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Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ
• Εἴμαστε
στὴν πιὸ τραγικὴ στιγμὴ τῆς
ἱστορίας μας.
Ἡ χώρα μας ζεῖ
ἐκτὸς πραγματικότητας. Μᾶς κυβερνοῦν ἀνόητοι
παῖδες… Ὁ λαὸς
πάσχει καὶ αὐτοὶ
παλιμπαιδίζουν
μαρξιστικὰ ἢ
βγάζουν τὰ λεφτά τους ἔξω νεοφιλελεύθεσυνεχίζεται στη σελ.2

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ
ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ
ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ…
ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ!

Πατάμε, κυκλοφορούμε και
κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

Το Φώς του
Αναστάντος

Κ

ατά την εορτή του Πάσχα
εκατοντάδας χιλιάδες άνθρωποι, ιδίως των μεγάλων αστικών
κέντρων, εξέρχονται και πορεύονται στην ύπαισυνεχίζεται στη σελ 8

(Δώσατε φρικτούς όρκους
κατά την χειροτονία σας
στο Χριστό… και δεν
τηρήσατε κανέναν)

σελ 4

συνεχίζεται στη σελ. 5
Δημογραφικα

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ
Μελλοθάνατη
η Ελλάδα δημογραφικά. Αυτό
λένε οι στατιστικές. Χαρακτηρίστηκε προ πολλού ότι, το μεγαλύτερο εθνικό πρόβλημα της χώρας μας είναι το δημογραφικό. Χρόνο με το χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των θανάτων έναντι των γεννήσεων.
συνεχίζεται στη σελ. 3

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε...
Τώρα που συνεχίζεται
με επιτάχυνση η πτώση
της χώρας μας προς τα
τάρταρα, μια πτώση που
με μοναδική καρτερία
και δουλοφροσύνη αποδεχόμαστε, με καυγάδες μάλιστα μεταξύ μας
για το ποιοι «πέφτουνε» πιο πετυχημένα, είναι στ’ αλήθεια λυπηρό
να μη σημαίνουμε πανεθνικό συναγερμό για

τα «μαύρα
φα καθημεσύννεφα»
ρινά πληθαίπου συσνουνε, όπως
σωρεύοπληθαίνουν
νται επάκαι οι άρπαΤους Τσάμηδες με ιταλικές στολές
νω στα
γες που είεπιθεωρεί Γερμανός αξιωματικός
εθνικά
ναι έτοιμοι
μας θέμανα αρπάτα, ώστε εγκαίρως να τα ξουν τα κομμάτια της
αντιμετωπίσουμε, εμείς χώρας μας, την οποία
περί πολλών άλλων τυρ- εποφθαλμιούν. Με μεθοβάζομε.
δικότητα μας απονευρώΈτσι, τα μαύρα σύννε- νουν, μας μεταβάλλουν

Εγώ αγίους δεν θέλω...
Αυτούς τους τρεις που δεν με
προσκύνησαν, θα τους λιώσω!!

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Β) ΓΙ’ “ΑΡΠΑΧΤΕΣ” ΗΡΘΕ ΚΙ ΑΥΤΟΣ!
Γ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΤΑΛΥΘΗΚΑΝ
ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΟΗΕ)
∆) H ΛΑΜΠΑ∆Α ΠΟΥ ∆ΕΝ ΑΝΑΨΕ
συνεχίζεται στη σελ.3

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974 - 2016) 17ο µέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

σελ. 7

σελ. 8

Α) ) ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ∆ΙΣΤΟΜΟ,
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ∆ΟΜΕΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΜΥΘΟΣ

Συνεχίζουμε να καταγράφουμε την επί 24
χρονια μαύρη παρουσία του Σεραφείμ Τίκα.
οι έπαινοι που βγήκαν κατά καιρούς από
την μηχανή της δουλοπρέπειας, τα εγκώμια
που υφάνθηκαν από διάφορους και καταχωρήθηκαν ολοσέλιδα στον ‘‘ορθόδοξο τύπο’’,
πρόβαλλαν σαν κακόγουστα και ατελέσφορα πλέγματα. Τελευταία, πριν τον ερχομό του
Πάπα, παρουσίασαν τον Σερ. Τίκα ως τον πιο
«παραδοσιακό και σθεναρά ορθόδοξο αρχιεπίσκοπο, διότι - λένε- αντέδρασε αποτελεσματικά στις εκθεμελιωτικές μεταρρυθμίσεις του
αμερικανόδουλου ΠαΣοκ». Είναι η πιο μεγά-

συνεχίζεται στη σελ. 6

• ΕΡΧΕΤΑΙ - ΕΡΧΕΤΑΙ
ΧΡΗΜΑΤΑ... ΜΑΖΕΥΟΥΝ
• ΡΩΤΑΜΕ!.. ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ;
•ΣΥΜΦΩΝΕΙ… Ο “ΣΩΤΗΡΑΣ”;
•ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ!

(Είναι μια στήλη που θα γράφει σύντομα
διάφορα επίκαιρα θέματα που οι άλλοι δεν
τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

συνεχίζεται στη σελ. 2

«Τάδε λέγει
ὁ ἔχων τὴν
ρομφαίαν
τὴν δίστομον
τὴν ὀξεῖαν»
(Ἀπ. β΄ 12)

ΨΑΛΤΙΚΑ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

λη αναλήθεια που ελέχθη ποτέ! Επι Σεραφειμικής δικτατορίας έγινε η μεγαλύτερη εκθεμελίωση της εκκλησίας... μας θύμισαν τον
γιαγκούλα, που λεηλατούσε, άρπαζε, σκότωνε και έδινε και κάτι στους φτωχούς, και
γι΄αυτο τον ονόμασαν «ο σωτήρας των πτωχών». και ο Σεραφείμ για την στάση έναντι
του Πάπα θεωρήθηκε από μερικούς ως «Σωτήρας της ορθοδοξίας», ενώ ήταν, είναι, και
θα είναι η γάγγραινα που τρώει τα σωθικά της
Εκκλησίας, με τους ‘’αγίους’’ που χειροτόνησε και τους φόρτωσε στην εκκλησία - Να τα
αποτελέσματα ...!
συνεχίζεται στη σελ. 7

ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ, ΙΕΡΕΙΣ, ΜΟΝΑΧΟΙ... ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ
«μέχρι συντελείας του αιώνος, παιδί μου, δεν θα εκλείψουν
οι προφήτες κυρίου του Θεού,
καθώς ποτέ δεν θα λείψουν και
οι εργάτες του σατανά.
Στις έσχατες όμως ημέρες,
όσοι θα δουλέψουν αληθινά στο
Χριστό, θα κρύψουν έξυπνα τους
εαυτούς τους από τους ανθρώπους. Και αν δεν κάνουν σημεία
και τέρατα οπως σήμερα, θα βα-

δίζουν πάντα στο δύσκολο δρόμο με κάθε ταπείνωση.
Αυτοί θα βρεθούν στη Βασιλεία του Θεού μεγαλύτεροι απο
τους σημειοφόρους πατέρες.
Διότι στην εποχή τους δεν θα
υπάρχει κανείς που να τον βλέπουν να κάνει σημεία θαυμαστά, ώστε να αναζωπυρώνεται το
φρόνημά τους για να προχωρούν
σε πνευματικούς αγώνες. Διό-

τι όσοι θα κατέχουν τους αρχιερατικούς θρόνους σε όλον τον κόσμο, θα
είναι εντελώς ακατάλληλοι, και δεν θα
έχουν ιδέα από αρετή. αλλά και οι ηγέτες των μοναχών θα είναι όμοιοι. Θα
έχουν καταβληθεί από τη γαστριμαργία και την κενοδοξία, ώστε θα αποτελούν μάλλον σκάνδαλο για τους ανθρώπους και όχι υπογραμμό. Για αυτό
θα παραμεληθεί η αρετή. Θα βασιλεύει
παντού η φιλαργυρία. Αλλοίμονο όμως

στους μοναχούς που θα ευπορούν σε
χρυσάφι. Διότι αυτοί θα είναι όνειδος
στα μάτια του Κυρίου και δεν πρόκειται να δουν Θεού πρόσωπο. Μοναχοί
και λαϊκοί θα τοκίζουν τα χρήματά τους.
Δεν θα προτιμούν να τους τα πολλαπλασιάζει ο Θεός με την ελεημοσύνη
στους φτωχούς. Για αυτό και, αν δεν
απομακρυνθούν από αυτή την πλεονεξία, θα καταποντιστούν στον τάρταρο.
(αγιοΣ ΝηφΩΝ )

2 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια
από τη σελ. 1
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Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ

ρα… Βουλιάζουμε καὶ αὐτοκτονοῦμε, σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς…
. Τῆς Οἰκονομίας: Οἱ ὀφειλὲς
τῶν Ἑλλήνων ἀνέρχονται σὲ δεκάδες δις. Αὐτὰ δὲν πρόκειται
νὰ ἐξοφληθοῦν ποτέ. Τί χρειάζονται λοιπὸν νέοι φόροι, περικοπὲς μισθῶν καὶ συντάξεων;…“Οὐκ ἂν λάβοις παρὰ τοῦ
μὴ ἔχοντος”. Ἐξαργύρωσε τὶς λίστες τῶν ληστῶν, ἂν μπορεῖς….
. Τῆς Οἰκογένειας: Καμμιὰ
φροντίδα γιὰ τὴν ἐπιβίωση τῆς
ἑλληνικῆς οἰκογένειας. Ἀνεργία,
φτώχεια, ἀνασφάλεια. Κάποιες
ψευτοδουλιὲς μειωμένων ὡραρίων χωρὶς προοπτική. Ψευδαίσθηση καὶ αὐταπάτη. Οἱ νέοι δὲν
παντρεύονται, δὲν τεκνοποιοῦν.
Μόνη ἀπασχόληση ἡ καφετέρια.
Κι ἐνῶ ἡ ἑλλάδα γηράσκει καὶ πεθαίνει, τὸ σύμφωνο μᾶς μάρανε!
Κρίμα! & ντροπή!
. Τῆς Κοινωνίας: Καμμιὰ ἀνάπτυξη, καμμιὰ ἀνάσα, καμμιὰ
ἐλπίδα. Μόνη κινητικότητα τὰ
hot spots. Καὶ μὲ τὸ δίκηο τους
ρωτᾶνε οἱ Ἕλληνες: -ἐμᾶς δὲ μᾶς
γέννησε μάννα; ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια τῶν μνημονίων ποῦ ἦταν οἱ
ΜΚΟ; δὲν ἀντέχουμε ἄλλο.
. Τῆς Παιδείας: Ποιόν ρώτησε ὁ ὑπουργὸς γιὰ νὰ καταργήσει τὶς μαθητικὲς παρελάσεις;
Οἱ γονεῖς θέλουν νὰ καμαρώσουν τὰ παιδιά τους. Μήπως
θέλει νὰ καταργήσει γενικῶς
τὶς παρελάσεις; Μετὰ ποιός θὰ
πάει νὰ δεῖ ποιόν; Ποιόν ρώτησε ὁ ὑπουργὸς γιὰ τὴν μετάλλαξη τοῦ μαθήματος τῶν θρη-

σκευτικῶν; Πῶς ἐπεμβαίνει στὰ
βαπτισμένα παιδιὰ τῶν ὀρθοδόξων Ἑλλήνων; Κουμάντο στὰ δικά
του. Ποιόν ρώτησε ὁ ὑπουργὸς
γιὰ τὶς ἀλλαγὲς στὴν ἱστορία; Ρώτησε τοὺς ἀπογόνους τῶν ἡρώων καὶ τῶν ἀδικοχαμένων; Γιατί
τέτοιο μίσος;
. Τῆς Ἐνημέρωσης: Ἔχουμε τὰ
χειρότερα ΜΜΕ στὸν κόσμο. Ἕξι
χρόνια μνημόνια καὶ αὐτὰ συνεχίζουν νὰ ἐξυπηρετοῦν κομματικὰ καὶ ἐπιχειρηματικὰ συμφέροντα, δείχνουν τούρκικα σήριαλς καὶ συνταγὲς μαγειρικῆς
στοὺς πεινασμένους, νυχτερινὴ
ζωὴ στοὺς ἄφραγκους καὶ μεσημεριανὰ κουτσομπολιὰ στοὺς
ἄνεργους. Συγχρόνως κάνουν
μαύρη προπαγάνδα γιὰ τοὺς μετανάστες καὶ δὲν ὠφελοῦν κανένα. Σὲ ἕνα μόνο συμφωνοῦν: στὴ
μαρξιστικὴ (οὐτοπικὴ) θεώρηση
τῆς ζωῆς καὶ στὸν πόλεμο κατὰ
τῆς πίστεως.
. Τῆς Πολιτικῆς: Ὑποσχέσεις,
μπαλκόνια καὶ προγράμματα
ἀνεκπλήρωτα, ψέματα, λεονταρισμοί, δῆθεν παραιτήσεις καὶ
κυβιστήσεις, ἀνύπαρκτη κοινοβουλευτικὴ διαδικασία, νομοθετικὲς ρυθμίσεις, ἀδιάβαστα κατεπείγοντα, τυφλὴ κομματικὴ πειθαρχία, δημοψηφίσματα μιᾶς χρήσεως, κυβερνητικὲς συγκλίσεις τῶν πιὸ ἑτερόκλητων στοιχείων, τὰ ἄκρα στὴ
δόξα τους, οἱ ἀναρχικοὶ στὴν
τρελὴ χαρά τους, οἱ ποινικοὶ
ἁλωνίζουν, ἐκλογὲς καὶ ἀπειλὴ
ἐκλογῶν, κανένας σεβασμὸς στὴ

νοημοσύνη μας.
. Τῆς Στρατιωτικῆς οἰκογένειας: Τί γίνεται ὀρὲ παλληκάρια;
λεβέντες τῆς ΣΣΕ καὶ τῆς ναυτικῶν δοκίμων, καπεταναῖοι τῆς
στεριᾶς καὶ τῆς θάλασσας; Γεράκια τῆς Ἰκάρων; “Ποῦ καταντήσαμε λοχία;” Ποιά εἶναι ἡ ἀποστολή σας; σουρωτήρι γίνανε τὰ σύνορα. Ἐντάξει, νὰ μὴ κάνουμε κατάλυση τοῦ πολιτεύματος, ἀλλὰ
καὶ τόση σεμνότητα πάει πολύ.
Συμπαρασύρατε σὲ σιωπὴ καὶ
ἀνεκτικότητα καὶ τὰ σώματα
ἀσφαλείας.
. Τῆς Πνευματικῆς Ἡγεσίας: Τί
εἶναι πιὸ ἀναγκαῖο σήμερα; Ἕνας
τηλεοπτικὸς σταθμὸς τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ τὴν ἀλήθεια. Ἀφοῦ
εἴμαστε σὲ ἰδεολογικὸ πόλεμο.
Τώρα ποὺ ἀνακατανέμονται οἱ
συχνότητες. Ἀκόμη καὶ στὰ συσσίτια ἦρθαν οἱ ΜΚΟ καὶ πῆραν
τὴ δόξα τῆς ἐθελοντικῆς ἐκκλησιαστικῆς φιλανθρωπίας. Ὁ λόγος μᾶς χρειάζεται. Ὄχι ὅμως γιὰ
νὰ γίνουμε δεκανίκι τῆς κυβέρνησης, παρακολούθημα τοῦ Σόρος καὶ ἀβανταδόροι τοῦ Πάπα.
Ποτὲ νὰ μὴ ἀποκτήσουμε ἦχο
καὶ εἰκόνα, ἂν εἶναι νὰ βλέπουμε ἀσταύρωτους ρασοφόρους
καὶ συναντήσεις μὲ ἀθεράπευτους ἀθέους, ὑψηλόβαθμους
αἱρετικοὺς καὶ δεδηλωμένους
ἐκκλησιομάχους μέσα σὲ ἀμήχανα χαμόγελα.
.“Πάντα ἡ καρδιά μου στὴν
Ἑλλάδα τουφεκίζεται…”
«ΧΡΙΣΤ. ΕΣΤΙΑ ΛΑΜΙΑΣ»

NΑ ΠΟΙΟΙ ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙA ΜΑΣ!
Μένει κανείς άφωνος όταν διαβάζει
αυτές τις απίστευτες ειδήσεις: Σχολικός σύμβουλος - και μάλιστα με κομβικό ρόλο - του μαθήματος των Θρησκευτικών στο υπουργείο Παιδείας, είναι μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του θρησκευτικού περιοδικού «η Σύναξη». Μέλος του Συνδέσμου Θεολόγων Ελλάδας
«ο καιρός», είναι επίσης και μέλος του
Νεοβουδιστικού Ιδρύματος «Arigatou»
που προωθεί την πανθρησκεία σε όλον
τον πλανήτη!!!
Ο άνθρωπος αυτός έχει διοριστεί από τον
υπ. Παιδείας κ. Ν. Φίλη στην ειδική επιτροπή για την προώθηση της αλλαγής - σταδιακής κατάργησης - του μαθήματος των
Θρησκευτικών.
Το θέμα αυτό το αναφέρει σε πρωτοσέλιδο της η «ορθόδοξη αλήθεια». Πρόκειται για τον Άγγελο Βαλλιανάτο, αδελφό
του γνωστού «ακτιβιστή» Γρηγόρη Βαλλιανάτου.

Εάν δεν απομακρυνθούν οι κάθε Βαλλιανάτοι από επιτροπές που έχουν σχέση με τα παιδιά και το μέλλον της χώρας,
που αντί να διαπλάθουν ελληνοχριστιανικά
τις ψυχές και τα σώματα των αγνών αυτών
υπάρξεων θα τα καταντήσουν πιστά μορφώματα της κόλασης.
Στώμεν καλώς.

