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Αριθμολογιο
φασιστικης αμοιβης
• Φασισμός σταλινικός ή χιτλερικός, δεν
είναι μόνον τα «γκουλάγκ» και οι «φούρνοι
του Νταχάου». Φασισμός είναι οι σκανδα
λώδεις ρατσιστικές αμοιβές και τα άλλα
οικονομικά προνόμια ανθρώπων τέρατα,
που είναι πιο ίσα και προνομιούχα από αν
θρώπους κοινούς και μισθοσυντήρητους!!
• Πιο κάτω, φίλε αναγνώστη, θα βρεις το
«αριθμολόγιο», σε σύντομη γραφή, πόσον
ευτελές νούμερο κατήντησες μετά από
την ανήθικη επικράτηση του «οικονομικώς
ορθού» για την εξόντωση σου(!) Εξόντωσή
μας (!) Ο κτηνώδης δανειστής σου, με προ
αγωγό τον ντόπιο «ρουφηχτή», σου πίνουν
το αίμα σταλαγματιά-σταλαγματιά για να

Κ.Κ. Λάρισας
061603

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ - ΕΤΟΣ Ιh’ - ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 200 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 1603, ΛΑΡΙΣΑ - ιανουαριοσ 2014

συνεχίζεται στη σελ. 2

ΗΜΙΤΕΛΗΣ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ 1821, 1912
Η επανάσταση είναι συνεχής αγώνας, λέγαμε στο προηγούμενο φύλλο.
Ο επαναστάτης είναι ένας συνεχής
ήρωας. Γι’ αυτόν δεν τελειώνει ποτέ
η προσφορά του προς το συνάνθρωπό του. Όσο, προσωπικά ανεβαίνει
πνευματικά, τόσο δίνεται συνειδητά
και αθόρυβα στον πλησίον του ο

Οι Τρεις
Ιεραρχες,
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
θεμελιωτες του
ελληνοχριστιανικου
πολιτισμου

σημεια των καιρων
οι 15 πληγεσ που μαστιζουν
την ανθρωποτητα

συνεχίζεται στη σελ. 5

Ειναι λυπηρο

ο Πατριάρχης
με τις δηλώσεις του να
προκαλεί γενική θυμηδία !

συνέχεια στη σελ.4

συνεχίζεται στη σελ. 3

ΠΑΙΔΕΙΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΟΚ !

Προφανώς ο κ.Βαρθολομαίος θεωρεί
ότι όλοι, οι προς ους απευθύνεται, τρέ
φονται με... κουτόχορτο ή κατάγονται
απ το...κοροιδοχώρι! Δυστυχώς, για τον
αρχιοικουμενιστή και καταπροδίδοντα
με τα καμώματά του την Ορθοδοξία
συνεχίζεται στη σελ. 7

Τοση ματαιοδοξια
ουτε στους
κοσμικους !

τοῦ πρωτ. Διονυσίου Τάτση
Ἡ ραγδαία ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας στὰ
μέσα ἐπικοινωνίας καὶ πληροφόρησης εἶναι ὁ
μεγάλος πειρασμὸς τῶν σύγχρονων χριστιανῶν.
Σχεδὸν ὅλοι ἀσχολοῦνται μὲ αὐτὴ καὶ ἐπιδιώκουν
συνεχίζεται στη σελ. 2

ΨΑΛΤΙΚΑ
•to eκκλησακι
και το χρημα
•μονο με το χρημα
• ακομα ασχημονουν
• μαυρη νεραϊδα
• ε’ οχι και τουρκο

“Η πλήρης αναβίωση της κλασσικής
ελληνικής φιλολογίας κατά τον τέταρτο
μ.Χ. αιώνα στη Χριστιανική Ανατολή
ήταν ένας από τους δημιουργικότερους
πολιτισμούς, τους οποίους είδε ποτέ η
ιστορία”. (Ζέγκερ)
“Αστέρια τρία λαμπερά και ποταμοί
σοφίας στης Γνώσης το στερέωμα τα
μύρα τους σκορπούν. Και κάτω από τη
λάμψη τους με ύμνους αγνής λατρείας
να φωτιστούν ολόθερμα τα νιάτα λαχτα
ρούν”. (Τούλα Τρυφωνοπούλου)
Η 30ή Ιανουαρίου καθιερώθηκε επί
σημα από την εποχή του αυτοκράτορα

Ο Ο.Ο.Σ.Α. έκανε έρευνα για
την ευτυχία και τη δυστυχία στα
σχολεία, στην οποία συμμετεί
χαν μαθητές από 65 χώρες και
είχε άξονα τις επιδόσεις των
μαθητών για την θετική ή την
αρνητική διάθεσή τους.

Οι Έλληνες μαθητές εμφανί
ζονται να έχουν ελάχιστες γνώ
σεις και να είναι δυστυχισμένοι,
δηλαδή πιάνουν πάτο και στους
δυο άξονες της έρευνας.
Διαβάζοντας τα συμπεράσμα
τα δεν πιστεύαμε στα μάτια μας,
συνεχίζεται στη σελ. 3

Ολοι οι ΕυρωπαΙοι μιλοΥν ΕλληνικΑ!

Επιγραφή στην είσοδο του κτιρίου
της γραμματείας του Πανεπιστημίου
του Εδιμβούργου. Παρμένο από τον
Πυθαγόρα (580-490 π.Χ) «Διπλοyν
oρωσιν οι μαθoντες γρaμματα»

«Ίλιγγος λέξεων που μόνο τα
ελληνικά μπορούν να προσφέ
ρουν, γιατί μόνο αυτά εξερεύ
νησαν, κατέγραψαν, ανέλυσαν
τις ενδότατες διαδικασίες της
ομιλίας και της γλώσσας, όσο
καμμιά άλλη γλώσσα… Εδώ

Που πανε οι εισπραξεις απο τα διοδια;;;
«Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για αύξηση
διοδίων...» και να σταματήσει «αυτή η σπέκουλα» δήλωσε ο υπουργός κ. Χρυσοχοϊδης και επειδή συμβαίνει το αντίθετο από
αυτά που δηλώνουν οι «αρμόδιοι» γι’ αυτό
παραθέτουμε το παρακάτω δημοσίευμα για να
μάθουμε που πάνε τα τόσα δισ. που εισπράττουν οι ιδιωτικές εταιρίες και μάλιστα αυτές τις
ημέρες θα ανακοινωθούν οι νέες αυξήσεις,
παρά τα λεγόμενα του υπουργού.

A

πό πρόχειρους υπο
λογισμούς για ένα
χιλιόμετρο ενός τμήματος
εθνικού δρόμου πλάτους
20m, το κόστος για την
κατασκευή του ανέρχεται
στο ποσό του 8.000.000
ευρώ…

Δηλαδή με απλά λό
για το κόστος κατασκευ

συνεχίζεται στη σελ. 5

ής είναι 100ευρώ/m2,
αν υπολογίσουμε για…
γεφυρώσεις αρδευτικά
κλπ ένα διπλάσιο κόστος
ανηγμένο σε m2 τροπο
ποιείται σε…200ευρώ/m2.
Αν διπλασιάσουμε το
συνολικό κόστος για
συνεχίζεται στη σελ. 2

Η καταστροφh της χωρας ΗΤΑΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ

Ήταν “φόνος” εκ προμελέτης η διάλυση της Ελλάδας αφού είχε εξαγγελθεί
από το 2005.
Θα πρέπει να είναι κανείς τουλάχιστον ηλίθιος να πιστεύει ότι έφταιξαν
οι ‘Ελληνες πολίτες που το πολιτικό
προσωπικό, το οποίο ψήφισαν, ήταν
διεφθαρμένο και συμμαχούσε με τη
ντόπια πλουτοκρατία και κατά προέκταση με τους διεφθαρμένους της Ε.
Ε, όταν και τα μέσα ενημέρωσης απεδείχθησαν συμμέτοχα στο όλο σκηνικό.
Κατά συνέπεια υπήρξαν διαφθορείς
και διεφθαρμένοι και αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από τα γεγονότα που
έρχονται στο φως της δημοσιότητας
σήμερα.
Είναι ηλίου φαεινότερο πως το
πρώτο βήμα ξεκίνησε από τους Ευρωπαίους δανειστές οι οποίοι
ανεξέλεγκτα δάνειζαν το Ελληνικό
κράτος με τεράστια ποσά ώστε να φτάσει σε σημείο αδυναμίας αποπληρωμής του χρέους. Η φάκα στήθηκε με την
ανοχή των Ελλήνων πολιτικών αφού οι
μίζες που προσέφεραν απλόχερα οι ξένοι ήταν δέλεαρ ακαταμάχητο. Από την
άλλη οι ξένοι εταίροι μας βλέποντας την
αδυναμία των Ελληνικών κυβερνήσεων

κερδοσκοπούσαν ανενόχλητοι.
Με λίγα λόγια το καθεστώς αυτό
συνέφερε και τις δυο
πλευρές με θύμα τον
Ελληνικό λαό.
Τελικά φτάσαμε
στο σημείο μηδέν,
δηλαδή το 2005 και
στην ορκωμοσία του
προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κάρολου
Παπούλια. Ήταν η
πιο σημαδιακή μέρα
όπου φάνηκε ξεκάθαρα που οδηγούσαν τα παραπάνω.
Μετά την ορκωμοσία η πρόεδρος
του Ελληνικού Κοινοβουλίου κ. Ψαρούδα – Μπενάκη, ως ήθιστε, προσφώνησε τον πρόεδρο της Ελληνικής
Δημοκρατίας κ. Παπούλια.
Τα λόγια της τότε έπρεπε να ξεσηκώσουν θύελλα αντιδράσεων όχι
μόνο από τα κόμματα αλλά και από τη
δικαστική εξουσία και ιδιαίτερα από τον
πρόεδρο του Αρείου Πάγου.
Δηλαδή η κ. Μπενάκη ανακοίνωνε
την καταστροφή του Ελληνικού κράτους, την εξαθλίωση του Ελληνικού
λαού και την υποδούλωση του Ελλη-

νικού Έθνους.’Άρα το σχέδιο ήταν ήδη
προετοιμασμένο πολλά χρόνια πριν
το 2005. Πιθανότατα το σχέδιο αυτό
ετοιμάστηκε πριν
την είσοδό μας στην
ΟΝΕ με το σκεπτικό
οι όποιες οφειλές
μας να απαιτηθούν
σε Ευρωπαϊκό νόμισμα.
“ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΘΟΥΝ ΧΑΡΙΝ
ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ
ΕΥΡΩΠΗ.”
Όπως αντιλαμβάνεται κανείς είναι
μία προσεγμένη διατύπωση των όσων
διαδραματίζονται σήμερα,πουαποδεικνύει πως πρόκειται για μια εισαγωγή
από κάποια οδηγία από ξένο κέντρο
αποφάσεων.
“ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΘΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ

ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΝΤΩΣ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΘΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ
ΔΟΚΙΜΑΣΘΕΙ ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ
ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ.”
Τίμαςλέειηκ.Μπενάκητο2005μπροστά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας
κ. Παπούλια κατά την ορκωμοσία
του; Πρώτον ότι τα δικαιώματα
του Έλληνα πολίτη θα υποστούν
μεταβολές,δηλαδή την κατάργηση του Συντάγματος. Επίσης νέες
μορφές διακυβέρνησης δηλαδή
την κατάργηση της Δημοκρατίας;
Είναι ξεκάθαρο η κυρία Μπενάκη τα
είπε όλα, μόνο που δεν εξήγησε στον
Ελληνικό λαό ποιος της τα υπαγόρευσε
όλα αυτά ή από πού τα γνώριζε;
Τελικά φαίνεται ότι κανείς δεν ήξερε
τίποτα ή ήξεραν και έκαναν το παπί.
Τώρα όμως που γνωρίζουν και το υφίστανται στο πετσί τους όλοι οι Έλληνες
θα κάνουν κάτι; Κατά την άποψή μου δε
θα κάνουν τίποτα απολύτως. Επομένως
μόνο ο λαός πρέπει να απαντήσει σ’
αυτή την πρόκληση και μάλιστα δυναμικά και σε πολύ σύντομο χρονικό
διάστημα.
Δήμος Μαγκλάρας
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σε... σώσουν από την αναιμία (!!) Και γι’ αυτή την τερατώδη υπερφίαλος Βενιζέλος (κυβερνητικός εταίρος) κυκλοφορεί
θανατερή αφαίμαξη πληρώνονται αδρά ξένοι και ντόπιοι με κρατική μερσεντές, αξίας 750.000 €... Και όμως κανείς
(οι δεύτεροι είναι οι χειρότεροι) (!!)
από όλους αυτούς και τόσους άλλους, δεν οδηγήθηκε
• Τα goldenboys των Βρυξελλών: 370.000 € για τον στο... Γουδή. Κυκλοφορούν ανενόχλητοι ως ωραίοι και...
Μάριο Ντράγκι και 300.000 € για τους Μπαρόζο, Ρόμπαϊ! σωτήρες αναντικατάστατοι.
• Ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι πουλάει τη βίλα (των οργίων)
• 510 δισ. ευρώ χωρίς τους τόκους, μας χρωστάει η Να
στη Σαρδηνία αντί των 470.000 € (!!)
ζιστική Γερμανία από τα αναγκαστικά δάνεια την κατοχή.
• Σήμερα στην Ελλάδα ζουν 450.000 οικογένειες δίχως Και όπως ο ιστορικός ερευνητής κ. Δημοσθ. Κούκουνας
αύριο! Σύμφωνα με έρευνα, όλες αυτές οι ελληνικές οι ισχυρίζεται, η ολοσχερής εξόφλησή του θα σήμαινε την
κογένειες δεν έχουν ούτε έναν εργαζόμενο και ζουν από πλήρη απαλλαγή της Ελλάδας από το εξωτερικό χρέος...
επιδόματα και φιλανθρωπίες... Και ο ΣΥΡΙΖΑ προγραμματί Ευτυχώς τώρα τελευταία κάτι κινείται και ο Αβραμόπουλος
ζει (όταν κυβερνήσει...) να φέρει εδώ για να... διαβιώσουν δραστηριοποιείται για να απαιτήσουμε την αποζημίωση
μονίμως τις οικογένειες όλων των λαθρομεταναστών. (!!) από τους Γερμανούς… Ίδομεν.
• Και από πίσω ο ανέλληνας χριστομάχος «εψηφισμέ
• Κατά την διάρκεια της κρίσης του 2008 η Γερμανία
νος» ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Καμίνης, θέλει να ανεγερθούν 40 δεν χρεοκόπησε χάριν της αμερικανικής βοήθειας. Τα $
τζαμιά για τις θρησκευτικές ανάγκες... των μουσουλμάνων. 531 δισ. εξ Αμερικής έσωσαν την χρεοκοπία της δήθεν
• Και η Εκκλησία πού είναι; Ρεμβάζει, κομπάζει, κορ ισχυρής Γερμανίας.
δακίζεται επάνω θρόνων, απολαμβάνουσα την εξουσία
• 700 ευρώ ημερησίως κοστίζει στο κράτος ο κάθε βου
αυτοκρατορικών ενδυμάτων και διαδημάτων.
λευτής. Αποδοχές πέρα από κάθε φαντασία
Για την
• Είκοσι δύο (22)! Χρόνια ήταν ένοικος ένας...
για το κηφηναριό του βουλευτηρίου. Και τι
αντιγραφή Σ.Ζ.Λ.
αιώνιος φοιτητής στην «Εστία» του Πανεπιστημίου
προσφέρουν; Γιατί δεν τους περιορίζουμε
Πατρών όπου τώρα θυμήθηκαν να του κάνουν...
150-200 και πολλοί είναι; Ποια δημοκρατία
έξωση. Και σε άλλα Πανεπιστήμια 1.050 αιώνιοι φοιτητές υπηρετούν οι... τσοχατζοπουλαίοι και τα άλλα λαμόγια;
• Από τον Δεκέμβριο του 2009 έως το τέλος Ιουλί
αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες για να δώσουν
ου του 2012 έκαναν φτερά από τις ελληνικές τράπεζες
θέσεις στους πραγματικούς δικαιούχους.
• Δαπανήθηκαν 36.700 € για έξοδα κηδείας για τ. δή αποταμιεύσεις ύψους 82,2 ευρώ! Και όλοι αυτοί που έξω
μαρχο Γλυφάδας. Στο δημοτικό γήπεδο Δωδεκανήσων τα έβγαλαν, σε λίστες καταγράφτηκαν αλλά σε ασυλία
δαπανήθηκαν 205.000 € για χλοοτάπητα. Το Υπουργείο επαναπαύθηκαν...
• Θυμάστε μιά κα Μπιρμπίλη του ΠΑΣΟΚ που την
Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε να προμηθευτεί πούρα
έστειλε τότε ο φίλος της ΓΑΠ πρέσβειρα της Ελλάδος
άξιας 5.300 €.
• Χρυσοί μισθοί στο Τ.Χ.Σ. Η διευθύνουσα σύμβουλος στον ΟΟΣΑ που εδρεύει στο... Παρίσι; Ε, η κα χρέωσε
με 215.000 € τον χρόνο και 185.000 € ο... αναπληρωτής το ελληνικό δημόσιο για την μετακόμισή της στη γαλλική
πρωτεύουσα, με 35.372 €! Χωριστά το μηνιαίο μισθό της
της... σε εποχές ακραίας φτώχειας.
• ΠΑΣΟΚ και Ν.Δ. χρωστάνε στις Τράπεζες σχεδόν από τις... υπηρεσίες της, κάπου 40.000 €. Σφίξε το ζωνάρι
240.000.000 € χωριστά τις παχυλές επιδοτήσεις από το σου ηλίθιε Έλληνα...
• Τα «golden boys» της τοπικής Αυτοδιοίκησης (μία
πτωχευμένο κράτος και τους αξιολύπητους φορολογούμε
περιφερειακή καταβόθρα ασύλληπτης λαμογιάς μισθών)
νους. Δεν θα τα ξεχρεώσουν ποτέ...
αμείβονται με μισθούς Βρυξελλών! Π.χ.
• Ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ κ. Κουρόπουλος,
α) εργάτης στο Δήμο Ρόδου με ετήσιο μισθό 56.703,89 €.
έδωσε το πράσινο φώς για να χορηγηθούν 800.000 € στο
β) «πορτοκαλής» Δήμος Κερκύρας, μισθοδοτούσε διευ
«Βήμα» (!!). Την ίδια στιγμή η απίθανη αυτή κυβέρνηση θυντή με 78.947 €.
κόβει επιδόματα από ευαίσθητες ομάδες ανήμπορων και
γ) «πορτοκαλής» Δήμος Ιωαννίνων σε πολιτική μηχανικό
ανάπηρων συνανθρώπων μας.
με 80.719 €.
• Το 2011 οι γεννήσεις στην Ελλάδα ήταν 106.000 παι
δ) «κόκκινος» Δήμος Πιερίας σε μηχανικό με 83.767 €.
διά και στην ισλαμική γείτονα των γενοκτόνων, 1.237.000 Και πάει... κλέβοντας (!)
γεννήσεις. Σε 30 χρόνια δεν θα υπάρχουν Μακεδονόπουλα
• Σκάνδαλο των σκανδάλων, τα διεφθαρμένα «κρατίδια»
και Θρακιωτόπουλα να γεμίζουν σχολεία. Θα ερημώσουν των ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Αρχές) τρωκτικά δυσώδη,
τα πάντα ή μάλλον θα εποικισθούν από... μουσουλμάνους που απομυζούν (μόνο για τα έτη 2010, 2011 και 2012,
λαθρομετανάστες (!).
έτη φτώχειας και λιτότητας) το ποσόν των 223.260.490 €
• Ο Γεώργιος Παπανδρέου – ΓΑΠ – τρώει, πίνει και παρακαλώ. Και τι προσφέρουν,· Στην κομματική πελατεία
στεγάζεται με 7.000 € τη βραδιά στα πολυτελέστερα και κάλυψη των συμφερόντων. ΜΚΟ: Γάγγραινα αεριτζήδων
ακριβότερα ξενοδοχεία της Ευρώπης... Ηλίθιε ελληνικέ σπατάλης δημοσίου χρήματος.
• Μισθοί μέχρι και 20.000 ευρώ το μήνα έπαιρναν
λαέ. Καλά κάνουν και σε ξεζουμίζουν.
• Το 2002 ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης υπέγραψε έως και τον Δεκέμβριο του 2009 τα ανώτατα διευθυντικά
κονδύλι για την αγορά (το δεύτερο κατά σειράν αερο στελέχη της Δ.Ε.Η. αποκάλυψε προ καιρού στη Βουλή
σκάφος) για τους VIP, 27.500.000 δολαρίων... Το 2011 ο πρόεδρος της Αρθούρος Ζερβός (!!). Και τώρα άραγε
Παπανδρέου και Βενιζέλος ταξίδεψαν την ίδια μέρα με πόσο παίρνουν;
«Χριστιανική Βιβλιογραφία»
δύο διαφορετικά Embraer στις... Βρυξέλλες (!!). Σήμερα ο
συνέχεια από την 1η σελίδα

