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Α΄. «Ἐμίσησα Ἐκκλησίαν
πονηρευομένων καί ἀσεβῶν»

«Οὐκ ἐκάθησα μετὰ συνεδρίου ματαιότητος καὶ μετὰ παρανομούντων οὐ μὴ
εἰσέλθω, ἐμίσησα Ἐκκλησίαν πονηρευομένων καὶ μετὰ ἀσεβῶν οὐ μὴ καθίσω».
(Ψαλμ. ΚΕ΄ στ. 4,5)
συνεχίζεται στη σελ. 2

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ
ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Πατάμε, κυκλοφορούμε και
κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»
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EΛΛΗΝΕΣ, ΘΑΡΣΕΙΤΕ!

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ - ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ

ἈΠὉΨΕ, ἀγαπητοί μου, σὲ ὅλες τὶς
ἐκκλησίες τῆς πατρίδος μας, ἀπὸ τὴν
Κέρκυρα μέχρι τὴν
Κρήτη καὶ τὴν Κύπρο, ἀλλὰ καὶ παντοῦ ὅπου πάλλει
ὀρθόδοξος καρδία (Βελιγράδι, Σόφια, Βουκουρέστι, Μόσχα κ.λπ.), ἀπόψε ὅλοι οἱ ὀρθόδοξοι

‘ΑΓΙΕ’
ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΕ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΣΕΛ. 4,7

συνεχίζεται στη σελ.5

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

συνεχίζεται στη σελ 3

Θά ἐπικρατήσει τό Ἰσλάμ καί στόν τόπο μας;
«Η Δύση πρόκειται νά παραδοθεῖ στίς
βάρβαρες εἰσβολές τῆς
ἐποχῆς μας. Οἱ Εὐρωπαῖοι αὐτοβούλως παραδίδονται σ’ αὐτήν τήν
αὐτοκτονία. Στήν Ἱστορία δέν ἔχει ξανασυμβεῖ ἡ ἑκούσια παράδοση ἑνός ὁλόκληρου πολιτισμοῦ στή
βαρβαρότητα...»
(ΜΠΕΝΤ ΤΖΕΝΣΕΝ, Δανός Ἱστορικός)

Τ

ό ἐρωτηματικό δέν
εἶναι ρητορικό. Γιατί
ὅπως ὅλα δείχνουν καί
ἐξελίσσονται, σέ παγκόσμιο ἐπίπεδο, τό Ἰσλάμ
εἶναι ὁ κυρίαρχος ἐπιθετικός θρησκευτικός φορέας πού προελαύνει καί ἄν δέν μεσολαβήσει κάτι ἀνασταλτικό, ἀναπάντεχο, ὁ δυτικός ἄνθρωπος θά ἐξισλαμισθεῖ εἴτε ἑκούσια εἴτε ἀκούσια(!!)
συνεχίζεται στη σελ. 2

συνεχίζεται στη σελ. 6

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΑΧ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΑΛΑΡΙΕΣ!
• ΕΝΑΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ....
•ΕΝΑΣ ‘ΑΓΙΟΣ’ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΟΣ!
• ΤΟ ΧΡΗΜΑ, ΤΟ ΧΡΗΜΑ, ΤΟ ΧΡΗΜΑ
σελ. 8

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

Α) ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΓΚΡΕΜΟ!
Β) ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΟΙ
Γ) ΦΑΡΜΑΚΟ 20 ΕΥΡΩ
ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1900 ΕΥΡΩ
συνεχίζεται στη σελ.3

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974 - 2016) 27ο µέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ένα βαθύ αναστεναγμό και μια κραυγή πόνου έβγαλε κάποια στιγμή ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος λέγοντας: «… Εγώ “αγκάλιασα”, ολόκληρον την Ιεραρχίαν,
και την “πρεσβυτέραν” και την “νεωτέραν”…
Εκείνο, που δεν “αγκάλιασα”, ούτε φυσικά και επρόκειτο να “αγκαλιάσω” ποτέ, ήταν τα χαρακτηριστικά
του “κατεστημένου”. Έτσι και εκείνο, ούτε πριν ούτε
και μετά την εκλογήν μου ως Αρχιεπισκόπου μπόρεσε ποτέ να με “αγκαλιάση”. Με αισθανόταν σαν ένα
μεταμοσχευμένο ξένο μέλος, που ήθελε, όσον μπο-

ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ
«Οι σκοτεινές δυνάμεις έχουν βραχυκυκλώσει το ταλαίπωρο έθνος μας
και είναι σαν αετός στο κλουβί…
Εκτός των άλλων κακών, έχουμε τώρα τελευταία στην Ελλάδα ένα
καινούργιο φρούτο, τον παπισμό. Ο
παπισμός είναι θηρίον της Αποκαλύψεως, ναι… Τι εστί παπισμός; Σύ- Από τη
νολον αιρέσεων. Και φοβούμαι, δυ- δοξολογία
στην Μητρόπολη
στυχώς, ότι θα δούμε στη Μητρόπο- Αθηνών
λη (των Αθηνών), – εγώ δεν πηγαίνω
στη Μητρόπολη – θα δείτε την επίέναν καρδινάλιο να στέκεται δίπλα στον
σημη εορτή της 25ης Μαρτίου, μπρο- πρωθυπουργό, δεν ξέρω ποιος θα είστά-μπροστά, πρώτον… σαν κόκορα, ναι τότε» (π. Αυγουστίνος Καντιώτης,

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

6/2/1972). Το είπε ο μακαριστός επίσκοπος Φλωρίνης πριν 45 χρόνια και
πραγματοποιήθηκε η προφητεία για
πρώτη φορά στην 1 Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) 2017 και δεύτερη του Ευαγγελισμού φέτος.
Το φοβερό αυτό φαινόμενο να
μπαίνουν σε ορθόδοξους ναούς Παπικοί, Κόπτες, μονοφεσίτες, ραββίνοι…, απιστοι, αβάπτιστοι, δεδηλωμένοι αιρετικοί, είναι καρπός της ληστρικής συνόδου της Κρήτης που τους
αθώωσε και τους βάπτισε εκκλησίες!

