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Το ερώτημα είναι: Ποιες είναι οι καλύτερες
προϋποθέσεις για τη δολοφονία μιας μεγαλοφυΐας; Και η ιστορία αποκρίνεται: Η κακουργία
και η μωρία. Προϋποθέσεις που ιδιαίτερα αξιοποιήθηκαν στην περίπτωση του Χρυσοστόμου (344-407).
συνεχίζεται στη σελ. 2
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(ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΡΙΣΗ)

Η ευθyνη της Εκκλησiας

η δυση
των σταυροφορων
τησ λεηλασιασ
τησ ομοφυλοφιλιασ
και τησ
κτηνοβασιασ

(Διοiκησης και λαοy)

Λόγω της κρίσης που
περνάμε ως χώρα η
οποία οφείλεται στο ξεστράτημα από το δρόμο του Θεού (τριαδικού),
το οικονομικό πρόβλημα
δεν είναι ξένο προς την
αποστολή της Εκκλησίας, ως σώματος Χριστού
ποιμένουσας και ποιμενόμενου λαού.
συνεχίζεται στη σελ. 5

ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ
ΘΕΙΑΣ ΔΙδΑΣΚΑΛΙΑΣ

συνέχεια στη σελ 4
ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ

Ακόμα και στον χώρο των φανατικών Μουσ
ουλμάνων τα πράγματα εξελίσσονται “θετικά”,
τουλάχιστον στο επίπεδο της ηγεσίας. Δύο ομιλίες του Ισλαμιστή ηγέτη του Ιράν Αχμαντινετζάντ,
από το βήμα του ΟΗΕ το αποδεικνύουν. Σε αυτές, ο αρχηγός του πιο φανατικού Ισλαμικού κασυνεχίζεται στη σελ. 2

Το ολοκαyτωμα
του Αρκαδiου
8 Νοεμβρίου 1886

«Εμείς δακρύζουμε, αδελφοί,
κι ο Μουσταφάς
ωστόσο δειλή
προσμένη απόκριση. Θα πάω να
του τη δώσω. Ρίχνομαι ολόγυρα,
συνεχίζεται στη σελ. 7

Η Ελληνικh γλωσσα και
όχι η Αγγλικη θα επρεπε
να ειναι Παγκoσμια…
Η Αγγλική γλώσσα
έχει 490.000 λέξεις
από τις οποίες 41.615
λέξεις. είναι από την
Ελληνική γλώσσα..
(Bιβλίο Γκίνες)
Η Ελληνική με την

τοκρατορία. Τους Σλάβους τους βρίσκομε να
κατοικούν στην περιοχή
στα τέλη του 6ου αιώνα.
Περί το 680 μ.Χ. καταφθάνουν τουρκικές
φυλές στο κάτω Δούναβη και ιδρύουν την Α΄
Βουλγαρική Αυτοκρατορία. Το 1014 ο Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος νικά το Τσάρο Σαμουήλ και οι Βυζαντινοί εδραιώνουν την κυριαρχία τους
στη Βουλγαρία. Το 1396-1878 βρίσκεται κάτω από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μετά το τέλος του Ρωσοτουρκι-

«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε·
αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς
λὀγον ἀποδώσοντες» (Ἑβρ. 13,17)
Ο Ἀπόστολος μας συνιστᾷ σήμερα ἕνα καθῆκον,
μιὰ ἀρετή, στὴν ὁποία οἱ Ἕλληνες δυστυχῶς ὑστεροῦμε. Ἐνῷ ἀλλοῦ διακρινόμεθα, στὸ θέμα αὐτὸ
εἴμεθα ἐλλιπεῖς. Καὶ ἔρχονται περιστάσεις ποὺ μηδενιζόμεθα· γινόμεθα ἕνα ἀκυβέρνητο μπουλούκι.
Ποιό εἶνε τὸ καθῆκον; Ἡ ὑπακοή, ἡ πειθαρχία.
«Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε» (Ἑβρ.
13,17), συμβουλεύ+ Μητρ. Φλωρίνης
ει. Τὸ δὲ «ὑπείκετε»
Αυγ. Καντιώτου
ἴσον· ὑπακούετε. Ναί,
ὑπακούετε. Ποιοί πρέπει νὰ ὑπακούουν; Οἱ Χριστιανοί. Σὲ ποιούς νὰ ὑπακούουν; Στοὺς «ἡγουμένους». Ποιοί λέγονται «ἡγούμενοι»; Μὴ νομίσετε ὅτι ἡ λέξι «ἡγούμενος» ἔχει
τὴν ἔννοια ἡγουμένου μοναστηρίου, λ.χ. τοῦ Ἁγίου
Ὄρους. Ὄχι. Ἔχει εὐρυτέρα ἔννοια.
συνεχίζεται στη σελ.3

«Παναγιώτατε,
προχωρήσατε ήδη πολύ...»!

ΟΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΝ … ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ
Συνεχίζουμε με την
ΜΕΓΑΛΗ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ομόδοξη Βουλγαρία
που τηρεί σιγή!!!
Δ΄- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Στη Βουλγαρία (Μοισία ή Μυσία) αρχικά κατοικούσαν Ιλλυριοί. Οι
Έλληνες είχαν εγκατασταθεί από πολύ παλιά
στις ακτές του Ευξείνου,
και αργότερα ο Φίλιππος Β΄ ίδρυσε τη
Φιλιππούπολη και επί Ρωμαίων, ο Μάρκος ο Αυρήλιος εγκατέστησε τον 3ον αιώνα Ρωμαίους από τη Δοκία. Στη συνέχεια ενσωματώθηκε στην Βυζαντινή Αυ-

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΠΕΡΙ
ΥΠΑΚΟΗΣ 

του θεολόγου
Μετά 50 χρόνια, επαΕπιφάνιου Στόκου
ναλαμβάνουμε μοιραία,
τα λόγια του π. Επιφάνιου στον Αθηναγόρα! Μήπως αυτά, πρέπει να τα
ακούσουν εκείνοι που τον Μνημονεύουν; Ο ίδιος τα
συνεχίζεται στη σελ.8

συνεχίζεται στη σελ. 5

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974-2014) 4ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
(Συνεχίζουμε την εξιστόρηση των εκκλησιαστικών γεγονότων: πώς φθάσαμε στην μεγάλη σφαγή των 12 αγίων αρχιερέων χωρίς την
παραμικρή νόμιμη διαδικασία παρά μόνο με
το «αποφασίζω και διατάσσω» του άξεστου
Σεραφείμ Τίκα).
Το παλιό κατεστημένο, οι εκκλησιαστικές φατρίες και τα δεσποτάτα, που είχαν κατ’ επανάληψη αρνηθή εις τον αρχιμανδρίτη και καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ιερώνυμο
Κοτσώνη να τον προάγουν ακόμα και σε Τιτου-

λάριο επίσκοπο, αισθάνθηκαν Σεραφείμ
άβολα με την ανάδειξη και τη Τίκας
χειροτονία του σε Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Τελικά τον αποδέχθηκαν
και τον αναγνώρισαν μπροστά
στην αγανάκτηση του ορθόδοξου λαού, ο οποίος κουρασμένος από τα αλλεπάλληλα εκκλησιαστικά σκάνδαλα, που ως
τότε γέμιζαν την ατμόσφαιρα με πνιγηρές ανα-

θυμιάσεις, αισθάνθηκε ανακούφιση, ανέπνευσε ελπίδα και γέμισε
την καρδιά του προσδοκίες.
Ήταν γενική η απαίτηση να γίνουν πολλά υπέρ της Εκκλησίας
χωρίς καμμία χρονοτριβή. Αυτό
τουλάχιστον μαρτυρούσαν τα τηλεγραφήματα και οι επιστολές πολιτών και άλλων παραγόντων εκείνης της εποχής προς τον νέο Αρχιεπίσκοπο. Η εφημ. «ΤΟ ΒΗΜΑ» (19-5-1967)
συνεχίζεται στη σελ. 7

H Meρκελ μισεi τους eλληνες και την Ελλaδα
συνεχίζεται στη σελ. 3

ΨΑΛΤΙΚΑ
• «θα σασ σκοτωσω
για να με θυμαστε
• ειπα ξειπα!
• ρωταει και ξαναρωταει
• ε... οχι και δυο ψηφοι !
• ιεροκλοπεσ
σελ. 8

Το βαθύτατο μίσος της για τους Έλληνες και την
Ελλάδα το έχει δείξει αρκετές φορές. Εδώ θα αναφέρουμε τρεις κραυγαλέες περιπτώσεις.
α) Σύμφωνα με απόρρητο έγγραφο της αμερικανικής πρεσβείας στο Λονδίνο, με ημερομηνία 23 Απριλίου 2008, το οποίο διέρρευσε στα wikileaks και το
xrimanews.gr και το παρουσίασε σε αποκλειστικότητα: “η Γερμανία συμμερίζεται την απογοήτευση
των ΗΠΑ για το ελληνικό βέτο όσον αφορά την είσοδο της “Μακεδονίας” στο ΝΑΤΟ. Η δε Μέρκελ δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα τις ημέρες πριν την σύνοδο του ΝΑΤΟ προκειμένου να πείσει τον Καραμανλή να βάλει νερό στο κρασί του... την ώρα μάλιστα
που οι Έλληνες περιμένουν οι εταίροι τους την Ε.Ε.
να τους στηρίξουν στο θέμα”.
Μερικούς μήνες αργότερα αρνήθηκε να μας βοηθήσει σπρώχνοντάς μας με την πολιτική της, σε ένα

καταστροφικό μνημόνιο με τα σκληρότερα δυνατά μέτρα, για τα οποία πανηγύρισε και περηφανεύτηκε δημοσίως σε ομιλία της.
β) Πριν τρία χρόνια, σε φιλικό γεύμα στο Λονδίνο με συνδαιτυμόνες τον Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί και τον πρώην πρωθυπουργό του
Κατάρ η κ. Μέρκελ, μεταξύ τυρού και αχλαδίου
και καλού κρασιού ξεδίπλωσε όλο το μίσος της
για τον ελληνικό λαό, λέγοντας: “Τους Έλληνες πρέπει να τους αρπάζεις από τα μαλλιά,
να τους βουτάς το κεφάλι στο νερό και λίγο πριν
σκάσουν, να τους αφήνεις να πάρουν μια ανάσα και
ξανά το κεφάλι μέσα μέχρι να καταλάβουν». (paron)
Αυτό ακριβώς κάνει 6 χρόνια τώρα βγάζοντας τα
απωθημένα της για την ηρωική αντίσταση της Ελλάδας το ‘40 και μετά.
γ) στις 28 Αυγούστου 2014 η κ. Μέρκελ κάλεσε στο

Βερολίνο τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων (Αλβανίας, Βοσνίας, Κοσσυφοπεδίου,
Κροατίας, Σκοπίων, Μαυροβουνίου, Σερβίας και Σλοβακίας) στήνοντας “παιχνίδι” κατά
της χώρας μας, και μεταξύ των άλλων καλωσόρισε τα Σκόπια με το όνομα “Μακεδονία”.
Έβαλε τους ηγέτες της συνόδου να υπογράψουν ένα κοινό ανακοινωθέν όπου τόνιζαν: “Πρέπει να λυθεί επειγόντως η διαφορά για το όνομα με διάθεση συμβιβασμού
και από τις δύο πλευρές»! Με απλά λόγια απαιτούν
υποχωρήσεις από την Ελλάδα!
Απ’ αυτά τα λίγα διαφαίνεται το μίσος της προς την
Ελλάδα και το λαό της, που του δίνει με το σταγονόμετρο μικρές ανάσες, και μόλις πάει να σταθεί όρθιος, ξανά τον βουτάει στο «νερό» μέχρι να πει «παραδίνομαι».

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

2 ΑΓΩΝΑΣ
θεστώτος οραματίζεται και εξυμνεί τον ερχομό του «Μεσσία», του «Σωτήρα», του “Ιμάμ Μαχντί” όπως τον αποκαλούν οι σιΐτες μουσουλμάνοι. Στην πρώτη ομιλία που έγινε το Σεπτέμβρη
του 2010 στην ετήσια συνδιάσκεψη αρχηγών
του ΟΗΕ είχε αναφέρει ότι ο κόσμος χρειάζεται
έναν “σωτήρα” που θα έλθει για να λύσει όλα τα
προβλήματα. Δύο χρόνια μετά, τον Σεπτέμβριο
του 2012 ήταν πιο συγκεκριμένος: «Θα είναι το
τέλειο όν, θα αγαπά την απόλυτη δικαιοσύνη και
θα μπει στην παρέα του Ιησού Χριστού. Θα οδηγήσει την ανθρωπότητα στην επίτευξη των αιώνιων ιδανικών της. Η έλευση του σωτήρα θα είναι η
αρχή της ασφάλειας, της ειρήνης και της γνήσιας ζωής. Το τέλος της καταπίεσης, της φτώχειας,
των διακρίσεων. Θα είναι η αρχή της αγάπης και
της κατανόησης. Θα ανοίξει τις πύλες της γνώσης και της επιστήμης και θα χορηγήσει την ευγένεια, την ελπίδα, την αξιοπρέπεια και την ελευθερία σε όλη την ανθρωπότητα. Οι καρδιές τότε
θα γεμίσουν αγάπη και καθαρότητα. Τότε θα ενωθούν όλα τα τέκνα του Αδάμ συνδεόμενα με ευτυχία και χαρά. Ας ενώσουμε τα χέρια όλοι μαζί για
την ενδεχόμενη άφιξή του με συμπάθεια και συνεργασία, σε αρμονία και ενότητα. Ας πορευτούμε σε αυτή την πορεία προς την σωτηρία για τις
διψασμένες ψυχές μας».
Το οικοδόμημα της παγκοσμιοποίησης θα είναι ασταθές, αναποτελεσματικό και αβέβαιο αν
οι λαοί συνεχίζουν να εμφανίζουν θρησκευτική
ανομοιογένεια και διαχωρισμούς που θέτουν αρνήσεις και διαμάχες ανάμεσά τους. Ένας καίριος στόχος της παγκοσμιοποίησης είναι η εξαφάνιση αυτών των ανισοτήτων που δημιουργούν οι
«ομάδες ταυτότητας». Η ύπαρξη εθνικής και θρησκευτικής ταυτότητας είναι πρόβλημα. Αντίθετα ο πολυπολιτισμός, η μετανάστευση, η αφομοίωση των διαφορών, η εξασθένηση της εθνικής ιστορίας, της γλώσσας και η θρησκευτική
ομοιομορφία αποτελούν το αναγκαίο περιβάλλον για την σταθερότητα του οράματος της παγκοσμιοποίησης.
Οι απο-εθνικοποιημένες ελίτ προωθούν το
«υπερεθνικό» και το «πολυπολιτισμικό» προκειμένου να «αποδομήσουν» τα εθνικά πιστεύω και τις
εθνικές κουλτούρες. Για να επιτευχθεί αυτή η πολιτική και οικονομική ομογενοποίηση των λαών, η
«Νέα Τάξη» θέτει σαν πρώτο στόχο στο επίπεδο
των θρησκειών την ένωση των χριστιανικών «εκκλησιών». Και σαν τελικό στόχο την επιβολή μίας
και μόνης θρησκείας που θα προκύψει από την
ένωση όλων των θρησκειών.
Η «Νέα Τάξη» δεν επιθυμεί να καταργήσει την
Χριστιανική Εκκλησία -ούτε και τις άλλες - αυτό
άλλωστε ιστορικά αποδείχθηκε ανέφικτο. Είναι
εφικτό όμως να μεταλλάξει τις θρησκείες σε κάτι
άλλο από αυτό που είναι. Να τις μετατρέψει σε μία
«Λέσχη θρησκευόμενων ανθρώπων», σ’ έναν οργανισμό όπως ο Ο.Η.Ε. Η «Νέα Τάξη» θέλει να κάνει τις θρησκείες άνευρο χειροκροτητή της, που
θα δουλεύουν για λογαριασμό της, θα καταπραΰνουν τις αντιδράσεις και θα διώκουν τους διαφωνούντες. Οι θρησκείες, τις τελευταίες δεκαετίες ανέβηκαν στο άρμα της παγκοσμιοποίησης
και πασχίζουν να συνθέσουν τη νέα θρησκευτική ενότητα. Αυτή τους η προσπάθεια είναι ο Οικουμενισμός.
Το διαφημιστικό σύνθημα του Οικουμενισμού
είναι η «αγάπη». «Αγάπη άνευ όρων και ορίων»
όπως έλεγε ο πρωτεργάτης του Οικουμενισμού
Πατριάρχης Αθηναγόρας (1886-1972). Στις μέρες
μας ο νυν Πατριάρχης Κπόλεως κ. Βαρθολομαίος
αναδεικνύεται ακάματος εργάτης των αρχών της
παγκοσμιοποίησης και του Οικουμενισμού. «Θα
πρέπει να συντελέσωμε όλοι μας στην προώ
θηση των πνευματικών αρχών του Οικουμενισμού, της αδελφοσύνης και της ειρήνης» δη-

συνέχεια από την 1η σελίδα

ΟΙ ΛΗΣΤΕΣ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΔΙδΑΣΚΑΛΙΑΣ
συνέχεια από την 1η σελίδα