απρόβλεπτα και διάφορα ειδι
κά έργα το συνολικό κόστος
τροποποιείται σε 400 ευρώ/
m2.Αυτό σημαίνει ότι για την
κατασκευή ενός χιλιομέτρου
απαιτείται κόστος 400Χ20Χ1000
= 8.000.000 ευρώ /km.Επίσης
από πρόχειρους υπολογισμούς
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Τοση ματαιοδοξια
ουτε στους κοσμικους!
συνέχεια από την 1η σελίδα

τὴν προβολή. Θέλουν νὰ δείξουν εὐρύτερα αὐτὰ ποὺ οἱ ἴδιοι
κάνουν.
Ὅλες πιὰ οἱ Μητροπόλεις ἔχουν ἱστοσελίδες καὶ προβάλλουν τὸ ἔργο τους ἢ καλύτερα προβάλλουν ἀσήμαντες
δραστηριότητες τῶν Μητροπολιτῶν, οἱ ὁποῖοι νομίζουν ὅτι
ἐπιτελοῦν σπουδαῖο ἔργο καὶ πρέπει νὰ προβληθεῖ, γιὰ νὰ
παραδειγματίσει τὸ λαό, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα προβάλλεται «τὸ τίποτα».
Ἀλήθεια, πόση πνευματικὴ ἀξία ἔχει μία ἀρχιερατικὴ λειτουργία ἢ ἕνα ἀρχιερατικὸ συλλείτουργο μὲ λαμπροφορεμένους Ἀρχιερεῖς, σὲ μιὰ ἐποχὴ μάλιστα ποὺ ὁ λαὸς δὲν μπορεῖ
νὰ ἐξοικονομήσει οὔτε τὰ στοιχειώδη τῆς ζωῆς; Δυστυχῶς, οἱ
περισσότεροι Ἀρχιερεῖς ζοῦν στὸ δικό τους κόσμο, χωρὶς νὰ
ἐπηρεάζονται ἰδιαίτερα καὶ ἂς ἑτοιμάζουν οἱ συνεργάτες τους
ἱερεῖς μερικὲς μερίδες φαγητοῦ γιὰ τοὺς πεινασμένους καὶ
δυστυχεῖς. Στὶς ἱστοσελίδες τους οἱ Μητροπολίτες προβάλλουν κάθε κίνησή τους.
Ποῦ πῆγαν, τί εἶπαν, τί φόρεσαν ὡς λειτουργοὶ τοῦ ταπεινοῦ Ἰησοῦ, τί ἔφαγαν, τί δῶρα ἀντάλλαξαν μὲ τοὺς ἐν Χριστῷ
ἀδελφούς τους, τί σχεδιάζουν γιὰ τὸ μέλλον, τὴν ὥρα ποὺ τὸ
παρὸν ἦταν κενό…Τόση ματαιοδοξία οὔτε στοὺς κοσμικοὺς
δὲν συναντοῦμε. Ξεχνοῦν οἱ πνευματικοί μας πατέρες ὅτι
ἡ προβολὴ καὶ ἡ διαφήμιση δὲν ἔχουν καμία σχέση μὲ τὴν
πνευματικὴ ζωὴ καὶ εἰδικότερα τὴν ἀρετὴ τῆς ταπείνωσης.
Οἱ ματαιόδοξοι Ἀρχιερεῖς ἔχουν ἐπιστρατεύσει καὶ εἰδικοὺς
κληρικούς, οἱ ὁποῖοι τοὺς συνοδεύουν σὲ κάθε δημόσια ἐμφάνισή τους καὶ ἀποθανατίζουν τὸ βηματισμό τους, τὶς κινήσεις
τους, τὰ λόγια τῆς καθημερινότητας, τοὺς κατὰ συνθήκην
χαιρετισμούς, τὶς εὐλογίες τους, ἀλλὰ καὶ τὶς λειτουργίες τους,
ποὺ τελοῦνται «πρὸς τὸ θεαθῆναι» συνήθως. Θέλουν νὰ μὴ
χαθεῖ τίποτα ἀπὸ τὰ ἀρχεῖο τους. Κάθε τί ποὺ τροφοδοτεῖ
τὸν ἐγωϊσμό τους καὶ τὸ κοσμικὸ φρόνημα, ποὺ τοὺς ἔχει
αἰχμαλωτίσει, τὸ διαφυλάσσουν.
Ὅλα αὐτὰ δείχνουν ὅτι οἱ συγκεκριμένοι Μητροπολίτες
βρίσκονται σὲ λάθος δρόμο, γι᾽ αὐτὸ κάτι πρέπει νὰ γίνει. Δὲν
εἶναι δυνατὸ νὰ σέρνονται ἀπὸ τὴν ἐπικαιρότητα καὶ νὰ ἐπιδιώκουν τὴν προβολὴ χωρὶς λόγο καὶ αἰτία. Καὶ ἂν ἐπρόκειτο
γιὰ θέματα ὀρθοδόξου πίστεως καὶ ὁμολογίας, θὰ μποροῦσε
κανεὶς νὰ τοὺς ἐπαινέσει.Ὅταν ὅμως σιωποῦν μπροστὰ
στοὺς προκλητικοὺς καὶ ἀπαράδεκτους οἰκουμενιστές, ὅταν
εἶναι συμβιβασμένοι μὲ τὸν κόσμο καὶ ποτὲ δὲν ὑψώνουν τὴ
φωνή τους γιὰ τὰ κακῶς κείμενα τῆς Ἐκκλησίας, πῶς νὰ δεχτεῖ
κανεὶς ὅτι βαδίζουν τὸ δρόμο τῆς σωτηρίας καὶ μποροῦν νὰ
διακονήσουν τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ;
Δὲν πιστεύουμε ὅτι κάποια μέρα ὅλοι οἱ πνευματικοί μας
πατέρες θὰ συναισθανθοῦν τὴν ἐσφαλμένη τους πορεία καὶ
θὰ μετανοήσουν, ἀκολουθώντας τὸν δρόμο ποὺ μᾶς ἔχουν
δείξει οἱ Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι, ἂν ζοῦσαν στὶς μέρες
μας, δὲν θὰ αἰχμαλωτίζονταν ἀπὸ τὴ σύγχρονη τεχνολογία
οὔτε καὶ θὰ ἐπέτρεπαν νὰ προβάλλονται στὸν κόσμο, σὰν νέα
προϊόντα, ποὺ ἀναζητοῦν καταναλωτές.
πρωτοπρεσβύτερος Δ. Τάτσης - 17.01.2014

Που πανε οι εισπραξεις απο τα διοδια;;;

τα έσοδα σε ετήσια βάση από τις
εισπράξεις των διοδίων ανέρχο
νται σε περίπου 2.177.000.000
δίς ευρώ.
Τα τμήματα του εθνικού μας
δικτύου που μπορούν να ενώσουν ολόκληρη την Ελληνική
επικράτεια είναι:ΚΟΡΙΝΘΟΣΚΑΛΑΜΑΤΑ = 250km (εισπρά
ξεις 20.000Χ8Χ366 = 58.000.000
ευρώ)
ΑΘΗΝΑ-ΠΑΤΡΑ = 220km
(εισπράξεις 10.000Χ6Χ366 =
110.000.000 ευρώ)
ΠΑΤΡΑ-ΚΑΛΟ ΝΕΡΟ = 150km
(εισπράξεις 20.000Χ4Χ366 =
30.000.000 ευρώ )
ΡΙΟ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ = 225km
(εισπράξεις 40.000Χ18Χ366 =
263.000.000 ευρώ)
ΕΓΝΑΝΤΙΑ( ΙΩΑΝΝΙΝΑΑΛΕΞ/ΛΗ) = 566km (εισπράξεις
100.000Χ6Χ366 = 219.000.000
ευρώ)
ΑΘΗΝΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ = 502km
(εισπράξεις 150.000Χ23Χ366 =
1.262.000.000 ευρώ)

ΛΑΡΙΣΣΑ-ΙΩΑΝΝΙΝΑ =
189km
ΛΑΜΙΑ-ΑΝΤΙΡΙΟ = 170km
ΧΑΝΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ =
202km
ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ = 45km (ει
σπράξεις 200.000Χ4Χ366 =
235.000.000 ευρώ)
Το συνολικό μήκος του πα
ραπάνω δικτύου είναι 2.519km
Αν δεχθούμε ότι στη χώρα
μας τα ΙΧ επιβατηγά και φορ
τηγά που κυκλοφορούν είναι
περίπου 8.000.000 με ένα μέσο
όρο 200 ευρώ το χρόνο που
πληρώνουν για τέλη κυκλο
φορίας, το κράτος εισπράττει
8.000.000Χ200 = 1.600.000.000
δίς ευρώ.
Με τους παραπάνω υπο
λογισμούς συγκεντρώνονται
περίπου 3,77 δίς ευρώ το χρόνο
για την συντήρηση των δρόμων.
Αν δεχθούμε ότι δαπανάται ένα
ποσόν περίπου 20% για την συ
ντήρηση και την λειτουργία των
δρόμων, δηλαδή 770.000.000

ευρώ περισσεύουν 3δίς ευρώ.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:
Για την κατασκευή ολοκλήρου
του εθνικού δικτύου εκ του μηδε
νός απαιτούνται 2.519Χ8.000.000
= 20.152.000.000 δίς ευρώ.
Με τις παραπάνω εισπράξεις
σε 7 χρόνια έχει ανακατασκευ
αστεί το εθνικό δίκτυο εξ, ολο
κλήρου.
Γιατί σταμάτησαν οι εργασίες
συνέχισης των δρόμων και ανα
κοινώνουν προγράμματα ΕΣΠΑ
για την συνέχιση τους;
Γιατί αυξήθηκαν οι εισφορές
στα διόδια;
Γιατί με την κατάργηση διοδί
ων η χώρα μας πλήρωσε πρό
στιμο σε εργολάβους 7.000.000
ευρώ, και πως υπολογίστηκε η
ανταποδοτικότητα;
Πόσα χρήματα έβαλαν οι εργολάβοι για την κατασκευή των
οδών που ελέγχουν;
Γιατί το κόστος κατασκευής
στην Ελλάδα είναι τριπλάσιο
από αυτό των Ευρωπαϊκών

χωρών;
Ποιος θα πληρώσει την ζημιά
για την κακοτεχνία στο τμήμα
ΤΡΙΠΟΛΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ που
δεν λειτουργεί εδώ και 4 χρόνια
και ανέρχεται σε 200 εκατομ
μύρια ευρώ σαν κόστος και
άλλα 100 εκατομ. περίπου από
στέρηση εσόδων από τα διόδια,
δηλαδή συνολικά 300.000.000
ευρώ.;
Πού πήγαν οι εισπράξεις
περίπου 15 δίς ευρώ την τελευταία πενταετία που δεν έχει
κατασκευασθεί ούτε ένα μέτρο
δρόμου ενώ αυτές γίνονται
κανονικά;
Πόσα χρήματα πρέπει να
προσθέσουμε στα παραπάνω
που έχουν εισπραχθεί από την
Ευρώπη από εθνικά προγράμματα τύπου ΕΣΠΑ κλπ;
Πόσο μήκος δρόμου έχει
κατασκευαστεί τα τελευταία 5
χρόνια και με ποιό κόστος;
Του Τ. Παναγιωτόπουλου
(πολ. μηχανικού)
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Οι Τρεις Ιεραρχες, θεμελιωτες
του ελληνοχριστιανικου πολιτισμου
Αλεξίου Κομνηνού (1081-1118) ως κοινή εορτή των
Προς όλους γενικά τους ισχυρούς εχθρούς της
τριών Ιεραρχών, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορί θρησκείας δείχθηκαν γενναίοι και ακλόνητοι. Οι
ου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου.
λόγοι τους γεμάτοι ηθική βαρύτητα από τη θερ
Έκτοτε η Ορθόδοξη Χριστιανική Εκκλησία και μότητα του αισθήματος και τη φλόγα της πίστης,
η Ελληνική Παιδεία την ημέρα αυτή τιμούν και ήταν φοβερά ραπίσματα για τους ανήθικους, τους
γεραίρουν τη μνήμη των τριών τούτων ιεραρχών, αιρετικούς και τους ειδωλολάτρες. Η απάντηση του
γιατί υπήρξαν μεγάλοι της Εκκλησίας πατέρες, Βασιλείου στις απειλές του ύπαρχου Μόδιστου,
εξέχουσες της Ορθοδοξίας μορφές, διαπρύσιοι της αποσταλμένου του αυτοκράτορα Ουάλη: “Ούτε
αλήθειας κήρυκες, ακατάβλητοι του δικαίου αγω το κατακαίον πυρ, ούτε το αποσφάζον ξίφος, ούτε
νιστές, ακάματοι του καλού εργάτες, ανιδιοτελείς τους γαμψούς όνυχας με τα οποία με απειλείς φο
των πονεμένων υποστηρικτές, μόνιμοι των πτωχών βούμαι. Ο θάνατος θέλει εκπληρώσει απάσας τας
τροφοδότες, ανεξάντλητοι της σοφίας θησαυροί, επιθυμίας μου, διότι θέλει με φέρει προς τον Θεό”
έξοχοι της νεότητας παιδαγωγοί, κορυφαίοι του αποκαλύπτει την υπεροχή του ψυχικού σθένους του
ελληνικού λόγου χειριστές, θαυμαστοί, της οικου ιεράρχη απέναντι στην αυτοκρατορική ισχύ.
μένης διδάσκαλοι.
Ο μνημειώδης λόγος του Γρηγορίου κατά την
Στην εν γένει δράση των τριών
παραίτησή του από τον πατριαρ
αυτών φωστήρων του ελληνι
χικό θρόνο: “Θρόνου εξώσατε,
σμού βρίσκει αρμονική έκφρα
πόλεως απελάσατε, μόνον την
ση ο συγκερασμός της θείας
πίστιν τηρήσατε, την αλήθειαν
χριστιανικής θρησκείας και του
και την αρετήν αγαπήσατε”
αρχαίου ελληνικού πνεύματος.
αποτελεί απαράμιλλο καύχημα
Συστηματικοί μελετητές της αρ
φωνής και θυσίας ιεράρχη. Και
χαίας ελληνικής φιλολογίας και
η αντιμετώπιση των απειλών της
φιλοσοφίας (σπούδασαν και οι
αυτοκράτειρας Ευδοξίας από το
τρείς στην Αθήνα), εναρμόνισαν
Χρυσόστομο υπήρξε επίσης θαυ
τα διδάγματα των κορυφαίων
μαστή, θαρραλέα και καρτερική.
φιλοσόφων της αρχαιότητας με τη διδασκαλία του Δε συμβαίνει όμως το ίδιο με μερικούς σημερινούς
Χριστού και έθεσαν τις βάσεις, που πάνω τους θε ιεράρχες που αναρριχιένται στο μητροπολιτικό
μελιώθηκε και οικοδομήθηκε ο ελληνοχριστιανικός θρόνο με τη βοήθεια των “διαπλεκόμενων συμφερό
πολιτισμός.
ντων” στοχεύουν στην καλοπέραση, τον πλουτισμό
Η περίφημη πραγματεία του Μεγάλου Βασιλείου και δεν αποχωρούν παρά τη δημόσια κατακραυγή
“προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφε και τον αυτοευτελισμό τους από την εμπλοκή τους
λοίντο λόγων” παρέχει ακλόνητες μαρτυρίες για σε ηθικά και οικονομικά σκάνδαλα.
την ωφελιμότητα και την αξία των ανθρωπιστικών
Αν και πέρασαν αιώνες από την εποχή των τριών
σπουδών. Χαρακτηριστική και εξόχως διδακτική μεγάλων ιεραρχών, το ανέσπερο φως, που αυτοί
παραμένει η προτροπή του για ό,τι υπέροχο και εξέπεμψαν εξακολουθεί και σήμερα να φωτίζει και
υγιές υπάρχει στα αριστουργήματα της αρχαίας να καταυγάζει, να ζωογονεί και να ζεσταίνει κάθε
ελληνικής διάνοιας: “Και καθάπερ της ροδωνιάς γνήσια χριστιανική ορθόδοξη καρδιά και ελληνική
του άνθους δρεψάμενοι τας ακάνθας εκκλίνομεν, ψυχή.
ούτω και επί των τοιούτων λόγων. Όσον χρήσιμον
Τα κηρύγματα, οι λόγοι, οι επιστολές, τα συγ
καρπωσάμενοι, το βλαβερόν φυλαξώμεθα”.
γράμματα και το παράδειγμά τους εξακολουθούν και
Η καταπληκτική δύναμη και η γοητεία των τριών σήμερα να τροφοδοτούν τον ελληνισμό και την οικου
Ιεραρχών συνίστατο στο ότι εφάρμοζαν πιστά και μένη. “Ολίγαι ημέραι παρέρχονται χωρίς ν’ αντλήσω
απαρέγκλιτα τα κηρύγματα του Ευαγγελίου και θησαυρούς γνώσεων και θρησκευτικής εποικοδομής
παρουσίαζαν απόλυτη συνέπεια λόγων και έργων, από των λόγων του Χρυσοστόμου ή του Γρηγορίου”
“καθ’ όσον ο μεν βίος
γράφει ο Γλάδστων. “Οι πα
αυτών ήτο οδηγός της
τέρες της Εκκλησίας ήταν
θεωρίας, η δε θεωρία
πνεύματα πολύ ανώτερα,
επισφράγισις του βίου
μεγάλες ψυχές, γεμάτες
των”.
ηρωικά αισθήματα, άνθρω
Οι ευαίσθητες ψυχές
Τρεις Μέγιστοι Σεις Φωστήρες
ποι που είχαν μια θαυμαστή
Χριστιανικού φωτός Λαμπτήρες
τους έγιναν πραγματικοί
πείρα των πνευμάτων και
Βασίλειε, Γρηγόριε, Ιωάννη
δέκτες της ανθρώπινης
των ηθών των ανθρώπων”
μ’ ολόχρυσο η Θεία Χάρις στεφάνι
δυστυχίας και πομποί
Σας έχει στεφανώσει.
προσθέτει ο Φενελόν.
μηνυμάτων αγάπης, πα
Υπήρξαν όντως “οι τον
Σοφία τη του Θεού χαριτωμένοι
ρηγοριάς και ενθάρ
λαό
ποικίλαις αρεταίς εκ
της ορθοδοξίας στυλοβάτες
ρυνσης. Ανάλωσαν τη
θρέψαντες” και αναδείχθη
Κήρυκες του Λόγου γεγονότες
ζωή και την περιουσία
δόγμασι θείοις πυρσεύσατε την Οικουμένη.
καν άξιοι μαθητές Εκείνου
τους για τη στήριξη της
που κήρυξε: “Υπόδειγμα
ορθοδοξίας, την ίδρυση
Των Λόγων και Ζωής Σας Τιμητές
δέδωκα υμίν, ίνα καθώς
πίστης τω Χριστώ και λατρείας εραστές
και τη λειτουργία ιδρυ
εγώ ποιώ και υμείς ποιείτε”.
την
Μνήμην
Σας
τιμώντες
ευλαβώς
μάτων μόρφωσης και
δεόμεθά Σας εκτενώς.
Από τέτοιους ιεράρχες
φιλανθρωπίας.
έχει
ανάγκη η Εκκλησία και
Στην προσπάθειά τους
Νουν και καρδίαν μας φωτίσθε
η
πατρίδα
μας. Ας φροντί
τα βήματά μας οδηγείστε
να αναμορφώσουν την
σουν
να
τους
ομοιάσουν
ένθα επισκοπεί η χάρις, η αλήθεια
κοινωνία, σύμφωνα με το
απ’ Ουρανίου κατοικητηρίου Σας πρεσβεία
και
οι
σημερινοί
μας. Ας
πνεύμα του γνήσιου χρι
πολλήν παρά Θεώ τω εν Τριάδι, έχοντες παρρησία.
συναισθανθούν
το
χρέος
στιανικού και του ελλη
Π. ΡΗΓΑΣ
τους και ας το εκπληρώ
νοπρεπούς παιδευτικού
σουν προς δόξαν Θεού και
ιδεώδους υπεσήλθαν
σωτηρία ψυχών.
σε όλες τις σφαίρες της
Ας τιμήσουμε και φέτος, επ’ ευκαιρία της εορτής
κοινωνικής δράσης και ουδέποτε έπαυσαν με το
υψηλό αίσθημα αγάπης, φιλαληλίας και θυσίας τους, “τους τρεις μέγιστους φωστήρας της τρισηλίου
που τους διέκρινε να βοηθούν τους αδυνάτους και Θεότητας” επάξια, ας αντλήσουμε διδάγματα από
τους φτωχούς, να ανακουφίζουν τους πονεμένους την άγια ζωή και την πολυσχιδή τους δράση και ας
και τους ασθενείς, να διδάσκουν του νέους και να γίνουμε όχι μόνο των λόγων αυτών εραστές” αλλά
και των έργων μιμητές. Ας πούμε με τα χείλη και την
παραδειγματίζουν τους ενηλικιωμένους.
Η άσκηση της αληθινής χριστιανικής αρετής, η καρδιά και ας κάνουμε βίωμά μας τους παρακάτω
βοήθεια και η προστασία κάθε κατατρεγμένου και στίχους της Τ. Τρυφωνοπούλου: “Κι εμείς κρατούμε
η στηλίτευση της αδικίας και της διαφθοράς, τους ευλαβικά μες της ψυχής τα βάθη το θείο τους που
κατέστησαν τόσο δημοφιλείς, ώστε να συναντήσουν άφησαν παράδειγμα στη γη. Να ‘χει η ζωή μας στόλι
το μίσος των ισχυρών της ημέρας και να υποστούν σμα της Αρετής τα άνθη και τ’ άστρο τους το δρόμο
παντοειδείς διώξεις. Ουδέποτε όμως κάμφθηκαν ή μας ψηλά να οδηγεί”.
δείλιασαν.
Α.Κ.