ρούσε πιο γρήγορα, να με αποβάλη…
Κατώρθωσε να συκοφαντήση κάθε καλήν προσπάθειαν, η οποία έγινεν επί της αρχιερατείας
μου και άρχισε ένα πρωτοφανή διωγμόν κάθε υγιούς στοιχείου, που είχε εν τω μεταξύ εισέλθει εις
τον κλήρον… (τους ήταν “ξένο” σώμα, που εισήλθε… κατά λάθος).
Έτσι το “κατεστημένο” μπόρεσε να επανέλθη εις
την εξουσίαν “εν θριάμβω”». (“Το δράμα ενός Αρχιεπισκόπου”).
συνεχίζεται στη σελ. 7

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ
Ο ‘ΑΓΩΝΑΣ’ εύχεται :
ο νικητής του Θανάτου Κύριος
να συναναστήση
τον πεπτωκότα άνθρωπο,
την πεπτωκυία εκκλησία,
το πεπτωκόν Έθνος...
και να κάνη να πέσουν
οι απάνθρωποι τύραννοι των λαών,
οι σκοτεινές δυνάµεις που
επιβουλεύονται το κόσµο,
τα φρικτά δαιµόνια που υπονοµεύουν
την ειρήνη...

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

2 ΑΓΩΝΑΣ

συνέχεια
από τη σελ. 1

ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Α΄. «Ἐμίσησα Ἐκκλησίαν
πονηρευομένων καί ἀσεβῶν»
• ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ τῆς διαβόητης καί ἀνώμαλης σεξιστικῆς «θεματικῆς ἑβδομάδας», πού ἀπορρέει ἀπό
τήν ἐξωφρενική ἐγκύκλιο (23.12.2016) τοῦ ὑπουργείου παιδείας μέ θεματολογία «Σῶμα καί Ταυτότητα», περιλαμβάνεται καί μία ὑποενότητα γιά τά
«θρησκευτικά» τῆς Β΄ Γυμνασίου.
• ΔΙΑΒΑΣΤΕ, Σεβασμιώτατοι ἀρχιερεῖς, τί θά διδάξει ὁ Θεολόγος καθηγητής στά ὀρθόδοξα Ἑλληνόπουλα: «Ἐμεῖς καί οἱ “ἄλλοι”. Ὁ ἄλλος ὡς ξένος.
Ἀπό τόν μακρινό στό ἀνεπιθύμητο. Ὄψεις τῆς ἑτερότητας (γλωσσική, πολιτική, θρησκευτική, φυλετική ἑτερότητα». Αὐτό εἶναι μάθημα θρησκευτικῶν
τῆς Ὀρθοδοξίας καί τοῦ
Γράφει
Ἑλληνικοῦ Σχολείου...
ο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
• ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ
γιά τήν Ἐκκλησία: ξύπνησε ἀπό τόν ὕπνο, ὄχι πάντως τοῦ δικαίου; Ξύπνησε
νά ἀντικρύσει καί νά ἀφουγκρασθεῖ τόν ἀχό τῆς σεισμικῆς καταστροφῆς πού καταπλακώνει καί δηλητηριάζει τίς ψυχές τῶν παιδιῶν μας;
• ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΣ πάντα καί ἀπρόβλεπτος, ὁ ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρουπόλεως Ἄνθιμος. Ἐπιβεβαιώνει γιά μιά ἀκόμη φορά τόν «συσχηματισμό» του
μέ τά πολιτικά «ἐθνομηδενιστικά» σκαθάρια... Ζήτησε ἀπό τόν Πρωθυπουργό, στήν τελευταία ἐπίσκεψή του στή Θράκη, νά «ἀνοίξει πρωθυπουργικό γραφεῖο στήν Ἀλεξανδρούπολη». Τί νά τοῦ πεῖς
τοῦ ἀνθρώπου...
•ΝΑΤΟΣ ΠΑΛΙ, ὁ «φιλοϊσλαμιστής», ἐπίσκοπος Βόλου νά κάνει σημαία κυματίζουσα στό πολυορκημένο ὀχηρό «Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα», τό ἰσλαμικό Τέμενος!
Ἀφοῦ ἐδήλωσε σέ κανάλι ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες πρέπει
νά ὑποστηρίζουμε τό «Εὐρωπαϊκό ἰσλάμ» καί ἐπίσης «ἄν δέν ἀγκαλιάσουμε τούς μετανάστες (ἰσλαμιστές) δέν εἴμαστε ὀρθόδοξοι Ἕλληνες», τώρα «ἐξακολουθεῖ νά εἶναι ὑπέρ τῆς κατασκευῆς Τεμένους,
ὄχι ἁπλῶς τζαμιοῦ καί θεωρεῖ ὅτι δέν τίθεται κανένα
ζήτημα ἀσφαλείας» (βλέπε newsbeast.gr 2.1.2017).
Ἀρχιρασοφόροι σέ σύγχυση καί κενό ἀέρος...
•ΕΠΕΙΔΗ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ, κυρίως δεσποτάδες,
τῆς Ἐκκλησίας, ἐκτρέπονται σέ χαριεντισμούς, ἀσπασμούς καί «πολυχρονισμούς» στόν κ. Τσίπρα καί
τούς ὁμοίους του, οἱ ὁποῖοι δέν χάνουν τήν εὐκαιρία νά ταπεινώνουν (ὅπως νομίζουν) τήνἘκκλησία δίδοντας στόν Λαό τήν ἐντύπωση πώς ὅλα καλά πᾶνε,
ἀναδημοσιεύουμε ἕνα ἠχηρό ἱστορικό περιστατικό
πού μᾶς θύμισε ὁ Μητροπολίτης Ἀἰγιαλείας Ἀμβρόσιος σέ γενναία ἐπιστολή του πρός τόν πρωθυπουργό. Ἡ ἀναδημοσίευση σκοπό ἔχει νά συγκρίνουμε
τόν ἅγιο Ἀμβρόσιο Μεδιολάνων μπροστά στόν Ἀὐτοκράτορα μέ τούς σημερινούς ἐπισκόπους χαριεντιζόμενους μέ ἄθεους ἐκκλησιομάχους.
• «Ο ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ Θεοδόσιος γιά νά τιμωρήσει
τούς φονεῖς ὀλίγων ἀνωτέρων ἀξιωματικῶν τοῦ
στρατοῦ ἀπό τόν ὄχλον τῆς Θεσσαλονίκης, διέταξε
στόν Ἱππόδρομο τόν σφαγιασμό 7000 ἀθώων πολιτῶν. Ὅταν λοιπόν ὁ Ἀὐτοκράτωρ προσῆλθε στό
Ναό τῶν Μεδιολάνων, ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος δέν ἐπέτρεψε τήν εἴσοδό του στό Ναό: “Φύγε καί μή ἐπιχειρεῖς δευτέραν παρανομίαν νά προσθέσεις εἰς τήν
πρώτην. Δέξου τό ἐπιτίμιον τό ὁποῖον μετ᾽ ἐμοῦ σοί
