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ΑΓΙΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ 
ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ο ΝΕΟΣΣΟΚ!!!

ΝΑ ΓΙΑΤΙ 
Η ΑΥΣΤΡΙΑ
ΕΚΛΕΙΣΕ 

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ

Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας 
κ. Ντιμίτρι Μεντβέντεφ εξέπληξε τους πά-
ντες, όταν στο Αμερικάνικο Τηλεοπτικό δί-
κτυο (ABC) δήλωσε, ότι η ζωή του άλλαξε 
ριζικά αφότου ασπάσθηκε την Ορθοδοξία. 
«Πιστεύω είναι καλό για μένα, γιατί από τότε η 
ζωή μου, έχει αλλάξει! Δεν μιλάς ποτέ δυνατά 
για κάτι τέτοιο, γιατί τα θρησκευτικά αισθήμα-
τα πρέπει να παραμένουν κάπου βαθειά μέσα 
σου. Όταν κάποιος επιδεικνύεται γι΄ αυτό δεν 
είναι ειλικρινής, το κάνει για δημόσιες σχέσεις 

και αυτοπροβολή».
Ερωτηθείς ο Πρόεδρος Μεντβέντεφ γιατί μπή-

κε μέσα στην Εκκλησία, μεταξύ άλλων τόνισε: 
«Ένιωσα ότι το έχω ανάγκη, ένιωσα εσωτερικά την 
επιθυμία να το κάνω». Επίσης, σύμφωνα με τον 
Πρόεδρο της Ρωσίας κ. Μεντβέντεφ, οι άνθρω-
ποι γιατί πηγαίνουν στην Εκκλησία; «επειδή αι-
σθάνονται μια εσωτερική ανάγκη, εκτός αν πηγαί-
νουν σαν περιηγητές και τουρίστες».

Τέλος, ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας, τόνισε: 
«Εγώ στα 23 μου αισθάνθηκα ότι το είχα ανάγκη».

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ 
ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η ςΦΑΓΗ τΩν 12 μΗτροπολιτΩν  (1974 - 2016)  15ο µέρος

οι μΑυρες ςελιδες τΗς εκκλΗςιΑςτικΗς ιςτοριΑς

«… άφετε αυτήν, καλόν έργον εποίησεν, προέ-
βαλε μυρίσαι μου το σώμα εις τον ενταφιασμόν … 
Δημοσίας ταφάςεποίουν διά νόμων, οίτινεςεχρώ-
ντο περί τας ταφάς».

(Μάρκ. 14, 6-8 – Θουκυδίδης)

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ 
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

Μας εξέπληξε πάλι με τον τίτλο: «ΤΟ ΒΔΕΛΥΓ-
ΜΑ ΕΝ ΤΟΠΩ ΑΓΙΩ - ΤΟ ΙΣΛΑΜ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟ-
ΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΑΠΘ». Η το-
πική ένωση θεολόγων διαμαρτύρεται γιατί από 

Το 1423 μ.Χ. η Λάρι-
σα και όλη η Θεσσα-
λία υπέκυψε οριστικά 

(Μαρτύρησε 
στην Λάρισα, 
κοντά στην 
γέφυρα του 

Πηνειού Ποταμού)

Τελικά αυτόν τον τόπο, 
που από αιώνες έχει ποτι-
στεί με αίματα μαρτύρων 
και αγίων της πίστης και 
της Πατρίδας, βάλθηκαν 
μερικοί “μαστοροχα-
λαστάδες” να αποϊε-
ροποιήσουν και απο-
χριστιανίσουν αυτό 
το λαό.

Εάν αναλογιστεί κα-
νείς τι αντιχριστιανικά 
και αντιεθνικά νομοθε-

τήματα – ισχυρίζονται ότι 
τα επιβάλλει η Ε.Ε. – έχουν 
ψηφιστεί τα τελευταία 30-
40 χρόνια  τον πιάνει ίλιγ-
γος. Ιδιαίτερα τα τελευ-

ταία χρόνια ο ανταγωνι-
σμός μεταξύ των Κυβερ-
νήσεων για το ποια θα 
φανεί πιο… “προοδευτι-
κή” υπήρξε φρενήρης και 

δαιμονικός.
Ο νόμος του “Συμ-

φώνου Συμβίωσης”, 
για παράδειγμα, θεω-
ρήθηκε το επαναστα-
τικότερο και προοδευ-
τικότερο νομοθέτημα 
όλων…

[Συνεχίζουμε με άγνωστα στοι-
χεία για το ποιος ήταν ο Σερα-
φείμ Τίκας και πώς ένας σκοτει-
νός άνθρωπος από αρχιχουντι-
κός δικτάτορας και υμνητής της 
χούντας διετέλεσε για μια πεντα-
ετία (1968-1973) στενός συνερ-
γάτης του αρχιεπισκόπου Ιερω-
νύμου (Κοτσώνη), πρόεδρος των 

εκτάκτων ιεροδικείων – στρα-
τοδικείων της Εκκλησίας (Α.Ν. 
214/67) εμφανιζόμενος μετά ως 
μέγας δημοκράτης, αμείλικτος 
πολέμιος και τιμητής της ιερωνυ-
μικής περιόδου. Αλήθεια, θα τολ-
μούσε κάποιος υπουργός, εσα-
τζής, πρόεδρος εκτάκτου στρα-
τοδικείου να διεκδικήσει τον τίτ-

λο του αντιστασιακού; Αυτό θα 
ήταν παρανοϊκό… Και όμως αυτό 
το απονενοημένο το τόλμησε ο 
Σεραφείμ Τίκας. Παρακάτω θα γί-
νει γνωστό το πώς, ποιοι και γιατί 
στήριζαν για 24 χρόνια έναν ακα-
τάλληλο, απαίδευτο, αθεολόγη-
το, αρχιεπίσκοπο στο τιμόνι της 
Ελλαδικής Εκκλησίας!].

BIAMAΞ
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στον τουρκικό ζυγό. Επί σουλτάνου 
Μουράτ του Β΄, ο στρατάρχης Του-
ραχάν, υποδούλωσε το Θεσσαλικό 
κάμπο. Αυτό είχε και τα επακόλου-
θα της δουλείας για τους Έλληνες, 
όπως στερήσεις, ταπεινώσεις, απει-
λές, αρπαγές, κ.τ.λ. Επειδή ήταν 
χρόνια πολύ δύσκολα, όσοι μπορού-
σαν εγκατέλειπαν την σκλαβωμένη 
Ελλάδα και ξενιτεύονταν στην ελεύ-
θερη Ευρώπη. Βέβαια και όσοι είχαν 
χρήματα και ήθελαν (με την δικαιο-
λογία ή με την πρόφαση) να καλλι-
εργήσουν τα γράμματα ή τις επιστή-
μες, έφευγαν και αυτοί.

Πίσω; Πίσω έμενε ο πολύς λαός, 
ταπεινωμένος, πονεμένος, ταλαί-
πωρος… Ο ραγιάς αυτός λαός, αν 
και μόνος, χωρίς κοσμικά στηρίγμα-
τα, δεν απελπίστηκε γιατί κάτι είχε 
να τον στηρίζει. Ταπεινό, ίσως και 
ασήμαντο στην εκτίμηση πολλών, 
αποφασιστικό όμως για την επιβίω-
σή του, βάλσαμο για τους πόνους 
του, «…πνοή ζωής…» για τα όνειρα 
και τις προσδοκίες του. Αυτό το κάτι 
ήταν η Ορθόδοξη Εκκλησία!

Του έλειψαν (του λαού) οι Βασι-
λείς, αλλά δεν του έλειψαν οι επί-
σκοποι, οι ιερείς και οι μοναχοί. Του 
έλειψαν οι καλαμαράδες, έμειναν 
όμως οι άγιοι, οι όσιοι και οι ομολο-
γητές. Άστραψαν και ανέτειλαν οι 
μάρτυρες της Πίστεώς του. Αυτοί 
που του έμειναν αναπληρούσαν τα 
πάντα, τον παρηγορούσαν, τον φώ-
τιζαν, τον συγκινούσαν, τον κρατού-
σαν στη ζωή, και όταν ήλθε το πλή-
ρωμα των καιρών, του έδωσαν και 
την ελευθερίαν του. Οι όσιοι, οι άγι-
οι, οι μάρτυρες ήταν οι μεγάλοι ευ-
εργέτες του δούλου Γένους! Ένας 
απ’ αυτούς ήταν και ο άγιος οσιο-
νεομάρτυρας Δαμιανός.

Ο ρόλος της Εκκλησίας μας και 
των μαρτύρων της στην διατήρηση 
του Ελληνισμού μέσα στην Τουρ-
κοκρατία, ήταν αποκλειστικά έργο 
της. Μόνον χάριν αυτής διατηρήθη-
κε ο Ελληνισμός, η γλώσσα μας και 
η σπίθα για την ελευθερία – κάτι που 
παραθεωρείται σήμερα και μάλιστα 
γίνεται αντικείμενο χλευασμού και 
ειρωνείας –. Αν λάβουμε υπ’ όψιν ότι 
κάποια μέρη της Ελλάδος ήταν υπό-
δουλα περίπου 500 χρόνια, αυτό 
αποτελεί παγκόσμιο ρεκόρ. Διότι 
αυτοί που απελευθερώθηκαν είχαν 
διατηρήσει θρησκεία, Ελληνισμό και 
γλώσσα. Πρωτοφανές.

Ο Άγιος Δαμιανός γεννήθηκε στο 
Ρίχοβο ή Μυρίχοβο Καρδίτσας αλλά 
δεν γνωρίζουμε ακριβώς την ημε-
ρομηνία. Το χωριό του, κατοικού-

νταν από λίγους αγρότες και οι γο-
νείς του ήταν πάρα πολύ φτωχοί γι’ 
αυτό και ο καθημερινός τους αγώ-
νας ήταν να εξασφαλίσουν τον «… 
άρτον τον επιούσιον …». Το μόνο 
πλούσιο που διέθεταν οι γονείς του 
Δαμιανού ήταν η ευσέβειά τους, την 
οποία και προσέφεραν στον μικρό 
τους γιο. Η ψυχή του παιδιού δέχτη-
κε μ’ ευγνωμοσύνη την καλλιέργεια 
της θεοσέβειας, στην οποία ήταν, 
παρά την αγραμματοσύνη τους, 
επιδέξιοι και ικανοί οι ταπεινοί γο-
νείς του. Το παιδί προόδευε, προ-
έκοπτε σε σοφία και ηλικία με τη 
Χάρη του Θεού γενόμενο υπόδειγ-
μα σε όσους νέους ξεχώριζαν για 
τον πνευματικό, ηθικό και ακέραιο 
χαρακτήρα τους.

Ως ευλαβής νέος ήταν ένας από 
εκείνους στους οποίους ο Θεός 
έδωκε το χάρισμα της μοναχικής 
ζωής, που είναι χάρισμα της αγά-
πης του Θεού και όχι έμμεσος ανα-
γκασμός ή πίεση των ανθρώπων ή 
κάποιος ενθουσιασμός αλλά ιερή 
απόφαση.

Ποιοι ήταν οι παράγοντες ώστε ν’ 
αποφασίσει κάτι τέτοιο ο Δαμιανός;

1) Η κλίση και η ικανότητα για 
την οσία και αγγελική ζωή του μο-
ναχού (χαρίσματα που μοιράζει το 
Άγιο Πνεύμα).

2) Το δυτικό τμήμα της Θεσσαλί-
ας είχε πολλά και ακμάζοντα μονα-
στήρια, στα οποία μόναζαν μεγάλοι 
ασκητές, άγιοι επίσκοποι και μάρτυ-
ρες, οι οποίοι επηρέασαν τους κα-
λοπροαίρετους Χριστιανούς. Τέ-
τοιοι ήταν: α) ο όσιος Σεραφείμ (Μο-
νής Κορώνης) επίσκοπος Φαναρί-
ου και μάρτυρας, β) ο Μητροπολί-
της Λαρίσης Άγιος Μάρκος (1520), 
γ) ο Μητροπολίτης Λαρίσης Άγιος 
Βησσαρίων, δ) ο Όσιος Διονύσιος ο 
εν Ολύμπω και ε) ο Όσιος Θεωνάς, 
αρχιεπίσκοπος Θες/νίκης (1544-45).

Έτσι ο νεαρός Δαμιανός είχε να 
μιμηθεί σπουδαίους άνδρες. Το ότι 
σήμερα οι νέοι μας παραπαίουν, εί-
ναι γιατί – όπως λέγει ο Ι. Χρυσό-
στομος –: «…τα πρότυπα ηφάνι-
σται, δια τούτο ουδέ οι νέοι θαυμα-
στοί γίνονται…».

Ήρθε λοιπόν κάποτε στο Άγιο 
Όρος ο Δαμιανός, άγνωστο ακρι-
βώς σε ποια ηλικία. Πάντως νέος. 
Παρουσιάστηκε στην Ιερά Μονή 
Φιλόθεου, δήλωσεν υποταγή, εκά-
ρη και ενεδύθη το μοναχικόν σχήμα 
με αυξημένα ιερά αισθήματα, λόγω 
της ιερότητος του τόπου, και προ-
σαρμόστηκε τόσο πολύ, ώστε έγι-
νε υπόδειγμα μέσα στην Ιερή Μονή.

Έτσι πρέπει να γίνεται. Σ’ ό,τιπρο-
ώρισεν ο Θεός τον καθένα, σ’ αυτό 
πρέπει να προκόβει. Σ’ όποιο δρό-
μο έβαλε ο Θεός τον καθένα, αυτόν 
πρέπει με χαρά να βαδίζει, κι εκεί να 
ριζώνει και να καρποφορεί.

Ύστερα από ένα χρονικό διάστη-
μα, η εσωτερική ορμή για μεγαλύ-
τερη άσκηση, έφερε τον Δαμιανόν 
κοντά σ’ έναν ερημίτη του Όρους, 
που ονομαζόταν Δομέτιος. Πολύ-
πειρος ο Δομέτιος στην άσκηση, 
δέχθηκε να χειραγωγήσει και τον 
ενθουσιώδη Δαμιανό στην σκλη-
ρή, και για τους λίγους προορισμέ-
νη, αυστηρή ασκητική ζωή. Φαίνε-
ται πως ήταν στο σχέδιο του Θεού 
αυτό. Ο άνδρας, που επρόκειτο να 

αναλάβει ένα σκληρό και επίπονο 
έργο, του οποίου επισφράγισμα 
θα ήταν το μαρτύριο, έπρεπε προ-
ηγουμένως να ασκηθεί σε κάθε εί-
δος σκληραγωγίας, την πείνα, τη 
δίψα, τις αγρυπνίες, τις στερήσεις 
και την κακοπέραση.

Αυτός ο τρόπος ζωής, κατά βάση, 
πρέπει να διακρίνει όλους τους χρι-
στιανούς, διότι το Ευαγγέλιο αφε-
νός είναι ένα για όλους (κληρικούς 
και λαϊκούς), αφετέρου είναι ασκη-
τικό και η άσκηση δεν είναι για λί-
γους ή τους μοναχούς και ασκητές, 
αλλά για όλους μας.

Τρία έτη αργότερα, μέσα στο ερη-
μητήριό του, ακούει ο όσιος Δαμια-
νός μία μυστηριώδη και θεία φωνή 
να του λέει: «… Δαμιανέ, ου μόνον 
το εαυτού δει σε ζητείν, αλλά και το 
των ετέρων …». Η φωνή αυτή υπεν-
θύμιζε στον ασκητή την προτρο-
πή του Απ. Παύλου προς τους Κο-
ρινθίους (Α΄ ι΄ 24), που είναι οδηγία 
προς κάθε χριστιανό «… μηδείς το 
εαυτού ζητείτω, αλλά το του ετέρου 
έκαστος …» = δηλαδή «… Δεν πρέ-
πει να αναζητάς μόνο το συμφέρον 
σου αλλά και των άλλων …».

Δίλημμα για τον Δαμιανό. Να μεί-
νει ή να πάει να ωφελήσει τους 
αδελφούς του Χριστιανούς; Αιώ-
νιο δίλημμα των Χριστιανών. Σημα-
σία έχει να γνωρίζουμε και τι θέλει ο 
Θεός ή να αφεθούμε στην πρόνοια 
του Θεού. Τότε ευλογείται ο αγώ-
νας μας. Με πολύ δυσκολία άφη-
σε το Άγιο Όρος, διότι αυτό ήθελε 
ο Θεός. Το ίδιο έκανε αργότερα ο 
Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Αν ξέρα-
με όλοι οι Έλληνες, πόσα οφείλου-
με σ’ αυτούς τους δύο Αγίους άν-
δρας, τότε θα κάναμε πάρα πολλά.

Έτσι, ο όσιος Δαμιανός ήρθε 
πρώτα στα χωριά του Ολύμπου, που 
βρίσκονταν κοντά στην κοιλάδα των 
Τεμπών, και κήρυττε επανευαγγελί-
ζοντας τους «ραγιάδες». Προκάλε-
σε αίσθηση η παρουσία του διότι 
είχε όψη ασκητική, ήταν αδύνατος, 
φορούσε κουκούλι, «σχήμα» με το 
σημείο του Σταυρού, ζώνη δερμά-
τινη στη μέση, διατροφή αυστηρά 
λιτή! Και το κήρυγμά του; Προφη-
τικό, κήρυγμα μετανοίας. Ο λόγος 
έπεφτε όπως η βροχή στην ξηρή γη. 
Άκουγαν ραγιάδες και ξυπνούσε η 
συνείδηση και επηρεάζονταν και δι-
όρθωναν την ζωή τους.

Όμως, δυστυχώς, στην κοινω-
νία δεν υπάρχουν μόνον καλοπρο-
αίρετοι, επιδεκτικοί στο θείο λόγο. 
Υπάρχουν και κακοί, πονηροί και δι-
εστραμμένοι άνθρωποι. Κάποιοι λοι-
πόν «Χριστιανοί» τον αποκαλούσαν 
πλάνο και τον κατέτρεχαν. Ο ίδιος 
δεν απαντούσε στις κατηγορίες εν-
θυμούμενος το ρηθέν από τον Κύ-
ριο: «… Ει εμέ εδίωξαν, και υμάς 
διώξουσιν∙ ει τον λόγον μου ετήρη-
σαν, και τον υμέτερον τηρήσουσιν 
…» (Ιω. ιε΄ 20).

Αναχώρησε περιοδεύοντας σε 
χωριά του Κισσάβου, κηρύττοντας 
το θείο Λόγο. Κυνηγημένος όμως 
κι από εκεί δίδαξε στα χωριά των 
Αγράφων, απ’ όπου και καταγόταν. 
Φαίνεται, ότι στα χωριά των Αγρά-
φων βρήκε πιο επιδεκτικό κόσμο και 
ο λόγος του Θεού, το κήρυγμά του, 
ήταν περισσότερο ευπρόσδεκτο. 
Εκεί, κατά την παράδοση, έκτισε 

την Μονή της Παναγίας Πελεκητής.
Κι επειδή, από πουθενά δεν λεί-

πει ο διάβολος και τα όργανά του, 
ύστερα από λίγο καιρό έγινε και εκεί 
ανεπιθύμητος! Επανήλθε στον Κίσ-
σαβο και εγκαταστάθηκε στη Νοτι-
οανατολική του πλευρά, στην Σελί-
τσανη (Ανατολή).

