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συνεχίζεται στη σελ. 5

“ΠΛΑΝΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ”

συνεχίζεται στη σελ.3

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
συνεχίζεται στη σελ. 4

ΨΑΛΤΙΚΑ
• O ςιΑτιςτης... ήρθε πάλι 

• τΟ ΚΑμΑρι
• ΠλΟυςιΟι εΠτωΧευςΑν 

ΚΑι εΠεινΑςΑν
σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

συνεχίζεται στη σελ.4

συνεχίζεται στη σελ. 7

(Είναι μια στήλη που  θα γράφει σύντομα 
διάφορα επίκαιρα θέματα, που οι άλλοι δεν 

τα γράφουν… για να τα μαθαίνετε)

Α) ΠΑΡΕ Ο,ΤΙ ΘΕΛΕΙΣ, ΠΑΛΙΑΤΖΗ…
«Α.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ»

Β) ΟΣΕ: ∆ΙΝΟΥΝ 45 ΕΚ. … 
ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΡΟΙΚΑ 277 ΕΚ.
Γ) ΟΙ “ΑΜΑΡΤΩΛΕΣ” Μ.Κ.Ο.

∆) Ι∆ΟΥ ΤΟ… ΠΑΝΘΕΟΝ ΤΩΝ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ!

Τα δύο «ΟΧΙ»

συνεχίζεται στη σελ. 4

ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ 
ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ!

η ςΦΑΓη των 12 μητρΟΠΟλιτων  (1974 - 2016)  22ο µέρος

Οι μΑυρες ςελιΔες της εΚΚληςιΑςτιΚης ιςτΟριΑς

ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ 
ΝΑ «ΚΟΙΤΑΖΕΙ» ΔΕΞΙΑ ΜΟΣΟΥΛΗ 
ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ… ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Όταν πλησιάζει η 28η 
Οκτωβρίου, με το άχρα-
ντό της μήνυμα, νιώθεις 
την ανάγκη να κλείσεις τα 
μάτια και να γυρίσεις με 
τον νου στις μεγάλες ώρες 
και ημέρες εκείνης της 
εποποιίας. Καθήκον είναι 
η προάσπιση 
της εθνικής τι-
μής. Στην εκτέ-
λεση του καθή-
κοντος εκλήθησαν τότε οι 

πολίτες.
Κ α θ ή -

κον προς 
τα μάρμα-
ρα που απο-
τελούν τη 
δόξα των 
περασμέ-

νων, προς 
τ ο ν  Ι ε ρ ό 
Βράχο που 
εκοίλαναν ο 

ιδρώτας και το αίμα των γε-

νεών που 
προηγήθη-
καν. Όταν 
οι ηγέτες 
δεν συγ-
χρονίσουν 
το βήμα 
τους με το 

βήμα της Ιστορίας, είναι 
μοιραίο να αφανισθούν. 
Όταν το πετύχουν, μένει 
το όνομά τους γραμμένο 
σε χρυσές σελίδες. Τι έγι-

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

σελ 2-3

«Ἅγιοι γίνεσθε, 
ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι» 

(Α΄ Πέτρ. 1,16)
Μεγάλη εορτὴ σήμε-

ρα (26 Οκτώβρη). Ἡ ἁγία 
μας Ἐκκλησία ἔχει κάθε 
μέρα ἑορτή, κάποιον 
ἅγιο ἑορτάζει. Τριακό-
σες ἑξήντα πέντε μέρες 

Ω ΑΝΟΗΤΟΙ 
ΚΑΙ ΒΡΑΔΕΙΣ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ!

Άγριος πόλεµος
τριών (3) ‘γιγάντων’
πάνω από την ελλάδα

Τέτοια υποκρισία ούτε ο διάβολος δεν θα 
μπορούσε να σκαρφιστεί όπως η Ηγεσία της 
Εκκλησίας! 

Τους είδαμε να συγκεντρώνονται – να τρώ-
νε, να πίνουν, να καλοπερνάνε – για την κη΄ 

Στο πρόσφατο συνέδριο της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) στο 
οποίο παρέστη και ο Αρχιεπίσκοπος κ. 
Ιερώνυμος, στο χαιρετισμό του είπε: 
«Αυτές τις ημέρες είναι σε μια έξαρ-
ση αυτό το σύνθημα να χωρίσουμε επί 
τέλους από την Εκκλησία και κράτος. 

Μετά το αποτυχών πραξικόπημα στην 
Τουρκία στις 15 Ιουλίου 2016, όλοι οι 
παρατηρητές των πολιτικών πραγμάτων 

Hκαταγραφή των ιστορικών γεγο-
νότων στη μαύρη Σεραφειμική 

περίοδο της Εκκλησιαστικής Ιστορίας 
δεν έχει τελειωμό. Οι άνθρωποι που 
την δημιούργησαν θα είναι αναπολό-
γητοι εν ημέρα Κρίσεως. Οι άνθρω-
ποι που διώχθηκαν, αδικήθηκαν, εξο-
ρίστηκαν και καταδικάστηκαν χωρίς 
δίκη μας θυμίζουν τα πρώτα αποστο-

λικά χρόνια των διωγμών. Η πορεία 
του Αρχιεπ. Ιερωνύμου (Κοτσώνη) 
ήταν στα χνάρια των Μεγάλων Πατέ-
ρων της Εκκλησίας. Έλαμψε στη δύση 
του εικοστού αιώνα σαν ένα φωτεινό 
αστέρι. Ο ιστορικός του μέλλοντος, 
που θα καταγράψει την Ιστορία, όταν 
φθάσει στο όνομα Ιερώνυμος Α΄ Κο-
τσώνης θα σταματήσει με δέος μπρο-

στά στο μεγαλείο του ανδρός, και όταν 
αρχίσει να φιλομετρεί με λεπτομέρεια 
το έργο του, τότε θα χρειαστεί να συγ-
γράψει ολόκληρους τόμους.

Αυτό ήταν που δεν άρεσε τον κο-
σμοκράτορα του κόσμου τούτου, και 
έβαλε τα όργανά του (Σεραφείμ …) να 
γκρεμίσουν και εξαφανίσουν ό,τι καλό 
και θεάρεστο έκανε προς δόξαν Θεού.

Όπως αναφέρει,στο ρωσικό μέσο 
Pravda, ο ρώσος αξιωματούχος 
Alexander Sobyanin, έγινε μία συνά-
ντηση υψίστης σημασίας για την πα-
γκόσμια “σκακιέρα”. Οι δύο άνδρες 
που συναντήθηκαν συζήτησαν για τις 
ρωσο-αμερικανικές ενέργειες στον 
κόσμο: τους πολέμους, τις παγκό-
σμιες αγορές, τις επαναστάσεις σε 
διάφορες περιοχές, και για την πα-
γκόσμια θρησκεία. Ο Κίσινγκερ είναι 
μέλος μιας φατρίας των Ροκφέλερ 
και βρίσκεται (μυστικά) στην κορυ-
φή της πολιτικής ηγεσίας των ΗΠΑ 
και σε δύσκολες αποστολές πάει ο 
ίδιος, διότι δεν εμπιστεύονται ακόμα 

ούτε τον Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα. 
Στη συνάντηση αυτή (3-2-2016) ο 

Κίσινγκερ παρέδωσε για άλλη μια 
φορά ένα σχέδιο για μια «Νέα Τάξη 
Πραγμάτων». Πέρα-
σαν τέσσερα χρόνια 
(20-1-2012)από τότε 
που πήγε στη Μό-
σχα ο Κίσινγκερ και 
είχε δώσει τότε στον 
Πούτιν μια “Φιλική 
Συμβουλή” – τύπο τε-
λεσίγραφου – να μην 
ξαναβάλει υποψηφιότητα για Πρό-
εδρος στη Ρωσία, διαφορετικά: «Η 
τρίτη θητεία του Βλαντιμίρ Πούτιν 

θα ισοδυναμεί με έναν πόλεμο, που 
η Ρωσία θα χάσει». 

«Μην ξεχνάτε - είχε δηλώσει - ότι οι 
Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τα καλύ-

τερα όπλα, τα οποία 
δεν διαθέτει καμία 
άλλη χώρα, και εμείς 
θα φανερώσουμε τα 
όπλα αυτά στον κό-
σμο, όταν θα έρθει 
η κατάλληλη στιγ-
μή»! (Κίσινγκερ, Ιαν. 
2012).

Σήμερα παρατηρούμε ότι οι ΗΠΑ 
άρχισαν να υποχωρούν και να χά-
νούν σε πολλά μέρη την επιρροή 

τους.
Η δημιουργία της πολιτικοοικονο-

μικής συμμαχίας Κίνας-Ρωσίας ήταν 
η μεγαλύτερη ήττα της Αμερικής, και 
μια ένταξη της Γερμανίας θα δημι-
ουργήσει μία δυσάρεστη κατάσταση 
σε βάρος των Ηνωμένων Πολιτειών. 
Γι’ αυτό Ο Κίσινγκερ έσπευσε στον 
Βλαντιμίρ Πούτιν προφανώς με πρό-
ταση για μια νέα “διαίρεση” της πε-
ριοχής - νέα Γιάλτα- , που θα αποτε-
λέσει “πρότυπο”. Τι του απήντησε ο 
Πρόεδρος της Ρωσίας;

Πληροφορίες αναφέρουν ότι, 
θα το σκεφτεί στα επόμενα τέσσε-
ρα χρόνια!

Παγκόσμιος «ΣΕΙΣΜΟΣ» συνάντηση ΠΟΥΤΙΝ-ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ και τη «ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ»

πάνω από την ελλάδα

Γράφει ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

Έχουν πραγματικά παραφρονήσει κά-
ποιοι πολιτικοί, παρουσιαστές και δημοσι-
ογράφοι. Ξεπερνούν κάθε φορά κάθε όριο 

ΓΙΑΤΙ 
ΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ;
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ΑΓΩΝΑΣ

συνέχεια στη σελ. 3

Από χρόνια έχει ξεκινήσει ένας άγριος 
πόλεμος των 3 υπερδυνάμεων πάνω από 
την Ελλάδα. Οι Αμερικανοί και οι Ευρωπαί-
οι, θέλοντας να φέρουν σε οικονομικό αδιέ-
ξοδο τη Ρωσία, επιδιώκουν την εξόρυξη του 
πετρελαίου και του φυσικού αερίου της Κύ-
πρου και του Ισραήλ, ώστε δια μέσου του 
αγωγού EAST MED να τροφοδοτήσει ενερ-
γειακά την Ευρώπη στερώντας την Ρωσία 55 
δις ευρώ ετησίως.

Της Εταιρείας, που θα φτιάξει τον αγωγό, 
μεγαλομέτοχος είναι η οικογένεια Κλίντον 
και ο σύμβουλος του Τράμπ (στις μπίζνες 
βλέπετε δεν υπάρχουν ιδεολογίες). Αυτό ση-
μαίνει ότι ο αγωγός αυτός θα γίνει είτε εκλε-
γεί η Κλίντον, είτε ο Τράμπ. Αυτόν το σκο-
πό επίσης έχει και η Τριμερής συνάντηση 
που έγινε μεταξύ Κύπρου-Ελλάδος και Αι-
γύπτου ώστε, καθορίζοντας επί πλέον την 
ΑΟΖ ν’ αρχίσουν και οι εξορύξεις.

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι απ’ αυτούς 
τους … ισχυρούς άλλοι βιάζονται ν’ αρχίσουν 
τις εξορύξεις στη χώρα μας και άλλοι όχι, ο 
καθένας πάντα για τους δικούς του λόγους.

Ασφαλώς κανένας απ’ αυτούς δε ρώτησε τι 
θέλει η χώρα μας, και σαν “γάιδαροι σε ξένον 
αχυρώνα” αδιαφορούν για τα δικαιώματα και 
τις επιθυμίες του ιδιοκτήτη. Επί πλέον σαν 
μεγάλες «δημοκρατικές» δυνάμεις εμποδί-
ζουν τον καθένα να κανονίζει ο ίδιος τα του 
οίκου του. Κι αυτά ανθρωπίνως σκεπτόμε-
νοι και ενεργούντες, αγνοώντας ότι πάνω 
απ’ όλα και από όλους υπάρχει ο Παντοδύ-
ναμος Δημιουργός, ο Παντεπόπτης και Πα-
ντογνώστης Θεός, ο οποίος ανά πάσα στιγ-
μή μπορεί να συντρίψει τον εγωιστή και αλα-
ζόνα «ως τα σκεύη κεραμέως».

Αλλά ας αφήσουμε τον μεγάλο Έλλη-
να επιστήμονα, καθηγητή της Γεωχημείας 
και Ορυκτολογίας του Πανεπιστημίου της 
Κρήτης, Πρόεδρον της κρατικής καναδικής 
εταιρείας πετρελαίου και μέλος της Καναδι-
κής Ακαδημίας κ. Αντώνιο Φώσκολο να μας 
αποκαλύψει τα όσα είπε σε συνέντευξή του, 
στους Ιωάννη Πανταζή δημοσιογράφου Συγ-
γραφέα και Στέλλας Ταμπάκη δημοσιογρά-
φου στο στούντιο του Ερευνητικού Οργανι-
σμού Ελλήνων.

Ερώτηση δημοσιογράφου: 
Σε μία πολύ πρόσφατη μελέτη σας, 

ανα φέρετε ότι ο πόλεμος στην Συρία 
έγινε διότι οι Ευρωπαίοι, ήθελαν να 
περάσουν έναν αγωγό από την Συ-
ρία για να μεταφέ ρουν το φυσικό αέ-
ριο του Κατάρ στην Ευ ρώπη και ότι 
ο Άσαντ έθεσε βέτο, αρνήθηκε δη-
λαδή να περάσει μέσα από την χώρα 
του ο αγωγός αυτός. Αυτό έγινε κατ’ 
εντο λήν του Πούτιν για να μην χάσει 
τον μεγα λύτερο πελάτη του την Ευρώ-
πη, μιας και η Ρωσία τροφοδοτεί την 
Ευρώπη με φυ σικό αέριο και η οικο-
νομία της στηρίζεται πάνω στις πω-
λήσεις υδρογονανθράκων στην Ευ-
ρώπη. Είναι έτσι;

Απάντηση καθηγητή:
Έτσι είναι και σας έχω και τους 3 χάρ-

τες. Ο πρώτος δείχνει τα εδάφη που 
έχουν οι τζιχαντιστές, οι οποίοι τζιχα-
ντιστές χρημα τοδοτούνται από το Κα-
τάρ, την Σαουδική Α ραβία, την Τουρκία 
και την Αμερική για να κρατήσουν αυ-
τόν τον δίαυλο ώστε να περάσει ο αγω-
γός. Στην δεύτερη εικόνα βλέπετε α πό 
πού περνάει ο αγωγός προς την Ευρώ-
πη και στην τρίτη εικόνα, ακόμη καλύτε-
ρα, βλέ πουμε και κάτι άλλο πάρα πολύ 
σημαντικό, ότι ο αγωγός αυτός δεν περ-
νάει μέσω Ελ λάδος προς την Ευρώπη 
αλλά περνάει μέ σω Βουλγαρίας προς 
την Ευρώπη. Έχει ση μασία αυτό για τα 
επόμενα που θα πούμε. Αυτή η διαμά-
χη μεταξύ Ρωσίας και Αμερι κής, όσον 
αφορά το φυσικό αέριο, είναι γνω στή 
και τα αποτελέσματα είναι γνωστά, 
δη λαδή έχουμε πρόσφυγες και μετα-
νάστες στην Ελλάδα που επιβαρύνουν 
τον ελληνικό προϋπολογισμό. Το ίδιο 
πράγμα – το οποίο δεν πήρε κανένας 
χαμπάρι – συμβαίνει και στην Ελλάδα 
από το 1997. Η διαμάχη Ρωσί ας και Αμε-
ρικής για το φυσικό αέριο... Να περά-
σουμε φυσικό αέριο από την Ελλάδα ή 
να μην το περάσουμε;

Ερώτηση δημοσιογράφου: ….
Απάντηση καθηγητή:
Λοιπόν, οι ελληνικές κυβερνήσεις πά-

ντα ήθελαν να περάσει το φυσικό αέ-
ριο μέσω Ελ λάδος προς την Ευρώπη 
για να γίνουμε δήθεν ενεργειακός κόμ-
βος. Εάν η Ρωσία ή θελε να περάσει φυ-
σικό αέριο, ο πιο οικο νομικός δρόμος 
είναι μέσω Βουλγαρίας, άρα κάτι πονη-
ρό υπήρχε εκεί μέσα. Γνωρίζουμε επί-
σης ότι ο κύριος Λαφαζάνης ήταν «ερω-
τευμένος» με την άποψη να περάσει 
ο αγωγός TURKISH STREAM-GREEK 
STREAM. Ερωτώ: Τί εί χαν στο μυαλό 
τους οι Ρώσοι, γιατί ήθελαν να περά-
σουν τον αγωγό μέσω Ελλάδος προς 
την Ευρώπη και όχι μέσω Βουλγαρί ας; 
Και πάμε στο 1997 που ξεκίνησε το κα-
κό. Η διαμάχη μεταξύ Ελλάδος και Ρω-
σίας ξεκίνησε εδώ και 20 χρόνια, όπως 
στη Συ ρία, με την διαφορά βέβαια ότι 
εδώ δεν πέ φτουν σφαίρες. Τι συμβαί-
νει λοιπόν σε αυ τήν την υπόθεση; Πριν 
την Βάσω Παπανδρέου το 1978, είχαν 
ανακαλυφθεί στο Θρακικό πέ λαγος 
περίπου 1,5.000.000.000 βαρέλια πε-
τρέλαιο, τα οποία δεν τα αξιοποιήσα-
με τότε. Αν όμως αξιοποιούνταν, σή-
μερα δεν θα είχαμε χρέος. Προ φανώς 
κάποιο χέρι μπήκε εκεί και σταμά τησε 
το πράγμα. Το 1983, ο κύριος Μονόπο-
λης, βρίσκει το κοίτασμα στο Κατάκο-
λο – για 35 χρόνια, κανείς δεν το έχει 
αξιοποιήσει – και την επόμενη μέρα τον 
διώχνουν από την υπηρεσία. Μετά από 
λί γο καιρό αντικαθίσταται από την Τερέ-
ζα Φωκιανού. Το 1997 η ΔΕΠ-ΕΚΥ βρί-
σκει τα κοιτά σματα στα Ιωάννινα και τον 
Πατραϊκό κόλ πο. Στη συνέχεια απολύ-
ουν την κυρία Φωκιανού από την υπη-
ρεσία και κλείνουν τη ΔΕΠ-ΕΚΥ. Και 
γεννιέται το ερώτημα: Γιατί όταν βρί-
σκαμε κοιτάσματα υδρογονανθράκων, 
την επόμε νη ημέρα κλείναμε τα ινστι-
τούτα και διώ χναμε τους ανθρώπους; 
Ποιος μας εμποδίζει να εμφανίσουμε 
τον πλούτο και να βγά λουμε το χρέος; 
Η απάντηση κατανοητή και όμως κανέ-
νας δημοσιογράφος δεν σχολιάζει για-
τί δεν αξιοποιούνται τα ελ ληνικά κοιτά-
σματα, ποια είναι η αιτία... και αφήνουν 
έναν λαό να υποφέρει χωρίς να ε ξηγούν 
ότι η αιτία είναι η διαμάχη μεταξύ ΗΠΑ 
και Ρωσίας. Ότι η Ρωσία θέλει να περά-
σει ο αγωγός μέσω της Ελλάδας και η 
Αμερική όχι. Περνώντας ο αγωγός από 

την Ελλάδα δεν θα μπορούσαμε να ανα-
πτύξουμε τα κοιτάσματά μας που θα 
βγάζαμε, γιατί θα διοχέτευαν ήδη αυτοί 
το δικό τους στην Ευρώπη... Αλλά και η 
τότε κυβέρνηση Καραμανλή – με πρω-
τοστάτη τον κύριο Σιούφα απέφευγε 
την ανακάλυψη των κοιτασμάτων παρ’ 
ότι δύο φορές ενημέρωσαν τον κ. Σιού-
φα ότι υπάρχουν κοιτάσματα φυσικού 
αερίου κάτω από την Κρήτη.

Κι ο Κωστής Χατζηδάκης – Υπουργός 
Ενέργειας – όταν πληροφορήθηκε από 
τους Νορβηγούς της NOBLE την ύπαρ-
ξη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων 
στο Νότιο μέρος της Κρήτης, κυρίως 
προς την μεριά της λεκάνης του Ηρο-
δότου (7 δισεκ. βαρέλια πετρέλαιο), ως 
αγνοών, τους παρέπεμψε στον γενικό 
γραμματέα του Υπουργείου κ. Μουσου-
ρούλη – μετά Υπ. 
Ενερ. – ο οποίος 
τους απάντησε: 
«Μα δεν έχουμε 
νόμο για εκμε-
τάλλευση υ δρογ-
ονανθράκων..». 
Φοβερό! Του έλε-
γαν οι άνθρω ποι 
ότι έχουμε κοι-
τάσματα, με τα 
οποία θα βγάζα-
με το χρέος – που τότε ήταν σχετικά 
μικρό – κι αυτός έλεγε ότι δεν έχου-
με νόμο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τον 
εμπαιγμό αυ τού του πράγματος!

