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ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;
συνεχίζεται στη σελ.2

ΨΑΛΤΙΚΑ
•μασ Δουλευει... Ή ειναι μουρλοσ;

• αΦου ειμαστε ΠρωταθλΗτεσ
•Ηρθαν… “οιΚεια ΒουλΗσει!”

• Και να χαριεντιΖονται

σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

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) ΝΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΜΑΣ

Β) Η ∆ΥΣΗ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ 
ΤΟ ΛΟΥΤΡΟ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

Γ) ΤΕΛΟΣ…! Α∆ΕΙΑΣΑΝ 
ΟΙ ΤΣΕΠΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!

Ω Τησ ΥΠοΚΡισιΑσ!

συνεχίζεται στη σελ. 5

7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΠοΦΡΑΔΑ ημΕΡΑ 
γιΑ Την οΡΘοΔοΞιΑ 

Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

Ναι, όπως το 
δ ιαβάζετε και 
όπως το ζού-
με. Χιλιάδες οι 
εκτρώσε ις  το 
χρόνο στην Ελλά-
δα και το έγκλημα 
αυτό με τη βούλα 
– ψήφο της Βου-
λής των “ελλή-
νων” και την ένοχη σιωπή 

της πνευμα-
τικής ηγεσί-
ας (Διοικού-
σας Εκκλη-
σίας, Ακαδη-
μίας Αθηνών 
κ.λ.π.).

Αλλά, περί 
του εγκλή-
ματος των 

εκτρώσεων, ας αφήσου-

με να μας μιλήσει ο αγιο-
ρείτης-φιλοθεΐτης μονα-
χός π. Λουκάς στα “Επι-
λεγμένα θέματα, δανει-
σμένα από το εξαίρε-
το πόνημά του: ΑΓΙΟΝ 
ΟΡΟΣ, Οικουμενισμός 
και Κόσμος”, Εκδόσεις 
«Ορθόδοξος Κυψέλη», 
Θεσσαλονίκη 2017, σελ. 
16-20. 

(Μια συγκλονιστι-
κή ιστορία μίας 
μάνας που είχε 
μόνο ένα μάτι και 
γι’ αυτό τον λόγο 
ο γιος της την μι-
σούσε. Ώσπου ένα 
γράμμα τα άλλαξε 
όλα…) 

Συνεχίζουμε την ιστορική 
καταγραφή εκκλησιολογικών 
θεμάτων που έπαιξαν μεγάλο 
ρόλο την περίοδο του Αρχιεπι-
σκόπου Ιερωνύμου Α΄ Κοτσώ-
νη, όταν Συνασπισμός σκοτει-
νών δυνάμεων, μέσα από τον 
περίβολο της Εκκλησίας, προ-
σπάθησε – προσπαθεί ακόμα 
– να εξαφανίσει, και όσα δεν 

μπόρεσε έβαλε μηχανισμούς να 
τα αλλοιώσει ή να αμαυρώσει. 
Οι ταλαίπωροι ματαιοπονούν. 
Κάνουν ό,τι εκείνοι που πετούν 
πέτρες να χτυπήσουν τον Ήλιο. 
Είναι βέβαιο ότι όποιος απο-
τολμήσει, με λεπτομέρεια, να 
ιστορήσει την ιερωνυμική δια-
δρομή θα σταματήσει με δέος 
μπροστά σε μία αγιοπατερική 

προσωπικότητα που λέγεται Ιε-
ρώνυμος Κοτσώνης. Και τούτο 
διότι κάθε βηματισμός του ήταν 
ένα μήνυμα αγάπης, η δε ζωή 
του στο σύνολό της και στις λε-
πτομέρειες ήταν μια ποίηση, 
μια υμνωδία που προσφέρθη-
κε σα θυμίαμα εύοσμο, σα θυ-
σία δεκτή στο θρόνο του Υπε-
ρούσιου Θεού.

Η ΠΟΛΩΝΙΑ ΑΝΑΚΗΡΥΞΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΑΡΧΗΓΟ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

«ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ» ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΛΑΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 

γιΑΤι 
μισοΥν

οι... 
ΤοΥσ 

ΕλληνΕσ
συνεχεια στη σελ. 4

Η σΦαγΗ των 12 μΗτροΠολιτων  (1974 - 2016)  24ο µέρος

οι μαυρεσ σελιΔεσ τΗσ εΚΚλΗσιαστιΚΗσ ιστοριασ

Στις 19. Νοεμβρίου 2016, μία 
πρώην κομμουνιστική χώρα, η 
Πολωνία διακήρυξε επισήμως εκ 
νέου τον εαυτό 
της ως ένα χρι-
στιανικό έθνος, 
αποκηρύσσο-
ντας ουσιαστι-
κά το άθεο πα-
ρελθόν της.

Την ώρα μάλι-
στα που η Ευρώπη βάσει σχεδίου 
ισλαμοποιείται.

Σε μια μεγαλοπρεπή τελετή στον 

Καθολικό Ναό του Θείου Ελέους 
στην Κρακοβία της Πολωνίας, οι 
Καθολικοί Επίσκοποι της Πολωνίας 

με την παρου-
σία του Προέ-
δρου Andrzei 
Duda και χιλιά-
δων καθολικών 
προσκυνητών, 
αναγνώρισαν 
επίσημα τον Ιη-

σού Χριστό ως Βασιλιά της Πολω-
νίας και Τον κάλεσαν να καθοδη-
γήσει το έθνος τους, το λαό τους 

και τους πολιτικούς τους ηγέτες.
Στην Ελλάδα αντίθετα, χάρη στις 

αποστασίες των πολιτών, το κρά-
τος επιδιώκεται να κηρυχθεί σε 
ουδετερόθρησκο, προπομπό του 
αθεϊσμού.

«Αθάνατε Βασιλέα των Αιώνων 
Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μας και 
Σωτήρα μας, σκύβοντας τα κεφάλια 
μας ενώπιόν Σου, Βασιλέα του Σύ-
μπαντος, αναγνωρίζουμε την κυρι-
αρχία Σου πάνω από την Πολωνία, 
σε εκείνους που ζουν στην πατρίδα 
μας και σε όλο τον κόσμο. Επιθυ-

μώντας να προσκυνήσουμε το με-
γαλείο της δύναμής Σου και της δό-
ξας Σου, με μεγάλη πίστη και αγά-
πη, θα φωνάξουμε: κυβέρνησέ 
μας, Χριστέ!», ανέφεραν οι 
Πολωνοί.

Επιπλέον, η Πολωνία ορθώνει 
ανάστημα απέναντι στην Νέα 
Τάξη και το Ισλάμ τονίζοντας 
στους ιμάμηδες πως δεν πρό-
κειται να εφαρμόσουν στη χώρα 
τους νόμους του Αλλάχ, γιατί 
γι΄ αυτους αρχηγός και βασιλέ-
ας τους είναι ο Ιησούς Χριστός.

Πατάμε, κυκλοφορούμε και 
κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

η ΕλλΑΔΑ η ΠλοΥσιοΤΕΡη 
ΧΩΡΑ Τησ ΕΥΡΩΠησ

Είμαστε στην 14η συνέχεια, ψά-
χνοντας να βρούμε πως εξαφανί-
στηκαν  δισεκατομμύρια από τα 
ταμεία του ελληνικού κράτους

π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 
Εκείνοι που θα παρακαθίσουν στην 
Πανορθόδοξη Σύνοδο έχουν αλωθεί 

από τον Οικουμενισμό

Ὁ σκοπός μιᾶς Συνόδου εἶναι νά φέρει τήν εἰρή-
νη• ὅμως ἔρχεται πάντοτε ἡ εἰρήνη; Λοιπόν. 
Φημολογεῖται ἡ συγκρότηση μιᾶς Πανορθό-

  Η ΦAτνΗ του αντIχριστου! 

Στο Κολυμπάρι της Κρήτης, «οι ιερείς της αισχύ-
νης, οι εσθίοντες την τράπεζα Ιεζάβελ»1, γκρέμι-
σαν  την φάτνη του Ιησού και έστησαν την μιαρή 
του αντιχρίστου. 

συνεχίζεται στη σελ. 3

ΕλληνΕσΕλληνΕσ
συνεχεια στη σελ. 4συνεχεια στη σελ. 4

Στις 7 Δεκεμβρί-
ου του 1965 έγινε 
μια μεγάλη προδο-
σία από τον Μεγά-
λο Αποστάτη της πί-
στης μας Πατριάρ-
χη Αθηναγόρα και Aπαντούν οι τρεις... σελ. 4
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δοξης Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ἡ ὁποία λέ-
γεται ὅτι θά εἶναι ἡ ὄγδοη Οἰκουμενική Σύ-
νοδος. Ξέρετε ὅτι μέχρι τώρα ἔχουμε ἑπτά 
Οἰκουμενικές Συνόδους, ἀλλά καί κάποιες 
Τοπικές Συνόδους.
 Ἔτσι λοιπόν φημολογεῖται μία ὄγδοη Οἰκου-
μενική Σύνοδος, ἡ ὁποία θά γίνει στίς μέρες 
μας. Εἶναι πολλά χρόνια πού ἔχουν ἤδη ἀρχί-
σει καί ξεκινήσει ἐργασίες γι᾽ αὐτή τήν ὄγδοη 
Οἰκουμενική Σύνοδο• ἔχουν πραγματοποιη-
θεῖ μάλιστα καί Προσύνοδοι. Ἐπίσης ἔχουν 
ἐξαγγελθεῖ προγραμματικές δηλώσεις ἀπό 
τόν καινούργιο μας πατριάρχη [ἐνν. τόν Πα-
τριάρχη κ. Βαρθολομαῖο], καί μεταξύ τῶν 
ἄλλων πού εἶπε –καί λέγονται κατά καιρούς 
πολλά– ἦταν ὅτι θά προσπαθήσει νά πραγ-
ματώσει τήν ὄγδοη Οἰκουμενική Σύνοδο. [...]
Ὅμως μπορεῖτε νά φανταστεῖτε τί ἀποτε-
λέσματα θά εἴχαμε ἀπό τέτοιες ἀποφάσεις 
μιᾶς τέτοιας Συνόδου; Ἐγώ εἶχα ἑτοιμάσει 
τίς σημειώσεις μου γι᾽ αὐτά πού σᾶς λέω 
τώρα· χάρηκα ὅμως ὅταν εἶδα ὅτι καί ὁ πα-
τήρ Ἰουστῖνος Πόποβιτς λέει τό ἴδιο πρᾶγμα. 
Τί ἄλλο θά ἔχουμε, παρά σχίσματα! Ὅπως 
εἴχαμε κάποτε μέ τήν μεταφορά τοῦ ἡμερο-
λογίου τό Παλαιοημερολογιακό φαινόμε-
νο, ἔτσι θά ἔχουμε καί τώρα ἅμα γίνουν τέ-
τοια πράγματα.
Διότι πολλοί θά ποῦνε: «Ἐγώ δέν τά δέχο-
μαι αὐτά τά πράγματα». Τότε ὅμως, τί λέτε; 
δέν θά γίνουν σχίσματα; Καί λέει ὁ πατήρ 
Ἰουστῖνος: «Τίποτα καλό νά μήν περιμένου-
με ἀπό μία τέτοια Σύνοδο, παρά μόνο σχί-
σματα, σχίσματα, σχίσματα!». Λέει καί κάτι 
ἄλλο: «καί αἱρέσεις»! Δέν εἶναι πολύ φυσικό; 
Κάθε ἄλλο παρά θά εὐχαριστήσει μία τέτοια 
Σύνοδος μέ τέτοιες ἀποφάσεις, ὅπως εὐχα-
ρίστησε ἡ Ἀποστολική Σύνοδος τῶν Ἱεροσο-
λύμων. Παρατηροῦμε ὅμως καί μία βιασύνη. 
Αὐτό τό παρατηρεῖ καί τό σημειώνει καί ὁ πα-
τήρ Ἰουστῖνος, βεβαίως παρά πάνω ἀπό δέκα 
χρόνια πίσω, ὅτι δηλαδή ὑπάρχει μία βιασύ-
νη. Ἡ βιασύνη αὐτή ὑπάρχει καί σήμερα. Βια-
σύνη! νά γίνει αὐτή ἡ Σύνοδος!
Ἴσως ρωτήσετε: «Καλά, καί τί εἶναι ἐκεῖνο 
πού τούς κάνει νά κινηθοῦν ἔτσι;». Θά σᾶς 
πῶ. Ὅμως θά σᾶς πῶ τήν ἀπόλυτα προσω-
πική μου γνώμη. Δέν ἦρθε νά μοῦ τό πεῖ 
κανείς, οὔτε φυσικά τό διάβασα πουθενά. 
Μία τέτοια Σύνοδο δέν τήν κινεῖ τό Πνεῦμα 
τό Ἅγιο, ἀλλά τήν κινοῦν οἱ σκοτεινές δυνά-
μεις, μέ ἐπικεφαλῆς τήν Μασονία! Αὐτό ἄς 
γίνει δεκτό. Ναί. [...] Γι᾽ αὐτό, ἐάν γίνει ἡ Σύ-
νοδος, θά χαρακτηριστεῖ Ψευδοσύνοδος• 
δέν θά γίνει ἀποδεκτή.
Εἶναι ὅμως καί κάτι ἄλλο. Ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι 
θά συγκαλέσουν τήν Σύνοδο, ἤ ἐκεῖνοι πού 
θά παρακαθίσουν στήν Σύνοδο –ἐδῶ τώρα 
θέλω νά τό προσέξετε καλά-καλά καί αὐτό– 
ποιοί θά εἶναι; [...] Ἀπ᾽ ὅσο μποροῦμε νά ξέ-
ρουμε σήμερα, καί ἐγώ καί ἐσεῖς, καί ὅλοι 
μας, ἐκεῖνοι πού θά παρακαθίσουν ἔχουν 
ἁλωθεῖ ἀπό τόν Οἰκουμενισμό. Ἀπερίφρα-
στα, ἐκτός ἴσως ἀπό κάποιες ἐξαιρέσεις, 
αὐτοί οἱ ἄνθρωποι δέν ὀρθοδοξοῦν, ἔστω 
καί ἄν λέγονται πατριάρχες, ἀρχιεπίσκοποι 
καί ἐπίσκοποι. Δέν ὀρθοδοξοῦν! Τό γνωρίζου-
με αὐτό ἀπό ἀτομικές δηλώσεις πού κάνουν, 
ἀπό τόν τρόπο πού κινοῦνται καί ἐκφράζο-
νται. [...] Λοιπόν. Αὐτά πού λέμε, μέ κύριο 

στοιχεῖο τήν ὄγδοη Οἰκουμενική Σύνοδο, καί 
δέν ξέρουμε τί ἄλλα μπορεῖ νά βρεθοῦν καί 
νά σταθοῦν, ξέρετε ὅτι ἀποτελοῦν ἕναν πει-
ρασμό στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας παγκοσμί-
ως; Ναί, εἶναι ἕνας πειρασμός!
Αὐτός ὁ πειρασμός ξέρετε τί ἐπιδιώκει νά 
ἐπιτύχει; Προσπαθεῖ νά ξεθωριάσει τό θε-
ανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! 
[...] Ἐκεῖνο πού ὁ Ἄρειος καί ὁ Μονοφυσι-
τισμός δέν κατάφεραν, τώρα ὁ Οἰκουμενι-
σμός ἔβαλε μπροστά νά τό καταφέρει! [...] 
Αὐτός ὁ πειρασμός φαίνεται ὅτι θά εἶναι ὁ 
τελευταῖος τῆς Ἱστορίας. Ἐδῶ τώρα προσέξ-
τε καλά. Φαίνεται ὅτι θά εἶναι ὁ τελευταῖος 
τῆς Ἱστορίας, καί μάλιστα πειρασμός δεινός! 
Εἶναι προφητευμένο• τό προφητεύει ὁ ἴδιος 
ὁ Χριστός, πού τό λέει στόν ἄγγελο, δηλαδή 
στόν ἐπίσκοπο, τῆς Ἐκκλησίας τῆς Φιλαδελ-
φείας, καί εἶναι στό βιβλίο τῆς Ἀποκαλύψε-
ως. Ἀκοῦστε τί λέει:
«Ὅτι ἐτήρησας τόν λόγον τῆς ὑπομονῆς 
μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ 
πειρασμοῦ τῆς μελλούσης –ὥρας ἐννο-
εῖται– ἔρχεσθαι ἐπί τῆς οἰκουμένης ὅλης 
–ἀκοῦστε: «ἐπί τῆς οἰκουμένης ὅλης»!– 
«πειρᾶσαι τούς κατοικοῦντας ἐπί τῆς γῆς· 
ἔρχομαι ταχύ• κράτει ὅ ἔχεις, ἵνα μηδείς 
λάβῃ τόν στέφανόν σου». Ἐπειδή ἐσύ τή-
ρησες, λέει, φύλαξες τόν λόγο τῆς ὑπομονῆς 
μου, δηλαδή ὅ,τι ἀφορᾶ στό νά ἔχεις ὑπομο-
νή καί νά μέ κρατᾶς, ἐμένα τόν Κύριο, μέσα 
σέ ἀντίξοες καταστάσεις, γι᾽ αὐτό καί ἐγώ θά 
σέ φυλάξω. Ἐπειδή τήρησες, καί ἐγώ θά σέ 
τηρήσω, θά σέ φυλάξω. Εἴδατε; ἐσύ φύλα-
ξες; κι ἐγώ θά σέ φυλάξω! [...]
Προσέξτε ὅμως ἐδῶ. Εἶναι γραμμένο• θά 
ἔρθει! Ἀλλά ποιός εἶναι ὁ πειρασμός αὐτός; 
Ὁ πειρασμός αὐτός, ἀγαπητοί, πού θά καλύ-
πτει ὁλόκληρη τήν οἰκουμένη, δέν θά εἶναι 
παρά ἡ μεγάλη νοθεία τῆς πίστεως στό θε-
ανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ! Τό ξανα-
λέω: τῆς πίστεως στό θεανθρώπινο πρόσω-
πο τοῦ Χριστοῦ! Καί αὐτό θά τό πετύχει μόνο 
ὁ Οἰκουμενισμός, μέ τήν ἕνωση ὅλων τῶν 
θρησκειῶν. Ἀκούσατε; Μέ τήν ἕνωση ὅλων 
τῶν θρησκειῶν!...Μέ συγχωρεῖτε πού τά 
λέω δύο καί τρεῖς φορές• συνέχομαι! Ἔτσι 
λοιπόν ὁ Οἰκουμενισμός κατ᾽ οὐσίαν προ-
σβάλλει τό θεανθρώπινο πρόσωπο τοῦ Χρι-
στοῦ, μέχρι νά τό ἐξαφανίσει. Ἀλλά ἄν θέ-
λει νά ἐξαφανίσει τό θεανθρώπινο πρόσω-
πο τοῦ Χριστοῦ –κάτι πού θά κάνει ὁ Ἀντίχρι-
στος– τότε τί εἶναι ὁ Οἰκουμενισμός; Εἶναι 
ἀντίχριστος μέθοδος, ἀντίχριστος τρόπος!
Προσέξατε κάτι; Ὅταν βγάζουν διαγγέλμα-
τα ὑψηλά ἱστάμενα πρόσωπα, δηλαδή τα-
γοί τῆς Ἐκκλησίας, τό προσέξατε; δέν ἀνα-
φέρουν οὔτε μία φορά τόν Ἅγιο Τριαδι-
κό Θεό! οὔτε τό ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ! 
Οὔτε μία φορά! Λένε: «ὁ Θεός»! Μά «ὁ 
Θεός» μπορεῖ νά εἶναι καί ὁ ΜΑΤΣ, δηλαδή 
ὁ Μέγας Ἀρχιτέκτων τοῦ Σύμπαντος, πού 
εἶναι ὁ θεός τῶν Μασόνων! Ἀλλά γιά νά 
ὑπηρετήσουν καί νά εὐχαριστήσουν αὐτά 
τά... τά πανάθλια ἀφεντικά τους, ἀποφεύ-
γουν νά ἀναφέρουν τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ 
ἤ τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ• λένε 
μόνο «ὁ Θεός»! Διαβάστε διαγγέλματα με-
γάλων προσώπων, καί θά μέ θυμηθεῖτε, καί 
θά δεῖτε! Μυρίζει!

