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(Κοιτάξτε τους καλά (!) πως τραβολογούν τους ρακένδυτους καλογήρους για
να μην μπούνε στο μοναστήρι και πάνε
τροφή στους πεινασμένους).
Όταν το 1276 ο Πατριάρχης Κων/πολης
συνεχίζεται στη σελ. 7

ΣΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ
ΤΩΝ “ΑΓΟΡΩΝ”
ΜΕΡΟΚΑΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΜΙΣΘΟΙ ΣΤΟ ΟΡΙΟ
ΤΗΣ ΛΙΜΟΚΤΟΝΙΑΣ…
(Εκεί, Σεβασμιώτατοι
οδηγείται το ποίμνιό
σας. Πάρετε θέση!)
Παρακολουθούμε
καθημερινά τα εκτός
και εντός της χώρας μας διαδραματιζόμενα στο χώρο της
οικονομίας και το συμπέρασμα που βγαίνει είναι η ανακύκλωση των οικονομικών απόψεων των κλασικών Οικονομολόγων (17ος αιώνας) όταν πια το κοινωνικό σύστημα
της Φεουδαρχίας είχε γηράσει κοινωνικά.
Τότε, με την πτώση των φεουδαρχών έγιναν στην Ἑυρώπη οι γνωστές “επαναστάσεις” κι’ έτσι η εξουσία πέρασε
συνεχίζεται στη σελ. 4
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το ΧΡεοσ

«η λεΡναια υ∆Ρα»

Ποτε εΓινε
ΠΩσ εΓινε
Και
Γιατι εΓινε

ΕΚλογΕσ Ή ∆ιοΡισΜοι

ΟυΣΙωΔη ΣΕ αΠΟΣΙωΠηΣη

συνέχεια στη σελ 4
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ

ΟΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΝ … ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ

Για το θέατρο που
παίζουν οι δεσποτάδες
με την εκλογή μητροπολιτών, που η εφημερίδα μας έχει γράψει αρκετές φορές, ότι γίνονται διορισμοί και όχι εκλογές εμπαίζοντας

του Παν/κου
Χρήστου Γιανναρά

συνεχίζεται στη σελ. 8

Καντηλι:

Γιατι το αναβουμε
Και τι συμβολιζει;

Η λέξη καντήλι προέρχεται
από τη λατινική
candela=κερί.
Στη χριστιανική
Εκκλησία το Καντήλι τοποθετείται μπροστά στις άγιες εικόνες. Αυτό που τοποθετείται μπροστά στον
συνεχίζεται στη σελ. 2

«Ουαi υμiν...»

σχολιο για τουσ πλουσιουσ
Επίκαιρο σχόλιο σε
αυτά που είπε ο Ιησούς για τους πλούσιους
Είπεν ο Κύριος:
«Αμήν λέγω υμίν ότι δυσκόλως πλούσιος
εισελεύσεται εις την Βασιλείαν των Ουρανών».
συνεχίζεται στη σελ. 2

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΤΕΡΜΑ ΟΙ ∆ΙΣΚΟΙ !
• ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ... ∆ΕΚΑ ΜΑΣΕΛΕΣ;
• ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ!
• ΤΟ Ι∆ΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
σελ. 8

(Συνεχίζουμε με την «φίλη γείτονα» Τουρκία που θέλει...)
ΤΟΥΡΚΙΑ
Η ονομασία «Τουρκία» δόθηκε από μια φυλετική ομάδα συγγενική με την μογγολική.
Οι Τούρκοι ζούσαν στην Κεντρική Ασία και
το πρώτο τουρκικό κράτος ιδρύθηκε το 552
περίπου μ.Χ. στη Μογγολία.
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Η πρώτη επαφή του κράτους αυτού με
τον δυτικό κόσμο χρονολογείται το 568 με
την πρώτη πρεσβεία στο Βυζάντιο. Ο πρώτος αρχηγός του Μπουμίν (πέθανε το 552)
είχε ιδρύσει τον πρώτο πυρήνα τουρκικού
κράτους στην κοιλάδα Ορχόν της Μογγολίας έως τα βόρεια σύνορα της Κίνας. Τον
8° αιώνα διαλύθηκε γιατί κατακτήθηκε από

Ο χάρτης της μεγάλης
Τουρκίας

έναν άλλο τουρκομογγολικό πληθυσμό τους
Ονιγούρους. Τότε οι Τούρκοι μετακινήθηκαν
δυτικά και ίδρυσαν το νέο κράτος στο σημερινό Τουρκεστάν και το οποίο επέζησε έως
τον 130ν αιώνα.
Αρχικά οι Τούρκοι ήταν ειδωλολάτρες. Εισσυνεχίζεται στη σελ. 5

«ΟΧΙ»

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

28 ΟκτωβρΙΟυ 1940
η

Την ημέρα αυτή η σκέψι
μας, ἡ καρδιά μας, ἡ μνήμη μας, ὅλος ὁ ψυχικός μας
κόσμος φτερουγίζει στὸ
μέγα γεγονὸς τῆς ἐθνικῆς
μας ἱστορίας. Ἐμεῖς, ποὺ
+ Μητρ. Φλωρίνης
Αυγ. Καντιώτου

τὸ ζήσαμε καὶ τὸ αἰσθανθήκαμε, ὡς αὐτόπται καὶ
αὐτήκοοι μάρτυρες ἐκείνου τοῦ θαύματος ἔχουμε ἱερὰ ὑποχρέωσι νὰ τὸ
μεταδώσουμε ἀπὸ γενεὰ σὲ γενεά. Δὲν πρέπει νὰ
λησμονηθῇ ἡ μνήμη τῶν εὐεργεσιῶν τοῦ Θεοῦ
συνεχίζεται στη σελ.2

«μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά»
περιφέρονται
πάνω από την Oρθοδοξία

Τα τελευταία χρόνια ο ελληνικός λαός παρακολουθεί αμήχανος την εν γένει κατάσταση στη χώρα μας
και όλα αυτά τα περίεργα, δικαιολογημένα τον κάνουν να αναρωτιέται: Πού μας οδηγούν και γιατί άλσυνεχίζεται στη σελ.3

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974-2014) 3ο µέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(Συνεχίζουμε την αφήγηση, των γεγονότων του μεγαλύτερου ανοσιουργήματος που έγινε στην εκκλησία με την σφαγή
των 12 αγίων μητροπολιτών από μια κλίκα
που δεν είχαν ούτε ιερό, ούτε όσιο. Και
μόνος σκοπός της ζωής τους ήταν να αρπάξουν μήτρες και πατερίτσες. Συμπλη-

O δήμιος της γκιλοτίνας

GEKAUFTE JOURNALISTEN
O γερμανός δημοσιογράφος
Udo Ulfkotte, πρώην εκδοτής μιας
από τις μεγαλύτερες εφημερίδες της Γερμανίας την Frankfurter
Allgemeine Zeitung έδωσε συνέντευξη στο τηλεοπτικό κανάλι
Russia Today, με την ευκαιρία της
έκδοση του τελευταίου του βιβλίου
Gekaufte Journalisten (εξαγορασμένοι
δημοσιογράφοι), Σ’ αυτό το βιβλίο περιγράφει διεξοδικά τη χειραγώγηση των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, και κυρίως πως η
Frankfurter Allgemeine Zeitung λειτουργεί, «ως μια πόρνη των συμφερόντων της Washington ποδηγετώντας τους αναγνώστες της προς

εύνοια των ΗΠΑ», και πως
τα ΜΜΕ είναι εταιρίες που
ανήκουν στην άρχουσα οικονομική τάξη η οποία και
τα ελέγχει.
Παραδέχτηκε δημόσια
ο ίδιος πως δούλευε για
την CIA, ο φόβος του για
ένα επερχόμενο πόλεμο
στη Ευρώπη, τον οδήγησαν στην απόφαση να κάνει αυτές τις αποκαλύψεις: “Υπήρξα
δημοσιογράφος για περίπου 25 χρόνια και
εκπαιδεύθηκα στο πως να λέω ψέματα, να
προδίδω και να μην λέω την αλήθεια στο
κοινό” δήλωσε ο Ulfkotte στο δορυφορικό
κανάλι Russia Today.
“Έτυχα της υποστήριξης της Κεντρικής

ρώνονται φέτος τα σαράκοντα χρόνια.
21Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ
Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
Με όλα αυτά και με μια Ιεραρχία ξεφτισμένη και αποδυναμωμένη, φθάσαμε στην 21η
Απριλίου όπου οι στρατιωτικοί κατέλαβαν την
εξουσία. Οι δικτάτορες, είτε επειδή ήθελαν να
συνεχίζεται στη σελ. 7

«Εξαγορασμένοι δημοσιογράφοι»

Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, της CIA. Γιατί; Διότι
είμαι φιλοαμερικάνος.”
“Τώρα τα Γερμανικά και Αμερικάνικα ΜΜΕ προσπαθούν να
φέρουν τον πόλεμο στους λαούς
της Ευρώπης, να φέρουν τον
πόλεμο στη Ρωσία. Είναι ταξίδι χωρίς επιστροφή και τότε θα
έρθω αντιμέτωπος με τον εαυτό
μου και θα πω ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανα στο παρελθόν, να χειραγωγώ τους ανθρώπους και να κάνω αντιρωσική προπαγάνδα.”
Δεν ήταν σωστό ούτε αυτό που κάνουν
οι συνάδελφοί μου και που έκαναν και στο
παρελθόν. Δωροδοκούνται για να προδίδουν τον κόσμο όχι μόνο στη Γερμανία αλλά

σε όλη την Ευρώπη…Φοβάμαι πολύ ότι θα
έχουμε ένα νέο πόλεμο στην Ευρώπη, και
αυτή η κατάσταση είναι πολύ δυσάρεστη…
Ο πόλεμος ποτέ δεν έρχεται από μόνος του
, υπάρχουν πάντα κάποιοι άνθρωποι που πιέζουν για πόλεμο και αυτοί δεν είναι μόνο
οι πολιτικοί, είναι και οι δημοσιογράφοι…
Προδώσαμε τους αναγνώστες μας, μόνο για
να εξωθήσουμε σε πόλεμο…Δεν θέλω άλλο
πια να κάνω αυτό το πράγμα..Βαρέθηκα με
αυτήν την προπαγάνδα. Ζούμε σε μια δημοκρατία της Μπανανίας και όχι σε μια δημοκρατική χώρα με ελευθερία του Τύπου.”
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η πλειοψηφία των
δημοσιογράφων που δουλεύουν στα εταιρικά ΜΜΕ σε ΗΠΑ και Ευρώπη, εργάζονται
και για κάποια μυστική υπηρεσία και η δημοσιογραφία είναι μια κάλυψη...

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «ΑΓΩΝΑΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΘΟ∆ΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ» www.agonasax.blogspot.com

2 ΑΓΩΝΑΣ
καὶ ἡ εὐγνωμοσύνη πρὸς τοὺς πεσόντας. Διότι τὶς
ἡμέρες ἐκεῖνες ἐπάνω στὰ ψηλὰ βουνὰ ἔκλεισαν
τὰ μάτια τους τὰ καλύτερα παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος, γιὰ
νὰ ζῇς σήμερα ἐσύ, παιδί μου, ἐλεύθερος. Τὰ κόκκαλά τους εἶνε φωτεινὰ ὁρόσημα, ποὺ θὰ φωνάζουν· Ἄλτ, ἐδῶ Ἑλλάς!
Ἂς ζωντανέψουμε μπροστὰ στὰ μάτια μας αὐτὴ
τὴν ἡμέρα τῆς ἐθνικῆς ἀντιστάσεως λέγοντας λίγα
λόγια.
Σὰν σήμερα τὸ 1940 στὴν Ἀθήνα, στὴν Ἰταλικὴ
πρεσβεία, εἶχε δεξίωσι ὁ Ἰταλὸς πρέσβυς. Ἦταν ἐκεῖ
μαζεμένοι ὅλοι. Κανείς δὲν περίμενε ὅτι θὰ ἐκραγῇ
πόλεμος. Ὅπως τὸ καλοκαίρι, ποὺ ὁ οὐρανὸς εἶνε
ὁλοκάθαρος, δὲν περιμένεις κεραυνό, ἔτσι καὶ
τὴ νύχτα ἐκείνη, ποὺ διασκέδαζαν ἀδελφωμένοι
Ἕλληνες μὲ Ἰταλούς, δὲν φαινόταν τί θ᾿ ἀκολουθήσῃ· ἐν συνεχείᾳ ἐκδηλώθηκε ἡ σύγκρουσις. Ἡ
νύχτα, ἡ ὥρα τοῦ σκότους, εἶνε ὥρα τοῦ σατανᾶ.
Σῶσε μας, Κύριε, ἀπὸ «πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου» (Ψαλμ. 90,6). Τὰ μεσάνυχτα λοιπὸν ὁ
Ἰταλὸς πρέσβυς ἔφυγε ἀπὸ τὴν αθουσα τῆς δεξιώσεως, πῆγε στὸ σπίτι τοῦ τότε πρωθυπουργοῦ τῆς
χώρας, χτύπησε καὶ τοῦ ἔδωσε τελεσίγραφο ποὺ
ἔγραφε· «Ἑλλάς, παραδόσου ἐντὸς τριῶν ὡρῶν».
Καὶ ἡ Ἑλλὰς ἀπήντησε «ΟΧΙ». Ἀπήντησε ἀμέσως
μὲ τὸ στόμα τοῦ πρωθυπουργοῦ· ἀπήντησε κατόπιν μὲ τὸ στόμα τοῦ βασιλέως· ἀπήντησε μὲ τὸ
στόμα του ὅλος ὁ λαός – καὶ τὰ μικρὰ ἀκόμη παιδιὰ φώναζαν «ΟΧΙ». Καὶ τὸ «ΟΧΙ» ἐκεῖνο τῆς 28ης
Ὀκτωβρίου 1940 ἔγινε ἀστραπή, ποὺ κατέπληξε
Ἀνατολὴ καὶ Δύσι.
Ἀλλ᾿ ἐκεῖνο τὸ «ὄχι», ἀγαπητοί μου, δὲν εἶνε τὸ
μοναδικό. Ἡ ἱστορία τῆς Ἑλλάδος εἶνε ἱστορία συνεχῶν «ὄχι», εἶνε μία συνεχὴς ἀντίστασις ἐναντίον
τῶν βαρβάρων. Μπουκέτο ἀπὸ «ὄχι» μποροῦμε νὰ
φτειάξουμε. Ἐὰν ἤμουν ποιητής, θὰ ἔκανα ἕνα ποίημα μὲ ὅλα τὰ «ὄχι» ποὺ εἶπε διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἡ Ἑλλάς. «Ὄχι» στὸ Μαραθῶνα. «Ὄχι» στὴ Σαλαμῖνα. «Ὄχι» στὶς Θερμοπύλες. «Ὄχι» στὴν Κωνσταντινούπολι πρὸς τὸν Χοσρόη καὶ τοὺς Ἀβάρους.
«Ὄχι» στὴν Πύλη τοῦ Ῥωμανοῦ πρὸς τοὺς Τούρκους
ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο Παλαιολόγο. «Ὄχι» κατόπιν
στὸ Μεσολόγγι, «ὄχι» στὸ Σούλι, «ὄχι» στὴ Γρασυνέχεια από
την 1η σελίδα

«ΟΧΙ» 28 οκτωβριου 1940
η

συνέχεια από την 1η σελίδα

βιά, «ὄχι» στὴν Ἀλαμάνα, «ὄχι» στὸ Μανιάκι, «ὄχι»
στὴν Κρήτη, «ὄχι» στὴ Μακεδονία, «ὄχι» στὸν Πόντο, «ὄχι» στὴν Κύπρο… Τὸ «ὄχι» ἐπανελήφθη μυριάκις στὰ βουνὰ καὶ τὰ λαγκάδια, καὶ συνεχίζεται…
Ἂν ἤμουν καθηγητὴς τῆς ἱστορίας, θὰ ἐπλάτυνα τὸν λόγο καὶ ἡ ὁμιλία θὰ στρεφόταν γύρω ἀπὸ
αὐτὰ τὰ ἱστορικὰ «ὄχι». Ἀλλὰ δὲν ἔχω τέτοιο σκοπό. Ἁπλῶς λαμβάνω ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ «ὄχι»
ποὺ ἑορτάζουμε, γιὰ νὰ πῶ ὅτι, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ «ὄχι»
αὐτά, ὑπάρχουν καὶ κάποια ἄλλα «ὄχι», ποὺ πρέπει
νὰ λέμε καὶ δὲν τὰ λέμε. Ποιά εἶνε αὐτά;
Ἡ Ἑλλάς, ἀγαπητοί μου, δὲν ἔχει μόνο φυσικὰ
ὅρια ποὺ βλέπουμε στὸ χάρτη καὶ τὰ ὁποῖα φρουροῦν οἱ ἀκρῖτες μας. Τὸ ἔθνος μας ἔχει καὶ ἄλλα
ὅρια, ὅρια πνευματικά, ὅρια ἠθικά, ὅρια θρησκευτικά, ὅρια παραδόσεων, γιὰ τὰ ὁποῖα ἡ φωνὴ τοῦ
Θεοῦ μᾶς φωνάζει· «Μὴ μέταιρε ὅρια αἰώνια, ἃ
ἔθεντο οἱ πατέρες σου» (Παρ. 22,28). Πρόσεξε
καλὰ νὰ μὴ μετακινήσῃς, νὰ μὴ πειράξῃς τὰ ὅρια
ποὺ ἔθεσαν οἱ πατέρες σου. Ὅπως στὸν ἐδαφικὸ
χῶρο τῆς Ἑλλάδος δὲν ἐπιτρέπουμε νὰ εἰσβάλουν
ὀρδὲς βαρβάρων, ἔτσι πρέπει ν᾿ ἀντισταθοῦμε
καὶ σὲ ὅλους ἐκείνους τοὺς ἀοράτους καὶ ὁρατοὺς
ἐχθροὺς ποὺ ζητοῦν νὰ εἰσβάλουν μέσα στὸν ψυχικό, τὸν ἠθικό, τὸν θρησκευτικὸ χῶρο μας.
Μὰ ἀφῃρημένα εἶνε αὐτά; Ἔ λοιπόν, σύμφωνα
μὲ τὴν τακτική μου, θὰ σᾶς ἀναφέρω μερικὰ παραδείγματα, γιὰ νὰ δῆτε ὅτι, ἐνῷ ὡς Ἕλληνες ἀμυνόμεθα καὶ τὰ κορμιά μας γίνονται φράχτης καὶ δὲν
περνοῦν οἱ βάρβαροι, στὸν πνευματικό μας βίο
ὑποχωροῦμε ἀνάνδρως. Ποῦ; Ἀρχίζω ἀπὸ τὰ μικρά.
- Πάρτε λ.χ. τὰ τραγούδια. Εἶσαι ἐναντίον τοῦ
τραγουδιοῦ; θὰ μοῦ πῆτε. Ὄχι. Ἀλλὰ σᾶς ἐρωτῶ,
ἡ μουσικὴ αὐτὴ ποὺ ἀκοῦμε στοὺς δρόμους, στὸ
σπίτι ἀπὸ τὸ ῥάδιο, στὰ πάρτυ, στοὺς κινηματογράφους, τὰ τραγούδια αὐτὰ εἶνε τραγούδια τῆς
Ἑλλάδος; Τὶς παραμονὲς τοῦ 1912, μετὰ τὴν ἐπανάστασι τοῦ 1909, ὅποιος ξένος ἐρχόταν στὴν Ἑλλάδα
ἕνα τραγούδι ἄκουγε ἀπὸ μικροὺς καὶ μεγάλους·
τὸ τραγούδι ποὺ μιλοῦσε γιὰ τὴ «σκλαβωμένη γῆ.»
Ποιά ἐννοοῦσαν «σκλαβωμένη γῆ»; Τὴ Μακεδονία! Ἐκεῖνο τοὺς ἔθελγε. Καὶ πράγματι· τὰ παιδιὰ

ποὺ τραγουδοῦσαν τὰ τραγούδια ἐκεῖνα, ξεσηκώθηκαν μὲ μιὰ πνοὴ καὶ μέσα σ᾿ ἕνα μῆνα ἔφθασαν
στὴ Θεσσαλονίκη. Ἄντε τώρα μέσα στὸ στρατό νὰ
δῇς τί τραγουδοῦν οἱ Ἕλληνες στρατιῶτες· τραγούδια ξένα, ποὺ τ᾿ ἀκοῦς καὶ κοκκινίζεις ἀπὸ ντροπή,
κι αὐτοὶ τὰ λένε χωρὶς συστολή.
- Ὑποχωρήσαμε στὴ μουσική, ποὺ δὲν εἶνε μικρὸ
πρᾶγμα. Ὑποχωρήσαμε ποῦ ἀλλοῦ; Ἡ Ἑλλὰς διεκρίνετο ἀνέκαθεν γιὰ τὰ σεμνά της ἤθη, γιὰ τὴν
εὐπρεπῆ ἐμφάνισι τῶν γυναικῶν της. Δὲ᾿ λέω, ὅτι
ἡ ἐνδυμασία εἶνε κάτι ἀμετάβλητο· θὰ μεταβληθῇ,
δὲν εἶνε δόγμα πίστεως. Ἡ ἐνδυμασία ὅμως τῶν γυναικῶν πρέπει νὰ εἶνε πάντοτε σεμνή. Τώρα ξεφύγαμε, ξεπέσαμε, καταντήσαμε νὰ περπατοῦν παντοῦ ἀδιάντροπες. Δὲν εἶνε ἐμφάνισις αὐτή. Ὑποχωρήσαμε καὶ ἐδῶ· φθάσαμε σὲ σημεῖο νὰ βλέπουμε νὰ περιφέρωνται κινητὰ «κρεοπωλεῖα».
- Ἀλλὰ καὶ κάπου ἀλλοῦ δὲν είπαμε ὄχι. Διεκρίνετο ἡ πατρίδα μας γιὰ τὶς ἑορτὲς καὶ τὶς σεμνὲς τελετές της. Διαβάστε Παπαδιαμάντη, ποὺ περιγράφει
τὶς ἑορτὲς τῆς Ἑλλάδος, καὶ θὰ κλάψετε γιὰ τὸ σημερινὸ κατάντημα. Τότε σηκώνονταν πρωῒ – πρωῒ
κι ἀνέβαιναν μὲ τὰ πόδια ξυπόλητοι στὰ ἐξωκκλήσια· καὶ ἦταν ὄχι μόνο νηστικοί, ἀλλὰ οὔτε τσιγάρο δὲ᾿ βάζανε στὸ στόμα· οὔτε ψωμὶ δὲν τρώγανε, γιὰ νὰ πάρουν τὸ ἀντίδωρο ἀπὸ τὸν ἱερέα. Καὶ
μετὰ κάθονταν κάτω ἀπ᾿ τὰ πλατάνια καὶ τραγουδοῦσαν ὑπέροχα τραγούδια λεβεντιᾶς. Ποῦ ᾿ν᾿ τα
τώρα αὐτά; Ποῦ πῆγαν αὐτὲς οἱ σεμνὲς ἑορτές; Ὑποχώρησαν. Ἔχουμε ἑορτὲς κάθε ἄλλο παρὰ χριστιανικὲς καὶ ἐθνικές.
- Ὑποχωρήσαμε ἀκόμη καὶ στὸ ζήτημα τῶν χορῶν.
Είχαμε χοροὺς ὡραίους, ἑλληνικούς. Χόρευαν τὰ
ἀγόρια καὶ τὰ κορίτσια χωρὶς νὰ ἔρχωνται σὲ ἐπαφή· χωριζόταν ὁ νέος ἀπὸ τὴ νέα μ᾿ ἕνα μαντήλι.
Ἦταν χοροὶ σεμνοὶ – ἂν καὶ ἀκόμη καὶ τοὺς χοροὺς
αὐτοὺς τὸ αὐστηρὸ πνεῦμα τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν
ἱερῶν κανόνων τούς ἀπαγορεύει. Μὰ τί θὰ λένε οἱ
κανόνες τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τοὺς σημερινοὺς χορούς,
τοὺς αἰσχρούς, ποὺ κάνουν καὶ τοὺς ξένους νὰ διερωτῶνται, Ἐδῶ κατοικοῦν Ἕλληνες;
- Ὑποχωρήσαμε. Δὲν είπαμε ὄχι στὰ ξενικὰ τρα-

