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tzami... αρχή δεινών;;

συνεχίζεται στη σελ. 2

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ

συνεχίζεται στη σελ. 3

Κ.Κ. Λάρισας

061603

Α΄ ΟχληρΕς κΑι 
δυςΟιωνΕς ΕκκληςιΑςτικΕς 

κΑτΑγρΑφΕς

συνεχίζεται στη σελ. 5

συνέχεια στη σελ. 4

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ 
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ

συνεχίζεται στη σελ. 5

ΤΙΜΗΣΕΣ 
‘Η ΑΤΙΜΑΣΕΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ;

συνεχίζεται στη σελ. 7

«ΕλλΗΝΕΣ βΟυλΕυΤΕΣ
ΑρΝΟυΝΤΑΙ ΤΗ χρΙΣΤΙΑΝΙκΗ πΙΣΤΗ!»

συνεχίζεται στη σελ. 7

«Ναί, ἀ μήν. 
Ἐ γώ εἰ μι τὸ Α 

καὶ τὸ Ω, λέ γει 
κύ ρι ος ὁ Θε ός, 
ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν 
καὶ ὁ ἐρ χό με
νος, ὁ παν το

κρά τωρ.»
(αποκάλυψις 1.8)

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

συνεχίζεται στη σελ. 6

ΜαΣ πΗΡαΝ ΤΟΝ ΕθΝΙΚΟ υΜΝΟ;

ΨΑΛΤΙΚΑ
 •ΧΑΛΑΣΕ 

Ο ΝΤΟΥΝΙΑΣ

•ΤΑ «ΠΑΛΟΥΚΙΑ»

•ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ... 
ΕΧΕΙ ΣΕΙΡΑ

•ΤΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΑΕΙ 
Ο «άγιος»ΠΕΙΡΑΙΩΣ;

Είναι τραγικό μεν, αλλά ο υπουργός Πολιτι-
σμού Πάνος Παναγιωτόπουλος, παραδέχτηκε 
πριν από λίγες ώρες στην Βουλή σε ερώτηση 
βουλευτών των ανεξάρτητων Ελλήνων, Γιάννη 
Δημαρά, Τερενς Κουίκ, και Γαβριήλ Αβραμίδη, 
το πλέον απίστευτο και ανατριχιαστικό: Ότι 
ξένη ιδιωτική εταιρεία έχει τα πνευματικά 
δικαιώματα του εθνικού ύμνου σε συγκεκρι-
μένη εκτέλεση.

(Να το αποκαλυπτικό δημοσίευμα του 
defencenet.gr). η χώρα έχει τα δικαιώμα-
τα του Εθνικού της Ύμνου; Όχι! Αυτή 
είναι η ουσία.

«Απίστευτο, τρελό, αλλά αληθινό: Στην 
εταιρεία διαχείρισης και διανομής μουσικής 
IODA που πλέον ονομάζεται Orchard ανή-
κουν τα πνευματικά δικαίωματα του Εθνικού 
μας Ύμνου (στίχοι Διονύσιος Σολωμός, 
μελοποίηση Νικόλαος Μάντζαρος) και άρα 

απαγορεύεται η χρήση του χωρίς να αποδί-
δονται πνευματικά δικαιώματα!

Η αποκάλυψη ήρθε όταν οι πρώην ερ-
γαζόμενοι της ΕΡΤ διαμαρτυρόμενοι για 
την ανακατάληψη του Ραδιομεγάρου της 
Αγίας Παρασκευής από τους 
αστυνομικούς προσπάθησαν 
να ανεβάσουν στον ιστότοπο 
τους στο Youtube το δελτίο 
ειδήσεων το οποίο έκλεινε με 
τον Εθνικό Ύμνο.

Μόλις το βίντεο ανέβη-
κε, το Youtube έστειλε μια 
ειδοποίηση σύμφωνα με την 
οποία θα έπρεπε είτε να αφαιρεθούν τα 
ηχητικά τμήματα του βίντεο που έχουν 
πνευματικά δικαιώματα, είτε να επιτραπεί 
στο YouTube να παίζει στην αρχή του βίντεο 
διαφημίσεις, προκειμένου να αποδώσει 

στον κάτοχο των δικαιωμάτων το ποσό που 
του αναλογεί.

Και σε σχετικό ερώτημα το YouTube 
αποκάλυψε ότι τα δικαίωματα του ελληνι-
κού Εθνικού Ύμνου ανήκουν στην εταιρεία 

διαχείρισης και διανομής 
μουσικής IODA που πλέον 
ονομάζεται Orchard.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 
2003 και διαθέτει ένα πα-
γκόσμιο δίκτυο συλλογικής 
διαχείρισης και διανομής 
μουσικής και ταινιών.

Δραστηριοποιείται σε 
27 χώρες και διατηρεί σχέσεις ελέγχου 
με τα μεγαλύτερα διαδικτυακά μέσα πα-
ροχής περιεχομένου όπως το YouTube, 
το iTunes, το Amazon κ.λπ, ενώ ανήκει 
κατά ένα μεγάλο μέρος στην Sony Music 

Entertainment.
Δηλαδή ο εθνικό μας ύμνος ανήκει στην 

πολεθνική εταιρεία Sony!
Το ερώτημα είναι ποιος φορέας έχει 

δηλώσει κάτοχος πνευματικών ή συγγενι-
κών δικαιωμάτων του Εθνικού Ύμνου. Το 
ερώτημα είναι μήπως τα δικαιώματα εκχω-
ρήθηκαν μεταξύ 2010 και 2012 με τα δύο 
Μνημόνια που υπέγραψαν οι κυβερνήσεις 
Παπανδρέου και Σαμαρά.

Το ζήτημα είναι τεράστιο αφού άπτεται 
συμβολισμών που μπροστά τους απλά όλα 
τα άλλα είναι μικρά και ασήματα.

Και πρέπει να δοθεί «εδώ και τώρα» μια 
απάντηση από την κυβέρνηση: Πώς, πότε 
και από ποιον εκχωρήθηκαν τα δικαιώματα 
του Εθνικού Ύμνου. Είναι γεγονός ότι η 
πώλησή τους έγινε για να καλυφθεί μέρος 
του εξωτερικού χρέους της χώρας;» σελ. 8

Απορίας άξιον τυγχάνει, κατά τα τελευ-
ταία δεκαπέντε έτη, ότι γίνεται λόγος περί 
«γάμου» των ομοφυλοφίλων. Μόνον το 
άκουσμα τούτου προκαλεί την βδελυγμίαν 
του όντως Έλληνος χριστιανού. Βλέπετε, 
ό,τι μας σερβίρει η «προοδευτική» Ευρώ-
πη είτε καλό είτε κακό, γίνεται αποδεκτόν 
από τους κουλτουριάρηδες πολιτικούς 
μας, οι οποίοι έγιναν τα κοπέλλια της Ευ-
ρώπης. Αλλοίμονον, Ευρώπη είναι αυτή! 
Να την στεναχωρήσωμεν; Όχι. Πρέπει να 
θεραπεύσωμεν όλα τα βίτσια της. Έτσι, 
ημείς οι νεοέλληνες (ευτυχώς υπάρχει 

ΕΠικΑιρΑ

«Από την στιγμή που το βασικό μοτίβο 
του Κακού είναι η μεταμφίεση, ένα από τα 

Ο «γΑμΟς» των 
ΟμΟφυλΟφιλων, 

η χριςτιΑνικη διδΑςκΑλιΑ 
κΑι Ο φιλΟςΟφΟς ΠλΑτων

Ο κΑΠΟδιςτριΑς 
γιΑ την ΠΑιδΕιΑ 

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου του 1831. Ο πρώτος 
κυβερνήτης της Ελλάδας Ιωάννης Καποδίστρι-
ας, μέσω των στενωπών του Ναυπλίου, μετα-

βαίνει στην εκκλησία 
του Αγίου Σπυρίδω-
νος, συνοδευόμενος 
από τον μονόχειρα 

σωματοφύλακά του Γ.Κοκκώνη και ένα στρα-
τιώτη. Καθ’ οδόν συναντά τους Κωνσταντίνο 

 του  Δημήτρη
Νατσιού δάσκαλου

Η Εκκλησία του Χριστού επί της γης, 
γιόρτασε την μνήμη του Μεγαλομάρτυ-
ρος Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, 
του γίγαντα Πατέρα και Διδασκάλου.

Πολλοί αρχιερείς ονομάζονται Χρυσό-
στομοι, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι 
αισχρόστομοι. Δεν έχουν καμμία απολύ-
τως σχέση και ομοιότητα με τον Μεγάλο 
Άγιο. Μάλλον με τους εχθρούς του Αγίου 
είναι όμοιοι και απαράλλακτοι. Και προ-
βάλλει το ερώτημα: Αφού δεν μοιάζουν 
με τον Άγιο και δεν τον μιμούνται, γιατί 
τον γιορτάζουν;

Η ιστορία του Αγίου Χρυσοστόμου, 
επαναλαμβάνεται και στην εποχή μας. 
Όλοι οι σημερινοί αρχιερείς είναι, ηθικοί 

Από το 1974 μέχρι σήμερα
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Ο Γ. Παπανδρέου κέρδισε τις εκλογές στις 4 
Οκτωβρίου 2009 με το σύνθημα «λεφτά υπάρ-
χουν». Μόλις ανέλαβε τα πρωθυπουργικά του 
καθήκοντα, αντί να ασκήσει τα αυτονόητα και 
να υλοποιήσει τις προεκλογικές του δεσμεύ-
σεις λύνοντας τα οποιαδήποτε προβλήματα 
που αντιμετώπιζε η χώρα, αυτός έκανε τα 
ακόλουθα:

Την πρώτη ημέρα (5-10-2009), έδωσε εντο-

λή στην Τράπεζα της Ελλάδας να επιμηκύνει 
τη χρονική περίοδο του διακανονισμού των 
συναλλαγών στα ελληνικά ομόλογα, δημιουρ-
γώντας έτσι μεγάλο περιθώριο υποτιμητικής 
κερδοσκοπίας, σε βάρος των ελληνικών ομο-
λόγων (αλλαγή του Τ.3 σε Τ.10).

Την δέκατη ημέρα δήλωσε στους Reuters 
ότι η χώρα έχει περιέλθει σε κατάσταση έκτα-
κτης ανάγκης∙ η κατάσταση στην οικονομία εί-
ναι εκρητική και τα δημοσιονομικά βρίσκονται 
σε εκτροχιασμό. Ξεκίνησε έτσι μία πρωτοφα-

νής και απίστευτη δυσφημιστική εκστρατεία, 
δηλώνοντας προς πάσα κατεύθυνση και με 
κάθε ευκαιρία ότι, η Ελλάδα είναι μια χρεωκο-
πημένη, αναξιόπιστη και διεφθαρμένη χώρα, 
με διαλυμένους εισπρακτικούς μηχανισμούς 
και παρασιτική οικονομία, αφήνοντας, για ένα 
χρόνο περίπου, ακέφαλες τις περισσότερες 
δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, ιδρύο-
ντας μόνο και καταργώντας υπουργεία.

Κατέθεσε στη Βουλή (20 Νοεμβρίου) έναν 
προϋπολογισμό για το 2010 που ήταν εκτός 

Ἔγινε καὶ αὐτό! 
Ἡ Δημοκρατία τῆς 
Σλοβακίας μέσα 
στὰ πλαίσια τῶν 17 
κρατῶν τοῦ εὐρώ 
(Eurogroup) ἀπο-
φάσισε νὰ ἐκδώσει 
ἀναμνηστικὸ νό-

μισμα τῶν 2 εὐρὼ 
μὲ παράσταση τῶν 
δύο Θεσσαλονικέων 
ἀδελφῶν Κυρίλλου 
καὶ Μεθοδίου, ποὺ 
τιμῶνται ἀπὸ τὴν 
Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία 
ὡς ἅγιοι καὶ μάλιστα 

συνεχίζεται στη σελ. 7

Καστελόριζο
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ΑΓΩΝΑΣ

πιθανότερα μέρη για να βρει κανείς κα-
κούς ανθρώπους (μεταμφιεσμένους σε 

αγίους) είναι μέσα στην Εκκλησία».
(ΣΚΟΤ ΠΕΚ, «Άνθρωποι του Ψεύδους», 

Έκδ. «Κέδρος» δ΄ έκδ., σελ. 87, υποσ. 1)

◙ Ο ΑΝΗΣΥΧΟΣ πιστός στέκεται αβίαστα 
στο ερώτημα: Για όλα αυτά τα σαρωτικά 
και ανατρεπτικά που συμβαίνουν στη χώρα 
μας, ποίων εκκλησιαστικών υπευθύνων 
ιδρώνει το αυτί; Είναι αυτοί oι άνθρωποι δι-
άδοχοι των Αποστόλων και προστάτες του 
ποιμνίου των ορθοδόξων ή μέλη πολιτικών 
κομμάτων και εξαρτημένων σεχτών της διε-
θνούς σιωνιστικής παγκόσμιας τάξης; Ούτε 
το πρώτο είναι, ούτε πολύ περισσότερο το 
δεύτερο. Είναι μάλλον ένα 
αταξινόμητο μείγμα (ανεκ-
πλήρωτων) ιερών και... αγίων 
προθέσεων (!!)

◙ ΙΣΩΣ μια απάντηση πιο συγκεκριμένη 
να δώσουν μερικά περιστατικά, από τα πιο 
γνωστά, που απασχόλησαν τα μέσα ενημε-
ρώσεως και καταγράφτηκαν στις ειδήσεις 
των τελευταίων μηνών.

◙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ και της ορθόδοξης Ελ-
λαδικής Εκκλησίας, εμφανίζονται σε φω-
τογραφίες (αδιάψευστο τεκμήριο της πα-
ρουσίας τους) μέσα στη Στοά των Ναϊτών 
(φορώντας και διάσημα) να συμμετέχουν, 
ο ένας δε με επιτραχήλιον, στις εργασίες 
της «συνάξεώς» τους (!!)

◙ Ο ΕΙΣ ΕΞ ΑΥΤΩΝ μάλιστα π. Στάχυς 
Καψής, σε επιστολή στο Αντιαιρετικό 
Εγκόλπιο (14.5.13) υπογράφει ως «μέγας 
εφημέριος του Κυρίαρχου Ιπποτικού Τάγ-
ματος του Ναού των Ιεροσολύμων» (Τάγμα 
των Ιπποτών Ιωαννιτών, το οποίο ο πάπας 
είχε διαλύσει για τη διαφθορά του και τις 
καταχρίσεις) σήμερα δε έχει αναβιώσει, και 
στην Ελλάδα διαθέτει πολλές στοές.

◙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ, σύμφωνα με έγγραφα 
που δημοσιεύει η εφημ. «Ορθόδοξος 
Τύπος» (28.6.13), εμπλέκονται στο «μα-
σωνικό» γαϊτανάκι οι ορθόδοξες Κορυφές, 
πράγματα μάλλον ασύστατα.

◙ Η ΠΕΡΙΡΡΕΟΥΣΑ εκκλησιαστική 
ατμόσφαιρα (της κοσμικής Εκκλησίας) 
κάθε άλλο από ευχάριστη είναι, παρά τις 
φιλότιμες προσπάθειες ενίων Ιεραρχών 
να στέκονται στο ύψος τους. Αν θέλουμε 
την Εκκλησία μας ζωντανή και γνήσια 
διάδοχο των Αγίων μας, πρέπει εμείς οι 
πιστοί, εκτός από την θερμή προσευχή 
μας, να επισημαίνουμε με πνεύμα αγάπης 
τα «στραβοπατήματά» τους και όχι να 
τα «κουκουλώνουμε»... Γιατί, «ώσπερ το 
απλώς κατακρίνειν αύθαδες, ούτω και το 
μη ενόχους ελέγχειν λοιμώδες εις πολλούς 
την νόσον επεκτείνον»!! (Άγιος Ιωάννης 
Χρυσόστομος).

◙ Ο ΓΝΩΣΤΟΣ νεοεποχίτης (στρατευ-
μένος μαχητής της παγκοσμιοποίησης και 

του «δόγματος ΣΟΚ» του Σικάγου) κ. Χα-
τζηδάκης, επίμονα εζήτησε να καταργηθεί 
η αργία της Κυριακής και νομοθετικά να 
επιβληθεί αυτή ως κοινή εργάσιμη ημέρα 
(!) Και εν πολλοίς το... επέτυχε (!) Ο εκλε-
κτός, λοιπόν, συνεργάτης του κ. Σαμαρά 
(ντροπή επιτέλους) κ. Χατζηδάκης, ζητεί 
να καταργηθεί ένας θεσμός δεκαεπτά 
αιώνων χριστιανικής παραδόσεως, τόσον 
ανενδοίαστα, όσον ένας νέος «χιτλερί-
σκος» θα απαιτούσε από τους εβραίους 
να εργάζονται βιαίως το... Σάββατο (!!)

◙ ΓΡΑΦΕΙ ο κ. Κων. Χολέβας (εφημ. 
«Δ» 16.7.13): «Για τον χριστιανό οι Δέκα 
Εντολές είναι ξεκάθαρες. Θα εργάζεσαι εξι 
ημέρες και την εβδόμη θα την αφιερώνεις 

στον Κύριο και Θεό σου. Πριν από 
ακριβώς 1.700 χρόνια ο Μέγας 
Κωνσταντίνος καθιέρωσε την αργία 
της Κυριακής μαζί με το διάταγμα 

της ανεξιθρησκίας (Μεδιόλανα, 313 μ.Χ.). 
Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός δίδασκε στους 
υπόδουλους Έλληνες να τηρούν την αργία 
της Κυριακής και μάλιστα έλεγε ότι το 
κέρδος που γίνεται την Κυριακή δεν είναι 
ευλογημένο! Ακόμη και σε χώρες με μου-
σουλμανική πλειοψηφία, όπως η Αίγυπτος, 
η Ιορδανία και η Συρία, οι πολίτες που 
ανήκουν σε χριστιανικές μειονότητες δι-
καιούνται να μην εργάζονται την Κυριακή».

◙ ΕΥΤΥΧΩΣ η «Εθνική Συνομοσπονδία 
Ελληνικού Εμπορίου» (ΕΣΕΕ), που εκ-
προσωπεί τις περιφερειακές ομοσπονδίες 
του ελληνικού εμπορίου και 289 τοπικούς 
εμπορικούς συλλόγους από όλη την Ελ-
λάδα, (υπερασπίσθηκε αυτό που έπρεπε 
να κάμει η Εκκλησία) μεταξύ των άλλων 
σημειώνει ότι, δεν πρέπει να καθιερωθεί 
το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυρια-
κές, «γιατί, δόξα τω Θεώ, υπάρχει ακόμη 
στην ελληνική οικογένεια η σύνδεση της 
Κυριακής με την Εκκλησία και τη θρη-
σκευτικότητά μας. Και γιατί, στην χώρα 
μας, η Κυριακή είναι αφιερωμένη στην 
οικογένεια και η συνοχή της ελληνικής 
οικογένειας κινδυνεύει να διαρραγεί» !!

◙ ΜΗΠΩΣ φοβάται η Ιερά Σύνοδος να 
κατακεραυνώσει τον υπερφίαλο «υπουρ-
γό» (κρίμα κ. Σαμαρά) για να μην πάθει 
ό,τι και ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, της 
Κυριακής αργίας κήρυκας, από τους 
γνωστούς κύκλους των γραικύλων, προ-
αιώνιους εχθρούς των χριστιανών και 
της Εκκλησίας διώκτες, τους σιωνιστές 
και αριστεριστές;

◙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΙΖΟΝ θέμα καταργήσεως 
της Κυριακής αργίας από τους «μαύρους 
χαλκείς», σιωπή και αφωνία από την Ι. 
Σύνοδο, αλλά για τις καμπάνες της Κυρια-
κής, φωναχτή ιεροσυνοδική εγκύκλιος σε 
όλη την επικράτεια, για να... σταματήσουν 
τα... διπλοκάμπανα, μήπως και ενοχλη-
θούν τα αυτιά των αλλαξοπιστημένων.

◙ ΟΤΑΝ ΛΟΙΠΟΝ οι ανατροπείς, στρα-
τευμένοι εθνομηδενιστές πολιτικοί, 
ανατινάζουν στον αέρα τις αξίες που 
κράτησαν το Γένος όρθιο μετά από τόσες 
δοκιμασίες και επιβουλές, οι «διάδοχοι 
των Αποστόλων» των ημερών μας πώς 
αντιδρούν;

◙ ΖΟΥΝ στον ουτοπικό δικό τους κό-
σμο, μακριά οι ίδιοι από την αγιότητα, 
μακριά από τον ζωντανό ορθόδοξο λόγο, 
με αποκλίσεις οικουμενιστικές και ακατά-
σχετο «συσχηματισμό τω αιώνι τούτω...».

◙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ (διάδοχοι) είναι καλο-
ζωϊσμένοι, τρυφηλοί (!) και αυτάρκεις σε 
όλα τα εύκολα της ζωής. Και όχι σε κείνα 
τουλάχιστον, που θα ήθελαν οι πιστοί 
για να έχουν ζωντανό παράδειγμα των 
ποιμένων τους.

