σε βαθμό, όταν
επρόκειτο να συμμετάσχει σε
κάποια προσκυνηματική εκδρομή να επαναλαμβάνει τη
χαρακτηριστική φράση: «με τας
συζύγους;».
Υπήρξε «αγαθός Ισραηλίτης»,
βαθειά και συνειδητά θρησκευόμενος, με το χάρισμα να διακρίνει το γνήσιο από το
κάλπικο, τον αληθινό πιστό από τον υποκρινόμενο. Γι’
αυτό, όταν ήλθε στην πόλη μας (Λάρισα) ο μακαριστός
Θεολόγος, τον «ζύγισε, τον μέτρησε …» με γνώμονα τη
Γραφή και την Παράδοση, και αφού τον βρήκε «χρυσό»
– ακέραιο τον εμπιστεύθηκε, τον αγάπησε ως «καλόν
ποιμένα» και τον ακολούθησε με αυταπάρνηση μαζί με
άλλους και μετά τον θάνατό του, μέχρι και ο ίδιος να

αφήσει τον κόσμο τούτο.
Όταν λυκοποιμένες – με τη συμβολή των σκοτεινών
κύκλων – εκθρόνισαν και εξόρισαν παράνομα τον
αγαπημένο του Θεολόγο αρπάζοντάς του το θρόνο
που ο Θεός του εμπιστεύθηκε, αυτός δεν τον εγκατέλειψε – όπως πολλοί επώνυμοι
– αλλά παρέμεινε στο πλευρό
του «μέτοχος γενόμενος και των
θλίψεων και διωγμών του». Η
κατάφωρη αδικία στο πρόσωπο
του ποιμένα του και η ηθική και
πνευματική ζημία σε βάρος της
τοπικής μας εκκλησίας από την
πολιτικοεκκλησιαστική κάστα,
τον γέμισαν με ιερή αγανάκτηση
ώστε να βεβαιώνει με απλότητα:
«πετροβολούν τη μηλιά που έχει
καρπό». Αυτό συμβαίνει και με το
Θεολόγο. Λόγω της αγιότητάς
του διώκεται ακόμη με πάθος
γιατί «είναι βαρύς και μη βλεπόμενος».
Αφού καθάρισε ο ουρανός και ξάνοιξε το τοπίο, δηλαδή αφού αποκαλύφθηκαν οι «Δημάδες», οι καιροσκόποι
και συμφεροντολόγοι και έμειναν στο πλευρό του όσοι
από την αρχή υπήρξαν αληθινά πνευματικά του παιδιά,
ο μακαριστός Γεώργιος χωρίς δισταγμό εντάχθηκε με
τους δεύτερους – έστω και λίγους – ψυχή τε και σώματι.
Ποτέ δεν έλειψε από τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας

τόσο αυτός όσο και η γυναίκα του, είτε έβρεχε, είτε
χιόνιζε, είτε έκανε ζέστη, είτε κρύο. Γεροντάκι (80 ετών)
και ανάπηρος πολέμου, με βαριά αναπηρία, ενίσχυε με
τη παρουσία του ηθικά τους λιγόψυχους και έλεγχε
τους ριψάσπιδες.
Συγκινητική ήταν ακόμη και η οικονομική ενίσχυση για
την έκδοση της εφημερίδας μας και την αντιμετώπιση
των δικαστικών εξόδων στα οποία μας υπέβαλλε ο,
κατά παραχώρηση Θεού, δεσπότης Ιγνάτιος. Από την
αναπηρική του σύνταξη, που μόλις επαρκούσε για τις
οικογενειακές του ανάγκες, εξοικονομούσε κάποιο ποσό
για τις ανάγκες του Αγώνα, σ’ αντίθεση με πολλούς
άλλους που διέθεταν φουσκωμένα πορτοφόλια και
άλλαζαν (αλλάζουν) πορεία για να μη μας συναπαντήσουν. Κατά τα άλλα, όταν ζούσε ο Θεολόγος, με θράσος
διεκδικούσαν πρωτοκαθεδρίες.
Είπαμε στην αρχή ότι θα φέρουμε στη μνήμη μας όχι
κάποια εξέχουσα (κοσμικά) προσωπικότητα αλλά έναν
άνθρωπο απλό, ταπεινό, πιστό, με φόβο Θεού, που δεν
επιδίωκε επαίνους και ευχαριστίες για την όλη προσφορά του στον εκκλησιαστικό Αγώνα μας αλλά ήθελε να
ζει και να εργάζεται τα έργα της δικαιοσύνης του Θεού
στη σιωπή και στην αφάνεια.
Κλείνοντας τις λίγες αυτές σκέψεις θα θέλαμε να ευχηθούμε στην πιστή σύζυγό του κ. Βασιλική την από Θεού
παρηγορία, στον δε εκλιπόντα αδελφό μας Γεώργιο την
πραγματοποίηση της υπόσχεσης του Κυρίου: «Επί λίγα
ης πιστός επί πολλών σε καταστήσω» (Ματθ. 25, 21).

