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Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ
∆ΕΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ

«Αλλοίμονο σ’ εκείνον που δεν θα
αντιδράσει στον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΤΗ ΣΕΛ. 2

του + π. Αθ. Μυτιληναίου
«… Πόσες φορές
λέμε: που είναι η
πνευματική ηγεσία;
Πού είναι! Πού είναι! Ποια πνευματική ηγεσία; Όλοι είσυνεχίζεται στη σελ. 6

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ
ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Πατάμε, κυκλοφορούμε και
κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΤΟΣ kΑ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 237 ΤΙΜΗ, 0,015 ευρώ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΙΟΛΟΥ 20 & ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΩΝ, 41221, ΚΩΔ. ΥΠ. 061603, ΛΑΡΙΣΑ φεβρουαριοσ 2017

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΟΥΝ ΟΙ… ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΧΤΥΠΟΥΝ
ΤΙΣ
ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ

συνεχίζεται στη σελ. 7

συνέχεια στη σελ. 4-5
ΣΕΛ. 2

Εις μνημόσυνον αιώνιον...
+ Γεώργιος Παπαζέτης

ΣΕΛ. 15

Ενας µάρτυρας κάθε έξι... λεπτά
ΣΕΛ. 11

Το προβλήμα της Παιδείας...
(π. Παϊσιος)

ΣΕΛ.15

ΜΠραβο ΤοΥΣ … !!!
ΚαΜαρΩΣΤΕ ΤοΥΣ !!!
Δέκα οκτώ
βουλευτές,
στις 13 Φεβρουαρίου
2017, έκαναν ερώτηση στον Πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουρσυνεχίζεται στη σελ.8

ΨΑΛΤΙΚΑ
•ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙχΤΟΣ Ο... ΑΝΘΡωΠΟΣ
•ΜΑΣ ΡωΤΟΥΝ... άγιε Κέρκυρας
•ΒΡΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΜΥΘΑ...!!!
σελ. 16

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΙΝΑΙ αυτός που είπε
«ουδείς αναβέβηκεν
εις τον ουρανόν ειμί ο εκ
του ουρανού καταβάς»
(Ιωάν. 3,13).
Αυτό σημαίνει, ότι κανένας άνθρωπος δεν ανέ-

ΕΛΛΗΝΕΣ
ΞΥΠΝΗΣΤΕ

συνεχίζεται στη σελ. 9

∆ιάσκεψη κορυφής της
παγκόσµιας κυβέρνησης

Ε

Εἰκόνες Θεοῦ
ἤ εἰκόνες σοδομισμοῦ;*

Μ

ά ν ε ς
Ἑλληνίδες τί παιδιά γεννήσατε• ἀγόρια
ἦταν ἤ κορίτσια; Πάντως
ἐσύ τά γέννησες Μάνα, καί
τά θήλασες στοργικά μέσα στή θερμή ἀγκαλιά σου! Ἐσύ Πατέρα τά θρέφεις καί τά καμαρώνεις! Παιδιά, ἀγόρια καί κορίτσια φυσι-

α΄ ΚΥριαΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕιΩΝ. ΚΥριαΚΗ ΤΗΣ ορΘοΔοΞιαΣ.

Το θαύμα της Εκκλησίας

«Λέγει αὐτῷ Φίλιππος•
Ἔρχου καὶ ἴδε» (᾿Ιωάν. 1,47)
ΣΗΜΕΡΑ, εἶνε ἑορτὴ μεγάλη
καὶ ἔνδοξος. Δὲν ἑορτάζει
συνεχίζεται στη σελ 12

Η ΣΦΑΓΗ ΤωΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤωΝ (1974 - 2017) 26ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ο Αρχιεπίσκοπος
Ιερώνυμος Α΄ (Κοτσώνης) ανέλαβε
το πηδάλιο της Ελλαδικής Εκκλησίας
σε μια εποχή που
η διαφθορά και η
σήψη στην διοικούσα Εκκλησία είχε
φθάσει στο αποκορύφωμά
της. Απάλλαξε την Εκκλησία,
σε μεγάλο βαθμό, από καλοστολισμένα και αγέρωχα
ψευδεπίγραφα ιερατικά μο-

συνεχίζεται στη σελ. 2

ντέλα. Στρατολόγησε
άγιες ψυχές και ανέβασε στους επισκοπικούς θρόνους ανθρώπους που είχαν
ως κανόνα την αγιωσύνη. Έτσι το σκοτάδι άρχισε να υποχωρεί και η αυγή να ροδίζει. Ο Ιερώνυμος δεν αρκέστηκε σε καταπλάσματα.
Έκανε γρήγορες και ρεαλιστικές κινήσεις. Αμέσως συγκρότησε ειδικά επιτελεία

σε όλους τους τομείς και ξεκίνησε την προσπάθεια ανασυγκρότησης επιστρατεύοντας εκατοντάδες νέους,
επίλεκτα μέλη της Εκκλησίας. Το 24ωρο δεν αρκούσε
για όλα αυτά. Γι’ αυτό, όταν
η ημέρα τελείωνε και η πρωτεύουσα κοιμότανε, ένα παράθυρο στην αρχιεπισκοπή
έμενε φωτισμένο και μετά τα
μεσάνυχτα. Ήταν ο Ιερώνυμος που εξακολουθούσε να
εργάζεται…!
συνεχίζεται στη σελ. 14

Ν. Τραμπ: «Με μισούν...»

(Στο βιβλίο που κυκλοφορεί «Αμερική σπουδαία ξανά» γράφει:)
«Εδώ και καιρό έχω καταστεί στόχος των ΜΜΕ.
Δεν μου πήρε καιρό να καταλάβω πόσο βαθιά ανέντιμα μπορούν να είναι τα
μέσα πολιτικής ενημέρωσης. Στη διάρκεια της πρώτης τηλεμαχίας για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, η
Μέγκαν Κέλι, δημοσιογράφος του FOX,
ήταν προφανές ότι με είχε στοχοποιήσει.
Και φυσικά στη διάρκεια της δεύτερης
τηλεμαχίας σχεδόν όλοι μου επιτίθεντο,
καθώς τα δικά τους ποσοστά της δημο-

συνεχίζεται στη σελ 11

σκόπησης βυθίζονταν,
ενώ τα δικά μου εκτοξεύονταν».
Τους θεωρεί βασικούς
εχθρούς του: «Πραγματικά βρίσκω ασύλληπτο το πόσο ανέντιμα είναι τα μέσα ενημέρωσης σε αυτή
τη χώρα». Κατ’ επανάληψη τους αποκαλούσε «αχρείους».
Και δήλωσε: «Εγώ; Εγώ δίνω φωνή στον
λαό. Επομένως το κατεστημένο μου επιτίθεται... Με μισούν γιατί δεν μπορούν να με
εξαγοράσουν και δεν τους έχω ανάγκη».

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

Α) Ο προσωπάρχης του Ν. Τραμπ
Β) Εξοπλισμος των Ισλαμιστών
Γ) Με την “ομοφοβία και τρανφοβία”
ασχολείται το υπουργείο
∆) Αφού δεν πιστεύουν ...τι
Ε) Αχ, αυτό το τσιγάρο
ΣΤ) Με τι ασχολούνται
συνεχίζεται στη σελ.3

2 ΑΓΩΝΑΣ
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Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΕΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ. Διαβάστε το!
Στις 7 Φεβρουαρίου 2017, η μητρόπολη Ηλείας δημοσίευσε τον
Κοινωνικό της Απολογισμό του
έτους 2016 (αυτό γίνεται κάθε
χρόνο) του οποίου τα νούμερα είναι συγκλονιστικά, όπως θα διαπιστώσετε.
«Σε 6.462.693,23 € ανήλθαν τα
έξοδα που δαπανήθηκαν δια το
κοινωνικόν έργον της μητροπόλεως το παρελθόν έτος 2016» (και
αναφέρονται αναλυτικά τα έσοδα και έξοδα σε 24 διαφορετικά ιδρύματα, φιλόπτωχα ταμεία…
Εκτός των επί μέρους βοηθημάτων.(Ενδεικτικά δίπλα σας παρουσιάζουμε και δύο ακόμη χρόνια μέσα

Εἰκόνες Θεοῦ ἤ εἰκόνες σοδομισμοῦ;*
ολογικά, γεννημένα ἀπό φυσιολογικούς ἐν λόγω Ὑπουργεῖο Ἀπαιδείας, ἔχει λύγονεῖς. Εἰκόνες Θεοῦ καί ὄχι πολίτες σο- σει ὅλα τά προβλήματα στή διαλυμένη
δομισμοῦ. Γεμάτα χάρη καί ὀμορφιά. Γε- Παιδεία, προωθεῖ σαφέστατα στά παιμάτα σφρίγος καί λεβεντιά!
διά τῶν 12-15 χρόνων τόν σοδομισμό
ὐτός ὁ θαυμαστός, θεῖος κύκλος, πού μέσα ἀπό δαιδαλώδεις «δράσεις, «σεδιαιωνίζει τό ἀνθρώπινο εἶδος καί μινάρια», «ἐγγραμματισμούς» καί ἄλλα
ἀναπαράγει τίς γενεές γενεῶν ἀνθρώ- «παιδαγωγικά» δῆθεν βαρύγδουπα. Μεπων μέχρι σήμερα, φαίνεται πώς δέν ρικά ἀπό τά θέματα πού περιλαμβάνει ὁ
ἀρέσει σέ σαλεμένους τῆς ἀριστερᾶς. θεματικός ἄξονας τῶν «Ἔμφυλων Ταυ«Ὁ φυσιολογικός» ἄνθρωπος ἀργά τοτήτων» εἶναι τό «Κοινωνικό Φύλο» (;)
καί σταθερά ἀπαρνεῖται τήν φυσιολο- «Ἀποδομώντας τά ἔμφυλα Στερεότυγία τῆς ὕπαρξής του. Ἀφοῦ ἀρνήθηκε πα», «Φύλο», «Σεξουαλικός προσανατό Θεό καί Πλάστη του,
τολισμός», «ἀνθρώπινα διΓράφει
τώρα ἀρνεῖται καί αὐτό
καιώματα», «Ὁμοφοβία» καί
ο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
τό φύλο του. Ζητᾶ ἐπίμο«Τρανσφοβία»... στήν κοινωνα καί ἀνεξήγητα, μέσα
νία καί τά σχολεῖα.
ἀπό ἐγκυκλίους καταναγκασμοῦ, δράηλαδή θά θέλατε ποτέ, καλοί γονεῖς,
σεις ἐπικίνδυνες καί ἄνομες, νά υἱοθετά παιδιά σας νά ζοῦν χωρίς νά ξέτήσει ἕνα ἄλλο εἶδος.. ἀνθρώπου, ἄφυλου καί ἔξω ἀπό τό φυσιολογικό ἰσχῦον. ρουν ἄν εἶναι ἀγόρια ἤ κορίτσια καί νά
ὐτά τά παιδιά πού γέννησες, Μάνα ἔχουν ὑποστεῖ «ἐκφυλιστική στείρωση»;
καί Πατέρα καί τά καμαρώνεις, ὅπως Μάνα καί Πατέρα, ἐπικίνδυνοι ἄνθρωποι
ἔκαναν ἀδιατάρακτα οἱ προηγούμενοι σᾶς τά ἁρπάζουν μέσα ἀπ’ τήν οἰκογενειὅλων τῶν γενεῶν γονεῖς καί ἐσεῖς σήμερα ακή θαλπωρή μέ πρόθεση νά ἀλλάξουν
τό ἐπαναλαμβάνετε, κάποιοι παράδοξοι τήν ταυτότητά τους, καί νά ἀμφιβάλλουν
διαταραγμένοι παρεμβατικοί, ἀποφάσι- ἄν γεννήθηκαν ἀγόρια ἤ κορίτσια!
σαν μέσα ἀπό τίς σχολικές αἴθουσες νά
ά καθοδηγοῦν νά ἐπιλέξουν τά ἴδια
μεταλλάξουν τά παιδιά σας σέ ἕνα ἄλλο
«τό βιολογικό τους φύλο», ἀνεξάρεἶδος ἀνθρώπων πού θά ἀποδομήσει τά τητα ἄν αὐτό τό ἀμετάκλητο ὁρισμένο,
«Ἔμφυλα Στερεότυπα».
προσδιορίστηκε καί πολιτικογράφθηπρόσφατη ἐγκύκλιος (23.12.16) τοῦ
κε ἀπ’ τή μήτρα τῆς μάνας τους καί ἔγιὙπουργείου Παιδείας πρός τίς Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας καί Δευτερο- νε ἀποδεκτό πιστοποιητικό ἀπ’ τήν ἴδια
βάθμιας Ἐκπαίδευσης, μέ προτεραιότη- στιγμή τῆς γεννήσεώς τους. Μιά δόλια
τα «ἐξαιρετικά ἐπεῖγον» (!!!), ἀφοῦ τό παρέμβαση πού μέ ἀριστοτεχνικό καί
ὕπουλο τρόπο μέσα ἀπό τίς σχολικές
αἴθουσες, ζητᾶ ἀπ’ τά ἄγουρα παιδιά νά
ἐπιλέξουν καί νά ἀμφιβάλλουν τά ἴδια ἄν
ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
εἶναι «ἄρσεν ἤ θῆλυ». Τέτοια ἀνατροπή
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
καί ὕβρις στή φύση γιά τό φύλο τοῦ καθ’
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 237 ΚΩΔ. ΥΠ. 061603
φεβρουαριοσ 2017
ἑνός, ποτέ ἄλλοτε στούς πιό σκοτεινούς
Ιδιοκτήτης Εκδότης Διευθυντής
αἰῶνες πού πέρασαν, δέν ἐπιχειρήθηκε.
Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
κατάσταση ἔχει φτάσει στό ἀπροΓραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών ,
χώρητο. Θά μείνουμε ἁπλοί θεαΤ.Κ. 41221 Λάρισα
Τηλ.: 2410 284644
τές στόν καναπέ ἀπό τήν ἐπιχειρούμενη
Φαξ: 2410 551113
ἐκφυλιστική γενοκτονία τοῦ Ἔθνους μας
Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ
καί τῶν παιδιῶν μας;
χρ. βιβλιογραφια
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www.agonas.org
info@agonas.org

* ΠΗΓΗ: Ἐγκύκλιος Ὑπουργ. Παιδείας καί tideon.
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στην οικονομική κρίση. Το 2011 με
9.285.498,86 ευρώ και το 2013 με
7.350.394.61 ευρώ).
Και καταλήγει η έκθεση απολογισμού: «Εις τα άνω ποσά δεν περιλαμβάνονται αι εις είδος μεγάλες
προσφορές επωνύμων και ανωνύμων ευγενών δωρητών χριστιανών
μας σε λάδι, κρέας, τοματοπολτό,
κηπευτικά, φρούτα και άλλα, καθώς και αι δωρεάν χορηγήσεις τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
τους οποίους και από της θέσεως
αυτής ευχαριστούμεν».
Η μητρόπολη Λάρισας 20 χρόνια δεν έχει δημοσιεύσει κανέναν
απολογισμό, εισπράττει-εισπράττει

από δεκάδες μεριές… Μόνο για τις
κατασκηνώσεις – χωρίς να υπάρχουν – υπολογίζονται ότι έχει εισπράξει περί το ενάμισι (1.500.000)
εκατ. €. Το ίδιο ισχύει και για τα
υπόλοιπα!!! (βρήκε κατατεθειμένα
σε τράπεζα αρκετά χρήματα από
την περίοδο Θεολόγου).
Εσείς τώρα συγκρίνατε: Ο Πύργος - έδρα της μητροπολής Ηλιείας - έχει 25.000 κατοίκους και η Λάρισα 145.000 χιλιάδες. Ποια πρέπει
να είναι τα οικονομικά μεγέθη!!!
Γι’ αυτό τόσα χρόνια ρωτάμε:
Τόσα εκατομμύρια από τη Μητρόπολη Λάρισας που πάνε;;;
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ !!!

ΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Στα μέσα του Φλεβάρη 2017, στο Ντουμπάι
των Αραβικών Εμιράτων έγινε η “Διάσκεψης
Κορυφής της Παγκόσμιας Κυβέρνησης”. Συμμετείχαν κορυφαίοι παγκοσμιοποιητές και αναγνωρισμένοι ηγέτες από όλον το πλανήτη, από
τον Γεν. Γραμματέα του ΟΗΕ, το αφεντικό του
ΔΝΤ, ο επικεφαλής της Παγκόσμιας Τράπεζας,
ο ΟΟΣΑ, Παγκόσμιο Οικ. Φόρουμ του Νταβός,
η Σοσιαλιστική Διεθνής, UNESCO και από πολλούς άλλους κυβερνητικούς και κρατικοδίαιτους
παγκοσμιοποιητικούς διεθνείς οργανισμούς.
Πάνω από εκατό διακεκριμένοι ομιλητές μίλησαν για την υποτιθέμενη αναγκαιότητα της παγκοσμιοποίησης, της
πολυπολιτισμικότητας, του κρατισμού, της παγκόσμιας κυβέρνησης, για την κοινωνική μηχανή, την
“βιωσιμότητα” και
πολλά άλλα.
Στην πραγματικότητα μίλησαν
ανοιχτά σ’ αυτή
τη σύνοδο για την
προώθηση της παγκοσμιοποίησης
και την Παγκόσμια κυβέρνηση και ας έρχονται
σε αντίθεση με τις παραδοσιακές αμερικανικές
ελευθερίες, τις ιουδαιο-χριστιανικές αξίες και
το Σύνταγμα των ΗΠΑ.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες στην εναρκτήρια ομιλία του, υποστήριξε
ότι: “Η εθνική ανεξαρτησία είναι ένα κατάλοιπο
του παρελθόντος… Οι άνθρωποι δεν εμπιστεύονται πλέον τους κυβερνήτες τους και τους παγκόσμιους οργανισμούς που ίδρυσαν. Υπάρχει
ανάγκη και για βαθιές μεταρρυθμίσεις στα παγκόσμια ιδρύματα”.
Ο Κινέζος Πρόεδρος Xi jinping είχε δηλώσει
στο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός: «Η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί σίγουρα κάποια προβλήματα που όλοι πρέπει να λύσουμε μαζί…
Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει…».
«Θα έρθουν πολύ μεγάλες αλλαγές στην οικονομία (ομιλία του Elon Musk, δισεκατομ. επιχειρηματία), που θα μεταβάλλουν πολλούς ανθρώ-

πους σε άνεργους στο μέλλον. Ως εκ τούτου η
κυβέρνηση πρέπει να τους σώσει με την παροχή ενός “καθολικού βασικού εισοδήματος” …
θα είναι απαραίτητο, αλλά η πολύ δυσκολότερη πρόσκληση είναι: Πώς οι άνθρωποι θα έχουν
στη συνέχεια νόημα;
Όλοι σχεδόν προώθησαν την ίδια παγκοσμιοποιητική ατζέντα, με λιγότερες ή περισσότερες ενδεχόμενες νέες τρομακτικές ανατροπές.
Ίσως το πιο περίεργο είναι, ότι, η Παγκόσμια
Διάσκεψη Κορυφής το 2017 πραγματοποιήθηκε
στο Ντουμπάι στην σκιά ενός “αντίγραφου μιας
ρωμαϊκής αψίδας
που κάποτε βρίσκονταν μπροστά
από το ειδωλολατρικό ναό του
Βάαλ”. Στο ναό
αυτό φέρεται ότι
γίνονταν πολλές
φρικαλεότητες
και μέχρι και θυσίες παιδιών.
Η New York
Post περιέγραψε το κτίσμα ως
“την αψίδα του
Ναού του Bel”.
Βάαλ, φυσικά, είναι ο ψευδής θεός που αναφέρεται σε πολλές
περιπτώσεις σε όλη την Αγία Γραφή. Μια τέτοια
αψίδα υπήρχε στην Παλμύρα στην σημερινή
Συρία, αλλά το 2015 οι μαχητές ISIS την κατέστρεψαν. Το αντίγραφο αυτό σχεδιάστηκε για
να βοηθήσει την ανέγερση 1.000 τέτοιων αψίδων σε όλο τον κόσμο. Το πρώτο εμφανίστηκε
και τοποθετήθηκε σε περίοπτη θέση στην Σύνοδο Κορυφής της παγκόσμιας κυβέρνησης στα
μέσα Φεβρουαρίου, προκαλώντας πολλές υποθέσεις από θρησκευτικούς μελετητές για την πιθανή σημασία του.
Παρά την εκλογή Τραμπ, που είναι εναντίον
της παγκοσμιοποίησης, το φρενάρισμα από τον
Πούτιν, το κατεστημένο δεν προτίθεται να τα παρατήσει ή ακόμα και να επιβραδύνει. Οι παγκοσμιοποιητές ρίχνουν όλο και περισσότερο την
μάσκα τους.
Εμείς τι θα κάνουμε; Θα αντιδράσουμε, ή θα
μείνουμε με τα χέρια σταυρωμένα;

Α)Ο προσωπαρχης του Ν. Τραμπ, Ρ. Πριμπους
Υπάρχουν αρκετοί ομογενείς που είναι στενοί συνεργάτες του νέου Προέδρου της Αμερικής
Ντόναλντ Τράμπ (Φ.
234/11/16).
Η Αρχιεπισκοπή της
Αμερικής, αναγνωρίζοντας τις πολλές
υπηρεσίες που προσέφερε στην ομογένεια ο ΡέινςΠρίμπους,
τον βράβευσε σε μία
ειδική εκδήλωση που πραγματοποίησε την
παραμονή της ορκωμοσίας του 45ου Αμερικανού προέδρου Ντ. Τράμπ.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Ελληνοαμερικανική Κοινότητα, Ομογενείς επιχειρηματίες, παράγοντες διαφόρων οργανώσεων,
διπλωμάτες κ.ά.
Αποδεχόμενος το βραβείο ο νέος προσωπάρχης του Λευκού Οίκου μεταξύ άλλων είπε:
«Δεν βρεθήκαμε όλοι εμείς σε αυτή την αίθουσα τυχαία, είναι γιατί ο Θεός έβαλε το
χέρι να βρεθούμε όλοι μας εδώ. Τώρα πρέπει να πάρουμε την ευκαιρία που μας έχει
προσφέρει ο Θεός και να πετύχουμε τους
στόχους που ο καινούργιος πρόεδρος έχει
βάλει για να γίνει αυτή η χώρα ξανά μεγάλη».
Εμφανώς συγκινημένος, αναφερόμενος
στις θρησκευτικές ελευθερίες και το Οικ. Πατριαρχείο, είπε: «Η ανεξιθρησκεία, Κωνσταντινούπολη (όχι Ισταμπούλ που την αποκαλούν) και

η αναγνώριση των
δυσκολιών που έχει
περάσει η Ορθόδοξη Εκκλησία θα απασχολήσει τον Λευκό
Οίκο…». Και συνέχισε: «Θα λαχταρούσα να δω την ημέρα που ο πρόεδρος
των ΗΠΑ θα εμφανιστεί στην εκκλησία της Κωνσταντινούπολης. Δεν αποτελεί σύμβολο μόνο
για την Ορθόδοξο Εκκλησία, αλλά και για
ανθρώπους της πίστης σε όλο τον κόσμο».
Απευθυνόμενος στο κοινό που απαρτίζονταν από ομογενείς και αναφερόμενος στον
νέο Πρόεδρο, είπε: «Είναι ένας άνθρωπος που
πιστεύω ότι θα είναι ένας απίστευτος Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τράμπ θα ορκιστεί σήμερα όχι μόνο για να σώσει το Ρεπουμπλικανικό κόμμα, αλλά και να σώσει τη χώρα και να
επαναφέρει την ελευθερία».
Κλείνοντας την ομιλία του αναφέρθηκε και
στις ρίζες του και στον αγαπημένου του παππού που κατάγονταν από το Πλωμάρι της Λέσβου λέγοντας: «Δε νομίζω ότι θα ήμουν εδώ
αν δεν ήταν ο παππούς μου. Το όνομά του
ήταν Ηρακλής και από εκεί πήρα το όνομά
μου. Και αυτός ήταν ένας άνθρωπος τον
οποίο θαύμαζα περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στη ζωή μου… Και δεν θα τον
ξεχάσω ποτέ».

Β) ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΙΣΛΑΜΙΣΤΩΝ
«Κροκοδείλια» δάκρυα χύνουν τώρα για
τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων
σε Αμερική, Γαλλία, Βέλγιο, Γερμανία… Αποτελούν στάχτη στα μάτια του κόσμου, διότι
αυτές, σε συνεργασία με ανατολικοευρωπαϊκές χώρες – που τώρα ανήκουν όλως τυχαίας στο ΝΑΤΟ – είναι κύριες υπεύθυνες για τη
δημιουργία αυτών των «τεράτων».
Είναι γνωστό ότι η Δύση ήθελε να εξοπλίσει άμεσα και μάλιστα με βαρύ οπλισμό
του ισλαμιστές στη Συρία εναντίον του Μ.
Άσαντ και στο Ιράκ εναντίον της σιιτικής κυ-

βέρνησης επειδή ήταν σύμμαχος με τη Ρωσία και το Ιράν.
Σε μια μακροχρόνια έρευνα που έκανε
το Balkan Investigative Reporting Network
(BIRN) και το Organized Crime and Corruption
Reporting Project (OCCRP) με έκθεση, που
τιτλοφορείται «Η δημιουργία ενός μακελειού: 1,2 δισ. ευρώ σε όπλα διοχετεύθηκαν
στην Μέση Ανατολή», αποκαλύπτει για πρώ-
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τη φορά, ότι δεκάδες αεροπλάνα απογειώνονταν από τα αεροδρόμια της Α. Ευρώπης
και μετέφεραν το θανάσιμο φορτίο τους «σε
χώρες της Μ. Ανατολής και στην Τουρκία
με τελικούς παραλήπτες Συρία και Υεμένη».
Ο εξοπλισμός των ισλαμιστών γίνεται χωρίς διακοπή από το 2012 και έχει αποφέρει
έσοδα άνω των 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Patrick Wilcken, ερευνητής παράνομων
οπλικών φορτίων της AmnestyInternational,
αναφέρει: «Το εμπόρευμα είναι παράνομο… Οι αποδείξεις δείχνουν ότι υπάρχει
συστηματική διοχέτευση
οπλισμού σε ένοπλες οργανώσεις που κατηγορούνται για σοβαρή παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ΑΤΤ (UnitedNations∙
ArmsTradeTreaty) και άλλων
διεθνών νόμων».
Τα αεροδρόμια, που φορτώνονται όλα αυτά τα πυρομαχικά, ανήκουν σε πρώην
Ανατολικές χώρες (Βοσνία,
Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Μαυροβούνι, Ρουμανία, Σλοβακία αλλά και από
περιοχές της Σερβίας) που
έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και υπακούν εύκολα σε αμερικανικές εντολές.
Τα σύγχρονα αυτά όπλα στέλνονται στις
χώρες που βοηθούν τους ισλαμιστές.
Ο Λένιν είχε πει: «Οι καπιταλιστές θα μας
πουλήσουν το σχοινί με το οποίο θα τους
κρεμάσουμε». Αυτό έχει απόλυτη εφαρμογή στις μέρες μας. Τους πουλάνε όπλα για
να τα στρέψουν εναντίον τους.

Γ) Με την “ομοφοβΙα και τρανφοβΙα”
ασχολεΙται το υπ. ΠαιδεΙας… ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ.
Καμπανάκι έχει κτυπήσει αλλά κανείς,
όπως φαίνεται εκεί στο υπουργείο Παιδείας
δεν το ακούει!
Η έρευνα, που έκανε η διεθνής εταιρεία
PISA για τις αποδόσεις των μαθητών σε 35
χώρες του ΟΟΣΑ, έδειξε ότι: Οι επιδόσεις
των Ελλήνων μαθητών ήταν χαμηλότερες
από τον μέσο όρο, κατατάσσοντάς τους
στην 32η θέση!
Επίσης η έρευνα διαπίστωσε τεράστιες
διαφορές ανάμεσα στα ιδιωτικά και δημόσια σχολεία. Δηλαδή οι μαθητές των ιδιωτικών υπερτερούν έναντι των Δημοσίων στις
γλωσσικές δεξιότητες, στις φυσικές επιστήμες, στα μαθηματικά και στην κατανόηση.
Κατά τα άλλα, το μόνο που απασχολεί το
υπουργείο Παιδείας είναι η κατάργηση των

θρησκευτικών, των αρχαίων ελληνικών, των
εθνικών γιορτών, της προσευχής και η καθιέρωση της “θεματικής εβδομάδας” για να δείξει στα μικρά παιδιά πως είναι ωραίο πράγμα… η ανωμαλία…!
ΤΡΟΜΑΡΑ ΤΟΥΣ.

Δ) Αφου δεν πιστευουν… τι να γιορτασουν…;
Στην πανηγυρική συνεδρίαση της Βουλής για τον
εορτασμό του Πολυτεχνείου, η εικόνα ήταν ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ.
Ελάχιστοι βουλευτές έκαναν τον κόπο να παρευρεθούν. Στο εντευκτήριο και
στο καφενείο ήταν πολλαπλάσιος ο αριθμός των βουλευτών απ’ όσους ήταν μέσα
στην αίθουσα της Ολομέλειας.
Ακόμα δεν παρευρέθηκαν
ούτε οι αρχηγοί των κομμάτων… Κάποιοι μπήκαν για
λίγο να μιλήσουν – τί να πουν;

– και γίνονταν “λαγοί” μόλις
κατέβαιναν από το βήμα. Οι
υπουργοί δε που παραβρέθηκαν, μετριούνταν στα μισά
δάκτυλα της μιας χειρός.
Στο τέλος της συνεδρίασης, όταν ο προεδρεύων ζή-

τησε να τηρηθεί ενός λεπτού
σιγή στη μνήμη των θυμάτων,
ο αριθμός ήταν δύο υπουργοί και πιο λίγοι από είκοσι
βουλευτές…
Αφού δεν πιστεύουν… Τί να
γιορτάσουν…; ΚΡΙΜΑ!

ε) ΑΧ, ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΣΙΓΑΡΟ…
Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) ένα τρισεκατομμύριο ευρώ περίπου κοστίζει το κάπνισμα στην
παγκόσμια οικονομία. Σ’ αυτό περιλαμβάνονται τα σοβαρά προβλήματα υγείας και η οικονομική επιβάρυνση κάθε καπνιστή.
Στο ποσό αυτό οι ειδικοί συμπεριέλαβαν
το κόστος θεραπείας ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα καθώς και τα διαφυγόντα κέρδη από την μείωση της παραγωγικότητας εξαιτίας των απουσιών των εργαζομένων που ασθενούν. Το 2005 ο Π.Ο.Υ. υπέγραψε μια συμφωνία με 160 κράτη που αφορούσε τον τρόπο μείωσης του καπνίσματος.

Από τότε, δυστυχώς, δεν υπάρχει κάποιο απτό
αποτέλεσμα.

ΣΤ) ΜΕ ΤΙ ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΙ… Αλλοίμονό μας!