μένη τελικά με την «κοκκίνην χλαμύδαν» του
λώνει συχνά πυκνά.
Οι διαχειριστές της παγκοσμιοποίησης πιέζουν, εμπαιγμού. (Ματθ. Κζ΄ 28)
ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
απειλούν αλλά και διευκολύνουν τους θρησκευτιΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ
κούς ηγέτες προς την κατεύθυνση της θρησκευΒασική ιδέα του Οικουμενισμού είναι ότι ο
τικής ενοποίησης. Έτσι βλέπουμε προέδρους μεγάλων κρατών και οργανισμών, ισχυρούς εξου- Χριστιανισμός γενικά και η Ορθοδοξία ειδικά, είσιαστές της γης που επί αιώνες περιφρονούσαν ναι «λειψή αλήθεια». Υποβιβάζει την Ορθοδοξία,
και πολεμούσαν την Ορθοδοξία, να μη χάνουν στοιχίζοντάς την στο ίδιο επίπεδο αξίας με τις άλευκαιρία να επισκέπτονται τον Πατριάρχη κ. λες ψεύτικες θρησκείες και πλάνες. Δεν δέχονται
Βαρθολομαίο, να κόπτονται για το άνοιγμα της θε- ότι «η αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο». (Ιω.
ολογικής σχολής της Χάλκης, να του αποδίδουν α΄17) «Η Οικουμενική Κίνηση αν και έχει χριστιατιμή και δημοσιότητα και πιθανόν φεύγοντας μία νική προέλευση, πρέπει να γίνει κίνηση όλων των
δωρεά (χορηγία) για την υλοποίηση των θεάρε- θρησκειών. Όλες οι θρησκείες υπηρετούν τον Θεό
και τον άνθρωπο. Δεν υπάρχει παρά μόνο ένας
στων σχεδίων του.
Ο στόχος του Οικουμενισμού και των ισχυρών Θεός...» διακηρύττουν οι Οικουμενιστές. Ο Πατης «Νέας Τάξης» είναι να πετύχουν μία πολτο- τριάρχης Αθηναγόρας, ίνδαλμα των Οικουμενιποιημένη θρησκευτική Βαβυλωνία. Μόνο έτσι στών και πνευματικός οδηγός του νυν πατριάρχου
δεν θα ξεχωρίζει πουθενά η Αλήθεια και δεν θα κ. Βαρθολομαίου έλεγε: «Απατώμεθα και αμαραποτελεί εμπόδιο. Στη συνείδηση των ανθρώ- τάνωμεν, εάν νομίζωμεν, ότι η Ορθόδοξος πίστις
πων θα επικρατεί τόση θρησκευτική σύγχυση κατήλθεν εξ ουρανού και ότι τα άλλα δόγματα είκαι αμφιβολία, που η πνευματική κόπωση τελι- ναι ανάξια. Τριακόσια εκατομμύρια ανθρώπων εξέλεξαν τον Μουσουλμανισμόν, διά
κά θα τους απομακρύνει από την
να φθάσουν εις τον Θεόν των και
αναζήτηση της Αλήθειας. Έτσι «ο
Είναι από το βιβλίο
άλλαι εκατοντάδες εκατομμυρίέλεγχος των ανθρώπων θα γίνετου Ιωάννου Ρίζου
ων είναι Διαμαρτυρόμενοι, Καθοται εύκολα, μόνο με το ψυγείο και
«Οι ληστές της θείας
λικοί, Βουδδισταί. Σκοπός κάθε
την τηλεόραση», όπως έλεγε ο μαδιδασκαλίας» 296
θρησκείας είναι να βελτιώση τον
καριστός Επίσκοπος Αυγουστίνος
σελίδες και διατίθεται
άνθρωπον». Η εμμονή των ΟρθοΚαντιώτης.
από τον συγγραφέα και
δόξων να πιστεύουν ότι η ΟρθόΣε όλη την ιστορία της η Ορθόαπό την εφημερίδα μας
δοξη Εκκλησία είναι η μόνη αληδοξη εκκλησία αντιμετώπιζε απόΤιμή 8 ευρώ
θινή και σώζουσα πίστη, προκαπειρες μελών της να αλλοιώσουν
+ τα ταχυδρομικά
λεί την οργή και αγανάκτηση των
και να διαστρέψουν την Αλήθεια.
οπαδών της παγκοσμιοποίησης.
Όμως όλες αυτές οι απόπειρες
μπροστά στα σχέδια του Οικουμενισμού ωχρι- «Ρωμαιοκαθολικοί και Ορθόδοξοι, Προτεστάνται
ούν. Σήμερα, Πατριάρχες, Επίσκοποι, Αρχιμαν- και Εβραίοι, Μουσουλμάνοι και Ινδοί, Βουδισταί
δρίτες, Ιερείς, Μοναχοί και θεολόγοι συνεργάζο- και Κομφουκιανοί... θα πρέπει να συντελέσωμε
νται και πάλι σε ένα ανίερο έργο παραχάραξης όλοι μας στην προώθηση των πνευματικών αρχών
της Αλήθειας. Ετοιμάζουν την νέα θρησκεία της του οικουμενισμού, της αδελφοσύνης και της ει«αγάπης», της «ειρήνης» και της «αδελφοσύ- ρήνης. Τούτο όμως θα μπορέση να γίνη μόνον εάν
νης». «Όλοι πιστεύουμε στον ίδιο Θεό», «Όλοι είμεθα ηνωμένοι εν τω πνεύματι του ενός Θεού»,
είμαστε παιδιά του ιδίου Θεού», «αποδοχή κάθε διακηρύσσει ο Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος.
Ο Οικουμενισμός έκανε την εμφάνισή του
θρησκείας», «όλοι να γίνουμε ένα», «ο Θεός είναι αγάπη», «όλες οι θρησκείες οδηγούν στον στον Ορθόδοξο χώρο κυρίως με την εγκύκλιο
ίδιο Θεό», «ανοχή και ανεκτικότητα» και άλλα του 1920 επί πατριάρχου Μελετίου Μεταξάκη.
παρόμοια μηνύματα, αποτελούν τα συνθήματα Η ποιότητα και το ορθόδοξο ήθος αυτού του ανθρώπου περιγράφεται με τα μελανώτερα χρώτου Οικουμενισμού.
Σε αυτή τη mega-θρησκεία μέχρι σήμερα έχουν ματα από τον μητροπολίτη Κασσανδρείας Ειρηενταχθεί 348 θρησκείες, ψευδο-εκκλησίες, αιρέ- ναίο στο περίφημο «Υπόμνημά» του προς την
σεις, σέχτες και άλλα θρησκευτικά ιδεολογήμα- Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Ελλάδος, στις 14
τα. Όλοι μαζί αποτελούν το λεγόμενο Παγκό- Ιουνίου 1929. Από την άλλη μεριά, οι αιρετικοί
σμιο Συμβούλιο Εκκλησιών (Π.Σ.Ε). Ανάμεσά της γης πανηγύρισαν για την εκλογή Μεταξάτους ακούγεται η ίδια φωνή που αντηχούσε στον κη, πλέκοντας διθυράμβους για τον άντρα που
πύργο της Βαβέλ (συγχύσεως): «Εμπρός, ας οικο- ήξεραν καλά ότι θα εκτελέσει χωρίς αναβολή
δομήσουμε πύργο του οποίου η κορυφή θα φτά- τα κατά της Ορθοδοξίας σχέδιά τους. Οι Προσει μέχρι τον ουρανό και ας κάνουμε μνημείο για τεσταντικοί «Church times» του Λονδίνου, η επισκοπική εκκλησία της Νέας Υόρκης και οι Αγγλιμας» (Γέν. ια΄ 4).
Όπως θα αποδείξουμε, ο Οικουμενισμός δεν κανοί με δηλώσεις τους δεν έκρυβαν την αγαλείναι απλά ένας πόθος αλληλοκατανόησης και ει- λίασή τους. Από το 1920 και μετά, το Οικ. Παρηνικής συναναστροφής μεταξύ θρησκευόμενων. τριαρχείο κηρύττει τον Οικουμενισμό απροκάΟι ορθόδοξοι Οικουμενιστές αρνούνται τον Χρι- λυπτα, δημόσια και συστηματικά.
Το 1945 το Πατριαρχείο Μόσχας μαζί μέ τούς
στό, αποδοκιμάζουν τους Αποστόλους, περιφρονούν τους Αγίους και την Ιερά Παράδοση προκει- Πατριάρχες Αντιοχείας και Αλεξανδρείας επιχειμένου να ευαρεστήσουν και να συντονιστούν με ρούν μία ενωτική προσπάθεια όλων των Ορθόδοτους ποικίλους «αδελφούς» και με τα πολυποίκιλα ξων Εκκλησιών. Ο Πατριάρχης Κων/πόλεως Μάοράματα της «Νέας Τάξης». Ο Γέροντας Παΐσιος ξιμος ο Ε΄ έδειχνε να συμφωνεί με αυτή την πρωέλεγε: «Ο διάβολος έχει τρία πλοκάμια. Για τούς τοβουλία. Οι Αμερικανοί φοβούμενοι την εξάφτωχούς τον κουμμουνισμό, για τους πιστούς πλωση της επιρροής της τότε Σοβιετικής Ένωτον Οικουμενισμό και για τους πλουσίους την σης στο Νότο, τον εξαναγκάζουν σε παραίτηση
Μασονία». Σύγχρονοι θεολόγοι εμφανίζονται να για... «λόγους υγείας». Συγχρόνως αποφασίζουν
οραματίζονται την Εκκλησία πλέον σαν ένα κρά- για Οικουμενικό Πατριάρχη έναν δικό τους άνθρωπο. Τον μέχρι τότε Αρχιεπίσκοπο Αμερικής
τος πρόνοιας και ένα σύλλογο ειρηνιστών».
Μέσα στο πολύχρωμο αυτό πανηγύρι της νέας Αθηναγόρα. Τον φέρνουν στην ΚΠολη με το αεθρησκείας του Οικουμενισμού, περιφέρεται η ροπλάνο και τη φρουρά του προέδρου των ΗνωΑλήθεια του Ιησού Χριστού αλλοιωμένη, τεμαχι- μένων Πολιτειών Χάρυ Τρούμαν. Αυτή η αγάσμένη, παραχαραγμένη και κολαφιζομένη. Ντυ- πη κρατάει μέχρι σήμερα. Εδώ και 3 χρόνια στη
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Συρία διεξάγεται ένας φριχτός εμφύλιος πόλεμος. 120.000 οι νεκροί. Οι Αμερικάνοι υποστηρίζουν και εξοπλίζουν τους ισλαμιστές αντάρτες
οι οποίοι σφαγιάζουν τους Ορθόδοξους χριστιανούς. Ο κ. Βαρθολομαίος θα δηλώσει τον Οκτ.
2013 στον Αμερικανό πρέσβη: «Το Πατριαρχείο
μας και η Αμερική υπηρετούμε τα ίδια ιδανικά δικαιοσύνης, ελευθερίας, όλες τις μεγάλες ηθικές
και πνευματικές αξίες που ισχύουν διαχρονικώς,
παγκοσμίως».
Ένας νοσηρός αέρας πνέει στην Ορθοδοξία
από παλιά. Ο Αθηναγόρας είχε εκμυστηρευτεί
αποκαλυπτικά στον διάδοχο του Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ιάκωβο: «Από αυτή την κατάθλιψη
στην οποία ζούμε εδώ και αιώνες, [εν νοώντας
την Ορθοδοξία] δεν είναι δυνατόν να μας βγάλει
κανείς. Πρέπει να βγάλουμε εμείς τον εαυτό μας,
κοιτάζοντας προς τη Δύση, προς την Ευρώπη γενικά και τις εκκλησίες της Δύσεως». Αθηναγόρας
και Ιάκωβος θα αποδειχθούν ίσως οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την διείσδυση του Οικουμενισμού στους κόλπους της Ορθοδοξίας.
Σε άρθρο των “Τάιμς” της Νέας Υόρκης της
25ης Σεπτεμβρίου 1967 ο Ιάκωβος λέει: «Το νόημα του Θεού είναι μία αφηρημένη ελληνική ιδέα,
την οποίαν ο άνθρωπος της σήμερον και της αύριον δεν αποδέχεται. Ειδικώς δε η αποδοκιμασία
αύτη αφορά το δόγμα της Τριαδικότητος. Επομένως, δέον όπως απεκδυθή η θεολογία των ελληνικών της ενδυμάτων, εν μεταξύ των οποίων το
δόγμα της Αγίας Τριάδος»!!!!!
Το 1970, περιφρονώντας τους πάντες και τα
πάντα, ο Αθηναγόρας αφού αποδέχτηκε τη δογματική διαστροφή των Παπικών για το Filioque
και το Πρωτείο του Πάπα, ουσιαστικά ανακοίνωσε την κατάργηση του Σχίσματος. Οι μητροπολίτες Φλωρίνης Αυγουστίνος, Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος και Παραμυθίας Παύλος έπαυσαν τότε να τον μνημονεύουν. Δηλαδή διέκοψαν
κάθε εκκλησιαστική κοινωνία μαζί του. Για το Οικουμενικό Πατριαρχείο από εκείνα τα χρόνια η
πολιτική όμως ήταν δεδομένη και παραμένει η
ίδια μέχρι σήμερα. «Εγώ ενδιαφέρομαι δια την
αγάπην και μόνον. Οι θεολόγοι ας συζητούν περί
δογμάτων» έλεγε ο Αθηναγόρας. Και ο Αμερικής Ιάκωβος το έκανε πιο σαφές: «Δεν μπορούμε να διδάξουμε την θρησκεία που παραλάβαμε
από τους Πατέρες μας. Καθώς γυμνώνουμε τον
Χριστιανισμό από τα παλιά του ενδύματα (εννοεί
τα δόγματα, τους Ι. Κανόνες κλπ) πρέπει να κατασκευάσουμε νέα»!! Ο Ιάκωβος στην Αμερική
ίδρυσε τρεις εκκλησίες, όπου κάθε φυλή μπορεί να λατρεύει ένα θεό, δογματικά αόριστο
και «μόνον εν αγάπη οριζόμενον». Την Ορθοδοξία που παρέλαβαν οι Οικουμενιστές την θεωρούν προβληματική. Ο Επίσκοπος Περγάμου
Ιωάννης την θεωρεί και «ναρκισσευόμενη». Μ’
άλλα λόγια κομπλεξική! «Παρήλθε πλέον η εποχή της ναρκισσευομένης Ορθοδοξίας», έγραψε.
Ο δε Αυστραλίας Στυλιανός συνέλαβε πιο βλάσφημες ιδέες: «Όποιος νομίζει ότι η ανθρώπινη
φύση του Χριστού έπεσε από τον ουρανό τέλεια
και αναμάρτητη αυτός δεν θα καταλάβει ποτέ το
βαθμό της κενώσεως που καταδέχτηκε ο Θεός
Λόγος… Η αναμαρτησία του Κυρίου έπρεπε να
βιωθεί ως ηθική νίκη του Θεανθρώπου που κατακτήθηκε βήμα προς βήμα». Κατά τον κ. Στυλιανό, ο Χριστός δεν είχε ανέκαθεν την αναμαρτησία, αλλά την κατέκτησε λίγο-λίγο με αγώνες
και θυσίες! Για αυτή του την αιρετική θέση ο Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης, καθώς και 50
ομογενείς της Αυστραλίας, έκαναν μήνυση κατά
του κ. Στυλιανού. Το Οικ. Πατρ/χείο, όμως, αντί
να προβεί στην εξέταση του θέματος, εξύβρισε
τους μηνυτές ως «επιτηδείους επαρχιώτας που
εχάλκευσαν την κατηγορίαν».
συνεχίζεται

συνταγη δολοφονιας

Έζησε στις μέρες του άβουλου αυτοκράτορα Αρκαδίου (377- θεσή του με το παντοδύναμο κατεστημένο της εποχής του και
408) για τον οποίο οι ιστορικοί της εποχής του λένε πως ο Πρω- προπάντων των δεσποτάδω για τους οποίους ο Χρυσόστομος
θυπουργός του Ευτρόπιος τον μεταχειριζόταν, σαν πρόβατο, έλεγε: «Τίποτε δεν φοβήθηκα τόσο, όσο τους δεσποτάδες, πλην
τόσο, που φρόντισε να βάλει στο πλευρό του, ως αυτοκράτει- ελαχίστων»!…
Πώς ζούσε όμως το κατεστημένο αυτό; Κυριολεκτικά, ηγεμορα, τη μωροφιλόδοξη Ευδοξία.
Η Ευδοξία, λοιπόν, μεθυσμένη απ’ τα αυτοκρατορικά μεγα- νικά! Όπως πάντα. Με τις μεγαλοπρεπείς κατοικίες. Τα καμωμένα από μετάξι και χρυσάφι ενδύματα. Τις ολόχρυλεία, ζήτησε και της έστησαν ασημένιο άγαλμα, κοτου πάπα - Ηλία
σες άμαξες, που τις έσερναν χρυσοχάλινα άλογα.
ντά στην Αγία-Σοφία. Όμως το σούσουρό των καΥφαντή
Σε διαμετρική αντίθεση με το 80% του λαού, που,
θημερινών θεατρικών παραστάσεων δημιουργούσε
προβλήματα, όχι μόνο στις εκκλησιαστικές ακολουθίες, αλλά ζώντας μέσα σε αβάσταχτη φτώχεια, κατά κοπάδια ζητιάνευε.
Ο Χρυσόστομος ντυνόταν με τα πλέον κοινά υφάσματα. Απλόκαι στα κηρύγματα του Χρυσοστόμου. Γεγονός που τον ανάγκασε να διαμαρτυρηθεί. Την περίπτωση οι εχθροί του παρου- τητα που επιδίωξε και στις εκκλησιές, όπου τα μεταξωτά και τα
σίασαν ως ανταρσία κατά της αυτοκράτειρας και παράλληλα χρυσά, τους τάπητες και τα πορφυρά παραπετάσματα διέταξε
πολλαπλασίασαν σκόπιμα τους θορύβους αναγκάζοντας τον ν’ να τα πουλήσουν, για την ανακούφιση, προφανώς, των φτωχών.
αντιδράσει στην απροκάλυπτη πρόκληση μ’ έναν πύρινο λόγο. Ετσι μπόρεσε να πει στον περίφημο, πριν απ’ την εξορία, λόγο
Έτσι κατηγορήθηκε για έσχατη προδοσία και δρομολογήθηκε του: «Γνωρίζετε για ποια αιτία θέλουν να με καθαιρέσουν; Γιατί
δεν έστρωσα τάπητες και δεν φόρεσα ενδύματα μεταξωτά και
η εξόντωσή του…
Αν όμως η σύγκρουσή του με την αυτοκράτειρα ήταν η φα- γιατί δεν ικανοποίησα τη λαιμαργία τους…».
Ήταν στο πλευρό των ανθρώπων της ανάγκης: «Ο ένας, λέει
νερή αιτία του διωγμού του, η βαθύτερη ήταν η οξύτατη αντί-

ο επίσκοπος Κύρου Θεοδώρητος, ζητούσε τη μαρτυρία του
στο δικαστήριο, ο φυλακισμένος τη λευτεριά του, ο πεινασμένος τροφή, ο γυμνός ρούχα, ο ξένος φιλοξενία, ο άρρωστος
γιατρειά, ο πονεμένος παρηγοριά, ο καταπιεζόμενος από τις
αυθαιρεσίες της εξουσίας τη συμπαράστασή του. Και ο πατέρας (ο Χρυσόστομος) ανταποκρινόταν καθημερινά στου καθενός το κάθε πρόβλημα…».
Καταδίκαζε γενικότερα την κοινωνική ανισότητα: «Οι πλούσιοι, που δεν συγκινούνται απ’ τα παθήματα των φτωχών, έλεγε,
είναι ιερόσυλοι, που κλέβουν το Θεό. Δεν χορταίνουν, αν δεν τα
κάμουν όλα δικά τους. Πράγμα, που δεν είναι ανθρώπινο αλλά
θηριώδες. Είναι μάλιστα αγριότεροι κι απ’ τ’ άγρια θηρία γιατί
τα λιοντάρια και οι αρκούδες, όταν χορτάσουν, παύουν ν’ αναζητούν τροφή, ενώ οι πλούσιοι δεν χορταίνουν ποτέ».
Με τέτοια, λοιπόν, και παρόμοια, που έλεγε και έκανε, πώς να
μην τον μισήσουν; Πώς ν’ αντέξουν τ’ άρρωστα μάτια τους τις
αστραπές του πνεύματός του; Πώς ν’ αντέξουν την συντριπτική
την υπεροχή του, πώς να μην τον φθονήσουν; Και πώς με κάθε
μέσο και τρόπο να μην προσπαθήσουν να τον δολοφονήσουν!….
συνέχεια στην 4η σελίδα
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ΠΕΡΙ ΥΠΑΚΟΗΣ 
συνέχεια από την 1η σελίδα

«Ἡγούμενος» σημαίνει· αὐτὸς ποὺ πάει μπροστά.
Ὅσοι ἀπὸ σᾶς κάνατε μεγάλες πορεῖες, ἢ ὡς στρατιῶτες, καὶ βρεθήκατε μέσα σὲ δασώδεις περιοχές, θὰ
χρειαστήκατε ὁδηγό. Εἶδα ἐπιλοχίες, ποὺ τοὺς ὡδηγοῦσε στὸ πεδίο τῆς μάχης ἕνας τσομπάνος ποὺ ἤξερε τὸ μέρος. Σ᾿ αὐτὲς τὶς περιπτώσεις βλέπετε καὶ ἀξιωματικοὺς καὶ στρατηγοὺς ἀκόμη ν᾿ ἀκολουθοῦν τὰ
ἴχνη ἑνὸς ἁπλοῦ ἀνθρώπου.
«Ἡγούμενος» λοιπὸν λέγεται ὁ ὁδηγός, αὐτὸς
ποὺ πάει μπροστὰ καὶ τὸν ἀκολουθοῦν πίσω ὅλοι οἱ
ἄλλοι. Καὶ πρέπει οἱ Χριστιανοὶ νὰ ὑπακούουν στοὺς
«ἡγουμένους». Ὅπως στὸ στρατὸ «ἡγούμενοι» εἶνε
οἱ ἀξιωματικοὶ καὶ στὸ κράτος οἱ πολιτικοὶ ἡγέτες, ἔτσι
στὴν Ἐκκλησία «ἡγούμενοι» εἶνε οἱ ἱερεῖς, κατ᾿ ἐξοχὴν
δὲ «ἡγούμενος» εἶνε ὁ ἐπίσκοπος.
Πῶς, τώρα, θὰ μάθουμε νὰ ὑπακούουμε;
Ἡ ἁγία Γραφή, γι᾿ αὐτὸν ποὺ εἶνε τεμπέλης, λέει·
«Ἴθι πρὸς τὸν μύρμηκα, ὦ ὀκνηρέ» (Παρ. 6,6). Πήγαινε στὸ μυρμήγκι, τεμπέλη, γιὰ νὰ πάρῃς μαθήματα
ἐργατικότητος. Ἀλλὰ τὸ ἴδιο μποροῦμε νὰ ποῦμε καὶ
γιὰ ᾿κεῖνον ποὺ δὲν ὑπακούει, ἀλλὰ σηκώνει μπαϊράκι καὶ κάνει τοῦ κεφαλιοῦ του. Ὁ ὀκνηρὸς νὰ πάῃ στὸ
μυρμήγκι· ἀλλὰ καὶ ὁ ἀναρχικός, ποὺ δὲν ἀναγνωρίζει καμμία ἀρχή, νὰ πάῃ στὸ μυρμήγκι. Γιατί; Ποιό
ἄλλο γνώρισμα ἔχει τὸ μυρμήγκι; Ἔχει πειραρχία στὶς
ἀρχές. Στέλνει σήματα μὲ τὶς κεραῖες του καὶ διατάσσει τ᾿ ἄλλα μυρμήγκια· καὶ μόλις ἐκεῖνα λάβουν τὸ
σῆμα, ἀμέσως ἀλλάζουν πορεία, κατευθύνονται ἐκεῖ
ποὺ διατάζει ὁ ἀρχηγός. Ἂν ὑπάρχῃ κανένα βάρος νὰ
σηκώσουν, παίρνουν τὸ σῆμα καὶ αὐτοστιγμεὶ σπεύδουν ὅλα γιὰ νὰ τὸ μεταφέρουν μὲ κόπο στὴ φωλιά
τους. Ἂν ἄλλα μυρμήγκια θελήσουν ν᾿ ἁρπάξουν ἀπὸ
τὶς ἀποθῆκες τὰ τρόφιμά τους, τότε ἔξω ἀπὸ τὴ μυρμηγκοφωλιὰ διεξάγεται κραταιὸς ἀγών, καὶ ὅλοι σὰν
στρατιῶτες πειθαρχοῦν στὰ κελεύσματα τοῦ μυστηριώδους ἀρχηγοῦ, ποὺ ἀπὸ τὸ βάθος τῆς φωλιᾶς διευθύνει τὸν ἀγῶνα. Τὰ μυρμήγκια, δηλαδή, εἶνε καὶ
ὑπόδειγμα πειθαρχίας. Ἔλα λοιπὸν ἐσύ, ἀναρχικέ,
νὰ πάρῃς τὸ μάθημά σου, μάθημα τάξεως καὶ πειθαρχίας, ἀπὸ τὴ μυρμηγκοφωλιά.
Ὑπόδειγμα ἐργατικότητος ἀλλὰ καὶ πειθαρχίας
εἶνε καὶ ἡ μέλισσα. Στὴν κυψέλη κυριαρχεῖ ἡ βασίλισσα. Χιλιάδες μέλισσες, ὅλο τὸ σμῆνος, πειθαρχεῖ
σ᾿ αὐτήν. Ἂν λείψῃ ἢ σκοτωθῇ ἡ βασίλισσα, διαλύεται τὸ μελίσσι.
Λοιπὸν τὸ μυρμήγκι ὑπακοή, ἡ μέλισσα ὑπακοή.
Θέλετε κι ἄλλο παράδειγμα; Ῥίξτε τὰ μάτια σας στὸν
οὐρανό, γιὰ νὰ δῆτε τὰ σμήνη τῶν πουλιῶν. Κι αὐτὰ
ἔχουν πειθαρχία. Ἐὰν παρατηρήσετε τὸ καλοκαίρι,
πῶς διασχίζουν τὸν οὐρανὸ οἱ πελαργοί, θὰ δῆτε
ὅτι σχηματίζουν τρίγωνο. Τί σοφία κι αὐτό! Μὲ τὴ
γωνία, ποὺ σχηματίζουν, σχίζουν εὐκολώτερα τὸν
ἀέρα, ὅπως τὸ πλοῖο τὸ νερό. Εἶνε παρατεταγμένοι ὅλοι ὁ ἕνας κατόπιν τοῦ ἄλλου. Καὶ ἂν κανένας
βγῇ ἀπὸ τὴ γραμμή, ὑπάρχει πελαργός, ποὺ μὲ τὸ
ῥάμφος του τὸν τσιμπάει καὶ τὸν ἀναγκάζει νὰ ἐπανέλθῃ στὴν τάξι.
Ἰδού καὶ τὰ πρόβατα. Κι αὐτὰ κάνουν ὑπακοή.
Ὅπου πάῃ ὁ κριός, ὁ ἀρχηγὸς τῆς ποίμνης, ἐκεῖ πηγαίνει ὅλο τὸ ποίμνιο. Κ᾿ ἐπειδὴ τὰ πρόβατα ὑπακούουν στοὺς κριούς, γι᾿ αὐτὸ ἀκριβῶς καὶ ὁ Ὅμηρος στὰ Ἔπη του ὀνομάζει τοὺς στρατιωτικοὺς καὶ
πολιτικούς ἡγέτας κριούς. Ὅπως οἱ κριοὶ προΐστανται
τοῦ ποιμνίου, ἔτσι καὶ οἱ ἀρχηγοὶ τῶν ἐθνῶν εἶνε οἱ
ὁδηγοὶ τῶν λαῶν.
Ὑπακοή! Ἂν ῥίξουμε μιὰ ματιὰ καὶ στὰ ἄψυχα, θὰ
θαυμάσουμε. Ἔλα ἥλιε, ἔλα φεγγάρι, ἐλᾶτε ἄστρα
τ᾿ οὐρανοῦ, νὰ μᾶς διδάξετε τὴν πειθαρχία. Ῥολόϊ!
Σὲ ποιόν ὑπακούουν; Ὅλα στὸ Θεό, ποὺ ῥύθμισε τὸ
σύμπαν. Τὴν τάδε ὥρα θ᾿ ἀνατείλῃς! Παρών, λέει ὁ
ἥλιος, διατάξτε. Καὶ ἐπὶ αἰῶνας συνεχίζει νὰ βγαίνῃ
ἀκριβῶς στὴν ὥρα του. Ἐὰν δὲν ὑπακούσουν αὐτὰ
τὰ ἄψυχα, θὰ γίνῃ ἀναρχία στὸ σύμπαν.
Τὰ πάντα κάνουν ὑπακοή. Καὶ μόνο ὁ ἄνθρωπος
δημιουργεῖ ἀναρχία. Ἀναρχία, διότι δὲν ὑπακούει
στὸ Θεό· ἀναρχία, διότι δὲν ὑπακούει στοὺς φύσει
καὶ θέσει ἡγέτας του.
Ὑπακοὴ πρέπει νὰ κάνῃ τὸ μικρὸ παιδὶ στὸν πατέρα. Ὑπακοὴ ὁ μαθητὴς στὸν διδάσκαλο. Ὑπακοὴ
ὁ στρατιώτης στὸν ἀξιωματικόν του. Ὑπακοὴ ὁ ναύτης στὸν πλοίαρχο. Ὑπακοὴ ὁ ἀσθενὴς στὸν ἰατρό.
Ἄ, ἐκεῖ ὑπακοῦμε ὅλοι. Τὸ τομαράκι μας μόνο! Γιατρέ, ὅ,τι πῇς θὰ τὸ κάνω. Καὶ ὁ γιατρὸς δίνει τὰ πικρότερα φάρμακα καὶ λαμβάνει τὴν μάχαιραν τὴν
χειρουργικὴ καὶ τὴν βυθίζει μέσα στὰ στήθη σου·
καὶ ὑπακοῦς. Ὑπακοὴ οἱ ἐπιβάτες εἰς τὸν ὁδηγὸ τῆς
ἁμαξοστοιχίας. Ὑπακοὴ οἱ πάντες. Ὑπακοὴ ἀκόμα καὶ
οἱ ἀστροναῦτες. Αὐτοί, οἱ ὁποῖοι βαδίζουν πάνω εἰς
τὰ ὕψη, θὰ ἠδύναντο νὰ εἶνε ἀναρχικοί. Διότι ἀναρχικὸν εἶνε τὸ τόλμημά των. Ἐν τούτοις καὶ αὐτοὶ ἀπὸ
τὰ ὕψη εὑρίσκονται σὲ συνεχῆ ὑπακοή, περιμένουν
διαταγὰς ἀπὸ τὴν Γῆ, ἀπ᾿ ἐκείνους τοὺς ἀνθρώπους
ποὺ τοὺς κατευθύνουν καὶ τοὺς καθοδηγοῦν.
Παντοῦ ὑπακοή. Θεμελιώδης νόμος τῆς φύσεως
καὶ τῆς ζωῆς ὁλόκληρης.
Καὶ συνεπῶς, ὅπως πρέπει νὰ κάνουν ὑπακοὴ ὅλοι
αὐτοί, πρέπει νὰ κάνουν ὑπακοὴ καὶ οἱ Χριστιανοί.
Ποῦ νὰ ὑπακούουν; Εἰς τὸν ἐπίσκοπο.
Ποῖος ἀπὸ τὰ στόματα τὰ δικά σας δὲν ἐξέφερε λόγο ἐναντίον τοῦ ἐπισκόπου; Ὑπάρχουν ἀκόμα καὶ ένορκες καταθέσεις ἐναντίον τοῦ ἐπισκόπου
Φλωρίνης.
Ἂν ἤμουν λαϊκός, ἂν φοροῦσα σακκάκια καὶ παντελόνια, τότε εἶχαν τὸ δικαίωμα νὰ λένε ὅ,τι θέλουν. Ἀλλ᾿ ἀφ᾿ ἧς στιγμῆς εὑρίσκομαι ἐδῶ, στὴν θέσιν ταύτην, σ᾿ ἐσᾶς ἐφαρμόζεται ἡ ἐντολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύλου· «Ὑπείκετε», πειθαρχεῖτε, «τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν».
Τὸ εἶπε ὁ ἰδιος ὁ Χριστός, ὅταν τοὺς ἔδινε τὴ μεγάλη ἐντολή· «Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα
κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ τῇ κτίσει…» καὶ «μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη» (Μᾶρκ. 16,15· Ματθ.