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
συνέχεια από την 1η σελίδα

 ΕΙΔΙΚΑ, τα κανάλια της «τουρκομανίας» (MEGA, ΑΝΤΕΝΑ),
ανήμερα της 29ης Μαΐου, Μνήμη
της Πτώσεως, έπαιζαν τούρκικα σήριαλ... Τί μπορεί να πει
κανείς... Στέγνωσαν οι ελληνικές ψυχές. Αλλοτριώθηκαν τα
αισθήματα και η υπερηφάνειά
μας κατάντησε συνώνυμη της
υποτέλειας.
 ΤΙΜΗΤΙΚΗ εξαίρεση μέσα σ’
αυτή την ένοχη σιωπή η Εφημ.
«Δημοκρατία», που αφιέρωσε
αρκετά κείμενα για την πτώση
της Βασιλεύουσας και η ΕΡΤ.1 η
οποία το πρωινό της Τρίτης 29
Μαΐου προέβαλε ένα αφιέρωμα
στην αποφράδα ημέρα της Αλώσεως.
 ΓΡΑΦΕΙ η «ΑΚΙΣ»: «Άραγε οι
σημερινοί δάσκαλοι και καθηγητάδες μίλησαν στα παιδιά μας στις
29 Μαΐου για τη “μαύρη επέτειο”,
φοβάμαι ότι κανείς δεν είπε και
φέτος στα παιδιά ότι τα στολίδια
του Αγίου Μάρκου της Βενετίας
είναι δικά μας», είναι λεηλατημένα απαράμιλλα πολιτιστικά μεγαλουργήματα από την πληγωμένη
Βασιλεύουσα. Τούρκοι και Ευρωπαίοι είναι οι βάνδαλοι λεηλάτες.
 ΠΡΟΣΠΑΘΩ να βρω ένα επιχείρημα, με καλή θέληση, που να
δικαιώνει τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για τις επισκέψεις που δέχεται και εκθύμως δίχως διάκριση... ευλογεί. Επισκέψεις... καλλιτεχνών, αοιδών, επιχειρηματιών και πρωθυπουργών
που όλοι αυτοί ποζάρουν με τον
Οικουμενικό Πατριάρχη δίχως
να ντρέπονται και δίχως ο Πατριάρχης να κρατά κάποιες αποστάσεις.
 ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΤΑΙΟΝ η Γεννηματά, να λέει το «Πιστεύω» στον Πατριαρχικό Ναό; ή ο καταστροφέας Τζέφρυ την ίδια έκτροπή και
να σηκώνει επίσης τον Επιτάφιο;
Ποιά σχέση έχουν αυτοί οι άνθρωποι με το «Ορθόδοξο Πιστεύω;»
και τον Επιτάφιο Θρήνο;
 ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ο Πατριάρχης να δέχεται την επίσκεψη αοιδών, όπως τελευταία την πορνοχορεύτρια της γιουροβίζιον και να
την... ευλογεί μπροστά στις κάμερες δίνοντας στη νεολαία το μήνυ-
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μα «όλοι ίδιοι είμαστε», γίνεται και
σεις το ίδιο; Να δεχθεί την «πόρνη» και τον «τελώνει» στη σιωπή της κατανύξεως για να τους
δώσει την λυτρωτική άφεση ναι,
αλλά όχι... αμετανόητους ρεκλαμαδόρους, μπροστά στις κάμερες, που συνεχίζουν την άτακτη
ζωή τους και είναι παραδείγματα
αποφυγής.
 ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ εκεί
