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ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Γ΄ Η Δύση των
σταυροφόρων
της λεηλασίας καί
της τοκογλυφίας
«Εἴ τις ἔχει οὖς ἀκουσάτω· εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις
ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτενεῖ, δεῖ αὐτόν ἐν μαχαίρᾳ
ἀποκτανθῆναι…»
(Ἀποκάλυψις ΙΓ΄, 9, 10)
w ΔΥΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ἐπικλήσεις ἀπό δύο
ὑψηλούς ἀξιωματούχους τῆς Εὐρωπαϊκῆς Τοκογλυφίας πρό ἡμερῶν, εἶναι τό παρόν σημείωμα.
Ἡ πρώτη ἔγινε στίς 15.3.13 ἀπό τόν Μπιλάλ
Χαβές, ἐπικεφαλής Συναλλαγματικῶν Ἰσοτιμιῶν
τῆς Deutsche Bank πού εἶπε μέ ἀφορμή τήν
συνεχίζεται στη σελ. 2

Το ηθικό συναίσθημα
1. Ορισμός και έννοια. Ηθικό συναίσθημα είναι εκείνο που καθοδηγεί τη βούληση,
τις σκέψεις και τις πράξεις του ανθρώπου
σχετικά με την ιδέα του αγαθού (καλού)
και του ανήθικου (κακού). Περικλείει την
ιδέα του καθήκοντος που εκδηλώνεται ως
συναίσθημα πίεσης της συνείδησης από
τη γνώση, εκείνου που πρέπει να γίνει, και
την ιδέα του αγαθού, που τίθεται πάνω
από όσα επιδιώκει η ανθρώπινη ενεργητικότητα. Η διπλή αυτή παράσταση, του
καθήκοντος και του ηθικού, που σχηματοποιεί η ατομική συνείδηση, απορρέει
από την υπάρχουσα πραγματικότητα. Η
συνεχίζεται στη σελ. 3

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ
ΘΑΝΑΤΟΣ-ΔΩΡΕΑ
ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταυτίζεται ο σωματικός θάνατος με τον
«εγκεφαλικό θάνατο»;
ΟΧΙ!
Ο «εγκεφαλικά νεκρός» ασθενής μπορεί
να βρίσκεται σε κατάσταση κώματος και
άπνοιας, όμως τα περισσότερα όργανά
του λειτουργούν με την κατάλληλη ιατρική
υποστήριξη· έτσι, όταν του αφαιρούν τα
όργανα, είναι ακόμα ροδαλός και ζεστός,
η καρδιά του ακόμα λειτουργεί και το αίμα
συνεχίζεται στη σελ. 8

ΨΑΛΤΙΚΑ
• πιστευε οτι ειναι κανονικοσ;
• βλαστημουν το αγιο πνευμα
• κι αυτο και αν ειναι κασκαρικα!
σελ. 8

ΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

Η βίλα «Κρίκκη» στο ωραιότερο
σημείο του Πλαταμώνα

συνέχεια στη σελ. 5

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ;
σύνοδο της ιεραρχίας,
να συζητήσουν για τον
ολισθηρό δρόμο που
τραβάει ο Οικουμενικός
Πατριάρχης και, η περί
αυτού, στα θέματα πίστης και Ορθοδοξίας.
Για τις προδοτικές συμφωνίες Μπαλαμάντ και
της ελληνικής επικράτειας.
Ήρθε η ώρα ο Αρχιεπί- του Σαμπεζύ, τα προδοτικά
σκοπος να συγκαλέσει τη κείμενα του Πόρτο Αλέγκρε
συνεχίζεται στη σελ. 7
ΔΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΞΕΛΙΧΤΗΚΑΝ ΣΕ ΠΑΡΩΔΙΑ

Ήρθε η ώρα τα θέματα
της πίστεως να συζητηθούν
και να πάρουν ορθόδοξες
αποφάσεις. Φτάνουν πια
τα πανηγύρια. Φτάνει η
επίδειξη των πολύτιμων αμφίων την ώρα που ο κόσμος
χάνει τη δουλειά του, μένει
άστεγος και πεινάει. Φτάνει
η περιφορά της κουφότητας
σε όλα τα μήκη και τα πλάτη

«Τα σχολεία δεν είναι απλώς
τόποι προσκτήσεως γνώσεων,
αλλά κυρίως φροντιστήρια
ηθικής, χριστιανικής
και εθνικής αγωγής»

«Κάλλιο γνώση παρά γρόσι». Από τα χρόνια
της δουλείας μας έρχεται η σοφή παροιμία
του λαού μας, που εξεικονίζει τον ζήλο των
προγόνων μας για τα γράμματα. Αλλά για
ποια γράμματα; Εκείνο το φαινομενικώς
απλοϊκό τραγουδάκι του «Κρυφού Σχολειού»,
το «φεγγαράκι
μου λαμπρό», μας
του Δημήτρη Νατσιού,
Δάσκαλου - Κιλκίς
λέει ότι τα σκλαβόπουλα, «μέσα
στη θολόκτιστη εκκλησιά», άκουγαν από το στόμα
τού παπά για γράμματα και σπουδάματα,
αλλά, κυρίως, θέριευαν την αποσταμένη ελπίδα με «του Θεού τα πράματα».
Όπως γράφει ο ακαδημαϊκός Σίμος Μενάρσυνεχίζεται στη σελ. 4

5H ΦΑΛΑΓΓΑ
Κυριακή των αγίων Πατέρων

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ (180 ΧΡΟΝΙΑ 1833-2013)
Έχουν γίνει πολλές
άδικες δίκες στην πορεία της Ελληνικής Ιστορίας. Η μεγαλύτερη απ’
αυτές υπήρξε αυτή του
«Γέρου του Μοριά».
Ο αρχιστράτηγος της
Ελληνικής Επανάστασης Θ. Κολοκοτρώνης
(1770-1843) ήταν ο νικητής των μαχών στο Βαλτέτσι, στην Τριπολιτσά, στα Δερβενάκια…. Ήταν αυτός
που ύψωσε το ανάστημά του στην Τρουρ-

κοαλβανική λαίλαπα, εμψύχωσε τους Έλληνες
και βοήθησε στην αναγέννηση του ελληνικού
έθνους ύστερα από 400
χρόνια σκλαβιάς.
Τυχάρπαστοι δυτικοί
τυχοδιώκτες, αποτυχημένοι, πολιτικά, στις
χώρες τους, μέλη της
επιβληθείσης Αντιβασιλείας (Άρμανσμπερκ,
Μάουερ, Χέιντεκ κ.α.) υποβοηθούμενοι από
γραικύλους αυλοκόλακες κατηγόρησαν τον
συνεχίζεται στη σελ. 3

«Θα σας πω την αλήθεια. Δεν θα σας κολακεύσω.
Δεν πα’ να φύγετε όλοι και να μείνουν τα καθίσματα
μόνα; Αδιαφορώ.
Έχω παράπονο με όλους σας. Διότι δεν είστε
κοντά στους ιεροκήρυκας πού δίνουν αγώνα. Τους
εγκαταλείπετε και μένουν μόνοι κράζοντες και φωσυνεχίζεται στη σελ. 7

Ο Ζαν Ρισπέν για την Ελλάδα
Γκρεμίστε όλη την Ελλάδα σε βάθος
100 μέτρων. Αδειάστε όλα τα μουσεία
σας, από όλον τον κόσμο. Γκρεμίστε
κάθε τι Ελληνικό από όλο τον πλανήτη.
Έπειτα σβήστε την Ελληνική γλώσσα
από παντού. Από την ιατρική σας, την. .
φαρμακευτική σας. Από τα μαθηματικά
σας (γεωμετρία, άλγεβρα). Από την
φυσική σας, τη χημεία σας. Από την
αστρονομία σας. Από την πολιτική σας.
Από την καθημερινότητα σας. Διαγράψτε τα μαθηματικά, διαγράψτε κάθε
σχήμα, κάντε το τρίγωνο-οκτάγωνο, την

ευθεία-καμπύλη, σβήστε την γεωμετρία
από τα κτίρια σας, τους δρόμους σας,
τα παιχνίδια σας, τα αμάξια σας, σβήστε την ονομασία κάθε
ασθένειας και κάθε
φαρμάκου, διαγράψτε
την δημοκρατία και την
πολιτική, διαγράψτε
την βαρύτητα και φέρτε
το πάνω κάτω, αλλάξτε τους δορυφόρους
σας να έχουν τετράγωνη τροχιά, αλλάξτε
όλα τα βιβλία σας (γιατί παντού θα
υπάρχει και έστω μια ελληνική λέξη),

σβήστε από την καθημερινότητα σας
κάθε ελληνική λέξη, αλλάξτε τα ευαγγέλια, αλλάξτε το όνομα του Χριστού που
και αυτό βγαίνει από
τα Ελληνικά και σημαίνει αυτός που έχει
το χρίσμα, αλλάξτε και
το σχήμα κάθε ναού (να
μην έχει την ελληνική
γεωμετρία), σβήστε τον Μέγα Αλέξανδρο, σβήστε όλους τους Μυθικούς και
Ιστορικούς ήρωες, αλλάξτε την παιδεία
σας, αλλάξτε το όνομα της ιστορίας,

αλλάξτε τα ονόματα στα πανεπιστήμια
σας, αλλάξτε τον τρόπο γραφής σας,
χρησιμοποιήστε τον αραβικό, διαγράψτε
την φιλοσοφία, διαγράψτε, διαγράψτε,
διαγράψτε.
Θα πείτε «δεν γίνεται».
Σωστά, δεν γίνεται γιατί μετά δεν θα μπορείτε να στεριώσετε ούτε μία πρόταση! Δεν
γίνεται να σβήσει η Ελλάδα, ο Έλληνας, η
προσφορά του πάνω σε αυτόν τον πλανήτη.
Η πρόκληση πάντως ισχύει.»
* Ο Ζαν Ρισπέν ήταν Γάλλος
λογοτέχνης και δραματουργός.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» www.agonasax.blogspot.com
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ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Γ΄ Η Δύση των σταυροφόρων
της λεηλασίας καί της τοκογλυφίας
κυπριακή κρίση ὅτι «μόνο ὁ Χριστός δαιμονικό δίδυμο Μέρκελ-Σόϊμπλε
μπορεῖ νά σώσει τήν εὐρωζώνη»! κυριαρχεῖ παντοῦ. Κινεῖ ἐπιθετικά τό
Καί ἡ δεύτερη ἔγινε ἀπό τόν γνωστό δάχτυλο καί ἐκβιάζει ἀπό θέσεως
πρωθυπουργό τοῦ Λουξεμβούρ- οἰκονομικῆς ἰσχύος ὁλόκληρη τήν
γου Ζάν Κλόντ Γιοῦνκερ ὁ ὁποῖος Εὐρώπη, μέ ἤπιο ἤ μέ βίαιο τρόπο.
μέ πικρή ὠμότητα εἶπε: «Ὅποιος Οἱ δύο ἀπεχθεῖς νεοναζί πολιτικοί,
πιστεύει ὅτι δέν τίθεται πλέον τό ἔχουν γίνει οἱ βουλιμικοί «νεκρόαἰώνιο ἐρώτημα περί εἰρήνης καί φιλοι» τῶν πτωματικῶν λαῶν τοῦ
πολέμου στήν Εὐρώπη μπορεῖ νά εὐρωπαϊκοῦ νότου. Ἡ μορφή καί
πλανᾶται οἰκτρά. Οἱ δαίμονες δέν μόνον ὡς θέαση τοῦ αἱμοβόρου
ἔχουν φύγει, ἁπλῶς κοιμοῦνται»! κ. Σόϊμπλε προκαλεῖ τρόμο καί
(βλέπε «Κ», 17.3.2013)
ἀποτροπιασμό ἡ κυνικότητα του.
w ΟΙ ΔΥΟ ΑΥΤΕΣ ἐπιἝνας τεχνοκράτης ἀδίκλήσεις (ἀπό ἀδιάσταχτος τοκογλύφος,
Γράφει ο Στυλ.
φορους καί στυγνούς
ζωντανό φάντασμα πού
Λαγουρός
τεχνοκράτες), τοῦ
ἀναστήθηκε μέσα ἀπό
ΧΡΙΣΤΟΥ καί τοῦ ΔΑΙτά ἐρείπια τῶν γρα
ΜΟΝΑ, ἔχουν πολλαπλῆ σημασία, φείων τῶν S.S. καί τῶν φούρνων
προφητική ἴσως, γιά ὅ,τι θά ἐπα- τοῦ Ἄουσβιτς.
κολουθήσει ἀργά ἤ γρήγορα. Ὁ w Η ΚΥΡΙΑ ΠΑΛΙ μέ τά ταγιεράκια,
ἕνας ἐπικαλεῖται τόν Χριστό ὡς τήν πού θυμίζουν παραλλαγή ἀπό
τελευταία εὐκαιρία γιά τή σωτηρία τίς στολές τῶν ἀξιωματικῶν τῆς
τῆς Εὐρώπης καί ὁ ἕτερος ἀναγνω- Γκεστάπο, μέ τό παγερό ὅσο καί
ρίζει καί προειδοποιεῖ ὅτι ὁ Δαίμο- εἰρωνικό χαμόγελο «ψυχοπονετικήνας καιροφυλακτεῖ μαζί μέ ἄλλους δακρύζει» γιά τούς πονεμένους…
γιά τό ὁλοκαύτωμα τοῦ Δ΄ Ράϊχ.
Ἕλληνες. Ἡ σέχτα τῆς λουθηρανικής
w ΓΙΑΤΙ, ΠΟΙΟΙ ἄλλοι, ἐκτός ἀπό ἠθικ ῆς (τό «ναζιστικό» κόμμα
τούς Γερμανούς «δαίμονες», ἐπι- τῆς κυρίας, ἔχει λογότυπο
βουλεύονται τόσο ἀπροκάλυπτα χριστιανοδημοκρατικό) ὑβρίζει
τήν εἰρήνη στήν περιοχή, μέ τόν τόν χριστιανισμό τῆς ἀγάπης καί
οἰκονομικό πόλεμο πού ἔχουν κη- τῆς ἀλληλεγγύης ἀντικαθιστώντας
ρύξει στούς λαούς τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ τον μέ τήν πίστη στόν μαμωνᾶ
νότου; (Δέν πατῆς τοκογλυφίας
ραβλέπουμε
καί τῶν ἀντίχριστων
καί τόν ἄθλιο
τραπεζιτῶν.
δάκτυλο τοῦ
w Η ΛΥΣΗ εἶναι
μία: γιά νά μήν
ἀμερικάνικου
χρεωκοπήσει
παράγοντα
ὁλοσχερῶς ὁ
πού πάντα κινότος καί οἱ λαοί
νεῖ στό σκότος
του ἐξαθλιωθοῦν
τά ἐγκληματιπερισσότερο, τό
κά σχέδια του.
Ὑπενθυμίζουμε τήν «Συμμαχική δίδυμο πρέπει νά ξεδοντιαστεῖ
Διάσκεψη Εἰρήνης τῶν Παρισίων» καί οἱ «δαίμονες» νά ἐξορισθοῦν
(τό 1946) ἡ ὁποία ἐπιδίκασε ἐδῶ καί τώρα εἰς χώραν μακρινήν
τότε στήν Γερμανία νά ἀποδώσει καί ἀγρίαν, γιά νά πληρώσουν
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ στήν Ἑλλάδα, γιά σταλαγματιά-σταλαγματικά τά
τίς ἀνυπολόγιστες καταστροφές ἀπό αἱμοβόρα ἔνστικτά τους. Ἄν
τούς χιτλερικούς της Κατοχῆς, πλήν περιμένουμε νά… αὐτοκτονήσουν
οἱ δόλιοι ἀμερικάνοι, οἱ χασάπηδες (γιατί κάπως ἔτσι θά καταλήξουν)
τῶν λαῶν, μέ ἐντολή στούς προδότες ὅπως ὁ Χίτλερ…, ἡ αὐτοκτονία ἴσως
ἀργήσει καί τά ἐρείπια τῶν λαῶν θά
Ἕλληνες πολιτικούς, δέν ἀπαίτησαν
σκεπάζουν τήν Εὐρώπη(!!) Ἐδῶ καί
τίς ὀφειλόμενες ἀποζημιώσεις. Τό
τώρα νά μᾶς ἀδειάσουν τή γωνιά
ἴδιο κάνουν καί τώρα, μᾶς ἐγκατέ- τῆς φρίκης… «εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ
λειψαν στά νύχια… τῶν χιτλερικῶν). ἀποκτενεῖ δεῖ αὐτόν ἐν μαχαίρᾳ
wΟΙ ΔΑΙΜΟΝΕΣ εἶναι πράγματι ἐδῶ. ἀποκτανθῆναι…» Καί τό πνεῦμα τοῦ
Ὁ Γιοῦνκερ χαρακτήρισε τούς εὐρω- Θεοῦ δέν διαψεύδεται!!
παίους πολιτικούς: Δαίμονες(!!) Τό w ΟΙ ΧΙΤΛΕΡΙΚΟΙ μᾶς δίδαξαν ὅτι γιά
ἕνα Γερμανό σκοτωμένο ἀναλογοῦν
πενήντα (50) Ἕλληνες γαζωμένοι μέ
πολυβόλα, ὅπως στά Καλάβρυτα
καί στό Δίστομο. Μήπως τώρα πρέΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
πει νά βρεθοῦν «τυραννοκτόνοι»
ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ἀποφασισμένοι ἀπό τόν Νότο καί
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 193
ΚΩΔ. ΥΠ. 1603
νά στείλουν Γερμανούς σέ μακρινό
ιουνιοσ 2013
προορισμό σέ ἀνάλογα ἀντίποινα
Ιδιοκτήτης - Εκδότης
- Διευθυντής
γιά ὅλους ἐκείνους τούς δύστυΤριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος
χους, πού σήμερα αὐτοκτονοῦν ἤ
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Περ. “Χρ. Βιβλιογραφία”
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Διέξοδος από την κρίση
Η Ελλάδα αυτή την στιγμή
περνάει μία κρίσιμη περίοδο, από
την μεταπολίτευση και μετά· μία
κρίση αξιών, πνευματική, εθνική
και οικονομική. Τον καιρό αυτό
παρακολουθούμε την δραματική
εξέλιξη συγκλονιστικών γεγονότων στην Πατρίδα μας, καθώς
και σε όλο τον κόσμο. Αναστατώσεις, μεταναστευτικά κινήματα,
αλλοιώσεις στην σύνθεση των
πληθυσμών, οικονομική κρίση,
τρομοκρατικές ενέργειες, βομβαρδισμοί, πόλεμοι, απειλές πολέμων, οικολογική καταστροφή,
τρομακτικοί σεισμοί, πυρηνικά
ατυχήματα, ηθική διαφθορά, κυριαρχία του συμφέροντος, κατάργηση εθνικών και θρησκευτικών
αξιών, επικράτηση του ψεύδους
και της αδικίας...!
Πού πορεύεται ο κόσμος; Πού
πάει η κοινωνία; Τί θα γίνει αύριο; Πώς θα ζήσουν τα παιδιά
μας; Πόσο ακόμα θα αντέξει ο
πλανήτης; Μήπως οδηγούμαστε
σε κάποια αναπόφευκτη καταστροφή; Μήπως βιώνουμε σκηνές
Αποκάλυψης; Ποιός φταίει που
το Έθνος βρίσκεται σήμερα σε
τούτη την εξαθλίωση;
Μήπως φταίει η κυβέρνηση;
Φταίνε οι πολιτικοί; Φταίνε οι
τραπεζίτες; Φταίει το παγκόσμιο
οικονομικό σύστημα, ή η δημοσιονομική πολιτική, το χρηματιστήριο, επιχειρηματίες; Όχι μόνον
αυτοί. Φταίμε όλοι μας! Έχουμε
κι εμείς το μερίδιο της ευθύνης σ’
αυτό το κατάντημα της χώρας!...
Να παραδεχθούμε, ως Έλληνες Χριστιανοί, ότι αμαρτήσαμε
απέναντι στον Θεό. Αμαρτήσαμε!
Παραβιάσαμε τον νόμο του Θεού!
Μέσα σε μία νύχτα γίναμε
πλούσιοι. Έχουμε τρόπους να
αποκτούμε εύκολο χρήμα, χωρίς
κόπο και χωρίς εργασία.
Ας ανοίξουμε τις ντουλάπες
να δούμε πόσα ρούχα έχουμε!
Να δούμε πόσα αυτοκίνητα έχει
κάθε σπίτι, ο πατέρας, η μητέρα,
ο γιος και η κόρη! Να δούμε πόσα
ακίνητα σπίτια στην πόλη και στο
χωριό και σε παραθαλάσσια μέρη
έχουμε! Να δούμε πόσα κινητά
τηλέφωνα έχουμε ο καθένας! Να
δούμε πόσες φορές την εβδομάδα πηγαίνουμε στα ουζερί και τις
καφετέριες!...
Είναι μία κατάσταση τραγική!
Ρίξαμε τους Νεοέλληνες στην
ευμάρεια και στην χλιδή και στον
πλούτο. Γίναμε χώρα καλοπερασάκηδων, μία εικόνα τραγική!
Άνθρωποι άνεργοι, πεινασμένοι,

