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Ἐκκλησία ναρκίσσων, σκανδαλοποιῶν καί
διαπλεκομένων μέ τήν ἄθεη Κυβέρνηση

«Οἴμοι, ἱνατί τοῦτο ἐγεννήθην ἰδεῖν τὸ
σύντριμμα τοῦ λαοῦ μου καὶ τὸ σύντριμμα
τῆς πόλεως τῆς ἁγίας καὶ καθίσαι ἐκεῖ ἐν τῷ
δοθῆναι αὐτὴν ἐν χειρὶ ἐχθρῶν καὶ τὸ ἁγίασμα ἐν χειρὶ ἀλλοτρίων; Ἐγένετο ὁ ναὸς
συνεχίζεται στη σελ. 2

Τα Σκοπια μεΤα
Τα ΣυλλαληΤηρια

Ένα κείμενο με ιστορικά στοιχεία που
πρέπει να διαβαστεί από κάθε Ελληνα

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

Ζ. Εσωτερικοί (συνειδητοί;) εχθροί της Ελλάδος, συν-οδοιπόροι, και Ενδοτικοί.
Το Κομμουνιστικό κίνημα της Βαλκανικής
συνεχώς επιβοηθούμενο και από το ΚΚΕ, που
έκανε το ΛΑΘΟΣ να συμπαραταχθεί, δημισυνεχίζεται στη σελ. 2

π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης
(επίσκοπος Πενταπόλεως)
Ο ΜέγΙστΟσ των ΙέραΠΟστΟλων

Ήταν ο κλητός απόστολος και εκλεκτός
ιεραπόστολος, που
άκουσε τη φωνή «διαβάς εις Αφρικήν βοήθησον ημίν» (Πραξ.
16, 5), και δέχθηκε το
μήνυμα, διότι πίστεψε,
πως ήταν προσφορά
αγάπης και σωτηρίας
συνεχίζεται στη σελ. 3

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
σελ. 6

ΟΤΑΝ ΟΙ ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ
ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΟΥΝ
σελ. 7

ΨΑΛΤΙΚΑ
• προΣΤαΤευομεΝοΣ μαρΤυραΣ
• κροΤοΣ & λαμΨη
Τα ΧρημαΤα… που;;;
σελ. 8

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΤΟΣ kB ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 259 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 061603, ΛΑΡΙΣΑ δεκεµβριοσ 2018
ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΓΩΝΙΣΤΑΙ
ΠΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ
ΤΟΥΣ ΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΙΣΤΕ

“ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Η.έ.”

Μία βόμβα στην έυρώπη
Coudenhove Kalergi

∆υναμίτης στα ελληνικά θεμέλια

σελ. 4

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

† ΒασΙλέΙΟσ ΠαΠανΙΚΟλαΟΥ

(Είναι μια στήλη που θα γράφει σύντομα
διάφορα επίκαιρα θέματα, που οι άλλοι δεν
τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Ιεροκήρυκας, αγωνιστής, καθηγητής και Γυμνασιάρχης
Έφυγε από κοντά μας τα πρώτα λεπτά (00:20) της 19ης Δεκεμβρίου ε.ε.
Υπήρξε ΘΕΟΛΟΓΟΣ (με κεφαλαία),
κήρυκας του θείου λόγου με αποστολικό ζήλο, πολέμιος των σκοτεινών δυνάμεων και αιρέσεων αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα σε χιλιάδες ακροατές και μαθητές του.
Τι να γράψει κανείς και πώς να εκ- Ο μακαριστός Βασίλειος
με τον π. Θεολόγο
φράσει σύντομα τα συναισθήματα
στην κατασκήνωση
που τον κατακλύζουν αναλογιζόμενος

«Όπου
ακούεται
ορθόδοξο κήρυγμα, όπου
υπάρχουν
αγωνισταί
οι οποίοι διώκονται, σας το τονίζω. Όποιος
δεν διώκεται δεν είναι γνήσιος, είναι κάλπικος παράς. Όπου διώκεται κήρυκας του
Ευαγγελίου κοντά του να ‘στε, από τους
άλλους φεύγετε μακριά. Δεν είναι γνήσια
τέκνα της Ορθοδοξίας ή υστερούνται της
παρρησίας η οποία είναι το πρώτο προσόν εις τας τοιαύτας κρισίμους στιγμάς».
(π. Καντιώτου 1971)

το εύρος της φυσιογνωμίας του
ανδρός, αλλά και την εκούσια ταπείνωσή του κάθε φορά που σκέφτονταν ότι πρέπει να οδηγήσει μικρούς και μεγάλους – εικόνες του
Θεού – στο δρόμο της σωτηρίας!
Θα το επιχειρήσω όμως, παρ’
όλη την αδυναμία μου, τώρα που
έφυγε και δεν κινδυνεύουμε να θεωρηθούμε κόλακες.
Θα περιγράψω συνοπτικά ελάχισυνεχίζεται στις σελ.5

ΘαΥΜα 1ον
αυξάνονται και πληθύνονται…
ΘαΥΜα 2ον
Η αξία των 4 τραπεζών σήμερα
είναι κάτω από 5 δισ.
ΘαΥΜα 3ον
Οι κατασχέσεις
ξεπερνούν τις 4.850.000…
συνεχίζεται στις σελ.3

η ΣΦαΓη ΤΩΝ 12 μηΤροπολιΤΩΝ (1974 - 2018) 37ο µέρος

οι μαυρεΣ Σελι∆εΣ ΤηΣ εκκληΣιαΣΤικηΣ ιΣΤοριαΣ
Μετά από μία μικρή διακοπή - λόγω έλλειψης
χώρου - επανερχόμαστε στα ιστορικά γεγονότα για να μάθει ο λαός την παραποίηση που
έκαναν τα «γνωστά» κέντρα παρουσιάζοντας
τους πραγματικούς αντιστασιακούς, «μαύρους και χουντικούς» (επειδή έτσι βόλευαν

τα σχέδια τους). Ξεσκίζοντας ό,τι, τους ήταν
εμπόδιο και σπιλώνοντας αγνές προσωπικότητες. Αντίθετα ανέδειξαν αντιστασιακούς
συνεργάτες της δικτατορίας, και φωταγώγησαν φυσιογνωμίες ασήμαντες. Και αυτό βέβαια με το αζημίωτο!
συνεχίζεται στη σελ. 7

Ο Ιγνάτιος… “Η ∆ΙαΘΗΚΗ ΜΟΥ”
«έφ’ όσον… ουδέ εμοί εποιήσατε»

“Γι’ αυτό αξίζει να διαβαστεί…” μας λέει η
εφημερίδα με τη δημοσίευσή της. “Είναι μια
λιτή διαθήκη – συνεχίζει – ένα μικρό «μάθημα»
προς όλους για το πόσο «μικροί» είμαστε και
ποια είναι τα «μεγάλα» και σπουδαία πράγματα της ζωής…”.
Όμως αντί να λύσει τον γρίφο με τη δημοσίευση, τον έμπλεξε χειρότερα, επειδή έφερε

σε κρίση συνείδησης πολλούς ιερείς, οι οποίοι
θα μπορούσαν να βοηθήσουν οικονομικά τον
ποιμενάρχη τους από το κομπόδεμά τους εάν
γνώριζαν νωρίτερα ότι ο καημένος βρίσκονταν
σε τέτοια μεγάλη ένδεια!
Κι εμάς ακόμη, μαζί με τους αναγνώστες και
μεγάλο πλήρωμα της εκκλησίας προβλημάτισε η δηλωθείσα φτώχεια του όπως παρακάσυνεχίζεται στη σελ. 8

2 ΑΓΩΝΑΣ

συνέχεια από την 1η σελίδα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ἐκκλησία ναρκίσσων, σκανδαλοποιῶν
καί διαπλεκομένων μέ τήν ἄθεη Κυβέρνηση
αὐτῆς ὡς ἀνὴρ ἄδοξος,... πᾶς ὁ κόσμος αὐτῆς ἀφῃρέθη, ἀντὶ ἐλευθέρας ἐγένετο εἰς δούλην. Καὶ ἰδοὺ τὰ ἅγια ἡμῶν καὶ ἡ καλλονὴ ἡμῶν καὶ ἡ δόξα ἡμῶν ἠρημώθη, καὶ ἐβεβήλωσαν αὐτὰ τὰ ἔθνη. Ἱνατί ἡμῖν ἔτι ζῆν;» (Α΄ Μακκαβ. 2, 7-13)
• ΠΟΣΟΝ ΕΠΙΚΑΙΡΗ εἶναι αὐτή ἡ διήγηση, παραπλήσια μέ ὅλα αὐτά τά ἀνόσια
πού συμβαίνουν σήμερα στήν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα μας. Ἕνας ἄθρησκος πρωθυπουργός, στή θέση τοῦ βασιλέως Ἀντιόχου, νομοθετεῖ ἐπί σχεδόν τέσσερα χρόνια νόμους πού ἀναποδογυρίζουν «βωμούς καί ἑστίες», Παραδόσεις, Ἱστορία,
Παιδεία, Οἰκογένεια, ἀνατροπή τῆς φυσιολογίας τοῦ κανονικοῦ ἀνθρώπου σέ
ἀρνησίφυλο ἐποικισμό τῆς χώρας μέ ἀλλοδαπούς καί τόσα ἄλλα, πού ὁδηγοῦν
τόν Ἕλληνα ὀρθόδοξο χριστιανό σέ «οὐδετερόθρησκο» ἄτομο. Ἔτσι, ἀπό πρόσωπο ὁ ἄνθρωπος Ἕλληνας-εἰκόνα Θεοῦ, τόν καταντοῦν ἐκκλησιομάχο ἀπρόσωπο παραβάτη...
• ΚΑΙ ΕΝΩ ΟΛΑ αὐτά τά ἀνόσια συμβαίνουν χωρίς αἰδῶ ἀπό μιά χούφτα ἀσυνείδητων ἀρνητῶν τῆς ἐθνικῆς τους ταυτότητας, ἄν ἔχουν τέτοια, ἔρχεται ὁ φυσικός ὑπερασπιστής «βωμῶν καί ἑστιῶν», ἡ Ἐκκλησία, νά συναινέσει ἐν κρυπτῷ,
στήν σκιά τῆς προδοσίας, τήν παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καί τῶν λειτουργῶν της
εἰς τήν «κόψιν τῆς σπάθης» «βασιλέως» Τσίπρα καί
Γράφει
τῆς παρέας του.
ο Στυλ. Λαγουρός
• ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ἕνας νέος ὀρθόδοξος ἱερέας
Ματταθίας, νά βροντοφωνάξει, ΟΧΙ στούς «Ἕλληνες»
μπράβους-ἀπεσταλμένους τοῦ εἰδωλολατρικοῦ βασιλείου τῶν Βρυξελλῶν; Ὁποία
προδοσία «βωμῶν καί ἑστιῶν» τῆς Ἐκκλησίας μας;
• ΕΤΣΙ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ καί πολύ ἐπίκαιρό, φίλοι ἀναγνῶστες, τό ἴδιο ἀπ’ τήν Π.
Διαθήκη στό βιβλίο τῶν Μακκαβαίων (εἶναι ἀκριβῶς ὅ,τι συμβαίνει σ’ ἐμᾶς σήμερα ἐδῶ στήν Ἑλλάδα μας).
• ΕΧΕΙ προηγηθεῖ ἕνας βίαιος διωγμός τοῦ ἔθνους τῶν Ἑβραίων ἀπό τό εἰδωλολάτρη βασιλέα Ἀντίοχο, ὁ ὁποῖος ἐνομοθέτησε νόμους νά ἀλλαξοπιστήσουν οἱ
Ἑβραῖοι, νά καταργηθοῦν οἱ θυσίες, νά γκρεμισθοῦν τά ἁγιάσματα καί νά μιανθοῦν τά θυσιαστήριά τους. Πολλοί ἠκολούθησαν ἀβασάνιστα τοῦ βασιλέως τήν
ἀσέβεια καί πολλοί ἐπίσης προτίμησαν τόν θάνατο ἀπ’ τούς ἀπεσταλμένους του.
• ΣΤΗΝ ΖΟΦΕΡΗ αὐτή ἐποχή τοῦ διωγμοῦ, ἐμφανίσθηκε ὁ ἱερέας Ματταθίας καί οἱ υἱοί του, ἀλύγιστοι πιστοί τῆς πατροπαράδοτης θρησκείας τοῦ μόνου
ἀληθινοῦ Θεοῦ. Καί ὅταν «ἀνήρ ἰουδαῖος» ἔσπευσε νά θυσιάσει στόν εἰδωλολατρικό βωμό τοῦ Ἀντιόχου, τόσον ἐθυμώθη, ὁ Ματταθίας γιά τήν βεβήλωση,
ὥστε «δραμῶν ἔσφαξε αὐτόν» καί τόν ἀπεσταλμένον τοῦ εἰδωλολάτρου βασιλέως. Μετά ταῦτα ὁ ἱερέας Ματταθίας ἐφώναξε δυνατά νά τόν ἀκούσει ὅλη ἡ
πόλις: «πᾶς ὁ ζηλῶν τῷ νόμῳ καί ἱστῶν διαθήκην» (τοῦ νόμου Μωϋσέως) ἄς μέ
ἀκολουθήσει... εἰς τά ὄρη... (κήρυξε ἐπανάσταση). Καί πολλοί ἐγκατέλειπαν ὅσα
εἶχαν γιά να τόν ἀκολουθήσουν.
• ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ δικαιώνεται ἡ «Χ.Β.», πού δέν κουράζεται σέ κάθε ἔκδοσή της σχολιάζουσα τήν ἐκκλησιαστική ἐπικαιρότητα νά ἐπιμένει ὅτι, ἡ Ἐκκλησία
τῆς Ἑλλάδος τῶν δεσποτάδων, νοσεῖ βαρύτατα. Τά τελευταῖα ἱλαροτραγικά γεγονότα μέ τίς κρύφιες «ἱστορικές συμφωνίες» Ἀρχιεπισκόπου-Τσίπρα, ἀνέδειξαν
ὅσον ποτέ ἄλλοτε ὅτι, ἡ νόσος τοῦ κάποτε ζωντανοῦ αὐτοῦ μέρους τῆς Οἰκουμενικῆς Ὀρθοδοξίας (ἡ Ἑλλαδική Ἐκκλησία) θεᾶται πλέον ἀνίατη ἀσθενής σέ κωματώδη κατάσταση, μέ ἀναμενόμενο τό μοιραῖον τέλος της. Ἐκχωρήθηκε «ἀντί ἐλευθέρας εἰς δούλην» εἰς τόν νέον «βασιλέα Ἀντίοχον-Τσίπρα» τόν ἐκκλησιομάχον.
• ΠΡΟΣ ΕΠΙΡΡΩΣΙΝ δέ αὐτοῦ ἀναδημοσιεύουμε μερικά ἀπ’ τά πολλά καυστικά σχόλια πού ἀκολουθοῦν τήν σχιζοφρενική «συμφωνία», γιά τήν Ἐκκλησία.
• Α΄) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ «Ἑστία» τῆς 7ης Νοεμβρ. 2018: «Ἡ “Ἐστία” δίδει μεγάλη σημασία στό ζήτημα τῆς μισθοδοσίας τῶν ἱερέων, ὄχι γιατί βλέπει τό ζήτημα
ὡς ἀμιγῶς οἰκονομικό. Ἐπιβιώσεως. Δίδει σημασία κυρίως γιατί τό βλέπει κυρίως ὡς θέμα ἐθνικό. Λυπούμεθα. Καί γιά τόν κ. Πρωθυπουργό – μά προπάντων
γιά τόν Ἀρχιεπίσκοπο! Ἐάν ὄνειρό του εἶναι νά ἀποτελεῖ μέλος τοῦ Ὑπουργικοῦ
Συμβουλίου τοῦ κ. Τσίπρα, ὅπως κάποτε ἀπετέλεσε μέλος τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου τοῦ Γεωργίου Παπανδρέου στίς χρυσές ἐποχές τοῦ open gov, τοῦ λέμε
ὅτι κάνει τεράστιο λάθος. Λάθος πού δέν ἔκανε οὔτε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σεραφείμ
οὔτε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Δέν εἶναι ΜΚΟ ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, Μακαριώτατε! Λάθος σᾶς τά εἴπανε. Λάθος τά λογαριάζετε!»
• Β΄) ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν στίς μαῦρες ἐκκλησιαστικές μέρες, πού δοκιμάζουν τήν πίστη μας καί κλονίζουν τήν ἐναπομείνασα
ἐμπιστοσύνη μας.
— Δεσπότης Δημητριάδος: «Τί εἶναι αὐτά Μακαριώτατε, δέν θά μποροῦμε νά
κυκλοφορήσουμε στό δρόμο...»
— Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυμος: «Ἐμπιστεύομαι τόν Τσίπρα ἀπολύτως, γιατί
ἐμπιστεύομαι τήν ποιμαντική μου. Ὁ Τσίπρας μέσα ἀπό τή σχέση μαζί μου γίνεται ἕνας σύγχρονος Σαούλ»...(!!)
Χρ. Βιβλιογραφία

