ΑΓΩΝΑΣ 1

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015
η ΕΛΛΑΔΑ
η ΠΛΟυΣιΟΤΕΡη
ΧΩΡΑ ΤηΣ ΕυΡΩΠηΣ

κ.κ. λάρισας
061603

Πατάμε, κυκλοφορούμε
και κοιμούμαστε
πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»
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συνεχίζεται στη σελ.4
εΠιΚΑιρΑ

οι μουσουλμανοι
και η ε.ε

Ο ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΜΕ
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ

(ομιΛιΑ του π. ΑΘΑνΑΣιου μυΤιΛΗνΑιου)

Προσέξτε σ’
αὐτό τό σημεῖο·
ἴσως ἐδῶ θά καταλάβετε τό κλειδί, τό γιατί ἐδιώκοντο οἱ Χριστιανοί. Εἶναι ἕνα
πάρα πολύ σησυνεχίζεται στη σελ. 2

ο ΠαΠασ Δεν ΒλεΠει εμΠοΔια
σΤην ευΧαΡισΤιακη ενΩση
με Τουσ οΡΘοΔοΞουσ…
Τοῦ Γιώργου
Ν. Παπαθανασόπουλου
Ο Πάπας Φραγκίσκος στὸ μήνυμα, ποὺ
ἀπέστειλε πρὸς τὸν
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθοσυνεχίζεται στη σελ. 3

να… Ποιοι καΤασκευαΖουν
ΤΡομοκΡαΤεσ!
Η ιστορία επαναλαμβάνεται.
Κατασκεύασαν
και στήριξαν τον
Μπιν Λάντεν για
να τον χρησιμοποιήσουν κατά των Ρώσων στο Αφγανιστάν και τον παρουσίσυνεχίζεται στη σελ. 5
οΛΑ ΚοινΑ:

ορθοδοξία και ορθοπραξία

υΠαΡκΤοσ (εΦαΡμοσμενοσ) ΧΡισΤιανισμοσ
συνεχίζεται στη σελ. 7

ΨΑΛΤΙΚΑ
• νεοΣ ΦΩτεινοΣ
ΑΣτερΑΣ... εκ τρικκηΣ
• ο ΑνθρΩποΣ εινΑι ΑχορτΑΓοΣ
δΩΣτου λεΦτΑ κΑι πΑρτου... την Ψυχη
σελ. 8

ΣτοχοΣ
του διεθνουΣ πΑρΑΓοντΑ
σελ 5

αΓνΩσΤα ισΤοΡικα Τησ λαΡισασ
«είμαι ο κρατήρας του Αστίωνος του γιου του Αναξαγόρα απ’ τη Λάρισα»,
φωνάζει: ο ΚρΑΤΗρΑΣ Του ∆ερβενιου

Το Δερβένι είναι περιοχή της Θεσσαλονίκης 9,5 χλμ βορειοδυτικά της. Κρατήρας είναι αγγείο που χρησιμοποιούνταν ως οστεοφυλάκιο ή ως τεφροδόχος-σκεύος.
Ο κρατήρας του Δερβενίου είναι μοναδικό στο είδος του εύρημα που σώζεται ακέραιο από την αρχαιότητα. Βρέθηκε στον τάφο Β, σε έναν από τους έξι μεγάλους και πλουσιότατα κτερισμένους κιβωτιόσχημους τάφους που ανακαλύφθη-

ΤΑ ΕΣΟΔιΑ ΤηΣ ΘΕΟΤΟΚΟυ
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ΕΟΡΤη μεγάλη σήμερα, θεομητορικὴ ἑορτή.
Ἑορτὴ δηλαδὴ πρὸς τιμὴν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἡ ὁποία κατὰ τὴν πίστι μας πρέπει νὰ τιμᾶται.
Καὶ τιμᾶται ἡ Πανα+ Μητρ. Φλωρίνης
γία μας. Γιατὶ δὲν
Αυγ. Καντιώτου
εἶνε ἁπλῶς μία γυναίκα, οὔτε ἁπλῶς
μία ἁγία· εἶνε παραπάνω ἀπὸ προφῆτες, ἀπὸ
πατριάρχες, ἀπὸ ἀποστόλους, ἀπὸ τὸν τίμιο
συνεχίζεται στη σελ 2

αυΤα Τα ΞεΡαΤε ;;;
(είναι μια στήλη που θα γράφει σύντομα
διάφορα επίκαιρα θέματα που οι άλλοι δεν
τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α) Σ’ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ∆ΕΙΧΝΟΥΝ
ΜΕ ΤΟ ∆ΑΚΤΥΛΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α…
Β)ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ … “ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ”
Γ) ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
ΤΑ ΤΣΙΠΑΚΙΑ RFID ΕΙΝΑΙ ΕΥΛΟΓΙΑ ΘΕΟΥ
συνεχίζεται στη σελ. 4

συνεχίζεται στη σελ.3

η ΣΦΑΓη τΩν 12 μητροπολιτΩν (1974 - 2015) 13ο µέρος

οι μΑυρεΣ ΣελιδεΣ τηΣ εκκληΣιΑΣτικηΣ ιΣτοριΑΣ
(Συνεχίζουμε να φέρνουμε στο φως
άγνωστα γεγονότα της δικτατορικής περιόδου, τότε που ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ (Κοτσώνης) για νύχτες έμενε άγρυπνος, μη δίδοντας «ύπνον τοις οφθαλμοίς
και τοις βλεφάροις νυγμαγμόν και ανάπαυσιν τοις κροτάφοις» (Ψαλμός 131, 4) προκειμένου να ανορθώσει το
τρωθέν κύρος του Κλήρου και να καθάρει την επισκοπική οικογένεια
από τα σκάνδαλα του Δράμας Φιλίππου και “αρχιεπισκόπου” των 12

ημερών Βαβανάτσου του και αποκαλουμένου “Ιακωβικά”. Τότε, που
ως άλλος Νέρων, ο δεσπότης Ιωαννίνων Σεραφείμ Τίκας φιλοξενούσε τα Σαββατοκύριακα στο Μητροπολιτικό Μέγαρο των Ιωαννίνων τον
Ταξίαρχο της Ε.Σ.Α. “δημοκράτη” δικτάτορα Δημ. Ιωαννίδη και κατέστρωναν σχέδια εξόντωσης ενάρετων επισκόπων, ανασύροντας από
τα σκοτάδια του δυτικού μεσαίωνα την Ιερά Εξέταση, βεβηλώνοντας
κάθε έννοια θείου και ανθρώπινου δικαίου και οδηγώντας δώδεκα
(12) αγίους Αρχιερείς σε μία συγκλονιστική τεσσαρακονταετή διωκτική περιπέτεια που έφθασε μέχρι το θάνατό τους)
συνεχίζεται στη σελ. 7

«ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΑ ΣΟ∆ΟΜΑ…»: ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΜΟΣΧΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ
Ο Ευρωπαίος αξιωματούχος
επισκέφθηκε τον προκαθήμενο του Ρωσικού Πατριαρχείου
στη Μόσχα στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης. Απευθυνόμενος στο Γενικό Γραμματέα
του Συμβουλίου της Ευρώπης
ο Αγιώτατος Πατριάρχης Κύριλλος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε επί του σημαντικού
θέματος της αξίας, των δικαιωμάτων και της

ελευθερίας του ανθρώπου. Θέλω
να πω ότι η Ρωσική Εκκλησία εξακολουθεί να έχει στο επίκεντρο
του ενδιαφέροντός της αυτό το
θέμα, για δύο λόγους. Ο πρώτος
είναι η ( Ιστορική - Θρησκευτική ) κληρονομιά μας». Σύμφωνα με τον Πατριάρχη Κύριλλο
μετά την επανάσταση η Ρωσική Εκκλησία
υπέστη σκληρούς διωγμούς. «Την τελευταία 20ετία προσπαθούμε να αναστηλώσου-

με έστω και ένα μέρος των κατεστραμμένων
Ναών, αλλά το έργο αυτό είναι μακράν ακόμα ολοκληρώσεως… Η Εκκλησία δεν ήταν ούτε
στο πλευρό της εξουσίας, αλλά ούτε της αντιπολίτευσης, αλλά στήριζε και τους δυο σε όσα
ανταποκρίνονταν στο μήνυμά της, το οποίο
εξέπεμπε στο λαό. Δεν εβασίζετο η Εκκλησία επί των πρόσκαιρων πολιτικών συγκυριών, αλλά επί των θεμελιωδών βασικών αρχών
του Ευαγγελίου, τις οποίες και διδάσκει...»
συνεχίζεται στη σελ. 5

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟΝ «ΑΓΩΝΑ» ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: «ΑΓΩνΑΣ ΑΓΩνιΖομενΩν ορθοδοΞΩν χριΣτιΑνΩν» www.agonasax.blogspot.com
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συνέχεια από τη σελ. 1

τα εσοδια τησ θεοτοκου

Πρόδρομο, ἀπὸ ἀγγέλους καὶ ἀρχαγγέλους, παραπάνω ἀπὸ κάθε λογικὸ κτίσμα. Μετὰ τὸ Χριστό, μετὰ τὴν
ἁγία Τριάδα, ἔρχεται ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος, τὸ ἐξοχώτερο καλλιτέχνημα καὶ τὸ καύχημα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους. «Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, πρέσβευε
ὑπὲρ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν»! (Μέγ. ἀπόδ.). Μεγάλη
εὐλάβεια πρέπει νὰ ἔχουμε στὴν ὑπεραγία Θεοτόκο.
Σήμερα εἶνε τὰ Εἰσόδιά της. Τί θὰ πῇ «εἰσόδια»; Πρέπει νὰ τὸ ἐξηγήσουμε.
Κανείς, ἀγαπητοί μου, δὲ᾿ γεννήθηκε ἀπὸ βράχο.
Μποροῦσε ὁ Θεός, νὰ δώσῃ ἐντολὴ νὰ γίνῃ ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ βράχο. Μήπως ἀπὸ ἕνα βράχο δὲ᾿ βγαίνει ἕνα
λουλούδι ἢ ἕνα δέντρο; Ἀλλ᾿ ἡ πανσοφία του ὥρισε,
ὁ ἄνθρωπος νὰ γεννιέται
ἀπὸ ἄντρα καὶ γυναῖκα,
ἀπὸ τὴν ἕνωσί τους, ἀπὸ
τὸν ἅγιο θεσμὸ τοῦ γάμου. Ὅπως λοιπὸν ὅλοι
οἱ ἄνθρωποι ἔχουν γονεῖς, ἔτσι καὶ ἡ ὑπεραγία Θεοτόκος. Οἱ δὲ γονεῖς της ποιοί ἦταν; Ὁ πατέρας ὠνομάζετο Ἰωακεὶμ καὶ ἡ μητέρα Ἄννα·
αὐτοὶ ἦταν οἱ γονεῖς.
Εὐλαβέστατοι γονεῖς.
Ἀλλὰ εχανε μιὰ θλῖψι.
Ποιά; Ὅτι τὰ χρόνια περνοῦσαν, καὶ παιδιὰ δὲ᾿
γεννοῦσαν. Ἦταν λυπημένοι. Παρακαλοῦσαν τὸ Θεὸ νὰ τοὺς δώσῃ παιδί, καὶ
ἔδιναν τὴν ὑπόσχεσι νὰ τοῦ τὸ ἀφιερώσουν. Καὶ ὁ Θεὸς
ἄκουσε τὴν προσευχή τους. Καὶ νά, ἡ Ἄννα ἔμεινε ἔγκυος! Ὕστερα ἀπὸ ἐννιὰ μῆνες γέννησε ἕνα χαριτωμένο
κοριτσάκι, ποὺ τὸ ὠνόμασαν Μαρία. Ἕνα ὄνομα ποὺ
ἔμελλε νὰ μείνῃ ἀθάνατο στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος. Τὴ Μαρία δὲν τὴν κράτησαν κοντά τους. Ὅταν ἔγινε
τριῶν ἐτῶν, λέει ἡ παράδοσι τῆς Ἐκκλησίας, τὴν ὡδήγησαν στὸ ναὸ τῶν Ἰεροσολύμων κατὰ τὴν ὑπόσχεσί τους.
Ἐκεῖ τὴν παρέλαβαν οἱ ἱερεῖς, ὁ δὲ ἀρχιερεὺς Ζαχαρίας τὴν ἔβαλε μέσα στὰ ἅγια τῶν ἁγίων, ὅπου μόνο ὁ
ἀρχιερεὺς ἐπιτρεπόταν νὰ μπῇ μιὰ φορὰ τὸ χρόνο. Στὸ
ναὸ ἡ Παναγία μας ἔμεινε δώδεκα χρόνια, καὶ ἐτρέφετο
κατὰ ὑπερφυσικὸ τρόπο ἀπὸ τὸν ἀρχάγγελο Γαβριήλ.
Ὅταν ἡ κόρη ἔγινε δεκαπέντε ἐτῶν, οἱ ἱερεῖς τὴν παρέδωσαν στὸν μνήστορα Ἰωσήφ. Ἔτσι ἦρθε στὴ Ναζαρέτ, καὶ ἐκεῖ ἔγινε τὸ ἄλλο θαῦμα· «Ἄγγελος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη εἰπεῖν τῇ Θεοτόκῳ τὸ Χαῖρε»
(Ἀκάθ. ὕμν.)· ὁ Γαβριὴλ τῆς ἀνήγγειλε, ὅτι θὰ γεννήσῃ
ἄνευ σπορᾶς ἀνδρός, κατὰ τρόπο θεῖο καὶ ὑπερφυσικό, τὸν Σωτῆρα τῆς ἀνθρωπότητος, τὸν Βασιλέα τοῦ
κόσμου, «οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος» (Σύμβ.
πίστ.· Λουκ. 1,33).
Αὐτὸ εἶνε τὸ ἱστορικὸ καὶ ἡ σημασία τῶν Εἰσοδίων. Τί μᾶς διδάσκουν; Τρία διδάγματα.
   Πρῶτον. Είδαμε, ὅτι οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας δὲν εἶχαν
παιδί, καὶ στενοχωροῦνταν καὶ παρακαλοῦσαν τὸ
Θεό. Χάρηκαν δὲ πολὺ ὅταν ἡ Ἄννα ἔμεινε ἔγκυος, κι
ἀκόμη περισσότερο ὅταν γέννησε τὸ μονάκριβο παιδί της. Ἐρωτῶ· συμβαίνει αὐτὸ σήμερα; Ἔ, μέχρι ἕνα
ἢ τὸ πολὺ δύο παιδιά, ναί. Παραπάνω ὄχι. Δὲ᾿ θέλει
σήμερα παιδιὰ ἡ γενεά μας. Φοβοῦνται μήπως ἡ σύζυγος μείνῃ ἔγκυος. Καὶ γιὰ νὰ μὴ μείνῃ, μεταχειρίζονται μέσα καὶ μεθόδους ποὺ δὲν λέγονται. Πέφτει ὁ
ἄνθρωπος σὲ ἐπίπεδο κατώτερο καὶ τῶν ζῴων. Τρέμουν ἂν φυτρώσῃ στὰ σπλάχνα τῆς μάνας τὸ λουλούδι· γιατὶ τὸ ὡραιότερο λουλούδι εἶνε τὸ παιδί, τὸ
ἄνθος τοῦ οὐρανοῦ· «ἄνθος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί», δὲν
ψάλλουμε γιὰ τὸ Παιδίον Ἰησοῦς; (καταβ. Χριστουγ.).
Τώρα ὅμως, μόλις φυτρώσῃ τὸ ἄνθος, στενοχωριέται
ὁ ἄντρας, στενοχωριέται ἡ γυναίκα· καὶ τρέχουν στοὺς
γιατροὺς καὶ κάνουν ἔκτρωσι, δηλαδὴ τὸ σκοτώνουν!
Αὐτὸ εἶνε τὸ μεγαλύτερο ἔγκλημα. Ἂν σκοτώσῃς ἕνα μεγάλο, κάποια ἀφορμὴ μπορεῖ νὰ σοῦ ᾿δωσε. Τὸ μικρὸ
αὐτὸ παιδί, ποὺ εἶνε μέσ᾿ στὰ σπλάχνα, τί κακὸ ἔκανε; Εἶνε ἡ πιὸ ἀθῴα ὕπαρξις. Γι᾿ αὐτό, ὅποιος σκοτώνει παιδί, λέει κάποιος Ῥῶσος φιλόσοφος, σκοτώνει τὸ
Χριστό! Γυναῖκες, ἂν ἔχετε πέσει στὸ ἁμάρτημα αὐτὸ
κ᾿ ἔχετε δολοφονήσει παιδιά, δὲ᾿ σᾶς ὠφελοῦν τίποτα οὔτε τὰ κεριὰ οὔτε οἱ λαμπάδες οὔτε τὰ πρόσφορα. Εἶνε ἀνάγκη ἀπόλυτη νὰ πᾶτε νὰ ἐξομολογηθῆτε,
νὰ πῆτε τ᾿ ἁμαρτήματά σας, καὶ νὰ λάβετε συγχώρησι. Τὰ Εἰσόδια λοιπὸν μᾶς διδάσκουν, ὅτι τὰ ἀντρόγυ-
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να πρέπει νὰ μὴ διαπράττουν τὸ μεγάλο αὐτὸ ἁμάρτημα, ποὺ λέγεται ἀποφυγὴ τῆς τεκνογονίας, ἀλλὰ
νὰ φέρνουν στὸν κόσμο παιδιὰ ὅσα δώσῃ ὁ Θεός.
   Τί ἄλλο μᾶς διδάσκουν τὰ Εἰσόδια. Τί ἔκαναν οἱ γονεῖς τῆς Παρθένου; Τὸ παιδάκι τους τὸ πῆγαν στὸ ναό.
Αὐτὸ πρέπει νὰ γίνεται καὶ σήμερα. Εἶσαι πατέρας;
εἶσαι μάνα; Τὸ παιδάκι νὰ τὸ ὁδηγήσῃς στὴν Ἐκκλησία. Νὰ συνηθίσῃς τὸ χεράκι του νὰ κάνῃ τὸ σταυρό
του. Νὰ τὸ συνηθίσῃς νὰ γονατίζῃ καὶ νὰ προσεύχεται. Ἡ γλῶσσα του νὰ μάθῃ νὰ προφέρῃ τὸ θεῖο ὄνομα. Οἱ πρῶτες λέξεις ποὺ θὰ μάθῃ νὰ εἶνε «Θεός»,
«Χριστός»· ὁ «μπαμπᾶς» καὶ ἡ «μαμά» καὶ ἡ «γιαγιά»,
αὐτὰ εἶνε δεύτερα. Καὶ τὴν Κυριακὴ ἡ μάνα νὰ σηκώνῃ
τὰ παιδιὰ γιὰ τὴν ἐκκλησία. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια ξυπνοῦσαν τὰ παιδιά, κ᾿ ἐκκλησιάζονταν· κι
ἄκουγαν τὸ εὐαγγέλιο καὶ
κοινωνοῦσαν τῶν ἀχράντων μυστηρίων. Τώρα;
Τίποτα! Κοιμοῦνται σὰν
τὰ κτήνη. Καὶ στὴν ἐκκλησία δὲν ὑπάρχει παιδὶ νὰ
σηκώσῃ τὴ λαμπάδα. Γι᾿
αὐτὸ χρειάζεται φροντίδα.
   Τὸ πρῶτο λοιπόν· Γυναῖκες, μὴ διαπράττετε
τὸ μεγάλο ἔγκλημα τῆς
ἀποφυγῆς τῆς τεκνογονίας, τοῦ φόνου τῶν παιδιῶν. Τὸ δεύτερο· Γονεῖς, ὁδηγῆστε τὰ παιδιά σας στὴν
Ἐκκλησία. Καὶ τὸ τρίτο ποιό εἶνε; Ἂν τὸ πῶ, θὰ μ᾿ ἀκούσετε; Τὰ Εἰσόδια τῆς Παναγίας μᾶς διδάσκουν· ἀπὸ τὰ
παιδιά, ποὺ θὰ γεννήσετε, ἕνα παιδὶ νὰ τὸ ἀφιερώσετε στὸ Θεό! Αὐτὸ εἶνε τὸ καλύτερο ἀφιέρωμα, αὐτὴ
εἶνε ἡ μεγαλύτερη λαμπάδα. Οἱ γονεῖς τῆς Παναγίας
τὸ παιδί τους δὲν τὸ κράτησαν κοντά τους. Τὸ ἀφιέρωσαν στὸ Θεό. Τώρα ποιός ἀφιερώνει παιδὶ στὸ Θεό,
νὰ γίνῃ παπᾶς, νὰ γίνῃ καλόγηρος; Ποιός δίνει ἕνα κορίτσι νὰ γίνῃ ἱεραπόστολος καὶ ν᾿ ἀφοσιωθῇ στὸ Θεό;
ἢ νὰ γίνῃ νοσοκόμος ἢ δασκάλα καὶ καθηγήτρια γιὰ
νὰ ὑπηρετήσῃ τὸ Θεό; Ἂν συμβῇ κάτι τέτοιο, γίνεται
θρῆνος. Ἀλλ᾿ ἐσεῖς νὰ τὸ θεωρῆτε τιμὴ καὶ εὐλογία, νὰ
δώσετε στὸ Θεὸ ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιά σας. Νὰ πῆτε· Τὸ
παιδὶ αὐτὸ τὸ ἀφιερώνω, νὰ γίνῃ μιὰ μέρα ἱερεὺς τοῦ
Ὑψίστου, κήρυκας τοῦ εὐαγγελίου, ἱεραπόστολος. Εἶνε
μεγάλο πρᾶγμα μιὰ κόρη σας ν᾿ ἀγαπήσῃ ὄχι ἁπλῶς
ἕναν ἄντρα, ἀλλ᾿ ἐκεῖνον ποὺ εἶνε ὁ ὡραῖος Νυμφίος τῆς Ἐκκλησίας. Νὰ εἶστε βέβαιοι, ὅτι πολλοὶ θὰ σᾶς
μακαρίζουν.
Αὐτά, ἀγαπητοί μου, εἶνε τὰ διδάγματα τῆς ἁγίας
αὐτῆς ἑορτῆς, ποὺ μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθῇ καὶ ὡς ἡμέρα ἑορτῆς τοῦ παιδιοῦ. Κάτι ἀρνηταὶ τῆς χριστιανικῆς
πίστεως ―ἄθεο εἶνε τὸ κράτος― πήρανε γομμολάστιχα τοῦ διαβόλου καὶ σβήνουν τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἑορτές. Στὴ θέσι τους θεσπίζουν νέες ἑορτές. Κι ἀκοῦς· πότε
ἔχουν ἑορτὴ τῆς μάνας, πότε ἔχουν ἑορτὴ τοῦ παιδιοῦ,
πότε ἔχουν ἑορτὴ τούτου, πότε ἐκείνου. Ὅλο γιορτὲς
εἶνε· καὶ χτυποῦν ἔτσι τὴ χριστιανικὴ πίστι. Σήμερα ἡ
Ἐκκλησία μας, ποὺ τά ᾿χει ῥυθμίσει ὅλα σοφά, ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ Παναγία πῆγε στὸ ναὸ τριῶν ἐτῶν παιδάκι. Μπορεῖ λοιπὸν νὰ θεωρηθῇ καὶ ὡς ἑορτὴ τοῦ παιδιοῦ. Δυστυχῶς ὅμως, ἄθεοι καὶ ἄπιστοι ποὺ μᾶς κυβερνοῦν, θέλουν νὰ σβήσουν τὶς ὡραῖες αὐτὲς ἑορτές,
μέσα στὶς ὁποῖες ἑορτάζονται ὅλα τὰ μεγάλα γεγονότα.
Γι᾿ αὐτό, γονεῖς, μὴν ἀμελήσετε. Παρακαλῶ ἀκοῦστε
με. Τὰ παιδιά σας στὴν Ἐκκλησία, τὰ παιδιά σας στὸ
Θεό! Δὲ᾿ μ᾿ ἀκοῦτε; Ἔννοια σας, οἱ πρῶτοι ποὺ θὰ μετανοήσετε θὰ εἶστε σεῖς. Διότι ἂν παύσῃ νὰ καλλιεργῆται στὰ παιδιὰ καὶ τοὺς νέους ἡ πίστι στὸ Θεό, ἡ
κοινωνία θὰ γίνῃ ζούγκλα. Χωρὶς Θεό, ὅλα τὰ ἐγκλήματα ἐπιτρέπονται· καὶ κλοπὲς καὶ ἀτιμίες καὶ φόνοι καὶ κάθε κακό. Παιδιὰ ποὺ δὲν πιστεύουν, παιδιὰ ποὺ δὲν ἐκκλησιάζονται, παιδιὰ ποὺ δὲν ἐξομολογοῦνται, παιδιὰ ποὺ δὲν κοινωνοῦν, παιδιὰ ποὺ δὲν
ἀκοῦνε τὸ Θεό, θὰ γίνουν ἐγκληματίες· θὰ γεμίσουν
οἱ φυλακές. Κ᾿ ἐσεῖς θὰ πληρώσετε ἀκριβά, μὲ τόκο
καὶ ἐπιτόκιο, τὴν ἀδιαφορία αὐτὴ γιὰ τὰ παιδιά σας.
Τὰ παιδιὰ στὴν Ἐκκλησία! Μόνο ἔτσι ὑπάρχει ἐλπίδα νὰ
δημιουργηθῇ ἕνας ἄλλος ὑγιέστερος κόσμος, μιὰ νέα
πιὸ ἀνθρώπινη κοινωνία, μιὰ πατρίδα χριστιανική, ποὺ
θὰ γίνῃ καὶ πάλι φῶς καὶ ὁδηγὸς τῆς ἀνθρωπότητος.
21-11-1986
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οι μουσουλμανοι και η ε.ε

