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Χώρες Σοδόμων
και Γομμόρας

Αγία Σκέπη

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ε.Ο.Ζ.

Στην υπηρεσία της ανθρωπότητος

Μήπως

«ΑΠΟΙΚΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ;»

Η ανθρωπογεωγραφία
της ανακυκλωμένης σήψεως

(†) του Μητρ.Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου

Η πορνεία, ο σοδομισμός, ο λεσβιασμός, η ομοφυλοφιλία, η ελεύθερη συμβίωση, η ενίσχυση της
τοκογλυφίας και τα άλλα παράγωγά τους είναι,
προτεραιότητες ύψιστης πολιτικής σημασίας για
συνεχίζεται στη σελ. 7

Τα άθεα γράμματα…

Ακούσατε, ἀγαπητοί μου, τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο εὐαγγέλιο. Μιλάει γιὰ δύο ἀδελφὲς μὲ εὐγενῆ αἰσθήματα,

«Τ’ άθεα γράμματα κόψανε το δρόμο του
έθνους και τ’ αμποδάνε να χαρεί τη λευτεριά του
(Παπουλάκος)
Έχουμε την εντύπωση ότι η έσχατη μάχη για το
μέλλον της πατρίδος διεξάγεται μες στο Κοινοβούλιο
ή στα έγκατα του Μαξίμου. Λάθος. Στα σχολεία, στις
αίθουσες διδασκαλίας κρίτου Δημήτριου Νατσιου,
νεται η τύχη του Γένους.
Δάσκαλου Κιλκίς
Αν επικρατήσει η «ελληνοκτόνος παιδαγωγία» και
εκλείψει διά παντός η ελληνορθόδοξη Παιδεία, «η

συνεχίζεται στη σελ. 6

Corpus Christi

(= Σώμα Χριστού) – Αιδώς Αργείοι

συνέχεια στη σελ. 4

συνεχίζεται στη σελ. 2

ΈΝΑΣ «ΆΓΙΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΜΑΣ
Με αφορμή την εκδήλωση του Συλλόγου
«Η Οσία Ξένη», που πραγματοποιήθηκε στο
αμφιθέατρο του Α.Π.Θ. (Αριστ. Παν/μιο Θεσ/
νίκης) την 7/10/12 με τη συμπλήρωση 35
χρόνων προσφοράς από την ίδρυσή του – την
οποία παρακολουθήσαμε και ευχαριστούμε
για την πρόσκληση – μας δόθηκε η ευκαιρία
να βιώσουμε το όλο θέμα και ν’ αυξήσουμε

συνεχίζεται στη σελ. 3

ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΜΩΡΙΑ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ,
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΝΑΖΙ
«Έλληνα, όπου κι αν γυρίσω της σκέψη μου, όπου κι αν στρέψω την ψυχή
μου, μπροστά μου σε βρίσκω. Λαχταρώ
Τέχνη, αναζητώ Ποίηση, Θέατρο, Αρχιτεκτονική, Επιστήμες, Μαθηματικά,

Φιλοσοφία, Ιατρική, Δημοκρατία, ισονομία, ισοπολιτεία, εσύ πάντα μπροστά
μου, μπροστάρης κι αξεπέραστος».
Ιωάννης Σίλλερ (1759-1805)
Γερμανός ποιητής
συνεχίζεται στη σελ. 5

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

«Ει τις ου φιλεί τον Κύριον Ιησούν
Χριστόν, ήτω ανάθεμα»
Μαράν Αθά (= Ο Κύριος έχει έλθει)
(Α΄ Κορινθ. 16, 22)
Εις την Αποκάλυψιν του Ευαγγελιστού

ΑΡΧΙΕΡΕΑ ζητάω – ΑΡΧΙΕΡΕΑ ζητώ… Θα τρελαθώ!!!

Ο φιλόσοφος Διογένης ζητούσε με το φανάρι να βρει
άνθρωπο.
Ο μεγάλος κήρυκας Ηλίας Μηνιάτης έψαχνε μέσα σε
ναούς, μοναστήρια… να βρει
χριστιανό!
Κι εγώ, την εβδομάδα από
8/10/2012 ζητούσα Αρχιερέα!
Μετά το Φανάρι, γύρισα επαρχίες, μικρές και μεγάλες μητροπόλεις φωνάζοντας: ΑΡΧΙΕΡΕΑ
ΖΗΤΩ!!
Κατέληξα στην πρωτεύουσα
(Αθήνα), με τις 12 μητροπόλεις,
μια αρχιεπισκοπή με συνοδικά
μέγαρα, με ναούς καλλιμάρμαρους και χρυσοφόρα παρεκκλήσια, ψάχνοντας
να βρω Αρχιερέα. Συνάντησα δεσποτάδες
διαμαντοστολισμένους να κρατούν τα δικηροτρίκηρα και να υψώνουν τα χέρια προς τον
ουρανό “φωνάζοντας”: «Κύριε, Κύριε επίβλε-

ψον εξ ουρανού…». Άκουσα κηρύγματα και
μ’ έπιασε ανατριχίλα: «Όποιος δεν εισέρχεται
από την θύρα στην αυλή των προβάτων…
κλέπτης εστί και ληστής…», «… Όποιος
βλασφημεί το Άγιο Πνεύμα δεν συγχωρείται
και ένοχος είναι εις τον αιώνα…». Κι αναλο-

γίσθηκα: Πόσοι απ’ αυτούς
υποκρίνονται άλλα λέγοντας
και άλλα κάνοντας! Αλήθεια
δε φοβούνται το Θεό!!
Ζαλισμένος όπως ήμουνα,
και τριγυρίζοντας, βρέθηκα
στο μητροπολιτικό ναό Αθηνών. Μπήκα μέσα. Η ωραία
πύλη του Ιερού ήταν ανοιχτή.
Αντίκρυσα τον Εσταυρωμένο.
Προχώρησα κι αφού πλησίασα, γονάτισα και φίλησα τα
άγια ματωμένα πόδια του.
Καθώς αποχωρούσα, είδα να
μπαίνει ένα τσούρμο παπάδων, έχοντας στη μέση έναν
καλοντυμένο κληρικό με μια
μαγγούρα στο χέρι. Κρέμονταν δε στο στήθος
του με χοντρές χρυσές αλυσίδες 2 ολόχρυσοι
σταυροί και ανάμεσά τους ένα στρόγγυλο
με την εικόνα της αναστάσεως του Χριστού.
Πλησιάζοντάς τον του είπα: «Αρχιερέα ζητώ!»

κι εκείνος κοιτάζοντάς με μ’ απάντησε: «Εγώ
είμαι».
Κατέβασα το κεφάλι κι αποτραβήχτηκα
στην δεξιά γωνία. Με πήρε το παράπονο,
ενώ μουρμούριζα: «Χριστέ-Χριστέ μου, είναι
αυτός Αρχιερέας;;;».
Ήρθαν ακόμη αρκετοί. Η λειτουργία προχωρούσε, όταν ένας με μια ζώνη μεγάλη, που την
έβαζε πότε από δώ και πότε από κει, άρχισε να
διαβάζει το Ευαγγέλιο. Οι ψάλτες με μελωδικό
τρόπο έψαλαν το: «Εις πολλά έτη δέσποτα»
ενώ αυτός ευλογούσε…
Μετά βγήκε να κηρύξει. Στο κεφάλι είχε ένα
χρυσοκέντητο αυτοκρατορικό στέμμα. Θεέ
μου, – σκέφτηκα – τι σχέση μπορεί να έχει με
το ακάνθινο στεφάνι του Χριστού που ήταν
επάνω στον ξύλινο σταυρό πίσω από την Αγία
Τράπεζα; Φορούσε μια στολή χρυσοΰφαντη με
μαρτυρικές παραστάσεις του Χριστού και των
αγίων. Την διακοσμούσαν πολύτιμα πετράδια
που θάμπωναν τα μάτια όταν την κοίταζες.
Άραγε αυτή συμβόλιζε τον άραφο χιτώνα του

συνεχίζεται στη σελ. 2

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

ροδόχρους ελπίδα του Έθνους» (Καποδίστριας), τότε ας θυροκολλήσουμε το αγγελτήριο
θανάτου, πλησιάζει η ιστορική ευθανασία.
Αν δεν απομείνει η ευλογημένη «μαγιά» του
Μακρυγιάννη, τότε «κάλλιον να μην υπάρχει
Έλλην εις τον κόσμον, παρά να ατιμάζει το κατ’
εικόνα Θεού και ομοίωσιν, υπάρχων ανδράποδον του αναισθήτου Τούρκου, ενώ επλάσθη
από τον Θεόν ελεύθερος» όπως θεσπίζουν,
στις 5 Μαϊου του 1827, στην Τροιζήνα, οι ελευθερωτές πατέρες μας. Και σίγουρα στην θέση
του «αναισθήτου Τούρκου», μπορεί να μπουν
και άλλα αναίσθητα και άπληστα θηρία-φανερά
και νοητά-που μας εξανδραποδίζουν. Και το
κακό γίνεται από τους ύπουλους, τους «προβατόσχημους λύκους» που ζεσταίνουμε στον
κόρφο μας και μαγαρίζουν παιδεία και παιδιά...
Το 1984 το ησύχιο και ταπεινό «περιβόλι της
Παναγίας» μας, το σπουδαιότερο πνευματικό
κέντρο της ανθρωπότητας, επισημαίνει την ολέθρια πορεία της Παιδείας, εν ονόματι κάποιου
νεφελώδους προοδευτισμού και αβασάνιστου
εξευρωπαϊσμού και ομιλεί απερίφραστα και
ευθαρσώς για την αδίστακτη καταστροφή
των εθνικών μας ριζών και τον επελαύνοντα
αντιχριστιανισμό και αφελληνισμό.
Αντιγράφω το απόσπασμα: «Από πολλά
χρόνια τώρα γίνεται συστηματική προσπάθεια, διαρκώς αυξανομένη, να πολεμηθεί η
πίστη. Να βγει από τα ελληνικά σχολεία ο
Χριστός. Να διαστρεβλωθεί η ιστορία μας.
Να ευτελισθεί η σημασία των μεγάλων εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα, που
τόσο ζει ο λαός μας. Να παύσει η Ορθόδοξος
Εκκλησία να είναι η ψυχή του Γένους μας.
Να καταντήσουν τα παιδιά εύκολη λεία κάθε
νοητού ή φανερού θηρίου».
Δυστυχώς επαληθεύτηκαν οι Αγιορείτες Πατέρες. Το πού έχει καταντήσει η Παιδεία μας εξ
αιτίας της παρατεταμένης κρίσεως ταυτότητας,
το βλέπει κανείς στα πλείστα εν χρήσει σχολικά
εγχειρίδια. Δεν πρόκειται μόνο για το ελεεινό
γλωσσικό ιδίωμα στο οποίο είναι γραμμένα,
για την προχειρότητα και ανεπάρκεια που τα
χαρακτηρίζει, πρόκειται κυρίως για την ψυχική
μιζέρια στην οποία καταδικάζουν το παιδί, τα
πρότυπα που του προβάλλουν, ήτοι έναν πληροφορημένο, υπολογιστικό, ανταγωνιστικό και
συναισθηματικά νεκρό άνθρωπο. Και, κυρίως,
χωρίς τον Θεάνθρωπο, την χαρά του κόσμου.
Περισσεύει στα τρισάθλια βιβλία η εκκλησιομαχία, η κατασυκοφάντηση και ο εμπαιγμός της
αμωμήτου πίστεώς μας, που «μας λευτέρωσε
και βγήκαμε εις την κοινωνίαν του κόσμου»,
όπως βροντοφωνάζει ο Μακρυγιάννης. Και όλα
αυτά κατά παράβασιν της συνταγματικής επιταγής. (Εξαιρετική η μελέτη και η αρθρογραφία

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

συνέχεια από την 1η σελίδα
Χριστού;
Με τα απαλά του χέρια κρατούσε
ράβδο από λευκόχρυσο πολλών
καρατίων και με τον όφι του Μωυσή
γεμάτο διαμαντόπετρες. Αυτή ασφαλώς, συμβολίζει την ροζιασμένη ξύλινη οδοιπορική ράβδο του Χριστού
και των Αποστόλων!!!
Δεν πίστευα στα μάτια μου με όσα
έβλεπα μπροστά μου, γι’ αυτό και
αναρωτήθηκα: Μήπως οι ληστές δεν
πήραν χαμπάρι και χτυπούν πρατήρια, σπίτια, γέροντες…;
Ενώ βρισκόμουν σε παραζάλη,
παρατηρώντας την ταπεινή εικόνα
του Χριστού από τη μια και τον
χρυσοστόλιστο «αντιπρόσωπό Του»
στη γη από την άλλη, άρχισε το
κήρυγμα: «Απαρνηθείτε τα πλούτη
και τις συνεχείς επιθυμίες… Μην
υπερηφανεύεσθε γιατί ο υψωθείς
ταπεινωθήσεται… Αγαπάτε τους
συνανθρώπους όπως τον εαυτό
σας… Μοιράσατε τους χιτώνας
σας… Βοηθήσατε τους ασθενείς
και καταφρονημένους όπως και ο
Χριστός έπραξε… Όποιος ομολογήσει τον Χριστό μπροστά στους
ανθρώπους…».
- Κύριε και Θεέ μου, τι υποκρισία,
τι φαραϊσμός είναι αυτός, είπα, και
βγήκα από τον μητροπολιτικό ναό
κλαίγοντας. Πήρα δρόμους και σο-

Τα άθεα γράμματα…

για τα θέματα αυτά του σεβαστού προέδρου,
ε.τ., του Αρείου Πάγου κ. Βασιλείου Νικόπουλου, με τίτλο: «Το προοίμιον του Συντάγματος
και η νομική του αξιολόγηση», έκδοση της
«εταιρείας των φίλων του λαού»).
Και για του λόγου το αληθές μια σύντομη
περιδιάβαση στα σχολικά βιβλία Γλώσσας
Δημοτικού και Γυμνασίου τεκμηριώνει τα προαναφερθέντα:
Ανθολόγιο Α’ Δημοτικού: Κείμενο με τίτλο:
«Δώσε την αγάπη». Διαδραματίζεται ο εξής
διάλογος στην τάξη. «Αύριο θα κάνουμε γιορτούλα μέσα στην τάξη», λέει η δασκάλα. «Τι
γιορτή; Ποιος άγιος γιορτάζει» ρωτούν τα παιδιά. «Αυτός ο άγιος δεν υπάρχει. Είναι ο άγιος
της φιλίας», απαντά η κυρία. «Μα δεν έχει όνομα;». «Να τον πούμε... Φιλάγιο» λέει ο Μάνος,
το Πολωνεζάκι και
συμφωνεί η δασκάλα. (Το σχολείο είναι
διαπολιτισμικό). Ερώτηση: Δεν έχει αγίους
η Εκκλησία μας; (σελ.
107). Στη σελ. 110
υπάρχει μια προσευχή
τής... Θέτιδος Χορτιάτη. (Μία νερόβραστη
τιποτολογία). Στη σελ.
113 κείμενο για την
Αϊ-Βασίλη. Όχι βέβαια
για τον ασκητικό και
φιλανθρωπότατο άγιο, αλλά για το γνωστό
ξωτικό των δώρων. Διαβάζω: «Ο Ιβάν και η
οικογένειά του εγκαταλείπουν τον τόπο τους,
μαζί και η Ευτυχού, η γάτα τους, εξ αιτίας μιας
καταστροφής...».
Ερωτώ: γιατί τέτοια μαύρα, καταθλιπτικά
κείμενα σε 6χρονα παιδιά; Διευκρινίζω: Ότι η
ατομική και κοινωνική μας ζωή είχε, έχει και θα
έχει ένα μεγάλο μέρος της βουτηγμένο στο
σκοτάδι, δεν σημαίνει πως λόγω ρεαλισμού
πρέπει να το προβάλλουμε στα βιβλία του
Δημοτικού και να φαρμακώνουμε την ψυχή
των παιδιών. Όχι για να κρυβόμαστε υποκριτικά, αλλά γιατί ο νους των μικρών παιδιών δεν
χωράει το κακό, οπότε το μόνο που αποφέρει
μία τέτοια προσπάθεια είναι να διαταράσσεται
η πνευματική τους ισορροπία.
Γλώσσα Α’ Δημοτικού. Αφιέρωμα στο Πάσχα.
Περιέχονται δύο ποιήματα. Το πρώτο με τίτλο
«Πασχαλινό» στο οποίο περιγράφονται «οι
φούρνοι που μοσχοβολούν» και «τα τραπέζια
που κοκκινίζουν απ’ τα αυγά». Το δεύτερο με
τίτλο «Πασχαλινά κουλούρια». (σελ. 56 τ. Β’).
Πουθενά η Ανάσταση του Χριστού, το «Χριστός Ανέστη» στην κρισιμότερη τάξη όλων των
βαθμίδων. Μη θιγεί ο πολυπολιτισμός τους...