να τρέχουνε στα συσσίτια! Είναι τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό.
καιρός για μετάνοια και περισυλ- Στην Ελλάδα γεννήθηκε η δηλογή και για ελεημοσύνη. Δεν μοκρατία. Η Ελλάδα έδωσε τα
πρέπει να φοβόμαστε τη φτώχεια φώτα του πολιτισμού. Η Ελλάδα
και τη δυστυχία. Ο ελληνικός λαός γέννησε τους σοφούς και την
πέρασε από πολέμους, φτώχεια, φιλοσοφία, την ποίηση, την τέεμφύλιο, κι όμως στάθηκε στο χνη, την ρητορική· αλλά και τον
ύψος των περιστάσεων και ορ- ανυπολογίστου αξίας, βυζαντινό
πολιτισμό, με τους οικουμενικούς
θοπόδησε!
Αυτά που γίνονται σήμερα στην διδασκάλους, Βασίλειο, Γρηγόριο
Πατρίδα μας γίνονται βάσει σχε- και Ιωάννη Χρυσόστομο, τους λοδίου. Μην περιμένουμε άλλο· μην γίους του Βυζαντίου Μιχαήλ Ψελαναβάλλουμε. Να εναντιωθούμε λό, Γεώργιο Γεμιστό-Πλήθωνα,
στα πονηρά σχέδιά τους! Να αλλά και την βυζαντινή μουσική. Η
δόξα του Βυζαντίου ήταν
πηγαίνουμε στις πατριωτα Μοναστήρια και οι Εκτικές συγκεντρώσεις και
Γράφει
κλησίες του. Η Κωνσταντισε κύκλους ελληνορθόο Ζώρας
νούπολη ήταν το κέντρο
δοξης συντροφιάς. Να
Ιωάννης,
του Ελληνισμού, και ο
αφυπνίζουμε ελληνορΛάρισα
Μοναχισμός η καρδιά της
θόδοξες συνειδήσεις. Να
Ορθοδοξίας, αλλά και της
αγωνιζόμαστε για Ελλάδα
Ορθόδοξης χριστιανικής
και Ορθοδοξία. Να αναπτερώσουμε το εθνικό μας φρό- Παραδόσεως. Ο Ελληνισμός
νημα. Να γυρίσουμε στο τρίπτυχο κρατούσε τις εθνικές και Ορθότων ιδανικών: «Πατρίδα, Θρησκεία δοξες χριστιανικές παραδόσεις,
και Οικογένεια». Να γυρίσουμε τα ήθη και έθιμα. Έχουμε αυτόν
πίσω στις εθνικές μας παραδό- τον θησαυρό της Ορθοδοξίας,
σεις. Να αναβαπτισθούμε στην με όλη τη σημασία. Αυτό είναι το
κολυμβήθρα της Ορθοδοξίας και μεγαλείο της Ορθοδοξίας και του
του Ελληνισμού. Να ατενίσουμε Ελληνισμού! Η Ορθοδοξία και ο
το ένδοξο ιστορικό μας παρελ- Ελληνισμός συμπορεύτηκαν και
θόν. Ιστορία γεμάτη ηρωισμούς θριάμβευσαν μέσα στους αιώνες.
και αυτοθυσίες! Είμαστε χώρα
Αυτά τα κληρονομήσαμε από
Αγίων και Ηρώων! Είμαστε απόγο- τους προγόνους μας ως ελληνορνοι του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, θόδοξη πολιτισμική παρακαταθήτου Γεωργίου Καραϊσκάκη και του
κη, το οποία μεταλαμπαδεύτηκαν
Γρηγορίου Δικαίου-Παπαφλέσσα
από γενιά σε γενιά μέχρι σήμερα.
και άλλων ηρώων του μαρτυρικού
Θεματοφύλακας αυτών των παΈθνους μας! Η Ιστορία μας διδάραδόσεων είναι ο ελληνικός λαός.
σκει και μας εμπνέει.
Με τη βοήθεια του Θεού και
Στην Ιστορία υπάρχει η λύση.
τις
πρεσβείες των Αγίων, που
Ως Έθνος είμαστε Χριστιανοί
Ορθόδοξοι· έχουμε κοινά ήθη καθαγίασαν αυτόν τον τόπο, και
με τις πρεσβείες της Υπερμάχου
και έθιμα.
Κατά την περίοδο της Τουρ- Στρατηγού, της Παναγιάς μας,
κοκρατίας το ελληνικό Έθνος να προσπαθήσουμε να μείνουμε
δεν είχε κρατική οντότητα· δεν «εδραίοι και αμετακίνητοι» όλοι
υπήρχε κράτος όπως απαιτεί η μας στην Ορθοδοξία και τον Ελέννοια του κράτους. Υπήρχε το ληνισμό!
Έθνος των Ελλήνων. ΚαταβαλΝα μείνουμε Χριστιανοί Ορθόλόταν μία προσπάθεια από τους δοξοι και Έλληνες με τον πολιτιπαράγοντες να διαφωτισθούν οι σμό! Με τις εθνικοθρησκευτικές
Έλληνες για την Ιστορία τους μας παραδόσεις. Να σηκώσουμε
και την Ορθόδοξη χριστιανική τα λάβαρα της Ορθοδοξίας και
Πίστη. Το Πατριαρχείο Κωνστα- του Ελληνισμού ξανά! «Η αγία
ντινουπόλεως ήταν το εθνικό και Ρωμιοσύνη, απροσκύνητη θα μείθρησκευτικό κέντρο του υπόδου- νει»! Η Ελλάδα που αγωνίζεται!
λου Ελληνισμού. Γι’ αυτό κατά
Η Ελλάδα που αντιστέκεται! Η
την επανάσταση του 1821 όλοι οι
Ελλάδα που επιμένει! Η Ελλάδα
Έλληνες ξεσηκώθηκαν «για του
που ελπίζει! Ελλάδα σημαίνει
Χριστού την πίστη την αγία και της
Ορθοδοξία!...
Πατρίδος την ελευθερία»!
Οι πρόμαχοι της Ορθοδοξίας
Εκτός από την εθνική μας ταυκαι
του Ελληνισμού είναι εδώ!
τότητα, έχουμε οι Έλληνες και
Εδώ
είναι Ελλάδα! Εδώ είναι Ορτην πνευματική μας κληρονομιά.
Έχουμε μία βαριά κληρονομιά: θοδοξία! Αμήν!!!

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Συνεχίζουμε από το 1991 την παρακαταθήκη που μας άφησε ο μακαριστός
μητροπολίτης μας κυρός Θεολόγος, να
προσφέρουμε δηλαδή αθόρυβα αίμα
για τον πάσχοντα αδερφό μας. Γι’ αυτό,
στις 18 Ιουλίου, ημέρα Πέμπτη θα πραγματοποιήσουμε αιμοδοσία στο παλαιό

Νοσοκομείο (τμήμα αιμοδοσίας) από
8:30 πρωινή ως το μεσημέρι 13:00. Με
την προσπάθειά μας αυτή στηρίζουμε
την διάδοση της ιδέας της εθελοντικής
αιμοδοσίας αποβλέποντας στην ευαισθητοποίηση και αφύπνιση και άλλων
που μπορούν να δώσουν λίγο αίμα.

Από πληροφορίες μας σας γνωρίζουμε ότι το 17ο ετήσιο μνημόσυνο του μακαριστού μητροπολίτου μας κυρού Θεολόγου θα τελεστεί την Κυριακή 28 Ιουλίου 2013
στην Ι. Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Δημητρίου Στομίου μετά τη Θεία Λειτουργία
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Κολοκοτρώνη ως προδότη, και τον
καταδίκασαν σε θάνατο.
ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΚΗ
Η σύλληψη του Κολοκοτρώνη,
του Πλαπούτα και άλλων είκοσι
οπλαρχηγών έγινε στις 18 Σεπτεμβρίου 1933 και αφού τους έδεσαν
με αλυσίδες τους περιέφεραν
στην πόλη του Ναυπλίου για να
τους διαπομπεύσουν. Και τον
μεν Κολοκοτρώνη και Πλαπούτα
τους έκλεισαν στο Ιτς Καλέ, τους
δε άλλους τους φυλάκισαν στο
Μπούρτζι.
Στην διάρκεια της προανάκρισης προσπάθησαν με διάφορα
τεχνάσματα να κατασκευάσουν
ανύπαρκτες κατηγορίες. Όλες
όμως ήταν έωλες, αόριστες και
χωρίς αποδείξεις, μη δυνάμενες
να θεμελιώσουν κατηγορία για την
παραπομπή τους.
Ο Εδουάρδος Μάσον επίτροπος (εισαγγελέας) αναγκάστηκε
να πάει στο Ιτς Καλέ όπου ήταν
φυλακισμένος ο Γέρος του Μοριά
και να τον ανακρίνει, πιέζοντάς τον
για ώρες ώστε να ομολογήσει ότι:
«είχε προκατασκευάσει αποστασία εναντίον της Κυβερνήσεως».
Ο Κολοκοτρώνης με πολύ πικρή
θυμοσοφία τον αποστόμωσε, αναφέροντας την ιστορία του λύκου
με την προβατίνα. Ο λύκος – του
λέει – για να βρει δικαιολογία να
φάει την προβατίνα άρχισε να
φωνάζει: «Μου θόλωσες το νερό
της πηγής και δεν μπορώ να πιω».
Αυτό κάνεις κι εσύ.
Η ΔΙΚΗ
Η ακροαματική διαδικασία άρχισε στις 30 Απριλίου 1839 και
διήρκεσε ως τις 26 Μαΐου, στο
τζαμί του Ναυπλίου.
Στην αρχική σύνθεση του δικαστηρίου μετείχαν οι: Πολυζωίδης
– Πρόεδρος και Πάικος, Λουκόπουλος, Σούτσος, Τερτσέτης ως
Δικασταί. Την εισαγγελική έδρα
την είχε ο Εδουάρδος Μάσον,
που έκανε και την προανάκριση
(εμπαθής πολέμιος του Κολοκοτρώνη και υπηρέτης της αγγλικής πολιτικής). Στην θέση του
Γραμματέα ήταν ο Ζώτος. Όμως
ο Λουκόπουλος και ο Πάικος
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ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ (180 ΧΡΟΝΙΑ 1833-2013)
αντικαταστάθηκαν από κάποιον
Βούλγαρη και Φραγκούλη διότι ο
Αντιβασιλέας Μάουερ διέγνωσε
την απροθυμία τους «να συνεργαστούν» για την καταδικαστική
ετυμηγορία του Κολοκοτρώνη. Ο
ένας εκ των δικαστών, ο Σούτσος,
ήταν γαμπρός από αδελφή του
υπουργού Δικαιοσύνης κ. Σχινά.
Οι κατηγορούμενοι στρατηγοί
οδηγούνται στην αίθουσα του
δικαστηρίου συνοδευόμενοι από
όργανα της τάξης, και φέροντας
απλή στολή καπετάνιου, χωρίς
παράσημα – γιατί τους τα είχαν
αφαιρέσει – κάθισαν στον πάγκο.
Η αγέρωχη εμφάνιση του Κολοκοτρώνη στο ειδώλιο συγκλόνισε το
ακροατήριο:
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος: Άρχεται η συνεδρίαση. Παρακαλώ το ακροατήριο
να κρατήσει σιγή και
ακέραιη την ψυχραιμία του…
Ο Γραμματέας:
(διαβάζει το κατηγορητήριο)
Μετά μιας μικρής
παύσης, δυο χωροφύλακες οδηγούν έξω τον Πλαπούτα. Φέρνουν το Ευαγγέλιο. Ο
Κολοκοτρώνης σηκώνεται από τον
πάγκο και προχωρά να ορκισθεί.
Τα βλέμματα όλων είναι καρφωμένα πάνω του, γιατί μπροστά
τους, στέκεται ορθό ολόκληρο «το
Εικοσιένα».
Ο Πρόεδρος σηκώνεται όρθιος.
Τον μιμούνται όλοι. Ο Κολοκοτρώνης απλώνει το χέρι του.
Πρόεδρος: Ορκίζομαι να είπω
την αλήθεια και μόνο την αλήθεια
εις ό,τι ερωτηθώ.
- Ορκίζομαι. (Κάθονται όλοι στις
θέσεις τους).
Πρόεδρος: Πώς ονομάζεσαι;
- Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
Πρόεδρος: Από πού κατάγεσαι;
- Από το Λιμποβίσι της Καρύταινας.
Πρόεδρος: Πόσων ετών είσαι;
- Εξήντα τεσσάρων
Πρόεδρος: Τι επάγγελμα κάνεις;
- Στρατιωτικός. Στρατιώτης
ήμουνα. Κράταγα επί 49 χρόνια
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πραγματικότητα αυτή, σχετικά με το ηθικό
συναίσθημα, έχει μεγαλύτερη δυναμική με
την κοινωνική της μορφή από ό,τι με την
ατομική. Εξαιτίας αυτού του δεδομένου οι
πεποιθήσεις, οι παραστάσεις και οι ιδέες,
που προέρχονται με διεργασία διαμέσου
της κοινωνίας, παρουσιάζονται ως υποχρεωτικές και αναγκαίες, και το αντικείμενό τους ως επιδιωκόμενο και κατορθωτό
ηθικό αγαθό. Το ηθικό συναίσθημα κατά
συνέπεια γεννιέται από τη συμμετοχή του
ατόμου στην κοινωνική ζωή. Και η ηθική,
που είναι σύμφωνη προς τη Χριστιανική
διδασκαλία, είναι η τελειότερη.
2. Σημασία και αξία. Το ηθικό συναίσθημα: Καλλιεργεί την ευσυνειδησία. Απομονώνει το κακό και υιοθετεί το καλό. Απορρίπτει
το άδικο και επιλέγει το δίκαιο. Ενισχύει το
συναίσθημα του χρέους και της ευθύνης.
Προφυλάσσει από παρεκτροπές και εγωισμούς. Αναγνωρίζει σφάλματα, λάθη και
οδηγεί στη συγνώμη, τη συγχώρηση και τη
συμφιλίωση. Ενθαρρύνει την ανάπτυξη των
καλών σχέσεων. Απαλύνει τους πόνους, τις
δοκιμασίες και τις συμφορές. Καλλιεργεί
την αγάπη, την ανεξικακία, την καλοσύνη
και αποφεύγει την κακία, το μίσος, τη βία και

στο χέρι το ντουφέκι και πολεμούσα νύχτα και μέρα για την πατρίδα.
Πείνασα, δίψασα, δεν κοιμήθηκα
μια ζωή. Είδα τους συγγενείς
μου να πεθαίνουν τ’ αδέλφια να
τυραννιούνται και τα παιδιά μου
να ξεψυχάνε μπροστά μου. Μα
δε δείλιασα. Πίστευα πως ο Θεός
είχε βάλει την υπογραφή του για
την λευτεριά μας και πως δεν θα
την έπαιρνε πίσω.
Πρόεδρος: Τι απολογείσαι για
την κατηγορία που σου αποδίδεται;
- … Εμείς τόχουμε ψηλά και καθαρό το κούτελο και δε μηχανευόμαστε βρωμοδουλειές όπως η
αφεντιά εκείνων που μας κατηγορούν γι’ αναρχικούς. Ό,τι έχουμε
να τα πούμε τα λέμε ντρέτα και
σταράτα (υπονοώντας τον Εισαγγελέα). Κύριοι δικαστές, είμαστε
αθώοι. Άλλοι είναι
εχθροί και προδότες της Πατρίδας.
Ενώ στην αίθουσα είχε απλωθεί
βαθιά σιωπή, οι
παρευρισκόμενοι
συμπολεμιστές
του πνίγονταν από τους λυγμούς.
Για είκοσι (20) ημέρες παρέλασαν από το δικαστήριο 44 μάρτυρες κατηγορίες και 115 μάρτυρες
υπεράσπισης που εξεταζόμενοι
διέψευσαν τα σημεία της κατηγορίας.
Η αγόρευση του Εισαγγελέα Εδ.
Μάσον κράτησε πεντέμιση ώρες.
Στην ουσία ήταν μία επανάληψη
του κατηγορητηρίου και των όσων
είχαν υποστηρίξει οι μάρτυρες
κατηγορίας. Καταλήγοντας είπε:
«Επιμένω εις την κατηγορίαν και
με τα δόντια και με τα νύχια θα την
υπερασπίζω. Διακηρύττω (θεωρώ)
λοιπόν τους εγκαλουμένους ως
ενόχους, και απαιτώ τον θάνατόν
τους».
Οι συνήγοροι υπεράσπισης π.
Βαλσάμης (του Κολοκοτρώνη) και
ο Χ. Κλωνάρης (του Πλαπούτα)
έπεισαν με τις αγορεύσεις τους
όλους για την αθωότητα των κατηγορουμένων.
Τις νύχτες δούλευε το παρασκήνιο. Γίνονταν διαβούλια με στόχο