Καντηλι: Γιατι το αναβουμε και τι συμβολιζει;

Εσταυρωμένο, μέσα στο Ιερό
Βήμα, διατηρείται πάντοτε αναμμένο και γι’ αυτό λέγεται «ακοίμητο» Καντήλι.
Ένα Καντήλι τοποθετείται επίσης στο εικονοστάσι του σπιτιού
και ανάβεται κάθε μέρα, σύμφωνα με την ορθόδοξο παράδοση.
Μια συνήθεια που διατηρεί τον
βαθύ χριστιανικό συμβολισμό της
με το Φώς του Χριστού που φωτίζει κάθε άνθρωπο, που θερμαίνει την ελπίδα και που παρηγορεί
και συντροφεύει στις ατέλειωτες
ώρες της μοναξιάς.
Το άναμμα του καντηλιού ενέχει τον συμβολισμό ότι προσφέρεται ως θυσία σεβασμού και τιμής προς τον Θεό και τους Αγίους
του. Συμβολίζει επίσης, το φώς
του Χριστού που φωτίζει κάθε
άνθρωπο, καθώς επίσης συμβολίζει και το γνωστό παράγγελμα
του Κυρίου μας ότι πρέπει να είμαστε, οι χριστιανοί, τα φώτα του
κόσμου.
Το έλαιον, το λάδι δηλ. που καίει
στα καντήλια μας, “;τον του Θεού
υπεμφαίνει έλαιον”; γράφει ο Άγ.
Συμεών Θεσσαλονίκης, το έλεος
του Θεού που φανερώθηκε όταν
η περιστερά του Νώε επέστρεψε
στην Κιβωτό για να σημάνει την
παύση του κατακλυσμού, έχοντας
στο ράμφος της κλάδο ελαίας, ή
όταν ο Ιησούς, καθώς επροσηύχετο εκτενώς, επότιζε με τους θρόμβους του ιδρώτος του την ελιά,
κάτω από τα κλαδιά της οποίας γονάτισε την μαρτυρική εκείνη νύχτα, στο Όρος των Ελαιών.
Βέβαια, όλοι ξέρουμε πως απείρως ανώτερος του υλικού φωτισμού είναι ο εσωτερικός, αγιοπνευματικός φωτισμός. Έγραφε
λοιπόν ο Θεοφόρος Πατήρ Γρηγόριος ο Ναζιανζηνός : “;Φωτίσωμεν …;γλώσσαν”; και συμπληρώνει ο σχολιαστής του : Επετεύχθη τούτο ;
Το λάδι συμβολίζει το άπειρο

έλεος του Θεού, αλλά και τα κανδήλια συμβολίζουν την Εκκλησία
που είναι μεταδοτική Θείου ελέους και φωτιστική. Συμβολίζουν
βέβαια τους ίδιους τους αγίους
που το Φώς τους έλαμψε, κατά
το λόγο του Κυρίου, «έμπροσθεν
των ανθρώπων, όπως ίδωσι τα
καλά έργα και δοξάσωσι τον Πατέρα τον εν τοίς ουρανοίς».
Υπάρχουν πολλοί λόγοι για
τους οποίους πρέπει οι Ορθόδοξοι να ανάβουμε το καντήλι όπως
για παράδειγμα:
- για να μάς θυμίζει την ανάγκη για προσευχή,
- για να φωτίζει το χώρο και
να διώκει το σκότος όπου επικρατούν οι δυνάμεις του κακού,
- για να μάς θυμίζει ότι ο Χριστός είναι το μόνο αληθινό Φώς
και η πίστη σε Αυτόν είναι Φώς,
- για να μάς θυμίζει ότι η ζωή
μας πρέπει να είναι φωτεινή,
- για να μάς θυμίζει ότι όπως
το καντήλι απαιτεί το δικό μας
χέρι για να ανάψει έτσι και η ψυχή
απαιτεί το χέρι του Θεού, τη Χάρη
Του δηλαδή,
- για να μάς θυμίζει ότι πρέπει το θέλημά μας να καεί και να
θυσιαστεί
- για την αγάπη προς το Θεό
κ.ά.
Εννοείται, βέβαια, ότι το λάδι
των καντηλιών πρέπει να είναι
ελαιόλαδο και μάλιστα όσο το δυνατόν καλύτερης ποιότητος. Άλλωστε ο Κύριος προσευχήθηκε
στον κήπο των Ελαιών και ο ναός
με τα κανδήλια μετατρέπεται σε
νέο κήπο και ελέους (λαδιού) και
Ελέους Θεϊκού Το λάδι τους μας
θυμίζει την ευσπλαχνία του Θεού
και το φως τους στη ζωή μας, που
πρέπει να είναι φωτεινή και άγια.
Η φωτοχυσία του ναού συμβολίζει το θείο φως της παρουσίας
του Θεού που φωτίζει τις καρδιές όχι μόνο των νεοφώτιστων
αλλά και όλων των χριστιανών. Ο

Κύριος φανέρωσε αυτή τη μεγάλη αλήθεια για τον εαυτό Του με
τα ακόλουθα λόγια: “Εγώ ειμι το
φως του κόσμου” (Ιωάν.8/η: 12).
Είναι φως όχι μόνο λόγω της φωτεινής διδασκαλίας Του, αλλά κυρίως λόγω της φωτεινής παρουσίας Του. Αυτό επιβεβαιώνεται κυρίως από τη θαυμαστή Μεταμόρφωσή Του, όπου “έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε
ιμάτια αυτού εγένετο λευκά ως
το φως” (Ματθ.17/ιζ: 2).
Στο Σύμβολο της Πίστεως ο
Υιός του Θεού παρουσιάζεται ως
“φως εκ φωτός”. Στην ακολουθία
του Εσπερινού επίσης ο υμνογράφος παρουσιάζει τον Κύριο ως
“φως ιλαρόν”. Και οι χριστιανοί
με τα μυστήρια της Εκκλησίας και
τον πνευματικό τους αγώνα μπορούν να δεχθούν το φως της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και να
το ακτινοβολούν με τη ζωή τους.
Στην “επί του όρους” ομιλία ο
Κύριος συμβουλεύοντας τους
μαθητές Του είπε: “Υμείς εστε
το φως του κόσμου…. ούτω λαμψάτω το φως υμών έμπροσθεν
των ανθρώπων, όπως ίδωσιν
υμών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέρα υμών τον εν τοις
ουρανοίς” (Ματθ 5/ε: 14-16).
(Δηλαδή: Εσείς είστε το φως
του κόσμου… έτσι να λάμψει το
φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας
έργα και να δοξάσουν τον πατέρα σας τον επουράνιο). Εδώ φαίνεται καθαρά ότι το φως των μαθητών του Χριστού είναι τα καλά
έργα της αγιοπνευματικής ζωής
τους. Οι άγιοι στην άλλη ζωή θα
ομοιάσουν με τον Κύριο, θα γίνουν “θεοί κατά χάριν”. Αυτό το
εκφράζει ο Κύριος καθαρά με τα
προφητικά λόγια Του: “Τότε οι
δίκαιοι εκλάμψουσιν ως ο ήλιος
εν τη βασιλεία του πατρός αυτων” (Ματθ. 13/ιγ: 43).
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γούδια, στὴν αἰσχρὰ ἐνδυμασία τῶν γυναικῶν,
στὶς δυτικὲς ἑορτές, στοὺς ἀνήθικους χορούς. Ποῦ
ἀλλοῦ· ἄλλοτε στὴν Ἑλλάδα ὑπῆρχαν τρία – τέσσερα
χαρτοπαικτικὰ κέντρα, δηλωμένα, καὶ τὸ κακὸ ἦταν
περιωρισμένο· σήμερα κάθε σπίτι ἔγινε καζῖνο. Ὑποχώρησις καὶ στὴ χαρτοπαιξία, ὑποχώρησις σὲ ὅλα.
- Τέλος ἦρθαν νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν πατρίδα
μας καὶ γυμνισταί. Ἄλλες χῶρες δὲν τοὺς δέχτηκαν.
Στὴν Ἑλλάδα μὲ συμβόλαια ἀγοράζουν ἐκτάσεις. Δὲν
ὑπάρχει ὑπουργός, δὲν ὑπάρχει κυβέρνησις νὰ τοὺς
πῇ τὸ «ὄχι». Ἂν οἱ διοι αὐτοὶ οἱ γυμνισταὶ ἔμπαιναν
σ᾿ ἕνα καράβι πολεμικὸ καὶ πήγαιναν νὰ καταλάβουν
ἕνα νησί μας, θὰ τοὺς ἀποκρούαμε καὶ θὰ τοὺς πετούσαμε στὴ θάλασσα. Τώρα δὲν ἔρχονται μὲ πολεμικὰ ὅπλα, καὶ δὲν συνειδητοποιήσαμε τὸν κίνδυνο
ὥστε νὰ τοὺς διώξουμε· ἔρχονται μὲ ὅπλο τὰ λεφτά,
μὲ τὰ τριάκοντα ἀργύρια, καὶ ἡ Ἑλλὰς ὑποκύπτει!
- Κ᾿ ἕνα τελευταῖο παράδειγμα. Ἂν πᾷς στὶς ξένες
χῶρες, θὰ δῇς οἱ ὁδοδεῖκται, οἱ ταμπέλλες ποὺ δείχνουν τοὺς δρόμους, νὰ εἶνε γραμμένες στὴ γλῶσσα
τοῦ κράτους· στὴ Γαλλία μὲ γαλλικά, ὄχι μὲ ἑλληνικά· στὴ Γερμανία μὲ γερμανικά, στὴν Αὐστρία μὲ
αὐστριακά, σὲ κάθε χώρα μὲ τὴ γλῶσσα της. Στὴν
Ἑλλάδα πάρε τὸ αὐτοκίνητο καὶ πήγαινε μέχρι τὴν
Πρέσπα· θὰ δῇς παντοῦ σὲ ὅλες τὶς πινακίδες νὰ εἶνε
γραμμένα ὅλα ὄχι στὰ ἑλληνικὰ ἀλλὰ στὰ ξένα. Τὸ
Σύνταγμα, ὅτι ἡ ἐπίσημος γλῶσσα τοῦ κράτους εἶνε
τὰ ἑλληνικά· καὶ τὰ ἑλληνικὰ εἶνε σβησμένα. Θεωρεῖται μικρὴ αὐτὴ τὴν ὑποχώρησι;
Τὰ παραδείγματα αὐτὰ τί δείχνουν, ἀγαπητοί μου;
Δείχνουν, ὅτι τὸ ἡρωϊκὸ «ὄχι» τῶν ἁγίων προγόνων
μας ἐμεῖς δυστυχῶς τὸ προδώσαμε. Κ᾿ ἐκεῖνοι μᾶς
φωνάζουν ἀπὸ τοὺς τάφους· Γι᾿ αὐτὸ θυσιαστήκαμε ἐμεῖς;…
Ποῦ θὰ πάῃ, ἀδέρφια μου, αὐτὴ ἠ κατάστασι; Ἡ
πνευματικὴ σκλαβιὰ εἶνε χειρότερη ἀπὸ τὴν ἐθνική.
Ἕως πότε θὰ ὑποχωροῦμε;
Τέρμα πλέον οἱ ὑποχωρήσεις! Ἂς ξυπνήσῃ
τὸ φιλότιμο. Ἂς θυμηθοῦμε τὶς θυσίες ἐκείνων
ποὺ μᾶς χάρισαν τὴν ἐλευθερία. Ἂς τιμήσουμε
τὴ μνήμη τους συνεχίζοντας καὶ σήμερα τὸ γενναῖο φρόνημά τους.

«Ουαi
υμiν...»
σχολιο για τουσ πλουσιουσ
συνέχεια από την 1η σελίδα

Πάλιν δε Λέγω: «Ευκολότερον
εστί, κάμηλον δια τρυμαλιάς ραφίδος διελθείν, ή πλούσιος εις την
Βασιλείαν του Θεού εισελθείν».
(Ματθαίου, Κεφ. ΙΘ στιχ. 23-24)
Εδώ ο Ιησούς «κάμηλον» εννοεί
την καμήλα και όχι το χοντρό σχοινί, όπως πολλοί νομίζουν.
Επίσης στην έκφραση «το τρυμαλιάς ραφίδος» δεν εννοεί την τρύπα της βελόνας.
Ο Ιησούς εδώ μιλάει για μια μικρή πόρτα που υπήρχε στο τείχος
των Ιεροσολύμων. Αυτή την πόρτα λόγω του σχήματος της, την
ονόμαζαν « τρύπα της βελόνας».
Από αυτή την πόρτα για να περάσει η καμήλα ήταν δύσκολο. Για
να το κατορθώσουν αυτό, την ξεφόρτωναν και αφού την υποχρέωναν να γονατίσει περνούσε.
Συνεπώς, ποιό είναι το δίδαγμα
για τους πλουσίους που θέλουν
να περάσουν στην βασιλεία των
ουρανών;
Το δίδαγμα είναι:
Να ξεφορτωθούν τα πλούτη τους
που απέκτησαν.
Μετά να γονατίσουν, δηλαδή να
μετανοήσουν και μετά θα είναι εύκολο να περάσουν στη Βασιλεία
του Θεού.
Αδελφοί,
Σήμερα που η φτώχεια και η δυστυχία έχουν πάρει μεγάλη έκταση, ας κάνουμε μια ευχή στο Θεό
και μόνο στο Θεό και να του ζητήσουμε: Όλοι αυτοί οι πλούσιοι που
τα έχουν όλα χωρίς να κάνουν τίποτα, και που μας προκαλούν με
τα πλούτη τους ας τα ξεφορτωθούν για χάρη όλων αυτών που
μοχθούν για τον επιούσιο.
Σε αυτό θα μπορούσαν να συμβάλλουν και οι ταγοί της εκκλησίας, που θέλουν να λέγονται, αντιπρόσωποι του Θεού!

Όμως και αυτοί είναι φορτωμένοι
και προκαλούν με τα χρυσοποίκιλτα άμφια, τις Αυτοκρατορικές
κορώνες, τις χρυσές ράβδους...
και τα πανάκριβα αυτοκίνητα με
τα οποία κυκλοφορούν. Σαν εκείνα των Υπουργών και βουλευτών,
που λέγονται και αυτοί αντιπρόσωποι του λαού!
Αυτοί που οδήγησαν ένα λαό στην
φτώχεια, στην δυστυχία και σε
πολλές αυτοκτονίες.
Αυτό το λαό τον δυστυχισμένο
που τον στήνουν στην ουρά για
να του δώσουν ένα πιάτο φαί και
τίποτα, τίποτα άλλο.
Διότι για να του προσφέρουν κάτι
άλλο, κοστίζει και πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Δεν το
βάζουν. Απλά κάνουν μνημόσυνα
με ξένα κόλλυβα. Έτσι στήνουν
ένα σόου και το προβάλλουν με
τις κάμερες, για να φαίνονται ότι
βοηθούν αυτόν τον απελπισμένο λαό.
Αυτό το λαό που αδυνατεί να αγοράσει λίγο πετρέλαιο να ζεστάνει
την οικογένειά του, να πληρώσει
το ενοίκιο, την ΔΕΗ, το νερό και
τα χαράτσια που του φόρτωσαν
οι εθνοπατέρες.
Για όλα αυτά άγιοι της Εκκλησίας μας, μαζί με τους εθνοπατέρες του Κοινοβουλίου, τους Δημοτικούς Άρχοντες και τους άλλους φορείς τι κάνετε; Τίποτα!
Εσείς μόνο ένα πιάτο φαί δίνετε,
που και αυτό το δωρίζουν απλοί
χριστιανοί.
Για τα άλλα τι λέτε; Ξέρω τι λέτε!
Αφού δεν μπορείτε να πληρώσετε, τραβάτε φυλακή!
«Ουαί υμίν, Γραμματείς και
Φαρισαίοι υποκριταί»
Ιερεύς ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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συνέχεια από την 1η σελίδα

«Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά»
περιφέρονται πάνω από την Oρθοδοξία

λες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που έχουν πολλαπλάσιο χρέος – Αγγλία 360% ΑΕΠ, Γαλλία 182%, Κάτω
Χώρες 344%, Ιρλανδία 1.162%, Αυστρία 200%,
Πορτογαλία 217% κ.α. – κανείς δεν τις ενοχλεί;
Γιατί οι παγκόσμιοι δανειστές δεν ανησυχούν
με το χρέος των 13,5 τρις των ΗΠΑ, τα 9 τρις
της Αγγλίας, τα 2 τρις του Λουξεμβούργου και
ανησυχούν για τα 330 δις ή το 174% ΑΕΠ που
χρωστάει η Ελλάδα, και τα 32 δις ή 129% του
ΑΕΠ της Κύπρου;
Είναι ολοφάνερο ότι δεν τους ενδιαφέρει η
δικαιοσύνη του Θεού και μισούν όσους την επικαλούνται, όπως τη μικρή μας Ελλάδα, που σαν
άλλος Νέστορας συνέτριβε τους εκάστοτε Λυαίους. «Βαρείς και βλεπόμενοι οι τα αγαθά ποιούντες». Αυτός είναι ο λόγος της αδικαιολόγητης συμπεριφοράς τους. Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ τους
ενοχλεί. Και είναι αυταπόδεικτο:
Αρχικά διαλύουν την ορθόδοξη Σερβία και
ακολουθούν τα ομόθρησκα Κοσσυφοπέδιο, οι
Ορθόδοξοι της Μέσης Ανατολής, των Αγίων Τόπων και απανταχού της γης, ευρισκόμενοι.
Είναι τυχαίο το ότι πρόσφατα όλοι τους συνασπίστηκαν κατά της Ρωσίας; Μήπως τους πήρε
ο πόνος για την Κριμαία; Γιατί δεν έκαναν το ίδιο
και στην Κύπρο, αλλά έκλεισαν τα μάτια και τα
αυτιά τους στην παράνομη τουρκική κατοχή και
αποίκηση μιας ελεύθερης δημοκρατικής χώρας
και σήμερα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
άλλων διεθνών Οργανισμών;
Ποιοι άραγε είναι αυτοί που υποδαυλίζουν
τους Αλβανούς και Σκοπιανούς και διεκδικούν
τη μισή Ελλάδα;
Δεν αποτελεί μυστήριο το ότι, μόνο σε μερικά χρόνια, διαβρώθηκαν τα πάντα στην ελληνική
κοινωνία∙ υποβιβάστηκε κάθε άγιο, παραδοσιακό
και όμορφο, και η κλεψιά, οι μίζες, η απάτη θεωρούνται μαγκιά και εξυπνάδα; Οι Τσοχατζόπουλοι πώς προέκυψαν; Δεν τα γνώριζαν οι “φίλοι”
Ευρωπαίοι ηγέτες, όταν τους τα έδιναν, χρεώνοντας τις αγορές μας το τριπλάσιο της αξίας
τους και τώρα μας κουνούν το δάκτυλό τους;
«Ο Ελληνικός ορθόδοξος λαός είναι δυσκολοκυβέρνητος» μας έλεγε ο… φιλέλληνας Κίσινγκερ, «χτυπήστε τον από μέσα».
Τον πήρε ο πόνος τον μασόνο Τρούμαν – Πρόεδρο της Αμερικής – να πάει με το προεδρικό
αεροπλάνο τον Αθηναγόρα στην Κων/πολη και
να τον εγκαταστήσει Πατριάρχη – αφού πρώτα
εκδίωξαν τον Μάξιμο που τους χαλούσε τα σχέδια – του οποίου τα έργα με περισσότερο ζήλο
συνεχίζει ο σημερινός Βαρθολομαίος!
Το ίδιο δεν έγινε στην πατρίδα μας; Μόλις
ανέλαβε ο δικτάτορας Ιωαννίδης την εξουσία
έκανε αρχιεπίσκοπο ένα άξεστο αθεολόγητο
και βωμολόχο…, τον Σεραφείμ Τίκα, που είχε
δώσει όρκο – φαίνεται – να διαλύσει ό,τι καλό
και άγιο υπήρχε στην εκκλησία και να αντικαταστήσει τους αγίους και πνευματικούς πατέρες
με ανθρώπους των χονδρών φακέλων ώστε να
μην αντιδρούν σε ό,τι τους πασάρει και να κάνει τον κόσμο να αποστραφεί την Εκκλησία μένοντας στην αμάθεια.
Να τα αποτελέσματα. Γίναμε κράτος υβριστών
που εξυψώνει και ανυμνεί τις πιο ανώμαλες πράξεις και ψηφίζει αντίχριστα νομοσχέδια χωρίς
κανείς, σχεδόν, από την Εκκλησία να μιλά. Ζούμε ημέρες διαφθοράς, Σοδόμων και Γομόρας.
Άνδρες παντρεύονται ή συζούν με άνδρες, γυναίκες με γυναίκες. Υιοθετούν μάλιστα και παιδιά για να γίνει μεγαλύτερο το δράμα. Τα πάντα
θεωρούνται φυσιολογικά. Ακόμη και το προβαλλόμενο από τηλεοράσεις και ίντερνετ, μπροστά
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στα μάτια μικρών και μεγάλων, σεξ θεωρούν εξέλιξη. Προσπαθούν να διαλύσουν το χριστιανοκοινωνικό ιστό της χώρας!
Όσοι εναντιώνονται σ’ αυτόν τον κατήφορο
τους θεωρούν γραφικούς, συντηρητικούς, ρατσιστές και επικίνδυνους! Να γιατί ψηφίστηκε
το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, για να εξαφανίσει τους καλούς. Εάν δεν σε πιάνει αυτή η τσιμπίδα τότε μπαίνει μπροστά η γελοιοποίηση και
η περιθωριοποίηση μέσω της τηλεόρασης, το
πανίσχυρο αυτό κουτί που βομβαρδίζει την ζωή
μας με προπαγάνδα.
Τα τελευταία χρόνια, δειλά-δειλά, άρχισαν να
μιλούν για, Παγκόσμια Διακυβέρνηση, για Νέα
Τάξη Πραγμάτων, για Οικουμενισμό. Δημιούργησαν την οικονομική κρίση κάνοντας τον κόσμο να σκύβει το κεφάλι, να μην
μιλάει, να μην σκέπτεται, να μην
αντιδράει. Έτσι υλοποιούν τα
σχέδιά τους.
Μέσα σ’ αυτό το παιχνίδι της
φθοράς και της διάλυσης, μέτοχος είναι και ο «οικουμενικός»
Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Ας
μην απορούμε λοιπόν για το κατάντημά μας.
Η εφημερίδα μας λόγω του
σοβαρού αυτού θέματος θα δημοσιεύει σε συνέχειες αποσπάσματα από το βιβλίο του ευλαβούς ερευνητή Ιωάννη Ρίζου με
τίτλο «Οι ληστές της θείας
διδασκαλίας».
ΕΙΣΑΓΩΓΗ από το βιβλίο
Κατά τον αψευδή λόγο του Κυρίου μας, κάποια μέρα αυτή η γη και όλα όσα υπάρχουν σε
αυτήν θα καταστραφούν, «Ο ουρανός και η γη
τταρελεύσεται» (Μάτθ. 24, 35). Πριν έρθει όμως
αυτό το τέλος, θα έρθει η περίοδος αποστασίας
των πιστών από τον Θεό. «Στους έσχατους καιρούς θα αποστατήσουν πολλοί πιστοί, γιατί θα
προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων». (Α’ Τιμ. 4,1) Πολλοί από τους πιστούς θα γίνουν υπήκοοι του διαβόλου και προσκυνητές του Αντίχριστου. (Β’ Θεσ. β΄4). Αν και
στην εποχή μας οι συνομωσιολογίες επικρατούν
σχεδόν παντού, δεν πρέπει να αγνοήσουμε τα
σημάδια που δείχνουν ότι η εποχή της ένωσης
των ανθρώπων κάτω από την εξουσία ενός παγκόσμιου κυβερνήτη και η εξάλειψη της αληθινής πίστης στον Χριστό υλοποιείται.
Μία μικρή παγκόσμια ελίτ έχει συσσωρεύσει
τον παγκόσμιο πλούτο στα χέρια της και ασχολείται πλέον με την διαδικασία ελέγχου της ζωής
και της μοίρας εκατομμυρίων ανθρώπων, μετατρέποντας τις εθνικές κυβερνήσεις σε απλούς
υπαλλήλους και διαχειριστές των σχεδίων της.
Οι πανίσχυροι αυτοί διαχειριστές των παγκόσμιων εξελίξεων εμφορούμενοι σε υπέρτατο βαθμό
από τα πάθη και τις επιθυμίες της υπερηφάνειας, της φιληδονίας και φιλαρχίας, επισπεύδουν
την υλοποίηση ενός πολύ παλιού οράματος. Να
θέσουν υπό τον έλεγχό τους όλον τον κόσμο.
Λέει ο Ρουμάνος Ομολογητής και μάρτυρας
της Ορθοδοξίας Ιωάννης Ιανολίδε: «Οι δυνατοί
άθεοι δεν αισθάνονται ασφαλείς εάν δεν είναι ενθρονισμένοι οι ίδιοι σαν θεοί στην σκέψη των υποτακτικών τους».: Οι προσπάθειες αυτοκρατόρων,
βασιλέων και δικτατόρων μέσω των πολέμων και
της βίας απέτυχαν. Την εκτέλεση του σχεδίου
συνεχίζουν πλέον οι κάτοχοι του πλούτου. Επιχειρηματίες, τραπεζίτες και γιγάντιες πολυεθνικές που οι περιουσίες τους ξεπερνούν το άθροισμα των προϋπολογισμών δεκάδων κρατών. Και
από ό,τι φαίνεται αυτοί εκτελούν το σχέδιο πολύ
πιο αποτελεσματικά. Σε αυτούς πλέον οι εθνικές κυβερνήσεις αναφωνούν αυτό που έγραψε
κάποτε ο Ντοστογέφσκυ: «Κάντε μας δούλους,
αλλά χορτάστε μας».
Το όραμα της ενοποίησης των λαών μέσω της
διοικητικής και οικονομικής τους υπαγωγής σε
μία κεντρική και παντοδύναμη κυβέρνηση («Νέα
Τάξη» ή «παγκοσμιοποίηση» όπως ονομάζεται),
αρχίζει να εμφανίζεται δημοσίως τον 17ο αιώνα. Προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι σήμερα
έχουν δημιουργηθεί με διάφορες αφορμές, διάφοροι οργανισμοί και υπερεθνικοί μηχανισμοί.
Ενώ εκ πρώτης όψεως αυτοί εξυπηρετούν οικονομικούς και πολιτικούς στόχους, παράλληλα παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες για την
αποδυνάμωση της ανεξαρτησίας, της εθνικής

