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Ποιος ευθΥνεται
για την γλωσσικΗ
μας φτΩχεια…

Κ.Κ. Λάρισας
061603

Διαβάζουμε συχνά στον Τύπο, ημερήσιο
και περιοδικό, διαπιστώσεις και σχόλια
γύρω από το θλιβερό φαινόμενο της γλωσσικής φτώχειας των
νέων μας, μαθηΓράφει
τών και φοιτητών,
ο Αθανάσιος Δέμος
αλλά και των Ελλήνων πολιτών της
εποχής μας. Δεν βλέπουμε όμως να γράφεται κάτι για τα αίτια αυτού του φαινομένου.
συνεχίζεται στη σελ. 5

Νέον έγκλημα
συντελείται
Μετά την λήξιν του εμφυλίου πολέμου
(1949 – έως σήμερον), ύστερα από πενήντα τέσσερα έτη,
του Κων/νου
ένα νέον έγκληΠαπαδόπουλου
μα συντελείται
εις τον Γράμμον.
Αυτή τη φοράν, έχομεν εισήλασιν – «επίθεσιν» εις τον Γράμμον εκ μέρους των
γειτόνων μας Αλβανών κατά του εθνικού
δρυμού του Γράμμου. Δια να συντάξω το
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naϊτεσ ιπποτεσ
Στην Αθήνα εν κρυπτώ

Φωτογραφία
από την ετήσια
συνάντηση των
Ναϊτών Ιποτών της
Ιταλίας, στο Τρεβίζο
στις 28 Μαΐου 2011.
Στο κέντρο μπροστά
από την ελληνική
σημαία διακρίνεται
η κυρία Ρούλα
Ρογκάν. Αριστερά ο
Αντερς Μπρέιβικ με
στολή του Τάγματος
Ιπποτών του Ναού

συνεχίζεται στη σελ. 7

Μνημη θανΑτου
και αδιαφορια
για τα φθαρτα
“Ξένος και παρεπίδημος ει επί της γης”
(Εβρ. 11.13). Δε θα αργήσεις να αποδημήσεις από τον μάταιο τούτο κόσμο. Να
θυμάσαι, λοιπόν, πάντοτε το θάνατο, και
τότε ούτε με τα παρόντα και πρόσκαιρα
θα δεθείς, ούτε θα αμαρτήσεις: “μιμνήσκου τα έσχατά σου, και εις τον αιώνα
ουχ αμαρτήσεις” (Σοφία Σειράχ 7.36).
Φέρνε συχνά στο νου σου με φόβο
και τρόμο την ώρα της εμφανίσεώς σου
στο αδέκαστο κριτήριο του Θεού. Εκεί
συνεχίζεται στη σελ. 7

Μετάσταση Αγίου
Ιωάννου του Θεολόγου
και Ευαγγελιστού
(+26 Σεπτεμβρίου)

Ο Θεός δεν είναι
σαν εμάς, που κάνουμε διακρίσεις στην
αγάπη.
Μας αγαπά όλους
το ίδιο.
Ο Ιωάννης ονομάστηκε αγαπημένος μαθητής, επειδή εκείνος
αγάπησε τον Κύριό
μας και Θεό μας περισσότερο από όλους τους μαθητές. Την
ώρα, που οι υπόλοιποι διασκορπίστηκαν
φοβισμένοι, ο Ιωάννης τον ακολούθησε ως

(ΤΟ ΒΗΜΑ 31/07/2011)

Εν κρυπτώ οργάνωσε τριήμερο παγκόσμιο συνεδριο

ΕΛΛΑΔΑ

Σ’ αυτόν τον ευλογημένο
τόπο, που η αγάπη του Θεού
μας εγκατέστησε χιλιάδες
χρόνια πριν από την ενανθρώπισή του, ζούμε, εργαζόμενοι
κάτω από τις ιδανικότερες φυσικές συνθήκες και ομορφιές.
Και ευγνώμονες, δοξολογούμε την αγαθότητά Του για το
πλήθος των δωρεών αυτών,

συνεχίζεται στη σελ. 3

έχοντας ακράδαντη την πίστη
ότι «παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί καταβαίνον».
Και δεν προίκισε ο Θεός την
πατρίδα μας μόνο με φυσικές
ομορφιές. Της χάρισε και
πολλά άλλα, όπως, αρωματικά
και ιαματικά φυτά – τα οποία
κατά τόνους συλλέγουν και
εκμεταλλεύονται οι ξένοι –,

ιαματικές πηγές για πάσαν
νόσον, χλωρίδα και πανίδα,
που τρελαίνει κυριολεκτικά
τους επισκεπτόμενους τη
χώρα μας, με τη νοστιμιά της
και την ενεργητικότητά της.
Με ιδιαίτερη δε φροντίδα
πλούτισε τα σπλάχνα της γης
μας με κάθε είδους ορυκτά.
Όπου και αν σκάψεις, θα βγάσυνεχίζεται στη σελ. 3

ΥποβΑθμιση του μαθηματος
των θρησκευτικων συνιστα
υποβΑθμιση της παιδειας
Φίλος ἐκλεκτός, ὀ Γιῶργος irrisione dignissimo» (=Πρόσεχε
Μοῦρτος, μέ τίς «ἀφυπνισμένες» καλά τό δικό σου γέλιο. Διότι δέν
θερινές σκέψεις
ὑπάρχει πιό ταπεινωτου, μοῦ θύμισε Γραφει ο Σαράντος τικό πρᾶγμα ἀπό ἕνα
μιά σοφή συμβου- Ι. Καργάκος
γέλιο πού σέ κάνει πελή τοῦ Κικέρωνος:
ρίγελο). Ἴσως κάποιοι
«quaeso, ut ratio praeveniat risum αὐτοπροσδιοριζόμενοι σάν προtuum: nihil enim est foedius risu οδευτικοί στοχαστές και εἰδικοί

ΕΠΙΚΑΙΡΑ

Α΄ Οχληρές και δυσοίωνες
εκκλησιαστικές καταγραφές
«Από την στιγμή που το βασικό μοΓραφει
τίβο του Κακού είναι η μεταμφίεση,
ο Στυλ. Λαγουρός
ένα από τα πιθανότερα μέρη για να
βρει κανείς κακούς ανθρώπους είναι μέσα στην Εκκλησία»
(ΣΚΟΤ ΠΕΚ, «Άνθρωποι του Ψεύδους»,
Έκδ. «Κέδρος» δ΄ εκδ., σελ. 87, υποσ. 1)
ΠΟΙΟΣ θα το περίμενε ότι, ο σαρκασμός του Σκοτ Πεκ, θα επα-

συνεχίζεται στη σελ. 5

συνεχίζεται στη σελ. 2

Ποσο μας κοστιζουν οι …μπαστακες, οι επιτροποι,
οι τροϊκανοι και ολος ο… στρατος που εχει εγκατασταθει εδω;

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
μας γραφει:

συνεχίζεται στη σελ. 8

Η εποχή των σχεδιασμών της παγκόσμιας Οργουελικής δικτατορίας της αγοράς,
και πραγματικός ο ρόλος της «Ευρωπαϊκής
Ένωσης» αποκαλύπτεται καθημερινά.
Μια νέα πρόταση νόμου της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής θεωρεί παράνομη την «καλλιέργεια, την αναπαραγωγή ή την εμπορία»
σπόρων και κηπευτικών που δεν έχουν

ΠΛΟΥΣΙΑ ΧΩΡΑ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΗ

συνεχίζεται στη σελ. 5

Κύριε Διευθυντά, χαίρετε εν παντί.
Από χρόνια διαβάζω την εφημερίδα σας
και παρακολουθώ τον αγώνα σας μαζί με
πολλούς αδελφούς, συνεπισκόπους. Σε
συναντήσεις μας συζητούμε για τα γραφόμενά σας. Αφορμή, που με ώθησε να
σας γράψω, αποτέλεσαν τα τεκμηριωμένα δημοσιεύματα τα αναφερόμενα στον
Αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ, τον μητροπολίτη
Λαρίσης Σεραφείμ και τελευταία στον

συνέχεια στη σελ. 4

εγκλημα οποιοσ
κατεχει σπορουσ
και τουσ φυτευει !!

H αποκάλυψη ότι οι μπάστακες που
ουσιαστικά ανέλαβαν ρόλο διοικητή στις
τέσσερις τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς,
Eurobank και Alpha Bank) παίρνουν από
800.000 ευρώ τον χρόνο ο καθένας, πέραν
της έκπληξης και της οργής που προκάλεσε
φέρνει στην επιφάνεια ένα μεγάλο θέμα.
Του τι μας στοιχίζει όλος αυτός ο στρατός
των τροικανών, των επιτηρητών, των επο-

πτών, του Ράιχενμπαχ, του Φούχτελ και
των γραφιάδων τους που μας τους έχουν
επιβάλλει οι δανειστές μας- Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και ΔΝΤ. Γιατί,
θα έχετε καταλάβει ότι εμείς πληρώνουμε
όλο αυτό το …σκυλολόι των νταβατζήδων
μας. Και βέβαια δεν πρόκειται για τίποτε
…φραγκοδίφραγκα. Οι 800.000 ευρώ που
παίρνει ο κάθε μπάστακας με την παρέα
του είναι μόνο μια μικρή γεύση, πέραν
βέβαια του ότι είναι όλα τα έξοδά τους
πληρωμένα, διαμονή στο “Χίλτον” και στη
“Μεγάλη Βρετανία”, αυτοκίνητα και ότι
ποθεί η …ψυχούλα τους. Και από πάνω να
μας κουνάνε και το δάκτυλο, με τις εκθέσεις

που υποβάλλουν, ότι δεν έχουμε γίνει ακόμα
καλά και υπάκουα παιδιά… Και όλα αυτά
από μια χώρα καθημαγμένη οικονομικά, που
υποτίθεται ότι οι… συνέταιροι μας ήρθαν να
μας σώσουν , ενώ αποδεικνύεται ότι έχουν
πέσει πάνω στην Ελλάδα μας σαν όρνια, να
την κατασπαράξουν.
Η κυβέρνηση – και προσωπικά οι τρεις
αρχηγοί που την απαρτίζουν, Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης- έχει υποχρέωση να
δώσει λογαριασμό, πλήρη και αναλυτικό, για
το τι χρήματα παίρνει ο καθένας ως δύναμη
κατοχής, για να ξέρει ο ελληνικός λαός τι του
στοιχίζουν όλοι αυτοί οι Σάιλοκ…
(Το Παρόν)
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Α΄ Οχληρές και δυσοίωνες εκκλησιαστικές καταγραφές

ληθευόταν τόσο εκκωφαντικά και σ’ εμάς
εδώ στην Ελλάδα; Ποιός θα το περίμενε
ότι η «Εκκλησία» και oι «διάδοχοι» των
Αποστόλων, είναι αυτοί που συντηρούν
την «κακότητα» σε όλο της το μεγαλείο
και την λαμπερή «μεταμφίεσή» της σε
ύψιστο αγαθό υποκρισίας αμετανόητης;
ΝΑΙ, ΦΙΛΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ, με πόνο βαθύ και συνοχή ψυχής
αναγκαζόμαστε να επαληθεύσουμε τον
σαρκασμό του Σκοτ Πεκ ότι, «το πιθανότερο» μέρος για να βρει κανείς κακούς
ανθρώπους είναι μέσα στην «Εκκλησία».
Μάλιστα, εκεί που κανένας δεν θα το
περίμενε. Εκεί που η Εκκλησία έχει για
στολίδια της «ως πορφύραν και βύσσον
τα αίματα» των αγίων της, που έδωσαν
τη ζωή τους για να λάμψει η αγάπη, η
αλήθεια και η Δικαιοσύνη του Θεού.
Σ’ αυτή την Εκκλησία του Χριστού, οι
«αντιπρόσωποί» Του, ακυρώνουν με την
κακότητά τους όλο το οικοδόμημα του
Ευαγγελικού Νόμου, σκανδαλίζοντας
δικαίους και αδίκους.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ όμως οι αναγνώστες
μας μια εικόνα του ζόφου της «κακότητας» μέσα στην Εκκλησία μας, (ευτυχώς
μόνον από κάποιους «δεσποτάδες»),
αναδημοσιεύουμε από το περιοδικό «Ιωάννης ο Βαπτιστής» (τ. 578/Μάιος 2013)
λίγα από τα εύστοχα σχόλιά του.
«ΕΚΑΡΑΤΟΜΗΘΗ ο Αττικής Νικόδήμος
(Γκατζιρούλης), που ποτέ δεν εκλήθη σε
απολογία. Και όμως απομακρύνθηκε από
το ποίμνιό του αναπολόγητος!
ΑΚΟΜΑ και το Ιουδαϊκό συνέδριο
λειτούργησε νομιμότερα από την ομάδα
χριστιανών Επισκόπων, που ως τυφλά
όργανα συμφωνούσαν με τον τότε (Ιούλιο
1974) αρχιεπίσκοπο.
ΕΚΕΙ, στο Ιουδαϊκό συνέδριο, βρέθηκε
ένας Νικόδημος, ο γνωστός ευσεβής και
ενάρετος φαρισαίος, που «φρενάρισε»
την κακότητα των αρχιερέων και των
φαρισαίων, λέγοντας: “Μη ο νόμος ημών
κρίνει τον άνθρωπον, εάν μη ακούση
παρ’ αυτού πρότερον και γνώ τί ποιεί;”
(Ιωάν. ζ’ 51).
ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ όμως των ανομούντων ελλαδιτών επισκόπων, κανείς δεν
μπόρεσε να το φρενάρει τότε (Ιούλιος
1974) στον κατήφορο της απύθμενης
κακότητας. Έκρινε και κατέκρινε και εξόντωσε αναπολόγητο τον Νικόδημο (τον
Αττικής) και τους άλλους ένδεκα τίμιους
και χριστομιμήτους επισκόπους.
ΕΠΙ 39 ΧΡΟΝΙΑ διατηρήθηκε η θρησκευτική κακότητα. Και όταν το 1990
άνοιξε προς τη Δικαιοσύνη, δικαιώθηκαν
οι αδικηθέντες (όσοι επιζούσαν τότε).
Αλλά το κατεστημένο των ρασοφορούντων επενόησε άλλο “περίστροφο”, για
να καθηλώση εισέτι τους αγίους επισκόπους. Επενόησε το ανύπαρκτο στους ί.
Κανόνες “επιτίμιο της ακοινωνησίας”!
ΑΝΕΜΕΝΑΝ όλοι, ότι η Δ.Ι. Σύνοδος θα
συνεκινείτο με την κοίμησί του. Συνεδρίασε την ημέρα της εξοδίου ακολουθίας.
Τρισάγιο δεν τελέστηκε από τη Σύνοδο.
Κανένα ανακοινωθέν δεν εξεδόθη. Καμία
αναφορά στο πέρασμα ενός ανθρώπου,
που λάμπρυνε τη θεολογία και την ποιμαντική διακονία.
ΤΩΡΑ, μακρυά από την κακότητα της
γης, ο Νικόδημος ζη δικαιωμένος, με
τους συμμοναστές του αγίους επισκόπους “εκ των δώδεκα”. Ο “ακοινώνητος”
για το θρησκευτικό κατεστημένο, απολαμβάνει τώρα την κοινωνία του Θεού “εν
τω φωτεϊ” της επουρανίου βασιλείας!!!»
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ να επιτρέψει εσαεί ο
Θεός αυτήν την εωσφορική συμπεριφορά; Αυτήν την εκτροπή κάποιων προκλητικών «θρονιασμένων»; Μήπως έρχεται
η βίαιη ταπείνωση και ο εκθρονισμός;
Μήπως έφθασε ο καιρός «πατάξεως

των ποιμένων και διασκορπισθήσονται
τα πρόβατα», εμείς;
ΠΑΠΑΔΕΣ ξεσηκωθείτε, (εξαιρούνται
οι δεσποτάδες γιατί βρίσκονται στο δικό
τους κόσμο...) να διατηρήσετε το δικαίωμά σας για διδαχή του ποιμνίου σας
και δικαίωση του λειτουργήματός σας.
ΑΝ ΨΗΦΙΣΘΕΙ ο σατανικής εμπνεύσεως και συλλήψεως νόμος για τον
υποτιθέμενο «ρατσισμό», τότε ο όποιος
«άρρωστος» καθοδηγούμενος, αριστερόστροφος, εκκλησιομάχος, ισλαμιστής, αλλοδαπός, εύκολα θα μπαίνει
στον εφημεριακό ναό σας, θα ακούει
και θα απομονώνει κάποια φράση απ’
το κήρυγμά σας και θα σας καταγγέλλει
«ρατσιστή»...!
ΑΠΟ ΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ή θα σας στείλουν
φυλακή ή θα σας τραβάνε στα δικαστήρια για να βάλετε... «φίμωτρο». Θα σας
κλείσουν το στόμα.
Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ λαός πρέπει να μάθει
και να ανησυχήσει ότι, πολλοί από τους
«αρχιερείς» του, δρούνε σπασμωδικά,
ατομικά και επιφανειακά, χωρίς ενιαία
γραμμή, για να αντιμετωπισθεί η πρόκληση, αποορθοδοξοποίησης και ισλαμοποίησης της Ελλάδας, υποκινούμενης
από τα κέντρα του Σιωνισμού της «Νέας
Δαιμονικής Εποχής».
ΠΑΡΑΒΛΕΠΟΥΜΕ εδώ προς το
παρόν, γιατί αρνούμαστε να το πιστεύσουμε, αυτό που ακούγεται ευρέως ότι,
κάποιοι απ’ τους «αρχιερείς» είναι μέλη
της Μασονίας (!!) και μέλη επίσης της
Λέσχης των ποικιλόμορφων «κουσουριών»...(!!)
ΜΗΠΩΣ αυτό που δεν θέλουμε να
πιστέψουμε είναι αλήθεια, όταν, όπως
δημοσιεύει η έγκριτη «Παρακαταθήκη»
(Απρ. 2013, τ. 89): «Τιτουλάριος επίσκοπος της Εκκλησίας της Ελλάδος
παρέστη και “ευλόγησε” μασονική
τελετή»; Υπάρχουν φωτογραφίες και
άλλα παρεπόμενα. Άραγε τί συμβαίνει:
Καλοστημένη παγίδα ή προκλητικότης;
Συνεκλήθη η «δημοκρατική» Ι. Σύνοδος
να επιληφθεί;
ΜΗΠΩΣ αληθεύει αυτό που λέγεται
ότι οι «μισοί των αρχιερέων είναι μασόνοι», γι’ αυτό και κάνουν την... πάπια; Τί
έχουν να πουν επ’ αυτού οι συνήθως
«λαλίστατοι»;
ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ δεν μας διαφεύγει ότι,
εμείς οι θνητοί, πόρνοι, μοιχοί, κλέφτες,
εγωιστές, ληστές, παντός είδους αμαρτωλοί, έχουμε σίγουρη την προοπτική
του «ασώτου», αν θελήσουμε να μετανοήσουμε για την σωτηρία μας!
ΟΜΩΣ οι κάποιοι λίγοι χρυσοφορεμένοι, που συνεχίζουν το έργο των γραμματέων και φαρισαίων και έχουν πάρει
αυτόματο πνευματικό διαζύγιο από το
γάμο τους με την νύμφη Εκκλησία, με
τον Ευαγγελικό Νόμο, εκτρεπόμενοι
από την Αποστολική Διαδοχή, έχουν
προοπτική σωτηρίας ή θα ακούσουν το
«ουαί υμίν...»;
ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ του στη NET
(28.1.2013) ο «μεταπατερικός» επίσκοπος Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ετόνισε
μεταξύ άλλων ότι: «εμείς (δηλαδή οι
δεσποτάδες) σύμφωνα με το Συνοδικό
Σύστημα Διοικήσεως της Εκκλησίας, που
είναι μία ακραία θα έλεγα μορφή της
Δημοκρατίας, έχουμε ως πρότυπο την
αγάπη για όλους τους ανθρώπους όποια
θρησκεία ή ιδεολογία έχουν...».
ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΕΣ «αγαπολογικές» απόψεις· ευχάριστες στα αυτιά αλλά άνευ
πρακτικής σημασίας, όταν αναλογισθεί
ο συνετός χριστιανός, πόσες επικίνδυνες παγίδες κρύβονται κάτω από τις
επίβουλες θρησκευτικές πεποιθήσεις
πολλών «θρησκειών».
ΕΚΤΟΣ αυτού όμως, το «δημοκρατι-