μαντικό σημεῖο, πού πιθανῶς νά σᾶς λυθῆ
μιά ἀπορία. Βέβαια πολλοί ἄρχοντες μετά
τόν Ναβουχοδονόσορα τό εἶχαν ἐπιχειρήσει αὐτό, ὅπως καί οἱ Ρωμαῖοι αλλά καί σήμερα ἐπιχειρεῖται αὐτό. Ξέρετε πῶς; Μέ τόν
Οἰκουμενισμόν!
Ὅταν ἐπί παραδείγματι λέμε: «Τί θά πῆ
εἴσαστε Ὀρθόδοξοι; τί θά πῆ εἴσαστε Ρωμαιοκαθολικοί; Τίποτα. Μποροῦμε νά τά
βάλωμε αὐτά σ’ ἕνα χαρμάνι καί νά βγάλωμε ἕνα καινούργιο πρᾶγμα». Μάλιστα,
ἐσχεδιάζετο νά γίνη στήν Ἀμερική ἕνας ναός,
ὁ ὁποῖος θά εἶχε μίαν σκεπήν, ἀλλά μέσα θά
ἦταν τρεῖς ναοί, ἤ τέσσερεις ναοί, ἴσως πέντε.
Ἀκοῦστε· θά ἦταν οἱ Ὀρθόδοξοι, οἱ Ρωμαιοκαθολικοί, οἱ Πρωτεστάνται, οἱ Μωαμεθανοί
καί οἱ Ἑβραῖοι. Ὅλοι θά ἦσαν κάτω ἀπό τά
ἴδια κεραμίδια, κάτω ἀπό τήν ἰδίαν σκεπήν.
Αὐτό ἦταν ἕνα ἐπιχείρημα, νά δοθῆ σάρκα καί ὀστᾶ στήν ἰδέα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
Καί σήμερα ὁ Οἰκουμενισμός ὑπάρχει, καί
ὅπως θά γνωρίζετε εἶναι ὁ ὑπ’ ἀριθμόν
(1) ἕνα ἐχθρός, ὄχι μόνον τῆς Ὀρθοδοξίας
ἁπλῶς, ἀλλά καί γενικά τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Δέν εἶναι πολλά χρόνια, λίγο μετά τό 1970,
ὅταν στίς ἐφημερίδες ἐγράφοντο κάτι ἄρθρα
ὑπέρ τοῦ Μωαμεθανισμοῦ· καί μάλιστα σέ
μιά, θά λέγαμε, διπλωματική σχέσι μέ τήν
Αἴγυπτο, ὅτι ἡ ἡμέρα πού οἱ Χριστιανοί θά
ἑνωθοῦν μέ τούς Μωαμεθανούς εἶναι πολύ
κοντά. Ἀκούσατε;... Εἶναι ἀπίθανο, εἶναι δηλαδή ἀδιανόητα πράγματα. Αὐτά, ἐπιχειροῦνται καί τελεσιουργοῦνται αὐτήν τήν
στιγμή. Εἶναι ἡγεμονική τελεσιουργία αὐτή.
Ποιός ὁ σκοπός; Βέβαια εἶναι σχέδια τῶν
Ἑβραίων αὐτά, τοῦ παγκοσμίου Σιωνισμοῦ,
ὥστε μέ τόν Οικουμενισμό νά δημιουργήσουν μία θρησκευτικήν ἑνότητα τῶν λαῶν,
δῆθεν ἐν ὀνόματι τῆς εἰρήνης, ἐνῶ στήν
πραγματικότητα εἶναι διά τήν ὑποταγήν
τοῦ κόσμου σέ μία παγκοσμία κυβέρνησι.
Μάλιστα τήν πρωτοχρονιά τοῦ 1980, ἕνας
πολιτικός τῆς Ἑλλάδος, εἶχε μιλήσει γι’ αὐτήν
τήν παγκοσμίαν κυβέρνησιν, ὅτι δέν ἀργεῖ ἡ
ἡμέρα πού θά ἔρθη αὐτή ἡ παγκοσμία κυβέρνησι.
Ξεκινοῦν ὅμως ἀπό τόν θρησκευτικόν τομέα, γιατί, ὅπως ξέρετε, ὁ θρησκευτικός τομεύς εἶναι ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος χωρίζει τούς λαούς. Καί αὐτή τή στιγμή, ἐπί παραδείγματι,
εἴδατε πῶς κινοῦνται οἱ Ἄραβες; Δέν πολιτικολογῶ μ’ αὐτά πού λέγω· θέλω νά σᾶς
δώσω νά δῆτε τό φόντο τῶν πραγμάτων·
διότι εἶναι Μουσουλμάνοι καί στρέφονται
ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν.
Ἀντιθέτως οἱ ἴδιοι θέλουν νά εἶναι ἡνωμένοι, ἄλλο ἄν δέν τό καταφέρνουν αὐτό τό
πρᾶγμα· ἕτερον ἑκάτερον. Λέγονται ἀδελφοί Μουσουλμάνοι, ὅπως θά λεγόμαστε
ἐμεῖς ἀδελφοί Χριστιανοί.
Νά ξέρετε ὅμως, ὅτι ὁ Οἰκουμενισμός
εἶναι ὁ τελευταῖος πρόδρομος τοῦ Ἀντιχρίστου· διότι ὅταν θά γίνη μιά ἰσοπέδωσις
θρησκευτική καί πολιτική, κυβερνητική, καί
θά ὑπάρξη ἕνας μόνον πού θά κυβερνήση
τόν κόσμον, αὐτός ὁ ἕνας κατά τήν Ἁγίαν
Γραφήν καί τούς Πατέρες, (ἔρχονται δέ τά
Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών πλάϊ νά
μᾶς τό ποῦν, πού εἶναι τελείως ἀνεξάρτηρα ἀπό τήν Ἁγίαν Γραφήν, εἶναι προϊόντα
τῶν Ἑβραίων), αὐτός θά εἶναι ὁ Ἀντίχριστος.
Ἔτσι ὁ Οἰκουμενισμός χαρακτηρίστηκε
ἀντίχριστον σύστημα, ἀπό τούς μεγαλυτέρους θεολόγους τῆς ἐποχῆς μας, ὅπως ἀπό
τόν μακαρίτην τόν π. Ἰουστῖνο Πόποβιτς,
Σέρβο, ἀλλά καί ἀπό ἄλλους ἐπιφανεῖς θεολόγους Ὀρθοδόξους. Χωρίς δηλαδή περιστροφές.
Ἔτσι ἐδῶ ὁ Ναβουχοδονόσορ θέλει νά
δημιουργήση ἕναν θρησκευτικόν οἰκουμενισμόν. Δηλαδή βλέπει κανένας ὅτι οἱ ρίζες
πραγμάτων πού ἐπιχειροῦνται στήν ἐποχή