την ζωή ή το θάνατο των στρατηγών. Οι υπουργοί ήταν διχασμένοι.
Στο τέλος όμως επιβλήθηκαν,
κατά κράτος, οι «καταδικαστικοί».
Στην αίθουσα της διάσκεψης
του δικαστηρίου διαδραματίστηκαν σκηνές συγκλονιστικές. Οι
δικαστές Πολυζωίδης και Τερτσέτης προσπαθούσαν να πείσουν με επιχειρήματα τους τρεις
«καταδικαστικούς» δικαστές. Ο
Τερτσέτης είπε – ομολόγησε
αργότερα – «Έκλαυσα ενώπιον
των τριών, θέλοντας να βοηθήσω τα δικαιώματα δύο υπηκόων
της Βασιλείας. Μου έκαιε την
καρδίαν… η καταδίκη των τριών
Πελοποννησίων (στρατηγών).
Ναι! Σχεδόν εγονάτισα, φιλώντας
τα χέρια των Τριών!».
Τα αντρικά δάκρυα του Τερτσέτη δεν επηρέασαν τους «μιλημένους» δικαστές. Και τότε από
αγανάκτηση τους φώναξε: «Με
τέτοια αποδεικτικά, ούτε δυο
γάτοι δεν καταδικάζονται σε
θάνατον!».
Ο Πρόεδρος Πολυζωίδης διέκοψε τη συνεδρίαση και πήγε με τον
Τερτσέτη στο σπίτι του τελευταίου. Οι άλλοι τρεις δικαστές πήγαν
στον υπουργό Δικαιοσύνης Σχινά
για να του αναφέρουν τί έγινε…
Ο υπουργός διατάζει τους τρεις
να επιστρέψουν στο δικαστήριο.
Ο ίδιος φοράει την επίσημη στολή του, παίρνει μαζί του και τον
Γερμανό σύμβουλό του Γκράινερ,
τους γραμματείς (και αυτοί με
τις επίσημες στολές τους) και
με μια κουστωδία χωροφυλάκων
πηγαίνει στο δικαστήριο. Στέλνει
παράλληλα τους κλητήρες να
φέρουν πίσω, έστω και δια της
βίας αν χρειαστεί, τον Πολυζωίδη
και τον Τερτσέτη. Όταν εκείνοι γύρισαν, το δικαστήριο ήταν γεμάτο
από χωροφύλακες.
Ο υπουργός Σχινάς τους ζήτησε
να υπογράψουν την καταδικαστική
απόφαση που είχαν αποφασίσει οι υποτακτικοί του Μάουερ
λέγοντας: «Ως Γραμματεύς της
Επικρατείας και άμεσος προϊστάμενός σας, σας ανακαλώ στα χρέη
σας» και συνεχίζει φωνάζοντας;
«Εν ονόματι του Βασιλέως, σας

προσκαλώ να υπογράψετε την
απόφασιν». Ο Πολυζωίδης αντιφωνάζει: «Εν ονόματι της δικαιοσύνης δεν την υπογράφω».
Ο Σχινάς οργισμένος πήγε στον
Αντιβασιλέα Μάουερ για νέες
οδηγίες, διατάζοντας τους χωροφύλακες να μην επιτρέψουν σε κανέναν δικαστή να απομακρυνθεί.
Επιστρέφοντας, σε έντονο ύφος
καλεί και πάλι τον Πολυζωίδη να
υπογράψει την απόφαση. Εκείνος
αρνείται και ακολούθησε ο διασωζόμενος διάλογος:
- Σας διατάσσω να την υπογράψετε.
- Προτιμώ να μου κόψουν το
χέρι, αλλά δεν την υπογράφω!
- Εσείς τουλάχιστον, Τερτσέτη,
θα υπογράψετε, ναι ή όχι;
- Όχι! Δεν θα με έχετε συνεργόν
στον φόνον δύο ανθρώπων.
- Σας διατάσσω όμως, εν ονόματι του νόμου, να αναλάβετε
τας έδρας σας και να απαγγελθεί
αμέσως η απόφαση.Οι τρεις
δικαστές τρέχουν να συμμορφωθούν. Ο Μάσον κάθισε στην
εισαγγελική του θέση. Οι άλλοι
δύο παρέμειναν αδιάφοροι. Τότε
ο υπουργός οργισμένος και με
αυταρχικό ύφος φωνάζει: «Ε, και
η υπομονή έχει τα όρια της. Κλητήρες πιάστε τους και φέρτε τους
στις έδρες!». Οι χωροφύλακες
ορμούν, αρπάζουν τον Πρόεδρο.
Εκείνος αμύνεται, κρατιέται από
το τραπέζι, από τις καρέκλες,
από τις πόρτες φωνάζοντας
«Σεβαστείτε την ατομική μου
ελευθερία». Οι χωροφύλακες
τον χτυπούν, τον σπρώχνουν, τον
βρίζουν, του σχίζουν τα ρούχα
και δια της βίας τον φέρνουν στο
κάθισμα της Προεδρίας.
Τον Τερτσέτη τον άρπαξαν τέσσερις χωροφύλακες, και σηκωτό
τον έφεραν στην έδρα. Τότε εκείνος φώναξε: «Το σώμα μου μπορείτε να το κάνετε ό,τι θέλετε, την
συνείδησή μου όμως δεν μπορείτε
να την παραβιάσετε».
Η σκηνή ήταν εφιαλτική και τα
διαδραματισθέντα ασύλληπτα.
ΕΤΥΜΗΓΟΡΙΑ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

Το ηθικό συναίσθημα
την εχθρότητα. Ενισχύει την κοινωνικότητα. οικειούσθαι τας ψυχάς των παίδων, ίνα
ημερώτεροί τε ώσι και ευρυθμότεροι γιΚαταξιώνει το άτομο.
3. Παράγοντες και μέσα ενίσχυσης. γνόμενοι, χρήσιμοι ώσιν εις το λέγειν και
Το ηθικό συναίσθημα αρχίζει από την το πράττειν”. Στο οικογενειακό πάντως
νηπιακή ηλικία και συνεχώς μορφοποιεί- περιβάλλον αποκτά πρωτίστως το παιδί
ται και τελειοποιείται από τις επιδράσεις τη γνώση ότι το ηθικό δεν είναι μόνο για
της οικογενειακής και κοινωνικής ζωής. τον εαυτό του, αλλά και για τους άλλους.
Σημαντικό ρόλο παίζουν οι κληρονομικές Αποκτά τη γνώση της αλληλεγγύης, της
καταβολές και προδιαθέσεις του παιδιού, βοήθειας και της ενίσχυσης που μπορεί
να εισπράξει από τους άλτο καλό παράδειγμα, οι
Το άρθρο αυτό είναι συνέχεια
λους. Εθίζεται στις καλές
κοινωνικές επιδράσεις, η
από το Φ. 191 που είχε
πράξεις και στο σεβασμό
αγωγή και η εκπαίδευση θέμα «Το θρησκευτικό συναίσθημα»
προς τους μεγαλύτερους,
που δέχεται. Ο σοφός
τα ιερά και όσια της φυλής. Στο σχολικό
της αρχαιότητας Πλάτων γράφει: “άνεν συνεχεία μαθαίνει ότι υπάρχει κάποια
θρωπος παιδείας μεν ορθής τυχών και μεθοδική εξουσία και υποχρεωτική πειφύσεως ευτυχούς θειότατον, ημερότα- θαρχία. Και ενώ προχωρεί η ηλικία του, η
τον ζώον γίγνεσθαι φιλεί, μη ικανώς δε οικογένεια και το σχολείο συνεργάζονται
ή μη καλώς τραφέν αγριότατον οπόσα να αυξήσουν την ικανότητα της σκέψης
φύει γη”. Επηρεάζεται σημαντικά το ηθι- του, να πλουτίσουν τις γνώσεις του, να
κό συναίσθημα και από το καλαισθητικό αναπτύξουν τις δεξιότητες, να εκριζώ(προκαλείται από την αντίληψη του ωραί- σουν και να περιορίσουν ενδεχόμενα
ου), τη μουσική. Τη ρυθμική γυμναστική πάθη και αντικοινωνικές ροπές, και να
και τις καλλιτεχνικές εν γένει ενασχολή- προσανατολίσουν την είσοδο του στην
σεις του παιδιού. Για την επίδραση τους κοινωνία με τις πολύπλοκες εκδηλώσεις.
αυτή ο Πλάτων επίσης γράφει: “τους Το παιδί πείθεται πλέον ότι με την κοινωρυθμούς και τας αρμονίας αναγκάζουσιν νική ζωή μπορεί να ικανοποιήσει κατά τον

καλύτερο τρόπο και τις δικές του ατομικές ανάγκες, επιθυμίες και επιδιώξεις.
Με τον ίδιο τρόπο αναπτύσσονται και
τα ανώτερα κοινωνικά αισθήματα, χωρίς
το άτομο να είναι εξ ολοκλήρου εξαρτημένο από προτιμήσεις και αντιλήψεις
των ομοίων του, αλλά να διατηρεί και
τη δική του αυτονομία και το δικαίωμα
της εσκεμμένης επιλογής του. Από την
πίστη στην ελευθερία του, στη δύναμη
του να επιλέγει και στην ικανότητα του να
σκέπτεται, ολοκληρώνονται τα ουσιώδη
στοιχεία του ηθικού του συναισθήματος.
Το άτομο αισθάνεται, ύστερα από κάθε
του πράξη, τον εαυτό του υπεύθυνο του
προκύπτοντος αποτελέσματος, γιατί η
προσωπικότητα του υφίσταται τις συνέπειες και βελτιώνεται ή μειώνεται αναλόγως. Για μεν την καλή πράξη αισθάνεται
ευχαρίστηση και υπερηφάνεια, για δε
την κακή ντροπή, μεταμέλεια και τύψεις.
Το ηθικό συναίσθημα επομένως είναι η
συναίσθηση της απήχησης που έχει στη
συνείδηση του το άτομο για τον εαυτό
του ως ηθική προσωπικότητα.
Α.Κ.
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συνέχεια από την 1η σελίδα

«Τα σχολεία δεν είναι απλώς τόποι προσκτήσεως γνώσεων, αλλά κυρίως
φροντιστήρια ηθικής, χριστιανικής και εθνικής αγωγής»

δος, στα χρόνια της φρικτής Οθωμανοκρατίας «…η ψυχή του Έθνους
αγρυπνούσε. Φτωχοί παπάδες και
δάσκαλοι, που ετρέφοντο με λίγο
ψωμί, είχαν το σθένος εις το βάθος
της ψυχής των, σθένος ποιητών.
Καταλάβαιναν την ευθύνην που
τους εβάρυνε να συνεχίσουν την
ελληνικήν παράδοσιν, διηγούντο εις
τα Ελληνόπουλα ποια ήταν άλλοτε
η πατρίδα τους και τους εδίδασκαν
δύο ονόματα: Ελλάς και ελευθερία».
(αρχ. Ιω. Αλεξίου, «Η Παιδεία στην
Τουρκοκρατία», εκδ. «Ζωής», σελ.
181). Από εκείνα τα σχολεία και με
τέτοιους δασκάλους «αποφοίτησαν»
τα λιοντάρια του ’21. Μα και ο άγιος
των σκλάβων, ο Πατροκοσμάς, τα
ίδια δεν κανοναρχούσε στο Γένος;
«Το σχολείον ποτίζει την ψυχή και
ανοίγει τες εκκλησιές» κήρυττε, γιατί
γνώριζε ο άγιος ότι τα προσανάμματα της εθνικής ελευθερίας τα προσφέρει του Χριστού η πίστη η αγία.
Ο πρώτος και τελευταίος ίσως
Ρωμηός Κυβερνήτης της Ελλάδας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, είχε
συλλάβει εναργέστατα ότι για να
«σταθεί» το αρτιγενές κράτος στην
χορεία των «πεπολιτισμένων» εθνών
της Εσπερίας πρέπει η Παιδεία του
να αρδεύεται από τις αείχλωρες
πηγές της ρωμαίικης παράδοσης,
ειδάλλως καταντά «παλιόψαθα των
εθνών». Γράφει σε επιστολή του
προς τον Μουστοξύδη μεταξύ άλλων. «Τα σχολεία δεν είναι απλώς
τόποι προσκτήσεως γνώσεων, αλλά
κυρίως φροντιστήρια ηθικής, χριστιανικής και εθνικής αγωγής». (Ι.
Καποδίστρια, «Κείμενα», εκδ. ΟΕΔΒ,
σελ. 75).
Αυτά τα τρία είναι τα ψηλώματα,
οι κορυφές με τις οποίες φτερούγιζε
ο λαός για τόσους αιώνες: η πίστη
(η χριστιανική αγωγή), η πατρίδα (η
εθνική αγωγή) και η οικογένεια (η
ηθική αγωγή), που τα πρώτα ανεξίτηλα μαθήματά της τα λαμβάνει
ο άνθρωπος από την κατ’ οίκον
Εκκλησία. Και αν επί επταετίας
διαπομπεύτηκε το τρίπτυχο των
ελληνοσώτειρων αρετών, λόγω
της μετατροπής τους σε ιδεολόγημα, δίδοντας ταυτόχρονα και μια
ουρανόπεμπτη πρόφαση στους
ψευτοπροοδευτικούς να επιπέσουν
αργότερα και να μαγαρίσουν και την
πατρίδα και την «θρησκεία» και την
οικογένεια, εν τούτοις πάντοτε στην
ιστορία μας πολεμούμε γι’ αυτά τα
τρία πολυτίμητα. Δεν ήταν εφεύρημα των Απριλιανών,. Η ημιμάθειά
τους τα αμαύρωσε. Θυμίζω. Τον
παιάνα που διασώζει ο Αισχύλος
στο έργο του «Πέρσαι» (Στιχ. 402-5).
«Ω παίδες Ελλήνων, ίτε
ελευθερούτε πατρίδ’ (η πατρίδα),
ελευθερούτε δε παίδας, γυναίκας
(η οικογένεια), θεών τε πατρώων έδη
(η θρησκεία), θήκας προγόνων νυν
υπέρ πάντων αγών».
Την Δευτέρα 28 Μαϊου του 1453
ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μιλά
στον λαό ως «ο ποιμήν ο καλός»,
που «την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ
των προβάτων». «Όσοι συνάχθηκαν και τον άκουσαν, ήταν σαν να
κάθισαν γύρω από το τραπέζι του
Μυστικού Δείπνου», γράφει ο Παν.
Κανελλόπουλος. Διέσωσε ο πιστός
του συμβουλάτορας Σφραντζής τα
λόγια του ήρωα βασιλέα: «Καλώς
ουν οίδατε αδελφοί, ότι… οφειλέται
κοινώς εσμέν ίνα προτιμήσωμεν
αποθανείν… υπέρ της πίστεως
ημών… (η θρησκεία) υπέρ της
πατρίδος… υπέρ του βασιλέως ως
Χριστού του Κυρίου… υπέρ συγ-

γενών και φίλων…». (η οικογένεια).
(«Ελληνορθόδοξη Πορεία» επιμ. Κ.
Χολέβας, σελ. 126).
Αυτά τα τρία τιμαλφή λαμπρύνουν
το Συναξάρι του Γένους – οι ήρωες
της πατρίδος – και κοσμούν το Εικονοστάσι της Εκκλησίας – οι άγιοι και
οι μάρτυρες.
Όταν έλεγε ο Μακρυγιάννης «γι’
αυτά πολεμήσαμεν» αυτό εξυπονοούσε…
Αυτή η Παιδεία, η βαπτισμένη στην
κολυμπήθρα της Ελληνορθοδοξίας,
βαστούσε, παρ’ όλο που η λεγόμενη πνευματική ηγεσία του τόπου
πάλευε για την νεκρανάσταση της
αρχαίας Αθήνας (Κοραής), μήπως
και μας αποδεχθεί η Ευρώπη. Ο Κολοκοτρώνης, ο αγράμματος αυτός
άνθρωπος, ο μόλις γνωρίζων να συλλαβίζει, είχε σαφέστατη αντίληψη
του σκοπού της μορφώσεως. Αποτεινόμενος τον Νοέμβριο του 1838
από τον λόφο της Πνύκας προς τους
συγκεντρωμένους εκεί μαθητές των
Αθηνών, τους είπε επιγραμματικότατα: «Η προκοπή σας και η μάθησή
σας να μη γίνη σκεπάρνι μόνο για το
άτομό σας, αλλά να κυττάξη το καλό
της κοινότητος και μέσα εις το καλόν
αυτό βρίσκεται και το δικό σας», λόγια που υπενθυμίζουν την ρήση του
μεγάλου Περικλή στους Αθηναίους:
«Καλώς μεν γαρ φερόμενος ανήρ το
καθ’ εαυτόν διαφθειρόμενης της πατρίδος ουδέν ήσσον ξυναπόλληται,
κακοτυχών δε εν ευτυχούση πολλώ
μάλλον διασώζεται». (Θουκυδ. Β’
60). Μεταφράζει ο Ελευθέριος
Βενιζέλος «διότι ο άνθρωπος που
ευδοκιμεί εις τας ιδιωτικάς του
υποθέσεις, εάν η πατρίς του καταστραφή, χάνεται κι αυτός μαζί της,
ενώ είναι πολύ μάλλον πιθανόν ότι
θα σωθή, εάν κακοτυχή μεν ο ίδιος,
η πατρίς του όμως ευτυχή».
Αυτό δεν είναι το «είμαστε στο
εμείς» του Μακρυγιάννη. Παιδεία
χωρίς το ευλογημένο «εμείς», είναι
μια «Παιδεία», «μία βιομηχανία που
παράγει τους ψευτομορφωμένους
και τους νεόπλουτους της μάθησης,
που έχουν την ίδια κίβδηλη ευγένεια
με τους νεόπλουτους του χρήματος», γράφει ο Σεφέρης (Δοκιμές,
τ. Α’, σελ. 236, εκδ. «Ίκαρος»). (Τι
ωραία το διατύπωσε αυτό ο οσιακής
μνήμης Γέροντας Παϊσιος ο Αγιορείτης, όταν έλεγε: «Κλείνουμε λάθος
την αντωνυμία. Λέμε εγώ, εσύ, αυτός, αντί να λέμε αυτός, εσύ, εγώ»).
Ο τύπος αυτός του ελληνορθόδοξου σχολείου βαστούσε ως την
εποχή που άρχισε να δρουν και να
το επηρεάζουν οι πειραματισμοί, οι
αλχημείες που ονομάστηκαν πομπωδώς εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.
Φαινόμενο που παρουσιάστηκε στην
αυγή του 20ου αι. και εντάθηκε κατά
την μεταπολίτευση.
Μέχρι τότε το σχολείο με τον
κακοπληρωμένο, αλλά ψυχωμένο
εκείνο δάσκαλο, στάθηκε θεματοφύλακας των τιμαλφών αξιών του
Γένους, της ρωμαίικης παράδοσης,
από τον Τρωικό πόλεμο και τον
Όμηρο έως τον Παλαιολόγο και την
Επανάσταση του ’21. Οι «παλιοί» οι
δάσκαλοι δεν ήξεραν πολλά πράγματα από το τι γινότανε έξω από τα
σύνορα του κράτους, δεν κατείχαν
μεταπτυχιακά και «ντοκτορά», γνώριζαν όμως αρχαία Ελληνικά και την
ιστορία μας και μετέδιδαν την φλόγα
της ψυχής τους, πολλές φορές με
πολλή ρητορική, αλλά πάντοτε με
πνευματική εντιμότητα και ευθύνη.
Και ξεσκόλιζαν εκείνα τα σχολεία
«δασκαλούδια», οπλισμένα με τον

