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«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ» ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
ἢ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ;
❄ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ εἶναι σοκαριστικό καί ἡ
ἀπάντηση, ὅσο κι ἄν μᾶς πονάει, ἀρνητική.
❄ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ τοῦ 1984 ὁ πρόεδρος
τῆς Βουλῆς τῆς Δυτικῆς Γερμανίας R. Barzel
διακήρυξε: «Ἡ ἱστορία
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΛΑΓΟΥΡΟΥ
δείχνει ὅτι οἱ λαοί τῆς
Εὐρώπης ὑπεράνω ὅλων
τῶν διαφορῶν τους ἔγιναν μιά οἰκογένεια λαῶν
διά τῆς πίστεως στό Εὐαγγέλιο. Ἡ χριστιανική

θησαυροσ

ο ορυκτοσ πλουτοσ
τησ ελλαδασ

συνεχίζεται στη σελ. 7

Ανθολόγια
ή πανέρια με οχιές;

Σε μια εποχή που ο κόσμος πεινάει, είναι
άνεργος, αυτοκτονεί και οι ναοί δεν έχουν
χρήματα για θέρμανση και φωτισμό, ο Αρχιεπίσκοπος στις 5 Οκτωβρίου 2012 δήλωνε στα
Μέσα Ενημέρωσης ότι, τα χρηματικά αποθέματα φθάνουν μόνο για δύο μήνες και αν δεν
βρεθούν χρήματα θα αναγκαστεί σύντομα η
Εκκλησία να σταματήσει τις πληρωμές του
προσωπικού της και να προχωρήσει σε αποσυνεχίζεται στη σελ. 8

Τέτοιο ηγέτη
χρειάζεται η Ελλάδα

συνεχίζεται στη σελ. 3

συνέχεια στη σελ. 4

«Ένα βράδυ η γιαγιά μου κάπνιζε το μαύρο
της πούρο, ενώ εγώ μισοκοιμόμουν μακάρια
στη ζεστή αγκαλιά της». (Ανθολόγιο Ε’-Στ’
Δημοτικού, σελ. 85).
Βεβαίως, όσοι τουλάχιστον είμαστε πάνω
από τα σαράντα και «προλάβαμε» εκείνες
τις όλο ζωής μαυροντυμένες γριούλες, τις
μανάδες ή τις κυρούτου Δημήτρη
λες των περισσοτέρων
Νατσιού*
από μας, που ανάβανεακούραστες-τα καντήλια στα ταπεινά ξωκλήσια και στα ερημομονάστηρα της Ελλάδας, αυτήν την εικόνα φυλάξαμε στην μνήμη μας: Να μας νανουρίζουν,
καπνίζοντας μαύρα πούρα, από την Κούβα,
συνεχίζεται στη σελ. 3

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Σεραφείμ στα χρόνια της «Μεγάλης Προδοσίας»
Τα ημερολόγια που κυκλοφορούν κάθε χρόνο κατά χιλιάδες
από οργανισμούς, επιχειρήσεις,
συλλόγους, δήμους, περιφέρειες κ.α. αποβλέπουν σε κάποιο
σκοπό (διαφήμιση, προβολή…).
Το μεγαλύτερο μέρος αυτών
εκδίδεται από την εκκλησία

ΓΡΑΨΤΕ – ΓΡΑΨΤΕ – ΓΡΑΨΤΕ
Θα θέλαμε στο φύλλο αυτό, που είναι το τελευταίο του
χρόνου που φεύγει (2012), να ευχαριστήσουμε όλους και
ιδιαίτερα όσους μας συμπαρίστανται ηθικά, πνευματικά,
υλικά και οικονομικά. Να σας κάνουμε δε κοινωνούς της
μεγάλης αποδοχής που τυγχάνει η έντυπη εφημερίδα που
κρατάτε στα χέρια σας και που για το λόγο αυτό αναγκαστήκαμε να διπλασιάσουμε την ύλη ώστε να ικανοποιεί τις
απαιτήσεις σας, συμβάλλοντας έτσι στην εξυγίανση αυτού
του χώρου. Ο τριπλασιασμός, δε της επισκεψιμότητας της
ιστοσελίδας μας την τελευταία διετία μας χαροποιεί και
μας ενθαρρύνει.
Είναι όντως συγκινητικό να σου τηλεφωνούν, να σου

του † Μητρ. Φλωρίνης
Αυγουστίνου Καντιώτου)
Γιατί γεννήθηκε ὁ Χριστός; Γιὰ μᾶς, ἀγαπητοί μου,
γιὰ μᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ γιὰτὴ σωτηρία τὴ δική
μας ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ κατέβηκε ἀπὸ τοὺς
οὐρανούς, «ἐκ Πνεύματος ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς παρθένου», καὶ ἐνανθρώπησε. Αὐτὴ εἶνε ἡ ἀπάντησι
τοῦ πιστοῦ στὸ ἐρώτημα, καὶ αὐτὸ βροντοφωνεῖ ἡ
Ἐκκλησία διὰ τοῦ Συμβόλου τῆς πίστεως (ἄρθρ. 3).
συνεχίζεται στη σελ. 2

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Aπό τέτοιο ηγέτη έχει ανάγκη η χώρα μας, για
να βάλει τέρμα στην ασυδοσία των λαθρομεταναστών που θέλουν την Ελλάδα καταφύγιο ξένων
κακοποιών και πρακτόρων του Ισλάμ, και να πει
αυτά που είπε η Αυστραλέζα πρωθυπουργός και
έχουν ως εξής:
«ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΟΧΙ ΟΙ ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ, ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΥΝ… Είτε σας αρέσει είτε
όχι. Έχω κουραστεί από την ανησυχία αυτού του

Γιατί γεννήθηκε
ὁ Χριστός;

(μητροπόλεις, μοναστήρια,
ναοί, προσκυνήματα κ.α.) με
τη διαφορά ότι το περιεχόμενό
τους πρέπει να είναι πνευματικό, αγιαστικό ώστε ανοίγοντάς
το να ωφεληθεί ψυχικά και
πνευματικά ο αναγνώστης τους.
Το φετινό όμως ημερολό-

γιο (2013) της Μητρόπολης
Λάρισας, κατά παράβαση της
πνευματικής δεοντολογίας, είναι αφιερωμένο στον μακαρίτη
αρχ/πο Σεραφείμ Τίκα, που όχι
μόνο πνευματικός άνθρωπος
δεν υπήρξε αλλά και μόνη η
αναφορά του ονόματός του μας
συνεχίζεται στη σελ. 5

Φωνάζει ο κόσμος

γράφουν ή να σε βρίσκουν στο δρόμο και να σε σφίγγουν
το χέρι, να σ’ αγκαλιάζουν, να σε φιλούν απλοί άνθρωποι,
επίτροποι ναών, ιερείς και να σε συγχαίρουν λέγοντας:
ΓΡΑΨΤΕ-ΓΡΑΨΤΕ-ΓΡΑΨΤΕ να μάθει ο κόσμος τί συμβαίνει.
Πού πάνε τόσα χρήματα! Τί συμβαίνει στην Εκκλησία!
Τί γίνεται στην πολιτεία, και γιατί τα κρύβουν οι άλλοι;
Είμαστε μαζί σας. Τώρα καταλάβαμε γιατί τόσα χρόνια τα
κυκλώματα δίωκαν τον Θεολόγο, το Γέροντα κι εσάς. Και
για το δεσπότη που σας κατατρέχει δικαστικά προκειμένου
να σας φιμώσει, θ’ ανοίξουν οι ασκοί του Αιόλου και τότε
θα θερίσει ό,τι έσπειρε.
Από άλλες πόλεις μας λένε: Μας μάθατε πώς και γιατί

πρέπει ν’ αγωνιζόμαστε, σ’ αντίθεση με τους Πνευματικούς
που συνεχώς μας λένε: «Μη βλέπεις, μην ακούς, μη μιλάς
γιατί θα πας στην κόλαση ως «Ιεροκατήγορος» αγνοώντας ότι γίνονται εξ ίσου ένοχοι με τους αμαρτάνοντας,
αποφεύγοντας να ασκήσουν την «δικαίαν κρίσην».
Αφού λοιπόν ο κόσμος απέβαλε το τυφλοπάνι της
παραπληροφόρησης και αποζητάει ΧΡΙΣΤΟ και καλούς
εργάτες για τον αμπελώνα του Κυρίου, θα είμαστε έτοιμοι
για κάθε πληροφορία αλλά και μαζί του, όποτε και όπου
μας χρειαστεί. Να είναι δε βέβαιος ότι θα συνεχίσουμε να
γράφουμε – με τη χάρη του Θεού – λέγοντας πάντα την
Αλήθεια που αυτή και μόνη οδηγεί στη σωτηρία.
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Γιατί γεννήθηκε ὁ Χριστός;
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Μέγα τὸ μυστήριο! Ποιός ποτὲ θὰ μπορέσῃ νὰ καταλάβῃ σὲ ὅλο τὸ βάθος καὶ τὸ
πλάτος τὸ ὑπερφυέστατο γεγονὸς ὅτι ἕνας
Θεὸς σαρκώνεται, γίνεται ἄνθρωπος, γιὰ
νὰ σώσῃ τὴν ἀνθρωπότητα; Ἐδῶ καὶ οἱ
μεγαλύτερες διάνοιες, χωρὶς τὴ βοήθεια τῆς
πίστεως, συντρίβονται. Μικρὸς ἐμπρὸς στὸ
Θεὸ ὁ ἄνθρωπος,ἂς εἶνε κ᾽ ἕνας Σωκράτης.
Θὰ ὁμολογήσῃ τὴν ἄγνοια καὶ τὴν ἀδυναμία
του ἐμπρὸς στὸ μυστήριο. Μικρὸς ὁ ἄνθρωπος, μεγάλος ὁ Θεός! Μόνο ἡ πίστι ῥίχνει
φῶς στὸ μυστήριο.
Ὁ πιστὸς τὸ αἰσθάνεται, τὸ βλέπει, τὸ ζῇ,
καὶ δὲν βρίσκει λέξεις γιὰ νὰ ἐξωτερικεύσῃ
τὴν ὑπερκόσμια ἀγαλλίασι ποὺ δοκιμάζει
ὅταν ἀκούῃ νὰ ψάλλεται τὸ «Χριστὸς
γεννᾶται, δοξάσατε…» (καταβ. Χριστουγ.
ᾠδ. α΄) . Νομίζει ὅτι δὲν πατάει στὴ γῆ,
ἀλλὰ μεταφέρεται στὸν οὐρανό, στὴ χώρα
τῶν ἀγγέλων, κι ἀκούει τὶς ὑμνῳδίες τους.
Ὁ ἄπιστος ζῇ καὶ περιπλανᾶται στὸ σκοτάδι. Δὲν μπορεῖ νὰ βρῇ μόνος του τὸ δρόμο
ποὺ ὁδηγεῖ στὴ Βηθλεέμ, ἐκεῖ ποὺ λάμπει τὸ
ἄστρο, τὸ φῶς τῆς αἰωνίου ἀληθείας. Ἄπιστοι, ἀποκαλυφθῆτε ἐμπρὸς στὸ μυστήριο
τῆς φάτνης, καταθέστε τὴν πανοπλία τοῦ
ἐγωισμοῦ σας. Ἄλλα ἐφόδια χρειάζονται γιὰ
νὰ νιώσετε τὸ μυστήριο. Πάρτε μαζί σας τὴν
ταπείνωσι τῶν ἀγραυλούντων ποιμένων,
τὴν πίστι τῶν μάγων, τὴν ἀθῳότητα τῶν
σφαγιασθέντων νηπίων, καὶ τότε θὰ βρῆτε
τὸ δρόμο, θὰ συναντήσετε τὸ Χριστό, καὶ θὰ
ὁμολογήσετε ὅτι στὴ Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας
πρὶν δυὸ χιλιάδες χρόνια ἔγινε τὸ μεγαλύτερο θαῦμα, ποὺ κατέγραψε στὶς σελίδες
της ἡ ἱστορία ὡς τὸ σπουδαιότερο γεγονὸς
ἀφ᾽ ὅτου ἔγινε ὁ κόσμος. Ποιό τὸ γεγονός;
ὅτι «ἐγεννήθη Παιδίον νέον ὁ πρὸ αἰώνων
Θεός» (κοντάκ.) . Μέγα τὸ μυστήριο!
Τὸ σπασμένο ἄγαλμα συναρμολογεῖται. Ἕνα παράδειγμα, γιὰ νὰ πάρουμε
μιὰ ἀμυδρὴ ἰδέατοῦ μυστηρίου. Ὑποθέστε,
ἀγαπητοί μου, ὅτι στὸ κέντρο μιᾶς πόλεως
ἔχει στηθῆ ἕνα ἄγαλμα . Εἶνε θαυμάσιο
καὶ ὡς σύλληψι καὶ ὡς ἐκτέλεσι. Ὅλα του
συμμετρικά, κανείς δὲν μπορεῖ νὰ βρῇ μιὰ
ἀτέλεια. Ὅλοι τὸ θαυμάζουν, ἀλλὰ οἱ σοφώτεροι θαυμάζουν περισσότερο τὸν ἄγνωστο ἐκεῖνο γλύπτη, ποὺ εἶχε τέτοια δύναμι
τέχνης, ὥστε ἀπὸ ἕνα ἄμορφο μαρμάρινο
ὄγκο νὰ βγάλῃ ἕνα τέτοιο ἀριστούργημα.
Κανείς δὲν ὑπάρχει ποὺ νὰ πῇ, ὅτι τὸ ἄγαλμα αὐτὸ βρέθηκε τυχαῖα, ὅτι ἔτσι μόνο του
ξεφύτρωσε ἕνα πρωὶ ἀπὸ τὰ σπλάχνα τοῦ
λατομείου τῆς Πεντέλης ἢ τῆς Πάρου κι
ὅτι ἔτσι μόνο του στήθηκε ἐκεῖ. Τὸ ἄγαλμα,
δημιούργημα ἄριστου τεχνίτη, λάμπει στὴ
θέσι του. Πόσο ὡραῖο εἶνε! Τὸ βλέπεις καὶ
νομίζεις πὼς θὰσοῦ μιλήσῃ. Ἐκεῖνα τὰ χείλη, ἐκείνη ἡ ἔκφρασι, ἐκεῖνο τὸ χαμόγελο
στὸ πρόσωπο· τί θαῦμα!
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Ἀλλ᾿ ἀναπάντεχα –ὤ συμφορά!–μιὰ
νύχτα κάποιος, ποὺ ζήλεψε φαίνεται τὴ
δόξα τοῦ Ἡροστράτου, ἀποφάσισε νὰ τὸ
καταστρέψῃ. Πλησιάζει λοιπόν, τοποθετεῖ
στὴ βάσι του δυναμίτη, ἀνάβει τὸ φιτίλι, κι ὁ
κακοῦργος ἀπομακρύνεται. Κρυμμένος σὲ
μιὰ γωνία τοῦ σύμπαντος περιμένει τὸ ἀποτέλεσμα. Σὲ λίγο ἕνας δαιμονιώδης κρότος
ἀκούγεται. Τὸ ἔδαφος σείεται. Οἱ κάτοικοι
τῆς εὐτυχισμένης πόλεως ξυπνοῦν, ἀνάβουν
φῶτα, καὶ τί νὰ δοῦν; Τὸ ἄγαλμα, τὸ καύχημα τῆς πόλεως ποὺ προσείλκυε περιηγητὰς
ἀπ᾽ ὅλα τὰ μέρη, αὐτὸ τὸ ἀριστούργημα, δὲν
ὑπάρχει πιά. Τί λέω, δὲν ὑπάρχει; Ὑπάρχει,
ἀλλ᾽ ὄχι ὡς ὀμορφιά· ὑπάρχει ὡς ἐρείπια.
Ὁ δυναμίτης τό ᾽κανε χίλια συντρίμμια
σκορπισμένα
ἐδῶ κ᾽ ἐκεῖ.
Ὅλοι κλαῖνε
καὶ καταριῶνται
τὸ δράστη τοῦ
ἐγκλήματος.
Τὰ χρόνια
παιρνοῦν, οἱ
αἰῶνες διαβαίνουν.Ἀλλὰ ἡ
ὀμορφιὰ τοῦ
ἀγάλματος δὲν
ξεχνιέται. Οἱ γέροι διηγοῦνται
στὰ παιδιὰ τὴ
δόξα του. Ὁ
πόθος ὅλων
ἐκφράζεται μὲ
μιὰ εὐχή, μιὰ
κρυφὴ ἐλπίδα· Ὤ καὶ νὰ ἦταν δυνατὸν νὰ
διορθωθῇ τὸ κακὸ καὶ νὰ στηθῇ πάλι στὴ
μέση τῆς πλατείας τὸ ἄγαλμα, ὅπως ἦταν
στὴν ἀρχή!…
Καὶ νά ὁ κοινὸς μύχιος πόθος ἐκπληρώνεται! Ἔρχεται κάποιος. Εἶνε ἐκεῖνος ποὺ
κατεσκεύασε τὸ ἄγαλμα. Λυπήθηκε γιὰ
τὴν καταστροφὴ τοῦ καλύτερου ἔργου ποὺ
βγῆκε ἀπ᾽ τὸ ἐργαστήριό του. Γιατὶ ποιός τεχνίτης δὲν πονάει τὸ ἔργο του; Τὸ πόνεσε
λοιπὸν καὶ αὐτός. Εἶδε τὰ συντρίμματα. Τὰ
μαζεύει ἕνα -ἕνα καὶ μέσα στὸ ἐργαστήριό
του τὰ συναρμολογεῖ ὅλα. Καὶ ξαφνικὰ μιὰ
μέρα εὐλογημένη,ἐνῷ θαυμάζουν ὅλοι,
ἄγγελοι καὶ ἄνθρωποι,τὸ ἄγαλμα τοποθετεῖται καὶ πάλι στὴ μέσητῆς πόλεως , ὅπως
ἦταν κι ἀκόμη ὡραιότερο.
Τὸ ἔμψυχο ἄγαλμα ἀναστηλώνεται. Παραβολικὸς μέχρι ἐδῶ εἶνε ὁ λόγος. Θέλετε
τώρα τὴν ἑρμηνεία τοῦ παραδείγματος;
Ἀκοῦστε.
Τὸ ἄγαλμα, τὸ ἔμψυχο ἄγαλμα, εἶνε ὁ
ἄνθρωπος. Ὅταν δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸ
Θεό,οἱ ἄγγελοι θαύμασαν τὸν ἄνθρωπο
ὡς τὸ τελειότερο δημιούργημα. Γιατὶ ὁ
ἄνθρωπος βγῆκε ἀπὸ τὸ θεϊκὸ ἐργαστήριο
ὡραῖος,«καλὸς λίαν», ἀγαθός, ἄκακος,
ἀθῷος. Μιὰ ἁρμονίακαὶ εἰρήνη βασίλευε
στὴ φύσι καὶ τὴν καρδιάτου. Ἀλλὰ ξαφνικὰ
–τί συμφορά!–ὁ ἄνθρωπος ἔπεσε. Σατανικὴ δύναμι συνέτριψε τὸ θεϊκὸ κάλλος.
Ποιός μπορεῖ νὰ τὸ ἀρνηθῇ; Ἀπὸ τότε ἡ
εἰρήνη φυγαδεύθηκε, πόλεμος ἀόρατος
ἄρχισε. Μέσα στὰ βάθη τῆς ἀνθρώπινης
ψυχῆς μάχονται δυὸ ἀντίθετες δυνάμεις,
«ἄγγελος καὶ σατανᾶς γρονθοκοποῦνται».
Καὶ κάτω ἀπὸ τὴ δύναμι τοῦ κακοῦ ὁ
ἄνθρωπος γίνε-ται ἕνα ἠθικὸ ἐρείπιο,
διασπᾶται ἡ ψυχική του ἑνότητα, γίνεται
ἀγνώριστος. Ἰδέστε τον· κλέφτης, ψεύτης,
πλαστογράφος, πλεονέκτης, μωροφιλόδοξος, μοιχός, πόρνος, βλάστημος, φονιᾶς,
ἐμπρηστής, προδότης, θηρίο μᾶλλον παρὰ
ἄνθρωπος. Θεέ μου, ποῦ κατήντησε τὸ
ἔμψυχο ἄγαλμα! πεσμένο σὲ συντρίμμια,
σὲἐρείπια. Ποιός τώρα θὰ τὸν σώσῃ;

