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αγράμματοι…
«Στη φάτνη των χτηνών
Χριστός Γεννάται.
Χωρίς της Επιστήμης τη
συνδρομή η θεία Φύσις
κάνει για μαμή.
Κι ο δράκος σαν αρνί
θεός κοιμάται.
Αύριον άνδρας σα
ληστής κρεμάται,
Νέα του κόσμου θέλει
οικοδομή,
Σταυρό του δίνει ο
Νόμος πληρωμή,
Πλην άγιο φως στον
τάφο του πλανάται.
Διάκοι του Βάαλ, δεν
είναι δικός σας.
Αυτός της φάτνης
ο φτωχός Χριστός που
εκήρυξε για νόμο του τη
Χάρη
Εσάς, τιμή σας μόνη το
στιχάρι
Πομπές, θεοπομπές το
ιδανικό σας,
Κι ειν’ ο θεός σας σαν κι
εσάς μιαρός».

Του Γιώργου Δάρτζαλη

ΔΕΝ είναι δικός σας
αυτός της φάτνης ο φτωχός
Χριστός… Ξημέρωσαν
Χριστούγεννα, έρχεται και
Πρωτοχρονιά και ξέρουμε
όλοι ότι πλημμυρίζουν τα
ΜΜΕ από «διαγγέλματα»,
λέει, από «μηνύματα»,
από «ευχές προς τον λαό
τους», από «σαλπίσματα»,
«χρόνια πολλά» και μύρια
όσα άλλα «ευχετήρια»,
αντίγραφα ακριβή
των περσινών, των
προπέρσινων κ.ο.κ., των

πάσης φύσεως «Αρχόντων» μας.

Κάθε χρόνο προσπαθώ
να «τρυπώσω» κάπου τα
«Χριστούγεννα» κάποιου
άγνωστου Μικέλη Άβλιχου
με τα οποία ξεκινά η
τρίτομη Ανθολογία Ποίησης
των Αποστολίδηδων – όχι
«ποιητών» που γέμισε κι
η πόλη μας από τέτοιους
και από συgrαφείς, με
gr έτσι το προφέρουν οι
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το ταμα του εθνουσ

ΧΡΙΣΤΟΣ, ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ
Mια ιερή
υπόσχεση
που έδωσαν
οι αγωνιστές
το 1821
που όμως
έμεινε
ανεκπλήρωτη μέχρι
σήμερα

επικαιρα
Γ΄ Η Δυση των σταυροφορων
της λεηλασιας
και της τοκογλυφιας

συνέχεια
στη σελ. 4
800.000 χιλιάδες
Γάλλοι διαδήλωσαν
(εφ. Το Βήμα14/1/13)

«Εί τις έχει ούς ακουσάτω∙ εί τις εις
αιχμαλωσίαν απάγει, εις αιχμαλωσίαν
υπάγει∙ εί τις εν μαχαίρα αποκτενεί, δει
αυτόν εν μαχαίρα αποκτανθήναι…».
(Αποκάλυψις ΙΓ΄, 9, 10)
συνεχίζεται στη σελ. 2

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
εἰ μὴ ὁ ἔχων
τὸ χάραγμα,
τὸ ὄνομα τοῦ
θηρίου
συνεχίζεται στη σελ. 6

Ἡ ἀληθεία γυμνὴ γιὰ
τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς
Πρὶν ἀπὸ σχεδὸν
δύο αἰῶνες ὁ
στρατηγὸς Μακρυγιάννης ἔγραψε: «Ἀδελφοὶ
ἀναγνῶστες...
ἐγὼ τὴν ἀλήθεια
συνεχίζεται στη σελ. 7
ΡωτΑμε την
μητρΟπολη:
• Εισπράξατε από το
κληροδότημα “ΚΡΙΚΚΗ”
από ενοίκια περίπου
1.200.000 ευρώ.
• Εισπράξατε στα 18
χρόνια από τους ναούς
για κατασκηνώσεις
- που δεν υπάρχουν περίπου 1. εκ. ευρώ.
• Εισπράξατε από
την Αγία Παρασκευή και
τα άλλα προσκυνήματα
μερικά εκατομμύρια.
ΤΑ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ;;;

«Οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι»
(Λουκ. 2,7)
Aγαπητοί μου, ἡ χριστιανοσύνη ἑορτάζει
τὴ Γέννησι τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
γεγονὸς μοναδικὸ στὴν ἱστορία. Ὑπάρχουν
πράγματα ἀξιόλογα, ποὺ δὲν μπορεῖ κανεὶς νὰ
τὰ ἀγνοήσῃ, ὅπως
+ Μητρ. Φλωρίνης
λ.χ. ἡ εἴδησι ὅτι στὸν
Αυγ. Καντιώτου
20ὸ αἰῶνα ὁ ἄνθρωπος πάτησε στὴ σελήνη. Ἀλλ᾽ ὅσο θαυμαστὸ
καὶ ἂν φαντάζῃ αὐτό, εἶνε πολὺ μικρὸ ἀπέναντι στὸ γεγονὸς ὅτι ὄχι πλέον ἄνθρωπος ἀλλ᾽
αὐτὸς ὁ Θεός, ποὺ ἐξουσιάζει τὰ ἄστρα καὶ
τοὺς γαλαξίες, ἐπισκέφθηκε τὴ γῆ ἀπὸ τὰ ὕψη
τῶν οὐρανῶν. Κατέβηκε ἐδῶ, φόρεσε ἀνθρώπινη σάρκα, περπάτησε ἀνάμεσά μας, δίδαξε,
θαυματούργησε,σταυρώθηκε καὶ ἀνελήφθη
συνεχίζεται στη σελ. 5

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΔΙΩΚΕΤΑΙ
ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ!
Γράφει ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΜΟΣ
«..Σήμερα, η ορθόδοξη χριστιανική πίστη διώκεται από
κάποιες αόρατες δυνάμεις.
Έτσι, κάποιοι θέλουν να επιβάλουν στα σχολεία μας αντί της
διδασκαλίας της Πίστης μας και
της Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής
Παράδοσής μας, αποκλειστι-

κά και μόνον, να διδάσκεται
μια γενική και αόριστη ιστορία
των θρησκειών που υπάρχουν
στον κόσμο (τί πιστεύουν οι
Ινδοί, λόγου χάρη, οι Αφρικανοί,
οι Άραβες, οι Κινέζοι κ.ά.)….»
Η Ορθόδοξη πίστη διώκεται και η
ιστορία μας αλλοιώνεται!
* Οι μεγάλες θρησκευτικές
συνεχίζεται στη σελ. 5
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Με τισ 27 ποζατεσ φωτογραφιεσ του
ιγνατιου. τα 14 ‘θεοσοφα’ δημοσιευματα,
κομμενα και ραμμενα απο το ‘περ.
ταλαντο’, και ενα ‘ωραιο’ προλογο που
μονο ενα μικρο μεροσ θα σχολιασουμε

Βλέπουμε τον προλογίζοντα δεσπότη
Ιγνάτιο πολύ συγκινημένο, περισσότερο από
κάθε άλλη φορά. Και τούτο γιατί αυτή τη
χρονιά συμπληρώνει «είκοσι χρόνια αρχιερατικής διακονίας σ’
αυτόν τον αγιασμένο τόπο…» (σελ. 5).

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
“ΤΣΟΥΝΑΜΙ” ΜΕΤΡΩΝ
Στις 10 Σεπτεμβρίου έγινε υπουργικό Συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη – στο περιθώριο της ΔΕΘ.
Εκεί συζητήθηκαν τα νέα μέτρα για την κάλυψη
των δημοσιονομικών αποκλίσεων και ο τρόπος
“εξευμενισμού” της Τρόικας, ώστε να επιστρέψει
στην Αθήνα και να εγκρίνει την 6η δόση.
Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν ήταν:
■ Νέος έκτακτος φόρος στις κατοικίες, που θα
καταβάλλεται μέσω λογαριασμού της ΔΕΗ (με
απειλή διακοπής της ηλεκτροδότησης).
■ Διεύρυνση του μέτρου της εργασιακής
εφεδρείας και σε οργανισμούς που δεν καταργούνται.
■ Περικοπή συντάξεων με μείωση 20% εάν
αυτή υπερβαίνει τα 1200 ευρώ και 40% εάν

υπερβαίνει τα 1000 για τους συνταξιούχους κάτω
των 55 ετών. Επίσης μειώσεις σε επικουρικές
συντάξεις και εφάπαξ.
■ Νέες περικοπές μισθών των δημοσίων υπαλλήλων ως και 50% μέσω του ενιαίου μισθολογίουβαθμολογίου.
■ Μείωση του αφορολόγητου ορίου από τις
8.000 στις 5.000 ευρώ.

Από το 1974
μέχρι σήμερα

■ Κατάργηση φοροαπαλλαγών.
■ Άνοιγμα όλων των κλειστών επαγγελμάτων.
■ Κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων
και αντικατάστασή τους από το ενιαίο επίδομα
στήριξης τέκνων.
Στις 6 Οκτωβρίου 2011 κατατέθηκε στη Βουλή
το πολυνομοσχέδιο με όλα τα παραπάνω και ψηφίστηκε στις 20 Οκτωβρίου από 153 βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ (η Λουκά Κατσέλη καταψήφισε μόνο
το άρθρο 37 του νομοσχεδίου και ετέθη αμέσως
εκτός ΠΑΣΟΚ).
Η Τρόικα στις 11 Οκτωβρίου ολοκλήρωσε την
αξιολόγηση, ωστόσο η εκταμίευση της 6ης δόσης
δεν προχώρησε λόγω των επιφυλάξεων του ΔΝΤ
για την βιωσιμότητα του χρέους.
«ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ»
Στις 23 Οκτωβρίου συγκλήθηκε έκτακτη σύ-

Το χρεος 2500 χρονων της Ευρωπης προς την ΕλλΑδα
Στην εφημερίδα Le Figaro, οι Γάλλοι
καθηγητές φιλοσοφίας Thierry Formet
και Martin Steffens κάνουν λόγο για
ένα χρέος ''2,500 ετών της Ευρώπης
απέναντι στην Ελλάδα''.
''Μιλάμε διαρκώς για το ελληνικό
χρέος. Χωρίς καν να επισημαίνουμε
ότι η Ευρώπη είναι αυτή που, εδώ και
2.500 χρόνια, έχει ένα χρέος προς
την Ελλάδα''.
Οι δύο καθηγητές θυμίζουν ότι η
χώρα μας έβαλε τα θεμέλια της Ευρώπης και αναρωτιούνται για το πως

μπορεί η Ελλάδα να απειλείται από
τις τράπεζες, τονίζοντας παράλληλα και την
εγκατάλειψη από τους
Ευρωπαίους εταίρους...
''Ευρώπη δεν είναι το
όνομα μιας πριγκίπισσας
της Φοινίκης; Οι ακαδημίες δεν έγιναν στη μνήμη του πρώτου μεγάλου θεσμού της
γνώσης που ιδρύθηκε από τον Πλάτωνα στον κήπο του Ακάδημου, στην
Αθήνα; Τα Ιδρύματα Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης δεν φέρουν το όνομα
που δόθηκε από τον Αριστοτέλη στη σχολή του,
το Λύκειο; Τα παιδιά μας
δεν μαθαίνουν ακόμη
και πάντα τη γεωμετρία
από τα θεωρήματα του
Θαλή και του Πυθαγόρα;
Ο γιατρός δεν πρέπει να
δώσει τον όρκο του Ιπποκράτη; Τέχνη, λογοτεχνία, μυθολογία, τεχνικές
κάθε είδους: ο κατάλογος αυτών που
οφείλουμε στην Ελλάδα είναι μακρύς'',

συνεχίζεται στη σελ. 2

γράφουν οι δύο καθηγητές.
''Από τη στιγμή που οι τράπεζες
απειλούν τη ζωή όλων, γίνονται εχθρός
του λαού'', τονίζουν.
Οι Formé και Steffens καταλήγουν:
''Αυτό που απαιτεί από μας σήμερα
η Ελλάδα, είναι να τιμήσουμε το
ανεξάντλητο χρέος μας προς αυτήν,
καθιστάμενοι αντάξιοι των θεσμών
που μας κληροδότησε: η δράση που
θα αναλάβουμε δεν μπορεί να είναι
μόνον οικονομική''.
πηγή:(pelekis)

συνεχίζεται στη σελ. 3

ΨΑΛΤΙΚΑ
•οι αθεοφοβοι
•εγινε turbo
•δεν ειναι
καταντημα
•Και οι εννεα...
(ο δεσποτησ
βολου)
σελ. 8
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Και διερωτώμαστε: Αν η αρχιερατική του
διακονία ήταν πέντε, δέκα χρόνια θα ήταν
λιγότερο ευτυχής και η συγκίνησή του
περιορισμένη; Σαν δεσπότης έπρεπε να
γνωρίζει τα όσα λέγει ο σοφός Σολομώντας
(Σ.Σ. δ΄ 7-14), ότι δηλαδή τιμημένα τα
άσπρα μαλλιά για τον άνθρωπο δεν είναι τα
πολλά του έτη αλλά η σύνεση, ο άγιος και
ακηλίδωτος βίος.
Οι περισσότεροι των επισκόπων αγίων
έζησαν ελάχιστο χρόνο επί της γης γι’ αυτό
και επικράτησε η επιβεβαίωση της αγιότητος
με τη φράση «άμα επίσκοπος άμα μάρτυρας»,
δηλ. ο πραγματικός επίσκοπος, «ο δίκαιος
δεν προφθαίνει να ζήσει χρόνια πολλά γιατί
ο διάβολος βλέποντας ότι τελειοποιήθηκε σε
χρόνο μικρό και αγαπήθηκε από το Θεό κάνει
το παν για να του στερήσει τη ζωή. Αλλά και
ο Θεός, αυτού του είδους τους δικαίους,
«τους παίρνει για να μην αλλάξει η κακία τη
σύνεση και η δολιότητα αποπλανήσει την
ψυχήν του».
Ο Λαρίσης Ιγνάτιος καμία ομοιότητα και
σχέση δε μπορεί να έχει με τους αληθινούς
δικαίους και αγίους. Εκείνοι δοξολογούσαν
το Θεό για τους διωγμούς και τα μαρτύρια
ενώ ο Ιγνάτιος επιδιώκει την κοσμική
ζωή και δόξα. Εκείνοι προσκαλούσαν
τους δημίους να τους πάρουν τη ζωή,
ενώ ο Ιγνάτιος στέλνει δημίους (ειδικές
δυνάμεις καταστολής…, εισαγγελείς…)
ν’ αποτελειώσουν τους ορθοφρονούντες
αγωνιζόμενους χριστιανούς ως ελέγχοντας
τη ζωή του.
Εκείνοι εύχονταν την σε σύντομο χρόνο
αναχώρησή τους από τη ζωή ενώ ο Ιγνάτιος
χαίρεται με το μακροχρόνιο στο θρόνο «Αίνο
και δοξολογία αναπέμπω στον Πανάγαθο
και οικτείρμονα Θεό που με αξιώνει τόσης
τιμής και τέτοιας επετείου» (!).
Να γελάσει κανείς ή να κλάψει για το
συνέχεια από την 1η σελίδα

ημερολογιο 2014
Με τισ 27 ποζατεσ φωτογραφιεσ του ιγνατιου.
τα 14 ‘θεοσοφα’ δημοσιευματα, κομμενα και ραμμενα
απο το ‘περ. ταλαντο’, και ενα ‘ωραιο’ προλογο που
μονο ενα μικρο μεροσ θα σχολιασουμε
συνέχεια από την 1η σελίδα

κατάντημα αυτό; Αυτά είναι λόγια για
τους «ευλαβείς βλαμμένους χριστιανούς»,
τους ρηχούς και άρπαγες του άρτου των
εσπερινών. Τους ανθρώπους που δεν
ενδιαφέρονται ποιας ποιότητας θα είναι
ο ποιμένας τους. Τους ανθρώπους που
επιζητούν δεσποτικές κολακείες, έστω κι αν
αυτές προέρχονται από Μήτρους.
«Αναπέμπει αίνο και δοξολογία στο Θεό…
γιατί τον αξιώνει τόσης τιμής και τέτοιας
επετείου» (!).
Μάλλον ο άνθρωπος δεν έχει επίγνωση
της καταστάσεώς του και των όσων λέγει
και κάνει. Γιατί, δέχθηκε να εισπηδήσει
σε μητρόπολη ζώντος του επισκόπου
της Θεολόγου. Να συμμετάσχει σε μια
ανήθικη συμπαιγνία. Να γυροφέρνει στη
Λάρισα επί 2 χρόνια σα νυκτόβιο αρπακτικό,
απασχολώντας πλήθος αστυνομικής
δύναμης και παίζοντας κρυφτούλι με
τους Αγωνιζόμενους χριστιανούς που
αγρυπνούσαν (επί 2 χρόνια δεν είχε
προεδρικό διάταγμα και κυκλοφορούσε
ως αρχιμανδρίτης Λάππας Ιάκωβος) και
δεν εμφανίστηκε ένας εισαγγελέας να τον
συλλάβει για αντιποίηση αρχής. Συνεπώς
όχι μόνον «άξιος τιμής και τέτοιας επετείου»
δεν είναι, αλλά και ως παραβάτης νόμων και
Ιερών Κανόνων, έπρεπε να συλληφθεί και να
καθαιρεθεί. Επιπλέον ψεύδεται ως προς τον
αριθμό των ετών (20) της «αρχιερατικής του
διακονίας» διότι αυτός δεν είναι 20 έτη αλλά
18 δεδομένου – όπως προαναφέραμε – ότι
τα 2 χρόνια κυκλοφορούσε με το όνομα:
αρχιμανδρίτης Λάππας Ιάκωβος.
Μετά απ’ όλες αυτές τις «περγαμηνές», πώς

τολμάει να εμφανίζεται ως θεοπρόβλητος,
την ώρα που ούτε λαοπρόβλητος υπήρξε
παρά μόνο Σεραφειμοπρόβλητος; (Ως προς

το ποιος ήταν ο αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ
Τίκας έγραψαν πολλοί και πολλά βιβλία
καθόλου κολακευτικά. Η εφημερίδα μας
επίσης σε δύο εκδόσεις έγραψε πολλές
λεπτομέρειες για τη ζωή του που υπήρξε η
συμφορά της εκκλησίας).

Ας γνωρίζει ακόμη ότι, η παραμονή του
στη Λάρισα δεν σημαίνει και την αναγνώριση
της «πνευματικής» του αξίας από το Θεό,
(άπαγε της βλασφημίας, διότι ο Θεός
δεν συγκαταβαίνει, στα άνομα τερτίπια
κενόδοξων και καιροσκόπων ανθρώπων).
Την παρουσία του στην πόλη μας μόνο μία
άποψη δικαιολογεί, ότι για τέτοιο λαό – που
ξέχασε τον άγιο Θεολόγο και προσέπεσε στο
διώκτη του Ιγνάτιο – δεν υπήρχε χειρότερος
να στείλει ο Θεός.
Ας μην καυχιέται λοιπόν κι ας μη ζητάει
φωτοστέφανο γιατί αυτός ο λαός θα τον
εξαποστείλει κάποια μέρα και θα είναι η
εσχάτη πλάνη χείρων της πρώτης.
Λέει ότι ο κόσμος τον αγάπησε. Πότε; Μετά
από 15 (20) χρόνια; Αφού άλλους τους πήγε
στα δικαστήρια και εξανέμισε τις φτωχές
τους οικονομίες, άλλους τους απείλησε με
κατασχέσεις των σπιτιών τους (ε, αυτό ο
Θεός δεν θα το συγχωρήσει) και άλλους
προσπαθεί να τους κάνει να κάμψουν γόνυ
στην αφεντιά του «αν με προσκυνήσουν
θα τους συγχωρήσω» χρησιμοποιώντας ως
μέσο δειλούς και κενόδοξους «πνευματικούς»;
«Με ενέταξε ο Θεός να ζήσω στον τόπο

δεκεμβριοσ 2013

αυτό…». Δεν τον ενέταξε ο Θεός. Δεν είναι το
κατ’ ευδοκίαν θέλημα του Θεού – το είπαμε
και παραπάνω. Κατά παραχώρησή Του μένει
στον τόπο μας. Πάροικος και παρεπίδημος
είναι γι’ αυτό και νιώθει ανασφάλεια και
επιζητεί την παρουσία πολλών γύρω του.
«Αγαπώ τους διώκτες μου» γράφει.
Ποιοι αλήθεια τον δίωξαν, όταν χιλιάδες
εντεταλμένοι τον φρουρούσαν νύχταμέρα χρόνια ολόκληρα, ακόμη και σήμερα;
Μήπως οι άοπλοι Αγωνιζόμενοι χριστιανοί
της Λάρισας, που δεν ανέχονταν πατριό
αφού ο πνευματικός τους πατέρας ζούσε;
Μήπως διώκτη μπορεί να θεωρεί ο λύκος
τα τσοπανόσκυλα γιατί δεν τον αφήνουν να
μπει στο μαντρί; Δηλαδή θα ήθελε να μπει ως
λύκος στο μαντρί, να το εκμεταλλεύεται και
να θεωρεί, τα κάποια τσοπανόσκυλα που τον
άφησαν, φίλους αγαπητούς, «με απέραντη
στοργή και αγάπη;»; Με άλλα λόγια «φίλοι
αγαπητοί» είναι οι προδότες των ιερών και
οσίων, οι Εφιάλτες και οι Πήλιοι Γούσιοι που
η ιστορία στιγμάτισε με μελανά γράμματα.
Γράφει και κάτι τελευταίο (σελ. 14), ότι
θεωρεί σκόπιμο ν’ αναφερθεί σ’ εκείνους
«που τον ανέδειξαν και τον έστειλαν στη
Λάρισα πατέρα και Επίσκοπο». Εκτός
από τον αντάρτη αρχιεπίσκοπο Σεραφείμ
Τίκα – αναφερθήκαμε σ’ αυτόν – αισθάνεται
υπόχρεος και προς την Ιερά Σύνοδο της
Ιεραρχίας, που ευλόγησε τις ραδιουργίες,
ενεργώντας υπό την Σεραφημική απειλή του
ανοίγματος των προσωπικών τους φακέλων
– ενέργεια που δεν την ήθελαν – ο νοών
νοείτω. Ευχαριστεί και τους «Κληρικούς της
Ιεράς Μητροπόλεως».
Ε, γι’ αυτούς – υπάλληλοι όντες – δε θα
πούμε τίποτε. Πάντως δε θα θέλαμε ποτέ
να γίνουμε ιερείς που δεν θα έχουν τη
δυνατότητα να εκφράζουν την άποψή τους
χωρίς τις γνωστές συνέπειες.