Στο χωριό αυτό, λοιπόν, βρήκε ο 
Ιεραπόστολος επιδεκτικές ψυχές. 
Εκεί παρέμεινε εργαζόμενος και 
βρίσκοντας πόρους έκτισε μονα-
στήρι προς τιμήν του Τιμίου Προ-
δρόμου. Στη Μονή, που το κτίσιμό 
της περατώθηκε γύρω στο 1550, 
και στο ασκηταριό του πήγαιναν 
πολλοί κάτοικοι των γύρω χωριών 
για να ακούσουν τα κηρύγματά του 
και να πάρουν τη συμβουλή του. Η 
Ι. Μονή Τιμίου Προδρόμου ήταν ένα 
μικρό κοινόβιο που έμοιαζε με την 
Ι. Μ. Φιλοθέου στις εργασίες, στην 
κατασκευή και στο τυπικό. Σώζεται 
ακόμη σήμερα ο χώρος αυτός της 
ασκήσεως του Αγίου. 

Δέκα οκτώ ολόκληρα χρόνια έμει-
νε ο Όσιος στον παραπάνω τόπο. 
Στις αρχές του 1568, ενώ δίδα-
σκε στη Βουλγαρινή (Έλαφο) συ-
νελήφθη από Οθωμανούς, που τον 
έστειλαν στο δικαστή της Λάρισας 
με την κατηγορία ότι εμπόδιζε τους 
Χριστιανούς να πουλάνε και να αγο-
ράζουν τις Κυριακές (η Κυριακή για 
το οθωμανικό κράτος δεν ήταν αρ-
γία. Αντίθετα αργίες θεωρούνταν 
οι Παρασκευές για τους Μουσουλ-
μάνους, και τα Σάββατα για τους 
Εβραίους). Φαίνεται, ότι οι Τούρκοι 
και οι Εβραίοι, την ημέρα της Κυρια-
κής την είχαν καθιερώσει σαν ημέρα 
για τις λαϊκές αγορές και εμπορο-
πανηγύρεις τους. Μάλιστα, η λέξις 
Pazar στην τουρκική, είναι το όνο-
μα της ημέρας, που εμείς ονομάζου-
με Κυριακή! Ακριβώς, θέλοντας οι 
Τούρκοι να επιβάλουν την συνήθειά 
τους στους Έλληνας, ήταν σαν να 
αποσκοπούσαν στο να βεβηλώσουν 
την αγιότερη μέρα των Χριστιανών.

Και να ήξερε ο Όσιος ότι σήμερα, 
χωρίς Τουρκοκρατία, καταργήθηκε 
η αργία της Κυριακής, έτσι απλά! Κι 
αυτό είναι ένα μέτρο που αποδομεί 
την ελληνική κοινωνία και καταργεί 
την Κυριακή ως ημέρα αφιερωμέ-
νη στο Θεό. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αι-
τωλός, πιστός στη διδασκαλία του 
Αγίου Δαμιανού, έλεγε δύο αιώνες 
αργότερα: «… Πρέπει να χαιρώμε-
θα περισσότερο την Κυριακή, που 
είναι η Ανάστασις του Χριστού μας. 
Το κέρδος της Κυριακής είναι κα-
τηραμένο, βάνετε φωτιά και κατά-
ρα στο σπίτι σας και όχι ευλογίαν 
…» (Διδαχ. Δ΄).

Όμως οι κοσμικοί στο φρόνημα 
άρχοντες, σήμερα ούτε καν προ-
βληματίζονται, αφού η ζωή τους πε-
ριστρέφεται γύρω από δείκτες και 
αδιαφορούν αν ο λαός λιμοκτονεί. 
Χρηματιστήρια, τράπεζες, χρυσός, 
μοναδική μέριμνά τους. Σήμερα, τύ-
ποις «χριστιανοί», άρχοντες του κό-
σμου τούτου, διαγράφουν από τη 
ζωή μας την ημέρα της Κυριακής.

Στη Λάρισα ο Όσιος Δαμιανός ξυ-
λοκοπήθηκε άγρια, του φόρεσαν 
βαριές αλυσίδες σε λαιμό και πό-
δια και τον έριξαν σε σκοτεινή φυ-
λακή. Επί 15 μέρες υποβλήθηκε σε 
συνεχή βασανιστήρια για να αρνη-
θεί την πίστη του. 

Φαντασθήκαμε ποτέ τον εαυτό 
μας στη θέση του αγίου; Θα δεχό-
μασταν άραγε να υποβληθούμε στο 
ελάχιστο των μαρτυρίων του προ-
κειμένου να διατηρήσουμε την πα-
ράδοση της Κυριακής αργίας; Φο-
βούμαι πως όχι.

Αντίθετα για τους Χριστιανούς 
μάρτυρες, η φυλακή γίνεται τόπος 
προσευχής και περισυλλογής, τό-
πος ανασυγκρότησης και δοκιμασία 
πίστεως. Έτσι και ο Άγιος Δαμιανός, 
μιμητής γενόμενος των μαρτύρων, 
ακολουθεί τον ίδιο δρόμο. Καταλα-
βαίνοντας ότι το τέλος του πλησι-
άζει εντείνει τις προσευχές και με 
δάκρυα χαροποιού πένθους, γρά-
φει τον επίλογο της όσιας και αγί-
ας ζωής του.

Τελικά, ο Τούρκος Διοικητής προ-
σπαθεί να τον μεταπείσει με κολα-
κείες, υποσχέσεις, δώρα και τα πα-
ρόμοια ώστε αρνούμενος το Χριστό 
να ασπαστεί το Ισλάμ! Ο δε του Χρι-
στού μάρτυς απογοητεύοντας τον 
Αγαρηνό με το υψηλό και ακμαίο 
φρόνημα, αποκρίθηκε γενναία: «… 
μη μοι γένοιτο, έφη, τον Χριστόν 
μου και θεόν αρνήσασθαι∙ αλλά και 
πυρ και αγχόνην και πάσαν άλλην 
βάσανον υπέρ αυτού δέξασθαι προ-
αιρούμαι …».

Ο δικαστής, εξαγριωμένος από 
την υπομονή του Αγίου, διέταξε 
την 14η Φεβρουαρίου 1568, να τον 
κρεμάσουν στη «φούρκα». Οι δήμι-
οι τον κρέμασαν σε ένα μεγάλο δέ-
ντρο που υπήρχε τότε στην περιο-
χή Ξυλοπάζαρο της Λάρισας (στην 
αρχή της οδού Βενιζέλου, προς το 
ποτάμι). Θέλοντας όμως κάποιος 
βάρβαρος Οθωμανός, να επιτείνει 
το μαρτύριο του αγίου τον χτύπη-
σε με τσεκούρι στο κεφάλι αλλά 
κόπηκε το σκοινί και στη συνέχεια, 
ημιθανής, ρίχτηκε στη φωτιά. Το 
μεσημέρι της ίδιας μέρας, όλα εί-
χαν τελειώσει.

Φοβούμενοι οι Οθωμανοί μην 
κλέψουν οι Χριστιανοί το λείψα-
νο του Αγίου (επειδή γνώριζαν την 
τιμή που απονέμουν οι Χριστιανοί 
στα Άγια Λείψανα) και γνωρίζοντας 
ότι η ύπαρξη των λειψάνων θα διαι-
ώνιζε την μνήμη του Αγίου, κατα-
καίουν το σώμα και τη στάχτη ρί-
χνουν στο ποτάμι χωρίς να πετύ-
χουν το σκοπό τους.

Πέρασαν έκτοτε 500 χρόνια και 
ό,τι δεν πέτυχαν οι Τούρκοι το κα-
τορθώνουν οι νεοέλληνες. Θέλουν 
σήμερα με νόμο οι εκλεγμένοι 
άρχοντες να επιβάλουν την καύ-
ση των νεκρών χριστιανών και 
όχι την ταφή, στερώντας έτσι την 
χάρη των αγίων λειψάνων. Αγνο-
ούν όμως ότι «προς κέντρα λακτί-
ζουν», και ότι εκείνους που ο Θεός 
τίμησε, κανένας δεν μπορεί να με-
ταβάλει την κατάστασή τους όσες 
και αν χρησιμοποιήσουν τέχνες και 
μεθόδους.

Η επίκληση και μόνο του ονόμα-
τος του αγίου με πίστη και ταπεί-
νωση είναι ικανή να συνδράμει τον 
αιτούντα καθώς και ο οσιονεομάρ-
τυρας Δαμιανός στήριξε τους δο-
κιμαζόμενους χριστιανούς τους χα-
λεπούς εκείνους καιρός και εξακο-
λουθεί να αγιάζει ειδικά τη Λάρι-
σα που υπήρξε ο τόπος του μαρ-
τυρίου του.

Να έχουμε τις πρεσβείες του.
Δ.ΜΠΑΓ.

ΑΓΙΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ Ο ΝΕΟΣ
(Μαρτύρησε στην Λάρισα, κοντά στην γέφυρα του Πηνειού Ποταμού)
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Η βαρβαρότητα της καύσης των νεκρών 
δεν ίσχυσε ποτέ στον Ελληνισμό και τον πο-
λιτισμό του. Οι σοφοί ένδοξοι πρόγονοί μας 
έδειχναν μεγάλο σεβασμό προς τους νε-
κρούς τους, και τους ενταφίαζαν με νεκρώ-
σιμες τελετουργίες και ευχές σε ειδικούς χώ-
ρους, που του αποκαλούσαν «ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ».

Τους χώρους αυτούς τους θεωρούσαν ιε-
ρούς και ιδιαίτερα προσφιλείς, γι’ αυτό και 
φρόντιζαν για την πολυτελή διακόσμησή 
τους, ώστε να ομοιάζουν με μουσεία γλυπτών 
μνημείων, όπως μας ενημερώνουν, ο ιστορι-
κός και πατέρας της παγκόσμιας ιστορίας 
Ηρόδοτος, ο Θουκυδίδης, ο Σοφοκλής και 
άλλοι, αλλά και όντως η αρχαιολογική σκα-
πάνη μας αποκαλύπτει, και μας επιβεβαιώνει 
το αληθές τούτων.

Αυτές οι τελετουργίες, οι ευχές και οι νό-
μοι γύρω από την κηδεία και την ταφή των 
νεκρών παίρνουν παγκόσμιο θρησκευτι-
κό χαρακτήρα σε όλους τους αρχαίους λα-
ούς, ανεξάρτητα από θρησκεύματα, και πριν 
ακόμη από την εμφάνιση του Χριστιανισμού. 
Κατά τους αρχαίους προγόνους μας, το να 
μην ταφή κάποιος, εθεωρείτο κατάρα, και η 
πλέον σκληρή τιμωρία (Τραγωδία Σοφοκλή 
«Αντιγόνη»).

Η διάδοχος θρησκεία του μυθικού Δωδε-
καθέου, ο Χριστιανισμός, εκράτησε πολλά 
προ/Χριστιανικά έθιμα των σοφών προγό-
νων μας, σχετικά με τις κηδείες και την ταφή 
των νεκρών (ένθ’ αν), τα οποία βεβαίως προ-
σάρμοσε στις νέες χριστιανικές Θεολογικές 
αντιλήψεις περί της αθανασίας της ψυχής, 
και άλλα που τα ανέχεται, και τα «προσπερ-
νά απαρατήρητα».

Με αυτά και πολλά άλλα ιστορικά δεδο-
μένα των προγόνων μας, ένας γνήσιος ΕΛ-
ΛΗΝΑΣ, και μάλιστα Ορθόδοξος Χριστια-
νός, δεν είναι δυνατόν να ζητήσει την καύση 
του, γιατί μια τέτοια βάρβαρη ασέβεια προς 
τους νεκρούς ήταν, και πρέπει να παραμείνει 
άγνωστη στον Ελληνικό πολιτισμό και την εν 
γένει Ελληνική κουλτούρα, αλλά και τον Ορ-
θόδοξο Χριστιανσιμό, γιατί ο Κύριός μας Θε-
άνθρωπος Ιησούς Χριστός αποδέχεται τον 
ενταφιασμό, στην περίπτωση της γυναίκας 
που έχυσε το μύρο στο κεφάλι Του, «… μυ-
ρίσε μου το σώμα εις τον ενταφιασμόν …» 
(Μάρκ. 14, 6-8). Είναι δε προσέτι γνωστόν, 
ότι το σώμα του Χριστιανού είναι «ναός του 
εν υμίν Αγίου πνεύματος» (1 Κορ. 6, 19-20).

Αν όμως, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθή-
κες, υποτεθεί, ότι κάποιος έχει ζητήσει την 
καύση του, και οι συγγενείς του ζητήσουν, να 
του γίνει η νεκρώσιμος Χριστιανικιή ακολου-
θία, να γίνει πρώτα μια σαφής και ξεκάθαρη 
συνεννόηση, ότι η Εκκλησία δεν θα τελέσει 
μισή νεκρώσιμη ακολουθία, αλλά ολόκληρη, 
η οποία τελειώνει με τον ενταφιασμό του νε-
κρού, και τα πάρα πέρα να τα βρουν με την 
ισχύουσα νομοθεσία περί εκταφής νεκρού.

Δυστυχώς, γέμισε η ένδοξη Χώρα μας, 
από… «προοδευτικούς», που αδιαφορούν 
για τον ένδοξο Ελληνο/Χριστιανικό μας πο-
λιτισμό, όπου άλλαξε τον ρουν της ιστορίας 
του κόσμου. Σε όλους αυτούς τους ηλίθιους 
νεο/ Γενίτσαρους, Γραικύλους, Ευρωλιγούρι-
δες ανήκουν, τα ηχηρά εκείνα, «Αιδώς», των 
Αθηναίων προς τους τότε Αργίτες…

Αλήθεια, έχουμε σκεφτεί ποτέ, τι ζημιά 
θα υφίστατο η ένδοξη Χώρα μας, αν οι πρό-
γονοί μας έκαιγαν – αποτέφρωναν τους νε-
κρούς τους;

Πρεσβύτερος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ
Ορθόδοξος Θεολόγος, Εκκλ/κός Συνήγορος,

Επ/μοςπρ/δρος Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
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Α)Η ΓερμΑνιΑ που μΑς κουνΑει το δΑκτυλο !

«Όσο πληθαίνουν οι νόμοι,
πολλαπλασιάζονται οι παράνομοι».

(Λάο Τσε, κινέζος φιλόσοφος).
Η Ελλάδα είναι η χώρα της πολυνομίας. Εί-

ναι ένας λαβύρινθος με τους περισσότερους 
νόμους και τις ρυθμίσεις στον κόσμο, και αυτό 
αποτελεί τη βάση για την κακοδικία, την ανομία 
και τη διαφθορά.

Από το 1974 έως το 2012 υπολογίζεται ότι ψη-
φίστηκαν από την Βουλή των Ελλήνων 4.077 νό-
μοι, δηλαδή 107 το χρόνο ή ένας ανά 3,4 ημέρες. 
Για την εφαρμογή των Νόμων εκδόθηκαν Προε-
δρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, κανο-
νιστικές πράξεις των Ο.Τ.Α. κ.ο.κ. 115.000 Μαζί 
δε με τους τυπικούς νόμους, έχουμε περίπου 
119.000 νόμους μέσα σε 38 χρόνια ή 3.133 νό-
μους το χρόνο ή 8,8 νόμους ημερησίως.

Ο βουλευτής Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποί-
ος ασχολήθηκε με το θέμα και στο πλαίσιο της 
συγγραφής ενός βιβλίου για την Δημόσια Δι-
οίκηση, μας αποκαλύπτει. Για το ασφαλιστικό 
ισχύουν πάνω από 1.100 διατάξεις. Η πολεοδο-
μική νομοθεσία έχει 130 τόμους ή 25.000 σελί-
δες. Στο υπουργείο Οικονομικών κατά την πε-

ρίοδο 1996-2011 έχουν 
οριστεί ή τροποποιηθεί με 
νόμο 537 αρμοδιότητες, 
1.447 με προεδρικά δια-
τάγματα και 284 υπουργι-
κές αποφάσεις.

Υπολογίζεται ότι, μόνο 
το 30% των νόμων τελικά 
υλοποιείται. Αυτό προέ-
κυψε από σχετικό έλεγχο που έγινε στην περίο-
δο διακυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου – Νοέμβ. 
2009-Μάρτιος 2011 – όπου είχαν ψηφιστεί 70 νό-
μοι. Για την εφαρμογή τους απαιτούνταν 1200 
Προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφά-
σεις – κατά μέσον όρο 17 για τον καθένα –. Απ’ 
αυτά είχαν εκδοθεί λιγότερα από 400, με αποτέ-
λεσμα οι νόμοι να παραμένουν ανενεργοί.

Η πολυνομία προκαλεί ένα δυσβάστακτο κό-
στος, λειτουργική και διοικητική απορρύθμιση, 
εμπόδιο στη λειτουργία της αγοράς και αποτρο-
πή επενδύσεων στη χώρα.

Έτσι η πολυνομία και η κακονομία τροφοδο-
τεί τη γραφειοκρατία η οποία υπολογίζεται στο 
6,50% του ΑΕΠ. Με μία μείωση της γραφειοκρα-

τίας κατά 25%, η εθνική οι-
κονομία θα έχει όφελος 5 δις 
ευρώ ετησίως.

Ο κ. Αυγενάκης στην “Κ” 
αναφέρει: «Οι νόμοι είναι τό-
σοι πολλοί, που – για παρά-
δειγμα – υπάλληλοι ευρισκό-
μενοι στην ίδια θέση με τις 
ίδιες αρμοδιότητες εφαρμό-

ζουν τη νομοθεσία κατά το δοκούν ή ξεθάβουν 
ένα βασιλικό ή προεδρικό διάταγμα που τυγχά-
νει να βρίσκεται σε ισχύ, τινάζοντας φερ’ ειπείν 
στον αέρα την πολεοδόμηση μιας περιοχής». Ο 
γεν. Επιθεωρητής Δημ. Διοίκησης κ. Λέανδρος 
Ρακιντζής σε συνέντευξή του για τη διαφθορά 
είπε: «Πρέπει να γίνουν νόμοι σαφείς, μικροί συ-
γκεκριμένοι, γιατί μέσα σε αυτό το χάος της πο-
λυνομίας βασιλεύει και η γραφειοκρατία – αυτά 
τα δύο πάνε μαζί. Οι γραφειοκράτες αποκτούν 
δύναμη από τη δυσκολία ερμηνείας των νόμων».

Πρέπει να γίνουν γρήγορα οι αλλαγές. Εδώ 
που φθάσαμε δεν μπορούμε να χάσουμε ούτε 
μία μέρα “οι καιροί ου μενετοί” (Θουκυδίδης 
410-334 π.Χ.).

«Και λέγει αυτώ∙ ταύτα πάντα σοι 
δώσω, εάν πεσών προσκυνήσης μοι»

(Ματθ. 4, 9)
Ο κόσμος έμεινε άναυδος, ακό-

μα και οι πιο στενοί συνεργάτες του 
πάπα όταν τον είδαν να σκύβει και 
να φιλάει το χέρι του Ντέιβιντ Ροκ-
φέλερ, πλαισιωμένος από τους υπό-
λοιπους της “αδιαίρετης” τριανδρί-
ας (Ρότσιλντ και Κίσσιγκερ) που κυ-
βερνούν τον κόσμο.

Η απάντηση στο ξάφνιασμα ήταν 
άμεση. Καθ’ όσον αποτελούσε ένα 
μεγάλο “ευχαριστώ” στον ευεργέ-
τη του που τον ανέδειξε “επίσκο-
πο Ρώμης και πάπα πάσης της οι-
κουμένης”.