Στη Β’ και Γ’ Δημοτικού θα βρούμε 4-5 σελίδες
για προσκλήσεις σε γενέθλια. Πουθενά στο
Δημοτικό δεν αναφέρεται η ονομαστική γιορτή.
Στο Ανθολόγιο Γ’ και Δ’ Δημοτικού. Σελ. 79.
Κείμενο με τίτλο «Τότε που πήγαμε βόλτα τον
Επιτάφιο». Έχουμε περιφορά και όχι βόλτα του
Επιταφίου. Και στον επίλογο: « Όταν φτάσαμε
στην Εκκλησία οι ψάλτες σήκωσαν τον Επιτάφιο
ψηλά πάνω από την πόρτα κι όλοι εμείς περάσαμε από κάτω. Να, όπως το περνά περνά η
μέλισσα». Διακωμώδηση της κατανυκτικότερης
ακολουθίας της Εκκλησίας μας. Στη σελ. 74 ο
μουσουλμάνος Νορντίν, επισκέπτεται την «Εκκλησία του χριστιανού Αλλάχ» και βλέποντας τις
αγιογραφίες στους τοίχους δυσφορεί με τους
«άσχημους γέρους με τις μακριές γενειάδες»,
δηλαδή, με τους αγίους μας. Στην σελ. 143 σε
έναν ποδοσφαιρικό
αγώνα, ένας παπάς
και ένας δάσκαλος
είναι τερματοφύλακες και αλληλοϋβρίζονται.
Στη Γλώσσα Δ’ Δημοτικού (β’ τ. Σελ. 52)
ο Αϊ-Βασίλης «βγαίνει
στην αυλή να απλώσει τη μπουγάδα του,
τις κάλτσες του, τη
φανέλα του και το
μακρύ του σώβρακο...». Στην Ε’ Δημοτικού, στην ενότητα για
τα Χριστούγεννα έχουμε πάλι μία «οικογένεια
προσφύγων, του Αντυ, που ζει σε αντίσκοινα
και ξεπαγιάζει» (πάλι μαυρίλα). Στην επόμενη σελίδα 26 «η Φρικαντέλα η μάγισσα που
μισούσε τα κάλαντα» και έδιωχνε τα παιδιά
με φράσεις όπως «Σκασμός, σκουπιδόπαιδα!
Αν δεν σταματήσετε να λέτε τα κάλαντα θα
το μετανιώσετε πικρά!». Στη δε σελ. 29 τα
άγια Θεοφάνεια είναι για τα έντυπα σκύβαλα
αγώνας κολύμβησης. (Στο βιβλίο «Θεατρική
Αγωγή» ε’ και στ’ Δημοτικού, στη σελ. 81 τα
παιδιά καλούνται να υποδυθούν το δαιμόνιο).
Στη Γλώσσα Στ’ δημοτικού (α’ τ. Σελ. 90) θα
βρεις την παναίρεση του Οικουμενισμού, όπου
ο Χριστιανισμός εξισώνεται με τις θρησκείες
του κόσμου και υποτιμάται σαφώς το πρόσωπο
του Κυρίου. Στο Ανθολόγιο Στ’ δημοτικού, σελ.
166, συγκρίνονται τα μάτια του Χριστού με τα
μάτια μιας γάτας.
Στο Γυμνάσιο τα ίδια και χειρότερα. Στο
τετράδιο εργασιών Α’ Γυμνασίου (σελ. 76)
κείμενο «Μ. Παρασκευή στην Εκκλησία» του
Καζαντζάκη, στο οποίο διαβάζουμε: «...μια
φορά τον έλεγαν Άδωνη, τώρα Χριστό» και
λοιπές νεοπαγανιστικές βλασφημίες.
Στα «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»
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Α’ Γυμνασίου (σελ. 222) θα βρούμε μια γάτα,
η οποία εισχωρεί στο «Ιερό Βήμα» και αφήνει
τις ακαθαρσίες της στην «Αγία Πρόθεση». (Τι
αλήθεια να διδαχτούν οι μαθητές από τέτοιο
κείμενο;)
Στην Α’ Γυμνασίου στη «Γλώσσα», σε κείμενο
με τίτλο «Παράπονο σκύλου», ένας αδέσποτος
σκύλος κάθεται έξω από την εκκλησία και περιμένει,»προσεύχεται» «να βγει ο Κύριος», «μα ο
Κύριος δεν βγαίνει». (Με κεφαλαίο το «κάπα»
άρα αναφέρεται στο Χριστό).
Στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της
Β’ Γυμνασίου, μετά τον «φιλάγιο» του Δημοτικού, οι μαθητές θα γνωρίσουν κι έναν «νέο»
άγιο, που αυτή την φορά λέγεται... Αϊ-Λαός
(σελ. 62), ενώ στο ίδιο βιβλίο θα συναντήσουμε
πάλι τον Καζαντζάκη που «την ώρα που χτυπούσαν οι καμπάνες κι οι χριστιανοί πήγαιναν στον
Αϊ-Μηνά», αυτός «κίνησε για άλλο προσκύνημα,
να χαιρετήσει την Άγια Κρήτη» (Σελ. 113).
Στην «Γλώσσα» Γ’ Γυμνασίου «φιλοξενείται»
ο Σημίτης που δυσφορεί για την «διαστρεβλωμένη και γι’ αυτό χωρίς απήχηση ελληνική και
χριστιανική παράδοση» της πατρίδας μας (σελ.
65) και η γνωστή ανθρωποκάμπια της Νέας
Τάξης, ο Νίκος Δήμου, ο οποίος επαίρεται γιατί
«ανήκει σε πολλές Μ.Κ.Ο.» και κατηγορεί την
πατρίδα μας για «καταπίεση των Μαρτύρων του
Ιεχωβά, των σλαβοφώνων και Μουσουλμάνων».
Στο «τετράδιο εργασιών» της ίδιας τάξης θα
«σκοντάψουμε» στο μέγα πνευματικό ανάστημα που λέγεται Κώστας Λεφάκης, ο γνωστός
τηλεαστρομπουρδολόγος που συμβουλεύει
τους μαθητές να προβούν σε ερωτικές σχέσεις,
διότι ο Άρης και η Αφροδίτη (τα ζώδια) τις ευνοούν (σελ. 73). Λεφάκη ή Σημίτη θα βρεις στα
κουρελουργήματα αυτά. Κόντογλου, Κάλβο ή
Παλαμά, για παράδειγμα, δεν συναντάς. Ας
μην απορούμε για τα ξινά μήλα. Οι μηλιές είναι
σάπιες. Και επαναλαμβάνω: η τύχη του Γένους
κρίνεται στις σχολικές τάξεις.
Κλείνω με μια έκκληση προς τους ποιμένες,
τους επισκόπους του λαού: Άγιοι Αρχιερείς,
κάποτε οι Επίσκοποι του δούλου Γένους, έπιαναν τα καριοφίλια και στέκονταν στην πρώτη
γραμμή, υπερασπιζόμενοι το ποίμνιό τους,
χύνοντας και το αίμα τους για του Χριστού την
Πίστη την αγία και της πατρίδος την Ελευθερία.
Τώρα και πάλι το ποίμνιό σας, το πιο ευάλωτο
και ανυπεράσπιστο, τα παιδιά του λαού, τα
παιδιά σας, κατασπαράσσεται και μαγαρίζεται
η ψυχή του από «φανερά και νοητά θηρία». Τα
παιδιά φωνάζουν: «άνθρωπον ουκ έχω». Σταθείτε Κυρηναίοι του πολύπαθου λαού μας. Οι
ανίκανοι Κυβερνήτες μάς εξαφανίζουν ως λαό
ιστορικό. Η Εκκλησία, όταν εκλείπει η κοσμική
εξουσία ή προδίδει τον λαό, ή καθίσταται ελληνοσώτειρα. Η ώρα ήλθεν…

ΑΡΧΙΕΡΕΑ ζητάω – ΑΡΧΙΕΡΕΑ ζητώ… Θα τρελαθώ!!!
κάκια. Έχασα τον προσανατολισμό
μου. Κατηφόριζα προς το άγνωστο.
Κόσμος πηγαινοέρχονταν κι εγώ δεν
τολμούσα να ρωτήσω που βρίσκομαι. Εκεί, που για ώρες τριγύριζα,
βρέθηκα στην περιοχή “Γκάζι”. Εδώ
κόσμος πολύς. Γυναίκες, άνδρες,
γέροντες και νέοι μαζεμένοι, άλλος
με εικόνες στα χέρια, άλλοι με σταυρούς, 5-6 παπάδες, αστυνομικοί,
ΜΑΤ και κλούβες παρατεταγμένες…
Απορημένος ρώτησα: Τι συμβαίνει;
- Ο Χριστός εδώ μέσα ξανασταυρώνεται. Οι Μαθητές Του υβρίζονται
και συκοφαντούνται χυδαία, ενώ από
κάτω οι θεατές (όχλος) πλήρωσαν
και εισιτήριο να δουν και να χειροκροτήσουν την σταύρωση και τον
ευτελισμό των Αποστόλων!!!
- Κι εσείς γιατί συγκεντρωθήκατε;
- Ήρθαμε να αποτρέψουμε αυτό
το ανοσιούργημα, αλλά δεν μας
επιτρέπουν να μπούμε μέσα. Δεν
βλέπετε τα ΜΑΤ με τις ασπίδες και
τα γκλομπς που θυμίζουν την στρατιωτική κουστωδία του Πιλάτου;
- Δεν βλέπω όμως, ούτε έναν αντιπρόσωπο του Χριστού να έχει έλθει
ώστε να τον υπερασπιστεί.
- Α, αυτοί δεν ευκαιρούν γιατί όλη
την εβδομάδα είναι απασχολημένοι
με τις μετοχές που έχασαν την αξία
τους, με την πώληση οικοπέδων

στους σεΐχηδες του Κατάρ, με την
αποκατάσταση του καταδικασθέντος Παντελή Μπεζενίτη και των
ομοίων του, με το ποιοι και πώς θα
υποδεχθούν τον αρχιδέσποτα του
Βοσπόρου… Γι’ αυτό σας λέμε, ότι
δεν έχουν χρόνο ν’ ασχοληθούν με
το Χριστό, έστω κι αν τον ξανασταυρώνουν.
- Χριστέ μου – Χριστέ μου – Χριστέ
μου!!! φώναξα. Μέχρι πότε θα ανέχεσαι αυτόν τον εμπαιγμό; Τί άλλο
πρέπει να κάνουν για να επέμβεις;
Τέτοια λόγια δεν ακούστηκαν ούτε
από τους μεγαλύτερους διώκτες
σου, ούτε ακόμη κι από τους γραμματείς και φαρισαίους. Μπορεί να
σου είπαν πότη, φάγο, άρχοντα των
δαιμονίων, καταλυτή του Νόμου,
ποτέ όμως δεν διανοήθηκαν να σ’
αποκαλέσουν «…….» και τους αποστόλους «……..» - θου Κύριε, – όπως
έκανε ο ομοφυλόφιλος Αμερικανός
συγγραφέας, πλαισιωμένους στην
Ελλάδα από τον Αλβανό σκηνοθέτη.
Κι αυτή (την παράσταση) που
δεν τόλμησαν να παρουσιάσουν σε
Αμερική, Αυστραλία, Αγγλία… γιατί
υπήρξε αντίδραση και από… Μουσουλμάνους, επειδή πρόσβαλαν
«τον δικό τους άνθρωπο προφήτη
Χριστό», την παίζουν στην Ορθόδοξη (;) χριστιανική Ελλάδα!

- Προδοσία και άρνησή σου,
Χριστέ, απ’ τους … δικούς Σου. Τα
«μαντρόσκυλά» Σου, που έπρεπε
να φυλάγουν το μαντρί άγρυπνα,
κοιμούνται βλέποντας μετοχές και
μπίζνες. Μια Αθήνα 5 εκατομμυρίων
κατοίκων Χ.Ο., με χριστιανικούς
συλλόγους, χιλιάδες κληρικούς,
θεολόγους, κήρυκες, έλαμψε με
την απουσία της, την ώρα που
πρόσβαλλαν τα ιερά μας χώματα
«λύκοι βαρείς».
Έσκυψα το κεφάλι από ντροπή.
Ούτε 500 χριστιανοί δεν παρουσιάστηκαν στο «ΧΥΤΗΡΙΟ» (αίθουσα
θεατρικής παράστασης). Ευτυχώς
δεν το εκμεταλλεύτηκαν Χιλιαστές ή
Μουσουλμάνοι να διαμαρτυρηθούν
αυτοί αντί για μας και να γίνουμε
ρεζίλι των σκυλιών.
Μετά από όλα αυτά, είχα γίνει ένα
ράκος. Αισθανόμενος το βάρος της
ντροπής ΜΕΓΑΛΟ, έφυγα ανηφορίζοντας. Περνώντας από καφετέριες
και σουβλατζίδικα γεμάτα κόσμο,
βρέθηκα στην πλατεία Συντάγματος. Άκουσα φωνές, συνθήματα…
και κατευθύνθηκα προς τα εκεί.
Εδώ, κόσμος πολύς (παπάδες, μοναχοί, μοναχές) κρατούσε σημαίες
ελληνικές, βυζαντινές, μεγάλους
σταυρούς… και από τις μεγαφωνικές

εγκαταστάσεις ακούγονταν επίκαιρα
συνθήματα.
- Τι συμβαίνει; Ρώτησα.
- Δεν έμαθες ότι η Κυβέρνηση
μας υποχρεώνει να πάρουμε νέες
ηλεκτρονικές ταυτότητες, και έτσι,
σιγά-σιγά, θ’ αρχίσει και το σφράγισμα του αντιχρίστου;
- Και οι “άγιοι” αρχιερείς, που
επιμένουν ότι αυτοί αποτελούν την
εκκλησία, που είναι;
- Την Κυριακή το πρωί, μετά την
λειτουργία, οι δεσποτάδες έχουν
μνημόσυνα, γάμους, βαπτίσεις
και δεν έχουν χρόνο για τέτοια
πράγματα.
Είναι βλέπεις αυτή την εποχή και
η οικονομική κρίση και πρέπει ν’
αυξήσουν τις εισπράξεις. Εξ άλλου
έχουν στείλει κάποιο παπά αντιπρόσωπό τους!!
Δεν άντεξα! Μούρθε λιποθυμία κι
άρχισαν να βλέπω τα γύρω μου διπλά και τετραπλά. Κάθισα στα γόνατά μου, όταν κάποιος έριξε νερό στο
κεφάλι μου. Συνήρθα κάπως, αλλά
τα πόδια μου δεν με κρατούσαν. Με
πολλή προσπάθεια κατευθύνθηκα
σ’ ένα κοντινό πάρκο. Ξέσπασα,
και σαν άλλος Διογένης άρχισα να
φωνάζω: ΑΡΧΙΕΡΕΑ αληθινό ζητώ,
Xριστέ μου! Xριστέ μου! Αλλά πού
να τον βρω;
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Corpus Christi (= Σώμα Χριστού) – Αιδώς Αργείοι
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Ιωάννου υπάρχει προφητεία, κατά την
οποίαν το εν τω κόσμω ηθικόν κακόν,
η πλάνη και η αμαρτία, η υπό μορφήν
πολυκεφάλου τέρατος εμφανιζομένη,
θα εξαπλώση τους πλοκάμους λίαν επικινδύνως θα λάβη διαστάσεις τοιαύτας,
ώστε θα έλθη εποχή κατά την οποίαν το
κακόν, όχι μόνο θα λέγεται και θα πράττεται αναισχύντως, αλλά και το χείριστον
όλων, ο λέγων την χυδαιοτέραν ύβριν και
ο πράττων το φρικιαστικώτερον έγκλημα, θα επαίνεται, θα χειροκροτείται, θα
στεφανώνεται δημοσίως. Εκάστη κεφαλή
του δόρατος θα φέρει διάδημα χρυσούν.
Η κακία, δηλαδή εστεμμένη, ο διάβολος
θριαμβεύων (Αποκ. 12, 3-5).
Αδελφοί και Πατέρες! Η εποχή αυτή
έφθασε. Πλείστα γεγονότα των τελευταίων δεκαετηρίδων του παρόντος
αιώνος του απατεώνος, μαρτυρούν
τούτο. Συχνά παριστάμεθα ακροαταί και
θεαταί ανθρώπων οι οποίοι σπεύδουν να
συγχαρούν, να χειροκροτήσουν και να
βραβεύσουν άθλια έργα απίστων, που
υποκαθιστούν το ηθικόν και θρησκευτικόν οικοδόμημα. Το σκότος καλείται φως
και το φως σκότος.
Μετά τον θάνατον του χειρότερου
υβριστού των αιώνων, Κρητός Νικολάου
Καζαντζάκη (1957) που ύβρισεν με τα
χειρότερα λόγια τον Σωτήρα Χριστόν,
παρελθόντων (55) ετών, συνέχεια εξεκολάφθησαν και σήμερον, προ ολίγων (1210-2012) ημερών, τα βλάσφημα εγγόνια
του Καζαντζάκη ανεβάζοντας επί σκηνής
το βλάσφημον έργον Corpus Christi (=
Σώμα Χριστού) εις το επί της ιεράς οδού
44 θέατρον «Χυτήριον», παρουσιάζοντας
τον Χριστόν μας ως «αδελφή», ο οποίος
είπε δια στόματος του αγίου Ιωάννου
του Θεολόγου «τις εξ υμών ελέγχει με
περί αμαρτίας» και τους αγίους Αποστόλους, ως κιναίδους ποιουμένους
«πιάτσαν» προς άγραν πελατών. Και το
βλάσφημον τούτο έργον περιφρουρήθη
από τα παιδιά μας, τους αστυνομικούς,
εκτελούντας διαταγήν ανωτέρων των,
διότι υπήρξαν αντιδράσεις εκ χριστιανών
- λαϊκών και κληρικών που πρέπει να θυσιάζονται όταν βλασφημούνται τα θεία,
τον αριθμόν των αντιδρασάντων (100).
Η Αθήνα αριθμεί 2.000.000 χριστιανούς.
Οι άλλοι πού; Αυτοί είναι οι χριστιανοί
της σήμερον. Χριστιανοί εις τα λόγια και
ουχί εις θυσίας, υβριζομένων των θείων.
Χριστιανοί των σαλονιών, χριστιανοί
πολυτελείας, κατ’ έκφρασιν του πνευματικού πατρός μακαριστού Επισκόπου
Φλωρίνης. Οι θεολόγοι μας και οι φοιτηταί θεολογίας εποιήσαντο σιγήν ιχθύος.
Όμως οι τελευταίοι διεμαρτυρήθησαν
μέχρι θυσίας (8 νεκροί), όταν το 1901
η βασίλισσα Όλγα - συναινούντος και
του αρχιεπισκόπου Αθηνών Προκοπίου
- επεχείρησε να αναγιγνώσκεται το Ευαγγέλιον εις την Δημοτική. Αποτέλεσμα
της αιματηρός εκείνης διαμαρτυρίας να
ματαιωθή η προσπάθεια αυτή της Βασιλίσσης και το Ευαγγέλιον να μην υποστή
καμμίαν αλλοίωσιν. Όθεν έκτοτε έχομεν
τα «ευαγγελιακά», ως ωνομάσθησαν. Εκ
των ιεραρχών και δη εκ του Αρχιεπισκόπου ηκούσθησαν διαμαρτυρίαι τινές;
Μόνην ηκούσθη στεντορεία η φωνή
του επισκόπου Πειραιώς κ.κ. Σεραφείμ,
καταθέσαντος μήνυσιν (άρθ. 199 Π.Κ.)
κατά των υβριστών του ως άνω έργου.
Ο Αρχιεπίσκοπος και οι έτεροι των επι-

σκόπων, πλην του Σεραφείμ Πειραιώς,
περί άλλα τυρβάζουν και ασχολούνται.
Μας είπε η Δ. Σύνοδος ότι θα αντιδράση με σύνεσιν. Όμως, μέχρι σήμερον
δεν ηκούσθη εξ αύτης, διαμαρτυρία
τις, αλλά απράκτησε. Όταν υβρίζονται
οι επίσκοποι, ελέγχονται οι ίδιοι από το
ποίμνιο δια παραπτώματά των, τότε κατα-

Δια τους
επισκόπους
Υπάρχουνε επίσκοποι
Θεόν πια δεν φοβούνται
τον Σατανά υπηρετούν
και τούτον ευλαβούνται.
Είναι του οικουμενισμού
πιστοί και αφοσιωμένοι
και με την νέαν εποχήν
στενά αδελφωμένοι.
Για τούτο, όποιος ήθελε
μιλήση για εκκλησία,
δια κανόνες ιερούς
και για ορθοδοξία,
μ’ αφορισμόν θ’ απειληθεί
αλλά και μ’ εξορία.
Και ο αφορισμός αυτός
είναι γι’ αυτόν στεφάνι
είναι πιστοποιητικόν,
με αίμα και λιβάνι,
για την αγάπη του Χριστού
που αυτή και μόνο φτάνει.
Είναι πολύ οδυνηρό
όλοι τους να σωπαίνουν,
τους βλάσφημους του Ιησού
θερμά να προστατεύουν,
τους δε πιστούς που αγρυπνούν
με ρόπαλα να δέρνουν!
θέτουν μηνύσεις και αγωγάς και ζητούν
από τους ελέγχοντας 60.000 χιλιάδες
ευρώ. Ένας τοιούτος είναι ο επίσκοπος
της Θεσσαλικής πρωτευούσης που έχει
καταστή το φόβητρον των αγωνιζόμενων χριστιανών. Τότε γίνονται λέοντες
και επιτίθενται κατά των υβριστών των.
Όταν υβρίζεται όμως ο Χριστός μας ποιούνται σιγήν ιχθύος, ενώ κατά τον άγιον
Ιγνάτιον τον θεοφόρων φέρουν ΜΟΝΟΝ
την ταμπέλαν: «Οι επίσκοποι είναι εις
τόπον και τύπον Χριστού». Δηλαδή δεν
ιδρώνει το αυτί τους όταν υβρίζεται ο
Χριστός μας. Δηλαδή, κατ’ αυτούς, μεγάλος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο
επίσκοπος, μικρός ο Χριστός μας. Και οι
δικαστικοί, βεβαπτισμένοι εις το όνομα
της αγίας Τριάδος και αυτοί - εις ποίαν
ενέργειαν προέβησαν προκειμένου να
κλείσουν τα στόματα των υβριστών του
ως άνω έργου; Υπερήσπισαν τους υβριστές, αφού απέρριψαν τα προσωρινά
μέτρα δια ματαίωσιν του έργου που είχεν
υποβάλλει ο ειρημένος ως άνω ιεράρχης.
Ούτως εχόντων των πραγμάτων, πολλοί
δημοσιογραφίσκοι των αθηνών εχαρακτήρισαν την ως άνω ύβριν, «ελευθέραν
έκφρασην - τέχνην».
Αλήθεια κ. δημοσιογράφοι των Αθηνών, είναι «ελευθέρα έκφρασις - τέχνη»
η ως άνω ύβρις, παριστάνουσα τον Σωτήρα μας Χριστόν ως «αδελφή» και τους