28,19). Ἐγκατέστησε τοὺς ἀποστόλους, καὶ οἱ ἀπόστολοι ἐγκατέστησαν τοὺς ἐπισκόπους, καὶ οἱ ἐπίσκοποι ἐγκαθιστοῦν τοὺς ἱερεῖς· καὶ ὑπάρχει ἱεραρχία ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ. Καὶ λέγει ὁ Χριστὸς στοὺς ἀποστόλους· Πᾶτε παντοῦ καὶ κηρύξατε. Μά, Κύριε, ἐσὺ
ἤσουν ὁ Κύριος καὶ σὲ ἀκούγανε, ἐμᾶς δὲν θὰ μᾶς
ἀκούσουν. Ὄχι, τοὺς εἶπε ὁ Χριστός· «ὁ ἀκούων ὑμῶν
ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ» (Λουκ.
10,16). Ὅποιος ἀκούει ἐσᾶς εἶνε σὰν νὰ ἀκούῃ ἐμένα
τὸν διο, καὶ ὅποιος ἀθετεῖ ἐσᾶς ἐμένα τὸν διο ἀθετεῖ.
Ἐδῶ λοιπὸν στηρίζεται ὅλη ἡ ἐκκλησιαστικὴ ἱεραρχία.
Ὑπακοὴ στὸ Χριστὸ καὶ ὑπακοὴ σ᾿ ἐκείνους οἱ
ὁποῖοι ἐν Πνεύματι ἁγίῳ ἐγκατεστάθησαν ἐν ταῖς
χαλεπαῖς ταύταις ἡμέραις ἐπίσκοποι καὶ ποιμένες.
Καὶ ὅμως, δυστυχῶς, ἐκεῖ ποὺ δὲν ὑπάρχει σεβασμὸς καὶ ὑπακοὴ εἶνε στοὺς πνευματικοὺς ἡγέτας.
Στὸ στρατὸ δὲν τολμᾷ ὁ στρατιώτης νὰ βρίσῃ τὸν
ἀξιωματικό, γιατὶ περνᾷ στρατοδικεῖο. Ὁ ἀσθενὴς δὲν
τολμᾷ νὰ μὴν ὑπακούσῃ τὸ γιατρό, γιατὶ ξέρει ὅτι θὰ
ὁδηγηθῇ στὸ φέρετρο. Καὶ αὐτοὶ ἀπὸ τὰ ἄστρα τοῦ
οὐρανοῦ, οἱ ἀστροναῦτες, ἀκοῦνε τὶς διαταγὲς ποὺ
τοὺς ἐκπέμπουν. Ἀλλὰ ἐδῶ στὴν Ἐκκλησία δὲν ὑπακοῦν, παρ᾿ ὅλο τὸ φιλελεύθερο καὶ δημοκρατικὸ πολίτευμα ποὺ ἔχει ἡ Ἐκκλησία μας. Παρ᾿ ὅλο ποὺ δὲν
ἔχει ὅπλα ἰσχυρά. Ὁ καθένας ἀνυπακούει· ὅπως λέγει ὁ Χρυσόστομος, καὶ οἱ παῖδες ἀκόμα δὲν ἔχουν
σεβασμό.
Θέλετε ν᾿ ἀκούσετε; Τὴν ἐποχὴ ἀκόμα τῆς φοβερωτέρας δικτατορίας ὁ μόνος ὁ ὁποῖος ὑβρίζετο ἐν
τῇ πόλει ταύτῃ ἦταν ὁ ἐπίσκοπος. Ἐνῷ γνωρίζανε τὰ
σφάλματα καὶ τὰ ἐλαττώματα τῶν ἄλλων, δὲν τολμοῦσαν νὰ τοὺς ὑβρίσουν. Δὲν τολμοῦσαν νὰ τοὺς
κακολογήσουν, ἐνῷ γνώριζαν τὰς ἀτασθαλίας ποὺ
ὁπωσδήποτε θὰ ἔκαναν καὶ ἔμενε κατάπληκτος ὁ
λαός. Ὁ μόνος ὁ ὁποῖος ὑβρίζετο μέσα στὰ καπηλεῖα καὶ στὰ καταστήματα, ἦτο ὁ Αὐγουστῖνος· διότι ὁ Αὐγουστῖνος δὲν εἶχε τὴν δύναμι τῶν ὅπλων. Ὦ
μικρὲ καὶ δειλὲ λαέ! (δὲν τὸ λέω τοῦτο γιὰ ὅλους, γιατὶ
ὑπάρχουν καὶ εὐγενεῖς ὑπάρξεις, ἀλλὰ λέω πῶς εἶνε
τὸ πνεῦμα τοῦ κόσμου). Καὶ συνεπῶς, εἰς τὸν πνευματικὸν τομέα ἐμεῖς εμεθα ἀδύνατοι, ἐπειδὴ δὲν ἔχομεν ξίφη καὶ τὰνκς καὶ ὑποβρύχια καὶ ὅπλα. Τὸ μόνον
ὅπλο μας εἶνε ὁ λόγος. Καὶ δὲν θὰ μπορέσῃ κανείς νὰ
μᾶς τὸ ἀφαιρέσῃ, τοὐλάχιστον ὅσο ζῶ στὸν κόσμον
τοῦτον, ὑπὸ ὁποιοδήποτε καθεστώς, μὲ ὁποιαδήποτε κατάστασι. Περάσαμε πολλὰς θύελλας εἰς τὸν προσωπικόν μας βίον. Οὐδείς θὰ δυνηθῇ νὰ λάβῃ ἀπὸ
τὰς χεῖρας μου τὸν λόγο, μόνον ὁ θάνατος.
Μόνον ὁ λόγος, αὐτὸς εἶνε τὸ ὅπλο μας καὶ τίποτε
ἄλλο. Αὐτὸς εἶνε τὸ τὰνκς καὶ τὸ ξίφος μας, καὶ δὲν
θὰ μπορέσῃ νὰ μᾶς τὸ πάρῃ καμμιὰ λογοκρισία καὶ
καμμία δύναμι, ἐφ᾿ ὅσον ζῶ καὶ ὑπάρχω καὶ εἶμαι
ἐπὶ τοῦ θρόνου τούτου, καὶ ἐφ᾿ ὅσον ἡ γλῶσσα μου
λαλεῖ καὶ ἡ πέννα μου γράφει, ὄχι μόνον στὴ Φλώρινα ἀλλὰ εἰς ἅπαντα τὸν Ἑλληνικὸ χῶρο, οὐδέποτε θὰ παύσω νὰ λέγω τὰ πρέποντα, καὶ ἂν ἀκόμα
γνωρίζω ὅτι θὰ τὸ πληρώσω μὲ τὸ κεφάλι μου καὶ
μὲ τὴν ζωήν μου καὶ μὲ τὸν θρόνον μου.
«Ὑπείκετε», πειθαρχεῖτε εἰς τὸν ἐπίσκοπο, λέγει
ἡ ἁγία Γραφή. Ὑπακούουν ὅμως;
Πρέπει βεβαίως νὰ εἴπω ―καὶ εἶνε χαρά μου
αὐτὸ ποὺ τὸ λέγω―, ὅτι ὁ βαθμὸς τῆς ὑπακοῆς σας
αὐξάνει. Δὲν εἶστε ὅπως ἤσασταν πρὸ πέντε ἐτῶν.
Ἡ ὑπακοή σας αὐξάνει, καὶ χαίρω γι᾿ αὐτό. Ὑπακούουν παιδιά, ὑπακούουν νέοι, ὑπακούουν γυναῖκες,
ὑπακούουν ἄνδρες, ὑπακούουν ὑπάλληλοι, ὑπακούουν ἀξιωματικοί· δὲν ἔχω παράπονο. Ἀλλὰ ἂν
ῥίξουμε ἕνα βλέμμα εἰς ὅλον τὸν χῶρο τῆς Ἑλληνικῆς πατρίδος, γενικώτερον εἰπεῖν, δυνάμεθα νὰ
επωμεν ὅτι ἡ ὑπακοὴ εἰς τοὺς ἐκκλησιαστικούς
ἄρχοντας εἶνε πολὺ μικρά.
Γιὰ νὰ τὸ κάνω πιὸ σαφές, λέω, ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς
λαὸς δὲν ὑπακούει πλέον στὴν Ἐκκλησία. Γιατί;
Γιατὶ ἡ σπορὰ τοῦ διαβόλου τοὺς ἔχει κλονίσει καὶ
ἔχει ἐπικρατήσει ἡ ἀναρχία στὸν σύμπαντα κόσμο.
Δὲν ὑπακούουν στὴν Ἐκκλησία. Τί λέει ἡ Ἐκκλησία; Ἐκκλησιάζεσθε! Τί θὰ πῇ ἐκκλησιάζεσθε; Πρέπει νὰ ᾿ρθῇ ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁγίου Νικολάου, γιὰ νὰ
εἴδωμεν τὴν ἐκκλησία γεμάτη. Ἐλᾶτε τὰς Κυριακὰς
νὰ δῆτε πόσο ἐλάχιστοι ἐκκλησιάζονται. Οὔτε τὸ
2% δὲν ἐκκλησιάζονται μέσα εἰς ὅλη τὴν πατρίδα
μας. Τί ἄλλο λέει ἡ Ἐκκλησία; Νηστεύετε! Μπᾶ…
Θὰ ἔρθῃ ὥρα ὅμως νὰ νηστεύσετε ὑποχρεωτικῶς.
Καὶ τὸ Πάσχα θὰ νηστεύσετε. Θὰ πληρώσωμε ὅλες
αὐτὲς τὶς καταχρήσεις ποὺ κάνουμε. Ἐξομολογηθῆτε! Τίποτε… Μέσα στοὺς ἑκατὸ ἕνας ἄνθρωπος ἐξομολογεῖται. Καὶ πλησιάζουν καὶ κοινωνοῦν
τῶν ἀχράντων μυστηρίων ἀναξίως. Ἐλεεῖτε! Μπᾶ…
Ὅταν τοὺς χτυπήσουν τὶς πόρτες, γιὰ ἐλεημοσύνη, κάποια ψίχουλα δίνουν ἐκ τοῦ πλούτου τους
ἐκεῖνοι ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ἀγοράσουν ὁλόκληρη τὴν Φλώρινα. Διαβάζετε Γραφή! Τίποτε… Καμμία ὑπακοὴ εἰς αὐτὲς τὶς βασικὲς ἐντολὲς τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας.
Καὶ ὅμως, ἀδελφοί μου, πρέπει νὰ ὑπακούωμε.
Διότι ἡ ὑπακοὴ εἶνε ζωή, εἶνε ἀσφάλεια, εἶνε πρόοδος στὸν κόσμο.
Θὰ μοῦ πῆτε· Μὰ τί θέλεις ἐσύ; νὰ ἐγκαταστήσῃς
δεσποτοκρατία, παπαδοκρατία καὶ καλογεροκρατία; Ὄχι, ἀγαπητοί μου· δὲν ἔχουμε τέτοιες βλέψεις. Μιὰ κλωστὴ τοῦ ῥάσου μου δὲν τὴν ἀνταλλάσσω μὲ ὅλα τὰ ἀξιώματα τοῦ κόσμου τούτου.
Εἶμαι κληρικός, εἶμαι ἐπίσκοπος, πιστεύω στὸ
Εὐαγγέλιο, εἶμαι δημοκρατικός, ὄχι ὑπὸ τὴν ἔννοια
τὴν πολιτικὴ ἀλλὰ ὑπὸ τὴν ἔννοια τὴν χριστιανική·
«ειͺτις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν…» (Ματθ. 16,24).
Ἀλλὰ πρέπει νὰ παραμείνῃ σεβαστὴ ἡ θέσις μας ὡς
πνευματικῶν ἡγετῶν. Διότι πιστεύω ἀκραδάντως,
ὅτι ἡ Ἑλλὰς ὑπὸ τὸ Εὐαγγέλιο θὰ γίνῃ ἄστρο φωτεινό, ποὺ θὰ φωτίζῃ ὁλόκληρο τὸν κόσμο. Ἀμήν.