ε π ι κ α ι ρ α

Γ΄ Η Δυση των σταυροφορων της λεηλασιας και της τοκογλυφιας
• «ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ» ο μικροκαλλιεργητής (!!) Μάλιστα! Η «Ευρωπαϊκή Ένωση»
ή άλλως η «ουργουελική» εγκληματική
ένωση της Ευρωπαϊκής Δικτατορίας,
και του φασισμού, προωθεί νόμο όπου
ο μικροκαλλιεργητής ή ο κηπουρός της
απέναντι πρασιάς, θα θεωρείται «εγκληματίας», όταν καλλιεργεί φυτά και λαχανικά από σπόρους και ποικιλίες δικές του
που δεν θα είναι «αγορασμένες» από τις
πολυεθνικές εταιρίες όπως π.χ. η εβραϊκή
Monsanto…
• ΑΝΤΙ ΣΧΟΛΙΟΥ για την ποινικοποίηση
και τον χαρακτηρισμό των μικροκαλλιεργητών ως «εγκληματιών» προτείνουμε
στους πολίτες της Ευρώπης ότι καλόν
θα ήταν οι υπάνθρωποι αυτοί που σιγάσιγά, με τούτο ή με το άλλο υποκριτικό
επιχείρημα, αλυσοδένουν την ανθρωπότητα στα μπουντρούμια ανήλιαγων
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φυλακών, να τους στείλουν με συνο- θήσεως» και της «φωτοτυπίας βιβλίων»,
πτικές διαδικασίες ισόβια, να σαπίσουν θα… διδάξει επίσης στο Harvard, ως
στα φρενοκομεία ή στις χωματερές των επισκέπτρια καθηγήτρια (!!) Να λοιπόν
που η νόσος της πανεπιστημιακής παρανεκροταφείων…
• ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ πως οι διαβο- φροσύνης δεν πλήττει μόνον εμάς αλλά
λάνθρωποι των άπληστων πολυεθνικών, και τους Αμερικάνους.
• ΠΑΡ’ ΟΤΙ οι λαοί της Γερμανίας
των τοκογλύφων τραπεζιτών και των
σκοτεινών δυνάμεων κλειστών λεσχών και και της Τουρκίας συναντώνται «φιλικά»
διεθνών κορυφαίων Στοών, κατορθώνουν στο DNA τους, επίπεδο της φασιστικής
επιστρατεύοντας επιχειρήματα που μόνον γενοκτόνου νοοτροπίας, εντούτοις όταν
ο διάβολος μπορεί να εφευρίσκει, να η Τουρκία έκαμε… αίτηση να ενταχθεί
σφίγγουν την θηλιά της ανθρωπότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Γερμανοί
αντέταξαν σθεναρή και ενάντια στάση.
στα δεσμά της ατέλειωτης δουλείας.
• ΑΛΛΟ ΠΑΙΔΙ αυτό, «αποτελεσματικό» Έτσι μέχρι τώρα απεφεύχθη ο όλεθρος
και… έξυπνο σαν αμερικανάκι. Αντί να και η ολοσχερής κατάληψη της Ευρώπης
προστατέψουν τα παιδιά τους και τον από το Ισλάμ.
• ΝΑ ΟΜΩΣ που προ ημερών η Γερεαυτό τους από τους πάσης
Γράφει
μανία των νεοναζί τοκογλύφύσεως παρανοϊκούς, που
ο Στυλ. Λαγουρός
φων, ποιος ξέρει για ποιους
«νόμιμοι» και πάνοπλοι περιφέλόγους τυφλής κατάρας,
ρουν ανεξέλεγκτοι τα ράκη των
ανέκρουσαν
πρύμναν και έδωσαν πράσιψυχικών τους ανωμαλιών, σκοτώνοντας
νο
φως
να
συμπληρωθεί
η κατάληψη της
αδιακρίτως παιδιά και δασκάλους, καΕυρώπης
από
εκατομμύρια
Τούρκους
ταργώντας την οπλοφορία, τώρα αποισλαμιστές
που
αυτομάτως
οι
γενοκτόνοι
φασίσουν να… προστατέψουν τα παιδιά
τους με… αλεξίσφαιρες σχολικές σάκες… θα μετονομασθούν σε… ευρωπαίους.
• ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΠΩΣ ζήτημα χρόνου,
Ζούγκλα ανθρωποφαγίας μέσα στις «ποπόσο
σύντομα η Μέρκελ και οι άλλοι
λιτισμένες», απάνθρωπες πόλεις, της…
υπνοβάτες
θα υπογράψουν την ληξιαρπολιτισμένης Αμερικής και όχι μόνον…
χική
πράξη
θανάτου του ευρωπαϊκού
• ΚΑΙ ΜΙΑ παρένθεση: Μήπως δεν είναι
πολιτισμού.
Η
Ευρώπη αυτοκτονεί προς
άφρων αυτοεξευτελισμός να προσλαμβάμεγάλην
χαράν
των Αμερικανών οι οποίοι
νεις μετακλητό «καθηγητή» στο Harvard τον
επί
χρόνια
επίεζαν
τους Ευρωπαίους να
εξολοθρευτή των Ελλήνων Γ. Παπανδρέου
εντάξουν
τους
γενοκτόνους
ισλαμιστές
να διδάσκει… οικονομία και να εξευτελίζεις
στην
παρέα
τους…
με την παρουσία του ένα απ’ τα καλύτερα,
• ΟΣΟ ΓΙΑ την καθημαγμένη Ελλάδα,
όπως λέγεται, πανεπιστήμιά σου;
• ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΜΕΝΕΙΣ στην παράνοια. αυτή θα ζήσει μια νέα Άλωση χειρότερη
Γιατί τώρα πληροφορηθήκαμε επίσης της πρώτης… Μακάρι να μην είναι έτσι (!!)
• ΙΟΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ και θανατηφόρος
το ανέκδοτο, ότι η διαβόητος κα Μπίτελμπεργκ, εκείνη ξέρετε, η πρώην η όποιας μορφής ομοφυλοφιλία, εξελίσυπουργός Παιδείας της «δια βίου απομα- σεται σε πανδημία ανά τον κόσμο. Και

αν η πανούκλα αφήνει στο πέρασμά της
κουφάρια ανθρώπινα, οι «παρελαύνοντες
υπερήφανοι» γκέι σηματοδοτούν και το
τέλος του πολιτισμού των ανθρώπων
της Δύσης. Είναι πασιφανές το σχέδιο
σκοτεινών δυνάμεων να υποβιβασθεί η
αξιοπρέπεια του ανθρώπου σε παρακμή
ανομολόγητων παθών. Είμαστε «γκαζωμένοι» στην λεωφόρο της μεταανθρώπινης
βαρβαρότητας…
• Η ΔΥΣΗ κυοφορεί ένα τρίφυλο(άφυλο) γένος, που μεταλλάσσει τον
άνθρωπο από εικόνα του Θεού σε μόρφωμα δαιμονικών παθών. «Κλείσανε σπίτια,
ρημάξανε αγκαλιές. Ποτάμι το κλάμα,
κυλούσε αργά, για μάνες, πατέρες, παιδιά» (Ναυσικά Ιεσσαί).
• ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΗ «Δημοκρατία» του άθεου Διαφωτισμού, ολόκληρος η χώρα έχει
παραδοθεί και υιοθετήσει, με περισσή
αναίδεια, το ευτελές δόγμα (γιγαντιαίες
αφίσες στους αυτοκινητόδρομους το
διαφημίζουν) «Ζήστε τα πάθη σας» (!!)
Μια προτροπή που προωθεί τα ζωώδη
ένστικτα του ανθρώπου και τον αποτρέπει
από την θεϊκή εντολή «στο καθ’ ομοίωσιν»,
δηλαδή στην καθαρότητα του σώματος
και της ψυχής!
• ΑΦΗΝΟΥΜΕ τελευταία μια καλή
είδηση, φίλοι αναγνώστες, για να μας
φτιάξει τη διάθεση: χιλιάδες-χιλιάδων
Γάλλοι γονείς και νέοι χριστιανοί, προ
μηνών στο Παρίσι, στην Πλατεία Concord,
(φωτο στην 1η σελίδα) διαδήλωσαν ενθουσιώδεις να παραμείνει ο γάμος των
ανδρογύνων ισχυρός και η οικογένεια
παραδοσιακός τρόπος αναντικατάστατης
αξίας. Κάτι είναι κι αυτό!
«ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Από το 1974
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ μέχρι
σήμερα

νοδος κορυφής με σκοπό την κατάρτιση ενός
οριστικού σχεδίου αντιμετώπισης της κρίσηςχρέους στην Ευρωζώνη. Οι ολονύκτιες διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες, οδήγησαν τα
ξημερώματα της 27ης Οκτωβρίου σε συμφωνία
που απέβλεπε σε εθελοντικό «κούρεμα» του
ελληνικού χρέους, κάτω του 50% και πρόσθετο
πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα ύψους 130
δις ευρώ. Η συμφωνία θα συνοδευόταν από
πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής,
διάρκειας μέχρι το 2021, και δημιουργία μηχανισμού μόνιμης εποπτείας για συνεχή παρακολούθηση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων.
Παράλληλα αποφασίστηκε η ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών με το ποσό των 30
δις ευρώ.
Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου σημαδεύτηκε
με μεγάλης έκτασης διαμαρτυρίες σε όλη την
Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη αποδοκιμάστηκε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας και ματαιώθηκε η στρατιωτική παρέλαση,
πράγμα που συμβαίνει για πρώτη φορά. Σε αρκετές πόλεις – Βόλος, Βέροια, Τρίκαλα, Ρόδο
κ.α. – ματαιώθηκαν ή διακόπηκαν και σε άλλες
ολοκληρώθηκαν αφού πρώτα φυγαδεύτηκαν οι
«επίσημοι» όπως συνέβη στην Πάτρα, Κέρκυρα, Τρίπολη, Ξάνθη, Καλαμάτα, Ηράκλειο. Σε
κάποιες παρελάσεις οι μαθητές εξέφρασαν την
διαμαρτυρία τους στρέφοντας το κεφάλι στην
αντίθετη πλευρά περνώντας από την εξέδρα
των επισήμων. Είχαμε και μούντζες από Λαρισαίο μαθητή που προκάλεσε πανελλήνιο σάλο.
Ο Μανώλης Γλέζος για τις αντιδράσεις αυτές
σχολίασε: «Αποκαταστάθηκε το πραγματικό νόημα της 28ης Οκτωβρίου… Το ΟΧΙ στην υποταγή
της χώρας στην Τρόικα και τη μετατροπή της
χώρας σε προτεκτοράτο».
Την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 ο πρωθυπουργός Γεώρ. Παπανδρέου ανακοίνωσε την
απόφασή του για διεξαγωγή δημοψηφίσματος
με θέμα τη νέα δανειακή σύμβαση. Η απόφαση
αυτή πυροδότησε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις:
η Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μ. Αποστολάκη διαφωνεί και ανεξαρτητοποιείται και ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου καλείται εσπευσμένα από
τους ευρωπαίους ηγέτες στις Κάννες, όπου
πραγματοποιούνταν η Σύνοδος G20. Εκεί εκτυλίχθηκαν δραματικές στιγμές μεταξύ των ευρωπαίων ηγετών και του Γεωρ. Παπανδρέου, που,
όπως έγραψε η γαλλική εφημερίδα le Canard
Enchainne, ο Μ. Σαρκοζί δήλωσε: «Στις Βρυξέλλες (ο Παπανδρέου) μας είχε πει ότι αποδέχεται
το σχέδιο διάσωσης και στη συνέχεια πήγε και
ανακοίνωσε ένα δημοψήφισμα χωρίς να μας
ενημερώσει. Είναι μια πισώπλατη μαχαιριά…».
Τώρα τελευταία μάθαμε το τι έγινε, από το βιβλίο (el Dilemo – το Δίλημμα) που κυκλοφόρησε
ο τότε πρωθυπουργός της Ισπανίας Χοσέ Λουίς
Θαπατέρο και περιγράφει ένα περιστατικό από
τα πολλά. Ο Σαρκοζί επιτέθηκε φραστικά στον
Παπανδρέου ουρλιάζοντας ότι με την απόφασή
του αυτή θέτει σε κίνδυνο την Ευρωζώνη και,
σε έξαλλη κατάσταση, πάτησε το ένα πόδι στην
καρέκλα του προσπαθώντας να ανέβει στο τραπέζι, αλλά τον συγκράτησαν την τελευταία στιγμή οι συνεργάτες του, φωνάζοντας προς τον
Παπανδρέου «You are a fucking psycho».
Μετά τα όσα διαδραματίστηκαν και αφού παραιτήθηκε της ιδέας του δημοψηφίσματος, ο
πρωθυπουργός στις 4 Νοεμβρίου ζήτησε από τη
Βουλή ψήφο εμπιστοσύνης, την οποία και έλαβε
με 153 ψήφους. Το κωμικοτραγικό δε ήταν ότι,
οι Βουλευτές που τον στήριζαν για αρκετή ώρα
και όρθιοι τον επευφημούσαν για την… μεγάλη
νίκη, την μεθεπομένη «αδειάσθηκαν» κανονικά,
δεδομένου ότι ο αρχηγός παραιτήθηκε και ως
εκ τούτου η 6η δόση του παλαιότερου πακέτου
διάσωσης πάγωσε και δεν εκταμιεύθηκε.
Η αναστάτωση στις διεθνείς αγορές υποχρέωσε τον Παπανδρέου να συναντηθεί στις 6 Νοεμβρίου στο προεδρικό μέγαρο με τον αρχηγό
της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αντ. Σαμαρά
και να συμφωνήσουν, ενώπιον του Προέδρου
της Δημοκρατίας, για σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας. Οι διεργασίες ολοκληρώθηκαν την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου. Επιλέχθηκε ως
νέος πρωθυπουργός ο Λουκάς Παπαδήμας με
την συμμετοχή των κομμάτων του ΠΑΣΟΚ, της
Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ.
Η οικονομία συνέχιζε να επιδεινώνεται και η
ανεργία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
έφθασε το μήνα Νοέμβριο το 20,9%. Μπροστά
στο αδιέξοδο η Κυβέρνηση στις 10 Φεβρουα-

ρίου 2012 φέρνει στη Βουλή προς ψήφιση νέα
σκληρά μέτρα που περιλάμβαναν:
• Μείωση του κατώτατου μισθού 22% σε όλα
τα κλιμάκια του βασικού μισθού (από 751 σε 586)
και 32% στους νεοεισερχόμενους μέχρι 25 ετών.
• Κατάργηση 150.000 θέσεων εργασίας του
δημοσίου έως το 2015.
• Περικοπή συντάξεων, επιδομάτων, δαπανών
υγείας, άμυνας…
• Κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής
Κατοικίας και Εστίας.
• Αύξηση των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες και στον ΟΣΕ 25%.
• Αύξηση αντικειμενικών αξιών και ενοποίηση
φόρων στα ακίνητα.
• Άρση μονιμότητας σε ΔΕΚΟ και υπό κρατικό
έλεγχο τράπεζες.
• Κλείσιμο 200 εφοριών, κατάργηση φοροαπαλλαγών και χαμηλού Φ.Π.Α. στα νησιά… κ.α.
Τα νέα αυτά μέτρα οδήγησαν σε παραίτηση
στελεχών της Κυβέρνησης και αποχώρηση του
ΛΑΟΣ, λίγες μέρες πριν την ψήφισή τους. Η συζήτηση στη Βουλή άρχισε στις 12 Φεβρουαρίου
και τελείωσε στις πρώτες ώρες της 13ης Φεβρουαρίου, ψηφίζοντας 199 Βουλευτές υπέρ,
75 κατά και 5 ψήφισαν παρών.
Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας διαγράφηκαν 22 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, 21 της
Νέας Δημοκρατίας και 2 του ΛΑΟΣ γιατί διαφοροποιήθηκαν από την απόφαση του κόμματός
τους.
Την 1η Μαρτίου 2012 υπογράφηκε το δεύτερο μνημόνιο μεταξύ του υπουργού Οικονομικών
Ευαγ. Βενιζέλου και του Όλι Ρεν προσυπογράφοντάς το και ο διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδος Γ. Προβόπουλος. Επισυνάφθηκαν δε
σ’ αυτό και οι δεσμευτικές επιστολές του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και της Ν.Δ. προς τον πρόεδρο του Eurogroup. Το μνημόνιο αυτό περιελάμβανε ένα νέο δάνειο συνολικού ύψους 109,1

χωρίς αυτοδυναμία, παίρνοντας 29,66%. Τελικά με την συνεργία του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ
σχηματίσθηκε κυβέρνηση συνεργασίας με πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά.
Αναλαμβάνοντας ο Σαμαράς, επικράτησε
στην αρχή κάποιο κλίμα αισιοδοξίας στον κόσμο, διότι ο ίδιος είχε αντιμνημονιακή σημαία
σαν αντιπολίτευση και δήλωνε: «Δεν ψηφίζω νέο
μνημόνιο και μεσοπρόθεσμο…» («Πρώτο θέμα»,
Μάιος ’11), και στο Ζάππειο 1 και 2, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα για την Οικονομία της
Νέας Δημοκρατίας, είχε δηλώσει μεταξύ πολλών άλλων:
«Θα τα αλλάξουμε όλα, εννοούμε όλα: και
το μοντέλο ανάπτυξης που χρεοκόπησε, και το
μοντέλο διακυβέρνησης που απέτυχε… Κι εδώ
είναι το παράδοξο: Η Ελλάδα είναι μια πλούσια
χώρα που την κατάντησαν… υπερχρεωμένη!
Ποια είναι η περιουσία της χώρας μας; Είναι
ο φυσικός της πλούτος, είναι ο ορυκτός της
πλούτος. Είναι τα ενεργειακά της αποθέματα.
Είναι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που αν
τα αξιοποιήσει σωστά μπορεί να σαρώσει τις διεθνείς αγορές. Είναι πάνω απ’ όλα το ταλέντο
των ανθρώπων της, το “δαιμόνιο” του Έλληνα,
που τον κάνει να διαπρέπει σ’ όλο τον κόσμο και
μόνο στη πατρίδα του να… μαραζώνει.
Από την αρχή είχαμε δει ότι το μνημόνιο δεν
έβγαινε, και τους το λέγαμε, όταν όλοι οι άλλοι
προεξοφλούσαν ότι “θα μας σώσει”…
Από την αρχή είπαμε: Αποφύγετε αύξηση
των φόρων! Τώρα, όλο και περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι οι φόροι σε ύφεση δεν μειώνουν το έλλειμμα. Καταστρέφουν τις επιχειρήσεις και κλείνουν τα μαγαζιά…
Από την αρχή λέγαμε ΟΧΙ στη συνταγή του
Μνημονίου και ταυτόχρονα προτείναμε άλλο
δρόμο, διαφορετικό σχέδιο γιατί όπως παρατηρούμε από το 1 εκατομμύριο επιχειρήσεις
που υπήρχαν το 2009, 250 χιλιάδες και πλέον