κό» (γιατί δανειζόμαστε ορολογία της
διεφθαρμένης πολιτικής και όχι της
εξαγιασμένης ορολογίας της Εκκλησίας
όπως «Άγιο Συνοδικό Σύστημα»;) Εκκλησιαστικό Σύστημα, φαντάζει μεν τέτοιο
αλλά η εφαρμογή του είναι ατελέσφορη,
όταν ανά έτος οι ίδιοι άνθρωποι (αρχιερείς) ανακυκλώνονται και οι καίριες
αποφάσεις σε μεγάλα προβλήματα
βαλτώνουν (μετακυλίονται), εφ’ όσον οι
περισσότεροι από τους... ανακυκλουμένους βάζουν πλάτη, έχοντας για σημαία
τους το μισητόν «φιλάδελφον» (κοινώς
κουκούλωμα), που αφήνει ατιμώρητους
και στο απυρόβλητο διά βίου τους
εκτρεπόμενους. (όρα Μοναχό Μπεζενίτη που θέλουν να αποκαταστήσουν.
Ντροπή).
ΑΥΤΑ τα λίγα για να μην έχουμε
ψευδαισθήσεις για το ποιές είναι οι
πραγματικότητες και όχι οι στρογγυλοί
εξωραϊσμοί όπως τους παρουσιάζει ο
επίσκοπος κ. Ιγνάτιος και όχι μόνον...
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ευρέως ότι εκτός από
τον... γνωστό «προοδευτικό θεολόγο» κ.
Κατσιάρα, άμεσο συνεργάτη του Αρχιεπισκόπου, εξ ίσου «συνεργάτης» παρουσιάζεται και ο «εμμονιακός θεολόγος» κ.
Γιαγκαζόγλου, εισηγητής (πρόεδρος)
της ομάδας «παντός καιρού» και καταιγίδας, για την κατάργηση του μαθήματος
των θρησκευτικών από «ομολογιακό» σε
«άχριστο θρησκειολογικό».
ΕΠΕΙΔΗ η πληροφορία είναι σοβαρή
πρέπει η Εκκλησιαστική Διοίκηση να την
διαψεύσει. Διαφορετικά ο Αρχιεπίσκοπος εκτίθεται ανεπανόρθωτα απομειώνοντας την αξιοπιστία του...
ΚΑΙ ΕΝΑ ΠΑΡΕΝΘΕΤΟ... σπαρταριστό, από το... φωτεινό «δημοκρατικό»
Συνοδικό Δικαστήριο (επίσκοπος Λαρίσης Ιγνάτιος), που απαράλλακτα όπως
το «Δικαστήριο της Βουλής» βγάζει
όλους τους «λύκους» αθώα πρόβατα.
Γράφει η εφ. «Αγώνας» Λαρίσης (φ.
184, Σεπτ. 2012): «Στα τέλη Αυγούστου
έγινε κάτι κωμικοτραγικό στο Συνοδικό
Δικαστήριο. Μετά από 5-6 χρόνια και
δεκαπέντε περίπου αναβολές, είπαν
να δικάσουν τον Ιάκωβο Γιοσάκη (εκείνον τον ανεκδιήγητο ρασοφόρο με το
πλούσιο παραδικαστικό σκάνδαλο).
Απολογούμενος ο Γιοσάκης άρχισε να
περιγράφει με “γλαφυρό” τρόπο την
“καθαρή και αγία ζωή” του καθενός εκ
των συνοδικών δικαστών δεσποτάδων.
Τότε συνέβη το... “έλα να δεις”. Ένας εκ
των “καθαρών” έπεσε κάτω ξερός και
οδηγήθηκε με φορείο στον Ευαγγελισμό.
Άλλος “άγιος” λιποθύμησε και για να συνέλθει του ρίχνανε νερό. Και οι υπόλοιποι
εξαφανίσθηκαν και άφησαν το Γιοσάκη
μόνο!! Αυτό δεν είναι κατάντημα»;
ΠΟΛΛΟΙ ΕΧΘΡΟΙ, εσωτερικοί και
εξωτερικοί, έχουν καθίσει στο «σβέρκο»
μας. Κάποιοι απ’ αυτούς είναι καλά κρυπτόμενοι κάτω απ’ το αγιασμένο ράσο.
Και αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι.
ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΚΑΠΟΙΟΙ (ποιοί;) πρέπει να
ξυπνήσουν, πριν ο εφιάλτης δώσει καίριο πλήγμα στην αξιοπιστία της Εκκλησίας μας ως της μόνης που «ορθοτομεί
τον Λόγον της Αληθείας».
ΠΡΕΠΕΙ οι σοβαροί αρχιερείς (σ’ αυτούς μετά Θεόν στηρίζουμε τις ελπίδες
μας) να ξυπνήσουν και να μελετήσουν
τον κίνδυνο από τις «επιτυχείς» κινήσεις
του «δεσποτικού μάρκετινγκ» που προωθεί διαδικασίες διαδοχής (με όρους
και τρόπους κοσμικούς, καθόλου καθαρούς) από «δελφίνους», οι οποίοι αν
πραγματοποιηθούν οι ορέξεις τους, θα
γίνει η δευτέρα πλάνη χειρότερη της...
διαδοχής Βαβανάτσου το 1962 (!!) Ο
νοών νοείτω...
ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ μόνον και μόνον
για να αφυπνίζουν και ευαισθητοποιούν

το «μικρόν ποίμνιον». Την «μικρά ζύμη»
που στον πυρήνα της φέρει ως «κόκκον
σινάπεως», την αναστάσιμη πίστη στον
Αρχηγό της Εκκλησίας μας. Αυτόν που
με τον δικό Του τρόπο, έξω και πέρα
από τα εφήμερα δυστυχήματα, δύστυχων του κόσμου τούτου εξολοθρευτών,
κινεί την Ιστορία του Κόσμου και «αργά
βαδίζοντας», αταλάντευτα, υπομονετικά, την κατευθύνει στην ερχόμενη
αδιαμφισβήτητα πραγματικότητα του
«γεννήσεται μία ποίμνη και εις ποιμήν»!!
Αμήν.
ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ, περιληπτικό,
το καταγράφουμε και εμείς, ως πληροφορίες ερωτημάτων και αποριών, που
αφορούν στο «μέλλον» και την πορεία
του κόσμου. Ο «εσχατολογικός μελλοντολόγος» ερωτά:
«ΥΠΑΡΧΕΙ μυστική υπερκυβέρνηση που εξουσιάζει τον πλανήτη; Ιλλουμινάτοι, τέκτονες και σιωνιστές
κατευθύνουν τα πάντα και υφαίνουν
το σκοτεινό σχέδιο της νέας εποχής;
Στόχος της Νέας Παγκόσμιας ελίτ είναι
η υποδούλωση της ανθρωπότητας στη
Νέα Παγκόσμια Τάξη; Εκατομμύρια
άνθρωποι βρίσκονται υπό την επήρεια
τεχνολογιών νοητικού ελέγχου; Το
AIDS, η ηπατίτιδα, τα ναρκωτικά και
μια σειρά από τοξικές ουσίες χρησιμοποιούνται από τα κέντρα εξουσίας για
την εξαφάνιση των ανεπιθύμητων μειονοτήτων; (οι ορθόδοξοι Έλληνες δεν
είναι ανεπιθύμητη μειονότητα; Βλέπε
Κίσινγκερ). Όλα, λοιπόν, συνδέονται;
ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ πιθανά και ταυτόχρονα
απίθανα σε αυτό το μοναδικό γαϊτανάκι
παραπληροφόρησης ατεκμηρίωτων
ειδήσεων, φόβου και καχυποψίας; Που
τελειώνει άραγε η αλήθεια και που
αρχίζει το ψέμα; Που χάνεται η λογική
και που αρχίζει η παράνοια; Ποιοί στ’
αλήθεια κυβερνούν τη Γη;»
ΑΥΤΟΙ που κατεργάζονται τέτοια
σχέδια σατανικά, σε σκοτεινές λέσχες
και περίβλεπτα παλάτια είναι αυτοί που
ενοχλούνται περισσώς, όταν τα σχέδιά
τους αυτά γίνονται γνωστά και αναλύονται οι συνωμοσίες τους. Αυτοί είναι που
ειρωνεύονται αυτές τις «συνομωσίες»
και προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη για τα πονηρά και
σατανικά σχέδιά τους.
ΧΡΟΝΙΑ τώρα φωνάζουμε και γράφουμε, ότι ο «Αντίχριστος» είναι εδώ - δίπλα μας, ανάμεσά μας, πολυπρόσωπος,
ακάματος και εργάζεται ασταμάτητα
δίχως «διακοπές». Όχι, δεν μπορεί,
όλος τούτος ο καταιγισμός «σημείων
και τεράτων» που συμβαίνουν στον
τόπο μας και στον κόσμο ολόκληρο να
είναι... τυχαία.
Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ, προορατικός Γέρων
Ιωσήφ ο Βατοπεδινός, το 2000 έτος στις
26 Ιουλίου, 10΄20΄ το πρωί, παρέδωσε
σε προσκυνητή επισκέπτη, που του
προείπε ότι θα γίνει Ιερέας, και έγινε,
ένα φοβερό κείμενο για τον «ερχόμενο»
Γ΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που απόσπασμα
του μικρό αναδημοσιεύουμε: «... Έλληνες
ανανήψετε αυτή είναι η αλήθεια / μη σας
πλανούν οι άπιστοι πως είναι παραμύθια.
/ Όλα αυτά θα γίνουνε η ώρα πλησιάζει
/ το σύμπαν αναταράσσεται και σας δεν
σας τρομάζει; / Η συμφορά που έρχεται
τους ασεβείς να πλήξει / και εκ της γης
αλύπητα να τους εξαφανίσει; Πάρετε
την απόφασιν και λογικά σκεφθήτε... Ο
πόλεμος που έρχεται ουδέποτε έχει γίνει
/ τόσον μεγάλος και φρικτός που δεν θα
γένη ειρήνη / εάν δεν εκκαθαρισθή η ήρα
από το στάρι και τα ζιζάνια να καούν σαν
το ξηρό χορτάρι».
ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ας τα βγάλει ο
καθένας μόνος του...
Περ. «Χρ. Βιβλιογραφία»
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λεις τα πιο καλά και σπάνια
ορυκτά. Μαγγάνιο, αλουμίνιο, λιγνίτης, βωξίτης,
νικέλιο, μαγνήσιο, χρωμίτης, ουράνιο, σμηκτίτες, χρυσός, όσμιο,
υδράργυρος, πετρέλαιο, αέριο κ.ά. είναι
τα κυριότερα, πολλά απ’ τα οποία παραμένουν τελείως ανεκμετάλλευτα, διότι οι
«φίλοι» μας – ενεργώντας παρασκηνιακά
– εμπόδιζαν την αξιοποίησή τους, προς
δικό τους όφελος. Κι ενώ, τόσα χρόνια,
η εφημερίδα μας δημοσίευε τους προβληματισμούς αυτούς χωρίς να παίρνει
απάντηση, σήμερα τα γεγονότα έβγαλαν
στο προσκήνιο τους περιβόητους οιακοστρόφους (τιμονιέρηδες) που ρυθμίζουν
τις τύχες των λαών. Δε χρειάζεται πλέον
να κρύβονται. Κυκλοφορούν ανάμεσά μας
και με αναίδεια μας
πιέζουν (συμβουλευτικά) να πουλήσουμε τα
νησιά μας, να κλείσουμε τις βιομηχανίες, να
μειώσουμε τον αριθμό
του στρατού, να περικόψουμε τους μισθούς
μέχρι εξαντλήσεως και
να βάλουμε λουκέτο
στην πολεμική μας βιομηχανία… Δε διστάζουν να μας προσβάλουν, να γελοιοποιούν
κάθε τι ελληνικό, και
να ασελγούν επί ιερών
και οσίων.
Σκανδαλωδώς πλούσια η χώρα μας από κάθε πλευρά – κεχαριτωμένη –, φυσικό ήταν να εγείρει
την επιθυμία, το πόθο για κατάκτηση, τη
ζήλεια και το φθόνο σε ανθρώπους, που
θέλουν να χαρακτηρίζονται πολιτισμένοι,
ανώτεροι, δάσκαλοι της ελευθερίας και
των δικαιωμάτων, χριστιανοί. Δυστυχώς,
«τον αράπη κι αν τον πλένεις το σαπούνι
σου χαλάς», λέει ο λαός, θέλοντας να
τονίσει ότι είναι τρομερά δύσκολο να
εκπολιτιστεί κάποιος (εσωτερικά) αν δεν
αποβάλλει το πάθος του εγωισμού, της
καταδυνάστευσης και του συνδρόμου
της φυλετικής ανωτερότητας. Πάθη που
οι δυτικές χώρες δεν απέβαλαν, ζώντας
έναν ψευδοχριστιανισμό.
Κι αυτοί, έτσι σκέφτονται, ζουν και
ενεργούν. Εμείς όμως, οι σημερινοί Έλληνες των τελευταίων δεκαετιών, πώς
σκεφτόμαστε ν’ αντιμετωπίσουμε το
παρόν και το εγγύς μέλλον της πατρίδας
μας; Από τα δρώμενα, διαπιστώνουμε, ότι
οι επί χρόνια κυβερνώντες δεν κινήθηκαν
προς την κατεύθυνση της δημιουργίας
μιας ισχυρής Ελλάδας αν και ο πλούτος
ήταν και είναι υπέρ αρκετός.
Τί άραγε ήταν εκείνο που τους εμπόδιζε να ενεργήσουν πατριωτικά; Ψυχή
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χρειάζονταν και αγάπη για την Πατρίδα.
Αν κατέχονταν από τις αρετές αυτές
(πλούσιες στους προγόνους μας) και
νοικοκυρεύαμε τα του οίκου μας, δε θα
χρειάζονταν να καταφύγουμε σε δανεισμούς.
Οι ευρωπαίοι δανειστές μας δεν είναι
φιλανθρωπικά σωματεία. Χρήμα πουλάνε και μάλιστα ακριβά. Επιδιώκουν να
ασφαλίσουν το χρήμα τους δένοντας
τους δανειζόμενους με όρους βαρείς και
αβάσταχτους.
Αν λοιπόν διαχειριζόμασταν σωστά τον
ορυκτό μας πλούτο και δεν καταστρέφα-

με την αγροτική και κτηνοτροφική μας
παραγωγή δελεαζόμενοι από τις χωρίς
κόπο και ιδρώτα επιδοτήσεις, τώρα θα
ήμασταν οικονομικά ανεξάρτητοι και
αυτοσυντηρούμενοι.
Χαλάσαμε οι νεοέλληνες γιατί «τη ραστώνη – τεμπελιά αγαπήσαμε μάλλον ή
την εργασία». Ξεχάσαμε τον απόστολο
Παύλο, ο οποίος, τονίζοντας το «ει τις ου
θέλει εργάζεσθαι, μηδέ εσθιέτω» (β΄ Θεσ.
γ΄ 10) έδειχνε τα ροζιασμένα χέρια του
λέγοντας «αυτοί γινόσκετε ότι ταις χρείες
μου και τοις ούσι μετ’ εμού υπηρέτησαν
αι χείρες αύται» (πρ. κ΄ 34) δηλαδή, εσείς
γνωρίζετε ότι τις υλικές μου ανάγκες
και των συνεργατών μου αντιμετώπισαν
τα χέρια μου αυτά. Αν και δικαιούνται
μισθού (τα απαραίτητα για την επιβίωση)
ως εργάτης του ευαγγελίου, εν τούτοις
και αυτό το δικαίωμα το αρνήθηκε κηρύττων χωρίς να επιβαρύνει κανέναν.
Προτιμήσαμε τις αναπαυτικές πολυθρόνες της καφετέριας, κρατώντας το
φραπεδάκι με τα τρεμάμενα κιτρινισμένα
δάχτυλα από το αλκοόλ και το… τσιγάρο
(-λίκι). Χαλάσαμε τ’ αμπέλια, ξεριζώσαμε
τα καρποφόρα δέντρα, πετάξαμε στις
χωματερές φρούτα, λαχανικά…, ερημώ-