αγίους Αποστόλους ως κιναίδους; Αν κ.κ.
δημοσιογραφίσκοι ύβριζαν τον πατέρα
σας ως «αδελφή» και τα αδέλφια σας
ως «κιναίδους» θα αποφαίνεσθε ότι αι
ύβρεις αυταί «είναι ελευθέρα έκφρασις
- τέχνη;» Τότε θα ξεσηκώνατε θεούς και
δαίμονες, με διαμαρτυρίας, με μηνύσεις,
με οιονδήποτε μέσον προκειμένου να
διαλάμψη η αλήθεια. Τότε λοιπόν είναι
χριστιανικόν κράτος η Ελλάς;
Για το «μαμ» λαμβάνουν χώραν απεργίαι δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων
αποτελούμεναι από 20 ή 30 χιλιάδες ανθρώπων, κλείνονται δρόμοι εν Αθήναις,
ιατροί δε και δικηγόροι το αυτό ως άνω
πράττουν. Μέχρι και στάσεις δικαστικών
λειτουργών είδομεν εν ταις ημέραις μας
και ιδού ο Εισαγγελεύς Αρείου Πάγου
κ. Τέντες απεφάνθη ότι είναι αντισυνταγματικαί. Δια την πίστιν μας, που νυν
υβρίζεται ο Χριστός μας και οι απόστολοι
μας καμμίαν διαμαρτυρίαν; Εξέλιπον
τα ιδανικά υπέρ πίστεως και πατρίδος.
Δεν θα ακούσωμεν την προτροπήν του
Κολοκοτρώνη που είπεν «πρώτα υπέρ
πίστεως και ύστερα υπέρ πατρίδος;».
Αν επεβιώσε η γλυκυτάτη πατρίς μας,
επεβίωσε συμπορευομένη με τα ιδανικά
της πίστεως και της πατρίδος, κάτι που
απεμπολήσαμεν εμείς οι σύγχρονοι Έλληνες. Και ένα έθνος που δεν κυβερνάται
από τον Χριστόν, θα κυβερνηθή από τον
διάβολον.
Εκ των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι οι
πλείστοι των Ελλήνων δεν εφέλκονται
από τα μεγάλα και υψηλά (ιδεώδη, ιδανικά, αξίας), που ανάγουν τον άνθρωπον
εις περίοπτον θέσιν, αλλά από χθαμαλά,
γήινα και χαμαίζηλα.
Με πόνον ψυχής αποφαίνομαι: όταν
υβρίζεται ο Θεός μας, κατά τρόπον
αποτρόπαιον, πεζοδρομιακόν και χυδαίον, όταν οι κυβερνητικοί παράγοντες,
λαμβάνουν το μέρος των ανωμάλων και
διεστραμμένων, όταν οι λεγόμενοι πλέον
δικαστικοί «λειτουργοί» αμνηστεύουν
αυτά τα κοινωνικά καθάρματα και περιτρίμματα και τα επιτρέπουν να υβρίζουν
το υπεροχικόν πρόσωπον του Κυρίου
ημών Ιησού Χριστού και Θεού μας, όταν
οι ιεράρχαι εξαφανίζονται και σιωπούν,
προ του εκχυδαϊσμού του προσώπου του
Πανασπίλου Θεανθρώπου, όταν ο λαός
ανέχεται και δεν διαμαρτύρεται προ αυτού των πελωρίων διαστάσεων μεγέθους
της ύβρεως, έ τότε κάποιο μεγάλο κακό
μας αναμένει. Αιδώς Αργείοι.
Ο άγιος Κοσμάς απεφάνθη: «Ένας
άνθρωπος να με υβρίση, να φονεύση
τον πατέρα μου και την μητέρα μου, τον
αδελφόν μου, να μου βγάλη το μάτι, έχω
χρέος ως Χριστιανός να τον συγχωρήσω.
Το δε να υβρίση τον Χριστόν μου και την
Παναγίαν μου, δεν θέλω να τον βλέπω».
Δυστυχώς τα λόγια αυτά, εις τας ημέρας
μας εξεχάσθησαν από Έλληνες και δη
επισκόπους.
Ένα μεγάλο εύγε στον επίσκοπον Πειραιώς. Οι λοιποί επίσκοποι, μη έχοντες
λόγον υπάρξεως, ας καταθέσουν τα
ωμοφόριά τους.
Καλαμάτα 16/10/2012
Μετά τιμής
Κων/νος Παπαδόπουλος
Κοραή 1 Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα
Τηλ. 2721025404

Σας κάνουμε γνωστό ότι: Την Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 12 μ., στην Κεντρική πλατεία της
Λάρισας, θα γίνει συλλαλητήριο «Κατά της Κάρτας του Πολίτη και της Παγκόσμιας Διακυβέρνησης», με
ομιλητές τον πρόεδρο του Ορθ. Συλλόγου «Μέγας Βασίλειος» Θεσσαλονίκης κ. Αναστάσιο Θεοδωρίδη,
τον προεδρο του κινήματος «Ελληνες» κ. Δημητριο Μιχάκη, τον πρόεδρο του Πατριωτικού συνδέσμου
κ. Αστέριο Χάμο, και κεντρικό ομιλητή τον ηγούμενο της Ι.Μ. Εσφιγμένου Αγίου Όρους, π. Μεθόδιο

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΟΡΘΟΔΟΞΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ;
Η εφημερίδα «Ο ΦΑΡΟΣ ΤΗΣ
ΤΗΝΟΥ» φ. 88, Ιουλ.-Σεπτ.
2012 σε άρθρο της γράφει: «Η
Ελληνική Σατανική Εκκλησία» …
Από εκεί μάθαμε ότι ο δεσπότης Σύρου-Τήνου (φίλος
του Ιγνατίου Λάρισας), μήνυσε
τον εκδότη της … φυλλάδας
«TIMES IN KOLONAKI» για τα
όσα σοκαριστικά και συκοφαντικά δημοσίευσε εναντίον του
αλλά και κατά της ελληνικής
Ορθόδοξης Εκκλησίας αποκαλώντας την «σατανική».
Η Ιερά Μητρόπολη ΣύρουΤήνου σε “Δελτίο Τύπου”, που
εξέδωσε και το κοινοποίησε
επιλεκτικά, γράφει μεταξύ των
άλλων:
«… Ο εκδότης της φυλλάδας
“TIMES IN KOLONAKI” οδηγή�θηκε εκ νέου στις φυλακές…
για τα όσα συκοφαντικά και
ανυπόστατα δημοσίευσε και
συνεχίζει να δημοσιεύει… Ο
Σεβασμιώτατος, έχοντας σοβαρότερα θέματα να ασχοληθεί,
συνεχίζει ανεπηρέαστος την
επιτέλεση του καθήκοντός του
και της διακονίας του …».
Η “φυλλάδα” αυτή στοχοποιεί
πολλά πρόσωπα της εκκλησίας
σοκάροντας με τα όσα δυσφημιστικά γράφει. Σε ένα μάλιστα
παραλήρημα ύβρεων και βλασφημίας αποκαλεί την Ορθόδοξη Εκκλησία μας «ΣΑΤΑΝΙΚΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ». Και ενώ
– όπως ο ίδιος μας πληροφορεί
– προσέφυγε στην δικαιοσύνη (παρ’ ότι οι μηνύσεις από
επισκόπους κατά τους Ιερούς
Κανόνες – είναι πνευματική
έκπτωση) δεν έκανε το ίδιο
προκειμένου να προστατέψει
την τιμή της Εκκλησίας, της
οποίας είναι ιερατικό μέλος,
και έτσι άφησε να σέρνεται μια
τέτοια βλασφημία.
Κι εμείς ρωτάμε: Έγινε γνωστό το δημοσίευμα στην Ιερά
Σύνοδο ώστε να κινηθούν εκ
μέρους της οι νόμιμες διαδικασίες κατά του βλάσφημου
δημοσιεύματος; Μέχρι στιγμής,
παρ’ ότι πέρασαν μήνες, δεν
ακούσαμε τίποτε.
Άρα, η προσωπική τιμή του
“αγίου” Σύρου-Τήνου, είναι
υπεράνω της Ιερότητας της
αγίας και αμώμου Εκκλησίας;

ΑΓΩΝΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 185
ΚΩΔ. ΥΠ. 1603
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
Ιδιοκτήτης - Εκδότης
- Διευθυντής
Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών ,
Τ.Κ. 41221 Λάρισα
Τηλ. & Φαξ: 2410 55-11-13
Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

www.agonas.org
info@agonas.org

4 ΑΓΩΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ε.Ο.Ζ.

συνέχεια από την 1η σελίδα

Η Ελλάδα είναι μια ευλογημένη χώρα από
το Θεό με σπάνιο κάλλος, ηλιόλουστη και με
ιδανικό κλίμα. Έχει πλούσιο ορυκτό πλούτο και
βρίσκεται σε κομβική γεωπολιτική θέση, στο
σταυροδρόμι της Δύσης με την Ανατολή.
Τα γεράκια της διεθνούς κερδοσκοπίας των
πολυεθνικών τραπεζιτικών τοκογλύφων για
χρόνια εργάζονταν να μας κάνουν «αποικία
νέου τύπου». Να εξαρτώμαστε δηλαδή από
δανειστές, με προγράμματα στήριξης – τα
γνωστά μνημόνια –, δανειακές συμβάσεις, μέτρα
λιτότητας και ανεργία, αφού προηγουμένως
διέφθειραν – λαδώνοντας – το πολιτικό σύστημα
με κάθε είδους και απόχρωσης σκάνδαλα, ώστε
να τους έχουν στο χέρι.
Όλη αυτή η ΑΠΑΤΗ του χρέους στήθηκε για το
ξεπούλημα της Χώρας. Επειδή αυτοί πιστεύουν
μόνο ένα Θεό, το ΚΕΡΔΟΣ, εξαπέστειλαν σε όλη
την Ελλάδα τα παπαγαλάκια να μας πείσουν, να
φτιάξουμε Ε.Ο.Ζ. για να σωθούμε. Οι ενέργειές
τους μας θύμισαν την εποχή της μεγάλης ληστείας του χρηματιστηρίου (1998-2000). Και τότε
μας έλεγαν: Πάρτε μετοχές να γίνετε πλούσιοι!

Ας δούμε τί είναι Ε.Ο.Ζ.

Είναι τα αρχικά γράμματα των λέξεων: Ειδικές – Οικονομικές – Ζώνες. Αυτές αποτελούν
μία γεωγραφική περιοχή που μπορεί, συνήθως,
να είναι μια πόλη, ένα λιμάνι, μια ολόκληρη περιφέρεια, όπου οι οικονομικοί όροι λειτουργίας,
το εργασιακό καθεστώς και ο τρόπος διοίκησης
δεν έχουν σχέση με τα ισχύοντα σε πανεθνικό
επίπεδο του κράτους αυτού που έχει αποδεχτεί
μια τέτοια ζώνη. Πρόκειται δηλαδή για κράτος
εν κράτει από οικονομικής, διοικητικής και εργασιακής σκοπιάς.
Σκοπός του νέου αυτού μορφώματος είναι
να δεχτεί ξένες επενδύσεις ή να συγκεντρώσει
οικονομικές δραστηριότητες υπό ειδικό προνομιακό καθεστώς, το οποίο κατά τα άλλα είναι
ανεπίτρεπτο με βάση την εθνική νομοθεσία.
Η πρώτη Ε.Ο.Ζ. δημιουργήθηκε στην Κίνα
και στο χωριό Σέντζεν, το οποίο σε μια δεκαετία μετατράπηκε από μικρό ψαροχώρι σε
μεγαλούπολη εννέα εκατομμυρίων κατοίκων,
με ουρανοξύστες και παράγκες, με διαφθορά,
εγκληματικότητα και λαθρεμπόριο. Κι ενώ οι εργάτες του φυτοζωούν, οι εργοδότες ευημερούν.
Γρήγορα επεκτάθηκε και σε χώρες της Αφρικής.
Η ραγδαία αύξησή του οφείλεται στην εξάρτηση των υπερχρεωμένων χωρών από τις πολυεθνικές των αναπτυγμένων κρατών.
Όταν μία χρεωμένη χώρα ζητά απεγνωσμένα
επενδύσεις και κεφάλαια απ’ έξω, τότε δέχεται
την “φιλανθρωπική” επίσκεψη ενός “ειδικού”
κλιμακίου. Στη συνέχεια εκβιαζόμενη από τους
δανειστές για δημοσιονομική προσαρμογή με
πολλαπλά μνημόνια και βάρβαρα μέτρα λιτότητας, δρομολογούνται οι διαδικασίες για την
Ειδική Οικονομική Ζώνη (Ε.Ο.Ζ.).
Τον Ιανουάριο του 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε την πιο ριζική και πιο ολοκληρωμένη επίθεση στο κοινωνικό κράτος εντός της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πρόταση αυτή, ήταν το
πνευματικό τέκνο της Γ.Δ. Εσωτερικής Αγοράς
με επικεφαλής τον Επίτροπο Φρις Μπολκενστάιν
και έτσι σιγά-σιγά όποια χώρα έκανε το λάθος να
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δρομολογήσει την ανάπτυξή της με καθεστώς
Ε.Ο.Ζ. μετατρεπόταν σε πειραματόζωο.

Πώς λειτουργεί η Ε.Ο.Ζ.

Για να επιβληθεί μια Ε.Ο.Ζ. χρειάζεται να υπάρχει η δυνατότητα διοικητικής αυτοτέλειας της
περιοχής που θα εκχωρηθεί. Κι αυτό έγινε στη
χώρα μας με την εισαγωγή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ,
του οποίου ο κεντρικός στόχος ήταν ευθύς εξ
αρχής να κατακερματιστεί το ενιαίο και αδιαίρετο της εθνικής επικράτειας σε
ημιαυτόνομες περιφέρειες και
δήμους προκειμένου να διευκολύνει την ιδιωτικοποίησή τους και
την εκχώρησή τους σε ιδιώτες
επενδυτές.
Κάθε δραστηριότητα στις περιοχές αυτές δεν θα επιτρέπεται
ούτε ακόμη να επιβάλλουν περιορισμούς ή ελέγχους. Θα πρέπει
να συμμορφώνονται μόνο με τις
απαιτήσεις της χώρας προέλευσής τους.
Με την ψήφιση του εφαρμοστικού νόμου 3986/2011 του μεσοπρόθεσμου δίνεται η δυνατότητα
με απλή υπουργική απόφαση να
παραχωρηθεί το σύμπαν στην
ελληνική επικράτεια. Ακόμη και
την αιγιαλίτιδα ζώνη θα μπορεί ο ιδιώτης επενδυτής να μπαζώσει και να επαναχαράξει την
ακτογραμμή κατά πώς τον συμφέρει, με μόνη
την σύμφωνη γνώμη του υπουργού… Επανήλθε
όπως βλέπουμε το δικαίωμα επιφάνειας – ένα
παλιό φεουδαρχικό προνόμιο – με βάση του
οποίου ένας ιδιώτης επενδυτής αποκτά δικαιώματα σε ιδιοκτησία που δεν του ανήκει.
Ο προεδρεύων της Ευρωζώνης Ζαν Κλαντ Γιούνκερ σε συνέντευξη στο γερμανικό περιοδικό
FOCUS (Δευτ. 4/7/11) δήλωσε: «Η κυριαρχία
των Ελλήνων θα περιοριστεί δραστικά». Στις
6-7/10/2011 ήρθε στην Ελλάδα ο αντικαγκελάριος της Γερμανίας Φίλιπ Ρέσλερ, επικεφαλής
πολυπληθούς επιχειρηματικής αντιπροσωπείας
για διήμερη επίσκεψη και έθεσε ανοικτά το θέμα
Ε.Ο.Ζ. Η κυβέρνηση συμφώνησε για τέσσερις
πιλοτικές Ε.Ο.Ζ. (στην Θράκη, την Ήπειρο, την
Πελοπόννησο και στο Νότιο Αιγαίο). Συμφώνησαν επίσης να εγκατασταθεί ειδικός γκαουλάιτερ
που θα αναλάβει επί τόπου την διερεύνηση των
δυνατοτήτων για Ε.Ο.Ζ. Αυτός είναι ο Χανς Γ.
Φούχτεν που αμέσως εγκαταστάθηκε μόνιμα
στην Θεσσαλονίκη και γυρίζει ανά την επικράτεια
αναζητώντας ευκαιρίες για Ειδικές Οικονομικές
Ζώνες.
Ο υπουργός οικονομικών της Γερμανίας Βόλφγκανγκ Σόιμπλε σε δηλώσεις του ξεκαθάρισε
ότι, η Ελλάδα πρέπει να αποδεχθεί την «εκχώρηση μέρους της εθνικής κυριαρχίας» μαζί με
τις Ε.Ο.Ζ. Ο δε Όλι Ρεν, ευρωπαϊκός επίτροπος,
απάντησε σε ερώτηση του ευρωβουλεητή κ. Ν.
Χουντή στέλνοντας ένα ανησυχητικό μήνυμα: «…
Χαρακτηρίζοντας ως “καλή ιδέα” τη δημιουργία
Ε.Ο.Ζ., η καθιέρωση των οποίων θα σημαίνει
“κούρεμα” μισθών, ισχνή φορολόγηση και τη
δημιουργία εξωφρενικών εσωτερικών ανισοτήτων σε επίπεδο ανταγωνισμού μεταξύ των
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«ΑΠΟΙΚΙΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ;»
επιχειρήσεων… ζώνες ελεύθερου εμπορίου,
ζώνες μεταποίησης προς εξαγωγές, βιομηχανικές ζώνες, ελεύθεροι λιμένες κ.λ.π.» (ΤΟ ΒΗΜΑ
31/10/11).
Ο Στέφαν Κάπφερερ υφυπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, επισκεπτόμενος την Ελλάδα
φέτος το καλοκαίρι σε συζήτηση υποστήριξε ότι:
«Οι γερμανικές επιχειρήσεις δεν χρειάζονται εγγυήσεις για να επενδύσουν στην Ελλάδα, αρκεί
να δημιουργηθούν Ε.Ο.Ζ.».

Το όφελος
από τις Ε.Ο.Ζ.