συνέχεια από τη σελ. 1

Μαύρη μαυρίλα πλάκωσε...
σε άβουλους, σε απάτριδες, χωρίς που μπορούσε να ανατρέψει εν μια
θρησκεία, χωρίς Πίστη, χωρίς εθνικά νυκτί και τις πιο ακλόνητες κυβερνήόνειρα, με μοναδικό ιδανικό να παρα- σεις που οι ίδιοι οι Έλληνες ψήφισαν
χωρούμε τα πάντα και να μη διεκδι- αλλά και που δεν θα δίσταζαν να τις
στείλουν στο πυρ το εξώτερο εάν η
κούμε τίποτα.
Μας έκαναν να ντρεπόμαστε για «φωνή λαού» διέβλεπε κάποια εθνιτην ιστορία μας, να την αλλοιώνου- κή μειοδοσία.
Σήμερα επικράτησε το βολικό δόγμε και να την παραποιούμε, να απαρνιόμαστε τα αλύτρωτα αδέλφια μας, μα έλληνα πολιτικού, τον οποίο θυκαι να διυλίζουμε τα πάντα στο διυ- μιατίζουν ως εθνάρχη: «Η Κύπρος
λιστήριο του ταξικού αγώνα, για τον αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίοποίο μονάχα κόπτονται, παρά τα δει- σταται». Σε τίποτα η μητέρα πατρίδα
νά που προκάλεσαν στη χώρα μας οι δεν συμπαραστάθηκε στην ταλαίπωιδεοληψίες τους, ενώ στρατεύονται ρη Κύπρο όταν χρειαζόταν βοήθεια...
Η Κύπρος χρησίμευε για να παίζουπέρ κάθε τι εχθρικού για την πατρίδα μας. Πολλά είναι τα μαύρα σύν- νται μικροπολιτικά παιχνίδια απ’ το
νεφα που σταθερά σκοτεινιάζουν τον εθνικό κέντρο, πότε παιχνίδια εξουσίας, άλλοτε για να αποκατασταθεί,
εθνικό μας ορίζοντα.
Θα αποπειραθούμε να τα επισημά- τάχατες, η δημοκρατία και, το πιο συνουμε ακροθιγώς σήμερα. Υπάρχει χνό, για να μην κακοκαρδίσουμε φίκατ’ αρχάς η Θράκη, που από βλα- λους και συμμάχους. Και το Κυπριακεία μετά τη Μικρασιατική Καταστρο- κό όλο και περιπλεκόταν, αν και είφή την παραχωρήσαμε στους Τούρ- ναι το πιο καθαρό διεθνές πρόβλημα,
κους χωρίς καν να μας τη ζητήσουν με το οποίο μας κατάντησαν οι ιδιοκαι τώρα εκείνοι «σιγοψήτελείς κυβερνήτες μας
νουν» για να φάνε και τη
να εκλιπαρούμε σήμερα
Tου Νίκου
Δυτική Θράκη, με τους
τους Τούρκους -που καΑμμανίτη
Έλληνες να κοιμούνται
μιά σχέση δεν έχουν με
ύπνο… βαρούχειο.
την Κύπρο- να ευδοκήΥπάρχει ύστερα το πρόβλημα με σουν να αποδεχθούν μια δίκαιη λύση.
τους Αλβανούς, τους Τσάμηδες, που
Ας μην ξεχνάμε ότι το 80% του πληπαρά τα εγκλήματα που διέπραξαν θυσμού της Κύπρου ήσαν Έλληνες,
στον πόλεμο σε βάρος της Ελλάδος το 18% ντόπιοι Τούρκοι και το 2% διστην Ήπειρο και τη φυγή τους στη άφορες άλλες εθνικότητες. Και αυτό
γειτονική Αλβανία, με την ήττα του το 18% των αγαθών γηγενών ΤουρκοΆξονα, για να αποφύγουν τη Νέμε- κυπρίων, μαζί με τους άποικους τους
ση, με θρασύτητα τώρα διεκδικούν οποίους έφεραν από την Ανατολία οι
ελληνικά εδάφη, καθώς αντεθνικά τούρκοι εισβολείς και εγκατέστησαν
παραιτηθήκαμε από τις διεκδικήσεις στη Βόρεια Κύπρο αλλοιώνοντας την
μας επάνω στην ελληνικότατη Βόρειο πληθυσμιακή σύνθεση, αποβλέπουν
Ήπειρο, για την οποία ο μακαρίτης με κάποιο Σχέδιο Ανάν να διαφεντεύΓεώργιος Παπανδρέου (παππούς) ει το ελληνικότατο νησί μέχρι να το
είπε ότι «ουδέποτε θα υπάρξει ελλη- καταβροχθίσουν.
νική κυβέρνηση που θα απεμπολήσει
Και εμείς, στρογγυλοκαθισμένοι
τα δικαιώματα της Ελλάδος στα προ- αναπαυτικά στον καναπέ, παρακοαιώνια αυτά εδάφη μας».
λουθούμε αδιάφοροι και δεν βγάζουΤσαμηδες με ιταλικές στολές
με κιχ για ό,τι συμβαίνει.
επιθεωρουνται απο γερμανό αξιΜιλάμε συγκαταβατικά για τους Κυωματικό
πρίους σαν να πρόκειται για κάποιους
Και όμως υπήρξε ελληνική κυβέρεξωτικούς ιθαγενείς και παραβλέπουνηση, με εξ Ηπείρου υπουργό Εξωμε ότι οι Κύπριοι είναι πιο Έλληνες
τερικών, που παραιτήθηκε των αξιώαπό εμάς, ότι η Κύπρος είναι κομμάσεών μας για να μην κακοκαρδίσουμε τον Εμβέρ Χοτζα. Και τώρα, που τι της Ελλάδος, όπως, π.χ., η Πελολάδωσε το έντερο των Αλβανών με… πόννησος, και πως ό,τι συμβαίνει με
ελληνικό λάδι, σήκωσαν κεφάλι και δι- το δύστυχο νησί αφορά άμεσα όλο
εκδικούν από την Ελλάδα ολόκληρη τον Ελληνισμό. Αλλά καθώς το θέμα
με τη μαύρη μαυρίλα είναι μεγάλο,
την Ήπειρο μαζί με την… Κέρκυρα.
Είναι κατόπιν το Αιγαίο με τα νησιά θα συνεχίσουμε το επόμενο.
του, τα 12 μίλια και το casus belli, προ
του οποίου, περιδεείς, σκύβουμε το
κεφάλι στους αγάδες. Είναι το Καστελλόριζο, την εθνικότητά του οποίου αμφισβητούν οι Τούρκοι, όπως αμφισβητούν και κάθε διεθνή συνθήκη
όταν δεν τους συμφέρει. Και συνεχώς, με τσαμπουκάδες και απειλές,
όλο και κάτι κερδίζουν σε βάρος μας.
Κι εμείς τους αντιτείναμε την καλή
μας την καρδιά και τη φιλειρηνική ιδιοσυγκρασία μας. Και να βάλει ο Θεός
το χέρι του με το Προσφυγικό που
επιδέξια αναπτύσσουν σε βάρος μας.
Υφίσταται όμως κυρίως το λεγόμενο κυπριακό ζήτημα, που χαίνει ανοικτό επί μισό και πλέον αιώνα, για το
οποίο κάποτε οι Έλληνες δεν σήκωναν ούτε μύγα στο σπαθί τους και
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συνέχεια από τη σελ. 1
ΔημογραφικΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ
Τα σχολεία αλλού κλείνουν και αλλού
μειώνεται ο αριθμός των μαθητών. Ο
στρατός ελαττώνεται, οι συνταξιούχοι πληθαίνουν, οι μετανάστες και οι
πρόσφυγες κατακτούν τη χώρα και
οι νέοι έλληνες, κυρίως επιστήμονες
λόγω ανεργίας φεύγουν στο εξωτερικό! Ωραία πολιτική. Διώχνουμε έτοιμο
επιστημονικό προσωπικό για τους διεθνείς εκμεταλλευτές, την υπεραξία
της εργασίας, του οποίου μας δανείζουν οι ευρωπαίοι “εταίροι μας” τοκογλυφικά!
Άλλοτε, σε κάθε ηλικιωμένο αντιστοιχούσαν πέντε και περισσότερα
παιδιά. Σήμερα, έχουν αντιστραφεί τα
πράγματα. Σε κάθε παιδί αντιστοιχούν
πάνω από
πέντε ηλικιτου Χαραλ. Γρ. Κοντού
ωμένοι και
τ. καθ. ΤΕΙ
οι σχέσεις
- Δικ. Οικονομολογος
αυτές γίνονται περισσότερο αρνητικές! Την κατάσταση
αυτή θα μπορούσε κανείς να τη χαρακτηρίσει ως κακό μαντάτο για ένα
τόπο – χώρα με τη φράση: «πληθαίνουν τα μπαστούνια στους δρόμους
και λιγοστεύουν οι παιδικές φωνές»!
Σ’ αυτό το δημογραφικό κατρακύλισμα «ούτε φωνή ούτε ακρόαση»
απ’ όλες τις πλευρές (δεξιά κι αριστερά). Ο “καβγάς-μάλωμα” γίνεται για
το ποιος από τους εναλλασσόμενους
στην εξουσία θα δώσει περισσότερα
ψίχουλα στα ψίχουλα που πέφτουν
από τα πλούσια τραπέζια του μαμωνά
της οικονομικής ολιγαρχίας στο υποζύγιο-λαό! Ψυχή και σώμα των λαών
στα χέρια της αδίστακτης ολιγαρχίας.
Εκατό (100) ευρώ το μήνα λάμβανε η πολύτεκνη μητέρα μέχρι το Νοέμβριο του 2012 και κόπηκε από τη
συγκυβέρνηση Ν.Δ.-ΠΑΣΟΚ για δημοσιονομικούς… λόγους! Και το Σύνταγμα που, με ειδική διάταξη (άρθρο 21) απαγορεύει την περικοπή (παροχή); Γιατί, κανένα κόμμα της Βουλής δεν μιλάει; Όχι διότι με τα 100
€ το μήνα λύνεται-αντιμετωπίζεται η
ραγδαία μείωση των γεννήσεων στη
χώρα μας, αλλά η παροχή αυτή έχει
περισσότερο ηθικό χαρακτήρα, είναι
ένα κίνητρο για την ενθάρρυνση των
γεννήσεων και μια υπόμνηση να μη
σβήσουμε δημογραφικά. Δυστυχώς
κατέχουμε τα πρωτεία στην Ευρώπη
στην υπογεννητικότητα. Τι να πούμε
για τις εκτρώσεις – δολοφονίες αθώων υπάρξεων το χρόνο που ξεπερνάνε τις 300.000; Δολοφονούμε τα παιδιά μας και ύστερα, κατά τα άλλα “κοβόμαστε” δήθεν από ανθρωπισμό για
τους μετανάστες! Καπιταλιστές και
μαρξιστές: χωρίς γεννηθέντα, σταυρωθέντα και αναστάντα Χριστό κοινωνία ανθρώπινη δε γίνεται. Δουλεύετε
χωρίς Αυτόν και συνεργάζεστε “σοσιαλιστικά” (αριστεράς) η οποία ακούει
παγκόσμια στο όνομα παγκοσμιοποίηση! Αυτό είναι το μεγάλο μονοπώλιο
που υπηρετείτε και γι’ αυτό η ήττα του
από τον Αναστάντα Κύριο είναι βέβαιη!
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
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Α) ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΜΑΣ ΠΟΥΝ ΟΤΙ ΔΙΣΤΟΜΟ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ, ΔΟΜΕΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΜΥΘΟΣ
Ο Γερμανός καθηγητής της Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Μάνχαιμ,
Χάιντς Ρίχτερ έγραψε βιβλίο με
τον τίτλο: «Η κατάκτηση της Κρήτης». Στην Ελλάδα κυκλοφόρησε
από τις εκδόσεις Γκοβόστη με τίτλο: «Η μάχη της Κρήτης», όπου μιλάει για τα γερμανικά Στούκας και
τους γεμάτους ενθουσιασμό Γερμανούς αλεξιπτωτιστές, που μόνο
λουλούδια δεν πέταξαν στους Κρητικούς. Ισχυρίζεται μάλιστα ότι οι
αντάρτες έσφαξαν τους “ελευθερωτές” τραυματίες Γερμανούς και
σκύλεψαν τα πτώματα παραβαίνοντας το δίκαιο του πολέμου!
Το βιβλίο αυτό είχε ως στόχο να
υποβαθμίσει την μάχη της Κρήτης, να απαξιώσει την αντίσταση
του κρητικού λαού και να επηρεάσει τις δίκες για τις πολεμικές απο-

ζημιώσεις.
στα να βάλουν στην
ίδια ζυγαριά την ποΟ Εισαγγελέας
Ρεθύμνου άσκησε
λεμική γερμανική εισβολή με την Αντίδίωξη στο κ. καθησταση του κρητικού
γητή με το σκεπτικό
ότι οι αναφορές στο
λαού. Αυτά κι αν είΟ «φιλέλληνας» Καθηγητής
ναι από τα άγραφα.
βιβλίο συνιστούν
«Άρνηση εγκλημάτων του ναζι- Να σε σκοτώνουν, να σε βομβαρσμού σε βάρος του κρητικού λαού δίζουν κι εσύ να κάθεσαι με σταυρωμένα τα χέρια και να λες: “Σφάμε υβριστικό περιεχόμενο».
Η Ακαδημαϊκή κοινότητα, που ξε με, αγά μ’, ν’ αγιάσω”.
Δεν είπαν λέξη οι κ. Ακαδημαϊκοί
είναι πολύ “ευαίσθητη” για όλα
τα προβλήματα που μαστίζουν για τους χιλιάδες νεκρούς που προτον τόπο, αντέδρασε αμέσως, με κάλεσαν οι χιτλερικές ορδές, για το
πρώτους τον Πρόεδρο της Ακα- Ολοκαύτωμα των Καλαβρύτων, τις
δημίας, τον αντιπρόεδρο, τον γ. σφαγές στο Δίστομο, Δομένικο…
γραμματέα και 16 ακόμα ακαδη- και σε εκατοντάδες άλλες πόλεις
μαϊκούς δασκάλους, υπερασπίζο- και χωριά σε όλη την Ελλάδα.
Όλους αυτούς, τους ξεπέραντας το Γερμανό καθηγητή με το
σκεπτικό ότι έτσι ποινικοποιείται σε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου
η ιστορική έρευνα. Έφθασαν μάλι- Κρήτης, ο οποίος εισηγήθηκε (!) να

αναγορευθεί ο Γερμανός καθηγητής Ρίχτερ επίτιμος διδάκτορας του
Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης.
Με τέτοια μυαλά, σε λίγο καιρό, είναι πιθανόν να αναγορεύσουν ή στήσουν ανδριάντα τον
ΧΙΤΛΕΡ ως σωτήρα της… Κρήτης
και των άλλων μαρτυρικών πόλεων! Όλους αυτούς, που υπερασπίστηκαν στο δικαστήριο τον Ρίχτερ,
δεν τους είδαμε να συμπαρίστανται
αυτούς που έδωσαν μεγάλες δικαστικές μάχες απέναντι στο σημερινό Βερολίνο για να το αναγκάσουν,
ύστερα από 75 χρόνια, να πληρώσει αποζημιώσεις στα θύματα των
ναζί του Διστόμου.
Σε λίγο θα μας πουν ότι ο Άιχμαν
ήταν… άγιος, το δε Νταχάου και το
Άουσβιτς εξοχικά, πολυτελείας ξενοδοχεία!

Β) ΓΙ’ “ΑΡΠΑΧΤΕΣ” ΗΡΘΕ ΚΙ ΑΥΤΟΣ!
Ο Τόνι Μπλερ ήταν δέκα χρόΕ.Ε. και ήλθε να εκφράσει τη
νια (1997-2007) Πρωθυπουρσυμπαράστασή του στον ελγός της Αγγλίας, αλλά δεν καληνικό λαό. Όχι!
ταδέχθηκε να έρθει στην ΕλλάΓια “αρπαχτή” ήρθε ο άνθρωδα ούτε μία φορά. Μας θυμήπος. Ψιλοπράγματα ζήτησε!
θηκε όμως τον περασμένο ΝοΟ κ. Τόνι, τώρα είναι πρόεΟ Τόνι Μπλερ στο Μαξίμου
έμβριο, όχι γιατί τώρα μας αγάδρος της Συμβουλευτικής Επιπησε ούτε γιατί μας λυπήθηκε,
τροπής Νοτίου Ενεργειακού
με τα όσα τραβάμε, από τους φίλους του στην Διαδρόμου – βασικό τμήμα του οποίου είναι ο

αγωγός φυσικού αερίου ΤΑΡ, που θα περάσει
από την Ελλάδα. Στον υπουργό Επικρατείας Ν.
Παπά, που είχε ραντεβού στο Μαξίμου, δήλωσε: Είμαι κι εγώ εδώ!
Ο ερχομός του επιβεβαιώνει, για άλλη μια
φορά, ότι η Ελλάδα είναι «μαγαζί γωνία», μόνο
που έχει την ατυχία να μην έχει ποτέ καλό μαγαζάτορα…
Όλοι για να αρμέξουν την Ελλάδα έρχονται…

Γ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΛΥΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ (ΟΗΕ)
Τον περασμένο Δεκέμβριο (2015) δα. Και επισημαίνει:
ήρθε στην Ελλάδα ο ειδικός εμπει«Οι δυσμενείς επιπτώσεις για
ρογνώμονας του Συμβουλίου Αν- τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ ναι το προϊόν που επιβλήθηκε από
Χουάν Πάμπλο Μποχοσλάβσκι, ο ένα “αόρατο χέρι” για το οποίο δεν
οποίος είχε συναντήσεις με υπουρ- έχουν ευθύνη κράτη ή διεθνείς οργούς, κρατικούς παράγοντες, ανε- γανισμοί καθώς και τα ιδιωτικά και
ξάρτητες αρδημόσια χρηχές, συνδικαλιματοπιστωστικές και κοιτικά ιδρύμανωνικές οργατα εντός και
νώσεις… Συεκτός Ελλάνέταξε έκθεδας. Κατ’ αρση που την παχάς, θα πρέρουσίασε στην
πει να σημειωΗ αίθουσα συνεδριάσεων του ΟΗΕ
31η συνεδρίαθεί ότι η ανευση του Συμθυνότητα δαβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων νειοληπτών και δανειοδοτούμετων Ενωμένων Εθνών. Με την έκθε- νων συνέβαλε σημαντικά στην οιση αυτή αποδεικνύει τις καταστρο- κονομική κρίση στην Ελλάδα. Δεύφικές συνέπειες που είχαν τα μνη- τερον, τα υπερβολικά μέτρα λιτόμόνια και τα μέτρα λιτότητας για τα τητας δεν εμβάθυναν μόνο σημαανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλά- ντικά την οικονομική κρίση, αλλά,

μειώνοντας τις δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης (πρόνοια και υγεία)
δόθηκε προτεραιότητα σε δραστικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις
με αμφίβολα αποτελέσματα, όσον
αφορά την ανάπτυξη και οι οποίες
εφαρμόστηκαν εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». Η έκθεση του εμπειρογνώμονα καλεί την
Κυβέρνηση να επικυρώσει τις Βασικές Αρχές της Διαδικασίας Αναδιάρθρωσης Κρατικού Χρέους, του
ΟΗΕ και της Αρχής Κρατικού Δανεισμού, της UNCTAD.
Την καλεί επίσης να συνεχίσει
την έρευνα για τα γενεσιουργά αίτια της κρίσεως χρέους, αξιοποιώντας το έργο που άρχισε η “επιτροπή της Αλήθειας για το Χρέος” (επί
προεδρίας Κωνσταντοπούλου) προκειμένου να εξασφαλίσει την καλύτερη δικαστική και διοικητική λογοδοσία των κυβερνητικών αξιωμα-

τούχων και ηγετικών στελεχών του
ιδιωτικού τομέα.
Είναι γνωστό ότι η Επιτροπή Αλήθειας για το Χρέος καταργήθηκε
από τον Πρόεδρο κ. Βούτση, την
δε σημαντική πρώτη έκθεσή της,
που ήταν συντριπτική για το ΔΝΤ και
την κυβέρνηση, όχι μόνο την άφησε αναξιοποίητη στις αιματηρές διαπραγματεύσεις με τους “εταίρους”
αλλά και την εξαφάνισε.
Ίσως αυτό εξηγεί το ότι γι’ αυτή
την έκθεση – που περιλαμβάνει τα
πάντα για το χρέος – δεν βρέθηκε
χώρος σε ανταποκρίσεις και σε δελτία ειδήσεων να πουν κάτι, ενώ μας
πληροφορούν και για τα πιο ασήμαντα πράγματα που συμβαίνουν στον
πλανήτη. Η έκθεση καταγράφει σε
μια λιτή, αλλά συντριπτική, κατάσταση τα δεδομένα εξαθλίωσης του ελληνικού πληθυσμού. Ίσως προσεχώς τα δημοσιεύσουμε.