ἐπιβάλλει ἄνωθεν ὁ Θεός...” Καί ὁ Μέγας Θεοδόσιος δέν εἰσῆλθε στό Ναό».
• ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, καλοί ἀρχιερεῖς, πάψτε νά χαριεντίζεσθε, ἄν δέν ἔχετε τό κουράγιο νά τούς μιλῆστε
στή γλώσσα τῆς μετάνοιας.
ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Θά ἐπικρατήσει τό Ἰσλάμ καί στόν τόπο μας;
Τήν ἐπικράτηση τοῦ Ἰσλαμισμοῦ εἴτε στήν
ἤπια προσηλυτιστική μορφή του (Σαρία),
εἴτε στήν ἀκραία τζιχαντιστική (ἀποκεφαλίστε τούς ἄπιστους), τήν προκαλοῦν οἱ δυτικοί «χριστιανοί» ἡγέτες καί ἡ τύφλωση τοῦ
νοῦ καί τῆς νοημοσύνης τους. Ὁ ἐνδοτισμός,
ἡ ἠθελημένη ἄγνοια τοῦ κινδύνου, ἡ ἐλεύθερη διακίνηση μεταναστῶν ἀπό μουσουλμανικές χῶρες, τίς ὁποῖες οἱ δυτικοί ἅρπαγες τοῦ ἐγχώριου πλούτου τούς ἀφανίζουν
μέ πολέμους καί βίαιους ἐκτοπισμούς καί
γενοκτονίες, πού τούς ἐξωθούν ἀπελπισμένα σέ μετανάστευση, οἱ δῆθεν δημοκρατικές ἐλευθερίες καί ἀξίες ὅπως ἐκφράζονται
στά δυτικά καθεστῶτα (καί δέν τίς ἀντέχουν
τά θεοκρατικά ἰσλαμικά κράτη), οἱ «εὐαισθησίες» τῶν ἀνόητων δυτικῶν πολιτικῶν νά νομοθετοῦν σωρεία νόμων «ἀντιρατσιστικῶν»
γιά τιμωρία ὅσων ἔχουν καθαρό μυαλό καί
προβλέπουν τί θά συμβεῖ... στέλνοντάς τους
φυλακή γιά τό... ἀδίκημα τοῦ «ρατσισμοῦ»
καί ἄλλα πολλά εὐνοϊκά νομοθετήματα, πού
ἐνθαρρύνουν τήν ἐξάπλωση τοῦ «βδελύγματος τῆς ἐρημώσεως», δέν ἀφήνουν ἐλπίδες
σωτηρίας στό ἐγγύς μέλλον, οὔτε γιά τόν δυτικό πολιτισμό οὔτε γιά τήν ἱστορία τῆς ὀρθόδοξης Ἑλλάδας.
Μερικά παραδείγματα τοῦ διωγμοῦ τῶν
Χριστιανῶν ἀπό στατιστικές ὅπως καταγράφονται, ἀλλά ἀποσιωποῦνται ἀπό τά ἐξωνημένα κατεστημένα σ’ Ἀνατολή καί Δύση,
ἀποδεικνύουν αὐτόν τόν ἀπηνῆ διωγμό καί
τήν ἐχθρότητα ἐναντίον τῆς Χριστιανικῆς
Θρησκείας.
Στήν ἐφημ. «Δημοκρατία» (Δευτέρα
2.1.2017) ἀποκαλύπτεται: «Τό Κέντρο ἔρευνας τοῦ Βατικανοῦ γιά τή Μελέτη τοῦ Παγκόσμιου Χριστιανισμοῦ» ὁ Μάσιμο Ἰντροβίνιε,
κοινωνιολόγος σέ συνέντευξή του στό ραδιόφωνο τοῦ Βατικανοῦ ἀπεκάλυψε: «Κάθε ἕξι
λεπτά δολοφονεῖται ἕνας χριστιανός γιά θρησκευτικούς λόγους. Μέσα στό 2016 σφαγιάσθηκαν 90.000 χριστιανοί σέ ὁλόκληρο τόν
κόσμο ἐξαιτίας τῆς πίστεώς τους! Τό 70% τῶν
δολοφονικῶν ἐπιθέσεων ἐναντίον τῶν χριστιανῶν ἔγινε στήν ἀφρικανική ἤπειρο. Τό
ὑπόλοιπο 30% τῶν θυμάτων σκοτώθηκε σέ
τρομοκρατικές ἐπιθέσεις κατά τή διάρκεια
ὁλοσχερῶν καταστροφῶν πού προκλήθηκαν σέ χωριά χριστιανῶν ἤ κατόπιν κυβερνητικῶν ἐντολῶν. Ἐπιπλέον, περίπου μισό
δισεκατομμύριο χριστιανοί δέν μποροῦν νά
ἐκφραστοῦν ἀνοιχτά γιά τή θρησκεία τους.
Ζοῦμε σέ ἐποχές ἀντίστοιχες μέ ἐκεῖνες τοῦ
Διοκλητιανοῦ – μέ τή διαφορά ὅτι σήμερα οἱ
ἀντιχριστιανικές λεγεῶνες φέρουν τό ἔμβλημα τῆς ἡμισελήνου».
Ἄν ὅλα αὐτά τά ἀποτρόπαια συμβαίνουν
ἐκτός Ἑλλάδος, δέν εἶναι λιγότερο ὁρατά τά
ἴδια διωκτικά, στήν «Ὀρθόδοξη» Ἑλλάδα καί
μάλιστα ἀπό τούς ἐγχώριους πολιτικούς «γενίτσαρους». Ἡ Εκκλησία μας οὐσιαστικά τίς
τελευταῖες τρεῖς δεκαετίες, δέχεται πισώπλατες μαχαιριές ἀπό τά ἴδια τά... βαπτισμένα παιδιά της! Ὁ διωγμός τῆς Ἐκκλησίας
καί οἱ διαχρονικές ἀξίες πού ἀπορρέουν ἀπό
τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ, πάνω στό ὁποῖο
στηρίχτηκε δυό χιλιάδες χρόνια, ἡ νικηφόρα
προέλασή μας μέσα στήν Ἱστορία τῶν Ἐθνῶν,
καταρρέει καί ἀφανίζεται.
Τό χειρότερο εἶναι ὅτι ἐδῶ δέν ἔχουμε πόλεμο ὅπως ἡ Συρία καί διωγμό ὅπως οἱ χρι-
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στιανοί ἀλλοῦ. Ἐδῶ ἔχουμε πόλεμο «πέ- μάνους ἀσθενεῖς. Ἀρχικά ξανακοίταξα τό ἡμεμπτης φάλαγγας» ἀπό τούς ἴδιους ἑαυτούς ρολόγιο μήπως εἶναι Πρωταπριλιά. Δέν εἶναι.
μας!!!
Στό σπίτι σας, ἔχετε κάθε δικαίωμα νά μήν
Νόμοι ψηφισμένοι ἀπό... χριστιανούς ἔχετε εἰκόνες, σταυρούς. Νά ἔχετε κοράνιο ἤ
«ἑλληνόφωνους» βουλευτές, ὅπως ὁ... ἀντι- κάθε σύμβολο πού σᾶς ἐκφράζει. Ὄχι ὅμως
ρατσιστικός, ἡ ἰθαγένεια σέ ἀλλοδαπούς, οἱ στό Δημόσιο Νοσοκομεῖο νά ἐπιβάλλετε καἐκτρώσεις, οἱ συμβιώσεις, τά ἀνοικτά σύνο- νόνες ὅπως «νά ἀφαιροῦνται χριστιανιρα, οἱ εὐνοϊκές ρυθμίσεις γιά τήν μόνιμη πα- κές εἰκόνες, σταυροί, σέ δωμάτια πού νοραμονή στή χώρα «ξένων ἐθνῶν» καί ἀπρο- σηλεύονται μουσουλμάνοι», δῆθεν σεβόσάρμοστων θρησκευτικῶν πεποιθήσεων μενος τή θρησκεία τους. Νά σᾶς θυμίσω ὅτι
λαῶν ἀλλοφύλων, συμβάσεις ἀντισυμβατι- ὅλοι οἱ ἀλλοδαποί ξέρουν ὅτι βρίσκονται στήν