Στους Αγίους
Τρεις Ιεράρχες
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διότι, ποιος νοήμων άνθρωπος μπορεί να περιμένει ότι αυτή
η χώρα κάποτε μπορεί να αλλάξει προς το καλύτερο, όταν οι
νέοι έχουν κάκιστη διάθεση και αισθάνονται δυστυχισμένοι
στο σχολειό τους;
Και μη σπεύσει κάποιος να πει ότι φταίει η κρίση, γιατί
υπάρχει αποστομωτική απάντηση της άποψης αυτής. Στην
Πορτογαλία αίφνης, που περνάει και αυτή οικονομική κρίση,
οι μαθητές της βρίσκονται στην κορυφή της κατάταξης και
στους δύο άξονες, μαθήματα και διάθεση.
Γιατί φθάσαμε εδώ; Τί φταίει;
Οι λόγοι αυτής της κατάστασης είναι πολλοί: Καλούνται
– βάσει της έρευνας – να έχουν άριστη διάθεση-επίδοση
και να είναι ευτυχείς «των οικιών αυτών εμπιπραμένων» αν
θέλουν να θεωρούνται ανώτεροι και ποιοτικοί.
Και να ήθελε κανείς – κάνοντας ακόμη και την ανάγκη
φιλοτιμία – να παραμερίσει όλους αυτούς τους θλιβερούς
παράγοντες και σφίγγοντας την καρδιά του να προχωρήσει,
να παλέψει και να αποδώσει σαν μαθητής, αδυνατεί να το
πράξει:
α) διότι η ύλη που παρέχεται είναι φτωχή αλλά και επικίνδυνη. Φτωχή μεν διότι αποξενώθηκε από τις πηγές του πολι
τισμού και κυρίως του ελληνικού, που υπήρξε ο πνευματικός
φάρος όλου του κόσμου και τον οποίον εγκολπούμενοι οι
λαοί βγήκαν από τις τρώγλες. Επικίνδυνη δε διότι καταργεί
κάθε αξία, ηθική, σεβασμό στην ιστορία των προγόνων μας
και εμπαίζει τα ιερά και όσια της πατρίδας μας, θυμίζοντάς
μας τον Ιουλιανό τον παραβάτη, που εφάρμοσε παρόμοιο
πρόγραμμα προκειμένου να πολεμήσει την ελληνοχριστια
νική παιδεία και μόρφωση.
β) διότι διακρίνει τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα ανοργανωσιά (καταλήψεις, απεργίες φοιτητών και καθηγητών, χάσιμο
εξαμήνων, έλλειψη βιβλίων, αποχές, βραδύτητα στην έναρξη
του διδακτικού έτους, πολιτικοί φοιτητικοί φατριασμοί, ανε
ξέλεγκτοι σκοποί και οραματισμοί… - πράγματα αδιανόητα
για ξένα πανεπιστήμια).
γ) διότι παρατηρείται μια επίμονη προσπάθεια αφελληνισμού και αποχριστιανισμού του λαού εκ μέρους των
κυβερνώντων και διοικούντων τα εκπαιδευτικά ιδρύματα,
σε βαθμό, να θεωρούν τιμή το ποιος θα γίνει περισσότερο
ανθέλληνας και αντίχριστος.
δ) διότι εξέλειπαν τα υψηλά πολιτικά αναστήματα και
άνθρωποι μικροί, ανεπαρκείς, αδύναμοι, αγόμενοι και φε
ρόμενοι, ιδιοτελείς χειρίζονται τα πολιτικά πράγματα, ως
μη Έλληνες και Χριστιανοί, και προς χαράν των εχθρών της
πατρίδας μας.
ε) διότι μια άνευρη, συσχηματιζόμενη, κοσμική διοίκηση
της Εκκλησίας απολαμβάνει την εξουσία αυτοκρατορικών
ενδυμάτων και διαδημάτων, ανάξια της αποστολής της,
πόρω απέχουσα από τα λεγόμενα του απ. Παύλου «Υποπιάζω
μου το σώμα και δουλαγωγώ, μήπως άλλοις κηρύξας αυτός
αδόκιμος γένωμαι» (Α΄ Κορ. θ΄ 27).
στ) διότι, μια κακή νοοτροπία των γονέων, ως προς την
ανατροφή των παιδιών τους, «να μην τραβήξουν κι αυτά όσα
τράβηξαν εκείνοι», τα οδηγεί στην τεμπελιά και στην τάση
να τα θέλουν όλα έτοιμα.
ζ) διότι σκέφτεται, ότι οι σπουδές δεν έχουν αντίκρυσμα,
καθ’ όσον μετά από ετών προσπάθειες και αφού δαπανήσει
«την πατρικήν ουσίαν», θα βρεθεί σε ίση μοίρα – ίσως και
χειρότερη – με όσους δεν σπούδασαν αλλά εργάστηκαν
βγάζοντας τον επιούσιο χωρίς μάλιστα να επιβαρύνουν τον
οικογενειακό προϋπολογισμό, ανταγωνιζόμενος για μια θέση
γραμματισμένου νεκροθάφτη.
Τα συμπεράσματα της παραπάνω έρευνας αφορούν την
περίοδο των τελευταίων ετών. Κατ’ αυτήν την περίοδο και
από δεκάδες χρόνια πριν καταστρώθηκαν σχέδια επί σχεδίων
από σκοτεινούς παγκόσμιους κύκλους μετά από εξονυχι
στική παρακολούθηση και μελέτη τόσο του χαρακτήρα του
Έλληνα όσο και του φυσικού πλούτου (υπέργειου, υπόγειου
και υποθαλάσσιου) της πατρίδας μας.
Κρίνοντας το χρόνο κατάλληλο για την πραγματοποίηση
των σχεδίων τους και εκμεταλλευόμενοι λάθη και ελαττώ
ματά μας (κουτοπονηριά, απληστία, κλοπή, χαλάρωση των
ηθών) άρχισαν να μας στήνουν παγίδες και να μας διαφθεί
ρουν. Κι επειδή εμείς γίναμε χειρότεροι των Επικουρείων
– αρνούμενοι τον Πατέρα μας – πιαστήκαμε στη φάκα.
Δεν θα αρνηθούμε τα συμπεράσματά τους καθ’ ότι είναι
«ηλίου φαεινότερα». Φυσικό λοιπόν είναι και τα παιδιά μας,
ζώντας σ’ αυτό το κλίμα, να επηρεαστούν δυσμενώς. Εκείνο
δε που έχει σημασία είναι η αναγνώριση των λαθών μας
και των υποδείξεων ώστε ν’ αποτελέσουν αφορμή προς
καλυτέρευση.
Τώρα, το πώς οι Πορτογάλοι μαθητές κ.α., παρ’ όλο που κι
αυτούς τους έπληξε η κρίση, δεν επηρεάστηκαν όπως εμείς,
ίσως να οφείλεται στην ιδιοσυγκρασία της φυλής ή στο ότι
δεν έχουν διαφθαρεί στο δικό μας βαθμό.
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ΟΙ 15 ΠΛΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
Ο κόσμος, τα τελευταία χρόνια, θυμίζει Αίγυπτο
της εποχής των Φαραώ, όταν, αντιστρατευόμενοι το
θέλημα του Θεού, έγιναν αίτιοι των γνωστών δέκα
πληγών με τις τραγικές εκείνες συνέπειες.
Δυστυχώς και σήμερα η παγκόσμια κοινότητα
«ουκ ηβουλήθη συνιέναι» και συνεχίζει να λατρεύει
«τα κτίσματα και όχι τον Κτίστη» με αποτέλεσμα
να βυθισθεί σε έναν άκρατο υλισμό θεοποιώντας
την ηδονή, την καλοπέραση, το «εγώ» της, την
απεξάρτηση από το Δημιουργό της, τις ηθικές, και
αυτής ακόμη της κοινής λογικής, καταχρώμενη των
δώρων του Θεού.
Φυσική λοιπόν συνέπεια η αθεράπευτη σημερινή
αιμορραγία που κατέστησε τον αλαζόνα «σκεύος
κεραμέως συντετριμμένον», αμήχανο και ανίσχυρο
μπροστά στη συμφορά, που, σαν, συνεχώς αυξα
νόμενη, χιονοστιβάδα, παραμορφώνει τα πάντα
ημέρα τη ημέρα.
Ας δούμε όμως τα σημεία εκείνα που απειλούν να
γίνουν πληγές, ενώ θα μπορούσαν να αποφευχθούν
αλλάζοντας τρόπο σκέψης και ζωής:
1. Τα καιρικά και φυσικά φαινόμενα [σεισμοί,
τσουνάμια, χιονοθύελλες, πλημμύρες, πυρκαγιές,
ξηρασία, ανεμοστρόβιλοι…] έχουν ενταθεί στους
καιρούς μας ανησυχητικά. Πάνω από 120 φονικοί
ανεμοστρόβιλοι έπληξαν τις μεσοδυτικές περιοχές
των Η.Π.Α., ενώ το Τέξας στέγνωσε κυριολεκτικά
από μακρόχρονη ξηρασία. Την Αμερική και Ευρώπη,
πρόσφατα, εκτός των πλημμυρών, πρωτοφανείς
χαμηλές θερμοκρασίες (-55ο C), ασυνήθιστες στους
τόπους τους, έκαναν την εμφάνισή τους προκαλώ
ντας χιονοθύελλες και παραλύοντας κάθε κίνηση
και δραστηριότητα.
2. Η ρύπανση του περιβάλλοντος γενικά, και
κυρίως με γενετικούς τροποποιημένους οργανι
σμούς έχει φθάσει στο ζενίθ απειλώντας φύση και
ανθρώπους του πλανήτη μας. Πρόκειται για έγκλη
μα που οφείλεται σ’ ένα «διαρέον γονίδιο», το οποίο
απλώνεται θανατηφόρα γιατί αλλάζει το DNA των
τροφίμων, οδηγεί τις καλλιέργειες σε αποτυχία και
προκαλεί με γρήγορους ρυθμούς πείνα.
3. Οι τιμές των τροφίμων, όπως είναι γνωστό,
εξαρτώνται και από την παραγωγή των προϊόντων.
Όταν, λόγω διαφόρων δυσμενών συνθηκών, η
παραγωγή καθίσταται ανύπαρκτη, οι τιμές με
σουρανούν. Δυσμενείς παράγοντες μιας καλής
παραγωγής είναι και η απώλεια των επικονιαστών
(μελισσών…) και της παγκόσμιας μόλυνσης των
καλλιεργειών λόγω χρήσης των γενετικών τροπο
ποιημένων σπόρων. Τότε οι τροφές θα γίνονται όλο
και πιο σπάνιες στον κόσμο.
4. Η περιβαλλοντική ρύπανση και μέσω των
φαρμάκων προς ίδια χρήση. Όπως είναι γνωστό
το 60-70% του πληθυσμού χρησιμοποιεί φάρμακα
σχεδόν καθημερινά. Αυτά τα φάρμακα περνούν
μέσα από το σώμα των ανθρώπων και καταλήγουν
στην παροχή νερού, όπου θα μολύνουν τα ψάρια
(www.naturalnews.com). Ακόμη και πέρα από
αυτό, τα φάρμακα καταλήγουν ως λυματολάσπη,
συσκευάζονται και πωλούνται ως “οργανικό χώμα”.
5. Η έλλειψη νερού όντως απειλεί την ύπαρξη
ολόκληρων λαών: Δραματικά είναι τα στοιχεία της
UNICEF καθώς 1.800 παιδιά πεθαίνουν κάθε μέρα
εξαιτίας του ακάθαρτου νερού και των κακών
συνθηκών υγιεινής και αποχέτευσης. Κι εκεί, όπου
υπάρχει νερό, η χλωρίωσή του δημιουργεί πολλά
προβλήματα υγείας. Μόλις καθιερώθηκε η χλω
ρίωση του πόσιμου νερού, από τότε αρχίζουν να
ανεβαίνουν στα ύψη οι καρδιακές παθήσεις, οι οποί
ες ήταν άγνωστες στην αρχή του 20ου αιώνα παρ’
ότι οι τροφές είχαν πολλά λιπαρά. Η Greenpeace
δήλωσε ότι, το χλώριο είναι «ο δολοφόνος με το
αγγελικό πρόσωπο», ο δε ειδικός στις διοξίνες Dr
Otto Hutzinget υπογράμμισε: «Ο Θεός δημιούργησε
91 στοιχεία… και ο διάβολος μόνο ένα, το χλώριο».
6. Η εξαφάνιση των μελισσών. Η κατάρρευση
των αποικιών των μελισσών συνεχίζει να επιτα
χύνεται σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική εξαφα
νίστηκε το 90%, στην Μέση Ανατολή το 85%. Το
ίδιο πρόβλημα – ευτυχώς σε μικρότερη έκταση
– αντιμετωπίζει και η χώρα μας. Η ζοφερή πραγ
ματικότητα είναι ότι οι μέλισσες πεθαίνουν με…
ταχύτατους ρυθμούς, απειλώντας με εξαφάνιση την
αγροτική παραγωγή. Είναι γνωστό ότι το 80-90%
της επικονίασης προέρχεται από τις μέλισσες και
τις πεταλούδες. Ένα μόνο μελίσσι γονιμοποιεί 300
εκατομμύρια άνθη την μέρα!
Η αιτία που εξαφανίζονται οι μέλισσες είναι τα
μεταλλαγμένα και ο εμποτισμός των σπόρων με το