Ομιλία 17 - 11- 1991 από το βιβλίο «Δύο 
ομιλίες» Εκδόσεις «Ορθόδοξος Κυψέλη» 

Μη παίζετε με την ζωήν δια του θανάτου· 
τι είδους ζωή είναι αυτή, οικοδομουμένη επί 
του θανάτου;

Λοιπόν, μη παραλογίζεσαι. «Μάχαιραν έδω-
κες; Μάχαιραν θα λάβης». Και αυτά τα αγέν-
νητα έμβρυα, τα νεκροτομούμενα ασπλά-
χνως εις το σκότος των μητρικών σπλάχνων, 
τα αβάπτιστα, τα άταφα, αυτά θα γίνουν τά-
φος ιδικός σου και της Πατρίδος σου, εάν 
δεν προλάβης εν μετανοία ως άτομον και ως 
Έθνος να διορθώσεις – να ανορθώσεις το 
επίλοιπον του βίου σου. Πώς θα βιώσης, πώς 
θα επιβιώσης δια του θανάτου; Τί είδους ζωή 
είναι αυτή, οικοδομουμένη επί του θανάτου;

Η Ορθόδοξος Χριστιανική Διδασκαλία απο-
κλείει οιανδήποτε περίπτωσιν εκτρώσεως, 
φόνου δηλαδή του εμβρύου· επειδή ο άνθρω-
πος «εξ άκρας συλλήψεως» είναι ήδη ψυχο-
σωματική ύπαρξις τελεία, «εικών Θεού έμψυ-
χος», αν και αδιάπλαστος ακόμη.

Ψυχή και σώμα έρχονται εις την ύπαρξιν 
συγχρόνως· «Άμα δε το σώμα και η ψυχή πέ-
πλασται», κατά δογματικήν διατύπωσιν των 
θεοφόρων Πατέρων.

Αρχή, προ της αρχής, ως θεμέλιον συστά-
σεως του ανθρώπου, η οσία ταπείνωσις και 
τέλος, άνω τέλους, η θεοποιός αγάπη.

Όταν λείπη αυτή η ταπείνωσις και η αγάπη 
εις τα ενδόμυχα της ψυχής, εκεί εις τα άδυ-
τα της υπάρξεως, αναδύεται ως απέχθεια 
προς την ζωήν και προς το φως η ζοφώδης 
κακία· εκ της οποίας κακίας πηγάζουν τα δι-
άστροφα και δεινά εις τον βίον των φαύλων· 
εις τις οικογένειες, εις τις πό-
λεις, τα έθνη.

Ο αρχέγονος τρόμος του δά-
σους και των σπηλαίων, μετά μα-
κρούς αιώνας, ευρίσκει πάλιν κα-
ταφύγιον μεταξύ των ανθρώπων, 
εισερχόμενος τώρα απειλητικός εις τις πο-
λυκατοικίες· εις τις δασωμένες από τσιμέ-
ντινα μεγαθήρια σύγχρονες ψυχρές μεγα-
λουπόλεις.

Εκεί όπου: έξωθεν μάχαι – έσωθεν φόβοι.
Και μακάριοι όσοι με φόβον Θεού ημερώ-

νουν τον βίον τους εξαγοράζοντες δια μετα-
νοίας εγκαίρως τον καιρόν που τους απομέ-
νει. Διότι, εάν δεν προλάβη μετάνοια προσω-
πική, οικογενειακή, της ενορίας, των πόλεων 
και του Έθνους, θα έλθουν· και όταν έλθουν 
εκείνα τα δεινά, τότε: εδώ οι άνδρες, εκεί αι 
γυναίκες, αλλού τα παιδιά· εφ’ όσον εν και-
ρώ της ειρήνης ήσαν από Θεού και μεταξύ 
των διηρημένοι, αυτή η αιτία της διαιρέσε-
ως θα φέρη τις αφορμές δι’ εκείνην την συμ-
φοράν. - Αγαθός ο Θεός, αλλά και δίκαιος. 
Ελεήμων, αλλά και Κριτής. Διότι, λέγει, αγα-
πά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος… ούτε 
ακρίτως ελεών, ούτε ανηλεώς κρίνων. Μη, 
λοιπόν, κατά το ήμισυ γνωρίζομεν τον θεόν, 
μήτε να χρησιμοποιώμεν ως αφορμήν νω-
θρότητος και αμελείας μας την φιλανθρω-
πίαν Του. Δια τούτο βρονταί, δια τούτο κε-
ραυνοί, δια να μη καταφρονήται η αγαθότης 
Του. Εκείνος που ανατέλλει τον ήλιον, κατα-
δικάζει και εις αβλεψίαν. Και αυτός που βρέ-
χει την βροχήν, βρέχει και πυρ εξ ουρανού. 
Εκείνα ένδειξις αγαθότητος, αυτά της απο-
τομίας του. Ημείς ή δι’ εκείνα, τα αγαθά δη-
λαδή, να τον αγαπήσωμεν ή δια τα κακά να 

τον φοβηθώμεν, μας συμβουλεύει ο Μέγας 
Βασίλειος.

Η πονηρία, δια πόνων ψυχής και σώμα-
τος λαμβάνει παιδαγωγίαν, αποκατάστα-
σιν, ίασιν. Δι’ ών αμαρτάνει τις ως άτομον 
ή ως έθνος, δια τούτων κατά θείαν οικονο-
μίαν κολάζεται, βοηθούμενος να συνέλθη, 
εάν θελήση.

«Ο εκχέων αίμα ανθρώπου αντί του αίμα-
τος αυτού εκχυθήσεται, ότι εν εικόνι Θεού 
εποίησα τον άνθρωπον. Υμείς δε αυξάνεσθε 
και πληθύνεσθε», λέγει Κύριος. Μην εξακο-
λουθήτε να παίζετε με την ζωήν δια του θα-
νάτου.

Εάν η αποφυγή της τεκνογονίας είναι ενώ-
πιον του Θεού αμαρτία θανάσιμος, ως τι 
θα ήτο ικανόν να λογισθή η θανάτωσις υπό 
των γονέων των ιδίων των τέκνων ωμώς και 
απανθρώπως, όταν μάλιστα η ελάττωσις 
της οικογενείας ισοδυναμεί με θανάτωσιν 
του Έθνους; Και επί πλέον όταν οι γείτονες 
λαοί, οι απ’ αιώνων εχθροί, πολλαπλασιάζω-
νται τριγύρω μας ραγδαίως;

Δεν είναι προφανής ο κίνδυνος να κατα-
πλημμυρίσουν αυτοί μετά των πανταχόθεν 
ανεξελέγκτως συρρεόντων στον τόπον μας, 
και να καταντήσωμεν ημείς, κατ’ αναλογίαν 
του πληθυσμού και των ακρίτων παραχωρου-
μένων εις τις μειονότητες δικαιωμάτων, ξέ-
νοι εντός των εθνικών μας ορίων;

Αλλ’ ιδού και άλλο αγκαθερόν βλάστη-
μα δια τον Τόπον. Παραλλήλως προς την 
δι’ εκτρώσεων συντελουμένην γενοκτονίαν 

προβάλλει συνένοχος και η πα-
τριδοκαπηλεία: η απεμπόλησις 
δηλαδή κεφαλαίων, επιχειρήσε-
ων ή ακινήτων ελληνίδος γης εις 
ανθέλληνας δολίους εισβολείς.

«Και είπεν Άγγελος Κυρίου 
προς Άγαρ την δούλην Σάρρας· πληθύνων 
πληθυνώ το σπέρμα σου και ουκ αριθμηθή-
σεται από του πλήθους… Ιδού συ εν γαστρί 
έχεις και τέξη υιόν και καλέσεις το όνομα αυ-
τού Ισμαήλ… ούτος έσται άγροικος άνθρω-
πος· αι χείρες αυτού επί πάντας και αι χείρες 
πάντων επ’ αυτόν». Γέν. ις’ 10, 11, 12. Και οι 
απόγονοι της Άγαρ – του Ισμαήλ πληθύνο-
νται σφόδρα-σφόδρα επί της γης. Διότι ως 
προς τον νόμον της ζωής έχουν ως εξ ενστί-
κτου βιιολογικήν τοποθέτησιν, εξυπηρετού-
σαν υπέρ το δέον το επεκτατικόν όραμα της 
φυλής των. Ως προς δε τις «φόνισσες» - δολο-
φόνισσες των σπλάγχνων των εκφράζονται με 
επιτιμητικήν απορίαν, όταν υπό τύπον παροιμί-
ας λέγουν· - ένα πουλάκι κυνηγημένο από ένα 
γεράκι, καταφεύγει εις ένα θάμνον και σώζεται. 
Και συ, αναίσθητη, ούτε ως ένας θάμνος δεν 
ημπορείς να φανής δια την ψυχήν που κατέφυ-
γε ως πουλάκι του Θεού εις τα σπλάγχνα σου;

Μην απατάσαι· κανείς φονεύς, κλέπτης ή 
ψεύτης δεν αποφεύγει δια πολύν καιρόν το 
ξεσκέπασμά του.

Όλοι οι ειδήμονες αποφαίνονται ότι το μέλ-
λον – όσον απομένει δια τον κόσμον – ανήκει 
εις τις φυλές, εις τους λαούς, οι οποίοι δεν 
θυσιάζουν το σώμα των εις την ηδονήν και το 
πνεύμα των εις την ματαιοδοξίαν· και εγκρα-
τεύονται· και επιβιώνουν. Και ο δάκτυλος του 
Θεού εμφανώς δεικνύει ότι κατά κανόνα τα 
υγιέστερα και ευφυέστερα και χαριέστερα 
τέκνα της ανθρωπότητος προέρχονται από 
πολύτεκνες – πολυμελείς οικογένειες.

Ω Τησ ΥΠοΚΡισιΑσ!
«ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΜΕ» ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΑΝΤΙ ΝΑ ΚΛΑΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ 

συνέχεια από τη σελ. 1
π. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 

Εκείνοι που θα παρακαθίσουν στην Πανορθόδοξη 
Σύνοδο έχουν αλωθεί από τον Οικουμενισμό

συνέχεια από τη σελ. 1

του Χαραλ. Γρ. Κοντού 
τ. καθ. ΤΕΙ 

- Δικ. Οικονομολογος



 ΑΓΩΝΑΣ 3ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

του
ΙΩΑΝ. ΡΙΖΟΥ

συνέχεια από τη σελ. 1

ΣΔΔΣΔΣΣΔΔΣΣ
ΣΔΔΣΔΣΣΔΣΔΔ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ  
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 235 ΚΩΔ. ΥΠ. 061603 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

Ιδιοκτήτης  Εκδότης  Διευθυντής 
Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος

ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών , 

 Τ.Κ. 41221 Λάρισα 
 Τηλ.: 2410 284644 
Φαξ: 2410 551113

Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

w w w . a g o n a s . o r g
info@agonas.org

ΑΓΩΝΑΣ

Η φάτνη του 
Αντίχριστου! 

Οι  ψευδεπίσκοποι ονόμασαν  τους Μο-
νοφυσίτες «εκκλησία» που σώζει , κάνο-
ντας αποδεκτό ότι ο Χριστός δεν είναι Θε-
άνθρωπος άλλα είναι ή Θεός ή άνθρωπος. 

Ονόμασαν τους Προτεστάντες «εκκλη-
σία» που σώζει, κάνοντας αποδεκτό ότι η 
Θεοτόκος δεν είναι η αειπάρθενος Πανα-
γία άλλα μια …Μαρία και ότι δεν υπάρχουν  
άγιοι, κι ότι  οι εικονομάχοι είχαν δίκαιο και 
ότι τα Μυστήρια δεν είναι επτά άλλα δύο.

 Ονόμασαν τους παπικούς «εκκλησία» 
που σώζει, κάνοντας αποδεκτό ότι ο αγιά-
ζων την οικουμένη και κεφαλή της Εκκλη-
σίας δεν είναι ο Χριστός άλλα ο πάπας.

Στο Κολυμπάρι αποκαλύφθηκαν οι  ιε-
ρείς που «κρύβονται σαν τους ληστές»2 
από την Αλήθεια, που «σκοντάφτουν μέρα 
μεσημέρι»,3 «που εξαπατούν  με ψεύτικες 
ζυγαριές».4 Όμως: «Αλλοίμονο σε όσους 
μολύνουν την Αγία Πίστη με αιρέσεις και 
συγκαταβαίνουν στους αιρετικούς»5

 Αποκαλύφθηκε το δόλιο ιερατείο που 
διδάσκει «εντολές ανθρώπων αποστρε-
φομένων την αλήθεια».6 «Αυτό που λέει 
λόγια του αέρα, που λέει ψέματα».7 

Οι αρχιερείς και ιερείς κα-
τάφεραν μαχαιριές στο σώμα 
του Χριστού και τώρα «φέρο-
νται σαν οι πληγές του λαού 
να είναι αμυχές. Λένε στον λαό πως όλα 
πάνε καλά , μα τίποτα δεν πάει καλά».8  
Αποδέχτηκαν τις αιρέσεις ως «εκκλησίες» 
που σώζουν. Δίδαξαν ψέματα και πράγμα-
τα του μυαλού τους. «Διαβίβασαν  στους 
ανθρώπους τις εντολές του Κυρίου νο-
θευμένες και τους παραπλάνησαν. Εξα-
πάτησαν τον Κύριο. Πρόδωσαν την απο-
στολή τους9…  ο Κύριος θα τους ρίξει στον 
κοπρώνα».10

 «Ενήργησαν σύμφωνα με την δική τους 
διδασκαλία, [δήθεν σοφοί] κι ο λαός όλα 
τα δέχτηκε».11 «Λαός ζει [πλέον]στην μοι-
χεία γιατί απαρνήθηκε τον Κύριο»,12 μο-
λύνθηκε με τους απίστους, αγκάλιασε τους 
αιρετικούς, και ήπιε κρασί με τους διώκτες 
Του. «Αυτούς που ο Κύριος απέρριψε, αυ-
τούς εμείς εμπιστευτήκαμε».13 

 «Το χελιδόνι και το τρυγόνι γνωρίζουν 
τον ορισμένο καιρό να αποδημήσουν, 
όμως ο λαός μου δεν έχει ιδέα από τις 
εντολές μου», λέει Κύριος Παντοκράτωρ. 14

Όμως, «Ὄχι μόνο οἱ ἁμαρτάνοντες, 
ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐπαινοῦν τοὺς ἁμαρ-
τάνοντες ὑφίστανται τὴν ἴδια ἢ καὶ χειρό-
τερη τιμωρία».15

Λέει ο Κύριος : «Είναι διεφθαρμένοι[οι 
ιερείς], τους έπιασα να ασεβούν μέσα 
στο ναό»16… «Με περιφρονούν και ρωτά-
νε: πώς σε περιφρονούμε; Με το να προ-
σφέρετε στο θυσιαστήριο μου μιαρές θυ-
σίες… δεν θα δεχτώ θυσίες από τα χέρια 
σας». 17 Και οι μιαρές θυσίες δεν είναι άλ-
λες από τις Λειτουργίες των κακοδόξων ιε-
ρέων. Των  διαστρεβλωτών  της διδασκα-
λίας για την οποία ο Κύριος σταυρώθηκε. 
Λειτουργίες με μια Πίστη «σε ξένο θεό»,18 
Λειτουργίες που δικαιώνουν την αίρεση, το 
ψέμα. Αλλα «όποιος δικαιώνει αίρεση εί-
ναι αναθεματισμένος»19.

Έρχονται Χριστούγεννα, μα όχι 
πλέον στη  φάτνη που ξέραμε. 

Η Εκκλησία (και η χώρα) ταύτισε την 
μοίρα της πλέον με το αρχαίο Ισραήλ, δη-
λαδή με την καταστροφή. Η όλη Εκκλησία 
δεν θα ναυαγήσει βέβαια ποτέ, αφού ήδη 
το ουράνιο τμήμα της θριαμβεύει από αι-
ώνες εκεί που είναι ο Θεός και το επίγειο 
μπορεί να λάμπει κάπου αλλού στη γή  ή 
σε ένα άγνωστο σπιτάκι δίπλα μας, όμως 
η Εκκλησία της Ελλάδας βούλιαξε στο Κο-
λυμπάρι. «Είναι αδύνατο να ανήκει κανείς 
στους ευσεβείς όποιος κοινωνεί και δεν 
έχει αποχωριστεί από τον Καλέκα» [τον 
Λατινόφρονα πατριάρχη] γράφει ο άγιος 
Γρηγόριος ο Παλαμάς20. 