(Έχει χάζι η υπόθεση… Ας ελαφρύνουμε λίγο την ατμόσφαιρα!)
Σύμφωνα με το rodiaki.gr ο
δήμαρχος του Αγαθονησιού,
που αριθμεί 153 κατοίκους
και απασχολεί έναν και μοναδικό διοικητικό υπάλληλο, δέχθηκε κάποια μέρα
ένα τηλεφώνημα από το
αρμόδιο υπουργείο που
ζητούσε να πληροφορηθεί πόσες άδειες… οίκων
ανοχής έχει εκδώσει στον
δήμο του.
Δεν έδωσε όμως και πολλή

σημασία, γι’ αυτό το υπουργείο επανήλθε με… επίσημο

έγγραφο αυτή τη φορά. Ο
δήμαρχος και πάλι το αγνό-

ησε, προσπαθώντας με τον
υπάλληλο να εξυπηρετήσουν
τους δημότες τους.
Στο τρίτο τηλεφώνημα – το
υπουργείο είχε την αγωνία
του να κλείσει τα στατιστικά
του στοιχεία, όπως έλεγε – ο
δήμαρχος Βαγγέλης Κόττορος απάντησε λακωνικά:
«Παιδιά, περιμένετεγιατί ακόμα… καταμετρώ τις άδειες»!
Με τι ασχολούνται… Αλλοίμονό μας…

4 ΑΓΩΝΑΣ
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ΕΛΛΗΝΕΣ,
Την 4η Φεβρουαρίου 2014 – μαύρη Τρίτη για την χριστιανική οικογένεια και κοινωνία – ο άδης άνοιξε το στόμα του τίνα
καταπίει. Λεγεώνα δαιμόνων έχει επιστρατευτεί να καταργήσει την εντολή του Θεού
μετά τον κατακλυσμό «Αυξάνεστε και πληθύνεστε και κυριεύσατε την γη».
Οι “προοδευτικοί” Ευρωβουλευτές
εγκλημάτησαν την ημέρα αυτή υπερψηφίζοντας την επαίσχυντη, αντεθνική, αντιχριστιανική έκθεση ΛΟΥΝΑΤΣΕΚ, η οποία
“βάζει βόμβα” στο θεσμό της οικογένειας.
Η έκθεση είχε τίτλο: «Χάρτης πορείας
της Ε.Ε. κατά της ομοφοβίας και των διακρίσεων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και ταυτότητας φύλου». Αυτό
ήταν ο “φερετζές”, διότι πίσω απ’ αυτό
κρύβονται όλοι όσοι έχουν στόχο να βάλουν την Ελλάδα μας στην “κρεατομηχανή” της παγκοσμιοποίησης και της Νέας
Τάξης Πραγμάτων.
Μπήκαμε στην εποχή που πραγματώνεται
αυτό που είπε το 1982 ο Χένρυ Κίσσινγκερ:
«Τον ελληνικό λαό… πρέπει να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες…
Εννοώ δηλαδή να πλήξουμε τη γλώσσα,
τη θρησκεία, τα πνευματικά και ιστορικά
του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε δυνατότητά του να αναπτυχθεί…».
Αλλά και αυτά που δήλωσε ο διαβόητος “φιλάνθρωπος” Τ. Σόρος: «Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε φυλακή προσφύγων και πρέπει να μπολιαστεί με νέο αίμα!». Τότε κανείς δεν πρόσεξε τι εννοούσε! Ο Σόρος με
τα σκοτεινά κέντρα, που εργάζονται μέρα
νύχτα ασταμάτητα, γνώριζαν από την στιγμή που ψηφίστηκε στην Ευρωβουλή αυτή η
έκθεση και είναι υποχρέωση να την εφαρμόσουν όλα τα κράτη μέλη, ότι άνοιξε η
πύλη της “κολάσεως”.
Αφού πλέον θα παντρεύονται άνδρες
με άνδρες και γυναίκες με γυναίκες και η
τεκνοποιία θα στερέψει, θα μπολιαστούμε – κατά τον Σόρο – αποκτώντας παιδιά
με μεταναστευτικό – προσφυγικό – ισλαμικό αίμα είτε από υιοθεσία, είτε από παρένθετη μητέρα, αφού προβλέπεται στην
οικογένεια να υπάρχουν και άλλα πρόσωπα – σύντροφοι των γονέων. Και σταδιακά με το Σύμφωνο Συμβίωσης θα παύσει
η χρήση του όρου πατέρας – μητέρα αντικαθιστάμενος από τον όρο γονέας Α΄ και
γονέας Β΄… Εδώ δεν πρόκειται για παρωνυχίδα μικροαστικής ηθικής, αλλά αλλοιώνει το βασικό κύτταρο της Χριστιανικής
κοινωνίας.
Βασικός στόχος τους είναι να καταργήσουν τις έννοιες λαοί, φυλές, κράτη, έθνη,
πολιτισμός, παραδόσεις, σύνορα… και να
τις αντικαταστήσουν με έναν αχταρμά παγκοσμιοποίησης.
Η ΛΟΥΝΑΤΣΕΚ και
η περιβόητη έκθεσή της!
Η Ούρλικ Λούνατσεκ είναι αυστριακή ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της διακοινοβουλευτικής ομάδας των ανωμάλων
στο Ευρωκοινοβούλιο καθώς και εισηγήτρια στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων!
Ας δούμε τι αναφέρει αυτή η περιβόητη
έκθεση, άγνωστη σχεδόν στον κόσμο, που
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ΞΥΠΝΗΣΤΕ· χΤΥΠΟΥΝ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΜΑΣ!
από την ψήφισή της είναι υποχρεωμένα τα
κράτη μέλη να την εφαρμόσουν. Δηλαδή:
α) Μεταξύ άλλων υποχρεώνονται σε παροχές υγείας προσαρμοσμένες στα ανώμαλα άτομα π.χ. ειδική χειρουργική μονάδα για επεμβάσεις αλλαγής φύλου (!!!).
β) Ορίζει, το οικογενειακό δίκαιο της
κάθε χώρας να προβλέπει τη δυνατότητα
σε κάθε τέκνο να διαθέτει πάνω από δύο
γονείς ώστε να συμπεριλαμβάνονται στην
οικογένεια και οι υπόλοιποι… σύζυγοι ή
σύντροφοι! – Αλλάζει το υφιστάμενο εδώ
και αιώνες οικογενειακό δίκαιο.
γ) Κατηγορηματικά ορίζει, οι ευρωπαϊκές
κυβερνήσεις να αποσύρουν τις διαταραχές
ταυτότητας φύλου από τον κατάλογο των
ψυχικών και συμπεριφορικών διαταραχών!
δ) Να δίδεται το δικαίωμα της ελεύθερης και δημόσιας έκφρασης σε σχέση με
τον σεξουαλικό προσανατολισμό και την
ταυτότητα του φύλου, π.χ. να επιτρέπεται
να προβάλλονται, χωρίς λογοκρισία, εικόνες με ομοφυλοφιλικές περιπτύξεις μέσω
της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, βίντεο, περιοδικών, εφημερίδων… – προσπαθώντας να προωθηθεί η ομοφυλοφιλία ως
κάτι του συρμού –.
ε) Να υπάρχει επίσης πρόβλεψη διαδικασίας νομικής αναγνώρισης του διεμφυλικού ατόμου (transsexual) ως τέτοιου!
στ) Να θεσπιστούν εκπαιδευτικά προγράμματα που να είναι προσανατολισμένα στον σεξουαλικό προσανατολισμό και
στην ταυτότητα φύλου για τα παιδιά.
ζ) Να γίνει νομική αναγνώριση της κατάστασης των διεμφυλικών και διαφυλικών ατόμων ως ξεχωριστών, αυτόνομων
“φύλων”!
η) Να διευκολυνθεί κάθε γραφειοκρατική διαδικασία για την αλλαγή ονόματος,
φύλου κ.τ.λ., στις ληξιαρχικές γεννήσεις
ή άλλα δημόσια έγγραφα.
θ) Προτείνεται να επεκταθεί νομικά η
υποβοηθούμενη αναπαραγωγή για τις λεσβίες και παρένθετες μητέρες για ομοφυλοφιλικά ζευγάρια…
ι) Να υπάρχει σεβασμός στην απόφαση
του παιδιού να επιλέξει μόνο του το φύλο
που πρόκειται να είναι, σε ηλικία 18 ετών.
Ως τότε το παιδί να χαρακτηρίζεται ουδέτερου φύλου. Ναι, καλά διαβάσατε! Ουδέτερου φύλου!
ια) Ακόμα ζητείται να επεκταθεί και στα
άτομα αυτά – δηλαδή στους “ιδιόρρυθμους” – η απόφαση του Συμβουλίου για
την καταπολέμηση ορισμένων μορφών
και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου και να συμπεριληφθεί ως άλλη μορφή εγκλημάτων
η κριτική για την ομοφυλοφιλία. Καλούνται τα κράτη μέλη της Ε.Ε. με το ίδιο ψήφισμα «να θεσπίσουν ποινική νομοθεσία
που να απαγορεύει την υποκίνηση μίσους
λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού και
ταυτότητας φύλου» κ.ο.κ.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Μένει κανείς άφωνος στο αντιχριστιανικό αυτό τερατούργημα, που δυστυχώς
το υπερψήφισαν 13 από τους 22 Έλληνες
Ευρωβουλευτές. Οι υπόλοιποι δεν το καταψήφισαν, αλλά, τέσσερις έριξαν λευκό,
και πέντε απουσίαζαν (;;;) τηρώντας συναινετική στάση!

Σε όλο αυτό το ρημαδιό η ορθόδοξη Εκκλησία τήρησε σιγήν ιχθύος. Και δεδομένης της σιωπής ως συγκατάθεσης, θεωρήθηκε ότι, μάλλον, αποδέχονταν την ως διαμορφώνονταν κατάσταση και δεν ενοχλούνταν. Ο μόνος, που αντέδρασε άμεσα και
με τρόπο που θάπρεπε να είχε αντιδράσει το σύνολο της Ιεραρχίας, ήταν ο Πειραιώς Σεραφείμ, που με σθένος εξέφρασε την αντίθεσή του δημοσίως.
Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Ενώσεων Καθολικών Οικογενειών στην Ευρώπη Αντουάν Ρενάρ, ήταν από
τους πρώτους που αντέδρασε στο ψήφισμα του Ευρ. Κοινοβουλίου για την ομοφυλοφιλία.
Οι Πολωνοί επίσκοποι εξέδωσαν εγκύκλιο προς τον Πολωνικό λαό, στην οποία
τόνιζαν την αξία της οικογένειας… και καταδίκαζαν την κατασκευή της ιδεολογίας
του φύλου, που επιδιώκει να υποκαταστήσει τη φύση και την πραγματικότητα.
Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Χριστ. Πολιτικής Κίνησης Λέο Βαν. Ντάεσμπουργκ,
επέκρινε το Ευρ. Κοινοβούλιο διότι ψήφισε χωρίς συζήτηση στην Ολομέλεια και
διότι όλο το ψήφισμα στηρίζεται στην ιδεολογία του λόμπι των ομοφυλόφιλων και
δεν έχει καμία επιστημονική ή εθνική βάση.
Ο μόνος βουλευτής που διαμαρτυρήθηκε όταν ο Νίκος Νικολόπουλος από την
Πάτρα που δήλωσε: «Επιχειρούν να μετατρέψουν την ανωμαλία σε ομαλότητα
και να καταστρέψουν τα χριστιανικά θεμέλια της Ευρώπης… Συμβάλλουν στον
αφανισμό του Ελληνικού γένους; Άραγε
γιατί ΚΑΝΕΝΑΣ από τους μνημονιακούς
δεν αντιστάθηκε; Πού είναι η Ιεραρχία
της Εκκλησίας της Ελλάδος; Άραγε ποιοι
είναι αυτοί που κατάντησαν έτσι τις αξίες
της Ευρώπης και γιατί; Ο λαός βλέπει που
κατάντησαν την ελληνοχριστιανική παράδοσή του;… Άραγε… Άραγε…
Αισθάνομαι απέραντη ντροπή για τους
πολιτικούς που ψήφισαν θετικά και επιχειρούν να μετατρέψουν την ανωμαλία σε
ομαλότητα, σπέρνοντας μηνύματα διάλυσης της οικογένειας και των χριστιανικών
παραδόσεων των ευρωπαϊκών θεμελίων.
Οι “ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΙ”, ως αντιπρόσωποι
του Λαού ψηφίζουν και προδιαγράφουν το
μαύρο μέλλον μιας κοινωνίας δίχως Θεό,
δίχως αξίες, δίχως ανθρωπισμό. Εμείς θα
τους αφήσουμε;».
Ο δημοσιογράφος Γεωρ. Παπαθανασόπουλος έγραφε την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου 2014 με τίτλο: «Μαύρη μέρα για το
Ευρωκοινοβούλιο. Ημέρα ντροπής για την
Ελλάδα της παράδοσης και των αξιών».
«Η 4η Φεβρουαρίου 2014 καταγράφεται
ως μία από τις χειρότερες μέρες στην ιστορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Τη μέρα αυτή πέρασε με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της επιβολής ως φυσιολογικής της νοοτροπίας και της ηθικής των
ομοφυλοφίλων στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης!».
«Η ίδια μέρα καταγράφεται ως ημέρα
ντροπής για την Ελλάδα της παράδοσης
και των αξιών, αφού ούτε ΕΝΑΣ από τους
22 ευρωβουλευτές της δεν βρέθηκε να κα-

ταψηφίσει το ψήφισμα!...».
«Για να περάσει η επιβολή στην Ευρώπη ως φυσικής και φυσιολογικής της συμπεριφοράς των ΛΟΑΔΔ (λεσβιών, ομοφυλοφίλων, αμφιφαλοφίλων, διεμφυλικών – τρανσέξουαλ – και διαφυλικών) με
το ψήφισμα ζητείται η Ευρ. Επιτροπή “να
δημιουργήσει ειδικά προγράμματα για
τη νεολαία και την εκπαίδευση”. Ζητείται ακόμα στο ψήφισμα να διασφαλίζεται
ο σεβασμός στις “Παρελάσεις υπερηφανείας” των ΛΟΑΔΔ…
Επίσης ζητεί από τα κράτη μέλη να αναγνωρίζουν, σύμφωνα με τους κανόνες της
Ε.Ε. (σημ. ;;;;;), όλες τις μορφές γάμου,
συμφώνου συμβίωσης και γονικής ιδιότητος που έχουν συναφθεί αλλού… και
καλεί την Επιτροπή να λάβει μέτρα κατά
των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται…».
Και συνεχίζει ο δημ/φος Γ. Παπαθανασόπουλος: «Πού κατάντησαν οι “αξίες” της
Ευρώπης… Ξεχνιούνται όλοι οι μεγάλοι σοφοί της, ξεχνιέται η χριστιανική παράδοσή
της, παραλείπονται και πετιούνται στο κάλαθο των αχρήστων ακόμη και οι φιλόσοφοι του διαφωτισμού και ένας πλέον κυριαρχεί, ο μαρκήσιος ντε Σάντ με τις διαστροφές του… Αυτές οι απόψεις του ντε
Σάντ θεωρούνται “προοδευτικές” και επιδιώκεται η γενική και βίαιη επιβολή τους
στην Ευρώπη;;;».
Για τους Έλληνες Ευρωβουλευτές, και
ιδιαιτέρως της Ν.Δ.: «Στην πενταετή θητεία τους και στην πιο κρίσιμη ώρα ζυγίστηκαν όλοι τους και βρέθηκαν λειψοί. Η
ψηφοφορία αυτή ήταν η πιο κρίσιμη από
όλες σε όσες συμμετέσχον, γιατί αφορούσε την ψυχή της Ευρώπης, το μέλλον
της. Γι’ αυτό και ό,τι άλλο κι αν έχουν κάνει σε επίπεδο κοινωνικό ή εθνικό γκρεμίστηκε με την ψήφο τους αυτή…».
Ο Πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς, μετά
από μερικές ημέρες, “επιβράβευσε” τον
επικεφαλής των Ευρωβουλευτών Γ. Κουμουτσάκο για την επιτυχία του (!) τοποθετώντας τον ως υποψήφιο Περιφερειάρχη
Αττικής! Για την επιλογή αυτή ο Πειραιώς
Σεραφείμ εξέδωσε δριμύτατη ανακοίνωση:
«Ο κ. Γ. Κουμουτσάκος έχει πλέον, με την
μεταφυσική των πράξεων ως προσωπική
του περιουσία, αδιαπτώτως την συμπόρευσή του με την ανατροπή της ανθρώπινης
οντολογίας και τον ευτελισμό και την γελοιοποίηση του ανθρωπίνου προσώπου και
της θεοσδότου ανθρωπίνης σεξουαλικότητος…». «Εμετρήθης, εζυγίσθης απερρίφθης…».
“ΛΟΥΝΑΤΣΕΚ”
ΑΝΤΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
Πριν αλέκτωρ φωνήσαι η κυβέρνηση
Σαμαρά καταθέτει στη Βουλή το “αντιρατσιστικό” νομοσχέδιο – ένα νομοθέτημα
για δήθεν την «καταπολέμηση των εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας», ενώ
στην πραγματικότητα εξυπηρετούσε άλλους σκοπούς.
Στις 26 Αυγούστου 2014 επρόκειτο να
συζητηθεί στη Βουλή. Υπήρξε όμως αντίδραση από 38 Βουλευτές της Ν.Δ. και 8
ανεξάρτητους, οι οποίοι μάλιστα κυκλοφόσυνέχεια στη σελ. 5
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ρησαν αυστηρή ανακοίνωση τονίζοντας:
«Το αντιρατσιστικό νομοσχέδιο, ως έρχεται για ψήφιση, αποτελεί μια κατάπτυστη
και αντεθνική υπαγόρευση από τους γνωστούς-άγνωστους υποβολείς…».
Από την επίσημη εκκλησία δεν υπήρξε
μέχρι τότε καμία αντίδραση, μάλλον συμφωνούσε! Αυτό βεβαιώνει
η ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του Αρχιεπισκόπου: «Η επίσημη
Εκκλησία δεν ισχυρίζεται σε καμία περίπτωση ότι μέσω του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου γίνεται μια προσπάθεια να φιμωθεί η
φωνή της». «… θα ήθελα να σας ενημερώσω
ότι η Εκκλησία ουδέποτε παρεναίβει στην
Κυβέρνηση ή… ζήτησε την απόσυρση του
αντιρατσιστικού νομοσχεδίου…».
Ευτυχώς βρέθηκαν
4-5 μητροπολίτες και
αντέδρασαν με σκληρές
ανακοινώσεις, όπως:
«Είναι κρίμα αυτή η
Κυβέρνηση, ως τελευταία πράξη πριν από
την αυτοκτονία της να
μας αφήνει ως νομοθετημένη πλέον κληρονομιά τα επίχειρα του
ηθικού παραλογισμού
της» (Μεσογαίας Νικόλαος).
«… Προωθείται ένα τέτοιο ελεεινό νομοσχέδιο ενάντια προς την ελληνορθόδοξη παράδοσή μας» (Γόρτυνος Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας).
«… Ελπίζω να συνειδητοποιήσετε ότι
εμμένοντας στο άθλιο αυτό νομοθέτημα
πωλείτε σε τιμή ευκαιρίας την ψυχή σας
για μερικούς ακόμα μήνες Πρωθυπουργίας!» (Πειραιώς Σεραφείμ).
Ο κ. Σαμαράς βλέποντας την σκληρή
αντίδραση, και για να καλμάρει τα πράγματα ώστε να μπορέσει να ψηφιστεί από
τη Βουλή το νομοθέτημα, πρόσθεσε και
το να αναγνωριστούν οι γενοκτονίες και
τα εγκλήματα πολέμου – η γενοκτονία των
Αρμενίων, των χριστιανών της Μικράς Ασίας και του Πόντου – και να προβλέπονται
μάλιστα ποινές για όποιον αγνοήσει ή υποτιμήσει την κραυγαλέα αλήθεια.
Παράλληλα δήλωσε δημόσια, για να καθησυχάσει τους αντιδρώντας Βουλευτάς
και την Εκκλησία, ότι όσο είναι εκείνος
επικεφαλής της κυβέρνησης το Σύμφωνο
Συμβίωσης για ομοφυλόφιλους δεν πρόκειται να εγκριθεί! Και εδώ πάλι δεν είπε
την αλήθεια, διότι οι Ευρωβουλευτές του
ψήφισαν την έκθεση Λούνατσεκ χωρίς ο
ίδιος να αντιδράσει, πράγμα που ενθαρρύνει την ομοφυλοφιλία, τα σύμφωνα συμβίωσης και όλα που αναφέρουμε πιο πάνω.
Τώρα είναι υποχρεωμένη η χώρα να εφαρμόσει τα ψηφισθέντα, με τη διαφορά, ότι
έριξε το μπαλάκι στην επόμενη κυβέρνηση.

Ο Θεσ/νίκης Άνθιμος κατήγγειλε τον κ.
Σαμαρά ότι «η Ι. Σύνοδος εξαπατήθηκε
γιατί της δόθηκε το νομοσχέδιο κολοβωμένο!... Δηλαδή προκειμένου η Βουλή των Ελλήνων να ψηφίσει έναν εντελώς απαράδεκτο νόμο, δεν παρουσίασε

στην ιστορία για το απίστευτο υβρεολόγιο, “βρώμικα υπονοούμενα”, τους έντονους διαξιφισμούς, τις ενδοκυβερνητικές
κόντρες…
Ο Πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας ικανοποιημένος από τα… ήθη, τα έθιμα και την

και θρησκευτικές γιορτές, την απαγόρευση κληρικών στα σχολεία, τη διδασκαλία
των αρχαίων ελληνικών και της ιστορίας.
Και ό,τι δεν γκρέμισε η μπουλντόζα τώρα
ανέλαβε να αποτελειώσει ο … “προοδευτικός” δυναμίτης της θεματικής εβδομάδας
μια και ο χαλασμός θ’ αρχίσει από
τις αγνές παιδικές ψυχές (12-15
ετών). Μια εβδομάδα προπαγάνδας
στα μικρά παιδιά υπέρ των ομοφυλόφιλων, αντίστοιχα με μια εβδομάδα σποράς της αμφιβολίας, αν
Κυκλοφόρησε ένα βιβλίο 464 σελίδων του οποίου
όντως τα αγόρια είναι αγόρια ή τα
ο Συγγραφέας π. Νεκτάριος Ζιόμπολας είναι πρώην
κορίτσια – κορίτσια! Και προτείνει
στρατιωτικός κληρικός, ιεροκήρυκας, πνευματικός
μάλιστα στους καθηγητές να μιλήγια πολλές δεκαετίες και ερευνητής. Το έγραψε και
σουν στα παιδιά για την Ομοφοβία
το κυκλοφόρησε με το καυτό αυτό θέμα της Ομοφυκαι Τρανσοφοβία, δηλαδή να βλέλοφιλίας. Είναι για την εποχή μας πολύ επίκαιρο. Τεπουν με συμπάθεια (και με θαυμασμό;) τους ομοφυλόφιλους και αυλευταία μάλιστα, που το υπουργείο προσπαθεί να ειτούς που με χειρουργική επέμβαση
σάγει στα Γυμνάσια καινά δαιμόνια μεταβάλλοντας τα
έκαναν ή θα κάνουν αλλαγή φύλου!
φυσικά σε αφύσικα και τα ομαλά σε ανώμαλα, γίνεΣτην περσινή παρέλαση των ομοται πιο απαραίτητο. Το βιβλίο έχει γραφεί με προσοφυλόφιλων
οι αφίσες που τοιχοκολχή, διάκριση και σεβασμό προς την εικόνα του Θεού
λήθηκαν
είχαν
ως σύνθημα: «άντον άνθρωπο. Έρχεται να πει τα πράγματα με το όνοδρας
δεν
γεννιέσαι∙
γίνεσαι» και
μά τους αρχίζοντας από την αρχαιότητα και φθάνο«γυναίκα
δεν
γεννιέσαι∙
γίνεσαι».
ντας μέχρι σήμερα. Εξετάζει το θέμα από θρησκευΗ Ευρωπαϊκή ένωση και η Αμεριτικής – αγιογραφικής, επιστημονικής ηθικής, ιατρική ανέβασαν σε δόγμα πίστης την
κής… πλευράς. Έρχεται να καλύψει ένα μεγάλο κενό
ομοφυλοφιλία! Ήρθε πια η εποχή
στο καυτό αυτό θέμα.
που αντί να τιμώνται οι αρετές, τιΠροορίζεται για όλους (γυναίκες και άνδρες), κάθε
μώνται οι ανωμαλίες. Μήπως έχει
τάξεως, γνώσεως και ηλικίας (εκτός μικρών παιδιών).
κηρυχθεί διωγμός εναντίον των φυΑφορά ιδιαίτερα και πολλά ανδρόγυνα σήμερα.
σιολογικών ανθρώπων – ανδρών και
Η έκδοση είναι πολυτελής. Διατίθεται από το συγγυναικών – και έχουν δώσει “πάσαγραφέα και εκδότη, αλλά και η εφημερίδα μας το προνεξουσίαν” στην διαστροφή;
Επιτέλους, πού πάμε;
σφέρει σε τιμή προσφοράς (μόνο 5 ευρώ) για να μποΤα βάζουμε με τους φυσικούς νόρεί να ενημερωθεί ο κάθε καλόπιστος άνθρωπος.
μους, με την φυσική τάξη των πραγμάτων, και τη φυσική νομοτέλεια του
σύμπαντος; Έχουμε τελείως παραφρονήσει;
Πάμε να καταργήσουμε τη δηόλη την αλήθεια! Πράγμα, βέβαια, που “πρόοδο” που φέρνει στον τόπο, μιλώντας
δεν την τιμά». Το Νομοσχέδιο ψηφίστη- στη Βουλή, είπε: «Σήμερα είμαστε υπερή- μιουργία;
Η “διοικούσα” Εκκλησία πού είναι; ρωτάκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2014 από το 3ο θε- φανοι γιατί με την ψήφιση αυτή θα αλλάρινό τμήμα. Επί 89 παρόντων βουλευτών, ξουμε προς το καλύτερο τις ζωές χιλιά- ει με αγωνία ο πιστός – λογικός λαός, ανα58 είπαν ναι και 31 παρών.
δων συμπολιτών μας». «Κλείνει ένας κύ- ζητώντας χέρι να πιαστεί τώρα που ο κό“ΛΟΥΝΑΤΣΕΚ” ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ κλος οπισθοδρόμησης και περιθωριοποί- σμος χάνεται, και τις νεανικές ψυχές καταΤο πάθος τη ομοφυλοφιλίας σαρώνει απ’ ησης συμπολιτών μας… που δεν είχαν δι- βροχθίζει ο Άδης.
Εκτός ελαχίστων μεμονωμένων (4-5) δεάκρου σ’ άκρον τον πλανήτη. Με επιση- καίωμα να συμβιώσουν με τον ή την σύμότητα ο Πρόεδρος της Αμερικής Barack ντροφό τους… και ανοίγει ένας κύκλος σποτάδων, οι άλλοι – περί τους ογδόντα (80)
– είτε είναι κλεισμένοι στα πολυτελή ανάκτοObama καθιέρωσε το 2003 τον Ιούνιο ως ισονομίας και αξιοπρέπειας».
μήνα αφιερωμένο στους ΛΟΑΔΔ. Το State
Η “διοικούσα” Εκκλησία – εκτός 6-7 εξαι- ρά τους απολαμβάνοντας τον πλούτο τους
Departmentανέθεσε στον RandyBerry – ρέσεων – διακρίθηκε για την εκκωφαντική και περιμένοντας να ιδούν προς τα πού θα
επαγγελματία διπλωμάτη – να ταξιδέψει της σιωπή, τη βοώσα και κράζουσα απρα- γύρει η πλάστιγγα ώστε μετά να βγάλουν κάποια ανακοίνωση για τα μάτια του κόσμου∙
ανά τον κόσμο προκειμένου να πιέσει τις ξία, αφωνία και ατολμία, αδυνατούσα να
είτε περιφέρονται σε πανηγύρια, ονομαστήχώρες να νομοθετήσουν την αποδοχή της ρίξει, έστω, τουφεκιά για την τιμή των
ρια, υποδοχές εικόνων, λειψάνων… κάνοομοφυλοφιλίας και των ΛΟΑΔΔ ως κοινω- όπλων! Όσο για τον κατέχοντα την αρχιεντας παρελάσεις στους δρόμους, και δείνικό πρότυπο!
πισκοπική καθέδρα της Ελλαδικής Εκκληχνοντας τις εντυπωσιακές-αυτοκρατορικές
Στη χώρα μας, μετά από τρεις μήνες σίας, αποδείχθηκε, επιεικώς, κατώτερος
στολές, τα αδαμαντοστόλιστα καπέλα τους
αφότου ψηφίστηκε το αντιρατσιστικό νο- των περιστάσεων, καθιστώντας την Εκκληκαι τα ολόχρυσα κοσμήματα. Και δεν βγάμοσχέδιο, η κυβέρνηση του Αν. Σαμαρά σία θεραπαινίδα του αντίχριστου Καίσαρα.
ζουν άχνα μπροστά στα βλοσυρά φρύδια
αναγκάζεται να παραιτηθεί μετά την άκαρΗ Ελλάδα με το νομοθέτημα αυτό γίνετων κρατούντων.
πη Τρίτη ψηφοφορία για την εκλογή Προ- ται, δυστυχώς, η πρώτη Ορθόδοξη χώρα
Είναι ώρα, εξ ύπνου εγερθείναι.
έδρου Δημοκρατίας. Έτσι η χώρα οδηγεί- που βυθίζεται στο βόθρο της σοδομοποιΕΛΛΗΝΑ ΞΥΠΝΑ. Χτυπούν ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ
ται σε πρόωρες εκλογές στις 25 Ιανουαρί- ημένης Ευρώπης.
ΣΟΥ, χτυπούν την οικογένεια, την τρυφερή
ου 2015 με νικητή, για πρώτη φορά, κόμμα
Είναι πλέον φανερό ότι δεν έχουμε να ηλικία των παιδιών. Αντιστάσου
της Αριστεράς και συνεργαζόμενο με τον κάνουμε με απλή ανθρώπινη επιχείρηση,
Δεν είμαστε ούτε ρατσιστές, ούτε φοβιδεξιό Π. Καμμένο σχηματίζουν κυβέρνηση. αλλά τον ίδιο το σατανά να έχει εξαπολύ- κοί. Λογικοί άνθρωποι είμαστε που δεν έχουΗ κυβέρνηση Τσίπρα φέρνει στην Ολο- σει μανιώδη επίθεση σε όλα τα μέτωπα.
με χάσει ακόμα τα μυαλά μας. Μεγαλώσαμέλεια της Βουλής το Σύμφωνο Συμβίω“ΛΟΥΝΑΤΣΕΚ” ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ με όπως και εσείς, με τις αιώνιες αρχές και
σης και στις 22 Δεκεμβρίου 2015, μεσάΆρχισε η κατάργηση των πάντων ξεκι- παραδόσεις τις γεμάτες υγεία και ψυχική
νυχτα Τρίτης, υπερψηφίστηκε με 194 ψή- νώντας από την αργία της Κυριακής και ζωντάνια. Τώρα βλέπεις μας οδηγούν στην
φους επί 249 παρόντων.
συνεχίζοντας με την προσευχή στα σχο- κόλαση!
Ήταν μια συνεδρίαση που θα μείνει λεία, το μάθημα θρησκευτικών, τις εθνικές
Πρέπει να τους ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ…!

