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ΕΠΙΚΑΙΡΑ

B’ Η Ελλάδα της παρακμής
και της κλεπτοκρατίας
«Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και επαιρόμενον ως τας κέδρους του Λιβάνου∙ και παρήλθον, και ιδού ουκ ήν και εζήτησα αυτόν, και ουχ
ευρέθη ο τόπος αυτού».
(Ψαλμ. λς : 35)
ΠΟΤΕ, Θεέ μου, όλους αυτούς τους υπερόπτες
νάνους της πολιτικής του χιλιοπροδομένου λαού,
των Ελλήνων, θα τους καταποντίσεις στην ανυπαρξία και στη χλεύη της Ιστορίας;
Η «ΠΛΗΘΩΡΙΚΗ Βουλή των Ελλήνων» (καλός ο
θεσμός, δυσανάλογος ο αριθμός) έγινε τελικώς ένα
απέραντο μαγαζί όπου εκεί
του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
«συνωστίζονται» και σιτίζοΛΑΓΟΥΡΟΥ
νται ευωχούμενα, πάσης
φύσεως άτομα, από διορισμένες, μετακλητές και
αμετάκλητες αργόμισθες θυγατέρες βουλευτών,
μέχρι κουμπάροι και μπατζανάκηδες των εθνοπα-

Από τη
«ζώνη της δραχμής»
στα δεσμά του ευρώ...

συνέχεια στη σελ. 3

συνεχίζεται στη σελ.2

Σύνταγμα ή …σύντριμμα
«Δεν ήθελα χρήματα και βιό, ήθελα
σύνταμα διά την πατρίδα μου, να κυβερνηθεί με νόμους και όχι με το έτζι
θέλω»
Μακρυγιάννης
του Δημήτριου Νατσιου, Δάσκαλου Κιλκίς

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΜΑΣ ΤΑΪΖΟΥΝ
ΚΟΥΤΟ-ΧΟΡΤΟ
Από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε
η δημοσιογραφία, οι άνθρωποι του χρήματος,
της εξουσίας και οι Τραπεζίτες, έκαναν τα
πάντα για να πάρουν τον έλεγχό της.

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ!
«Εὐαγγελίζου, γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε,
οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν» (θ΄ ᾠδὴ Εὐαγγ.)
ΕΟΡΤΗ, ἑορτὴ μεγάλη, λαμπρά, πανέκλαμπρος.
Προκαλεῖ ῥίγη συγκινήσεως στὸν Ἕλληνα καὶ τὸν
Χριστιανό. Ἑορτὴ διπλῆ, ἐθνικὴ καὶ θρησκευτική.
Θὰ μιλήσουμε ἐπὶ τῆς θρησκευτικῆς σημασίας
τῆς ἑορτῆς, καὶ τὸ θέμα,
του μακαριστού μητρ.
Φλωρίνης π. Αυγ. Καντιώτη ὡς μεταφυσικό, εἶνε δυσκολώτερο· χρειάζονται
εἰδικὲς κεραῖες γιὰ νὰ συλλάβῃ κανεὶς τὰ μηνύματα.
«Εὐαγγελισμός»! Εἶνε λέξι τῆς ὡραίας ἑλληνικῆς
γλώσσης, ποὺ μόνο αὐτὴ γνωρίζει νὰ ἐκφράζῃ
καὶ τὶς πιὸ ὑψηλὲς καὶ λεπτὲς ἔννοιες. «Εὐαγγελισμὸς» θὰ πῇ «καλὴ εἴδησις». Τώρα ἀνάξια
τέκνα τῆς πατρίδος, ἐκχυδαϊσταί, ποὺ μισοῦν τὴν
ἑλληνικὴ γλῶσσα ―ἀλλοίμονο ἐάν ποτε ἐπικρατήσουν―, ξέρετε πῶς θέλουν νὰ μεταφράσουν
τὴ λέξι «εὐαγγελισμός»; Ἀκοῦστε καὶ φρίξτε·

ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
1. Ορισμός
Πατριωτικό είναι το συναίσθημα που προκαλείται στον άνθρωπο από τη διαμόρφωση
της εθνικής του συνείδησης και ταυτότητας, είναι το συναίσθημα που συνοδεύει

συνεχίζεται στη σελ. 5

συνεχίζεται στη σελ. 3

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

“Ας είναι αιωνία
η μνήμη του”
Τακτικοί αναγνώστες της εφημερίδας μας
μελετώντας τα τελευταία δημοσιεύματα με
τον τίτλο «Μεγάλη παρακαταθήκη», χωρίς
να απορρίπτουν την αξία και σημασία των

συνεχίζεται στη σελ. 2

συνεχίζεται στη σελ. 5

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ;

Ἡ ἄρνηση διαλόγου περὶ τῆς ἁγιοποιήσεως
τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης
(Aπό την ημερίδα στο Βόλο για την αντικανονική και παράνομη αγιοποίηση του Χρυστ. Σμύρνης)

ΟΤΑΝ οι περισσότεροι βουτηγμένη στη χλιδή και την καλοπέραση διάγουν βίο σύμφωνα με τον άφρονα πλούσιον του Ευαγγελίου
ενδυόμενοι λαμπρώς, άδοντες, ψάλλοντες και κατασκανδαλίζοντες
το λαό μας.
ΟΤΑΝ, μερικοί απ’ αυτούς, έχουν ξεφύγει απ’ την αποστολή τους,
και ασχολούνται με διάφορες εμποροοικονομικές επιχειρήσεις,
δικαστικούς αγώνες και ασίγαστους διωγμούς προς εξόντωση ανεπιθύμητων Ηγουμένων, Ιερομονάχων, Μοναχών, Ιερέων και λαϊκών.
ΟΤΑΝ τα όσα κηρύττουν δεν τα κάνουν καθημερινό τους βίωμα

ΣΥΝΈΧΕΙΑ ΑΠΌ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

Στὴν ἀρχὴ τῆς Ἡμερίδας ὁ κ. Ντετζιόρτζιο ἀποκάλυψε ὅτι εἶχε κληθεῖ νὰ μετάσχει στὴν Ἡμερίδα καὶ
ὁ ἐπιχώριος Ἐπίσκοπος κ. Ἰγνάτιος, ἀπὸ τὸν ὁποῖο
ἐζητήθη νὰ ὁρίσει κι ἕνα ὁμιλητή, γιὰ νὰ ἀκουστεῖ καὶ
ἡ ἄποψη τῶν Οἰκουμενιστῶν, κυρίως σχετικὰ μὲ τὴν
ἁγιοκατάταξη καὶ ἔωλη ἁγιοποίηση τοῦ Ἐθνομάρτυρος μέν, ἀλλὰ Οἰκουμενιστοῦ καὶ μασώνου Χρυσο-

στόμου Σμύρνης, ὥστε στὴ συνέχεια νὰ συζητηθοῦν
οἱ ἑκατέρωθεν ἀπόψεις. Ὁ ἐπιχώριος Ἐπίσκοπος
μᾶς ἀπάντησε μὲ Ἐπιστολὴ ἀρνητικά, βεβαίως ὄχι
ὡς ποιμένας, ἀλλ’ ὡς δεσπότης καὶ ἐξουσιοκράτης.
Ὅταν ἦρθε ἡ σειρὰ τοῦ π. Εὐθυμίου νὰ μιλήσει
ἐξήγησε ἀναλυτικὰ τὶς διαστάσεις τῆς ἁγιοκατάταξης
καὶ τῆς ἐπίμονης ἄρνησης γιὰ διάλογο, ὅσων ἁγιοποίησαν τὸν Χρυσόστομο Σμύρνης, ἐξηγώντας ὅτι ἡ
ἄρνηση Διαλόγου ὁδήγησε στὴν πραγματοποίηση
αὐτῆς τῆς Ἡμερίδας.
συνεχίζεται στη σελ. 7

συνεχίζεται στη σελ. 4

Τ

0 ΑλΗτης!

ί τόθελε ο δεσπότης Λάρισας να αναφερθεί σ’ αυτά που τούλεγε η μακαρίτισσα
μητέρα του όταν ήταν μικρός, που συνήθως
κάθε γονιός συμβουλεύει για το καλό των
παιδιών του;
Να πώς τα περιγράφει ο ίδιος σε κύριο
άρθρο στο περιοδικό “ΤΑΛΑΝΤΟ” της μητρόπολης.
«Από μικρός είχα ένα φόβο∙ να μην γίνω
αλήτης. Μας το είχε μεταδώσει η μαμά…
Κι η μαμά μας δεν έχανε ευκαιρία, σε κάθε
παράβαση και παρακοή, να λέη στο καθένα

(Ενας τΙτλος που ξαφνιΑζει)

μας: “Εσένα αν σ’ αφήσω λίγο θέλης να μου
βγης αλήτης…”. Βέβαια, είχαμε κατά καιρούς
εφιάλτες τις νύχτες, βλέπαμε τη μαμά να
μας φωνάζη “αλήτη”, όταν κάναμε καμμιά
αταξία…».
Εκτός από εφιάλτες, είχε και ψυχικό σύνδρομο ο άνθρωπος, όπως τα περιγράφει.
Και συνεχίζει:
«Να σας πω την αλήθεια, ένα ξάφνιασμα
το έπαθα τις πρώτες ημέρες μου στη Λάρισα
μ’ αυτό το σύνδρομο… ήλθε μια μέρα που
κάποιος με είπε αλήτη. Και ποιος μου τόπε!

Τραμπάλα
από το «Τάλαντο»

Ήταν τις πρώτες δύσκολες μέρες που είχα
εγκατασταθεί στο Επισκοπείο. Απ’ έξω συγκεντρωμένοι χριστιανοί, μας εμπόδιζαν να
περάσουμε την πόρτα και μας φώναζαν συνθήματα. Τέλος, με την βοήθεια της Αστυνομίας περάσαμε. Κι όταν ανεβήκαμε τη σκάλα
και φθάσαμε επάνω, ένα παιδάκι – καλή του
ώρα όπου κι αν βρίσκεται – ανεβασμένο σε
μια υψηλή τραμπάλα απ’ την διπλανή παιδική
χαρά, καλά δασκαλεμένο, μου φώναξε “Λάππα, Αλήτη!”. Τάχασα, δάκρυσα, έκλαψα. Τ’
άκουσα λοιπόν κι αυτό».
συνεχίζεται στη σελ. 2
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Η Ελλάδα της παρακμής
και της κλεπτοκρατίας

τέρων.
ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ, του πολιτικού συστήματος με παχυλούς μισθούς και προνόμια
ανάλογα με αυτά του «Πάπα Ρώμης καθώς
μπορούν στην ουσία να διατηρούν την
παχυλού μισθού θέση τους μέχρι να αποβιώσουν» (!!)
ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Η Βουλή διατηρεί
από τον Κανονισμό της ένα «Επιστημονικό
Συμβούλιο» που τα μέλη του διορίζει ο
πρόεδρος της Βουλής με σχέση ιδιωτικού
δικαίου, χωρίς δέσμευση σε διατάξεις της
εργατικής νομοθεσίας. Με άλλα λόγια τους
δίνουν όσα θέλουν και ταυτόχρονα διατηρούν και την κύρια επαγγελματική τους
δραστηριότητα ή τη σύνταξη τους...
ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ αυτοί, εκτός του προέδρου
που έχει μισθό 7.200€ το μήνα, αμείβονται
με 2.500€ και μόνη απασχόληση έχουν μια
ή δύο συνεδριάσεις το μήνα...
ΚΑΚΟΜΟΙΡΗ Ελλάδα, σε γδέρνουν ζωντανή οι γύπες. Κακόμοιροι συνταξιούχοι,
σας πίνουν το αίμα οι βδέλλες της πολιτικής!
ΣΗΨΗ και δυσωδία αναδύεται απ’ το
πολιτικό σκηνικό της λίστας Λαγκάρντ όπου
«όλοι» έβαλαν το βρώμικο χέρι τους για να
απαλείψουν ονόματα και να αποκρύψουν ευθύνες οικονομικού εγκλήματος. Και να δείτε
ότι, μέσα σ’ αυτή την τεχνική σύγχυση, όλοι
θα βγουν λάδι και λευκές... περιστερές(!).
Όπως και έγινε.
ΠΑΝΤΩΣ, όπως και αν έχει το πράγμα,
όλη αυτή η βρώμικη ιστορία με την λίστα
Λαγκάρντ, που σέρνεται επί μήνες, και
απασχολεί την κοινή γνώμη, σ’ ένα αέναο συμπέρασμα μας οδηγεί: το ανήθικο πολιτικό
κατεστημένο, μιζαδόρων και προδοτών, όχι
μόνον δεν μετανοεί για την καταστροφή της
χώρας από ιδιοτελείς χειρισμούς αποκρύψεως μαύρου χρήματος αλλά και συνεχίζει
απτόητο την ίδια πολιτική προκειμένου να
διασώσει, όπως νομίζει, τα ράκη της αναξιοπιστίας του. Αν δεν συρθούν, όποιοι είναι
αυτοί, στο Γουδή, η Ελλάδα θα χαθεί...
Ο ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΟΣ ειδήσεων φρίκης, όχι μόνον στον ελλαδικό χώρο αλλά σε παγκόσμια
κλίμακα, και όχι σποραδικά αλλά καθημερινά, δεν αφήνουν πλέον καμία αμφιβολία ότι
η ανθρωπότητα έχει μπει σε τροχιά ολικής
αυτοκαταστροφής.
ΣΕ ΚΑΜΙΑ άλλη εποχή οι παραδεδεγμένες
σταθερές και πανανθρώπινες αξίες δεν
αναποδογυρίστηκαν, δεν αμφισβητήθηκαν,
δεν ποδοπατήθηκαν, δεν διαπομπεύθηκαν,
δεν διασύρθηκαν, δεν εχλευάσθηκαν τόσο
γρήγορα και τόσο βίαια, όσον στις δικές
μας ημέρες. Όλα έχουν ανατραπεί και οι
σατανικοί ανατροπείς φραγμό δεν έχουν και
φρένο δεν διαθέτουν, ούτε προσπαθούν να
σταματήσουν μπροστά στην άβυσσο που
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απλώνεται μπροστά μας.
«ΟΥΤΩΣ Ή ΑΛΛΩΣ, η Ελλάδα βαδίζει
προς τον όλεθρο και ο καθείς συμβάλλει
με τον τρόπο του για να επιταχύνει την διαδικασία της ολικής καταστροφής», γράφει
και διαπιστώνει επιγραμματικά ο κ. Κων.
Ιορδανίδης στην «Καθημερινή» της 4ης
Σεπτ. 2011. Ας ελπίσουμε να μην είναι έτσι...
ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ των Μάγια που προέβλεπε τον περασμένο Δεκέμβριο «την
καταστροφή του κόσμου» μπορεί να μην
επαληθεύτηκε, πλην όμως ό,τι φρικιαστικό
συμβαίνει στον πλανήτη γη των... ανθρώπων, μάλλον προμηνύει αργά και σταθερά
την αρχή του τέλους μας.
ΤΑ «ΣΗΜΕΙΑ των καιρών» και τα μηνύματα
των ημερών απ’ την παγκόσμια ειδησεογραφία της «αντιθέου κοσμοκρατορίας»,
δεν αφήνουν περιθώρια να σκεφθούμε και
να ελπίζουμε κάτι άλλο παρά μόνον αυτό
που καταγράφεται στην «Αποκάλυψη» του
Ευαγγελιστού Ιωάννου:
«... ΚΑΙ έκραξεν (ο άγγελος) εν ισχυρά
φωνή λέγων∙ έπεσεν, έπεσε Βαβυλών η μεγάλη, και εγένετο κατοικητήριον δαιμονίων
και φυλακή παντός πνεύματος ακαθάρτου
και φυλακή παντός ορνέου ακαθάρτου και
μεμισημένου ότι εκ του οίνου του θυμού της
πορνείας αυτής πέπωκαν πάντα τα έθνη, και
οι βασιλείς της γης μετ’ αυτής επόρνευσαν,
και οι έμποροι της γης εκ της δυνάμεως του
στρήνους (παράφορη ηδονολατρία) αυτής
επλούτησαν... διά τούτο εν μιά ημέρα ήξουσιν
αι πληγαί αυτής, θάνατος και πένθος και λιμός και εν πυρί κατακαυθήσεται∙ ότι ισχυρός
Κύριος ο Θεός ο κρίνας αυτήν...».
(Αποκ. ιη΄, 2, 3, 7, 8)
Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ στην διεφθαρμένη δημοκρατία της μεταπολιτεύσεως ανέβασε από
την άβυσσο των ελαττωμάτων μας ό,τι
χειρότερο κουβαλάει ο Έλληνας άνθρωπος
της πτώσεως και της φθοράς. Άνθρωποι
ανεπάγγελτοι οι πιο πολλοί (με τη δική μας
συνενοχή) γαντζώθηκαν στην εξουσία χωρίς
τίποτα να τους μετακινεί. Κυνικοί και αδίστακτοι συνεχίζουν ανενόχλητοι και ατιμώρητοι
το έργο της κατεδαφίσεως των πάντων. Δεν
φοβούνται τίποτα, γιατί μόλις μυριστούν το
απροχώρητο θα φύγουν στην... εσπερία
για να καλοφάνε εκεί (αν προλάβουν) ό,τι
έκλεψαν και λήστεψαν εδώ.
Ο ΛΟΙΜΩΔΗΣ Homus Pasocous μεταλλάχτηκε σε δηλητηριώδη homus Sirizeous,
για να αποδειχθεί για μια ακόμη φορά πόσον
ολέθρια για το έθνος υπήρξε η... μήτρα της
υποτιθέμενης «αλλαγής» από το 1981 και
εντεύθεν. Λερναία Ύδρα, που όσο κι αν της
κόβεις τα κεφάλια, αυτή ξαναγεννά αλλά πιο
δραστήρια και αρπαχτικά.
«Χρ. Βιβλιογραφία»
(συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο. Γ’ Η δύση των Σταυροφόρων της λεηλασίας και τοκογλυφίας)

συνέχεια από την 1η σελίδα

τις σκέψεις και τις πράξεις του προς την
πατρίδα του, την ιδιαίτερη (ο γενέθλιος
τόπος) και την ευρύτερη (η χώρα). Ο άνθρωπος δένεται συναισθηματικά με τον
τόπο στον οποίο γεννήθηκε, μεγάλωσε,
εργάστηκε, πρόκοψε, και αν ακόμη οι
ανάγκες της ζωής τον αναγκάσουν να
μεταναστεύσει (απόδημοι Έλληνες). Εκδηλώνει έμπρακτα την αγάπη του προς
την πατρίδα, φθάνοντας μάλιστα και στην
αυτοθυσία, προκειμένου να υπερασπίσει
την εδαφική της ακεραιότητα και τα
ιδανικά της.
2. Καλλιέργεια και ενδυνάμωση
Το πατριωτικό συναίσθημα καλλιεργείται και ενδυναμώνεται από τη φυσική
ομορφιά της χώρας (βουνά, κάμποι, κοιλάδες, ποτάμια, ρυάκια, λίμνες, ακρογιαλιές, νησιά, πελάγη), τον ήλιο της που σαν
κι αυτόν “ήλιος αλλού δεν λάμπει”. Από
τη συμμετοχή σε συλλόγους, σωματεία,
εκδρομές, συνεργασία για αντιμετώπιση
ή προώθηση θεμάτων κοινής ωφέλειας.
Από τα εξαιρετικά προϊόντα της γης, που
είναι ποτισμένη με αίμα, δάκρυα και ιδρώτα. Από τα ήθη και έθιμα, τους θρύλους
και τις παραδόσεις, τις εθνικές γιορτές
και παρελάσεις, τα πανηγύρια, τις κοινωνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις,
τα δημοτικά τραγούδια, τους χορούς,
τις παροιμίες, τις καλλιτεχνικές εκθέσεις,
τις γεωργοκτηνοτροφικές εκθέσεις και
γιορτές.
Ενισχύεται από τον πολιτισμό, τα μουσεία, τα αρχαία θέατρα, τα φεστιβάλ,
τα κάστρα, τις τοξωτές γέφυρες, τους
πύργους, τα εξωκλήσια, τα μοναστήρια,
τα αρχαία μνημεία και τους ιστορικούς
τόπους, όπου εμεγαλούργησε τα αθάνατο Ελληνικό πνεύμα και εθαυματούργησε
το ελληνικό δόρυ, η ασπίδα, το καριοφίλι,
το γιαταγάνι, η ξιφολόγχη, ο ηρωισμός
και η λεβεντιά.
Καλλιεργείται από την ένδοξη ελληνική ιστορία των πέντε χιλιάδων χρόνων.
Η νίκη των Αθηναίων στο Μαραθώνα
(490π.Χ.) εναντίον των Περσών, της
οποίας η σημασία αποδίδεται με το
επίγραμμα του Σιμωνίδη “Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι Χρυσοφόρων Μήδων εστόρεσαν δύναμιν” στο
μνημείο των Πεσόντων, η μάχη των Θερμοπυλών (480π.Χ.) και το “Μολών λαβέ”
του βασιλιά της Σπάρτης Λεωνίδα στον
Ξέρξη σατράπη, η νικηφόρος ναυμαχία
της Σαλαμίνας (480 π.Χ.) εναντίον του
Περσικού στόλου και το σάλπισμα του
παιάνα της νίκης: “Ω παίδες Ελλήνων,
ίτε, ελευθερούτε πατρίδ’ ελευθερούτε δε
παίδας, γυναίκας, Θεών τε πατρώων έδη,
θήκας τε προγόνων’ νυν υπέρ πάντων ο

ΑλΗτης!