στο Πατριαρχείο ότι κάτι τέτοια φάουλ με... «καλλιτέχνες» και οικουμενιστές, ευτελίζεται ο θεσμός του
Οικουμενικού Πατριαρχείου;
 ΑΛΛΑ ΚΑΤΙ παρόμοια συμβαίνουν και εδώ στην Εκκλησία της
Ελλάδος. Ο Αρχιεπίσκοπος «συνεργάζεται» π.χ. με τον εκκλησιομάχο Καμίνη, συντρώγει με τον
Λαυρεντιάδη και Κυριακίδη, πρόσωπα για πολλούς αμφιλεγόμενα,
δέχεται συνομιλητή, μέρες εκλογών, τον Θάνο Τζήμερο της «Δημιουργίας Ξανά», ο οποίος φέρεται να είναι «ιεχωβάς» ή «απολλωνιστής» αλλά οπωσδήποτε πολέμιος του όρκου και του μαθήματος των θρησκευτικών.
 ΤΟ ΔΕ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ απ’ όλα
είναι ότι ο Αρχιεπίσκοπος συνομιλεί με έναν υβριστή της πατρίδας
του, όταν σε επιστολή του, αυτός,
προς την Μέρκελ, μεταξύ των
άλλων απαξιωτικών για τη χώρα
μας, της γράφει: «Εξοχοτάτη αν
ήμουν στη θέση σας, θα έλεγα “να
πάει στο διάολο αυτή η απαίσια
χώρα”». Ρωτάμε ποιά σκοπιμότητα υπερτερεί της αξιοπρέπειας
και του κύρους της ανωτάτης
Εκκλησιαστικής Αρχής να δέχεται συνομιλητή, επί ίσοις όροις,
ένα συκοφάντη της χώρας του;
(Τον ίδιο αυτό υβριστή δέχθηκε
και ο Οικουμενικός Πατριάρχης
επίσης). Πού είναι η αρετή της
διακρίσεως;
 ΕΠΙΣΗΣ ο Αρχιεπίσκοπος έχει
συνεργάτες έμπιστους, έναν συριζαίο ονόματι Κατσιάρα και άλλον
έναν κύριο Γιαγκάζογλου, που είναι από τους διακεκριμένους πολεμίους του χαρακτήρος του μαθήματος των θρησκευτικών και
φορέων επίσης «προοδευτικών
ιδεών» όπως αυτές εκφράζονται
στους νεοθεολόγους «Παντός και-

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
Την Κυριακή 28/10/2012 και ώρα 10.15 το πρωί (μετά τη
Θεία λειτουργία) στο μητροπολιτικό ναό του Αχιλλείου (πλατεία Μητέρας) καλούνται να είναι παρόντες όλοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί της Λάρισας και της επαρχίας, στο προσκλητήριο του Αγώνα μας, για μια Εκκλησία καθαρή και άμωμη,
Εκκλησία χωρίς σκάνδαλα.
Επίσης να τιμήσουμε τους πατέρες και αδελφούς μας που
έδωσαν τη ζωή τους, σ’ αυτή την περίοδο του ιστορικού ΟΧΙ
του 1940 για να ζήσουμε ελεύθεροι και εθνικά υπερήφανοι.
Η συγκέντρωσή μας, τέλος, στέλνει και ένα μήνυμα προς τις
αρχές του τόπου υπενθυμίζοντας ότι η αδιαφορία τους στα
τεκταινόμενα στο χώρο της εκκλησίας και στο χρονίζον τοπικό
εκκλησιαστικό πρόβλημα τους καθιστά συνυπεύθυνους.