Ερώτηση δημοσιογράφου: 
Απάντηση καθηγητή:
Θα έμπαινα σε αυτό το θέμα αλλά 

θέλω να συνεχίσω λίγο σε κάτι το οποίο 
εί ναι πολύ σημαντικό. Μετά από λίγο 
και ρό, έρχεται μια Υπουργός Παιδεί-
ας, η Άννα Διαμαντοπούλου και λέει 
να κλείσουν τα τμήματα του ΤΕΙ Κα-
βάλας, το Γεωλογικό της Θεσσαλονί-
κης, το Γεω λογικό της Πάτρας και το 
Τμήμα Ορυκτών Πόρων και απολύει 
όσους ασχο λούνται με τα κοιτάσμα-
τα υδρογοναν θράκων της Ελλάδος. Τι 
σας λέει αυτό το πράγμα; Και συνεχί-
ζεται αυτό και έρ χεται η Τίνα Μπιρμπί-
λη, η οποία γράφει επιστο λή προς την 
Ε.Ε να σταματήσουν οι έ ρευνες υδρο-
γονανθράκων στην Κύπρο και την Ελ-
λάδα. Όλοι οι Υπουργοί ήθε λαν να μην 
κάνουμε έρευνες υδρογο νανθράκων. 
Στις 28 Σεπτεμβρίου έγινε ένα συνέ-
δριο στην Αθήνα και ο νέος Υπουργός 
Ενέργειας λέει: «Η Ανατολική Μεσό-
γειος έχει κοιτάσματα φυσικού αερίου 
τουλάχιστον 10 τρισεκατομμύρια κυ-
βικά μέτρα, αυτά μεταφραζόμενα σε 
πετρέ λαιο μιλάμε για 65 δισεκατομμύ-
ριο βα ρέλια πετρέλαιο, μιλάω για το 
ισοδύνα μο». Αρχίζει πλέον μια μεγάλη 
έρευνα υδρογονανθράκων, ένας οργα-
σμός στην Ανατολική Μεσόγειο. Και ξε-
κινάω με την Κύπρο... Προκηρύσσει η 
Κύπρος 3 οικό πεδα, τα οποία είναι γε-
μάτα με φυσικό αέριο και τον Απρίλιο 
ξεκινάει τις γεω τρήσεις. Προκηρύσσει 
μέσα στο Ισραήλ 24 κοιτάσματα, 24 πε-
ριοχές για έρευνα και προχωράει η Αί-
γυπτος, η οποία προ κηρύσσει 17 οικό-
πεδα για έρευνα, διότι υπάρχουν 10 τρι-
σεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού 
αερίου και επίσης βγαί νει και ο Λίβανος 
με οικόπεδα. Βλέπετε λοιπόν τον οργα-
σμό που υπάρχει για να βγει το φυσικό 
αέριο προς την Ευρώπη; Το φυσικό αέ-
ριο που θα βγει προς την Ευρώπη – κι 
αυτό λέχθηκε την Τετάρτη στις 28 Σε-
πτεμβρίου στο μεγάλο meeting που 
έγινε στην Αθήνα – θα το μεταφέ ρει ο 

αγωγός της MED, που σημαίνει παρα-
κάμπτουμε την Ελλάδα αλλά θα μετα-
φέρουμε φυσικό αέριο στην Ευρώ πη 
μέσω του EASTMED. Το σχέδιο αυτό 
αποδυναμώνει πλέον την Τουρ κία από 
ενεργειακό κόμβο και χτυπάει πλέον την 
Ρωσία, που μεταφέρει το φυσι κό αέριο 
της Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώ-
πη και γίνεται η Ελλάδα αυ τήν την στιγ-
μή ενεργειακός κόμβος.

Ερώτηση δημοσιογράφου: 
Απάντηση καθηγητή:
Πολύ πρόστυχο παιχνίδι παίζεται αυ-

τήν την στιγμή όταν αποδεδειγμένα, εσύ 
Ρωσία δεν μπορείς να ικανοποιήσεις τις 
μελλοντικές ανάγκες της Ευρώπης κι 
αυτές τις ανάγκες μπο ρεί σιγά σιγά να 
τις ικανοποιήσει η Ελλάδα. Γιατί λοι-
πόν βάζεις εμπόδιο στην εκμετάλλευ ση 

των υδρογοναν-
θράκων; Για τον 
απλούστατο λόγο 
ότι οι Ρώσοι θέ-
λουν να κυριαρ-
χήσουν επί της 
Ε.E έστω κι αν η 
Ευρώπη θα πεινά-
σει. Αυτό όμως το 
πράγμα το πήραν 
χαμπάρι οι Ευρω-
παίοι και θα χρη-

ματοδοτήσουν τον αγω γό. Μην νομί-
ζετε ότι οι Ευρωπαίοι τρώνε άχυ ρα! 
Κατάλαβαν το παιχνίδι της Ρωσίας, το 
οποίο εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε κα-
ταλάβει. Εμένα μου προκαλεί εντύπω-
ση ό τι όλοι οι σύμβουλοι των Υπουρ-
γών Ενέργειας της Ελλάδος είναι αρι-
στερών φρονημάτων ή κομμουνιστές. 
Υπάρχουν και επιστήμονες - ό πως εγώ 
και άλλοι πολλοί - που λέμε ότι υπάρ-
χουν κοιτάσματα ενώ οι κομμουνιστές 
λένε ότι δεν υπάρχουν. Εσύ που θες 
να σώσεις την Ελλάδα δεν θα πάρεις 
κάποιον που λέει ότι υπάρχουν κοιτά-
σματα για να σου δείξει και πού είναι 
αυτά; Γιατί δεν παίρ νουν τότε έναν άν-
θρωπο από αυτούς που λένε ότι υπάρ-
χουν να τους τα παρουσιάσει;

Ερώτηση δημοσιογράφου: 
Απάντηση καθηγητή:
Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα έχει πε-

ράσει από το μυαλό το δικό μου. 
Έχουμε γίνει αντικείμενο διαμάχης με-
ταξύ Αμερικής, Ευρώπης και Ρω σίας 
και υποφέρει ο ελληνικός λαός. Αυτό 
συμβαίνει και με την Συρία. Υποφέρει 
ο ελληνικός λαός όπως και ο συρια-
κός. Βέβαια ε κεί πέφτουν σφαίρες σε 
εμάς δεν πέφτουν σφαίρες και πείνα 
ενώ σ’ εμάς πέφτει μόνο πείνα. Θέ-
λουν 1) να κλείσουν όλα τα τμήματα 
που ασχολούνται με την έρευνα υ δρ-
ογονανθράκων, 2) να μην παίρνει κα-
νείς Υ πουργός συμβούλους οι οποίοι 
λένε ότι έχου με υδρογονάνθρακες, 
3) να ερωτοτροπούμε με τους Ρώ-
σους ώστε να περάσουν το φυσικό 
αέριό τους από την χώρα μας. Αυτό 
λοιπόν μας έχει οδηγήσει στην δυ-
στυχία κι αυτό πρέπει να το προβάλ-
λουν οι δημοσιογράφοι ώστε να κα-
ταλάβει ο ελληνικός λαός ότι πέσαμε 
θύματα αυτού του ανταγωνισμού και 
της ηλι θιότητας των Ελλήνων πολιτι-
κών – που εγώ νομίζω ότι ερωτοτρο-
πούν με τους Ρώσους με το αζημίω-
το και όχι για πλάκα. Το παιχνίδι της 
Ρωσίας εις βάρος της Ελλάδος, κα-
νείς δεν το έχει καταλάβει.

Ερώτηση δημοσιογράφου: 
Απάντηση καθηγητή:
Βγαίνει λοιπόν στην επικαιρότη-

τα η Λωζάνη, βγαίνουν τα τουρκικά 
υποβρύχια στο Αιγαίο κι ο Ρώ σος κά-
νει τον κοριό αυτήν την στιγμή αλλ’ 
είναι αυτός που πέταξε την Λωζάνη. 
Κοι τάξτε ποιος θα μας σταματούσε 
εμάς να βγάλουμε τους υδρογονάν-
θρακες∙ δεν ή ταν φιλορωσική η πο-
λιτική των ελληνικών κυβερνήσεων; 
Άρα την Λωζάνη ποιος την πέταξε αυ-
τήν την στιγμή; Η Ρωσία χάνει... Δο-
ρυφόρος της Τουρκίας είναι η Αλβα-
νία και τα Σκόπια. Άρα βάζοντας στο 
παιχνίδι αυτούς δημιουργούν πρό-
βλημα στην Ελ λάδα. Εάν συμπεριλά-
βουμε αυτήν την στιγ μή το δυναμικό 
της Κύπρου και το δυναμι κό της Νό-
τιας Κρήτης μέσα στην Λεκάνη της 
Ανατολικής Μεσογείου (που το έχω 
στον ερχόμενο χάρτη), βλέπουμε ότι 
έχουμε 23,6-24 τρισεκατομμύρια κυ-
βικά μέτρα φυσικού αερίου, το οποίο 
μεταφράζεται σε 160 δισ. βαρέλια 
πετρέλαιο. Τρομοκρατή θηκε η Τουρ-
κία και η Ρωσία. Αυτοί είναι οι αντα-
γωνιστές μας. Και αυτοί οι άνθρω-
ποι προσπαθούν αυτήν την στιγμή να 
εξαγορά σουν πολιτικές συνειδήσεις, 
το οποίο το πέτυχαν και καθυστέρη-
σε η Ελλάδα να εκ μεταλλευτεί τα κοι-
τάσματά της για να βγά λει το χρέος. 
Έχουμε έναν λαό που υποφέ ρει και οι 
Ρώσοι εξαγοράζουν συνειδήσεις Ελ-
λήνων πολιτικών... μέχρι πότε;

Ερώτηση δημοσιογράφου: 
Απάντηση καθηγητή:
Μετά την Τίνα Μπιρμπίλη, Υπουρ-

γός Πε ριβάλλοντος έγινε ο Παπακων-
σταντίνου που ετοιμάζει έναν νόμο, 
τον νόμο 20-20-20 όπου θα ελαττώ-
νονταν οι εκπομπές του διοξειδίου 
του άνθρακος κατά 20% στην Ελλά-
δα και θα αντικαταστούσαμε τους 
λι γνίτες και θα χτίζαμε καινούριες μο-
νάδες με τριπλάσιες ποσότητες ει-
σαγόμενου φυ σικού αερίου από την 
Ρωσία. Όλοι οι σταθ μοί στην Πτολε-
μαΐδα θα δούλευαν με ρωσικό φυσι-
κό αέριο και αυτή την στιγμή γίνε ται 
ο αγωγός για να φέ ρουμε φυσικό αέ-
ριο από την Ρωσία στην Μεγαλόπο-
λη, όταν αυτή την στιγμή απέναντι 
από την Ζαχάρω στον κόλπο της Κυ-
παρισσίας έχουμε έ να από τα μεγα-
λύτερα κοιτάσματα φυσικού αε ρίου. 
Όταν ακούς αυτά τα πράγματα σου 
σηκώ νεται η τρίχα... Τόση προδοσία; 
Χωρίς αμοιβή βεβαίως;

Λοιπόν και αυτή την στιγμή ερχόμα-
στε τώρα, προσέξτε... πόσο έξυ πνα 
δουλεύει για μένα η ΔΕΠΥ... Η ΔΕΠΥ 
λοιπόν τελευταίως συνεργάζε ται 
όπως σας είπα με την EDISON και με 
την εταιρία NOBLE συμφερόντων Bill 
Clin ton, για να κατασκευάσει τον αγω-
γό μετα φοράς φυσικού αερίου μέσω 
Κρήτης και Δυτικής Πελοποννήσου. 
Αυτός ο αγωγός περνάει 5 χλμ. έξω 
από την Μεγαλόπολη και μπορούμε 
να πάρουμε κυπριακό φυσικό αέριο 
στη μισή τιμή. Παρ’ όλο αυτά, εμείς 
κατασκευάζουμε αγωγό να έρθει από 
την Ρωσία, από την Δυτική Σιβηρία 
στην Μεγα λόπολη, είμαστε για κρέ-
μασμα. Αυτοί μας το πουλούν με 13 
δολάρια τα 1000 κυβικά και οι Κύπρι-
οι με 8 δο λάρια και το δικό μας βέβαια 
θα είναι, εάν το εξορύξουμε κάποτε, 
δωρεάν. Αλλάζει η μορφή της Πελο-
ποννήσου διότι αν έχουμε το δικό μας 
φυσικό αέριο μπορούμε να κάνουμε 
ερ γοστάσια λιπασμάτων, μπορούμε 
να μεγαλώ σουμε το ενεργειακό κέ-
ντρο εκεί και να κά νουμε ένα δεύτερο 

ΓΙΑΤΙ ΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ;
Άγριος πόλεμος τριών “γιγάντων” πάνω από την Ελλάδα

(«H ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ»... θα συνεχίσουμε στο επόμενο φύλλο λόγω του άρθρου: «Γιατί πτώχευσαμε;)
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συνέχεια από τη σελ. 2 ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
ΓΙΑΤΙ ΠΤΩΧΕΥΣΑΜΕ;

Άγριος πόλεμος τριών “γιγάντων” πάνω από την Ελλάδα
Α) ΠΑρε ό,τι θελεις, ΠΑλιΑτζη… «Α.τ.ε. ΑςΦΑλιςτιΚη»

Στο πλαίσιο των… ιδι-
ωτικοποιήσεων πωλήθη-
κε η θυγατρική της πρώ-
ην Αγροτικής Τράπεζας, η 
ΑΤΕ “ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ” αντί 
90.000.000 ευρώ, αφού 
προηγουμένως ο ελληνικός 
λαός πλήρωσε ένα σωρό 
εκατομμύρια για την εξυγί-
ανσή της.

Όπως αποκάλυψε η 
εφημερίδα “Δημοκρα-
τία”, η Α.Τ.Ε. “Ασφαλιστι-
κή” είχε τεράστια προίκα, 

για την οποία 
οι δικοί μας 
κυβερνώντες 
έκαναν τους 
ανήξερους. 
Συγκεκριμένα είχε στο 
Ταμείο της αποθεματι-
κά ύψους 480.000.000 
ευρώ – ζεστό χρήμα – το 
οποίο οι Γερμανοί, που εί-
ναι πίσω από τον Όμιλο 
ERGO – αφού την αγόρα-
σαν – το μετέφεραν αμέ-
σως σε Τράπεζα της χώ-

ρας τους, τη 
γνωστή μας 
HSBC, γρά-
φοντας στα 
παλιά τους 

τα παπούτσια τις απαγο-
ρεύσεις των capital con-
trol, που ισχύουν μόνο 
για τους… χαχόλους, για 
εμάς δηλαδή τους Έλλη-
νες! Να σημειώσουμε ότι 
εκτός από τα αποθεματι-
κά η Α.Τ.Ε. “Ασφαλιστική” 
είχε και 25 ακίνητα.

Τα πήραν κι αυτά; Έδω-
σαν δηλαδή 90.100.000 
ευρώ και πήραν 480.000.000 
ευρώ βάζοντας στην τσέπη 
389.900.000 ευρώ και 25 
ακίνητα;

Θα περιμένουμε να δού-
με αν θα παρέμβει ο Εισαγ-
γελέας για την κλοπή αυτή 
(Παρόν 11/8/16).

Αχ Ελλαδίτσα μας! Σε κα-
τάντησαν χώρα του «πάρε 
ό,τι θέλεις» αρκεί να δώσει 
ο “παλιατζής” ένα κάτι…

Β) Οςε: ΔινΟυν 45 εΚ. … ΠΑιρνΟυν ΠρΟιΚΑ 277 εΚ.
Ιστορίες χωρίς τε-

λειωμό…
Είχαμε γράψει (φ. 

231) για τα 45 εκατομ-
μύρια που μας έδω-
σαν οι Ιταλοί για να αγοράσουν τον 
ΟΣΕ. Τον κοστολόγησαν όσο κόστι-
σαν 9 χιλ. δρόμου Άρτας-Φιλιππιάδας 
ή όσο ήταν το τίμημα με την ρήτρα 
για την μεταγραφή του Μήτρογλου 
στην Μπενφίκα.

Η Ελλάδα θα έχει το… προνόμιο 
να είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα 
που το κράτος δεν θα έχει σιδηρο-
δρομική γραμμή δεδομένου ότι το 
ταμείο ΤΑΙΠΕΔ ξεπούλησε την ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ Α.Ε. στην ιταλική κρατική σι-
δηροδρομική εταιρεία Forrive Dello 

Stato – την μοναδική 
που συμμετείχε στο 
διαγωνισμό – προ-
σφέροντας κάποιες… 
πενταροδεκάρες (45 

εκατ. ευρώ) τα οποία κι αυτά είναι 
άγνωστο σε ποιο βάθος χρόνου θα 
τα καταβάλει.

Και δεν φθάνει αυτό, την… χρυ-
σώνουμε κιόλας από πάνω δίδο-
ντάς της και προίκα σε μετρητά 
275.000.000 ευρώ! Συγκεκριμένα 
– όπως δήλωσε σε συνέντευξη στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος 
της ΤΡΑΙΝΟΣΕ καθηγητής Φιλ. Τσα-
λίδης – μάθαμε ότι:

«Σε ό,τι αφορά το τίμημα, σημειώ-
νεται ότι τα 75 εκατ. ευρώ (25 εκατ. 

ευρώ κεφάλαιο κίνησης συν 50 από 
το κράτος για την επιδότηση των 
άγονων γραμμών) θα είναι διαθέσιμα 
στον αγοραστή κατά το πρώτο έτος 
λειτουργίας της επιχείρησης (τους 
δίνουμε δηλαδή 75 εκατ. τον πρώ-
το χρόνο δημιουργίας). Πέραν αυ-
τών, 200 εκατ. ευρώ θα δοθούν ακό-
μα από το κράτος για την επιδότηση 
των άγονων γραμμών την τετραετία 
2017-2020. Κατά συνέπεια το τίμη-
μα των 45 εκατ. ευρώ κρίνεται πάρα 
πολύ χαμηλό»! Και αυτό θεωρήθηκε 
ως μεγάλη επένδυση (!!!) βγάζοντας 
στο σφυρί όσο-όσο τους δημόσιους 
Οργανισμούς και όποια ασημικά και 
χρυσαφικά έχει αυτή η χώρα πληρώ-
νοντάς τους και από πάνω!

Γ) Οι “ΑμΑρτωλες” μ.Κ.Ο.
Το Ινστιτούτο Στρατηγικών και Ανα-

πτυξιακών Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ) «Αν-
δρέας Παπανδρέου», 
ως Μ.Κ.Ο., πήρε από 
την ΥΔΑΣ (Υπηρεσία Διε-
θνούς Αναπτυξιακής Συ-
νεργασίας) του υπουρ-
γείου Εξωτερικών, την 
περίοδο 2000-2004 (επί υπουργού 
Εξωτερικών Γεωργίου Παπανδρέου) 
για τρία προγράμματα ένα ποσό χρη-
μάτων συνολικού ύψους 400.000,00 

ευρώ περίπου.
Όπως μάθαμε, από ερώτηση που 

έκανε στη Βουλή των 
Ελλήνων ο ανεξάρτη-
τος Βουλευτής Πάτρας 
Νικ. Νικολόπουλος στον 
υπουργό Εξωτερικών Νικ. 
Κοτζιά, προέκυψε ότι: «Η 

εταιρεία ορκωτών λογιστών που συνέ-
ταξε έκθεση για τα πεπραγμένα του 
ΙΣΤΑΜΕ έχει καταλήξει στο συμπέρα-
σμα ότι η ανωτέρω Μ.Κ.Ο. πρέπει να 

επιστρέψει στην Υπηρεσία Διεθνούς 
Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΥΔΑΣ) το 
ποσό των 199.445,85 ευρώ, που αφο-
ρούν το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης 
της Βουλής της Γεωργίας, διότι δεν 
υπηρετήθηκαν οι σκοποί του».

Αχ, καημένη Ελλαδίτσα! Να πως 
τρώγαν τα λεφτά σου! Μοίραζαν χρή-
ματα παντού, αλλά με το “αζημίωτο”, 
ακόμα και για αναδιάρθρωση της Βου-
λής του κράτους της Γεωργίας!

Πού είναι ο Εισαγγελέας;;;

ε νεργειακό κέντρο, σε περίπτωση 
που οι Τούρ κοι βομβαρδίσουν την 
Πτολεμαΐδα, να έχουμε εναλλακτική 
πηγή ηλεκτροφωτισμού σε όλη την 
Ελλάδα και δεν τα κάνουμε αυτά τα 
πράγματα. Περνάει ο αγωγός φυ-
σικού αερίου από την Κρήτη, μπο-
ρούμε να βάλουμε μονάδες εκεί, 
μπο ρούμε να κάνουμε εργοστάσια, 
φυτοφάρ μακα, εντομοκτόνα, ζιζα-
νιοκτόνα, ώστε να φάει ο κόσμος 
ψωμί... δεν κάνουμε τίποτα, περι-
μένουμε το ρωσικό φυσικό αέριο.