◙ ΓΙΑ ΝΑ αντιληφθεί ο «ψαγμένος» και 
μαχητικός πιστός ορθόδοξος, τί συμβαί-

νει με την αφωνία της κρατικής Εκκλησίας 
σε καίρια εκκλησιαστικά, εθνικά θέματα, 
που διολισθαίνουν γρήγορα και σταθερά 
τη χώρα μας στον βυθό του βάλτου, πρέπει 
να στοιχειοθετήσει το πάζλ της ζοφερής 
εικόνας από ψηφίδες, ίσως άσχετες μεταξύ 
τους αλλά καλά δεμένες με τις «άφωνες» 
συμπεριφορές της Ιεραρχίας.

α) «ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΕΙ την πολυφυλετικό-
τητα και πολυπολιτισμικήν Ελλάδα αντί να 
ενισχύει το ορθόδοξον εθνικόν φρόνημα 
και τις παραδόσεις».

β) ΣΥΜΠΛΕΕΙ με την πολιτική εξουσία και 
στο παρασκήνιο ευνοεί την ανέγερσιν του 
ολέθριου Τεμένους, αδιαφορεί δε ανέκαθεν 
για την ανέγερση του Τάματος του Έθνους.

γ) ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ διά τον διορισμόν 
ιεροδιδασκάλων του Κορανίου αλλά μένει 
άφωνη για τον διωγμό των διορισμών εφη-
μερίων, όταν εκατοντάδες πολλές ενορίες 
χωριών δεν έχουν παπά να βαπτίσει παιδιά 
και να θάψει πεθαμένους. Γυρίσαμε στην 
τουρκοκρατία, χωρίς να ανιχνεύεται, έστω 
εικονικά ένας Κοσμάς Αιτωλός.

δ) Η ΠΑΤΡΙΔΑ διαλύεται και υπονομεύ-
εται ανοικτά από το Ισλάμ και τα... «δικαι-
ώματά» τους που λαθραία και παράνομα 
«κατέλαβαν» τη χώρα, αλλά η Εκκλησία 
κρατά ως κατόρθωμα το λάβαρο ότι τους 
τρέφει και τους φροντίζει στοργικά στον 
κόρφο Της, για να την δαγκώσουν γερά, 
όταν ο... Σύριζας, ο Καμίνης, ο Μπουτά-
ρης και οι άλλοι θα φέρουν εδώ και τις 
οικογένειές τους για να γεννοβολήσουν 
εκτοπίζοντας τους Έλληνες. (Για να δούμε 
τότε αν προλάβουν να κρυφτούν οι άφω-
νοι χρυσοστόλιστοι!! Τους περιμένει, μας 
περιμένει, η ίδια... τύχη των δύο Σύρων 
επισκόπων που απήχθησαν από τους... 
ταλιμπάν της Τζιχάντ, καρατόμηση και 
αποκεφαλισμός).

ε) Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ του Σαμαρά κατήργη-
σε την αναγραφή του θρησκεύματος εις τα 
απολυτήρια του Δημοτικού και της Μέσης 
Παιδείας (άθρησκα έγιναν πλέον τα παιδιά 
μας) χωρίς από την Ιεραρχία να ακουσθεί 
κίχ. Λίγο-λίγο όλα καταρρέουν δίπλα μας, 
χωρίς καμιά αντίσταση. Χωρίς καμιά σάλ-
πιγγα να σαλπίσει... εγερτήριο!

στ) Γνωστή εφημερίδα κάνει λόγο για 
αριστερίζοντες. Αλλά ποιοι είναι αυτοί οι 
«αριστερούληδες» ιεράρχες που σιωπούν 
και συμπλέουν με τον εθνομηδενιστή; 
Αν είναι άνδρες υπαρκτοί, πρέπει μόνοι 
τους να καταθέσουν το ωμοφόριό τους 
στην Αγία Τράπεζα και να αυτομολήσουν 
επισήμως στην παράταξη του Αλέξη (!!). 
Είναι αδικία και ντροπή να πλανάται η 
υποψία του «κουσουριού» της αριστερό-
στροφης πλάνης (όπως και τα «άγνωστα» 
ονόματα Ιεραρχών στη λίστα Λαγκάρντ), 
για όλους τους Ιεράρχες του Σώματος 
της Ιεραρχίας.

ζ) ΠΟΙΟΣ είναι και ποίον το όνομα του 
Μητροπολίτη που φέρεται να ήταν στα 
νειάτα του «αριστεριστής» και δικαιολογεί 
δημοσίως σήμερα τον πρόεδρο του Σύριζα, 
για τα άνευ γάμου αβάπτιστα τέκνα του; 
Γιατί να μην γνωρίζουμε με το όνομά τους, 
«βαρείς λύκους» που τρύπωσαν στο μαντρί 
της Εκκλησίας; Δικαίωμα του Τσίπρα να 
επιλέγει ό,τι θέλει. Δικαίωμα όμως ιεράρχης 
να σκανδαλίζει δεν έχει, και θα πρέπει να 
αποβληθεί.

«...εις την Εκκλησίαν του Θεού, αποτε-
λεί μέγαν πειρασμόν διά τους πιστούς, η 
πλάνη εκείνων, οι οποίοι οδηγούν αυτούς 
και μεγαλύτερος και σοβαρώτερος είναι ο 
πειρασμός, όταν οι πλανώντες ευρίσκονται 
εις πολύ υψηλάς θέσεις».

(Αγ. Βικεντίου του εκ Λειρίνου, 
Commonitorium, XVII, 15)

ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Γράφει ο θεολόγος
Στυλ. Λαγουρός 

Α΄ ΟχληρΕς κΑι δυςΟιωνΕς ΕκκληςιΑςτικΕς κΑτΑγρΑφΕς
ΕΠικΑιρΑ

ΑΠΑΤΗ
Ο ΧΩΡΙΣΜΟΣ 
ΣΕ ΔΕΞΙΟΥΣ 

ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥΣ
Είναι γνωστό ότι το αστικό (φιλελεύ-

θερο) και το κομμουνιστικό σύστημα 
ενώ στον κοινωνικό (οικονομικό) το-
μέα διαφέρουν και μπορούμε να πού-
με ριζικά, ο φιλελευθερισμός πιστεύει 
– στηρίζεται στην ατομική ιδιοκτησία 
στα παραγωγικά μέσα και στον ελεύ-
θερο ανταγωνισμό, το κομμουνιστικό 
έχει ως βάση του την κρατικοποίηση 
και τον προγραμματισμό της οικονο-
μίας – στο μεταφυσικό (ύπαρξη Θεού) 
ταυτίζονται απόλυτα. Αρνούνται τον 
πνευματικό κόσμο. Έχουν ως θεμέλιό 
τους τον υλισμό. Απλά, για να χρη-
σιμοποιήσουμε τη λαϊκή φράση, τα 
συστήματα αυτά «δεν έχουν το Θεό 
τους». Δεν έχουν δηλ. τον πραγματικό 
Θεό – τον τρισυπόστατο. Να, η αιτία 
του κακού. Οι αρχαίοι λέγανε: «Ουκ αν 
λάβοις παρά του μη έχοντος». Και η 
Αγία Γραφή λέγει: «Χωρίς Εμένα δεν 
μπορείτε να κάνετε τίποτα».

Όλα, κατά τη Χριστιανική κοσμο-
θεωρία, πολύ περισσότερο οι θεσμοί 
(παιδεία, εργασία, οικονομία) πρέπει 
να υπηρετούν συνειδητά την αξία που 
λέγεται άνθρωπος, την αθανασία της 
ψυχής του. Ψάχνουμε στα καταστα-
τικά των κομμάτων, στις διακηρύξεις 
τους να βρούμε το Χριστό και δεν τον 
βρίσκουμε. Απουσιάζει συνειδητά! 
Δεν πρόκειται για λεπτομέρεια. Όταν, 
καμιά φορά οι πολιτικοί αναγκάζονται 
να χρησιμοποιήσουν στις ομιλίες τους 
τη λέξει θεός, το “θήτα” το εννοούν με 
μικρό γράμμα. Αυτός ο θεός μπορεί 
να είναι ο Δίας, ο Ερμής κ.α. Η θεά 
“φύση” είναι στην ημερήσια διάταξη 
και οι “αγορές” ρυθμίζουν την οικονο-
μία! Ω της αθλιότητας και της πονηρί-
ας των παγκόσμιων παρασκηνίων και 
των ντόπιων υποτακτικών τους.

Γιατί, το πλούσιο και ανεξάντλητο 
κοινωνικό περιεχόμενο, της Αγίας 
Γραφής να «κρύβεται υπό του μόδι-
ου;». Δεν βρίσκουμε στην Αγία Γραφή 
το περιεχόμενο της τέλειας Δημοκρα-
τίας; “Κληθήκατε να είστε ελεύθεροι, 
λέγει ο Χριστός. Μη γίνεστε δούλοι 
ανθρώπων, εξαγοραστήκατε με αίμα 
(Γολγοθάς). Το πλεόνασμα του ενός 
να συμπληρώνει το υστέρημα του 
άλλου ώστε να γίνεται μεταξύ σας 
ισότητα… Δικαιοσύνη μάθετε σεις που 
κατοικείτε στη γη”.

Αφήσαμε το: “ο μη εργαζόμενος 
μηδέ εστιέτω” τελευταίο για να πού-
με λίγα λόγια παραπάνω, λόγω της 
πολύπλευρης κρίσης που περνάμε. 
Η φράση αυτή κοινωνικά σημαίνει ότι 
δεν πρέπει να υπάρχει εισόδημα χω-
ρίς προσωπική εργασία ή διαιρετικά 
μόνο η προσωπική εργασία πρέπει 
να δίνει εισόδημα. Όχι οι “αγορές” 
της φυσιοκρατίας κύριοι δεξιοί και 
αριστεροί ειδωλολάτρες. Η “φύση” 
δίνει τη ζούγκλα. Γιατί αρνείστε τη 
χριστιανική διδασκαλία που είναι η 
Επανάσταση της Αγάπης; Να, γιατί το 
“πιστεύω” σας είναι απάτη!

Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. Τ.Ε.Ι. – Δικηγόρος
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τόπου και χρόνου, και ο οποίος προέβλεπε 
αυξήσεις μισθών και συντάξεων στα όρια 
του πληθωρισμού, αυξήσεις δαπανών, για 
δημόσια έργα, υγεία και παιδεία, επίδομα 
αλληλεγγύης, χωρίς όμως να ανακοινώσει 
τα απαραίτητα αντισταθμιστικά μέτρα που θα 
του παρέχουν τα αναγκαία κονδύλια, υπολο-
γίζοντας μόνο την αύξηση εσόδων από την 
πάταξη της φοροδιαφυγής.

Παρουσίασε τη δημοσιονομική κατάσταση 
της χώρας χειρότερη από ότι ήταν στην πραγ-
ματικότητα. Μεταξύ άλλων αναθεώρησε το 
έλλειμμα του 2008 κατά 2% και με λογιστικές 
αλχημείες το αύξησε το 2009 φτάνοντάς το 
στο 13,6% του ΑΕΠ, για να δικαιολογήσει 
αυτά που θα έρχονταν.

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ «Α΄ ΠΑΚΕΤΟ»
Στα τέλη Ιανουαρίου του 2010 ο κ. Παπαν-

δρέου βρισκόταν στο Νταβός της Ελβετίας 
για το ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. 
Εκεί δέχθηκε μεγάλες πιέσεις από ξένους 
ηγέτες για άμεση λήψη μέτρων. Με την 
επιστροφή του από το Νταβός ανακοίνωσε 
(19 Φεβρουαρίου) τα πρώτα μέτρα για τον 
δημόσιο τομέα που περιλάμβαναν πάγωμα μι-
σθών, περικοπές επιδομάτων 10%, περικοπές 
υπερωριών, οδοιπορικών κ.ά. Η ανακοίνωση 
προκάλεσε μεγάλη αντίδραση και την επόμε-
νη μέρα (10 Φεβρουαρίου) έγινε πανελλαδική 
απεργία της ΑΔΕΔΥ.

ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ «Β΄ ΠΑΚΕΤΟ»
Οι εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Έχουν φουντώ-

σει τα σενάρια για ενδεχόμενο της ελληνικής 
χρεοκοπίας. Η Κυβέρνηση πανικόβλητη, και 
με την αποφυγή κάθε ενδεχόμενου, στις 3 
Μαρτίου 2010 πήρε νέα σκληρά μέτρα, που 
ήταν:

Μείωση 30% στα δώρα Χριστουγέννων, 
Πάσχα, άδειας.

Μείωση 12% σε όλα τα επιδόματα του 
Δημοσίου.

Μείωση 7% στις αποδοχές υπαλλήλων 
ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, ΝΠΙΔ.

Αύξηση ΦΠΑ από 4,50 στο 5%, από 9 στο 
10%, από 19 στο 21%.

Αύξηση 15% στο φόρο βενζίνης.
Επιβολή επιπλέον 10% έως 30% στους ήδη 

υπάρχοντες φόρους εισαγωγής επί της αξίας 
των περισσότερων εισαγόμενων αυτοκινήτων.

Επαναφορά τεκμηρίων διαβίωσης σε όλα 
ανεξαιρέτως τα αυτοκίνητα (είχαν καταργη-
θεί τον Σεπτέμβριο του 2003) ακόμα και στα 
μικρού κυβισμού.

Τα μέτρα αυτά προκάλεσαν αντιδράσεις 
και έγιναν μεγάλες απεργίες στις 5 και 11 
Μαρτίου.

ΤΡΙΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΜΕΤΡΑ «Γ΄ ΠΑΚΕΤΟ»
Παρά τα σκληρά μέτρα και τις διαβεβαιώ-

σεις των κυβερνώντων, η Ελλάδα δεν κατά-
φερε να βελτιώσει την θέση της στις διεθνείς 
αγορές, με αποτέλεσμα, ενάμιση μήνα μετά, 
στις 23 Απριλίου του 2010 ανήμερα της ονο-
μαστικής γιορτής του Παπανδρέου και μια 
μέρα μετά την αναθεώρηση του ελλείμματος 
στο 13,6%, ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου 
χωρίς να εξετάσει εναλλακτικές, χωρίς να βγει 
καν στις αγορές και αρνούμενος χαμηλότοκα 
δάνεια που τον προσέφεραν η Ρωσία (κατά 
δήλωση Ιβάν Σαββίδη) και η Κίνα, επικαλέ-
στηκε αδυναμία δανεισμού και άμεσο κίνδυνο 
“χρεοκοπίας” της χώρας. Κατόπιν αυτού και 
για να λύσει το πρόβλημα, που ο ίδιος προ-
κάλεσε τεχνικά, ανακοίνωσε από το ακριτικό 
Καστελόριζο ότι η Ελλάδα προσφεύγει αυτο-
βούλως στο μηχανισμό στήριξης στη γνωστή 
Τρόικα – δηλαδή: (Ε.Ε., Ευρωπαϊκή Ένωση – 
ΕΚΤ Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – και Δ.Ν.Τ. 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) – από την οποία 
ζήτησε ένα υψηλότατο δάνειο 110 δις ευρώ. 
Λίγους μήνες αργότερα, ζήτησε και άλλα 
130 δις (ένας πρωθυπουργός λίγων μηνών 
ζήτησε και πήρε χρήματα (δάνειο) περισσό-
τερα από όσα έχει δανειστεί η Ελλάδα σε 35 
χρόνια!). Για να πάρει τα χρήματα έπρεπε να 
ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός στήριξης και η 
υπογραφή του μνημονίου, με τους δανειστές 
να θέτουν όρους. Γιαυτό ο πρωθυπουργός 
την Κυριακή 2 Μαΐου ανακοίνωσε νέα μέτρα 
που προέβλεπαν:

■ Αντικατάσταση του 13ου και 14ου μισθού 
των δημοσίων υπαλλήλων με επίδομα 500 
ευρώ σε όλους όσους έχουν αποδοχές μέχρι 
3.000 ευρώ, και πλήρη κατάργηση των δύο 
μισθών για μεγαλύτερες αποδοχές.

■ Αντικατάσταση 13ης και 14ης σύνταξης 

με επίδομα 800 ευρώ για σύνταξη έως 2.500 
ευρώ.

■ Περαιτέρω περικοπή κατά 8% στα επιδό-
ματα των δημοσίων υπαλλήλων και 3% στα 
των υπαλλήλων των ΔΕΚΟ.

■ Αύξηση του μεγάλου συντελεστή ΦΠΑ 
από 21 σε 23%, του μεσαίου από 10 σε 11% 
και από 1η Ιανουαρίου 2011 σε 13% και χαμη-
λός, από 5 στο 6,5% από την 1η Ιανουαρίου 
2011.

■ Αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης 
καυσίμων, τσιγάρων και ποτών κατά 10%.

■ Αύξηση των αντικειμενικών τιμών ακινή-
των.

■ Πρόσθεση ενός, επιπλέον, 10% στους 
φόρους εισαγωγής επί της αξίας των περισ-
σότερων εισαγόμενων αυτοκινήτων.

■ Αλλαγές στα ερ-
γασιακά με αύξηση 
του ορίου απολύσε-
ων και μείωση του 
κατώτατου μισθού.

■ Αλλαγές στο 
ασφαλιστικό, με 
αύξηση των ορίων 
συνταξιοδότησης 
των γυναικών του 
δημόσιου τομέα στα 
65 χρόνια.

Με την ανακοί-
νωση των μέτρων 
αυτών ακολούθησε 
πανελλαδική απερ-
γία και ογκωδέ-
στατη διαδήλωση 
στις 5 Μαΐου στην 
οποία σημειώθηκαν 
σοβαρότατα επει-
σόδια, με μεγάλες 
καταστροφές στο 
κέντρο της Αθήνας 
και το θάνατο τριών 
ανθρώπων (ανάμε-
σά τους και έγκυος 
γυναίκα) από πυρ-
καγιά στην τράπεζα 
Μαρφίν στην οδό 
Σταδίου. Την επό-
μενη μέρα (6 Μαΐου) 
τα παραπάνω μέτρα 
υπερψηφίστηκαν από 172 βουλευτές του χώ-
ρου του ΠΑΣΟΚ, του ΛΑΟΣ και της Ντόρας 
Μπακογιάννη.

Ο συνταγματολόγος καθηγητής Γεωρ. Κα-
σιμάτης με δηλώσεις έκκρινε ότι η δανειακή 
σύμβαση ήταν αντισυνταγματική διότι περιε-
λάμβανε σειρά αντισυνταγματικών διατάξεων, 
όπως:

■ Η εξουσιοδότηση του Υπουργού Οικονο-
μικών να υπογράφει εκ μέρους της Ελληνικής 
Δημοκρατίας χωρίς έγκριση της Βουλής 
(κάτι τέτοιο προκύπτει από τους νόμους Ν. 
3845/2010 και 3847/2010).

■ Η παραίτηση της Ελλάδας από κάθε ασυ-
λία σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής 
αυτού του δανείου ή προηγούμενων δανείων.

■ Και κυρίως γιατί υπογράφηκε έμμεσα 
χωρίς την έγκριση των 3/5 της ελληνικής 
Βουλής σε συνδυασμό με τους «λεόντειους» 
όρους που εισάγει σε βάρος της Ελλάδας.

Το μνημόνιο κρίθηκε από το ΣτΕ συνταγ-
ματικό διότι δεν αποτελεί διεθνή σύμβαση.

Από το καλοκαίρι του 2010 άρχισαν να 
φαίνονται οι συνέπειες των μέτρων. Η ανεργία 
και ο πληθωρισμός άρχισαν να εκτινάσσονται 
και οι μικροεπιχειρήσεις άρχισαν να κλείνουν 
η μία μετά την άλλη. Στις 9 Δεκεμβρίου η 
κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή πολυνομο-
σχέδιο για τα εργασιακά και τις ΔΕΚΟ, και στο 
οποίο περιλάμβανε ρυθμίσεις για υπερίσχυση 
των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των 
κλαδικών, δοκιμαστική περίοδο εργασίας με 
διάρκεια 12 μηνών, απόλυση χωρίς αποζημί-
ωση, κ.ά.

Το Πολυνομοσχέδιο ψηφίστηκε στις 15 
Δεκεμβρίου από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 
εκτός από τον Βαγγέλη Παπαχρήστου, ο 
οποίος και διεγράφη. Το 2010 έκλεισε με το 
χρέος να αγγίζει το 142,8% του ΑΕΠ.

ΤΑ 130 δις ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ;
(Θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε 

με απλά ελληνικά πού κατανεμήθηκαν τα 
130 δις ευρώ της δανειακής σύμβασης και 
τί θα πληρώσει ο Έλληνας πολίτης για 30 
χρόνια – από το 2013 ως το 2042 με σταθμικό 
επιτόκιο 3,7%).

Η κατανομή των χρημάτων (όπως δημοσι-
εύτηκε στο επίμηκο κείμενο της δανειακής 

σύμβασης) έγινε ως εξής:
Το 40% ή 52 δις ευρώ προς τις Διεθνείς 

Τράπεζες.
Το 18% ή 23,4 δις ευρώ προς την Ε.Κ.Τ.
Το 23% ή 29,9 δις ευρώ προς τις ελληνικές 

Τράπεζες.
Το 19% ή 24,7 δις ευρώ προς το ελληνικό 

Δημόσιο.
Δηλαδή από το δάνειο των 130 δις, τα 

105,3 δις τα παίρνουν οι Τράπεζες και τα 24,7 
δις το Ελληνικό Δημόσιο∙ παράλληλα δε θα 
πληρώνουμε κάθε χρόνο 4,81 δις ευρώ. Στο 
τέλος της 30ετίας για το δάνειο των 130 δις 
θα πληρώσουμε 144,3 δις για τόκους.

Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι υποχρεώσεις 
μας σε τόκους. Θα πρέπει να προσθέσουμε 
ακόμα και 1% ως ρήτρα την ανάπτυξη, το 

οποίο θα προστίθεται 
στους τόκους από το 
2015 έως το 2042. 
Δηλαδή οι Έλληνες 
θα πληρώσουν για 
τα επόμενα 28 χρόνια 
επιπλέον 1,3 δις κάθε 
χρόνο, ήτοι 36,4 δις 
και συνολικά θα πλη-
ρώσουμε 180,7 δις 
για τόκους (σταθμικό 
επιτόκιο) την 30ετία 
στο 4,63%.

Πρέπει να αναφέ-
ρουμε ότι στις 29 
Φεβρουαρίου 2012 
η ΕΚΤ δάνεισε τις Ευ-
ρωπαϊκές Τράπεζες 
ένα ποσό των 430 δις 
ευρώ με επιτόκιο 1% 
για 3 χρόνια, ενώ την 
Ελλάδα την δανείζουν 
με επιτόκιο 4,6 δις 
κατά μέσο όρο (Δευ-
καλίων).

Το 2011 μπήκε 
πολύ άσχημα. Η 
πραγματική οικονο-
μία εξακολουθούσε 
να επιδεινώνεται (στις 
14 Ιανουαρίου ο οίκος 
Fitch υποβαθμίζει τα 
ελληνικά ομόλογα 

στην κατηγορία «junk» - σκουπίδια – από 
ΒΒΒ σε ΒΒ+), η ανεργία συνέχιζε να καλπάζει 
φθάνοντας το Μάρτιο στο 11,2%, τα λουκέτα 
στην αγορά συνεχώς αύξαναν και οι πολίτες 
άρχισαν να αντιδρούν αποδοκιμάζοντας τους 
πολιτικούς όπου κι αν εμφανίζονταν. Μεγάλες 
συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις ήταν καθημε-
ρινό φαινόμενο στις πλατείες των μεγάλων 
πόλεων. Στις αρχές Ιουνίου 2011 ήρθαν στο 
φως στοιχεία που έδειχναν μεγάλη απόκλιση 
της ελληνικής οικονομίας από τους στόχους 
και σημαντική υστέρηση εσόδων. Στις 15 
Ιουνίου ξεκίνησε η συζήτηση στη Βουλή για 
το Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα ενώ απ’ έξω 
πραγματοποιούνταν ογκώδης διαδήλωση 
από το κίνημα των αγανακτισμένων και 
συνδικάτων. Την επόμενη μέρα (16 Ιουνίου) 
παραιτήθηκαν δύο βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι 
Έκτορας Νασιώκας και ο Γεωρ. Φλωρίδης. Σ’ 
αυτή την μεγάλη βαβούρα έγινε σύγκλιση της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ η οποία 
κατέληξε σε ανασχηματισμό της Κυβέρνησης, 
και το υπουργείο Οικονομικών το ανάλαβε ο 
Ευαγ. Βενιζέλος παράλληλα με τη θέση του 
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, και ο οποίος 
δήλωσε: «Πρέπει όλοι μαζί, Ελληνίδες και 
Έλληνες, να αγωνιστούμε να βγάλουμε το 
κεφάλι μας από το νερό και να πάρουμε μια 
ανάσα».

Στις 29 Ιουνίου το «Μεσοπρόθεσμο» ψηφί-
στηκε από 155 βουλευτές (154 του ΠΑΣΟΚ και 
1 της ΝΔ). Η κατάσταση στο κέντρο της Αθή-
νας εξακολουθούσε να είναι ανεξέλεγκτη και 
οι συγκρούσεις των διαδηλωτών με δυνάμεις 
των ΜΑΤ άγριες (φοβούμενοι το μπουκάρισμα 
των διαδηλωτών στην Βουλή…).

ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ 
ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ
Τα συγκλονιστικά φορολογικά μέτρα υπήρ-

ξαν αιτία να ψηφιστεί το «Μεσοπρόθεσμο», το 
οποίο και περιλαμβάνει:    

■ Αλλαγή φορολογικής κλίμακας με επιβά-
ρυνση όλων όσων δηλώνουν εισόδημα πάνω 
από 8.000 ευρώ.

■ Έκτακτη εισφορά σε εισοδηματίες άνω 
των 12.000 ευρώ.

■ Μετάβαση σε ανώτερη κλίμακα ΦΠΑ 

προϊόντων και υπηρεσιών εστίασης.
■ Επιβολή κλιμακωτής αντικειμενικής δα-

πάνης κατοικίας.
■ Επιβολή ετήσιου τέλους για τους ελεύθε-

ρους επαγγελματίες και τους επιτηδευματίες.
■ Επιβολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 

για την καταπολέμηση της ανεργίας ύψους 
2%.

■ Επιβολή ειδικής εισφοράς συνταξιούχων 
Επικουρικής Ασφάλισης που θα παρακρατεί-
ται μηνιαία.

■ Αύξηση του ποσοστού παρακράτησης 
ΛΑΦΚΑ σε όλες τις συντάξεις άνω των 1.450 
ευρώ, από 4% έως 10% που ίσχυε μέχρι τότε 
σε 6% έως 14%.

■ Έκτακτη εισφορά σε ΙΧ, σκάφη αναψυ-
χής και πισίνες, με κατάργηση της έκπτωσης 
φόρου μέσω αποδείξεων.

Στα εργασιακά
■ Θεσπίζεται μέτρο εργασιακής εφεδρείας 

για οργανισμούς που καταργούνται.
■ Όσοι προσλαμβάνονται χωρίς επαγγελ-

ματική εμπειρία θα αμείβονται με μισθό χα-
μηλότερο κατά 20% από το όριο της Εθνικής 
Συλλογικής Σύμβασης.

■ Η διάρκεια των συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου ορίζεται από 2 στα 3 χρόνια.

■ Ιδρύεται οργανισμός Αποκρατικοποιήσε-
ων (Ταμείο Δημόσιας Περιουσίας) με σκοπό 
την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και 
στόχο τα 50 δις, που θα αποτελέσουν έσοδο 
των αποκρατικοποιήσεων.

Στις 20 Ιουλίου 2011 γίνεται σύνοδος κο-
ρυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντι-
μετωπίσει το πρόβλημα χρέους της Ελλάδας 
και να εξευρεθεί τρόπος θωράκισης του ευρώ 
απέναντι σε κερδοσκοπικές επιθέσεις.

Η σύνοδος κατέληξε την 21η Ιουλίου σε 
συμφωνία για νέα δανειοδότηση της Ελλάδας 
με 158 δις ευρώ με εξαιρετικά αυστηρές προ-
ϋποθέσεις, τις οποίες ανακοίνωσαν οι Ρομπάι, 
Μπαρόζο και Παπανδρέου. Ο πρωθυπουργός 
Παπανδρέου μίλησε για ένα νέο ελληνικό 
πρόβλημα και ένα πακέτο αποφάσεων που δη-
μιουργούν βιώσιμο μονοπάτι για την Ελλάδα.

«Οι Έλληνες είναι ένας περήφανος λαός. 
Είμαστε δημιουργικοί και παραγωγικοί (δυ-
στυχώς, άλλα έλεγε πριν ενάμιση χρόνο) 
το μόνο που ζητάμε είναι το δικαίωμα να 
κάνουμε βασικές βαθιές αλλαγές στη χώρα 
μας και δεσμευόμαστε να εφαρμόσουμε το 
πρόγραμμα των αλλαγών ώστε να κάνουμε 
την χώρα μας δίκαιη», δήλωσε.

Η συμφωνία αυτή χαιρετίστηκε με αισιοδο-
ξία από την κυβέρνηση, ο δε πρωθυπουργός 
την παρομοίασε με το σχέδιο Μάρσαλ της 
μεταπολεμικής περιόδου. Η νέα συμφωνία 
περιλάμβανε για την Ελλάδα δάνειο ύψους 
158 δις. Από αυτό, τα 109 δις θα προέλθουν 
από την Ε.Ε. και το ΔΝΤ (49 δις από αυτά είναι 
υπόλοιπο από το πρώτο πακέτο διάσωσης), 
37 δις από την συμμετοχή του ιδιωτικού το-
μέα, ενώ τα άλλα 12 δις θα προέλθουν από 
την επαναγορά ομολόγων. Ακόμα προβλέπε-
ται η επιμήκυνση, από 15 έως 30 χρόνια, των 
ομολόγων που λήγουν έως το 2020.

Σύντομα όμως το κλίμα αισιοδοξίας μετα-
στράφηκε, όταν παρουσιάστηκαν προβλή-
ματα με κράτη μέλη της Ε.Ε. που έδειξαν 
απροθυμία να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα 
χωρίς εγγυήσεις. Τη φωτιά άναψε η διμερής 
συμφωνία Ελλάδας-Φινλανδίας και ακολού-
θησαν Αυστρία, Ολλανδία και Σλοβακία. Έτσι 
ναυάγησε όλο το σχέδιο.

27 Ιουλίου ο οίκος αξιολόγησης Standard 
& Poor υποβαθμίζει την Ελλάδα κατά τρεις 
βαθμίδες, θέτοντάς την στο τελευταίο σκαλί 
της διεθνούς λίστας αξιολόγησης.

Στο τέλος Αυγούστου ανακοινώθηκε πως 
η οικονομία της Ελλάδας βρισκόταν εκτός 
στόχων, καθώς υπήρχε μεγάλη υστέρηση 
εσόδων και αύξηση δαπανών. Η Τρόικα, η 
οποία βρισκόταν στην Ελλάδα και διαπραγμα-
τεύονταν την εκταμίευση της 6ης δόσης ύψους 
8 δις, την Πέμπτη το βράδυ 1η Σεπτεμβρίου 
διέκοψε τις διαπραγματεύσεις και έφυγε, 
γιατί ο υπουργός οικονομικών Ε. Βενιζέλος 
αρνήθηκε να συναινέσει σε νέα μέτρα για την 
κάλυψη των αποκλίσεων κατά την εκτέλεση 
του προϋπολογισμού. Η αποχώρηση της 
Τρόικας ήταν η αρχή νέου θρίλερ.

Συνεχίζεται με:
Τσουνάμι μέτρων, δημοψήφισμα, νέα 

Κυβέρνηση, εκλογές, «μεσοπρόθεσμο», 
πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 

2013-2016.

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ Από το 1974 
μέχρι σήμερα

Ο πίνακας μας δείχνει ότι, πολλές χώρες έχουν πολλαπλά-
σιο εξωτερικό χρέος  σε ποσοστό του ΑΕΠ και κατά κεφαλήν 

εισόδημα από την Ελλάδα αλλά καμία 
δεν μπήκε στον μηχανισμό στήριξης!!!
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«Είναι τιμή μου που, επί υπουργίας μου, 
γίνεται το τζαμί» (Υπουργός Μ. Χρυσοχο-
ΐδης 28/11/13).

Μήπως πρέπει οι Κυβερνώντες να 
προσεγγίσουν το γρηγορότερο το θέμα 
Ισλάμ στην Ελλάδα, και ν’ αφήσουν τις 
κορώνες και τα μεγάλα λόγια; Γιατί, 
όπως αποδείχθηκε, από το 1980-90 που 
άρχισε το μεγάλο κύμα μεταναστών στην 
Ευρώπη, αυτοί, μέχρι σήμερα, παρά την 
πάροδο τόσων χρόνων, παραμένουν 
αναφομοίωτοι, δυσπροσάρμοστοι και 
διαφοροποιημένοι από τις κοινωνίες που 
τους φιλοξενούν. Δημιούργησαν γκέτα, 
όπου επικρατούν διαφορετικά ήθη και 
έθιμα, με ανάλογες κοινωνικές οικονο-
μικές, θρησκευτικές και εκπαιδευτικές 
προεκτάσεις.

Η αρχική ευφορία και η ανοχή των Ευ-
ρωπαίων για φθηνά μεροκάματα μαζί με 
το οξύ δημογραφικό πρόβλημα που αντι-
μετώπιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προ-
καλέσει την μεγάλη εισροή μεταναστών. 
Τα τελευταία χρόνια όμως τα πράγματα 
αντιστράφηκαν με την καχυποψία και το 
φόβο να επικρατούν σ’ ολόκληρη την 
Ευρώπη και όχι μόνο.

Κρούσματα βίας και αποσταθεροποί-
ησης από μουσουλμάνους, που πολλοί 
απ’ αυτούς γεννήθηκαν και μεγάλωσαν 
στις χώρες που τους φιλοξένησαν (Ε.Ε.) 
κάνουν την εμφάνισή τους αφήνοντας 
πολλά θύματα. Ξένα μουσουλμανικά κέ-
ντρα ελέγχουν δυναμικά την ζωή, την εκ-
παίδευση και γενικά τον τρόπο ζωής των 
μουσουλμάνων στην Ε.Ε. αποτρέποντας 
τυχόν «δυτικές αποκλίσεις». Χρηματοδο-
τούν κάθε ενέργεια που αποβλέπει στη 
διασφάλιση της θρησκευτικής και πολιτι-
στικής τους ταυτότητας και ποδηγετούν 
συνειδήσεις (κυρίως εντός των τόπων 
λατρείας), οδηγώντας ενίοτε αυτές σε 
ακραίες, βίαιες ή και τρομοκρατικές συ-
μπεριφορές, με την πρόταξη της «θείας 
επιταγής».

Η υπογεννητικότητα της Ευρώπης, σε 
συνδυασμό με τον διαβιούντα σ’ αυτήν 
μεγάλο μουσουλμανικό πληθυσμό, τον 
ενισχυόμενο με ξέφρενο ρυθμό από τους 
νέους μετανάστες και δεδομένης της 
υψηλής γεννητικότητάς τους, προβλη-
ματίζει ιδιαίτερα τις ευρωπαϊκές κυβερ-
νήσεις, οι οποίες διαβλέπουν την πληθυ-
σμιακή ανατροπή στο άμεσο μέλλον.

ΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΜΕ
Κάπως έτσι ξεκίνησε το σχέδιο και στο 

Κόσσοβο – την κοιτίδα του χριστιανισμού 
στην Σερβία – και σήμερα έχει καταληφθεί 
από μουσουλμάνους, οι οποίοι εξεδίωξαν 
τον χριστιανικό πληθυσμό και κατέστρε-
ψαν εκκλησίες, μνημεία, μοναστήρια… 
Κι αν κάτι διέφυγε την καταστροφή αυτό 
οφείλεται στην παρουσία των στρατιωτών 
του Ο.Η.Ε.

Στην περιοχή της Μ. Ανατολής – ιδιαίτε-
ρος χώρος δράσης των Αποστόλων – το 
χριστιανικό στοιχείο αποτελούσε το 60-
70% του πληθυσμού ενώ σήμερα φθάνει 
το 3-10% λόγω του ανύστακτου διωγμού.

Στη Βηθλεέμ – την κατ’ εξοχήν γενέθλια 
πόλη του Χριστιανισμού – ο αμείλικτος και 
παντοειδής διωγμός, ιδιαίτερα τα τελευ-
ταία 23 χρόνια, συνέβαλε στο να εκκενωθεί 
σχεδόν όλη η πόλη από τους χριστιανούς. 
Το 1990 οι χριστιανοί αποτελούσαν το 
60% του πληθυσμού και σήμερα έφθασαν 
στο 1%.

Ο πόλεμος στη Συρία – απόψεις μεγά-
λων αναζητών – δεν έγινε για να φύγει ο 
Μπασάρ Άσαντ, αλλά γιατί η Συρία ήταν 
το καταφύγιο των διωκόμενων χριστιανών 
της Μ. Ανατολής.

Στην Νιγηρία οι χριστιανοί γίνονται κυ-
ριολεκτικά ολοκαύτωμα όπως στην εποχή 
του Νέρωνα (54 μ.Χ.), εξ αιτίας επιθέσεων 

των φανατικών μουσουλμάνων.
Στην Αίγυπτο, με τον πρόσφατο εμφύλιο 

πόλεμο, σε λίγες ημέρες καταστράφηκαν 
ολοσχερώς 40 εκκλησίες ενώ 23 άλλες 
δέχθηκαν επίθεση με μεγάλες φθορές. 
Έγιναν επίσης μαζικές δολοφονίες, απα-
γωγές, εκτελέσεις και βιασμοί πολλών 
χριστιανών.

Στην Κύπρο, μέσα σε μερικά χρόνια, το 
10% του τουρκικού μουσουλμανικού πλη-
θυσμού έφτασε, με την εισβολή το 1974, 
στο 40%. Στις κατεχόμενες περιοχές πάνω 
από 500 εκκλησίες και μοναστήρια κατα-
στράφηκαν, 133 εκκλησίες μετατράπηκαν 
σε στρατιωτικές αποθήκες, στάβλους και 
νυκτερινά κέντρα, 78 Εκκλησίες έχουν 
μετατραπεί σε τζαμιά, 15.000 κινητές ιε-
ρές εικόνες εκτέθηκαν σε πλειστηριασμό 
σε όλο τον κόσμο και κειμήλια, λεπτές 
εικόνες, μωσαϊκά και τοιχογραφίες της 
βυζαντινής περιόδου κατέληξαν κι αυτά 
σε οίκους πλειστηριασμών.

Εμείς οι Έλληνες δεν πρέπει να ξεχνού-
με ιδιαίτερα τι συνέβηκαν στη Μ. Ασία όταν 
ξεριζώθηκε ο Ελληνισμός. Τότε, εκατοντά-
δες ναοί ισοπεδώθηκαν, μοναστήρια κάη-
καν, χιλιάδες άνθρωποι εξοντώθηκαν. Και 
σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδο-
τεί την Τουρκία (πρόγραμμα διατήρησης 
αρχαιοτήτων) με σκοπό την αναστήλωση 
εκκλησιών και μοναστηριών – τα οποία 
η ίδια κατέστρεψε – και την μετατροπή 
τους σε Τζαμιά! Τελευταία μετέτρεψαν σε 
τζαμί την Αγιά Σοφία της Νίκαιας – όπου 
έγινε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδο το 325 – 
και την Αγία Σοφία στην Τραπεζούντα. Το 
αναπαλαιωμένο δε μοναστήρι του Στου-
δίου – ένα από τα σημαντικότερα μνημεία 
της βυζαντινής περιόδου, χτισμένο στον 
έβδομο λόφο της Κωνσταντινούπολης και 
ιδρυθέν το 454 μ.Χ. – η Τουρκία το αποχα-
ρακτήρισε από μουσείο σε μνημείο για να 
το μετατρέψει σε τζαμί. 

Τις τελευταίες μέρες στη Νορβηγία 
οι μουσουλμάνοι σήκωσαν παντιέρα, 
απειλώντας με ιερό πόλεμο εάν δεν γίνει 
αποδεκτή η απαίτησή τους να θεωρηθεί 
η Νορβηγία ξεχωριστό ισλαμικό κράτος.

Η μουσουλμανική τρομοκρατική οργά-
νωση Ansar al-Sunna απειλεί ότι, εάν η 
πρωτεύουσα Όσλο δεν αναγνωριστεί από 
το Νορβηγικό κράτος ως μουσουλμανική 
πόλη με μουσουλμανικό έθος, θα προχω-
ρήσει σε εφαρμογή του ιερού πολέμου με 
ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η ανακοίνωση της 
οργάνωσης συγκεκριμένα αναφέρει: «Δεν 
θέλουμε να είμαστε μέρος της νορβηγικής 
κοινωνίας. Επίσης δεν θέλουμε να φύγου-
με από την Νορβηγία γιατί γεννηθήκαμε 
και μεγαλώσαμε εδώ. Η ΓΗ ΤΟΥ ΑΛΛΑΧ 
ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ». Επίσης η γνωστή Νορβη-
γίδα δημοσιογράφος Siv Kristin Sellmann, 
παρουσιάστρια των τηλεοπτικών δελτίων 
ειδήσεων της δημόσιας τηλεόρασης, 
απολύθηκε από την δουλειά της επειδή 
έβγαινε στα δελτία, φορώντας σταυρό 
στο λαιμό της. Η μουσουλμανική κοινότη-
τα το απαίτησε, υποστηρίζοντας ότι «ένα 
περιδέραιο με ένα σταυρό προσβάλλει το 
Ισλάμ» (μήπως το ίδιο δεν είχαμε και στην 
χώρα μας όταν μουσουλμάνος ζήτησε να 
κατεβάσουν την εικόνα της Παναγίας από 
νοσοκομείο, και την εικόνα του Χριστού 
από σχολείο;).

Αυτά, και πολλά άλλα χειρότερα ακούμε 
να εξέρχονται από στόματα Ελλήνων (;) 
βουλευτών και εκπροσώπων κομμάτων 
μόνο και μόνο για να είναι ευχάριστα σε 
ώτα απάτριδων ψηφοφόρων, ειρηνιστικών 
– ανθρωπιστικών και διεθνιστικών κινημά-
των και άλλων, παρ’ ότι γνωρίζουν ότι, εάν 
γίνουν πλειοψηφία θα επιβάλουν τα δικά 
τους. Ποιος δε θυμάται ότι για μια φωτο-
τυπημένη σελίδα του κορανίου έκαψαν τη 
μισή Αθήνα και προκάλεσαν καταστροφές 

και σ’ άλλες πόλεις;
Συνεπώς κάθε προσπάθεια ωραιοποίη-

σης της εν γένει μουσουλμανικής συμπε-
ριφοράς αποτελεί στρουθοκαμηλισμό.