Η Ελληνικh γλωσσα και
oχι η Αγγλικη θα επρεπε
να ειναι Παγκoσμια…
μαθηματική δομή της είναι η γλώσσα της πληροφορικής και της νέας γενιάς των εξελιγμένων υπολογιστών,
διότι μόνο σ' αυτήν δεν υπάρχουν όρια. (Μπιλ Γκέιτς,
Microsoft)
Η Ελληνική και η Κινέζικη. είναι οι μόνες γλώσσες με
συνεχή ζώσα παρουσία από τους ίδιους λαούς και.....
στον ίδιο χώρο εδώ και 4.000 έτη. Όλες οι γλώσσες θεωρούνται κρυφοελληνικές, με πλούσια δάνεια από τη μητέρα των γλωσσών, την Ελληνική. (Francisco Adrados,
γλωσσολόγος).
Η Ελληνική γλώσσα έχει λέξεις για έννοιες οι οποίες
παραμένουν χωρίς απόδοση στις υπόλοιπες γλώσσες,
όπως: άμιλλα, θαλπωρή και φιλότιμο
Μόνον η Ελληνική γλώσσα ξεχωρίζει τη ζωή από το
βίο, την αγάπη από τον έρωτα. Μόνον αυτή διαχωρίζει,
διατηρώντας το ίδιο ριζικό θέμα, το ατύχημα από το δυστύχημα, το συμφέρον από το ενδιαφέρον.
Το εκπληκτικό είναι ότι η ίδια η Ελληνική γλώσσα μας
διδάσκει συνεχώς πώς να γράφουμε σωστά. Μέσω της
ετυμολογίας, μπορούμε να καταλάβουμε ποιός είναι ο
σωστός τρόπος γραφής ακόμα και λέξεων που ποτέ δεν
έχουμε δει ή γράψει.
Το «πειρούνι» για παράδειγμα, για κάποιον που έχει
βασικές γνώσεις Αρχαίων Ελληνικών, είναι προφανές
ότι γράφεται με «ει» και όχι με «ι» όπως πολύ άστοχα το
γράφουμε σήμερα. Ο λόγος είναι πολύ απλός, το «πειρούνι» προέρχεται από το ρήμα «πείρω» που σημαίνει
τρυπώ-διαπερνώ, ακριβώς επειδή τρυπάμε με αυτό το
φαγητό για να το πιάσουμε...
Επίσης η λέξη «συγκεκριμένος» φυσικά και δεν μπορεί να γραφτεί «συγκεκρυμμένος», καθώς προέρχεται
από το «κριμένος» (αυτός που έχει δηλαδή κριθεί) και όχι
βέβαια από το «κρυμμένος» (αυτός που έχει κρυφτεί).
Άρα το να υπάρχουν πολλά γράμματα για τον ίδιο
ήχο (π.χ. η, ι, υ, ει, οι κτλ) όχι μόνο δεν θα έπρεπε να
μας δυσκολεύει, αλλά αντιθέτως να μας βοηθάει στο να
γράφουμε πιο σωστά, εφόσον βέβαια έχουμε μια βασική κατανόηση της γλώσσας μας.
Επιπλέον η ορθογραφία με την σειρά της μας βοηθάει αντίστροφα στην ετυμολογία αλλά και στην ανίχνευση της ιστορική πορείας της κάθε μίας λέξης. Και αυτό
που μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε την καθημερινή μας νεοελληνική γλώσσα περισσότερο από
οτιδήποτε άλλο, είναι η γνώση των Αρχαίων Ελληνικών.
Είναι πραγματικά συγκλονιστικό συναίσθημα να μιλάς και ταυτόχρονα να συνειδητοποιείς τι ακριβώς λές,
ενώ μιλάς και εκστομίζεις την κάθε λέξη ταυτόχρονα να
σκέφτεσαι την σημασία της.
Αυτό οί άλλες γλώσσες δέν τό έχουν !
Είναι πραγματικά μεγάλο κρίμα να διδάσκονται τα
Αρχαία με τέτοιο φρικτό τρόπο στο σχολείο ώστε να
σε κάνουν να αντιπαθείς κάτι το τόσο όμορφο και συναρπαστικό. Η ΣΟΦΙΑ
Στη γλώσσα έχουμε το σημαίνον (την λέξη) και το
σημαινόμενο (την έννοια). Στην Ελληνική γλώσσα αυτά
τα δύο έχουν πρωτογενή σχέση, καθώς αντίθετα με τις
άλλες γλώσσες το σημαίνον δεν είναι μια τυχαία σειρά από γράμματα.
Σε μια συνηθισμένη γλώσσα όπως τα Αγγλικά μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι να λέμε το σύννεφο car
και το αυτοκίνητο cloud, και από την στιγμή που το συμφωνήσουμε να ισχύει.
Στα Ελληνικά κάτι τέτοιο είναι αδύνατον. Γι' αυτό
το λόγο πολλοί διαχωρίζουν τα Ελληνικά σαν «εννοιολογική» γλώσσα από τις υπόλοιπες «σημειολογικές»
γλώσσες.
Μάλιστα ο μεγάλος φιλόσοφος και μαθηματικός Βένερ Χάιζενμπεργκ είχε παρατηρήσει αυτή την σημαντική ιδιότητα για την οποία είχε πει «Η θητεία μου στην
αρχαία Ελληνική γλώσσα υπήρξε η σπουδαιότερη πνευματική μου άσκηση. Στην γλώσσα αυτή υπάρχει η πληρέστερη αντιστοιχία ανάμεσα στην λέξη και στο εννοιολογικό της περιεχόμενο». Όπως μας έλεγε και ο Αντισθένης, «Αρχή σοφίας, η των ονομάτων επίσκεψις».
Για παράδειγμα ο «άρχων» είναι αυτός που έχει δική
του γη (άρα=γή + έχων). Και πραγματικά, ακόμα και
στις μέρες μας είναι πολύ σημαντικό να έχει κανείς δική
του γη / δικό του σπίτι.
Ο «βοηθός» σημαίνει αυτός που στο κάλεσμα τρέχει. Βοή=φωνή + θέω=τρέχω.
Ο Αστήρ είναι το αστέρι, αλλά η ίδια η λέξη μας λέει
ότι κινείται, δεν μένει ακίνητο στον ουρανό (α + στήρ
από το ίστημι που σημαίνει στέκομαι).
Αυτό που είναι πραγματικά ενδιαφέρον, είναι ότι πολλές φορές η λέξη περιγράφει ιδιότητες της έννοιας την
οποίαν εκφράζει, αλλά με τέτοιο τρόπο που εντυπωσιάζει και δίνει τροφή για τη σκέψη.
Για παράδειγμα ο «φθόνος» ετυμολογείται από το
ρήμα «φθίνω» που σημαίνει μειώνομαι. Και πραγματικά
ο φθόνος σαν συναίσθημα, σιγά-σιγά μας φθίνει και μας
καταστρέφει. Μας «φθίνει» - ελαττώνει ως ανθρώπους
- και μας φθίνει μέχρι και την υγεία μας. Και, βέβαια,
όταν αναφερόμαστε σε κάτι που είναι τόσο πολύ ώστε
να μην τελειώνει, πως το λέμε; Μα, φυσικά, «άφθονο».
Έχουμε τη λέξη «ωραίος» που προέρχεται από την
«ώρα». Διότι για να είναι κάτι ωραίο, πρέπει να έλθει
και στην ώρα του.
Ωραίο δεν είναι το φρούτο όταν είναι άγουρο ή σαπισμένο και ωραία γυναίκα δεν είναι κάποια ούτε στα 70
της άλλα ούτε φυσικά και στα 10 της. Ούτε το καλύτερο
φαγητό είναι ωραίο όταν είμαστε χορτάτοι, επειδή, σε
αυτή την περίπτωση, δεν μπορούμε να το απολαύσουμε.
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Ακόμα έχουμε την λέξη «ελευθερία» για την οποία
το «Ετυμολογικόν Μέγα» διατείνεται «παρά το ελεύθειν όπου ερά» = το να πηγαίνει κανείς όπου αγαπά .
Άρα βάσει της ίδιας της λέξης, ελεύθερος είσαι όταν
έχεις τη δυνατότητα να πάς όπου αγαπάς. Πόσο ενδιαφέρουσα ερμηνεία!!!
Το άγαλμα ετυμολογείται από το αγάλλομαι (ευχαριστιέμαι) επειδή όταν βλέπουμε (σε αρχική φάση οι
Θεοί) ένα όμορφο αρχαιοελληνικό άγαλμα η ψυχή μας
ευχαριστείται, αγάλλεται. Και από το θέαμα αυτό επέρχεται η αγαλλίαση.
Αν κάνουμε όμως την ανάλυση της λέξης αυτής θα δούμε ότι είναι σύνθετη από αγάλλομαι + ίαση(=γιατρειά). Άρα, για να συνοψίσουμε, όταν βλέπουμε ένα όμορφο άγαλμα (ή οτιδήποτε όμορφο), η
ψυχή μας αγάλλεται και γιατρευόμαστε. Και πραγματικά, γνωρίζουμε όλοι ότι η ψυχική μας κατάσταση συνδέεται άμεσα με τη σωματική μας υγεία.
Παρένθεση: και μια και το έφερε η «κουβέντα», η Ελληνική γλώσσα μας λέει και τι είναι άσχημο. Από το στερητικό «α» και την λέξη σχήμα μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε τι. Για σκεφτείτε το λίγο.
Σε αυτό το σημείο, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε στην αντίστοιχη Λατινική λέξη για το άγαλμα (που
μόνο Λατινική δεν είναι). Οι Λατίνοι ονόμασαν το άγαλμα, statua από το Ελληνικό «ίστημι» που ήδη αναφέραμε, και το ονόμασαν έτσι επειδή στέκει ακίνητο.
Προσέξτε την τεράστια διαφορά σε φιλοσοφία μεταξύ των δύο γλωσσών, αυτό που σημαίνει στα Ελληνικά
κάτι τόσο βαθύ εννοιολογικά, για τους Λατίνους είναι
απλά ένα ακίνητο πράγμα.
Είναι προφανής η σχέση που έχει η γλώσσα με τη
σκέψη του ανθρώπου. Όπως λέει και ο Geo rge Orwell
στο αθάνατο έργο του «1984», απλή γλώσσα σημαίνει
και απλή σκέψη. Εκεί το καθεστώς προσπαθούσε να περιορίσει την γλώσσα για να περιορίσει την σκέψη των
ανθρώπων, καταργώντας συνεχώς λέξεις.
«Η γλώσσα και οι κανόνες αυτής αναπτύσσουν την
κρίση», έγραφε ο Μιχάι Εμινέσκου, εθνικός ποιητής των
Ρουμάνων. Μια πολύπλοκη γλώσσα αποτελεί μαρτυρία
ενός προηγμένου πνευματικά πολιτισμού. Τι να μπορείς
να μιλάς σωστά σημαίνει ότι ήδη είσαι σε θέση να σκέφτεσαι σωστά, να γεννάς διαρκώς λόγο και όχι να παπαγαλίζεις λέξεις και φράσεις.
Η ΜΟΥΣΙΚΟΤΗΤΑ...
Η Ελληνική φωνή κατά την αρχαιότητα ονομαζόταν
«αυδή». Η λέξη αυτή δεν είναι τυχαία αφού προέρχεται
από το ρήμα «άδω» που σημαίνει τραγουδώ.
Όπως γράφει και ο μεγάλος ποιητής και ακαδημαϊκός
Νικηφόρος Βρεττάκος: «Όταν κάποτε φύγω από τούτο
το φώς θα ελιχθώ προς τα πάνω, όπως ένα ποταμάκι
που μουρμουρίζει. Κι αν τυχόν κάπου ανάμεσα στους
γαλάζιους διαδρόμους συναντήσω αγγέλους, θα τους
μιλήσω Ελληνικά, επειδή δεν ξέρουνε γλώσσες. Μιλάνε Μεταξύ τους με μουσική».
Ο γνωστός Γάλλος συγγραφεύς Ζακ Λεκαριέρ επίσης μας περιγράφει την κάτωθι εμπειρία από το ταξίδι του στην Ελλάδα:
«Άκουγα αυτούς τους ανθρώπους να συζητούν σε μια
γλώσσα που ήταν για μένα αρμονική αλλά και ακατάληπτα μουσική. Αυτό το ταξίδι προς την πατρίδα - μητέρα
των εννοιών μας - μου απεκάλυπτε ένα άγνωστο πρόγονο, που μιλούσε μια γλώσσα τόσο μακρινή στο παρελθόν, μα οικεία και μόνο από τους ήχους της. Αισθάνθηκα να τα έχω χαμένα, όπως αν μου είχαν πει ένα βράδυ
ότι ο αληθινός μου πατέρας ή η αληθινή μου μάνα δεν
ήσαν αυτοί που με είχαν αναστήσει».
Ο διάσημος Έλληνας και διεθνούς φήμης μουσικός
Δάνης Ξενάκης, είχε πολλές φορές τονίσει ότι η μουσικότητα της Ελληνικής είναι εφάμιλλη της συμπαντικής.
Αλλά και ο Γίββων μίλησε για μουσικότατη και γονιμότατη γλώσσα, που δίνει κορμί στις φιλοσοφικές αφαιρέσεις και ψυχή στα αντικείμενα των αισθήσεων. Ας μην
ξεχνάμε ότι οι Αρχαίοι Έλληνες δεν χρησιμοποιούσαν
ξεχωριστά σύμβολα για νότες, χρησιμοποιούσαν τα ίδια
τα γράμματα του αλφαβήτου.
«Οι τόνοι της Ελληνικής γλώσσας είναι μουσικά σημεία που μαζί με τους κανόνες προφυλάττουν από την
παραφωνία μια γλώσσα κατ' εξοχήν μουσική, όπως κάνει η αντίστιξη που διδάσκεται στα ωδεία, ή οι διέσεις
και υφέσεις που διορθώνουν τις κακόηχες συγχορδίες»,
όπως σημειώνει η φιλόλογος και συγγραφεύς Α. Τζιροπούλου-Ευσταθίου.
Είναι γνωστό εξάλλου πως όταν οι Ρωμαίοι πολίτες
πρωτάκουσαν στην Ρώμη Έλληνες ρήτορες, συνέρρεαν
να θαυμάσουν, ακόμη και όσοι δεν γνώριζαν Ελληνικά,
τους ανθρώπους που «ελάλουν ώς αηδόνες».
Δυστυχώς κάπου στην πορεία της Ελληνικής φυλής,
η μουσικότητα αυτή (την οποία οι Ιταλοί κατάφεραν
και κράτησαν) χάθηκε, προφανώς στα μαύρα χρόνια
της Τουρκοκρατίας. Να τονίσουμε εδώ ότι οι άνθρωποι της επαρχίας, του οποίους συχνά κοροϊδεύουμε για
την προφορά τους, είναι πιο κοντά στην Αρχαιοελληνική προφορά από ό,τι εμείς οι άνθρωποι της πόλεως.
Η Ελληνική γλώσσα επιβλήθηκε αβίαστα (στους Λατίνους) και χάρη στην μουσικότητά της. Όπως γράφει
και ο Ρωμαίος Οράτιος «Η Ελληνική φυλή γεννήθηκε
ευνοημένη με μία γλώσσα εύηχη, όλο μουσικότητα».
Από το Ελληνικό Αρχείο Συντάκτης:
Δημήτριος Καραπιστόλης
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Γ΄ Ἡ Δύση τῶν σταυροφόρων τῆς λεηλασίας,
τῆς ὁμοφυλοφιλίας καί τῆς κτηνοβασίας
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«...ὅτι σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός, ἡ ἐλπίς μου ἀπὸ μαστῶν τῆς μητρός μου• ἐπὶ σὲ ἐπερρίφθην ἐκ μήτρας, ἐκ κοιλίας μητρός μου Θεός
μου εἶ σύ• μὴ ἀποστῇς ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι
θλῖψις ἐγγύς, ὅτι οὐκ ἔστιν ὁ βοηθῶν
μοι, περιεκύκλωσάν με μόσχοι πολλοί, ταῦροι πίονες περιέσχον με• ἤνοιξαν ἐπ’ ἐμὲ τὸ στόμα αὑτῶν, ὡς λέων
ἁρπάζων καί ὠρυόμενος».
(Ψαλμ. ΚΑ,́ στ΄ 10-14)
• Η ΔΥΣΗ τῶν κτηνοβατῶν (ὁ χαρακτηρισμός δέν
περιλαμβάνεται στόν ἀντιρατσιστικό) αὐτοκτονεῖ
ἀργά-ἀργά καί ἀμετάκλητα. Τό Ἰσλαμικό κράτος
τῶν τζιχαντιστῶν θά τῆς κόψει τό κεφάλι ὅπως οἱ
ἑβραῖοι θανάτωσαν τόν μεγαλύτερο προφήτη τους,
τόν Προφήτη Ἠσαΐα, μέ ξύλινο πριόνι γιά νά εἶναι
ὁ θάνατός του ἀργός καί βασανιστικός.
• ΟΙ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΙ «ἡγέτες» τῆς Εὐρωπαϊκῆς
Ἕνωσης τῶν κτηνοβατῶν τῆς Γερμανίας, μᾶλλον
ξύπνησαν ἀργά... Ὁ Γερμανός ὑπουργός τῶν
Ἐσωτερικῶν, Τόμας ντέ Μεζιέρ, στήν Σύνοδο τῶν
ὑπουργῶν τῶν «28» τῆς Ε.Ε. ἐδήλωσε: (βλέπε «Δ»
10.10.14, σελ. 31): «Ἡ Ε.Ε. ἴσως χρειαστεῖ νά ἀναθεωρήσει τό σύστημα ἐλεύθερης κυκλοφορίας
προσώπων (σ.σ. λαθρομεταναστῶν κ.λπ. θέλει νά
πεῖ) πού προβλέπει ἡ Συνθήκη Σέγκεν, προκειμένου νά ἀντιμετωπίσει τήν ἀπειλή τῶν τζιχαντιστῶν
πού ἔφυγαν ἀπό τήν Εὐρώπη καί τώρα ἐπιστρέφουν στίς χῶρες τους» ὅπως π.χ. ἡ ἑνδεκαμελῆς
οἰκογένεια μεταναστῶν ἀπό τή Νίκαια τῆς Γαλλίας πού “μετακόμισε” στά ἐλεγχόμενα ἀπό τούς τζιχαντιστές συριακά ἐδάφη... Στερνή μου γνώση νά
σ᾽ εἶχα πρώτα.
• ΟΠΩΣ ὅμως δείχνουν τά σημεῖα τῶν καιρῶν
καί τῶν προφητειῶν, δέν θά ἀποφύγουμε καί ἐμεῖς
στήν Ἑλλάδα τήν ἴδια τύχη μέ τούς κτηνοβάτες,
ἀφοῦ μοιραστήκαμε μαζί τους τήν ἴδια ἀποστασία,
τήν ἴδια μετάλλαξη τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου τῆς
εἰκόνας τοῦ Θεοῦ σέ δαιμονική παραμόρφωση.
• ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΕΣ πού ἔγιναν στή Γαλλία γιά νά
μετρηθεῖ κατά πόσον νέοι ἄνθρωποι ἡλικίας 1825 ἐτῶν εὐρωπαῖοι, συμφωνοῦν μέ τίς ἐνέργειες
καί τίς φρικαλεότητες πού διενεργοῦν τό χαλιφάτο καί οἱ ὀργανώσεις τοῦ Τζιχάντ, τό ἀποτέλεσμα
ἔδειξε ὅτι, ἕνας στούς τρεῖς νέους θά ἦταν διατεθειμένος νά συμμετάσχει σέ ἀνάλογες πράξεις!!!
• ΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ὅτι τό Ἰσλάμ καί ὁ Τζιχάντ δέν εἶναι
ἔξω ἀπό τήν καρδιά τῆς Εὐρώπης ἀλλά ἐντός τῶν
τειχῶν. Ἡ φωτιά καί οἱ... ἀποκεφαλισμοί θά φθάσουν ἀπό τά «φτωχά περιθωριοποιημένα προάστια τοῦ Παρισιοῦ... στήν περίφραξη τῶν Ἡλυσίων Πεδίων».
• ΣΟΚ! Ἀστυνομία τῆς Σαρίας στή Γερμανία, περιπολίες ἀπό νεαρούς μουσουλμάνους στό κρατίδιο τῆς Ρηνανίας-Βεστφαλίας (οἱ μισοί καί πλέον εἶναι γερμανοποιημένοι μουσουλμάνοι), κυκλοφοροῦν μέ τά διακριτικά γιλέκα καί τήν ὀνομασία «Ἀστυνομία τῆς Σαρία», πλησιάζουν νεαρούς μουσουλμάνους γιά νά τούς ἐπαναφέρουν
στό δρόμο τῆς Σαρία καί νά τούς ὑπενθυμίσουν
ὅτι, αὐτή ἀπαγορεύει τό ἀλκοόλ, τά τυχερά παιχνίδια καί τά πάρτι... Ἀκριβῶς ὅ,τι συμβαίνει καί
στήν ἀκραία Σαουδική Ἀραβία.
• ΚΑΤΟΠΙΝ αὐτοῦ καί ἄλλων παρόμοιων περιστατικῶν προκλήσεων τοῦ μουσουλμανικοῦ στοι-
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χείου, ὁ ὑπουργός Ἐσωτερικῶν της Γερμανίας Τό- φαντασθεῖ τήν αὐτοκαταστροφική μανία τῶν
μας ντέ Μεζιέρ, δήλωσε ὅτι: «Ἡ Σαρία δέν θά γί- «ὑπερήφανων» ἐπιγόνων της. Μετά τήν νομιμονει ἀνεκτή στό γερμανικό ἔδαφος».
ποίηση τῆς κτηνοβασίας, ὕβρις τῆς ἀξιοπρέπειας
• ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ, τώρα πού τό σκεφθήκατε τοῦ ἀνθρώπου, τώρα προετοιμάζουν νά «νομιμοεἶναι μᾶλλον ἀργά. Τό Ἰσλάμ θά σᾶς (μᾶς) καταπι- ποιήσουν» τήν αἱμομιξία μεταξύ ἀδελφῶν(!!) γιά
εῖ. Τό οἰκονομικό Ράϊχ πού ἀντικατέστησε τό χιτλε- νά «προωθήσουν» τίς γενετικές ἀνωμαλίες. Δηλαρικό καί ἐπιβάλλατε στούς λαούς τῆς νότιας Εὐρώ- δή πρόκειται γιά ἀνήκουστη προσβολή τῆς «γενεπης θά τό πληρώσετε πολύ ἀκριβά...
τήσιας ἱερότητας».
• ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ καί οἱ ἐκβιασμοί εἶναι συχνοί
• ΚΑΠΟΙΑ «κυβερνητική ἐπιτροπή δεοντολογίτόν τελευταῖο καιρό ἀπό τίς «καλοστεκούμενες» ας» ἀπ’ αὐτές πού σχεδιάζουν τό ἀπόλυτο χάος
ὀργανώσεις τῶν μουσουλμάστίς ἁρμονικές σχέσεις τῶν
νων στίς πόλεις τῶν Εὐρωπαἀνθρώπων, ἀπεφάνθη ὅτι,
ϊκῶν χωρῶν. Διαβάζουμε: «Σύμ«τό θεμελιῶδες δικαίωμα
φωνα μέ τόν νορβηγικό ἱστότῶν ἐνηλίκων ἀδελφῶν πρέτοπο VG Nett, ἡ ἰσλαμιστική
πει νά ληφθεῖ ὑπόψη περιστρομοκρατική ὁμάδα Ἀνδάρ
σότερο ἀπό τήν ἀφηρημέἈλ Σούνα ἀπειλεῖ ὅτι, ἐάν μία
νη ἰδέα τῆς προστασίας τῆς
συνοικία τοῦ Ὄσλο δέν μεταοἰκογένειας»... (ἐφ. «Δ.»,
τραπεῖ σέ γκέτο ὅπου θά ἰσχύ26.9.14)
ει ἡ Σαρία, τότε ἡ Νορβηγία θά
• ΚΑΙ ΟΛΑ αὐτά τά «διεὑποστεῖ κτύπημα ἀνάλογο τῆς
πιστημονικά» βαρύγδουπα,
11ης Σεπτεμβρίου...» (ἐφ. «Δ.»
ἀποφασίσθηκαν μέ ἀφορμή
21.8.14). Καί αὐτά εἶναι ἡ ἀρχή
τήν αἱμομιξία δύο ἀδελφῶν
τοῦ Ἀρμαγεδδῶνα...
στή Σαξονία, τοῦ Πατρίκ καί τῆς Σουζάν πού ἀπέ• ΞΥΠΝΟΥΝ; Δέν νομίζουμε. Πάντως μετά τήν κτησαν τέσσερα παιδιά ἐκ τῶν ὁποίων τά δύο
Γαλλία πού ἀπαγόρευσε τήν «μαντήλα» καί τή «νι- εἶναι «εἰδικῶν ἀναγκῶν», ἐπιβεβαιώνοντας αὐτό
κάμπ», φωνές ἀκούγονται στήν Αὐστρία καί τήν πού ἀνέκαθεν ἐπικρατεῖ μεταξύ τῶν ἀνθρωπίνων
Δανία κατά τῆς μπούργκας καί τά συναφῆ. Σύμ- κοινωνιῶν καί τῶν ἐπιστημονικῶν δεδομένων ὅτι,
φωνα δέ μέ τήν ἁρμόδια ἐπί «Γυναικείων Θεμά- ἡ αἱμομιξία εἶναι ὑπεύθυνη γιά τήν γέννηση παιτων» κα Κάρμεν Καρτελκροῦμπερ, «σέ εὐρεῖς συ- διῶν μέ γενετικές ἀνωμαλίες.
ντηρητικούς κύκλους τῆς ἰσλαμικῆς κοινότητας
• ΕΤΣΙ ΕΙΝΑΙ. «Οἱ μακρύνοντες ἑαυτοὺς ἀπὸ τοῦ
τῆς Αὐστρίας κυριαρχεῖ ἡ ἄποψη ὅτι “οἱ γυναῖκες Θεοῦ ἀπωλοῦνται...» γιά νά συμπληρώσει ὁ Ἀπ.
εἶναι ἄνθρωποι δεύτερης κατηΠαῦλος στούς Κορινθίους, γιά τόν αἱμοΓράφει ο Στυλιανός
γορίας”» (ἐφ. «Κ.» 3.7.2014). Γι’
μίκτη: «τοιαύτη πορνεία, ἥτις οὐδὲ ἐν
Λαγουρός
αὐτό, ἐκεῖ πού κυριαρχοῦν τίς...
τοῖς ἔθνεσιν ὀνομάζεται... ἐν τῷ ὀνόλιθοβολοῦν ἀσταμάτητα ἤ τίς καματι τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ παρακοποιοῦν χειρότερα ἀπό τά ζῶα...
δοῦναι τὸν τοιοῦτον τῷ Σατανᾷ εἰς ὄλεθρον τῆς
• ΣΩΣΤΑ. Ἀφοῦ γυρίσατε τήν πλάτη στό χρι- σαρκός...» (Α΄ Κορ. ε΄, 1,4).
στιανισμό καί πολεμᾶτε μέ λύσσα τόν πολιτισμό
• ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ παιδεραστίας (παιδοφιλίας)
τῆς ψυχῆς καί τόν σεβασμό στό πρόσωπο τῆς γυ- τῶν λαϊκῶν ἀνά τόν κόσμον φαντάζουν πλημμελήναίκας, τώρα σᾶς πολεμᾶνε οἱ ἰσλαμιστές γιά νά ματα μπροστά στά ἐγκλήματα τῆς «ἱερατικῆς νόσᾶς φορέσουν τήν μπούργκα καί ὁσονούπω θά σου» τῶν παιδεραστῶν ρασοφόρων τῆς παπικῆς
σᾶς ἐπιβάλλουν καί τήν «κλειτορεκτομή». Αὐτοῦ Ἐκκλησίας. Εἶναι τόσον πολλά καί τόσον συχνά
σᾶς κατάντησε τό «πολιτικῶς ὀρθό» καί ἡ «ἀνε- πού ὅσο κι ἄν ἀποσιωποῦνται ἤ ὡραιοποιοῦνται
κτικότητα τῆς ἑτερότητας». (Μήπως ἐδῶ εἴμα- δέν προσβάλλουν μόνον τό ποιόν καί τήν ἀξιοπιστε καλύτεροι;)
στία αὐτῆς καθ’ ἑαυτῆς τῆς βατικάνειας Ἐκκλη• ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ πρόσφατα νομιμοποιήθηκε σίας ἀλλά ὑβρίζουν σύσσωμο τό σῶμα τῆς Χριτό κόμμα τῶν «παιδοφίλων». Γι’ αὐτό καί οἱ «κα- στιανικῆς Θρησκείας. «Θέατρον ἐγεννήθημεν»
λοί» μουσουλμάνοι πού ἔχουν ἀντιληφθεῖ ὅτι ἡ εἰς τούς ἀνά τόν κόσμον ἐχθρούς τῆς πίστεώς μας.
σαπίλα ἔχει ἐξαπλωθεῖ καί εἰσχωρήσει σέ βάθος
• ΜΟΛΙΣ ΠΡΟ ἡμερῶν καί πάλιν, καί πάλιν, ὁ
στίς δυτικές κοινωνίες, σέ κάποια πορεία μου- πάπας Φραγκίσκος, ἀποφάσισε νά πάψει ἀπό τά
σουλμάνων σέ εὐρωπαϊκή πόλη κάποιος κρα- καθήκοντά του τόν ἐπίσκοπο Ροχέλιο Ρικάρντο
τοῦσε πινακίδα πού ἔγραφε: «Ἡ Εὐρώπη εἶναι Λιβιέρες Πλάνο, στήν Παραγουάη, γιά συγκάλυκαρκίνος. Τό Ἰσλάμ εἶναι ἡ θεραπεία» καί ὁ πά- ψη ἱερέων οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦνται γιά κακοποίπας παραδέχθηκε τελευταία γιά τούς παιδόφι- ηση ἀνηλίκων.
λους φραγκοπαπάδες ὅτι, εἶναι λέπρα ἡ... ἀνω• ΑΛΛΗ ΕΠΙΣΗΣ εἴδηση στό ἴδιο χρονικό διάμαλία τους» (ἐφ. «Ἐλεύθερος Τῦπος», 14.7.2014). στημα, ἀναφέρει ὅτι, ὁ «Πολωνός ἀρχιεπίσκοπος
• Ο ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ παραδέχθηκε ἐπί- Γιόσεφ Βεσαλόφσκι, συνελήφθη ἐντός τῆς Ἁγίας
σης δημόσια ὅτι, ὁ ἕνας στούς πενήντα (2%) τῶν Ἕδρας μέ τήν κατηγορία τῆς κακοποίησης ἀνηλίφραγκοπαπάδων εἶναι παιδεραστής. Ὅσο γιά κων καί τῆς κατοχῆς ὑλικοῦ παιδικῆς πορνογρατήν «Τράπεζα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος» τοῦ Βατι- φίας» εὑρισκόμενος ὑπό ἐπιτήρηση στό Βατικακανοῦ, σέ ἕνα μόλις χρόνο ἀπό τήν στιγμή πού νό ἀναμένοντας νά δικαστεῖ... (ἐφ. «Δ.» 26.9.14)
• ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ οἱ «διαφανεῖς» καί κοινοποιήσιμπῆκε φραγμός στίς δοσοληψίες της μέ τή μαφία, τά κέρδη της ἔπεσαν κατά 97% (ἐφ. «Ἐλεύ- μες ἀποφάσεις τοῦ πάπα Φραγκίσκου «ἀνακουφίζουν» ἔστω πρόσκαιρα, τό σκανδαλισμένο ποίθερος Τῦπος», 14.7.14).
• Η «ΑΡΙΑ φυλή» τοῦ Χίτλερ ποτέ δέν θά εἶχε μνιο πού ἱκανοποιεῖται ἀπό τήν ταχύτητα τῶν μέ-
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τρων καί τήν ἀποφασιστικότητα νά καθαρίσει ἡ
αὐλή τῆς παπικῆς Ἐκκλησίας ἀπό τά σάπια σκουπίδια της. Ἀλλά ἔχουμε μιά ἀπορία:
• ΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ νά θεαθεῖ ὁ πάπας Φραγκίσκος πρίν ταξιδέψει στά Ἱεροσόλυμα τόν προηγούμενο Μάιο, νά «ἀσπάζεται στήν Ἰταλία τό χέρι γνωστοῦ ὁμοφυλόφιλου ἀκτιβιστῆ παπικοῦ παπᾶ καί
νά συλλειτουργεῖ μαζί του;» (βλέπε περιοδ. «Παρακαταθήκη» ἄρθρο π. Ἀρσ. Βλιαγκόφτη, Τεῦχος
97, σ. 15). Δέν εἶναι αὐτό τό περιστατικό ἕνα...
ἀλάθητο δεῖγμα ἀνακολουθίας ἀπό ἕναν ἡγέτη
πολλῶν ἑκατομμυρίων «χριστιανῶν»; Γιατί κατακεραυνώνουμε τούς παιδεραστές καί «χαϊδεύουμε» τούς ὁμοφυλόφιλους;
• ΜΗΠΩΣ ΤΟ «μυστήριον τῆς ἀνομίας» ἔχει
κυριαρχήσει στίς τάξεις τῶν ὑψηλόβαθμων κληρικῶν τῆς παπικῆς Ἐκκλησίας;
• ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΘΗ τοῦ κακοῦ ἀνθοφοροῦν στούς
μπαξέδες τῆς «πολιτισμένης» γριᾶς Ἀλβιόνας.
Δέν ὑπάρχει οὔτε ἕνα ὑγειές μέρος στήν χώρα
αὐτή πού νά μήν ὄζει ψυχικῆς διαστροφῆς καί
συγχύσεως. Διαβάζουμε «Στή Βρετανία, χώρα
πού τά νοσοκομεῖα γεμίζουν ἀπό ἀνήλικους πότες, κάθε ἑβδομάδα τουλάχιστον δύο παιδιά τῶν
11 ἐτῶν νοσηλεύονται ἐξαιτίας προβλήματος μέ
τό ἀλκοόλ».
• ΣΤΟ ΜΑΓΚΑΛΟΥΦ τῆς Μαγιόρκας «τό ἀλκοόλ ρέει στίς μπάρες καί οἱ Βρετανοί θαμῶνες τοῦ
θερέτρου ἀρχίζουν νά ἐπιδίδονται σέ ὑπαίθρια
σεξουαλικά ὄργια...». «Τό θέρετρο ἔχει μετατραπεῖ κυρίως ἀπό τούς Βρετανούς ἄντρο τοῦ ὁμαδικοῦ σέξ» μέ ἀκατανόμαστες λεπτομέρειες.
• ΣΤΗ  ΒΡΕΤΑΝΙΑ ἕνα στά 20 παιδιά κακοποιοῦνται κυρίως ἀπό συγγενικά τους πρόσωπα.
• «ΕΥΤΥΧΩΣ» πού ἡ «ἐκκλησία» τῆς Βρετανίας ἀπέκτησε ἀρχιποιμενάρχισσες γυναῖκες (ἐπισκοπίνες καί «ἱερεῖς» ἐκπροσώπους τοῦ τρίτου
φύλου πού θά ὁδηγήσουν τό ποίμνιό τους εἰς...
«ὁδόν σωτηρίας»(!!) Ντροπή ρέ παιδιά, δέν ξεφτιλίζετε μόνον τό ἀνθρώπινο γένος ἀλλά καί
τή θρησκεία σας...
• «ΟΙ ΑΛΛΑΞΟΠΙΣΤΙΣΕΙΣ» στήν Ἀγγλία εἶναι
φαινόμενο συχνό. Ἑκατοντάδες νεαροί κυρίως
Ἄγγλοι, προσχωροῦν στό Ἰσλάμ καί σέ «θρησκευτικές» κοινότητες τῶν Ἀσιατικῶν σεχτῶν.
Κάποιοι ἀπ’ αὐτούς συστρατεύονται μέ τούς
τζιχαντιστές τοῦ «χαλιφάτου» τοῦ δολοφονικοῦ
ISIS. Ὅπως ἀποδεικνύεται δέ, ὁ φρικιαστικός
ἀποκεφαλισμός πού ἔκανε τό γύρω τοῦ κόσμου,
τοῦ Ἀμερικανοῦ Τζέιμς Φόλεϊ, ἔγινε ἀπό νεαρό Ἄγγλο τζιχαντιστή πού ζοῦσε στό Λονδίνο».
•«ΑΝ ΞΕΡΕΙΣ λίγο ἱστορία ἔχεις μισό δράμι κοινό νοῦ ξέρεις ὅτι ἡ Δύση βγάζει τά μάτια της καί ἀπεργάζεται τεράστια προβλήματα
ἀσφάλειας γιά τόν ἑαυτό της... Ἡ ἀθρόα μουσουλμανική λαθρομετανάστευση, ἡ ἀνοικοδόμηση τζαμιῶν πού δέν εἶναι μόνον λατρευτικοί χῶροι ἀλλά σύμβολα κυριαρχίας, δημιουργοῦν ἑστίες αὐριανῆς ἀνάφλεξης, προγεφυρώματα τζιχαντιστῶν... Ἡ λύση ὑπάρχει. Ἡ Δύση
νά γίνει πάλι χριστιανικό ὀχυρό καί νά ἐπιστρέψει στούς πυλῶνες Ἑλλάδα, Ρώμη καί Χριστιανισμός». (ἀπό ἄρθρο Φαήλου Κρανιδιώτη, «Συνενοχή, ντροπή καί ὄνειδος». Ἐφ. «Δ.» 27.7.2014)
«ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