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

Οι-

6 ΑΓΩΝΑΣ
συνέχεια από τη σελ. 1

«Αλλοίμονο σ’ εκείνον που δεν θα αντιδράσει στον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ»

ναι προδομένοι κι όλοι έχουν γίνει το ίδιο. Δεν
υπάρχουν πνευματικά αντισταθμίσματα …».
«Η Διοίκηση της Εκκλησίας. Επροδόθη και
προδίδει. ΝΑΙ. Επροδόθη και προδίδει. Βλέπει κανείς μια κατάσταση και λυπάται κατάβαθα… Γιατί; Όταν ακούτε επί παραδείγματι το τάδε στέλεχος της
Εκκλησίας…, ότι είναι μασώνος, ότι
είναι άνθρωπος της “ντόλτσε βίτα”,
της γλυκειάς ζωής… Τέτοιοι άνθρωποι πώς θα ποδηγετήσουν την ανθρωπότητα; Ναι, κατ’ όνομα είναι
ορθόδοξοι, χριστιανοί, επίσκοποι,
είναι Εκκλησία. Αλλά έχουν εγκλωβιστεί. Έχουν δεθεί. Έχουν απομονωθεί. Φρόντισαν οι σκοτεινές δυνάμεις να τους βάλουν ν’ αγαπάνε
αυτά τα πράγματα. Να επιθυμούν αυτά τα
πράγματα ή, αν θέλετε καλύτερα, να αναδεικνύουν μες στην Εκκλησία ανθρώπους που
αλώνονται από τις ηδονές και το χρήμα. Αυτούς προβάλλουν. Και έτσι δεν υπάρχουν τα
πνευματικά αντισταθμίσματα…».
«… Θυμηθείτε πόσες φορές ο Χριστός είπε
το ρήμα “γρηγορείτε”. Έτσι, αγαπητοί, είναι
γραμμένο, όταν θα ’ρθεί ο Αντίχριστος, πάρα
πολλοί Χριστιανοί μας – τώρα δεν μιλάμε με
ποσοστά, ας πούμε το 95%, το 97% των χριστιανών – θα προσκυνήσει τον Αντίχριστο.
Και κληρικοί, και Πατριάρχες, και Επίσκοποι,
και λαός, και επιστήμονες και σπουδαίοι και
τρανοί. Γιατί; Γιατί δεν θάχουν την εν Χριστώ
εγρήγορση …».
«… Φιλοδοξείτε να σωθήτε; Εάν ναι, πρέπει νάχουμε εγρήγορση. Και τα λέμε αυτά,
γιατί δεν ξέρουμε αύριο τι έρχεται. Όχι επί
θύραις, έχει μπει μέσα ο εχθρός. Δεν λέω τις
αιρέσεις μόνο, δεν λέω… Ένα θα πω μόνο,
τον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ, ο οποίος φορείς του
έχει αυτή την στιγμή Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους, Επισκόπους κ.ο.κ. Τα ακούσατε;
Ο Οικουμενισμός έχει φορείς του: Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους, Επισκόπους κ.ο.κ. Το
καταλάβατε; … Δεν θα αντιδράσουμε; Θα
πιαστούμε στον ύπνο; Αλλοίμονο σε κείνον
που δεν θα αντιδράσει».
(Όλα τα παραπάνω τα έλεγε ο μακαριστός γέροντας π. Αθανάσιος Μυτιληναίος στις 26/7/1994
στην 172 ομιλία του με θέμα “Σοφία Σειράχ”).
Δεύτερη περίπτωση αντίδρασης στα χρόνια αυτά είναι ο ιερομόναχος π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς ο οποίος, όταν πληροφορήθηκε ότι
σε μοναχικό συνέδριο που έγινε στην γυναικεία μονή της κάτω Παναγίας Ξενιάς Αλμυρού ο δεσπότης Δημητριάδος Χριστόδουλος
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του + π. Αθ. Μυτιληναίου

– μετά αρχιεπίσκοπος Αθηνών – συνέπλεε σε
όλα με την αίρεση του Οικουμενισμού, και
ισχυρίστηκε ότι οι Παπικοί έχουν έγκυρα
μυστήρια, πλάγιες ακτίνες Θείας Χάριτος
και αγίους μετά το σχίσμα, οι οποίοι μάλιστα κάνουν περισσότερα θαύματα από τους ορθόδοξους αγίους,
προσπάθησε – όπως περιγράφει ο
ίδιος – με αλλεπάλληλες επιστολές
να μάθει τα πιστεύω και τις δογματικές τοποθετήσεις στα θέματα της
πίστης του Χριστόδουλου. Όπως
ήταν φυσικό, δεν του άρεσε του
δεσπότη αυτό και με εξεβίαζε ή να
υποταχθώ άνευ όρων στην γραμμή
του ή να πάρω απολυτήριο για άλλη
μητρόπολη. Κάποια στιγμή στο γραφείο του μου είπε: «Ό,τι πω εγώ ως Επίσκοπος, π. Ευθύμιε, είτε καλό, είτε κακό, εσύ
οφείλεις να κάνεις υπακοή και να το εκτελέσεις». Κι εγώ φυσικά, έπειτα από αυτές
τις διαπιστώσεις δεν ήθελα να παραμείνω
σε μία Μητρόπολη, η οποία ήταν ορθόδοξος κατ’ όνομα και ως εκ τούτου με αίτησή
μου ζήτησα απολυτήριο…». Και έτσι βρέθηκε στην Λάρισα κοντά στον Θεολόγο. Κατοικία διαμονής του ήταν μια σπηλιά στην Βόρεια πλευρά του Κισσάβου χωρίς πόρτες και
παράθυρα και ναός για τις ακολουθίες ένα
ερημοκκλήσι του Προφήτη Ηλία που αναστήλωσε μερικά χιλιόμετρα πάνω από το
χωριό Αμπελάκια.
Σύντομα όμως ήρθε η παράνομη και αντικανονική εκλογή του Ιγνατίου Λάππα για τη
μητρόπολη Λάρισας και τον οποίο ποτέ δεν
αποδέχθηκε.
Με την κοίμηση του π. Θεολόγου ο κ.
Ιγνάτιος προσπάθησε πιέζοντάς του να τον
αναγνωρίσει. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση του π. Ευθυμίου που του έδωσε: «Αν
τώρα εσείς μας δείξετε παραδείγματα από
την Ορθόδοξο Παράδοση και τους ιερούς
κανόνες, στα οποία ο επίσκοπος με τα
ΜΑΤ χειροτονείται, με τα ΜΑΤ ενθρονίζεται, με τα ΜΑΤ και τις κλούβες προεξάρχει στις πανηγύρεις, λιτανείες και δοξολογίες, με την προστασία των αστυνομικών περιφέρεται εδώ και εκεί, με τις ευλογίες του οι αστυνομικοί ξυλοφορτώνουν
τα υποτιθέμενα παιδιά του και τα στέλνει
στα δικαστήρια, αν λέγω βρήτε έστω και
ένα τέτοιο παράδειγμα από κάποιον άγιο
επίσκοπο, εγώ πάραυτα θα σας αναγνωρίσω ως κανονικό Μητροπολίτη Λάρισης…».
Ο Ιγνάτιος, αντί απαντήσεως τον παρέ-

πεμψε με ψεύτικες κατασκευασμένες κατηγορίες στο επισκοπικό δικαστήριο – σ’
αυτό ο Ιγνάτιος ήταν, Πρόεδρος δικαστηρίου, κατήγορος και μάρτυρας κατηγορίας – και στην συνέχεια στο Συνοδικό δικαστήριο, για να ξεμπερδεύει μια και καλή
μαζί του (sic).
Όλες τις κατηγορίες ο π. Ευθύμιος τις κονιορτοποίησε με έγγραφη αναφορά 90 σελίδων, περίπου, συνεχίζοντας με την προσωπική προφορική κατάθεση, που έδωσε
στο επισκοπικό και Συνοδικό δικαστήριο.
Στην απαντητική επιστολή προς τον Ιγνάτιο έγραφε: «Η εκλογή σας, κατ’ αρχάς, από
την σύνοδο ήταν παράνομη και αντικανονική, διότι ζώντας του Μητροπολίτου της πόλεως και μη παραιτηθέντος…
Βεβαίως πάντοτε προσπαθώ να ενημερώνω τους ανθρώπους που με πλησιάζουν
και τους εφιστώ την προσοχή, όσον αφορά
τους καλούς και τους κακούς ποιμένας, τις
πλάνες οι οποίες υφέρπουν σήμερα στον
χώρο της Εκκλησίας, την εκκοσμίκευση η
οποία την διαβρώνει, τις σκοτεινές δυνάμεις οι οποίες την κατευθύνουν, την αίρεσι του Οικουμενισμού η οποία την κατατρώγει κ.λ.π. …
Δεν αποδέχομαι καμία εκκλησιαστική επικοινωνία μαζί
σας, αλλά και επί πλέον και
πρωτίστως υπάρχουν και άλλοι λόγοι δογματικοί, τους
οποίους κατωτέρω απαριθμώ και εφ’ όσον
αυτοί δεν διορθωθούν, θα παραμείνω εσαεί απομακρυσμένος από σας (Απαριθμεί 7
δογματικούς λόγους) και στον 8ο γράφει: ‘‘Η
αποδοχή με λόγια και έργα της αιρέσεως
του Οικουμενισμού’’, ο οποίος είναι η ρίζα
όλων ων προαναφερθεισών αιρέσεων…
Εφ’ όσον λοιπόν όπως προανέφερα συμμετέχετε είτε ως άτομο, είτε ως σύνοδος
σε όλες αυτές τις αιρέσεις, και εφόσον με
λόγια και με έργα δεν τις καταδικάζετε, είναι αδύνατη οποιαδήποτε εκ μέρους μου
εκκλησιαστική επικοινωνία. Βλέπετε λοιπόν
δεν είναι μόνο τα της Λαρίσης προβλήματα, αλλά και τα του Οικουμενισμού με όλες
των τις διαστάσεις…
Απομακρυνθήκατε (Ιγνάτιε) και διαρκώς
ξεμακραίνετε από την Ορθόδοξο Παράδοσι, έχοντας ενστερνισθή την παπική θεολογία και την προτεσταντική νοοτροπία.
Είναι λοιπόν μάταιον εκ μέρους σας να ζητήτε από μένα να σας μνημονεύσω, την στιγ-

μή κατά την οποία ευρίσκεσθε σε δρόμο αιρετικό. Θα ήτο όμως όντως μεγάλη κατηγορία δι’ εμέ αν δεν σας εμνημόνευα, ενώ εσείς
δεν εσφάλατε στα θέματα της πίστεως… και
εφ’ όσον δεν συμπλέετε με την αίρεση του
Οικουμενισμού. Η διακοπή της μνημονεύσεως αποτελεί Ορθοδοξότατη Παράδοση».
Αυτά, μαζί με το μικρό μέρος που διαβάσατε, γράφτηκαν το 2004 και κατατέθηκαν
στην μητρόπολη Λάρισας και στην Ιερά Σύνοδο, από τον π. Ευθύμιο. Και τότε μεν θεωρούνταν γραφικά από πολλούς ενώ σήμερα,
όλοι αυτοί, που τότε τα χαρακτήριζαν έτσι,
τώρα τα βρήκαν ιεροκανονικά και αγιοπατερικά και τα χρησιμοποιούν μάλιστα ως εφαλτήριο στις δικές τους αντιδράσεις προς τους
Οικουμενιστάς αρχιερείς κ.α.
Η Φλώρινα, που επί εποχής π. Αυγουστίνου ήταν το προπύργιο της Ορθοδοξίας,
τώρα, άλλαξε ρότα, γι΄αυτό και έχουν διακόψει τρεις ιερείς τη μνημόνευση καθώς
και μερικοί μοναχοί, και συνεχίζουν και σε
άλλες πόλεις όπως Κεφαλλονιά, Γουμένιτσα, Θεσσαλονίκη, Σύρο...
Στο Άγιο Όρος έχουν υπογράψει περί τους 300 μοναχούς και Ιερομονάχους
εκτός από την ολόκληρη
Ρουμάνικη Σκήτη (40 μοναχών). Η Κρήτη “βράζει”. Ο
δεσπότης Χανίων (Κυδωνίας & Αποκορώνου) κάλεσε
σε απολογία … ιερέα διότι κριτικάρει την “πανορθόδοξη”, τον Οικουμενισμό και τον Πατριάρχη. Του συνέστησε να σταματήσει άλλως θα τον διώξει! Ο ιερέας αφού άκουσε
με προσοχή τον δεσπότη, τον κοίταξε κατάματα και ατάραχος του απάντησε: «Δεσπότη μου, εγώ φόρεσα το ράσο για τον Χριστόν και όχι για τον μισθόν».
Ίσως πρόκειται για την μεγαλύτερη και πιο
ηρωική πράξη, που είχαμε ν’ ακούσουμε χρόνια από ρασοφόρο, σε μια εποχή, που ο πορτοφολισμός επικράτησε στην εκκλησία και
που πολλοί Πατριάρχες, Αρχιεπίσκοποι, δεσποτάδες και κάτω πουλάν, κυριολεκτικά, την
ψυχή τους στο διάβολο για μια χούφτα ευρώ.
Τίποτε δεν τελείωσε όσο υπάρχουν παπάδες που έχουν στην ψυχή τους τον Χριστόν
αντί για τον Μισθόν, την ορθή πίστη από το
Φράγγεμα, την Ορθοδοξία από τον Οικουμενισμό!
Να θυμάστε πάντα τα λόγια του γέροντα π.
Αθανάσιου: «Αλλοίμονο σε κείνον που δεν

"Εκτος Εκκλησιας";
Τι έλεγε ο πατήρ Αυγουστίνος, με
βαθύ πόνο για την κατάσταση στην εκκλησία, και γιατί διέκοψε το μνημόσυνο
του πατρ. Αθηναγόρα.
«(Ο Μάρκος ο Ευγενικός) πάλεψε με το
μεγάλο θηρίο, τον πάπα, που τόσα χρόνια βασανίζει τον κόσμο. Και τώρα στα
χρόνια μας, τι θα δούνε τα ματάκια μας!
Προτιμότερο να μας πάρει ο Θεός από
τον κόσμο τούτο, παρά να δούμε τις κακές ημέρες που έρχονται, κακά σημάδια
έχομε. Ας γλεντάνε, ας διασκεδάζουν, ας
βγάζουν τα μάτια τους, έρχεται, έρχεται
η οργή του Θεού! Μεγάλη οργή! Χειρότερη από κείνη που ζήσαμε το 1940. Θυμάστε την πείνα, θυμάστε τη δυστυχία,
θυμάστε τη σκλαβιά; Θυμάστε τις κρε-

μάλες; Θυμάστε όλα αυτά που ζήσαμε
όλοι όσοι μείναμε πιστοί στην πατρίδα
και την Εκκλησία; Έρχονται
πάλι τέτοιες ημέρες.
Θεολόγοι, παπάδες, δεσποτάδες, πατριαρχάδες
μας λένε να πάμε να προσκυνήσουμε τον πάπα.
ΟΧΙ! Είμαθα ένας, δύο,
τρεις.. όσοι είμεθα. Και λιγότεροι. Πέφτουμε από
το θρόνο μα τον πάπα δεν τον προσκυνάμε.
Το μνημόσυνο του Αθηναγόρα το παύσαμε! Και τρεις μητροπόλεις, της Ελευθερουπόλεως, της Φλωρίνης και της Παραμυθιάς παύσαμε το μνημόσυνο του

πατριάρχου Αθηναγόρα. Γιατί; Θέλει με
το ζόρι να μας κάνει Φράγκους. Δεν θα
γίνουμε Φράγκοι. Το γράψαμε στον Αθηναγόρα είμεθα
έτοιμοι και το θρόνο και τη
ζωή μας να χάσουμε, παρά
να προσκυνήσουμε τον πάπα.
Έρχονται τέτοιες κακές
ημέρες όλοι θέλουν να πάμε
στον πάπα. Εγώ νομίζω, ότι
πρέπει να μείνουμε ορθόδοξοι. Ορθόδοξοι όπως και οι πατέρες μας,
ορθόδοξοι όπως γενεαί γενεών όπως
φωνάζει ολόκληρος η Ιστορία. Είμαστε
παιδιά των προμάχων της Ορθοδοξίας,
του Μάρκου του Ευγενικού και του Μεγάλου Αθανασίου, είμεθα παιδιά του αγί-

ου Νικολάου, είμεθα παιδιά του αγίου
Δημητρίου, είμεθα παιδιά της Ορθοδοξίας και κανείς μας δεν θα την αρνηθεί,
με τη βοήθεια του Θεού.
Ας παρακαλέσουμε τον Θεό, να μας
κρατήσει όλους ενωμένους, πιστούς εις
την αγία μας Ορθοδοξία, της οποίας το
κάλλος είναι αμήχανον και η δόξα είναι
απερίγραπτος. Είθε δια των ευχών του
Αγίου Μάρκου του Ευγενικού, του μεγάλου προμάχου της πίστεώς μας, δια
των ευχών του Μεγάλου Αθανασίου, δια
των ευχών του Μεγάλου Βασιλείου, δια
των ευχών του Αγίου Νικολάου, είθε να
μας κρατήσουν μέχρι τέλους της ζωής
μας πιστεύοντας, λατρεύοντας και ζώντας κατά την Ορθδοξίαν μας!»
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• ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
Οταν οι Έλληνες κατασκεύαζαν υπολογιστές και Παρθενώνες αυτοί κατοικούσαν σε σπηλιές και σε τρύπες σαν
τους αρουραίους. Γι΄αυτό μας μισούν.
ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ
Τα πρώτα χονδροειδή αγγεία χρονολογούνταν από το 8000-5000 π.Χ. και τα
λεπτότερης κατασκευής, κυρίως τη νεολιθική εποχή (5000-3000 π.Χ.).
Η βελτίωσή τους άρχισε το 3000-2000
π.Χ. με την ανακάλυψη του αγγειοπλαστικού τροχού. Τον 5ον αιώνα η τέχνη άγγιξε την τελειότητα.
Οι Αθηναίοι έφτιαχναν αληθινά αριστουργήματα από πλευράς διακοσμητικής, σχημάτων και κατασκευής.
ΓΛΥΠΤΑ
Τα πρώτα σπουδαία δείγματα ελληνικών γλυπτών τα έχουμε από το 720-650
π.Χ. Πολλοί ελληνικοί ναοί που κτίζονταν
είχαν και ένα άγαλμα προς λατρείαν. Μεγάλο μέρος αγαλμάτων δημιουργήθηκε
αρχικά για να τιμήσουν ένα συγκεκριμένο θεό ή θεά. Τα περισσότερα είχαν
υπερφυσικό μέγεθος και ήταν ντυμένα
με μεγαλόπρεπα ενδύματα που φθάρθηκαν με το πέρασμα του χρόνου.
Καθώς περνούσαν τα χρόνια οι γλύπτες δεν περιορίζονταν μόνον στις θεότητες, αλλά άρχισαν να δέχονται παραγγελίες για ταφικά γλυπτά που παρίσταναν διάφορα προγονικά τους πρόσωπα.
Διασημότεροι γλύπτες, εκτός του Φειδία που είναι ο πατέρας της γλυπτικής,
ήταν ο Πραξιτέλης, ο Σκόπος και ο Λύσιππος (ο γλύπτης του Μεγάλου Αλεξάνδρου).
ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Οι αρχαίοι Έλληνες περιστοιχίζονταν
από ζωγραφικές παραστάσεις. Στα κτίρια, στα ανάγλυφα, στα αγγεία, στους
τοίχους… απεικόνιζαν ένα σύνολο από
στοιχεία, μοτίβα και μορφές, όλα χρωματισμένα.
Η κλασική ζωγραφική γεννήθηκε τον 5ο
αιώνα π.Χ. από τον Πολύγνωτο, ο οποίος χαρακτηρίζεται από τον Θεόφραστο
πατέρας της ζωγραφικής τέχνης.
Φημισμένος ζωγράφος ήταν ο Παράσσιος και ο Ζεύξης, δίπλα στους οποίους
έδρασαν δύο μεγάλοι νεωτεριστές ο
Απολλόδωρος και ο Αγάθαρχος.
Για το Ζεύξη γνωρίζουμε, ότι ήρθε
προσκεκλημένος στη Μακεδονία από
τον Βασιλιά Αρχέλαο για να τοιχογραφήσει το νέο παλάτι της Μακεδονίας στην
Πέλλα. Από τον Πλίνιο μαθαίνουμε, ότι
«οδήγησε σε μεγάλη δόξα το δοξασμένο κι όλας πινέλο».
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ
Το κόσμημα από χρυσό και πολύτιμους λίθους άρχισε να κατασκευάζεται
στην αρχαία Ελλάδα από το 1400 π.Χ.
και μέσα σε μερικούς αιώνες οι τεχνίτες κατέστησαν ειδήμονες στην δημιουργία φανταστικών χρυσών και ασημένιων κοσμημάτων περιπλεγμένων με
πολύτιμους λίθους (αμέθυστο, σμαράγδια…) και μαργαριτάρια. Και το σπουδαίο ήταν ότι τα κοσμήματα δεν αποτελούσαν προνόμιο μόνο των πλουσίων
αλλά φοριόταν από μεγάλο μέρος του
πληθυσμού. Πολλά δε απ’ αυτά είχαν
θρησκευτικό συμβολισμό, αφιερωμένα

ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΟΥΝ ΟΙ… ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
στους 12 θεούς του Ολύμπου.
Όλα τα φορούσαν για να προστατευτούν από το «κακό μάτι».
Υπήρχε η εντύπωση ότι, τα στολίδια
– κοσμήματα – είναι μέσο δύναμης, επιβουλής, δημιουργίας, και εκτίμησης από
τους άλλους.
Από τα υπάρχοντα ευρήματα που διαθέτουμε αποδεικνύεται ότι η τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων είχε φθάσει
σε τρομερά υψηλά επίπεδα.
Ας πάρουμε μια μικρή γεύση για το

ήταν 20-30 χιλιόμετρα. Χρησιμοποιήθηκε πρωτίστως για την γρήγορη μεταφορά μηνυμάτων στην αχανή αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου.
Ο αστρολάβος και πόλος του Ευδόξου: Ο αστρολάβος υπολόγιζε τον χρόνο. Ο πόλος μετρούσε τον χρόνο… έδειχνε την ώρα, την ημέρα και τον μήνα.
Φλεγόμενοι Καθρέφτες: Ο Αρχιμήδης
με μπρούτζινες γυαλισμένες επιφάνειες
συγκέντρωσε ηλιακή ενέργεια και έκαψε τον ρωμαϊκό στόλο στις Συρακούσες

ΝΑ ΤΙ ΕΓΡΑΦΑΝ ΟΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΜΕΓΑΛΟΙ
ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΜπιανσιότιΈκτωρ
Η μεγάλη φλόγα της ελληνικής τέχνης και φιλοσοφίας λάμπει πάντα στον ορίζοντα της
δυτικής σκέψης και όπου κι αν βρεθούμε, ότι κι αν επιχειρήσουμε, θα μας αγγίξουν κάποιες ανταύγειες της. Χωρίς καν να το καταλάβουμε, όποια κι αν είναι η μόρφωσή μας,
κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάποια εικόνα, ένα γεγονός, κάποια συζήτηση, μας φέρνουν,
χωρίς να το καταλαβαίνουμε, στην Ελλάδα. Είμαστε όλοι Έλληνες εν εξορία.
If.Stone (καθ. Παν. Πενσυλβάνιας)
Την στοιχειώδη εκπαίδευση είχαν όλοι οι αρχαίοι Έλληνες στην Αθήνα, ακόμη και πριν
από το Σωκράτη και φαίνεται ο αναλφαβητισμός τότε ήταν ανύπαρκτος. Ερωτεύτηκα
τους αρχαίους Έλληνες Εκεί ήταν η πρώτη κοινωνία όπου η ελευθερία της σκέψης και
της έκφρασης άνθισε σε μια κλίμακα άγνωστη πριν και σπάνια για τα σημερινά δεδομένα.
Βιλάμοβιτς Μέλεντορφ Ούλριχ
Η ελληνική φυλή στέκεται ψηλότερα από κάθε άλλη, διότι έχει το προσόν να μην έπαψε ποτέ να είναι η μητέρα κάθε πολιτισμού. Το Ελληνικό Έθνος ηγεμονεύει της ανθρωπότητος.
Βίνκελμαν (Γερμανός καθ. αρχαιολογίας)
Για να γίνει κανείς άνθρωπος, πρέπει πρώτα να γίνει Έλληνας.
Στην αρχαία Ελλάδα έζησαν άνθρωποι όμοιοι με τους θεούς.
Για να γίνουμε αμίμητοι πρέπει να μιμηθούμε την ελληνική αρχαιότητα.
BURY (Καθηγητής Πανεπιστημίου Καίμπριτζ)
Οφείλουμε στους Έλληνες τα πάντα. Ήταν οι πρώτοι που χρησιμοποίησαν την κριτική στα γεγονότα. Θεμελίωσαν την ιστοριογραφία, την ποίηση, τα γράμματα, την τέχνη,
την φιλοσοφία, έτσι και την ιστορία.
DURANTWKC
Οτιδήποτε αιωνόδιο προέρχεται από την Ελλάδα: Γυμναστήρι, σχολειό, γεωμετρία,
ιστορία, αριθμητική, ρητορική, φυσική, βιολογία, κωμωδία, ηθική, πολιτική, θεολογία,
ιδεαλισμός, φιλανθρωπία, κυνισμός, τυραννία, αριστοκρατία, δημοκρατία, πλουτοκρατία. Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου υπάρχουν ελληνικές λέξεις. Ο Ελληνικός πολιτισμός φώτιζε και φωτίζει τον δικό μας πολιτισμό. Η Ελλάς είναι η ζωντανή βάση του πολιτισμού του σύγχρονου κόσμου.

μηχανολογικό «δαιμόνιο» των προγόνων
μας, από αρχαιολογικές ανασκαφές που
έγιναν ως τα τελευταία χρόνια.
Ανυψωτικές μηχανές: Οι πρώτες που
ανακαλύφθηκαν χρονολογούνται πριν το
530 π.Χ., διότι επουδενί λόγο μπορούσαν να μεταφερθούν οι τεράστιοι αυτοί μαρμάρινοι όγκοι για την κατασκευή
των μνημείων.
Μερικοί που καταπιάστηκαν με αυτές
τις μηχανές είναι: ο Αρχιμήδης, ο Κτισίβιος, ο Βιτρούδιος, ο Πάπος, ο Ήρων κ.ά.
Καταπέλτης και βαλλίστρα (400 π.Χ.):
Ο καταπέλτης είχε την δυνατότητα να
εκτοξεύει ακόντια 1,80 μ. σε απόσταση
200 μ.! Αργότερα μπορούσε να πετάει
ταυτόχρονα πολλά ακόντια μαζί.
Η βαλλίστρα πετούσε μέχρι και 60
κιλά πέτρες.
Μηχανισμός Αντικυθήρων: Ο πρώτος υπολογιστής της ανθρωπότητας
που μοιάζει με ωρολογιακό μηχανισμό.
Υδραυλικός τηλέγραφος (350 π.Χ.):
Η ύπαρξή του αναφέρεται στα «Πολιορκητικά» του Αινεία. Η μέγιστη απόσταση επικοινωνίας μεταξύ δύο ατόμων

το 212 π.Χ.. Ο καθηγητής Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Επιστήμης στο Παν. Του
Λούσβιλ στο Κεντάκυ μετά από έρευνες
που έκανε συμπέρανε: «τελικά ο πατέρας των σύγχρονων όπλων (ακτίνες λέιζερ, τηλεκατευθυνόμενες βόμβες και
πύραυλοι) είναι ο Αρχιμήδης.
Πρέσσα λαδιού (580 π.Χ.): Ανακαλύφθηκε τέτοιος μηχανισμός σε αγγείο
ορυχείου του Αλαφούζου στην νησίδα
Θηρασιά.
Ναυπηγιακά (3000 π.Χ.): Εξελιγμένα πλοία με υδροδυναμική κατασκευή.
Ταχυγραφία (4ος αι. π.Χ.): Από μελέτες που έγιναν, συμπέραναν ότι ο Ξενοφών υπήρξε ο εφευρέτης τους, στην
προσπάθειά του να καταγράψει την διδασκαλία του Σωκράτη.
Αμφορέας (6000 π.Χ.): στον Ορχομενό Βοιωτίας.
Φούρνοι (6500-5800 π.Χ.): Χρησιμοποιήθηκαν αρχικά για ψήσιμο ψωμιού,
μετά για το ψήσιμο κεραμικών αγγείων,
και για την μετατροπή μεταλλευμάτων
σε μέταλλα.
Κινηματογράφος: Το σταθερό αυτό-

ΑΓΩΝΑΣ 7
ματο θέατρο του Ήρωνα, οι αρχαίοι Έλληνες το ονόμαζαν «κινηματογράφος».
Στο σύγγραμμά του “Αυτοματοποιητική”
μας αφηγείται για το “στατόν” αυτόματο θέατρο, τον κινηματογράφο των αρχαίων Ελλήνων.
Το “στατόν” θέατρο συνεχίζει να προβληματίζει τους σύγχρονους μηχανικούς
για τον αυτοματισμό και τον περίπλοκο
τρόπο λειτουργίας του.
Η αυλαία ανοιγόκλεινε, μορφές κινούνταν μόνες τους, ήχοι παράγονταν, σκηνικά άλλαζαν, φωτιές άναβαν, κεραυνοί
έπεφταν, βροντές ακούγονταν και πολλά
ακόμα, τα οποία συνέβαιναν αυτόματα!
Εξαιτίας αυτών που αναφέραμε και
για πολλά άλλα ακόμα, γνωστά και
άγνωστα, οι “φίλοι” μας Ευρωπαίοι και
μη, μας μισούν και ζητούν την εξαφάνισή μας. Ο μαθουσάλας (Χ. Κίσινγκερ),
που ο χρόνος ξέχασε να τον πάρει, δεν
είπε στην τύχη το: «… Πρέπει (τον ελληνικό λαό) να τον πλήξουμε βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες… Εννοώ, δηλαδή, να
τους πλήξουμε τη γλώσσα, τη θρησκεία,
τα πνευματικά και ιστορικά του αποθέματα, ώστε να εξουδετερώσουμε κάθε
δυνατότητά του να αναπτυχθεί, να επικρατήσει…». Εάν διαβάσουμε την ιστορία θα δούμε ποιοι κρύβονταν πίσω από
την Α΄ και Β΄ άλωση της Κωνσταντινούπολης και πού βρίσκονταν όλοι οι λεηλατημένοι θησαυροί της. Ποιοι βοηθούσαν τους Τούρκους για να μην ελευθερωθεί η Ελλάδα. Ποιοι συμβούλευαν
τον Κεμάλ Ατατούρκ να ξεριζώσει από
τις προγονικές εστίες τον ελληνικό πληθυσμό της Μ. Ασίας, να σφαγιάσει χιλιάδες, και όχι μόνο να μη διαμαρτυρηθεί
κανείς απ’ τους “μεγάλους” αλλά και να
στείλουν συγχαρητήρια στον σφαγέα.
Ποιοι λεηλάτησαν, σκότωσαν και ρήμαξαν την Ελλάδα του ’40 και σφυρίζουν
αδιάφορα. Ποιοι πούλησαν την Κύπρο
μας στους Τούρκους και τους βοήθησαν με τον Αττίλα να καταλάβουν την
μισή Κύπρο. Ποιοι στηρίζουν το μόρφωμα “Βαρδάσκα” (Σκόπια) χρηματοδοτώντας το να υψώνει αγάλματα τεράστια
του Μ. Αλεξάνδρου, Φιλίππου κ.α. με
σκοπό να τους χαρακτηρίσουν «δικούς
τους» σλάβους ώστε να μας κόψουν από
τις ρίζες μας. Ποιοι πατρονάρουν τους
Τούρκους που καθημερινά μας απειλούν
και δεν μιλάει κανείς τους για τα ευρωπαϊκά σύνορα, ενώ τους πιάνει ο πόνος
για την Συρία, Ουκρανία κ.α. Ποιοι είναι
αυτοί που “ανάγκασαν” να κλείσουν εκατοντάδες βιομηχανίες και χιλιάδες βιοτεχνίες, και πολλές τις χρηματοδότησαν
να πάνε σε άλλες χώρες για φθηνότερα
δήθεν μεροκάματα;
Ποιοι ήταν αυτοί οι γενναιόδωροι που
επιδοτούσαν τους γεωργούς για να μην
παράγουν αγροτικά προϊόντα ή να ξεριζώνουν δένδρα, αμπέλια κ.α.
Ποιοι είναι… που με “νόμους” διαλύουν το παραδοσιακό ελληνικό κύτταρο – την Οικογένεια με την ομοφυλοφιλία, πολιτικό γάμο, το υπερ-αυτόματο
διαζύγιο….
Ποιοι είναι… που σμπαραλιάζουν την
παιδεία, καταργώντας από τα σχολεία
την πραγματική ιστορία, τα θρησκευτικά,
την γραμματική, τα αρχαία ελληνικά κ.ά.
Ποιοι είναι… που διώχνουν την νεοσυνεχίζεται στη σελ. 8
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ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ … !!!
ΚΑΜΑΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ !!!