ξικά φυτοφάρμακα. Τελευταία Γερμανοί ερευνητές
του Πανεπιστημίου του Λαντάου διαπίστωσαν ότι,
η ακτινοβολία που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα
και άλλες συσκευές τελευταίας τεχνολογίας επηρε
άζουν την έμφυτη ικανότητα των μελισσών να βρί
σκουν το δρόμο της επιστροφής προς την κυψέλη.
Η μέλισσα είναι ένας πολύτιμος δείκτης για την
κατάσταση του οικοσυστήματος και της βιοποικι
λότητας των ειδών, διότι η μέλισσα δεν μπορεί να
ζει σε μολυσμένο περιβάλλον – σε αντίθεση με τον
άνθρωπο – ή πεθαίνει ή εγκαταλείπει την κυψέλη και
δεν ξαναγυρίζει με συνέπεια το 80% των ανθοφό
ρων φυτών και δένδρων να μείνουν αγονιμοποίητα
χωρίς καρπούς και κατ’ επέκταση να σταματήσει
κάθε αγροτική παραγωγή.
Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν μάλιστα είχε προειδοποιήσει:
«Όταν θα εξαφανιστούν οι μέλισσες, η ανθρωπότη
τα θα έχει ακόμα 4 χρόνια ζωής».
7. Η ανεξέλεγκτη δραστηριότητα των εταιριών
ενέργειας με το γνωστό ραδιενεργό νέφος (του
Τσερνόμπιλ παλαιότερα, της Φουκοσίμα τελευταία
και άλλα μικρότερα σε έκταση) αποτελούν την
κύρια αιτία καταστροφής του κόσμου. Και παρόλα
αυτά αποσιωπούν την αλήθεια, ότι τα τρόφιμα είναι
μολυσμένα από το ραδιενεργό νέφος των χαλασμέ
νων πυρηνικών εργοστασίων δικαιολογούμενοι ότι
τα επίπεδα της ραδιενέργειας είναι “χαμηλά” και
δεν υπάρχει κίνδυνος. Είναι όμως αλήθεια ότι το
ραδιενεργό καίσιο παραμένει ισότοπο στις τροφές
για αιώνες.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε την μαζική διαρροή πε
τρελαίου στον κόλπο του Μεξικού, στην εξέδρα
Deepwatet Horizon. Η διαρροή της δεν έχει ακόμη
σταματήσει παρ’ όλους τους συνεχείς ψεκασμούς
προκειμένου να επιτύχουν την διάλυσή του.
8. Οι αεροψεκασμοί – φαινόμενο που έγινε
ρουτίνα – αν και είναι εξίσου επικίνδυνοι, εν τούτοις
καμία κυβέρνηση στον κόσμο, μέχρι σήμερα, δεν
επιβεβαίωσε ότι οι περιοχές της ραντίστηκαν με
“χημικές ουρές”. Όποιοι μάλιστα βουλευτές έκαναν
ερωτήσεις, απαντήσεις δεν έλαβαν και σε πολλούς
έγιναν συστάσεις να μην μιλούν.
Ο πρώην επικεφαλής του FBI στο Λος Άντζελες
Ted. I. Gunderson, που πρώτος έβγαλε στο φως
το θέμα των χημικών αεροψεκασμών λέγοντας ότι
με αυτούς (ψεκασμούς) μας σκοτώνουν, βρέθηκε
δολοφονημένος με αρσενικό!
Ο διακεκριμένος επιστήμονας Ν. Κατσαρός –
πρώην Πρόεδρος του ερευνητικού κέντρου ΕΚΕΦΕ
Δημόκριτος και πρόεδρος ΕΦΕΤ – δήλωσε: «Το
αλουμίνιο και το βάριο – που περιέχουν οι “χημικές
ουρές” – είναι υλικά που όταν πέσουν στο έδαφος
μολύνουν ανθρώπους, υδροφόρο ορίζοντα και
τροφική αλυσίδα».
Στο Καναδά και στην πόλη Espanola (μικρή 3.500
κατ.), μετά από αεροψεκασμούς που πραγματοποι
ήθηκαν πάνω από την πόλη, ακολούθησε ανάλυση
του βρόχινου νερού και έδειξε ότι είχε υπολείμματα
αλουμινίου επτά φορές πάνω από το ανώτερο επι
τρεπτό όριο, και επί μήνες το σύνολο σχεδόν του
πληθυσμού υπέφερε από έντονους πονοκεφάλους,
πόνους στις κλειδώσεις, ζαλάδες, έντονες κρίσεις
άσθματος, απώλεια βραχυπρόθεσμης μνήμης,
παρόμοιας δηλαδή με τα συμπτώματα της γρίπης,
αλλά χωρίς πυρετό κ.ά.
9. Έλεγχος σπόρων και φυτών. Μπήκε πλέον
σε εφαρμογή το σχέδιο νόμου «Plant Reproductine
Material Lan» που αναγκάζει πολλές χώρες να μην
μπορούν πλέον να καλλιεργούν ούτε στο κήπο
τους φυτά από σπόρους που δεν έχουν εγκριθεί,
σύμφωνα με το νόμο αυτό. Όλα τα φυτά, οι σπό
ροι, τα λαχανικά και οι καλλιεργητές θα πρέπει να
καταγραφούν, άλλως θα συλλαμβάνονται και θα
καταδικάζονται ως εγκληματίες. Αυτός ο νόμος
στοχεύει (κατά τον Ben Cabel) στο να καταπνίξει
τους παραγωγούς των τοπικών ποικιλιών, τους
βιοκαλλιεργητές και τους αγρότες που δραστηριο
ποιούνται σε μικρή κλίμακα. Έχουν βάλει ως στόχο
να κυριαρχήσουν πλήρως σε όλους τους σπόρους,
τις καλλιέργειες και τα φυτά του πλανήτη»!!
10. Ο ιός της γρίπης. Είναι μια κατάσταση
γνωστή, η οποία κάθε χρόνο εμφανίζεται στους
χειμερινούς μήνες, και κάθε δύο-τρία χρόνια εκδη
λώνεται με πιο άγριες διαθέσεις. Είναι η γρίπη του
“Δυτικού Νείλου”, η “γρίπη των χοίρων”, η “γρίπη
των πτηνών” κ.ά. Η γρίπη όμως η προερχόμενη
από τις… αμερικάνικες φαρμακευτικές εταιρίες που
έχουν ήδη έτοιμα δις εμβόλια για την αντιμετώπιση
νόσων πριν ακόμη εκδηλωθούν (sic), αυτή είναι η

πιο επικίνδυνη.
Εμείς δεν θα υποστηρίξουμε πως ήταν εσκεμμένο
το γεγονός – όπως γράφτηκε τότε – ότι αμερικά
νικα εργαστήρια… έστειλαν το 2003, κατά λάθος,
σε πέντε χιλιάδες μικροβιολογικά εργαστήρια ανά
τον κόσμο και χωρίς καμιά σχετική προειδοποίηση,
δείγματα ασιατικού ιού της γρίπης ιδιαίτερα θανα
τηφόρου… Θα αρκεσθούμε μόνον στη συγγνώμη
που ζήτησαν τον Απρίλιο του 2004 για το λάθος
τους και τα επικίνδυνα δείγματα.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
(Π.Ο.Υ.) η γρίπη προσβάλλει περίπου 5 εκατομμύρια
άτομα το χρόνο, απ’ τα οποία το ποσοστό των θα
νάτων ανέρχεται σε 25 μέχρι 500 χιλιάδες. Σε περί
πτωση δε πανδημίας ο αριθμός είναι απρόβλεπτος.
Η κατωτέρω όμως δήλωση του Robert McNamara
– πρώην προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας,
πρώην υφυπουργού των ΗΠΑ, μέλος του Προ
γράμματος για Διευρυμένη Ανοσοποίηση – προ
βλημάτισε εκατ. ανθρώπους αναλογιζόμενοι μήπως
αποβλέπουν στη μείωση του πληθυσμού του πλα
νήτη. «Θα πρέπει να ληφθούν δρακόντεια μέτρα
για δημογραφική μείωση ενάντια στη θέληση των
πληθυσμών» (McNamara).
11. Τα ναρκωτικά. Μία από τις μεγαλύτερες
πληγές είναι κι αυτή των ναρκωτικών, η οποία έχει
πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Ο εθισμός των νέων
σ’ αυτά τρέχει με τρομερή ταχύτητα και δεν υπάρχει
σχεδόν κανείς να σταματήσει το κακό, που φέρνει
το θάνατο σε χιλιάδες νέους καθημερινά, πριν
προλάβουν να ζήσουν τις χαρές της ζωής.
Τί κάνουν οι κρατούντες του κόσμου στο θέμα
αυτό; Δυστυχώς τίποτε! Η αδιαφορία τους μάλιστα
γεννά υποψίες ότι επιδιώκουν την κατάσταση αυτή.
Οι Αμερικανοί αίφνης εισβάλλοντας στο Αφγανιστάν
είχαν την ευκαιρία να εξολοθρεύσουν την «φωλιά
του οπίου» – όπως έλεγαν – αλλά κάτι τέτοιο δεν
έγινε γιατί όπως μαθαίνουμε από στοιχεία του ΟΗΕ
η παραγωγή αυξήθηκε. Το ίδιο συμβαίνει με την
Κολομβία και άλλες χώρες της Ν. Αμερικής.
Σε παρόμοιο κίνδυνο, αναλογικά, βρίσκεται και η
χώρα μας. Και αναρωτιέμαστε: τι κάνει η ελληνική
Κυβέρνηση όταν γνωρίζει ότι στα σύνορά μας υπάρ
χουν τεράστιες φυτείες ναρκωτικών; Η εφημερίδα
“TO BHMA” δημοσίευσε μια έρευνα που έγινε από
την Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών Ελλάδας, σύμ
φωνα με την οποία στα Σκόπια ολόκληρος όροφος
του Grand Hotel της FYROM, είναι κλεισμένος από
Αλβανούς κροίσους εμπόρους ναρκωτικών που
κινούνται με μερσεντές, ζουν πολυτελώς και φρου
ρούνται από ένοπλους σωματοφύλακες.
Στην Αλβανία, είναι κοινό μυστικό ότι, η “βαριά
βιομηχανία” ασχολείται με την επεξεργασία και
εμπορία των καλλιεργούμενων ναρκωτικών φυτών
των οποίων ο τζίρος ξεπερνάει και τον επίσημο
αλβανικό Α.Ε.Π. που ανέρχεται στα 10 δις ευρώ.
Όπως δήλωσε ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυ
ντής της Αλβανίας, μεγάλες φυτείες υπάρχουν σε
12 Περιφέρειες αλλά τα “σκήπτρα” τα κρατάει το
χωριό Λαζαράτι κοντά στο Αργυρόκαστρο.
Είναι ανησυχητικό το φαινόμενο, γιατί οι πάντες
παραμένουν απαθείς απέναντι σ’ αυτήν την πληγή,
για την οποία υπάρχουν δεκάδες επίσημες μελέτες
και από διεθνείς Οργανισμούς. Ασφαλώς κάποιος
λόγος θα υπάρχει! Εμείς θα αναφερθούμε μόνο σε
μια επισήμανση που έκανε ο Ιταλός Antonio Maria
Costa (επικεφαλής της υπηρεσίας για τα ναρκωτικά
και το οργανωμένο έγκλημα στον ΟΗΕ) στην βρε
τανική εφημερίδα “The Ibseruer”.
«Από πολλές απόψεις το ναρκόχρημα ήταν
το μόνο ρευστό κεφάλαιο που ήταν προσιτό για
κάποιες τράπεζες στην κορύφωση της κρίσης. Ο
διατραπεζικός δανεισμός στηρίχθηκε σε χρήματα
που προέρχονταν απ’ το εμπόριο ναρκωτικών και
άλλες παράνομες δραστηριότητες… Ο Ο.Η.Ε.
εκτιμά ότι 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια ξεπλύθη
καν παγκόσμια το 2009, και απ’ αυτό το ποσό τα
580 δισεκατομμύρια προέρχονταν απ’ το εμπόριο
ναρκωτικών».
12. Ομοφυλοφιλία. Η έκκληση των ηθών βρίσκε
ται σε έξαρση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφι
σμά του καλούσε όλες τις χώρες να επιτρέψουν στα
ομοφυλόφιλα ζευγάρια να προχωρήσουν σε γάμο,
και να μπορούν να υιοθετούν και να ανατρέφουν
παιδιά δίδοντας τέλος στην “ρετσινιά” της ομοφυ
λοφιλίας και της θεωρούμενης (!) προσβολής της
δημόσιας αιδούς!
Σάπισαν κυριολεκτικά η Δύση και οι του δυτικού
πολιτισμού λάτρεις γιατί δε θα μπορούσε να υπάρ

ξει μεγαλύτερη κατάπτωση της ανθρωπότητας. Η
ομοφυλοφιλία είναι ιδιαίτερα θεομίσητη αμαρτία
γιατί προσβάλλει τον ίδιο τον Δημιουργό ο Οποίος
«εδημιούργησε άρρεν και θήλυ» και όχι ερμαφρό
διτους ανθρώπους (αρσενικοθήλυκους).
Σάπισαν οι «δυτικά» φρονούντες διότι, όπως ο
διάβολος αυτονομήθηκε έτσι κι αυτοί σαν άλλοι
άφρονες, είπαν «εν τη καρδία αυτών· ουκ έστι Θεός»
με τα γνωστά αποτελέσματα (ομοφυλοφιλίες,
παιδοφιλίες, αρσενοκοιτίες, κτηνοβασίες, μοιχείες,
πορνείες, ειδωλολατρείες, πλεονεξίες, λοιδορίες,
κλεψιές… - τα οποία μνημονεύει ο απ. Παύλος στην
Α΄ Κορ. 6, 9-10), κατεβάζοντας την εικόνα του Θεού
(άνθρωπο) πιο κάτω κι από τα ζώα, στα οποία τίποτε
το αφύσικο δεν παρατηρείται στη ζωή τους.
Ως «δυτικά» φρονούντες, θεωρούνται οι βα
πτισμένοι χριστιανοί οι οποίοι εκτράπηκαν και
προσκολλήθηκαν στην ειδωλολατρεία για να
ικανοποιήσουν επιθυμίες που ο αληθινός Θεός
δεν επιτρέπει. «Δια τούτο – λέγει ο Παύλος – πα
ρέδωκεν αυτοίς ο Θεός εις πάθη ατιμίας…» και οι
μεν γυναίκες, χωρίς να ντραπούν και σεβαστούν
τον εαυτό τους, άλλαξαν την φυσική χρήση του
φύλου τους σε παρά φύση και εκτράπηκαν σε
ακατανόμαστες πράξεις. 27. Κατά παρόμοιο τρόπο
οι άρρενες άφησαν τη φυσική σχέση και χρήση της
γυναίκας και επιθύμησαν σχέσεις μεταξύ τους ώστε
να ενεργούν εξευτελιστικές πράξεις άνδρες προς
άνδρας» (Ρωμ. 1, 26-27).
Η φυσική χρήση της γυναίκας μέσα στο γάμο,
κατά το θέλημα του Θεού, αποβλέπει: α) στην ηθική
τελείωση του ανδρόγυνου, συμβάλλοντας και στη
σβέση της σαρκικής πύρωσης (Α΄ Κορ. 7, 9), β) στον
πολλαπλασιασμό και διαιώνιση του ανθρώπινου
είδους (Γεν. α΄ 28).
Και γεννιέται το ερώτημα: πώς θα επιτευχθεί η
διαιώνιση του είδους όταν, τη μια εμποδίζουμε τη
σύλληψη με διάφορους τρόπους και για αρκετά
χρόνια, την δε άλλη αρέγονται άνδρες άνδρας και
γυναίκες γυναίκας;
Την απάντηση στο εύλογο παραπάνω ερώτημα,
δίδουν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί μας πιεζόμενοι
από την διεφθαρμένη και άθεη Δύση που μας
«κρατάει» δέσμιους. Διαλύουν την παραδοσιακή
και ευλογημένη οικογένεια, νομιμοποιώντας την
ελεύθερη συμβίωση ετεροφύλων και ομοφύλων
(άνδρα με άνδρα και γυναίκα με γυναίκα) καθώς και
την υιοθέτηση και ανατροφή παιδιών από ομοφυλό
φιλους. Και το άκρον άωτον της σήψης είναι η μετά
πάθους προβολή των «τοιούτων» από τα τηλεοπτικά
κανάλια κυρίως, θεωρώντας το «κουσούρι» προσόν
και την παρουσίασή τους πρόοδο.
Ο tempora o mores (ω καιροί, ω ήθη!). Τη θλιβερή
αυτή κατάσταση έρχεται να επιβεβαιώσει και ο κ.
Στέφανος Σωτηρίου στο βιβλίο του «Δημογραφικό
και μεταναστευτικό» (σελ. 41-43): «Σήμερα δεν
υπάρχει εκδήλωση, δεν υπάρχει τηλεοπτικό πρό
γραμμα, που να μην συμμετέχει ομοφυλόφιλος ή
να μην έχει ως θέμα – κύριο ή δευτερεύον – την
ανδρική ομοφυλοφιλία…».
13. AIDS: Το AIDS είναι μία από τις φονικότερες
επιδημίες στην παγκόσμια ιστορία. Υπολογίζεται
ότι γύρω στα 25.000.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη
ζωή τους, ενώ 33.000.000 είναι φορείς της νόσου.
Η επιδημία συνεχίζει να παραμένει ανεξέλεγκτη
στις περισσότερες χώρες του κόσμου και ιδιαίτερα
στην αφρικανική ήπειρο.
Το γεγονός, ότι οι πρώτοι που προσβλήθηκαν
από τον ιό του AIDS ήταν ομοφυλόφιλοι, οδήγησε
τότε στο συμπέρασμα ότι ήταν νόσος μόνον των
ομοφυλόφιλων. Η έρευνα όμως απέδειξε ότι ο ιός
μπορεί να προσβάλει οποιονδήποτε που θα έλθει
σε επαφή με φορέα ή με κάποιο μολυσμένο αντι
κείμενο (σύριγγα, αίμα κ.α.).
Η αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα μας
προβλημάτισε τους ειδικούς διότι τα στοιχεία που
έδωσε το Κέντρον Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημά
των (ΚΕΕΛΠΝΟ) υπήρξαν ανησυχητικά. Το πρώτο
δεκάμηνο του 2013 δηλώθηκαν 3.564 περιστατικά.
Ίσως η ανακάλυψη ενός εμβολίου του ιού HIV θα
αποτελούσε την μόνη λύση για τον περιορισμό ή την
εξάλειψη της νόσου, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα
η νόσος παραμένει ανίκητος. Και αναρωτιόμαστε,
πότε θα ωφελούνταν κυριολεκτικά ο άνθρωπος,
όταν θα βρίσκονταν το φάρμακο ή όταν ο άνθρωπος
παρέμενε εκτεθειμένος στα «οψώνια της αμαρτίας»
τα οποία φέρνουν και τον πνευματικό θάνατο.
14. Το χρήμα. Το χρήμα ανέκαθεν υπήρξε μέσο
συναλλαγής. Κι όσο αυτό παρέμενε μέσο, οι άν
συνεχίζεται στην 7η σελίδα
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Ολοι οι ΕυρωπαΙοι μιλοΥν ΕλληνικΑ!