γερό πολιτισμό του Γένους, που
έβγαζαν ασπροπρόσωπες τις κοινωνίες που τα ανέθρεφαν.
Αυτό το σχολείο όμως το κλόνισε
στην ψυχή του Έθνους η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Ό,τι δεν είχε πρόσφατη ημερομηνία λήξεως θεωρήθηκε αντιδραστικό, συντηρητικό και
εξοβελίστηκε. Η γλώσσα, αμυντήριο
αήττητο του λαού, κατακρεουργήθηκε, η παράδοση διαπομπεύτηκε, η
πίστη περιθωριοποιήθηκε, η φιλοπατρία ποινικοποιήθηκε. Και έτσι από
το σχολείο των «ιερών γραμμάτων»,
φτάσαμε στα «άθεα γράμματα».
«Τ’ άθεα γράμματα παραμέρισαν
τους αγίους και τους αγωνιστές και
βάλανε στο κεφάλι του έθνους, ξένους κι άπιστους γραμματισμένους,
που πάνε να νοθέψουνε τη ζωή
μας. Τα άθεα γράμματα κόψανε το
δρόμο του έθνους και το αμποδάνε
να χαρεί τη λευτεριά του» έλεγε ο
«Παπουλάκος» του Κ. Μπαστιά.
Τέτοια «άθεα γράμματα που υφαίνουνε το σάβανο του Γένους» διδάσκονται σήμερα στα σχολεία μέσω
των επικίνδυνων σχολικών βιβλίων.
Παράδειγμα: Έχω μπροστά μου,
«τρεις γενιές» θα έλεγα, βιβλίων
γλώσσας Στ’ Δημοτικού, που παλαιότερα τα ονομάζαμε «Αναγνωστικά», γιατί μέσω αυτών γινόταν και
ανάγνωση του πολιτισμού μας. Του
1964, 1983 και 2006 αντίστοιχα. Το
πρώτο ξεκινά με βυζαντινή εικόνα
«Ο Χριστός ευλογών τα παιδιά»,
το δεύτερο, μ’ ένα απόσπασμα της
«Αντιγόνης» του Σοφοκλή, στο τρίτο, το νεοταξικό, θα βρεις άσκηση
με την οποία οι μαθητές καλούνται να γράψουν μια ιστορία στην
οποία πρωταγωνιστούν ο Μέγας
Αλέξανδρος, ο Καραγκιόζης και
η… Κοκκινοσκουφίτσα. Στα παλιά
βιβλία μοσχοβολούσαν τα κείμενα
για ήρωες και αγίους, σμίλευε ο
δάσκαλος ψυχές. Στα νέα, του Νέου
Σχολείου, περισσεύουν τα μίζερα,
τα καταθλιπτικά, τα σχιζοφρενικά
κείμενα. Παιδεία χωρίς Χριστό,
εκπαίδευση ξέψυχη, που ετοιμάζει
τους αυριανούς Γενίτσαρους, εκπαίδευση που «γέμισε τα παιδιά με μιαν
αρρωστιάρικη ανησυχία για το πώς
θα βγάλουν το ψωμί τους μονάχα».
Και θα κλείσω με τη φωνή που
μας έρχεται από το περιβόλι της
Παναγίας μας. Το 1984 οι Αγιορείτες Πατέρες κρούουν τον κώδωνα
του κινδύνου. Κυκλοφορήθηκε ένα
συγκλονιστικό κείμενό τους με τίτλο
«το Άγιον Όρος και η Παιδεία του
Γένους μας».
Λόγος αδελφικός βγαλμένος από
την πείρα ενός μεγάλου σχολείου
ζωής, υπεύθυνος και αναγκαίος,
παρήγορος και αυστηρός συνάμα.
Αποσπώ ένα κείμενο, γραμμένο
από την κιβωτό του Γένους: <<Γιατί
να υποσιτίζονται πνευματικά τα
παιδιά; Γιατί να τρέφονται με ακαθαρσίες; Γιατί να βασανίζονται; …
Ποιος μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά
να μείνουν «αγράμματα», σαν τον
Μακρυγιάννη, να μάθουν, να πάρουν
τη χάρι του λαού του Θεού και τότε
να γίνουν οι αγράμματοι οι καλύτεροι πεζογράφοι μας…
Ποιος μπορεί να μας κρατήση στο
ύψος , στο ήθος, στην ελευθερία της
«αγραμματοσύνης» του «καθυστερημένου» λαού, που βλάστησε από
το χώμα του τα Δημοτικά τραγούδια,
τις παροιμίες, τους σκοπούς, τα
ήθη και τα έθιμα των Αρματολών
και Κλεφτών>>. Την απάντηση την
βρίσκουμε στο ίδιο το κείμενο: μόνο
η Εκκλησία του Χριστού μπορεί…  

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΛΟΓΙΑ ή ΚΑΤΑΡΑ!

ΠΟΡΝΟ ΚΑΙ Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ
ΜΕΣ’ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ
Τα Ευρωπαϊκά νηπιαγωγεία και σχολεία μπορούν να απαγορεύσουν
τα παιδικά βιβλία και παραμύθια που απεικονίζουν την παραδοσιακή
οικογένεια. Αυτό είναι ένα αίτημα της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Σύμφωνα με την επιτροπή, τα
παραμύθια θα πρέπει να μιλάνε για τη σεξουαλική διαφορετικότητα.
Νορβηγοί ειδικοί πιστεύουν ότι τα παιδιά επωφελούνται βλέποντας πορνό.
Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των φύλων παρασκευάζουν μια έκθεση που ζητά
την απαγόρευση όλων των βιβλίων που παρουσιάζουν την παραδοσιακή
οικογένεια όπου ο πατέρας είναι ο αρχηγός και κουβαλητής της οικογένειας και η μητέρα φροντίζει για τα παιδιά, στα σχολεία και τα κέντρα
ημερήσιας φροντίδας της Ευρώπης. Σύμφωνα με τους συγγραφείς, τα
βιβλία αυτά είναι κακά για την μελλοντική ζωή των παιδιών, ιδιαίτερα στα
κορίτσια, και την προώθηση της λάθος συμπεριφοράς. Στο μέλλον, μπορεί
να τα αποτρέψει από την οικοδόμηση μιας σταδιοδρομίας.
Οι φεμινίστριες ανησυχούν ότι τα παιδιά από μικρή ηλικία έρχονται
συνεχώς αντιμέτωποι με «αρνητικά στερεότυπα των φύλων» σε τηλεοπτικές εκπομπές και διαφημιστικά. Η λέξη “αρνητικό” της έκθεσης είναι
συνώνυμη με τη λέξη “παραδοσιακό”. Με την πάροδο του χρόνου, η
απαγόρευση θα επεκταθεί και στην τηλεόραση και τη διαφήμιση. Μέχρι
στιγμής, αποφασίστηκε να αρχίσει με τα σχολικά βιβλία.
Οι συντάκτες της έκθεσης συνιστούν επειγόντως νομοθετικά μέτρα
στον τομέα της παιδικής λογοτεχνίας. Συγκεκριμένα, προτείνουν την
εισαγωγή μιας πολιτικής της “ισότητας όλων των κοινωνικών τομέων”.
Ένα παράδειγμα αυτής της εναλλακτικής λογοτεχνίας για τα παιδιά είναι
ένα βιβλίο με τίτλο “Ο Βασιλιάς και ο Βασιλιάς” με εξώφυλλο δυο άνδρες
να φιλιούνται. Σύμφωνα με την έκθεση, αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να
μάθουν για την “πραγματική σεξουαλική διαφορετικότητα της κοινωνίας”.
Στην πραγματικότητα, τα εν λόγω μέτρα έχουν ήδη ληφθεί σε ορισμένες
χώρες, ιδιαίτερα στις Σκανδιναβικές από αυτούς που θεωρούν τους εαυτούς τους ως την εμπροσθοφυλακή της Δυτικής δημοκρατίας. Η “Pravda.
Ru” ανέφερε πριν λίγο καιρό για έναν Σουηδό κατασκευαστή παιχνιδιών
που εξέδωσε έναν κατάλογο πριν από τα Χριστούγεννα, όπου τα κορίτσια
απεικονίζονται με όπλα λέιζερ να χτυπούν φανταστικούς εχθρούς και τα
αγόρια αποτυπώθηκαν να παίζουν με κούκλες.
Αυτό ήταν μια απαίτηση του Σουηδικού ΕΣΡ για τις διαφημίσεις, που
κατηγόρησε τον κατασκευαστή παιχνιδιών για σεξισμό και της επιβολής
των αρνητικών στερεοτύπων των φύλων. Στα Νορβηγικά νηπιαγωγεία το
2010 εισήχθηκε ένα πρόγραμμα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, με επίκεντρο
το φύλο των σεξουαλικών μειονοτήτων.
Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επέμεινε επίσης ότι “η
ομοφυλοφιλία πρέπει να διδάσκεται στο νηπιαγωγείο ως μια μορφή
της εμπειρίας και της γνώσης”. Σύμφωνα με αυτούς, αυτό θα επεκτείνει
την έννοια της «ταυτότητας φύλου» για τα παιδιά. «Η σεξουαλική διαφορετικότητα θα πρέπει να είναι εμφανής στα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να
γνωρίζουν ότι αυτό είναι φυσιολογικό, όταν οι γονείς τους είναι γκέι ή
λεσβίες.”
Για κάποιο λόγο, δεν είναι όλοι οι γονείς πρόθυμοι να πιστέψουν ότι αυτό
είναι «φυσιολογικό». Στη Νορβηγία η μουσουλμανική κοινότητα αντιτίθεται σθεναρά σε αυτή την εκπαίδευση στα νηπιαγωγεία. Απειλούσαν να
αποσύρουν τα παιδιά τους από τα εν λόγω ιδρύματα ή να δημιουργήσουν
μια εναλλακτική λύση.
Για τους “νυχτωμένους” γονείς οι οποίοι δεν είναι ενήμεροι για τις
τελευταίες τάσεις στον τομέα της εκπαίδευσης σχετικά με το φύλο στη
σύγχρονη κοινωνία, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Νορβηγίας VG Nett,
δημοσίευσε πρόσφατα μια γνώμη των ψυχολόγων και σεξο-θεραπευτών,
οι οποίοι είπαν ότι ήταν ευεργετικό για τα παιδιά να παρακολουθούν
πορνό στο διαδίκτυο.
“Οι γονείς δεν θα πρέπει να φοβούνται τη σεξουαλικότητα των παιδιών
τους. Αντίθετα, από την άποψη της υγείας, είναι ευεργετικό να παρακολουθούν πορνό σε μια εποχή που οι γονείς και τα παιδιά πρέπει να μιλήσουν
ανοιχτά για αυτά τα θέματα”, δήλωσε ο ψυχολόγος και ερευνητής του
σεξ Andres Lindskog.
Ήταν μια δήλωση που εξέδωσε πρόσφατα, σχολιάζοντας έναν εμπειρογνώμονα από την οργάνωση Save the Children, ο οποίος εξέφρασε την
ανησυχία του για το γεγονός ότι όλο και περισσότερα παιδιά και έφηβοι
εθίζονται να παρακολουθούν πορνογραφικές ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο.
Ο Anders Lindskog είναι πεπεισμένος ότι δεν υπάρχει καμία εξάρτηση
ή ζημιά από αυτό. «Είναι σημαντικό για τους γονείς να κατανοήσουν ότι
τα παιδιά γεννιούνται με τη σεξουαλικότητα και ακολουθούν τη βιολογία
τους. Τα παιδιά έχουν τα ίδια συναισθήματα με τους ενήλικες», είπε ο
εμπειρογνώμονας.
Μετά από αυτό, θα πρέπει να μας εκπλήσσει ότι ο αριθμός των περιπτώσεων παιδοφιλίας αυξάνεται στη Νορβηγία; Οι περισσότερες από αυτές
συμβαίνουν μέσα στην οικογένεια. Πριν από λίγες ημέρες, οι εφημερίδες
έγραψαν για άλλη μια τέτοια περίπτωση. Ένα ζευγάρι, ο σύζυγος και η
σύζυγος, υπέβαλλαν τα τρία παιδιά τους κάτω των 10 ετών στη βία και
σε σεξουαλικές διαστροφές για χρόνια.
Τα παιδιά επιβεβαίωσαν την βία στην αστυνομία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι η τιμωρία θα είναι αρκετά σοβαρή. Στη Νορβηγία, η παιδοφιλία θεωρείται μια ασθένεια και είναι εισηγμένη στο Μητρώο Ιατρών. Για το λόγο
αυτό στους παιδεραστές δίδονται σύντομες ποινές – από μερικούς μήνες
έως αρκετά χρόνια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η τιμωρία θα μπορούσε
να περιοριστεί σε κύρωση μόνον. Στο τέλος, οι γονείς μπορούν πάντα να
λένε ότι ασκείται «ποικιλία των σεξουαλικών σχέσεων.”
enromiosini.gr
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συνέχεια από την 1η σελίδα

ΤΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ
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ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΧΘΗΚΑΝ (1.200.000 περίπου) ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ “ΚΡΙΚΚΗ” ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ;
«Σε “ΜΑΥΡΗ ΤΡΥΠΑ” με απώλειες εκα- σει αυτή η ιστορία. Και τούτο διότι:
Πρώτον: Ενώ στην μερίδα 24/759 του
τομμυρίων έχει μετατραπεί η διαχείριση
των κληροδοτημάτων στην Ελλάδα. Οι υποθηκοφυλακείου Κατερίνης παρουσιαναποτελεσματικοί έως ανύπαρκτοι
έλεγχοι του υπουργείου Οικονομικών…,
καθώς και η διαφυγή της ανεκτίμητης
αξίας των κληροδοτημάτων – που μόνο
κατά προσέγγιση υπολογίζεται πάνω από
10 δισ. ευρώ – έχουν ως αποτέλεσμα,
τεράστια κονδύλια που διατίθενται για
κοινωφελείς σκοπούς να χάνονται ή να
καταλήγουν σε… λάθος τσέπες.
Ο “χορός” του χρήματος αποτυπώνεται
στις εκθέσεις τόσο του γενικού Επιθεωρητή όσο και του Σώματος Επιθεωρητών
– Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης…» “Real
News” (17-2-11).
Ένα μικρό δημοσίευμα, μας υπενθύμισε
τα σχετικά με τα κληροδοτήματα που
αφορούν τη Μητ/λη Λάρισας.
Αλήθεια, τι έγινε με το κληροδότημα
ΚΡΙΚΚΗ – που αποτέλεσε το νέο «Βατοπέδι» – και που βρίσκονται τα χρήματα
των ενοικίων;
«ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ κάποιοι έχουν αρχίσει
να ξαναμιλάνε για το “νέο Βατοπέδι”, άζονται τέσσερα (4) οικόπεδα
[Α) 48/490 – 2/10/65 έκταση 704,96 τ.μ.
μια παλιά υπόθεση πού ήρθε πάλι στο
Β) 57/100 – 9/11/66 έκταση 903,00 τ.μ.
προσκήνιο. Πρωταγωνιστές η μητρόπολη
Γ) 58/382 – 15/5/67 έκταση 518,00 τ.μ.
Λάρισας και το ορφανοτροφείο – που
Δ) 58/393 – 18/5/67 έκταση 278,00 τ.μ.],
μετονομάστηκε “ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ” – σαράντα
στην απόφαση (4159/2008) του Πολυορφανών. Παράλληλα μια διαθήκη και
μία επιστολή περιπλέκουν τα πράγματα μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αναφέροαφήνοντας απορίες και ερωτηματικά, νται μόνον τα δύο οικόπεδα. Τα άλλα δύο
με αποτέλεσμα πολλοί να υποστηρίζουν τί έγιναν; Πουλήθηκαν; Και αν ναι, ποιοι τα
πως η παρέμβαση ενός εισαγγελέα θα πούλησαν; Τα χρήματα που βρίσκονται;
μπορούσε να ρίξει φως στο μυστήριο Και γιατί δεν αναφέρονται στην μερίδα;
Δεύτερο: Στο ίδιο υποθηκοφυλάκειο
(εφ. Ε. 15/5/12).
Πράγματι η παρέμβαση κάποιου Ει- υπάρχει και δεύτερη μερίδα (5/201) κατασαγγελέα χρειάζεται, διότι, όπως κατ’ γεγραμμένη, αλλά καρτέλα δεν υπάρχει,
επανάληψη έχουμε γράψει, γύρω από για να δούμε τι άλλα περιουσιακά στοιχεία
το κληροδότημα “ΚΡΙΚΚΗ” συμβαίνουν περιείχε!
Τρίτο: Πουθενά δεν αναφέρει η απόπαράξενα πράγματα!
Η τελευταία δικαστική απόφαση του φαση την βίλα στον Πλαταμώνα, αξίας
ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗ- πολλών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ και
ΝΩΝ (4159/2008) αναφέρει ποια είναι τα στο ωραιότερο σημείο της περιοχής,
κληρονομιαία στοιχεία που περιλαμβάνει γνωστή ως “Βίλα Κρίκκη”.
το κληροδότημα “ΚΡΙΚΚΗ” αφενός –
Το παράξενο εδώ είναι, ότι βρίσκουμε
[ακολουθεί η περιγραφή:
έγγραφο της Μητρόπολης Λάρισας και
Α) «Μία εξαώροφη πολυκατοικία στη Τυρνάβου – με αριθ. πρωτ. 1171/9-6-2005
συμβολή των οδών Δρόση, Μομφεράτου – προς το γραφείο κληροδοτημάτων της
και Πολυζωίδη, συνοικία Γκύζη Αθηνών, Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο οποίο ζητάει
αποτελούμενη από τέσσερα ισόγεια την έγκριση για την ενοικίαση της βίλας
καταστήματα, ένα γκαράζ αυτοκινήτων, με συνοπτικές διαδικασίες (sic).
δώδεκα διαμεΗ βίλα για
ρίσματα, 2) Ένα
χρόνια κατοιοικόπεδο με αυξ.
κείται.
αριθμό 2 στον
Στην εφ.
προσφυγικό συ“Αγώνας” (αρ.
νοικισμό στη θέση
φ. 148 ΑύγουΚ . Καραμανλή
στος 2009)
στον Πλαταμώνα
είχαμε υποΠιερίας, έκτασης
βάλλει μερικά
704,96 τ.μ. και 3)
απλά ερωτήΈνα αγροτεμάχιο
ματα προς την
στη θέση “ΓούρΜητρόπολη
νες” Πλαταμώνα
Λάρισας που
Πιερίας, έκτασης
διαχειρίζονταν
124 τ.μ.] και αφετο κληροδότητέρου ότι πρέπει
μα “Κρίκκη”.
να αναγνωρισθεί
Πότε νοικιάτο κληρονομικό
σθηκε;
δικαίωμα του ενάΗ ενοικίαση
γοντος (“5η Υ.Π.Ε.
με ποιο τρόΘεσσαλίας – ΣτεΤο έγγραφο της παράδοσης της πολυκατοικίας πο έγινε (με
από τον δεσπότη Ιγνάτιο το 2009
ρεάς Ελλάδας” –
δημοπρασία ή
“Κέντρο Παιδικής
με προσωπική
Μέριμνας Θηλέων Λάρισας” – παλαιό
επιλογή – κρυφά;)
Ορφανοτροφείο Θηλέων Λάρισας),
Ποιο είναι το ετήσιο ενοίκιο; (πληροκαι να υποχρεωθεί η εναγομένη (“Ιερά
φορίες το χαρακτηρίζουν ισοδύναμο με
Μητρόπολη Λάρισας και Τυρνάβου” να
τη διαμονή οικογένειας μιας ημέρας σε
αποδώσει τα ως άνω κληρονομιαία ακίξενοδοχείο πολυτελείας).
νητα, τα οποία νέμεται αντιποιούμενη το
Το ενοίκιο κατατίθεται σε ειδικό λογακληρονομικό δικαίωμα του ενάγοντος…
ριασμό;
Έτσι αρχίζουν τα παράξενα που χρειάΠοιος είναι ο ενοικιαστής;
ζονται ειδική διερεύνηση για να ξεκαθαρί-