κές πού μᾶς τίς ἐπιβάλλουν οἱ τευτονικές νε- Ἑλλάδα. Ἄρα ὀφείλουν νά δείχνουν σεβασμό
οναζιστικές πολιτικές πρακτικές πού ποτέ δέν πρός τή χώρα πού ζοῦν. Ἄρα καί γιά τό θρήθά εἶναι δυνατόν νά ἑνοποιηθοῦν ἤ νά συμ- σκευμά μας.
βιβασθοῦν μέ τήν ἰδιοπροσωπία τῆς ἐθνικῆς
Τί καταπληκτικές ἰδέες εἶναι αὐτές πού σκεμας ταυτότητας καί ἄλλα πολλά πού περνᾶνε φθήκατε; Ρωτήσατε τό προσωπικό τοῦ Νοσοκαί ψηφίζονται χωρίς τήν δική μας συναίνε- κομείου καί τούς ἀσθενεῖς πρίν; Τί δικτατοριση, στά πονηρά καί στά μουλωχτά, εἶναι ἡ κές τακτικές ἀκολουθεῖτε κύριε; Μέ τί δικαίσκοτεινή καί μακάβρια (;) προαποφασισμέ- ωμα; Ἤδη ὑπάρχει δραματική ἔλλειψη προνη ἐθνοκτονία μας.
σωπικοῦ. Καί πρακτικά νά τό δοῦμε, οἱ νοσηΤελικά εἴμαστε Ἕλληνες ἰδιοκτῆτες, κυρί- λεύτριες π.χ. θά ἔχουν ἐπιπλέον νά ρωτοῦν
αρχοι τοῦ τόπου μας, τῆς θρησκείας μας, «παρακαλῶ ποιό Θεό πιστεύετε;» καί ἀνάλοτῶν ἱστορικῶν καί ἐθνικῶν παραδόσεών γα νά ἀνεβοκατεβάζουν εἰκόνες;;!!
Ξέρετε τί δύναμη καί κουράγιο παίρνουν οἱ
μας πού κουβαλᾶμε αἰῶνες πολλούς πολιχριστιανοί
ἀσθενεῖς ἀπό τήν εἰκόνα τῆς Πατισμό, μοναδικό στόν κόσμο τῶν ἐθνῶν ἤ
ναγίας,
τοῦ Χριστοῦ, τό Σταυρό, τό
ἕνας λαός πού σέ μιά μόλις
Γράφει
Εὐαγγέλιο;
Τεράστιο. Τό ἔχω ζήσει
διετία «πρώτης ἀριστερᾶς»,
ο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
τόσα
χρόνια
αὐτό. Μέ τί δικαίωμα
κατάντησε ἐθελόδουλος γοκύριε,
δίνετε
τέτοιου εἴδους ὁδηγίνυκλινής πού ἀνταλλάσσει ὅλον τόν πνευες
στό
Δημόσιο
Νοσοκομεῖο
στό ὁποῖο ὑπηματικό του πλοῦτο τῶν πρωτοτοκίων καί τήν
ἀξιοπρέπειά του, στίς ἀπαιτήσεις τοῦ «βδε- ρετεῖτε; Τό ὁποῖο ὀνομάζεται ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟλύγματος τῆς ἐρημώσεως», εἴτε αὐτό λέγε- ΗΘΕΙΑ, παρεμπιπτόντως. Ὄχι ὅτι θά ὑπῆρχε
διαφορά ἐάν ὀνομαζόταν ΠΠΝΠ μόνον. Ὡς
ται συριζαιϊσμός ἤ ἰσλαμισμός;
πολίτης ντρέπομαι. Ὡς γιατρός μόνον ἔκπληΠαρακάμπτουμε τό ἱερό αὐτοκαταστροξη καί θλίψη νιώθω. Ἐσεῖς, νιώθετε σωστός;;
φικό σύνδρομο τῆς κεφαλῆς τῆς Ἐκκλησίας
Μετά τιμῆς
νά «ὑποδέχεται» στόν Πειραιᾶ μάζες προΚἈΡἈΒἈΣΙΛἩ ΔΙἈΜἈΝΤὉΥΛἈ
σφύγων καί (λαθρο)-μεταναστῶν χωρίς νά
Παιδίατρος
φέρει τά διακριτικά του σύμβολα, Σταυρό
Ἀλλά νά ἦταν μόνον αὐτό; Ὑπάρχει καί χεικαί ἐγκόλπια. Ἤ ἐκείνη τήν ἄλλη ἐξοργιστι- ρότερο: Πρό καιροῦ ὁ κοσμήτορας τῆς «θεοκή ἀνοησία, ἐπίσκοπος (ὁ Ἰγνάτιος Βόλου), λογικῆς» (;) Σχολῆς Θεσσαλονίκης Μίλτ. Κωνσέ συνέντευξή του νά δηλώνει ὅτι, «ὅποιος σταντίνου, ἀποφάσισε νά ἀποκαθηλώσει
ἀρνεῖται τήν προσφορά στούς πρόσφυγες τό προσκυνητάρι μέ τήν εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ
δέν εἶναι οὔτε Ἕλληνας οὔτε ὀρθόδοξος»(!!) ἀπό τόν ἡμιώροφο τοῦ κτηρίου τῆς θεολοἝνα ἀνατριχιαστικό περιστατικό, ἀπό τά γικῆς Σχολῆς, στόν τέταρτο ἀπομονωμένο...
πολλά καί ἐπαναλαμβανόμενα τόν τελευ- Ὁ πρώην κοσμήτορας Μιχαήλ Τρίτος, προειταῖο καιρό στήν χριστιανική χώρα μας, συνη- δοποιεῖ πώς «ἡ μεταφορά τοῦ εἰκονοστασίγορεῖ στήν διαπίστωση ὅτι γίναμε ραγιάδες ου ἀποτελεῖ κακό παράδειγμα, καθώς ἀνοίμπροστά στόν δεσποτισμό τοῦ Ἰσλάμ (μέσα γει τόν δρόμο γιά νά καθηλωθοῦν ἱερές εἰκόστό σπίτι μας). Ὁἱ σαπισμένες διεθνιστικές νες καί ἀπό ἄλλα δημόσια κτίρια»!! Προφηἐμμονές τῶν συριζαίων διαλύουν καί ἀφα- τικός ὁ κ. Τρίτος καί ἐκτεθειμένος ὁ κ. Κωννίζουν ὅ,τι «ὡραῖον καί καλόν» ἔχει νά πα- σταντίνου...
ρουσιάσει αὐτός ὁ ἔνδοξος τόπος. Μικροί
Καί τό Ἰσλάμ προελαύνει... Ὅταν, καί ἄν
ἄνθρωποι, διορισμένοι σέ καίριες θέσεις, δί- ξυπνήσουμε, θά εἶναι ἀργά, πολύ ἀργά.
ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
νουν διαταγές καί ἀποκαθηλώνουν τήν πίστη
καί τήν ψυχή τοῦ λαοῦ μας πού ἕως τώρα τήν
συντηροῦσε ἡ ὑπερηφάνεια καί τό φιλότιμό
του. Ντροπή καί πάλι ντροπή (!!)
Ἡ κα Διαμαντούλα Καραβασίλη, παιδίαΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗ ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
τρος (17.12.16) σέ ἐπιστολή της πρός τόν κ.
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
Διοικητή ΠΠΝΠ, (ἐπειδή ἡ ἐπιστολή εἶναι μεΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 238 ΚΩ∆. ΥΠ. 061603
γάλη δημοσιεύουμε ἀπόσπασμα) τοῦ γράμΜΑΡΤΙΟΣ 2017
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από τη σελ. 1