δεκεμβριοσ 2018

συνέχεια από την 1η σελίδα

Τα Σκοπια μετα τα συλλαλητηρια

Ένα κείμενο με ιστορικά στοιχεία που πρέπει να διαβαστεί από κάθε Ελληνα

ούργησε εν τη αφελεία του το Μακεδονικό.
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΑΝΕΛ κλπ και εν γνώσει τους, αδιαΣτην Πολιτική το λάθος μετράει πιο πολύ από φορώντας για το καθήκον της υπεύθυνης και κατο έγκλημα.
θαρής πληροφόρησης του λαού επί των αμέσων
Και θα είναι καινούργιο ΛΑΘΟΣ της σημερινής αλλά και μελλοντικών συνεπειών της ανόητης πααριστερής Κυβέρνησης να θεωρήσει τα παρακά- ραχώρησης του ονόματος της Μακεδονίας μας
τω σαν στείρο αντικομμουνισμό.
στα Σκόπια, όλοι οι παραπάνω τεχνηέντως αποΜε τη στάση τους στα συλλαλητήρια η Κυβέρ- κρύπτουν την αλήθεια και τους λένε μισόλογα ;
νηση, σύσσωμη σχεδόν η Αντιπολίτευση μαζί με τα
Ότι δεν θέλουν δήθεν τον αλυτρωτισμό των γειστρατευμένα (;) ΜΜΕ διχάζουν το λαό.
τόνων και (ενώ ξέρουν ότι μόνον το όνομα τον τρέΕίναι τυχαίο το γεγονός, ότι (λίγες μέρες προ φει) επιμένουν στην παραχώρηση της σύνθετης
του συλλαλητηρίου της 21-1-2018 στη Θεσσαλο- ονομασίας, που όμως θα μεταπέσει αμέσως σε
νίκη) φοβισμένος ο Πρωθυπουργός προσέτρε- σκέτη ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.
ξεν για βοήθεια προς τον φίλον του Ιερώνυμον,
Εσφαλμένως ισχυρίζεται ο επί των Εξωτερικών
αναγνωρίζοντας τη μέγιστη επιρροή της Εκκλη- Υπουργός της Ελλάδος κ. Ν. Κοτζιάς ότι δήθεν
σίας στο λαό ;
προέχει το Σύνταγμα των Σκοπίων του ΟνόμαΕίναι εντελώς τυχαία η έκτακτη (;) πρόσκληση τος, επειδή από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο το Σύνταγπροστατευομένου μάρτυρα του υπαρκτού σκανδά- μα ενός Κράτους υπερισχύει των Διεθνών Συνθηλου Νοvartis (από την Εισαγγελέα διαφθοράς κ. Του- κών. Κάνει λάθος !
λουπάκη) στις 16:18΄ της 4-2-2018, θορυβηθείσης,
Ξεχνά ότι η αλλαγή του Συντάγματος μιας Χώρας
καθά λέγεται, της Κυβέρνησης από το ογκωδέστα- είναι αποκλειστικά εσωτερικό της ζήτημα. Δυστυτο μεσημεριανό συλλαλητήριο της ίδιας
χώς δε θυμάται το παρελθόν στο παμέρας για το Σκοπιανό ;
ρόν για το μέλλον.
Γράφει ο Δρ.
Μήπως για αποπροσανατολισμό
Αγνοεί επίσης το λόγιον «Τα πάντα
Σωτ. Παναγέας
της κοινής γνώμης από το μείζον Εθνιδύνανται και άλλως έχειν» του Αρικό θέμα επιστρατεύθηκε από την Κυβέρνηση από- στοτέλη !
γευμα Κυριακής όλως επειγόντως η υπαρκτή υπόΗ. Η κληματαριά και το σταφύλι.
θεση της Novartis ; Είναι σύμπτωση ;
Ο αλυτρωτισμός των Σκοπίων είναι συνδεδεΕίναι τυχαίο το γεγονός ότι λίγες μέρες μετά την μένος και εκτρέφεται από το όνομα σαν το σταεμφάνιση του κ. Δωροθέου, Μητροπολίτου Σύρου, φύλι, που παίρνει χυμούς από τη κληματαριά.
Τήνου, Άνδρου, Κέας & Μήλου ως ομιλητού στο Όσο υπάρχει η κληματαριά συνέχεια θα παράγοσυλλαλητήριο της 4-2-2018 ο αρμόδιος επί των Θρη- νται σταφύλια. Γι΄ αυτό μη παραχωρείτε το όνομα
σκευμάτων Υπουργός κ. Γαβρόγλου ανεκοίνωσε την δηλαδή κόψτε το μίσχο του σταφυλιού και απο«δημοτικο-ποίηση» του Εκκλησιαστικού Ιδρύματος συνδέστε το από τη κληματαριά ! Χωρίς αυτή
της Παναγίας της Τήνου ;
Σύμπτωση και αυτό ; την σύνδεση όλα τα σταφύλια του αλυτρωτισμού,
Είναι χωρίς σημασία το γεγονός ότι (αμέσως όσα και αν είναι, θα μαραθούν με το καιρό !
–την ίδια μέρα- μετά το συλλαλητήριο των Αθηνών
Το όνομα της Μακεδονίας είναι το μόνον αδιστις 4-2-2018) ο Έλληνας Υπουργός των Εξωτε- απραγμάτευτο. Η παραχώρησή του αντιτίθεται
ρικών επεκαλέσθη τις δηλώσεις του Οικουμενικού στα Εθνικά μας συμφέροντα. Θα έχομε ειρήνη
Πατριάρχη Βαρθολομαίου, αναγνωρίζοντας και ο μόνον αν ΔΕΝ δώσωμε το όνομα.
-άθεος κατά δήλωσή του- Κοτζιάς τη δύναμη της
Άλλως οπωσδήποτε αργά ή γρήγορα θα
Εκκλησίας ;
τον έχομε τον πόλεμο με όλους τους γείτονές
Εθναρχούσα πάντοτε η Εκκλησία με τις ενορί- μας μαζί ( γ΄ βαλκανικός πόλεμος) για διαμοιες της, ως τόπο συναντήσεων & εθνικών -καθ΄ όλην ρασμό του εδάφους της δικής μας Μακεδονίτην διάρκειαν της Ιστορίας
της- κινητοποιήσε- ας, υποδαυλιζόμενο και από Τούρκους, Γερμαων αλλά και τον παλαιότερα κατά ενορίες ορισμό νο-Αυστριακούς και Αμερικανούς, γιατί όλοι εποτων εκλογικών κέντρων, ανέκαθεν πρωτοστατού- φθαλμιούν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, που
σε στους αγώνες του Έθνους και χάραζε σε δύσκο- ήταν και παραμένει το μήλον της έριδος.
λες περιόδους την Εθνική γραμμή.
Όλοι τους υιοθετούν ένα νόθο τέκνο του ΓερΣήμερα όμως ο κ. Ιερώνυμος, λέγοντας ότι τα μανο-Σταλινο-Τιτοϊσμού του 1942-44 και το περισυλλαλητήρια δεν χρειάζονται, μαζί με την Κυβέρθάλπουν σήμερα ως γνήσιο γιά τους δικούς του
νηση, τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τα στρατευμέλόγους ο καθένας.
να ( ; ) ΜΜΕ, το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης και όχι μόΜήπως οι ΗΠΑ, γιά άμβλυνση ή/και εξουδετένον, τους ΑΝΕΛ και πολλούς άλλους κρατικοδίαιρωση της Ρωσικής σήμερα επιρροής στα Βαλκάτους και κουλτουριάρηδες, ζήτησαν όλοι «ηρεμία»
νια και ιδίως στη Σερβία, εκάλεσαν τον Τσίπρα
& «σύνεση», αγνοώντας το πηγαίο Εθνικό αίσθηστην Αμερική, ο οποίος, συναγωνιζόμενος και
μα του λαού. Παρά ταύτα όλοι τους προσπάθηαυτός σε υποτέλεια και ενδοτικότητα τις προησαν αλλά δεν επέτυχαν να αποπροσανατολίσουν
γούμενες Ελληνικές Κυβερνήσεις, έλαβε εντολή
ή και να παραπλανήσουν εν γνώσει τους τον Ελμε την πρώτη φορά σημερινή αριστερή Κυβέρληνικό λαό.νηση (όπως συνήθως κάνανε μέχρι σήμερα πολΟ Μπουτάρης μάλιστα εξέθεσε την Κυβέρνηση ζητώντας την αλλαγή του ονόματος του δικού λές άλλες προηγούμενες Δεξιές), επιέσθη, υπεμας Αεροδρομίου σε Νίκος Γκάλης, ισχυριζόμενος σχέθη και κόπτεται σήμερα άρον-άρον να κλείανοήτως ότι παίξαμε με το Σκοπιανό και «χάσαμε» ! σει το Σκοπιανό ;
Δεν εξηγείται αλλοιώτικα η πρεμούρα του
Μήπως τους κατευθύνει ο Μεγάλος Αδελφός ;
Τσίπρα
!
Μήπως μερικοί κινούνται και από ιδιοτελή ατομιΗ
παράλληλη
εξ άλλου πολύ εκκωφαντική σικά προσωπικά συμφέροντα ;
ωπή
του
ιδίου
(ως
και της μείζονος ΑντιπολίτευΜήπως (και πρέπει να ελεγχθεί αν) Μπουτάρης
σης)
δείχνει
ενοχή
αν και ο σιωπών «ουχ ομολο& Κοτζιάς έχουν ή προσδοκούν προσωπικά οικογεί
αλλά
και
ουκ
αρνείται».
νομικά-περιουσιακά οφέλη στη γείτονα και δυΜήπως
η
βωβή
γλώσσα
της Ελληνικής Διπλωσφημούν τα αυθόρμητα και ακομμάτιστα συλλαματίας είναι ύπουλα προδοτική των Ελληνικών
λητήρια υπονομεύοντας το Εθνικό συμφέρον ;
Μήπως στον ίδιο χαβά διπλωματικά κινούμενοι, συμφερόντων, ξεγελά τους σημερινούς Έλληνες
άλλοι φανερά και δημόσια, άλλοι συγκεκαλυμμένα και βαναύσως προσβάλλει τους νεκρούς μας ;
συνεχiζεται
και προδοτικά, ΝΔ, ΔΗΣΥ, Ποτάμι, ΛΑΕ, Πλεύση,
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συνέχεια από την 1η σελίδα

+ π. Ιγνάτιος Μαδενλίδης (επίσκοπος Πενταπόλεως)
Ο Μέγιστος των ιεραποστόλων

χιλιάδων αφρικανών αδελφών.
Έγινε οδοιπόρος στον ίδιο δρόμο, που είχαν χαράξει δύο προηγούμενοι
ιεραπόστολοι,ο π. Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος και ο π. Χαρίτων
Πνευματικάκης, ανόμοιοι στην ηλικία, παρόμοιοι στην αγωνία, στις ψυχικές
αντιδράσεις και στον ίδιο στόχο.
Έγινε αθλητής στον ίδιο στίβο, ταξίδευσε με το ίδιο σκάφος,και πολλές
φορές κλυδωνίστηκε στα μανιασμένα κύματα, αλλά δεν άργησαν να ανοίξουν τα παραθυρόφυλλα της ψυχής και να απολαύση μετά την μεγάλη ταραχή, την γαλήνη.
Αυτές τις εμπειρίες, που αποτελούν ένα θαυμάσιο θησαυρό και τις κατέγραψε ο ίδιος, τις μεταφέρουμε για να τις γνωρίσουν όσοι τον γνώρισαν και
αυτοί που δεν έτυχε να τον γνωρίσουν.

Η μικρή υπερίσχυσε !
Η Πετρωνία είναι ένα μικρό, χαριτωμένο κοριτσάκι μόλις 10 ετών. Το τελευταίο παιδί
της οικογένειας με 6 παιδιά. Ο πατέρας είναι ένας σοβαρός κύριος, καλός οικογενειάρχης,
εξαιρετικός εκπαιδευτικός, καθηγητής της Γαλλικής Φιλολογίας. Αγαπάει όλα του τα παιδιά, αλλά το στερνοπαίδι... όπως όλοι οι γονείς, κατά κανόνα ...
Τον τελευταίο καιρό η Πετρωνία αρρώστησε βαρειά, ανησυχητικά! Η μητέρα και ο πατέρας βέβαια, έπεσαν σε θλίψη· τους έφυγε το ενδιαφέρον για όλα. Όλη τους η προσοχή
επικεντρώθηκε στη μικρή τους. Την πήγαν στο Νοσοκομείο. Ξενυχτούσαν κοντά της. Το
κοριτσάκι αμίλητο, ανέκφραστο.
Τί θα απογίνη; Βαρύ το κλίμα στο σπίτι.
Μιά μέρα το μικρό είπε κάτι, ζήτησε κάτι:
- «Μπαμπά, θέλω τον παπούλη να μου διαβάση μιά προσευχή!».
Κοιτάχτηκαν οι γονείς.
Ο παπούλης ήταν συνάδελφος του πατέρα στο Γυμνάσιο και κληρικός· γνωστός και φίλος της οικογένειας.
Το αίτημα της μικρής έγινε σεβαστό και αποδεκτό από όλους.
Ήλθε ο Ορθόδοξος κληρικός κι έκαμε προσευχή. Η μικρή σύντομα πήρε το καλύτερο.
Σε λίγες μέρες θεραπεύτηκε τελείως. Με θέλησι και αίτημα του πατέρα βαπτίστηκε η μικρή Πετρωνία. Όλοι το χάρηκαν!
Έπειτα από λίγο καιρό ο Μητροπολίτης έκαμε επίσκεψι στην πόλι. Πληροφορήθηκε
τα πάντα. Είδε και την μικρή Πετρωνία, που παρατηρούσε εκστατική τον Δεσπότη·και την
ευλόγησε. Εκάλεσε και τον πατέρα· ήθελε κάτι να του πή.
-«κ. Tsim, είσαστε άδικος οικογενειάρχης», του είπε. «Γιατί ζητήσατε ναβαπτισθή ορθόδοξο το μικρό σας κοριτσάκι; Πώς ζητήσατε και παραδώσατε αυτό το χαριτωμένο πλάσμα σε μια πλανεμένη «Εκκλησία»;
-«Ή, αν η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι αληθινή, πώς αφήνετε τα άλλα μέλη της οικογένειάς σας έξω από την αλήθεια και την σωτηρία; Επειδή, έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα, κάποιοι στην οικογένειά σας αδικούνται· ή η μικρή σας κόρη ή οι άλλοι, όλοι!».
Ο κ. καθηγητής έμεινε σιωπηλός.
-«Σεβασμιώτατε, είμαι υπεύθυνος και τακτικός ομιλητής στην εκκλησία του«Jesus la
porte» (ο Ιησούς είναι η πόρτα).
Αυτές τις μέρες, με αφορμή την περιπέτεια της μικρής μου Πετρωνίας, προβληματίστηκα σοβαρά. Κατέληξα σε αποφάσεις. Ετοιμαζόμαστε και οιυπόλοιποι της οικογένειάς
μου να βαπτισθούμε».
-«Αύριο φεύγω για Kinshasa» είπε ο Επίσκοπος. «Σε λίγες μέρες θα επιστρέψω και θα
σας βαπτίσω».
-«Θα σας περιμένουμε, Σεβασμιώτατε, η απόφασίς μας είναι οριστική».
Η μικρή Πετρωνία υπερίσχυσε!
Ο κ. Jo. Ts. ήταν κύριος· συνεπής στη ναπόφασί του και την υπόσχεσί του. Όταν ξαναεπισκέφτηκε ο Επίσκοπος την Kananga, ήταν ολωσδιόλου έτοιμος. Επερίμενε. Προσήλθε
με την ευγενή σύζυγό του και τα μεγαλύτερα αδέλφια της Πετρωνίας και τρία ανήψια του
και έναν μικρότερον αδελφόν του να ορκισθή υποταγήν εις τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν και ένταξιν οριστικήν εις την Αγίαν Εκκλησίαν Του...
Επίσημα μέλη της ομολογίας του, που προηγουμένως ανήκε και εδίδασκε, του εζήτησαν
συνέντευξιν, συζήτησιν, εξηγήσειςμε επιμονήν.
-«Επήρα την απόφασίν μου. Πορεύομαι προςτο Βάπτισμα».
Δεν δέχθηκε επικοινωνίαν άλλην. Ηαπορρόφησις εις τον στόχον του.
Ήταν συγκινητική και μεγαλειώδης η σκηνή, όταν ο ίδιος και η σύζυγός του εβαπτίζοντο «εις το Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος» από τον Επίσκοπο
και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας του, όλα, 13 τον αριθμόν! Και απαθανάτισαν εν συνεχεία το γεγονός φωτογραφούμενοι.
Παρόντες, προσευχόμενοι και μάρτυρες του ιστορικού γεγονότος, συνάδελφοι καθηγηταί και μαθηταί του Γυμνασίου-Λυκείου «LumieredesNations».
Την άλλη μέρα το πρωί, όταν προσήλθε στην A Τάξι του Γυμνασίου Θηλέων «Lumieredes
Nations» γιατο μάθημα των Γαλλικών (διακεκριμένος καθηγητής στο μάθημα αυτό!) οι μαθήτριες σηκώθηκαν και έμειναν όρθιες. Έψαλαν όλες μαζί το «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε. Αλληλούια».
-«Συγχαρητήρια, να ζήσετε, κ.Καθηγητά! ...» Κάθισαν.
Ο κ. Καθηγητής ευχαρίστησε συγκινημένος και άρχισε το μάθημα.
O Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής Ιγνάτιος

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
ΘΑΥΜΑ 1ον

Αυξάνονται και πληθύνονται…

Οι υπάλληλοι, μόνιμοι και συμβασιούχοι, στο ελληνικό δημόσιο το
Δεκέμβριο του 2012 ήταν 628.990
και τον Ιούλιο του 2013 έπεσαν
στους 614.053 (ιστοσελίδα υπουργείου apografi.yap.gr).
Τον Δεκέμβριο του 2015 οι εργαζόμενοι έγιναν 673.803, το 2016
ανέβηκαν στους 685.359, το 2017
έφθασαν τους 698.727 και τον Αύγουστο του 2018 στο μέσον του
χρόνου κατέβηκαν στους 687.484.
Αντίστοιχη μισθολογική δαπάνη το 2015 ήταν
15.819 δισ. ευρώ, το δε 2018 φθάνει τα 17.962.
Έχουμε μια αύξηση στη μισθολογική δαπάνη

ΘΑΥΜΑ 2ον

2.143 δισ. ευρώ.
Επίσης αύξηση του αριθμού των
δημοσίων υπαλλήλων, αντί μείωσης, όπως προέβλεπε το μνημόνιο.
Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί
και “επίτευγμα ταχυδακτυλουργού” – γράφει η εφ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” –που να καταφέρνεις αντί να
μειώσεις- σε εφαρμογή του κανόνα “μία προς τέσσερις αποχωρήσεις”- να αυξάνεις τον αριθμό των εργαζομένων και
τη μισθολογική δαπάνη κατά 2.143 δισ. ευρώ παρά
τις μεγάλες περικοπές που έγιναν.
Αυτό δεν είναι ένα θαύμα;

Η αξία των 4 Τραπεζών σήμερα
είναι κάτω από 5 δισ.

Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα
στην ιστορία του ελληνικού κράτους είναι ότι με την
ανακεφαλαιοποίηση των τεσσάρων ελληνικών συστημικών τραπεζών, ζημιώθηκε ο ελληνικός λαός
πάνω από 40 δισ. Και όμως το
σκάνδαλο που φέρει την υπογραφή όλων των κυβερνήσεων από
το 2010 περνάει στο ντούκου, διότι τα μεγάλα ΜΜΕ έχουν υψώσει τείχος προστασίας γύρω των.
Ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γεωρ. Προβόπουλος σε συνέντευξή του δήλωσε: “Σε μία χώρα σαν την Ελλάδα, που βίωσε μια πρωτοφανή κρίση διαρκείας,
είναι ίσως στα όρια του θαύματος ότι επέζησαν οι
τράπεζες και ουδείς καταθέτης είχε απώλειες” (;).
Και θύμισε ότι τον Μάιο του 2014 η χρηματιστηριακή αξία των τεσσάρων τραπεζών (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha) προσέγγιζε τα 35 δισ. ευρώ,
και σήμερα είναι μικρότερη των 5 δισ. ευρώ παρά
τις τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις που την πλήρωσε ο
ελληνικός λαός με 40,2 δισ. ευρώ.
Ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος σε άρθρο του γράφει: “Οι τέσσερις μεγάλες τράπεζες
δείχνουν να παραπαίουν. Δεν είναι πια τράπεζες,
αλλά ζόμπι. Η αξία των μετοχών τους, από 21 δισ.
ευρώ το 2015, όταν ανήλθε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, έφθασε σήμερα στα 4 δισ. ευρώ. Συγχαρητήρια κ. Τσίπρα. Συγχαρητήρια, κ. Τσακαλώτο. Είστε στον σωστό δρόμο! Σε λίγο οι τράπεζες δεν
θα αξίζουν τίποτε”.
Ο ιστότοπος (www.liberat.gr/arthro) κάνει μία οικονομική ανάλυση (23/11/2015) με τίτλο: “Πόσα λεφτά χάθηκαν στις τράπεζες” και αναφέρει μεταξύ
άλλων: «Το ερώτημα που γεννιέται είναι αν αυτά

ΘΑΥΜΑ 3ον

ΑΓΩΝΑΣ 3

τα λεφτά χάθηκαν μια για πάντα (48,9 δισ. ευρώ).
Η απάντηση είναι πώς δεν μπορούμε να ξέρουμε.
Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες… αναλογιστείτε μόνο ότι τον Ιούνιο του 2014 η συνολική αξία των
τραπεζικών μετοχών στο χρηματιστήριο έφτανε τα 37 δισ. ευρώ
ενώ σήμερα αξίζουν λιγότερο από
1,9 δισ. ευρώ. Αυτή η πρωτοφανής καταστροφική αξία ήταν η Βαρουφακική «αξιοπρεπής διαπραγμάτευση» που οδήγησε… και στα
capital controls.
Πριν τα capital controls οι δημοσιευμένοι ισολογισμοί των τραπεζών κάνουν λόγο για συνολικό ύψος ιδίων κεφαλαίων 24,6 δισ. ευρώ και μετά 1 ½ μήνα υποτιμήθηκε
κατά 23,2 δισ. στα 746,9 εκ., ευρώ δηλαδή έχασαν
το 97% της αξίας. Τα δε 40,2 δισ. ευρώ από ανακεφαλαιοποίηση χρημάτων του ελληνικού λαού όχι
απλώς μειώθηκαν, αλλά σχεδόν εκμηδενίστηκαν. Η
αξία τους πλέον ανέρχεται σε λιγότερα από 450 εκ.
ευρώ ή κοντά στο 1% της αρχικής αξίας.
Και το βλέπει ως θαύμα ο κ. Προβόπουλος που
“επέζησαν οι τράπεζες και ουδείς καταθέτης είχε
απώλειες”.
Όμως αυτά είναι τα χειροπιαστά θαύματα που
δεν μας τα λένε;
α) Το ότι 24,6 + 40,2 = 64,8 δισ. ευρώ που κατά
θαυματουργικό τρόπο εξαϋλώθηκαν και έμειναν
1,2 δις. ευρώ;
β) Ή το ότι, μετοχές 57.000, που αγοράσθηκαν
το 2009 από την “Εθνική” με οικονομίες πολίτη και
μετά από αλλεπάλληλες απομειώσεις – λόγω ανακεφαλαιοποιήσεων – κατάντησαν σήμερα να έχουν
αξία 37 ευρώ;
Αυτά κι αν είναι θαύματα!

Οι κατασχέσεις ξεπερνούν τις 4.850.000…!

Η θύελλα των κατασχέσεων σαρώνει τη χώρα, όπως δείχνουν τα
στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων αλλά και η έκθεση του Συνήγορου του Πολίτη κ.
Ανδρέα Ποττάκη.
Το 2009 τα ληξιπρόθεσμα χρέη
ήταν 31 δισ. ευρώ
και οι οφειλέτες
1.000.000, και σήμερα είναι 103
δισ. που μαζί με τα πρόστιμα φθά-

νουν τα 185 δισ. και οι οφειλέτες
είναι 4.312.395.
Από τον Μάιο του 2015 μέχρι τον φετινό
ίδιο μήνα (Μάιος
2018) έχουν εκδοθεί πάνω από
4.850.000 κατασχετήρια τραπεζικών λογαριασμών
για χρέη φορολογουμένων.
Και αυτό που προκύπτει είναι
το… πόσο καλά πάμε. Διαπιστώ-

νουμε δηλαδή ότι μόνο τα… πετούμενα πουλιά δεν έχουν υποστεί
ακόμα κατάσχεση.
Ο κατακλυσμός των κατασχέσεων για χρέη στην εφορία έχει
ως εξής:
Το 2015 έγιναν 650.000 κατασχέσεις.
Το 2016 ήταν 1.300.000, το 2017
έγιναν 1.700.000 και μέχρι φέτος
τον Μάιο είχαν γίνει 1.200.000. Ήτοι
σύνολον 4.850.000 κατασχέσεις.
Αυτό δεν είναι θαύμα, του
πόσο καλά πάμε!

4 ΑΓΩΝΑΣ
Η μικρή αυτή εφημερίδα που λειτουργεί στο
χώρο της δημοσιογραφίας επί είκοσι δύο χρόνια με εντιμότητα, θέλει η πληροφόρηση να είναι άψογη, να λέει την αλήθεια στο λαό, στον
πολύ λαό και ανοίγοντάς του τα μάτια να αντιλαμβάνεται την ιστορική πορεία, τα πρόσωπα
και τα γεγονότα, να τεντώνει τα αυτιά του ώστε
να συλλαμβάνει ακόμα και τις πιο μυστικές διαβουλεύσεις, τις συμφωνίες ή τις προδιαγραφές, και όλα όσα λέγονται πίσω από το παραπέτασμα, που δεν ανεβαίνουν στο προσκήνιο
ή ανεβαίνουν στρεβλωμένα, πλαστογραφημένα, μασκαρεμένα και αγνώριστα, επιβάλλοντας
μεθοδικά τις αποφάσεις των αθέατων ή ανώνυμων κέντρων.
Αυτό το χρέος ανέλαβε να εκπληρώσει η
εφημερίδα μας καταθέτοντας τα γεγονότα και
τις ζωντανές εμπειρίες μετά από εξονυχιστικό
έλεγχο, ώστε να μην παραπλανούν, αλλά να κατατοπίζουν και να ενημερώνουν ακριβοδίκαια.
Αυτά έπραξε για χρόνια με πολλά άρθρα και
για το ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ, καταγράφοντας με
πιστότητα τα γεγονότα και την αγωνία των καθημερινών εξελίξεων.
Ένα από τα πολλά, είναι κι αυτό που δημοσιεύσαμε τον Μάιο του 2015 στο φύλλο 216 με
τίτλο: “Σατανικό σχέδιο για την γενοκτονία
των Ευρωπαίων». Υπήρξε προφητικό, διότι με
την υπογραφή στο Μαρακές του Μαρόκου προ
ολίγων ημερών (10-11 Δεκεμβρίου 2018) ήρθε
η εποχή που θα τινάξει στον αέρα σύνορα και
κράτη… Ο Θεός να μας φυλάξει!!!
Πρόκειται για ένα “σύμφωνο” με συγκεκαλυμμένους όρους σε ό,τι αφορά τους πραγματικούς στόχους και επιδιώξεις, και το οποίο θα
αποτελέσει ταφόπλακα αφ’ ενός για το θεσμό
του έθνους και αφ’ ετέρου για την ακεραιότητα
των ευρωπαϊκών κοινωνιών που θα γίνουν έρμαιο των μεταναστευτικών ροών από Ασία και
Αφρική, με ορατή, σε μερικά χρόνια, την ισλαμοποίησή της.
Η Νέα Τάξη προχωρά ακάθεκτα. Μετά την
υπογραφή στο Μαρόκο (το μη δεσμευτικό)
του «Παγκόσμιου Συμφώνου για την Ασφαλή, Ομαλή και Τακτική Μετανάστευση» (Global
Migration Compact), μπαίνει άμεσα σε εφαρμογή το σχέδιο του γνωστού και περιβόητου
Coudenhove Kalergi, τον θεωρούμενο ως
τον ιδρυτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς
τιμήν του ιδρύθηκε το ευρωπαϊκό βραβείο
Coudenhove Kalergi με το οποίο βραβεύονται
κάθε δύο χρόνια ηγέτες Ευρωπαίοι που έχουν
διαπρέψει στην προώθηση του εγκληματικού
σχεδίου του. Μεταξύ των βραβευμένων είναι ο
Πρόεδρος Λετονίας Freiberga (2006), η Γερμανίδα Ang. Merkel (2010), ο Πρόεδρος του Ε.Σ.
Ρομπάλι, κ.α.
Το 1922 ίδρυσε το κίνημα «Πανευρώπη» στη
Βιέννη, με αποκλειστικό σκοπό και στόχο τη δημιουργία μιας Νέας Παγκόσμιας Τάξης, μιας
ομοσπονδίας εθνών κάτω από την ηγεσία των
Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρώτο βήμα ήταν η
Ευρωπαϊκή ενοποίηση με την δημιουργία μιας
Παγκόσμιας κυβέρνησης.
Στην πρώτη ομάδα δημιουργίας συγκαταλέγονταν οι Tomas Masazyk και Edvard Benes –
Τσέχοι πολιτικοί –, ο τραπεζίτης Max Warburg,
που διέθεσε και τα πρώτα 60.000 μάρκα, ο Αυστριακός καγκελάριος ignaz Seipel, ο πρόεδρος
της Αυστρίας Karl Renner, που ανέλαβε και την
καθοδήγηση του κινήματος της «Πανευρώπης»,
Γάλλοι και Ιταλοί κ.α. πολιτικοί.
Η ιδεολογία του σχεδίου
Ο Kalergi στο βιβλίο του, “Praktischer idealismus” (Πρακτικός Ιδεαλισμός) στο ιδεολογικό
μανιφέστο δήλωνε: Οι κάτοικοι των μελλοντικών “Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης” δεν
θα είναι οι παλαιοί λαοί της Γηραιάς Ηπείρου,
αλλά ένα είδος υπανθρώπων που θα προέρχονται από επιμιξία. Ήταν ξεκάθαρος ότι, θα
πρέπει οι λαοί της Ευρώπης να διασταυρωθούν με ασιατικές και έγχρωμες φυλές, έτσι
ώστε να δημιουργηθεί ένα πολυεθνικό κοπά-

“ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.”

Μία βόμβα στην έυρώπη
∆υναμίτης στα ελληνικά θεμέλια

δι χωρίς ποιότητα και εύκολα ελεγχόμενο από
την άρχουσα τάξη.
Ο Kalergi διακήρυσσε την κατάργηση του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης των λαών και, στη
συνέχεια, την εξάλειψη των εθνών, [Αυτό το είχε
προβλέψει ο μακαριστός π. Αθανάσιος Μυτιληναίος σε ομιλία που είχε κάνει στις 10-11-1991
λέγοντας: «Προσέξτε αυτό το σημείο που θα
σας πω. Ενώ ο Θεός καθορίζει σύνορα εις τους
λαούς (όπως λέγει ο Απ. Παύλος στους Αθηναίους “ορίσαςπροστεταγμένους καιρούς και
τας οροθεσίας της κατοικίας αυτών”…) ο αντίχριστος θα σπάσει τα σύνορα των λαών και θα
γίνει κοσμοκράτωρ εφ’ όλης της γης… Αν δείτε λοιπόν ό,τι γίνεται τώρα με την Ευρώπη, ένα
παρακάτω βήμα είναι να μην υπάρχουν σύνορα. Τότε θα πείτε ότι έρχεται ο αντίχριστος.
Όλα αυτά είναι προπαρασκευή της Βασιλείας
της αυτοκρατορίας του αντιχρίστου» (δημοσιεύτηκε “Αγώνας” Νοεμ. 2018)], μέσω των εθνοτικών αυτονομιστικών κινημάτων ή την μαζική μετανάστευση, προκειμένου η Ευρώπη να
είναι ελεγχόεμνη από μια ελίτ, μετατρέποντας
τους ομοιογενείς λαούς, σε μια μικτή φυλή μαύρων, λευκών και Ασιατών. Ποια όμως είναι αυτή
η ελίτ; Ο Kalergi είναι ιδιαίτερα διαφωτιστικός
επ’ αυτού: «Ο άνθρωπος του μέλλοντος θα είναι μικτής φυλετικής καταγωγής. Οι φυλές και
οι τάξεις του σήμερα, θα εξαφανιστούν σταδιακά λόγω της εξάλειψης του χώρου, του χρόνου
και της προκατάληψης. Η ευρωασιατική νεγροειδής φυλή του μέλλοντος, όμοια στην εμφάνισή της με τους αρχαίους Αιγυπτίους, θα αντικαταστήσει την διαφορετικότητα των λαών και
την διαφορετικότητα των ατόμων…». (εφ. “Αγώνας” φ. 216/Μάιος 2015).
Την ίδια τακτική υπονόμευσης υποστηρίζουν
και σήμερα αρκετά σκοτεινά πρόσωπα όπως
ο Brian Wheeler εκπρόσωπος του ΟΗΕ για τη
μετανάστευση που ανέφερε στο BBC: «Η Ε.Ε.
θα πρέπει να “κάνει το καλύτερο δυνατό για
να υπονομεύσει” την “ομοιογένεια” των κρατών μελών της».
Ο Peter Sutherland (άτομο με σημαντική θέση
στην Goldman Sachs, στο χώρο της ενέργειας – πρώην πρόεδρος της ΒΡ – επικεφαλής του
Παγκόσμιο Φόρουμ για την μετανάστευση, θαμώνας της λέσχης Bilderberg) δήλωσε, ότι: «Η
μελλοντική ευημερία των πολλών κρατών της
Ε.Ε. εξαρτάται από το αν θα γίνουν πολυπολιτισμικά». Και ως βασικό επιχείρημα μάλιστα χρησιμοποίησε τη γήρανση ή τη μείωση του γηγενούς πληθυσμού στη γηραιά ήπειρο.
Ο David Noakes, Άγγλος πολιτικός σχολιαστής – άνθρωπος του συστήματος – δήλωσε
στο πρακτορείο Russia Today: «Ο τελικός σκοπός είναι να εξαλείψουν τα έθνη στην Ευρώπη
και αυτό θα γίνει αν ο αριθμός των μεταναστών
υπερβεί τον αριθμό του αρχικού πληθυσμού».
international Organization for Migration του
ΟΗΕ που βασίζεται στην Ατζέντα 21, λέει: «Οι
μετανάστες είναι καθοριστικής σημασίας για
την ανάπτυξη, τόσο της χώρας αποστολής, όσο
και της χώρας υποδοχής τους».
“Το Παγκόσμιο Σύμφωνο για
την μετανάστευση του ΟΗΕ”
Το Σύμφωνο αυτό, απώτερο σκοπό έχει να
αλλάξει όλα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα τινάζοντας σύντομα στον αέρα, σύνορα και εθνικά
κράτη. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά αντίδραση, διότι συστημικά τα Μ.Μ.Ε. τα σκέπαζαν
παίζοντας το δικό τους παιχνίδι. Στην χώρα μας
δε κανείς δεν ασχολείται με την άθλια αυτή Συμφωνία, που τελικό και μοναδικό σχέδιο έχει τον
εξοβελισμό του Χριστού από την Ορθόδοξη Ελλάδα, γιατί, σαν κυβερνήσεις άθεες και μασονικές, μετά βίας ανέχονταν την υπάρχουσα κατάσταση – για να μην πούμε ότι ευχαρίστως θα
δέχονταν ένα γιγάντιο τσουνάμι μετανάστευσης