Ερώτηση δημοσιογράφου: 
Απάντηση καθηγητή:
Κοιτάξτε αυτή την στιγμή το βα-

σικό βά ρος ήταν η παιδεία μας και 
πήγαν να την καταστρέψουν, ιδι-
αίτερα την παιδεία που θα έβγαζε 
τους ανθρώπους που θα κάνουν την 
εκμετάλλευση. Σας είπα και πριν τι 
γι νόταν με την Διαμαντοπούλου και 
εν συνε χεία με ένα Υπουργό Παιδεί-
ας από την κυβέρνηση Σαμαρά που 
ήθελαν να κλείσουν αυτά τα τμήμα-
τα που βγάζουν μηχανικούς αξιο-
ποίησης των ορυκτών πόρων. Λοι-
πόν πρέπει να ξεκινήσουμε από την 
παιδεία... το τμήμα μηχανικών ορυ-
κτών πόρων έχει έ να μεταπτυχιακό 
κομμάτι που κάνουν μα θήματα στα 
Αγγλικά, παίρνουμε ας πούμε 20 
φοιτητές τον χρόνο... το 50% των 
αν θρώπων που παρακολουθούν 
είναι ξένοι και το 50% είναι Ρώσοι 
μηχανικοί πετρε λαίου που έρχονται 
και ειδικεύονται στο τμήμα μας. Να 
σας δώσω το τηλέφωνο ε νός καθη-
γητή να σας πει πόσους Ρώσους θα 
έχουμε φέτος στο τμήμα.

Ερώτηση δημοσιογράφου: 
Υπάρχει πάντως τρόπος να εξο-

ρύξουμε μόνοι μας τα ορυκτά μας 
και να τα πάρου με 100% εμείς; 

Απάντηση καθηγητή:
Κοιτάξτε, δεν έχουμε τεχνογνω-

σία, και πρέπει να κάνουμε ό,τι κά-
νουν οι Κύπριοι και δυστυχώς δεν 
θέλουμε να κάνουμε ό,τι κάνουν οι 
Κύπριοι. Οι Κύπριοι έχουν φέρει 
ξένες εταιρίες... Κοιτάξτε, για να 
φέρουμε τα κοιτάσματα μας στην 
παραγωγή πρέπει να επενδύσου-
με γύρω στα 80 δισ., πού θα τα 
βρούμε εμείς τα 80 δισ.; Μιλάει ο 
Τσίπρας ότι χρειαζόμαστε επεν-
δύσεις, μιλάει ο Μητσοτάκης για 
επενδύσεις... να οι ε πενδύσεις 
αλλά πώς θα έρθουν με αυτό το 
φορολογικό καθεστώς; Οι πολιτι-
κοί πρέπει να αρχίσουν να παίρ-
νουν ανθρώπους, οι ο ποίοι είναι 
μορφωμένοι, οι οποίοι γνωρί ζουν 
αυτά τα πράγματα. Πάρε όλους 
τους μορφωμένους ανθρώπους, 
βάλτους εκεί και θα δεις ότι σε 5 
χρόνια θα έχεις την ε πανάσταση, 
δεν θέλουν να το κάνουν. Το ίδιο 
πράγμα λοιπόν με το φυσικό αέριο 
γί νεται και στην Κύπρο. Οι Αμερι-
κανοί επιμέ νουν να βρεθούν λύ-
σεις στο κυπριακό θέ μα... και με 
αντάλλαγμα την λύση, η Κύ προς 
ένα μέρος του φυσικού αερίου θα 
το δώσει στην Τουρκία, υπό την 
προϋπό θεση ότι η Τουρκία δεν θα 
παίρνει ρωσικό φυσικό αέριο. Πάλι 
εδώ η διαμάχη ΗΠΑ-Ρωσίας και 
αυτό το πράγμα θα κόψει από την 
Ρωσία 30 δισ. Κυβικά μέτρα φυσι-
κού αερίου. Κοινός παρονομαστής 

πά ντα είναι το φυσικό αέριο.
Ερώτηση δημοσιογράφου: 
Απάντηση καθηγητή:
Το δικό μας συμφέρον εί ναι αυτό 

που λέμε πάντα, ότι ανήκουμε στη 
Δύση. Τους δώσαμε τον πολιτι σμό 
μας, μπορούμε να τους βοηθήσου-
με και νομί ζω ότι μέσα από την αξι-
οποίηση του πλούτου μας, μπο-
ρούμε να γίνουμε μία ανεξάρτη-
τη χώ ρα που θα έχει δική της εξω-
τερική πολιτι κή. Το έκανε ο Θεμι-
στοκλής το 500 π.Χ., αξιοποίησε το 
Λαύριο, έφτιαξε τα πλοία, κατατρό-
πωσε τους Πέρσες, έδωσε χρήμα-
τα μέσω Λαυρίου στην ανέγερση 
του Παρθε νώνα, δώσαμε τον πολι-
τισμό μας στη Δύση. Παντού δώ-
σαμε πολιτισμό, γι’ αυτό μας κυ-
νηγούν όλοι... Πρέπει κάποια στιγ-
μή να γίνουμε Έλληνες. Αλλά νο-
μίζω ότι η Ελλά δα έχει ένα τερά-
στιο πλεονέκτημα, έχει τον πολιτι-
σμό της και με την αξιοποίηση του 
ορυκτού πλούτου θα πρέπει να γυ-
ρίσουμε ξανά πίσω και να αρχίζου-
με να κοιτάζουμε τον πολιτισμό 
μας περισσότερο και δεν έ πρεπε 
να έχουμε σταματήσει την έρευ-
να που κάναμε στην Αμφίπολη, δι-
ότι δεν είχα με χρήματα, αυτό εί-
ναι πολύ λυπηρό... για όνομα του 
Θεού.

Ερώτηση δημοσιογράφου: 
Υπάρχει το ενδεχόμενο να γεμί-

ζουν οι Τούρκοι τα νησιά μας με 
λαθρομετανά στες, έτσι ώστε να 
τα πάρουν με την βοήθειά τους 
πιο εύκολα εν ώρα αποβάσεως 
και έτσι να αλλάξουν τον χάρτη 
του Αιγαί ου προς συμφέρον της 
Ρωσίας; 

Απάντηση καθηγητή:
Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι, εάν 

ήθελαν θα πήγαιναν όλους τους 
λαθρομετανάστες στα Επτάνησα.

Κάποτε ο Κίσινγκερ είχε πει ότι η 
πολιτική είναι σαν το μετρό του Πα-
ρισιού, το 80% εί ναι κάτω από την 
γη και δεν φαίνεται, μόνο το 20% 
φαίνεται από την πολιτική.

Στο Ακρωτήρι υπάρχει η Αμερι-
κανική βά ση της Σούδας, υπάρχει 
το πεδίο βολής, η 115 Πτέρυγα Μά-
χης. Το Πολυτεχνείο Κρή της λοι-
πόν χρηματοδοτούμενο από όλες 
τις αεροδιαστημικές υπηρεσίες 
του κό σμου, Κίνα, Ρωσία, NASA 
κλπ. κλπ., παρα κολουθεί την κίνη-
ση, τις τροχιές των δορυ φόρων και 
διορθώνει τις τροχιές όλων των δο-
ρυφόρων του κόσμου. Σας ερωτώ 
λοι πόν, στέλνεις μετανάστες εδώ; 
Για όνομα του Θεού... ένας τζιχα-
ντιστής να πάει εκεί μέσα θα κα-
ταστρέψει τα πάντα. Γιατί λοι πόν 
το δέχεται αυτό ο περιφερειάρ-
χης Κρήτης;

Ο ορυκτός πλούτος λοιπόν πρέ-
πει να γί νει αντικείμενο δημοσιογρα-
φίας, γιατί δη λαδή δεν μπορούμε 
να εκμεταλλευτούμε τα κοιτάσμα-
τα; Ποιος είναι ο λόγος; Τι τα έχου-
με; Και ξέρουμε ότι οι κυβερνήσεις 
δεν τα αξιοποιούν. Είναι δυνατόν να 
έχου με στο Θρακικό πέλαγος 2 δισ. 
βαρέλια πετρέλαιο, να το ξέρουμε 
αυτό, να μπο ρούμε να ανοίξουμε 
θέσεις εργασίας για 80.000 ανθρώ-
πους και να μην το αξιοποιούμε;

Μόνοι μας φέραμε τις 
μπουλντόζες της κατεδά-
φισης αλλ’ αυτές δεν άφη-
σαν τίποτα όρθιο! Από το 
2009 που εισέβαλαν οι δα-
νειστές τοκογλύφοι (με την 
δική μας βέβαια άδεια) ισο-
πέδωσαν τα πάντα.

Οι τότε κυβερνώντες – 
Παπανδρέου, Παπακων-
σταντίνου … – μας υπόσχο-
νταν ότι σύντομα θα ξημε-
ρώσει μία καινούργια Ελλά-
δα αναγεννημένη με σύγ-
χρονα μέσα ανάπτυξης, με 
νέες καινοτομίες και νέες 
θέσεις εργασίας…

Η πολυπόθητη αυτή συ-
νταγή μας ήρθε αλλά μας 
έφερε:

• Ανεργία: Στο τέλος 
του 2008 η ανεργία έφθα-
σε το 7,70% και στο τέλος 
του 2016 άγγιζε τα 24,2%. 
Οι άνεργοι έφθασαν το 

1.100.000 ενώ χάθηκαν 
πάνω από 875.000 θέσεις 
απασχόλησης (ΕΛΣΤΑΤ).

• Κλείσιμο επιχειρήσεων: 
Οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις από 849.389 που ήταν 
στο τέλος του 2008 μειώθη-
καν σε 613.973 
το 2015, ήτοι 
235.416 λιγό-
τερες.

• Λουκέ-
τα: Στις μι-
κ ρ ο μ ε σ α ί -
ες επιχειρήσεις χάθηκαν 
842.670 θέσεις εργασίας. 
Από 2.310.905 που ήταν 
το… 2008 μειώθηκαν σε 
1.468.235 το 2015.

• Λουκέτα σε μεγάλες 
επιχειρήσεις: Χάθηκαν 
70.223 θέσεις εργασίας. 
Δηλαδή από 343.810 που 
ήταν το 2008 έπεσαν στις 
273.587 το 2014, και το 

2015-2016 ακόμη περισσό-
τερο ώστε να αυξηθούν τα 
λουκέτα.

• Διαγραφές: Οι από 
τα Επιμελητήρια διαγρα-
φές το 2015 ανέρχονταν 
σε 24.846, ενώ το πρώτο 

εξάμηνο του 
2016 ανήλθαν 
σε 16.994. Και 
όπως εκτιμά-
ται, από έρευ-
να-σοκ της 
ΓΣΕΒΕΕ, το 

δεύτερο εξάμηνο θα κλεί-
σουν και άλλες 18.000 επι-
χειρήσεις, και θα χαθούν 
περίπου 55.000 ως 60.000 
θέσεις εργασίας.

• Κατασχέσεις: Ήδη 
45.000 επιχειρήσεις βρί-
σκονται αντιμέτωπες με το 
φάσμα των κατασχέσεων ή 
δεσμεύσεων λογαριασμών 
για οφειλές.

• Χρέη: Τέσσερα (4) 
εκατ. φορολογούμενοι 
χρωστούν στις εφορίες 
89,9 δις ευρώ.

• Οφειλέτες: Στα Ασφα-
λιστικά Ταμεία τον Ιούνιο 
του 2016 έφθασαν τους 
649.709 και οφείλουν ληξι-
πρόθεσμα 26 δις.

• Ληξιπρόθεσμα: Οι λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές προς 
τις Εφορίες, Ταμεία, δά-
νεια, ακόμα και σε λογα-
ριασμούς ρεύματος, νερού, 
τηλεφώνου ανέρχονται στα 
255 δις ευρώ περίπου.

• Η κατανάλωση βρίσκε-
ται σε ελεύθερη πτώση. 
Φέτος αναμένεται να κλεί-
σει με απώλειες της τάξης 
του 5%.

Αυτή είναι η καινούργια 
αναγεννημένη Ελλάδα που 
μας υπόσχονταν ότι θα μας 
φέρναν;

Δ) ιΔΟυ τΟ… ΠΑνθεΟν των μετΑρρυθμιςεων ΚΑι της ΑνΑΠτυξης!
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Αν δούμε το θέμα με όρους και όρια ιδεολογι-
κά, εμάς δεν μας απασχολεί καθόλου. Εάν το 
βλέπουμε όμως με όρια και όρους και κριτή-
ρια κοινωνικά. Τότε μας ενδιαφέρει.

Εκείνο που μας απασχολεί εμάς είναι όχι 
εάν χωρίσουμε από το κράτος σαν διοίκηση, 
σαν διοικητική μηχανή, εκείνο που μας απα-
σχολεί είναι ότι δεν θέλουμε να χωρίσουμε 
από τον λαό και την κοινωνία. Και αυτός είναι 
ο αγώνας μας.

Αν είναι μια κρατική λειτουργία δεν μας απα-
σχολεί. Εάν είναι όμως ένα ξερίζωμα που ανα-
φέρεται στις αρχές μας, που αναφέρεται στην 
ιστορία μας, που αναφέρεται στις παραδόσεις 
μας, που αναφέρεται στην οικογέ-
νειά μας, τότε θα μας βρείτε αντι-
μέτωπους και θα αγωνιστούμε γι’ 
αυτό, όχι πολιτικά, αλλά εκκλησι-
αστικά, εθνικά, με την έννοια του 
ορθόδοξου που στηρίχθηκε σε 
αυτό τον χώρο, που στηρίζεται και πιστεύω 
ότι θα συνεχίσει να στηρίζει αυτό τον τόπο 
και τη χώρα», τόνισε ο αρχιεπίσκοπος (τύπος).

Μακαριώτατε, τα τείχη του κακού (υλισμού) 
δεν πέφτουν με το βελούδινο αγώνα, όπως τον 
ονομάζατε παλαιότερα, θα χρειαστεί αγώνας 
“στήθος με στήθος”.

Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κ. Αγοραστός χα-
ρακτήρισε «εμπνευσμένη και ιστορική» την ομι-
λία του αρχιεπισκόπου και δήλωσε ότι: «είμαστε 
μαζί σας και θα είμαστε μαζί σας για τον άν-
θρωπο και τις ανάγκες του».

Ανοίχθηκε ένα μεγάλο θέμα και πρέπει σοβα-
ρά και υπεύθυνα ν’ ακουστούν όλες οι απόψεις 
και οι θέσεις φορέων, Διοίκησης της Εκκλησί-
ας, πολιτικών παρατάξεων και πολύ περισσότε-
ρο τι λέγει ο Λόγος του Θεού (Τριαδικού) όπως 
τον εξέφρασαν οι πατέρες της Εκκλησίας και 
μάλιστα αυτοί που διώχθηκαν, εξορίστηκαν, 
π.χ. ο Ιερός Χρυσόστομος, από το θρησκευτι-
κό και πολιτειακό κατεστημένο της εποχής του 
που παραμένει το ίδιο στην ουσία του (λατρεία 
του Μαμωνά-χρήματος). Πού είναι Μακαριώτα-
τε συγκεντρωμένος ο πλούτος που παράγεται 
από τον εργαζόμενο λαό; 

Πόσα δις “ελλήνων” βρίσκονται σε ξένες τρά-
πεζες; Γιατί δεν συγκινούνται τα “εκλεκτά” αυτά 
παιδιά του συστήματος να βοηθήσουν ώστε να 
πάψει η χώρα μας να είναι αποικία των ευρω-
παπαίων (παπικών και προτεσταντών;). Παιδιά 
ποιας “εκκλησίας” είναι αυτοί οι διεθνείς τοκο-
γλύφοι;

Δεν υπάρχουν, Μακαριώτατε, στις αυτοκτο-
νίες και οικονομικοί λόγοι; Η Διοίκηση της Εκ-
κλησίας θα μας βαπτίζει, θα μας στεφανώνει 
και θα μας θάβει μόνο; Αυτό είναι το έργο της; 
Έτσι δεν θέλει το πολιτικό κατεστημένο (δεξιό 
και αριστερό);

Τι είναι Μακαριώτατε, ο φιλελευθερισμός στην 
οικονομία των δεξιών κομμάτων και ο “Σοσιαλι-

σμός” των αριστερών; Το υπόβαθρό τους (ιδεο-
λογία) δεν είναι η άρνηση του Τριαδικού Θεού; 
Αυτήν την αλήθεια δεν είναι έργο της Εκκλησίας 
(κλήρου και λαού), να την πολεμήσει;

Μακαριώτατε, με τι έμοιαζε το σύστημα δια-
βίωσης των χριστιανών στα πρώτα χρόνια της 
Εκκλησίας; Δεν υπήρχαν εκεί «άπαντα κοινά»; 
Ο άγιος Ιουστίνος ο φιλόσοφος και μάρτυρας 
δεν είχε πει στους ειδωλολάτρες ότι «Εμείς οι 
χριστιανοί έχομε τα πάντα κοινά»; (Περισσό-
τερα στο «Θεραπευτήριο ψυχών & σωμάτων», 
σελ. 50-52, Έκδοση “Ορθόδοξος Ιεραποστο-
λικός Σύνδεσμος Αγίων Κυρίλλου & Μεθοδίου 
των Θεσσαλονικέων”, το οποίο σας αποστέλ-

λουμε). Έχουμε, Μακαριώτατε, πλού-
σιο πνευματικό οπλοστάσιο για κάθε 
“εχθρό”! Είναι πολύ άδικο να μένει… 
στις αποθήκες!

Και λίγα λόγια για τον πρόεδρο της 
ΕΝΠΕ κ. Κώστα Αγοραστό, που χαρα-

κτήρισε την ομιλία του αρχιεπισκόπου «εμπνευ-
σμένη και ιστορική» και ότι «είμαστε μαζί σας 
και θα είμαστε μαζί σας για τον άνθρωπο και 
τις ανάγκες του».

Υπάρχουν περιθώρια, φίλε κ. Κ. Αγοραστέ, 
να γίνει ο αρχιεπίσκοπος καλύτερος αλλά και 
όλη η Ιεραρχία της Εκκλησίας, αν μαζί με τα 
“επουράνια” συμπεριλάβουν και τα επίγεια, και 
σ’ αυτά που επηρεάζουν καίρια τη ζωή των αν-
θρώπων είναι το γεγονός ότι στο τιμόνι των εξου-
σιών του κόσμου βρίσκεται ο ΥΛΙΣΜΟΣ (δεξιός 
και αριστερός);

Στο βαθμό που ο πολιτικός υπηρετεί το καθε-
στώς της πλουτοκρατίας και ιδιαίτερα στο δρό-
μο της παγκοσμιοποίησης, άσχετα αν είναι φι-
λελεύθερος ή μαρξιστής δουλεύει στο ίδιο αφε-
ντικό και έργο της Εκκλησίας (κλήρου και λαού) 
είναι η εκτόπισή του από τις εξουσίες. Θα είμα-
στε κ. Αγοραστέ μαζί κλήρος και λαός; Μακάρι!

“Ουδέτερο κράτος” θέλει ο “αριστερός” κ. Τσί-
πρας, δηλ. χωρισμό του κράτους από την Εκκλη-
σία. «Να χωρίσουμε τα τσανάκια μας», δήλωνε 
ο μακαρίτης “Εθνάρχης” Κ. Καραμανλής. «Χρει-
αζόμαστε γεωπόνους και μηχανικούς και όχι 
παπάδες», συμπλήρωνε ο ίδιος. Όταν οι πολιτι-
κοί ηγέτες εκφράζονται έτσι χρειάζονται αποδεί-
ξεις γιατί δεν πάμε καλά; «Ουκ αν λάβοις παρά 
του μη έχοντος»! Κι αυτό, δεν αναφέρεται μόνο 
στο οικονομικό πρόβλημα (φτώχεια) ταιριάζει κα-
λύτερα και στο πνευματικό (ψυχικό). Ο υλισμός 
(αθεΐα) σου υπόσχεται “ψίχουλα” που πέφτουν 
από τα τραπέζια των πλουσίων (υπηρετών του) 
για να σου πάρει την αθάνατη ψυχή. Ποιος έχει 
αντίρρηση;

Το θέμα “Σχέσεων Εκκλησίας και Κράτους” 
ανοίχτηκε και ο διάλογος που πρέπει να γίνει να 
έχει το χριστιανικό αποτέλεσμα: Διοικούσα Εκ-
κλησία και κράτος (πολιτεία) συνειδητοί υπηρέτες 
των ανθρώπων για την “παραγωγή” αγίων. Αμήν.

της γειτονικής χώρας συμφωνού-
σαν ότι τίποτα δεν θα είναι όπως 
ήταν πριν από τις 15 Ιουλίου.

Η ύπαρξη ενός τεχνητού κρά-
τους με μια κατασκευασμένη εθνι-
κή ταυτότητα, όπως αυτή που κα-
τασκεύασε ο ιδρυτής της Τουρ-
κικής Δημοκρατίας, Κεμάλ Ατα-
τούρκ, έχει ανάγκη από ένα υπαρ-
ξιακό επεκτατισμό ο οποίος θα δί-
νει ανάσα στα εσωτερικά αδιέξοδα 
που θα δημιουργούνται συνεχώς 
σε μια ιστορική πορεία. Η επανα-
φορά από τα ντουλάπια της ιστο-
ρίας του Misak-i Milli, είναι ακρι-
βώς αυτή η εξέλιξη που θα δώ-
σει ανάσα στην ασφυκτιούσα, 
αλλά και ασθμαίνουσα σύγχρο-
νη Τουρκία.