συνταγη δολοφονιας
Σκηνοθέτησαν αλλεπάλληλες δολοφονικές
απόπειρες εναντίον του, γεγονός, που ανάγκασε το λαό, ο οποίος τον υπεραγαπούσε, να περιφρουρεί όλο το 24ωρο την Αρχιεπισκοπή. Τελικά αποφασίστηκε η καθαίρεσή του και η εξορία
του με αποτέλεσμα ο κλοιός του λαού γύρω απ’
την αρχιεπισκοπή να γίνει ασφυκτικότερος και να
α καθυστερήσει η πραγματοποίηση της εξορίας
για μήνες. Προκειμένου να αποφευχθεί η αιματοχυσία, ο Χρυσόστομος αναγκάστηκε, χρησιμοποιώντας κάποια μυστική έξοδο, να παραδοθεί στη φρουρά, που τον οδήγησε στην εξορία.
Όταν η ενέγεια αυτή έγινε αντιληπτή, προκάλεσε την έκρηξη της οργής του λαού, ο οποίος έκαψε το ναό της Αγίας Σοφίας και το μέγαρο της Γερουσίας.
Η εξορία ακολούθησε μια κλιμακωτή πορεία
θανάτου (Αρμενία- Πόντος), έτσι ώστε οι διαρ-

κώς αυξανόμενες κακουχίες, σε συνδυασμό με
τη σωματική του αδυναμία και την κλονισμένη
του υγεία να τον οδηγήσουν αναπόφευκτα στο
θάνατο (Κόμανα του Πόντου, 407 μ.Χ.).
Οι οπαδοί του δημιούργησαν ιδιαίτερη θρησκευτική μερίδα, τους «Ιωαννίτες», οι οποίοι,
παρά τους διωγμούς και τα βασανιστήρια, δεν
συμβιβάστηκαν με τη μαφία των δολοφόνων του.
Μέχρις ότου, κάπου τριάντα χρόνια μετά το θάνατό του, το λείψανό του μεταφέρθηκε με αυτοκρατορικές τιμές στην Κωνσταντινούπολη απ’ το
Θεοδόσιο το Β΄. Ο οποίος, αφού ζήτησε συγνώμη για λογαριασμό των γονιών του, το τοποθέτησε δίπλα στις λάρνακες του Αρκαδίου και της
Ευδοξίας. Κι έτσι η ειρωνεία της ιστορίας ανέθεσε στη δικαιοσύνη του θανάτου να συμφιλιώσει την κακουργούσα μωρία με την ασυμβίβαστη μεγαλοφυΐα…
Δεν θα ήταν-νομίζω-άστοχο να παραλληλί-

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

σουμε τις περιπέτειες του Χρυσοστόμου τις
τωρινές περιπέτειες της ιδιαίτερα προικισμένης και ακατάσχετα φθονουμένης και πολυτρόπως δολοφονουμένης εκ μέρους των διαχρονικών εχθρών της πατρίδας μας. Και τούτο γιατί
επιστρατεύουν αλλεπάλληλες συνταγές γενοκτονίας του λαού μας και δολοφονίας της εθνικής μας υπόστασης, με περισσή αναισθησία και
ασυνειδησία. Και το πλέον θλιβερό, στην προκειμένη περίπτωση, είναι η συμπεριφορά μιας μεγάλης μερίδας του λαού οι οποίοι θεώνται απαθώς
το δολοφονικό παραλήρημα των ντόπιων εφιαλτών και διεθνών πατρώνων τους. Ελπίζοντας
δυστυχως σε κάποια δεσποτική εξέλιξη σ΄ αντίθεση με το λαό της Κωνσταντινούπολης, ο οποίος στάθηκε στο πλευρό του Χρυσοστόμου ασυμβίβαστος με το δολοφονικό απολυταρχικό καθεστώς της εποχής του….

Ο «ΑΓΩΝΑΣ» εύχεται στους αγαπητούς αναγνώστες και φίλους του, οι οποίοι στηρίζουν ηθικά και οικονομικά με τις προαιρετικές εισφορές τους τη μηνιαία έκδοση και δωρεάν διανομή του σ’ όλη σχεδόν την Ελλάδα και το εξωτερικό, καλά και χαρούμενα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ και ευλογημένο από τον Θεό και πλούσιο σε έργα αγάπης και ειρήνης ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ 2015. Να έρθει η λύτρωση και στην τοπική μας Εκκλησία.
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ΟΛΟΙ ΤΡΕΧΟΥΝ … ΚΑΤΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ

συνέχεια από την 1η σελίδα
κού πολέμου 1877-78 το Συνέδριο
του Βερολίνου αποφασίζει την ίδρυση της αυτόνομης Βουλγαρίας. Το
1915 η Βουλγαρία εισέρχεται στον
Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλευρό
των Κεντρικών Δυνάμεων (Γερμανίας, Αυστρίας), υπολογίζοντας κάτι
να πάρει! Το 1919 η Συνθήκη του
Νείγυ δεν της παραχώρησε διέξοδο στο Αιγαίο. Το 1941 αρχικά ήταν
ουδέτερη. Με την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου γρήγορα προσχωρεί στον Άξονα και ως ανταμοιβή της παραχωρούν το μεγαλύτερο
μέρος της ελληνικής Μακεδονίας και
τη Θράκη μαζί με τα νησιά Θάσο και
Σαμοθράκη. Κι ενώ οι Ιταλοί και Γερμανοί αναγνώριζαν ότι βρίσκονται σε
ξένη χώρα ως δύναμη κατοχής, οι
Βούλγαροι προπαγάνδιζαν ότι βρίσκονταν σε «απελευθερωμένο βουλγαρικό έδαφος» πραγματοποιώντας
μάλιστα και απογραφή σαν «Περιφέρεια Άσπρης Θάλασσας» σε δεκατρείς (13) πόλεις και 799 χωριά που
αριθμούσαν 649.419 κατοίκους διαφόρων “εθνικοτήτων” (Βούλγαρους,
Πομάκους, Τούρκους, Εβραίους,
Αρμένιους, Έλληνες κ.α.).
Η βουλγαρική κατοχή υπήρξε βαρύτατη, καθώς ο ελληνισμός βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν επιθετικό βουλγαρικό επεκτατισμό, αποφασισμένο, με την συνεργασία των
Γερμανών, στο τέλος του πολέμου
να διεκδικήσει την «αποκατάσταση
της εθνικής ενότητος της Βουλγαρίας». Προς το σκοπό αυτό επιχείρησε να ανατρέψει τα πληθυσμιακά
δεδομένα για να (απο)δείξει την ενότητα της «παλιάς Βουλγαρίας» με τα
«νεοαπελευθερωμένα» εδάφη. Παρά
τις όποιες αρχικές υποσχέσεις προς
τους κατοίκους για ασφάλεια, ευνομία, ζωή, τιμή και ιδιοκτησία, αυτές αποδείχθηκαν ότι ήταν φρούδες. Το σχέδιο ήταν πολύ καλά μελετημένο και στην παραμικρή του
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ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΞΑΡΣΗ ΤΩΝ ΓΕΙΤΟΝΩΝ

λεπτομέρεια.
1941 μια χούφτα τολμηροί ΈλληΚατά την τρίχρονη κατοχή (1941- νες επαναστάτες άρπαξαν τα όπλα
1944) οι κάτοικοι υπέστησαν τα πάν- στο νομό Δράμας και κατέλαβαν
δεινα. Καταργήθηκε κάθε εθνική και δημαρχεία και αστυνομικά τμήμαθρησκευτική ελευθερία. Άρχισε η τα. Εξουδετέρωσαν τις βουλγαρι«βουλγαροποίηση» του ελληνικού κές δυνάμεις, εκδίωξαν τους διοριστοιχείου, με έκδοση βουλγαρικής σμένους βουλγάρους – προέδρους
ταυτότητας, δήλωση βουλγαρικής κοινοτήτων – και επιτέθηκαν στον
εθνικότητας και χρήση βουλγαρι- σιδηροδρομικό σταθμό… παίρνοκής γλώσσας. Με εποικισμό των πε- ντας την εξουσία στα χέρια τους.
ριοχών αυτών από βούλγαρους εθε- Ήταν η πρώτη εξέγερση στη κατελοντές. Με κατάληψη της δημόσιας χόμενη από τις δυνάμεις του Άξοκαι ιδιωτικής οικονομικής ζωής από να Ευρώπη.
το βουλγαρικό κράτος και βούλγαΟι βουλγαρικές αρχές κατοχής
ρους ιδιώτες. Με απελάσεις του αντέδρασαν άμεσα. Από τα ξημεελληνικού πληθυρώματα της 29ης
σμού, στρατολοΣεπτεμβρίου άρΣοκαριστική δήλωση
γία και μετατοπίχισαν να συγκετου Βούλγαρου προέδρου
σεις των ανδρών
ντρώνουν αιχμασε Σκοπιανούς:
σε τόπους μακριά
λώτους στη Δρά«Εμείς σας φτιάξαμε για να
από τις εστίες τους
μα. «Άλλους τους
κλέψουμε την ιστορία της
(ομηρία, «τάγματα»
πήγαιναν προς τα
Ελλάδος, όχι για να κλέψεεργασίας…). Με οιμνήματα που βρίτε την ιστορία τη δική μας»!
κονομική αφαίμασκονταν πίσω από
(13-12-2012)
ξη, με επιβαλλόμετο σιδηροδρομικό
νη ανεργία, βαριά
σταθμό και εκεί
φορολογία, ανατους εκτελούσαν.
γκαστικό δανεισμό, αρπαγές… Με Άλλους τους έπαιρναν στα κρατητρομοκράτηση, βιαιοπραγίες, απα- τήρια και άλλους στους στρατώγορεύσεις, εξαθλίωση των λαϊκών νες. Από εκεί τους έβγαζαν λίγουςτάξεων και κυρίως με περιορισμό λίγους, τους ανέβαζαν πάνω στο Κοτροφής, νερού, φωτισμού…
ρίλοβο – βουνό της Δράμας – και
Η προπαγάνδα δούλευε μεθοδικά εκεί τους εκτελούσαν ομαδικά. Από
παρουσιάζοντας διάφορες εκδηλώ- έρευνα του Δ. Πασχαλίδη οι Βούλσεις – μορφωτικές, καλλιτεχνικές, γαροι εκείνη την ημέρα εκτέλεσαν
εκπολιτιστικές – στις κατεχόμενες τουλάχιστον 562 άτομα στην πόλη
περιοχές προς επίδειξη του βουλγα- της Δράμας».
ρικού χαρακτήρα της «Νέας ΒουλΤην επόμενη ημέρα, 29 προς 30
γαρίας» (κοινής καταγωγής, θρη- Σεπτεμβρίου, έφθασαν στο χωριό
σκείας, γλώσσας, ηθών και εθίμων). Δοξάτο στο οποίο και εκδήλωσαν τα
Είναι κατανοητό ότι, μέσω όλων αυ- ζωώδη ένστικτά τους. Συγκέντρωτών προετοίμαζαν την αλλοίωση της σαν στην πλατεία του χωριού τους
εθνολογικής σύνθεσης και την ορι- άνδρες, από 16 χρονών μέχρι 60-65,
στική προσάρτησή των στην «Με- και άρχισαν να τους εκτελούν χωρίς
γάλη Βουλγαρία» που ήταν το όνει- οίκτο. Στους 350 ανήλθαν οι φονευρό τους.
θέντες τις ημέρες εκείνες και εκατοΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ντάδες άλλοι οδηγήθηκαν στις βουλΣτις 28 και 29 Σεπτεμβρίου του γαρικές φυλακές. 102 χωριά πυρπο-

Τοπ θέμα της οικονομίας είναι απλό. Μόνο η
αμαρτία το περιπλέκει και το κάνει “πρόβλημα”.
Κάτω από το φως της Χριστιανικής Αλήθειας
(όταν ορθοτομείται) μπορεί να βρει τη σωστή
του λύση. Το πλοίο χωρίς την πυξίδα δεν μπορεί να προσανατολιστεί στον ωκεανό.
Εκτός από την πυξίδα για να προχωρήσει
σωστά το πλοίο χρειάζεται όλο το πλοίο να
λειτουργεί σωστά. Στην οικονομία το τιμόνι το
κρατεί η χριστιανική αλήθεια και η επιστημονική γνώση μαζί με την τεχνολογία ετοιμάζει τον
παραγωγικό μηχανισμό.
Είναι ανάγκη για το θέμα να λεχθούν τα εξής:
1) Η ουσία της αποστολής της Οικονομίας
Η οικονομία, όπως όλα σ’ αυτόν τον κόσμο,
ένα σκοπό υπηρετεί, τον άνθρωπο. Οι βιοτικές ανάγκες ικανοποιούνται με υλικά αγαθά
και υπηρεσίες. Σκοπός της οικονομίας, ο άνθρωπος και μέσο τα αγαθά. Η οικονομία θα
φροντίσει και για την καλή ποσοτικά και ποιοτικά παραγωγή και για τη δίκαιη ανάλογα με
τις ανάγκες και τους κόπους, διάθεση-διανομή
των αγαθών. Η παρέμβαση στον νόμο της προσφοράς και ζήτησης δεν συζητείται. Οι φυσικοί
νόμοι υπακούουν στην ηθική.
2) Οι εσωτερικοί λόγοι που γεννούν το οικονομικό πρόβλημα
Αν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι παραβιάζεται η τάξη που
δημιούργησε ο Θεός. Ο Θεός είναι Θεός τάξης. Η αμαρτία δημιουργεί την αταξία. Ο μακαριστός Επίσκοπος Φλωρίνης κ. Αυγουστίνος Καντιώτης σε κύριο άρθρο της «Χριστιανικής Σπίθας» (Αρ. Φυλ. 471/1990) με τίτλο «Το
οικονομικόν πρόβλημα της Ελλάδος» με βάση
τη μαρτυρία του Ευαγγελίου, συμπεραίνει ότι
«της υλικής (οικονομικής) – χρεωκοπίας ενός
κράτους, προηγείται η πνευματική (ηθική, κοινωνική και θρησκευτική) χρεωκοπία»! «Ξέρεις τι
λέμε εμείς στο κόμμα μας;», έλεγε στον υποφαινόμενο νεαρός οπαδός του κόμματος… «Πολλά λεφτά, λίγη δουλειά και κάργα…» (ανέφερε
το κόμμα που άνηκε). Είμαστε όλοι μάρτυρες
της σημερινής αποστασίας από το δρόμο του
Θεού. Ο Μεγάλος Κωνσταντίνος Οικονόμος ο
εξ Οικονόμων δεν ενέκρινε το “κύριε”. Ζητούσε την προσφώνηση του “αδελφέ”. Το “κύριε”
σημαίνει απόσταση, καλλιεργεί το “εγώ” και

λήθηκαν και καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ εξαπολύθηκε ένα απίστευτο κυνηγητό εναντίον κάθε ελληνικού στοιχείου.
Τις επόμενες μέρες, ο Βούλγαρος
πρόεδρος του Δοξάτου Δασκάλωφ
και ο εφημέριος Ν. Μπλάκιεφ, υποχρέωσαν τους εναπομείναντες κατοίκους της μαρτυρικής αυτής κωμόπολης – το Δοξάτο στις τρεις εξεγέρσεις (1913, 1917, 1941) είχε 1124
θύματα – να πληρώσουν από 2000
έως 2500 λέβα κατά οικογένεια για
την αξία των φυσιγγιών με τα οποία
εκτελέστηκαν τα παιδιά τους, τα
αδέλφια τους και οι πατεράδες τους.
Φαινόμενο μοναδικό στην ιστορία
των βάρβαρων λαών!!!
Τα γεγονότα της Δράμας συγκλόνισαν όλο τον υπόλοιπο ελληνικό λαό.
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ “ΝΕΑ”
Η Βουλγαρία παρακολουθεί τις
εξελίξεις στα Σκόπια, Αλβανία, Τουρκία, τηρώντας σιγήν ιχθύος, αλλ’
ονειρεύεται τη «ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΙΝ».
Τελευταία ξεπρόβαλαν, εκδηλώνοντας βλέψεις εναντίον της Ελλάδας, με διεκδικήσεις που ήταν καταχωνιασμένες στο χρονοντούλαπο της ιστορίας επί δεκαετίες, ανακαλύπτοντας δήθεν κάποια ιστορικά
στοιχεία, ότι δηλαδή έλκουν την…
καταγωγή τους από τους Θράκες.
Στο πλαίσιο προετοιμασίας στρατιωτικής άσκησης που θα πραγματοποιούνταν το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου 2013 στη Βουλγαρία
με συμμετοχή δυνάμεων Αμερικής,
Ελλάδας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας, οι Βούλγαροι συμπεριέλαβαν
μέσα στα ενημερωτικά και επιχειρησιακά στοιχεία τα σχετικά με την διεξαγωγή της άσκησης και “ιστορικό” χάρτη που εμφάνιζε όλη την ελληνική Θράκη ως έδαφος βουλγαρικό, την δε, από τα πανάρχαια χρόνια,

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
(ΔΙΑΡΚΗΣ ΚΡΙΣΗ)

Η ευθyνη της Εκκλησiας
(Διοiκησης και λαοy)
συνέχεια από την 1η σελίδα

όχι το εμείς που αδελφώνει. Πόσο διαφορετική θα ήταν η κοινωνία μας όταν θα εκφράζαμε
την αδελφότητα και κοινωνικά. Υπάρχει οικονομικό πρόβλημα, χωριστά για τον καθένα μοναχό, στο κοινόβιο μοναστήρι; Κοινή π.χ. η Θ.
Κοινωνία και Επανάσταση για το ψωμί; Γιατί τα
εύκολα τα κάνουμε δύσκολα;
3) Οι εξωτερικοί λόγοι του Οικονομικού προβλήματος
Οικονομία σημαίνει δίκαιη διαχείριση της παραγωγής των αγαθών (δίκαιη παραγωγή και δίκαιη διανομή του εισοδήματος). Ποιος όμως
παράγει το εισόδημα; Δεν είναι δίκαιο αυτός
που παράγει το εισόδημα να το απολαμβάνει κιόλας; Συμβαίνει αυτό σήμερα; Και αν δεν
συμβαίνει – που δεν συμβαίνει βέβαια – αυτό
είναι ξένο προς την αποστολή της Διοικούσας
Εκκλησίας; Η ορθοτόμηση του Λόγου της Αληθείας δεν καταδικάζει το σημερινό καθεστώς
του “άλλος πεινάει και άλλος μεθάει;”. γιατί
σιωπά η Διοικούσα Εκκλησία; Γιατί αφήνει τον
υλισμό να αλωνίζει;
Ο Λόγος του Θεού δεν αναγνωρίζει άλλο εισόδημα εκτός της προσωπικής εργασίας: «Με
τον ιδρώτα του προσώπου σου να τρως το
ψωμί σου» και «όποιος δεν θέλει να εργάζεται
δεν πρέπει και να τρώει». Κλέβουν, ναι ή όχι,
οι κρατούντες την εργασία των εργαζομένων;
Αλήθεια, το κεφάλαιο είναι συντελεστής της
παραγωγής, όπως ισχυρίζεται η κρατούσα άποψη, για να έχει και τη μερίδα του λέοντα; Οι
πρωτόπλαστοι στον παράδεισο με τι κεφάλαιο
ξεκίνησαν την εργασία; Απλά είναι τα πράγματα. Ούτε το έδαφος ούτε το κεφάλαιο είναι συντελεστές της παραγωγής αλλά μέσα παραγωγής. Συντελεστής παραγωγής είναι μόνο η εργασία και σ’ αυτή ανήκει η παραγωγή. Το προνόμιο της εργασίας δόθηκε μόνο στον άνθρω-

πο από το Θεό. Αλήθεια ο Θεός, που εργάζεται, χρησιμοποιεί κεφάλαιο;
Ο Θεός δεν θέλει ούτε πολυεθνικές ούτε κρατικές (κομμουνιστικές) οικονομίες. Και στις δύο
περιπτώσεις δεν μπαίνει ως σκοπός ο άνθρωπος – το παιδί του Θεού που πρέπει να τελειοποιηθεί και να σωθεί. Ο άνθρωπος στα υλιστικά
συστήματα είναι μέσο – εραλείο για να πλουτίζουν ορισμένοι σ’ ανατολή και δύση!
4) Η εργασία δεν είναι εμπόρευμα, και δεν
είναι δυνατή
η εκτίμηση της αξίας της
Τα υλικά αγαθά και τα πλούτη, είναι ασήμαντα μπροστά στη μοναδική δημιουργία του ανθρώπου. Η αξία του ανθρώπου δεν μπορεί να
υπολογιστεί για να πληρωθεί. Θα μπορούσαμε
να πούμε ότι η αξία του ανθρώπου είναι τόση
όση είναι η ζωή του ανθρώπου. Πόσο όμως αξίζει η ζωή του ανθρώπου; Με υλιστικά μέτρα δεν
λύνεται το πρόβλημα της πληρωμής της εργασίας. Χριστιανικά όμως η λύση είναι απλή:
«Στον καθένα ανάλογα με τις ανάγκες τους»!
Το κοινόβιο μοναστήρι της ορθοδοξίας είναι η
πλήρης έκφραση της ορθοδοξίας ως μεταφυσικής και ορθοπραξίας.
5) Ηθικά και υλικά κίνητρα για δουλειά
Η πλεονεξία οδήγησε στη διαστροφή της
εργασίας και από δημιουργία την έκανε αγγαρεία (δουλεία). Ο εξευτελισμός του εργαζόμενου στο παζάρι της εργασίας, έφερε τη σημερινή κρίση, να μην επενδύει ο κεφαλαιούχος και
να μην εργάζεται ο εργάτης! Γιατί, για να επενδύσει κανείς ή να εργαστεί, πρέπει νάχει είτε
ηθικά είτε υλικά κίνητρα. Τα ηθικά κίνητρα σε
καθεστώς ανταγωνισμού και μαμωνισμού (ειδωλολατρίας) δεν υπάρχουν. Εκείνο που ισχύει είναι: ο θάνατος σου ζωή μου. Δεν έχουμε
μόνο αυτοκτονίες ανέργων εργατών αλλά και

ελληνικότατη Μακεδονία έξω από τα
ελληνικά σύνορα.
Μόλις έγιναν γνωστοί οι προκλητικοί ισχυρισμοί της Βουλγαρικής
Πολεμικής Αεροπορίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Π. Παναγιωτόπουλος διαμαρτυρήθηκαν έντονα
μέσω του Αντιπτεράρχου Ε. Τουρνά, στον ομόλογό του Βούλγαρο
υποπτέραρχο Ποπόβ, υπογραμμίζοντας ότι τα στοιχεία και οι χάρτες είναι τελείως ανακριβείς, προειδοποιώντας ότι αν δεν τους αποσύρουν όλους, η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία δεν θα λάβει μέρος
στην άσκηση «Thracian Star».
Ο υποπτέραρχος Κ. Ποπόβ διαβεβαίωσε τον αντιπτέραρχο Τουρνά ότι έχουν γίνει διορθωτικές αλλαγές – στον “ιστορικό” χάρτη – για
να ικανοποιηθούν οι ελληνικές θέσεις (sic).
Άλλο μεγάλο πρόβλημα είναι οι
Πομάκοι. Οι Βούλγαροι, στηριζόμενοι δήθεν στο γλωσσικό τους ιδίωμα,
τους διεκδικούν ως ομοεθνείς τους.
Αποτελούσαν και θα αποτελούν δελεαστική λεία για τον εθνικό τους
επεκτατισμό ονειρευόμενοι την κάθοδο στο Αιγαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι
στην Βουλγαρία μιλούν και γράφουν
για Πομακική Εθνότητα. Πρόκειται
για σχέδιο που χρηματοδοτείται από
το «Friedrich Naumann» – γερμανικό ίδρυμα του κόμματος των ελευθέρων Δημοκρατών – την βουλγαρική
φιλελεύθερη Συμμαχία και τα Τουρκικά κόμματα Βουλγαρίας.
Στην όλη υπόθεση βλέπουμε έντονη την παρουσία του γερμανικού παράγοντα, όπως και με το Σκοπιανό.
Ο κίνδυνος προ των θυρών. Αν οι
κυβερνώντες μας δεν καταγγείλουν
τα συμβαίνοντα στο τόσο ευαίσθητο
αυτό κομμάτι της χώρας, θα έχουμε
ραγδαίες εξελίξεις και τότε θα είναι
πολύ αργά.