και την εγκατάσταση μιας παγκόσμιας δικτατορίας του αντιχρίστου.
Διαβάζοντας το Σύμφωνο αυτό προσεκτικά,
διαπιστώνεις ότι ανάμεσα στις γραμμές αυτές
η εν λόγω προσχεδιασμένη και τεχνικά ενεργούμενη και προωθούμενη μετανάστευση,
κρύβει κοινωνικές, “πυρηνικές” βόμβες ή γιγαντο-παγίδες.
Ας δούμε όμως τι περιλαμβάνει αυτό το νέο
Σύμφωνο που έως τώρα κάθε χώρα ήταν υποχρεωμένη να δέχεται και να φιλοξενεί πολίτες
άλλων κρατών που διώκονταν ή κινδύνευαν στη
χώρα τους για πολιτικούς, θρησκευτικούς κ.λ.π.
λόγους. Τότε ήταν υποχρεωμένη να δίνει τη δυνατότητα στα άτομα αυτά να παραμείνουν στη
χώρα που επιθυμούσαν και να εργάζονται εφ’
όσον βέβαια υπέβαλαν τα σχετικά έγγραφα.
Μετά την υπογραφή του Συμφώνου όλα άλλαξαν διότι διαγράφεται αυτόματα οποιαδήποτε διάκριση μεταξύ νόμιμου και παράνομου
μετανάστη. Τώρα όποιος θέλει μπορεί να μεταναστεύει στην Ελλάδα ή σε όποια χώρα θέλει, αφού κανείς δεν έχει το δικαίωμα να τον
ενοχλήσει! Δηλαδή ζούμε ένα μπάχαλο!
Όπως καταλαβαίνει κανείς, το Σύμφωνο αυτό
γίνεται για πρώτη φορά νομικό εργαλείο στα
χέρια των απανταχού δουλεμπόρων (Σόρου,
Ρότσιλντ, Ροκφέλερ… αφεντάδων των iSiL &i
SiS!!!). Ο έλεγχος των συνόρων, που αποτελούσε την υπέρτατη έκφραση της εθνικής κυριαρχίας και κρατικής οντότητας, τώρα καταργείται και νομιμοποιείται η διαρκής και απρόσκοπτη μετανάστευση των πληθυσμών χωρίς
προϋποθέσεις για τα δήθεν «ανθρώπινα δικαιώματα». Και αφού, πλέον, δεν θα υπάρχουν λαθρομετανάστες, τότε δεν θα απαιτούνται συνοριακοί έλεγχοι και ούτε, φύλαξη συνόρων.
Μπορούμε να φανταστούμε, μόλις κατοχυρωθεί διεθνώς και με την υπογραφή μας αυτό
το «δικαίωμα», πόσο θα αυξηθούν οι ροές μεταναστών προς την Ελλάδα και πόσα προβλήματα θα προκύψουν; Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα με το Σύμφωνο του ΟΗΕ για την μετανάστευση” που πολιτικοί και Μ.Μ.Ε. μας κρύβουν.
Με τον ύπουλο αυτό τρόπο οι κοσμοκράτορες της Νέας Τάξης (Ρότσιλντ…) σχεδιάζουν να
επιλύσουν “ειρηνικά” ακόμα και τις “εθνοτικές
διαμάχες” αφού η μετακίνηση και η ελεύθερη
εγκατάσταση, σε λίγο, θα γίνουν πλειοψηφία.
Τότε κατ’ εντολήν των αφεντάδων της παγκοσμιοποίησης θα πραγματοποιηθεί το περίφημο «Δόγμα Οζάλ» που έλεγε: «Δεν χρειάζεται
να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες. Αρκεί να
τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια μουσουλμάνους από την από εδώ μεριά και τελειώνουμε πια με αυτούς».
Αρκετές χώρες-μέλη συνειδητοποίησαν το
πραγματικό, απάνθρωπο, κρυφό και φρικτό περιεχόμενο του σχεδίου με την ανεξέλεγκτη μετανάστευση, και άρχισαν, η μία μετά την άλλη,
να αρνούνται την υπογραφή του αποσυρόμενοι ή απορρίπτοντάς το.
Πρώτος που το κατάλαβε και το έκρινε
“ασύμβατο” με τη δική του πολιτική ήταν ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ, ο οποίος
πρώτα διέκοψε την χρηματοδότηση του ΟΗΕ
για την μετανάστευση και δεύτερο, από το βήμα
του ΟΗΕ τον περασμένο Σεπτέμβριο, απέρριψε το “δόγμα της παγκοσμιοποίησης” και περιέγραψε την «ανεξέλεγκτη μετανάστευση ως
απειλή για την εθνική κυριαρχία των ΗΠΑ». Η
δε πρεσβευτής του στον ΟΗΕ Νίκι Χέλλι, δήλωσε επί λέξει: «… Οι αποφάσεις μας για τις πολιτικές όσον αφορά τη μετανάστευση πρέπει
να λαμβάνονται πάντα από τους Αμερικανούς
και μόνο τους Αμερικανούς. Εμείς θα αποφασίζουμε ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος
να ελέγχουμε τα σύνορά μας και σε ποιον θα
επιτρέπεται να εισέρχεται στη χώρα μας…».