ΤΟ ΤΖΑΜΙ ΣΤΟ ΒΟΤΑΝΙΚΟ
Η κατασκευή τζαμιού στον Βοτανικό 

βρίσκεται στην ευθεία μετά τη δεύτερη 
επαναληπτική δημοπρασία. Το έργο είναι 
προϋπολογισμού 946.000 ευρώ και θα 
πληρωθεί από τον κρατικό κορβανά – δη-
λαδή από την τσέπη του Έλληνα φορο-
λογούμενου. Κατά την άποψη μηχανικών 
το δημοπρατηθέν ποσό δεν επαρκεί ούτε 
για την περίφραξη των 17 στρεμμάτων. Για 
την κάλυψη δε των 600 τ.μ. θα απαιτηθούν 
πολλά εκατομμύρια. Η απόφαση αυτή 
της Κυβέρνησης έχει προκαλέσει οξείες 
πολιτικές και κοινωνικές αντιπαραθέσεις 
και εντάσεις. Από σχετικές δημοσκοπήσεις 
που έγιναν, προέκυψε ότι, η συντριπτική 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι αντί-
θετη με την ανέγερση τζαμιού σε αντίθεση 
με τους εκπροσώπους του στη Βουλή.

Οι υπέρμαχοι της ανέγερσης του 
τζαμιού επικαλούνται τις συνταγματικές 
διατάξεις περί ανεξιθρησκίας, και την 
Ευρωπαϊκή Συνθήκη περί προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, χαρακτηρίζο-
ντας τους διαφωνούντας συλλήβδην ως 
στενόμυαλους, ξενοφοβικούς, ρατσιστές, 
εθνικιστές ή και φασίστες ακόμα, προκει-
μένου τα επιχειρήματα των τελευταίων 
να απονομιμοποιηθούν και απορριφθούν 
χωρίς εξέταση και σοβαρή ανάλυση.

Η προσέγγιση του σημαντικού αυτού 
θέματος πρέπει να γίνει προσεκτικά ώστε 
η συνολική του ανάλυση να αποκαλύψει 
τις πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να έχει 
μια τέτοια ενέργεια στο μέλλον. 

Και ρωτούμε: 
1) Δεδομένου ότι οι μουσουλμάνοι είναι 

χωρισμένοι σε πολλές παρατάξεις (Σουνί-
τες, Σιίτες, Ουαχαμπιστές, Αδελφοί Μου-
σουλμάνοι, Σαλαφιστές, κ.ά.) σε ποιον θα 
δοθεί το τζαμί; Και ποια μέτρα θα ληφθούν 
για την απρόσκοπτη λειτουργία του. Θα 
υπάρχουν μόνιμες δυνάμεις καταστολής 
στρατοπεδευμένες, για να αποτρέπουν 
επιθέσεις καμικάζι ισλαμιστών «μαρτύρων» 
που θα επιτίθενται στους ετερόδοξους 
«αδελφούς των»;

2) Εφόσον η χωρητικότητα του τζαμιού 
είναι 400 ατόμων, γεννάται η απορία: οι 
υπόλοιπες 500 χιλιάδες μουσουλμάνοι που 
κατοικούν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, 
πού θα εκτελούν τα θρησκευτικά τους 
καθήκοντα; Μήπως απαιτήσουν να τους 
φτιάξουμε ένα τζαμί σε κάθε γειτονιά, 
ανοίγοντάς τους την όρεξη και για περισ-
σότερα; Τότε θα είναι, που θα σκάψουμε 
μόνοι το λάκκο μας, αναγνωρίζοντας την 
ύπαρξη μουσουλμανικής μειονότητας στη 
χώρα μας εκτός αυτής της Θράκης που 
αναγνωρίζεται βάσει διεθνών κανόνων.

3) Η δημιουργία τζαμιών θα αποτελέσει 
ένα ακόμη πόλο έλξης νέων μουσουλ-
μάνων μεταναστών, δημιουργώντας έτσι 
προβλήματα στην εθνική μας ασφάλεια.

4) Πώς η πολιτεία θα ελέγχει τους φα-
νατικούς εισαγόμενους εκπαιδευμένους 
εντολοδόχους μουσουλμάνους, που θα 
επισκέπτονται τα τζαμιά της Ελλάδας 
για να δίνουν κατευθύνσεις προς τους 
“πιστούς”;

5) Υπάρχει κάποιο σχέδιο, για πόσους 
μουσουλμάνους μετανάστες μπορεί να 
φιλοξενήσει η χώρα; Διότι βάσει των 
δημογραφικών μας δεδομένων και της 
γεννητικότητας των μουσουλμάνων, πολύ 
σύντομα θα έχουμε πληθυσμιακές ανατρο-
πές, βλέποντας το δόγμα Οζάλ (πρόεδρος 
Τουρκίας) να πραγματώνεται λέγοντας: 
«Δεν χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο με 
την Ελλάδα, αφού αρκεί το να στείλουμε 
μερικά εκατομμύρια δικούς μας στην από 

εδώ μεριά».
6) Η «αγαθή» πρόθεση της κυβέρνη-

σης να χορηγήσει ιθαγένεια στα παιδιά 
των μεταναστών – είτε γεννήθηκαν στην 
Ελλάδα είτε όχι – θα δημιουργήσει μέσα 
στην ελληνική κοινωνία μειονότητες, με 
πιο επικίνδυνη την μουσουλμανική, γιατί 
δεν αφομοιώνονται. Έτσι, η Ελλάδα 
θα μετατραπεί σε μια πολυφυλετική, 
πολυγλωσσική, πολυθρησκευτική και 
πολυπολιτισμική χώρα, και θα χάσει - με 
απλά λόγια- την εθνική της ταυτότητα.

7) Εκτιμάται – από ειδικούς – ότι με την 
πάροδο του χρόνου οι κάτοικοι του Βοτα-
νικού – μιας κεντρικής περιοχής των Αθη-
νών – πιεζόμενοι από τα νέα δεδομένα, 
θα εγκαταλείψουν τον τόπο τους – εδώ 
πρόκειται για κάτι χειρότερο του Αγ. Πα-
ντελεήμονα – γιατί αυτός θα μετατραπεί 
σταδιακά σε ένα μεγάλο μουσουλμανικό 
γκέτο, με τα γνωστά επακόλουθα ως 
προς την διαβίωσή τους, τον τουρισμό, 
τα ναρκωτικά, την παραοικονομία, το 
οργανωμένο έγκλημα και γιατί όχι, την 
τρομοκρατία.

Οι έννοιες ανθρωπισμός, πολυπολι-
τισμικότητα, ανοχή και αμοιβαιότητα 
είναι άγνωστες στους μουσουλμάνους. 
Οι μετανάστες αυτοί απαιτούν από την 
«μισητή, άθεη και διεφθαρμένη Δύση» να 
επιβάλουν τις δικές τους αξίες και συμπε-
ριφορές στις χώρες που τους φιλοξενούν, 
γιαυτό τελευταία βλέπουμε, σε πολλές 
χώρες του κόσμου, οι κυβερνήσεις να 
αναδιπλώνονται. Η Μόσχα ακύρωσε 
απόφαση κατασκευής τεμένους, Ιταλοί 
Δήμαρχοι ακύρωσαν προγραμματισμένα 
προς ανέγερση τζαμιά, στην Αυστρία 
το ίδιο, η Δανία υποχρεώνει τους μου-
σουλμάνους να υπογράψουν δηλώσεις 
κατανόησης των Ευρωπαϊκών αξιών, στην 
Ελβετία έχει απαγορευθεί η ανέγερση 
μιναρέδων, η Γαλλία και το Βέλγιο έχουν 
απαγορεύσει την Μπούργκα (η Γαλλία 
απαγορεύει και την απλή μανδήλα στα 
σχολεία) το ίδιο έχει γίνει σε πολλές χώ-
ρες. Τέλος η κα Μέρκελ παραδέχθηκε 
δημόσια ότι το πολυπολιτισμικό μοντέλο 
έχει αποτύχει.

Μεγάλα ερωτήματα γεννούνται. Γιατί 
στη Σαουδική Αραβία και σε άλλες μου-
σουλμανικές χώρες απαγορεύεται στους 
χριστιανούς να κάνουν το σημείο του 
σταυρού ή να φορούν στο λαιμό τους 
σταυρό; Γιατί δεν επιτρέπουν στο έδαφός 
τους χριστιανικούς ναούς, ενώ οι ίδιοι 
απαιτούν από τα άλλα έθνη την ανέγερση 
τζαμιών και μάλιστα με χρηματοδότηση 
των φιλοξενούντων.

Το θλιβερό είναι ότι εμείς -  βασιλικό-
τεροι του βασιλέως – προχωρούμε στην 
κατασκευή του τζαμιού με τέτοιο ρυθμό 
που σε έξι μήνες από την υπογραφή 
της σύμβασης θα έχει ολοκληρωθεί. Ο 
Τούρκος αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
Μπουλέντ Αριντς, πρότεινε να μετα-
τραπεί σε τζαμί η αγία Σοφία, λέγοντας 
(16/11/13): «Είμαι πολύ χαρούμενος τους 
τελευταίους μήνες διότι δύο εκκλησίες 
που ονομάζονται «Αγία Σοφία», μια στο 
Ιζνίκ (Νίκαια) και μια στην Τραπεζούντα, 
έχουν μετατραπεί εκ νέου σε τζαμιά. Και 
συνεχίζει: «Αντικρίζουμε αυτή την αθώα 
Αγία Σοφία και ευχόμαστε οι καλές της 
ημέρες να έρθουν σύντομα…».

Δεν είναι προσβολή για εκατομμύρια 
χριστιανούς, αυτό το αρχιτεκτονικό οι-
κοδόμημα της παγκόσμιας πολιτιστικής 
και θρησκευτικής κληρονομιάς, που στέ-
κει αγέρωχο στο πέρασμα των αιώνων 
(εγκαινιάστηκε το 360 μ.Χ.) – παρά την 
εγκατάλειψη των Τούρκων – να απειλεί-
ται με κατάρρευση και μετατροπή σε 
τζαμί ενώ το σεβάστηκαν ο χρόνος και 
τα στοιχεία της φύσης αφήνοντάς το να 
μεσουρανεί και να διαλαλεί το ιστορικό 
του μεγαλείο;

ΤΖΑΜΙ … αρχή δεινών;;
συνέχεια από την 1η σελίδα
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και Γεώργιο Μαυρομιχάλη, οι οποίοι, αφού τον 
χαιρέτησαν, στάθηκαν στην είσοδο της στενής 
θύρας του ναού. Καθώς ο κυβερνήτης ετοιμα-
ζόταν να μπει στον ναό, δέχτηκε πυροβολισμούς 
και έπεσε νεκρός. Μαζί του «έπεσε» και το 
«ματοκυλισμένο» Γένος. «Ο κακούργος όστις 
εδολοφόνησε τον Καποδίστριαν, εδολοφόνησε 
την πατρίδα του», θα πει θρηνώντας ο φίλος του, 
Ελβετός φιλέλληνας Εϋνάρδος. (Ο Καποδίστρι-
ας δολοφονήθηκε στις 6.45 το πρωί. Συνήθιζε 
«να λειτουργιέται», νωρίς, «όρθρου βαθέος», όχι 
σαν τους τωρινούς άπιστους εκκλησιομάχους, 
που πατούν το ποδάρι τους στην εκκλησία μόνο 
κατά τις δοξολογίες των εθνικών εορτών «προς 
το θεαθήναι τοις ανθρώποις». Και είναι κρίμα 
που η ένδοξη οικογένεια των Μαυρομιχαλαίων, 
με τους τόσους ήρωες, κηλιδώθηκε με την 
δολοφονία του Κυβερνήτη. Ο ίδιος ο Πετρό-
μπεης, στην πολιτική του διαθήκη, φαίνεται ότι 
λυπήθηκε σφόδρα για τον θάνατο του Καπο-
δίστρια και έλεγε στον Κολοκοτρώνη, ότι το 
αίμα του σκοτωμένου τον 
βαραίνει).   Αφιέρωσα το 
σημερινό σημείωμα σ’ 
έναν από τους σπουδαί-
ους της Ρωμηοσύνης, 
που κοσμεί το «συναξάρι 
του Γένους». Στην Ιστο-
ρία υπάρχουν πρόσωπα 
αδυσώπητα δορυκτη-
τόρων-κατακτητών, που 
τα ονόματά τους κολυ-
μπώντας στο αίμα της 
νίκης τους πέρασαν στην 
επικράτεια του θρύλου. 
Είναι στη φύση του ανθρώπου να θαυμάζει 
τους νικητές. Υπάρχουν όμως και άλλοι ήρωες, 
που τα τραγικά τους παθήματα είναι «κρημνά 
αρετής» (Κάλβος). Προσφέρουν στην ιστορική 
περιπέτεια τον έλεον και τον φόβον μιας πολύ 
πιο ανθρώπινης αναγνώρισης. Είναι οι ήρωες 
της ήττας. Αυτοί που «ποτέ από το χρέος μη 
κινούντες» δεν στρέφουν την πλάτη στην βε-
βαιότητα του θανάτου. Σ’ αυτό το είδος της 
τραγωδίας συναπαντιέται και ο Καποδίστριας, 
που αντί άλλης τιμής, φρόντισαν τα τωρινά πο-
λιτικά ναυάγια, να συνδέσουν το όνομά του, μ’ 
ένα νόμο, που για πολλούς κατάντησε συνώνυμο 
ύβρεως. Ας είναι, «πέφτουμε εμείς το έργο μας 
για την πατρίδα μένει», έλεγε ο Κυβερνήτης. 
Έχω ένα μικρό βιβλιαράκι, έκδοση του 1976. 
Περιέχει κείμενα του Καποδίστρια. Εκδόθηκε 
από τον «Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βι-
βλίων». Πριν από μερικές δεκαετίες, τολμούσε 
ο εν λόγω «Οργανισμός», να εκδίδει και κάποιο 
βιβλίο εθνικού περιεχομένου, για να συμβάλλει 
στην ιστορική παιδαγωγία μαθητών και δα-
σκάλων. Αφ’ ότου αλώθηκε από την νεοταξική 
γλίτσα-τώρα καταργήθηκε πλέον- και η λέξη 
«εθνικός» ποινικοποιήθηκε, βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας κουρελουργήματα τύπου 
Ρεπούση ή βιβλία γλώσσας που μορφώνουν 
τους Ελληνόπαιδες με συνταγές για επιτυχη-
μένα «μακαρόνια με κιμά» ή «οδηγίες χρήσης 
καφετιέρας». Ερανίζομαι από το θαυμάσιο 
τευχίδιο κάποια κείμενα του Καποδίστρια, που 
επιβεβαιώνουν το γιατί η πρόωρη απώλειά του 
υπήρξε πράγματι συμφορά για τους Έλληνες.   
Είχε συλλάβει εναργέστατα ο Καποδίστριας την 
ιδέα ότι για να ανορθωθεί ο λαός χρειάζεται 
σωστή Παιδεία «της ροδοχρόου ταύτης ελπί-
δος του Έθνους», όπως ο ίδιος την αποκαλεί 
σε επιστολή του. Τι σχολείο όμως ονειρεύεται 

για τον λαό; «Τα σχολεία δεν είναι απλώς 
τόποι προσκτήσεως γνώσεων, αλλά κυρίως 
φροντιστήρια ηθικής, χριστιανικής και εθνικής 
αγωγής». Σήμερα και οι τρεις αυτές λέξεις που 
συνοδεύουν την αγωγή, είναι προγραμμένες, γι’ 
αυτό περισσεύουν η ανηθικότητα, η αθεϊα και η 
αφιλοπατρία. Γι’ αυτό και «νόμιμα» αλλά χωρίς 
ίχνος ηθικής, «κάποιοι», με ήθος κλεφτοκατσικά-
δικο, βρίσκονται με ολόκληρα οικοδομικά τετρά-
γωνα στην ιδιοκτησία τους.   Δεν διαφεύγει από 
το ανύστακτο ενδιαφέρον του για την Παιδεία, 
το ποιόν των «διδασκάλων». «Το συμφέρον και 
η εθνική φιλοτιμία θα υποκινηθώσι εξ ίσου, εάν 
το εκπαιδευτήριον προικισθεί με όλα τα μέσα 
της παραγωγής της παιδείας, εάν διδάσκαλοι 
διακεκριμένοι, επί φιλοθρησκεία και έρωτι προς 
την εθνικήν γλώσσαν και φιλολογίαν, εκλέγονται 
μεταξύ των Ελλήνων, οίτινες δικαίως υπολήπτο-
νται εν τω κόσμω των γραμμάτων και επιστη-
μών».   «Σχολείο ίσον δάσκαλος» και, κατά τον 
Κυβερνήτη, σωστός δάσκαλος είναι ο διακεκρι-

μένος επί «φιλοθρησκεία», 
ο Χριστιανός δάσκαλος, 
και ο «επί έρωτι» προς 
την γλώσσα μας. Γλώσσα 
και πίστη είναι τα δύο 
«τζιβαϊρικά πολυτίμητα», 
που αρδεύουν την εθνική 
μας συνείδηση. Και σαν 
να διέβλεπε τους σακα-
τεμένους καιρούς που 
βιώνουμε, έγραφε: «…
αν η παρούσα γενεά δεν 
ενδυναμωθεί από ανθρώ-
πους μορφωμένους εν 

καλή διδασκαλία και μάλιστα προς τον κανόνα 
της αγίας ημών πίστεως και των ηθών μας, 
θα είναι δυσοίωνο το μέλλον της Ελλάδας και 
η διακυβέρνησίς της αδύνατη». Ξεχάσαμε ή 
ποδοπατήσαμε τους «κανόνες» των ηθών μας 
και καταλήξαμε στο δυσοίωνο μέλλον και στις 
τρόικες. Και συνεχίζει ο Κυβερνήτης: «…Άρτου 
και χρημάτων ανάγκην έχομεν. Εγώ εκ των λει-
ψάνων της μικράς μου περιουσίας έδωκα ήδη». 
Ό,τι βιός είχε το πρόσφερε στην πάμφτωχη 
Πατρίδα.   Έδινε παράδειγμα στον λαό, τον 
φιλοτιμούσε. Λέει κάπου ο Πλάτων: «Πολιτεία 
τροφή ανθρώπων εστίν, καλή μεν αγαθών, η δ’ 
ενάντια, κακών». Η Πολιτεία, είναι ανατροφή, 
διαπαιδαγώγηση ανθρώπων. Η καλή Πολιτεία 
κάνει τους πολίτες «καλούς καγαθούς», το 
κακό κράτος εκφαυλίζει τους πολίτες. Το ήθος 
των πολιτών μολύνεται, όταν κυβερνούν αχα-
λίνωτοι φιλοχρηματίες και λοιπά κηφηνοειδή 
σαν αυτά που βγαίνουν οι πομπές τους τις 
τελευταίες ημέρες. Ελάχιστη υπόληψη τρέφει 
ο Καποδίστριας για την Ευρώπη: «Και εγώ 
αναγκαιότατον κρίνω να συλλέξωμεν και επανα-
γάγωμεν εις την Ελλάδα τους νέους Έλληνας, 
όσοι επί προφάσει μαθήσεως διαφθείρωνται εν 
Ευρώπη… “.Η Ευρώπη, που για τους σημερι-
νούς είναι «τόπος επαγγελίας», για τον συνετό 
Κυβερνήτη είναι εστία διαφθοράς. (Εννοεί τις 
παραλυμένες θεωρίες της «πεφωτισμένης 
Ευρώπης», που «γονατίζουν» την Οικουμένη).   
«Δε με μέλει», γράφει, «περί του τι λέγουσι και 
τι θα είπωσι περί εμού. Με ενδιαφέρει μόνον να 
ευρίσκωμαι εν ειρήνη προς την συνείδησίν μου, 
όπως και ευρίσκωμαι, χάρις τω Θεώ». Μπορεί 
κάποιος από τους εθνοσωτήρες της σήμερον, 
να επαναλάβει αυτά τα «χρυσά» λόγια; Αδύνατο. 
Οι συνειδήσεις τους έχουν μπαζωθεί…

αυτουργοί, και συνένοχοι, στην άγρια 
καρατόμησι του Αγίου Χρυσόστομου, 
διότι, ενώ ο Άγιος καρατομήθηκε και 
κατακρεουργήθηκε άγρια και βάναυσα 
από τους αρχιερείς και τους πρεσβυ-
τέρους της εποχής του, αφήνουν να 
πλανιέται ψέμα πελωρίων διαστάσεων 
ότι διώχθηκε μόνο από τα εκτελεστικά 
όργανα, τον βασιλιά και την βασίλισσα. 
Αποφεύγουν επιμελώς ν’ αγγίξουν  την 
αλήθεια πράγμα που δεν κάνει η βασί-
λισσα Ευδοξία ή οποία το ομολογεί και 
μ ά λ ι σ τ α 
σε γραπτό 
κ ε ί μ ε ν ό 
της απευ-
θυνόμενο 
προς τον 
Χρυσόστο-
μο.  