επιχειρηματιών λόγω πτώχευσης! Τα υλικά κίνητρα οδηγούν σε αδιέξοδο, όταν επενδυτές
και εργαζόμενοι ζητούν παράλογες αξιώσεις ο
ένας σε βάρος του άλλου με αποτέλεσμα αυτός που τελικά πληρώνει, είναι το κοινωνικό σύνολο λόγω των απεργιών.
6) Ανάγκη νέας οικονομικής πολιτικής
Το οξύτατο οικονομικό πρόβλημα (κρίση)
που υπάρχει στη χώρα μας και όχι μόνο χρειάζεται πρόταση διεξόδου. Ο υλισμός (μαρξιστικός σοσιαλισμός απέτυχε και ο φιλελευθερισμός δεν ικανοποιεί) και από τα πράγματα οδηγούμαστε στην αναζήτηση νέου οικονομικού συστήματος. Αυτό, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να στηρίζεται στην αρχή της
συναίνεσης επενδυτών και εργαζόμενων και
της ευθύνης. Η παρέμβαση του κράτους χωρίς λόγο είναι απαραίτητη. Οι τρεις παράγοντες: εργοδοσία, εργασία, κράτος θα επιλύουν τις διαφορές τους στο Οικονομικό Συμβούλιο Επικρατείας (νέος θεσμός).
Ας γίνει ένας σωστός προσανατολισμός ώστε
να προτάσσεται το κοινό (δημόσιο) συμφέρον
και η κοινωνία να κατακτά βήμα-βήμα την κοινωνική της συνοχή. Νέοι θεσμοί που μπορούν
να βοηθήσουν στις εργασιακές και εργοδοτικές σχέσεις είναι η Συνδιαχείριση, η Συμμετοχή στο αποτέλεσμα, η Σύνδεση του εισοδήματος με την παραγωγικότητα. Ο κάθε εργαζόμενος θα αναλάβει ορισμένες ευθύνες και έτσι
θα ενεργοποιεί όλες τις δυνάμεις του, υλικές
και πνευματικές. Δικαιώματα και υποχρεώσεις
των εργαζόμενων θα έχουν ως οικονομικό αποτέλεσμα τα κέρδη και τις ζημιές της οικονομικής μονάδας. Κοινή συμμετοχή στην παραγωγική διαδικασία κοινή και η συμμετοχή στο παραγόμενο αποτέλεσμα.
Η νέα πολιτική δεν μπορεί να είναι ούτε καπιταλιστική (επιδίωξη του μαμωνά) ούτε μαρξιστική (τελειοποίηση του κτήνους-ανθρώπου
που φτιάχνει εργαλεία!).
Η Χριστιανική Παιδεία θα δώσει τον νέο πολίτη ο οποίος με όλες του τις δυνάμεις θα εργάζεται για να υπηρετεί τον πλησίον (αδελφό)
του, στο μεγάλο σκοπό της σωτηρίας.
Χαράλ. Γρ. Κοντός
τ. καθ. ΤΕΙ – Δικηγόρος
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 3η συνέχεια από τη 9η Ομιλία που έγινε στις 14121980

«Τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Ἐφέσῳ
ἐκκλησίας γράψον» (Ἀπ. β΄ 1)

–Εἰς τόν ἐπίσκοπον τῆς Ἐκκλησίας τῆς
Ἐφέσου γράψε–.
Ὡς πρώτη ἐκ τῶν ἑπτά Ἐκκλησιῶν ἐκλέγεται ἡ Ἔφεσος, ἡ ὁποία τήν ἐποχή ἐκείνη
ἦτο κέντρον καί πρωτεύουσα τῆς Ἀνθυπατικῆς Ἀσίας. –Ἔτσι ἐλέγετο ἡ Μικρά
Ἀσία· «Ἀνθυπατική Ἀσία».–
Ἐκεῖ, στήν Ἔφεσο, ὑπῆρχε ναός τῆς Ἐφεσίου Ἀρτέμιδος, «θεᾶς τῆς γονιμότητος»,
ἡ ὁποία ἦτο ἀντίστοιχος μέ τήν Δήμητρα
τῆς ἠπειρωτικῆς Ἑλλάδος καί ὄχι μέ τήν
Ἀρτέμιδα, τήν «θεά τοῦ κυνηγίου». –Ἔχει
πολλή σημασία αὐτό πού σᾶς λέγω· καί
σᾶς κάνω αὐτήν τήν ἱστορική τοποθέτησινπλαισίωσιν, γιά νά ἀντιληφθοῦμε τί
δημιουργήθηκε σ’ αὐτήν τήν πόλι.
Ὁ ναός της ἦτο τόσον ὡραῖος, ὥστε ἐθεωρεῖτο σάν ἕνα ἀπό τά «ἑπτά θαύματα τοῦ
ἀρχαίου κόσμου» –τόν ὁποῖον ἔκαψε ὁ
Ἠρώστρατος, γιά νά ἀποκτήσῃ δόξα «ἀπό
τήν ἀνάποδη»!–. Συνεκέντρωνε δέ ὅλους
τούς πληθυσμούς τῆς Μικρᾶς Ἀσίας, πού
πήγαιναν νά λατρεύσουν τήν Ἀρτέμιδα.
Μάλιστα, θά γράψῃ ὁ ἀπόστολος
Παῦλος, πού εἶχε μείνει στήν Ἔφεσο κάπου τρία χρόνια –ἴσως καί περισσότερο–,
ὅτι ἔμεινε ἐκεῖ, ὥστε νά ἀκούσῃ τό κήρυγμά του πᾶσα ἡ Ἀσία.
Πῶς ἄκουσε τό κήρυγμά του ὅλη ἡ Ἀσία,
μένοντας στήν Ἔφεσο;
Ἤρχοντο εἰς τήν πρωτεύουσαν ὄχι μόνο
γιά ψώνια, δουλειές καί ὑποθέσεις ἀλλά
καί διά τήν λατρείαν τῆς Ἀρτέμιδος. Ἐκεῖ
εὕρισκαν τόν Παῦλον, ὁ ὁποῖος ὠμίλει
καθημερινά σέ μία σχολή κάποιου Τυράννου – «Τύραννος» ἦτο τό ὄνομά του–. Καί
ἀπό τήν σχολή ἐκείνη, μέσα σέ τρία χρόνια, ἐπέρασε ὅλη ἡ Ἀσία, ὅπως γράφει ὁ
ἀπόστολος Παῦλος.
Στήν πόλι αὐτή, ἀκόμη, εἶχε τό κέντρον
τῆς δράσεώς του καί τῶν ἱεραποστολικῶν
του ἐξορμήσεων καί αὐτός ἀκόμη ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, ὅπως καί ὁ ἀπόστολος
Παῦλος, πού σᾶς ἀνέφερα.
Πρῶτος ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Ἐφέσου,
τῆς μεγάλης αὐτῆς πόλεως, ὑπῆρξε ὁ Τιμόθεος, πρός τόν ὁποῖον ὁ ἀπόστολος
Παῦλος ἔστειλε δυό Ἐπιστολές. Εἶναι
ὅμως ἄγνωστον ἐάν, τότε πού στέλλεται
ἡ Ἐπιστολή αὐτή τοῦ Κυρίου, πού εἶναι
ἐνσωματωμένη εἰς τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως, ἐάν ζοῦσε ὁ Τιμόθεος, ἤ τόν εἶχε
διαδεχθῆ ὁ ἀναφερόμενος ἀλλά καί ἐπαινούμενος ὑπό τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου Ὀνήσιμος· αὐτό δέν τό γνωρίζουμε.
Πάντως, ἕνα ἔχει σημασία: Εἴτε ὁ Ὀνήσιμος εἶναι αὐτός –πού ἐπαινεῖται ἀπό τόν
ἅγιον Ἰγνάτιον–, εἴτε ὁ Τιμόθεος εἶναι –ὁ
ὁποῖος ἐπαινεῖται ἀπό τόν ἀπόστολον
Παῦλο–, καί οἱ δυό αὐτοί εἶναι Ἅγιοι. Καί
τό ὅτι ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου, ἀποτείνεται πρός τόν ἐπίσκοπον τῆς Ἐφέσου –εἴτε
τόν Τιμόθεο εἴτε τόν Ὀνήσιμο– καί μέμφεται τά ψεγάδια του δίδει πολύ θάρρος
σέ μᾶς.
Ποιό θάρρος;
Νά μή νομίσωμε ὅτι Ἅγιος σημαίνει ἰδε-

ατός ἄνθρωπος. Ἰδεατός ἄνθρωπος δέν
ὑπάρχει. Ἁπλῶς, ὑπάρχει ἀγωνιζόμενος ἄνθρωπος! Καί ἡ ἁγιότητα βρίσκεται
μέσα στόν χῶρο τῆς ἀγωνιστικότητος καί
ὄχι τῆς ἰδεατότητος. Ἄς τό πάρωμε εἴδησι αὐτό.
Καί τό λέγω, γιά νά μή νομίσουμε ὅτι ἡ
ἁγιότητα, διά τήν ὁποία καλούμεθα, εἶναι
τόσο μακρυά μας καί δέν εἶναι ποτέ δυνατόν νά τήν ἐγγίσωμε… Ὄχι! Εἶναι πλάνη! Τοῦ διαβόλου δουλειά εἶναι αὐτή,
πού θέλει νά μᾶς πῇ ὅτι ἡ ἁγιότης εἶναι
ἰδεατή, καί ὅτι ἐμεῖς δέν τήν φθάνουμε,
γιά νά μᾶς φάη! Ὄχι, ἀγαπητοί μου! ἡ
ἁγιότης εἶναι ἀγωνιζομένη!
Ἀκόμη, στήν πόλι τῆς Ἐφέσου, ἐνεφανίσθησαν πολύ ἐνωρίς –ἤδη ζῶντος τοῦ
ἀποστόλου Παύλου– οἱ ἰουδαΐζοντες καί
οἱ γνωστικίζοντες αἱρετικοί.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, ἐρχόμενος ἀπό τήν
Ἑλλάδα καί κατευθυνόμενος πρός Ἱερουσαλήμ, ἐπειδή ἐβιάζετο νά προλάβῃ τήν
ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς στά Ἱεροσόλυμα,
ἐκάλεσε τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐφέσου
νά τόν περιμένουν εἰς τήν Μίλητον. Ἐκεῖ,
τούς ὡμίλησε καί τούς εἶπε τά ἑξῆς:
«Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται
μετά τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς
μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου·
»καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται
ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ
ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν»
–Διότι ἐγώ γνωρίζω τοῦτο· ὅτι μετά τήν
ἀναχώρησί μου θά εἰσέλθουν ἀνάμεσά
σας ψευδοδιδάσκαλοι ὡς λύκοι ἄγριοι,
οἱ ὁποῖοι δέν θά λυποῦνται τό ποίμνιο·
αὐτοί οἱ σκληροί λύκοι θά τό κατασπαράζουν!
Καί ἀπό σᾶς τούς ἰδίους, ἐσᾶς τούς κληρικούς, θά ἀναφανοῦν ἄνδρες, οἱ ὁποῖοι θά
διδάσκουν διεστραμμένα, αἰρετικά πράγματα, μέ σκοπό νά παρασύρουν τούς μαθητάς ἀπό πίσω τους, νά τούς κάνουν
ὀπαδούς καί νά τούς ξεκολλοῦν ἀπό τήν
Ἐκκλησία–. (14)
Θά γράψῃ δέ στήν πρώτη Ἐπιστολήν του
πρός τόν Τιμόθεο –πού εἶναι ἐπίσκοπος
τῆς Ἐφέσου– τά ἑξῆς:
«Καθώς παρεκάλεσά σε προσμεῖναι ἐν
Ἐφέσῳ..., ἴνα παραγγείλῃς τισί μή ἐτεροδιδασκαλεῖν μηδέ προσέχειν μύθοις καί
γενεαλογίες ἀπεράντοις...»
–Καθώς σέ παρακάλεσα νά παραμείνῃς
στήν Ἔφεσο, γιά νά παραγγείλῃς σέ μερικούς νά μή διδάσκουν ξένες διδασκαλίες, ἄλλες διδασκαλίες ἐκτός τοῦ Εὐαγγελίου, οὔτε νά «στήνουν αὐτί» προσοχῆς
σέ παραμύθια καί σέ ἀπέραντες γενεαλογίες–(15).
Τί εἶναι αὐτή ἡ «ἐτεροδιδασκαλία» καί οἱ
«μύθοι» καί οἱ «ἀπέραντες γενεαλογίες»;
Αὐτά ἀναφέρονται κυρίως εἰς τούς Γνωστικίζοντας. Συγκεκριμένα, οἱ ἀπέραντες
γενεαλογίες εἶναι οἱ ἑξῆς:
Οἱ Γνωστικοί ἔλεγαν ὅτι μεταξύ τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ καί τοῦ κόσμου ὑπάρχουν τριάντα θεότητες. Ἡ τελευταία θεότης, πού
ἐπικοινωνεῖ μέ τήν εἰκοστήν ἐνάτη, ἀλλά
ἐπικοινωνεῖ καί μέ τήν γῆ, εἶναι ὁ Ἰησοῦς

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

ΤΑ ΤΡΙΑ ΘΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
Τα Τρία Θεία Πρόσωπα έχουν τα πάντα, τα
αυτά κοινά, με εξαίρεση τα Προσωπικά Ιδιώματα, ήτοι της Πατρότητος, της Υιότητος και του
Εκπορευτού. Ο Πατήρ πάντα είναι Πατήρ, ποτέ
Υιός ή Πνεύμα. Ο Υιός είναι μόνον Υιός γεννητός,
ποτέ Πατήρ ή Πνεύμα. Το Πνεύμα είναι μόνον
Πνεύμα Εκπορευτό και ποτέ Πατήρ ή Υιός. Τα
Προσωπικά αυτά Ιδιώματα, ήτοι της Πατρότητος, της Υιότητος και του Εκπορευτού, είναι αμετάδοτα μεταξύ των Προσώπων της Αγίας Τριάδος, διότι εάν εμεταδίδοντο, θα έπαυε η Προσωπική Τους ύπαρξη.
Στην Θεότητα έχουμε Μοναρχία του Πατρός,
κατά τον λόγο της αιτίας μόνον, άνευ υποταγής.
Έχει δηλαδή το πρωτείον «εν τη κοινωνία». Η
Πατρότητα του Πατρός έναντι του Υιού εννοείται ως ουσία και όχι ως κυριότητα, εξουσία. Η
σχέση πρέπει να νοηθεί «εν αποφατική εννοία».

Χριστός!
Καί αὐτές οἱ ἀπέραντες γενεαλογίες εἶναι
οἱ ἀτέλειωτες συζητήσεις, γιά τό ποιός θεός ἐγέννησε τόν ἕνα θεό καί ποιός
ἐγέννησε τόν ἄλλο.
Τά ἔλεγαν οἱ αἱρετικοί αὐτά, οἱ Γνωστικοί,
οἱ ὁποῖοι ἀνακάτευαν Χριστιανισμό, Ἰουδαϊσμό, φιλοσοφία, μυστήρια ἀποκρυφιστικῶν θρησκειῶν, καί τά ’καναν ὅλα ἕνα
χαρμάνι! Καί ἔτσι, μιλώντας ὁ Ἀπόστολος
γιά τήν κατάστασι ἐκείνη, παίρνομε μία
εἰκόνα γιά τό ποιά ἦταν τότε ἡ Ἔφεσος.
Ἔτσι, πλαισιώσαμε τό θέμα μας καί ἀπό
πλευρᾶς πολιτιστικῆς –ἄν θέλετε–, γιά νά
ἰδοῦμε πῶς θά τοποθετηθῇ ἡ Ἐπιστολή
πού στέλλει ὁ Χριστός εἰς τήν Ἐκκλησίαν
τῶν Ἐφεσίων.
Ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος, ἀκόμη, γράφει εἰς τήν
ἐπιστολή του «πρός Ἐφεσίους» καί ἐπισημαίνει αὐτούς τούς γνωστικίζοντες
αἱρετικούς, τούς ὁποίους ἀποκαλεῖ «Δοκήτας».
Ἀκόμη, ἡ Ἐπιστολή πού ἀποστέλλει ὁ Κύριος ἔχει μία ἐπιγραφή, ὅπως κάθε Ἐπιστολή. Ἡ ἐπιγραφή ἐκφράζει, διατυπώνει, παρουσιάζει τόν ἀποστολέα καί τά
χαρακτηριστικά του. Νά, ἡ ἐπιγραφή τῆς
Ἐπιστολῆς:
«Τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας
ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ
τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν» (16).
Ποιός εἶναι ὁ ἀποστολεύς καί ποιά τά χαρακτηριστικά του;
Εἶναι Αὐτός πού εἶπε τοῦ εὐαγγελιστοῦ
Ἰωάννου νά γράψῃ αὐτά «τάδε λέγει...».
Αὐτός κρατᾶ τούς ἑπτά ἀστέρες στό δεξί
Του χέρι καί περιπατεῖ ἀνάμεσα στίς ἑπτά
λυχνίες».
Ἡ εἰκόνα αὐτή, ὅπως βλέπετε, ἀγαπητοί
μου, εἶναι παρμένη ἀπό τήν εἰσαγωγικήν
ὀπτασία. Ὑπάρχει ὅμως μία διαφορά:
Ἀντί νά πῇ ὅτι ὁ Κύριος εἶναι ὁ «ἔχων ἐν
τῇ δεξιᾷ χειρὶ ἀστέρας ἑπτὰ» (17)· λέγει
ὅτι εἶναι «ὁ κρατῶν...». Τό ρῆμα «κρατῶ»
εἶναι πολύ ἐντονώτερο ἀπό τό «ἔχω». Καί
ἀντί νά πῇ ὅτι εἶναι «ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ
λυχνιῶν» (18), λέγει «ὁ περιπατῶν ἐν
μέσῳ τῶν λυχνιῶν»· ἔκφρασις δυναμικώτερη τῆς πρώτης.
Καί εἰσερχόμεθα εἰς τό κύριο θέμα.
«Οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον σου καὶ
τὴν ὑπομονήν σου» (19).
«Οἶδα» σημαίνει γνωρίζω. Ἐδῶ, ὁ Χριστός
δηλώνει ὅτι γνωρίζει τά πάντα!
Πολλές φορές, ἀγαπητοί μου, λέμε:
«Δέν βλέπει ὁ Χριστός αὐτόν τόν ἱερέα
τῆς ἐνορίας μας;! δέν τόν βλέπει;! Δέν
βλέπει τί κάνει αὐτός ὁ παπάς, πού κάνει
ἐτοῦτο, κάνει ἐκεῖνο, κάνει τό ἄλλο;! Δέν
βλέπει ἐκεῖνον τόν ἐπίσκοπο;! Δέν βλέπει ἐκεῖνον τόν πατριάρχη;! Δέν βλέπει
ἐκεῖνον τόν παρακάτω, τόν παραπέρα;
Δέν τά βλέπει αὐτά ὁ Χριστός;!».
Ἀγαπητοί μου, τί λέτε; δέν τά βλέπει ὁ
Χριστός;
Τά βλέπει ὁ Χριστός!
Τώρα, τό γιατί τά ἐπιτρέπει… Βέβαια,
Ἐκεῖνος ξέρει τό γιατί. Ἀλλά, κάτι πού
μπορεῖ νά ξέρωμε κι ἐμεῖς εἶναι τό ἑξῆς:

Ἀνάλογα μέ τόν λαό εἶναι καί οἱ ἱερεῖς
του· νά τό ξέρετε αὐτό.
Λέμε: «Ὁ παπάς τῆς ἐνορίας μας δέν
εἶναι καλός». Γιατί, δηλαδή; μήπως ἡ ἐνορία εἶναι καλή; Οἱ χριστιανοί τῆς ἐνορίας
εἶναι καλοί; Ἐξ ἄλλου, αὐτοί ἔδωσαν τόν
ἱερέα· ἀπό τά παιδιά τους πού ἔδωσαν
προῆλθε ὁ ἱερεύς.
Προσέξτε· ὁ λαός δίδει τούς ἱερεῖς· καί οἱ
ἱερεῖς διαμορφώνουν τόν λαό. Συνεπῶς,
τί ὑπάρχει; Ὑπάρχει ἕνας ἀντικατοπτρισμός λαοῦ καί κλήρου. Ἀνάλογα λοιπόν
μέ τόν λαόν εἶναι καί οἱ ἱερεῖς. Καί γιά νά
τιμωρηθῇ ὁ λαός, ἐπιτρέπει ὁ Θεός νά
ὑπάρχουν κακοί ποιμένες. Τό ὅτι ὁ Θεός
θά τιμωρήσῃ τούς κακούς ποιμένες εἶναι
ἕτερον, ἑκάτερον.
«Οἶδα τὰ ἔργα σου» –Γνωρίζω λοιπόν τά
ἔργα σου–!
Ποιά «ἔργα σου»;
«Εἶναι ἡ ὅλη συμπεριφορά σου· εἶναι ἡ
ὅλη διαγωγή σου. Ἄμεσα, ὡς πρός ἐσένα, τόν ἐπίσκοπον· ἔμμεσα, ὡς πρός τήν
ἐπαρχίαν σου, τήν Ἐκκλησίαν».
«Οἶδα σου τά ἔργα καί τόν κόπον σου».
Ποῖος εἶναι αὐτός ὁ «κόπος»;
«Κόπος» εἶναι ἡ ὅλη ποιμαντική δράσις
τοῦ ἐπισκόπου.
«Καὶ τὴν ὑπομονήν σου».
Ποιά εἶναι αὐτή ἡ «ὑπομονή»;
Εἶναι ἡ ὑπομονή εἰς τόν κόπον τῆς ποιμαντικῆς δράσεως. Ἀγαπητοί μου, ἡ ποιμαντική δράσις θέλει πολλήν ὑπομονήν·
πολλήν ὑπομονήν! Διότι ἐάν ὁ ποιμένας
δέν ἔχῃ ὑπομονή, δέν μπορεῖ νά κάνῃ τίποτε. Ἐπίσης, εἶναι καί ἡ ὑπομονή εἰς τάς
ἀναποφεύκτους ἀντιξοότητας, τίς ὁποῖες
θά συναντήσῃ ὁ ἐπίσκοπος εἰς τό ἔργο
του.
«Καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστᾶσαι κακούς» –Καί
ὅτι δέν μπορεῖς νά ἀνεχθῇς τούς κακούς
μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν· ὄχι εἰς τόν κόσμον–.
Ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ «κακοί»;
Πολλοί μέ ρωτοῦν: «Ὅταν ἀκούω τούς
ἄλλους νά βλασφημοῦν, τί νά κάνω;».
Τί νά κάνης;… Ἄν τούς μαλώσῃς, θά ξαναβλασφημήσουν!… Αὐτό θά κάνουν!
Καί ἔτσι, τί μπορεῖς νά κάνῃς; Τό μόνο
πού μπορεῖς νά κάνῃς εἶναι, ἐάν αὐτόν
τόν ἄνθρωπο τόν γνωρίζῃς, μίαν ἄλλη
ὥρα πού δέν θά εἶναι ἐξοργισμένος, καί
ἡ βλάσφημη γλώσσα του δέν θά βρίσκεται σέ ἐνέργεια, νά τοῦ πῇς δυό λόγια, καί
νά τοῦ ἐξηγήσῃς ὅτι αὐτό πού κάνει εἶναι
φοβερόν.
Ἀγαπητοί μου, σήμερα, κόσμος καί Ἐκκλησία μπερδεύτηκαν. Μές στήν Ἐκκλησία ὑπάρχει πολύς «κόσμος» –ἐν ἐννοίᾳ
ἠθικῇ–. Ναί, ὑπάρχει πολύς «κόσμος»,
πολλή κοσμικότης! Ἄνθρωποι, πού δέν
ἔχουν καμμία σχέσι μέ τήν Ἐκκλησία, λέγονται ὅτι εἶναι μέλη τῆς Ἐκκλησίας. Δέν
εἶναι, ὅμως.
Ὅταν λοιπόν λέγῃ ἐδῶ ὅτι «δέν ἀνέχεσαι
νά ὑπάρχουν κακοί μέσα στήν Ἐκκλησία»
–ὄχι στούς ἀπ’ ἔξω· διότι τότε ἦταν χωρισμένη ἡ Ἐκκλησία ἀπό τόν κόσμον· σήμερα δυστυχῶς δέν εἶναι–, σημαίνει ὅτι

ορθοδοξη δογματιΚη
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)
Ο Πατήρ δεν είναι Υιός, ούτε Άγιο Πνεύμα, κλπ.
για να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια.
Σχέση των Προσώπων ανεξαρτήτως του
κόσμου: Λογικά θεωρούμενο το Τριαδικό Δόγμα είναι αδύνατον να κατανοηθεί. Για την Λογική
η Τριαδικότητα του Θεού είναι παράλογον. Για
την πίστη είναι υπέρλογον. Θα είμαστε οι Χριστιανοί υπό κρίση, εάν οι πηγές μας δεν μαρτυρούσαν περί της Τριάδος. Το Δόγμα προϋποθέτει πίστη, και πίστη κατά την Ορθόδοξη Χριστιανική διδασκαλία είναι, «ελπιζομένων υπόστασις,
πραγμάτων έλεγχος ου βλεπομένων», [Εβρ. 11, 1].
Ενδείξεις ή Μαρτυρίες περί της Τριαδικότητος στην Αγία Γραφή. Α΄.-) Στην Παλαιά Διαθήκη παρά την αυστηρή μονοθεΐα, παρέχονται ικανές ενδείξεις περί ετέρων Προσώπων
πλην του ΓΙΑΧΒΕ, και υπεμφαίνει την ύπαρξη πλούτου θείων πραγματικοτήτων, περισσοτέρων ΓΙΑΧΒΕ.