Σαν να γρaφτηκε σhμερα!
«Όπως ήταν φυσικό, από την κρίση αυτή δεν μπόρεσε να ξεφύγει και η Ελλάδα. Η
επίδραση της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας ήταν μεγάλη. Διάφορες βιομηχανίες
και επιχειρήσεις σταμάτησαν τις εργασίες. Η ανεργία ξεπέρασε πολλές δεκάδες
χιλιάδες (…). Η κρίση εξαπλώθηκε πάνω σ’ όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας, την οποία η ελληνική κεφαλαιοκρατία προσπάθησε να ξεπεράσει σε βάρος
του εργαζόμενου ελληνικού λαού, με την αύξηση της άμεσης φορολογίας και τη
σύναψη ληστρικών εξωτερικών δανείων και συμβάσεων. Στις πόλεις αναπτύχθηκε η
επίθεση ενάντια στο επίπεδο ζωής των εργαζομένων. Εντατικοποιήθηκε η εργασία,
αυξήθηκαν οι ώρες δουλειάς, μειώθηκαν οι μισθοί και τα ημερομίσθια κι έκαναν τη
ζωή των εργαζομένων αφόρητη. Η βαριά φορολογία και η τοκογλυφία γονάτισαν
τον αγροτικό κόσμο. Οι χωροφύλακες και οι εισπράκτορες με τα εντάλματα στο
χέρι γύρναγαν τα χωριά, συνελάμβαναν, οδηγούσαν στις φυλακές – οφειλέτες
του Δημοσίου – κι έβγαζαν στο “σφυρί” και εκποιούσαν σε εξευτελιστικές τιμές
περιουσίες αγροτών για φόρους και χρέη. Οι εργαζόμενοι ζούσαν μέσα σε γενική
εξαθλίωση και μαζική πείνα…».
(Αυτά έγραφε ο παλαιός αγωνιστής πολιτικός Κώστας Γαβριηλίδης
στ’ απομνημονεύματά του για την οικονομική κρίση του 1929).
δις απ’ τα οποία, μόνο τα 67,7 δις αποτελούσαν καθαρό νέο δανεισμό, μιας και τα υπόλοιπα 47,7 δις δεν είχαν εκταμιευθεί από την προηγούμενη σύμβαση.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ιστοσελίδα του EFSF, τα 109,1 δις θα κατανεμηθούν ως
εξής:
Α.- Τα 61,10 δις θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του δεύτερου μνημονιακού προγράμματος.
Β.- Τα 48 δις θα διατεθούν για την ανακεφαλαιοποίηση των Τραπεζών.
ΕΚΛΟΓΕΣ
Στις 11 Απριλίου ο πρωθυπουργός Λουκάς
Παπαδήμας ανακοίνωσε ότι, τα συνεργαζόμενα
κόμματα της κυβέρνησης οριστικοποίησαν την
6η Μαΐου ως ημερομηνία διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών.
Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών οδήγησε
σε ριζική αλλαγή του πολιτικού τοπίου. Τα ποσοστά των κομμάτων της συγκυβέρνησης καταποντίστηκαν ενώ υπήρξε μεγάλη αύξηση των
μικρών κομμάτων που εξέφραζαν την αντιμνημονιακή πολιτική. Από το κατακερματισμένο πολιτικό σκηνικό δεν προέκυψε τελικά κυβέρνηση.
Στις 16 Μαΐου ορίστηκε υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Πρόεδρο του ΣτΕ
Παναγιώτη Πικραμένου, η οποία προκήρυξε
εκλογές για τις 17 Ιουνίου. Οι εκλογές αυτές
ανέδειξαν τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα,

έχουν κλείσει. Σήμερα άλλες 300 χιλιάδες καθυστερούν τις πληρωμές τους, και κινδυνεύουν κι
αυτές άμεσα να κλείσουν.
Αν αφήσουμε να συμβεί αυτό, η ανεργία θα
οργιάσει… Γι’ αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε σε χρονοδιάγραμμα μείωσης των φόρων…
Πρέπει να αναπνεύσει η Μεσαία Τάξη που συντρίβεται από τους φόρους!... Μαζί θα την ξαναστήσουμε στα πόδια της, δεδομένου ότι την
τελευταία διετία διαλύθηκε κυριολεκτικά. Όλοι
γνωρίζουν ότι χωρίς αυτή δεν στέκει ούτε η Οικονομία ούτε η Δημοκρατία.
Θα μικρύνουμε τους φορολογικούς συντελεστές ώστε να χτυπηθούν τα κίνητρα για φοροδιαφυγή και θα μειώσουμε στο 15% τους
φόρους νομικών προσώπων. Θα συνεχίσουμε
επίσης στο επόμενο στάδιο με τρεις συντελεστές Φ.Π.Α. 19%-9% και 5% εκ των οποίων το
τελευταίο θα περιλαμβάνει ολόκληρο το τουριστικό πακέτο. Και ολοκληρώνοντας με μείωση
του συντελεστή για τα φυσικά πρόσωπα, ώστε
ο ανώτερος να μην ξεπερνά το 32%. Και χωρίς
να ξανα-φορολογούνται τα ίδια εισοδήματα…
Το ΠΑΣΟΚ αύξησε τους συντελεστές και μειώθηκαν τα έσοδα!... Η μείωση της φορολογίας
είναι αρκετά σημαντική για να επηρεαστεί θετικά το οικονομικό κλίμα. Και τούτο, γιατί αλλάζει
“ψυχολογία”, που είναι η μισή Οικονομία!
Θα αντικαταστήσουμε το περιβόητο “χαράτσι”, με ένα ενιαίο νόμο για ακίνητη περιουσία
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όπως το ΕΤΑΚ, που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
κατάργησε!... Το νέο ΕΤΑΚ θα είναι πιο δίκαιο,
πιο ελαφρύ για όλους και πιο αποδοτικό για το
κράτος. Χώρια που το χαράτσι έβλαψε και τις
εισπράξεις της ΔΕΗ…
Επιβάλλεται η επαναλειτουργία των ναυπηγείων μας – γιατί δεν μπορεί η πρώτη ναυτιλιακή δύναμη του κόσμου να μην πρωτοστατεί
στην ναυπηγική – και η δημιουργία στο Πειραιά
διεθνούς Ναυτιλιακού Κέντρου, που έπρεπε να
υπάρχει από χρόνια…
Πολλοί αγωνιούν και αναρωτιούνται, αν θα
υπάρξουν νέες μειώσεις μισθών και συντάξεων.
Πρώτα απ’ όλα, δεν υπάρχει θέμα για τον 13ο
και 14ο μισθό… Αλλά δεν θα μείνουμε εκεί. Εξετάσαμε αναλυτικά, κωδικο-κωδικό, δαπάνες του
δημοσίου που μπορούν να κοπούν αύριο, χωρίς
να θίγονται στο παραμικρό μισθοί, συντάξεις
και η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών…
Μείωση της κυβέρνησης (άμεση και μεσοπρόθεσμη), ξεκινώντας άμεσα με 15 υπουργεία
– στόχος τα 10 υπουργεία στην τετραετία. Έτσι
θα μειωθούν αμέσως οι “υπογραφές” και θα
ελέγχονται καλύτερα οι κυβερνητικές αρμοδιότητες. Θα ξέρουμε κάθε υπόθεση που κολλάει
και γιατί κολλάει…
Φίλες και φίλοι, τόνισε ο κ. Σαμαράς:
«Στόχος είναι να τα αλλάξουμε όλα.
Στο παρελθόν, πολλοί πίστεψαν σε εύκολες
υποσχέσεις. Και το πλήρωσε ο τόπος πανάκριβα…
Πολλοί υπέκυψαν στις σειρήνες του λαϊκισμού. Πολλοί ζητωκραύγασαν την ανευθυνότητα και τιμώρησαν την ευθύνη. Το πλήρωσε ο
τόπος αυτό…
Τώρα δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλα τέτοια σφάλματα.
Τα παιδιά μας έχουν μέλλον στον τόπο τους.
Πάνω απ’ όλα σας ζητώ, να νιώσετε ξανά περήφανοι» (Ζάππειο, 22/4/12).
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
2013-2016
Ενώ αυτά, εν συντομία, εξήγγειλε ο κ. Σαμαράς στο Ζάππειο (22/4/12) ως κυβερνητικό
πρόγραμμα, όταν έγινε κυβέρνηση, μετά από
δύο μήνες περίπου, όλα τα ξέχασε και έπραξε,
σχεδόν, τα αντίθετα. Επιπλέον δε, βρίσκονταν
σε διαρκή διαπραγμάτευση με την Τρόικα για
την κατάρτιση του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016.
Το πολυνομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή
στις 5 Νοεμβρίου, σε ένα άρθρο 216 σελίδων,
με την διαδικασία του κατεπείγοντος. Προέβλεπε μέτρα ύψους 18,9 δις ευρώ, από τα οποία
τα 9,4 δις αφορούσαν το έτος 2013. Στις 7 Νοεμβρίου 2012 ψηφίστηκε με 153 ψήφους από
τις κοινοβουλευτικές ομάδες της Ν.Δ. και του
ΠΑΣΟΚ.
Στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνονταν μεταξύ
πολλών άλλων και τα εξής:
• Κατάργηση των δώρων Χριστουγέννων και
Πάσχα, καθώς και των επιδομάτων αδείας για
τους δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους.
• Μειώσεις στις συντάξεις από 5 έως και 15%
από τα 1.000 ευρώ και άνω.
• Περικοπές στα ειδικά μισθολόγια.
• Μειώσεις στα εφάπαξ έως 83%.
• Αυξήσεις των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης
κατά 2 έτη.
• Κατάργηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας.
• Αντίτιμο 25 ευρώ για εισαγωγή σε νοσοκομείο.
• Αύξηση φόρου στο υγραέριο κίνησης κατά
23 λεπτά.
• Εφαρμογή διαθεσιμότητας ενός έτους, με
μειωμένο μισθό…
• Κατάργηση των πολυάριθμων οικογενειακών
επιδομάτων.
• Εισαγωγή έκτακτης εισφοράς στα φωτοβολταϊκά κ.ά.
Στις 22 Δεκεμβρίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός για το 2013 (με τα μέτρα που ψηφίστηκαν
για το 2013 και τις αναμενόμενες εισπράξεις
από λαό που λιμοκτονεί θ’ ασχοληθούμε προσεχώς).
Τελειώνοντας θα αναφέρουμε δύο επισημάνσεις αξιόλογων αναλυτών.
Η πρώτη είναι της αυστριακής “Attac”, η
οποία ασχολήθηκε πολύ σοβαρά με τον δανεισμό της Ελλάδας από τον Μάρτιο του 2010 έως
το πρώτο τρίμηνο του 2013 και δημοσιεύτηκε
συνέχεια στην 4 σελίδα
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Μια ιερά υπόσχεση που έδωσαν οι αγωνιστές του 1821, που όμως έμεινε ανεκπλήρωτη μέχρι σήμερα
Οι αγωνιστές του 1821 στερούμενοι, σχεδόν παντελώς, όπλων και άλλων υλικών, με
μπροστάρη τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη που
ώρκισε τους πρώτους αγωνιστές στο ναό του
Αγίου Σώστη στα Δερβενάκια, εκεί προσευχήθηκαν και παρεκάλεσαν τον Θεάνθρωπον
Χριστόν να βοηθήση να ελευθερωθούν από
τον Τουρκικό ζυγό δίδοντας την υπόσχεση:
«Εάν με το καλό, με την βοήθεια του Σωτήρος
Χριστού και της Παναγίας, ελευθερωθούμε
από τους Τούρκους και αποκτήσουμε δικό
μας ανεξάρτητο ελληνικό κράτος, θα χτίσουμε στην πρωτεύουσα του κράτους μας
ένα μεγαλοπρεπή ναό – σαν την Αγιά Σοφιά
της Πόλης, να φαίνεται σαν την Ακρόπολη
και τον Παρθενώνα από παντού, ως ένδειξη
ευγνωμοσύνης».
Η προφορική αυτή υπόσχεση των Ελλήνων
αγωνιστών, που είχε βγει από τα βάθη της
καρδιάς των για την ελευθερία της Πατρίδος,
πήρε και επίσημη μορφή στη Δ΄ Εθνοσυνέλευση των Ελλήνων με το Η΄ (όγδοο) ψήφισμα το οποίο υπέγραψε ο ανεπανάληπτος
Εθνάρχης Ιωάν. Καποδίστριας, που έγινε στο
Άργος στις 31 Ιουλίου 1829, και έλεγε:
«Νομίζει εαυτήν ευτυχή, γενομένη το
όργανον, δι ου το έθνος εκπληροί το πλέον
εφετόν των χρεών του, το να αναπέμψη την
ευγνωμοσύνην του προς τον Θεόν, όστις έδειξε τοσαύτα θαύματα δια την σωτηρίαν του…
Η Συνέλευσις δεν ηδύνατο κάλλιον να
εκπληρώση το χρέος τούτο, ει μη δίδουσα
την πληρεξουσιότητα εις την Κυβέρνησιν
να λάβη τα προσφυέστερα μέτρα, ώστε να
διαιωνίση εις τας επερχόμενας γενεάς τα
δείγματα της ευγνωμοσύνης της Ελλάδος με
την ανεξάλειπτον μνήμην των συμβάντων, τα
οποία προετοίμασαν την επανόρθωσίν της.
Κατά συνέπειαν.
Η Δ΄ Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις
ψηφίζει:
Άρθρον Α΄. Όταν η τοπική περιφέρεια της
Ελλάδος και η καθέδρα της Κυβερνήσεώς
της κατασταθώσι οριστικώς και οι οικονομικοί πόροι του Κράτους επιτρέψωσι, θέλει
ανεγερθή κατά διαταγήν της Κυβερνήσεως
εις την καθέδραν αυτής Ναός επ’ ονόματι
του Σωτήρος τιμώμενος…».
Το Η΄ αυτό ψήφισμα, είναι η ιερά παρακαταθήκη των Εθνομαρτύρων προγόνων μας,
που αυτό κατέστη επίσημος υποχρέωσις
των μεταγενέστερων γενεών και δια των
Βασιλικών Διαταγμάτων 1834 και 1838 και
στα οποία αναφέρονται:
ΔΙΑΤΑΓΜΑ: ΦΕΚ υπ’ αρ. 5/29-1-1934
Άρθρο 1: «Θέλει ανεγερθή εις την πόλιν
των Αθηνών Ναός, τιμώμενος επ’ ονόματι
του Σωτήρος προς αιωνίαν μνήμην της θαυματουργού αντιλήψεως της θείας Προνοίας,
της ρυσαμένης τον Ελληνικόν λαόν από
δεινών και κινδύνων, και προς ενίσχυσιν
των μεταγενεστέρων εις την πίστιν, δι’ ής
οι προπάτορές των ανεκτήσαντο την ελευθερίαν των εις τους από το 1821 μέχρι το
1830 αιματώδεις πολέμους.
Άρθρο 2: «Θέλομεν το μνημείον τούτο
να είναι άξιον και του Ελληνικού λαού, και
του συμβάντος, προς μνήμην του οποίου
ανεγείρεται.

συνέχεια από την 3η σελίδα

στις 27 Ιουνίου 2013 με τα εντυπωσιακά παρακάτω αποτελέσματα:
Η Ελλάδα δανείστηκε το ποσόν των
206,9 δις ευρώ το οποίο και χρησιμοποιήθηκε ως εξής:
α. Τα 58,2 δις (το 28,10%) διατέθηκαν για την ανακεφαλαιοποίηση των
ελληνικών τραπεζών.
β. Τα 101,3 δις (το 49%) περιήλθαν
στους πιστωτές για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων ομολόγων, για την διαγραφή χρέους και επαναγορά χρέους.
γ. Τα 46,60 δις (το 22,5%) εισέρευσαν
στον προϋπολογισμό της Ελλάδας.
Απ’ αυτά πληρώθηκαν 34,6 δις τόκοι

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

Θέλει επομένως γένει άνευ αναβολής…».
Άρθρο 3: «Ο πρώτος λίθος θέλει τεθή
την 25 Ιανουαρίου 1835, και επομένως οι
προπαρασκευές της τελετής πρέπει να
επιταχυνθούν».
Ακολουθεί το 2ον ΔΙΑΤΑΓΜΑ. ΦΕΚ υπ’ αρ.
12/11-4-1938.
«Αφού εξεφράσαμεν ήδη δια του από 25
Ιανουαρίου (6 Φεβρουαρίου) 1834 Ημετέρου Διατάγματος την θέλησίν Μας του ν’
ανεγείρωμεν εις την πρωτεύουσάν Μας
τας Αθήνας Ναόν τιμώμενον επ’ ονόματι
του ΣΩΤΗΡΟΣ… Αποφασίζουμεν όθεν να
γένη ήδη τώρα έναρξις των προκαταρκτικών
εργασιών, και να προχωρήση η οικοδομή
αναλόγως των εκάστοτε υπαρχόντων μέσων. Θεωρούντες τον ανεγερθησόμενον
τούτον Ναόν ως εθνικόν τω όντι μνημείον,
εκφράζον την προς τον Ύψιστον ευγνωμοσύνην του έθνους…».
Στην πορεία των
ετών έγιναν και άλλες προσπάθειες
για την πραγματοποίησή του, αλλά
το κακό ήταν και
είναι άριστα οργανωμένο και πάντα
φέρνει προσκόμματα, επί το πλείστον ανθρωπάκια,
όργανα των σκοτεινών δυνάμεων
και των διαπλεκομένων οργανωμένων συμφερόντων,
δρουν στα παρασκήνια και διατάζουν εκτελεστικά
τους όργανα, και
ματαιώνουν κάθε
προσπάθεια.
Το 1891 το θέμα
το επανέφερε ο
Αλέξανδρος Ζαΐμης χωρίς να προχωρήσει. Το ίδιο
έγινε το 1910 από
τον Στρατιωτικό
Σύνδεσμο ζητώντας από τον Ελευθέριο Βενιζέλον την υλοποίηση του Η΄ ψηφίσματος και
τα Βασιλικά Διατάγματα για την ανέγερση
του «Τάματος του Έθνους», αλλά μάταια!
Η υπόθεση ανακινήθηκε και πάλι το έτος
1969 από την δικτατορία του Γ. Παπαδόπουλου, δημιουργήθηκε μάλιστα το ΝΠΔΔ
«Ειδικό Ταμείο Ανεγέρσεως Ιερού ναού του
Σωτήρος». Συγκεντρώθηκαν και αρκετά
χρήματα. Σύλλογοι, Οργανώσεις, Σωματεία
πρόσφεραν μεγάλα χρηματικά ποσά, απλοί
άνθρωποι πρόσφεραν το εφάπαξ, άλλοι
δώσαν μισθούς και συντάξεις, ακόμα και μαθητές στα σχολεία συγκέντρωσαν χρήματα
για τον ιερό αυτό σκοπό. Αλλά τα γρανάζια
της αθεΐας με τα γνωστά (άγνωστα) κυκλώματα έβαλαν το χεράκι τους. Καθυστέρησαν
ώσπου έφυγε η δικτατορία. Ήρθε η… Δημοκρατία και τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί – με το πρόσχημα της αποχουντοποίησης
– καταληστεύθηκαν επειδή ήταν χουντικά.