συνέχεια από τη σελ. 1

γούς για την ανεκπλήρωτη υπόσχεση που έδωσαν οι ήρωες
Αγωνιστές του 1821 ότι θα ανεγείρουν μεγαλοπρεπή Ναό προς
τιμή του Σωτήρος Χριστού που
ανέστησε μέσα από τη στάχτη
το ελληνικό έθνος μετά από 400
χρόνια σκλαβιάς.
Τι ήταν αυτό! Ένα φαινόμενο “υστερίας” έπιασε τα Μ.Μ.Ε.,
λες και κάποιος έδινε το σύνθημα και αυτοί ακολουθούσαν. Το
ίδιο και οι βουλευτές του ελληνικού κοινοβουλίου, πλην μερικών
εξαιρέσεων.
Είναι σημάδι των καιρών, φαίνεται, να μη συμφωνούν όλοι για
ό,τι έχει σχέση με το Θεό, το Χριστό και την Ορθοδοξία. Απόδειξη ότι υπερψηφίστηκαν τόσα και
τόσα αντιχριστιανικά νομοθετήματα (κατάργηση της Κυριακής,
έκθεση Λούνατσεκ, αντιρατσιστικό, σύμφωνο συμβίωσης, κατάργηση θρησκευτικών, εορτών, αυτόματο διαζύγιο κ.ά.).
Αντίθετα για το κτίσιμο του τζαμιού, σχεδόν όλοι, συμφώνησαν –
επί 230 παρόντων, 206 ήταν υπέρ
και μόνο 24 κατά –. Και να φαντασθεί κανείς ότι θα κατασκευασθεί
με χρήματα από το πρόγραμμα
των Δημοσίων Επενδύσεων – του
Έλληνα Ορθόδοξου πολίτη –. Το
Πολεμικό Ναυτικό, που προστάτη
του έχει τον Αγ. Νικόλαο, έδωσε
οικόπεδο 17 στρεμμάτων (μήπως
άλλαξε προστάτη;) και για να είναι σύντομα έτοιμο ανέλαβαν 4
μεγάλες εταιρείες να το κατασκευάσουν.
10 Οκτωβρίου 2016 υπογράφηκε η σύμβαση και τέλος Απριλίου
2017 θα είναι έτοιμο ένα οικοδόμημα χιλίων (1.000) τ.μ.
Εκεί στα εγκαίνια... θα τους καμαρώνουμε όλους που θα ποζάρουν δίπλα στους Ιμάμηδες, Μουλάδες, Αγιοτολάχηδες, κ.α. να
κρατούν το κοράνι και να παίρνουν την “ευλογία” του Αλλάχ.
Δεν θα περίμενε κανείς (κεραυνός εν αιθρία) το κόμμα που ευαγγελίζεται ως χριστιανικό ορθόδοξο (είναι ;;;) να ανακαλεί την υπο-

γραφή έγκρισης της ανέγερσης
του “Τάματος του Έθνους” κατόπιν απαίτησης του κ. Μητσοτάκη, υποχρεώνοντας 16 βουλευτές
του στον εξευτελισμό.
Ο μητροπολίτης Καλαβρύτων

αγανακτισμένος, με επιστολή του
τους κατακεραυνώνει λέγοντας:
«Έχετε απαρνηθή την Ορθοδοξίαν μας; Παρακαλώ να μας το
δηλώσετε ώστε να γνωρίζουμε τα βαθύτερα αισθήματά Σας.
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Ανήκετε εις την χορείαν των πιστών χριστιανών ή μήπως των
απίστων; … Η ζωή συνεχίζεται!
Η Ελλάδα μας είναι ενιαία! Έτσι,
λοιπόν, και το Τάμα των προγόνων μας της εποχής του 1821,

Εκκλησία πονηρευομένων
«Ουκ εκάθησα μετά συνεδρίου ματαιότητος και μετά παρανομούντων ου μη εισέλθω, εμίσησα
Εκκλησίαν πονηρευομένων και μετά ασεβών ου μη καθίσω».
(Ψαλμ. ΚΕ΄ στ. 4, 5)
ΔΥΣΤΥΧΩΣ όπου η Εκκλησία εμφανίζεται «ηττημένη» στα σημεία, από την πολιτική και την πολιτεία της παρακμής και της ελλειμματικής Δημοκρατίας, φταίει η ίδια, γιατί γίνεται εν πολλοίς εξάρτημα (της πολιτικής), την οποία «εκτρεπόμενοι» επίσκοποι την χρησιμοποιούν δι’ ίδιον όφελος (για
να τους… προστατεύει ο χωροφύλακας ή ο λιμενοφύλακας από την κατακραυγή ενίοτε του ποιμνίου τους). Δύο τουλάχιστον τέτοιες θλιβερές περιπτώσεις καταγράφονται εσχάτως: στη Λάρισα και
στην Τήνο (!!!) όπως και αλλαχού.
Τέτοιες καταγραφές και εκτροπές είναι χειρότερες και από τις «μεταρρυθμίσεις» στα Θρησκευτικά του Φίλη (!!!). Ο φίλης έφυγε αλλά οι εκτρεπόμενοι επίσκοποι είναι δυστυχώς για το ποίμνιό τους,
ισόβιοι (!!!) Συνεπώς για να είμαστε δίκαιοι, και στο σοβαρό αυτό θέμα των εκτρεπομένων ισόβιων
επισκόπων, πρέπει πρωτίστως να δώσει ηχηρή παρέμβαση η Εκκλησία του Χριστού, ο νοών νοείτω.
Αλλιώς οι μανιακοί πολιτικοί θα μας κλείσουν την πόρτα… όπως συμβαίνει τον τελευταίο καιρό από
τους εκκλησιομάχους πολιτικούς.
Αρχιερείς, δεν βλέπετε την ισλαμοποίηση της Χώρας μας;
«Εφ. Θάρρος της Τήνου»
ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ

συνέχεια από τη σελ. 7

λαία μας
Ποιοι είναι… που θέλουν να αλλάξουν την Ορθόδοξη πίστη μας αντικαθιστώντας την με ένα οικουμενιστικό
σύμπλεγμα θρησκειών
Ποιοι είναι… αυτοί, που, σε χώρες
που ήκμασε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, παρεμβαίνουν σαν ένα “αόρατο” χέρι και προσπαθούν να σβήσουν, επιγραφές και ό,τι άλλο φανερώνει ελληνικό, και τα παρουσιάζουν
ως δικά τους ή ρωμαϊκά

εφ’ όσον μέχρι σήμερα δεν έχει
εκπληρωθεί, βαρύνει εμάς τους
νεώτερους! Τι άραγε Σας επείραξε, όταν οι 16 βουλευτές Σας
προσυπέγραψαν την σχετική
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ; Σε ποιο αδίκημα
υπέπεσαν; Η στάσις Σας παραμένει ανεξήγητη!».
Και το οξύμωρο είναι ότι, ενώ
για το τζαμί το Ελληνικό Δημόσιο θα δαπανήσει εκατομμύρια
από τον ιδρώτα του Έλληνα, για
το “Τάμα του Έθνους” δε θα
ξοδέψει πεντάρα αφού τη χρηματοδότησή του έχει αναλάβει
εξ ολοκλήρου ένας ευπατρίδης
και γενναίος αγωνιστής, ο Ιωάν.
Αναγνωστόπουλος, άνθρωπος
με θερμή πίστη και αγάπη για
την πατρίδα.
Το τραγικό θα είναι, ανθέλληνες… Έλληνες, βαπτισμένοι χριστιανοί, κλακαδώροι, περιστασιακοί δημοκράτες, συνεπικουρούμενοι από τα άχρωμα Μ.Μ.Ε.
να αντιδρούν στην ανέγερση του
Ναού του Σωτήρος διαλαλώντας: «Ο κόσμος πεινάει… καίγεται… εκκλησίες θα φτιάχνουμε;»,
χωρίς να μας εξηγούν πώς θα
χορτάσουν οι πεινασμένοι και θα
παύσουν να καίγονται αν το τζαμί υψωθεί.
Σε τέσσερα χρόνια θα γιορτάσουμε τα διακόσια (200) χρόνια
της εθνικής παλιγγενεσίας, την
απαλλαγή μας από τον 400χρονο τουρκικό ζυγό. Και γεννιέται
το ερώτημα: Πώς θα γιορτάσουμε και πού; Μήπως άρχοντες και
αρχόμενοι, πατριάρχες και επίσκοποι θα σπεύσουν στο βοτανικό να κλίνουν γόνυ στην ημισέληνο και να δοξολογήσουν τον…
Αλλάχ για το αιματοκύλισμα του
Έθνους μας επί τέσσερις αιώνες…! ΜΠΡΑΒΟ ΤΟΥΣ…!
Αυθόρμητα έρχονται στο νου
μας τα λόγια του στιχουργού:
«Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη / παρ’ το μαύρο γιαγαγάνι /
κι έλα ’δω στη γη μας πίσω / το
στραβό να κάνεις ίσιο».

ΓΙΑΤΙ ΜΙΣΟΥΝ ΟΙ… ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ
Ποιοι είναι… που μας στέλνουν κατά
χιλιάδες μουσουλμάνους απ’ όλο τον
κόσμο ενώ μας θεωρούν πτωχευμένο κράτος. Το κάνουν τάχα για να
μας “βοηθήσουν” (sic). Τότε γιατί
δίνουν στις δικές τους Μ.Κ.Ο. εκατομ. ευρώ, και, αφού, τόσο τους
πονούν και ενδιαφέρονται, γιατί
δεν κρατούν τα χρήματά τους και
τους μετανάστες “μουσουλμάνους”
στη χώρα τους; Μπορούμε να πούμε για δεκάδες ακόμα περιπτώσεις.

Ένα, μάλλον είναι το σκεπτικό όλων
αυτών των “σκοτεινών” κύκλων, ο
αφανισμός του κράτους μας. Και
ήδη - όπως φαίνεται - επιτυγχάνουν,
μια που σιγά-σιγά μας τα παίρνουν
ΟΛΑ (λιμάνια, αεροδρόμια, τραίνα,
τηλεπικοινωνίες, ακίνητα του Δημοσίου στην Ελλάδα και σε όλο τον
κόσμο, κ.ά.) χωρίς να μας δώσουν
σχεδόν τίποτα. ΤΙΠΟΤΑ!
Ήρθε η ώρα να επαληθευθεί ο
Τούρκος Πρόεδρος Τουργκούτ

Οζάλ όταν έλεγε: «Δεν χρειάζεται
να κάνουμε πόλεμο με τους Έλληνες. Αρκεί να τους στείλουμε μερικά εκατομμύρια μουσουλμάνους
από την από εδώ μεριά και τελειώνουμε πια με αυτούς».
Μόνοι μας ανοίξαμε την κερκόπορτα και τους αποδεχόμαστε “εν
χορδαίς και οργάνοις”. Και επειδή – κατά τον τ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας Χρ. Σαρτζετάκη – είμαστε κράτος “ανάδελφο” γρήγορα
θα γευθούμε τα αποτελέσματα.
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συνέχεια από τη σελ. 1
Βρισκόμαστε στο προτελευταίο δημοσίευμα. Προσπαθήσαμε με σειρά άρθρων
να φωτίσουμε αμυδρά το πυκνό σκοτάδι
που έπεσε στη χώρα μας. Μια χώρα που
από αρχόντισσα, βρέθηκε να πωλείται
στα σκλαβοπάζαρα των διεθνών τοκογλύφων. Τι συνέβη με τέτοιο ορυκτό πλούτο
και κανείς δεν τολμά να τον αγγίξει. Γιατί;
Συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Με τις χιλιάδες προσλήψεις κόστιζε στους Έλληνες πολίτες 1,5 εκατ. ημερησίως (550 εκατ. Ευρώ
τον χρόνο) για πελατειακούς λόγους. Με
το πρόσχημα ότι μπορούσαν να την εξυγιάνουν, την ενίσχυαν οικονομικά επιβαρύνοντας τους Έλληνες φορολογούμενους με
νέα βάρη και για να αποφύγουν τις οικονομικές κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο προσπαθούσαν με διάφορα τερτίπια να τους κοροϊδέψουν βαφτίζοντάς την σε «Ολυμπιακές Αερογραμμές» και κάνοντας δήθεν “ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ”. Παρ’ όλα αυτά η Ε.Ε. επέβαλε πολλά δις πρόστιμα στην Ελλάδα.
Ο τροχός της διαφθοράς, της απάτης και
της γραφειοκρατικής ασυδοσίας δεν έχει τελειωμό. Εκατοντάδες υπήρξαν οι απίστευτες
ιστορίες του πώς καταλήστευαν το δημόσιο
χρήμα και πλούτο, οι διάφορες συντεχνίες,
συνεταιρισμοί, δημόσιοι Οργανισμοί και επιχειρήσεις, συνδικαλιστικά σωματεία, κρατικοδίαιτες επιχειρήσεις, Οργανισμοί Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (Δήμοι, Νομαρχίες), Πολεοδομίες… αρπάζοντας ο καθένας ό,τι μπορούσε ν’ αρπάξει.
Τα πολύ μεγάλα σκάνδαλα είναι αυτά που
δεν βγήκαν μέχρι στιγμής στην επιφάνεια.
Γιατί, αν βγουν, τότε θα γίνει η “αποκάλυψις” του πώς έγιναν πλούσιοι και το παίζουν
εξέχουσες προσωπικότητες του πολιτικού
και επιχειρηματικού σκηνικού στην Ελλάδα!
Και δεν έφθαναν οι λοβιτούρες, είχαμε και
προκλητικούς μισθούς σε όλους τους οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου και
με τα golden boys που απολάμβαναν.

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

Ο υφ. Αγροτικής Ανάπτυξης Μιχ. Καχριμάκης είχε δώσει στην δημοσιότητα γι’ αυτό
το θέμα αρκετά στοιχεία. Εμείς αναφέρουμε, κάποια ενδεικτικά: Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας
το 2008 είχε μισθό 607.805 ευρώ το χρόνο,
με επιπλέον τα μπόνους και τα ώριμα (προς
εξαργύρωση) stock options που και τα δύο
μαζί έφθαναν στα 960.000 ευρώ. Αυτά αναλυόμενα φθάνουν στις 80.000 τον μήνα
(3.635 την ημέρα ή 459 ευρώ την ώρα εργασίας). Επίσης τα μεγαλοστελέχη της Τράπεζας είχαν και προνομιακή απόκτηση μετοχών. Παρουσιάζουμε χαρακτηριστική περίπτωση που αναφέρει ο κ. Καχριμάκης: Γενικός διευθυντής πήρε 52.775 μετοχές στις
17/1/2007 στην προνομιακή τιμή των 1,25 εκ.
ευρώ. Την ίδια ημέρα η αξία τους έφθασε
στα 2,24 εκατ. ευρώ! Αν τις πουλούσε αυθημερόν, θα κέρδιζε 995.292 ευρώ!
Και δεύτερη περίπτωση. Πρόκειται για συνταξιούχο δικηγόρο (κολλητός στην κυβέρνηση). Διορίστηκε γενικός διευθυντής, κατά παράβαση του νόμου. Είχε συνολικές αποδοχές
(μισθός, μπόνους, μετοχές) 620.000 ευρώ το
χρόνο (52.000 το μήνα ή 300 ευρώ την ώρα).
ΜΗΠΩΣ ΗΤΑΝ ΣΤΗΜΕΝΟ;
Βιομηχανία σκανδάλων και κανενός το αυτί
δεν ίδρωνε. Εκατοντάδες μίζες μοιράζονταν
με ασύλληπτους τρόπους και ταχύτατους ρυθμούς από παράγοντες του Δημοσίου.
Αγκαλιά με τα κόμματα, επιχειρηματικά συμφέροντα, καναλάρχες, εργολάβοι κ.ά. Διαφθορά, βρώμα και δυσωδία… Ένα κράτος
που του άλλαξαν ολόκληρη την δομή μετά
την μεταπολίτευση. Ένα κράτος – μεταμορφωμένο – βασισμένο πλέον στο ρουσφέτι και
την ιδιοτέλεια του κάθε ανθρώπου. Ένα κράτος που άπλωσε την σήψη του σε όλα τα κοινωνικά στρώματα. Ένα κράτος που εξάπλωσε
τον ιό της διαφθοράς. Ένα κράτος που κατέστρεψε την αγροτιά και την επιχειρηματικότητα δίνοντας “δουλειές” στους χρηματοδότες
των προεκλογικών εκστρατειών τους.
Μήπως όλο το παιγνίδι ήταν στημένο από

τους κλεφτοκράτες και τα διεθνή τοκογλυφικά κοράκια και ο Παπανδρέου (ΓΑΠ) έπαιζε
μαζί τους; διότι τα μηνύματα που έστειλε, μόλις ανέλαβε την πρωθυπουργία, προς κάθε κατεύθυνση ήταν σαφή. Η Ελλάδα κατέρρευσε
και είδαμε να ανεβαίνουν με πρωτοφανή ταχύτητα τα spread αλλά και η χώρα να βυθίζεται στο οικονομικό χάος.
Η οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας πλέον άφηνε άθικτους όλους τους μηχανισμούς
της μίζας και της διαφθοράς. Και για να κοιμούνται ήσυχα όλοι όσοι “λάδωναν” ή “λαδώνονταν”, ψήφισαν στο μεσοπρόθεσμο διάταξη, ώστε η δωροδοκία από κακούργημα να
μετατραπεί σε πλημμέλημα. Και για να είναι
πλήρως καλυμμένοι οι μιζαδόροι, η διάταξη είχε και αναδρομική ισχύ, ανοίγοντας το
δρόμο, ώστε, εκατοντάδες ποινικές υποθέσεις διαφθοράς που σχετίζονταν με διακίνηση μαύρου χρήματος, να παραγραφούν!
Το ελληνικό δράμα αρχίζει από τις 23 Απριλίου του 2010. Μετά το διάγγελμα του Παπανδρέου στο Καστελόριζο ακολουθεί η
πρώτη “Σύμβαση Δανειακής Διευκόλυνσης”
(Ν. 3845/2010 – 1ο Μνημόνιο). Με την υπογραφή της αλυσοδένει την χώρα ο Παπανδρέου. Το κείμενο της Σύμβασης συντάχθηκε από το αγγλικό δικηγορικό γραφείο
“Slaughter and May” (είναι το ίδιο γραφείο
που είχε συντάξει και το σχέδιο Ανάν για
το Κυπριακό – σας λέει τίποτα αυτό;) και
αμείφτηκε γι’ αυτό 64.633,37 €.
Ένας άγριος πόλεμος διεξάγεται πάνω
από το “πτώμα” της Ελλάδας. Από το ένα
μέρος τα “θηρία”, οι αγορές και οι κερδοσκόποι. Από την άλλη η Ε.Ε. με επικεφαλής
τη Γερμανία. Τρίτη η Αμερική με το δολάριο και το ΔΝΤ εποφθαλμιώντας τον θαμμένο ορυκτό πλούτο της Ελλάδας.
Για να καλλιεργήσουν θετικό κλίμα στον
ελληνικό λαό, ότι η Σύμβαση (Μνημόνιο) είναι προς το συμφέρον του καθότι θα έρθει
η ανάπτυξη, θα πληρώνονται οι μισθοί, οι
συντάξεις κ.ά. Επιστράτευσαν επίσης – με
το … αζημίωτο! – πιλοτικούς ξένους και
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Έλληνες καθηγητές οικονομολόγους και
όχι μόνο, δημοσιογράφους, εφημερίδες
και κανάλια που με άρθρα και συνεντεύξεις
μας παρουσίαζαν τη “γη της επαγγελίας”.
Η εφημερίδα «το ΠΑΡΟΝ» – ήταν η μόνη
που έλεγε τα πράγματα με το όνομά τους
– έγραφε σε κύριο άρθρο της το Πάσχα
2011: «ΑΓΡΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ στην πλάτη της
Ελλάδας». «ΑΓΟΡΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ Ε.Ε. ΚΑΙ
ΜΕΡΚΕΛ, ΔΟΛΑΡΙΟ ΚΑΤΑ ΕΥΡΩ».
Όντως, εδώ και αρκετούς μήνες, το «ΠΑΡΟΝ» έχει αποκαλύψει, με τεκμηριωμένα
ρεπορτάζ, ότι η Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε
από την Αμερική για να χτυπηθεί το ευρώ
και ν’ ανασάνει το δολάριο. Αυτήν δε την
αποστολή της εξετέλεσε στην εντέλεια
ο Γεώργιος Παπανδρέου, μόνο που αυτό
το πληρώνει πολύ ακριβά η Ελλάδα και ο
ελληνικός λαός, με πρώτες τις αδύναμες
κοινωνικές τάξεις, που καταδικάστηκαν
σε συντάξεις και μισθούς πείνας.
«Διπλός δηλαδή ο πόλεμος μεταξύ των
“αγορών” και της Ε.Ε. και μεταξύ δολαρίου και ευρώ». Και μέσα σε πλαίσιο υπογραμμισμένο, με τίτλο “ΚΙ ΑΛΛΟ ΘΑΥΜΑ”,
αναφέρει τί απαιτούσε η Γερμανία: «… Να
ισχύσουν οι όροι των δανειακών συμβάσεων του Μνημονίου, και αν δεν μπορέσουν οι δανειστές μας να πάρουν τα 110
δισ., – που μας δάνεισαν – να κατασχέσουν την Ακρόπολη, πολεμικά αεροπλάνα,
νησιά, ακίνητα και ό,τι άλλο θέλουν από
τη στιγμή που δεν θα ισχύει και γι’ αυτό το
ποσόν η ασυλία της εθνικής κυριαρχίας!
Δεσμά δηλαδή εκατονταετίας και βάλε
μας μαγειρεύουν οι… φίλοι μας (!), δείχνοντας πόσο μας αγαπάνε».
Για την εθνική κυριαρχία μας το δήλωσε καθαρά σε συνέντευξη στους “Financial
Times” ο κεντρικός Ευρωπαίος τραπεζίτης
απαντώντας σε ερώτηση: «Οι χώρες με υψηλό χρέος και έλλειμμα θα πρέπει να κατανοήσουν ότι έχουν χάσει από καιρό την κυριαρχία τους…» (Χωνί, 16/12/2012).
Στο επόμενο φύλλο το τέλος

191 καθηγητές Πανεπιστημίου διαμαρτύρονται στο Υπουργέιο Παιδείας
για την κατάργηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας
Είναι στ’ αλήθεια τραγικό να αναγνωρίζουν
ομόφωνα οι ξένοι την τεράστια συμβολή της
κλασικής παιδείας στη διαμόρφωση του πολιτισμού της Δύσης και την ίδια στιγμή να μεθοδεύεται ο οριστικός ενταφιασμός της παιδείας αυτής στην ίδια τη γενέθλια χώρα της!
Με κίνδυνο, λοιπόν, να υποχρεωθούμε στην
επανάληψη κοινοτοπικών αλλά αδιαφιλονίκητων αληθειών, ας μας επιτραπεί να επισημάνουμε τα εξής.
Στα αρχαία ελληνικά κείμενα διατυπώνονται κατά τρόπο καίριο και σαφή τα μεγάλα ανθρώπινα προβλήματα και συλλαμβάνονται οι αξίες που κατοχυρώνουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όποιος «ζυμώνεται»
με την αρχαία γραμματεία, στην οποία παρακολουθούμε τη σταδιακή επικράτηση και
κυριαρχία του λόγου έναντι του μύθου, τείνει να αντιμετωπίζει άφοβα την αλήθεια, συγκινείται από τις εκφάνσεις του ωραίου, εθίζεται στην τήρηση του μέτρου, ασκείται στην
αυτογνωσία και τον αυτοσεβασμό, μυείται
στην απορία και την έρευνα και ενστερνίζεται το ιδεώδες της ελευθερίας. Αν οι διανοούμενοι και οι φιλόσοφοι σε διεθνές επίπεδο ξεκινούν από την αρχαία γραμματεία και
επιστρέφουν διαρκώς σ’ αυτήν για να ανανε-

ώσουν τις πηγές της έμπνευσής τους, αυτό
συμβαίνει, γιατί η συγκεκριμένη γραμματεία
αποτελεί πρώτης τάξεως αγωγή σκέψης και
ήθους. Αυτά όλα βέβαια ισχύουν κατά μείζονα λόγο για τον Έλληνα μαθητή και σπουδαστή, του οποίου η εθνική συνείδηση και η
πολιτιστική ιδιοπροσωπία συνδέονται άρρηκτα με τη ζωντανή και δημιουργική επικοινωνία με το γραμματειακό πλούτο του ελληνικού παρελθόντος και ειδικότερα της Αρχαίας Ελλάδας.
Οι αρχαιοελληνικές, όμως, ιδέες και αξίες
συνυφαίνονται άμεσα με την αρχαία ελληνική γλώσσα, μέσω της οποίας έχουν συλληφθεί και διατυπωθεί. Η εξοικείωση του Έλληνα μαθητή με την αρχαία ελληνική γλώσσα
είναι πολλαπλά ευεργετική, γιατί:
1. Συμβάλλει στη «μετά λόγου γνώσεως»
εκμάθηση και χρήση της Νέας Ελληνικής
(Δημοτικής).
2. Προστατεύει από την εισβολή στη Νέα
Ελληνική ξενόφερτων όρων και νεολογισμών.
3. Ελαχιστοποιεί τις περιπτώσεις κακοποίησης της μητρικής γλώσσας.
4. Καταπολεμά την τάση για εκφραστική
προχειρότητα και γλωσσική ασυδοσία. Και
το πιο σημαντικό,

5. Καθιστά δυνατή την εξοικείωση με τις παλαιότερες μορφές της γλώσσας μας, ώστε
να επιτευχθεί η επικοινωνία με τη διαχρονική γραμματειακή παραγωγή της Ελλάδας.
Με αυτά τα δεδομένα, απευθύνουμε έκκληση στην πολιτική και την πνευματική ηγεσία
της χώρας να μεριμνήσει για την ουσιαστική
αναβάθμιση και ενίσχυση των κλασικών σπουδών στην ελληνική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η Αρχαία Ελληνική γλώσσα είναι το έδαφος στο οποίο ή Νέα Ελληνική ριζώνει και ανθοφορεί και όχι ο αντίπαλος της Νέας Ελληνικής. Καλούμε επομένως και τις Ελληνίδες
και τους Έλληνες φιλολόγους να βάλουν με
τον εαυτό τους και με την παιδεία του τόπου
ένα ιστορικό στοίχημα: επιστρατεύοντας το
πάθος, τον ενθουσιασμό, την έμπνευση, την
ευρηματικότητα, το ταλέντο και το μεράκι
που διαθέτουν, να εισαγάγουν αλλαγές στην
διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών με σκοπό να εμπνεύσουν στους μαθητές τους την
αγάπη και το σεβασμό για το μάθημα, συμβάλλοντας έτσι στην παιδευτική ανάκαμψη
και την πολιτιστική αναγέννηση της χώρας.
Οφείλουμε, επί τέλους να συνειδητοποιήσουμε ότι σε μια χώρα με υπογεννητικότητα, οξύτατη οικονομική κρίση, μαζική μετα-

νάστευση νέων επιστημόνων στο εξωτερικό
και εισροή χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων, η μεθοδευμένη αποκοπή των Ελλήνων μαθητών από την αρχαία ελληνική
γλώσσα είναι για την παιδεία του τόπου ένα
είδος πολιτιστικής γενοκτονίας, που μακροπρόθεσμα θέτει σε κίνδυνο την ίδια την εθνική επιβίωση του ελληνισμού. Αντίθετα, αν για
την πολλαπλά χειμαζόμενη Ελλάδα ο τουρισμός θεωρείται η «βαριά βιομηχανία» της, η
ζωντανή σύνδεση των Ελλήνων μαθητών με
την αρχαία ελληνική γλώσσα, καθώς και με
τον αξιακό και το νοηματικό πλούτο της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αποτελεί την
ιδανικότερη αμυντική θωράκιση του ελληνισμού και μία από τις βασικότερες προϋποθέσεις για πολιτιστική και εθνική αναγέννηση της χώρας.
Ας πάψουμε να πριονίζουμε εμείς οι ίδιοι
το πολιτιστικό κλαδί στο οποίο ακουμπάμε
ως έθνος.
Οι καιροί δεν επιτρέπουν να «παίζομεν εν
ου παικτοίς».
Ο καθένας ας αναλάβει τις ευθύνες του και
ας εκπληρώσει το χρέος του.
Οι υπογράφοντες:
(ΠΗΓΗ: www.professors-PhDs.com/ )