Και λέμε 
ότι η ιστο-
ρία επανα-
λαμβάνε-
ται, διότι οι 
αρχιερείς 
που πήγαν 
σήμερα να 
γιορτάσουν τον Άγιο, είναι όμοιοι του 
ραδιούργου και χρυσομανούς κακό-
τατου και εμπαθέστατου Θεοφίλου 
πατριάρχου Αλεξανδρείας, του ζη-
λόφθονος Σεβηριανού Γαβάλων και 
των άλλων λυσσωδών και φθονερών 
εχθρών του, - άσχετα αν εμφανίζονται 
με άλλα ονόματα. 

Η δική μας καρδιά και τα δικά μας 
μάτια έτσι τους βλέπουν. Αυτά βλέ-
πουν καλύτερα γιατί τους περάσαμε 
από την Κρισάρα της εκκλησιαστικής 
μας ιστορίας και ζωής. Ποιός από τους 
σημερινούς αρχιερείς πήρε το μέρος 
των ΔΩΔΕΚΑ μητροπολιτών που σφα-
γιάσθηκαν σαν αρνιά και σαν κριάρια; 
Πόσοι από τους σημερινούς αρχιερείς 
υπερασπίστηκαν και αγωνίσθηκαν για 
την αποκατάστασί τους όταν ζούσαν 
οι τρεις τελευταίοι εναπομείναντες 
από τους δώδεκα, Λαρίσης Θεολό-
γος, Θεσσαλιώτιδος Κωνσταντίνος, 
και Αττικής Νικόδημος; Πόσοι από 
τους σημερινούς αρχιερείς μίλησαν, 
φώναξαν, για την αποκατάστασι του 
τελευταία κοιμηθέντος Κανονικού 
μητροπολίτου Αττικής και Μεγαρίδος 
κ. ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, όταν έγινε το 2010 
σύνοδος για την δήθεν αποκατάσταση 
του; ΟΥΔΕΙΣ, ή σχεδόν ουδείς. ΟΛΟΙ 
τους ενέδωσαν εις τον πρωτοφανή 
εμπαιγμό της συνωμοτούσας Τρόϊκας 
Ιερωνύμου-Ζακύνθου και εί τινος άλλου 
ραδιούργου εμπαίκτου... Ιδού η ενοχή 
ΟΛΩΝ. Ιδού και η καταδίκη ΟΛΩΝ, 
που θα έλθη οπωσδήποτε, θάττον ή 
βράδιον.

Πόσοι από τους σημερινούς αρχι-
ερείς φώναξαν και φωνάζουν για τον 
άγιο μητροπολίτη Ράσκας και Πριζ-
ρένης ΑΡΤΕΜΙΟ που τον σφαγίασαν 
αδίκαστο και αναπολόγητο οι Σέρβοι 
Κάϊν στην ΛΗΣΤΡΙΚΗ Σύνοδο του 
Βελιγραδίου; Και πόσοι αντέδρασαν 
στην τυφλή επιδοκιμασία του σταλ-
θέντος κειμένου του… Αχυρένιου της 
Σερβίας, υπό του... Αχυρένιου της 
Ελλάδος Ιερωνύμου Λιάπη, κατά των 
καταγεγραμμένων εις αυτό αντίθεων 
και εγκληματικών πράξεων της ΛΗΣ-
ΤΡΙΚΗΣ συνόδου του Βελιγραδίου; Δεν 
είναι, λοιπόν, μαθηματικά βέβαιο ότι 

τα ίδια θα έπρατταν και εναντίον του 
λυσσωδώς καταδιωκομένου υπό των 
προγόνων τους, αγίου Ιωάννου του 
Χρυσοστόμου; Βεβαιότατα, ΝΑΙ. Τότε 
γιατί πήγαν να τον γιορτάσουν; Εις 
κενόν εκοπίασαν, Δεν γιόρτασαν τον 
Άγιο. Έθλιψαν, κατέθλιψαν τον Άγιο, 
στενοχώρησαν τον Άγιο, ατίμασαν τον 
Άγιο.

Και εσύ, ο “λαός του Θεού” ο χριστώ-
νυμος, και σήμερα πήγες στους ναούς 
για να γιορτάσης τον Άγιο. Τον γιόρτα-

σες όμως, 
ή και εσύ 
τον έθλι-
ψ ε ς  κ α ι 
τον στενο-
χώρησες; 
Σ κ έ ψ ο υ 
και κάμε 
τ η ν  α υ -
τοκριτική 
σου. Πώς 
είναι δυ-
νατόν να 
γιόρτασες 
τον Άγιο, 
αφού δεν 

έλαβες ποτέ το μέρος του Αγίου;
Όταν στον άδικο σφαγιασμό καλών 

επισκόπων δεν άνοιξες ποτέ το στόμα 
σου να πης δυό λόγια συμπαράστασης 
στον αδικούμενο, πώς τολμάς εσύ και 
πάς να γιορτάσης τον Άγιο; Αν ζούσες 
στην εποχή του Αγίου θα έπαιρνες το 
μέρος των εχθρών του Αγίου, δεν θα 
ακολουθούσες τον Άγιο, όπως έπρα-
ξαν οι Ιωαννίται της εποχής του που 
υπέφεραν τα πάνδεινα και ο Άγιος 
τους χαρακτήριζε “αξιοθαύμαστους 
μάρτυρες που εξυμνούν οι αιώνες τα 
κατορθώματά τους”. Συ ο σημερινός 
χριστιανός που πήγες να γιορτάσεις 
τον Άγιο πόσο συμπαραστάθηκες τους 
δώδεκα μητροπολίτες στον ΑΓΙΟ ΣΦΑ-
ΓΙΑΣΜΟ ΤΟΥΣ; Καθόλου ή σχεδόν 
καθόλου. Την ιστορία του σφαγιασμού 
τους, την ακούς αδιάφορα, τελείως 
αδιάφορα. Λοιπόν; Πώς τολμάς και 
πάς να γιορτάσεις τον Άγιο; Όμως 
βλέπω ότι διαμαρτύρεσαι. Καθόλου 
να μην διαμαρτύρεσαι. Είσαι ένοχος. 
Πολύ ένοχος.

Να, υπάρχει και ένας πολύ φρέσκος 
ΣΦΑΓΙΑΣΜΟΣ, ενός σημερινού πραγ-
ματικού ΑΓΙΟΥ. Πότε μίλησες γι αυτό; Τι 
θέσι πήρες σ’ αυτό; Καμμία, απολύτως 
καμμία.

Και τότε, πώς τολμάς αναίσχυντε 
ψευτοχριστιανέ και πάς να γιορτάσης 
τον Άγιο; Ιδού, το αίμα αυτού του Αγίου, 
του απλού και κεχαριτωμένου Σέρβου 
ΑΡΤΕΜΙΟΥ, ακόμα κοχλάζει και φωνά-
ζει και κραυγάζει και διαμαρτύρεται, 
και εσύ, ενώ το γνωρίζεις καλά αυτό, 
αδιαφορείς και σιωπάς. Εις κενόν κε-
κοπίακας, χριστιανέ, κακώς μετέβης 
εις τον ναόν του Θεού. Δεν γιόρτασες 
τον Άγιο Χρυσόστομο, αλλά έθλιψες, 
κατέθλιψες βαθύτατα τον Άγιο, στενο-
χώρησες τον Άγιο, ατίμασες βάναυσα 
τον Άγιο. Φύγε μακρυά του, ψευτοχρι-
στιανέ. Φύγε.

Ο Άγιος δεν έχει καμμία απολύτως 
σχέσι με όλους εσάς. Καμμία απολύ-
τως. Την ημέρα Εκείνη, του Δίκαιου 
Κριτηρίου και του Τρομερού Μεγαλεί-
ου, θα πη εις όλους υμάς; ΟΥΚ ΟΙΔΑ 
ΥΜΑΣ, ΟΥΚ ΟΙΔΑ ΥΜΑΣ.

«Ιερά Παρακαταθήκη»

Ο κΑΠΟδιςτριΑς γιΑ την ΠΑιδΕιΑ 
συνέχεια από την 1η σελίδα

ΤΙΜΗΣΕΣ ‘Η ΑΤΙΜΑΣΕΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟ;
συνέχεια από την 1η σελίδα

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
Ο «ΑΓΩΝΑΣ» εύχεται στους αγαπητούς αναγνώστες και φίλους του, οι οποίοι στηρίζουν ηθικά και 

οικονομικά με τις προαιρετικές εισφορές τους τη μηνιαία έκδοση και δωρεάν διανομή του σ’ όλη σχεδόν 
την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλά και χαρούμενα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ευλογημένο από τον Θεό και 

πλούσιο σε έργα αγάπης και ειρήνης ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2014.
Να έρθει η λύτρωση και στην τοπική μας Εκκλησία.

Η δολοφονία του Καποδίστρια 

Από το πανηγύρι στην Καλαμάτα. Ενα τσούρμο δεσποτάδων έτρεξαν να 
γιορτάσουν τον «υποψήφιο αρχιεπίσκοπο» Χρυσόστομο Σαββάτο. 
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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 6 Ομιλία που έγινε στις 23-11-1980

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

Μιά πι στή καρ διά, ὅ ταν αἰ σθά νε ται, 
ἀ γα πη τοί μου, ὅ λα αὐ τά, μέ σα της ἔ χει 
βέ βαι η τήν ἐλ πί δα, καί ζεῖ μέ τήν ἐν Χρι
στῷ ἐλ πί δα, μιά ἐλ πί δα πού ἀ λη θι νά ζω
ο γο νεῖ.
«Ναί, ἀ μήν. Ἐ γώ εἰ μι τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέ
γει Κύ ρι ος ὁ Θε ός, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ 
ἐρ χό με νος, ὁ παν το κρά τωρ.»25 Τί με γα
λει ώ δη!...
Ἀ γα πη τοί μου, ἐ γώ εἶ μαι φτω χός ἄν
θρω πος... Δέν... Τί νά σᾶς πῶ; Ἡ ἀν
θρώπι νη γλῶσ σα δέν μπο ρεῖ. Ἀ κό μη καί 
τό ἀν θρώ πι νο λε ξι λό γιο εἶ ναι φτω χό· οἱ 
λέ ξεις, ὅ λα, εἶ ναι φτω χά! Μιά φω νή... Τί 
νά πεῖ, τί νά πε ρι γρά ψει...! Ἀλ λά ἀ π’ ὅ,τι 
δι αι σθά νε σθε, ἀπ’ αὐ τό τό ἀν θρώ πι νο 
φτω χό λε ξι λό γιο, μπο ρεῖ τε νά ἀν τι λη
φθεῖ τε τήν με γα λο πρέ πει α τοῦ βι βλί ου; 
Μπο ρεῖ τε νά τήν ζή σε τε τήν με γα λο πρέ
πεια; Κοι τάξ τε: «Ναί, ἀ μήν.»! «Ἐ γώ εἰ μι 
τὸ Α καὶ τὸ Ω, λέ γει Κύ ριος ὁ Θε ός»! «ὁ 
ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρ χό με νος, ὁ παν το
κρά τωρ»!...
Αὐ τό τό «ναί» καί «ἀ μήν» τό βε βαι ώ νει 
–ποι ός;– Αὐ τός πού εἶ ναι «τὸ Α καὶ τὸ 
Ω»· ὁ οὐ ρά νιος Θε ός Πα τήρ!
Ἔ τσι, νά ἕ να ἀ κό μη ὄ νο μα τοῦ Θε οῦ· «Α 
καί Ω». «Ἐ γώ εἰ μι τὸ Α καὶ τὸ Ω» λέ ει ὁ 
Θε ός. Ὥ στε λοι πόν «ἐ γώ εἶ μαι τό Α καί 
τό Ω» εἶ ναι ἕ να ὄ νο μα τοῦ Θε οῦ.
Κι ἄλ λο τε σᾶς ἔ χω πεῖ, τό ξέ ρε τε αὐ τό 
πο λύ κα λά, ὅ τι ὁ Θε ός ἔ χει πολ λά ὀ νό
μα τα, πά ρα πολ λά ὀ νό μα τα, ἐ πει δή 
ἀ κρι βῶς δέν ἔ χει ὄ νο μα. Δέν μπο ρεῖ 
νά ἀ πο δο θεῖ ὄ νο μα στόν Θε ό· ἐ πει δή ἡ 
ἀ πό δο ση ὀ νό μα τος στόν Θεό μι κραί νει 
αὐ τό πού εἶ ναι. Μήν ξε χνᾶ με ὅ τι ἅ παξ ὁ 
ἄν θρω πος καί δώ σει ὄ νο μα, ἤ δη ἔ δω σε 
καί ὁ ρι σμό. Καί ὅ ταν λέ με ὁ ρι σμός καί 
ὄ νο μα, ση μαί νει βά λα με ὅ ρια. Ὁ Θε ός 
ὅ μως δέν ἔ χει ὅ ρια.
Γι’ αὐ τό, στήν ἐ ρώ τη ση τοῦ Μω ϋ σέ ως 
«Ποι ό εἶ ναι τό ὄ νο μά Σου, Κύ ρι ε, γιά νά 
πῶ στούς Ἑ βραί ους ἐν Αἰ γύ πτῳ;», εἶ
πε: Τό ὄ νο μά μου;... «ἐ γώ εἰ μι ὁ ὢν»26, 
ἐ γώ εἶ μαι ὁ ὑ πάρ χων. Δέν ἔ δω σε ὄ νο
μα. Ἀλ λά αὐ τό ἀ κρι βῶς, «ἐ γώ εἶ μαι ὁ 
ὑ πάρ χων», ἀ πο τε λεῖ ἕ να ὄ νο μα, για τί 
ἀ κρι βῶς ἐ πει δή δέν ἔ χει ὄ νο μα, εἶ ναι 
ἀ νώ νυ μος ὁ Θε ός, γι’ αὐ τό εἶ ναι καί πο
λυ ώ νυ μος.
Ἀ νό η τοι Χι λια στές... ἀ νό η τοι, ὅ ταν ἐ πι
μέ νουν καί λέ νε για τί δέν λέ με τό ὄ νο μα 
Jah ve! Jah ve θά πεῖ Κύ ριος ἑ βρα ϊ κά. Ἔ, 
τό λέ με. «Μά, λέ νε, εἶ ναι τό ὄ νο μα τοῦ 
Θε οῦ.» Μά δέν εἶ ναι μό νο αὐ τό. «Μά 
εἶ ναι τό ὕ ψι στο.» Δέν ἔ χει ση μα σί α· ση
μα σί α ἔ χει ὅ τι ὅ λα τά ὀ νό μα τα ἐ πι στρα
τεύ ει ἡ Γρα φή γιά νά μι λή σει γιά τόν 
Θε ό. Καί μά λι στα, ἀ γα πη τοί μου, ὅπως 
βλέ που με ἐ δῶ, ὑ πάρ χει μί α συσ σώ ρευ
ση ὀ νο μά των. Ἀλ λά θά τό δοῦ με στή συ
νέ χεια.
Τί ση μαί νει «Ἐ γώ εἰ μι τὸ Α καὶ τὸ Ω»; Θά 
πεῖ τό ξε κί νη μα ὁ λό κλη ρης τῆς κτι στῆς 
δη μι ουρ γί ας, ὅ πως εἶ ναι τό Α, πού ἀρ
χί ζει στό ἀλ φά βη το, καί τό «Ω» εἶ ναι τό 

τέ λος αὐ τῆς· ἤ τοι ἡ ὕ παρ ξη καί ἡ ἀ νυ
παρ ξί α, τό εἶ ναι καί τό μή εἶ ναι –τό εἶ ναι 
ὡς ἀ πα ρέμ φα το. Τό εἶ ναι καί τό μή εἶ ναι. 
Στόν Θε ό δη λα δή ἀ νή κει πᾶ σα ἀρ χή τῆς 
κτί σε ως, καί σ’ Αὐ τόν ἀ νή κει μιά τυ χόν 
ἐ κμη δέ νι ση τῆς κτί σε ως. Ἄλ λο ὅ τι ὁ Θε
ός δέν θέ λει νά ἐ κμη δε νί σει τήν κτί ση. 
Εἶ ναι ὁ μό νος ὁ Ὁ ποῖ ος δη μι ουρ γεῖ ἐκ 
τοῦ μη δε νός· εἶ ναι ἡ ὄν τως Ἀρ χή.
Ἐ κεῖ νο τό «Ἐν ἀρ χῇ ἦν ὁ Λό γος»27 αὐ τό 
ση μαί νει· εἶ ναι τό «Α»· δη λα δή ὁ Λό γος 
ἦ ταν ὅ ταν δό θη κε ἡ ἀρ χή τῆς κτί σε ως 
ἐκ τοῦ μη δε νός. Δύ να ται ὅ μως νά φέ ρει 
στό «Ω» ὁ Θε ός τό εἶ ναι, τό Α, δη λα δή 
ἀπό τήν ὕ παρ ξη νά ὁ δη γή σει τήν κτί
ση στήν ἀ νυ παρ ξί α, δι ό τι μό νος ὁ Θε ός 
ἔ χει σχέ ση μέ τό μη δέν. Ὁὐ δέν κτί σμα 
ἔ χει σχέ ση μέ τό μη δέν· οὔ τε ὁ λο γι κός 
ἄν θρω πος οὔ τε ὁ ἄγ γε λος. Κα νείς δέν 
μπο ρεῖ νά φέ ρει στήν ὕ παρ ξη κά τι ἐκ 
τοῦ μη δε νός, ἀλ λά καί νά ὁ δη γή σει κά
τι στό μη δέν· εἶ ναι ἀ δύ να τον! Εἶ ναι ὄ χι 
ἁ πλῶς μό νο ἀ δύ να τον, ἀλ λά καί ἀ δύ να
τον νά τό δι α νο η θοῦ με!
Ἔ τσι ὁ Θε ός εἶ ναι «τὸ Α καὶ τὸ Ω», στόν 
ἑ αυ τό Του πε ρι έ χει τό πᾶν· συ νε πῶς, 
ὅ ταν λέ ει «Ἐ γώ εἶ μαι τό Α καί τό Ω», εἶ
ναι σάν νά λέ ει «Εἶ μαι ὁ Κύ ριος τοῦ χώ
ρου καί τοῦ χρό νου»· για τί τό Α καί τό Ω 
δέν εἶ ναι στόν Θε ό. Προ σέξ τε: δέν εἶ ναι 
στόν Θε ό. Ὁ Θε ός δέν εἶ ναι Α καί Ω, ἀλ
λά μέ σα στόν Θε ό ὑ πάρ χει τό Α καί τό Ω, 
ἤ τοι ἡ ἀρ χή καί τό τέ λος τῆς κτί σε ως. Ὁ 
Θε ός εἶ ναι ἄ ναρ χος, δέν ἔ χει ἀρ χή, καί 
συ νε πῶς ἀ τε λεύ τη τος, δέν ἔ χει τέ λος. 
Ἡ κτί ση ἔ χει καί ἀρ χή καί τέ λος. Ἄ ρα τό 
Α καί τό Ω εἶ ναι μέ σα στόν Θε ό, καί ἄ ρα 
ὁ Θε ός εἶ ναι Κύ ριος τοῦ χώ ρου καί τοῦ 
χρό νου.
Σ’ αὐ τόν λοι πόν τόν τε λευ ταῖ ο στί χο τοῦ 
προ οι μί ου, τόν κα τά τε λευ ταῖ ο στί χο –ὁ 
ὁ ποῖ ος εἶ ναι με γα λο πρε πέ στα τος, κλεί
νει ὅ λο τό προ οί μιο– ἔ χου με μί α συσ
σώ ρευ ση θεί ων ὀ νο μά των.
Τό πρῶ το ὄ νο μα: «Ἐ γώ εἰ μι τὸ Α καὶ τὸ 
Ω».
Τό δεύ τε ρο ὄ νο μα: «Κύ ριος»· αὐ τό πού 
λέ νε οἱ Χι λια στές τό Κύ ρι ος, Jah ve, Κύ
ριος.
Τό τρί το ὄ νο μα: «ὁ Θε ὸς».
Τό τέ ταρ το ὄ νο μα: «ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ 
ἐρ χό με νος».
Τό πέμ πτο ὄ νο μα: «ὁ παν το κρά τωρ».
Δι’ αὐ τῆς τῆς συσ σω ρεύ σε ως αὐ τῶν 
τῶν θεί ων ὀ νο μά των, βλέ που με ὅ τι 
πη γή ὅ λων τῶν ἀ πο κα λύ ψε ων εἶ ναι ὁ 
Θε ός, καί συ νε πῶς ὅ,τι ἀ να φέ ρε ται στό 
βι βλί ο τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως εἶ ναι ἀ ξι ό πι
στο. Προ σέξ τε: εἶ ναι ἀ ξι ό πι στο! Ὁ Θε
ός ἀ πο κα λύ πτει· κα νείς ἄν θρω πος. Καί 
τό κα τα πλη κτι κό εἶ ναι ὅ ταν βλέ που με 
νά πραγ μα τώ νε ται ὅ,τι ὁ Θε ός ἀ πο κα
λύ πτει μέ σα στήν πρό ο δο τῶν αἰ ώ νων, 
τό τε λέ με πραγ μα τι κά εἶ ναι θεί ας προ
ε λεύ σε ως τό βι βλί ο τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως, 
ὄν τως θε ό πνευ στο!