δ) H λαμπΑδα που δεν Αναψε
Μια μέρα νωρίς το
αλλά αυτή δεν άναβε.
Σε λίγο ακούστηκαν
πρωί το Μοναστήρι της
Σεντνάγια στη Συρία επικραυγές έξω από τη
σκέφθηκε ένα άτομο που
μονή.Έσπευσαν οι μοναχές να δουν τη συμέφερε και μια λαμπάδα
ύψους 1,60 μ και ανέβαίνει και διαπίστωσαν
ότι ο ιδιόρρυθμος επιφερε ότι ήταν τάμα του.
Στην πόρτα της εκκλησίσκέπτης είχε υποστεί
ας τον συνάντησε η μοκαρδιακή προσβολή και
πέθανε κατά την έξοδό
ναχή Μαρίνα Maalouf.
Το Μοναστήρι που ήθελαν να ανατινάξουν οι ISIS
Της έδωσε χρήματα να
του από τη μονή.
Αμέσως έφτασε κλιτα βάλει στο ταμείο δωρεών και της είπε ν΄ανάψει τη λαμπάδα μπρο- μάκιο των συριακών μυστικών υπηρεσιών που
στά στην εικόνα της Παναγίας γιατί την έχει κά- διεξήγαγε έρευνα.Στη συνέχεια οι αρχές ανανει τάμα.Έδειχνε βιαστικός. …Η μοναχή επα- κάλυψαν ότι η λαμπάδα που δεν άναβε πενειλημμένα επιχείρησε ν΄αναψει τη λαμπάδα ριείχε εκρηκτική ύλη TNT,δυναμίτη και ήταν

προορισμένη ν΄ανατινάξει τη μονή.Το θαύμα
συνέβη στις 9 Οκτώβρη 2012 και αναφέρεται σε πολλά αραβικά μέσα όπως το addiyar,
gazire.com. Η Παναγία δεν επέτρεψε στους
«αντάρτες» να ταπεινώσουν την ιστορική της
μονή που χτίσθηκε από τον Ιουστιανιανό όταν
είχε βγει για κυνήγι και είδε ένα θυληκό ελάφι που το είχε για θήραμα να μεταμορφώνεται σε μια λευκή υπέρλαμπρη Δέσποινα και
τον επέπληξε με τα λόγια: Ιουστιανιανέ γιατί με διώκεις.
Αναρίθμητα είναι τα θαύματα που πραγματοποιούνται σε αυτόν τον τόπο.Σ΄ ένα σημείο της
σκάλας ανεβαίνοντας προς τη μονή εμφανίστηκε η Παναγία και οι προσκυνητές συχνά εναποθέτουν ένα τάμα τους στη θέση αυτή.
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ΟΥΑΙ ΥΜΙΝ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ… ΥΠΟΚΡΙΤΑΙ!

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

(Δώσατε φρικτούς όρκους κατά την χειροτονία σας στο Χριστό… και δεν τηρήσατε κανέναν)

“Άγιοι” αρχιερείς, στέκομαι κοντά σας, περπατάω δίπλα σας, σας περιεργάζομαι και προσπαθώ να δω τί ρόλο παίζετε μέσα σ’ αυτήν
την κοσμογονική αναστάτωση και τις ηφαιστειακές εκρήξεις που συμβαίνουν ΠΟΛΙΤΙΚΑ και
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ στη χώρα μας.
ΠοΛιΤικα:
Όσο και αν προσπάθησα να διαγνώσω τις
προθέσεις σας συνάντησα χρυσοφόρα μανεκέν, με σφραγισμένα τα στόματα, βουβά, δειλά, μυστικοπαθή, ανύπαρκτα. Για την ακρίβεια άκουσα μερικές φορές κηρύγματα που
ικανοποιούσαν τα γούστα του κάθε ακροατή.
Κι αυτά μέχρι να εμφανιστεί κάποιος ισχυρός
της ημέρας. Τότε, συνοφρυωμένοι, αλλάζετε χρώμα και στάση, κρύβεστε, ή σκύβετε τον
αυχένα και προσκυνάτε την εικόνα την χρυσή
«ην έστησε Ναβουχοδονόσωρ ο Βασιλεύς».
Ο ελληνικός λαός, εδώ και έξι χρόνια, ζει την
κόλαση της ανεργίας, της φτώχειας, της φωτιάς και του θανάτου. Η Παιδεία καταρρέει, και
η οικογένεια διαλύεται. Πέραν των διαζυγίων,
τα 2/3 των γάμων ευλογεί ο… δήμαρχος, οι αυτοκτονίες, από χρόνο σε χρόνο, πολλαπλασιάζονται με αποτέλεσμα ν’ αναζητάται με αγωνία κάποια βοήθεια, ένα, έστω, ηθικό στήριγμα.
Πού είναι η αγάπη σας; Πού είναι ο πόνος
σας; Πού είναι η διακονία σας; Κόπτεσθε ότι
νοιάζεστε για τους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας, ενώ στην πραγματικότητα αδιαφορείτε, μεριμνώντας μόνον δια την ιδίαν υμών
δόξαν, θρόνον και γλωσσόκομον.
Παρουσιάζετε σαν έργο σας, τη βοήθεια των
απλών πιστών για τα συσσίτια, άλλα οικονομικά βοηθήματα, ανεγέρσεις κάποιων ιδρυμάτων και ναών, ενώ δεν δίνετε ούτε λεπτό από
την τσέπη σας, σ’ αντίθεση προς τον μακαριστό Θεολόγο που εξαντλούσε το μισθό του
πρώτα στους ενδεείς γενόμενος παράδειγμα
προς μίμηση.
Ο πιστός λαός εναγωνίως αναρωτιέται: Δεν
υπάρχουν σ’ όλο αυτό το δεσποτικό Τάγμα – 82
δεσποτάδες της ελλαδικής Εκκλησίας, 13 της
Κρήτης και Δωδεκανήσων, 10 τιτουλάριοι, 12
βοηθοί και δεκάδες πλανόδιοι των Πατριαρχείων, που τρέχουν στα πανηγύρια ή συνεταιρίζονται με γραφεία κηδειών και λυμαίνονται
τα νεκροταφεία – κάποια αναστήματα να προβάλουν εαυτούς ……. ως παράδειγμα ΚΑΛΟΥ
ΠΟΙΜΕΝΟΣ που τη ζωή τους να θέτουν υπέρ
των προβάτων; Να ξεκινήσουν αγώνα αναχαίτισης της προέλασης των δυνάμεων του σκότους, που σκοτώνουν και εκμαυλίζουν τη νέα
γενεά, το μέλλον του τόπου;
Και η απόκριση στο ερώτημα είναι απελπιστική.
Έχουν κλειστεί στα πολυτελή ανάκτορά
τους απολαμβάνοντας τους… καρπούς πολύχρονων επιδιώξεων, κουβεντιάζοντας με την
χλιδή τους ή μετέχοντας σε πανηγυρικές παρελάσεις αυτοθαυμάζοντας τις παλιές εντυπωσιακές αυτοκρατορικές στολές πολλών χιλιάδων ευρώ, τα αδαμαντοστόλιστα “καπέλα”
τους, και τα ολόχρυσα κοσμήματά τους. Και
κάπου-κάπου ρίχνουν καμιά άσφαιρη τουφεκιά (ελεγκτικό λόγο) – έτσι για να ποικίλει η
ζωή τους – ή ξαποστέλλουν καμιά εγκύκλιο σε
γλώσσα ακαταλαβίστικη, ή κάποιο εντυπωσιακό δημοσίευμα – πληρωμένο απ’ το κερί του
πιστού – στις εφημερίδες, συνοδευόμενο με
την φωτογραφία τους.
Αποφαίνονται κατηγορηματικά στους μικρούς και αδύναμους κι ενώ τους κατακεραυνώνουν, δεν βγάζουν άχνα μπροστά στα βλοσυρά βλέμματα των τυχάρπαστων τυράννων
που σαν λαίλαπα σαρώνουν τη ζωή μας.
Αυτό όμως δεν είναι αγώνας. Είναι κακόγουστη αυτοδιαφήμιση – ένα ακόμη πειστήριο της
κενότητας, της ανικανότητας, της εκμετάλλευσης του ποιμνίου.
Σας γοήτευσε ο πλούτος. Σας μάγευσε ο
αισθησιασμός και σας τρέλανε η κενοδοξία;
“ουαί υμίν…” (Ματθ. κγ 13-39).

ΘρηΣκΕΥΤικα:
“Άγιοι” αρχιερείς, όταν σας αντικρίζει κανείς
από απόσταση, φορτωμένους με τα ιερά σας
άμφια, τις χρυσοποικίλιτες μίτρες, τις αστραφτερές πατερίτσες, τα πανάκριβα εγκόλπια
και σταυρούς… ενισχύεται… αναπαύεται στην
σκέψη ότι υπάρχει εκκλησιαστική ηγεσία έτοιμη να δώση την μάχη για την Ορθόδοξη πίστη,
την αλήθεια, και την δικαιοσύνη. Εάν όμως σας
πλησιάσει και φωτογραφήσει τις φανερές ή
σκοτεινές δραστηριότητες και επιδιώξεις σας
τότε καταποντίζεται στην αΠογοηΤΕΥΣη.
απογοήτευση, δεν είναι, ότι συμμετείχαν
στις προσυνοδικές συσκέψεις για την “Αγία
και Μεγάλη Σύνοδο” (18-26 Ιουνίου) οι γνωστοί
για τις οικουμενιστικές και φιλοπαπικές θέσεις
μητροπολίτες της ελλαδικής Εκκλησίας ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος, ο Δημητριάδης Ιγνάτιος και άλλοι γνωστοί;
απογοήτευση, δεν είναι, όταν από μια ολόκληρη Σύνοδο, που πήρε ομόφωνη απόφαση
να προσκαλέσει τον Πάπα στην Ελλάδα, να μην
βρεθεί ούτε ένας να υψώσει το ανάστημά του
στην πρόταση του Αρχιεπισκόπου;
απογοήτευση δεν είναι επίσης, από μια Ιεραρχία πάνω των 100 δεσποτάδων, μόνον
τρεις (3) ν’ αντιδράσουν; Θλιβερό και υποκριτικό δεν είναι επίσης, στα κηρύγματά σας να εμφανίζεσθε αντιπαπικοί, υπενθυμίζοντάς μας τα
λόγια του Κοσμά του Αιτωλού («ο Πάπας είναι
αντίχριστος», «Τον Πάπα να καταράσθε» κ.ά.)
και να σιωπάτε όταν πρέπει να ομολογήσετε;
Είναι τραγική η απουσία της ευθύνης από
το υπεύθυνο όργανο της Εκκλησιαστικής διοίκησης.
Είναι ολοφάνερο πλέον, ότι κάτι δεν πάει
καλά!
Η Εκκλησία περπατάει στις ημέρες της σκιάς. Τα πρόσωπα που βρίσκονται στην εμπροσθοφυλακή της κυριεύτηκαν από τον επαγγελματισμό. Τους έχει διαβρώση το μικρόβιο της
αστικής καλοπέρασης και τους έχει προκαλέσει πνευματική αναιμία.
Μιλάνε για τον εσταυρωμένο Χριστό, και
κρύβουν τον σταυρό από το στήθος τους. Μιλάνε για πίστη, και η ζωή τους δείχνει ότι είναι
άπιστοι. Μιλάνε για μάρτυρες και ομολογητάς
και τους έχουν προδώσει. Μιλάνε για Ορθοδοξία και συνωστίζονται ποιος και ποιος θα κάνει την μεγαλύτερη υπόκλιση στον Πάπα και
στους άλλους αιρεσιάρχας.
Τώρα που καταλάγιασε ο κουρνιαχτός από
την “κοσμοϊστορική” συνάντηση των τριών
Προκαθημένων θρησκευτικών ηγετών της Χριστιανοσύνης στο βασανισμένο νησί της Λέσβου (όπου βούλιαξε από τηλεοπτικά συνεργία και δημοσιογράφους) προσπάθησα να διακρίνω την παρουσία τους, να μετρήσω την
δραστηριότητά τους, να δω την επιτυχία, να
χουφτώσω το δάκρυ τους που χύσαν για το
χαμό χιλιάδων συνανθρώπων μας. Περίμενα
με λαχτάρα να δω την ευαισθησία των μεγάλων της γης να σταματήσουν τους πολέμους.
Να δώσουν λύση στο προσφυγικό, και οι χιλιάδες εγκλωβισμένοι “πρόσφυγες” να πάρουν σιγά-σιγά τον δρόμο προς τις χώρες προορισμού
των. Επίσης οι Τούρκοι διακινητές να σβήσουν
τις εξωλέμβιες μηχανές και ο ISIS να συμφωνήσει σε εκεχειρία.
Και αντί όλων αυτών, τί είδα; ΕΝΑ ΤΙΠΟΤΑ.
Αυτό με θύμισε την ανάλογη επίσκεψη που
έγινε… από τον προηγούμενο Πάπα στην Κύπρο, και έδωσε μεγάλες ελπίδες στον Κυπριακό λαό διότι πίστευσε ότι αυτή θα γίνει αρωγός
για την επίλυση των προβλημάτων του κυπριακού ζητήματος. Αλλ’ αμέσως μετά συνέβησαν
τα αντίθετα, είδαμε πιο καθαρά το πραγματικό πρόσωπο της Τουρκίας και του Ερντογάν.
“Άγιοι” αρχιερείς, αναρωτηθήκατε ποιος είναι ο μεγάλος κερδισμένος απ’ τα όσα συνέβησαν το Σάββατο 16 Απριλίου στην Λέσβο;

Οι πρόσφυγες ή η ελληνική πολιτεία με την
Ορθόδοξη εκκλησία; Μήπως όλοι οι παραπάνω ή μόνον ο… πανούργος Πάπας; Θα θυμάστε ότι τον πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτή την
κακόγουστη θεατρική παράσταση, της ψεύτικης αγάπης και κροκοδείλιων δακρίων, την
είχε ο Πάπας Φραγκίσκος. Οι δύο μαυροφορεμένοι Ορθόδοξοι – Βαρθολομαίος, Ιερώνυμος – τον ανέμεναν μετά βαΐων και κλάδων σαν
αρχηγό τους.
Ο Πάπας ατάραχος, ενώ οι δύο δικοί μας
στέκονταν σαν παγοκολώνες. Άλλωστε τί να
βρουν να κάνουν και να πουν; Ο ένας στο Φανάρι χρόνια οικουμενίζει και προχωρά στην
ένωση με γρήγορους ρυθμούς μην πεθάνει και
δεν προλάβει να κάνει το κακό. Ο άλλος στην
Αθήνα φοβάται να μιλήσει, μην του βγάλουν
τίποτα άγνωστα στη φόρα. Τι έγινε η «ζώσα
εκκλησία» που δεν υπέκυπτε στις πιέσεις και
απειλές, και δεν αντάλλαζε με καμιά κοσμική
δόξα τα ιερά και όσια της πίστεως;
Τον Πάπα προσκύνησαν οι μουσουλμάνοι
πρόσφυγες – το γιατί ανεξήγητο – που ευλόγησε τη λιτή τράπεζα και τη σημαία που έφεραν σ’ αυτόν νεαροί της Συριακής “αντιπολίτευσης” – ISIS.
Αυτός ήταν, σε γενικές γραμμές, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος ενώ ο Βαρθολομαίος
κι ο Ιερώνυμος αρκέστηκαν σε δεύτερο και τρίτο ρόλο, έτσι για να συμπληρωθεί η Τριάδα.
Πού ήσασταν 5 χρόνια κ.κ. Βαρθολομαίε και
Ιερώνυμε; Τι κάνατε για να σταματήσει αυτός ο
βρώμικος πόλεμος στη Συρία; Τι πράξατε για
τα 2 εκατομ. Ορθοδόξων χριστιανών που σκοτώθηκαν, σφαγιάσθηκαν, σταυρώθηκαν, διώχθηκαν και για τις εκατοντάδες εκκλησίες και
μοναστήρια που καταστράφηκαν απ’ αυτούς,
στους οποίους ο Πάπας υποκλίθηκε μπροστά
τους; Σε τι ενέργειες προχωρήσατε όταν απήχθησαν οι δυο επίσκοποι από το Χαλέπι;
Ας σταματήσετε αυτό το καλοστημένο παραμύθι. Άλλος είναι ο σκοπός σας και δεν το
λέτε γιατί περιμένετε να ωριμάσει με τον καιρό.
Αν πραγματικά πιστεύατε αυτά που κάνατε
και δεν παίζατε θέατρο, έπρεπε όλοι μαζί να
επισκεφθήτε τη Δαμασκό, να συναντηθήτε με
τον Παντιάρχη Αντιοχείας Ιωάννη, να συγκεντρώσετε τον λαό στην πλατεία και από εκεί
να στείλετε μήνυμα σε όλο τον κόσμο καρδιακό κατά του πολέμου και της δυστυχίας. Να
περπατήσετε μέσα από τα ερείπια, να σκονιστήτε, να ματώσετε, να σας νιώσει ο χριστιανικός κόσμος ότι υπάρχουν ηγέτες που άφησαν τα τζετ, τους μπράβους, τους συνοδούς
και τα πανηγύρια για χάρη τους. Σ’ αντίθετη
περίπτωση αποτελείτε ένα διακοσμητικό, πολυδάπανο και επικίνδυνο στοιχείο στη διαποίμανση του λαού.
Ο Χριστός μίλησε, περπάτησε, συνέφαγε με
αμαρτωλούς, τελώνες και πόρνες. Απεχθάνθηκε όμως την θρησκευτική προσποίηση και
υποκρισία και είπε εκείνα τα 8 φοβερά “ουαί
υμίν γραμματείς και φαρισαίοι – αρχιερείς
της εποχής - ΥΠοκριΤαι”.
Φοβερά είναι τα “ΟΥΑΙ” του Χριστού και για
τους τωρινούς αρχιερείς δεδομένου ότι κατά
την ώρα της χειροτονίας τους, λαμβάνοντας
το Ιερόν Ευαγγέλιον και ανοίγοντάς το αναγιγνώσουν μεγάλη τη φωνή: «Πιστεύω εις ένα
Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν… Προς
δε τούτοις στέργω και αποδέχομαι τας αγίας
επτάςΟικουμενικάς Συνόδους, και των Τοπικών…, τους εκτεθέντας όρους της ορθής Πίστεως, και τους Ιερούς κανόνας, ους οι Μακάριοι εκείνοι, προς την της Αγίας του Χριστού
Εκκλησίας, διακόσμησιν και την διάνοιαν της
Ευαγγελικής Θείας διδασκαλίας συντάξαντες,
παρέδωκαν τη Εκκλησία…».
ουαί υμίν – φωνάζει ο Χριστός – αρχιερείς
υποκριταί που τους Ιερούς κανόνες επικαλείστε μόνον όταν σας συμφέρει, ενώ τους πα-