και θρησκευτικής ταυτότητας των λαών. Η υλοποίηση του μοντέλου μίας υπερεθνικής παγκόσμιας διακυβέρνησης προωθήθηκε από σχεδόν
όλους τους μεγάλους ηγέτες. Από τον Χρουστσόφ, Τσώρτσιλ, Κάρτερ, Κλίντον και Μπους,
μέχρι τους Μέρκελ, Σαρκοζί, Μπλέρ, Ομπάμα,
Πούτιν. Πολλοί από αυτούς διευκρίνισαν με περισσότερες λεπτομέρειες κάποιες από τις πτυχές των σχεδίων τους.
Ο David Rockefeller, βασικό μέλος της λέσχης
Bilder berg και η οικογένεια του οποίου σχεδόν
ελέγχει τον παγκόσμιο τραπεζικό κλάδο έγραψε στα «Απομνημονεύματά» του το 2003: «Ορισμένοι μάλιστα πιστεύουν ότι είμαστε μέρος
μίας μυστικής κλίκας που δουλεύουμε εναντίον των συμφερόντων των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντάς
μας σαν διεθνιστές και ότι συνωμοτούμε με άλλους ανά τον κόσμο, για να οικοδομήσουμε ένα
πιο ολοκληρωμένο παγκόσμιο
πολιτικό και οικονομικό οικοδόμημα. Αν αυτή είναι η κατηγορία,
δηλώνω ένοχος και είμαι υπερήφανος γι’ αυτό. Η παρούσα ευκαιρία μίας ειρηνικής και αλληλεξαρτώμενης παγκόσμιας τάξης, δεν θα είναι ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Βρισκόμαστε στα πρόθυρα της παγκόσμιας μεταμόρφωσης. Το μόνο
που χρειαζόμαστε είναι η κατάλληλη μεγάλη κρίση και τα έθνη
θα αποδεχτούν τη Νέα Τάξη Πραγμάτων». Το
πώς κατάφεραν οι Εβραίοι Ροκφέλερς, αλλά και
τα υπόλοιπα μέλη αυτής της ελίτ να αποκτήσουν
τέτοια δύναμη, μας το εξηγούν τα Εβραϊκά κείμενα των «Πρωτοκόλλων της Σιών». Στο 21ο Πρωτόκολλο γράφει: «Επωφεληθήκαμε από τη διαφθορά και αμέλεια των πολιτικών, για να εισπράξουμε ποσά διπλάσια, τριπλάσια, και ακόμη μεγαλύτερα, δανείζοντας στις κυβερνήσεις των Χριστιανών, χρήμα που δεν ήταν καθόλου αναγκαίο
στο Κράτος. Έτσι χρεώσαμε το κράτος αυτό!».
Ο David Rothkopf, διευθυντής της Εταιρείας
πολιτικού management του Η. Kissinger, δήλωσε ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι τίποτε άλλο
από την “επιβολή του αμερικανικού μοντέλου”.
Υπογράμμισε επίσης ότι συμφέρον των Η.Π.Α.
είναι να καταργηθούν όλες οι εθνικές κληρονομιές και... γλώσσες».
Οι απανταχού της γης υπάλληλοι αυτής της
ελίτ (κυβερνήσεις, οργανισμοί κλπ) αναπαράγουν και υλοποιούν τα σχέδιά της. «Αυτό που θέλουμε είναι έναν άνθρωπο με ικανό ανάστημα για
να διατηρήσει την υποταγή όλων των ανθρώπων
και να μας εξυψώσει από τον οικονομικό βάλτο
μέσα στον όποιο βυθιζόμαστε. Στείλτε μας έναν
τέτοιο άνθρωπο και είτε είναι Θεός είτε είναι διάβολος, εμείς θα τον δεχτούμε!» δήλωσε ο Henry
Spaak, πρώην γεν. γραμματέας του NATO. Ενώ
ο επί δεκαετίες πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας των U.S.Α Άλαν Γκρίνσπαν δήλωσε: «Οι
παγκόσμιοι ηγέτες προφητεύουν και φωνάζουν
για μία ενωμένη οικονομία, μία συγκεντρωτική
κυβέρνηση, ένα μοναδικό άτομο που θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στην επόμενη χιλιετηρίδα».
Τον Απρίλιο του 2008 ο Βρετανός πρωθυπουργός Γκόρντον Μπράουν δήλωσε ότι «τα
παγκόσμια προβλήματα απαιτούν παγκόσμιες
λύσεις» και ότι «ο εικοστός πρώτος αιώνας μπορεί να είναι ο πρώτος προοδευτικός αιώνας στον
όποιο δημιουργήσαμε την πρώτη πραγματικά παγκόσμια κοινωνία». Ο ΟΗΕ προς το παρόν, λειτουργεί ως μία ήπια παγκόσμια κυβέρνηση. Δεν
έχει την δύναμη να αναγκάσει τα κράτη να τον
υπακούσουν, για αυτό και στηρίζεται στη συνεργασία τους. Μόνο που κάποτε η εκτέλεση των
αποφάσεών του θα είναι αναγκαστική και όχι
εθελοντική. Σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία, η τυραννία προωθήθηκε από κάποιους που
εμφανίστηκαν με «καλές προθέσεις» και όσο καλοί και αν ακούγονται οι σκοποί του ΟΗΕ, αποτελούν το οργανωτικό προοίμιο μίας παγκόσμιας
δυναστείας. Οργανισμοί όπως το NATO, ή Ε.Ε
κ.λπ. είναι υπό-όργανα του σχεδίου, με το οποίο
μπορούν να υποτάξουν τους ανυπότακτους λαούς και να διευθετούν τα στρατηγικά τους συμφέροντα ενεργοποιώντας ή μη κατά το δοκούν
το διεθνές δίκαιο.
Στις 22 Απρ. 2013 η Πρωθυπουργός της Γερμανίας Άνκελα Μέρκελ δήλωσε: «Οι χώρες της
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ευρωζώνης θα πρέπει να προετοιμαστούν
για παραχώρηση της κυριαρχίας τους σε
κάποιους ευρωπαϊκούς θεσμούς». Αυτή
τη στιγμή τα εθνικά κράτη συνεχίζουν να υπόκεινται σε υπερεθνική εξουσία, που όσο περνά ο καιρός διευρύνεται με την επέκταση ενός
«Υπερεθνικού Δικαίου» που καθιερώνει νέους,
αναγκαστικούς παγκόσμιους κανόνες. Ο ΟΗΕ
δεν κρύβει ότι έχει στα σκαριά ένα σχέδιο παγκόσμιας διακυβέρνησης. Το ονομάζει «βιώσιμη ανάπτυξη» και αν ισχύσει, θα αλλάξει για
πάντα όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Πρόκειται για μία αναφορά 204 σελίδων, με τίτλο «Working Towards a Balanced and Inclusive
Green Economy, A United Nations System-Wide
Perspective», που δημοσιεύτηκε εν όψει της συνάντησης των G20 στο Ρίο της Βραζιλίας το καλοκαίρι του 2012. Το σχέδιο προβλέπει ένα παγκόσμιο σύστημα φορολόγησης, ένα διεθνές
σύστημα ασφάλειας και μία ενιαία για τον πλανήτη πράσινη οικονομία. Σκοπεύει επίσης να μεταρρυθμίσει την δημόσια εκπαίδευση, εισάγοντας μαθήματα (αρχικά) για τις κλιματικές αλλαγές αλλά και για όποιο άλλο μάθημα στο μέλλον θεωρήσει απαραίτητο.
Επίσης, σχεδιάζει να δημιουργήσει μία ελεγχόμενη κατάσταση σε υπηρεσίες «οικογενειακού σχεδιασμού, υγιούς αναπαραγωγικής πολιτικής και φροντίδας», όπως έλεγχο των γεννήσεων κλπ. Επιμέρους ζητήματα παγκόσμιας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (κάρτες πολίτη, έλεγχος συναλλαγών, συλλογή προσωπικών
δεδομένων κλπ), καθώς και ελέγχου της δυνατότητας ελεύθερης και αυτόνομης διαβίωσης
(π.χ. ιδιωτικής καλλιέργειας για παραγωγή τροφίμων, συλλογής βρόχινου νερού για πόση κλπ)
εξελίσσονται ικανοποιητικά (για αυτούς) με νομοθετικές ρυθμίσεις.
Η καταγραφή της συμπεριφοράς και των επιλογών του ατόμου, που δίνει τη δυνατότητα της
καταναγκαστικής χειραγώγησής τους στο μέλλον, προωθούνται και αυτά ικανοποιητικά. Τα
κοινωνικά δίκτυα (facebook, twitter κ.λπ.) ταξινομούν και μετατρέπουν τα εκατομμύρια των μελών τους σε πρόσφορο προς διαχείριση υλικό.
Ο ΟΗΕ φαίνεται πως αρχίζει πραγματικά να πιστεύει ότι αυτός πρέπει να κυβερνά τον κόσμο,
οδηγώντας την ανθρωπότητα σε μία νέα εποχή
ειρήνης, ισότητας, και «πράσινης ευημερίας».
Ήδη αξιωματούχοι του, ετοιμάζουν ένα προσχέδιο για ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό σύνταγμα, το οποίο αναμένεται να υπερκεράσει όλες
τις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες. Το περιβάλλον χρησιμοποιείται ως η εναρκτήρια αφορμή
της δυναμικότερης διείσδυσής του στην παγκόσμια διακυβέρνηση.
Τα παιδιά μας - ίσως και εμείς - κάποιο πρωί
θα δούνε τους ένοπλους κυανόκρανους να αντικαθιστούν το εθνικό κράτος. Στη “Λέσχη Βαλντάϊ” (Valdai), της Αγίας Πετρούπολης, μίας λέσχης της Ρωσικής πλουτοκρατίας στην οποία
συμμετέχει και ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, αρκετοί Ευρωπαίοι καθηγητές και εμπειρογνώμονες, επέμειναν στο ότι, μετά από 18 χρόνια θα
έχουμε μία παγκόσμια διακυβέρνηση. Η διακυβέρνηση αυτή κατά την άποψή τους, θα αναλάβει την ευθύνη για την παγκόσμια ευημερία.
Για μας τους χριστιανούς αυτές οι εξελίξεις είναι μία υπενθύμιση για «Το μυστήριο της ανομίας που ήδη συντελείται» (Β΄ Θεσ. 2, 7) και της
έλευσης του «Μεγάλου Κυβερνήτη», του Αντίχριστου (Β΄ Θεσ. β΄3).
Στο όραμα της παγκοσμιοποίησης συμμετέχουν ενεργά και οι θρησκείες, με πρωταγωνιστή την παρασυναγωγή του Βατικανού. Ο Πάπας ως μονάρχης του Βατικανού, διαχειριστής
τεράστιων ποσών άσπρου και μαύρου χρήματος
και τρίτος κάτοχος γης παγκοσμίως, μετά την
Βασίλισσα της Αγγλίας και τον Βασιλιά Αμπντάλα της Σαουδικής Αραβίας είναι ακάματος εργάτης του οράματος της «Νέας Τάξης». Στις 31
Οκτ. 2011, το Βατικανό δημοσίευσε έκθεση προτείνοντας την παγκόσμια διακυβέρνηση: «Χρειαζόμαστε μία παγκόσμια αρχή και μία παγκόσμια
τάξη προκειμένου να βγούμε από την οικονομική κρίση. Η παγκοσμιοποίηση αν και φαινομενικά είναι κάτι αρνητικό, εν τέλει ενώνει τους λαούς και είναι θέλημα ... Θεού». Τον ίδιο μήνα παρόμοια ανακοίνωση για το θέμα έκανε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος: «Το
χριστιανικόν όραμα της ενότητος της ανθρωπότητος εκφράζεται δια της τάσεως προς παγκοσμιοποίησιν», είπε.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ

4 ΑΓΩΝΑΣ
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ΤΟ ΧΡΕΟΣ Η ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ
ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ… ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ… ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ…

Πώς προέκυψε αυτό το τεράστιο δημόσιο ελληνικό χρέος που
“επίσημα” φθάνει τα 317 δις ευρώ και ανεπίσημα ξεπερνά τα 750
δις (καθ. Γ. Βαμβούκος ΑΣΟΕΕ).
Είναι κατάρα για μια χώρα όταν οι πολιτικοί κρύβουν την αλήθεια από τον λαό. Κατάρα είναι επίσης αν έχεις δημοσιογράφους
να αποσιωπούν την αλήθεια είτε από άγνοια είτε σκόπιμα. Η μεγαλύτερη όμως κατάρα είναι να έχεις ένα λαό να αρέσκεται στο
χάιδεμα των αυτιών του, με παχιά λόγια για πλεονάσματα, ενώ
αυτά είναι πλασματικά.
Όταν η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας επί Κ. Καραμανλή, “παρέλαβε” την εξουσία από τη χούντα τον Ιούλιο του 1974, η Ελλάδα
χρωστούσε 400 εκατ. ευρώ και μέχρι τον Οκτώβριο του 1981, επί
κυβέρνησης Αν. Παπανδρέου, το χρέος έφτασε στα 2,2 δις ευρώ
ή στο 4,7% του ΑΕΠ. Το διάστημα 1981-1989 δηλαδή, το χρέος
εκτινάχθηκε στα 23 δις ευρώ ή 37,3% του ΑΕΠ. Ήταν αστρονομικό το ποσό για την εποχή εκείνη δεδομένου ότι την ίδια περίοδο
η χώρα μας εισέπραξε από κοινοτικές επιδοτήσεις πάνω από 16
δις δολάρια. Αξίζει να σημειώσουμε τις σπατάλες στους Οργανισμούς του δημοσίου. Ενδεικτικά αναφέρουμε το έλλειμμα των
Οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης που στα τέλη του 1981 ήταν
στα 11 δις δρχ. και στις αρχές του 1990 ξεπερνούσε τα 489 δις
δρχ. δηλαδή είχε πολλαπλασιαστεί επί σαράντα - φαινόμενο ρεκόρ για χώρα μέλους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Ο ακαδημαϊκός καθηγητής Ξεν. Ζολώτας μας πληροφορεί ότι:
«Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας ήταν το τεράστιο δημόσιο χρέος που άρχισε να διογκώνεται από το 1983 ξεπερνώντας τα 31 δις δρχ. και το τοκοχρεολύσιο τα 7,1 δις δρχ.,
ενώ τα έσοδα του προϋπολογισμού ήταν μόνο 8,2 δις δρχ.».
Το δημόσιο χρέος συνέχισε να αυξάνει αλματωδώς διότι λαμβάναμε διαρκώς νέα δάνεια απ’ τα οποία το 75% χρησιμοποιούνταν για την εξυπηρέτηση των παλαιοτέρων δανείων. Ο ακαδημαϊκός Αγ. Αγγελόπουλος στο “BHMA” στις 15 Σεπτεμβρίου 1985
δήλωσε: «Είναι πολύ αμφίβολο αν θα μπορέσει η Ελλάδα να δανειστεί τα επόμενα έτη, ποσά χωρίς την παρέμβαση διεθνών οργανισμών, χωρίς δεσμεύσεις έναντι των δανειστών και χωρίς υποθήκευση του οικονομικού μέλλοντος της χώρας».
Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, Δημ. Χαλκιάς σε μια συνέντευξη-εξομολόγηση στο περιοδικό “Οικονομικός Ταχυδρόμος” (8-1-1998) είχε αναφέρει: «Ανάμεσα στον Οκτώβριο του 1985 και τον Φεβρουάριο του 1986
πέρασα μερικούς από τους πιο δύσκολους μήνες της θητείας
μου. Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Τράπεζας της Ελλάδος
είχαν πέσει κάτω από το ελάχιστο όριο ασφάλειας. Αν και γενικά, την δεκαετία του 1980 το επίπεδο των διαθέσιμων ήταν
γύρω στο 1 δις δολάρια, τότε είχαμε φθάσει μόλις στα 350 εκατ.
δολάρια. Εάν δεν παίρναμε τον Φεβρουάριο του 1986 την πρώτη δόση του δανείου από την ΕΟΚ… βαδίζαμε στην κατάρρευση και τη χρεωκοπία…».
Ο ίδιος, ένα μήνα αργότερα (25-2-1988), μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου είπε: «Το εξωτερικό δημόσιο χρέος αυξήθηκε ως ποσοστό του ακαθάριστου εγχώριου
προϊόντος (ΑΕΠ από 3,8% το 1974 σε 15,24% το 1981 και σε…
42,1% το 1985»!
Το συνολικό δημόσιο χρέος μετά το 1981 και 1990 αυξήθηκε
περισσότερο από 14 φορές. Συγκεκριμένα από 672 δις δρχ. που
ήταν το 1981 έφθασε τα 9,4 τρις δρχ. το 1990.
Επί κυβέρνησης Μητσοτάκη (περίοδος Οικουμενικής-Ν.Δ.) και
μέχρι τέλους του 1993 τα χρεωστούμενα έφθασαν στα 68,8 δις
ευρώ ή 111% του ΑΕΠ.
Η πτώση της Κυβέρνησης Μητσοτάκη επανέφερε και πάλι τον
Αν. Παπανδρέου στη κυβέρνηση. Μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καλούσε την κυβέρνηση να προχωρήσει στη λήψη άμεσων μέτρων, διότι η κυβέρνηση μέσα σε μόλις 5 μήνες από τότε
που είχε κερδίσει τις εκλογές (στις 10 Οκτωβρίου 1993) αύξησε
το χρέος κατά 7 δις δρχ.! Το δημόσιο χρέος ανήλθε στο 138%
του ΑΕΠ. Η επιτροπή θεωρούσε ότι η επιδείνωση της οικονομίας
τους τελευταίους μήνες του 1993 οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέρος και στην εγκατάλειψη του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων που είχε αρχίσει η κυβέρνηση της Ν.Δ. …
Αρχάς του 1996 παραιτήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου για λόγους υγείας, και στις 18 Ιανουαρίου 1996 ανέλαβε πρωθυπουργός ο Κώστας Σημίτης υποσχόμενος μια σταθερή νομισματική
και οικονομική πολιτική. Έθεσε ως βασική επιδίωξη την ένταξη
της Ελλάδας στην Οικονομική Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ). Επειδή δεν του έβγαιναν με τίποτα τα νούμερα που επέβαλε η συνθήκη του Μάαστριχτ, φτιάχνει ένα SNAP (Δημιουργική Λογιστική) για να καλύψει το χρέος στα χαρτιά, ζητώντας παράλληλα
και την βοήθεια της διαβόητης αμερικανικής τράπεζας Goldman
Sachs - με το αζημίωτο βέβαια- εισπράττοντας από την Ελλάδα
πάνω από 1 δις ευρώ.
Διανύαμε το 2000 όταν το κράτος έφτασε στο ζενίθ των οφειλών του. Χρωστούσαμε πάρα πολλά σε ξένες τράπεζες γι’ αυτό
έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να μαζέψουν τα λεφτά του κοσμάκη. Έτσι εφευρέθηκε το κόλπο που δεν ήταν άλλο από την μεγάλη απάτη του Χρηματιστηρίου, την οποία όλοι έχουμε ξεχάσει.
Σκηνοθέτησαν εικονικά κέρδη και μέσω, πάντα, των υποχείριων
Μ.Μ.Ε. κατόρθωσαν να κάνουν ακόμα και τους βοσκούς να κατεβαίνουν από τα βουνά για να παρακολουθούν την κίνηση των μετοχών τους. Το αποτέλεσμα ήταν να χαθούν μέσα σε μια νύχτα
πάνω από 100 δις ευρώ που ανήκαν κυρίως σε μικροεπενδυτές
για να καταλήξουν σε μερικούς μεγαλοκαρχαρίες.
Το 2004 έρχεται στην εξουσία η κυβέρνηση της Ν.Δ. Ο τότε
υφυπουργός Οικονομικών Πέτρος Δούκας κατέθεσε στη Βουλή
επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους σύμφωνα με τα οποία: «Στις 31 Μαΐου 2004 το δημόσιο χρέος είχε ανέλθει στα 193,4 δις ευρώ από 177,8 δις ευρώ που ήταν στο τέλος
Δεκεμβρίου του 2003».
Τέλος, όσον αφορά τον δανεισμό που έγινε στην περίοδο 20042009, επί κυβερνήσεως Κ. Καραμανλή, σύμφωνα με τα επίσημα