Και όμως πέρασαν τέσσερα χρόνια και
απάντηση δεν δόθηκε. Γιατί άραγε;
Τέταρτο: Η μητρόπολη Λάρισας με την
Η πολυκατοικία «Κρίκκη» στο κέντρο
της Αθήνας κοντα στον Άρειο Πάγο

συνεργασία της Αρχιεπισκοπής – εποχή
Σεραφείμ Τίκα – και τους νομικούς συμβούλους – Λιλαίο, Παπανικολάου κ.α.
– κατόρθωσαν
να καρπωθούν
την περιουσία “Κρίκκη”
με διαθήκες
“ύποπτες”, εισπράττοντας
– εκτός πολλών άλλων,
και χιλιάδων
ευρώ – ενοίκια με αποδείξεις “μπακαλίστικες” στη
δεκαετία του
εξήντα, χωρίς
σ φ ρ α γ ί δ α , Με τέτοιες αποδείξεις
α θ ε ώ ρ η τ ε ς , εισέπραταν
και ούτε καν τα ενοίκια!
αριθμημένες.
Το παράξενο εδώ είναι πως, κανείς αρμόδιος του υπουργείου Οικονομικών δεν
ζήτησε εξηγήσεις. Εμείς όμως το είχαμε
επισημάνει στον “Αγώνα” (φ. 155 Μάρτιος
2010) ρωτώντας: Πώς ένα (Ν.Π.Δ.Δ.) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου – όπως
η μητρόπολη – είναι δυνατόν
να εισπράττει κάθε μήνα μισθώματα με τέτοιες αποδείξεις; Θα τολμούσε κάποιος
ιδιώτης να εισπράξει, έστω
και 50 ευρώ, χωρίς να είναι
ενήμερη η εφορία;
Πέμπτο: Ενώ η μητρόπολη γνώριζε ότι, το κληροδότημα “Κρίκκη” δεν της
ανήκε και επίσημα, από
το 2000 – όπως αναφέρει
το σκεπτικό της υπ’ αρ.
9169/2000 απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών – γιατί δεν σταμάτησε να προσφεύγει στα
δικαστήρια, παραδίδοντας
ως ώφειλε, στους πραγματικούς δικαιούχους το
κληροδότημα και έφθασε
στο σημείο να την καλέσει το
Π.Π.Α. με την απόφασή του
(4139/2009) να παραδώσει
τα κληρονομιαία ακίνητα, τα
οποία νέμεται αντιποιούμενη
το κληρονομικό δικαίωμα
του ενάγοντος – “5η ΥΠΕ Θεσσαλίας –
Κεντρικής Ελλάδος – Κέντρο Παιδικής
Μέριμνας Θηλέων Λάρισας”;

Εδώ έχουμε δύο παράξενα: α) Η μητρόπολη Λάρισας πονηρά σκεπτόμενη
άρχισε το 2006 να κατασκευάζει οίκημα,
το οποίο το βάπτισε Ορφανοτροφείο
Θηλέων και μάλιστα “ΚΡΙΚΚΕΙΟ”, για να
μπορέσει να ανατρέψει την δικαστική
απόφαση (9169/2000) που έλεγε: «Ένα
είναι το Ορφανοτροφείο που λειτουργεί
αδιαλείπτως από το 1924 στην Λάρισα.
Άλλο Ορφανοτροφείο δεν λειτούργησε
και δεν λειτουργεί μέχρι σήμερα, ούτε η
εναγομένη – μητρόπολη – ίδρυσε ποτέ ή
συντηρεί Ορφανοτροφείο στην πόλη Λάρισας». Όχι, λέει η μητρόπολη, δεν έχετε
δίκαιο διότι εμείς κατασκευάσαμε και
λειτουργούμε Ορφανοτροφείο Θηλέων
και το ονομάσαμε “ΚΡΙΚΚΕΙΟΝ”. Γι’ αυτό
μας ανήκει το κληροδότημα.
Β) Ενώ η τελευταία απόφαση 4159/2008
δημοσιεύτηκε στις 30 Ιουνίου 2008 ο
δεσπότης Λάρισας – ως νόμιμος εκπρόσωπος – παρέδωσε την διαχείριση της
πολυκατοικίας (;) των Αθηνών μετά από
εννέα (9) μήνες όπως αναφέρει το σχετικό έγγραφο (αρ. πρ. 407/30-3-2009) της
μητρόπολης. Γιατί άραγε;
Έκτο: Στα τέλη του 2007 το έργο σχεδόν είχε ολοκληρωθεί με χρήματα από διαφόρους φορείς
(Αγ. Παρασκευή,
προσκυνήματα,
ναούς, δισκοφορίες, ιδιώτες
κ.α.). Το παράξενο εδώ είναι, ένα
δημοσίευμα της
“ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ” 5 Οκτωβρίου
2009 της δημοσιογράφου Μ.
Παπουτσάκη, απ’
το οποίο μάθαμε
ότι, το έργο αυτό,
με άλλη ονομασία, ως “Ορφανοτροφείο Θηλέων – συνοικία
Ανθούπολη, Θεσσαλίας”, εντάχθηκε σε
ένα κοινοτικό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από Δημόσιες Επενδύσεις
και κοινοτικούς πόρους με το ποσό των
750.000 ευρώ, ενώ το έργο, όπως δήλωσε
η ίδια η μητρόπολις, κόστισε και με όλο
τον εξοπλισμό του 550.000 ευρώ (ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 30/5/09).
Τα παράξενα στην υπόθεση αυτή είναι πολλά! Γι’ αυτό
ο καθηγητής της Νομικής
Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών κ. Ι.Μ.Κονιδάρης
σε άρθρο του στο “ΒΗΜΑ”
έλεγε: «Δημιουργούνται ήδη
συνθήκες, με την ανοχή της
πολιτείας, που δίδουν την
εντύπωση ότι η Εκκλησία
απολαμβάνει μία ιδιότυπη
ασυλία σε όλα τα θέματα
που έχουν σχέση με τις
οικονομικές δραστηριότητές της και επιτρέπουν την
ανάπτυξη καταστάσεων που
μπορούν να οδηγήσουν σε
επικίνδυνα αδιέξοδα».
Τελειώνοντας ρωτάμε:
Τα χρήματα που είσπραξε
η μητρόπολη τόσα χρόνια
από τα ενοίκια – τα οποία
υπολογίζονται στο 1.200.000
ευρώ περίπου – πού είναι
κατατεθημένα;
Γι’ αυτό ο δημοσιογράφος
είχε δίκαιο όταν, κλείνοντας
το μικρό του δημοσίευμα, κατέληγε στο
συμπέρασμα «Πως η παρέμβαση ενός
εισαγγελέα θα λύσει πολλές απορίες».

Συνέχεια του άρθρου « Ο Αρχιεπίσκοπος με το τεράστιο έργο» θα δημοσιευτεί στο προσεχές φύλλο
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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 5η Ομιλία που έγινε στις 16-11-1980

«καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε ἀπὸ
τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντα»

(Α Ιωάννου. 2,20)
Στήν Καινή Διαθήκη, ἀγαπητοί μου,
ὁ ἀπόστολος Πέτρος παίρνει τά τῆς
Παλαιᾶς καί τά ἀνανεώνει πλέον
καινοδιαθηκικῶς ὡς ἑξῆς: «ὑμεῖς δὲ
γένος ἐκλεκτόν». Ποιοί; Σεῖς, οἱ Χριστιανοί. Ὄχι πλέον ἡ Συναγωγή∙ σεῖς,
οἱ Χριστιανοί. «βασίλειον ἱεράτευμα,
ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν».
Ὥστε λοιπόν τό «ἔθνος ἅγιον» καί
τό «βασίλειον ἱεράτευμα» δέν εἶναι
πλέον γιά τούς Ἑβραίους· εἶναι γιά
τούς Χριστιανούς! Αὐτό εἶναι· αὐτό
εἶναι τό φῶς τῆς Καινῆς Διαθήκης·
νέα διάσταση παίρνει τό πρᾶγμα.
«ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ
ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ
θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς»13.
Βλέπετε πουθενά νά ὑπάρχει τό
ὑλιστικό στοιχεῖο; Πουθενά! Γι’ αὐτό
ἀκριβῶς θά λέγαμε αὐτοί πού θά ’θελαν νά κάνουν χριστιανικά κόμματα
γυρίζουν πίσω στήν Παλαιά Διαθήκη.
Πέφτουν, ἤ τό καταλαβαίνουν εἴτε
δέν τό καταλαβαίνουν, ἤ συνειδητά
ἤ ἀσυνείδητα, πέφτουν στό ἴδιο λάθος πού ἔπεσαν οἱ Ἑβραῖοι. Στό ἴδιο
ἀκριβῶς λάθος!
Συνεπῶς κάθε πιστός πού εἶναι βαπτισμένος καί εἶναι χρισμένος μέ τό ἅγιο
Μύρο εἶναι «προφήτης», «ἱερέας»
καί «βασιλέας».
Ἀλλά τί σημαίνει ἐγώ, ὁ Χριστιανός,
πού βαπτίσθηκα καί χρίσθηκα, ὅτι
εἶμαι «προφήτης», «ἱερέας» καί «βασιλέας»; Τί σημαίνει αὐτό;
Πρῶτον· ὡς πρός τό ἀξίωμα τοῦ
«προφήτου». Εἶναι ἡ ἔμπνευση τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος καί τά πολλαπλᾶ χαρίσματά Του. Γι’ αὐτό ὁ εὐαγγελιστής
Ἰωάννης, στήν Α΄ Καθολική ἐπιστολή
του, βεβαιώνει στούς νεοφωτίστους
καί λέει: «καὶ ὑμεῖς χρῖσμα ἔχετε
ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντα»14
, ἔχετε χρῖσμα ἀπό τόν Ἅγιο Θεό, καί
τά γνωρίζετε ὅλα. Τί ἀκριβῶς γνωρίζει
κανείς; Ἐκεῖνα τά ὁποῖα εἶναι πρός
σωτηρίαν του. Αὐτά τά γνωρίζει.
Γνωρίζει τήν πλάνη τοῦ κόσμου,
γνωρίζει τίς μεθόδους τοῦ Διαβόλου,
γνωρίζει τίς παγίδες τοῦ ἑαυτοῦ του,
ὁ κάθε ἄνθρωπος, καί τοῦ ἀνοίγεται
ὁ δρόμος, γιά νά δεῖ τό συμφέρον, τό
πνευματικό συμφέρον.
Τό Ἅγιο Πνεῦμα λοιπόν, πού Τό παίρνουμε μέ τό Χρῖσμα καί ἔχουμε αὐτό

τό ἀξίωμα τοῦ «προφήτου», τό Ἅγιο
Πνεῦμα εἶναι ὁ ἐσωτερικός μας Διδάσκαλος, πού μᾶς ἀνοίγει τήν διάνοια
νά κατανοήσουμε τίς σωτηριώδεις
ἀλήθειες καί μᾶς βοηθᾶ νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό τίς πλάνες τοῦ κόσμου καί
νά κατανοήσουμε τίς πονηριές του καί
τίς παγίδες του.
Τό πόσο σπουδαῖο εἶναι αὐτό, ἀγαπητοί μου... τό πόσο σπουδαῖο–δέν
ξέρω πόσο δυνατά νά τό φωνάξω
νά τό ἀκούσετε– εἶναι ὅταν βλέπει
κανείς τούς ἀνθρώπους πού εἶναι
ἐκτός Χριστιανισμοῦ, ἤ εἶναι Χριστιανοί ἀλλά ἔσβησαν τό Πνεῦμα τό
Ἅγιο15 καί ἀχρήστευσαν τό Χρῖσμα
πού πῆραν –τό ἀχρήστευσαν, γιατί
ζοῦν κατά κόσμον καί κινοῦνται καί
σκέπτονται κατά κόσμον– πῶς ἐνεργοῦν στή ζωή τους! Καί βλέπει κανείς
τά ἄτοπα, τά ἀνόητα, τά ἐπικίνδυνα
πού μετέρχονται καί τά κρημνώδη,
καί λέει: «Δέν ἔχουνε μυαλό αὐτοί
οἱ ἄνθρωποι;... Δέν βλέπουνε;... Δέν
καταλαβαίνουνε;...».
Σήμερα πρόσεξα ἕναν στίχο –καί
εἶναι ἡ τρίτη φορά πού τόν ἀναφέρω
σήμερα– ἀπό τόν 118 Ψαλμό. Λέει
ἐκεῖ: «εἶδον ἀσυνετοῦντας καὶ ἐξετηκόμην»16 , εἶδα τούς ἀνθρώπους νά
μένουν ἀσύνετοι, λέει ὁ Ψαλμωδός,
καί ἄρχισα νά λειώνω μέσα μου. Λειώνει πραγματικά κανείς ὅταν βλέπει
νά ἐπικρατεῖ ἡ μωρία γύρω του.
Ἄν βλέπατε κάποιον, ἐπί παραδείγματι, νά ἔχει ἀνεβεῖ σ’ ἕνα δέντρο, σ’
ἕνα κλαδί νά κάθεται, καί νά κρατᾶ
ἕνα πριόνι καί νά κόβει –νά κάθεται
στό κλαδί μεγαλοπρεπῶς, μέ κάθε
ἄνεση καί ἀσφάλεια!– καί νά κόβει μέ
τό πριόνι τό κλαδί πού κάθεται, τί θά
λέγατε; Τί θά λέγατε; Ἔ, λοιπόν –νά τό
πάρω σέ μία μεγέθυνση τό πρᾶγμα,
ὡς πολιτεία– πέστε μου –ὡς πολιτεία,
ὡς ἑλληνική πολιτεία!– κόβουμε τό
κλαδί πού καθόμαστε; Τό κόβουμε,
ἀγαπητοί!... Ρίξτε μιά ματιά στήν
Παιδεία νά δεῖτε τί βαθειά κρίση
περνάει ἡ Παιδεία μας. Βαθειά κρίση
περνάει! Ρίξτε μιά ματιά στίς συνήθειες, στά ἤθη καί ἔθιμα πού εἰσάγονται
καθημερινά στήν κοινωνική μας καί
ἰδιωτική μας ζωή, πῶς ἀρχίζει ὁ Νεοέλληνας νά σκέπτεται, πῶς ἀρχίζει
νά ζεῖ! πού εἶναι στοιχεῖα πού ἔζησαν
οἱ λαοί ὅταν μπῆκαν στόν χῶρο τῆς
παρακμῆς. Εἶναι στοιχεῖα παρακμῆς

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

ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ: Προφήτες είναι τα πρόσωπα εκείνα, δια των οποίων γίνεται ιδιαιτέρως
φανερό το θέλημα του Θεού στο λαό του
Ισραήλ. Οι προφήτες εκκάλουν (= πρόβαλλαν)
το υπό του Θεού ΓΙΑΧΒΕ δια προσωπικής
κλήσεως γενόμενοι όργανα του. Είχαν απόλυτη συνείδηση της κλήσεως του Θεού και
της μοναδικότητας του ΓΙΑΧΒΕ, για τούτο
ετοποθετούντο υπεράνω κινδύνων και πολεμούσαν τα είδωλα και την ηθική παρεκτροπή.
Οι προφήτες ζουν κάτω από τα προστάγματα
του ΓΙΑΧΒΕ, και έχουν προς Αυτόν ισχυρή
αφοσίωση και αυταπάρνηση. Οι προφήτες
δεν μεροληπτούν για κανέναν. Παραινούν (=
συμβουλεύουν, νουθετούν, προτρέπουν) το
λαό να ακολουθεί το Θεό αψηφώντας (= χωρίς
να λογαριάζουν) κάθε κίνδυνο και κάθε απειλή
σε σχέση με τη ζωή τους.