Ευτυχώς ο ίδιος παραδέχεται, ότι από
τα παιδικά του χρόνια άκουγε το “αλήτης”.
Κατέχονταν από το σύνδρομο αυτό και
έβλεπε εφιάλτες. Μήπως εδώ έχει εφαρμογή η λαϊκή παροιμία: «Από μικρό κι από
λολό μαθαίνεις την αλήθεια»;
Τα γραφόμενά του στο περιοδικό γεννούν
πολλά ερωτήματα:
α) Η τραμπάλα που αναφέρει και είναι
και στην φωτογραφία (είναι τσουλήθρα)
απείχε από τους συγκεντρωμένους περίπου
100 μέτρα.
β) Πώς άκουσε τη φωνή και είδε το παιδί
αφού έφθασε στα δώματα του επισκοπείου;
γ) Από πού γνώρισε ότι το παιδί ήταν
“δασκαλεμένο από χριστιανό της συγκέντρωσης” και δεν ήταν ένα από τα δεκάδες παιδιά που παίζουν στη παιδική χαρά
καθημερινά;
δ) Αφού ήταν παρούσα η αστυνομία,
πώς δεν το συνέλαβε; Διότι είναι σ’ όλους
γνωστό, ότι έκανε συλλήψεις για ψύλλου
πήδημα (γιατί κάποιος έβηξε, ή γύρισε την
πλάτη ή πάτησε το πόδι του στο δρόμο κ.α.).

ΤΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ
αγών”, η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία και
η απάντηση του τελευταίου αυτοκράτορα
Κων/νου Παλαιολόγου στην απαίτηση του
Μωάμεθ Β΄ να παραδώσει την Πόλη: “Το
δε την πόλιν σοι δούναι, ουτ’ εμόν έστιν,
ουτ’ άλλου των κατοικούντων εν ταύτη.
Κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα
της ζωής ημών”, ο αγώνας του 1821
με σύνθημα: “Ελευθερία ή θάνατος”, οι
απελευθερωτικοί πόλεμοι 1912 -1913 και
1917 - 1922, το “ΟΧΙ” και η εποποιία 1940
- 1941, είναι φωτεινά ορόσημα που θα
εμπνέουν, θα διδάσκουν και θα δείχνουν
εσαεί στο έθνος των Ελλήνων τον τρόπο
υπεράσπισης, από κάθε εχθρική επιβολή,
των ιδανικών του: Πατρίδα, Θρησκεία,
Οικογένεια.
Η αγάπη προς την πατρίδα πρέπει να
εκδηλώνεται με έργα και όχι με λόγια
μόνον. Και ο καλύτερος τρόπος εκδήλωσης της αγάπης είναι η εκπλήρωση του
καθήκοντος και η υπακοή στους Νόμους
της. Ο σοφός της αρχαιότητας Σωκράτης
έδειξε τον τρόπο αυτό και με το παράδειγμά του και τα λόγια του: “Κρείτον
αδικείσθαι ή αδικείν”.
3. Εγκώμια ξένων για την Ελλάδα
Προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους
ξένων κρατών εκφράζονται εγκωμιαστικά
για τη συμβολή της πατρίδας μας στη
δημιουργία του πολιτισμού της ανθρωπότητας και στη διατήρηση της ελευθερίας
της. Ενδεικτικά καταγράφουμε μερικά
τους εγκώμια: “ό,τι είναι ο νους και η
καρδία δια τον άνθρωπον, είναι η Ελλάς
δια την ανθρωπότητα” (Γκαίτε). “Οι νόμοι μας, η φιλολογία μας, αι τέχναι μας,
έχουν τας ρίζας των εις την Ελλάδαν”
(Σέλλεϋ). “Εις τον Ελληνισμόν πρέπει
να αναζητούνται αι ρίζες της μορφώσεως της Δύσεως (Πίος IB). “Όπως τα
άνθη στολίζουν την γην και οι αστέρες
τον ουρανόν, ούτω και η Ελλάς κοσμεί
την ανθρωπότητα” (Χέρντερ). Εάν δεν
υπήρχε η ανδρεία και η γενναιοψυχία
των Ελλήνων, δεν γνωρίζουμε ποια θα
ήταν η έκβασις του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου” (Τσώρτσιλ). Δίκαια και
ο δικός μας ποιητής Στρατήγης γράφει
για την Ελλάδα μας: “Νικούσες, και τους
κόσμους ελευθέρωνες. Μιλούσες, και τα
άγρια ημέρωνες. Φιλοσοφούσες, και το
νου στους ουρανούς εφτέρωνες. Τραγουδούσες, μάγευες και τις σειρήνες”.
Επίσης και ο Εμμαν. Κλεινάκης, ιατρός:
“Ελλάδα όποιος αγαπά / γι’ αυτήν τα
πάντα δίνει / και αν μείνει χωρίς τίποτε /
και τη ζωή του δίνει”.
Α.Κ.

(Ενας τΙτλος που ξαφνιΑζει)

Από την περιγραφή της μαμάς του διαπιστώνουμε ότι πρέπει να ήταν αγία ψυχή και
ευχόμαστε ο Κύριός μας να την έχει κατατάξει
μεταξύ των αγίων.
Δικαιολογημένα η μαμά του φοβούνταν τόσο
μη γίνει αλήτης, γιατί οι κίνδυνοι ήταν πολλοί και
ήθελε να τον προφυλάξει απ’ αυτούς.
Περνώντας τα χρόνια το άλλοτε φτωχό και
φοβισμένο παιδάκι μετασχηματίσθηκε σε «ποιμένα» λογικών προβάτων – λυκοποιμένα – μη
σεβόμενο τους νόμους αλλά και αρνούμενο την
εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων – πλην
εκείνων που τον ευνοούσαν.
Τους Ιερούς Κανόνες της Εκκλησίας θεωρούσε στην πράξη αναχρονιστικούς με αποτέλεσμα
να πατάει άφοβα επί πτωμάτων προκειμένου να
αναρριχηθεί.
Δεν σεβάστηκε ούτε τις τελευταίες ώρες
του μακαριστού Θεολόγου, αποφαινόμενος
ως άλλος «σοφός», ότι «το ποτάμι δε γυρίζει
πίσω…» εννοώντας ότι κανόνισαν τόσο καλά
την απομάκρυνση του Θεολόγου ώστε να μην
μπορεί να επανέλθει στον επισκοπικό του θρόνο.
Προκειμένου να ικανοποιήσει το απαιτητικό

του «εγώ», αιματοκύλισε πόλη ολόκληρη στέλνοντας εκατοντάδες πιστούς στα νοσοκομεία.
Δε δίστασε να χρησιμοποιήσει το ψέμα – προφορικό και γραπτό – και να αναγκάσει πολλούς
να ψευδομαρτυρήσουν για χάρη του, ώστε να
οδηγήσει τα δικαστήρια σε λανθασμένες αποφάσεις σε βάρος αγωνιστών Χριστιανών και
μάλιστα πολυτέκνων.
Το πάθος του για το χρήμα και τη «δόξα»
τον οδήγησαν σε ατοπήματα ανεπίτρεπτα για
επίσκοπο.
Τα συχνά «τσάγια», οι πλούσιες εορταστικές
συνεστιάσεις, η αδιαφανής συγκέντρωση χρημάτων και η επίδειξη των διακοσίων αρχιερατικών στολών με τα συνοδεύοντα αυτές (αξίας
πολλών εκατομμυρίων) προκαλούν μεγάλο
σκανδαλισμό καθόσον εκατοντάδες χιλιάδες
πεινασμένοι και ρακένδυτοι προσπαθούν να
επιβιώσουν αναμοχλεύοντας τους κάδους των
σκουπιδιών.
Είχε άδικο λοιπόν ν’ ανησυχεί η μαμά του;
τι θα έλεγε, αν ζούσε σήμερα και έβλεπε τις
«προκοπές» του γιου της;
Και τι άραγε για το «αλήτης»;
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Από τη «Ζώνη της Δραχμής» στα δεσμά του ευρώ…

Ιστορία διδάσκει, αλλά οι Έλληνες
πολιτικοί ελάχιστα την ακροώνται,
και ειδικότερα αυτοί της «Εποχής
του Μνημονίου»…
Η «στροφή στη Δύση», ακόμη από την
εποχή του Β’ Αποικισμού, εδώ και 2.500
χρόνια, με τη δημιουργία της «Μεγάλης
Ελλάδας» στην Κάτω Ιταλία και Σικελία,
στο βάθος της ιστορικής διαδρομής υπονόμευσε το «Κέντρο», τη Μητρόπολη. Αρκεί
να ενθυμηθεί κανείς την καταστροφή της
Αθηναϊκής Ηγεμονίας, με την περιλάλητη
«Εκστρατεία της Σικελίας» των Αθηναίων
το 413 π.Χ.
Το οδυνηρό αποτέλεσμα για τον Ελληνισμό επαναλήφθηκε βαθμιαίως, από το 168
π.Χ. ως το μοιραίο 146 π.Χ., με την υπαγωγή της ελεύθερης Ελλάδας, ως Provincia
Achaia, στο Ρωμαϊκό Ιμπέριουμ.
Η Δύση, περιέργως, για τις ιστορικές συμπτώσεις, αντιμετώπισε τον Ελλαδικό Χώρο
ως εμπόδιο το οποίο έπρεπε να «εξουδετερωθεί» προκειμένου να κυριαρχήσει και στη
συνέχεια να εκμεταλλευθεί την Ανατολή.
Η διαδρομή του Βυζαντίου επί μία χιλιετία είναι, ίσως, η μόνη ιστορική περίπτωση
κατά την οποία η «καθ’ ημάς Ανατολή»
περιθωριοποιεί τη Δύση, αλλά η τελευταία
υπονομεύει με τις Σταυροφορίες, κυρίως
τη Δ’ (1204 μ.Χ.), την
Έγραψε
Ανατολή. Eξαντλεί
Ο ΔΑΜΩΝΙΔΗΣ
το Βυζάντιο και με
τη Φραγκοκρατία
προετοιμάζει το έδαφος για την περιαγωγή
του τελευταίου στον Ασιατικό Δεσποτισμό,
την Οθωμανοκρατία.
Άλλωστε κι ενώ το Βυζάντιο ψυχορραγεί,
η ομόδοξος Δύση προσφέρεται να βοηθήσει (;) και πάλι με αντίτιμο την υπαγωγή
της Ανατολικής Αυτοκρατορίας στον Πάπα!
Το περιλάλητο σύνθημα των Ανθενωτικών
(«κάλλιον να ίδωμεν εις την Πόλιν τουρκικόν
φακιόλιον παρά παπικήν τιάραν») δεν πιστοποιεί άλλο παρά την καχυποψία της Ανατολής στις διαθέσεις της Δύσης απέναντί της.
Τη μακρά νύχτα της Οθωμανοκρατίας
μία και μόνη αναλαμπή σχίζει τον σκοτεινό
ουρανό της Ανατολής, η Ναυμαχία της
Ναυπάκτου (1571 μ.Χ.), αλλά και στην
περίπτωση αυτή ο Ελληνισμός καταβάλλει σκληρό αντίτιμο: Η πλειοψηφία των
θυμάτων της σύγκρουσης είναι Έλληνες,
οι οποίοι είτε έχουν βιαίως στρατολογηθεί
στις οθωμανικές γαλέρες είτε έχουν προσφύγει εθελοντές στον χριστιανικό στόλο
υπό τον Δουν Ζουάν τον Αυστριακό, με
την προσδοκία της απελευθέρωσης της
πατρίδας από τον ζυγό των αλλοπίστων.
Παράλληλα η υποκριτική Δύση στο
πρόσωπο του Γάλλου αυτοκράτορα Φραγκίσκου Α’ συνάπτει, στον βωμό των οικοσυνέχεια από την 1η σελίδα

«καλὸ χαμπάρι» (τούρκικα δηλαδή) ἢ «καλὸ
μαντάτο»! Καὶ τὸν ἀγγελιαφόρο ποὺ ἔφερε
τὸ μήνυμα, τὸν ἀρχάγγελο Γαβριήλ, θέλουν
νὰ τὸν μεταφράσουν «χαμπεροφόρο» ἢ «μαντατοφόρο»! Σὲ τέτοιο ἐκχυδαϊσμὸ θέλουν νὰ
ῥίξουν τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα, ἡ ὁποία σήμερα
βρίσκει ἄσυλο στὴν Ἐκκλησία μας.
«Εὐαγγελισμὸς» ἴσον «καλὴ εἴδησις». Καὶ
ποιά εἶνε αὐτὴ ἡ εἴδησις;
Ὁ ἄνθρωπος, ἀδελφοί μου, δὲν εἶνε ἕνα
τυχαῖο δημιούργημα, μία συμπαιγνία τῆς
τύχης, μία χημικὴ ἕνωσις ἀπὸ τὴν σύνθεσι
διαφόρων στοιχείων· εἶνε ἕνα καλλιτέχνημα,
ἕνα μεγαλούργημα. Εἶνε εἰκόνα τοῦ Θεοῦ,
ἀφοῦ πλάστηκε «κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσίν» του (Γέν. 1,26).
Πλάστηκε νὰ ζῇ εὐτυχισμένος. Ἀλλὰ δυστυχῶς συνέβη σ᾽ αὐτὸν κάτι τραγικό. Ἕνας
σεισμὸς ἀόρατος συνέσεισε τὴν ὕπαρξί του.
Ἐνῷ ζοῦσε στὴν Ἐδέμ, παρέβη τὸ θέλημα
τοῦ Θεοῦ, ἁμάρτησε, καὶ ἐκδιώχθηκε ἀπὸ

νομικών συμφερόντων του τελευταίου στο
Λεβάντε (Ανατολή), αγαστές σχέσεις με τον
Σουλτάνο, ενώ οι Μισιονάριοι, απεσταλμένοι της Δύσης στην Ανατολή, επιδιώκουν
να εκμεταλλευθούν τη δυστυχία των Ραγιάδων και να τους
αποσπάσουν στο
«Δυτικό Δόγμα».
Ακόμη και όταν
η Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση
επανατοποθετεί
τις σχέσεις ατόμου - Εξουσίας
στις αρχές του
Ορθού Λόγου και
οι στρατιές των
Γάλλων «αβράκωτων» διασαλπίζουν σε κάθε
γωνιά της Ευρωπαϊκής Ηπείρου
το τρίπτυχο Ελευθερία - Ισότητα
- Αδελφότητα, ο
Μέγας Ναπολέων, ναι μεν, με
τους αδελφούς
Στεφανόπολι, διεγείρει τις ελπίδες
των Ρωμιών για
την εθνική τους
απελευθέρωση,
στη συνέχεια
όμως προσανατολίζεται σε «εγκάρδιο συνεννόηση»
με τον Σουλτάνο!
Η Γαλλική και
η Αγγλική Εξουσία την περίοδο
του πολυαίμα κτου Αγώνα της
Ανεξαρτησίας,
σε αντίθεση με
τη δημοκρατική
συνείδηση των
λαών τους, που
στον Αγώνα των
Ελλήνων βλέπουν
και τη δική τους απολύτρωση από την απολυταρχία, διαγκωνίζονται πώς και με ποίο
τρόπο θα διεισδύσουν στους κόλπους των
Ελλήνων Επαναστατών και θα τους προσεταιρισθούν για τα ίδια συμφέροντά τους!
Το κρατίδιο του 1832 είναι δημιούργημα
των Δυτικών διαγκωνισμών και σε βάρος
των αμέτρητων θυσιών των Αγωνιζόμενων
Ελλήνων.
Η Μεγάλη Ιδέα, από την εποχή (1844) που
τη συνέλαβε και τη διατύπωσε ο Ιωάννης

Κωλέττης, απετέλεσε κάρφος στον οφθαλμό της Δύσης. Αρκεί να ενθυμηθεί κανείς
πώς την αντιστρατεύτηκε η τελευταία
στις εξάρσεις του Ανατολικού Ζητήματος
(Κριμαϊκός Πόλεμος, Αγγλογαλλική Κατοχή της Ελλάδας,
Βερολίνειο Συνέδριο, «Δόγμα
ακεραιότητας
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κ.λπ.), με
αποκορύφωση
την υπονόμευση της Ελλάδος
την περίοδο της
Μικρασιατικής
Εκστρατείας
(Φιλοκεμαλική
στάση Ιταλίας,
Σύμφωνο Μπουγιόν - Ατατούρκ
κ.λπ.).
Αλλά και στην
πρόσφατη εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου,
η Δύση, στο πρόσωπο της κυριαρχούσης γηραιάς Αλβιώνος,
διαπραγματευόταν με τον Επιτήδειο Ουδέτερο,
την Τουρκία, τα
ιμάτια της αιμασσούσης Ελλάδας (υπόσχεση
Τσώρτσιλ στην
Άγκυρα για παραχώρηση των
Δωδεκανήσων
και άλλα τινά),
διαλογιζόταν
τον διαμοιρασμό
των ιματίων της
πλέον εντίμου
συμμάχου της
στον αντιναζιστικό αγώνα.
Η ιστορία του Κυπριακού Ζητήματος είναι
το πλέον αποτρόπαιο παίγνιο της Δύσης σε
βάρος των πανανθρώπινων αξιών.
Η επταετής κυβέρνηση των Συνταγματαρχών διακινήθηκε στο πλαίσιο υποκίνησης, και στη συνέχεια προστασίας και
ανοχής από τις κρατικές εξουσίες της
Δύσης, και μάλιστα σε ευθεία αντίθεση με
τις διαθέσεις των ευρωπαϊκών λαών!
Ο Ελληνικός Λαός πρόκοψε όταν διακινήθηκε στην «καθ’ ημάς Ανατολή», από

Η ΑΘΑΝΑΤΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΡΑΧΜΗ

τους κλασικούς χρόνους μέχρι και τις
ημέρες μας.
Η ευημερία των Ελλήνων σημειώνεται
από τη δεκαετία του 1950 και εντεύθεν
-είναι η μόνη περίοδος όπου η ελληνική
πολιτική ηγεσία συμβαδίζει με το όραμα
της «καθ’ ημάς Ανατολής»- παρά τις
δυσχέρειες που προκαλεί το κλίμα του
Ψυχρού Πολέμου. Οι εμπορικές σχέσεις
της χώρας μας με τη ΝΑ Ευρώπη εξισορροπούν την ανάπτυξη στην πόλη και
το χωριό και η Ελλάδα αποτινάσσει τον
μανδύα της Ψωροκώσταινας!
Καθ’ ιστορική επιβεβαίωση σε δύο περιόδους η οικονομική ακμή και ευημερία
του Ελληνισμού συμπίπτει με τη στροφή
του στην «καθ’ ημάς Ανατολή»:
• Μετά τη Συνθήκη του Κιουτσούκ
Καϊναρτζή (1774), όταν καθίσταται κυρίαρχος στο εμπόριο Βαλκανικής, ΝΑ
Μεσογείου και συσσωρεύει πλούτο που
χρηματοδότησε τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. Και,
• Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980,
όταν η δραχμή είναι το ισχυρότερο νόμισμα στη ΝΑ Ευρώπη και πραγματοποιείται η Μεγάλη Οικονομική Έξοδος στα
Βαλκάνια και από τη Μόσχα μέχρι και
Νοτιοανατολικότερα, στην περιοχή του
Καυκάσου (Γεωργία, Ουκρανία, Αρμενία,
Καζακστάν κ.λπ.).
Η ανιστορησία των Ελλήνων πολιτικών,
και δη του κ. Κ. Σημίτη, την περίοδο αυτή
της οικονομικής άνθησης του Ελληνισμού
και της εξωστρεφούς δραστηριότητάς
του στη ΝΑ Ευρώπη, συμβάλλει ώστε το
μέγα και μοναδικό αυτό πλεονέκτημα ν’
απεμποληθεί ελαφρά τη καρδία και να
ενταχθεί (το πώς είναι γνωστό) η Ελλάδα
στο ευρώ και μάλιστα με τριπλάσια σχεδόν ισοτιμία απ’ ό,τι τα άλλα ευρωπαϊκά
νομίσματα.
Αποτέλεσμα: Τα ελληνικά εξαγώγιμα
προϊόντα να προσφέρονται σε τιμές τριπλάσιες απ’ ό,τι τα παραπλήσια προϊόντα
των άλλων χωρών. Το αυτό να παρατηρείται και στον χώρο του τουρισμού.
Οι τιμές των καταναλωτικών αγαθών
στο εσωτερικό της χώρας να εκτινάσσονται στα ύψη. Η χώρα βαθμιαίως οδηγείται στη νέκρωση του παραγωγικού ιστού
της και οι Ανεπάγγελτοι Επαγγελματίες
Πολιτικοί παραπλανούν τον λαό με τις
πομφόλυγες των επιδοτήσεων!
Και σήμερα, λόγω των γόνων και των
κλώνων των Φαμελιών, η Κοινοβουλευτική Δημοκρατία έχει μετατραπεί σε
Κληρονομική Κοινοβουλευτική Μοναρχία
και η χώρα διολισθαίνει καθημερινώς στην
οικονομική, λόγω Μνημονίου, υποτέλεια και
τίθεται υπό καθεστώς μειωμένης Εθνικής
Ανεξαρτησίας.

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΓΩΔΙΑ!
τὸν παράδεισο. Ἔκτοτε ζῇ στὴ γῆ αὐτὴ μιὰ
ζωὴ ἀθλία.
Νοσταλγεῖ τώρα. Σὲ ὅλους τοὺς λαοὺς
ὑπάρχει ὡς παράδοσι «ὁ ἀπολεσθεὶς παράδεισος», ποὺ ἔγραψε ὁ Δάντης. Ὅλοι οἱ λαοὶ
τῆς ὑφηλίου νοσταλγοῦν τὴν ὡραία ἐκείνη
ζωή, τὸν χρυσὸν αἰῶνα, τότε ποὺ οἱ ἄνθρωποι
ζοῦσαν μὲ ἀγάπη καὶ εἰρήνη καὶ δικαιοσύνη.
Νοσταλγοὶ λοιπὸν οἱ ἄνθρωποι τοῦ πρώτου
ἐκείνου κόσμου, πρὸ τῆς πτώσεως τοῦ Ἀδὰμ
καὶ τῆς Εὔας. Ἀναστενάζουν γιὰ τὴν ἀθλιότητα
τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, καὶ οἱ ἀναστεναγμοὶ
αὐτοὶ ἀκούγονται ἀπὸ τὰ στόματα ἐξόχων
πνευμάτων (συγγραφέων, ῥητόρων, ἱστορικῶν καὶ φιλοσόφων) ὅλης τῆς γῆς.
Γιὰ νὰ φανῇ ὅτι αὐτὸς ὁ πόθος τῆς λυτρώσεως ἦταν παγκόσμιος, ἀναφέρω τὸν Θουκυδίδη, ἐπιστήμονα ἱστορικό, ὁ ὁποῖος φιλοσοφώντας μπροστὰ στὰ φοβερὰ ἐγκλήματα
τῆς ἱστορίας, ἔλεγε μελαγχολικά· δυστυχῶς,
«πάντες οἱ ἄνθρωποι πεφύκασι τοῦ ἁμαρτά-

νειν», ὅλοι οἱ ἄνθρωποι εἶνε γεννημένοι νὰ
ἁμαρτάνουν. Τὸ ἴδιο νόημα κάποιος ἄλλος
τὸ εἶπε ὡς ἑξῆς· «φύσιν πονηρὰν μεταβαλεῖν
οὐ ῥάδιον».
Ἕνας τραγικὸς ποιητής, ὁ Εὐριπίδης, περιγράφοντας στὸ πρόσωπο τῆς Μήδειας τὴν
ἐγκληματικότητα τοῦ ἀνθρώπου, ἀναστενάζει
καὶ λέει· Βλέπω τὸ καλό, καταλαβαίνω ποιό
εἶνε, ἀλλὰ μέσα μου μία ἀκατανίκητη δύναμι
(ὁ θυμὸς καὶ τὰ πάθη) καταργοῦν τὴ λογικὴ
καὶ μοῦ ἐπιβάλλουν τὴ λογικὴ τῶν παθῶν.
Ἄλλος ποιητής, ὁ Σοφοκλῆς, ἔλεγε· «Πολλὰ
τὰ δεινὰ κοὐδὲν ἀνθρώπου δεινότερον
πέλει»· πολλὰ τὰ φοβερὰ στὸν κόσμο τοῦτο,
μὰ δὲν ὑπάρχει τίποτα πιὸ τρομερὸ ἀπ᾽ τὸν
ἄνθρωπο (Ἀντιγόνη στ. 332-333· Μιχ. Ἰατροῦ,
Πόθεν καὶ διατί σ. 367).
Καὶ ὁ Αἰσχύλος ―πρὸ παντὸς αὐτός―
ζωγράφισε τὴν τραγικότητα τοῦ ἀνθρώπου
στὴ μορφὴ τοῦ Προμηθέως. Ὁ Προμηθεὺς
εἶνε ὁ παραβάτης τοῦ θείου θελήματος,

γιατὶ ἔκλεψε τὸ πῦρ ἀπὸ τοὺς θεούς. Καὶ
τὸν παρουσιάζει νὰ εἶνε κατάδικος, δεμένος
μὲ ἁλυσίδες ἐπάνω στὸν Καύκασο, καὶ κάθε
μέρα ἕνα ὄρνεο νὰ ἔρχεται καὶ νὰ τοῦ κατασπαράζῃ τὸ συκώτι.
Αὐτὰ οἱ πρόγονοί μας, οἱ ἐθνικοί. Ἀπὸ τὸ
ἄλλο μέρος ἡ θεόπνευστη Βίβλος. Ἀκοῦμε
τὸν Ἰὼβ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη νὰ βεβαιώνῃ·
«Ποιός θὰ μείνῃ καθαρὸς ἀπὸ ῥύπο ἁμαρτίας; Οὔτε ἕνας, ἔστω κι ἂν ἡ ζωή του εἶνε
μία μέρα πάνω στὴ γῆ» (᾿Ιὼβ 14,4-5). Καὶ
ὁ Δαυῒδ ψάλλει· «Ἐν ἀνομίαις συνελήφθην
καὶ ἐν ἁμαρτίαις ἐκίσσησέ με ἡ μήτηρ μου»,
μέσα σὲ ἀνομίες μὲ συνέλαβε καὶ μέσα σὲ
ἐφάμαρτες ἐπιθυμίες ἔμεινε ἔγκυος ἡ μητέρα
μου (Ψαλμ. 50,7).
Ὅλοι λοιπὸν οἱ λαοί, καὶ Εὐρωπαῖοι καὶ
Ἀσιᾶται, καὶ Κινέζοι καὶ Ἰάπωνες καὶ Ἀμερικανοὶ καὶ Ἀφρικανοί, ζητοῦν λύτρωσι. Εἶνε
παγκόσμιος ὁ πόθος τῆς λυτρώσεως.
Μὰ ὁ ἄνθρωπος δὲν μποροῦσε νὰ λυτρωθῇ
συνέχεια στην 7η σελίδα
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νώ τα τωρινά απολειφάδια πράττουν και επιζητούν το ακριβώς
αντίθετο από αυτό που ήθελε ο
στρατηγός. Χρήματα και βιός και το
«σύνταμα» ποδοπατημένο.
Δεν υπάρχει άρθρο του Συντάγματος
που να μην το έχουν παραβεί οι μνημονιακοί κακεργέτες.
«Ο θεμελιακός γραπτός νόμος του
κράτους, που καθορίζει τη μορφή
του πολιτεύματος και ρυθμίζει τους
βασικούς κανόνες λειτουργίας του»,
το Σύνταγμα, κατάντησε… σύντριμμα,
ερείπιο.
Τι ορίζει το άρθρο 1; Ότι οι «όλες οι
εξουσίες πηγάζουν από το Λαό, υπάρχουν υπέρ αυτού και του Έθνους και
ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα».
Έδωσε εντολή ο Λαός στην νεοεκλεγμένη κυβέρνηση, αλλά και στις προηγούμενες, με πρώτη του καντιποτένιου
ΓΑΠ, να λάβει τα φρικώδη μέτρα που
τον εξαθλιώνουν; Όχι.
Ο νυν θλιβερός πρωθυπουργός
μιλούσε για επαναδιαπραγμάτευση,
εκβιάζοντας τον λαό για επερχόμενο όλεθρο και καταστροφή και τώρα εκλιπαρεί
γονυπετώς για μια.... ψωροεπιμήκυνση,
συνεχίζοντας την πεπατημένη των περικοπών, προγραφών και απαγχονισμών.
Του δόθηκε εντολή να συνεχίσει τη δήωση του λαού; Όχι.
Στο άρθρο 4 (παρ. 5) διαβάζουμε: «Οι
Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς
διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα
με τις δυνάμεις τους». Οι οριζόντιες
περικοπές, επί δικαίους και αδίκους, συνάδουν με την συνταγματική πρόβλεψη
περί αναλογίας των βαρών; Όχι.
Στο άρθρο 21 (παρ. 2) το Σύνταγμα
προβλέπει ειδική φροντίδα και προστασία
από το Κράτος για τις πολύτεκνες οικογένειες και τους ανάπηρους. Οι μειώσεις
των ψιχίων -επιδομάτων, η κατάργηση
των όποιων φοροαπαλλαγών, συμφωνούν
με την συνταγματική πρόνοια; Όχι
Το περίφημο άρθρο 16 (παρ. 2), στο
οποίο θα επιμείνουμε, ορίζει: «Η παιδεία
αποτελεί βασική αποστολή του Κράτους
και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική,
επαγγελματική και φυσική αγωγή των
Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και
θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους
πολίτες».
Ας ξεκινήσουμε με την ανάπτυξη της
εθνικής συνείδησης, την καλλιέργεια
αισθήματος φιλοπατρίας.
Τηρείται, λοιπόν, το Σύνταγμα ή είμαστε στο «έτζι θέλω», στην κατάλυσή του,
όταν διδάσκουμε στα σχολεία:
«Νοστιμίζει το σέλινο τη φασολάδα και
στη μέση δύο λάμδα φοράει η πατρίδα
μας η Ελλάδα», ως ορισμό της πατρίδα
μας στη Β’ Δημοτικού (σελ. 43, α’ τ. τετραδίου εργασιών).
«Η Ιταλία μας κήρυξε τον πόλεμο!
Κι εμείς πήγαμε και κρυφτήκαμε στο
υπόγειο». Είναι ο τίτλος τρισάθλιου,
προδοτικού κειμένου της Ε’ δημοτικού
για την Εποποΐα του ’40. Αυτή ήταν η
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Σύνταγμα ή …σύντριμμα
συνέχεια από την 1η σελίδα

αντίδραση του λαού, όταν κηρύχτηκε ο
πόλεμος; Τρύπωσε στα υπόγεια; (Γλώσσα, α’ τεύχος, σελ. 44-45λ).
Προάγεται η εθνική συνείδηση, όταν
στην Στ’ Δημοτικού διδάσκεται ο ηρωισμός μέσω μια γάτας της «Σόνιας»; (β’
τεύχος, σελ. 62-63-64).
Είναι συνταγματικώς πρέπον, μα
και λογικό, να καλούνται οι δύσμοιροι

νο με τίτλο «αρχίζουμε πρόβες για την
εθνική γιορτή», στο οποίο διαβάζουμε
ότι το ρεπερτόριο θα’ ναι το συνηθισμένο: «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι και δώσ’
του» και θα σχεδιάσουν σκηνικά «για κάτι
Κολοκοτρώνηδες και κάτι σημαίες και
δάφνες από μια τάξη… βλαμμένη». Ενώ
σ’ όλο το κείμενο ο αφηγητής- μαθητής,
ενδιαφέρεται μόνο για τις χαμένες ώρες

μαθητές να γράφουν μια ιστορία στην
οποία πρωταγωνιστούν ο Καραγκιόζης,
η Κοκκινοσκουφίτσα και ο Μέγας Αλέξανδρος όπως αυτό καταγράφεται στο
«τετράδιο εργασιών» της Γλώσσας Στ’
Δημοτικού; (β’ τ. σελ 39). Πώς θα σεβαστούν οι μαθητές την εθνική μας σημαία,
όταν σπιλώνουμε και εξευτελίζουμε τις
«σημαίες», την ιστορία μας;
Όταν στα «Κείμενα Νεοελληνικής
Λογοτεχνίας» Α’ Γυμνασίου, διαβάζουν
τα παιδιά ότι «ήταν η Ελλάδα μια γυναίκα
τόσο προκλητική σεξουαλικά, που έπρεπε
να την ερωτευτώ σωματικά και απελπισμένα»; (σελ. 124). Όταν στην ίδια τάξη,
στο βιβλίο Γλώσσας, στο κείμενο με τίτλο
«Η παράσταση» (σελ. 82), γελοιοποιείται
η 25η Μαρτίου; Να διαβάζουν οι μαθητές
ότι «ο Βαγγελάκης που έκανε τον Μπότσαρη, έσκυβε και φαινόταν το σώβρακό
του και γελούσαν τα κορίτσια», του Βαγγελάκη «που είχε την εθνική γιορτή του».
Αυτό είναι το ’21; Ο αετός του Σουλίου,
ο Μάρκος, είναι για να «σπάμε πλάκα»;
Ή στη Β’ Γυμνασίου με τον ίδιο χαζοχαρούμενο, ανθελληνικό τρόπο να
αντιμετωπίζεται η 25η Μαρτίου σε κείμε-