στοιχεία του Γεν. Λογ. του Κράτους, το συνολικό ποσό που δανείσθηκε ανήλθε στα 125 δις ευρώ και τα οποία αναλύονταν ως εξής:
45 δις δόθηκαν για αναχρηματοδότηση παλαιότερου χρέους.
50 δις για τόκους προηγούμενων ετών της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ.
10 δις για πληρωμή εξοπλιστικών προγραμμάτων που είχαν παραγγελθεί από την ίδια κυβέρνηση.
7,2 δις πήγαν για πληρωμές Κοινωνικής Ασφάλισης στα ταμεία
της ΔΕΗ, του ΟΤΕ και του ΙΚΑ.
2,6 δις για χρέη νοσοκομείων που ήταν απλήρωτα από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, και τα υπόλοιπα για διάφορα άλλα χρέη
παρελθόντων ετών.
Σύμφωνα με το δελτίο του Γεν. Λογ. του Κράτους (αρ. 55) το
δημόσιο χρέος στις 30 Σεπτεμβρίου 2009 ανέρχονταν σε 297,9
δις ευρώ. Μετά την εξάμηνη κυβερνητική αδράνεια της νέας κυβέρνησης του Γεωρ. Παπανδρέου που απέφυγε να λάβει ενδεδειγμένα μέτρα, είχε σαν αποτέλεσμα το Μάρτιο του 2010 να τεθεί εκτός αγορών και να δεχθεί το πρώτο “περίφημο” Μνημόνιο.
Στο τέλος του 2011 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ το χρέος ανήλθε
στα 355,7 δις ευρώ δηλαδή στο 170,6% επί του ΑΕΠ.
Την περίοδο 1981-2009 με την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εισέρευσε στα δημόσια Ταμεία πακτωλός χρημάτων (305 τρις
δρχ.) με την μορφή κοινοτικών πόρων και φορολογικών εσόδων
(πηγή: κρατικοί προϋπολογισμοί και έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος). Την ίδια περίοδο ήταν μόνιμα το υψηλό δημόσιο χρέος,
ο υψηλός πληθωρισμός, η υψηλή ανεργία, η χαμηλή ανταγωνιστικότητα, το υψηλό έλλειμμα και μόνιμα τα υψηλό ισοζύγιο τρεχουσων συναλλαγών, που αποτελούσαν τα κραυγαλέα στοιχεία
της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης.
Τα ασύστολα ψέματα, οι μυστικές συμφωνίες, η σκόπιμη μετάθεση ευθυνών, η στείρα προπαγάνδα, ο εκφοβισμός, η παράλυση και η χειραγώγηση του λαού, - συνεργούντων των Μ.Μ.Ε- συνετέλεσαν ώστε ο Γεωρ. Παπανδρέου, στις 5 Οκτωβρίου 2009
να αναναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας με το ψεύτικο σύνθημα: «Λεφτά υπάρχουν», ενώ γνώριζε την οικονομική κατάσταση τόσο από τον διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, όσο και από
τον τέως υπουργό οικονομικών της Γερμανίας σοσιαλδημοκράτη Πιερ Στάιμπροκ - όπως τα αποκάλυψε ο ίδιος στο βιβλίο που
κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2009 - καθώς και ο Πρόεδρος
του Eurogroup Γιούνκερ που ομολόγησε δημόσια ότι όλοι οι ηγέτες γνώριζαν την πραγματική κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας αλλά έκαναν τα στραβά μάτια, επειδή η Γερμανία και η Γαλλία
πωλούσαν οπλικά συστήματα και ό,τι παρήγαγαν με το τσουβάλι.
Ο Γ. Παπανδρέου από τον Οκτώβριο που ανέλαβε, γύριζε ανά
την “υφήλιο” τρομοκρατώντας τις αγορές που άρχισαν να ανεβάζουν επικίνδυνα τα επιτόκια δανεισμού. Διακήρυττε συγχρόνως
ότι κυβερνά μια εντελώς διεφθαρμένη χώρα, που «δεν υπάρχει
σάλιο στα ταμεία» και η ελληνική οικονομία είναι σαν τον Τιτανικό, έτοιμη να βουλιάξει.
Η απόφαση να οδηγηθούμε στο στόμα της Τρόικας ήταν προαποφασισμένη πριν τις εκλογές, όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής
του ΔΝΤ Ντομινίκ Στρος Καν στο Γάλλο δημοσιογράφο Νίκολα
Εσκουλάν. Ο δε υφυπουργός οικονομικών Φ. Σαχινίδης σε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση στις 5 Μαΐου 2010 είπε: «Όταν
ανέλαβε το ΠΑΣΟΚ τη διακυβέρνηση της χώρας, διαπίστωσε
ότι η μόνη εναλλακτική επιλογή που είχε ήταν να προσφύγει
στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».
Ο Παπανδρέου, 30 ημέρες πριν τις εκλογές, και ενώ είμαστε στη
καρδιά της προεκλογικής περιόδου, πηγαίνει στην Αμερική. Κανένα μέσο των Media δεν το αναφέρει (!). Τί πήγε να κάνει στην Αμερική; Τί είπε με τον Κλίντον; Ποιους συναντήθηκε και τί σχεδίασε; Ασφαλώς για προεκλογικό καφέ δεν νομίζουμε να πήγε…
Ένα μήνα μετά τις εκλογές είχε γεύμα στο ξενοδοχείο “ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΝ” στην Κηφισιά με τον Πρόεδρο της Goldman Sachs
Γκαρύ Κοέν. Τί είπαν;… Τί συμφώνησαν;…
Ο παλαιός Πέτρος Χριστοδούλου σύμβουλος στην Goldman
Sachs και στην JP Morgan, γίνεται διευθυντής στην Εθνική Τράπεζα και τον διορίζει ο κ. Παπανδρέου και Πρόεδρο του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ (ΟΔΔΗΧ) για να διαχειριστεί τα
χρέη μας… Είχαν μάλιστα έτοιμη καταμετρημένη και κοστολογημένη την κρατική περιουσία!
Είναι άραγε τυχαίο που αρνήθηκε το Ρωσικό δανεισμό
ή την ακύρωση της συμφωνίας του αγωγού ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολης και άλλων μικρότερων συμβάσεων; Όλα
αυτά ήταν μέσα στα σχέδια γιατί δεν συμφέρουν τους Αμερικάνους και Ευρωπαίους…
ΛΕΡΝΑΙΑ ΥΔΡΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ
Τα νούμερα μπορεί να μην λένε πάντα την αλήθεια, αλλά
όταν την λένε… σοκάρουν! Οι Έλληνες έχασαν από το 2007
έως σήμερα, 169 δις ευρώ από τις καταθέσεις τους. Πού πήγαν αυτά τα λεφτά; Μα φυσικά, στην “εξυπηρέτηση” ενός…
αχόρταγου χρέους, το οποίο, αντί να μειώνεται με την πάροδο των χρόνων και τις θυσίες του λαού, αυτό αυξάνει, σαν
την Λερναία Ύδρα που ένα κεφάλι κόβεις, δέκα ξεπετάγονται!
Η Ελλάδα μπήκε στον αδιέξοδο δρόμο των μνημονίων με
σκοπό να τιθασεύσει το χρέος των 290 δις (που μας έλεγαν ότι
δεν είναι βιώσιμο) όπως αυτό είχε διαμορφωθεί το 2009. Από
τότε, παρά την κοινωνική καταστροφή, τη βάρβαρη σφαγή της
λιτότητας, και το κούρεμα που το κάναν για το καλό μας και το
πλήρωσε ο ελληνικός λαός, το χρέος τράβηξε την ανηφόρα!
Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία, το χρέος έπρεπε να μαζευτεί,
αλλ’ αυτό με τις σπατάλες ανήλθε στα 317 δις ευρώ!
Δεν ξέρεις, όμως, ο κόσμος το καλύτερο! Από το 2009 έως
το 2014 έχουμε πληρώσει για τοκοχρεολύσια 329,5 δις ευρώ…
(εκτιμήσεις ΟΔΔΗΧ). Κι όμως, αντί να ξεφορτωνόμαστε χρέος,
φορτωνόμαστε ακόμη μεγαλύτερο.
Από έρευνα της εφημερίδας “ΧΩΝΙ” προέκυψε ότι από το
1991 μέχρι σήμερα έχουμε πληρώσει 785,5 δις ευρώ σε τοκοχρεολύσια, ενώ από το 2015 έως το 2030 αναμένεται να πληρώσουμε επί πλέον 291,2 δις.
Τέτοια “ληστεία” εις βάρος έθνους, σε καιρό μάλιστα ειρήνης, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει!
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στα χέρια της νεαρής τάξης των αστών.
Τέτοια τάξη – πρότυπο θεωρείται η Γαλλική Επανάσταση του 1789.
Η ολοκλήρωση, του οικονομικού κοινωνικού συστήματος όπως το γνωρίζουμε σήμερα έγινε σιγά-σιγά και πέρασε από διάφορα στάδια. Κάθε φάση-στάδιο, θεωρητικά και πρακτικά χαρακτηρίζεται από ορισμένες οικονομικοκοινωνικές αντιλήψεις
αρεστές “δόγματα” για τους “λίγους”, τα “εκλεκτά” παιδιά του συστήματος, καθόλου όμως ευχάριστες για τους πολλούς εργαζόμενους και αντίχριστες από χριστιανική άποψη, όπως θα δούμε στη συνέχεια για όλους (θύτες και θύματα).
Μερκαντιλισμός (εμποροκρατία). Αυτοί, οι άνθρωποι της “πιάτσας” οι μπίσνεσμεν (επιχειρηματίες) της εποχής εκείνης στράφηκαν εναντίον των ευγενών και των
γαιοκτημόνων και ευνόησαν το κινητό κεφάλαιο (το χρήμα). Έτσι οδηγήθηκε η κοινωνία στη θεοποίηση του χρήματος. «Το χρήμα είναι το νεύρο της πολιτείας» έγινε
κανόνας πίστης. Σκοπός του κράτους ήταν η συγκέντρωση χρήματος για τη συντήρηση του στρατού ο οποίος χρησιμοποιούνταν κυρίως για κατακτητικούς πολέμους.
Πηγή, το πολύ χρήμα, ήταν οι εξαγωγές (εξαγωγικό εμπόριο). Αλήθεια, η Γερμανία
σήμερα δεν εφαρμόζει το σύστημα αυτό; Δεν έχει το νότο, της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.), ως καταναλώτριο πεδίο; Εδώ, στην εμποροκρατία οφείλονται και οι αποικίες
με τα φτηνά εργατικά χέρια και τις πρώτες ύλες. Φτηνά εργατικά χέρια, δεν θέλει η
κα Μέρκελ στην Ελλάδα; Γιατί δεν ζητείται και ολιγότερα κέρδη από τους επιχειρηματίες γενικά; Πόσο δύσκολο όμως είναι ν’ αφεθεί η ειδωλολατρία!
Οι εμποροκράτες θεοποίησαν τον οικονομικό παράγοντα (χρήμα) και επόμενο
ήταν να υποβιβάσουν τον άνθρωπο σε μέσο για την απόκτηση του χρήματος. Σκοπός του ανθρώπου χριστιανικά είναι το πνευματικό του επίπεδο να ανέλθει για τη
σωτηρία της ψυχής του. Αυτά, είναι “ψιλά” γράμματα γι’ αυτούς τους νέους ειδωλολάτρες του χρήματος.
Το πολύ χρήμα των εμποροκρατών εκτός των άλλων κακών (κατακτητικούς πολέμους, αποικίες, δουλεμπόριο κ.λ.π.), οδήγησε και στον πληθωρισμό (εξανέμηση των
μικρών κυρίως οικονομιών) διότι εκδόθηκε ακάλυπτο χαρτονόμισμα.
Φυσιοκράτες. Αυτοί, κατάργησαν τις δεσμεύσεις των εμποροκρατών και δίδαξαν
εντελώς τα αντίθετα. Το δικαίωμα της ιδιοκτησίας είναι δικαίωμα φυσικό για το άτομο και ο καθένας μπορεί να διαθέτει την περιουσία του όπως θέλει χωρίς κανένα περιορισμό. Η “θεά” φύση κινεί τα πάντα∙ αυτή είναι, λέμε εμείς που οδηγεί στη Ζούγκλα. Απλά πράγματα. Χωρίς Θεό-Δημιουργό δεν υπάρχει και άνθρωπος όπως τον
δέχεται η Χριστιανική διδασκαλία. Η “φύση” κάνει κτήνη! Η θεοποίηση της φύσης
από τα δεξιά και αριστερά με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί στη ζούγκλα!
Οι εμποροκράτες θεοποίησαν το χρήμα, όπως είδαμε, οι φυσιοκράτες, θεοποίησαν τον οικονομικό ατομισμό. Το τυφλό ένστικτο που υπάρχει στα άλογα ζώα το
έβαλαν οδηγό στις ανθρώπινες κοινωνίες. Έξω η ηθική από την επιχείρηση διακήρυξαν. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Πέφτουμε πνευματικά και οικονομικά ως χώρα
στα μάτια του κόσμου και οι “Έλληνες” καταθέτες των 600 δις στις ξένες τράπεζες,
γνωρίζουν ότι η χώρα τους βρίσκεται στην “εντατική” και δεν συγκινούνται να σηκώσουν ένα βάρος από το χρέος μας. Πολύ σοφά μια ποντιακή παροιμία λέγει: «Ο
άνθρωπος πλούσιος δεν γίνεται και ο πλούσιος… άνθρωπος». Και το πατερικό: «Ο
πλούσιος ή αυτός είναι άδικος ή κληρονόμος κάποιου άδικου».
Να, η πίστη στο χρήμα και το “ιερό” δικαίωμα της ιδιοκτησίας!
Στον ελεύθερο, χωρίς φραγμό, κοινωνικό ανταγωνισμό το χρήμα συγκεντρώθηκε
στους λίγους και η φτώχεια στους πολλούς, όπως σήμερα.
Ατομιστική σχολή. Τα αποτελέσματα της ασύδοτης ελευθερίας δεν άργησαν να
έρθουν. Σ’ αυτό βοήθησε και η ανακάλυψη της ατμομηχανής και τα νέα μεταφορικά
μέσα. Έτσι, στα χέρια των λίγων ήρθε περισσότερος πλούτος και μεγαλύτερη φτώχεια στους πολλούς. Η άνιση κατανομή των αγαθών, η εκμετάλλευση εργαζόμενων
και καταναλωτών έφερε την κοινωνική κρίση όπως πολύ φοβόμαστε ότι θα φέρει και
η δική μας επιδεινούμενη κρίση. Οι απεργίες των εργατών τότε και τώρα, οι αιματηρές συγκρούσεις του εξαθλιωμένου λαού που σημειώνονταν τότε χρειαζότανε μια
νέα, θεωρία. Έτσι, από τους πληρωμένους “μεγάλους” οικονομολόγους των κρατούντων τότε ακούστηκαν: Δεν πρέπει να διαμαρτύρεστε που παίρνετε μικρά μεροκάματα ή που είστε άνεργοι, γιατί δεν φταίει το Κεφάλαιο, αλλά ο νόμος της προσφοράς και ζήτησης στον οποίο υπάγεται και η εργασία. Τι συμβαίνει με τα εμπορεύματα; Η τιμή τους δεν είναι ανάλογη με την προσφορά και τη ζήτηση; Έτσι και όταν
υπάρχουν πολλοί άνεργοι πέφτει το μεροκάματο. Έτσι φτωχαίνει η εργατική τάξη. Η
φτώχεια φέρνει λιγότερους γάμους και περισσότερους θανάτους. Στη συνέχεια αυτό
έχει αποτέλεσμα την ελάττωση της εργατικής τάξης και τη μείωση της προσφοράς
εργασίας. Η μείωση της προσφοράς αυξάνει το μεροκάματο και έτσι ευπορεί η εργατική τάξη και γίνονται περισσότεροι γάμοι και λιγότεροι θάνατοι και ούτω καθεξής.
Στους υποστηρικτές του νόμου της προσφοράς και ζήτησης, ανήκει και ο γνωστός Μάλθος (Προτεστάντης) με τη θεωρία ότι τα αγαθά παράγονται με αριθμητική πρόοδο ενώ ο πληθυσμός με γεωμετρική πρόοδο κι’ έτσι δεν μπορεί να τραφεί ο πληθυσμός!
Πρόκειται για μεγάλο λάθος, αν δεν είναι “πληρωμένος”, ο “θεολόγος” αυτός!
Ο εργατικός μισθός, σύμφωνα με τις αρχές της σχολής αυτής, καθορίζεται από
το «ελάχιστο όριο συντήρησης» του εργάτη, το «όριο λιμοκτονίας». Με απλά λόγια αυτό σημαίνει πως ο εργάτης πρέπει να παίρνει τόσα όσα χρειάζεται για να διατηρείται στη ζωή και να μπορεί να εργάζεται για τα αφεντικά. Οι συνεχείς μειώσεις
στους μισθούς εκεί οδηγούν… στην εξαθλίωση, στη φθορά του σώματος που είναι
ναός του Αγίου Πνεύματος. Να η ευθύνη της πνευματικής ηγεσίας!
Θα θέλαμε να πούμε στους οικονομολόγους αυτούς και στους σημερινούς, χωρίς να εξαιρούμε την πνευματική ηγεσία με την στενή (Διοίκησης Εκκλησίας) έννοια
και την ευρύτερη (Ακαδημαϊκούς, Πανεπιστημιακούς κ.λ.π.).
Η Διοίκηση της Εκκλησίας να αφήσει κατά μέρος το “διακριτό” της ρόλο και να
υψώσει τη φωνή της.
Οι “Αγορές” υπηρετούν το Μαμωνά και Αυτός είναι ο έξω… από δω!
1) Ο άνθρωπος (εργαζόμενος) δεν είναι εμπόρευμα. Στη Χριστιανική Αποκάλυψη
οι άνθρωποι είναι όλοι ίσοι απέναντι στο Θεό. Ο χριστιανισμός γνωρίζει μόνο αδέλφια και όχι πλούσιους και φτωχούς. Στα κοινόβια μοναστήρια δεν υπάρχουν πλούσιοι και φτωχοί μοναχοί!
2) Η οικονομία έχει ως σκοπό να υπηρετήσει τον άνθρωπο και όχι να θυσιάζεται
αυτός χάριν αυτής όπως γίνεται και σήμερα. Οδηγούμαστε ολοταχώς στην άκαρδη παγκοσμιοποίηση της οποίας θρησκεία είναι ο Οικουμενισμός και εμείς… πέρα βρέχει!
Έτσι δικαιώνεται ο τίτλος του άρθρου μας “ολοταχώς μεροκάματα και μισθοί στο
όριο της λιμοκτονίας”. Με μαθηματική ακρίβεια ανακυκλώνονται οι θεωρίες των
κλασικών οικονομολόγων με τα μέτρα που λαμβάνονται από τη “δική” μας Κυβέρνηση με επιβολή των “συνεταίρων” μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή καλύτερα της
Κακής Οξυγονοκόλλησης. Ουδέποτε η θεσμική αδικία, το “δόγμα” της αδικίας κα
εκμετάλλευσης, που είναι θεμελιωμένη η Ε.Ε. μπορεί να οδηγήσει σε Ένωση. Στη
ζούγκλα, το λόγο έχουν τα τυφλά ένστικτα και είναι απορίας άξιο γιατί η πνευματική ηγεσία δεν το καταλαβαίνει! Υπηρετεί τη διάλυση και μας οδηγεί στα χειρότερα.
Γι’ αυτό χρειάζονται μόνο πνευματικά όπλα για την αντιμετώπιση του αφηνιασμένου κακού. Τα έχουμε ως χριστιανοί. Μας τα πρόσφερε ο Εσταυρωμένος που ήρθε
να ΝΙΚΗΣΕΙ και θα ΝΙΚΗΣΕΙ.
Χαράλ. Γρ. Kοντός
τ. καθ. ΤΕΙ – Δικηγόρος
Οικονομολόγος
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συνέχεια από την 1η σελίδα
δύοντας όμως στην Περσία, το σημερινό Ιράκ και
σε άλλες περιοχές ήλθαν σε επαφή με τον Ισλαμισμό και ασπάσθηκαν σιγά-σιγά τη μουσουλμανική θρησκεία. Στις περιοχές αυτές Τούρκοι φύλαρχοι ίδρυσαν διάφορα βασίλεια που διατηρήθηκαν αρκετά χρόνια. Το σημαντικότερο απ’ αυτά
ήταν των Σελτσούκων, που περιλάμβανε την Περσία, τη Συρία, την Αρμενία, την Γεωργία και τμήμα της Μ. Ασίας.
Το 1092 η αυτοκρατορία των Σελτσούκων διαιρέθηκε σε τέσσερα βασίλεια, χωρίς όμως να σταματήσει ο εκτουρκισμός των κατακτημένων εδαφών.
Το 1920 ένα μεγάλο τμήμα του τουρκικού φυλετικού όγκου οι Οθωμανοί, κυριάρχησαν στα τουρκικά κράτη και θεμελίωσαν την οθωμανική αυτοκρατορία, με αρχηγό τον Οσμάν Δ’ (1290-1326) που
είχε ως έδρα την Προύσα και η οικογένειά του βασίλευσε επί έξι αιώνες.
Κατά τον 14° αιώνα το κράτος επεκτάθηκε ως
την Αλγερία, την Υεμένη, την Κριμαία, περιλαμβάνοντας και εδάφη της σημερινής Βουλγαρίας
και Ουγγαρίας. Το 1361 η έδρα του μεταφέρθηκε
στην Αδριανούπολη μέχρι την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης το 1453 όπου αυτή πλέον γίνεται
πρωτεύουσα της οθωμανικής αυτοκρατορίας, θέτοντας τέρμα στη χιλιετή ζωή της Βυζαντινής αυτοκρατορίας.
Οι Τούρκοι υπερεκτιμώντας τις δυνάμεις τους
στρέφονται κατά της Κεντρικής Ευρώπης πολιορκώντας το 1683 την Βιέννη, χωρίς επιτυχία. Από
τότε άρχισε με πολύ αργό ρυθμό η παρακμή της
οθωμανικής αυτοκρατορίας.
Η αποσύνθεση συνεχίστηκε όταν νικημένοι από
τους Ρώσους εγκαταλείπουν την Κριμαία και αναγκάζονται να δεχθούν τον νικητή ως προστάτη
όλων των ορθοδόξων χριστιανών των ευρισκομένων υπό την εξουσία του Σουλτάνου.
Τις τελευταίες δεκαετίες του 18ου αι. και τις πρώτες του 19ου με την ανεξαρτησία της Ελλάδας, Σερβίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και της Αιγύπτου ο
«μεγάλος ασθενής» αρχίζει να παραπαίει. Ακολούθησε ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος (1912-1918) ο
οποίος της κατάφερε μεγάλο πλήγμα, αφαιρώντας
της σημαντικά εδάφη, και η συνθήκη των Σεβρών
(1920) ολοκλήρωσε το διαμελισμό της, με την παραχώρηση σημαντικών εδαφών στην Ελλάδα και
με την προοπτική να ιδρυθεί ξεχωριστό αρμενικό και κουρδικό κράτος. Στη συνθήκη αυτή αντέδρασαν οι Τούρκοι εθνικιστές με αρχηγό τον Κεμάλ αναγκάζοντας τον τελευταίο Σουλτάνο Μωάμεθ ΣΤ’ (Μεχμέτ ΣΤ’ Βαχτετντίν) να διαφύγει στην