Το Misak-i Milli, ή Εθνικό Σύμφω-
νο, ή Εθνικός Όρκος, ήταν η πι-
στοποίηση της ύπαρξης μιας νέας 
μομφής της ηττημένης Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας που ψηφίστη-
κε στο Συνέδριο του Ερζερούμ, 
στις 22 Ιουλίου -7 Αυγούστου του 
1919 και ενώ η Μικρά Ασία είχε 
ήδη διαμελιστεί από τις συμμα-
χικές δυνάμεις και επικυρώθηκε 
στο συνέδριο της Σεβάστειας, στις 
4-11 Σεπτεμβρίου του 1919.

Το Misak i Milli ενσωμάτωνε στην 
τουρκική επικράτεια, ακόμα ακα-
θόριστη, μια έκταση από την Θεσ-
σαλονίκη, το μισό Αιγαίο και την 
Βάρνα, μέχρι το Χαλέπι, την Μο-
σούλη και το Βατούμ στον Καύκα-
σο. Μια χώρα δηλαδή πολύ μεγα-
λύτερη από την σημερινή Τουρκία. 
Ενσωμάτωνε και το παλιό όνειρο 
του σουλτάνου Αμπντούλ Χαμίτ 
για τις πετρελαιοπηγές της Μέ-
σης Ανατολής και του Αιγαίου, κα-
θώς από τότε είχε γίνει γνωστη η 
ύπαρξη των τεραστίων ενεργεια-
κών κοιτασμάτων.

Πέρασαν από τότε πολλές δε-
καετίες και η Τουρκία ακολούθη-
σε μια εσωστρεφή πολιτική, για-
τί σαν τεχνητό κράτος έπρεπε να 
επιβάλλει την τεχνική εθνική συ-
νείδηση σε μια σειρά αλληλοσυ-
γκρουόμενων εσωτερικών κοινο-
τήτων. Αυτό έγινε με ποτάμια αί-
ματος και με την σκληρή πυγμή 
του Κεμάλ Ατατούρκ, που δεν δί-

στασε να κρεμάσει από τους στύ-
λους του ηλεκτρικού σε κεντρική 
πλατεία της Άγκυρας , τους πολι-
τικούς του αντιπάλους.

Και φτάνουμε στο σήμερα, όπου 
ενώ το εσωτερικό «κυνήγι των μα-
γισσών» συνεχίζεται, η νέα, νεο-
θωμανική ηγεσία του Ερντογάν, 
αποφάσισε ότι για να σταματήσει 
ο ασταμάτητος εσωτερικός πόλε-
μος χρειάζεται ένα νέο εθνικό όρα-
μα με οθωμανική γεύση, (εξ ου και 
το περίφημο σήριαλ Σουλεϊμάν ο 
Μεγαλοπρεπής που εμείς το.. «χά-
ψαμε» με ανόητο τρόπο), που θα 
απαλύνει τις αντιθέσεις και κυρί-
ως θα φέρει νέες πλουτοπαραγω-
γικές πηγές.

Σε μια ανάλυση του στην εφη-
μερίδα Habertürk, ο δημοσιογρά-
φος και ιστορικός, Murat Bardakçı, 
στο άρθρο του, «Musul ve Misak 
i Milli», τονίζει πως η πραγματική 
Τουρκία είναι μια απέραντη χώρα 
με 300 εκατομμύρια τουρκόφω-
νους και υπενθυμίζει την παρακα-
ταθήκη του Κεμάλ, ότι η Θεσσα-
λονίκη και η δ. Θράκη προσωρινά 
παραχωρηθήκαν σε ξένους ενώ εί-
ναι αναπόσπαστο τμήμα της μεγά-
λης Τουρκίας.

Απέναντι σε όλα αυτά τι έχου-
με να αντιπαραθέσουμε ; Ο Murat 
Bardakçı επισημαίνει ότι δεν υπάρ-
χουν προσχώματα αντίστασης σε 
μια χώρα αποδυναμωμένη.

Σήμερα το «φρούτο» ωρίμασε 
για την Άγκυρα και ήρθε η ώρα 
του Misak-i Milli. «Σαν προάγγε-
λο στείλαμε εκατοντάδες χιλιά-
δες μουσουλμάνους δυτικά και 
έπεται συνέχεια. Οι Έλληνες ενώ 
τρώγονται μεταξύ τους σαν τα…
σκυλιά, τους υποδέχονται μετά 
κλάδων και βαΐων»!

Αλήθεια θα συνεχίσουμε έτσι 
πιστοί στα κατοχικά μνημόνια και 
ένα έρμαιο αυτού του κεμαλι-
κό-ισλαμικού φασιστικού επεκτα-
τισμού, ή θα ασχολούμαστε απο-
κλειστικά με το… Ραδιοτηλεοπτι-
κό Συμβούλιο;;;

ΝΙΚΟΣ ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ 
Δημοσιογράφος-Συγγραφέας-

Τουρκολόγος 

ευπρέπειας και επιστημονικής φαντασίας και κρατικού απο-
λυταρχισμού. 

Δηλαδή δεν έχει δικαίωμα κάποιος Επίσκοπος και πνευ-
ματικός πατέρας μιας ελληνορθοδόξου περιοχής να πάει σε 
ένα σχολείο της Ελλάδος να πεί δυό λόγια για τον Χριστό; 
Και μάλιστα όταν τον καλούν; Σε μεντρεσέ (μουσουλμανικό 
σχολείο) ή τεκέ (ενδιαίτημα δερβίσηδων) πηγαίνει; Στην πλει-
οψηφεία των βαπτισμένων παιδιών της Εκκλησίας μιλάει κι 
όσα δεν θέλουν ή ανήκουν σε άλλη θρησκεία ή δόγμα, δεν 
τα αναγκάζει κάποιος να ακούσουν, εξαιρούνται. 

Μα προτού πάει ο ιερέας, οι ίδιοι οι γονείς, η πλειοψηφεία 
των Ελλήνων Γονέων, τον κάλεσαν από μόνοι τους τον ιερέα 
τουλάχιστον 15 φορές:

1. Να διαβάσει την πρώτη μέρα τη λεχώνα όταν γεννήθη-
κε το παιδί 

2. Την όγδοη ημέρα για να δώσει το όνομα στο παιδί του
3. Στις 40 μέρες το πάει ο ίδιος στην Εκκλησία, για τον σα-

ραντισμό
4. Στη Βάπτιση, με τον ανάδοχο και όλο το σόϊ, για να το κά-

νει ορθόδοξο χριστιανό
5. Τουλάχιστο τρείς φορές για να το μεταλάβει Σώμα και 

Αίμα Χριστού μετά τη Βάπτιση με τη λαμπάδα της Βαπτίσεως
6. Στις μεγάλες Γιορτές για να το κοινωνήσει 
7. Πιθανόν στην ονομαστική του γιορτή, αν δεν την αντικα-

ταστήσει επιπόλαια με τα ξενόφερτα γενέθλια
8. Στα βαφτίσια των άλλων παιδιών του, σε γάμους, μνημό-

συνα ίσως και στις κηδείες των παππούδων
9. Σε ευχέλαια και αγιασμούς στο σπίτι και οπωσδήποτε στο 

χωριό, στα πανηγύρια
10. Σε επιταφίους, και στην Ανάσταση

11. Στον Αγιασμό στα Σχολεία τον Σεπτέμβριο
12. Πολύ συχνά όταν ντύνεται παπαδάκι στην Ενορία του 

και βοηθάει τον ιερέα...
Λοιπόν; Θάρθουν τώρα τα κιτρινισμένα φθινοπωρινά φύλ-

λα της πρωϊνής ή μεσημεριανής τηλεκουλτούρας και του 
πολιτικού κατεστημένου και θα λένε εξυπνάδες περί δήθεν 
δημοκρατικής ευαισθησίας και εισόδου επί ίσοις όροις στα 
σχολεία και των χοντζάδων, των γκουρού και των ραββίνων; 
Να μιλήσουν πού; Στα ορθόδοξα παιδιά; Ρώτησαν τους γο-
νείς τους; Οι γονείς των ελληνοπαίδων είναι κατά τεκμήριο 
και κατά πλειοψηφεία δεδηλωμένοι ορθόδοξοι. Με ποιό δι-
καίωμα υπερβαίνουν την επιθυμία των καθ΄ ύλην αρμοδίων 
Γονέων και Κηδεμόνων; Οι ορθόδοξοι κληρικοί πάνε επί ίσοις 
όροις στη Σαουδική Αραβία και στα σχολεία του Ισραήλ, της 
Ινδίας και της Τουρκιάς; «ΧΡ. ΕΣΤΙΑ ΛΑΜΙΑΣ»

ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΕΣ

του Χαραλ. Γρ. Κοντού 
τ. καθ. ΤΕΙ 

- Δικ. Οικονομολογος

ΠΩΣ ΦΤΑΣΑΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΝΑ «ΚΟΙΤΑΖΕΙ» 
ΔΕΞΙΑ ΜΟΣΟΥΛΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ… ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ω ΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΒΡΑΔΕΙΣ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ!συνέχεια από τη σελ. 1
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ἔχει τὸ ἔτος, τριακόσες ἑξήντα πέντε ἑορτὲς ὑπάρχουν. 
Καὶ ἄλλοτε μὲν ἑορτάζει ἕνας ἅγιος, ἄλλοτε ἑορτάζουν 
δύο, ἄλλοτε τρεῖς, ἄλλοτε σαράντα, ἄλλοτε ἑκατό... Εἶνε 
δηλαδὴ ἀμέτρητοι σὰν τὰ ἄστρα τ᾽ οὐρανοῦ.

Μεταξὺ τῶν ἁγίων, σὰν ἀστέρι πρώτου μεγέθους, λά-
μπει στὸ στερέωμα τῆς Ἐκκλησίας μας ὁ σημερινὸς ἅγιος, 
ὁ ἅγιος Δημήτριος. Ἀλλὰ προτοῦ νὰ ποῦμε γιὰ τὸν ἅγιο 
Δημήτριο ἂς ἀπαντήσουμε στὸ ἐρώτημα, τί εἶνε ἅγιος; 
Ἅγιος θὰ πῇ καθαρός, καθαρὸς ἀπὸ κάθε μολυσμό, μο-
λυσμὸ ἁμαρτίας, γιατὶ αὐτή εἶνε ἡ πιὸ μεγάλη ἀκαθαρσία.

Οἱ ἅγιοι εἶνε καθαροὶ ἀπὸ ἁμαρτία σὲ σχετικὸ βαθμό· 
στὸν ἀπόλυτο βαθμὸ ἕνας μόνο εἶνε καὶ λέγεται ἅγιος ἐπὶ 
τῆς γῆς, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός. «Εἷς ἅγιος, εἷς Κύ-
ριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἰς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν» (Φιλ. 
2,11 καὶ θ. Λειτ.). Αὐτὸς εἶνε ὁ ἀπολύτως Ἅγιος.

Ἅγιοι σὲ σχετικὸ βαθμὸ ἔγιναν ἄνθρωποι ἀπὸ κάθε 
τάξι καὶ ἐπάγγελμα, καὶ ἄντρες καὶ γυναῖκες καὶ παιδιά. 
Ἅγιοι δὲν εἶνε μόνο καλόγεροι καὶ κληρικοί· κάθε ἄνθρω-
πος μπορεῖ νὰ γίνῃ ἅγιος. Αὐτὸ εἶνε τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, 
καὶ αὐτὸ βλέπουμε στοὺς βίους τῶν ἁγίων. 
Ἅγιοι π.χ. ἦταν βοσκοί, ὅπως ἐκεῖνοι ποὺ 
ἄκουσαν τὴ νύχτα τῆς Γεννήσεως τὸ «Δόξα 
ἐν ὑψίστοις Θεῷ καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη…» (Λουκ. 2,14) κι ὅπως 
ὁ ἅγιος Σπυρίδων· ἅγιοι ἦταν γεωργοὶ ὅπως ὁ ἅγιος Τρύ-
φων, ῥάφτες, οἰκοδόμοι, ἀρτοποιοὶ καὶ τόσοι ἄλλοι ἀπὸ 
κάθε ἐπάγγελμα. Αὐτὸ εἶνε τὸ μεγαλεῖο τοῦ Χριστιανι-
σμοῦ· δέχεται τοὺς ταπεινοὺς τῆς γῆς. Ἔχω γράψει ἕνα 
βιβλίο «Ἅγιοι ἀπ᾽ ὅλα τὰ ἐπαγγέλματα»· σᾶς συνιστῶ νὰ 
τὸ διαβάσετε.

Δὲν ὑπάρχει, ἀγαπητοί μου, τάξις ἀπ᾽ τὴν ὁποία νὰ μὴν 
ἀναδείχθηκε κάποιος ἅγιος. Καὶ ἀπόδειξις ὁ σημερινὸς 
ἅγιος, ὁ ἅγιος Δημήτριος. Τί ἦταν; Δὲν ἦταν παπᾶς οὔτε 
καλόγερος, δὲν ἔζησε σὲ ἀσκητήρια καὶ σπηλιές, δὲν κρα-
τοῦσε κομποσχοίνια. Ἦταν λαϊκός, ζοῦσε μέσα στὴ διε-
φθαρμένη εἰδωλολατρικὴ κοινωνία τῆς Θεσσαλονίκης ὡς 
ἀξιωματικὸς τοῦ ῥωμαϊκοῦ στρατοῦ, καὶ μὲ τὴν ἀνδρεία 
του εἶχε ἀνεβῆ ὅλους τοὺς βαθμοὺς καὶ εἶχε φθάσει στὸ 
ἀξίωμα τοῦ χιλιάρχου, εἶχε γίνει δηλαδὴ στρατηγός. Ἀλλὰ 
στὴν καρδιά του, χωρὶς νὰ τὸ ξέρουν οἱ ἄλλοι, εἶχε τὸ Χρι-
στό. Ὅταν ὅμως κηρύχθηκε διωγμὸς ἐναντίον τῶν Χρι-
στιανῶν, τὸν κατήγγειλαν ὅτι εἶνε Χριστιανὸς καὶ συνελή-
φθη. Ὡμολόγησε τὴν πίστι του στὸ Χριστό, τὸν καθαίρεσαν 
ἀπὸ τὸ ἀξίωμα καὶ τὸν ἔρριξαν δεμένο στὴ φυλακή. Ἐκεῖ 
ἔμεινε ἕως ὅτου ἦρθε ἡ εὐλογημένη ὥρα ποὺ μὲ λόγχες 
μαρτύρησε γιὰ τὸν Κύριο. Αὐτὸς μὲ συντομία εἶνε ὁ βίος 
τοῦ ἁγίου Δημητρίου, ποὺ καλεῖ κ  ̓ἐμᾶς νὰ τὸν μιμηθοῦμε.

Σήμερα ἂν μᾶς ποῦν, Πιστεύεις στὸ Χριστό; δὲν στοιχί-
ζει τίποτα νὰ ποῦμε Πιστεύω. Τότε στοίχιζε· ἂν ἔλεγες Πι-
στεύω, μαρτυροῦσες.

Κ᾽ ἐμεῖς, ἀγαπητοί μου, καλούμεθα νὰ γίνουμε ἅγιοι. Κι 
ἀλλοίμονό μας ἂν δὲν γίνουμε, διότι εἶνε ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ· 
«Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι» (Α΄ Πέτρ. 1,16). Κα-
λούμεθα νὰ καθαριστοῦμε ἀπὸ τὰ πάθη καὶ νὰ δεχτοῦμε 
τὴ θεία χάρι, γιὰ νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸν Κύριο. Οἱ πολλοὶ 
νιώθουν μόνο τὴ σωματικὴ ἀκαθαρσία, γιὰ τὴν πνευμα-
τικὴ δὲν φροντίζουν.

Ὅλοι πρέπει ν᾽ ἀποκτήσουμε τὴν ἁγιότητα. Μὰ πῶς; θὰ 
πῆτε· ἀφοῦ ἡ ἴδια ἡ Γραφὴ λέει, ὅτι ὁ ἄνθρωπος, καὶ μιὰ 
μέρα ἀκόμα νά ̓ νε ἡ ζωή του, θὰ ῥυπωθῇ (βλ. Ἰὼβ 14,4-5). 
Ὑπάρχει τρόπος;

Ὑπάρχει· μὲ τὴν ἐξομολόγησι. Συνάντησα μιὰ φορὰ 
κάποιον ἀνώτερο ὑπάλληλο τοῦ κράτους· ἦταν ἑξήντα 
χρονῶν, εἶχε πάθει ἔμφραγμα καὶ κινδύνευε ἀπὸ ὥρα σὲ 
ὥρα νὰ πεθάνῃ. Τὸν ρώτησα· –Ἔχεις βαπτισθῆ; –Πῶς, λέει, 
βεβαίως. –Ἔχεις ἐξομολογηθῆ; –Ὄχι. –Οὔτε ὅταν ἤσουν 
παιδί; –Ποτέ. –Ξέρεις λοιπὸν πῶς μοιάζεις τώρα; σὰ νὰ 
μὴν ἔχῃς πλύνει ποτέ τὰ ροῦχα σου, σὰ νὰ φορᾷς μιὰ ζωὴ 
ἄπλυτο τὸ ἴδιο πουκάμισο… Εἴδατε; κάθε βδομάδα ἀλλά-
ζουμε καὶ πλένουμε τὰ ροῦχα μας· κανείς δὲν φοράει συ-
νεχῶς τὸ ἴδιο ροῦχο. Γιά φανταστῆτε ἕναν ἄνθρωπο νά ̓χῃ 
τὸ πουκάμισό του τριάντα χρόνια ἄπλυτο· θὰ βρωμάῃ, δὲν 
θὰ μπορῇ νὰ τὸν πλησιάσῃ κανείς. Ὅπως λοιπὸν τὰ ροῦχα 
μας τὰ ῥίχνουμε στὸ πλυντήριο καὶ τὰ πλένουμε καὶ χαιρό-
μαστε ποὺ φοροῦμε καθαρά, ἔτσι θέλει καὶ ἡ ψυχή μας. 
Εἶνε ἀκάθαρτη, πρέπει νὰ τὴν πλύνουμε. Καὶ μὲ ποιό τρό-
πο πλένεται; μὲ τὸ μυστήριο τῆς ἱερᾶς ἐξομολογήσεως. 

Ἐκεῖ ὁ Χριστὸς συγχωρεῖ τὰ ἁμαρτήματα, ὁ ἄνθρωπος κα-
θαρίζεται καὶ γίνεται ἅγιος.

Ἀκούω ὅμως ἀντιρρήσεις· Ἅγιοι γίνονταν «τῷ καιρῷ 
ἐκείνῳ»… Λάθος. Ἡ ἁγιότης εἶνε βέβαια θαῦμα. Ἄνθρω-
πος θνητός, ποὺ ζῇ μέσα στὸν κόσμο σύμφωνα μὲ τὸ Εὐαγ-
γέλιο, ποὺ ἐκτελεῖ τὶς ἐντολὲς τοῦ Κυρίου, ποὺ ἔχει μέσα 
του ἀγάπη στὸ Θεὸ καὶ τὸν πλησίον κ᾽ εἶνε ἕτοιμος καὶ τὴ 
ζωή του νὰ δώσῃ γιὰ τὸ Χριστό, ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος 
εἶνε ἕνα θαῦμα, μεγάλο θαῦμα. Ἀλλὰ ὁ Θεὸς δὲν ἔπαυ-
σε νὰ θαυματουργῇ· συνεχίζει. Ὄχι μόνο στὴν ἐποχὴ τῶν 
ἀποστόλων, στὴν ἐποχὴ τῶν διωγμῶν καὶ τῶν μαρτύρων, 
στὴν ἐποχὴ τῶν ἀσκητῶν καὶ τῶν ὁσίων· καὶ μέχρι σήμερα 
ἀναδεικνύει ἁγίους. Οἱ ἅγιοι ἀποτελοῦν τὴ μεγαλύτερη 
ἀπόδειξι ὅτι ὁ Χριστὸς ζῇ καὶ βασιλεύει εἰς τοὺς αἰῶνας.

Καὶ σήμερα, στὸν αἰῶνα μας, ὄχι «τῷ καιρῷ ἐκείνῳ», 
καὶ παντοῦ πάνω στὴ γῆ ὑπάρχουν ἅγιοι. Στὶς ἡμέρες μας 
ἐδῶ στὴν πατρίδα μας ἁγίασε ὁ ἅγιος Νεκτάριος· στὸν 
πιὸ διεφθαρμένο αἰῶνα κάνει θαύματα. Καὶ μόνο στὴν 
Ἑλλάδα; Καὶ στὴ ῾Ρωσία, στὸ διάστημα τῶν ἑβδομήντα 

ἐτῶν ποὺ ἄθεοι κυβερνῆται δίωκαν ἐκεῖ τὴν 
Ἐκκλησία, πλῆθος ἄντρες καὶ γυναῖκες ἁγία-
σαν μέσα σὲ στρατόπεδα, ὀρυχεῖα ἢ ψυχι-

ατρεῖα· φυλακίστηκαν, ξυλοκοπήθηκαν, μαρτύρησαν γιὰ 
τὸ Χριστό, καὶ τώρα ποὺ δόθηκε ἐλευθερία θ᾽ ἀνακηρυ-
χθοῦν νέοι ἅγιοι.