Ποιος είναι αυτός, που έσκυψε και 
φίλησε το χέρι του, ο “αρχηγός” της 
πολυάριθμης θρησκείας στο κόσμο; 
Την απάντηση σύντομα και επιγραμ-
ματικά δίνει το “Makpress”: «Είναι ο 
γόνος της οικογένειας Rothschilds (Ρό-
τσιλντ) που διαχειρίζεται μαζί με την 
οικογένεια Rockfellers, (Ροκφέλερ) εδώ 
και έξι αιώνες, τον πλανήτη, τον ευρισκό-
μενο στην… απόλυτη δικαιοδοσία τους. 
Δεν είναι απλώς πλούσιοι, είναι και… ιδι-
οκτήτες της γης… Όλοι οι Rothschilds 
και Rockfellers πεθαίνουν μετά τα 90, γι’ 
αυτό και λέγονται απέθαντοι».

Ο David Rockfellers στα 99 του 
απέκτησε για έβδομη φορά νέα 

καρδιά. Μία 
του ’δωσε 
ο Θεός και 
άλλες 6 κά-
ποιοι… δό-
τες.

Ως “απέ-
θ α ν τ ο ς ” , 
έκανε και 
δηλώσε ις 
μετά το χει-
ρουργείο: 
“Κάθε φορά 
που περνάω 
καινούργια καρδιά, η ανάσα της 
ζωής διαπερνά το σώμα μου. Αι-
σθάνομαι ξανά γεμάτος ενέργεια 
και ζωή”, είπε:

Και γιατί αυτοί οι δυνάστες της 
γης ανέδειξαν τον Χορχέ Μάριο 
Μπεργκόλιο (Φραγκίσκο) Πάπα, 
ενώ δεν εμφανίζονταν ανάμεσα 
στους επικρατέστερους του παπι-
κού θρόνου;

Την απάντηση δίνει η παρακάτω 
ομολογία τους.

«Δεν είναι ένοχοι οι Εβραίοι για 
τη θανάτωση του Ιησού Χριστού».

Τη θεωρία αυτή επισημοποίησε ο 
Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ στο 2ο βιβλίο 
του που κυκλοφόρησε με τίτλο «ο Ιη-
σούς από τη Ναζαρέτ», στο οποίο 
ανατρέπει όλο το Ευαγγέλιο, και 

β ρ ί σ κ ε ι 
απόλυτα 
σύμφωνο 
τον πάπα 
Φ ρ α γ κ ί -
σ κ ο .  Σ ’ 
αυτό, θε-
ω ρ ο ύ ν 
θεολογι-
κό ψέμα 
την “πλα-
τ ιά  δ ιά-
δοση” ότι 
οι Εβραί-

οι θανάτωσαν τον Ιησού Χριστό, 
επιρρίπτοντας την ευθύνη, για τη 
Σταύρωση, μόνο στην αριστοκρα-
τία του Ναού, που ήθελε να θανα-
τώσει το Χριστό γιατί παραβίαζε το 
Νόμο δηλώνοντας: “Είμαι Βασιλεύς 
των Ιουδαίων”.

Αλήθεια, πού τη βρήκε αυτή τη 
θεωρία ο ποντίφικας; Είναι γνω-
στό ότι ο Χριστός ουδέποτε εδήλω-
σε ότι είναι “Βασιλεύς των Ιουδαί-
ων”. Όταν ρωτήθηκε απ’ τον Πιλά-
το απάντησε καθαρά: “η βασιλεία 
η εμή ουκ έστιν εκ του κόσμου τού-
του” (Ιω. 18, 36).

Ως προς τον ισχυρισμό ότι ο 
λαός ήταν αμέτοχος στα γεγονό-
τα της σταύρωσης του Χριστού τον 
παραπέμπουμε, ενδεικτικά, στους 

Ευαγγελιστές Ιωάννη και Ματθαίο, 
όπου εκεί φαίνεται η απάντηση του 
λαού στον ερωτήσαντα Πιλάτο, τι 
να κάνει το Χριστό: “άρον-άρον 
σταύρωσον αυτόν” (Ιωάν. 19, 15) 
καθώς και «πας ο λαός» απεκρίθη 
«Το αίμα Αυτού εφ’ ημάς και επί τα 
τέκνα ημών» (Ματθ. 27, 25).

Ευγνώμων, λοιπόν, ο πάπας Φρα-
γκίσκος για την ανάρρησή του στα 
ύπατα αξιώματα, ασπάζεται – αυ-
τός ο “αλάθητος” – το χέρι του… 
ευεργέτη του – πλην όμως θνητού 
και ατελούς, του εγγίζοντος την 
ημέρα της αναχώρησης για την 
άλλη ζωή, παρ’ όλη την πληθώρα 
των μεταμοσχεύσεων.

Ματαιοπονούν οι δυστυχείς ζώ-
ντας με ψευδαισθήσεις και στρου-
θοκαμηλισμούς!

Κι αυτοί μεν καλώς πάσχουν. 
Εμείς όμως, οι Ορθόδοξοι, ζηλέ-
ψαμε το κατάντημά τους (πατριάρ-
χες, αρχ/ποι, επίσκοποι…) και βαδί-
ζουμε “τυφλοίς όμμασι” στο γκρε-
μό της απιστίας;

Εμείς, τέλος, ο μυαλωμένος 
λαός, ας μιμηθούμε τις «φρόνι-
μες παρθένες» του Ευαγγελίου κι 
ας ευχηθούμε μετάνοια την οποία 
ιδιαίτερα το βιβλίο του Τριωδίου 
προβάλλει.

Στο “σφυρί” βγάζει η γερμανική 
εταιρεία Gorny & Masch Giessemer 
Munchandbung την πολιτιστική κλη-
ρονομιά μας.

Η εν λόγω εταιρεία εμφανίζεται 
να έχει στην “ιδιοκτησία” της ένα 
τεράστιο θησαυρό της πολιτιστι-
κής κληρονομιάς μας από διάφορα 
μέρη της Ελλάδας και ανενόχλητη, 
κατά διαστήματα, βγάζει στο σφυ-
ρί μέρος του πολιτιστικού αυτού 
θησαυρού.

Τελευταία ανακοίνωση πληρο-
φορεί ότι δημοπρατεί από τις 7 
έως 9 Μαρτίου στην έδρα της 
maximilanslatz του Μονάχου, ΧΙ-
ΛΙΑΔΕΣ ελληνικά νομίσματα πόλε-
ων από την αρχαιότητα μέχρι και 
στις αρχές του 20ου αιώνα.

Ανάμεσα στους θησαυρούς της 
πολιτιστικής κληρονομιάς μας, 
που παρουσιάζουν οι κατάλογοι 
236-237-238 της εταιρείας, περι-

λαμβάνονται εκατοντάδες αρχαία 
νομίσματα από την Κρήτη και από 
την υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι μονα-
δικά νομίσματα της Μινωικής Κρή-
της, όπως: ένας αργυρός στατήρας 
από τη Ραύκο με τη μορφή του Πο-
σειδώνα, νομίσματα της Κνωσού 
και ένα εντυπωσιακό ασημένιο νό-
μισμα της Γόρτυνος με την αναπα-
ράσταση της αρπαγής της Ευρώ-
πης από τον Δία. Εκτίθεται επίσης 
μια, πραγματικά μοναδική σειρά βυ-
ζαντινών νομισμάτων Αυτοκρατό-
ρων μέχρι τον 14ο αιώνα καθώς και 
ανάλογη από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρα-

τορία. Εκτίθενται 
χρυσά νομίσμα-
τα με την μορ-
φή του Φιλίππου 
του Β΄ και του Μ. 
Αλεξάνδρου, μια 
σειρά από αθη-
ναϊκές γλαύκες 
και ένας στατή-

ρας της Δελφικής Αμφικτυονίας που 
κόπηκε για την ανακατασκευή του 
ναού του Απόλλωνα τον οποίο κα-
τέστρεψε μεγάλη πυρκαγιά το 548 
π.Χ. Γι΄ αυτόν η τιμή εκκίνησης της 
δημοπρασίας, είναι 38.700 δολάρια.

Τα χιλιάδες αυτά νομίσματα, αντι-
κείμενα, αγάλματα κ.ά. που έχει 
στην κατοχή της η γερμανική εται-
ρεία αποκτήθηκαν φυσικά με πα-
ράνομο τρόπο, έστω κι αν αγορά-
στηκαν από τυμβωρύχους και κλε-
πταποδόχους (Γερμανούς αρχαιο-
λόγους με στρατιωτική αμφίεση) ή 

άλλους με χαλαρή εθνική συνείδη-
ση κατά τη διάρκεια 1941-44, όπου 
η χώρα μας αδυνατούσε ν’ αντιστα-
θεί στον Γερμανό κατακτητή.  Η ελ-
ληνική Κυβέρνηση έχει δηλώσει δια 
“κύκλων της” ότι δεν μπορεί να κάνει 
τίποτα, γιατί πρώτα πρέπει να απο-
δειχθεί (!) ότι οι θησαυροί αυτοί εί-
ναι ελληνικοί και παράνομα έχουν 
εξαχθεί (!), πράγμα για το οποίο η 
ΙΝΤΕΡΠΟΛ δείχνει απροθυμία. Η 
γερμανική κυβέρνηση επίσης, ενώ 
τα γνωρίζει αυτά, κάνει πως δεν κα-
ταλαβαίνει. Και δεν φθάνει ότι έκλε-
ψαν και λεηλάτησαν την πατρίδα 
μας, έρχονται τώρα και χωρίς ντρο-
πή, μας… κουνάνε και το δάκτυλο, 
αποδεικνύοντας την εθνική τους 
ποιότητα, η οποία με τίποτε δεν μπο-
ρεί ν’ αλλάξει και θα δείχνει στους 
αιώνες ότι είναι ικανοί μόνο να κλέ-
βουν – και το χειρότερο – να αισθά-
νονται και υπερηφάνεια !!

Β) ο ΑορΑτος “εχθρός” τΗς ελλΑδΑς

Γ) ο πΑπΑς ΦρΑΓκιςκος… ΦιλΑει το χερι του ροκΦελερ!



4 ΑΓΩΝΑΣ φεβρουαριοσ 2016

Η απόφαση της Αυστρίας να 
κλείσει τα σύνορά της στους μου-
σουλμάνους μετανάστες σόκαρε 
την παγκόσμια Κοινότητα, διότι 
ήταν μια από τις χώρες που πρό-
θυμα τους δέχονταν, θεωρώντας 
την περίπτωση ως θεόσταλτη ευ-
καιρία προκειμένου να ισορροπή-
σουν το δημογραφικό τους πρό-
βλημα, μια και τους έλειπαν φθη-
νά εργατικά χέρια, τα οποία υπο-
λόγίζαν ότι θα αφομοιωθούν μέσα 
στις ευρωπαϊκές κοινωνίες.

Οι εκτιμήσεις τους όμως απο-
δείχθηκαν λανθασμένες γιατί σε 
όσες χώρες ευρωπαϊκές εγκατα-
στάθηκαν μουσουλμάνοι, οι περι-
οχές μεταβλήθηκαν σε γκέτο, επι-
κρατώντας η Σαρία και ο μεσαίω-
νας, αποκλείοντας κάθε αστυνο-
μή παρουσία.

Στην Σουηδία περισσότερες 
από 53 περιοχές ελέγχονται 
πλήρως από μουσουλμάνους, 
που έχουν επιβάλλει τον ισλαμι-
κό νόμο της Σαρίας και κουμά-
ντο κάνουν μόνο «θρησκευτικοί 
αστυνόμοι». Ο Επιθεωρητής της 
Αστυνομίας της Στοκχόλμης Lars 
Alvarsja προειδοποίησε: «Από αυ-
τές τις εκτός νόμου γειτονιές γίνε-
ται ανοιχτή στρατολόγηση τζιχα-
ντιστών». Και προσθέτει: «Το νομι-
κό μας σύστημα, που είναι ο ακρογω-
νιαίος λίθος μίας δημοκρατικής κοι-
νωνίας, είναι έτοιμο να καταρρεύσει 
στη Σουηδία».

Τα εγκλήματα, οι βιασμοί, οι 
αποκεφαλισμοί του ISIS, οι τρο-
μοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, 
οι βίαιες διαδηλώσεις και βιασμοί 
γυναικών στην Κολωνία της Γερ-
μανίας. Τα κηρύγματα μίσους των 
Ιμάμηδων αποτελούν “ζωντανές 
μηχανές προπαγάνδας” παράλ-
ληλα  προς τις προτροπές των ιε-
ροκηρύκων τους που διατυμπα-
νίζουν: «Για εμάς τους μουσουλ-
μάνους, το πιο σημαντικό πράγ-
μα είναι ότι υπάρχουν εκατομμύ-
ρια μουσουλμάνοι στην Ευρώ-
πη… Οι μουσουλμάνοι συνεχώς 
κάνουν παιδιά, ενώ οι Ευρωπαί-
οι όχι. Αυτό σημαίνει ότι μέσα σε 
20 χρόνια οι μουσουλμάνοι θα 
είναι πλειοψηφία στην Ευρώπη, 
και οι οποίοι θα έχουν μια εξαι-
ρετική επιρροή στην διαδικασία 
λήψης των αποφάσεων… Εμείς 
πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και 
θετικοί. Αυτό χρειαζόμαστε για να 
διεισδύσουν τα πολλά εκατομμύ-
ρια του μουσουλμάνων στην Ευ-
ρώπη… Όπου ο καθένας να λέει 
“είμαι πρεσβευτής του Ισλάμ” 
και να αναλάβουν δράση παντού 
στην Ευρώπη, σε επιχειρήσεις 
όπου εργάζονται, σε αθλητικά 
κλαμπ και σε όλους τους χώρους 
όπου ένας μουσουλμάνος μπορεί 
να επηρεάσει έναν Ευρωπαίο και 
να συνεχίσουμε να κάνουμε τόσα 
πολλά μωρά…

Και εμείς (οι μουσουλμάνοι) 
πραγματικά, έχουμε την ανάγκη 
δέκα χρόνων για να κάνουμε την 
Ευρώπη μουσουλμανική» (Arm 
Khaled, μουσουλμάνος Ιεροκή-
ρυκας). 

42 ακραίες τζιχαντιστικές οργα-
νώσεις σε όλο τον κόσμο έχουν 
δηλώσει υποταγή στο Ισλαμικό 
Κράτος. Σύμφωνα με τον “πα-
γκόσμιο δείκτη τρομοκρατίας” 
(Global Terrorism Index) και στο 
πλευρό του ISIS και του ηγέτη 
Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγανάντι…

Έτσι έχουν δημιουργήσει κλί-
μα ανασφάλειας, και πολλές ευ-
ρωπαϊκές κυβερνήσεις μοιάζουν 
να τα έχουν χαμένα μπροστά στις 
ραγδαίες εξελίξεις.

Η Αυστρία “χαϊδεύοντας” επι 
χρόνια τους μουσουλμάνους λα-
θρομετανάστες, κατάλαβε τέ-
λος  ότι εξέθρεψε μια “Λερναία 
ύδρα” που απειλεί να εξαφανίσει 
την χριστιανική λευκή Αυστρία, 
γι΄αυτό – όπως έγραψε η ισλα-
μική τουρκική εφημερίδα “Yeni 
Safak”, το αυστριακό κόμμα «Νέα 
Αυστρία» προώθησε στην Βου-
λή νομοσχέδιο που προβλέπει 
το κλείσιμο των 300 τζαμιών που 
λειτουργούν σε όλη την επικρά-
τεια, και το κόψιμο κάθε εξωτε-
ρικής οικονομικής επιχορήγησης 
σε όλα τα ισλαμικά ιδρύματα, για-
τί αυτά με τη σειρά τους χρηματο-
δοτούσαν τις τρομοκρατικές ορ-
γανώσεις ISIL και Αλ-Νούσρα. Το 
Κοράνι – σύμφωνα με το νέο αυ-
στριακό νόμο – θα αναγιγνώσκε-
ται υποχρεωτικά μόνο στη τοπική 
γερμανική γλώσσα, απαγορευό-
μενης οποιαδήποτε άλλης (αρα-
βικής, τουρκικής...). 

Αυστριακός κυβερνητικός δή-
λωσε: «η Ευρώπη άνοιξε τις πύλες 
του Άδου… και εμείς βλέποντας τις 
ατελείωτες ουρές μουσουλμάνων εί-
ναι περίπου σαν να βλέπουμε για δεύ-
τερη φορά τους Οθωμανούς στις πύ-
λες της Βιέννης».

Το κλείσιμο αυστριακών συ-
νόρων.

Σε αποκαλύψεις προχώρησε το 
στέλεχος του αυστριακού γρα-
φείου άμυνας (Heeresnachrich-
tenam - Armylntelligence Office) 
το οποίο είναι επιφορτισμένο 
με την εσωτερική και εξωτερι-
κή ασφάλεια της χώρας και ανα-
φέρει πως από τις έρευνες που 
πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες 
προέκυψαν ότι: «υπάρχουν σο-
βαρές ενδείξεις ότι οργανισμοί 
από τις ΗΠΑ έχουν δημιουργή-
σει ένα οικονομικό σύμπλεγμα 
για την χρηματοδότηση των κυ-
κλωμάτων διακίνησης προσφέ-
ροντας μεγάλα ποσά στους δια-
κινητές», και συνεχίζει: «Κανένας 
πρόσφυγας από την Β. Αφρική ή τη 
Μέση Ανατολή δεν έχει 11.000 ευρώ 
για να έρθει στην Ευρώπη και κανείς 

ποτέ δεν ρωτά από πού έρχονται τα 
χρήματα αυτά».

Ο ίδιος επισημαίνει, πως υπάρ-
χει αυστηρό blackout από όλα τα 
μαζικά μέσα ενημέρωσης MSM 
(Main Stream Media) στο πως 
Αφρικανοί και μουσουλμάνοι λα-
θρομετανάστες από την Μ. Ανα-
τολή είναι ικανοί να πληρώνουν 
τα απαιτούμενα ποσά στους δια-
κινητές. Πολλοί εκτιμούν πως τα 
κέντρα στις ΗΠΑ εργάζονται από 
κοινού τόσο με Ντόχα (Κατάρ) 
όσο και με το Ριάντ (Σ. Αραβία) 
έτσι ώστε να προωθήσουν όλο και 
περισσότερους μουσουλμάνους 
στην Ευρώπη και κυρίως στην Ελ-
λάδα. Μέσα σε όλη αυτή τη δια-
δικασία εμπλέκεται και η Άγκυρα 
η οποία σε συνεργασία με το Ρι-
άντ και Ντόχα απαιτούν από την 
Ελλάδα το κτίσιμο τζαμιών.

Το πώς γίνεται η κατανομή των 
χρημάτων είναι μια πραγματική 
δαιδαλώδης διαδικασία. Τα χρή-
ματα δεν πηγαίνουν απευθείας 
στους διακινητές αλλά ακολου-
εί μια διαδρομή μέσα από ΜΚΟ, 
από εταιρίες off shore οι οποίες 
συνεργάζονται με εγκεφάλους δι-
ακινητές και οι οποίοι στην συνέ-
χεια δίνουν τα ποσά στους “ανε-
ξάρτητους” διακινητές.