ρού και Καταιγίδας»...
 ΘΕΛΕΤΕ τώρα φρέσκια και
αναζωπυρωμένη την επάρατη
ασθένεια κάποιων δεσποτάδων
από τον μεταδοτικό ιό των «ιερών σόου» στα «ονοματήριά»
τους; Φέτος σειρά είχε νεοχειροτονηθείς «δεσπότης» των βορείων προαστίων με τη μάζωξη των
γνωστών ρεκλαμαδόρων, πρωτοστατούντος του επισκόπου Σύρου, ο οποίος είναι και ο γεννήτωρ
της προκλητικής αυτής συνήθειας.
 Α, ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΑΣΩ να σας
ενημερώσω για δύο σημαντικές
θεολογικές και εκκλησιαστικές,
της «μεταπατερικής δεσποτοκρατίας», ειδήσεις, που φροντίζουν να
συντηρούν αειφόρως τα πεπραγμένα των «χρυσοφορεμένων» διαδόχων των Αποστόλων.
 ΠΡΩΤΟΝ: Ανήμερα των εκλογών της 6ης Μαΐου, Ιστοσελίδα
Εκκλησιαστικών ειδήσεων μας
πληροφορεί ότι επίσκοπος έφθασε από την έδρα του στην Αθήνα, για να εκπληρώσει το εκλογικό του δικαίωμα. Μέγα εκκλησιαστικό γεγονός... Λειτούργησε-χοροστάτησε σε κεντρικό Ναό
και αμέσως μετά στην πασαρέλα της Ιστοσελίδας παρήλασαν
35 φωτογραφίες του με τις αντίστοιχες πόζες, μεταξύ των οποίων και δύο από αυτές να «υψώνει» το άγιον ποτήριο στο ιερό θυσιαστήριο...!!
 Ω, ΤΗΣ... ευλαβείας (!!) Κατήργησε ο Λειτουργός «τας Θύρας,
τας Θύρας εν σοφία πρόσχωμεν» και ασόφοις έδωσε την ευκαιρία σε κάθε άπιστο «τα άγια
τοις κυσί»!!
 ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Φέτος μετηνάστευσε η πασαρέλα των ονοματηρίων του ιδίου επισκόπου, από
Σύρο και Τήνο στην εορτή του Αγίου Δωροθέου, (5 Ιουνίου), στην Β.
Ελλάδα, όπου κατέφθασε με πολυμελή κουστωδία ιερέων, μοναχών, ψαλτών και άλλων παρατρεχάμενων για να εγκαινιάσει Ναόν
επ’ ονόματι του Αγίου Δωροθέου.
Από πίσω πάντα η «προσωπική»
του Ιστοσελίδα Εκκλησιαστικών
ειδήσεων, η οποία δεν παραλείπει
να ακολουθεί ανελλιπώς τις «ποιμαντικές» δραστηριότητές του.
 ΩΣ ΠΟΤΕ λοιπόν η Ιερά Σύνοδος θα σιωπά και δεν θα παρεμβαίνει να υποδείξει ότι όλες αυτές
οι φιέστες εκτός του ότι είναι εκκλησιολογικές αποκλίσεις με τον
τρόπο που επαναλαμβάνονται
και καθιερώνονται, ταυτόχρονα
δε είναι κενόδοξες προκλήσεις εν
μέσω κρίσεως αξιακής και οικονομικής;
 ΤΙ ΤΗΝ ΗΘΕΛΑΝ οι πατέρες
της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου
Όρους αυτή την ανακοίνωση ότι
δεν δέχονται να φορολογηθούν
τα περιουσιακά στοιχεία των Μονών έξω του Αγίου Όρους; Δεν
αντιλαμβάνονται ότι θα προκαλέσουν καυστικά σχόλια από τούς
καραδοκούντες;
ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