Έρχονται Χριστούγεννα…
«Με αηδιάζουν οι γιορτές σας και τις 

μισώ. Δεν μ΄ αγγίζουν τα πανηγύρια σας» 
λέει Κύριος Παντοκράτωρ.21 

«Αν έρθω στον λαό μου σαν τρυγητής, 
σταφύλια  δεν θα βρώ, ούτε σύκα, λέει ο 
Κύριος, ακόμα και τα φύλλα θα έχουνε 
μαραθεί. Γι΄ αυτό θα παραδώσω το λαό 
μου στους ξένους και θα τον καταστρέ-
ψουν».22 «Οι προφήτες τους λένε ότι δεν 
θα έχουν πόλεμο, ούτε πείνα και τους 
υπόσχονται παντοτινή ειρήνη. Και ο Κύ-
ριος απαντά: οι προφήτες αυτοί λένε ψέ-
ματα. Δεν είναι αλήθεια ότι προφητεύουν 

στο όνομα μου. Δεν τους 
έστειλα εγώ, ούτε τους 
πρόσταξα, ούτε τους μί-
λησα εγώ. Σας μιλάνε για 

ψεύτικα οράματα και χρησμούς. Σας λένε 
ανώφελα πράγματα, παραπλανητικά επι-
νοήματα της φαντασίας τους. Εγώ ο Κύρι-
ος προαναγγέλλω τι θα κάνω στους προ-
φήτες που λένε ότι δεν θα έρθει πόλεμος 
στη χώρα. Με πόλεμο και πείνα θα τους 
θανατώσω. Το ίδιο και τον λαό που κά-
θεται και ακούει τις προφητείες τους.»23  

Και ο λαός θα πεί: «Ο Κύριος σαν εχθρός 
μας έγινε…κατέστρεψε τον Ισραήλ…ξή-
λωσε το ναό του σαν να ήταν παράγκα 
σε κήπο…κατεδάφισε το θυσιαστήριο 
του»24 «Όλοι οι αμαρτωλοί μές΄στον λαό 
μου, αυτοί που λένε με αυτοπεποίθεση: 
ο Θεός δεν θα  αφήσει να μας βρεί κακό, 
όλοι αυτοί απ΄των εχθρών θα σκοτωθούν 
το ξίφος».25 

«Αλίμονο στις καρδιές τις δειλές… και 
στον αμαρτωλό που βαδίζει δύο δρό-
μους»26

«Φεύγετε οὖν αὐτοὺς ἀδελφοί, καὶ 
τὴν πρὸς αὐτοὺς κοινωνίαν. Οἱ γὰρ τοι-
οῦτοι ψευδαπόστολοι, ἐργᾶται δόλιοι, 
μετασχηματιζόμενοι εἰς ἀποστόλους Χρι-
στοῦ»,27 μας προτρέπει ο άγιος Μάρκος. 
«Η ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία μὲ τοὺς Πα-
πικοὺς ἐντάσσει τὸν κοινωνοῦντα στὰ 
ἀναθέματα τῶν Συνόδων καὶ στὸν πυθ-
μένα τοῦ ἅδη» γράφει ο όσιος Νεόφυτος 
ο Έγκλειστος. 28 

Αν θέλουμε  να σωθούμε, ας παρακα-
λέσουμε τον Θεό γονατιστοί στην γνήσια 
φάτνη του Χριστού, των Αποστόλων και 
των Αγίων, να αξιωθούμε να γίνουμε συ-
νοδοιπόροι του Λώτ και συνεργάτες του 
Νώε, γνωρίζοντας ότι η  συμπόρευση με 
την Αλήθεια γεννά πάντα την καταδίωξη 
από το αρχέκακο φίδι. 

«Ει εμέ εδίωξαν και υμάς διώξουσι».29
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5  Ἁγ. Ἐφραὶμ  τοῦ Σῦρου, Λόγος Εἰς τὴν δευτέραν παρουσί-
αν τοῦ Χριστοῦ.
6  Τιτ.α΄14
7  Μιχ.β΄11
8  Ιερ.στ΄14
9  Μαλαχ.γ΄8
10  Μαλαχ.β΄3
11  Ιερ.ε΄31
12  Ωσηέ.α΄3
13  Ιερ.β’36
14  Ιερ. η΄7
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18  Μ. Ἀθανάσιος, Ε.Π.Ε. 9, κεφ. 80,27.
19  Πρακτικά Ζ΄Οικουμενικής Συνόδου , P.G. 13, 128
20  Ε.Π.Ε. 3, 692, Ἀναίρεσις ἐξηγήσεως τόμου Καλέκα.
21  Αμώς ε΄21
22  Ιερ.η΄13
23  Ιερ.ιδ΄14-16
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25  Αμώς θ΄10
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Καρμίρη, Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ μνημεῖα τῆς Ὀρθοδό-
ξου καὶ Καθολικῆς Ἐκκλησίας, ἐν Ἀθήναις 1960, τομ. Α΄, σ. 427
28  Νεοφύτου τοῦ Ἐγκλείστου, Συγγράμματα, τόμος β΄, Κατή-
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ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

Β) Η ΔυσΗ εχει ευθυνΗ για 
το «λουτρο αιματοσ» στΗ συρια

α) να Που ΚαταντΗσαν τΗν ελλαΔα μασ
 Οι φίλοι μας Ευρωπαίοι (Γερμανοί 

& Σία) θέλουν να έχουν υπό τον από-
λυτο έλεγχό τους την Ελλάδα. Αυ-
τός είναι ο τελικός τους σχεδιασμός. 
Ήδη σε κάθε υπουργείο έχουν εγκα-
τασταθεί από την εποχή των προη-
γούμενων κυβερνήσεων πολυπλη-
θή κλιμάκια (τους έχει παραχωρηθεί 
ολόκληρος όροφος σε κάθε υπουρ-
γείο) και έτσι γνωρίζουν τι συμβαίνει 
σε κάθε γραφείο, και σε κάθε οργα-
νισμό που υπάγεται στο υπουργείο.

Γνωρίζουν ακόμα και πότε πάει 
τουαλέτα ο υπουργός! Και μάλιστα, 
πληρώνονται από το ελληνικό κρά-
τος! Ήδη κατάφεραν να μην έχου-

με τράπεζες ελληνικές, και διοικού-
νται όλες, σχεδόν, από ανθρώπους 
των δανειστών. Στο 
Ταμείο Χρηματοπι-
στωτικής Σταθερό-
τητας (Τ.Χ.Σ.) ξένοι 
και εδώ, όπως και 
το περιβόητο Υπερ-
ταμείο, που επί 99 
χρόνια θα το έχουμε στην καμπού-
ρα μας και θα πουλάει ό,τι ελληνικό 
κτήμα έχει απομείνει.

Και επειδή δεν αφήνουν τίποτα χω-
ρίς να υπάρχει δικό τους μάτι, δημι-
ουργείται ο Μηχανισμός Εποπτείας 
για να παρακολουθεί εάν πιάνονται οι 

δημοσιονομικοί στόχοι και μετά το τέ-
λος του 3ου μνημονίου.

Ο Μηχανισμός Επο-
πτείας θα είναι 5μελής 
με τέσσερις ξένους 
και έναν Έλληνα (πάλι 
καλά…)!

Τι σημαίνουν όλα 
αυτά; Ότι την Ελλάδα 

τη διαχειρίζονται οι ξένοι με τους Επι-
τρόπους και οι υπουργοί απλώς εκτε-
λούν τις εντολές τους, ενώ στα αφε-
ντικά αναφέρεται και ο πρωθυπουρ-
γός! Κατά τα άλλα, ο ελληνικός λαός 
αποφασίζει για τα του οίκου του… 
Αυτό κι αν είναι παραμύθι…

Δεν πρέπει να ζουν σ’ αυτή εδώ 
τη χώρα, για να αποφασίζουν και 
να παίρνουν 
τέτοια οικο-
νομικά μέ-
τρα οι άν-
θρωποι αυ-
τοί!!!

Σύμφωνα 
με έρευνα 
που έγινε 
τον Σεπτέμ-
βριο από 
την εταιρία 
«European 
Consumer Payment Report» και την 
δημοσιοποίησε, αναφέρει ότι: “Η 
φτώχεια στην Ελλάδα έχει εγκατα-
σταθεί σε κάθε σπίτι. Τρεις στους 
τέσσερις Έλληνες, δηλαδή το 75%, 
δεν μπορούν να πληρώσουν τα 
χρέη τους”.

Η σουηδική εταιρεία Intrum Justi-
tia, που δραστηριοποιείται στην εί-
σπραξη οφειλών και “κόκκινων” δα-
νείων, δήλωσε ότι: «Είναι τέτοια η οι-
κονομική κατάρρευση, που το 65% 
των Ελλήνων δηλώνει ότι μετά την 
πληρωμή των φόρων του δεν του 
μένουν χρήματα να καλύψει τις κα-
θημερινές του ανάγκες».

Και η καταιγίδα συνεχίζεται…
Το νέο έτος μπαίνει με ποδαρικό 

φοροκαταιγίδας και με μποφόρ 2,4 
δισ. ευρώ σε φόρους, πέραν των πε-
ρικοπών σε δαπάνες γύρω στο 1,5 

δισ. ευρώ.
Ο πρωτοχρονιάτικος μπουνα-

μάς για το 
2017 είναι 
ανά κατη-
γορία ως 
εξής:

·  7 1 8 
εκατ. ευρώ 
α ύ ξ η σ η 
συντελε-
στών φορ. 
εισοδήμα-
τος.

·  6 6 8 
εκατ. ευρώ αύξηση εισφοράς Αλ-
ληλεγγύης.

· 218,4 εκατ. ευρώ πλήρης εφαρ-
μογή συντελεστή Φ.Π.Α. 24%.

· 12,5 εκατ. ευρώ αύξηση στα τέλη 
κυκλοφορίας.

· 91 εκατ. ευρώ αύξηση φόρου ει-
σοδήματος.

· 142 εκατ. ευρώ αύξηση φόρου 
στα τσιγάρα και στα ηλεκτρονικά.

· 439,6 εκατ. ευρώ αύξηση φόρου 
των Ε.Φ.Κ. σε καύσιμα.

· 19,3 εκατ. ευρώ αναμόρφωση 
της φορ. στα επενδυτικά σχήματα.

· 14,6 εκατ. ευρώ τέλους στην συν-
δρομητική τηλεόραση.

· 25,8 εκατ. ευρώ αύξηση του ΕΦΝ 
στην μπύρα.

· 62 εκατ. ευρώ επιβολή φόρου 
στον καφέ.

· 54,2 εκατ. ευρώ επιβολή τέλους 

στη σταθερή τηλεφωνία.
Την ώρα που
· Οι άνεργοι έχουν φθάσει στους 

1.126.455.
· Οι απολύσεις στα χρόνια των 

μνημονίων στους 700.000.
· Οι απλήρωτοι εργαζόμενοι από 

1 έως 5 μήνες στους 800.000.
· Οι επιχειρήσεις, που έκλεισαν 

και απασχολούσαν 1 έως 20 εργα-
ζόμενους, στις 60.000.

· Και τα λουκέτα δεν έχουν στα-
ματημό.

Παρ’ όλα αυτά το υπουργείο Οι-
κονομικών εξακολουθεί να εξαπο-
λύει ορυμαγδόν κατασχέσεων.

Ο Θεός να βάλει το χέρι του, μην 
συμβεί κανένα μεγαλύτερο κακό.

Στις 15 Δεκεμβρίου στο 
μαρτυρικό Χαλέπι, που 
είναι η μεγαλύτερη και 
πολυπληθέστερη πόλη 
της Συρίας που (αριθ-
μούσε 2.132.000 κατοί-
κους) στρατιώτες των ει-
δικών δυνάμεων (Σύριοι 
Tigers και Ρώσοι Spetsnar) 
συνέλαβαν σε καταφύ-
γιο στο ανατολικό Χαλέ-
πι 130 δυτικούς συμβού-
λους, – αρχικά ανακοινώ-
θηκε για 14 – χωρίς καμιά 
αντίσταση. Σύμφωνα με 
τον Σύρο δημοσιογράφο 
Saced Alsharifi «Λόγω των 
πληροφοριών που έλαβε 
ο ίδιος… ήταν ολόκληρο 

το αρχηγείο υψηλόβαθ-
μων αξιωματικών της δύ-
σης…». Αυτοί συντόνιζαν, 
συμβούλευαν και καθοδη-
γούσαν τις πολεμικές επι-
χειρήσεις των τζιχαντιστών 
ενάντια στο κυβερνητικό 
στρατό του Άσαντ. Σύμ-
φωνα με συριακές πηγές 
οι συλληφθέντες αξιωμα-
τικοί είναι: Αμερικανοί-22, 
Βρετανοί-16, Γάλλοι-21, 
Ισραηλινοί-7, Τούρκοι-62. 

Αποδεικνύεται πλέον 
ποιοι τον κάναν, και τι εί-
δους πόλεμος είναι αυ-
τός. Πάντως όχι εμφύλι-
ος, όπως θέλουν να τον 
παρουσιάσουν τα συστη-

μικά Μ.Μ.Ε. και ζητούν να 
φύγει ο δικτάτορας και 
“κακός δαίμων” Άσαντ 
για να φέρουν Δημοκρα-
τία και ελευθερία – σαν 
της Λιβύης, Ιράκ… – στη 
Συρία, γιατί τους πήρε ο 
πόνος…!

Η εξάπλωση της τρομο-
κρατίας, υπό την σημαία 
του Ισλάμ, έχει την βοή-
θεια των σκοτεινών κύ-
κλων, την υψηλή καθοδή-
γηση της Αμερικής και των 
δορυφόρων της για να πε-
τύχουν την παγκοσμιοποί-
ηση και να κατακερματί-
σουν πολλά κράτη που θα 
τους είναι εμπόδιο.

Και στη Συρία είχαν πολ-
λούς λόγους: α) Δεν τους 
άρεσε η προστασία που 
παρείχε ο Άσαντ στους 
χριστιανούς, β) Δεν επέ-
τρεψε να περάσει ο αγω-
γός φυσικού αερίου από 
το Κατάρ στην Ευρώπη, 
γ) Ο δεσμός του με την 
Ρωσία. Μετά και τις τε-
λευταίες συλλήψεις, γεν-
νάται ένα μείζον… θέμα, 
διότι αποδεικνύεται ότι η 
δύση δεν είχε απλά ενερ-
γό ρόλο στην Συρία, αλλά 
διοργάνωσε και συμμετεί-
χε κατά πολύ μεγάλο μέ-
ρος στο Συριακό «λουτρό 
αίματος».

γ) τελοσ…! αΔειασαν οι τσεΠεσ των ελλΗνων!
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συνέχεια από τη σελ. 1
γιΑΤι μισοΥν οι... ΤοΥσ ΕλληνΕσ

«Η Ελλάδα είναι η κοιτίδα 
του ευγενέστερου πολιτισμού που 

γνώρισε η ανθρωπότητα. Σ’ αυτή οφείλουμε ό,τι κά-
νει τη ζωή μας ανώτερη και ωραιότερη».

(Μακένζυ Κίγκ – 1874, 1950 – Καναδός 
διανοούμενος πρ. Πρωθυπουργός)

Τα αρχαία ελληνικά επιτεύγματα είχαν αλ-
λάξει τη ζωή του ανθρώπου σε όλα τα επί-
πεδα (επιστήμη, τέχνες, γράμματα, πολιτι-
σμό, συνθήκες διαβίωσης, παραγωγής, έν-
δυσης…), αλλά ταυτόχρονα έβαλαν τα θε-
μέλια της μετέπειτα τεχνολογίας και την επι-
στημονική ανάπτυξη παγκοσμίως. 

Έχει αναγνωριστεί ότι οι φιλοσοφικές, οι 
πολιτικές, οι κοινωνικές, οι καλλιτεχνικές, οι 
επιστημονικές κατακτήσεις των αρχαίων Ελ-
λήνων θεωρούνται κορυφαίες, ο δε πολιτι-
σμός τους ακτινοβολούσε με ιδέες και αξίες 
που επεκτείνονταν και ήταν άγνωστες στον 
υπόλοιπο αρχαίο κόσμο.

Τα μουσεία όλου του κόσμου είναι γεμάτα 
με κλεμμένα ελληνικά έργα τέχνης από την 
αρχαιότητα που αντικατοπτρίζουν τις επο-
χές, τις τάσεις, τα ήθη, 
την πορεία της αρχαίας 
ελληνικής κοινωνίας μέσα 
στους αιώνες.

Τα αναρίθμητα μοναδικά 
μνημεία παραμένουν αναλ-
λοίωτα και στέκουν αγέ-
ρωχα για να μας θυμίζουν 
το παρελθόν μας και την 
ιστορία των αρχαίων προ-
γόνων μας.

ΘΕΑΤΡΟ
Κάθε αρχαία ελληνική 

πόλη είχε τουλάχιστον και 
ένα θέατρο. Υπήρχε με-
γάλος ανταγωνισμός με-
ταξύ των πόλεων-κράτη, 
γι΄αυτό παρουσίαζαν πολ-
λές παραστάσεις σαν εί-
δος διαγωνισμού. Ήταν 
χτισμένα κυκλικά πάνω σε 
λόφους, έτσι ώστε να μπο-
ρούν οι θεατές να βλέπουν 
την σκηνή και να έχουν και 
καλή ακρόαση.

Τα Αρχαία Θέατρα άφη-
σαν το στίγμα τους στον 
πολιτισμό ανά τους αιώ-
νες. Τα έργα των μεγάλων 
τραγικών συγγραφέων (Αι-
σχύλου, Σοφοκλή, Ευριπί-
δη… του μεγάλου κωμω-
διογράφου Αριστοφάνη) 
θεωρούνται αξεπέραστα.

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Οι πρώτοι που ασχολή-

θηκαν με την δικαιοσύνη 
ήταν οι Έλληνες στην αρ-
χαία εποχή. Μεταξύ αυ-
τών σπουδαιότεροι ήταν ο 
Σόλωνας, ο Λυκούργος, ο 
Σωκράτης, ο Αριστοτέλης 
και ο Πλάτωνας.

Κατά τον Αριστοτέλη «η 
αδικία είναι πράξη κακίας 
της ψυχής, ενώ η δικαιο-
σύνη είναι αρετή ψυχής».

Στην αρχαία Αθήνα ονο-
μαστά ποινικά δικαστήρια 
ήταν η βουλή του Αρείου 
Πάγου, το Παλλάδιο, το 
Δελφίνιο και η Ηλιαία.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η αθηναϊκή Δημοκρατία 

ήταν το πρώτο πολιτικό 
σύστημα που αναπτύχθηκε στην αρχαία Ελ-
λάδα, και έγινε ο πρόγονος των σύγχρονων 
δημοκρατιών. Παρ’ όλα τα σοβαρά μειονε-

κτήματά του ήταν το πιο ιδανικό πολίτευμα 
που είχε γόνιμους θεσμούς και ιδέες και  γι΄ 
αυτό και παγκόσμια η ακτινοβολία του με δι-
αχρονική ισχύ ως πολιτικό και κοινωνικό κα-
θεστώς της Ιστορίας.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Ο αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα απο-

τελούσε μέρος της κοινωνικής ζωής και της 
αγωγής των νέων γι’ αυτό υπήρχαν πάρα 
πολλά δημόσια γυμναστήρια.

Οι Έλληνες ήταν ο πρώτος λαός που επι-
νόησε τις “αθλοπαιδιές” τις οποίες μετέβαλε 
σε αγωνίσματα, στα οποία οι παίκτες συνα-
γωνίζονταν. Πίστευαν ότι η υγεία του σώμα-
τος πρέπει να συμβαδίζει με την πνευματική 
υγεία. “Νους υγιής εν σώματι υγιή”, έλεγαν.

Όλοι οι γνωστοί φιλόσοφοι και πολιτικοί 
της αρχαιότητας, είχαν διακρίσεις σε αγωνί-
σματα της πάλης, πυγμαχίας, παγκρατίου…

Ένα μεγάλο αρχαίο γεγονός είναι οι Ολυ-
μπιακοί Αγώνες. 