πάνω σ’ αυτήν την γη… έχουν γεννηθεί οι λέξεις, τα εντυ
πώματα και οι κατηγορίες του πνεύματος» Ζακ Λακαρριέ
«Το ελληνικό καλοκαίρι».
Η ελληνική γλώσσα, οι απαρχές της οποίας χρονο
λογούνται χιλιάδες χρόνια πριν, γονιμοποίησε με το
πλήθος λέξεων, όρων, σημαινόντων και σημαινομένων
τον παγκόσμιο λόγο σε κάθε επίπεδο, σε κάθε επιστήμη,
σε κάθε τέχνη…
Η Ελεονόρα Ζέελινγκ παροτρύνει τους Ευρωπαίους
στο βιβλίο της «Μια πεντάρα να σωθεί η Ελλάδα» να
δίνουν 5σέντ κάθε φορά που χρησιμοποιούν μία ελλη
νική λέξη. Τα ποσά που θα προέκυπταν σε μία τέτοια
περίπτωση; Υπέρογκα…
Έχοντας «χάσει» όμως το 93% της ελληνικής γραμμα
τείας, δεν μπορούμε παρά να ανατρέξουμε στον Όμηρο
ως πατέρα της παγκόσμιας γλωσσικής δημιουργίας.
Άπειρες οι λέξεις που «έχουν ταξιδέψει» στην Δύση
και κάποιες έχουν επιστρέψει στην «βάση» τους παρα
μορφωμένες. Ας πάρουμε μία γεύση από τα αναρίθμητα
παραδείγματα, όπως τα καταγράφει ο Κ. Δούκας στο
βιβλίο του: «Ομηρικόν λεξικόν διεθνών λέξεων»

Αγγλικά - Γαλλικά, ἀγνοέω-ῶ Ignor - Ignorer, ἀγκών\
Angle - Aigullé, ἂγκυλος, ἀνήρ Andragogy,android.. –
Androgynie, βέλος Velocity (ταχύτητα) Véloce, γιγνώσκω Know, gnomolody- Connaisance, γυνή Gynecic,
gynecology -gynécologie, γένος Genetic,generation
– géniteur, δυσ- Dysbasia,dystropic - dysgénésie, ἐγώ\
ἐμοῖ Egotize,egocentric – Moi, ἐρεείνω (ρωτώ) rogate
- Interroger, ἣρως Hero – Héros, ἲστημι Station,statureStatue, κίρκος Circle,circumstance- Cirque, κοῦρος
Courier -Couper, Καταρρέζω (χαιδεύω) Care (φροντίζω)Caresse, Λέγω Law,lexico,logic- Légiste, νή No -Ne, Μέγας
Megalopolis-Majesté, Ποινή punish - Punirité, ρῖγος (F)
ριγ- fridge -frigid, Ρικνός (ζαρωμένος) Wrinkle - Ridé,
Τάλας Tolerate – Tolérer, ὠκύς\ταχύς acute – Acuité,
ὑγιής Hygiene- Hygiéne, (F)ὓδωρ Water -Hydrique, χαμαί
Humiliate -Humilier, ὣρη Hour- heure.

Η Ζακλίν ντε Ρομιγύ αναφέρει χαρακτηριστικά σε ομι
λία της στην Πνύκα ότι «όλος ο κόσμος πρέπει να μάθει
ελληνικά, για τι αυτή η γλώσσα μας βοηθά πρώτα απ’
όλα να καταλάβουμε την δική μας γλώσσα». Αλλά και
το περιοδικό Le Figaro (7-3-92) γράφει: «Οι γλώσσες
δεν εμφανίζονται απ’ το χάος.. όλοι γνωρίζουμε ότι η
γαλλική είναι κόρη της λατινικής και της αρχαίας ελλη
νικής», αναφέροντας παραλληλα ότι οι Γαλάτες (>γάλα,
επειδή ήταν πολύ άσπροι) χρησιμοποιούσαν το ελληνικό
αλφάβητο ακόμη και σε δημόσια και ιδιωτικά επίσημα ή
ανεπίσημα έγγραφα.
Η ελληνική γλώσσα βέβαια δεν έφτασε μόνο στην
Αγγλία και την Γαλλία, αλλά και στην Ισπανία, όπου ο
Ισπανός καθηγητής José Luis Navarro στο 3ο Παγκόσμιο
Γλωσσικό Συνέδριο της Ολυμπίας, αφού ανέλυσε αρ
κετά κοινά στοιχεία της γλώσσας του με την ελληνική,
δήλωσε «Να γιατί κι εγώ, αν και είμαι Ισπανός μπορώ
να υιοθετήσω τον στίχο του Ελύτη “Την γλώσσα μου
έδωσαν ελληνική”».
Το χαρακτηριστικότατο επιφώνημα των Ισπανών είναι
το «όλε» που προέρχεται από την ελληνική φράση θρή
νου «ὦ ὀλε δαῖμον». Αλλά και άλλες λέξεις· estadio>
στάδιον, mozo(υπηρέτης)>μόθων(γιος δούλου), κτλ…
Όπως είναι φυσικό βέβαια, εφόσον έχει πάρει η
Ισπανία στοιχεία της ομηρικής, δεν μπορεί παρά να
έχει πάρει και η Ιταλία: magari<μακάρι, aula<αυλή,
scrofa<γρομφάς(γουρούνια), κτλ.
Αλλά και οι Γερμανοί δεν απουσιάζουν από το «παι
χνίδι», έχοντας δανειστεί όχι μόνο λεξιλόγιο αλλά και
στοιχεία της ελληνικής γραμματικής και του συντακτικού.
Για παράδειγμα: machen>μηχανῶμαι, deich<τεῖχος,
früh<πρωί, kübel<κύπελλον, ja<επιτατικό γέ…
Τα ομηρικά ελληνικά και κυρίως τα αιολο-δωρικά δεν
ταξίδεψαν μόνο στην Δυτική Ευρώπη, αλλά και στην Ανα
τολική και, όπως θα δούμε στην συνέχεια και στην Ασία.
Οι σλαβικές γλώσσες, πρώτα απ’ όλα, εμπεριέχουν ελλη
νικά στοιχεία: toku<ταχύς, voda<(F)ὓδωρ, glava<κεβλή
(κεφαλή), mora(εφιάλτης)<μόρος(θάνατος),
zoran(βίαιος)< ζωηρός…
Τα ουγγρικά έπειτα ακολουθούν με λέξεις όπως
m e д< μ έ λ ι , k e t < κ ύ τ ο ς , f i l o z f i f i a … Τ α α λ β α ν ι κ ά
επίσης: νέρς<ἀνερες, κρηέ<κάρα(κεφάλι), πρί
φτι(ιερέας)<προφήτης, κτλ..
Και η Ανατολή όμως, όπως προανέφερα, έχει εξίσου
έντονο το ελληνικό στοιχείο, κάτι που επιβεβαιώνει, συ
γκεκριμένα για την Αρμενία, ο Αρμένιος Καθηγητής Σιμόν
Καρκισεριάν στο 2ο Παγκόσμιο Γλωσσικό Συνέδριο Καβά
λας: «Η κατηγορία δανεισμού είναι τόσο προσαρμοσμένη
στο σύστημα της αρμενικής και τόσο καλά αφομοιωμένη,

ώστε η ελληνική προέλευση ανακαλύπτεται μόνο με την
βοήθεια ετυμολογικής ανάλυσης». Ειδικότερα οι λέξεις
ayts(δερμάτινος)<αἲξ, tarhaghan(καλάθι)<τάλαρος (με
συνήθη τροπή του λ σε ρ, όπως αδερφός-αδελφός),
tomar<τέμνω,κτλ. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι
Αρμένιοι θεωρούν γενάρχη τους τον Άρμενον, σύντροφο
του Ιάσωνα στην Αργοναυτική Εκστρατεία.
Αλλά ας πάμε ακόμη πιο βόρεια στην επίκαιρη Ρωσία,
όπου κι εκεί ενυπάρχει έντονο το ελληνικό στοιχείο, όπως
αναφέρει και ο Ντενίζωφ «Η ελληνική γλώσσα προμή
θευσε την ρωσική τα πρώτα βάθρα». Τροφέι<τρόπαιον
(τρέπω τον άλλον σε φυγή), ζενά<γυνή, μάτ<μάτηρ
(μήτηρ), είναι μερικά από τα γλωσσικά στοιχεία που οι
Ρώσοι έχουν δανειστεί από τους Έλληνες.
Και οι χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν δεχθεί την
ελληνική επιρροή, άποψη που διατυπώνει και ο Γ. Μι
στριώτης στην «Μεγάλη Ελληνική Γραμματολογία»: «Την
διαφθοράν της γλώσσης επηύξανον τα ιδιώματα των
εξελληνισθέντων λαών διότι Σλυροι, Φρύγες, Ιουδαίοι,
Ινδοί, κ.α. διελέγοντο και έγραφον διεφθαρμένην ελληνι
κήν γλώσσαν». Αλλά και ο Ισπανός καθηγητής Federico
Sagredo τονίζει: Η επιρροή της ελληνικής σοφίας και
τέχνης είναι μεγάλη στην σανσκριτική γλώσσα, στην
τεχνη του πολέμου των Ινδών· και ενταύθα τα ελληνικά
ρήματα είναι πολλά… Οι ελληνικοί τραγωδιογράφοι είναι
οι διδάσκαλοι των Ινδών και την σκηνή την ονομάζουν
Yawanika, δηλαδή ιωνική. Το υλικό των ελληνικών μύθων
του Ομήρου εισβαίνει στην ινδική λογοτεχνία και ελλη
νικά μυθιστορήματα μιμούνται…».
Οι Κινέζοι φυσικά, των οποίων η παράδοση αναφέρει
ότι το αλφάβητό τους ήρθε από την θάλασσα, έχουν πολ
λές ελληνικές λέξεις στο λεξιλόγιό τους, όσο και αν δεν
μπορούν να διαχωρισθούν. Μίτ<μέλι, nu(γυναίκα)<νυός
(νύμφη), κλπ.
Και ας κλείσουμε αυτό το σύντομο γλωσσικό ταξίδι
με την γείτονα χώρα μας, την Τουρκία. Δυστυχώς στα
σχολεία σήμερα διδάσκουν στα παιδιά, και αυτό το γνω
ρίζω προσωπικά, ότι λέξεις όπως αγάς, σεβντάς, άχτι,
αφέντης κ.α. είναι τουρκικά κατάλοιπα από την περίοδο
της Τουρκοκρατίας. Αλλά όπως έλεγε και ο μεγάλος
ιστορικός, Θουκυδίδης, «αυτός που γνωρίζει αλλά δεν
διδάσκει σωστά, είναι ίδιος με εκείνον που δεν γνωρίζει
τίποτα». Οι προαναφερθείσες λέξεις σε συνδυασμό
με εκατομμύρια άλλες αφορούν ελληνικά αντιδάνεια.
Όρους δηλαδή που πήραν οι Τούρκοι από τους Έλληνες,
τους μετέτρεψαν σ’ έναν βαθμό και έπειτα επέστρεψαν
στην Ελλάδα αλλοιωμένοι.
Άλλωστε ο Κ. Παπαρρηγόπουλος αναφέρει πως «οι
Τούρκοι δεν ήταν έθνος, άρα δεν είχαν εθνική γλώσσα.
Συνεννοούντο μεταξύ τους με ένα βασικό λεξιλόγιο
που δεν υπερέβαινε τις 200 λέξεις». Τα παραδείγματα
άφθονα· αγάς<ἂγω, άντε ντε<ἂγετε, άχτι<ἂχθος, βε
ρεσές< φέρω, κεφτές<κόπτω, κοράνι< κορέω (τρέχω
να φροντίσω), Μέκκα<μέγας, μπερντές<παραπέτασμα,
μπρε<μωρέ, νταής<δάιος(φοβερός), ρεμπέ
της<ρέμβω(περιπλανιέμαι), σαρίκι<καισαρίκιον(στέμμα
καίσαρος)<κεάζω, σεβντάς< σεβίζω(λατρεύω), τσάρ
κα<κίρκος(κύκλος), τσιγκέλι<αγκύλη, αγκών, φαρά
σι<φέρω, χαμάμ<χαμαί, κτλ… Αλλά και λέξεις που
χρησιμοποιούν μόνο στην Τουρκία και όχι στην Ελλά
δα: ark(τροχός)<κίρκος, düsman(εχθρός)<δυσμενής,
cins<γένος…
Όπως αναφέρει και ο Κ. Καβάφης «και την ελληνική λα
λιά ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε ως τους Ινδούς».
Επομένως η ελληνική γλώσσα και δη η ομηρική έχει
φωλιάσει για τα καλά σε κάθε γλώσσα και νοηματοδοτεί
όρους παγκόσμιους που ενυπάρχουν στην μουσική, την
ιατρική, τις θετικές επιστήμες, τις τέχνες…
Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να την διατηρήσουμε και
να αφήσουμε στην άκρη τον ψευτο-προοδευτισμό των
καιρών, που στο όνομα μίας δήθεν αντικειμενικότητας,
θέλει την ελληνική γλώσσα να μην διαφέρει ακόμη και
από την πιο σπάνια διάλεκτο, όπως είχε διατυπώσει στο
παρελθόν Καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών.
Άλλωστε όπως έλεγε και η Ζακλίν ντε Ρομιγύ «τα ελ
ληνικά, γλώσσα της διαύγειας και του λογισμού, χρησί
μευσαν στην αναζήτηση της σαφήνειας και της λογικής
σε όλα… Ο ιδεαλισμός, το ιδεώδες, γενικά η ιδέα, είναι
λέξεις ελληνικές…». Και ο μεγάλος ποιητής Νικηφόρος
Βρεττάκος στο ποίημα του «Η ελληνική γλώσσα», γράφει
«Ὅταν κάποτε φύγω ἀπὸ τοῦτο τὸ φῶς\ θὰ ἑλιχθῶ πρὸς τὰ
πάνω\ ὅπως ἕνα ρυακάκι ποὺ μουρμουρίζει.\ Κι ἂν τυχὸν
κάπου ἀνάμεσα στοὺς γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω
ἀγγέλους,\ θὰ τοὺς μιλήσω ἑλληνικά,\ ἐπειδὴ δὲν ξέρουνε
γλῶσσες.\ Μιλᾶνε μεταξὺ τους μὲ μουσική».
Ελένη Γεωργακάκη,
Φοιτήτρια Φιλοσοφικής
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ΗΜΙΤΕΛΗΣ
Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ 1821, 1912
συνέχεια από την 1η σελίδα

οποίος δεν προσφωνείται ούτε «κύριος», ούτε «σύντροφος» αλλά αδελφός
εν Χριστώ! Ο συνειδητός επαναστάτης
θυσιάζει τον εαυτό του όχι τους άλλους.
Η θυσία του είναι προσφορά αγάπης κι
όχι μίσους. Τέτοιοι επαναστάτες δημιούργησαν το ’21 και το ’12 και τέτοιοι
χρειάζονται και σήμερα για την αντιμετώπιση της «Νέας Εποχής» και τον
οδοστρωτήρα της παγκοσμιοποίησης.
Η ανεξαρτησία του έθνους του ’21 και
η εκδίωξη του ξένου τουρκικού ζυγού
του ’12 από τις νέες χώρες ήταν εθνικές
κατακτήσεις σε εθνικό επίπεδο. Ήταν
το πρώτο σκαλί στη μεγάλη κλίμακα
της ολοκληρωμένης αποκατάστασης
- επανάστασης. Όμως δεν προχωρήσαμε στην κοινωνική αποκατάσταση
(κοινωνική δικαιοσύνη). Στη θέση των
τούρκων πασάδων και μπέηδων που
διώξαμε με το καριοφίλι ήρθαν οι πράκτορες και οι τοκογλύφοι της Ευρώπης
τους οποίους έφερε ο μιζαδόρος επαγγελματίας πολιτικός και η πουλημένη
πνευματική ηγεσία! Ελευθερώθηκε το
Έθνος όχι ο λαός. Το έθνος υποδουλώνεται με τον ξένο στρατό. Ο λαός
υποδουλώνεται με το ντόπιο και το ξένο
κεφάλαιο. Αμφιβάλλει κανείς; Οι εκμεταλλευτές, οι όποιοι κι αν είναι, πρέπει
να φύγουν. Έτσι θα έρθει η κοινωνική
απελευθέρωση του λαού. Η κοινωνική
αυτή επανάσταση μαζί με την ηθική και
πνευματική επανάσταση θα δώσουν
την ολοκληρωμένη αλλαγή προσώπων
και πραγμάτων. Το μεγάλο χρέος των
νεοελλήνων εδώ βρίσκεται. Το έργο των
επαναστατών πρέπει να συνεχιστεί. Ας
αφήσουμε λοιπόν τους κούφιους πανηγυρισμούς και τους τυποποιημένους
λόγους. Πρέπει να συναισθανθούμε
βαθειά την ευθύνη μας απέναντι στο
παρελθόν, να υπακούσουμε στη φωνή
του και να αποφύγουμε τα σφάλματά
του. Δεν είναι λάθος να πιστεύουμε ότι
βρισκόμαστε ακόμα στο πρώτο σκαλί
της επανάστασης της εκδίωξης του
τούρκου κατακτητή και υποδουλωθήκαμε πολιτικά, οικονομικά και πνευματικά
στους ξένους. Ασφαλώς δεν είμαστε
συνεχιστές του έργου των ηρώων της
επανάστασης. Είναι ντροπή να στέλνουμε τη νεολαία στα διεθνή σκλαβοπάζαρα. Πιθηκίζουμε ακολουθώντας
τους ξένους σ’ οτιδήποτε κακό και
σκοτεινό μας πασάρουν. Γεμίσαμε από
τα πνευματικά κατακάθια των άλλων
χωρών - άθεους, μασόνους, αιρετικούς,
μηδενιστές κ.α. και γράφουμε στα παλιά
μας τα παπούτσια την κληρονομιά μας
και την αποστολή μας. Τα περί πατρίδος και έθνους, όταν τα επικαλούμαστε
αποδεικνύονται στείρα!
Ας στηριχθούμε στον πνευματικό μας
θησαυρό (κλασικό πολιτισμό) και πολύ
περισσότερο στο πλήρες: τη μοναδική
επανάσταση που αφορά όλους τους
ανθρώπους και που έχει τις ρίζες της
στην Ανάσταση του Ενός... και που εκφράζεται τόσο σε προσωπικό όσο και
σε συλλογικό, σύναξη λαού, ως ορθοδοξία και ορθοπραξία.
Χαράλ. Γρηγ. Κοντός
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Αποκαλυψη του Ιωαννου
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 1η συνέχεια από τη 7η Ομιλία που έγινε στις 23-11-1980