που πολλοί αγνοούν
ή θέλουν να αγνοούν!
συνέχεια από την 1η σελίδα

της κλασσικής φιλολογίας, που είχαν χαθεί τα
ιστορικά τους ίχνη.
Οι πάπυροι αυτοί βρέθηκαν μέσα σε τάφους
και σε μεγάλους αποθέτες σκουπιδιών. Σώθηκαν δηλαδή, αφενός γιατί συνήθιζαν να περιβάλλουν τις μούμιες των νεκρών με στρώματα παπύρων κολλημένα το ένα πάνω στο άλλο,
και αφετέρου γιατί οι «σκουπιδότοποι» (!) υπήρ-

ξαν ανυποψίαστοι κρυψώνες, που, η, επί αιώνες εναπόθεση σκουπιδιών προστάτευσε τον
κρυπτόμενο θησαυρό από την επίδραση της
υγρασίας.
Τα κομμάτια των παπύρων αυτών παραμένουν φυλαγμένα σε 800 κιβώτια στην βιβλιοθήκη Sacklet της Οξφόρδης, που σύμφωνα
με τους ειδικούς αποτελεί την μεγαλύτερη
συλλογή χειρογράφων κλασσικών Ελλήνων
του κόσμου. Και όλα αυτά περιμένουν τη σειρά τους, ώστε να διαβαστούν με την νέα τεχνολογία γιατί η ξεβαμμένη μελάνη είναι μεν
αόρατη στο κοινό φως, καθίσταται δε ορατή
κάτω από υπέρυθρες ακτίνες με τεχνικές ανάλογες εκείνων της επισκόπησης δορυφόρων.
Οι ακαδημαϊκοί χαιρέτησαν με ενθουσιασμό την νέα αποκάλυψη. Στα άγνωστα μέχρι
τώρα κείμενα, που κατόρθωσαν να διαβάσουν
με την τεχνική αυτή, περιλαμβάνονται: τμήμα
της χαμένης από καιρό τραγωδίας «Επίγονοι» του Σοφοκλή, μέρος μιας χαμένης νουβέλας του εξελληνισμένου συγγραφέα του 2ου
αι. Λουκιανού, άγνωστο κείμενο του Ευριπίδη, μυθολογική ποίηση του ποιητή Παρθένιου του 1ου αι. π.Χ., έργο του Ησίοδου του 7ου
αι., και ένα επικό ποίημα του Αρχίλοχου, διαδόχου του Ομήρου του 7ου αι., που περιγράφει κάποια από τα γεγονότα που οδήγησαν
στον Τρωικό πόλεμο.
Ανάμεσα στα πολλά, που σε μερικά χρόνια
θα γνωρίζουμε, περιλαμβάνονται ακόμη σημαντικά έργα, όπως: Αθηναίων Πολιτεία του
Αριστοτέλη, οι Ωδές του Βακχυλίδη, μεγάλα
τμήματα του σατυρικού δράματος, Ιχνευταί
του Σοφοκλή, η Υψιπύλη του Ευριπίδη, ολόκληρος ο Δύσκολος του Μενάνδρου, μεγάλα τμήματα από τις κωμωδίες του Επιτρέποντες, Σαμία και Σικνώνιος, έργα του Οβιδίου,
του Αισχύλου, Ηρώνδα, Καλλιμάχου, της Σαπφώς, και πολύ πάπυροι με ποιήματα του Ομήρου, καθώς και πολλά χριστιανικά κείμενα.
Η έγκυρη βρετανική εφημερίδα Independent
σε άρθρο της έγραψε:… “Eureka! Εκπληκτική ανακάλυψη αποκαλύπτει τα μυστικά των
αρχαίων Ελλήνων”.
Με το “ξεκλείδωμα” των παπύρων σύντομα θα μάθουμε μεγάλο μέρος για την πανάρχαια ιστορία μας που πολλοί αγνοούν ή θέλουν να αγνοούν.
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Πω – πω!! τι έγινε βρε παιδιά