Ἁγιότης! αὐτὴ εἶνε ἡ μεγάλη ἀνάγκη τοῦ κόσμου. Πρὶν 
διακόσα – τριακόσα χρόνια εἴχαμε σκλαβιά. Οἱ πρόγονοί 
μας δὲν εἶχαν σπίτια σὰν τὰ σημερινά· ἦρθε τότε καὶ πε-
ριώδευσε στὴ Μακεδονία μας ἕνας ξένος καὶ τοὺς εἶδε νὰ 
κατοικοῦν μέσα σὲ καλύβες. Δὲν εἶχαν ῥαδιόφωνα, πλυ-
ντήρια, τηλεοράσεις, τὰ μέσα αὐτὰ τοῦ τεχνικοῦ πολιτι-
σμοῦ. Τί εἶχαν ὅμως; εἶχαν ἁγιότητα, ἦταν ἅγιοι ἄνθρω-
ποι. Τὸ διαζύγιο ἐπὶ ἑκατὸ χρόνια στὴ Μακεδονία ἦταν 
ἄγνωστο, ἡ πορνεία καὶ ἡ μοιχεία προκαλοῦσαν φρίκη, 
οὔτε ἕνας δὲ βλαστημοῦσε. Τώρα πέσαμε σὲ ἄβυσσο 
κακίας, σὲ ἐγκλήματα τρομερὰ καὶ ἀπαίσια. Γιατί; Διότι 
ἔφυγε ἡ ἁγιότης.

Ξέρετε, ἀγαπητοί μου, γιατί ἀναστενάζουμε ὅλοι; Γιατὶ 
δὲν εἴμαστε ἅγιοι, εἴμαστε ἁμαρτωλοί· αὐτὸς εἶνε ὁ μεγά-
λος ἀναστεναγμός μας. Τὸ καταλαβαίνουμε. Ἀνοίγουμε τὸ 
βιβλίο τῆς ζωῆς μας, ῥίχνουμε ἕνα βλέμμα καὶ διαπιστώ-
νουμε, ὅτι ἀπ᾽ τὰ μικρά μας χρόνια μέχρι τώρα δὲν κάνου-
με τίποτε ἄλλο ἀπ᾽ τὸ νὰ ἁμαρτάνουμε, ἄλλος μὲ τὸν ἕνα 
καὶ ἄλλος μὲ τὸν ἄλλο τρόπο· τὰ πάθη μᾶς δυναστεύουν.

Παιδί μου, νὰ γίνῃς ἅγιος. Μεγάλο πρᾶγμα! Κόσμε 
ἁμαρτωλέ, κόσμε τῆς «ἐπιστήμης» καὶ τῶν «γραμμά-
των», δῶστε μου ἕναν ἅγιο! Ὅσο ἀξίζει ἕνας ἅγιος, δὲν 
ἀξίζει ὅλος ὁ ντουνιᾶς. Ἅγιοι νὰ γίνουμε. Ἅγια τὰ παιδιά, 
ἅγιες οἱ γυναῖκες, ἅγιοι οἱ ἄντρες, ἅγιοι μικροὶ καὶ μεγά-
λοι. Καὶ τότε δῶστε μου μιὰ ψυχή, μιὰ οἰκογένεια, ἕνα χω-
ριὸ ἢ μιὰ πόλι ποὺ νὰ ὑπάρχῃ ἁγιότης· ἐκεῖ θὰ βασιλεύῃ 
ἡ εὐτυχία. Ἂς μὴν ἔχουν τὰ δολλάρια τῶν Ἀμερικάνων καὶ 
τὶς λίρες τῶν Ἄγγλων καὶ τὰ ῥούβλια τῶν ᾽Ρώσων, ἂς μὴν 
ἔχουν χρυσὸ καὶ ἄργυρο· ὅσο ἀξίζει ἕνα δράμι, ἕνα γραμ-
μάριο ἁγιότητος, δὲν ἀξίζει ὁ κόσμος ὅλος.

Ἂς ἐπιδιώξουμε τὴν ἁγιότητα. Ἀπὸ μᾶς ἐξαρτᾶται. Ἂς 
πᾶμε στὸ πλυντήριο, στὴν ἱερὰ ἐξομολόγησι. Ὅπως αὐτὸς 
ποὺ δὲν πέρασε ἀπὸ τὸ βάπτισμα δὲν εἶνε Χριστιανός, 
ἔτσι κι αὐτὸς ποὺ δὲν περνάει ἀπὸ τὸ δεύτερο βάπτισμα, 
τὴ μετάνοια καὶ ἐξομολόγησι, δὲν εἶνε Χριστιανός. Δὲν θὰ 
μᾶς δικάσῃ ὁ Θεὸς διότι ἁμαρτάνουμε, τὸ ἁμαρτάνειν εἶνε 
ἀνθρώπινο· θὰ μᾶς δικάσῃ διότι δὲν μετανοοῦμε. 

Καὶ ὅλοι μποροῦμε καὶ πρέπει νὰ μετανοήσουμε. Μόνο 
ἕνας δὲν μετανοεῖ, ὁ σατανᾶς.

Παρακαλῶ λοιπὸν ὅλους νὰ πᾶτε στὸν πνευματικὸ 
πατέρα. Ἕνα δάκρυ, ποὺ πέφτει ἀπὸ τὰ μάτια τὴν ὥρα 
τῆς ἐξομολογήσεως, γίνεται Ἰορδάνης ποταμὸς μέσα 
στὸν ὁποῖο πλένεται ὁ ἄνθρωπος καὶ γίνεται ἅγιος. 
Νὰ πᾶτε ὅλοι, ἀπ᾽ τὰ μικρὰ παιδιὰ μέχρι τὸν ἀσπρο-
μάλλη γέροντα. Κι ὅταν βγῆτε ἀπὸ τὴν ἐξομολόγησι, 
θὰ αἰσθανθῆτε χαρὰ καὶ ἀνακούφισι, ἕνα βουνὸ θὰ 
φύγῃ ἀπὸ πάνω σας. Ἔτσι θὰ ἐκπληρώσετε τὴν ἐντολὴ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ «Ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι 
ἐγὼ ἅγιός εἰμι».

Ομιλία στις 26-10-1989

νε τότε; 
Το 1940 είχαμε το δικτατορικό καθεστώς της «4ης Αυγούστου», που ήταν μι-

σητό. Όμως, όταν ξημέρωσε η 28η Οκτωβρίου, το καθεστώς ξεχάσθηκε. Έμεινε 
το «ΟΧΙ» που είπε ο πρωθυπουργός Ιω. Μεταξάς. Ήταν ένα «ΟΧΙ» πανελλήνιο, το 
οποίο κατέβαινε από τις κορυφογραμμές της Ηπείρου και συνηντάτο, διαμέσου 
ανέμων, βουνών και θαλασσών, με τα εκατομμύρια «ΟΧΙ» τα οποία απαντούσαν 
όλα τα στόματα. Εκείνη τη στιγμή το «ΟΧΙ» υπήρξε η θρυαλλίς, υπήρξε η Νίκη. 
Οι μικρόψυχοι, εμπαθείς και ανιστόρητοι θα ισχυριστούν ότι το «ΟΧΙ» δεν… το 
είπε ο Μεταξάς αλλά ο ελληνικός λαός! Αλλά ο λαός εκείνη την ώρα κοιμόταν. 
Σίγουρα, θα το έλεγε αργότερα, αλλά την κρίσιμη στιγμή ο Γκράτσι χτύπησε την 
πόρτα της απλής μονοκατοικίας του Μεταξά στην Κηφισιά. Εάν ο πρωθυπουρ-
γός έλεγε τότε «Ναι», η Ιστορία θα εξελισσόταν διαφορετικά. 

Και την αλήθεια αυτή μάταια προσπαθούν να την αποσιωπήσουν ανερμάτιστοι 
ψευδοπροοδευτικοί. Άλλωστε, τη σημασία της απάντησης του Μεταξά ανεγνώ-
ρισαν και εξήραν κορυφαίοι πολιτικοί ηγέτες του δημοκρατικού κόσμου, που 
ήσαν, μάλιστα, εξόριστοι σε νησιά από το καθεστώς, όπως ο Γεώργιος Παπαν-
δρέου, ο Παν. Κανελλόπουλος, ο Γεώργιος Καφαντάρης και πολλοί άλλοι. Ως 
παρένθεση, να σημειώσουμε ακόμα ότι, με όλα τα δεινά του, το καθεστώς της 
«4ης Αυγούστου» είχε εφαρμόσει μια εργατική πολιτική που σήμερα μοιάζει με 
άπιαστο όνειρο. Κλείνουμε την παρένθεση. Αλλά και ο αρχηγός του ΚΚΕ, ο Νί-
κος Ζαχαριάδης, τουλάχιστον στην πρώτη επιστολή του ήταν σαφής: «Στον πό-
λεμο αυτόν, που τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, όλοι μας πρέπει να δώ-
σουμε όλες μας τις δυνάμεις, δίχως επιφύλαξη…». 

Υπάρχει και κάτι ακόμα σημαντικό, που σήμερα οι εμπαθείς μηδενιστές, ανι-
στόρητοι και άθεοι, σαν τον απερίγραπτο Φίλη, δεν θέλουν ούτε να το ακούνε: 
Το θρησκευτικό συναίσθημα, που γιγάντωνε τη θέληση και έδινε φτερά στους 
μαχητές μας. «Θα γίνει ό,τι έχει αποφασίσει η υβρισμένη Παναγία της Τήνου. Θα 
νικήσωμεν», έγραφε σε άρθρο του ο Γεώργιος Βλάχος. Η Εκκλησία πρώτη μπή-
κε στον αγώνα. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών ήταν τότε ο Χρύσανθος. Κι όταν στις 24 
Απριλίου 1941 πήγαν στην Αρχιεπισκοπή ο νομάρχης Αττικοβοιωτίας Πετζόπου-
λος και ο δήμαρχος Αμβρόσιος Πλυτάς για να τον καλέσουν μαζί τους, προκει-
μένου να παραδώσουν την Αθήνα στους Γερμανούς, ο Χρύσανθος τους απάντη-
σε: «Έργον του Αρχιεπισκόπου είναι όχι να υποδουλώνει, αλλά να ελευθερώ-
νει». Και εζήτησε από τον νομάρχη και τον δήμαρχο να μεταφέρουν αυτήν την 
απάντηση και στον υφυπουργό Ασφαλείας, τον Μανιαδάκη. 

Σήμερα, οι κοινοβουλευτικοί μας θεσμοί γέννησαν το ρεζιλίκι της αθεΐας, της 
απαξίωσης της Εκκλησίας και των ιερών συμβόλων του έθνους. Η κυβέρνηση των 
σουρεαλιστών - τυχοδιωκτών που έχει τεμαχίσει την Ελληνική Ιστορία, διαγράφει 
τα Αρχαία, αφανίζει τα Θρησκευτικά, για να κάνει τη νεολαία ζόμπι. Θέλουν την 
πατρίδα μας επαρχία της παπικής και προτεσταντικής Δύσης. Επαρχία αυτών 
που ακόμα κι ο Νίκος Ζαχαριάδης αποκαλούσε στο άρθρο του της 9ης/9/1945 
στον «Ριζοσπάστη» «ξεπεσμένους και έκφυλους Λεβαντίνους». 

Ας επανέλθουμε, όμως, στη σημασία του «ΟΧΙ». Υπάρχουν πολλές καίριες στιγ-
μές στην Ιστορία που καλούμεθα να υψώσουμε την άρνηση. Μη λησμονούμε ότι 
οι ένδοξες σελίδες γράφτηκαν πάντα με «ΟΧΙ» και ποτέ με «Ναι». Ο Μεταξάς, αν 
και δικτάτορας, διέσωσε τη φήμη του με τη σωστή στάση του την ώρα της επίθε-
σης των στρατιών του Μουσολίνι. Στις μέρες μας τι έγινε; Όταν ήλθε η στιγμή να 
αρνηθούμε την υποδούλωση στη δικτατορία της γερμανοευρωπαϊκής ένωσης, 
ο λαός με το δημοψήφισμα έδωσε το «ΟΧΙ» στον Τσίπρα, αλλά εκείνος, υποκύ-
πτοντας στις απειλές και στους εκβιασμούς των ανάλγητων «εταίρων», μετέτρε-
ψε σαν πλανόδιος ταχυδακτυλουργός το «ΟΧΙ» σε «Ναι»! 

Ειρωνεία της Ιστορίας: Ο «φασίστας» Μεταξάς είπε «ΟΧΙ» και ο… «αριστερός» 
Τσίπρας επέλεξε το «Ναι»! Πώς συνέβη; Απλώς, ο Τσίπρας δεν ήταν καμωμέ-
νος για την προοπτική της Ιστορίας. Είναι κατώτερος των περιστάσεων. Απέτυ-
χε ως ηγέτης και διέπρεψε ως καιροσκόπος. Προκειμένου να παραμείνει πρω-
θυπουργός «παντός καιρού», υπέκυψε στο Δ’ Ράιχ του Σόιμπλε. Διότι ο γερμα-
νός αυτός πολιτικός αγύρτης εφαρμόζει ακριβώς το σχέδιο που είχε στο μυα-
λό του ο Χίτλερ εάν κέρδιζε τον πόλεμο: Την κυριαρχία της Γερμανίας στον ευ-
ρωπαϊκό χώρο, με την απολυταρχία του χρηματιστικού κεφαλαίου και των τρα-
πεζιτών. Δεν έχει ανάγκη από βόμβες και άλλα καταστροφικά όπλα σήμερα το 
Βερολίνο. Με ένα νόμισμα –το ευρώ– κάνει τη δουλειά του. Από τη στιγμή που 
μια χώρα δεν έχει εθνικό νόμισμα, χάνει την εθνική της ανεξαρτησία. Αυτό πά-
θαμε. Όπως τονίζει ο καθηγητής κ. Γ. Κασιμάτης: «Σκοπός της δέσμευσης της 
δημόσιας περιουσίας και όλης της οικονομικής πολιτικής είναι η οικονομική 
και πολιτική χειραγώγηση της Ελλάδας ως εθνικού κράτους, ώστε η οικονο-
μία και η πολιτική να περάσουν στην πλήρη εξουσία του υπερεθνικού καπι-
ταλισμού και ιμπεριαλισμού αντίστοιχα…». 

Οι πραγματικοί ηγέτες, όταν αποφασίζουν να προβάλουν αντίσταση σε 
εχθρούς, και μάλιστα ισχυρότερους, προετοιμάζουν τις κινήσεις τους και έχουν 
σχέδιο. Ο Μεταξάς δεν ξύπνησε ένα πρωί και απλώς είπε ένα «όχι» όταν του ζή-
τησε ο Γκράτσι να περάσουν τα ιταλικά στρατεύματα στην Ελλάδα. Έβλεπε το 
διεθνές κλίμα από καιρό και εγκαίρως είχε πάρει μέτρα. Πρώτα πρώτα, είχε επι-
λέξει με ποια πλευρά θα ήμασταν, δηλαδή με την Αγγλία. Δεύτερον, φρόντι-
σε εγκαίρως να εξοπλίσει την Ελλάδα, για να την καταστήσει ικανή να αμυνθεί. 
Έτσι, στις 28 Οκτωβρίου 1940 επέτυχε να θέσει επί ποδός πολέμου 15 μεραρ-
χίες και 5 ταξιαρχίες Πεζικού, ως και μία μεραρχία και μία ταξιαρχία Ιππικού. Για 
το Πολεμικό Ναυτικό είχαν παραγγελθεί δύο νέα αντιτορπιλικά από την Αγγλία, 
τα «Βασιλεύς Γεώργιος» και «Βασίλισσα Όλγα», ενώ από το 1936 είχαν παραγ-
γελθεί 300 περίπου αεροσκάφη, διαφόρων τύπων, και πολλά άλλα. 

Φυσικά, δεν απαιτήσαμε μια τέτοια προετοιμασία από τον Τσίπρα! Εδώ, η μάχη 
θα ήταν διπλωματική. Το μόνο που έπρεπε να είχε προετοιμάσει ήταν ένα «Σχέ-

Τα δύο «ΟΧΙ» ΔΩΣΤΕ ΜΟΥ ΕΝΑΝ ΑΓΙΟ!
συνέχεια από τη σελ. 1

συνέχίζεται στη σελ. 7

του + π. Αυγουστίνου 
Καντιώτη
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ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ 
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Ενέργειες Του Θεού
3.-) Γινώσκει τελείως και απολύτως τον άν-

θρωπο. Γνωρίζει όλες τις σκέψεις, βουλές και επι-
θυμίες των ανθρώπων: «... συντελεσθήτω δη πο-
νηρία α μαρτωλών, και κατευθυνείς δίκαιον, ετά-
ζων καρδίαν και νεφρούς ο Θεός... εγώ ειμί ο ερευ-
νών νεφρούς και καρδίας, και δώσω υμίν εκάστω 
κατά τα έργα αυτού» [Ψαλμ. 7,10 - Αποκ. 2,23]. Ο 
Θεός γνωρίζει τα εσώτατα βάθη της ψυχής των 
αν θρώπων. Τίποτε δεν είναι κρυπτόν εις Αυτόν 
εκ των ανθρωπίνων έργων, λόγων, σκέψεων, κλπ. 
Τα πάντα μπροστά Του είναι «γυμνά και τετρα-
χηλισμένα (= ξεσκε πασμένα) τοις οφθαλμοίς αυ-
τού», [Εβρ. 4,13].

Τί σημαίνει γνώση Θεού, σωτηριολογικά: 
Η γνώση ή Σοφία του Θεού δεν είναι θεωρητική 

γνώση, όπως η γνώση απλού ερευνητή ή κάποιου 
θεατή. Γνώση του Θεού σημαίνει συμμετοχή στην 
ζωή του κόσμου ως Προ νοητού. Η Γνώση ή Σοφία 
του Θεού ταυτίζεται προς την Αγάπη, την ανα-
γνώριση, την φροντίδα, την Πρόνοια του κόσμου. 
Γνώση σημαίνει ταύτιση προς την Αγάπη Του, την 
αναγνώ ριση, την φροντίδα ... του κόσμου. Η γνώ-
ση ή Σοφία του Θεού έχει σχέση προ σωπική για 
εμένα τον άνθρωπο και ότι ευρίσκομαι σε τελείως 
αγαθές σχέσεις με τον Θεό και ο Θεός με εμένα.

Ο Θεός δεν είναι αντίθετος με την λογική. Η 
ανθρώπινη λογική σχετίζεται με την Θεία Λογική. 
Όμως, η ανθρώπινη λογική δεν δύναται να ανα-
γνωρίσει την Σοφία του Θεού αφ’ εαυτής(= από 
μόνη της), διότι: α.-) Ο άνθρωπος, ως ολό τητα εί-
ναι πλάσμα πεπερασμένον(= που έχει τέλος, όρια 
). β.-) Λόγω της αμαρ τίας υπάρχει διαστροφή και 
της ανθρώπινης λογικής, γ.-) Διότι επιδιώκεται 

ΟρθΟΔΟξη ΔΟΓμΑτιΚη 62ον του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

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

δια της λογικής επιστημονική ανάλυση του Θεού.
Η ανθρώπινη λογική από μόνη της δεν μπο-

ρεί να γνωρίσει την Σοφία του Θεού στον Σταυρό 
του Χριστού και την θεωρεί «μωρία» (= ανοησία 
), «... ημείς δε κηρύσσομεν Χριστόν, [και τούτον], 
εσταυρωμένου Ιουδαίοις μεν σκάνδαλον Έλλησι 
δε μωρίαν». Οι άγιοι καταδικάζονται από την αν-
θρώπινη σοφία ή λογική «ως μωροί και κακούρ-
γοι». Ο καταδικασθείς από τους Εβραίους Ιησούς 
Χριστός απο τελεί και είναι το μέσον της σωτηρί-
ας του κόσμου. Είναι διάφορος η Σοφία του Θεού 
από την λογική του ανθρώπου. Την Σοφία του 
Θεού μαρτυρεί και γνωρίζει ο Θεάνθρωπος Ιη-
σούς Χριστός και οι πιστοί Τοι. Είναι ιδιότυπος 
(= ιδιόμορφος) η Σοφία του Θεού στο Σταυρό 
του Ιησού Χριστού.

Η Αγάπη του Θεού: Η Αγάπη του Θεού εί-
ναι το κέντρον του Ευαγγελίου και η καρδιά 

αυτού. Ο Θεός είναι Αγάπη. Τούτο είναι τελεί-
ως αδιανόητο για τις άλλες θεότητες των θρη-
σκειών και φιλοσοφιών. Για την Φιλοσοφία ανά-
γκη αγάπης έχει το ατελές. Το τέλιον (= ο Θεός) 
δεν έχει ανάγκη αγάπης είναι αύταρκες (= αυ-
τοεξυπηρετείται), ακίνητον κινούν, έλκων τα 
άλλα προς Εαυτό.