Οι Ολυμπιακοί ήταν οι αρχαιότεροι και 
σημαντικότεροι απ’ όλους τους ελληνικούς 
αγώνες και η σπουδαιότερη θρησκευτική 

γιορτή. Τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια και 
διαρκούσαν πέντε ημέρες. Η φήμη τους δια-
δόθηκε σε όλη την αρχαία ελληνική επικρά-
τεια και σύντομα έγιναν το σύμβολο της πα-

νελλήνιας ενότητας.
Κατά την περίοδο των αγώνων, όλες οι πό-

λεις-κράτη ήταν υποχρεωμένες να σταματή-
σουν τις εχθροπραξίες.

Όσοι συμμετείχαν ακολουθούσαν κοινούς 
κανόνες. Οι αγώνες διεξάγονταν μπροστά σε 
χιλιάδες θεατές από όλες τις πόλεις, και οι 
νικητές βραβεύονταν με ένα στεφάνι αγριε-
λιάς, τον κότινο. Στις πατρίδες τους δε, απο-
λάμβαναν ιδιαίτερες τιμές.

Οι αγώνες σταμάτησαν όταν μας κατέλα-
βαν οι Ρωμαίοι (146 π.Χ.) και ξανάρχισαν το 
1986 στην Αθήνα.

Τότε η μικρή Ελλάδα έστειλε σε όλο τον 
κόσμο ένα μήνυμα ειρήνης και φιλίας μεταξύ 
των λαών. Η πρώτη αυτή διοργάνωση μετά 
2.000 χρόνια, περίπου, έβαλε τα θεμέλια για 
μια αθλητική γιορτή που έμελε να γίνει το με-
γαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη.

ΙΑΤΡΙΚΗ
Ο παππούς της ιατρικής και της υγείας 

ήταν ο Ασκληπιός, ο οποίος ονομάστηκε 
θεός της Ιατρικής. Σύμφωνα με τον Όμη-
ρο γεννήθηκε στην Τρίκκη (σημερινά Τρίκα-

λα) περί το 1240 π.Χ.. Για 
την γέννησή του ο Στρά-
βων γράφει: «Άλλος είναι 
ο ποταμός Ληθαίος, γύρω 
από την Τρίκκη, όπου λέ-
γεται ότι γεννήθηκε ο 
Ασκληπιός».

Οι Έλληνες είχαν το με-
γάλο ναό του Ασκληπιού 
στην Επίδαυρο και πολ-
λούς άλλους ναούς του 
σε όλη τη χώρα. Στην ου-
σία ήταν θεραπευτήρια, 
με σημαντικότερο απ’ 
αυτά στο νησί της Κω. 
Στους χώρους αυτούς 
προσέρχονταν οι ασθε-
νείς για κάθε θεραπεία.

Ακολούθησε ο Αλκμαί-
ων (τέλος 6ου και αρχάς 
5ου αι. π.Χ.), μαθητής του 
Πυθαγόρα, που πρώτος 
υποστήριξε ότι ο εγκέ-
φαλος είναι το κέντρον 
των αισθήσεων και των 
οργανικών λειτουργιών. 
Αυτός έγραψε το πρώτο 
ιατρικό βιβλίο με τίτλο: 
“Περί Φύσεως”, και πε-
ριέγραψε, εκτός των άλ-
λων, το “οπτικό νεύρο και 
την ευσταχιανή σάλπιγγα 
στο ους”. Επίσης επινόη-
σε χειρουργικά εργαλεία 
και έκανε χειρουργικές 
επεμβάσεις στον εγκέφα-
λο. Ο Χαλκίδιος τον χαρα-
κτηρίζει πατέρα της ανα-
τομίας.

Ο Αλκμαίων θεμελίω-
σε την ιατρική, ενώ αρ-
γότερα ο Ιπποκράτης 
(460-377 π.Χ.) την ανήγα-
γε σε επιστήμη.

Ο Ιπποκράτης είναι ο 
πατέρας της ιατρικής και 
γεννήθηκε στο νησί Κω. Ο 
πατέρας του ήταν ιερέας 
στο Ασκληπιείο της Κω, 
όπου έρχονταν ασθενείς 
από όλες τις περιοχές 
της χώρας. Η ιατρική του 
άρεσε και αποφάσισε να 

ασχοληθεί με αυτήν. Έτσι ίδρυσε την ιατρι-
κή σχολή όπου και σπούδασε ο Ιπποκράτης. 

Από τα περιορισμένα βιογραφικά στοιχεία 
που έχουμε λέγεται, ότι περιπλανιόταν σε 

όλη την Ελλάδα προσφέροντας τις ιατρικές 
του υπηρεσίες και δίδασκε τις θεωρίες του.

Τον μεγαλύτερο χρόνο της ζωής  του δι-
έμεινε στην Λάρισα.

Τον περασμένο αιώνα βρέθηκε από τον ια-
τρό Σαμαρτζίδη ο τάφος και η Λάρνακα με 
πλάκα αναθηματική που αναφερόταν στον 
Ιπποκράτη και όπου σήμερα υπάρχει το κε-
νοτάφιο. Είναι ο άνθρωπος που εισήγαγε τις 
δεοντολογικές-ηθικές αρχές της ιατρικής με 
τον περίφημο όρκο, που γράφτηκε στη Λά-
ρισα και σ’ αυτόν ορκίζονται όλοι οι γιατροί 
του κόσμου.

Ο Ιπποκράτης έχει γράψει 59 ιατρικά βι-
βλία. Μίλησε και έγραψε για πολλές και σπά-
νιες ασθένειες, οι δε θεωρίες του ξαφνιά-
ζουν ακόμα και τους σύγχρονους γιατρούς.

Μετά τον Ιπποκράτη ακολούθησαν ο Φιλό-
λαος, ο Κλαύδιος ο Γαληνός, και τον 1ο αι-
ώνα μ.Χ. ο Διοσκουρίδης του Πεδάνιου που 
ήταν γιατρός, βοτανολόγος και φαρμακοποι-
ός, που έγραψε και το βιβλίο “περί ύλης ια-
τρικής” το 77 μ.Χ.

Η ΓΛΩΣΣΑ
Η ελληνική γλώσσα είναι η τελειότερη που 

έχει δημιουργηθεί στα χρονικά της ανθρώ-
πινης ιστορίας. Είναι μία από τις ελάχιστες 
που παρουσιάζει ομοιογενή εξέλιξη και απο-
τελεί φαινόμενο σπάνιο στη γλωσσολογική 
ιστορία του ανθρωπίνου γένους διότι ομι-
λείται επί χιλιάδες χρόνια χωρίς διακοπή. 
Τη διέκρινε μουσικότητα  (βραχέα - μακρά 
φωνήεντα). Οταν μιλούσαν στην κυριολεξία 
τραγουδούσαν. 

Όλες οι τέχνες και οι επιστήμες γεννήθη-
καν και αναπτύχθηκαν κάνοντας χρήση της 
ελληνικής γλώσσας. Τα πρώτα κείμενα Μα-
θηματικών, Φυσικής, Αστρονομίας, Νομι-
κής, Ιατρικής, Ιστορίας κ.ά. γράφτηκαν στη 
γλώσσα αυτή.

Όλες οι γλώσσες χρησιμοποιούν λέξεις 
άλλων γλωσσών. Η Ελληνική επέδρασε στη 
διαμόρφωση των γλωσσών πολλών λαών. Η 
Αγγλική γλώσσα, για παράδειγμα, χρησιμο-
ποιεί σήμερα πάνω από 50.000 λέξεις ελλη-
νικής προέλευσης.

Η τελευταία καταμέτρηση έδειξε πως η 
ελληνική γλώσσα συν της αρχαιοελληνικής, 
περιέχει πάνω από 6.000.000 (!) λέξεις και 
πολλές που ακόμα δεν γνωρίζουμε.

Το Πανεπιστήμιο Irvine στην Καλιφόρνια 
το 1972 ξεκίνησε μια έρευνα, για την συ-
γκέντρωση της διασωθείσης Αρχαίας Ελ-
ληνικής Γραμματείας (οι ειδικοί την υπολο-
γίζουν στο 2% από το σύνολό της). Μέχρι 
το 2012 τα αποτελέσματα αυτής της προ-
σπάθειας ήταν εντυπωσιακά. Συγκεντρώ-
θηκε το σύνολο της διασωθείσης Αρχαίας 
Ελληνικής Γραμματείας από την Εποχή του 
Ομήρου μέχρι την άλωση της Κωνσταντινού-
πολης (1453). Πρόκειται για 3.962 συγγρα-
φείς, 15.000 έργα και 2.000.000 λεξίτυποι.

Πρόκειται για ένα μοναδικό πνευματικό 
θησαυρό. Είναι η μεγαλύτερη και αναλυ-
τικότερη ψηφιακή τράπεζα δεδομένων με 
αρχαία κείμενα που υπάρχουν στον κόσμο 
και την διευθύνει η Ελληνίδα καθηγήτρια κ. 
Μαρία Παντελιά, ως διάδοχος του καθηγη-
τή Θ. Φ. Μπρούνερ.

Στην ελληνική γλώσσα γράφτηκαν όλα τα 
βιβλία της Καινής Διαθήκης (τα Ευαγγέλια, 
οι επιστολές του Αποστόλου Παύλου…).

Η πρώτη εγκυκλοπαίδεια γράφτηκε στα 
ελληνικά.

Στην ελληνική γλώσσα γράφηκαν τα πα-
γκόσμια φιλοσοφικά, λογοτεχνικά, ποιητι-
κά… αριστουργήματα.

Γι’ αυτό η ελληνική γλώσσα ονομάστηκε 
“ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ”.

να γιατι μισουν οι ευρωΠαιοι 
θανασιμα τουσ ΈλλΗνεσ 

τρεισ μεγαλοι γερμανοι εΞΗγουν 
ΝΙΤΣΕ-ΓΚΑΙΤΕ-ΣΙΛΕΡ
Friedrich Nietzsche
(Φρίντριχ Νίτσε) φιλόσοφος, ποιητής, φιλόλογος... (1844- 1900) 
ΙΔΟΥ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ, ΜΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ: “Αποδεδειγμένα σε κάθε πε-

ρίοδο της εξέλιξής του ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισμός προσπάθησε να απελευθε-
ρώσει τον εαυτό του από τους Έλληνες.Η προσπάθεια αυτή είναι διαποτισμένη με 
βαθύτατη δυσαρέσκεια, διότι οτιδήποτε κι αν δημιουργούσαν, φαινομενικά πρωτό-
τυπο και άξιο θαυμασμού, έχανε χρώμα και ζωή στη σύγκρισή του με το ελληνικό 
μοντέλο, συρρικνωνότανε, κατέληγε να μοιάζει με φθηνό αντίγραφο, με καρικατούρα

Έτσι ξανά και ξανά μια οργή ποτισμένη με μίσος ξεσπάει εναντίον των Ελλή-
νων,σύμφωνα με το

newsnow.gr, εναντίον αυτού του μικρού και αλαζονικού έθνους, που είχε το νεύ-
ρο να ονομάσει βαρβαρικά ότι δεν είχε δημιουργηθεί στο έδαφός του. 

Κανένας από τους επανεμφανιζόμενους εχθρούς τους δεν είχε την τύχη να ανα-
καλύψει το κώνειο, με το οποίο θα μπορούσαμε μια για πάντα να απαλλαγούμε απ’ 
αυτούς.

Όλα τα δηλητήρια του φθόνου, της ύβρεως, του μίσους έχουν αποδειχθεί ανε-
παρκή να διαταράξουν την υπέροχη ομορφιά τους. Έτσι, οι άνθρωποι συνεχίζουν 
να νιώθουν ντροπή και φόβο απέναντι στους Έλληνες. Βέβαια, πού και πού, κάποιος 
εμφανίζεται που αναγνωρίζει ακέραιη την αλήθεια, την αλήθεια που διδάσκει ότι οι 
Έλληνες είναι οι ηνίοχοι κάθε επερχόμενου πολιτισμού και σχεδόν πάντα τόσο τα 
άρματα όσο και τα άλογα των επερχόμενων πολιτισμών είναι πολύ χαμηλής ποιό-
τητας σε σχέση με τους ηνίοχους, οι οποίοι τελικά αθλούνται οδηγώντας το άρμα 
στην άβυσσο, την οποία αυτοί ξεπερνούν με αχίλλειο πήδημα». Καρδια & νους εί-
ναι η Ελλάδα για την ανθρωπότητα .

Johann Wolfgang Goethe
(Γιόχαν Βόλφγκανγκ Γκαίτε) ποιητής,  πεζογράφος, θεωρητικός της Τέχνης 

(1749-1832)
“Oι Έλληνες είναι συγγενείς μου, είναι δάσκαλοί μου. Τους θαυμάζω σαν άφθα-

στες διάνοιες της φράσεως και της γραμμής, καθώς και για τον ιδεώδη βίο τους.» 
(Από επιστολή που έστειλε στον γιο του Αύγουστοστο Bisbaden στις 5 Ιουλίου 1815). 
«Ό,τι είναι η καρδιά και ο νους για το σώμα, είναι η Ελλάδα για την ανθρωπότητα.» 
ΚΑΤΑΡΑΜΕΝΕ …ΕΛΛΗΝΑ, ΠΟΣΟ ΜΙΚΡΟΣ ΚΑΙ ΜΗΔΑΜΙΝΟΣ ΕΙΜΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΟΥ!

Friedrich von Schiller
(Φρίντριχ Σίλερ) συγγραφέας, ποιητής, ιστορικός (1759 - 1805)
“Καταραμένε Έλληνα.
Όπου να γυρίσω την σκέψη μου, όπου και να στρέψω την ψυχή μου, μπροστά μου 

σε βλέπω, σε βρίσκω. Τέχνη λαχταρώ, Ποίηση, Θέατρο, Αρχιτεκτονική, εσύ μπρο-
στά, πρώτος και αξεπέραστος. Επιστήμη αναζητώ, Μαθηματικά, Φιλοσοφία, Ιατρι-
κή, κορυφαίος και ανυπέρβλητος.

Για Δημοκρατία διψώ, Ισονομία και Ισότητα, εσύ μπροστά μου, ασυναγώνιστος κι 
ανεπισκίαστος. Καταραμένε Έλληνα, καταραμένη Γνώση… Γιατί να σε αγγίξω; Για 
να αισθανθώ πόσο μικρός είμαι, ασήμαντος, μηδαμινός; Γιατί δεν με αφήνεις στην 
δυστυχία μου και στην ανεμελιά μου;”

(Θα συνεχίσουμε και με άλλους στο επόμενο φύλλο)
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Πατάμε, κυκλοφορούμε και κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

συνέχεια από τη σελ. 1

Οι άνθρωποι όλων των κομματικών 
αποχρώσεων χειραγωγούσαν όλους 
τους διαγωνισμούς στα μεγάλα δημό-
σια έργα και αυτό είχε ως αποτέλεσμα 
το Δημόσιο (ο ελληνικός λαός) να υπο-
στεί δεκάδες δις ευρώ ζημία τα τελευ-
ταία χρόνια.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ: Το “Σκάνδαλο καλαμπο-
κιού”, αφορά τη λαθραία εισαγωγή χι-
λιάδων τόνων καλαμποκιού από τη Γιου-
γκοσλαβία από κρατική εταιρεία, και την 
εξαγωγή του μετά σε χώρες της Ευρώ-
πης ως Ελληνικό. Τα κέρδη από την “κο-
μπίνα” υπερέβησαν τα 1,5 εκατ. δολάρια, 
ενώ στα παραστατικά εμφανίζονταν μόνο 
23.250 δολάρια (1.000.000 δρχ.).

Καταδικάστηκε ο τότε υφ. Οικονομικών 
Ν. Αθανασόπουλος σε 3 ½ ετών κάθειρ-
ξη για βεβαίωση και έκδοση πλαστών εγ-
γράφων, συνέργεια σε νόθευση βιβλίων… 
Η Βουλή των Ελλήνων με νόμο στις 17 
Ιανουαρίου 1994, “συγκατατέθηκε στην 
άρση των εννόμων συνεπειών αυτής της 
καταδίκης”.

ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ: Η πώληση των 
Μεταλλείων Κασσάνδρας στην εταιρεία 
«Ελληνικός Χρυσός Α.Ε.» έγινε με ένα 
“ασήμαντο” ποσό των 11 εκατ. ευρώ τον 
Ιούνιο του 2004. Σε μελέτη που έκανε δι-
εθνής εταιρεία παροχής συμβουλών εκτί-
μησε ότι η αγοραία αξία των Μεταλλεί-
ων ξεπερνούσε τα 400 εκατ. ευρώ. Δη-
λαδή τριάντα πέντε φορές μεγαλύτερη 
της τιμής που ξεπουλήθηκαν με τις γνω-
στές μεθόδους… και με συνοπτικές δια-
δικασίες. Ακόμα και η Κομισιόν χτύπησε 
καμπανάκι για σκανδαλώδη σύμβαση και 
παρατυπίες στην υπόθεση.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Μέχρι το 2010 οι μό-
νες χώρες στην Ευρώπη που δεν διέθε-
ταν Κτηματολόγιο ήταν η Αλβανία και η 
Ελλάδα. Η Αλβανία το 2014 το ολοκλή-
ρωσε ενώ η Ελλάδα, παρά τα εκατοντά-
δες εκατομμύρια που δόθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή ένωση για την προώθησή του, 
η γραφειοκρατία, οι πελατειακές σχέσεις, 
τα συμφέροντα του κατεστημένου, η εξα-
πάτηση, η φοροδιαφυγή… εμποδίζουν 
την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματο-
λογίου με αποτέλεσμα να πληρώνουμε 
τεράστια πρόστιμα και γινόμενοι περίγε-
λο να ασχολούνται τα διεθνή Μ.Μ.Ε. με 
υποτιμητικά άρθρα. Η γερμανική εφημε-
ρίδα “Bild” – έγραφε στις 30/5/2016: «Το 
πόσο χαοτική είναι η κατάσταση στην 
Ελλάδα, φαίνεται από το κτηματολόγιο. 
Στην Ελλάδα ούτε καν το κράτος δεν γνω-
ρίζει την περιουσία του… Δεν υπάρχουν 
υπηρεσίες για το κτηματολόγιο αλλ’ ούτε 
καν κτηματολόγιο». Και σε άλλο δημοσί-
ευμα είχε τίτλο: GRIECHEN «Ein ganzes 
Land ohne Plan», ΕΛΛΑΔΑ «Μια ολόκλη-
ρη χώρα χωρίς πλάνο».

ΕΤΒΑ 1-2 «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΙΟ-
ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ». Σκάνδαλο 
πολλών δισεκατομμυρίων δρχ. από την 
ΕΤΒΑ και την θυγατρική ΕΤΒΑ Finance. 
Στο κύκλωμα συμμετείχαν ανώτερα στε-
λέχη της εταιρίας – διορισμένα από την 
εκάστοτε κυβέρνηση –. Εξέδιδαν επιτα-
γές προς κατάθεση σε πρόσωπα που εμ-
φανίζονταν ως υπάλληλοι Τράπεζας, που, 
όπως αποκαλύφθηκε, όλα ήταν πλαστά. 
Στην πραγματικότητα τα ποσά κατατί-
θεντο σε λογαριασμό τρίτου προσώπου 
που διατηρούσε κωδικό σε χρηματιστη-
ριακή εταιρεία.