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
ἔχεις πάρα πολύ ὀξύ ἠθικόν αἰσθητήριον· δέν ἀνέχεσαι νά βλέπῃς καταστάσεις
οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπαράδεκτες.
«Καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς
ἀποστόλους εἶναι, καί οὐκ εἰσί, καὶ εὗρες
αὐτούς ψευδεῖς» –Ἐδοκίμασες αὐτούς
πού αὐτοονομάζονται Ἀπόστολοι, ἀλλά
δέν εἶναι, καί τούς βρῆκες ψεύτικους–.
Ἐδῶ, ὁ ἐπίσκοπος τῆς Ἐφέσου ἀκολουθεῖ τήν συμβουλή τοῦ Κυρίου περί δοκιμῆς τῶν ἐρχομένων ὡς ἐργατῶν εἰς τήν
Ἐκκλησίαν.
Καί ποιά εἶναι αὐτή ἡ δοκιμή;
Ο Κύριος εἶπε:
«Προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ψευδοπροφητῶν, οἵτινες ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν
ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δὲ εἰσι λύκοι ἅρπαγες. ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν
ἐπιγνώσεσθε αὐτούς. μήτι συλλέγουσιν
ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλήν ἤ ἀπὸ τριβόλων
σῦκα;»
–Προσέξτε τούς κακούς ποιμένας, ὅταν
ἔρχονται πρός ἐσᾶς, ἐπειδή εἶναι λύκοι
ἀπό μέσα· φοροῦν προβιά προβάτων ἀπ’
ἔξω. Ἀπό τούς καρπούς τους, ἀπό τήν διαγωγή τους, ἀπό τά λόγια τους, ἀπό τήν
ζωή τους θά καταλάβετε ποιοί εἶναι.– (20)
Τί βλέπουμε ἐδῶ;
Ἐδῶ, βλέπουμε τόν ἔπαινον τοῦ Κυρίου
γιά τό πῶς συμπεριφερόταν ὁ ἐπίσκοπος
τῆς Ἐφέσου, τό τί ἔκανε· γιά τό ὅτι μποροῦσε νά πῆ: «Ἐσύ δέν κάνεις γιά κληρικός· θά φύγῃς· δέν θέλω νά σέ βλέπω στά
μάτια μου· εἶσαι ψευδοπροφήτης –εἴτε
σέ θέματα πίστεως εἴτε σέ θέματα ζωῆς·
τῆς πρακτικῆς ζωῆς, τῆς ἀρετῆς–». Ο Κύριος ἐπαινεῖ τόν Ἐπίσκοπον.
Τί σημαίνει αὐτό;
Αὐτό, ἀγαπητοί μου, σημαίνει ὅτι ὁ λαός
ἔχει τό δικαίωμα νά ἐλέγξῃ τόν ἱερέα καί
νά τοῦ πῆ: «Δέν σοῦ ἐπιτρέπεται νά τό
κάνῃς αὐτό»· ἤ: «Δέν σέ ὑπακούω, ὅταν
ἐσύ λές αὐτά καί αὐτά, γιατί ἡ ζωή σου
εἶναι δημοσίως σκανδαλώδης»!
Ἐγώ, ἁπλῶς βγάζω συμπεράσματα. Πιστεύω ὅτι ἔχετε «αὐτιά» καί μπορεῖτε
νά «ἀκοῦτε» τί λέγει τό Κείμενο. Δέν τό
λέγω ἐγώ· ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ τό λέγει. Ἐγώ
ἁπλῶς βγάζω κάποια συμπεράσματα καί
σᾶς τά λέγω.
Υποσημείωσεις
14. Πρά¬ξεις κ΄ 29-30
15. Α΄ Τιμ. α΄ 3-4
16. Ἀπ. β΄ 1
17. Ἀπ. α΄ 16
18. Ἀπ. α΄ 13
19.Ἀπ. β΄ 2
20. Ματθ. ζ΄ 15 - 20

συνεχίζεται

45ον

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

1΄.- Η πατρότητα του Θεού στην Παλαιά
Διαθήκη. Ο Θεός ΓΙΑΧΒΕ της Παλαιάς Διαθήκης είναι πατήρ του Ισραήλ, των δικαίων και κατ’
εξοχήν του Μεσσίου και όχι των ασεβών. 2΄.- Ο
Άγγελος του Θεού στην Π. Διαθήκη: Υπάρχει Άγγελος του ΓΙΑΧΒΕ, του Κυρίου, ο οποίος
δεν είναι Άγγελος, είναι Μυστηριώδης ύπαρξη
προσώπου. Ο Άγγελος αυτός, α΄.-) Ανήκει στην
σφαίρα του Θεού, και β΄.-) Όπου ομιλεί είναι
παρών ο ΓΙΑΧΒΕ. Πολλάκις ταυτίζεται με τον
ΓΙΑΧΒΕ, και αποσκοπεί στην σωτηρία του Ισραήλ. Από τη θέση αυτή του Αγγέλου, η Πατερική Θεολογία εξάγει το συμπέρασμα ότι ούτος
πρέπει να είναι ένα εκ των δύο Προσώπων, ήτοι
ή ο Υιός ή το Πνεύμα. Το Πρόσωπο του Πατρός
είναι Μυστήριον. Ο Υιός αποκαλύφτηκε και το
Πνεύμα ήρθε. Ο Άγγελος του ΓΙΑΧΒΕ έχει λυτρωτική αποστολή, όπως τα δύο Πρόσωπα Υιός
και Πνεύμα. Ο Άγγελος είναι η προσωποποίηση

του ΓΙΑΧΒΕ εν σχέσει προς τον κόσμον. 3΄.- Η
Σοφία του Θεού: α΄.-) Η ανθρώπινη σοφία είναι
η διά του νου ανακάλυψη των δυνάμεων του κόσμου. β΄.-) Υπάρχει και η αποκαλυπτική σοφία,
ως ιδιότητα του Θεού, και γ΄.-) Μετά την αιχμαλωσία η Σοφία προσωποποιείται και ανήκει
στην σφαίρα του Θείου. Συμμετέχει στην Δημιουργία του κόσμου. Είναι απαύγασμα και εικόνα του Θεού. Έρχεται στον κόσμο και ασκεί λυτρωτικό έργο. Ο λόγος αυτής είναι ζωή. Η παρακοή σ’ αυτήν φέρνει τον θάνατο. Είναι Θεία
πραγματικότης. Ταυτίζεται προς τον Θεόν. Διακρίνεται ως ίδιον Πρόσωπον και έχει λυτρωτική αποστολή. Η Εκκλησία στην Σοφία είδε τον
Λόγο και Υιόν του Θεού, τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Μόνη διαφορά είναι ότι η Σοφία στην Π.
Διαθήκη είναι μόνον για τον Ισραήλ, ενώ ο Λόγος
του Θεού έχει παγκόσμιον αποστολή.
[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]
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ΑΓΩΝΑΣ 7

η σφαγη των 12 μητροποΛιτων (1974-2014)

οι μαυρεσ σεΛιδεσ τησ εΚΚΛησιαστιΚησ ιστοριασ

έγραφε: «Περίοδον παρακμής και καταπτώσεως διέτρεχεν εσχάτως η Ελλαδική Εκκλησία… Το κλυδωνιζόμενον σκάφος της Ελλαδικής Εκκλησίας καλείται
ήδη να οδηγήση εις ασφαλή λιμένα ο νέος Προκαθήμενός της. Όσα επεσήμανεν ούτος εις τον προχθεσινόν ενθρονιστήριον λόγον του, εγένοντο δεκτά με αισθήματα ανακουφίσεως και ικανοποιήσεως υπό των
ποιμενομένων, διότι αι επαγγελίαι του νέου Αρχιεπισκόπου περί καθάρσεως και αλλαγής του επικρατούντος εντός της Εκκλησίας μας πνεύματος, αποτελούν
και αξίωσιν του ελληνικού λαού ο οποίος και ευρίσκεται παρά το πλευρόν του Προκαθημένου, που και ούτος δεν ανέχεται να βλέπη να κυριαρχή αντί της αγάπης το μίσος, αντί της αφοσιώσεως και της θυσίας η
ιδιοτέλεια και ο εγωισμός, αντί της λιτότητος και της
απλότητος η χλιδή, αντί της ενότητος και ομοφροσύνης η διάσπασις».
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α’ είχε επίγνωση
των δυσκολιών που θα αντιμετώπιζε, γι’ αυτό
άρχισε το έργο με την επιλογή στο αξίωμα της
αρχιερωσύνης αφοσιωμένων και ζηλωτών κληρικών που τους διέκρινε η πίστη, η ευσέβεια,
η μόρφωση, η καλλιέργεια, το ήθος και η ταπεινοφροσύνη. Έτσι ανέδειξε άνδρες αφανείς
μεν, ζηλωτές δε που είχαν οργώσει με μόχθο
τον αγρό του Κυρίου και τον πότισαν με ιδρώτα και αίμα. Αρνήθηκε να συνεργασθή με κληρικούς που τριγύριζαν το μέγαρο της αρχιεπισκοπής ή τα συνοδικά γραφεία θωπεύοντας
την αρχιερατική αυταρέσκεια για να πετύχουν
την δεσποτική τους προαγωγή.
Κορύφωμα στην αναζήτηση αυτή ήταν η επιμονή του να εκλεγεί επίσκοπος ο Αυγουστίνος
Καντιώτης, παρά την σφοδρή αντίσταση που
προέβαλαν κρατούντες και μέλη της Συνόδου.
Έκανε επισκόπους τον Αναστάσιο Ανδρούσης
– σημερινό Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας –, τον Δημήτριο Τρακατέλη – αρχιεπίσκοπο Αμερικής –,
τον Αττικής και Μεγαρίδος Νικόδημο Γκαντζηρούλη με το τεράστιο πνευματικό και συγγραφικό του έργο – που παρόμοιο δεν έχει ξαναγίνει – και πολλούς άλλους ακόμα.
Από την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους και επί 150 χρόνια, περίπου, η Εκκλησία
βρίσκονταν σχεδόν σε αδράνεια. Κυλούσαν τα
χρόνια περιοριζόμενη σε μια τυπική τελετουργική παρουσία. Οι διάφοροι Οργανισμοί Νομικών
Προσώπων, που είχαν κατά διαστήματα δημιουργηθεί – ΟΔΕΠ, ΤΑΚΕ, ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ … – βρίσκονταν σε άθλια κατάσταση. Μεταξύ των διαφόρων φυσικών προσώπων υπήρχε μεγάλη διάσταση, αφού, για διάφορα θέματα, σέρνονταν στα δικαστήρια. Έφθασαν μάλιστα στο σημείο να κατεδαφίσουν Ναό γιατί είχε
κτισθεί σε οικόπεδο του ΟΔΕΠ.
Ο Καταστατικός Χάρτης ήταν κατοχικός. Την
εκκλησιαστική εκπαίδευση την είχε, από την
εποχή της Βαυαροκρατίας, το αθεϊστικό κράτος με τις γνωστές υποχθόνιες μεθοδεύσεις
των μυστικών κέντρων αποφάσεων.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (ΟΔΕΠ)
Ο Οργανισμός αυτός είχε κακή στελέχωση.
συνέχεια από την 1η σελίδα

φιλώ τ’ άγιου πατρός το χέρι και τη
σημαία φουχτώνοντας πετάω σαν το
ξεφτέρι σε κάτι λίθους, στην κορυφή
του τοίχου σκαρφαλώνω, θοράω το
μεσοφέγγαρο και το Σταυρό στηλώνω... Δινόμουν άφοβα να πω γερά να
ξεφωνίσω: «Ή θα πεθάνω ελεύθερος
ή ελεύθερος θα ζήσω»
(Γεράσ. Μαρκοράς)
«Γεια σου, παλικαράκι, γεια σου,
ξεπεταρούδι, χρυσαετέ! Πολέμα
για τη λευτεριά σου
και δε θα ξεχαστείς ποτέ.»
(Μιλτ. Μαλακάσης)
Οι Κρήτες δεν έπαυσαν ποτέ να
αγωνίζονται για την απελευθέρωση
της μεγαλονήσου και την ένωσή της
με τη μητέρα Ελλάδα. Η σημαντικότερη όμως Κρητική επανάσταση έγινε το 1886. Στις 14 Μαΐου 1886 συγκεντρώθηκαν οι πληρεξούσιοι των
επαρχιών του νησιού στην Αγία Κυριακή, μετόχι της Χρυσοπηγής, και
ζήτησαν με αναφορά τους από το
σουλτάνο την πραγματοποίηση των
προβλεπόμενων μεταρρυθμίσεων
από τη συνθήκη των Παρισίων του
1856. Ο σουλτάνος απέρριψε το αίτημά τους. Και στις 21 Αυγούστου του
ίδιου έτους η Γενική Συνέλευση των

Άνθρωποι άσχετοι προς τους σκοπούς του κατείχαν τις θέσεις.
Πρώτο μέλημα του Αρχιεπισκόπου ήταν η διεύρυνση του χώρου των γραφείων και η επάνδρωσή τους με πρόσωπα αξιόλογα, καταρτισμένα με ειδικές γνώσεις, ώστε να μελετήσουν και σχεδιάσουν την μελλοντική οικονομική αυτοδυναμία της Εκκλησίας. Η εκκλησιαστική περιουσία απαρτίζονταν από χιλιάδες κομμάτια γης, μικρότερα ή μεγαλύτερα, διάσπαρτα στον ελληνικό χώρο. Πολλά δε από αυτά τα
είχαν καταλάβει διάφοροι καταπατητές αλλοιώνοντας τα σύνορά τους. Άλλα πάλι τα πήρε
το ίδιο το κράτος.
Η αρχή έγινε με την ίδρυση της «Εταιρείας
Προγραμματισμού και ανάπτυξης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας» βάζοντας έτσι σε καινούργιες βάσεις αυτόν τον αμαρτωλό Οργανισμό.
Στην συνέχεια άρχισε η καταμέτρηση και η καταγραφή της Εκκλησιαστικής περιουσίας με το
κτηματολόγιο που είχε καταρτίσει – άγνωστη
λέξη εκείνη την εποχή –. Η ενέργεια όμως αυτή
τον έφερε αντιμέτωπο με τους κρατούντες και
ισχυρούς οικονομικούς, και όχι μόνο, παράγοντες, που είχαν καταπατήσει εδάφη στην Πεντέλη, την Πολιτεία, την Εκάλη, τη Βουλιαγμένη και
σε πολλά άλλα μέρη της ελληνικής επικράτειας.
Η πρώτη μεγάλη σύγκρουση με τους δικτάτορες έγινε για την περιοχή Παπάγου, διότι ο Οικοδομικός Συνεταιρισμός του Στρατού
(ΑΟΟΑ) έκτισε σε έκταση περίπου δέκα χιλιάδων στρεμμάτων και αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων που ανήκαν στην Εκκλησία. Σε συσκέψεις που έγιναν ο μεν Παττακός του είπε ειρωνικά: “Ο Στρατός διαθέτει την δύναμιν των
όπλων και συνεπώς η Εκκλησία δεν είναι εις θέσιν να πάρη πάλιν υπό την κατοχήν της το κτήμα της”, ο δε Μακαρέζος τον απείλησε. Σαν να
του έλεγε «μολών λαβέ».
Άλλη σφοδρότατη σύγκρουση έγινε ένα μήνα
μετά την εκλογή του – στο τέλος Ιουνίου 1967 –
για το μεγάλο δασόκτημα της Στροφυλίας στη
Δυτική Πελοπόννησο – το τουριστικό διαμάντι
της Ελλάδος – εκτάσεως 23 χιλ. στρεμμάτων
και μήκους ακροθαλασσίων 12 χιλιομέτρων με
πεύκα και κουκουναριές.
Τότε εμφανίστηκε ξένος “επιχειρηματίας”
στα κυβερνητικά όργανα υποσχόμενος να
φέρη ένα μυθώδες ποσό συναλλάγματος (ένα
δισεκατομμύριο διακόσια εκατομμύρια δολάρια) – ίσο με τον κρατικόν προϋπλογισμόν εκείνης της εποχής – για την αξιοποίησίν του αν το
αγόραζε. Η δικτατορία, δια του τότε υπουργού
Γ. Παπαδόπουλου, απείλησε ότι αν δεν το έδινε η Εκκλησία το κτήμα θα το έπαιρνε εν ανάγκη και με Συντακτικήν Πράξιν. Αυτό ανάγκασε
τον Αρχιεπίσκοπο να του απαντήσει: “Εφ όσον
διαθέτητε το ξίφος μπορείτε να πάρετε το κτήμα, εγώ όμως δεν πρόκειται ποτέ να το δώσω”.
Τέτοιες περιπτώσεις υπάρχουν αρκετές που
θυμίζουν “σύγκρουση γιγάντων”. Θα αναφερ-

θούμε σε μια ακόμη, λόγω έλλειψης χώρου. Είναι η περίπτωση του πενθερού ενός σημαντικού μέλους της δικτατορίας, που θα ωφελείτο
αρκετά εκατομμύρια με έναν νόμο περί λατομείων, ο οποίος εψηφίσθη, υπεγράφη από το
Υπουργικό Συμβούλιο, εν συνεχεία ετέθη η μεγάλη του Κράτους σφραγίδα, εστοιχειοθετήθη
εις το Εθνικόν Τυπογραφείον, εδημοσιεύθη εις
την εφημερίδα της Κυβέρνησης και κυκλοφόρησε μέσα σε μία ημέρα!!! Επειδή ο νόμος αυτός εζημίωνε σοβαρώς τα συμφέροντα της Εκκλησίας επικοινώνησε αμέσως με τον υπουργό, παρά τω Πρωθυπουργώ, κ. Αγαθαγγέλου
να σταματήσουν πάραυτα τις αυθαιρεσίες τους
διότι «Το Κράτος αυτό, όταν ενεργή κατ’ αυτόν τον
τρόπον, δεν είναι Κράτος Δικαίου, αλλά γκάγκστερ».
Στις 2 Αυγούστου 1972 σε κοινή σύσκεψη,
προεξάρχοντος του Ν. Μακαρέζου, έκαναν
πρόταση, που ισοδυναμούσε με δήμευση της
Εκκλησιαστικής Περιουσίας. Ο Αρχιεπίσκοπος
γράφει στο ημερολόγιό του: «Ε, δεν θα ηνεχόμην
επ’ ουδενί λόγω να γίνω νεκροθάπτης της Εκκλησιαστικής Περιουσίας».
Τα σύννεφα άρχισαν να πυκνώνουν και να
σκουραίνουν. Οι κυβερνώντες τον κατηγορούσαν ως αχάριστον που δεν ικανοποιούσε τις
«ορέξεις» τους. Τα συμφέροντα βρήκαν ευκαιρία να οργανωθούν, να συνασπιστούν και με το
εκκλησιαστικό λόμπυ του γνωστού “Τάγματος”
να μεθοδεύσουν τις επιθέσεις τους.
ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΑΚΕ)
Το ταμείο αυτό από απόψεως οργάνωσης
ήταν σε καλύτερη κατάσταση από τις άλλες
εκκλησιαστικές Υπηρεσίες, αλλά όμως οι ιερείς ήταν καταδικασμένοι σε μισθό πείνας. Οι
εφημερίδες και τα περιοδικά με μεγάλα τυπογραφικά στοιχεία έγραφαν: «Το άλυτον πρόβλημα του εφημεριακού κλήρου», «Ιερείς με
μισθούς πείνας – 722 δραχμάς το μήνα – και
η… φιλανθρωπία των ενοριτών». «Υπάρχουν και
ήρωες που δεν αποτελούν όμως τον κανόνα», και
εντός του άρθρου εγράφοντο: «Το πρόβλημα της μισθοδοσίας του εφημεριακού κλήρου είναι παλαιότατον. Πράγματι, οι ιερείς μας, εκατόν τριάκοντα οκτώ
χρόνια (138) μετά την επανάσταση του 1821, μισθολογικώς μένουν ακόμα εις την εποχήν της Τουρκοκρατίας… Επί γενεές ολόκληρες οι ιερείς αμείβονταν σε είδος. Κάθε πιστός έδιδε μέρος της παραγωγής του εις τον αντιπρόσωπον του Θεού, για να
ζήση και αυτός και η οικογένειά του.
Ο νόμος 536/1945 που ψηφίστηκε ήταν μια
απαρχή της λύσεως του εφημεριακού προβλήματος. Απελευθέρωσε μεν τους εφημερίους από την
οικονομική τους υποταγή στους Επιτρόπους (!), δεν
επέτρεπε όμως, λόγω του εξευτελιστικού «ύψους»
των μισθών, μια αξιοπρεπή συντήρηση των Ιερέων. Αυτό είναι το ένα σκέλος του προβλήματος»
(“ΕΘΝΟΣ”, 19-1-1959).
Η Ιεραρχία κατ’ επανάληψιν συνεδρίαζε χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Κάποιος μητροπολί-

της αγανακτισμένος είπε επί λέξει: «Τι θα πούμε, Μακαριώτατε, εις τους παπάδες μας, όταν
μας ρωτήσουν, τι έγινε με το μισθολόγιό τους;
Θα τους πούμε ότι δεν μιλήσαμε καθόλου γι’
αυτό ή θα τους πούμε, ότι απεφασίσαμε για το
μεταθετό στις μεγάλες Μητροπόλεις;». Άλλος
δεσπότης στην συνέχεια, με αφορμή της αυξήσεως του Συνοδικού επιδόματος, το οποίο
είχε διπλασιασθή εκείνες τις ημέρες, είπε:
«Μακαριώτατε αυτό θα πούμε στους παπάδες μας που πεινάνε»; Ο δε Δημ. Ψαθάς, σε
χρονογράφημα εις την εφ. «ΤΑ ΝΕΑ», έγραφε:
«Πένεται η πλεμπάγια του κατωτέρου κλήρου, που
εξαρτάται από το έλεος των ρασοφόρων φεουδαρχών, από τα γούστα και τις ιδιοτροπίες των οποίων
εξαρτάται η τραγική τους μοίρα. Ποιος Θεός ευλογεί αυτήν την τραγική ανισότητα και αδικία; Μήπως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, την αγία εικόνα του οποίου κρεμάνε επάνω στις χονδρές κοιλιές
τους, οι άγιοι φεουδάρχαι»;
Ένα από τα πρωτεύοντα θέματα και ενεργήματα του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου (Κοτσώνη) ήταν, ο μισθός, η σύνταξη και η ασφάλεια
των εφημερίων.
Συζητήσεις υπήρξαν πολλές και οι διαβουλεύσεις επίπονες. Χάρις όμως στο πορσωπικό
ενδιαφέρον του ιδίου του Αρχιεπισκόπου κατέληξαν σε συμφωνία με την Κυβέρνηση των Συνταγματαρχών τον Ιούλιο του 1968 που δημοσιεύθηκε στον υπ’ αριθ. 469 Α.Ν. «περί μισθολογικής διαβαθμίσεως του εφημεριακού κλήρου της Εκκλησίας της Ελλάδος».
Το βήμα ήταν μεγάλο, διότι μέχρι τότε οι ιερείς ελάμβαναν μισθό πείνας. Παρ’ όλη όμως
την επιτυχή εξέλιξη, εξακολουθούσαν να παραμένουν στάσιμοι και χωρίς βαθμολογική
προαγωγή. Με τον νέο όμως νόμο οι ιερείς
εντάχθηκαν εις το υπαλληλικόν μισθολόγιο
που τους παρείχε τη δυνατότητα βαθμολογικής και μισθολογικής προαγωγής και εξέλιξης.
Οι συντάξεις, δια του νέου μισθολογίου, είχαν σχεδόν διπλασιαστεί και η υγειονομική περίθαλψις των ησφαλισμένων εφημερίων του
ΤΑΚΕ ρυθμίστηκε με το Α.Ν. 137/1967, σύμφωνα με το ισχύον σύστημα των Δημοσίων Υπαλλήλων, δίδοντάς τους πλέον τη δυνατότητα νοσοκομειακής περίθαλψης όλων των κατηγοριών ξεκολλώντας από τη μέχρι τότε τρίτη θέση.
Έγινε μεγάλη προσπάθεια ώστε ο τομέας
της ασφάλειας να επεκταθεί και σε όλους τους
εργαζομένους εις τους ναούς.
Εις την Συνέλευσιν της Ι.Σ.Ι. του 1969 εγκαινιάσθηκε και η «Στέγη Ευγηρίας και ανιάτων
ασθενών κληρικών Ελλάδος» σε οίκημα στην
Αγία Παρασκευή που δωρήθηκε από την μοναχή Παρασκευή Πέππα. Εδώ πλέον εύρισκαν
στήριγμα κληρικοί με βαριές και ανίατες αρρώστιες.
συνεχίζεται
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αντιπροσώπων στ’ Ασκύφου κήρυξε
την επανάσταση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει βοήθεια. Μόνο διάφοροι σύλλογοι έστειλαν μυστικά εθελοντές,
χρήματα και πολεμοφόδια. Στις πρώτες συγκρούσεις οι επαναστάτες νίκησαν τους Τούρκους και κατόρθωσαν να ελέγχουν κυρίως την ύπαιθρο.
Στο μεταξύ κατέφθασε στην Κρήτη,
κατόπιν διαταγής του σουλτάνου, ο
Μουσταφάς πασάς με ισχυρές τουρκικές και αιγυπτιακές ενισχύσεις. Η
επανάσταση υπέστη καίρια πλήγματα και περιορίστηκε πλέον στην περιοχή του Ρεθύμνου. Στη μονή Αρκαδίου 714 άμαχοι και 250 πολεμιστές
πολιορκήθηκαν από πολυάριθμους
Τουρκοαιγυπτίους. Ο ηγούμενος της
μονής αρχιμανδρίτης Γαβριήλ Μαρινάκης και ο φρούραρχος ανθυπολοχαγός I. Δημακόπουλος οργάνωσαν
την άμυνα και εμψύχωσαν τους περικυκλωμένους. Τα ξημερώματα της
6 Νοεμβρίου ισχυρές δυνάμεις του
Μουσταφά υπό του Σουλεϊμάν μπέη
διενήργησαν αλλεπάλληλες επιθέσεις εναντίον της μονής χωρίς αποτέλεσμα. Το απόγευμα όμως κατόρθωσαν να καταλάβουν τον ανεμόμυ-