των μαθημάτων (τετράδιο εργασιών, σελ
33-36).
Με τέτοιες αθλιότητες θα εμφυσήσεις
αγάπη για την πατρίδα, για την ματοκυλισμένη ιστορίας μας; Και σαν να ακούω
τον στρατηγό Μακρυγιάννη, να θρηνεί για
την κατάντια μας «αν μας έλεγε κανένας
αυτείνη την λευτεριά οπού γευόμαστε,
θα περικαλούσαμε τον Θεόν να μας
αφήσει εις τους Τούρκους, άλλα τόσα
χρόνια, όσο να γνωρίσουν οι άνθρωποι
τι θα ειπή πατρίδα, τι θα ειπή θρησκεία,
τι θα ειπή φιλοτιμία, αρετή και τιμιότη».
Όταν χάνεται η «σέβαση εις την πατρίδα»,
που λευτερώθηκε με τόσες θυσίες και
τόσα αίματα, τότε περίμενε τα ασκέρια
των τυράννων. Ας μην απορούμε για
τα σκύβαλα που επικάθησαν στο σβέρκο μας, τα οποία, με «τα μέτρα» τους,
ακυρώνουν την Επανάσταση του ’21. Ας
αναρωτηθούμε όλοι μας: «μας πρέπει
ελευθεριά», όπως θα έλεγε ο Σολωμός,
αν μισούμε ή δεν σεβόμαστε αυτούς που
θυσιάστηκαν γι’ αυτήν;
Πώς θα μιλήσεις για εθνική συνείδηση, περηφάνια, λεβεντιά, παλληκαριά, για
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ήθος αντιστασιακό, για την απροσκύνητη
στάση του Γένους μας στους ποικιλώνυμους επιβουλείς, την αρετή και την
τόλμη που είναι τα προσανάμματα της
Λευτεριάς, όταν πετιούνται κλωτσηδόν
από τα σχολικά βιβλία τα δημοτικά μας
τραγούδια, «εις τα οποία αποτυπώνεται
άκραιφνής και ακίβδηλος ο εθνικός χαρακτήρ και αναζωπυρούν τας αναμνήσεις
των εθνικών περιπετειών», όπως έγραφε
στον πρόλογο του βιβλίου του «Δημοτικά
Τραγούδια», ο μεγάλος λαογράφος Νίκος
Πολίτης, και στη θέση τους μπαίνουν
συνταγές μαγειρικής; (Περίπου 35 συνταγές όσα περίπου ήταν τα δημοτικά
τραγούδια).
Είναι δυνατόν να εξοβελίζεται η δημοτική ποίηση «το τελεσφερώτατον όργανον της εθνικής αγωγής, η εκτρέφουσα
και συντηρούσα το εθνικόν φρόνημα»,
λόγια του Ν. Πολίτη, πλήρως εναρμονισμένα με την συνταγματική επιταγή,
και να αντικαθίστανται με «μακαρόνια με
κιμά» ή «φασολάκια βραστά», πράγματα
κρανιοκενή, ακαθαρσίες με τις οποίες
υποσιτίζουμε πνευματικά τα παιδιά;
Συμφωνεί με το πνεύμα του ελληνικού Συντάγματος το βιβλίο Γλώσσας
της Γ’ Γυμνασίου, στο οποίο παρελαύνει όλα το νεοταξικό κηφηναριό, όπως
η κ. Κουλούρη, που πανηγυρίζει διότι
«διαταράχτηκε η κυρίαρχη εικόνα της
αρμονικής, εθνικής ομοιογένειας» (σελ.
11), ο κ. Τσίμας που κορδωμένος πτωχοαλαζονικά επιχαίρει για τις πολυπολιτισμικές σχολικές τάξεις (σελ. 53), ο γίγας
Σημίτης, που στο έντυπο περίττωμά του
μέμφει τους Έλληνες, γιατί επιμένουν
«σε μια διαστρεβλωμένη και γι’ αυτό
χωρίς απήχηση ελληνική και χριστιανική
παράδοση», (σελ. 65) ή κάποιος Αλβανός
ονόματι Γκαζμέτ Καπλάνι, ο οποίος κατηγορεί την πατρίδα μας, γιατί δεν δίνει
υπηκοότητα σ’ όλους ανεξαιρέτως τους
λαθρομετανάστες; Ένα βιβλίο στο οποίο
βρίθουν οι αντιρατσιστικές υστερίες και
τσιρίδες, καλλιεργώντας εν τέλει το μίσος των άγουρων νέων για την πατρίδα
τους, ενοχοποιώντας τους για ρατσισμό.
(Η απειλή περί ρατσισμού είναι το πλέον
αποτελεσματικό όπλο της Νέας Εποχής,
για να φιμωθεί η ελεύθερη σκέψη και
έκφραση. Οι πάντες αυτολογοκρίνονται,
στρογγυλεύουν τον λόγο τους, για να
μην στιγματιστούν ως ρατσιστές). Πού
είναι τα σπουδαία κείμενα, που μέσα
στη φυλλώματα τους λάμπουν οι έννοιες
της ελευθερίας και της φιλοπατρίας; Δεν
βλάστησαν σ’ αυτόν τον τόπο Σολωμοί,
Κάλβοι, Παλαμάδες και Σεφέρηδες, που
μας δίδαξαν ότι « είμαστε ένας λαός με
παλικαρίσια ψυχή» και όχι πειραματόζωα
των…Φραγκο-φονιάδων;
Μ’ αυτά που γίνονται σήμερα στην
Παιδεία όχι μόνο δεν αναπτύσσουμε
την εθνική συνείδηση, όπως επιτάσσει
το Σύνταγμα, αλλά δηλητηριάζουμε τα
παιδιά, δεν τα αφήνουμε να ανακαλύψουν εκείνη την ιδιότητα που «δεν εχ’
η ανθρωπότης τιμιοτέραν», Ελληνικός.
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αλλά ζουν αλαζονικά αυτοθαυμαζόμενοι.
ΟΤΑΝ οι περισσότεροι απ’ αυτούς έχουν
πάρει διαζύγιο οριστικά και αμετάκλητα απ’
την ευαισθησία και βασιλεύει ο παχυδερμισμός.
ΟΤΑΝ αρκετοί ασχολούνται με τα συγγενολόγια τους, την πολιτική και με χίλια δύο άλλα
εκτός απ’ τα εκκλησιαστικά τους καθήκοντα.
ΟΤΑΝ, ενώ υβρίζεται ο Χριστός, διακωμωδούνται οι Απόστολοι («Corpus Christi») και ξυλοκοπούνται οι διαμαρτυρόμενοι χριστιανοί, οι
δεσποτάδες το χαβά τους. Ασχολούνται μόνο
με το τι κάνει η Χρυσή Αυγή ενώ αφήνουν τη
Ρεπούση και τη συντροφιά της αδέσποτη να
αλωνίζει κυριολεκτικά με την αντιεκκλησιαστική και αντεθνική της πολιτική.

ΟΤΑΝ – όπως ακούγεται – 17-20 δεσποτάδες συμπεριλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ με τεράστια ποσά, και η Ι. Σύνοδος
βαριακούει.
ΟΤΑΝ συλλαμβάνεται στον εθνικό δρόμο
και σε μπλόκο της Αστυνομίας, δεσπότης με
35 εκατομμύρια και όπλα στο πορτ-μπαγκάζ
του αυτοκινήτου του.
ΟΤΑΝ επώνυμες καταγγελίες η Σύνοδος
αποφεύγει να τις εξετάσει και αρκείται στις
διευκρινήσεις του αναφερόμενου δεσπότη.
ΟΤΑΝ τρόφιμα, που προσφέρει ο κόσμος
για τους πάσχοντας, μέρος τους καταλήγει
σε εστιατόρια ή σε μοναστήρι για υπερπολυτελείς δεξιώσεις και γεύματα σε μνημόσυνα,
των οποίων τα έσοδα πηγαίνουν στο δεσπότη

(ΕΘΝΟΣ 2-12-12/ΑΓΙΟΡ. ΒΗΜΑ 10-12-12).

ΟΤΑΝ κρατούν «ακοινώνητο» έναν αψεγάδιαστο μητροπολίτη και γίγαντα της Ορθοδοξίας, τον Αττικής Νικόδημο Γκατζηρούλη, και
αυτοί συσκέπτονται πώς θα τακτοποιήσουν
τον καταδικασμένο και διεφθαρμένο Παντελεήμονα Μπεζενίτη και... τον Θεόκλητο
Κουμαριανό..
ΟΤΑΝ αποφεύγουν να αποδεχθούν τα
κάποια θετικά της παπικής εκκλησίας – ελκυόμενοι μόνο από τα αρνητικά – και αποσιωπούν ότι τόσο ο Πάπας όσο και οι υπόλοιποι
εκκλησιαστικοί (καρδινάλιοι, επίσκοποι,
ιερείς…) δεν έχουν προσωπική περιουσία.
Είναι δηλαδή Α-ΚΤΗ-ΜΟ-ΝΕΣ.
ΟΤΑΝ εκείνη μεν (η παπική εκκλησία)
χρησιμοποιεί πολύ μεγάλο μέρος της περι-

ουσίας της για την ίδρυση και συντήρηση
των ιεραποστολών και την επέκταση του
προσηλυτισμού με μεγάλη επιτυχία (1 δις
εκατομμύρια πιστοί), οι δικοί μας δε, αυξάνουν
τις καταθέσεις τους.
ΟΤΑΝ εκείνοι (της παπικής εκκλησίας)
ντύνονται τόσο λιτά, φορώντας κατά τη
λειτουργία απλές ομοιόμορφες στολές ενώ
οι δικοί μας εμφανίζονται ως βυζαντινοί αυτοκράτορες,
ΟΤΑΝ οι αξιωματούχοι της εκκλησίας μας
ενώ μισθοδοτούνται από το κράτος ικανοποιητικά, εισπράττουν μαύρο, άδηλο και αφορολόγητο χρήμα από ζωντανούς και πεθαμένους
για τα «γεράματα» και το συγγενολόι τους.
ΠΩΣ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ
Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ;

μαρτιοσ 2013
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ΜΑΣ ΤΑΪΖΟΥΝ ΚΟΥΤΟ-ΧΟΡΤΟ
Σήμερα είναι ξεκάθαρο ότι την
ελέγχουν σε όλες τις “προοδευτικές” χώρες. Έτσι και στην Ελλάδα
ούτε ένας από τους “μεγάλους”
δημοσιογράφους δεν τόλμησε
να πει ότι, οι Διεθνείς Τραπεζίτες
που δανείζουν τις κυβερνήσεις,
δεν το κάνουν για να ελέγχουν
τις οικονομίες των Εθνών. Είναι οι
γνωστοί σκοτεινοί κύκλοι συγκεκριμένης εθνότητας. Γιατί άραγε
μας κρύβουν τα ονόματα και την
καταγωγή τους…; Μήπως για
να μην χάσουν τους παχυλούς
μισθούς;
Αφορμή για να γράψουμε αυτά
μας έδωσαν οι ομολογίες μεγαλοδημοσιογράφων που,
κάνοντας
αυτοκριτική,
παραδέχονται ανοιχτά
ότι έλεγαν
ψέματα και
κορόιδευαν
τον κόσμο!
Ας δούμε
μερικές από
τις ομολογίες αυτές.
1. Ο αρχισυντάκτης
των New
York Times
Τζον Σουίντον (John
Swinton) στην αποχαιρετιστήρια
δεξίωση, που έγινε προς τιμήν
του πριν βγει στη σύνταξη, αποκάλεσε τους συναδέλφους του
«ψευτρόνια, καραγκιόζηδες,
υβριστές, κόλακες…» .
Όταν κάποιος από τους παρευρισκόμενους έκανε πρόταση για
τον ανεξάρτητο Τύπο, ο Σουίντον
τον διέκοψε…, αφήνοντας άφωνο
το ακροατήριο, με τα συγκλονιστικά που είπε:
«Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σ’
αυτή την περίοδο της ανθρώπινης
ιστορίας που να αποκαλείται ανεξάρτητος τύπος.
Το γνωρίζετε και το γνωρίζω.
Ούτε ένας ανάμεσά μας θα
τολμούσε να εκστομίσει μια έντιμη γνώμη. Και αν τολμούσαμε να
την εκφράσουμε, γνωρίζουμε εκ
των προτέρων, ότι ποτέ δεν θα
εμφανιζόταν τυπωμένη στο χαρτί.
Πληρωνόμαστε αρκετά ώστε να
κρατάμε την τίμια άποψή μας, έξω
από την εφημερίδα για την οποία
γράφουμε.
Εσείς επίσης παίρνετε ικανοποιητικούς μισθούς για παρόμοιες
υπηρεσίες.
Και αν κάποιος τολμούσε ή ήταν
τόσο τρελός ώστε να γράψει την
τίμια γνώμη του, θα βρισκόταν
πολύ σύντομα στο δρόμο…
Είναι δουλειά και καθήκον κάθε
δημοσιογράφου να καταστρέφει
την αλήθεια, να ψεύδεται, να
διαστρεβλώνει, να εξυβρίζει, να
κολακεύει γονυπετής το Μαμωνά
και να πουλάει τη Πατρίδα του για
τον άρτο τον επιούσιο…
Είμαστε υποτελείς.
Όργανα των Πλουσίων που
βρίσκονται στο παρασκήνιο.
Είμαστε καραγκιόζηδες.
Αυτοί οι άνθρωποι κινούν τα
νήματα και εμείς χορεύουμε στο
ρυθμό τους.
Ο χρόνος, η ζωή μας, οι ικανότητές μας είναι ιδιοκτησία αυτών
των ανθρώπων.
«ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΕΣ

ΠΟΡΝΕΣ!»

(πηγή: «Η ανύποτη ιστορία της εργασίας» του Richard O. Bayer)

2. Πριν από λίγες ημέρες,
εδώ στα καθ’ ημάς, ο κορυφαίος σχολιαστής και άνκορμαν
των Megalon Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης αποκάλυψε, ούτε
λίγο ούτε πολύ, ότι έλεγε καθ’
υπόδειξιν ψέματα για την αποτελεσματικότητα της τρέχουσας
οικονομικής πολιτικής του μνημονίου και της βιωσιμότητας του
ελληνικού χρέους.
Με αυτοκριτική διάθεση σε
μια συνέντευξη στην Κατερίνα
Ανέστη (lefimerida.gr) ο Γιάννης

Πρετεντέρης αναφέρεται σε τρίτους που επέβαλαν τη γραμμή
υποστήριξης του μνημονίου και
Δ.Ν.Τ.
«Υποδυόμασταν το θέατρο ότι
το χρέος είναι βιώσιμο… Όλοι
ξέραμε από την πρώτη στιγμή ότι
δεν είναι βιώσιμο, αλλά μας έλεγαν, μην το πείτε τώρα, δεν είναι
σωστό… Δεν είχαμε πει κουβέντα.
Για ένα δεκάμηνο υποδυόμασταν
το θέατρο ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Τρίχες: δεν ήταν. Εγώ δεν το
έλεγα αυτό, απλώς δεν αντέκρουσα όσους το έλεγαν».
Στην ερώτηση αν έχει μετανιώσει για την στάση του στο
θέμα του χρέους, απαντά:
«… Το θέμα του χρέους θα μπορούσα να το έχω πει, ναι… Μια
άλλη κριτική είναι ότι οδηγηθήκαμε πολλές φορές σε σύγκρουση
με κοινωνικές ομάδες, όπως τους
οδηγούς ταξί… Μας έλεγαν ότι
είναι απαίτηση της τρόικας και
στη συνέχεια απεδείχθη ότι δεν
είναι. Εκεί, υιοθετήσαμε πολύ
εύκολα μια άποψη που δεν ήταν
αλήθεια…
Τον Απρίλιο του 2010 είχε γίνει
γνωστό πως υπήρχε μια εταιρεία
lobbying που είχε καλέσει ανώτατα στελέχη και διευθυντές Μέσων
Ενημέρωσης για να τους εξηγήσει
ποια ήταν η “γραμμή” που έπρεπε
να ακολουθήσουν. Επί του ζητήματος δεν υπήρξε καμιά έρευνα
για την “εν χορώ” υποστήριξη και
υπεράσπιση του Μνημονίου από
ΜΜΕ, παρουσιαστές, σχολιαστές, και αρθρογράφους».
Στο βιβλίο του «Ο ψυχρός
εμφύλιος. Τα πρόσωπα και
τα γεγονότα που διέλυσαν
μια χώρα», που κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις Πατάκη, κάνει
σαφή αναφορά για το ποιος
χάραξε αυτήν τη γραμμή, χωρίς
να αναφέρει όμως πρόσωπα και
καταστάσεις.
«Με μεγάλη ευκολία και ακόμη
μεγαλύτερη προχειρότητα τα

Μέσα Ενημέρωσης επικαλούνταν
συνεχώς το κίνδυνο της χρεοκοπίας και της στάσης πληρωμών,
πράγμα που λειτουργούσε όμως
και ως επιχείρημα της κυβερνητικής πλευράς», αναφέρει στο
βιβλίο του (σελ. 102). Εκ των
υστέρων όμως, παραδέχεται ο Γ.
Πρετεντέρης, «είμαι βέβαιος ότι
φωνάξαμε “Λύκος!” περισσότερες φορές απ’ όσο χρειαζόταν».
«Σχεδόν για έναν χρόνο αναπαρήχθηκε μάλλον αβασάνιστα
το επίσημο παραμύθι ότι “το
χρέος είναι βιώσιμο”, ενώ πολλοί
από εμάς ξέραμε ότι δεν είναι»
(σελ. 103). Στο βιβλίο του επικαλείται και μια
συνάντηση
που είχε στις
11 Απριλίου
2011 με τον
τότε υπουργό
Οικονομικών
Γ. Παπακωνσταντίνου.
«Νομίζω, του
είπα, ότι σπανίως κυβέρνηση έτυχε
καλύτερης
μεταχείρισης
από τον Τύπο»
(σελ. 127).
«Αλλά ως ένα
σημείο! Δεν
γίνεται να
τσακωνόμαστε εμείς με τους
τηλεθεατές ή τους αναγνώστες
για λογαριασμό σας».
3. “Με 100.000 δραχμές πληρώθηκαν οι εφημερίδες…”
Η διαπλοκή πολιτικής εξουσίας
και εφημερίδων δεν είναι τωρινό
μόνο φαινόμενο. Έρχεται από μακριά… Στο αναγκαστικό δάνειο,
στο οποίο κατέφυγε το 1922 η
τότε κυβέρνηση Γούναρη για τη
χρηματοδότηση της Μικρασιατικής εκστρατείας, πλήρωσαν τις
εφημερίδες για να μην αντιδράσουν.
Ο συγγραφέας κ. Βασ. Τσίχλης
στο βιβλίο – μελέτη, που κυκλοφόρησε με τίτλο «Μικρασιατική
εκστρατεία και αναγκαστικό
δάνειο», αναφέρει, ότι η κυβέρνηση ξόδευσε πολλά χρήματα
δωροδοκώντας εφημερίδες ώστε
να υποστηρίξουν το αναγκαστικό
δάνειο. Ο Ι. Μεταξάς αναφέρετι
στο Ημερολόγιό του την Πέμπτη
24 Μαρτίου 1924: «Αι εφημερίδες
επληρώθησαν αδρότατα εκατό
χιλιάδες εκάστη∙ αι βενιζελικαί,
αφού εφάνησαν δεχόμενοι κατ’
αρχάς, ηρνήθησαν έπειτα. Βλάχος, (εκδότης της “Καθημερινής”)
το ίδιον».
Παλαιό το κόλπο… ίδια συνταγή.
Την ανήθικη αυτή τακτική την
ζήσαμε στο πετσί μας επί 39
χρόνια, τόσο οι Αγωνιζόμενοι
χριστιανοί της Λάρισας όσο και η
εφημερίδα μας, γενόμενοι θύματα της παραπληροφόρησης των
κατευθυνόμενων μέσων «ενημέρωσης» μέχρι και σήμερα. Αυτά,
τελικά, πέτυχαν να ανεβάσουν
στον μητροπολιτικό θρόνο της
Λάρισας ακατάλληλα πρόσωπα,
παραγκωνίζοντας και εξορίζοντας αγίους – αφιλοχρήματους
ανθρώπους και προκαλώντας
πολυχρόνια αναστάτωση στην
ειρηνική ζωή του τόπου μας.
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Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ

“Ας είναι αιωνία η μνήμη του”
αναφερομένων στα δύο πρόσωπα (Σεραφείμ Τίκα και Σεραφείμ Ορφανό),
που στιγμάτισαν με την παρουσία τους την τοπική μας εκκλησία, διαμαρτύρονται, με μηνύματα και επιστολές, γιατί ασχολούμαστε μόνο με τα
αρνητικά και δεν καταπιανόμαστε και με τα πρόσωπα που διακόνησαν την
εκκλησία μας αφήνοντας αγαθές αναμνήσεις. Μας προτείνουν μάλιστα και
πρόσωπα πνευματικά, που η ζωή τους υπήρξε – έργω και λόγω – όχι μόνο
θεάρεστη αλλά και ευάρεστη στο λαό του Θεού. Πιστεύουν ότι η αναφορά
μας σ’ αυτά, θα τονώσει το ηθικό των αναγνωστών μας διδάσκοντας τους
ότι μέσα από τις τσουκνίδες της εποχής μας θα ξεπροβάλει και το ευωδιαστό χαμομήλι που θα καταπραΰνει την ταραχή και τον φόβο.
Από τα πολλά μηνύματα και τις επιστολές επιλέξαμε μία που εκφράζει
γενικά τις απόψεις όλων.
Προς την εφημερίδα «Αγώνας»
Κύριοι της εφημερίδας, διαβάζοντας στην τελευταία σας εφημερίδα του
μηνός Φεβρουαρίου – την οποία προμηθεύομαι από τα stands της κεντρικής
πλατείας – τα αναφερόμενα στον Σεραφείμ που χρημάτισε μητροπολίτης