EΛΛΗΝΕΣ, ΘΑΡΣΕΙΤΕ!

ἑνωμένοι ψάλλουν χαρμοσύνως τὸν Ἀκάθιστο ὕμνο. Ἀπὸ τὸ ἔτος 626 πέρασαν 1314 χρόνια, καὶ τὸ 1940 νέος
Τὸ ποιητικὸ αὐτὸ ἀριστούργημα μὲ ἄφθαστο λυρισμὸ καὶ Χοσρόης καὶ νέος χαγᾶνος παρουσιάστηκαν, χειρότεροι
πλῆθος εἰκόνες περιγράφει καὶ ἐξυμνεῖ τὸ μεγαλεῖο τῆς ἀπὸ τοὺς παλιούς. Ποιοί; Οἱ δικτάτορες Χίτλερ καὶ Μουσὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ. Εἶνε καὶ σολίνι. Ὁ Μουσσολίνι ἔστειλε τελεσίγραφο· «Ἑλλάς, πατὸ ποίημα αὐτὸ μία ἀπόδειξις, ὅτι ἡ θρησκεία μας εἶνε ραδόσου!… Εἶμαι τόσο ἰσχυρός, ὥστε μὲ τ᾿ ἀεροπλάνα
ἀπὸ τὸ Θεό, εἶνε ἀληθινή. Σήμερα, χίλιοι ποιηταί, χίλιοι μου θὰ σκιάσω τὸν ἥλιο σας…». Ἀλλὰ ἡ Ἑλλὰς δὲν φοθεολόγοι, χίλιοι ἐπίσκοποι νὰ μαζευτοῦμε, δὲ᾿ μποροῦμε βήθηκε. Μὲ γενναῖο τὸ φρόνημα, πιστοὶ οἱ στρατιῶτες
νὰ φτειάξουμε οὔτε μία ἀπὸ τὶς ὑπέροχες στροφές του. καὶ ἑνωμένο τὸ ἔθνος μας ὑπὸ τὴν ἡγεσία βασιλέως
Ὁ Ἀκάθιστος ὕμνος ἔχει χαρακτῆρα καὶ ἐθνικὸ καὶ καὶ πρωθυπουργοῦ, σὰν ἕνας ἄνθρωπος ἀντιστάθηθρησκευτικό. Θρησκευτικὸ μέν, διότι μᾶς ὑπενθυ- κε. Τὸ δὲ μυστικὸ ἐλατήριο τῆς νίκης ἦτο, ὅτι ὅλοι ―τὰ
μίζει τὸ πρῶτο ἐκεῖνο «χαῖρε» (Λουκ. 11,28) ποὺ γνωρίσαμε τὰ παιδιὰ αὐτά― εἶχαν πίστι στὴν καρδιά·
ἀκούστηκε πρὸς τὴν ὑπεραγία Θεοτόκο ὅταν «Ἄγγε- καὶ στὶς τσέπες τους, μαζὶ μὲ τὴ φωτογραφία τῆς οἰκολος πρωτοστάτης οὐρανόθεν ἐπέμφθη» στὴ Ναζα- γενείας τους, εἶχαν ὅλοι τὴν εἰκόνα τῆς ὑπεραγίας Θεορέτ. Τὸ ἀγγελικὸ ἐκεῖνο «χαῖρε» ἐμεῖς οἱ θνητοὶ τὸ τόκου. Ἔτσι πολέμησαν καὶ ἔτσι νίκησαν. Καὶ θαύμασε
ἐπαναλαμβάνουμε στὸν Ἀκάθιστο ὕμνο 144 φορές. ἡ ἀνθρωπότης. Καὶ ἔπεσαν νεκροὶ στὰ βουνὰ τῆς ἈλβαἈλλὰ ἔχει, εἴπαμε, ὁ ὕμνος αὐτὸς καὶ ἐθνικὸ χαρακτῆρα. νίας. Πίστευαν στὸ Θεό, ἀγαποῦσαν τὴν Παναγία. ΒλαΔιότι μᾶς ὑπενθυμίζει μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἔνδοξες σελί- στημία δὲν ἀκουγόταν στὸ μέτωπο. Σὰν ἄγγελοι ἦταν. Οἱ
δες τοῦ μαρτυρικοῦ μας ἔθνους. Γιὰ νὰ ψαλῇ, εἶχε μία «Τάϊμς» («Times») ἡ μεγάλη ἐφημερίδα τοῦ Λονδίνου,
ἀφορμὴ καθαρῶς ἐθνική. Ποιά ἡ ἀφορμή; Ἐλᾶτε νὰ τα- ἔγραφαν, ὅτι στὴν καρδιὰ τῶν παιδιῶν αὐτῶν δὲ᾿ βασιξιδέψουμε μὲ τὴ φαντασία. Ἐγκαταλείπουμε τὸ παρὸν λεύει καμμία ἄλλη μορφὴ γυναικὸς παρὰ μόνο ἡ ὑπεκαὶ διασχίζουμε τοὺς αἰῶνας…
ραγία Θεοτόκος. Καὶ δὲν εἶνε ψέμα, εἶνε ἀλήθεια ―τὸ
Καὶ νά φθάσαμε. Βρισκόμαστε στὸ Βυζάντιο, στὴν ἄκουσα μὲ τ᾿ αὐτιά μου ἀπὸ τὸ στόμα τους―, ὅτι εἶδαν
βασιλίδα τῶν πόλεων, τὴν Κωσταντινούπολι, τὸ ἐπάνω στὶς κορυφὲς νὰ περπατῇ, ὁλοζώντανη μαυροἔτος 626. Αὐτοκράτωρ εἶνε ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐνδοξο- φόρα, ἡ Παναγία! Ἐκείνη τοὺς ἔδωσε θάρρος καὶ καρτετέρους βασιλεῖς, ὁ Ἡράκλειος· πατριάρχης ὁ Σέργι- ρία. Κι ὅταν κατελάμβαναν ἕνα ὕψωμα καὶ ἔστηναν τὴν
ος, καὶ φρούραρχος τῆς πόλεως ὁ στρατηγὸς Βῶνος. ἑλληνικὴ σημαία, δὲν ἔψαλλαν τὸν ἐθνικὸ ὕμνο, ὄχι· ὡς