Μάλτα και ύστερα στην Ιταλία. Ο Κεμάλ ανακήρυξε
την Τουρκική Δημοκρατία (1923) με τον ίδιο πρόεδρο και με νέα πρωτεύουσα την Άγκυρα. Με τη βοήθεια μάλιστα πολλών ευρωπαϊκών κρατών πέτυχε
τη ματαίωση της συνθήκης (Σεβρών) που αντικαταστάθηκε από τη συνθήκη της Λωζάνης (1923) που
αναγνώριζε τη νέα τουρκική εδαφική διαμόρφωση.
Ο Κεμάλ Μουσταφάς, ο γνωστός ως «Ατατούρκ», επέφερε σημαντικές μεταρρυθμίσεις και
πέτυχε τον εκσυγχρονισμό του κράτους. Υπέγραψε σύμφωνο φιλίας με την Ελλάδα που φάνηκε ότι
θα εγκαινίαζε μια νέα εποχή στις ελληνοτουρκικές
σχέσεις. Δυστυχώς όλα αυτά αποδείχθηκαν φρούδες ελπίδες. Εδώ έχει εφαρμογή η λαϊκή παροιμία:
«Ο λύκος κι αν εγέρασε κι άσπρισε το μαλλί του,
ούτε τη γνώμη άλλαξε ούτε την κεφαλή του». Έχει
παραμείνει στην ιστορία η φράση που εκστόμισε
ο Ισμέτ Ινονού μετά την υπογραφή της «Συνθήκης
της Λωζάννης» και την διακήρυξη της ελληνοτουρκικής φιλίας αναφερόμενης στον Ελευθέριο Βενιζέλο: «Ιναντί ερίφ!» (Μας πίστεψε ο άνθρωπος).
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ Μ. ΑΣΙΑΣ
Οι Έλληνες υπήρξαν οι αρχαιότεροι κάτοικοι των
σημερινών τουρκικών περιοχών και το δείχνουν τα
χιλιάδες μνημεία (θέατρα, μοναστήρια, εκκλησίες,
ειδώλια, τάφοι, επιγραφές κ.ά.). Οι πυκνότερες
εγκαταστάσεις Ελλήνων βρίσκονταν στα βόρεια
και δυτικά παράλια της Μικράς Ασίας, ενώ αραιότερα ήταν στο κεντρικό οροπέδιο και στα νότια
παράλια. Οι Έλληνες αυτοί ήταν απόγονοι των αρχαίων αποίκων που εξελληνίσθηκαν από τον Μέγα
Αλέξανδρο. Συνεχίστηκε η εγκατάσταση και στους
νεώτερους χρόνους Ελλήνων προερχόμενων από
τα νησιά του Αιγαίου, την Ήπειρο, Μακεδονία, Πήλιο, Κυκλάδες κ.ά., δημιουργώντας ισχυρές ελληνικές παροικίες, που έπαιξαν σπουδαίο ρόλο στην
οικονομική και πολιτιστική ζωή.
Οι Βαλκανικοί πόλεμοι (1912-13) και ο Α’ Παγκόσμιος πόλεμος (1914- 1918) ήταν η απαρχή για την
εκδίωξη του ελληνικού στοιχείου από την Μ. Ασία
με διάφορα προσχήματα.
Το κόστος της καταστροφής του 1922 ήταν τεράστιο για τον Ελληνισμό. Πληθυσμιακά στοιχεία των
Ελλήνων της Μικράς Ασίας μας δίνει η Οθωμανική
απογραφή προ του 1913 με πληθυσμό 9.148.804
ατόμων. Απ’ αυτούς 5.596.529 ήταν Μουσουλμάνοι (Τούρκοι, Κούρδοι), 2.601.312 Έλληνες (Ρωμιοί) και ακολουθούν άλλες φυλές. Το ίδιο περί-
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ΟΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΝ … ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ
που νούμερο μας το δίνει και ο Γεώργιος Κ. Σκα- η Ελλάδα έδινε την μάχη για μια ελεύθερη και δηλιέρης στο βιβλίο του «Λαοί και Φυλαί της Μικράς μοκρατική Ευρώπη - επιχείρησαν άλλη μια φορά
Ασίας» (έκδοση 1922 και επανέκδοση 1990). Ο Αμε- να καταλάβουν τα νησιά μας με το πρόσχημα την
ρικανός πρόξενος στη Σμύρνη Τζόρτζ Χόρτον, που «προστασία τους», ευτυχώς χωρίς επιτυχία.
περιγράφει την περίοδο των τραγικών γεγονότων,
Από το φθινόπωρο του 1962 η Τουρκία είχε ιδρύυπολόγισε περισσότερο από ένα εκατομμύριο σει «ειδική Επιτροπή Μειονοτήτων» που λειτουρτους Έλληνες που εξοντώθηκαν στο σύνολο του γούσε στο πρωθυπουργικό γραφείο και της οποίμικρασιατικού χώρου κατά την διάρκεια των εθνι- ας ο ρόλος αποκαλύφθηκε το 2004 όταν καταρκών εκκαθαρίσεων.
γήθηκε. Για πολλά χρόνια, στέλεχος της ΕπιτροΗ ΜΕΤΑ ΚΕΜΑΛ ΕΠΟΧΗ
πής αυτής ήταν ο Οκτάϊ Ενγκίν, ο προβοκάτορας,
Μετά τον θάνατο του Κεμάλ οι διάδοχοι του απο- που είχε τοποθετήσει τη νύκτα της 5ης Σεπτεμβρίμακρύνθηκαν από τα κεμαλικά ιδεώδη και η σύγ- ου 1955 στο προξενείο της Τουρκίας στη Θεσσαχρονη Τουρκία οδηγήθηκε στις αιματηρές ταραχές λονίκη την εκρηκτική ύλη που είχε αποτελέσει το
το 1961. Μια ομάδα στρατιωτικών υπό τον στρα- σύνθημα για την έναρξη των επιθέσεων κατά του
τηγόν Τζεμάλ Γκουρσέλ κατέλαβε την εξουσία και ελληνισμού της Πόλης» (εφ. “Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”,
εγκαθίδρυσε στρατιωτικό καθεστώς που κατέλη- 23/3/2014). (Για την ιστορία. Αυτόν τον προβοκάξε στην καταδίκη δια απαγχονισμού του Πρωθυ- τορα το τουρκικό κράτος τον αντάμειψε κάνοντάς
πουργού Α. Μεντερές και του υπουργού Εξωτερι- τον βοηθό Διευθυντή Ασφαλείας, Αργότερα τον
κών Φ. Ζορλού. Η αναταραχή συνεχίστηκε και το έκανε Διευθυντή Σχεδιασμού Γενικής Διεύθυνσης
1971 ανάγκασαν την Κυβέρνηση Ντεμιρέλ να απο- Ασφαλείας και
τελευταία (1992) τον έκανε Νομάρχη της περιμακρυνθεί από την εξουσία.
Η Τουρκική «Δημοκρατία» από την ίδρυσή της οχής Νεφ σεχίρ).
ΣΤΗΝΟΥΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ Ο,ΤΙ ΑΡΠΑΞΟΥΝ
(23 Οκτωβρίου 1923) μέχρι και σήμερα διακρίνεται
Στην εφημερίδα της τουρκικής Κυβέρνησης δηαπό μια ιδιότυπη νοοτροπία. Αξιοποιεί πλήρως ό,τι
την βολεύει από τις συνθήκες και συμφωνίες που μοσιεύθηκε (1/11/1973) νόμος βάσει του οποίου
υπογράφει, και γράφει στα παλαιά των υποδημά- το κράτος παραχωρούσε το δικαίωμα στην Τουρτων της άλλες υποχρεώσεις που αναλαμβάνει από κική Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου να κάνει έρευνες προς εκμετις ίδιες συμφωτάλλευση υδρονίες και συνθή«Για πού έτσι; Για το Αιγαίο;»
γονανθράκων
κες. Κυριαρχεί η
σε 27 περιοχές
φιλοσοφία τους
Άρθρο του Τούρκου δημοσιογράφου Ρεσίτ Αστσίοτου Αιγαίου, τις
«Ό,τι δεν παραγλου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Γκιούν Αϊντίν»
(7 - 7 - 1977) είναι αποκαλυπτικό πως δρουν οι Τούροποίες ξαφνικά
χωρείται, αρπάκοι: «Η καλύτερη τακτική που θα πρέπει να εφαρμόσουθεωρεί τουρκιζεται».
με εμείς είναι μακρόχρονη και υπομονετική. Πρέπει να
κές. Ο χάρτης
Στην Τουρδείχνουμε κάθε τόσο την παρουσία μας στη θάλασσα
που συνόδευε
κία, ανεξάρτητα
αυτή, σα να βγαίνουμε μέσα απ’ τα κύματα. Τη μια θα
αυτόν (νόμο)
από το ποιοι βρίβγαίνουν τέσσερα πολεμικά μας, αυτοί θ’ αρχίσουν να
κάνει αυθαίρεσκονται στις διδιαμαρτύρονται. Την επόμενη το ένα από τα τέσσερα
τη και μονομεάφορες θέσεις
θα ξαναβγαίνει και θα ισχυριζόμαστε ότι πάει να πάρει
ρή οριοθέτηση
εξουσίας (πολιτο «Hora».Τη μεθεπόμενη ένα αλιευτικό μας με ασύρτης υφαλοκρητικοί ή στρατιωτιματο θα αλιεύει στα χωρικά τους ύδατα. Μόλις τρέξουν
πίδας, σύμφωκοί), ανεξάρτητα
να το συλλάβουν, ένα πολεμικό μας θα επεμβαίνει και
θα το παραλαμβάνει. Στο πλοίο «Hora» ας προσθέσουνα με τις ορέαπό τους καυγάμε κι ένα «Bora» που θα βγει κρυφά στο Αιγαίο και θα
ξεις τους και πεδες, τα σκάνδακάνει έρευνες στα χωρικά τους ύδατα. Μόλις ένα ελληριλαμβάνει ελλα ή τις απειλές
νικό αεροπλάνο επιχειρήσει να επέμβει, ας του επιτεληνικές περιοπραξικοπήματος
θεί ένα δικό μας. Μια άλλη μέρα ένα ιδιωτικό ιστιοφόχές, προσπαπου εξαπολύουν
ρο μας θα «χάνει το δρόμο του» και θα προσεγγίζει στα
θώντας να δημιοι στρατιωτικοί,
ελληνικά νησιά. Εμείς θα πηγαίνουμε και θα το παίρουργήσει τετεόλοι συμφωνούν
νουμε. Στο μεταξύ θα φθάνει η εποχή των κανονικών
λεσμένα γεγομόνο σε ένα σημας γυμνασίων. Κι έτσι σιγά σιγά, το Αιγαίο θα γίνει πενότα, αμφισβημείο, στην εξωτεδίο συνεχούς ενόχλησης, συνεχούς έρευνας πετρελαίτώντας την καρική επεκτατική
ου και συνεχούς πολέμου νεύρων. Από δω και μπρος,
τοχυρωμένη με
πολιτική εναντίη είσοδος κι η έξοδος στο Αιγαίο πρέπει να πυκνωθεί».
διεθνείς Συνθήον της Ελλάδας.
κες ελληνική κυΌλοι στην
Τουρκία σκέφτονται την ανασύσταση της Οθω- ριαρχία του Αιγαίου.
Λίγους μήνες μετά, στις 18-1-1975, ο Τούρκος
μανικής Αυτοκρατορίας ή της Μεγάλης Τουρκίας. Είναι αποκαλυπτικοί οι χάρτες που κυκλοφο- Πρωθυπουργός Μπ. Ετσεβίτ δήλωνε: «Η θάλασσα
ρούν - επεξεργασμένα από επιτελεία «ειδικών» του Αιγαίου ανήκει σε μας, αυτό πρέπει να το κα- στα σχολεία, στα επιτελεία των ενόπλων Δυνά- ταλάβουν όλοι...!» και τρεις μέρες αργότερα, στις
μεων, στο διαδίκτυο και στις μεγάλης κυκλοφο- 27-1-1975, ο Τούρκος Υπ. Εξωτερικών ξεκαθαρίρίας εφημερίδες·. Σ’ αυτούς δείχνουν τους στό- ζει τον τρόπο με τον οποίο θα επιβάλλουν αυτή τη
χους και τα σχέδια του τουρκικού επεκτατισμού θέση, λέγοντας: «Στο Αιγαίο, πρέπει ν’ ακολουθήπαρουσιάζοντας ως τουρκικά εδάφη το Κιρκούκ, σουμε αναγκαστικά δυναμική πολιτική. Οι συνθήτη Μοσούλη, το Αρμπίλ του Β. Ιράκ, το Βατούμ κες σήμερα είναι διαφορετικές από τις συνθήκες
στη Γεωργία, μέρος της νοτιοανατολικής Βουλ- του 1923. Η δύναμη της Τουρκίας έχει μεγαλώσει.
γαρίας, ολόκληρη την Κύπρο, τη Θράκη, τη Βό- Η Κύπρος αποτελεί το πρώτο βήμα για το Αιγαίο».
Και στο μήνα επάνω (27-2-1975) ο ίδιος Πρωρειο Ελλάδα με την Θεσσαλονίκη (είναι άραγε τυχαία η δήλωση του Πατριάρχη (Βαρθολομαίου) θυπουργός λέει σε ομιλία του πως τα περί πετρεότι οι νέες χώρες ανήκουν στην Κωνσταντινούπο- λαϊκών ερευνών ήταν απλά τεχνάσματα. «Σκοπός
λη;), ολόκληρη την Αρμενία, τα νησιά και τις βρα- ήταν η διεκδίκηση νέων συνόρων!».
Το 1974 η Ελλάδα αντιμετώπιζε μεγάλα προχονησίδες του Αν. Αιγαίου μέχρι και την Κρήτη.
Η Τουρκία δεν σταμάτησε ούτε λεπτό να εργά- βλήματα με την κατάρρευση της δικτατορίας και
ζεται προς την κατεύθυνση μιας μακροπρόθεσμης την επαναφορά της Δημοκρατίας. Τότε οι συνθήστρατηγικής περιμένοντας πάντα «την κατάλληλη κες ήταν ιδανικές για να αρπάξει όσα περισσότερα μπορούσε από μια αδύναμη Ελλάδα, ξεκινώστιγμή», ν’ αρπάξει ό,τι μπορέσει.
ντας από την Κύπρο που χρόνια την είχε στο στόΥΠΟΥΛΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
Τέτοια παιχνίδια παίχθηκαν αρκετές φορές χαστρο. Την αφορμή δώσαμε εμείς, γιατί οι δικτάαλλά δεν της βγήκαν. Ένα από αυτά παίχθη- τορες πίστεψαν στα ψέματα των Αγγλοαμερικανών
κε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Παίρνο- και του Κίσσιγκερ, και με την δικαιολογία της προάσπισης της τουρκικής μειονότητας η Τουρκία ειντας «ουδέτερη» θέση επιχείρησε να αξιοποισβάλλει στις 20/7/74 και καταλαμβάνει το 40% του
ήσει την περίσταση. Παζάρεψε με την Γερμα- εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανατρέπονία να της ανοίξει τον δρόμο προς την Αίγυπτο ντας την ισορροπία στην ανατολική Μεσόγειο. Τα
από την ξηρά, με ένα... μικρό αντάλλαγμα- να κυπριακά εδάφη η Τουρκία το 1977 τα ανακήρυτης δοθούν δηλαδή ελληνικά νησιά του Αιγαίου, ξε ως «Αυτόνομο τουρκοκυπριακό κράτος» παρά
λωρίδα εδάφους δυτικά της Αλεξανδρούπολης, την γενική καταδίκη από Διεθνείς Οργανισμούς.
Η επιθετικότητα της Τουρκίας δεν έχει σταμακαι τουρκική δικαιοδοσία επί της Συρίας και του
τημό.
Ιράκ. Το σχέδιο της συμφωνίας συντάχθηκε με
Στις 7 Αυγούστου 1976 η Τουρκία βγάζει το πλοίο
την συνεργασία του Τούρκου Υπ. Εξωτερικών
“Hora” να κάνει θαλάσσιες έρευνες σε ελληνικές
Σουκρού Σαράτσογλου, και στάλθηκε στο Βε- περιοχές δημιουργώντας έμπρακτα “νέα σύνορα”.
ρολίνο στις 23 Μαΐου 1941.
Η Ελλάδα καταφεύγει στο Διεθνές Δικαστήριο της
Μετά από 7 ημέρες, την 1η Ιουνίου, οι Άγγλοι μπή- Χάγης αλλά η Τουρκία απορρίπτει την διαιτησία.
Στην Τουρκική εφημερίδα «Γκιούν Αϊντίν» (7-7καν στην Βαγδάτη, εκδίωξαν τον Ρασίντ Αλή και συνέτριψαν την επανάστασή του στο Ιράκ ματαιώνο- 1977) ο δημοσιογράφος Ρεσίτ Αστσίογλου σε άρθρο του με τίτλο «Για πού, έτσι; Για το Αιγαίο;», πεντας τη γερμανο-τουρκική προσέγγιση.
Το αποτέλεσμα ήταν να ναυαγήσει η συμφωνία ριγράφει με μεγάλη ακρίβεια το πονηρό τούρκικο
“σενάριο” (απόσπασμα δημοσιεύουμε σε πλαίσιο).
και να γλυτώσουν τα ελληνικά νησιά.
ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ
Οι Τούρκοι κατά την διάρκεια του πολέμου - ενώ
Το Δεκέμβριο του 1995 ο Πρωθυπουργός Ανδ.
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Παπανδρέου, μπαίνει στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό κέντρο βαριά άρρωστος. Νέα αναπάντεχη
ευκαιρία για την Τουρκία την οποία και δεν αφήνει ανεκμετάλλευτη. Ένα ιστιοφόρο της βρίσκεται
στις ελληνικές βραχονησίδες Ίμια παρασυρμένο
δήθεν από τον καιρό. Όταν όμως ελληνικά σκάφη
σπεύδουν για βοήθεια, οι Τούρκοι πράκτορες του
ιστιοφόρου την αρνούνται, λέγοντας πως οι βραχονησίδες είναι Τουρκικές και ότι θα δεχθούν βοήθεια μόνο από τουρκικά σκάφη.
Ο Ανδ. Παπανδρέου παραιτείται και στις 18 Ιανουαρίου 1995 ορκίζεται Πρωθυπουργός ο Κώστας
Σημίτης. Εννιά μέρες αργότερα, στις 27 Ιανουαρίου 1996, Τούρκοι πράκτορες, δήθεν δημοσιογράφοι της εφημερίδας “Χουριέτ” - το μόνιμο ανθελληνικό και προπαγανδιστικό “εργαλείο” τους - αποβιβάζονται στα Ίμια και αντικαθιστούν την Ελληνική σημαία με μια τουρκική. Τρεις μέρες μετά, την
νύχτα της 30ης προς την 31ην Ιανουαρίου, οι Τούρκοι οξύνουν την κρίση και φθάνουν σε όρια πολεμικής αναμέτρησης. Ο πόλεμος αποφεύγεται αλλά
ο στόχος της Τουρκίας επιτυγχάνεται δημιουργώντας την καινούργια Τουρκική θεωρία για «γκρίζες
ζώνες» δηλαδή αμφισβητούμενες από την Τουρκία
ζώνες στο Αιγαίο. Στην ελληνική πρόταση για προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η Τουρκία υποκρίνεται ότι δεν καταλαβαίνει.
Αλλάζει το παραμύθι ζητώντας διάλογο, και ο
Τούρκος Πρωθυπουργός Μεσούτ Γιλμάζ στις 25
Μαρτίου 1996 δηλώνει: «Διαπραγματεύσεις με
την Ελλάδα χωρίς όρους, με στόχο τη διευθέτηση όλων των θεμάτων του Αιγαίου, ως σύνολο».
Με απλά λόγια καλείται η Ελλάδα να διαπραγματευθεί με την Τουρκία όσα κυριαρχικά δικαιώματα της δίδουν οι Διεθνείς συνθήκες, είτε στα νησιά, είτε στον εναέριο χώρο, είτε στην υφαλοκρηπίδα των νησιών!
ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΦΙΛΙΑ (;)
Λίγες μέρες αργότερα - αφού πέτυχε αυτό που
ήθελε - άρχισε ξαφνικά να διατυμπανίζει την ανάγκη Ελληνοτουρκικής φιλίας προσφέροντας υποκριτικά όμορφα λόγια χωρίς αντίκρυσμα. Οι στόχοι
διάφοροι, ιδιοτελείς, καταπιεστικοί και ραδιούργοι.
Για την είσοδο της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.)
ζητάει από την Ελλάδα να άρει το βέτο που έχει
ως χώρα της Ε.Ε.
Για την απομάκρυνση των Ελλήνων από τα τουρκικά εδάφη επικαλείται την... φιλία των δύο κρατών
(1955 Ζορλού και Μεντερές) πριν εξαπολύσει την
6η Σεπτεμβρίου το πογκρόμ εναντίον των.
Για την απέλαση και των εναπομεινάντων Ελλήνων από την Κων/πολη καταγγέλλει μονομερώς τη
Σύμβαση Εμπορίου Εγκατάστασης και Ναυτιλίας
στις 16/3/64 εξαιτίας της... αμοιβαίας φιλίας με τα
γνωστά επακόλουθα.
Για την εισβολή στην Κύπρο, την... φιλία επικαλείται και πείθει το δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο να αποσύρει το ελληνικό σύνταγμα, που
στάθμευε στη μεγαλόνησο, διευκολύνοντας την
εισβολή το 1974.
Για να πετύχει την αποστρατικοποίηση των νησιών μας στο Αιγαίο χρησιμοποιεί τη μέθοδο της
αλεπούς (κολακείες...) και πείθει την Ελλάδα, άσχετα αν η ίδια ταυτοχρόνως ιδρύει την 4η Στρατιά με
έδρα τη Σμύρνη και την οποία αποκαλεί «Στρατιά
του Αιγαίου». Αξιοσημείωτο είναι ότι αυτή δεν είναι ενταγμένη στο NATO και μπορεί να δρα ανεξάρτητα. Επιπλέον στη Σμύρνη βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος των αποβατικών σκαφών και ελαστικών λέμβων που μεταφέρουν στρατό σε κοντινές
και απρόσιτες περιοχές.
Αυτό το σύμφωνο υπέγραψε το 2001 ο τότε
υπουργός Εξωτερικών Γ. Παπανδρέου με τον Ισμαήλ Τζέμ κι αλλάξαμε την ύλη των σχολικών βιβλίων
Ιστορίας και Γεωγραφίας αλλοιώνοντας το περιεχόμενο τους - αποσιωπώντας τα εγκλήματα της...
φίλης γειτόνισσας - ενώ αυτή όχι μόνο αθέτησε τα
συμπεφωνημένα αλλά και αύξησε σκανδαλωδώς
τον εθνικισμό της σε βάρος της Ελλάδας.
Δυστυχώς με τις «κουμπαριές» και τα ζεϊμπέκικα,
εξ ονόματος της κοινής φιλίας, οι Τούρκοι αλωνίζουν στη Θράκη και προσπαθούν ν’ αλλάξουν το
status quo της εδαφικής ακεραιότητάς της στοχεύοντας στην αυτονομία της.
Με το ίδιο θράσος και στην Κύπρο συνεχίζουν
τις έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ καταπατώντας τα
κατοχυρωμένα δικαιώματα κράτους-μέλους του
Ο.Η.Ε. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι, όποτε η Τουρκία μιλάει για ελληνοτουρκική φιλία επιδιώκει να πετύχει συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο μόλις πετύχει αποβάλλει τη μάσκα της φιλίας και της «νομιμότητας» και επανέρχεται στην πάγια τακτική της
επεκτατικής πολιτικής.
Αυτά τα λίγα για τους αφελείς που συνεχίζουν
να πιστεύουν ότι η Τουρκία μπορεί να τρέφει αισθήματα φιλίας.
Ας μη ξεχνούμε ότι το μέλλον μας θα εξαρτηθεί
από τις σωστές μας αποφάσεις.
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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, 2η συνέχεια από τη 9η Ομιλία που έγινε στις 14-12-1980