αὐτά, εἶναι σημάδια παρακμῆς·
ἤδη τονίσθηκαν ἀπό φιλοσόφους,
δηλαδή θά λέγαμε ἀπό ἀνθρώπους
πού μποροῦσαν λίγο νά κοιτάζουν
στήν Εὐρώπη, ἀπό τόν περασμένο
αἰῶνα, ὅτι ἡ Εὐρώπη ἀργοπεθαίνει·
κι ἐμεῖς παίρνουμε αὐτά ὅλα σάν τήν
τελευταία λέξη τῆς προκοπῆς καί τῆς
προόδου!... Ἐδῶ ἀκριβῶς εἶναι πού
βλέπεις ὅτι πᾶμε νά πεθάνουμε κι
ἐμεῖς, πᾶμε κατά κρημνόν! Καί δέν
τό βλέπουν οἱ ἄνθρωποι αὐτό... δέν
τό βλέπουν· καί σέ πιάνει μέσα σου
ἕνα αἴσθημα παράξενο καί περίεργο.
Λειώνεις πραγματικά μέσα σου ὅταν
βλέπεις τούς ἀνθρώπους νά ἐνεργοῦν
ὅπως ἐνεργοῦν, καί πηγαίνουμε κατά
κρημνόν! Γιά νά μήν πῶ ἰδιωτικές περιπτώσεις καί ἱστορίες πού βλέπουμε
γύρω μας.
Ἀπό ’δῶ νά καταλάβετε τί θά πεῖ
ἔχω τό χρῖσμα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
εἶμαι «προφήτης», ἐν εὐρείᾳ πάντα
ἐννοίᾳ, δηλαδή μ’ ἄλλα λόγια νά ἔχω
Διδάσκαλό μου τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ
νά μπορῶ νά βλέπω, νά μπορῶ νά
κρίνω αὐτά πού θά ’λεγε κάποιος σάν
κοινό νοῦ, αὐτά πού θά μᾶς χάριζε τό
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ ὡς κοινό νοῦ. Οὔτε
τόν κοινό νοῦ δέν ἔχουμε! Καί πολλές
φορές μιλᾶμε ἐν ὀνόματι μιᾶς πολλῆς
καί βαθειᾶς σοφίας, καί πρόκειται
περί μωρίας, μωρίας, μωρίας! κατά
τό «οὕς ὁ Θεός βούλεται ἀπολέσαι
μωραίνει» !... Φαίνεται πώς ὁ Θεός
ἀποφάσισε νά μᾶς καταστρέψει, γι’
αὐτό ἔχουμε μωρανθεῖ· καί τοῦτο
γιατί ἀφήσαμε τόν Θεό.
Τό εἶπα ἁπλῶς σάν ἕνα παράδειγμα,
νά καταλάβετε τί θά πεῖ ἔχω τό προφητικό «πνεῦμα», δηλαδή ἔχω Διδάσκαλό μου τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, πού
μέ φωτίζει πῶς πρέπει νά προχωρῶ.
Δεύτερον· ὡς πρός τό ἀξίωμα τοῦ
«ἱερέως».
Ἐδῶ πρέπει νά γίνει μία διασάφηση.
Ἡ γενική αὐτή ἱερωσύνη, πού ὑπάρχει
στούς πιστούς, πού εἶπε «ἐποίησεν
ἡμᾶς βασιλείαν, ἱερεῖς τῷ Θεῷ»,
πού κάθε βαπτισμένος εἶναι καί ἕνας
ἱερέας, αὐτή ἡ γενική ἱερωσύνη δέν
ὑποκαθιστᾶ τήν λειτουργική Ἱερωσύνη, καί συνεπῶς νά παραμερίζει τό
μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης, ὅπως δυστυχῶς πράττουν οἱ Προτεστάντες· οἱ
ὁποῖοι λένε καί ὁμιλοῦν γιά μιά γενική
ἱερωσύνη, ἀλλά δέν ἔχουν τήν εἰδική
Ἱερωσύνη, γι’ αὐτό καί κατήργησαν τό

μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης.
Πρέπει νά σᾶς πῶ ὅτι τό μυστήριο
τῆς Ἱερωσύνης εἶναι τό μυστήριο τῆς
Ἐκκλησίας, καί τό μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας εἶναι τό μυστήριο τῆς σωτηρίας·
γι’ αὐτό τό μυστήριο τῆς Ἱερωσύνης
τελεῖται κατά τήν θεία Λειτουργία.
Ἡ θεία Λειτουργία προέρχεται ἀπό
τήν Ἱερωσύνη, συνίσταται ἀπό τήν
Ἱερωσύνη καί ταυτοχρόνως συνιστᾶ
τήν Ἱερωσύνη. Δηλαδή: ὁ ἱερέας, ὁ
ἀρχιερέας, ὁ ἐπίσκοπος, τελεῖ τήν
Λειτουργία δυνάμει τῆς Ἱερωσύνης
του –παρακαλῶ προσέξτε αὐτό τό
σημεῖο– δυνάμει τῆς Ἱερωσύνης
του, καί ταυτοχρόνως μέσα στή Λειτουργία ἀποκτᾶται ἡ Ἱερωσύνη. Γι’
αὐτό διακρίνεται ὡστόσο, ἀλλά καί
ταυτίζεται ἡ Ἱερωσύνη, τό μυστήριο
τῆς Ἱερωσύνης, μέ τό μυστήριο τῆς
Ἐκκλησίας· διακρίνεται καί ταυτίζεται. Εἶναι πολύ σπουδαῖο· εἶναι πολύ
σπουδαῖο!
Αὐτό ἀκριβῶς τό κατήργησαν οἱ
Προτεστάντες. Γι’ αὐτό στήν πραγματικότητα, ἐπειδή κατήργησαν τήν Ἱερωσύνη, δέν ἔχουν Ἐκκλησία. Οἱ Προτεστάντες δέν εἶναι Ἐκκλησία· εἶναι
χριστιανικές κοινότητες. Δέν εἶναι
Ἐκκλησία· τό ξαναλέω ἄλλη μιά φορά.
Καί ἄν ὁμιλοῦν περί Προτεσταντικῆς
Ἐκκλησίας, ἤ ψεύδονται ἤ ὁμιλοῦν
καταχρηστικῶς. Καί ξαναλέω ἄλλη
μιά φορά· δέν εἶναι Ἐκκλησία ἐπειδή
δέν ἔχουν μυστήριο Ἱερωσύνης, μέ
τήν εἰδική σημασία τῆς λέξεως.
Εἴδατε ἀρκετά τό τόνισα. Ἐλπίζω
διασάφησα τήν εἰδική Ἱερωσύνη καί
γενική ἱερωσύνη.
Ἀλλά τόσο ἡ γενική, ὅσο καί ἡ εἰδική
Ἱερωσύνη, ξεκινοῦν ἀπό τόν Χριστό
καί καταλήγουν πάλι στόν Χριστό. Ἡ
κάθε μιά ὅμως ἔχει τήν δική της πορεία. Ἐπ’ οὐδενί λόγῳ ἀντικαθιστᾶ ἡ
μία τήν ἄλλη· ἐπ’ οὐδενί λόγῳ!
Ὁ πιστός, ὡς ἱερέας μέ τήν γενική
ἔννοια τῆς ἱερωσύνης, συμβάλλει
στήν θυσία τῆς ἁγίας Τραπέζης. Συμβάλλει. Ἀφ’ ἑνός μέν μέ τίς ὑλικές
προσφορές του.
Ὅταν ὁ πιστός θά φέρει τό πρόσφορό του καί τό κρασί του, αὐτά θά τά
προσφέρει στόν ἱερέα· καί μέ τήν προσφορά του αὐτή συμβάλλει στήν προσφορά τοῦ ἱερέως ἐν εἰδικῇ ἐννοίᾳ,
πού θά γίνει πρός τόν Θεό. Ὅταν
θά πάρει ὁ ἱερέας τό ἅγιο Δισκάριο,

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
Στους προφήτες, κυρίως, αποκαλύπτονται
από το ΓΙΑΧΒΕ τα μέλλοντα να συμβούν τόσο
περί του Ισραήλ, όσο και περί ολόκληρου του
κόσμου, όχι όμως, και τα κεκρυμμένα μυστήρια του Θεού. Οι προφήτες ζουν κάτω από
την αυστηρή επιταγή (= διαταγή, προσταγή)
του Θεού και, όταν μιλάνε, μιλάνε δια του
«τάδε λέγει Κύριος». Ζουν χωρίς κανέναν
συμβιβασμόν. Έχουν ως μόνη τους αποστολή
την υπακοή και μόνον στο θέλημα του Θεού.
Μιλάνε πάντοτε εξ ονόματος του Θεού, χωρίς
συμβιβασμούς και πάντοτε σε σύγκρουση με
τον αντίθετο κόσμο, και έπαιρναν πάντοτε το
μέρος του Θεού, ανεξάρτητα από τα βασανιστήρια και τα βάσανα στα οποία υποβάλλονταν. Η πολεμική των προφητών δεν διστάζει
να συγκρουστεί ακόμη και με τους άρχοντες
και τους βασιλείς, όταν αυτοί παραβαίνουν το

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
πού εἶναι μέσα ὁ ἀμνός, πού εἶναι τό
ψωμί –ἀκόμη ψωμί εἶναι· ἀκόμα δέν
εἶναι Σῶμα Χριστοῦ– καί θά πεῖ «Τὰ
σὰ ἐκ τῶν σῶν σοὶ προσφέρομεν...»,
αὐτό, ἀγαπητοί μου, τοῦ τό ’φεραν
οἱ πιστοί.
Ἔχουμε δηλαδή μία ἁλυσίδα προσφορᾶς. Ὁ πιστός φέρνει τό πρόσφορο· τό ζύμωσε, τό ἔφτιαξε καί τό
φέρνει στήν ἐκκλησία· τό παίρνει ὁ
ἱερέας, καί τώρα ἔχει τήν τελική ἀναφορά. Τήν πρώτη ἀναφορά λοιπόν
τήν ἔχει ὁ πιστός, ὡς ἱερέας ἐν γενικῇ
ἐννοίᾳ, καί τήν τελική ἀναφορά τήν
ἔχει ὁ ἱερέας, ἐν εἰδικῇ ἐννοίᾳ. Ὥστε
λοιπόν βλέπουμε ὅτι ὁ πιστός, μέ τήν
γενική ἔννοια τοῦ ἱερέως, προσφέρει
καί αὐτός τά δῶρα του τά ὑλικά.
Ἀλλά κάτι ἀκόμη περισσότερο εἶναι
ὅτι ἔχει τήν πνευματική του συνεργασία μέ τόν ἱερέα· δηλαδή προσφέρει
διά τοῦ ἱερέως καί μετά τοῦ ἱερέως
ὅ,τι θά προσφέρει. Προσέξτε· διά τοῦ
ἱερέως, διά τῶν χειρῶν τοῦ ἱερέως,
καί μαζί μέ τόν ἱερέα, ὅ,τι θά προσφέρει. Ὁπότε βλέπουμε αὐτό πού στήν
πράξη εἶναι ὡς ἑξῆς, καί τώρα θά μέ
καταλάβετε.
Μπορεῖ ὁ ἱερέας νά λειτουργήσει
μόνος του; Παίρνει ἕνα πρόσφορο,
ἀνοίγει τόν ναό, μπαίνει μέσα, λέει
«Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς...», «Εὐλογημένη
ἡ Βασιλεία...» καί ξεκινάει τήν θεία
Λειτουργία. Μπορεῖ; Ὄχι. Ὄχι γιά
λόγους τεχνικούς· ὄχι διότι δέν ἔχει
ψάλτη, καί ποιός θά πεῖ τό «Ἀμήν» ἀπ’
ἔξω καί τό «Κύριε, ἐλέησον»· ὄχι γιά
λόγους τεχνικούς, ἀλλά γιά λόγους
ἐκκλησιολογικούς. Ἀπαγορεύεται
ὁ ἱερέας νά τελέσει μόνος του τήν
θεία Λειτουργία, χωρίς νά εἶναι καί
ἕνας πιστός. Ἀπαγορεύεται. Αὐτό,
ξαναλέω ἄλλη μία φορά, ὄχι γιά
λόγους τεχνικούς, ἀλλά γιά λόγους
ἐκκλησιολογικούς.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
13. Α΄ Πέτρ. 2, 5· 9.
14. Α΄ Ἰωάν. 2, 20.
15. Βλ. Α΄ Θεσ. 5, 19.
16. Ψαλμ. 118, 158.

30ον

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

θέλημα του ΓΙΑΧΒΕ.
Εκτός από τους γνήσιους προφήτες υπάρχουν και οι ψευδοπροφήτες, χαρακτηριστικό
των οποίων είναι η κολακεία για την απόκτηση
εύνοιας χάριν της οποίας κηρύττουν ψευδή και
πλανούν τον λαό, διότι προφητεύουν και διδάσκουν τα ενύπνιά τους (= τα όνειρά τους) και
τα θελήματα της καρδιάς τους, [Ιερ. 23, 25-26],
ως δήθεν Θείες αλήθειες, σε αντίθεση με τον
αληθινό προφήτη ο οποίος έχει και διδάσκει
την έξωθεν αλήθεια, δηλαδή την αλήθεια αυτή
που του λέγει ο ΓΙΑΧΒΕ.
Οι αληθινοί προφήτες είναι Βιβλικές
Μορφές, οι οποίες εγείρονται από το Θεό
ανάμεσα από το λαό. Τη ζωή των αληθινών
προφητών συγκλονίζουν έντονα βιώματα
αγάπης, στοργής, αποστροφής, μεταμέλειας,
και σιωπής όταν ο Θεός δεν τους αποκαλύπτει

κάτι, σε αντίθεση με τους ψευδοπροφήτες οι
οποίοι ποτέ δεν σιωπούν και ισχυρίζονται, ότι
έχουν συνεχείς αποκαλύψεις από το Θεό. Οι
αληθινοί προφήτες μιλάνε μόνον όταν τους
αποκαλύπτει κάτι ο Θεός.
Τελευταίος μεγάλος προφήτης είναι ο
Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος βλέπει τον
Μεσσία να έρχεται περιβεβλημένον με Θεία
δύναμη. Ο Ιωάννης είναι μέγας, γιατί βρίσκεται
στο μεταίχμιον (= το διαχωρισμό) της Παλαιάς
και της Καινής Διαθήκης. Βλέπει τον Μεσσία
και μέσα σ’ αυτόν βλέπει πραγματοποιουμένη τη Βασιλεία του Θεού. Στο πρόσωπο του
Μεσσία (= του Ιησού) βλέπει και αναγνωρίζει
τον Χριστό, τον Μεσσία, γι’ αυτό είναι Μέγας
Προφήτης, και ακόμη, γιατί χάριν του Μεσσία
Ιησού Χριστού παραμερίζει το πρόσωπόν του.
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]
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Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ;
και της Ραβέννας, την κακοδοξία της
“Μεταπατερικής – Βαπτισματικής Θεολογίας” κ.ά.
Ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ
έστειλε στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο
ένα πολυσέλιδο υπόμνημα (137σελ.) με
το οποίο αναλύει τις παρεκτροπές του
Πατριάρχου Θεολογικά, Δογματικά,
Πατερικά…
Από το υπόμνημα αυτό παραθέτουμε
αποσπάσματα.
Επί των απαραδέκτων εξ επόψεως
θεολογικής, πνευματικής και εκκλησιολογικής δηλώσεων Υμών, Παναγιώτατε
Δέσποτα, επισημαίνομεν ότι σφάλλετε.
Σχετικά με τις κακόδοξες οικουμενιστικές θεωρίες περί «αδελφών
Εκκλησιών» και «δύο πνευμόνων» και
της Ουνίας, είναι γνωστόν ότι αυτές
υιοθετήθηκαν από το απαράδεκτο,
επαίσχυντο και άστοχο εκκλησιολογικώς κείμενο του Balamand του Λιβάνου
το 1993. Εκεί αναγνωρίζεται η αιρετική
παρασυναγωγή του Παπισμού, όχι μόνο
ως «Εκκλησία», αλλά και ως «αδελφή
Εκκλησία» με την Ορθόδοξο Εκκλησία.
Δηλαδή εξισώνεται εκκλησιολογικώς
η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική
Ορθόδοξος Εκκλησία με την αίρεση
του Παπισμού. Επίσης, Ορθοδοξία και
Παπισμός θεωρούνται ως «οι δύο πνεύμονες», με τους οποίους δήθεν αναπνέει η Εκκλησία του Χριστού. Τέλος, η
προσηλυτιστική μέθοδος, ο Δούρειος
ίππος του Παπισμού, η επάρατη και
δαιμονική Ουνία, η οποία προηγουμένως καταδικάσθηκε στη Βιέννη (26-31
Ιανουαρίου 1990) και στο Freising του
Μονάχου (6-15 Ιουνίου 1990) από Ορθοδόξους και Παπικούς θεολόγους,
στο Balamand του Λιβάνου αθωώθηκε
πανηγυρικώς, θεωρούμενη πλέον ως
κοινώς αποδεκτός τρόπος «ενώσεως»
Ορθοδοξίας και Παπισμού (ουνιτικού
τύπου ένωση).
Αντιλαμβανόμεθα, Παναγιώτατε Δέσποτα, ότι Υμείς στηρίζεσθε σε αυτές
τις αποφάσεις. Γνωρίζετε όμως ότι η
συμφωνία του Balamand δεν αποτελεί πανορθόδοξη απόφαση, διότι δεν
την υπέγραψαν έξι τοπικές Εκκλησίες
(Ιεροσολύμων, Σερβίας, Βουλγαρίας,
Γεωργίας, Ελλάδος, Τσεχοσλοβακίας).
Δεν υπήρξε, λοιπόν, καμμία Πανορθόδοξη Σύνοδος ή έγκριση του κειμένου
του Balamand. Ενώ, λοιπόν, δεν υπήρξε
Πανορθόδοξη υιοθέτηση του κειμένου
του Balamand, εν τούτοις υπήρξε Πανορθόδοξη απόφαση ακυρώσεως του
κειμένου του Balamand στη Βαλτιμόρη
της Αμερικής στις 9-19 Ιουλίου του
2000, με τη συμμετοχή εκπροσώπων
όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών και
μάλιστα και του Σεπτού Οικουμενικού
Πατριαρχείου. Επίσης, ο όρος «αδελφές εκκλησίες» δεν έχει υιοθετηθεί,
ούτε καν στα κείμενα των Πανορθοδόξων Συνδιασκέψεων μέχρι και σήμερα.
Βεβαίως, και Πανορθόδοξη Σύνοδος
να γινόταν, που θα ενέκρινε τον όρο
«αδελφές εκκλησίες» και τις υπόλοιπες
οικουμενιστικές θεωρίες, θα ήταν άκυρη, διότι θα είχε συγκληθεί ως ληστρική,
αφού οι αποφάσεις της θα έρχονταν
σε άμεση και πλήρη αντίθεση με την
καθολική και διαχρονική αγιογραφική,
αποστολική, ιεροκανονική και πατερική
παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας
και την κοινή συνείδηση του πληρώματος της Εκκλησίας…
Μετά ταύτα, ερωτούμεν Υμάς, Παναγιώτατε Δέσποτα: Πώς χρησιμοποιείτε
τον όρο «αδελφές εκκλησίες», όταν
αυτός είναι αγιοπατερικώς αμάρτυρος και μάλιστα πανορθοδόξως έχει
απορριφθεί και ακυρωθεί; Διατί κάνετε
επιλεκτική χρήση των πανορθοδόξων
αποφάσεων; Πλέον συγκεκριμένως,
ερωτούμεν ευλόγως: Κατά την Θε-

οτίμητον Παναγιότητα Υμών, πόσες
Εκκλησίες υπάρχουν; Μία ή πολλές; Ο
Χριστός ίδρυσε Μία ή πολλές εκκλησίες; Ο Χριστός δεν ίδρυσε μόνο την
Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική
Εκκλησία, όπως ομολογούμε άπαντες
οι Ορθόδοξοι στο Σύμβολο της Πίστεως
Νικαίας-Κων/λεως; Αφού, λοιπόν, συμφώνως προς τους Υμετέρους Λόγους
υπάρχουν πολλές εκκλησίες και όλοι οι
αιρετικοί ανήκουν στην Εκκλησία, τότε
υπάρχουν και πολλοί Κύριοι, πολλές
πίστεις, πολλά βαπτίσματα. Όμως,
ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, το
στόμα του Χριστού, λέει ότι υπάρχει
«εις Κύριος, μία πίστις, έν βάπτισμα».
Στον ορθόδοξο χώρο κάνουμε λόγο
για Ορθοδοξία (ορθή δόξα περί Θεού)
και για άφεση, πλάνη (πλανεμένη,
εσφαλμένη, διαστρεβλωμένη δόξα περί
Θεού). Από πότε, όμως, οι αιρέσεις και
οι αιρετικοί αποτελούν εκκλησίες;
Και τελειώνει ο “άγιος” Πειραιώς.