Τὸ ἔτος 626 ἦτο κρίσιμο γιὰ τὴ Βυζαντινὴ αὐτοκρατο- ἐθνικὸ ὕμνο ἔψαλλαν «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νιρία. Διότι, ἐνῷ ὁ Ἡράκλειος μὲ τὸ στρατό του, ἀκολου- κητήρια…». Ποτέ ἄλλοτε δὲν ἐψάλη μὲ τόσο δέος καὶ
θώντας τὴν πορεία τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάντέτοιο ῥῖγος αὐτὸς ὀ ὕμνος, ὅπως τότε.
του + Μητρ.
δρου, εἶχε ἐκστρατεύσει στὰ βάθη τῆς ἈσίΚαὶ στὰ μετόπισθεν, στὶς πόλεις καὶ
ας ἐναντίον τῶν Περσῶν, ποὺ εἶχαν ἁρπάξει π. Αυγουστίνου Καντιώτη τὰ χωριά, γυναῖκες, μητέρες, γιαγιάδες,
τὸν τίμιο σταυρὸ ἀπὸ τὰ Ἰεροσόλυμα, μέσα
ἀδελφές, παιδιά, οἱ πάντες, ἦταν προσηστὴν Πόλι εἶχε μείνει μία μικρὰ φρουρά. Τότε βρῆκαν λωμένοι στοὺς ναούς, καὶ προσηύχοντο καὶ ἔψαλλαν
εὐκαιρία ἄλλοι βάρβαροι, οἱ Ἄβαροι. Ξεκίνησαν ἀπὸ τὸ «Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια…».
βορρᾶ, κατέβηκαν στὰ Βαλκάνια, ἔφθασαν μέχρι τῶν
Ἰδού λοιπόν! Ἡ Παναγία, ποὺ ἔκανε τὸ θαῦμα τὸ 626,
πυλῶν τῆς Κωσταντινουπόλεως, καὶ τὴν πολιορκοῦσαν ὕστερα ἀπὸ 1314 χρόνια τὸ ἐπανέλαβε. Κ᾿ εἶνε πάλι ἕτοιστενά. Τὰ μὲν στίφη τῶν Ἀβάρων ἀπὸ θαλάσσης· ὁ δὲ μη νὰ τὸ ἐπαναλάβῃ.
Χοσρόης, ὁ βασιλεὺς τῶν Περσῶν, γιὰ νὰ βοηθήσῃ
Ἕλληνες, θαρσεῖτε! Τὸ ἔθνος μας εἶνε εἰρηνικό. Ἀγαπᾷ
τὸν χαγᾶνο, τὸν ἡγεμόνα τῶν Ἀβάρων, ἔστειλε στρα- τὴν εἰρήνη ὅσο κανένα ἄλλο ἔθνος στὸν κόσμο. Ὑποφέτό, γιὰ νὰ πολιορκήσῃ συγχρόνως τὴν Πόλι ἀπὸ ξηρᾶς. ραμε τόσα πολλά, καὶ δὲ᾿ ζητοῦμε τίποτ᾿ ἄλλο ἀπὸ τὴν
Ἔτσι ἡ Πόλις ἦτο πολιορκημένη ἀπὸ παντοῦ. Φαινόταν εἰρήνη. Ἀλλ᾿ ἰδού καὶ ἄλλος νεώτερος Χοσρόης ἔρχεὅτι θὰ πέσῃ· ὁ στρατός της ἦταν λίγος καὶ ἡ μάχη ἄνι- ται πάλι ἐξ ἀνατολῶν. Ἐγείρουν ἀξιώσεις γιὰ τὰ νησιά
ση. Τότε οἱ Βυζαντινοὶ ἔστειλαν πρεσβεία στὸν χαγᾶνο μας (Χίο, Μυτιλήνη, Σάμο), ἐποφθαλμιοῦν τὴν ὑπόνὰ προτείνουν εἰρήνη. Αὐτὸς καθόταν σὲ μεγαλοπρεπῆ λοιπη Κύπρο, στὸν ἑλληνικὸ χῶρο γίνονται κάθε τόσο
θρόνο, καὶ ἐνώπιόν του στάθηκαν ὄρθιοι οἱ πρεσβευταὶ παραβιάσεις. Ἐμεῖς δὲν ἀνταποδίδουμε τὰ ἴσα· διότῆς Πόλεως. Τὸν παρεκάλεσαν νὰ λυθῇ ἡ ὑπόθεσι εἰρη- τι θ᾿ ἀρχίσῃ πόλεμος. Ἀλλὰ οἱ σχέσεις εἶνε τεταμένες.
νικῶς. Ἐκεῖνος, ὑπερήφανος καὶ ἐγωϊστὴς ὅπως ὅλοι οἱ Ἕλληνες, θαρσεῖτε! Σᾶς ὁμιλεῖ ἕνας ἐπίσκοπος ποὺ
δικτάτορες, ἀπήντησε· Ἡ Πόλις εἶνε δική μου, σεῖς θὰ ἔχει κάποια ἱστορία καὶ γνωρίζει τὸν Ἑλληνικὸ λαό.
σφαγῆτε ὅλοι. Μόνο ἂν γίνετε πουλιὰ καὶ πετάξετε ἢ Λοιπόν, ἐμεῖς νὰ ἔχουμε θάρρος καὶ πεποίθησι στὴν
ψάρια νὰ κολυμπήσετε στὸ Βόσπορο, θὰ σωθῆτε. Σᾶς ὑπεραγία Θεοτόκο. Ἂν ἀφαιρέσουμε λίγους ἄπιδίνω λοιπὸν διορία δύο ἡμερῶν νὰ φύγετε ὅλοι, καὶ δὲ᾿ στους γραικύλους, ἡ Ἑλλὰς εἶνε ὁμόψυχη καὶ ἕτοιθὰ πάρετε μαζί σας τίποτα παρὰ μόνο τὰ ῥοῦχα σας… μη ν᾿ ἀντισταθῇ. Καὶ ἡ Παναγία εἶνε ἕτοιμη νὰ ξανα(Ὅπως εἶπε στοὺς Ἕλληνες τὸ 1922 ὁ Κεμὰλ καὶ οἱ τα- κάνῃ τὸ θαῦμα της, ἀλλὰ ὑπὸ ἕνα ὅρον. Τὸν ὅρο, νὰ
λαίπωροι πρόσφυγες ἔφυγαν μὲ τὴν ψυχὴ στὰ δόντια). ζήσουμε ὅλοι ὡς Χριστιανοὶ «σωφρόνως καὶ δικαίΟἱ πρεσβευταὶ ἐπέστρεψαν ἄπρακτοι, ἀλλὰ οἱ Βυζα- ως καὶ εὐσεβῶς» (Τίτ. 2,12) στὸν αἰῶνα τοῦτον· νὰ