Γεγονός είναι ότι τα κέντρα 
αυτά θέλουν να πλημμυρίσουν 
και να πνίξουν κυριολεκτικά την 
Ευρώπη και την Ελλάδα με μου-
σουλμάνους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Wikipedia immigration to Greece 
από το 2004 μέχρι 2015 έχουν 
φτάσει στην Ελλάδα 4.400.000 
λαθρομετανάστες (!) απ’ τους 
οποίους το σημαντικότερο πο-
σοστό εξακολουθεί να βρίσκε-
ται στη χώρα μας.

Τα μαύρα σύννεφα πάνω από 
την Ευρώπη όλο και πυκνώνουν. 
Και όπως όλα δείχνουν η καται-
γίδα δεν θ’ αργήσει να ξεσπάσει.

Αυτή τη μπόρα είδε η Αυστρία 
και γι’ αυτό έκλεισε τα σύνο-
ρά της. Κάτι που διαισθάνεται ο 
Τράμπ ως προς το ρόλο της Αμε-
ρικής, και τους γράφει όλους και 
τα λέει έξω από τα δόντια, τώρα 
που καλπάζει προς την εξουσία, 
αν δεν τον φάνε στη στροφή.

Αν δεν αντιδράσουμε όπως 
η Αυστρία στα σκοτεινά σχέδιά 
τους και καθόμαστε αναπαυτικά 
στον καναπέ θα δούμε σιγά-σιγά 
να επαληθεύεται αυτό που είπε 
ο Τούρκος Οζάλ το 1987 για την 
Χώρα μας: «∆εν χρειάζεται 
πόλεμος με την Ελλάδα για 
την εκ νέου κατάκτησή της,  
αρκεί μόνο η βαθμιαία απο-
στολή εκεί τριών-τεσσάρων 
εκατομμυρίων φανατικών 
μουσουλμάνων».

νΑ ΓιΑτι Η ΑυςτριΑ εκλειςε τΑ ςυνορΑ
ΣΟΚ !!!

Τους ακούγαμε στα ΜΜΕ να καυγαδίζουν, διεκδικώντας ο καθένας 
για τον εαυτό τους την πατρότητα του νομοθετήματος.

Είμαστε περίεργοι να ιδούμε το ποιος από τους εμφανιζόμενους 
στα πάνελ θα διεκδικήσει για το κόμμα του την “πατρότητα” του εκ-
κολαπτόμενου στην Ευρώπη σχεδίου “σχέσεων ζώων και ανθρώπων”.

Στη Γερμανία και σε άλλες ευρωπαϊκές – πολιτισμένες – χώρες 
επίσημα λειτουργούν οίκοι ανοχής κτηνοβατών, θεωρούμενης της 
πράξης τους αυτής “επιλογή τρόπου ζωής”! Αυτό θα πει “προοδευ-
τικότητα”!

Το τελευταίο “προοδευτικό” νομοθέτημα (4368/2016) που ψηφί-
στηκε από την Βουλή μας το Σάββατο 20/2/2016 και γενόμενο νόμος 
του κράτους δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 
21/Α/21-2-2016) είναι η “Καύση των νεκρών”. Εδώ οι “προοδευτικοί” 
κυβερνήτες αγνόησαν επιδεικτικά τη γνώμη της Εκκλησίας, παρ’ ότι 
δύο ημέρες νωρίτερα (18/2/2016) ο αρμόδιος “χριστιανός” υπουργός 
κ. Κουρουμπλής, σε συνέντευξη στην εφημερίδα «Ορθόδοξος Κιβω-
τός», δήλωσε: «Οι προτάσεις και οι εισηγήσεις της Εκκλησίας θα εξε-
τασθούν με πολλή προσοχή. – Σημειώνοντας μάλιστα πως. – Ο ρόλος 
της (σ.σ. της Εκκλησίας) στο συγκεκριμένο θέμα το οποίο έχει σαφείς 
και πνευματικές διαστάσεις, είναι δεδομένος και αναμφισβήτητος».

Στη συνέχεια ο υπουργός – όπως φαίνεται – ξέχασε τις δηλώσεις 
του, ο δε Αρχιεπίσκοπος με τους Συνοδικούς περιμένουν ακόμα στο 
ακουστικό!!!

Νά, τι λέει ο “προοδευτικός” αυτός νόμος που με γρήγορους ρυθ-
μούς σχεδίασαν και τον ψήφισαν στην ολομέλεια της Βουλής!

Άρθρο 15. Μετά το άρθρο 35 του ν. 344/1976 (Α΄ 143) προστίθεται 
άρθρο 35 Α ως εξής:

«1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασμού…
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί ελεύθερα με 

ρητή, χωρίς όρο η αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συμβολαιογράφου 
να ορίσει τον τύπο της τέλεσης της κηδείας του και τον τόπο εντα-
φιασμού του…

3. … Τα αρμόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιμελούνται της ταφής 
του νεκρού οφείλουν να συμμορφώνονται στη διατυπωθείσα επιθυμία 
του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία…».

Δηλαδή με απλά λόγια, “διατάζουν”.
Κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να πάει σ’ έναν συμβολαιογράφο, να 

δηλώσει πως επιθυμεί να κηδευτεί με θρησκευτική κηδεία και στη συ-
νέχεια να αποτεφρωθεί ή ακόμα να αποτεφρωθεί πρώτα και μετά να 
ψαλλεί η εξόδιος ακολουθία, ενώπιον της τεφροδόχου του, από τους 
ιερείς που είναι υποχρεωμένοι – αυτό λέγει η διαταγή – να το πράξουν, 
ανεξάρτητα από το τι υποστηρίζει η Ιερά Σύνοδος, ακόμα και η ίδια του 
η συνείδηση του ιερέα. Εάν το αρνηθούν αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Το σώμα του καθενός μας – λέει ο Πλάτων (427-347) – «είναι ναός 
της ψυχής». Και η Εκκλησία δια του Αποστόλου Παύλου βροντοφω-
νάζει: «Ουκ οίδατε ότι το σώμα υμών ναός του εν υμίν Αγίου Πνεύ-
ματος εστίν;…» (Κορινθ. 6, 19).

Οι χριστιανοί προσφέρουμε το σώμα μας στη μητέρα μας, Εκκλη-
σία να το κηδέψει και να το ενταφιάσει με τιμές, όπως καθιέρωσαν 
οι άγιοί μας επί τη βάσει των αναγραφόμενων στην Αγ. Γραφή. Ο κυ-
ριότερος λόγος είναι ότι ο Θεός δια των λειψάνων των αγίων – που 
ο ίδιος τίμησε – επιτελεί θαύματα στους επικαλούμενους με πίστη 
το όνομά τους, προσφέροντας αγιασμό, παρηγορία και παράδειγμα 
προς μίμησή τους.

Ο μακαριστός γέροντας π. Αθανάσιος Μυτιληναίος, σε ερώτηση, 
αν είναι προτιμότερη η καύση των νεκρών από την ταφή, απάντησε:

Η ταφή είναι πανάρχαιον έθιμον όλων των εποχών και όλων των 
Θεών.Η φυσικοτέρα πράξη είναι η ταφή όχι η καύση.Οι Αγύπτι-
οι π.χ.ποτέ δεν έκαιγαν τους νεκρούς των.Τους ταρίχευταν μά-
λιστα (τους συντηρούσαν).Συνήθως δεν έχουμε καύση στην πα-
τρίδα μας αλλά έχουμε ταφή (υπάρχουν δηλ.και εξαιρέσεις).
Είναι αστείο να λέμε ότι δεν θα αναστηθούν αυτοί που θα καούν.Εί-
ναι αστείο.Διότι το σώμα ως ύλη δεν χάνεται.

Πως θα γίνει αυτό είναι θέμα της αγάπης,της σοφίας και της δυνάμε-
ως του Θεού ΔΕΝ είναι δικό μας θέμα.Στην αποκάλυψη λέγεται ότι και 
η θάλασσα και ο αέρας και η γη θα δώσουν τους δικούς τους νεκρούς.

Η ταφή είναι εικόνα,σύμβολο.Αναφέρεται η εικόνα 
και στην Αγία Γραφή,όπως το σιτάρι θάπτεται και ανασταί-
νεται.Συμβουλίζει τον θάνατο και την Ανάσταση του νεκρού.
Η Μαρία Κάλλας, θέλησε να την κάψουν.Αυτό αντίκειται στο δόγμα 
περί της αναστάσεως των νεκρών,όχι ότι αυτός που θα καεί δεν θα 
αναστηθεί.Η εκκλησία,πάντως,ουδέποτε θα δεχθεί την καύση.Αν 
κάποιος το θελήσει είναι άλλο πράγμα διότι αυτό δεν έχει σχέση με 
την εκκλησία.

ΚΑΥΣΗ ΝΕΚΡΩΝ & ΕΞΟΔΙΟΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
συνέχεια από τη σελ. 1



 ΑΓΩΝΑΣ 5φεβρουαριοσ 2016

συνέχεια από τη σελ. 1
Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Πατάμε, κυκλοφορούμε και κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

Συνέχεια από 
το προηγούμενο φύλλο

Συνεχίζουμε για έβδομο (7ο) μήνα 
καταγράφοντας τον τρόπο που οι 

“πατέρες” τους Έθνους κατάφεραν 
σε σαράντα χρόνια, να καταντή-

σουν τη χώρα του φωτός, του πολι-
τισμού και της οικονομικής ανάπτυ-
ξης, – και όχι μόνο – επαίτη της Ευ-
ρώπης και περίγελο ολόκληρου του 

κόσμου.

Ως χώρα πορευόμαστε προς την κο-
ρύφωση του μεταπολιτευτικού ελλη-
νικού δράματος. Η διακυβέρνηση της 
χώρας έχει παραδοθεί σε ξένα κέντρα 
αποφάσεων, τα οποία έχουν λόγο όχι 
μόνο για τα οικονομικά πράγματα της 
Ελλάδας, αλλά και για πολλά άλλα 
(εθνικά, παιδείας, θρησκευτικά…), γε-
γονός που μόνο αφελείς δεν το έχουν 
διαπιστώσει.

Σαράντα χρόνια χρειάστηκαν να απο-
βιομηχανοποιήσουν την χώρα, να απα-
ξιώσουν τον πρωτογενή τομέα παρα-
γωγής και να οδηγήσουν τη χώρα στην 
καταστροφή.

Οι πολιτικοί, τους οποίους ο λαός 
εξέλεγε για να κυβερνήσουν, συνερ-
γαζόμενοι με “εθνικούς” προμηθευ-
τές προωθούσαν τα δικά τους οικο-
νομικά – και όχι μόνο – συμφέροντα, 
κλείνοντας έτσι βιομηχανίες και βιοτε-
χνίες που τους ήταν εμπόδια στα σχέ-
διά τους.

Για σαράντα χρόνια όλες σχεδόν οι 
κυβερνήσεις δεν έκαναν τίποτα άλλο 
από το να δίνουν σε κάθε εργατική 
τάξη ό,τι τους ζητούσε. Τους παρεί-
χαν προνόμια που καμιά χώρα στο κό-
σμο δεν παρείχε. Ήμασταν πρωτοπό-
ροι και σ’ αυτό. Οι ίδιοι μάλιστα οι κυ-
βερνώντες προέτρεπαν το λαό να ζει 
εύκολη ζωή έστω και με δανεικά. Ποιος 
δεν θυμάται πόσες φορές την ημέρα 
χτυπούσε το τηλέφωνο για να μας πεί-
σουν να πάρουμε πιστωτική κάρτα ή 
να μας δώσουν δάνειο καταναλωτικό, 
εορταστικό, διακοπών, αγοράς αυτο-
κινήτου, κατοικίας, επισκευών και μύ-
ρια άλλα, με αποτέλεσμα σήμερα όλος 
ο κόσμος να είναι δέσμιος των τραπε-
ζών, αφού ήρθε η ώρα να πληρωθεί ο 
λογαριασμός.

Ο ελληνικός λαός βρίσκεται πλέον 
στον κυκλώνα της οικονομικής εξαθλί-
ωσης εξ αιτίας της ανεργίας που τον 
μαστίζει και της φορομπηχτικής οικο-
νομικής πολιτικής των ακατάλληλων 
οικονομικών επιτελείων των εκάστο-
τε κυβερνήσεων. Οκτώ χρόνια ακού-
με για μεταρρυθμίσεις, και τη μόνη με-
ταρρύθμιση που βλέπουμε είναι αυτή 
της μείωσης των συντάξεων και του 
πετσοκόμματος του εισοδήματος των 
πτωχών συμπολιτών μας.

Ακούμε για ανάκαμψη και έρχεται 
η χειρότερη ύφεση. Ακούμε ότι θα 
’ρθουν νέες επενδύσεις, ενώ, και οι 
υπάρχουσες φεύγουν ή νεκρώνονται 
κατά δεκάδες καθημερινά. Για ποιες 
επενδύσεις μιλάνε και πότε θ’ αρχί-
σουν να αποδίδουν, αν έλθουν; 

Αντί να φροντίσουν όλοι μαζί να σώ-
σουν τη χώρα από την καταστροφή, 
αυτοί κατηγορούν ο ένας τον άλλο, 
ποιος έφταιξε λιγότερο ή ποιος περισ-
σότερο. Έχουν καταρρακώσει τους θε-
σμούς, τους νόμους και το Σύνταγμα 
της χώρας, το οποίο οι ίδιοι ψήφισαν. 
Έχουν χρόνια συνηθίσει με τις πρά-
ξεις και τα καμώματά τους το λαό στο 
ρουσφέτι, την κομπίνα, την συνδιαλ-
λαγή για να αυξήσουν τα εισοδήματά 
τους σε βάρος όλων μας.

Και έτσι, αφού απαξίωσαν, με τις 
πολιτικές τους, ό,τι ήταν κρατικό ή 
συνεταιριστικό, κατάντησαν την Ελ-
λάδα να γίνει δημοπρατήριο ξεπου-
λήματος, όπου όλοι – ξένοι και ντό-
πιοι – “κτυπούν” απαιτώντας να αγο-
ράσουν όσο-όσο τα πάντα:

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΑ [“ΕΛΒΟ” (Ελληνική Βιομηχα-
νία Οχημάτων) ή ΕΑΒ (Ελληνική Αε-
ροπορική Βιομηχανία) ή ΕΑΣ (Ελληνι-
κά Αμυντικά Συστήματα)], με την συγ-
χώνευση ΕΒΟ και ΠΥΡΚΑΛ κάλυπτε όχι 
μόνο τις στρατιωτικές ανάγκες της χώ-
ρας αλλά πραγματοποιούσε και τερά-
στιες εξαγωγές. Οι διορισμένοι όμως 
κομματικοί στις κορυφαίες θέσεις ήταν 
εντελώς άσχετοι και εν πολλοίς επικίν-
δυνοι. Προτιμούσαν να κάνουν εισα-
γωγές – για να παίρνουν μίζες – ενώ 
μπορούσαν να το παράγουν και αυτό.

Ο δημοσιογράφος Αλ. Παπαχελάς 
έγραφε (4/9/13) στην εφ. “ΚΑΘΗΜΕ-
ΡΙΝΗ”: «Τον δρόμο της παρακμής 
πήρε η κρατική αμυντική βιομηχανία, 
που μέχρι κάποια εποχή στεκόταν και 
μπορούσε να διεκδικήσει υπεργολαβί-
ες μεγάλων εταιρειών. Εκεί έμπλεξαν 
συνδικαλιστές, κομματικοί αξιωματού-
χοι, που διόριζε το πολιτικό σύστημα, 
και η συνέχεια είναι γνωστή. Δεν φτιά-
χναμε τίποτα μόνοι μας και ό,τι προ-
σπαθούσαμε να φτιάξουμε μας κόστι-
ζε 3-4 φορές πιο ακριβά… Στην πρά-
ξη φαγώθηκαν σε «Καγιέν» και χλιδά-
τη ζωή για λίγους, καλά διασυνδεδε-
μένους, επιχειρηματίες και τους προ-
στάτες τους…».

Την ιλαροτραγωδία, ως “ορεκτικό”, 
μας την πρόσφερε ο Στρατηγός ε.α. 
Κων. Φράγκος: «Στις Ελληνικές Αμυ-
ντικές Βιομηχανίες διορίζονταν ως 
Πρόεδρος και Διευθυντές Σύμβου-
λοι κάθε καρυδιάς καρύδια, π.χ. στην 
ΕΛΒΟ ένας εικαστικός, στην ΠΥΡΚΑΛ 
ένας τ. Πρόεδρος της Λαχαναγοράς, 
στην ΕΑΣ ένα οδοντίατρος, ένας συν-
δικαλιστής του ΟΤΕ και μετά ένας… 
φαρμακοποιός.

Στην συνέχεια, στην Γενική Διεύ-
θυνση Αμυντικής Βιομηχανίας του 
ΥΠΕΘΑ ένας λέκτωρ του Συνταγμα-
τικού Δικαίου, Πρόεδρος του Ινστι-
τούτου Αμυντικών Ερευνών ένας οι-
κοδόμος, Διοικητής της Γενικής Τρά-
πεζας ένας λογιστής! Επί 10 χρόνια 
(1996-2006) οι καταχρεωμένες αμυ-
ντικές βιομηχανίες παραδίδονται ως 
βορά, σε κομματικούς λεγεωνάρι-
ους. Τα χρέη του τα πληρώνει, φυσι-
κά, ο ελληνικός λαός (“ΕΛΕΥΘΕΡΟ-
ΤΥΠΙΑ”, 18/2/06).

Ανιστορώντας όλα αυτά, είναι αδύ-
νατον ένας απλός και αδιάφθορος άν-
θρωπος να μη ξεσπάσει σε παρατετα-
μένους λυγμούς αναλογιζόμενος τον 
ξεπεσμό των συμπατριωτών του που 
«στο όνομα της πατρίδας και της Εθνι-
κής Άμυνας» εξακολουθούν να τρώνε 
τις σάρκες τους.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ
Ευρωπαϊκό έγκλημα εκ προμελέτης 

το κλείσιμο της (ΕΒΖ) Ελληνικής Βιομη-
χανίας Ζάχαρης» (“Επίκαιρα”, 23/7/14).

Πώς μια κραταιά βιομηχανία κατέρ-
ρευσε και απειλείται με πλήρη αφα-
νισμό; Πώς, από τα 10 εκ. κέρδη του 
2005, έφτασε να κλείνει τα εργοστά-
σιά της; Πώς, από τα 400.000 στρέμ-
ματα τεύτλα, απέμειναν 55.000; Πώς, 
από τους 320.000 τόνους παραγωγή 
μειώθηκε σε 35.000; Πώς, από τους 
1320 μόνιμους και τους 3.700 επο-
χικούς, έμειναν μόνο 428; Πώς, από 
9.000 καλλιεργητές τεύτλων τώρα δεν 
ξεπερνούμε τους 2.000;

Ας δούμε εν συντομία την πικρή 
ιστορία της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζάχαρης. Το 2006 η Ε.Ε. αποφάσισε 
να εφαρμόσει την πολιτική everything 
but arms, να εξάγει δηλαδή σε τρίτες 
χώρες τα πάντα, εκτός από όπλα, με 
αντάλλαγμα την εισαγωγή ζάχαρης 
από αυτές, και έθεσε ποσόστωση στην 
παραγωγή κάθε χώρας μέλους της.