δεκεμβριοσ 2018

Μετά τις αμερικανικές αντιδράσεις ήρθαν να
προστεθούν της Αυστραλίας, του Ισραήλ και
πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Ο πρωθυπουργός
της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον δήλωσε, πως το
Σύμφωνο δεν είναι προς το συμφέρον της χώρας, και υπάρχει, «κίνδυνος να ενθαρρύνει την
παράνομη είσοδο στην Αυστραλία… γιατί δεν
κάνει επαρκή διάκριση ανάμεσα στους ανθρώπους που μπαίνουν στην Αυστραλία παράνομα
και εκείνους που έρχονται με τον σωστό τρόπο».
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου είπε: «Έχουμε καθήκον να προστατεύσουμε τα σύνορά μας από παράνομους εισβολείς.
Αυτό κάνουμε κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε». Η Ιταλία που αντιλήφθηκε τους κινδύνους είπε όχι στο Σύμφωνο και ο κυβερνητικός
Σαλβίνι δήλωσε: «Δεν θα αφήσουμε τη χώρα
μας να αυτοκτονήσει».
Παρόμοια ήταν και η αντίδραση από Ουγγαρία, Πολωνία, Αυστρία, Ελβετία, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Εσθονία, Βραζιλία, Δομινικανή Δημοκρατία, Σλοβενία, Δανία, Σλοβακία.
Και ο κατάλογος που λένε ΟΧΙ στο Παγκόσμιο
Σύμφωνο (Ελεύθερης) Μετανάστευσης συνεχώς μεγαλώνει.
Στην Γαλλία “έχει ξεσπάσει πόλεμος” για την
δουλική στάση του Προέδρου Μακρόν όσον
αφορά το Σύμφωνο. Δέκα Γάλλοι Στρατηγοί
με πρώτο τον Στρατηγό Antoine Martinez, ένα
Ναύαρχο, ένα Συνταγματάρχη και τον πρώην
Υπουργό Άμυνας Charies Hillon έστειλαν επιστολή με την οποία τον κατηγορούν για απεμπόληση της εθνικής κυριαρχίας και τον θεωρούν
ένοχο για προδοσία καλώντας τον να σταματήσει δραστικά την μετανάστευση στη Γαλλία.
Η επιστολή αυτή δημοσιεύτηκε σε μερικές
ηλεκτρονικές ιστοσελίδες αμετάφραστη και
“αγνοήθηκε” από συστημικά Μ.Μ.Ε. που αντιπροσωπεύουν τη Νέα Τάξη Πραγμάτων και την
Παγκοσμιοποίηση και αυτό για να μην την μάθει ο κόσμος.
Εμείς, θα τους αγνοήσουμε και θα δημοσιεύσουμε αποσπάσματα της επιστολής.
«Κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται να υπογράψετε
το παγκόσμιο και συμπαγές πρόγραμμα ασφάλειας τακτικής μετανάστευσης… ενώ το 80%
του γαλλικού λαού πιστεύει, πως είναι απαραίτητο να σταματήσει δραστικά η μετανάστευση. Αποφασίζοντας μόνος σας να υπογράψετε
αυτήν την συμφωνία, θα προσθέσετε έναν επιπλέον λόγο για επανάσταση και θυμό, σε έναν
ήδη κακοποιημένο λαό. Θα μπορούσατε να είστε ένοχος για άρνηση της δημοκρατίας και για
προδοσία κατά του Έθνους…
Στην πραγματικότητα, το γαλλικό σύστημα
άργησε να συνειδητοποιήσει την αδυναμία του
να δεχθεί τόσους πολλούς ανθρώπους, με τόσες διαφορετικές κουλτούρες, οι οποίοι έχουν
οργανωθεί τα τελευταία 40 χρόνια σε περιοχές που δεν υποβάλλονται πλέον, στους νόμους του Κράτους.
Εμείς υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία του
Στρατηγού Martinez, ενάντια στην υπογραφή
αυτής της συμφωνίας, η οποία πρέπει να ενστερνιστεί από τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων
Εθνών στη Σύνοδο του Μαρακές»!
Αυτό που βιώνει σήμερα η Γαλλία το είχε
προείδει ο π. Παΐσιος το 1988: «Άσ’ τους αυτούς που μαζεύουν τους Μουσουλμάνους και
τους χτίζουν τζαμιά. Αργότερα θα καταλάβουν
τι συμβαίνει και τότε θα είναι οι πρώτοι που
θα πάρουν μέτρα εναντίον τους. Θα δείτε τι
θα κάνουν…» (τόμος Β΄/2η έκδοση, σελ. 365).
Η ΕΛΛΑ∆Α ΜΑΣ
Η χώρα μας έχει εξαθλιωθεί από τα Μνημόνια
και το δημόσιο χρέος έχει εκτιναχτεί στα ύψη.
Τα νησιά και η ενδοχώρα γέμισαν από μετανάστες. Η παράνομη μετανάστευση πριμοδοτείται από την κυβέρνηση με δημόσια επιδόματα,
παραχώρηση τροφής και στέγης, ο δε πρωθυπουργός, χωρίς καμιά ενημέρωση της Βουλής
και του λαού, πήγε στο Μαρακές του Μαρόκου
και με την υπογραφή του επικύρωσε το Σύμ-
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συνέχεια από την 1η σελίδα
στα από τα πολλά και άγνωστα στους πολλούς,
για την προσφορά και το έργο του, που είχε μια
πορεία δυναμική, τολμηρή, αγωνιστική, φιλανθρωπική, κηρυκτική, βαθυστόχαστη και δημιουργική. Πορεία εμφορούμενη από τη συναίσθηση ότι “ουδείς αναμάρτητος”, γι’ αυτό και
συνεχώς ζητούσε το έλεος του Θεού.
Ο μεταστάς κάθισε παρά τους πόδας του μεγάλου δασκάλου της κηρυκτικής και ιεραποστολικής τέχνης, του πατρός Αυγουστίνου Καντιώτη. Τον γνώρισε ως μαθητής γυμνασίου, όταν
ο π. Αυγουστίνος ήρθε στη Λάρισα ως στρατιωτικός Ιερέας στην θρησκευτική υπηρεσία Β10
του Β΄ Σώματος στρατού, σε μια Λάρισα εκκλησιαστικά διαλυμένη διότι ο τότε μητροπολίτης
Δωρόθεος Κοτταράς, είχε εγκαταλείψει, ουσιαστικά, την Λάρισα και κατοικούσε στην Κοκκινιά του Πειραιά.
Ήρθε ο π. Αυγουστίνος ως ψυχογέρτης και
σήμανε εγερτήριο σάλπισμα. Τότε παρατηρήθηκε ένα παράξενο φαινόμενο. Σε όποιο ναό μιλούσε, ο λαός, που διψούσε, έτρεχε όπως “η
έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων” (Ψαλ. 41,
2) να ακούσει λόγο Θεού, γεμίζοντας ασφυκτικά τον ναό που ομιλούσε ο Γέροντας κι ας ήταν
μια καθημερινή ημέρα.
Στρατιωτικός ναός να λειτουργήσει για τις
ανάγκες των χιλιάδων στρατιωτών δεν υπήρχε, και αναγκάζονταν να ιερουργεί στον χώρο
του μικρού ιπποδρόμου. Εκεί κοντά είχε κατασκευαστεί και ένα μικρό στάδιο όπου στις κερκίδες του τα βράδια μαζεύονταν αρκετοί – μαζί
τους ήταν και ο μικρός Βασιλάκης –. Εκεί ο π.
Αυγουστίνος τους μιλούσε για πολλά και ενδιαφέροντα θέματα.
Όπου περνούσε ο π. Αυγουστίνος άφηνε και
κάποιο στίγμα ανεξίτηλο. Το πρώτο μέλημά του
όταν πήγαινε σε κάποια πόλη, ήταν να ιδρύσει
χριστιανικό Σύλλογο και να εκδώσει κάποιο περιοδικό για τις ανάγκες των πιστών.
Στη Λάρισα άφησε δύο ανεξίτηλα στίγματα:
Το ένα ήταν ο Χριστ. Σύλλογος “Σάπφειρος”,
που λειτουργεί και μέχρι σήμερα. Πρόεδρο
της δε επί μια 50ετία είχε τον μακαριστό, πλέον, Βασίλειο που μεριμνούσε και για το περιοδικό “Σάπφειρος”, το οποίο σταμάτησε την κυκλοφορία του το 1975. Και το δεύτερο ο περικαλλής στρατιωτικός ναός μέσα στην 1η Στρατιά της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Χριστού,
που αποτελεί μοναδική περίπτωση.
Ο π. Αυγουστίνος απευθύνθηκε προς τον
Στρατηγό Καλογερόπουλο (16/12/1947) λέγοντάς του: «Ένα έθνος που χθες ακόμη επάνω εις τα Αλβανικά βουνά εθαμαυτούργησε
με την πίστιν εις τον Θεόν… δεν επιτρέπεται
εις μίαν από τας σπουδαιοτέρας του στρατιωτικάς βάσεις, ως είναι η του Β΄ Σ. Στρατού,
να στερείται Ι. Ναού».
Κι ο Στρατηγός του απάντησε: «Δυστυχώς…
δεν δύναμαι να διαθέσω περισσοτέρας των
χιλίων (1.000) δραχμών». Το θαύμα έγινε!!! Σε
ένα χρόνο περίπου ο π. Αυγουστίνος είπε: Στρατηγέ, «Ιδού ο Ιερός Ναός!».
Η γνωριμία του με τον π. Αυγουστίνο υπήρξε
καθοριστική ώστε να ακολουθήσει την ιερά επιστήμη της Θεολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Εκεί συνδέθηκε και με άλλα πνευματικά παιδιά του π. Αυγουστίνου, όπως τον π.
ΓερβάσιοΡαπτόπουλο (σήμερα τον προστάτη
των φυλακισμένων), τον π. Θεόφιλο Ζησόπουλο (ιεραποστολή Λυδία), τον π. Αμβρόσιο Κυρατζή (πρωτοσύγκελο Ι.Μ. Βεροίας και της Αδελφότητος “ΠΕΛΕΚΑΝ”), τον π. Θεόκλητο Πασσαλή (νυν Μητρ. Φλώρινας) και με δεκάδες ακόμα
νέους δημιουργώντας μια ισχυρή ιεραποστολική ομάδα που “όργωνε” όλο το νομό Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, με ομιλίες, κύκλους, κατηχητικά, αντιαιρετικές εξορμήσεις κ.ά.
Δύο μεγάλα όμως γεγονότα σημάδεψαν την
μετέπειτα πορεία του μακαριστού Βασιλείου,
αναγκάζοντάς τον να επιστρέψει στη γενέτειρά του Λάρισα. Το ένα ήταν ο θάνατος του πα-
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† ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΘΕΟΛΟΓΟΣ, Ιεροκήρυκας, αγωνιστής, καθηγητής και Γυμνασιάρχης
τέρα αφήνοντάς του μια πολυμελή οικογένεια στρεψαν στην Ορθ. Εκκλησία.
και το δεύτερο η εκδημία του γαμπρού της μεΓια το τεράστιο αυτό κοινωνικό, θρησκευτιγάλης αδελφής του Άννας με τρία μικρά παιδιά κό, εθνικό πρόβλημα, συνέγραψε και κυκλοφό(το μικρότερο ενός έτους).
ρησε το βιβλίο «ΟΙ “ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ”
Ερχόμενος στη Λάρισα ο τότε μητροπολίτης ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» (Το Χιλιαστικόν
Δημήτριος Θεοδοσίου τον κάλεσε να υπηρε- Τέρας – Λάρισα 1971).
τήσει την Ιερά Μητρόπολη Λάρισας και ΠλαταΕκείνο που χρήζει ιδιαίτερης μελέτης και που
μώνος, διορίζοντάς τον λαϊκό ιεροκήρυκα της αποτέλεσε την θρυαλλίδα των διώξεών του
Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελ- (πράγμα αδύνατο σε λίγες γραμμές να σκιαλάδος. Ο διορισμός αυτός υπήρξε σημαντικός γραφηθεί) είναι το ΜΑΣΟΝΙΚΟ. Καυστικές ομιγια την πνευματική αναγέννηση της περιοχής, λίες του από άμβωνος και απαντήσεις στις ερωδιότι όλες τις ώρες και ημέρες
τήσεις μαθητών του στα σχοόργωνε, έσπερνε και καλλιερλεία από τον ίδιο, και από την
γούσε το λόγο του Θεού μέσα
άλλη ο π. Αθανάσιος Μυτιληστην πόλη και στα χωριά με
ναίος με σειρά εβδομαδιαίων
έναν διαφορετικό και πρωτόομιλιών στον παλαιό μητροποτυπο τρόπο μετάδοσης.
λιτικό ναό του Αγίου Αχιλλείου
Οι μετακινήσεις εκείνη την
με την κάλυψη του μητροπολίπερίοδο (1950-60) ήταν πολύ
τη π. Θεολόγου το θέμα πήρε
δύσκολες διότι οι συγκοινωνίτεράστιες διαστάσεις. Τότε η Ιεες ελάχιστες και σε απομακρυραρχία με πρόταση 12 μητροσμένα χωριά σπάνιες. Αυτό δεν
πολιτών – αργότερα και οι 12 διέκαμψε τον ιεραποστολικό του
ώχθηκαν – καταδίκασε την Μαζήλο. Επισκέπτονταν τα χωριά
σονία. Το ίδιο έπραξε το Πρωμε την υπάρχουσα συγκοινωτοδικείο Αθηνών. Στην καταδίκη
νία, άλλοτε πεζοπόρος ή με ένα
προχώρησε το Άγιο Όρος, πολμοτοποδήλατο, που αρκετές
λοί μητροπολίτες και επιστήμοφορές τον άφηνε στο δρόμο.
νες από διάφορα μέρη της ΕλΑκολουθώντας τα χνάρια του
λάδος και του εξωτερικού. Το
Πατροκοσμά (για τον οποίο είχε
διάστημα αυτό κυκλοφόρησαν
ιδιαίτερη αγάπη και αδυναμία) Ο μεταστάς Βασίλειος
δεκάδες βιβλία για την δράση
πρώτα επισκέπτονταν τον ιερέα με τον π. Αυγουστίνο
της Μασονίας. Ο δε Χριστιανιτου χωριού για ευλογία και στη συνέχεια χτυ- κός Σύλλογος “Σάπφειρος” είχε εκδώσει το βιπούσαν την καμπάνα για να συνάξουν τους χρι- βλίο «ΜΑCCΩΝΙΑ και ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» με συγστιανούς. Τις καθημερινές ημέρες οι συνάξεις γραφέα τον μακαριστό Βασίλειο Παπανικολάου.
γίνονταν στις απογευματινές ώρες στην πλατεία Οι τοπικοί παράγοντες ζητούσαν “την κεφαλήν
του χωριού μπροστά από τα καφενεία, χρησι- επί πίνακι”. Ο υφυπουργός εσωτερικών – πεμοποιώντας ως καθίσματα τις καρέκλες των. ριφερειακός διοικητής Θεσσαλίας Ιωάν. Λαδάς
Ο ίδιος για να τον βλέπουν και να τον ακούνε τον κάλεσε στο γραφείο του στη Λάρισα, συστή(διότι δεν υπήρχαν τότε μικροφωνικές εγκατα- νοντάς τον να σταματήσει κάθε αναφορά περί
στάσεις) έστηνε, ως μικρό άμβωνα, ένα σκαμνί μασονίας και επειδή δεν μπορούσε να του το
ή μια καρέκλα, ανέβαινε και κήρυττε. Στους να- επιβάλλει, επικαλέστηκε ότι σε ομιλία του αποούς κήρυττε, ως επί το πλείστον, Κυριακές και κάλεσε τον Πατριάρχη Αθηναγόρα μεγάλο Μαμεγάλες εορτές. Το χτύπημα της καμπάνας σε σώνο, και ότι για την Ελλάδα αποτελούσαν μεακαθόριστη ώρα ήταν συνώνυμο με τον ερχομό γάλο κεφάλαιο το Πατριαρχείο και ο Πατριάρτου ιεροκήρυκα Βασιλείου στο χωριό και αυτό χης Αθηναγόρας…
τους είχε γίνει βίωμά τους.
Ακολούθησε δικαστική δίωξη με τον “νόμον
Ένας άλλος τομέας που εργάστηκε σκληρά, περί τύπου”, αλλά έπεσε στο κενό, και στις αρήταν η μεγάλη μάστιγα των μπιλιάρδων. Εκείνα χές Σεπτεμβρίου 1972 στην έκθεση Θεσσαλοτα χρόνια είχε γεμίσει η πόλη με τέτοια κατα- νίκης, ισχυρός δημοσιογραφικός παράγων και
στήματα. Ήταν μια εποχή που οι νέοι είχαν ξε- με τον τότε Δήμαρχο έθεσαν το δίλημμα στον
σαλώσει με τα μπιλιάρδα. Με τις ευλογίες της υπουργό παιδείας Νικ. Καντώνα: “Τί θα γίνει με
Εκκλησίας άρχισε να επισκέπτεται τους χώρους τον θεολόγο καθηγητή στη Λάρισα;”, παίρνοπου έπαιζαν οι νέοι. Στην αρχή οι αντιδράσεις ντας την απάντηση: “Ακόμα εκεί είναι…;”. Και
καταστηματαρχών και νεαρών ήταν σφοδρές δεν άργησε να εκπληρωθεί η επιθυμία τους! Άλαλλά δεν κάμφθηκε. Αντιστάθηκε με υπομονή λωστε ο ίδιος ο Χριστός μας προειδοποίησε: «οι
και σθένος, και τα αγαθά αποτελέσματα δεν θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού διωάργησαν να έρθουν, διότι «ο Κύριος που ετά- χθήσονται» (Τιμ. Β΄ 3, 12). Δεν είναι δυνατόν να
ζει καρδίας και νεφρούς» (Ψαλ. 7, 10) προστα- μη μισήται και να πολεμήται ο άνθρωπος του
τεύει τους αγωνιστάς και στέλνει βοήθεια κατά Θεού από έναν κόσμο, που μίσησε τον Θεάνθαυμαστό τρόπο, όπως κι εδώ!
θρωπο Ιησού. “Ει ο κόσμος υμάς μισεί γινώΈτσι, κατ’ ευδοκία Θεού, εκείνες τις ημέρες σκετε ότι εμέ πρώτον υμών μεμίσηκεν” (Ιωάν.
χειροτονήθηκε διάκονος ο π. Αθανάσιος Μυτιλη- 15, 18). Και είναι απαράβατος κανόνας ότι ο διάναίος από τον μητροπολίτη Ιάκωβο Σχίζα. Τότε βολος δια των σκοτεινών δυνάμεων εγείρει πάοι δυο τους έκαναν τους χώρους των μπιλιάρ- ντα πόλεμο κατά των ανθρώπων “των τηρούδων αίθουσες κηρυγμάτων με θαυμαστά αποτε- ντων τας εντολάς του Θεού και εχόντων την
λέσματα, δεδομένου ότι δεν άργησαν και πολύ μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού” (Αποκ. 12, 17).
να κλείσουν το ένα μετά το άλλο.
Και σε λίγες ημέρες ήρθε η μετάθεσή του από
Άλλος τομέας που έβαλε ως στόχο, ήταν να το Γυμνάσιο Αρρένων της Λάρισας στο Γυμνάσταματήσει την εξάπλωση του “χιλιαστικού σιο Αρρένων της Καλύμνου. Η ενέργεια αυτή
τέρατος” όπως το αποκαλούσε. Έτσι ξεκίνη- απέβλεπε “εις την θεραπείαν των αναγκών
σε να πηγαίνει σε χωριά και σε σημεία συγκέ- της υπηρεσίας”. Προσέξετε τις “ανάγκες”!!!
ντρωσης χιλιαστών και εκεί να συνδιαλέγεται Το Γυμνάσιο της Καλύμνου είχε 230 μαθητές
πρόσωπο με πρόσωπο, δίνοντας σκληρές μά- και υπηρετούσαν τρεις (3) θεολόγοι, ενώ το Γυχες με ηγετικές προσωπικότητες των τοπικών μνάσιο Λάρισας είχε 800 μαθητές και είχε δύο
χιλιαστικών ομάδων στην Καρύτσα, στο Καλα- (2) θεολόγους (sic). Και κάτι ακόμα έλεγε το έγμάκι Αγιάς, στη Χάλκη, κ.ά. Στην πόλη πήγαινε γραφο της μετάθεσης: “Δια το συμφέρον της
στα σπίτια συγκεντρώσεων. Τα αποτελέσματα υπηρεσίας – η μετάθεση – θα είναι αδαπάνως
ήταν ικανοποιητικά διότι, όχι μόνον σταμάτησε δια το Δημόσιον”.
την εξάπλωση, αλλά και αρκετά μέλη τους επέΟι συντελεστές του παρασκηνίου φρόντισαν
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να τον ξαποστείλουν τόσο μακριά κάνοντας δύο
ανθρώπινους υπολογισμούς: Ή να μην πάει, και
οδηγηθεί σε παραίτηση, ή πηγαίνοντας αναγκαστικά να διακόψει κάθε επαφή και επικοινωνία
με τη Λάρισα!
Οι αντιδράσεις ήταν πολλές από τοπικούς φορείς, χριστιανικούς Συλλόγους (Αθηνών, Λαρίσης, Βελεστίνου, Εργατικό Κέντρο…) αλλά, οι
κυβερνώντες ήταν ανένδοτοι.
Δεν υπολόγισαν όμως ότι “όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης” και “Άλλαι μεν
αι βουλαί ανθρώπων άλλα δε Θεός κελεύει”.
Σε όλες αυτές τις δοκιμασίες δεν πτοήθηκε
και εξήλθε νικητής, οφείλων χάριτος στην πιστή
και αγωνίστρια γυναίκα του Ελένη, που με στωικότητα και συνεχή προσευχή στάθηκε δίπλα
του στις αντιξοότητες μεταβάλλοντας το σπίτι
τους σε επίγεια Βηθλεέμ, σε ουράνιο κλίμακα
δια της οποίας επικοινωνούσαν με τον Κύριόν
μας και την Υπεραγία Θεοτόκο.
Και φθάνοντας στις 20 Ιανουαρίου του 1973
οικογενειακώς (τέσσερα μικρά παιδιά, το μικρότερο ήταν μόλις μερικών μηνών) στην Κάλυμνο
εκεί έγινε κάτι το ανέλπιστο. Θεωρήθηκε από
τους κατοίκους ως ευδοκία του Θεού ο ερχομός του. Ο μητροπολίτης Καλύμνου Ισίδωρος
του παραχώρησε εν λευκώ τον άμβωνα να κηρύττει, οι συνάδελφοι καθηγητές και οι μαθητές τους παρείχαν κάθε βοήθεια και αγάπη. Τα
οκτώ (8) μοναστήρια είδαν ως Θεία Ευλογία την
παρουσία τους στο νησί.
Ο ίδιος αρκετές φορές “εξεμολογούμενος”
έλεγε: «Από την εξορία μας αυτή είχαμε άφθονο πνευματικό κέρδος. Είδαμενέκδηλον την
χάριν και την ευλογίαν του Κυρίου!».
Πράγματι εκεί διδάχθηκε πολλά… γύρω από
την βυζαντινήν αγιογραφία από τις ενάρετες
μοναχές της Ι.Μ. Παναγίας Ελεούσης, γνώρισε
θαυμάσιους Ιεραποστόλους, τον π. Αμφιλόχιον
Τσούκον (τέκνον του νέου αγίου μας Αμφιλόχιου Μακρή), τον π. Σεραφείμ Παρχαρίδην, τον
π. Γεράσιμον Ζουμήν…
Πέρα από τα πάρα πολλά, που είναι αδύνατον να περιγραφούν, μεγαλύτερη ευεργεσία του
Θεού θεώρησε και θεωρούσε μέχρι τις τελευταίες ώρες της επίγειας ζωής του, την συνάντησή
του με τον πνευματικό αδελφό και πνευματικό
τέκνο του π. Αυγουστίνου Καντιώτη, τον Αρχιμανδρίτη π. Αυγουστίνο Καρανικόλα που διακονούσε ως πνευματικός την ιερά Μονή των Αγίων
Πάντων όπου φυλάσσεται ολόσωμο σε λάρνακα, το ιερό σκήνωμα του νέου θαυματουργού,
Αγίου Σάββα του εν Καλύμνω. Και τούτο διότι μπόρεσε, μέσω αυτού, να γνωρίσει τον μέχρι τότε τελείως άγνωστο άγιο και να συγγράψη, όχι μόνον τη βιοτή του, αλλά και αφηγήσεις για θαύματα του αγίου Πατρός πάνω από
διακόσιες (200) περιπτώσεις που του εκμυστηρεύθηκαν επώνυμοι άνθρωποι που τον γνώρισαν και έζησαν μαζί του ιερές στιγμές. Οι αφηγήσεις όπως μεταφέρθηκαν στο χαρτί, μεταδίδουν άρωμα βιωματικής πραγματικότητας και
συγκινούν. Επάνω σ’ αυτά στηρίχτηκε το Πατριαρχείο και τον κατέταξε μεταξύ των νέων Αγίων
της Εκκλησίας μας.
Οι διώκτες του νόμισαν ότι φεύγοντας από τη
Λάρισα θα διαλύονταν όλο το πνευματικό του
έργο. Αλλά απατήθηκαν διότι ο Κύριος άλλα
δαψιλεύει. Πρώτον ωφελήθηκε ο ίδιος και δεύτερο ωφέλησε χιλιάδες με την ιεραποστολική
του δράση.
Η δικτατορία έπεσε. Όλοι οι διωχθέντες επανήλθαν στις θέσεις τους με μόνη εξαίρεση τον
Θεολόγο Βασίλη Παπανικολάου, που, ένα χρόνο μετά, και κατόπιν μεγάλων πιέσεων τον μετέθεσαν – η κακότητα των διωκτών στο μεγαλείο της – όχι στην πρότερη θέση του (στο Γυμνάσιο της Λάρισας) αλλά στην Κοζάνη και μετά
στην Ελασσόνα.
Κάτι σημαντικό που δεν θα πρέπει να μείνει
άγνωστο είναι η καλή και δημιουργική συνεργασία του θεολόγου Βασ. Παπανικολάου με
συνέχεια στη σελ. 6
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 1η συνέχεια από την 18η Ομιλία 15/3/1981
«Ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν
Θυατείροις... ὡς λέγουσιν· οὐ βάλλω
ἐφ’ ὑμᾶς ἄλλο βάρος· πλὴν ὅ ἔχετε
κρατήσατε ἄχρις οὗ ἄν ἤξω»
(Ἀπ. 2, 25).