μας δέν εἶναι καινούργιες· εἶναι παλιές, εἶναι
πολύ βαθειές, ἀνήκουν μέσα στήν Ἱστορία.
Ἀλλά ὁ Ναβουχοδονόσορ ἤθελε νά ἐπιτύχη καί κάτι ἄλλο· ἤθελε νά ἐπιτύχη μίαν ἐθνική ἑνότητα· καί αὐτή ἦταν, ἄν ὅλοι οἱ ὑπό κατοχήν λαοί, ἐλάτρευαν τόν θεόν Μαρδούχ,
καί ἔτσι δέν ἤτανε πολύ εὔκολο νά ὑπάρξη μία ἐπανάστασις ἐκ μέρους ἑνός λαοῦ,
ὁ ὁποῖος σιγά-σιγά, ἀφοῦ θά ἐλάτρευε τόν
Μαρδούχ, τόν πολιοῦχον τῆς Βαβυλῶνος,
θά ἠσθάνετο ὅτι στρέφεται ἐναντίον τῆς
Βαβυλῶνος ὡς εἰς τόν θεόν τῆς Βαβυλῶνος.
Ξέρουμε ὅτι οἱ Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες
θεοποιοῦσαν τόν ἑαυτόν τους. Ἡ θεοποίησις τῶν αὐτοκρατόρων δέν ἔχει ἁπλῶς θρησκευτικόν χαρακτῆρα, ἀλλά καί πολιτικόν·
διότι μόλις ἀνεκυρήσσετο ἕνας αὐτοκράτωρ, ἀμέσως ἔφτιαχναν ἀγάλματά του σ’ ὅλη
τήν ρωμαϊκήν ἐπικράτεια, καί διετάσσοντο
ὅλοι οἱ ὑπό κατοχήν λαοί νά προσκυνοῦν τό
ἄγαλμα τοῦ θεοῦ αὐτοκράτορος καί νά προσφέρουν εἰς αὐτό θυσίες. Γιατί; Χάριν πολιτικῆς ἑνότητος. Εἶναι κάτι ἀνάλογο πού σήμερα συμβαίνει μέ τήν Ε. Ε. (Ε.Ο.Κ.). Προσέξτε νά ἰδῆτε.
Σᾶς εἶπα δέν εἶναι καινούργια πράγματα· εἶναι πολύ-πολύ παλιά αὐτά. Ἡ Ε.Ε. εἶναι
ἕνας οἰκονομικός ὀργανισμός. Φαινομενικά
εἶναι ἕνας οἰκονομικός ὀργανισμός, όμως
εἶναι κάτι πολύ περισσότερο. Ἄν ἀνοίξετε τήν παλιά ἐγκυκλοπαίδεια τοῦ Πυρσοῦ,
ὑπάρχει ἕνα πολύ μεγάλο ἄρθρο πού ἀναφέρεται σ’ αὐτήν τήν ἀπόπειρα τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, εὐθύς μετά τόν Α’ παγκόσμιον πόλεμον, μέ ξεκίνημα τήν οἰκονομικήν ἑνότητα τῆς Εὐρώπης καί μέ τέλος, τήν
πολιτικήν ἑνότητα τῆς Εὐρώπης.
Ἄς ὑποθέσουμε ὅτι ὑπάρχει ἕνας συνεταιρισμός σιταριοῦ και πηγαίνουν ὅλοι οἱ παραγωγοί τό σιτάρι τους εκεί. Αὐτός ὁ συνεταιρισμός ν’ ἀρχίση, (πέρα ἀπό τήν περίπτωσι
συλλογῆς σίτου) , νά λέη στούς ἀνθρώπους,
τούς παραγωγούς, καί νά ὁρίζη ἕναν τρόπο
ζωῆς πού νά εἶναι ὅμοιος στά σπίτια τους.
Θά σᾶς φαινόταν παράξενο αὐτό; Δηλαδή
νά ἐξαγγέλλη μέτρα ὁ συνεταιρισμός πού
νά προσαρμόζωνται ὅλοι οἱ συνεταῖροι κάτω
ἀπό τά μέτρα τοῦ συνεταιρισμοῦ. Εἶναι ἀδιανόητον! Ὁ συνεταιρισμός δέν ἐνδιαφέρεται
παρά μόνον νά παραλάβη τό σιτάρι. Τί θά κάνης σπίτι σου ἐσύ, τί θά φᾶς, πῶς περνᾶς μέ
τή γυναῖκα σου καί τά παιδιά σου, τί πιστεύεις, αὐτό δέν ἐνδιαφέρει τόν συνεταιρισμό.
Ἀλλά τόν οἰκονομικόν συνεταιρισμόν
πού λέγεται Ε. Ε. ἐνδιαφέρει. Γι’ αὐτό ἔρχεται καί λέει στή Βουλή τῶν Ἑλλήνων ὅτι θά
εἰσαχθῆ αὐτός ὁ νόμος, ἐκεῖνος ὁ νόμος
κ.τ.λ.. Φέρ’ εἰπεῖν: οἱ Χιλιασταί θά κινοῦνται
ἔτσι, οἱ ὁμοφυλόφιλοι, θά γίνη νόμος καί θά
ἀμνηστευθοῦν, ἡ μοιχεία θά ἀμνηστευθῆ,
οἱ ἀμβλώσεις, οἱ ἐκτρώσεις θά γίνη νόμος
νά ἀμνηστευθοῦν, δέν θά καταδικάζεται
πλέον οὔτε ὁ γιατρός οὔτε ὁ ἄνθρωπος, ἡ
γυναίκα πού κάνει ἄμβλωσι, ἔκτρωσι· ὄχι.
Αὐτά γιατί; Λέει γιά νά ἔχωμε προσαρμογή
ἀπό νομοθετικῆς πλευρᾶς μέ τήν Εὐρώπη!
Γιατί; Γιά ποιόν λόγο; Γιά νά ’χωμε Ἡνωμένη Εὐρώπη· γιά νά πρέπη νά σκεφτώμαστε
ὅλοι τό ἴδιο!...
Οἱ ρίζες αὐτῶν τῶν καταστάσεων ἀνήκουνε πολύ παλιά! Νά μιά πρώτη· ὁ Ναβουχοδονόσορ, μέ τό χρυσό αὐτό ἄγαλμα.
Καί καλεῖ ὅλους τούς διοικητάς, τοπάρχας,
ὑψηλά πρόσωπα καί τά λοιπά, νά ἔρθουν νά
προσκυνήσουν τό χρυσό αὐτό ἄγαλμα, τήν
χρυσῆ εἰκόνα.
Δόθηκε ἡ ἐντολή ὡς ἑξῆς· ὅταν θά ἔπαιζαν
μουσικά ὄργανα, θά ἔπεφταν ὅλοι νά προσκυνήσουν τόν Μαρδούχ…………………………..
(Αυτά έλεγε ο πατήρ Αθανάσιος
15.11.1981 )
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Ο ΠΑΠΑΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΕΙ ΕΜΠΟΔΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ…
λομαῖο, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς θρονικῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου, τονίζει ὅτι «δὲν ὑπάρχουν πλέον ἐμπόδια στὴν εὐχαριστιακὴ κοινωνία μεταξὺ καθολικῶν καὶ ὀρθοδόξων». Ἡ εἴδηση κάνει τὸν γύρο τοῦ κόσμου. Τὰ Ρωμαιοκαθολικὰ ΜΜΕ τονίζουν ὅτι ἡ ἕνωσή τους εἶναι πρὸ τῶν πυλῶν…
. Ὁ Πάπας στὴν προσαγόρευσή του γράφει ὅτι ὁ κ. Βαρθολομαῖος «προεδρεύει τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας», προφανῶς
ἐπειδὴ πιστεύει ὅτι «ἕνας εἶναι ὁ ἡγεμὼν τοῦ Χριστιανισμοῦ».
Πάντως δὲν ἀσπάζεται τὶς καινοφανεῖς ἀπόψεις τοῦ Φαναρίου, περὶ τοῦ Πρωτείου τοῦ κ. Βαρθολομαίου στὴν Ὀρθοδοξία, ὅπως ἐκεῖνος τὸ κατέχει στὴ Δύση…
. Στὴν ἀρχὴ τοῦ μηνύματός του ὁ Πάπας σημειώνει ὅτι ἡ
συμμετοχή, ὅπως κάθε χρόνο, στὴν ἑορτὴ τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου,
τῆς ἀντιπροσωπείας τοῦ Βατικανοῦ στὴ Θεία Λειτουργία, τῆς
ὁποίας προΐσταται ὁ Πατριάρχης, ὑπογραμμίζει «τὴν πνευματικὴ προσέγγιση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρώμης πρὸς τὸν ἴδιο
τὸν Πατριάρχη, ὅπως ἐπίσης πρὸς τὰ μέλη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τὸν κλῆρο, τοὺς μοναχοὺς καὶ ὅλους τοὺς πιστοὺς τοῦ
Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».
. Στὴ συνέχεια ὑπενθυμίζει τὴν πρὸ 50 ἐτῶν ἄρση τῶν ἀφορισμῶν ἐκ μέρους τοῦ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα καὶ τοῦ Πάπα
Παύλου ϛ΄, ἡ ὁποία, ὅπως γράφει, «ἀντικατέστησε τὴ λογικὴ
τοῦ ἀνταγωνισμοῦ μὲ τὴ λογικὴ τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἀδελφοσύνης» καὶ προσθέτει πὼς «δὲν ὑπάρχει πλέον κανένα ἐμπόδιο γιὰ νὰ ὑπάρξει μεταξύ τους εὐχαριστιακὴ κοινωνία». Τονίζει ἐπίσης ὅτι « οἱ καθολικοὶ καὶ οἱ ὀρθόδοξοι ὀφείλουν σήμερα νὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ μεταξύ τους
γιὰ τοὺς χωρισμοὺς ποὺ ἐπέφεραν στὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ».
Σημειώνει ἀκόμη ὁ Πάπας ὅτι παρὰ τὶς ὑφιστάμενες διαφορὲς
«ὑπάρχουν τώρα οἱ ἀναγκαῖες συνθῆκες γιὰ τὴν πορεία πρὸς
τὴν πλήρη κοινωνία τῆς πίστεως, τῆς ἀδελφικῆς συμφωνίας
καὶ τῆς μυστηριακῆς ζωῆς, οἱ ὁποῖες ὑφίσταντο τὰ πρῶτα χίλια χρόνια τῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας».
Πολλὰ καὶ σοβαρὰ τὰ ζητήματα ποὺ θέτει ὁ Πάπας.
Πρῶτον.Γράφει στὸν κ. Βαρθολομαῖο ὅτι «δὲν ὑπάρχουν
πλέον ἐμπόδια στὴν πλήρη ἕνωση». Ἂν αὐτὸ τὸ ἐξάγει ἐκ τῆς
ὅλης πολιτικῆς τοῦ Φαναρίου, ὅταν ὁ ἴδιος ἀναγνωρίζει ὅτι ὁ
κ. Βαρθολομαῖος ἁπλῶς προεδρεύει τῶν συνάξεων τῶν Ὀρθοδόξων Προκαθημένων, πῶς θεωρεῖ ὅτι ὁ λόγος του, ὅποιος
καὶ ἂν εἶναι, δεσμεύει ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους; Ἡ ἀπολυταρχία τοῦ Βατικανοῦ δὲν ἰσχύει στὴν Ὀρθοδοξία.
. Δεύτερον.Στὸ διάλογο ποὺ διεξάγεται μεταξὺ τῶν Λατίνων
καὶ τῶν Ὀρθοδόξων ἔχει συμφωνηθεῖ κάτι ποὺ δὲν ἔχει γίνει
γνωστὸ εὐρύτερα; Τὸ παγκοίνως γνωστὸ εἶναι πὼς δὲν ὑπάρχει θέμα ποὺ νὰ ἔχει ὑπάρξει συμφωνία. Ἀπὸ ποῦ λοιπὸν τεκμαίρει ὁ Πάπας ὅτι εἴμαστε κοντὰ στὴν Ἕνωση; Γνωρίζει κάτι
περισσότερο ἀπὸ ὅσα ὅλοι γνωρίζουμε;…
.Τρίτον.Δύο φορὲς γράφει γιὰ «τὴ λογικὴ τῆς ἀγάπης».
Εἶναι ἡ ἀσθένεια τῆς παποσύνης. Τὰ πάντα ἐκλογικεύονται.
Ἀκόμη καὶ ἡ ἀγάπη.
.Τέταρτον.Ζητεῖ καὶ ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους νὰ ζητήσουν συγγνώμη ἀπὸ τὸν Θεὸ «γιὰ τοὺς χωρισμοὺς ποὺ ἐπέφεραν στὸ
Σῶμα τοῦ Χριστοῦ». Δηλαδὴ θύτες καὶ θύματα στὴν ἴδια κατηγορία. Ὄχι ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι δὲν πρέπει νὰ ζητοῦν τὴ συγγνώμη καὶ τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ γιὰ τὰ λάθη τους. Ἀλλὰ ὄχι γιὰ
τὴν Δ΄ Σταυροφορία καὶ τὴν ἅλωση τῆς Πόλης, ὄχι γιὰ τὶς κακοδοξίες τοῦ Πάπα, ὄχι γιὰ τὶς σὲ βάρος τους προσηλυτιστικὲς
ἐκστρατεῖες τῶν Ἰησουιτῶν καὶ τῶν ἄλλων Ταγμάτων, ὄχι γιὰ
τὴν παπικὴ καταπίεση στὰ μέρη ποὺ κατεῖχαν οἱ Φράγκοι, ὄχι
γιὰ τοὺς θρησκευτικοὺς πολέμους τῆς Δύσης, ὄχι γιὰ τὴν Ἱερὰ
Ἐξέταση καὶ τὸν index, ὄχι γιὰ τὴ Διαμαρτύρηση καὶ τὴν ἀθεΐα στὴ Γαλλία. Ὁ Πάπας Ἰωάννης Παῦλος Β΄ ζήτησε συγγνώμη ἀπὸ τοὺς Ὀρθοδόξους γιὰ τὰ ὅσα οἱ Λατίνοι ἔχουν διαπράξει σὲ βάρος τους. Ὁ σημερινὸς Πάπας τὸν διορθώνει καὶ
γράφει ὅτι καὶ οἱ Ὀρθόδοξοι πρέπει νὰ ζητήσουν συγγνώμη,
γιατί καὶ αὐτοὶ προκάλεσαν τὸν χωρισμὸ τοῦ Χριστιανισμοῦ…
Πέμπτον.Στὰ πρῶτα χίλια χρόνια τῆς Ἐκκλησίας οἱ Χριστιανοὶ ἦσαν ἑνωμένοι, ὅμως τὸ Βατικανὸ ἐπιχειρεῖ νὰ διορθώσει
τὴν ἱστορικὴ πραγματικότητα καὶ νὰ πείσει τοὺς Ὀρθοδόξους
ὅτι τὸ Πρωτεῖο τοῦ Πάπα ὑπῆρχε πάντοτε, ὅπως σήμερα…
Ἕκτον.Ὁκ. Βαρθολομαῖος, μὲ τὴ συμπεριφορά του, ἔχει
δώσει τὸδικαίωμα στὸν Πάπα νὰγράφει μὲ αὐτὸ τὸν τρόπο.
Ἕνα εἶναι τὸ βέβαιο. Ὅποιοι καὶ ἂν εἶναι οἱ σχεδιασμοὶ τοῦ ἰησουίτη Πάπα καὶ ὅπως καὶ νὰ συμπεριφέρεται τὸ Φανάρι, οἱ
Ὀρθόδοξοι δὲν θὰ ὑποταγοῦν στὸν Πάπα, δὲν θὰ προδώσουν
τὴν Πίστη τους, δὲν θὰ γίνουν Μαρωνίτες.-
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Α) Σ’ αυτους που δειχνουν με το δακτυλο την Ελλαδα…
Ο πρώην Πρωθυπουργός της Ιταλίας Μάσιμο
Ντ’ Άλεμα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην
Rai News 24, αποκάλυψε
με τον πιο επίσημο τρόπο,
αυτά που οι δικοί μας κυβερνώντες και τα Μ.Μ.Ε.
μας κρύβουν. Τί είπε:
«Όταν μια πτωχή χώρα δεν μπορεί
πλέον να πληρώσει τα χρέη της έρχο-

νται οι ευρωπαϊκές βοήθειες. Έχουμε δώσει στην Ελλάδα 250 δις ευρώ, όχι για
τις συντάξεις των Ελλήνων,
αλλά για να πληρωθούν οι
τόκοι στις γερμανικές, γαλλικές και σε μικρό ποσοστό
στις ιταλικές τράπεζες.
Διακόσια είκοσι δις ευρώ,
από τα 250 δις ευρώ βοήθειας, πήγαν
απ’ ευθείας στις γερμανικές, γαλλικές

και ιταλικές τράπεζες». Και συγκεκριμένα υπογράμμισε: «Στην πραγματικότητα, όταν λέγεται ότι εμείς πληρώνουμε
τις συντάξεις των Ελλήνων – όχι, εμείς
πληρώνουμε τις γερμανικές τράπεζες.
Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια.
Είναι χρήματα που κάνουν έναν κύκλο, αλλά οι Έλληνες δεν οσφραίνονται
ούτε καν την μυρωδιά τους». Αυτά είπε,
και προκάλεσε πανικό σ’ αυτούς που μας
δείχνουν με το δάκτυλο.

Β) Αυτο και αν ειναι… “εθνοκαθαρση”
Το Υπ. Εσωτερικών στις 9 Νοεμβρίου 2015 ανακοίνωσε στοιχεία που δείχνουν το μέγεθος της “γενοκτονίας” που συντελείται στη χώρα μας.
Το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα της Ελλάδας, το ευρισκόμενο σε οριακό και μη αναστρέψιμο σημείο.
Ο αριθμός 24.715 είναι εφιαλτικός και καταγράφηκε στα στοιχεία του ισοζυγίου θανάτων-γεννήσεων στις 9 Νοεμβρίου 2015.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπ. Εσωτερικών, για το έτος 2015 οι θάνατοι ανέρχονταν στους 103.838
ενώ οι γεννήσεις μόλις 79.123, φτάνοντας το αρνητικό ισοζύγιο
έως τώρα τις 24.715.
Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι συντελείται μια “εθνοκάθαρση” του
Ελληνισμού στα χρόνια των μνημονίων.
Η πορεία των γεννήσεων από 2008 είναι ο καθρέπτης:

2008: Γεννήσεις
118.302
2010: Γεννήσεις
114.766
2012: Γεννήσεις
100.371
2014: Γεννήσεις
93.280
2015/9-11: Γεννήσεις 79.123

θάνατοι
θάνατοι
θάνατοι
θάνατοι
θάνατοι

107.979 +10.323
109.084 + 5.682
116.670 - 16.299
114.086 - 20.806
103.832 - 24.715

Γ) ΠΑΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ: Τα τσιπακια RFID ειναι ευλογια Θεου!
Ο Πάπας Φραγκίσκος κατά την διάρκεια εβδομαδιαίας ομιλίας του διαβεβαίωσε τους παπικούς οπαδούς του ότι καμία
πνευματική βλάβη δεν υφίσταται σ’ όσους
εμφυτεύσουν το RFID τσιπάκι. Συγκεκριμένα δήλωσε:
«Έχουμε εξετάσει τις γραφές καλά, και μπορώ με βεβαιότητα να πω, ότι δεν υπάρχει τίποτα
που να βεβαιώνει ότι τα τσιπς RFID είναι σατανικά. Αν μη τι άλλο, αυτές οι συσκευές είναι μια
ευλογία από τον Θεό τον ίδιο, ο οποίος τα παραχώρησε στην ανθρωπότητα για να λύσει πολλά από τα δεινά του κόσμου» (από το αμερ.

national report).
Ο Πάπας εξήγησε στους παρευρισκόμενους, ότι στο άμεσο μέλλον η εμφύτευση θα
γίνει υποχρεωτική σε όλους
τους εργαζόμενους και τους
κατοίκους του Βατικανού.
Μετά τις προτροπές του Πάπα για παγκόσμια κυβέρνηση (Ιούνιος 2009) έρχεται τώρα
και η ευλογία του για το τσιπάκι.
Ο Πάπας γίνεται πλέον ένας από τους
βασικούς μοχλούς της αντίχριστης παγκοσμιοποίησης αναδεικνυόμενος το δεύτε-

ρο θηρίο, που μοιάζει μεν
με το αρνίο (τον Χριστό),
αλλά ωθεί τους ανθρώπους
στην προσκύνηση του καθ’
εαυτού θηρίου, τον Αντίχριστο. «Θα υποχρεώσει όλους,
μικρούς και μεγάλους, πλούσιους και πτωχούς, ελεύθερους και δούλους, νάχουνε ένα σημάδι χαραγμένο στο δεξί τους χέρι
ή στο μέτωπό τους, ώστε να μη μπορεί κανείς ν’
αγοράσει ή να πουλήσει, παρά αυτός πούχει το
χαραγμένο σημάδι, το όνομα του θηρίου ή τον
αριθμό του ονόματός του» (Αποκ. ΙΔ, 16-17).

Δ) ΤΟ ΜΑΚΕΛΕΙΟ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ
Στις 20 Νοεμβρίου 2015 ο καθολικός Ιεράς Herve Benoit δημοσίευσε στην καθολική εφημερίδα Riposte catholique άρθρο με τίτλο: «Οι αετοί (χωρίς
φτερά) αγαπούν τον διάβολο»,
και προκάλεσε μεγάλο σάλο στο
γαλλικό κοινό. Εξ αιτίας αυτού
καθαιρέθηκε και περιορίσθηκε
σε μοναστήρι.
Τί, αλήθεια, τόλμησε να γράψει ο καταδιωκόμενος κληρικός
ώστε η κατακραυγή όλων να πέσει πάνω του, τα δε Μ.Μ.Ε., ενώ
γνώριζαν τα συμβαίνοντα στο
κτίριο διασκέδασης, δεν έγραψαν τίποτε και άφησαν αφώτιστη την πιο σκοτεινή πλευρά της
υπόθεσης;
Είδαμε – λέει ο ιερέας – στις
9:00 το βράδυ της μοιραίας εκείνης Παρασκευής (13 του μηνός) στο Μπατακλάν μπροστά
σε 1.500 ανθρώπους εκστασιασμένους, σφιγμένους και σε
έξαψη, όπως σε μία μήτρα, (είδαμε) τους “Αετούς του Μέταλ
του Θανάτου” (Eagles of Death
Metal) – όνομα του συγκροτήματος – να τραγουδούν: «Ποιος θα
λατρέψει τον διάβολο; Ποιος
θα αγαπήσει το τραγούδι του;
Ποιος θα αγαπήσει το διάβολο και το τραγούδι του;». Με
την επωδό – συμπέρασμα: «…
Θα αγαπήσω το διάβολο και το

τραγούδι του»!
Ο καθολικός
αυτός Ιερέας
δεν έκανε τίποτα περισσότερο
από το να περιγράψει τη διακόσμηση του
χώρου, την αποτελούμενη από
σατανικά σύμβολα, σπασμένους σταυρούς, κεφάλια τράγων, αίμα, φωτιές και άλλα τέτοια – για τα οποία κανένα από
τα Μ.Μ.Ε. δεν τόλμησε να αναφερθεί – και να καταγράψει λεπτομερώς μερικούς από τους
σατανικούς στίχους του τραγουδιού, που παρακινούσαν
τους ακροατές να λατρεύσουν
το διάβολο και «να φιλήσουν τη
γλώσσα του», έχοντας σαν επωδό το «Θα αγαπήσω τον διάβολο και θα τραγουδήσω το τραγούδι του»!
Και συνεχίζει ο Γάλλος κληρικός: «Μην μου πείτε δεν είναι “Metal”… Μην μου πείτε ότι
αυτά είναι μόνο λόγια. Ότι είναι
ένα αστείο. Έχοντας τη δύναμη να μην ληφθεί στα σοβαρά,
κατέληξε τελικά να γίνει τραγικό. Εάν εκπαιδεύσετε ένα διεστραμμένο και φαύλο σκυλί πίτμπουλ – επειδή είναι χρήσιμο
για να τρομάζει τους γείτονές
σας – μην εκπλαγείτε, αν κά-

ποια μέρα, το
δείτε να πηδά
στο λαιμό των
παιδιών σας.
Μπορείτε να
επικαλεστείτε
το διάβολο στα
αστεία. Αυτός
όμως θα σας πάρει στα σοβαρά. Ένας εξαίσιος εξορκιστής μου είπε την ίδια ημέρα
των επιθέσεων: “Αν του ανοίξετε την πόρτα, αυτός θα χαρεί να μπει”».
Εκτός από αυτά είπε και άλλες τρομερές αλήθειες ο καθολικός ιερέας που δεν άντεξε να
τις ακούσει η παριζιάνικη κοινωνία. Είπε:
«… Αυτή δεν είναι η επιστροφή
στο Μεσαίωνα. Σε αντίθεση με ό,τι
λένε οι ηλίθιοι, είναι ο μεταμοντερνισμός σε όλο τον παραλογισμό του.
Είναι το δράμα του αθεϊστικού ανθρωπισμού, που λατρεύει τον διάβολο, το θάνατο, τη βία, και οποιονδήποτε άλλον. Είναι το σύμβολο του
θανάτου και του χάους που επιπλέει στους δρόμους του Παρισιού, μια
καταραμένη Παρασκευή βράδυ! 130
νεκροί… είναι απαίσιο! 600 νεκροί,
τι είναι αυτό; Αυτός είναι ο αριθμός των αμβλώσεων στη Γαλλία την

ίδια ημέρα (Υπουρ. Υγείας – σε ευχαριστώ Orwell). Πού είναι η φρίκη, αλήθεια;».
Με αυτές τις μεγάλες αλήθειες και το μεστό άρθρο ο Ιερέας ξεσκέπασε το αληθινό
πρόσωπο της γαλλικής κοινωνίας και έδειξε ποιος είναι
ο πραγματικά ένοχος για τα
τραγικά γεγονότα που συνέβηκαν στις 13 του Νοέμβρη.
Και έκλεισε με τον άγιο Γρηγόριο Νύσσης:
«Όταν λέμε ότι ο Θεός προκαλεί
μια οδυνηρή τιμωρία σε όσους κάνουν μια διεστραμμένη χρήση της
ελευθερίας τους, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα παθήματα
έχουν την αρχή και την αιτία τους
στους εαυτούς μας» (Γρ. Νύσσης,
βίος Μωυσέως, 2,87).
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος
για να βρει η γαλλική κοινωνία
την ειρήνη της από το να ομολογήσει την ενοχή της, όπως ο
δεξιός ληστής, και να επανέλθει στις χριστιανικές της ρίζες.
Δυστυχώς όμως, δεν αντέχουν να αντικρύσουν την αλήθεια τόσο η γαλλική κοινωνία
όσο και η καθολική εκκλησία
και αντί συγχαρητηρίων να προβαίνουν στην καθαίρεση του ιερέα και τον εγκλεισμό του σε
μοναστήρι.