Η τωρινή κυβέρνηση
έχει αναδείξει τις Ε.Ο.Ζ.
ως βασική της επιλογή.
Ο υπουργός ανάπτυξης
δήλωσε στις 28/8/12: «Η θεσμοθέτηση των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών “Ε.Ο.Ζ.”,
τις οποίες έχουμε αναφέρει
και στις προγραμματικές
δηλώσεις, αποτελεί ένα
συμπληρωματικό μέτρο
στις τρέχουσες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που
έχει αναλάβει η ελληνική
κυβέρνηση. Μιλάμε για
Ζώνες με ειδικού φορολογικού και διοικητικού χαρακτήρα κίνητρα… Οι
τυχόν αλλαγές σχετικά με τις Ε.Ο.Ζ., θα γίνουν
με απόλυτο σεβασμό και πλήρη εφαρμογή των
κανόνων του ισχύοντος εργατικού δικαίου». Δεν
μας λένε όμως ότι, όπου λειτουργεί Ε.Ο.Ζ. δεν
επιτρέπεται η λειτουργία εργατικών σωματείων
και γενικά, η εργατική νομοθεσία που ισχύει
στην υπόλοιπη εθνική επικράτεια, αναστέλλεται.
Οι Ειδικές Οικονομικές Ζώνες, συνήθως, δουλεύουν με μετανάστες, είτε από την ενδοχώρα
είτε από το εξωτερικό. Κι αυτό, γιατί ο μέσος
όρος απασχόλησης στην Ε.Ο.Ζ. δεν υπερβαίνει
τον ένα χρόνο. Για τον εργαζόμενο που θα
αποφασίσει, ή θα αναγκαστεί να αποφασίσει να
εργαστεί σε μια Ε.Ο.Ζ. το καθεστώς είναι άθλιο.
Σύμφωνα με μελέτη της Διεθνούς Οργάνωσης
Εργασίας, οι εργαζόμενοι αυτών των ζωνών
δουλεύουν 6ήμερο και 10-12 ώρες καθημερινώς.
Πολλά εργοστάσια χρησιμοποιούν σύστημα
ημερήσιων ή εβδομαδιαίων πλάνων παραγωγής. Πράγμα που σημαίνει ότι, για να πάρει ο
εργαζόμενος το μεροκάματό του πρέπει να
πετύχει το πλάνο παραγωγής. Έτσι, σε κάποιες
περιπτώσεις είναι υποχρεωμένοι να δουλεύουν
πέραν της «κανονικής» βάρδιας.
Η προηγούμενη κυβέρνηση είχε νόμο, που ψηφίστηκε από την Βουλή, για την απασχόληση των
λαθρομεταναστών και την παραμονή τους στη
χώρα μας. Το σχέδιο «Ξένιος Ζευς», που τελευταία επινόησε η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει
δήθεν – το πρόβλημα των λαθρομεταναστών,
αποτελεί μέρος οργανωμένου σχεδίου για τη
χρησιμοποίησή τους ως φθηνό προσωπικό από
τους ξένους επενδυτές. Τα κέντρα συγκέντρωσης γίνονται ακριβώς σε περιοχές που πρόκειται
ή συζητιέται ότι θα μετατραπούν σε Ειδικές
Οικονομικές Ζώνες. Αυτό δεν είναι τυχαίο.
Ο νόμος 3907/2011 και στο άρθρο 37 παρ.
5 αναφέρεται: «Σε περίπτωση αδυναμίας των

αρμόδιων, κατά περίπτωση, αρχών να διασφαλίσουν με ίδιους πόρους ή μέσα, ότι οι υπήκοοι
τρίτων χωρών, των οποίων η απομάκρυνση έχει
αναβληθεί, απολαμβάνουν, κατά το χρονικό
διάστημα της αναβολής, στοιχειώδεις όρους
αξιοπρεπούς προσωρινής στέγασης σε εγκαταστάσεις δημοσίου ή κοινωφελούς χαρακτήρα και
γενικότερα, ότι καλύπτουν τις άμεσες βιοτικές
τους ανάγκες, μπορεί να επιτραπεί, μετά από
σχετική άδεια, να απασχολούνται ως μισθωτοί
σε τομείς απασχόλησης σε συγκεκριμένες
περιοχές της Χώρας. Με προεδρικό διάταγμα,
που εκδίδεται μετά από πρόταση των υπουργών
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Προστασίας του Πολίτη, καθορίζονται
οι τομείς απασχόλησης και οι περιοχές της
Χώρας όπου μπορούν να ασχολούνται ως μισθωτοί οι υπήκοοι τρίτων χωρών των οποίων έχει
αναβληθεί η απομάκρυνση, …». Καταλαβαίνουμε
τι έχουν νομοθετήσει; Ότι όποιον παράνομο
μετανάστη έχουν συλλάβει και έχουν κλείσει
σε κέντρα κράτησης, αλλά έχουν “αναβάλει”
την απέλασή του, μπορεί η Κυβέρνηση να τον
στείλει να δουλέψει ως μισθωτό οπουδήποτε στη
χώρα. Και μάλιστα με όρους που θα αποφασίσει
η ίδια ώστε να βρουν οι επιχειρηματίες φθηνό
εργατικό δυναμικό.
Δεν προκαλεί εντύπωση ότι, στην ευρύτερη
περιοχή της Θράκης, όπου υπάρχει φυσικό
αέριο, χρυσός, πετρέλαιο, άργυρος, ζεόλιθος,
μόλυβδος, μαγγάνιο, γραφίτης και ουράνιο, από
το οποίο και μόνο υπολογίζονται τα έσοδα σε
τρία τρισεκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με έρευνα του ΙΓΜΕ η οποία παραδόθηκε στο υπουργείο
Περιβάλλοντος (Μπιρμπίλη – Μανιάτη), έχουν
εγκατασταθεί κέντρα κράτησης λαθρομεταναστών και είναι έτοιμη να δημιουργηθεί Ε.Ο.Ζ.;
Πρωταγωνιστικό ρόλο για την δημιουργία της
παίζει το Τουρκικό Προξενείο της Κομοτηνής,
Βουλευτές της εκεί μειονότητας, στελέχη της
γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank και η επί�σκεψη του Προέδρου της Ευρωζώνης Γιούνκερ.
Τούρκοι επιχειρηματίες μαζί με υψηλή γερμανική οικονομική εποπτεία, έχουν πάμπολλες φορές
επισκεφθεί την περιοχή. Η εταιρία που συνέταξε
την νομοτεχνική μελέτη του «χρηματοοικονομικού φόρουμ Θράκης» και προώθησε την ιδέα
δημιουργίας Ε.Ο.Ζ. είναι Γερμανική…
Η Τουρκία έχει πιάσει τα πόστα στην περιοχή,
εθνικιστικά και οικονομικά, δημιουργώντας Τράπεζες, δίνοντας φθηνό χρήμα αγοράζοντας επιχειρήσεις κ.α. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά στη
Θράκη, δεν υπάρχει καμία πολιτική αντίδραση
για την υπεράσπιση των ελληνικών γεωπολιτικών
συμφερόντων στην περιοχή.
Μετά τα όσα αναφέραμε, δεν νομίζουμε ότι
υπάρχει κάποιος που να απορεί, γιατί, ενώ οι κυβερνώντες γνώριζαν το φυσικό ορυκτό πλούτο
δεν τον εκμεταλλευτήκαμε, τόσα χρόνια!
Στις 10 Σεπτεμβρίου 2012, στο «Spiegel», ο
Hans Peter Keitel – επικεφαλής των Γερμανών
βιομηχάνων – δήλωσε: «Όλη η Ελλάδα θα πρέπει
να γίνει ένα είδος ειδικής οικονομικής ζώνης».
Δηλαδή, με άλλα λόγια, να γίνουμε Αποικία
νέου τύπου.

ΈΝΑΣ «ΆΓΙΟΣ» ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΉ ΜΑΣ

τις γνώσεις μας όσον αφορά το πολύμοχθο
αλλά και θεάρεστο έργο της διακονίας αποφυλάκισης άπορων κρατουμένων απ’ όλο
τον κόσμο προεξάρχοντος του λευκασμένου,
πλην ακάματου και ένθερμου αρχ/τη π. Γερβάσιου Ραπτόπουλου.
«Πολλοί οι κλητοί, ολίγοι δε οι εκλεκτοί».
Πολλοί – κυρίως ρασοφόροι – ναρκισσευόμενοι ηδονίζονται να αυτοαποκαλούνται
«άγιοι», παρασάγγας όμως απέχοντες της
πραγματικότητας. Φροντίζουν μάλιστα, και
την ελάχιστη διακονία εκ του μητροπολιτικού
θησαυροφυλακίου, να διατυμπανίζουν μέσω των πολυτελών
έγχρωμων περιοδικών τους εκζητώντας τον ανθρώπινο
έπαινο και όχι τον του Θεού.
Αντίθετα, αθόρυβοι εργάτες του Ευαγγελίου, αναλώνουν
εαυτούς, διακονώντας τη σωτηρία των ανθρώπων (ενδεών,
πασχόντων, εν φυλακή ευρισκομένων…) όπως το ζήτησε

ο Χριστός. Αυτοί δεν προειδοποιούν τηλεοπτικά κανάλια, δημοσιογράφους κ.ά. να
αποθανατίσουν το γεγονός μιας επίσκεψης
γηροκομείου, ορφανοτροφείου… ώστε να
το προβάλουν.
Ένας από τους λίγους, που θεωρεί τη
συμπαράσταση στον πλησίον καθήκον – εκπλήρωση εντολής και όχι τρόπο προβολής,
είναι και ο π. Γερβάσιος Ραπτόπουλος συνεργαζόμενος με την διακονία αποφυλάκισης
απόρων κρατουμένων αδιακρίτως εθνότητας
και θρησκεύματος «Η Οσία Ξένη».
Παράλληλα προς τα χρήματα εξαγοράς της ποινής κρατουμένων για μικρά αδικήματα, που προσφέρθηκαν από
χιλιάδες φιλάνθρωπους Έλληνες και ομογενείς, η βοήθεια
επεκτείνεται και σε είδη ένδυσης, υπόδησης, καθαριότητας,
σε οικονομική συνδρομή για βασικές ανάγκες, σε οδοντιατρική και ορθοπεδική περίθαλψη, συνδρομή οικογενειών

απόρων κρατουμένων, σε μηνιαίο φοιτητικό επίδομα παιδιών
κρατούμενων γονέων στο εξωτερικό, συμβολή στο συσσίτιο
και στη θέρμανση των φυλακών της πατρίδας μας.
Τα τελευταία 35 χρόνια συνέβαλε στην αποφυλάκιση
15.200 απόρων φυλακισμένων προερχόμενων από 90 χώρες
του κόσμου καταβάλλοντας τεράστια ποσά.
Δικαιολογημένα, άνθρωποι των γραμμάτων και τεχνών
καθώς και πολλοί επιστήμονες όλων των ηπείρων, πρότειναν
τον αρχ/τη π. Γερβάσιο Ραπτόπουλο - «άγιο των φυλακισμένων» - ως υποψήφιο για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης από τη
Νορβηγική Ακαδημία.
Δεν είδαμε όμως κανένα «άγιο» μητροπολίτη να τοy έχουν
κάνει παρόμοια πρόταση! Γιατί;
Έχοντας αυτά υπόψη, δεν μένει παρά να ευχηθούμε,
στους μεν πολλαπλασιασμό του έργου τους προς δόξαν
Θεού, στους δε συντριβή και μετάνοια ώστε το αξίωμά
τους να συμβάλει στη σωτηρία του ποιμνίου και όχι στον
σκανδαλισμό.
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συνέχεια από την 1η σελίδα

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΝΑΖΙ
(Αυτό είναι συνέχεια άλλων δύο δημοσιευμάτων του μηνός Μαϊου και Ιουνίου
του 2012)
Οι Γερμανοί μπήκαν στην Αθήνα στις
27-4-1941. Όλα τα σχολεία έκλεισαν και
ξανάνοιξαν στις 10 Ιουνίου. Τα παιδιά είχαν
ενστερνισθεί τις ανησυχίες των μεγάλων,
έβλεπαν συλλήψεις, θανατώσεις, εξορίες,
πείνα και άρχισαν να νοιώθουν μίσος για
τον κατακτητή.
Κάθε πρωί, στην αυλή του σχολείου, τα
παιδιά μαζί με τους δασκάλους έψαλαν
μετά την έπαρση της σημαίας τον εθνικό
ύμνο με στεντορεία την φωνή. Πήγαιναν δε
και πολλοί γονείς και με έκδηλη συγκίνηση
έψαλαν κι αυτοί μαζί με τα παιδιά! Αυτό το
φαινόμενο ανησύχησε τη γερμανική Διοίκηση που αναγκάστηκε να ζητήσει συμβουλές
από τον υπουργό Προπαγάνδας της Γερμανίας Γκαίμπελς τί να κάνουν. Ο πανέξυπνος
Γκαίμπελς, διέταξε τον φρούραρχο Αθηνών.
«Να επιβάλεις ως υποχρεωτική την έπαρση
της σημαίας και όλα τα παιδιά εν παρατάξει
να ψάλλουν τον εθνικό ύμνο της Πατρίδος
τους». Το ίδιο περίπου έγινε και με την
θυσία του ήρωα Κοκκίδη και έτσι κυμάτιζε
η ελληνική σημαία δίπλα στην γερμανική
όλα τα χρόνια της κατοχής, και μόνο στην
Ελλάδα, – νομίζοντας με τον τρόπο αυτό
πως ο ενθουσιασμός των παιδιών και των
γονέων θα σταματούσε… Με την πράξη
αυτή βέβαια οι Γερμανοί ήθελαν να δείξουν
ένα πρόσωπο καλού και φιλάνθρωπου και
ότι ήρθαν να μας σώσουν!
Σήμερα συνεχίζουμε με τις τεράστιες
ζημιές σε βιβλιοθήκες και βυζαντινές αρχαιότητες που προκάλεσε η εισβολή των
Γερμανών Ναζί και Ιταλών με τη σύμπραξη
των Βουλγάρων, οι οποίοι, σαν στρατός κατοχής, μοίρασαν την Ελληνική Επικράτεια.
Οι Ιταλοί ανέλαβαν τον έλεγχο της δυτικής
Ελλάδας, των νησιών του Ιονίου και μερικών
κυκλαδικών νησιών.
Οι Βούλγαροι την ανατολική Μακεδονία
και Θράκη μαζί με Θάσο και Σαμοθράκη.
Οι Γερμανοί την υπόλοιπη Ελλάδα. Οι
τρεις εισβολείς – όπως αναφέρει η έκθεση
του υπουργείου Παιδείας το 1946 – συναγωνίζονταν ποιος θα επιφέρει τη μεγαλύτερη
καταστροφή και λεηλασία. Εκτιμάται ότι
καταστράφηκαν πάνω από 300 Εκκλησίες
με έργα μεγάλης θρησκευτικής και πολιτιστικής αξίας, καθώς και πολλά μοναστήρια
μεταξύ των οποίων το ιστορικής σημασίας
Αγίας Λαύρας και Μεγάλου Σπηλαίου.
Βιβλιοθήκες
Από επίσημα στοιχεία του Υπουργείου
Παιδείας αναφέρονται ότι καταστράφηκαν:
Η βιβλιοθήκη της Κέρκυρας πυρπολήθηκε
(βενετικό κτίριο του 18ου αιώνα) ενώ περιείχε 75.000 τόμους βιβλίων και μεταξύ αυτών
ιστορικά χειρόγραφα και σπάνιες εκδόσεις
Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Στα Χανιά
έκαψαν την βιβλιοθήκη «Χρυσόστομος»
και αποτεφρώθηκαν 15.000 σπάνιοι τόμοι

και έπιπλα. Με την εγκληματική πράξη να
πυρπολήσουν την Ιερά Μονή Μεγάλου
Σπηλαίου κατεστράφηκαν 94 παλιά χειρόγραφα βιβλία και σκαλιστά έπιπλα. Από τις
βιβλιοθήκες Ανδρίτσαινας και Δημητσάνας, Γερμανοί και Ιταλοί άρπαξαν σπάνια
βιβλία και πολύτιμα έπιπλα. Το ίδιο έγινε
με τις δημοτικές βιβλιοθήκες
Ηρακλείου, Ζαγοράς, Σιατίστης
και Αιγίνης, όπου γερμανοί αξιωματικοί έκλεψαν σπάνια βιβλία.
Τεράστιες ζημίες προκλήθηκαν
από τους βομβαρδισμούς και
τις αρπαγές στις βιβλιοθήκες
Ζακύνθου, Σάμου, Ιωαννίνων
και Χίου. Πήραν όλα τα βιβλία
από την Μονή Βελά. Η ομάδα
κομάντος Roseberg των es-es
απογύμνωσε τις εβραϊκές βιβλιοθήκες της Θεσσαλονίκης (λεία
100.000 τόμοι). Σε μικρότερη
έκταση ήταν οι αρπαγές από τις
βιβλιοθήκες του Βόλου, Πύργου,
Καλαμάτας, Τριπόλεως, Λάρισας. Λεηλασία όμως υπέστησαν
και οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες με
σπάνια βιβλία, που τα άρπαξαν οι
Γερμανοί στο μπλόκο των es-es.
Ευτυχώς όμως οι βιβλιοθήκες
Εθνική, Βουλής και Γεννάδιος της Αθήνας
δε έπαθαν ζημία, γιατί ο Γενικός διευθυντής
Διονύσιος Κόκκινος παρακολουθούσε και
χειριζόταν με λεπτότητα το θέμα.
Μοναστήρια
Από τα μοναστήρια των Μετεώρων καταστράφηκαν ή υπέστησαν μεγάλες ζημίες
τα: Μεταμορφώσεως (Μ. Μετέωρο), Αγίας
Μονής, Αγίου Νικολάου (Αναπαυσά), Αγίου
Στεφάνου, Αγίου Χαραλάμπους, Παντοκράτορος, του Ρουσάνου και του Αγίου
Αθανασίου.
Πυρπόλησαν τα Μοναστήρια των Ιωαννίνων, Μολυβδοσκέπαστου, Κοιμήσεως
Γρεβεντίου, Αγ. Δημητρίου Γρεβεντίου,
Γεν. Θεοτόκου Ασπραγγέλων, Αγ. Νικολάου Τριστένου, Γεννήσεως Θεοτόκου
Τριστέκου, Αγ. Αθανασίου Τριστέκου, Αγ.
Αθανασίου Καστανώνα, Προφήτη Ηλία
Δόλιανης, Κοιμήσεως Θεοτόκου Ανθρακίτη,
Κοιμήσεως Θεοτόκου Γκούρας.
Στην Αιτωλοακαρνανία την Κοίμηση Θεοτόκου Ακαρνανίας, το Γενέσιον Θεοτόκου
Ρέθα Βάλτου, τα Εισόδια της Θεοτόκου
Μυρτιάς Θέρμου, του Παντοκράτωρα Αγγελοκάστρου, το Γενέσιον της Θεοτόκου
Κατερινούς, τον Άγιο Συμεών Μεσολογγίου.
Βομβάρδισε το πυροβολικό τους τη μονή
του Αγ. Μελετίου – 25 οβίδες – προκαλώντας τεράστιες ζημιές και πυρπόλησαν το
μοναστήρι του Οσίου Σεραφείμ. Γερμανικά
αεροπλάνα έπληξαν τη μονή του Οσίου
Λουκά. Το γερμανικό πυροβολικό κανονιοβόλησε το βυζαντινό μοναστήρι της Βελανιδιάς, μέσα στο οποίο υπήρχαν σπάνιες
βυζαντινές εικόνες και μεγάλη βιβλιοθήκη.