Ἐ δῶ, ἀ γα πη τοί μου, τε λει ώ νει τό προ
οί μι ο τοῦ ὅ λου βι βλί ου. Εἴ δα με νά ξε δι
πλώ νε ται μπρο στά μας, ὅ σο αὐτό ἦ ταν 
δυ να τό, τό θε ο λο γι κό του βά θος, ἀν τά
ξιο ἑ νός με γά λου θε ο λό γου τῆς Ἐκ κλη σί
ας μας, τοῦ ἁ γί ου Ἰ ω άν νου, πού γρά φει 
τό βι βλί ο αὐ τό.
Ἀ κο λου θεῖ τό κύ ρι ο θέ μα, στό ὁ ποῖ ο 
πε ρι γρά φε ται ἡ ἐμ φά νι ση τοῦ Ἰ η σοῦ 
Χρι στοῦ μπρο στά στόν ἔμ φο βο, κα τά
πλη κτο καί τρέ μον τα Ἰ ω άν νη, γιά νά τοῦ 
δεί ξει ποι ά εἶ ναι ἡ μελ λον τι κή πο ρεί α 
τῆς Ἐκ κλη σί ας Του, ποι οί εἶ ναι οἱ ἀ γῶ νες 
της, οἱ πε ρι πέ τει ές της, οἱ πό λε μοί της 
καί ἡ τε λι κή της νί κη. Αὐ τά ἀ πο τε λοῦν 
τό κύ ριο θέ μα τοῦ βι βλί ου τῆς Ἀ πο κα
λύ ψε ως.
Καί μέ τήν βο ή θεια τοῦ Θε οῦ, ἀ γα πη τοί 
μου, εἰ σερ χό μα στε στό κύ ριο θέ μα.
«Ἐ γὼ Ἰ ω άν νης, ὁ ἀ δελ φὸς ὑ μῶν καὶ 
συγ κοι νω νὸς ἐν τῇ θλί ψει καὶ βα σι λεί ᾳ 
καὶ ὑ πο μο νῇ ἐν Ἰ η σοῦ Χρι στῷ, ἐ γε νό μην 
ἐν τῇ νή σῳ τῇ κα λου μέ νῃ Πά τμῳ διὰ τὸν 
λό γον τοῦ Θε οῦ καὶ δι ὰ τὴν μαρ τυ ρί αν 
Ἰ η σοῦ Χρι στοῦ.»28 Δη λα δή: Ἐ γώ, ὁ Ἰ ω άν
νης, ὁ ἀ δελ φός σας καί συμ μέ το χος στή 
θλί ψη καί τή Βα σι λεί α καί τήν ὑ πο μο νή 
ἐν Ἰ η σοῦ Χρι στῷ, ἤ μουν στήν νῆ σο πού 
ὀ νο μά ζε ται Πά τμος, ἐξ αἰ τί ας τοῦ λό γου 
τοῦ Θε οῦ καί τῆς μαρ τυ ρί ας γιά τόν Ἰ η
σοῦ Χρι στό.
Προ κει μέ νου, ἀ γα πη τοί, ὁ ἱ ε ρός Εὐ αγ
γε λι στής νά κα το χυ ρώ σει τήν ἱ στο ρι
κό τη τα τοῦ προ φη τι κοῦ βι βλί ου –τήν 
ἱ στο ρι κό τη τα· με γά λο πρᾶγ μα αὐ τό, νά 
κα το χυ ρώ σου με τήν ἱ στο ρι κό τη τα ἑ νός 
βι βλί ου!– ἀ κο λου θεῖ τό πα ρά δειγ μα τῶν 
Προ φη τῶν τῆς Πα λαι ᾶς Δι α θή κης, ὅ πως 
τοῦ Ἱ ε ρε μί ου29, τοῦ Ἰ ε ζε κι ήλ30, τοῦ Ἡ σα ΐ
ου31 καί ἄλ λων Προ φη τῶν. Καί τί κά νει; 
Πα ρα θέ τει στόν πα ρόν τα στί χο –πού 
εἶ ναι ὁ 1ος στί χος τοῦ κυ ρί ου θέ μα τος– 
πα ρα θέ τει τόν τό πο στόν ὁ ποῖ ο ἀ πο κα
λύ φθη κε καί γρά φη κε ἡ προ φη τεί α, καί 
εἶ ναι ἡ νῆ σος Πά τμος –πού ἡ Πά τμος, 
ξέ ρε τε ὅ λοι, ἀ νή κει στό δω δε κα νη σια
κό σύμ πλεγ μα, εἶ ναι μί α νῆ σος τῆς Δω
δε κα νή σου, μι κρό νη σά κι, ξε ρο νή σι 
εἶναι– ἀ κό μη τόν λό γο τῆς πα ρα μο νῆς 
στήν Πά τμο ἀλ λά καί τόν χρό νο τῆς ἀ πο
κα λύ ψε ως, ὁ ὁ ποῖ ος ἔγινε ἡ μέ ρα Κυ ρι α
κή, ὅ πως θά μᾶς πεῖ στό ἴ διο κε φά λαι ο, 
στόν στί χο 10.
Ὅ ταν λοι πόν μᾶς ὁ μι λεῖ πε ρί τοῦ τό που, 
πε ρί τοῦ λό γου καί πε ρί τοῦ χρό νου, 
ὅ πως βλέ πε τε το πο θε τεῖ ται ἱ στο ρι κά· 
δι ό τι αὐ τά ἀ κρι βῶς ἀ πο τε λοῦν τά στοι
χεῖ α ἐ κεῖ να πού ἔχουνε μί α ἱ στο ρι κή δι
ά στα ση. Δη λα δή δέν εἶ ναι μῦ θος· δέν 
εἶ ναι μῦ θος! Θά λέ γα με: Στήν Πά τμο, 
σ’ ἐ κεῖ νο τό σπή λαι ο, τό τε, ἔ γι νε αὐ τό. 
Ἔ χου με τήν ἱ στο ρι κό τη τα.
Βλέ πε τε πό σο μέ νω σ’ αὐ τά; Για τί ἅ μα 
θά βγεῖ τε ἔ ξω, θά ἀ κού σε τε νά σᾶς λέ νε 
ὅ τι αὐ τά εἶ ναι πα ρα μύ θια!... Καί γιά νά 
τούς ἀν τι κρού σε τε, ἐ γώ σᾶς βο η θῶ νά 

κα τα λά βε τε ὅ τι δέν βρι σκό μα στε μπρο
στά σέ πα ρα μύ θια, ἀλ λά μπρο στά σέ 
ἱ στο ρι κές κα το χυ ρώ σεις.
Πράγ μα τι, κα τά τήν ἀρ χαί α πα ρά δο ση, 
ὁ ἅ γιος Ἰ ω άν νης ἐ ξο ρί στη κε στήν Πά τμο, 
καί αὐ τό κα τά τήν διά ρκει α τοῦ δι ωγ μοῦ 
τοῦ Δο μι τι α νοῦ, ὅ πως μᾶς δι α σώ ζει ὁ 
ἴ διος ὁ Ἀ πό στο λος μέ σα δη λα δή στήν 
Ἀ πο κά λυ ψη, πού λέ ει «δι ὰ τὸν λό γον 
τοῦ Θε οῦ καὶ δι ὰ τὴν μαρ τυ ρί αν τοῦ Ἰ η
σοῦ Χρι στοῦ»32. Δη λα δή: «Ἦλ θα ἐ δῶ, 
στήν Πά τμο, ἐ πει δή ἀ κρι βῶς ἔ κα να κή
ρυγ μα γιά τόν Χρι στό καί ἔ δι να τήν μαρ
τυ ρί α Του.». Δέν μᾶς λέει τό ρῆ μα ἐ ξο ρί
στη κα, ἀλ λά ὅ τι «ἐ δῶ βρέ θη κα γι’ αὐ τή 
τήν αἰ τί α». Ἀλ λά ἡ ἐ ξο ρί α ἐν νο εῖ ται ὑ πό 
τήν λέ ξη θλί ψη. Λέ ει «εἶ μαι συγ κοι νω
νὸς ἐν τῇ θλί ψει». Δι ό τι ἄν ἦ ταν νά κά νει 
ἕ να τα ξί δι μέ χρι τήν Πά τμο, εἶ χε κα τοί
κους ἡ Πάτ μος πολ λούς –ἄς ὑ πο θέ σου
με– καί πῆ γε ἐ κεῖ νά κά νει κή ρυγ μα, καί 
ἐ κεῖ ἀ κρι βῶς δέ χθη κε τήν ἀ πο κά λυ ψη 
τοῦ Χρι στοῦ, δέν θά ἔ λε γε «ἐν τῇ θλί
ψει». Συ νε πῶς ὑ πό τήν λέ ξη «θλί ψει» 
–δο τι κή· ἔ ψι λονγι ῶ τα τό ψει– κρύ βε ται 
ἡ πραγ μα τι κό τητα τῆς ἐ ξο ρί ας.
Ὄν τως ὁ ἅ γι ος Εἰ ρη ναῖ ος –ὁ ὁ ποῖ ος εἶ ναι 
μό λις τοῦ 2ου αἰ ῶ νος– μᾶς λέ ει τά ἑ ξῆς: 
«Ὁὐδὲ πρὸ πολ λοῦ χρό νου ἑ ω ρά θη, 
ἀλ λὰ σχε δὸν ἐ πὶ τῆς ἡ με τέ ρας γε νε ᾶς, 
πρὸς τῷ τέ λει τῆς Δο με τι α νοῦ ἀρ χῆς.»33 

Δη λα δή τό βι βλί ο τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως δέν 
εἶ ναι πο λύς και ρός πού εἶ δε τό φῶς τῆς 
δη μο σι ό τη τος, ἀλ λά πρός τό τέ λος τῆς 
ἐ ξου σί ας τοῦ Δο με τια νοῦ.
Ὁ δέ Κλή μης ὁ Ἀ λε ξαν δρεύς μᾶς ση μει
ώ νει τά ἑ ξῆς: «Ἐ πει δὴ γὰρ τοῦ τυ ράν νου 
τε λευ τή σαν τος», τοῦ Δο με τια νοῦ δη λα
δή πού εἶ χε πε θά νει, «ἀ πὸ τῆς Πά τμου 
τῆς νή σου με τῆλ θεν ἐ πὶ τὴν Ἔ φε σον.»34, 
ἔ φυ γε ἀ πό τήν Πά τμο, μέ τόν θά να το 
τοῦ Δο με τια νοῦ, ὁ Ἰ ω άν νης καί ἦλ θε 
στήν Ἔ φε σο.
Ἀλ λά καί ὁ ἅ γι ος Ἀν δρέ ας Και σα ρεί ας 
μᾶς λέ ει: «Πά τμον οἰ κεῖν τὴν νῆ σον κα
τα δι κα σθείς.»35, δη λα δή κα τα δι κά σθηκε 
νά κα τοι κήσει στήν νῆ σο Πά τμο. Δη λα
δή τί θά πεῖ κα τα δι κά σθηκε; Ἐ ξο ρί στηκε, 
κα τα δι κά σθηκε σέ ἐ ξο ρί α.
Ἀλ λά καί ὁ Εὐ σέ βιος Και σα ρεί ας, στό 
χρο νι κό του, το πο θε τεῖ αὐ τήν τήν ἐ ξο ρί α 
στό 14ο ἔ τος τῆς βα σι λεί ας τοῦ Δο με τια
νοῦ, πού ἀν τι στοι χεῖ μέ τό 94 ἤ 95 μ.Χ..36 
Τό τε λοι πόν γρά φηκε ἡ Ἀ πο κά λυ ψη.
Ἀλ λά δέν γρά φη κε στήν Ἔ φε σο· γρά
φη κε στήν Πά τμο. Καί τοῦ το δι ό τι, ἐ φ’ 
ὅ σον ὁ Χρι στός τοῦ λέ ει «Γρά ψε ἐ πι στο
λή πρός τόν ἄγ γε λο τῆς Ἐ φέ σου.»37, πῶς 
θά ἦ ταν δυ να τόν νά τοῦ πεῖ νά γρά ψει 
ἐ πι στο λή στόν «ἄγ γε λο», ἐ πί σκο πο, τῆς 
Ἐ φέ σου, ἐ άν ὑ πο τε θεῖ ὅ τι εἶ ναι μέ σα 
στήν Ἔ φε σο; Ἄ ρα λοι πόν δέν εἶ ναι στήν 
Ἔ φε σο ὅ ταν γρά φει τήν Ἀ πο κά λυ ψη· ἀλ
λά ὑ πό τό κρά τος αὐ τῶν τῶν ἐν τυ πώ σε
ων, τῶν βι ω μά των αὐ τῶν τῶν πο λύ δυ
να τῶν, γρά φει τήν Ἀ πο κά λυ ψή του ἐ κεῖ 

στήν Πά τμο. Καί ἄν μά λι στα –πού εἶ ναι 
μιά ἐ σω τε ρι κή μαρ τυ ρί α αὐ τό, μέ σα στό 
ἴ διο τό βι βλί ο πού μᾶς τό λέ ει, «Γρά ψε 
στόν ἐ πί σκο πο τῆς Ἐ φέ σου...»– ἄν μά λι
στα λά βου με ὑ π’ ὄ ψιν ὅ τι μέ χρι σή με ρα, 
κα τά τήν πα ρά δο ση, δει κνύ ε ται τό σπή
λαι ο τῆς Ἀ πο κα λύ ψε ως.
Ὅ λα αὐ τά δεί χνουν, μέ τίς μαρ τυ ρί ες 
πού σᾶς εἶπα, ὅ τι τό βι βλί ο τῆς Ἀ πο κα
λύ ψε ως γρά φη κε στήν νῆ σο Πά τμο ἀ πό 
τόν εὐ αγ γε λι στή Ἰ ω άν νη ὅ ταν ἦ ταν ἐ ξό
ρι στος σ’ αὐ τή.
Εἶ ναι χα ρα κτη ρι στι κό ὅ τι προ τάσ σει τοῦ 
ὀ νό μα τος τήν ἀν τω νυ μί α ἐ γώ· «Ἐ γὼ Ἰ ω
άν νης» λέ ει. Αὐ τό τό κά νει γιά νά τονίσει 
τό ὄ νο μα –«Ἐ γώ, ὁ Ἰ ω άν νης.»· ὅ πως λέ
με: «Ἐ γώ, ὁ Ἀ θα νά σιος.»– καί ἐ πί πλέ
ον πρός πί στω σιν τῆς ταυ τό τη τός του. 
Ἦ ταν ἀ νάγ κη νά τε θεῖ τό ὄ νο μα, δι ό τι, 
ὅ πως βλέ πε τε, πρό κει ται πε ρί προ φη
τι κοῦ βι βλί ου καί ἔ πρε πε ὁ πωσ δή πο τε 
νά βε βαι ω θεῖ ἡ προ έ λευ ση τοῦ βι βλί ου, 
κά τι τό ὁ ποῖ ο δέν τό κά νει στό εὐ αγ γέ λιό 
του, ἀλ λά κρύ βε ται πο λύ χα ρι τω μέ να ὁ 
ἱ ε ρός Εὐ αγ γε λι στής πί σω ἀ πό ’κεῖ νο τό 
«ὃν ἠ γά πα ὁ Ἰ η σοῦς»38 –ὅ πως τό τε πού 
εἶ χε πέ σει στό στῆ θος τοῦ Ἰ η σοῦ, καί Τοῦ 
εἶ χε πεῖ «Κύ ρι ε, τίς ἐ στιν ὁ πα ρα δι δούς 
σε;»39. Ἀλ λά ἐ δῶ ὅ μως τό πρᾶγ μα εἶ ναι 
πο λύ σο βα ρό, τό πε ρι ε χό με νο τοῦ βι βλί
ου εἶ ναι προ φη τι κό, καί πρέ πει νά δη λώ
σει ὁ Εὐ αγ γε λι στής τό ὄ νο μά του.

(συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο)
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Η ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΥΠΕΡΦΥΣΙΚΗ 
ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
Η ανακαίνιση (= ανανέωση) του κόσμου 

έγινε «εφάπαξ (= μια για πάντα) εν Χριστώ. 
Η Βασιλεία του Χριστού που θα έλθει είναι 
το πλήρωμα της ήδη ελθούσης βασιλείας, η 
δε ελπίδα της Βασιλείας βασίζεται επί της πί-
στεως στον ήδη ελθόντα Βασιλέα Χριστό. Δεν 
υπάρχει, λοιπόν, αντίφαση μαρτυριών στην 
Καινή Διαθήκη, όπως μερικοί ισχυρίζονται, 
αλλά συνύπαρξη, ήτοι το παρόν ως μέλλον 
και το μέλλον επί τη βάσει του παρόντος. Η 
καθολική Ανάσταση θα έλθει, διότι έγινε η 
Ανάσταση του Χριστού. Υπάρχει λοιπόν παρόν, 
αλλά υπάρχει και ελπίδα του μέλλοντος επί τη 
βάσει του παρόντος.

Βασική διαφορά στην Παλαιά Διαθήκη 
από την Καινή Διαθήκη είναι, στην Πα λαιά 

Διαθήκη ο ΛΟΓΟΣ αποκαλύπτεται στον 
κόσμο δι’ ανθρώπων (= των προφη τών), 
ενώ στην Καινή Διαθήκη ο Ίδιος ο ΛΟΓΟΣ 
αποκαλύπτεται μόνος Του, γί νεται άνθρω-
πος, «ο Λόγος σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν 
εν ημίν» [Ιωάν. 1,1-14]. Στον Ιησού Χριστό 
έχουμε αποκάλυψη του ίδιου του Θεού δια 
του Λόγου και εν τω Λόγω. Συνεπώς έχουμε 
το πλήρωμα της Αποκαλύψεως του ίδιου 
του Θεού. Ως εκ τούτου η αποκάλυψη του 
Θεού εν Χριστώ είναι μοναδική, πλήρης, 
τελεία και τελική, και αποτελεί το θεμέλιο 
πάσης μετά Χριστόν φανερώσεως του Θεού 
στον κόσμο.

Ο Χριστός σε αντίθεση προς τους δούλους 
του Θεού, τους προφήτες είναι ως ο Πατήρ 
ήτοι «έχει ζωήν εν εαυτώ», ταυτίζεται προς 
τον Πατέρα, «εγώ και ο Πατήρ έν εσμεν» 

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ 34ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου ΕλλάδοςΑ’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

[Ιωάν. 1°,30], είναι Η Οδός, Η Αλήθεια, Η Ζωή, 
δεν παίρνει ζωή από αλλού, ενώ δίνει ζωή σε 
όλα. Είναι ο Ύψιστος Διδάσκαλος, ο Ύψιστος 
Βασιλιάς, ο Ύψιστος Προφήτης, ο οποίος 
συγχωρεί αμαρτίες και ανα σταίνει νεκρούς. 
Στο «τάδε λέγει Κύριος» των προφητών της 
Παλαιάς Διαθήκης, ο Χριστός αντιπαραθέτει 
το «εγώ δε λέγω ημίν». Στο Χριστό λαμβάνει 
χώρα το πλήρωμα, το όλον της Αποκαλύψεως 
του Θεού στον κόσμο, όλος ο Θεός εφανερώ-
θηκε «εν Χριστώ» στον κόσμο. Δηλαδή δεν 
μπορούμε ούτε να συμπληρώσουμε ούτε και 
να αφαιρέσουμε κάτι εκ της αποκαλύψεως 
του Χριστού.

Όταν ζούσε ο Χριστός, ο ίδιος και οι Από-
στολοί Του εκήρυτταν περί της Βασι λείας 
του Θεού. Μετά την Ανάσταση και την εις 
ουρανούς Ανάληψη του Χριστού, οι Απόστολοι 

δεν κηρύττουν περί της Βασιλείας του Θεού, 
αλλά κηρύττουν περί του Χριστού, τον Χριστό, 
ως το πλήρωμα της Βασιλείας, ως την ίδια την 
Βασι λεία. Έχουμε δηλαδή μιαν αντιστροφή 
του κηρύγματος του Χριστού. Η κηρυσσόμενη 
από το Χριστό Βασιλεία προσωποποιείται στο 
Πρόσωπο του Χριστού.

Μήπως, εν προκειμένω, έχουμε διαστροφή 
στο κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων, 
ως τούτο υποστηρίχτηκε από μερικούς; ΟΧΙ. 
Το κήρυγμα του Χριστού δεν διεστράφη, διότι 
η κηρυσσομένη από το Χριστό Βασιλεία του 
Θεού, ως ελέχθη, πληρούται «εν Χριστώ», ο 
οποίος είναι η αρχή, το κέντρο και το τέλος 
της ιστορίας. Δεν έχουμε δηλαδή αντίθεση, 
αλλά ταύτιση ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ και ΚΗΡΥΚΤΙΚΟΥ 
ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]

συνέχεια από την 1η σελίδα
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και το εκλεκτόν λείμμα) απεμπολήσαμε 
χρηστά ήθη, ιδανικά και οσονούπω, την 
ελληνοχριστιανική μας ταυτότητα. Επί των 
σημερινών κυβερνώντων και πολιτικών, η 
Ελλάς μας, η γλυκυτάτη πατρίς μας, αντί 
να είναι κορωνίς, κατέστη θεραπαινίς των 
Ευρωπαίων, ένεκα της ασεβείας, περί τα 
χρηστά ήθη, των πολιτικών μας.