ραλείπετε όταν δεν διευκολύνουν τις προσωπικές σας τοποθετήσεις.
Και συνεχίζουν να υπόσχονται στον Κύριόν
μας: «Πιστεύω εις ένα Θεό… ίνα τηρώ την ενότητα της Πίστεως εν τω συνδέσμω της ειρήνης
και πάντα όσα η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία των Ορθοδόξων πρεσβεύουσα δογματίζει, ταύτα πρεσβεύων καγώ και
πιστεύων, μηδέν προστιθείς, μηδέν αφαιρών,
μηδέν μεταβαλλών, μήτε των δογμάτων, μήτε
των Παραδόσεων, αλλά τούτοις εμμένων και
ταύτα μετά φόβου Θεού και αγαθής συνειδήσεως διδάσκων και κηρύττων, πάντα δε όσα
Εκείνη κατακρίνουσα ως ετεροδιδασκαλίας και
αποδοκιμάζει, ταύτα καλώ αποδοκιμάζων και
αποδιαπομπούμενος δια παντός… Αναθεματίζω Άρειον, και τους συν αυτών σύμφρονας και
κοινωνούς της αυτού μανιώδους κακοδοξίας,
Μακεδόνιον και τους περί αυτόν, καλώς ονομασθένταςΠνευματομάχους, ωσαύτως Νεστόριον και τους λοιπούς αιρεσιάρχας, και τους
τούτου ομόφρονας αποβάλλομαι, και αναθεματίζω. Και τρανώς ανακηρύττω μεγίστη φωνή:
Πάσι τοις αιρετικοίς ανάθεμα. Όλοις τοις αιρετικοίς ανάθεμα…».
ουαί υμίν αρχιερείς… υποκριταί. Σε ό,τι ορκισθήκατε, εσείς πραγματοποιείτε τα αντίθετα.
Κοινωνείτε με αιρετικούς, συγκαλείτε “οικουμενική” σύνοδο για να καταργήσετε Ι. Κανόνες
και τα αναθέματα που θέσπισαν οι άγιοι Πατέρες να διαβάζονται την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Αναγνωρίσατε τα μυστήρια των αιρετικών
ως έγκυρα, αποδεχθήκατε – μετά από πρόκλησή σας – τον αρχιαιρεσιάρχην Πάπα Φραγκίσκο στη Λέσβο και τον προσφωνήσατε «Αγιώτατο αδελφό» και το κράτος Βατικανό «Καθολική Εκκλησία»!!!
ουαί… υποκριταί!
Και μπροστά στην Αγία Τράπεζα γονατίσατε και παρακαλέσατε τον Κύριόν μας να σας
αναδείξει οικονόμους της αρχιερατικής χάριτος, να σας κάνει μιμητές του αληθινού Ποιμένος, διαθέτοντας την ψυχήν σας υπέρ των
προβάτων, γενόμενοι οδηγοί των τυφλών,
φως στους σκοτεισμένους, παιδευτές… δασκάλους νηπίων, φωστήρες εν κόσμω…».
ουαί υμίν αρχιερείς υποκριταί – συνεχίζει ο Χριστός – χειροτονηθήκατε Ποιμένες,
για να προστατεύσετε τα λογικά μου πρόβατα και την Μάνδρα, αλλ’ εσείς όχι μόνον δεν
την προστατεύσατε, αλλά την καταστρέψατε
οι ίδιοι, και κατασπαράξατε τα πρόβατά μου!
Ενώ θα έπρεπε να είστε το φως και να λάμπετε παντού, εσείς γίνατε σβησμένες λαμπάδες, σκοτάδι ψηλαφητό.
Ενώ θα έπρεπε να οδηγήτε τις ψυχές στη
σωτηρία, εσείς, με την όλη βιωτή σας, τους
σπρώχνετε στην απώλεια και στο θάνατο!
Ενώ θα έπρεπε να είστε παράδειγμα προς
μίμηση, εσείς γίνατε παράδειγμα προς αποφυγήν.
Ενώ χειροτονηθήκατε να είστε Επί-σκοποι,
εσείς γίνατε Επί-σκοτοι.
Ενώ…, ενώ…, ενώ…
ουαί υμίν αρχιερείς, που ενώ κηρύττετε
τον λόγο του Θεού, εσείς δεν τηρείτε το παραμικρό απ’ αυτόν.
Τα ουαί προς τους υποκριτάς αρχιερείς της
εποχής του Χριστού, στις ημέρες μας έχουν
την μεγαλύτερη εφαρμογή.
Ας προσευχηθούμε στον Κύριο της Δόξης,
να αναδείξει Ορθόδοξους και γενναίους Αρχιερείς για να κρατήσουν ψηλά το λάβαρο της
πίστης και της παράδοσής μας. Να δώσει ομολογητές και αγίους επισκόπους που θα καθοδηγήσουν το λαό με το παράδειγμά τους, γενόμενοι άξιοι συνεχιστές των μεγάλων Πατέρων και αγωνιστών της πίστης μας: Μάρκου
Ευγενικού, Γρηγορίου του Παλαμά, Νικοδήμου αγιορείτου, Θεοδώρου Στουδίτου, Μαξίμου Ομολογητού…
Να δώσει ο Θεός…
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συνέχεια από τη σελ. 1
(για 9ο μήνα συνεχίζουμε να
ιστορούμε την πραγματική Ελλάδα, με τον ανεκμετάλλευτο ορυκτό και ενεργειακό της πλούτο,
τις άριστες, παγκοσμίως, κλιματολογικές συνθήκες, την ακμάζουσα βιομηχανία που διέλυσαν
για ξένα συμφέροντα, το υψηλό
μορφωτικό και εξαίρετο επιστημονικό δυναμικό, την υπεύθυνη
εργατική τάξη της οποίας το φιλότιμο ξεπερνάει το αντίστοιχο
των λαών της Ευρώπης…
Επί έξι (6) χρόνια ο ελληνικός λαός ακούει τις κυβερνήσεις
που πέρασαν να λένε το ίδιο
τροπάρι: “κάντε λίγη υπομονή κι
έρχεται η ανάκαμψη”, αλλ’ αντ’
αυτής ζει βωλοδέρνοντας, έναν
“δανειακό-μνημονιακό” εφιάλτη.
για να σωθούμε απαιτείται
γρήγορη και αποφασιστική επάνοδος στον πρωτογενή παραγωγικό τομέα τον οποίο επιτήδειοι – θα τους γνωρίσουμε παρακάτω – κατέστρεψαν και μαζί του
την ελληνική οικονομία).
ο ΠρΩΤογΕΝηΣ
ΤομΕαΣ ΤηΣ οικοΝομιαΣ
Πριν 50 χρόνια, την δεκαετία του
1960, στην Ελλάδα οι αγρότες αντιπροσώπευαν το 53% του πληθυσμού. Έκτοτε το 1971 μειώθηκε στο
35%, το 2001 στο 17,2% και το 2011
στο 12,4%. Οι άνθρωποι που ασχολούνται με την παραγωγή ανέρχονταν στους 750.000, αλλ’ οι κατ’
επάγγελμα αγρότες – που τηρούν
βιβλία – είναι περίπου 350.000. Οι
υπόλοιποι έχουν άλλο κύριο επάγγελμα αλλ’ ενισχύουν το εισόδημά
τους από αγροτικές πηγές.
Με την πολιτική που μας επέβαλαν οι φίλοι μας οι ευρωπαίοι, πήραμε τους αγρότες από την ύπαιθρο (με δόλωμα τις επιδοτήσεις,
τον τρόπο χορήγησής τους και πιο
πολύ την ψηφοθηρία) και τους κάναμε αστούς. Καταστρέψαμε την
παραγωγή τους, και τους διορίσαμε με δανεικά, σε απασχολήσεις
παρασιτικές για την οικονομία της
χώρας.
Τώρα γίνεται πλέον σαφές, το
γιατί οι κινούντες τα νήματα της παγκοσμιοποίησης, το καπιταλιστικό
σύστημα, η πολιτική της Ε.Ε., του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου και της Παγκόσμιας Τράπεζας
ενεργούν έτσι. Αποβλέπουν στην
οικονομική αποδυνάμωση και την
απώλεια της αυτάρκειας επιβίωσης των υπ’ αυτών κρατών ώστε,
αυτοί μεν να γίνονται οικονομικά
κυρίαρχοι, τους άλλους δε – ανίσχυροι να αντιδράσουν – να καθιστούν ανδράποδα χωρίς δικαιώματα και αξιοπρέπεια.
Η μόνη λύση για την επίτευξη της
ελευθερίας και της εθνικής ανεξαρτησίας των λαών, είναι η αυτονομία
σε είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα,
…) αφού η χειρότερη μορφή εξάρτησης είναι αυτή της διατροφής του
πληθυσμού.

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
Πατάμε, κυκλοφορούμε και κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

Η Ελλάδα δεν είναι απλώς μια
πλούσια χώρα – όπως με συνεχή
άρθρα αναφερθήκαμε – αλλά είναι μια κοιμώμενη υπερδύναμη η
οποία θα πρέπει κάποτε να ξυπνήσει και να ορθοποδήσει στα δικά
της πόδια. Ο Θεός την ευλόγησε,
και δεν υπάρχει αγαθό στον πλανήτη που να μην το έχει ή να μην
μπορεί να παραχθεί. Τα τρόφιμα είναι ένας τομέας ζωτικής σημασίας,
αλλά και το υπ’ αριθμόν ένα μέσο
άσκησης εξωτερικής πολιτικής, γιατί αν είμαστε αυτάρκεις σε προϊόντα διατροφής ελληνικής παραγωγής, χωρίς την ανάγκη ξενόφερτων
εισαγόμενων – όπως συμβαίνει σήμερα – τότε δεν θα μπορούν να μας
απειλούν και να μας εκβιάζουν.
Θάπρεπε, εδώ και δεκαετίες, οι
κυβερνώντες να είχαν επενδύσει
στην αγροτική οικονομία ώστε να
είμαστε αυτάρκεις σε προϊόντα διατροφής εξάγοντας μάλιστα και
μεγάλες ποσότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σήμερα ο πρωτογενής αυτός τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία…), με τους νέους
φόρους που ετοιμάζει η κυβέρνηση, το ασφαλιστικό, τις αυξήσεις
στα λιπάσματα, τα φυτοφάρμακα,
το πετρέλαιο, το ρεύμα κ.ά., φθίνει
συνεχώς και κινδυνεύει να εξαφανιστεί αφού οι νέοι που υπάρχουν
ακόμα και ασχολούνται με την γεωργία, θα αναγκαστούν να φύγουν
με προορισμό άλλες χώρες (Ευρώπης, Αμερικής, Αυστραλίας)μένοντας οι γέροι που θα αναγκαστούν
να παραδώσουν την ύπαιθρο στις
Τράπεζες και στις ορδές των λαθρο-μεταναστών για να την κατοικήσουν.
Το ΣιΤαρι
Η Ελλάδα είχε πετύχει την αυτάρκεια σε μαλακό σιτάρι – από το
οποίο γίνεται το ψωμί – με την ποικιλία Γ΄38290 που δημιούργησε το
1957 το Ελληνικό Ινστιτούτο Σιτηρών. Προς το τέλος του 1974 υπήρξε και πλεόνασμα που διατηρήθηκε μέχρι το 1984. Το 1981 καλλιεργούσαμε 7.517.747 στρεμ. μαλακό σιτάρι και παράγαμε 2.106.270
τόνους, το 2001 μειώθηκαν στα
1.682.279 στρεμ. με παραγωγή
442.060 τόνους. Και το 2011….
Η ραγδαία αυτή μείωση της καλλιέργειας μαλακού σιταριού, που
ξεκίνησε μετά το ’84, οφείλονταν
στην Κοινή Αγροτική Πολιτική Ε.Ε.
η οποία έδωσε α) ισχυρά κίνητρα
για την παραγωγή σκληρού σιταριού, β) έκανε υποχρεωτική την
αγρανάπαυση, γ) καθόρισε τη φύτευση δένδρων (ακακίες, καρυδιές,
λεύκες κ.ά.) που αποτελούσε πρόγραμμα των «πεφωτισμένων» της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σήμερα η παραγωγή μαλακού σιταριού στη χώρα μας είναι ελλειμματική και εισάγουμε πάνω από
1.000.000 τόνους, κυρίως από Ουκρανία, Γαλλία, Ρωσία. Πρόκειται
για σιτηρά, πολλές φορές, αμφίβολης ποιότητας, αφού είχαν ανιχνευ-

τεί ίχνη ραδιενέργειας.
Μήπως τώρα, με την κρίση που
μαστίζει τη χώρα μας, θα πρέπει οι
κυβερνώντες να δώσουν κίνητρα
ώστε να επανέλθουν οι αγρότες όχι
μόνο στο μαλακό σιτάρι αλλά και σε
άλλες ξεχασμένες ποικιλίες, όπως
η σίκαλη, η ζέα, η βρώμη, το κριθάρι – που το 2014 εισάγαμε 300.000
τόνους, – τα οποία παράγουν θρεπτικό και υγιεινό ψωμί;
ΒαμΒακι (ο λευκός χρυσός!)
Σύμφωνα με δημοσίευμα του ellinikigeorgia.gr, το βαμβάκι αποτελεί
αροτραία καλλιέργεια που χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή ινών… Το βαμβακέλαιο το οποίο
παραμένει μετά την εκκόκκιση, χρησιμοποιείται για παραγωγή λαδιού
για ανθρώπινη κατανάλωση και τα
υπόλοιπα για ζωοτροφές.
Σε όλη την Ευρωπαϊκή ένωση βαμβάκι παράγουν, μόνο τρία
κράτη-μέλη της Ε.Ε. σε περίπου
5.500.000 στρέμματα. Η Ελλάδα έπαιζε τον κύριο ρόλο με 80%
της καλλιεργούμενης έκτασης,
ακολουθούσε η Ισπανία με 20%,
η Βουλγαρία σε μια μικρή έκταση
(10.000 στρέμ). Αντίθετα η Ιταλία
από το 1991 και η Πορτογαλία το
1996 είχαν σταματήσει την παραγωγή τους.
Παρά την μεγάλη έλλειψη στις
χώρες της Ε.Ε. η ΚΑΠ (Κοινή Αγροτική Πολιτική) οδήγησε σταδιακά
αλλά σταθερά στην μείωση της
βαμβακοπαραγωγής με πλαφόν
παραγωγής. Με πρόστιμο συνυπευθυνότητας τιμωρούνταν οι παραγωγοί για την υπέρβαση της παραγωγής-ποσόστωσης.
Σε κάθε νέα αναθεώρηση της
ΚΑΠ “σφάζονταν” χιλιάδες στρέμματα καλλιέργειας βαμβακιού. Από
4.400.000 περίπου στρέμ. το 1995
που καλλιεργούσε η Ελλάδα μειώθηκαν στα 2.500.000 και η παραγωγή εκκοκκισμένου βαμβακιού
από 454.000 τόνους έπεσε στους
270.000 τόνους.
Το 2008 “ψαλιδίστηκε” η βαμβακοκαλλιέργεια κατά 1.200.000
στρεμ. ακόμα και άλλαξε ο τρόπος
επιδοτήσεων με αποδέσμευση του
65% που ίσχυε μέχρι τότε από την
παραγωγή.
Οι άνθρωποι που ασχολούνταν με
την βαμβακοκαλλιέργεια ήταν πάνω
από 100.000 άτομα και έμμεσα άλλοι 200.000 εργαζόμενοι στις βιομηχανίες επεξεργασίας και μεταποίησης. Μαζί με την συρρίκνωσή
της ήρθαν και άλλα δεινά: α) συρρικνώθηκε ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας και χιλιάδες εργάτες
βρέθηκαν στην ανεργία, β) διαλύθηκαν (2001) ο Οργανισμός και το
Ινστιτούτο Βάμβακος που στήριζαν τους παραγωγούς, γ) δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα με τους
επιστήμονες και τεχνικούς που είχαν άμεση σχέση με την βαμβακοκαλλιέργεια και δ) από τα 90 εκκοκκιστήρια έμειναν 21 με ό,τισυνεπάγετο αυτό.

Πριν από την τελευταία αναθεώρηση η επιδότηση ήταν 90 ευρώ
κατά στρέμμα. Με τη νέα ΚΑΠ
2014-2020 η ενίσχυση έπεσε στα
48 ευρώ, που σημαίνει μείωση πάνω
από 55%, όταν το κόστος παραγωγής έχει ανέβει δραματικά (ενέργεια, φυτοφάρμακα, λιπάσματα,
ασφαλιστικές εισφορές, ΕΛΓΑ, ΟΓΑ
…). Και όλους αυτούς τους λαιμητόμους κανονισμούς τους υπερψήφιζαν και οι Έλληνες υπουργοί
Γεωργίας.
Σιγά-σιγά αρχίζουν να αποκαλύπτονται γιατί φθάσαμε εδώ που
φθάσαμε, και η επίθεση που δέχθηκε και η βαμβακοκαλλιέργεια ήταν
καλά σχεδιασμένη και προμελετημένη, παρά τα αβάσιμα επιχειρήματα που κάθε φορά προσπαθούν
να μας πείσουν οι “φίλοι” μας Ευρωπαίοι.
ΖΩικη ΠαραγΩγη
Η Ελλάδα, πριν το 1980 (δηλαδή
πριν μπούμε στην τότε ΕΟΚ) είχε
φθάσει σε αυτάρκεια σε όλη την
ζωική παραγωγή, και σ’ αυτό βοήθησαν τα δάνεια με πολύ χαμηλό
επιτόκιο που έδωσε η “χούντα” για
την δημιουργία μεγάλων… τροφικών μονάδων. Έτσι, ενώ στο χοιρινό κρέας, είχαμε επάρκεια 84%,
στο αιγοπρόβειο στο 94%, στο πτηνοτροφικό 100% και στο βόειο στο
66%, φθάσαμε σε μερικά χρόνια να
αντιστραφούν τα πάντα, και σήμερα να είμαστε επικίνδυνα ελλειμματικοί. Στο χοιρινό βρισκόμαστε στο
38% κι ενώ καταναλώνουμε 290.000
τόνους, παράγουμε 111.000 τόνους. Το βόειο στο 13%. Καταναλώνουμε 158.000 τόνους και παράγουμε μόλις 20.000 τόνους. Στα κοτόπουλα πέσαμε στο 74%, το ίδιο
και στα υπόλοιπα.
Το 1982 ο τότε υπουργός γεωργίας και μετέπειτα πρωθυπουργός
Κ. Σημίτης στηρίχθηκε σε “λανθασμένες” εισηγήσεις των υπηρεσιών
και αποδέχθηκε πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε η Ελλάδα να μειώσει την παραγωγή αγελαδινού γάλακτος στους 525.000
τόνους ετησίως, ενώ η κατανάλωσή της, και, με την παραγωγή διαφόρων άλλων προϊόντων (τυρί, γιαούρτι κ.λ.π.) χρειαζόμασταν πάνω
από 1.000.000 τόνους. Δηλαδή
μας απαγόρευσαν να παράγουμε,
με αποτέλεσμα την πρώτη χρονιά,
οι αγελαδοτρόφοι να πληρώσουν,
λόγω υπερπαραγωγής, πρόστιμο
5 δις δραχμές. Τα πρόστιμα αυτά
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τα παρακρατούσαν οι γαλακτοβιομηχανίες και τα απέδιδαν στην συνέχεια στα ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Με την “έξυπνη” ευρωπαϊκή πολιτική τους κατόρθωσαν:
1) Να αυξήσουν τη δαπάνη
εκτροφής των αγελάδων ενώ είχαμε τη δυνατότητα μείωσης του κόστους αφού θα μπορούσαν να βόσκουν το μεγαλύτερο μέρος του
έτους στα πλούσια λιβάδια μας που
καταλαμβάνουν ποσοστό 35% του
εδάφους μας (η Ιταλία έχει το 15%,
η Πορτογαλία το 16% και η Ισπανία
το 24%) χωρίς να έχουν ανάγκη ζωοτροφών.
2) Να εξαφανίσουν, με τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, τις εγχώριες
ράτσες βοοειδών που ήταν πιο ανθεκτικές και αποδοτικές στις κλιματικές συνθήκες της χώρας μας απ’
ότι οι δικές τους (σταβλισμένες και
πολυδάπανες).
Είναι γνωστές οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης – συνωστισμού των
ζώων μέσα σε κλουβιά, όπου τα γεμίζουν με αντιβιοτικά, με στόχο την
υπερ-παραγωγή γάλακτος ή την
γρήγορη ανάπτυξη για το σφαγείο.
3) Να μας επιβάλουν να παράγουμε γάλα καλύπτοντας μόνο το
50% των αναγκών μας, υποχρεώνοντάς μας το υπόλοιπο 50% να το
εισάγουμε παίρνοντάς το από αυτούς (Γερμανία, Ολλανδία) συμπυκνωμένο ή σε παγοκολώνες δαπανώντας εκατομμύρια ευρώ για την
εισαγωγή του που δεν μας χρειάζονταν γιατί το δικό μας επαρκούσε – φαίνεται η ποσόστωση γι’ αυτούς δεν ισχύει.
Οι ποσοστώσεις αυτές ισχύουν
μέχρι σήμερα, και για να μην επαναστατήσουμε μας “λάδωσαν” δίδοντάς μας δικαίωμα 100.000 τόνων ακόμη. Έτσι το 2011 καταναλώσαμε 1.200.000 τόνους, αλλά
παράγαμε μόλις 665.000 τόνους.
Το καθεστώς αυτό, με άλλους παράγοντες (αυξήσεις των ζωοτροφών, φορολογία, μη στήριξη από
την πολιτεία επιστημονικό και οικονομικά) ανάγκασε ένα ποσοστό
63,5% κτηνοτρόφων να εγκαταλείψουν το επάγγελμα.
ΣΥΝΕΧιΖΕΤαι
με άλλα προϊόντα του
πρωτογενή τομέα.
και που πήγαν τα 200 δις ευρώ
από κοινοτικά ευρωπαϊκά
προγράμματα;