Ένας εκ των πλέον ενημερωμένων ερευνητών ο κ. Σιμόπουλος είχε δηλώσει ότι η
καταγραφή των καταστροφών, λεηλασιών
και βαρβαροτήτων των κατακτητών είναι
αδύνατον να επιτευχθεί.
Εκκλησίες
Στην Κέρκυρα, τον Σεπτέμβρη του 1943,

καταστράφηκαν από το βομβαρδισμό ο βυζαντινός ναός των Αγίων Πατέρων, οι βυζαντινοί ναοί Αγ. Δημητρίου και Οδηγητρίας
(σ.σ. σε όλες υπήρχαν σπάνιες εικόνες), η
Μητρόπολη των Καθολικών (μνημείο του
16ου αιώνα) και ο ναός της Ευαγγελίστριας.
Στην Καλαμπάκα κατέστρεψαν μέρος
της οροφής του Επισκοπικού ναού τον
οποίο μετέτρεψαν σε στάβλο, τις δε φορητές εικόνες τις χρησιμοποίησαν για
θέρμανση. Πυρπόλησαν τις Εκκλησίες,
Αγία Βαρβάρα, Αγία Τριάδα, Άγιο Γεώργιο
και στη διπλή Εκκλησία των Αγίων Ιωάννου
και Χαραλάμπους.
Στο Πύθιον Ελασσώνας χρησιμοποίησαν
τις εικόνες ως καύσιμη ύλη για την παρασκευή φαγητών.
ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ
«Το ενδιαφέρον των Γερμανών για τους
θησαυρούς του Αγίου Όρους εκδηλώθηκε
από τους πρώτους μήνες της Κατοχής»,
γράφει στο βιβλίο του ο Καθηγητής του
Παν. Θεσσαλονίκης και πρώην διοικητής
του Αγίου Όρους Δημ. Γ. Τσάμης «Το Άγιον Όρος. Προσέγγιση στην πρόσφατη
ιστορία του».
«Τον Ιούνιο του 1941, με εντολή των Ανωτάτων Στρατιωτικών Αρχών της Γερμανίας
έφθασε στο Άγιον Όρος ο διαπρεπής Βυζαντινολόγος καθηγητής του Πανεπιστημίου
του Μονάχου και γνωστός φιλοναζιστής δρ.
Φραντς Ντέλγκερ – ο οποίος ήταν γνωστός
στους μοναχούς από επισκέψεις του πριν
τον πόλεμο –. Τον καθηγητή Ντέλγκερ
πλαισίωνε ομάδα από επιστήμονες και

τεχνικούς με έγκριση της Ανωτάτης Αρχής
του Γερμανικού Στρατού… Σύμφωνα με τα
γερμανικά έγγραφα η αποστολή είχε σκοπό
τη μελέτη εγγράφων και χειρογράφων και
τη φωτογράφηση των θησαυρών… Για να
βοηθηθεί το έργο της αποστολής, έστειλαν
συστατικές επιστολές στην Ιερά Κοινότητα
ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως Γ. Τσολάκογλου, ο
αντιπρόεδρος και υπουργός
Θρησκευτικών και Εθνικής
Παιδείας Λογοθετόπουλος
και ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος…
Στη διάρκεια της παραμονής τους στο Άγιο Όρος ο
Ντέλγκερ και οι φωτογράφοι
του γερμανικού στρατού που
τον συνόδευαν έκαναν 1900
λήψεις (χειρόγραφα, εικόνες,
μικρογραφίες, κειμήλια κ.α.)
και όλα αυτά τα στοιχεία
αποτέλεσαν τη βάση για το
σχέδιο αρπαγής θησαυρών
του Αγίου Όρους.
Η όλη επιχείρηση είχε οργανωθεί από την γερμανική
υπηρεσία Einsatzstab Re�inchsteiter Rosenberg fur die
besetzten Gebiete. Η τελευταία επίσημη
επαφή της υπηρεσίας Rosenberg (“επι�στημονική πληροφόρηση σχετικά με τα
προβλήματα της ανατολικής Εκκλησίας”)
με το Άγιον Όρος έγινε στις 4 Νοεμβρίου
1943. Με εντολή της επισκέφθηκε την
Ιερά Κοινότητα στις Καρυές ο Γερμανός
διοικητής Αγίου Όρους Στένγκερ, ο αντισυνταγματάρχης Πφάνεστλ (Pfannestl),
καθηγητής της ιατρικής σχολής του Μαρβούργου, και ο καθηγητής Β. Έξαρχος,
που εκτελούσε χρέη διερμηνέα. Ο Στένγκερ εξέφρασε το μεγάλο ενδιαφέρον της
υπηρεσίας Rosenberg για το Άγιον Όρος
και την επιθυμία της να διαφωτίσει το γερμανικό και γενικά το ευρωπαϊκό κοινό για
την πολιτιστική σημασία του Άθω. Τέλος,
πρόσφερε 22 αντίτυπα με τα πορίσματα της
επιστημονικής αποστολής της ομάδας του
καθηγητή Ντέλγκερ».
Όπως υποστηρίζουν πολλοί ερευνητές
οι Γερμανοί προσπάθησαν να αρπάξουν
τους ανεκτίμητους θησαυρούς του Αγίου
Όρους με το πρόσχημα της προστασίας
τους από τυχόν συγκρούσεις. Όμως οι
μοναχοί κατάφεραν να αφήσουν το Άγιον
Όρος μακριά από συγκρούσεις και άλλα
πολεμικά παιχνίδια και έτσι καταρρίφθηκε η
“δικαιολογία” για μεταφορά προς φύλαξη!
Ίσως και να ματαιώθηκαν τα σχέδιά τους
από την αρνητική τροπή που άρχισε να
παίρνει ο πόλεμος στην νοτιοανατολική
Ευρώπη και με την συνθηκολόγηση της
Ιταλίας.

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ
(Το παρόν αναδημοσιεύουμε, από την
ημερήσια εφημερίδα των Αθηνών
«ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ» της 16/10/2012).
«Απάντηση σε ερώτημα, αν είναι αρμόδια
η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, να ασχοληθεί, και
να κρίνει Δογματικά, και Γραφικά θέματα, και
εκκλησιαστικές αντιλογίες» (Καν. 37ος Αγ. Απ/
λων πρβλ. Καν. 5ο Α΄ Οικ. Συνόδου).
Κατά το ισχύον Κανονικό Δίκαιο της
Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, οι Δογματικές,
Γραφικές, και Εκκλησιαστικές Αντιλογίες,
προσέτι δε και οι προσωπικές διαφορές, και
δικαστικές υποθέσεις και έριδες, κρίνονται
και επιλύονται, αποκλειστικά και μόνον, από
την ετήσια Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας, (ΙΣΙ),
της Αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος.
«Δεύτερον του έτους συνόδους γινέσθω
των επισκόπων, και ανακρινέτωσαν αλλήλως τα δόγματα της ευσεβείας, και τας

εμπιπτούσας εκκλησιαστικάς αντιλογίας
διαλυέτωσαν…
- Και μεν τοι και διαφοράς έστιν ών προς
αλλήλους, και δίκας, και έριδας…
- Εξεταζέσθω δε, μη μικροψυχία, ή φιλονικία, ή τινι τοιαύτη αηδία του επισκόπου,
αποσυνάγωγοι γεγένηνται…
- Κατά των Κανόνων, πραγματικόν μηδεν
ισχύσει. Οι Κανόνες των Πατέρων κρατείτωσαν…
- Ει τις μαχόμενον τύπον τοις νυν ωρισμένοις προσκομίσοι, άκυρον τούτον είναι έδοξε τη αγία πάση και Οικουμενική Συνόδω…
- Οι τοις Κανόσιν εναντιούμενοι τύποι,
άκυροι εισι».
(Καν. 37ος Αγ. Απ/λων, πρβλ. «ΣΥΝΤΑΓΜΑ
ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ», Γ. ΡΑΛΛΗ
– Μ. ΠΟΤΛΗ, τόμ. 6ος, Σχόλια, ΜΑΤΘΑΙΟΥ
ΒΛΑΣΤΑΡΗ, «ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ
Σ΄», Κεφ. Θ΄, σελ. 446-449 – Καν. 5ος Α΄ Οικ.

Συνόδου – ΠΗΔΑΛΙΟΝ Αγ. Νικοδήμου, «Προλεγόμενα εν γένει περί των Ιερών Κανόνων»,
σελ. κ΄-κα΄).
Συνεπώς, ένας Ταγός της Εκκλησίας αν
έχει καταγγελθεί επωνύμως, για Δογματικά
και άλλα σοβαρά εκκλησιαστικά παραπτώματά του, οφείλει να κριθεί από την Ιεραρχία,
το σύνολο των Επισκόπων της Αυτοκεφάλου
Εκκλησίας της Ελλάδος, και όχι από την
ΑΝΑΡΜΟΔΙΑ Διαρκή Ιερά Σύνοδο (ΔΙΣ), ή και
μεταξύ των αντιμαχομένων, και αν αθωωθεί
από την ΙΣΙ, τότε δικαιούται να κουνήσει το
δάκτυλό του προς τον οποιονδήποτε, που
θα αποτολμήσει, να τον προσβάλλει αναφερόμενος σε δογματικά, Εκκλησιαστικά και
άλλα παραπτώματά του, για τα οποία ήδη
έχει δικαιωθεί, επιδεικνύοντας μάλιστα προς
τούτο, και την συγκεκριμένη αθωωτική του
απόφαση, και όχι μόνον με λόγια του αέρα.
Αν δεν υπάρχει, για τα ως άνω εκκλησια-

στικά παραπτώματα, αθωωτική απόφαση από
τη μόνη αρμόδια Σύνοδο της Ιεραρχίας, τότε
δεν δικαιούται ο Ταγός αυτός της Εκκλησίας,
να επικαλείται Απόφαση για την αθώωσή του,
άλλης αναρμόδιας Εκκλησιαστικής Αρχής,
γιατί τότε είναι ενδεχόμενο, να κατηγορηθεί
για επίκληση και χρήση αντι/Κανονικών, και
ουσιαστικά ανυπόστατων στοιχείων, οπότε
δυνατόν να καταστεί υπόλογος για αδικήματα
της καθημένης Δικαιοσύνης.
Πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ
Ορθόδοξος Θεολόγος
– Εκκλ/κός Συνήγορος
Επ/μος προ/δρος Συνδέσμου Κληρικών
Ελλάδος
(Σχόλια πάνω στην «κανονική
γνωμάτευση» του Ορθοδόξου κληρικού,
θεολόγου και Εκκλ/κου συνηγόρου
π. Ευσταθίου Κολλά στην σελ. 7)
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη 2η συνέχεια από τη 3η Ομιλία που έγινε 18 -10-1980
ἐχρησιμοποιεῖτο καί τό βιβλίον τῆς ἀκουσθῇ, νά μεταφρασθῆ καί μετά ἀνάστασις;
(συνέχεια από την 3η ομιλία
Ἀποκαλύψεως· γι’ αὐτό λέγει «ὁ ἀνα- νά ἀναλυθῆ. Ἔτσι πρέπει. Νά ἔχωμε
Ἀλλά, ἀγαπητοί, μή μοῦ πῆτε ὅτι
- Αποκαλ: 1,1 - 48 - του π. Αθαγινώσκων
καὶ
οἱ
ἀκούοντες».
τοῦτο
ὀφείλεται εἰς τούς συγγραφεῖς
ἐπαφή
μέ
τό
ἱερόν
κείμενον,
ὥστε
σινασίου Μυτιληναίου πάνω στον
τῶν
ἱερῶν
κειμένων· ὄχι· στόν ἐγωϊσμό
Σκοπός
τῆς
ἀναγνώσεως
τοῦ
βιβλίου
γά-σιγά
τό
αὐτί
μας
νά
τό
συνηθίζη,
νά
μακαρισμό των αναγνωστών,
τῶν
ἀνθρώπων
ὀφείλεται. Γιατί; Διότι,
εἰς
τήν
δημοσίαν
λατρεία
ἦτο
ἀφ’
ἑνός
εἶναι
οἰκεῖον·
νά
μήν
εἶναι
ξένο.
Ἀλλά
ακροατών και τηρητών του θείου
ἁπλούστατα:
Κύριε,
θέλεις νά ἑρμηνεύἡ
παραμυθία,
δηλαδή
ἡ
παρηγορία
καί
χρειάζεται
καί
νά
δημιουργηθοῦν
λόγοι
λόγου
ἐνίσχυσις τῶν πιστῶν, ἀφ’ ἑτέρου δέ ἡ νουθετικοί, πού νά προτρέπουν εἰς τήν σης; Ἔχεις τό κλειδί; Ποιό εἶναι; Σᾶς τό
«Μακάριος ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ
εἶπα: εἶναι ἡ Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας.
συμμόρφωσις αὐτῶν ὡς πρός τό περιε- μίμησιν καλῶν ἔργων.
ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφηἈλλά ἡ Ἐκκλησία μας, ἕνεκα τῶν Πῶς ἑρμηνεύει ἡ Ἐκκλησία; Ἡ Ἐκκλησία
χόμενον
τοῦ
βιβλίου
τῆς
Ἀποκαλύψεως.
τείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεΜιά πολύ ὡραία καί παναρχαία πολλῶν παρερμηνειῶν πού οἱ αἱρετι- ἑρμηνεύει ἔτσι. Ἄν ἐσύ θέλης, ἀπό ὑπεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.»)
εἰκόνα ἀναγνώσεως τῶν βιβλίων τῶν κοί εἶχαν δημιουργήσει εἰς τό βιβλίον ρηφάνεια ἑωσφορικήν, νά ἑρμηνεύσης
Ἀποστόλων, εἴτε εὐαγγελίων εἴτε ἐπι- τῆς Ἀποκαλύψεως, ἀπέφυγε νά ὁρίση ὅπως ἐσύ θέλεις, ἔ, τότε νά τό ξέρης: θά
Αὐτή ἡ εἰσαγωγική ἐπιγραφή τοῦ
στολῶν, μᾶς διασώζει ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ἀποστολικόν ἀνάγνωσμα ἀπό τό βι- ξεπέσης, θά γίνης αἱρετικός. Αἵρεσις δέν
βιβλίου, γιά τήν ὁποία μιλήσαμε στό –πού εἶναι κάπου στά μέσα, λίγο πρίν βλίον αὐτό.
εἶναι τίποτε ἄλλο παρά ἡ λογική ἑρμηπροηγούμενο θέμα μας, ἀγαπητοί, ἀπό τά μέσα τοῦ 2ου αἰῶνος– καί
Παράδειγμα μιᾶς τέτοιας παρερ- νεία τοῦ δόγματος· ὅταν προσπαθῶ μέ
κλείει μέ τόν μακαρισμόν τῶν ἀνα- ἀναφέρεται εἰς τούς «ἀκούοντας» καί μηνείας εἶναι τό περί τῆς χιλιετοῦς λογικούς τρόπους, μέ λογικά σχήματα,
γνωστῶν καί τῶν ἀκροατῶν, εἰδικά τόν «ἀναγινώσκοντα» σέ δημοσία λα- Βασιλείας τοῦ Χριστοῦ. Ξέρετε τί σάλο νά ἑρμηνεύσω ἐκεῖνο τό ὁποῖον δέν
μέν τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως, τρεία –εἶναι στήν πρώτη του Ἀπολογία. δημιούργησε;... Ξέρετε ὅτι ζῶντος τοῦ ἑρμηνεύεται, ἐκεῖνο τό ὁποῖον μένει
ἱεροῦ συγγραφέως, τοῦ ἀποστόλου μυστήριο. Ὅταν λοιπόν προσπαθῶ μέ
γενικά δέ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ. Αὐτός Γράφει:
καί εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου –ζῶντος!–, λογικόν τρόπον, μέ λογικά σχήματα νά
ὁ μακαρισμός εἶναι ὁ πρῶτος ἀπό τούς
«Καὶ τῇ τοῦ ἡλίου λεγομένῃ ἡμέρᾳ»,
ἑπτά καταχωρημένους μακαρισμούς κατά τήν ἡμέραν τήν λεγομένην τοῦ εἶχε ἤδη παρερμηνευθῆ τό βιβλίον ἑρμηνεύσω τήν διδασκαλία τῆς Ἐκκλητου;... Καί μάλιστα ὁ πρῶτος πού τό σίας, αὐτομάτως βρίσκομαι εἰς τόν
τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως.
ἡλίου, δηλαδή τήν Κυριακή,... Ἐλέγετο
Θά ἐνθυμεῖσθε ὅτι κάποια παλιότερη ἡμέρα τοῦ ἡλίου· ἔτσι τήν ὠνόμαζαν οἱ παρερμήνευσε ἦταν ὁ Κήρινθος· ὁ χῶρον τῆς αἱρέσεως. Δέν φταῖνε λοιπόν
ἐποχή –εἶναι κοντά δεκαπέντε χρόνια· εἰδωλολάτραι. Γι’ αὐτό καί διετηρήθη Γνωστικός Κήρινθος. Αὐτός δέν ἦταν οἱ ἱεροί συγγραφεῖς· φταίει ὁ ἐγωϊσμός
ἴσως καί λιγώτερο– εἴχαμε κάνει μίαν αὐτή ἡ ὀνομασία ἀπό τούς Λατίνους Χριστιανός· ἦταν Γνωστικός, πού εἶχε καί ἡ ὑπερηφάνεια τῶν πιστῶν μέσα
ἀνακατέψει φιλοσοφίες, ξένες θρη- στήν Ἐκκλησία.
ἀνάλυσιν μόνον αὐτῶν τῶν ἑπτά μακα- κυρίως στίς γλῶσσες τίς εὐρωπαϊκές.
σκεῖες,... καί Χριστιανισμό. Ὁ Κήρινθος
Πάντως ἡ Ἐκκλησία μας, γιά νά
ρισμῶν τῆς Ἀποκαλύψεως. Εἶναι ἡ τρίτη Λέμε Sunday· εἶναι ἡ ἡμέρα τοῦ ἡλίου. λοιπόν εἶχε πάρει αὐτό τό χωρίο τῆς
ἀποφύγη ὅλες αὐτές τίς καταστάσεις,
φορά πού προσεγγίζουμε τό βιβλίον Βλέπετε;... «καὶ πάντων κατὰ πόλεις ἢ Ἀποκαλύψεως καί ἄρχισε νά ὁμιλῆ περί
ἀγαπητοί, ἀναγκάστηκε –κάτι πού
τῆς Ἀποκαλύψεως. Τήν πρώτη φορά ἀγροὺς μενόντων, ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέλευ- χιλιετοῦς Βασιλείας· καί εἶχε θορυβηθῆ δέν συνέβη εἰς τήν «Ἐκκλησίαν» τῆς
εἴχαμε μιλήσει μόνο διά τούς ἑπτά σις γίνεται», ὅλοι αὐτοί πού μένουν εἴτε ὁ ἀπόστολος καί εὐαγγελιστής Ἰωάννης. Δύσεως· καί δέν συνέβη, διότι ἐκεῖ δέν
ἐγκατεσπαρμένους μέσα στό βιβλίον εἰς τάς πόλεις εἴτε εἰς τήν ἐπαρχία γύρω, Κάποτε εἶχε μάθει ὅτι σ’ ἕνα δημόσιο ἐσημειώθησαν τέτοιες αἱρέσεις– ἀνααὐτό μακαρισμούς· πρό δεκαετίας μιλή- ἐμαζεύοντο εἰς μίαν κοινήν σύναξιν, λουτρό στήν Ἔφεσο, πού εἶχε πάει, γκάστηκε ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀνατολῆς νά
σαμε ἀναλύοντες μόνο τά τρία πρῶτα «καὶ τὰ ἀπομνημονεύματα τῶν ἀπο- ὑπῆρχε καί ὁ Κήρινθος· καί εἶπε ὁ ἅγιος βγάλη ἀπό τήν λατρεία τό βιβλίον τῆς
κεφάλαια τῆς Ἀποκαλύψεως· καί τώρα, στόλων –«ἀπομνημονεύματα» εἶναι Εὐαγγελιστής: «Πᾶμε νά φύγωμε ἀπό Ἀποκαλύψεως. Τό ὅτι εἶναι γνήσιον,
ἄν θέλη ὁ Θεός, προχωροῦμε σιγά-σιγά, τά εὐαγγέλια– ἢ τὰ συγγράμματα τῶν ’δῶ, μήπως πέση ἡ σκεπή τοῦ λουτροῦ ἀπόδειξις ὅτι τό διατηρεῖ στόν Κανόνα
ὅσο ὁ Θεός δώσει καί ἐπιτρέψει, νά προφητῶν ἀναγινώσκεται μέχρις ἐκχω- καί μᾶς σκοτώση!», ἐξ αἰτίας ἐννοεῖται τῆς Καινῆς Διαθήκης. Ἄς εὐχηθοῦμε
τοῦ αἱρετικοῦ.
δοῦμε ἀπό πιό κοντά τό βιβλίο αὐτό.
ρεῖ. Εἴτα», ἔπειτα, «παυσαμένου τοῦ
ὅμως, σέ μιά ἀληθινά ὀρθόδοξη ΣύνοΓι’ αὐτό οἱ Ἀπόστολοι, ὅσα ἀπό ’κεῖνα
Ἀλλά ἄς μείνωμε, ἀγαπητοί μου, ἐδῶ, ἀναγινώσκοντος», ἀφοῦ θά σταματήση τά στοιχεῖα τῆς χριστιανικῆς διδασκα- δο, ἡ Ἐκκλησία κάποτε νά ξαναβάλη στή
σ’ αὐτόν τόν μακαρισμόν: «Μακάρι- ἐκεῖνος πού διαβάζει,... Ὑπῆρχε λοιπόν λίας μποροῦσαν νά παρεξηγηθοῦν, τά λατρεία τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως,
ος», εὐτυχής, «ὁ ἀναγινώσκων καὶ οἱ ὁ «ἀναγινώσκων» καί οἱ «ἀκούοντες». ἐπεσήμαιναν. Ὅπως, ἐπί παραδείγματι, καί νά ἀκούγεται ἀπό τόν ἄμβωνα,
Βλέπει κανείς πῶς ἀπηχεῖται θαυμάσια λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ξέρω ὅτι ὅπως ἀκριβῶς ἀκούγονται καί οἱ ἐπιἀκούοντες.».
«Ὁ ἀναγινώσκων»· ἑνικός ἀριθμός. ἡ πρᾶξι τῆς Ἐκκλησίας μέ τήν παραγγε- μετά τήν ἀναχώρησί μου θά ἀναφα- στολές τοῦ ἀποστόλου Παύλου καί τῶν
«Οἱ ἀκούοντες»· πληθυντικός ἀριθμός. λία αὐτή πού δίδει ὁ ἱερός Εὐαγγελι- νοῦν πολλοί πού θά παρανοήσουν τά λοιπῶν Ἀποστόλων. Εἴθε! τό εὔχομαι!
στής, στό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως. πράγματα· καί αὐτοί θά εἶναι ἔτσι κι ἔτσι Αὐτό φυσικά δέν ἐμποδίζει ἀπό τό νά
Αὐτό τί δείχνει;
Δείχνει ὅτι ἕνας διαβάζει καί πολλοί «Ο προεστὼς», ὁ προϊστάμενος, ὁ κι ἔτσι κι ἔτσι.». Ἐπίσης ὁ ἀπόστολος κάνη κανείς ἑρμηνεία καί κήρυγμα ἀπό
ἐπίσκοπος, «διὰ λόγου τὴν νουθεσίαν Πέτρος λέγει γιά τόν ἀπόστολο Παῦλο: τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, ἤ ἀκόμη
ἀκοῦνε.
Ποῦ μπορεῖ νά συμβαίνη αὐτό, ἕνας καὶ πρόκλησιν τῆς τῶν καλῶν τούτων «Ὑπάρχουν ἀστήρικτοι ἄνθρωποι, οἱ νά ἐπιστρατεύη χωρία ἀπό τό βιβλίον
μιμήσεως ποιεῖται.», δηλαδή ἔβγαζε ὁποῖοι ἑρμηνεύουν τόν ἀπόστολον αὐτό, προκειμένου νά κατοχυρώση κάτι
νά διαβάζη καί πολλοί νά ἀκούουν;
Ποῦ ἀλλοῦ, ἀγαπητοί μου, παρά εἰς λόγο ὁ ἐπίσκοπος, κάνοντας ἀνάλυσιν Παῦλον διεστραμμένα.». Μήπως δέν τό ὁποῖον διδάσκει ὁ ὁμιλητής εἰς τόν
εἶχαν διαστρέψει ὁ Ὑμένεος καί ὁ Φιλη- λαό τοῦ Θεοῦ.
τήν δημοσίαν λατρείαν, ὅπου τό βιβλί- ἐκείνων τά ὁποῖα διαβάστηκαν.
«Ἀναγινώσκων», «ἀκούοντες» καί
Γι’ αὐτό, βλέπετε, κάνω καί ἐγώ τήν τός τό κήρυγμα τοῦ ἀποστόλου Παύλου
ον αὐτό –προσέξατε!– ἦτο ἐν χρήσει.
«τηροῦντες».
ἀνάγνωσι
ἐδῶ.
Κάνω
μικτή
ἐργασία·
γύρω ἀπό τό θέμα τῆς ἀναστάσεως
Ὅπως ἐχρησιμοποιεῖτο τό εὐαγγέλιον
Αὐτά τά τρία, πού ἐδῶ σημειώνει
καί οἱ ἐπιστολές τῶν Ἀποστόλων, ἔτσι πρέπει νά ἀναγνωσθῆ τό κείμενο, νά τῶν νεκρῶν, καί ἔλεγαν ὅτι εἶχε γίνει ἡ
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ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, θυμίζουν
τούς λόγους τοῦ Κυρίου: «Μακάριοι
οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ
φυλάσσοντες αὐτόν.». Ὁ Κύριος εἶπε
τόν λόγον αὐτόν, ὅταν κάποια γυναῖκα
ἀπό τό πλῆθος φώναξε καί Τοῦ εἶπε:
«Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε
καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.». Κι Ἐκεῖνος
ἀνταπήντησε: «Εὐτυχισμένοι εἶναι
αὐτοί πού ἀκοῦνε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ
καί τόν τηροῦν, τόν ἐφαρμόζουν.».
Αὐτές οἱ τρεῖς ἐνεστωτικές μετοχές,
«ἀναγινώσκων», «ἀκούοντες», «τηροῦντες», ἐκφράζουν τό ἀδιάλειπτον
τῆς ἀναγνώσεως, τῆς ἀκροάσεως καί
τῆς τηρήσεως τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.
Πάντα πρέπει νά διαβάζω, πάντα πρέπει νά ἀκούω τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί
πάντα πρέπει νά τόν τηρῶ. Δέν λέγει
οἱ ἀκούσαντες, ἀλλά «οἱ ἀκούοντες».
Μήν πῆς: «Ἄκουσα κηρύγματα, χόρτασα, ἔφτασα· τί νά πάω νά ξανακούσω
πιά;»! «Οἱ ἀκούοντες»! ὄχι οἱ ἀκούσαντες. «Οἱ ἀναγινώσκοντες»! ὄχι οἱ
ἀναγνώσαντες. «Οἱ τηροῦντες»! ὄχι οἱ
τηρήσαντες. Αὐτό δείχνει ἀκριβῶς ὅτι
πρέπει νά ὑπάρχη ἀδιάλειπτο αὐτό τό
τρίπτυχον.
Ἀλλά ἄς ποῦμε λίγες σκέψεις πάνω
σ’ αὐτά τά τρία: ἀνάγνωσις, ἀκρόασις,
τήρησις τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ.
1. Καί ὡς πρός τήν ἀνάγνωσιν, θά εἶχα
νά σᾶς πῶ τά ἑξῆς.
συνεχίζεται