Στις ημέρες μας διαθρυλούνται νομι-
μοποιήσεις βδελυκτών παθών από την 
κυβέρνησιν – συναινούντων των πολιτι-
κών όλων των κομμάτων – μεθ’ ών και ο 
«γάμος» των ομοφυλοφίλων. Και η μεν 
κυβέρνησις στα μουλλωχτά επιχειρεί να 
θεσμοθετήση τον «γάμον» (ο Θεός να 
τον κάνει «γάμον») των ομοφυλοφίλων, 
τα δε κόμματα ποιούντα σιγήν ιχθύος, 
συναινούν εις την κυοφορίαν αυτής της 
σκέψεως της κυβερνήσεως. Και αυτοί 
είναι κορυφαίοι των Ελλήνων. Ωραίοι κυ-
βερνήται που πωλούν τα ατίμητα, για να 
εξυπηρετήσουν τους Ευρωπαίους!

Και ιδού: Στην Τήλον νήσον της Δωδεκα-
νήσου ο δήμαρχος κατά τον Ιούνιον 2008, 
τέλεσε γάμους ομοφυλοφίλων, ανδρός 
μετά ανδρός, και γυναικός μετά γυναικός 
(χριστιανικόν περιοδικόν «Σταυρός»).

Πολλή συζήτησις γίνεται στα τηλεοπτικά 
μέσα και ΜΜΕ δια θέμα που δεν χρειάζεται 
καθόλου συζήτησις. Η ομοφυλοφιλία ως 
παρά φύσιν πράξις, η πλέον σιχαμερή 
πράξις, που επροκάλεσε πυρ από την 
αιωνιότητα (Ιουδ. 7) και κατέκαυσε τα 
Σόδομα και Γόμορρα και τις γειτονικές 
πόλεις, απορρίπτεται ασυζητητί. Εν τού-
τοις σήμερα κατά τον χαλεπόν καιρόν της 
αποστασίας, της σαρκολατρείας και της 
διαστροφής, πολλοί που ομιλούν από τα 
κανάλια της τηλεοράσεως, με πολλές συ-
ζητήσεις υποστηρίζουν την ομοφυλοφιλία 
ως φυσιολογικήν κατάστασιν. Κατά δε τις 
συζητήσεις προς τους ομοφυλοφίλους 
δεικνύεται μεγάλη ευγένεια και παρέχεται 
άνεσις χρόνου, δια να υπερασπίζωνται 
τα... δικαιώματά τους. Οι δε κυβερνώ-
ντες τα ΜΜΕ υπακούοντες στα πάθη των 
ομοφυλοφίλων και σε ημέτερες και ξένες 
σκοτεινές δυνάμεις, έχουν καταργήσει 
την αλήθειαν και την γλώσσαν της Αγίας 
Γραφής, και μεθοδικώς υπονομεύσουν την 
χριστιανικήν πίστιν και την χριστιανικήν 
ηθικήν.

Θαυμάζει κανείς την προσήλωσιν των 
αγωνιστών του ’21 περί τα όσια και ιερά. 
Εις μνημόσυνον αιώνιον θα μείνη ο ηρω-
ικός θάνατος των Σουλιωτισσών δια να 
μην ατιμασθούν από τους Τούρκους. Και 
πολύ παλαιότερον, οι νέοι των Λακώνων 
έλεγον στους προγονούς των: «Άμμες δε 
γε εσσόμεθα πολλώ κάρρονες = εμείς 
θα γίνουμε πολύ καλλίτεροι σας». Οι 
σημερινοί νέοι και ιδία οι πολιτικοί μας, τι 
κάλλιον των προγόνων μας ποιούσι; Αλγώ, 

οδυνώμαι. Πού είναι η ελληνική λεβεντιά, 
έλληνες πολιτικοί; Εις την πορνείαν, εις 
την ευμάρειαν, εις τον ωχαδερφισμόν, εις 
την ραστώνην, εις την ηδυπάθειαν, εις τας 
σαρκικάς ηδονάς, εις την καταστροφικήν 
πορείαν της χώρας συμβάλλετε (ή μάλ-
λον πρωτοστατείτε), κυβερνητικοί ή μη. 
Συγχρωτισθήτε με τους Ευρωπαίους, και 
από την μίαν, δια να μη χαρακτηρισθήτε, 
κύριοι πολιτικοί, καθυστερημένοι και οπι-
σθοδρομικοί αφωμοιώσατε από αυτούς 
την ομοφιλοφιλίαν καταστάντες ένιοι 
τεθηλυμένοι και θηλυπρεπείς, από δε την 
άλλην επελαθόμενοι της ανδροφροσύνης 
του Έλληνος που κάποτε ο άνδρας ήτο 
πράγματι άνδρας και η γυναίκα γυναίκα, 
δια να αμαυρώσετε την ελληνικήν κοινω-
νίαν και ελληνικήν λεβεντιάν.

Κύριοι πολιτικοί, εσείς με την αδιαφορία 
σας περί τας ηθικάς αρχάς, μας ποδη-
γετείτε επί τα φαύλα και βλαβερά. Δεν 
είσθε αντάξιοι των νέων των 
Λακώνων, αν και αυτοί έζησαν 
προ Χριστού.

Έτσι, εσείς πορευόμενοι αντιχριστιανι-
κώς, δουλοπρεπώς προς τους Ευρωπαί-
ους είσθε «πολλώ χείρονες» των Ελλήνων 
χριστιανών προγόνων μας. Δια σας αξίζει 
η περιφρόνησις, η αποστροφή.

Ο απόστολος Παύλος για τους ομοφυ-
λοφίλους διδάσκει: «...οι άνδρες άφησαν 
την φυσική χρήσιν της γυναίκας και άνα-
ψαν από το σφοδρό πάθος τους, ο ένας 
για τον άλλον. Αρσενικοί με αρσενικούς 
διαπράττουν την ασχήμιαν, και έτσι για την 
(ειδωλολατρική) πλάνην τους λαμβάνουν 
την αρμόζουσαν τιμωρίαν από τους ιδίους 
τους εαυτούς τους» (Ρωμ. α’, 27). Ο ίδιος 
ως άνω απόστολος αποφαίνεται: «ούτε 
πόρνοι, ούτε ειδωλολάτραι, ούτε μοιχοί, 
ούτε μαλακοί (= κίναιδοι), ούτε αρσενο-
κοίται κληρονομήσουσιν την Βασιλείαν 
του Θεού» (Α’ Κορινθ. στ’, 9).

Οι άγιοι πατέρες περιέγραψαν τρεις 
τρόπους τού ζην. α) τον κατά φύσιν, 
που είναι ο φυσιολογικός, β) τον υπέρ 
φύσιν, που είναι ο ιδανικός και τον οποί-
ον ηκολούθησαν οι ίδιοι και γ) τον παρά 
φύσιν, που είναι ο εξευτελιστικός και ο 
ανεπίτρεπτος.

Ο δε ιερός Χρυσόστομος αποφαίνεται: 
«Νομίζω ότι η ομοφυλοφιλία είναι διπλή 
διαφθορά. Πρέπει επομένως ο νέος να 
προφυλαχθή, ώστε ούτε άλλος να ασελ-
γήση επάνω του, ούτε αυτός να ασελγήση 
σε άλλον» (περί ανατροφής των παίδων). 
Και εν συνεχεία: «η ομοφυλοφιλία είναι 
νόσημα. Οι ομοφυλόφιλοι δεν αισθάνο-
νται μεταξύ τους ηδονή, αφού η γνησία 
ηδονή υπάρχει στην συνουσία μεταξύ 
ανδρός και γυναικός». Έπειτα: «γιατί σ’ 
αυτές (δηλ. τις πόρνες) αν και η συνου-
σία είναι παράνομη, είναι όμως σύμφωνη 

με τη φύση, ενώ αυτή (δηλ. η συνουσία 
μεταξύ των αρρένων) είναι και παράνομη 
και αντίθετη με την φύσιν». Και τέλος: 
«γιατί δεν λέγω αυτό μόνον, ότι δηλαδή 
έγινες γυναίκα, αλλ’ ότι έχασες και την 
ιδιότητα του ανδρός, και ούτε απέκτησες 
αυτήν την φύσιν (δηλ. την γυναικείαν) ούτε 
διατήρησες την φύσιν του ανδρός που 
είχες, αλλά έγινες προδότης και των δύο 
φύσεων (του ανδρός και της γυναικός) και 
είσαι άξιος να διασύρεσαι, να καταδιώκε-
σαι και να λιθοβολήσαι από άνδρες και 
γυναίκες, διότι αδίκησες και τα δύο φύλα 
(του ανδρός και της γυναικός)». Και ενώ ο 
Δαυίδ μας προτρέπει: «απόστρεψον τους 
οφθαλμούς μου του μη ιδείν ματαιότητα, 
εν τη οδώ σου ζήσον με = στρέψε αλλού 
τα μάτια της ψυχής μου, για να μη δω και 
επιθυμήσω τα μάταια και προσωρινά και 
επιβλαβή του κόσμου τούτου. Βοήθησόν 

με να πορεύομαι καθ’ όλην 
μου την ζωήν τον δρόμον των 
εντολών σου» (Ψαλμ. 118, 37), 

οι πολιτικοί μας επιζητούν τα μάταια και 
επιβλαβή. Ο Πλάτων διδάσκει για τους 
ομοφυλοφίλους τα εξής: «τελεολογική 
γραμμή της ερωτικής διαδικασίας είναι, ο 
της αθανασίας πόθος, αυτός, που η σοφία 
του λαού ονομάζει διαιώνιση του είδους. 
Ο σκοπός αυτός θεραπεύεται μόνον με 
την ετεροφυλικήν (ανδρός και γυναικός) 
διαδικασίαν ενώ η ομοφυλοφιλική τοιαύ-
τη, ως στερουμένου του σκοπού αυτού 
(δηλ. της διαιώνισης του είδους) και της 
δυνατότητος της αθανασίας, παραμένει 
στο επίπεδο αστοχίας, του αμαρτήματος 
και του σκοτεινού πάθους».

Έτσι οι πολιτικοί μας, αντί να ακο-
λουθούν την ειρημένην υγιαίνουσαν 
διδασκαλίαν, καθίστανται ετερόφωτοι 
των Ευρωπαίων, που προσπαθούν να 
διαφθείρουν τον λαόν μας. Μόνον οι 
προ Χριστού, Σοδομίται ετόλμησαν να 
ζουν ομοφυλοφιλικώς. Ο Χριστός μας 
όμως, μας απελευθέρωσε από τα πάθη. 
Ως αποδεικνύεται, οι πολιτικοί μας ερω-
τοτροπούν προς τρυφυλήν και αφύσικον 
ζωήν, μιμούμενοι τους ερμαφροδίτους 
«άνδρας» της Ευρώπης. Τι δέον γενέ-
σθαι; Ανυπακοή του χριστιανού Έλλη-
νος, στα αντιχριστιανικά νομοθετήματα 
και αποστασία από τους πολιτικούς. Αν 
θέλη ο χριστιανός να ζήση ελληνοπρε-
πώς και χριστιανοπρεπώς πρέπει να 
συστοιχηθή στις εντολές του Χριστού 
και ν’ απορρίψη πάντα αντιχριστιανικόν 
τρόπον ζωής.

Αδελφοί μου, ως πορευόμεθα, απολ-
λύμεθα. Αφελληνιζόμεθα, αποχριστιανι-
κοποιούμεθα. Σωτηρία; Επιστροφή στις 
ρίζες μας και τις παραδόσεις μας.

ἰσαπόστολοι. Στὴν παράσταση οἱ δύο 
μορφὲς θὰ εἰκονίζονταν μὲ φωτοστέφανο, 
σύμβολο τῆς ἁγιότητός τους, κρατώντας τὸ 
Εὐαγγέλιο καὶ τὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ. Ἡ 
ἀπόφαση ὑποβλήθηκε, σύμφωνα μὲ τὴ νό-
μιμη διαδικασία, πρὸς ἔγκριση ἀπὸ τὴν Ἐπι-
τροπὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Ὡστόσο 
ἡ Ἐπιτροπὴ γνωστοποίησε στὴ Σλοβακικὴ 
Κυβέρνηση ὅτι «ὁρισμένα κράτη ἀντιτίθε-
νται στὸ νόμισμα λόγῳ θρησκευτικῆς οὐδε-
τερότητας» καὶ ζήτησαν νὰ ἀπαλειφθοῦν 
τὰ φωτοστέφανα τῶν δύο Ἁγίων. Γιὰ τὸν 
Σταυρὸ μὲ τὶς δύο ὁριζόντιες κεραῖες δὲν 
ὑπῆρχε ἀντίθεση, διότι ἤδη ὑπάρχει στὰ 
κοινὰ κέρματα τῆς Σλοβακίας τοῦ ἑνὸς καὶ 
τῶν δύο εὐρώ. Ὡστόσο ἡ ἀντίδραση φαίνε-
ται ὅτι δὲν ἦταν ἐξίσου ἰσχυρὴ ἀπὸ ὅλα τὰ 
κράτη – μέλη τοῦ Eurogroup. Τὸ θλιβερὸ 
ὅμως εἶναι ὅτι ἡ ἀντίδραση προῆλθε ἀπὸ 
τοὺς ἀντιπροσώπους τῆς Γαλλίας καὶ δυ-
στυχῶς τῆς... Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος! Καὶ ἡ 
μὲν Γαλλία, ἕνα κράτος ποὺ διεχώρισε τὶς 
σχέσεις του μὲ τὴν Ἐκκλησία, γι’ αὐτὸ καὶ 
παραπαίει συνεχῶς, εἶχε κάποια δικαιολο-
γία. Οἱ ἐκπρόσωποι ὅμως τῆς Ὀρθοδόξου 
Ἑλλάδος, τῆς ὁποίας τὸ Σύνταγμα ἀρχίζει 
μὲ τὴ φράση «Εἰς τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας καὶ 
ὁμοουσίου καὶ ἀδιαιρέτου Τριάδος»· τῆς 
Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος, τῆς ὁποίας οἱ δύο 
ἱεραπόστολοι καὶ φωτισταὶ τῶν Σλάβων 
ἅγιοι Κύριλλος καὶ Μεθόδιος ὑπῆρξαν παι-
διά, τῆς χώρας τῆς ποτισμένης μὲ αἵματα 
χιλιάδων μαρτύρων, τῆς χώρας τῶν ὁσίων 
καὶ τῶν ἁγίων μὲ τὰ μυροβλύζοντα καὶ 
θαυματουργοῦντα λείψανα, τῆς χώρας 
τοῦ θαύματος τῶν Βαλκανικῶν πολέμων 
καὶ τοῦ ἔπους τοῦ 1940, πῶς ἀποστασι-
οποιοῦνται ἀπὸ τὸ πιστεύω τους; Διότι ἡ 
ἄρνηση προῆλθε ἀπὸ τὴν ἐκπρόσωπό μας 
στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ καὶ τοὺς συνερ-
γάτες της, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ ἕναν ὑπουργὸ τῆς 
σημερινῆς Κυβερνήσεως καὶ δύο βουλευτὲς 
τοῦ κόμματος τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολι-
τεύσεως (Βλ. περιοδικὸ «Κοινωνία», τεῦχ. 
2/2013, σελ. 106-107). Δυστυχῶς στὶς 
ἀντιχριστιανικὲς διακηρύξεις καὶ κινήσεις 
Ἑλλήνων βουλευτῶν τῶν τελευταίων ἐτῶν 
προστίθεται καὶ ἡ ἀνωτέρω θλιβερὴ προ-
σπάθεια. Πάντως ἡ Σλοβακία ἐπέμεινε στὴν 
ἀπόφασή της καὶ ἐξέδωσε ἤδη 1 ἑκατομ-
μύριο κέρματα μὲ τὰ χριστιανικὰ σύμβολα 
πρὸς ἐντροπὴν τῶν ἀναξίων ἐκπροσώπων 
τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος!...

«Ο Σωτήρ»

Ο «γΑμΟς» των ΟμΟφυλΟφιλων, 
η χριςτιΑνικη διδΑςκΑλιΑ κΑι Ο φιλΟςΟφΟς ΠλΑτων

«ΕλλΗΝΕΣ βΟυλΕυΤΕΣ
ΑρΝΟυΝΤΑΙ ΤΗ 

χρΙΣΤΙΑΝΙκΗ πΙΣΤΗ!»

Συνεχίζουμε όπως άλλωστε το υποσχε-
θήκαμε, να ασχολούμαστε με την έννοια 
της επανάστασης με αφορμή την επέτειο 
της απελευθέρωσης των νέων χωρών από 
τους τούρκους το 1912 με τη μάχη της 
ιστορικής Μελούνας στην Τσαριτσάνη όπου 
ο ελληνικός στρατός ανάγκασε σε φυγή 
τους τούρκους και συνεχίστηκε η εκδίωξη 
του κατακτητή και από τα άλλα μέρη (Ελασ-
σόνα, Σαραντάπορο, Σέρβια, Κοζάνη κτλ.). 
Άλλωστε το θέμα είναι πάντα επίκαιρο αφού 
η επανάσταση δεν έχει τέρμα! Είναι όπως 
η προσπάθεια του προσώπου να γίνει άγιο, 
όπως είναι ο Θεός!

Η αποτίναξη του ξένου ζυγού - κατακτη-
τή είναι επανάσταση (εθνική) όχι όμως το 
παν. Χωρίς την εξάλειψη της κοινωνικής 
αθλιότητας, την εκμετάλλευση ανθρώπου 

από άνθρωπο, την εξάλειψη του φασισμού, 
την επικράτηση της δημοκρατίας, την ηθική 
δηλ. της αγάπης εναντίον του μίσους και 
του πολέμου, την επανάσταση κατά του 
υλισμού που μηδενίζει τον άνθρωπο και 
την μεταβάλλει σε σκέτο χώμα, δεν έχουμε 
επανάσταση αλλά θάψιμο αυτής. Χωρίς τα 
στοιχεία αυτά έχουμε ανάπηρη επανάσταση 
με μεγάλο ποσοστό αναπηρίας για να μην 
πούμε ότι χτυπούμε, αντιμαχόμαστε την 
Επανάσταση της Αγάπης.

Επανάσταση χωρίς ριζική αλλαγή δεν 
υπάρχει. Η επανάσταση γίνεται και τότε 
υπάρχει, όταν έχουμε τα έργα της αλλαγής. 
Δεν αρκεί να καταληφθεί η εξουσία για να 
έχουμε επανάσταση. Όταν γίνεται μόνο 
αυτό, τότε πρόκειται για απάτη σε βάρος 
του λαού. Τέτοια φαινόμενα απάτης είναι γε-

μάτη η ιστορία! Πίσω από την επανάσταση 
υπάρχει πάντα μια ανάγκη. Η επανάσταση 
δεν κατασκευάζεται: γεννιέται και μάλιστα 
στην ώρα της. Είναι όπως το σιτάρι. Πρέπει 
να ωριμάσει για να έρθει ο θερισμός. Η φθο-
ρά του παλιού φέρνει το νέο. Όταν πεθαίνει 
ένας κόσμος γεννιέται ένας άλλος. 

Στην επανάσταση έχουμε δύο φάσεις: 
η πρώτη αρχίζει όταν πραγματοποιείται 
η ριζική αλλαγή. Μέχρι τότε είμαστε στην 
προ της επανάστασης περίοδο. Όταν δια-
δίδεται η επαναστατική ιδεολογία (λόγος), 
η αποδοχή από την πλειοψηφία του λαού 
της ιδεολογίας, ο σχηματισμός της επα-
ναστατικής κυβέρνησης ακόμα και αυτή 
η κατάληψη της εξουσίας είναι πράξεις 
προεπαναστατικές. Η επανάσταση αρχίζει 
μόνο όταν οι νέοι θεσμοί γίνουν βίωμα του 

λαού. Χωρίς τη συνειδητή αποδοχή από 
την πλευρά του λαού των αρχών της επα-
νάστασης αυτή δεν μπορεί να εδραιωθεί. 
Με την κατάκτηση του ενός στοιχείου της 
επανάστασης προχωρεί ο λαός στο άλλο 
κ.ο.κ. Η επανάσταση δεν είναι στάσιμη. 
Είναι διαρκής πορεία προς τα εμπρός. Το 
βλαστάρι βγάζει τα φύλλα (αφετηρία) για 
τα λουλούδια και τα λουλούδια τον καρπό. 
Η επανάσταση είναι η Άνοιξη στον αιώνιο 
κύκλο του πολιτισμού. Εκείνη σπάει την 
παγωνιά του χειμώνα και κάνει να λουλου-
δίζουν οι ψυχές (Νικ. Ψαρουδάκης).

Προσεχώς θα δούμε και τις απομιμήσεις 
(ψεύτικες) επαναστάσεις τη μερική επανά-
σταση και την ολοκληρωμένη επανάσταση.

Χαράλ. Γρ. Κοντός
Τ. καθ. ΤΕΙ - Δικηγόρος

συνέχεια από την 1η σελίδα

συνέχεια από την 1η σελίδα

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ (1821-1912)

Γράφει Κων/νος Παπαδόπουλος
Καλαμάτα
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τι τΟν κρΑτΑΕι Ο “άγιΟς” ΠΕιρΑιως;

Α΄. Ποιός άλλος... 
Από το διαδίκτυο agrionioreport.

com αλιεύσαμε την είδηση, και επει-
δή η εφημερίδα μας ασχολήθηκε με 
τον “άγιο” Αιτωλοακαρνανίας – φίλο 
του δεσπότη Λάρισας – παρουσιά-

ζουμε μέρος του δημοσιεύματος για να καταλάβετε 
τί κάνουν οι “άγιοι” πατέρες! 