Δυστυχώς κανείς δεν αντέδρασε, διότι θα
τον χαρακτήριζαν φιλοχουντικό.
Κάθε φορά που κάποιος ή κάποιοι έφερναν
το θέμα στην επιφάνεια, οι “αρμόδιοι” με διαφόρους τρόπους παρέμβαιναν υποσχόμενοι
ότι θα γίνει ή τους έλεγαν «ας το αφήσουμε
για αργότερα!...», ενώ άλλοι ισχυρίζονταν ότι
έχουμε εκκλησίες.
Ναι, Εκκλησίες έχουμε, αλλά το “Τάμα
του Έθνους”, που το υπέγραψαν με το αίμα
τους οι ήρωες αγωνιστές για να ζούμε εμείς
ελεύθεροι μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς,
δεν έγινε. Και πολλοί ρωτούν. ΓΙΑΤΙ ;;;
Αντίθετα, το έτος 1847 με επέμβαση του
Πάπα της Ρώμης Πίου Θ΄ το ελληνικό κράτος παραχώρησε στο κέντρο της Αθήνας –
Πανεπιστημίου και Ομήρου – οικόπεδο όπου
και χτίστηκε ο Καθεδρικός ναός του αγίου
Διονυσίου του Αεροπαγίτου. Οι εργασίες
ξεκίνησαν το 1853 και τα εγκαίνια έγιναν το
1865.
Τώρα χτίζουμε
Τζαμί με χρήματα του ελληνικού
λαού γιατί μας το
απαιτούν οι μουλάδες Μουσουλμάνοι, ενώ στις χώρες
τους, που ήταν η
κοιτίδα του χριστιανισμού, όχι μόνον
δεν επιτρέπουν την
ανέγερση χριστιανικών ναών αλλά
κάθε τι χριστιανικό
το καταστρέφουν,
οι δε χριστιανοί
ζουν τα μαρτύρια
των διωγμών των
πρώτων αιώνων.
Ό,τι δεν πραγματοποίησε το κράτος τα 190 αυτά
χρόνια – παρ’ όλη
τη δέσμευσή του –
και η εκκλησία ως
άμεσα αρμόδια –
προτίμησε να γίνει
ο μεγαλύτερος μέτοχος της Εθνικής Τράπεζας με αποτέλεσμα
να χάσει σχεδόν όλες τις καταθέσεις –, το
ανέλαβε να το φέρει εις πέρας ένας μικρός
στο δέμας ιδιώτης αλλά με γενναία, πιστή
και ευαίσθητη καρδιά, ο γνήσιος πατριώτης
Ιωάννης Αναγνωστόπουλος.
Το ζεύγος Αναγνωστοπούλου για δεκαετίες έχουν συνδέσει την ζωή τους με
την προσφορά, την θυσία, την αγάπη, την
ανιδιοτέλεια και την αυταπάρνηση. Έχουν
ιδρύσει:
1ον. Τον «Διορθόδοξο Σύνδεσμο – ο Απόστολος Παύλος». Είναι ο βασικός κορμός
χρηματοδότησης και πρωτοβουλιών του
Συνδέσμου συνεπικουρούμενο από εθελοντές ιδιώτες. Όλα αυτά τα χρόνια έχουν
αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια σε πάρα
πολλές, δοκιμαζόμενες από θεομηνίες
ή πολέμους, χώρες (Αφρική, Ουκρανία,
Γιουγκοσλαβία, Γεωργία, Ρουμανία, Βουλγαρία…). Πάνω από 70.000 τόνους τρόφιμα,
και δεκάδες εκατομμύρια ευαγγέλια, προ-

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ
για τα ομόλογα του δημοσίου και 10,2
δις για τις εξοπλιστικές δαπάνες Γερμανών και Γάλλων, για να μην επηρεαστούν οι δικές τους πωλήσεις.
Ουσιαστικά, μόλις 1,7 δις ευρώ
διατέθηκαν για την ελληνική οικονομία – αν και πρέπει να αφαιρεθούν οι
τεράστιες αμοιβές των στελεχών της
Τρόικας, καθώς επίσης και τα διάφορα έξοδά τους, τα οποία ανέρχονται
σε αρκετές εκατοντάδες εκατομμύρια (δηλαδή δεν έμεινε τίποτα στην
ελληνική οικονομία).
Η δεύτερη είναι του οικονομολόγου

Δημ. Καζάκη, η οποία δημοσιεύτηκε
στις 13 Οκτωβρίου 2013 επισημαίνει:
«Το χρέος καλπάζει ανεξέλεγκτο…
Να θυμίσουμε ότι το 2014 πρέπει να
βρούμε να πληρώσουμε 8,7 δις ευρώ
σε τόκους και 24,9 δις σε ληξιπρόθεσμο ομόλογο. Συνολικά δηλαδή 33,6
δις. Αν αφαιρέσουμε απ’ αυτά το 10,9
του προγράμματος τότε υπολείπονται 22,7 δις ευρώ. Πόθεν; Η Τρόικα
απαιτεί πρωτογενές πλεόνασμα για
το 2014 της τάξης των 2,8 δις.
Το 2015 θα πρέπει να πληρώσουμε
9,7 δις σε τόκους και άλλα 16,1 δις σε
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σευχητήρια και εκκλησιαστικά είδη μετράει
το τεράστιο έργο τους που απλώνεται στα
πέρατα της οικουμένης.
Τα τελευταία δύο χρόνια έχει στραφεί η
φιλανθρωπική τους βοήθεια στους εντός
της Ελλάδας πάσχοντας. Έχουν αναλάβει
μια μεγάλη εκστρατεία, για τους άστεγους
και τους ανθρώπους που δεν έχουν καμιά
και από κανέναν βοήθεια.
2ον. Ίδρυσαν το «Ίδρυμα Προασπίσεως
Ηθικών και Πνευματικών Αξιών». Εκδίδουν
σε χιλιάδες αντίτυπα το περιοδικό «Φωτεινή
Γραμμή» και το διανέμουν δωρεάν. Περιλαμβάνει διάφορα αφυπνιστικά δημοσιεύματα
(θρησκευτικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά,
ιατρικά, επιστημονικά, αντιαιρετικά κ.α.) και
συμβάλλει στην προσπάθεια της ηθικοποίησης της ελληνικής κοινωνίας.
Και 3ον. Δημιούργησαν το Σωματείο «Οι
φίλοι του Τάματος του έθνους».
Γι’ αυτόν τον ιερό σκοπό το ζεύγος
Αναγνωστοπούλου έχει διαθέσει όλη την
περιουσία του – καθόλου ευκαταφρόνητη,
εφόσον ξεπερνάει τα 15.000.000 €.
Αυτή την περιουσία την δωρίζει – για την
ακρίβεια την προσφέρει με σαφείς όρους
και προϋποθέσεις, και μόνον για την εκπλήρωση της ιερής υπόσχεσης που έδωσαν οι
αγωνιστές του 1821, για την ανέγερση του
ιερού Ναού του Σωτήρος Χριστού, μικρό
αντίδωρο ευγνωμοσύνης για την απελευθέρωσή μας από τον τουρκικό ζυγό.
Οι ίδιοι δήλωσαν: «Επιθυμούμεν δε να
παραμείνωμεν ως άγνωστοι και αφανείς, όπως αφανής είναι η ψυχή, που
κινεί όμως όλο το σώμα. Το μόνον,
το οποίον επιθυμούμε διακαώς και
τελείως ανιδιοτελώς, είναι να πραγματοποιηθεί επιτέλους η ιερή αυτή
υπόσχεσις – η κληρονομιά των ηρώων
της εθνικής μας Παλιγγενεσίας, πριν
να απέλθουμεν από τον μάταιον τούτον κόσμον».
Στόχος του ζεύγους Αναγνωστοπούλου
είναι, τα εγκαίνια του μεγαλοπρεπούς αυτού
ναού να πραγματοποιηθούν το 2021 με την
συμπλήρωση των 200 ετών από την έναρξη
της ελληνικής επανάστασης. Οι ημέρες
περνούν και ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Δεν
επιτρέπεται πλέον να χαθεί ούτε μια μέρα.
Επιβάλλεται, όλοι να συνειδητοποιήσουν
ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη το έργο να
ξεκινήσει και σήμερα «ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος…».
Αναλογιζόμενοι ότι το τάμα είναι ένορκη
υπόσχεση και ότι η μη τήρησή της – κυρίως
όταν απευθύνεται προς το Θεό – αποτελεί ύβριν και εμπαιγμό με απρόβλεπτες
συνέπειες, αναρωτιόμαστε μήπως τα όσα
συμβαίνουν στην πατρίδα μας – ιδιαίτερα τα
τελευταία χρόνια – αποτελούν μέρος της…
αμοιβής που μας αξίζει;
Αν, λοιπόν, υπάρχει ακόμη λίγη τσίπα και
έστω ελάχιστος χρόνος πιστεύουμε ότι η
μεν Κυβέρνηση θα παραχωρήσει το σχετικό
οικόπεδο, η δε εκκλησία θα ανταποκριθεί
δίδοντας έμπρακτα χείρα βοηθείας για να
πάρει μπρος το “Τάμα του Έθνους” και να
χαροποιήσει τους απανταχού της γης Ορθοδόξους Χριστιανούς.

Από το 1974 μέχρι σήμερα

ληξιπρόθεσμα ομόλογα – σύνολο 25,8
δις ευρώ για το χρέος. Η Τρόικα απαιτεί να δημιουργηθεί πρωτογενές πλεόνασμα της τάξης 5,7 δις ευρώ.
Το 2016 θα πρέπει να πληρώσει το
ελληνικό κράτος 10,4 δις για τόκους
και 7,1 δις σε ληξιπρόθεσμα ομόλογα
– συνολικά 17,5 δις – και να έχουμε και
πρωτογενές πλεόνασμα 9 δις ευρώ.
Το 2017 το ελληνικό κράτος θα πρέπει να πληρώσει 10,7 δις σε τόκους
και 7,5 δις σε ληξιπρόθεσμα ομόλογα.
Σύνολο 18,2 δις ευρώ για το χρόνο. Η
Τρόικα απαιτεί για το ίδιο έτος 9,4 δις

που κι αυτό θα πάει στην κάλυψη του
χρέους. Το συνολικό χρηματοδοτικό
κενό για την εξυπηρέτηση του χρέους
την περίοδο 2014-2017 ανέρχεται σε
57,7 δις ευρώ. Κι όλα αυτά με την προϋπόθεση ότι έχουν επιτευχτεί τα πρωτογενή πλεονάσματα που απαιτεί η
Τρόικα. Διότι άλλως θέλουμε άλλα 26,9
δις. Από πού θα βρεθούν, όταν ο μισθός και η σύνταξη όλο και μειώνονται,
τα λουκέτα είναι σε ημερήσια διάταξη,
η ανεργία αυξάνει γεωμετρικά (1,5 εκ.
άνεργοι) και η εξαθλίωση σαρώνει την
κοινωνία;

ΑΓΩΝΑΣ 5

δεκεμβριοσ 2013

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΣ, ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΝΩΣΤΟΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

πάλι στοὺς οὐρανούς.
Γεγονὸς ἄνευ προηγουμένου, μοναδικό! Ὁ ἥλιος ἄγγιξε τὴ γῆ, λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος,
καὶ ἡ γῆ δὲν κάηκε! «Μέγας εἶ, Κύριε, καὶ θαυμαστὰ τὰ ἔργα σου...» (ἁγιασμ. Θεοφαν.).
Τὸ πιστεύεις; ἔλα στὴν ἐκκλησία• δὲν τὸ πιστεύεις; Κάνε τὸ ρεβεγιόν σου.
Εἶνε ζήτημα πίστεως. Ἂν πιστεύῃς ὅτι πραγματικὰ ὁ Θεὸς ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ νὰ μᾶς
σώσῃ, τότε ὁ Χριστὸς θὰ γεννηθῇ γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ὄχι πλέον στὴ φάτνη ἀλλὰ στὴν
καρδιά σου, οἱ οὐρανοὶ θ᾿ ἀνοίξουν, ἡ φύσις θ᾽ ἀγάλλεται καὶ θὰ χαίρῃ, οἱ ἄγγελοι θὰ
ψάλλουν τὸ «Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ...» (Λουκ. 2,14).
Στὴ δημιουργία μιᾶς τέτοιας ἱερᾶς ἀτμόσφαιρας συντελεῖ πολὺ ἡ ἀνυπέρβλητη ὑμνῳδία
τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Κανένα δόγμα, καμμία θρησκεία δὲν ἔχει ὕμνους σὰν αὐτούς.
Ἕνας δὲ ἀπὸ αὐτοὺς μᾶς προτρέπει• «Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός»
(κάθ. Χρι- στουγ.) . Ἂς γυρίσουμε λοιπὸν πίσω, στὶς ἡμέρεςτῆς Γεννήσεως• ἂς μεταφερθοῦμε ἐκεῖ.
Νοερῶς, ἀγαπητοί μου, περνοῦμε στεριὲςκαὶ θάλασσες καὶ φτάνουμε στὴ Βηθλεέμ. Τί
εἶνε ἡ Βηθλεέμ; Μία μικρὴ πόλις τῆς Ἰουδαίας, ποὺ ἐκεῖνες τὶς μέρες παρουσίαζε ἔκτακτη
κίνησι. Ὁ Αὔγουστος Καῖσαρ εἶχε διατάξει ἀπογραφὴ σὲ ὅλη τὴ ῾Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία.
Ἔτσι καὶ οἱ Ἑβραῖοι στὴν Παλαιστίνη, ἀναλόγως τῆς φυλῆς, πήγαιναν καθένας στὸν τόπο
ὄχι τῆςγεννήσεως ἀλλὰ τῆς καταγωγῆς του, στὶς περιοχὲς τῶν δώδεκα φυλῶν. Καὶ ἡ
Παρθένος Μαρία λοιπὸν μὲ τὸν Ἰωσὴφ ἀνεχώρησαν ἀπὸ τὴ Ναζαρὲτ ὅπου ἔμεναν, βάδισαν χιλιόμετρα, μέρες καὶ νύχτες, μῆνα ὁλόκληρο,καὶ ἔφτασαν ἐπὶ τέλους στὸν τόπο τῆς
καταγωγῆς τῶν προγόνων τους, στὴ Βηθλεέμ.
Ἦταν χειμώνας, φυσοῦσε ἀέρας, ἔκανε κρύο. Ζήτησαν νὰ μείνουν κάπου. Χτύπησαν
πόρτες, ἀλλὰ κανένα σπίτι δὲν ἄνοιξε. Ἔτσι ἀναγκάστηκαν, ἡ ἔγκυος κόρη μὲ τὸν προστάτη της, νὰ πᾶνε ἔξω ἀπὸ τὸν κατοικημένο χῶρο, ὅπου ὑπῆρχαν φυσικὲς σπηλιὲς ποὺ
χρησίμευαν εἴτε ὡς στάβλοι καὶ μαντριὰ εἴτε ὡς πρόχειρα πανδοχεῖα - χάνια. Ἐκεῖ λοιπὸν
γέννησε ἡ ἐπίτοκος. Γέννησε, ἀλλὰ δὲν εἶχε κούνια• ἐνῷ σήμερα καὶ ὁ πιὸ φτωχός διαθέτει
μιὰ κούνια, ὁ νεογέννητος Χριστὸς εἶνε ὁ μόνος ποὺ δὲν εἶχε. Κούνια του ἔγινε ἡ φάτνη
ἀλόγων, τὸ παχνὶ ὅπου οἱ βοσκοὶ βάζουν τὰ ἄχυρα γιὰ τὰ ζῷα. Ἐκεῖ λοιπὸν γεννήθηκε ὁ
Χριστός, στὴ φάτνη, κάτω ἀπὸ τέτοιες ταπεινὲς συνθῆκες.
Πέρασαν ἀπὸ τότε δυὸ χιλιάδες χρόνια. Τι μεταβολή! θὰ πῆτε• ὄχι πλέον σὲ σπήλαιο,
στάβλο καὶ φάτνη, ἀλλὰ σὲ ναοὺς μεγαλοπρεπεῖς, ποὺ ἔχτισαν διάσημοι ἀρχιτέκτονες,
ἐκεῖ λατρεύεται τώρα ὁ Χριστός. Τὸ ἐρώτημα ὅμως εἶνε• ἐκεῖνος μένει ἆραγε εὐχαριστημένος ἀπὸ τοὺς ναούς, τὰ ἄμφια, τὰ κεριὰ καὶ τὰ λιβανίσματά μας; Ὁ Χριστὸς ζητεῖ
κάτι παραπάνω ἀπ᾿ ὅλη τὴ μεγαλοπρέπεια τῶν ἡμερῶναὐτῶν, ἡ ὁποία ναὶ μὲν δὲν εἶ νε
τελείως ἀπόβλητη ―μέχρι ἑνὸς ὁρίου―, δὲν ἀρκεῖ ὅμως.Παραπάνω ἀπ᾽ ὅλα αὐτὰ ζητεῖ
κάτι ἄλλο.Τί ζητεῖ; Τὶς καρδιές μας! Θέλει, νὰ ἔχῃ Αὐτὸς τὴν πρώτη θέσι στὴν καρδιά μας•
θέλει, νὰ ῥυθμίζῃ ὁ νόμος Του τὴν ἀτομική, τὴν οἰκογενειακή, τὴν ἐθνικὴ καὶ τὴν πανανθρωπινη ζωή μας. Καὶ ἐρωτῶ•
ἔχει ὁ Χριστὸς τὴν πρώτη θέσι;
Νομίζω ὄχι. Διαπράττουμε καὶ ἐμεῖς δυστυχῶς τὸ ἁμάρτημα τῶν Βηθλεεμιτῶν. Ὅπως
ἐκεῖνοι δὲν ἄνοιξαν τὴν πόρτα τους στὴν Παναγία, ἔτσι κ᾽ ἐμεῖς, νέοι Βηθλεεμῖτες στὸν
αἰῶνα μας, δὲν θέλουμε ὁ Χριστὸς ν᾽ ἀποτελῇ τὸ κέντρο καὶ τὸν ἄξονα τῆςζωῆς μας, νὰ
κατέχῃ τὴν πρώτη θέσι. Ἀμφιβάλλετε; Παρακολουθῆστε λοιπὸν γύρω σας τὰ πρόσωπα
καὶ τὶς ἐκδηλώσεις τους σήμερα, τὴν ἁγία αὐτὴ ἡ μέρα, καὶ θὰ βγάλετεσυμπέρασμα ἀπὸ
τὶς συζητήσεις, τὶς διασκεδάσεις, τὰ τραγούδια κ.τ.λ..
Ὅ,τι ἀγαπᾷ ὁ ἄνθρωπος, γι᾽ αὐτὸ μιλάει. Ἐὰν λοιπὸν στήσετε αὐτί,θ᾽ ἀκούσετε νὰ συζητοῦν ἄλλοι γιὰ γάμους συνοικέσια καὶ διαζύγια, ἄλλοι γιὰ ἐμπόρια ἐπιχειρήσεις καὶ κέρδη,
ἄλλοι γιὰ ἀθλητισμὸ ὁμάδες καὶ ἀγῶνες, ἄλλοι γιὰ διασκεδάσεις ταξίδια καὶ ἀγορές, ἄλλοι
γιὰ πολιτικὴ καὶ κόμματα. Γιὰ ὅλα συζητοῦν, γιὰ ἕνα δὲ συζητοῦν•γιὰ τὸ Χριστό.
Οὔτε λέξι. Σὰ νὰ μὴ γεννήθηκε, σὰ νὰ εἶνε ἄγνωστος, ὁ μέγας ἄγνωστος.Τὴ λέξι Χριστὸς
προφέρουν ―ἀλλοίμονο―μόνο ὅταν τὸν βλασφημοῦν! Ὁ Χριστὸς μένει ἔξω καὶ ἀπὸ τὰ
θεσμικὰ ὄργανα καὶ τὰ ὁμαδικὰ ἐνδιαφέροντα. Ἔξω ἀπὸ τὰ σπίτια, ὅπου οὔτε προσευχὴ
γίνεται οὔτε λατρεία προσφέρεται οὔτε Εὐαγγέλιο διαβάζεται οὔτε ἀγάπη καὶ ἑνότης τῆς
οἰκογενείας ὑπάρχει.
Ἔξω ἀπὸ τὰ σχολεῖα, ὅπου τώρα τὰ παιδιὰ δὲ μαθαίνουν ὅπως ἄλλοτε «γράμματα σπουδάγματα, τοῦ Θεοῦ τὰ πράγματα», ἀλλὰ διδάσκονται θεωρίες ἐξελίξεως, ὅτι ὁ ἄνθρωπος
κατάγεται ἀπὸ τὸ χιμπαντζῆ, ἀπὸ τὰ κτήνη. Ἔξω ἀπὸ τὰ δικαστήρια, ὅπου παρὰ τὴ δική
του ἐντολὴ νὰ μὴν ὁρκιζώμαστε καθόλου («μὴ ὀμόσαι ὅλως» –Ματθ.5,34), πλῆθος χέρια
καθημερινῶς παλαμίζουν τὸ Εὐαγγέλιο.Ἔξω ἀκόμα ἀπὸ τὶς στρατιωτικὲς μονάδες, ὅπου
ἀξιωματικοὶ καὶ ὁπλῖτες μέρα καὶ νύχτα βρίζουν τὰ θεῖα. Ἔξω τέλος ἀπὸ τὴ Βουλὴ τῶν
Ἑλλήνων, ὅπου ἡ πρότασι ν᾽ ἀναρτηθῇ στὴν αἴθουσά της ἡ εἰκόνα Του ἀπορρίφθηκε μὲ
εἰρωνικὰ σχόλια καὶ ὅπου ψηφίζονται νόμοι φανερὰ ἀντιχριστιανικοί.
Καὶ γενικὰ στὸν κόσμο ὁ Χριστὸς εἶνε ὁ διωγμένος ἀπὸ τοὺς κρατοῦντας• δὲν εἶνε
ἀρεστὸς στὰ διοικητήρια, τὶς κυβερνήσεις, τὰ κοινοβούλια, τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς.
Ἄλλοι ἐπικρατοῦν ἐκεῖ, ἄνθρωποι ἀλαζόνες, κοῦφοι,ἢ καὶ ἐγκληματίες.
Γιὰ τὸ Χριστό, ὅπως τότε στὴ Βηθλεέμ, δὲν ὑπάρχει θέσι ! Μία τέως βασίλισσα τῆς
Ὁλλανδίας, ἡ ὁποία πρὶν τὸ τέλος τῆς ζωῆς της πίστεψε στὸ Χριστό, ἡ Βιλελμίνη, παραιτήθηκε ἀπὸ τὸ θρόνο, ἀπομονώθηκε κάπου καὶ ἔγραψε ἕνα βιβλίο μὲ θέμα «Ὁ Χριστὸς ὁ
μεγάλος ἄγνωστος τῆς Εὐρώπης». Καὶ ἕνας Γάλλος ἀνθρωπιστὴς καὶ φίλος τῶν λεπρῶν,
ὁ Ραοὺλ Φολλερώ, ἔγραψε ἄλλο βιβλίο μὲ θέμα «Ἂν αὔριο ὁ Χριστὸς χτυπήσῃ τὴν πόρτα
σας, θὰ τοῦ ἀνοίξετε;». Καὶ ὅταν πρὸ ἐτῶν κάποιος πρότεινε νὰ τεθῇ στὸν καταστατικὸ
χάρτη τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν ἡ ῥήτρα ὅτι τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα στηρίζονται στὴν
θεμελιώδη ἀλήθεια ὅτι ὁ ἄνθρωπος δὲν εἶνε βελτιωμένη ἔκδοσι τοῦ κτήνους ἀλλὰ εἶνε
θεῖο δημιούργημα πλασμένο «κατ᾽ εἰκόνα καὶ καθ᾽ ὁμοίωσιν» τοῦ Θεοῦ (Γέν. 1,26) , ἡ
πρότασις ἀπερρίφθη.Τί δείχνουν αὐτά; ὅτι γιὰ τὸ Χριστὸ ἰσχύει καὶ σήμερα τὸ «οὐκ ἦν
τόπος ἐν τῷ καταλύματι» ,δὲν ἔχει θέσι ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο αὐτόν.
Φαινομενικὰ ἑορτάζουμε μιὰ χριστιανικὴ ἑορτή• στὴν πραγματικότητα ἑορτάζουμε
σὰν εἰδωλολάτρες. Ὅσοι πίνουν καὶ παραδίδονται στὴ μέθη, λατρεύουν τὸ Βάκχο• ὅσοι
βουλιάζουν στὰ σαρκικὰ πάθη καὶ τὸν πανσεξουαλισμό, λατρεύουν τὴν Ἀφροδίτη• ὅσοι
ἀπορροφῶνται ἀπὸ τὸ ἐμπόριο καὶ τὰ λεφτά, λατρεύουν τὸν κερδῷο Ἑρμῆ. Φτάσαμε στὸ
σημεῖο,ἐνῷ ἄλλοτε ἡ Ἑλλὰς περίμενε τὴν ἁγία αὐτὴνύκτα, νὰ χτυπήσουν οἱ καμπάνες καὶ
νὰ τρέξουν ὅλοι στοὺς ναούς, τώρα οἱ ἄνθρωποιδὲν ἑορτάζουν τὴν ἑορτὴ αὐτὴ στοὺς
ναούς•τρέχουν σὲ καφφετέριες, σὲ λέσχες, σὲ νυκτερινὰ κέντρα γιὰ ρεβεγιόν (σατανικὸ
ἔθιμο), κ᾽ ἐκεῖ ἑορτάζουν μὲ χοροὺς ἔξαλλους,μὲ μουσικὴ θορυβώδη. Καὶ ἔπειτα λεγόμαστε
Χριστιανοί. Δὲν εἴμαστε Χριστιανοί, εἴμαστε εἰδωλολάτρες μετὰ Χριστόν καὶ χειρότερα.
Ν᾽ ἀπελπιστοῦμε λοιπόν; Ὄχι. Μολονότι γνωρίζουμε ὅτι θὰ ἔρθουν χρόνια χειρότερα,μολονότι ὡρισμένοι λένε ὅτι ἦρθε ὁ ἀντίχριστος ―κ᾽ἐγὼ παραδέχομαι ὅτι ἀκούγονται τὰ βήματά του καὶ βρισκόμαστε στὴν τροχιὰ τοῦ ἀντιχρίστου―, μολονότι ἔρχεται
ὁ Ἁρμαγεδὼν τῆς Ἀποκαλύψεως(16,16) , ἕνα εἶνε βέβαιο•ὅτι παρ᾿ ὅλα αὐτὰ θὰ ἔρθῃ
ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία θὰ λάμψῃ πάλι στὸν κόσμο τὸ ἄστρο τῆς Βηθλεὲμ μὲ μία λάμψι
μοναδική• καὶ τότε λαοὶ καὶ ἔθνη, Ἀνατολὴ καὶ Δύσις, Βορρᾶς καὶ Νότος, θὰ βροῦν τὸ
σωστὸ τὸ δρόμο, ποὺ χάραξε ὁ Χριστός, καὶ σὰν τοὺς μάγους θὰ ἔρθουν ὅλοι στὴ φάτνη,
νὰ προσκυνήσουν Ἰησοῦν τὸνΝαζωραῖο• ὅν, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε
εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας• ἀμήν.
25-12-1986

Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΔΙΩΚΕΤΑΙ
ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ ΑΛΛΟΙΩΝΕΤΑΙ!
συνέχεια από την 1η σελίδα

γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα μας
δίνουν την ευκαιρία για κάποιες σκέψεις, για
κάποιους στοχασμούς.
Πριν απ’ όλα πρέπει να τονίσουμε ότι, όταν
συναντήθηκαν ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία,
αποτέλεσαν την ισχυρή και δημιουργική εκείνη
δύναμη, η οποία αντιμετώπισε τόσους κίνδυνους.
Οι σκοτεινοί αιώνες της δουλείας δεν αλλοίωσαν τον Ελληνισμό, χάρη στη σύζευξή του με
την Ορθοδοξία. Η εμμονή των Ελλήνων στην
Ορθόδοξη πίστη απέτρεψε τον εξισλαμισμό
με αποτέλεσμα να διατηρήσει αλώβητη την
εθνικότητά του.
Κλασικό παράδειγμα, που επιβεβαιώνει του
λόγου το αληθές έχουμε τις περιοχές εκείνες που
αλλαξοπίστησαν είτε βιαίως, είτε εθελουσίως
έχασαν και την εθνική τους συνείδηση, έπαψαν
να αισθάνονται Έλληνες. Στην Ήπειρο έχουμε
αδιαμφισβήτητο παράδειγμα τους διαβόητους
Τσιάμηδες. Μέχρι το 1612 ήταν Έλληνες Χριστιανοί Ορθόδοξοι. Το 1611 έγινε η ατυχής
επαναστατική εξέγερση του επισκόπου Διονυσίου Φιλοσόφου (Σκυλοσόφου).
Μετά την κατάπνιξη του κινήματος, για να
διατηρήσουν κάποια προνόμια εξισλαμίσθηκαν.
Από τη στιγμή εκείνη έπαψαν να είναι Έλληνες.
Η αλλαγή του θρησκεύματος οδήγησε γρήγορα
στην μεταστροφή της εθνικής συνείδησης. Αυτό
δείχνει ότι η Ορθόδοξη πίστη είναι το ισχυρότατο
στοιχείο της εθνικής ταυτότητά μας…
Στη διάρκεια της τουρκοκρατίας όμως, έπρεπε
να βρεθεί τρόπος να μεταδίδονται από γενεά
σε γενεά τα ιδανικά της Ελληνορθοδοξίας και
τα στοιχεία που αποτελούσαν τα γνωρίσματα
του Ελληνισμού. Παρά το σκοτάδι που επικρατούσε οι πρόγονοί μας έβρισκαν τρόπους να
καλύψουν το κενό. Τον κύριο ρόλο έπαιξε η Εκκλησία, κατόπιν οι διδάσκαλοι του Γένους, όπως
ο Κοσμάς ο Αιτωλός και πολλοί άλλοι, καθώς και
το κρυφό σχολειό.
Όσοι αρνούνται την ύπαρξη του κρυφού σχολειού, έχουν ως επιχείρημα ότι δεν υπήρξε νόμος
της Οθωμανικής Αρχής που να απαγορεύει τη
σύσταση και λειτουργία σχολείων των Ελλήνων.
Πρέπει να ξέρουμε ότι οι Οθωμανοί δεν οργάνωσαν κράτος θεμελιωμένο σε οποιεσδήποτε αξίες και αρχές, αλλά μια αυτοκρατορία
αυθαιρεσίας, όπου ο κάθε πασάς και κάθε
μπέης είχε το δικαίωμα να αδειάζει πάνω στους
Γραικούς όλη τη βρώμα και την κακότητα της
ψυχής του. Και επομένως, η διδασκαλία ήταν
κρυφή από τον Τούρκο δυνάστη, όχι όμως οπωσδήποτε παράνομη. Δεν ήταν ο νόμος αυτό που
έκανε το Σχολειό κρυφό, αλλά ήταν ο φόβος του
τυραννισμένου μπροστά στην αυθαιρεσία και τη
μοχθηρία του τυράννου.
Η αλήθεια είναι ότι η Εκκλησία κράτησε μέσα
στο νάρθηκα ακοίμητη λαμπάδα τη γλώσσα την
Ελληνική. Ιερείς και μοναχοί ως επί το πλείστο
εδίδασκαν στους ναούς ή στα σπίτια τους. Ο διάσημος Άγγλος ιστορικός Στήβεν Ράνσιμαν, στο
έργο του «Η Μεγάλη Εκκλησία εν αιχμαλωσία»
γράφει: «…Ο Ελληνικός λαός επέζησε γαλουχημένος από την Εκκλησία, επειδή οι Έλληνες
δεν έπαψαν ποτέ να ελπίζουν και να κάνουν
σχέδια για την ημέρα που θα ανακτούσαν την
ελευθερία τους…».
Πραγματικά, με τα ελάχιστα μαθήματα του
κρυφού σχολειού και του νάρθηκα των εκκλησιών, οι Έλληνες κάτω από το σκληρό ζυγό της
τυραννίας εγνώριζαν ποιοί είναι, ποιοί ήταν οι
πρόγονοί τους και τί πρόσφεραν στον παγκόσμιο πολιτισμό. Αυτό τους έκανε να αισθάνονται
ανώτεροι πολιτισμικά απέναντι στον απολίτιστο
δυνάστη τους.
Έτσι, ήταν αποφασισμένοι να πεθάνουν για
να ανακτήσουν την ελευθερία τους. Δεν περίμεναν να τους πουν κάποιοι άλλοι ποιοί είναι,
όπως υποστηρίζουν κάποιοι «προοδευτικοί»
ψευτοκουλτουριάρηδες.
Στο βιβλίο γνωστής βουλευτού διαβάζουμε:
«Η ελληνική ταυτότητα δεν υπήρχε πριν από τον
19ο αιώνα. Δημιουργήθηκε έξωθεν σε μια εποχή εθνικισμού, αποικιοκρατίας και επεκτατικού
ιμπεριαλισμού».
Είδαμε ότι οι υπόδουλοι Έλληνες έκαναν τα
πάντα, αδύνατα δυνατά, για να έχουν κάποιο

αμυδρό πνευματικό φως. Έτσι διατήρησαν την
ταυτότητά τους στους τέσσερις αιώνες πικρής
σκλαβιάς χειροπιαστό σκοτάδι. Σήμερα, όμως,
σε πλήρη ελευθερία και δημοκρατία κινδυνεύουμε να χάσουμε όλα αυτά για τα οποία οι
πρόγονοί μας έχυσαν ποταμούς αίματος και
πολλά δάκρυα για να τα αποκτήσουν.
Σήμερα, η ορθόδοξη χριστιανική πίστη διώκεται από κάποιες αόρατες δυνάμεις. Έτσι,
κάποιοι θέλουν να επιβάλουν στα σχολεία μας
αντί της διδασκαλίας της Πίστης μας και της
Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Παράδοσής μας,
αποκλειστικά και μόνον, να διδάσκεται μια γενική
και αόριστη ιστορία των θρησκειών που υπάρχουν στον κόσμο (τί πιστεύουν οι Ινδοί, λόγου
χάρη, οι Αφρικανοί, οι Άραβες, οι Κινέζοι κ.ά.).
Η ιστορία αλλοιώνεται και διαστρεβλώνεται.
Μεγάλοι άνδρες σπιλώνονται. Τα σημαντικότερα
γεγονότα παρουσιάζονται επιγραμματικά σε
σημείο που οι μαθητές αδυνατούν να βιώσουν
τα μεγάλα και σημαντικά γεγονότα της ιστορίας
μας. Είναι χαρακτηριστικό το εξής: κάποιος
από τους κάργα «προοδευτικούς» φιλολόγους
ετόνισε με στόμφο: «Αυτό γίνεται για να μην
κάνουμε τα παιδιά… πολεμοχαρείς φασίστες».
Όσοι έμαθαν την ιστορία τα προηγούμενα χρόνια
έγιναν πολεμοχαρείς φασίστες…
Όταν τα Θρησκευτικά και Ιστορία διδάσκονται με αυτόν τον τρόπο, εύκολα καταλαβαίνει
κανείς τη διάπλαση ήθους των μαθητών. Ακόμη
μεγαλύτερο ρόλο παίζει η διδασκαλία των νέων
Ελληνικών στην διάπλαση του ήθους. Και στα
βιβλία των Νέων Ελληνικών βλέπουμε κείμενα
τα οποία γκρεμίζουν την εθνική και θρησκευτική
συνείδηση των παιδιών μας, καλλιεργούν το πρότυπο του απάτριδος καταναλωτή, απαξιώνουν
ιδανικά και ενισχύουν την εθνική κατάθλιψη.
Στο βιβλίο Γλώσσα Δ’ Δημοτικού, β’ τεύχος,
σελ. 52, κείμενο με τίτλο «Η μπουγάδα του
Αϊ-Βασίλη», όπου διαβάζουμε: «Μετά από λίγο
ο Αϊ-Βασίλης βγαίνει στην αυλή ν’ απλώσει τη
μπουγάδα του. Πρώτα κρεμάει τις κάλτσες του,
ύστερα τη φανέλα του, το μακρύ του σώβρακο,
το σκούφο του…». Πλήρης διαπόμπευση του
ασκητικού Μεγάλου Βασιλείου…
Το κρυφό σχολείο έβγαζε Ελληνόπουλα με
ελληνική καρδιά και ψυχή. Τα σημερινά σχολεία
με όλες τις ανέσεις, τι νέους θα βγάλουν; Δεν
είναι δύσκολο να το καταλάβει κανείς… Θαυμάστε και τα παρακάτω:
«Ένας αλλοιώτικος ποδοσφαιρικός αγώνας».
Τερματοφύλακες στον «αστείο και επεισοδιακό»
αυτόν αγώνα είναι ένας παπάς και ένας δάσκαλος, οι οποίοι διαπληκτίζονται κιόλας με φράσεις
του τύπου «πίσω και σας φάγαμε». Ο παπάς και ο
δάσκαλος χλευάζονται ασύστολα. Γκρεμίζεται η
εικόνα τους μπροστά στα μάτια των μαθητών…
Αλλά βρίσκουμε σε άλλο σημείο έναν τρισάθλιο ορισμό για την πατρίδα μας: «…ήταν η
Ελλάδα μια γυναίκα τόσο προκλητική σεξουαλικά που έπρεπε να την ερωτευτώ σωματικά
και απελπισμένα…» (μάθημα Γλώσσας Α’
Γυμνασίου Άγγλου συγγραφέα).
Τα ολίγα αυτά δείγματα από τα κείμενα των
Νέων Ελληνικών αποκαλύπτουν πόσο ηθοπλαστικά είναι. Αλλά ακόμη πιο… ηθοπλαστικό
είναι το παρακάτω: Στο βιβλίο της Β’ Γυμνασίου
«Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας», σελ. 190
υπάρχει ποίημα από τη συλλογή «Τα ερωτικά
ποιήματα» του Ιβάν Γκολ (λες και δεν έχουμε
άριστους Έλληνες ποιητές…).
Αφού παρατίθεται το «αισθησιακό» ποίημα,
οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στην
εξής απαράδεκτη ερώτηση: «Περιγράψτε με
δικά σας λόγια τη συναισθηματική ένταση των
ερωτευμένων. Έχετε νιώσει ποτέ ανάλογα συναισθήματα;»! Αυτά διδάσκονται ηθοπλαστικά…
Πολεμήθηκε λυσσαλέα η διαχρονική συνέχεια
της ιστορίας και της γλώσσας. Οι μεγάλοι Έλληνες συγγραφείς εξοβελίστηκαν από τα σχολικά
βιβλία. Οι ήρωες και οι μάρτυρες καταργούνται
επίσης από τα σχολικά βιβλία για να μην ενοχληθεί η… Τουρκία.
Πρόσφατα διαβάσαμε στον αθηναϊκό Τύπο:
Μια δασκάλα όταν πήγε τους μαθητές της στην
εκκλησία βλέποντας τον ιερέα με τα άμφια,
αναφώνησαν: «Κυρία, ο Σουλεϊμάν»!
Να που οδηγεί η τουρκολαγνεία…
ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ
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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, 4η συνέχεια από τη 6 Ομιλία που έγινε στις 23-11-1980
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εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα
τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνό
ματος αὐτοῦ χξς΄
(Αποκάλυψις. 13,17)
Ἀλλά τόσο τό ὄνομα, ὅσο καί ἡ ἀντω
νυμία, ἔρχονται νά μᾶς θυμίσουν τό
βιβλίο τοῦ Δανιήλ, ὁ ὁποῖος καί ἐκεῖ
νος, γιά νά βεβαιώσει ἱστορικά ἀλλά
καί νά δηλώσει ὅτι ὁ ἴδιος εἶναι ὁ
μαρτυρῶν περί τοῦ πράγματος, βά
ζει καί τά δυό, καί τό ὄνομα καί τήν
ἀντωνυμία.
Λέει ὁ Δανιήλ, στό 8ο κεφάλαιο: «Ἐν
ἔτει τρίτῳ τῆς βασιλείας Βαλτάσαρ
τοῦ βασιλέως –βλέπετε; χρονική το
ποθέτηση– ὅρασις ὤφθη πρὸς με»,
εἶδα ὅραμα, «ἐγὼ Δανιήλ, μετὰ τὴν
ὀφθεῖσάν μοι τὴν ἀρχήν...»40 καί τά
λοιπά. Εἴδατε; «ἐγὼ Δανιήλ»!
Τό χωρίο πού ἀναλύουμε ἀρχίζει μέ
μία πολύ τρυφερή προσοικείωση·
«Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν», ὁ
ἀδελφός σας, «καὶ συγκοινωνὸς ἐν
τῇ θλίψει καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομο
νῇ».
Ἐδῶ βλέπουμε δέν χρησιμοποιεῖ ὁ
ἱερός Συγγραφέας οὔτε τόν τίτλο τοῦ
Ἀποστόλου –«ἀπόστολος Ἰησοῦ Χρι
στοῦ»41– οὔτε κἄν τό «δοῦλος Ἰησοῦ
Χριστοῦ»42. Τίποτα· κατ’ εὐθεῖαν βά
ζει τό ὄνομα, «Ἐγὼ Ἰωάννης».
Γιατί αὐτό; Ἴσως γιά τήν κοινή ἐπι
κρατοῦσα κατάσταση θλίψεως καί
διωγμοῦ. Ὁ μέν Ἰωάννης διώκεται,
ἤδη ἐξόριστος στήν Πάτμο, οἱ δέ Χρι
στιανοί, πρός τούς ὁποίους θά ἀπο
τείνει τό βιβλίο του, θά στείλει, καί
αὐτοί ὁμοίως ὑφίστανται διωγμό.
Καί ὅπως βλέπουμε, ὑπάρχει κοι
νή θλίψη· καί ἡ κοινή θλίψη πάν
τοτε ἀδελφώνει. «Ἐγώ, ὁ Ἰωάννης,
σέ σᾶς∙ ὁ ἀδελφός σας –ὁ ἀδελφός
σας!...– καί συγκοινωνός σας... –σέ
τί;– στή θλίψη, στή βασιλεία, στήν
ὑπομονή.»
Ἀλλά ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, ἔχει τρία
πελώρια σημεῖα ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ
Θεολόγος· πελώρια σημεῖα! Τί λέει;
«Συγκοινωνός στή θλίψη, στή βασι
λεία, στήν ὑπομονή.» Τρία μεγάλα
θέματα! Ἄς δοῦμε τό πρῶτο.
Πρῶτον· θλίψη. Τί εἶναι ἡ θλίψη; Εἶ
ναι ἡ συμπίεση καί ἡ ἐξ αὐτῆς στε
νοχωρία τῆς ψυχῆς. Θλίβω, ζουλάω·
σύνθλιψη, ζούληγμα. Ζουλιέται ἡ
ψυχή, ἄρα καί στενοχωρεῖται. Στενοχωρεῖται· στενός χῶρος.
Ἀλλά ἄν ἡ ἐν Κυρίῳ χαρά εἶναι ὁ καρ
πός τῆς χριστιανικῆς ἰδιότητος –πα
ρακαλῶ προσέξτε αὐτό– ἐάν ἡ χα

ρά, ἡ ἐν Κυρίῳ χαρά, εἶναι ὁ καρπός
τῆς χριστιανικῆς ἰδιότητος, ἡ θλίψη
εἶναι τό περικάρπιο τοῦ καρποῦ!
Ἀπ’ ἔξω θλίψη, μέσα χαρά· ἀπ’ ἔξω
τό τσόφλι, μέσα τό ἀμύγδαλο. Τό
ἀμύγδαλο δέν εἶναι μόνο του· ἔχει
τό τσόφλι του· πρέπει νά προστα
τευθεῖ. Ἡ θλίψη –ἀκοῦστε αὐτά τά
ὀξύμωρα ἐκ πρώτης ὄψεως– ἡ θλί
ψη προστατεύει τήν χαρά! Τό φαν
ταστήκατε ποτέ; Αὐτά εἶναι δυνατά
μόνο μέσα στό χριστιανικό βίωμα.
Ἄν δέν τά ζήσουμε ἔτσι, πρέπει νά
ἀμφιβάλλουμε γιά τήν χριστιανική
μας ἰδιότητα. Δηλαδή δέν μπορεῖ νά
ἀναπτυχθεῖ καί περισωθεῖ ἡ χαρά
καί ἡ πνευματικότητα πού τήν γεν
νᾶ, ἄν ἀπουσιάζει ἡ θλίψη.
Ἀλλά ἡ ἐν Κυρίῳ θλίψη δέν εἶναι κά
τι πού ἔρχεται ἀπό μέσα –ἀφοῦ ἡ
χαρά εἶναι ὁ καρπός, καί αὐτή ἀπο
τελεῖ τό περικάρπιο– ἀλλ’ εἶναι κάτι
πού ἔρχεται ἀπ’ ἔξω. Αὐτό σημει
ῶστε το. Θλίψη εἶναι ἡ κατάσταση
πού δημιουργεῖται στούς πιστούς
ἀπό τίς ἐξωτερικές ἀντιδράσεις τοῦ
κόσμου καί τοῦ Διαβόλου.
Ὁ Κύριος, τό ξέρετε, μᾶς εἰδοποίη
σε σχετικά· ἀλλά πόσοι τό θυμοῦν
ται ὅμως; Λέει στό Κατὰ Ματθαῖον:
«παραδώσουσιν ὑμᾶς εἰς θλῖψιν»43.
Ἄ, ὥστε λοιπόν ἀπ’ ἔξω τό πρᾶγμα
εἶναι· θά μᾶς παραδώσουν σέ θλί
ψη. Τί εἶναι ἡ «θλίψη»; Ὁ διωγμός,
οἱ φυλακές, οἱ στερήσεις, ὁ θάνατος,
τό μαρτύριο! Ἀλλ’ αὐτά εἶναι ἀπ’
ἔξω· δέν εἶναι ἀπό μέσα.
Ἡ κατάσταση αὐτή ἀπό τόν Κύριο
ὀνομάζεται «στενή πύλη»44, κι ἀκό
μα σαφέστερα «ἐν τῷ κόσμῳ θλῖψιν
ἕξετε»45, στόν κόσμο θά ἔχετε θλίψη.
Ἐν τούτοις αὐτή ἡ θλίψη δίνει ἄφα
τη καί ὑπερεκβλύζουσα χαρά! τόση
πολλή, ὥστε νά γράφει στούς Κοριν
θίους ὁ Ἀπόστολος «πεπλήρωμαι τῇ
παρακλήσει, ὑπερπερισσεύομαι τῇ
χαρᾷ ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν»46.
Περίεργο πρᾶγμα· περίεργο! Ἀκοῦ
στε τήν μετάφρασή του: Εἶμαι γεμᾶ
τος ἀπό παρηγορία, «πεπλήρωμαι
τῇ παρακλήσει»∙ ὑπέρ-περισσεύ
ομαι... σοῦπερ-περισσεύομαι –νά
μοῦ ἐπιτρέψετε νά τό πῶ μ’ αὐτή τήν
σύγχρονη ἔκφραση– σοῦπερ-περισ
σεύομαι στή χαρά, μέ ὅλη ἐκείνη τή
θλίψη μας! Ὤ, ἅγιε Παῦλε...!
Νά γιατί ὁ καρπός εἶναι ἡ χαρά, τό
περικάρπιο ἡ θλίψη. Ἄν βγάλεις τήν
θλίψη, θά χάσεις τήν χαρά· ἄν βγά
λεις τό τσόφλι, θά χάσεις τό ἀμύγδα
λο.