ΥΠΟΚΡΙΤΑ ΟΥΑΙ!!!
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Την μεθεπόμενη ημέρα της Παναγιάς (178-2012) η τοπική “καλή μας” εφημερίδα – το
στόμα και η φωνή του δεσπότη Ιγνατίου στη
Λάρισα – παρουσίασε σε τρεις σελίδες –
πρωτοσέλιδα έγχρωμη φωτογραφία και σε
δύο εσωτερικές σελίδες (5-10) λεπτομερή
περιγραφή – το … μεγαλύτερο και … συνταρακτικότερο γεγονός της χρονιάς με τους
παρακάτω τίτλους:
“ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΙΓΝΑΤΙΟΥ”, “Η Κοίμηση της Θεοτόκου στην Κομνήνειο Μονή Στομίου”, “ΠΛΗΘΟΣ ΠΙΣΤΩΝ
ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΑ”, “Λαμπρότητα και κατάνυξη” … συνοδευόμενες από έξι διαφορετικές φωτογραφίες.
Επειδή η εφημερίδα μας έχει ιδία αντίληψη
και στοιχεία και πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τα γραφόμενα, θα παρακαλούσαμε τον
δημοσιογράφο της “καλής εφημερίδας” που

Όπως ορίζει το τυπικό της Εκκλησίας,
ο κ. Ιγνάτιος, όταν βρέθηκε κοντά στον
τάφο του Θεολόγου, έπρεπε να διαβάσει
εκτός των άλλων ευχών – αν διάβασε,
γιατί μόνο τα χείλη ψελλίζοντα έβλεπαν
ενώ φωνή δεν ακούγονταν – στο τρισάγιο και την παρακάτω ευχή:
«Κύριε ο Θεός ημών … Διό σε ικετεύομεν, τον δούλον σου Αρχιερέα Θεολόγο, αδελφόν και συλλειτουργόν ημών
γενόμενον … και ώσπερ επί της γης
εν τη εκκλησία σου λειτουργόν αυτόν
κατέστησας …».
Είναι φοβερό!
Αναλογίσθηκες, αδελφέ μου, το
μέγεθος του εμπαιγμού στο πρόσωπο
του Θεού;
Δούλος του Θεού, να καθίσταται από
τον ίδιο λειτουργός του, και κάποιος,
αφού τον εκτελέσει εν ψυχρώ και αρπάξει το θρόνο του θύματος, να παρουσιάζεται ως άκακο αρνί, σαν να μην συνέβη
τίποτε, και μάλιστα να δέεται για την
ανάπαυση του θύματός του;

έκανε το ρεπορτάζ – αν το έκανε ο ίδιος και
δεν του δόθηκε έτοιμο – να μας απαντήσει
στις απορίες μας:
Γιατί φέτος το εκκλησίασμα που παραβρέθηκε στον “πανηγυρικό” εσπερινό δεν
ξεπερνούσε το ένα δέκατο των πανηγυριστών
των άλλων ετών;
Γιατί απουσίαζαν οι τακτικοί προσκυνητές;
Μήπως γιατί, με αυτόν τον τρόπο, ήθελαν
να δώσουν μήνυμα στον δεσπότη Ιγνάτιο;
Ασφαλώς αυτό έγινε αντιληπτό από τους
παραβρεθέντες, απ’ τους οποίους περισσότεροι ήταν παραθεριστές, οι δε υπόλοιποι,
οι γνωστοί μόνιμοι ακόλουθοι-κλακαδόροι
του δεσπότη Ιγνατίου, που με την επιδεικτική τους παρουσία, προσπαθούν να τον
ενθαρρύνουν, ώστε να αποβάλει το στρες
των ενοχών, που σαν άλλες ερινύες τον
καταδιώκουν.