«Ἐγὼ Ἰωάννης, ὁ ἀδελφὸς ὑμῶν
καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει
καὶ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ»1.
Ἐγώ, ὁ Ἰωάννης, ὁ Ἀπόστολος, ὁ μα
θητής τοῦ Χριστοῦ· ἐγώ ὁ ἀδελφός
σας, πού εἶμαι ἀδελφός σας καί συ
γκοινωνός στήν θλίψη καί στήν βασι
λεία καί στήν ὑπομονή.
Τρία χαρακτηριστικά, τά ὁποῖα ὁ
Ἀπόστολος χρησιμοποιεῖ γιά νά δεί
ξει τήν ἐν πορείᾳ Ἐκκλησία.
Ὅπως καί νά ’χει τό πρᾶγμα, καί στίς
πιό εἰρηνικές ἐποχές, πάντοτε, ἀγα
πητοί μου, αὐτά τά τρία στοιχεῖα
θά ὑπάρχουν μέσα στήν Ἐκκλησία·
ἡ θλίψη, ἡ ὑπομονή καί ἡ βασιλεία.
Ἄς προσέξουμε μόνο ὅτι δέν εἶναι οἱ
κοινές καθημερινές θλίψεις οὔτε ἡ
κοινή ὑπομονή, τήν ὁποία μποροῦμε
νά ἔχουμε, ὅπως ἔχουν καί οἱ κοσμι
κοί ἄνθρωποι, ὅπως θά δοῦμε στήν
συνέχεια.
Καί ὡς πρός τήν θλίψη εἴχαμε ἀνα
φερθεῖ περασμένη φορά· μένει ἡ
ὑπομονή καί ἡ βασιλεία.
Ἡ ὑπομονή εἶναι τό δεύτερο θέμα
τῆς Ἀποκαλύψεως, πού εἶναι ἠθικῶς
ἀναπόσπαστο ἀπό τό πρῶτο, δηλα
δή ἀπό τήν θλίψη.
Πολλές φορές, ὅταν πάσχει κάποιος
ἀδελφός, δέν μποροῦμε τίποτα νά
τοῦ παράσχουμε, καί τοῦ λέμε νά
ἔχει ὑπομονή. Δέν μποροῦμε νά θε
ραπεύσουμε μία ἀσθένειά του, δέν
μποροῦμε ἀκόμη νά τόν βοηθήσου
με οἰκονομικῶς διότι εἶναι πολλά τά
χρήματα τά ὁποῖα ἔχει ἀνάγκη, πά
ντως μιά ὁποιαδήποτε κατάσταση
πιεστική, πού δέν μποροῦμε τίποτα
νά τοῦ ποῦμε, καί τοῦ λέμε νά ἔχει
ὑπομονή. Ἀλλά τόσο ἐμεῖς πού τό
λέμε, ὅσο καί ἐκεῖνος πού τό ἀκούει,
μοιάζει σ’ ἐμᾶς μέν σάν μία διέξοδο
σέ μιά ἀμηχανία μας, μή δυνάμενοι
νά τοῦ προσφέρουμε κατά θετικόν
τρόπο τίς ὑπηρεσίες μας, σ’ ἐκεῖνον
δέ ἀκούγεται ὡς μιά συμβουλή πού
πέφτει στό κενό, ἄνευ περιεχομέ
νου.
Πόσες φορές λέμε «Νά ἔχεις ὑπο
μονή.», κι ὁ ἄλλος κουνάει τό κεφά
λι του, καί λέει: «Ὑπομονή... Τί μοῦ
εἶπες δηλαδή; τί βγαίνει ἀπ’ αὐτό τό
ὁποῖο μοῦ εἶπες; Δέν βγαίνει ἀπο
λύτως τίποτε!». Κι ὅμως, ἀγαπητοί
μου· αὐτό πού λέμε σάν συμβου
λή, νά ἔχει ὑπομονή ὁ ἄλλος, δέν
θά ὑπῆρχε καλύτερη συμβουλή ἀπό
αὐτή!
Ἡ ἐποχή μας στερεῖται τοῦ στοιχείου
τῆς ὑπομονῆς. Ἴσως ἀκόμη νά θεω
ρεῖται ἡ ὑπομονή ἀκατανόητη, ἀλλά
καί μία ἄς ποῦμε ἀρετή –ἄς ποῦμε·
γιατί ἀρετή ὅμως; ἄς ποῦμε μία ἰδιό

τητα τοῦ ἀνθρώπου– παθητική. Ἐάν
θεωρεῖται παθητική κατάσταση τοῦ
ἀνθρώπου ἡ ὑπομονή, γιατί νά θε
ωρεῖται ἀρετή; δέν θεωρεῖται ἀρε
τή. Ἐάν κάποιος εἶναι ὑπομονετικός
ἄνθρωπος, ἀπό τούς πολλούς αὐτό
θεωρεῖται ὡς μειονέκτημα.
Δέν ξέρω τί νά πῶ· οἱ ἄνθρωποι τῆς
ἐποχῆς μας εἶναι φοβερά ἀνυπόμο
νοι· δέν μποροῦν πουθενά τίποτα
νά περιμένουν ἤ νά ἀνεχθοῦν κάτι.
Δέν ξέρω· ὁ πολιτισμός εἶναι ἐκεῖ
νος ὁ ὁποῖος μᾶς ἀναγκάζει διαρκῶς
νά τρέχουμε. Ξέρετε, ὁ σύγχρονος
ἄνθρωπος πάντα τρέχει, ὅλο τρέ
χει! Δέν ξέρω βέβαια τί κυνηγᾶμε,
δέν ξέρω τί θέλουμε νά πιάσουμε·
πάντως τρέχουμε· εἴμαστε πάντοτε
βιαστικοί, ὅλοι μας! Καί ἐγώ τρέχω,
καί ἐσεῖς τρέχετε, ὅλοι μας ὅλο τρέ
χουμε! Κι ἀφοῦ τρέχουμε καί βιαζό
μαστε νά τελειώσουμε τίς δουλειές
μας, ἑπόμενο εἶναι νά μήν ὑπάρχει
τό στοιχεῖο τῆς ὑπομονῆς· δέν μπο
ροῦμε δηλαδή νά σηκώσουμε τίποτε
ἀπολύτως ἀπό ἐκεῖνα τά ὁποῖα μᾶς
συμβαίνουν στή ζωή μας.
Κι ὅμως θά ἐπανέλθω καί θά σᾶς πῶ
ὅτι ἡ ὑπομονή ἀποτελεῖ τό καλύτε
ρο ἀντίδοτο κατά τῆς θλίψεως. Μέ
αὐτήν, τήν ὑπομονή, σηκώνουμε τόν
σταυρό τῆς θλίψεως, καί τελικά νι
κοῦμε. Ὁ ἴδιος ὁ Κύριος μᾶς λέει: «ὁ
ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσε
ται»2, αὐτός ὁ ὁποῖος θά ὑπομείνει
μέχρι τέλους, αὐτός καί θά σωθεῖ.
Ἀλλά κάθε θλίψη πού ὑπάρχει στή
ζωή μας καί κάθε τυχόν ὑπομονή
πού τήν συνοδεύει πρέπει νά σᾶς
πῶ ὅτι ἐάν δέν συνδέεται μέ τόν
Χριστό, τότε εἶναι χωρίς ἀξία, χωρίς
περιεχόμενο, δέν ἀντέχει στήν Αἰω
νιότητα.
Μπορεῖ ἴσως νά πετύχει κανείς στήν
παροῦσα ζωή μερικά πράγματα μέ
τήν ὑπομονή του ἐάν ἔχει θλίψεις...
Καί τί; τό πρῶτο-πρῶτο, ὄχι μικρῆς
σημασίας, νά μήν καταλήξει σέ νευ
ρολογική κλινική! Μικρό εἶναι; Ξέρε
τε, ἀγαπητοί μου, κάνω τόν σταυρό
μου καί λέω: «Θεέ μου, φύλαξέ με
μήν καταλήξω ποτέ σέ νευρολογική
κλινική!». Ἡ ἐποχή μας εἶναι φοβε
ρή. Οἱ θλίψεις πού ἔρχονται, πολλές
φορές, δέν ξέρουμε ποῦ μπορεῖ νά
μᾶς φθάσουν. Λοιπόν, κάτι πού μπο
ροῦμε νά πετύχουμε, στήν παροῦσα
ζωή, εἶναι νά μή φθάσουμε σ’ αὐτή
τήν πόρτα· ἔχοντας ὑπομονή. Εἶναι
ἕνα κέρδος. Ἀλλά δέν ἀντέχει αὐτό
στήν Αἰωνιότητα, ἐάν δέν συνδέε
ται καί ἡ θλίψη πού προκαλεῖται στή
ζωή μας μέ τόν Χριστό καί ἡ ὑπομο
νή, πού εἶναι τό φορεῖο πού σηκώνει
τήν θλίψη, καί αὐτή νά συνδέεται μέ

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

Ο Θεός έρχεται στον κόσμο, πώς όμως
έρχεται; Ο Θεός φανερούμενος και μετά την
αποκάλυψή Του παραμένει Θεός, Μυστήριον.
Στο Θεό ούτε τέλεια γνώση έχουμε ούτε τέλεια
αγνωσία. Ο Θεός κατ’ ουσίαν παραμένει ακατάληπτος. Τί όμως ενωρίζουμε στο Θεό, και τί
μένει άγνωστον;
Ο Θεός φανερώνεται όντως και όλως, παραμένων, συγχρόνως, Μυστήριον. Συνεπώς,
γνωρίζουμε όλο το Θεό και συγχρόνως, ουδόλως
γνωρίζουμε Αυτόν. Γνωρίζουμε όλο το Θεό ως
ενέργεια, και αγνοούμε όλο το Θεό ως ΟΥΣΙΑΝ.
Κατά την Ουσία Του ο Θεός είναι ακατάληπτος,
άγνωστος, απρόσιτος, ενώ κατά τις ενέργειες
Του γίνεται καταληπτός, γνωστός, προσιτός.
Ο Θεός το ίδιο ζή ως Ουσία και ως ενέργεια.
Υπάρχει ικανότητα στο Θεό να φανερώνεται
στις ενέργειές Του, να παραμένει όμως άγνωστος

τόν Χριστό.
Λέει ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης τό
ἑξῆς: «ἐν τῇ θλίψει, ὅπως λέει, καὶ
βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ἐν Ἰησοῦ Χρι
στῷ». Αὐτό τό «ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ» θά
πεῖ ὅτι ἐλατήριο καί ἀποτέλεσμα τῆς
θλίψεως θά πρέπει νά εἶναι ὁ Χρι
στός. Γιατί ἔχω θλίψη; Διότι ὑπομέ
νω καί ἐπιμένω στό Εὐαγγέλιο.
Πέστε μου, σᾶς παρακαλῶ· τί ἀξία
ἔχει ἡ θλίψη, ἐάν ὑποτεθεῖ ὅτι ἔχα
σα στά χαρτιά; ὅτι ὑπῆρξα ἄσωτος
καί ἀρρώστησα, καί τώρα θλίβομαι
γιά τήν κατάσταση αὐτή; ἄμυαλος,
ἄφρων, καί ἔχασα τήν περιουσία
μου, ἔχασα κάποιες εὐκαιρίες στή
ζωή, κι ἔχω θλίψη; Αὐτές οἱ θλί
ψεις ἀντέχουν στήν Αἰωνιότητα; Δέν
ἀντέχουν. Ἀντιθέτως, θά ἐπιπλη
χθοῦμε ἀπό τόν Χριστό γιατί φανή
καμε ἄσωτοι, ἄμυαλοι, ἀνόητοι ἄν
θρωποι. Πρέπει οἱ θλίψεις μου νά
εἶναι χάριν τοῦ Εὐαγγελίου, χάριν
τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Ὅταν δεχθῶ
μιά εἰρωνία, ἕναν ἀποκλεισμό –τό
λέγαμε τήν περασμένη φορά– ὅταν
θά μοῦ πεῖ ὁ ἄλλος δέν θά ψωνίσεις
ἐσύ ἀπό τό μαγαζί μου, δέν σοῦ που
λάω ἐμπόρευμα –θά ἔλθει ἡ ἡμέρα
αὐτή. Αὐτός ὁ οἰκονομικός ἀποκλει
σμός σήμερα, ἔ, ἔχει τόν τρόπο του
νά ὑπάρχει, μέ ἄλλους τρόπους.
Ὅταν δέν ἀνεβαίνει κανείς σέ ὑψη
λές θέσεις, μόνο καί μόνο γιατί δέν
εἶσαι Μασόνος· αὐτό δέν εἶναι ἕνας
οἰκονομικός ἀποκλεισμός; Βεβαίως·
ἀλλά μέ τήν διαφορά πώς δέν εἶναι
στόν βαθμό νά φθάσω στήν πεῖνα,
νά πεθάνω ἀπό τήν πεῖνα. Θά ἔρθει
ἡμέρα πού θά εἶναι χειρότερο αὐτό·
θά εἶναι φανερό. Τώρα δέν εἶναι φα
νερό· τώρα εἶναι παρασκηνιακό.
Ἔ, ὅταν θλίβομαι διότι ἐμποδίστηκα
στή ζωή μου μόνο καί μόνο γιατί φέ
ρω τήν ἰδιότητα τοῦ Χριστιανοῦ, αὐ
τή ἡ θλίψη ἀντέχει στήν Αἰωνιότητα,
γιατί εἶναι θλίψη ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ·
ὅπως καί ἡ ὑπομονή πού θά κάνω
γιά νά σηκώσω ἀκριβῶς αὐτήν τή
θλίψη, εἶναι ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ. Καί ὁ
κλέφτης, ὑπομονή ἔχει, ξέρετε· πα
ραμονεύει ὧρες τῶν ὡρῶν πότε θά
φύγει ὁ ἰδιοκτήτης, νά κάνει τήν δι
άρρηξη. Ἀλλά αὐτή ἡ ὑπομονή τοῦ
κλέφτη εἶναι ἀξιέπαινη;
Καί τρίτον· ἡ βασιλεία. Ἡ θλίψη, ἡ
ὑπομονή καί ἡ βασιλεία ἐν Ἰησοῦ
Χριστῷ. Τί εἶναι ἡ βασιλεία; Εἶναι ἡ
μυστική μετοχή τῶν πιστῶν, ὅλων
τῶν αἰώνων, στά παθήματα τοῦ Ἰη
σοῦ Χριστοῦ.
Τά τρία αὐτά, πού ἔχουν μία ἠθι
κή συνέπεια, εἶναι γνωρίσματα τοῦ
ἀληθινοῦ Χριστιανοῦ καί ἀποτελοῦν
μιά ἁλυσσίδα· θλίψη-ὑπομονή-βα

σιλεία. Ἡ θλίψη, γιά νά βασταχθεῖ,
θέλει ὑπομονή· ἡ θλίψη καί ἡ ὑπο
μονή, ἐν Ἰησοῦ Χριστῷ, ὁδηγοῦν
στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Ὅταν κάποιον συμβουλεύουμε νά
ἔχει ὑπομονή, σᾶς ἔλεγα προηγου
μένως, ἡ συμβουλή μας πέφτει στό
κενό. Γιατί λέτε; Γιατί συνήθως ὅταν
συνιστοῦμε στόν ἄλλο τήν ὑπομονή,
τήν προσφέρουμε καί τήν συνιστοῦ
με αὐτοτελῆ, δέν ὑπάρχει ὁ καρπός
της, ἡ βασιλεία.
Ρωτῆστε τόν ἑαυτό σας, καί ἐγώ τόν
ἑαυτό μου –σᾶς βεβαιώνω ὅτι ἐλέγ
χομαι στό σημεῖο αὐτό– ὅταν λέμε
σέ κάποιον νά κάνει ὑπομονή στίς
θλίψεις πού περνᾶ, τοῦ εἴπαμε ὅτι
τόν περιμένει ἡ Βασιλεία τοῦ Θε
οῦ; Θά δεῖτε ὅτι δέν τό λέμε αὐτό. Κι
ἀφοῦ λοιπόν ἀποκόψαμε τήν βασι
λεία –πού εἶναι τό τέλος, πού εἶναι
ὁ σκοπός, πού εἶναι ὁ καρπός– ὁ ἄλ
λος θά ἐκδικηθεῖ· βεβαίως τήν συμ
βουλή μας μετά θά τήν ἀπορρίψει.
Θά πεῖ: «Ὑπομονή!...». Ἐνῶ ἡ ὑπομο
νή πρέπει νά ἔχει τήν ἔννοιά της· μέ
περιμένει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
Εἶναι ἡ δεύτερη φορά πού ἀναφέ
ρεται μέσα στό ἴδιο κεφάλαιο μέχρι
τώρα ὁ ὅρος βασιλεία. Ὁλόκληρη ἡ
Καινή Διαθήκη εἶναι γεμάτη ἀπό τόν
ὅρο αὐτό, βασιλεία, βασιλεία τοῦ
Θεοῦ. Γιά θυμηθεῖτε· ὅταν διαβά
σατε τήν Ἁγία Γραφή, πόσες φορές
ἔχετε βρεῖ αὐτόν τόν ὅρο, αὐτή τήν
φράση, βασιλεία τοῦ Θεοῦ! Πόσες
φορές!
Λοιπόν, ἀγαπητοί μου· ὁ Χριστιανι
σμός εἶναι πράγματι μία βασιλεία,
καί ὄχι μία θρησκεία. Ὁ Χριστιανι
σμός δέν εἶναι θρησκεία. Τύπος δέ
τοῦ Χριστιανισμοῦ ὡς βασιλεία στέ
κεται τό θεοκρατικό βασίλειο τοῦ Ἰσ
ραήλ.
Ὅπως θά ξέρετε, ὅταν οἱ Ἑβραῖοι
κατοίκησαν τήν γῆν τῆς ἐπαγγελίας,
δέν εἶχαν ἀρχηγό. Δέν ὑπῆρχε οὔτε
βασιλιάς οὔτε πρόεδρος τῆς Δημο
κρατίας, τίποτα· ὑπῆρχαν ἁπλῶς οἱ
Κριτές, ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἐνερ
γοῦσαν κατ’ ἐντολήν τοῦ Θεοῦ, καί ὁ
Θεός ἔλεγε τά θελήματά Του. Ὁ Θεός
ἤτανε ὁ Κύριος, ὁ Βασιλιάς τοῦ Ἰσρα
ήλ, ἀληθινά.
Σήμερα μάλιστα ἀκούσαμε στήν εὐ
αγγελική περικοπή, πού εἶπε ὁ Να
θαναήλ στόν Κύριο: «Ῥαββί, σὺ εἶ ὁ
υἱὸς τοῦ Θεοῦ, σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τοῦ
Ἰσραήλ»3. Αὐτό τό «ὁ βασιλεὺς τοῦ
Ἰσραήλ», ἀγαπητοί μου, εἶναι κάτι
πού ἀπηχεῖ τό πνεῦμα τῆς Παλαιᾶς
Διαθήκης, πῶς ἀκριβῶς μποροῦ
σαν νά βλέπουν τόν βασιλιά τους
οἱ Ἑβραῖοι. Γι’ αὐτούς ἦταν ὁ Θεός.
Πρῶτα εἶπε «υἱὸς τοῦ Θεοῦ», «ὁ βα
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Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
στην Ουσία Του.
Επειδή ο Θεός ζή ως Ουσία και ενέργεια (=
κίνηση), γι’ αυτό πρέπει να θεωρούμε Αυτόν ως
ζωή, χωρίς να υποτιμούμε ή να υπερτιμούμε τους
δύο τρόπους της ζωής Του. Διότι αν υπερτιμήσουμε την Ουσία, υποτιμούμε τον Θεό ως ενέργεια,
οπότε αρνούμεθα αποκάλυψη Αυτού, γνώση Αυτού από εμάς και σωτηρία. Εάν δε υπερτονίσουμε
τις ενέργειες του Θεού, πλησιάζουμε Αυτόν στην
κοσμική πραγματικότητα, Τον εκκοσμικεύουμε,
Τον κάνουμε κόσμο, και η τοιαύτη μετάθεση του
Θεού στον κόσμο, σημαίνει κατάργηση Αυτού,
γιατί εφ’ όσον ο Θεός ευρίσκεται στον κόσμο
δεν χρειάζεται να τον ερευνήσουμε, είναι κόσμος.
Η γνώση του Θεού σημαίνει διάλυση του
Μυστηρίου του κόσμου. Ενώ η θεολογική γνώση
οδηγεί στην συνειδητοποίηση αυτού του Μυστηρίου. Η Δυτική θεολογία κινείται μεταξύ των