Το παλιό επισκοπείο στην πλαγιά του Φρουρίου

Λάρισας και υπήρξε κάτοχος τεράστιας περιουσίας, θα ήθελα να καταθέσω
κάποιο περιστατικό που είναι χαραγμένο ανεξίτηλα στη μνήμη μου.
Ήμασταν τέσσερα αδέλφια ορφανά, γιατί χάσαμε τον πατέρα μας και η
μητέρα μας δούλευε στο εργοστάσιο του ΚΑΖΑΝΤΖΗ που βρίσκονταν κοντά στο ποτάμι, όταν κάποια μέρα την σταμάτησαν απ’ τη δουλειά και τότε
άρχισε το μεγάλο δράμα. Από πού να ζητήσουμε βοήθεια; Κάποια στιγμή
με πήρε μαζί της – ήμουν ο μεγαλύτερος – και πήγαμε στη μητρόπολη,
που τότε βρίσκονταν στην πλαγιά του Φρουρίου, απέναντι από το ρολόι
της πόλης. Χτυπήσαμε την πόρτα. Μας άνοιξε κάποιος παπάς, άγνωστος
σε μένα. Μας κάλεσε μέσα. Καθίσαμε σε κάτι απλές καρέκλες. Άκουσε από
την μητέρα μου, το πρόβλημά μας. Μας κοίταξε με συμπάθεια, σηκώθηκε
και μπήκε σ’ ένα δωμάτιο. Μείναμε για λίγο μόνοι μας. Όταν ξανάρθε, κρατούσε στο χέρι του κάποιο φάκελο. Μας τον έδωσε και μας ξεπροβόδισε
μέχρι το πεζοδρόμιο, λέγοντάς μας να πηγαίνουμε κάθε τέλος του μήνα…
Υπακούσαμε στην προτροπή ευχαρίστως – είχαμε άλλωστε τόση ανάγκη!
Από τότε, κάθε τέλους του μήνα, πήγαινα πότε με τη μητέρα μου και πότε
μόνος. Μαζί με μας περίμεναν και άλλοι πολλοί. Θυμάμαι κάποιον κύριο
Παύλο να κρατάει στα χέρια του φακελάκια, να φωνάζει το όνομα του
καθενός και να του δίνει το βοήθημα.
Άκουσα τελευταία – εννοώ το 1974 – ότι τα φακελάκια, που περιείχαν
χρηματικά ποσά ανάλογα με τις ανάγκες που είχε εκμυστηρευτεί ο καθένας
μας, είχαν φτάσει τα 170.
Τα χρήματα αυτά προέρχονταν από τον μισθό του μητροπολίτη, που
μόλις τον εισέπραττε, ο οδηγός του τον μοίραζε στους φακέλους.
Δεν θα ξεχάσω ένα περιστατικό. Κάποια μέρα που θα παίρναμε το φακελάκι, ήρθαν δύο καινούργιοι – μία κυρία και ένας ηλικιωμένος κύριος. Ο
κ. Παύλος τους είπε ότι δεν μπορούσε να ικανοποιήσει το πρόβλημά τους,
διότι δεν είχαν άλλη οικονομική δυνατότητα. Οι άνθρωποι επέμειναν, και
όπως ήμασταν στο διάδρομο του επισκοπείου άνοιξε η δεξιά πόρτα, που
ήταν πιο ψηλά τέσσερα σκαλοπάτια και ακούστηκε μια βαθιά φωνή γεμάτη γλύκα. Ήταν ο μητροπολίτης Θεολόγος – αχ ο Θεολόγος! – ο οποίος
απευθυνόμενος στον κ. Παύλο του είπε: «Κύριε Παύλο, σε παρακαλώ να
μην φύγουν οι άνθρωποι παραπονούμενοι». Κοίταξε τις τσέπες του, τραβήχτηκε μέσα και σε λίγο ξανάρθε δίδοντας στον κ. Παύλο κάτι, και αυτός
στους ανθρώπους που ζητούσαν βοήθεια.
Τα χρόνια περνούσαν. Άλλοι είχαν σταματήσει να έρχονται, ενώ καινούργιοι επισκέπτονταν το επισκοπείο μέχρι που τον Ιούλιο του 1974 μάθαμε ότι
τον διώξανε. Στο τέλος Αυγούστου πολλοί από μας πήγαμε να πάρουμε το
συνηθισμένο φακελάκι. Χτυπήσαμε την πόρτα και δεν πήραμε καμιά απάντηση. Την άλλη μέρα πήγαμε στα γραφεία που ήταν ακριβώς από κάτω.
Το προσωπικό σχεδόν το ίδιο αλλ’ η αντιμετώπισή μας δεν περιγράφεται.
Η πόρτα για τους πάσχοντας ήταν πια ερμητικά κλειστή.
Εκεί άκουσα κάτι φοβερό, που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ο Θεολόγος δεν
είχε ούτε τα εισιτήρια για να φύγει με το ΚΤΕΛ, αφού όλα του τα χρήματα
όπως τα έπαιρνε τα μοίραζε, και ότι του έβγαλε το εισιτήριό του ένας
γιατρός…
Επειδή διάβασα για την τεράστια περιουσία του Σεραφείμ που διαδέχθηκε τον μητροπολίτη Θεολόγο, και επειδή έζησα την κατάσταση από
κοντά, ήθελα να σας τα πω για να ξαλαφρώσω, ανάβοντας έτσι ένα κερί
στη μνήμη του αγίου που μας βοήθησε να ζήσουμε, να σπουδάσουμε, να
κάνουμε οικογένειες και να τον δοξάζουμε για μια ζωή μαζί με τον θεό που
τον έστειλε στο δρόμο μας. Θα πω τέλος το πιο απλό που μπορώ.
“Ας είναι αιωνία η μνήμη του”.
Με εκτίμηση Θ. Α.
(Το όνομα βρίσκεται στην εφημερίδα)
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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 3η συνέχεια από τη 4η Ομιλία που έγινε στις 9-11-1980
“καὶ ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ μάρ
φοβεροί!
Ἀλλά «ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια» σημαίνει Ἐπειδή ἡ μαρτυρία τῆς ἀληθείας
τυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν
Ἀκόμα, ἀγαπητοί, λέγεται «μάρτυς αὐτό πού θά σᾶς πῶ κι ὅ,τι θά εἶναι συνεπάγεται παθήματα καί δεινά ἐκ
νεκρῶν καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέ
πιστός» γιά δυό λόγους ὁ Χριστός.
κι ὅ,τι θά σᾶς λέω θά ’ναι πάντοτε τό μέρους τοῦ δαιμονοκρατούμενου
ων τῆς γῆς. τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς καὶ Ὡς ὁ μαρτυρήσας τῇ ἀληθείᾳ.
ἀληθινό. Καί ἐν προκειμένῳ ἡ ἀλήθεια κόσμου, γι’ αὐτόν τόν λόγο ἡ λέξη
λούσαντι ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν
Θά θυμᾶστε ὅταν Τόν ρώτησε ὁ περί Θεοῦ, ἡ ἀλήθεια περί ἀνθρώπου, μαρτύριο ἀποβαίνει ταυτόσημη μέ τήν
ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὐτοῦ,
Πιλᾶτος «Ποιός εἶσαι;», κι Ἐκεῖνος ἡ ἀλήθεια περί κόσμου καί ἡ ἀληθής ὁμολογία τῆς ἀληθείας ἀλλά καί μέ τά
»καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν,
ἀπαντᾶ: «ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι ἐξ ὅλων αὐτῶν λατρεία καί ἀγάπη τοῦ παθήματα. Ἔτσι, ὅταν λέγομαι μάρτυς,
ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ,
αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς καὶ εἰς τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κό- ἀληθινοῦ Θεοῦ.
ἐννοῶ τόσο ὅτι λέω τήν ἀλήθεια, ὅσο
σμον», γι’ αὐτό γεννήθηκα, γι’ αὐτό Γι’ αὐτό, ξέρετε, ἔξω ἀπό τόν Ἰησοῦ καί ὅτι ὑφίσταμαι μαρτύριο. Βλέπετε;
αἰῶνας τῶν αἰώνων· ἀμήν.»
ἦλθα στόν κόσμο, «ἵνα μαρτυρήσω τῇ Χριστό, ἀγαπητοί μου, σκοτάδι βαθύ. ἡ ἀλήθεια ὅταν προσφέρεται στόν κό(Ἀποκ. α, 5-6)
ἀληθείᾳ.»25.
Πρῶτον, ὁ Χριστός εἶναι «ὁ μάρτυς Ἐκεῖνο – τό ’χαμε ἀναλύσει πέρυσι– Βλέπετε οἱ φιλόσοφοι; ἀγωνίζονται. σμο, προσφέρεται μέ τό μαρτύριο! Γι’
ὁ πιστός»· δεύτερον, «ὁ πρωτότοκος ἐκεῖνο τό «τί ἐστιν ἀλήθεια;» 26 τοῦ Ὄχι μόνο ἀντιφατικοί μεταξύ τους· ὁ αὐτό ἀλήθεια καί κακοπαθήματα εἶναι
τῶν νεκρῶν»· καί, τρίτον, «ὁ ἄρχων Πιλάτου, πού εἶπαν μερικοί «Τί κρῖμα... καθένας μέ τόν ἑαυτό του εἶναι ἀντι- στενά-στενά δεμένα· τόσο στενά, ὥστε
τῶν βασιλέων τῆς γῆς». Καί τά τρία δέν κάθισε ὁ Πιλᾶτος νά ἀκούσει φατικός! Δέν ξέρουν οὔτε τί28λένε οὔτε ἡ ἴδια λέξη νά ἐκφράζει καί τά δυό.
Ὡστόσο, Γι’ αὐτό θά γράψει στό βιβλίο τῆς
αὐτά κατηγορήματα-ὀνόματα ἀνα- τί ἐστιν ἀλήθεια!». Διότι τό μεγάλο περί τίνων διαβεβαιοῦνται.
ἐάν δέν ξέρουμε, δέν ἔχουμε ὑπ’ ὄψη Ἀποκαλύψεως ὁ Εὐαγγελιστής: «Καὶ
φέρονται στόν Ἰησοῦ Χριστό. Ἀλλά, πρόβλημα εἶναι ἀκριβῶς αὐτό· τί
μας, δέν γνωρίζουμε τόν Χριστό, μέσα ὅτε ἤνοιξε τὴν πέμπτην σφραγῖδα,
προσέξτε, στήν ἀνθρώπινη φύση Του· εἶναι ἀλήθεια; Αὐτή τήν στιγμή πού
σ’ ἕνα σκοτάδι βρισκόμαστε. Νά εἴμα- εἶδον ὑποκάτω τοῦ θυσιαστηρίου τὰς
ὄχι στήν θεία. Ἐξ ἄλλου δέν λέει «καὶ σᾶς βλέπω εἶστε ἐσεῖς; Καί αὐτήν τήν
στε εὐτυχεῖς, νά εἴμαστε εὐτυχεῖς γιατί ψυχὰς τῶν ἐσφαγμένων διὰ τὸν λόγον
ἀπὸ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ», ἀλλά λέει «καὶ στιγμή πού μέ βλέπετε εἶμαι ἐγώ; Εἶναι
μποροῦμε νά γνωρίζουμε τόν Χριστό, τοῦ Θεοῦ καὶ διὰ τὴν μαρτυρίαν τοῦ
ἀπὸ Ἰησοῦ Χριστοῦ», πού ἀναφέρο- ἀλήθεια; Γιά σκεφθεῖτε, ἀλήθεια· μήἤ τουλάχιστον εἴμαστε στόν δρόμο γιά ἀρνίου ἣν εἶχον.»32. Γιατί ἐσφάγησαν;
νται στήν ἀνθρώπινη φύση τοῦ ἐναν- πως βλέπετε αὐτή τήν στιγμή κανένα
νά Τόν γνωρίσουμε.
θρωπήσαντος Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Διότι ὁ ὄνειρο; Γιά τσιμπῆστε λίγο τό χέρι σας· Ἀκόμη εἶναι «μάρτυς ἀξιόπιστος» γιά «διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ»· διότι ἔδωεὐαγγελιστής Ἰωάννης ἐκεῖ θέλει νά μήπως κοιμᾶστε καί βλέπετε ὄνειρο; ὅ,τι θά πεῖ, γενικά καί εἰδικά στό βι- σαν τήν μαρτυρία τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ,
φτάσει· θέλει νά μᾶς παρουσιάσει Θά μοῦ πεῖτε: «Τί ὀνειρώδη πράγματα βλίο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἄρα τό βιβλίο γι’ αὐτό ἐσφάγησαν. Πολύ παραπάνω
ἀνάγλυφο τόν Ἰησοῦ Χριστό, πού εἶναι εἶναι αὐτά, πάτερ, πού μᾶς λέτε; Αὐτά τῆς Ἀποκαλύψεως ὅ,τι γράφει εἶναι δέ ἐσφάγη ὁ Ἰησοῦς Χριστός, ὁ ὁποῖος
τό Κέντρο τῆς Ἱστορίας καί ὅλων τῶν εἶναι τρελλά!». Δέν εἶναι καθόλου ἀξιόπιστο. Ἐκεῖνο πού θά γράψει ὁ εἶναι ὁ ἀπόλυτος «μάρτυς ὁ πιστός»,
γεγονότων, πού θά μᾶς περιγράψει σέ τρελλά. Δέν εἶναι καθόλου τρελλά! ἀπόστολος Παῦλος· «Πιστὸς ὁ λόγος διότι ἔφερε σέ μᾶς πλήρη τήν ἀλήθεια,
ὅραμα στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως Δέν ξέρουμε τί εἶναι ἡ ἀλήθεια. Γι’ καὶ πάσης ἀποδοχῆς ἄξιος»29 , εἶναι καί χάριν αὐτῆς κατεστάθη Πρωτοκαί πού αὐτά θά λάβουν χώρα σάν αὐτήν... γι’ αὐτήν ἀγωνιζόμαστε, γιά ἀξιόπιστος ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ καί ἄξιος μάρτυς, μαρτυρήσας ἐπί τοῦ σταυροῦ.
ἱστορικά γεγονότα.
πάσης ἀποδοχῆς.
τήν ἀλήθεια!
Τό δεύτερο ὄνομα τοῦ Χριστοῦ εἶναι
Καί τό πρῶτο· «ὁ μάρτυς ὁ πιστός». Ὅταν ὁ Πιλᾶτος βγῆκε ἔξω –ὤ, δυστυ- Ἀλλά συχνά στήν Ἀποκάλυψη ὁ Χριστός «ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν».
Γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός λέγεται «μάρτυς χισμένος!– ρώτησε τί εἶναι ἡ ἀλήθεια. ὀνομάζεται «μάρτυς ἀληθινός». Συγκε- Ἔχετε σκεφθεῖ, ἀγαπητοί μου, πόσα
πιστός»;
Θά μποροῦσε νά τοῦ εἰπωθεῖ ὄχι τί κριμένα στό κεφάλαιο 3 λέει –ἀξίζει νά ὀνόματα ἔχει ὁ Χριστός; Πάρα πολλά·
Κατ’ ἀρχάς μάρτυς πιστός θά πεῖ ἀξι- εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἀλλά ποιός εἶναι ἡ τό ποῦμε ἀπό τώρα: «Καὶ τῷ ἀγγέλῳ
πλῆθος, πλησμονή! Λέγεται «θύρα»33,
όπιστος μάρτυς· ὅπως θά λέγαμε στό ἀλήθεια. Τήν εἶχε μπροστά του τήν τῆς ἐν Λαοδικείᾳ ἐκκλησίας γράψον·
34
δικαστήριο ἔχουμε πιστό μάρτυρα, Ἀλήθεια! Ἡ ἀλήθεια δέν εἶναι μιά τάδε λέγει ὁ ἀμήν –κοιτάξτε ἐδῶ ἄλ- λέγεται «κλέπτης» , ὅπως σᾶς ἔλεγα
δηλαδή ἀξιόπιστο μάρτυρα, καί πού ἀφηρημένη ἔννοια· ἡ ἀλήθεια εἶναι λος σολοικισμός– ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ μιά τελευταία φορά, λέγεται «ποι35
30
σημαίνει ὅτι ὁ μάρτυς ὅ,τι λέει εἶναι ἕνα Πρόσωπο. «ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια» πιστὸς καὶ ἀληθινός» . Τρία ὀνόματα μήν» , λέγεται «ὁδός», λέγεται «ὁ
τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ· «ὁ ἀμήν»... –Ἡ λέξη ἀμήν», λέγεται «ὁ μάρτυς ὁ πιστός»,
27
ἀληθινό.
εἶπε ὁ Χριστός. Δέν εἶπε «Ἦρθα νά
Ἀλλά «μάρτυς πιστός» ἀναφέρεται ὁ σᾶς πῶ μερικά πραγματάκια.»· «Ἐγώ ἀμήν εἶναι ἑβραϊκή, καί δέν παίρνει λέγεται «ὁ ἀληθινός» 36 ... Πλῆθος
ἄρθρο· βάζει ἄρθρο ὅμως. Ἄρθρο θά ὀνόματα μέσα στήν Ἁγία Γραφή! Ὅλα
Θεός στήν Παλαιά Διαθήκη. Λέει, ἐπί εἶμαι ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή.»!
παραδείγματι, ὁ 88 Ψαλμός: «καὶ ὡς Δυό πράγματα ἐνδιέφεραν καί ἐνδια- βάλει καί ὁ ἀπόστολος Παῦλος, καί θά αὐτά ἀναφέρονται στό πρόσωπο τοῦ
πεῖ γιά τόν Χριστό ὅτι εἶναι τό «ναὶ», τό
ἡ σελήνη κατηρτισμένη εἰς τὸν αἰῶνα· φέρουν καί θά ἐνδιαφέρουν πάντοτε
Ἰησοῦ Χριστοῦ. Λοιπόν, νέο ὄνομα· «ὁ
«ἀμὴν», ὁ «βέβαιος»31 . Ἀμήν ἑβραϊκά
καὶ ὁ μάρτυς ἐν οὐρανῷ πιστός»24.
τόν ἄνθρωπο· τό μεγάλο θέμα ἀλήθεια θά πεῖ εἴθε νά γίνει, ἔτσι εἶναι, αὐτό πρωτότοκος τῶν νεκρῶν».
Ὥστε λοιπόν ποιός εἶναι ὁ «πιστὸς καί τό μεγάλο θέμα ζωή. Ἡ ἀλήθεια
εἶναι, ὅπως εἶναι, ἔτσι εἶναι, δηλαδή Ἐδῶ δίνεται μία μαρτυρία ἄκρως σπουμάρτυς»; Εἶναι ὁ Jahve!
καί ἡ ζωή εἶναι, θά λέγαμε, οἱ πόλοι βεβαίως. Ἔ, λοιπόν· «ὁ ἀμὴν» θά πεῖ δαία· πιστοποιεῖται ἡ ταυτότητα τοῦ
Ἀλλά ὅταν ἀναφέρεται στόν Ἰησοῦ τοῦ ἄξονος, πού στρέφεται ὁλόκληρη ὁ βέβαιος.– «ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς» καί μαρτυροῦντος πρός τόν Ἰωάννη. Ποιός
Χριστό, ὅτι εἶναι «ὁ μάρτυς ὁ πιστός», πάντοτε ἡ ἀνθρωπότητα καί ἀγωνιᾶ. «ὁ ἀληθινός»· τρία συνώνυμα κατά
τοῦ ὁμιλεῖ; Ὁ Ἰησοῦς Χριστός. Καί τί τοῦ
ποιός εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός; Εἶναι ὁ Καί ὅμως αὐτός ὁ ἄξονας μέ τούς δυό συσσώρευσιν, πού δείχνουν τήν βεβαιλέει; Τοῦ λέει ὅτι εἶναι «ὁ πρωτότοκος
Jahve! ὁ Κύριος! Ὥστε ὁ Ἰησοῦς Χριστός αὐτούς πόλους εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χρι- ότητα τῆς πιστότητος.
τῶν νεκρῶν». Βεβαίως αὐτή τήν στιγεἶναι ὁ Jahve; Μάλιστα! Ποῦ εἶναι οἱ Χι- στός· «ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή»! Ἀλλά ὁ Χριστός εἶναι «μάρτυς πιστὸς»,
λιαστές, πού λένε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός Ἦρθα, λοιπόν, νά σᾶς πῶ τήν ἀλήθεια, ἀγαπητοί μου, καί ὡς ὑποστάς μαρτύ- μή δέν μᾶς τό λέει αὐτό· μᾶς λέει ὅτι
δέν εἶναι ὁ Jahve, δέν εἶναι ὁ Κύριος, νά μαρτυρήσω γιά τήν ἀλήθεια. «Καί ριο· μαρτύριο σταυρικό! ἀνέβηκε πάνω «ἔχετε τήν χάρη καί τήν εἰρήνη ἀπό τόν
ἀλλά εἶναι κτίσμα; Ὤ... βλάσφημοι ποιά, Κύριε, εἶναι ἡ ἀλήθεια;» «Ἐγώ στόν σταυρό χάριν τῆς μαρτυρίας τῆς Ἰησοῦ Χριστό, πού εἶναι ὁ πρωτότοκος
τῶν νεκρῶν». Πιό κάτω ὅμως θά μᾶς
ἄνθρωποι! Βλάσφημοι ἄνθρωποι! εἰμι ἡ ἀλήθεια»!
ἀληθείας.