Ρεπορτάζ χωρίς όνομα
Ένα τόσο “συγκλονιστικό”
τρισέλιδο ρεπορτάζ δημοσιογράφου που αφορούσε την
παρουσία του δεσπότη στον
πανηγυρικό εσπερινό της
εορτάζουσας Μονής Στομίου
Λάρισας δεν επιτρέπεται να
εμφανίζεται ελλιπές:
1) Δεν νομίζουμε ότι ενδείκνυται ένα τέτοιο γεγονός να
είναι ανυπόγραφο.
2) Επιβάλλεται ένα τέτοιο
γεγονός-ρεπορτάζ, να είναι πλήρες και να καλύπτει
όλα τα κύρια στιγμιότυπα
φωτογραφικά και περιγραφικά. Το ρεπορτάζ της
“καλής μας” εφημερίδας
ενώ δημοσιεύει, την ίδια
φωτογραφία δύο φορές,
απέφυγε να δημοσιεύσει
φωτογραφία του δεσπότη
Ιγνατίου κοντά στον τάφο
του αγίου Θεολόγου και

ΤΟ «ΥΠΟΚΡΙΤΑ» μήπως είναι λίγο;;;

να περιγράψει τη σκηνή
που τόσος κόσμος είδε,
δηλαδή ένα θορυβημένο
δεσπότη, που μετά βίας
προχωρούσε – λες και κάποια δύναμη τον έσπρωχνε
προς τα πίσω – ασθμαίνοντας να ψελλίζει κάτι,

σαν τρισάγιο, που κανείς
δεν άκουσε, και κάνοντας
μεταβολή να φεύγει “μηδ’
ενός διώκοντας”.
Λέτε να άκουσε τη φωνή
του Θεολόγου να του λέγει:
«Ιγνάτιε, τα χέρια σου στάζουν αίμα αγωνιζομένων»

Αυτό κι αν ήταν φαρσοκωμωδία!
Τι θα σκεπτόσασταν εάν
κάποιος σας πληροφορούσε ότι οι Γραμματείς
και Φαρισαίοι διάβασαν
«Τρισάγιο» στο μνήμα του
Χριστού, καθώς και ο Ηρώδης στην τίμια κεφαλή του
Ιωάννου του Προδρόμου ή
το Νέρωνα, τον Διοκλητιανό κ.ά., που θανάτωσαν
τόσους Χριστιανούς, να
ανάβουν κερί στους τάφους
τους και να εύχονται ο Θεός
να συγχωρήσει τα θύματά
τους;
Κάτι ανάλογο συνέβη
στον τάφο (14-8-2012) του

Υποκριτά – θα πει ο Κύριος – εγώ
κατέστησα τον Θεολόγο επίσκοπο στη
Μητρόπολη της Λάρισας. Ποιος είσαι συ
που με την παρέμβασή σου ματαίωσες
το έργο μου;
Υποκριτά, δεν σώζεσαι, όσα κι αν κάνεις τρισάγια, εάν δεν δείξεις έμπρακτη
μετάνοια. Τους ανθρώπους μπορείς να
ξεγελάσεις, όχι όμως εμένα!
Υποκριτά, μιλάς στους άλλους για
μετάνοια ενώ εσύ αγνοείς τη σημασία
της. Το πρώτο που θα έπρεπε να κάνεις
ήταν να βγάλεις το ωμοφόριο και το
πετραχήλι, να τα αφήσεις πάνω στο
τάφο του Θεολόγου και φεύγοντας για
τη Μονή της μετανοίας σου να κλαις με
καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη
το υπόλοιπο της ζωής σου. Γιατί; Για
το κακό που έκανες στον «αδελφό και
συλλειτουργό σου» στη Μητρόπολη
Λάρισας ως και για τον Πανελλήνιο
σκανδαλισμό. Γνωρίζεις, πιστεύουμε, τη
συμφέρουσα λύση. (Μαρκ. 9, 42).
Ουαί υποκριτάαα - θα πει ο Κύριος.

π. Θεολόγου, και του Γέροντα Αθανασίου (Μονή
Στομίου) από τον δεσπότη

Ιγνάτιο.
Έλεος Κύριοι! Αυτό κι αν
ήταν φαρσοκωμωδία!!!