«Τάδε λέγει ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ
πρωτότοκος τῶν νεκρῶν, ὁ ἄρχων
τῶν βασιλέων, …». «Ὁ ἔχων οὖς
ἀκουσάτω» (Αποκ. α, 5 και β,7)

Ἀλλά πρίν προχωρήσουμε, ἀγαπητοί
μου, ὅπου θά ἰδοῦμε τόν Κύριο νά λέγῃ
εἰς τόν Ἰωάννη νά γράψῃ τίς Ἐπιστολές καί νά τίς στείλῃ στίς ἑπτά Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, εἶναι ἀνάγκη
νά προτάξωμε μιά σύντομη ἀνάλυσι αὐτῶν τῶν Ἐπιστολῶν, τῶν ὁποίων
πολλά στοιχεῖα, βέβαια, εἶναι ἐπαναλαμβανόμενα.
Κατ’ ἀρχάς, εἶναι φανερόν ὅτι, ὅταν ὁ
Κύριος λέγῃ «Γράψον τῇ ἐκκλησίᾳ τῆς
Ἐφέσου –γιά παράδειγμα–», δέν ἐννοεῖ ὅτι ἀπεστάλησαν οἱ Ἐπιστολές αὐτές
χωριστά ἀπό τό ὅλον βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, ἀλλά ὅτι ἀπεστάλλη στήν
κάθε Ἐκκλησία ὁλόκληρο τό βιβλίον
τῆς Ἀποκαλύψεως, τό ὁποῖον περιεῖχε
τήν κάθε Ἐπιστολή πού ἀφοροῦσε τήν
συγκεκριμένην Ἐκκλησίαν.
Δηλαδή, ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἐφέσου μποροῦσε νά βρῇ τήν δική της Ἐπιστολή
μέσα· ἡ Ἐκκλησία τῆς Περγάμου μποροῦσε νά βρῇ κι αὐτή τήν δική της Ἐπιστολή· κ.ο.κ. Ἀλλά κάθε ἐπί μέρους
Ἐκκλησία ἐδέχθη ὁλόκληρον τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἐξ ἄλλου,
οἱ ἑπτά Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας
ἀποτελοῦν κλασσικούς ἀντιπροσωπευτικούς τύπους τῆς μιᾶς, ἁγίας, καθολικῆς καί ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ καθολικότης αὐτή τῆς Ἐκκλησίας
φαίνεται καί ἀπό τήν ἐπανάληψιν τῆς
ἀκροτελευτίου φράσεως τῆς κάθε Ἐπιστολῆς, ἀσχέτως ἐάν ἀποτείνεται πρός
συγκεκριμένη Ἐκκλησία, «Ὁ ἔχων οὖς
ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς
ἐκκλησίαις» –Αὐτός πού ἔχει αὐτί ἄς
ἀκούσῃ τί λέγει τό Πνεῦμα τό Ἅγιον
στίς Ἐκκλησίες– (6).
Μά, ἀφοῦ κάθε Ἐπιστολή ἀποτείνεται
πρός τήν κάθε Ἐκκλησία προσωπικά,
πῶς λοιπόν στό τέλος κάθε Ἐπιστολῆς
γράφει αὐτό, τό «ταῖς ἐκκλησίαις»;
Αὐτό ἀκριβῶς, ἀγαπητοί μου, δείχνει
ὅτι ὅλες οἱ Ἐπιστολές ἔχουν τόν συγκεκριμένο καί προσωπικό τους χαρακτήρα, ἀλλά ταυτοχρόνως ἀποτείνονται
γενικῶς πρός τήν μίαν Ἐκκλησίαν τοῦ
Χριστοῦ.
Κατ’ ἀρχάς, πρέπει νά σᾶς πῶ, ὅτι κάθε
Ἐπιστολή ἔχει ἐντελῶς συγκεκριμένη
ἱστορική βάσι.
Ὅταν ὁμιλῇ περί τοῦ ἐπισκόπου Ἀντίπα –θά τό ἰδοῦμε παρακάτω–, ὁμιλεῖ γιά συγκεκριμένη ἱστορική πραγματικότητα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Περγάμου, τῆς ὁποίας ἐπίσκοπος ἦτο ὁ Ἀντίπας –συγκεκριμένο ἱστορικό πρόσωπο, μέ τό ὄνομα «Ἀντίπας»–. Ἤ ὅταν
ἀναφέρεται εἰς τό φαινόμενον τῶν

Νικολαϊτῶν –εἰς τήν Ἐπιστολήν πρός
τόν «ἄγγελον» τῆς Ἐφέσου–, αὐτῶν
τῶν αἱρετικῶν, πού εἶχαν ἐνσκήψει εἰς
τήν Ἐκκλησίαν τῆς Ἐφέσου, αὐτό εἶναι
ἐντελῶς συγκεκριμένο καί ἱστορικῶς
κατωχυρωμένο.
Ὥστε, βλέπομε, ὅτι ἡ προφητεία ἐξυπηρετεῖ δυό τουλάχιστον σκοπούς· τήν
παροῦσα –ἐννοεῖται τήν τότε– ἱστορική κατάστασι τῶν συγκεκριμένων
Ἐκκλησιῶν, ἀλλά καί τήν μέλλουσα κατάστασι τῆς ὅλης Ἐκκλησίας, τῆς μιᾶς
Ἐκκλησίας.
Συνεπῶς, οἱ ἑπτά Ἐπιστολές πρός τίς
ἑπτά Ἐκκλησίες τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἀποτελοῦν ἑπτά πτυχές τῆς μιᾶς, ἁγίας,
καθολικῆς Ἐκκλησίας, πού ἀφοροῦσαν
τόσο στίς τότε ἑπτά Ἐκκλησίες, ὅσο καί
σήμερα –καί σέ κάθε ἐποχή, μέχρι τό
τέλος τῆς Ἱστορίας– τήν Ἐκκλησία.
Ἄρα, ὅ,τι θ’ ἀναφερθῇ εἰς τίς ἑπτά
Ἐκκλησίες –χωριστά στήν κάθε μιά–
ἔχει τήν ἱστορική του διάστασι, καί
ταυτοχρόνως ἀναφέρεται καί σέ κάθε
σημεῖο τῆς Ἐκκλησίας, σέ κάθε ἐποχή,
ἄρα καί στήν ἐποχή μας.
Γι’ αὐτόν τό λόγο, σᾶς εἶπα, ὅτι οἱ Ἐπιστολές αὐτές ἀποτελοῦν μίαν ἀληθινά κλασσική ἀντιπροσωπευτική μορφή τῆς Ἐκκλησίας. Καί τοῦτο, διότι πάντα θά ὑπάρχουν στήν Ἐκκλησία ἡ πίστις, ὁ ζῆλος, ἡ ραθυμία, ἡ ὑποτίμησις, τά σκάνδαλα, οἱ διωγμοί, οἱ διαστροφές τῆς πίστεως καί τῆς ἠθικῆς,
καί ἐν γένει τά φωτεινά καί τά σκοτεινά πρόσωπα καί πράγματα. Καί ἔτσι,
ἀφοῦ ἐκτίθενται στίς ἑπτά αὐτές Ἐπιστολές, ἀποτελοῦν πραγματικότητες
τῆς Ἐκκλησίας.
Καί οἱ ἑπτά αὐτές Ἐπιστολές εἶναι συντεταγμένες στό αὐτό σχῆμα. Τίς διακρίνει μία ἔξαρσις καί μία ρωμαλεότης
γλώσσης καί ὕφους, σέ συνδυασμό μέ
μίαν ἀφάνταστη ἁπλότητα καί λιτότητα.
Οἱ ἑπτά Ἐπιστολές ἔχουν μεταξύ τους
κάποια κοινά σημεῖα. Τά κοινά αὐτά
σημεῖα, πού εἶναι ὀκτώ –ἴσως καί περισσότερα–, εἶναι τά ἑξῆς:
Πρώτον: Ἔχουν κοινήν προσφώνησιν
–καί οἱ ἑπτά Ἐπιστολές–.
«Τῷ ἀγγέλῳ τῆς (τάδε) ἐκκλησίας γράψον·». Αὐτή εἶναι μία στερεότυπος
ἐπαναλαμβανομένη προσφώνησις.
Δεύτερον: Ἔχουν κοινήν εἰσαγωγήν.
«Τάδε λέγει ὁ… (ὁ κρατῶν τούς ἑπτά
ἀστέρας, ὁ ἔχων τὰς κλεῖς τοῦ παραδείσου,…)».
Αὐτή ἡ διατύπωσις θυμίζει εἰσαγωγήν
προφητειῶν Παλαιᾶς Διαθήκης.
Αὐτό, τό «τάδε λέγει», ἀναφέρεται
εἰς τόν Χριστόν. «Γράψε ὅτι αὐτά λέγει Αὐτός πού σοῦ ὑπαγορεύει τώρα
νά γράψῃς». Καί Αὐτός βέβαια εἶναι ὁ
Χριστός.

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

ΤΑ ΤΡΙΑ ΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Στη Χριστιανική Αγία Τριάδα δεν έχουμε την
έννοια της «Θείας Οικογένειας». Ουδεμία δε
ανθρώπινη και ενδοκοσμική παράσταση μπορεί να μας δώσει την έννοια, του πώς υπάρχει ο
Θεός. Η ανθρώπινη σκέψη δεν μπορεί να εννοήσει πώς ο Θεός υπάρχει, ως Ένας σε τρία Πρόσωπα (1=3). Η λογική, εν προκειμένω, κινείται
προς μονομέριες και ακρότητες. Κατά τη λογική ή ένας Θεός υπάρχει, ή πολλοί. Οι αιρετικοί
έπεφταν και πέφτουν σε αιρέσεις γιατί έκαναν
και κάνουν Φιλοσοφική Θεολογία.
Το Τριαδικό Δόγμα της Χριστιανικής διδασκαλίας είναι υπέρβαση της λογικής και όχι
παραλογισμός. Ο Θεός ούτε ένας είναι ούτε
τρείς. Είναι και Ένας και Τρείς μαζί. Επειδή το
ΕΝΑ είναι και ΤΡΙΑ (1=3). Και τα ΤΡΙΑ είναι
και ΕΝΑ (3=1). Ο Θεός είναι υπέρβαση της

Βλέπετε ἐδῶ αὐτήν τήν ἔκφρασιν;!
Ἐκεῖ, στήν Παλαιά Διαθήκη, «τάδε λέγει Κύριος» –«τάδε» σημαίνει αὐτά,
τά ἑξῆς· «Τά ἑξῆς λέγει ὁ Κύριος–.
Ἐδῶ, στήν «Ἀποκάλυψι», τί; «Τά ἑξῆς
λέγει Ἐκεῖνος πού σοῦ ὑπαγορεύει
τώρα νά γράψῃς τήν Ἐπιστολή». Ἴδιος
τύπος· «τάδε λέγει».
Καί Αὐτός πού ὑπαγορεύει στόν Ἰωάννην νά γράψῃ τίς Ἐπιστολές ἐμφανίζεται μέ χαρακτηριστικά, πού εἶναι παρμένα ἐκ τοῦ προοιμίου (7), ἀλλά καί ἐκ
τῆς εἰσαγωγικῆς ὀπτασίας (8).
Ἐπί παραδείγματι:
«Τάδε λέγει ὁ μάρτυς ὁ πιστός, ὁ πρωτότοκος τῶν νεκρῶν, ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων, …». Ἤ ἀκόμη: «Τάδε λέγει
Αὐτός πού εἶναι τό Α καί τό Ω, ἡ ἀρχή
καί τό τέλος…» κοκ.
Τρίτον: «Οἶδά σου τά ἔργα».
Ἑἶναι μία στερεότυπος φράσις μέσα
στίς ἑπτά «Ἐπιστολές».
Τί φανερώνει;
Τόν παντεπόπτην Χριστόν. «Οἶδα» θά
πῆ γνωρίζω. «Γνωρίζω τά ἔργα σου»!
Ο Χριστός γνωρίζει τά πάντα! Κι ἄλλοτε μέν ὁ Χριστός ἐπαινεῖ, ἄλλοτε δέ
ἐπιπλήττει.
Ἀπό τίς ἑπτά Ἐπιστολές, ἡ μία δέν ἔχει
κανένα ἔπαινον, παρά μόνον ἐπίπληξι. Μιά ἄλλη δέν ἔχει καμμίαν ἐπίπληξι, ἀλλά μόνον ἔπαινο. Οἱ ἄλλες πέντε
«Ἐπιστολές» ἀναμίξ· ἔχουν καί ἔπαινο
καί ἐπίπληξι· καί τά δυό ταυτοχρόνως.
Τέταρτον: «Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω» –
Αὐτός πού ἔχει αὐτί ἄς ἀκούσῃ–. Ἄλλη
στερεότυπος φράσις. Ἐδῶ, ἐφιστᾶται
ἡπροσοχή τῶν παραληπτῶν ἀναγνωστῶν ἀκροατῶν τοῦ βιβλίου τῆς
Ἀποκαλύψεως.
Πέμπτον: Συχνά, συναντᾶται ἡ φράσις «τῷ νικώντι» –σ’ αὐτόν πού θά νικήσῃ–. Δίδονται ὑποσχέσεις πρός τούς
πιστούς ἀλλά καί τούς γενναίους ἀγωνιστάς.
Ἕκτον: Ο Χριστός ἐμφανίζεται ὡς Νικητής τοῦ κόσμου, γιατί «ἔρχεται
ταχύ» –ἔρχεται γρήγορα– (9).
Ἕβδομον: Ἐμφανίζεται τό κρίσιμον τῆς
θέσεως ὅλων τῶν μνημονευομένων
Ἐκκλησιῶν.
Ο Χριστός λέγει: «Ἑἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν
σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς» –Ἐάν δέν μ’
ἀκούσῃς, ἔρχομαι γρήγορα καί θά σέ
ταρακουνήσω· θά σέ βγάλω ἀπό τήν
θέσι σου– (10). Συνεπῶς, ἡ θέσις τῆς
κάθε Ἐκκλησίας, ἀνά πᾶσα στιγμή,
ἐμφανίζεται κρίσιμος.
Καί τέλος, ὄγδοον: Ἡ κάθε Ἐκκλησία
ἔχει συγκεκριμένη γεωγραφική θέσι·
καί ἔχει τήν θέσιν ἐκείνην πού τῆς καθόρισε ὁ Χριστός· ἐκεῖ πού τήν φύτεψε ὁ Χριστός· ἐκεῖ πού τήν ἔστησε ὁ
Χριστός.

Ὅπως θά ’λεγα ἐγώ: «Ο Θεός μέ φύτεψε ἐδῶ, στήν Λάρισα». Τόν ἄλλον τόν
φύτεψε ἐκεῖ. Ἀλλοῦ, ἔστειλε τούς Ἀποστόλους Του καί ἵδρυσαν τίς κατά τόπους Ἐκκλησίες.
Θυμηθῆτε τόν ἀπόστολο Παῦλο, πού
βρίσκεται εἰς τήν Τρωάδα καί θέλει
νά πάῃ πρός τήν Ἄγκυραν, νά στραφῇ
ἀνατολικά τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, κοντά
στά Δαρδανέλια· καί τοῦ λέγει ὁ Κύριος: «Ὄχι· θά περάσῃς Δυτικά· θά
περάσῃς ἐπί εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους»
(11).
Ποῖος εἶναι λοιπόν ὁ καθορίζων τά γεωγραφικά ὅρια μιᾶς Ἐκκλησίας;
Ο Χριστός!
Ὅταν λοιπόν ὁ Χριστός λέγῃ «καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου
αὐτῆς», δείχνει ὅτι Ἐκεῖνος καθορίζει
τά γεωγραφικά ὅρια, ὅτι Ἐκεῖνος δύναται πράγματι νά κινήσῃ τήν λυχνίαν, δηλαδή τήν κάθε Ἐκκλησίαν, ἀφοῦ
Ἐκεῖνος καθόρισε τόν τόπο τῆς κάθε
Ἐκκλησίας.
Αὐτά τά πολύ λίγα, ἀγαπητοί μου, σάν
μία μικρή εἰσαγωγή εἰς τίς ἑπτά Ἐπιστολές πού ἀκολουθοῦν.
Μέχρι τώρα, ἔχουμε κάνει ὀκτώ ὁμιλίες, ἀναφερόμενες εἰς τό 1ο κεφάλαιο·
πολύ βιαστικά, πολύ γρήγορα· τρέχαμε! Ὅπως τό βλέπετε, τρέχομε!
Ἑἰσερχόμεθα, σύν Θεῶ, εἰς τό 2ο κεφάλαιο, πού μαζί μέ τό 3ο ἀναφέρεται στίς ἑπτά Ἐπιστολές πού ἀποστέλλει ὁ Κύριος.
Ἡ πρώτη Ἐπιστολή εἶναι ἡ Ἐπιστολή
πού στέλλεται πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς
Ἐφέσου. Ἀκούσατέ την:
«Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσω ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς
ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν
τῶν χρυσῶν·
»οἷδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον σου
καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ
βαστᾶσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς
λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους εἶναι,
καὶ οὐκ εἰσί, καὶ εὗρες αὐτοὺς ψευδεῖς·
»καὶ ὑπομονήν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας
διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐ κεκοπίακας.
»αλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ, ὅτι τὴν ἀγάπην
σου τὴν πρώτην ἀφήκας.
»μνημόνευε οὔν πόθεν πέπτωκας, καὶ
μετανόησον καί τά πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου
αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς.
»Ἀλλά τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τά ἔργα
τῶν Νικολαϊτῶν, ἃ κἀγῶ μισῶ.
»Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα
λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι
δώσω αὐτῶ φαγείν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς
ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῷ παραδείσῳ τοῦ
Θεοῦ μου». (12)

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ - (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
ΜΟΝΑΔΑΣ και της ΤΡΙΑΔΑΣ, «ο Θεός είναι
Υπέρ Πάντα αριθμόν» [Μάξιμος Ομολογητής].
Ο Θεός έχει απόλυτη ταυτότητα προς Εαυτόν
(= Ουσία και Ενέργειες), και απόλυτη διαφορότητα προς Εαυτόν (= Πρόσωπα).
Η Αγία Τριάδα ουδεμία σχέση έχει προς τις
Φιλοσοφικές τριάδες του Πλωτίνου, [Ένα,
Νους – πνεύμα (= κομμάτι του Νου), και κόσμος (= αισθητό κακό με θείες ακτίνες), ούτε
και με το Νεοπλατωνισμό. Η Νεοπλατωνική
τριάδα είναι ιεραρχικά διατεταγμένη σε υπάλληλη (= ο υπαγόμενος υπό άλλον) σχέση. Δηλαδή κατά σειρά: Το όντως ΕΝΑ, ύστερα εξ απορροής (= εκπήγαση) ο Νους, και πνεύμα (= κομμάτι του Νου), και τέλος ο αισθητός κόσμος].
Όταν λέγω Θεό εννοώ Πατέρα, Υιόν και
Αγιον Πνεύμα. Δεν είναι ο Θεός τίποτε πάνω
από αυτά, ούτε και εκτός αυτών. Ο Θεός είναι