Καὶ ἐνῷ οἱ φιλόσοφοι σὰν ἁπλοῖ θεαταὶ
παρακολουθοῦσαν τὸ δρᾶμα τοῦ ἀνθρώπου
ποὺκυλοῦσε στὴν κατηφόρα τοῦ ἠθικοῦ
ὀλέθρου,ξαφνικὰ ἕνα πρωτοφανὲς ἄστρο
φωτίζει τὸν κόσμο , σμήνη ἀγγέλων πετοῦν πάνω ἀπ᾽ τὴ Βηθλεέμ, θεία μουσικὴ
ἀντηχεῖ, ἀκούγεται τὸ ἐμβατήριο «Δόξα ἐν
ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία» (Λουκ. 2,14) .
Τί συμβαίνει; Μέγα μυστήριο ἐκτυλίσσεται.Ὁ Θεὸς σπλαχνίσθηκε τὸ πλάσμα τῶν
χειρῶν του. Ἄκουσε τοὺς στεναγμούς, εἶδε
τὰ ἠθι κάτου ἐρείπια καὶ συντρίμμια, καὶ
ἀποφάσισε νὰσώσῃ τὸν ἄνθρωπο. Ὤ θαῦμα
θαυμάτων! Κλίνει οὐρανοὺς καὶ κατεβαίνει.
Σαρκώνεται ἀπὸ τὰ αἵματα τῆς πανάγνου
Κόρης. Γίνεται ἄνθρωπος, χωρὶς νὰ
παύσῃ νὰ εἶνε
Θεός, γιὰ νὰ
κάνῃ θεὸ τὸν
ἄνθρωπο. Μὲ
τὴν ὅλη ἔνσαρκη οἰκονομία
ὁ ἐνανθρωπήσας Θεὸς Λόγος ἀνορθώνει
τὸ πεσμένο
ἀνθρώπινο
πρόσωπο,
ἀναστηλώνει
τὸ κατεστραμμένο ἔμψυχο
ἄγαλμα, ἀποκαθιστᾷ τὸ πλάσμα του στὸ ἀρχικὸ κάλλος του κι ἀκόμη ἀνώτερα .Περιμένετε! Ἡ
διδασκαλία, ποὺ θὰ κηρύξῃ τὸ Νήπιο τῆς
Βηθλεέμ, τὰ θαύματα ποὺ θὰ κάνῃ, ἡ ἁγία
ζωὴ ποὺ θὰ ζήσῃ, καὶ πρὸ παντὸς τὸ τίμιο
αἷμά του μὲ τὸ ὁποῖο θὰ βάψῃ τὸ λόφο τοῦ
Γολγοθᾶ καὶ μάλιστα ἡ ἔνδοξη ἀνάστασί
του μὲτὴν ὁποία θὰ νικήσῃ τὸ θάνατο, αὐτὰ
θὰ σώσουν, θὰ λυτρώσουν, θὰ ὡραΐσουν,
θὰ θεώσουν τὸν ἄνθρωπο. Καὶ μόνο ὅσοι
θὰ μείνουν μακριά του, μόνο ὅσοι θὰ τὸν
ἀρνηθοῦν καὶ θὰ τὸν σταυρώσουν, αὐτοὶ
θὰ χαθοῦν.
Ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου, ἀγαπητοί μου,
εἶνεὁλόκληρο δρᾶμα. Μακριὰ ἀπ᾽ τὸ
Χριστὸ ἡ ζωή μας γίνεται ἢ τραγῳδία ἢ
κωμῳδία. Μύρια σύγχρονα παραδείγματα
πιστοποιοῦν τὴν ἀλήθεια αὐτή. Μόνο διὰ
τοῦ Χριστοῦ ἐπέρχεταιἡ λύσις τοῦ δράματός μας
.Χριστιανοί! Μὴ περιπλανᾶσθε μακριά,
μὴζητᾶτε ἄλλα φῶτα. Στραφῆτε μὲ πίστι
πρὸςτὸ ἄστρο τῆς Βηθλεέμ . Τὸ ἄστρο αὐτὸ
φέρνει εἰρήνη, ἀγάπη, δικαιοσύνη, ἀλήθεια.
Ἀργὰἢ γρήγορα ὅλοι θὰ καταλάβουμε, ὅτι
ὁ ἄνθρωπος μόνο διὰ τοῦ Χριστοῦ ἐξευγενίζεται, ἐξωραΐζεται ἠθικά, γίνεται ἔμψυχο
ἄγαλμα ἀρετῆς, ἠθικὴ προσωπικότης, γιὰ
τὴν ὁποία οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας ἔλεγαν·
«Ὡς χαρίεν ἐστ᾽ ἄνθρωπος, ὅταν ἄνθρωπος
ᾖ» (= πόσο χα-ριτωμένο πλάσμα εἶνε ὁ
ἄνθρωπος ὅταν εἶνεπράγματι ἄνθρωπος).
Μόνο διὰ τοῦ Ἰησοῦ ὁἄνθρωπος ἐπανέρχεται στὴν θεία μακαριότητα ἀπὸ τὴν ὁποία
ἔχει ἐκπέσει, φτάνει στὸ «καθ᾿ ὁμοίωσιν»
Θεοῦ (Γέν. 1,26) , γίνεται μικρὸς θεός,θεὸς
κατὰ χάριν.
Ἂς ψάλουμε λοιπὸν μὲ ἀγαλλίασι·«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε · Χριστὸς
ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς,
ὑψώθητε.ᾌσατε τῷ Κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ, καὶ
ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε, λαοί, ὅτι δεδόξασται».
(†) ἐπίσκοπος ΑὐγουστῖνοςἌρθρο ποὺ δημοσιεύθηκε
στὸ φυλλάδιο «Ἡ Ἀγάπη» Κοζάνης
φ. 4/25Δεκεμβρίου 1943.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ
“Χριστός γεννάται, δοξάσατε∙ Χριστός εξ
ουρανών, απαντήσατε∙ Χριστός επί γης,
υψώθητε∙ άσατε τω Κυρίω πάσα η γη και εν
ευφροσύνη ανυμνήσατε, λαοί, ότι δεδόξασται”
(Κανών, Ωδή α΄)
Χαρμόσυνα ηχούν τις μεταμεσονύκτιες
ώρες κάθε 25ης Δεκεμβρίου οι καμπάνες των
εκκλησιών για να αναγγείλουν στα πέρατα της
οικουμένης την ευχάριστη είδηση της γέννησης
του Λυτρωτή της ανθρωπότητας.
Ο αναμενόμενος Μεσσίας γεννάται από την
αγνή και ταπεινή αειπάρθενη Μαρία κάτω από
τους σκοτεινούς θόλους του σπηλαίου της
Βηθλεέμ και γίνεται το ολοζώντανο παράδειγμα
της ταπεινοφροσύνης και της απλότητας.
Η γέννηση του Χριστού είναι κοσμοϊστορικό
γεγονός ύψιστης σημασίας και ως τέτοιο εορτάζεται από ολόκληρο το χριστιανικό κόσμο.
Αποτελεί θεϊκή επιτυχή παρέμβαση, στο σωστό
προσανατολισμό της πλανεμένης και παραπαίουσας ανθρωπότητας.
Ο Άναρχος παίρνει αρχή. Ο Άχωρος χωρείται. Ο Λόγος ενσαρκούται. Ο Αόρατος οράται.
Κατεβαίνει από τα ύψη του ουράνιου μεγαλείου
Του για να λύσει το προπατορικό αμάρτημα, να
ανασύρει το ανθρώπινο γένος από το βούρκο
της αμαρτίας, να καθιερώσει τη συγχώρηση,
να γλυκάνει τον ανθρώπινο πόνο, τη θλίψη
και τη δυστυχία, να διδάξει την αγάπη και την
αδελφοσύνη, να θεμελιώσει την αλληλεγγύη,
τη συγνώμη και το έλεος στις καρδιές των
ανθρώπων, να ανυψώσει τους ταπεινούς, να
ταπεινώσει τους αλαζόνες, να απελευθερώσει
τον άνθρωπο από τις υλιστικές αντιλήψεις και
τα στενά πλαίσια της επίγειας διαδρομής του,
να σπάσει τα δεσμά της δουλεμπορίας και της
καταδυνάστευσης, να εξομοιώσει τη γυναίκα με
τον άνδρα, να καθαγιάσει την εργασία, να διαλύσει τις πλάνες της ειδωλολατρίας και να φέρει την ειρήνη στην ταραγμένη ανθρωπότητα.
Εκεί, στη φάτνη του σπηλαίου της Βηθλεέμ,
πετά σήμερα η φαντασία κάθε Χριστιανού και
βλέπει με τα μάτια της ψυχής του το νεογέννητο Χριστό να σκορπά το χαμόγελο της ψυχικής
γαλήνης, τα άκακα ζώα να ζεσταίνουν με το
χνώτο τους το θείο βρέφος, τους απλοϊκούς
ποιμένες να προσκυνούν τον Τεχθέντα Σωτήρα,
τους μάγους να εναποθέτουν στα πόδια του
Άρχοντα της ειρήνης τα πλούσια συμβολικά
τους δώρα, το φωτεινό Αστέρι να γίνεται αλάθητος οδηγός της ζωής των ανθρώπων και τους
αγγέλους να ανεβοκατεβαίνουν την ουράνια
κλίμακα ψάλλοντας “Δόξα εν υψίστοις Θεώ και
επί γης ειρήνη εν ανθρώποις ευδοκία”.
Σκιρτά και αγάλλεται μπροστά στο θεσπέσιο
αυτό όραμα η χριστιανική ψυχή. Και για τον
αντίκτυπο του θεϊκού μηνύματος των αγγέλων
ο ποιητής γράφει: “Στη νύχτα του Δεκέμβρη τη
βαριά / έβαλες τους αγγέλους να μηνύσουν /
μήνυμα νέο, μήνυμα τρανό / ελπίδες ζωντανές
να φτερουγίσουν / Σκίρτησαν στο μήνυμα λαοί /
σπάσανε τα δεσμά τους σκλαβωμένοι / Ακούστε
τραγουδιέται και για μας / Ζήστε σαν αδέλφια
μονιασμένοι”.
Καιρός και εμείς, ως άλλοι βοσκοί και μάγοι,
να τρέξουμε κοντά στο μικρό Χριστό, τον ενανθρωπήσαντα Θεό της αγάπης, να Τον προσκυνήσουμε με ευλάβεια, να Του προσφέρουμε
τα δικά μας δώρα: την πίστη, την αγάπη και
τη λατρεία μας και να τον παρακαλέσουμε να
κάνει την καρδιά μας φάτνη Του για να πλημμυρίζει από την άδολη χαρά της καλοσύνης
και της αγάπης. Εκεί “Το Χριστό θα φιλήσουμε
τον Υιό της χαράς / και το δρόμο των ύμνων η
ψυχή μας θα πάρει / Με το λόγο του βρέφους,
μ’ εκείνου τη χάρη / Βηθλεέμ μη ζητήσεις αν
σου λείψει η πίστη / Οδοιπόρε, γαλήνη και
χαρά στη ζωή / Στις καρδιές ανεκτίμητα είναι
τα δώρα, που φέρει ο Χριστός / Ειν’ Αγάπη και
Ειρήνη”. (Σήφης Κόλλιας)
Α.Κ.
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Ανθολόγια ή πανέρια με οχιές;

γιατί δεν καταδέχονταν τα παρακατιανά...
«-Μπορεί η γερόντισσα που πέθανε να
πήγε στην Κόλαση.
-Λες; Η Κλάρα έγνεψε με το κεφάλι της.
-Το δίχως άλλο θα πήγε στην Κόλαση,
γιατί μάλωνε όλα τα παιδιά της πολυκατοικίας. Κι επειδή πρέπει να πάει στην
Κόλαση, κλαίνε όλες οι φίλες της. Έτσι θα
είναι. Κι εγώ αυτό το νομίζω πολύ σωστό.
Και όταν έκανα να ρωτήσω, αν οι διάβολοι
θα ψήσουν στην Κόλαση τη γριά, μας είπε
χαμηλόφωνα ο πατέρας:
-Σιωπή! Πολλά λέτε!»(Ανθολόγιο, Ε’-Στ’
Δημοτικού, σελ. 134). Ούτε το «φοβερόν
μυστήριον» του θανάτου δεν σέβονται οι
«καντιποτένιοι», που αποφασίζουν το τι θα
διδάσκονται τα παιδιά του προδομένου
λαού μας. Και υποτίθεται ότι στο «Ανθολόγιο», το λέει και η λέξη, βάζεις τα άνθη
της λογοτεχνίας, ό,τι καλύτερο ιστόρησε
ο κάλαμος των μαϊστόρων του λόγου, το
ακροθίνιον.
Γιαγιάδες με πούρα, που ψήνονται στην
κόλαση, «διαβόλια και τριβόλια», μαγαρισιές και δαιμονολογίες, τι δουλειά έχουν
με 11χρονα παιδιά;
Στο παλιό «Ανθολόγιο-προ του
2006-εξαιρετικό και όντως ανθο-λογία (η
λέξη «λογία», στην εκκλησιαστική γλώσσα
σημαίνει συλλογή, έρανο... «περί δε της
λογίας...», γράφει ο απόστολος Παύλος
στους Κορινθίους, Α’ επ., στο 16,1), διδάσκαμε κείμενα με ιθαγένεια και οσμήν
ευωδίας πνευματική. Κόντογλου (Βασίλειος ο Μακεδών), Ναταλία Μελά (για τον
αετό της Μακεδονίας, Παύλο), Βενέζης,
Πετσάλης (για τον Ρήγα), Βαλαωρίτης,
Μόντης, Πηνελόπη Δέλτα («τα μυστικά
του Βάλτου), Ελύτης, Μυριβήλης, Ψαθάς,
«του νεκρού αδελφού», «ο Διγενής», «της
Άρτας το γιοφύρι». Όλα τα πέταξαν, διότι
τα κρυμμένα στα κελάρια του πατρογονικού μας σπιτιού, καλούδια της ρωμαίικης παράδοσης, εξαίσια και άφθονα, οι
ιθύνοντες τα βλέπουν με φθόνο και όχι
«α-φθόνως». (Να προσεχθεί η στάση του
πατέρα στο προαναφερθέν κείμενο). «Τα
μάτια του Χριστού ήταν γλυκά. Τα μάτια
του γατιού ήταν γλυκά. Ο Χριστός και ο
δράκος». (σελ. 166). Ένα Κινεζάκι, ο Τα Κι
Κο, «γιορτάζει» τα Χριστούγεννα στην Ευρώπη (μάλλον στην Ελλάδα). Την ημέρα
της γιορτής, επειδή «ο αξιότιμος κύριος
Χριστός δεν φαινόταν πουθενά», του
έδωσαν μία εικόνα του Χριστού. Την πήρε
στο δωμάτιό του, ζωγράφισε έναν κινέζικο
δράκο, μάζεψε κι ένα γατί, που ήταν στο
παράθυρό του και ξεκινά η βλάσφημη
σύγκριση. Τα μάτια «του αξιότιμου κυρίου
Χριστού» με «τα μάτια του γατιού». (Ο
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παιδαγωγικα

εισαγγελέας καλώς άσκησε ποινική δίωξη
στην βλάσφημη συμμορία του «Coprus
Christi». Mε την κατ’ εξακολούθησιν όμως
βλασφημία που «εγκαταβιώνει» στα σχολικά βιβλία και δηλητηριάζει αθώες παιδικές
ψυχές, τι θα γίνει; Ως πότε θα ανεχόμαστε
την Πνευματική Γενοκτονία»;).
«Συνθέστε και σεις ένα νανούρισμα για
χταπόδια» (Ανθολόγιο Γ’-Δ’ Δημοτικού,
σελ. 22). Εδώ ξεπερνάμε την ανοησία και
αγγίζουμε τα όρια της
σχιζοφρένειας. Στην
παγκόσμιο λογοτεχνία ουδείς νανούρισε
χταπόδια, σουπιές,
καλαμαράκια και λοιπά μαλάκια.
Ερώτηση: Γιατί δεν
ζήτησαν, από τους εμβρόντητους μαθητές,
να βρουν ένα παραδοσιακό νανούρισμα,
από τα εξοχότερα
δείγματα της δημοτικής μας ποίησης«το τελεσφορώτατον
όργανον της Εθνικής
αγωγής, η εκτρέφουσα και συντηρούσα
το εθνικόν φρόνημα»,
όπως γράφει ο μεγάλος μας λαογράφος
Νικόλαος Πολίτης στον πρόλογο του
βιβλίου του «Δημοτικά Τραγούδια»;
Η απάντηση είναι απλή: αν κόψεις τις
ρίζες (την Παράδοση) τα κλαδιά ξεραίνονται και οι καρποί σαπίζουν και γίνονται
«οι πολιτείες λημέρια των ακαθάρτων και
ταμπούρια των κιοτήδων». (Παλαμάς).
Στα παλιά Ανθολόγια υπήρχε ένα νανούρισμα, που έλεγαν οι γιαγιάδες μας,
οι παλιές, «οι καθυστερημένες» και όχι οι
ψιμυθιωμένες, οι προοοδευμένες «εσχατόγριες» των ημερών μας, που θέλουν
να τις προσφωνούν με τα «μικρά» τους
ονόματα-μην τις θυμηθεί ο Χάρος-και
«νανουρίζονται» με τον Σουλεϊμάν…
«Κοιμήσου συ, μωράκι μου, σε κούνια
καρυδένια
Σε ρουχαλάκια κεντητά και μαργαριταρένια
Έλα, Χριστέ και Παναγιά, και παρ’ το
στους μπαξέδες
Και γέμισε τους κόρφους του λουλούδια μενεξέδες.
Κοιμήσου συ, παιδάκι μου, κι η μοίρα
σου δουλεύει
Και το καλό σου ριζικό, σου κουβαλεί
και φέρνει
Κοιμάται νιο, κοιμάται νιο, κοιμάται νιο