«Ποιά πανορθόδοξη ἀπόφαση; Λαμβάνουμε υἱϊκῶς θάρρος καί ἐρωτοῦμεν
Ὑμᾶς, Παναγιώτατε Δέσποτα: Ἡ μετάβαση Ὑμῶν, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου,
τῆς Σεπτῆς Κορυφῆς τῆς ὑπ’ οὐρανόνὈρθοδοξίας, στό Μιλάνο ὑπῆρξε
ἀποτέλεσμα καί ἀπόφαση κάποιας
Συνόδου Πανορθοδόξου; Θεωροῦμε
ὅτι γιά ἕνα τέτοιο σοβαρό ζήτημα, πού
ἅπτεται τῶν σχέσεων μέ τούς αἱρετικούς
Παπικούς, θά ἔπρεπε νά ἐρωτηθοῦν
ἅπασαι οἱκατά τόπους Ἱερές Σύνοδοι τῶν
Ἱεραρχῶν τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν
καί νά ὑπάρχει συγκατάθεση, ἀπόφαση,
εὐλογία.
Ἡ πανορθοδόξως ἀποφασισθεῖσα
διεξαγωγή θεολογικοῦ διαλόγου μέ τήν
ἑτεροδοξία καλύπτει τέτοιες ἐνέργειες
«συγχοροστασίες καί συμπροσευχές»;
Β) Ἐκκλησιολογική σύγχυση. Εἶναι πασιφανές, ὅπως προκύπτει ἀπό τίς ὁμιλίες,
πού ἐκφώνησε ἡ Ὑμετέρα Παναγιότης
στό Μιλάνο, ὅτι διδάσκετε καινοφανῆ,
πρωτοφανῆ καί οἰκουμενιστική ἐκκλησιολογία, ἡ ὁποία, βεβαίως, τυγχάνει
ἀλλοτρία καί ξένη πρός τήν Ὀρθόδοξη
Ἐκκλησιολογία. Ἀποδέχεσθε τίς κακόδοξες οἰκουμενιστικές θεωρίες περί
«ἀδελφῶν Ἐκκλησιῶν» και«δύο πνευμόνων».
Ἀναγνωρίζετε τίς αἱρετικές παρασυναγωγές τοῦ Παπισμοῦ καί τοῦ
Προτεσταντισμοῦ (Λουθηρανοί, Μεταρρυθμισμένοι) ὡς «Ἐκκλησίες» ἰσότιμες
καί ἰσάξιες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Ἀναγνωρίζετε τόν αἱρεσιάρχη Πάπα,
τούς Καρδιναλίους, τούς Πάστορες σάν
νά ἔχουν ἔγκυρη ἱερωσύνη, μυστήρια
καί ἀποστολική διαδοχή. Χρησιμοποιεῖτε
ὁμοειδῆ θεολογία καί γιά τούς ἀλλοθρήσκους (Μουσουλμάνους, Ραββίνους).
Γιά Σᾶς, Παναγιώτατε, ὅλες οἱ παραπάνω
αἱρέσεις μαζί μέ τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία
ἀποτελοῦν ἤδη τή «Μία Ἐκκλησία», ἡ
ὁποία ὅμως, στόν παρόντα καιρό εἶναι
διηρημένη καί προχωρᾶ πρός τήν ἑνότητά της».
Και ο επίλογος:
«Προυχωρήσατε ἤδη πολύ. Οἱ πόδες Ὑμῶν ψαύουσι πλέοντά ρεῖθρα
τοῦ Ρουβίκωνος. Ἡ ὑπομονή χιλιάδων
εὐσεβῶν ψυχῶν, Κληρικῶν καί λαϊκῶν,
συνεχῶς ἐξαντλεῖται. Διά τήν ἀγάπην τοῦ
Κυρίου, ὀπισθοχωρήσατε! Μή θέλετε νά
δημιουργήσητε ἐν τῇ Ἐκκλησία σχίσματα
καί διαιρέσεις. Πειρᾶσθε νά ἑνώσητε
τά διεστῶτα καί τό μόνον ὅπερ θά κατορθώσητε, θά εἶναι νά διασπάσητε τά
ἡνωμένα καί νά δημιουργήσητε ρήγματα εἰς ἐδάφη ἕως σήμερον στερεά καί
συμπαγῆ. Σύνετε καί συνέλθετε! Ἀλλά
φεῦ! Διηνύσατε πολλήν ὁδόν. Ἤδη πρός
ἑσπέραν ἐστί καί κέκλικεν ἡ ἡμέρα…»
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νάζοντες επάνω στα ερείπια αυτά της πατρίδος.
μια «τούμπα» και φίλησε την παντόφλα του πάπα. Μετά,
Παίρνω ζυγαριά και ζυγίζω, παίρνω την ζυγαριά της ήρθαν άλλοι μητροπολίται, μοναχοί και θεολόγοι, και αυτοί
Ορθοδοξίας, και βλέπω ότι το χειρότερο απ’ όλα τα κακά, υπέκυψαν. Όλοι υπέκυψαν και ο ένας κατόπιν του άλλου
για μένα, είναι αυτό που δεν έφερε καμμιά συγκίνησι εις υπέγραψαν την ένωσι.
τον Ελληνικό λαό. Είναι αυτό που δεν έγραψε κανένα θρηΈνας δεν υπέγραψε. Ο αθάνατος ήρωας, που κράτησε
σκευτικό περιοδικό. Είναι αυτό για το οποίο κοιμάται ολό- ολόκληρη την Ορθοδοξία στους ώμους του, ο Μάρκος ο
κληρος η Ιεραρχία μας. Είναι το χειροφίλημα του πάπα.
Ευγενικός, του οποίου η μνήμη είναι αιώνια.
ΤΟ ΧΕΙΡΟΦΙΛΗΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ
- Δεν υπογράφω, λέει. Δεν προδίδω τα όσια και τα ιερά
Το χειροφίλημα του πάπα;
της Ορθοδοξίας. Ορθόδοξος γεννήθηκα, ορθόδοξος και
Μάλιστα· αυτό είναι χειρότερο απ’ όλα. Πρωτοφανές θα πεθάνω. Την παντόφλα του πάπα δεν την φιλάω. Δεν
γεγονός για την Ελληνική πατρίδα.
προσκυνώ το είδωλο του πάπα.
Πού τα λές αυτά Αυγουστίνε; Στα βουνά, στα λαγκάδια,
Δεν υπέγραψε την ένωσι. Και έμεινε μόνος, Άτλας της
στα μνήματα; Λάθος. Πού μιλάω; Στα παιδιά της Ορθο- Ορθοδοξίας.
δοξίας μιλάω;
Όταν έμαθαν στην Ανατολή ότι υπέγραψαν συμφωνητι- Ούχ ού! μας μάζεψε ο παπάς, για να μας μιλήσει για κό για την ένωσι, αναστατώθηκε ολόκληρος η Πόλις. Από
το χειροφίλημα του πάπα! Ψύλλος στ’ άχυρα! Καθυστε- τότε δεν πέρασαν αρκετά χρόνια, και….
ρημένος ιεροκήρυκας. Πίσω αιώνες βρίσκεται.
Αρχιζει ο αγωνας
Δεν είναι τίποτε το χειροφίλημα του πάπα;
Εδώ τώρα πρέπει να σταματήσω, να πάω στο κελλί
Ποιος είσαι συ πού το λες; Αυτό μας έφαγε. «Δεν είναι μου και να κλάψω, σαν αμαρτωλός άνθρωπος πού είμαι.
τίποτε το ένα, δεν είναι τίποτε το άλλο». Στο τέλος τι μένει; Γιατί ξέρω πολύ καλά, ότι εσείς δεν είστε αγωνισταί. Εγώ
Ξέρετε με τι μοιάζει αυτό; Σαν να παίρνω το μαχαίρι το κήρυγμα δεν το κάνω για να σας ευχαριστήσω, αλλά
και να σου κόβω το αυτί, και να λες· δεν είναι τίποτε. Να γιατί θέλω να γίνεται αγωνισταί της Ορθοδοξίας. Αν δεν
σου κόβω και τη μύτη, και να λες· δεν είναι τίποτε. Να σου γίνετε αγωνισταί, είστε άχρηστοι.
αφαιρώ με τσιμπίδια τα κρέατα και τα νεύρα, και να λες·
Λοιπόν, τι είστε; Αγωνισταί, ή μόνο ακροαταί και θαυδεν είναι τίποτε. Να σου βγάζω τα μαλλιά και το δέρμα μασταί;
και ό,τι άλλο αποτελεί τον άνθρωπο, και να λες· δεν είναι
Από εδώ αρχίζει ο αγώνας. Δεν ομιλώ από πολιτικά ελατίποτε. Στο τέλος τι θα μείνη από το κορμάκι σας; Μόνο τήρια, κάθε άλλο· μάρτυς μου είναι ο Θεός, πού με ακούει.
ο σκελετός· απαίσιο πράγμα και αηδές.
Άγγελοι και αρχάγγελοι, απόστολοι και πατέΈτσι λοιπόν; Δεν είναι τίποτε το ένα,
ρες,
όσιοι και μάρτυρες, μεγάλοι και κορυφαίοι
του +π. Αυγουστίνου
δεν είναι τίποτε το άλλο. Θα μείνη επί
πού με ακούτε, απευθύνω διαμαρτυρίαν έντονον
Καντιώτου
τέλους ένας σκελετός και ένα ανεαπό της θέσεως ταύτης, ότι η ενέργεια αύτη
μώλιον (= ανεμώδες, κούφο, μάταιο)
του άρχοντος του κράτους είναι εναντία της
πράγμα η Ορθοδοξία.
ορθοδόξου πίστεώς μας και συντελείται προδοσία της
Ποιος είσαι συ ο ψευτοθεολόγος και ο ψευτοπαπάς και Ορθοδοξίας μας!
ο ψευτοεπίσκοπος του 20ου αιώνος, πού μου λές ότι δεν
Οφείλουμε να διαμαρτυρηθούμε όλοι
είναι τίποτε το χειροφίλημα του πάπα; Έλα εδώ μπροστά,
Δεν είμαι προφήτης, σας το είπα και άλλοτε, ουδέ υιός
για να συζητήσουμε καθαρά και ξάστερα.
προφήτου, ώστε να προφητεύσω τα μέλλοντα συμβαίνειν
Αν δεν είναι τίποτε, αγαπητέ μου, να πάρης τη γομολά- εδώ είς την μικρά αυτή γωνία της Ελλάδος. Ένα μόνο
στιχα που έχει ο διάβολος και ν’ ανοίξης την Ιστορία και να από τα σημεία αυτά των καιρών οφείλω να εκφράσω. Τον
σβήσης τα «κατορθώματα» του πάπα – αν μπορέσης να φόβο μου. Φοβούμαι για το μέλλον της πατρίδος μου, από
τα σβήσης. Αλλ’ εάν το δικό σου χέρι μπορεί να τα σβήση, απόψεως Ορθοδοξίας. Εάν κάτι μας έμεινε σαν διαμάντι
το δικό μου χέρι τρέμει και δεν τα σβήνει. Να πας κατόπιν πολύτιμο, για το οποίο πρέπει να καυχώμεθα είς τα έθνη,
στην εκκλησία και να ξεκρεμάσης τις εικόνες· του αγίου είναι η Ορθοδοξία μας. Και η Ορθοδοξία μας κινδυνεύει.
Αθανασίου, του ιερού Δαμασκηνού, του ιερού Φωτίου, του Δεν είναι σχήμα λόγου. Τα σημεία που αναφέραμε είναι
Γενναδίου, του Γρηγορίου του Παλαμά, του Κοσμά του φανερά πλέον. Γίνεται κάποια υπονόμευσις του ορθοδόΑιτωλού, όλων αυτών των αγίων μορφών, και να τις κάψης ξου πληρώματος. Και περισσότερο απ’ όλα φοβάμαι την
– αν μπορέσης να τις κάψης· γιατί όλοι αυτοί αγωνίσθηκαν πέμπτη φάλαγγα, που έχει σχηματισθή στο έθνος μου.
Η πέμπτη φάλαγγα
εναντίον του παπισμού. Κι αφού τα σβήσης όλα αυτά, να
Όπως στα χρόνια του χιτλερισμού, του φασισμού,
σβήσης και τις εορτές όλων αυτών των αγίων. Και μετά
να μου πής ότι δεν είναι τίποτε το χειροφίλημα του πάπα. μέσα στο έθνος μας υπήρχαν Έλληνες-πράκτορες του
Θέλεις εξηγήσεις; Πολύ καλά. Εγώ θα σου εξηγηθώ εχθρού, έτσι και τώρα μέσα στους κόλπους του έθνους
μας δημιουργήθηκε η πέμπτη φάλαγγα.
απόψε, με λίγα λόγια και σταράτα.
Ποια είναι η πέμπτη φάλαγγα; Είναι οι φίλοι του πάπα.
ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ;
Άμα βρεθήτε με φράγκο, που επαινεί την «εκκλησία» του Είναι κάτι ψευτοθεολόγοι, είναι κάτι άνθρωποι – ο Θεός
να φυλάξη από δαύτους. Έρχεται η πέμπτη φάλαγγα
-δικαίωμά του-, εσείς να του πήτε μια κουβέντα·
Κοντός ψαλμός αλληλούϊα. Εσείς οι φράγκοι κατηγο- στο έθνος μας, για να διαλύση την Ορθοδοξία μας. Ποια
ράτε την Ορθόδοξο Εκκλησία και λέτε, ότι η δική σας είναι αυτή η πέμπτη φάλαγγα; Είναι τα παιδιά που πάνε
«εκκλησία» είναι η πρώτη και ότι εμείς είμεθα στην πλάνη. στη Βιέννη, στη Ρώμη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο και σπουδάζουν σε ξένα πανεπιστήμια. Δεν αδειάζουν μόνο τα
Ένα ερώτημα θέλω να σας κάνω, «άγιοι» φράγκοι·
Σας δίνουμε τα άγια βιβλία μας, το Ωρολόγιο, τα πορτοφόλια των γονέων τους, ούτε μόνο καταστρέφονται
Μηναία, όλα τα βιβλία της Εκκλησίας μας, να τα διαβά- και διαφθείρονται, αλλά κινδυνεύουν ψυχικά. Και εδώ στην
σετε ένα μήνα και ένα χρόνο. Κι αφού τα διαβάσετε, αν Ελλάδα κινδυνεύουν, διότι η φτώχεια τους είναι μεγάλη.
μπορήτε, να μας βρήτε και να μας αποδείξετε, ότι εμείς Το βλέπουν αυτό οι φραγκοπαπάδες και τα παίρνουν σε
προσθέσαμε ή αφαιρέσαμε έστω και ένα γιώτα. Η Πίστις σπίτια καθολικά, τα παίρνουν στα οικοτροφεία τους.
Φτωχά παιδιά και δυστυχισμένα είναι. Τους δείχνουν
μας η άμωμος δεν δέχεται ούτε προσθήκη ούτε αφαίρεσι.
αγάπη
και τους δίδουν χρήματα, τα ντύνουν και τα πεΕίναι όπως η Ακρόπολι.
Λένε, ότι ο Παρθενώνας είναι τέλειο έργο και δεν επιτρέ- ριποιούνται, για να τους πάρουν το διαμάντι, να τους
πεται επάνω του ούτε να προσθέσης ούτε ν’ αφαιρέσης πάρουν την Ορθοδοξία. Έχω πληροφορία, ότι πολλά
τίποτε. Όπως λοιπόν στον Παρθενώνα δεν επιτρέπεται παιδιά, φοιτηταί που σπουδάζουν στη Ρώμη, στο Μιλάνο,
χέρι βέβηλο να προσθέση ή ν’ αφαιρέση κάτι, έτσι και η στη Βενετία, στη Βιέννη, φεύγουν από την ορθόδοξον
Ορθοδοξία μας είναι ο Παρθενών του πνεύματος, είναι γραμμή. Και θα’ ρθουν εδώ και θα συνεργασθούν με
μνημείο τέλειο και αθάνατο, και δεν μπορεί κανείς να τους ουνίτες και θα βάλουν δυναμίτη στα σπίτια τους.
Θα βάλουν δυναμίτη, για να διαλύσουν την Ορθοδοξία
προσθέση ή ν’ αφαιρέση τίποτε.
Λοιπόν μπορείτε, εσείς οι φράγκοι, να μας αποδείξετε, μας. Η πέμπτη αυτή φάλαγγα είναι η πιο θλιβερά. Οι νέοι
ότι εμείς οι ορθόδοξοι προσθέσαμε ή αφαιρέσαμε έστω που την αποτελούν είναι οι νέοι Βησσαρίωνες. Ένα από
και ένα γιώτα από την πίστι πού μας παρέδωσαν οι από- τα παιδιά της πέμπτης φάλαγγας είναι ο σημερινός πατριάρχης Βαρθολομαίος. Φοιτητής τότε, σταλμένος απο
στολοι και οι πατέρες της Εκκλησίας;
Ενώ οι φράγκοι δεν μπορούν να μας αποδείξουν ότι τον Πατριάρχη Αθηναγόρα πήγε για ανώτερες σπουδές
εμείς στο μεγάλο θησαυρό της Ορθοδοξίας προσθέ- στην Ιταλία και φωτογραφίζονταν με φραγκοπαπάδες.
Θα νικηση η Ορθοδοξια
σαμε ή αφαιρέσαμε κάτι, εμείς όμως μπορούμε να τους
Αλλά έχουμε μια ελπίδα. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το τέλος
αποδείξουμε, ότι αυτοί και πρόσθεσαν και αφαίρεσαν
μου.
Αν είμαι ορθόδοξος, θα πεθάνω στα μπουντρούμια,
πολλά. Πώς;
εξώριστος για την πίστι των πατέρων μου. Δεν ξέρω ποιο
Οι αγώνες Μάρκου του Ευγενικού
Ανέκαθεν οι πάπαι είναι πονηροί, είναι αλεπούδες και θα είναι το τέλος μου με την γλώσσα που μεταχειρίζομαι
εκμεταλλεύονται την ανάγκη του δυστυχισμένου τούτου ενώπιον βασιλέων και δεν αποκλείεται το κήρυγμα αυτό
έθνους. Όταν το Βυζάντιο εκλονίζετο από την λαίλαπα του να είναι το τελευταίο. Ένα όμως γνωρίζω πολύ καλά· ότι
μωαμεθανισμού και είχε ανάγκη βοηθείας, ο πάπας είπε μέσα στα χώματα της πατρίδος μου υπάρχουν φοιτηταί
της θεολογίας, νέοι πού σπουδάζουν. Αυτά τα παιδιά
στον αυτοκράτορα Ιωάννη τον Παλαιολόγο·
τα ορκίζω είς το όνομα του Χριστού και της υπεραγίας
- Θέλεις βοήθεια;
Θεοτόκου· είς μνήμην του Βασιλείου, του Χρυσοστόμου,
- Θέλω.
- Να φέρης στη Ρώμη τον πατριάρχη και καμμιά 25αριά του Μάρκου του Ευγενικού και όλων των πατέρων της Εκθεολόγους, παπάδες, διακόνους, μοναχούς. Να κάνετε κλησίας μας· ν’ αγωνισθούν και θα νικήσουν. Να σταθούν
μπροστά στην πέμπτη φάλαγγα, να υψώσουν τα μέτωπα
συμφωνητικό, και έτσι θα σου δώσουμε βοήθεια.
Ο δυστυχής Ιωάννης ο Παλαιολόγος γέμισε ένα καράβι και τα λάβαρα της Ορθοδοξίας και θα νικήσουν. Δεν θα
με θεολόγους, μοναχούς, επισκόπους και τον πατριάρχη νικήσουν οι φράγκοι, ούτε οι προτεστάντες. Θα νικήση
τον Ιωσήφ, και ύστερα από 4 μήνες έφθασαν στη Δύσι, η ορθόδοξος παράταξις και θα μείνη η Ελλάς μας χώρα
ορθόδοξος, «βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον» (Α΄ Πέτρ.
στη Φερράρα και στη Φλωρεντία. Κ’ εκεί τι έγινε;
Επί τη υποσχέσει του πάπα, ότι θα βοηθήση το Βυζάντιο 2, 9). Ο δε Κύριος Ιησούς Χριστός ας ευλογή πάντας υμάς,
μαχόμενον κατά των εχθρών της πίστεως, ο Ιωάννης ο εις τον αγώνα αυτόν της πίστεώς μας. Αμήν.
Ομιλία που έγινε την Κυριακή των Αγίων Πατέρων 28-6-64
Παλαιολόγος είπε· Συμφωνώ και δέχομαι την ένωσι. Έκανε
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Για δέστε κεντήματα των αμφίων και χλιδή. Ο κόσμος πεινάει,
χάνει δουλειές και ο Ιγνάτιος
είναι σαν να’ ναι στις Βερσαλίες