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
για τους φίλους και αναγνώστες της εφημερίδος, από την Ελλάδα και εξωτερικό, που μας ρωτούν για το δεκαετές μνημόσυνο του
μακαριστού γέροντος π. αθανασίου μυτιληναίου τους γνωρίζουμε
ότι: Όπως ανακοινώθηκε από το μοναστήρι, το μνημόσυνο θα γίνει
την κυριακή 22 μαϊου 2016 «η θεραπεία του Παραλύτου» εις την
ιερά ‘κομνήνειο’ μονή της κοιμήσεως της Θεοτόκου και αγίου Δημητρίου Στομίου- μετά τη θεία λειτουργία- όπου είναι ο τάφος και
το σκήνωμά του.
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την αποκάλυψη, 3η συνεχεια από την 12η ομιλία 1/2/1981

«Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν
ρομφαίαν τὴν δίστομον
τὴν ὀξεῖαν» (Ἀπ. β΄ 12)
Στή βιογραφία τοῦ ἁγίου Ἰωάννου, τοῦ ἐκ Μονεμβασίας, πού ἐμαρτύρησε ἐδῶ εἰς τήν Λάρισαν, καί πού ἅγια λείψανά του εὑρίσκονται
εἰς τόν ναόν τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων Λαρίσης, παρατηροῦμε τό ἑξῆς:
Ο Τοῦρκος, ὁ ὁποῖος τόν εἶχε ὡς δοῦλον, τόν
πιέζει νά φάῃ κρέας τόν «δεκαπενταύγουστο». Δέν τοῦ δίνει ψωμί, γιά νά μήν φάῃ
τό ψωμί καί ἀφήσῃ τό κρέας· τοῦ βάζει κρέας μόνον. Ἐκεῖνος δέν τρώγει. Ἡ μητέρα του,
πού ἦταν κι αὐτή δούλη, παρακαλεῖ καί λέγει:
«Παιδάκι μου, δέν πειράζει· φᾶε κρέας».
«Ὄχι!» ἔλεγε ἐκεῖνος, μιμούμενος πραγματικά τούς ἑπτά Μακκαβαίους, πού ἐμαρτύρησαν μαρτυρικότατον, ὀδυνηρότατον θάνατον,
–γιατί λέτε;– γιά νά μήν φᾶνε χοιρινό κρέας!
Θά ἔλεγαν οἱ ἄνθρωποι τῆς ἐποχῆς μας: «Γιά
ἰδές στενοκεφαλιά! Γιά κοίταξε στενοκεφαλιά!...»!
Ἐδῶ, λιγάκι νά σοῦ μυρίσῃ τό κρέας, πέφτῃς
ἀμέσως! Γι’ αὐτό λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος
«οὕπω μέχρις αἵματος ἀντικατέστητε πρὸς τὴν
ἁμαρτίαν ἀνταγωνιζόμενοι –ἀκόμη δέν φθάσατε νά ἀγωνισθῆτε μέχρις αἵματος ἐναντίον
τῆς ἁμαρτίας–»!
Ἔτσι, τόσο θύμωσε αὐτός ὁ ἀγάς, πού εἶχε
δοῦλον τόν ἅγιον Ἰωάννην, ὥστε πῆγε μόνος
του νά τόν τρυπήσῃ μέ τό σπαθί του. Δέν κατάφερε ὅμως νά τόν φονεύσῃ τήν ἴδια στιγμή, καί ὁ Νεομάρτυρας πέθανε ὕστερα ἀπό
δυό ἡμέρες. Καταλαβαίνετε τί πόνους πρέπει νά εἶχε;...
Ἔ, μποροῦμε νά ποῦμε μέ βεβαιότητα, ὅτι ὁ
ἅγιος Ἰωάννης ἀγωνίστηκε παραγματικά μέχρις αἵματος!
Ἐμεῖς;!... Ο Θεός νά μᾶς βοηθήσῃ.
Σήμερα, λέγοντας τό ὄχι εἰς τήν ἁμαρτία, δέν
ζητιέται τό αἷμα μας! Γι’ αὐτό, ἀγαπητοί μου,
Ἄς καταβάλωμε λίγη προσπάθεια στόν ἀγῶνα
μας ἐναντίον τῆς ἁμαρτίας. Πάντως, τό συμπέρασμα εἶναι ὅτι ὁ στέφανος τῆς ζωῆς δίδεται μόνον σ’ ἐκείνους πού ἀγωνίζονται μέχρι θανάτου.
Αὐτό τό λέγει ὡραῖα ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης,
στό ἴδιο Βιβλίο, τῆς Ἀποκαλύψεως, στό ιβ΄ κεφάλαιο, στίχο 11, λέγει:
«Καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ
ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λὸγον τῆς μαρτυρίας
αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν τὴν ψυχὴν αὐτῶν
ἄχρι θανάτου» (Ἀπ. ιβ΄ 11).
«Καί αὐτοί, οἱ ἀδελφοί μας, ἐνίκησαν αὐτόν
–τόν Σατανᾶ· διότι ὁ Σατανᾶς ἔβαλε τήν δοκιμασίαν αὐτή. Ὄργανά του; Οἱ Ἑβραῖοι. Ταλαίπωροι, Ἑβραῖοι! Ἀλήθεια, εἶναι ἄξιοι πολλῶν
δακρύων!– χάρις εἰς τό αἷμα τοῦ Ἀρνίου καί
χάρις εἰς τόν λόγον τῆς μαρτυρίας των, καί ἀδιαφόρησαν γιά τή ζωή τους μέχρι θανάτου».
«Καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς –καί θά
σοῦ δώσω τόν στέφανο τῆς ζωῆς–» (Ἀπ. β΄ 10).
Αὐτός, ὁ «στέφανος τῆς ζωῆς», εἶναι ἡ ἄκτιστος θεία δόξα.
Τό στεφάνι, ξέρετε, εἶναι πάντοτε τό σύμβολον
τῆς δόξης· τό σύμβολον τῆς νίκης, τῆς ἐπιτυχίας. Κι ἐπειδή στή Σμύρνη ὑπῆρχε μεγάλο στάδιο, ὅπου ἐδίδοντο μεγάλοι ἀθλητικοί ἀγῶνες

–ἡ εἰκόνα εἶναι παρμένη ἀπό ’κεῖ–, γι’ αὐτό καί
ὁμιλεῖ περί στεφάνου. Ἀλλά τί στεφάνου; Ἀπό
ἐλιά; ἀπό δάφνη;... Τό «στεφάνι τῆς ζωῆς»· τό
στεφάνι δηλαδή τῆς αἰωνίου ζωῆς!
Ἐπειδή ἀκριβῶς αὐτό τό στεφάνι τῆς αἰωνίου
ζωῆς εἶναι ἡ ἄκτιστος θεία δόξα, μέσα εἰς τήν
ὁποία ζῇ ὁ πιστός ἤδη ἀπό τήν παροῦσα ζωή –
χωρίς αὐτή, ἡ ἄκτιστος δόξα, νά εἶναι φανερή
εἰς τά μάτια τῶν πολλών–, ἴσως ἀπό ἐδῶ καί ἡ
βυζαντινή ἁγιογραφία νά ἐδανείσθῃ τήν ἰδέαν τοῦ «φωτοστεφάνου», τό ὁποῖον βλέπουμε νά τοποθετεῖται πάντοτε εἰς τούς Ἁγίους.
Τί εἶναι αὐτό τό «φωτοστέφανο»;
Δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά τό στεφάνι τῆς
θείας δόξης· τῆς δόξης τοῦ ἀκτίστου φωτός,
τῆς αἰωνίου ζωῆς.
«Ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ
δευτέρου –Αὐτός πού θά νικήσῃ δέν θά ζημιωθῇ ἀπό τόν θάνατον τόν δεύτερον–»
(Ἀπ. β΄ 11).
–Αυτά πού γράφονται εἰς τόν ἐπίλογο τῆς
Ἐπιστολῆς εἶναι ἐπαγγελίες, ὑποσχέσεις.–
Ποιός εἶναι αὐτός ὁ θάνατος ὁ «δεύτερος»
καί ποιός εἶναι ὁ «πρῶτος»;
Ὁ «πρῶτος» θάνατος, ἀγαπητοί μου, θεωρεῖται αὐτός ὁ κοινός θάνατος, στόν ὁποῖον
ὑποκείμεθα ὅλοι· ἐάν θέλετε, αὐτός πού λέγεται «βιολογικός» θάνατος· ὁ χωρισμός τῆς
ψυχῆς ἀπό τό σῶμα. Αὐτός εἶναι ὁ «πρῶτος»
θάνατος. Εἶναι αὐτό τό κοινό χρέος πού πρέπει νά δώσουμε ὅλοι μας· πού θά πεθάνουμε
ὅλοι μας, τόν ὁποῖον μετῆλθαν ὅλοι οἱ Ἅγιοι.
Αὐτός λέγεται «πρῶτος» θάνατος.
Ὁ «δεύτερος» θάνατος ποιός εἶναι;
Ὁ «δεύτερος» θάνατος θεωρεῖται ὁ αἰώνιος
χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τόν Θεό.
Προσέξτε, ὅμως! Δέν εἶναι μόνον ὁ χωρισμός
τῆς ψυχῆς ἀπό τόν Θεό. Βέβαια, μέχρι πού νά
γίνῃ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν, εἶναι ὁ αἰώνιος
χωρισμός τῆς ψυχῆς ἀπό τόν Θεό. Ὅταν ὅμως
γίνῃ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν, καί οἱ ψυχές τῶν
ἀσεβῶν –καί τῶν δικαίων– θά πάρουν τά σώματά τους, τότε καί οἱ ψυχές ἡνωμένες μέ τά
σώματα, οἱ ὑπάρξεις πλέον οἱ ἀνθρώπινες, θά
εἶναι αἰώνια χωρισμένες ἀπό τόν Θεό. Αὐτός
εἶναι ὁ «δεύτερος» θάνατος.
Ὁ εὐαγγελιστής Ἰωάννης, στό ἴδιο τό Βιβλίο,
μᾶς τόν παρουσιάζει ὡς ἑξῆς:
«Τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ πόρνοις καὶ... τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ
λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ
θάνατος ὁ δεύτερος» (Ἀπ. κα΄ 8).
«Εἰς δέ τούς δειλούς, ἀπίστους καί βδελυρούς καί πόρνους καί... ἡ θέσι τους θά εἶναι
στή λίμνη πού καίγεται μέ φωτιά καί θειάφι.
Αὐτός εἶναι ὁ δεύτερος θάνατος»· δηλαδή, ὁ
αἰώνιος χωρισμός πλέον τοῦ ἀνθρώπου ἀπό
τόν Θεό, σέ μία αἰωνία κόλασιν!
Ἀλλά αὐτό φαίνεται καθαρά καί ἀπό τόν λόγον τοῦ Κυρίου, εἰς τό «κατά Ἰωάννην» Εὐαγγέλιο, πού μᾶς λέγει τό ἑξῆς:
«Ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον
οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα» (Ἰωάν. η΄ 51).
«Ἐκεῖνος πού θά τηρήσῃ τόν λόγον μου, δηλαδή θά πιστεύσῃ σ’ ἐμένα καί θά τηρήσῃ τίς
ἐντολές μου, αὐτός δέν θά δοκιμάσῃ θάνατον
εἰς τόν αἰῶνα· ποτέ!
Ποιόν θάνατον δέν θά δοκιμάσῃ;
Τόν «δεύτερον» θάνατον· διότι τόν πρῶτον
τόν δοκίμασαν ὅλοι πού ἐπίστευσαν εἰς τόν

η εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «ορθόδοξη Δογματική»
προς εδραίωση της ορθοδόξου Πιστεώς μας

Περί του Filiogue (= Φιλιόκβε). (Συνέχεια)
Τα αδιέξοδα των Δυτικών εκ της αποδοχής
του Filiogue:1.) Σύγκρουση Αρχής και Προσώπων: Στην Θεότητα μόνη Αρχή είναι ο Πατήρ. Πέμπει (= αποστέλλει) και τα δύο άλλα Θεία Πρόσωπα. Οι Δυτικοί παραδεχόμενοι εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος εκ του Πατρός και του Υιού, καταλήγουν σε μία διαρχία και προσπαθούν να δημιουργήσουν λύση. Λέγουν ότι εκπορεύεται το Πνεύμα
και του Υιού, δηλαδή, ως από μιας αρχής, ΟΥΣΙΑΣ.
Έτσι καταλήγουν σε σύγχυση, σε διθεΐα και διαρχία
των αμετάδοτων ιδιωμάτων των Θείων Προσώπων.
2.) Λέγουν, ότι το Πνεύμα είναι η αγάπη Πατρός και Υιού: Με την παραδοχή αυτής της γνώμης κάνουν σύγχυση Ενέργειας και Προσώπου. Η
αγάπη είναι ενέργεια, δύναμη, δεν είναι Πρόσωπον.
3.) Τείνουν σε Διαστροφή του Τριαδικού Δόγματος: Υπάρχει μια τάση υπερεξάρσεως του Προσώπου του Χριστού (= Χριστομονισμός – Χριστο-

Χριστόν.
Ἀκόμη καθαρότερα ὅμως μᾶς τό λέγει ὁ ἴδιος ὁ Κύριος:
«Ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων καὶ πιστεύων τῷ
πέμψαντί με ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ εἰς κρίσιν
οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν» (Ἰωάν. ε΄ 24). Δηλαδή, «ἔχει
μεταβῆ ἀπό τόν θάνατον –τόν «πρῶτον» θάνατον· τόν χωρισμό ψυχῆς καί σώματος– ἔχει
μεταβῆ εἰς τήν ζωήν»· ἤτοι, εἰς τήν ἕνωσιν
μετά τοῦ Θεοῦ.
Ἐδῶ, ἀγαπητοί μου, τελειώνει ἡ πολύ ὡραῖα,
ἡ γεμάτη ἀπό ἐπαίνους Ἐπιστολή, πρός τόν
ἐπίσκοπον τῆς Σμύρνης, τόσο τόν πρῶτον της
ἐπίσκοπο, τόν ἅγιο Βουκόλο, ὅσο καί τόν ἅγιο
Πολύκαρπο, πού ἐμαρτύρησε κατά τόν διωγμόν τῶν «δέκα ἡμερῶν» –πραγματώνοντας
τήν προφητεία τοῦ Κυρίου–, τόν ἅγιο αὐτόν
Πατέρα, πού ἐπαινεῖται ἀπό τόν ἅγιον Ἰγνάτιον, ἀπό τόν ἅγιον Εἰρηναῖον καί ἀπό ἄλλους
Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Μεγάλη μορφή·
ὑπέροχη μορφή ὁ ἅγιος Πολύκαρπος!
Ἄν θέλετε, ρῖξτε μία ματιά στή δική του Ἐπιστολή, πού ἀποστέλλει εἰς τούς Φιλιππησίους, ὅσο καί τήν Ἐπιστολή τοῦ ἁγίου Ἰγνατίου,
πού ἀποστέλλει εἰς τόν ἅγιον Πολύκαρπον,
γιά νά ἰδῆτε πῶς τόν ἀποκαλεῖ καί τί λέγει καί
ὁ ἅγιος Εἰρηναῖος γιά τόν ἅγιον Πολύκαρπον!
Καί τώρα ἐρχόμεθα εἰς τήν τρίτην Ἐπιστολήν
τοῦ Κυρίου πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς Περγάμου. Νά σᾶς διαβάσω:
«Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας
γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τήν ρομφαίαν τὴν
δίστομον τὴν ὀξεῖαν·
»οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ ποῦ κατοικεῖς· ὅπου
ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ· καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά
μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν
ταῖς ἡμέραις αἷς Ἀντίπας ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός, ὅς ἀπεκτάνθη παρ’ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς κατοικεῖ.
»ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὅς ἐδίδαξε τὸν
Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν
Ἰσραήλ καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι.
»οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν
τῶν Νικολαϊτῶν ὁμοίως.
»μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ
καὶ πολεμήσω μετ’ αὐτῶν ἐν τῇ ρομφαίᾳ τοῦ
στόματός μου.
»Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τὶ τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς
ἐκκλησίαις. Τῷ νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ ψῆφον
λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων» (Ἀπ. β΄ 1217).
«Καί τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Περγάμῳ ἐκκλησίας
γράψον» (Ἀπ. β΄ 12).
Η Πέργαμος εὐρίσκετο βορείως τῆς Σμύρνης,
μόλις ὀκτώ χιλιόμετρα πιό πάνω, καί ἦτο μία
πόλις, ἡ ὁποία ἐφημίζετο τόσον διά τόν ὑλικόν
της ὅσον καί διά τόν πνευματικόν της πλοῦτον.
Κατά τούς χρόνους τῆς Ἀποκαλύψεως, ἡ Πέργαμος ἦτο κέντρον ὄχι μόνο πολιτικόν καί πολιτιστικόν ἀλλά καί θρησκευτικόν.
Εἰς τήν πόλιν αὐτήν, τῆς Περγάμου, ἐπενοήθη ὁ παγκοσμίως γνωστός εἰδικός περίφημος χάρτης –«χάρτης» εἶναι γενική ὀνομασία
τῆς γραφικῆς ὕλης–, ὁ ὁποῖος δέν ἦτο τί ἄλλο
παρά δέρμα ἐπεξεργασμένον, ἐπί τοῦ ὁποίου ἐγράφοντο κείμενα, καί ἔφερε τό ὄνο-