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

ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΗΣ ΓΝΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
Προϋποθέσεις γνώσεως του Θεού: Προϋποθέσεις γνώσεως του Θεού είναι η αποκάλυψη
Αυτού σε μας. Για να μιλήσουμε περί γνώσεως
του Θεού πρέπει να έχουμε υπόψη μας τον
διττό χαρακτήρα της Υπερφυσικής Αποκαλύψεως. Ο αποκαλυπτόμενος και φανερούμενος
Θεός είναι ο ΛΟΓΟΣ του Θεού. Ο Θεός είναι
Μυστήριο ακατάληπτον, διότι είναι ΘΕΟΣ.
Το Μυστήριον του Θεού είναι η Θεότητα του
Θεού. Τούτο είναι ανεξιχνίαστο στον άνθρωπο, διότι είναι ο Ίδιος ο Θεός, ο οποίος αν και
φανερώνεται παραμένει Μυστήριον.
Αντίστοιχα και η γνώση του Θεού από τον
άνθρωπο έχει διττόν χαρακτήρα. Η Θεολογική
γνώση (= ΘΕΟΛΟΓΙΑ) δεν είναι γνώση με την
έννοια της φυσικής γνώσεως των φυσικών
πραγμάτων, δεν μπορούμε να εισδύσουμε στο

Ἀλλά προσέξτε. Ἡ θλίψη εἶναι γνώ
ρισμα ἐκείνων πού θά κληρονομή
σουν τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Λέει ὁ
ἀπόστολος Παῦλος, πάλι στίς Πρά
ξεις –τό εἶχε πεῖ μετά τόν λιθοβο
λισμό του στά Λύστρα, αὐτό τό πε
ρίφημο: «διὰ πολλῶν θλίψεων δεῖ
ἡμᾶς εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ
Θεοῦ»47. Ἐκεῖνο τό «δεῖ» εἶναι ἀκρι
βῶς αὐτό τό πρέπει, πού συνδέει τό
μέσα μέ τό ἔξω, τή χαρά μέ τή θλί
ψη. Δέν χωρίζονται αὐτά· δέν μπο
ροῦν νά χωρισθοῦν. Γι’ αὐτό λέει ὅτι
πρέπει νά μποῦμε στή Βασιλεία τοῦ
Θεοῦ μέ πολλές, ὄχι ἁπλῶς θλίψεις,
ἀλλά μέ πολλές θλίψεις!
Ἀλλά ἐδῶ θά ἤθελα, ἀγαπητοί μου,
κάτι νά σᾶς σημειώσω. Ὅτι ἡ ἐποχή
μας προσπαθεῖ νά δημιουργήσει –
ἐδῶ πρέπει νά προσέξουμε– ἕναν
Χριστιανισμό χωρίς θλίψεις, ἕναν
Χριστιανισμό γεμᾶτο ἀπό συμβιβα
σμούς καί ἀπό ἀνέσεις. Δέν θέλουμε
νά ζουληχθοῦμε ἀπολύτως σέ τίπο
τα. Πρόκειται γιά τόν ἕνα ἀπό τούς
δύο κινδύνους πού ἀπειλοῦν τήν Ἐκ
κλησία μας στόν παρόντα αἰῶνα. Ὁ
ἕνας κίνδυνος λέγεται ἐκκοσμίκευση
καί ὁ ἄλλος κίνδυνος οἰκουμενισμός,
ἤ θρησκευτικός –σύγχρονος, νεότε
ρος– θρησκευτικός συγκρητισμός.
Αὐτοί οἱ δυό μεγάλοι κίνδυνοι αὐτήν
τή στιγμή ἀπειλοῦν τήν Ἐκκλησία
μας. Θά τούς ξαναπῶ: οἰκουμενι
σμός καί ἐκκοσμίκευση, ἐκσυγχρο
νισμός. Ὄχι ἀκριβῶς ὁ ἐκσυγχρονι
σμός –γιατί ἐδῶ χωράει νερό!– ἀλλά
ἡ ἐκκοσμίκευση, ἡ κοσμικοποίηση
τῆς Ἐκκλησίας, ἡ κοσμικοποίηση τοῦ
φρονήματος.
Σήμερα στό εὐαγγέλιο, στήν παρα
βολή τοῦ ἄφρονος πλουσίου, λέει ὁ
Κύριος «ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ
πάσης πλεονεξίας»48 καί ἀναφέρε
ται σ’ αὐτό. «Ἐγώ θά σᾶς λύσω τή
διαφορά σας;... Δέν πρέπει νά ἔχετε
διαφορά.» «Μά, Κύριε, ἀδικοῦμαι!»
«Ὄχι! στό βάθος ὑπάρχει πλεονεξία
καί σέ σένα τόν μικρό ἀδελφό, πού
νομίζεις ὅτι σοῦ τρώει τό δίκαιό σου
ὁ μεγάλος ἀδελφός.»
Θά μᾶς τό πεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος
αὐτό, στήν Α΄ Πρὸς Κορινθίους, στό
6ο κεφάλαιο, ὡς ἑξῆς: «Δέν ξέρε
τε ὅτι Βασιλεία Θεοῦ ἄδικοι δέν θά
κληρονομήσουν;»49. Λέει μάλιστα:
«Γιατί δέν μάθατε νά ἀδικεῖσθε; Για
τί δέν μάθατε νά ἀποστερεῖσθε; Ἀλ
λά σεῖς καί ἀδικεῖτε καί ἀποστερεῖτε,
καί μάλιστα ἀδελφούς!»50.
Καί θά λέγαμε... καί θά λέγαμε...

δέν πρέπει νά πᾶω κάποιον στό δι
καστήριο! Αὐτό τό εἶπα σήμερα, καί
κάποιος ἐκ τῶν ἀκροατῶν μοῦ εἶπε:
«Αὐτό, ἄν ἤσαστε νεότερος ἱεροκή
ρυκας καί τό λέγατε στή Λάρισα, θά
γελοῦσαν ὅλοι εἰς βάρος σας.»!
Ἀλλά τοῦτο ἔχω νά σᾶς πῶ –γι’ αὐτό
σᾶς εἶπα τό παράδειγμα αὐτό– ὅτι
ἐκκοσμίκευση θά πεῖ νά ἀρχίζω τούς
συμβιβασμούς καί νά τοποθετῶ τό
Εὐαγγέλιο στίς φόρμουλες τῆς ἐπο
χῆς. Αὐτός εἶναι ὁ κίνδυνος. Ὄχι· θά
ποῦμε τήν ἀλήθεια, αὐτό πού εἶ
ναι τό Εὐαγγέλιο, εἴτε τό ἀκούσουν
οἱ ἄνθρωποι εἴτε δέν τό ἀκούσουν.
Αὐτό εἶναι τό σωστό. Αὐτός εἶναι ὁ
μεγάλος κίνδυνος· τῆς ἐκκοσμικεύ
σεως· νά ἀρχίσει νά γίνεται τό Εὐαγ
γέλιο κοσμικό πρᾶγμα! δηλαδή νά
βάλουμε τόν ὀρθολογισμό μας, νά
σκεπτόμαστε κατά τό λεγόμενο λογι
κά –ἐντός εἰσαγωγικῶν· «Γιατί αὐτό
ἔτσι; Γιατί ἀλλιώτικα ἔτσι;». Φοβε
ρός κίνδυνος.
Δηλαδή ὁ σύγχρονος Χριστιανός
ἀπαιτεῖ μιά πίστη μέ τό ἀζημίωτο.
Μιά πίστη μέ τό ἀζημίωτο!... Δη
λαδή μιά πίστη χωρίς σταυρό· μία
πνευματικότητα ἀντισταυρική –πού
τόσες φορές σᾶς ἔχω μιλήσει γι’ αὐ
τή– ἡ ὁποία ὅμως παύει πλέον νά
εἶναι πνευματικότητα μέ τήν ἔννοια
τῆς παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύμα
τος, καί παραμένει ἕνα ὑποκατάστα
το τῆς πνευματικότητος· ὄχι πλέον
ὡς παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
ἀλλ’ ὡς πνευματικότητα μέ τήν ἔν
νοια τῶν γραφομένων στή δεύτερη
σελίδα τῶν ἐφημερίδων, πού ὁμι
λοῦν γιά πνευματική ζωή, καί ἐννο
οῦν ἔκθεση βιβλίου, παρουσιάσεις
στό Ὠδεῖο, ποιήματα, καί δέν ξέρω
τέτοια πράγματα! Κι αὐτά λέγον
ται πνευματική ζωή... μ’ αὐτήν τήν
ἔννοια· ὄχι μέ τήν παρουσία τοῦ
Ἁγίου Πνεύματος πιά. Δραπέτευσε
πλέον τό Πνεῦμα τό Ἅγιο!
Τό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψεως, ἀγα
πητοί μου, μᾶς εἰδοποιεῖ καί μᾶς
λέει: «ἐδόθη αὐτῷ –ποιό «αὐτῷ»;
«τῷ θηρίῳ», στό Θηρίο– πόλεμον
ποιῆσαι», τοῦ παραχωρήθηκε νά
κάνει πόλεμο, «μετὰ τῶν ἁγίων
καὶ νικῆσαι αὐτούς»51. Ἀκούσατε;
νά κάνει πόλεμο ἐναντίον τῶν ἁγί
ων, τῶν πιστῶν, καί νά τούς νική
σει! Ἀκούσατε; παραχωρήθηκε ἀπό
τόν Θεό νά νικηθοῦν οἱ πιστοί ἀπό
τό Θηρίο! «καὶ ἵνα μή τις δύνηται
ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι, εἰ μὴ ὁ ἔχων
τὸ χάραγμα» –οἰκονομικός ἀπο
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Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
βάθος της γνώσεως της ΟΥΣΙΑΣ του Θεού.
Υπάρχει όμως και η αληθινή και πραγματική
γνώση του Θεού, διότι ο Θεός φανερώνεται
όντως, πραγματικά και αληθινά.
Ο Θεός κατ’ ουσίαν παραμένει Μυστήριον
και αυτοαποκαλύπεται, διότι είναι Θεός,
στον άνθρωπο. Έτσι η γνώση του Θεού συντελείται στην αγνωσία Του, η δε αγνωσία Του
στην γνώση Του. Κατά τον Αγ. Γρηγόριο τον
Παλαμά «αμέθεκτός εστι, η Ουσία του Θεού
και μεθεκτή πως. Τη ακινησία η πρόοδος και
τω μεθεκτώ η μέθεξις». Αν δεν τηρήσουμε το
αμέθεκτον και μεθεκτόν του θεού, η Θεολογία
θα οδηγηθεί στον ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ, στην
ΓΝΩΣΙΟΛΟΓΙΑ, γνώρισμα το οποίον δεν
αρμόζει στην αληθινή ΘΕΟΛΟΓΙΑ.
Το πρόβλημα γνώσεως του Θεού στην
Φιλοσοφία: Το πρόβλημα αυτό είναι αρχαι-

ότατο και τίθεται υπό μορφήν διλήμματος:
Αν υπάρχει πραγματικότης εκτός του
κόσμου, η πραγματικότης αυτή δεν πρέπει
να είναι κόσμος. Αν όμως η πραγματικότης
αυτή είναι διάφορος του κόσμου, ΠΩΣ θα
γνωρίσουμε αυτήν; Πώς θα γνωρίσουμε,
δηλαδή, εκείνο το οποίον δεν γεννάται και
δεν αποθνήσει; Τα γνωστικά όργανα του
ανθρώπου, [αισθήσεις, λογική], είναι αδύνατον να συλλάβουν την εκτός του κόσμου
πραγματικότητα, και έτσι το πρόβλημα
παραμένει υφιστάμενον. Οι προτεινόμενες
λύσεις είναι δύο εκ μέρους της Φιλοσοφίας:
Η θεωρία του Θεϊσμού (= Πλατωνισμός), και
του Πανθεϊσμού (= Οντολογισμός = Ταύτιση
Θεού και κόσμου).
α΄-) Θεϊσμός. Η θεωρία αυτή παραδέχεται,
ότι ο Θεός υπάρχει, αλλά είναι διάφορος

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
κλεισμός!– καί νά μήν μπορεῖς νά
ἀγοράσεις ἤ νά πουλήσεις, παρά
μόνο ἐάν ἔχεις τό χάραγμα –ὅτι εἶ
σαι Μασόνος, ὅτι εἶσαι Λάϊονς, ὅτι
εἶσαι Ροταριανός, ὅτι εἶσαι... τί ἄλ
λα θά βγοῦν δέν ξέρω. Ὅλα αὐτά,
ἐάν ἔχεις τό «χάραγμα». Αὐτό εἶναι
τό «χάραγμα» τοῦ Ἀντιχρίστου· αὐ
τό εἶναι· κάθε ἀντίχριστη ἐνέργεια,
βίωση, τοποθέτηση, σχῆμα. Αὐτό
εἶναι τό «χάραγμα». Ἐάν λοιπόν εἶ
σαι ἔτσι, τότε ὅλες οἱ πόρτες εἶναι
ἀνοιχτές. Δέν εἶσαι; τότε δέν θά
μπορέσεις οὔτε νά ἀγοράσεις οὔ
τε νά πουλήσεις. «εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ
χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ
τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ
χξς΄»52 «Ὦδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ
ἡ πίστις τῶν ἁγίων.»53, ἐδῶ εἶναι
ἡ ὑπομονή καί ἡ πίστη τῶν ἁγίων.
Ἐδῶ εἶναι∙ ἐδῶ!... Σάν νά λέει: Γιά
νά δοῦμε τώρα∙ ποιοί θά εἶναι ἐκεῖ
νοι πού θά ἔχουν πίστη καί ὑπο
μονή, καί θά ποῦν: «Ἀποκλεισμό;
ἀποκλεισμό! Στό περιθώριο; στό
περιθώριο!...».
Ὅπως βλέπετε, πόλεμος καί διωγ
μός τῶν Χριστιανῶν καί οἰκονομικός
ἀποκλεισμός, πού σημαίνει μέ κά
θε τρόπο νά ἐξοντωθοῦν οἱ πιστοί.
Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν τήν θλίψη, τό
περικάρπιο τῆς χαρᾶς, τήν προϋπό
θεση τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Δέν
ὁμιλεῖ ἐδῶ τό ἱερό κείμενο οὔτε
περί ἀνέσεων οὔτε περί συμβιβα
σμῶν· ἀλλά τί; τονίζει τό «ὧδέ ἐστιν
ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων»!
Ἀγαπητοί μου, τί ξημερώνει αὔριο
δέν ξέρουμε· ἄς προετοιμαζόμαστε.
Συνεχίζεται
με την 7η ομιλία
40 . Δαν. 8, 1.
41 . Α΄ καί Β΄ Κορ. 1, 1.
Ἐφ. 1, 1. Κολ. 1, 1. Τιμ. 1,
1. Α΄ καί Β΄ Πέτρ. 1, 1.
42 . Β΄ Πέτρ. 1, 1.
43 . Ματθ. 24, 9.
44 . Ματθ. 7, 14.
45 . Ἰωάν. 16, 33.

46 . Β΄ Κορ. 7, 4.
47 . Πράξ. 14, 22.
48 . Λουκ. 12, 15.
49 . Α΄ Κορ. 6, 9.
50 . Α΄ Κορ. 6, 7-8.
51 . Ἀποκ. 13, 7.
52 . Ἀποκ. 13, 17.
53 . Ἀποκ. 13, 10.