Ο Πλάτων έλεγε ότι ο έρως είναι κάτι που το 
επιθυμείς και δεν το έχεις. Μερικοί Χριστιανοί 
επίσης ουμανιστές (= ανθρωπιστές) ισχυρίζονται 
ότι η αγάπη υπήρχε και στον αρχαίο κλασικό Ελ-
ληνισμό. Τούτο είναι ψευδές, γιατί σύμφωνα προς 
την περί αυταρκείας του Θεού πίστη τους, επρέ-
σβευαν (= εδέχοντο), ότι η αγάπη είναι έκφραση 
ένδειας (= φτώχειας), ότι ανάγκη της αγάπης έχει 
το ατελές, το φτωχό, και ο έρως κατά τον Πλά-
τωνα είναι «τέκνον της πτωχείας, ένα χόμπυ ...».

[ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ]

Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 1η συνέχεια από την 14η Ομιλία 15/2/1981

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

«Ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι 
ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν 

Βαλαάμ, ὅς ἐδίδασκε τὸν Βαλὰκ 
βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν 

υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυ-
τα καὶ πορνεῦσαι».  (Ἀποκ. β΄ 14).

«Καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνή-
σω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις αἷς 
Ἀντίπας ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός, ὅς ἀπε-
κτάνθη παρ’ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς κατοι-
κεῖ» (Ἀποκ. β΄ 13).
Συνεχίζει, ἀγαπητοί μου, ὁ Κύριος τήν ἐπι-
στολήν Του πρός τόν ἐπίσκοπον τῆς Περ-
γάμου, καί τοῦ λέγει: «Ἐσύ κρατεῖς τό ὄνο-
μά μου ὑψηλά καί δέν ἠρνήθης τήν πίστι 
μου, ἰδιαίτερα δέ κατά τίς ἡμέρες τοῦ προ-
κατόχου σου, τοῦ ἐπισκόπου Ἀντίπα, τοῦ 
Μάρτυρά μου τοῦ πιστοῦ, πού ἐφονεύθη 
στήν πόλι σας, ὅπου κατοικεῖ ὁ σατανᾶς».
Ἀποτεινόμενος ὁ Κύριος εἰς τόν ἐπίσκο-
πον τῆς Περγάμου λέγει ὅτι, παρά τό τόσο 
φοβερόν εἰδωλολατρικόν περιβάλλον, 
γιά τό ὁποῖο εἴχαμε μιλήσει στήν προη-
γουμένη ὁμιλία μας, ἐκράτησε τό ὄνο-
μα τοῦ Χριστοῦ καί δέν ἠρνήθη τήν πίστιν 
του εἰς Αὐτόν.
Ἔτσι, βλέπομε τόν προφητικόν λόγον τοῦ 
Κυρίου εἰς τά Εὐαγγέλια, πού εἶπε ὅτι 
«ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ 
ὄνομά μου» (Ματθ. ι΄ 22 καί κδ΄ 9, Μάρκ. 
ιγ΄ 13 καί Λουκᾶ κα΄ 17), ἐδῶ νά πραγμα-
τοποιείται.
«Ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ 
ὄνομά μου»!
Ἴσως γεννηθῇ ἡ ἀπορία: Γιατί θά πρέπῃ 
οἱ πιστοί νά εἶναι μισούμενοι ὑπό πά-
ντων, μόνο καί μόνο γιατί πιστεύουν εἰς 
τόν Χριστόν;
Διότι πίσω ἀπό τό μῖσος τῶν ἀνθρώπων 
κρύπτεται τό μῖσος τοῦ Σατανᾶ. Ποτέ δέν 
ἐμισήθη κανείς ἐπειδή πιστεύει ὁποια-
δήποτε πίστι.
Πέστε μου· ἔχει μάρτυρες ὁ Βουδδισμός; 
Πέστε μου· ἔχει μάρτυρες ὁ Μωαμεθανι-
σμός; Μάρτυρες ἔχει μόνον ὁ Χριστιανι-
σμός, γιατί ὁ Χριστιανισμός μόνον εἶναι 
ἡ γνησία πίστις! Ὅλες οἱ ἄλλες εἶναι κα-
τασκευάσματα ἀνθρώπινα καί λατρεύε-
ται ἐκεῖ ὁ διάβολος! Ὁ διάβολος δέν πο-
λεμᾶ τόν ἑαυτόν του, διότι –κατά τόν λό-
γον τοῦ Κυρίου– ἐάν ὁ διάβολος πολε-
μοῦσε τόν ἑαυτόν του, τότε θά εἶχε ἤδη 
διαλυθῆ (Ματθ. ιβ΄ 25, 26). Ἀλλά πολεμᾶ 
ὅμως τήν ἀληθῆ πίστι· πολεμᾶ τήν πίστιν 
τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτόν τόν λόγο σπείρει 
τό μῖσος εἰς τίς καρδιές τῶν ἀνθρώπων 
πού στρέφονται ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν.
Ἔτσι, βλέπομε τόν λόγον τοῦ Κυρίου «ἔσε-

σθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά 
μου» νά βρίσκῃ τώρα πραγμάτωσιν ἐδῶ, 
εἰς τήν πόλιν τῆς Περγάμου, ἀλλά καί ὅπου 
ὑπάρχει ὁ Χριστιανισμός.
Ὅμως, ὁ Κύριος εἶπε εἰς τόν ἐπίσκοπον 
ὅτι «κρατεῖς τὸ ὄνομά μου», σάν νά εἶναι 
τό ὄνομα ἕνα ἀντικείμενο, τό ὁποῖο κρα-
τοῦμε στά χέρια μας.
Ἀλλά τί σημαίνει «κρατῶ τό ὄνομα τοῦ Χρι-
στοῦ»; Αὐτό ἔχει πάρα πολύ μεγάλη ἀξία 
καί σημασία.
«Κρατῶ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ» σημαίνει 
ὅτι δέν τό ἀπέρριψα· δέν τό ἔρριξα χάμω 
γιά νά ποδοπατηθῇ, νά περιφρονηθῇ. 
«Κρατῶ λοιπόν τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ» ση-
μαίνει ὅτι ἔχω τήν πίστιν εἰς τόν Χριστόν 
καί ζῶ τήν ζωήν πού θέλει ὁ Χριστός. Δη-
λαδή μέ ἄλλα λόγια, «κρατῶ τό ὄνομα τοῦ 
Χριστοῦ» σημαίνει κρατῶ τήν Ὀρθοδοξίαν 
καί τήν Ὀρθοπραξίαν. Μάλιστα στήν ἐπο-
χή μας, ὅλως ἰδιαιτέρως στήν ἐποχή μας, 
πού τά πάντα καταπατοῦνται, καί ἡ πίστις 
καί ἡ χριστιανική ζωή, εἶναι μεγάλη ὑπό-
θεσις νά μπορῇ κανείς νά κρατᾶ τό ὄνομα 
τοῦ Χριστοῦ ὑψηλά.
Ἔτσι, νά τό ξέρωμε ἀγαπητοί μου· ὅταν 
ζοῦμε χριστιανικά καί πιστεύωμε εἰς τόν 
Χριστόν, σημαίνει ὅτι κρατοῦμε τό ὄνομα 
τοῦ Χριστοῦ ψηλά.
Βέβαια, τό ὅτι ὁ ἐπίσκοπος ἐκράτει τό ὄνο-
μα τοῦ Χριστοῦ ὑψηλά, αὐτό ἦτο ἕνα γνώ-
ρισμα τοῦ προκατόχου του, τοῦ Ἀντίπα.
Τό δέ ὄνομα Ἀντύπας εἶναι τό μόνον ὄνο-
μα πού ἀναφέρεται μέσα εἰς τό βιβλίον 
τῆς Ἀποκαλύψεως, καί εἰδικότερα στίς 
ἑπτά Ἐπιστολές.
Λέγει συνήθως: «Πρός τόν ἐπίσκοπον, εἰς 
τόν «ἄγγελον» τῆς πόλεως Α ἤ Β γράψε». 
Ἀλλά ὄνομα δέν βάζει, ὅπως ἐδῶ. Εἶναι τό 
μόνο ὄνομα πού ἀναφέρεται· τό μοναδι-
κό. Καί αὐτό, διότι μέσα στήν ὅλην ὑπόθε-
σιν τῆς ἀναφορᾶς τῶν πτυχῶν τῆς Ἐκκλη-
σίας, ἡ θέσις ἑνός ὀνόματος ἔχει πάρα 
πολλή ἀξία.
Ὥστε λοιπόν, ὁ προκάτοχος τοῦ παραλή-
πτου τῆς ἐπιστολῆς, πού ἦταν ὁ Ἀντίπας, 
αὐτός εἶχε κρατήσει τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ 
ὑψηλά. Λέγει ὁ Κύριος· «ἐκεῖ πού ὁ μάρ-
τυς μου ὁ πιστός, ὁ Ἀντίπας, ἐφονεύθη· 
ἐκεῖ πού κατοικεῖ ὁ σατανᾶς». 
Μᾶς κάνει ἐξαιρετική ἐντύπωσι αὐτός ὁ 
ἰδιαίτερος τόνος, μέ τόν ὁποῖον ὁμιλεῖ ὁ 
Κύριος γι’ αὐτόν τόν ἐπίσκοπον. Τόν ἀπο-
καλεῖ «Μάρτυρα». Τίτλος, ὁ ὁποῖος ἤδη 
ἀνεφέρθη εἰς Αὐτόν, τόν Κύριον –εἰς τό 
προηγούμενο κεφάλαιο τό εἴχαμε ἰδῆ–, 
ὅταν ὁ Εὐαγγελιστής λέγει γιά τόν Ἰησοῦ 
Χριστό, ὅτι εἶναι «ὁ μάρτυς ὁ πιστός» 

(Ἀποκ. α΄ 5). Αὐτός ὁ τίτλος ἀναφέρεται 
καί εἰς τό 3ο κεφάλαιο, παράγραφος 14: 
«Τάδε λέγει ὁ ἀμήν, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς 
καὶ ἀληθινός».
Ἀκόμη, εἰς τόν χαρακτηρισμόν ὅτι ὁ Ἀντί-
πας εἶναι μάρτυς τοῦ Χριστοῦ, προστίθε-
ται ἐκεῖνο τό «μου»· –«ὁ μάρτυς μου»!–.
Αὐτό δείχνει μία τρυφερότητα· δείχνει μία 
ἀγάπη καί μία ἀναγνώρισι προσοικειώσε-
ως τοῦ Ἀντίπα πρός τόν Χριστόν, διά τοῦ 
μαρτυρίου.
Ὅπως βλέπετε, ἀγαπητοί μου, τό μαρτύ-
ριον διά τόν Χριστόν ἀποτελεῖ μεγάλο κε-
φάλαιο. Εἶναι μία θαυμασία προσοικείω-
σις μέ τόν μεγάλο Μάρτυρα, τόν Χριστόν.
Ἀκόμη, εἰς τόν τιμητικόν τίτλον «ὁ μάρτυς 
μου», προστίθεται καί κάτι ἀκόμη· τό ἐπί-
θετον «πιστός». «Ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός»!
Ἔτσι, βλέπουμε μίαν ἀκόμη πληρεστέραν 
ἀπόδοσι τοῦ ἰδίου τίτλου τοῦ Χριστοῦ 
–πού τόν ἔχει γιά τόν ἑαυτόν Του– νά τήν 
ἀποδίδῃ εἰς τόν Ἀντίπα.
Δέν σᾶς προκαλεῖ ἐντύπωσι αὐτό;! Ἐμέ-
να μοῦ κάνει ἐντύπωσι, ὅτι ἰδιώματα, τά 
ὁποία ἔχει ὁ Χριστός ὡς «υἱός ἀνθρώπου», 
τά ἀποδίδει εἰς ἐκείνους πού Τόν ἀγαποῦν 
καί πεθαίνουν γι’ Αὐτόν!
Ο Αντίπας λοιπόν εἶναι «ὁ μάρτυς Του ὁ 
πιστός»!
Ἀλλά ποιός εἶναι αὐτός ὁ θαυμάσιος «μάρ-
τυς ὁ πιστός», κατά τήν μαρτυρία τοῦ Κυ-
ρίου, αὐτός ὁ Ἀντίπας;
Ἦτο ὁ πρῶτος ἐπίσκοπος τῆς Περγάμου.
Κατά τήν παράδοσιν, οἱ λατρευόμενοι δαί-
μονες –κάτι πού ἀναλύσαμε τήν περασμέ-
νη φορά–, ὅταν ὁ ἅγιος Ἀντίπας τούς ἤλεγ-
ξε ἐνώπιον τῶν εἰδωλολατρῶν, τότε οἱ δαί-
μονες ἄρχισαν νά βρίζουν, νά διαμαρτύ-
ρωνται –μέ φωνές πού ἔβγαιναν μέσα ἀπό 
τά ἀγάλματα– μπροστά εἰς τούς εἰδωλολά-
τρας. Καί ἔλεγαν διαμαρτυρόμενοι, ὅτι θά 
φύγουν ἀπό τήν πόλι τῆς Περγάμου, διότι 
ὁ Ἀντίπας τούς διώχνει!
–Αὐτό εἶναι κάτι τό ὁποῖον ἔχει γίνει μέ 
πολλούς Ἁγίους, ἀγαπητοί μου. Καί σᾶς 
ἐξήγησα τήν περασμένη φορά, πῶς οἱ δαί-
μονες πού φωλιάζουν στά εἴδωλα εἶναι 
ἐκεῖνοι πού τελικά λατρεύονται, καί πώς 
διαμαρτύρονται, ὅταν μπροστά τούς θά 
σταθῇ ἕνας Ἅγιος του Θεοῦ,–
Ὅταν τό ἄκουσαν αὐτό οἱ εἰδωλολάτραι, 
τότε ἅρπαξαν τόν ἅγιον Ἀντίπα καί τόν 
ἔρριξαν μέσα σ’ ἕνα χάλκινο ἐκμαγεῖο 
ἑνός βοδιοῦ· δηλαδή ἕνα ἄς ποῦμε ἄγαλ-
μα ἑνός βοδιοῦ, κούφιο ἀπό μέσα. Ἄνοι-
ξαν, ἔρριψαν μέσα τόν Ἅγιον καί ἔβαλαν 
φωτιά ἀπό κάτω, καίγοντάς τον μέσα εἰς 

αὐτό τό χάλκινο βόδι.
Ἔτσι, ὁ ἅγιος Ἀντίπας ἔγινε Μάρτυς. Μαρ-
τύρησε ἐπί Δομετιανοῦ, τό 83 μ.Χ., καί ἡ 
Ἐκκλησία μας τόν τιμᾶ στίς 11 Ἀπριλίου.
Μετά ἀπό αὐτό, τό πολύ τιμητικό φυσικά 
γιά τήν πόλι τῆς Περγάμου, ὁ Κύριος λέγει:
«Ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ 
κρατοῦντας τὴν διδαχὴν Βαλαάμ, ὅς ἐδί-
δασκε τὸν Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώ-
πιον τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ καὶ φαγεῖν εἰδωλό-
θυτα καὶ πορνεῦσαι.
»οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν δι-
δαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν ὁμοίως» (Ἀποκ. 
β΄ 14, 15).
«Παρά ταῦτα, ἔχω μερικά ἐναντίον σου· 
ὀλίγα, ὅμως. Ὅτι ἐκεῖ ἔχεις μερικούς πού 
ἀποδέχονται, πού κρατοῦν, τήν διδαχήν 
τοῦ Βαλαάμ, ὁ ὁποῖος εἶχε διδάξει τόν Βα-
λάκ νά βάλῃ σκάνδαλο μπροστά εἰς τούς 
Ἰσραηλίτας, διά νά φάγουν εἰδωλόθυτα 
καί νά πορνεύσουν.
»Ἔτσι κι ἐσύ ἔχεις τούς Νικολαΐτας, πού κι 
αὐτοί διδάσκουν τά παρόμοια».
Ὥστε ὑπάρχουν καί παράπονα ἀπό τόν 
Ἰησοῦν. «Ἔχω ὀλίγα κατὰ σοῦ –ἔχω μερι-
κά ἐναντίον σου–». Ἀλλά αὐτά εἶναι –σᾶς 
εἴπα– ὀλίγα.
Πρόκειται περί ἐπιδράσεων τοῦ εἰδωλο-
λατρικοῦ περιβάλλοντος εἰς τήν ζωήν με-
ρικῶν χριστιανῶν, λόγω του ὅτι ὁ ἐπίσκο-
πος δέν ἐπρόσεξε ἐπαρκῶς.
Σημειώσατε, ὅτι τότε ἡ Ἐκκλησία ἦτο κλει-
στή· ἦτο, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως, 
κλειστή. Καί αὐξανόταν, μεγάλωνε, ὅπως 
ἕνας καρπός πού μεγαλώνει σ’ ἕνα δέντρο. 
Τό δέ μεγάλωμα τοῦ καρποῦ γίνεται ἐκ τῶν 
ἔσω πρός τά ἔξω.
Πάρτε, παρακαλῶ ἕναν καρπό· καί γιά 
νά γίνῃ τό παράδειγμα πιό ἐντυπωσιακό, 
πάρτε ἕνα καρποῦζι. Βλέπετε στήν καρ-
πουζιά ἕνα καρπουζάκι· εἶναι πολύ μι-
κρούτσικο. Αὐτό ἀρχίζει νά μεγαλώνῃ, νά 
μεγαλώνῃ... Πῶς μεγαλώνει; Δέν μεγαλώ-
νει ἐκ τῶν ἔσω πρός τά ἔξω; Ἔρχεται ἀπ’ 
ἔξω κάτι νά προστεθῇ, καί νά μεγαλώσῃ τό 
καρποῦζι; Ὄχι. Ἀλλά ἀπό μέσα κάτι γίνεται 
καί μεγαλώνει. Τί εἶναι αὐτό τό «κάτι» πού 
γίνεται; Βεβαίως, παίρνει τροφή ἀπό ἕναν 
μίσχον, παίρνει νερό, παίρνει τροφές διά 
μέσου τοῦ νεροῦ, καί τρέφεται καί μεγα-
λώνει ἐκ τῶν ἔσω πρός τά ἔξω.
Αὐτό γινόταν στήν ἀρχαία Ἐκκλησία καί 
αὐτό ὀφείλει νά γίνεται πάντοτε στήν 
Ἐκκλησία. Δηλαδή ὑπῆρχε ἕνας «μίσχος», 
ὑπῆρχε μία «πόρτα». Ἡ «πόρτα τῶν κατη-
χουμένων». Θά ὑποβληθῇς εἰς κατήχησιν, 
θά δοκιμασθῇς ποιός εἶσαι, καί μετά θά 

βαπτισθῇς καί θά γίνῃς μέλος τῆς Ἐκκλη-
σίας τοῦ Χριστοῦ.
Η Εκκλησία λοιπόν τοῦ Χριστοῦ ἦταν κλει-
στή. Δέν μποροῦσες νά μπῇς μέσα, ἐάν 
προηγουμένως δέν εἶχε δοκιμασθῆ ἡ πρό-
θεσίς σου· τό ποιός εἶσαι, ἡ πίστις σου, ἡ 
ἀρετή σου, ἡ ζωή σου. Καί οἱ πόρτες ἦταν 
κλειστές ὄχι μέ τήν ἔννοια πλέον τοῦ βα-
πτίσματος μόνον, ἀλλά καί μέ τήν τεχνική 
σημασία τοῦ ὄρου.
Ἐκεῖνο τό «τὰς θύρας, τὰς θύρας» (Λει-
τουργικόν παράγγελμα, πού ἐκφωνεῖται 
λίγο πρίν ἀπό τό «Σύμβολον τῆς Πίστε-
ως» στήν θεία Λειτουργία) αὐτό ἀκριβῶς 
διασῴζει. Τό ὅτι δηλαδή μέσα στήν Ἐκκλη-
σία, οἱ φύλακες, οἱ θυρωροί, ἔκλειναν τήν 
πόρτα, γιά νά μήν μπῇ κανείς ἄπιστος· 
οὔτε κἄν κατηχούμενος. Οἱ κατηχούμε-
νοι, πρό τοῦ μυστηρίου τῆς θείας Εὐχα-
ριστίας, μέσα στήν θεία Λειτουργία, ἀνα-
χωροῦσαν. Γι’ αὐτό, ἔκλειναν οἱ πόρτες, 
ἔβγαιναν ὅλοι ἔξω καί ἔμεναν μόνοι οἱ πι-
στοί, οἱ ὁποῖοι παρηκουλούθουν τήν θεία 
Λειτουργία, γιά νά κοινωνήσουν.
Φαίνεται ὅμως ὅτι κάποια μέλῃ τῆς Ἐκκλη-
σίας εἶχαν δεχθῆ κάποιες ἐπιδράσεις ἀπό 
τό εἰδωλολατρικό περιβάλλον, γιατί μερι-
κοί εἶχαν ἀποδεχθῆ αὐτήν τήν διδασκαλίαν 
τῶν εἰδωλολατρῶν, τῶν Νικολαϊτῶν –πού 
εἴχαμε ἀναλύσει μία περασμένη φορά–, 
καί, ὅπως ἀντιλαμβάνεσθε, μερικοί χρι-
στιανοί παρουσίαζαν συμπτώματα αὐτῶν 
τῶν ἐπιδράσεων.
Αὐτό ὅμως δέν ἄρεσε εἰς τόν Κύριον. Ἤθε-
λε τά μέλη τῆς Ἐκκλησίας Του νά εἶναι 
ὅπως Ἐκεῖνος θέλει. Γι’ αὐτό, διαμαρτύ-
ρεται κατά τοῦ ἐπισκόπου καί τοῦ λέγει: 
«ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα…».
Ἐάν, μέ τήν εἰκόνα πού σᾶς περιέγραψα, 
ἔπρεπε νά ἰδοῦμε τήν ἐποχή μας, τί θά 
λέγαμε; Η Εκκλησία σήμερα εἶναι κλει-
στή ἤ ἀνοιχτή;

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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διο Β΄» για να αμυνθεί. Η συμμορία των 
«εταίρων» δεν επρόκειτο να του κάνει κα-
μία παραχώρηση. Ο Λαφαζάνης, η Κων-
σταντοπούλου και άλλοι τον ικέτευσαν 
να πάμε στο «Σχέδιο Β΄», που προέβλεπε 
έξοδο από την ευρωπαϊκή «στρούγκα» 
και επιστροφή στο εθνικό νόμισμα. Ο 
Τσίπρας πανικοβλήθηκε. Δεν το τόλμη-
σε. Υπέκυψε στις ασφυκτικές πιέσεις και 
στις απειλές των ξένων αποικιοκρατών. 
Δελεάσθηκε από τις υποσχέσεις που του 
έδωσαν ότι θα τον στήριζαν στην εξου-
σία και υπέκυψε. Όταν οι ξένοι άρπα-
γες είδαν ότι ο Τσίπρας όχι μόνο δεν δι-
έθετε άλλο σχέδιο για να τους απειλή-
σει, αλλά τους διαβεβαίωνε εκ των προ-
τέρων ότι δεν είχε σκοπό να αποχωρή-

σει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, οπότε οι ξένοι δυνάστες πανηγύρι-
σαν. Θα περνούσαν τα σχέδιά τους για 
διάλυση και εξαθλίωση της Ελλάδας όχι 
με καμιά δεξιά κυβέρνηση αλλά με… 
«πρώτη φορά Αριστερά». Αυτό ήθελαν. 
Μια «Αριστερά» εξωνημένη, στην υπηρε-
σία του καπιταλισμού, που θα ξεγελού-
σε τους αφελείς, ενισχυμένη από τους 
ιησουίτες των ΑΝΕΛ. 