Η Ελλάδα αποδέχθηκε – υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Ευ. Μπασιάκος 
– την μείωση της παραγωγής της και 
πήρε αποζημίωση 87 εκ. ευρώ για το 
κλείσιμο δύο εργοστασίων της (Ξάν-
θης και Λάρισας). Με τις ποσοστώσεις 
αυτές ευνοήθηκαν σκανδαλωδώς οι 
Βόρειες χώρες και ειδικά η Γερμανία 
σε ποσοστό 46%, η Γαλλία 18% και η 
Αγγλία 11%.

Η ελληνική ζάχαρη κατάφερε να 
ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό της 
τελευταίας 20ετίας διότι ήταν μια υγι-
ής επιχείρηση, με σύγχρονες εργοστα-
σιακές εγκαταστάσεις, μηδενικά χρέη, 
καθόσον οι 30.000 άνθρωποι που ζού-
σαν από τον κύκλο των εργασιών αυ-
τών (αγρότες που φύτευαν τεύτλα, άλ-
λοι που τα έβγαζαν με τα μηχανήματα, 
μεταφορείς, συντηρητές μηχανημάτων 
και ασφαλώς το μόνιμο και εποχιακό 
προσωπικό) την έβλεπαν με αγάπη και 
ως δική τους επιχείρηση. Η κατεργα-
σία των τεύτλων, εκτός από τη ζάχα-
ρη, έδιδε την μελάσα, ζωοτροφές, οι-
νόπνευμα (το καλύτερο) και βιοκαύσι-
μα. Κι αυτό μέχρι την ημέρα που μας 
έβαλαν οι ευρωπαίοι στην γκιλοτίνα.

Ο Π. Χασανίδης (πρόεδρος εργαζο-
μένων) δήλωσε: «Η ΕΒΖ δεν κάλυπτε 
στο παρελθόν μόνο την ελληνική αγο-
ρά. Κάλυπτε κι όλα τα Βαλκάνια. Αυτό 
ήταν προς όφελος όλων γιατί η ΕΒΖ 
λόγω της κυρίαρχης θέσης της στην 
αγορά διαμόρφωνε και την τιμή σε 
πολύ χαμηλά επίπεδα, προς όφελος 
του καταναλωτή… Οι Γερμανοί προ-
σπαθώντας να αλώσουν την ελληνική 
αγορά πουλούν σήμερα σε πολύ χαμη-

λότερες τιμές από τα επίπεδα της Γερ-
μανίας. Κι όταν κλείσουν και τα υπόλοι-
πα ελληνικά εργοστάσια, τότε οι τιμές 
θα πάρουν φωτιά».

Έτσι φθάσαμε σήμερα στην τελευ-
ταία πράξη του δράματος με την Ελλά-
δα να εισάγει από το εξωτερικό, σχε-
δόν όλη την κατανάλωση σε ζάχαρη.

Η ΒΙΑΜΑΞ, η ναυαρχίδα της ελλη-
νικής βιομηχανίας και το πιο σύγχρο-
νο εργοστάσιο της Ευρώπης, κατάφε-
ρε να αναδειχθεί σε βασίλισσα της ελ-
ληνικής αμαξοποιίας εξαιτίας της ευ-
ελιξίας, της παραγωγικής αρτιότητας, 
συνέπειας και ποιότητας που είχαν τα 
οχήματα με την υπογραφή της. Τα 
αντίστοιχα εργοστάσια της Ευρώπης 
δεν ήξεραν τι σημαίνει “ρομποτικός 
αυτοματισμός” τη στιγμή που η ΒΙΑ-
ΜΑΞ δούλευε ρομποτικά για όλες τις 
κολλήσεις που εφάρμοζαν στις βάσεις 
και το πλαίσιο με το αμάξωμα.

Τη ΒΙΑΜΑΞ άρχισαν να την διαλύ-
ουν τα κομματικά εργατικά σωματεία, 
όταν εισηγούνταν με πάθος στον τότε 
αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικο-
νομίας Γ. Ποττάκη, τον αποκλεισμό 
της από κάθε προμήθεια του Δημοσί-
ου παρ’ όλη τη μεγάλη εξαγωγή λεω-
φορείων της σε Ευρώπη και Αμερική. 

Επίσης είχε απορρίψει η τότε κυβέρ-
νηση την αγορά του F580 ως ακατάλ-
ληλη, παρ’ ότι είχαν προταθεί από την 
ΕΑΣ, και αντί αυτών αγόρασε τα ρυ-
πογόνα Ουγγρικά IKARUS(!).

Η οικογένεια Φωστηρόπουλου αηδι-
ασμένη από την πολεμική – κυβέρνη-
σης και εργαζομένων – τα βρόντησε 
και το 1984 σταμάτησε κάθε παραγω-
γική δραστηριότητα, παρασύροντας 
εκατοντάδες μικρότερους αμαξοποι-
ούς και βιοτέχνες που εργάζονταν ως 
προμηθευτές στην παραγωγική αλυ-
σίδα λεωφορείων και λοιπών οχημά-
των. Έτσι οι κυβερνώντες καταδίκα-
σαν μεν το μέλλον των χιλιάδων ερ-
γαζόμενων σ’ αυτόν τον κερδοφόρο 
τομέα δραστηριότητας της ΒΙΑΜΑΞ, 
διόρισαν δε σε δημόσιες υπηρεσίες 
όσους πρωτοστάτησαν στη “βρώμι-
κη δουλειά”.

Οι Τούρκοι, που από χρόνια επο-
φθαλμιούσαν τις υποδομές της ΒΙΑ-
ΜΑΞ, θεώρησαν ευκαιρία ανέλπιστη 
την διακοπή των εργασιών του εργο-
στασίου. Έτσι η τουρκική otomarsan 
εξαγόρασε τοις μετρητοίς το εργο-
στάσιο και σε χρόνο μηδέν το μετέ-
φερε στην Τουρκία. Εκσυγχρονίζο-
ντάς το δε, αποτέλεσε το μεγαλύτε-
ρο εργοστάσιό της με την ονομασία 
“Evobus”.

Ο γενικός διευθυντής της τότε ΒΙΑ-
ΜΑΞ κ. Στ. Σακελλαρόπουλος, που 
βρέθηκε το 2008 στην Τουρκία, προ-
σκλήθηκε σε δείπνο από τον Πρόε-
δρο της Evobus και ο οποίος κάποια 
στιγμή είπε: «Τώρα πια δεν αισθανό-
μαστε φτωχοί γιατί πήγαμε πολλά βή-
ματα μπροστά από εσάς, αδελφέ μου, 
Ρωμιέ…».

Η ντροπή μου δεν περιγράφεται, 
ομολόγησε ο κ. Σακελλαρόπουλος.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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3.-) Το Άγιον Πνεύμα: Ό,τι προσδιορίζει το 
Πνεύμα ως Πρόσωπο είναι και η Εκπόρευση Αυ-
τού εκ του Πατρός. Κατά την Ορθόδοξο πίστη 
το Άγιον Πνεύμα σύμφωνα με την Δεσποτική 
Θεολογία εκπορεύεται αϊδίως μόνον από τον 
Πατέρα, «… το Πνεύμα της αληθείας ό παρά 
του Πατρός εκπορεύεται» (Ιωάν. 15, 26). Δεν 
έχουμε ουδεμίαν παράσταση που να δηλώνει 
την εκπόρευσιν και εκ του Υιού.

Περί του Filiogue: Ο Δυτικός Χριστιανισμός 
εκαινοτόμησε και πιστεύει ότι το Άγιον Πνεύμα 
εκπορεύεται αϊδίως και εκ του Υιού (= Filiogue). 
Πατήρ της διδασκαλίας αυτής είναι ο ιερός Αυ-
γουστίνος (abutrogue), ο οποίος έλεγε, ότι το 
Πνεύμα είναι η αγάπη του Πατρός και Υιού. Ο 
όρος Filiogue(φιλιόκβε = και εκ του Υιού) εισήλ-

θε πρώτα στην Ισπανία το 589 μ.Χ. Το 1014 μ.Χ. 
το υιοθέτησε ο Πάπας Βενέδικτος ο Η΄. Η Σύ-
νοδος της Λυώνος 1274 μ.Χ. παρέλαβε τούτο, 
δια δογματικής αποφάσεως, για το Δυτικό Χρι-
στιανισμό (=Ρωμαιο/Καθολικισμό).

Η Ορθόδοξος Εκκλησία επολέμησετο 
Filiogueόχι ως λέξη, αλλά ως τελεία διαστρο-
φή από την Πνευματολογία της αποκαλύψε-
ως δια Ιησού Χριστού, «όταν έλθη ο παράκλη-
τος όν πέμψω υμίν παρά του πατρός, το πνεύ-
μα της αληθείας ό παρά του πατρός εκπορεύ-
εται» (Ιωαν. 15, 26). Το Filiogueεδέχοντο και 
επρέσβευαν και οι ΠνευματομάχοιΜακεδο-
νιανοί (= Μακεδόνιος αιρετικός), με το σκο-
πό, όμως, να το υποβιβάσουν, ενώ οι Ρωμαιο/
Καθολικοί δεν αρνούνται την Θεότητα Αυ-

ορΘοδοΞΗ δοΓμΑτικΗ 55ονΗ εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική» 
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας  

του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου ΕλλάδοςΑ’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ  (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

τού. Οι ΜακεδονιανοίΠνευματομάχοι υπο-
βιβάζουν το Άγιον Πνεύμα ως κτίσμα (άπαγε 
της βλασφημίας).

Επιχειρήματα περί της Εκπορεύσεως και 
απαντήσεις: Οι Δυτικοί παρουσιάζουν επιχει-
ρήματα υπέρ του Filiogue: α΄.-) Συχνά αναφέ-
ρονται ότι το Πνεύμα είναι του Χριστού, «Υμείς 
δε ουκ εστέ εν σαρκί, αλλ’ εν πνεύματι, είπερ 
Πνεύμα Θεού οικεί εν υμίν. Ει δε τις Πνεύμα 
Χριστού ουκ έχει, ούτος ουκ έστιν αυτού», (Ρωμ. 
8, 9). Εδώ αναφέρεται η Γραφή στο κοινόν του 
Αγίου Πνεύματος Πατρός και Υιού. Ο Μ. Βασί-
λειος είναι λίαν σαφής και κατηγορηματικός εν 
προκειμένω, «Υιού Πνεύμα ονομάσαςκαθάπερ 
Θεού», (πρβλ. Ματθ. 10, 20).

Απάντηση: Και ο Θεός στην Αγία Γραφή 

προσδιορίζεται ως Πνεύμα «Πνεύμα ο Θεός…» 
(Ιωαν. 4, 24), άρα οδηγούμεθα σε σύγχυση, βάσει 
του ισολογισμού τούτου. Και ο Ιησούς Χριστός 
στη Γραφή αναφέρεται ότι είναι εκ Πνεύματος 
Αγίου. Γεννάται εκ Πνεύματος Αγίου, Βαπτίζε-
ται με μάρτυρα το Άγιον Πνεύμα, Οδηγείται 
στην έρημο της Γαλιλαίας υπό του Πνεύματος, 
Εκβάλλει τα δαιμόνια, και είναι «Υιός του Θεού, 
εν δυνάμει κατά πνεύμα αγιωσύνης» (Ρωμ. 1, 
4). Άρα, και ο Υιός γεννάται εκ του Πνεύματος. 
Γι’ αυτό δεν μπορούμε να σκεφτούμε τοιουτο-
τρόπως. Οι ως άνω φράσεις αναφέρονται στις 
προς τα έξω σχέσεις των Τριών Θείων Προσώ-
πων, τα οποία έχουν προς τα έξω την αυτήν 
ενύπαρξη (προσώπων).

[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 2η συνεχεια από την 12η Ομιλία  1/2/1981

«Καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λε-
γόντων Ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, 

καὶ οὐκ εἰσίν, ἀλλὰ συναγωγὴ 
τοῦ σατανᾶ» (Ἀπ. 2, 9).

Γιατί ὅμως ὁ Κύριος χαρακτηρίζει αὐτούς «συ-
ναγωγή τοῦ σατανᾶ»;
Τούς χαρακτηρίζει ἔτσι, ἀγαπητοί μου, διότι 
ἁπλούστατα –γι’ αὐτό σᾶς εἶπα ὅτι εἶναι ἀπο-
καλυπτικός αὐτός ὁ χαρακτηρισμός– πίσω 
ἀπ’ αὐτή τήν συναγωγή τῶν Ἰουδαίων βρί-
σκεται ὁ Σατανᾶς!
Κάποτε, ὁ Κύριος ἀπεκάλεσε καί τόν ἀπό-
στολον Πέτρον «σατανᾶ»! διότι ἁπλούστατα 
πίσω ἀπό τόν ἀπόστολον Πέτρον ἐκρύπτετο 
ὁ Σατανᾶς! Καί ἄν κανείς κάνῃ τό θέλημα τοῦ 
Σατανᾶ, ταυτίζεται μέ τόν Σατανᾶ.
Ἔτσι, ὁ Κύριος, μέ τό «ὕπαγε ὀπίσω μου, σα-
τανᾶ» (Ματθ. ιστ΄ 23 καί Μάρκ. η΄ 33), πού 
εἶπε εἰς τόν ἀπόστολον Πέτρον, προέβαινε σέ 
δυό ἀποκαλύψεις: Ἡ μία, ὅτι πίσω ἀπό τόν 
ἀπόστολον Πέτρον ἐκρύπτετο ὁ Διάβολος, 
καί ἡ δεύτερη ὅτι ὁ ἀπόστολος Πέτρος γινό-
ταν ὄργανο τοῦ Σατανᾶ.
Πράγματι, ὁ Διάβολος ἦλθε νά πειράξῃ πάλι 
τόν Κύριον, διότι τήν πρώτη φορά πού Τόν 
πείραξε εἰς τήν ἔρημον –ὅπως λέγῃ τό «κατά 
Λουκᾶν» Εὐαγγέλιον– Τόν ἄφησε «ἄχρι και-
ροῦ» (Λουκᾶ δ΄ 13) –γιά κάποιο καιρό–. Νά 
’τος τώρα ὁ Διάβολος· ἔρχεται. 
Και ὅταν λέμε ἐδῶ «Διάβολος» ἐννοοῦμε 
τόν Ἑωσφόρο· ὄχι ἕνα τυχαῖο δαίμονα. Ο Εω-
σφόρος δέν εἶναι ἁπλῶς ἕνας πονηρός ἄγγε-
λος, σάν τούς ἄλλους. Ο Εωσφόρος, αὐτός ὁ 
πρῶτος δαίμονας, ἕνας εἶναι.
Καί τώρα ἔρχεται νά πειράξῃ τόν Κύριον, διά 
τοῦ ἀποστόλου Πέτρου. Δέν τά κατάφερε 
ὅμως, γιατί ὁ ἀπόστολος Πέτρος μετενόησε· 
συνῆλθε. Ἀργότερα, ἠρνήθη. Συνῆλθε πάλι. 
Ἐκεῖνος ὁ ταλαίπωρος, πού ἔγινε θῦμα τοῦ 
Διαβόλου, εἶναι ὁ Ἰούδας.
Ὅπως ὁ Κύριος ἀποκαλύπτει –πρῶτον– ὅτι 
πίσω ἀπό τόν ἀπόστολο Πέτρο εἶναι ὁ Σα-
τανᾶς, καί –δεύτερον– ὅτι ὁ ἀπόστολος Πέ-
τρος γινόταν ὄργανο τοῦ Σατανᾶ, ἔτσι κι ἐδῶ· 
μέ τό νά πῇ ὅτι αὐτή εἶναι ἡ «συναγωγὴ τοῦ 
σατανᾶ», ἀποκαλύπτει δυό πραγματικότητες:
Πρώτον· ὅτι πίσω ἀπό τούς Ἑβραίους δρᾶ ὁ 
Διάβολος, καί δεύτερον· ὅτι, ἐπειδή αὐτοί 
γίνονται ὄργανα τοῦ Διαβόλου, ταυτίζονται 
μέ τόν διάβολον· γίνονται κι αὐτοί διάβο-
λοι· θά λέγαμε, γίνονται «σατανάδες»! Συ-
νεπῶς, εὐστοχώτατα τούς ἀποκαλεῖ «συνα-
γωγὴ τοῦ σατανᾶ».
Εἶναι φοβερός χαρακτηρισμός αὐτός, ἀγα-
πητοί μου· «συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ»! Δέν τόν 
λέγω ἐγώ· τόν λέγει ὁ Κύριος. Ἄς προσέξου-
με! Ἀλλά, τί νά πῇ κανείς!...
Ρῖξτε μία ματιά εἰς τόν 2ο Ψαλμό, ἅμα θά 
πᾶτε σπίτι σας. Ἐκεῖ λέγει ὅτι στρέφονται 
τά ἔθνη –καί δέν ἐννοεῖ κανένα ἄλλον παρά 
ὅλους ἐκείνους πού γίνονται ὄργανα τῶν Σι-

ωνιστῶν– «κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ τοῦ 
χριστοῦ αὐτοῦ» (Ψαλμός 2ος, 2). –Διακρί-
νει σαφῶς τόν Θεόν ἀπό τόν Χριστόν, γιά νά 
δείξῃ τόν Ἅγιον Τριαδικόν Θεόν καί τόν «χρι-
στόν Κυρίου», δηλαδή τόν Θεάνθρωπον Ἰη-
σοῦν.– Αὐτοί ὅλοι θά στραφοῦν ἐναντίον των.
Καί τότε –λέγει ὁ Ψαλμός–, ὁ Θεός «ἐκγελά-
σεται αὐτούς», καί ὁ Χριστός θά συντρίψῃ 
αὐτούς, ὅπως ἕνας κεραμεύς συντρίβει μέ 
ἕνα σιδερένιο ραβδί τά κεραμικά του. Μέ 
ὅση εὐκολία σπάζομε ἕνα τσουκάλι, μία στά-
μνα, ὅταν ἔχωμε ἕνα σιδερένιο ραβδί, μέ 
ἄλλη τόση θά συντρίψῃ καί αὐτούς ὁ Κύριος.
«Καὶ ἐκγελάσεται»!… Αὐτό τό «ἐκγελάσεται» 
εἶναι φοβερό! Νά σέ γελάσῃ, δηλαδή νά σέ 
κοροϊδέψῃ ὁ Θεός!... νά πῇ: «Ταλαίπωρε, 
φτωχέ! ἔρχεσαι νά πολεμήσης μαζί μου;!»... 
Εἶναι φοβερό πρᾶγμα νά γελάσῃ ὁ Θεός εἰς 
βάρος σου. Ο Θεός βλέπει τά τεχνάσματα, τά 
δαιμονικά αὐτά τεχνάσματα, εἰς τούς Ἑβραί-
ους. Τά βλέπει ὅλα αὐτά καί λέγει: «Ταλαίπω-
ροι, Ἑβραῖοι!...».
Διαβάστε, παρακαλῶ, αὐτόν τόν ψαλμό· εἶναι 
προφητικότατος καί ἀναφέρεται ἀκριβῶς εἰς 
ὅσα τώρα λέμε.
Ἀλλά ἀποτείνεται ὁ Κύριος, πάντα πρός τόν 
ἐπίσκοπον τῆς Σμύρνης, καί τοῦ λέγει:
«Μηδὲν φοβοῦ ἅ μέλλεις παθεῖν. ἰδοὺ δή 
μέλλει βαλεῖν ὁ Διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλα-
κήν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμέρας 
δέκα» (Ἀπ. β΄ 10)
«Ἀλλά μή φοβᾶσαι γιά ἐκεῖνα τά ὁποῖα πρό-
κειται νά πάθῃς. Νά· πρόκειται ὁ Διάβολος 
νά βάλῃ μερικούς ἀπό σᾶς στή φυλακή, γιά 
νά ὑποστῆτε δοκιμασίαν, καί θά ἔχετε θλῖψι 
γιά δέκα ἡμέρες».
Δηλαδή, ἐννοεῖ ἐδῶ νέα θλῖψι· ὄχι αὐτήν πού 
ἐνέφερε προηγουμένως, λέγοντας «γνωρίζω 
τὰ ἔργα σου, τὴν θλῖψιν σου καὶ τὴν πτωχεί-
αν σου». Αὐτή, ἡ νέα θλῖψις, ἡ ὁποία θά εἶναι 
ὑπό τήν μορφήν τοῦ διωγμοῦ, προαναγγέλλε-
ται εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Σμύρνης.
Εἶναι χαρακτηριστικό πάλι ἐδῶ, ὅτι τόν δι-
ωγμόν αὐτόν τόν παρασκευάζει ὁ Διάβολος· 
ἀλλά ὄργανά του πάλι θά ἔχῃ τούς Ἰουδαί-
ους!..., οἱ ὁποῖοι ἐδῶ χαρακτηρίζονται, ὅπως 
εἴδαμε, ὡς «συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ»· ἤ, ἄν θέ-
λετε νά τό ποῦμε ἀλλοιώτικα, «ἀντισυναγωγὴ 
τοῦ Θεοῦ» –κατά τό «ἀντίχριστος»–, «ἀντιεκ-
κλησία τοῦ Θεοῦ»!
Ἐδῶ, ὑπό τόν σχηματικόν ἀριθμόν «δέκα», 
ὑποδηλοῦται ὅτι ὁ διωγμός θά εἶναι βραχεί-
ας διαρκείας. Δέν θά διαρκέσῃ δηλαδή πολύν 
καιρό· μόνον δέκα ἡμέρες.
Ὁ «δέκα» εἶναι σχηματικός ἀριθμός. Προσέξ-
τε, παρακαλῶ! Θέλω νά σᾶς εἰσαγάγω σιγά-
σιγά στήν ἔννοια τῶν σχηματικῶν ἀριθμῶν.
Εἰς τήν παραβολή τῶν «δέκα παρθένων» λέ-
γει ὅτι ἦσαν δέκα παρθένοι, ἐκ τῶν ὁποίων 
πέντε μωραί καί πέντε φρόνιμοι. 
Γιατί «δέκα»; Καί μετά γιατί «πέντε» καί 
«πέντε»;
Γιά νά μήν βάζουμε στό μυαλό μας ἀριθμούς 