Ἤδη ἀναλύσαμε, ἀγαπητοί μου, τήν
παρελθοῦσα Κυριακή, ποιά εἶναι αὐτά
«τά βαθέα τοῦ σατανᾶ» καί ποιοί εἶναι
οἱ παρασυρόμενοι εἰς αὐτά.
«Τά βαθέα τοῦ σατανᾶ» εἶναι πᾶσα
γνωστικῆς χροιᾶς αἵρεσις ἤ σωματεῖον ἤ
σύλλογος, ἕνας ἐκ τῶν ὁποίων εἶναι καί
ὁ Μασωνισμός. Εἴχαμε, μάλιστα, ἀποδείξει διά πολλῶν, διά τῶν ἰδίων των
ντοκουμέντων, ὅτι ὁ Μασωνισμός εἶναι
Γνωστικισμός, τόν ὁποῖον ὁ Κύριος καταδικάζει. Ὁμοίως, καταδικάζει καί τήν Θεοσοφία. Ἐξ ἄλλου, ἡ Θεοσοφία ὑπάρχει
καί μέσα εἰς τόν Μασωνισμόν. Ὅλα αὐτά
ὁ Κύριος εἴδαμε ὅτι τά χαρακτηρίζει ὡς
«βαθέα τοῦ σατανᾶ».
Δυστυχῶς ἐκεῖνοι πού παρασύρονται
εἶναι βαπτισμένοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι
τελικῶς ὄχι μόνο βεβηλώνουν διά τῆς
ἀποστασίας των τό Χρίσμα τοῦ Ἁγίου
Πνεύματος πού ἔλαβαν, ἀλλά σιγά σιγά,
ὅσο προχωροῦν εἰς τάς μυήσεις, τόσο καί
περισσότερον ἐχθρικοί καθίστανται κατά
τῆς Ἐκκλησίας. Ἐπιτίθενται κατ’ αὐτῆς, ἡ
ὁποία τούς ἀνεγέννησε, τούς ζωοποίησε πνευματικά, καί τώρα ἐναντίον τῆς
χαλκεύουν παντοία κακά. Εἶναι γνωστά
τά αἰσθήματα πού τρέφουν οἱ Μασόνοι
γιά τήν Ἐκκλησία καί τούς Χριστιανούς.
Ἄν ἦταν δυνατόν νά μή ἰδοῦν Χριστιανό
στά μάτια τους!
Κάποτε, ἀγαπητοί μου, ὅταν ἤμουν
ἔφηβος –Τό θυμοῦμαι πολύ καλά· θά
μοῦ μείνη ἀλησμόνητο–, ἔπεσε στά χέρια μου ἕνα μασωνικό βιβλίο, πού ἦτο
κάποιου γνωστοῦ μας, πού πέθανε νέος,
καί ἡ μάνα του –ἀγράμματη γυναίκα
ἦταν· καλή γυναίκα– μοίραζε τά πράγματα τοῦ γιοῦ της, τοῦ μακαρίτου. Εἶχε
δώσει καί στή μητέρα μου ἕνα βιβλίο,
λέγοντας· «Πάρε αὐτό γιά τόν γυιό σου
πού διαβάζει». Ὁ γυιός της –οὔτε τό ξέ-

ραμε, οὔτε τό εἴχαμε ὑποπτευθῆ ποτέ,
ἄν καί πολύ γνωστός μας– ἦτο Τέκτων·
Μασῶνος. Σημειώσατε, ὅτι γιά πρώτη
φορά τό θέμα τοῦ Μασωνισμοῦ τό εἶχα
διαβάσει εἰς τό βιβλίο τοῦ Τρεμπέλα,
περί Μασωνισμοῦ, εἰς ἡλικίαν δέκα ἕξι
ἐτῶν, καί εἶχα μίαν κάποιαν ἐνημέρωσι.
Ἄρχισα νά διαβάζω τό βιβλίο αὐτό, καί
θυμοῦμαι ὅτι, ἀφοῦ τό περιεργάσθηκα
πολύ, στήν ἀρχή ἐνός κεφαλαίου –μάλιστα ἔκειτο ἀριστερά· θυμοῦμαι καί
τήν θέσι– εἶχε ἕνα ὄμικρον κεφαλαῖο μέ
μίαν δασεῖαν, καί ἔγραφε: «Ἐάν ἐγνώριζαν οἱ Χριστιανοί τί σημαίνει αὐτό τό
σύμβολον, θά μᾶς ἔκαιαν ζωντανούς».
Τό διάβασα μέ τά μάτια μου, ἀγαπητοί
μου· σᾶς λέγω ἀλήθεια! Καί θυμοῦμαι
ὅτι πῆρα τό βιβλίο αὐτό –εἶχα λίγο θορυβηθῆ– καί πῆγα σ’ ἕναν φίλο τοῦ μακαρίτου καί τοῦ λέγω: «Γιά κοιτάξτε. Ἐγώ δέν
μπόρεσα ποτέ νά φανταστῶ ὅτι ὁ μακαρίτης ἦταν μασῶνος». Μόλις τό εἶδε στά
χέρια μου τό βιβλίο, ἀγαπητοί μου, μοῦ
τό ἅρπαξε καί τό ἐξαφάνισε. Τό ἐξαφάνισε! Ἔκτοτε, δέν τό ξαναεῖδα…
Σᾶς τό εἶπα αὐτό, γιά νά σᾶς δείξω πῶς
σκέπτονται οἱ Τέκτονες. Ἀλλά τό πόσο
ὁ Μασονισμός στρέφεται ἐναντίον τῆς
Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, τό βλέπουμε
στήν καθημερινότητα, ἐπειδή ἀκριβῶς
εἶναι θρησκεία, καί μάλιστα τί θρησκεία!
δαιμονική! Βεβαίως, πᾶσα θρησκεία ἔξω
τοῦ Χριστιανισμοῦ εἶναι δαιμονική θρησκεία, ὡς κατασκεύασμα τοῦ Διαβόλου,
ἀλλά ὅλως καί κατ’ ἐξοχήν εἶναι ὁ Μασωνισμός, ὁ ὁποῖος κατά τόν χαρακτηρισμόν τοῦ Κυρίου ἀποτελεῖ «τά βαθέα
τοῦ σατανᾶ». Ἀντιλαμβάνεσθε, λοιπόν,
πῶς αὐτοί οἱ ἄνθρωποι, ἐφ’ ὅσον εἶναι
ὀπαδοί θρησκείας ἀνταγωνιζομένης τόν
Χριστιανισμόν, πῶς πρέπει νά αἰσθάνωνται γιά τόν Χριστιανισμόν καί γιά τούς
Χριστιανούς.
Τώρα, ἀπευθύνεται ὁ Κύριος πρός
ἐκείνους, οἱ ὁποῖοι δέν παρεσύρθησαν
καί οἱ ὁποῖοι εὑρίσκοντο περί τόν ἐπίσκοπον, καί λέγει: «Ὑμῖν δὲ λέγω –σέ

σᾶς λέγω– τοῖς λοιποῖς –τούς ὑπολοίπους– τοῖς ἐν Θυατείροις –πού κατοικεῖτε στά Θυάτειρα–, ὅσοι οὐκ ἔχουσι τὴν διδαχὴν ταύτην –ὅσοι δέν ἔχουν
αὐτήν τήν διδαχή· δέν παρεσύρθησαν–,
οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ, ὡς λέγουσιν».
Ὥστε, τώρα στρέφεται πρός τούς λοιπούς. Πρῶτα, ἐστράφη πρός ἐκείνους
πού εἶχαν παρασυρθῆ ἀπό τήν γυναίκα
Ἰεζάβελ, τό σύμβολον τῆς ἀποστασίας
καί τοῦ δαιμονισμοῦ. Τώρα, πρός τούς
πιστούς: «Ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς. Σέ
σᾶς λέγω, τούς λοιπούς, τούς λίγους. Σέ
σᾶς, πού δέν παρασυρθήκατε. Σέ σᾶς
πού μείνατε, ἀποτείνομαι».
Εἶναι ἀλήθεια ὅτι μία μερίδα τοῦ
λαοῦ τοῦ Κυρίου θά μένῃ πάντοτε πιστή. Εἶναι ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, παρ’
ὅλας τάς περιπετείας τοῦ σκάφους Της,
παρ’ ὅλας τάς κακοπαθείας Της, μέσα
εἰς τό πέλαγος τῆς Ἱστορίας. Η Εκκλησία ἡ ὀρθόδοξος θά μένῃ πάντοτε πιστή
εἰς τόν Χριστόν. Βεβαίως, θά τήν ἀποτελοῦν οἱ λοιποί, δηλαδή οἱ ὑπόλοιποι, οἱ
σταθεροί, οἱ σωστοί Χριστιανοί, αὐτοί
πού δέν παρασύρονται ἀπό τούς ποικίλους ἀνέμους τῆς κάθε ἐποχῆς καί τά
τεχνάσματα τῆς κυβείας τῶν πονηρῶν
ἀνθρώπων. Θά μένῃ, λοιπόν, τό ὑπόλοιπον· τό «λεῖμμα». Αὐτοί πού δέν κάμπτουν τράχηλον καί γόνυ εἰς τάς ποικίλας μορφάς καί ἐκδόσεις τῆς ψευδοθεότητος τοῦ Βάαλ.
Καί νά τί λέγει πάνω σ’ αὐτό ἡ Ἁγία
Γραφή, ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Κατέλιπον ἐμαυτῷ –λέγει ὁ Θεός– ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν γόνυ
τῇ Βάαλ. οὕτως οὖν καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ
λεῖμμα κατ’ ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν»
(Ρωμ. 11, 45).
Ο Απόστολος, γράφοντας στούς Ρωμαίους τήν Ἐπιστολήν του, θυμᾶται
ἐκεῖνο τό παληό περιστατικό, πού ἀναφέρουν τά Βιβλία τῶν Βασιλειῶν, μέ τίς
περιπέτειες τοῦ προφήτη Ἠλία εἰς τό βόρειο βασίλειον τοῦ Ἰσραήλ.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΟΤΗΤΑ

† ΒασΙλέΙΟσ ΠαΠανΙΚΟλαΟΥ

συνέχεια από τη σελ. 5
τον μητροπολίτη π. Θεολόγο στην πρώτη περίο- τα ανθρώπινα πάθη. Θριαμβευτής διέρρηξες το
δο αρχιερατείας (1968-74). Συνέχισε την αμέρι- φράγμα που χωρίζει τον ορατό κόσμο από τον
στη και έμπρακτη συμπαράστασή του στον εξό- αόρατο. Νικητής και τροπαιούχος εισήλθες εις
ριστο μητροπολίτη όλα τα χρόνια της δοκιμασί- τον αόρατον πνευματικόν κόσμον και πορεύεσαι
ας και με την επιστροφή το 1990 μπήκε μπροστά εκεί όπου “πρόδρομος υπέρ ημών εισήλθεν Ιηστον αγώνα για την δικαίωσή του, ο δε Σύλλογος σούς” (Εβρ. 6, 20). Μετετέθης από την του αγώ“Σάπφειρος” του παραχώρησε τον κατασκηνωτι- νος έπαλξιν“εις την αιώνιον του Χριστού δόξαν”
κό χώρο μαζί με τον ιερό ναό, ώστε να λειτουργή- (Α΄ Πέτρ. 5, 10).
σουν από το 1993 μέχρι την κοίμησή του το 1996
Από εκεί, που τώρα βρίσκεται η αγία ψυχή του,
οι μαθητικές κατασκηνώσεις.
ας μεσιτεύει “ίνα μη εκλείψωσι τη ΟρθοδοΘα χρειαζόμασταν ώρες ατελείωτες και σελί- ξία στρατιώται”. Ας μεσιτεύει, “υπέρ όλων
δες αμέτρητες για να σκιαγραφήσουμε το μεγα- των Ορθοδόξων διακονούντων τη Θεολολείο του ανδρός, του ΘΕΟΛΟΓΟΥ – με κεφαλαία γία της Εκκλησίας”. Ας μεσιτεύει για την πα–, του Ιεροκήρυκα, του καθηγητή, του αγωνιστή, ρηγοριά των αγαπημένων του προσώπων. Ας μετου ανθρώπου που προσπαθούσε κάθε στιγμή να σιτεύει, και για όλους εμάς, που περπατάμε στο
σώσει τη ζωή του τελειοποιώντας την δια του συ- γήινο συρφετό, ο Κύριος μας να ρίχνει τη σκιά
νεχούς βιασμού της φύσεως, γνωρίζοντας ότι μό- του στον καυτό δρόμο των βασάνων.
νον βιασταί αρπάζουν τη Βασιλεία των Ουρανών.
Τέλος, του ζητούμε ταπεινά συγγνώμη, αν σε
Η σκληρότερη μάχη στη ζωή του κάθε ανθρώ- ανύποπτο χρόνο, εκούσια ή ακούσια, τον πικράπου, όπως μας δίδαξες, είναι η στιγμή που η φθο- ναμε. Όμως μας άφησε αγαθή ανάμνηση και θα
ρά παραδίδει τη θέση της στην αφθαρσία, εκεί μνημονεύεται ευγνωμόνως. Πιστεύουμε δε ακράπου ανατέλλει η αυγή της μυστικής ημέρας. Εάν δαντα ότι η μνήμη του θα μείνει αιώνια.
νικήσουμε στη μάχη αυτή σωθήκαμε αιωνίως.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ και καλή αντάμωση εις την
Τώρα που εσύ νίκησες, έφυγες καταπατώντας άνω Ιερουσαλήμ.

Ὁ βασιλεύς τοῦ βορείου Βασιλείου,
ὁ Ἀχαάβ, μέ τήν σύζυγόν του Ἰεζάβελ,
τήν φοβερή ἐκείνη γυναίκα –σύμβολον
ἀλλά καί θῦμα τῆς εἰδωλολατρείας της,
γιατί στήν πραγματικότητα πίσω καί ἀπ’
αὐτήν ἦταν ὁ Διάβολος–, εἶχε παρασύρει
τόν λαόν εἰς τήν λατρείαν τοῦ Βάαλ. Καί
ὁ προφήτης Ἠλίας, γεμᾶτος παράπονο,
στρέφεται πρός τόν Θεόν καί τοῦ λέγει:
«Ἐγώ, Κύριε, ἀπέμεινα μονότατος. Ἐγώ
μόνο! Κανένας ἄλλος δέν σέ λατρεύει.
Ὅλοι λατρεύουν τόν Βάαλ!» Προφήτης
ἦτο. Ὅμως, δέν τοῦ τό εἶχε ἀποκαλύψει
ὁ Θεός. Τώρα, τοῦ τό ἀποκαλύπτει. Εἶναι
αὐτό τό παράπονο πού κάποτε λέμε κι
ἐμεῖς: «Μά ποιοί θά σωθοῦν; Μά ὑπάρχουν Χριστιανοί;». Ναί, ὑπάρχουν.
Καί ἀποκαλύπτει ὁ Θεός τοῦ προφήτη
Ἠλία καί τοῦ λέγει: «Ὄχι, δέν εἶσαι μόνος.
Μή νομίσῃς ὅτι εἶσαι μόνος. Ἑπτά χιλιάδες ἄνδρες ἔχουν μείνει πιστοί σ’ ἐμένα.
Αὐτοί δέν ἔκαμψαν γόνυ εἰς τόν Βάαλ».
Καί ἄν εἶναι ἑπτά χιλιάδες οἱ ἄνδρες, βάλτε καί τούς σπιτικούς των νά ἰδῆτε πόσοι
γίνονται. Ἴσως, τό ὀλιγώτερο, πενήντα χιλιάδες ἄνθρωποι, εἰς τό βόρειον βασίλειον, πού ἔμειναν πιστοί εἰς τόν Θεόν.
Ἐκρύπτοντο. Δέν τολμοῦσαν νά ξεμυτήσουν, διότι τούς περίμενε ἡ σφαγή –ἄλλο
θέμα αὐτό–! ἀλλά εἶχαν μείνει πιστοί εἰς
τόν Θεόν.
Ἔτσι, ὁ ἀπόστολος Παῦλος, γράφοντας στούς Ρωμαίους, λέγει: «Οὕτως οὖν
καὶ ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα κατ’ ἐκλογὴν
χάριτος γέγονεν –ἔτσι λοιπόν καί τώρα,
ὑπάρχει κάποιο ὑπόλοιπο, σύμφωνα μέ
τήν ἐκλογή, πού ἔκανε ὁ Θεός κατά χάριν–». Καί στή σημερινή ἐποχή τό ἴδιο
συμβαίνει.
Σ’ ἐκείνη τήν ἁμαρτωλή Ρώμη, πού
θά σταθῇ τό σύμβολον τῆς καινούργιας
Βαβυλωνίας –Καί νά τό θυμᾶστε. Θά
προχωρήσουμε, πρῶτα ὁ Θεός, καί θά
ἰδοῦμε νά ἀναφέρεται ἡ Βαβυλώνα, ἡ
πόρνη ἡ μεγάλη πού ἐμέθυσε τούς λαούς τῆς γῆς μέ τίς πορνεῖες της καί μέ τό
μεθυστικό πορνικό κρασί της–, στέλλεται

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
ἡ Πρός Ρωμαίους Ἐπιστολή· σέ μιά πόλι,
πού τότε βασίλευε ὁ Νέρων.
Καί γράφει ὁ Ἀπόστολος: «Ἀγαπητοί
μου, Χριστιανοί Ρωμαῖοι· Ὅπως τότε,
στήν ἐποχή τοῦ προφήτου Ἡλιοῦ, ἔτσι
καί τώρα ὑπάρχει τό ὑπόλοιπο, τό ὁποῖο
εἶστε ἐσεῖς, κατ’ἐκλογήν χάριτος. Εἶστε
ἐσεῖς!».
Ἀδελφοί μου, πρέπει νά σᾶς πῶ κάτι
κι’ ἐγώ μέ τήν σειρά μου. Ἔχομε τήν πληροφορία ὅτι ἀνήκομε εἰς τό «λεῖμμα»;
Καί ἐάν ἀνήκωμε εἰς τό «λεῖμμα» τῆς
Ἐκκλησίας, ἔχομε τήν πληροφορία ὅτι
θά ἐξακολουθήσωμε νά ἀνήκωμε; Μήπως κάποια ὥρα, κάποια στιγμή, πού
κάπως τά συμφέροντά μας θιγοῦν, θά
καμφθοῦμε;... Γνωρίζομε ὅτι, ὅταν θά
ἔλθῃ ὁ Κύριος ξανά στή γῆ, ὀλίγοι θά
εἶναι ἐκεῖνοι πού θά ἔχουν μείνει πιστοί;... Τό «λεῖμμα» θά σωθῇ· νά τό ξέρουμε. Τό λέγει σαφῶς αὐτό ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Αὐτό, τό ὅτι τό «λεῖμμα» θά
σωθῇ, δέν πρέπει καθόλου νά μᾶς πτοῇ,
ἀλλά νά μᾶς χαλυβδώνῃ. Ἕνα νά ἐπιθυμοῦμε· νά ἀνήκωμε εἰς τό «λεῖμμα», καί
νά ἀποκτήσωμε τήν συνείδησιν ὅτι ἀνήκωμε εἰς αὐτό.
Μήπως καί οἱ Ἰσραηλίται δέν ἦταν ὁ
λαός τοῦ Θεοῦ; Κι ὅμως, μέσα εἰς τόν
λαόν τοῦ Θεοῦ ὑπῆρχε «λεῖμμα». Τό
θέλετε; καί εἰς τούς χρόνους τοῦ Χριστοῦ, ὅταν ὁ Χριστός ἐγεννήθη, ὑπῆρχε
«λεῖμμα». Πάντα ὑπάρχει τό «λεῖμμα»,
τό ὑπόλοιπον. Προσέξτε τώρα νά ἰδῆτε.
Ποιό ἦταν αὐτό τό «λεῖμμα»;
συνεχίζεται

“ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΤΟΥ Ο.Η.Ε.”