Πίστευε ότι είναι κανονικός;
Ο Ιγνάτιος, δεσπότης Λάρισας,
δεν πίστευε ότι ήταν νόμιμος και
κανονικός. Αυτό αποδεικνύεται
από το ότι για δύο χρόνια δεν έκανε ο ίδιος χειροτονίες, αλλά τους
έμπαζε σπρώχνοντάς τους από το
παράθυρο. Να το πειστήριο: «Με…

διαμεσολαβητική παρέμβαση του
Πατριαρχείου (!) Αλεξανδρείας, η Ιερά
Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου (…
ξαν-) άρχισε να εντάσσει στους κόλπους
της νέους κληρικούς… Το περασμένο
Σαββατοκύριακο χειροτονήθηκαν δι-

άκονοι, δύο νέοι από την επαρχία του
Τυρνάβου μέσω “παραθύρου” (ή αν
προτιμάτε “τρίτου δρόμου”…).
Το μυστήριο της χειροτονίας τους
τελέσθηκε στην Ιερά Μονή Παναγίας
Φανερωμένης Σαλαμίνας από τον εν
Αθήναις Πατριαρχικό Έξαρχο του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας, Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κυρήνης κ. Θεόδωρο,
συλλειτουργούντος, βεβαίως και του
Λαρίσης Ιγνατίου…
Προς τί το “παραθυράκι”; Ήταν
αναγκαίο διότι, ο Σεβ. Μητροπολίτης
κ. Ιγνάτιος… δεν νομιμοποιείται να
υπογράφει εκκλησιαστικές πράξεις
(χειροτονίες…) και το κενό αυτό κλήθηκε να καλύψει, με την χοροστασία
και την υπογραφή του, ο επίσκοπος του
Πατριαρχείου Αλεξανδρείας εκδίδοντας
εν συνεχεία “κανονικό απολυτήριο” για
την μετάθεση των κληρικών και την δια
“παραθύρου” ένταξή τους στη Μητρόπολη Λαρίσης…» (Ημερ. Κήρυκας).
Να πίστευε, άραγε, ότι ήταν
κανονικός και νόμιμος;

ΒΛΑΣΤΗΜΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ
Ο Δεσπότης Λάρισας
εκλογή του στην εφηΙγνάτιος, δήλωνε και
μερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:
συνεχίζει να δηλώνει
«Ο αρχιεπίσκοπος –
σε όσους τον ρωτούν
Σεραφείμ Τίκας – τον
εάν η εκλογή του είναι
καλεί και του λέει ότι
παράνομη και αντικαθα τον προτείνει για την
νονική, ότι: «το Άγιο
Λάρισα. Ο π. Ιγνάτιος
Πνεύμα φώτισε τους
(Λάππας) φανερά έκ“άγιους” Αρχιερείς και
πληκτος τον ακούει και
με εξέλεξαν για την
συγκατανεύει χωρίς να
Θεοσώστη μητρόπολη
το σχολιάσει. Λίγο μετά η
Λάρισας».
είδηση μαθαίνεται μεταΙδέστε τι δήλωσαν οι
ξύ των “Σεραφειμικών”
άνθρωποι του αρχιεπι- από το αρχείο + Α.Κ.
σκοπικού περιβάλλοντος για την μητροπολιτών (26-5-1996). Έτσι

έγινε δεσπότης!
Είναι φοβερό! Και καλά, οι
ρασοφόροι τους ανθρώπους δεν
ντρέπονται και το Θεό δεν φοβούνται. Το Άγιο Πνεύμα όμως,
το Οποίο άφησε ο Θεός ανάμεσά
μας να συντηρεί την εκκλησία,
δεν ανέχεται να βλασφημάται.
«Πάσα αμαρτία και βλασφημία
αφεθήσεται τοις ανθρώποις, η δε
του Πνεύματος βλασφημία ουκ
αφεθήσεται τοις ανθρώποις…
ούτε εν τω νυν αιώνι ούτε εν τω
μέλλοντι» (Ματθ. 12, 31-32).

ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΣΚΑΡΙΚΑ!
Ήταν Τρίτη, 28 του Μάη μεσημεράκι, κι ενώ το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού
της μητρόπολης
Λάρισας κυλούσε κανονικά,
κάποιος ακούστηκε να λέει
κάτι. Κανείς δεν
κατάλαβε. Κάτι
σαν λειτουργία
άρχισε να μεταδίδεται. Δεν άργησαν να αντιληφθούν ότι έντονες
διαμαρτυρίες και αποδοκιμασίες
πραγματοποιούνταν σε ναό. Μέσα

στο χαλασμό αυτό οι λειτουργούντες ιερείς σαστισμένοι άρχισαν
να φωνάζουν από τα μικρόφωνα
να καλύψουν τις
ιαχές «ανάξιος,
ανάξιος, ανάξιος»
με παράσιτα.
Ο κόσμος άρχισε
να μας τηλεφωνεί
για να μάθουν τι
συμβαίνει!
Τους παροτρύναμε να επικοινωνήσουν με το ραδιόφωνο για να
πληροφορηθούν από πρώτο χέρι
τα συμβαίνοντα.

Έμειναν εμβρόντητοι όταν πληροφορήθηκαν ότι η αναμετάδοση
αφορούσε τη χειροτονία του Ιγνατίου (28-5-1999) στη μητρόπολη
Αθηνών, και ότι από λάθος, αντί
να βάλουν στο σταθμό την αλλαγμένη – αλλοιωμένη – κασέτα (με
σβησμένα τα «ανάξιος») έβαλαν
την γνήσια. Το συνηθίζει ο Ιγνάτιος
και οι κόλακες περί αυτόν να κάνουν
κατά καιρούς πλύση εγκεφάλου
των πιστών με την παραποιημένη
κασέτα της τραγικής χειροτονίας
του!Αυτό κι αν ήταν κασκαρίκα!
Ας γνωρίζουν λοιπόν ότι «ο υψών
εαυτόν ταπεινωθήσεται».

ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΝΕΑ (9) ΗΤΑΝ... ΥΠΕΡΟΧΟΙ

ΤΡΙΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ (δεσπότης Κοζάνης)
Ανήμερα της εορτής (15-5-13) και
κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας κήρυξε τον θείο λόγο ο Κοζάνης
Παύλος. Και τί δεν είπε! Ήταν “πολύ
ωραίος”… Τέλος ευχήθηκε, η τοπική
Εκκλησία της Λάρισας να ευφραίνεται
για τον πολιούχο της, και ζήτησε από
τον άγιο, να μεσιτεύει προς τον Κύριο
Ιησού Χριστό για τη σωτηρία της ταλαιπωρημένης
Πατρίδας μας…
Άγιε δέσποτα, με ευχολόγια, χωρίς παράδειγμα
προς μίμηση, δεν σώζεται η Πατρίδα. Πέρυσι, τέτοια
εποχή, εν μέσω οικονομικής κρίσης, και όταν η Πολιτεία και η μητρόπολή σας δαπανούσε – σκανδαλωδώς

– τεράστια ποσά για την υποδοχή του
Πατριάρχη, εσείς για να δικαιολογήσετε τα αδικαιολόγητα είπατε χαρακτηριστικά: «Η φιλοξενία είναι αρετή. Μη
γινόμαστε μπακάληδες. Μια φορά θα
έρθει ο Πατριάρχης…».
Και ξόδεψε η Περιφέρεια 110.000
ευρώ και άλλα τόσα – ίσως και παραπάνω – η μητρόπολή σας για μία επίσκεψη δύο ημερών
του Πατριάρχη! Φάγανε κι ήπιανε στην… υγεία των
πεινασμένων, με την πεποίθηση ότι, ο κορεσμός των
κεκορεσμένων γαστέρων θα επιφέρει τη … σωτηρία
της Πατρίδας!
Με τους υπόλοιπους «εκ των υπερόχων»
θα γράψουμε στο επόμενο φύλλο

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ-ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
Παραμύθια ή αλήθεια;
του κυκλοφορεί! (Dr. Alan Shewmon, διεθνούς φήμης Καθηγητής Παιδ.
Νευρολογίας στο UCLA (Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Λος Άντζελες).
Θα σου πουν ότι τα όργανα τα παίρνουν όταν ο άνθρωπος είναι νεκρός.
Αυτό δεν είναι αλήθεια.
Αν είναι νεκρός, τότε γιατί του κάνουν αναισθησία πριν του πάρουν τα
όργανα;
Υπάρχουν καταγραμμένες αρκετέςπεριπτώσεις «εγκεφαλικά νεκρών»
που επανήλθαν μερικώς από αυτή την κατάσταση.Στό διαδίκτυο μπορείς
να βρεις σχετικά παραδείγματα και συγκλονιστικά βίντεο.
Τα ζωτικά όργανα των «δωρητών» παίρνονται, ενώ αυτοί είναι ακόμα
ΖΩΝΤΑΝΟΙ με αποτέλεσμα να γίνεται βίαιη διακοπή της ζωής τους κατά
τη διαδικασία της λήψης των οργάνων τους.
Πολλοί και κορυφαίοι επιστήμονες στην Ελλάδα (Κ.Καρακατσάνης 2001,
Ε.Παναγόπουλος 1998, Μ.Βρεττός 1999, Ι.Κουντουράς 1999, Κ.Χριστοδουλίδης 1995, Ν.Μπαλαμούτσος 1999, Ν.Κωνσταντινίδης 1999, Μ.Γκιάλα
1999, A. Αβραμίδης 1995, Π.Κούγιας 1999, Α. Γουλιανός 1999, κ.α.) και
στο εξωτερικό (R.D. Truog 1992, D.A.Shewmon 1997, R.M. Taylor 1997,
κ.α.), εκφράζουν σοβαρές επιστημονικές ενστάσεις και δεν διστάζουν να
προτείνουν ακόμη και την πλήρη εγκατάλειψη της έννοιας του «Εγκεφαλικού Θανάτου».
Ο Καθηγητής Παιδ. Αναισθησιολογίας στο κορυφαίο Πανεπιστήμιο των
Η.Π.Α., Harvard, και Διευθυντής της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας στο
Πανεπιστημιακό, Παιδιατρικό Νοσοκομείο Βοστώνης Dr. Robert D.Truog
δηλώνει:
«O Εγκεφαλικός Θάνατος παραμένει ασυνάρτητος στη θεωρία και συγκεχυμένος στην πράξη. Επιπλέον, ο μόνος σκοπός που εξυπηρετείται από την
έννοια (του εγκεφαλικού θανάτου) είναι η διευκόλυνση εξεύρεσης οργάνων
προς μεταμόσχευση.» (Γι’ αυτό, άλλωστε, και «εφευρέθηκε» μόλις το 1968
η έννοια του «εγκεφαλικού θανάτου» από
κάποιους επιστήμονες του Harvard).
Τό γεγονός του θανάτου είναι μεγάλο
μυστήριο,θά μας πουν οι Άγιοι Πατέρες
της Εκκλησίας,και κανείς δεν γνωρίζει
ούτε πρόκειται ποτέ να γνωρίσει, πότε
(ποιά ακριβώς χρονική στιγμή) η ψυχή
αποχωρίζεται από το σώμα.
Όσο η καρδιά λειτουργεί, η ψυχή είναι
ενωμένη με το σώμα!!
Ο Γέροντας Παΐσιος, όταν ρωτήθηκε
περί μεταμοσχεύσεων, αντιτάχθηκε κατηγορηματικά στη μεταμόσχευση ζωτικών οργάνων (όργανα χωρίς τα
οποία ο δότης δεν μπορεί να συνεχίσει να ζει), για δύο λόγους: Πρώτον:
«αποτελεί ανεπίτρεπτη παρέμβαση, αντιστρατευόμενη στο δημιουργικό
έργο του Θεού, από την μια, θανατώνοντας τον δότη, και από την άλλη
δημιουργώντας μας την έπαρση για την ζωοποίηση του λήπτη». Και δεύτερον: «Θα γίνει αιτία εφευρέσεως τρόπων να σκοτώνουν τους ασθενείς,
για να πάρουν τα όργανά τους». Ο π. Πορφύριος ήταν αντίθετος με την
μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων από «εγκεφαλικώς νεκρούς». Έκανε
την εξής σύσταση σε ζεύγος που ήθελε να δωρίσει τα όργανα του παιδιού
τους μετά από σοβαρό ατύχημα: «ΕΝΑΣ θάνατος υπάρχει. Να δώσετε μόνον
τούς κερατοειδείς χιτώνες των οφθαλμών».
Ο ευρισκόμενος στην κατάσταση του λεγόμενου «εγκεφαλικού θανάτου»
είναι βαριά πάσχων ασθενής και όχι νεκρός.
Με τη λήψη των ζωτικών οργάνων από «εγκεφαλικώς νεκρό» ασθενή,
αυτός οδηγείται διά της βίας στον οριστικό κλινικό θάνατο· αυτή η ενέργεια, με τα κριτήρια της Ορθόδοξης Θεολογίας, ισοδυναμεί με ΦΟΝΟ !!!
Θα σου πουν ότι η δωρεά οργάνων είναι αυτοθυσία και πράξη ευγενική,
πράξη ανθρωπιάς και αλτρουϊσμού.
Αυτό δεν είναι αλήθεια .
Αυτός που ορίζει πότε θα πεθάνουμε είναι ο Δημιουργός μας και όχι εμείς.
Στην Παλαιά καί στήν Καινή Διαθήκη, αλλά και στην Υμνογραφία της
Εκκλησίας μας, με έμφαση τονίζεται ότι κύριος της ζωής και του θανάτου
είναι μόνον ο Δημιουργός.
Ακόμη και όταν υπάρχει συναίνεση, η «ΔΩΡΕΑ» ΖΩΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ αλλά ιδιόμορφη αυτοκτονία και μέγιστη αμαρτία,
διότι αφαιρεί από τον δότη την δυνατότητα της μετάνοιας (να πει δηλαδή,
έστω και τελευταία στιγμή, «Συγχώρα με, Θεέ μου» και να σώσει ο Θεός
ενδεχομένως την ψυχή του).
Γνωρίζεις γιά τόν Νόμο150/3984 άρθρο 9, παρ. 2 περί «εικαζόμενης
συναίνεσης»;
Αν όχι, σε ενημερώνουμε:
Από την 1η Ιουνίου 2013:«…H αφαίρεση ενός ή περισσοτέρων οργάνων
από ενήλικο, “θανόν”, πρόσωπο πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν
είχε εκφράσει την αντίθεσή του σύμφωνα με την παρ. 3…».
δηλαδή, ἄν δέν έχεις δηλώσει αρνητικά, σε θεωρούν «δωρητή»!
Ας δηλώσουμε στον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων την άρνησή
μας,
(Τμήμα Προώθησης Δωρεάς Ιστών & Οργάνων, Αν. Τσόχα 5, 115 21
Αθήνα)

Λαμπαδάριος