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

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ
ΙΣΡΑΗΛ: Η υπερφυσική αποκάλυψη του
a εκτός από τον υπερφυσικό χαρακτήρα
έχει και ιστορικό χαρακτήρα, ήτοι, έχει
τοπικά και χρονικά συγκεκριμένη μορφή
και συνδέεται με την ιστορία ενός λαού,
του Ισραηλιτικού. Η ιστορία της αποκάλυψης του Θεού αρχίζει με την κλήση του
Αβραάμ στη Μεσοποταμία και κορυφώνεται με την εμφάνιση του Μεσσία στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η Π. Διαθήκη
περιγράφει την ιστορία της αποκάλυψης
του Θεού στον Ισραήλ και τις εκάστοτε (=
κάθε φορά) σχέσεις του Ισραήλ προς τον
αποκαλυπτόμενο σε αυτόν Θεό.
Τα έντεκα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου
της Γένεσης συνδέουν την ιστορία του
Ισραήλ (= ειδική αποκάλυψη) προς την

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
ιστορία της ανθρωπότητας (= γενική
αποκάλυψη). Έχουμε, θα λέγαμε, σύνδεση μιας αιτίας και ενός σκοπού. Δηλαδή,
επειδή η ιστορία της ανθρωπότητας έχει
την ανάγκη υπερφυσικής αποκαλύψεως,
η υπερφυσική αυτή αποκάλυψη λαμβάνει
χώρα (= γίνεται) στην Ιστορία του λαού
του Ισραήλ.
Στα πρώτα λοιπόν έντεκα κεφάλαια του
βιβλίου της Γένεσης έχουμε τα εξής στοιχεία: α΄.-) Ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό με ιδιαίτερη δημιουργική
φροντίδα και είναι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ON,
το οποίο έχει την δυνατότητα να κοινωνεί
(= να συμμετέχει) της ζωής της Θεότητος,
να κοινωνεί με το Θεό, και να ζή συνειδητά (= με επίγνωση - συναίσθηση). Η
κατάσταση αυτή της κοινωνίας και της

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
πεῖ, ὁ Χριστός στόν Ἰωάννη: Ἐγώ εἶμαι
ἐκεῖνος πού «ἐγενόμην νεκρός, καὶ
ἰδοὺ ζῶν εἰμι»37 , ἔγινα νεκρός, καί νά,
ζῶ! «Πῶς, Κύριε, ζεῖς;» «Ἀνεστήθην»!
ἀλλά ἡ ἀνθρώπινη πάντοτε φύση.
Λοιπόν τί σημαίνει «ὁ πρωτότοκος τῶν
νεκρῶν»; Εἶναι ὁ αἰώνιος Θεός, πού
ἔγινε ἄνθρωπος, πέθανε πάνω στόν
σταυρό, ἀνέστη καί ζεῖ ὡς Θεάνθρωπος
αἰωνίως.
Μάλιστα στό 18 χωρίο τοῦ ἴδιου κεφαλαίου γράφει τά ἑξῆς: «ἐγώ εἰμι ὁ
πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος –ἄλλο ὄνομα
τοῦ Χριστοῦ ἐδῶ· «ὁ πρῶτος καὶ ὁ
ἔσχατος»– καὶ ὁ ζῶν». Ἀλλά ὅταν λέει
εἶμαι «ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος καὶ ὁ
ζῶν», ὁμιλεῖ ὡς Θεός· διότι κανένας
ἄνθρωπος δέν εἶναι «πρῶτος καί ἔσχατος»· διότι τό «Α καὶ τὸ Ω» δέν ὑπάρχει
σέ κανέναν ἄνθρωπο, παρά μόνο στόν
Θεό· καί ποτέ κανείς ἄνθρωπος δέν
εἶναι σέ ἐνεστῶτα χρόνο «ζῶν», παρά
μόνο ὁ Θεός. «καὶ ἐγενόμην νεκρός»,
ἔγινα νεκρός –πῶς;– ὡς ἄνθρωπος.
«καὶ ἰδοὺ ζῶν εἰμι», καί νά, εἶμαι ζωντανός, ζῶ! δηλαδή ἀναστήθηκα, «εἰς
τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων» –δηλαδή;–
ὡς Θεάνθρωπος. Ὄχι τώρα ὡς Θεός
οὔτε ὡς ἄνθρωπος· ὡς Θεάνθρωπος·
«εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων». «καὶ
ἔχω τὰς κλεῖς τοῦ θανάτου καὶ τοῦ
ᾅδου» · κρατάει τά κλειδιά τοῦ θανάτου καί τοῦ Ἅδου38, δηλαδή ὁ νικητής
τοῦ θανάτου καί τοῦ Ἅδου.
(Συνεχίζεται στο επόμενο)
24. Ψαλμ. 88, 38.

25. Ἰωάν. 18, 37.
26. Ἰωάν. 18, 38.
27. Ἰωάν. 14, 6.
28. Πρβλ. Α΄ Τιμ. 1, 7.
29. Τίτ. 3, 8. Α΄ Τιμ. 1, 15. 4, 9. Β΄ Τιμ. 2, 11.
30. Ἀποκ. 3, 14.
31. Β΄ Κορ. 1, 19-20. Πρβλ. Ἑβρ. 2, 2.
32. Ἀποκ. 6, 9.
33. Ἰωάν. 10, 9.
34. Ἀποκ. 3, 3. 16, 15. Θεσ. 5, 3-4. Β΄ Πέ¬τρ. 3, 10.
35 . Ματθ. 25, 32. Ἰωάν. 10, 11·14.
36 . Ἰωάν. 14, 6.
37 . Ἀποκ. 1, 18
38. Ἀποκ. 1, 17-18. 2, 8.

27ον

του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

σχέσεως ταυ ανθρώπου με το Θεό περιγράφεται ως «παραδεισιακή κατάσταση».
Ο Παράδεισος εν προκειμένω έχει την
έννοια των αρμονικών σχέσεων μεταξύ
ανθρώπου και συνανθρώπου (= γυναίκας).
β΄.-) Το πρόβλημα της Θεοδικίας (=
γιατί να υπάρχει στον κόσμο τόσο κακό σε
αντίθεση προς την αγαθή φύση (= ουσία)
του Θεού, λύνεται ως εξής: Το βιβλίο της
Γένεσης δίνει την απάντηση, ότι αίτιος
του κακού δεν είναι ο Θεός, αλλά τα
υπ’ Αυτού δημιουργηθέντα με ελεύθερη
βούληση όντα, μερικά των οποίων απομακρύνθηκαν από τον Δημιουργό τους
Θεό (= περίοδος αμαρτίας). Πρόκειται
εδώ περί των Δαιμόνων (= αμαρτήσαντες
άγγελοι), οι οποίοι εκληροδότησαν στην
ανθρωπότητα το κακόν, εξ αιτίας του

οποίου προήλθε ο πόνος, η δυστυχία,
και ο θάνατος.
Εκτός από την περίοδο της αμαρτίας, εντάσσονται (= τοποθετούνται
- συμπεριλαμβάνονται) όλες οι φυσικές
θρησκείες, οι οποίες προέρχονται από
τις έξωθεν μαρτυρίες περί Θεού, και
αποτελούν ιστορική έκφραση της θρησκευτικής ζωής του ανθρώπου από τη
σχέση του αυτή προς το Θεό, αλλά και
από τις πλάνες της θρησκευτικότητας
αυτής του ανθρώπου.
Και μαρτυρούν μεν οι φυσικές αυτές
θρησκείες ( = όλες οι θρησκείες, εκτός
από τον Ιουδαϊσμόν και τον Χριστιανισμόν) την ύπαρξη του Θεού, αλλά συγχρόνως με τα ψεύδη και τις πλάνες τους.
[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

Ἡ ἄρνηση διαλόγου περὶ τῆς ἁγιοποιήσεως τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης
Συγκεκριμένσα εἶπε:
Θὰ σᾶς ἐξηγήσω πῶς φτάσαμε στὴν Ἡμερίδα, ἢ καλύτερα, πῶς, ἡ δημόσια συζήτηση ποὺ
ἐπιθυμούσαμε νὰ γίνει, κατέληξε σὲ Ἡμερίδα.
Ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης ἁγιοποιήθηκε
ἀπὸ τὴν Δ. Ἱ. Σύνοδο τὸ 1992. Ἀμέσως μετὰ
τὴν ἁγιοποίηση ἄρχισαν νὰ καταθέτωνται
ἐπισήμως οἱ πρῶτες καταγγελίες περὶ τῆς
Μασωνικῆς ἰδιότητος τοῦ Χρυσοστόμου ἀπὸ
τὸν Νικόλαο Ψαρουδάκη. Ἀξιολογώντας αὐτὰ
τὰ στοιχεῖα καὶ μελετώντας στὶς μεγάλες βιβλιοθῆκες τῶν Ἀθηνῶν, εὑρήκαμε καὶ πλῆθος
ἄλλων στοιχείων, τὰ ὁποῖα ἀπεδείκνυαν
ὅτι ἡ μασωνικὴ ἰδιότης τοῦ Χρυσοστόμου
Σμύρνης, δὲν ἦτο ἡ ἀρχὴ τῆς διολισθήσεώς
του ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀλλὰ τὸ
ἀποτέλεσμα. Εἶχε πέσει δηλαδὴ προηγουμένως ἐκ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως, πιστεύοντας
στὴν λεγομένη «θεωρία τῶν κλάδων», στὴ
«βαπτισματικὴ θεολογία», στὸν ἄκρατο καὶ
ἀχαλίνωτο Οἰκουμενισμό, στὴν ἐξίσωση τῆς
Ὀρθοδοξίας μὲ ὅλες τὶς ἄλλες αἱρέσεις, καὶ δὴ
τὶς Προτεσταντικές, στὸν ἐκμοντερνισμὸ καὶ
ἐκσυγχρονισμὸ τῆς Ἐκκλησίας κατὰ τὰ δυτικὰ
πρότυπα, στὴν Πανθρησκεία καὶ ἕνωση ὅλων
τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν θρησκειῶν, μὲ μόνο
ὁδηγὸ τὴν ἀγάπη καὶ ἄλλα πολλά.
Ὅλα αὐτὰ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἐχαρακτήριζαν
τὴν προσωπικότητα τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης τὰ συγκεντρώσαμε, τὰ ἐπεξεργαστήκαμε,
τὰ ταξινομήσαμε καὶ τὰ ἐκδώσαμε σ’ ἕνα
τόμο, διότι ἐθεωρήσαμε ὅτι ἡ ἁγιοποίησις
αὐτὴ καὶ ἡ κατάταξις μεταξὺ τῶν Ἁγίων τοῦ
Ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης, ὄχι
μόνο ἦτο κάτι τὸ ἀταίριαστο πρὸς τὸ Ὀρθόδοξο
Ἁγιολόγιο, ὄχι μόνο δὲν εἶχε ἀπολύτως καμία
ὁμοιότητα μὲ τοὺς Ἁγίους ποὺ ἑορτάζει καὶ
τιμᾶ ἡ Ἐκκλησία μας, ὄχι μόνο ἦτο μία βεβήλωσις τοῦ Ὀρθοδόξου Ἁγιολογίου καὶ τῆς περὶ
Ἁγίων Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, ἀλλὰ ἐπὶ
πλέον –καὶ κυρίως– ἔγινε προγραμματισμένα
καὶ καθ’ ὑπόδειξιν τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων,
μὲ τὸ σκοπὸ νὰ διαδραμματίσει σημαντικὸ καὶ
κατευθυντήριο ρόλο στὴν Οἰκουμενιστικὴ καὶ
αἱρετικὴ πορεία, τὴν ὁποία ἔχουν χαράξει οἱ
Ἐπίσκοποι καὶ τὴν ὁποία ὁ λαὸς καλεῖται νὰ
ἀκολουθήσει.
Ἡ πορεία αὐτὴ εἶναι ἡ ἱστορικὴ πορεία
τῆς Ἐκκλησίας τῶν ἐσχάτων χρόνων, ἡ ὁποία
ἀρχίζει χρονικὰ μὲν ἀπὸ τὴν ἐποχὴ κατὰ τὴν
ὁποίαν ἔζησε ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης, θεολογικὰ δὲ μὲ τὴν διδασκαλία του περὶ Ἑνώσεως
τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ ὅλες τὶς αἱρέσεις καὶ ὅλες
τὶς θρησκεῖες, μὲ τὸ σφράγισμα καὶ μὲ τὸν
Ἀντίχριστο. Δηλαδὴ μὲ ἁπλὰ λόγια, ἔπρεπε νὰ
ἔχουμε νέους Ἁγίους στοὺς ὁποίους θὰ στηρίζουν τὴν αἱρετικὴ πορεία τους οἱ Ἐπίσκοποι,
ἐπειδὴ καὶ ἡ Ἁγία Γραφή, καὶ οἱ Ἱεροὶ Κανόνες
καὶ ὅλοι οἱ παλαιότεροι Ἅγιοι διδάσκουν –σὰν
μὲ ἕνα στόμα καὶ μιὰ φωνή– ἐκκλησιαστικὴ
ἀπομάκρυνση, ὄχι μονο ἀπὸ τοὺς αἱρετικοὺς
καὶ τὰ δαιμονικὰ καὶ ἀνελεύθερα συστήματα
τοῦ κόσμου τούτου, ἀλλὰ –ἐπιπλέον– καὶ ἀπὸ
τοὺς ποιμένες καὶ Ἐπισκόπους ποὺ διδάσκουν
αἱρετικὰ καὶ ὁδηγοῦν ἐκτὸς Ὀρθοδοξίας τὸν
λαὸ τοῦ Θεοῦ.
Αὐτὸ λοιπὸν τὸ βιβλίο μόλις τὸ ἐκδώσαμε, τὸ
καταθέσαμε ἐπισήμως μέσῳ τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος εἰς τὴν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας
τῆς Ἑλλάδος μὲ συνοδευτικὸ Ὑπόμνημα γιὰ
ἐπανεξέταση τοῦ θέματος τῆς ἁγιοποιήσεως
τοῦ ἐθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης.
Ἡ ἀπάντησις τῆς Συνόδου ἦταν αὐτὴ τὴν
ὁποία θὰ ἔπαιρνες, ἂν μιλοῦσες σὲ ἕνα νεκρό.
Τώρα θὰ σᾶς ἀφηγηθῶ γιὰ λίγο τὴν ἀπάτη
καὶ τὴν ὑπεκφυγή, τὴν σκοπιμότητα καὶ πονηριὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, τοῦ
Δημητριάδος Ἰγνατίου καὶ ὅσων ἄλλων Ἐπισκόπων ἐμπλέκονται στὴν ἁγιοποίηση αὐτὴ
καὶ στὴν πάσῃ θυσίᾳ διατήρηση καὶ ἑδραίωσή
της. Κατ’ ἀρχάς, πέρα ἀπὸ τὴν προσφυγὴ στὴν
Σύνοδο, ἡ ὁποία ἀδιαφόρησε κυνικά, ζητούσαμε καὶ ἀπὸ τὸν τότε Δημητριάδος Χριστόδουλο
καὶ ἀπὸ τὸν νῦν μητροπολίτη Ἰγνάτιο, δημόσιο
διάλογο ἐπὶ τοῦ θέματος τῆς Ἁγιοποιήσεως.
Τὸν δημόσιο αὐτὸν διάλογο τὸν ἐζητούσαμε
(ἀπὸ τὸν Ἐπίσκοπο) καὶ διὰ μέσου τοῦ τοπικοῦ
Τύπου τῆς Μαγνησίας..., προκειμένου (μὲ τὸν
διάλογο) νὰ ἀκουστοῦν καὶ νὰ ἀντικρουστοῦν
δημοσίως ἑκατέρωθεν τὰ ἐπιχειρήματα εἰς τὰ
ὁποῖα ἡ κάθε πλευρὰ ἐστηρίζετο.
Δημόσιο διάλογο ἐζητούσαμε καὶ γενικότερα γιὰ τὴν στάση τοῦ Δημητριάδος Ἰγνατίου στὰ θέματα τῆς Πίστεως καὶ εἰδικὰ τοῦ
Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως τότε ποὺ ἐφιλοξένησε
στὴν Μητρόπολη Δημητριάδος τὸ θεολογικὸ
διάλογο μὲ τοὺς Ἀγγλικανοὺς καὶ μάλιστα ἐλειτούργησε, σὲ γνωστὴ ἐδῶ, μονὴ τοῦ Πηλίου,
μὲ τοὺς Ἀγγλικανοὺς καὶ τὶς παπαδίνες ἐντὸς
τοῦ κυρίως Ναοῦ καὶ τοὺς Ὀρθοδόξους στὸν
Πρόναο. Πιεζόμενος καὶ τότε γιὰ δημόσιο διάλογο ἀπάντησε ὅτι: θὰ κάνω ἐγὼ τὸν διάλογο,