4 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 1

η ελλαΔα η ΠλουσιοΤεΡη ΧΩΡα Τησ ευΡΩΠησ

Πατάμε, κυκλοφορούμε και κοιμούμαστε πάνω σε «ΧρυΣΑΦι»

αποκαλύπτοντας μακροχρόνια σατανικά σχέδια αποβλέποντα στην αρπαγή των αγαθών,
με τα οποία προίκισε ο Θεός τη χώρα μας,
ώστε πτωχεύοντας να καταστούμε ανδράποδα τυράννων για εκατονταετίες.
Όπως είδαμε ο ορυκτός πλούτος της Ελλάδας ανέρχεται σε τετράκις δις (και λίγο λέμε),
μέχρι τώρα ανεκμετάλλευτος, τον οποίο τώρα
κάποιοι έχουν βαλθεί να ξεπουλήσουν στην
Τρόικα (Γερμανία, Γαλλία, Αμερική…).
Αλλά ο πλούτος της Ελλάδας δεν είναι
μόνο το πλήθος των υπόγειων και υποθαλάσσιων αγαθών που κάποτε θα εξαντληθούν ή
θα γίνουν αφορμή οι μνηστήρες να αλληλοεξοντωθούν. Ο πλούτος της είναι κάτι παραπάνω, κάτι που αντιστέκεται στο χρόνο,
στην υποκλοπή, στον σφετερισμό. Είναι ο
πολιτισμός μας, η ιστορία μας, η γλώσσα
μας…, στοιχεία ανεκτίμητης και ακατάλυτης
αξίας, πανθομολογούμενης από φίλους και
εχθρούς, δεδομένου ότι υπήρξαν αιτία, οι σήμερα εποφθαλμιούντες τα να βγουν από την
πρωτόγονη κατάστασή τους.
Τώρα, πώς συμβαίνει οι Ούνοι, οι Βισιγότθοι, οι Γότθοι…, που αυτοαποκαλούνται «πολιτισμένοι λαοί της Ευρώπης» να εκδηλώνουν
τόσο μίσος προς την γαλακτοτρόφο πατρίδα
μας, αυτό είναι ανεξήγητο. Δείχνει όμως το
επίπεδο πολιτισμού των αγνωμόνων ευεργετηθέντων τους οποίους βδελύσσεται ο Θεός.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – αρχαία μνημεία
Περπατάμε σε μια χώρα που κάθε σπιθαμή του εδάφους της μαρτυρεί πολιτισμό και
ιστορία. Ευτύχησε από την αρχαιότητα να
αναπτύξει ένα λαμπρό πολιτισμό. Εδώ στο
χώμα της έζησαν μεγάλοι στοχαστές, άξιοι πολιτικοί και σπουδαίοι καλλιτέχνες, που
δημιούργησαν με τα έργα τους απαράμιλλη
ομορφιά. Η πολιτιστική κληρονομιά που μας
άφησαν παραμένει δάσκαλος και οδηγός συμπυκνώνοντας την αδιάσπαστη ενότητα του
ελληνικού χώρου και του ελληνικού πολιτισμού, αφήνοντας πολύτιμη παρακαταθήκη
στις επερχόμενες γενιές, και ολόκληρη την
ανθρωπότητα.
Ο επισκέπτης ενός αρχαιολογικού χώρου,

πέρα από την αισθητική συγκίνηση, συνομιλεί με το παρελθόν. Όσες φορές και να δει
κανείς τον Παρθενώνα δεν τον χορταίνει. Η
ομορφιά και η αρμονία που κυριαρχεί στο
μνημείο μένουν χαραγμένα στη μνήμη όλων
των επισκεπτών που διακρίνονται για την
πνευματική τους καλλιέργεια και αναγνωρίζοντας τον πολιτισμό κάθε λαού προσπαθούν να τον μιμηθούν όσο τους είναι δυνατόν.
Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με τους “φίλους” μας Γερμανούς, Άγγλους, Γάλλους,
Αμερικανούς… οι οποίοι γέμισαν τα μουσεία
τους με δικά μας αρχαία έργα άλλοτε σαν
κατακτητές και άλλοτε συνεργαζόμενοι με
αρχαιοκάπηλους εμπόρους, ληστές άπαντες των εθνικών μας θησαυρών. Είναι ανεξήγητη η ψυχολογία αυτών των ανθρώπων
όταν προβάλλοντας τα κλοπιμαία στα μουσεία τους καυχώνται για την παλιανθρωπιά
τους μη διστάζοντας να αναφέρουν και τη
χώρα που λεηλάτησαν. Και να φαντασθεί
κανείς ότι αυτά δεν έχουν καμία σχέση με
τη ζωή τους. Συνεχίζουν και σήμερα να μας
προκαλούν, με την οικονομική κρίση που οι
ίδιοι μας δημιούργησαν, δίνοντάς μας δάνεια για να αγοράζουμε απ’ αυτούς όπλα
και άλλα “αγαθά” με μίζες. Και αφού μας
κλείσανε όλα τα εργοστάσια, τις βιομηχανίες, τις βιοτεχνίες κ.ά. μας αγόρασαν κοψοχρονιάς τον ΟΤΕ, τα αεροδρόμια, τις χωματερές, τα ναυπηγεία….
Η νοοτροπία του στεγνού, αναίσθητου και
απολίτιστου εκμεταλλευτή διαφαίνεται από
τις παρακάτω δηλώσεις:
«Πουλήστετα νησιά σας και την … Ακρόπολη μαζί» (εφημ. Β.11 Zeitung).
«Το ελληνικό κράτος θα πρέπει να πουλήσει – για παράδειγμα – ακατοίκητα νησιά»
(Φράνις Σέφλερ, Γερμανός βουλ. Εκπρόσ.
Επιτροπής οικονομικών).
«Λίγα νησιά μπορούν να κάνουν τη δουλειά» (Μ. Βάντερβιτς χρ/δημοκράτης βουλευτής) αν θέλει η Ελλάδα τη γερμανική βοήθεια.
Καταλαβαίνετε τί παιγνίδια παίζονται με τα
“φιλάνθρωπα” δάνεια που μας δίνουν δήθεν
για να μας σώσουν!
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – εκκλησιαστικά μνημεία

αΓνΩσΤα ισΤοΡικα Τησ λαΡισασ
συνέχεια από τη σελ. 1

καν τον Ιανουάριο του 1962. Στον
ίδιο τάφο βρέθηκαν και κομμάτια
από καμένο πάπυρο. Ο πάπυρος
αυτός είναι ο μοναδικός αναγνώσιμος, που διασώθηκε στον ελλαδικό
χώρο. Κατέχει ξεχωριστή θέση στην
παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά,
γιατί αποτελεί το αρχαιότερο αναγνώσιμο χειρόγραφο της Ευρώπης!
Η διάσωσή του οφείλεται στο γεγονός της ημιτελούς καύσης του,
γιατί το κλίμα της Ελλάδας δεν ευνοεί, κατά τους ειδικούς, τη διατήρηση παπύρων.
Από τα διακόσια εξήντα έξι (266)
σωζόμενα κομμάτια (σπαράγματα)
του παπύρου μπόρεσαν να ανασυστήσουν μέρος του κειμένου,
το οποίο αποτελεί μια φιλοσοφική
γραμματεία του 5ου μ.Χ αιώνα που
μιλάει για την φύση των θεών, την
κοσμογονία, κοσμολογία, θεωρία
της ψυχής και τη φύση των θρησκευτικών τελετών. Το κείμενο παραμένει μερικώς αδιάβαστο και επίσημα αδημοσίευτο.
Την μελέτη και έκδοση του κειμένου έχουν αναλάβει ο καθηγητής της Οξφόρδης Ridk Obbink,
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οι ειδικοί καθηγητές Παπυρολογικής Απεικόνισης Roger Mactarlane
και Gene Ware του Παν. Brigham
Young, ο Διευθυντής Φιλοσ. Ερευνών στην Πάτρα Αποσ. Πιερρής κ.α.
Σύμφωνα με τους μελετητές ο
συγγραφέας πρέπει να ήταν ο ίδιος
μάντης, χρησμολόγος και πιθανολογείται ότι ήταν ο Ευθύφρων από
τα Προσπάγια (κοντά στα σημερινά Καλύβια) της Αττικής.
Τι είναι ο κρατήρας του Δερβενίου από τη Λάρισα, το μοναδικό
αυτό ακέραιο χάλκινο αγγείο με
ανάγλυφες παραστάσεις που σώζεται από τον 4ο αιώνα π.Χ.;
Το μοναδικό στο είδος του αυτό
εύρημα, είναι προϊόν προηγμένης
τορνευτικής του 4ου αι. π.Χ. Φθάνει
το ένα μέτρο ύψος (0,91 εκ.) και
ζύγιζε 40 κιλά. Έχει χρυσίζον χρώμα. Δεν περιέχει χρυσό αλλά χαλκό και 14,50% κασσίτερο. Έχει πάχος μόλις 0,4 mm. Οι εξώγλυφες
παραστάσεις έχουν γίνει με ειδικό
εργαλείο που έβαζαν στο εσωτερικό και την ίδια στιγμή ο τεχνίτης
απ’ έξω σφυρηλατούσε τα πρόσωπα και τα σώματα. Είναι κατασκευ-

Η Ορθοδοξία είναι ένα μεγάλο αγκάθι στα
μάτια των “φίλων” Ευρωπαίων, που για εκατοντάδες χρόνια τους βασανίζει. Δε μπορούν να
αποδεχθούν το ότι η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στην δική μας γλώσσα – την ελληνική και
έπειτα διαδόθηκε στις υπόλοιπες γλώσσες
παραμένοντας αναλλοίωτη επί είκοσι αιώνες.
Η Ορθόδοξη χριστιανική πίστη στην Ελλάδα εκφράσθηκε ποικιλοτρόπως στο διάβα
των αιώνων και παρά τα 400 χρόνια σκλαβιάς κάτω από έναν λαό βάρβαρο και απολίτιστο, κατόρθωσε να βγει περισσότερο ενισχυμένη οδηγώντας και την αιματοβαμμένη
πατρίδα μας στην ελευθερία.
Οι “Τεύτονες” Ευρωπαίοι σύμμαχοί μας διαπίστωσαν από νωρίς ότι η Ορθοδοξία σε
αρμονία με τον ελληνισμό, θα μπορούσαν
κάποια στιγμή να “ξαναγεννήσουν” ένα νέο
Βυζάντιο, κάτι που θα αποτελούσε εμπόδιο
στα σχέδιά τους ως προς την απόλυτη κυριαρχία τους στην Ευρώπη.
Για ν’ αποφευχθεί κάτι τέτοιο μετά την
απελευθέρωσή μας το 1821 η Γερμανία
μας επέβαλε το πρώτο “μνημόνιο” με επίσημο τοποτηρητή το Βαυαρό βασιλιά Όθωνα.
Τότε λεηλάτησαν τον πολιτιστικό και εκκλησιαστικό πλούτο της χώρας μας, έκλεισαν
πάνω από 400 μοναστήρια και ξεπούλησαν
ό,τι ιερό (σκεύη, βιβλία, εικόνες…), έχοντας
πάντα ως στόχο την υποβάθμιση της Ορθοδοξίας, που αποτελούσε την αέναη “ασπίδα” του ελληνισμού στην μακραίωνο ιστορία του. Τέλος, ασκώντας βίαιο προσηλυτισμό, προσπάθησαν να επιβάλουν στο λαό
μας τον ορθολογισμό της δικής τους άθεης παράδοσης.
Ο Μακρυγιάννης παρακάτω παρουσιάζει
με το δικό του μοναδικό τρόπο την τραγική
κατάσταση (εκδ. Ι.Μ. Τάταρνης σελ. 256).
«Αφάνισαν όλως διόλου τα μοναστήρια και οι
καημένοι οι καλόγηροι, όπου αφανίσθηκαν εις
τον αγώνα, πεθαίνουν της πείνας μέσα στους
δρόμους, όπου αυτά τα μοναστήρια ήταν τα
πρώτα προπύργια της επανάστασής μας… θυσιάστηκαν οι καημένοι οι καλόγεροι και σκοτώθη-

καν οι περισσότεροι εις τον αγώνα. Και οι Μπακαρέζοι παντύχαιναν ότι είναι Καπουτσίνοι της
Ευρώπης, δεν ήξεραν ότι είναι σεμνοί και αγαθοί… δουλεύοντας τόσους αιώνες και ζούσαν μαζί
τους τόσοι φτωχοί και έτρωγαν ψωμί. Και οι αναθεματισμένοι της πατρίδος πολιτικοί μας και οι
διεφθαρμένοι αρχιερείς… συμφώνησαν με τους
Μπακαρέζους και χάλασαν και ρήμαξαν όλους
τους ναούς των Μοναστηριών» (Αρ. Δοσίθεος
“Θέλω να πιω όλο το Βόσπορο”). Σ’ αυτά
τα Μοναστήρια, που είναι κτισμένα σε πανέμορφες τοποθεσίες, κρεμασμένα σε απόκρημνους βράχους ή πάνω από φαράγγια,
με φρουριακή αρχιτεκτονική πολλά, θυμίζοντάς μας κάστρα, και στα καθολικά, στις
βιβλιοθήκες ή στα Μουσεία που φυλάσσονται – όσα δεν κλάπηκαν επί Όθωνα – χειρόγραφα, βιβλία, φορητές εικόνες και κειμήλια ανυπολόγιστης αξίας, έρχεται το δεύτερο “μνημόνιο”- η στυγνή γερμανική κατοχή 1941-45 - να ρημάξει ό,τι απέμεινε με τις
εκατοντάδες Γερμανούς αρχαιολόγουςνα
επιδίδονται σ’ ένα πραγματικό όργιο λεηλασίας των εθνικών μας θησαυρών. Σύμφωνα
με πίνακα του Υπουργείου Πολιτισμού 8.500
τεμάχια αρχαίων βυζαντινών αντικειμένων
τέχνης και πολιτισμού ανυπολόγιστης αξίας, κοσμούν Μουσεία και ιδιωτικές συλλογές της Γερμανίας, που αρνούνται, μέχρι και
σήμερα, να μας τα επιστρέψουν.
Οι άνθρωποι ποτέ δεν κατανόησαν τα ελληνικά πανανθρώπινα ιδεώδη, τον ελληνικό πολιτισμό, που από κοινού με την Ορθοδοξία δίνουν μια άλλη πνοή στο ανθρώπινο γένος.
Από την εποχή του Όθωνα ως σήμερα, με
το τρίτο “μνημόνιο”, Καθολικοί και Προτεστάντες Ευρωπαίοι (ειδικά οι Γερμανοί) έθεσαν σε
κίνηση δυνάμεις πέρα και πάνω από τον ανθρώπινο νου, οι οποίες θα “σφραγίσουν” την
μοίρα των γεγονότων στο επόμενο διάστημα.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΣΠΗΛΑΙΑ - ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ - ΘΑΛΑΣΣΑ - ΝΗΣΙΑ

«είμαι ο κρατήρας του Αστίωνος του γιου του Αναξαγόρα απ’ τη Λάρισα»,
φωνάζει: ο ΚρΑΤΗρΑΣ Του ∆ερβενιου

ασμένος με δύο τεχνικές: Πρώτον,
η χύτευση για το χείλος, τις λαβές
και τα προσωπεία τους…, και δεύτερον, η σφυρηλάτηση των ανάγλυφων μορφών κοιλιάς και λαιμού. Το
στόμιο του αγγείου σκεπάζεται, με
διάτρητο κοίλο κάλυμμα, που χρησίμευε ως σουρωτήρι για το κρασί.
Είναι σχεδόν μοναδικό έργο τέχνης που υπάρχει σε συνθετική και
κυκλική άποψη που καλύπτει το θάνατο και τη ζωή με την πλούσια θεματολογία του, με την οποία είναι
διακοσμημένες όλες οι επιφάνειες
του αγγείου.
Στην κύρια όψη του αγγείου εικονίζεται ο γάμος του Διονύσου με την
Αριάδνη και δεξιά τους μαινάδα με
παιδί ριγμένο στον ώμο της. Κάτω
από τη λαβή δεξιά μάλλον ο Πενθέας και στην αντίστοιχη θέση κάτω
από τη λαβή αριστερά δύο μαινάδες που χορεύουν. Τον χορό συνεχίζουν άλλες μαινάδες, στην πίσω
όψη του αγγείου και ένας σειληνός
που τις παρακολουθεί. Στο κάτω μέρος και των δύο όψεων του αγγείου εικονίζεται κυνήγι ζώων και στο
άνω δώδεκα άγρια και ήμερα ζώα.
Κλαδιά αμπέλου και κισσού διακο-

σμούν όλο το αγγείο παράλληλα με
διάφορες μυθικές μορφές.
Πάνω από το χείλος υπάρχουν
φίδια. Οι έλικες των λαβών κοσμούνται με τέσσερις προτομές: στη μία
πλευρά με τη προτομή του Ηρακλή και ενός γενειοφόρου θεού
και στην άλλη από την προτομή
του Άδη. Κάτω από την κύρια σκηνή του σώματος εμφανίζονται ζεύγη γρυπών με λέοντας και πάνθηρα που σπαράσσουν μικρό ελάφι
και μοσχάρι.
Στο χείλος του αγγείου υπάρχει
επιγραφή στη θεσσαλική διάλεκτο
που δηλώνει τον κάτοχό του: «ΑΣΤΙΟΥΝΕΙΟΣ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΟΙ ΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ», δηλαδή: «Είμαι ο κρατήρας
του Αστίωνος γιου του Αναξαγόρα
από τη Λάρισα».
Η παρουσία ενός Θεσσαλού
στην Μακεδονία συμπίπτει με ένα
ιστορικό γεγονός: Μέχρι τον 2ο αιώνα π.Χ. βασίλευε στη Θεσσαλία η
δυναστεία των Αλευάδων οι οποίοι
κατάγονταν από τον Αλεύα, εγγονό του Ηρακλή. Σε κάποια εποχή
ο γειτονικός οίκος των Φερών άρχισε να γίνεται επικίνδυνος. Τότε