φεγγάρι
Κοιμάται το παιδάκι μου στ’ άσπρο το
μαξιλάρι.
Ο ύπνος τρέφει τα παιδιά κι η γεια τα
μεγαλώνει
Και η Κυρά η Παναγιά τα καλοξημερώνει».
Θα άφηναν οι «γραικύλοι της σήμερον»
τραγούδι-νανούρισμα που μιλά για τον
Χριστό και την Παναγιά; Πλήττεται η

πολυπολιτισμικότητά τους και δεν προσιδιάζει με τις αρχές του Ολυμπισμού, για
να θυμηθούμε και την αβάσταχτη θερινή
ελαφρότητα.
Τέλος πάντων. Να μην συνεχίσω, γιατί
μαυρίζει η ψυχή μας. Το ερώτημα που
συνεχώς εγείρεται είναι «τι κάνετε εσείς
οι δάσκαλοι;». Σωστό. Δάσκαλος με στοιχειώδη πνευματική εντιμότητα δεν διδάσκει τέτοια ρυπαρογραφήματα. Φοβάμαι
όμως, τώρα που έρχεται η αξιολόγηση
από διευθυντή και σχολικό σύμβουλοπλην λαμπρών εξαιρέσεων, οι περισσότεροι είναι φερέφωνα της κυρίαρχης,
νεοταξικής ιδεολογίας-οι δάσκαλοι θα
συμμορφώνονται με τις άνωθεν οδηγίες
και υποδείξεις, θα αυτολογοκρίνονται ή
θα σιωπούν. Θα δεχόμουν ευχαρίστως
την αξιολόγηση, αλλά πρέπει πρώτα να
αξιολογηθεί και να κατεδαφιστεί το κράτος της ανομίας και της αναξιοκρατίας
που μολύνει και την Παιδεία. Δεν δέχομαι
καμμιά αξιολόγηση, γιατί τώρα αξιολογώ
εγώ- ο λαός- το υπουργείο και εισηγούμαι την απόλυση όλων των ανίκανων που
διέλυσαν τα σχολεία.
Και για να κατανοήσουμε και εμείς οι
δάσκαλοι του καινού (ή κενού) σχολείου,

που ευαγγελιζόταν η πρώην «δελφίνα»
του ΠΑΣΟΚ, τι σημαίνει δάσκαλος, με
τόλμη και αρετή, που θυσίαζε, όχι μισθούς και δώρα, αλλά την ίδια του τη
ζωή για την πατρίδα, παραπέμπω σε μια
«δασκαλίτσα» του Μακεδονικού Αγώνα: την Αγγελική Φιλιππίδου. Το 1906
οι Κομιτατζήδες επιτίθενται στο χωριό
Κλεπούσνα των Σερρών, στο οποίο υπηρετεί η Αγγελική και ο σύζυγός της, ως
δάσκαλοι. Πολιορκούν και
το σπίτι τους. Οι δύο σύζυγοι αμύνονται. Η Αγγελική
τραυματίζεται στο γόνατο. Αφήνω τον λόγο στην
Αθηνά Τζινίκου-Κακούλη,
στο βιβλίο της «Η Μακεδόνισσα στο θρύλο και την
ιστορία» (σελ. 336).
«Έδωσε ο Θεός τη μέρα
κι οι Βούλγαροι εγκατέλειψαν την Κλεπούσνα.
Όταν έφτασε ο Πρόξενος
Σερρών Σαχτούρης, η Αγγελική παρά τους πόνους
παρακάλεσε να μη μεταφερθεί απ’ ευθείας στο
νοσοκομείο Σερρών, αλλά
να την τοποθετήσουν σε
φορείο και να σταματούν
στην πλατεία κάθε χωριού,
να συγκεντρώνονται οι κάτοικοι και να
τους μιλά. Οι χωρικοί τη φορτώθηκαν και
κίνησαν να τη σώσουν. Το αίμα της στην
τραγική εκείνη πορεία σταγόνα σταγόνα
έβαφε την μακεδονική γη και γίνονταν
αρραβώνας με τη λευτεριά… Πέρασαν
έτσι πολλά χωριά. Οι άνθρωποι ξεμύτιζαν
τρομαγμένοι από τα σπίτια τους να δούνε
τι συμβαίνει. Κι άκουγαν από το στόμα
της ηρωίδας να τους λέει με όση δύναμη
της έμενε, πως αισθάνεται ευτυχής, που
προσφέρει το αίμα της για την πατρίδα
και να τους καλεί όλους, άντρες, γυναίκες, γέρους και παιδιά, να πάρουν όπλα,
τσεκούρια και πέτρες και να εγερθούν
κατά των Κομιτατζήδων.
Στις Σέρρες τα πλήθη συνέρρεαν στο
νοσοκομείο και μ’ ευλάβεια της ασπάζονταν το χέρι, που όλο και πάγωνε, καθώς
ο Αρχάγγελος κοντοζύγωνε. Έπειτα τη
μετέφεραν στο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Οι προσπάθειες των γιατρών δεν
μπόρεσαν ν’ αποτρέψουν το μοιραίο. Εκεί
η ηρωίδα άφησε την τελευταία της πνοή
με το όραμα της λευτεριάς στα βασιλεμένα
της μάτια».

*Δημήτρης Νατσιός, Δάσκαλος Κιλκίς

Τέτοιο ηγέτη χρειάζεται η Ελλάδα

έθνους μήπως ενοχλούμε μερικούς ανθρώπους ή την
κουλτούρα τους.
Από την εποχή των επιθέσεων στο Μπαλί, έχουμε παρατηρήσει μια αύξηση του πατριωτισμού στην πλειονότητα
των Αυστραλών. Η κουλτούρα μας έχει εξελιχθεί για
περισσότερο από δύο αιώνες με αγώνες, προσπάθειες
και επιτυχίες από εκατομμύρια αντρών και γυναικών που
κατέκτησαν την ελευθερία.
Μιλάμε κυρίως ΑΓΓΛΙΚΑ, όχι ισπανικά, λιβανέζικα,
αραβικά, κινέζικα, γιαπωνέζικα, ρώσικα ή οποιαδήποτε
άλλη γλώσσα. Οπότε, αν επιθυμείτε να γίνετε μέρος της
κοινωνίας μας, να μάθετε τη γλώσσα μας.
Οι περισσότεροι Αυστραλοί πιστεύουν στον Θεό.
Αυτό δεν είναι κάποια χριστιανική δεξιά πολιτική προπαγάνδα, αλλά ένα γεγονός, επειδή χριστιανοί άντρες

και γυναίκες βασισμένοι στα χριστιανικά ιδεώδη ίδρυσαν αυτό
το έθνος και αυτό είναι πλήρως
εξακριβωμένο.
Εάν ο Θεός σας ενοχλεί, τότε
σας προτείνω να σκεφτείτε κάποιο
άλλο μέρος του πλανήτη σαν τη
νέα σας πατρίδα, γιατί ο Θεός είναι
μέρος της κουλτούρας μας.
Θα αποδεχτούμε τις πεποιθήσεις σας και δεν θα τις αμφισβητήσουμε. Αυτό που επιθυμούμε εκ μέρους σας είναι να
αποδεχτείτε τις δικές μας πεποιθήσεις και να ζήσετε σε
αρμονία και χαρούμενη ειρήνη μαζί μας.
Αυτή είναι η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ, Η ΧΩΡΑ ΜΑΣ και Ο ΤΡΟΠΟΣ

ΖΩΗΣ ΜΑΣ και θα σας επιτρέψουμε με κάθε ευκαιρία να τα απολαύσετε όλα. Αλλά, αφού τελειώσετε
με τις διαμαρτυρίες σας και τις
γκρίνιες σας για τη σημαία μας,
τα χριστιανικά μας πιστεύω ή τον
τρόπο ζωής μας, σας συνιστώ ολόθερμα να εκμεταλλευτείτε μια άλλη
μεγάλη αυστραλιανή ελευθερία:
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΦΥΓΕΤΕ.
Αν δεν είστε ευτυχείς εδώ, τότε
ΦΥΓΕΤΕ. Δεν σας υποχρεώσαμε να έρθετε. Εσείς επιλέξατε να έρθετε εδώ.
Επομένως ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ τη χώρα που ΕΣΕΙΣ επιλέξατε.»
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συνέχεια από την 1η σελίδα

«Η Ελλάδα έχει πολύ ορυκτό πλούτο,
αλλά δεν θα σας αφήσουν να τον βγάλετε»
(ΝΙΚ. ΧΡΟΥΣΤΣΩΦ)
Με αυτά τα λόγια απάντησε ο τότε ηγέτης της
ΕΣΣΔ Νικ. Χρουστσώφ στον Έλληνα – εκτελών
χρέη Πρωθυπουργού της Ελλάδας – Σοφοκλή
Βενιζέλο, όταν τον επισκέφτηκε στη Μόσχα και
του ζήτησε οικονομική βοήθεια.
Όλοι οι ξένοι γνωρίζουν, εδώ και δεκαετίες,
για τον πραγματικό ορυκτό μας πλούτο, γι’ αυτό
οι σωτήρες – Ευρωπαϊκή Ένωση, Γερμανία,
Αμερική κ.α., λειτουργώντας παρασκηνιακά, μας
έδιναν αφειδώς δάνεια, επιδοτήσεις και δεν μας
χαλούσαν ποτέ χατήρι. Έβαζαν “κατάλληλους”
ανθρώπους στη χώρα μας, κρατώντας υπό έλεγχο την τύχη της Ελλάδας. Δωροδοκούσαν όσους
άπλωναν το χέρι ώστε να τους χρησιμοποιήσουν
την κατάλληλη στιγμή. Τους βεβαίωναν μάλιστα
ότι, τα λεφτά που λάβαιναν για την συνεργασία
και κατέθεταν, ήταν καλά κρυμμένα στην Ελβετία
ή σε άλλους φορολογικούς παραδείσους. Έτσι,
όποτε ήθελαν, εκβίαζαν τους διεφθαρμένους
και διεκπεραίωναν τις χονδρές τους υποθέσεις.
Για χρόνια παρακολουθούσε ο λαός άναυδος
αυτό το αίσχος της απόλυτης ασυδοσίας, της
κλεψιάς και της ρεμούλας με τις σκανδαλώδεις
λοβιτούρες και κανείς δεν τολμούσε να τους
ακουμπήσει. Είχε επικρατήσει σαν “δόγμα”: «δούλεψε να φας και κλέψε για να ’χεις».
Εδώ στην Ελλάδα, έχουν καταγραφεί οι πιο
σκληροί ανταγωνισμοί Αμερικανών, Βρετανών,
Γάλλων και Γερμανών για το ποιος θα έχει το
“πάνω” χέρι και την κηδεμονία. Στους ανταγωνισμούς αυτούς αποδίδονται και οι ανατροπές
που έγιναν στα πολιτικά πράγματα της χώρας
μας, όπως: του Γεωργ. Παπανδρέου από τους
αποστάτες, τους χουντικού Παπαδόπουλου από
τον πιο “συνεργάσιμο” Ιωαννίδη, η κατάληψη της
μισής Κύπρου από τους Τούρκους (πετρέλαια –
φυσικό αέριο), τα Ίμια (μοναδικά παγκοσμίως σε
ποσότητα οσμίου και κόκκινου υδραργύρου1).
Θυμάστε τις δηλώσεις του τότε Πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών Πάγκαλου.
Και σήμερα οι φίλοι μας “σωτήρες”, κλείνουν
το μάτι στους Τούρκους ώστε να αμφισβητούν
την κυριαρχία μας σε 114 μικρά νησιά και βραχονησίδες στα Δωδεκάνησα, στους Αλβανούς να
ζητούν την Ήπειρο για την μεγάλη Αλβανία και
στα Σκόπια την Μακεδονία. Έτσι αγοράζουμε
τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα που αντιστοιχούν στο 4,70% του ΑΕΠ το 2002.
Η χώρα μας έχει δαπανήσει για αναχαιτίσεις-αναγνωρίσεις στο FIR Αθηνών από το
1974 πάνω από 2 τρισεκατομμύρια ευρώ
σε απόλυτες τιμές και έχουν θυσιαστεί
πολλοί Έλληνες πιλότοι (Γιαννικάκης,
Πετρούτσιος, Σαλμάς, Ηλιάκης κ.ά.).
Για αγορές καταναλωτικών ειδών δαπανούμε
τεράστια χρηματικά ποσά, αφού μας κλείσανε
κάθε παραγωγικό εργοστάσιο που είχαμε, με
απώτερο σκοπό να αγοράζουμε τα πάντα απ’
αυτούς με αποτέλεσμα να χρεοκοπήσουμε και
να παραδοθούμε στους “σωτήρες” δανειστές
μας άνευ όρων.
Πολλοί ξένοι και Έλληνες ειδικοί (οικονομολόγοι, καθηγητές, τραπεζίτες) θεωρούν την
ελληνική κρίση κατασκευασμένη, με συνεργασίες από το εξωτερικό και το εσωτερικό, και
επιδοκιμασμένης συνταγής. Δηλαδή συνταγή
που φορτώνει χρέος σε μια χώρα τόσο, ώστε να
μην μπορεί, από ένα σημείο και μετά, να εξυπηρετηθεί, να σταθεί στα πόδια της και να ανακάμψει,
με αποτέλεσμα να παραλύσει και ν’ αρχίσει το
«ξεπούλημά» της.
Μέχρι προ τριετίας λειτουργούσαν κυρίως παρασκηνιακά και έτσι διεκπεραίωναν τις υποθέσεις
τους. Τώρα βγήκαν για τα καλά στο προσκήνιο
και είδαμε καθαρά τις προθέσεις τους. Δεν
δίστασαν να μας προσβάλουν, ως τεμπέληδες,
ανήθικους και διεφθαρμένους (ενώ αρχιτέκτονες
είναι οι ίδιοι) τα δε μέσα ενημέρωσής τους να
διακωμωδούν κι εμάς και την ιστορία μας, να
γελοιοποιούν κάθε τι ελληνικό, και να ασελγούν
επί ιερών και οσίων διασαλπίζοντες προς κάθε
κατεύθυνση ότι «η Ελλάδα είναι μια χώρα που
δεν παράγει τίποτα» ενώ οι ίδιοι μας έκλεισαν
κάθε πηγή (εργοστάσια, γεωργία…) που θα μας
καθιστούσε αυτάρκεις.
Σκοπός τους λοιπόν η πλήρης εξάρτησή μας
απ’ αυτούς ώστε δανείζοντάς μας περισσότερα
απ’ όσα χρειαζόμαστε (υποχρεωτικά) να βυθιζό-

μαστε όλο και πιο πολύ στο βούρκο του χρέους
(32,5 δις ζητούμε τελευταία, 52 δις μας δίνουν).
Ερωτήματα που απασχολούν
τον ελληνικό λαό:
Οι ξένοι κατεχόμενοι από το αποικιοκρατικό
πνεύμα, μετέρχονται κάθε μέσον και τρόπο για
να πλουτίσουν την πατρίδα τους. Οι δικοί μας
πολιτικοί πώς σκέφτονταν το παρόν και το μέλλον
της πατρίδας; Γιατί τόσες προηγούμενες Κυβερνήσεις δεν κινήθηκαν προς την κατεύθυνση να
δημιουργήσουν μια ισχυρή Ελλάδα; Γιατί όσοι
προσπάθησαν να φέρουν στο φως τον ορυκτό
μας πλούτο (γεωλόγοι, ειδικοί καθηγητές, ινστιτούτα κ.α.) τους μυκτήριζαν αποκαλώντας τους
γραφικούς και εθνικιστές, ενώ γνώριζαν την
πραγματικότητα;
Έπρεπε να περάσουν 24 χρόνια από την συνεδρίαση της Βουλής των Ελλήνων (Συνεδριάσεις
4 Β΄ - ΡΣΤ 17 Μαρτίου 1987 – 27 Απριλίου 1987,
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΡΑ΄ … 6 Απριλίου 1987 σελίς 5159),
για να μάθουμε αυτά που ο τότε Βουλευτής
του κυβερνώντος κόμματος (ΠΑΣΟΚ) Ιωάννης
Κουτσογιάννης αποκάλυψε στη Βουλή πόσο
καλά δηλαδή γνώριζαν το θέμα οι κυβερνώντες
και πώς απέφυγαν να το δημοσιεύσουν (Σήμερα
δημοσιεύουμε μέρος του).
Έπρεπε να περάσουν 20 χρόνια για να μάθουμε
ποιος ήταν ο πραγματικός λόγος που οι Αμερικάνοι “έθαψαν” τον Στίβεν Λάλα για 17 χρόνια στις
φυλακές τους; Για το πώς απόρρητα έγγραφα και
στοιχεία που είχαν στα χέρια τους οι Αμερικάνοι
και αφορούσαν πετρέλαια, με μια πράξη ηρωική
και με κίνδυνο ακόμη της ζωής του, τα παρέδωσε
στην ελληνική Κυβέρνηση για να λάβει γνώση.
Γιατί τελευταία, και αφού μπήκαμε στα μνημόνια, άρχισαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης να προβάλουν το τί έχει η Ελλάδα ώστε να το γνωρίσουν
οι “φιλάνθρωποι” δανειστές μας;
Το «Bloomberg» (10/10/12) έγραψε ότι: Εάν η
Ελλάδα αξιοποιήσει τα κοιτάσματα χρυσού, μέχρις το 2016 θα γίνει ο μεγαλύτερος παραγωγός
χρυσού στην Ευρώπη.
Η Γαλλική εφημερίδα «Le Figaro» μας αποκάλυψε απόρρητα έγγραφα του ΟΗΕ που χαρακτήριζαν την Ελλάδα «Θησαυρό» σε πετρέλαιο
και φυσικό αέριο.
Οι Αυστριακοί ερευνητές Τόμας Σάιφερτ και
Κλάους Βέρνερ έγραψαν «Η μαύρη βίβλος του
πετρελαίου» στην Ελλάδα.
Και τις αρχές Δεκεμβρίου 2012 έσκασε σαν
βόμβα η επίσημη ανακοίνωση της κεντρικής γερμανικής τράπεζας (Deutsche Bank) ότι η Ελλάδα
θα αναδειχθεί 15η χώρα στον κόσμο σε παραγωγή υδρογονανθράκων. Μόνον τα κοιτάσματα
νοτίως της Κρήτης υπολογίζεται να αποδώσουν
όσο το σημερινό χρέος της Ελλάδας.
Και δεν είναι τυχαίο ότι εκδήλωσαν ενδιαφέρον
για να διενεργήσουν σεισμικές έρευνες στην Κρήτη και το Ιόνιο οι εννέα (9) μεγαλύτερες εταιρίες
του κόσμου με δικά τους έξοδα, και μετά να πουλήσουν τα αποτελέσματα σε εταιρίες πετρελαίων
που θα εκμεταλλευτούν τα κοιτάσματα.
Ο Θεός έχει προικίσει την χώρα με σημαντικό
ορυκτό πλούτο. Η εγκυκλοπαίδεια Gale (με
στοιχεία του 2008) υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα
αποτελεί μια από τις πλουσιότερες περιφέρειες
της Ευρώπης, γι’ αυτό και οι Τούρκοι, υποδαυλιζόμενοι από τους “φίλους μας” Αμερικανούς,
δημιουργούν τεχνητές κρίσεις.
Διαβάζοντας τα πρακτικά της Βουλής του
1987 νομίζεις πως αυτά ειπώθηκαν σήμερα και
περιγράφουν επακριβώς την τωρινή κατάσταση
της χώρας μας:
Πρακτικά της βουλής με
την ομιλία του βουλευτή Κουτσογιάννη.
«Στην αρχή θέλω να αναφερθώ για λίγο στο
ιστορικό του θέματος.
Έχει γραφτεί στον ξένο Τύπο, αλλά και στον ελληνικό, ότι γύρω στα τέλη της δεκαετίας του ’60,
δηλαδή 2-3-5 χρόνια πριν από το 70, οι Αμερικανοί
ολοκλήρωσαν τις έρευνες που έκαναν στην περιοχή μας για τα κοιτάσματα πετρελαίου και επεσήμαναν με τους δορυφόρους τους κοιτάσματα στο
Βόρειο Αιγαίο. Ακολούθησε, η χαρτογράφηση
αυτών των κοιτασμάτων με βάση τα στοιχεία
που συνέλεξαν οι δορυφόροι και στην συνέχεια
είχαμε από την πλευρά των Αμερικανών πάντοτε, την επεξεργασία των σχετικών στοιχείων.
Φαίνεται ότι οι Αμερικανοί έβγαλαν τα εξής
περίπου συμπεράσματα: Ότι υπάρχουν κατ’
αρχήν κοιτάσματα πετρελαίου, πιθανώς πλούσια,
και σύμφωνα με τη συνθήκη της Γενεύης του