σαμε τον ευλογημένο τόπο, μηδενίσαμε
τις εξαγωγές και μεταβάλαμε την ολοζώντανη «κόρη» σε «γριά».
ΕΝΑ ΔΙΑΡΚΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑ
Τις συνέπειες αυτού του τρόπου ζωής
διαπιστώνουμε παρακάτω.
Το 1961 το ποσοστό των αγροτών ήταν
43,80%, το 1981 έπεσε στο 30,3% και το
2008 πατώσαμε φθάνοντας στο 11,30%!!!
Το 1980 το αγροτικό προϊόν ανέρχονταν
στο 17% του ΑΕΠ και το 2010, ω του
… θαύματος, κατρακύλησε στο 2,9%
ανεβάζοντας τις εισαγωγές στα 6,3 δις.
ευρώ, σ’ αντίθεση με τις εξαγωγές που
μόλις έφθαναν στα 4,4 δις ευρώ. Και
να φαντασθεί κανείς ότι είμαστε αποκλειστικά χώρα γεωργική.
Η κτηνοτροφία, ενώ ανθούσε, εγκαταλείφθηκε για να εισάγουμε σκόνη
γάλα από την Ολλανδία, τυριά από
Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, κατσικάκια
Σκοπίων, αρνάκια Βουλγαρίας και
εισαγόμενο βοδινό το 80%, ενώ το
χοιρινό κρέας έφθανε στο 65%. Και
παρ’ όλα αυτά αυτοί οι… κύριοι μας
βρίζουν κι από πάνω!
Παράλληλα προς την εγκατάλειψη
της γης παρουσιάστηκε και η μάστιγα
της αστυφιλίας. Σε παίρνει το παράπονο όταν βλέπεις άσχετους και ανίκανους να οδηγούν την επίγεια Εδέμ
σε μαρασμό. Και τί δε βγάζει αυτός ο
τόπος! Ό,τι σπείρες ευδοκιμεί. Κάθε
καρπός, στον ευλογημένο αυτό τόπο,
είναι πεντανόστιμος. Έχουμε το καλύτερο
λάδι. Το βαμβάκι είναι από τα καλύτερα
στον κόσμο. Τα κρασιά και τα φρούτα
μας γίνονται ανάρπαστα. Όλα αυτά τα
πετάξαμε στον κάλαθο των αχρήστων.
Απαξιώνοντας την γεωργία και υποβαθμίζοντάς την φθάσαμε να εισάγουμε μήλα
Χιλής, σκόρδα Κίνας, λεμόνια Αργεντινής,
πορτοκάλια Νότιας Αφρικής, μαρούλια –
σπανάκια Τουρκίας, πατάτες Αιγύπτου…
Οι πολιτικοί μας δεν έχουν κανένα ελαφρυντικό για το έγκλημα που συνεχίζει
να συντελείται, πληρώνοντάς το ακριβά.
Δεν χωράει η παραμικρή αμφισβήτηση για την καταστροφική πολιτική που
ακολούθησαν τα τελευταία 40 χρόνια.
Είχαμε δισεκατομμύρια στα χέρια μας
– αγροτικά, αλιευτικά και κτηνοτροφικά
προϊόντα – και τρισεκατομμύρια από τον
ορυκτό πλούτο κάτω από τα πόδια μας
και παρακαλάμε την κα Μέρκελ και τον
Σόιμπλε να μας πετάξουν κανένα κόκκαλο να γλείψουμε, δίνοντάς μας ψεύτικες
υποσχέσεις για ανάκαμψη, μέχρι να μας
τα πάρουν όλα!
ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ
Πρέπει να γνωρίζουμε ότι, όταν αγοράζουμε εισαγόμενα προϊόντα, ουσιαστικά

δίνουμε ένα 50% των χρημάτων μας σε εργοστάσια
άλλων χωρών, αποδυναμώνουμε τις ελληνικές
παραγωγές και βοηθάμε στην επιδείνωση
της ανεργίας.
Ας υποθέσουμε ότι κάθε ελληνική οικογένεια διαθέτει 500 ευρώ το χρόνο σε
ελληνικά προϊόντα. Τότε, σε κάθε χίλιες
οικογένειες, θα αυξηθεί άμεσα η ζήτηση
ελληνικών προϊόντων κατά 500.000 ευρώ
και θα δημιουργηθεί μια κυκλοφορία χρήματος ισοδύναμη με περίπου 4.500.000
ευρώ στην αγορά!
Ή πιο απλά. 1.000 οικογένειες μπορούν
να δημιουργήσουν 100-150 θέσεις εργασίας τουλάχιστον! Ή 1.000.000 οικογένειες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην
πρόσληψη 100.000-150.000 συμπατριωτών μας! (κ. Μαυρίκος, οικονομολόγος).
Ας σκεφτούμε μερικά απλά παραδείγματα:
Αντί για μακαρόνια barilla, Misco…,
που παράγονται από πολυεθνική, αγοράστε Μέλισσα…
Αντί για σκληρό τυρί Δανίας, αγοράστε
ελληνικά κεφαλοτύρια.
Αντί για εισαγόμενο γάλα από πολυεθνικά super market, αγοράστε γάλα
ΟΛΥΜΠΟΣ, ΔΕΛΤΑ, ΜΕΒΓΑΛ…
Αντί για Marlboro, Camel των… αγαπημένων Αμερικανών, αγοράστε ΚΑΡΕΛΙΑ,
ΣΕΚΑΠ…
Αντί για τυρί gouda προμηθευτείτε
ένα από τη μεγάλη ποικιλία ελληνικών
τυριών (Λυγάδι Ηπείρου, Μακεδονικό
κ.α.) που λιώνουν το ίδιο καλά στην
πίτσα και στο τοστ.
Αντί για μπύρα Amstel, Heineken,
αγοράστε ΒΕΡΓΙΝΑ… ή προτιμήστε
ελληνικά κρασιά.
Αντί… Σε όλα υπάρχουν αντίστοιχα
ελληνικά, γι’ αυτό, όταν κάνουμε την επόμενη αγορά μας, πρέπει να σκεφτούμε
ότι, αγοράζοντας ελληνικά βοηθάμε στην
καταπολέμηση της ανεργίας και μεσοπρόθεσμα την επαγγελματική σας εξέλιξη
και των αγαπημένων σας προσώπων.
Στηρίζοντας ελληνικά προϊόντα και
υπηρεσίες, στηρίξετε τις θέσεις εργασίες και συμβάλλετε να δημιουργηθούν
και νέες θέσεις (εργασίας). Έτσι θα
γίνουν επενδύσεις, θα ακολουθήσει η
ανάπτυξη, θα ξεπληρώσουμε το χρέος
και θα έλθει η ευημερία στο τόπο μας.
Όσο ζοφερά κι αν είναι σήμερα τα
πράγματα, πάντα υπάρχει μία λύση, αρκεί να το θελήσουμε και να το θέσουμε
σε εφαρμογή. Κύρια δε και παράλληλη
προς τις προσωπικές μας ενέργειες
είναι η προσφυγή στον μόνο δυνάμενο
δωρεοδότη Θεό με πνεύμα ταπείνωσης,
συντριβής και μετάνοιας αρχόντων και
αρχόμενων.

εγκλημα οποιοσ κατεχει σπορουσ και τουσ φυτευει !!

«αξιολογηθεί, εγκριθεί και γίνει αποδεκτοί»
από μια νέα ευρωπαϊκή γραφειοκρατία το
λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φυτικών
Ποικιλιών». Στη φυλακή και βαριά πρόστιμα όποιος καλλιεργεί «παράνομους»
σπόρους!!
Το σχέδιο νόμου με την... ονομασία
«Plant Reproductive Material Law», επιτρέπει στην κυβέρνηση να αποφασίζει αυτή
για όλα σχεδόν τα φυτά και τους σπόρους.
Αν ένας «ερασιτέχνης» αγρότης, του
Σαββατοκύριακου, καλλιεργεί στον κήπο
του φυτά από σπόρους που δεν έχουν
εγκριθεί, σύμφωνα με το νόμο αυτό, τότε
θα μπορεί να καταδικαστεί ως εγκληματίας!!!
Ο νόμος αυτός, διαμαρτύρεται ο Ben
Gabel του «Real Seed Catalogue» ,στοχεύ-

ει στο να καταπνίξει τους παραγωγούς των
τοπικών ποικιλιών, τους βιοκαλλιεργητές
και τους αγρότες που δραστηριοποιούνται
σε μικρή κλίμακα. «Όπως μπορούμε να
υποπτευθούμε – δήλωσε ο Mike Adams
του Natural News – η κίνηση αυτή είναι η
«τελική λύση» της Monsanto, της DuPont
και των άλλων πολυεθνικών που πουλάνε
σπόρους, οι οποίες εδώ και χρόνια έχουν
βάλει στόχο, να κυριαρχήσουν πλήρως σε
όλους τους σπόρους τις καλλιέργειες και
τα φυτά του πλανήτη.»!!!
Ποινικοποιώντας τους μικρούς καλλιεργητές κηπευτικών, σαν εν δυνάμει εγκληματίες – προσθέτει ο Adams «η ευρωπαϊκή
γραφειοκρατία θα μπορεί επιτέλους να παραδώσει τον πλήρη έλεγχο της τροφικής
αλυσίδας στα χέρια τεράστιων εταιρειών

όπως η Monsanto (Εβραϊκή πολυεθνική
εταιρία)».
Το πρόβλημα, όμως, όπως το αποσαφηνίζει ο Gabe είναι ότι: «Οι μικροί αγρότες
έχουν πολύ διαφορετικές ανάγκες από
αυτές των πολυεθνικών – για παράδειγμα,
καλλιεργούν χωρίς να χρησιμοποιούν μηχανές και δεν θέλουν να χρησιμοποιήσουν
χημικά σπρέι». Επομένως, «δεν υπάρχει
τρόπος να καταγραφούν οι ποικιλίες που
ταιριάζουν σε ένα μικρό χωράφι, επειδή
δεν πληρούν τα αυστηρά κριτήρια του
«Οργανισμού Φυτικών Ποικιλιών» ,ο οποίος
ασχολείται μόνο με την έγκριση των τύπων
σπόρων που χρησιμοποιούν οι βιομηχανικοί αγρότες».
Πρακτικά, από τώρα και στο εξής, όλα
τα φυτά, οι σπόροι, τα λαχανικά και οι

καλλιεργητές θα πρέπει να καταγραφούν.
«Οι κυβερνήσεις δείχνουν ενθουσιασμένες
με την ιδέα να καταγράψουν τους πάντες
και τα πάντα», λέει ο Adams.
Πόσο μάλλον που «οι μικροκαλλιεργητές
θα πρέπει να πληρώνουν και ένα ειδικό
φόρο στην ευρωπαϊκή γραφειοκρατία για
να καταγράψουν τους σπόρους.»
Την επεξεργασία των αιτημάτων, τις τυπικές εξετάσεις, τις τεχνικές αναλύσεις, τους
ελέγχους, των ονομασιών των ποικιλιών, τα
έξοδα για όλα αυτά, θα τα φορτώνονται οι
μικροπαραγωγοί, έτσι ώστε να αποτρέπονται ακόμα περισσότερο να καλλιεργούν
τη γη και να εξαρτώνται αποκλειστικά από
τις τεράστιες πολυεθνικές.
Ο «ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΡΦΟΣ» και οι Παγκόσμιοι Δυνάστες είναι εδώ.
(Ζούγκλα)

4 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

Εν κρυπτώ οργάνωσε τριήμερο παγκόσμιο συνέδριο το «ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΝΑΪΤΩΝ
ΙΠΠΟΤΩΝ» στις 18 έως 21 Σεπτεμβρίου στο
ξενοδοχείο Royal Olympic Hotel μετά από
πρόσκληση της Μεγάλης Επικρατείας του
Τάγματος της Ελλάδας που κοινοποιήθηκε
τον Μάιο από τον Μέγα Προκαθήμενο Π.Τ.
Πρόκειται για το «Ordo Supermus Militaris
Templi Hierolymitani» (OSMTH), που στα
ελληνικά σημαίνει «Κυρίαρχο Ιπποτικό
Τάγμα του Ναού των Ιεροσολύμων». Ισχυρίζεται ότι αποτελεί την ιστορική συνέχεια
του περίφημου Τάγματος των Ναϊτών του
μεσαίωνα και διακηρύττει ότι υπηρετεί την
ιπποτική παράδοση.
Η εφημερίδα μας τον Ιούνιο του 2011
είχε εκτενές δημοσίευμα «ΟΙ
ΝΑΪΤΕΣ ΙΠΠΟΤΕΣ» και τι είναι… Πολλοί τότε θεώρησαν
το δημοσίευμα φανταστικό.
Δεν πέρασαν όμως δύο μήνες
και ήρθαν τα πρώτα συγκλονιστικά μηνύματα για την
ύπαρξη της μυστικής αυτής
οργάνωσης.
Ήταν 22 Ιουλίου 2011 όταν
συγκλονίστηκε ο κόσμος από
την αποτρόπαια εγκληματική
πράξη του Ναΐτη Νορβηγού Anders Behring Breivik
(Άντερς Μπέριγκ Μπρέιβικ), ο
οποίος ανατίναξε ένα κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της
νορβηγικής πρωτεύουσας
Όσλο, προκαλώντας 8 θύματα, και στη συνέχεια σκότωσε
άλλα 68 άτομα – στην πλειοψηφία τους νέους – σε κατασκήνωση του νησιού Ουτόγια.
Από το ημερολόγιό του «μανιφέστο»,
1500 σελίδων, και από φωτογραφίες που
βρέθηκαν στο σπίτι του, αποδεικνύονταν,
ότι ο μακελάρης ήταν μέλος του Τάγματος
των Ναϊτών Ιπποτών, στην δε 817 σελίδα
αναφέρεται και σε μια συνάντηση που είχαν
με μέλη της οργάνωσης στη Βρετανική
πρωτεύουσα που φέρεται να συμμετείχαν
δύο Άγγλοι, ένας Γάλλος, ένας Γερμανός,
ένας Ολλανδός, ένας Ρώσος, ένας Σέρβος
κι ένας Έλληνας. Από τότε δεν δόθηκε κανένα στοιχείο για το ποιος ήταν ο Έλληνας
που συμμετείχε!
Ο τύπος αυτός, χωμένος σε περίεργα
κυκλώματα που κυβερνούν και κρατούν
τα ηνία του κόσμου, είχε δηλώσει ότι ήταν
μέλος της Μασονικής στοάς του Όσλο.
Αυτό, το επιβεβαίωσε στην εφημερίδα VK ο
πρόεδρος της στοάς Ivar A. Skaar λέγοντας:
«Ο… ήταν μέλος αλλά δεν ήταν ιδιαίτερα
ενεργός… Είχαμε λίγα πάρε-δώσε με τον
δολοφόνο…».
Οι πρώτες φωτογραφίες, που κυκλοφόρησαν και τον παρουσίαζαν να φοράει
ειδική μπέρτα με τον σταυρό των ιπποτών,
αμέσως εξαφανίστηκαν. Βέβαια και τα δύο
τάγματα Ναϊτών (OSMTH) αρνήθηκαν ότι
είχαν οποιαδήποτε σχέση με το Μπρέιβικ.
Οι φωτογραφίες που κυκλοφορούν μέχρι
σήμερα τον παρουσιάζουν με την ποδίτσα
και εμβλήματα Μασόνου.
Τι είναι οι Ναΐτες Ιππότες
Όλα ξεκίνησαν στις 11-11-1100 μ.Χ. (σύμπτωση; όλα «εντεκάρια») όταν έληξε επίσημα η πρώτη σταυροφορία, με την κατάκτηση
της Ιερουσαλήμ από τους Δυτικούς χριστιανούς σταυροφόρους. Συγκλονιστικές είναι
οι αφηγήσεις και οι ιστορίες που έχουν
διασωθεί από εκείνη την περίοδο ειδικά σε
ό,τι αφορά τη σχέση των Ναϊτών με τους
φανατικούς ισλαμιστές της εποχής. Μια
σχέση σύγκρουσης μεταξύ Χριστιανών της
Δύσης και μουσουλμάνων της Αναστολής
που κρατάει ακόμα και σήμερα.
Το πρώτο στρατιωτικό Τάγμα του Ναού
ή αλλιώς «οι Φτωχοί Συστρατιώτες του Χριστού και του Ναού του Σολομώντα» (λατ.
Pauperes Commilitones Christi Templique
Solomonici) σχηματίστηκε από τον ιππότη
Hugues de Payns και άλλους οκτώ μετά από
πρότασή τους στον βασιλιά Βαλδουίνο Β΄
και τον Πατριάρχη Βαρμούνδο να συσταθεί

ΝΑΪΤΕΣ ΙΠΠΟΤΕΣ
Στην Αθήνα εν κρυπτώ
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μια ομάδα μοναχών-ιπποτών με σκοπό την
φύλαξη του Βασιλείου και των ιερών προσκυνημάτων στην Ιερουσαλήμ.
Το όνομα «Ναΐτες» το πήραν από το «όρος
του Ναού» όπου ήταν η έδρα του τάγματος,
και στο οποίο πίστευαν ότι βρίσκονταν τα
ερείπια του Ναού του Σολομώντα. Ονομάστηκαν και «Ιωαννίτες» από το περίφημο
νοσοκομείο “Ιωάννη του Ελεήμονα” που
είχαν ιδρύσει στην Ιερουσαλήμ το 1070
οι «θρυλικοί» Βενεδεκτίνοι
μοναχοί.
Αρχικά, οι Ναΐτες ήταν
πτωχοί και επιβίωναν χάρη
σε δωρεές, αλλά σύντομα
αναγνωρίστηκαν ως φιλανθρωπική οργάνωση από την
Καθολική Εκκλησία, και το
1139 ο Πάπας Ιννοκέντιος
τους παραχώρησε φορολογική και νομική ασυλία.
Το Τάγμα αναπτύχθηκε
γρήγορα συμβάλλοντας
στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και διαμορφώνοντας
εκτεταμένες οικονομικές
και εμπορικές σχέσεις. Οι
Ναΐτες επινόησαν την πρώιμη μορφή τραπεζικών και
πιστωτικών συναλλαγών.
Ασχολήθηκαν με την βιοτεχνία και το εμπόριο δημιουργώντας το δικό τους στόλο.
Ναΐτες και Ιωαννίτες πολέμησαν σκληρά
κατά των μωαμεθανών, όταν στις 12 Ιουλίου
του 1244 (αποφράδα ημέρα) η Ιερουσαλήμ
έπεσε στα χέρια των πιστών του προφήτου
Μωάμεθ.
Μετά από αρκετές περιπλανήσεις, οι Ναΐτες μετέφεραν την έδρα τους στην Κύπρο
και εν συνεχεία κατέληξαν στη Ρόδο, την
οποία κατέλαβαν στις 15 Αυγούστου του
1309 μετά από δύο χρόνια πολιορκία και
με την έγκριση μάλιστα του ίδιου του Πάπα,
και οργανώθηκαν σε επτά «γλώσσες» (δηλ.
διοικητικές περιφέρειες του Τάγματος), οι
οποίες βρίσκονταν σε οκτώ διαφορετικές
περιοχές (Αραγονία, Αλβέρνη, Καστίλη,
Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία και Προβηγκία). Η
κάθε μία διοικούνταν από έναν “Ηγούμενο”
(Prior) ή από τον Μεγάλο Ηγούμενο (Grand
Prior) και απέβλεπαν στην ανακατάληψη
της Ιερής πόλης (Ιερουσαλήμ) και την
εγκαθίδρυση της βασιλείας του «νέου Ισραήλ»! Σύμβολό τους ήταν ο μυστικιστικός
«σταυρός της Αμάλφης», που έγινε γνωστός
αργότερα ως «σταυρός της Μάλτας», ένας
παράξενος λευκός σταυρός, σαν άστρο,
μέσα σε κόκκινο φόντο…
Το 1312 οι Ναΐτες Ιππότες, που είχαν
ενσωματωθεί με τους Ιωαννίτες, και αναφέρονται πλέον ως “ΙΠΠΟΤΕΣ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ”,
διαλύθηκαν γιατί ο Βασιλιάς της Γαλλίας
Φίλιππος Δ΄ διέταξε την σύλληψη όλων
των Ναϊτών με κατηγορίες για αποστασία,
ειδωλολατρία, αίρεση, διεξαγωγή άσεμνων
τελετών, οικονομική διαφθορά και απάτη.
Πολλοί ιστορικοί υποστηρίζουν ότι τα κίνητρα του Γάλλου Βασιλιά ήταν καθαρά
οικονομικά, αφού είχε τεράστια χρέη στο
Τάγμα, από τον πόλεμο με τους Άγγλους.
Είχε όμως τη στήριξη του Πάπα Κλήμη Ε΄,
που ζημιωνόταν όπως φαίνεται η καθολική
Εκκλησία από την οικονομική δύναμη των
Ναϊτών.
Τότε έλαβε χώρα στη Ρόδο μια “πανηγυρική” τελετή, υπό την καθοδήγηση του
τελευταίου αρχηγού των Ναϊτών – Μεγάλου
Μαγίστρου – Ζακ ντε Μολέ (Jacques de Molay), και δόθηκε ο όρκος των ιπποτών του
τάγματος ότι μια μέρα θα αναγεννήσουν
το τάγμα ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΕΡΟΣ και θα
ξεκινήσουν παγκόσμια μυστική εκστρατεία
για την… ανοικοδόμηση του ναού της Σιών!!!
Ο Πάπας, κατέσχεσε την περιουσία τους,