ντινοὶ συνέχισαν τὴν ἀντίστασι. Καὶ ἐνῷ οἱ λίγοι στρα- σεβώμεθα τὸ «ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα» τοῦ Χριτιῶτες ἐμάχοντο ὡς λέοντες ἐπάνω στὶς ἐπάλξεις, γυ- στοῦ (Φιλ. 2,9) καὶ νὰ τιμοῦμε τὸ ὄνομα τῆς Παναγίας.
Εἶνε λυπηρό, στὴν ἐκκλησία νὰ λέμε τόσες φορὲς
ναῖκες καὶ ἄντρες ἄγρυπνοι κάθε βράδυ συνωστί«Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε, ἀλλὰ ἔξω (σὲ καφενεῖα,
ζοντο στοὺς ναούς. Ὅλη νύχτα προσηύχοντο μὲ δάκέντρα διασκεδάσεως, γήπεδα, στρατόπεδα, δρόκρυα στὴν ὑπεραγία Θεοτόκο νὰ κάνῃ τὸ θαῦμα της.
μους κ.λπ.) νὰ ἐκσφεδονίζουμε ἐναντίον τοῦ προσώΚαὶ τὸ θαῦμα ἔγινε· ἱστορικὸ θαῦμα. Τὴ νύχτα ἕνας που της ἀμέτρητες βαστήμιες. Γίναμε τὸ πλέον βλάτρομερὸς ἄνεμος φύσηξε στὸ Βόσπορο καὶ συνέτριψε στημο κράτος τῆς Μεσογείου. Καμμιά γυναίκα, οὔτε
ὅλα τὰ πλοῖα τῶν ἐχθρῶν! Ὅταν ξημέρωσε, ἡ παραλία ἡ πλέον διεφθαρμένη, δὲν ὑβρίζεται ἔτσι ὅπως ἡ ὑπεἦταν γεμάτη ἀπὸ ξύλα καὶ σανίδες, λείψανα τῆς φο- ραγία Θεοτόκος. Κ᾿ ἔπειτα λεγόμεθα Χριστιανοί, καὶ
βερᾶς τρικυμίας. Τότε ὅλοι οἱ κάτοικοι, μικροὶ καὶ με- περιμένουμε τὴ βοήθεια τοῦ Χριστοῦ… Ὅλα ὅσα μᾶς
γάλοι, ἄντρες καὶ γυναῖκες, στρατιῶτες καὶ ἀξιωματι- συμβαίνουν, εἶνε ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν μας. Καὶ ὑπάρχει
κοί, πῆγαν στὸν ἱστορικὸ ναὸ τῶν Βλαχερνῶν, καὶ ὅλη κίνδυνος νὰ ὑποστοῦμε καὶ μεγαλύτερα πλήγματα.
τὴ νύχτα δὲν ἔκλεισαν μάτι. Ὄρθιοι προσηύχοντο. Καὶ Ἀδελφοί μου· τὶς ἡμέρες αὐτὲς παρακαλῶ γονατίστε
ἔψαλαν τότε γιὰ πρώτη φορὰ τὸν ὕμνο «Τῇ ὑπερμάχῳ ἐνώπιον τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ παρακαλέστε την
στρατηγῷ τὰ νικητήρια…».
νὰ μᾶς βοηθήσῃ ν᾿ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς νέους κινδύΜερικοὶ ἄπιστοι καὶ ἄθεοι κοροϊδεύουν. Αὐτὰ εἶνε νους. Καὶ νὰ ἔχουμε τὴν πεποίθησι, ὅτι ἡ ὑπεραγία Θεοπαραμύθια γιὰ τὶς γριές, λένε. Ἀλλὰ διαψεύσθηκαν. Ἡ τόκος, ὅπως ἔκανε καὶ κάνει μέχρι τώρα, ἔτσι καὶ πάλι θὰ
Παναγία μας ζῇ καὶ βασιλεύει, καὶ ξαναέκανε τὸ θαῦμα κάνῃ τὸ θαῦμα της, πρὸς σωτηρίαν τοῦ ἔθνους μας· ἀμήν.
της. Ἐμεῖς οἱ παλαιότεροι ἀξιωθήκαμε νὰ τὸ δοῦμε.
A’ Χαιρετισμοί 9/3/1984
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Α) ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΠΑΜΕ ΣΤΟ ΓΚΡΕΜΟ !
Την Παρασκευή
24 Φλεβάρη τρία
πλοία από την
Τουρκία ξεφόρτωναν μπετόβεργες
στο λιμάνι της Χαλκίδας, για να τις
προωθήσουν σε
εργολαβικές εταιρίες κατασκευής Δημοσίων έργων (γέφυρες, σήραγγες, αυτοκινητοδρόμους κ.λ.π.).
Η Π.Ο.Ε.Μ. (Πανελ. Ομοσπ. Εργατ.
Μετάλλου) με ανακοίνωσή της διαμαρτύρεται εντονότατα προς τον Πρωθυπουργό Αλ. Τσίπρα:
«Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ.
Ναι, είναι αλήθεια και δεν είναι η
πρώτη φορά!!!
Στην πατρίδα μας, με 5 χαλυβουργικές βιομηχανίες, που βουλιάζουν λόγω
της κρίσης και της πτώσης των κατασκευών κατά 85%, με εκατοντάδες