μά της. Ἐπειδή ἡ Αἴγυπτος εἶχε τό μονοπώλιον τοῦ παπύρου, καί μποροῦσε ὄχι μόνον
νά πουλᾶ ἀκριβά, ἀλλά πολλές φορές καί νά
μήν πουλᾶ, διά λόγους ἀντιζηλίας, γι’ αὐτό
ἐπενοήθη αὐτός ὁ «χάρτης», ἡ «περγαμηνή».
Αὐτή ἡ δερματίνη γραφική ὕλη –πανάκριβη
ὕλη– ἦτο πολύ ἀνθεκτικωτέρα ἀπό τήν ὕλη
τοῦ παπύρου. Καί εὐτυχῶς πού ἐγράφησαν
πάμπολλα βιβλία ἐπί περγαμηνῶν καί ὄχι
ἐπί παπύρων, διότι οἱ πάπυροι, μέ τήν πάροδο τῶν αἰώνων, φθείρονται. Γι’ αὐτό, σήμερα,
παπύρινα βιβλία ἔχομε ἐλάχιστα, τά ὁποῖα διά
νά ξετυλιχθοῦν ἀπό τούς κυλίνδρους, ἀπαιτοῦν πάρα πολλήν ἐργασία, διότι θρυμματίζονται· ἐνῶ, παράλληλα, ἔχομε πλῆθος περγαμηνῶν βιβλίων, στήν μορφήν τοῦ συγχρόνου βιβλίου.
Οἱ πάπυροι ἦσαν εἰλητάρια, δηλαδή λωρίδες κυκλικά τυλιγμένες γύρω ἀπό ἕνα κοντάκιο· ἐνῶ οἱ περγαμηνές ἦσαν μέ τήν μορφήν
τοῦ σημερινοῦ βιβλίου· ὅπως βλέπετε τό βιβλίο αὐτό, ἔτσι ἦσαν αὐτά τά δερμάτινα βιβλία. Καί τά βιβλία αὐτά, ἀγαπητοί μου, σώζονται εἰς ἀρίστην κατάστασιν –ὅσα δέν κατεστράφησαν ἀπό πυρκαϊές κλπ–. Ὑπάρχουν πάμπολλα βιβλία ἐπί ὕλης περγαμηνῆς.
Ὀνομάστηκε δέ αὐτή ἡ ὕλη «περγαμηνή»,
ἀκριβῶς ἀπό τήν πόλιν Πέργαμον, ἡ ὁποία, γιά
νά ἔχῃ τόν τρόπον νά παράγῃ αὐτήν τήν ὕλην,
ἀντιλαμβάνεσθε πόσον πλοῦτον εἶχε, ὄχι μόνον ὑλικόν ἀλλά καί πνευματικόν. Καί πράγματι· μία ἀπό τίς μεγαλύτερες βιβλιοθῆκες
τοῦ κόσμου ἦταν καί ἡ βιβλιοθήκη τῆς Περγάμου, ἡ ὁποία συνηγωνίζετο τήν βιβλιοθήκην τῆς Ἀλεξανδρείας.
Ἀκόμη, ἐφημίζετο καί ὡς θρησκευτικόν κέντρον, μετά τήν Ἔφεσον. Εἰς τήν Ἔφεσον ἐλατρεύετο ἡ θεά Ἄρτεμις –ἀντίστοιχη μέ τήν
θεάν Δήμητρα, τήν θεάν τῆς γονιμότητος–.
Ἐδῶ, εἰς τήν Πέργαμον, ἐλατρεύετο ὁ Ζεύς.
Ἐπάνω εἰς ἕνα λόφον, εἰς τό κέντρον τῆς πόλεως –ὅπως εἶναι ἡ Ἀκρόπολις στήν Ἀθήνα–,
ὕψους τριακοσίων μέτρων, ἦτο κτισμένο τό
ἱερόν τοῦ Διός, ὅπου ὑπῆρχε ἕνας τεράστιος
βωμός, ὁ μεγαλύτερος ἀπό τούς βωμούς πού
ποτέ ὑπῆρξαν ἐπί τῆς γῆς!
Ἐπί πλέον, στούς χρόνους τῆς Ἀποκαλύψεως,
ἐλατρεύετο εἰς τήν Πέργαμον καί ὁ Αὔγουστος, δηλαδή ὁ καῖσαρ τῆς Ρώμης, ἀλλά
καί ἡ θεά Ρώμη –εἶχε θεοποιηθῆ ἀκόμη καί
αὐτή ἡ πόλις Ρώμη!–. Ἀκόμη, ἐλατρεύετο καί
ὁ Ἀσκληπιός, ὁ θεός τῆς Ἰατρικῆς, εἰς τό ἱερόν τοῦ ὁποίου προσήρχοντο πάρα πολλοί
ἄνθρωποι, γιά νά θεραπευθοῦν.
Ἀφοῦ λοιπόν ἐλατρεύετο ἐκεῖ, εἰς αὐτήν τήν
πόλιν, ἡ θεά Ρώμη μαζί τόν ἑκάστοτε καίσαρα, τόν ἑκάστοτε αὐτοκράτωρα, θά λέγαμε
ὅτι ἡ πόλις αὐτή ἐθεωρεῖτο ὄχι ἁπλῶς μόνον
κέντρον μιᾶς πολλῆς καί πλατειᾶς εἰδωλολατρείας ἀλλά καί μιᾶς «καισαρολατρείας».
Σᾶς εἶχα πῇ ἄλλοτε, ὅτι οἱ αὐτοκράτορες τῆς
Ρώμης ἐλατρεύοντο γιά λόγους ἐθνικῆς ἑνότητος. Γι’ αὐτό, ὅταν οἱ Χριστιανοί δέν προσέφεραν θυσίαν εἰς τόν θεόν αὐτοκράτορα,
ἐθεωροῦντο ὅτι διέπρατταν ἔγκλημα ἐσχάτης προδοσίας! δηλαδή, ἔγκλημα πού ἐστρέφετο ἐναντίον αὐτῆς τῆς ὑποστάσεως τῆς ρωμαϊκῆς αὐτοκρατορίας.
Ἔτσι ἐξηγεῖται –ἐάν δέν τό ξέρατε– τό πῶς καί
γιατί μετά τόσης μανίας ἐστρέφετο ὁ ἐθνικός

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
α’ ΘΕοΛογια

(ΣΥΝΕΧΕια αΠο Το ΠροηγοΥμΕΝο)

κεντρισμός). Ο Χριστός είναι το κέντρον, με αποτέλεσμα να υποβιβάζεται ο Πατήρ και το Πνεύμα.
Δεν έχουν Πνευματολογία οι Δυτικοί. Απουσιάζει
το Πρόσωπον του Αγίου Πνεύματος από τον κόσμο και έτσι επικρατεί ο Ουμανισμός (= ανθρωπισμός δια του ανθρώπου). Ο θεός εκτός του κόσμου,
και ούτω, αναγκαίως, θάνατος του Θεού. Διαστροφή του Τριαδικού Δόγματος «εκ παντός Πατήρ…»
[Ιωάν. Δαμασκηνός].
Σημασία του Τριαδικού Δόγματος:Εκ του
Ορθοδόξως νοουμένου Τριαδικού Δόγματος
απορρέουν οι εξής σημασίες: 1.-) Έχουμε πραγματική αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο:
Όπως αποκαλύπτεται ο Θεός στον κόσμο, υπάρχει και εκτός του κόσμου. Όλος ο Θεός φανερώνεται, και όλος μένει και εκτός. Έχουμε πραγματική αποκάλυψη και όχι Θεοφάνεια κατά την
οποίαν όπισθεν αυτής κρύπτεται το αληθές. Ο
Χριστός είναι αυτός ο ίδιος ο Θεός. 2.-) Ο Θεός

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
εἰδωλολατρικός κόσμος ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν. Βέβαια, καί ἄλλοι λόγοι ὑπῆρχαν·
τελικά ὅμως κατέληξαν οἱ διωγμοί νά ἔχουν
αὐτό τό ἐλατήριον.
Σέ ἕνα τέτοιο περιβάλλον λοιπόν, ἀφάνταστα
εἰδωλολατρικόν, μέ τόν μεγαλύτερο βωμό
πού ὑπῆρξε ποτέ στή γῆ, τόν βωμόν τοῦ Διός,
σ’ ἕνα κέντρον ὅπου ἐλατρεύετο ὁ καῖσαρ καί
ἡ Ρώμη, σέ μίαν κατείδωλον πόλιν, πού πιθανώτατα ὁ ρωμαῖος διοικητής ὁλοκλήρου τῆς
λεγομένης Ἀνθυπατικής Ἀσίας εἶχε τήν ἕδραν
του, γεννιέται, ἀναπτύσσεται καί κινεῖται ἡ
Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία τῆς Περγάμου. Πρός αὐτήν τώρα ὁ Κύριος ἀποστέλλει τήν Ἐπιστολήν Του. Ἰδέστε συνθῆκες ἀναπτύξεως τῆς Ἐκκλησίας!
«Τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ρομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν» (Ἀπ. β΄ 12).
Ἡ ἐπιγραφή τῆς Ἐπιστολῆς εἶναι παρμένη
ἀπό τήν εἰσαγωγικήν ὀπτασίαν τοῦ Χριστοῦ.
Δέν εἶναι ὅλες οἱ ἐπιγραφές τῶν Ἐπιστολῶν
ἴδιες. Γιά κάθε Ἐπιστολή προσιδιάζει εἰδική ἐπιγραφή.
Ἐτέθη δέ καταλλήλως τό σύμβολον τῆς «ὀξείας διστόμου ρομφαίας», ἡ ὁποία, κατά τήν
ὀπτασίαν τοῦ εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου, ἐξήρχετο ἀπό τό στόμα τοῦ Χριστοῦ, γιά νά δείξῃ, μέ
τόν τρόπον αὐτόν, ὅτι ὁ Χριστός εἶναι ἐκεῖνος
πού κρατᾷ τήν κρίσιν.
Ἡ «δίστομος καί ὀξεῖα ρομφαία» εἶναι τό
σύμβολον τῆς κρίσεως ἀλλά καί τοῦ λόγου
τοῦ Θεοῦ· ὁ ὁποῖος λόγος τοῦ Θεοῦ θά ἀνατρέψῃ τόν βωμόν τοῦ Διός, θά καταστρέψῃ
τά εἴδωλα καί θά ἐγκαθιδρύσῃ τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ! Γι’ αὐτόν τόν λόγο μπαίνει,
ἀκριβῶς ἐδῶ, αὐτό τό σύμβολον.
Ἀκόμη, τίθεται ἡ «ὀξεῖα ρομφαία», καί διά νά
δείξῃ ὅτι ἔπρεπε νά πολεμηθῇ ὁ Διάβολος.
Θυμηθῆτε τί λέγει ὁ ἀπόστολος Παῦλος, στήν
«Β΄ πρός Θεσσαλονικεῖς» Ἐπιστολήν του, γιά
τόν Ἀντίχριστο, ὅτι ὁ Κύριος θά τόν ἀναλώσῃ,
θά τόν καταστρέψῃ, διά τῆς ρομφαίας τοῦ
στόματός Του (Β΄ Θεσ. β΄ 8).
Ἔ, λοιπόν, τώρα, ὁ Διάβολος βρίσκεται πίσω
ἀπό τό πρόσωπον τοῦ Διός, διότι πίσω ἀπό τά
πρόσωπα τῶν θεοτήτων πού λατρεύονται λατρεύεται ὁ Διάβολος. Ο Διάβολος λοιπόν πρέπει νά πολεμηθῇ.
Ἀλλά, ἀγαπητοί μου, μετά τήν εἰσαγωγήν
αὐτήν τῆς Ἐπιστολῆς πρός τήν Ἐκκλησίαν τῆς
Περγάμου, εἰσερχόμεθα εἰς τό κύριον θέμα.
Ἐπειδή ὅμως ἡ ὥρα πέρασε, θά συνεχίσωμε –πρῶτα ὁ Θεός– τήν ἐρχομένη Κυριακή.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ME THN 13Η ΟΜΙΛΙΑ

57ον

του πρεσβύτερου
Ευστάθιου κολλά ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

είναι Τρισυπόστατος. Παντού είναι ο αυτός
Θεός, αλλά εκάστοτε (= κάθε περίπτωση) κατά
διάφορον τρόπον υπάρξεως έρχεται προς εμάς.
3.-) Απόρριψη πάσης πολυθεΐας και μονοθεΐας εν Φιλοσοφική εννοία. Υπάρχει πλούτος
ζωής και Ενεργειών στην Θεότητα. 4.-) Απόλυτος Κοινωνία Θείων Προσώπων.α΄.) Τελεία
ισότης των Θείων Προσώπων. Κατέχουν όλην
και την αυτήν ΘείανΦύσιν. β΄.) Τελεία Αγάπη.
Κάθε Θείο Πρόσωπο παραμερίζει πλήρως τον
εαυτό του, χάριν των άλλων, παραμέννον το
αυτό Πρόσωπο. Ο Υιός είναι πάντα Υιός. Το ένα
Πρόσωπο κενούται χάριν του άλλου. γ΄.) Τελεία
κοινωνία των τριών Θείων Προσώπων εν αυτοίς
(= μεταξύ τους). δ΄.) Αγάπη ως τελεία θυσία του
Πατρός προς τον Υιό και το Πνεύμα, και ανταπόδοση. Αγάπη σημαίνει στον άνθρωπο πάντα
Ναι, όχι, όμως, και προς την αμαρτία.
5.-) Τελεία διάσωση του Προσώπου στην

Τριάδα: Το Πρόσωπο δεν εξαφανίζεται χάριν της
κοινωνίας [ως τούτο συμβαίνει στον ολοκληροτισμό – Δικτατορία], αλλά μένει το αυτό. Ούτε το
Πρόσωπο χάνεται χάριν της κοινωνίας, ούτε η
κοινωνία χάριν του Προσώπου (= αναρχία). Έχουμε ιδεώδη μορφή κοινωνίας Προσώπων στη Θεότητα, με αντανάκλασμα της ζωής της Αγίας Τριάδος στην Εκκλησία (= το αυτό σώμα, τα αυτά μέλη,
ως αδελφών, υπηρετικά μεταξύ τους). 6.-) Η Αγία
Τριάς σημαίνει απόλυτη ελευθερία του Θεού
έναντι του κόσμου. Ο Θεός δεν έχει Μοναξιά για
να προσπαθήσει να εύρη άλλον να κοινωνήσει, να
σχετιστεί. Ο Θεός έχει εν Εαυτώ πληρότητα ζωής
και Κοινωνίας. 7.-) Η πίστη στον Τριαδικό Θεό
είναι μίμηση ζωής Αυτού. Ήτοι το ζην ως ο Τριαδικός θεός. Ουχί τυραννικώς έναντι των άλλων,
αλλά θυσιαζόμενοι χάριν των άλλων, για να κερδίσουμε την ζωή μας…
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

συνέχεια από τη σελ. 1

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974- 2016) 17ο µέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ιΕρΩΝΥμοΣ Β΄
Η κατρακύλα συνεχίστηκε. Ήρθε και κάθισε στην
αρχιεπισκοπική καθέδρα (7-2-2006 μετά από βρώμικο παιχνίδι σε βάρος του μητροπολίτη Σπάρτης)
ο Ιερώνυμος Β΄ (Λιάπης). Ακολούθησαν υποσχέσεις, ανακοινώσεις πολλές αλλά μέχρι στιγμής μένουν ανενέργητες – “αέρας κοπανιστός”. Και το
χειρότερο ξεπέρασε τους προηγούμενους, όσον
αφορά την εκλογή των “ποιμένων” στην Εκκλησία,
δεδομένου ότι αδιαφόρησε ακόμα και ως προς τα
ουσιαστικά προσόντα των προς αρχιερατεία υποψηφίων, αφού χειροτόνησε και χωρίς θεολογικό
τίτλο επίσκοπο επειδή ήταν δικός του κι έτσι θα
ενίσχυε την πλειοψηφία στην Ιεραρχία.
Δεν χρειάζονται λεπτομέρειες προκειμένου να
ιχνογραφήσουμε το πορτραίτο του Αρχιεπισκόπου
Ιερωνύμου Β΄. Και μόνο ότι, σε επίσκεψη καταυλισμού λαθρομεταναστών, έκρυψε τον εσταυρωμένο Κύριό μας για να μη δυσαρεστήσει τους μουσουλμάνους, αρκεί, διότι αυτό σημαίνει πολλά…
Δεν ήταν όμως μόνο αυτά.
Έτρεξε στο Κατάρ – χώρα φανατικά μουσουλμανική – και εκλιπαρούσε να αξιοποιήσει – ξεπουλήσει – την εκκλησιαστική περιουσία που ο προκάτοχός του Ιερώνυμος Α΄ (Κοτσώνης) κονταροχτηπήθηκε με διαπλοκές, καταπατητές, δικτατορία και συμφέροντα προκειμένου να την δημιουργήσει ανασταίνοντάς την εκ του μηδενός.
Επί των ημερών του όσες οικονομίες είχε η Εκκλησία εξαφανίστηκαν λόγω των κακών χειρισμών
ανθρώπων άσχετων, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να κρατάει μόνο χαρτιά (ομόλογα – μετοχές) κι
αυτά χωρίς καμία αξία.
Στα οκτώ χρόνια αρχιερατείας του έχουν ψηφιστεί πολλά αντιχριστιανικά και αντιεθνικά νομοθετήματα και δεν όρθωσε το ανάστημά του, ή και αν
κάτι είπε, ήταν… χλωμό και ασθενές.
Δεν έκανε καμιά προσπάθεια να σταματήσει ή να
μειώσει αυτό το “Θέατρο του παραλόγου” ώστε οι
γιορτές πολιούχων αγίων να παύσουν ν’ αποτελούν
καλλιστεία δεσποτικών χρυσοποίκιλτων στολών.
Το ίδιο και στα ονομαστήρια μητροπολιτών,
όπου μαζεύονται τσούρμο από δαύτους, μεταβάλλοντας την τιμή προς τον Άγιο σε πολυφωνική αίτηση προς το Θεό ν’ αυξήσει τα δεσποτικά
έτη δίνοντας ιδιαίτερη αίγλη με τα πολυαρχιερατικά συλλείτουργα – καινούργιο κι αυτό – παρουσιάζοντας σκανδαλώδεις και πολυέξοδες φιέστες
(τραπεζώματα, δωράκια, ξενοδοχεία…) σε εποχή
πείνας, ανεργίας και απογοήτευσης.
Η αφωνία και απραξία του, τον μεν λαό έβαλε
σε ανησυχία, ως προς το μέλλον της εκκλησίας
μας, τους δε εχθρούς της χαροποίησε, με αποτέλεσμα να “αλωνίζουν” στην κυριολεξία μεταβάλλοντας ιερά και όσια, ήθη, έθιμα, παραδόσεις και καταστάσεις, γεγονός το οποίο ούτε να διανοηθούν
μπόρεσαν οι δικτάτορες επί Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄ (Κοτσώνη) γιατί είχαν να κάνουν με τον
«καλόν ποιμένα, ο οποίος την ψυχήν του έδωσε
υπέρ των προβάτων» (Ιωάν., 1-30).
Πράγματι, αφού στελέχωσε όλες τις διοικητικές
υπηρεσίες με κατάλληλους ανθρώπους, συμπλή-
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Κύριε, δόσε στην ψυχή μας την αντοχή να
μη ραγίση από τους κραδασμούς των καιρών που ζούμε. Το πέλαγος γύρω μας μαίνεται, οι ψυχές φουρτουνιάζουν, το βλέμμα
ανήσυχο ζητεί λιμάνι. Άνεμοι πολλοί φυσούν
και το καράβι, του κόσμου πλανιέται. Φωνές
από παντού ακούονται, φωνές απελπισίας,
φωνές πρόσκαιρης χαράς, φωνές ελπίδας,
φωνές αγωνίας!
Κύριε, ο λαός Σου πάλι έπεσε στους ληστές. Τον γδύνουν και το γυμνό κορμί του το
ξεσκίζουν. Του πήραν το αίμα και την ψυχή
του. Έχουν φράξει όλους τους δρόμους για
να μην περάση κανένας καλός Σαμαρείτης.
Πέρασαν πολλοί, του υποσχέθηκαν πολλά,