λο και τους σταύλους του μοναστηρίου. Η κατάσταση έγινε μεν δύσκολη, αλλά ελεγχόταν. Στις 7 Νοεμβρίου έφθασαν από το Ρέθυμνο κανόνια μεγαλύτερου διαμετρήματος. Το
μοναστήρι δέχθηκε σφοδρό κανονιοβολισμό και τρεις εφόδους. Εξακολουθούσε ωστόσο να ανθίσταται. Την
επομένη, 8 Νοεμβρίου, γκρεμίστηκε
από τους κανονιοβολισμούς η δυτική
πύλη. Τα άγρια στίφη όρμησαν προς
την αυλή, ενώ δέχονταν από παντού
τα πυρά των επαναστατών και υπέστησαν σημαντικές απώλειες. Εκεί
εξελίχθηκαν σκηνές αλλοφροσύνης.
Τα γυναικόπαιδα, που γλύτωσαν από
τη σφαγή, έτρεξαν να κρυφτούν στα
κελιά ή να ασφαλιστούν στη πυριτιδαποθήκη. Η τελευταία πράξη του
δράματος παίχθηκε στην πυριτιδαποθήκη, που ανατινάχθηκε από τον
ηρωικό Κώστα Γιαμπουδάκη ή τον
Εμ. Σκουλά με το σάλπισμα της τρίτης και γενικής εφόδου. Μαζί τους
χάθηκαν όσα γυναικόπαιδα κατέφυγαν εκεί και στα γειτονικά κελιά, αλλά
και πολλοί Τούρκοι. Από τα 964 άτομα που είχαν κλειστεί στο Αρκάδι κατόρθωσαν να διαφύγουν 3-4 και αιχμαλωτίσθηκαν 114. Τα υπόλοιπα θά-

φτηκαν στα ερείπιά του. Ο ηγούμενος Γαβριήλ φονεύθηκε πριν την
ανατίναξη και η τελευταία του επιθυμία ήταν το Αρκάδι να γίνει κούγκι.
Και έγινε. Ο ανθυπολοχαγός Δημακόπουλος και λίγοι εθελοντές μαχητές αιχμαλωτίσθηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο με λογχισμό. Τεράστιες και οι απώλειες των Τούρκων. Οι
νεκροί και οι τραυματίες ξεπέρασαν
τους 1500. Το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου ξαναζωντάνεψε το Κούγκι με
το Σαμουήλ και τους πέντε συντρόφους του (17-12-1821), το Παλαιόκαστρο των Ψαρών με τον Αντώνη
Βρατσάνο, τους ολίγους μαχητές και
πολλούς αμάχους (21-7-1824) και το
Μεσολόγγι με το γέρο Καψάλη, τους
πληγωμένους και ασθενείς συμπατριώτες του (11-4-1826). Επιβεβαίωσε για μια ακόμη φορά ότι το έδαφος
της Ελλάδας, ηπειρωτικής και νησιωτικής, είναι ποτισμένο με αίμα και δάκρυ και ότι «η μεγαλοσύνη στα έθνη
δεν μετριέται με το στρέμμα, με της
καρδιάς το πύρωμα μετριέται και το
αίμα». Προκάλεσε συγκίνηση, θαυμασμό και συμπάθεια στους διεθνής διπλωματικούς κύκλους και προπάντων
στη διεθνή κοινή γνώμη. Και πέρασε

στην ιστορία ως αθάνατο παράδειγμα
ηρωισμού και αυτοθυσίας. Η μεγάλη
κρητική επανάσταση του 1866-1869
κατά την εξέλιξη της οποίας διαδραματίστηκε το ολοκαύτωμα του Αρκαδίου, δεν πέτυχε το στόχο της. Επέφερε όμως και θετικό όφελος. Ήταν
τα σκιώδη προνόμια του Οργανικού
Νόμου του 1868, που έθεσαν το Κρητικό Ζήτημα σε νέες βάσεις και αποτέλεσαν σταθερό σημείο αναφοράς
για όλα τα επόμενα απελευθερωτικά κινήματα της νήσου ως την Αυτονομία. Οι επιγιγνώμενοι οφείλουν
σε κάθε ιστορική επέτειο να εκδηλώνουν την τιμή, το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη προς όσους αγωνίσθηκαν για την εθνική αποκατάσταση
του γένους και την υπεράσπιση των
ιερών και οσίων του, μη φειδόμενοι
και την ίδια την ζωή τους ακόμη. Να
ανανεώνουν την υπόσχεσή τους ότι
θα φανούν, αν οι καιροί το απαιτήσουν, αντάξιοί τους. Και να κάνουν
πράξη τους στοίχους του Μαλακάση:
«Και ζωντανό και αποθαμένο / ήρωα
η Ελλάδα μπρός σου, ποια τιμή! / με
το δεξί της υψωμένο / θα σκύβει και
θα σ’ ευλογεί».
Α.Κ.
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“Θα σασ σκοτωσω για να με Θυμαστε”
Αυτά τα “ωραία” φώναζε όταν πυροβολούσε με το καλάσνικοφ ο
μακελάρης στο Μικρολίμανο. – Αφού θα τους σκοτώσεις πώς
θα σε θυμούνται “αθεόφοβε”; - Αυτά ακούσαμε, και μας ήρθε
στο μυαλό μας αυτά που έλεγε ο δεσπότης “φέρτε μας λεφτά, και
τώρα που θα φύγω θα με θυμάστε”.
Δεν πρόλαβε να φύγει ο ΣΔΟΕ από τον έλεγχο που έκανε στα γραφεία της μητρόπολης και τα τηλέφωνα έπεσαν βροχή: «φέρτε λεφτά,
έχουμε ανάγκη…». Και η ταρίφα κομμένη σε 4 κατηγορίες, αναλόγως με το ναό, το εκκλησίασμα και την οικονομική τους κατάσταση:
α) 1500 ευρώ το έκτακτο και 1000 για την φιλανθρωπία.
β) 1000 ευρώ το έκτακτο και 500 ευρώ για την φιλανθρωπία.
γ) 800 ευρώ το έκτακτο και 400 ευρώ για την φιλανθρωπία.
δ) 500 ευρώ το έκτακτο και 200 ευρώ για την φιλανθρωπία.
«Και όσοι ναοί δεν έχουν ας τα βάλουν οι παπάδες απ’ την τσέπη
τους. Μην αντιδράσει κανείς, γιατί του παίρνουμε το κεφάλι (την προεδρία του ναού)». Υπάρχουν βέβαια “καλά” και “υπάκουα” παιδιά που με
το πρώτο τηλεφώνημα τρέξαν αμέσως να δώσουν τα φακελάκια!!
Οι παπάδες στο κάγκελο. Τι θα γίνει; Πώς θα βγάλουμε το χειμώνα; (πετρέλαιο, ΔΕΗ, νερό, ψάλτη κ.α.), αναρωτιένται. Και οι επίτροποι τρέμουν μην συμβεί καμιά στραβή και τους καλέσει κάποιος Εισαγγελέας.
Και όλα αυτά “για να με θυμάστε…”.

ειΠα ΞειΠα…!
Μας τάλεγαν οι παπάδες, αλλά
δεν πιστεύαμε ότι ο άνθρωπος είναι “είπα ξείπα!”, δεν έχει μπέσα,
ούτε τηρεί τα προσχήματα.
Δεν πέρασαν είκοσι (20) μέρες
αφότου σε πρωτοσέλιδο εφημερίδας δημοσιεύθηκε η φράση «Δεν
είναι εποχή για δίσκους» και νάσου η δεσποτική εγκύκλιος (βγαλμένη
από το αρχείο και αλλαγμένη μόνο κατά την ημερομηνία) που λέγει:
«Αδελφοί! Σας παρακαλώ να ανταποκριθήτε σε μία θερμότατη
παράκλησι που απευθύνω με αγάπη προς όλους σας… Σεις είσθε
που στηρίζετε όλα τα έργα (αλήθεια για ποια έργα μιλάει;) της τοπικής μας
Εκκλησίας και σας ευγνωμονώ…
Να προσφέρετε ό,τι μπορείτε, στο δίσκο που θα περιαχθή σε λίγο
μέσα στον Ιερό Ναό, χωρίς γογγυσμό.
Σας ασπάζομαι όλους εν Κυρίω» (φαντασθήτε να μην μας ασπάζονταν κιόλας). Μετά από το τελευταίο αυτό περιστατικό οι παπάδες δικαιώθηκαν και η εφημερίδα μας που είχε κάποιες επιφυλάξεις - όπως δημοσιεύσαμε στο φύλλο του Οκτωβρίου του 2014 - , ότι μπορεί να κρατήσει το λόγο του, διαψεύστηκε.
Τι κρίμα!

ρωτaει και Ξαναρωτaει…
Ο κόσμος συνεχώς μας ρωτάει:
Πού βρίσκονται τα χρήματα που εισέπραξε η μητρόπολη
1. από όλους τους ναούς
για τις ανύπαρκτες κατασκηνώσεις τα είκοσι και πλέον
χρόνια, τα οποία και θα ξεπερνούν τα 1.200.000 ευρώ;
2. Από τα ενοίκια του κληροδοτήματος «ΚΡΙΚΚΗ» που εισπράχθηκαν με μπακαλίστικες αποδείξεις και θα φθάνουν τα 1.200.000
ευρώ;
3. Δεδομένου ότι το γηροκομείο «Αρμενιώτισσα» φτιάχτηκε εξ
ολοκλήρου από κάποια μεγάλη δωρήτρια, εντάχθηκε σε κάποιο
κοινοτικό πρόγραμμα για χρηματοδότηση, και με ποιο ποσό;
4. Ομοίως το ορφανοτροφείο που έγινε από εισφορές ιδιωτών,
ναών και από το προσκύνημα της αγ. Παρασκευής Τεμπών, και
εντάχθηκε έναντι με 720.000 ευρώ σε Κοινοτικό Πρόγραμμα, εκταμιεύθηκε το παραπάνω ποσό; Εάν ναι, που διατέθηκαν τα χρήματα;
5. Το μοναστήρι του αγίου Ραφαήλ Πυργετού μήπως χρηματοδοτήθηκε από Κοινοτικούς και αναπτυξιακούς πόρους και πόσους;
6. Για τη λειτουργία των: Επιούσιου, Ορφανοτροφείου, Γηροκομείου, Αλληλεγγύης κ.ά. συνεισφέρουν ναοί, ιδιώτες, οργανισμοί κ.ά. Μας ρωτούν: Λαμβάνει η μητρόπολη κρατική ή Κοινοτική επιχορήγηση για τους σκοπούς αυτούς και πόση;
Αναμένουμε απάντηση!
Θα επανέλθουμε.
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ε…, οχι και δυο Ψηφοι !
Η είδηση
μεταδόθηκε
σαν αστραπή:
“Ο Πρωτοσύγκελος θα γίνει δεσπότης… Ο Πρωτοσύγκελος
θα γίνει δεσπότης”. Δεν
το μάθατε;
Τον πήρε από
το χέρι ο δεσπότης μας και με γλυκά πήγαν στον αρχιεπίσκοπο. Το
θέμα τελείωσε…
Στη μητρόπολη τα τηλέφωνα πήραν φωτιά… Παρακαλούν γνωστούς και “φίλους” δεσποτάδες, να ψηφίσουν
το… δικό μας παιδί. Επισκέψεις από μητρόπολη σε μητρόπολη στο τροχάδην. Έπρεπε να προλάβει να τον παρουσιάσει στους “αγίους” αδελφούς και να τους πείσει
ότι είναι κατάλληλος για δεσπότης της μητρόπολης Μεγάρων και Σαλαμίνος.
Οι “ειλικρινείς” διαβεβαιώσεις πολλές: «Τι λες, αδελφέ
μου, δεν θα ψηφίσουμε το δικό μας παιδί…!».
Η αγωνία στο ζενίθ. Οι ώρες κυλούσαν. Τα τηλέφωνα
παρέμειναν ανοιχτά και τα σάιτ ρολάραν μήπως κάτι ανακοινώσουν. Η είδηση αργούσε… ώσπου κάποια στιγμή
σκάει η είδηση σαν βόμβα:
Πρώτη ψηφοφορία για το τριπρόσωπο (κάθε δεσπότης βάζει μέχρι 3 σταυρούς) ο πρώτος 55, ο δεύτερος
37 και ο Πρωτοσύγκελός μας 22 σταυρούς.
Δεύτερη ψηφοφορία για εκλογή δεσπότη: ο πρώτος
58, ο δεύτερος 15 και ο Πρωτοσύγκελός μας 2 σταυρούς.
Τότε κάποιοι στο επισκοπείο αναφώνησαν: Αίσχος!
Ντροπή τους! Ε…, όχι και 2 σταυρούς! Πού πήγαν τα
τραπεζώματα που τους κάναμε, οι επισκέψεις, οι υποσχέσεις που μας δώσανε οι “άγιοι”!
Και αναρωτηθήκαμε: Λένε ψέματα οι δεσπόταδες1;

(Επ’ αυτού (αν οι δεσποτάδες λένε ψέματα και με βάση την φράση «χείλη αρ
χιερέων, ού ψεύδονται» ρωτήθηκε ο μακαριστός Σος Αυγουστίνος Καντιώτης και
απάντησε χαρακτηριστικά: «χείλη αρχιερέων, ού!, ψεύδονται»)

ιεροκλοΠεσ
Ο γερόλυκος άγιος
“Θ...” όλη την ημέρα
κλωθογυρίζει στο επισκοπείο και όποιο οικονομικά πρόβλημα
έχουν τρέχουν σ’ αυτόν να πάρουν τη συμβουλή του.
Με τους ελέγχους που γίνονται, υπάρχει κίνδυνος
να βρεθούν μπλεγμένοι, γι’ αυτό τελευταία σκάρωσε νέα φάμπρικα, λέγοντάς τους: «Το πρόβλημα θ’
αντιμετωπισθεί αν συγκεντρώσετε χρήματα. Θα πάρετε τους παπάδες στο τηλέφωνο και όταν σας φέρουν τα λεφτά δεν θα τους δώσετε κανένα χαρτί.
Κι αν κάποιοι επιμένουν, βάλτε τους να δηλώσουν
ότι τα κάνουν δωρεά, για να είμαστε καλυμμένοι σε
οποιονδήποτε έλεγχο».
Φοβερό, πανούργο το σχέδιο. Πονηρός ο … Χωρίς
επίσημο χαρτί υπογραφή και βούλα άντε να αποδείξουν ότι ο εκβιασμός έγινε από τηλεφώνου.
Κι αν η μητρόπολη κάποια στιγμή ενοχληθεί η
απάντηση έτοιμη: «Μας τα φέρνουν δώρο, να μην
τα πάρουμε;».
Ωραίο το κόλπο του… «αγιοΘ......».
Οι παπάδες βέβαια (και οι επίτροποι) γνωρίζουν
ότι η τακτική τους αυτή αποτελεί ιεροκλοπή η οποία
διώκεται ποινικά. Σε ποιον όμως να το πουν και προπαντός ποιος θα τους πιστέψει μετά από τόσα προληπτικά μέτρα;
Τρέμουν μπροστά στις πλαγίως μεταφερόμενες
δεσποτικές απειλές για τιμωρητικές μεταθέσεις κ.ά.
Μα και να ήθελαν να ανταποκριθούν στα καλέσματα της μητρόπολης, αδυνατούν, δεδομένου ότι
οι εισπράξεις από το κεράκι του λαού ανήκουν πρωτίστως στο λαό (για τις ανάγκες του λαού) και στο
ναό (λειτουργικές δαπάνες) – όπως τόνισε ο αρχ/
πος Ιερώνυμος.

Λαμπαδάριος

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

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

«Παναγιώτατε,
προχωρήσατε ήδη πολύ...»!
συνέχεια από την 1η σελίδα

ξέρει πολύ καλά!
«Παναγιώτατε, προχωρήσατε ήδη πολύ...»!
Με αφορμή την επίσκεψη του Πάπα Φραγκίσκου στην
Κων/πόλη και την από κοινού παρουσία του Οικουμενικού
Πατριάρχου και του Πάπα Φραγκίσκου στον Πατριαρχικό
Ναό του Αγίου Γεωργίου για τον εορτασμό της θρονικής
εορτής του αγίου Αποστόλου Ανδρέου, ας κάνουμε μερικές απλές επισημάνσεις.
Η πλειονότητα των κληρικών και πιστών της Εκκλησίας
μας δεν κρύβει την θλίψη της και την ανησυχία της για την
από μακρού καιρού διολίσθηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε ό,τι αφορά την συνεχιζόμενη καταπάτηση των
Ιερών Κανόνων, και τον άνευ όρων και ορίων ατέρμονα διάλογο εις το Π.Σ.Ε.
Πλήθος Ιερών Κανόνων διδάσκουν την αποκήρυξη της
αίρεσης και την μη συμμετοχή των Ορθοδόξων εντός της
Λατρείας με τους αιρετικούς με σκοπό την συμπροσευχή.
Πως είναι δυνατόν να αγνοεί και να καταστρατηγεί τόσο
απρόσκοπτα και «γυμνή τη κεφαλή», τα θεία και ιερά κελεύσματα της πίστεώς μας ο ίδιος ο Παναγιώτατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως; Εκείνος θα αναμέναμε να υπερασπίζεται σθεναρώς και να εφαρμόζει πιστά τους Ιερούς
Κανόνες. Τι εξυπηρετεί ο διαθρησκειακός και ο διαχριστιανικός διάλογος εφόσον οι αιρετικοί και οι αλλόθρησκοι δεν
αποκηρύσσουν τις κακοδοξίες και τις αιρέσεις τους; Που
οφείλεται το γεγονός της συνεχούς παρουσίας των Ορθοδόξων εις το Π.Σ.Ε.; Γιατί δεν εφαρμόζεται η εντολή του
Αποστόλου Παύλου, «αιρετικόν άνθρωπον μετά μίαν και
δευτέραν νουθεσίαν παραιτού»[1];
Διαβάσαμε, μεταξύ άλλων, στην κοινή δήλωση που υπέγραψαν ο Πάπας Φραγκίσκος και ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος τα εξής:
«…να συνεχίσωμεν την κοινήν ημών πορείαν προς την
υπέρβασιν, εν αγάπη και αληθεία, των εμποδίων, τα οποία
μας διαιρούν».[2]
Παναγιώτατε, ποιά είναι άραγε, τα εμπόδια που μας διαιρούν και στα οποία αναφέρεστε; Μήπως τα ορθόδοξα
δόγματα και οι Ιεροί Κανόνες; Αδυνατούμε να κατανοήσουμε ότι κάτι τέτοιο υπονοείτε. Τα ορθόδοξα δόγματα αποτελούν την ουσία της αποκεκαλυμμένης πίστεώς μας. Δεν
τα επινόησαν άνθρωποι αλλά τα αποκάλυψε το Αγ. Πνεύμα στους Θεοφόρους Πατέρες. Οι δε Ιεροί Κανόνες είναι
αγιοπνευματικά κείμενα με τα οποία σωζώμεθα. Οφείλουμε να τους υπακούμε Παναγιώτατε και όχι να τους καταπατούμε, ευκαίρως ακαίρως.
Παναγιώτατε, στην παραπάνω κοινή δήλωση που κάνατε
μαζί με τον Πάπα των Λατίνων, αναφέρατε επίσης, ότι: «Η
σκέψις μας στρέφεται προς όλους τους πιστούς των Εκκλησιών μας ανά τον κόσμον…»[3]!
Σε ποιές άραγε, Εκκλησίες αναφέρεστε; Αγνοείτε ότι η
Εκκλησία είναι Μία; Αυτό δεν ομολογούμε στο Σύμβολο της
Πίστεως μας; Εμείς γνωρίζουμε ότι η παπική παρασυναγωγή δεν είναι Εκκλησία, δεν έχει έγκυρα μυστήρια και δεν
ενεργεί σε αυτά η Θεία Χάρις. Αυτό μας διδάσκουν οι Θεοφόροι Πατέρες της Εκκλησίας μας, αυτή είναι η διαχρονική παράδοση της πίστεώς μας. Πως εσείς ανενδοίαστα,
αναγνωρίζετε την ύπαρξη πολλών «Εκκλησιών»;
Ούτως εχόντων των πραγμάτων είναι αναγκαία θεωρούμε, η ιερά επαγρύπνηση όλων των ορθοδόξων θεολόγων
ανά την οικουμένη, ώστε να σταθούμε στις επάλξεις του
αγώνος για την ομολογία της Πίστεώς μας, με ένθεο ζήλο
και με επίγνωση της ευθύνης μας. Οι νουθεσίες και η διδασκαλία του μακαριστού γέροντος Επιφανίου Θεοδωροπούλου αποτελούν για εμάς, ιερά παρακαταθήκη. Η εμπνευσμένη του θεολογική γραφίδα μας καθοδηγεί. Ο έλεγχος τον
οποίο ήσκησε ο γέροντας στον Πατριάρχη Αθηναγόρα, αρκετές δεκαετίες πριν, είναι και σήμερα επίκαιρος όσο ποτέ:
«Παναγιώτατε, προχωρήσατε ήδη πολύ. Οι πόδες Υμών
ψαύουσι πλέον τα ρείθρα του Ρουβίκωνος. Η υπομονή χιλιάδων ευσεβών ψυχών, Κληρικών και λαϊκών, συνεχώς εξαντλείται. Δια την αγάπην του Κυρίου, οπισθοχωρήσατε! Μη
θέλετε να δημιουργήσητε εν τη Εκκλησία σχίσματα και διαιρέσεις. Πειράσθε να ενώσητε τα διεστώτα και το μόνον
όπερ θα κατορθώσητε, θα είνε να διασπάσητε τα ηνωμένα και να δημιουργήσητε ρήγματα εις εδάφη έως σήμερον
στερεά και συμπαγή. Σύνετε και συνέλθετε!
Αλλά φευ! Διηνύσατε πολλήν οδόν. Ήδη «προς εσπέραν εστί και κέκλικεν η ήμερα...». Πώς θα ίδητε τας χαινούσας αβύσσους, άφ’ ων θα διέλθη μετ’ ολίγον η ατραπός ην οδεύετε; Είθε, είθε ο πάλαι ποτέ «στήσας τον ήλιον κατά Γαβαών και την σελήνην κατά φάραγγα Αιλών»,
να δευτερώση το θαύμα και να παρατείνη άπαξ έτι το μήκος της ημέρας, να ενισχύση έτι πλέον το φως αυτής και
να διανοίξη τους οφθαλμούς Υμών ίνα ίδητε, κατανοήσητε, επιστρέψητε. Αμήν»[4]
www.agonasax.blospot.gr
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