ὅταν κρίνω ὅτι ὠφελεῖ τὸ Ποίμνιό μου.
Αὐτὰ τότε. Μὲ τὴν ἀρνητικὴ Ἐπιστολὴ ποὺ
μᾶς ἀπέστειλε τώρα, ὅμως, δηλώνει δημοσίως
ὁ Μητροπολίτης ὅτι δὲν θὰ κάνει ποτὲ διάλογο,
διότι οἱ Ἐπίσκοποι γιὰ τὰ θέματα τῆς Πίστεως
θέλουν νὰ εἶναι τὸ ποίμνιό τους σὲ χειμερία
νάρκη, ἢ –ὅπως θὰ τὸ λέγαμε μὲ μία ἰατρικὴ
ἔκφραση– τὸ ποίμνιο νὰ εὑρίσκεται σὲ καταστολή. Δυστυχῶς, δυστυχέστατα, οἱ Ἐπίσκοποι
δὲν ἀρέσκονται σὲ τέτοιου εἴδους διαλόγους,
καὶ δὴ δημοσίους, ἀλλὰ σὲ μονολόγους. Διότι
ὁ διάλογος, ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι στημένος καὶ
προκαθορισμένος (ὅπως αὐτοὶ μὲ τοὺς Παπικούς), ἀπαιτεῖ τὸν ἔλεγχο τῶν ἐπιχειρημάτων
τους ἀπὸ τοὺς ἀντιφρονοῦντας...
Ἀκοῦστε γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ τοῦ διαλόγου,
τί ἀναφέρει ὁ τότε Δημητριάδος (καὶ κατόπιν
Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος) στὴν εἰσαγωγὴ
τοῦ βιβλίου τοῦ Σαράντη Καργάκου “Ὁ Ἐθνομάρτυς Χρυσόστομος Μητροπολίτης Σμύρνης
ὁ Περίβλεπτος”.
«Εἶναι ἀσεβὴς καὶ ἀντιεκκλησιαστικὴ ἡ ἀξίωση τῶν διαφωνούντων (ἐμᾶς ἐννοεῖ), νὰ παύσωμε νὰ ἑορτάζωμε τὸν Σμύρνης Χρυσόστομο
ὡς Ἅγιο, ὅταν ἡ Ἐκκλησία ἡ ἰδία συνεχίζει νὰ
τὸν θεωρεῖ Ἅγιο (Ἐκκλησία ἐννοεῖ τὴν Σύνοδο,
βέβαια). Ἐὰν ποτὲ ἡ Ἐκκλησία, ἐλέγχουσα τὶς
διδόμενες πληροφορίες ὡς ἀληθεῖς, ἀποφασίσει νὰ διαγράψει τὸν Χρυσόστομο Σμύρνης
ἀπὸ τὶς Δέλτους τῶν Ἁγίων της, τότε ὑποχρεούμεθα νὰ σταματήσουμε καὶ ἐμεῖς νὰ τὸν
τιμοῦμε ὡς Ἅγιο. Πρὶν συμβεῖ αὐτό, δὲν ἔχει
τέτοιο δικαίωμα κανείς, νὰ συμπεριφέρεται
δηλαδὴ αὐστηρότερα, ἀπὸ ὅσο συμπεριφέρεται ἡ Ἐκκλησία. Ὅσοι ἔχουν στοιχεῖα, ποὺ
ἀποδεικνύουν τὸν ἰσχυρισμό τους περὶ τῆς
Μασωνικῆς ἰδιότητος τοῦ Χρυσοστόμου Σμύρνης, ἀντὶ νὰ ἐπιτίθενται ἐναντίον ἐκείνων πού,
πιστοὶ στὴν Ἐκκλησία, τιμοῦν τὴν μνήμη του,
εἶναι προτιμότερο νὰ τὰ θέσουν ὑπ’ ὄψιν τῆς
Ἐκκλησίας καὶ νὰ ζητήσουν τὴν ἐπαναξέταση
τῆς ὑποθέσεως ὑπὸ τὸ φῶς τῶν νεωτέρων
στοιχείων».
Ἐννοοῦσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος,
στοιχεῖα σὰν κι αὐτὰ ποὺ τοὺς καταθέσαμε
ἐμεῖς καὶ τὰ πέταξαν στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων!
Ἀλλὰ αὐτὰ ποὺ γράφει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος εἶναι ψευδῆ, διότι ἡ Διαρκὴς Ἱερὰ
Σύνοδος κατὰ τὴν πράξη τῆς ἁγιοποιήσεως
ἐθέσπισε μεταξὺ ἄλλων τὰ ἑξῆς:
«Διὸ καὶ τεθεσπίζομεν Συνοδικῶς καὶ
διοριζόμεθα καὶ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι διακελευόμεθα, ὅπως ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸ ἑξῆς καὶ
εἰς αἰῶνα τὸν ἅπαντα οἱ ἐν λόγῳ μάρτυρες
(οἱ Μικρασιᾶτες ἐννοεῖ) συναριθμῶνται τοῖς
ἀπ’ αἰῶνος ἁγίοις καὶ μάρτυσι τῆς Ἐκκλησίας,
ἱεροτελεστίαις τιμώμενοι καὶ ὕμνοις ἐγκωμίων
γεραιρόμενοι κατ’ ἔτος τῇ Κυριακῇ πρὸ τῆς
Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ».
Δηλαδὴ ὁ Χριστόδουλος διαβεβαιοῖ ὅτι
ἂν κατατεθοῦν στὴν Σύνοδο ἀληθῆ στοιχεῖα,
τὰ ὁποῖα νὰ μαρτυροῦν ὅτι δὲν εἶναι Ἅγιος ὁ
Χρυσόστομος Σμύρνης, θὰ τὸν διαγράψει ἡ
Σύνοδος ἀπὸ τὶς δέλτους τῶν Ἁγίων, ὁπότε θὰ
σταματήσουν νὰ τὸν τιμοῦν ὡς Ἅγιο.
Ἡ Σύνοδος ὅμως ἐκ τοῦ ἀντιθέτου διαβεβαιοῖ ὅτι ἡ ἀπόφασις τῆς ἁγιοποιήσεως ἔγινε
ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι καὶ θὰ ἰσχύει εἰς τὸν αἰῶνα
τὸν ἅπαντα.
Στὴν προκειμένη λοιπόν περίπτωση ἡ Σύνοδος ἔλεγε τὴν ἀλήθεια, ὄχι φυσικὰ γιὰ τὸ ἂν
εἶναι Ἅγιος ὁ Χρυσόστομος Σμύρνης, ἀλλὰ γιὰ
τὴν δικτατορικὴ ἐπιβολὴ τὴν ὁποία ἐπρόκειτο
νὰ ἀκολουθήσει, ὥστε νὰ κατασταλοῦν οἱ ἀντιδράσεις καὶ νὰ ἐπιβληθεῖ ἡ ἁγιοποίησις τῶν
θυμάτων τῆς Μικρασιατικῆς καταστροφῆς.
Μετὰ λοιπὸν τὶς ἐπὶ δεκαετία καὶ πλέον
ἐκκλήσεις μας καὶ παρακλήσεις γιὰ νὰ γίνει
διάλογος ἐπὶ τοῦ θέματος αὐτοῦ τῆς ἁγιοποιήσεως, καὶ κατόπιν συστηματικῆς ὑπεκφυγῆς
τοῦ δεσπότη, ἀποφασίσαμε νὰ ὀργανώσουμε
ἐμεῖς τὴ δημόσια αὐτὴ συζήτηση καὶ νὰ προσκαλέσουμε εἰς αὐτὴν, ὅσους εἶχαν ἀσχοληθεῖ
μὲ αὐτὴν τὴν ἁγιοποίηση. Ἀπευθυνθήκαμε
λοιπόν πρῶτα στὸν τοπικὸ Ἐπίσκοπο τῆς
πόλεως τοῦ Βόλου τὸν κ. Ἰγνάτιο. Ὁ δεσπότης
λοιπόν ἀπάντησε μὲ μία ἐπιστολὴ τὴν ὁποία
θὰ σᾶς διαβάσω καὶ θὰ τὴν σχολιάσω ἐν
συντομίᾳ.
(Κύρια σημεῖα τῆς ἐπιστολῆς τοῦ μητροπ.
Δημητριάδος):
«Ἐκφράζουμε τὴν βαθύτατη θλίψη μας,
διότι διοργανώνετε ἐκδήλωση Ἐκκλησιαστικοῦ
περιεχομένου, ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μας ἐπαρχίας, δίχα τῆς Κανονικῆς ἄδειας καὶ εὐλογίας τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου, γεγονὸς ποὺ ἀποτελεῖ Ἐκκλησιολογικὴ ἐκτροπή!
Θεωροῦμε ἀπαράδεκτη τὴν πραγματοποίηση τῆς σχεδιαζομένης Ἁγιομαχικῆς ἐκδηλώσεως, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνταλλαγῆς ἐπιχειρημάτων

περὶ τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Ἐθνομάρτυρος
καὶ Ἱερομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ἡ
τοποθέτησή μας αὕτη δὲν συνιστᾶ ἀδυναμία
συμμετοχῆς, ἀλλὰ σαφῆ παραδοχὴ ὅτι δὲν
ὑφίσταται θέμα συζητήσεως. Ἡ Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος, ἐκφράζουσα τὴν
συνείδηση τοῦ πληρώματος Της ἀπεφάνθη
Συνοδικῶς καὶ Κανονικῶς περὶ τῆς Ἁγιότητος
τοῦ Μαρτυρικοῦ Χρυσοστόμου.
Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος θὰ συνεχίσει νὰ τιμᾶ, τὴν μνήμη τοῦ Ἁγίου Χρυσοστόμου
Σμύρνης, ἑνώνοντας τὴν φωνή της μὲ αὐτὴν
του Πρώτου του Ἁγιωνύμου Ὅρους, ὁ ὁποῖος
ἔκφραζει τὴν συνείδηση τῆς Ἁγιορείτικης
Πολιτείας».
Λέγει ἐδῶ ὁ κ. Ἰγνάτιος κατ’ ἀρχὰς ὅτι γίνεται «δίχα τῆς κανονικῆς ἀδείας καὶ εὐλογίας
τοῦ οἰκείου Ἐπισκόπου». Δὲν μᾶς ἔδωσε τὴν
ἄδειά του. Τὸν παρακαλούσαμε δέκα χρόνια
νὰ κάνουμε δημόσιο διάλογο, νὰ τὸν ὀργανώσει αὐτός, καὶ δὲν ἤθελε· καὶ τώρα ποὺ τὸν
κάνουμε μόνοι μας δὲν μᾶς δίνει τὴν ἄδεια. Ἂν
αὐτὸ τὸ λέτε δημοκρατία μέσα στὴν Ἐκκλησία,
νὰ τὴν βράσω αὐτὴν τὴν δημοκρατία, ἀδελφοί
μου. Δέκα χρόνια τὸν παρακαλᾶμε καὶ μετὰ νὰ
μὴ θέλει νὰ τὸν κάνει τὸν δημόσιο διάλογο, νὰ
δοῦμε ἂν εἶναι Ἅγιος ὁ Χρυσόστομος. Γιατί,
τότε θὰ εἴμαστε ἁγιομάχοι, ἂν εἶναι πράγματι Ἅγιος καὶ ἐμεῖς δὲν τὸν θεωροῦμε Ἅγιο,
ὄχι τὸ ἀντίθετο· τότε δὲν εἴμαστε ἁγιομάχοι·
αὐτὸ θέλουμε νὰ ἀποδείξουμε. Ἔχουμε ἑκατοντάδες στοιχεῖα καὶ αὐτοὶ δὲν θέλουνε νὰ
συζητήσουμε. Καὶ τώρα ποὺ κάνουμε μόνοι
μας αὐτὴ τὴν ἐκδήλωση, λέει, δὲν ἔχουμε τὴν
κανονική του ἄδεια! Καὶ αὐτό, λέει παρακάτω,
ἀποτελεῖ ἐκκλησιολογικὴ ἐκτροπή. Ἐκκλησιολογικὴ ἐκτροπὴ δὲν ἀποτελοῦν ὅλα αὐτὰ ποὺ
ἔκανε καὶ τὰ βλέπαμε προηγουμένως στὴν
ὀθόνη: νὰ εἶναι σηλαδή, στὸ Πόρτο Ἀλέγκρε μὲ
τοὺς Προτεστάντες, νὰ ὑπογράφει ἐκεῖ τὴν πιὸ
ἐπαίσχυντη συμφωνία ἀπ’ ὅλες τὶς συμφωνίες
ποὺ ὑπογράφτηκαν στὰ πλαίσια τοῦ Π.Σ.Ε.,
ὅπως ἦταν αὐτὴ ποὺ ὑπογράφτηκε στὸ Πόρτο
Ἀλέγκρε. Ἦταν αὐτὸς ἐκεῖ, καὶ ὑπέγραψε. Αὐτὸ
δὲν ἀποτελεῖ ἐκκλησιολογικὴ ἐκτροπή.
Αὐτὸς λοιπόν, ἐπειδὴ παίρνει εὐλογία ἀπὸ
τοὺς μεγάλους κάτω τῆς Συνόδου καὶ τὸν βάζουνε καὶ ὑπογράφει, θεωρεῖ ὅτι εἶναι νόμιμος.
Ἂς μὴ βαδίζει σύμφωνα μὲ τὴν Ἁγία Γραφή.
Ἂς μὴ βαδίζει σύμφωνα μὲ τοὺς Πατέρες ποὺ
λένε, αὐτοὶ εἶναι αἱρετικοὶ καὶ μακριὰ ἀπὸ
τοὺς αἱρετικούς. Εἶναι ὁ σουλτάνος ἐδῶ στὸν
τόπο, καὶ πρέπει νὰ τὸν προσκυνήσουμε, κι
ἂν δὲν τὸν προσκυνήσουμε δὲν μποροῦμε νὰ
κάνουμε τίποτα ἐδῶ, οὔτε νὰ ἀναπνεύσουμε.
Παρακάτω λέει ὅτι εἶναι ἁγιομαχικὴ αὐτὴ
ἡ ἐκδήλωση. Χωρὶς νὰ ἀποδείξει ὅτι εἶναι
Ἅγιος, λέει ὅτι εἴμαστε ἁγιομάχοι. Γιατί; Γιατὶ
τὸν ἀνακήρυξε ἡ Σύνοδος. Οἱ Μασῶνοι,
ἀνακήρυξαν τὸν Μασῶνο. Καὶ ἐμεῖς εἴμαστε
ἁγιομάχοι ποὺ δὲν τὸν δεχόμαστε. Αὐτὴ εἶναι
ἡ ἐκκλησιολογία τοῦ Ἰγνατίου. Καὶ δὲν δέχεται
οὔτε κἀν ἀνταλλαγὴ ἐπιχειρημάτων περὶ τῆς
ἁγιοκατατάξεως τοῦ Χρ. Σμ. Θὰ τὸν δέχεσθε,
θὰ τὸν προσκυνᾶτε, ἂς ἦταν Μασῶνος, ἂς
ἦταν Οἰκουμενιστής, ἀρχαιολάτρης, πατριδολάτρης..., ἀντιμοναχιστής... Διάβαζα στὶς
βιβλιοθῆκες, ἀδελφοί μου, τὰ κείμενά του
καὶ προσπαθοῦσα νὰ βρῶ κάτι ὀρθόδοξο, καὶ
δὲν εὕρησκα!...
Καὶ ἐν συνεχείᾳ λέει ὅτι «αὐτὸ δὲν συνιστᾶ
ἀδυναμία συμμετοχῆς». Τί συνιστᾶ τότε;
Δύναμη; Νὰ ἔρθει ἐδῶ νὰ μᾶς ἀποδείξει ὅτι
ὁ Χρυσόστομος εἶναι ἅγιος. Μήπως ἔκανε
θαύματα; Ὁμολογοῦνε ὅτι δὲν ἔκανε θαύματα.
Αἱρετικὸς ἦταν, Μασῶνος ἦταν. Γιατὶ ἡ Μασωνία... εἶναι ἄλλη θρησκεία. Εἶχε καταταγεῖ
σὲ ἄλλη θρησκεία... Καὶ ἅμα ἀρνοῦμαι τὴν
Ὀρθοδοξία, θὰ μὲ κάνει Ἅγιο ἡ Ὀρθοδοξία
μετά. Πῶς γίνεται αὐτό; Αὐτὰ εἶναι πράγματα
τῶν ἐσχάτων καιρῶν...
Ἡ Σύνοδος λοιπόν, κατὰ τὸν Δημητριάδος,
ἀποφασίζει ποιός θὰ εἶναι Ἅγιος καὶ ὄχι ἡ
συνείδηση τοῦ λαοῦ.
Καὶ λέει: «σ’ αὐτὸ συμφωνεῖ καὶ ὁ Πρῶτος
τοῦ Ἁγίου Ὄρους, ὁ ὁποῖος ἐκφράζει τὴν
συνείδηση τῆς ἁγιορειτικῆς πολιτείας». Αὐτὸ
εἶναι ψέμα. Λέει ψέματα ὁ Ἰγνάτιος. Ὁ Πρῶτος
δὲν ἐκφράζει τίποτα, μόνο τὸν ἑαυτό του
ἐκφράζει...
Ἔτσι λοιπόν, ὁ δημόσιος διάλογος καὶ ἡ
συζήτηση στρογγυλῆς τραπέζης (ποὺ ἐλπίζαμε
ὅτι θὰ κάναμε) ἔλαβαν τὴν μορφὴ αὐτῆς τῆς
Ἡμερίδος, ἐλλείψει ἀντιλόγου καὶ ὑπερασπιστῶν τοῦ Ἁγίου καὶ τῆς ἁγιοποιήσεως.
Ἐγκατέλειψαν δηλαδή, οἱ ἁγιοποιήσαντες
καὶ οἱ ὑπέρμαχοι τῆς ἁγιοποιήσεως, τὸν Ἅγιο
ποὺ κατασκεύασαν... ἐλλείψει ἐπιχειρημάτων τὰ ὁποῖα θὰ ἐξέθεταν οἱ ὑπέρμαχοι τῆς
ἁγιοποιήσεως.
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ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ
ΤΡΑΓΩΔΙΑ!
συνέχεια από την 7η σελίδα