Οι δύο θυγατρικές ναυτιλιακές εται-
ρείες της ΕΤΒΑ αγόρασαν πλοία από 
δύο άγνωστες – φάντασμα – κυπριακές 
εταιρίες, οι οποίες εμφανίζονταν μόνο 

στα χαρτιά χωρίς κεφάλαια και χωρίς 
μετόχους.

Στις 17 Δεκεμβρίου 2003 με απόφαση 
του κ. Σημίτη δόθηκε η ΕΤΒΑ – αφού πρώ-
τα έγινε εξυγίανση – στην Τράπεζα Πει-
ραιώς. Ο μεγαλομέτοχος της Τράπεζας 
Ν. Σάλλας – άνθρωπός τους – είχε δια-
τελέσει (1987-1988) διοικητής της ΕΤΒΑ.

ΕΓΚΛΗΜΑ: Πρόκειται για το ξεπούλη-
μα 20 τόνων χρυσού, που φυλάσσονταν 
στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Όλα έγιναν όταν μεσουρανούσε το 
σκάνδαλο του χρηματιστηρίου, με το 
οποίο, ντόπιοι και ξένοι απατεώνες, κατα-
λήστευαν τον κοσμάκη εκδίδοντας μετο-
χές-φούσκες, και οι γερμανικές πολυεθνι-
κές έπαιρναν ό,τι είχε απομείνει μη αφή-
νοντας ούτε ψίχουλο στα δημόσια ταμεία 
και τις τράπεζες. Παράλληλα οι δανεια-
κές υποχρεώσεις της Ελλάδος χτυπού-
σαν παγκόσμιο πρωταθλητισμό (κόκκινο). 
Τότε τα οικονομικά σαΐνια της κυβέρνη-
σης Σημίτη σοφίστηκαν να πουλήσουν 
«σκοτώσουν» είκοσι τόνους χρυσού με 
συνοπτικές και ύποπτες διαδικασίες, χω-
ρίς να προηγηθεί έρευνα αγοράς και χω-
ρίς διαγωνισμό. Ξεπούλησαν στην κυριο-
λεξία τα αποθέματα χρυσού, εισπράττο-
ντας ψίχουλα από ξένους κερδοσκόπους.

Μετά το ξεπούλημα, η τιμή του χρυσού 
άρχισε να καλπάζει, με αποτέλεσμα, λίγα 
χρόνια αργότερα, να ΕΞΑΠΛΑΣΙΑΣΤΕΙ η 
αξία του και να θησαυρίσουν οι ξένοι φί-
λοι του τότε πρωθυπουργού μας.

Το ξεπούλημα του χρυσού έχει στοιχί-
σει στο ελληνικό κράτος αρκετά δισεκα-
τομμύρια, και ο εξαπλασιασμός της τι-
μής του αποκαλύπτει ότι το μεγάλο αυτό 
ΕΓΚΛΗΜΑ ήταν οργανωμένο και προμε-
λετημένο! Αυτοί που έστησαν το κόλπο 
γνώριζαν πολύ καλά τι έκαναν, και είναι 
βέβαιο, ότι έπεσαν πολύ μεγάλες προ-
μήθειες (μίζες).

Το διάστημα που συντελέστηκε το 
σκάνδαλο, υπήρξαν καταγγελίες οι οποί-
ες, κατά περίεργο τρόπο, θάφτηκαν από 
τον τύπο και δεν απασχόλησαν την Δικαι-
οσύνη. Ήταν μία επίμαχη περίοδος που 
οι δικαστές δεν άγγιζαν καμία υπόθεση 
πολιτικού ενδιαφέροντος, γιατί όποιος 
τολμούσε ν’ αγγίξει υπόθεση διαφθο-
ράς-διαπλοκής (παρ’ ότι οι κυβερνώντες 
τους προκαλούσαν λέγοντας: «Όποιος 
έχει στοιχεία να πάει στη δικαιοσύνη») κα-
θυβρίζονταν με τον πιο ελεεινό τρόπο, με 
αποτέλεσμα να αλωνίζουν τα λαμόγια, οι 
ξένοι τοκογλύφοι και οι μεσάζοντες και η 
χώρα να φτάσει στη χρεωκοπία. 

Μήπως σήμερα, έστω με καθυστέρηση 
ετών, η Δικαιοσύνη ή οι αρμόδιοι οικονο-
μικοί εισαγγελείς πρέπει να ανοίξουν το 
φάκελο «ξεπούλημα χρυσού» και να κα-
λέσουν την τότε ηγεσία της Τράπεζας της 
Ελλάδος και τους συνυπεύθυνους για την 
λεηλασία σε βάρος του ελληνικού κρά-
τους ώστε να μάθει ο προδομένος αυ-
τός λαός σε ποια έκθεση στηρίχθηκαν 
και ξεπούλησαν – εξ άλλου η ισχύουσα 
νομοθεσία απαγόρευε την πώληση – τα 
κρατικά αποθέματα χρυσού, σε ποια χέ-
ρια κατέληξαν, ποιοι ήταν οι μεσάζοντες 
και τι προμήθεια έδωσαν; Αυτό είναι μια 
καραμπινάτη απιστία.

Οι υποθέσεις διασπάθισης του δημοσί-
ου χρήματος δεν έχουν τελειωμό: 

ΠΡΟΜΕΤ: Με την εισαγωγή από φιλαν-
δική εταιρία ακατάλληλης ξυλείας – σά-
πισε στο λιμάνι της Ελευσίνας – ζημίωσε 
το δημόσιο 250 εκατομμύρια.

Με τη λαθραία και υπερτιμολογημένη 
εισαγωγή “πικρού καφέ” τα 1000 δολ. τον 

τόνο έγιναν 2000 δολάρια.
ΑΓΡΕΞ: Σειρά από κομπίνες και υπεξαι-

ρέσεις αποκαλύφθηκαν και στις “αγροτι-
κές εξαγωγές” ζημιώνοντας τους αγρό-
τες με εκατομμύρια.

ΚΥΔΕΠ: «Το σκάνδαλο του σταριού» 
ζημίωσε τους Έλληνες αγρότες, διότι 
χρησιμοποιήθηκαν δύο εταιρίες ως με-
σάζοντες για το ξεπούλημα των αγροτι-
κών προϊόντων με αποτέλεσμα να κερδί-
σουν οι δύο αυτές εταιρίες δισεκατομμύ-
ρια σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Προμήθειες στα νο-
σοκομεία με εικονικές τιμολογήσεις και 
υπερτιμολογήσεις φαρμάκων, ιατρικών 
υλικών και εργαλείων που άρχιζαν από 
300% έως 1500%.

ΕΒΟ (Ελληνική Βιομηχανία Όπλων): Ο 
υφ. Εθνικής Άμυνας Στ. Γιώτας αηδια-
σμένος από όσα συνέβαιναν παραιτείται 
και υποβάλλει δύο μηνυτήριες αναφορές 
στέλνοντας τον Πρόεδρο της ΕΒΟ Στα-
μάτη Καμπάνη – προσωπικό φίλο του 
Ανδ. Παπανδρέου που τον έφερε από 
τον Καναδά να αναλάβει εν λευκώ την 
ΕΒΟ – στον Κορυδαλλό και δύο μέλη του 
Δ.Σ. και κάνει λόγο για μίζες δισεκατομ-
μυρίων που γίνονταν μέσω εταιριών φα-
ντάσματα. Εδώ μπλέκεται και ο Μ. Κου-
τσόγιωργας.

ΧΡΗΣΤΟΥ: Ο Αρισ. Χρήστου καταχρά-
στηκε από την Εθνική Τράπεζα 147 εκατ. 
Στην υπόθεση εμπλέκονταν η γραμματέ-
ας του Μ. Κουτσόγιωργα.

ΣΤΕΓΚΟΣ: Ο μεγαλοεργολάβος Στέ-
γκος με διάφορα πολιτικά κόλπα με τον 
τότε υφ. Οικονομικών Χρ. Πάχτα πέρα-
σαν στη Βουλή (ν)τροπολογίες – σκάν-
δαλο δίνοντας στην εταιρία «Ολυμπιακή 
Τεχνική» (του Στέγκου) να χτίσει χιλιάδες 
τουριστικές κατοικίες στην περιοχή (στο 
ξενοδοχείο του δεξιώθηκε ο κ. Σημίτης 
τους Ευρωπαίους ηγέτες, όπου το τραπέ-
ζωμα στοίχισε στο Δημόσιο 100 εκ.). Στην 
υπόθεση εμπλέκονται και εννέα βουλευ-
τές του ΠΑΣΟΚ που μετά την κατακραυ-
γή αναγκάστηκαν να παραιτηθούν.

Ο Στέγκος αργότερα καταδικάστηκε σε 
3 χρόνια φυλάκιση και χρηματικό πρόστι-
μο για σοβαρές παραβάσεις της χρημα-
τιστηριακής νομοθεσίας, παραπλάνηση 
επενδυτικού κοινού κ.ά.

ΑΡΤΙΟΝ: Η χρηματιστηριακή εταιρεία 
εξαφάνισε τα ομόλογα του Ταμείου Εθνι-
κής Οδοποιίας (ΤΕΟ) και έστειλε τον πρώ-
ην γενικό διευθυντή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη 
Παπακωνσταντίνου στο δικαστήριο για 
τέσσερα κακουργήματα.

FBI «Επιχείρηση Απάτης»: Την μεγαλύ-
τερη επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου 
χρήματος είχαν στήσει περίτεχνα ανώτα-
τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ με πρωταγωνιστή 
τον Γερ. Ανωμερίτη στη Νέα Υόρκη από 
το 1983 έως τις 21 Ιουνίου 1989 (όπου 
και το άδοξο τέλος της, όπως χαρακτη-
ριστικά έγραφε ο Αμερικάνικος Τύπος) 
με λεία περισσότερα από 730.000.000 
δολάρια, 12 υποκαταστήματα της ΚΤΗ-
ΜΑΤΙΚΗΣ Τράπεζας στις ΗΠΑ με θύμα-
τα την Ομογένεια!

ΤΑΜΕΙΑ: Από το 2002-2003 έχασαν τα 
ασφαλιστικά ταμεία – μόνο από την χρη-
ματιστηριακή «Ακρόπολις» - σε παιχνί-
δια με ομόλογα 5,5 εκ. ευρώ. Συνολικά 
χάθηκαν πάνω από 3,5 δις ευρώ από το 
1999-2002. Τότε που ο υπουργός Χριστο-
δουλάκης καλούσε τις διοικήσεις να παί-
ξουν σε πολυετή ομόλογα για να καλύ-
ψουν τα ελλείμματά τους με αποτέλεσμα 
να χάσουν και όλα τα αποθεματικά τους!

συνεχίζεται 

«Η μητέρα μου- λέει ο γιος- είχε μόνο ένα μάτι. 
Την μισούσα για αυτό…Ένιωθα ντροπή κάθε 
φορά που με έβλεπαν οι φίλοι μου μαζί της 

και αυτό συνέβαινε συχνά γιατί δούλευε στο σχολείο. Μα-
γείρευε για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς για να 
στηρίξει οικονομικά την οικογένεια μας…
Μια μέρα όταν ακόμη πήγαινα στο δημοτικό, ήρθε να 
με βρει η μητέρα μου για να μου πει ένα γεια. Με έφερε 
σε τόσο δύσκολη θέση. Πώς μπορούσε να μου το κάνει 
αυτό; Την αγνόησα. Της έριξα ένα βλέμμα γεμάτο μίσος 
και έτρεξα έξω με τους φίλους μου.
Την επόμενη μέρα στο σχολείο ένας από τους συμμαθη-
τές μου, φώναξε μπροστά σε όλη την τάξη «Ε!! Η μαμά 
σου έχει μόνο ένα μάτι!»
Εκείνη τη στιγμή ήθελα να εξαφανιστώ. Αλλά ήθελα, επί-
σης, και η μαμά μου να εξαφανιστεί.
Μόλις πήγα σπίτι, την βρήκα και της είπα εκνευρισμέ-
νος «Με έχεις κάνει ρεζίλι, γιατί δεν μπορείς απλά να πε-
θάνεις;»
Η μαμά μου δεν μου απάντησε. Δεν είχα καν προλάβει να 
σκεφτώ τι θα της πω. Ήμουν τόσο θυμωμένος μαζί της 
που τα λόγια βγήκαν αυθόρμητα. Αδιαφορούσα για τα 
συναισθήματα της. Δεν με ένοιαζε καθόλου πως θα αι-
σθανθεί μετά από αυτό.
Δεν την ήθελα στο σπίτι και δεν επιθυμούσα να έχω κα-
μία σχέση μαζί της. Ίσως αυτός να ήταν και ο λόγος που 
διάβασα τόσο πολύ, με τόσο πάθος, ώστε να μπορέσω 
κάποτε να φύγω εγώ από το σπίτι για σπουδές και να μην 
πρέπει να την βλέπω καθημερινά.
Στη συνέχεια, παντρεύτηκα. Αγόρασα ένα σπίτι δικό μου. 
Είχα τα δικά μου παιδιά. Ήμουν ευτυχισμένος με τη ζωή 
μου, με τα παιδιά μου και με τις ανέσεις μου.
Τότε, μια μέρα, η μητέρα μου ήρθε στην πόλη που έμε-
να, για να με επισκεφθεί. Είχε να με δει πάρα πολλά χρό-
νια ενώ δεν είχε δει ποτέ ούτε την γυναίκα μου αλλά ούτε 
και τα εγγόνια της.
Όταν μου χτύπησε την πόρτα και της άνοιξα, τα παιδιά 
μου την είδαν και γέλασαν δυνατά μαζί της. Γύρισα, την 
κοίταξα και της φώναξα θυμωμένος «Πώς τολμάς να έρ-
χεσαι στο σπίτι μου απρόσκλητη και να τρομάζεις τα παι-
διά μου! Φύγε από δω! ΤΩΡΑ !!!»
Η μητέρα μου χαμήλωσε το πρόσωπο της και μου απά-
ντησε με χαμηλή φωνή «Με συγχωρείς. Μάλλον έχω έρ-
θει σε λάθος διεύθυνση» . Έκλεισα την πόρτα με δύνα-
μη και πήγα να παίξω με τα παιδιά μου.
Μια μέρα, χρόνια μετά, έλαβα μια επιστολή από έναν πα-
λιό συμμαθητή μου από το λύκειο. Με ενημέρωνε ότι θα 
γίνει ένα πάρτι επανένωσης της τάξης μου και ότι θα ήθε-
λε να πάω για να με δει. Είπα ψέματα στη γυναίκα μου 
ότι θα πάω σε ένα επαγγελματικό ταξίδι και πήγα να συ-
ναντήσω τους φίλους μου. Μετά την εκδήλωση πήγα στο 
πατρικό μου σπίτι απλά και μόνο από περιέργεια.
Οι γείτονές μου είπαν ότι η μάνα μου είχε πεθάνει. Δεν 
δάκρυσα. Γιατί να το κάνω άλλωστε. Ήταν κάτι που το 
ήθελα από μικρός. Στη συνέχεια μου έδωσαν ένα γράμ-
μα που μου είχε αφήσει εκείνη αν περνούσα από το σπίτι.
Το γράμμα έγραφε:
«Αγαπημένο μου αγόρι,
Σε σκέφτομαι όλη την ώρα. Λυπάμαι που ήρθα στο σπίτι σας 
και τρόμαξα τα παιδιά σας.
Ήμουν τόσο χαρούμενη όταν άκουσα ότι θα έρθεις για την 
σχολική σας επανένωση. Αλλά μπορεί να μην είμαι σε θέση 
να σηκωθώ από το κρεβάτι για να σε δω. Λυπάμαι που σε 
έκανα να νιώθεις άσχημα με την εμφάνιση μου όταν μεγά-
λωνες. Λυπάμαι που σε ντρόπιαζα.
Βλέπεις, όταν ήσουν πολύ μικρός είχες ένα ατύχημα και 
έχασες το μάτι σου. Ως μητέρα, δεν μπορούσα να διανοηθώ 
ότι το παιδί μου θα μεγαλώσει με ένα μάτι. Έτσι σου έδω-
σα το δικό μου.
Ήμουν τόσο περήφανη για το γιο μου που κατάφερε με το 
δικό μου μάτι να δει έναν ολόκληρο νέο κόσμο. Δεν ξέρεις 
πόσο χαίρομαι που μπόρεσα να σου το προσφέρω αυτό.
Σε αγαπώ πολύ,
Η μητέρα σου.»

Η ΘΥΣΙΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ
ΜΙΑ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

συνέχεια από τη σελ. 1
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Ο Θεός, λοιπόν, είναι όλος και ο Αυτός 
παρών στον κόσμο με τις Ενέργειές Του. Οι 
Ενέργειες του Θεού δεν είναι υποκειμενι-
κώς υπαρκτές (= διότι εμείς έτσι νομίζου-
με), όπως η Αγάπη, η Παντοδυναμία, κλπ). 
Οι Ενέργειες είναι αντικειμενικώς – οντολο-
γικώς (= αληθινά) υπαρκτές. Ο Θεός είναι 
όντως Αγάπη, Παντοδυναμία, Σοφία, κλπ. 
Εάν ο Θεός δεν έχει Ενέργειες είναι κατα-
δικασμένος σε θάνατο, διότι δεν θα ζη ούτε 
θα κινείται, θα είναι νεκρός. Ο Θεός όμως εί-
ναι Ζωή και κίνηση και τούτο πραγματώνε-
ται με τις Ενέργειές Του.

Ο Ωριγένης ακολουθώντας τον Πλάτω-
να, δεχόταν αΐδιον και συναΐδιον (= αιώνιο 
και συναιώνιο), αναγκαία δηλαδή συνύπαρ-
ξη Θεού και κόσμου. Τούτο έχει ως αποτέ-

λεσμα την άποψη, ότι ο Θεός έχει Ενέργειες 
καθ’ όσον (= επειδή) υπάρχει ο κόσμος. Εάν 
ο κόσμος δεν υπήρχε συναϊδίως (= συναιώ-
νιος) με το Θεό, τότε ο Θεός δεν θα είχε Πα-
ντοδυναμία, Πανσοφία, κλπ., άρα θα έλειπε 
κάτι από το Θεό, το οποίον απέκτησε ύστε-
ρα με την δημιουργία. Για τούτο ο κόσμος εί-
ναι συναιώνιος και συναΐδιος του Θεού, ήτοι 
αναγκαία η συνύπαρξη του κόσμου στον θεό, 
για να εκδηλώσει και πραγματώσει τις Ενέρ-
γειές Του, τις Δυνάμεις Του, όπως την Πα-
ντοδυναμία Του, την Πανσοφία Του κλπ, οι 
οποίες εκδηλώνονται στον κόσμο.