ζήτησαν τη βοήθεια των Μακεδόνων, οι οποίοι νίκησαν τον οίκο Φερών και τους γλίτωσαν από τον κίνδυνο, έχασαν όμως την εξουσία
και υποτάχθηκαν στον Φίλιππο Β,
ο οποίος τους πήρε ομήρους στη
Μακεδονία.
Ο κιβωτιόσχημος τάφος Β΄ είναι
εντυπωσιακός σε μέγεθος και πλούσια κτερισμένος. Κατασκευάστηκε ειδικά για να δεχθεί την τέφρα
ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή ως τεφροδόχο αγγείο.
Στον τάφο βρέθηκαν ακόμα είκοσι αργυρά σκεύη, μαζί με πολλά
χάλκινα και αλαβάστρινα αγγεία,
κεραμικά αντικείμενα, σιδερένια
όπλα και τμήμα δερμάτινου θώρακα. Μεταξύ των άλλων ευρημάτων
περιλαμβάνονται ένα ζεύγος χάλκινων περικνημίδων και ένα χρυσό
τριώβολο του Φίλιππου Β΄.
Στην τεκμηριωμένη κληρονομιά
της ανθρωπότητας ανήκει πλέον ο
«Πάπυρος του Δερβενίου», το αρχαιότερο σωζόμενο αναγνώσιμο
«βιβλιο» της Ευρώπης.
Από τότε χρονολογείται η εξάρτηση της Θεσσαλίας από την Μακεδονία.
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εΠιΚΑιρΑ

συνέχεια από τη σελ. 1

• Οι ΕΘΝΟΔιΑΛυΤιΚΕΣ
ἐμμονές ὑπουργῶν «τῆς ἀριστερῆς παρένθεσης», εἶναι
πάντα πρόθυμοι νά θυσιάσουν ὁλόκληρα ἔθνη στόν
βωμό τῶν ἰδεοληψιῶν τους...
Αὐτή ἡ σκέψη ἦταν ἡ πρώτη
πού ἦρθε στόν νοῦ τῶν πολιτῶν πού παρακολούθησαν
ὁμιλία τῆς ἀποτυχημένης κυρίας Τασίας (υπουργός Μετανάστευσης). Ἡ κυρία Τασία,
προσπαθώντας νά δικαιολογήσει καί νά χρυσώσει τό χάπι
τοῦ ἐποικισμοῦ τῆς χώρας
μας ἀπό ἀλλοθρήσκους, ἐπιτέθηκε ἐναντίον ὅλων πού...
ἀντιδροῦν.
• ΕΤΣι ΔΕ, Σ’ ΕΝΑ ρεσιτάλ
ἀχαρακτήριστης πολιτικῆς...
ἐλαφρότητας (καί παράνοιας πού χρήζει ἐγκλεισμό σέ
ψυχιατρεῖο;), εἶπε ὅτι, «δέν
νομιμοποιούμεθα ὡς χώρα
νά ποῦμε ὅτι “δέν χωρᾶμε
ἄλλοι”, ἐπειδή τό 80% ἀπ’
ὅσους ἔρχονται εἶναι πρόσφυγες».
• ιΔΟυ ΤΑ ἀποτελέσματα
τῶν γενιτσάρων κρυφοτζιχαντιστῶν (ἀλλαξοπιστημένων)
τῆς «ἀριστερῆς παρένθεσης»
καί τῆς κας Τασίας: «Γιά πρώτη φορά στήν Ἱστορία μας
θά γίνουμε μειονότητα ἔναντι πλειονότητας ἀλλοεθνῶν
κατακτητῶν. Ἤδη στήν Ἀθήνα ὑπάρχουν 700.000 ἰσλαμιστές λαθρομετανάστες. Ἕνας
ἀπείλησε μέ τζιχάντ. Δηλαδή ἐπίθεση 400.000 ἀνθρώπων μέ ἕνα μαχαίρι καί σφαγή 2.000.000 Ἀθηναίων σέ
μιά μέρα. Τό 641 μ.Χ. ἡ Περσία μή νικηθεῖσα οὔτε ἀπό τή
Ρωμαϊκή Αὐτοκρατορία, ὑπέκυψε στό ἀραβικό τζιχάντ»
(Παναγ. Βασιλάκης, δικηγόρος, Ἐφημ. «Δ(ημοκρατία)»
30.8.15).
• ΜιΑ ΑΛΛη ὀπτική στό
συνέχεια
από τη
σελ. 1

Ο ΕΠΟΙΚΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΜΕ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ
μεταναστευτικό ἔχουν τρεῖς κανῶν καί Ἀσιατῶν καί ἀδιχῶρες τῆς ἀνατολικῆς Εὐρώ- αφοροῦν γιά τά δικαιώμαπης. Μέ τό βλέμμα στραμμέ- τα τῶν γηγενῶν Ἑλλήνων. Ἡ
νο στήν ἀσφάλεια τῶν δικῶν Ἑλλάδα στό ἀπόσπασμα.
• η... ΓΝΩΣΤη ΜΕΡΚΕΛ
τους πληθυσμῶν καί στήν
προστασία τους ἀπό τούς τζι- ἀναφερόμενη στούς 200
χαντιστές, ἡ Σλοβακία, ἡ Πο- ἐμπρησμούς πού σημειώλωνία καί ἡ Τσεχία ἐμφανί- θηκαν φέτος ἐναντίον Ἱδρυζονται πρόθυμες νά δεχθοῦν μάτων τά ὁποῖα φιλοξενοῦν
πρόσφυγες ὑπό μία προϋπό- ὅσους ζητοῦν ἄσυλο στή Γερθεση: νά εἶναι χριστιανοί!! Τό μανία, δήλωσε πώς «αὐτά
ἴδιο θέλουν καί κάποιοι δή- τά κρούσματα δέν ταιριάμαρχοι περιφερειακῶν πό- ζουν στή χώρα μας». Μᾶλλον
λεων τῆς Γαλλίας, νά δεχθοῦν ἀμνησία-ἀλτσχάιμερ ἔπαθε ἡ
κυρία, γι’ αὐτό
πρόσφυγες γιά φιΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ξέχασε νά μᾶς
λοξενία μόνον χριΛΑΓΟΥΡΟΥ
πεῖ πόσα ἑκαστιανούς. Συγκρίνετε τώρα τούς δικούς μας τομμύρια ψυχῶν ἔκαψε ἡ
ἐδῶ ἐθνοκαταλυτές τῆς δη- χώρα της στούς φούρνους
μοκρατίας, πού ἐπιμένουν νά τῶν στρατοπέδων τῶν συἐποικίζουν τή χώρα μέ πρό- μπατριωτῶν της Ναζί...
σφυγες καί μετανάστες μου• Σ Τ ΡΑΤ ι Ε Σ Σ υ Ρ Ω Ν ,
Ἀφγανῶν καί Πακιστανῶν
σουλμάνους.
• ΜΑΧΑιΡιΕΣ καί χάος με- ἐπιτέθηκαν τήν Τετάρτη
ταξύ λαθραίων. Χάος στή Μυ- 12.8.15 σέ ἀστυνομικούς καί
τιλήνη μέ μετανάστες πού δι- πολίτες στήν «πολιορκούμεαπληκτίζονται περιμένοντας νη» Κῶ! Ἡ σταγόνα ξεχείλινά ἐπιβιβαστοῦν στό καρά- σε, ὅταν τό ἐκρηκτικό σκηνιβι γιά τόν Πειραιᾶ. Κάτω ἀπό κό πού στήθηκε (χθές) τό μεκαυτό ἥλιο χωρίς νερό, τρόφι- σημέρι στήν Κῶ, μέ ἑκατοντάδες θρασύτατους λαθρομα καί δίχως νά τηροῦνται οἱ
μετανάστες νά ἀρνοῦνται νά
στοιχειώδεις ὅροι ὑγιεινῆς,
μποῦν στό χῶρο πού διαμόρζοῦν προσωρινά στά ἑλλη- φωσε ὁ Δῆμος γιά τή φιλοξενοσκοπιανά σύνορα, στήν νία τους...
Εἰδομένη περισσότεροι ἀπό
• Οι ΚΑΤΟιΚΟι τοῦ νησιοῦ
4000 μετανάστες πού προσ- βρίσκονται πλέον στά ὅριά
δοκοῦν νά περάσουν γιά βό- τους, ἐνῶ ὁ δήμαρχος προειρεια Εὐρώπη...
δοποιεῖ ὅτι εἶναι πλέον ὁρα• ΑΝΑΓΚΑΣΤιΚη συγκατοί- τός ὁ κίνδυνος νά χυθεῖ αἷμα,
κηση μέ μπουλούκια ἀλλο- καθώς οἱ «λαθραῖοι» πού
θρήσκων ἐπιθετικῶν μέ ἀκα- ἔχουν καταλάβει πάρκα, πλατάληπτες γλῶσσες. Βούλια- τεῖες καί δημόσιους χώρους
ξαν τά αἰγαιοπελαγίτικα νη- ὑπερβαίνουν τούς 7000...
σιά τῆς μεθορίου ἀπό τήν
•ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜηΝΤΑ
ἐπέλαση τῶν λαθρομετανα- τρεῖς (173) ἐπιθέσεις νεοναστευτικῶν ὀρδῶν, ἀλλά κά- ζί στή Γερμανία ἔχουν σημειποιοι στήν κυβέρνηση ἐξα- ωθεῖ ἐντός τοῦ ἑξαμήνου τοῦ
κολουθοῦν... νά χτενίζονται. 2015, τριπλάσιες ἀπό ἐκεῖνες
Ἐξαντλοῦν τήν εὐαισθησία πού καταγράφηκαν τήν περατους στά... δικαιώματα Ἀφρι- σμένη χρονιά.

• ΕυΡΩΘυΕΛΛΑ γιά τούς
μετανάστες. Πρῶτο κόμμα
τό ἐθνικιστικό σέ γκάλοπ στή
Σουηδία. Ἀλλάζουν οἱ ἰσορροπίες σέ πολλές χῶρες ὑπό
τόν φόβο τῶν ξένων.
• ΚΑΘυΣΤΕΡηΜΕΝΕΣ ἀντιδράσεις ἀπό τή Γερμανία καί
Γαλλία γιά τό μεταναστευτικό, τό ὁποῖο ἐξελίσσεται σέ
βόμβα πού ἀπειλεῖ νά τινάξει στόν ἀέρα τόν Νότο καί
Βορρᾶ τῆς Εὐρώπης.
• ΣΤΑ ΣΚΟΠιΑ, ἡ κυβέρνηση κήρυξε τή χώρα σέ κατάσταση ἔκτακτης ἀνάγκης ἀναπτύσσοντας στρατό στά σύνορα μέ τήν Ἑλλάδα. ΟΙ ἀντιτρομοκρατικές ὑπηρεσίες τῆς
Δύσης ἐκφράζουν φόβους ὅτι
ἐξτρεμιστές ὑπό τόν μανδύα
τῶν προσφύγων φθάνουν
εὔκολα στό Σεράγεβο σέ μιά
χώρα μέ τούς περισσότερους
τζιχαντιστές νά μάχονται σέ
Ἰράκ καί Συρία.
• η ΚυΒΕΡΝηΣη, ὅμως, τοῦ
Βίκτορ Ὀρμπάν στήν Οὐγγαρία, ἐνισχύει μέ χιλιάδες
ἀστυνομικούς τά σύνορα συνεπικουρούμενοι μέ τακτικό
στρατό. Ἤδη κατασκευάζει
φράκτη μήκους 170 χλμ. Καί
ὕψους 3,5 μέτρων.
• ΤηΝ ιΔιΑ ΩΡΑ ἐμεῖς ρίξαμε τόν φράκτη στόν Ἔβρο
καί ἀνοίξαμε τά σύνορα νά
μποῦνε στή χώρα χιλιάδεςχιλιάδων μετανάστες καί λαθραῖοι... Ἰδιαίτερα στό ἑπτάμηνο τῆς διακυβέρνησης τῆς
χώρας τοῦ ΣΥΡΙΖΑ...(!!)
• ΑΣΤυΝΟΜιΑ καί Λιμενικό
προειδοποιοῦν γιά βιασμούς
καί γιά πάσης φύσεως ἄλλα
ἐγκλήματα τῶν μεταναστῶν,
ἄν δέν ληφθοῦν ἄμεσα μέτρα. Ἀλλά ἐδῶ ἡ κα Τασία ὄχι
μόνον δέν παραιτεῖται ἀλλά
βγαίνει στά κανάλια καί πανηγυρίζει, γιατί ἔβαλε... κλιματιστικά στά κοντέινερ τοῦ
Βοτανικοῦ. Παράνοια. Παραζάλη. Ψυχοπάθεια...
«ΧΡ. ΒιΛιΟΓΡΑΦιΑ»

«ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ ΤΑ ΣΟ∆ΟΜΑ…»: ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ
ΜΟΣΧΑΣ ΠΡΟΣ ΕΥΡΩΠΑΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟ

Εν συνεχείᾳ ο Προκαθήμενος της Ρωσικής Εκκλησίας τόνισε τη σημασία
εκείνης της διατάξεως της
Οικουμενικής Διακήρυξης
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία προτείνει την
ηθική ως περιορισμό της
εφαρμογής οποιουδήποτε δικαιώματος, και επίσης
εξέφρασε τη λύπη του για
την παράβαση αυτής της
αρχής, η οποία συνεπάγεται την απώλεια της ισορ-

ροπίας μεταξύ των δικαιωμάτων και της ηθικής ευθύνης του προσώπου.
Άνευ αυτής της ισορροπίας τα δικαιώματα και
οι ελευθερίες συντελούν
στην απελευθέρωση των
ανθρωπίνων ενστίκτων για
να καταλήξουν συνώνυμο
της ασυδοσίας και ακολασίας και αναφέρθηκε στο
πρόβλημα των ομοφυλοφιλικών ενώσεων.
«Η Αγία Γραφή μαρτυρεί

αναμφίβολα ότι είναι αμαρτία
η ομοφυλοφιλία. Στην Παλαιά
Διαθήκη είναι η ιστορία των
Σοδόμων και Γομόρρων, ενώ
στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος ρητώς αποφαίνεται περί αυτού. Δεν μας
ανησυχεί το ίδιο το γεγονός
της υπάρξεως των ομοφυλοφιλικών ενώσεων.
Μας προβληματίζει έντονα το γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ιστορία του
ανθρωπίνου γένους η αμαρ-

τία δικαιολογείται μέσω νόμου. Αυτό ελλοχεύει περαιτέρω κινδύνους και θα συμβάλει στην ηθική κατάπτωση της κοινωνίας». Αντιφωνώντας ο κ. Jagland σημείωσε: «Προσωπικά δίδω
μεγάλη σημασία στην ανεξαρτησία και την ακεραιότητα του προσώπου. Είναι σπουδαία στοιχεία για
οποιαδήποτε κοινωνία».
από την ιστοσελίδα του
Πατρ. Μόσχας

ΑΓΩΝΑΣ 5
να… Ποιοι καΤασκευαΖουν
ΤΡομοκΡαΤεσ!
συνέχεια από τη σελ. 1

αζαν ως μεγάλο Πατριώτη που θέλει να ελευθερώσει τη χώρα του.
Στις 3 Φεβρουαρίου 1980, υπάρχουν δημοσιεύματα και φωτογραφίες, που τραβήχτηκαν στο Κίμπερ
του Πακιστάν σε συνοριακό φυλάκιο με το Αφγανιστάν, με τον Μπρζεζίνσκι σύμβουλο σε θέματα εθνικής ασφάλειας του Κάρτερ, κατόπιν του Κλίντον και
αργότερα του Ομπάμα, με τον νεαρό τότε Οσάμα
Μπιν Λάντεν, να είναι σε αγαστή συνεργασία.
Με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ο Δυτικός
τύπος παρουσίαζε τον Λάντεν ως έναν καλοκάγαθο…
επενδυτή και εργολάβο. Να πώς τον περιέγραφαν:
«Σαουδάραβας επιχειρηματίας ο οποίος στρατολογούσε μουτζαχεντίν τώρα τους χρησιμοποιεί σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα στο Σουδάν!» (“The Independent”,
6/12/1993). Και μετά έγινε ο μεγαλύτερος τρομοκράτης και ο πιο επικίνδυνος καταζητούμενος στον
κόσμο.
Στις 20/12/1983 ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ
επί Μπους επισκέπτεται το ΙΡΑΚ μεταφέροντας
την υποστήριξή τους προς τον «φίλο πρόεδρο του
Ιράκ» τονίζοντας: «μοιραζόμαστε πολλά κοινά συμφέροντα… είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την πολιτική του Σαντάμ».
Τί έγινε και μετά ο φίλος έγινε εχθρός;
Το Φλεβάρη του 2003, παραμονή της εισβολής
των Αμερικανών στο Ιράκ, ο Ρίτσαρντ Πέρλ – στέλεχος του Πενταγώνου – σε εφημερίδα της Σαουδικής Αραβίας “Ασκάρ Αλ. Αουσάτ” δήλωσε:
«Ο Σαντάμ θα πρέπει να φύγει είτε με τον έναν
τρόπο είτε με τον άλλο ακόμη κι αν στο παρελθόν
είχε δουλέψει για μας, τώρα είναι καιρός να τον ξεφορτωθούμε…».
Θυμηθείτε τί έγινε στην γειτονιά μας!
Το Στρατιωτικό Επιτελείο του ΝΑΤΟ συνέταξε έκθεση με ημερομηνία 10/2/1997 που χαρακτήριζε
τους UCKάδες στο Κοσσυφοπέδιο ως εγκληματική δολοφονική οργάνωση, που «… η χρηματοδότησή τους προερχόταν από εγκληματικές οργανώσεις, από τα κυκλώματα λαθρεμπορίας ναρκωτικών και από τη Μαφία, ενώ ο παράνομος εξοπλισμός του διενεργείτο από τη διεθνή αγορά λαθρεμπορίας όπλων».
Όλα αυτά όμως, δεν εμπόδισαν τους Αμερικανούς
μετά από λίγο καιρό, και προκειμένου να διαλύσουν
τη Γιουγκοσλαβία, να γίνουν τα “αγαπημένα τους
παιδιά”. Και βλέπουμε τον μακαρίτη Χόλμπουργκ
απεσταλμένο του Κλίντον και τις Ολμπράιτ (24-61998) να συνομιλεί με τους ηγέτες του UCK, βγάζοντας και αναμνηστικές φωτογραφίες, δείχνοντας
μάλιστα, ο Χόλμπουργκ να έχει βγάλει τα παπούτσια του όπως επιτάσσει το ισλαμικό έθιμο (Κοράνι).
Μήπως αμφισβητούνται οι διασυνδέσεις με τους
χθεσινούς ή σημερινούς τρομοκράτες που υπήρξαν, για διάφορους λόγους, δικά τους κατασκευάσματα; Γιατί συνεπώς θρηνούν όλοι για το μακελειό στο Παρίσι αφού οι ίδιοι τροφοδοτούσαν τους
τζιχαντιστές (ISIS) με άφθονα γαλλικά όπλα και με
χρήμα μέσω της λεγόμενης «συριακής αντιπολίτευσης» για να απελευθερώσουν δήθεν την Συρία από
τον ΑΣΑΝΤ; Έλα όμως που τους μπήκε στη μέση η
Ρωσία και τους χάλασε, την σούπα.
Τώρα οι “φίλοι” τους τζιχαντιστές πήραν ανάποδες και άρχισαν να θερίζουν τους “φιλάνθρωπους”
δυτικούς μέσα στην Ευρώπη. Όσο καιρό έσφαζαν
χριστιανούς και γκρέμιζαν ναούς και μοναστήρια
έκαναν ότι δεν έβλεπαν οι αμερικανοευρωπαίοι,
τώρα που ήρθαν στα κεφάλια τους, θρηνούν και
οδύρονται!!!
Ξεχνούν ή κάνουν πως ξεχνούν, την λαϊκή παροιμία: «Θρέψε λύκο τον χειμώνα να σε φάει το καλοκαίρι»;
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ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 4η συνεχεια από την 11η Ομιλία 18/1/1981

«Ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες,
ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα
κατέχοντες» (Β΄ Κορ. στ΄ 10)

«Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν
ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν» –Εὐτυχισμένοι αὐτοί πού
εἶναι πτωχοί με τήν ἴδια τους τήν θέλησι, γιατί σ’
αὐτούς ἀνήκει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεού– (Ματθ. ε΄ 3).
Δέν πρόκειται, ἀγαπητοί μου, γιά τούς ταπεινόφρονες. Μπορεῖ βέβαια νά ὑπονοήσωμε καί τούς ταπεινόφρονες, ἀλλά δέν πρόκειται γι’ αὐτούς. Καί θά σᾶς
τό ἀποδείξω ἀμέσως.
Μπορεῖ νά μοῦ ἀντιτάξετε καί νά μοῦ πεῖτε ὅτι
ὑπάρχουν γνῶμες Πατέρων, πού ἔχουν κάνει ὁμιλίες πάνω στόν πρῶτο «μακαρισμόν», ἐκλαμβάνοντας τήν πτωχεία ὡς ταπεινοφροσύνη· τό δέχομαι.
Ἀλλά θά μποροῦσα νά σᾶς ἀναφέρω κι ἐγώ Πατέρες,
πού ἔχουν κάνει ἐργασίες καί ὁμιλίες, ἐκλαμβάνοντας τήν πτωχείαν ὡς ἔχει, καί ὄχι ὡς ταπεινοφροσύνη. Δέν πειράζει ἄν κανείς μπορεῖ νά τό ἑρμηνεύσῃ
μεταφορικά. Θά σᾶς δείξω ὅμως ὅτι δέν πρόκειται
περί τῆς ταπεινοφροσύνης, ἀλλά περί τῆς πτωχείας.
Τό ὅτι μακαρίζεται πραγματικά ἡ ἑκουσία πτωχεία,
φαίνεται ἀπό τήν σύνταξι τῆς προτάσεως: «Εὐτυχεῖς
οἱ πτωχοί, μέ τήν ἴδια τους τήν προαίρεσι, γιατί δική
τους εἶναι ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν».
«Οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι» –οἱ πτωχοί, διά τοῦ ἰδίου των πνεύματος· δηλαδή, διά τῆς ἰδίας τῶν προαιρέσεως–. Αὐτό, τό «τῷ πνεύματι», εἶναι δοτική
τοῦ τρόπου.
Καί ὅτι πρόκειται περί πτωχῶν καί ὄχι περί ταπεινοφρόνων –περί ἑκουσίως πτωχῶν! γιατί αὐτοί μακαρίζονται–, φαίνεται καθαρότατα ἀπό ἐκεῖνο πού
εἶπε ὁ Κύριος εἰς τόν πλούσιον νεανίσκον:
«Πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καὶ διάδος πτωχοῖς καὶ
δεῦρο ἀκολούθει μοι» (9). Δηλαδή· «Μήν εἶσαι
πλούσιος· γίνε πτωχός. Δῶσε τά ὑπάρχοντά σου
εἰς τούς πτωχούς».
Ὁπότε, βλέπομε καθαρά, ὅτι πρόκειται περί ἑκουσίου, θεληματικῆς πτωχείας.
Ἀλλά τό σπουδαῖον εἶναι ὅτι τό «κατά Λουκᾶν»
Εὐαγγέλιον, ὅταν ἀναγράφῃ τούς «μακαρισμούς»,
τούς ἀναγράφει χωρίς νά λέγῃ «οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι»· ἁπλῶς «οἱ πτωχοί»! Καί τό σπουδαιότατον
εἶναι ὅτι τούς ἀναγράφει κατά θετικόν καί ἀρνητικόν τρόπον.
Γράφει εἰς τό «κατά Λουκᾶν»:
«Μακάριοι οἱ πτωχοί –δέν λέγει «τῷ πνεύματι»–,
ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ (10). Αὐτό
θετικῶς.
Καί ἀρνητικῶς: «Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι
ἀπέχετε τὴν παράκλησιν ὑμῶν» –Ἀλλοίμονο σέ σᾶς
τούς πλουσίους, γιατί ἀπέχετε («ἀπέχω» θά πῆ ἔχω
πάρει· δέν θά πῆ εἶμαι μακρυά· «ἀπό» καί «ἔχω»),
γιατί ἔχετε ἤδη τήν παρηγορίαν σας· τή ζέστη σας,
τό φαγάκι σας, τά καλά σας τά ροῦχα, τό αὐτοκίνητό σας, τό καλό σας σπίτι! Πήρατε τήν παρηγο-

ρία σας– (11).
Θυμηθεῖτε καί τήν παραβολήν «τοῦ πλουσίου καί
τοῦ Λαζάρου» (12):
«Ἐσύ –τοῦ λέγει ὁ Ἀβραάμ– ἀπέλαβες τά ἀγαθά
σου· ὁ πτωχός Λάζαρος, ὄχι».
Ἄλλο τό ὅτι ὁ Λάζαρος ἦταν –προσέξτε!– ἀκούσια
πτωχός· καί τοῦτο διά νά δομηθῇ ἡ παραβολή, καί
γιά νά δοθῇ ἡ εὐκαιρία στόν πλούσιο νά δώσῃ ἐλεημοσύνη. Διότι, ἐάν ὑποτεθῇ ὅτι αὐτός ἦταν ἐκούσια πτωχός, θά ἔλεγε τοῦ πλουσίου: «Δέν θέλω νά
μοῦ δώσῃς τίποτα, πλούσιε· κι ἐγώ πλούσιος ἤμουν,
ἀλλά ἄφησα τά πλούτη μου». Ὅμως, ἡ πτωχεία τοῦ
πτωχοῦ λαμβάνει πνευματικές διαστάσεις, ἐπειδή
δέν γογγύζει.
Ἀκόμη λέγει: «Οὐαὶ ὑμῖν οἱ ἐμπεπλησμένοι, ὅτι πεινάσετε» –Ἀλλοίμονο σέ σᾶς τούς χορτάτους, γιατί
θά πεινάσετε– (13).
Ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, ἀγαπητοί μου, ἐδῶ οἱ
«ἐμπεπλησμένοι» δέν εἶναι οἱ χορτάτοι με δικαιοσύνη!... Γιατί, τί λέγει στό «κατά Ματθαῖον»; «Μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην»
(14). Τί θά ἔλεγε λοιπόν ἐδῶ ὁ Κύριος· «Ἀλλοίμονο
σέ σᾶς, πού εἶσθε χορτάτοι μέ δικαιοσύνη»;! Μά
πῶς εἶναι δυνατόν;...
Πρόκειται λοιπόν γι’ αὐτό ἀκριβῶς πού λέγει: «Εὐτυχισμένος ὁ θεληματικά πτωχός. Δυστυχής, καί ἀλλοίμονό του, ἐκεῖνος πού εἶναι πλούσιος, καί δέν λογαριάζει ἐάν γύρω του ὑπάρχει ἡ πτωχεία».
Ἔτσι, ἐπί παραδείγματι, βλέπομε τούς Ἀποστόλους
νά κινοῦνται εἰς τόν κόσμον ὡς πτωχοί.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς λέγει, στήν «Β΄ πρός Κορινθίους» Ἐπιστολή του:
«Ὡς πτωχοὶ πολλοὺς δὲ πλουτίζοντες, ὡς μηδὲν ἔχοντες καὶ πάντα κατέχοντες» (15).
«Ἐμεῖς οἱ Ἀπόστολοι ζοῦμε ὡς πτωχοί, καί ὅμως
πλουτίζουμε πολλούς –πνευματικά, ἐννοεῖται–.
Ζοῦμε σάν νά μήν ἔχωμε τίποτε· καί ὅμως κατέχομε
τά πάντα. Γιατί; διότι κατέχομε ἐσᾶς· καί ἐάν ἔχωμε
ἐσᾶς, ἔχομε καί τό πορτοφόλι σας. Ἄλλο βέβαια ὅτι
φερόμεθα καί κινούμεθα εἰς τόν κόσμον ὡς πτωχοί».
Ἀλλά, ἀπό ὅσα εἴπαμε ἀνωτέρω γιά τήν πτωχεία,
πρέπει νά τονίσωμε πάλι δυό βασικά της στοιχεῖα.
Τό πρῶτον εἶναι –καί ὑπογραμμίζω!–:
Τό ἑκούσιον τῆς πτωχείας· τό θεληματικόν.
Δηλαδή, νά ἔχω τήν δυνατότητα νά μήν εἶμαι πτωχός, καί νά θέλω νά εἶμαι πτωχός! Προσέξτε ὅμως!
Ὄχι ἀπό κακοκεφαλιά! ὄχι ἐπειδή τά ξοδεύω ὅλα στό
κρασί καί στίς ταβέρνες! αὐτό εἶναι ἀσωτεία· ἀλλά
γιά λογαριασμό τοῦ Εὐαγγελίου· νά μείνω πτωχός,
χάριν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Τό δεύτερον εἶναι:
Ἡ ἐν Χριστῷ πτωχεία.
Προσέξτε, παρακαλῶ! Πτωχεία χάριν τοῦ Χριστοῦ·
χάριν τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Πτωχεία μή θεληματική, ἀκουσία, εἶναι κάτι κακό· καί μάλιστα βάρος
δυσβάστακτον. Πτωχεία θεληματική, ὄχι ὅμως ἐν

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

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Η Δυτική Θεολογία απορρίπτουσα το Δόγμα των άκτιστων θείων Ενεργειών, θα κινείται
πάντοτε προς τον Πλατωνικό Θεϊσμό, τονίζουσα το τελείως ανόμοιον και διάφορον του
Θεού προς τον κόσμον, και άρα την απουσία
του Θεού εκ του κόσμου.
Θεολογική Διατύπωση του Τριαδικού Δόγματος
Ενδοτριαδικώς:
«Η μία Ουσία είναι εν τοις τρισίν ομοτίμοις
υποστάσεσιν χωρίς να είναι αυτή ο Θεός…»
(Ιωάν. Καρμίδης, «Σύνοψη Δογματικής»).
Από το πώς αποκαλύπτονται τα Τρία Θεία
Πρόσωπα αναγόμαστε (= μεταφερόμαστε)
στο πώς ζουν, τον τρόπο της ζωής Τους. Τα

Χριστῷ, εἶναι μία πτωχεία χωρίς νόημα καί σκοπό.
Ἄν τό θέλετε, εἶναι καί ἕνα καπρίτσιο! Ἀλλά μπορεῖ
νά εἶναι καί ἀπό μία φιλοσοφική διάθεσι.
Μόνον ἡ ἐν Χριστῷ ἐκουσία πτωχεία εἶναι αὐτή
πού ἔχει βάθος καί ἀληθές νόημα, μέ αἰωνίους διαστάσεις.
Ὑπεγράμμισα καί ἐπαναλαμβάνω: Ἡ ἑκουσία ἐν
Χριστῷ πτωχεία! Διότι μπορεῖ νά ἔχω ἐκουσία, ἀλλά
ὄχι ἐν Χριστῷ. Ἡ πτωχεία πρέπει νά εἶναι καί ἑκουσία καί ἐν Χριστῷ!
Αὐτή, ἡ ἐν Χριστῷ θεληματική πτωχεία, ἀγαπητοί
μου, στήν ὁποία καί θέλω νά μείνω, ἔχει μία θεολογικήν διάστασιν. Καί ὑπάρχει αὐτή ἡ θεολογική
διάστασις, γιά τούς ἑξῆς λόγους:
Πρώτον: Ἀπαλλάσσει τά πτερά τῆς ψυχῆς, ἀπό τόν
ὑλικόν φόρτον τοῦ πλούτου, διά πνευματικά πτερυγίσματα.
Οἱ Πατέρες ἐτόνιζαν καί ὑπερετόνιζαν: «Εἰσροή
αἵματος, ἐκροήν Πνεύματος ἀπεργάζεται». Βάζεις αἷμα, βγάζεις Πνεῦμα. Εἶναι ποσά ἀντιστρόφως ἀνάλογα.
Δηλαδή, ὅσο παίρνεις χρήματα καί γίνεσαι πλούσιος, τόσον ἀφαιρεῖται ἡ πνευματικότητά σου. Πλούσιος καί πνευματικός ἄνθρωπος –κατά τόν λόγον τοῦ
Κυρίου (16)– εἶναι ἀδύνατον νά συμβιβαστοῦν· τόσον ἀδύνατον, ὡς νά περάσῃ ἀπό τήν τρύπα τῆς βελόνης ἕνα χοντρό παλαμάρι –«κάμηλος» λέγεται– ἤ,
ἄν θέλετε, τό ζῶον κάμηλος.
Βέβαια, θά μοῦ πῆτε: «Δηλαδή, ἀποκλείονται ὅλοι
οἱ πλούσιοι ἀπό τήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ;».
Ναί, ἐκτός κι ἄν ὑπάρχῃ ἡ περίπτωσις ἐκείνη, γιά τήν
ὁποίαν ὁ Κύριος εἶπε: «Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις
δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστὶν» (17). Ὑπάρχουν πλούσιοι πού θά μποῦν στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ· ὅπως
μπῆκε καί ὁ Ἀβραάμ· ἀλλ’ εἶναι λίγοι· εἶναι λίγοι!
Ὁ πλοῦτος εἶναι πολύ ἐπικίνδυνο πράγμα. Μόνον
ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος μπόρεσε νά κατανοήσῃ τά πράγματα, ὅπως τό Εὐαγγέλιο τά ἀποκαλύπτει, μόνον
αὐτός δύναται νά σωθῆ, ἔστω κι ἄν εἶναι πλούσιος.
Δεύτερον: Ἡ πνευματική ἐκουσία πτωχεία, δηλαδή
ἡ ἐν Χριστῷ πτωχεία, μυεῖ εἰς τήν πνευματικήν ζωήν,
ὡς ἕνα θαυμάσιον καί ἄριστον ἐργαλεῖον ἀλλά καί
ἀναντικατάστατον.
Μιά θαυμασία εἰκόνα αὐτῆς τῆς πτωχείας μᾶς προβάλλει ὁ ἀπόστολος Παῦλος. Ἀπευθυνόμενος πρός
τούς Φιλιππησίους, γράφει μία ἀθάνατη σελίδα
–ὁ ἀθάνατος Παῦλος!–, ὁ ὁποῖος εὐρίσκετο εἰς τήν
φυλακή τῆς Ρώμης. Ἐκεῖ βεβαίως δέν μποροῦσε νά
δουλεύῃ γιά νά βγάζῃ τό ψωμί του –γιατί δουλεύοντας ἔβγαζε τό ψωμί του–, καί οἱ Φιλιππήσιοι τοῦ
στέλλουν χρήματα. Ὁπότε, τούς γράφει:
«Ἐγὼ γὰρ ἔμαθον ἐν οἷς εἰμι αὐτάρκης εἶναι. οἶδα
καὶ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν· ἐν παντὶ καὶ
ἐν πᾶσι μεμύημαι καὶ χορτάζεσθαι καὶ πεινᾶν, καὶ
περισσεύειν καὶ ὑστερεῖσθαι· (18) ἀπέχω δέ πάντα
καὶ περισσεύω» (19).