Μία βόμβα στην έυρώπη
∆υναμίτης στα ελληνικά θεμέλια

συνέχεια από τη σελ. 4
φωνο, λέγοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:
οδηγεί σε παγκοσμιοποίηση των Εθνών
«Ο ελληνικός λαός παρά τις δυσκολίες και με άμεσα αποτελέσματα την απώλεια εθνιτις σκληρές συνθήκες τις οποίες βίωνε, έδει- κής ταυτότητας ιστορικών φυλών – όπως
ξε στον κόσμο πώς να φερόμαστε στους αν- η δική μας Ελληνική φυλή. Αυτό συντελείθρώπους που έχουν ανάγκη, βασιζόμενοι ται τα τελευταία 20 χρόνια σε όλα τα επίστην αλληλεγγύη… Το Παγκόσμιο Σύμφωνο πεδα. Τόσο ως προς την μείωση του πληγια τη Μετανάστευση είναι ένα εργαλείο που θυσμού, όσο και ως προς την αύξηση του
θα δώσει στη διεθνή κοινότητα ένα σύνολο αριθμού των ανθρώπων που μιλούν, ζουν
κανόνων που θα διέπουν τη διαχείριση της και πορεύονται με διαφορετικά ήθη, έθιμετανάστευσης… Υπό αυτή την έννοια δε- μα και θρησκεία.
χόμαστε να προστατέψουμε τις ζωές των
Δηλαδή η Ελλάδα, μια ομοιογενής χώρα
μεταναστών και να θέσουμε τις ζωές τους του 98,5% Ελλήνων, έχει μεταβληθεί στα
ως την απόλυτή μας προτεραιότητα. τελευταία χρόνια τόσο, ώστε ένας στους
Να διασφαλίσουμε και να γίνουμε θεματο- τέσσερις κατοίκους να είναι ξένος ή με χωφύλακες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ρίς ελληνική συνείδηση!
να αντιμετωπίσουμε με τη δέουσα υπευθυΤώρα ο καθένας εύκολα μπορεί να μανότητα την παιδική ευαισθησία και το κρά- ντέψει, ότι σύντομα θα υπάρξουν τραγικά
τος δικαίου».
προβλήματα, απρόβλεπτοι εφιάλτες και
Με όλα τα παραπάνω, επί της ουσίας, γί- απροσδιόριστοι κίνδυνοι που δεν θα τους
νεται κατάργηση των συνόρων, οδηγούμε- χωράει ούτε καν ο νους των ανθρώπων.
θα σε πλήρη υπονόμευση της εθνικής μας
Γι’ αυτό στώμεν καλώς. “Κάλλιον το προφυσιογνωμίας, ταυτότητας και ύπαρξης. λαμβάνει ή το θεραπεύειν”.
Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, μας
Ο Θεός να βάλει το χέρι του!
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η ΣΦαΓη ΤΩΝ 12 μηΤροπολιΤΩΝ (1974- 2018) 37ο µέρος

οι μαυρεΣ Σελι∆εΣ ΤηΣ εκκληΣιαΣΤικηΣ ιΣΤοριαΣ
37η συνέχεια
θ) Ο Ιερώνυμος Α΄ είχε στιγματιστεί ως...
φιλο-κομμουνιστής, όταν ο μητροπολίτης
Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος συμπαραστάθηκε στην αντίδραση των κατοίκων
των Μεγάρων για την εγκατάσταση διυλιστηρίου πετρελαίου από τον εφοπλιστή
Αρισ. Ωνάση.
Ήταν η εποχή που το στρατιωτικό καθεστώς μεσουρανούσε, νομοθετούσε αυθαίρετα, αποφάσιζε και διέταζε, ενεργούσε με
ταχύτητα και αυτοπεποίθηση. Εκείνη την
εποχή (21-1-1970) αποφάσισε να απαλλοτριώσει μια μεγάλη έκταση 3.000 στρεμμάτων με διαδικασία fast track στην περιοχή
Παχή Μεγάρων για λογαριασμό του Ωνάση και σκοπό την εγκατάσταση διυλιστηρίου πετρελαίου. Ήταν μια εποχή που οι δικτάτορες ζητούσαν χρήματα για μετάγγιση
στην αναιμική ελληνική οικονομία.
Οι κάτοικοι ξεσηκώθηκαν, διότι θα έχαναν τις περιουσίες τους αφενός και αφετέρου η εγκατάσταση ενός τέταρτου διυλιστηρίου στο μήκος του Σαρωνικού θα επιβάρυνε αφάνταστα την περιοχή με απόβλητα, θα αύξανε τη μόλυνση και θα ανοίγονταν ένα πηγάδι που θα ξερνούσε δηλητήριο και θάνατο.
Οι Μεγαρίτες χτυπούσαν πόρτες κυβερνώντων, ικέτευαν, παρακαλούσαν, αλλά τις
φωνές τους δεν τις άκουγε κανείς. Το κρατικό ραδιόφωνο δεν αναμετέδιδε την αγωνιώδη κραυγή τους. Η τηλεόραση έβαλε
μπερντέ και δεν έδειχνε τίποτα. Οι εφημερίδες δεν παραχωρούσαν χώρο, να φιλοξενήσουν, έστω και λίγη, τη διαμαρτυρία τους.
Η αντιπαράθεση και η αγωνία κράτησε κάμποσο χρόνο, οπότε κάποια μέρα οι εφημερίδες έγραφαν ότι ο Ωνάσης διαφώνησε και
δεν θα στήσει το διυλιστήριο.
Δεν άργησε όμως να εμφανιστεί ένας δεύτερος πελάτης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Η κυβέρνηση τον δέχθηκε αμέσως. Αλλά για
να μην είναι χρονοβόρα η διαδικασία, μετέφερε, όχι μόνο την προηγούμενη απαλλοτρίωση αλλά μεταβίβασε και ολόκληρη την
περιοχή της Πάχης στο δεύτερο ενδιαφερόμενο, Στρατή Ανδρεάδη επιχειρηματία.
Αυτός, μην πάθει τα του Ωνάση, κινήθηκε αστραπιαία. Νύχτα μπήκαν οι μπουλντόζες και άρχισαν να αποψιλώνουν ολόκληρες
περιοχές με ελαιόδεντρα και να γκρεμίζουν
κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες.
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Οι κάτοικοι κινήθηκαν αποφασιστικά. Οργάνωσαν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, κατέθεσαν προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, ζήτησαν την συμπαράσταση της
Εκκλησίας, επισκέφθηκαν τον μητροπολίτη
και πνευματικό τους πατέρα – τον Αττικής
και Μεγαρίδος Νικόδημο Γκαντζιρούλη – ζητώντας και τη δική του βοήθεια και ο οποίος, όχι μόνον δεν την αρνήθηκε, αλλά έγινε
ο θερμός συμπαραστάτης τους. «Ένας επίσκοπος – έγραφε – έχει χρέος να βρίσκεται
κοντά στο λαό του. Να κάνει δική του την
προβληματική. Να προλαβαίνει τη συμφορά. Να σκουπίζει το δάκρυ…».
Συγκρότησαν μια ομάδα δυναμική που κατέφυγε στον Τύπο, την ανήσυχη και ελεύθερη δημοσιογραφία, η οποία ενημερώνει
τον λαό, μεταφέρει την είδηση στα πέρατα
του κόσμου, διεγείρει τις μάζες, αποκαλύπτει σκάνδαλα και ανακόπτει την ορμή των
παρανομούντων.
Η ομάδα αυτή, επισκέφθηκε τον ιδιοκτήτη
του μεγαλύτερου τότε δημοσιογραφικού
συγκροτήματος. – «Είμαστε φορείς αγωνίας – του είπαν – βρισκόμαστε σε αναμέτρηση με τη δικτατορία, μας πήρε τα κτήματα, όχι νόμιμα, με πράξη βίας και παρανομίας, και τα πήρε, για να εγκαταστήσει
μονάδα διυλιστηρίου, που θα πνίξει με τα
καυσαέρια ολόκληρη την Αττική και ιδιαίτερα το φορτωμένο λεκανοπέδιο… Το
θέμα, που μας απασχολεί, είναι σκαστό
σκάνδαλο, χειροπιαστό, αποδεικνύεται με
ντοκουμέντα, κι όταν ξεφύγει απ’ το σκοτάδι της απόκρυψης και βγει στη δημοσιότητα, θα ανατινάξει τη Δικτατορία… θα
εξευτελίσει την τυραννία».
Τα είπαν όλα με λεπτομέρεια. Διηγήθηκαν περιστατικά, έδειξαν χαρτιά, παρουσίασαν και ανάλυσαν Νόμους.
Το μεγάλο αφεντικό της δημοσιογραφίας και της “δημοκρατίας” τους άκουγε με
προσοχή σκεφτικός και με τα χέρια στα
πλαϊνά στηρίγματα της πολυθρόνας του.
Είχαν πιστέψει, πως τον ενθουσίασαν με
το τεράστιο υλικό που του έφεραν έτοιμο
στο δίσκο, που θα ήταν γι’ αυτόν ένα εύρημα, ενός εκρηκτικού μηχανισμού, που
δημοσιεύοντάς το θα κατατρόμαζε τους
ένοχους και θα φρενάριζε την παρανομία.
Σαν έβαλαν τελεία στην αφήγησή τους,
τον είδαν να ακουμπάει το κεφάλι του στο
δεξί του χέρι… και να τους λέει:
- «Όλα, όσα μου είπατε, είναι σοβαρά.

Μερικά είχαν φτάσει στην ακοή μου κι από
άλλους πομπούς. Για τα υπόλοιπα, ομολογώ πως δεν ήμουνα ενημερωμένος».
Σταμάτησε για λίγο, τους κοίταξε νωχελικά, τράχυνε τη φωνή του, για να δείξει,
πως δεν δέχεται αντιρρήσεις, και συνέχισε:
- «Πηγαίνετε, όπου αλλού θέλετε, για να
διαμαρτυρηθείτε. Το θέμα είναι μεγάλο,
αλλά εγώ δεν μπορώ να βοηθήσω. Έχω
συμφέροντα, και δεν είμαι διατεθειμένος
να τα παίξω στα ζάρια».
Έγινε νεκρική σιωπή. Η ομάδα, σαν να
μην πίστευε σ’ αυτά που άκουγε, ένοιωσε
αμηχανία. Ο ιδιοκτήτης του συγκροτήματος, “ο στυλοβάτης της δημοκρατίας” είπε
τον τελικό λόγο, έσκυψε το κεφάλι και σταμάτησε… Δεν συζητούσε πλέον το θέμα!
Τα μάζεψαν με παγωμένη καρδιά και
έφυγαν!
Δεν άργησαν τα υπόγεια ρεύματα να
δουλεύουν, να λασπώνουν, και να σαλπίζουν ότι όλα αυτά είναι υποκινούμενα από
τα αριστερά ρεύματα που έχουν και την συμπαράσταση του Αττικής Νικοδήμου, πίσω
του οποίου κρύβονταν ο Αρχιεπίσκοπος.
Σαν ήρθε η θύελλα και σάρωσε τη Χούντα, βγήκε στη στεριά η βουλιαγμένη βάρκα με το μυστικό της. Το συγκρότημα, εκείνη την εποχή, είχε εισπράξει τριακόσια εκατομμύρια – δανεικά και αγύριστα – από την
Χούντα, που υποτίθεται πως την πολεμούσε (sic).
Οι εφημερίδες του συγκροτήματος άλλαξαν ρότα. Έπιασαν τώρα στο χέρι το τύμπανο και άρχισαν να χτυπούν συναγερμό
ενάντια στη Χούντα, ενάντια στο τυραννικό καθεστώς, ενάντια στους καταλύτες της
δημοκρατίας και τους εκμεταλλευτές των
ιερών και των οσίων! Τώρα, που η Χούντα
ήταν πια ένα πτώμα άψυχο και άλαλο!
Και τους συμπαραστάτες του ‘‘αριστερού ρεύματος’’ (Αττικής Νικόδημος και ο
αρχιεπ. Ιερώνυμος), τους κόκκινους τους
άλλαξαν το χρώμα βάφοντάς τους ΜΑΥΡΟΥΣ και Χουντικούς!
ι) Ο Ιερώνυμος Α΄ είχε στιγματιστεί… ως
φιλο-κομμουνιστής, όταν ο μητροπολίτης
Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημος – φίλος
του αρχιπ. Ιερωνύμου – απέτρεψε – διακινδυνεύοντας τη ζωή του – απόφαση της δικτατορίας να γκρεμίσει σπίτια στο Καματερό Αττικής.
Να ένα χαρακτηριστικό περιστατικό που
παρουσιάζει το πώς τα “αντικειμενικά” δη-
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μοσιογραφικά συγκροτήματα έκοβαν και
έραβαν την πληροφόρηση στα μέτρα της
εξουσίας!
«Μου ετηλεφώνησε – γράφει ο μακαριστός μητροπολίτης Αττικής κυρός Νικόδημος – ο Ιερεύς του Καματερού π. Δημήτριος Καλύβας, ότι κατεδαφίζουν εκεί σπίτια που κτίσθηκαν παράνομα. Επήγα αμέσως. Το φαινόμενο ήταν τραγικό. Πολλοί
χωροφύλακες και περιπολικά κρατούσαν
τον κόσμο μακρυά από το συνεργείο που
κατεδάφιζε. Εζήτησα από τον διοικητή χωροφυλακής Αγ. Αναργύρων να αναστείλουν την κατεδάφισι μέχρις ότου μια επιτροπή ειδικών εξετάση επί τόπου το πρόβλημα. Ισχυρίσθηκε ότι δεν ημπορεί να το
κάνη. Είπα και στον προϊστάμενο του συνεργείου το ίδιο. Εκείνος σκληρός συνέχισε το έργο του. Τότε εμπήκα στο σπίτι το
γκρεμισμένο και εφώναξα: “Είμαι επίσκοπος αυτών των ανθρώπων. Δεν θα επιτρέψω να μείνουν στο δρόμο. Γκρεμίσετε. Θα μείνω να σκοτωθώ μαζί τους”. Σε
λίγο άρχισαν να αποσύρονται οι χωροφύλακες και να κατεβαίνει ο κόσμος. Τελικά
αποχώρησαν. Η ασφάλεια ενώχλησε τον
ιερέα κατηγορώντας τον ότι αυτός ευθύνεται για τη δική μου παρουσία” .
Την επόμενη ημέρα η “κατ’ επαγγελίαν”
αδέσμευτη δημοσιογραφία – που υμνούσε για χρόνια την εξουσία υπηρετώντας
την δουλικά – άρχισε να ρίχνει τις βολές
της κατά του μητροπολίτου Νικοδήμου
χαρακτηρίζοντάς τον “εχθρό της Εθνικής
Επανάστασης”, και πως οι ενέργειές του
προκαλούν επιθετικότητα, ενεργούν σαν
το κόκκινο πανί και διεγείρουν τον ταραγμένο (ταύρο) λαό.
Με το “εξαρτημένο” ρεπορτάζ προσπάθησαν να σπιλώσουν το πρόσωπο του ιεράρχου ως κόκκινο κομμουνιστή ώστε να
διευκολύνουν τη διαδικασία της εξόντωσής του.
Η μομφή του “αριστερού, του κομμουνιστή, του κόκκινου”…, ήταν το συνεχές σταθερό μοτίβο των φιλοφρονήσεων που πρόσφεραν τα Μέσα (παρα)πληροφόρισις στα
πρόσωπα των… Ιερωνύμου, Νικοδήμου…
Με την πτώση της δικτατορίας τον Ιούλιο
του 1974 τους σβήστηκε η ρετσινιά του κόκκινου, του αριστερού, του κομμουνιστή, και
αντ’ αυτών τους κόλλησαν τη βδελυρή προσωνυμία του Χουντικού και του ΜΑΥΡΟΥ.
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

Ὅταν οἱ Ἁγιορεῖτες βροντοφωνοῦν
Καί μέσα σ’ αὐτόν τόν χαλασμό διαμαρτυριῶν μιά προσωπική ἐπιστολή-κεραυνός ἐναντίον τῆς κρυφῆς ἀπάτης Ἱερωνύμου-Τσίπρα,
ἀπευθύνεται πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο ἀπό τόν Ἱερομόναχο ἁγιορείτη π.
Δαμασκηνό τοῦ Φιλαδέλφου (Ἅγιον Ὄρος 9.11.2018). Δημοσιεύουμε
μικρό ἀπόσπασμα: «Ὁ κ. Τσίπρας δι’ Ὑμᾶς Μακαριώτατε, εἶναι ἡ πρώτη Ἀγάπη. Ἀπορῶ πώς θά ἀντικρύσητε τόν Ἰωάννην τόν Πρόδρομον.
»Σύν τούτοις ἀπορῶ, πῶς θά ἀντικρύσητε τόν πρῶτον χριστιανόν
Αὐτοκράτορα, τόν Μ. Κων/νον, ἀφοῦ συνευδοκεῖτε ἡ Ἑλλάς, ὡς κράτος, νά γίνη Ἄθεος χώρα.
»Σύν τοῖς ἄλλοις, Μακαριώτατε, εἶσθε καί ἀνιστόρητος, καθώς εἶναι
καί ὁ ἐκλεκτός Πρωθυπουργός Σας κ. Τσίπρας. Καί αἰτιολογῶ, διατί
εἶσθε καί ἀνιστόρητος. Εἶσθε ἀνιστόρητος, διότι θά ἔδει νά γνωρίζητε ὅτι πρό Χριστοῦ, κατά τάς δύο χιλιετίας τῆς προχριστιανικῆς περιόδου τοῦ Ἑλληνισμοῦ, τό κράτος-Πόλις, τῶν Ἑλλήνων, ἦτο ὡς Πολιτική ὀντότης, ἀρρήκτως συνδεδεμένον, εἰς τόν δημόσιον καί ἰδιωτικόν
βίον τῶν Ἑλλήνων, μέ τόν θεόν, πού τότε ἐπίστευον.