Αγία Σκέπη - Στην υπηρεσία της ανθρωπότητος

τὴ Μάρθα καὶ τὴ Μαρία. Καὶ οἱ δύο ἀγαποῦσαν
τὸ Χριστό, ἀλλὰ ἔδειχναν τὴν ἀγάπη τους κατὰ
διαφορετικὸ τρόπο. Ἡ Μάρθα ἔτρεξε νὰ ἑτοιμάσῃ τραπέζι, νὰ τὸν εὐχαριστήσῃ.
Ἡ Μαρία κάθισε στὰ πόδια του καὶ σὰν σφουγγάρι ῥουφοῦσε τὰ λόγια του.
Ἀλλ᾽ ἐγὼ τώρα δὲν θέλω νὰ μιλήσω οὔτε γιὰ
τὴ Μάρθα οὔτε γιὰ τὴ Μαρία· θέλω νὰ στρέψω
τὴ σκέψι, τὴ διάνοια καὶ τὴν καρδιά σας σὲ μία
ἄλλη αἰθερία ὀντότητα, ποὺ σήμερα, τὴν ἁγία
αὐτὴ ἡμέρα, προβάλλει ἐμπρός μας ὡς σύμβολο
μεγάλων ἀξιῶν καὶ ἀνδραγαθημάτων· καὶ αὐτή,
ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἀγαπητή μας πατρίδα, ἡ
Ἑλλάς.
Μάλιστα. Ἡ Ἑλλὰς ὡς αἰθερία μορφὴ βηματίζει διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Εἶνε ἕνα μικρὸ ἔθνος,
ἀλλ᾽ ἔχει νὰ ἐπιδείξῃ τίτλους τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης ἐκ μέρους ὅλης τῆς ἀνθρωπότητος. Διότι
κανένα ἄλλο ἔθνος δὲν ὑπηρέτησε τὸν κόσμο
τόσο ὅσον αὐτή. Ὑπηρέτης τῆς ἀνθρωπότητος
στάθηκε ἡ πατρίδα μας.
Ὑπηρέτησε τὴν ἀνθρωπότητα πρῶτον μὲ τὴν
ἐπιστήμη. Εἶνε γεγονὸς ἀναμφισβήτητο ὅτι
οἱ ἀρχὲς ὅλων τῶν ἐπιστημῶν, ποὺ σήμερα
καταπλήσσουν μὲ τὶς προόδους των, ἔχουν τὶς
ῥίζες τους ἐδῶ.
Θεμελιωταὶ ὅλων τῶν ἐπιστημῶν εἶνε Ἕλληνες. Ἐὰν ρωτήσῃς ποιός εἶνε ὁ πατέρας τῆς
ἰατρικῆς, εἶνε ὁ Ἱπποκράτης ὁ Κῷος (469-399
π.Χ.), ποὺ τὸ ἄγαλμά του στολίζει τὴν ἰατρικὴ
σχολὴ στὸ Παρίσι.

Ἐὰν ρωτήσῃς ποιός εἶνε ὁ πατέρας τῆς μηχανικῆς, εἶνε ὁ Ἀρχιμήδης ὁ Συρακούσιος (287-212
π.Χ.). Ἐὰν ρωτήσῃς ποιός εἶνε ὁ πατέρας τῆς
γεωμετρίας, εἶνε ὁ Εὐκλεί δης ὁ Ἀλεξανδρεύς
(γύρω στὸ 300 π.Χ.).
Ἐὰν ρωτήσῃς ποιός εἶνε ὁ πατέρας τῆς ἀλγέβρας, εἶνε ὁ Θαλῆς Μιλήσιος (7ος - 6ος αἰ. π.Χ.).
Ἐὰν ρωτήσῃς ποιός εἶνε ὁ πατέρας τῆς ἱστορίας, εἶνε ὁ Θουκυδίδης ὁ Ὀλόρου (455-400
περίπου π.Χ.).
Ἐὰν ρωτήσῃς ποιός εἶνε ὁ πατέρας τῆς ποιήσεως καὶ μεγαλύτερος ποιητής, εἶνε ὁ Ὅμηρος
(πρὸ τοῦ 700 π.Χ.). Ἐὰν ρωτήσῃς ποιός εἶνε ὁ
πατέρας τῆς φιλοσοφίας, εἶνε ὁ Πλάτων (γύρω
στὸ 347 π.Χ.).
Καὶ ἂν ρωτήσῃς ποιός εἶνε ὁ πατέρας τῆς ἀ
τομικῆς θεωρί ας, ποὺ κατέκτησε τὸν κόσμο στὰ
νεώτερα χρόνια, εἶνε ὁ Δημόκριτος ὁ Ἀ βδηρίτης
(460- 370 περίπου π.Χ.).
Λοιπὸν δὲν εἶνε ψέμα, δὲν εἶνε ἐγωιστικὸ νὰ
ποῦμε ὅτι τὰ σπέρματα ὅλων τῶν ἐπιστημῶν
βρίσκονται ἐδῶ. Ἡ Ἑλλὰς ὑπηρέτησε τὴν ἀνθρωπότητα μὲ τὴν ἐπιστήμη, τὴν ὑπηρέτησε ἀκόμα
μὲ τὴν τέχνη, τὴν ἀπαράμιλλη τέχνη της. Καὶ
ἀπόδειξις εἶνε οἱ ναοί, τὰ μνημεῖα, τὰ ἀγάλματα,
ποὺ κοσμοῦν τὰ μουσεῖα τῆς Δύσεως. Ἀπόδειξις
εἶνε ὁ Παρθενὼν πρὸ Χριστοῦ καὶ ἡ Ἁγια - Σοφιὰ
μετὰ Χριστόν. Ὅταν ἄλλοι λαοὶ ζοῦσαν στὰ
σπήλαια κ᾽ ἔτρωγαν βελανίδια, ἡ Ἑλλὰς δημιουργοῦσε ἔργα τέχνης ἄφθαστα.
Ἡ Ἑλλὰς ὑπηρέτησε τὴν ἀνθρωπότητα μὲ

τὴν ἐπιστήμη, τὴν ὑπηρέτησε μὲ τὴν τέχνη, τὴν
ὑπηρέτησε καὶ μὲ τοὺς ἀγῶνες ποὺ διεξήγαγε
γιὰ τὴν ἐλευθερία καὶ τὸν πολιτισμό. Ἡ ναυμαχία
τῆς Σαλαμῖνος (480 π.Χ.) καὶ ἡ μάχη τοῦ Μαρα
θῶνος (490 π.Χ.) ἔμειναν ὡς φωτεινὰ ὁρόσημα.
Ἡ ἐκστρατεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, τοῦ
εὐγενοῦς τέκνου τῆς Μακεδονίας, δὲν εἶχε χαρακτῆρα κατακτητικό· χαρακτηρίσθηκε ὡς «ἔνοπλος ἐξερεύνησις». Ὁ νεαρὸς αὐτὸς βασιλεὺς
ἔδειξε μεγαλοψυχία σὲ ἡττημένους, φέρθηκε
μὲ εὐγένεια σὲ ἀδυνάτους ποὺ ὑπέταξε, ἔσπειρε
ἀπὸ τὴ Μακεδονία μέχρι τὸ Γάγγη καὶ τὸ Νεῖλο
σπέρματα ἀνωτέρου πολιτισμοῦ καὶ ὑπῆρξε
πρόδρομος τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Ἡ Ἑλλὰς ὑπηρέτησε τὸν κόσμο ὄχι μόνο μὲ τὴν
ἐπιστήμη, τὴν τέχνη καὶ τοὺς ἀγῶνες της· τὸν
ὑπηρέτησε καὶ μὲ τὴ γλῶσσα της. Ἡ ἑλληνικὴ
γλῶσσα ὑπερτερεῖ ἀπ᾽ ὅλες τὶς γλῶσσες τῆς γῆς.
Δὲν τὸ λέμε ἐμεῖς, τὴν ἐγκωμιάζουν οἱ μεγαλύτεροι γλωσσολόγοι. Δὲν ὑπάρχει ἄλλη γλῶσσα
μὲ τόσες δυνατότητες· αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἐκφράσῃ
μὲ τελειότητα καὶ τὶς πιὸ λεπτὲς συλλήψεις καὶ
ἐκφάνσεις τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος. Κάποιοι
τὴν εἶπαν «γλῶσσα τῶν θεῶν». Ἀπόδειξις τῆς
ὑπεροχῆς της εἶνε ὅτι μέχρι σήμερα ἡ ἐπιστήμη,
ὅταν ἀνακαλύπτῃ κάτι νέο καὶ ζητῇ πῶς νὰ τὸ
ὀνομάσῃ, δὲν ἀνοίγει οὔτε τὸ ἀγγλικὸ οὔτε τὸ
γερμανικὸ οὔτε τὸ γαλλικὸ οὔτε ἄλλο λεξικό·
γιὰ νὰ καθιερώσῃ ἕνα νέον ἐπιστημονικὸ ὅρο
γιὰ κάποιο καινούργιο ἐπίτευγμά της, ἀνοίγει
τὸ ἑλληνικὸ λεξικὸ καὶ τὸ «βαπτίζει» μὲ ὄνομα

ἑλληνικό· διότι ἡ γλῶσσα τῶν Ἑλλήνων εἶνε ἡ πιὸ
κυριολεκτική, εὔστοχη καὶ ἐκφραστική.
Γιὰ παράδειγμα πάρτε μόνο μερικὲς λέξεις
μὲ πρῶτο συνθετικὸ τὸ «τηλε-» (στὰ ξένα τελεtele), ὅπως «τηλέ-φωνο», «τηλέ-γραφος»,
«τηλε-όρασις», «τηλε-βόλο» κ.λπ., ἢ μὲ πρῶτο
συνθε τικὸ τὸ «αὐτο-» (στὰ ξένα ωτο- auto-),
ὅπως «αὐτό-ματο», «αὐτό-γραφο», «αὐτοκίνητο», «αὐτο-κινητάμαξα» κ.λπ.· εἶνε ὅροι
βγαλμένοι ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ λεξικό.
Θὰ ἤθελα πολλὰ νὰ ποῦμε στὸ σημεῖο αὐτό,
διότι ἐπὶ τῶν ἡ μερῶν μας ἡ ἑλληνικὴ γλῶσσα
ἐνταφιάζεται, ἀλλὰ τὸ θέμα δὲν εἶνε τῆς ὥρας
αὐτῆς. Ἂν πάντως ἔχουμε κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο
μποροῦμε νὰ καυχηθοῦμε, αὐτὸ εἶνε ἡ γλῶσσα
μας, ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ὁμήρου.
Καὶ εἶνε ντροπή μας, τὸ Ἰσραὴλ νὰ μιλάῃ τὴν
ἀρχαία γλῶσσα τοῦ Μωυσέως καὶ τοῦ Ἠσαΐου, κ᾽
ἐμεῖς στὴν πατρίδα μας νὰ ζητοῦμε νὰ ἐ ξοντώσουμε τὴν ἄφθαστη γλῶσσα τῶν προγόνων μας,
γιὰ νὰ πέσουμε σὲ μιὰ χυδαία γλῶσσα, μεῖγμα
καὶ μωσαϊκὸ ξένων δανείων. Ἡ Ἑλλὰς μὲ τὴ
γλῶσσα της δὲν ὑπηρέτησε ἁπλῶς τὴν ἀνθρωπότητα σὲ ἐγκόσμιες ἀνάγκες· ἔδωσε τὴ γλῶσσα
της καὶ στὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ· καὶ γι᾽ αὐτὸ
τὸ Εὐαγγέλιο δὲν γράφτηκε οὔτε στὰ ἑβραϊκὰ
οὔτε στὰ λατινικὰ οὔτε σὲ καμμιὰ ἄλλη γλῶσσα.
Ὅπως ὁ Θεὸς ἀπ᾿ ὅλες τὶς γυναῖκες ἐξέλεξε τὴν
Παναγία γιὰ νὰ γίνῃ μητέρα τοῦ Υἱοῦ του, ἔτσι
κι ἀπ᾿ ὅλες τὶς γλῶσσες τοῦ κόσμου ἐξέλεξε τὴν
ἑλληνικὴ γιὰ νὰ δώσῃ γραπτὸ τὸ Εὐαγγέλιο.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΕΛ. 7
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Χώρες Σοδόμων και Γομμόρας
Η ανθρωπογεωγραφία της ανακυκλωμένης σήψεως