διέλυσε το Τάγμα και καταδίκασε δεκάδες
Ναΐτες στην πυρά. Το 1314 ο τελευταίος
Μεγάλος Μάγιστρος των Ναϊτών Ζακ ντε
Μολέ κάηκε στο Παρίσι ζωντανός. Η αιτία,
κατά τον Πάπα, που παρακολούθησε την
εκτέλεση, ήταν ότι: λάτρευαν μιαν άλλη
σκοτεινή θεότητα, τον Μπαθομέτ (ένα υβρίδιο με κεφάλι τράγου, στήθος γυναίκας…).
Πέρασαν αιώνες μετά
τη διάλυση του Τάγματος. Εξακολουθούσε
όμως να υπάρχει καλά
κρυμμένο, ως μια ξέχωρη μασονική παράδοση.
Οι Ναΐτες συσχετίστηκαν με μια σειρά από
μυστικές δράσεις και
αντικείμενα. Υπήρξαν
ένα συνονθύλευμα από
μύθους, αλήθειες, φήμες και υποθέσεις, που
αναδείχθηκε σταδιακά,
τροφοδοτώντας υλικό
για αρκετά σύγχρονα δημοφιλή μυθιστορήματα,
όπως το «Εκκρεμές του
Φουκώ» και ο «Κώδικας Ντα Βίντσι». Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της φιλολογίας έχει
σχέση με τους θησαυρούς, που υποτίθεται
ότι βρήκαν οι Ναΐτες στο όρος του Ναού,
όπως π.χ. το περιβόητο Ιερό Δισκοπότηρο
και η Κιβωτός της Διαθήκης.
Πρέπει να σημειώσουμε τέλος ότι, την
Ιερά Σινδόνη, του Τορίνο, την άρπαξαν
από την Κωνσταντινούπολη το 1204 (11-41204). Πρόκειται για την χειρότερη λεηλασία που έγινε ποτέ. Την έκρυψαν και την
φύλαγαν πάνω από 200 χρόνια. Βρέθηκε
στον Γάλλο Ιππότη Ζοφρέ Ντε Σαρνέ –
συγγενή του Μεγάλου Μαγίστρου Μολέ
που κάηκε στην πυρά.
ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ
Φτάσαμε στο 1989 (20-22 Οκτωβρίου)
όπου σε φανταχτερή τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο κάστρο της Ρόδου
και ονομάστηκε «ΠΡΩΤΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ ΤΟΥ ΝΑΟΥ»
παρέστησαν επίλεκτα μέλη της ελληνικής
κοινωνίας, αλλά και «σεβάσμιες» ξένες
προσωπικότητες για να ανανεώσουν την
υπόσχεση που είχαν δώσει οι «προπάτορες» των Ναϊτών του 14ου αιώνα ότι «μια
μέρα των ημερών – όσο μακρινή κι αν
είναι αυτή – θα ξαναγύριζαν… για να επανιδρύσουν το Τάγμα των Ναϊτών».
Από την ημερομηνία αυτή το Τάγμα δεν
αποτελεί πλέον αποκύημα φαντασίας αλλά
υφίσταται ΕΠΙΣΗΜΑ. Το νησί δε της Ρόδου
απέκτησε την «παγκόσμια τιμητική του» και
μετά από αφάνεια αιώνων γνώρισε μέρες
«δόξας και τιμής»!
Η όλη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε υπό
την αιγίδα της Εθνικής Μεγάλης Στοάς
της Ελλάδας, που είχε προκύψει από την
διάσπαση της Ελληνικής μασονίας το 1986.
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Την εποπτεία του όλου συνεδρίου είχε
ο γνωστός δικηγόρος και διανοούμενος
Ευστάθιος Λιακόπουλος – Μέγας Διδάσκαλος. Αυτός καλωσόρισε τους 250 ξένους
καλεσμένους από διάφορες χώρες. Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν 12 αρχηγοί
και δεκάδες ακόμη υψηλόβαθμοι τέκτονες.
Το «Καλωσόρισμα» κάθε ενός από τους…
Μεγάλους Μαγίστρους γινόταν με τρόπο
εντυπωσιακό: Έλληνες Ιππότες προηγούνταν τιμητικά των ξένων «εκλεκτών επισκεπτών», αποδίδοντας την πρέπουσα τιμή,
σύμφωνα με το «τυπικό». Την επιτροπή του
συνεδρίου αποτελούσαν 19 μέλη. Τιμητικά
μετείχαν αυτοδίκαια όλοι
οι Μεγάλοι Μάγιστροι
που παρέστησαν στην
συνάθροιση. Πρόεδρος
της συνόδου – τιμής ένεκεν – ορίστηκε ο Ευμένης
Καψούδης, «Εντιμότατος και Σεβασμιότατος
Μέγας Μάγιστρος του
Μεγάλου Σκηνώματος
της Ελλάδος».
Από το «πρόγραμμα
εργασιών» αναγράφονται – μεταξύ άλλων
– τα εξής: «Η Πρώτη
Οικουμενική Σύνοδος
των Ιπποτών του Ναού
έχει σκοπό να φέρει σε
επαφή τους ταπεινούς στρατιώτες του
Χριστού όλου του κόσμου σε έναν τόπο
που έχει δεθεί με τον ιπποτισμό, ώστε να
ισχυροποιηθούν οι μεταξύ τους αδελφικοί
δεσμοί και να συζητηθούν τα σημερινά και
μελλοντικά προβλήματα του Χριστιανικού
Τεκτονισμού, εμπνεόμενοι από το περιβάλλον, στο οποίο μεγάλοι αγώνες έχουν
δοθεί για την πίστη του Σωτήρος. Ελπίζουμε ότι η Σύνοδος αυτή θα καθιερωθεί ως
θεσμός, επαναλαμβανόμενη περιοδικά σε
ιστορικά σημαντικούς χώρους…».
Αποκορύφωση της τελετής αποτέλεσε
η στιγμή κατά την οποία επιδόθηκε το
«χρίσμα» στο αξίωμα του Ιππότη Ναΐτη.
Πρόκειται για τη μύηση εκείνη που οδηγεί
στην άφατη «Πέμπτη Σπονδή», την οποία
πραγματοποίησε ο Δημ. Λιακόπουλος.
Τότε έλαβε χώρα ένα συγκλονιστικό περιστατικό, που – σύμφωνα με τους παρισταμένους – συμβόλιζε την πραγματική
«νεκρανάσταση» των Ναϊτών! Αν και η μύηση έγινε στην ελληνική γλώσσα, ο γηραιός
Βρετανός Ρον Στιλ σηκώθηκε μπροστά στα
εμβρόντητα μάτια των συμμετασχόντων και
γονάτισε μπροστά στον «ιεροφάντη» Δημ.
Λιακόπουλο… Έβγαλε το σπαθί του και το
εναπόθεσε στα γόνατα του καθισμένου
Δημ. Λιακόπουλο σε ένδειξη «ευλάβειας».
Τότε ο τελετουργός Λιακόπουλς έβγαλε
το δικό του ξίφος και το έζωσε στην μέση
του Άγγλου Στιλ! Έτσι αναβίωσε το παμπάλαιο έθιμο των Ναϊτών. Δηλαδή όταν δύο
Μεγάλοι Μάγιστροι ξιφοφόροι συναντώνται
και ανταλλάσσουν τα ξίφη τους σε ένδειξη
«εμπιστοσύνης» και «σεβασμού» αναβιώνουν το παμπάλαιο έθιμο.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Φέρεται εις γνώση των ενδιαφερομένων, ότι οι εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη», θα κυκλοφορήσουν, Θεού θέλοντος, αρχές Σεπτεμβρίου το ημερολόγιο του 2014 με την ονομασία∙ Ασφαλείς σωτήριες
οδηγίες. Πρόκειται για ένα πολυωφελές επίκαιρο θησαύρισμα για
πνευματική μας προστασία, θωράκιση και σωστή αντιμετώπιση των
ποικίλων θλίψεων και πειρασμών των ημερών μας.
Περιλαμβάνει τα εξής θέματα:
1) Από την σοφία των Αγίων Πατέρων.
2) Διδαχές Αγίου Νικολάου Αχρίδος.
3) Αφυπνιστικά σαλπίσαματα, π. Αυγουστίνου.
4) Πατρικές νουθεσίες, π. Φιλοθέου Ζερβάκου.
5) Εμπνευσμένους λόγους, Δημ. Παναγοπούλου.
6) Για την Β΄ Παρουσία και τον Αντίχριστο.
7) Για την ορθόδοξη πίστη του π. Εφραίμ της Φιλοθέου, και άλλα.
Σελίδες 128 και τιμάται μόνον δύο (2) ευρώ.
Πληροφορίες στο τηλ. 2310 212659.
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ΥποβΑθμιση του μαθηματος
των θρησκευτικων συνιστα
υποβΑθμιση της παιδειας

συνέχεια από την 1η σελίδα

(τί λόγος!) ἐπιστήμονες ἀποστρέφονται τ’ ἀρχαῖα ἑλληνικά καί λατινικά. Οἱ
συγγραφεῖς πού χρησιμοποίησαν τίς γλῶσσες αὐτές ἔγραψαν πράγματα γι’
αὐτούς φαρμακερά.
Ἐπί μιά τετραετία ἡ ἑλληνική κοινωνία ἀσχολεῖται μέ τό τί ἔγραψε, τί εἶπε
καί τί ἐξακολουθεῖ νά λέει «συνωστικά» (δέν λέμε συνωμοτικά) μιά κυρία
πού ἐκλέχτηκε βουλευτής ἀπό τό λαό τοῦ Πειραιᾶ. Γιά τίς ἱστορικές τις
ἀπόψεις ἀπάντησα μέ ἕνα μικρό ἄρθρο ὑπό τόν τίτλο «Πιάτα ἀμαθείας».
Διότι βιβλίο της, προοριζόμενο γιά παιδιά τοῦ Δημοτικοῦ, ἔβριθε λαθῶν. Ἡ
ἀκαδημία ἐπεσήμανε κάπου 70-75. Ἐγώ εἶχα ἐπισημάνει 112 καί τά εἶχα δύο
φορές ὑποδείξει στήν τότε ὑπουργό, πού σκέπασε μέ τίς προστατευτικές της
φτεροῦγες τήν ἐπιστημονική νεοσσό.
Ἀλλ’ ἀπό τό θόρυβο ἡ κυρία κέρδισε μιά ἀπρόσμενη δημοσιότητα πού τῆς
χάρισε καί βουλευτική ἰδιότητα. Μέ ὅσα ἔχει πεῖ καί ἔχει πράξει ἔχει προσβάλει
τήν εὐαισθησία τῶν Ἑλλήνων, τουλάχιστον αὐτῶν πού δέν
ντρέπονται νά φέρουν τό ὄνομα αὐτό. Ἀπέφευγα συστηματικά νά ἀσχοληθῶ μαζί της γιά νά μήν τῆς προσφέρω
δωρεάν προβολή. Ἄλλωστε εἶναι δυσάρεστο ν΄ ἀνοίγει
κανείς διάλογο μέ ἀγραμμάτους. Οἱ τίτλοι σπουδῶν, ὅπως
κατάντησαν σήμερα, δέν σέ κάνουν γραμματισμένο· σέ
κάνουν – πιθανῶς – πετυχημένο. Ὅταν ὑπάρχει καί πολιτική ὑποστήριξη.
Πρόσφατα ἡ πολύλαλη κυρία –καί μάλιστα ἀπό τοῦ
βήματος τῆς Βουλῆς- στράφηκε ἀρχικά κατά τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν καί ἀκολούθως κατά τῶν ἀρχαίων
ἑλληνικῶν καί λατινικῶν. Φυσικά, ὅ,τι εἶχα νά πῶ γιά τίς
κλασσικές γλῶσσες, τό εἶπα μέ τά βιβλία μου «Ἀλαλία» (1983) καί «Ἀλεξία»
(1996) καί μέ πλῆθος ἄρθρα. Ὡστόσο γιά νά μή νομισθεῖ ὅτι σιωπῶ ἔκανα
σέ κάποιους σταθμούς, ἐπειδή μοῦ τό ζήτησαν, κάποιες δηλώσεις. Γιά τά
θρησκευτικά εἶπα: «Ὅποιος κατέχει στοιχειωδῶς τήν ἱστορία τῆς ἑλληνικῆς
παιδείας γνωρίζει ὅτι αὐτή ἦταν πάντα στενά συνδεδεμένη μέ τη θρησκεία
ἀπό τήν ἀρχαία ἐποχή ὥς τη νεώτερη. Συνεπῶς, ὑποβάθμιση του μαθήματος
τῶν θρησκευτικῶν συνιστᾶ ὑποβάθμιση τῆς παιδείας. Ἀπόψεις περί τοῦ
ἀντιθέτου συνιστοῦν ὑποβάθμιση τῆς νοημοσύνης μας».
Κι ἐπειδή εἶχα τήν πληροφορία ὅτι ἡ κυρία εἶναι βουλευτής ἀριστεροῦ
κόμματος, πρόσθεσα τήν ἀκόλουθη πληροφορία πού δέν μεταδόθηκε. Ὁ
σπουδαῖος μαρξιστής πολιτικός καί φιλόσοφος Ἀντόνιο Γκράμσι (ἱδρυτής
τοῦ Ἰταλικοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος) εἶχε χαρακτηρίσει τό μάθημα τῶν
θρησκευτικῶν βασικό στοιχεῖο τῆς ἰταλικῆς κουλτούρας πού δέν μπορεῖ νά διαγραφεῖ ἤ νἀ ἀλλοιωθεῖ. Πολύ ἀργότερα ὁ Ἐνρίκο Μπερλίνγκουερ εἶχε πεῖ ὅτι
τό μάθημα πρέπει νά ἀναβαθμισθεῖ. Δέν εἶναι ἄλλωστε τυχαῖο ὅτι ὅλοι σχεδόν
οἱ διαπρέποντες στή Γαλλία πολιτικοί ἔχουν ἀποφοιτήσει ἀπό θρησκευτικά
σχολεῖα καί παρά τόν ἀντιθρησκευτισμό τους στέλνουν καί τά παιδιά τους σέ
τέτοια σχολεῖα. Κι ἐπειδή ἡ κυρία ἐπανῆλθε, ἀναγκάσθηκα νά κάνω κι ἄλλη
δήλωση: «Κάποιοι ἄνθρωποι διακατέχονται ἀπό Ἡροστράτειο σύνδρομο.
Ἐπιζητοῦν, διά τῆς καταστροφῆς ἤ τῆς προσβολῆς ἱερῶν καί ὁσίων, τήν εὐκολη
προβολή, τήν ἡροστράτεια δόξα. Τέτοια λόξα!». Δέν θέλησα νά προσθέσω
τό «ἔασον αὐτούς θάπτειν τούς ἑαυτῶν νεκρούς», διότι φράση λογία, ἐκκλησιαστική καί ἀρχαία ἔχει γίνει ἀκατάληπτη πλέον ἀπό τό σουλεϊμανομαθές
ἑλληνικό κοινό. Αἰσθάνθηκα πάντως νά πῶ, τελειώνοντας τη δήλωσή μου πρός
τόν ραδιοφωνικό σταθμό, ὅτι ἡ ἐν λόγω κυρία πολυπραγμονεῖ, ἀδολεσχεῖ καί
ἀσημαντολογεῖ. Ὡς ἀνἠκουσα –πιθανῶς προσωρινά- στόν ἀριστερό χῶρο, θά
ἔπρεπε νά γνωρίζει ὅτι ὁ Κάρολος Μάρξ, πνευματικός πατέρας ὅλων σχεδόν
τῶν ἀριστερῶν κομμάτων, ἔλεγε ὅτι θά ἔδιωχνε μέ τό μαστίγιο ἀπό τό ναό
τοῦ πνεύματος ὅλους αὐτούς τούς βαρβάρους πού στρέφουν τούς ἐργάτες
ἐναντίον τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς κληρονομιᾶς. Καί κάτι πού δέν πρόφθασα νά
προσθέσω: ὅταν ὁ Μάρξ ἀντιμετώπιζε κάποιον χοντροκέφαλο συνομιλητή,
τοῦ ἔλεγε σαρκαστικά: «Ἄντε, παιδί μου, νά μάθεις ἀρχαῖα ἑλληνικά καί ἔλα
ἔπειτα νά μιλᾶς». Τά ἀρχαῖα ἑλληνικά συμβάλλουν στην ἀπόφραξη τοῦ ἐγκεφάλου. Κάποιοι τά πολεμοῦν γιατί θέλουν τή νέα γενιά μέ «περιφραγμένα»
μυαλά. Φοβάμαι ὅτι ἡ ἑπόμενη ἄποψη – εἰσήγηση τῆς πολυπραγμονούσας
κυρίας θά εἶναι ἡ κατεδάφιση τοῦ Παρθενῶνος. Ὅλα τά περιμένω. Ἡ κυρία
ἔχει ἐξελιχθεῖ σέ ἄχθος Ἑλλάδος.
Σαράντος Ι. Καργάκος, Ιστορικός - Συγγραφέας
συνέχεια από
την 1η σελίδα