δύο ακροτητών της Φιλοσοφίας (= θεϊσμός) που
και Πανθεϊσμού. Η Ορθόδοξη θεολογία κάνει
υπέρβαση του Μυστηρίου: Ο Θεός είναι έξω του
κόσμου παραμένων στον κόσμο, Παρουσιάζεται
γνωστός και άγνωστος στην αποκάλυψή Του,
ήτοι αποφατικώς και καταφατικώς.
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ:
Σύνοψη της Φυσικής θεολογίας αποτελούν, η
Ονοτολογική (= ιδέα περί Θεού) απόδειξη, η
Ηθική απόδειξη και η ιστορική απόδειξη περί
Θεού. Αποδείξεις υπό την έννοια του συμπεράσματος, βέβαια, διότι η κοσμική πραγματικότητα
δεν είναι πάντοτε η αλήθεια. Η αλήθεια δεν αποδεικνύεται, είναι πίστις. Οι αποδείξεις αυτές δεν
είναι μόνιμες και βέβαιες. Όχι το αληθές, αλλά το
χρήσιμο και το σκόπιμο επικρατεί στην ιστορική
πραγματικότητα. Η πίστη δεν είναι στήριγμα του
Θεού, αλλά απόρροια (= επακόλουθο, αποτέλε-

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
σιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ»· συνδεόταν.
Ἀργότερα –αὐτό τό εἶχε προβλέψει ὁ
Θεός, δηλαδή τό εἶπε στόν Μωϋσέα
νά προβλεφθεῖ καί νά γραφεῖ– ἀρ
γότερα οἱ Ἑβραῖοι ζήτησαν βασιλιά
ἀπό τούς Κριτές, ἀπό τόν Σαμουήλ
συγκεκριμένα, τόν τελευταῖο Κριτή,
ἀπό ποῦ λέτε; ἀπό τί; ἐπειδή οἱ γύ
ρω λαοί εἴχανε βασίλεια, ζήλεψαν
καί ἤθελαν βασιλέα! Λένε: «Θέλου
με βασιλιά.». Τούς λέει ὁ Σαμου
ήλ: «Δέν σᾶς κάνει ὁ Θεός;». Καί ὁ
Θεός μάλιστα αὐτό εἶπε: «Σέ τί σᾶς
λύπησα; σέ τί ὑστερῶ ἐγώ; Θέλετε
βασιλέα; Καλά· θά σᾶς δώσω βα
σιλέα –ἐπιτρέψτε μου ὅμως νά σᾶς
πῶ τή φράση πού εἰπώθηκε, ὄχι μέ
τά λόγια πού θά σᾶς πῶ, ἀλλά μέ τό
πνεῦμα– θά σᾶς ″κάψει τή γοῦνα″...
Ἐγώ θά σᾶς δώσω βασιλιά, ἀλλά ″θά
σᾶς κάψει τή γοῦνα″! Μή παραπο
νεθεῖτε.»
Καί ἦρθε ὁ Δαυΐδ, ἦρθε ὁ Σαούλ,
μετά ὁ Δαυΐδ καί μετά ὁ Σολομών.
Ὁ Σολομών, ὁ λεγόμενος εἰρηνικός
βασιλεύς –σαράντα χρόνια πού βα
σίλευσε ἄνευ πολέμου– ἔπεσε τόσο
βαρειά ἡ φορολογία, τόσο βαρειά,
πού οἱ Ἑβραῖοι εἶπαν «Ἀμάν!», «Ἀ
μάν!» ἀπό τόν φόρο. Τούς τό εἶπε ὁ
Θεός. Ἄς εἶναι.
Ἐκεῖνο πού μᾶς ἐνδιαφέρει εἶναι ὄχι
τώρα αὐτή τή στιγμή ὁ ἱστορικός Ἰσ
ραήλ στίς λεπτομέρειές του, ὅσο ὁ
ἱστορικός Ἰσραήλ τοῦ ὅτι εἶχε ὡς βα
σιλιά τόν Θεό. Ἀλλά καί ὁ ὑπάρχων
βασιλιάς μέ ὅρο ἔμπαινε βασιλιάς·
ὅτι δέν θά ἔκανε τίποτε, ἐάν δέν
ἐρωτοῦσε τόν Θεό διά τοῦ ἀρχιερέ
ως· ἀπολύτως τίποτε! Ἐάν ἔκανε τοῦ
κεφαλιοῦ του, θά τιμωροῦνταν. Γι’
αὐτό ξέπεσε ὁ Σαούλ· ἐπειδή ἐνερ
γοῦσε παρά τήν ἐντολήν τοῦ Θεοῦ.
Συνεπῶς τί ἦταν ὁ βασιλιάς; Ἦταν
ἕνας ἀντιπρόσωπος τοῦ Θεοῦ-βασι
λέως στόν Ἰσραήλ.
Τύπος ὅλα αὐτά, τύπος, ὅτι ὁ Χριστι
ανισμός εἶναι βασιλεία! καί βασιλιάς
εἶναι, ἀγαπητοί μου, ὁ Χριστός!
1. . Ἀποκ. 1, 9.
2. . Ματθ. 10, 22.
3. . Ἰωάν. 1, 50.

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

σμα) της ύπαρξης Αυτού. Η λογική δεν αποτελεί
το κατάλληλο όργανο για τη γνώση του Θεού.
Όργανο για τη γνώση του Θεού είναι η
σχέση μας με Αυτόν. Η σχέση προς τον Θεό
και η ύπαρξη Αυτού είναι υποκειμενική και
όχι αντικειμενική. Η λογική δεν αποκλείεται
εντός της πίστεως, αλλά παίρνει τη βασική της
θέση. Η γνώση προχωρεί σε αδιέξοδο, [σήμερα
με τις τελευταίες ανακαλύψεις των Φυσικών
επιστημών, έχει αποδειχτεί ότι η ύλη εμπεριέχει
πνευματικό στοιχείο και δεν είναι απλώς ύλη,
αλλά πνευματούλη]. Ως προς την γνώση του
Θεού χρειάζεται αφοσίωση και ζωή μετά του
Θεού και στο Θεό, και μετά όραση Αυτού, «γεύσασθε και ίδετε...», [Ψαλμ. 33, 9]. Ο Θεολόγος
δεν αποδεικνύει τον Θεό, αλλά αποδεικνύει την
παρουσία του Θεού στον κόσμο.
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

ΑΓΩΝΑΣ 7
Ειναι λυπηρο
ο Πατριάρχης με τις δηλώσεις του ΜΗΠΩΣ Η ΕΝΩΣΗ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΡΙΆΡΧΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ... ΔΕΝ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ;
να προκαλεί γενική θυμηδία!
ianoyaριοσ 2014

συνέχεια από την 1η σελίδα

πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως,
υπάρχουν ντοκουμέντα, διάσπαρτα
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,
που πιστοποιούν τη μειοδοτική του
πολιτική στο θέμα των διαχριστια
νικών και διαθρησκειακών σχέσεων
και τα οποία ουδόλως δύνανται να
αμφισβητηθούν! Και ακριβώς η
ύπαρξη και αναδίφηση των εν λόγω
ντοκουμέντων, κρυστάλλινης οικου
μενιστικής διαύγειας,καθιστούν τη
σημερινή δήλωσή του τουλάχιστον
φαιδρή! Συνάμα και προκλητική!
Είναι οπωσδήποτε λυπηρό ο πατρι
άρχης Κωνσταντινουπόλεως με τις
δηλώσεις του να προκαλεί γενική
θυμηδία!
Εμείς οικουμενιστές; Αλλοίμο
νο, αυτά είναι διαδόσεις των...
εχθρών μας που επιδιώκουν να
μας...πλήξουν! Ξύπνησαν οι τελευ
ταίοι μια ωραία πρωία και είπαν:
δεν τα βάζουμε με το Βαρθολο
μαίο έτσι για να περνά η ώρα;
Εμείς απλά αναγνωρίζουμε εκκλη
σιαστική υπόσταση και αποστολική
διαδοχή στις σχισματοαιρετικές
προτεσταντικές και παπικές κοινό
τητες αποκαλώντας τις “αδελφές
εκκλησίες”, απλά συμπροσευχόμα
στε με αιρετικούς, αλλοθρήσκους,
μάγους, ειδωλολάτρες και κάθε
καρυδιάς καρύδι μπροστά σε ομοί
ωμα της ...”θεάς” Γαίας στη Γροι
λανδία, αφού πρώτα φροντίσαμε
στη διδακτορική μας διατριβή να
χαρακτηρίσουμε ως “στερούμε
νους αγάπης” τους θεόπνευστους
ιερούς κανόνες που απαγορεύουν
τις συμπροσευχές, απλά στο
Πόρτο Αλλέγκρε υπογράφουμε
κείμενα που χαρακτηρίζουν τις
πλανεμένες διδαχές “διαφορετικές
διατυπώσεις της μίας πίστεως”,
απλά αναγνωρίζουμε στο Μπάλα
μαντ τη “βαπτισματική θεολογία”,
απλά χαρακτηρίζουμε “θύματα του

αρχεκάκου όφεως, που μάλιστα
θα δώσουν λόγο!!! τους πατέρες
μας που μας κληροδότησαν τη
διάσπαση”, απλά διακηρύσσουμε
ότι “οι διαφορές χριστιανών και
μουσουλμάνων έχουν τις ρίζες
τους στην πολιτική κι όχι στην
πίστη”, απλά δωρίζουμε το “άγιο
κοράνιο”, απλά προσφέρουμε σαν
δώρο ένα άγιο ποτήριο στον ουνί
τη ψευδεπίσκοπο Αθηνών, απλά
υποδεχόμαστε τον αιρεσιάρχη
της Ρώμης στο Φανάρι με κωδω
νοκρουσίες, θυμιατίσματα, ασπα
σμούς, λειτουργικές δεήσεις και
αιτήσεις υπέρ αυτού, ευλογημένος
ο ερχόμενος, πολυχρόνια, κοινή
ευλογία, δώρα, απαγγελία του
«Πιστεύω» και του «Πάτερ ημών»
από τον πάπα σέ Θ. Λειτουργία στό
Φανάρι, απλά ακυρώνουμε την έν
νοια της Ιεραποστολής προς τους
ετεροδόξους και αλλοθρήσκους
ισχυριζόμενοι ότι “Ἡ Ὀρθόδοξος
Ἐκκλησία δέν ἐπιδιώκει νά πείση
τούς ἄλλους περί συγκεκριμένης
τινος ἀντιλήψεως τῆς ἀληθείας ἤ
τῆς ἀποκαλύψεως, οὔτε ἐπιδιώκει
νά τούς μεταστρέψει εἰς συγκε
κριμένον τινά τρόπον σκέψεως»,
απλά αφορίζουμε άνευ αιτίας, άνευ
δίκης και απολογίας εκλεκτούς
αντιαιρετικούς και αντιοικουμενι
στές θεολόγους και την ίδια στιγμή
συγκαλύπτουμε τις φρικαλέες
Χαρκιανάκειες και Ζηζιούλειες
κακοδοξίες και τα “κατορθώματα”
των μητροπολιτών Γερμανίας και
Γαλλίας, απλά ζητούμε την κεφα
λήν επί πίνακι ομολογητών Ελλα
διτών ιεραρχών, απλά σκανδαλί
ζουμε και πυροδοτούμε εντάσεις
και σχίσματα, απλά το ένα, απλά
το άλλο, απλά το...παράλλο, έτσι
απλά, τόσο απλά!
Λυκούργος Νάνης

ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

ΟΙ 15 ΠΛΗΓΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ
συνέχεια από την 4η σελίδα

θρωποι πρόκοβαν και ζούσαν ειρηνικά. Από τη
στιγμή όμως που αποτέλεσε αυτοσκοπό, η ζωή
άλλαξε, και ο άνθρωπος για τον άνθρωπο έγινε
λύκος. Ο θάνατος του ενός, θεωρείται πλέον ζωή
για τον άλλον.
Το χρήμα! Ενώ φτιάχτηκε για να μας υπηρετεί,
του γίναμε εμείς υπηρέτες. Και το παράξενο είναι
ότι στο βάθος κανείς δεν είναι ευτυχισμένος
ούτε ο κατέχων ούτε ο μη έχων. Αυτός όμως, ο
παράλογος άνθρωπος, δεν θέλει να το κατανο
ήσει, όπως δεν θέλει να σκέφτεται και ότι κάποια
στιγμή θα πεθάνει και ότι το μόνο που θα πάρει
θα είναι δύο μέτρα σε κάποιο κοιμητήριο κι αυτό
με ενοίκιο. Έβγαλε από τη ζωή του το φόβο
του Θεού για να μην τον ελέγχει η συνείδηση
όταν θα αδικεί τους συνανθρώπους, και έβαλε
σε ενέργεια το σατανικό του σχέδιο αρχίζοντας
από τους πιο ευάλωτους ανθρώπους και λαούς.
Οι τραπεζίτες έχουν δημιουργήσει έναν κυ
κεώνα χρηματοοικονομικών προϊόντων, ώστε
να μπορούν να ελέγχουν πλήρως το παγκόσμιο
χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Στο όνομα του χρήματος…
γίνονται οι πόλεμοι, προωθείται το έγκλημα και
η διαφθορά (κάθε μορφής), καταστρέφονται πα

ραδόσεις, γλώσσες, ήθη και έθιμα, καταλύονται
οικογενειακοί δεσμοί, λαοί, έθνη και κοινωνίες
ολόκληρες…
Στο όνομα του χρήματος…
ανθεί το εμπόριο οργάνων, λευκής σάρκας,
ναρκωτικών, όπλων…
Στο όνομα του χρήματος…
εξευτελίζονται οι ανθρώπινες αξίες (αξιο
πρέπεια, ειλικρίνεια, ελευθερία, Δημοκρατία,
ανεξαρτησία σκέψης και άποψης, ακόμα κι αυτή
η κοινή λογική).
Χρησιμοποιώντας το χρήμα, ως αιχμή του
δόρατος, οι τραπεζίτες εξαγόρασαν και έθεσαν
υπό τον έλεγχό τους τα μεγαλύτερα εργοστάσια
και τις βιομηχανίες τροφίμων και φαρμάκων. Οι
πολυεθνικές εταιρίες έχουν απλώσει τα πλοκάμια
τους παντού, κυρίως όμως μέσω των αντιπροσώ
πων τους, που είναι ισχυροί τοπικοί παράγοντες
σε κάθε χώρα και κοινωνία. Έχουν παντού εκβι
αζόμενους ή πληρωμένους υπαλλήλους σε όλα
τα επίπεδα εξουσίας κι έτσι συγκεντρώνουν με
απίστευτη ταχύτητα τον πλούτο στα χέρια τους.
Μια έκθεση της Ελβετικής Τράπεζας Κρίφντι
Σουίς το 2012 έλεγε ότι «το 8,1% του πληθυσμού
της γης κατέχει το… 82,4% του παγκόσμιου

πλούτου».
Ο Σοφοκλής της αρχαίας Ελλάδας πριν δυόμι
ση χιλιάδες χρόνια έγραφε: «Ποτέ δεν βρέθηκε
τέτοιο κακό για τους ανθρώπους σαν το χρήμα.
Αυτό καταστρέφει πολιτείες, οδηγεί ανθρώπους
μακριά απ’ τα σπίτια τους στην τυχοδιωκτική ζωή,
δελεάζει και διαφθείρει τους τίμιους σε πρόστυ
χες πράξεις. Το χρήμα δίδαξε στους ανθρώπους
το δόλο και την ασέβεια».
15. Τα Μ.Μ.Ε. Κύριο χαρακτηριστικό στην
εποχή που ζούμε είναι οι ραγδαίες αλλαγές της
κοινωνικής μας ζωής. Ζούμε στην εποχή της
πληροφορικής. Αυτή όμως όπως χρησιμοποιείται,
βλάπτει περισσότερο απ’ όσο η χειρότερη επιδη
μία! Κι ενώ σ’ αυτά τα Μαζικά Μέσα κυριαρχεί ο
λόγος, δεν προάγεται η σαφής διατύπωση των
ιδεών. Αυτό που προσφέρουν, τελικά, είναι επι
φάνεια, θέαμα και προπαγάνδα. Ανθεί η πλύση
εγκεφάλου, μέσω της διαφήμισης εκατομμυρίων
ειδών, επιβάλλοντας τον ΑΣΚΟΠΟ υπερκατανα
λωτισμό στους πολίτες….
Η γνώση αντικαταστάθηκε από την πληροφο
ρική που γρήγορα έγινε “ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗ”.
Έτσι επιτρέπει να διαδίδονται ειδήσεις οποιουδή
ποτε είδους και από τον οποιοδήποτε κάνοντας

την κοινή γνώμη να ταλαντεύεται σαν χαρταετός
στον άνεμο.
Τα Μ.Μ.Ε. μεταβλήθηκαν σε βιομηχανία παρα
γωγής άβουλων και μη σκεπτόμενων ανθρώπων.
Προβάλλουν και μεγεθύνουν τα υποσιώδη και
αποσιωπούν τα πραγματικά γεγονότα. Έτσι η συ
νείδηση του καθενός διαβρώνεται και διασπάται,
οι δε πληροφορίες που φτάνουν στα μάτια και τα
αυτιά μας είναι περασμένες από “ειδικό φίλτρο”!
Ο ηθικός παράγοντας έχασε πια την αξία
του. Και μόνο το γεγονός ότι ένα παιδί ωσότου
τελειώσει τις πανεπιστημιακές του σπουδές (19
ετών περίπου – βάσει ερευνών) έχει κατά μέσο
όρο παρακολουθήσει 19.000 ώρες τηλεόραση
έναντι των μόλις 11.000 παρουσιών στο μάθημα,
καταδεικνύει την φοβερή επίδρασή της στους
νέους ιδιαίτερα τον 21ο αι. καταντώντας όντως
«το όπιον του λαού».
Υπάρχει ένας άγραφος κανόνας που λέει πως:
«Όσο πιο αθώες σκηνές δείχνει μια εκπομπή στην
τηλεόραση ή ένα σήριαλ ή και ένα ανάγνωσμα
μιας φυλλάδας, τόσο πιο επικίνδυνο – ενδεχομέ
νως – αποδεικνύεται».
Καιρός να τα ανατρέψουμε και να βάλουμε στη
θέση τους τα πράγματα.
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Οι αγωνιζόμενοι παρά τη βροχή ήταν παρών στο ποτάμι.
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ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: Γιατί άραγε οι αρχές, ή οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν ρωτούν τον δεσπότη που βρήκε τα εκατομμύρια και έφτιαξε τόσες στολές, μήτρες, πατερίτσες κ.λπ; Και γιατί επί 18 χρόνια δεν έχει δημοσιεύσει η μητρόπολη Λάρισας κανέναν απολογισμό εσόδων - εξόδων; Τα έσοδα από τα διάφορα προσκυνήματα και της Αγίας Παρασκευής Τεμπών πόσα είναι; Και που καταλήγουν;