1958, που αναφέρεται στα θέματα της υφαλοκρηπίδας, αλλά και σύμφωνα με τη συνθήκη
της Λωζάνης που ρυθμίζει τα ελληνοτουρκικά
σύνορα, αυτά τα κοιτάσματα, είναι ελληνικά.
Οι εκτιμήσεις που έγιναν θα πρέπει να ήσαν
οι εξής: Με την άντληση των πετρελαίων
αυτών από τους ίδιους τους Έλληνες θα προέκυπτε μία ισχυροποίηση της Ελλάδος, ισχυροποίηση οικονομική, πολιτική και στρατιωτική.
Δεύτερο στοιχείο είναι, ότι αυτή η πρώτη εκτίμηση
θα μπορούσε να οδηγήσει αργότερα σε μείωση ή
και εξάλειψη της επιρροής των Αμερικανών στη
Χώρα μας και επομένως θα προέκυπτε μακροπρόθεσμα μία ζημία στα πολιτικοστρατιωτικά,
αλλά και οικονομικά συμφέροντα των Η.Π.Α.
Ακολούθησε η χάραξη της πολιτικής, από την
πλευρά των Αμερικανών, στο συγκεκριμένο κρίσιμο χώρο του Αιγαίου με βάση αυτά τα δεδομένα.
Έχει δημοσιευτεί στον ξένο Τύπο, έχει γραφτεί
και έχει συζητηθεί και εδώ στην Ελλάδα, ότι κατά
πάσα πιθανότητα, κατά πάσα βεβαιότητα θα
έλεγα, οι Αμερικανοί έδωσαν αυτούς τους χάρτες
στους Τούρκους, οι οποίοι στη συνέχεια τους
δημοσίευσαν ως δικούς τους χάρτες.
Είναι φυσικό να ξέρουμε όλοι, ότι οι Τούρκοι δεν είχαν δυνατότητες να βρουν τα πετρέλαια, ούτε φυσικά να φτιάξουν χάρτες,
τους οποίους αργότερα δημοσίευσαν. Αυτή
είναι εργασία των Αμερικανών. Υπέδειξαν στη
συνέχεια στους Τούρκους να θέσουν τις αμφισβητήσεις και διεκδικήσεις τους. Από τότε
υποστηρίζουν σε κάθε περίπτωση τις διεκδικήσεις αυτές των Τούρκων. Αυτά είναι γνωστά.
Τέλος θα ήθελα να επισημάνω, ότι καθοδηγούν
τους Τούρκους στην κλιμάκωση των πιέσεων και
στις διάφορες σχετικές μεθοδεύσεις.Το τελευταίο που μπορούμε να πούμε είναι, ότι οι Αμερικανοί εξοπλίζουν τους Τούρκους με ρυθμούς
τους οποίους δεν μπορεί να παρακολουθήσει η
Χώρα μας.
Οι Αμερικανοί δηλαδή, με απλά λόγια, προτίμησαν αυτή τη συνταγή της ανάμιξης των Τούρκων
στις ελληνικές υποθέσεις, επειδή αυτή είναι
μία δοκιμασμένη μέθοδος από τους Άγγλους
στην Κύπρο και μάλιστα με πολλή επιτυχία.
Η άποψη μου είναι, ότι εδώ έχει εφαρμοστεί
η κλασική μέθοδος του διαίρει και βασίλευε.
Οι Τούρκοι, όταν θα πήραν αυτά τα στοιχεία, είναι
φυσικό να ανησύχησαν, γιατί γνωρίζουν ότι μια
Ελλάδα ισχυρή όχι μόνο δεν μπορεί να είναι αντικείμενο εκβιασμών, προκλήσεων και ληστείας,
αλλά σύμφωνα και με τους δικούς τους πάγιους
φόβους μπορεί αυτό να σημάνει το τέλος των
ονείρων τους για μια νέα οθωμανική αυτοκρατορία και για άλλα τέτοια κωμικά πράγματα.
Έχουμε επομένως εδώ να παρατηρήσουμε, ότι αμερικανικά και τουρκικά συμφέροντα
συμπίπτουν και γι’ αυτο ακριβώς υπάρχει ένα
είδος κοινής πολιτικής και στενής συνεργασίας
Αμερικανών και Τούρκων, αλλά φυσικά για διαφορετικούς λόγους. Όλες οι ενέργειες των Τούρκων
από τότε έχουν ως αίτιο τους πιο πάνω λόγους και
είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που αναφέραμε.
Επομένως, από δω και πέρα πρέπει να περιμένουμε ότι θα εξακολουθήσει η ίδια κατάσταση και
δεν πρέπει κανείς Έλληνας να αυταπατάται, ότι
μπορεί να υπάρξουν καλές προθέσεις, διάλογος
με αποτελέσματα και όλα τα σχετικά.
Εκείνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι,
ότι χρειάζεται επαγρύπνηση απ’ όλους, ισχυρές
ένοπλες δυνάμεις, διπλωματική επίθεση, διεθνή
ερείσματα, ισχυρή οικονομία, ομοψυχία, δραστηριοποίηση όλων των εθνικών δυνάμεων, αποφασιστικότητα και ετοιμότητα για όλα τα ενδεχόμενα
και λεπτοί χειρισμοί.
….Απλα οι Τούρκοι επεδίωκαν και πέτυχαν, τον
ατέρμονα διάλογο, με σκοπό την παρεμπόδιση
ή διακοπή της εκμετάλλευσης των ελληνικών
πετρελαίων από τους Έλληνες. Και αυτό οι
Τούρκοι το επέτυχαν, έως ότου ετοιμαστούν,
δηλαδή έως ότου αποκτήσουν την αναγκαία
στρατιωτική υπεροχή, για να μας επιτεθούν και
να μας αρπάξουν τουλάχιστον το μισό Αιγαίο,
όπως αυτό υπάρχει στα σχέδια τους και επανειλημμένα έχει διακηρυχθεί από την πλευρά τους.
Τα λάθη της Κυβέρνησης Καραμανλή στην περίπτωση αυτή της υπογραφής του πρωτοκόλλου είναι, πρώτο, ότι έκανε διάλογο με τους Τούρκους,
καθ’ ην στιγμή οι Τούρκοι κατείχαν το 40% της
Κύπρου. Το δεύτερο ότι άρχισαν ένα διάλογο, ο
οποίος λόγω των διαφανών προθέσεων των Τούρ-

κων δεν μπορούσε να καταλήξει σε αποτέλεσμα
και τρίτο δεν συμφωνήθηκε αρχή και τέλος αυτού
του διαλόγου...
Πριν κλείσω αυτό το θέμα θα ήθελα να θυμίσω και να σημειώσω, ότι τον Μάρτιο του 1978
συναντήθηκαν στο Μοντραί οι Πρωθυπουργοί
Ελλάδος–Τουρκίας κύριοι Καραμανλής και
Ετσεβίτ, προκειμένου, όπως άκακοινώθηκε τότε
-διαβάζω επακριβώς- «να αποκατασταθεί ένας
διάλογος ο οποίος δυνατόν να άρει τα εμπόδια
προς εξεύρεση αμοιβαίως ικανοποιητικών λύσεων στα ελληνοτουρκικά προβλήματα». Τότε
θυμάστε έγινε και η διακοπή των ερευνών.Τώρα
εκείνο που εγώ έχω να σημειώσω είναι, πώς είναι
δυνατόν να υπάρξουν αμοιβαίως ικανοποιητικές
λύσεις με κατεχόμενη από τους Τούρκους την
Κύπρο, με συνεχείς απειλές και παραβιάσεις του
εναέριου χώρου μας, με προκλητικές διεκδικήσεις
σε βάρος μας και τόσα άλλα αμέτρητα, εμείς
τελικά δεν το κατανοούμε.
Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρω για να
γραφτεί στα πρακτικά, ότι η συζήτηση εκείνη
Καραμανλή και Ετσεβίτ έγινε χωρίς ημερήσια
διάταξη.Κράτησε πάρα πολλές ώρες και εξ όσων
τουλάχιστον έχουμε διαβάσει στον Τύπο δεν
κρατήθηκαν πρακτικά.
Ακολούθησε μία συνάντηση ακόμα στις 10 Μαίου του 1978 στην Ουάσιγκτον, η οποία κατέληγε
σε διατύπωση ευχών, αλλά δε φαίνεται ότι και από
αυτή τη συνάντηση μάθαμε πολλά πράγματα για
το τι ακριβώς συζητήθηκε...
Εγώ μπορώ να αναφέρω κάτι εδώ στη Βουλή
υπεύθυνα. «Ότι δηλαδή γνωρίζω με απόλυτη
βεβαιότητα, ότι και οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ δεν
επιθυμούν την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης
στον χώρο του Αιγαίου από 6 σε 12 ναυτικά μίλια.
Και δεν το επιθυμούν, διότι όταν γίνει αυτή
η επέκταση όχι μόνο κατοχυρώνονται τα δικαιώματα μας στό χώρο του Αιγαίου και γίνονται
αναμφισβήτητα, αλλά καταρρέει και ολη η πλαστή
επιχειρηματολογία, περί του ότι η Τουρκία είναι
χώρος με μεγαλύτερη στρατηγική σημασία από
αυτή της Ελλάδος. Αυτό τι κάνει; Ανατρέπει τα
δεδομένα και τους συσχετισμούς της περιοχής
όπως είναι σήμερα. Και αυτό επίσης θα είχε σαν
αποτέλεσμα, ότι το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί δεν
θα μπορούν να ελέγχουν το χώρο όπως έχουν
συνηθίσει...
Η επίσημη θέση των Αμερικανών, που εξεφράσθη από τον κ. Κίσιγκερ το 1976 είναι, ότι
αποκλείεται κάθε στρατιωτική λύση στο Αιγαίο,
έχω ολόκληρο το κείμενο εδώ από την εφημερίδα «ΒΗΜΑ», αλλά δεν χρειάζεται να το διαβάσω
επειδή δεν έχουμε χρόνο. Το γιατί δεν συμφέρει
πράγματι είναι γνωστό. Μία τέτοια σύγκρουση
δεν μπορούν να εκτιμήσουν οι Αμερικανοί και
το ΝΑΤΟ, πού θα οδηγήσει και γι’ αυτό δεν
συμφέρει. Εάν όμως γίνει κάποια εμπλοκή με
τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ελεγχόμενη από
τους Αμερικάνους, ολιγοήμερη και ελεγχόμενη,
ασφαλώς θα γίνει.
Πότε θα γίνει αυτό; Όταν η Χώρα η δική μας
θα βρεθεί σε κάποιο είδος διάλυσης, σε ακυβερνησία, σε οικονομική ή άλλη κρίση, σε παράλυση
θα έλεγα, όπως έγινε δηλαδή στην περίπτωση
του Αττίλα, τότε θα γίνει αυτη η επίθεση…
(Στο σημείο αυτό ακούγεται ο προειδοποιητικός
ήχος λήξης του χρόνου ομιλίας του κ. Βουλευτή)
Κύριε Πρόεδρε, θα παρακαλούσα να μου δώσετε άλλο ένα λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (Παναγιώτης Ν. Κρητικός) : Όχι
και άλλο λεπτό, κύριε Κουτσογιάννη.
(Λόγω της διακοπής ο κ. Κουτσογιάννης έδωσε γραπτό
στη γραμματεία της Βουλής το τέλος της ομιλίας του).

Το οποίο είναι προφητικό:
«… Η επίσημη θέση των Αμερικανών από το
1976 είναι: Αποκλείεται κάθε στρατιωτική λύση
στο Αιγαίο. Μια τέτοια σύγκρουση δεν μπορούν
να εκτιμήσουν που θα οδηγήσει… Όταν η Ελλάδα
βρεθεί σε παράλυση, θα μπορέσουν να επέμβουν
σε λίγες ημέρες, να πετύχουν αυτά που έχουν
σχεδιάσει με τα γνωστά διχοτομικά σενάρια του
Αιγαίου. Και τότε θα το επιτύχουν αυτό ΧΩΡΙΣ
πόλεμο. Και για να το πετύχουν αυτό, θα πρέπει
να έχουν προωθήσει εδώ στην κυβέρνηση, σε
κρίσιμες κυβερνητικές θέσεις, ΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥΣ
ανθρώπους και να φτάσουν βέβαια τη χώρα σε
κατάσταση παράλυσης…».

1. Κάτω από την βραχονησίδα ΙΜΙΑ υπάρχει Όσμιο και κόκκινος
υδράργυρος που είναι το δεύτερο, κατά σειρά, ακριβότερο μέταλλο, δηλαδή ένα κιλό όσμιο κοστίζει όσο 8 τόνοι χρυσού και ένα
κιλό κόκκινος υδράργυρος αγοράζεται με 2 τόνους χρυσό (Γεωρ.
Ανυφαντής στρατηγός ε.α.).
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Σεραφείμ στα χρόνια της «Μεγάλης Προδοσίας»

μεταφέρει στα μαύρα χρόνια της «Μεγάλης Προδοσίας» (Κ. Μουρατίδης καθηγ.
Πανεπιστημίου Αθήνας).
Επιβεβλημένη λοιπόν η σύντομη βιογραφία του, που μάγεψε κυριολεκτικά τον
δεσπότη Λάρισας, ώστε να του αφιερώσει
το ημερολόγιο:
Όταν η χούντα του Ιωαννίδη (Νοέμβριος
1973 – Ιούλιος 1974), με τη συνεργασία
των σκοτεινών δυνάμεων, εισέβαλε στα
ενδότερα της εκκλησίας με τον πιο βάρβαρο και αυθαίρετο τρόπο αναδεικνύοντας
τον Σεραφείμ Τίκα Αρχιεπίσκοπο, είχε
απώτερο σκοπό: πρώτον την εξόντωση
των 12 επισκόπων, διότι με κοινό κείμενο
ζητούσαν από την Ιεραρχία να καταδικάσει την Μασωνία ως αντίχριστη θρησκεία
(όπως έγινε και το 1933), και δεύτερον
τη διεκπεραίωση, αντιχριστιανικών νομοσχεδίων που αφορούσαν το αυτόματο
διαζύγιο, τη νομιμοποίηση ης μοιχείας,
των αμβλώσεων, τη μη αναγραφή του θρησκεύματος στις ταυτότητες, την κατάργηση του εκκλησιασμού και της προσευχής
στα σχολεία κ.α., χωρίς αντίσταση.
Τί να πρωτοθυμηθεί και τί να γράψει
κανείς για τον … «αντάρτη» (ο χαρακτηρισμός δικός του) αρχ/πο Σεραφείμ Τίκα:
Την λυσσαλέα αντίδρασή του
στο αίτημα επαναβεβαίωσης
της υπό της Ιεραρχίας του
1933 καταδίκης της Μασονίας
ως θρησκείας; Την θεολογική
του ανεπάρκεια; Το ανύπαρκτο κηρυκτικό του έργο; Τις
αλλεπάλληλες μεταθέσεις του
(Άρτα, Ιωάννινα, Αθήνα); [Στην
Άρτα με 9χρονη «διακονία»
έργο μηδενικό. Στα Ιωάννινα μετατεθείς, με 17χρονη
παραμονή επί 249 ενοριών
το έργο ανύπαρκτο, αν και
διαχειρίσθηκε τεράστια ποσά
πολλών κληροδοτημάτων.
Στην αρχιεπισκοπή Αθηνών,
με τα αμέτρητα έσοδα, όχι
μόνον δεν έφτιαξε τίποτε,
αλλά και ό,τι βρήκε από τον προκάτοχό
του Ιερώνυμο το διέλυσε (νοσοκομείο
κληρικών, εκκλησιαστική παιδεία – γυμνάσιο, λύκειο, πανεπιστήμιο – νεανικές
κατασκηνώσεις, εταιρεία αξιοποίησης
εκκλησιαστικής περιουσίας – η διατήρησή
της θα καθιστούσε την εκκλησία αυτάρκη
οικονομικά, αποφεύγοντας τη ζητιανιά στα
Αραβικά Εμιράτα…)].
Αξίζει να θυμηθούμε και τα γραφόμενα
στον τύπο εκείνη την εποχή!
Όταν, ο ψευτοαντάρτης Σεραφείμ
όρκισε την Κυβέρνηση της πιο στεγνής
δικτατορίας Ιωαννίδη-Ανδρουτσόπουλου
(ανεπίτρεπτο – χωρίς την έγκριση του
Αρχ/που) πήρε στο τηλέφωνο τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο και με «δακρυσμένα»
μάτια και φωνή «θρηνώδη» άρχισε να
του λέει: «Εγώ είμαι καλός άνθρωπος
και θα έρθω να σας φιλήσω τα πόδια.
Συγχωρήστε με!!» (Από το βιβλίο «Είπε
τη εκκλησία», σελ. 178).
Γλοιώδης, δουλική και υποκριτική υπήρξε η συμπεριφορά του, όταν, επισκεπτόμενος το σπίτι του Ιακώβου Βαβανάτσου
(γνωστού ως 12ήμερου αρχιεπισκόπου!),
και πέφτοντας μπρούμυτα του φιλούσε
τα πόδια και τα χέρια για να πάρει τους
ψήφους του περιβάλλοντός του (Βαβανάτσου) και του έλεγε: «Μακαριώτατε, σου
οφείλω πάρα πολλά. Σύ μ’ έκανες Μητροπολίτη Άρτης, σύ μ’ έκανες Μητροπολίτη Ιωαννίνων και τώρα πρέπει εσύ
να με κάμεις και Αρχιεπίσκοπο, αφού
επιμένουν αυτοί (εννοώντας τους δικτάτορες) να γίνω εγώ αρχιεπίσκοπος».
- Βαβανάτσιος: «Τί ’ναι αυτά που λές
παιδί μου; Όλα αυτά τα χαρίσματα είναι
του Θεού και όχι από μένα…».