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
Τί ὡραία, ἀγαπητοί μου! Τί ὡραία!
Ἄν κανείς ἔχει μάθει καί λίγα γραμματάκια… νά, αὐτά τά λίγα πού μαθαίνομε στό Γυμνάσιο. Ἀλλά, τώρα πιά,
δέν μαθαίνουν στό Γυμνάσιο αὐτά τά
λίγα γραμματάκια!… Τώρα μαθαίνουν
ἄλλα πράγματα· δέν ξέρω τί μαθαίνουν!… Πάντως, ἐκεῖνα τά λίγα ἀρχαῖα
πού μαθαίναμε κάποτε στό σχολεῖο,
ἐκεῖνα τά «κουτσά», τά «στραβά»,
τουλάχιστον μᾶς βοήθησαν νά καταλαβαίνωμε λίγο τήν Ἁγία Γραφή.
Τί ὡραῖο λοιπόν τό κείμενο! τί
ὡραῖο!… Καί μάλιστα νά σκεφθῆτε
ὅτι αὐτά ἐγράφησαν πρωτοτύπως!
Ὅταν πῆρε τό φτερό, τόν κονδυλοφόρο, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἑὐαγγελιστής
καί ἔγραψε, ἔγραψε αὐτές τίς ἴδιες λέξεις. Γιά σκεφθῆτε το.... Τί ζεστασιά
ἔχουν αὐτές οἱ λέξεις! Ἑἴμαστε Ἕλληνες· ἔχουμε αὐτό τό μεγάλο προνόμιο
καί διαβάζομε τό Κείμενο στή γλώσσα
μας, ὅπως βγῆκαν ἀπό τό στόμα τοῦ
Χριστοῦ, ζεστές ζεστές λέξεις, ὄμορφες! καί βρίσκονται γραμμένες ἐπάνω
στήν μεμβράνη· ἔτσι τίς διαβάζομε! Τί
ὡραῖο αὐτό!...
Πραγματικά, εἴδατε αὐτό τό παιδαγωγικό στοιχεῖο; Στήν ἀρχή, ἐπαινεῖ τόν
ἄγγελον τῆς Ἐφέσου. Μετά ὅμως τόν
κατηγορεῖ.
Τοῦ λέγει: «Παρά ταῦτα, ἔχω κάτι ἐναντίον σου· ὅτι ἄφησες τήν ἀγάπην σου
τήν πρώτην πού εἶχες γιά μένα! Ἀλλ’
ὅμως, ἔχεις καί κάτι καλό: ...».
Ἑἶναι αὐτό τό παιδαγωγικότατο στοιχεῖο, πού ἐκφράζεται μέ τήν παροιμία
«Μιά στό καρφί καί μιά στό πέταλο».
Θά τοῦ ἀναφέρῃ ὅμως –μέ εἰλικρίνεια
φυσικά– τά καλά του καί τά ἄσχημά του
στοιχεῖα.
Ὅλα αὐτά, ἀγαπητοί μου, τά ὁποία
ἀποτελοῦν στοιχεῖα τῆς Ἐκκλησίας μας,
δηλαδή τοῦ ἑαυτοῦ μας –καί τοῦ κλήρου καί τοῦ λαοῦ–, ξετυλίγονται μέσα
στήν Ἐπιστολή.
Καί, μέ τήν βοήθειαν τοῦ Θεοῦ, προχωροῦμε νά ἀναλύσουμε.
συνεχίζεται στο επόμενο
6. Ἀπ. β΄ 7, 11, 17, 29 καί γ΄ 6, 13, 22
7. Ἀπ. α΄ 46
8. Ἀπ. α΄ 820
9. Ἀπ. γ΄ 11
10. Ἀπ. β΄ 5, 16
11. Πράξεις ιστ΄ 610
12. Ἀπ. β΄ 17

44ον

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

«ΕΝΑ εν τρισίν» και «Τρία εν ενί». Έτσι διαιρείται ο Θεός αδιαιρέτως. Τα Τρία Πρόσωπα
είναι αυστηρώς και συγκεκριμένως ΤΡΙΑ. Ουδέποτε αυξανόμενα ή διαιρούμενα, αλλά συνυπάρχοντα, αναγκαίως. Είναι αδύνατος η
ύπαρξη ενός μόνου Προσώπου χωρίς των άλλων δύο. Στην σωτηρία δεν έχουμε ένωση με
την ΟΥΣΙΑ ή το ΠΡΟΣΩΠΟΝ, γιατί τότε η
Θεότητα θα γινόταν μυριοϋπόστατος. Μόνον στην περίπτωση του Κυρίου έγινε «άπαξ»
ένωση ανθρωπίνου με το Θείον Πρόσωπο του
Υιού και Λόγου. Έχουμε ένωση με τις άχτιστες
ενέργειες, πραγματική, και έτσι λυτρωνόμαστε πραγματικά.
Υπάρχει μεταξύ των Προσώπων της Θεότητος καθορισμένη τάξη. Προηγείται ο ΠΑΤΗΡ, [υπό την έννοιαν έξω του χρόνου και
του τόπου], ακολουθεί ο Υιός, και έρχεται το

Άγιον Πνεύμα. Ο ΠΑΤΗΡ είναι η αρχή και η
αιτία των άλλων δύο Προσώπων «εν τη Θεότητι». Ο κόσμος έχει αρχή τον εν Τριάδι
Θεόν. Εντός της Θεότητος μόνη αρχή είναι ο ΠΑΤΗΡ. Εκτός (= προς τα έξω, τον κόσμο) της Τριάδος οι ενέργειες είναι κοινές.
Στην Θεότητα ο Πατήρ έχει προτεραιότητα υπεροχής έναντι του Υιού και του Πνεύματος. Ο Μ. Βασίλειος λέγει ότι υπάρχουν
τέσσαρες [4] τρόποι υπεροχής: α΄.-) Κατά
τον της αιτίας λόγον. β΄.-) Κατά τον της
δυνάμεως Πλεονασμόν. γ΄.-) Κατά την
υπεροχή του αξιώματος, και δ΄.) Κατά τον
του όγκου πλεονασμόν. Εκ των τεσσάρων
τούτων τρόπων ο Πατήρ υπερέχει του Υιού
και του Αγίου Πνεύματος ΜΟΝΟΝ κατά
την αιτίαν.
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]
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συνέχεια από την 1η σελίδα

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

δώσουν λύση στο μεγάλο πρόβλημα της Εκκλησίας, είτε για να αποκτήσουν συμπάθεια
σε μερίδα του θρησκευόμενου λαού που έβλεπε την πνευματική του ηγεσία να κατρακυλάει, προχώρησε στην έκδοση του Α.Ν. 3/1967
για την συγκρότηση, με συγκεκριμένη θητεία,
της «Αριστίνδην Ιεράς Συνόδου», η οποία και
μέχρι τότε δεν ήταν άγνωστη, διότι, από την
απελευθέρωση της Πατρίδας μέχρι το 1945,
είχαν συγκροτηθεί πολλές, ώστε να αγγίζουν
τον αριθμό 10, στα εκατό χρόνια της αυτοκεφάλου Εκκλησίας της Ελλάδος. (Πτυχές του
εκκλ. Προβλήματος π. Ανδριόπουλου).
Εξ άλλου υπήρχε και μια επιστημονική γνωμάτευση από ειδικούς καθηγητές Πανεπιστημίου, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ.
60277/129 απόφαση του Πρωθυπουργού Στ.
Στεφανόπουλου, και περιελάμβανε τους: Α.
Αλεβιζάτος, Α. Βαμβέτσος, Π. Μπρατσιώτης,
Γ. Ράμμος, Ι. Καρμίρης, Κ. Μπόνης, Α. Χριστοφιλόπουλος, Αρχ. Ι. Κοτσώνης, η οποία
και υποβλήθηκε στις 7-12-1965 στον Υπουργό Παιδείας αναφέροντας μεταξύ των άλλων:
«Ουδέν απολύτως κανονικόν ή συνταγματικόν κώλυμα υφίσταται προς σύγκλησιν Αριστίνδην Συνόδου» (Αρχιμ. Θ. Στράγκας, σελ. 4652).
Με τις πρώτες ειδήσεις, ότι επίκειται να
συγκροτηθεί Αριστίνδην Ιερά Σύνοδος, κατέφθασαν στην Αθήνα αρκετοί μνηστήρες,
όπως μας τα περιγράφει ο Αρχιμ. Θεόκλητος
Στράγκας – ένας από τους Συνοδικούς υπαλλήλους: «Πολλοί Μητροπολίται ηρώτουν από
τα ιδικά των τηλέφωνα τινάς των συνοδικών
υπαλλήλων Αριχμανδρίτας Νικ. Καλορίζον,
Κων. Αγριανίτην, Θεοκ. Στράγκαν, εάν έχωμεν πληροφορίαν τινά περί συμμετοχής εις
την καταρτιζομένην Ι. Σύνοδο… ή αν έγινε τίποτε και περιλαμβάνονται στην ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ
Ι. ΣΥΝΟΔΟ» (ο.π., σελ. 900).
Ήταν τόσο φυσικά τα πράγματα, ώστε πολλοί από τους δεσποτάδες έσπευσαν να εκμεταλλευτούν την νέα κατάσταση – και συνεχίζει: «Η είδησις αύτη (περί Αριστίνδην Συνόδου 1967) συγκλονίσασα τους εις την πλειοψηφούσαν Ιεραρχίαν ανήκοντας Μητροπολίτας, έφερε τούτους τεταραγμένους εις Αθήνας την Διακαινήσιμον εβδομάδα δικαιολογήσαντας την εις Αθήνας κάθοδόν των, ως υπο-
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Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974-2014)
χρέωσιν αυτών να επισκεφθώσιν εις την κλίνην
της ασθενείας του τον Προκαθήμενον Αρχιεπίσκοπον ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΝ, τινές τούτων, δια
να ενεργήσωσι δεόντως να διορισθώσι μέλη
της Αριστίδην Ι. Συνόδου, ως επί παραδείγματι… (αναφέρονται αρκετά ονόματα)» (Αρχιμ.
Θεοκ. Στράγκας τομ. Ζ΄ σελ. 4654).
Ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος είχε υπερβεί τα εννενήκοντα (90) έτη. Μετά τας πιέσεις
που είχε δεχθεί, όπως αναφέραμε, και το βαθύ
γήρας, δεν διέθετε πλέον τις απαραίτητες δυνάμεις να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της
Εκκλησίας, αλλ’ επέμενε να χοροστατεί στον
Μητροπολιτικό Ναό και να βάζει υπογραφές
στα έγγραφα της Αρχιεπισκοπής και της Ιεράς Συνόδου.
Τη Μεγάλη Παρασκευή (27-4-1967) θέλησε
να συνοδεύσει ο ίδιος τον Επιτάφιο του Μητροπολιτικού Ναού, και στη μέση του δρόμου,
κοντά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη,
σωριάστηκε κάτω με καρδιακή προσβολή.
Στις 11 Μαΐου του 1967 δημοσιεύτηκε ο
Αναγκαστικός Νόμος 3 που ήταν συμπλήρωση του Ν.Δ. 4589/66 και του Β.Δ. 24.1.67 και
καθόριζε τον τρόπο εκλογής και του Αρχιεπισκόπου. Κανένας από τους Μητροπολίτες δεν
αντέδρασε στην εφαρμογή αυτού του μέτρου,
διότι έβλεπαν πως ήταν αδύνατο να προχωρήσει το σκάφος της Εκκλησίας ακυβέρνητο.
Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΑΡΧΙΕΠ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΚΟΤΣΩΝΗ
Στις 14 Μαΐου 1967 στις 9 το πρωί συνήλθε η
Αριστίνδην Ι. Σύνοδος με θέμα την εκλογή Αρχιεπισκόπου. Της συνεδριάσεως προήδρευε ο
Τοποτηρητής Πατρών Κωνσταντίνος. Των συνεδριάσεων πάντα παρίστατο ο Γενικός Διευθυντής Θρησκευμάτων του Υπουργείου που
είχε τον τιμητικό τίτλο «Βασιλικός επίτροπος».
Τα τελευταία χρόνια την θέση αυτή κατείχε ο
καθηγητής Πανεπιστημίου Μάρκος Σιώτης.
Η εκλογή τελείωσε γρήγορα διότι υπήρξε
πλήρης ομοφωνία όλων των μελών. Το τριπρόσωπον που είχε καταρτισθεί περιελάμβανε τον Πατρών Κωνσταντίνο, τον Τρίκκης Διονύσιο και τον Αρχιμανδρίτη Ιερώνυμο. Στη συνέχεια οι δύο πρώτοι παραιτήθηκαν, με την
παράκλησιν να επιλεγεί ο τρίτος, ο Ιερώνυμος Κοτσώνης.

Το πρακτικό και το έγγραφο προς το Υπουργείο βρίσκονταν στις υπογραφές, όταν ο κλητήρας της Συνόδου εμφανίσθηκε και ανακοίνωσε ότι, στο γραφείο του Προέδρου βρίσκονταν οι συνταγματάρχες και αρχηγοί της
Επανάστασης, Γ. Παπαδόπουλος, Στ. Πατακός και Ν. Μακαρέλος και παρακαλούν να διακοπεί για λίγο η συνεδρίαση για να ανακοινώσουν κάτι στον προεδρεύοντα. Πράγματι η συνεδρίαση διεκόπη, αλλά παρακάλεσε
ο Κ. Σιώτης τον προεδρεύοντα να υπογράψει το πρακτικό εκλογής και μετά να εξέλθει, όπως και έγινε.
Όταν, μετά, συνήντησε ο κ. Σιώτης τον
προεδρεύοντα και τον ρώτησε τι ήθελαν οι
επισκέπτες, του απάντησε ότι ήρθαν να παρακαλέσουν τα μέλη της Ι. Συνόδου να προτιμήσουν δια την εκλογή Αρχιεπισκόπου τον
Μητροπολίτην Καστορίας Δωρόθεον, αλλ’
έλαβον την πληροφορίαν, ότι η εκλογή είχε
τελειώσει και εκλέχτηκε ο καθηγητής του Κανονικού Δικαίου αρχιμανδρίτης Ιερώνυμος.
“Εκείνοι το ήκουον με αταραξίαν, και αφού
έγιναν οι τυπικοί αποχαιριετισμοί, έφυγαν”.
Έτσι έγινε αρχιεπίσκοπος ο Ιερώνυμος Α΄
(Κοτσώνης). Την επομένη μάλιστα της χειροτονίας του, ο γέροντας Αρχ/πος Χρυσόστομος που νοσηλεύονταν στον Ερυθρό Σταυρό του έστειλε ένα δώρο (πολύτιμο εγκόλπιο) και το τηλεγράφημα: «Χριστού Θεού σταυρωθέντος δια τας αμαρτίας ημών και αναστάντος
δια την δικαίωσιν ημών την ευλογίαν επικαλούμαι
επί το ποιμαντικόν έργον υμετέρας Μακαριότητος» (Πρώην Αθηνών Χρυσόστομος).
Υπάρχουν πολλά κείμενα που ανταλλάχθηκαν μεταξύ των δύο ανδρών, και φανερώνουν την μεταξύ τους κοινωνία και αγάπη εν Χριστώ.
Τον Ιερώνυμο ως αρχιεπίσκοπο Αθηνών
τον δέχτηκαν όλες ανά τον κόσμο ορθόδοξες εκκλησίες, αφού είχαν επικοινωνία μαζί
του, αλλά και όλοι οι μητροπολίτες της ελλαδικής εκκλησίας και γι’ αυτό το σύνολο
της ιεραρχίας έλαβε ενεργό μέρος σε όλες
τις εκλογές και τις χειροτονίες της περιόδου εκείνης.
Όμως ο νέος Αρχιεπίσκοπος δε βρήκε ρόδινα τα πράγματα. Αντίθετα παρέλαβε μια εκ-

κλησία σε δεινή κατάσταση. Κόλαση εσωτερική, οργανική, κρίση γοήτρου, κρίση πνευματική, κρίση σχέσεων με την πολιτεία και
επικοινωνία με τους πιστούς. Σκάνδαλα είχαν εκραγεί. Θλιβερό υπήρξε το φαινόμενο αρχιερέων. Μιτροφόροι πραξικοπηματίες ποδοπάτησαν τους Νόμους καταληφθέντες από χρυσοθηρικόν οίστρον. Διαθήκες ανοίγονταν προκαλώντας τον καγχασμό και τις λοιδορίες στο πανελλήνιο. Η Ιεραρχία είχε μεταβληθεί σε κράτος εν κράτει
και κοσμικόν ίδρυμα υλικών μεγαλείων. Σε
δίκες μητροπολιτών που έγιναν, οι καταθέσεις των μαρτύρων θύμιζαν σελίδες Βοκκακίου. Ο Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος είχε
καταγγείλει υπεύθυνα και ονομαστικά ότι είκοσι και πλέον μητροπολίτες “ενεθυλάκωσαν” εισοδήματα που κυμαίνονταν μεταξύ
500.000 και 2.000.000 (πολλά χρήματα για
κείνη την εποχή).
Ανατριχιαστικοί και παχυαίοι υπήρξαν οι
τίτλοι των εφημερίδων, όπως: «ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ Ο ΜΑΜΩΝΑΣ», και
άλλα αντίστοιχα.
Η εκκλησιαστική διοίκηση ήταν ένα κλειστό κύκλωμα, όπως θα διαπίστωνε κανείς
ανατρέχοντας στα δίπτυχα. Εκεί θα έβλεπε ότι τα ονόματα που δέσποζαν στην Ιεραρχία ήτα, Ιάκωβος και Παντελεήμων (από
τους Ιάκωβο Βαβανάτσο και Παντελεήμονα
Φωστίνη). Αυτό το κύκλωμα εμπόδιζε την είσοδο καινούργιας ζύμης, από την οποία θα
αναδύονταν καινούργιοι ηγέτες. Έτσι αυτοεπαναλαμβάνονταν και αυτοσυντηρούνταν
το ίδιο διεφθαρμένο καθεστώς.
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος είχε γνώση
των δυσκολιών αυτών. Το πρώτο καλό ήταν,
ότι βρήκε 15 μητροπολιτικές έδρες κενές.
Έτσι, άρχισε το έργο του, επιλέγοντας για το
αξίωμα της Αρχιεροσύνης αφοσιωμένους και
ζηλωτές κληρικούς, συγκροτημένους και ταπεινούς, που να μπορούν να ασκήσουν υπεύθυνα και καρποφόρα το επισκοπικό τους διακόνημα, δίχως να τους κατατρώγουν οι πειρασμοί του πλούτου ή των κοσμικών απολαύσεων, αναζητώντας τους σε κάθε γωνιά της ελληνικής πατρίδας.
[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]

ΕΠΑΝΗΛΘΕ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΟΥ 1276

Ιωαν. Βέκκος πήγε στη Ρώμη υπέγραψε την ένωση των εκκλησιών και συλλειτούργησε με τον Πάπα Γρηγόριον Ι΄
καταπατώντας τους Ιερούς Κανόνες.
Επιστρέφοντας στην Κων/πολη, οι επίσκοποι και όλοι οι ιερείς διέκοψαν το
μνημόσυνό του χαρακτηρίζοντάς τον
προδότη της Ορθοδοξίας. Τότε, έχοντας ως εκτελεστικό όργανο τον Αυτοκράτορα, άρχισε σκληρούς διωγμούς,
εξορίες, αποσχηματισμούς και φυλακίσεις των αντιφρονούντων. Αφού λοιπόν πήρε την έγκριση και στρατό από
τον Αυτοκράτορα άρχισε τις συστηματικές εκκαθαρίσεις από τους αντιδρώντας του Αγίου Όρους μοναχούς.
Στο Πρωτάτο και στην Ι.Μ. Βατοπεδίου κρέμασε τους μοναχούς.
Στην Ι.Μ. Ζωγράφου τους έκαψε ζωντανούς και στην Ι.Μ. Ιβήρων τους έπνιξε στη θάλασσα.
Η μόνη Μονή που απέφυγε την οργή
του «αγίου» ήταν αυτή της Μεγίστης
Λαύρας που υπάκουσε, συλλειτούργησε και τον μνημόνευσε. Ανατριχιαστικό υπήρξε το γεγονός ότι όσοι συναίνεσαν, κατά την εκταφή τους, βρέθηκαν ολόσωμοι (αδιάλυτοι), τυμπανιαίοι και με δυσώδη οσμή.
Μήπως όμως ζούμε και σήμερα υπό
καθεστώς φόβου, αδυνατώντας να
αποτελέσουμε το λογικό ποίμνιο της
εκκλησίας και να ενεργήσουμε κατά
τον λόγον του Θεού και την παράδοσή μας;

Είναι τυχαίο ότι ο Πατριάρχης ζήτησε
να μην ενταφιαστεί ο ιεροκήρυκας Ν.
Σωτηρόπουλος ενώ αντίθετα εθνικοί,
και βάρβαροι ακόμη, έκαναν ανακωχή
για να θάπτουν με τιμές τους νεκρούς;
Ο ίδιος, δε ζήτησε από τον Αρχιεπίσκοπο και την Σύνοδο να τιμωρήσουν
τον μητροπολίτη Πειραιώς γιατί “τόλμησε” να διαβάσει την Κυριακή της
Ορθοδοξίας τα αναθέματα κατά των
αιρετικών όπως αυτά τα θέσπισε η Εκκλησία εντός των Ιερών βιβλίων της;
Ο Πατριάρχης δεν είπε προς την Ελληνική πολιτεία: «Άρατε πύλας, εξέλθετε και απέλθετε», αξιώνοντας να
βγάλουν πυξ-λαξ τους αυτοέγκλειστους Εσφιγμενίτες από τη Μονή ανησυχώντας μην εξαπλωθεί η αγιαίνουσα
διδασκαλία σε κελιά και μοναστήρια
και στον υπόλοιπο κόσμο και αποκαλυφθούν οι αιρετικές-οικουμενιστικές
του δοξασίες;
Γι’ αυτό, σαν άλλος ψευτοβοσκός,
προσπάθησε να παραπλανήσει τους
πιστούς, αποκαλώντας τους γνήσιους
αγωνιστές «σχισματική αδελφότητα».
Πολυχρόνιος ο αποκλεισμός της Μονής από τις αστυνομικές δυνάμεις κατ’
εντολήν του Βαρθολομαίου. Ο σκοπός
τους να συλλαμβάνουν και απομακρύνουν οποιονδήποτε θα εισέρχονταν ή
θα εξέρχονταν από τη Μονή αναγκάζοντας τους έγκλειστους μοναχούς να
παραδοθούν εξαιτίας έλλειψης τροφών, φαρμάκων, ιατρικής περίθαλψης