Δύο «ΟΧΙ» - σταθμοί στην Ιστορία. Το 
πρώτο το είπε ο Μεταξάς και το έδωσε 
στον λαό να το κάνει λάβαρο. Το δεύτερο 
το είπε ο λαός και το έδωσε στον Τσίπρα 
για να αντισταθεί στους ξένους αποικιο-
κράτες. Κι εκείνος, έντρομος, το πέταξε 
και δήλωσε υποταγή. (ΠΑΡΟΝ)

Τυφλωμένοι από μίσος και κακία, 
νόμιζαν, πως έτσι θα έσβηναν την πα-
ρουσία του και το πέρασμά του, θυμί-
ζοντάς μας τους Αρχιερείς και Γραμ-
ματείς που θέλησαν να εξαφανίσουν 
την Ανάσταση του Χριστού! «Και συνα-
χθέντες – Αρχιερείς – μετά των Πρε-
σβυτέρων συμβούλιον τε λαβόντες αρ-
γύρια ικανά έδωκαν τας στρατιώταις…. 
οι δε λαβόντες τα αργύρια, εποίησαν 
ως εδιδάχθησαν. Και διεφημίσθη ο λό-
γος ούτος παρά Ιουδαίοις μέχρι της 
σήμερον» (Ματθ. κη΄ 12 & 15).

Από το πρώτο τετράμηνο της ανάρρη-
σης του Ιερωνύμου Α΄ στην αρχιεπισκοπι-
κή καθέδρα ήρθε αντιμέτωπος με ένα σο-
βαρό εθνικό και εκκλησιαστικό θέμα. Τα 
Σκόπια, μέχρι το 1944 ονομάζονταν Βαρ-
ντάσκα (BARDAPSKA). Ο Τίτο με τον Στά-
λιν μετενόμασαν τη Γιουγκοσλαβική αυτή 
περιφέρεια, που αποτελούσε ενιαίο κρατί-
διο της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρα-
τίας της Γιουγκοσλαβίας, για λόγους κα-
θαρά πολιτικούς σε Μακεδονία.

Στις 10 Αυγούστου του 1967 η Εκκλησία 
του κρατιδίου αυτού αποσπάσθηκε εκκλη-
σιαστικά (πίσω κρύπτονταν δάκτυλος πο-
λιτικός) από το Πατριαρχείο της Σερβικής 
Εκκλησίας και αυτοανακηρύχθηκε ως «Αυ-
τοκέφαλη Μακεδονική Εκκλησία».

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ πληρο-
φορηθείς το γεγονός συνεκάλεσε εκτά-
κτως την Ιερά Σύνοδο (13 Σεπτεμβρίου 
1967) και προεδρεύοντος του ιδίου απο-
φάσισαν ομόφωνα να καταδικάσουν την 
απόσχιση εκδίδοντας ανακοίνωση που έλε-
γε: «Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της 
Ελλάδος συνελθούσα εκτάκτως σήμερον, 
την 13η Σεπτεμβρίου 1967, μετά βαθυτά-
της θλίψεως επληροφορήθη… και έκρινεν 
ότι επ’ ουδενί λόγω δύναται να αποδεχθή 
την πράξιν ταύτην της λεγομένης Μακε-
δονικής Εκκλησίας, δια της αναγνωρίσεως 
αυτής ως Κανονικής Εκκλησίας… Η Εκκλη-
σία της Ελλάδος θεωρεί ως πάντη αντικα-
νονικόν και άθεσμον τον τρόπον, κατά τον 
οποίον ανεκηρύχθη εις αυτοκέφαλον η λε-
γομένη Μακεδονική Εκκλησία, και κατά τα 
υπό των Ιερών Κανόνων επιτασσόμενα, δι-
ακόπτει πάντα δεσμόν και πάσαν, μετά των 
σχισματικών επισκόπων και λοιπών κληρι-
κών αυτής, επικοινωνίαν…».

Η Συνοδική αυτή απόφαση στάλθηκε 
προς όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες, και 

οι οποίες, σχεδόν όλες, συμφώνησαν με 
την στάση και την απόφαση της Ελλαδι-
κής Εκκλησίας. Απαντητικές επιστολές 
(προς Ελλαδική Εκκλησία ότι συμφωνούν 
με την απόφαση) έστειλαν μεταξύ των άλ-
λων και οι Πατριάρχης Ιεροσολύμων Βε-
νέδικτος, Αρχιεπ. Κύπρου Μακάριος, Αρχι-
επ. Πράγας Δωρόθεος, Τοποτηρητής του 
Πατρ. Θρόνου Αλεξανδρείας Λεοντοπόλε-
ως Κωνσταντίνος κ.ά.

Η ενέργεια αυτή του Ιερωνύμου υπήρ-
ξε καταλυτική εις την μη αναγνώριση της 
Εκκλησίας της Μακεδονίας ως κανονικής 
και αυτό ισχύει και μέχρι σήμερα.

Γι’ αυτή τη γενναία ιστορική και εθνική 
απόφαση του Ιερωνύμου Α΄ (Κοτσώνη) δεν 
έγραψαν, τόσα χρόνια, τίποτα τα διαπλε-
κόμενα μέσα ενημέρωσης

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗ
Επί ημερών Ιερωνύμου Α΄ άρχισε η με-

γάλη αναγέννηση της εξωτερικής Ιερα-
ποστολής.

Αναλαμβάνοντας το πηδάλιο της Εκκλη-
σίας βρήκε ένα υποτυπώδες Γραφείο Εξω-
τερικής Ιεραποστολής και μερικούς ασυ-
ντόνιστους Έλληνες Ιεραπόστολους που κι-
νούνταν με δικά τους ή από ιδιωτικούς Συλ-
λόγους οικονομικά, κατευθυνόμενοι απ’ αυ-
τούς, μη ανταποκρινόμενους εις τις προσ-
δοκίες των νεοφώτιστων ιθαγενών αδελ-
φών, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, όπως 
του αρχιμ. π. Χρυσοστόμου Παπασαρα-
ντόπουλου και τους μετέπειτα π. Χαρίτω-
να Πνευματικάκη…

Άρχισε με την αναδιοργάνωση όλων εκεί-
νων των υπηρεσιών που μπορούσαν να 
δραστηριοποιηθούν και να προπαρασκευ-
άσουν ένα πλάνο για την σωστή λειτουρ-
γία του μεγάλου έργου της Εξωτερικής Ιε-
ραποστολής. 

Ξεκίνησε η μεγάλη καμπάνια με την προ-
βολή της ιδέας και το έργο της Εξωτερι-
κής Ιεραποστολής. Οργανώθηκε και καθι-
ερώθηκε να πραγματοποιείται κάθε χρόνο 
η «Εβδομάδα Εξωτερικής Ιεραποστολής». 
Έτσι άρχισε ο κόσμος να μαθαίνει για την 
Ιεραποστολή, τους σκοπούς και τις επιτυ-
χίες της. Η κίνηση βρήκε μεγάλη ανταπό-
κριση και μάλιστα από νέους. Οι προσφο-
ρές δε υπέρ της Εξωτερικής Ιεραποστολής 
ήταν συγκινητικές.

Η νέα δομή οργάνωσης του Γραφείου της 
Εξωτερικής Ιεραποστολής δημιούργησε: 

Α) Το “Κέντρον Ιεραποστολικών Σπου-
δών” που είχε ως σκοπό να μεριμνά για την 

εκπαίδευση των ενδιαφερομένων ώστε να 
προσφέρουν τον εαυτόν τους στο έργο της 
Ιεραποστολής.

Β) Το “Διορθόδοξο Ιεραποστολικό Κέ-
ντρον - Πορευθέντες” που αξιοποιούσε 
κάθε προσφορά των εθελοντικών υπηρε-
σιών, ώστε να αντιμετωπίζεται με συντονι-
σμό η εργασία των εθελοντών ανδρών και 
γυναικών, φίλων της Ιεραποστολής με τα 
Ιεραποστολικά Ορθόδοξα Σωματεία στον 
Ελλαδικό χώρο.

Γ) Με απόφαση της Ιεράς Συνόδου (9-2-
1970) και με εισήγηση της Θεολογικής Σχο-
λής του Παν. Αθηνών λειτούργησε τμήμα 
εκπαίδευσης Ιεραποστόλων από το έτος 
1970 έως 1973 το οποίο παρακολούθησαν 
σπουδαστές και στο τέλος έλαβαν δίπλω-
μα εργασίας.

Δ) Δημιουργήθηκε με απόφαση της ΔΙΣ 
και λειτούργησε οικοτροφείο για σπουδα-
στές του Κέντρου Ιεραποστολικών Σπου-
δών και του οποίου τα έξοδα λειτουργίας 
του έφθασαν τις 148.000 δρχ.

Ε) Λειτούργησαν για τα μέλη της Ιερα-
ποστολής κατασκηνώσεις από 11 Ιουλίου 
έως 1η Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο στην Αί-
γινα στην βίλα «Βοθονία» που την προσέ-
φερε για τον σκοπό αυτό η μοναχή Πα-
ρασκευή Πέππα και η οποία επωμίσθη-
κε και το μεγαλύτερο μέρος εξόδων δι-
ατροφής των.

ΣΤ) Πραγματοποίησαν Σεμινάρια κα-
τάρτισης αλλοδαπών και Ελλήνων σπου-
δαστών στην Μπίστα της Κορίνθου (4-
6/7/1970) στο χώρο των κατασκηνώσεων 
της Μητρόπολης Νίκαιας. Στο Λάδα Ηλεί-
ας από 1-6/6/1970 έγιναν ειδικές εισηγή-
σεις από ειδικούς ομιλητές για θέματα Ιε-
ραποστολικά και δόθηκαν εις τους μετέ-
χοντες αντίτυπα θεολογικών συγγραμμά-
των εις την αγγλική και ελληνική, καθώς 
και σχετικά αναμνηστικά δώρα και βιβλία.

Ζ) Ξεκίνησαν ένα μεγάλο εκδοτικό έργο 
με την έκδοση βιβλίων, Λειτουργικών, 
Δογματικών, πνευματικής ζωής, εκκλησι-
αστικής ιστορίας, κατήχησης σε όλες τις 
τοπικές γλώσσες και διαλέκτους όπου 
υπήρχαν Ορθόδοξοι ιθαγενείς.

Η) Άρχισε ένα πρόγραμμα οικονομικής 
συμπαράστασης σε όλες τις τοπικές Εκ-
κλησίες των ιθαγενών Ορθοδόξων.

Θ) Οργάνωσε ειδική υπηρεσία προπα-
ρασκευής και στρατολόγησης Ιεραπο-
στόλων.

Ι) Το Γραφείο Εξωτερικής Ιεραποστολής 

για τις ανάγκες των Ιεραποστολικών Εκ-
κλησιών, αγόρασε διάφορα εκκλησιαστικά 
είδη (δισκοπότηρα, αρτοφόρια, μυροδο-
χεία, καμπάνες, κολυμβήθρες, σταυρούς 
αγιασμού, ευλογίας, ράσα, στολές…).

Συνέβαλαν στην ανέγερση ναών και 
σχολείων στις Μητροπόλεις Ειρηνοπό-
λεως και Κεντρώας Αφρικής. Ενίσχυσαν 
οικονομικά (με 540.000 δρχ.) την Εκκλη-
σία στο ΖΑΪΡ (Κογκό) και ανήγειραν τον 
πρώτο Ορθόδοξο ναό, καθιερώνοντας 
ένα μεγάλο πρόγραμμα ανέγερσης ναών 
και σχολείων με χρήματα του Γραφείου.

Χρηματοδότησαν το ιεραποστολικό 
έργο στη Νότιο Κορέα στην οποία εργά-
ζονταν ο φλογερός ιεραπόστολος αρχιμ. 
π. Σωτήριος Τράμπας.

Συμμετείχε οικονομικά στην αγορά λυ-
όμενης οικίας, που στέγασε την ιεραπο-
στολή γυναικών στο Ναϊρόμπι και αυτο-
κινήτου με το οποίο επισκέπτονταν κοντι-
νές και μακρινές περιοχές προς ενίσχυ-
σιν των ιθαγενών αδελφών.

ΙΑ) Με απόφαση της Ι. Συνόδου (9-10-
1969) συγκροτήθηκε προσωρινή Συνο-
δική Επιτροπή με Πρόεδρο τον Αττικής 
και Μεγαρίδος κ. Νικόδημο Γκατζιρούλη 
για καλύτερο συντονισμό της βοήθειας 
των παιδιών της Μπιάφρα. Επίσης απο-
φασίστηκε: α) Να φιλοξενηθούν παιδιά 
από την Μπιάφρα. β) Να γίνει ενημέρω-
ση και κινητοποίηση της κοινής γνώμης 
για το θάνατο που θερίζει τα παιδιά από 
την πείνα. γ) Να προσφέρουν συμπαρά-
σταση οικονομική και ηθική με ανθρώ-
πους ειδικευμένους και με τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό.

Από όλη αυτή την προσπάθεια συγκε-
ντρώθηκαν – εκτός από αυτά που αναφέ-
ραμε στο προηγούμενο φύλλο – σε χρήμα 
1.620.598 δρχ., φάρμακα αξίας 180.000 
δρχ., υποδήματα περίπου 80.000 δρχ. και 
πολλά είδη απαραίτητα για τις ανάγκες 
των λιμοκτονούντων παιδιών.

Οι παρεμβάσεις του Γραφείου της Εξω-
τερικής Ιεραποστολής δεν έχουν τελει-
ωμό.

Ο Ιερώνυμος Α΄, άνθρωπος προσευχής 
και ΑΓΑΠΗΣ για τον συνάνθρωπο, ανύ-
σταχτο πνεύμα, και ανήσυχος άνθρωπος 
όπως ήταν, ήθελε να δει τον Ορθόδοξο 
Ευαγγελισμό «των εν σκιά θανάτου καθη-
μένων αδελφών ημών». Προχωρώντας και 
πιο πέρα, προκειμένου να πραγματοποι-
ήσει το σκοπό αυτό, επιστράτευσε έναν 
από τους πλέον κατάλληλους ανθρώπους 
που διέθετε η Ελλαδική Εκκλησία.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Τα δύο «ΟΧΙ» ΠλΟυςιΟι εΠτωΧευςΑν ΚΑι εΠεινΑςΑνσυνέχεια
από τη σελ. 5

συνέχεια 
από τη σελ. 8

παπάδες, άρχοντες και αρχόμενους – για να θυ-
μούνται τον πανηγυρίζοντα “άγιο”.

Οι αδελφότητες άρχιζαν τη νέα ιεραποστολική 
χρονιά με αγιασμό τον οποίο, ως συνήθως, τελού-
σε ο ιερέας του Συλλόγου ή της Ενορίας. Αυτή, η 
παράδοση ετών, τελευταία, χάλασε. Φαίνεται κάτι 
δεν πήγαινε καλά και αποφάσισαν να καλούν τον 
δεσπότη για να κάνει τον αγιασμό και την πρώτη 
ομιλία μήπως και διορθωθεί η κατάσταση (δεσπο-
τική ευλογία γαρ). 

Για να ευχαριστήσουν και ξεκουράσουν τον δε-
σπότη του έστρωσαν τράπεζα χαλάρωσης. Το θεω-
ρήσαμε απίστευτο!

Φέτος (Κυριακή 23 Οκτώβρη) ο τρυποσάκης 
Λαμπάριος είδε τον γραμματικό της Μητρόπολης 
να ανεβαίνει στο επάνω μέρος του κτιρίου και τον 
πήρε καταπόδας χωρίς να τον αντιληφθεί. Αφού 
ήλεγξε την κατάσταση ώστε το δείπνο να αρμό-

ζει σε ένα δεσπότη, επανήλθε στην αίθουσα του 
κηρύγματος.

Σαν τελείωσε η κουραστική ομιλία κι ο κόσμος 
άρχισε σιγά-σιγά να αποχωρεί, ανέβηκε ο δεσπό-
της με την κουστωδία (θεολόγοι, γεροντία και η δι-
οίκηση του Συλλόγου) στον πάνω όροφο και κάθι-
σαν στην στολισμένη τράπεζα. Το μενού περιλάμ-
βανε: σούπες, κρεατικά, δύο ποικιλίες γλυκών (ρα-
βανί - εκμέκ), και γευστικά κρασιά (λυπήθηκαν που 
ο δέσποτης ήπιε νερό).

Ευλόγησε ο δεσπότης την τράπεζα, είπαν και το 
«Πλούσιοι επτώχευσαν και επείνασαν…». Τελειώ-
νοντας ευχήθηκαν να ξανασυμφάγουν για το καλό 
της Αδελφότητας!

Την επομένη οι άνθρωποι της δεσποτικής κουστω-
δίας διηγούμενοι την αδελφοτική φιλοξενία την χα-
ρακτήρισαν ΑΒΡΑΜΙΑΙΑ.

«Οι εκζητούντες τον Κύριον ουκ ελατωθήσονται 
παντός αγαθού».
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Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη και για θέματα “Αιρέσεων και Πα-
ραθρησκείας”.

Λίγη ΝΤΡΟΠΗ δεν θα έβλαπτε. Δεν μπορεί να μιλούν και να 
συσκέπτονται σήμερα για αιρέσεις, όταν για χρόνια “Ορθόδοξοι” 
ηγέτες, έλεγαν και εφάρμοζαν άλλα πλήρως αιρετικά όπως, οι:

Πατρ. Αθηναγόρας: «Ο Πάπας είναι μέγας ανήρ και μέγας 
ηγέτης… Ο Πάπας δι’ εμέ είναι ο κατ’ ευθείαν διάδοχος του 
Παύλου του Α΄ του Αποστόλου…» (Ορθ. & Παπισμός – τ. Β΄ σε 
392). «Εις την κίνησιν προς την ένωσιν… αλλ’ όλαι – εκκλησι-
αί – ομού ΝΑ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΩΜΕΝ την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν 
και Αποστολικήν Εκκλησίαν (π. Θ. Διάλογοι, σελ. 36).

Αρχιεπ. Σεραφείμ Τίκας: Αποκάλεσε τον Πάπα “αγιώτατο” 
και την ρωμαιοκαθολική Εκκλησία “σεβασμίαν Ρωμαιοκαθολι-
κήν Εκκλησίαν”.

Αρχιεπ. Χριστόδουλος: Είχε αποκαλέσει τον Πάπα “εν Χρι-
στώ αδελφό” και τον είχε προσφωνήσει στην Αθήνα: “αγιώτα-
τε Πάπα Ρώμης, καλώς ήλθατε…”!