ἤ ποσοστά. Εἶναι σχηματικοί ἀριθμοί.
Ρώτησαν κάποτε τόν Κύριο: «Κύριε, εἰ ὀλίγοι 
οἱ σῳζόμενοι;» καί Ἐκεῖνος ἀπάντησε: «ἀγω-
νίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης». Οὔτε 
λίγοι οὔτε πολλοί. «Ἀγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ 
τῆς στενῆς πύλης» (Λουκᾶ ιγ΄ 2324). Δέν εἶπε 
πόσοι θά σωθοῦν.
Ἔτσι, στήν παραβολή αὐτή, βάζει πέντε νά 
σώζωνται καί πέντε νά μήν σώζωνται, δη-
λαδή πέντε νά εἰσέρχωνται εἰς τήν Βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ καί πέντε νά μήν εἰσέρχωνται. γιά 
νά μήν πῇ κανείς «Τί ποσοστά σωτηρίας ἄρα-
γε ὑπάρχουν;». Βάζει πέντε καί πέντε· σύνο-
λο δέκα. Συνεπῶς, εἶναι σχηματικοί ἀριθμοί, 
πού σημαίνει ὅτι δέν μπορεῖς νά συμπεράνῃς 
ἀπ’ αὐτούς τίποτε.
Ἔτσι καί ἐδῶ· βάζει δέκα ἡμέρες. Ὅμως, δέν 
εἶναι δέκα ἡμέρες· εἶναι ἁπλῶς λίγες ἡμέρες. 
Ὁ ἀριθμός «δέκα» δείχνει ὅτι δέν θά εἶναι 
κάτι πάρα πολύ.
Ἀντιθέτως· ὅταν λέγῃ ὅτι χίλια χρόνια θά βασι-
λεύσῃ ὁ Χριστός ἐπί τῆς γῆς (δέν θά τό συνα-
ντήσουμε φέτος), τό ὁποῖον παίρνουν οἱ Χιλι-
ασταί καί τό διαστρέφουν, ὁ ἀριθμός «χίλια» 
εἶναι σχηματικός καί δέν σημαίνει ἀκριβῶς χί-
λια. Σημαίνει τόν χρόνον τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι 
τόν χρόνον πού βασιλεύει ὁ Χριστός ἐπάνω 
στή γῆ πραγματικά, ἀπό τήν πρώτη Του ἕως 
τήν δευτέρα Του Παρουσία. Αὐτά εἶναι τά 
«χίλια χρόνια».
Ἀλλ’ ἐάν μέ ρωτήσετε νά σᾶς πῶ πότε θά 
ἔλθῃ ὁ Χριστός εἰς τήν γῆ, θά σᾶς ἀπαντή-
σω ὅτι αὐτό δέν τό ξέρομε. Λοιπόν· ὁ μετα-
ξύ τῶν δυό Παρουσιῶν –πρώτης καί δευτέ-
ρας– περικλειόμενος χρόνος, αὐτός εἶναι τά 
χίλια χρόνια. Δηλαδή, κι αὐτός εἶναι ἕνας σχη-
ματικός ἀριθμός.
Γιατί ἐδῶ «χίλια χρόνια», κι ἐκεῖ «δέκα ἡμέ-
ρες»;
Ἐπειδή δέκα ἡμέρες εἶναι κάτι λίγο γιά τήν 
Ἐκκλησία τῆς Σμύρνης, ἐνῶ τά χίλια χρόνια 
εἶναι πολλές ἑκατοντάδες χρόνια. Καί πράγ-
ματι, μέχρι αὐτή τή στιγμή ἔχουν περάσει δυό 
χιλιάδες χρόνια.
Θέλω καλά νά χωνέψετε τό θέμα «σχημα-
τικός ἀριθμός», γιά νά μήν σᾶς πλανοῦν οἱ 
αἱρετικοί.
Καί πράγματι, ὁ διωγμός αὐτός ἐναντίον τῆς 
Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης ἐπεσυνέβη τό 155 
μ.Χ., κατά τό ἔτος πού ἐμαρτύρησε ὁ ἅγιος 
Πολύκαρπος, ἐπίσκοπος Σμύρνης. Βέβαια, ὁ 
πρῶτος ἐπίσκοπος Σμύρνης δέν ἦτο ὁ ἅγιος 
Πολύκαρπος, ἀλλά ὁ διωγμός αὐτός ξέσπα-
σε στήν ἐποχή του. Λάβετε δέ ὑπ’ ὄψιν, ὅτι ὁ 
ἅγιος Πολύκαρπος ἐμαρτύρησε σέ πολύ με-
γάλη ἡλικία. Ἄν λοιπόν ἡ Ἀποκάλυψις ἐγρά-
φη τό 95 μ.Χ. καί τό μαρτύριό του ἔγινε τό 155 
μ.Χ., εἶχαν περάσει ἑξήντα χρόνια.
Ἀλλά ὁ ἅγιος Πολύκαρπος ἔζησε περισσότε-
ρο ἀπό ὀγδόντα χρόνια. Αὐτό φαίνεται κι ἀπό 
αὐτά πού εἶπε, ὅταν ἐκλήθῃ ἀπ’ τόν ἀνθύπα-
το νά ἀρνηθῇ τόν Χριστόν:
«Ὀγδόντα ἕξι χρόνια ὑπηρετῶ τόν Κύριό μου, 

καί σέ τίποτα δέν μέ ἠδίκησε».
Τώρα, ἐάν αὐτά τά ὀγδόντα ἕξι χρόνια ἦσαν 
αὐτά πού ὑπηρέτησε τόν Κύριο ὡς κληρικός, 
ἤ αὐτά ἦσαν ὅλα κι ὅλα τά χρόνια τῆς χριστια-
νικῆς ζωῆς του, μικρή σημασία ἔχει. Ὅπως καί 
νά ἔχῃ τό πρᾶγμα, ὁ ἅγιος Πολύκαρπος ἦταν 
ἄνθρωπος πολύ μεγάλης ἡλικίας.
Συνεπῶς, ἀγαπητοί μου, στό πρόσωπό του 
βρίσκομε τήν πραγμάτωσι ἐκείνου τοῦ διωγ-
μοῦ. Ἡ θανάτωσίς του ἔγινε στίς 23 Φεβρου-
αρίου τοῦ 155 μ.Χ. Τό δέ μαρτυρολόγιό του 
εἶναι τό ἀρχαιότερο μαρτυρολόγιο πού σώζε-
ται μέχρι σήμερα.
Εἶναι χαρακτηριστικόν ὅτι εἰς τόν διωγμόν, 
πού ἔγινε ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρ-
νης, ἐπρωτοστάτησαν οἱ Ἰουδαῖοι. Καί ὅπως 
τό προεῖπεν ὁ Κύριος, ἔτσι καί πραγματο-
ποιήθηκε.
Ἀκοῦστε τώρα τί σημειώνει ὁ βιογράφος τοῦ 
ἁγίου Πολυκάρπου. Λέγει ἐκεῖ εἰς τό μαρτυ-
ρολόγιόν του:
«...Ἅπαν τὸ πλῆθος ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων τῶν 
τὴν Σμύρνην κατοικούντων –Ὅλο τό πλῆθος 
τῶν ἐθνικῶν καί τῶν Ἰουδαίων πού κατοι-
κοῦσαν στήν Σμύρνη– ἀκατασχέτω θυμῶ καί 
μεγάλη φωνή ἐπεβόα –μέ ἀκράτητον θυμόν 
καί μέ δυνατή φωνή φώναζε– ...ὥστε τὸν Πο-
λύκαρπον ζῶντα κατακαῦσαι –ὥστε νά καύ-
σουν τόν ἅγιον Πολύκαρπον ζωντανόν» (Μαρ-
τύριον ἁγίου Πολυκάρπου, ΧΙΙ, XVII).
Καί πράγματι· ὅταν δόθηκε ἐντολή, ἑμάζε-
ψαν ξύλα καί φρύγανα ἀπό τά γύρω ἐργα-
στήρια καί λουτρά. Μάλιστα δέ –ὅπως χα-
ρακτηριστικά σημειώνει ἐκεῖ ὁ ἱερός βιογρά-
φος– «οἱ Ἑβραῖοι ἔτρεχαν μέ μεγάλη προθυ-
μία, καθώς τό ἔχουν συνήθεια νά πρωτοστα-
τοῦν σέ τέτοια ἔργα»!...
Στή συνέχεια, ἐπειδή ἡ φωτιά δέν ἔκαιγε τόν 
ἅγιο Πολύκαρπο, τόν ἐθανάτωσαν διά ξίφους. 
Τούτου δέ  γενομένου, ἔρευσε πλῆθος αἵμα-
τος, πού κατέσβεσε τήν φωτιά.
Τότε, κάποιος ἄρχοντας εἶπε στόν ἀνθύπατο 
νά μήν δώσῃ τό σῶμα τοῦ Μάρτυρος εἰς τούς 
Χριστιανούς, διά νά μήν ἀφήσουν τόν Ἐσταυ-
ρωμένον Ἰησοῦν καί ἀρχίσουν νά λατρεύουν 
τοῦτον, τόν Πολύκαρπον! «Καὶ ταῦτα ὑποβαλ-
λόντων καὶ ἐνισχυόντων τῶν Ἰουδαίων» –Καί 
αὐτά γίνονταν, λέγει ὁ βιογράφος, καθώς τά 
ὑπέβαλλαν καί τά ἐνίσχυαν οἱ Ἰουδαῖοι»– 
(Μαρτύριον ἁγίου Πολυκάρπου, XVIIΙ)!...
Εἶναι πολύ χαρακτηριστική ἡ στάσις αὐτῶν 
τῶν ἀνθρώπων ἀπέναντι στούς Χριστιανούς.
Πάντως, ἀγαπητοί μου, νά τό ξέρωμε· ὁ διωγ-
μός, πάντα, εἶναι ὁ κλῆρος τῆς Ἐκκλησίας μέσα 
εἰς τόν κόσμον. Η Εκκλησία διωκομένη ἀπο-
δεικνύει ὅτι εὑρίσκεται σέ ὀρθήν ὁδόν καί ἔχει 
Χάριν ἀπό τόν Θεό. Ἐκκλησία πού δέν διώκε-
ται καί συμμαχεῖ μέ τίς κοσμικές δυνάμεις ἤδη 
ἔχει ἀποδοκιμασθῆ ἀπό τόν Χριστόν. Βλέπο-
με σαφέστατα ἐδῶ τόν Κύριο νά ἐπαινῇ τούς 
διωκομένους Χριστιανούς.
Καί πρέπει νά ξέρωμε –νά τό ξέρωμε αὐτό· 
νά τό μάθωμε πολύ καλά!– ὅτι κάποια ἡμέ-

ρα –δέν γνωρίζω ἄν εἶναι κοντινή ἤ μακρι-
νή– θά ξεσπάσῃ ὁ μεγάλος διωγμός ἐναντί-
ον τῆς Ὀρθοδοξίας· ὁ μεγάλος διωγμός! Ὁλό-
κληρον τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως μᾶς πε-
ριγράφει τόν διωγμόν αὐτόν, μέ τά πιό μελα-
νά χρώματα. Ἄς ἐτοιμαζώμεθα...
«Γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν 
στέφανον τῆς ζωῆς.
»Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει 
ταῖς ἐκκλησίαις. Ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ 
τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου» (Ἀπ. β΄ 10, 11).
Ἐδῶ, εἶναι ὁ ἐπίλογος τῆς Ἐπιστολῆς.
«Γίνε πιστός μέχρι θανάτου, καί θά σοῦ δώσω 
τό στεφάνι τῆς ζωῆς». Μεῖνε πιστός· ἀφω-
σιωμένος!
Καί πράγματι, ἀγαπητοί μου· μόνον ὁ ἀληθι-
νός μαθητής τοῦ Χριστοῦ μένει πιστός, ἕως 
τόν τελικόν σκοπόν. Καί αὐτή ἡ ἀφοσίωσις εἰς 
τόν Χριστόν πρέπει νά ὑπάρχῃ μέχρι θανάτου.
Αὐτό, τό «μέχρι θανάτου», σημαίνει τόσον 
τό νά μείνῃ πιστός ὁ ἄνθρωπος στόν Χριστό, 
μέχρι νά τερματισθῇ ἡ ζωή του κατά φυσικόν 
τρόπον, ὅσον καί τό νά μείνῃ πιστός, ἔστω κι 
ἄν ἀπαιτηθῇ νά δώσῃ τήν ζωή του χάριν τῆς 
ἀφοσιώσεώς του καί τῆς ἀγάπης του πρός 
τόν Χριστόν, δηλαδή νά τερματισθῇ ἡ ζωή 
του βίαια.
Αὐτό θά πῇ «γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου». Δη-
λαδή· «μεῖνε πιστός μέχρι τήν τελευταία στιγ-
μή τῆς ζωῆς σου, ἔστω κι ἄν ἀπειληθῇ ἡ ζωή 
σου μέ θάνατον»!
Ἐπάνω σ’ αὐτό, θά γράψῃ ὁ ἀπόστολος 
Παῦλος κάτι, εἰς τήν «πρός Ἑβραίους» Ἐπιστο-
λήν του, τό ὁποῖον δέν ξέρω, ἀγαπητοί μου, ἄν 
θά μπορούσαμε νά ἀντέξωμε νά ἀκούσωμε, 
τί μπορεῖ νά προτρέπῃ καί νά λέγῃ τό Εὐαγ-
γέλιο. Πάντως, ἡ περικοπή αὐτή εἶναι ἀπό 
ἐκεῖνες πού ἀκούγονται εἰς τήν Ἐκκλησία, καί 
δέν μπορεῖ νά πῇ κανείς ὅτι δέν τήν ἤκουσε.
«Οὕπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς 
τὴν ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι –Ἀκόμη δέν 
φθάσατε νά δώσετε τό αἷμα σας, ἀγωνιζό-
μενοι ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας–» (Ἑβρ. ιβ΄ 4).
Ναί, ἀγαπητοί μου, δέν φθάσαμε ἀκόμη –κι 
ἐγώ πού σᾶς ὁμιλῶ, κι ἐσεῖς πού μέ ἀκοῦτε– 
νά δώσωμε τό αἷμα μας, ἀγωνιζόμενοι ἐνα-
ντίον τῆς ἁμαρτίας! Καί αὐτό, τό «ἐναντίον 
τῆς ἁμαρτίας», εἶναι πολύ σοβαρό.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 
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συνέχεια από τη σελ. 1
Η ςΦΑΓΗ τΩν 12 μΗτροπολιτΩν  (1974- 2016) 15ο µέρος

οι μΑυρες ςελιδες τΗς εκκλΗςιΑςτικΗς ιςτοριΑς
Ο Σεραφείμ Τίκας ως μητροπολίτης Ιωαν-

νίνων κατασκόπευε και “κάρφωνε” τον Ιερώ-
νυμο. Οι δικτάτορες από την πρώτη στιγμή 
δεν ήθελαν τον Ιερώνυμο για αρχιεπίσκο-
πο γι’ αυτό έβαζαν συνεχώς προσκόμματα 
στο έργο του. Έπρεπε όμως να βρεθεί άν-
θρωπος να τον παρακολουθεί από μέσα. Ο 
τότε υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων Θεοφύλακτος Παπακωνσταντί-
νου – τον βρίσκουμε τα δημοκρατικά χρό-
νια (1991-92) ως Γενικό Γραμματέα του συ-
ντοπίτη μας υπουργού Παιδείας Γεωρ. Σου-
φλιά (πρόσωπο όλων των καθεστώτων, πο-
λέμιο του Ιερωνύμου, και το 1991-93, με τη 
δικαίωση του Θεολόγου, κυματοθραύστη σε 
κάθε νόμιμη διαδικασία) – έπεισε τον Αρχι-
επ. Ιερώνυμο να βάλει ως μέλος στην διαρ-
κή Ιερά Σύνοδο το δεσπότη Ιωαννίνων Σε-
ραφείμ Τίκα, γιατί ήταν φίλος και καλός συ-
νεργάτης του.

Ο Ιερώνυμος, αγαθός άνθρωπος, χωρίς 
να υποψιαστεί τον συμπεριέλαβε μεταξύ των 
ανθρώπων του στενού περιβάλλοντος και με 
πρότασή του τον όρισαν στην καίρια θέση 
του Προέδρου της Μόνιμης Συνοδικής Επι-
τροπής επί του Τύπου, θέση που αναλογού-
σε – στην πολιτική – ως υπουργού παρά τω 
Πρωθυπουργώ.

Ήταν αδιανόητο για έναν Ιερώνυμο τέ-
τοιου πνευματικού διαμετρήματος να φα-
νταστεί ότι μπορεί να υπάρχουν κληρικοί 
και μάλιστα επίσκοποι να είναι καταδότες! 
Τον θεωρούσε φίλο, συνεπίσκοπο, αδελ-
φό και συνεργαζόταν μαζί του “αρμονικά”.