και λοιπών χρειωδών.
Τελευταία οι αστυνομικές δυνάμεις
επεξέτειναν τις δραστηριότητές τους
(31/10/14) στη Θεσσαλονίκη σε κονάκι
του μοναστηριού. Εισβάλλοντας εξεδίωξαν τους μοναχούς που βρέθηκαν
εκεί, κατέσχεσαν τα λίγα περιουσιακά στοιχεία και σφράγισαν το κονάκι
που τόσο τους διευκόλυνε όταν κατέβαιναν στην πόλη.
Η μόνη ελεύθερη έξοδος πλέον είναι του φερόμενου υπό τεσσάρων για
την τελευταία του κατοικία.
Δραματική και εξωπραγματική η κατάσταση. Παράκρουση κυρίευσε τον
Πατριάρχη όσο και την πολιτεία που
τον συντρέχει σε βαθμό να κατάσχεται οποιοδήποτε εργαλείο που θα
τους βοηθούσε να επιβιώσουν (φορτηγάκι, ψαρόβαρκες, τρακτεράκι...).
Μοναχός, μεταφέροντας λίγα τρόφιμα – προσφορά ιδιωτών – και επιχειρώντας να αποφύγει τους αστυνομικούς που τον κυνηγούσαν να κατάσχουν το τρακτέρ, έπεσε μ’ αυτό σε
χαράδρα και σκοτώθηκε.
Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει
κανείς το μίσος ενός “Πατριάρχη” που
μιλάει για αγάπη, φιλευσπλαχνία…
Κι ενώ ενδιαφέρεται για την κλιματική αλλαγή (φύση, ζώα, πουλιά) προβάλλοντας μάλιστα το ζήτημα με πολυτελή κρουαζιερόπλοια – που πλήρωσε ο ελληνικός λαός με τις αμαρτωλές Μ.Κ.Ο. έναντι εκατομμυρίων – στις

θάλασσες με συνδετήμονες άθεους
πολιτικούς και μεγιστάνες, αδιαφορεί σκανδαλωδώς για την εικόνα του
Θεού επιζητώντας τον αφανισμό μιας
αδελφότητας 120 μοναχών που οι περισσότεροι έχουν λευκανθεί από την
μοναστική άσκηση επί 60, 70 και 80
χρόνια…
ΓΙΑΤΙ;
Οι λόγοι είναι δύο (2).
Ο ένας είναι γιατί οι Εσφιγμενίτες
δεν δέχτηκαν τα δισεκατομμύρια της
Ε.Ο.Κ. και του Πάπα – ενώ τα δέχτηκε ο Βαρθολομαίος με τα υπόλοιπα
19 μοναστήρια και σκήτες, δυστυχώς
–. Αυτή τους η απόφαση τους χάλασε προφανώς την πιάτσα γι’ αυτό και
τους εκδικείται.
Ο δεύτερος και σπουδαιότερος είναι
ότι διέκοψαν το μνημόσυνο του Πατριάρχη Βαρθολομαίου επειδή (σωστά)
πιστεύουν ότι με τις συμπροσευχές και
τα συλλείτουργα με τους ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ
καταπατεί τους Θείους και Ιερούς Κανόνες της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
Τα τελευταία έργα του Πατριάρχη
αποδεικνύουν την ποιότητά του. Είναι έργα που καμία σχέση δεν έχουν
με το Χριστό και την Εκκλησία Του. Είναι έργα του θηρίου της Αποκαλύψεως, γι’ αυτό – να είμαστε βέβαιοι – ο
καιρός του Βέκου είναι κοντά μας. Τα
σημάδαι δείχνουν ότι επανήλθε ο διωγμός του 1276. Ας ετοιμαζόμαστε και ο
Θεός μαζί μας.
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ΤEΡΜΑ ΟΙ ∆IΣΚΟΙ !
Κύριο και πρωτοσέλιδο θέμα τοπικής εφημερίδας (17/10/2014) αποτέλεσε η ανακοίνωση του δεσπότη Ιγνατίου «Δεν είναι εποχή για δίσκους» που ειπώθηκε στην αίθουσα του ξενοδοχείου «ΔΙΒΑΝΗ» σε εκδήλωση για το φιλανθρωπικό έργο της μητρόπολης.
Διαβάζοντας οι παπάδες την είδηση έτριβαν τα μάτια τους από έκπληξη. Γι’ αυτό, άλλοι απ’ αυτούς προσπάθησαν να πληροφορηθούν
κάτι περισσότερο από τις κυρίες που παραβρέθηκαν στην εκδήλωση
κι άλλοι τηλεφώνησαν στην εφημερίδα, γιατί ο δεσπότης δεν τους έχει
συνηθίσει σε τέτοιες ενέργειες.
Η εφημερίδα μας θέλοντας να μάθει για τα συμβάντα ρώτησε αρκετούς ιερείς εάν πληροφορήθηκαν αυτά και ποια είναι η γνώμη τους.
Εκείνοι, παραξενημένοι, απάντησαν: «Δεν είναι δυνατόν αυτό, διότι ο
δεσπότης είτε κοιμάται είτε αγρυπνεί το μυαλό του το έχει στους δίσκους και
στις εισπράξεις. Μάλλον θα μπερδεύτηκε και άλλα ήθελε να πει και άλλα είπε.
Εκτός κι αν τα είπε με το σκεπτικό να τα ανακαλέσει όπως κάνει συνήθως, ή
ξεχνάει όσα υποσχέθηκε».
Όπως κι αν έχει το πράγμα, ένας δεσπότης δεν πρέπει να λησμονεί,
τουλάχιστον, τις ευχάριστες υποσχέσεις, που θα δώσουν λίγη αναψυχή στους τόσο καταπιεσμένους ιερείς.
Το αν θα κρατήσει το λόγο του θα το δείξει το εγγύς μέλλον. Οψόμεθα.

ΤΑ ΟΡΦΑΝΑ … 10 ΜΑΣΕΛΕΣ;
Σε διάφορα σημεία της πόλης – πεζοδρόμια, φανάρια, διασταυρώσεις,
έξω από Super Market … – υπάρχουν ανάπηροι, γέροι, ανήμποροι που
απλώνουν το χέρι και μικρά παιδιά
στην αγκαλιά κάποιας μάνας να ζητούν οικονομική βοήθεια… Το ίδιο ζήλωσε και ο δεσπότης Λάρισας αλλά με
πιο … εξελιγμένο τρόπο. Βρήκε δηλαδή το ευαίσθητο σημείο που συγκινεί αρκετούς και το εκμεταλλεύθηκε δεόντως. Ζητάει κάθε λίγο και
λιγάκι χρήματα και μάλιστα με δραματικό ύφος: «Ενισχύσατε τα Ορφανά της Μητρόπολης», «Έκκληση μητροπολίτη για το Ορφανοτροφείο Θηλέων»… Είναι δε σε μόνιμο μοτίβο οι ανακοινώσεις με τις ίδιες
φωτογραφίες και το ίδιο περιεχόμενο.
Προκειμένου λοιπόν να μαζέψει χρήματα, έχει κάνει μπαλάκι τα συμπαθέστατα αυτά κορίτσια, που όταν ακούνε κάθε φορά τις δεσποτικές
ανακοινώσεις ή διαβάζουν στις εφημερίδες παρόμοιες εκκλήσεις νοιώθουν άβολα. Αισθάνονται να σφυροκοπούν τα αυτά τους με τα απανωτά: «Ρίξετε τον οβολό σας γιατί το ίδρυμα βρίσκεται σε δεινή οικονομική κατάσταση» ή «Σεις, αδελφοί μου, σπουδάζετε αυτά τα απροστάτευτα κορίτσια…». Ναι, καταρρακώνεται το κύρος και η προσωπικότητα αυτών των παιδιών.
Αν όντως υπάρχει ανάγκη θα μπορούσαν με διάκριση και διαφάνεια
να γίνουν πιστευτοί. Επειδή όμως αυτές οι ιδιότητες ελλείπουν και η παιδική αξιοπρέπεια συνεχίζει να προσβάλλεται μήπως κάποια εισαγγελική
παρέμβαση θα μπορούσε να διορθώσει τα πράγματα;
Ρωτάμε για πολλοστή φορά. Υπάρχει πράγματι ανάγκη; Τότε γιατί
δεν ενεργούν με διαφάνεια ώστε ο κόσμος να πιστέψει; Γιατί από το
2008 δεν ανακοινώνεται στο λαό ο απολογισμός των εσόδων του Ορφανοτροφείου, οι εισπράξεις για το σκοπό αυτό από τα προσκυνήματα, τα παρεκκλήσια, τις εφ’ άπαξ καταβολές των ιερών ναών, τις δωρεές συμπολιτών, φορέων και οργανώσεων, τις δισκοφορίες, τους τόκους των μισθωμάτων του Κρίκκη, τις κρατικές επιχορηγήσεις και τα
κοινοτικά προγράμματα; Γιατί δεν αποκαλύπτουν τα πραγματικά έξοδα των κοριτσιών; Γιατί μέχρι πέρυσι λέγανε ότι όλα στο ίδρυμα γίνονται με εθελοντική προσφορά (υλικά – εργασία) κι εφέτος μας πληροφορούν ότι εργάζονται επτά (7) άτομα ως προσωπικό; Τώρα, πώς προέκυψαν αυτά και με ποιες τυπικές διαδικασίες; Μήπως θα πρέπει να
ερευνηθεί η υπόθεση;
Για την ιστορία υπενθυμίζουμε ότι η εφημερίδα μας «ΑΓΩΝΑΣ» του Φεβρουαρίου τ.έ. (φ. 201) με τίτλο «ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΚΙΝΕΣ» έκανε ένα μικρό
απολογισμό και υπολόγισε ότι τα έσοδα του Ορφανοτροφείου μπορούν
να φθάνουν και τις 200.000 ευρώ ετησίως. Και αφού σ’ αυτό δεν υπήρξε απάντηση συμπεραίνουμε ότι πρέπει να συμφωνούν οι διοικούντες.
Εάν για 12 κοριτσάκια δεν φθάνουν αυτά τα χρήματα, τότε τους πληροφορούμε ότι με 10 μασέλες να έτρωγαν τα χρήματα θα περίσσευαν
ώστε να επαρκέσουν και για την προίκα τους.

οκτωβριοσ 2014

Κανένα σχόλιο. Τα πανό τα λένε όλα... Απλώς ο λαός αναμένει

ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΙ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ!
Τώρα τους ήρθαν τα γίδια... του παραρτήματος της “Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων Λάρισας” να διαμαρτυρηθούν για τη μη είσοδο του Ισλάμ
στη... θεολογική Θεσσαλονίκης και
δηλώνουν μάλιστα ότι κατάπληκτοι
παρακολουθούσαν την προώθηση
εφαρμογής του προγράμματος “Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών” στη Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης... (ε. 7-10-14).
Ω της υποκρισίας το μέγεθος. Όταν η εφημερίδα μας τον Μάρτη του
2014 (αρ. φύλ. 201) πρωτοστατώντας χτυπούσε το καμπανάκι με κύριο
άρθρο «Γρηγορείτε, νομοσχέδιο ΒΟΜΒΑ» τότε μερικοί απ’ αυτούς ειρωνευόμενοι μας έλεγαν πού βρήκαμε και γράφουμε αυτές τις ανοησίες. Εάν όμως τότε, που το νομοσχέδιο βρίσκονταν στη διαβούλευση, είχαν κινηθεί, κάτι θα μπορούσε να γίνει ή κι αν η προσπάθειά τους δεν
τελεσφορούσε, θα μπορούσαν να ισχυρισθούν ότι έκαναν εγκαίρως το
πρεπούμενο. Τώρα όμως αφήνουν να εννοήσουμε ότι σκοπίμως παίζουν σε διπλό ταμπλό.
Υποκρίνονται οι κύριοι θεολόγοι, όταν καλούν τους υπουργούς και
φορείς «Να σταματήσουν αμέσως οι διαδικασίες λειτουργίας της» και
δεν εγκαλούν τους Πανεπιστημιακούς καθηγητάδες, που με 23 ψήφους
υπέρ του νομοσχεδίου και μόνο 6 κατά, ζήτησαν απ’ τον υπουργό να γίνει η απόφασή τους νόμος του Κράτους, όπως και έγινε.
Και δεν τους εγκαλούν, γιατί πολλοί απ’ αυτούς είναι φίλοι τους και μάλιστα τους φέρνουν στη Λάρισα – καλεσμένοι από τον δεσπότη ή τους
ίδιους – για να λιβανίσουν και στηρίξουν τον εκθρονίσαντα τον μακαριστό Θεολόγο και να του διασκεδάσουν τις ενοχές, που οι αδυσώπητες
ερινύες δεν τον αφήνουν να ησυχάσει.
Υποκρίνονται όταν γράφουν ότι το παράρτημα «ενώνει τη φωνή του με
τους Ιεράρχας... και τους σθεναρούς Βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου...». Αναρωτιόμαστε αν ζουν στην Ελλάδα ή τώρα εμφανίσθηκαν
ανάμεσά μας και γι’ αυτό αγνοούν ότι όλοι σχεδόν οι δεσποτάδες, μαζί
και ο Αρχιεπίσκοπος, συμφωνούν – πλην πέντε διαφωνούντων – στην
ίδρυση «ιδρύματος Μουσουλμανικών Σπουδών».
Όσο για το νέο δεσπότη και «φίλο» τους ουδέν σχόλιον διότι «όμοιος στον όμοιον...». Για τους εθνοπατέρες «Θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μας».
Τι υποκρισία! Μετά από οχτώ μήνες, κι αφού το κακό έγινε, θυμήθηκαν να... διαμαρτυρηθούν, θυμίζοντάς μας τον ερχομό της πυροσβεστικής αφού η φωτιά πρώτα έκαψε τα πάντα.

ΤΟ Ι∆ΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Τον θυμάστε τον μακαρίτη Σεραφείμ Ορφανό – ο Θεός να τον σχωρέσει – που οι ιερείς του είχαν βγάλει το παρατσούκλι “Λυσσιάρης”; Ε, ο μακαρίτης νύχτα-μέρα είχε το
μυαλό του στο χρήμα και στην καλή ζωή. Στις συνάξεις που έκανε κατά
αραιά διαστήματα βρόνταγε και άστραφτε αναφερόμενος στα οικονομικά.
Σε σύναξη που έγινε στις 20 Νοεμβρίου 1984 – μεταφέρουμε αποσπάσματα από το βιβλίο “ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΟΡΦΑΝΟΣ Ο ΛΥΣΣΙΑΡΗΣ” που γράφει:
«Οι Ιερείς έμειναν ενεοί από τον Δούρειον Ίππον της συγκεντρώσεως,
η οποία είχε οικονομικά ελατήρια και στόχους, παρά την φαινομενικήν
αφεσιολογίαν, διό και ο Δεσπότης δημιούργησε κλίμα κατατρομοκρατήσεως των Ιερέων προς επίτευξιν των στόχων του, αποκαλών αυτούς,
γαϊδούρια – εν μέσω του ιερού ναού – … Οι ιερείς μας προσέχουν μόνον
τα συμφέροντά τους και τις οικονομικές απολαβές.
Παίρνετε παχυλούς μισθούς, 60και 70.000 δρχ. και δεν κάνετε τίποτα… Θα επιβάλω ποινάς και την άλλην φοράν, μετά στερήσεως των αποδοχών… Θα επανασυστήσω την επιτροπήν εφόδου και ελέγχου η οποία
ητόνησεν από μακρόν… Έχετε εισπράξεις για τα χωριά 700.000 δρχ. και
μου κάνετε απολογισμό 60 και 70.000 δρχ., κλέβοντας ασυστόλως, αλλά
αν πάτε στον εισαγγελέα δεν θα λυπηθώ κανέναν. Εγώ είμαι χρεωμένος
ως τα αυτιά – τον καημενούλη δεν είχε ακόμα ξεχρεώσει τις αγορές των
ακινήτων – και χρωστάω προσωπικώς 900.000 δρχ. και περιμένω τον μισθό και δώρο μου για να πληρώσω τον Θόδωρο και Παύλο (sic).
Εάν δεν καταβάλλετε εγκαίρως τις τριμηνίες δεν θα παίρνετε αποδείξεις μισθοδοσίας. Ακούς παπα-Θανάση Τσ…; Δεν θα δίνεις αποδείξεις!» (σελ. 2-4). Δεν άλλαξαν καθόλου τόσα χρόνια οι δεσποτάδες. Κάνουν Συνάξεις για δήθεν πνευματική ωφέλεια των ιερέων και το ρεζουμέ είναι τα οικονομικά. Πως δηλαδή θα τρομοκρατήσουν τους ιερείς να
τους πάνε όσα πιο πολλά χρήματα, και ας μείνουν οι ναοί χωρίς θέρμανση, και απλήρωτοι οι ψάλτες και οι νεωκόροι.
Το ίδιο και το ίδιο παραμύθι.

Λαμπαδάριος

ΕΚλογΕσ Ή ∆ιοΡισΜοι

ΟυΣΙωΔη ΣΕσυνέχεια
αΠΟΣΙωΠηΣη
από την 1η σελίδα

το Αγιο Πνεύμα. Τελευταία
ασχολήθηκε και ο καθ. πανεπιστημίου Χρ. Γιανναρας
στην εφημερίδα «Καθημερινή» (10-8-2014) γράφοντας
για το θέμα μεταξύ των άλλων και:
Eνα ακόμα τέτοιο παράδειγμα κοινωνικής παρακμής, στο περιθώριο (εντελώς) των ενδιαφερόντων
της ελλαδικής κοινωνίας,
θέλει να επισημάνει η σημερινή επιφυλλίδα. Aσχετο με
τα δύο προηγούμενα, άλλου χώρου και άλλου πεδίου, αλλά εξίσου νοσογόνο,
γραδάρει (μετράει, κρίνει,
αποκαλύπτει) τη δυναμική
της παρακμής στην κοινωνία
μας. Πρόκειται για τον τρόπο εκλογής των επισκόπων
στην Eκκλησία της Eλλάδος. Πόσοι Eλληνες γνωρίζουν, έστω σαν πληροφορία, ότι στο εξαιρετικά επίζηλο με κοσμικά κριτήρια (ανέσεων, πριγκιπικής αίγλης και
χλιδής, οικονομικής εξασφάλισης, εξουσίας επί πλήθους
εξαρτημένων) αξίωμα του
επισκόπου ανέρχονται κληρικοί χωρίς την παραμικρή
κρίση, την παραμικρή αξιολόγηση. Mόνο με βάση τα
τυπικά τους προσόντα.
Oσοι κληρικοί διαθέτουν
τα τυπικά προσόντα να γίνουν επίσκοποι (αγαμία,
πτυχίο, προϋπηρεσία) εγγράφονται σε έναν «κατάλογο εκλογίμων». O κατάλογος περιέχει συνήθως κάποιες εκατοντάδες ονόματα.
Oταν συγκαλείται η «ιεραρχία» (το σύνολο των εν ενεργεία μητροπολιτών – περίπου ογδόντα) για να εκλέξει έναν καινούργιο μητροπολίτη, οι εκλέκτορες μπαίνουν στην αίθουσα συνεδριών, γίνεται μια εθιμοτυπική
«δέηση» και αμέσως αρχίζει
η εκφώνηση του καταλόγου
για την προσέλευση στην
κάλπη. Kάθε μητροπολίτης
ρίχνει στην κάλπη ένα χαρτί, στο οποίο έχει αναγράψει
τρία από τα ονόματα του καταλόγου εκλογίμων. Tα ψηφοδέλτια καταμετρώνται και
από τα τρία ονόματα που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους καλούνται αμέσως οι εκλέκτορες να ρίξουν
στην κάλπη το ένα όνομα της
προτίμησής τους.
Δεν λειτουργεί καμία, ούτε
για τους τύπους, κριτική διαδικασία, συζήτηση, ανταλλαγή αξιολογικών εκτιμήσεων, κατάθεση ενστάσεων, συγκριτική αποτίμηση.
Oι μητροπολίτες ψηφίζουν,
χωρίς ο νόμος να τους υποχρεώνει (ούτε βέβαια η συνείδησή τους) να αιτιολογήσουν την ψήφο τους απέναντι στο σώμα των πιστών,
αλλά και στην κοινωνία που
τους μισθοδοτεί ως κρατικούς λειτουργούς. Kαμία
κρίση, καμία αξιολόγηση,
είναι η μόνη εκλογή υψηλόβαθμου λειτουργού με βάση
μόνο τα τυπικά προσόντα.
Eτσι μένει ασύδοτο – και

ανεξέλεγκτο το παρασκήνιο: η συναλλαγή, οι εκβιασμοί, η νομιμοποιημένη αναξιοκρατία, η αυτονόητη ίντριγκα. Oργιάζουν
προεκλογικά οι τηλεφωνικές «συνεννοήσεις», τα παζαρέματα, οι υποσχέσεις,
τα «δώρα». Διαμορφώνονται «στρατόπεδα», κλίκες,
πλεονάζει η συκοφαντία,
ισχύει με ωμότητα η αρχή
«ο θάνατός σου ζωή μου».
Mέσα από αυτή τη θηριομαχία «παίζεται», παράλληλα, και η κορυφαία διεκδίκηση: ο αρχιεπισκοπικός θρόνος, σε έγκαιρη, μακροχρόνια προοπτική.
Aποτέλεσμα: μητροπολιτική εκλογή κερδίζουν όσοι
«κινούνται», δηλαδή όσοι
καλλιεργούν γνωριμίες, τριγυρνάνε στα συνοδικά γραφεία και στις μητροπόλεις,
ξέρουν να «πλασάρονται»,
προσφέρονται για οπαδοί
σε κλίκες. H δραματικότερη
συνέπεια από αυτό το καρκινικό σύμπτωμα παρακμής
της ελληνικής κοινωνίας είναι η βεβαιότητα που οικοδομείται ότι ακόμα και μέσα
στην εκκλησία η ανθρώπινη ποιότητα είναι εν διωγμώ. Oσοι είναι ικανοί και
άξιοι για επίσκοποι, κρύβονται, πρέπει να ψάξεις για να
τους βρεις. Στον αφρό πλέουν ευδιάκριτοι οι φελλοί.
Kαι οι εξαιρέσεις σπάνιες.
Προτού φτάσει στον θρόνο των Aθηνών ο σημερινός Aρχιεπίσκοπος διακήρυττε με έμφαση και επιμονή ότι «το πρώτο και μεγαλύτερο πρόβλημα στην ελλαδική εκκλησία σήμερα είναι ο τρόπος εκλογής των
επισκόπων». Eίχε δημόσια
εκτεθεί, αλλά στο Eλλαδιστάν κανόνας είναι το είπα
- ξείπα. Eφτά χρόνια τώρα,
έχει φορτώσει στο επισκοπικό σώμα με τις εκλογές που
ενορχηστρώνει τόση μετριότητα, μικρόνοια και ανικανότητα, που συνδέει πια οριστικά το όνομά του με την
κατάφωρη παρακμή.
Mια πτυχή του παρακμιακού φαινομένου είναι και η
αδικαιολόγητα αυτονόητη
αρχιεπισκοπική αυθαιρεσία και απολυταρχία στους
κόλπους της ελλαδικής
εκκλησίας: Γιατί τρέμουν
οι μητροπολίτες τον εκάστοτε αρχιεπίσκοπο, γιατί τους επιβάλλει, ακόμα
και με νεύματα, τι να ψηφίσουν και τι να καταψηφίσουν; Eίναι παιδιόθεν εθισμένοι στη βοσκηματώδη
δουλοπρέπεια; Eχουν συμφωνήσει μαζί του αμοιβαιότητα εξυπηρετήσεων; Tους
«κρατάει» ή τον «κρατάνε»
γνωρίζοντας πεπραγμένα
ικανά να εκβιάζουν υποταγή ή συναλλαγή;
Aντικοινωνικό μένος, μανία βανδάλων, θεσμοποιημένη αναξιοκρατία στον
χώρο του «ιερού». Tι περισσότερο να μας πείσει για την
παρακμή;