Ποιος ευθΥνεται
για την γλωσσικΗ μας φτΩχεια…
Ο Ευάγγελος Παπανούτσος δίνει
την απάντηση σ’ αυτό το θέμα: «Δεν
μπορεί κανείς να μιλήσει και να
γράψει σωστά την δημοτική, αν
δεν πατάει στέρεα στη γνώση της
αρχαίας κλασικής γλώσσας». Και
αναφέρω τον Παπανούτσο, γιατί
δεν μπορεί να τον κατηγορήσει
κανείς ως συντηρητικό. Αντίθετα,
μάλιστα, θεωρείται ως ένας από
τους πιο προοδευτικούς στα θέματα της Γλώσσας και της Παιδείας.
Τη στενή σχέση της Αρχαίας με
την νέα Ελληνική είχε διατυπώσει
πριν από διακόσια χρόνια ο μεγάλος Διδάσκαλος του Γένους Αδαμάντιος Κοραής: «Όποιος χωρίς
την γνώσιν της Αρχαίας, επιχειρεί
να μελετήση και
ερμηνεύση την
νέαν, ή απατάται ή απατά».
Τα αίτια, λοιπόν, της σημερινής γλωσσικής
πενίας των Νεοελλήνων είναι:
1) Η υποβάθμιση της διδασκαλίας των αρχαίων Ελληνικών στα σχολεία μας.
2) Η επιβολή του Μονοτονικού
Συστήματος Γραφής πραξικοπηματικά.
3) Η λάθος διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας.
Ο Στέλιος Γιατρουδάκης διαπιστώνει: Λάθη που «σαρκάζουν» την
καθιερωμένη γραμματική του Τζαρτζάνου και του Τριανταφυλλίδη,
εμποδίζουν την σχολική επίδοση και
την πνευματική ανάπτυξη των μαθητών και υπονομεύουν το μέλλον
τους και το μέλλον του τόπου μας.
Ο Μάριος Πλωρίτης, ένας διαπρεπής προοδευτικός λόγιος
διακήρυξε: «Οι Αρχαίοι Έλληνες
έπλασαν μια γλώσσα με άπειρους θησαυρούς, που τα όριά
της έφθασαν στα πέρατα του
κόσμου. Οι ξένοι την μελετούν,
την μιμούνται, την χρησιμοποιούν
για να πλουτίσουν τις δικές τους
γλώσσες. Πανάξιος ο μισθός
τους. Κι εμείς όχι μόνον δεν
την «επισκεπτόμαστε», αλλά την
αγνοούμε, την περιφρονούμε, την
κακοποιούμε χωρίς όρια. Άξιος
κι εμάς ο μισθός μας, όπως όλων
των απαιδεύτων και ασόφων»…
Ο μεγάλος διανοητής και φιλόσοφος, αλλά και μαρξιστικών
ιδεολογιών Κορνήλιος Καστοριάδης (πέθανε το 1997), ετόνισε με
έμφαση: «Τώρα για το μονοτονικό.
Αν δεν θέλετε, κύριοι του Υπουργείου, να κάνετε φωνητική ορθο-
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γραφία, τότε πρέπει ν’ αφήσετε
τους τόνους και τα πνεύματα, διότι
αυτοί που τους βάλανε ξέρανε
τι κάνανε. Δεν υπήρχαν στα αρχαία ελληνικά, διότι απλούστατα
υπήρχαν μέσα στις ίδιες τις λέξεις
(προσωδία). Αυτοί, οι Κριαράς και
οι άλλοι (…) που έκαναν αυτές τις
μεταρρυθμίσεις –αυτό να γραφή
στις εφημερίδες- δεν ξέρουν τι
είναι γλώσσα. Δεν ξέρουν αυτό
που γνώριζε η κόρη μου στα τρία
της χρόνια. Μάθαινε μία λέξη και
μετά έψαχνε για τις συγγενείς
της. Αυτό είναι μια γλώσσα. Ένα
μάλγμα, ένα πλέγμα, όπου οι λέξεις παράγονται οι μεν από τις δε,
όπου οι σημασίες γλιστράνε από
την μια στην άλλη, είναι μια οργανική ενότητα από την οποία δεν
μπορείς να βγάλεις και να κολλήσεις πράγματα καθισμένος σ’ ένα
γραφείο στο υπουργείο Παιδείας.
Η κατάργηση των τόνων και των
πνευμάτων είναι κατάργηση της
ορθογραφίας, που είναι τελικά η
καταστροφή της συνέχειας. Ήδη
τα παιδιά δεν μπορούν να καταλάβουν Καβάφη, Σεφέρη, Ελύτη,
διότι αυτοί είναι γεμάτοι από τον
πλούτο των αρχαίων ελληνικών.
Δηλαδή πάμε να καταστρέψουμε
ό,τι κτίσαμε πριν λίγα χρόνια;
Αυτή είναι η δραματική μοίρα του
σύγχρονου ελληνισμού».
Όταν ένας διανοούμενος του
αναστήματος ενός Καστοριάδη κάνει αυτές τις διαπιστώσεις, εμείς το
μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι
να ανησυχούμε πολύ για την γλωσσική πορεία αυτού του τόπου…
Ο καθηγητής της φιλοσοφίας Ιω.
Θεοδωρακόπουλος διακήρυξε:
«Την γλώσσα την αναπτύσσουν
μόνον εκείνοι οι οποίοι έχουν να
ειπούν κάτι, δηλαδή οι πνευματικοί άνθρωποι και όχι οι απνευμάτιστοι γλωσσοπλάστες και νομοθέτες… Οι γλωσσικοί νομοθέτες
δεν έχουν καμιά αρμοδιότητα και
ανακόπτουν απλώς την εξέλιξη
του γλωσσικού μας πολιτισμού».
Ο Οδυσσέας Ελύτης εδήλωσε:
«Εγώ είμαι υπέρ του παλαιού
συστήματος, εναντίον του μονοτονικού και υπέρ της διδασκαλίας
των Αρχαίων Ελληνικών. Είναι η
βάση για να ξέρης την ετυμολογία
των λέξεων. Η σημερινή κακοποίηση της γλώσσης με ενοχλεί και
αισθητικά, θέλω να ιδώ γραμμένο
«καφενείον» κι ας μη το προφέρω
με το «ν». Τώρα όλες οι λέξεις
έχουν μια τρύπα».
Ο Νικηφόρος Βρεττάκος υπογράμμισε: «Υπερτιμήθηκε η άπο-
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ψη ότι διευκολύνει τους μαθητές,
κάτι που, ίσως, είναι αντιπαιδαγωγικό. Υπάρχει, άλλωστε και
μια παράδοση που εκφράζει την
άποψη μεγάλων παιδαγωγών,
οι οποίοι επιμένουν ότι το παιδί
πρέπει να κοπιάζη για να γίνη
άνθρωπος ικανός ώστε στην ζωή
του να αντιμετωπίση όλες τις αντιξοότητες…».
Σήμερα έχουμε και μια βαρυσήμαντη έρευνα, που έκαμε ο Ιω.
Τσέγκας με τους συνεργάτες του.
Η έρευνα αυτή απέδειξε ότι η εκμάθηση των «Αρχαίων Ελληνικών»
(πολυτονικού, έστω για ένα δίωρο
την εβδομάδα), επιταχύνει σημαντικά την ανάπτυξη των ικανοτήτων
που, κατά την Γνωστική Ψυχολογία,
αναμένονται να αναπτυχθούν σε
κάθε κατάλληλη ηλικιακή περίοδο.
Αντιθέτως, στους Μονοτονικούς
φαίνεται να μην επιταχύνονται,
πέραν του αναμενομένου, οι ικανότητες αυτές, ούτε να συγκλίνουν
συνδυαστικά.
Η έρευνα έγινε ως εξής: Συγκρίθηκαν 50 φυσιολογικά παιδιά, τα
οποία χωρίστηκαν σε δύο ομάδες
25μελείς, μαθητών και μαθητριών
των τριών πρώτων τάξεων του
Δημοτικού. Διέφεραν μεταξύ
τους μόνον ως προς το ότι η μία
25μελής ομάδα, σε ισόχρονες με
την άλλη, εξωσχολικές δραστηριότητες συμπεριλάμβανε και την
εκμάθηση στοιχειωδών αρχαίων
ελληνικών, δηλαδή της ιστορικής
ορθογραφίας. Η άλλη ομάδα διδάσκονταν μόνον το μονοτονικό.
Οι Άγγλοι κατάλαβαν καλύτερα
από μας την αξία αυτής της διδασκαλίας, γι’ αυτό πριν από δύο χρόνια άρχισαν να διδάσκουν αρχαία
ελληνικάστο Δημοτικό Σχολείο…
Ο Γιάννης Ψυχάρης, ο κατεξοχήν εκπρόσωπος της δημοτικής,
έχει γράψει στο έργο του «Το ταξίδι μου» τα εξής: «…Γλώσσα και
Πατρίδα είναι το ίδιο. Να πολεμά
κανείς για την πατρίδα του ή για
την εθνική τη γλώσσα, ένας είναι
ο αγώνας. Πάντα αμύνεται περί
πάτρης…».
Σε όλα τα παραπάνω ανέφερα
γνώμες μόνον προοδευτικών. Ακόμη και μαρξιστικών αποκλίσεων,
όπως ο Καστοριάδης. Έτσι, δεν
μπορούν να μας πουν κάποιοι,
ότι αυτά είναι συντηρητικές αντιλήψεις και θεωρίες. Υπάρχουν
και πολλοί άλλοι προοδευτικοί
που υποστηρίζουν την διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών από
το πρωτότυπο, όπως ο Κώστας
Βάρναλης…

Μετάσταση Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και Ευαγγελιστού

τον Σταυρό. Η αγάπη του νίκησε τον φόβο.
Οι Πατέρες της Εκκλησίας τον είδαν και
αυτόν, όπως και τους δύο προφήτες Ηλία
και Ενώχ, στις μέρες του αντιχρίστου. Η
διαφορά όμως είναι ότι ο Ιωάννης έχει ήδη
το αναστημένο και αθάνατο σώμα (αυτό θα
πει μετάσταση), που θα αποκτήσει ο κάθε άνθρωπος μετά την Ανάσταση και αυτό σημαίνει
ότι με αθάνατο σώμα οι σκοτεινές δυνάμεις...
δεν θα μπορέσουν να πειράξουν ούτε μια
τρίχα του
Ο Άγιος Ιωάννης
ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής
Καταγόταν από τη Βησθαϊδά της Γαλιλαίας.
Ήταν ψαράς. Ο Άγιος Ιωάννης ήταν ο αγαπημένος μαθητής τού Χριστού.
Ο Ιωάννης ήταν γιος του Ζεβεδαίου και της
Σαλώμης και νεώτερος αδελφός του αποστόλου Ιακώβου. Στην αρχή ήταν μαθητής του Αγ.
Ιωάννου του Προδρόμου και κατόπιν έγινε
μαθητής του Κυρίου.
Ήταν ένας από τους δώδεκα μαθητές του
Χριστού και μάλιστα μαθητής «ον ηγαπα ο

Ιησους» (Ιωαν. ια΄ 20), δηλαδή, τον οποίο αγαπούσε ιδιαίτερα ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός.
Η Εκκλησία του απένειμε την προσωνυμία του
Θεολόγου και στην αγιογραφία εικονίζεται με
έναν αετό κοντά στο κεφάλι του.
Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είναι ο Ευαγγελιστής της αγάπης. Όχι μόνο γιατί αναφέρεται συνεχώς στην αγάπη, αλλά κυρίως γιατί
την βίωνε και την εξέφραζε.
Αγαπούσε πολύ τον Διδάσκαλό του. Τον
ακολούθησε και στις πιο δύσκολες ώρες της
επίγειας ζωής Του.
Όταν οι άλλοι μαθητές ήταν κρυμμένοι
«διά τον φόβον των Ιουδαίων», αυτός ήταν
παρών στην σύλληψή Του, στην δίκη και
στον Γολγοθά, όπου κάτω από τον Σταυρό
του εμπιστεύθηκε ο Χριστός την μητέρα Του.
Μαζί με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Πέτρο
αποτελούσαν την τριάδα τον μαθητών που
έλαβε μαζί του ο Χριστός στην ανάσταση της
κόρης του Ιαείρου, στο όρος Θαβώρ, όπου
«μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών», καθώς
και στην Γεσθημανή, όπου προσευχήθηκε

πριν από το πάθος Του.
Ο Ιωάννης είναι ο συγγραφέας του 4ου
κατά σειρά Ευαγγελίου στην Καινή Διαθήκη,
το θεολογικότερο όλων και θεωρούμενο ως
Ευαγγέλιο της αγάπης, καθώς επίσης τριών
Καθολικών Επιστολών και της Αποκάλυψης.
Τη ζωή του κοντά στον Κύριο τη γνωρίζουμε
μέσα από τα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης.
Ο Ιωάννης συνέχισε έντονα την δράση του και
μετά την Ανάληψη του Κυρίου. Αυτός και ο
Πέτρος ήταν οι πρώτοι που κήρυξαν μετά την
επιφοίτηση του Αγ. Πνεύματος σε όλο τον
κόσμο το λόγο του Κυρίου.
Η παράδοση, επίσης, μας λέει ότι ο Ιωάννης
κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Μικρά Ασία, και ιδιαίτερα στην Έφεσο, όπου με την προσευχή του
κατέστρεψε το ναό της Αρτέμιδος και οδήγησε στο Χριστιανισμό τετρακόσιες χιλιάδες
ειδωλολάτρες. Στα χρόνια του αυτοκράτορα
Δομετιανού βασανίστηκε και εξορίστηκε στη
Πάτμο, όπου έγραψε την Αποκάλυψη.
Ο Ιωάννης έζησε γύρω στα 100 χρόνια (κοιμήθηκε ειρηνικά γύρω στο 105 με 106 μ.Χ.).

Εκείνο, όμως, που αξίζει να αναφέρουμε, είναι
η φράση που συνεχώς έλεγε στους μαθητές
του: «Τεκνία, αγαπάτε αλλήλους» (Ιωαν. ιγ΄ 34),
που σημαίνει, παιδιά μου, να αγαπάτε ο ένας
τον άλλο. Και όταν οι μαθητές του ρώτησαν
γιατί συνεχώς τους λέει την ίδια φράση, αυτός
απάντησε «διότι είναι εντολή του Κυρίου, και
όταν αυτό μόνο γίνεται, αρκεί».
Πέθανε λοιπόν σε βαθιά γεράματα στην
Έφεσο και τάφηκε έξω απ’ αυτήν. Μετά από
μερικές μέρες μαθητές του και πολλοί χριστιανοί πήγαν να προσκυνήσουν και είδαν τον
τάφο άδειο. Ο Άγιος αναστήθηκε και μετέστη
στην αιώνια ζωή.
Η Εκκλησία τιμά τη μετάσταση του αγίου
την 26η Σεπτεμβρίου.
Απολυτίκιο
«Απόστολε Χριστώ τω Θεώ ηγαπημένε,
επιτάχυνον ρύσαι λαόν αναπολόγητον·
δέχεται σε προσπίπτοντα, ο επιπεσόντα τω
στήθει καταδεξάμενος. Ον ικέτευε Θεολόγε,
και επίμονον νέφος εθνών διασκεδάσαι,
αιτούμενος ημιν ειρήνην, και το μέγα έλεος»
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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, 5η συνέχεια από τη 5η Ομιλία που έγινε στις 16-11-1980

«Ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ»
Ἀποκ. 1, 78.
Καί λέει Κύριος: «οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν
ὡς ὁ ἥλιος ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς
αὐτῶν»33 , θά λάμψουν σάν τόν ἥλιο στήν
Βασιλεία τοῦ Πατέρα τους
Τί σημαίνει ὅμως ἐδῶ στήν γῆ ὅτι ἔχουμε
τό βασιλικό ἀξίωμα; Θά μοῦ πεῖτε: «Ναί,
στόν Οὐρανό, ἐστεμμένοι. Μάλιστα. Ἐδῶ
στή γῆ τί σημασία ἔχει αὐτό; τί ἔννοια
ἔχει;». Νά βασιλεύω ἐπί τῶν παθῶν
μου, νά εἶμαι κύριος πάσης τῆς κτίσεως,
ὁλόκληρης τῆς δημιουργίας.
Ὅταν ὁ Θεός εἶπε στούς πρωτοπλάστους
νά εἶναι κύριοι, νά κατακυριεύσουν τήν
κτίση34, δέν ἐννοοῦσε ἐδῶ ὁ Θεός, ὅταν
ἔλεγε στόν Ἀδάμ, νά γίνει κύριος τῆς
κτίσεως μέ τήν ἔννοια νά κατακτήσει
τήν κτίση ὅπως σήμερα τήν κατακτοῦμε.
Προσέξτε αὐτό τό σημεῖο· γιατί σήμερα ἡ
κατάκτηση τῆς κτίσεως εἶναι τό ἄνοιγμα
τοῦ τάφου μας. Ὅταν κατακτῶ τήν ἀτομική ἐνέργεια, ἀνοίγω τόν τάφο μου, νά
πάθω καρκίνο, γιατί ἡ ραδιενέργεια μέ
σκοτώνει. Ὅταν κατακτῶ τά μυστικά τῆς
κτίσεως καί τά ἀποδεσμεύω γιά νά τά
χρησιμοποιήσω, αὐτά μέ σκοτώνουν! Ἤ
ἔχετε ἀντίρρηση; Αὐτό πού τρῶμε· μᾶς
σκοτώνει! Αὐτό πού πίνουμε· μᾶς σκοτώνει! Αὐτό πού ἀναπνέουμε· μᾶς σκοτώνει!
Πρῶτα δέν μᾶς σκότωναν αὐτά· τώρα πού
κατακτοῦμε τά μυστικά τῆς κτίσεως, αὐτά
μᾶς σκοτώνουν. Δέν εἶναι λοιπόν αὐτό. Θά
’τανε παράξενο ὁ Θεός νά πεῖ νά γίνουμε
κύριοι τῆς κτίσεως, καί αὐτή ἡ κυριότητά
μας νά μᾶς σκοτώσει στό τέλος! Δέν εἶναι
αὐτό. Θά πεῖ: Ἐγώ εἶμαι στήν κορυφή τῆς
δημιουργίας. Δέν ὑπάρχει κανένα κτίσμα
πού νά εἶναι πιό πάνω ἀπό μένα. Ὅλα
αὐτά εἶναι κάτω ἀπό μένα. Εἶμαι κύριος
τῆς κτίσεως.
Μπορεῖτε νά δεῖτε νεότερο ἤ παλαιότερο
ἀσκητή· δέν ἔχει κανένα περιουσιακό
στοιχεῖο· εἶναι κύριος τῆς κτίσεως. Γιατί
εἶναι κύριος τῆς κτίσεως; Καί τά θηρία
ἀκόμη ὑποτάσσονται σ’ αὐτόν· ὁλόκληρη
ἡ κτίση!
Λέει, ἐπί παραδείγματι, ὁ ἀββᾶς Μωϋσῆς
ὀ Αἰθίωψ. Κάποτε πῆγαν ἐπισκέπτες
νά τούς περιποιηθεῖ, καί δέν εἶχε νερό
στήν ἔρημο· πῶς νά βράσει λίγα ὄσπρια;
Βγαίνει ἔξω, βάζει ἕνα τσουκαλάκι, καί
λέει: «Κύριε, στεῖλε μου λίγο νερό.».
Ἀμέσως λοιπόν ἦρθε ἕνα σύννεφο καί
γέμισε μόνο τό τσουκαλάκι μέ νερό. Τό
πῆρε, ἔβρασε τά ὄσπρια καί τά ἔδωσε
στούς ἐπισκέπτες!
Αὐτό θά πεῖ εἶμαι βασιλιάς τῆς κτίσεως!
Αὐτό θά πεῖ. Καί μάλιστα ὄχι κατ’ αὐτόνομον τρόπο, πού ἀποδεσμεύω τά μυστικά
τῆς κτίσεως, γιά νά μέ σκοτώσουν. Τί
θά πεῖ κατ’ αὐτόνομον τρόπο; Ὅτι δέν
ὑπάρχει ὁ Θεός. Εἶμαι κύριος τῆς κτίσεως,
ἀλλά νά γνωρίζω ὅτι πάνω ἀπό μένα εἶναι