Τούτο όμως δεν είναι σωστό, γιατί οι 
Ενέργειες του Θεού υπάρχουν «εν Αυτώ» 
αϊδίως και ανεξαρτήτως του κόσμου. Ο 
Θεός δεν δεσμεύεται από τον κόσμο. Είναι 

ορθοΔοΞΗ ΔογματιΚΗ 65ον του πρεσβύτερου 
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος, 

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

Η απόλυτος ύπαρξη και, ως εκ τούτου, δεν 
έχει ανάγκη τον κόσμο. Έρχεται στον κόσμο 
αφ’ Εαυτού Του (= διότι το θέλει) και όχι εξ 
ανάγκης. Έρχεται στον κόσμο δια των Ενερ-
γειών Του. Όλος ο Θεός είναι παρών στις 
Ενέργειές Του. Στις Ενέργειες δε του Θεού 
υπάρχει όλη η ΟΥΣΙΑ Του Θεού.

Βαρλααμιτισμός: Ο Βαρλααμιτισμός (= 
σύγχυση Ουσίας Προσώπου) είναι αίρεση 
που πλησιάζει την αίρεση του Σαβελλίου, 
επί επιπέδου των Θείων Ενεργειών (= Ου-
σία, ενέργεια). Ο Βαρλαάμ από την Καλα-
βρία έλεγε, ότι: α) Ο Θεός δεν έχει Ενέρ-
γειες. Είναι ένα κινούν ακίνητον, όπως 
έλεγε ο Αριστοτέλης. Δια της θέσεώς του 
αυτής, σωτηριολογικώς, έχουμε κατα-
στροφή της Αποκαλύψεως του Θεού. Ο 

Θεός του Χριστιανισμού ταυτίζεται με το 
θεό του Θεϊσμού, Νεοπλατωνισμού, κλπ., 
με αποτέλεσμα το αδύνατον της γνώσε-
ως του Θεού και της λυτρώσεως και Σω-
τηρίας. Όλα τα λεγόμενα περί Θεού (γέν-
νηση, κλπ.) είναι μύθος. β) Ο Θεός έρχε-
ται σε σχέση με τον κόσμο με κτιστές ενέρ-
γειες, ήτοι με μεσάζοντα Όντα (Παπισμός, 
πάπας, αντιπρόσωπος του Χριστού στον 
κόσμο – Βικάριους Κρίστι), όπως και στην 
αίρεση του Θεϊσμού. Και πάλι δια της θέ-
σεως αυτής, σωτηριολογικώς, δεν έχουμε 
πραγματική αποκάλυψη του Θεού και άρα 
μη πραγματική γνώση Αυτού, μη πραγματι-
κή Λύτρωση και Σωτηρία.

[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]    

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

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 

+ π. Αθ. Μυτιληναίος

Οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας 
τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν 

ὁμοίως (Αποκ. Β’ 15)

Ἐάν, μέ τήν εἰκόνα πού σᾶς περιέγρα-
ψα, ἔπρεπε νά ἰδοῦμε τήν ἐποχή μας, 
τί θά λέγαμε; Η Εκκλησία σήμερα εἶναι 
κλειστή ἤ ἀνοιχτή;
Εἶναι ἀνοιχτή! Οἱ πόρτες δέν κλείνο-
νται πλέον, ὄχι μόνον μέ τήν τεχνικήν 
ἔννοιαν τοῦ ὄρου. Οὔτε κἄν ξέρομε 
ποιοί εἶναι αὐτοί πού μπαίνουν μέσα 
εἰς τήν Ἐκκλησία! οὔτε κἄν τούς ξέρο-
με! Καί τό χειρότερο· ὅτι, ὅπως ἔχο-
με διαμορφωθῆ, δέν ξέρει οὔτε ὁ ἱε-
ρεύς τό ποίμνιόν του οὔτε τό ποίμνιο 
τόν ἱερέα. Δέν γνωριζόμαστε πιά. Ἐνῶ 
πρῶτα οἱ χριστιανοί, ὅταν ἐλέγετο τό 
«τὰς θύρας, τὰς θύρας», ὁ ἕνας κοι-
τοῦσε τόν ἄλλον –μάλιστα, αὐτό δι-
ασώζεται σέ μία ἄλλη Λειτουργία, 
ἀρχαῖα Λειτουργία– κοιτοῦσε ὁ ἕνας 
τό ἄλλον, νά ἰδοῦν μήπως ἔχει μείνει 
κάποιος, ὁ ὁποῖος εἶναι ἄγνωστος. Δέν 
μποροῦσε νά μείνῃ κανείς ἄγνωστος 
μέσα εἰς τήν Ἐκκλησίαν.
Ἔτσι, δέν ξέρω τί θά ἔλεγε ὁ Κύριος σή-
μερα, ἀγαπητοί μου, εἰς τόν κάθε ἐπί-
σκοπον. Τί θά τοῦ ’λεγε; «Ἔχω ὀλίγα 
κατὰ σοῦ»; «Ἄφησες τούς Νικολαΐτας 
νά ἐπιδράσουν στή ζωή τῶν πιστῶν 
σου»; Ὅταν εἰσβάλλῃ στή ζωή τῶν 
πιστῶν ἡ τηλεόρασις, τό ραδιόφω-
νο, τό θέατρο, ὁ κινηματογράφος, καί 
προβάλλεται ὁ τρόπος ζωῆς, ἐκεῖνος 
πού κυριαρχεῖ πιά σήμερα, καί δέν ξέ-
ρουμε πώς νά ἀντιδράσουμε, τί πρῶτο 
καί τί δεύτερο θά τοῦ ’λεγε σήμερα;...
Ξέρετε πῶς ἀκριβῶς θά μπορούσα-
με νά παρομοιάσωμε τήν ὅλη ὑπό-
θεσι; Μέ ἕνα διάτρητο καλάθι πού 
πᾶμε νά τό γεμίσουμε μέ νερό! Ποῦ 
νά κρατήσῃς τό νερό μές στό καλάθι; 
Τί νά κρατήσῃς; Τί νά βουλώσῃς;! Ποιά 
τρῦπα νά κλείσῃς στό καλάθι, γιά νά 
κρατήσῃς τό νερό;! Εἶναι μία κατάστα-
σις φοβερή! Καί σήμερα δέν θά εἶχε ὁ 

Κύριος νά μᾶς πῇ ὅτι ἔχει ὀλίγα ἐνα-
ντίον μας· θά ’χε πολλά!...
Ὡστόσο, ἐδῶ, ἐκεῖνο πού πρέπει νά 
προσέξωμε εἶναι ὅτι τό ποίμνιον πρέ-
πει νά φυλάγῃ μόνο του τόν ἑαυτόν 
του. Ἔτσι φαίνεται! Προσέξτε τί εἶπα: 
Μή περιμένετε νά σᾶς φυλάξωμε 
ἐμεῖς. Λυποῦμαι! Φυλάξτε τόν ἑαυ-
τόν σας, ἀγαπητοί. Φυλάξτε τόν ἑαυ-
τόν σας! Ἐάν δέν φυλάξετε ἐσεῖς τόν 
ἑαυτόν σας, μήν περιμένετε νά σᾶς 
φυλάξῃ κάποιος ἄλλος. Λυποῦμαι πού 
τό λέγω, ἀλλά σᾶς ἐξήγησα: Ποιά ἀπό 
τίς τρύπες στό καλάθι νά βουλώσου-
με;... ἐκεῖ πού φθάσαμε!... Τό ἀντιλαμ-
βάνεσθε καί μόνοι σας.
Πάντως, ἄς προσέξουμε ἐδῶ κάτι. 
Ἐδῶ, ὁ Κύριος, μέ τό παράδειγμα πού 
ἀναφέρει εἰς τόν ἐπίσκοπον τῆς Περ-
γάμου, ἐμφανίζει τήν δρᾶσιν καί τήν 
μέθοδον τῶν Νικολαϊτῶν.
Αὐτά τά δυό στοιχεῖα εἶναι πάρα πολύ 
σπουδαῖα, διότι ἁπλούστατα συνε-
χίζουν νά ὑπάρχουν πάντοτε μέσα 
στήν Ἱστορία –καί στήν ἐποχή μας συ-
νεπῶς– καί πού πρέπει νά τά ἐπιση-
μάνωμε· ὑπογραμμίζω, πρέπει νά τά 
ἐπισημάνωμε! Ἡ δρᾶσις καί ἡ μέθο-
δος τῆς δράσεως.
Γιά νά τονίσῃ ὁ Κύριος μέ ποιόν τρό-
πο δροῦν αὐτοί, οἱ Νικολαΐται, ἀνα-
φέρει μία παλιά ἱστορία. Καί αὐτή 
ἡ παλιά ἱστορία εἶναι ἀπό τό βιβλίο 
τῶν «Ἀριθμῶν». Καί ἀφοῦ θά κάνῃ 
τήν ἀναφορά Του ἐκεῖ ὁ Κύριος, λέγει:
«Οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν 
διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν ὁμοίως –Ἔτσι 
κι ἐσύ· ὅπως τότε, στόν παλιό καιρό, 
στήν ἐποχή πού οἱ Ἑβραῖοι εὐρίσκοντο 
εἰς τήν ἔρημον, συνέβη ἐκεῖνο τό περι-
στατικόν, ἔτσι κι ἐσύ ἔχεις τούς Νικο-
λαΐτες, οἱ ὁποῖοι δροῦν καί μεθοδεύ-
ουν τήν δρᾶσιν των, ὅπως τότε ὁ Βαλα-
άμ πού εἶπε εἰς τόν Βαλάκ τί νά κάνῃ».
Ἀλλά γιά νά καταλάβωμε καί νά κα-
τανοήσωμε, ἀγαπητοί μου, καί τήν 

δρᾶσιν καί τήν μέθοδον πού χρησιμο-
ποιοῦν οἱ ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας, μέχρι 
αὐτή τήν στιγμή πού σᾶς ὁμιλῶ, καί 
πού μέχρι νά τελειώσῃ ἡ Ἱστορία τήν 
ἰδίαν μέθοδον καί τήν ἰδίαν δρᾶσιν 
θά μετέρχωνται οἱ ἐχθροί της Ἐκκλη-
σίας, πρέπει νά ἀναφερθοῦμε μέ λίγα 
λόγια σ’ αὐτή τήν παλιά ἱστορία, γιά 
νά ἰδοῦμε τά κύρια γνωρίσματά της. 
Βρίσκεται στό βιβλίο τῶν «Ἀριθμῶν», 
στήν Παλαιά Διαθήκη, εἰς τά 22ο, 23ο, 
24ο, 25ο καί 31ο κεφάλαια.
Οἱ Ἰσραηλίται, μετά τήν ἔξοδό τους 
ἀπό τήν Αἴγυπτο καί τίς πολλές τους 
περιπέτειες εἰς τήν ἔρημον, ὑπό τήν 
ἀρχηγίαν πάντοτε τοῦ Μωυσέως, 
ἦλθαν καί ἐγκατεστάθησαν ἀνατολι-
κά τοῦ Ἰορδάνου ποταμοῦ, εἰς τήν πε-
ριοχήν πού ἦσαν οἱ Μωαβίται καί οἱ 
Μαδιανίται.
Μέχρι ἐκεῖ μάλιστα τελειώνει ἡ ἱστο-
ρία τοῦ Μωυσέως, διότι κατόπιν ἀνέ-
βηκε ἐπάνω εἰς τό βουνό καί ἐν συ-
νεχείᾳ εἶδε ἀπό μακράν τήν «γῆν τῆς 
Ἐπαγγελίας». Ο Μωυσῆς ἀπέθανε ἐκεῖ 
καί τήν ἀρχηγίαν τήν ἀνέλαβε ἐφ’ ἑξῆς 
ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ.
Αὐτός –πάντα μέ τήν βοήθεια τοῦ 
Θεοῦ– διεπέρασε τούς Ἑβραίους ἀπό 
τόν Ἰορδάνη ποταμό, μέ τόν ἴδιο τρό-
πο πού τούς εἶχε διαπεράσει ἀπό τήν 
Ἐρυθρά θάλασσα καί ὁ Μωυσῆς. Ἐσχί-
σθη τό νερό κατά παρόμοιον τρόπον, 
ὥστε νά λάβῃ κῦρος ὡς ἀρχηγός, ὁ Ἰη-
σοῦς τοῦ Ναυῆ, καί νά φανῇ ὅτι τήν 
Χάρι τοῦ Θεοῦ δέν τήν εἶχε μόνον ὁ 
Μωυσῆς, ἀλλά τήν εἶχε καί ὁ Ἰησοῦς 
τοῦ Ναυῆ. Πέρασαν τόν Ἰορδάνην πο-
ταμό, ἔφθασαν πρό τῆς Ἱεριχοῦς, ἐκυ-
ρίευσαν τήν πρώτην πόλιν τῆς «γῆς 
τῆς Ἐπαγγελίας» καί ἐν συνεχείᾳ, μέ 
τούς ἱερούς ἐκείνους πολέμους των, 
κατέκτησαν τήν «γῆν τῆς Ἐπαγγελίας», 
ὅπως μᾶς τά περιγράφουν τά ἑπόμενα 
Βιβλία –τῶν «Κριτῶν» κλπ–. 
Ἀλλά, ὅταν ὁ βασιλεύς τῶν Μωα-

βιτῶν, ὁ Βαλάκ, ἀντελήφθη ὅτι οἱ 
Ἑβραῖοι ἐστρατοπέδευσαν ἀπένα-
ντί του, ἐθορυβήθη. –Οι Ἑβραῖοι τότε 
ἦσαν δυό ἑκατομμύρια ἄνθρωποι.– 
Ἐθορυβήθη –πολύ φυσικό–, ὅπως θά 
ἐθορυβεῖτο κάθε βασιλιάς καί κάθε 
ἀρχηγός κράτους ἑνός λαοῦ, ὅταν θά 
ἔβλεπε νά στρατοπεδεύουν ἄνθρω-
ποι, λαός πολύς, στά σύνορά του.
Τότε δέ, ἀλλά καί γιά αἰῶνας ὁλο-
κλήρους, οἱ μετακινήσεις τῶν λαῶν 
ἦταν κάτι τό συνηθισμένο. Σήμερα, 
μετακινήσεις λαῶν δέν ἔχουμε· μέ-
χρι πρότινος ὅμως, αὐτές ἦταν ἕνα 
συνηθισμένο φαινόμενο. Ἔτσι καί οἱ 
Ἑβραῖοι –λαός ὁλόκληρος– μετακι-
νοῦνται, πρός κατάκτησιν τῆς «γῆς 
τῆς Ἐπαγγελίας».
Ὅπως σᾶς ἐξήγησα ὅμως, ὁ Βαλάκ 
μέσα του αἰσθάνθηκε μεγάλη ἀνησυ-
χία· δέν ξέρει τί νά κάνῃ. Τότε καλεῖ τήν 
γερουσίαν τῶν Μωαβιτῶν ἀλλά καί 
τήν γερουσίαν τῶν Μαδιανιτῶν σέ κοι-
νή σύναξι, γιά νά ἀποφασίσουν περί 
τοῦ πρακτέου. Καί ἀποφασίσθη νά 
προσκαλέσουν ἕναν ὀνομαστόν μά-
γον, πού κατοικοῦσε στήν Μεσοπο-
ταμία –ἀρκετά μακρυά δηλαδή– πού 
τόν ἔλεγαν Βαλαάμ. Ἤλπιζαν ὅτι ἐάν 
ἦταν κοντά τους αὐτός ὁ μάγος, θά κα-
τηρᾶτο τούς Ἰσραηλίτας, γιά νά ἀποδε-
κατισθοῦν –δέν ξέρω τίνι τρόπῳ– εἰς 
τήν ἔρημον. Κι ἔτσι, θά ἐγλύτωναν οἱ 
Μωαβίται καί οἱ Μαδιανίται. 
Πράγματι, ἔστειλαν μίαν ἀντιπροσω-
πεία εἰς τήν Μεσοποταμίαν μέ πολλά 
δῶρα καί εἶπαν εἰς τόν Βαλαάμ: «Ὁ 
μισθός σου θά εἶναι πλούσιος. Ὁ βα-
σιλιάς μας θά σέ ἀμείψῃ πλουσιοπά-
ροχα. Σέ θέλει νά ἔλθης, γιά νά κατα-
ραστῇς ἕνα λαόν, ὁ ὁποῖος ἐνεφανί-
σθη εἰς τά σύνορά μας».
«Καλά. Μείνετε ἀπόψε ἐδῶ καί θά σᾶς 
ἀπαντήσω αὔριο» λέγει ὁ Βαλαάμ.
Τή νύχτα ἐμφανίζεται ὁ Κύριος· ὁ Κύ-
ριος του Ἰσραήλ! ὁ Θεός! Καί τοῦ λέ-

γει: «Γιατί ἦλθαν αὐτοί νά σέ πάρουν 
ἀπό ’δῶ; Δέν θά φύγῃς· θά μείνῃς 
ἐδῶ. Δέν θά πᾶς μαζί τους».
Τό πρωί, τούς λέγει: «Λυποῦμαι πάρα 
πολύ· δέν θά μπορέσω νά ἔλθω. Ὅλο 
τόν βίο τοῦ βασιλέως νά μοῦ δώσε-
τε, ἐγώ δέν θά μπορέσω νά ἔλθω». 
Ἐκεῖνοι ἔφυγαν ἄπραγοι.
Ἐστενοχωρήθη ὁ Βαλάκ καί στέλνει 
ἄλλη ἀντιπροσωπεία, μέ ἐπισημότε-
ρα πρόσωπα, πάλι μέ δῶρα πολλά.
Ο Βαλαάμ τούς εἶπε πάλι: «Μείνετε 
καί θά ἐρωτήσω».
Ο Θεός τοῦ λέγει: «Ἐπειδή ἦλθαν, πή-
γαινε. Ἀλλά πρόσεξε! Θά πῇς αὐτό 
πού θά σοῦ βάλω ἐγώ στό στόμα». 
Ὅμως, ἄς μήν πολυπραγμονῶ, ἐπει-
δή εἶναι μία πολύ μεγάλη ἱστορία, 
πού περιγράφεται σέ πέντε κεφάλαια.
Ο Βαλαάμ, ἀφοῦ ξεκίνησε, στόν δρόμο 
τό γαϊδουράκι του σταματᾶ. Ἐκεῖνος 
διαμαρτύρεται καί τό χτυπᾶ, χωρίς νά 
γνωρίζῃ ὅτι μπροστά του εἶναι ἕνας 
ἄγγελος πού τό ἐμποδίζει κλπ. κλπ. 
–τά παρατρέχω ὅλα αὐτά–. Ἔρχεται 
λοιπόν ὁ Βαλαάμ εἰς τήν γῆν Μωάβ.
Ἐχάρηκε ὁ Βαλάκ πού εἶδε τόν Βαλα-
άμ καί τοῦ λέγει: «Ἔλα τώρα, ἐδῶ· νά 
σοῦ δείξω τούς Ἰσραηλῖτες».
Τόν ἀνέβασε σ’ ἕνα ψηλό ἐκεῖ βουνό 
καί τοῦ λέγει: «Τούς βλέπεις στρατο-
πεδευμένους; Αὐτούς, θέλω νά μοῦ 
τούς καταρασθῆς. Θέλω νά ἀποδεκα-
τισθοῦν· θέλω νά ἐξαφανισθοῦν ἀπό 
τά μάτια μου».