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

του κόσμου και γι’ αυτό δεν είναι δυνατόν να
γνωστή, να τον γνωρίσουμε (Κάντιος). Μεταξύ Θεού και κόσμου υπάρχουν ενδιάμεσοι
δυνάμεις, όπως η ψυχή (= Προτεσταντισμός
= Νεοπλατωνισμός). Επίκουρος: Ο Θεός
είναι άχρηστος για τον κόσμο (= Αποφατική
Θεολογία = Αγνωσία).
β΄-) Πανθεϊσμός. Η θεωρία αυτή παραδέχεται ότι ο Θεός είναι εκτός του κόσμου και
συγχέεται με τον κόσμο. Το παν είναι ο Θεός,
και ο Θεός είναι τα παν. Για τούτο έχουμε πλήρη γνώση του Θεού (= Ονοτολογισμός), ήτοι
γνώση της Ουσίας του Θεού (= καταφατισμός
= Καθολικισμός).
γ΄-) ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ. Ο Θεός είναι και Μυστήριον και Αποκάλυψη. Είναι Μυστήριον φανερούμενο.
[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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συνέχεια
από την 1η σελίδα

θὰ τὴν εἰπῶ γυμνή...». Καιρὸς νὰ ἐπαναλάβουμε τὰ λόγια του γιὰ τὸ καίριο
θέμα τῆς καταργήσεως τῆς ἀργίας τῆς
Κυριακῆς ποὺ ἐπιχειρεῖ ἀφρόνως ἡ
Κυβέρνηση.
Ἐντολὴ ξένων συμφερόντων
Λοιπὸν ἡ γυμνὴ ἀλήθεια εἶναι πὼς
1.692 χρόνια μετὰ τὴν 7 Μαρτίου τοῦ
321, ὁπότε ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος
νομοθέτησε τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς,
«ξένα συμφέροντα τοῦ Διεθνοῦς
Σιωνισμοῦ» διέταξαν τὴν κατάργησή
της (Μητροπολίτης Πατρῶν κ. Χρυσόστομος). Τὸ ἑβραϊκὸ λόμπι κατήγγειλε καὶ ὁ Μητροπολίτης Πειραιῶς κ.
Σεραφείμ· γιὰ τὸν ἑβραιο-μασονικοτεκτονικὸ παράγοντα ἔκαμε λόγο
καὶ ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ.
Ἀμβρόσιος. «Ἐκεῖνοι ποὺ ἐπίεσαν γιὰ
τὴν κατάργηση τῆς Κυριακῆς ἀργίας δὲν θέλουν τοὺς χριστιανικοὺς
θεσμούς, ἐπειδὴ δὲν θέλουν τὸν
Χριστό, ἀλλὰ τὸν ἀντίχριστο», λέει
σὲ ἀνακοίνωσή της καὶ ἡ Ἱερὰ Μονὴ
ὁσίου Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
Ἡ ἀπάτη τοῦ Ὑπουργοῦ
Ἡ ἀλήθεια γυμνὴ εἶναι ὅτι ὁ
Ὑπουργὸς Ἀνάπτυξης κ. Χατζηδάκης
ἐξαπάτησε τὴν Ἑλληνικὴ Βουλή, ἐπικαλούμενος ἀνύπαρκτη Ἔκθεση τοῦ
ΟΟΣΑ, σύμφωνα δῆθεν μὲ τὴν ὁποία
τὸ ἄνοιγμα τῶν καταστημάτων τὴν
Κυριακὴ ὁδηγεῖ σὲ τόνωση τῆς οἰκονομίας. Ἑπτὰ βουλευτὲς τοῦ κόμματος
τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως μὲ
ἐρώτησή τους στὶς 24 Ἰουλίου 2013
κατήγγειλαν τὴν ἀπάτη, ζητώντας
ἀπὸ τὸν Ὑπουργὸ νὰ προσκομίσει τὸ
ἔγγραφο τῆς Ἐκθέσεως. Ἡ κ. Ραχὴλ
Μακρῆ τοῦ κόμματος τῶν Ἀνεξάρτητων Ἑλλήνων ἐπανέφερε τὸ θέμα
μὲ ἐρώτησή της στὶς 19 Αὐγούστου.
Καὶ οἱ ἑπτὰ βουλευτὲς ἐπανῆλθαν μὲ
ἐπερώτηση τὴν 1η Ὀκτωβρίου. Καμία
μελέτη δὲν μπόρεσε νὰ προσκομίσει
ὁ κ. Ὑπουργός, ἐπικαλέσθηκε μόνο
κάποιο e-mail ὰπὸ τὸν ΟΟΣΑ, ποὺ
ὑποτίθεται ὅτι «ἐπιβεβαιώνει τὴν
ὕπαρξη τῆς μελέτης». Ἡ ἔρευνα
ὡστόσο ποὺ ἔκαμε δημοσιογράφος
τοῦ ἱστότοπου «matrix24» ἀπέδειξε
τὸ ἀντίθετο, ἀφοῦ ἡ Ὑπεύθυνη Ἐπικοινωνίας καὶ Δημοσίων Σχέσεων τοῦ
ΟΟΣΑ κ. Louise Fietz ἐπεσήμανε ὅτι
δὲν ὑφίσταται σχετικὴ «μελέτη» ἢ
«δημοσίευση» στὴ βάση δεδομένων
τοῦ Ὀργανισμοῦ. Ἡ δὲ ἁρμόδια τοῦ
ΟΟΣΑ ἐπικεφαλῆς τοῦ προγράμματος
ἀξιολογήσεως Ἀνταγωνισμοῦ στὴν
Ἑλλάδα κ. Ania Thieman ἐπιβεβαιώνει
ὅτι «δὲν ὑφίσταται καμία ὁλοκληρωμένη μελέτη γιὰ τὴν ἄρση τῶν ρυθμιστικῶν ἐμποδίων στὸν ἀνταγωνισμὸ
στὴν Ἑλλάδα, μὲ ἀναφορὰ στὸ ἄνοιγμα τῶν ἐμπορικῶν καταστημάτων τὶς
Κυριακές. Ἀντιθέτως, τὸ ἐγχείρημα
(‘‘project’’) βρίσκεται σὲ ἐξέλιξη ἀπὸ
τὸν Ἰανουάριο 2013, χωρὶς νὰ ἔχει
ἀποπερατωθεῖ καὶ χωρίς, φυσικά, νὰ
ἐπικεντρώνεται στὴ λειτουργία καταστημάτων τὴν Κυριακή». Ὅλα αὐτὰ
ἀνάγκασαν μία ἐκ τῶν ἑπτὰ ἐρωτώντων βουλευτῶν νὰ δηλώσει ὅτι «τὸ
νὰ ἐπιχειρεῖ ἕνας Ὑπουργὸς νὰ νομιμοποιήσει ἀστήρικτες πολιτικὲς μὲ
τὴν ἐπίκληση ἀνύπαρκτων στοιχείων,
ἐκθέσεων καὶ μελετῶν συνιστᾶ ἔνδειξη ἔσχατης κυβερνητικῆς κατάπτωσης
καὶ φθηνῆς πολιτικάντικης ἀπάτης».
Ὁ κ. Ὑπουργὸς ὅμως φαίνεται ὅτι
εἶναι ἐθισμένος νὰ διαστρεβλώνει τὴν
ἀλήθεια. Γι᾿ αὐτὸ καὶ παρουσίασε ὡς
ἐπιτυχημένα τὰ ἀποτελέσματα τῆς
πρώτης ἐφαρμογῆς τοῦ ἀντίθεου
νομοθετήματός του κατὰ τὴν Κυριακὴ
3 Νοεμβρίου, τὰ ὁποῖα ἦταν ράπισμα
γιὰ τὸν ἴδιο καὶ τὴν Κυβέρνηση. Παρὰ

Ἡ ἀληθεία γυμνὴ γιὰ
τὴν ἀργία τῆς Κυριακῆς
τὸ ὅτι ἡ Κυριακὴ ἐκείνη ἦταν μία ἀπὸ
τὶς 7 ποὺ ἐπιβλήθηκαν διὰ τοῦ νόμου
καὶ δὲν βρίσκονται στὴν εὐθύνη τῶν
Ἀντιπεριφερειαρχῶν ὅπως οἱ ὑπόλοιπες 45, καὶ παρὰ τὸ ὅτι ἦταν δεύτερη
μέρα τῶν λεγόμενων «ἐνδιάμεσων»
φθινοπωρινῶν ἐκπτώσεων, τὰ καταστήματα στὴν πλειονότητά τους ἔμειναν κλειστά. Μόνο «ἕνα στὰ τέσσερα
καταστήματα σὲ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ
ἕνα στὰ τρία στὴν Ἀττικὴ ἄνοιξαν
τὴν Κυριακή, σύμφωνα μὲ τὰ πρῶτα
στοιχεῖα ποὺ ἔχει στὴ διάθεσή της ἡ
Ἐθνικὴ Συνομοσπονδία Ἑλληνικοῦ
Ἐμπορίου, ἡ ὁποία... σὲ ἀνακοίνωσή
της ἀναφέρει ὅτι ἡ ἐμπορικὴ κίνηση
σὲ ὅσα καταστήματα ἐπέλεξαν νὰ
εἶναι ἀνοιχτὰ ‘‘δὲν ἀνταποκρίθηκε
στὶς ἀναμενόμενες προσδοκίες’’, μὲ
ἐξαίρεση τὸ κέντρο τῆς Ἀθήνας,
τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ἐν μέρει τοῦ
Πειραιᾶ, τῆς Κηφισιᾶς καὶ τῆς Γλυφάδας» («Ναυτεμπορικὴ» 4-11-2013).
Αὐτὰ ὁ Ὑπουργὸς τὰ παρουσίαζε ὡς
ἐπιτυχία, πράγμα ποὺ ἀνάγκασε τὸν
Ἐμπορικὸ Σύλλογο τοῦ Πειραιᾶ (ΕΣΠ)
νὰ ἐκφράσει τὴν ἔκπληξή του γιὰ τοὺς
«πολὺ πρόωρους πανηγυρισμοὺς τοῦ
Ὑπουργείου Ἀνάπτυξης, πρὶν κὰν
προλάβουν νὰ μετρήσουν τὸ ἰσοζύγιο ἐσόδων - ἐξόδων ὅσοι ἔμποροι
ἄνοιξαν τὴν πρώτη αὐτὴ Κυριακή... ὁ
ἑβδομαδιαῖος τζίρος παρέμεινε ὁ ἴδιος,
ἁπλὰ μοιράστηκε διὰ 7 καὶ ὄχι διὰ 6,
ἐνῶ τὸ κόστος τῆς μικρῆς ἐπιχείρησης
πολλαπλασιάστηκε ἐπὶ 7 ἀντὶ ἐπὶ 6.
Ἑπομένως τὰ ἀποτελέσματα παρέμειναν σὲ πολὺ χαμηλὰ ἐπίπεδα, ποὺ
συνεχίζουν νὰ ὁδηγοῦν σὲ λουκέτα
καὶ ὄχι σὲ ἀνάπτυξη. Ἡ ἀγορὰ ποὺ
ἐδῶ καὶ καιρὸ ἔχει ξεμείνει ἀπὸ πελάτες ὅλες τὶς ὑπόλοιπες ἡμέρες, δὲν
περιμένει νὰ τοὺς βρεῖ τὶς Κυριακές»,
κατέληξε ὁ ΕΣΠ. Ἀντίστοιχα τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἐμπορίου καὶ Ὑπηρεσιῶν (ΙΝ.
ΕΜ.Υ) τῆς Ἐθνικῆς Συνομοσπονδίας
Ἑλληνικοῦ Ἐμπορίου (ΕΣΕΕ) ἐπισημαίνει ὅτι στὴν Ἀθήνα καὶ τὴ Θεσσαλονίκη «οἱ πωλήσεις τῆς Κυριακῆς ἦταν
περιορισμένες καὶ χαμηλότερες τῶν
πρώτων δύο ἡμερῶν τῶν ἐνδιάμεσων ἐκπτώσεων. Ἐπιπλέον, φαίνεται
πὼς εὐνοήθηκαν τὰ καταστήματα
ποὺ ἀνήκουν σὲ μεγάλες ἁλυσίδες
καὶ σὲ μεγάλα ἐμπορικὰ κέντρα...
Στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα τὰ μαγαζιὰ
στὴ συντριπτική τους πλειοψηφία
ἔμειναν κλειστά. Μάλιστα, ἀκόμα
καὶ πολλὲς διεθνικὲς ἁλυσίδες σεβάστηκαν τὴν πρόταση τοῦ Ἐμπορικοῦ
τους Συλλόγου. Εἰδικότερα στὸν
κλάδο τῶν τροφίμων οἱ μεγάλες
ἁλυσίδες, ὅπως Σκλαβενίτης, Βερόπουλος, ΙΝΚΑ καὶ πολλὲς τοπικὲς
ἁλυσίδες, παρέμειναν κλειστές.
Ὅσες δὲ ἄνοιξαν, δὲν κάλυψαν τὰ
ἔξοδα λειτουργίας τους». Αὐτὴ εἶναι
ἡ γυμνὴ ἀλήθεια τῆς ἀποτυχίας,
ποὺ τὸ Ὑπουργεῖο τὴν ντύνει μὲ τὰ
κουρέλια τῆς ὑποκρισίας του γιὰ νὰ
τὴν ἐμφανίσει ὡς ἐπιτυχία.
Τὰ μέσα ἐνημερώσεως
Ἡ γυμνὴ ἀλήθεια ἐπιβάλλει ἐπίσης
νὰ ἐκφράσουμε τὴ βαθιά μας ἀπογοήτευση γιὰ τὴ στάση τοῦ Τύπου
καὶ τῶν περισσότερων Μέσων Ἐνημερώσεως, τὰ ὁποῖα σὰν ὀρχήστρα
διευθυνόμενη ἀπὸ ἀδέξιο ἀόρατο
μαέστρο παραπληροφόρησαν καὶ
ἐξακολουθοῦν νὰ παραπληροφοροῦν τὸν λαὸ γιὰ τὸ καίριο τοῦτο
ζήτημα, ἐνεργώντας ὡς φερέφωνα
τοῦ Ὑπουργοῦ Ἀνάπτυξης καὶ τοῦ
Κυβερνητικοῦ Ἐκπροσώπου. Ἀκόμη
καὶ τὴν παταγώδη ἀποτυχία τοῦ
μέτρου κατὰ τὴν 3η Νοεμβρίου,
πρώτη Κυριακὴ τῆς ὑποχρεωτικῆς

ἐφαρμογῆς του σὲ ὅλη τὴ χώρα,
στοὺς μεγάλους τίτλους τῶν εἰδήσεών τους τὴν παρουσίαζαν ὡς ἐπιτυχία. Ἐξίσου διαστρεβλωτικὰ ὅπως
καὶ τὸ Ὑπουργεῖο παρουσίασαν καὶ
τὶς ἀποφάσεις τῶν Ἀντιπεριφερειαρχῶν, οἱ ὁποῖοι σχεδὸν στὸ σύνολό
τους ἄφησαν μόνο τὶς ἐκ τοῦ νόμου
ἐπιβαλλόμενες ἑπτὰ Κυριακὲς καὶ
δὲν ἐπέτρεψαν τὸ ἄνοιγμα τῶν
καταστημάτων σὲ περισσότερες·
ἐκτὸς βέβαια τῶν τουριστικῶν
περιοχῶν, ὅπως ἄλλωστε γινόταν
καὶ μέχρι τώρα. Κι εἶναι θλιβερὸ τὸ
κατάντημα τῆς θεωρούμενης παραδοσιακῆς ἱστορικῆς ἐφημερίδας
«Ἑστία», ἡ ὁποία ἐπανειλημμένως
ὑπερασπίσθηκε τὴν ἀσεβὴ ἐνέργεια
τοῦ κ. Ὑπουργοῦ.
Ἡ εὐθύνη τῆς Ἱεραρχίας
Ἡ γυμνὴ ἀλήθεια ἀκόμη εἶναι ὅτι
ὁ λαὸς περίμενε ἔκτακτη σύγκληση
τῆς Ἱεραρχίας ἀπὸ τὸ σύνολο τῶν
Ἐπισκόπων, ἢ ἔστω συζήτηση τοῦ
θέματος κατὰ τὴν τακτικὴ Σύνοδο
τοῦ περασμένου Ὀκτωβρίου. Δὲν
ἀρκοῦν μόνο οἱ δυναμικὲς ἐνέργειες
κάποιων ἐπισκόπων. Ἦταν ἀνάγκη
νὰ καταδικασθεῖ συνοδικῶς ἡ ἀσεβέστατη πράξη, νὰ ἐνημερωθεῖ λεπτομερῶς τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας
καὶ νὰ δηλωθεῖ στοὺς βουλευτὲς
καὶ τὴν Κυβέρνηση ὅτι ἡ ἐνέργειά
τους θὰ ἔχει συνέπειες. Ὁ Μητροπολίτης Καλαβρύτων τὸ δήλωσε
ξεκάθαρα: «Ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς
μὴ καταργήσεως τῆς κυριακάτικης
ἀργίας ὁ εὐσεβής, καὶ προδομένος
πιά, Λαός μας ἄκουσε τὴν φωνὴ τῆς
Ἐκκλησίας; Εἶδε νὰ γίνονται κάποια
διαβήματα; Ἀντιλήφθηκε μήπως
κάποιες ἀντιδραστικὲς φωνὲς ἐκ
μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου; Ἡ ἀπάντηση, δυστυχῶς, εἶναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ!
Ὄχι, δὲν ἀκούσθηκε ἡ φωνὴ τῆς
Μητρὸς Ἐκκλησίας. Ὁ εὐσεβὴς Λαὸς
αἰσθάνθηκε προδομένος!» Ὅλοι μας
καὶ τώρα περιμένουμε τέτοια ἐνέργεια τῆς Ἱεραρχίας.
Ἡ εὐθύνη ὅλων μας
Τέλος ἡ γυμνὴ ἀλήθεια ἔρχεται νὰ
ἀναθέσει στὴν εὐθύνη ὅλων μας τὴν
περαιτέρω τύχη τοῦ νομοθετήματος. Εἶναι χρέος μας νὰ ἀρνηθοῦμε
νὰ ψωνίζουμε Κυριακὴ ἀπὸ ὅσους
τυχὸν ἀνοίξουν τὰ καταστήματά
τους καὶ νὰ δηλώσουμε εὐθαρσῶς
στοὺς καταστηματάρχες νὰ σεβασθοῦν τὴν παράδοση τοῦ τόπου,
διαφορετικὰ θὰ πάψουμε νὰ ψωνίζουμε ἀπὸ τὸ κατάστημά τους. Ὁ
ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ποὺ κατήργησε μὲ τὸ κήρυγμά του τὰ ὑποκινούμενα ἀπὸ τοὺς Ἑβραίους παζάρια
τῆς Κυριακῆς καὶ τὸ πλήρωσε μὲ τὸ
αἷμα του, καὶ στοὺς βοσκοὺς ἀκόμη
ἔλεγε τὸ γάλα τῆς Κυριακῆς νὰ τὸ
δίνουν ἐλεημοσύνη. Ἡ Κυριακὴ εἶναι
ἡμέρα ἱερή. Ἡμέρα ἀφιερωμένη στὴ
λατρεία τοῦ Θεοῦ. Ἂς σεβασθοῦμε
τὴν ἱερότητά της. Τὸ ἀσεβὲς νομοθέτημα ἂς γίνει ἀφορμὴ νὰ ἐκκλησιαζόμαστε μὲ ζῆλο, νὰ τὴν ἁγιάζουμε
μὲ ἀγαθοεργίες... «Τὸ μαρτυρικό μας
φρόνημα ὡς Χριστιανῶν», σημειώνει
στὴν ἀνακοίνωσή της ἡ Ἱερὰ Μονὴ
Ὁσίου Γρηγορίου, «σήμερα μπορεῖ νὰ
φανερωθῆ... καὶ ἀπὸ τὴν ἄρνησι νὰ
ἐργασθοῦμε τὴν ἡμέρα τῆς Κυριακῆς
ἀπὸ ἀγάπη καὶ πίστι στὸν Χριστό, ὁ
Ὁποῖος ἔχυσε τὸ Τίμιο Αἷμα Του στὸν
Σταυρό, καὶ... τὴν Κυριακὴ ἀνεστήθη
ἀπὸ ἄπειρη ἀγάπη γιὰ μᾶς». Καιρὸς
λοιπὸν νὰ ἀναλάβουμε καὶ ἐμεῖς ὅλοι
τὴν εὐθύνη μας!
Περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”