ὁ ἀπόλυτος Κύριος, ὁ Θεός.
Ἀλλά ἀκόμη εἶμαι κύριος καί ἐπί τῶν
παθῶν μου. Τί κυβερνᾶ τά πάθη μου; Ὁ
ἡγεμών νοῦς! «Καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ
στήριξόν με.»35 «ἡγεμονικῷ»! Ἡγεμών
θά πεῖ βασιλιάς. Μέ βασιλικό νοῦ στήριξέ
με. Νά εἶναι ὁ νοῦς βασιλιάς• αὐτός νά
κυβερνᾶ τήν ὕπαρξή μου. Νά μήν γίνομαι
δοῦλος τῶν ἀνθρώπων∙ νά μήν γίνομαι
δοῦλος τῶν ἰδεῶν∙ νά μήν γίνομαι δοῦλος
τῆς ὕλης. Αὐτό θά πεῖ ἀπό τήν παροῦσα
ζωή νά εἶμαι μέ τό ἀξίωμα τοῦ βασιλέως.
Ἀλλά, ἀγαπητοί μου, ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος
μᾶς κάνει «βασιλεῖς» καί «ἱερεῖς», ἔρχεται. «Ἰδοὺ ἔρχεται...»! Πῶς ἀκοῦτε αὐτή
τήν λέξη, «ἔρχεται»; Γιά τούς πιστούς
εἶναι ἕνα ἄνοιγμα... «ἔρχεται»! «Ἰδοὺ
ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται
αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν
ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτὸν
πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί, ἀμήν. [Ἐγώ
εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ
ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ.]»36 Νά, ἔρχεται μέ τά σύννεφα τοῦ
οὐρανοῦ, μέ τίς νεφέλες τοῦ οὐρανοῦ, καί
θά Τόν δεῖ κάθε μάτι∙ καί αὐτοί πού Τόν
ἐλόγχισαν. Καί τότε θά κλάψουν καί θά
χτυπήσουν τά στήθη τους ὅλες οἱ φυλές
τῆς γῆς. Ναί, ἀλήθεια. [Ἐγώ εἶμαι τό Α
καί τό Ω, λέει ὁ Κύριος ὁ Θεός, ὁ Ὁποῖος
ὑπάρχει, ὁ Ὁποῖος ὑπῆρχε καί ὁ Ὁποῖος
θά ἔλθει, ὁ Παντοκράτωρ.]
Οἱ στίχοι 7 καί 8, πού σᾶς διάβασα τώρα,
ἀγαπητοί, κλείνουν τό προοίμιο καί ἀποτελοῦν καί τήν κεντρική ἰδέα τοῦ ὅλου
βιβλίου. Ὅπως συμβαίνει πολλές φορές
καί στίς ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου Παύλου, στό προοίμιο νά ἔχει τήν κεντρική
ἰδέα τῆς ἐπιστολῆς.
Ποιά εἶναι ἡ κεντρική ἰδέα τοῦ βιβλίου
τῆς Ἀποκαλύψεως; Εἶναι ἡ Δευτέρα τοῦ
Χριστοῦ Παρουσία. Θά εἶναι τό κεντρικό
σημεῖο, γύρω ἀπό τό ὁποῖο θά στρέφονται ὅ,τι θά μᾶς πεῖ καί θά μᾶς μιλήσει
τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως· «Ὁ Χριστός
ἔρχεται! Ὁ Χριστός ἔρχεται!...»
Μέ τήν εἰσαγωγή τοῦ «ἰδοὺ» θέλει νά μᾶς
ἐπιστήσει τήν προσοχή ἐπί τῆς κεντρικῆς
αὐτῆς ἰδέας, κάτι πού τό κάνει πολύ συχνά
ἡ Ἁγία Γραφή. «Ἰδοὺ» λένε οἱ ἱεροί Εὐαγγελιστές στά εὐαγγέλιά τους· δηλαδή
«Νά∙ κι ἔγινε ἐκεῖνο, κι ἔγινε ἐκεῖνο.».
Ὥστε λοιπόν ξαφνικά μᾶς λέει: «Νά∙ ἔρχεται!»· πού εἶναι, ὅπως σᾶς εἶπα, τό κύριο
μέρος τοῦ βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως.
Ἀλλά αὐτή ἀκριβῶς ἡ εἰκόνα –«ἰδοὺ
ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν» τοῦ οὐρανοῦ
καί «ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς» καί
ἐκεῖνοι πού «ἐξεκέντησαν», ἐκεῖνοι πού
ἐλόγχισαν τόν Χριστό, καί αὐτοί θά κτυποῦν τό κεφάλι τους καί τό στῆθος τους,
βλέποντας Ποιόν ἐλόγχισαν– ἔχουμε μία
θαυμάσια εἰκόνα ἐρχόμενου Χριστοῦ, καί
ταυτοχρόνως μία φοβερή εἰκόνα!
Ἐδῶ συναντιοῦνται δύο προφητεῖες
χριστολογικές. Καί οἱ δύο ἀνήκουν στήν
Παλαιά Διαθήκη, καί εἶναι σέ συνδυασμό
ἐδῶ. Ἡ μιά ἀνήκει στόν προφήτη Δανιήλ

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

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΛΑΙΑΣ & ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ: Η Παλαιά Διαθήκη είχε
πάντοτε προσωρινό χαρακτήρα σε σχέση με
τον ερχόμενο Μεσσία. Η Π. Διαθήκη είναι μια
πορεία, πορεύεται προς το τέλος, το έσχατον,
το οποίον είναι ο ερχομός του Μεσσία, το πρόσωπο του Μεσσία, το οποίον έχει πολλές όψεις
και είναι αναμεμιγμένο με κοσμικά στοιχεία και
παρουσιάζεται ως βασιλιάς δυνατός, βασιλιάς
πράος, βασιλιάς της ειρήνης, ως καλός ποιμήν,
ως Δούλος, κλπ. Ως καλός ποιμήν που προστατεύει τους αδυνάτους, ως Δούλος του Θεού
που βαστάζει τις αμαρτίες του ανθρώπου. Ο
Μεσσίας παρίσταται ερχόμενος άνωθεν, που
όμως έχει μορφήν ανθρώπου, και καλούμενος
ούτω (= έτσι) Υιός του Θεού.
Βασικό χαρακτηριστικό στοιχείο της Π. Διαθήκης είναι η ΜΟΝΟΘΕΪΑ. Ο ΓΙΑΧΒΕ είναι ο

καί ἡ ἄλλη ἀνήκει στόν προφήτη Ζαχαρία38. Αὐτές οἱ δυό προφητεῖες εἶναι
ἐκεῖνες πού ἔδωσαν τό ἄνοιγμα γιά τήν
σύνθεση αὐτοῦ τοῦ ὁράματος, καί ταυτοχρόνως προφητείας, πού ὁ εὐαγγελιστής
Ἰωάννης μᾶς παραθέτει καί κλείνει τό
προοίμιό του.
Ἀλλά ἐπειδή ὅμως εἶναι πολύ μεγάλο
θέμα καί ἡ ὥρα τελείωσε, θά κλείσουμε. Θά ἤθελα μόνο νά σᾶς ἔλεγα. Ὅταν
κάποτε φτάσει μιά στιγμή νά νοιώσουμε
–ἀλλά νά φτάσει ὅμως! Δέν θά εἶναι
συναισθηματικό πρᾶγμα· νά ’ναι ἕνα φτασμένο πρᾶγμα μές στήν καρδιά μας– ὅτι ὁ
Χριστός ἔρχεται, τότε γίνεται ἕνας πόθος,
μιά ἐλπίδα, μιά νοσταλγία... τότε τίποτα
δέν μᾶς κρατᾶ στήν παροῦσα ζωή! Δέν
ἐπιθυμοῦμε νά πεθάνουμε ἤ νά φύγουμε·
ὄχι· ἁπλῶς, ὁ Χριστός ἔρχεται! Εἶναι μιά
βαθειάβαθειά ἐλπίδα αὐτή.
Εἶναι ἕνα τραγουδάκι, ὄμορφο τραγουδάκι τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, πού λέει ὅτι
ὁ Χριστός ἔρχεται ξανά στή γῆ. Ὅσες φορές τό ἀκούω αὐτό, εἰλικρινά μέ συγκινεῖ.
Ἔτσι πρέπει ν’ ἀρχίσουμε, ἀγαπητοί
μου, μέσα μας νά αἰσθανόμαστε αὐτήν
τήν ἐμπειρία· ὁ Χριστός ἔρχεται! Ἦταν
ἡ ἐμπειρία τῆς πρώτης χριστιανικῆς
Ἐκκλησίας. Μ’ αὐτήν τήν ἐμπειρία ἔζησε
ἡ Ἐκκλησία, μέ αὐτήν τήν ἐμπειρία ἔδωσε
τούς Μάρτυρες, μέ αὐτήν τήν ἐμπειρία
ἔδωσε καί τούς Ἁγίους· μέ αὐτήν τήν
ἐμπειρία, ἀγαπητοί μου, θά ξαναδώσει
Μάρτυρες καί θά ξαναδώσει Ἁγίους. Τό
εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν καρδιά!
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Ομιλία 6η - 1η συνέχεια
Κυριακή 23-11-1980
(Οἱ ὁράσεις Δανιήλ καί Ζαχαρίου. – «Ἐγώ
εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω». – Ὁ «συγκοινωνὸς ἐν
τῇ θλίψει» καί τό σταυρικό νόημα τοῦ
Εὐαγγελίου.)
«Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ
ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν, καὶ κόψονται
ἐπ’ αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναί,
ἀμήν.»1 Δηλαδή: Νά• ἔρχεται μετά τῶν
νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ, καί θά Τόν δεῖ
κάθε μάτι καί ἐκεῖνοι πού Τόν ἐλόγχισαν,
καί τότε θά χτυποῦν τό στῆθος τους ὅλες
οἱ φυλές τῆς γῆς. Ναί, ἀμήν.
Ὅπως λέγαμε τήν περασμένη φορά,
ἀγαπητοί, ὅτι αὐτοί οἱ στίχοι, ὁ 7 καί ὁ 8,
κλείνουν τό προοίμιο καί ἀποτελοῦν τήν
κεντρική ἰδέα ὅλου τοῦ βιβλίου, ὅπως
συνήθως συμβαίνει στά βιβλία τῆς Παλαιᾶς καί τῆς Καινῆς Διαθήκης, συνήθως,
ἀλλά καί στίς ἐπιστολές τοῦ ἀποστόλου
Παύλου, πού εἶναι καί ἡ κεντρική ἰδέα
εἶναι ἡ δεύτερη τοῦ Χριστοῦ παρουσία.
Ἡ περικοπή αὐτή περιέχει δύο χριστολογικές προφητεῖες ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη·
ἡ μία ἀνήκει στόν προφήτη Δανιήλ καί ἡ
δεύτερη στόν προφήτη Ζαχαρία.
Ὡς πρός τήν πρώτη, τήν προφητεία τοῦ
Δανιήλ, βλέπουμε ὅτι ὁ προφήτης Δανιήλ –6ος αἰώνας π.Χ.– δέν εἶδε μόνο τήν

πρώτη ἔλευση τοῦ Χριστοῦ, ἀλλ’ εἶδε
καί τήν δεύτερη ἔλευση. Συγκεκριμένα
τό μάτι του τό προφητικό διεισδύει στά
ἔσχατα τῆς Ἱστορίας, καί μᾶς λέει στό 7ο
κεφάλαιό του: «ἐθεώρουν», ἔβλεπα, «ἐν
ὁράματι τῆς νυκτὸς καὶ ἰδοὺ μετὰ τῶν
νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου
ἐρχόμενος ἦν», ἦταν ἐρχόμενος, «καὶ ἕως
τοῦ παλαιοῦ τῶν ἡμερῶν ἔφθασε καὶ
ἐνώπιον αὐτοῦ προσηνέχθη»2 .
Συνεπῶς δέν εἶναι μία, θά λέγαμε, δέν
εἶναι ἡ πρώτη παρουσία τοῦ Χριστοῦ· ἐδῶ
εἶναι ἡ δεύτερη τοῦ Χριστοῦ παρουσία,
πού βλέπουμε τόν «ὡς υἱὸν ἀνθρώπου»,
πού εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ
Θεοῦ, νά φθάνει «ἕως τοῦ παλαιοῦ τῶν
ἡμερῶν», δηλαδή τόν Θεό Πατέρα.
Ἀλλά καί αὐτός ὁ Κύριος, ὅταν διαλεγόταν
μέ τόν Καϊάφα, βεβαίωσε αὐτό, καί μέ
ὅρκο –διότι ὁ Καϊάφας ὅρκισε τόν Κύριο–
λέγοντας ὁ Κύριος: «Πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ’
ἄρτι ὄψεσθε», ἀπό ’δῶ κι ἐμπρός θά
δεῖτε, «τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου –δηλαδή
τόν ἑαυτό Του– καθήμενον ἐκ δεξιῶν
τῆς δυνάμεως –δύναμις εἶναι ἡ Θεότης,
ὁ Θεός Πατήρ– καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν
νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ»3 . Δηλαδή: Ἐσεῖς
τώρα μέ καταδικάζετε∙ θά δεῖτε ὅμως ὅτι
θά ἔρθω νά σᾶς κρίνω ἐγώ!
Τό ὅτι πρόκειται νά ἔλθει ὡς Κριτής καί ὅτι
αὐτοί οἱ λόγοι τοῦ Κυρίου ἀναφέρονται
στήν ἰδιότητά Του ὡς Κριτής, τό βλέπουμε
ἀπό αὐτό τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως,
στό 14ο κεφάλαιο, νά λέει τά ἑξῆς –ὄχι
ὡς Λυτρωτής· ὡς Κριτής: «Καὶ εἶδον, καὶ
ἰδοὺ, σημειώνει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης,
νεφέλη λευκή, καὶ ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενος ὅμοιος υἱῷ ἀνθρώπου, ἔχων ἐπὶ τῆς
κεφαλῆς αὐτοῦ στέφανον χρυσοῦν καὶ
ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον ὀξύ.»4 , ἕνα
δρεπάνι πολύ κοφτερό.
Αὐτό τί μᾶς θυμίζει, ὅτι ἔρχεται μέ «δρεπάνι» στά χέρια Του; Ἀκριβῶς ὅτι δέν
ἔρχεται ὡς Λυτρωτής, ἀλλά ἔρχεται ὡς
Κριτής. Ἀντιθέτως στήν πρώτη ἔλευσή Του
δέν ἦλθε ὡς Κριτής· ἦλθε ὡς Λυτρωτής.
Ἔτσι ἡ πρώτη παρουσία συνδέεται μέ
τήν λύτρωση, καί ἡ δεύτερη παρουσία
συνδέεται μέ τήν κρίση. Τό εἶπε ὁ ἴδιος
ὁ Κύριος· τό εἶπε ὁ ἴδιος: «οὐκ ἦλθον ἵνα
κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἵνα σώσω τὸν κόσμον» 5. Ἀλλά ὁ ἴδιος εἶπε: «Ὅταν ἔλθῃ ὁ
υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου»6 , γιά νά κρίνει τόν
κόσμο... καί λοιπά καί λοιπά. Ὥστε ἔτσι
ἔχουμε αὐτές τίς δυό ἰδιότητες τοῦ Κυρίου, πού συνδέονται μέ τίς δύο ἐμφανίσεις
τοῦ Κυρίου.
Ἀλλά ἀκόμη θυμίζει, τό ὅτι κρατάει ὁ Κύριος δρεπάνι στά χέρια, ἐκεῖνον τόν λόγο
πού εἶπε ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής, ὅτι
«τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ», τό φτυάρι,
λέει, εἶναι στό χέρι Του, «καὶ διακαθαριεῖ
τὴν ἅλωνα αὐτοῦ», θά καθαρίσει τό ἁλῶνι
Του, «καὶ συνάξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν
ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ
ἀσβέστῳ7.» , θά μαζέψει τό σιτάρι, καί
τό ἄχυρο πού θά μείνει στό ἁλῶνι θά τό
κάψει μέ φωτιά πού δέν θά σβήνει ποτέ.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
μόνος Θεός του Ισραήλ. Κανέναν άλλο θεό δεν
ανέχεται ο ΓΙΑΧΒΕ πλησίον του. Όλοι οι λοιποί
λατρευόμενοι ως θεοί είναι κτίσματα. «Άκουε
Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών Κύριος είς εστι»
[Δευτ. 6,4]. Άλλο χαρακτηριστικό στην αποκάλυψη του Θεού στον Ισραήλ, είναι ότι ο θεός
έχει την έννοια όχι του επέκεινα (= μετά και
μακριά από τον κόσμο), και εντεύθεν, όπως ο
θεός της Ελληνικής Φιλοσοφίας, αλλά ως «εν
τω κόσμω ζών Θεός» χωρίς να ταυτίζεται μετά
του κόσμου ως ο θεός του ΧΘΕΣ - ΣΗΜΕΡΑ
- ΑΥΡΙΟΝ. Δηλαδή η Αιωνιότητα του Θεού
παρουσιάζεται ως ενδοκοσμική, ήτοι ιστορικώς «εν τόπω και χρόνω» και συγχρόνως είναι
τελείως διάφορος του κόσμου. Δεν παρέρχεται
(= φεύγει), αλλά είναι Δημιουργός και φίλος του
κόσμου. Τούτο, όμως, δεν ίσταται ως μεμονωμένο γεγονός, αλλά μαρτυρεί το είδη γενόμενο.