συνεχίζεται
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συνέχεια από τη σελ. 1
Η σΦαγΗ των 12 μΗτροΠολιτων  (1974- 2016) 24ο µέρος

οι μαυρεσ σελιΔεσ τΗσ εΚΚλΗσιαστιΚΗσ ιστοριασ
Δεν διανοηθήκαμε ποτέ να ισχυριστού-

με ότι ήταν αλάνθαστος, ούτε και ο ίδιος 
βέβαια το επικαλέστηκε ποτέ. Γι’ αυτό αδι-
άψευστος μάρτυρας υπήρξαν τα γραπτά 
αποθησαυρίσματά του, ιδιαιτέρως το προ-
σωπικό του ημερολόγιο που καταχωρού-
σε με αυστηρότητα τις αδυναμίες του. Στην 
δε δημόσια διαθήκη του, ζήτησε συγγνώ-
μη απ’ όλους εκείνους, που λύπησε ή τυ-
χόν αδίκησε. Ο μεγάλος θεολόγος και ομο-
λογητής του αιώνα μας Νικόλαος Σωτηρό-
πουλος πάντα έλεγε: «Λάθη δεν κάνουν μό-
νον αυτοί που είναι στα μνήματα».

Συνέστησε δίπλα στην Γραμματεία των Δι-
ορθοδόξων Σχέσεων ιδιαίτερο Γραφείο και 
ανέθεσε την όλη οργάνωση – ένα δύσκο-
λο έργο – στον έμπειρο Θεολόγο καθηγητή 
Παν. Νέλλαν (δόκιμον μαθητήν του π. Παϊ-
σίου όταν μόναζε στην Ιερά Μονή Στομίου 
Κόντισας), να παρακολουθεί το πολύπλοκο 
μεγάλο και σοβαρό θέμα της “Σύγκλησης 
της Μεγάλης Συνόδου”, το θέμα του “Οι-
κουμενισμού” και το “Παγκόσμιο Συμβού-
λιο Εκκλησιών”.

Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄, χαρισμα-
τούχος Αρχιερέας, είδε πριν πενήντα χρόνια 
αυτά που βιώνει σήμερα η Εκκλησία και για 
τα οποία θα αναφερθούμε όσο γίνεται πιο 
συνοπτικά για να γνωρίσει ο κάθε καλοπρο-
αίρετος χριστιανός την πραγματική αλήθεια.

Η Ουψάλα γνώρισε την μεγαλύτερη, μέχρι 
τότε, οικουμενική σύναξη του Π.Σ.Ε.. Συμ-
μετείχαν 235 εκκλησίες με 704 αντιπροσώ-
πους. Από τις Ορθόδοξες Εκκλησίες συμμε-
τείχαν 140 αντιπρόσωποι. Με την έναρξη της 
διασκέψεως οι Ορθόδοξοι έπαθαν ένα γερό 
ηλεκτροσόκ, διότι αναγνώστηκε, χωρίς προ-
ειδοποίηση και για πρώτη φορά Οικουμενι-
στική προσευχή, που έλεγε:  

«Ω Θεέ Πάτερ, Σύ δύνασαι να ποιήσης καινά τα 
πάντα. Εμπιστευόμεθα εαυτούς εις Σε. Βοηθήσον 
ημάς να ζώμεν  δια τους άλλους. Διότι και η αγά-
πη σου απλούται προς πάντας τους ανθρώπους. Να 
ερευνώμεν δια την αλήθειαν, την οποίαν δεν έχομεν 
γνωρίσει…»!!

Από αυτό το φρικτό και συγκλονιστικό 
γεγονός δεν ακούστηκε καμία διαμαρτυ-
ρία, δεν έγινε καμία αποχώρηση Ορθοδό-
ξου αντιπροσώπου, που θα ’πρεπε να βρο-
ντοφωνάξουν: 

- Κάνετε λάθος κύριοι Οικουμενισταί. Τι να 
ερευνήσουμε; Τι να ψάξουμε; Η πίστη μας 
είναι αληθινή και η θρησκεία μας ολοζώντα-
νη. “Ημείς εωράκαμεν τον Κύριον”. Εσείς 
πρέπει να ερευνήσετε, διότι δύο χιλιάδες 
τόσα χρόνια δεν γνωρίσατε ακόμη τον Χρι-
στό – κατ’ ευφημισμόν Χριστιανοί – καθ’ ότι 
εξακολουθείτε να είσθε “τυφλοί τα τ’ ώτα, 
τον τε νουν, τα τ’ όμματα””.

Σ’ αυτήν την προδοτικήν Συνέλευση η ελ-
λαδική Εκκλησία δεν έλαβε μέρος παρά τις 
μεγάλες πιέσεις που δέχθηκε ο Αρχιεπίσκο-
πος από το δικτατορικό καθεστώς και προ-
σωπικά από τον ίδιο τον Παπαδόπουλο.

Ο Ιερώνυμος είχε αντιληφθεί τα σατανικά 
σχέδια που επεξεργάζονταν το αόρατο επι-
τελείο του Π.Σ.Ε. Προωθούσαν Οικουμενι-

στές και φιλενωτικούς σε επίκαιρες θέσεις 
για να παραμερίσουν ακραιφνείς Ορθόδο-
ξους εκπροσώπους ώστε να μην ακουστεί 
ο λόγος της αληθείας. Δεν τους επέτρε-
παν να μιλήσουν πέραν του πενταλέπτου 
της ώρας. Και αν υπολογισθή ότι τα δύο λε-
πτά χρειάζονται για την μετάφραση, όπως 
έλεγε ο καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ι. Καρμίρης – που αρκετές φορές συμμε-
τείχε σε ανάλογα προσυνέδρια – τότε απο-
μένουν μόνον τρία λεπτά στον ομιλούντα, 
ενώ ο Πρόεδρος, ο πάντα, φυσικά, ενωτι-
κός, μιλούσε απεριόριστα, για να επιβάλλη 
τις απόψεις του.

Ασκούσαν επίσης προπαγάνδα διανέμο-
ντας βιβλία δωρεάν, και χρησιμοποιώντας 
την φιλανθρωπία ως μέσον, έστελναν τρό-
φιμα, μεταχειρισμένα ρούχα, υποτροφίες, 
κ.λ.π., εκδηλώσεις βιτρίνας που συνέβαλλαν 
στον προσηλυτισμό χριστιανών που βρίσκο-
νταν, δυστυχώς, σε άγνοια.

Για το θέμα του προσηλυτισμού ο Ιερώ-
νυμος Α΄ είχε πει: «Προσεπαθήσαμεν όμως 
να κρατήσωμεν σταθεράν την αξιοπρε-
πή απαίτησιν της μη αναμίξεως των ετε-
ροδόξων παραγόντων εις τα εσωτερικά 
της Εκκλησίας μας και την απαίτησίν μας, 
όπως καταπαύση πάση θυσία ο προσηλυ-
τισμός… Το σημείον, εις το οποίον προτεί-
νομεν, ίνα είμεθα ανένδοτοι, και το οποίον 
πρέπει να τίθεται ως απαραίτητος προϋ-
πόθεσις πάσης στενωτέρας επαφής, πρέ-
πει να είναι η κατάπαυσις του εκ μέρους 
αυτών προσηλυτισμού… Τούτο θα πρέπει 
να αποτελή και τον όρον δια την συνέχι-
σιν της εγκαρδίου και πλήρους συμμετο-
χής μας εις το Π.Σ.Ε., καθότι ο προσηλυτι-
σμός εκ μέρους οιωνδήποτε εις το Π.Σ.Ε. 
μετεχουσών εκκλησιαστικών ομάδων και 
σχέσεις φιλικάς μετ’ αυτών είναι αδύνα-
τον να συνυπάρχουν…».

Βλέποντας το διευθυντήριο του Π.Σ.Ε. ότι 
η Ελλαδική Εκκλησία δεν θα συμμετέχει, 
ανησύχησε και θέλησε να πιέσει τον αρχιε-
πίσκοπο, μέσω του δικτάτορα Παπαδοπού-
λου. Σχετικά με το θέμα αυτό είχαμε γράψει 
στο φ. 213/Φεβ. 2015 και το μεταφέρουμε.

«Ήταν 5η Ιουλίου 1968 όταν, από το γρα-
φείο του Πρωθυπουργού Γ. Παπαδοπούλου, 
τηλεφώνησαν στην Αρχιεπισκοπή για να κά-
νουν γνωστό ότι ο Πρωθυπουργός αποφά-
σισε να συμμετάσχει ο Αρχιεπίσκοπος (όχι 
αντιπροσωπία) στη Γενική Συνέλευση του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών, 
που θα πραγματοποιούνταν στη Στοκχόλμη 
(Ουψάλα). Ο Αρχιεπίσκοπος στην απόφαση 
απάντησε: “Δεν πιστεύω ότι η πληροφορία 
είναι ακριβής, διότι γνωρίζει ο κ. Πρωθυ-
πουργός ότι δια τα ζητήματα δεν είναι αρ-
μόδιος και μάλιστα χωρίς να συμβουλευ-
θεί την Εκκλησία. Εάν δε, έστω και αναρ-
μοδίως είχε τυχόν αποφασίσει τοιούτον 
τι, δεν θα διαβίβαζε την απόφασή του αυ-
τήν κατ’ αυτόν τον τρόπον”. Τελικώς δεν 
δέχθηκε να λάβει μέρος εις την Συνέλευση 
εκείνην». Αυτή είναι η αλήθεια. Τα υπόλοιπα, 
που γράφτηκαν κατά καιρούς, ότι το επιτε-

λείο του Π.Σ.Ε. έκανε μποϊκοτάζ στη δικτα-
τορία για το στρατιωτικό πραξικόπημα, που 
είχε γίνει ένα χρόνο νωρίτερα (1967), είναι 
αποκύημα της φαντασίας.

Τέλος, για να σνομπάρουν την γενναία Ορ-
θόδοξη στάση του Ιερωνύμου, ο Δούρειος 
αυτός ίππος, για πρώτη φορά εξέλεξε ορ-
θόδοξο μητροπολίτη ως αντιπρόεδρο της 
Κεντρικής Επιτροπής του Π.Σ.Ε.. Για πρώ-
τη φορά δόθηκε ο λόγος σε ορθόδοξο επί-
σκοπο να εκφωνήσει ομιλία για το θέμα της 
Συνέλευσης. Για πρώτη φορά εδώ στην Ου-
ψάλα δεν κατέθεσαν χωριστή δήλωση ορ-
θόδοξες Εκκλησίες όπως γίνονταν για χρό-
νια. Φαίνεται οι συμμετέχοντες 140 αντιπρό-
σωποι Ορθοδόξων Εκκλησιών συμφώνησαν 
(παρέδωσαν) σε όλα!!!

Μετά απ’ όλα αυτά, όλοι οι σατανοκίνητοι 
μηχανισμοί συντάχθηκαν και προσπάθησαν 
να δημιουργήσουν προβλήματα στον Ιερώ-
νυμο. Και ένα απ’ τα πρώτα ήταν, την επό-
μενη χρονιά – 11 Ιουνίου 1969 – να οργανώ-
σουν στην Αθήνα «Β΄ Ευρωπαϊκό Οικουμε-
νιστικό Συμπόσιο» με θέμα: «Ο καθορισμός 
κοινού εορτασμού του Πάσχα» με λαϊκούς 
συνέδρους, γιατί γνώριζαν ότι οι κληρικοί εί-
χαν πρόβλημα να συμμετάσχουν.

Το Συμπόσιο για τον συνεορτασμό του Πά-
σχα ήταν ένα τέχνασμα των Οικουμενιστών 
προκειμένου να δημιουργήσουν σάλο, ανα-
ταραχή, διαμάχες μεταξύ των πιστών, ίσως 
και σχίσμα στην ελλαδική Εκκλησία, με απώ-
τερο σκοπό να πετύχουν την απομάκρυνση 
του Ιερωνύμου.

Η Ιερά Σύνοδος, υπό την Προεδρία του Αρ-
χιεπισκόπου Ιερωνύμου, εξέδωσε ανακοίνω-
ση που χαρακτήριζε το «Οικουμενικόν Συ-
μπόσιον» εκδήλωση ιδιωτικής πρωτοβου-
λίας. Η ανακοίνωση γράφει: «Η Ιερά Σύνο-
δος, ερωτηθείσα περί της σημασίας του 
πρό τινος διεξαχθέντος εν Αθήναις Οικου-
μενικού Συμποσίου επί του ζητήματος του 
κοινού εορτασμού του Πάσχα, καθιστά και 
επισήμως γνωστόν, ότι η εκδήλωσις αποτε-
λεί μίαν καθαρώς ιδιωτικήν πρωτοβουλίαν 
εις την οποίαν, ούτε καν έμμεσον ανάμιξιν 
είχε η Εκκλησία της Ελλάδος…».

Όλη την κίνηση την ανέλαβε και την ορ-
γάνωσε ένα σκοτεινό και ύποπτο πρόσω-
πο που ξαφνικά εφάνει στο χριστιανικό ορί-
ζοντα για ένα μικρό χρονικό διάστημα και 
πάλι εξαφανίστηκε. Ήταν ο (μέγας) επιχει-
ρηματίας Κ. Δραγάν η δε κίνηση αυτή ονο-
μάστηκε «Ίδρυμα Ευρώπης ΔΡΑΓΑΝ». 
Αυτόν τον άνθρωπο ο Πατριάρχης Αθη-
ναγόρας τον αποκαλούσε με το περιώνυ-
μον “Προφηταπόστολον”, και επ’ ευακιρία 
αυτού του Συμποσίου έγραψε: «… Βεβαί-
ως το τελευταίο βήμα είναι πολλάκις και 
δύσκολον και εύκολον. Αλλ’ είναι θέλημα 
του Θεού να γίνη, και απόλυτος ανάγκη 
όπως βαδίσωμεν βήματι ταχεί και τολμη-
ρώ. Διότι ο χωρισμός του 1054, γνωστός 
ως “σχίσμα” μεταξύ Δύσεως και Ανατολής, 
δεν εκηρύχθη επισήμως παρά Πάπα Ρώ-
μης ή Συνόδου της ανατολής, ουδέ προ-

ήλθεν εκ λόγων Δογματικών, Κανονικών, 
Πολιτικών, αλλ’ “εν τη πράξει” και έτι σα-
φέστερον αφ’ ης ημέρας επαύσαμεν αυ-
τομάτως και ΑΝΕΥ ΟΥΔΕΝΟΣ ΛΟΓΟΥ να 
αγαπώμεθα και να μεταλαμβάνωμεν εκ 
του κοινού Αγίου Ποτηρίου.

Ήδη επανελθόντες εις την προ του 1054 
εποχήν αυτομάτως και δια της διαγραφής 
του Αναθέματος τη 7η Δεκεμβρίου 1965, 
γεννάται το ερώτημα, διατί αυτομάτως δεν 
επανερχόμεθα και εις το κοινόν Άγιον Πο-
τήριον…».

Ο Δραγάν επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο 
και δήλωσε (όπως διαβάζουμε στα πρακτι-
κά του Κοινού Εορτασμού του Πάσχα): «Εν-
θουσιασμένος εξ αυτού του Οικουμενικού 
Πνεύματος, επεσκέφθην τον Αρχηγόν της 
Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, την 
Αυτής Μακαριότητα τον Αριχεπίσκοπον Ιε-
ρώνυμον, τον Οκτώβριο του 1968, εις τον 
οποίον εξέθεσα τα προγράμματα και παρά 
τω οποίω εύρον πλήρη αντίληψην και συμ-
φωνίαν». Ερωτηθείς ο Ιερώνυμος απάντη-
σε ότι: «… η Εκκλησία της Ελλάδος αδυνα-
τεί να παρεκκλίνη και κατά κεραίαν έστω 
από των αποφάσεων της Α΄ Οικουμενικής 
Συνόδου…».

Με το τέλος του Συμποσίου ο Δραγάν δή-
λωσε για την απόφαση του χρόνου εορτα-
σμού του Πάσχα στην Α΄ Οικουμενική Σύ-
νοδο στη Νίκαια: «Δεν πρόκειται περί δόγ-
ματος, αλλά περί απλού τυπικού Κανόνος, 
εισαχθέντος από ανθρώπους, όπως εμείς, 
υποκειμένου εις μετατροπήν, όπως πολ-
λά θα μετατραπούν κατά την προσεχή με-
γάλην Ορθόδοξον Σύνοδον, η οποία έχει 
να συνέλθει από χιλίων ετών…» (“ΕΘΝΟΣ” 
16 Ιουνίου 1969). Εις δε το “Εόρτιον Γράμ-
μα” του Πατριάρχου Αθηναγόρα εν όψει 
των Χριστουγεννιάτικων εορτών (Δεκέμβρι-
ος 1968) ο Αρχ. Ιερώνυμος απάντησε με 
τον πιο έντονον τρόπο, λέγοντας την γνώ-
μην του περί των ετεροδόξων: «Καθοδη-
γήσαι (ο Θεός) ημάς τε και τους Αυτού 
πάντας το αυτό εις αλλήλους φρονείν και 
μη φιλοπρωτεύοντας, της του Χριστού 
ποίμνης ο αλλήλων άρχειν επιζητείν, αλλ’ 
εν ταπεινοφροσύνη Χριστομιμήτω, τιθέ-
ναι εαυτούς υπέρ των προβάτων τα της 
ενώσεως πάντων των επικαλουμένων το 
Αυτού όνομα μεριμνώντας, ίν’ ούτω συ-
ντριβή ο βύθιος Δράκων ο τον χιτώνα το 
άραφον σχίσας και τοσούτους απαγαγών 
της αληθείας και ταις οδοίς της πλάνης 
και απωλείας εξακολουθείν παραπείσας» 
(“Εκκλησία” φύλλον 1-1-1969). Και διερω-
τάται κανείς, τί άλλο περισσότερο μπορού-
σε να πει ο άνθρωπος; Όπως βλέπουμε κα-
θαρά, εύχεται για την ένωση, αλλά δεν δι-
στάζει να διακηρύξει ότι θεωρεί τους ετε-
ροδόξους ως απομακρυνθέντες της αλη-
θείας υπό του Διαβόλου, και βαδίζουν την 
οδόν της πλάνης και της απωλείας!

συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

τους ομόφρονές του.
Ήρθησαν τα αναθέματα Ορθοδοξίας και Παπισμού 

του 1054 επί Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Μιχα-
ήλ Κηρουλαρίου. 

Έκτοτε εγκαινιάσθηκε μια οικουμενιστική φρενίτιδα 
που σαρώνει στο πέρασμά της κάθε ορθόδοξη ικμάδα 
και δεν λέγει να κοπάσει με τίποτα. Αντίθετα συνεχώς 
γιγαντούνται και κορυφώθηκε με τη Σύνοδο της Κρήτης.