τους παρδαλούς ευρωπαίους ηγέτες και
τους εγχώριους ηγετίσκους προδότες της
ελληνορθόδοξης παραδόσεως.
Οχυρωμένοι όλοι αυτοί πίσω απ’ το πλασματικό άλλοθι των «ανθρωπίνων δικαιωμάτων», παρακάμπτουν αξίες σταθερές και αμετάκλητες, για να ικανοποιήσουν ατομικά βίτσια
πάσης ανωμαλίας και να προετοιμάσουν την
επιβολή της παγκόσμιας δικτατορίας μέσα
από τους εξαθλιωμένους λαούς.
Η εικόνα που αποκαλύπτεται σιγά-σιγά από
τις ψηφίδες του παζλ της «Νέας Εποχής» είναι
ζοφερή και δυσώδης. Διεθνείς οργανισμοί,
ύποπτες λέσχες, κλειστές και μυστικές, συσκέψεις διεθνών συνωμοτών και πρακτόρων,
πληρωμένοι με παχυλούς μισθούς εγχώριοι
και μη, έχουν ένα και μοναδικό σκοπό να κάμψουν το ορθόδοξο φρόνημα του λαού και να
ακινητοποιήσουν τις αντιστάσεις των ανθρώπων εκείνων που διατηρούν μέσα τους ό,τι ο
έμφυτος ηθικός νόμος και ο εξ αποκαλύψεως
του Θεού επιτάσσουν.
Όλοι αυτοί που νομοθετούν σήμερα στα
πάσης φύσεως «κοινοβούλια», «παρασυνεβλήθησαν τοις κτήνεσι τοις ανοήτοις» και
συνεπώς, αν δεν συμβεί κάποιο συγκλονιστικό
και έκτακτο γεγονός (αρμαγεδδώνας) που
να αφανίσει τα σχέδια τους, καλό να μην
περιμένουμε. Θα βιώσουμε παντού την ηθική
καταστροφή και τον εξανδραποδισμό των
ψυχών και σωμάτων μας.
Ποιοί όμως πρωτοστάτησαν στο ελληνικό
κοινοβούλιο για να περάσει νόμος για το «Σύμφωνο Συμβίωσης» ομοφυλόφιλων και άλλων
«προοδευτικών», σεξουαλικώς ανώμαλων;
Ποιοί άλλοι απ’ αυτούς, που επί 38 χρόνια
«νομοθετούν» τα «οψώνια» του βιασμού της
ψυχής και της καταστροφής του Έθνους; Και
το επέτυχαν με ό,τι βιώνουμε σήμερα.
Δεκαεννιά βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, δαχτυλοδειχτούμενοι όλοι, υπέγραψαν την
αιτιολογική έκθεση νομιμοποιήσεως της «ανωμαλίας» στην Ελλάδα με το σκεπτικό μεταξύ
των άλλων... ευφυών, ότι «... οι έννοιες της

οικογένειας και του γάμου δεν είναι στατικές
αλλά μεταβάλλονται μαζί με τις αξίες, τα ήθη
και τις νοοτροπίες μιας κοινωνίας... ανοχής σε
ξένα ρεύματα και επιρροές...». Έτσι, με ένα
τόσο ρηχό και αναιδές επιχείρημα, δυναμίτισαν την ελληνική οικογένεια και το μυστήριο
του γάμου, χλευάζοντας τους ομαλούς και
επιβραβεύοντας τους ανώμαλους.
Παραδίδουμε στην χλεύη της Ιστορίας του
Ελληνικού Έθνους τους βουλευτές αυτούς
που εψήφισαν βέβαια οι μωρόχαυλοι «ορθόδοξοι» ψηφοφόροι για να υποστηρίξουν
νομοθετικά χαυνόπρωκτους, κίναιδους και
πάσης ανωμαλίας άτομα.
Η δυσωδία της ηθικής σήψεως και η...
θεσμοθετημένη αποφορά της σαπισμένης
σάρκας δεν είναι δυνατόν να μην παρενοχλούν
την υπομονή του Θεού. Και όταν Αυτός θα
αποφασίσει να μιλήσει, θα γίνει η κόλαση της
Αποκαλύψεως.
Δειγματοληπτικά, κάποια λίγα απ’ τα καθημερινά δρώμενα στην αυλή μας και έξω
απ’ αυτήν, στοιχειοθετούν εικόνες ζόφου και
ειδήσεις απίστευτης καταισχύνης.
Οι «Αθηναίοι» και οι «Θεσσαλονικείς»
είχαν την σκοτεινή ιδέα να ψηφίσουν για...
δημάρχους αντιστοίχως, τον μάχιμο άθεο
εθνομηδενιστή, ακαταπόνητο εκκλησιομάχο
και φουλ... ερωτευμένο με τα γκέτο των λαθρομεταναστών ανά την Ελλάδα, κ. Καμίνη,
και την γηραλέα σάρκα του γραφικού οινοποιού, γνωστού τουρκομανούς και του Ατατούρκ
θαυμαστού, κ. Μπουτάρη...(!!)
Οι δύο αυτοί, με τις επικίνδυνες για τις
«φιλελεύθερες» ιδέες τους για τον ελληνορθόδοξο πολιτισμό μας, μεταξύ των άλλων
«προοδευτικών» επιτευγμάτων τους, «υιοθέτησαν» και τους πάσης φύσεως ομοφυλόφιλους
για να παρελαύνουν στους δρόμους και τις
πλατείες (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) αποκαλύπτοντας τα σοδομικά... θέλγητρά τους...
Πέρυσι η παρέλασή τους είχε το σύνθημα
«φίλα με παντού», φέτος «αγάπα με, είναι
δωρεάν» στο πλαίσιο του «φεστιβάλ υπερη-

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΣΧΟΛΙΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ
«ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ» ΤΟΥ Π. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΟΛΛΑ

Να λοιπόν γιατί αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε για την πάταξη της βάναυσης
καταπάτησης των σαφών διατάξεων των Ιερών Κανόνων στην περίπτωση της
εκλογής και χειροτονίας του κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ στην Ιερά μας Μητρόπολη.
Κατά τους Ιερούς Κανόνες της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας τότε και μόνον τότε
εκλέγεται και χειροτονείται ένας Επίσκοπος σε μια Επαρχία, όταν υπάρχει κενή
Μητροπολιτική θέση. Όταν εξελέγη και χειροτονήθηκε ο κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ, υπήρχε
στην Μητρόπολή μας Κανονικός και νόμιμος Μητροπολίτης, ο κ. ΘΕΟΛΟΓΟΣ.
Συνεπώς, ο κ. ΙΓΝΑΤΙΟΣ είναι εισέτι αντικανονικός και παράνομος.
Και αγωνιζόμαστε γιατί ο πιστός λαός είναι ο φρουρός της Ορθοδόξου πίστεώς
μας και της τάξεως. Γι’ αυτή την αντικανονική και βάρβαρη καταπάτηση, πολλάκις, έχουμε αναφερθεί προς την αρμόδια Εκκλησιαστική Αρχή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, και ζητάμε την πιστή εφαρμογή των Κανονικών διατάξεων
και της τάξης της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και δεν πήραμε, μέχρι σήμερα,
Κανονική και Νόμιμη απάντηση από την αρμόδια αυτή Εκκλησιαστική Αρχή.
Εφ’ όσον λοιπόν η υπόθεση της περίπτωσης του κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ είναι καθαρώς
Εκκλησιαστικό θέμα, και τον πρώτο λόγο, για την Κανονικότητά του, τον έχει,
εισέτι, η Αρμόδια Αρχή της Εκκλησίας μας, τότε πού στηρίζεται η Δικαιοσύνη
της Χώρας μας, και κάνει δεκτές τις προσφυγές ενός, εισέτι, αντικανονικού
και παράνομου Μητροπολίτη, κατά των, σύμφωνα με την Κανονική Τάξη της
Εκκλησίας μας, αγωνιζομένων πιστών της Μητροπόλεως;
Εδώ υπάρχει, πέραν των τόσων άλλων, και παράβαση του ισχύοντος Συντάγματος της Χώρας, που επαγγέλλεται, αυστηρώς, την πιστή εφαρμογή και
τήρηση των Ιερών Κανόνων εκ μέρους της Εκκλησίας της Ελλάδος (άρθρ. 3).
Επειδή λοιπόν ο φρουρός της πίστεως και της Κανονικής Τάξεως είναι ο πιστός
λαός του Θεού, δηλώνουμε απερίφραστα, ότι με τα Κανονικά αυτά δικαιώματά μας, θα συνεχίσουμε τους Κανονικούς και νόμιμους αγώνες μας κατά του
εισέτι αντικανονικού και παράνομου κ. ΙΓΝΑΤΙΟΥ μέχρι το ξεκαθάρισμα της
πολύπλοκης από Κανονικής και Νομικής επόψεως υπόθεσής του.
Ο κ. Ιγνάτιος έχει υποπέσει ενσυνειδήτως στο κεφαλικό-καθαιρετέο κανονικό
παράπτωμα του μοιχεπιβάτη που τιμωρείται με καθαίρεση.
Επομένως ο κ. Ιγνάτιος είναι καθαιρετέος.

φάνειας». Είναι τόσον αηδιαστικό το σκηνικό,
ώστε παραιτούμεθα να συνεχίσουμε τις περιγραφές φειδόμενοι της αξιοπρέπειας των
αναγνωστών μας...
Δεν έχουμε όμως μόνο «παρελάσεις» ποικιλόμορφων σοδομιστών που προσβάλλουν το
«ανθρώπινο πρόσωπο», την εικόνα του Θεού,
αλλά και βλάσφημο θέαμα στην Αθήνα, το
«Corpus Christi» που παρουσιάζει ως ομοφυ�λόφιλους τον Χριστό και τους μαθητές του...
Σημειώνουμε εδώ, ότι αυτό το αναίσχυντο
έργο του ΜακΚάλι (ο ίδιος ομοφυλόφιλος)
προκάλεσε το 1998 σφοδρές αντιδράσεις
στη Ν. Υόρκη, όπου προσπάθησε να παρουσιασθεί. Σε πολλές δε έκτοτε πολιτείες των
ΗΠΑ που επιχειρήθηκε η παρουσίασή του, ο
συγγραφέας έχει αφορισθεί και καταδικασθεί
ακόμη και σε θάνατο... Εμείς εδώ στην Ελλάδα
πιο προοδευτικοί, επιμένουμε στην χυδαιότητα και στον σοδομισμό...
Δεν είναι μόνον οι επισημοποιημένες παρελάσεις των σοδομιστών σε μεγαλουπόλεις,
για να επιδείξουν «υπερηφάνεια» ανωμαλίας
στους ομαλούς και να καταφέρουν, όπως
υπολογίζουν, να τους μιμηθούμε. Είναι άκρως
επικίνδυνο και ανησυχητικό το γεγονός ότι,
όλο και πιο πολλοί «ηγέτες» του «δυτικού
πολιτισμού» προσχωρούν ή και ενδίδουν
στα πάθη της αισχύνης ή της «έννομης»
ανηθικότητας και «συντροφικότητας», όπως
ευπρεπώς τη βάπτισαν...
Κραυγαλέο παράδειγμα ανώμαλου σοδομιστού το «δίδυμο της καταισχύνης», ο
Ολλανδός ανθέλληνας υπουργός εξωτερικών (είναι αυτός που ζητά επίμονα από
τους ευρωπαίους «να αφήσουν την Ελλάδα
να υποστεί άτακτη χρεωκοπία»), ο οποίος
«ερωτεύθηκε» σε κάποια πτήση τον έγχρωμο
αεροσυνοδό Μίκαελ Άντζελο Σούπ και έκτοτε
έγινε «σύντροφός» του και συζούν «νομίμως»
στο οίκημα του... υπουργού.
Ας μην παραλείψουμε να σχολιάσουμε
και τους «αστεφάνωτους» (εμείς είμαστε
«οπισθοδρομικοί») συντρόφους της νόμιμης

πορνείας που λανσάρουν και έχουν επιβάλει
τα υψηλά πολιτικά κλιμάκια στους λαούς
που... κυβερνούν. Ευχάριστο παράδειγμα
για μίμηση!!
Έχουμε και λέμε: από τις 17 κυρίεςυπουργούς των Ηλυσίων: η πρώτη κυρία
της χώρας Βαλερί Τριεβελέρ μητέρα τριών
εφήβων αγοριών. Μετρά δύο διαζύγια και
επτά χρόνια ζωής, συζεί με τον πρόεδρο
Φρανσουά Ολάντ, με άλλα 4 δικά τους παιδιά.
Σεγκολέν Ρουαγιάλ, πρώην σύντροφος του
ίδιου προέδρου. Και οι δύο πρώην και νυν,
βρίσκονται στα μαχαίρια μέσω διαδικτύου για
τα... άπλυτά τους...
Η 37χρονη Σεσίλ Ντιφλό, υπουργός... ισότητας. Είναι μητέρα ενός αγοριού και τριών
κοριτσιών από διαφορετικούς συντρόφους
το καθένα... Ένας απέραντος παράδεισος,
οικογενειακός... αχταρμάς, χωρίς να ξέρουν
τα δυστυχισμένα παιδιά τίνος πατέρα είναι
βλαστάρια...
Συμπληρώστε εδώ και την... σύντροφο
εκείνου του σκανταλιάρη σοσιαλιστή (παρ’
ολίγον προέδρου της Γαλλίας, αν δεν προέκυπτε η... καμαριέρα) Ντομινίκ Στρος Καν,
πρώην ερωμένη του Λοράν Φαμπιούς (πρώην
υπουργού εξωτερικών της Γαλλίας), Γαλλίδα
δημοσιογράφο Άν Σικλέρ. Εσχάτως η κυρία
τον εξεδίωξε από το σπίτι…
Όμως και στην χώρα μας δεν πάμε πίσω…
Κάποιοι βεβαίως-βεβαίως, θα ισχυρισθούν
ότι η προσωπική ζωή των πολιτών δεν αφορά
την δημόσια κριτική και ούτε προσβάλλεται.
(Εμείς δεν προσβάλλουμε απλώς αντιγράφουμε γνωστά πράγματα). Ο ισχυρισμός
όμως αυτός ίσως να ισχύει για τον ανώνυμο
λαό αλλά όχι και για τους επώνυμους και
μάλιστα τους πολιτικούς άρχοντες, των
οποίων η άτακτη ζωή εκτός του ότι τους καθιστά αναξιόπιστους, ταυτόχρονα η ασύμβατη
προσωπική τους ζωή εκτροπής από τις παντού
και πάντοτε αποδεκτές ηθικές αξίες, δίνει το
χείριστο παράδειγμα μιμήσεώς τους από τον
χειραγωγούμενο λαουτζίκο.
Περ. «Χρ. Βιβλιογραφία»

Αγία Σκέπη - Στην υπηρεσία
συνέχεια από την 7η σελίδα

της ανθρωπότητος

Καὶ εἶνε καύχημα τῆς Ἑλλάδος ὅτι δάνεισε στὸ Χριστὸ τὴ γλῶσσα της γιὰ νὰ ἐκφράσῃ τὰ
οὐράνια νοήματά του, κι ἀπὸ τὸ ἑλ ληνικὸ πρωτότυπο μεταφράστηκε ἔπειτα σὲ ὅλες τὶς ἄλλες
γλῶσσες τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἑλλὰς ὑπηρέτησε τὴν ἀνθρωπότητα ὄχι μόνο ὡς Μάρθα,
στὸν πρακτικὸ βίο· τὴν ὑπηρέτησε ἀκόμα καὶ ὡς Μαρία, μὲ τὶς ὑψηλὲς καὶ μεγάλες καὶ οὐρανογείτονες ἰδέες της. Τέλος τὴν ὑπηρέτησε καὶ μὲ τὸ αἷμα της. Ὤ τὸ αἷμα τὸ ἑλληνικό, χύθηκε
ἄφθονο! Ἂν ἀνοίξουμε τὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἱστορίας, θὰ δοῦμε ὅτι κανένα ἄλλο
ἔθνος δὲν προσέφερε τόσες ἑκατόμβες θυσιῶν γιὰ νὰ καρποφορήσουν οἱ μεγάλες καὶ ὑψηλὲς
ἰδέες ὅσον ἡ ἀγαπητὴ πατρίδα μας.
Μόνο στὶς ἡμέρες μας, τὸ 1922, –μετρῆστε, δὲν εἶνε ψέμα, δὲν εἶνε παραμύθι– ἕνα ἑκατομμύριο Πόντιοι καὶ Μικρασιᾶται Χριστιανοὶ ἐσφάγησαν σὰν ἀρνιὰ μπροστὰ στὰ μάτια τῶν μεγάλων
δυνάμεων καὶ κοκκίνισε τὸ κῦμα τοῦ Αἰγαίου. Ἕνα ἑκατομμύριο νεομάρτυρες θυσιάστηκαν γιὰ
ὅ,τι ὑψηλὸ καὶ ὡραῖο ὑπάρχει στὸν κόσμο. Αὐτὴ εἶνε ἡ Ἑλλάς· στρατιώτης τοῦ Χριστοῦ, ὑπηρέτης τῆς ἀνθρωπότητος, ἄστρο φωτεινό. Τὸ φωνάζουν τὰ πράγματα καὶ τὰ γεγονότα· κι ἂν ἐμεῖς
σιωπήσουμε, θὰ μιλήσουν καὶ οἱ πέτρες. Τὸ φωνάζει ἀκόμα καὶ τὸ γεγονὸς τῆς 28ης Ὀκτωβρίου
1940 ποὺ ἑορτάζουμε σήμερα.
Ὅσοι εἴμαστε παλαιότεροι ἐνθυμούμεθα μὲ δάκρυα, ὅτι ποτέ ἄλλοτε ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔφτασε σὲ
τόση δόξα καὶ μεγαλεῖο ὅσο τὴν ἡμέρα ἐκείνη. Ὅπου στὴν Εὐρώπη παρουσιαζόταν Ἕλληνας,
εἴτε στὸ Παρίσι εἴτε στὴ Μόσχα, τὸν ἐπευφημοῦσαν καὶ τὸν σήκωναν στὰ χέρια. Τότε ἡ Ἑλλὰς
πῆρε τὶς κορυφὲς τῆς Πίνδου καὶ τὶς ἔσμιξε μὲ τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ.
Αὐτὴ εἶνε ἡ ἡ πατρίδα μας, ἀγαπητοί μου. Σήμερα ὅμως ἀδικεῖται καὶ περιφρονεῖται. Ἀπόδειξις καὶ ἡ Κύπρος… Ἀλλ᾽ ἂς μὴν ἀπελπιζώμεθα. Τὸ εἶπα, τὸ ἔγραψα, τὸ πιστεύω· κι ἂν ὅλοι μᾶς
ἐγκαταλείψουν, δὲν μᾶς ἐγκαταλείπει ἡ Παναγιά. Λέω κ᾽ ἐγὼ σὰν τὸν Κολοκοτρώνη· Σύμμαχός
μας δὲν εἶνε κανένας ἀπ᾽ αὐτοὺς ποὺ μᾶς ἀπάτησαν· σύμμαχος καὶ προστάτης μας εἶνε ὁ Θεὸς
τῶν πατέρων μας. Ὅταν οἱ Τοῦρκοι μπῆκαν στὴ Σμύρνη κ᾽ ἔβαλαν φωτιὲς καὶ ἔσφαζαν τοὺς Χριστιανοὺς κ᾽ ἡ θάλασσα κοκκίνισε, καὶ Ἄγγλοι Γάλλοι καὶ Ἰταλοὶ γλεντοκοποῦσαν εἰς ὑγείαν τοῦ
Κεμὰλ στὶς ναυαρχίδες τους, κ᾽ ἔδιωχναν τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς χτυποῦσαν στὰ κεφάλια μὲ
τὰ κουπιά, τότε ἕνα ἡρωϊκὸ ῥάσο στάθηκε παρηγορητής, ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης. Λειτούργησε
γιὰ τελευταία φορὰ στὸ ναὸ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς καὶ στὸ τέλος εἶπε· Ἕλληνες, μὴ ἀποθαρρύνεστε· θὰ ἔρθουν καὶ καλύτερες ἡμέρες!… Κ᾽ ἐμεῖς ἐλπίζουμε στὸ Θεό· θὰ ἔρθουν καλύτερες
ἡμέρες, ἀρκεῖ ὅλοι, κλῆρος, λαός, στρατός, διανοούμενοι, ὀλιγογράμματοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι,
ὅλων τῶν πτερύγων, νὰ φανοῦμε ἄξιοι αὐτῆς τῆς πατρίδος, ποὺ σήμερα ἑορτάζει μία ἔνδοξη
ἱστορικὴ ἡμέρα τῆς ζωῆς της.
(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος
Η ὁμιλία αυτή ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Σκέπης Πτολεμαΐδος
τὴν Παρασκευὴ 28-10-1977.