Πατρ. Βαρθολομαίος: Αγκάλιασε τον Πάπα λέγοντας: “Σε-
βάσμιε αδελφέ” και στην Ρώμη υπέγραψαν κοινή δήλωση: 
«Έχουν αμφότεραι αι Εκκλησίαι Ιερωσύνην, μυστήρια και είναι 
αδελφαί Εκκλησίαι» (ορθ. Τύπος, 22/12/1995). Και προσφώνησε 
στην θρονική εορτή στο Φανάρι την παπική αντιπροσωπεία: «Οι 
κληροδοτήσαντες εις ημάς την διάσπασιν προπάτορες ημών, 
υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όψεως και ευρίσκονται 
ήδη εις χείρας του δικαιοκρίτου Θεού. Αιτούμεθα υπέρ αυτών το 
έλεος του Θεού, αλλ’ οφείλομεν ενώπιον Αυτού όπως επανορ-
θώσουμεν τα σφάλματα εκείνων» (Εκκλ. Αλήθεια 16/12/1998).

Στην δε Παγκόσμια Συνάντηση “θρησκείας και Ειρήνης” δήλω-
σε: «Εμείς οι θρησκευτικοί ηγέτες πρέπει να φέρουμε στο προ-
σκήνιο τις πνευματικές αρχές του οικουμενισμού, της αδελφο-
σύνης και της ειρήνης. Αλλά για να το πετύχουμε αυτό πρέπει 
να είμαστε ενωμένοι στο πνεύμα του ενός θεού… Ρωμαιοκαθο-
λικοί και Ορθόδοξοι, Προτεστάνται και Εβραίοι, Μουσουλμάνοι 
και Ινδοί, Βουδισταί…» (“ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ”, αρ. 494, σελ. 23, Γενεύη 
1994). Για τον νυν αρχιεπ. Ιερώνυμο τι έχει δηλώσει, θα ασχο-
ληθούμε σύντομα.

Και με τον πιο επίσημο τρόπο στην σύναξη στο Κολυμπάρι 
της Κρήτης (“Αγία Μεγάλη Σύνοδος”) αναγνώρισαν το ΜΕΓΑΛΟ 
ΛΑΘΟΣ των Αγίων Πατέρων να καταδικάζουν τους αιρετικούς! 
Αλλ’ από σήμερα και στο εξής δεν υπάρχουν ΑΙΡΕΣΕΙΣ και ΠΑ-
ΡΑΘΡΗΣΚΕΙΕΣ παρά μόνο “Αδελφαί Εκκλησίαι” και θα αποκα-
λούνται πλέον «αιρετικοί» μόνον όποιοι δεν αποδέχονται αυτή 
την “Αγία απόφαση”, δήλωσε ο Πατριάρχης του Γένους Βαρ-
θολομαίος. Και άρχισαν σιγά-σιγά να συλλειτουργούν “Ορθό-
δοξοι” ποιμένες με αδελφούς και αδελφές (παπαδίνες).

Και σεις, “άγιοι” ρασοφόροι, που συγκεντρωθήκατε στην φι-
λόξενη Ιερά Μητρόπολη της Αιτωλοακαρνανίας υπό τον «Ορθο-
δοξότατον» «Συντηρητικότατον «Σωτηριακό» άγιο δεσπότη και 
με προεξάρχοντα Πρόεδρο της Συνδιάσκεψης τον Λαρίσης 
Ιγνάτιο (είχε δηλώσει ότι όσοι αντιδρούν στην Αγία και Μεγά-
λη Σύνοδο βλασφημούν το Άγιο Πνεύμα), αναλογισθήκατε για 
ποιες αιρέσεις θα συζητήσετε αφού τις μέχρι σήμερα θεωρού-
μενες από την Ορθοδοξία αιρέσεις, ομολογίες κ.ά. τις βαπτίσα-
τε εκκλησίες και μάλιστα αδελφές στην “Αγία Μεγάλη Ορθόδο-
ξη Σύνοδο” Κολυμπαρίου Κρήτης;

Ω της ΥΠΟΚΡΙΣΙΑΣ!! Επισκεφθήκατε – λέτε – το ορεινό Θέρ-
μο με το Μοναστήρι του και προσκυνήσατε τεμάχιο του χαρι-
τόβρυτου λειψάνου του Αγίου Κοσμά. Επίσης επισκεφθήκα-
τε τη γενέτειρα του αγίου (Μέγα δένδρο) και μάλιστα ψάλλα-
τε και το απολυτίκιό του. Έχετε πάθει τέτοια πώρωση που δεν 
ακούτε τίποτα, ούτε και τον άγιο που προσκυνήσατε και φωνά-
ζει εδώ και 240 χρόνια: “Δύο είναι οι αντίχριστοι, ο Πάπας και ο 
Μωάμεθ, τον Πάπα να καταράστε”. Κι εσείς όχι μόνο δεν τον 
καταρασθήκατε, αλλά τον κάνατε και εν Χριστώ αδελφό, προ-
σπαθώντας να πείσετε και τους άλλους ν’ ασπασθούν τις κο-
λυμπάριες αποφάσεις.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Β΄ ξαμόλησε στις 2 Ιουνίου 2016 
μία εγκύκλιο προς το χριστεπώνυμο πλήρωμα για να το καθησυ-
χάσει – μην έχουμε ξεσηκωμό – λέγοντας: «Γι’ αυτό συνιστούμε 
σε όλους να ειρηνεύσουν, γιατί πρώτοι εμείς οι Ιεράρχες έχου-
με δώσει την ομολογία της πίστεως κατά την χειροτονία μας για 
να διασφαλίσουμε την Αποστολική και Πατερική παρακαταθήκη 
που παραλάβαμε και αγρυπνούμε για το ποίμνιό μας…». Όμως 
μέσα στην Σύνοδο την “Αγία και Μεγάλη” ξέχασε την ομολογία 
που παρέλαβε και υπέγραψε σε όλα ΝΑΙ!

Και τώρα έρχεται να ξεγελάσει τους ευκολόπιστους χριστια-
νούς με την Πανορθόδοξο Συνδιάσκεψη για τις Αιρέσεις. Ποιες 
Αιρέσεις Μακαριώτατε αφού όλες τις δώσατε συγχωροχάρτι 
και τις κάνατε “αδελφές”;

Εδώ έχει εφαρμογή του Αποστόλου Παύλου «Πονηροί δε άν-
θρωποι και γόητες προκόψουσιν επί το χείρον, πλανώντες και 
πλανώμενοι».

Τι συμβαίνει, διερωτούνται οι ιερείς, και 
πού τον χάνεις πού τον βρίσκεις νάτος 
πάλι ο Σιατίστης στη Λάρισα. Δεν μπορεί, 
κάτι θα συμβαίνει! Ο δικός μας – Ιγνάτι-
ος – θέλει να παρουσιάζεται στα Μ.Μ.Ε. 
ότι έρχονται στη Μητρόπολή του διάφο-
ροι Αρχιερείς, και συνεπώς τον αναγνω-
ρίζουν. Είναι μια εικοσάχρονη πληγή που 
δε λέει να κλείσει γιατί η ένοχη συνείδη-
ση θα τον ελέγχει πάντα.

Κι ο Σιατίστης, δεν βλέπει ότι όσες φο-
ρές ήρθε να ομιλήσει, κανείς σχεδόν, δεν 
τον παρακολουθούσε περιμένοντας να τε-
λειώσει και να βγουν από την υποχρέωση;

Φαίνεται ότι το επιτελείο της μητρόπο-
λης κατάλαβε την πλήρη αδιαφορία του 
ιερατικού ακροατηρίου γι’ αυτό έσπευ-
σε να τονίσει στην μικρή και λιτή ανακοί-
νωση: «Είναι γεγονός ότι η ομιλία προ-
κάλεσε και γόνιμο διάλογο μεταξύ ομι-

λητού και ακροατών». Και πιο 
κάτω, για να τον εμψυχώσουν 
τόνισε: «Η  ωραία αυτή σύνα-
ξη προβλημάτισε πολύ τους 
Ιερείς».

Και βεβαίως τους προβλη-
μάτισε διότι κανείς δεν θυ-
μούνταν τί είπε ο ομιλητής δε-
σπότης. Νομίζει ο καψερός, 
ότι, το εγκώμιο που του έπλε-
ξε ο Ιγνάτιος («Λόγιο Ιεράρ-
χη» ομιλητή που τον διακρίνει 
«ρητορική ικανότητα» κ.ά.) είναι αληθινά. 
Και πιστεύοντας ότι είναι ΜΕΓΑΣ Θεολό-
γος παίρνει σβάρνα τις μητροπόλεις για 
να “διδάξει” και “κατήχηση” τους ιερείς με 
την προσωπική του εμπειρία! (όπως λέει).

Στην “εμπεριστατωμένη” του ομιλία 
αναφέρθηκε στην εκκοσμίκευση, την έκ-
πτωση και χαλάρωση των ηθικών αξιών (να 

τα πιστεύει άραγε ο ίδιος;) και κατέ-
ληξε στα δεινά των αιρέσεων, λέγο-
ντας το εξής καταπληκτικό, αιρετικό, 
και βλάσφημο: «… όσον αφορά την 
Σύνοδο (της Κρήτης): «Καλύτερα 
να πλανάται κανείς μέσα στην Εκ-
κλησία, παρά εκτός Εκκλησίας…».

Δέσποτα και “ΜΕΓΑΛΕ” Θεολόγε, 
δεν γνωρίζετε ότι, όποιος πλανάται 
είναι εκτός Εκκλησίας και δεν μπο-
ρεί να είναι πλανημένος και συγχρό-
νως μέλος της; Ο πλανημένος είναι 

ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ. Η Εκκλησία δεν πλανάται, δέ-
σποτα, διότι είναι το ίδιο σώμα του Κυρί-
ου μας. Οι άνθρωποι πλανώνται και απο-
βάλλονται από το σώμα της.

Πού το βρήκατε και το σερβίρατε στους 
ιερείς και κατ’ επέκταση στο χριστεπώνυ-
μο πλήρωμα, ότι θα είσαι πλανεμένος και 
μέσα στην Εκκλησία;;;

Πέρασαν λίγα χρόνια και πάλι το “κα-
μάρι” πρωταγωνιστής! Τον είδαμε στο 
Λονδίνο μπαρκαρισμένο – διότι εκεί όλα 
επιτρέπονται – να συμμετέχει στο συλ-
λείτουργο Αρχιεπισκόπου Θυατείρων 
και παπικού Καρδιναλίου, και ήρθαν 
στη μνήμη μας: 1) ο ερχομός του στη 
Λάρισα από τη Σαλαμίνα, 2) η χειροτο-
νία του σε διάκονο – με το όνομα του 
αγίου αρχιεπισκόπου Λάρισας Βησσα-
ρίωνα – όπου “φιλοξενούνταν” στα δώ-
ματα του επισκοπικού μεγάρου. Υπήρ-
ξε υπεύθυνος και έμπιστος του ιδιαίτε-
ρου Γραφείου του δεσπότη Ιγνατίου. 
Τον διόρισε υπεύθυνο στον τομέα Νεό-
τητος της μητρόπολης και αναπληρωτή 
διευθυντή του ραδιοφωνικού σταθμού. 
Προς το τέλος του 2000 τον προήγαγε 
χειροτονώντας τον ιερέα και δίνοντάς 
του το οφίκιο του αρχιμανδρίτη. Ήταν 
το καύχημα και το “καμάρι” – όπως έλε-
γε – του δεσπότη και πνευματικού του 
πατρός Ιγνατίου.

Κάποια στιγμή εξαφανίστηκε από το επι-
σκοπείο και από τα διάφορα στέκια νεαρών 
στην πλατεία Ταχυδρομείου. Τα παιδιά που 
τον είχαν πάρει χαμπάρι – μόνο ο Ιγνάτιος 
δεν είδε τίποτα – τον αναζητούσαν χωρίς 
να τον βρουν.

Δεν άργησε όμως να δώσει σημεία ζωής 
όταν ο τηλεοπτικός σταθμός ALTER με τη 

δημοσιογράφο Τάνια Στεφανίδου τον πα-
ρουσίασε σε κάποια μεσημεριάτικη εκπο-
μπή. Τότε πέσαμε από τα σύννεφα μ’ αυτά 
που είδαμε και ακούσαμε.

Ο φακός του φωτορεπόρτερ της εκπο-
μπής είχε τραβήξει νυκτερινά πλάνα μέσα 
σε αυτοκίνητο διακρίνοντας κάποιο ράσο. 
Μετά από σχετικό διάλογο ο νεαρός απο-
κάλυψε την ιδιότητά του και χωρίς ντρο-
πή ομολόγησε ότι είναι ο Βησσαρίωνας, 
το “καμάρι” του Λαρίσης 
και ότι το Σάββατο δου-
λεύει στο διάβολο και την 
Κυριακή στο Θεό.

Μέρος του ρεπορτάζ, 
με το λαγό που έβγαλαν 
τα λαγωνικά του τηλεο-
πτικού σταθμού, μεταδό-
θηκε την μεθ’ επόμενη 
ημέρα. Έγινε τεκτονικός 
σεισμός σε όλη την Ελλαδική Εκκλησία. Ο 
δεσπότης θορυβημένος για το κακό που 
τον βρήκε, έτρεξε στην Τράπεζα Κεντρι-
κής Ελλάδας στην οδό Κύπρου – η οποία 
είχε κλείσει – και παρακάλεσε τον διευθυ-
ντή να αποσύρει χρήματα λόγω έκτακτης 
ανάγκης (εδώ ήταν κατατεθειμένα τα εκα-
τομμύρια δρχ. που παρέδωσε η επιτροπή 
του Θεολόγου στον Ιγνάτιο), και έφυγαν 
καταμεσήμερο για την Αθήνα. Έπρεπε να 
προλάβουν γιατί είχε και συνέχεια την επο-
μένη το ρεπορτάζ.

Την επομένη όσοι προσπάθησαν να πλη-
ροφορηθούν τί έγινε έπαιρναν την απάντη-
ση: “χάλασε η δισκέτα”.

Ο μακαρίτης Χριστόδουλος που, θυμά-
στε, από “λύπη” μάζευε στην αυλή του τέ-
τοιους βιτσιόζους, – και τον συγκεκριμένο 
τον είχε τοποθετημένο στον Άγιο Αντώνιο 
Βριλησσίων, – θέλησε να κλείσει το θέμα, 
στέλνοντάς του στο “αθωωτικό” Εκκλησι-
αστικό Δικαστήριο.

Αφού κατά τους δεσπο-
τάδες δικαστές τα βίτσια 
είναι … αρετή, του έδωσαν 
συγχωροχάρτι και τον ξε-
μπαρκάρισαν στο Ενωμέ-
νο Βασίλειο, γιατί εκεί όλα 
επιτρέπονται και επιβρα-
βεύονται!

Ο “ενάρετος” εκεί Αρχι-
επίσκοπος βλέποντας το 

ιστορικό στο φάκελό του τον αντάμειψε με 
τον διορισμό του στον Καθεδρικό ναό των 
Αγίων Πάντων στο Λονδίνο.

Μετά και το τελευταίο συλλείτουργο με 
τον Καρδινάλιο και τον Αρχιεπίσκοπο Θυα-
τείρων, ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, που 
τέτοιους γυρεύει, ίσως τον προβιβάσει δί-
δοντάς τον μίτρα και πατερίτσα (!).

Να δει και ο δεσπότης Ιγνάτιος στη δύση 
του βίου του ότι, όλος ο κόπος και ο αγώ-
νας και η ανατροφή που έδωσε στο “κα-
μάρι” του δεν πήγε χαμένη!!!

ΨΑΛΤΙΚΑ

Ο ςιΑτιςτης … ήρθε πάλι!
“ΠΛΑΝΩΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΛΑΝΩΜΕΝΟΙ”

τΟ ΚΑμΑρι

συνέχεια 
από τη σελ. 1

Ο δεσπότης Λάρισας για την ιεραπο-
στολική χρονιά (23 Οκτώβρη 2016) έκα-
νε και φέτος τον αγιασμό σε Χριστιανική 
Αδελφότητα και η ομιλία του που ακολού-
θησε ήταν ένα καρδια-
κό ξέσπασμα. Θυμήθη-
κε τον λόγο του πνευ-
ματικού του «παππού» 
που του έγραψε: «Δε-
σπότη μου ποιήσωμεν 
την ζωήν ημών εορτήν 
μίαν». Και πάνω σ’ αυτό 
ήταν η ομιλία.

Είπε, και τι δεν είπε, 
με τον ρητορικό του λόγο. Και κατέληξε: 
«Ο σύγχρονος όμως άνθρωπος εξοστρά-
κισε και τις εορτές οι οποίες μπήκαν στο 
περιθώριο ή και αποχρωματίστηκαν από 
τους πολλούς…». 

Οι μεγάλες αυτές κουβέντες έφεραν 
στην μνήμη μας τον τρόπο εορτασμού των 
αγίων μας από παλαιά μέχρι και σήμερα. 
Παλαιά οι πιστοί προσέρχονταν στο ναό 
από την αρχή του Όρθρου σεμνοί, σοβα-
ροί, αξιοπρεπώς ντυμένοι τη μια αλλά κα-
θαρή φορεσιά τους, χωριστά οι γυναίκες 
από τους άνδρες, προσεκτικοί στο κάθισμά 
τους και με ταπεινό φρόνιμα τιμούσαν τον 
Άγιο μιμούμενοι τη ζωή του, καθώς λέγει ο 

Ψαλμωδός: «Κύριε, εν τη μνήμη των αγί-
ων σου πάσα η κτίσις εορτάζει» (Τριώδιο).

Με το πέρασμα του χρόνου η γιορτή του 
αγίου άρχισε να εκκοσμικεύεται, να δίδε-

ται σημασία στους 
εξωτερικούς τύπους 
(πολυήμερες προε-
τοιμασίες, επιδεικτι-
κοί στολισμοί, μου-
σικές, χοροί, δια-
σκεδάσεις – σκορ-
πισμός του νου και 
απομάκρυνση απ’ 
τη ζωή του αγίου 

–. Αλλά και ο έμψυχος ναός του Θεού, ο 
πιστός, άλλαξε σε βαθμό να μη ξεχωρί-
ζει από τους κοσμικούς (ειδωλολάτρες). 
Οι προτιμήσεις του άλλαξαν. Προσέρχε-
ται στο ναό για να επιδείξει ρούχα, χτένι-
σμα, παπούτσια… να αναπτύξει τις κοινω-
νικές του σχέσεις, να εμπορευθεί… Αρκε-
τοί μένουν εκτός ναού καπνίζοντας ή τρώ-
γοντας σουβλάκια από τους ευκαιριακούς 
σουβλατζήδες ή ταβερνιάρηδες που ειδι-
κά για τον άγιο τσικνίζουν την ατμόσφαι-
ρα κι όταν ακόμα είναι ημέρα νηστίσιμη.

Προϊόντος του χρόνου εμφανίστηκε ένα 
νέο είδος χριστιανού, ανάλογο με τους εξε-
λιγμένους επισκόπους, θυμίζοντάς μας τη 

ρήση του μακαρίτη Σεραφείμ Τίκα «Εγώ 
δε θέλω αγίους· θέλω χριστιανούς της 
λαμπαδούρας» αρκεί να γεμίζουν με χρή-
ματα τα παγκάρια.

Και οι “σύγχρονοι” δεσποτάδες κατά-
ντησαν τις εορτές χειρότερες και από πα-
νηγύρια αφού: α) Βασικό μέλημά τους εί-
ναι η αύξηση των εισπράξεων με οποιο-
δήποτε τρόπο. – Λείψανα αγίων, εικόνες 
ιστορικές – θαυματουργικές, προσωπικά 
αντικείμενα κάποιου αγίου (γυαλιά, ακου-
στικά…) χώμα από τον τάφο κ.α. β) Προ-
σκαλούν στα πανηγύρια τσούρμο δεσπο-
τάδων, ιερομονάχων, παπάδων, αγνοώ-
ντας τα έξοδα (φαγητό, ύπνο, δώρα κ.ά.). 
γ) Μεταβάλλουν τον ναό από οίκο προ-
σευχής και κατάνυξης σε πασαρέλα μό-
δας δεσποτικών στολών με τα τελευταία 
τύπου αξεσουάρ (το 2014 παρ’ ολίγο νά-
χαμε εγκεφαλικό επεισόδιο του δεσπότη 
μας, όταν είδε την καινούργια στολή- που 
την πλήρωσε πανάκριβα ως αποκλειστική 
- να τη φοράει και ο Πειραιώς Σεραφείμ. 
δ) Παραγγέλλουν κάθε φορά μεγάλη ποι-
κιλία φαγητών για εκατοντάδες προσκε-
κλημένους καλοφαγάδες και μερακλήδες 
του κρασιού κλείνοντας τις εορταστικές 
ευωχίες με τον “αμάραντο”. ε) Παρέχουν 
δώρα στους καλεσμένους – δεσποτάδες, 

ΠλΟυςιΟι εΠτωΧευςΑν ΚΑι εΠεινΑςΑν

συνέχεια στη σελ. 7Λαμπαδάριος