Προσβλέπουμε προς εκείνη την ευλογημένη ημέρα 
που η Ορθοδοξία εν Συνόδω θα καταδικάσει τον Οι-

κουμενισμό ως αίρεση, θα αναθεματίσει τους πρωτερ-
γάτες του (Μεταξάκη, Αθηναγόρα, Κοκκινάκη, Μελίτω-
να Χατζή, Ιάκωβο Κουκούζη, Δαμασκηνό Παπανδρέ-
ου κτλ.) και θα καθαιρέσει τους κορυφαίους εν ζωή οι-
κουμενιστές.

Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Γνωρίζου-
με ότι οι Οικουμενιστές έχουν το επάνω 
χέρι. Κατόρθωσαν με τη Σύνοδο της Κρή-
της να δώσουν συνοδικό κύρος στην πλάνη τους, ενώ 
οι αντιστάσεις προέρχονται βασικά μόνον από δύο Εκ-

κλησίες: Της Βουλγαρίας και της Γεωργίας και από πολ-
λούς μεμονωμένους επισκόπους πρεσβυτέρους, διακό-
νους, μοναχούς και λαικούς σε όλες τις Ορθόδοξες Εκ-
κλησίες. Ο Θεός, όμως, είναι μεγάλος. Στα πανσθενουρ-

γά χέρια Του βρίσκεται η πορεία της Ιστορί-
ας και η ζωή της Εκκλησίας. Γι’ αυτό πιστεύ-
ουμε ακράδαντα ότι θα έλθει εκείνη η μέρα 
που ο Οικουμενισμός θα καταδικαστεί συνο-

δικά και τα ονόματα των πρωτεργατών του θα προστε-
θούν στα αναθέματα της Κυριακής της Ορθοδοξίας.

συνέχεια από τη σελ. 1 7 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ   ΑΠοΦΡΑΔΑ ημΕΡΑ γιΑ Την οΡΘοΔοΞιΑ 

του Παναγιώτη
Τελεβάντου
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Λαμπαδάριος

μασ Δουλευει 
Ή ειναι μουρλοσ …;
Στην ακολουθία του εσπερινού επί των ονο-

μαστηρίων του δεσπότη Λάρισας Ιγνατίου 
“πλήθος” πιστών (30-35 λαϊκών και 40 παπά-
δων) κατέκλισαν τον μητροπολιτικό ναό συνε-
πικουρούμενοι από ένα τσούρμο δεσποτάδων 
που ήρθαν να “πανηγυρίσουν” άραγε τον άγιο 
Ιγνάτιο το Θεοφόρο για τα 1900 χρόνια από το 
φρικτό μαρτύριό του ή εαυτούς και αλλήλους;

Ο πανηγυρτζής δεσπότης Χαλκίδος με το 
“χρυσό” – στόμα τι δεν είπε στην ομιλία του! 
Παραλλήλισε τον Θεοφόρο Ιγνάτιο με τον 
“Θεοπρόβλητον”, φωτισμένο και συνετό 
Ιγνάτιο Λάρισας, που οι δραστηριότητές του 
είναι πλουσιότατες”.

Τι ήταν να το πει αυτό; Αφορμή βρήκαν οι 
δεινοπαθήσαντες παπάδες για σχόλια. Γύρι-
σε κάποιος και είπε στον πίσω του: «Παπά… 
μήπως ο άνθρωπος εννοεί τα χρήματα που 
εισπράττει ο δεσπότης μας από τους να-
ούς για την “Πνευματική κίνηση” (το ποσό 
120 – 150.000 ευρώ το χρόνο) χωρίς να κά-
νει τίποτα;». Πετάχτηκε ο παραδίπλα: «Φαίνε-
ται ο άνθρωπος έχει μάθει για το “τεράστιο” 
φιλανθρωπικό έργο που γίνεται στη μητρό-
πολη, αλλά ίσως να μη γνωρίζει ότι όλα αυτά 

τα χρηματοδοτούν οι ενορίες. Η μητρόπο-
λη εισπράττει από τους τρεις κωδικούς του 
προϋπολογισμού πάνω από 200.000 ευρώ 
και από 10-15 δισκοφορίες άλλα τόσα περί-
που το χρόνο χωρίς να δίνει, σχεδόν καθό-
λου για το σκοπό αυτό».

Και συνέχισε ο ομιλητής τον “θεολογικό-
τατο και εμπνευσμένο λόγο” απευθυνόμε-
νος κολακευτικά προς τον Ιγνάτιο Λάρισας, ο 
οποίος, όσο κρατούσαν τα εγκώμια κρατού-
σε το κεφάλι κατεβασμένο δείχνοντας ότι δεν 
ήθελε τους επαίνους αλλά τι να κάνει.

Σε μια έξαρσή του ο ομιλητής αναφώνη-
σε: «Θα το πω και δεν έχω καμία δυσκολία 
να το καταθέσω και επισήμως, και τον πα-
ρακαλώ (τον Ιγνάτιο) να μου το επιτρέψει. 
Περιμένω με λαχτάρα – δεν μπορεί να κοι-
μηθεί ο άνθρωπος – να λάβω το καλαίσθη-
το περιοδικό “ΤΑΛΑΝΤΟ” όχι για άλλο λόγο 
αλλά κυρίως και πρωτίστως να διαβάσω τα 
κύρια άρθρα που γράφει ο δεσπότης σας… 
Η γραφή του μου θυμίζει παπαδιαμαντικά 
κείμενα, διότι το ύφος και το ήθος είναι πα-
παδιαμαντικό. Εκείνος – ο Ιγνάτιος – βέβαια 
λόγω εγνωσμένης απλότητος και ταπεινο-
φροσύνης δεν τα δέχεται αυτά – πες κι άλλα 
έλεγε μέσα του ο Ιγνάτιος – κι αυτό γιατί με-
γάλωσε με απλότητα…».

… Εδώ έπεσε μεγάλο γέλιο. Έγινε το 
έλα να δεις. Κάποιοι άνδρες και μια γυναί-
κα που ήταν μαζί τους άρχισαν να μονολο-
γούν. «Για ποια απλότητα μας μιλάει, που 
ζει σαν μαχαραγιάς, και στην 20ετία έχει 
φτιάξει πάνω από 220 αρχιερατικές στο-
λές…;». Οι δε παππάδες σκουντιόντουσαν 
μεταξύ τους, και χασκογελούσαν με το 
κατάντημα! Τέλος κάποιος δεν άντεξε και 
έβγαλε τον καημό του: «Αν δεν δουλεύ-
ει τον Ιγνάτιο μ’ αυτά που του λέει, τότε 
ΜΟΥΡΛΟΣ θα είναι ο άνθρωπος!».

Τα μεθεόρτια της δεσπο-
τικής γιορτής (21/12/16), 
από πρωίας άρχισαν να κα-
ταφθάνουν παράξενα μηνύ-
ματα, με το ίδιο σχεδόν πε-
ριεχόμενο: «Είσαστε πρωτα-
θλητές». «Συγχαρητήρια στη 
Λάρισα που είναι πάλι πρω-
ταθλήτρια» «Μπράβο στην 
πρωταθλήτρια Λάρισα» και 
άλλα τέτοια. Ξαφνιάστηκα!

Τι πρωταθλητές είμαστε; 
Διερωτήθηκα. Οι δύο ένδοξες ομάδες του μπά-
σκετ εξαφανίστηκαν. Στην κολύμβηση είμαστε 
ανύπαρκτοι… Και όσο περνούσε η ώρα πύκνωναν 
τα μηνύματα. Πήγαινα να τρελαθώ, οπότε προς 
το απόγευμα, “συλλαμβάνω” αποστολέα μηνύμα-
τος και το ρωτώ: Τι είναι όλα αυτά που γράφεις; Τι 
συμβαίνει; Που είμαστε πρωταθλητές; 

Άκου μου λέει: Πριν χρόνια ήσασταν πρωταθλη-
τές στην κλεψιά, και διδάξατε πρωταθλητισμό στο 
ξάφρισμα των χρημάτων της Αγ. Παρασκευής!

Προ 5ετίας περίπου, ο δεσπότης σας ήταν – και 
μπορεί ακόμα να είναι – πρωταθλητής στην γκαρ-
νταρόμπα του αφού αριθμούσε περί τις 200 αρχι-
ερατικές στολές, και ίσως να κατείχε και παγκό-
σμια πρωτιά, αφού είχε ράψει τόσες στολές μέσα 

σε μια μόνο 15ετία!
Και χθες σπάσατε παγκό-

σμιο ρεκόρ πρωταθλητισμού 
που μέσα σε μια ημέρα, έχει 
ανεβάσει – η μητρόπολη – στο 
διαδίκτυο πάνω από 500 φωτο-
γραφίες του δεσπότη σας για 
την γιορτή του! Αυτό δεν έχει 
συμβεί μέχρι σήμερα σε μη-
τροπολίτη ή σε πολιτικό ή άλλο 
δημόσιο και μη πρόσωπο!

Τα παραλές του είπα! Δεν εί-
ναι δυνατόν! Να, μου απαντάει. Άνοιξε το ιστολό-
γιο “ΡΟΜΦΑΙΑ” και θα δεις! Εσπερινός 127 φωτ., 
Θεία Λειτουργία ανήμερα 267 φωτ. και από την 
“πληθώρα” επισκεπτών στο επισκοπείο να του ευ-
χηθούν τα “έτη πολλά”, φωτογραφήθηκαν στο ίδιο 
στημένο σημείο, πάνω από 120 στάσεις, συν οι φω-
τογραφίες και από άλλα σάιτ. Πόσες μαζεύονται; 
Δεν πειράζει, του απάντησα, τσάμπα είναι στο δι-
αδίκτυο! Αμ, δεν είναι τσάμπα, διότι ο φωτογρά-
φος και διαχειριστής του ιστολογίου που τον δια-
φημίζει πληρώνεται και μάλιστα πλουσιοπάροχα 
για να τις καλλωπίσει και να τις προβάλει ανάλογα.

Τότε φώναξα: Τα καλά πρέπει να τα μαθαίνει ο 
κόσμος αφού είμαστε για μια ακόμα φορά, ΠΡΩ-
ΤΑΘΛΗΤΕΣ!

Ανήμερα της εορτής του ο δεσπότης 
Λάρισας (21/12/16) στην πολυαρχιερατι-
κή, πεντάωρη (7.10 
– 12.10) Θεία Λει-
τουργία με “κατά-
μεστη” το ναό από 
κόσμο (80 παπά-
δες, παπαδιές…, 
νεοκώροι, επίτρο-
ποι, κυρίες, κύρι-
οι φιλοπτώχων τα-
μείων περί τα 200 
άτομα) αγκομαχώ-
ντας παρουσίασε 
έναν-έναν τους “αγίους” αδελφούς δεσπο-
τάδες (16 των αριθμών) που ήρθαν “οικεία 
βουλήσει” μετά των συνοδών αυτών, να τον 
τιμήσουν, να συνιερουργήσουν, και να συ-
νεφρανθούν.

Τους αποκάλεσε όλους «πεφιλημένους, 
αγαπημένους αδελφούς που ήρθαν από 
μακράν και από εγγύς». Ήταν όλη η αφρό-
κρεμα της ελλαδικής Εκκλησίας αλλά και των 

Πατριαρχείων που επειδή δεν έχουν τι να κά-
νουν, γυρίζουν στα νεκροταφεία των Αθη-

νών  για χαρτζηλί-
κια – είναι οι λεγόμε-
νοι κηδειάδες –. Και 
όπου πάνε, πάνε για 
μπούγιο αλλά καλο-
περνάνε ένα διήμε-
ρο “εν προσευχή 
και νηστεία” τρώ-
γοντας, πίνοντας, 
κοιμούμενοι σε ξε-
νοδοχεία Α΄ κατηγο-
ρίας. Φεύγοντας δε 

παίρνουν και τα δωράκια τους, μη παραλεί-
ποντας να του ευχηθούν “τα βέλτιστα”, και 
το ερχόμενο να έρθουν διπλάσιοι δεσποτά-
δες μετά των συνοδών αυτών… 

Να είναι καλά οι παπάδες και οι επίτροποι 
που γυρίζουν με τους δίσκους στο χέρι σαν 
ζητιάνοι και μετά τα ακουμπάνε στην Μητρό-
πολη για να κάνει παρόμοια ή ακόμα πιο βελ-
τιωμένα (δεσποτικές φιέστες) ονομαστήρια. 

Μεγάλη ημέρα, “γιορτινή”! Είπα κι εγώ 
ν’ ανάψω ένα κεράκι μετά από την πλύση 
εγκεφάλου που μας έγινε ένα μήνα περίπου 
όσον αφορά την “επιφανή” αυτή ημέρα της 
γιορτής του επισκόπου μας Ιγνατίου, και να 
προσκυνήσω το αγιασμένο χέρι του Αγ. Σπυ-
ρίδωνα. Παράλληλα να λύσω την απορία: 
Πώς γίνεται ο άγιος 
Σπυρίδωνας να είναι 
ολόσωμος στη λάρ-
νακά του στη Κέρ-
κυρα και το χέρι του 
να είναι στον Αγ. Νι-
κόλαο της Λάρισας;

Αποφάσισα να πάω 
μετά τις 11 π.μ. για 
να αποφύγω το “πο-
λυπληθές” εκκλησί-
ασμα – «Ηρωδιακή 
διαταγή γαρ» Μο-
νοεκκλησιά. Όλοι οι 
ιερείς, μετά πάσης 
κουστωδίας παρό-
ντες, να τιμήσουν τον 
πνευματικό πατέρα και ποιμενάρχη τους. 
Ποια όμως η έκπληξη! Φθάνοντας εκεί, η 
λειτουργία σε εξέλιξη. Ο κόσμος έφευγε 
μουρμουρίζοντας και χειρονομώντας με τις 
γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Αναρωτή-
θηκα τί να συμβαίνει; Μπήκα μέσα. Το θέ-
αμα “εντυπωσιακό – φεστιβαλικό”. Η μισή 
εκκλησία κατειλημμένη από παπάδες και δε-
σποτάδες. Ένα μέρος κατέχονταν από επι-
σήμους που αλληλοκοιτάζονταν και πολλοί 
περιεργάζονταν τα ωρολόγιά τους.

Μερικές δεκάδες εκκλησιαζόμενοι ξεκου-
ράζονταν ενώ ένας φωτογράφος, που έτρε-
χε σαν «αφιονισμένος» πηδούσε τις καρέ-
κλες, ανέβαινε στο άμβωνα, στα αναλόγια, 
στο ιερό βήμα, στο σολέα… και αποθανάτιζε 
σκηνές και στάσεις εντυπωσιακές! Κάμερες 
τηλεόρασης παντού ώστε να γίνεται συγχρό-
νως και απευθείας η μετάδοση μη λάχει και 
χάσει κανείς αυτό το εξαίσιο θέαμα!

Βγήκα έξω απογοητευμένος, λέγοντας 
μέσα μου: Πάει, οι άνθρωποι χάσαν το μέ-
τρο!, 11.30 και ακόμα τον ψάλλουν, τον επί-
σκοπόν μας! Πότε θα τελειώσουν;; Και κα-
θώς προχωρούσα στο νάρθηκα μούρθε κι 
άλλη απογοήτευση και προβληματισμός. 
“Άνθρωπός τις” καθήμενος στα σκαλοπά-
τια να μονολογεί δυνατά οργισμένος. Τον 

πλησίασα μήπως του συμβαίνει τίποτα και 
θέλει κάποια βοήθεια.

- Άφησέ με σε παρακαλώ – ήταν η απά-
ντησή του - όχι!… δεν θέλω τίποτα!...

Τον άφησα και προχώρησα. Και πριν απο-
μακρυνθώ μερικά μέτρα, άκουσα πίσω μου 
φωνές. Γύρισα και είδα τον ίδιο άνθρω-

πο έξαλλο. Του ζήτη-
σα να ειρηνεύσει, να 
τον φέρω λίγο νερό 
να τον πάω κάπου 
εάν θέλει! Δεν μπο-
ρεί, κάτι πολύ σοβα-
ρό σου συμβαίνει, του 
λέω!

Ο άνθρωπος “ξε-
σπάθωσε”! Τι να σας 
πω, κύριέ μου – μου 
λέει – και άρχισε να 
εξιστορεί την περιπέ-
τειά του: Οι γυναίκες 
των φιλοπτώχων τα-
μείων αποφάσισαν – 
μετά την παράκληση 

του Σεβασμιωτάτου – να ’ρθουμε οικογενει-
ακώς στην Εκκλησία για μπούγιο, γιατί – τις 
είπαν – θάρθουν περί τους 20 μητροπολίτες 
και πρέπει να έχει πολύ εκκλησίασμα. Δεν εί-
δες το ρεζιλίκι χθες στον εσπερινό; Ήρθαμε 
λοιπόν από τις 7 σήμερα το πρωί κι ενώ η ώρα 
πλησιάζει 12 ακόμα να τελειώσουν. Δεν μπο-
ρώ άλλο. Ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι μου. 
Εξοργίστηκα ακόμα με την όλη συμπεριφο-
ρά τους, που μου θύμισε Biennale, επίδειξη 
μόδας, πλούτου και χλιδής. Αμ αυτό το τρα-
γικό θέαμα – ο χαριεντισμός μεταξύ των δε-
σποτάδων – ήταν κάτι άλλο. Πιστεύοντας ότι 
ο κόσμος τρώει κουτόχορτο και δεν γνωρίζει 
τίποτα για την αφεντιά τους γελοιοποιούν και 
τους ιερούς χώρους.

Όλα αυτά μ’ έβγαλαν από τα ρούχα μου!
Δεν μπορώ άλλο. Θα πω στη γυναίκα μου: 

Αυτός είναι ο ποιμενάρχης μας που συνέχεια 
μου αναφέρεις το όνομά του και για χάρη 
του τρέχεις, χτυπάς πόρτες ζητιανεύοντας 
να πωλήσεις κουπόνια, για να τα παίρνει ο 
δεσπότης μας, να τρώνε, να πίνουν, να κά-
νουν μποέμικα φαγοπότια και να χαριεντίζο-
νται μεταξύ τους;

Είπε κι άλλα πολλά ο άνθρωπος. Όμως 
μην ζητάτε να σας τα γράψουμε γιατί πολ-
λοί σκανδαλίζονται.

ΨΑΛΤΙΚΑ

ΤΑ ΚΑΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑ ΜΑΘΑΙΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ (!)

αΦου ειμαστε … ΠρωταθλΗτεσ

ΕΥΧΕΣ

Ήρθαν… “οιΚεια ΒουλΗσει !”

Και να χαριεντιΖονται

Εξαίσιο θέαμα

Ευχόμαστε προς όλους - φίλους και εχθρούς - ο τεχθείς Κύριός μας 
να χαρίζει στον καθένα, αγάπη, πίστη και υπομονή στις δυσκολίες. 
Ο δε καινούργιος χρόνος να είναι ευλογημένος, ειρηνικός και άγιος 

Χρόνια πολλά 

Εδώ μέσα βασιλεύει 

η φτώχεια!