10 ΑΓΩΝΑΣ
Εξουσίαι...!
Αν σου αρέσει η Αλήθεια, διάβασε: Ξέ- μοι, χωρίς αυτούς η παγκόσμια αρμορεις ποιος κατευθύνει τον κόσμο σήμε- νία θα χαθεί. Διαβάζω στην Αγία Γραφή
ρα; Θα αποδείξουμε αυτών την αλήθεια, «αι ούσαι εξουσίαι υπό θεού ταγμέναι ειπου κατά τον Γεωρ. Σάκαρη, “Η Αλήθεια σίν» (Ιων. ΙΓ’ -1-4). Και είναι σαν το τιμόαποτελεί την σπουδαιότατην των πνευ- νι του αυτοκινήτου και το πηδάλιο του
ματικών αναγκών του ανθρώπινου βίου”! πλοίου. Και ανάλογα με τους οδηγούς
Ζούμε σε ένα κόσμο πολύμορφον και θα πάμε καλά ή κακά! Στις πολιτικές
θαυμαστόν! Ας πάρουμε ένα ευτελές εξουσίες οι διευθύνοντες είναι οι άρχοφύλο που το ρίχνει ο αέρας κάτω και σα- ντες που εμείς τους εκλέγουμε και ανάπίζει. Πριν πέσει από το φυτό είναι ένα λογα με το λαό και οι άρχοντές του. Καθαυμαστό εργοστάσιο ανταλλαγής ύλης: λοί ή κακοί! Ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ρίπαίρνει την ημέρα διοξείδιο του άνθρα- χνει άπλετο φως στο θέμα αυτό: στον 3ον
κα και εκλύει οξυγόνο, απαραίτητο στοι- πειρασμό του Χριστού από τον διάβολο,
χείο της ζωής, και δημιουργεί θρεπτικό γράφει «και αναγαγών εις όρος υψηλόν
χυμό με τα υπόλοιπα στοιχεία του εδά- (τον Ιησού) έδειξε πάσας τας βασιλείας
φους και τρέφεται το φυτό χωρίς να βλέ- του κόσμου εν στιγμή χρόνου και είπεν
πει ή να ακούει ο άνθρωπος τίποτε! Φα- αυτώ ο διάβολος: «σοι δώσω την εξουνταστείτε τα ανώτερα όντα τι σοφία και σίαν ταύτην άπασαν και την δόξαν αυτελειότητα κρύβουν και δη ο άνθρωπος, τήν, ότι εμοί παραδέδοται και ω αν θέλω
χωρίς θεία παρέμβαση και σοφία, αδύ- δίδωμι αυτήν συ ουν εάν προσκυνήσης
νατον να το συλλάβει το μυαλό του αν- ενώπιον μου έσται σοι πάσα» και αποθρώπου! Και αυτό θα αποδείξουμε, ότι η κριθείς ο Ιησούς είπεν: «ύπαγε οπίσω
Χριστιανική Αλήθεια της θείας Δημιουρ- μου σατανά, γέγραπται γαρ κύριον τον
γίας είναι η σωστή θέση που κατά το Ευ- Θεόν σου προσκυνήσεις και αυτώ μόνο
αγγέλιον “Ελευθερώνει”. Και κατά το μα- λατρεύσεις» (Λουκά Δ -5-8). Από αυτά δικαριστό Νίκο Ψαρουδάκη: “Στην αλήθεια απιστώσαμε ότι ο Θεός είναι δημιουργός
δεν υπάρχουν ηττημένοι”! Η χριστιανική των εξουσιών και την χρήσιν την έδωσε
Αλήθεια είναι μοναδική και μένουσα εις στον ανθρώπον και ο άνθρωπος δια της
τους αιώνας, παρά τις τεράστιες δυσκο- παρακοής του στον Θεόν (προπ. αμάρλίες και διώξεις είναι μπροστά μας, επι- τημα) την έδωσε στον διάβολο. Για αυτό
βεβαιώνουσα τους λόγους του ιδρυτού και ο Απόστολος Παύλος καλεί τον διάτης Ιησού Χρηστού “Πύλαι
βολο «κοσμοκράτορα» αλλά
από το Χαραλ. Γρ. Κοντό
άδου, ουκ κατισχύσουσιν
όχι παντοκράτορα. Για αυτό
τ. καθ. ΤΕΙ
αυτής”! Από τα άπειρα απουπάρχει τόσο κακό στον κό- Δικ. Οικονομολογος
δεικτικά στοιχεία που υπάρσμο: ψέμα-εγκλήματα, διαχουν, θα αναφέρουμε μόνο
φθορά-πόλεμοι... Έτσι λοιπόν
τρία πασίγνωστα:
στο τιμόνι του κόσμου βρίσκεται ο διάβοΑ) Το Άγιον Φως, που παρουσιάζε- λος, δια των οργάνων του σιωνισμός και
ται κάθε Μ. Σάββατο στα Ιεροσόλυμα, ΣΙΑ, για αυτό πάμε κατά διαβόλου. Τι μέτώρα και 2.000 χρόνια, που και καθένας νει λοιπόν; Αγώνας κατά του κακού από
το βλέπει διαφορετικά, που δεν καίει ορι- κάθε λογικό άνθρωπο εν Ιησού για να
σμένο χρόνο, που θαυματουργεί και δί- επανέλθη το καλό στην ζωή μας. Εξάλδεται μόνο στους Ορθοδόξους! Ας πάνε λου ότι σπέρνουμε θα θερίσουμε. Χρειόλοι οι επιστήμονες του κόσμου να το άζεται λοιπόν αυτοκριτική-μετάνοια και
εξηγήσουν.
δράση ενωμένοι προς το καλό, εναντίον
Β) Πριν περίπου 2.000 χρόνια μια νέα της Νεοεποχίτικης καταιγίδος.
κοπελιά η Παναγία, πήγε να επισκεφτεί
Ας μην λησμονούμε το γραφικό: «Οι
την ξαδέρφη της Ελισάβετ και μητέρα υιοί του αιώνος τούτου φρονιμότεροι ειτου προδόμου Ιωάννου και μεταξύ των σίν των υιών της Βασιλείας» δηλ. τους
άλλων προφήτευσε ότι «Ιδού γαρ από Χριστιανούς! Να αντιστρέφουμε τα παρατου νυν μακαριούσι με πασαι αι γενεαί»! πάνω και ο αγώνας έχει ελπίδα και η ελΠότε πέρασε εορτή της Παναγίας μας, πίδα «ουκ κατασχύνει». Εξάλλου από ότι
να μην πάνε εκατομμύρια άνθρωποι σε λέγει ο ορθόδοξος προφητικός λόγος,
όλο τον κόσμο να ανάψουν το κεράκι της εν περιλήψει: «Η Ελλάς θα γίνει εκ νέου
ευλάβειας τους στην μεγάλη μας Μάνα! μεγάλη-μεγάλη-μεγάλη, σύντομα θα ξεΓ) Το απλούστατο, ο Αγιασμός. Με με- καθαρίσει η ήρα από το στάρι, θα έχουρικές προσευχές ορθοδόξου ιερέως, το με μία μικρή προστριβή από τους Τούρνερό του Αγιασμού γίνεται άσηπτον και κους (3 ημέρες), να είμαστε κοντά στην
αναλλοίωτο εις τους αιώνας!
εκκλησία και να μην φοβούμαστε»! ΕξάλΑυτά είναι ενδεικτικά των θαυμαστών λου «η Νίκη και η νικήσασα τον κόσμον,
στοιχείων που υπάρχουν. Τώρα μέσα η πίστης ημών»!
στην Βαβυλώνια παγκόσμια κοινωνία
Η αγάπη και η αλήθεια είναι τα δύο
που ζούμε με την έντονη κρίση και σύγστοιχεία
χυση, μόνο ο Χριστιανισμός μπορεί να
που άμα λείπουν στη ζωή δεν έχει
δώσει τη λύση, γιατί είναι «η οδός, η Αλήεπιτυχία!
θεια και η Ζωή». Τα επιχειρήματα που
«Στην αλήθεια δεν υπάρχουν ηττηακολουθούν είναι χειροπιαστά για κάθε
μένοι»
φιλαλήθη άνθρωπο. Όπως είναι γνωστόν
(Ν. Ψαρουδάκης)
οι πολιτικοί αγώνες γίνονται δια την καΝα μη θαρής απρόσιτη πως είναι
τάληψη των εξουσιών της πολιτείας. Οι
η αγιότης, αφού για αυτό επλάσθηεξουσίες φύσει υπάρχουν εκ του Θεού,
κε όλη η
για να λειτουργούν αρμονικά οι κοινωνίανθρωπότης. (Αντ. Σαριδάκης)
ες. Χωρίς εξουσία η κοινωνία θα πάει σε
Μιχαήλ Ε. Προεστάκης
αναρχία. Όπως είναι και οι φυσικοί νόΧανιά Κρήτης
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Ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός
καταγγέλλει ότι έχει
αυτοκαταλυθεί το… κράτος
Ενώ είμαστε εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια υποτελείς στους δανειστές.
Στο βιβλίο του κ. Βασιλείου Νικόπουλου, ως τέτοια θα έπρεπε να είχε εξαρχής απομε τον τίτλο «Αγαπημένο μου. Σύνταγμα ή κρουσθεί.
αντισυνταγματικοί παραλογισμοί – ΗαλήΔεν είναι δυνατόν η Ιστορία της Ελλάδας,
θεια για την σημερινή αντισυνταγματική που είναι γεμάτη από «ΟΧΙ» και αντιστάσεις
κατάσταση της Ελλάδας» που κυκλοφορεί κατά του οποιουδήποτε σφετεριστή της εθνιαπό τις Εκδόσεις ΑΡΜΟΣ, τονίζεται ιδιαί- κής μας κυριαρχίας, να συγχωρήσει το κατερα ότι:«η Κυβέρνησηλειτουργεί ως εντο- τάπτυστο «ΝΑΙ», το οποίο εν καιρώ ειρήνης
λοδόχος της τρόικας ενώ η Ιστορία δεν θα είπε η ελληνική κυβέρνηση στους ειρηνικούς
συγχωρήσει ποτέ το κατάπτυστο ΝΑΙ στους οικονομικούς εισβολείς.
οικονομικούς εισβολείς».
Ο πόλεμος είναι η μεγαλύτερη απειλή για
Επίσης σημειώνεται ότι πρώτη φορά στην ένα κράτος. Και όμως, τούτη η χώρα δεν δίιστορία του τόπου, το Σύνταγμα έγινε κου- στασε ανά τους αιώνες να αντιστέκεται και
ρελόχαρτο.
να λέει «ΟΧΙ» και σε πολεμικούς κινδύνους
Ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός καταγ- ακόμα, οι οποίοι την απειλούσαν με αφαγέλλει ότι έχει αυτοκαταλυθεί το...κράτος, νισμό. Ακόμη και οι ξένοι ομολογούν ότι η
ενώ είμαστε εδώ και τουλάχιστον 4 χρόνια «τρόικα» της Ελλάδος είναι «οι άνδρες με
υποτελείς στους δανειστές.
τα μαύρα», όπως έγραψε η γαλλική εφημεΠρόκειται για διαπιστώσεις ενός ανώτατου ρίδα «LeMonde», που θυμίζουν στους Έλληδικαστή, τις οποίες με ζηλευτό θάρρος και νες παλιές κατοχικές μέρες. Η αλήθεια είναι
γενναιότητα σε αυτούς τους δύσκολους και- πως η «τρόικα» είναι ο εφιάλτης της ελληνιρούς, όταν άλλες γνωστές προκής κυβέρνησης, ο μπαμπούλας
από το Χαραλ. Γρ. Κοντό
σωπικότητες του δημόσιου βίου
που απειλεί κάθε τόσο με πτώτ. καθ. ΤΕΙ
έχουν κρυφθεί.
χευση τη χώρα αν τολμήσει να
- Δικ. Οικονομολογος
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΙτης αντισταθεί.
ΒΛΙΟ ΤΟΥ ΑΞΙΟΥ ΗΠΕΙΡΩΤΗ
Δεν υπάρχει χώρα στον κόΔΙΚΑΣΤΗ.«Ο λαός δεν είναι «ο
σμο που να μη δανείζεται, κααφέντης του σπιτιού του», στο οποίο κανέ- μία όμως χώρα στον κόσμο δεν έχει παρανας δεν μπορεί να μπει χωρίς την άδειά του. δώσει – άνευ όρων μάλιστα – τηνκυριαρχία
Ο λαός έχει τεθεί στην μπάντα.
της στους δανειστές, όπως έκανε η Ελλάδα.
Η Ελλάδα δεν έχει πλέον το κυριαρχικό διΗ κυβέρνηση όφειλε να υπερασπισθεί
καίωμα, το οποίο έχει εξ ορισμού κάθε ανε- την εθνική μας κυριαρχία, να σεβασθεί το
ξάρτητο κράτος, να διαχειρίζεται όπως αυτή Σύνταγμα που την κατοχυρώνει και να το
θέλει τον όποιο εθνικό της πλούτο, αλλά ως αντιτάξει στους εταίρους δανειστές μας
υποτελής πλέον χώρα οφείλει να ακολουθεί ως ασπίδα του Έθνους κατά πάσης εκ μέτις εντολές των δανειστών της, οι οποίοι εί- ρους τους απειλής.
ναι οι οικονομικώς αλλά και πολιτικώς κυρίΈφεραν έναν τόσο περήφανο και αξιοαρχοι αυτού του τόπου.
πρεπή λαό στο χείλος του κρημνού. ΟδήΗ Ελλάδα έχει παραιτηθεί από την εθνική
γησαν τους Έλληνες στην απόγνωση και
της κυριαρχία, αυτοκαταλύεται ως ανεξάρπολλούς και στην αυτοκτονία ακόμη.
τητο κράτος και γίνεται υποτελής στους δαΠοιος Έλληνας θα μπορούσε να φαντανειστές της, αυτοκαταλύεται ένα κράτος χωσθεί
ότι μια δημοκρατική κυβέρνηση θα λερίς πόλεμο εν καιρώ ειρήνης.
ηλατούσε
τα εισοδήματά του με αλλεπάλΠρόκειται για πρωτοφανές ιστορικό γεληλες φορολογικές επιβαρύνσεις σε βάρος
γονός.
Με την εφαρμογή του αγγλικού δικαίου και μόνο των μισθωτών, των συνταξιούχων και
όχι του ελληνικού, επέρχεται και η απώλεια των μικρομεσαίων, που είναι αντίθετες με
της νομικής μας κυριαρχίας. Οι δανειακές το Σύνταγμα, το οποίο προβλέπει τη συνεισυμβάσεις έπρεπε να είχαν γίνει από την αυ- σφορά στα δημόσια βάρη όλων των Ελλήξημένη πλειοψηφία των τριών πέμπτων του νων χωρίς διακρίσεις, ανάλογα με τις δυαριθμού των βουλευτών, δηλαδή από εκα- νάμεις τους. Και όλα αυτά και τόσα άλλα
τόν ογδόντα βουλευτές.
συνέβησαν στην Ελλάδα κατά την τετραΟι συμβάσεις αυτές είναι νομικώς ανυπό- ετία 2010-2013 και θα εξακολουθούν δυστατες και ως τέτοιες δεν παράγουν έννο- στυχώς να συμβαίνουν τις οίδε μέχρι πότε,
μα αποτελέσματα.
κατά παράβαση ταυ Συντάγματος, το οποίο
Την πραγματική εξουσία στην υποτελή πρώτη φορά στην Ιστορία αυτού του τόπου
πλέον αυτή χώρα ασκούν από κοινού το περί- γνώρισε τέτοια περιφρόνηση από το ίδιο το
φημο ΔΝΤ, η αυτοαποκαλούμενη Ευρωπαϊκή κράτος, που φάνηκε ανάξιο ενός τόσο δηΈνωση και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
μοκρατικού και ανθρώπινου Συντάγματος».
Οι τρεις αυτοί νέοι κατακτητές μας, προΣχόλιο Χ.Κ.:
κειμένου να ασκούν αποτελεσματικότερα
Ο λαός αναμένει την αντίδραση και της
την κατοχική τους εξουσία στη χώρα μας,
Διοίκησης
της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Οι
συνέστησαν την «τρόικα», στην οποία λογοδιακριτοί
ρόλοι
δεν ισχύουν όταν υπάρδοτεί η κυβέρνηση για την πιστή εφαρμογή
χει
κατοχή
ξένης
δύναμης με ό,τι αυτό
των υποδειχθέντων και δέχεται τις παρατηρήσεις της και λαμβάνει νέες εντολές, χωρίς συνεπάγεται!
Ο Οικουμενισμός (θρησκεία) της πανα έχει τη δυνατότητα να ενεργήσει ως κυβέρνηση ανεξάρτητου κράτους,αλλά ενεργεί γκοσμιοποίησης σαρώνει τα πάντα.
Η ευθύνη της πνευματικής ηγεσίας,
ως εντολοδόχος κυβέρνηση των δανειστών.
Η παρουσία της «τρόικας» στη χώρα μας εκκλησιαστικής και λαϊκής είναι μεγάλη.
είναι αντισυνταγματική και παράνομη και
“Στώμεν καλώς”.
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συνέχεια από τη σελ. 1
βηκεν εις τον ουρανόν. Κανένας απολύτως. Από τον ουρανόν ήλθε στη Γη μόνον ο Χριστός και κανένας άλλος. Αυτή
είναι μια πρωτότυπος ομολογία που κανένας δεν τόλμησεν να ισχυριστεί. Κανένας δεν ισχυρίστηκε κάτι παρόμοιο. Ο
Χριστός είπεν: «ΠΡΙΝ Αβραάμ γενέσθαι,
Εγώ ειμί».(Ιώβ 2,58) Ο Αβραάμ έζησεν
2000 π.Χ. περίπου. Ο Χριστός μας λέγει, ότι υπήρχε προ δύο χιλιάδες χρόνια. Ο ορθολογισμός, δεν το παραδέχεται. Όμως είναι γεγονός και πραγματικότης της πίστεως. Κανένας φιλόσοφος
παγκοσμίως δεν ισχυρίστηκε, ότι ζούσε
και πριν (2000) δύο χιλιάδες χρόνια. Ο
ΧΡΙΣΤΟΣ είπεν πράγματα και έπραξεν
που δεν έχουν προηγούμενο.
Στον νεκρό Λάζαρο ο Χριστός είπε:
«Λάζαρε, Δεύρο έξω» (Ιω. 11,44).
Θαυμάζουμε την σύγχρονη τεχνολογία για την πρόοδον και την ανάπτυξιν
που μας έδωσε καταπληκτικές ικανότητες. Π.χ. Ιατρική Επιστήμη. Επικοινωνίες κ.α. Ο Χριστός μόνο και μόνο
με τρεις λέξεις ανέστησε τον Λάζαρον.
Κάνει καταπληκτικές επιτυχίες η Ιατρική που εξηγούνται.
Από την Καινή Διαθήκη πήρα μόνο
μερικά γεγονότα. Αν αυτά τα γεγονότα
που αναγράφονται δεν γίνονται αποδεκτά από έναν ορθολογιστή είναι φυσικό, δεδομένου ότι ο νους έχει τα όριά
του. Γι’ αυτό ποτέ δεν θα πιστέψει, ότι
ένας που γεννήθηκε τώρα, ζούσε και
στην εποχή του Αβραάμ πριν από 2000
χρόνια. Για να τα πιστέψει, χρειάζεται
βαθιά σκέψη. Τέτοια σκέψη διέθεταν οι
μεγάλοι φιλόσοφοι (Σωκράτης, Πλάτων,
Αριστοτέλης κ.α.) οι π.Χ. χριστιανοί που
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι μόνο
ΕΝΑΣ Θεός, όπως ο Χριστός, μπορούσε μόνον με τρεις λέξεις να αναστήσουν
τον Λάζαρον και όχι μόνον.
Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός
είχε δύο φύσεις την Θεϊκήν και την ανθρώπινη. Εάν δεν είχε την Θεϊκήν, δεν
μπορούσε να κάνει με την ανθρωπίνην
όσα έκανε και μας τα διηγείται η Καινή Διαθήκη.
ΚΑΝΕΝΑΣ Φιλόσοφος δεν δίδαξεν παρόμοια, μ’ όσα πραγματοποίησεν και
με όσα περιέχονται γενικώς στην Αγία
Γραφή και μάλιστα στην Καινή Διαθήκη.
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ είναι εκείνος που δεν
έγραψε κανένα βιβλίο. Όμως τα περισσότερα βιβλία που έχουν κυκλοφορήσει έως σήμερα είναι για το πρόσωπόν
του. Για το πρόσωπόν του θα γραφούν
και εις το Μέλλον βιβλία. Διότι, με την
ανθρώπινη λογική παρόμοια πραγματικά γεγονότα δεν συνέβησαν σε κανένα
άνθρωπο. Η Μοναδικότης των γεγονότων στο πρόσωπον του Ιησού Χριστού
υπάρχουν μόνον στο Πρόσωπον αυτό.
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ δεν ήταν Ιατρός, όπως
ξέρουμε σήμερα, που η προοδευμένη
Ιατρική Επιστήμη με τα τόσα σύγχρονα ιατρικά και θαυματουργικά εργαλεία
κατορθώνει μεγάλα και θαυμαστά έργα.
Ο Χριστός μόνον με ένα λόγο – «το κοράσιον σοι λέγω έγειρε» (Μαρκος 5,41)
– ανέστησε την θυγατέρα του Iαείρου
και επανέφερε στην ζωή.
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ δεν είχε οργανωμένο
Στρατό, όπως τον ξέρουμε σήμερα.
Όμως στο όνομα Εκείνου που δεν διοργάνωσε στρατό, χιλιάδες άνθρωποι έγιναν το 2016 στρατιώτες στο όνομά του.

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ
Κανένας άλλος δεν κατόρθωσε δύο χιλιετίες να έχει τόσους ανθρώπους στρατευμένους στο όνομά του. Ασφαλώς
και στην τρίτη χιλιετηρίδα που διανύομεν θα έχει περισσότερους κατά πάσα
πιθανότητα.
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ δεν ταξίδεψε στον τότε
γνωστό κόσμο για να κηρύξει το Ευαγγέλιον. Απέστειλε τους μαθητές του
ανά τα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. Έδωσε εντολήν πορευθέντες
μαθητεύσατε πάντα τα Έθνη (Ματθ.
ΚΗ, 28ο).
Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ άνθρωπος, έκανε καταπληκτικές προόδους εις τον τομέα
επικοινωνίας, της Ιατρικής Επιστήμης
και εκμηδένισε τις αποστάσεις. Θαυμάζομεν την πρόοδον των ανθρώπων
όλων των αιώνων. Στεκόμεθα με φόβον μπροστά στην ηθικήν και πνευματικήν ακτινοβολίαν του Ιησού Χριστού.
Η κοινωνία που έχουμε με αυτή που θέλει ο Χριστός δεν έχει καμία σχέση σε
μεγάλο βαθμό.
Ο ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ άνθρωπος εάν εξελισσόταν σε πραγματικό άνθρωπο και
δεν είχε μεταβληθεί σε ένα ποσοστόν
κτηνανθρώπων θα έπρεπε να ζούμε τον

Επίγειον παράδεισον. Μένουμε κατάπληκτοι μπροστά στην τεχνολογική πρόοδο. Αυτά που στο παρελθόν
ήταν όνειρα και φαντασία σήμερα είναι πραγματικότης. Π.χ. φωνή πεθαμένων ανθρώπων.
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ δεν κατόρθωσε μέσα σε
διάστημα δύο χιλιετιών να πείσει την ανθρωπότητα ή τουλάχιστον τους οπαδούς του Χριστού, ότι αποτελεί καθήκον και υποχρέωσιν ο χριστιανικός τρόπος ζωής. Δηλαδή, ό,τι σάπιο έχει αυτός ο κόσμος απομακρύνει τον άνθρωπον από τον Χριστιανισμό. Η αντίληψη
της Κοινωνίας που υπάρχει σε μεγάλο
ποσοστόν είναι ό,τι σάπιο υπάρχει μπορείς να το απολαμβάνεις. Κάνεις μια τυπική εξομολόγηση. Τότε νομίζουν, ότι ο
εξομολογούμενος είναι σύμφωνα με το
Θεό. Ενώ αμαρτίες μόνο ο Θεός συγχωρεί. Βλέπε Ευχολόγιον «αφιέναι αμάρτημα επί της Γης, ει μη ο ΘΕΟΣ», Έκδοσις
Σαλιβέρου Α.Ε. Σελίδα 174.
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ είπε: Υμείς Έστε το φως του
κόσμου. (Ματθ. 5, 14). Είναι εκείνος που
δίδαξε «όστις θέλειν έρχεσθαι» (Λουκά 9,
23). Αν θέλει κάποιος να με ακολουθήσει
στην χριστιανική ζωή.

Ένας μάρτυρας κάθε έξι λεπτά

(ο χριστιανισμός ήταν η πιο καταδιωκόμενη
θρησκεία κατά το 2016)
Του Μάικλ Σόντι (απόδοση στα ελληνικά:Ν. Ρ.)
Το 2016, κάθε έξι λεπτά μαρτυρούσε ένας χριστιανός. Ο συνολικός αριθμός των χριστιανών που θυσιάστηκαν για την πίστη τους ανέρχεται σε 100 χιλιάδες. Σύμφωνα με τον Massimo Introvigne, διευθυντή του ιταλικού ερευνητικού κέντρου Censur, τα στοιχεία δείχνουν πως «οι χριστιανοί ήταν η πιο καταδιωκόμενη θρησκευτική ομάδα στον κόσμο». Δυστυχώς, αυτό δεν είναι κάτι
καινούργιο: το 2015 δολοφονήθηκαν, ως επί το πλείστον από ακραίες ισλαμικές ομάδες, 105 χιλιάδες χριστιανοί . Ο _χριστιανισμός είναι σταθερά η πιο καταδιωκόμενη θρησκεία στον κόσμο εδώ και είκοσι χρόνια._
Σήμερα οι χριστιανοί που ασκούν την πίστη τους φοβούμενοι διώξεις, φυλακίσεις, ακόμα και τον θάνατο, υπολογίζονται σε 500-600 εκατομμύρια!
Πέρσι οι χριστιανοί καταδιώκονταν σε 110 χώρες, σχεδόν τις μισές του κόσμου.
Φυσικά, οι εννέα από τις δέκα χώρες όπου είναι πιο επικίνδυνο να είσαι χριστιανός, είναι μουσουλμανικές. Η λίστα με τις δέκα χειρότερες χώρες να είναι κανείς χριστιανός είναι κατά σειρά η κομμουνιστική Βόρειος Κορέα, και οι
μουσουλμανικές Ιράκ, Ερυθραία, Αφγανιστάν, Συρία, Πακιστάν, Σομαλία, Σουδάν, Ιράν και Λιβύη.
Βασικοί διώκτες των χριστιανών το 2016 ήταν οι ισλαμικές τρομοκρατικές
ομάδες και οι κυβερνήσεις. Πέραν των γνωστών μεσανατολικών ISIS, Χαμάς
και Χεζμπολά οι χριστιανοί διώκονται απηνώς στην Αφρική, ιδίως την Νιγηρία,
από τις ομάδες Μπόκο Χαράμ και Αλ Σαμπάμπ.
Αλλά το 2016 αναπτύχθηκαν και ινδουιστικές τρομοκρατικές-αντιχριστιανικές
ομάδες, που καταδιώκουν τους χριστιανούς της Ινδίας. Οι ινδουιστές τρομοκράτες, σαν τους ισλαμιστές, καταστρέφουν ιερούς ναούς, βιάζουν, βασανίζουν και δολοφονούν χριστιανούς.
_Το πρώτο εξάμηνο του 2016 είχαν καταγραφεί 150 επιθέσεις κατά χριστιανικών ιερών ναών στην Ινδία_, περισσότερες από το σύνολο των επιθέσεων
την περασμένη διετία! Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, η ινδουιστική τρομοκρατία μπορεί να εξελιχθεί σε μεγίστη απειλή κατά των χριστιανών, εφάμιλλη με την ισλαμική.
Οι αντιχριστιανικές κυβερνήσεις (κομμουνιστικές, άθεες ή μουσουλμανικές)
διακρίθηκαν και πέρυσι ως πρωταγωνιστές του σύγχρονου διωγμού κατά των
χριστιανών. Η Βόρειος Κορέα συνεχίζει τον απηνή διωγμό κάθε χριστιανικής
έκφρασης. Στην Κίνα, κατεδαφίστηκαν χιλιάδες σταυροί από τους ιερούς ναούς και ισοπεδώθηκαν πολλοί χώροι λατρείας. Οι δικηγόροι διστάζουν να αναλάβουν την υπεράσπιση των χριστιανών που διώκονται από τις κομμουνιστικές αρχές για την πίστη τους. Μετά την ανάγνωση αυτού του άρθρου, πολλοί μπορεί να σκεφτούν πως τουλάχιστο τα πράγματα αποκλείεται να γίνουν
χειρότερα. Δυστυχώς, αυτό το συμπέρασμα είναι εσφαλμένο. Οι εκτιμήσεις
όσων ασχολούνται με τον σύγχρονο διωγμό κατά των χριστιανών είναι πως
αυτός θα ενταθεί το 2017.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ είναι να δώσουμε να καταλάβουν και οι άνθρωποι που πιστεύουν, ή
δεν πιστεύουν πουθενά, ότι ο Χριστός είναι
ο μοναδικός που δίδαξε και επραγματοποίησεν πράγματα στην Ιστορία της ανθρωπότητος. Π.χ. ο Ιησούς Χριστός περιπατεί επάνω από την θάλασσαν. Δεν περπατάει με μια
σανίδα, ή επάνω σε κάποια βάρκα. Όμως
αυτό το γεγονός αποδεικνύει, ότι ο Χριστός
δεν ήτο μόνον άνθρωπος. Αποδεικνύει την
Θεότητα. Διότι δεν έχει λογική εξήγηση, σύμφωνα με την ανθρώπινη σκέψη.
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ είχε τρία (3) αξιώματα.
1ον Το Αρχιερατικόν αξίωμα
2ον Το Προφητικόν αξίωμα
3ον Το Βασιλικόν αξίωμα του Κυρίου.
Ο Χριστός θα έλθει πάλι στην Γη κατά την
δευτέραν παρουσίαν, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής (Ματθαίος 25, 31).
Ελπίζομεν και Αναμένομεν.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με το Χριστό υπάρχει
όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή και μάλιστα την Καινή Διαθήκη. Ελάτε κοντά σε
Εκείνον που δίδαξεν «Εγώ ειμί η οδός και
η Αλήθεια και η ζωή». (Ιωάννου 14, 6).
Ας έχωμεν υπ’ όψιν «το γαρ μυστήριον
ήδη ενεργείται της ανομίας, μόνον ο κατέχων» (Θεσσαλονικείς 13, 2). Διότι η ανομία ήδη ενεργεί μυστικά δι’ ενεργειών του
Σατανά. Ας το έχομεν υπ’ όψιν. Αν υποθέσωμεν ανθρωπίνως, ότι ερχόταν σήμερα
ο ΧΡΙΣΤΟΣ στην Γη άραγε θα εύρισκε Εκκλησίες να πάει, ή θα έλεγε πού να πάω;
πού; Και τι είδους Χριστιανούς έχω. ΔΙΑΒΑΖΟΜΕΝ «ΤΩ ΚΑΙΡΩ ΕΚΕΙΝΩ» στο Ευαγγέλιον. Πρέπει να δούμε αυτά που δίδαξε ο Χριστός αν μπορούμε να τα εφαρμόσωμεν σήμερα. Ασφαλώς μπορούμε. Διότι όσα δίδαξε ο Χριστός έχουν διαχρονικήν αξίαν και εφαρμογήν. Η άνευ προηγουμένου πρόοδος της τεχνολογίας βοηθάει στην πρόοδον και απόδειξιν της Μεταφυσικής διδασκαλίας του Χριστού. Η τεχνολογική πρόοδος και εξέλιξις αποδεικνύεται. Αντιθέτως η διδασκαλία του Χριστού
προϋποθέτει την πίστιν. «Έτσι δε πίστις ελπιζομένων υπόστασις ου πραγμάτων βλεπομένων» (Εβρ. 14, 25-31). Ομοίως ανέστησεν την κόρη του Ιαείρου. (Μάρκου 5 ,
41). Με ένα λόγο εξηράνθη η συκή. (Ματθαίου 21,20). Εδίδαξε «Τι αν κερδίσει άνθρωπος όλο τον κόσμο την δε ψυχή αυτού
ζημιωθεί». (Ματθαίου 15, 26). Τα γεγονότα που περιγράφονται στον Ευαγγελιστή
(Ματθαίον 27, 51-54) είναι πραγματικά.
Εγράφησαν όταν συνέβησαν και δεν μπορούν να διαψευσθούν. Των άλλων μεγάλων
θρησκευμάτων (Ισλάμ, Ιουδαϊσμός, Ινδουισμός, Βουδισμός) οι Ιδρυτές όλων αυτών
είναι νεκροί. Ο Ιησούς Χριστός Εσταυρώθη, ετάφη και ΑΝΕΣΤΗ (Πράξεις ΙΔ’- 33).
Δυστυχώς οι άνθρωποι κινούνται και
πολλές φορές ενεργούν «Το γάρ Μυστήριον της ανομίας ήδη ενεργείται, μόνο ο κατέχων». (Θεσσαλονικείς 2 2,7). Μπορούσαμε να έχουμε δημιουργήσει τον Επίγειον παράδεισον σ’ όλη τη Γη. Αντιθέτως
έχουμε μερικώς την Επίγειαν κόλαση. Δυστυχώς έτσι είναι. Πρέπει η θρησκόληπτος
Κοινωνία σε μεγάλο βαθμό να γίνει πραγματικά Χριστιανική. Θα γίνει; Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ προχωράει με γρήγορους ρυθμούς. Ας
μην μείνομεν μόνο στο «Καιρώ Εκείνω».
Ας μεταφέρομεν το γράμμα αυτό «τω Καιρώ τούτω».
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΙΕΡΕΥΣ
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α΄ ΚΥριαΚΗ ΤΩΝ ΝΗΣΤΕιΩΝ. ΚΥριαΚΗ ΤΗΣ ορΘοΔοΞιαΣ.