ορθοδοΞη δοΓμΑτικη
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

Τρία θεία Πρόσωπα δεν υπάρχουν τοπικώς,
ήτοι το ένα παρά το άλλο, συγχρονικά, είναι
εκτός τόπου και χρόνου. Αυτά κατέχουν την
μία και την αυτή Φύση κατά ίδιον τρόπον; Ο
Υιός είναι η ΘΕΟΤΗΣ ως Υιός, κλπ. Τα Τρία
θεία Πρόσωπα είναι:
α) Ομοούσια: Τούτο αποφάσισε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος. Ομοούσιος, δηλώνει την
ταυτότητα και ενότητα της θείας Ουσίας. (Οι
άνθρωποι είναι ομοούσιοι διηρημένως, ενώ
τα Θεία Πρόσωπα είναι ομοούσια αδιαιρέτως στη φύση).
β) Περιχώρησις: Κατά την διδασκαλία Ιωάννου του Δαμασκηνού οι υποστάσεις έχουν
«την εν αλλήλοις περιχώρησιν». Αυτή δηλώνει
την ζώσα σχέση και ενύπαρξη των Θείων ζώντων Προσώπων. Ταύτα έχουν τα πάντα κοινά.
Κάθε Πρόσωπο ζει μέσα στα άλλα δύο «ως εις

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
Τούς γράφει: «Γιατί μοῦ στείλατε χρήματα; Βέβαια,
καλά κάνατε καί στείλατε, γιατί αὐτό δείχνει τόν καρπό τῆς πνευματικῆς σας ζωῆς· ἀλλά γιατί μοῦ στείλατε; (20) Γιατί ἐγώ ἔμαθα νά μένω αὐτάρκης μ’
ἐκεῖνα πού ἔχω. –Αυτάρκεια! Αὐτό τό μεγάλο κεφάλαιο τοῦ ἀνθρώπου!– Ἔχω μάθει καλά τό μάθημα·
καί νά μήν ἔχω καί νά ἔχω. Σέ κάθε περίστασι, ἔμαθα καί νά χορταίνω, ἔμαθα καί νά πεινάω. –Δηλαδή, τί; Ὅταν χορταίνω νά μήν γίνωμαι ζῷο! κι ὅταν
πεινάω νά μήν βλασφημῶ τόν Θεόν!–. Ἔμαθα τό μυστικό, καί περίσσια νά τά ἔχω, χωρίς νά κολλάω σ’
αὐτά, ἀλλά καί νά ὑστεροῦμαι, χωρίς νά λέγω «Τί
θά ἀπογίνω;», σάν νά πέθανε ὁ Θεός. Ἀπέχω ἀπό
ὅλα –Εἴδατε κι ἐδῶ τό «ἀπέχω»; Θά πῆ ἔχω– κι ὄχι
μόνο ἔχω ἀπ’ ὅλα, ἀλλά ἔχω καί περίσσευμα»!
«Ἅγιε Παῦλε, στήν φυλακή εἶσαι· τρία χρόνια στή
φυλακή· δυό χρόνια στή Καισάρεια καί ἕνα χρόνο
στή Ρώμη. Τί ἔχεις καί περισσεύεις;».
«Ἀπέχω πάντα καὶ περισσεύω»! Δέν λέγει ψέματα ὁ Παῦλος.
Εἴδατε λοιπόν παρακαλῶ; εἴδατε πῶς φτιάχνεται ὁ
ἄνθρωπος, πῶς σμιλεύεται;!
Μεγαλῶστε τά παιδάκια σας μέ τίς …τσικολάτες –νά
τό πῶ ἔτσι!–· καί νά ἰδῆτε ἅμα θά πιάσῃ μία πείνα
τί θά ἀπογίνουν τά παιδάκια σας!... Μεγαλῶστε τά
παιδάκια σας πλούσια· καί μέ τά φρέσκα βούτυρα καί τά φρέσκα αὐγουλάκια, καί μετά θά ἰδῆτε!...
Μάθετε στά παιδιά σας τήν νηστεία. Νά μαθαίνουν,
ἔστω μέ τόν τεχνητόν αὐτόν τρόπο, τήν κακοπάθεια,
γιά νά μποροῦν νά ἀντέξουν στίς δύσκολες ἡμέρες
τῆς ζωῆς τους. Γιά νά μποροῦν νά λέγουν, μαζί με
τόν ἀπόστολο Παῦλο, «οἶδα καὶ περισσεύειν, οἶδα
καὶ ὑστερεῖσθαι».
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
9 Λουκᾶ ἰη΄ 22
10 Λουκᾶ στ΄ 2025
11 Λουκᾶ στ΄ 24
12 Λουκᾶ ιστ΄ 2031
13 Λουκᾶ στ΄ 25
14 Ματθ. ε΄ 6

15 Β΄ Κορ. στ΄ 10
16 Μάτθ. ιθ΄ 2324
17 Λουκᾶ ιη΄ 27
18 Φιλιπ. δ΄ 1112
19 Φιλιπ. δ΄ 18
20 Φιλιπ. δ΄ 14

53ον

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

εαυτό», χωρίς να αφομοιώνεται και να πάψει
να είναι Πρόσωπο, αλλά διασώζει την υπόστασή Του. Έχουμε, δηλαδή, τέλεια κοινωνία και
ενότητα. Τα Τρία Θεία Πρόσωπα διατρέχουν
άλληλα (= διέρχονται ελευθέρα μεταξύ τους)
και ενοικούν εν αλλήλοις (= κατοικούν – ενυπάρχουν μεταξύ τους). Δεν μπορούν να ζήσουν το ένα χωρίς το άλλο. Το ένα Πρόσωπο
θυσιάζεται για το άλλο, και το άλλο ανταποδίδει τη θυσία (= τέλεια κοινωνία).
Η ζωή των Τριών Θείων Προσώπων υπεμφαίνει (= φανερώνει-εμφανίζει) την δεοντολογία (= τα καθήκοντα) της ανθρώπινης κοινωνίας. Η δεοντολογία αυτή θέλει να δημιουργήσει τέλεια ανθρώπινη κοινωνία, αλλά ρέπει (=
κλίνει) προς τα άκρα. Δεν μπορεί να συνδυάσει τέλεια κοινωνία και ελευθερία, και ή πέφτει
σε αναρχία (= κακώς νοούμενη Δημοκρατία) ή

σε δικτατορία (= καταναγκαστική επιβολή). Η
ενότητα καταργεί τα πρόσωπα (= αναρχία) και
τα πρόσωπα την ενότητα (δικτατορία).
Η κοινωνία των Τριών Θείων Προσώπων
είναι χαρά. Η ενότητα Αυτών δεν καταστρέφει το Πρόσωπο (= αναρχία), ούτε το Πρόσωπο την ενότητα (= δικτατορία). Η αγάπη
μεταξύ των Θείων Προσώπων δεν εκλαμβάνεται ως αδυναμία, αλλά είναι η Ζωή, και τα
άλλα Πρόσωπα αντιπροσφέρουν την αγάπη,
αντιθυσιάζονται, για την πραγματική κοινωνία εν αλλήλοις (= μεταξύ Τους). Τα Τρία Θεία
Πρόσωπα έχουν την αυτή και την ίδια Ουσία
το καθένα και όλα μαζί αενάως (= παντοτινά). Κανένα από τα Τρία Θεία Πρόσωπα δεν
υπάρχει εν εαυτώ ολιγώτερον από ό,τι υπάρχει στο άλλο.
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]
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συνέχεια από τη σελ. 1

η ΣΦΑΓη τΩν 12 μητροπολιτΩν (19742015) 13ο µέρος

οι μΑυρεΣ ΣελιδεΣ τηΣ εκκληΣιΑΣτικηΣ ιΣτοριΑΣ

Στο προηγούμενο φύλλο (221) αναφερθήκαμε στον αγώνα που έδωσε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ για να αναβαθμίσει
μισθολογικά – και όχι μόνο – τους ιερείς.
Γέροντας συνταξιούχος ιερέας των Ιωαννίνων μας έστειλε μακροσκελή επιστολή στην οποία περιγράφει πολλά από τη
“δράση” του τότε δεσπότη Σεραφείμ Τίκα
– προσεχώς θα αναφερθούμε – αλλά και
την “αγάπη” και “συμπόνοια” που έτρεφε
στους απλούς ιερείς, και που μικρό μέρος
δημοσιεύουμε:
Το Κράτος με τις υπ’ αριθ. 281/66 και
37/67 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου
(Π.Υ.Σ.) έδινε στους ιερείς τα επιδόματα,
δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας
επιλογιζόμενα επί του βασικού μισθού
εξαιρώντας το ποσοστό προσαυξήσεων
των πενταετιών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα,
στο διάστημα 1970-1975, οι ιερείς να χάσουν αρκετά χρήματα.
Ο δικηγόρος Κοζάνης Δημ. Κοντοδίνας
σε συνεργασία με την μητρόπολη Κοζάνης
κέρδισε τον δικαστικό αγώνα με δύο αποφάσεις (449/74 και 605/75) του Αρείου Πάγου που όριζε να δοθούν όλα τα χρήματα
αναδρομικά που αδικαιολόγητα παρακρατήθηκαν από τους ιερείς επί μία πενταετία.
Το θέμα αυτό ο δικηγόρος το έκανε γνωστό σ’ όλες τις μητροπόλεις, ζητώντας να
κινηθούν ανάλογα, στέλνοντας κατάσταση που θα περιελάμβανε όλα τα απαιτούμενα στοιχεία κάθε ιερέα. Όλες οι μητροπόλεις έστειλαν υπηρεσιακά τις καταστάσεις στο γραφείο του Νομικού Συμβουλίου
του Υπουργείου Παιδείας, όπως αυτό ήταν
διατυπωμένο στο 2067/21.11.75 έγγραφο
του Νομικού Συμβουλίου του Υπουργείου.
Η μόνη μητρόπολη που κωλυσιεργούσε να στείλει τις καταστάσεις ήταν η μητρόπολη Ιωαννίνων (1), της οποίας μητροπολίτης ήταν ο “αντάρτης” Σεραφείμ
Τίκας, που είχε ήδη γίνει αρχιεπίσκοπος

αλλά κρατούσε παράνομα και τη μητρόπολη με “τοποτηρητή” τον γνωστό Θεόκλητο Σετάκη.
Οι ιερείς, όταν το πληροφορήθηκαν διαμαρτυρήθηκαν έντονα και στις 10 Δεκεμβρίου 1975 τρεις απ’ αυτούς (Κ. Τράντζας,
Δ. Σιόντας και Κ. Μπαλωμένος) αναγκάστηκαν να αναλάβουν αυτοί τη σύνταξη της
κατάστασης μέσα σε λίγες ημέρες. Η μητρόπολη και πάλι αρνήθηκε να την στείλει
υπηρεσιακά αναγκάζοντάς τους να πάνε οι
ίδιοι αεροπορικώς στην Αθήνα και να παραδώσουν στο δικηγόρο που χειρίζονταν
την υπόθεση – διότι ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου δεν την παρελάμβανε – του Αρείου Πάγου κ. Μάρκο Νάτσινα.
Η καθυστέρηση αυτή (των 110 ημερών) της υποβολής των καταστάσεων με
τα στοιχεία των ιερέων είχε ως αποτέλεσμα να καταστεί εκπρόθεσμη και οι ιερείς
της μητρόπολης Ιωαννίνων να χάσουν από
20.000 έως 30.000 δρχ. ο καθένας, ενώ
όλες οι άλλες μητροπόλεις τα πήραν.
Οι ιερείς Ιωαννίνων έκαναν έφεση κατά
της απόφασης αλλά η Κυβέρνηση Καραμανλή ψήφισε το νόμο 289/1976 με τον
οποίο κηρύσσονταν παραγεγραμμένες οι
κατά του Δημοσίου απαιτήσεις των ιερέων
λόγω μη συνυπολογισμού του επιδόματος
των πενταετιών επί των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος αδείας μέχρις του έτους 1974 (άρθρο 9).
Αυτός ήταν ο “φιλεύσπλαχνος”, ψεφτοαντάρτης Σεραφείμ Τίκας, του οποίου αγαπημένο σπορ ήταν οι ραδιουργίες και η
καλοπέραση, δεδομένου ότι ουδέποτε ενδιαφέρθηκε για την Εκκλησία, το ποίμνιο
και τους λειτουργούς του Υψίστου, ιερείς.
Αντίθετα ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄
(Κοτσώνης) όλα τα χρόνια της Αρχιερατίας
του έδινε μάχες με τους κρατούντες και τα
σκοτεινά κέντρα και παρασκήνια, και, σχεδόν πάντα, κέρδιζε διότι ήταν ανύστακτος

ιερουργός της Ευχαριστιακής τελετουργίας και είχε ένα ασταμάτητο διάλογο αγάπης με τον Κύριο.
Σύγκρουση:
Ο Αρχιεπ. Ιερώνυμος τόλμησε να βάλει
το δάκτυλό του στη γάγγραινα, ψηλαφώντας τις πληγές που σάπιζαν και κατέτρωγαν τα οικονομικά της Εκκλησίας. Μετά
έπιασε στο χέρι το νυστέρι και άρχισε να
ξεκαθαρίζει:
α) Την μεγάλη κακοδιαχείριση στα εκτελούμενα έργα, που ενώ θά ’πρεπε να παραδίδονται εντός δύο-τριών χρόνων, αυτά
τελείωναν σε οκτώ και δέκα χρόνια κοστίζοντας το τριπλάσιο απ’ όσο τα έργα σε
ιδιώτη! – Αναφέρει περιστατικό πολυκατοικίας στην Αθήνα, που η ανοικοδόμηση
άρχισε το 1962 και τελείωσε το 1970, και
της οποίας την εργολαβία είχε αναλάβει
ο ΚΛΗΤΗΡΑΣ του Εκκλησιαστικού Οργανισμού ΟΔΕΠ.
β)Δεν σταμάτησε εδώ, μπήκε μπροστά
με σθένος και κονταροχτυπήθηκε με την
οικονομική - τραπεζική εξουσία που λυμαινονταν το εκκλησιαστικό χρήμα.
Πληροφορηθείς ο Ιερώνυμος ότι τα διαθέσιμα εκκλησιαστικά χρήματα ήταν διάσπαρτα σε διάφορες Τράπεζες με επιτόκιο
σχεδόν μηδενικό (0,75%), ενώ όσες φορές
χρειάστηκε διάφοροι Οργανισμοί της Εκκλησίας να δανειοδοτηθούν πλήρωναν επιτόκιο 5,50 έως 12%, συγκέντρωσε όλες τις
εκκλησιαστικές καταθέσεις (ναών, μοναστηρίων) σε μία Τράπεζα κάνοντας αναδιαπραγμάτευση και πετυχαίνοντας πρωτοφανή απόδοση των χρημάτων για τα χρονικά της Εκκλησίας.
γ) Άλλο σημαντικό κεφάλαιο που κανείς
για δεκαετίες δεν ενδιαφέρθηκε, ήταν η
σύμβαση που υπέγραψε η Εκκλησία της
Ελλάδος επί αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου
Παπαδοπούλου με την Εθνική Τράπεζα η
οποία θα αναλάμβανε την κατάρτιση του
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κτηματολογίου της Εκκλησίας εντός διετίας – καταγραφή και οριοθέτηση των κτημάτων, ναών και μοναστηρίων ανά την Επικράτειαν – με αμοιβή της το 1% επί των καταθέσεων του ΟΔΕΠ (ποσόν δις δραχμών).
Έκτοτε πέρασαν δεκαετίες από το έτος
σύμβασης (1933) και παρήλασαν οκτώ Αρχιεπίσκοποι· και όμως κανένας δεν υποψιάστηκε το πρόβλημα. Η Εθνική Τράπεζα
εισέπραττε τα συμφωνηθέντα (1%) χωρίς
όμως να προβεί στην κατάρτιση του κτηματολογίου.
Ο Ιερώνυμος ανακάλυψε την απάτη· κατήγγειλε την αμαρτωλή σύμβαση· σταμάτησε να πληρώνει το 1%· διαπραγματεύθηκε από την αρχή τη σύμβαση και υποχρέωσε την Τράπεζα να δώσει επιτόκιο 7%.
Όλοι αυτοί, που, χωρίς φόβο Θεού, λυμαίνονταν την προσφορά των πιστών θεώρησαν τον Ιερώνυμο εμπόδιο στα σχέδιά
τους, και ως εκ τούτου, έπρεπε να απομακρυνθεί τάχιστα και να αντικατασταθεί από
άλλον, αρχιεπίσκοπο μαριονέτα, που θα
τα “τρώει” μαζί τους. Παράλληλα έπρεπε
να διωχθούν και όσοι από τους μητροπολίτες διακρίνονταν για την αγνότητα, την
παρρησία και το ακέραιο του χαρακτήρα τους αναπληρούμενοι από μεμπτούς,
κουσουράτους, κενόδοξους, αδύναμους
και δειλούς.
Και το κατάντημα το βλέπουμε σήμερα
στην Εκκλησία!
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
(1) Ο Νομικός Σύμβουλος του Υπουργείου, με
επείγουσα επιστολή (22.11.75), ζητούσε τις καταστάσεις και μη ανταποκρινόμενος επανήλθε ο
Γεν. Δ/ντής του Υπουργείου Βλ. Φειδάς με κατεπείγον έγγραφο που έλεγε: «… Όπως αποστείλητε κατεπειγόντως, απ’ ευθείας εις το γραφείο
του κ. Νομικού Συμβούλου, τα δια του ως άνω
εγγράφου αιτούμενα στοιχεία …».

ολα κοινα: ορθοδοξία και ορθοπραξία υΠαΡκΤοσ (εΦαΡμοσμενοσ) ΧΡισΤιανισμοσ
συνέχεια από τη σελ. 1

Στον αντίποδα, της ολοταχώς
προωθούμενης, από τα σκοτεινά παγκόσμια παρασκήνια πανθρησκείας του Οικουμενισμού
με την κοινωνικοοικονομική της
έκφραση την παγκοσμιοποίηση, βρίσκεται εν δυνάμει ο Ορθόδοξος Χριστιανισμός (Ορθοδοξία και Ορθοπραξία) όπως
εκφράζεται σήμερα στα κοινό-
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βια μοναστήρια της Ορθοδοξίας. Ούτε μια βελόνα παραπάνω δεν πρέπει να έχει ο μοναχός από τους άλλους αδελφούς του κατά τον Μέγα Αντώνιο, όπως μας έλεγε αγιορείτης
μοναχός στο αρχονταρίκι μονής μετά τη Θεία Λειτουργία!
Θέσεις, όπως αυτές (κοινοβιακές), χτυπάνε στην “καρδιά”
του άκρατου οικονομικού φιλελευθερισμού της παγκοσμιοποίησης και όσοι το υπηρετούν με
συνέπεια, το “Σύστημα” τους…
φακελώνει!!!
Αυτούς, που συνειδητά είναι
κατά της χριστιανικής διδασκαλίας και σε όσους, κληρικούς και
λαϊκούς, κρύβουν την πλούσια
κοινωνική διδασκαλία της Ορθοδοξίας “υπό τον μόδιον δια
τον φόβον… του κατεστημένου”, τους παραπέμπουμε στις
“Πράξεις των Αποστόλων” (κεφ.
4, στ. 32-36 και κεφ. 6, στ. 1-7).
Εκεί, θα δουν την Ορθοδοξία να
γίνεται σάρκα (Ορθοπραξία) και
να στέλνει τον ατομικισμό στο

χρονοντούλαπο της ιστορίας…
τους. Γιατί όσοι είχανε χωράφια
Στην πρώτη Χριστιανική Εκή σπίτια τα πουλούσανε και τα
κλησία, όπως βλέπουμε οι χριλεφτά τα φέρνανε και τ’ ακουστιανοί είχαν κοινότητα πραγμπούσανε στα πόδια των αποματικής αδελφότητας. Οι απόστόλων. Και δίνανε στον καθέστολοι φρόντισαν για το έργο
να ανάλογα με τις ανάγκες του.
της διακονίας των
Ο Ιωσής που ονομάτραπεζών να εκλε- Γράφει ο Χαρ. Γ. Κοντός
στηκε από τους αποτ. Καθ. ΤΕΙ - δικηγόρος
γούν εφτά άτομα,
στόλους Βαρνάβας,
με καλό όνομα, με
δηλαδή παιδί της παπνεύμα Άγιο και σορηγοριάς, Λευΐτης,
φία. Μεταφέρουμε εδώ το κείμεΚύπριος την καταγωγή, πούληνο σε μετάφραση του Ν.Ψ. και
σε το χωράφι που είχε κι’ έφεσε άλλη έκδοση θα σχολιάσουρε το αντίτιμο και τόβαλε στα
με το θέμα του “άπαντα κοινά”.
πόδια των αποστόλων».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
«Όλο το πλήθος των πιστών
«Τις μέρες εκείνες εξαιτίείχανε μια ψυχή και μια καρδιά
ας που αυξανότανε ο αριθμός
κι ούτε ένας δεν έλεγε πως κάτι
των μαθητών, αρχίσανε να πααπό τα υπάρχοντά του είναι δικό
ραπονιούνται έντονα οι Ελληνιτου, αλλά τα είχανε μεταξύ τους
στές κατά των Εβραίων, ότι παόλα κοινά.
ραμελούνταν στην καθημερινή
Με μεγάλη δύναμη, οι απόδιανομή οι χήρες τους. Καλέστολοι κηρύττανε την Ανάστασανε λοιπόν οι δώδεκα σε γεση του Κυρίου Ιησού και σ’
νική συνέλευση τους χριστιαόλους ήτανε απλωμένη πλούνούς κι’ είπανε: “Δεν είναι σωσια η χάρη του Θεού. Κανένας
στό εμείς ν’ αφήσουμε το λόγο
φτωχός δεν υπήρχε ανάμεσά
του Θεού και να υπηρετούμε

σε τραπέζια. Γι’ αυτό, αδελφοί,
κοιτάχτε να βρείτε ανάμεσά
σας εφτά άτομα, με καλό όνομα, με Πνεύμα Άγιο και σοφία,
στους οποίους εμείς θ’ αναθέσουμε το έργο αυτό.
Κι’ εμείς θα αφοσιωθούμε
στην προσευχή και τη διάδοση
της χριστιανικής διδασκαλίας”.
Η πρόταση έγινε με χαρά δεκτή από το πλήθος κι’ εκλέξανε το Στέφανο, άνθρωπο πολύ
πιστό και φωτισμένο από το
Πνεύμα το Άγιο, το Φίλιππο,
τον Πρόχορο, τον Νικάνορα,
τον Τίμωνα, τον Παρμενά και
το Νικόλαο από την Αντιόχεια
που ήτανε προσήλυτος.
Τους παρουσιάσανε στους
αποστόλους κι’ αυτοί, αφού
προσευχηθήκανε, θέσανε
πάνω τους τα χέρια. Κι’ ο λόγος του Θεού προχωρούσε
γοργά, οι χριστιανοί στα Ιεροσόλυμα αυξάνονταν τόσο που
ακόμα και πολλοί ιερείς ασπάζονταν την καινούργια πίστη».
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ο ΑνθρΩποΣ εινΑι ΑχορτΑΓοΣ
δΩΣτου λεΦτΑ κΑι πΑρτου… την Ψυχη
Κυριακή 29 Νοέμβρη βγαίνει ο λειτουργός ιερέας με
ένα μάτσο χαρτιά στην Ωραία
Πύλη. Αφού κοίταξε το εκκλησίασμα κούνησε το κεφάλι – κάτι πρέπει να ψέλλισε χωρίς ν’ ακουστεί – και άρχισε:
Αδελφοί, θα σας κάνουμε
μερικές ανακοινώσεις (Άπασαι για τον μαμωνά).