ρωσε το επιτελείο με εθελοντές που είχαν φόβο
Θεού, και παράλληλα ανέβασε στο επισκοπικό αξίωμα πνευματικά αναστήματα που κανείς δεν αμφέβαλε για την καταλληλότητά τους.
Αυτά δεν άρεσαν στον μισόκαλο και τα όργανά
του γι’ αυτό και όλοι αυτοί αγωνίστηκαν να απομακρύνουν από το προσκήνιο τον Ιερώνυμο Α΄ και
τους αγίους Επισκόπους ώστε να μην υπάρξει αγία
διαδοχή. Ήταν το μένος τους τέτοιο που φρόντισαν, ακόμη και μετά τον θάνατο των αγίων, να εξαφανίσουν κάθε ίχνος από την αγία τους ζωή. Απέτυχαν όμως, γενόμενοι καταγέλαστοι, διότι ο Θεός
«υπερηφάνοις αντιτάσσεται».
Συγκρίνετε και κάνετε παραλληλισμό.
Σύγκρουση
Οι δικτάτορες – όπως είναι γνωστό – από την
πρώτη στιγμή, δεν είδαν με καλό μάτι την άνοδο του Ιερωνύμου στον αρχιεπισκοπικό θρόνο,
και όσες φορές ήρθαν απ’ ευθείας σε σύγκρουση
μαζί του, είχαν αποτύχει γιατί βρήκαν έναν γρανίτη μπροστά τους. Αλλάζοντας τακτική προσπάθησαν να του δημιουργήσουν εκ των έσω προβλήματα, και χρησιμοποιώντας την Ιεραρχία να κλονίσουν τις σχέσεις με το Πατριαρχείο ξεκινώντας
από τον καταστατικό Χάρτη. Η δικτατορική κυβέρνηση θέλησε να περάσει πρώτα ειδικό άρθρο με το
οποίο να περιέλθουν στην ελλαδική εκκλησιαστική
δικαιοδοσία όσες μητροπόλεις, ευρισκόμενες στο
ελληνικό κράτος, υπάγονταν μέχρι τότε στο Πατριαρχείο (Κρήτη, Δωδεκάνησος, Ν. Χώρες).
Ο Ιερώνυμος έμαθε τις προθέσεις της κυβέρνησης, και με το οξύ του πνεύμα αντιληφθείς την
παγίδα που του έστηναν, αντιτάχθηκε σθεναρά,
γράφοντας: «Εγώ, πληροφορηθείς τούτο εγκαίρως, εδήλωσα ότι, εάν τοιαύτη τις διατάξις ετίθετο εις τον Καταστατικόν, θα παρητούμην αμέσως
από Αρχιεπίσκοπος… και εφ’ όσον εγώ κατέχω
τον θρόνον των Αθηνών, τοιούτον τι ουδέποτε είναι δυνατόν να συμβή. Τη επιμονή μου, δεν περιελήφθη εις το κείμενον του σχεδίου του Καταστατικού μας Χάρτου…».
Το δημοσιογραφικό όμως λόμπυ μαζί με άλλα
κέντρα, που αγωνίζονταν εναντίον του Ιερωνύμου,
με συνεχή δημοσιεύματα είχαν βάλει ως στόχο να
του δημιουργήσουν προβλήματα με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και παραπληροφορώντας τον κόσμο ότι δήθεν η προσθήκη αυτή του άρθρου ήταν
πρόταση του Ιερωνύμου, να τον αποδυναμώσουν.
Εφημερίδα έγραφε: «Κατά παρασχεθείσας χθες
πληροφορίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος και τα μέλη της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου, δεν θα διστάσουν να λάβουν σκληράν στάσιν έναντι παντός, ο οποίος
θα επιχειρήση είτε να απεμπολήση είτε να καταστρατηγήση τα αναφαίρετα δικαιώματα της Μητρός Εκκλησίας».
Το μάτι του αρχιεπισκόπου οξύ, έπιανε τις κινήσεις των σκοτεινών κύκλων και τις αναταράξεις που
ήθελαν να δημιουργήσουν. Αυτός με διακριτικές
ενέργειες, αλλά αποτελεσματικές, τις αντιμετώπισε και έτσι δεν ήρθε σε σύγκρουση με το Πατριαρχείο που τόσο διακαώς όλοι αυτοί περίμεναν.
Όμως οι κρατούντες δεν απογοητεύτηκαν, και
την κατάλληλη στιγμή, όταν πήγε για ψήφιση ο Κα-

ταστατικός χάρτης, τροποποίησαν την παράγραφο
3 του άρθρου 6 του νομοθετήματος αυθαίρετα και
χωρίς καμία συνεννόηση πρόσθεσαν φράση, που
θεσμοθετούσε την διάκριση των Ιερών Κανόνων
της Εκκλησίας σε δογματικούς και διοικητικούς.
Αυτό δημιούργησε αναστάτωση στον Αρχιεπίσκοπο και σε όλο το σώμα της Εκκλησίας. Τότε
πολλοί μητροπολίτες έκαναν δριμύτατη κριτική
στον αρχιεπίσκοπο, διότι – όπως έλεγαν – πολλά
άρθρα του Κ.Χ. ήταν παρμένα από τον καταστατικό
Χάρτη της ρωσικής εκκλησίας και γενικώς του παραπετάσματος, – τον υποπτεύονταν ως φιλοκομμουνιστή – είχε δε και πολλές διατάξεις από την
παπική Εκκλησία – άρα “φιλοπαπικός” – και του
έριξαν ευθύνες γιατί δεν αντέδρασε στις κατηγορίες δυναμικά, ακόμα και με την παραίτησή του.
Η αλήθεια είναι ότι ο Ιερώνυμος διαμαρτυρήθηκε
εντονότατα στην κυβέρνηση δηλώνοντας: «… ως
κληρικός και ως θεολόγος, αισθάνομαι υποχρεωμένον εμαυτόν, ίνα και από τις θέσεως ταύτης διαμαρτυρηθώ και της αδοκίμου ταύτης διατυπώσεως και αποδοκιμάσω αυτήν…».
Η Ιεραρχία που συγκλήθηκε εκτάκτως γι’ αυτό
το θέμα αποφάσισε ομόφωνα να γίνει δεκτός όπως
είναι ο Καταστατικός Χάρτης και να γίνουν σχετικά
διαβήματα και παραστάσεις προς την Κυβέρνηση
για την απάλειψη των σχετικών άρθρων.
Το έγγραφο της Ιεραρχίας που στάλθηκε στον
δικτάτορα Παπαδόπουλο είναι ένας “ΥΜΝΟΣ”
προς την δικτατορία. Να τη έγραφε μεταξύ άλλων:
«Η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, επιδοκιμάσασα εν τω συνόλω τον άρτι υπό της Πολιτείας, τη συνεργασία της Εκκλησίας, εκδοθέντα νέον
ΚαταστατικόνΧάρτην της Εκκλησίας της Ελλάδος,
εκφράζει μεν την ευγνωμοσύνην της Εκκλησίας τω
κ. Πρωθυπουργώ και τη Εθνική της Χώρας ημών
Κυβερνήσει, δι’ όσα αγαθά προνοείται ούτος υπέρ
της Αγιωτάτης Εκκλησίας της Ελλάδος…
Όθεν, η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος
ομοφώνως εισηγείται την τροποποίησιν της παρ.
3 του άρθρου 1 του ν. Δ/τος 126/1969… – επίσης
– την απάλειψν της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.
Δ/τος 126/1969».
«Δυστυχώς συναντήσαμε την άρνηση της κυβέρνησης ως προς τα περί της διακρίσεως των
ιερών κανόνων, διαβήματα άτινα ήταν άνευ οιουδήποτε αποτελέσματος…» (Ιερώνυμος Α΄).
Από τα πρακτικά της συνεδρίασης (σελ.
147/1969) της Ιεραρχίας διαβάζουμε επί λέξει τί
είπε ο Σεραφείμ: «Ωμίλησεν… ΣεβασμιώτατοςΜητρ. Ιωαννίνων κ. Σεραφείμ, ταχθείς υπέρ της
εφαρμογής του Καταστατικού Χάρτου, ούτινος
πολλάς διατάξεις θεωρεί εποικοδομητικάς, άλλας
δε διορθωτέας εν καιρώ…». Ενώ διατείνονταν ότι
είναι πρόμαχος και υπέρμαχος των Ιερών Κανόνων, και εναντίον των επεμβάσεων της πολιτείας
εις τα εσωτερικά της Εκκλησίας, από τη στιγμή
που ανέλαβε την αρχιεπισκοπική καθέδρα με τον
πιο δουλικό τρόπο, εφήρμοσε την άκρατη πολιτειοκρατία, δηλαδή την πλήρη υποταγή της Εκκλησίας εις την πολιτεία, παραβιάζοντας θεμελιώδεις Ιερούς Κανόνες που ανέτρεπαν όλη την κανονική τάξη της Εκκλησίας. Επιγραμματικά ανα-
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φέρουμε: 1) τα νομικά τερατουργήματα των 3
και 7/1974 Συντακτικών Πράξεων, 2) τις οδυνηρές βάρβαρες και βέβηλες επεμβάσεις με τον Ν.
1351/1983, 3) την προσθήκη στο άρθρο 34 του
Ν. 590/1977 που θεωρήθηκε πέρα για πέρα φασιστική, 4) τον ν. 1700/1987 για την αρπαγή της
μοναστηριακής περιουσίας κ.ά.
Οι δικτάτορες, που είχαν δρομολογήσει υπόγειες μεθοδεύσεις με ανθρώπους όπως: τον Ιωαννίνων Σεραφείμ, τον Κορίνθου Παντελεήμονα… και
τα υποταγμένα Μ.Μ.Ε., προσπαθούσαν να προκαλέσουν φθορά στο μηχανισμό του σκάφους Ιερωνύμου, αλλά και εδώ απέτυχαν.
Εκείνο, που δεν τόλμησαν να θίξουν, ώστε να
τον αναγκάσουν να αποσυρθεί από τον αρχιεπισκοπικό θρόνο, ήταν η καθαρή σαν το διαμάντι
ηθική του υπόσταση.
Σχημάτισαν ένα φράγμα, ώστε να μην προβάλλεται η δραστηριότητα του Ιερωνύμου, και προσπάθησαν να ανακόψουν τη δημιουργική του πορεία, κλείνοντας την κάνουλα των οικονομικών με
το να βάλουν φορολογίες στα έσοδα των Ι. Ναών
και Μονών, ευαγών Ιδρυμάτων, και Φιλανθρωπικών Σωματείων. Διότι – όπως είναι γνωστό – χωρίς χρήματα, τίποτα δεν θα μπορούσε να πραγματώσει: «Όπου το χρήμα προηγείται, όλες οι πόρτες τότε ανοίγουν» (έλεγε ο Σαίξπηρ). Αυτό πήγε
να εφαρμόσει η δικτατορική κυβέρνηση προκειμένου να σταματήσει το τεράστιο δημιουργικό του
έργο και την φήμη του σαν αποστολικού πατέρα
στα ίχνη του Μ. Βασιλείου που άρχισε να επιβάλλεται στον ορθόδοξο ελληνικό λαό κυλώντας και
έξω από τα στενά σύνορα της Ελλάδας.
Τρία οικονομικά αναχώματα ανόρθωσαν οι κυβερνώντες. Ο αρχιεπίσκοπος όμως με συνεχείς
παραστάσεις και πιέσεις, κατόρθωσε στο ένα να
διορθώσει το Ν. Διάταγμα 126/1969 και στο άλλο,
με την απειλή της παραίτησής του, να εκδώσουν
τον υπ’ αρ. 876/1971 σχετικό νόμο που αφορούσε τη χρηματοδότηση της εκκλησιαστικής παιδείας. Αυτό διαπιστώνουμε από τις σημειώσεις του
ιδίου που λέγει: «… με τα δύο αυτά θέματα η κυβέρνηση διεξήγε επί έτη εναντίον μου ένα είδος
πολέμου νεύρων…».
Το τρίτο μεγάλο ανάχωμα ήταν, η τροποποίηση του Νόμου περί φορολογίας, που εισηγήθηκε
ο υπουργός Οικονομικών Ι. Κούλης και ζητούσε
να φορολογηθούν Ευαγή και Φιλανθρωπικά Ιδρύματα, Ι. Ναοί και μοναστήρια – συμβάν για πρώτη φορά μετά την απελευθέρωση του 1821 – ενώ
αντίθετα μείωνε την φορολογία σε επαγγελματίες,
βιομηχανίες, ακόμα και σε λαϊκούς τραγουδιστές.
Μπαίνοντας σε εφαρμογή το νομοθέτημα αυτό
ανέτρεπε όλο το οικονομικό πρόγραμμα του Ιερωνύμου, διότι η Εκκλησία, με το νοικοκύρεμα που
είχε εφαρμόσει, άρχισε να αυξάνει τα έσοδά της,
και με την αξιοποίηση της περιουσίας – το κτηματολόγιο ήταν σε εξέλιξη – σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να γίνει αυτάρκης οικονομικώς και η μισθοδοσία των κληρικών της να γίνεται από την ίδια, και να μην εξαρτάται πλέον από
το Κράτος.
ΣΥΝΕΧιΖΕΤαι ΣΤο ΕΠομΕΝο

ΠΡΟΣΕΥΧΗ
νόμισε πως ήταν φίλοι του, μα ήταν κι αυτοί
ληστές! Έτσι ο Λαός Σου κουράστηκε να περιμένη και δεν ελπίζει σε τίποτα! Στο χάος ζη
και πλανιέται. Δεν γνωρίζει πούθε έρχεται, δεν
ξέρει που πηγαίνει.
Φτώχηνε ο λαός Σου. Φτωχός από ψωμί
κι από πνεύμα. Όλα τα στερούνται οι σημερινοί άνθρωποι, γιατί στερούνται Εσένα. Γιατί χωρίς Εσένα όλα είναι ένα τίποτα! Ω! Κύριε, που είσαι ακένωτη Πηγή αγαθών, έλα και χόρτασε τους πεινασμένους
της γης!
Οι «σοφοί» του κόσμου φωνάζουν πως
δεν υπάρχεις και ο λαός Σου, προδομένος
και δυστυχής, πάει να το πιστέψη. Ω! Ιησού,

κάμε έντονη την παρουσία Σου στους σημερινούς καιρούς και νίκησε τους εχθρούς
Σου με την αγάπη Σου! Αυτούς που έταξες
να δίδουν τη μαρτυρία Σου στη γη Σε προδίδουν και Σε σταυρώνουν. Η αμαρτωλή γενιά των Γραμματέων και Φαρισαίων δεν πέθανε. Ζη και μεγαλώνει με την άγνοια των
πολλών και τον δόλο τον ολίγων. Σε έκαμαν είδωλο και το προσκυνάνε, ενώ Εσένα
Σε σταυρώνουν! Έλα, Κύριε, πάλι και βροντοφώνησε τα «ουαί» Σου…
Εμείς οι λίγοι κλαίμε μαζί Σου για τους θησαυρούς Σου που χάνονται! Ατενίζουμε το
βλέμμα Σου και περιμένουνε απάντησι. Η
φωνή Σου είναι καθαρή: «Προχωρείτε»! Να

συνεχίσουμε την κοπιώδη πορεία.
Τα γόνατά μας πολλές φορές λυγίζουν και
μας έρχονται σκέψεις να γυρίσουμε πίσω!
Αλλά το βλέμμα Σου, το βλέμμα που είδε ο
Πέτρος το βράδυ της αρνήσεως, δεν μας
αφήνει!
Πρέπει, λοιπόν, να συνεχίσωμε να σηκώνωμε το σταυρό του Νόμου Σου, του σκληρού Νόμου Σου, που μας ανεβάζει στο μαρτύριο του Χρέους για να μας φέρη απ’ εκεί
την Ανάστασι…
† Νικ. Ψαρουδάκης
καλή ανάσταση
Χαράλ. κοντός
Τσαριτσάνη, 20-4-2016
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ΕΡΧΕΤΑΙ – ΕΡΧΕΤΑΙ…
ΧΡΗΜΑΤΑ
ΜΑΖΕΥΟΥΝ!