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
Ἀκόμη θυμίζει καί τήν παραβολή τῶν
ζιζανίων8 , πού ὁ ἴδιος ὁ Κύριος, πού εἶπε
«Ἀφῆστε νά αὐξάνονται μαζί ὁ σῖτος μέ τά
ζιζάνια, μέχρι τήν συντέλεια.9». Μ’ αὐτή
τήν λέξη ὁ Κύριος· «συντέλεια» · τότε θά
γίνει τό ξεκαθάρισμα· ὁ σῖτος θά ὁδηγηθεῖ στήν ἀποθήκη, τά δέ ζιζάνια θά πᾶνε
στόν κλίβανο, ἤτοι οἱ ἀγαθοί ἄνθρωποι,
οἱ εὐσεβεῖς, στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, οἱ δέ
ἀσεβεῖς στήν αἰώνια Κόλαση.
Αὐτά ὅλα ἀναφέρονται στό πρῶτο σημεῖο
–γιατί σᾶς εἶπα εἶναι συνδυασμός τοῦ
χωρίου πού σᾶς διάβασα δύο προφητειῶν– τό πρῶτο ἀναφέρεται λοιπόν στήν
προφητεία τοῦ Δανιήλ.
Τό δεύτερο ἀναφέρεται στήν προφητεία
τοῦ Ζαχαρίου. Ὁ Ζαχαρίας μᾶς σημειώνει
στό 12ο κεφάλαιο, 1014, τά ἑξῆς: «Καὶ
ἐκχεῶ ἐπὶ τὸν οἶκον Δαυῒδ καὶ ἐπὶ τοὺς
κατοικοῦντας Ἱερουσαλὴμ πνεῦμα χάριτος». Θά δώσω, λέει, στόν οἶκο τοῦ Δαυΐδ
πνεῦμα χάριτος. Εἶναι ἡ πρώτη παρουσία
τοῦ Χριστοῦ· «Δέν ἦρθα νά κρίνω, ἀλλ’
ἦρθα νά σώσω.»10 , πνεῦμα τῆς χάριτος.
«καὶ οἰκτιρμοῦ», καί νά σᾶς λυπηθῶ, «καὶ
ἐπιβλέψονται πρός με ἀνθ’ ὧν κατωρχήσαντο», θά γυρίσουν νά μέ κοιτάξουν
–εἶναι τοῦ ρήματος κατωρχοῦμαι, πού
θά πεῖ περιφρονῶ, περιγελῶ– καί θά
ἀρχίσουν νά μέ περιγελοῦν. Ἀλλά θά μετανοήσουν ὅμως, ὅταν θά μέ δοῦν ὅπως
θά μέ δοῦν –ποῦ;– πάνω στόν σταυρό.
«καὶ κόψονται ἐπ’ αὐτὸν κοπετόν, ὡς
ἐπ’ ἀγαπητῷ», θά ἀρχίσουν νά χτυποῦν
τό κεφάλι τους, τό στῆθος τους, νά ξεριζώνουν τά μαλλιά τους, ὅπως ἀκριβῶς
κανείς κάνει κοπετό σ’ ἕνα ἀγαπημένο του
πρόσωπο, «καὶ ὀδυνηθήσονται ὀδύνην
ὡς ἐπὶ τῷ πρωτοτόκῳ», καί θά πονέσουν
μέ πόνο πολύ, ὅπως ὅταν πεθαίνει τό
πρωτότοκο παιδί. «Καὶ κόψεται ἡ γῆ»,
θά κτυπᾶ τό κεφάλι της ἡ γῆ. Ποιά «γῆ»;
Προσέξτε: τῆς Ἰουδαίας. Ὄχι ὁλόκληρη ἡ
γῆ· τῆς Ἰουδαίας. «κατὰ φυλὰς φυλὰς...»
«Πᾶσαι αἱ ὑπολελειμμέναι φυλαί, φυλὴ
καθ’ ἑαυτὴν καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καθ’
ἑαυτάς.»11
συνεχίζεται
32. Ἀποκ. 4, 4.
33. Ματθ. 13, 43.
34. Βλ. Γέν. 1, 28.
35. Ψαλμ. 50, 14.
36. Ἀποκ. 1, 78.
37. Βλ. Δαν. 7, 13.
38. Βλ. Ζαχ. 12, 1014.

1. Ἀποκ. 1, 7-8.
2. Δαν. 7, 13.
3. Ματθ. 26, 64.
4 . Ἀποκ. 14, 14.
5. Ἰωάν. 12, 47.
6. Ματθ. 25, 31.
7 . Ματθ. 3, 12. Λουκ. 3, 17.
8 . Βλ. Ματθ. 13, 24-30.
9 . Ματθ. 13, 40.
10. Ἰωάν. 12, 47.
11. Ζαχ. 12, 10-14.
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του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

Ενώ στην αρχαία Φιλοσοφία τα πάντα
ανακαλούνται κατ’ αναλογία προς τον φυσικό
κόσμο, το φυσικό φαινόμενο, ζωή - θάνατος ζωή, στο Χριστιανισμό η ιστορία είναι μια πορεία προς το έσχατον (= το τέλος), το οποίον
είναι η ανακαίνιση των πάντων. Υπάρχει μεν το
παρόν, αλλά το νέον είναι πάντοτε μια πορεία
προς το τέλος (= την Ανάσταση - την ανακαίνιση του κόσμου). Τα πάντα στην Π. Διαθήκη
τείνουν (= αποσκοπούν) προς ένα έσχατον,
αλλά συγχρόνως έχουν και μιαν αδιάκοπη
συνέχεια, μια διαδοχή των γεγονότων της
αυτής αλήθειας, (Ιστορία της Αποκαλύψεως
μεταξύ Αρχαίας Φιλοσοφίας και ιστορικού
Χριστιανισμού).
Για το Χριστιανισμό, επίσης το τέλος αυτό
είναι η Βασιλεία του Θεού στο έσχατον, στο
τέλος της ιστορίας, ενώ για το Μαρξισμό η

ιστορία είναι χωρίς τέλος, το μέλλον, όπως
λέγει, θα είναι παράδεισος, βαδίζουμε προς
παράδεισον αναποδράστως, και το παρόν
είναι ένα μεταβατικό φαινόμενο προς τον
μέλλοντα παράδεισον «εν τη ιστορία».
Με άλλα λόγια ο Μαρξισμός είναι εκκοσμικευμένη Χριστιανική Εσχατολογία. Πιστεύει
σε παράδεισο επί της γης, εντός της ιστορίας,
πράγμα το οποίον πιστεύει και ο Χριστιανισμός, αλλά με τη βασική διαφορά, όχι επί
της γης και στο τέλος (= τέρμα) και εκτός της
ιστορίας, αλλά στην καινή κτίση «εν Χριστώ».
Ο Χριστιανισμός είναι η μόνιμη κληρονομιά
του Ιουδαϊσμού. Είναι το πλήρωμα και το τέλος
του Ιουδαϊσμού, το τέρμα του. Ο Ιουδαϊσμός
χωρίς τον Χριστιανισμό είναι μια προσδοκία
ανεκπλήρωτη και ματαία.
[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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Νeον eγκλημα συντελεiται
συνέχεια από την 1η σελίδα

παρόν αφορμήν μου έδωσαν αι ειδήσεις του SKAI
της 21.00 της 16-9-2013, αι οποίαι ανεφέροντο εις
την πλημμελή φύλαξιν υπό των συνοριοφυλάκων,
καθ’ ας Αλβανοί λαθροξυλεύονται ανενόχλητα
τον εθνικόν δρυμόν του Γράμμου εκτάσεως (25)
χιλιομέτρων περίπου, αφού αι αρχαί της Ελλάδος
– δασαρχείον και συνοριοφύλακες – εντεταλμένοι
δια την φύλαξιν του δάσους του Γράμμου λόγω μη
συναισθήσεως της αποστολής των, ολιγωρούν, μη
ποιούμενοι τα δέοντα και νόμιμα. Και ταύτα πάντα
επειδή εις τας δημοσίας υπηρεσίας έπαυσε πλέον
να λειτουργή η αγία πειθαρχία. Μια ατιμωρησία
εις όλας τας υπηρεσίας υπεκατέστησεν την τελεσφόρον, δια τους απειθάρχους, πειθαρχίαν. Έτσι
οι συνειδητώς εργαζόμενοι, οι οποίοι μετρούνται
εις τα δάκτυλα της μίας χειρός, αμείβονται εξ
ίσου με τους «δεν
βαριέσαι, εγώ θα
βγάλω το φίδι
από την τρύπα;
Και τι έγινε αν ξυλεύονται το δάσος του Γράμμου
οι Αλβανοί; Εγώ
κάνω το οκτάωρόν μου και πληρώνομαι», τους
ολιγωρούντας,
τους κηφήνας,
τους χαραμοφάιδες.
Ειρήσθω εν παρόδω να αναφέρω λίαν συνοπτικώς την σχέσιν
μου με τον Γράμμον, δάσος τούτου και χωρίον
Αετομηλίτσαν. Αρχάς Ιουνίου 1970 υπηρετών εις
το τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων ως υπενωμοτάρχης, διετάχθην να υπηρετήσω με απόσπασιν επί
τρίμηνον εις το Φυλάκιον Χωροφυλακής Αετομηλίτσης Γράμμου, μετά δύο χωροφυλάκων. Εκεί
γνώρισα τον Γράμμον και το δάσος τούτου. Τι
είπω τι λαλήσω περί του δάσους τούτου; Πιστεύω
ότι είναι ένα από τα πανέμορφα δάση της χώρας
μας. Ως συναισθηματικός χαρακτήρ, περιεδιάβαζον το δάσος, υπό προσοχήν βεβαίως, δια
να απολαύσω την φυσικήν αυτού ομορφιάν. Και
λέγω υπό προσοχήν διότι οι αντάρτες είχαν τοποθετήσει υπό την γην νάρκας, που εις περίπτωσιν
πατήματος επ’ αυτών θα ανετινάσσετο κανείς.
Έτσι απήλαυον το δάσος του Γράμμου. Το δάσος
εις τους πόδας του οποίου και υπό την γην κείτονται οι νεκροί μας, στρατιωτικοί και αντάρτες.
Το δάσος που παραμυθεί και παρηγορεί τούτους.
Το δάσος που συντροφεύει τους νεκρούς μας.
Το δάσος που ρίπτει την σκιάν του εις τους
νεκρούς μας. Το δάσος αυτό, που ίσταται ως
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φύλαξ άγγελος των κεκοιμημένων μας νεκρών.
Το δάσος που είναι συνυφασμένον με την νεωτέραν ιστορίαν της Ελλάδος. Και έρχονται σήμερον εν έτει 2013 οι γείτονές μας Αλβανοί σαν
καλοί νοικοκυραίοι και καταστρέφουν αυτήν την
φυσικήν ομορφιάν εις το έδαφος της Ελλάδος.
Ου μόνον καταστρέφουν αλλά και εμπορεύονται,
χρησιμοποιούντες αλυσοπρίονα και αυτοκίνητα.
Μου έρχεται να κλάψω αδελφοί μου. Σε ποίαν
χώραν ζώμεν; Σε ποίαν υπηρεσίαν και σε ποίους
ανθρώπους έχει εμπιστευθή το κράτος μας την
φύλαξιν του δάσους του Γράμμου που οι Αλβανοί
ανενόχλητοι λαθροξυλεύονται τούτο; Πιστεύετέ με, ότε υπηρέτουν, ως προεκθέτω, εις τον
Γράμμον ένοιωθα εθνικήν υπηρηφάνειαν. Τώρα
οι εντεταλμένοι την φύλαξιν του δάσους του
Γράμμου – δασοφύλακες και
συνοριοφύλακες
– δεν διακατέχονται από τα αυτά
με εμέ αισθήματα, προκειμένου
να πατάξουν την
λαθροξύλευσιν.
Εκείνοι, οι στρατιώτες μου τότε
(’47-’49) πολέμησαν δια την
διαφύλαξιν της
ακεραιότητος,
της πατρίδος
μας, σήμερον
δε, εν ειρηνική
περιόδω, διατί οι δασοφύλακες και οι συνοριοφύλακες δεν διαφυλάττουν το δάσος του Γράμμου
που έγινε «ξέφραγο αμπέλι» εις τους Αλβανούς;
Ναι αδελφοί μου, διότι το ψάρι βρωμάει από το
κεφάλι. Όταν το επίσημον κράτος αποδυναμώνη
την φύλαξιν των συνόρων εις την περιοχήν του
Γράμμου με την απόσυρση των συνοριοφυλάκων στρατιωτών μας από τα σύνορα εις την
έδρα του Τάγματος της Κόνιτσας, τότε μπορεί
να επικαλεσθούν εν μέρει αδυναμίαν ασφαλούς
φυλάξεως των συνόρων, οι συνοριοφύλακες.
Όταν υπεύθυνοι και επώνυμοι καταγγελίαι με επιβαρυντικάς αποδείξεις κατά πυροσβεστών, αστυνομικών, δημοσίων υπαλλήλων, που καταλήγουν
εις χείρας των (ας πούμε σήμερον) αρμοδίων και
αι τελευταίοι τας «νεροπερνούν» αβασανίστως,
αθωώνοντας τους παραβάτας, το καθήκον τους,
πώς να μην έλθουν σήμερον οι τροϊκανοί δια να
μας υπομνήσουν ότι, εις την Ελλάδα, χαραμοφάιδες, τρέφονται από τον δημόσιον κορβανάν χωρίς
να αντιπροσφέρουν; Πράττεις το καθήκον σου
συ κ. Διευθυντά, κ. Δασάρχα, κύριε αστυνομικέ
διευθυντά όταν εν γνώσει σου κατά την εκτέλεσιν
(= ώραν) της υπηρεσίας, η δημόσιος υπάλληλος
πλέκει, ο πυροσβέστης απρακτή εις το δάσος, ο
αστυφύλαξ πίνη το ουζάκι του εις ουζοπωλείον;
Πώς ομοιάζουν σήμερον οι δασοφύλακες και συνοριοφύλακες οι εντεταλμένοι δια την διαφύλαξιν
του δάσους του Γράμμου; Δεν ομοιάζει με εκείνους δια τους οποίους η παροιμία αποφαίνεται
«μπάτε σκύλοι αλέστε και αλεστικά μη δώσετε;»
Έτσι συντελείται ένα νέον έγκλημα εις τον Γράμμον. Έτσι σήμερον ο κάθε παραβάτης «αλωνίζει» ανενόχλητος (πώς να μην αλωνίζει;), αφού
από πρωθυπουργού, υπουργών, βουλευτών,
στρατιωτικών, δασικών, αστυνομικών, δημοσίων
υπαλλήλων έχει εμφιλοχωρήσει η μπαγαποντία,
η πονηριά, η διαφθορά, η αδιαφορία περί την
εκτέλεσιν του καθήκοντος, και έχουν αναχθή αύται εις επιστήμας; Η Ελλάς αφανίζεται. Στώμεν,
καλώς στώμεν. Μόνον δια της επιστροφής εις τα
ελληνικά ιδεώδη και χριστιανικά τοιαύτα θα σωθή.
Ει δ’ άλλως, θα πάμε κατά Ισραήλ.
Κων/νος Παπαδόπουλος
Ανθυπασπιστής Χωροφυλακής ε.α.

Μνημη θανΑτου και
αδιαφορια για τα φθαρτα
συνέχεια από την 1η σελίδα

θα κριθούν όλοι δίκαια και απροσωπόληπτα, “βασιλεύς
ή στρατιώτης ή πλούσιος ή πένης”. Εκεί θα βρίσκονται
όλοι εξισωμένοι, γυμνωμένοι από τη δόξα, τον πλούτο,
την εξουσία. “Επελθών γαρ ο θάνατος, ταύτα πάντα εξηφάνισται”. Η Βασιλεία των Ουρανών θα είναι ανοιχτή για
όλους. Όμως, “ου μη εισέλθη εις αυτήν παν κοινόν και ο
ποιών βδέλυγμα” (Αποκ. 21.27).
Αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δε θα πεθάνεις όταν πεθάνεις! Αν, δηλαδή, πριν από το βιολογικό σου θάνατο γίνεις
νεκρός ως προς την αμαρτία, τότε το τέλος της επίγειας
ζωής σου δε θα είναι θάνατος, αλλά μετάβαση σε μια άλλη
ατελεύτητη και μακαρία ζωή. Θα μπορείς, τότε, την ώρα
της εξόδου σου, να πεις με παρρησία στον Κύριο: “Ετοίμη
η καρδία μου, ο Θεός, ετοίμη η καρδία μου, άσομαι και
ψαλώ εν τη δόξη μου” (Ψαλμ. 56.8).
Μην αιχμαλωτίζεσαι από την πρόσκαιρη ομορφιά και
μην παρασύρεσαι από τη σαρκική επιθυμία. Κοίτα “εν
τοις τάφοις κειμένην την κατ’ εικόνα Θεού πλασθείσαν
ημίν ωραιότητα, άμορφον, άδοξον, μη έχουσαν είδος”. Γη
και σποδός καταντά η ομορφιά
του ανθρώπου. Και το δικό σου
κάλλος θα μαραθεί σαν άνθος
και θα χαθεί σαν σκιά.
Μη νομίζεις, ότι ο θάνατός
σου είναι μακριά. Μη σκέπτεσαι, πως έχεις, ακόμα, πολλά
χρόνια ζωής. Όχι! Είναι δίπλα
σου ο θάνατος και καραδοκεί.
Το δρεπάνι του αγγίζει κιόλας
τις ρίζες του δένδρου της ζωής
σου. Το δικαστήριο είναι έτοιμο
για να σε κρίνει. Ο τάφος σου
είναι ανοιχτός. Η γη σε περιμένει ανυπόμονα. Βλέπεις τους
ανθρώπους γύρω σου, καθημερινά, να πεθαίνουν. Ξεχνάς,
όμως, ότι κάποια στιγμή θα βρεθείς κι εσύ στην ίδια θέση.
“Τις εστιν άνθρωπος, ός ζήσεται και ουκ όψεται θάνατον;
Ρύσεται την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου;” (Ψαλμ. 88.49).
Πέθαναν οι βασιλείς, οι κυβερνήτες, οι άρχοντες… Πέθαναν
και οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι δίκαιοι, οι ιεράρχες, οι
όσιοι, όλοι οι άγιοι. Κοινός κλήρος όλων ο θάνατος. Μην
ξεχνιέσαι. Έρχεται και η δική σου σειρά.
Γι’ αυτό κάθε μέρα, κάθε ώρα να είσαι έτοιμος γι’ αυτή τη
μεγάλη, τη φοβερή στιγμή. Φυλάκισε μέσα στο μυαλό σου
τη μνήμη του θανάτου. Μην είσαι ποτέ αμέριμνος. Άκουσε
τι μας λέει ο Κύριος: “Γρηγορείτε, ότι ουκ οίδατε ποία
ώρα ο Κύριος υμών έρχεται… Γίνεσθε έτοιμοι, ότι η ώρα
ου δοκείτε ο υιός του ανθρώπου έρχεται” (Ματθ. 24.42,
44). Σαν τον κλέφτη θα έλθει ο θάνατος. Όταν δεν θα τον
περιμένεις. Όταν θα έχεις παρασυρθεί από τις βιοτικές
μέριμνες. Σ’ αυτή τη θέση βρέθηκε εκείνος που θέλησε
να γκρεμίσει τις αποθήκες του και να χτίσει μεγαλύτερες,
εκείνος που άκουσε το τρομερό: “Άφρον· ταύτη τη νυκτί
την ψυχήν σου απαιτούσιν από σου· ά δε ητοίμασας τίνι
έσται;” (Λουκ. 12.20). Παρόμοια θα ακούσει και κάθε άλλος
άνθρωπος “θησαυρίζων εαυτώ, και μη εις Θεόν πλουτών”
(Λουκ. 12.21).
Ο θάνατος για τους δικαίους δεν είναι συμφορά, αλλά,
αντίθετα, απελευθέρωση από την τυραννία των παθών και
αιώνια πνευματική ένωση με τον Κύριο. Η παρούσα ζωή και
ο ακατάπαυστος πόλεμος των παθών συσσωρεύουν πολύ
κόπο στην ψυχή. Ο κατά Θεόν θάνατος είναι ανάπαυση της
ψυχής από τους κόπους. Μη φοβάσαι, λοιπόν, το θάνατο,
μόνο να είσαι έτοιμος κάθε στιγμή για τον ερχομό του.
Πώς θα ετοιμασθείς για το θάνατο; Αποφεύγοντας την
αμαρτία και αγαπώντας τον Κύριο με όλη τη δύναμη της
καρδιάς σου.
Δε βρίσκω άλλο μεγαλύτερο κακό από την αμαρτία, γιατί
φέρνει το χωρισμό και την αποξένωση από τον Κύριο.
Δε βρίσκω άλλο μεγαλύτερο καλό από την κάθαρση της
ψυχής, που οδηγεί στην ένωση με το Θεό, στη Βασιλεία
των Ουρανών.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη δυστυχία από το σωματικό
θάνατο, που οδηγεί στην αιώνια κόλαση. Δεν υπάρχει
μεγαλύτερη ευφροσύνη από το σωματικό θάνατο, που
οδηγεί στον Παράδεισο, στα χέρια του Θεού.
Τι είναι, λοιπόν, θάνατος; Ο τέλειος χωρισμός από το
Θεό. Τι είναι, λοιπόν, ζωή; Η τέλεια ένωση με το Θεό.
Αγίου Δημητρίου, Μητροπολίτου
Ροστώφ της Ρωσίας
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ΣΥΝΑΞΗ – Super Market
«Με την καθολική συμμετοχή των ιερέων της Ιεράς
Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου διεξήχθη στις 19
Σεπτεμβρίου 2013 η πρώτη Ιερατική Σύναξη. Εισηγητής και
ομιλητής της πρώτης αυτής Συνάξεως ήταν ο Μητροπολίτης
Καστοριάς κ. Σεραφείμ…».
Μίλησε, και τί δεν είπε ο δέσποτας της Καστοριάς. Το
μόνο που δεν τους είπε είναι ότι έγινε δεσπότης, γιατί ήταν
συγχωριανός και προστατευόμενος του Αρχιεπ. Σεραφείμ
Τίκα, του οποίου έλαβε το όνομα.
Η πολύωρη διάρκεια της Σύναξης (4ωρη) κούρασε
τους παραβρισκόμενους, με αποτέλεσμα να κοιτούν δεξιά-αριστερά και να παρακολουθούν τα ρολόγια τους με
δυσφορία.
Ιερέας που παρατήρησε συνάδελφό του να κοιτάζει συνεχώς προς τα πάνω, απορημένος τον ρώτησε: Παπα-Σ…, τί
συμβαίνει και κοιτάζεις συνέχεια προς τα πάνω; Κι εκείνος
απάντησε: Π.Κ…. ο Θεός να μας λυπηθεί… Σκέφτομαι ότι
αυτές οι Συνάξεις μοιάζουν με τα Super Market, τα οποία, για
να δελεάσουν τους πελάτες, κατεβάζουν τις τιμές σε 5-10
προϊόντα, και μετά σου παίρνουν το πορτοφόλι, μ’ αυτά που
θα ψωνίσεις. Το ίδιο συμβαίνει και με μας: Φέρνουν κάποιο
ομιλητή (καλώς). Στη συνέχεια – εν όψει του ερχομού του
ρετσινόλαδου – μας τρατάρουν καμιά πορτοκαλάδα με μισό
τυροπιτάκι, και επακολουθεί ο «εξάψαλμος»: Δεν φέρνετε
τακτικά τις τριμηνίες, οι δίσκοι έχουν λίγα χρήματα, θέλουμε χρήματα να επισκευάσουμε το ασανσέρ, τα υδραυλικά,
το αυτοκίνητο, να οργανώσουμε ταξίδια, να αντιμετωπίσουμε τα έξοδα της γιορτής του πολιούχου Αγ. Αχιλλείου
(φαγοπότια, ξενοδοχεία, πουρμπουάρ, δώρα και δωράκια)
να προβάλουμε το «τεράστιο έργο της μητρόπολης», να
διαφημίσουμε – μέσω του τύπου επί μήνες – την εκδρομή
στους Αγίους Τόπους κ.α.
Μετά απ’ τα παραπάνω, πολύ μ’ άρεσε ο επίλογος του
δεσπότη Καστοριάς, π. Κωνσταντίνε, που έδινε το στίγμα
του αληθινού κληρικού: «Πρέπει να έχουν οι κληρικοί ευλάβεια, ειλικρίνεια, αυθεντικότητα, θείο ζήλο και να δίνουν στο
λαό του Θεού αυτά που έλεγε στις μέρες μας ο σύγχρονος
άγιος π. Παΐσιος». Φόβο Θεού να έχουν;
Αλήθεια, απ’ τις πνευματικές νουθεσίες του π. Παϊσίου,
σεις οι δεσποτάδες ποιες εφαρμόζετε;
Υ.Γ. Επειδή ο επίλογος είναι όντως μεστός
θα επανέλθουμε σχολιάζοντάς τον.

ΧΑΡΑΤΣΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Δεν πρόλαβαν να συνέρθουν επίτροποι και ιερείς της
μητρόπολης από το «φέρτε
χρήματα και βγάλτε δίσκους»,
και νέα «κεραμίδα» έπεσε
στα κεφάλια τους
με την πρόσφατη εγκύκλιο της
«ιεράς» μητρόπολης.
Ο δεσπότης
Λάρισας ζήλεψε
τους υπουργούς
οικονομικών Παπακωνσταντίνου Βενιζέλου κι αποφάσισε να βάλει
κι αυτός «προσωρινό» χαράτσι
στους ναούς, με αιτιολογικό
κάποιες υδραυλικές εργασίες,
που θα γίνουν στο επισκοπείο,
και την αδυναμία της αντιμετώπισης των εξόδων.
Η αναλογούσα ταρίφα κυμαίνεται 1) σε ναούς μικρών
χωριών 20-50 ευρώ 2) σε
μεγαλύτερα χωριά μέχρι 150
ευρώ και 3) σε ναούς πόλεων

και μεγάλων χωριών από 300
ευρώ και άνω. Εμείς, σαν εφημερίδα, συνιστούμε στους σεβαστούς ιερείς να είναι «απλοχέρηδες» στις δεσποτικές
απαιτήσεις γιατί
αυτός γνωρίζει,
πώς διαχειρίζονται και τακτοποιούν το “ιερό
χρήμα”. Τώρα,
εάν είναι απλήρωτοι μερικούς
μήνες ψάλτες,
νεωκόροι, ΔΕΗ
κ.α., δεν πειράζει,
θάρθουν και καλύτερες μέρες. Τότε ο παπάς
της ενορίας θα μπορεί και πάλι
να αντιμετωπίζει τρέχοντα
μικροπροβλήματα φαγητού
και φαρμάκων ενοριτών του
και περαστικών. Μέχρι τότε ας
απευθύνονται στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο του Δήμου κι ας
μη στενοχωρούν το δεσπότη
μας που… συμπάσχει φροντίζοντας για όλους.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2013

ΚΑΘΕΤΗ ΕΦΟΡΜΗΣΗ
(τα όρνια)

Τον περασμένο μήνα οι
παπάδες και οι επίτροποι
έπεσαν από τα σύννεφα όταν
άκουσαν το Δήμαρχο Λάρισας
να λέει ότι ο μητροπολίτης Λάρισας του ζήτησε οικόπεδο να
κατασκευάσει παιδικό σταθμό
με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ
(κοινοτικά προγράμματα).
Τρελάθηκαν στην κυριολεξία
και άρχισαν να
τηλεφωνούν
και να διαμαρτύρονται: Τί
είναι αυτά που
θέλει να κάνει
η μητρόπολή
μας; Εδώ δεν
μπορεί να συντηρήσει το
Ορφανοτροφείο με 8-10 κοριτσάκια, στο
οποίο μισθοδοτούμενη κατά
το 50% - λόγω και άλλης απασχόλησής της - είναι μόνο η
διευθύντριά του, δεδομένου
ότι το υπόλοιπο προσωπικό
εργάζεται εθελοντικά και κάνει
όνειρα ανεφάρμοστα; Εκτός
αν σκοπεύει, να φορτώσει κι
αυτό στις πλάτες μας. Μας
ρήμαξε στους δίσκους, τις τριμηνίες και στα χαράτσια, ενώ
εισπράττει το 15% από τα προσκυνήματα. Ακόμη και την κατασκευή του Ορφανοτροφείου
την είχε εντάξει στο Κοινοτικό
Πρόγραμμα έναντι 750.000
ευρώ, αλλά αποπερατώθηκε- με όλο τον εξοπλισμό του
- φτάνοντας μόνο τα 525.474
ευρώ τα οποία εισέπραξε
από το Προσκύνημα της αγίας
Παρασκευής, τις ενορίες, τις
δωρεές του κόσμου (σύμφωνα
με δηλώσεις τους) και από τις

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
μας γραφει:
συνέχεια από την 1η σελίδα

εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ
του κληροδότηματος «ΚΡΙΚΚΗ». Τα χρήματα που εισπράχθηκαν ήταν πολλαπλάσια απ’
όσα δαπανήθηκαν.
Αφού λοιπόν κανείς απ’
τους αρμόδιους δε τολμάει
να ελέγξει τα μητροπολιτικά
άδυτα, είμαστε αναγκασμένοι
να δεχτούμε ότι «επτώχευσαν
οι πλούσιοι
ως μη εκζητούντες τον
Κύριον».
Και ρωτούμε: Αν η
κατασκευή
των εγκαταστάσεων του
παιδικού σταθμούαρχίζει με
προβλήματα πόσο μάλλον η
λειτουργία του όταν θα έχει να
στεγάσει 50-100 παιδιά.
Πληροφορούμαστε ότι ο
δεσπότης μυρίστηκε χρήμα
από το ΕΣΠΑ γι’ αυτή τη δουλειά, και είπε να μη χάσει την
«ευκαιρία». Για οποιαδήποτε
άλλα ποσά που θα πρέπει να
καταβάλει η «πτωχεύσασα
μητρόπολη» δεν πολυστεναχωριέται αφού της είναι γνωστή η μέθοδος. Σαν όρνιο θα
επιπέσει και πάλι σ’ εμάς τους
δύσμοιρους, που αν μέχρι
τώρα γλυτώσαμε την τρέλα,
δεν θα την αποφύγουμε στο
κοντινό μέλλον.
Κύριε Περιφερειάρχα και
κύριε Δήμαρχε, σκεφτείτε την
περίπτωση και απ’ αυτήν την
πλευρά πριν αποφασίσετε
να φανείτε ευχάριστοι στο
δεσπότη!

ΘΑΜΑ – ΘΑΜΑ !
Ένας παλιός και έμπειρος παπάς, που
όταν σε κοιτάζει διαβάζει τις σκέψεις σου,
μας τηλεφώνησε μετά την τελευταία παπαδική Σύναξη «Super Market» - όπως ο ίδιος
την αποκάλεσε, – λέγοντας:
- Ο μητροπολίτης μας δεν είναι καλά
όταν λέγει ότι τα οικονομικά είναι χάλια.
Όλοι μας διερωτιέμαστε τόσα χρήματα που
συγκεντρώνει η Μητρόπολη τί γίνονται;
Γιατί, ελάχιστα δαπανάει, ενώ από παντού
εισπράττει. Ήλπιζε, το ταξίδι στους Αγ. Τόπους, να αυξήσει τα έσοδά της, αλλ’ αυτό, όπως φαίνεται, ναυαγεί. Μην
παραξενευτούμε όταν δούμε το φθινόπωρο και το χειμώνα
εικόνες της Παναγίας και λείψανα αγίων να πηγαινοέρχονται
στη Λάρισα και να διαλαλούν θάματα, σαν αυτό που έγινε
στην κωμόπολη …. της Θράκης με εικόνα της Παναγίας
χωριού της Λάρισας, που … ανάβλυζε μύρο και ο «ευσεβής»
και «πιστός» λαός – θαύματα επιζητών – έτρεχε από όλη
την περιοχή, ή το θάμα του Μήτσιου του Νταμπακιώτη που
«γιατρεύτηκε|» σε χωριό της Καρδίτσας.
Για τα μεγάλα αυτά, κατά παραγγελία, θάματα εδώ στην
πόλη μας καμία αναφορά γιατί ξέρει ο κόσμος και θα τους
πάρει στο γιούχα.

Λαμπαδάριος

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

Την Δευτέρα 28 Οκτωβρίου
2013 καλούμαστε όλοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί να είμαστε
παρόντες στο προσκλητήριο του
τίμιου αγώνα μας για μια καθαρή,
έννομη και κανονική Εκκλησία
χωρίς να παραβιάζονται το Σύνταγμα και οι Κανόνες της
(Ι.Κ.). Να βρισκόμαστε όλοι στο μητροπολιτικό ναό του
Αγ. Αχιλλείου (πλατεία Μητέρας) στις 10 το πρωί (μετά
την Θεία Λειτουργία) για να τιμήσουμε με την παρουσία
μας τους νεκρούς του ’40 που έδωσαν τη ζωή τους για να
ζούμε σήμερα εμείς ελεύθεροι. Η παρουσία μας στέλνει
και ένα μήνυμα προς κάθε πολιτική και θρησκευτική
ηγεσία γιατί σιωπούν στην παράνομη και αντικανονική
εκλογή του δεσπότη της Λάρισας. Η διαμαρτυρία μας
θα είναι σιωπηλή. Μόνο τα αναρτημένα πανό θα φανερώνουν την παρουσία μας.
Όλοι στο προσκλητήριο για την αλήθεια και το δίκαιο.

Αρχιεπ. Ιερώνυμο Α΄.
Εγώ εκείνη την εποχή ήμουν μικρός γι’ αυτό και δεν
θυμάμαι πολλά από τα συμβάντα αυτής της περιόδου.
Όσα γνωρίζω τα οφείλω στο γέροντά μου. Θυμάμαι
που έλεγε χαρακτηριστικά: «Αν παρέμενε ο μακαριστός
Ιερώνυμος για μερικά χρόνια ακόμη στο πηδάλιο της
ελλαδικής εκκλησίας, τα πράγματα στον διοικητικό,
πνευματικό και ηθικό τομέα θα ήταν πολύ διαφορετικά
σήμερα».
Πολλά γεγονότα που αναφέρετε στο δημοσίευμά
σας «Ο επίσκοπος με το τεράστιο έργο» μου ήταν
άγνωστα. Ευτυχώς έχετε μεγάλο αρχείο, που σας δίνει
τη δυνατότητα να φέρετε στο προσκήνιο αλήθειες, που
κινδύνευαν να περιέλθουν στη λήθη.
Εσωκλείω στο φάκελο φωτοτυπίες από το αρχείο
μου με πολύ ενδιαφέροντα θέματα, τα οποία ελπίζω
να αξιοποιήσετε εν καιρώ, καθώς και πληροφορίες
συμπληρωματικές αναφερόμενες σε δημοσιεύματά
σας, που δεν γνωρίζατε.
Το φιλανθρωπικό έργο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄ ήταν όντως, τεράστιο, όχι μόνο
στον ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό. Ήμουν
αυτήκοος μάρτυρας σε αφήγηση που έγινε στο γέροντά μου από λαϊκό που συμμετείχε στην συνοδεία του
Αρχιεπισκόπου Τσεχίας και την οποία μεταφέρω:
«Το 1992 ήρθε στην Ελλάδα ο Αρχιεπίσκοπος Τσεχίας και Σλοβακίας Δωρόθεος, ο οποίος κάποια στιγμή
ζήτησε να πάει να προσκυνήσει τον τάφο του μακαριστού Αρχιεπ. Ιερωνύμου στην Τήνο. Τότε διέθεσε το
ελικόπτερο ο κ. Δημ. Κοντομηνάς της ασφαλιστικής
«ΙΝΤΕΡΑΜΕΡΙΚΑΝ». Αφού φτάσανε στην κορυφή του
λόφου, όπου είναι ο τάφος του Ιερωνύμου, ο Αρχ/πος
Τσεχίας-Σλοβακίας εισερχόμενος παρέμεινε σ’ αυτόν
πάνω από μία ώρα προσευχόμενος… ενώ έξω ο αέρας
λυσσομανούσε.
Επιστρέφοντας στο ελικόπτερο, με απορία όλοι τον
ρωτήσαμε:
- Τον γνωρίζατε τον Ιερώνυμο μακαριώτατε;
- Ναι… από τις προσφορές του. Το ράσο που φοράω,
το εγκόλπιο – διαβάστε την αφιέρωση – τα χρήματα με
τα οποία ζούσαμε όλα αυτά τα χρόνια που η εκκλησία
βρίσκονταν υπό ομηρία σε όλες τις χώρες του Ανατολικού μπλοκ, ήταν από τα δικά του χέρια σταλμένα!
Και συνεχίζοντας ο λαϊκός συνοδός του Τσεχίας την
αφήγηση συμπλήρωσε: «Τα ίδια ακούσαμε και από τους
Πατριάρχες Γεωργίας, Ρουμανίας, Σερβίας και άλλων
Εκκλησιών της Ανατολικής τότε κοσμοθεωρίας».
Κάποια μέρα άκουσα το γέροντά μου να μονολογεί
και αφού τον πλησίασα τον ρώτησα απορημένος:
- Γέροντα, τι έπαθες και μονολογείς;
Παιδί μου, δεν βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο; (και μου
έδειξε την φωτογραφία του Αρχ. Σεραφείμ στην εφημερίδα). Εκτός από ψεύτης είναι και παλ…ος. Κοίτα
τί δήλωσε στο δημοσιογράφο Γ.Μ. («Τι να κάνω ρε
Γρηγόρη γέμισε η εκκλησία με π…»). Γι’ αυτό, παιδί
μου, μονολογούσα. Ενώ ο Ιερώνυμος τους είχε διώξει
όλους αυτούς, ο Σεραφείμ τους επανέφερε και τους
πιο πολλούς από αυτούς τους έκανε Μητροπολίτες!
Τώρα μας κάνει την αθώα περιστερά.
Πολλά μου εκμυστηρεύθηκε ο γέροντάς μου τα οποία
παραλείπω…
Πρέπει να γνωρίζετε όμως ότι η πλειοψηφία των αγίων
αρχιερέων συμφωνεί με αυτά που γράψατε γιατί αυτή
είναι η αλήθεια, ως προς τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο
Σεραφείμ, και όχι όπως την παρουσίασαν γνωστοί
θεολόγοι και μεγάλοι δάσκαλοι (π. Γ. Μεταλληνος,
Φειδάς…) σε μερικά χριστιανικά περιοδικά και στην
εφημερίδα «Ορθόδοξος Τύπος».
Κύριε διευθυντά, συνεχίστε το έργο σας. Μην αποκάμετε, γιατί κάνετε έργο Θεού. Προσπαθείτε να αφυπνίσετε τους σε λήθαργο ευρισκόμενους χριστιανούς.
Μιλάτε και γράφετε για την Αλήθεια που είναι ο Χριστός.
Ίσως και να διώκεσθε από εμάς τους ίδιους. Θαρσείτε,
λέγει ο Κύριος, Εγώ νενίκηκα τον κόσμον. Μη φοβηθείτε
αν είσθε μικρό ποίμνιο, ή λίγη ζύμη, διότι, «μικρά ζύμη
όλο το φύραμα ζυμοί». Οι άγιοι «κατηγωνίσαντο βασιλείας…, έφραξαν στόματα λεόντων… ετυμπανίσθησαν,
ου προσδεξάμενοι την απολύτρωσιν, ίνα κρείττονος
αναστάσεως τύχωσιν» (Εβρ. 11, 32-40).
Μας συγκινεί ο αγώνας σας και μας ελέγχει. Να δέεσθε και υπέρ ημών καθώς κι εμείς δι’ υμάς.
Προς τον Θεόν ευχέτης
Ο Μητροπολιτης...