Μήνυμα του μητρ. Λαρίσης
και Τυρνάβου Ιγνατίου.
«Αδελφοί μου, καταφεύγω και
πάλι στην αγάπη σας, για να ζητήσω τον οβολόν σας για τα Συσσίτια των απόρων της Ιεράς Μητροπόλεώς μας… Παρασκευάζονται κάθε μέρα 400 μερίδες φαγητό, – ακούγετε κάποιος από πίσω: Ρε τους ψεύτες! Η γυναίκα μου την περασμένη εβδομάδα
βοηθούσε και μου είπε ότι 320 είναι οι μερίδες
και αυτές με ερωτηματικά – αφού και όποιος έρχεται εκτάκτως, χωρίς να είναι εγγεγραμμένος στους δικαιούχους, τρώει ή παίρνει μια μερίδα φαγητό. Αρχή
μας είναι να μην φεύγει κανείς νηστικός… – Κάποιος
μπροστά μας δεν κρατήθηκε: Βρε τους απατεώνες! Πήγα να ζητήσω φαγητό γιατί ήμουν νηστικός, και μ’ έδιωξαν καλώντας μάλιστα και την
αστυνομία γιατί τους ζόρισα! – από σας προέρχονται όλα. Σείς δίνετε τον οβολόν σας, σεις προσφέρετε τρόφιμα και χρήματα και οι κυρίες από τις Ενορίες έρχονται με προθυμία και μαγειρεύουν και σερβίρουν το φαγητό στους πτωχούς αδελφούς… Σας παρακαλώ να προσφέρετε σήμερα στο δίσκο του “Επιουσίου” ό,τι μπορείτε απ’ το υστέρημά σας, για να
φάνε και οι πτωχοί αδελφοί σας».
Τί μας λέει ο άνθρωπος, έλεγαν κάποιοι, για
χαχόλους μας περνάει ο Σαλαμίνιος; Αφού όλες
τις δαπάνες των συσσιτίων τις επωμίζονται κάθε
εβδομάδα οι ναοί πληρώνοντας ακόμη και τα
πλαστικά ποτηράκια, για ποια “πολλά έξοδα”
μιλάει ο κ. Ιγνάτιος; Επί πλέον εισπράττει από
τις τριμηνίες των ναών 10%, από δισκοφορίες
κατά τακτά χρονικά διαστήματα, από χρηματικές δωρεές συμπολιτών, από δωρεές (σε τρόφιμα) επιχειρήσεων, οργανισμών, συλλόγων, υπηρεσιών – με γεμάτες τις αποθήκες του υπογείου – και από ειδικά κονδύλια, από προγράμματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τρόφιμα και χρήμα.
Και συνέχισε ο Ιερέας την ανάγνωση: «Σας ευχαριστώ… Σας ευλογώ και σας εύχομαι να ’χετε πάντοτε γεμάτο με αγαθά το τραπέζι σας…».
Με άπειρη αγάπη. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ.
Ο Ιερέας κοντοστάθηκε, πήρε μια βαθειά ανάσα, κοίταξε το εκκλησίασμα και συνέχισε την
ανάγνωση της δεύτερη ανακοίνωσης (κι αυτή
για λεφτά).
Μήνυμα, του μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου.
Αδελφοί μου, από πολλών ετών έχει καθιερωθεί
στην Εκκλησία να διενεργείται μέσα στον μήνα Δεκέμβριο ο Έρανος της “Ημέρας της Αγάπης”, δια να
συγκεντρώνονται χρήματα δια τους πτωχούς αδελφούς μας… Σας παρακαλώ πολύ να ανοίξετε με αγαθή διάθεσι την πόρτα σας στους ανθρώπους που θάρθουν εκ μέρους της τοπικής μας Εκκλησίας… Ό,τι δώσετε θα ευλογηθή, αφού θα περάση από την Εκκλησία (1) και θα πάη στους φτωχούς συνανθρώπους
μας… που η Αγία μας Εκκλησία σαν μητέρα στοργική δεν τους ξέχασε…». Με αγάπη Χριστού ο Μητροπολίτης σας Ιγνάτιος.
Δεν μας ξέχασε; Διαμαρτυρήθηκε πικραμένος συμπολίτης μας. Πήγα πέρυσι να μου δώσουν κάποιο δέμα με λίγα τρόφιμα και κανένα
ευρώ και πήρα την απάντηση: Τί, τράπεζα ή χρηματιστήριο είναι εδώ να μοιράζουμε χρήματα;

νεοΣ ΦΩτεινοΣ ΑΣτερΑΣ … εκ τρικκηΣ

Νέος φωτεινός αστέρας εμφανίστηκε στη από κάθε ξυλοδαρμό, και στέλνοντας δεκάΛάρισα – όχι εξ ανατολών, αλλά εκ Τρίκκης δες στα νοσοκομεία, δήλωνε: «Είναι ημέρα χα– στον εσπερινό του μητροπολιτικού ναού ράς και ευλογίας σήμερα».
Αλήθεια, ποια δειΜετά από λίγες μέρες – συνε- Αγίου Αχιλλείου για
νά
υπέμεινε ο δυστυτην
γιορτή
της
Αγ.
χίζει – είδα στην εφημερίδα ότι
χής Ιγνάτιος; Μήπως
η μητρόπολη συγκέντρωσε από Αναστασίας της Ρωτο ότι είχε την ευχέτον έρανο 140.000 ευρώ που μαίας (Τετάρτη 28
ρεια με τα παγκάαντιστοιχούσαν 70-100 ευρώ στο Οκτώβρη 2015).
ρια χρήματα να δέΟ λόγος για τον
κάθε δέμα. Αυτή είναι η “Στοργινει τα χέρια και να
κή μητέρα”; αναλογίστηκα. Έχει νεοχειροτονηθέβουλώνει τα στόμαμάθει, φαίνεται, στο πάρε ενώ ντα δεσπότη Τρικάτα των δημοσιογράγια το δώσε έχει καβούρια η τσέ- λων προσκαλεσμέφων ώστε να παρουνο από τον Ιγνάτιο
πη του δεσπότη.
σιάζουν το μαύρο
Ο ιερέας διαπιστώνοντας κά- Λάρισας.
άσπρο ή μήπως γιαΧοροστατώντας
ποιο μουρμουρητό, ξερόβηξε
τί με ψευδομαρτυρίκανά δυο φορές και συνέχισε απηύθυνε στο εκτην τρίτη ανακοίνωση (κι αυτή κλησίασμα λόγο πανηγυρικό διαπράττοντας ες και παραδικαστικές ενέργειες επί 20 χρόνια
το λάθος με την μεν αγία να ασχοληθεί 2-3 λε- ταλαιπωρεί πολύτεκνες οικογένειες σέρνοντάς
για λεφτά).
Μήνυμα, του μητροπολίτη Λα- πτά με το λιβάνισμα δε του επιχώριου δεσπό- τες ακόμη και σήμερα στα δικαστήρια;
Ο λόγος του αγίου Θεολόγου βοά: «Το αίμα
τη όλον τον υπόλοιπο χρόνο.
ρίσης και Τυρνάβου.
Σύνηθες φαινόμενο μεταξύ των πανηγυρι- των πιστών με το οποίο γέμισαν οι δρόμοι θα σε κα«Αδελφοί μου, πλησιάζουμε στη
τατρέχει σ’ όλη σου τη ζωή».
Μεγάλη Εορτή των Χριστουγέννων και ο καθένας ξέ- τζήδων δεσποτάδων καθ’
Δεν έφθαναν οι τόσες
ρει από την παιδική του ηλικία ότι αυτή τη γιορτή της όσον – σκέφτονται – ο άγιος
Αγάπης την γιορτάζουμε εκτός των άλλων και με προ- δεν παρεξηγείται ενώ αλιβά- Το τροπάριο που συνέγραψαν “μπούρδες” που είπε ο εκ
σφορά στο συνάνθρωπο… Σας καλώ λοιπόν να φέρε- νιστος δεσπότης το ξύδι το
Τρίκκης Χρυσόστομος, μας
και το έψαλαν
τε στην Εκκλησία κάτι κι εσείς για τον πτωχό και τον έχει στις μύτες.
έκανε και μάθημα αντικαστην ενθρόνιση του
πεινασμένο συνάνθρωπο. Μπορείτε να φέρετε ζυμανονικότητας και παρανομίΓι’ αυτό κι ο καλεσμένος
ρικά, γάλα, ζάχαρη, όσπρια, λάδι, βούτυρο, τοματο- αρχόμενος από τον αδύναας. Άφησε δηλαδή να ενΉχος α΄ Αναστάσεως ημέρα
πολτό ή ό,τι άλλο έχετε, για το τραπέζι του ανέργου μο κρίκο έφερε στο λόγο Ενθρονίσεως ημέρα νυν επέστη νοηθεί, ότι η εκλογή του σε
ή του αρρώστου… ή για τα παιδιά του…
δεσπότη δεν έγινε κατόπιν
του κοινά σημεία της γνωριφαιδρά, εν πόλει των Τρικάλων
Μ’ αυτή την παράκληση και την ευχή, αυτό που μίας των.
επιφοίτησης του Αγ. ΠνεύΔεύτε συμφώνως οι πιστοί
θα προσφέρετε να σας αντιπροσφέρη ο Θεός εκατοματος αλλά κατόπιν συνερ«Θυμήθηκα, Σεβασμιώτατε,
τον ποιμένα τον καλόν
νταπλάσια». Σας ασπάζομαι εν Κυρίω ο Μητρο- από την ιερατική μου ζωή τις
γασίας του Αρχ. Ιερωνύμου
Χρυσόστομον άπαντες
πολίτης σας Ιγνάτιος.
και του Μητρ. Τρίκκης Αλεημέρες που σας επισκεπτόμουν
υποδέξασθε χαίροντες
Τώρα ή δυσφορία ήταν πιο έντονη ώστε να κά- και αντλούσα από το πρόσωπό
ξίου, παραιτούμενου υπέρ
νει τον ιερέα, που βρίσκονταν σε αμηχανία, με σας δύναμη, υπομονή και πνευτου ομιλούντος και παρέτρεμάμενη φωνή να πει: Αδελφοί, σας κουράσα- ματική ενίσχυση».
χοντάς του τη Μητρόπολη ως προίκα, φέρνομε… λίγη υπομονή και τελειώσαμε. Και συνέχισε
Ε, όχι. Είπαμε να λέτε ψέματα αλλά όχι τόσο ντας τη Σύνοδο της Ιεραρχίας προ τετελεσμέμε την τέταρτη ανακοίνωση (κι αυτή για λεφτά). χονδρά. Στα Τρίκαλα μόλις και συμπληρώσα- νων γεγονότων.
Προς άπαντας του ευλαβεστάτους Εφημερίους και τε χρόνο. Ποιες «παληές μέρες θυμηθήκατε;».
Απευθυνόμενος προς τον Πρωτοσύγκελο
Προέδρους των Εκκλησιαστικών Συμβουλίων της καθ’ Επίσης οι άνθρωποι της μητρόπολης μια φορά Λάρισας Αχίλλειο Τσούτσουρα τον χαρακτήημάς Ιεράς Μητροπόλεως…
σας είδαν, εκτός κι αν ερχόσασταν τις μεσο- ρισε «ΛΕΒΕΝΤΟΠΑΙΔΟ» και του ευχήθηκε «και
στα δικά του» δηλαδή γρήγορα να δεσποτοΣταμάτησε απότομα ο ιερέας, ζήτησε συγ- νύκτιες ώρες.
γνώμη για το λάθος του και συνέχισε με άλΚαι συνεχίζοντας τόνισε: «Η γνωριμία μας εί- ποιηθεί δια της γνωστής σύντομης οδού και ο
λες ανακοινώσεις, για την ομιλία του Βατοπε- ναι μακροχρόνιος και τον συμπαραστεκόμουν στο ίδιος να ’ρθει να τον εγκαταστήσει (!).
Απευθύνθηκε ονομαστικά και σε μερικούς
δινού Εφραίμ, για το πανηγύρι του Αγίου Νικο- “μαρτύριο” που ζούσε τόσα χρόνια».
λάου, για εξομολογήσεις, για γιορτές των καΔεν γνωρίζουμε τον ψυχικό κόσμο του αν- άλλους κληρικούς ευχόμενος κατά εμετικό
τηχητικών κ.ά.
θρώπου διότι άλλως δεν εξηγούνται τα όσα τρόπο σύντομη εκπλήρωση των βαθύτερων πόΤί είχε συμβεί όμως; Ο ιερέας, λόγω κεκτη- είπε. Μπέρδεψε τον τύραννο με τους τυραν- θων. Οι εκκλησιαζόμενοι, την ώρα που ο ομιμένης ταχύτητας, μπέρδεψε στα πολλά χαρ- νούμενους, τον διώκτη με τους διωκόμενους, λητής μιλούσε με υπονοούμενα για όλους και
τιά και το “απόρρητο” έγγραφο της μητρόπο- τον παράνομο με τους νόμιμους και του Νέ- για όλα, παρατήρησαν ότι ο δεσπότης Ιγνάτιος άρχισε να νιώθει άσχημα, να κουνάει τους
ώμους, να ξεροβήχει, να μη μπορεί να ηρεμήσει χέρια και κεφάλι (συνηθισμένο τικ).
ρΗΤΑ ΚΑι ΓνΩμεΣ Περι εΛεΓΧου
Τον λυπηθήκαμε το δυστυχισμένο. Άραγε
• «Όταν μου πειράξουν την Πατρίδα και Θρησκεία μου, θα μιλήσω, να ’νεργήσω, κι ό,τι θέλουν
ετοιμάζουν την έξοδό του;
ας μου κάνουν» (Μακρυγιάννης).
Ωραία ευχή, να γίνεται κανείς δεσπότης στα
• «Μη έλεγχε κακούς, ίνα μη μισήσωσί σε. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσει σε. Δίδου σοφώ αφοργρήγορα,
τάκα-τάκα, χωρίς το κατ’ ευδοκίαν
μήν και σοφώτερος έσται» (Παροιμ. 9:8-9).
θέλημα του Θεού αλλά του διαβόλου, έστω
• «Ο δε μισών ελέγχους άφρων» (Παροιμ. 12:1).
κι αν στο τέλος τους χορεύει στο ταψί – είπε
• «Ο δε έλεγχων μετά παρρησίας ειρηνοποιεί» (Παροιμ. 10:10).
κάποιος.
• «Τούτο πάντα ανέτρεψε, τούτο τον βίον ημών συνέχεεν, ότι ούτε ελεγχόμενοι φέρομεν γενΤέλος, να πληροφορήσουμε τον ενθουσιναίως, ούτε ετέρους ελέγχειν βουλόμεθα» (Ι. Χρυσόστομος).
ώδη νεοχειροτονηθέντα Χρυσόστομο, ότι τα
ευχολόγια που κνύθουν την ακοή των ορεγομένων επισκοπήν δεν είναι αρκετά όταν ο πιρωνα με τους μάρτυρες.
λης για το “EXTRA” χαράτσι που έβαλε στους
Ναι αλλά – θα μπορούσε να αντιλέξει κά- στός λαός αγρυπνάει και γνωρίζει του καθεναούς αρχίζοντας από τους μεγάλους της πόποιος – ο Ιγνάτιος δεν χτυπούσε χριστιανούς νός υποψηφίου τα κουσούργια καταγεγραμλης με το «μικροποσό» των 1500 ευρώ και καμένα μάλιστα σε CD-R. Δεν πιστεύουμε ότι
αλλά η αστυνομία· τί φταίει αυτός;
τέληγε στα μικρά χωριά με το ποσό των 200
Μήπως κι ο Νέρωνας χτυπούσε ο ίδιος τους θα προβούν σε ενέργειες που θα προκαλέευρώ, απαιτώντας η κατάθεση να είναι γρή“ανυπάκουους” χριστιανούς; Οι εντεταλμένοι σουν νέες «Τσουτσούριες» ταραχές κρατώγορη – “εξπρές” που λέμε – γιατί υπάρχει μεγια το σκοπό αυτό στρατιώτες προέβαιναν ντας τη Λάρισα σε αναστάτωση άλλα σαράντα (40) χρόνια και θα επιτρέψουν να επαναγάλη ανάγκη!
στην κακοποίησή τους.
ληφθούν τα “Ιακωβικά” γεγονότα του ΓενάΠού ακούστηκε, είπαν κάποιοι, μέσα σε μία
Ο Νέρωνας μετά από κάθε διωγμό έστηνε
ημέρα τέσσερες ανακοινώσεις για χρήματα γλέντια και τραπεζώματα. Κι ο Ιγνάτιος μετά ρη του 1962!!!
και μάλιστα στη σημερινή εποχή που οι ναοί
δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τα έξοδά τους;
Ο άνθρωπος είναι αχόρταγος. Δωστου λεφτά και πάρτου την... ψυχή
ολοι οι αγωνιζόμενοι θα είναι παρόντες στα δύο προσκλητήρια.
Α’ Την Πρωτοχρονιά Παρασκευή 1-1-2016 στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Αχιλλείου.
(1) Μερικοί άρχισαν να σχολιάζουν την πιο πάνω
β’ την ημερα των Θεοφανείων Τετάρτη 6-1-2016 στην γέφυρα του Πηνειού ποταμού
φράση αναρωτώμενοι αν οι κατ’ ιδίαν φιλανθρωπίες
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έχουν ευλογία.