ΨΑΛΤΙΚΑ
Οι Ιταλοί (Βατικανό, Βενετοί) φημίζονται για την βιομηχανία λειψάνων,
δίνουν μάλιστα και
πιστοποιητικά ‘‘γνησιότητας’’ με βούλα όπως της φωτογραφίας

Βαρυσήμαντη ανακοίνωση διαβάσαμε στο τελευταίο περιοδικό της μητρόπολης “ΤΑΛΑΝΤΟ”
που έλεγε: «Η ΛΑΡΙΣΑ ΥΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟ ΛΕΙΨΑΝΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ». Συνοδεύονταν μάλιστα και με φωτογραφία που δείχνει το δεσπότη Λάρισας να κρατά με τα δυο
του χέρια ένα επικαθήμενο σταυρό στον οποίο μάλλον υπάρχει
μικρό Ιερό Λείψανο του Αγ. Νικολάου. Παράλληλα με το δεξί χέρι
τον στήριζε και ο “άγιος” Ιταλίας – ο οποίος πριν ήταν Αμερικής
και οι ομογενείς τον έδιωξαν από
κει πυξ-λαξ.
Πολλοί μας ρώτησαν γιατί από
την Ιταλία; Την ίδια απορία είχε
και ο μακαριστός επίσκοπος Φλώρινας π. Αυγ. Καντιώτης ο οποίος από χρόνια φώναζε: «Το Βατικανό είναι γεμάτο από κόκαλα,
κόκαλα ΔηΘΕΝ αγίων… Υπάρχουν λείψανα ποικίλων ψευδών
αγίων… Δεν θέλουμε να γίνωμεν θύματα απάτης του Βατικανού το οποίο αδειάζει τας αποθήκας και σκορπίζει δεξιά και
αριστερά… ο καθηγητής του
Παν/μίου κ. Τωμοδάκης, ο οποίος εμέτρησε στο οστεοφυλάκιο
(;) τας κεφαλάς και τας χείρας
απέδειξε ότι εκεί μέσα υπάρχει
μεγάλη απάτη. Δι’ αυτό ημείς οι
ορθόδοξοι, οι πραγματικώςτιμώντες τα πραγματικά ιερά λεί-

ψανα των αγίων…» (επ. Αυγ. Καντιώτης ομιλία…)
Απορούμε γιατί δεν έφεραν από
τον Βόλο όπου υπάρχει αποθησαυρισμένο στο Μητροπολιτικό
ναό μεγάλο τεμάχιο του αριστερού βραχίονα του αγ. Νικολάου;
Το θέμα είναι απλό και πιο προσοδοφόρο! Μας θύμισε το παρομοίως μεγάλο γεγονός που έγινε
στην Λάρισα στις 12 Σεπτεμβρίου
2008 όταν 5 δεσποτάδες, Δήμαρχοι (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Λάρισας), Περιφερειάρχες, βουλευτές και δεν συμμαζεύεται, συγκεντρώθηκαν να υποδεχθούν ένα
κομματάκι Τιμίου Ξύλου που ήταν
ενσωματωμένο σε “αρχαία εικόνα
των Αγίων Κων/νου και Ελένης” τη
στιγμή που ο Ιερός Ναός που το
έφερε, είχε και έχει σε ειδικό προσκυνητάρι δικό του Τίμιο Ξύλο!
Το τί έγινε, θα θυμάστε! Δεν
σας τα λέμε εμείς, αλλά η φιλική
εφημερίδα του δεσπότη! Και να
πως το περιγράφει: «Μέχρι την
τελευταία στιγμή όλοι ήθελαν να
αγγίξουν την εικόνα με το Τίμιο
Ξύλο… Χαρακτηριστικό ήταν η τεράστια προσέλευση των πιστών
να το προσκυνήσουν σχηματίζοντας ουρές έξω από το ναό, στην
πλατεία του Αγ. Κωνσταντίνου,
όλες τις ώρες της ημέρας και περίπου μέχρι τις 2 το πρωί όλες τις
βραδιές…».
Για τις εισπράξεις – άνθρωποι
που εργάστηκαν τότε – ομολογούν ότι μάζευαν τα χρήματα με
τα σακιά!
Αυτό πάνε να πετύχουν και
τώρα γι’ αυτό άρχισαν να διαφημίζουν ότι: Έρχεται – έρχεται τώρα
ο άγιος από την Ιταλία…
Χρήματα θέλουν να μαζέψουν
οι άνθρωποι!

ΡΩΤΑΜΕ!... ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ;

«οι βίβλοι ανοίγονται… και τα κρυπτά δημοσιεύονται»
Μετά τον
έλεγχο που έκανε η ΣΔΟΕ στα
οικονομικά της
μητρόπολης Λάρισας, που διήρκησε 22 ημέρες,
το πόρισμά της
στάλθηκε στον
Εισαγγελέα. Είναι αλήθεια; Μάθαμε και το ότι, ο κ. Εισαγγελέας κάλεσε μέλη των διοικήσεων του ΚΡΙΚΚΕΙΟΥ Οικοτροφείου για προκαταρκτική – ενημερωτική εξέταση. Είναι αλήθεια;
Διέρρευσε πληροφορία, ότι
μερικοί κληθέντες ξαφνιάστηκαν, αφού ποτέ δεν ενημερώθηκαν ότι αποτελούσαν μέλη του
συμβουλίου συμμετέχοντα σε
συνεδριάσεις του ιδρύματος και
μάλιστα υπογράφοντας αποφάσεις ερήμην!
Είναι αλήθεια;
Η υπόθεση αυτή μπήκε στο
αρχείο – όπως μας πληροφόρησαν – γιατί όλα τα… φόρτωσαν σε “μπαγαπόντη” ιερέα που

άφησε τον μάταιο τούτο κόσμο και επομένως η υπόθεση
έκλεισε!
Είναι αλήθεια;
Πολλοί κοντινοί άνθρωποι αποβιωσάντων
ιερέων ζητούσαν να μάθουν
ποιος είναι ο καλός αυτός ιερέας που δέχθηκε, ευρισκόμενος εις τας αιωνίους μονάς, να
κάνει τέτοια μεγάλη προσφορά στην μητρόπολη Λάρισας;
Φόβος και τρόμος τους
έχει καταλάβει μήπως, πριν
της Δευτέρας Παρουσίας,
κάποιοι άλλοι «βίβλοι ανοιχθούν, ενωρίτερα, πράξεις
ελεγχθούν και τα κρυπτά δημοσιευθούν…», αυτοί της Εισαγγελίας, και βρεθούν προ
εκπλήξεως για τον άνθρωπό τους!
Κάθε διάψευση δεκτή, και θα
την δημοσιοποιήσουμε.

ΣΥΜΦΩΝΕΙ… Ο “ΣΩΤΗΡΑΣ”;
Ήταν Δευτέρα 9 Μαρτίου 2009 όταν έσκασε,
σαν βόμβα μεγατόνων, η είδηση ότι ο δεσπότης
Λάρισας μαζί με μια “σπείρα” επτά (7) δεσποτάδων αποφάσισαν για δεύτερη φορά να βγάλουν,
άσπιλο και αμόλυντο τον γνωστό στο πανελλήνιο
για ηθικά και οικονομικά καμώματα τον μακαρίτη
τώρα δεσπότη Αττικής Παντελεήμονα Μπεζενίτη,
παρ’ ότι τα πολιτικά δικαστήρια τον είχαν καταδικάσει σε έξι (6) χρόνια φυλάκιση για κακουργηματικές πράξεις.
Εξερχόμενοι από το Συνοδικό Μέγαρο οι αναίσχυντοι, λες και πέτυχαν θρίαμβο, φώναζαν πανηγυρικά: «Τον αθωώσαμε – τον αθωώσαμε τον άγιο αττικής, τον αθωώσαμε…».
Η συνέχεια ήταν δραματική για την Εκκλησία. Όλα τα Μ.Μ.Ε. ασχολούνταν με το θέμα. Ενδεικτικά μεταξύ των δεκάδων δημοσιευμάτων
το “Παρόν” ανέφερε: «ο μητροπολίτης Λαρίσης κ. ιγνάτιος εξέδωσε ανακοίνωση σε μια προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα: «Συγγνώμη, έκανα λάθος». ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε ο κ.
ιγνάτιος, ως μέλος του Πρωτοβάθμιου δι’ αρχιερείς Δικαστηρίου,
που έστειλε στο αρχείο την υπόθεση βγάζοντας λάδι τον μητροπολίτη πρ. αττικής κ. Παντελεήμονα…». Νομομαθής μητροπολίτης
της Β. Ελλάδος δήλωσε στην εφ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ” (17-3-09): «για να
δικαιολογηθεί – ο Λαρίσης ιγνάτιος – θέτει υπό αμφισβήτηση συνολικά την Εκκλησιαστική Δικαιοσύνη. μετά τον αυτοεξευτελισμό
του το μόνο που του απομένει πια είναι Να αΠοΣΥρΘΕι ΣΤηΝ
μοΝη ΤηΣ μΕΤαΝοιαΣ ΤοΥ…».
Την Κυριακή στον κατανυκτικό εσπερινό στον Ι. Ναό του Αγ. Νικολάου ήταν προσκεκλημένος από τον δεσπότη Λάρισας Ιγνάτιο να ομιλήσει ο π. Γεώργιος Μεταλληνός. Το Σάββατο που αφίχθη στην Λάρισα και πληροφορήθηκε ότι στην συνοδική ομήγυρη που αθώωσαν
τον Μπεζενίτη, ήταν και ο Λαρίσης Ιγνάτιος, του διεμήνυσε ότι: Αν
τολμήσει και πάει στην ομιλία του θα φύγει εκείνη την στιγμή, ακόμα
και στην μέση της ομιλίας.
Ο Ιγνάτιος δεν τόλμησε να πάει ο ίδιος, αλλά και ούτε κανείς από
το περιβάλλον του.
Φέτος έγινε κάτι χειρότερο. Στη συνεδρίαση του μηνός Μαρτίου
η Δ.Ι.Σ. αποφάσισε ομόφωνα να καλέσει τους Π.Σ.Ε. και τον Πάπα
να επισκεφθούν την Ελλάδα. Γνωστό έγινε στην συνεδρίαση του μηνός Απριλίου ότι ο Πάπας αποδέχθηκε την πρόσκληση, και θα έρθει
στη νήσο Λέσβο.
Ο δεσπότης Λάρισας ήταν και πάλι Συνοδικός και αφού έβαλε φαρδιά πλατειά την υπογραφή του, θα περιμέναμε από τον προσκεκλημένο του Προϊστάμενο της Αδελφότητας Θεολόγων “Ο ΣΩΤΗΡ” την
Κυριακή 10 Απριλίου, όπου θα μιλούσε στον κατανυκτικό Εσπερινό,
στον ιερό ναό του αγ. Νικολάου, να αντιδράσει κάπως ανάλογα, ίσως
και πιο δυναμικά από τον πατέρα Γεώρ. Μεταλληνό, αφού το θέμα
τώρα ήταν δογματικό, και όχι ποινικό όπως με την υπόθεση Μπεζενίτη.
Η απογοήτευσή μας υπήρξε μεγάλη, διότι αποδείξατε ότι άλλα
γράφετε, άλλα κηρύττετε και άλλα πράττετε!
Και σας ρωτούμε: Εσείς δε γράφατε για τους παπικούς; «Πώς μπορεί να συνυπάρξει η αλήθεια με το σχίσμα, την αίρεση, τις σταυροφορίες, την ιερά Εξέταση και τη δόλια ουνία του Παπισμού»;
Κύριοι της Αδελφότητας, αφού εσείς μας λέτε ότι ο Παπισμός είναι
αίρεση, τότε γιατί αποδίδετε τιμές στον δεσπότη Ιγνάτιο που 1) κάλεσε τον αιρετικό Παπά – ως Συνοδικός – αναγνωρίζοντάς τον αρχηγό
κανονικής Εκκλησίας 2) συνεργάζεται με οικουμενιστές λαϊκούς και
κληρικούς καλώντας τους ως ομιλητές ή συλλειτουργώντας με αρχιερείς που έχουν φιλοπαπικές και φιλοοικουμενιστικές τοποθετήσεις
και 3) ποδοπάτησε Ιερούς Κανόνες και το Σύνταγμα του Ελληνικού
Κράτους χρησιμοποιώντας και βία προκειμένου να γίνει δεσπότης;
Τι κρίμα… να βλέπουμε να απευθύνετε... κολακευτικές φιλοφρονήσεις και το χειρότερο να συμφωνείτε σε… όλα μαζί του!

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ!
Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης έκαναν ό,τι δεν έκαναν
100 δεσποτάδες με τις μπουστούνες
τους και τα ολόχρυσα εγκόλπια. ΈβαΟ φίλος του κ. Ιγνατίου
λαν στη θέση τους, – όπως μας πληκοσμήτωρ κ. Κωνσταντίνου
ροφορεί το “pentapostagma” – τον
Κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής – γνωστό Ροταριανό, υπέρμαχο στην ίδρυση “Σχολής Ισλαμικών Σπουδών” εντός της σχολής Ορθόδοξης Θεολογίας και φίλο του δεσπότη Λάρισας που
μας τον φέρνει σαν ομιλητή στη Λάρισα στην πόλη του Αγίου Αχιλλείου να μας φωτίσει (βλέπε φωτογραφία) – και το προσκυνητάρι του Ιησού Χριστού, που ήταν στην είσοδο του κτιρίου της Σχολής, αλλ’ είχε αναιρέσει ο κ. Κωνσταντίνου για να μην ενοχλεί κάποιους. Τα παλληκάρια αυτά, κυκλοφόρησαν και μια δήλωση που
αναφέρει: «Εμείς οι φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας επανατοποθετήσαμε πλέον στη σωστή θέση το προσκυνητάρι με την
εικόνα του κυρίου μας ιησού Χριστού.
απαιτούμε από το γραφείο του κοσμήτορα να μην μετακινηθεί η εικόνα του κυρίου μας από αυτό το μέρος. απαιτούμε να
σέβονται όλοι οι καθηγητές και ο κοσμήτορας την γνώμη της
πλειοψηφίας των μαθητών…». Μετά την επανατοποθέτηση του
προσκυνηταρίου συγκινημένοι όλοι οι φοιτητές έψαλαν το «μακάριος είσαι, Χριστέ, ο Θεός ημών».

Λαμπαδάριος
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Το Φώς του Αναστάντος
συνέχεια από τη σελ. 1

θρο, για να αναπνεύσουν καθαρό αέρα. Για να οσφρανθούν το άρωμα των λουλουδιών. Για να ακούσουν το γλυκολάλημα του αηδονιού. Για να απολαύσουν τα ποικίλα
θέλγητρα της ωραιότερας εποχής, του έαρος. Οι δε φυσιολάτρες, με τα σακκίδιά τους φορτωμένα στην ράχι
τους και με τις φωτογραφικές μηχανές, ανέρχονται στις
υψηλότερες κορυφές, για να ιδούν και απολαύσουν από
εκεί το πανόραμα της φύσεως.
Άλλ’ οι μανιώδεις θαυμαστές της φύσεως περιωρισμένη
έχουν την αίσθησι. Στενός ο ορίζοντας του ψυχικού τους
κόσμου. Γήινα τα ενδιαφέροντά τους. Σαρκικές οι επιθυμίες και οι πόθοι τους. Βλέπουν, άλλα δεν βλέπουν! Δεν βλέπουν, ότι οπίσω άπ’ όλα τα ωραία της φύσεως είνε Εκείνος, ο όποιος εποίησε όλα τα ωραία της γης. Δεν βλέπουν
τον Χριστό, άνευ του όποιου, όπως κηρύττει μεγαληγόρως κατά την νύκτα της Αναστάσεως ο Αγαπημένος μαθητής, ο Ιωάννης ο ευαγγελιστής, δεν θα υπήρχε ο κόσμος.
«Πάντα δι αυτού εγένετο, και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ
εν ο γέγονεν» (Ίωαν. 1:3). Κύμα φυσιολατρείας! ‘Άνθρωποι
λατρεύουν την κτίσι, άλλα δεν λατρεύουν τον Κτίσαντα!
Ουδεμία λέξι ευχαριστίας προς τον Θεό εξέρχεται από
την καρδία τους για την ωραιότητα της φύσεως, την μοναδική αυτή ωραιότητα, η οποία υπάρχει μόνο στον πλανήτη μας. Θα έπρεπε να εκσφενδονισθούν στην σελήνη
και να ζήσουν εκεί ολίγα
+ Μητρ. Φλωρίνης
λεπτά», για να ιδούν την
Αυγ. Καντιώτου
τεραστία διαφορά και να
εκτιμήσουν δεόντως τα
αγαθά της γης, τα όποια τόσο πλουσίως εσκόρπισε στον
πλανήτη μας ο Δημιουργός του παντός.
Άλλ’ οι πιστοί, οι πιστεύοντες στο μέγα μυστήριο της
ενανθρωπήσεως του Λόγου, με άλλα μάτια βλέπουν τα
εγκόσμια. Βλέπουν αυτά ως σκιές των υπερκόσμιων αγαθών. ‘Απολαμβάνουν και αυτοί τις τέρψεις της ανοίξεως,
του φυσικού έαρος. Άλλα με την πίστι ατενίζοντες στον
Χριστό, τον δημιουργό τοϋ σύμπαντος, τοϋ ορατού και
του άορατου, μυστικώς λέγουν- «Ωραία είνε η άνοιξι,
αλλ’ άσυγκριτως ωραιότερο είνε το άλλο έαρ. Είνε η νοητή άνοιξι, το πνευματικό έαρ, το όποιο μας έδειξε ο Χριστός με την ανάστασί του. Αυτός είνε το αιώνιο έαρ! «Ω
γλυκύ μου έαρ...»».
Ω άνθρωποι του παρόντος κόσμου! Εξέρχεσθε να προϋπαντήσετε τα ωραία της ανοίξεως. επισκέπτεσθε τα
ωραία τοπία, ανεβαίνετε στις κορυφές των ορέων, πετάτε στα αχανή ύψη του διαστήματος, περιπατείτε και
ερευνάτε συνεχώς το βασίλειο της φύσεως. Δεν σας
κατηγορούμε. Σας κατηγορούμε όμως, διότι ουδεμία
προσπάθεια κάνετε για να περιπατήσετε και ερευνήσετε
το βασίλειο της χάριτος. Εξέλθετε λοιπόν, φωνάζει προς
όλους μας ο προστάτης, «εξέλθετε, και οι εν τω σκότει
ανακαλυφθείτε» (Ησ. 49:9). Εξέλθετε για να ίδητε τον νικητή του θανάτου, τον θριαμβευτή των αιώνων. Εξέλθετε για να ίδητε τον Ήλιο τον φωτίζοντα τα σκότη του κόσμου. Εξέλθετε. Γιατί δεν εξέρχεσθε; Σας αρέσει το σκότος; Θέλετε να ζήτε ως τυφλοπόντικες στους υπογείους
λαβυρίνθους των παθών; Μισείτε το Φως; ‘Ω πόσο δυστυχείς είσθε! Ματαία η ζωή σας, έφ’ όσον δεν συνδέθηκε
με την Ζωήν. Εξέλθετέ Σας φωνάζουμε για μία τελευταία
ίσως φορά. Εξέλθετε προς το Φως.
«Ζωή γαρ ο Χριστός ων», όπως λέγει ο άγιος Κύριλλος
Αλεξανδρείας, «ζων κατά φύσιν, ανέστη τριήμερος σκυλεύσας τον άδην, αναπετάσας τοις κάτω τας αεί κεκλεισμένας πύλας φωνεί είρηνικως τε τοις εν δεσμοίς εξέλθετε και τοις εν σκότει ανακαλυφθείτε».

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ
(παραµονή και ανήµερα του Αγ. Αχιλλείου)
οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί της Λάρισας και της
επαρχίας να είμαστε παρόντες στον αγιο αχίλλειο, τόσο στις 14 μαΐου 2016 ημέρα Σάββατο
και ώρα 6.00 το απόγευμα στον ΕΣΠΕριΝο, όσο
και την επόμενη μέρα κυριακή 15 μαϊου 2016,
στις 7.00 το πρωί στον ορΘρο και Θ. ΛΕιΤοΥργια, να τιμήσουμε την ιερή μνήμη του πολιούχου
μας αγίου ιεράρχου που λάμπρυνε και δόξασε με
την θεόφιλη πολιτεία του την πόλη της Λάρισας.
μη λείψει κανένας από το προσκλητήριο αυτό
του αγώνα. η σιωπηλή παρουσία μας, όπως κάθε
χρόνο, είναι μια διαμαρτυρία για τα τεκταινόμενα στο χώρο της Εκκλησίας και ένα μήνυμα προς
κάθε κατεύθυνση, ότι οι απειλές και διώξεις του
δεσπότη ιγνατίου δεν μας πτοούν, αντίθετα μας
δυναμώνουν, μας συσπειρώνουν και ατσαλώνουν
την αντοχή μας.