ΑΓΩΝΑΣ 7
ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (1821, 1912)
Έγινε στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας
η διάκριση της επανάστασης σε ψεύτικη, μερική και
ολοκληρωμένη επανάσταση.
Ψεύτικη επανάσταση είναι αυτή που αναφέρεται
σε επουσιώδη (ασήμαντα) θέματα χωρίς να θίγεται
το σάπιο καθεστώς. Θα μπορούσαμε να πούμε η
αλλαγή που γίνεται μέσα στο ίδιο το καθεστώς
από το καθεστώς για το ίδιο το καθεστώς! Η λαϊκή
παροιμία “άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα
αλλιώς”, εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την ψευδοεπανάσταση. Τέτοιες, ψεύτικες επαναστάσεις
γνώρισαν οι λαοί πολλές. Και ο λόγος είναι απλός:
ήταν επαναστάσεις ταξικές, υλιστικές, χωρίς Θεό!
Η μερική επανάσταση είναι επανάσταση όταν αναφέρετε π.χ. σε ένα τομέα. Το διώξιμο των τούρκων
ήταν πραγματική επανάσταση αλλά μερική (εθνική).
Δεν είναι αρκετό να λύσουμε ένα πρόβλημα. Πρέπει
να προχωρήσουμε στη λύση και άλλων προβλημάτων. Τι κι αν πολεμήσαμε στην κατοχή και διώξαμε
τους γερμανούς κατακτητές. Κερδίσαμε την εθνική
ανεξαρτησία αλλά σήμερα υποδουλωθήκαμε οικονομικά στους ίδιους (Μέρκελ, ΔΝΤ). Αντί να λύσουμε
το κοινωνικό πρόβλημα ζητιανεύουμε δανεικά και
χρεώνουμε τα παιδιά μας στους ευρωπαίους τοκογλύφους και όχι μόνο.
Όταν λέμε λύση κοινωνικού προβλήματος δεν
αοριστολογούμε. Η κοινωνική δικαιοσύνη είναι η
πεμπτουσία αυτού. Τα μέσα της παραγωγής είναι
κοινωνικοποιημένα. Το εμείς και όχι το Εγώ εκφράζεται παντού. Η παιδεία, και όλες οι συνθήκες
(κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, ψυχαγωγικές
κ.ο.κ.) ένα σκοπό έχουν: να πλάθουν ψυχές “υπέρ
Χριστός, απέθανεν” και όχι ατομιστές, εγωιστές, φοροκλέπτες, μιζαδόρους (υπουργούς), ειδωλολάτρες
(θεοποίηση του χρήματος-μαμωνά) και εκμεταλλευτές του εργαζόμενου λαού. Έχουμε γίνει θέατρο
του κόσμου λόγω της πολύπλευρης κρίσης και τα
“εκλεκτά” παιδιά του συστήματος της ελεύθερης,
ασύδοτης για εμάς κι όχι μόνο, οικονομίας, με τα δις
εκατ. ευρώ συνολικά στις ξένες τράπεζες (ιδρώτας
του λαού), δεν συγκινούνται να δώσουν ένα μέρος
για το “κούρεμα” του χρέους! Μεγάλη η ευθύνη της
Διοικούσας Εκκλησίας (Ιερατείου) με το νοθευμένο
κήρυγμα “περί ευλογημένου από το Θεό πλούτο”! Ω,
του συμβιβασμού και της σκοπιμότητας της θρησκευτικής και λαϊκής ηγεσίας απέναντι στον ειδωλολάτρη
Καίσαρα (Κράτος). Αυτό (το Δικό μου) που για τους
ορθόδοξους μοναχούς, αποτελεί μέγα αμάρτημα,
για την “ελεύθερη” οικονομία είναι ο θεός της. Αυτόν
τον Ολύμπιο θεό πιστεύει το οικονομικο-κοινωνικοπολιτικό μας σύστημα και γι’ αυτό φθάσαμε εδώ που
φθάσαμε. «Άξια ων επράξαμεν απολαμβάνωμεν!».
Αντί, όπως είναι το σωστό, η οικονομία να υπηρετεί
τον άνθρωπο, αυτή, διεστραμμένη όπως είναι από
τη φύση της, υπηρετεί – δουλεύει στο Μαμωνά.
Το φάρμακο; Επιστροφή – μετάνοια στο Πατρικό
σπίτι. Στην ορθοδοξία και στην ορθοπραξία και ως
πρόσωπο και ως σύναξη λαού (εκλογικού σώματος).
Η ολοκληρωμένη επανάσταση είναι αυτή που
χτυπάει και ανατρέπει το κακό σε όλους τους τομείς.
Αυτή αναφέρεται στην εθνική, κοινωνική, πολιτική,
ηθική και πνευματική επανάσταση. Η επανάσταση
αυτή έχει πολλά σκαλιά. Το κάθε σκαλί αυτής της
κλίμακας είναι μια μερική πραγματική επανάσταση.
Μαζί όλες οι επιμέρους επαναστάσεις ενωμένες
μας δίνουν την μια, την αληθινή, την ολοκληρωμένη
επανάσταση. Χωρίς αμφιβολία το έθνος δεν πρέπει
να είναι σκλαβωμένο – εθνική επανάσταση. Ο λαός
δεν πρέπει να είναι σκλαβωμένος ούτε σε εσωτερικό
εχθρο-πολιτική επανάσταση. Ούτε κοινωνικά δούλος ο λαός – κοινωνική επανάσταση. Η κοινωνική
απελευθέρωση χωρίς την ηθική και πνευματική
κατάκτηση είναι ουτοπία (όραμα). Η αληθινή επανάσταση ανεβαίνει όλα τα σκαλιά: και ελευθερία να
έχει, και ψωμί να δίνει και αρετή να καλλιεργεί. «Τα
πάντα και εν πάσι Χριστός».
Συν αγίω Τριαδικώ Θεώ στο επόμενο φ. τα συμπεράσματα από τις επαναστάσεις των επετείων (1821,
1912).
Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. Τ.Ε.Ι. – Δικηγόρος
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ΕΓΙΝΕ TURBO
Σ’ ένα ίδρυμα αποκατάστασης ασθενών, νοσηλεύονταν δύο
αδελφές ηλικιωμένες κάτοχοι μεγάλης περιουσίας. Στο ίδιο ίδρυμα
δέχονταν τη φροντίδα των γιατρών και ιερέας της μητρόπολης
που στήριξε το δεσπότη Λάρισας σε… δύσκολους καιρούς, αλλά
φτωχός.
Ο δεσπότης Ιγνάτιος επισκέπτονταν τακτικά τις δύο αδελφές
– «ήσαν γαρ πλούσιες σφόδρα» – όταν σε κάποια επίσκεψη, μια
νοσηλεύτρια, κινούμενη από ανθρωπιστικά αλλά και χριστιανικά
ελατήρια, θεώρησε αναγκαίο να ενημερώσει το δεσπότη λέγοντας:
«Σεβασμιώτατε εδώ νοσηλεύεται και κάποιος ιερέας σας».
Τι ήταν να το πει αυτό; Ο δεσπότης ξερόβηξε – ένδειξη αμηχανίας
– στραβομουτσούνιασε – φαίνεται δεν περίμενε τέτοια εξέλιξη που
του χαλούσε τους σκοπούς της έλευσής του – αλλά «εποίησε την
ανάγκην φιλοτιμίαν» και ζήτησε να τον δει λέγοντας:
- Παπά, α… δεν μούστειλες τα χρήματα της τριμηνίας!
Άκουσε η παπαδιά τη δεσποτική ρήση και έγινε… τούρμπο.
Ποιος είδε το Θεό και δεν φοβήθηκε. Κι ενώ προηγουμένως τον
υποδέχτηκε με τον απαιτούμενο σεβασμό, με μετάνοιες και χειροφιλήματα, τώρα ξαναμμένη με όσα άκουσε και χάνοντας την
ψυχραιμία της ανταπάντησε:
- Τι λέτε, Σεβασμιώτατε! Εδώ ο παπάς πεθαίνει κι εσύ ήλθες να
τον ελέγξεις για τα χρήματα της τριμηνίας;
Εμείς που τον ακολουθούσαμε – εξιστορεί η νοσοκόμα – μείναμε
σύξυλοι. Βρήκε την ώρα – σκεφθήκαμε – να μιλήσει για χρήματα
στον άρρωστο! Όλοι περιμέναμε ν’ ακούσουμε λόγια πνευματικά,
παρηγορητικά, λόγια υπομονής, κι αντ’ αυτών… Θου, Κύριε… Κολαστήκαμε σήμερα. Ήταν να τ’ ακούσουμε κι αυτό!
Και κάνοντας στροφή απομακρύνθηκε όσο πιο γρήγορα μπορούσε.
Ο ιερέας, μετά από λίγες μέρες, άφησε τον κόσμο τούτο. Έγινε
η κηδεία και τα μνημόσυνα. Ο δεσπότης έλαμψε δια της απουσίας
του. Ούτε τρισάγιο δεν διάβασε για την ανάπαυση της ψυχής του
«αδελφού» ιερέως…, σ’ αντίθεση με άλλες περιπτώσεις που η
παρουσία του υπήρξε ιδιαίτερα έντονη. Ακριβώς αυτή του η συμπεριφορά είναι που μας βάζει υποψίες.
Γι’ αυτό, όταν βλέπετε να πάει ο δεσπότης Ιγνάτιος σε κηδείες,
τριήμερα, εννιάμερα, τεσσαρακονθήμερα, εξάμηνα… ή βγάζει
ημερολόγια, κάτι έχει μυριστεί. Νά ’στε σίγουροι ότι σε κάποιο
οικονομικό συμφέρον αποβλέπει.

Είναι κατάντημα να βλέπει κανείς (φωτό) στο κέντρο του
ναού τρεις δεσποτάδες (Ελασσώνας Βασίλειο, Θηβών Γεώργιο και Καστοριάς Σεραφείμ – όλοι τους φίλοι του δεσπότη
Λάρισας που έρχονται στη Λάρισα για να τον στηρίξουν, και
τον λαό να “ευλογήσουν” και “σώσουν”) να κάθονται σαν αυτοκράτορες περιστοιχιζόμενοι από 7-8 παπάδες σε στάση
προσοχής, μια μοναχή και το «πολυπληθές» (!) εκκλησίασμα
δέκα επτά ατόμων. Ιδιαίτερα τραγικός είναι ο τίτλος του
δημοσιεύματος: «Λαμπρό συλλείτουργο στην Καστοριά».
Κλαύσαμε, για το που φθάσατε την Εκκλησία, που ο Κύριός
μας την ίδρυσε δια του ιδίου του αίματος. Νιώθουμε πολύ
άσχημα όταν ο κόσμος σας γυρίζει την πλάτη. Ασφαλώς
θα γνωρίζετε ότι οι πολιτικοί γάμοι είναι πολλαπλάσιοι των
θρησκευτικών και οι θρησκευτικές κηδείες μειώθηκαν ενώ
οι δηλώσεις παιδιών στους Δήμους αντί βαπτίσεων έχουν
αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια. Κι εσείς «άδετε
των οικιών υμών εμπιπραμένων», κολακεύετε ο ένας τον άλλο
και ετοιμάζετε τον κατάλογο ονομαστηρίων, πανηγυριζόντων
ναών που θα επισκεφθείτε και εκδρομών που θα πραγματοποιήσετε για να περάσετε «δεσποτικά». Τι κρίμα!!!
Το αν ο κόσμος πεινάει και ψάχνει στα σκουπίδια, δεν έχει
θέρμανση και ρούχα λίγο σας ενδιαφέρει αρκεί εσείς να ζείτε
μέσα στη χλιδή των Φαραώ. Αυτοθαυμάζεστε μπροστά στον
καθρέφτη φορώντας στολές, μίτρες, πατερίτσες, εγκόλπια
που κοστίζουν χιλιάδες ευρώ. Δεν θ’ αργήσει η ώρα – το
απευχόμαστε – που θα πάτε σε ναούς να λειτουργήσετε και θα
είστε μόνοι σας.

Αυτά τα καμώματά σας βλέπουν οι άθεοι, και όταν θάρθουν
στην εξουσία θα κόψουν τους μισθούς και από τους τίμιους
και αγνούς εργάτες του Ευαγγελίου, ιερείς.
Πετάξτε από πάνω σας ό,τι περιττό, ντυθείτε στα μαύρα
όλες τις ώρες (και στις θείες λειτουργίες) και αφού αντικαταστήσετε τις χρυσοποίκιλτες ράβδους με την γκλίτσα του
βοσκού κατεβείτε στο λαό να του μιλήσετε απλά, προφητικά
για μετάνοια και όχι φανφάρες ακαταλαβίστικες.
“Άγιοι” δεσποτάδες, βάλτε στα μάτια σας κολλύριο και
κοιτάξτε τις φωτογραφίες που σεις μοιράζετε στα Μ.Μ.Ε. για
αυτοπροβολή. Εάν και τότε δεν συγκλονισθείτε θα είσθε άξιοι
της μοίρας σας. Προφθάστε για να μη χαίρονται οι εχθροί της
εκκλησίας με το ΚΑΤΑΝΤΗΜΑ!

ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΝΕΑ (9) ΗΤΑΝ... ΥΠΕΡΟΧΟΙ
(Είχαμε σταματήσει λόγω
χώρου. Σήμερα επανερχόμαστε από τους εννέα ... του
δεσπότη Βόλου).
Η περίπτωση εδώ εγγίζει τα
όρια του κωμικοτραγικού αλλά
και του αψυχολόγητου γρίφου,
έχοντος ανάγκη σχολαστικής
έρευνας ειδικού.
Παρατηρούμε, επισήμως,
αντιθέσεις ασυμβίβαστες για
ορθόδοξους αρχιερείς, επί
ουσιωδών θεμάτων (Ιερών Κανόνων, Οικουμενισμού, Ιερής
Παράδοσης, Πατέρων…) – το
θέμα αφορά τους Ιγνατίους Βόλου και Λάρισας –. Κι ενώ αυτά
διαδραματίζονται στο χώρο της
εκκλησίας μας, αυτοί, σαν να
μη συμβαίνει τίποτε, αγκαλιές,
φιλιά, διαχύσεις, ανταλλαγή
επισκέψεων, συλλείτουργα στις
μητροπόλεις τους, εν ονόματι
της «αγάπης».
Με βάση το «ποιήσωμεν,
αδελφοί, αγάπην» – αιρετικοί
και Ορθόδοξοι – προσήλθαν
στην πόλη μας κι εφέτος – μαζί
και ο Βόλου Ιγνάτιος – για να
τιμήσουν τον άγιο Αχίλλειο.
Μερικές από τις … βαρυσήμαντες (αεριτζίδικες) δηλώσεις:

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ δεσπότη Βόλου

Ο Ιγνάτιος Λάρισας (για
την Καινή Διαθήκη “Βιβλικής
Εταιρείας”).
- «Να αποφεύγετε να προμηθεύεστε… και
προπάντων όσοι
την έχετε πάρει, να
προσέξετε να μην
έρθετε σ’ επαφή
μαζί τους…».
Δεν γνώριζε
ο Ιγνάτιος, ότι ο
Βόλου χρημάτισε για χρόνια
Πρόεδρος της Βιβλικής Εταιρείας και τώρα αντιπρόεδρος
των “Βιβλικών Εταιρειών του
κόσμου” που εκδίδουν την Κ.Δ.
και τη μοιράζουν δωρεάν;
Ο Ιγνάτιος Λάρισας (μετάφραση λειτουργικών κειμένων)
- «Δεν θάθελα να ευρεθώ
συμμέτοχος σε μία αλλοίωση
του αγιοπατερικού και υμνολογικού μας πλούτου… Κλάψαμε
και στενάξαμε όταν έγινε αυτή
η, προ ολίγων ετών, πιλοτική
δοκιμή…».
Πριν πει τα παραπάνω ο κ.
Ιγνάτιος, έπρεπε να γνωρίζει

μερικά πράγματα:
1) Ότι ο «φίλος και αδελφός»
Βόλου, ήταν ο πρωτεργάτης

της προσπάθειας αυτής (μετάφρασης ιερών κειμένων) γι’
αυτό και αποδοκιμάστηκε από
το εκκλησίασμα όταν στον εσπερινό σε ναό της μητρόπολής
του προσπάθησε να διαβάσει
τις προφητείες σε μετάφραση.
2) Ότι, οπωσδήποτε, τα λόγια
του θα στενοχωρούσαν τον
συνεπίσκοπό του. Εκτός κι αν,
για χάρη του Χριστού, ήταν
αποφασισμένος να διαρρήξει
τις ανθρώπινες σχέσεις και φιλίες, ομολογώντας το, «φίλος
ο Πλάτων, φιλτάτη η Αλήθεια».
Απ’ όσα όμως ακολούθησαν, αποδεικνύεται ότι, τα μεν

γραφόμενά του αποτελούν
ένα δημαγωγικό «τρικ» παρουσίασης χαρακτήρα «αληθινού
αγωνιστή ιεράρχη»
για τους ευκολόπιστους και «ευλαβείς
βλαμμένους» (π.
Παΐσιος), η δε, επίμονή του να πείσει
τον Βόλου, κυρίως,
καθώς και τους άλλους δεσποτάδες,
να παρευρεθούν
στο πανηγύρι του αγίου μας,
επιβεβαιώνει τις ενδόμυχες
προθέσεις και το κρυφό «μαράζι» της αβεβαιότητας και της μη
αναγνώρισής του.
Ιγνάτιος προς Ιγνάτιο.
- Αδελφέ, είπαμε-ξείπαμε.
Λίγη… στάχτη στα μάτια των
χριστιανών και Οργανώσεων
δε βλάπτει. Εμείς τη δουλειά
μας.
Οι σκέψεις αυτές, όπως
γίνεται αντιληπτό, αφορούν
ανθρώπους που δεν πιστεύουν
στο Θεό αλλά ούτε και τους
αγίους τιμούν με τα πανηγύρια
τους.

Λαμπαδάριος
Προσκλητηριο

δεκεμβριοσ 2013

ΟΙ ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ…
Ήταν Μάιος του 1960 όταν πραγματοποιήθηκαν εκλογές
μητροπολιτών. Εφημερίδα της Χαλκίδας έγραφε με πηχυαίους τίτλους για τον Πρωτοσύγκελό τους, που έγινε δεσπότης
Κασσανδρείας: «Πολλά να είναι τα έτη των νέων μητροπολιτών και λίγες οι ημέρες των εχθρών τους», καθώς και την
παρακάτω ευχαριστήριο επιστολή με τα εξής καταπληκτικά
και απίστευτα…:
«Την Αυτού φίλην Σεβασμιότητα, τον μητροπολίτην Αττικής και Μεγαρίδος κ.κ. Ιάκωβον, όστις,
εισηγήσει της ημετέρας
ταπεινότητος, εδέχθη να
ψηφίση με τους 8 φίλους
του Ιεράρχας… Την Α.Ε.
τον υπουργόν της Παιδείας
κ. Γ. Βογιατζήν, ο οποίος
κατέβαλε πάσαν προσπάθειαν δια να συμπεριληφθώ εις το γκρουπ (!) του
υπό τον Μακαριώτατον ψηφοδελτίου… Τον φίλτατον
δικηγόρον κ. Ι. Παναγιωτόπουλον, ο οποίος συνέβαλε
με τους τρεις επιστήθιους φίλους του Μητροπολίτες να
εργασθούν υπέρ της υποψηφιότητός μου… Τον διευθυντήν
της εφημερίδος «Η Φωνή της Εκκλησίας» κ. Δ. Μαυρόπουλον, εργασθέντα υπερανθρώπως προς τον σκοπόν αυτόν και
ιδιαιτέρως τον αγαπητόν συμπατριώτην μου εκ Παλατίων,
αρχιγραμματέα της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Αττικής και
Μεγαρίδος κ. Αθανάσιον Παπαθανασίου, που κατόρθωσε,
προς χάριν μου, να πείση εις παραίτησιν τον διεκδικούντα
την Ιεράν Μητρόπολιν Κασσανδρείας, πρωτοσύγκελον της
Μητροπόλεως Ηλείας, Ιερεμίαν Καλαντζήν, άνευ της οποίας
θα καθίστατο προβληματική η προαγωγή μου εις τον βαθμό
της Αρχιερωσύνης. Ευχαριστώ ευγνωμόνως» (εφ. «ΕΘΝΟΣ»,
Μάιος 1960).
Τα χρόνια κυλούσαν, και τον Μάιο του 1994 κάτι αντίστοιχο έγινε, ίσως και χειρότερο, – το ακούσαμε αλλά δεν
το πιστεύαμε. Μάθαμε όμως τώρα πώς έγινε η εκλογή του
δεσπότη Ιγνάτιου Λάππα, από το νέο ημερολόγιο (2014) που
κυκλοφόρησε η μητρόπολη Λάρισας. Εκεί μέσα διαβάζουμε
αυτά που λέγει ο ίδιος.
«Θάταν σκόπιμο να αναφερθώ, είκοσι χρόνια μετά, σ’
αυτούς που με ανέδειξαν και μ’ έστειλαν εδώ πατέρα και
επίσκοπο. Στον μακαριστό Θεσσαλό άνδρα (Αλήθεια
μόνο αυτός ήταν άνδρας;), τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και
πάσης Ελλάδος Σεραφείμ, στην Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας
που με ανέδειξε ποιμένα και Αρχιερέα αυτής της ιστορικής
Ιεράς Μητροπόλεως και σ’ όλους – ένα προς ένα – τους πριν
και μετά ευεργέτας μου…».
Ίδιο το περιεχόμενο των Ευχαριστιών και των δύο, καθώς
και ο μήνας εκλογής τους (Μάιος). Τί σύμπτωση!
Κατά τα άλλα, πότε με στεντορία φωνή από άμβωνος και
πότε δια των εντύπων των μητροπόλεών τους (περιοδικά,
ημερολόγια) προσπαθούν να μας πείσουν ότι «η χάρις του
Παναγίου Πνεύματος εξελέξατο» αυτούς!
Ο εμπαιγμός του Αγίου Πνεύματος καταφανής, και η
προσπάθεια εξαπάτησης του ποιμνίου κατάδηλος.
Εμείς, λοιπόν, ευθυνόμαστε, όταν βγάζοντας τις πομπές
τους στο φως αποδεικνύουμε ότι είναι ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ;

ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
Όσοι αναζητούσαν κάτι καλό στα κανάλια των
τηλεοράσεων «τις Άγιες μέρες», θα έψαχναν μάταια. Οι
γιορτές των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και “του
δωδεκαημέρου” της παράδοσής μας, είχε εξοριστεί
από ευτελή θεάματα, ακόμα και από την, υποτίθεται,
αναγεννηθείσα Δημόσια τηλεόραση. Υπάρχουν ντοκιμαντέρ
για τους Αγίους Τόπους, ταινίες, με βάση διηγήματα του
Αγίου των ελληνικών γραμμάτων Παπαδιαμάντη, ακόμα
και πολλές ξένες ταινίες με μηνύματα στο πνεύμα των
ημερών. Παρ’ όλα αυτά τα κανάλια μας είχαν επιδοθεί σ’
ένα ξέφρενο μαγείρεμα, όπου βέβαια κυριαρχούσαν, όχι οι
παραδοσιακές ελληνικές συνταγές, αλλά ξενόφερτα υλικά
σε μια χειμαζόμενη από την κρίση κοινωνία. Τα κουρέλια
των διασκεδάσεων συνέχισαν το ταξίδι τους στο τίποτα.
Θεότητες μιας αγοράς, την οποία κινεί το πιο σκληρό
νόμισμα της μαζικής διασκέδασης, όπου οι λέξεις
παράδοση, θρησκεία, κατάνυξη έχουν εξοριστεί, εκεί
στρέφουν το κοινό, στο φωσφορίζον τίποτα. Επιβάλλουν
ένα μιντιακό τελετουργικό αφελληνισμού που καταστρέφει
ιδιαίτερα τα νέα παιδιά! Μπορεί κάποιος να κλείσει
την τηλεόραση, όμως οι εικόνες του τίποτα, οι εικόνες
ξενόφερτου υλιστικού πολιτισμού αυτές τις Άγιες μέρες
πλήγωναν και πλήγωσαν ένα μεγάλο αριθμό ελλήνων που
ακόμα αντιστέκονται!

Ολοι οι αγωνιζόμενοι θα είναι παρόντες στα δύο προσκλητήρια. Α’ Την Πρωτοχρονιά 1-1-2014 στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλείου.
Β’ την ημερα των Θεοφανείων 6-1-2014 στην γέφυρα του Πηνειού ποταμού