Ο παμπόνηρος Σεραφείμ – γριά αλεπού – 
εμφανίστηκε συνετός, πράος, φιλειρηνικός, 
φιλενωτικός και κρύβοντας τον πραγματικό 
του εαυτό καραδοκούσε τη στιγμή που θα 
έχυνε το δηλητήριο της κόμπρας. Ήταν άν-
θρωπος με αβυσσαλέο ψυχικό κόσμο, γεμά-
τος εμπάθεια, κακότητα, ακατάλακτο φονι-
κό πάθος και μίσος, και την κατάλληλη στιγ-
μή και ευκαιρία εξόντωνε όποιον χαλούσε 
τα ανίερα σχέδιά του.

Εκείνο που παραπλάνησε και παγίδευ-
σε τον καλοκάγαθο Ιερώνυμο ώστε να τον 
εμπιστευτεί (το Σεραφείμ) ακόμα πιο πολύ, 
ήταν η όλη του στάση μετά την ξαφνική πα-
ραίτησή του, αποτέλεσμα των συνεχών συ-
γκρούσεων και διαφωνιών με τους δικτάτο-
ρες την οποία υπέβαλε στην συνεδρίαση 
της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου την 8η Μαρ-
τίου 1969.

Με την παραίτηση του Ιερωνύμου ο Σε-
ραφείμ βρέθηκε απροετοίμαστος, οι δικτά-
τορες ξαφνιάστηκαν και οι σκοτεινές δυνά-
μεις, που τον προωθούσαν για αρχιεπίσκο-
πο, βρέθηκαν σε αδιέξοδο, γιατί πίστευαν, 
ότι δεν ήταν η πλέον κατάλληλη στιγμή για 
την εκλογή του επειδή υπήρχαν μεγάλα και 
ηχηρά ονόματα υποψηφίων. Έπρεπε συνε-
πώς πάση θυσία να αποσυρθεί η παραίτη-
ση Ιερωνύμου.

Αυτός, ο τραχύς στην όψη, την έκφραση 
και το λόγο Σεραφείμ Τίκας, είχε μεταβλη-
θεί σε μεγάλο θεατρίνο καθ’ όσον υποκρίνο-
νταν, κολάκευε, “έκλαιγε” ευκαίρως – ακαί-
ρως μπροστά στον Ιερώνυμο. Ο ιστορικός 
του μέλλοντος θα σταθεί με φρίκη και απο-
τροπιασμό μπροστά στο ραδιούργο και κε-
νόδοξο αυτό πρόσωπο.

Να πώς περιγράφει ο ίδιος τον τρόπο με 
τον οποίο μετέπεισε τον Ιερώνυμο να απο-
σύρει την παραίτησή του: «Έπρεπε να είσθε 
εις την αίθουσαν δια να δήτε την ομόθυμον θέ-

λησιν της Ιεραρχίας, όταν όλα τα μέλη της με 
έκδηλον συγκίνησιν και δάκρυα εις τους οφθαλ-
μούς ανεκάλεσαν τον Αρχιεπίσκοπον. Απητήθη 
πολύς χρόνος, δια να πείσωμεν τον Μακαριώτα-
τον να επανέλθη εις την αίθουσαν. Και όταν επα-
νήλθε, τότε εξεφράσαμεν την χαράν μας! Επα-
κολούθησε μία θριαμβευτική ψηφοφορία κατά 
της παραιτήσεως και υπέρ ανακλήσεως αυτής. 
Και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήτο η παμ-
ψηφεί πρότασις προς ανάκλησιν».

Και ο Σεραφείμ, αμέσως μετά, προς τον 
Ιερώνυμο: «Επιτρέψατέ μου, Μακαριώτατε, 
να δώσω εγώ την απάντησιν. Ναι. Η ψήφος είχε 
την έννοιαν, ότι δεν θέλομεν να παραιτηθήτε 
και σας δεχόμαστε ως Προκαθήμενον». Η επά-
νοδός του επανηγυρίσθη (Περ. “Ενορία” τ. 
1969, σελ. 79).

Με όλα αυτά ο Ιερώνυμος εξαπατήθηκε, 
νομίζοντας ότι ο Σεραφείμ, είναι ντόμπρος 
και ότι όσα λέγει και πράττει, τα πιστεύει.

Ο πραγματικός Σεραφείμ αποκαλύφθηκε 
(ποιος είναι, ποιοι κρύβονται πίσω του, ποιοι 
τον προωθούσαν, ποιοι τον στήριζαν και τί 
επεδίωκαν) όταν ο Ιερώνυμος έφερε τον 
Νοέμβριο του 1972 σε συνεδρίαση της Ιε-
ραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδας, μετά 
από πρόταση 12 μητροπολιτών, – μετά σφα-
γιασθέντων – το θέμα ΜΑΣΟΝΙΑ.

Από την ημέρα που έγινε μέλος της Αρι-
στίνδην Συνόδου, ο Σεραφείμ παρακολου-
θούσε μεθοδικά κάθε κίνηση του Ιερωνύ-
μου. Στενοί συνεργάτες του αρχιεπισκό-
που προβληματίσθηκαν από τη στάση του 
Σεραφείμ και τον τρόπο που αντιδρούσε σε 
θέματα (κυρίως της Μασονίας).

Έτσι, ημέρες πριν την Σύνοδο, προσπα-
θούσε να μεταπείσει τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώ-
νυμο να μην φέρει το θέμα προς συζήτηση 
γιατί δεν συνέφερε στην Εκκλησία (sic). Ο Ιε-
ρώνυμος ήταν ανένδοτος γιατί πίστευε ότι η 
Μασονία έπρεπε να καταδικαστεί επειδή εί-
ναι εχθρός της Εκκλησίας και του Έθνους. 
Είχε και το πόρισμα της Συνοδικής Επιτρο-
πής για θέματα “Δογματικής και Κανονικής 
Τάξεως” που με πρότασή του συνεδρίασε 10 
φορές γι’ αυτό το θέμα και 2 φορές για το 
ΡΟΤΑΡΥ υπό την Προεδρία του Μητροπολί-
του Κασσανδρείας κ. Συνεσίου και με μέλη 
τους Δράμας Διονυσίου, Λαγκαδά Σπυρίδω-
να και τους καθηγητάς Πανεπιστημίου Ιωαν. 
Καρμίρη, Χαρ. Φραγκίστα, Κων. Μουρατίδη, 

Ιωαν. Καλογήρου, Γεωρ. Ράμμου, Ανασ. Χρι-
στοφιλοπούλου.

Σύγκρουση:
Τότε ο Σεραφείμ αποφάσισε να δώσει την 

μάχη μέσα στην Σύνοδο της Ιεραρχίας, συ-
νεπικουρούμενος από μασονικά κυβερνητι-
κά στελέχη που του υποσχέθηκαν ότι θα τον 
συμπαραστέκονταν και άλλοι μητροπολίτες.

Ο μόνος που αντιδρούσε με θρασύτητα 
και διακόπτοντας συνεχώς τους εισηγητές 
ζητώντας να μην πάρουν απόφαση για κατα-
δίκη της Μασονίας, ήταν ο Ιωαννίνων (μετά 
αρχιεπίσκοπος) Σεραφείμ Τίκας. Όλοι οι άλ-
λοι δεσποτάδες, παρ’ ότι είχαν την υποστή-
ριξη των κυβερνώντων δικτατόρων, της μα-
σονικής στοάς, των ξένων κύκλων και πα-
ραγόντων (αμερικανού πρέσβη Τόσκα, του 
Τομ. Πάπα κ.ά.) των Μέσων Ενημέρωσης, 
που εκείνες τις ημέρες είχαν οργιάσει στην 
παραπληροφόρηση και προπαγάνδα προς 
εξαπάτηση του λαού (έφθασαν σε σημείο 
να κυκλοφορήσουν μονταρισμένες φωτο-
γραφίες, παρουσιάζοντας τον Ιερώνυμο με 
εμβλήματα μασονικά), κανείς από τους δε-
σποτάδες δεν ενίσχυσε την άποψη και προ-
σπάθεια του Σεραφείμ.

Και η απόφαση που πάρθηκε αφορού-
σε την επαναδιατύπωση της απόφασης 
της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος 
12/10/1993 που είχε αποφανθεί: «Η Μασο-
νία αποδεδειγμένως τυγχάνει θρησκεία μυ-
στηριακή, όλως διάφορος, κεχωρισμένη 
και ξένη της Χριστιανικής θρησκείας… Εί-
ναι ασυμβίβαστος ο αληθής και γνήσιος Χρι-
στιανισμός προς την Μασονίαν».

Η σύγκρουση αυτή ήταν από τις πιο μεγά-
λες και σφοδρές γιατί είχε να κάνει με σκο-
τεινούς κύκλους, με μια μασονοποιούμενη 
στρατιωτική κυβέρνηση αλλά και με ανθρώ-
πους της “Εκκλησίας” που δούλευαν υπο-
γείως. Έτσι γράφτηκε ο επίλογος της κα-
ταδίκης του Ιερωνύμου και των 12 μητρο-
πολιτών που υπέγραψαν την πρόταση περί 
Μασονίας.

Ο καθηγητής του Παν. Αθηνών Κων. Μου-
ρατίδης γράφει: «Όπως είναι γνωστό, ο εκ 
των κορυφαίων ηγετών της χούντας της 21ης 
Απριλίου 1967 Στυλ. Παττακός, όχι μόνο δεν 
απέκρυπτε την ιδιότητά του ως κορυφαίου 
στελέχους της Μασονίας, αλλά και ανέπτυ-
ξε μεγάλη δραστηριότητα κατά την περίοδο 

της δικτατορίας, προσπαθώντας να μυήσει 
όσο το δυνατό περισσότερους εις την σκο-
τεινή και λίαν επικίνδυνη αυτή οργάνωση.

Από την αναμφισβήτητη αυτή διαπίστωση 
καταφαίνεται, ότι η Μασονία ήταν οπωσδή-
ποτε μεταξύ των σκοτεινών αυτών δυνάμε-
ων, που προπαρασκεύασαν και έθεσαν σε 
εφαρμογή το σχέδιο της μεγάλης συνωμο-
σίας κατά της Ελλαδικής Εκκλησίας, και συ-
νεχίζεται δυστυχώς μέχρι σήμερα, αφού ο 
εκλεκτός της Χούντας Αρχιεπίσκοπος Σε-
ραφείμ, όχι μόνο ευρίσκεται ακόμα στο 
θρόνο του, αλλά και κατέστη παντοδύνα-
μος με την ανεξήγητη για ένα χουντικό αρ-
χιεπίσκοπο υποστήριξη όλων των κυβερ-
νήσεων των τελευταίων 19 ετών ανεξαρτή-
τως πολιτικής προελεύσεως, επί των οποί-
ων, όπως φαίνεται, ασκούν αποφασιστι-
κή επιρροή οι σκοτεινές εκείνες δυνάμεις 
που ανεβίβασαν με το ξίφος του δικτάτο-
ρα Ιωαννίδη τον κ. Σεραφείμ στον αρχιε-
πισκοπικό θρόνο.

… Τον κατέστησαν κυριολεκτικώς ασύ-
δοτο μέχρι εξωφρενικού σημείου, η ατιμω-
ρησία του για τα ανοσιουργήματα και εκ-
κλησιαστικά εγκλήματα που διέπραξε… και 
εξακολουθεί μέχρι σήμερα να διαπράττη…» 
(Μεγ. Προδοσία 1993).

Τα θαρραλέα περιοδικά “ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ 
ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ” και “ΕΚΚΛΗΣ. ΑΓΩΝ” έγρα-
ψαν τότε: “Η μασονία και άλλες σκοτει-
νές δυνάμεις, πέτυχαν τα εξής: 1ον. Έφε-
ραν δια του δικτάτορα Ιωαννίδη τον κ. Σε-
ραφείμ στον αρχιεπισκοπικό θρόνο. Γιατί; 
Το είπε δημοσιογράφος «Για μας είναι τυ-
μπανιαίο πτώμα». Και 2ον. Έδιωξαν τους δώ-
δεκα Μητροπολίτες… Γιατί; Αφ’ ενός γιατί είχαν 
εναντιωθεί κατά της μασονίας και αφ’ ετέρου 
γιατί έπρεπε να φύγουν οι άξιοι και να έλθουν 
στις θέσεις τους ανάξιοι και διεφθαρμένοι, για 
να λέει σήμερα ανερυθρίαστα Μητροπολίτης, 
ότι «μπήκε στην Εκκλησία η αλητεία»”.

Και συνεχίζει σε ιστολόγιο:
«Όταν η Εφιαλτική χούντα του Ιωαννίδη 

(Νοέμβριος 1973-Ιούλιος 1974), με την συ-
νεργασία των σκοτεινών δυνάμεων, εισέ-
βαλε στα ενδότερα της Εκκλησίας με τον 
πιο βάρβαρο και αυθαίρετο τρόπο αναδει-
κνύοντας τον Σεραφείμ Τίκα Αρχιεπίσκοπο, 
είχε απώτερο σκοπό: πρώτον την εξόντω-
ση των 12 επισκόπων, διότι με κοινό κεί-
μενο ζητούσαν από την Ιεραρχία να κατα-
δικάσει την Μασονία ως αντίχριστη θρη-
σκεία (όπως έγινε και το 1933), και δεύ-
τερον τη διεκπεραίωση, αντιχριστιανικών 
νομοσχεδίων που αφορούσαν το αυτόμα-
το διαζύγιο, τη νομιμοποίηση της μοιχεί-
ας, των αμβλώσεων, τη μη αναγραφή του 
θρησκεύματος στις ταυτότητες, την κατάρ-
γηση του εκκλησιασμού και της προσευ-
χής στα σχολεία κ.ά., χωρίς αντίσταση».

Για όλα αυτά και για πολλά άλλα που εί-
χαμε προαναφέρει, ο Ιερώνυμος τους ήταν 
εμπόδιο και έπρεπε να φύγει ώστε να βά-
λουν άνθρωπο μαριονέτα που να μην φέρ-
νει ποτέ αντίρρηση. Και το πιο κατάλληλο 
πρόσωπο αρκετά μυημένο, δεν ήταν άλλο 
από τον Σεραφείμ Τίκα.

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]
(Ο Αρχ. Ιερώνυμος να συγκρούεται 

με το στρατιωτικό κατεστημένο, και άλ-
λοι παραμόνευαν να αρπάξουν 

το θρόνο) 

νεος Αρχιεπιςκοπος
Τελευταία η Εκκλησία των Γ.Ο.Χ. (Γνησίων Ορθοδόξων Χριστια-

νών – παλαιοερτολογητών), με την κοίμηση του κυρού Νικηφόρου 
Α΄ - διαδοχή Αυξεντίου –, εξέλεξε νέο Αρχιεπίσκοπο τον Νεκτάριο 
Α΄ - γόνο χωριού της Λάρισας – χαρισματούχο πνευματικό άνδρα.

Για χρόνια ηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγ. Παρασκευής Με-
γαλοπόλεως την επάνδρωσε και την ανακαίνισε εξ ολοκλήρου. 
Μητροπολίτης Χίου εξελέγη τον Οκτώβριο του 2007. Για χρό-
νια ήταν αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου και τελευταία εξελέ-

γη νέος Αρχιεπίσκοπος.
Να ευχηθούμε, ο Κύριος της δόξης, που ήρθε στον κόσμο “πάντα ανθρώπον σώσαι” 

να φωτίσει όλες τις παλαιοημερολογικές παρατάξεις, που φέρουν την κανονική διαδο-
χή, ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ με πνεύμα συνδιαλλαγής και ομόνοιας δεδομένου ότι οι αιτίες δεν 
είναι δογματικές και οι αφορμές ασήμαντες και προσπεράσιμες.

Σήμερα μάλιστα, που η Ορθοδοξία γενικά χτυπιέται από τις σκοτεινές δυνάμεις (Οι-
κουμενισμό, Παπισμό, Μασονισμό…) και επιδιώκουν να ενώσουν την μέρα με τη νύχτα, 
το σκοτάδι με το φως, την ορθοδοξία με την αίρεση, που οι άγιοι Πατέρες αναθεμάτι-
σαν, δεν επιτρέπονται διαιρέσεις και σχίσματα για προσωπικές αδυναμίες και εγωισμούς, 
όπως ο απ. Παύλος συμβουλεύει στους Κορίνθιους (Α΄ Κορ. 10-13).

Καιρός πλέον να γίνει χαρά στον Ουρανό και ο πιστός και αγωνιών λαός να βρει κα-
ταφυγή και παρηγορία.
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Λαμπαδάριος

φέτος 2016-2017 μπαίνει στο μηχανο-
γραφικό των υποψηφίων για τα Πανε-
πιστήμια, τετραετές πρόγραμμα τμήμα-
τος ισλαμικών σπουδών που θα στεγά-
ζεται στην Θεολογική Σχολή του Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης.

Οι κύριοι της “Ένωσης” Θεολόγων 
και πάλι στραβά αρμενίζουν. Μας θυ-
μίζουν τον αγωγιάτη που αντί να φτιά-
ξει το σαμάρι που χάλασε και πέφτει το 
φόρτωμα, αυτός χτυπάει το αγαθό και 
ανεύθυνο γαϊδουράκι.

Αντί να διαμαρτυρηθούν πριν δύο 
χρόνια στον τότε υπουργό της Ν.Δ. & 
ΠΑΣΟΚ κ. Αρβανιτόπουλο (φίλο του 
“αγίου” Πειραιώς) και κ. Καλατζή (φίλο 
και συνεργάτη του “αγίου” Δημητριά-
δος) – παρ’ ότι εμείς με κύριο άρθρο 
“ΓΡΗΓΟΡΕΙΤΕ νομοσχέδιο ΒΟΜΒΑ” 
χτυπούσαμε την καμπάνα του κινδύ-
νου – πολλοί απ’ αυτούς έρεγχαν βαθιά 
νυχτωμένοι και όχι μόνο διότι παράλλη-
λα μας ειρωνεύονταν ως φαντασιοκό-
πους χαρακτηρίζοντας τα γραφόμενά 
μας ανοησίες.

Αφού ψηφίστηκε το νομοσχέδιο και 
έγινε νόμος του κράτους, έβγαλαν ανα-
κοίνωση, κατόπιν εορτής, καλώντας 
τον υπουργό: «Να σταματήσουν αμέ-
σως οι διαδικασίες λειτουργίας του». 
Και τί ειρωνεία! Γράφανε, μάλιστα, ότι 
το παράρτημα της “Ένωσης Θεολό-
γων” «ενώνει τη φωνή του με τους 
Ιεράρχας… (τους 4 εκ των 80;) και με 
τους σθεναρούς βουλευτάς του ελ-
ληνικού Κοινοβουλίου… (Ποιους; Μή-
πως τους απουσιάζοντας ή τους συμ-
φωνοδιαφωνήσαντας;).

Τί υποκρισία, Θεέ μου! Προ ημε-
ρών (20-1-2016) – δύο χρόνια μετά 
την ψήφιση – το “Παράρτημα Θε-
ολόγων” έβγαλε και νέα ανακοίνω-
ση-διαμαρτυρία με την οποία εγκα-
λεί τους παράγοντες του υπουργείου 
Παιδείας που θέλουν να επιβάλλουν 
το ίδρυμα ισλαμικών σπουδών εντός 
της Θεολ. Σχολής. Εάν αυτά που γρά-
φουν τα πίστευαν και δεν αποβλέπουν 
στο να εντυπωσιάσουν – ότι κάνουν 
κάτι – ρίχνοντας στάχτη στα μάτια του 
κόσμου, θάπρεπε να είχανε ξεκινήσει 
σωστά, μαχητικά, με πραγματικές κι-
νήσεις για να φέρουν αποτέλεσμα.