«Έστι δίκης οφθαλμός… πατήρ Χριστόφορος Μου-
τάφης. Μετά από 10 χρόνια αγώνων επιτέλους ήρθε 
η ΠΡΩΤΗ δικαίωση, την οποία θα ακολουθήσουν και 
άλλες.

Πανηγυρική δικαίωση για τον παπα-Χριστόφορο 
απ’ το Εφετείο, που σε κείμενο 60 σελίδων πλέκει το 
εγκώμιο του ιερέα και καταρρακώνει τους συκοφά-
ντες του, οι οποίοι καλούνται τώρα να καταβάλουν 
50.000 ευρώ ως αποζημίωση.

Ο εκλεκτός, κοσμοαγάπητος αγωνιστής ιερεύς 
π. Χριστόφορος Μουτάφης, παρά την ηλικία του 
και τις απηνείς διώξεις του από τον μητροπολίτη 
Ακαρνανίας Κοσμά και τον κακότατον ΝΤΑΓΙΑΝ, 
δικαιώθηκε!!!».

Για τον ίδιο λόγο δικάστηκαν παλαιότερα 15 ιερείς 
για ψευδή γεγονότα σε φυλάκιση πέντε (5) μηνών.

Δεν πέρασαν μερικές ημέρες από τη δικαστική 
απόφαση και ο δεσπότης ανακοίνωσε ότι δύο νέοι 
ιερείς θα πάνε στον ίδιο ναό που ιερουργούσε ο π. 
Χριστόφορος, παρ’ όλο που δικαιολογούνταν μόνο 
μία οργανική θέση. Ο ένας μάλιστα θα ασκούσε τα 
καθήκοντα του προϊσταμένου.

Την Κυριακή 24-11-13 οι ενορίτες ξεσηκώθηκαν. 
«Αυτό δεν θα περάσει έτσι» έλεγαν και ζητούσαν να 
μάθουν: «Να μας πουν επιτέλους, ποιο το έγκλημα του 
παπα-Χριστοφόρου. Τί έχει κάνει και τον ταλαιπωρούν 
τόσα χρόνια;».

Και ο δημοσιογράφος καταλήγει: «Πάμφτωχος και 
ταλαιπωρημένος άνθρωπος είναι. Ας τον αφήσουν επί 
τέλους στην ησυχία του… Δέκα πέντε χρόνια, προ-
σπαθούν κάποιοι να βρουν αφορμή και δεν βρήκαν 
το παραμικρό. ΠΟΣΟ ΑΛΛΟ;;;».

Β΄. Ποιός άλλος... 
Για να δούμε, τί θα βγάλει η δικα-

στική υπόθεση με τον “άγιο” Ναυπά-
κτου (μεγάλο πνευματικό ανάστημα 
και φίλος του δεσπότη Λάρισας, που 
συγγενεύουν γιατί, έχουν τον ίδιο 
νομικό σύμβουλο, τακτικό επισκέπτη 

στην πόλη μας για να μας δίνει τα πνευματικά του 
“φώτα” και να μας αγιάζει).

Να, τι μας πληροφορούν τα διάφορα σάιτ:
«Μια απίστευτη ιστορία, σχετικά με τον δεσπότη 

Ναυπάκτου Ιερόθεο, ο οποίος φέρεται να έχει κατα-
χραστεί δωρεά 800.000 δολαρίων από τον Έλληνα 
ομογενή Ιωάννη Ξύκη, που ζει (;) στις Η.Π.Α. και ο 
οποίος έστελνε χρήματα στον ιερωμένο για να ανε-
γείρει το “ΞΥΚΕΙΟ” ίδρυμα, αλλά τα χρήματα κάπου 
χάθηκαν!». Τώρα την υπόθεση την χειρίζονται οι δύο 

ειδικοί Εισαγγελείς.
γ΄.Ποιός άλλος...
 Το σλόγκαν που κυκλοφορεί 

στο Βόλο είναι: «Ο ΑΓΙΟΣ... 
ΚΑΝΕΙ ΘΑΥΜΑΤΑ ΜΕ ΤΑ ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ»

Μπορεί να τα βρήκαν στην 
μεταξύ τους συνάντηση ο 

δεσπότης Βόλου και ο επιχειρηματίας Λούλης που 
είχαν σε μοναστήρι του Πηλίου, εξ άλλου και ο 
επιχειρηματίας είχε πει: «Αν δοκιμάσει κάποιος να 
συναντηθεί για μισή ώρα μαζί του, θέτοντάς του το 
ζήτημα, στο πρώτο δεκάλεπτο θα είναι αρνητικός 
απέναντί του και επικριτικός· στο δεύτερο δεκάλε-
πτο θα “σπάσει” και θα δείχνει κατανόηση σε όσα 
λέει ο Μητροπολίτης· και μόλις η μισή ώρα συμπλη-
ρωθεί θα του φιλήσει το χέρι, θα βγάλει τα ψιλά από 
την τσέπη του και θα του τα δώσει. Όποιος μετά 
από αυτή τη συνάντηση δει εμένα θα με φτύσει… 
για όσα είπα σε βάρος του» (αυτό έπαθε ο ίδιος 
που τα λέει!).

Για τις βαριές κατηγορίες του επιχειρηματία ο ει-
σαγγελέας τί έκανε; Πού βρήκε τα χρήματα ο δεσπό-
της που μαζί με τον ιερέα αδερφό του αγόρασαν αυτή 
την τεράστια περιουσία - πάνω 2.500 τ. μ. σε κτίσματα 
- πολλών εκατομμυρίων και τη βίλα-φρούριο με θέα 
τον Παγασητικό, αξίας 3 εκατ. Ευρώ (εφ. ΘΕΜΑ 14-
1-13), που διαθέτει δύο επίπεδα, πέντε υπνοδωμάτια, 
δύο σαλόνια, τέσσερα λουτρά, δύο χωλ, αποθήκη 
345 τ.μ. ένα ιδιωτικό απομονωμένο λιμανάκι, πριβέ 
παραλία σε οικόπεδο εκτάσεως 7,5 στρεμμάτων;

δ΄.Ποιός άλλος...
Μεγάλα σκάνδαλα κοντεύουν να δουν το φως - οι-

κονομικά και ηθικά - πολλοί μητροπολίτες βρίσκονται 
στα κάγκελα. Ευχόμαστε να διαψευστούμε για το καλό 
της αγίας εκκλησίας, άλλως θα ακούσουμε... 

ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΔΕΣΠΟΤΗΣ ΕΧΕΙ ΣΕΙΡΑ;

ΠΟιΟς ΑλλΟς 
δΕςΠΟτης ΕχΕι ςΕιρΑ;

ΧΑΛΑΣΕ Ο ΝΤΟΥΝΙΑΣ
Μεγάλος ανταγωνισμός παρατηρείται τελευταία για το 

ποιος θα καλέσει τον δεσπότη σε γάμους, βαφτίσια, κηδείες, 
μνημόσυνα, εγκαίνια και ομιλίες είτε ως τιμώμενο πρόσωπο 
είτε ως ομιλητή.

Και φθάσαμε, άκουσον-άκουσον, να τον καλούν να τους 
κάνει αγιασμό στο βιβλιοπωλείο τους, που λειτουργούσε 
επί 50 χρόνια, γιατί έκαναν μια μικρή ανακαίνιση. Βέβαια 

η πρόσκληση του δεσπό-
τη απέβλεπε σε άλλους 
στόχους (προβολή αμφο-
τέρων) διότι τον αγιασμό 
μπορούσε να τον κάνει και 
ο παπάς της ενορίας – αν 
ήταν απαραίτητος να γίνει, 
δεδομένου ότι αγιάσθηκε 
το βιβλιοπωλείο όταν άρ-

χισε να λειτουργεί – εκτός κι αν ο αγιασμός από δεσπότη 
φέρνει περισσότερη πελατεία.

Αυτό, δεν είναι κατάντημα; Ναι, είναι, για όλα τα πα-
ραπάνω αλλά και για το λόγο ότι οι ιδιοκτήτες και όλοι 
όσοι εκπροσωπούνται, κάποτε του έψαλαν τα εξ αμάξης 
από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, εφημερίδες και περιοδικά 
αποκαλώντας τον μοιχεπιβάτη, αντιΚανονικό, παράνομο, 
πονηρό Σαλαμίνιο κ.ά.

Δυστυχώς, οι συμπεριφορές αυτές αποτελούν το ιδιαίτε-
ρο γνώρισμα των θρησκευτικών οργανώσεων, κατά κανόνα. 
Συσχηματίζονται με πρόσωπα και καταστάσεις και δεν δι-
στάζουν να τα απαρνηθούν όταν πια αυτά δεν συμβάλουν 
στις επιδιώξεις της Οργάνωσης.

Αυτά τα γνωρίζει ο δεσπότης, καθώς και ότι μια μέρα, 
που δε θα τον χρειάζονται, θα τον εξαποστείλουν για να 
προσκολληθούν σε κάποιον άλλον, έστω κι αν αυτός θα 
είναι αντιΚανονικός και παράνομος. Κάνει όμως την ανάγκη 
φιλοτιμία, γιατί τους είχε και τους έχει ανάγκη, επειδή ο 
θρόνος του υπήρξε θρόνος αίματος και αδικίας και πρέπει 
να στηριχθεί!

Αυτά περίπου απάντησε σε κάποιον που τον ρώτησε, 
πώς αισθάνεται όταν βλέπει εκείνους που τον «διέσυραν» 
να τρέχουν ν’ ασπασθούν το χέρι του κάνοντας εδαφιαίες 
υποκλίσεις. «τα ξέρω όλα, αλλά εγώ πρέπει να κάνω 
τη δουλειά μου!».

Πολλοί βλέποντας τις σκοπιμότητες αυτές και τους φα-
ρισαϊσμούς και ενθυμούμενοι τα λόγια του απ. Παύλου «μη 
συσχηματίζεσθαι τω αιώνι τούτω αλλά …» (Ρωμαίους 12, 
2) περίλυποι μονολογούν: «Πάει χάλασε ο ντουνιάς».

ΨΑΛΤ
ΙΚΑ

ΤΑ “ΠΑΛΟΥΚΙΑ”
Δύο παπάδες μάλωναν σε 

ξένο “αχυρώνα”.
π. Μιχάλης: Ένας Πρω-

τοσύγκελος πόσο μισθό 
μπορεί να παίρνει;

π. Σωφρόνιος: Πρέπει να 
παίρνει λίγο πάνω από το 
χιλιάρικο.

π. Μιχάλης: Με αυτά τα 
χρήματα μπορεί να αγο-
ράσει καμιά πενηνταριά 
στολές την δεκαπενταετία;

π. Σωφρόνιος: Εάν εννο-
είς, αυτό που κι εγώ εννοώ, 
πρέπει να φτάνουν τις 90 με 
100 στολές.

π. Μιχάλης: Καλά, αυτές 
μπορεί να τις κάνουν και… 
δώρα, αλλά τα ακίνητα από 
πού αγοράστηκαν;

π. Σωφρόνιος: Α, … αυτά 
που είναι στη Σαλ…; Το ένα 
είναι παλαιό, το δε άλλο 
διαμέρισμα στα “Παλού-
κια” είναι μικρό (στοίχισε 
μόνο 95 χιλ. ευρώ και δεν 
βολεύει), γιαυτό πρέπει να 

αγοράσει καμιά βιλίτσα να 
την κάνει ησυχαστήριο – 
είναι της μόδας μεταξύ των 
δεσποτάδων – γιατί εάν γίνει 
δεσπότης να έχει κάποιο 
αξιοπρεπές κατάλυμα για… 
πνευματικές αναβάσεις και 
τσιμπούσια.

π. Μιχάλης: Εγώ σε ρώ-
τησα με ποια λεφτά αγο-
ράστηκαν;

π. Σωφρόνιος: Έλα, ευ-
λογημένε. Τόσες εκδρομές 
κάνουν, τόσους δίσκους 
περιφέρουν και τόσα χαρά-
τσια περνούν από τα χέρια 
τους, δε μένει και κάτι τι για 
τον πρωτοσύγκελο;

Ο νεωκόρος, που κρυφά-
κουγε πίσω από την πόρτα, 
σταυροκοπιόνταν και μονο-
λογούσε: «Γίνονται τέτοια 
πράγματα, Θεέ μου, κι 
εμείς έχουμε άγρια μεσά-
νυχτα; Αλλά πάλι τέτοιες 
αγορές και τέτοια πασαλίδι-
κη ζωή πώς δικαιολογείται;

Ο μακαριστός π. Αυγουστίνος Καντιώτης στο 228-229 φύλλο 
της εφημερίδας “Σπίθα” (Ιούλιος 1960) ασχολείται με ένα προ-
σωπικό του θέμα διότι – όπως γράφει – «Δεν ηδυνάμεθα να πα-
ραμείνωμεν απαθείς απέναντι φρικτής συκοφαντίας, η οποία, 
εξ επισήμων χειλέων εν μέσω σφοδρού αγώνος, ερρίφθη, ίνα 
εξουθενώση τον ιεροκήρυκα, κλονίση την εμπιστοσύνην των 
πολλών εις το προφορικόν και γραπτόν κήρυγμά του και εις το 
εν γένει έργον, όπερ με την βοήθειαν του Θεού επί τέταρτον 
του αιώνος επιτελεί…». Και συνεχίζει: «Ο Κύριος, προκειμένου 
να χαρακτηρίση την κακίαν και την διαφθοράν των ανθρώπων, 
λαμβάνει εικόνας και εκ της ζωής των ζώων. Ούτω τον Ηρώδην 
Αντίπαν, όστις εφόνευσε τον Ιωάννην τον Πρόδρομον, δια την 
πονηρίαν αυτού ωνόμασεν αλώπεκα∙ “Πορευθέντες είπατε τη 
αλώπεκι ταύτη…” (Λουκ. 13, 32).

«… Εις τας θερμάς χώρας της Ασίας και της Αφρικής, μεταξύ 
των άλλων θηρίων ενδιαιτάται και έν θηρίον, όπερ ονομάζεται 
ύαινα. Το θηρίον τούτο είναι ακάθαρτον και βδελυρόν, διότι, 
ενώ τάλλα θηρία φονεύουν τα ζώα και τρώγουν τας σάρκας 
των νωπάς … η ύαινα αρέσκεται εις τα αποσυντεθειμένα 
κρέατα. Η οσμή των πτωμάτων ελκύει το θηρίον μακρόθεν. 
Οσάκις δε μαστίζεται υπό της πείνης, εγκαταλείπει τας δα-
σώσεις περιοχάς, μανιωδώς, εισέρχεται εις κατωκημένους 

χώρους, επισκέπτεται τα νεκροταφεία 
και με τους όνυχάς του ανασκάπτει τους 
νωπούς τάφους, εξάγει και καταβροχθίζει 
λαιμάργως τας σάρκας του νεκρού. Ασφα-
λώς προκαλεί βδελυγμίαν η θέα υαίνης, η 
οποία ανασκάπτει τάφον…. Αλλ’ ασυγκρίτως 
μεγαλυτέραν βδελυγμίαν προκαλεί η θέα 
ανθρώπου, όστις ανοίγει τον τάφον νεκρού 
δια ν’ αφαιρέση τα ενδύματα και παν ό,τι 
πολύτιμον φέρει ο νεκρός… Φρικαλέα εικών! 
Απαίσιον και αποτρόπαιον αμάρτημα, όπερ 
οι Ιεροί Κανόνες τιμωρούν με αυστηρότατον 
επιτίμιον δεκαετούς αφορισμού. Ιδού πώς 
έχει ο σχετικός Κανών∙ «Ο τυμβωρύχος εν 

δέκα έτεσιν ακοινώνητος έσται, εν δυσί προσκλαίων, εν τρισίν 
ακροώμενος, εν τέσσαρσιν υποπίπτων, ενιαυτόν συνεστώς και 
τότε δεχθησόμενος» (ΞΣΤ΄ Κανών Μ. Βασιλείου – ιδε Ράλλη-
Ποτζή σελ. 222). Και το είδος αυτό της τυμβωρυχίας, το οποίον 
τόσον αυστηρώς τιμωρούν οι Ι. Κανόνες, είναι το μικρότερον. 
Διότι υπάρχει και άλλο είδος τυμβωρυχίας φοβερώτερον 
και απαισιώτερον. Διότι ο το είδος τούτο της τυμβωρυχίας 
διαπράττων μεταβαίνει εις τον τάφον όχι δια να συλήση τον 
νεκρόν αλλά δια να ρίψη επί του νεκρού τον βόρβορον της 
ακαθάρτου καρδίας του, σπιλώνων δια της συκοφαντίας την 
μνήμην αυτού. Και ερωτώμεν: Ο τοιούτος τυμβωρύχος δεν 
είναι μια ακάθαρτος και βδελυρά ύαινα; 

Έργον υαίνης κατά τον τελευταίον καιρόν διέπραξεν επί-
σκοπος. Επίσκοπος; Αυτός, όστις κατά την διδασκαλίαν της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας πρέπει να είναι η ζώσα εικών του Εσταυ-
ρωμένου Λυτρωτού, αυτός αντί της εικόνος ταύτης κατήντησε 
να παρουσιάση την εικόνα του βδελυρού και ακαθάρτου ζώου, 
την εικόνα της υαίνης, και να προκαλέση την βδελυγμίαν και 
την αποστροφήν παντός, όστις στοιχειώδη τινά σεβασμόν έχει 
προς τους νεκρούς. Απίστευτο αλλ’ αληθές! Και ο επίσκοπος 
αυτός είναι ο Μητροπολίτης Χίου Παντελεήμων Φωστίνης. 
Αυτός διέπραξε το χειρότερον είδος τυμβωρυχίας. Αυτός 
διέπραξε την πρωτοφανή ασχημίαν. Αυτός ήνοιξε τον τάφον 
του αειμνήστου πατρός μου Νικολάου και έρριξε βόρβορον 
και αυτού. Πότε; Πώς; Και γιατί; Εις τα ερωτήματα αυτά 
συγκρατούντες, όσον δυνάμεθα, τα αισθήματα του πόνου, 
της οργής και της αγανακτήσεώς μας θ’ απαντήσωμεν προς 
διάλυσιν της αισχράς συκοφαντίας».

Αχ, μακαριστέ π. Αυγουστίνε, τί θα έγραφες αν ήσουν επί 
της γης και πληροφορούσαν ότι, κάποιος άλλος δεσπότης, 
καλεσμένος από τα πνευματικά σου «παιδιά», για το τριετές 
μνημόσυνό σου, ήρθε στον τάφο σου και με ψέματα προσπά-
θησε, ο αθεόφοβος, να αλλοιώσει την προσωπικότητά σου, 
τους αγώνες 80 και πλέον χρόνων σου και να δημιουργήσει 
σύγχυση και αμφιβολίες στους πιστούς; Ήρθε να πει, ότι ο 
Καντιώτης φώναζε μπροστά, κάνοντας το παλληκάρι, αλλά 
από πίσω σέρνονταν εκλιπαρώντας συγχώρηση.

Πώς θα τον αποκαλούσες; 
Το τί επακολούθησε από τους αγανακτισμένους κληρικούς 

και λαϊκούς ενημερωθείτε από το φύλλο του Αγώνα μας 194-
195/2013.

Αυτόν τον δεσπότη (Ιωσήφ Προικονήσων) οι Λαρισαίοι τον 
γνωρίζουμε καλά γιατί είναι φίλος (!) του Λαρίσης κι ως εκ 
τούτου συχνός επισκέπτης της πόλης μας. Ανέλαβε, με το 
αζημίωτο, να τονώνει κατά διαστήματα το πεσμένο ηθικό του 
Ιγνατίου, δεδομένου ότι οι Ερινύες (τύψεις) δεν τον αφήνουν 
να ησυχάσει. Το αίμα του αθώου Θεολόγου βοά.

Τον γνωρίζουμε λοιπόν γιατί, άλλα λέγει και άλλα κάνει. Με-
θαύριο θα μιλήσει στη Λάρισα για το «Επικατάρατος ο ποιών 
τα έργα του Θεού αμελώς». Αναρωτήθηκε άραγε ο ίδιος αν 
εφαρμόζει τα λόγια του Θεού επιμελώς ή μήπως «… άλλοις 
κηρύξας αυτός αδόκιμος φανεί έναντι του Θεού»;

Η συνείδησή σου, άγιε Προικονήσων σε πληροφορεί ότι 
καλώς έπραξες που συκοφάντησες τον γίγαντα της Ορθοδο-
ξίας Αυγουστίνο Καντιώτη και συμπράττεις με τον θύτη του 
Θεολόγου επιδιώκοντας να σβήσετε από τη μνήμη των πιστών 
την άγια παρουσία του στη Μητρόπολή μας;

Εάν ναι, τότε ρωτούμε τον άγιο Πειραιώς, που δεν σηκώνει 
μύγα στο σπαθί του, γιατί τον κρατάει στην μητρόπολή 
του;  

Λαμπαδάριος