- Σεραφείμ: «Μα αυτοί (δικτάτορες)
επιμένουν να με κάνουν, και με δύο και
με τρεις ψήφους ακόμα, αρχιεπίσκοπο».
(Γ. Πυρουνάκης – “Καπετάν παπάς”, σελ.
181).
Τα ψέματα που είπε στον Κίτρους Βαρνάβα δεν περιγράφονται.
- Ψηφίστε με να γίνω αρχιεπίσκοπος και
μόλις θα «τακτοποιήσω» την εκκλησιαστική κατάσταση θα παραιτηθώ για σένα, και
θα γυρίσω πάλι στα Γιάννενα.
Ασφαλώς οι υποσχέσεις μετά ξεχάστηκαν.
Να θυμηθούμε τον ψευτοπαλικαρά, που
φοβόταν την σκιά του, και γι’ αυτό κουβαλούσε κάτω από το ράσο την πιστόλα
– όπως αποκαλούσε το πιστόλι – και την
έδειχνε κάνοντας τον παλικαρά;
Ας δούμε τί τον καταμαρτυρούσε ο
μακαριστός μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος:
«Μακαριώτατε, είσθε δοσίλογος, διότι
εκακουργήσατε κατά της Εκκλησίας. Διαπράξατε στυγερά εγκλήματα, εβυθίσατε
την Εκκλησία εις καταισχύνην… Θα πρέπει
να σας επιβληθή ΕΠΤΑΚΙΣ η ποινή της
καθαιρέσεως και του ισοβίου εγκλεισμού
σας εις την Μονή Πυθαρίου…».

διάρκεια εκλογής μητροπολιτών, όταν ο
μητροπολίτης Π… πλησιάζοντας τον Αρχ/
πο Σεραφείμ του λέγει:
Μ/της Π…: «Μακαριώτατε, να κάνουμε
και κανέναν καλόν».
Σεραφείμ: «Εγώ αγίους δεν θέλω. Φέρτε
μου αυτόν που έχει τον πιο χοντρό φάκελλο να τον φτιάξω».
Τις θέσεις και απόψεις του Αρχ. Σεραφείμ επιβεβαιώνει ο τότε Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος λέγοντας: (Ο γνωρίζων τις
απόψεις που αποτελούν) «… ενδεικτικές
των κριτηρίων του αρχιεπισκόπου κ. Σεραφείμ για την ανάδειξη κληρικών εις το
ύψιστο της αρχιερωσύνης λειτούργημα,
καταλαμβάνεται ασφαλώς από βαθυτάτη
οδύνη, και φθάνει τα όρια της απογνώσεως…». Και σε μια δραματική επιστολή
έγραφε: «Μακαριώτατε επιτέλους σταματήστε». Και στη συνέχεια μας πληροφορεί
ότι κατά την δραματικήν εκείνη συνεδρίαν
… των επισκοπικών εκλογών συνέβη κάτι
το απίστευτο! «Αι εκλογαί διεκόπησαν
αιφνιδίως λόγω παρεμβάσεως της ΚΥΠ
(!) η οποία δια να ματαιώση την προαγωγή «διαβεβλημένων» κληρικών, επενέβη
δυναμικώς την 12ην παρά εν λεπτόν…».
Ο δε καθηγητής Κ.Μ. σχολίαζε: «Πόσοι,
αλήθεια, από τις δεκάδες Μητροπολιτών
που επελέγησαν κατά
την αρχιεπισκοπεία
του κ. Σεραφείμ ανεδείχθησαν εις το μητροπολιτικό λειτούργημα με παρόμοια
κριτήρια!» (Τα αποτελέσματα τα βλέπουμε
στα χρόνια μας).
Οι αυθαιρεσίες και
οι παρανομίες του Σεραφείμ «έβγαζαν μάτι»
γι’ αυτό ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας
Αθηνών Ανδρεουλάκος άσκησε ποινική δίωξη με βαρύ κατηγοΟ καθηγητής του Παν. Αθηνών Κ. Μου- ρητήριο στον Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ και
ρατίδης έγραφε (Μ. Προδοσία): «Σπανί- όλων των μελών της Ιεράς Συνόδου, αλλά
ως στην ιστορία της Αγίας του Χριστού ο «καλοκάγαθος», τότε Πρωθυπουργός,
Εκκλησίας, Ορθόδοξος Ιεράρχης και Κ. Μητσοτάκης με την καθηγήτρια Πανεμάλιστα προκαθήμενος, επέδειξε τοι- πιστημίου Ψαρούδα-Μπενάκη – υπουργό
αύτην απροσχημάτιστη και χωρίς τον Δικαιοσύνης – με ιδικό νόμο σε άσχετο
ελάχιστο ενδοιασμό αλλοπρόσαλλη, νομοσχέδιο, ανέστειλαν την ποινική
δίωξη, για λόγους
τραγελαφική και
«εθνικής ασφάλειαυτοαναιρούμεας» (!) όπως έγραψε
νη συμπεριφορά,
ο τύπος της εποχής
όπως ο χουντικός
εκείνης (1993).
αρχιεπίσκοπος κ.
Ερευνώντας την
Σεραφείμ… Ο μέεκκλησιαστική ιστοχρι τότε εμφανιζόρία και ρωτώντας σεμενος ως συνετός,
βάσμιους μητροπολίπράος, φιλειρηνιτες, καθηγητές ιστοκός και φιλενωτιρίας και Θεολογίας
κός μητροπολίτης
εάν στην μακραίωνη
Ιωαννίνων, μεταΗ φωτογραφία δείχνει ποιοί έκαναν
ιστορία υπάρχει παμορφώνεται αιφνιτον Σεραφείμ Αρχιεπίσκοπο
ρόμοια περίπτωση
δίως σε αιμοδιψή,
που ιεράρχης ή προαιμοχαρή και πολεμοχαρή Αρχιεπίσκοπο και αποκα- καθήμενος αυτοκεφάλου Ορθοδόξου
λύπτει ένα αβυσσαλέο ψυχικό κόσμο, Εκκλησίας να έχει βεβηλώσει – με λόγια
γεμάτο εμπάθεια και κακότητα, που με και πράξεις – με τέτοιο αισχρό τρόπο την
ακατάλλακτο φονικό πάθος και μίσος Αγία του Χριστού Εκκλησία, απάντησαν
επιδιώκει την εξόντωση όλων εκείνων, αρνητικά.
Περιστατικά και φράσεις που συνθέ– στους οποίους μέχρι την εποχή εκείνη
υποκρίνετο, ότι τους θεωρεί φίλους και τουν το προφίλ του αρχ. Σεραφείμ.
1) Στο μητροπολιτικό ναό Αθηνών, 15
αδελφούς του και συνειργάζετο μαζί
τους αρμονικώτατα – γιατί τους θεωρεί Οκτωβρίου 1989, κατά την ώρα της χειπλέον εμπόδιο στην πραγματοποίηση ροτονίας δεσπότη, ενώ ο λαός φώναζε το
των ανίερων, βέβηλων και βλάσφημων «ανάξιος» στον χειροτονούμενο, αρχιεπίσκοπος και δεσποτάδες κλειδωθήκανε στο
επιδιώξεών του».
Σταλινικές μέθοδοι με αρχιερατικό ιερό περιμένοντας να έρθουν τα ΜΑΤ που
είχαν καλέσει. Και όταν οι ιερείς έφευγαν
μανδύα!
Το κατάντημα της απιστίας και αθλιότη- όπως-όπως, ο δεσπότης Π… ξεφορέθηκε
τας Αρχ/που και επισκόπων καταδεικνύε- και την στιγμή που έβγαινε από την νότια
ται από την παρακάτω στιχομυθία κατά τη πόρτα του ιερού για να φύγει, ο αρχιεπ.

Σεραφείμ τον άρπαξε, και απειλητικά του
είπε: «Πού πας ρε παλιοπου…ρα, εδώ
θα μείνεις».
2) Στην ενθρόνιση του Σεραφείμ Ορφανού (μοιχεπιβάτη δεσπότη Λάρισας), μέσα
στο μητροπολιτικό ναό του Αγ. Αχιλλείου
εκστόμισε την απίστευτα χυδαία ύβρη
κατά των Λαρισαίων: «γαμ… το κέρατό
σας»!!!
3) Στο «Πανελλήνιο Θεολογικό Συνέδριο» που έγινε τον Σεπτέμβριο του 1990
στο ΧΙΛΤΟΝ, μια ομάδα κοριτσιών που το
παρακολουθούσαν, θεώρησαν καθήκον
να ενημερώσουν τον αρχιεπίσκοπο εγχειρίζοντάς του ορισμένα έγγραφα που
αφορούσαν το εκκλησιαστικό πρόβλημα
της Λάρισας. Τότε ο Σεραφείμ τα αποκάλεσε «Καθίκια».
4) Σε μια εκδρομή, Λαρισαίοι συναντήθηκαν τυχαία με τον Σεραφείμ. Και αυτός,
με το άκουσμα ότι είναι Λαρισαίοι, τους
είπε: «Φύγετε από δω, ρε κωλόπαιδα»!
5) Δημοσιογράφος ρώτησε τον Σεραφείμ για τον Λαρίσης Θεολόγο, και εκείνος είπε: «Ο Θεολόγος να πάει να κόψει
το λαιμό του». Δηλαδή να αυτοκτονήσει!
Ωραίο και πνευματικό!
6) Στην διάρκεια κάποιας συνεδρίασης
της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, κάποιος
Συνοδικός πρότεινε να καλέσουν τον
Λαρίσης Θεολόγο να δώσει κάποιες
εξηγήσεις. Τότε ο Σεραφείμ πετάχτηκε
οργίλος λέγοντας: «Τι θέλεις, άγιε αδελφέ, να καλέσουμε εδώ τον Θεολόγο για
να μας χε…»!
7) Σε χειροτονία ανάξιου κληρικού απευθυνόμενος προς τους διαμαρτυρόμενους
είπε: «Εμένα ρε δεν ιδρώνει το αυτί μου»
και προχώρησε στη χειροτονία ενώ τα
ΜΑΤ έσπαζαν τα κεφάλια των χριστιανών.
8) Δικηγορικός Σύλλογος τον επισκέφθηκε και αφού του εξέθεσε τα θέματα
έμεινε άναυδος όταν τον άκουσαν να
τους λέει: «Εσείς οι δικηγόροι θέλετε
βουι…τσα»!
9) «Έτσι θέλω, έτσι θα γίνει». Με τις
φράσεις αυτές «σφαγίασε» δώδεκα σεμνούς και ενάρετους επισκόπους χωρίς
καμμιά δικαστική διαδικασία, χωρίς απολογία και δίκη, χωρίς καν το στοιχειώδες
δικαίωμα να υπερασπισθούν τον εαυτό
τους. Αυτό δεν συνέβηκε ούτε στο Νταχάου.
10) Η άρνηση να εφαρμόσει δικαστικές
αποφάσεις και μάλιστα του Ανωτάτου
Ακυρωτικού Δικαστηρίου της χώρας (ΣτΕ),
μεσούσης της Δημοκρατίας, χουντικός
μάλιστα αρχιεπίσκοπος, προσβάλλοντας,
περιφρονώντας τους δημοκρατικούς θεσμούς της Πατρίδος μας και δηλώνοντας:
«Εγώ είμαι αντάρτης». Εγώ δεν εφαρμόζω τις αποφάσεις του ΣτΕ, εγώ αυτούς
(δηλαδή τους εκπτώτους Μητροπολίτες)
θα τους συντρίψω…» («Βήμα», 13-1-91),
αυτό αν είναι πρωτοτυπία! (Αυτά δεν
συμβαίνουν ούτε στα πιο απολυταρχικά
καθεστώτα).
Τέτοιες «πνευματικές» φράσεις πλήρεις
αγοραίων και χυδαίων βωμολοχιών και
αισχρολογιών, όπως του αρχιεπισκόπου
Σεραφείμ Τίκα, δεν έχουν τελειωμό αλλά
ούτε υπάρχει και προηγούμενο στην
ιστορία.
Αλήθεια, πώς αυτός ο βωμολόχος αρχιεπίσκοπος, έβγαινε στην ωραία Πύλη,
κατά την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας,
και ευλογούσε τον λαό του Θεού, τον
οποίον τόσο χυδαία είχε εξυβρίσει, προσβάλλει και ταπεινώσει; Πώς τολμούσε να
επικαλείται «Την χάριν του Κυρίου ημών
Ιησού Χριστού και την αγάπη του Θεού και
Πατρός και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ώστε να επισκιάσει όλους;». Πώς να
αποδώσει κανείς σεβασμό και τιμή στους
κακούς αυτούς γεωργούς που διέφθειραν
τον αμπελώνα του Κυρίου κατά τα λόγια
συνέχεια στην 7η σελίδα

6 ΑΓΩΝΑΣ

Αποκαλυψη του Ιωαννου
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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 4η συνέχεια από τη 3η Ομιλία που έγινε 18 -10-1980

«Θα σου κινήσω την λυχνία»
Ἀπό τήν ἐκκλησιαστική μας πρᾶξι μοῦ
ἔχει κάνει ἐμένα προσωπικά ἐντύπωσι τό
ἑξῆς –ἐάν εἶναι σωστό δέν ξέρω ἐγώ θά
σᾶς τό καταθέσω:
Μέχρι τόν 15ον αἰῶνα ἐκεῖνοι οἱ πιστοί
πού ἔδωσαν τό αἷμα τους καί ἐτελείωσαν
μαρτυρικά ἀποκαλοῦνται ἁπλῶς Μάρτυρες
ἤ ἀκόμη, ἄν ἐτελείωσαν ὁσίως τήν ζωήν
των, ἀποκαλοῦνται ἁπλῶς Ἅγιοι. Αὐτό
μέχρι τόν 15ον αἰῶνα. Μετά τόν 15ον
αἰῶνα οἱ Μάρτυρες ἀποκαλοῦνται Νέοι,
καί ἔχουμε τούς Νεομάρτυρας. Μάλιστα, ἄν θέλετε, ἀπό ἱστορικῆς πλευρᾶς,
πού συνήθως χωρίζουμε τήν Ἱστορία
σέ μεγάλες περιόδους, ἔχομε αὐτόν τόν
χαρακτηρισμόν μετά τό 1453, τήν πτῶσι
τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ὅσοι δηλαδή
Μάρτυρες εἶναι μετά τήν πτῶσι τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὀνομάζονται Νεομάρτυρες –βάζουμε μπροστά αὐτό τό Νεο– καί
ἐκεῖνοι πού εἰρηνικῶς καί ὁσίως ἐτελείωσαν
τή ζωή τους καλοῦνται καί αὐτοί Νέοι. Φέρ’
εἰπεῖν: ὁ Ὅσιος πατήρ ἡμῶν... τάδε, ὁ Νέος
ἤ: ὁ καινοφανής Ἅγιος. Καινοφανής θά πῆ
αὐτός πού ἐμφανίσθηκε τώρα, καινούργια.
Λέμε: ὁ ἅγιος Νεκτάριος, ὁ καινοφανής
Ἅγιος. Λοιπόν αὐτός ὁ χαρακτηρισμός,
Νέος, Καινοφανής καί λοιπά, πού εἶναι
κοινός καί διά τούς Μάρτυρες καί διά τούς
Ὁσίους, εἶναι ἕνας χαρακτηρισμός ὁ ὁποῖος
σάν νά βάζη ἕνα ὅριο.
Ὅμως, ἄν θά ἔρθη μιά ἄλλη ἐποχή,
ὕστερα πάλι ἀπό πεντακόσια χρόνια, πού
οἱ ἱστορικοί θά πρέπει νά κατανείμουν τήν
Ἱστορία, πῶς θά πρέπει ἡ Ἐκκλησία νά
ὀνομάζη τούς τότε Μάρτυρας καί Ἁγίους;
Ἐάν χρησιμοποιῆ τώρα τόν χαρακτηρισμόν
Νέος, τότε πῶς; Νεώτατος;...
Ἀλλά ὅταν ὁμιλῆ περί Νέου, ξέρετε τί
σημαίνει αὐτό, ἀγαπητοί μου; σημαίνει ὅτι
εἴχαμε τούς παλαιούς Ἁγίους καί τούς Νέους μετά τούς Νέους δέν ὑπάρχουν ἄλλοι,
Νεώτεροι Νέοι ἁπλῶς. Δηλαδή ξέρετε τί
συμβαίνει ἐδῶ; Νομίζω ὅτι εἰς τήν καθολικήν συνείδησιν τῆς Ἐκκλησίας ὑποβόσκει
τό αἴσθημα ὅτι τό τέλος εἶναι «ἐγγύς»
γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία τώρα ὀνομάζει τούς
Ἁγίους της μέ τόν χαρακτηρισμόν Νέος.
Δέν ἔχομε τίποτα ἄλλο νά προσθέσουμε
παρακάτω. Πρῶτα ἁπλῶς: Ἅγιος, ἤ: Μάρτυς. Γιατί; Διότι τό τέλος ἦταν μακρυά, παρ’
ὅτι πάντα πρό ὀφθαλμῶν τῆς Ἐκκλησίας
ὑπῆρχε τό τέλος.
Μετά ἀπ’ αὐτήν τήν εἰσαγωγικήν ἐπιγραφήν, ἡ ὁποία κλείει ἐδῶ μέ αὐτόν τόν μακαρισμόν πού ἀναφέραμε, ἀγαπητοί μου,
ἀκολουθεῖ τό προοίμιον τοῦ ὅλου βιβλίου,
πού ἐπεκτείνεται μεταξύ τῶν στίχων 4 ἕως
8. Νά σᾶς τό διαβάσω:
«Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ
Ἀσίᾳ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ, ὁ ὢν
καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ
πνευμάτων, ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,
»καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ
πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν καὶ ὁ
ἄρχων τῶν βασιλέων τῆς γῆς. τῷ ἀγαπῶντι
ἡμᾶς καὶ λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν

ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ,
»καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ
Θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ, αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ
κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων ἀμήν.
»Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ
ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες
αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ’
αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν.
»Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος
ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ
παντοκράτωρ.»
Αὐτοί, ἀγαπητοί μου, οἱ τέσσερις στίχοι
–οἱ πέντε γιατί συμπεριλαμβάνεται καί ὁ
τέταρτος– εἶναι τό προοίμιον τοῦ βιβλίου
τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἕως ἐδῶ, εἴδατε, εἴχαμε τήν εἰσαγωγικήν ἐπιγραφήν.
Εἰς αὐτό τό προοίμιον, πού εἶναι πάρα
πολύ σπουδαῖο καί θεολογικώτατον,
βλέπομε νά φαίνεται ὁ ἐπιστολικός χαρακτήρ τοῦ βιβλίου, ὅτι τό βιβλίο τῆς
Ἀποκαλύψεως ἀποτελεῖ ἐπιστολήν, εἶναι
μία ἐπιστολή. Ἄν τό θέλετε, καί τό Κατά
Λουκᾶν εὐαγγέλιον εἶναι μία ἐπιστολή.
Θυμᾶσθε πού γράφει ἐκεῖ ὁ Λουκᾶς πρός
τόν «κράτιστον Θεόφιλον» «Σοῦ στέλνω... –δέν ἀναφέρει βέβαια τήν ὀνομασία
ἐπιστολή– σοῦ στέλνω τοῦτο τό κείμενο,
τρόπον τινά, γιά νά μάθης τήν ἀκρίβεια τῆς
Πίστεώς σου.»; Συνεπῶς ἀναφέρεται καί
αὐτό κατά τρόπον ἐπιστολικόν. Ἔτσι καί ἡ
Ἀποκάλυψις ἔχει διαστάσεις ἐπιστολῆς ὄχι
μόνο διότι περιέχει τίς ἑπτά ἐπιστολές πού
στέλνει ὁ Χριστός στίς ἑπτά Ἐκκλησίες τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας, ἀλλά καί διότι τό ὅλο βιβλίον
εἶναι ἐπιστολιμαίας μορφῆς καί διατηρεῖ
ὅλα ἐκεῖνα τά στοιχεῖα μιᾶς ἐπιστολῆς
ἀρχαίου ἐπιστολικοῦ τύπου.
Δηλαδή: δηλοῦται ὁ συγγραφεύς –ὁ Ἰωάννης–, οἱ παραλήπται –οἱ ἑπτά Ἐκκλησίες
τῆς Μικρᾶς Ἀσίας–, ὁ χαιρετισμός –«χάρις
ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ...» καί τά λοιπά– καί ἡ δοξολογία ὡς συνήθως –«αὐτῷ
ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν
αἰώνων ἀμήν.». Ὥστε λοιπόν ἡ Ἀποκάλυψις, ἀγαπητοί μου, εἶναι μία ἐπιστολή.
Καί, ὅπως σᾶς εἶπα, εἴθε ὁ Θεός νά δώση
κάποτε νά ἀκούεται καί ὡς ἐπιστολικόν
ἀνάγνωσμα εἰς τήν Ἐκκλησίαν.
«Ἰωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν
τῇ Ἀσίᾳ.». Ὁ Ἰωάννης, ὁ στέλλων τήν ἐπιστολήν, ὁ συντάκτης τῆς ἐπιστολῆς, πρός
τίς ἑπτά Ἐκκλησίες πού εἶναι στήν Ἀσία,
πού θά εἶναι οἱ ἀποδέκται τῆς ἐπιστολῆς.
Ὁ ἀποστέλλων καί οἱ ἀποδέκται.
Πάλι βλέπομε ἐδῶ γιά δεύτερη φορά
–θά σημειωθῆ καί γιά τρίτη φορά λίγο
παρακάτω– ὅτι προτάσσεται τό ὄνομα
τοῦ συγγραφέως, «Ἰωάννης», χωρίς ἐπίθετον ἤ προσδιορισμόν, ὡς πασίγνωστον,
ὅπως σᾶς εἶπα προηγουμένως, εἰς τούς
ἀναγνώστας.
Ποιές εἶναι αὐτές οἱ ἑπτά Ἐκκλησίες τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας, πρός τίς ὁποῖες ἀποτείνεται
τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, καί μάλιστα
μέ μίαν ἰδιαιτέραν ἐπιστολήν γιά τήν κάθε
μιά ἀπ’ αὐτές;
Εἶναι: ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου, τῆς
Σμύρνης, τῆς Περγάμου,... Ἱστορικές
Ἐκκλησίες εἶναι, προσέξτε! Δέν εἶναι νοερά

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

Η αποστολή της Χριστιανικής Θεολογίας είναι να ζητεί: α΄.-) Ότι ο κόσμος προέρχεται από το Θεό, και ζη δια του Χριστού
στην ιστορία. β΄.-) Ότι μετά την έλευση του
Κυρίου, βεβαίως, δημιουργείται αντικειμενική δυνατότητα για σωτηρία (= ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ), χωρίς να ελλείπει και η υποκειμενική
προϋπόθεση (= ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΑ). γ΄.-) Δια
του Χριστού δημιουργείται η δυνατότητα
αμέσου επικοινωνίας του ανθρώπου μετά
του Θεού, δυνάμενος έτσι ο άνθρωπος προσωπικώς να σωθεί (= Εκκλησιολογία – Μυστηριολογία). Η Χριστολογία, Εκκλησιολογία
και ΜΥΣΤΗΡΙΟΛΟΓΙΑ συνθέτουν και την
πίστη στην πραγματική ευτυχία, μετά το
πέρας της εδώ ζωής (= ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑ). δ΄
.-) Μόνον όταν ο ίδιος ο πιστός μαρτυρεί με

πράγματα, δέν εἶναι συμβολικά ἱστορικές
Ἐκκλησίες εἶναι! Ἐπαναλαμβάνω: τῆς Ἐφέσου, τῆς Σμύρνης, τῆς Περγάμου, τῶν Θυατείρων, τῶν Σάρδεων, τῆς Φιλαδελφείας
καί τῆς Λαοδικείας πού εἶναι καί πόλεις τῆς
Μικρᾶς Ἀσίας παλιές, ἀρχαῖες πόλεις! ἐκεῖ
ὅπου ἤκμασε ὁ ὑλισμός, ἔγιναν ἐπισκοπές,
δηλαδή ἱδρύθηκαν Ἐκκλησίες. Πρός αὐτές
τώρα τίς ἑπτά Ἐκκλησίες ἀποτείνεται τό
βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, μέ ξεχωριστή
ἐπί μέρους ἐπιστολή γιά τήν κάθε μιά ἀπ’
αὐτές Ἐκκλησία.
Ἀλλά θά ’λεγε κανείς: Γιατί μόνο πρός
αὐτές τίς ἑπτά Ἐκκλησίες ἀποτείνονται οἱ
ἐπί μέρους ἐπιστολές; Θά πῆ ὁ Χριστός
στόν Ἰωάννη: «Γράψε στήν Ἐκκλησία,
στόν ἄγγελον –στόν ἐπίσκοπο δηλαδή–
στόν ἄγγελο τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἐφεσίων:
...», ἤ «...τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης: ...».
Γιατί; Μήπως οἱ λοιπές Ἐκκλησίες, ὅπως
τῶν Ἱεροσολύμων, τῆς Ἀντιοχείας, τῆς
Κορίνθου ἤ τῆς Ρώμης, δέν ἦσαν Ἐκκλησίες πολύ μεγάλες, πολύ σπουδαῖες;...
Ἄν θέλετε, μόνον ἡ τῆς Ἐφέσου θά μποροῦσε νά παραβληθῆ μέ τίς ἀναφερθεῖσες
Ἐκκλησίες. Τῆς Ρώμης;... Τῆς Κορίνθου;...
Τῆς Ἀντιοχείας, τῆς μεγάλης Ἀντιοχείας;...
Μόνον ἡ τῆς Ἐφέσου ὅλες οἱ ἄλλες Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἦταν μικρές. Γιατί
λοιπόν ἀναφέρονται οἱ ἐπιστολές σ’ αὐτές
τίς ἑπτά, καί ὄχι καί στίς ἄλλες, πού ἦσαν
εὔσημες καί μεγάλες;
Διότι ὁ ἀριθμός ἑπτά εἶναι σχηματικός καί
ἐκφράζει τήν ποικιλίαν, ταυτοχρόνως καί
τήν πληρότητα. Δηλαδή πρόκειται γιά ὁλόκληρο τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, τό τότε
καί τό μέχρι τῆς συντελείας τῶν αἰώνων
–συνεπῶς καί τό σήμερα–, πού ἐκφράζεται
μέ αὐτούς τούς ἑπτά ἀντιπροσωπευτικούς
τύπους τῶν ἐν λόγῳ Ἐκκλησιῶν. Μέ ἄλλα
λόγια οἱ ἑπτά αὐτές Ἐκκλησίες εἶναι ἑπτά
πτυχές, μέ ἑπτά πραγματικότητες, τῆς
Μιᾶς, Ἁγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς
Ἐκκλησίας.
Ἔχομε λοιπόν ἐδῶ δυό διαστάσεις συμπεπλεγμένες. Ἡ μία εἶναι ὅτι ἡ κάθε μιά
ἐπιστολή ἀποτείνεται πρός συγκεκριμένη,
ἱστορικήν –ὑπογραμμίζω τό ἱστορικήν– συγκεκριμένη, ἱστορικήν Ἐκκλησίαν, καί ἀναφέρεται σέ συγκεκριμένες περιπτώσεις τῆς
κάθε Ἐκκλησίας. Ὅταν, ἐπί παραδείγματι,
λέγη «Δέν εἶσαι οὔτε κρύος οὔτε ζεστός
εἶσαι χλιαρός.» ἤ «Ἄφησες τήν πρώτη σου
ἀγάπη... Δές ἀπό πού ξέπεσες.», αὐτά εἶναι
συγκεκριμένα κουσούρια, ἐλαττώματα, τῆς
ἄλφα ἤ βῆτα Ἐκκλησίας.
Ἑπομένως οἱ ἐπιστολές αὐτές, στό
πρῶτο πλάνο, βλέπουμε ὅτι ἔχουν ἱστορικόν χαρακτῆρα εἶναι πραγματικά αὐτό πού
εἶναι. Στό δεύτερο ὅμως πλάνο βλέπουμε
ὅτι τά στοιχεῖα αὐτῶν τῶν ἐπιστολῶν ἀποτείνονται εἰς τήν ὅλην Ἐκκλησίαν. Συνεπῶς
ἔχουμε συμπεπλεγμένες δυό διαστάσεις:
τήν ἱστορικήν, πού εἶναι τοπικά καί χρονικά
συγκεκριμένη, καί τήν ἄλλη διάστασι, πού
εἶναι ἁπλωμένη σ’ ὁλόκληρη τήν ἱστορία
τῆς Ἐκκλησίας, καί δέν περιορίζεται σ’ ἕνα
συγκεκριμένο τόπο ἀναφέρεται δηλαδή
σέ ὁλόκληρη τήν Ἐκκλησία. Ἔτσι, ἅμα

διαβάσωμε τί γράφει ὁ Χριστός διά τήν
Ἐκκλησία τῶν Ἐφεσίων ἤ διά τήν Ἐκκλησία
τῶν Σμυρναίων, βλέπουμε ὅτι ὅλα αὐτά τά
στοιχεῖα ὑπάρχουν μέσα στήν Ἐκκλησία
τοῦ Χριστοῦ.
Θά ξαναπῶ γιά ἄλλη μιά φορά, γιατί
εἴμεθα Ἕλληνες, καί οἱ Ἐκκλησίες αὐτές
ἦσαν σέ ἑλληνικές πόλεις, καί ἡ Μικρά Ἀσία
ἦταν ἑλληνική: ταυτοχρόνως εἶναι καί ἱστορικές Ἐκκλησίες καί ἱστορικές ἐπιστολές, μέ
ἱστορικό ὑπόβαθρο.
Τό γιατί; Ὅταν θά ’ρθη ἡ ὥρα, θά σᾶς
τό πῶ ξανά ἀλλά θά σᾶς τό πῶ καί τώρα.
Θά πῆ ὁ Χριστός σέ κάποιον ἐπίσκοπο: «Θά
σοῦ κινήσω τήν λυχνία.» –κάθε Ἐκκλησία
συμβολίζεται μέ μίαν «λυχνίαν», μ’ ἕνα
κηροπήγιο, μ’ ἕνα κερί, μέ μία λαμπάδα.
«Θά σοῦ κινήσω τήν λυχνία.»! Ξέρετε τί
θά πῆ; «Θά σέ μεταθέσω.»! Καί τίς πῆρε
καί τίς ἑπτά καί τίς μετέθεσε!...
Ποιά ἱστορική Ἐκκλησία σήμερα ὑπάρχει στή Μικρά Ἀσία; Οὔτε μία! Οὔτε τῆς
Ἐφέσου –τῆς μεγάλης Ἐφέσου!– οὔτε
τῆς Σμύρνης οὔτε τῆς Λαοδικείας οὔτε
τῆς Φιλαδελφείας... Καμμία Ἐκκλησία ἀπ’
αὐτές δέν ὑπάρχει οἱ «λυχνίες» κινήθηκαν
ὁριστικῶς τό 1922. Ὁριστικῶς! Ἀλλά ἄς
εἶναι. Γι’ αὐτό σᾶς ἐτόνισα τό ἱστορικόν
στοιχεῖον εἶναι πάρα πολύ σπουδαῖο. Θά
ἐπανέλθω ὅμως τότε πού θά μιλήσουμε
γιά κάθε μιά ἀπό τίς ἐπί μέρους ἐπιστολές.
Ὥστε λοιπόν ἐδῶ βλέπομε ὅτι ἔχομε τήν
ποικιλία καί ταυτοχρόνως τήν πληρότητα
δηλαδή ἔχομε πολλές πτυχές ἀλλά καί
ταυτοχρόνως ὅλες τίς περιπτώσεις πού
ὑπάρχουν μέσα εἰς τήν Ἐκκλησία.
Λέγει ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας: «Διὰ
τοῦ ἑβδοματικοῦ ἀριθμοῦ, τὸ μυστικὸν
τῶν ἁπανταχῆ ἐκκλησιῶν σημαίνει».
Τῶν ἀπανταχοῦ Ἐκκλησιῶν· μέ τίς ἑπτά
Ἐκκλησίες, ἐννοεῖ ὅλες τίς Ἐκκλησίες.
«καὶ [τὸ] τῷ παρόντι βίῳ σύστοιχον· ἐν
ᾧ [καὶ] ἡ ἑβδοματικὴ περίοδος γίνεται.».
Ὅπως ἀκριβῶς θεωρεῖται ἡ ἑβδομάς ὡς
ἕνα σύμβολον τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου
ἤ τῆς ζωῆς μας, κατά παρόμοιον τρόπον
καί ὡς ἑβδομάς ἐδῶ συμβολίζεται, μέ τόν
ἀριθμό ἑπτά, ἡ πληρότητα τῆς Ἐκκλησίας.
Γι’ αὐτό, θά παρακαλέσω, ὅταν θά ἀναλύσωμε στίς ἑπτά αὐτές ἐπιστολές –πού
εἶναι πολύ σπουδαῖες σπουδαιότατες!– μή
νομίσετε ὅτι ἀναφέρονται μόνο στίς τότε
ἱστορικές Ἐκκλησίες ἀναφέρονται καί εἰς
τήν πάντοτε ὑπάρχουσαν ἕως τῆς συντελείας τῶν αἰώνων Ἐκκλησίαν.
«Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη.». Χάρις σέ σᾶς
καί εἰρήνη.
Εἶναι ἕνας χριστιανικός χαιρετισμός
ἐντόνου λειτουργικοῦ χαρακτῆρος. «Χάρις
σέ σᾶς καί εἰρήνη.»!
Αὐτός ὁ χαιρετισμός τοῦ Ἰωάννου τοῦ
Εὐαγγελιστοῦ, εἰς τήν Ἀποκάλυψι, εἶναι
συντόμευσις τοῦ χαιρετισμοῦ τοῦ ἀποστόλου Παύλου, στή Β΄ Πρός Κορινθίους
ἐπιστολήν του, 13, 13, πού λέγει: «Ἡ
χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ
ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος –βλέπετε λοιπόν; τριαδικός ὁ
Θεός!– μετὰ πάντων ὑμῶν ἀμήν.», νά εἶναι

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
την πίστη και τη ζωή του, ότι προέρχεται
από τον Θεό, και όταν ζη γι’ αυτή την πίστη
σε όλες τις διαστάσεις της, τότε μπορεί να
αποδείξει την ύπαρξη του Θεού.
ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
(Χώρος καθαρώς της Θεολογίας)
Η έννοια Αποκάλυψη είναι εντελώς
αντίθετος του όρου κάλυψη, και δηλώνει:
Ξεσκέπασμα, φανέρωση κάποιου που είναι
κρυμμένος. Σε σχέση δε προς τον Θεό σημαίνει, ότι ο Θεός είναι Μυστήριο, από το
οποίον εξέρχεται και αφήνεται να γνωστεί
από τους ανθρώπους. Έτσι ο Θεός είναι
φανερός, αλλά και φανερωμένος παραμένει
Μυστήριον άγνωστον, κατά παράδοξον
τρόπον, γιατί εάν εγνωρίζετο παντελώς δεν