Τρεις μέρες πριν την κοίμηση του Σου Θεολόγου, κι
ενώ βρισκόταν σε ληθαργική
κατάσταση επικοινωνώντας
με τα ουράνια, ο Ιγνάτιος,
με συνοδεία Σαλαμιναίων και
τον μητροπολιτικό ναό αστυνομοκρατούμενο από
πολυάριθμες διμοιρίες
ΜΑΤ και ΕΚΑΜ της Μακεδονίας και Θεσσαλίας,
πλήρης ευφροσύνης,
εισέρχονταν στον ναό
του αγίου Αχιλλείου να
λειτουργήσει.
Το χρόνο αυτό, ο
μακαριστός Θεολόγος
άνοιξε τα μάτια του, και
απευθυνόμενος στην συμπαραστεκόμενη κυρία
Σοφία – Βρογκιστινού –
τη ρωτάει: Κυρία Σοφία,
τι γίνεται σήμερα στον
αγ. Αχίλλειο;
- Τίποτε Σεβασμιώτατε,
απάντησε εκείνη.
- Μα πως τίποτε… Κάτι
γίνεται…
Κι αφού ψέλλισε κάτι,
ξανάκλεισε τα μάτια.
Ανήσυχη η κυρία Σοφία
βγαίνει από την εντατική
και ρωτώντας πληροφορείται ότι ο Ιγνάτιος λειτουργεί στον άγιο Αχίλλειο
προβαίνοντας μάλιστα στις
παρακάτω δηλώσεις: «… Από
σήμερα η τοπική Εκκλησία
αλλάζει σελίδα… και το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω…».

Λαμπαδάριος

Σε τρεις ημέρες (31-71996) ο Σος Θεολόγος άφηνε τον μάταιο τούτο κόσμο
και πορεύονταν προς τις
ουράνιες μονές. Η “καλή
μας” εφημερίδα, που χρόνια
τον πίκρανε, έγραφε: “Σύ-

μπτωση;” «Τις στιγμές που
παρέδιδε το πνεύμα του
στον Ύψιστο, τον ουρανό
αυλάκωναν αστραπές και
την γαλήνη της νύχτας διέκοπταν βροντές. Δεν ξέρω
αν ήταν τραγική σύμπτωση

ή επανάληψη του φαινομένου του Γολγοθά. Σίγουρα,
όμως, ήταν η Επουράνια
δικαίωση».
«ΘΥΜΑΣΤΕ βέβαια το φυσικό φαινόμενο που έλαβε
χώρα στον ουρανό της
Λάρισας κοντά στα μεσάνυχτα προχθές βράδυ…»
(εφ. 2/8/1996).
Τα θαυμαστά του Θεού
δεν κρύπτονται.
Κι ενώ αυτά συνέβηκαν,
γράφτηκαν και συγκλόνισαν τους πάντες, ο δεσπότης “Λάρισας” Ιγνάτιος υπήρξε ο μόνος, που,
όχι μόνο έμεινε αναίσθητος μπροστά τα θεϊκά σημάδια, αλλά και ζήτησε να
μην γίνει η κηδεία του Θεολόγου γιατί ήταν “Ακοινώνητος”… Μετά δε, με επιστολή του (θα την δημοσιεύσουμε προσεχώς) απαίτησε από τον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ και την Ιερά
Σύνοδο να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι μετασχόντες στην εξόδιο ακολουθία μητροπολίτες, ηγούμενοι, αρχιμανδρίτες, ιερείς,
θεολόγοι κ.α. … Το εκκλησιαστικό δικαστήριο έγινε …,
η δε απόφαση, «Θου Κύριε
φυλακήν τω στόματί μου…».
Τι το ’θελε το φετινό Τρισάγιο στον τάφο του Θεολόγου; Γι’ αυτό λέμε, μήπως,
το «ΥΠΟΚΡΙΤΑ», είναι λίγο;;;