Και “καμαρiνι” στο Ιερo Βhμα;

ΑΚΟΜΑ ΑΣΧΗΜΟΝΟΥΝ

Τελείωσε η λειτουργία των
Θεοφανείων και ετοιμάζονταν
να κατεβούν στο ποτάμι για το
καθιερωμένο ρίξιμο του Σταυρού
και τον αγιασμό των υδάτων,
όταν οι εκκλησιαζόμενοι έμειναν
άφωνοι μ’ αυτό που έβλεπαν.
Ο δεσπότης κατά τη διάρκεια
της Θείας Λειτουργίας φορούσε
άλλη αρχιερατική στολή και
φωτο πορεία
ετοιμαζόμενος για την έξοδο
φωτο εντός του ναού
προς τo ποτάμι
προς το ποτάμι εμφανίσθηκε
με άλλη. Το παρατήρησαν οι
παρευρισκόμενοι αλλά αμφέβαλαν, φοβούμενοι μήπως τους γελούσαν
τα μάτια τους. Δεν μπορούσαν να εξηγήσουν το πώς βρέθηκε η δεύτερη
στολή με τα απαραίτητα αξεσουάρ ώστε ο δεσπότης να ξεντυθεί τη
μία και να φορέσει την άλλη. Εκτός αν – αναλογίζονταν – υπάρχει στο
ιερό, δεσποτικό “καμαρίνι”. Εξερχόμενος του ναού – εκείνη τη στιγμή
– ο κ. Κ… (ασχολούμενος με τα του ναού…) του ζητήσαμε να λύσει τις
απορίες μας, κι εκείνος πρόθυμα μας απάντησε:
Ναι, στη λειτουργία φορούσε την επίσημη – πατριαρχική στολή (και
πολύ ακριβή, ίσως κοστίζει καμιά ογδοντάρα με τα διάφορα αξεσουάρ)
και κατά την έξοδο φόρεσε την πιο φθηνή που υπήρχε στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου χωρίς να χρειαστεί ιδιαίτερο καμαρίνι στο
ιερό. Γιατί καθυστερήσατε μισή ώρα να βγείτε στο ποτάμι;
Ε, δεν είναι και εύκολα το ξεφόρεμα και φόρεμα μιας αρχιερατικής
στολής! Άλλωστε οι επίσημοι δεν διαμαρτυρήθηκαν ούτε κι ο κόσμος
που περίμενε υπομονετικά με ανοιχτές τις ομπρέλες. Ας μην ξεχνούμε
ότι και το Χριστό περίμενε ο κόσμος όταν αργούσε (!).

Μετά την ανάληψιν των αρχιεπισκοπικών καθηκό
ντων, ο Ιερώνυμος Β΄ (2008) με τον φίλο του Χρυσό
στομο Δωδώνης έκαναν βαρυσήμαντες δηλώσεις:
«Πέρασαν 35 χρόνια μετά την απομάκρυνση του
(Νικοδήμου) από τον θρόνο της Μητρόπολης Αττικής. Πρέπει να πραγματοποιηθεί η αποκατάστασή
του. Η Εκκλησία δεν εκδικείται» (εφ. “το ΒΗΜΑ”).
Για τις δηλώσεις αυτές ρωτήθηκε ο άγιος γέροντας (Νικ.) και είπε:
«Δεν περιμένω τίποτα. Οι άνθρωποι παίζουν θέατρο. Περιμένετε
λίγο και δεν θα πιστεύετε αυτά που θα κάνουν…».
Και τι έκαναν; Με ραδιουργίες και ψέματα (Ω Θεέ μου! Τι ψυχή θα
παραδώσουν;) ροκάνιζαν το χρόνο μέχρι που ο Κύριος τον κάλεσε
κοντά του για να μην βλέπει τις βρωμιές τους.
Η αναισχυντία τους έφθασε στο αποκορύφωμά της όταν και μετά
θάνατον δεν επέτρεψαν να μπει το όνομά του ούτε στα δίπτυχα των
κεκοιμημένων ιεραρχών!
Ταλαίπωροι δεσποτάδες! τον χρυσό, ό,τι κι αν τον κάνεις, χρυσός
πολύτιμος θα παραμένει και θα λάμπει ακόμη περισσότερο όσο
θα υποβάλλεται σε μεγαλύτερες δοκιμασίες, ενώ εσείς τενεκέδες
ήσασταν και τενεκέδες θα παραμείνετε μέχρις ότου σας διαλύσει
η σκουριά και η λήθη εξαλείψει από τον νου των ανθρώπων κάθε
ανάμνησή σας, ως μηδέποτε υπάρξαντες.

ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑ
Συμπολίτης, με κάποιο προσωπικό του πρό
βλημα, αισθάνθηκε την ανάγκη να επισκεφθεί
τον μητροπολίτη, να του εκμυστηρευτεί το
πρόβλημά του και μαζί με τις συμβουλές του
να πάρει και την ευλογία του…
Κάποια μέρα επισκέφτηκε τη μητρόπολη
και ζήτησε να τον ιδεί. Του απάντησαν ότι
απουσίαζε και ξεκίνησε να φύγει. Πριν
προλάβει να επιβιβαστεί στο αστικό αντιλήφθηκε να βγαίνει από το
επισκοπείο το μητροπολιτικό αυτοκίνητο με τον ίδιο μέσα. Στενοχωρη
μένος για την απαξίωση που του έδειξαν, εκμυστηρεύτηκε το γεγονός
σε γνωστούς, και αυτοί – που κάτι γνώριζαν – του υπέδειξαν τον τρόπο
να τον συναντήσει. Του φάνηκε αδιανόητο αυτό που του είπαν, αλλά
αποφάσισε να δοκιμάσει. Την επομένη επισκέπτεται ξανά τη μητρόπολη
και ζητάει να δει τον μητροπολίτη. Πάλι το ίδιο πρόσωπο ευγενέστα
τα τον πληροφορεί ότι είναι πολύ απασχολημένος… Τότε μπαίνει σε
εφαρμογή το σχέδιο που του υποδείχθηκε και ο επισκέπτης με αφέλεια
λέει: «Έχω κάτι χρήματα να του δώσω…». Αλάνθαστη η υπόδειξη, και
η επιτυχία της εκατό τοις εκατό. Τα πάντα άλλαξαν αυτόματα. Το πριν
ευγενικό αλλά αρνητικό πρόσωπο, αμέσως του προσφέρει κάθισμα και
του τρατάρει αναψυκτικό. Ακολουθεί κάποιο εσωτερικό τηλεφώνημα
και ο πριν «απασχολημένος» δεσπότης κάνει την εμφάνισή του. Περι
χαρής καλωσορίζει τον επισκέπτη και του προτείνει το χέρι για φίλημα.
Ο συμπολίτης τον κοιτάζει από πάνω έως κάτω και χωρίς να φιλήσει το
χέρι, γυρίζει και του λέει: «Μόνο με χρήματα μπορεί κάποιος να σας δει
Σεβασμιώτατε; Τι κρίμα!». Και έφυγε!

Ε, ΟΧΙ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟ!
Ιερομόναχος – από το στενό
περιβάλλον του μητροπολίτη –
κυκλοφορεί με αυτοκίνητο, έχοντας…
Τούρκο οδηγό (έχει μουσουλμανικό
όνομα και επίθετο), μπαινοβγαίνοντας
μάλιστα και σε ελληνικά στρατόπεδα.
Οι μεταξύ τους φιλικές σχέσεις
(μουσουλμάνου και ορθόδοξου ιερέα)
δεν μας αφορούν, γιατί μπορεί να
κάνουν βραδινές… κατηχήσεις. Ο δεσπότης όμως το γνωρίζει; Και αν
ο ιερομόναχος μπαίνει στο στρατόπεδο με την ιδιότητα του ιερέα, ο
αλλοδαπός οδηγός με ποια ιδιότητα κυκλοφορεί μέσα σε στρατιωτικό
χώρο; Το γνωρίζει αυτό η ηγεσία του στρατεύματος; Αυτά για τώρα.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;

Παπάς – υποψήφιος για δεσποτοποίηση – τη στιγμή που μοίραζε
αντίδωρο και θέλοντας να γίνει αρεστός στο δεσπότη (την ψήφο
του αναμένων) ανακοίνωσε στο “χριστεπώνυμο πλήρωμα” ότι: Αυτά
(έντυπα) που μοιράζονται έξω από τον ναό “δεν είναι της εκκλησίας”.
Ο κόσμος αντέδρασε διότι η εφημερίδα μοιράζεται στην αυλή του
ναού επί δεκαπενταετία κι όταν ακόμη ο ίδιος σαλαγούσε σε άλλη
μητρόπολη! Ρωτάμε λοιπόν τον “υποψήφιο δεσπότη”: Αν η εφημερίδα
“Αγώνας” δεν είναι της Εκκλησίας, τότε πώς είναι συνδρομητές τα
Πατριαρχεία, όλες οι μητροπόλεις της Ελλάδας (αρκετοί εκ των
μητροπολιτών είναι συνεργάτες), όλα σχεδόν τα μοναστήρια και γίνεται
ανάρπαστη από τους πιστούς, παρ’ όλη τη σφοδρή πολεμική της
μητρόπολης; Έχει υπόψη ότι κυκλοφορεί νόμιμα με Κοινή Υπουργική
Απόφαση, έχοντας κωδικό κυκλοφορίας του Υπουργείου Τύπου και
Μ.Μ.Μ.; Είναι δηλαδή, της εκκλησίας μόνο το περιοδικό ΤΑΛΑΝΤΟ
που εκδίδει η μητρόπολη και αποτελεί το κύριο διαφημιστικό μέσο του
δεσπότη; Γιατί είναι γεγονός (μπορεί κανείς εύκολα να ερευνήσει) ότι
το τελευταίο περιοδικό περιέχει 76 φωτογραφίες του δεσπότη. Και
να φαντασθεί κανείς ότι προπληρώνεται στη μητρόπολη από τους
ναούς (λέγε απ’ το κεράκι του πιστού) είτε πουληθεί – συνήθως μένει
στο παγκάρι αδιάθετο – είτε όχι. Κι αν λάβουμε υπόψη την πολυτελή
έκδοσή του, που στοιχίζει αρκετά, με το αντίτιμό της θα μπορούσαν
να συντηρηθούν πολλοί φτωχοί, εξασφαλίζοντας τουλάχιστον το
φαγητό. Μήπως «της εκκλησίας» θεωρείται το φυλλαδιάκι (15x20)
που κυκλοφορεί κατά χρονικά διαστήματα και προβάλλεται άμεσα
ή έμμεσα ο εκδότης που είναι και προϊστάμενος του ναού; Κρίμα,
πολύ κρίμα! Διότι μαθήτευσε τα μισά του χρόνια κοντά σ’ έναν άξιο
γέροντα και “διακόνησε” έναν σύγχρονο άγιο επίσκοπο και δεν πήρε
απ’ αυτούς τίποτε!
Εν καιρώ θα επανέλθουμε…

ΜΑΥΡΗ ΝΕΡΑΪΔΑ
Έξω από τον Τύρναβο υπάρχει βρύση όπου οι
τσοπάνηδες ποτίζουν τα πρόβατά τους. Κάποια
βράδυα – περίπου τα μεσάνυχτα – και γύρω
από τη βρύση, εμφανίζονταν μια μαύρη σκιά, καθώς και κάτι σαν πυ
γολαμπίδες ξεπρόβαλλαν κατά διαστήματα μέσα από τον μαύρο όγκο,
προγκώντας τα ζώα και δεν πλησίαζαν να πιουν νερό. Οι τσοπάνηδες
προβληματίστηκαν. Οι νύχτες περνούσαν και το κακό συνεχίζονταν.
Τέλος αποφάσισαν να βγουν παγανιά. Μπροστά τα σκυλιά και πίσω
αυτοί έφθασαν στο καθορισμένο μέρος, όταν διαπίστωσαν, ότι η
μετακινούμενη μαύρη σκιά δεν ήταν μαύρη νεράιδα αλλά ο παπάς
με το κινητό του τηλέφωνο στο αυτί! Έμειναν εμβρόντητοι!
- Παπά τι θέλεις τέτοια ώρα εδώ; του είπαν.
- Έρχομαι, γιατί εδώ στη βρύση πιάνει καλύτερα το κινητό μου!
- Και με ποιον επικοινωνείς τέτοια ώρα κάθε βράδυ…;
…. (σιωπή ο παπάς)
Κι ενώ η μητρόπολη γνωρίζει το περιστατικό – όπως μας είπαν – δε
βλέπουμε να κάνει κάτι, γιατί το κακό συνεχίζεται και πολλά μπορεί
να πει ο κόσμος.

Λαμπαδάριος

ΤΟ ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ
ΚΑΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ

Τελευταία μεγάλος οργασμός παρατηρείται
στο εκκλησάκι του αγίου Αθανασίου (άγιος Θα
νασάκος) επί της οδού Ροΐδου.
Μηχανικοί, τοπογράφοι, αρχιτέκτονες πηγαι
νοέρχονται με φακέλους και μηχανήματα μέτρη
σης. Παπάδες και δικηγόροι ανεβοκατεβαίνουν
σε συμβολαιογραφικά γραφεία και δικαστήρια.
Ο ναός αμπαροκλειδώθηκε μέσα-έξω κι η
γειτονιά άρχισε να ανησυχεί για τα συμβαίνοντα.
Κυκλοφόρησαν τα πρώτα νέα που άλλοι λένε
ότι θέλουν να γκρεμίσουν το ιστορικό αυτό
εκκλησάκι που χρονολογείται πάνω από 250
χρόνια, και άλλοι, ότι ο δεσπότης θέλει να φτιάξει
μια 6ώροφη πολυκατοικία για
να στεγάσει τους… άπορους
της πόλης, με δαπάνες ευρω
παϊκών κονδυλίων μέσω του
προγράμματος ΕΣΠΑ.
Τέτοια κελεπούρια, βέβαια,
οι δεσποτάδες δεν τα αφήνουν
να πάνε στο βρόντο.
Τα νέα άρχισαν ν’ ανησυχούν τους παπάδες –
και όχι άδικα – διότι, η μητρόπολη μεν θα πάρει τα
ευρωπαϊκά χρήματα, οι ιερείς δε, με τα πενιχρά
έσοδα των ναών, θα επωμισθούν την ανέγερση,
τη συντήρηση και τη λειτουργία του, όπως και
σε άλλες περιπτώσεις, βάζοντας χαράτσι, νέο
κωδικό στον προϋπολογισμό και τριμηνίες,
τακτικές, δισκοφορίες, κ.α. μετατρέποντας την
κατάσταση σε βάρος αβάσταχτο.
Ποιος ο λόγος να χαλάσουν ή να καλύψουν το
ιστορικό αυτό εκκλησάκι – αλήθεια η αρχαιολο
γική υπηρεσία τι λέει; – και δεν διαμορφώνουν
το οικοτροφείο – που ο Σεραφείμ Ορφανός το
έκανε επισκοπείο – σχεδιασμένο να φιλοξενεί 100
παιδιά, δεδομένου ότι συγκεντρώνει όλα τα πλε
ονεκτήματα αφού ο κάθε όροφος είναι περίπου
1.500 τ.μ. με τα ανάλογα δωμάτια, ντουλάπες,
κρεβάτια, τουαλέτες, μπάνια, έτοιμα μαγειρεία
και τραπεζαρίες;
Τι χρειάζεται η δεσποτική κατοικία, στον τε
λευταίο όροφο, 1.500 τ.μ. με 9 κρεβατοκάμαρες,
τραπεζαρία 80-100 ατόμων, αίθουσα “ΘΡΟΝΟΥ”,
που ούτε το οικουμενικό πατριαρχείο έχει;
Δεν αρκούν για κατοικία 80-100 τ.μ. και άλλα
τόσα περίπου για τα γραφεία, όσα δηλαδή έχουν
σχεδόν όλες οι μητροπόλεις;
Ο κάθε όροφος του οικοτροφείου – επισκο
πείου αντιστοιχεί σε τετραγωνικά όσο η 6ώροφη
οικοδομή που θέλουν να φτιάξουν στην οδό Ρο
ΐδου. Όλο αυτό το οικοτροφείο ισοδυναμεί με 4
οικοδομές. Το κόστος, για τις κάποιες ελάχιστες
μεταβολές που θα χρειασθούν, είναι μηδαμινό.
Συνεπώς αρκεί και μόνο να υπάρχει το ανάλογο
ρευστό για την φιλοξενία τόσων ανθρώπων.
Δεν γνωρίζουμε όμως, εάν όντως το πραγ
ματικό ενδιαφέρον του δεσπότη είναι αυτό ή
οσφράνθηκε ζεστό χρήμα και είπε να μη χάσει
την ευκαιρία να το «χουφτώσει».
Το θέμα, όπως γίνεται αντιληπτό, αφορά και
τον Περιφερειάρχη. Πώς, τόσο αβασάνιστα,
συμφώνησε για την ανέγερση της οικοδομής
στο κέντρο της πόλης, με τέτοιο κοστολόγιο,
και πιθανόν την δημιουργία προβλημάτων στον
ιστορικό αυτό χώρο, ενώ υπάρχουν κτίρια άδεια,
τεράστια, έτοιμα προς χρήση όπως προαναφέ
ραμε; Οι προβληματισμοί είναι σοβαροί κι ως
τέτοιοι πρέπει να αντιμετωπίζονται. Κι επειδή το
πρόβλημα της περίθαλψης αστέγων έχει τη λύση
του ας φροντίσουν να μη σπαταλούν το υπάρχον
απόθεμα ει μη για τις ουσιαστικές ανάγκες για
τις οποίες δεν υπάρχουν άλλες πιο οικονομικές
λύσεις. Τέλος νομίζουμε ότι έχουμε χρέος να
ενημερώσουμε τα αρμόδια κοινότικα όργανα των
Βρυξελλών για τα συμβαίνοντα στην πόλη μας.