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
μαζί μέ ὅλους ἐσᾶς.
Αὐτόν τόν τύπον τοῦ χαιρετισμοῦ δέν
τόν παίρνει ὁ Ἰωάννης ἀπό τόν Παῦλο,
οὔτε ὁ Παῦλος ἀπό τόν Ἰωάννη φαίνεται
πώς ὑπῆρχε εἰς τήν Ἐκκλησίαν καί εἶχε
λειτουργικόν χαρακτῆρα καί ἔτσι ἀπό
τήν Ἐκκλησία παίρνει καί ὁ Ἰωάννης καί
ὁ Παῦλος καί ὁ ἀπόστολος Πέτρος καί ὁ
ἀπόστολος Ἰούδας.
Αὐτός δέ ὁ τύπος ὑπάρχει μέχρι σήμερα
ἀναφέρεται εἰς τό προοίμιον τῆς εὐχῆς τῆς
ἁγίας Ἀναφορᾶς, ὅταν βγαίνη ὁ ἱερεύς νά
εὐλογήση τόν λαόν. Αὐτός ὁ ἴδιος τύπος
ὑπάρχει. Συνεπῶς, ἀγαπητοί μου, εἶναι
ἕνας χαιρετισμός μέ ἔντονον λειτουργικόν
χαρακτῆρα.
Ἐπειδή δέ ἡ «χάρις», ὡς εὐμένεια τοῦ
Θεοῦ, πού πηγάζει ἀπό τόν ἱλαστήριον
Θάνατον τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ἡ «εἰρήνη»
προέρχονται ἀπό τόν Θεόν Πατέρα –ὅπως
λέγει λίγο πιό κάτω, «ἀπὸ ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ
ὁ ἐρχόμενος»–, ἀπό τό Πνεῦμα τό Ἅγιον
–«ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων», πού θά πῆ
πιό κάτω– καί ἀπό τόν Υἱόν –«καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ», ἐπίσης πιό κάτω–, ὁ χαιρετισμός αὐτός μετατρέπεται εἰς λειτουργικήν
ὁμολογίαν Πίστεως ταυτοχρόνως εἶναι ἕνα
σύμβολον Πίστεως.
Εἶναι αὐτό πού ὁ Φίλιππος ὁ Διάκονος
εἶπε εἰς τόν Αἰθίοπα τόν εὐνοῦχον: «Ἐάν
ὁμολογῆς ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Χριστός, ὁ
Υἱός τοῦ Θεοῦ, τίποτα δέν σέ ἐμποδίζει
νά βαπτισθῆς.» κι ἐκεῖνος ἀπεκρίθη: «Πιστεύω ὅτι ὁ Ἰησοῦς εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Υἱός
τοῦ Θεοῦ.». Εἴδατε;... ὁμολογία Πίστεως.
Ἀργότερα, ὅταν θά ἐμφανισθοῦν πολλές αἱρέσεις, τό σύμβολον τῆς Πίστεως
θά γίνη πιό λεπτομερές. Εἶναι τό γνωστό
σύμβολον τῆς Πίστεως πού ἔχομε, τῆς
Νικαίας: «Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα,
Παντοκράτορα...» καί τά λοιπά.
Ὥστε βλέπουμε λοιπόν ἐδῶ ὅτι ἔχομε
ἕνα πανάρχαιο στοιχεῖο λειτουργικῆς
ὁμολογίας Πίστεως δηλαδή ὁμολογῶ
τήν Πίστι μου μέσα εἰς τόν λειτουργικόν
χῶρον. Εἴδατε;... τό «Πιστεύω» ποῦ τό
λέμε; Τό λέμε μέσα εἰς τόν λειτουργικόν
χῶρον. Προκειμένου νά τελέσωμε τή
θεία Λειτουργία, προκειμένου νά κοινωνήσουμε, πρέπει νά ὁμολογήσουμε τή
σωστή μας Πίστι. Συνεπῶς, ἀγαπητοί μου,
αὐτός ὁ χαιρετισμός τοῦ ἁγίου Ἰωάνου
τοῦ Εὐαγγελιστοῦ εἶναι ἕνας χαιρετισμός,
ὅπως σᾶς εἶπα, μέ ἔντονον λειτουργικόν
χαρακτῆρα.
(Θα συνεχίσουμε στο επόμενο φύλλο
από την 4η ομιλία )
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του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

θα ήταν Θεός.
Αποκάλυψη καλείται η ενέργεια του Θεού
δια της οποίας φανερώνεται στον κόσμο,
ως επίσης αποκάλυψη είναι η ενέργεια του
Θεού και η ικανότητα να φανερώνει ο Θεός
τον Εαυτό Του. Ο Θεός έχει την ικανότητα,
να φανερώνεται, να κενούται (= ταπεινώνεται) προς τον κόσμον «εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος (= Θεάνθρωπος)» [Φιλπ.
2,7], αλλά και φανερούμενος να μην χάνει
τίποτε απολύτως από τον Εαυτό Του, από
τη δόξα Του, το Μυστήριόν Του.
Όταν λέμε ότι ο Θεός φανερώνει τον Εαυτό Του, τούτο σημαίνει τις ιδιότητες και την
βούληση του Θεού να φανερώνεται, και όχι
την ΟΥΣΙΑ Του. Έχουμε στην αποκάλυψη
«Ένα έρχεται», το οποίον διαλέγεται μετά

του ανθρώπου, ένα Πρόσωπο του Θεού.
Αυτό γίνεται σάρκα, περιπατεί, και είναι το
γεγονός τούτο μια ενέργεια του Θεού, δια
της οποίας ο Θεός φανερώνει τον Εαυτό
Του και το θέλημά Του στους ανθρώπους και
συγχρόνως γνωρίζεται από τους ανθρώπους,
«… και ομολογουμένως μέγα εστί το της
ευσεβείας μυστήριον, Θεός εφανερώθη εν
σαρκί…» [Α΄ Τιμ. 3,16].
ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ: Αυτά είναι,
α΄.-) Η φανέρωση του Θεού. β΄.-) Η αίσθηση
την οποίαν προκαλεί η αποκάλυψη στον
άνθρωπο, και γ΄.-) Η μαρτυρία του φανερωθέντος Θεού. Σκοπός της αποκάλυψης είναι
η σωτηρία του ανθρώπου και η κοινωνία
αυτού μετά της αιωνίου ζωής.
[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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συνέχεια από την 1η σελίδα

«ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ» ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 7
ἢ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ;

κληρονομιά προσφέρει καί σήμερα
ἀκόμη τό θεμέλιο γιά τήν Ἕνωση τῆς
Εὐρώπης»… (βλέπε περ. «ΖΩΗ», Φεβρ.
2012)
❄ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ τοῦ 2012 ὁ
τεχνοκράτης ἀλλά σοβαρός ἄνθρωπος,
πρωθυπουργός τῆς Ἰταλίας Μόντι,
διερωτᾶται: «Πῶς μποροῦν νά λέγονται χριστιανοί οἱ Γερμανοί;» καί
συμπληρώνει: «Ποία πρέπει νά εἶναι
ἡ ἀντίδρασή μας, ὅταν διαβάζουμε
δηλώσεις πού πλήττουν εὐρωπαϊκούς
λαούς (ἐννοεῖ τίς δηλητηριώδεις δηλώσεις Γερμανῶν ἀξιωματούχων ἐναντίον
τῆς Ἑλλάδας) ἀπό τούς ἰθύνοντας ἑνός
κόμματος (ἐννοεῖ τό κόμμα τῆς νεοναζί
λουθηρανῆς Μέρκελ) πού ὀνομάζεται
Χριστιανικό καί Κοινωνικό;» (βλέπε ἐφ.
«Δημοκρατία», 7 Σεπτ. 2012)
❄ ΑΝ ΟΜΩΣ οἱ εὐρωπαῖοι πολιτικοί εἶναι ἀπό κακοί χριστιανοί ἕως
ἐχθροί τοῦ χριστιανισμοῦ αὐτό εἶναι
λιγότερο κακό ἀπό ἐκεῖνο τό μέγεθος
τῆς «διαστροφῆς τοῦ Εὐαγγελίου»,
ὅπως τό τροφοδοτοῦν, τό συντηροῦν
καί τό ἐπιδιώκουν οἱ διάφορες σέχτες
«ἐκκλησίες» καί κυρίως ἡ κραταιά,
βατικάνειος ἐκκλησία, ἡ ὁποία εἶναι
ἀθεράπευτα βυθισμένη σέ ἠθικά σκάνδαλα καί θεολογικούς παραλογισμούς,
ἀπογοητεύοντας ὅλο καί πιό πολλούς
ἀπό τούς ἐναπομείναντας εὐρωπαίους
«χριστιανούς».
❄ ΚΑΙ ΓΙΑ νά μήν μακρυγορήσουμε
ἀπαριθμώντας λεπτομέρειες, σκάνδαλα
πού πλήττουν τήν ἀξιοπιστία τοῦ οἰκουμενικοῦ χριστιανισμοῦ στήν Εὐρώπη,
κυρίως ἀπό τήν βατικάνειο ἐκκλησία,
ἀντιγράφουμε ἕνα συνοπτικό σημείωμα
(ἀπόσπασμα) ἀπό ἄρθρο τοῦ Ζάχου
Χατζηφωτίου στήν «Ἑστία» μέ τίτλο
«Θαυμαστά ἔργα Εὐρωπαίων».
❄ ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ἀνήλικα παιδιά κακοποιήθηκαν σεξουαλικά στούς
κόλπους τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ὀλλανδίας ἀπό τό 1945 καί ἀνεγνωρίσθησαν 800 ἄτομα ὡς δράστες μέσα σέ
αὐτόν τόν βοῦρκο τῆς διαφθορᾶς. Ἡ ἐπι-

τροπή ἐρεύνης Deetman ἀναφέρει καί
ἐπικρίνει τήν συγκάλυψη τοῦ ἀπεχθοῦς
αὐτοῦ ἐγκλήματος ἀπό τήν Ἐκκλησία
καί τήν “κουλτούρα τῆς σιωπῆς”. Ἡ
ἴδια αὐτή ἐπιτροπή ὑπολογίζει ὅτι δέκα
ἕως εἴκοσι χιλιάδες ἀνήλικα παιδιά ὑπέστησαν διάφορες μορφές σεξουαλικῆς
κακοποίησης ἀπό ἐλαφρές ἕως καί πιό
σοβαρές, συμπεριλαμβανομένου καί
τοῦ βιασμοῦ.
❄ ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ τά τραγικά, συνέβησαν ἐνῶ τά παιδιά ἦσαν ὑπό τήν
φροντίδα ἱδρυμάτων τῆς Καθολικῆς
Ἐκκλησίας, ὅπως ὀρφανοτροφεῖα, οἰκοτροφεῖα καί καθολικά κολλέγια.
❄ Η ΕΥΡΩΠΗ, λοιπόν, πληρώνει
τήν διαχρονική ἀλλοίωση καί παραχάραξη τῆς διδαχῆς τοῦ Εὐαγγελίου,
ἀρχῆς γενομένης ἀπό τό «κράτος» τοῦ
Βατικανοῦ. Ἡ Βατικάνειος Ἐκκλησία
εἶναι ἡ πρώτη αἰτία ἀποσχίσεως ἀπό τήν
Μία, Ἁγία, Καθολική καί Ἀποστολική
Ἐκκλησία γιά νά ἀκολουθήσει μιά δεύτερη ἀπό τό Λούθηρο κ.λπ.
❄ Ο ΛΟΥΘΗΡΟΣ δέν ἔπαυσε νά εἶναι
χριστιανός καί οὔτε ἔγινε ἄθεος, ἐγκαταλείποντας, τήν ἔστω ἐλλειμματική πίστη
του. Παρέμεινε «χριστιανός» ἀλλά
ἑρμήνευσε κατά τό δικό του σκεπτικό
τό Εὐαγγέλιο, ἀπορρίπτοντας Παράδοση καί Αὐθεντία. Προχώρησε πολύ
πέρα ἀπό ὅ,τι ὁ ἀλαζονικός παπισμός
διδάσκει, πράγμα πού εἶχε σάν συνέπεια
νά διαρραγεῖ περαιτέρω ἡ ἑνότητα τῆς
Μίας καί Ἁγίας Ἐκκλησίας σέ πολλές
ὁμολογιακές “ἐκκλησίες”, ἀκυρώνοντας τήν Ἀρχιερατική Προσευχή τοῦ
Χριστοῦ πού ἤθελε οἱ μαθητές του «ἵνα
ὦσιν ἕν»!
❄ ΟΙ «ΜΑΘΗΤΕΣ» τοῦ Χριστοῦ
τῶν «ἐκκλησιῶν» αὐτῶν ἔγιναν ἀγνώριστοι καί δέν διαφέρουν ἀπό τούς
ἀνθρώπους τοῦ ἄσωτου καί ἀλύτρωτου
κόσμου. Ἡ ἀδυναμία τοῦ «οἰκουμενικοῦ-εὐρωπαϊκοῦ» χριστιανισμοῦ νά ἔχει
ἑνιαῖο λόγο, πειστικό καί χαρισματικό,
ἔπαυσε νά πείθει, ὄχι μόνον τούς ἔξω τῆς
μάνδρας ἀλλά καί τούς ἐντός αὐτῆς, οἱ
ὁποῖοι κατά χιλιάδες ἐγκαταλείπουν τήν

«κιβωτό» τῆς σωτηρίας καταφεύγοντας
σέ ἀσιατικές θρησκεῖες ἤ δηλώνοντας
ἄθεοι.
❄ ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ καί πλέον αἱρετικές «ἐκκλησίες» καί σέκτες διεκδικοῦν
τόν καταξεσχισμένο χιτώνα τοῦ Κυρίου
καί σαλπίζουν ὅτι, εἶναι οἱ μόνες, ἡ
καθεμιά ἀπ’ αὐτές, πού ἐκφράζουν τήν
εὐαγγελική μεταμόρφωση τοῦ ἀνθρώπου εἰς «ἄνδρα τέλειον» ἐν Χριστῷ
Ἰησοῦ. Παράφρονες «θρησκευτικοί»
ἡγέτες διδάσκουν καί ἐπαγγέλλονται ἐν
ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ τά πλέον ἁμαρτωλά καί σατανικά ἰδεολογήματα.
❄ ΓΡΗΓΟΡΑ καί σταθερά ἡ Εὐρώπη
τοῦ Ὀρθολογισμοῦ, τῆς «προοδευτικότητας» καί τῶν πολυδιαφημισμένων
δῆθεν «ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων», πού
ὁδηγοῦν σέ ἄτυπο ἀλλά ὕπουλο διωγμό
τοῦ χριστιανισμοῦ, κατακτᾶται ἀναιμάκτως ἀπό τό Ἰσλάμ τοῦ σκοταδισμοῦ
τῶν ταλιμπάν.
❄ ΣΤΟΥΣ Ὀλυμπιακούς τοῦ Λονδίνου, καί παρά τούς κανονισμούς λειτουργίας τῶν Ἀγώνων, μία ἰσλαμίστρια
ἀθλήτρια μέ «μαντίλα» κατάφερε νά
ἀγωνισθεῖ καί νά ἐπιβάλει τήν ἰδιαιτερότητά της σηματοδοτώντας ἕνα κακό
προηγούμενο. Ὅπως πάει, σύντομα,
στήν Εὐρώπη τά κοινοβούλιά τους θά
νομιμοποιήσουν τήν «κλειτορεκτομή»
στά κορίτσια, τήν μπούργκα, τήν σαρία
καί τήν τζιχάντ γιά νά ὁλοκληρώσουν
τήν ἀφοσίωσή τους στό «Εὐρωπαϊκό
Ἰσλάμ».
❄ ΑΣ ΜΗΝ ΦΑΝΟΥΝ ὅλα αὐτά
ὑπερβολές. Ἀρκεῖ νά γνωρίζουμε ἐκεῖνα
τά πολλά πού περνοῦν στά ψιλά καί δέν
φαίνονται γιά νά κάνουμε συγκρίσεις.
Π.χ. στήν ἰσλαμική Σαουδική Ἀραβία
ἀπαγορεύεται ὁ ὁποιοσδήποτε εὐρωπαῖος ἤ μή, νά φορᾶ σταυρό ἤ νά κάνει
τόν σταυρό του. Ἄν παραβεῖ τόν νόμο
τοῦ Ἰσλάμ τσουβαλιάζεται καί ἀπελαύνεται μετά μουσικῆς τοῦ Ἀλλάχ. Τά ἴδια
σχεδόν ἰσχύουν τελευταίως καί στό
ἄθλιο εὐρωπαϊκό «πολυπολιτισμικό»
ἔθνος τῶν γκέι, τήν Βρετανία. Σάλος

ἔχει δημιουργηθεῖ ἀπό τίς φασιστικές
ἀπολύσεις ὑπαλλήλων ἑταιρειῶν καί
δημοσίων ὑπηρεσιῶν, σ’ ὅσους ἐπιμένουν νά φοροῦν σταυρό κατά τήν ὥρα
τῆς ἐργασίας των.
❄ Η ΑΡΑΒΙΚΗ «ἄνοιξη» δηλαδή ἡ
παράδοση ὁλόκληρης τῆς Β. Ἀφρικῆς
στά νύχια τῶν ἔξαλλων ἰσλαμιστῶν,
πού διώκουν ἀπηνῶς καί δολοφονοῦν
χριστιανούς, εἶναι ἔργο τῶν ΗΠΑ καί
τῆς Εὐρώπης, πού ξέχασε τή χριστιανική κληρονομιά της. Εἶναι παγκοίνως
γνωστό ὅτι σέ τουρκικό ἔδαφος ἐκπαιδεύονται ἀπό τή ΜΙΤ καί τή CIA οἱ
«Σύριοι ἀντάρτες».
❄ «Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ἐμπροσθοφυλακή
τῆς Δύσης ἐπί χρόνια τρέφει τό φίδι τῆς
ἰσλαμικῆς τρομοκρατίας καί βαναυσότητας στόν κόρφο της καί ἀπό καιροῦ
εἰς καιρόν διαμαρτύρεται, ἐπειδή τό φίδι
δαγκώνει. Εἶναι καιρός νά ἐξεταστεῖ τό
μέλλον τῆς Δύσης, μέ βασικό ἄξονα τήν
πιθανότητα τῆς καθυπόταξής της ἀπό
τούς παρανοϊκούς φονταμενταλιστές,
πού δέν δίνουν δεκάρα γιά τήν ἀνθρώπινη ζωή». (ἐφ. «Δημοκρατία» 14.9.12)
❄ ΜΑΛΙΣΤΑ, τό ἔθνος τῶν γκέι καί
τῆς «μουμιοποιημένης» ἐξοχωτάτης
Ἐλισάβετ, ἡ ὁποία σημειωτέον εἶναι καί
ἡ ἀνώτατη θρησκευτική ἡγέτης, ἐκήρυξε τόν πόλεμο ἐναντίον τοῦ Σταυροῦ καί
τῶν πιστῶν του, ὅπως παρόμοια μέ ὅσα
συμβαίνουν στίς ἰσλαμικές χῶρες. Ἡ
«χριστιανική» Δύση αὐτοκτονεῖ.
❄ ΤΟ ΚΕΝΟ καί ἡ ἔκπτωση προασπίσεως τῶν χριστιανικῶν ἀξιῶν, τίς
ὁποῖες εἶχαν οἱ παλαιοί ὁραματιστές
πολιτικοί, τῆς Ἑνωμένης Εὐρώπης,
ἔχουν παραχωρήσει τή θέση τους σέ
νομοθετήματα εὐθυγραμμισμένων νά
θεραπεύουν τά κατώτατα ἔνστικτα τῆς
σεξουαλικῆς δραστηριότητας ὑπανθρώπων, σάν αὐτῶν πού «νομιμοποίησε
τήν κτηνοβασία» ἀπό τό γερμανικό
«κτηνοβούλιο». Τέτοια ἄρρωστα καί
ἔκφυλα μυαλά κυβερνοῦν τήν γηραιά
καί ἡμιθανῆ Εὐρώπη…
Περ. Χρ. Βιβλιογραφία

Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο

Σεραφείμ στα χρόνια της «Μεγάλης Προδοσίας»
συνέχεια από την 5η σελίδα

του Προφήτη Ιερεμία (12,10): «Ποιμένες διέφθειραν τον
Αμπελώνα μου, εμόλυναν την μερίδα μου, έδωσαν την
μερίδα την επιθυμητήν μου εις έρημον άβατον;».
Δυστυχώς ο Σεραφείμ Τίκας για να «σώσει» τη Λάρισα
έστειλε τον άλλο Σεραφείμ (Ορφανό) τον “μπουρζούμ
παπά”, όπως τον έλεγε ο ίδιος. Κι ενώ ήρθε πάμπτωχος
μαζί με τον χρεοκοπημένο γαμπρό του, βρέθηκε όλο
το συγγενολόι με τεράστια περιουσία και καταθέσεις
εκατομμυρίων.
Το πώς έγινε αυτό θα έπρεπε να μας το πουν οι αρμόδιοι κυνηγοί του οικονομικού εγκλήματος (εφοριακοί,
δικαστές…). Διότι, δεν μπορεί ο κόσμος να γνωρίζει ότι ο
δεσπότης συγκέντρωνε τις παλιές εικόνες των ναών για
την ίδρυση δήθεν μουσείου κι αυτές να έχουν εξαφανιστεί ή τα ετήσια έσοδα του Πρ/τος της αγ. Παρασκευής
Τεμπών από 3 εκ/μύρια δρχ. επί ημερών Σεραφείμ, να
φτάσουν τα 100 εκ/μύρια δρχ. επί Θεολόγου…
Αλλά τις κομπίνες του Σεραφείμ Ορφανού γνώριζε
πολύ καλά ο Αρχιεπίσκοπος όπως αποκαλύφθηκε με την
κατάληψη του επισκοπείου την 5-1-1990 για τις οποίες
και θα επανέλθουμε εν καιρώ…
Σήμερα, για την ιστορία, αναφέρουμε το παρακάτω πε-

ριστατικό: Ηταν 13/9/1989, παραμονή της Ύψωσης του
Τιμίου Σταυρού, όταν ο μοιχεπιβάτης Λάρισας Σεραφείμ
Ορφανός βρέθηκε νεκρός. Ο πρώτος που ήρθε για την
εξόδιο ακολουθία ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ. Ο
γαμπρός από αδερφή του Ορφανού Κων/νος Μπαλάσης
τον περίμενε στα σκαλιά του ναού, κι άρχιζε να φωνάζει:
«Αχ, τι πάθαμε - αχ, τι πάθαμε, Μακαριώτατε...» Κι ο
αρχιεπίσκοπος, Σεραφείμ, κοιτάζοντάς τον μ’ εκείνο το
καραγκούνικο ύφος, του είπε: «Άσε ρε τα τι πάθαμε.
Τώρα να δούμε τι θα κάνουμε. Τ’ ακούς;». Ανεβαίνοντας τα σκαλοπάτια, ο Μπαλάσης ακούστηκε να λέει
στον Αρχιεπίσκοπο: «Να κάνουμε δικό μας άνθρωπο
Μακαριώτατε»!!
Τώρα εξηγείται γιατί έστειλε τον Δημήτριο Μπεκιάρη,
κοινό γνώστη των αποκρύφων τους. Δυστυχώς όμως γι’
αυτούς, δεν πέτυχαν το σκοπό τους ώστε να παραμείνει
στη Λάρισα, αν και χρησιμοποίησαν κάθε τρόπο (χρήμα,
ψέμα, υποσχέσεις, παρακάλια, απειλές…).
Παρά την αποτυχία του δεν κάμφθηκε και προσπάθησε να βρει «δικό του άνθρωπο» για να τον στείλει ως
δεσπότη Λάρισας.
Τέλος, μετά από διαβουλεύσεις, δεσμεύσεις, όρκους

και υποσχέσεις, «εξέλεξε» ετσιθελικά τον Ιγνάτιο Λάππα, επί χρόνια Γραμματέα της Δ.Ι.Σ. και «στοργικόν υιόν
του» - όπως τον αποκαλούσε.
Ανέλπιστη για τον Ιγνάτιο η επιλογή του από τον «πνευματικό του πατέρα», την οποία έκανε ευχαρίστως δεκτή
– αφού μάλιστα, για κάθε παρανομία «καθάριζε» ο…
«πατερούλης» – σ’ αντίθεση με άλλους που αρνήθηκαν
την πρόταση ως αντιΚανονική επειδή ζούσε ο νόμιμος
Μητροπολίτης Θεολόγος.
Υπερχρεωμένος στον μακαρίτη αρχ. Σεραφείμ ο κ.
Ιγνάτιος, πώς να μην του αφιερώσει ένα ημερολόγιο;
Θα πείτε, πώς γίνεται να παρουσιάζει τον «Γιαγκούλα»
σαν άγιο; Γίνεται, αν φιμώσεις τη συνείδηση, αποβάλλεις
το φόβο του Θεού και την ντροπή των ανθρώπων. Τότε
το θράσος εκλαμβάνεται ως παρρησία και ο λύκος ως
πρόβατο.
Μην τα ψάχνεις αναγνώστη μας. Κι αν γράψαμε όσα
γράψαμε, το κάναμε μόνο για σένα, για να σε προφυλάξουμε από τις καμουφλαρισμένες δαιμονικές παγίδες.
Ως προς τους άλλους, στους οποίους το «κακό παγιώθηκε», ισχύει απόλυτα το του αρχαίου σοφιστή Αισχίνη:
«Ουκ αισχύνει η αισχύνη»”.
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Δεσπ.: Εγώ δεν ήθελα, αλλά μου το
επέβαλαν τα πνευματικά μου παιδιά
για να είμαι ασφαλής, επειδή ταξιδεύω συνέχεια και μακρυά.
- Γιατί… μαζεύετε χρήματα ενώ η
Εκκλησία έχει τεράστια περιουσία;
Δεσπ.: Σας βεβαιώνω ότι η εκκλησιαστική περιουσία αποτελεί έναν μύθο
και όχι μια απτή πραγματικότητα.
- Γιατί… έχετε τόσες… πανάκριβες
στολές ενώ ο κόσμος πεινάει;
Δεσπ.: Μ’ αρέσουν οι στολές να τις
φοράω (!) Εξ άλλου δεν τις αγοράζω
αλλά μου τις κάνουν δώρο! (δεν είναι
θαύμα! Να τον κάνουν δώρο 200 στολές;)

Σας πHραν χαμπAρι
Το εσπερινό Λύκειο θέλησε να
επισκεφτεί ο δεσπότης Λάρισας την
Τετάρτη 12-12-12 κατόπιν προσκλήσεως των μαθητών του σχολείου
– έγραψε ο τύπος – ενώ τον κάλεσε
ο διευθυντής του σχολείου που είναι
σύζυγος υπεύθυνης του «Κρικκείου»
ορφανοτροφείου.
Οι μαθητές, που όλα στην εποχή
μας τα γνωρίζουν, δεν μιλούν αλλά
μέσα τους αγανακτούν με αυτά που

συμβαίνουν. Άλλοι όμως που δε μασούν τα λόγια τους, αντιδρούν, όπως
στο συγκεκριμένο εσπερινό Λύκειο
που περίμεναν τον δεσπότη με “ρόδα
και κρίνα” να τον υποδεχθούν.
Με την άφιξη του δεσπότη και της
κουστωδίας του άρχισαν οι ερωτήσεις.
- Γιατί, σεβασμιώτατε, κυκλοφορείτε
με πολυτελές αυτοκίνητο όταν γνωρίζετε την οικονομική κατάσταση;

Υποβλήθηκαν και άλλες ερωτήσεις
για την ξενοφοβία, τον ρατσισμό, για
τους απόρους και την φιλανθρωπία,
ως και γι’ αυτούς που κυνηγάει στα
δικαστήρια. Για τους τελευταίους είπε,
ότι το κάνει για να τους συνετίσει ώστε
να γίνουν καλοί άνθρωποι!
Η συζήτηση διεκόπη με πρόταση του
δεσπότη για νέα επικοινωνία με ζωντανό διάλογο μετά μιας “υποδειγματικής
σχολικής Θείας Λειτουργίας” (Μην τον
είδατε τον Παναγή).
Και φεύγοντας με την κουστωδία
του λέγει στον από δεξιά του: «Την
πατήσαμε, μας την είχανε στημένη». Και μαθητής που ήταν πίσω του
ακριβώς του απάντησε: «Σας πήρε
ο κόσμος χαμπάρι!».

ΕΙΝΑΙ ΦΟΒΕΡΟ !!!
Παπάς, σε μια τακτική συνεδρίαση του εκκλησιαστικού συμβουλίου
για θέματα του
ναού, τους ανακοίνωσε ότι πρέπει να δώσουν
στον δεσπότη
10.000 ευρώ. Οι
επίτροποι αντέδρασαν, αλλά ο παπάς επέμενε… Τότε οι μισοί επίτρο-

ποι υπέβαλαν την παραίτησή
τους και έφυγαν. Ο παπάς
όμως πήρε τα
χρήματα και
τις παραιτήσεις και πήγε
στο δεσπότη.
Ο δέσποτας
ζήτησε να
τους δει και
να τους ακούσει. Ήλπιζε
πως με το “μειλίχιο” ύφος

του θα τους κατάφερνε να
ανακαλέσουν τις παραιτήσεις τους για το “καλό της
Εκκλησίας”.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε αλλά παρ’
όλες τις γλυκανάλατες,
αλεπουδίστικες «πνευματικές» νουθεσίες του
δεσπότη οι επίτροποι
αντέδρασαν και πάλι λέγοντας ότι είναι αδύνατον

Εκδήλωση που έγινε στο Μοναστήρι για νέους,
ανταποκρίθηκαν εκατοντάδες σε αντίθεση με την μητρόπολη
που η ανταπόκριση των νεών ήταν: Τρεις και ο κούκος.
(Αυτό είναι το κατάντημα των δεσποτάδων).

Είχαμε γράψει, στο φύλλο του
“ΑΓΩΝΑ” Νο 180 στο «Απορίες»,
για τον Ναυπάκτου Ιερόθεο που για
χρόνια παρουσιάζονταν ως πνευματικοπαίδι του μακαριστού π. Επιφανίου
Θεοδωροπούλου και του αγίου μακαριστού Εδέσσης Καλλινίκου που ήταν
και χειροτονία του.
Η διαφορά μεταξύ των μακαριστών
γερόντων και του Ιεροθέου αβυσσαλέα.
Λέγαμε κι εμείς οι Λαρισαίοι γιατί τέτοια εμμονή του Ναυπάκτου να θέλει
ντε και καλά να πηγαινοέρχεται στην
πόλη μας; Μήπως για να στηρίξει τον
αντιΚανονικό και μοιχεπιβάτη Λάρισας Ιγνάτιο; Ο πανδαμήτωρ όμως
χρόνος, που τίποτε δεν αφήνει στην
αφάνεια, αποκάλυψε και ένα μυστηριώδες τρίγωνο.
Το τρίγωνο: 1. Ο Ιγνάτιος Λάππας

(ειδικός σύμβουλος στο διωγμό λος θεολόγος και φιλομόναχος» επί
μοναχών, π. Ευθ. Τρικαμηνά) με τον 17 χρόνια διακονίας δεν παρουσίασε
νομικό του σύμβουλο που βρέθηκε με καν έργο. Τα δε 5 διαλυμένα υπάρχοτο αυτοκίνητό του στην Ναύπακτο για ντα μοναστήρια (δίπτυχη Εκκλ. Ελ.
το παράνομο επισκοπικό δικαστήριο Σελ. 720) όχι μόνο δεν τα επάνδρωσε
να “δολοφονήσουν”
ως ώφειλε αλλά και
Αυτό είναι το Μοναστήρι που θέλει να
ανυπάκουους μονα- κλείσει ο δεσπότης Ιερόθεος
το προπύργειο της
χούς.
ορθοδοξίας (Μετα2. Ο Αββάς Μεμόρφωση Σωτήρος)
τεωρίτης, ο μέγας
με 24 μοναχούς ως
“αντιοικουμενιλέων ωρυόμενος
στής”, που με την
επιζητεί τη διάλυσή
50α σέλιδη έκθεσή
του.
του διαφωνώντας
Τώρα εξηγούνται
με τους δύο άλλους
οι επισκέψεις του
της επιτροπής καταδίκαζε το μονα- Ιεροθέου και του Αββά Μετεωρίτη
στήρι –, έκλεισε το μάτι στον «άγιο» στη Λάρισα. Καιρός ο πιστός λαός να
Ναυπάκτου, σημάδι συνένεσης για αγρυπνεί και στην ανάγκη να ξεσηκωτον αποκεφαλισμό των μοναχών της θεί και να διώξει από την εκκλησία,
Ι.Μ. Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. τέτοια και παρόμοια τρίγωνα που
3. Ο Ναυπάκτου Ιερόθεος, ο «μεγά- κακό μόνο κάνουν στην εκκλησία.

Λαμπαδάριος

συνέχεια από την 1η σελίδα

λύσεις 300 υπάλληλων που εργάζονται στην
Εκκλησία της Ελλάδας.
Την επομένη ανακοινώνεται διαγωνισμός για
την προμήθεια δεκάδων πολυτελών δώρων
που προορίζονταν για δώρα του Αρχιεπισκόπου προς τους υψηλούς επισκέπτες του.
Οι λεπτομέρειες που προβλέπονταν στον
διαγωνισμό είναι απίστευτες. Στην προκήρυξη που δημοσίευσε το πρακτορείο ΡΝΝ
καταγράφονται με φοβερή λεπτομέρεια τα
χαρακτηριστικά που πρέπει να έχουν οι 24
κατηγορίες δώρων – εγκόλπια, σταυροί,
αρχιερατικές ράβδοι, δίσκοι, εικόνες και
άλλα αναμνηστικά – φτιαγμένα από καθαρό
ασήμι, επιχρυσωμένα, επιπλατυνωμένα και
πλουτισμένα με πολύτιμες πέτρες…
Οι περιγραφές που ακολουθούν είναι από
το ακριβές κείμενο της προκήρυξης.
01. Τα εγκόλπια και οι σταυροί να είναι
ασημένια 925ο, επίχρυσα ή επιπλατυνωμένα.
02. Οι λίθοι που θα επικολληθούν να είναι
«ζιργκόν», ευρωπαϊκής κοπής (brilliant cut),
χρώματος λευκού, κεχριμπαρί, σμαραγδί,
ροδί και άκουα μαρίνα.
03. Τα σμάλτα των εγκολπίων να είναι αρίστης ποιότητας.
04. Όπισθεν των σμάλτων να τοποθετηθεί
πλαξ, επί της οποίας θα χαράσσεται η υπο-

να δώσει ο ναός 10.000
ευρώ, προπαντός τη σημερινή δύσκολη εποχή. Κι
ο δεσπότης ξαφνιασμένος είπε: επτάμισυ χιλιάδες (7.500) μου φέρατε.
Ακολούθησε κάποιος διάλογος…
Γεγονός πάντως είναι
ότι τα 10.000 ευρώ καθ’
οδόν έγινα 7.500 ευρώ. Τα
σχόλια δικά σας.

ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ
Γεγονότα έξω από την μητρόπολη Ναυπάκτου στις 24/12 που ο λαός
φώναζε: Ανάξιος, να φύγεις από την Ναύπακτο, θα γίνει της Λάρισας...

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ
ΚΑΙ Η ΕΠΑΦΗ ΤΟΥ
ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

γραφή του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου. Η
υπογραφή αυτή θα χαράσσεται και εφ’ όλων
των λοιπών αντικειμένων.
05. Τα εγκόλπια θα συνοδεύονται με αργυράν αλυσίδα, επίχρυσον ή επιπλατυνωμένην,
βάρους τουλάχιστον 50 gr. Εις την δωθησομένην τιμήν θα περιλαμβάνεται και η της
αλυσίδος.
06. Τα εγκόλπια και οι σταυροί (το στέμμα
και το δάκρυ) να έχουν εις ολόκληρον την
οπισθίαν πλευράν δευτέραν πλάτην (πικό),
κατά τρόπον όμως ώστε να φαίνονται οι λίθοι
και το σμάλτον.
07. Τα εγκόλπια να είναι τοποθετημένα
εντός βελούδινης κασετίνας, χρώματος αντιστοίχου προς τους εγχρώμους λίθους τούτων.
Η λίστα όμως δεν σταματά εδώ. Εκτός των
παραπάνω, η “Εκκλησία” θα προμηθευτεί και
άλλα ιερατικά σύμβολα:
Ασημένιες (σ.σ. όλα 925ο), επάργυρες και
επίχρυσες αρχιερατικές ράβδους, ασημένιους σταυρούς ευλογίας, εικόνες με επάργυρο διάκοσμο, ασημένιους δίσκους διαμέτρου
27 και 22 εκατοστών, ασημένια δισκοπότηρα,
ασημένια καντήλια και αναμνηστικές πλακέτες
που επίσης θα είναι επάργυρες ή επίχρυσες.
Στην ανακοίνωση περί του διαγωνισμού
καλούσαν κάθε ενδιαφερόμενον να συμμετάσχει στο διαγωνισμό που θα γινόταν στη μονή
Πετράκη στις 12/11/2012.
Δεν θα σχολιάσουμε εμείς το γεγονός, γιατί,
η ύπαρξη αυτή του διαγωνισμού για αγορά
πολυτελών δώρων σε μια εποχή οικονομικής
εξαθλίωσης, δείχνει ότι, ο Αρχιεπίσκοπος
έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία και
τα συμβαίνοντα σήμερα.