Το θαύμα της Εκκλησίας

ἕνας ἢ δύο ἅγιοι, ὅπως τὶς ἄλλες ἡμέρες• Ἐκκλησία. Καὶ ὅσοι πιστεύουν στὸ Χριστὸ γνώσεις καὶ ἐπιστῆμες, ξεκίνησαν οἱ δώδεἑορτάζει ὅλη ἡ Ἐκκλησία, ἡ Ὀρθόδοξος ὡς Θεό, αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὸ σῶμα τῆς κα ψαρᾶδες καὶ ἐξέτειναν στὸν κόσμο τὴν
μεγαλυτέρα βασιλεία, τὴν Ἐκκλησία τοῦ
Ἐκκλησία μας.
Ἐκκλησίας του.
Ποιός μπορεῖ νὰ ἐκφωνήσῃ λόγο ἀντάξιο
Η Εκκλησία εἶνε τὸ βασίλειο – ἡ βασιλεία Χριστοῦ μας.
Τὶς δυσκολίες αὐτὲς τὶς γνώριζε ὁ Χριστός,
τῆς μεγάλης ἑορτῆς; Θὰ ἔπρετοῦ Χριστοῦ, τῆς ὁποίας «οὐκ
του + π. Αυγουστίνου
γι᾿
αὐτὸ τοὺς εἶπε· «Ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω
πε νὰ βρίσκεται ἐδῶ ἕνας ἀπὸ
ἔσται
τέλος»
(Λουκ.
1,33
καὶ
Καντιώτη
ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων»• σᾶς
τοὺς ἁγίους ἀγγέλους ἢ τοὺς
Σύμβ. πίστ.).
πατέρας καὶ διδασκάλους τῆς Ἐκκλησίας
Ποιά ἦταν ἡ ἀρχή της; Ξεκίνησε ἀπὸ στέλνω σὰν πρόβατα ἀνάμεσα σὲ λύκους
ἢ τοὺς μάρτυρες ποὺ ἔχυσαν τὸ αἷμα τους δώδεκα ψαρᾶδες. Σ’ αὐτοὺς εἶπε ὁ Χρι- (Ματθ. 10,16). Πρόβατα οἱ ἀπόστολοι, λύγιὰ τὴν Ὀρθοδοξία. Ἐμεῖς λίγες σκέψεις θὰ στός• Σᾶς στέλνω νὰ σαλπίσετε τὸ κήρυγ- κοι ὁ κόσμος τῶν αὐτοκρατόρων, τῶν διδιατυπώσουμε ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ εὐαγγελίου. μά μου σὲ ὅλο τὸν κόσμο• ἕνα κήρυγ- ωκτῶν, τῶν Νερώνων. Γιά φανταστῆτε
Ὁμιλεῖ τὸ εὐαγγέλιο γιὰ κάποιο Ναθα- μα ἀντίθετο μὲ τὶς ἐπιθυμίες τοῦ ὄχλου, τώρα τὸ χειμῶνα νὰ πάρῃς δώδεκα πρόβαναήλ, ποὺ εἶχε μικρὰ ἰδέα γιὰ τὸ Χριστό.
Ἐπειδὴ ὁ Ἰησοῦς καταγόταν ἀπὸ ἄσημο χωριὸ (τὴ Ναζαρέτ), ἐπειδὴ γεννήθηκε ἀπὸ
πτωχὴ μητέρα καὶ ὑπὸ ταπεινὲς συνθῆκες,
κρίνοντας ἀπ’ αὐτὰ εἶπε• «Ἐκ Ναζαρὲτ
+ π. αυγουστινός Καντιώτης
δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;» (᾿Ιωάν. 1,47),
«…Η ορθοδοξία θὰ διέλθῃ διὰ μεγάλης θλίψεως. Η ορθοδοξία θὰ ὑποστῇ μεγάλο κίνεἶνε δυνατὸν ἀπ’ τὸ χωριὸ αὐτὸ νὰ βγῇ κάτι
δυνο! Τὸ ἱερὸ αὐτὸ μαντρὶ τῆς Ἐκκλησίας θὰ ἀραιώσῃ! Θὰ ἀραιώσουν οἱ Ὀρθόδοξοι…! Θὰ
καλό, νὰ βγῇ ὁ Σωτήρας τοῦ κόσμου;
ἔρθῃ μέρα καὶ ἔρχεται μέρα, ποὺ δὲν θὰ ὑπάρχῃ οὔτε ψάλτης νὰ ψάλλῃ, οὔτε παπᾶς νὰ λειἈλλ’ ὅπως τότε ὁ Ναθαναὴλ εἶπε τὸν πετουργῇ, οὔτε διάκονος νὰ ἐκφωνῇ. Θὰ ἔρθῃ μέρα κατὰ τὴν ὁποία θὰ ἀραιώσουν τὰ θυσιαριφρονητικὸ αὐτὸ λόγο, ἔτσι καὶ σήμερα
στήρια τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μὴ φοβηθῆτε. Ὁ ἀγώνας δὲν μετριέται μὲ τὰ κορμιά, δὲν μετριέται
μὲ τὰ νούμερα, ὁ ἀγώνας δίδεται μὲ τὰ στήθη τῶν ἡρώων, ὁ ἀγώνας δίδεται μὲ τὴν πίστι!
ὑπάρχουν «Ναθαναήλ», ποὺ μιλοῦν πεἮταν ἐποχὴ, ποὺ ὀχτὼ (8) ἄνθρωποι ὑπῆρχαν ἐπάνω στὴ γῆ, ὁ Νῶε μὲ τὴν γυναίκα του
ριφρονητικὰ γιὰ τὸ Χριστὸ καὶ γιὰ τὸ ἔργο
καὶ τὰ παιδιά του. Καὶ ὁ Νῶε ἔγινε ἑκατομμύρια ὁλόκληρα.
του. Λένε κι αὐτοί, κατ᾿ ἄλλο τρόπο βέβαια•
Ἕνας ἤτανε ὁ Μέγας Ἀθανάσιος. Ἔμεινε μόνος… καὶ ἔζησε 3 ὁλόκληρα χρόνια μέσα σ᾽ἕνα
«Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι;», καὶ
τάφο, μέσα σ᾽ἕνα σπήλαιο μὲ τὰ ἄγρια θηρία. Ἕνας ἔμεινε, μόνος ἐναντίον κόσμου ὁλοκλήθεωροῦν ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας εἶνε πλέον
ρου· καὶ αὐτὸς ὁ ἕνας ἐνίκησε, διότι εἶχε τὴν ἀλήθεια μαζί του διότι εἶχε τὸν Θεὸ μαζί του…
κάτι ξεπερασμένο, ἕνας θεσμὸς χρεωκοἌς μὴ φοβηθῶμεν λοιπόν. οὐκ ἐκλείψουσι τῇ Ὀρθοδοξία στρατιῶται! Ἂν ἐμεῖς οἱ κληπημένος, ἀνάξιος λόγου, ποὺ πρέπει νὰ
ρικοὶ καὶ ἂν οἱ θεολόγοι προδώσουμε τὴν πίστι μας καὶ οἱ πέτρες θὰ φωνάξουν ὅτι ἡ πίμπῇ στὸ μουσεῖο. Τί ἔχουμε νὰ ποῦμε σ’
στι τῶν Ὀρθοδόξων εἶνε ἀληθινή…
Ἔχω ὅμως ὑποχρέωσι νὰ σᾶς εἰδοποιήσω τὴν ἱερὰν αὐτὴν στιγμήν, καὶ ἂς ἀκούσουν
αὐτοὺς τοὺς «Ναθαναήλ»; Θ’ ἀπαντήσουοἱ πάντες·
με μὲ τὰ λόγια τοῦ Φιλίππου• «Ἔρχου καὶ
Πρέπει ὑμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι ἄντρες καὶ γυναῖκες καὶ μικροί…, νὰ εὐρισκώμεθα εἰς ἐπιἴδε» (ἔ.ἀ.). Ἄπιστοι καὶ ἄθεοι, ἐλᾶτε νὰ
φυλακήν…
θαυμάσετε σήμερα, τὴν ἅγια αὐτὴ ἡμέρα,
Ἔχουμε ὑποχωρήσει σὲ πολλὰ σημεῖα καὶ σᾶς προειδοποιῶ… Ἐὰν ἀντιληφθοῦμε ἀδελτὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.
φοί μου, ὅτι γίνεται προδοσία θὰ κηρύξουμε ἐπανάστασι… Δὲν θὰ προσκυνήσουμε Πάπα,
Ὑπάρχουν, ἀγαπητοί μου, πολλὰ ἀξιοδὲν θὰ ὑποταχθοῦμε ποτέ, ἀλλὰ πιστοὶ εἰς τὸν ὅρκό μας μέχρι τελευταίας μας πνοῆς θὰ
θαύμαστα. Γιὰ παράδειγμα, στὸν ἀρχαῖο
ἀποθάνωμεν, γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας, ποὺ εἶνε τὸ καύχημά μας, εἶνε ὁ θρίαμβός μας, εἶνε
κόσμο ἦταν οἱ κρεμαστοὶ κῆποι τῆς Βαἡ χαρά μας εἶνε ἡ ἀγαλλίασις μας, εἶνε ἡ ζωή μας.
βυλῶνος, οἱ πυραμίδες τοῦ Χέοπος, ὁ
Κολοσσὸς τῆς ῾Ρόδου, ἡ Ἀκρόπολις τῶν
Ἀθηνῶν• καὶ σήμερα πολλὰ ἐπιτεύγματα συγκρουόμενο μὲ ὅλο τὸν ἀρχαῖο εἰδω- τα καὶ νὰ τὰ σπρώξῃς μέσα σ’ ἕνα ἄγριο
τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς τεχνικῆς εἶνε θαυ- λολατρικὸ κόσμο, ἀνατρεπτικὸ τοῦ κατε- δάσος γεμᾶτο λύκους. Τί περιμένετε, ποιό
θὰ εἶνε τὸ ἀποτέλεσμα; Ἑκατὸ τοῖς ἑκατὸ
μαστά. Ἀλλὰ τὸ ἀνώτερο ἀπὸ ὅλα, ἐκεῖνο στημένου.
Πῶς ἔγινε ἡ ἐξάπλωσι τῆς Ἐκκλησίας; Ἐὰν τὰ πρόβατα θὰ γίνουν βορὰ τῶν λύκων.
ποὺ προκαλεῖ τὸ θάμβος τῶν αἰώνων, εἶνε
ῥίξουμε μιὰ ματιὰ στὴν ἱστορία, θὰ δοῦμε Καὶ ὅμως ἐδῶ τὰ πρόβατα δὲν ἐξωλοθρεύἡ ἁγία μας Ἐκκλησία.
Ἑορτάζει σήμερα ἡ Ἐκκλησία. Ἀλλὰ τί ὅτι ὡρισμένοι ἵδρυσαν βασιλεῖες καὶ αὐτο- θηκαν, ἀλλὰ καὶ νίκησαν τοὺς λύκους! Καὶ
εἶνε Ἐκκλησία; Η Εκκλησία, ἀγαπητοί μου, κρατορίες μεγάλες, ὅπως εἶνε λόγου χάριν μόνο αὐτό; ἔκαναν καὶ τοὺς λύκους πρόβαδὲν εἶνε τὸ κτήριο τοῦ ναοῦ• ὄχι. Τοὺς να- τὸ Μακεδονικὸ κράτος τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου, τα! Εἶνε ποτὲ δυνατὸν ὁ λύκος νὰ γίνῃ
οὺς μπορεῖ μιὰ μέρα ἕνα ἄθεο καθεστὼς ἡ ῾Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, τὸ κράτος τοῦ πρόβατο; Ἐν τούτοις ἔγινε• οἱ ἀπόστολοι
νὰ τοὺς γκρεμίσῃ, ὅπως ἔγινε στὴ Βόρειο Μ. Ναπολέοντος, ποὺ ἔφθασαν ὣς τὰ πέ- κατώρθωσαν νὰ κάνουν Χριστιανοὺς καὶ
Ἤπειρο ἐπὶ Ἐμβὲρ Χότζα. Ὁ ναὸς γκρεμίζε- ρατα τῆς γῆς. Ἔφθασαν• ἀλλὰ πῶς ἔφθα- πολλοὺς ἀπὸ τοὺς διῶκτες των.
Ποιά ἡ δύναμι τῆς Ἐκκλησίας; Φαίνεται,
ται, ἡ Ἐκκλησία δὲ γκρεμίζεται· ἐδῶ εἶνε σαν; Ὁ μὲν Ἀλέξανδρος μὲ τὶς περίφημες
ἡ μεγάλη διαφορά. Γιατὶ ἡ Ἐκκλησία δὲν φάλαγγες ποὺ ἐξώπλισε, ὁ Καῖσαρ μὲ τὶς ὅτι παραπάνω ἀπὸ τὰ ὅπλα, τὰ χρήματα,
εἶνε τὰ ντουβάρια• ἡ Ἐκκλησία εἶνε κάτι λεγεῶνες του, ὁ Ναπολέων μὲ τὶς στρατιές τὴ σοφία, ὑπάρχει μιὰ ἄλλη δύναμι, ἀόραβαθύτερο καὶ ὑψηλότερο, κάτι ἅγιο καὶ του. Ἡ βασιλεία ὅμως τοῦ Χριστοῦ δὲν ἐπε- τη. Ἂς μὴ πιστεύουν οἱ ἄπιστοι· δὲ νικοῦν
πνευματικὸ καὶ ἀθάνατο. Η Εκκλησία εἶνε βλήθη μὲ ὅπλα. Πῶς ἁπλώθηκε; Ἐδῶ εἶνε τὰ ὑλικὰ μέσα. Μιὰ χούφτα ἀνθρώπων
τὸ σύνολο τῶν ψυχῶν ποὺ πιστεύουν. Τί τὸ θαυμαστό. Ποῦ εἶνε οἱ φάλαγγες, οἱ λε- κατώρθωσε νὰ νικήσῃ ὁλόκληρο τὸν
πιστεύουν• ὅτι ὁ Χριστὸς δὲν εἶνε ἁπλῶς γεῶνες, τὰ στρατεύματά της; Ποῦ εἶνε τὰ κόσμο. «αὕτη ἡ ἀλλοίωσις τῆς δεξιᾶς τοῦ
ἕνας ἄνθρωπος, ἕνας φιλόσοφος ἢ κοινω- ὅπλα καὶ τὰ πυροβόλα της;
Ὑψίστου» (Ψαλμ. 76,11). Ἀπὸ τὸν Ἐσταυνιολόγος, ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγάλους ἄνδρες
Τί μέσα μεταχειρίστηκε λοιπόν; Χρῆμα; ρωμένο ἐκπορεύεται μία ἀήττητος δύνατῆς ἱστορίας• ὁ Χριστὸς εἶνε παραπάνω Οἱ ἀπόστολοι δὲν εἶχαν στὶς τσέπες τους μις, ποὺ νικᾷ τὰ πάντα.
ἀπὸ ἀγγέλους, ἀρχαγγέλους, ἁγίους, πα- τίποτα. Ὅπλα; Ἕνα σουγιᾶ εἶχε ὁ Πέτρος,
Ἐὰν λοιπὸν ἀποβλέψουμε στὴν ἀρχὴ
ραπάνω ἀπ’ ὅλο τὸν οὐράνιο κόσμο• εἶνε καὶ ὁ Χριστὸς τοῦ ἀπηγόρευσε νὰ τὸν ἔχῃ κι τῆς Ἐκκλησίας, ἐὰν ἀποβλέψουμε στὴν
αὐτὸς ὁ Θεός. Αὐτὴ εἶνε ἡ πίστι μας, τὴν αὐτόν. Σοφία καὶ γνῶσι; Ἀγράμματοι ἦταν. ἐξάπλωσί της, ἐὰν δοῦμε τοὺς ἐχθροὺς ποὺ
ὁποία διακηρύττει σήμερα ἡ ἁγία μας Καὶ ὅμως, χωρὶς λεφτά, χωρὶς ὅπλα, χωρὶς ἀντιμετώπισε, παντοῦ βλέπουμε τὸ θαῦμα.
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Ἀξιοθαύμαστη ἡ Ἐκκλησία μας, ἀήττητη.
Κανείς δὲν μπόρεσε νὰ τὴν καταβάλῃ. Ἡ
ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας εἶνε ἱστορία ἀλλεπαλλήλων θαυμάτων. Ἀναφέρω δύο μόνο.
Τί ἑορτάζουμε στὶς 25 Μαρτίου; Πῶς
σώθηκε ἕνας λαὸς ποὺ ἦταν 400 χρόνια
σκλάβος. Πῶς σώθηκε; Ἐρώτημα μεγάλο.
Ἄλλα ἔθνη, μέσα σὲ 50 – 60 χρόνια δουλείας, ἀφωμοιώθηκαν καὶ ἔσβησαν. Πῶς
ἐδῶ τέσσερις ὁλόκληροι αἰῶνες δὲν κατώρθωσαν νὰ διακόψουν τὴν ἱστορία τοῦ
ἔθνους μας; Τί ἀπαντᾷ ἡ ἱστορία; ὄχι οἱ
πλαστογράφοι τῆς ἱστορίας, ἀλλὰ ἡ πραγματικὴ ἱστορία; Καὶ οἱ λίθοι ἀκόμα καὶ
οἱ πέτρες φωνάζουν, ὅτι τὸ γένος τῶν
Ἑλλήνων ἀνωρθώθηκε καὶ σώθηκε ἀπὸ τὴν
Ἐκκλησία. Αὐτὴ στάθηκε ἡ κιβωτός, μέσα
στὴν ὁποία διατηρήθηκε. Αὐτὴ τὸ κράτησε στὶς ἀγκάλες της ὅπως ἡ μάνα τὸ νήπιο.
Αὐτὸ ἔκανε τὸν ποιητὴ Κώστα Κρυστάλλη
νὰ γράψῃ·
Ω Εκκλησία – «Θρησκεία! γλυκειὰ μάνα,
τί ὄμορφη δίνεις ἐσὺ λαλιὰ καὶ στὴν καμπάνα,
καὶ πόσο ἐκείνη ἡ λαλιὰ σαλεύει τὴν καρδιά μας!
Πόσες, ἐκεῖνος ὁ σταυρὸς ἀπ’ τὰ καμπαναριά μας,
στὴν ἀντηλιάδα χύνοντας τόσες χρυσὲς
ἀχτῖδες,
χύνει βαθειά μας, στὴν ψυχή, γλυκὲς
χρυσὲς ἐλπίδες!».
Θέλετε ἄλλο θαῦμα; ῾Ρίξτε ἕνα βλέμμα
στὴ ῾Ρωσία. Τὸ 1917 ἔγινε τὸ πείραμα. Ἄθεο
καθεστὼς ἔβαλε μπροστὰ νὰ ξεῤῥιζώσῃ τὴν
πίστι τοῦ Χριστοῦ. Κάψανε, γκρεμίσανε, καταστρέψανε• ἔστειλαν σὲ στρατόπεδα, βασάνισαν, θανάτωσαν. Τελικὰ τί κατώρθωσαν; Στὸ Στάλινγκραντ καὶ στὴ Μόσχα λαὸς
πολύς, καὶ ἄντρες καὶ παιδιὰ καὶ γέροντες,
καὶ ἐπιστήμονες καὶ ἄνθρωποι τῶν γραμμάτων, πηγαίνουν στὶς ἐκκλησίες καὶ πιστεύουν περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι πιστεύουμε ἐμεῖς. Ω Εκκλησία ἀήττητος! κανείς μὰ
κανείς δὲ θὰ μπορέσῃ ποτὲ νὰ σὲ κλονίσῃ.
Ἀγαπητοί μου!
Εἴμεθα παιδιὰ τῆς Ἐκκλησίας, τῆς Ὀρθοδοξίας. Δὲν εἴμεθα χιλιασταί, δὲν εἴμεθα μασόνοι, δὲν εἴμεθα ῥοταριανοί, δὲν εἴμεθα
ὀπαδοὶ τοῦ ἀθέου ὑλισμοῦ, δὲ λατρεύουμε
τὰ εἴδωλα. Ἀνήκουμε στὴν μία, ἁγία, καθολικὴ καὶ ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, στὴ μητέρα
Ἐκκλησία.
Τὸ συμπέρασμα ποιό εἶνε; Γράψατέ το·
Ὅποιος τὰ βάζει μὲ τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, θὰ γίνῃ στάχτη. Θὰ ὁμολογήσῃ καὶ
αὐτός• «Νενίκηκάς με, Ναζωραῖε». Τὸ εἶπε
ὁ Χριστὸς καὶ ὁ λόγος του εἶνε ἀληθινός·
«Πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς»
(Ματθ. 16,18). Ὅλοι οἱ δαίμονες δὲ μποροῦν νὰ κλονίσουν τὴν Ἐκκλησία.
Σ᾿ αὐτὴν ἀνήκουμε, καὶ εἴθε ὁ Κύριος νὰ
μᾶς ἀναδεικνύῃ πάντοτε πιστὰ καὶ ἀφωσιωμένα τέκνα της, διὰ πρεσβειῶν τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ πάντων τῶν ἁγίων•
ἀμήν.
18-3-1973
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Ομιλίες στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου από το μακαριστό γέροντα π. Αθανάσιο Μυτιληναίο.
Ερμηνεία εις την Αποκάλυψη, 4η συνέχεια από την 14η Ομιλία 15/2/1981

οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας
τὴν διδαχὴν τῶν Νικολαϊτῶν
ὁμοίως (Αποκ. Β’ 15)

Εἶναι χαρακτηριστικό καί ἀξιοπαρατήρητο, ὅτι «Βαλαάμ» στά Ἑβραϊκά θά πῇ
Νικόλαος. Καί δέν εἶναι τυχαῖο τό ὅτι οἱ
ὀπαδοί αὐτῆς τῆς αἱρέσεως ὀνομάζοντο «Νικολαΐται».
«Νικόλαος» δέ, ἔχει δυό σημασίες: Ἡ
πρώτη εἶναι: «Ἡ νίκη τοῦ λαοῦ». Καί ἡ
δεύτερη εἶναι: «Αὐτός πού νικάει τόν
λαό». Συνεπῶς, «Νικόλαος», μέ τήν
δευτέρα σημασία τῆς λέξεως, θά πῇ
«Αὐτός πού νικάει, δηλαδή αὐτός πού
καταστρέφει τόν λαό». Ἔτσι, «Βαλαάμ», πού ἑβραϊκά θά πῇ «Νικόλαος»,
σημαίνει «Αὐτός πού καταστρέφει τόν
λαό τοῦ Θεοῦ». Ἔτσι λοιπόν «Βαλααμίται» ἤ «Νικολαΐται», στήν ἑλληνική
γλῶσσα, θά πῇ «Αὐτοί πού καταστρέφουν τόν λαό τοῦ Θεοῦ»!
Μπορεῖ κάποιος νά ἀναρωτηθῇ γιά μία
στιγμή, ἐάν ὑπῆρξαν ἤ δέν ὑπῆρξαν
ἱστορικά οἱ Νικολαΐται· ἤ μήπως εἶναι
μία εἰκόνα, τήν ὁποία παρουσιάζει ὁ
Κύριος, γιά νά μιλήσῃ γιά τούς δολιοφθορεῖς τοῦ λαοῦ τοῦ δικοῦ Του.
Φαίνεται ὅμως ὅτι ὑπῆρξαν ἱστορικά.
Γιατί καί ὁ ἅγιος Ἐπιφάνιος Κύπρου
ἀλλά καί ἄλλοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας –πρώιμοι Πατέρες– καί ὁ ἅγιος
Εἰρηναῖος καί ὁ Εὐσέβιος Καισαρείας, ἀναφέρονται εἰς τούς Νικολαΐτας, ὡς ἱστορική περίπτωσι. Πράγματι, ὑπῆρχαν αἱρετικοί μέ τήν ἐπωνυμία
«Νικολαΐται».
Ὅμως, ἐκεῖνο πού θέλει ὁ Κύριος νά τονίσῃ –καί τό βλέπει κανείς ὁλοκάθαρα
καί μέ τό ὄνομα αὐτό–, καί πού ἐμᾶς
μᾶς ἐνδιαφέρει σήμερα, εἶναι τοῦτο:
Νικολαΐται, σήμερα δέν ὑπάρχουν· δέν
ὑπάρχει αὐτή ἡ αἵρεσις. Ἀλλά οἱ Νικολαΐται ὑπάρχουν. Μᾶς ἐνδιαφέρει λοιπόν νά μάθωμε τήν δρᾶσι καί τήν μέθοδο τῶν ἐχθρῶν τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ,
δηλαδή τῶν Νικολαϊτῶν, τῶν Βαλααμιτῶν. Καί ποιά εἶναι αὐτή; Εἶναι τό
«ἐκπορνεῦσαι» καί «εἰδωλολατρεῖν»!
Δηλαδή οἱ Νικολαΐται πλέον εἶναι τύπος. Ἀντιλαμβάνεσθε; Διότι καί ὁ Βαλαάμ εἶναι ὁ τύπος τῆς δολιοφθορᾶς
τοῦ νέου Ἰσραήλ τῆς χάριτος, τῶν χριστιανῶν! Αὐτό σάν μέθοδο τό βλέπομε

διάσπαρτο μέσα στήν Ἱστορία.
Θά σᾶς πῶ κάτι ἀπό τόν παλιό καιρό.
Ὅπως ξέρετε, κάποτε, ὁ ἱερός Χρυσόστομος τά ἔβαλε μέ τήν βασιλικήν
αὐλήν. Ἔγιναν πολλές συνάξεις καί συμβούλια, γιά νά ἐξετάσουν πῶς θά ἐξοντώσουν τόν ἀρχιεπίσκοπον τῆς Κωνσταντινουπόλεως· αὐτόν πού τόν εἶχαν
ἁρπάξει μέ τό ἁμάξι, δῆθεν γιά νά κάνῃ
περίπατο εἰς τά περίχωρα τῆς Ἀντιοχείας! Ἀλλά τό ἁμάξι δέν ξαναγύρισε στήν
Ἀντιόχεια· πῆγε στήν Κωνσταντινούπολι, γιά νά τόν κάνουν ἀρχιεπίσκοπο. Μέ
ἀπαγωγή ἔγινε ἀρχιεπίσκοπος ὁ ἱερός
Χρυσόστομος!
Αὐτόν τόν ἄνθρωπο, τώρα, θέλουν νά
τόν ἐξοντώσουν! Ὄχι βέβαια ὁ λαός· ὄχι
ὁ λαός! Ὁ λαός ἔμεινε πιστός στόν ἱερόν
Χρυσόστομον. Διαβάσατε, παρακαλῶ,
τήν βιογραφία του, νά ἰδῆτε ἀκριβῶς τί
φοβερά πράγματα ἐγίνοντο στήν ἐποχή τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου.
Λοιπόν, τί λέτε ὅτι ἐπροτάθη, στόν κύκλο τῶν παλατιανῶν, ἐναντίον τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου;
Πολλά ἐπροτάθησαν, ἀλλά τό πιό πονηρό ἀπ’ ὅλα ἦτο: «Προσπαθῆστε νά κάνετε τόν Ἰωάννη νά ἁμαρτήσῃ». Διότι,
στήν πρότασι νά τοῦ ἀφαιρεθῇ ἡ περιουσία, εἰπώθηκε ὅτι ὁ Ἰωάννης δέν εἶχε
περιουσία· κι αὐτή ἡ περιουσία πού
ὑπῆρχε ἦτο τῆς Ἐκκλησίας, καί συνεπῶς
θά τήν ἐστεροῦντο οἱ πτωχοί. Στήν πρότασι νά τοῦ ἀφαιρεθῇ ἡ ζωή ἤ νά σταλῇ
ἐξορία, ὑπῆρχε ὁ ἀντίλογος ὅτι ὁ Χρυσόστομος δέν ἐνδιαφέρετο γι’ αὐτό,
διότι ἐκεῖνος θά ἐπιθυμοῦσε γρήγορα
νά μεταφυτευθῇ εἰς τόν Οὐρανόν. Τίποτα δέν ἀπειλοῦσε τόν Χρυσόστομον.
Τίποτα· τίποτα· τίποτα! Ἕνα ἐφοβεῖτο
–ὀρθῶς!– ὁ ἱερός Πατήρ: Τήν ἁμαρτία! Καί ἐπροτάθη αὐτό: «Κάντε τον
νά ἁμαρτήσῃ». Εἴδατε δαιμονική συμβουλή;! «Κάνετέ τον νά ἁμαρτήσῃ»!...
Ἔ, λοιπόν, ἀγαπητοί μου· δέν διαλύεται ὁ λαός τοῦ Θεοῦ, παρά μόνον ὅταν
ἁμαρτήσῃ. Καί οἱ ἐχθροί αὐτό τό ξέρουν πολύ καλά, γιατί τούς τό ἐμπνέει ὁ εἰσηγητής τοῦ κακοῦ, ὁ διάβολος.
Καί τί κάνουν; Ἐφαρμόζουν δυό μεθόδους· τήν ἀποστασία ἀπό τόν Θεό καί
τήν πορνεία.
Ρῖξτε μία ματιά στήν ἐποχή μας νά ἰδῆτε

πῶς ἐκμαυλίζεται ἡ νεολαία μας, καί
θά ἰδῆτε νά ὑπάρχῃ ἡ ἰδία δρᾶσις καί
ἡ ἰδία μέθοδος. Τά «Πρωτόκολλα τῶν
Σοφῶν τῆς Σιών», πού εἶναι ἔργα τῶν
Σιωνιστῶν Ἑβραίων, στηρίζονται ἐπάνω εἰς αὐτήν τήν μέθοδον. Πᾶρτε ἕνα
βιβλίο νά διαβάσετε γιά τά «Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν της Σιῶν», –φθηνό
εἶναι– πᾶρτε νά ἰδῆτε· νά ἰδῆτε τί γράφει μέσα! Εἶναι αὐτή ἡ μέθοδος τῆς δολιοφθορᾶς. «Νά μποῦμε μέσα στούς
λαούς καί νά τούς παραλύσουμε τό
νεῦρο. Δηλαδή νά τούς εἰσαγάγουμε
στήν πορνεία καί στήν ἀποστασία ἀπό
τό Θεό, μέ κάθε τρόπο.
Ἔτσι, ἐπιχειροῦν νά διαβρώσουν τόν
λαόν τοῦ Θεοῦ μέ τόν πανσεξουαλισμόν, μέ τό unisex, δηλαδή μέ τήν «ἰσοτιμία τῶν φύλων!...
Ὡς νά μήν εἰσηγήθῃ ὁ Χριστιανισμός
τήν ἰσοτιμίαν τῶν φύλων... Δέν τούς
ἀρέσει αὐτή ἡ ἰσοτιμία τῶν φύλων,
κατά τό «οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ» τοῦ
Εὐαγγελίου (Γαλ. γ΄ 28). Θέλουν ἕνα
ἄλλο κατασκεύασμα, ἕνα ἄλλο unisex –
δηλαδή ὁμοιομορφία τῶν φύλων–, πού
νά εἶναι ἀντίστροφο: Νά βάζῃ ὁ ἄνδρας
γυναικεῖα, καί ἡ γυναίκα νά βάζῃ ἀνδρικά! ἤ ἡ γυναίκα νά κόβῃ τά μαλλιά της,
ὁ ἄνδρας νά ἀφήνῃ μαλλιά! ἡ γυναῖκα
νά φοράῃ σπόρ παπούτσια, ὁ ἄνδρας
νά φοράῃ τακούνια! Ἐπιδιώκουν αὐτό
τό πρᾶγμα, αὐτή τήν ἀντιστροφή.
Ἀκόμα, προσπαθοῦν νά ἐξοντώσουν
τόν λαό τοῦ Θεοῦ μέ τήν κατασυκοφάντησι τοῦ Χριστιανισμοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. Διαδίδουν ὅτι ὁ Χριστιανισμός ξόφλησε! ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τέτοια, οἱ
παπάδες εἶναι τέτοιοι, οἱ δεσποτάδες
εἶναι τέτοιοι! ὅτι... Γιά νά μήν πῶ, ὅτι
βεβαίως ἔχουν φροντίσει νά ἐξουδετερώνουν τά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας, γιατί
ὑπάρχουν παράλληλες δράσεις.
Πῶς τά ἐξουδετερώνουν;
Μέ τήν ἰδίαν πάντα μέθοδον. Φοβερόν πρᾶγμα!
Γιατί, ἐάν δέν ἐπισημάνωμε, ἀγαπητοί
μου, αὐτούς τούς κινδύνους, αὐτές τίς
δολιοφθορές, τότε δέν μποροῦμε οὔτε
σάν στελέχη μέσα εἰς τήν Ἐκκλησία
νά σταθοῦμε. Δέν μποροῦμε νά σταθοῦμε· ἀλήθεια, δέν μποροῦμε!
Ἅμα ἰδοῦν γιά μία στιγμή ἕναν ζηλω-