Θα έπρεπε:
1) Πριν ψηφισθεί ο νόμος να κινη-

θούν εγκαίρως επισκεπτόμενοι και 
ενημερώνοντας τους βουλευτές και 
παράγοντας της πολιτικής ζωής.

2) Μαζί με την μητρόπολη να απαι-
τήσουν από τον αρχιεπίσκοπο να φέ-
ρει το θέμα στην Ιερά Σύνοδο ή ακόμα 
και στην Ιεραρχία και να ζητήσουν την 
απόσυρση του νομοσχεδίου.

3) Να ανεβούν στους άμβωνες των 
ναών κληρικοί και λαϊκοί (θεολόγοι) και 
με δυναμικά κηρύγματα να διαφωτί-
σουν τον πιστό λαό σχετικά. Αλλά πώς 
να γίνει αυτό αφού ο δεσπότης τους 
παρόπλισε θεωρώντας τους αναξιό-
πιστους και ακατάλληλους να κηρύτ-
τουν κι έτσι με εύσχημο τρόπο τους 
εξοβέλισε;

4) Αντί, εκ των υστέρων, να τα βά-
ζουν με τις εκάστοτε, στην πλειοψη-
φία, ΑΘΕΕΣ κυβερνήσεις, που άλλοι 
αποφασίζουν αντί γι’ αυτές έπρεπε να 
καταγγείλουν και να θέσουν προ των 
ευθυνών τους τους Πανεπιστημιακούς 
Θεολόγους καθηγητές της Θεσσαλο-
νίκης (όπως είναι γνωστό το υπουργείο 
Παιδείας ζήτησε την άποψη της Θεο-
λογικής Κοινότητας, κι εκείνη με την 
Γενική Συνέλευση, που πραγματοποί-
ησε στις 7-3-2014, αποφάσισε με ψή-
φους 23 υπέρ, 6 κατά, 1 λευκή και 8 
αποχές την ίδρυση τμήματος ισλαμι-
κών σπουδών στη θεολογική σχολή), 
και όχι ψευδώς να λέγουν ότι οι υπο-
στηρικτές αυτής της τοποθέτησης 
αποτελούν “μια ισχνή μειοψηφία εκ-
παιδευτικών της θεολογικής σχολής” 
παραπληροφορώντας το λαό.

Όλοι, σχεδόν, από τους ψηφίσα-
ντες είναι γνωστοί και φίλοι σας (του 

Παραρτήματος Θεολόγων Λάρισας). 
Πολλοί δε απ’ αυτούς, με την συνερ-
γασία της μητρόπολης Λάρισας και τη 
δική σας, έχουν έλθει σε διάφορες εκ-
δηλώσεις και ομιλίες, που δείχνει ότι 
έχετε μάλλον τις ίδιες απόψεις∙ άλλη 
εξήγηση δεν υπάρχει.

Τελευταία προσκλήθηκε στη Λάρισα 
ο Πρόεδρος του τμήματος Θεολογίας 
του ΑΠΘ κ. Παν. Σκαλτζής – ένας από 
τους πρωτοστάτες στην ίδρυση εντός 
της Θεολογικής Σχολής του τμήμα-
τος Ισλαμικών Σπουδών. Σας είδαμε 
πλάι-πλάι στην πίστα. Απ’ ότι φαίνε-
ται τιμήσατε δεόντως τον κ. καθηγη-
τή!!! Μια διευκρίνιση: Κατά τη γνώμη 
σας, το ότι το υπουργείο πραγμάτω-
σε τη βούληση της πλειοψηφίας της 
“θεολογικής” Πανεπιστημιακής Κοινό-
τητας να “εντάξει και στεγάσει το αλ-
λόθρησκο αυτό τμήμα στη Θεολογική 
Σχολή”, κακώς και ανέντιμα έπραξε, 
ενώ οι καθηγητές που συμφώνησαν 
και δέχθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο, 
τα αποφασισθέντα ενήργησαν καλώς, 
δίκαια και έντιμα;

Κύριοι Θεολόγοι, γνωρίζετε καλύτε-
ρα εσείς από κάθε άλλον, ότι τα πανε-
πιστήμια είναι αυτόνομα και αυτοδιοί-
κητα και κανείς δεν μπορεί να επέμ-
βει εάν δεν το ζητήσουν οι ίδιοι οι πα-
νεπιστημιακοί. Να υπενθυμίσουμε τις 
τελευταίες δηλώσεις πολιτικών παρα-
γόντων: «Η ακαδημαϊκή λειτουργία και 
η ακαδημαϊκότητα των παρεμβάσεων 
είναι ευθύνη των πανεπιστημίων. Το 
υπουργείο αυτό το οποίο πρέπει να 
κάνει είναι να ενισχύει τις αποφάσεις 
των πανεπιστημίων…» (Γ. Παντής, γ. 
γραμ. υπουργείου Παιδείας) και «Σε-
βόμαστε την ακαδημαϊκή αυτονομία 
των Πανεπιστημίων και συναινούμε 
από τη στιγμή που δεν υπάρχει νομι-
κό κώλυμα» (αναπλ. υπουργός Παιδεί-
ας Σ. Αναγνωστοπούλου).

Εάν για όλα αυτά – όπως λέτε – φταί-
ει το υπουργείο, μήπως θα πρέπει να 
μας πείτε εάν και στα παρακάτω – με 
βάση τις δύο παραπάνω δηλώσεις – εί-
ναι το ίδιο φταίχτης;

α) Το Προσκυνητάρι με το Χριστό, 
που ήταν στην είσοδο της σχολής και 
ξηλώθηκε για να μην “σκανδαλίζονται” 
οι μουσουλμάνοι.

β) Τις φωτογραφίες με τα μοναστή-
ρια που κοσμούσαν τους διαδρόμους 
της σχολής και απομακρύνθηκαν για 
τον ίδιο λόγο.

γ) Το κατέβασμα της ελληνικής και 
βυζαντινής σημαίας απ’ την σχολή.

Υπάρχουν και πολλά ακόμη μήπως…
Και κάτι που ο νους μας αδυνατεί 

να κατανοήσει όπως και του μπαρ-
μπα-Μήτρου όταν του έλεγαν ότι μπο-
ρούσε να είναι και με το Ε και με το…

Τελευταία μιλάνε συχνά για “συνερ-
γασίες” αδιανόητες που σ’ αφήνουν 
εμβρόντητο. Συνεργασίες με πολλούς 
ασυμβίβαστους συμβιβασμούς.

Ένα τέτοιο συνεργαζόμενο στυλ 
προβάλει το παράρτημα “Ένωσης Θε-
ολόγων” με τη Μητρόπολη κυρίως ως 
προς τον τρόπο δράσης(!). Δηλαδή “και 
με το Ε… και με το Ε…” σύμφωνα με 
τον μπαρμπα-Μήτρο!

Στην προσπάθεια να ανεβάσουν… 
πνευματικά τους χριστιανούς προσκα-
λούν ομιλητές εξωμητροπολιτικούς 
αντίθετων τοποθετήσεων. Έτσι τη μια 
φορά – παράδειγμα – φέρνουν οικου-
μενιστή ομιλητή και την άλλη αντιοι-
κουμενιστή ή έναν φιλοϊσλαμιστή και 
μετά αντιισλαμιστή. Να τάχουμε με 
όλους καλά. Προσπάθεια δαιμονική 
που προκαλεί σύγχυση αλλά και οργή, 
δεδομένου ότι επιχειρείται συνοίκηση 
όλων των αντίθετων και ασυμβίβαστων 
(οικουμενισμός – πανθρησκεία κ.ά.).

Την τακτική αυτή εφάρμοσε ο δεσπό-
της Ιγνάτιος και ως… πετυχημένη μέ-
θοδο παρουσίασε στους θεολόγους 
θυμίζοντάς μας το «όποιος κοιμάται 
με τυφλό το πρωί θ’ αλληθωρίζει».

Τι είδους μύγα τσίμπησε το δεσπό-
τη Λάρισας Ιγνάτιο και εκεί που απο-
καλούσε τους επιτρόπους των ιερών 
ναών: «Πρόσωπα σεβαστά, πολύτι-
μους λίθους κοσμώντας τη Μητρό-
πολη που είναι Μητέρα, προστά-
της και καταφυγή τους…» (εγκύκλι-
ος προς τους νεοδιορισμένους επι-
τρόπους) ξαφνικά άστραψε και βρό-
ντησε και τους έκλεισε την πόρτα με 
την 328/7-12-15 εγκύκλιο και καλώντας 
τους Ιερείς όπως «εις τα εξής έρχε-
στε σεις προσωπικώς εις τα Γραφεία 
προκειμένου να διεκπεραιώσετε οιαν-
δήποτε εργασίαν σχετιζομένην με την 
Εκκλησιαστικήν υμών Αρχήν… Ουδείς 
επίτροπος ή έτερός τις απεσταλμένος 
υμών θα εξυπηρετείται του λοιπού υπό 
της Γραμματείας… Εντέλλονται όπως 
μη εξυπηρετώσιν τους απεσταλμένους 
των Ιερέων… δια να μη επικρίμεθα υπό 
των συνεργατών υμών, υποκείμενοι εις 
ασεβείς ενίοτε από μέρους των απαξι-
ωτικάς συμπεριφοράς… Παρακαλού-
μεν δια την πιστήν τήρησιν και εφαρ-
μογήν αυτών». Ο ευχέτης προς Κύ-
ριον (sic).

Οι διαμαρτυρίες πολλές από επιτρό-
πους της πόλης και των χωριών. Προ-
σπαθήσαμε να μάθουμε γιατί τόση 
οργή και αγανάκτηση από ανθρώπους 
της Εκκλησίας και στενούς συνεργάτες 
της Μητρόπολης.

Με πόνο ψυχής, άνθρωποι καλοπρο-
αίρετοι και πρόθυμοι να βοηθήσουν 
την εκκλησία  και το έργο της, μας αφη-
γήθηκαν πώς άξαφνα έγινε η ζωή τους 
προβληματική! «Η κατάσταση – μας εί-
παν – είναι τραγική. Όσα εισπράττου-
με από τα κεράκι των εκκλησιαζόμενων 
τα παίρνει σχεδόν όλα. Μας υποχρεώ-
νει στις μεγάλες γιορτές να βγάζου-
με δίσκους για τη Μητρόπολη. Μας 
βάζει στους προϋπολογισμούς πολ-
λαπλάσια μυστήρια απ’ αυτά που κά-
νουμε για να μας φορολογεί περισσό-
τερο στις τριμηνίες… και φθάσαμε σε 
σημείο να μην μπορούμε να πληρώ-
σουμε, ψάλτη, νεωκόρο, ρεύμα, καύ-
σιμα, νερό… Και η μεγαλύτερη κατά-
ρα για ένα ναό είναι όταν εισπράττει 
ενοίκια από κάποια ακίνητα ή χωρά-
φια που τα αφιέρωσαν σ’ αυτόν ευ-

σεβείς άνθρωποι ή τα 
παραχώρησε το κρά-
τος για να αντιμετωπί-
ζει τις λειτουργικές ανά-
γκες και να διευκολύνε-
ται στο κοινωνικό έργο. 
Τότε αρχίζουν τα ΥΠΕΡ 
σκοπών και στόχων της 
Μητρόπολης σε βαθμό 
να τα παίρνει όλα. Μας 
δίνει όμως τη… χαρά, 
“κόβοντας το λαιμό 
μας”, να βρούμε έσοδα 
για την πληρωμή του φό-
ρου και του ΕΝΦΙΑ!

Με τις διαμαρτυρίες μας, υποσχέθη-
καν ότι θα έκαναν σύναξη στις 20 Ια-
νουαρίου 2016 “απασών” των Εκκλη-
σιαστικών Επιτροπών αλλά τελευταία 
στιγμή την ματαίωσαν.

Πήγαμε στη Μητρόπολη, που… “εί-
ναι η μητέρα μας”, να πούμε το παρά-
πονό μας στον… “πατέρα μας” και να 
βρούμε “προστασία και καταφυγή” 
εμείς οι… “πολύτιμοι λίθοι, τα σεβαστά 
πρόσωπα και το κόσμημα της Μητρό-
πολης”, και αντ’ αυτού εντέλλεται να 
μην πλησιάσουμε “τοις Γραφείοις της 
Ιεράς Μητροπόλεως και των Ιερών αυ-
τής καθιδρυμάτων”. Αν όμως του πα-
ρουσιάζαμε κανένα καλάθι με δεσμί-
δες χρημάτων τότε θα άνοιγαν όλες 
οι πόρτες και δεν θα μας μεταχειρίζο-
νταν σαν «απόπαιδα».

Οι συνάξεις, που κάνει η μη-
τρόπολη, έχουν καταντήσει κου-
ραστικές. Μερικοί από τους ομι-
λητές που φέρνει έχουν ωραίο 
λόγο, αλλά τα έργα τους απέ-
χουν παρασάγγας «λέγουσι γαρ 
και ου ποιούσι…» (Ματθ. 23, 3). 
Άλλοι ομιλούν ακαταλαβίστικα και 
άλλοι “περί ανέμων και υδάτων”.

Και όλες αυτές γίνονται για να 
κλείσει ο δέσποτας το σκηνικό προσφέροντας το… γλυκό 
κερασάκι: «Η μητρόπολη έχει ανάγκες∙ φέρτε χρήματα».

Οι ιερείς, που το ’χουν πάρει χαμπάρι, κοιτάζουν πώς θα 
περάσει η ώρα, ώστε, πριν ακούσουν το “δι’ ευχών”, να την 
σκαπουλάρουν.

Εμείς κατ’ επανάληψη το είχαμε επισημάνει αλλά ο δε-
σπότης και το περιβάλλον του “αγρόν ηγόρασαν”. Να που 
ήρθε η ώρα μετά από τόσα χρόνια να επαληθευθούμε με 
τον πιο επίσημο τρόπο, και μάλιστα με «υπηρεσιακό σημείω-
μα» που έστειλε η μητρόπολη δια του Πρωτοσυγκέλου προς 

όλους τους ιερείς λέγοντας: Αγα-
πητοί εν Χριστώ Αδελφοί.

«Επειδή κατά τας Ιερατικάς και 
λοιπάς Συνάξεις της τοπικής ημών 
Εκκλησίας παρατηρείται το φαινό-
μενον να αποχωρήτε σχεδόν άπα-
ντες προ της αναχωρήσεως του Σε-
βασμιωτάτου Μητροπολίτου, φαινό-
μενον το οποίον είναι πέραν πάσης 
δεοντολογίας και τάξεως, και μάλιστα 

ένιοι εξ υμών χωρίς να υποβάλλεσθε εις τον κόπον να λαμβάνε-
τε τας ευχάς του, παρακαλώ πολύ όπως του λοιπού μη παρατη-
ρείται αυτό και όπως αναχωρούμεν άπαντες μετά την αναχώρη-
σιν του Μητροπολίτου».

“Ο Πρωτοσύγκελος…”.
Την αδιαφορία των ιερέων την έχουν καταλάβει και 

πολλοί από τους ομιλητές γι’ αυτό και σταμάτησαν να 
έρχονται. Δεν θέλουν κι αυτοί να σερβίρουν κάθε φορά 
το “γλυκό” κερασάκι που στην πραγματικότητα τους εί-
ναι… πικρό.

Μπαίνουμε στον τρί-
το μήνα του χρόνου 
και δειλά-δειλά η Άνοι-
ξη μας θυμίζει την επέ-
τειο (15 Μαρτίου 1909) 
των Κολίγων ενάντια 
στους Τσιφλικάδες. 
Οι επαναστατημένοι 
αγρότες ξεμπλόκαραν 
τους δρόμους και γύ-
ρισαν στα χωράφια τους αδικαίωτοι!

Ο τσιφλικάς ήταν ένας μεγαλοκτη-
ματίας δυνάστης που εξουσίαζε τη 
ζωή του Κολίγου αγρότη από τη γέν-
νηση μέχρι το θάνατό του. Έπαιρνε 
τη σοδειά, και ο αγρότης ήταν μόνιμα 
“χρεωμένος”. Αλλά και ό,τι επιθυμού-
σε (πράγματα, πρόσωπα – αγόρια, κο-
ρίτσια) ήταν δικό του. Άπλωνε το χέρι 

και το άρπαζε χωρίς 
να δίνει λόγο σε κα-
νέναν.

Την απάνθρωπη 
αυτή ζωή των κολί-
γων περιγράφει εκ-
πληκτικά ο Ανδρέ-
ας Καρκαβίτσας στο 
μυθιστόρημά του “ο 
Ζητιάνος” αλλά και ο 

Καραγάτσης μαζί με πολλούς άλλους 
συγγραφείς. Ποιος θα το πίστευε πως 
100 χρόνια μετά το Κιλελέρ, το σκηνικό 
θα ζωντάνευε εφιαλτικά; Κολιγοπαπά-
δες του κάμπου και των βουνών, εργα-
ζόμενοι στον οίκο του Θεού, να δίνουν 
όλη την πραμάτεια από κεράκι… και να 
είναι και πάλι χρεωμένοι;

Ο νέος τους τσιφλικάς φοράει μί-

τρα, πανάκριβα εγκόλπια, ποιμαντι-
κές ράβδους, στολές μυθώδους αξί-
ας και ανεβαίνοντας σε λαμπροστολι-
σμένους θρόνους να διδάσκει – τι ει-
ρωνεία – δικαιοσύνη, αγάπη, ακτημο-
σύνη, ταπείνωση…

Η πίεση του τσιφλικά του 21ου αι-
ώνα, αναγκάζει τους έντιμους κολιγο-
παπάδες να σκέφτονται να εγκαταλεί-
ψουν τις ενορίες και τα ποίμνιά τους 
μη αντέχοντας το βάρος των απαιτή-
σεων των σημερινών… λαοπρόβλητων 
(;) «αγίων» των εις τόπον και τύπον τσι-
φλικάδων.

Μπορεί όμως να έφυγαν οι παλαι-
οί τσιφλικάδες αλλ’ η νοοτροπία τους 
παραμένει ζωντανή και σήμερα. Ση-
μεία των καιρών;

Ήμαρτον, Κύριε!

τΑ ΑπOπΑιδΑ

ΨΑΛΤΙΚΑ

τςιΦλικAς που ΦορAει … μIτρΑ !!

το… ΓλυκO κερΑςAκι τους ΒΓHκε… πικρO

Όποιος κοιµάται µε τυφλό το πρωί…
(λαϊκή παροιµία)

Ολοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί της Λάρισας και επαρχίας να είμαστε παρόντες στο 
προσκλητήριο του τίμιου αγώνα μας την Παρασκευή στις 25 Μαρτίου στις 10.30 στο Ι.Ν. Αγίου 

Αχιλλείου (πλατεία Μητέρας) να τιμήσουμε τους πατέρας και αδελφούς μας που έπεσαν για 
την ελευθερία της πατρίδος.  Να στείλουμε και ένα μήνυμα, προς τις αρχές για τα συμβαίνοντα 

στη χώρα την εκκλησία και για την αδιαφορία τους στο τοπικό εκκλησιαστικό ζήτημα

ΓνΩςτοποιΗςΗ
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