8 ΑΓΩΝΑΣ

ΜΗΝΥΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, βρέθηκαν και πάλι – όπως
κάθε χρόνο – στο γνωστό χώρο του Φρουρίου και συγκεκριμένα στην πλατεία «Μητέρα»
απέναντι από τον μητροπολιτικό ναό του αγίου Αχιλλείου και δίπλα στο μνημείο του
άγνωστου στρατιώτη, αφ’ ενός για να τιμήσουν τους ήρωες του 1940, που έπεσαν, στις
αιματοπότιστες κορυφές της Πίνδου, μαχόμενοι ηρωικά κατά του ιταλογερμανικού φασισμού, χαρίζοντας σ’ εμάς μια ελεύθερη πατρίδα, και αφ’ ετέρου να διαμαρτυρηθούν για

τα όσα ζοφερά συμβαίνουν στο χώρο της εκκλησίας και ιδιαίτερα στη μητρόπολή μας.
Παρ’ όλες τις άσχημες καιρικές συνθήκες (βροχή) η παρουσία τους υπήρξε δυναμική. Μεταξύ των άλλων, ένα τεράστιο πανό διατραγουδούσε τα συμβαινόμενα
στη μητρόπολη Λάρισας, όπως τα εισπραττόμενα από ποικίλες πηγές εκατομμύρια
ευρώ χωρίς ποτέ να δημοσιευθούν οι ανάλογοι απολογισμοί, σ’ αντίθεση με άλλες
μητροπόλεις.

ΣΙΓΑ-ΣΙΓΑ ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΤΩΝ ΔΕΣΠΟΤΑΔΩΝ

«ΔΕΙΝΟΝ ΠΡΟΣ ΚΕΝΤΡΑ ΛΑΚΤΙΖΕΙΝ»

Οι δεσποτάδες μοιάζουν
με χαμαιλέοντες γιατί μεταμορφώνονται ανάλογα με την
περίπτωση. Τους βλέπουμε
να εμφανίζονται ως σούπερ
Ορθόδοξοι ενώ οικουμενίζουν.
Μιλούν για αγάπη ενώ στις
καρδιές τους φωλιάζει το μίσος. Παρουσιάζονται πράοι
και μελιστάλακτοι, κόλακες και
ειρηνικοί προς τους ισχυρούς
της γης, αυταρχικοί δε στους
ποιμενόμενους. Μιλούν για
πίστη, εγκράτεια, νηστεία, ελεημοσύνη, αφιλαργυρία αλλά
όχι γι’ αυτούς. Σε κατ’ ιδίαν
συζητήσεις περιπαίζουν και
αμφισβητούν τα πάντα.
Ο λόγος σήμερα είναι για έναν
«μεγάλο» αντι-οικουμενιστή δεσπότη, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του (τρίτος στη σειρά)
στο έγγραφο της “Ομολογία
πίστεως”.
Τότε που μαζεύαμε υπογραφές, – αρκετοί μας ρωτούσαν,
εάν γνωρίζαμε τον μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας
Κοσμά!!
Εμείς, παρασυρθέντες από
το γεγονός ότι ευθαρσώς υπέγραψε τους όρους της ομολογίας πίστεως – δεν ήταν άλλωστε
εύκολο, εξ αιτίας της μυστικής
τρομοκρατίας περί αφορισμού
– τον υπερασπισθήκαμε. Και
πριν εκείνοι απομακρυνθούν
μας πληροφόρησαν ότι είναι
πολυπρόσωπος, φάσκει και
αντιφάσκει, ξεχνά εύκολα (!)
τους Ιερούς Κανόνες, προσπερνάει τους νόμους, είναι
σκληρός στους ανυπεράσπιστους (παπάδες…) και είναι σε
θέση να συλλειτουργήσει και με
οικουμενιστές… Με άλλα λόγια
αντί για Κοσμάς θα μπορούσε
να ονομάζεται «Κόσμος» (κοσμικός, αδιάφορος…).
Δυστυχώς, δεν άργησαν τα
παραπάνω να επαληθευθούν,
γι’ αυτό και προσεχώς θ’ ανα-

φερθούμε σ’ αυτά.
Σήμερα θ’ ασχοληθούμε
με τέσσερα από τα τελευταία
γεγονότα στα οποία έπαιξε
πρωταγωνιστικό ρόλο.
Α΄. Ο «άγιος» δεσπότης Κοσμάς ψήφισε την αποκατάσταση του Παντελή Μπεζενίτη – μοιχεπιβάτη Ζακύνθου
και Αττικής, τώρα δε απλού
μοναχού λόγω των πολλών
παρανομιών. Επικεφαλής της
δεσποτικής τριανδρίας (Αιτωλίας Κοσμάς, Λαγκαδά Ιωάννης
και Χίου Μάρκος), που επιδιώκει την ανατροπή πλήθους
καταδικαστικών αποφάσεων
των πολιτικών δικαστηρίων,
ανέλαβε ο ίδιος προκειμένου
να επισκεφθούν τον νόμιμο και
κανονικό μητροπολίτη Αττικής
και Μεγαρίδος κ. Νικόδημο
για να τον πείσουν (τουμπάρουν) να παρανομήσει, αναγνωρίζοντας ως κανονικές
τις παρανομίες που έκαναν
τόσα χρόνια εις βάρος του οι
“ταλαίπωροι” δεσποτάδες και
αρχιεπίσκοποι. Και τούτο γιατί,
αφενός δεν μπορούν νομικά
να ξεπεράσουν το θέμα «Νικόδημος» και αφετέρου τους
είναι συνειδησιακά αδύνατον
να προχωρήσουν.
Β΄. Τον είδαμε στην Τήνο
(22/7/2012) να συλλειτουργεί με
τον τοπικό δεσπότη Δωρόθεο,
γνωστόν για τις ιδιόρρυθμες
εκκλησιαστικές του θέσεις, τις
οικουμενιστικές τοποθετήσεις
και τα παπικά ανοίγματα.
Γ΄. Έκανε τα πάντα προκειμένου να σφραγίσει ορθόδοξο χριστιανικό ναό που λειτουργούσε εντός της διεθνούς
Ακαδημίας «Άγιος Κοσμάς ο
Αιτωλός», επειδή διαφωνούσε
μαζί του γνωστός στην περιοχή
Αρχιμανδρίτης, αδιαφορώντας
αν αλωνίζουν και λειτουργούν
στη μητρόπολή του πάσης

φύσεως αιρετικοί.
Δ΄. Προσκάλεσε ως τιμώμενο
πρόσωπο στην ονομαστική του
εορτή (24/8/12 – του αγ. Κοσμά
του Αιτωλού) τον αντιΚανονικό
και παράνομο δεσπότη Λάρισας Ιγνάτιο Λάππα, ο οποίος
αιματοκύλησε την πόλη, έστειλε δεκάδες χριστιανούς στο
νοσοκομείο και έσυρε στα

«…Εύχομαι να βρεθεί
αντάξιος διάδοχος του μακαριστού Θεολόγου για
να ειρηνεύσει αυτός ο τόπος…».
Λόγια μεστά, που ειπώθηκαν στις 3-8-1996 από τον
τότε Αρχ/τη π. Ιγνάτιο Μανδελίδη και τώρα επίσκοπο

ΨΑΛΤΙΚΑ
δικαστήρια μερικές δεκάδες
επειδή δεν τον αποδέχονται.
“Δολοφόνησε” επίσης τον άγιο
Θεολόγο και έστειλε αρχιερείς
και ιερείς να απολογηθούν σε
Συνοδικά δικαστήρια.
Το τραγελαφικό δε είναι,
ότι τον παρουσίασε σαν μια
«μεγάλη, πνευματική προσωπικότητα» (τρομάρα του), που,
αν υπήρχε Ορθόδοξη εκκλησιαστική Δικαιοσύνη, θάπρεπε να
τον είχε υποβιβάσει στις τάξεις
των μοναχών.
Επειδή όμως «κύλησε ο τέντζερης και βρήκε το καπάκι»,
δεν απορούμε πώς ο «άγιος»
Αιτωλοακαρνανίας ταίριασε με
τον «άγιο» Λαρίσης. Και όσοι εκ
των δεσποτάδων, ηγουμένων,
καθηγητών, θεολόγων κ.ά.
σπεύδουν να συνεργαστούν
μαζί του αποδεικνύουν το βάθος της πνευματικότητάς τους.

Πενταπόλεως.
Εξαιτίας των λόγων αυτών
και διότι έλαβε μέρος στην
εξόδιο ακολουθία του μακαριστού Θεολόγου καταγγέλθηκε στην Ι. Σύνοδο από τον
εισπηδήσαντα στην μητρόπολή μας Ιγνάτιο Λάππα και
κλήθηκε σε απολογία.
Και ο αγνωών αναγνώστης
θα αναρωτιέται: Τι έγινε; Βρέθηκε ο κατ’ ευχήν διάδοχος
του Θεολόγου; Ασφαλώς
όχι. Και τούτο γιατί, ενώ οι Ι.
Κανόνες και η Παράδοση της
Εκκλησίας άλλα γράφουν και
διδάσκουν, οι «άγιοι» πατέρες
τους διαγράφουν όταν αυτοί
αντίκεινται στις προσωπικές
τους επιθυμίες και αδυναμίες.
Έτσι, εμπαίζοντας το Άγιο
Πνεύμα, έστειλαν τον, ελέω
Σεραφείμ Τίκα (Αρχ/που),

Λαμπαδάριος

Ιγνάτιο Λάππα, ζώντος του
αγίου Θεολόγου και επισπεύδοντας τον θάνατό του.
Έκτοτε οι πιστοί, που ορθοφρονούν και ζουν εν Χριστώ
Ιησού – όχι οι ριψάσπιδες και
Δημάδες –, βρίσκονται υπό
διωγμόν μέχρι σήμερα (16
χρόνια).
Θα πληροφορηθήκατε,
άγιε πάτερ, ότι μερικές δεκάδες χριστιανοί – κάποιοι
εκ των οποίων είναι μέλη και
ακροατές της εδώ οργάνωσής σας – κινδυνεύουν να
χάσουν τα σπίτια τους εξ
αιτίας της πολλής «αγάπης»
του συνεπισκόπου και συνονόματου Ι. Λάππα.
Θα διαβάσατε ότι η φωλιά
που εκκόλαψε τα μέλη του
οικουμενιστικού συνδέσμου
«ΚΑΙΡΟΣ» υπήρξε το επισκοπείο της μητρόπολης
Λάρισας. Αυτά, επαινούμενα και ευλογούμενα από
τον επιχώριο δεσπότη ως
άριστα συνεργαζόμενα, με
διάφορες εκδηλώσεις άνοιξαν το δρόμο για την ίδρυση
αυτού του εκκλησιαστικού
μορφώματος των «προοδευτικών» θεολόγων, με σκοπό
να διασπάσουν την «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΘΕΟΛΟΓΩΝ»
(Π.Ε.Θ.).
Όταν ο κ. Ιγνάτιος το αντιλήφθηκε – αφού πρώτα εκτέθηκε δίδοντας επισκοπική
κάλυψη – προσπάθησε να
τους «αδειάσει» (όπως άδειασε τόσους και τόσους που
τον στήριξαν για να στρογγυλοκαθήσει στην μητρόπολη
Λάρισας) και να πλανήσει
τους χριστιανούς γράφοντας
το άρθρο «Άλας άναλον…»,
το οποίο δημοσίευσαν ως
«βαρυσήμαντο» τόσο το περιοδικό «ΣΩΤΗΡ» όσο και η
εφημερίδα «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ

ΤΥΠΟΣ», δυστυχώς!!
Διαπιστώνετε ότι τόσο
εσείς όσο και η οργάνωση
αρχίζετε να αλλάζετε πορεία
πλεύσης. Πέθανε ο Θεολόγος
και, σύμφωνα με την οργανωσιακή φιλοσοφία, πρέπει
να αναπληρωθεί και να γίνει
αποδεκτός, οποιοσδήποτε
κι αν είναι ο αντικαταστάτης
του. Σας είναι αδιάφορο αν
είναι όντως εις «τύπον και
τόπον Χριστού». Κι ενώ, στη
συγκεκριμένη περίπτωση,
γνωρίσατε καλά (16 χρόνια)
το ποιόν του μοιχεπιβάτη
και διώκτη των πιστών Ιγνάτιου, εσείς σπεύσατε να του
προσφέρετε «γην και ύδωρ»,
υποταγήν άνευ όρων και να
ξεχάσετε τα θύματά του, που
ζουν με την αγωνία της κατάσχεσης κι αυτής της φτωχής
τους κατοικίας.
Καλέσατε τον νέον Αρσάκιο να σας ευλογήσει τη νέα
κηρυκτική περίοδο και να σας
απευθύνει λόγον «πάνυ ωφέλιμον», ως ο κύριος ομιλητής.
Αναλογιστήκατε γιατί τόσες
επιχειρήσεις κι αυτή ακόμη
η ποδοσφαιρική ομάδα, στις
οποίες αυτά τα χρόνια έκανε
αγιασμούς, πήγαν στο χειρότερο; Δεν εισακούγονται οι
δεήσεις του.
Αλλά και το θέμα που σας
ανέπτυξε: «… απελάκτισεν ο
ηγαπημένος» (Δευτ. 32, 15)
(κλώτσησε ο αγαπημένος)
μήπως με αυτό ήθελε να σας
ψέξει γιατί ενώ είχατε τον
αγαπημένο (Θεολόγο) του
δώσατε κλωτσιά για να πάτε
με τον ισχυρό της ημέρας
πιστεύοντας πως έτσι θα
προκόψει η οργάνωση;
Ας μη ξεχνάμε όμως ότι
«δεινόν εστί προς κέντρα
λακτίζειν».

Μια επιστολή… για το “ΥΠΟΚΡΙΤΑ”
Πολιός Ιεράρχης – ένας από τους πολλούς ανά την Ελλάδα
και το εξωτερικό που τακτικά μας γράφουν και μας στηρίζουν
στο δίκαιο αγώνα μας – μας έστειλε επιστολή της οποίας
απόσπασμα δημοσιεύουμε.
«… Διαβάζοντας το τελευταίο φύλλο της εφημερίδος “ΑΓΩΝΑΣ” (αρ. 184 μηνός Σεπτεμβρίου και στην 8η σελίδα “Ψαλτικά”) συγκλονίστηκα αλλά και οργίσθηκα. Δύο βράδυα δεν
μπόρεσα να κοιμηθώ. Εκείνο το “Υποκριτά μήπως είναι λίγο”
κάτι μου θύμισε, αλλά τότε…, πέρασε χωρίς να δοθεί ιδιαίτερη
σημασία. Αγαπητοί, το ότι, ο αδελφός Ιγνάτιος έφτασε σ’ αυτή
την πράξη, να ζητήσει δηλαδή από τον μακαριώτατο Αρχιε-

πίσκοπο Σεραφείμ και από την Αγία Ιερά Σύνοδο την τιμωρία
των μετασχόντων αρχιερέων, αρχιμανδριτών, ηγουμένων,
ιερέων κ.α. στην εξόδιο ακολουθία του γέροντος μακαριστού
Θεολόγου, με εξόργισε… Είναι αδιανόητο για Αρχιερέα…».
Υπ. Εφ. Σεβασμιώτατε γέροντα, εάν ήτο μόνο αυτό θα
λέγαμε… στα τσακίδια. Αλλά ο αντικανονικώς εκλεγείς και
χειροτονηθείς Ιγνάτιος Λάππας αμφισβήτησε ακόμη και την
Αρχιεροσύνη του αγίου Θεολόγου, φθάνοντας στο σημείο
να μη λειτουργεί σε ναούς που εγκαινίασε ο Θεολόγος.
Ζήτησε μάλιστα με έγγραφό του από την Ιερά Σύνοδο να
αποφανθεί εάν τα εγκαίνια που τελέσθηκαν από τον μακα-

ριστό είχαν νομο Κανονική ισχύ.
Η κακότητά του δε, έφθασε σε τέτοιο βαθμό, ώστε να
ζητήσει εξηγήσεις από ιερείς που συμμετείχαν σε στέφανα
ή κηδείες πνευματικών παιδιών του Σου Θεολόγου και να τα
κατεβάζει από τα ψαλτήρια ως μη κάμπτοντα γόνυ τω Βαάλ.
Σεβασμιώτατε, δεν γνωρίζουμε όμως τι έγινε με τους τόσους ιερείς και διακόνους που χειροτόνησε ο Σεβασμιώτατος
μακαριστός Θεολόγος; Γιατί πώς συλλειτουργούσε με ιερείς –
χειροτονία Θεολόγου – αφού αμφισβητούσε την Αρχιεροσύνη
του Θεολόγου; Τι κρίμα!!!
(Πολλά θα έρθουν στο φως προσεχώς).