τή, ἕναν ἄνθρωπο πού νά λέγῃ τήν
ἀλήθεια, δέν πηγαίνουν νά τοῦ ποῦν
«Ξέρεις; δέν κινεῖσαι σωστά». Ἔρχονται μέ καλόν τρόπο. Κάποτε κάποτε,
τρίζουν καί τά δόντια. Μετά δέν ἀπειλοῦν, ἀλλά πλησιάζουν μέ καλόν τρόπο καί τοῦ λέγουν: «Δίκαιο ἔχετε καί
πολύ σωστά ὁμιλεῖτε. Ἔ, περᾶστε κι
ἀπό τό σπίτι μας νά σᾶς κεράσουμε.
Ἐλᾶτε νά σᾶς ἰδοῦμε, νά κουβεντιάσουμε...», τοῦτα, κεῖνα... Προσφέρουν
δῶρα, –προσέξτε– δῶρα! προσφέρουν
ἐξυπηρετήσεις!... Αὐτές εἶναι οἱ παγίδες. Ἔτσι, σιγά σιγά, ἐξουδετερώνουν
καί τά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας!
Καί μή νομίσετε· μή νομίσετε... –καί
εἶναι κάτι πολλῶν δακρύων ἄξιον– πολλά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχουν
φθαρῆ καί εἰς τούς δυό αὐτούς τομεῖς
τῆς παλιᾶς συμβουλῆς τοῦ Βαλαάμ
πρός τόν Βαλάκ· καί στό θέμα τῆς ἀποστασίας καί εἰς τό θέμα τῆς ἁμαρτίας!
Τῆς ἁμαρτίας τῆς ποικίλης, ἐν εὐρεῖᾳ
ἐννοίᾳ. Διότι ἁμαρτία δέν εἶναι μόνον ἡ πορνεία καθ’ ἐαυτήν, ἀλλά πᾶν
ὅ,τι ἀναφέρεται στήν ἀπόλαυσι τῶν
παρόντων ἀγαθῶν· καί στά χρήματα,
καί παντοῦ.
Ἀλλά τό χειρότερον εἶναι ὅτι, ὅταν προσεγγίζουν τά στελέχη τῆς Ἐκκλησίας
μας μέ ὅλους τους τρόπους, προσφέροντας ἀκόμη καί βιβλία, εἰσάγοντες
παράξενες θεωρίες, αὐτά τά στελέχη
ἀνταποκρίνονται σ’ αὐτοῦ τοῦ εἴδους
τίς προσεγγίσεις! Αὐτό θά ἔλεγα ὅτι
εἶναι μία προδοσία τῆς Ἐκκλησίας!...
Δυστυχῶς, ὑπάρχουν στελέχη τῆς
Ἐκκλησίας, πού μπορεῖ νά εἶναι μασσώνοι, πού μπορεῖ νά εἶναι πνευματισταί ἤ ἄθεοι!
Θά μοῦ πῆτε «Μπορεῖ ὁ παπάς τῆς ἐνορίας μας νά εἶναι ἄθεος;!».
Ἀγαπητοί μου, παρατηρῆστε καί βγάλτε ἐσεῖς τά συμπεράσματα. Γι’ αὐτό
σᾶς ἔλεγα προηγουμένως, ἐάν ἐσεῖς
δέν φροντίσετε νά σώσετε τόν ἑαυτό
σας, μήν περιμένετε ἀπό ἐμᾶς. Ὄχι βεβαίως –πρός Θεοῦ!– ὄχι βεβαίως ὅτι
κάθε στέλεχος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι καί
διεφθαρμένος ἄνθρωπος καί πουλημένος καί προδότης. Νά φυλάξῃ ὁ Θεός!
Ὑπάρχουν ὅμως ἀρκετοί· δυστυχώς
ὑπάρχουν ἀρκετοί!...

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Ενέργειες του Θεού
Ενώ, λοιπόν, κατά την Φιλοσοφία και τον
Πλάτωνα η αγάπη είναι έκφραση ένδειας
(φτώχειας), στον Χριστιανικό Θεό η αγάπη
είναι τελείως διάφορος. Ο τέλειος Θεός κατέρχεται προς τον άνθρωπο, για να τον λυτρώσει. Δεν έχει, προς τούτο, ούτε αφετηρία
ούτε αρχή τον άνθρωπο. ΟΘεός αγαπά τον
άνθρωπο, διότι είναι ΑΓΑΠΗ ο Ίδιος, και όχι
διότι ο άνθρωπος είναι καλός, «ήλθεν ζητήσαι καί σώσαι τό απολωλός» (Λουκ. 19,10/
Κολασ. 1,13). Ο Θεός μας ελύτρωσε, όταν
εμείς τον είχαμε όλοι εγκαταλείψει, όταν Τον
Σταυρώναμε στον Γολγοθά.
Αγάπη σημαίνει κένωση (= άδειασμα

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

- ταπείνωση), προσφορά (= δόσιμο) προς
τον άλλον. Η αρχή της αγάπης είναι στην
Τριαδική Θεότητα, στον εν Τριάδι Θεόν.
Ο Θεός παραδίδεται διά μέσου των αιώνων προς τον άνθρωπο για την σωτηρία
του ανθρώπου.
Ο έρως κινείται εξ αντικειμένου και εξαρτάται εξ εαυτού. Ενώ ο Θεός ως αγάπη κινείται εξ υποκειμένου προς το αντικείμενο
και δωρίζει αξίες. Στρέφεται προς τον αδύναμο, τον αμαρτωλό, τον περιφρονημένο,
τον άρρωστο, προς τον οποίο δεν στρέφεται ο έρως, δεν ελκύει ο έρως. Η αγάπη προς
τον άπιστο, του αγίου προς τον αμαρτωλό,
του Κυρίου προς τον δούλο, τοιαύτη είναι
ηαγάπητουΘεού. Είναι αγάπη πλήρης, ανιδιοτελής, χωρίς κανένα κέρδος. Ο Χριστός

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
Ἤδη γνωρίζομε, ὅτι ἀπό τούς ὀκτώ χιλιάδες ἱερεῖς, χίλιοι –κατά μίαν μαρτυρίαν– δέν πιστεύουν εἰς τόν Θεόν! Δέν
πιστεύουν οὔτε εἰς αὐτό τό μυστήριο
τῆς Θείας Εὐχαριστίας! Τίποτα δέν πιστεύουν! τίποτα!...
Λυποῦμαι πού τό λέγω, ἀλλά τό λέγω,
ἐπειδή ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τά ἀποκαλύπτει
αὐτά. Τά ἀποκαλύπτει ὁ Ἴδιος, ὅταν
λέγῃ: «Τέτοιους ἔχεις μέσα στήν Ἐκκλησία. Πρόσεξε, λοιπόν. Ἐάν δέν μετανοήσῃς, θά στραφῶ ἐναντίον σου». Καί
πρέπει νά εἰδοποιήσουμε καί τό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας, διότι οἱ ἐχθροί τῆς
Ἐκκλησίας πρῶτα προσπαθοῦν νά κτυπήσουν τίς κεφαλές καί μετά τόν λαό.
Διότι, ὅταν οἱ κεφαλές εἶναι ἐκεῖνες πού
εἶναι, ὁ λαός τί πρέπει νά κάνῃ παρακάτω; νά παραδοθῇ;! Μά γι’ αὐτό τά λέμε·
γιά νά μήν φθάσῃ ποτέ νά παραδοθῇ.
Προσέξτε! Μήν πανικοβληθῆτε μ’ αὐτά
πού εἶπα. Δέν σημαίνει ὅτι κάθε κληρικός εἶναι ἄνθρωπος πού δέν κάνει καλά
τή δουλειά του, δέν ἀγαπάει καί δέν
πιστεύει εἰς τόν Θεό· μήν τό παίρνετε ἔτσι· οὔτε ἀκόμα θέλω νά σᾶς κάνω
καχυπόπτους.
Ἁπλούστατα· ἄν κάποτε ἀντιληφθῆτε
ὅτι ὁ ἐφημέριος, ἐνδεχομένως τῆς ἐνορίας σας –καί ὁ παραπέρα καί ὁ παραπάνω καί δέν ξέρω ποιός ἄλλος– ἀντιληφθῆτε ὅτι δέν πιστεύει, μήν πῆτε:
«Μά ἐάν αὐτός δέν πιστεύῃ, τότε γιατί νά πιστέψω ἐγώ;». Ὄχι! Κι ἄν αὐτός
δέν πιστεύῃ, ἐσύ θά πιστεύῃς! διότι ὁ
Κύριος εἶναι Ἀληθής. Ἐσύ θά πιστεύῃς
καί θά ἀγαπᾶς τόν Κύριον! Ἀλλοίμονο
ὅμως σ’ ἐκεῖνον τόν κληρικό!... Εἶναι
τρομερές οἱ ἡμέρες πού ζοῦμε. Πραγματικά, εἶναι ἡμέρες ἔσχατες!...
συνεχίζεται

68ον

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

μας αγάπησεόταν είμαστε τελείως αμαρτωλοί, «... ει γάρ εχθροί όντες κατηλλάγημεν τω Θεώ διά του θανάτου του υιού
αυτού, πολλώ μάλλον καταλλαγέντες σωθησόμεθα εν τή ζωή αυτού» (Ρωμ. 5,1 θ).
Αγάπη προς τον πλησίον: Αντί της αγάπης προς των πλησίον η αρχαιότητα είχε
την ιδέα της ευθύνης έναντι αυτού. Η αγάπη προς τον εχθρόν είναι καθαρώς Χριστιανική Ιδέα, «... εγώ δε λέγω υμίν, αγαπάτε τους
εχθρούς υμών... » (Ματθ. 5,44).
Η αναγέννηση (= Ουμανισμός = ανθρωπισμός) κυριαρχείται, πολλάκις, από το σύνθημα αγάπης προς τον συνάνθρωπο άνευ πίστεως στον Χριστό. Χριστιανικά η θέση αυτή
δεν είναι ορθή. Το βασικό θεμέλιο της αγάπης είναι η πίστη. Για να αγαπήσεις πρέπει

να έχεις πίστη στο Θεό «εν Χριστώ», και σχέση προς Αυτόν. Διαφορετικά, δεν μπορείς να
αγαπήσεις, γιατί δεν έχεις μέσα σου αγάπη,
βρίσκεσαι σε πτώση και πρέπει να λάβεις
αγάπη από τον Θεό «εν Χριστώ», γιανα δώσεις στον συνάνθρωπό σου, να αγαπήσεις.
Όσο τέλειος και αν είναι ο άνθρωπος, πάντοτε θα χρειάζεται τον Θεό, διότι δεν μπορεί χωρίς Αυτόν να λυτρωθεί. Η Χριστιανική αγάπη δεν είναι ανθρωποκεντρική, όπως
η αγάπη του ανθρωπισμού (= Ουμανισμού),
γιατί υπάρχει και άθεος ανθρωπισμός. Η Χριστιανική αγάπη είναι θεοκεντρική. Είναι αγάπη εκ των άνω (= εκ του Θεού), προς τα κάτω
(= τον άνθρωπο). Ο άγιος μόνον αγαπά αληθινά, ο αμαρτωλός μισεί...
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Η σιωπή του στα τόσα χτυπήματα, μας θυμίζει την σιωπή του Κυρίου ενώπιον του Πιλάτου, και την κραυγή του Ιησού: «Τί με δέρεις;» (Ιωάν. 18, 23), προς τους πολεμούντας
Αυτόν. Ο Αρχιεπ. Ιερώνυμος σε μια στιγμή ιερής αγανάκτησης απαντά:
«… Ας επιτραπή να διατυπώσωμεν ωρισμένας απόψεις, απαντώντες εις ανευθύνους επικρίσεις, αίτινες εκ μέρους κύκλων τινών διατυπούνται και τας οποίας επί μίαν πενταετίαν
αντιπαρήλθομεν εν σιωπή.
1. Ούτε ο Οικουμενικός διάλογος ούτε η
εις το Παγκόσμιον Συμβούλιον των Εκκλησιών συμμετοχή μας ήρχισεν υπό του Μαΐου
το 1967 (που εξελέγη Αρχιεπίσκοπος ο Ιερώνυμος). Δια τους ειδότες τα πράγματα – και
οι γράφοντες πρέπει να είναι ειδότες – υπάρχει μία μακρά προϊστορία, της οποίας η αρχή
ευρίσκεται εις την περίφημον Πατριαρχικήν
Εγκύκλιον του 1920… Και οι πλείστοι των νυν
επικριτών ουδέν είπον και ουδέν έγραψαν μέχρις εσχάτων…
2) Εάν υπό τινών των μετεχόντων εις τας διαφόρους Διασκέψεις και τα Συνέδρια διατυπούνται απόψεις εσφαλμέναι, ουδείς δύναται
να ισχυρισθή ότι αι απόψεις αύται αποτελούν
έκφρασιν ολοκλήρου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, αλλά και ουδείς εμποδίζει την αναίρεσιν αυτών…
3) Του αλαθήτου μη αναγνωριζομένου εν
τη Ορθοδόξω Εκκλησία ως χαρίσματος επί
μέρος προσώπων…
4) Και ως άτομα και ως Ιεράρχαι, και ημείς
προσωπικώς ως Προκαθήμενος της Ελληνικής Ορθοδόξου Εκκλησίας εις ουδένα παντελώς αναγνωρίζομεν το δικαίωμα να αποφαίνηται και να αποφασίζη περί της πορείας και
της αντιμετωπίσεως των μεγάλων προβλημάτων της Ορθοδοξίας μόνος, και να προσπαθεί δια τρόπων απαραδέκτων να επιβάλη την
άποψίν του εις το σώμα της Εκκλησίας. Το δικαίωμα τούτο ανήκει εις ολόκληρον την Εκκλησίαν, ήτις εν Αγίω Πνεύματι συνερχομένη
δύναται να διασκέπτεται και να αντιμετωπίζη
τους προβληματισμούς των καιρών και τα βήματα, στα οποία πρέπει να προβή προς αντιμετώπισίν των».
Ο λόγος του ευθύς και καθαρός. Εις τον
χειρισμό των Εκκλησιαστικών πραγμάτων δε
χρησιμοποίησε ποτέ πλάγια τακτική ή τεχνάσματα παραπλάνησης των συνεπισκόπων του
και ούτε των αντιπάλων του.
Για το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών είχε γράψει:
«Ως είπομεν, ήδη μετέχει τούτων η Ορθόδοξος Εκκλησία ως Σώμα. Και η Εκκλησία της
Ελλάδος μετέχει κατ’ απόφασιν της Ιεραρχίας
(1947). Παρά τας πολλάς πολλαχόθεν φωνάς,
εθεωρήσαμεν εαυτούς υποχρέους να εμμείνωμεν εις τε τα κοινή αποφασισθέντα, σεβόμενοι την τόσον μεγάλης σημασίας Διορθόδοξον ενότητα, και εις την απόφασιν της Ιεραρχίας του 1947, μη θεωρούντες ορθόν να
κατακρίνωμεν τους Πατέρας ημών εκείνους.
Νομίζομεν, ότι το μόνον σώμα, μη δυνάμενον
να αναθεωρήση απόφασιν της Ιεραρχίας είναι
η Σύνοδος της Ιεραρχίας. Ούτω λοιπόν, παρ’
ότι πολλάκις μας εδόθησαν αφορμαί εκ μέρους του Π.Σ.Ε., δι’ ας και εξεφράσαμεν μετ’
οξύτητος την αγνάκτησίν μας….
Δύο πράγματα οφείλω να επισημάνω: α)
ότι η μόνη σπουδαίας σημασίας επιτροπή του
Π.Σ.Ε., η Faith and Order Commission, υπήρξεν ο τόπος, όπου η Ορθόδοξος Εκκλησία
έδωκε και πάλιν (Αύγουστος 1971) την μαρτυρίαν της με δύναμιν και παρρησίαν. Εις πείσμα όλων των άλλων μελών του Π.Σ.Ε. οι Ορθόδοξοι ετόνισαν ότι η Ορθόδοξος Εκκλησία

είναι η μόνη «μία, αγία, καθολική και αποστολική Εκκλησία» του Χριστού. Τούτο ετονίσθη
μεθ’ όλως ιδιαιτέρως μεγάλης επιμονής υπό
των ημετέρων Αντιπροσώπων καθηγητών
κ.κ. Ανδρ. Θεοδώρου και Σ. Αγουρίδου…».
Άνθρωποι, που τον πολέμησαν, ήταν πολλοί. Όμως κανένας απ’ αυτούς δεν τόλμησε
να του εκτοξεύσει την κατηγορία ότι σε κάποιο θέμα της Εκκλησίας έπαιξε διπλωματικό
παιχνίδι ή παραπλάνησε κάποιους.
Για το θέμα που αναφερθήκαμε πιο πάνω
«περί του κοινού εορτασμού του Πάσχα», στο
Πατριαρχικό Κέντρο της Γενεύης πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Επιτροπής Μελέτης
του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών
από 16 έως 20 Μαρτίου
1970. Την Ελλαδική Εκκλησία, προτάσσει του
Αρχιεπισκόπου, την εκπροσώπησαν ο αστρονόμος Δημ. Κατσής και
ο πιο συντηρητικός από
τους Επισκόπους και ο
καταλληλότερος γνώστης της Λειτουργικής,
συγγράψας πολλές μελέτες, ο Σερβίων και Κοζάνης Διονύσιος δεδομένης της εμπιστοσύνης προς τα πρόσωπά τους ότι δεν θα παρεκκλίνουν από την αντιαιρετική γραμμή που χάραξε ο ίδιος προ 2ετίας.
Ο Κοζάνης Διονύσιος στην συνεδρία της
18ης Μαρτίου είπε μεταξύ των άλλων τα εξής:
«εκ των μέχρι τούδε γενομένων εισηγήσεων
και συζητήσεων συνάγεται ότι όλοι εδώ συναντώμεθα επί της γνώμης ότι η εορτή των
εορτών της χριστιανοσύνης θα έπρεπε να
εορτάζεται την αυτήν ημέρας υφ’ όλων των
χριστιανών… Δεν είναι ανάγκη να προσθέσω
κάτι, έπειτα από τα όσα ελέχθησαν εδώ υπό
αστρονόμων και θεολόγων… Αλλ’ επειδή εν
τω μεταξύ εδημιουργήθηκαν εν τη Εκκλησία
καταστάσεις, τας οποίας δεν είναι ορθόν να
παρίδωμεν και τας οποίας είναι πολύ δύσκολον να αλλάξωμεν… το πράγμα έχει ιδιαιτέραν σημασίαν δια την Ορθόδοξον Εκκλησίαν,
της οποίας οι λαοί εντόνως βιούν και διαιωνίζουν το πνεύμα των αρχαίων παραδόσεων
εν τω λειτουργικώ χώρω της Εκκλησίας. Ορθώς ελέχθη ότι “επ’ ουδενί λόγω”, χάριν του
κοινού εορτασμού του Πάσχα υφ’ όλων των
χριστιανών, “δύναται να θυσιασθή η λειτουργική ενότης των ορθοδόξων χριστιανών…”.
Αυτό ήταν το “φρένο” που πάγωσε το θέμα
και δεν συνεζητήθη στην “Μεγάλη Σύνοδο”
της Κρήτης, όπως ήταν η πεποίθηση του Αθηναγόρα και των Διαδόχων.
Ο ίδιος ιεράρχης υπέβαλλε έκθεση σχετικά με την συμμετοχή του στην συνάντηση αυτή του Π.Σ.Ε., όπου περιγράφει τι διεπίστωσε: «Η γενική εντύπωσις – λέγει – την
οποίαν απεκομίσαμεν εκ της Διασκέψεως, είναι ότι η Εκκλησία της Ελλάδος συμμετέχει
εις το Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών
μάλλον απαράσκευος… Επιβάλλεται εις την
Εκκλησίαν της Ελλάδος, ή να συνεχίση συμμετέχουσα εις το Παγκόσμιο Συμβούλιον των
Εκκλησιών εν πλήρες θεολογική και εκκλησιολογική εξαρτήσει ή να αποχωρήσει τούτου…
Συμμετέχοντες εις το Π.Σ.Ε., οφείλομεν να
πιστεύωμεν και να μαρτυρώμεν ότι εμείς είμεθα Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ειδεμή η θέσις ημών εις το
Συμβούλιον τούτο είναι αμφίβολος και η ζημία μεγάλη. Νομίζομεν ότι ουδεμία σκοπιμότης δύναται να υπαγορεύση την θέσιν ημών
εις το Συμβούλιον, ει μη μόνον η μαρτυρία της
Ορθοδοξίας. Άλλως κινδυνεύομεν, αμβλυνο-

μένου βαθμηδόν του ορθοδόξου φρονήματος ημών, να περιπέσωμεν εις ομολογιακόν
συγκρητισμόν, όστις ήδη αποτελεί το γνώρισμα του λεγομένου Οικουμενισμού».
Η ευθύτητα και η ειλικρίνεια του Ιερωνύμου
πρυτάνευε σε όλη τη ζωή του, και αυτό ήταν
η κατευθυντήρια αρχή για τα γενικά προβλήματα της Εκκλησίας.
Ως αρχιμανδρίτης και καθηγητής του Κανονικού Δικαίου είχε συγγράψει μια εμπεριστατωμένη μελέτη περί της κανονικής επικοινωνίας μετά των ετεροδόξων, και στην οποία ανέφερε: «Το συμπέρασμα είναι, ότι “κατ’ ακρίβειαν” δεν είναι δυνατόν να υπάρξη “κοινωνία” μετά των ετεροδόξων εν τοις Μυστηρίοις
αφού η θεία
χάρις μεταδίδεται μόνον
εντός της Εκκλησίας. “Κατ’
οικονομίαν μόνον δύνανται
να αναγνωρισθούν ως
έγκυρα και
των Μυστηρίων εκείνων
μόνον εκ των
ετεροδόξων,
οι οποίοι προσέρχονται εις την ορθήν πίστιν. Μυστήρια των ετεροδόξων ουδέποτε
είναι δυνατόν να αναγνωρισθούν ως έγκυρα καθ’ εαυτά από κανονικής απόψεως. Η
μυστηριακή επικοινωνία, κατά την ορθόδοξον άποψιν, είναι αποτέλεσμα της δογματικής και εν πάσιν ενώσεως, ουχί δε μέσον
προς αυτήν”. Και «… η υπό ετεροδόξων τελουμένη Θ. Ευχαριστία δεν δύναται ούτε “κατ’
ακρίβειαν” ούτε “κατ’ οικονομίαν” να θεωρηθεί ως τοιαύτη, και συνεπώς, ότι απαγορεύεται απολύτως εις τα μέλη της ορθοδόξου Εκκλησίας να λαμβάνουν αυτήν, όπως ωσαύτως
απαγορεύεται, όπως μετέχουν της κανονικής
υπό των ορθοδόξων τελουμένης Θ. Ευχαριστίας οι ετερόδοξοι (Αθήναι, 1967, σελ. 276).
Ως μεγάλος ηγέτης και πραγματικός εργάτης του “αμπελώνος” του Κυρίου, διαβλέποντας τον αιρετικόν αντικυκλώνα που περιφέρονταν στον ελληνικό ορθόδοξο χώρο, και
ιδιαίτερα τη σατανική εμφάνιση του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ που είχε την “ευλογία” του Πατριάρχου Αθηναγόρα, προέβη στη σύνταξη
ενός κειμένου που χάραξε τις βασικές Ορθόδοξες γραμμές έναντι των Ετεροδόξων με
τίτλο: «Η Εκκλησία της Ελλάδος έναντι του
Οικουμενισμού». Το κείμενο αυτό εγκρίθηκε
παμψηφεί από την Ιερά Σύνοδο και στάλθηκε
προς όλους τους Μητροπολίτες, τους καθηγητάς των Θεολογικών Σχολών, κ.ά. Και ξέρετε τι απάντησαν;;; Μας το περιγράφει ο ίδιος:
«Αι ληφθήσαι, ατυχώς, ουχί εκ μέρους όλων,
αλλά ολιγώτερον του ημίσεως του συνόλου
αριθμού, απαντήσεις περιέχουν ποικιλωτάτην και πολλήν αντιλογίαν, από την πλέον θετικήν έναντι του οικουμενισμού, μέχρι αρνητικής δυνατής. Η Ι. Σύνοδος έκρινε ότι δέον αι
απαντήσεις των αγ. Αρχιερέων να παραπεμφθώσιν εκ την Επιτροπήν προς μελέτην και
ανασύνταξιν του κειμένου…». «Πρέπει να σας
εξομολογηθώ – έλεγε – ότι πολλάκις, δια να
μην είπω σχεδόν πάντοτε, αισθάνομαι μόνος,
κατάμονος και μάλιστα όταν αντιμετωπίζω τα
ποικίλα και κολοσσιαία προβλήματα της Εκκλησίας, τα οποία ορθούνται ενώπιόν μου».
Ένας νηφάλιος παρατηρητής και δίκαιος
κριτής βλέπει το παράπονο του Ιερωνύμου,
δεδομένου ότι λιγότεροι από τους μισούς
απήντησαν και οι πιο πολλοί ήταν θετικά
τοποθετημένοι υπέρ του Οικουμενισμού!

Κατάλαβε ότι το παλαιό κατεστημένο δεν
ήθελε να τα χαλάσει με το Πατριαρχείο που
ήταν ο εκφραστής του Οικουμενισμού.
Ο καθηγητής του Παν. Αθηνών Κων. Μουρατίδης έγραφε (Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ):
«Ο μεγαλύτερης εν προκειμένω κίνδυνος δεν
προέρχεται τόσον από τους εκτός της Ορθοδοξίας αιρετικούς, όσον από τους εντός αυτής αχθοφόρους των αποσυνθετικών θεωριών του Οικουμενισμού».
Ακολουθώντας βήμα-βήμα την πορεία του
Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, αισθάνεσαι ότι
αρχίζει να κυριαρχεί η παρουσία του Θεού
παντού. Δύο καινούργια στοιχεία, άγνωστα
μέχρι τότε, άρχισαν να κυριαρχούν στη ζωή
της Εκκλησίας. Πρώτον η ειλικρίνεια, η οποία
απουσίαζε από τους φορείς της εκκλησιαστικής εξουσίας διότι είχαν μεταβληθεί σε κακού
τύπου διπλωμάτες (Φαναριώτικη) και εκθέταν τον εαυτόν τους, το αξίωμά τους, και το
Σώμα που εκπροσωπούσαν στη χλεύη του κόσμου. Και δεύτερον η αλήθεια, η οποία αποτυπώνονταν πλέον έστω και αν πολλές φορές
ήταν οδυνηρή.
Με σαφήνεια και ειλικρινή τρόπο περιγράφει τις σχέσεις με τους ετεροδόξους και ιδιαίτερα με τους Παπικούς: «Προωθήθηκαν εις
τα διάφορα συνέδρια – γράφει – αντιπρόσωποι συντηρητικών αρχών και δεν μετενοήσαμεν δια την γενομένην επιλογήν…
Πιστοί, και εν προκειμένω εις τας αποφάσεις των Γ΄ και Δ΄ Διορθοδόξων Διασκέψεων,
εκρατήσαμεν εις το σημείον τούτο την αυστηροτέραν όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών γραμμήν. Ήτοι: α) Δεν εκάμαμεν κανενός ειδούς διάλογον μετά των Ρωμιοκαθολικών, β) Δεν μετέσχομεν επισήμως ουδενός
συνεδρίου συγκληθέντος υπό των Ρωμαιοκαθολικών…, γ) Διεμαρτυρήθημεν εντονώτατα εις το Βατικανόν δια τας δηλώσεις του
Καρδιναλίου Βίλλεμπραντς προς την εφημερίδα «Ελ. Κόσμος» (20-12-1970), δ) Εδέχθημεν
εντός του πλαισίου, τον καρδινάλιον Φραγκίσκον Κάρπινο (Σεπτ. 1970) και είτα τον Καρδινάλιον Βίλλεμπραντς, ζητήσαντα να επισκεφθή την Εκκλησίαν της Ελλάδος, αλλά όχι μόνον. Ετέθησαν τα ουσιώδη ζητήματα επί τάπητος, αλλά και σ’ ολόκληρον την συνεδρίασιν της κοινής μετ’ αυτού Συσκέψεως της επιτροπής, εις ήν, πλην των Συνοδικών αρχιερέων, μετέσχον ενεργώς όλοι σχεδόν οι κ. καθηγηταί της θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και απησχόλησε το ζήτημα της ΟΥΝΙΑΣ ως ανασταλτικός φραγμός
πάσης τυχόν βελτιώσεως των σχέσεων της
Εκκλησίας της Ελλάδος μετά της Ρωμαιοκαθολικής. Δεν γνωρίζω πώς θα ενήργουν άλλοι. Πάντως εγώ νομίζω, ότι ο τρόπος καθ’ ον
αντιμετωπίσθη παρ’ ημών το ζήτημα υπήρξε
σαφής, κατηγορηματικός, ομολογιακός, αλλά
και ταυτοχρόνως ανθρώπινος, ευγενής και οικουμενικός…».
Βρισκόμαστε σε μια εποχή των μεγάλων
πιέσεων. Τα Μέσα Ενημέρωσης προπαγάνδιζαν την Ένωση των Εκκλησιών. Ο Πατριάρχης Αθηναγόρας είχε τακτικές συναντήσεις με τον Πάπα ενώ είχε γίνει η άρσις των
αναθεμάτων. Η δικτατορική κυβέρνηση, πολιτικά απομονωμένη, ζητούσε διέξοδο και πίεζε τον Ιερώνυμο ώστε να μην αντιδράση στη
σύναψη διπλωματικών σχέσεων με το Βατικανό – το λεγόμενο “Κονκορδάτο” – γι’ αυτό είχαμε τακτικές επισκέψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων του Βατικανού.
Ο Ιερώνυμος που βάδιζε στα ίχνη των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας αντιτάχθηκε
στις αφόρητες πιέσεις.
συνεχίζεται
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Εις μνημόσυνον αιώνιον...
+ Γεώργιος Παπαζέτης
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(του Θεολόγου Γ. Βλαχογιάννη
Άλιμος Αττικής)

Με καθυστέρηση πήρα το μήνυμα ότι ο θεολόγος Γεώργιος Παπαζέτης ταξίδευσε για την
αιωνιότητα.
Αισθάνομαι επιτακτική την ανάγκη να διατυπώσω μερικές σκέψεις για τη ζωή και το έργο
του ανθρώπου του Θεού.
Είχα, χωρίς να υπερβάλλω την πραγματικότητα, την εξαιρετική ευλογία του Θεού να γνωρίσω τον εν Χριστώ αδελφό Γεώργιο, ως Διευθυντή τότε του Οικοτροφείου, που ίδρυσε και
συντηρούσε υλικά και πνευματικά ο μακαριστός
π. Αυγουστίνος Καντιώτης.
Σ’ αυτό το μικρό χρονικό διάστημα, γιατί κατόπιν αναχώρησε για να διορισθή ως καθηγητής στη Μέση Εκπαίδευση, είχα την ευτυχία
να εκτιμήσω τις πολλές χριστιανικές του αρετές. Ένεκα των οποίων θύμιζε χριστιανούς των
πρώτων χριστιανικών χρόνων. Απλός, ταπεινός,
υπάκουος, πιστός και αγωνιστής. Για όλες αυτές τις αρετές ο μακαριστός π. Αυγουστίνος
τον αποκαλούσε «μπαξέ», και ήταν πράγματι «μπαξές».
Πιάστηκε στα δίχτυα του Μεγάλου Ψαρά από
τα φλογερά και προφητικά κηρύγματα του π.
Αυγουστίνου, όταν υπηρετούσε ως στρατιωτικός ιερεύς στη Λάρισα. Με την προτροπή του
π. Αυγουστίνου σπούδασε τη θεολογική επιστήμη και απέκτησε σπάνια θεολογική κατάρτιση. Μπορούσε μάλιστα να είχε πανεπιστημιακή εξέλιξη, αφού υπήρξε για ένα χρονικό διάστημα βοηθός στην έδρα του Κανονικού Δικαίου επί επισκόπου Νουβίας Ανθίμου. Όταν
όμως στη συνέχεια ανέλαβε την έδρα ο τότε
Αρχιμανδρίτης και κατόπιν Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Κοτσώνης, παρόλο που είπε στον
αδελφό Γεώργιο να παραμείνει στη θέση του
και να ασκεί τα καθήκοντά του, εκείνος προτίμησε την παραίτησή του.
Έκτοτε έμεινε πιστός στις αρχές του π. Αυγουστίνου τον οποίον εκτιμούσε αφάνταστα.