»Παραδείγματος χάριν, αἱ ἀρχαῖαι Ἀθῆναι τοῦ Περικλέους, εἶχον οὐ
μόνον τούς ὀλυμπίους θεούς, προστάτας ὅλων τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά καί,
ὡς καί ἑκάστη πόλις-κράτος, τόν προστάτην θεόν.
»Ὁ δημιουργός τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας στρατηγός Περικλῆς,
οὐχί κάποιος “τύραννος”, ἀλλ’ ὁ Δημοκράτης Περικλῆς, ὠκοδόμησε εἰς τήν Ἀκρόπολιν τόν Παρθενώνα, ἀφιερώσας τόν Ναόν εἰς τήν
θεάν Ἀθηνάν, εἰς ἥν οἱ Ἀθηναῖοι εἶχον πρό πολλοῦ ἀφιερώσει τήν Πόλιν-κράτος των, καί τήν ὠνόμασαν “Ἀθήνας”, πρός τιμήν τῆς προστάτιδος θεᾶς των.
»Κατά τήν χριστιανικήν ἐποχήν τοῦ μεταλλαγμένου Ἑλληνισμοῦ,
διά τοῦ χριστιανισμοῦ, ὁ αὐτοκράτωρ Ἰουστινιανός, ᾠκοδόμησε τήν
Ἁγίαν Σοφίαν ἐν Κωνσταντινουπόλει, πρός τιμήν τοῦ ἐνσαρκωθέντος
μονογενοῦς Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅστις εἶναι καί ὑμνογράφος, τοῦ γνωστοῦ
Λειτουργικοῦ ὕμνου “ὁ μονογενής Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ἀθάνατος ὑπάρχων…”».
ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

8 ΑΓΩΝΑΣ
κροΤοΣ & λαμΨη Τα ΧρημαΤα… που;;;

ΨΑΛΤΙΚΑ
Ο νέος επίσκοπός μας άρχισε αργά-αργά, αλλά σταθερά, να καθαρίζει
την μαυρίλα που για χρόνια σκέπαζε
την μητρόπολη Λάρισας. Φάνηκε κάποια μικρή αχτίδα φωτός να διακρίνεται. Ευχόμαστε να μην διαψεύση τον
λαό του Θεού που τον υποδέχθηκε με
πολλές προσδοκίες.
Στην ιερατική σύναξη, που έγινε
στην Γιάννουλη, ο μητροπολίτης έριξε δύο “φωτοβολίδες κρότου - λάμψης”. Η πρώτη που έσκασε έκανε μεγάλο πάταγο. Οι ιερείς στην αρχή φοβήθηκαν αλλά γρήγορα, όχι μόνο ηρέμησαν, αλλά αισθάνθηκαν ένα βάρος
να φεύγει από πάνω τους, διότι το περιοδικό “ΤΑΛΑΝΤΟ” – που όπως ανακοίνωσε κατεβάζει ρολά – ενώ αποτελούσε προσωπικό εργαλείο προβολής
του κ. Ιγνατίου, για τους ιερείς ήταν…

οικονομικός βραχνάς. Και τούτο διότι,
κάθε δίμηνο υποχρεώνονταν να καταβάλουν προκαταβολικά την αξία δεκάδων – εκατοντάδων περιοδικών. Και
επειδή, σχεδόν, κανείς δεν τα αγόραζε,
αναγκάζονταν ή να τα μοιράζουν δωρεάν ή να τα πετούν, αφήνοντάς τους
για αμανάτι την πίκρα και την αγωνία
εξεύρεσης του “κεφαλικού φόρου”.
Η δεύτερη δεσποτική φωτοβολίδα μόλις έσκασε παρουσίασε μεγάλη λάμψη (προκάλεσε ενθουσιασμό
και χειροκροτήματα) και περίμεναν ν’
ακούσουν τον κρότο (το ρεζουμέ, την
ουσία). Δεν τον άκουσαν όμως, γιατί…! [Εδώ υπάρχουν δύο εκδοχές: Η
πρώτη ότι η πυρίτιδα της φωτοβολίδας είχε μάλλον αλλοιωθεί, και ο Κωδικός (έσοδα κεφ. Δ/8 του προϋπολογισμού “υπέρ των κατασκηνώσεων Ι.Μ.Λ.” που καταβάλλονταν από

τους ναούς και προσκυνήματα για
24 χρόνια – καθόλου ευκαταφρόνητα – καθότι από τους ίδιους υπολογίζονται σε 1,5 με 2 εκατομ. ευρώ) ενώ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ, για την τύχη όμως
των επί 24 χρόνια κατατεθέντων ποσών… που βρίσκονται..! Κανένας λόγος...(σκεπάστε το).
Και η δεύτερη εκδοχή είναι να έπαθε “τεχνική” αφλογιστία η πυρίτιδα διότι οι εισπράξεις όλα τα χρόνια ήταν
ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ επειδή δεν υπήρχε αντικείμενο (κατασκηνώσεις φαντασία),
και συνεπώς πρέπει να επιστραφούν
στους δικαιούχους ιερούς ναούς “ως
αχρεωστήτως εισπραχθέντα”] (Μη
μου άπτου).
Αυτό περίμεναν ν’ ακούσουν οι ταλαιπωρημένοι ιερείς για να ανασάνουν
οικονομικά, δεδομένου ότι τα “βερεσέδια” στους ψάλτες, νεωκόρους, ΔΕΗ,
κηροπλάστες, πετρελαιοπώλες κ.ά., διογκώθηκαν απειλούμενοι με τη διακοπή της συνεργασίας αφού τα παγκάρια είναι άδεια.
Πιστεύουμε ότι, η πυρίτιδα στις νέες
φωτοβολίδες που θα εκτοξεύσει ο επίσκοπός μας σύντομα για τα ανύπαρκτα “Υπέρ… Υπέρ…” που πολλαπλασίασε ο μακαρίτης στους ετήσιους προϋπολογισμούς, να έχουν και “κρότο
και λάμψη”.

προΣΤαΤευομεΝοΣ μαρΤυραΣ
Πριν μια δεκαετία, περίπου, εκεί
στον Τύρναβο συνέβηκε κάτι το παράδοξο. Κατά “θαυμαστό” τρόπο εξαϋλώνονταν παγκάρια, χρήματα και μάλιστα καθόλου ευκαταφρόνητα. Ο δεσπότης το μυρίστηκε και για να προλάβει αγιοπαρασκευιάτικο σκάνδαλο
έστειλε παπαέλεγχο. Ο έλεγχος έγινε
αλλά τα χρήματα τα πήρε το ποτάμι!
Ο Ιγνάτιος ήρθε σε δύσκολη θέση,
διότι ο “θαυματοποιός” προϊστάμενος του ναού ήταν προστατευόμενος
μάρτυράς του, αφού τον είχε στείλει (ψευδο)μάρτυρα
κατηγορίας εναντίον του εκδότου του “Αγώνα” (πόσα
χρόνια μπροστά ήταν ο δεσπότης απ’ τους πολιτικούς

για τους “προστατευόμενους μάρτυρες”;). Τότε σοφίστηκε να βάλει
χαράτσι στους ναούς της μητρόπολης με συγκεκριμένη ταρίφα,
ως δάνειο, δήθεν, μετ’ επιστροφής,
ώστε να ξεχρεωθεί ο ναός.
Στον Τύρναβο υπάρχει ένας θαυμάσιος δεξιοτέχνης που παρασκευάζει την περίφημη τσικο-πουτίγκα.
Για τον δεσπότη Ιγνάτιο αυτή, ήταν
το θαυματοποιό ιλιάτσι! Όταν είχε
αϋπνίες έπαιρνε την μητροπολιτική κουστωδία και πήγαιναν στον Τύρναβο, ανεξάρτητα εάν ήταν μετά τις μεσονύκτιες ώρες και ο κόσμος
κοιμούνταν.
Τότε χτυπούσαν την πόρτα του αγαθού Τσικοζαχαροπλάστη, του έπαιρναν κάποια ταψιά (που πάντα
για το σκοπό αυτό είχε παρακαταθήκη) και κατέληγαν
στο σπίτι του φίλου προστατευόμενου μάρτυρα. Η γειτονιά στο… πόδι, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες!
Ίσως αυτό ήταν και ο λόγος που ο προστατευόμενος μάρτυρας παρέμενε στο ναό. Όμως, κατά περίεργο τρόπο, ενώ το ταμείο άλλαζε κατά καιρούς κουμαντο-παπαδικά χέρια – πάντα καθαρά και έμπιστα του
Ιγνατίου – τα ελλείμματα αύξαναν και πλήθαιναν χωρίς κανείς από την μητροπολιτική καμαρίλα να μιλάει
γι’ αυτό χρόνια.
Ο Ιγνάτιος τους αποχαιρέτησε το καλοκαίρι, οι καλοφαγάδες της δεσποτικής καμαρίλας δεν κατόρθωσαν
να αρπάξουν την βακτηρία, και το παλικάρι (ο προστατευόμενος μάρτυρας) έμεινε χωρίς “προστασία”. Έτσι,
πριν την αυγή του νέου χρόνου, με πονεμένη ψυχή τους
αποχαιρέτησε ακολουθώντας την κουκλιώτικη πορεία
στη λονδρέζικη κοινωνία.
Το “ηρωικό” παλικάρι πήρε το δρόμο και έφυγε. Τα
δεκάδες χιλιάδες ευρώ, που φημολογούνται ότι λείπουν, τα θαλασσοδάνεια που πήρε και τα περιμένουν
οι ναοί, και άλλες εκκρεμότητες που άφησε πίσω του,
ποιος θα ξεπληρώσει;;;
Αυτή ήταν η κατάσταση με την Ιγνατιακή καμαρίλα,
που διοικούσε την μητρόπολη, π. Ιερώνυμε! Αν κάποιος
ναός χρωστούσε κάποια τριμηνία, τα τηλεφωνήματα και
οι απειλές ήταν αφόρητες, ενώ αν χρωστούσε μερικές
δεκάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ τότε έτρωγαν
και τσικο-πουτίγκα!

Λαμπαδάριος

δεκεμβριοσ 2018

Ο Ιγνάτιος… “Η ∆ΙαΘΗΚΗ ΜΟΥ”
συνέχεια από τη σελ. 1

«έφ’ όσον… ουδέ εμοί εποιήσατε»
τω αναγράφεται:
«Για τα ορισμένα από τα ολίγα υπάρχοντα τα οποία αφήνει στα
πνευματικά του παιδιά και τους συγγενείς του», και «τα προς διάθεση υπάρχοντά του είναι ελάχιστα, περιορισμένης υλικής… αξίας».
Πώς όμως να μην αισθάνεται κανείς ψυχικά φορτισμένος όταν ο
ίδιος στο «ιδιόχειρο σημείωμά του ξεχειλίζει από χαρά και ευχαριστίες» αναφέροντας: «Τα εγκόλπια που είναι ολίγο αναξιώτερα λόγου» (δηλαδή μπρούτζινα ή αλουμίνια μάλλον!), «ο Π… θέλω να πάρει όσα χρήματα ευρεθούν κατά την ώρα του θανάτου μου» (;)«Αυτός να πάρει πρώτα όποιες από τις εικόνες θέλει…» (;).
Για όλα μερίμνησε, ακόμα και για τα εν Σαλαμίνι υπάρχοντά του,
τα άμφια και τις (δύο) αρχιερατικές στολές, τη βιβλιοθήκη και τα βιβλία… Δεν ξέχασε τον όμορφο κτιστό κόσμο… τον ήλιο, τα παιδιά,
τα λουλούδια, τη θάλασσα, τις πλατείες και τους εύφορους ευωδιαστούς κάμπους…
Μετά απ’ όλα αυτά, πήραμε πληθώρα μηνυμάτων. Τι έχουμε να
απαντήσουμε για όλα αυτά; - Τι να απαντήσουμε… Απλώς ΣΟΚΑΡΙΣΤΗΚΑΜΕ!
Οι λόγοι είναι πολλοί, όμως εμείς θα σταθούμε σε δύο.
Α) Ενώ τους πάντες και τα πάντα μνημόνευσε,“ξέχασε”, φαίνεται,
να ζητήσει συγγνώμη για τη «δολοφονία Θεολόγου», τα αιματοκύλισμα εκατοντάδων δαρμένων πνευματικών τέκνων του, τους δεκάδες μηνυθέντες, συλληφθέντες και καταδικασθέντες, τους (ψευδο)
μάρτυρες ιερείς που εξανάγκαζε να σέρνονται στα δικαστήρια και
άλλων “ων ούκ έστιν αριθμός”.
Πιθανόν, λόγω κεκτημένης ταχύτητας, τους διέφυγε να αναφέρουν στη διαθήκη – έστω και για τον τύπο – αν συγχώρησε τους “διώκτας του” (sic), όπως χαρακτηριστικά είπε ο Κύριος: «Εάν αφήτε
τοις ανθρώποις τα παραπτώματα αυτών αφήσει και υμίν ο πατήρ
υμών ο ουράνιος…» (Ματθ. 6, 14), καθώς και «εφ’ όσον ουκ εποιήσατε ενί τούτων των ελαχίστων, ουδέ εμοί εποιήσατε» (Ματθ. 25, 45).
Δυστυχώς... αυτά είναι ψιλά γράμματα,
και Β) Ο επίσκοπος με την χειροτονία του νυμφεύεται την μητρόπολη και παύει κάθε σχέση με συγγενείς και γνωστούς. “Μήτε την
Εκκλησίαν ζημίαν τινά υπομένειν αγνοία των του Επισκόπου πραγμάτων, μήτε τον επίσκοπον ή τους αυτού συγγενείς προβάσει της
Εκκλησίας δημεύεσθαι…”. Η Διαθήκη του κάθε κοιμηθέντος επισκόπου ήταν πάγια παράδοση να ανοίγει και να διαβάζεται μετά το τέλος της Εξοδίου Ακολουθίας, και όχι μήνες αργότερα!.
Για την περίπτωση του μακαριστού Ιγνατίου η δημοσιοποίηση
της διαθήκης έγινε ένα εξάμηνο μετά από τον νέο μητροπολίτη κ.
Ιερώνυμο, πράγμα που προβλημάτισε το χριστεπώνυμο πλήρωμα.
Θα ασχοληθούμε και θα γράψουμε μετά τις σχετικές διευκρινήσεις
που θα αναμένουμε να δώσει, ιδιαίτερα με την οικονομική κατάσταση, και με το γραφικό, και συντακτικό χαρακτήρα της “Διαθήκης”,
ο μητροπολίτης μας π. Ιερώνυμος.
Ενδεικτικά σήμερα δημοσιεύουμε μια σχετική επιστολή, που δείχνει πως είδε ο κόσμος την διαθήκη με ερωτηματικά και απορίες.
Μια διαθήκη… πολλά ερωτηματικά.
Δημοσιεύτηκε και μάλιστα στο πρωτοσέλιδο της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
η διαθήκη του μακαριστού Μητροπολίτη Ιγνατίου, με πολλές και
υπερθετικές δηλώσεις περί ενδείας και άλλων τινων λες και ο Μακαριστός ζούσε σε καθεστώς πενίας.
Η διαθήκη αφήνει, όχι μόνο πολλά ερωτηματικά, αλλά και συσκοτίζει γιατί δεν υπάρχει η φωτεινή πλευρά της.
Μιλά για χρηματικά ποσά σε ανήψια και συνεργάτες χωρίς να
αναφέρεται το ποσό των χρημάτων. Οι χωρίς αμφισβήτηση πολλές
στολές του Μακαριστού τι απέγιναν; Πουλήθηκαν σε βεστιάριο θεάτρου για να αντιμετωπιστούν τα έξοδα νοσηλείας; Ιδού μια ερώτηση άνευ απάντησης, όπως και τα πανάκριβα εγκόλπια.
Διαβάζουμε στη διαθήκη πως αφήνει ιερές εικόνες ως κληροδότημα. Πώς συνέβηκε σ’ ένα φτωχό παιδί πολυμελούς οικογένειας
να βρίσκονται στην κατοχή του οι εικόνες; Από πού προέρχονται;
Έχουν εκτιμηθεί αν εμπίμπτουν στο νόμο περί αρχαιοτήτων;Έχουν
δηλωθεί στην τοπική Βυζαντινή Εφορία;
Εντύπωση προκάλεσε και το ότι στα ορφανά του Κρίκκειου δεν
άφησε τίποτα, ούτε ένα αναμνηστικό Σταυρό, μια εικονίτσα.
Η ζωή δε συνεχίζεται, απλά η βιωτή του καθένα μας κρίνεται από
τον Υπέρτατo Κριτή.Όμως και το ποίμνιο πρέπει να γνωρίζει τη διαθήκη, όταν μάλιστα αυτή είναι του ποιμένα του, προς πνευματική του ωφέλεια.
Αναμένουμε απαντήσεις.
Με εκτίμηση Β.Κ.