μόνος του. Γι᾽ αὐτὸ ἦρθε στὸν κόσμο ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ. Ἦρθε!
Εἶνε τὸ πιὸ μεγάλο, τὸ κοσμοϊστορικὸ γεγονός. Ἦρθε ὡς υἱὸς
ἀνθρώπου. Γεννήθηκε ἀπὸ τὴν Παρθένο Μαρία.
Καὶ ἐδῶ οἱ ὀρθολογισταὶ ἐκφράζουν ἀντιρρήσεις· Εἶνε
δυνατὸν μία παρθένος νὰ γεννήσῃ;
Τί ἔχουμε ν᾽ ἀπαντήσουμε; Ἔχουμε μπροστά μας ἕνα μυστήριο. Ἀλλὰ τοὺς ἐρωτοῦμε· Εἶνε αὐτὸ τὸ μόνο μυστήριο; Τὸ
μυστήριο ἁπλώνεται παντοῦ γύρω μας. Εἶνε γεμᾶτος ὁ κόσμος
ἀπὸ μυστήρια. Τί εἶνε βαρύτης; τί εἶνε ἠλεκτρισμός; τί εἶνε
μαγνητισμός; τί εἶνε ἀτομικὴ ἐνέργεια;… Ἡ ἐπιστήμη ἀκόμα
ἐρευνᾷ, καὶ κυρίως περιγράφει· δὲν ἐξηγεῖ, δὲν εἰσέρχεται στὸ
βάθος, στὴν οὐσία τῶν πραγμάτων. Ἀπὸ τὶς οὐράνιες σφαῖρες
μέχρι τὸ ἄτομο τῆς ὕλης, παντοῦ μυστήρια. Ἂς λύσουν λοιπὸν
οἱ ἄνθρωποι πρῶτα τὰ μυστήρια τοῦ φυσικοῦ κόσμου, καὶ
μετὰ ἂς τολμοῦν ν᾽ ἀμφισβητοῦν πραγματικότητες τοῦ ὑπερφυσικοῦ κόσμου.
Ἡ διάνοια τοῦ ἀνθρώπου, καὶ τοῦ πιὸ σοφοῦ, εἶνε πολὺ
μικρή. Πάντοτε θὰ ἀληθεύῃ αὐτὸ ποὺ εἶπε ὁ Σωκράτης· «Ἓν
οἶδα, ὅτι οὐδὲν οἶδα».
Ταπεινώσου λοιπόν,
ἄνθρωπε, μπροστὰ στὸ
μέγα μυστήριο τῆς σημερινῆς ἑορτῆς. Πίστεψε ὅπως πίστευε ἡ ταπεινὴ γιαγιά σου, ὅπως
πίστευαν οἱ γενεὲς τῶν
προγόνων μας, ὅπως
πίστευαν οἱ ἥρωες τοῦ
᾽21. Ἀγράμματοι αὐτοί,
ἀλλὰ εἶχαν φόβο καὶ πίστι Θεοῦ, κι ἀγαποῦσαν
τὴν Παναγία. Ν᾽ ἀναφέρω παραδείγματα; Ὁ
Κολοκοτρώνης, ὁ γέρος
τοῦ Μοριά. Ὅταν ὁ Ἰμπραὴμ σάρωνε τὴν Πελοπόννησο καὶ
σκόρπιζε πανικό, αὐτὸς μόνο δὲν ἔχασε τὴν ἐλπίδα. Μπῆκε
σ᾽ ἕνα ᾽ξωκκλήσι τῆς Παναγιᾶς, γονάτισε καὶ προσευχήθηκε.
Ὅταν βγῆκε ἔλαμπε. Καὶ τί εἶπε; Μιὰ προφητεία· «Ἡ Παναγία ὑπέγραψε τὴν ἐλευθερία τῆς πατρίδος, καὶ δὲν παίρνει
πίσω τὴν ὑπογραφή της». Ἀκόμη περισσότερο πίστευε ὁ
Μακρυγιάννης, ἀγωνιστὴς ποὺ τὸ κορμί του ἦταν κόσκινο
ἀπὸ τὶς σφαῖρες. Εἶχε στὸ σπίτι του μιὰ εἰκόνα τῆς Παναγίας
καὶ κάθε βράδυ μὲ τὴ γυναῖκα καὶ τὰ παιδιά του γονάτιζε καὶ
προσευχόταν. Τὸν ἐπισκέφθηκε κάποτε ἕνας Γάλλος ἀπὸ τὸ
Παρίσι, πολιτικάντης ἐπηρεασμένος ἀπὸ τὶς ἀθεϊστικὲς ἰδέες
τῆς Γαλλικῆς ἐπαναστάσεως, καὶ βρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ χλευάσῃ τοὺς ἀγωνιστὰς ἐκείνους. ―Ἀγράμματοι εἶστε, λέει, καὶ
καταφεύγετε σὲ εἰκονίσματα, προσευχές, κεριὰ καὶ λιβάνια.
Αὐτὰ εἶνε πράγματα μπόσικα (ἀσθενῆ δηλαδή). Λέτε, πὼς ὁ
Χριστὸς ἔμεινε ἐννιὰ μῆνες μέσ᾽ στὴν κοιλιὰ τῆς Παναγιᾶς. Τί
εἶν᾽ αὐτά; Ἐμεῖς οἱ μορφωμένοι δὲν τὰ πιστεύουμε. ―Λάθος
κάνεις, κύριε, τοῦ λέει ὁ Μακρυγιάννης. Γιά βγὲς ἔξω, ῥίξε μιὰ
ματιὰ στὴ φύσι· δὲς τὸν ἥλιο, τὸ φεγγάρι, τὰ ἄστρα. Ποῖος
τὰ ἔκανε αὐτὰ ὅλα; Ὁ Θεός. Ἔ, αὐτὸς ποὺ ἔκανε τὸ σύμπαν,
δὲν μποροῦσε νὰ κάνῃ καὶ αὐτό, ποὺ εἶνε εὐκολώτερο, νὰ
γεννηθῇ δηλαδὴ ὡς ἄνθρωπος ἀπὸ γυναῖκα;…
Ὁ ἁπλὸς λαός μας νιώθει τὴν ἔννοια τοῦ «Εὐαγγελισμοῦ»
καὶ πανηγυρίζει τὴν ἡμέρα αὐτὴ καὶ στὴν Τῆνο καὶ παντοῦ, κι
ἂς μὴ γνωρίζῃ τὴν ἀκριβῆ μετάφρασι τῆς λέξεως κι ὅτι εἶνε
σύνθετη ἀπὸ τὸ «εὖ» καὶ τὸ «ἀγγέλλω». Τί εἶνε, ἀγαπητοί
μου, ὁ Εὐαγγελισμός; Σᾶς δίνω μιὰ εἰκόνα καὶ τελειώνω.
Εἶνε τὸ οὐράνιο τόξο. Ὅπως τὸν καιρὸ τοῦ Νῶε τὸ οὐράνιο
τόξο ἦταν σημάδι ὅτι σταμάτησε ὁ κατακλυσμός, ἔτσι καὶ τὸ
σημερινὸ μήνυμα τοῦ ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ σκορπίζει τὴν ἐλπίδα στὴν ἀνθρωπότητα. Ποιά ἐλπίδα; Ὅτι ἡ τραγῳδία ―ναί,
διότι τραγῳδία εἶνε ἡ ζωή, ὄχι διασκέδασι καὶ ἀπόλαυσι―, ἡ
τραγῳδία δὲν θὰ διαιωνισθῇ. Ἄρχισε ἀπὸ τὸν κῆπο τῆς Ἐδέμ,
καὶ συνεχίζεται μὲ δράματα ἀτομικά, οἰκογενειακά, ἐθνικά,
πανανθρώπινα, μὲ πολέμους, αἱματοχυσίες καὶ ἐρείπια. Ὣς
ποῦ θὰ πάῃ;
Ἡ τραγῳδία αὐτὴ θὰ λήξῃ! Αὐτὸ σημαίνει ἡ ἑορτὴ τοῦ
Εὐαγγελισμοῦ. Δὲν θὰ νικήσουν οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις, ὄχι·
θὰ νικήσουν οἱ δυνάμεις τοῦ φωτός. Δὲν θὰ νικήσῃ τὸ σκότος, θὰ νικήσῃ τὸ φῶς· δὲν θὰ νικήσῃ ἡ ἀδικία, θὰ νικήσῃ
ἡ δικαιοσύνη καὶ ἡ εὐπρέπεια· δὲν θὰ νικήσῃ τὸ ψεῦδος,
θὰ νικήσῃ ἡ ἀλήθεια· δὲν θὰ νικήσῃ ὁ σατανᾶς, ὅπως κι ἂν
παρουσιάζεται διὰ μέσου τῶν αἰώνων, θὰ νικήσῃ ὁ Χριστός·
ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς
αἰῶνας. «Εὐαγγελίζου» λοιπόν, «γῆ, χαρὰν μεγάλην· αἰνεῖτε,
οὐρανοί, Θεοῦ τὴν δόξαν» (θ΄ ᾠδὴ Εὐαγγ.).
† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος (25-3-1980)
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μηνυμα διαμαρτυριας 25ησ ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

μαρτιοσ 2013

Κι εφέτος, ανήμερα της 25ης Μαρτίου, όπως και κάθε χρόνο, οι
Αγωνιζόμενοι χριστιανοί της μητρόπολής μας συγκεντρωθήκαμε
στις 10.30 π.μ. έξω από τον ναό του αγίου Αχιλλείου, αφενός μεν
για να τιμήσουμε τους ήρωες του 1821, που με τη θυσία τους παρέδωσαν σ’ εμάς ελεύθερη πατρίδα, αφετέρου δε να δείξουμε στον
δεσπότη, που επί 17 χρόνια προσπαθεί να υποτάξει το ελεύθερο
φρόνημά μας με μηνύσεις και αγωγές, ότι επέλεξε λανθασμένο
δρόμο στην άσκηση της «εξουσίας» του, αντιχριστιανικό και θλιβερό. Του θυμίζουμε ότι «δεν θα κάμψουμε γόνυ» σε οποιαδήποτε
τυραννία ήθελε μας επιβληθεί «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι». Σ’
όσους δε τον στηρίζουν να ανανήψουν αν θέλουν να θεωρούνται
άξιοι απόγονοι ηρωικών προγόνων.
Τα συνθήματα που κυριάρχησαν έλεγαν:
1. ΚΥΡΙΕ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΕ, 17 ΧΡΟΝΙΑ Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥΣ. ΤΟΣΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΥ
ΠΑΝΕ;;; (Δεν μπορεί η Κυβέρνηση να περικόπτει μισθούς, συντάξεις,
επιδόματα, δώρα… και να μην ελέγχει τη διαχείριση εκατομμυρίων
της μητρόπολης). 2. ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ «ΚΡΙΚΚΗ»; ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΛΟΓΟ ΕΧΕΙ Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΣΑΣ;
(Παρ’ ότι πέρασαν τόσα χρόνια την αλήθεια δεν τη μάθαμε. Παρενέβη
ο Εισαγγελέας;)

ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ και ΔΟΥΛΕΜΑ

ΙΚΑ

ΛΤ
Α
Ψ

Θλίψη κυρίευσε την καρδιά μας όταν
είδαμε ότι στην σύναξη που έκανε η μητρόπολη στις 11/3/13 προσήλθαν μόνο
55 ιερείς από τους 139 που ιερουργούν
στη μητρόπολη Λάρισας, παρ’ ότι προηγήθηκαν εγκύκλιος, ανακοίνωση και
τηλεφωνήματα.
Θελήσαμε να μάθουμε τί συμβαίνει, και
γιατί οι ιερείς τους γυρίζουν την πλάτη.
Οι απαντήσεις των συμμετασχόντων και
μη, που πήραμε, είναι αποκαλυπτικές!
- Τι να κάνω στην σύναξη, όλο για χρή-

ματα μας μιλάει!
- Ακούμε από ξενόφερτους πράγματα
ανούσια – άρες, μάρες… και μας πιάνει το
κεφάλι! Γι’ αυτό και βγαίνουμε έξω μήπως
και καταλάβουν τα ευνόητα.
- Οι συνάξεις γίνονται συνήθως σε κάποιο χωριό και τα έξοδα για τη μετακίνησή
μας σήμερα αποτελούν πρόβλημα, αφού
και ένα ευρώ ακόμη είναι υπολογίσιμο.
- Στην σύναξη αυτή, μας έφερε τον
δεσπότη Σισανίου και Σιατίστης, το πιο
ακατάλληλο πρόσωπο, να μιλήσει για «την

αγάπη μέσα στην Εκκλησία και πως πρέπει όλοι μεταξύ μας να την καλλιεργούμε,
κληρικοί και λαϊκοί, και να μην γινόμαστε
κριτές πάντων…».
Το θέμα επίκαιρο. Για να έχει όμως
επίδραση θα πρέπει τόσο ο ομιλητής όσο
και οι διοργανωτές της εκδήλωσης να είναι και «ποιηταί» του ευαγγελικού λόγου.
Να είναι ειλικρινείς ή τουλάχιστον, να μην
αντιφάσκουν, όπως παρακάτω τονίζει ένας
κληρικός.
- Τρώμε δούλεμα από τον μητροπολίτη
μας τον Ιγνάτιο που πάει σύννεφο… Ενώ
πέρυσι έκλαιγε και οδύρονταν για το κακό
που κάνουν αυτοί που επιχειρούν την μετάφραση των ιερών κειμένων, τώρα (11/3/13)
έφερε, αυτόν, που υπήρξε εισηγητής στην
Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου και
υπέρμαχος της μετάφρασης των λειτουργικών κειμένων, να μας φωτίσει με το στανιό,
δεδομένου ότι απείλησε με αγωγές τους
αντιδράσαντες στις νεωτεριστικές αντιλήψεις του – αντίθετες προς τις αντιλήψεις
του δεσπότη μας Ιγνατίου.
- Είναι δυνατόν, ο νέος αυτός τηλεοπτικός αστέρας, να κατηχήσει εμάς, ενώ ο
ίδιος δεν τα πιστεύει!
Αυτό κι αν είναι ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ και ΔΟΥΛΕΜΑ!

Τι απέγινε το “ιερό” χρήμα;
(Πέντε “καυτά” ερωτήματα ενός επιτρόπου 11/12/1998) Ημ. Κ.
Περάσανε δέκα πέντε χρόνια
και τα ερωτήματα πλανώνται,
διότι μέχρι σήμερα απάντηση
δεν δόθηκε.
Τί είπε τότε ο επίτροπος του
ιερού ναού Αγίου Θωμά Μακρυχωρίου:
Ο δεσπότης Λάρισας Ιγνάτιος
με εγκύκλιο συγκαλούσε σύναξη
των εκκλησιαστικών επιτρόπων. Προσήλθα αναλογιζόμενος
ποιος ο σκοπός αυτής της πρόσκλησης αφού σε 20 ημέρες θα
αποχωρούσαμε… Από τους 480
περίπου επιτρόπους προσήλθαν
μόνο 70 επίτροποι… Ο μητροπολίτης αμέσως άρχισε να μας
καθοδηγεί, πώς θα κάνουμε τον
έρανο της αγάπης. Δεν έπεσα
έξω στις υποψίες μου.
Σηκώθηκα και ζήτησα διευκρι-

νήσεις στα
παρακάτω
θέματα,
αφού και
πάλι ο μητροπολίτης ασχολήθηκε
προσωπικά με την
συλλογή χρημάτων:
1) Τι απέγιναν τα χρήματα της
Αγίας Παρασκευής Τεμπών…;
2) Τι απέγιναν τα χρήματα
από τον περσινό έρανο αφού
τα δέματα που διανεμήθηκαν
κόστισαν το 1/30 του εράνου;

(Εισπράχθηκαν 15.000.000 δρχ. και δόθηκαν 100 δέματα αξίας 500.000 δρχ.)

3) Πού διατέθηκαν τα χρήματα
από το προϊόν του δίσκου του

Δεν είναι απίστευτο;
Απίστευτο και όμως αληθινό! Σε μητρόπολη της Θεσσαλίας έπεσε «ιερή καμπάνα»
σε ιερέα μικρού χωριού, με ποινή αργίας 10
ημερών, γιατί… δεν έπιασε το στόχο που
η οικονομική επιτροπή της Μητρόπολης
είχε θέσει!
Να το κάνουμε λιανά. Τιμωρήθηκε παπάς
ενός μικρού χωριού του κάμπου της Θεσσαλίας επειδή δεν έφερε τα απαιτούμενα
χρήματα στην Μητρόπολη… Και τούτο

Παναγίου
Τάφου και
της Μονής
Σινά;
4) Ποια η
μεταχείριση των ιερέων από
τον ίδιο τον
μητροπολί-

τη;
5) Τι γίνεται το λάδι της Αγίας Παρασκευής Τεμπών που
ανέρχεται ετησίως στους τρεις
περίπου τόνους; Πού διατίθεται,
αφού από αυτό δεν δόθηκε στο
λαό ούτε σταγόνα;
Ο μητροπολίτης έμεινε εμβρόντητος από τα ερωτήματά μου.
Σ’ αυτά τα ερωτήματα δεν έδωσε
απάντηση… Κάποιοι από τους

επιτρόπους, που ξημεροβραδιάζουν στο Επισκοπείο, ζήτησαν
να αποχωρήσω. Τότε κατάλαβα,
ότι η σύναξη ήταν στημένη και
αποχώρισα διαμαρτυρόμενος…
Κι εγώ περιμένω ακόμη την απάντηση (εφ. Ημ.Κηρ.).
Η εφημερίδα μας από τότε
αναφέρεται συχνά στο ιερό
χρήμα και καλοπροαίρετα
υποδεικνύει ότι η διαχείρισή
του πρέπει να είναι διαφανής
και χρηστή ώστε να γνωρίζουν
οι πιστοί, που προσφέρουν,
πού καταλήγει ο οβολός τους.
Δυστυχώς, χρόνια τώρα, βελτίωση δεν παρατηρούμε, αλλά
ούτε και απολογισμό εσόδωνεξόδων της μητρόπολης βλέπουμε, όπως γίνεται σε άλλες
μητροπόλεις.

(Ιερή «καμπάνα» σε ιερέα)

συνέβη – όπως δικαιολογημένα βεβαίωσε
ο παπάς – διότι, λόγω της οικονομικής κρίσης οι ενορίτες του δεν έχουν χρήματα να
ρίξουν στο παγκάρι.
Ο ισχυρισμός του παπά κρίθηκε από το
δεσπότη αδικαιολόγητος και ως εκ τούτου
εισέπραξε τη δεκαήμερη αργία.
Την είδηση μας έστειλε επίτροπος που
γνωρίζει πράματα και θάματα!
Veteranos.gr

Λαμπαδάριος

Η Ι. Σύνοδος γιατί
συγκαλύπτει τα
παραπτώματα
του Μεσσηνίας;

Μετά το δημοσίευμα του κ. Κ. Παπαδόπουλου στο φύλλο του ΑΓΩΝΑ (αριθ. 189
και με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον “άγιο”
Μεσσηνίας και η Ι. Σύνοδος τον συγκαλύπτει;», απαντούμε στους αγανακτισμένους
αναγνώστες μας.
Ο δεσπότης Μεσσηνίας Χρ/μος Σαββάτος είναι το μάτι, το αυτί και το στόμα του
Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ελλάδα.
Ενεργεί ως εκπρόσωπός του - αναφέρει
ο Τύπος – και γι’ αυτό κατά διαστήματα
βρίσκεται στο Φανάρι.
Πέρυσι κλήθηκε ως «τιμώμενο» πρόσωπο
και συλλειτούργησε την Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Φανάρι. Δεν παρέλειψε δε να
του απονείμει και εύσημα για την «πολύτιμη
συνεισφορά» του στους διαλόγους με τους
ετεροδόξους.
Πρόσθεσε ακόμη ότι αποτελεί «πολύτιμο
στέλεχος όχι μόνο της Εκκλησίας της Ελλάδος αλλά και της Ορθοδοξίας. Είναι το δεξί
χέρι του προέδρου του διαλόγου (Μητρ.
Περγάμου Ι. Ζηζιούλα) με την Καθολική
εκκλησία και μέλος σε άλλα οικουμενικά
φόρουμ. Εκφράζει την αυθεντική φωνή
της Ορθοδοξίας. Τον χρειαζόμαστε και τον
εκτιμούμε» (Π+13 9/3/12).
Δεν πρέπει συνεπώς να απορείτε για τα
συμβαίνοντα, καθ’ ότι, πάντα το Πατριαρχείο διέθετε «μεγάλα αναστήματα» για να
ενημερώνεται και να μπορεί να ελέγχει τα
εκκλησιαστικά πράγματα στην Ελλάδα.
Παλαιότερα είχε τον καθαιρεθέντα Αττικής Παντελεήμονα Μπεζενίτη, τον οποίο,
για χρόνια, όλα τα εκκλησιαστικά δικαστήρια των αθώωναν, μέχρι που ανέλαβε
η κοσμική δικαιοσύνη και κατέληξε στον
Κορυδαλλό.
Μετά είχε τον Δωδώνης – Ζακύνθου Χρυσόστομο Συνετό, τον οποίο δεν τολμούσε
ν’ αγγίξει κανείς ό,τι κι αν έκανε.
Και τώρα έχει τον Μεσσηνίας Χρυσόστομο, εις βάρος του οποίου γράφονται πολλά,
ο κόσμος διαμαρτύρεται έντονα για τον
εμπαιγμό ιερών και οσίων εκ μέρους του,
Μητροπολίτες, Πανεπιστημιακοί, θεολόγοι… τον καταγγέλλουν για θέματα δογματικά κ.α. ενώ, σ’ αντίθεση, η Ιερά Σύνοδος

κωφεύει βυθισμένη σε ύποπτο εφησυχασμό!