Υπήρξε πιστός και φλογερός ομολογητής της
πίστεώς μας και ήταν μπροστάρης σ’ όλους
τους αγώνας για το μέλλον της πατρίδος και
την ανόθευτη διατήρηση των ορθοδόξων παραδόσεων.
Έγραψε πύρινα
άρθρα εναντίον του
Οικουμενισμού και
της διασαλεύσεως
της εκκλησιαστικής
τάξεως επί Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ
Τίκα, όταν εξεδίωξε άγιους Μητροπολίτας, χωρίς δίκη
και απολογία, για να
επιβάλλει τους μοιχεπιβάτας.
Και σ’ αυτόν
τον αγώνα ο μακαριστός Γεώργιος κράτησε τη σημαία ψηλά και δεν
την υπέστειλε, όταν
όλοι οι άλλοι θεολόγοι της Λάρισας έγιναν ριψάσπιδες από ανθρώπινες σκοπιμότητες.
Ως Δντής Γυμνασίου κατέλιπε σ’ όλους
όσους τον γνώρισαν παράδειγμα – κατά το μέτρον του δυνατού - αξιοζήλευτο. Σκοπός του
ήταν να μεταγγίσει στις καρδιές των νέων τα
ιδανικά της Ελληνορθόδοξης παράδοσης.
Ως Ιεροκήρυξ και κατηχητής αγιογραφικού κύκλου γεώργισε καρδιές σαν άλλος γεωργός με το άροτρο του Σταυρού και με τον
ιδρώτα του προσώπου, σπέρνοντας τον Ευαγγελικό σπόρο και θέριζε ψυχές για την ουράνια αποθήκη.
Επίσης διετέλεσε και πρόεδρος του θεολογικού παραρτήματος της Π.Ε.Θ. στη Λάρισα. Και
από αυτή τη θέση προσέφερε πολλά. Η αντα-

μοιβή του γι’ αυτή την προσφορά ήταν το γεγονός ότι οι θεολόγοι της Λάρισας, που συμμετείχαν στην εξόδιο ακολουθία «το παίξανε
μουγκοθόδωροι» και ας ήταν θαυμαστές του
π. Αυγουστίνου. Δυστυχώς αυτός είναι ο κλή-

ρος των αγωνιστών.
Από την εν Χριστώ ένωση με την κ. Αθηνά
προήλθον ως ευκλεείς καρποί τρία τέκνα. Διακρίθηκε ως εκλεκτός και πιστός οικονόμος της
οικογενείας, την οποία ο Θεός του ενεπιστεύθη.
Επειδή πίστευε ότι η ζωή του θεολόγου φέρει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, όταν συνοδεύεται και από πρακτική εφαρμογή, έδωσε
στα παιδιά του, παράλληλα με τις δυνατότητες
να αποκτήσουν υλικά εφόδια, και έντονη τη χριστιανική αγωγή.
Τα τελευταία χρόνια δοκιμάστηκε σκληρά
από ασθένειες, αλλά σήκωσε το σταυρό της
δοκιμασίας αγόγγυστα, περιμένοντας την κρίση από το Θεό για να τον αναπαύσει από τους
κόπους και τους πόνους αυτής της ζωής.

«Τις εστιν άνθρωπος ός ζήσεται και ουκ άγεται θάνατον»; Έτσι και ο μακαριστός Γεώργιος γεύθηκε τον θάνατο, γιατί ο θάνατος είναι
η μόνη πραγματικότητα πάσης πραγματικότητος πραγματικοτέρα. Ο θάνατος όμως ποτέ δεν
τον φόβισε, γιατί πίστευε στη μέλλουσα ζωή,
την μόνη πραγματικότητα. Όπως ο ήλιος όταν
δύει για το δικό μας ημισφαίριο, συνεχίζει να
φωτίζει το άλλο ημισφαίριο της γης, έτσι και ο
μακαριστός πίστευε ότι φεύγει απ’ αυτή τη ζωή
στην άλλη, την ατελεύτητη ζωή, την πιο όμορφη ζωή, την αιωνιότητα.
Αν όμως ο ανθρώπινος λόγος και στοχασμός
δεν μπορούν να φωτίσουν τη σκοτεινιά του θανάτου∙ αν η ανθρώπινη αγάπη και καλοσύνη
δεν μπορούν να πάρουν πίσω τον αιχμάλωτο
του θανάτου∙ μονάχα μια δύναμη υπάρχει, όχι
μονάχα να μετριάσει τον πόνο, ή να πη λόγια
παρηγοριάς στους οικείους σου, αλλά και να
εκμηδενίσει ολότελα την ίδια την παντοδυναμία του θανάτου. Και αυτή η μοναδική θανατοκτόνος δύναμη είναι η χριστιανική πίστη. Η πίστη ότι ο Χριστός είναι ο νικητής του θανάτου
και η αιώνια ζωή. Μονάχα αυτή η γλυκιά μας
πραγματικότητα, αγαπητέ Γεώργιε, θα δώσει,
σε όλους μας και προπαντός στην αγαπημένη
σου σύζυγο και τα παιδιά σου το κουράγιο να
σηκώσουν το σταυρό.
Με τη βεβαιότητα αυτή, αγαπητέ Γεώργιε,
πως ζεις παντοτινά ως ψυχή που εξαγοράσθηκες με τη θυσία του Χριστού, εύχομαι και προσεύχομαι στον Πανάγαθο Θεό να σε κατατάξει
μεταξύ των δικαίων και απολαμβάνεις την μακαρίαν ζωή στην απέραντη αιωνιότητα, για την
οποίαν αγωνίσθηκες.
Καλή αντάμωση αγαπητέ
εν Χριστώ αδελφέ Γεώργιε.
το Τεσσαρακονθήμερον μνημόσυνο του
αδερφού Γεωργίου, έγινε την Κυριακή της
Τυρινής 26-2-2017

Τα προβλήματα της παιδείας.(π. Παϊσιος)
– Γέροντα, συχνά λέτε ότι πάνε τα πάντα να διαλύσουν. Εννοείτε και την παιδεία;
– Ναι, δεν βλέπετε τι γίνεται; Σχολεία
είναι αυτά; Γλώσσα είναι αυτή που διδάσκουν σήμερα στα παιδιά; Ποια είναι η ιστορία μας; Αλλά και στην Θεολογία τι γίνεται; Έχει ένας άθεος πτυχίο
της Θεολογίας και τον αφήνουν να διδάσκη θρησκευτικά. Δεν εξετάζουν όμως·
θρησκευτικά διδάσκει ή αθεΐα; «Δεν μπορούμε, λένε, να
τον βγάλουμε». Αν ένας φιλόλογος πάη να διδάξη μαθηματικά, θα τον αφήσουν;
Άλλος είναι θεολόγος
και δεν αφήνει τους ανθρώπους να κοινωνούν, για να
μην κολλήσουν έιτζ! Είναι
από αυτούς που τους έστειλε στην Θεολογική Σχολή το
κομπιούτερ! Αυτή δεν είναι η
γνώση του Θεού. Παλιά λέγανε: «Έμαθε τα ιερά γράμματα το παιδί», γιατί ήταν ιερά τα γράμματα. Βλέπεις καθηγητή Θεολογίας να μην πιστεύη, να βρίζη μπροστά στους φοιτητές
τους Προφήτες και να μην τον βγάζουν. Μα
τι θέλεις, καλέ μου άνθρωπε, στην Θεολογική Σχολή; Εσύ, τι θεολόγους θα βγάλης;
Πόσο έχουν επιδράσει οι Προτεστάντες,

οι Καθολικοί! Το άθεο πνεύμα πόσο μπήκε
στον Καθολικισμό! Οι Καθολικοί πάνε σιγά-σιγά να κουτσουρέψουν τους Αγίους.
«Η Αγία Αικατερίνη, λένε, δεν ήταν μεγάλη
Αγία· ένας μικρός βασιλίσκος ήταν ο πατέρας της. Ο Άγιος Νικόλαος ήταν μικρός Άγιος. Ο Άγιος Γεώργιος μύθος.
Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ δεν
υπήρχε· ήταν μια παρουσία
του Θεού. Το ίδιο και ο Αρχάγγελος Γαβριήλ». Μετά θα
πουν: «Ο Χριστός δεν είναι
Θεός· ήταν μόνον ένας δάσκαλος μεγάλος». Μετά θα
προχωρήσουν και άλλο: «Ο
Θεός είναι μια δύναμη». Και
μετά θα πουν: «Ο Θεός είναι
η φύση»! ενώ υπάρχουν γεγονότα χειροπιαστά, Προφήτες, προφητείες, τόσο
ζωντανά θαύματα, φθάνουν
και μερικοί δικοί μας στο σημείο να πιστεύουν τέτοιες χαζομάρες.
Ήρθε και σ΄ εμένα κάποιος να πάρη ευλογία, για να πάη στην Ιταλία να σπουδάση Λειτουργική και να κάνη διατριβή. «Είσαι στα καλά σου; του είπα. Θέλεις να πας
στους Ιησουΐτες να κάνης την διατριβή σου
και ήρθες να σου δώσω και ευλογία; Αυτοί
δεν ξέρουν τι τους γίνεται! Εκεί διδάσκουν

Ουνίτες, Ιησουΐτες, δεν ξέρω τι!» Θέλει προσοχή από όλες τις απόψεις. Γιατί έτσι κάνουν· πάνε, σπουδάζουν στην Αγγλία, Γαλλία κ.λπ., πιάνουν τα ευρωπαϊκά μικρόβια
και κάνουν μετά διατριβή. Μελετούν λ.χ.
τους Έλληνες Πατέρες σε μετάφραση που
έκαναν οι ξένοι στην γλώσσα τους. Εκείνοι,
είτε επειδή από πονηριά, πρόσθεσαν και τα
δικά τους τα λανθασμένα. Οι δικοί μας πάλι,
οι Ορθόδοξοι, που μάθανε τις ξένες γλώσσες, παίρνουν από ΄κει τα ξένα μικρόβια και
τα μεταφέρουν εδώ και μετά τα διδάσκουν
κιόλας. Φυσικά, όταν προσέξη κανείς, εύκολα ξεχωρίζει τον χρυσό από το κεχριμπάρι.
– Γέροντα, μερικά παιδιά που είναι κοντά στην Εκκλησία, όταν βγουν για σπουδές στο εξωτερικό, επειδή δεν περνάνε εδώ
στο Πανεπιστήμιο, χάνουν την πίστη τους
και παραστρατούν.
– Θα πω σε κανέναν από αυτούς που
γνωρίζω, να κάνουν ακόμα κανα-δυό Πανεπιστήμια εδώ στην Ελλάδα, για να μην βγαίνουν τα παιδιά έξω. Να σπουδάζουν εδώ,
γιατί και τα παιδιά χάνονται και οι γονείς ξοδεύονται και τόσο συνάλλαγμα βγαίνει έξω.
Πάντα λέω στα παιδιά που πάνε έξω για
σπουδές: «Να πάτε, αφού το θέλετε, αλλά
να προσέξετε να μη χάσετε την πίστη σας·
να πάρετε μόνον τις γνώσεις τους. Και προπαντός μην ξεχάσετε να γυρίσετε πίσω
στην Πατρίδα. Η Ελλάδα σας περιμένει.

Έχετε χρέος να την βοηθήσετε. Να είστε
κοντά στους Έλληνες, για να μην αναγκάζωνται οι καημένοι να τρέχουν στο εξωτερικό, για να βρουν έναν γιατρό ή έναν ειδικό για μια επιστήμη. Πολύ να προσέξετε να
μην ψυχραθή η καρδιά σας. Οι Ευρωπαίοι είναι ψυχροί. Η Αμερική πάλι είναι μόνο
για να πλουτίζη κανείς υλικά και να χρεωκοπή πνευματικά».
– Και οι απεργίες, Γέροντα, τι κακό κάνουν! Ολόκληρο μήνα χωρίς μάθημα τα παιδιά, να γυρίζουν στους δρόμους!
– Εγώ λέω στους δασκάλους ποτέ να
μην κάνουν απεργία, εκτός αν πάνε να καταργήσουν λ.χ. τα θρησκευτικά, την προσευχή ή να κατεβάσουν τον σταυρό από
την σημαία κ.λπ. Τότε πρέπει να διαμαρτυρηθούν. Αλλιώς τι φταίνε τα παιδιά να χάνουν μαθήματα;
– Δηλαδή, Γέροντα, έτσι που έχει διαμορφωθή η παιδεία θα κάνη πολύ κακό.
– Τώρα θα σακατευτούν πολλά παιδιά,
αλλά και ο Καλός Θεός θα κρίνη ανάλογα. Θα εξετάση σε τι κατάσταση θα ήταν,
αν δεν τα επηρέαζαν και δεν τους έκαναν
κακό. Όμως και εμείς χρειάζεται να κάνουμε πολλή προσευχή για τα καημένα τα
παιδιά, ώστε να επέμβη ο Θεός να τα βοηθήση και να μη σακατευτούν, αλλά να είναι υγιέστατα πνευματικά και να αποκτήσουν αρετές.
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ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙχΤΟΣ ο… άνθρωπος
Ήταν δεκαπέντε Φλεβάρη όταν άρχισαν ν’ άρχονται τα συγχαρίκια σωρηδόν, χωρίς να καταλαβαίνουμε το γιατί! Απάντηση
δεν έρχονταν μέχρι το βράδυ σε ερωτήσεις μας, ώσπου
έσκασε μύτη. Σε κάποιο συγχαρίκι ο … ήταν πολύ κατατοπιστικός: «Μπράβο… στη Λάρισα και στον μητροπολίτη
σας, που, με μαθητές και σημαίες ελληνικές διαμαρτυρήθηκαν για τις “έμφυλες ταυτότητες”! Συγχαρητήρια!».
Απορημένοι τον ρωτήσαμε: Πού τα είδες και τα άκουσες αυτά;
«Τυφλοί είστε» – μας απά-

ντησε –. «Δεν είδατε στο site
της μητρόπολης την φωτογραφία με τον μητροπολίτη
σας τον Ιγνάτιο, παπάδες με
άμφια, καμιά δεκαριά παιδιά
με ελληνικές σημαίες, εικοσιπέντε, περίπου, άτομα και
στο κέντρο, τραπέζι με αρτοκλασία; Πάνω δε από τη
φωτογραφία δεν είδατε τον
δικέφαλο αετό, δίπλα την
“ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΛΑΡΙΣΗΣ & ΤΥΡΝΑΒΟΥ” και από
κάτω, με σκούρα χονδρά
γράμματα: «ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΞΟΝΑ , “έμφυλες
ταυτότητες” ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ»…»; Και
ερωτούμε: Είδες τη φωτογραφία και το κείμενο διαμαρτυρί-

ας; Υπάρχει πουθενά το όνομα ή υπογραφή της μητρόπολης; Κάνει την δουλειά του ο
Ιγνάτιος με ξένα κόλλυβα έχοντας μερικούς συλλόγους
που τους εμπαίζει! Ο ίδιος
περιμένει προς τα πού θα γυρίσει η αρχιεπισκοπική πλάστιγγα και τότε μπορεί να μιλήσει ή να γράψει. Τώρα έχει
πονόλαιμο. Όσο για το γράψιμο δεν ευκαιρεί διότι γράφει “Παπαδιαμαντικά” κείμενα στο “ΤΑΛΑΝΤΟ” (τον δουλεύουν οι συνάδελφοι δεσποτάδες ότι είναι νέος Παπαδιαμάντης!).
Τόσο πολύ τον στενοχώρησε και τον πόνεσε το θέμα της
διαμαρτυρίας ώστε, όπως μάθαμε, – δεν γνωρίζουμε εάν είναι αλήθεια – να μην επιτρέψει
την διανομή του στους ναούς
μαζί με το περιοδικό “ΤΑΛΑΝΤΟ”; Φοβήθηκε μήπως μειωθεί η ευχάριστη εντύπωση
βλέποντας τις 30-40 δικές
του φωτογραφικές πόζες
με τις διαφορετικές στολές
σε διάφορες εκδηλώσεις;
Αυτή την ιεροπρεπή τακτική την ακολουθεί πάνω από
20 χρόνια!».
Απάντηση; (ο τίτλος δικός
του). ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΙΧΤΟΣ ο …
άνθρωπος!!!

ΜΑΣ ΡωΤΟΥΝ… άγιε Κερκύρας
Κάθε φορά πούρχεστε στη Λάρισα, πολλοί
συντοπίτες Βολιώτες μας ρωτούν και ζητούν
να μάθουν – γιατί είσθε γέννημα θρέμμα Βολιώτης – από μας, μήπως γνωρίζουμε να τους
πληροφορήσουμε για ποιους δύο μοναχούς,
που τους έκαμε ο μακαριστός κανονικός μητροπολίτης Δημητριάδος Ηλίας και μετά για
λόγους… άφησε εντολή – κανόνα – ουδέποτε να γίνουν ιερείς, αλλά να παραμείνουν στις
τάξεις των μοναχών;
Καταλαμβάνοντας, με τον γνωστό σεραφειμικό τρόπο, ο μακαρίτης Χριστόδουλος την μητρόπολη Δημητριάδος τους χειροτόνησε Διακόνους και τους έδωσε το
οφίκιο του μπαρμπέρη ώστε τους παραδοσιακούς παπάδες να τους κάνουν μοντέρνους.
Οι εν λόγω διάκονοι ανέλαβαν εργασία
αφού μετέτρεψαν κάποιο γραφείο σε μπαρμπέρικο. Ερχόμενοι οι ιερείς του έβαζαν “ευλαβικά” να καθίσουν και με το “ευλογητός”
έχωναν το ψαλίδι στη πλεξούδα του ιερέα και
εν συνεχεία στα μακριά γένια. Όσα αποβάλλονταν τα έβαζαν σε σακούλα νάιλον super
market και τους ξεπροβοδούσαν.

Δεν μπορούμε να φαντασθούμε τον θρήνο των ασπρομάλληδων γερόντων ιερέων!
Ο Χριστόδουλος, για τη μεγάλη τους
αυτή… προσφορά τους χειροτόνησε ιερείς και τους χειροθέτησε και αρχιμανδρίτες. Γενόμενος ο Χριστόδουλος αρχιεπίσκοπος τους ανύψωσε και σε επισκοπική καθέδρα.
Τώρα, γιατί ζητούν από σας, “άγιε” Κερκύρας, να μας τους κατονομάσετε οι συμπατριώτες σας το γνωρίζουν!
Πάντως εμείς εδώ είμαστε αναμένοντας
απάντηση και όταν με το καλό ξανάρθετε
έχουμε και άλλα να σας ρωτήσουμε!

ΓΝωΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Ολοι οι αγωνιζόμενοι χριστιανοί της Λάρισας και επαρχίας να
είμαστε παρόντες στο προσκλητήριο του τίμιου αγώνα μας τo
Σάββατο στις 25 Μαρτίου στις 10.30 στο Ι.Ν. Αγίου Αχιλλείου
(πλατεία Μητέρας) να τιμήσουμε τους πατέρας και αδελφούς μας
που έπεσαν για την ελευθερία της πατρίδος. Να στείλουμε και ένα
μήνυμα, προς τις αρχές για τα συμβαίνοντα στη χώρα την εκκλησία
και για την αδιαφορία τους στο τοπικό εκκλησιαστικό ζήτημα

ΒΡΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΜΥΘΑ…!!!
Τον Νοέμβριο (12/11/2016) πραγματοποιήθηκε ημερίδα για το «μάθημα των θρησκευτικών
στα σχολεία». Η προσπάθεια ήταν υπό την αιγίδα της μητρόπολης Λάρισας. Συμμετείχαν επίσης: η Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων, το Παράρτημα Λάρισας και το Εργαστήρι Παιδαγωγικής-Χριστιανικής Θεολογίας του Α.Π. Θεσ/νίκης.
Ήταν μια ημερίδα, που ενδιέφερε την Ορθόδοξη κοινωνία, γι’ αυτό και την καλούσε με
ανακοινώσεις, μέσω του τύπου, να την παρακολουθήσουν εκπαιδευτικοί, γονείς, κηδεμόνες, κληρικοί και κάθε ενδιαφερόμενος. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα υπήρξε θλιβερό δεδομένου ότι σε μια Λάρισα 200
χιλ. κατοίκων το παρακολούθησαν 60-65 άτομα και δύο
παπάδες.
Η μητρόπολη Λάρισας
που είχε υπό την αιγίδα της την ημερίδα απουσίαζε εντελώς. Κι όχι μόνο ο κλήρος, ο δεσπότης και ο πρωτοσύγκελος αλλά και ο αρχιερατικός έλαμψαν με την απουσία τους. Για τα μάτια του κόσμου έστειλαν κάποιον παπά να τους
εκπροσωπήσει.
Άνθρωποι, που πήγαν να ακούσουν τους ειδήμονες καθηγητές, μας κατήγγειλαν ότι η “αγωνία και ο πόνος”, που κατείχε το δεσπότη και
όλη τη μητρόπολη Λάρισας για την Ορθόδοξη
διαπαιδαγώγηση των παιδιών στα σχολεία, ήταν
πλασματική. Μας την παρομοίασαν δε με οικοδεσπότη που σε καλεί σε τραπέζι ενώ ο ίδιος
απουσιάζει και σε υποδέχεται, σε τραπεζώνει
και σε κατεβοδώνει η υπηρέτρια.
Και το πιο κωμικό είναι ότι την επόμενη μέρα
η φίλη τους εφημερίδα άρχισε με πρωτοσέλιδο
και συνέχιζε στην 12η σελίδα με πηχυαία γράμματα: «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΘΕΟΛΟΓΟΙ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ», «ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
«Φραγγέλιο για τα νέα θρησκευτικά».
Πού την είδατε την Εκκλησία! Χρόνια ο δεσπότης σας δούλευε ή σωστότερα σας παραμύθιαζε με το “χριστεπώνυμο πλήρωμα” και το
“χριστεπώνυμο πλήρωμα”.
Κι επειδή και σεις, κύριοι Θεολόγοι της Π.Ε.Θ.,
“ίσως” έχετε “ξεχάσει” πού βρίσκονταν η μήτρα
που εκκολάπτονταν ο “ΚΑΙΡΟΣ”, ποια κλώσσα
σκέπαζε και μετά πρόβαλλε στα πάνελ τα ΚΑΙΡΟ-πούλια με τις καινοφανείς ιδέες περί της
μεταβολής του μαθήματος των θρησκευτικών
από ομολογιακό σε πολυπολιτισμικό (άχρωμον
θρησκευτικόν αχταρμά σε βάρος του Ορθόδοξου Χριστιανισμού εξισώνοντάς τον με τον Βούδα, τον Μωάμεθ, τον Κομφούκιο…) θα φέρουμε στην ασθενή σας μνήμη πρόσωπα και γεγονότα τα οποία παρακολουθήσατε πλάι-πλάι με
τον «αγαπημένο σας δεσπότη» ακρωώμενοι και
εν αγαλίασει χειροκροτούντες χωρίς μάλιστα
καμία αντίδραση.
Ας δούμε τώρα και μερικούς από τους επιφανείς καλεσμένους της Μητρόπολης του πρώτου καιρού.
Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, καθ. Πανεπ. Θεσ/νίκης. Μίλησε στην αίθουσα του “επιουσίου” με θέμα:
«Η πολυπολιτισμικότητα στο μάθημα των θρησκευτικών». Στο πάνελ ο Πρωτοσύγκελος Αχίλλειος και ομιλητής.
Μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, καθ. Πανεπ. Θεσ/νίκης.
Μίλησε στην αίθουσα του “επιουσίου” (στο πάνελ ο δεσπότης Ιγνάτιος).
Χ. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, καθ. Πανεπ. Θεσ/νίκης. Στην
ομιλία του παραβρέθηκε εκπρόσωπος της μητρόπολης.
Σ. ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ, Δρ. Θεολογίας, καθ. Θεολογίας Παν. Βελιγραδίου. Μίλησε στην αίθουσα
του “επιούσιου” και στον ραδιοφωνικό σταθμό.
Γ. ΚΑΛΑΤΖΗΣ, γ.γ. Θρησκευμάτων του
Υπουργείου Παιδείας. Ο άνθρωπος, που ερ-
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γάζεται για το σκοπό αυτό, συζήτησε με το δεσπότη Ιγνάτιο στις 31/1/13 στο επισκοπείο για
το θέμα των θρησκευτικών και “εξέφρασε τη
χαρά του για την παρουσία του στη Λάρισα και
στην Ιερά Μητρόπολη”!
Χ. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ, Δρ. Θεολογίας, δημοσιογράφος, καθηγητής Β/θμιας Εκπαίδευσης,
συνεργάτης της μητρόπολης Λάρισας στο ραδιοφωνικό σταθμό, “ΤΟ ΤΑΛΑΝΤΟ”, στο Εκκλ.
Ι.Ε.Κ.. Γνωστός για τις απόψεις του στο “μοντέρνο” μάθημα των θρησκευτικών τον 21ον αιώνα, από
εισηγήσεις σε πάνελ και
δημοσιεύματα στον τύπο,
ως και από το “βραβείο”
του Δόκτορα που απέκτησε πατώντας επάνω στον
“χουντικό” Ιερώνυμο Α΄!
Υπήρξαν και άλλοι καλεσμένοι διαφωτιστές,στο
ίδιο πνεύμα, αλλά τους προσπερνούσε λόγω έλλειψης χώρου.
Επανερχόμαστε στην “αμνησία” των θεολόγων και ερωτούμε:
Μήπως ξέχασαν το “κλάμα” που έριξε ο Ιγνάτιος, όσον αφορά εκείνο το «Άλας, άναλον» που
για σας και τους ευκολόπιστους θεωρήθηκε ότι
εξέφραζε τον βαθύ του πόνο, με τη διαφορά,
ότι από το καλαματιανό το γύρισε στο τσάμικο. «Δεν άκουσες τον Κύριο, αδελφέ μου Θεολόγε… Γιατί έκλαυσαν οι Προφήται; Γιατί πένθησαν οι ασκηταί μας; Για ποια “Ιερουσαλήμ”
σούμαθαν… Όπως και να το δεις είναι προδοσία… Μην προκαλείται με εκδηλώσεις με θέμα
“Τι θρησκευτικά θέλετε;”. Τα θρησκευτικά που
ξέρετε και ξέρουμε. Αυτά που μιλούν για την πίστη μας. Αυτά θέλουμε…».
Θαυμάσιες κουβέντες! Και μετά τί έγινε; Μήπως θυμάστε αν κάλεσε τους “χριστιανούς”
τοπικούς βουλευτές ή επισκέφθηκε τους “χριστιανούς” υπουργούς Παιδείας Αρβανιτόπουλο, Μπαμπινιώτη, ή προβλημάτισε και ενεργοποίησε τους Συνδέσμους των Θεολόγων, ή αν
ζήτησε την έκτακτη σύγκληση της Ιεραρχίας
για το σοβαρό αυτό θέμα; Δυστυχώς τίποτα. Τα
δάκρυά του δεν ήταν καυτά αλλά κροκοδείλια.
Αυτό αποδεικνύουν οι διαρκείς μεταστροφές.
Γι’ αυτό οι αρχαίοι μας πρόγονοι έλεγαν: «Ουδέν κρυπτόν υπό τον ήλιον». Ο δε Κύριός μας
2.000 χρόνια βροντοφωνάζει: «Ου γαρ εστί κρυπτόν ο ου φανερόν γεννήσεται, ουδέ απόκρυφον ο ού γνωσθήσεται και εις φανερόν έλθη»
(Λουκά η΄ 17).
Να που ήρθε η ώρα και ο Χριστός τον απογύμνωσε, αποκάλυψε την διπλοπροσωπία, την
υποκριτική εικόνα της ευπρέπειας, της ευσέβειας και του αγωνιστή που προβάλλει κατά καιρούς προς το “ποίμνιό του”.
Με την ενέργειά του αυτή – που δεν είναι η
μόνη – έδειξε τη διπλοπροσωπία του, όχι διότι δεν παραβρέθηκε ο ίδιος – ως είχε ιερή υποχρέωση – ή κάποιος από το στενό περιβάλλον
της Μητρόπολης, ούτε γιατί δεν παρότρυνε
τους ιερείς να το παρακολουθήσουν, μια που
δεν το ανακοίνωσαν στους ναούς. Ακόμη ούτε
γιατί το σνόμπαρε ο ίδιος με την στάση του καθόσον δεν έγραψαν ούτε έδειξαν στο site της
μητρόπολης κάτι από την εκδήλωση, ενώ αναρτούν τόσα για ψύλλου πήδημα, αλλά για να μη
δυσαρεστήσει την ομάδα του “ΚΑΙΡΟΥ” και ίσως
και πολιτικά πρόσωπα αφενός και αφετέρου διότι θέλησε, μέσω της φίλης εφημερίδας του, να
καρπωθεί τα όποια οφέλη θα παρείχε η εκδήλωση, με να το παρουσιάσει ότι «Εκκλησία και
Θεολόγοι… πήραν φραγγέλιο για να προλάβουν τον κατήφορο των νέων θεωριών στο
θέμα των θρησκευτικών».
Κάποιος ακροατής βλέποντας τις αλχημείες
αυτές βγαίνοντας από την αίθουσα αναφώνησε:
Βρε τον … παραμυθά!!!