απολύσεις εργατών
χαλυβουργών…
Οι φόροι των εξαθλιωμένων Ελλήνων, που χρηματοδοτούν τα Δημόσια
Έργα, χρηματοδοτούν παράλληλα την
τουρκική χαλυβουργική βιομηχανία σε
βάρος της ντόπιας χαλυβουργίας.
Ένα ακόμα θανατηφόρο χτύπημα
στη βιομηχανία, στην ανάπτυξη και ειδικά εκεί που παράγεται το ΕΘΝΙΚΟΝ
προϊόν…».
Είναι ντροπή μας να τους δίνουμε εμείς οι ίδιοι το σχοινί για
να μας κρεμάσουν. Με τα δικά
μας χρήματα να μας κάψουν και
να μας πνίξουν στη θάλασσα
όπως έγινε το 1922 στη Σμύρνη.
Κατά τα άλλα έχουμε εθνική, πατριωτική, ανεξάρτητη πολιτική!

Β) ΣΕ ΛΙΓΟ ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΩΤΟΙ
Το παγκοσμίως
γνωστό περιοδικό
Bloomberg, σε σχετική έρευνα για το
δείκτη μιζέριας που
έκανε σε 65 χώρες
του κόσμου, κατέταξε την Ελλάδα τέταρτη.
Πρώτη βρίσκεται
η Βενεζουέλα, δεύτερη η Νότιος Αφρική, Τρίτη η Αργεντινή, και στην τέταρτη
θέση – και πρώτη από τις ευρωπαϊκές

χώρες – παραμένει σταθερά η Ελλάδα. Ακολουθούν
η Τουρκία, Ουκρανία, Σερβία, Βραζιλία, Ουρουγουάη… Αν εφαρμόσουν αυτά που ζητούν οι Τροϊκανοί
(θεσμοί) – με μισθούς στους εργαζομένους και συντάξεις στα 300-350 ευρώ – τότε ασφαλώς οι
Έλληνες θα κατακτήσουμε την πρωτιά!

Γ) ΦΑΡΜΑΚΟ 20 ΕΥΡΩ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1.900…
Για πρώτη φορά έφερε στο φως η “Κυριακάτικη Δημοκρατία” έγγραφα και καταγγελίες, που
“ψιθυρίζονταν” στους διαδρόμους αλλά παρέμεναν θαμμένες για χρόνια, και αφορούσαν φάρμακα που κυκλοφορούσαν και κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά έως και
60 φορές πάνω από
την πραγματική τιμή.
Για ένα και μόνο
φάρμακο, από τα
πιο γνωστά, η ετήσια επιβάρυνση για
το ελληνικό δημόσιο ξεπερνά το δις
ευρώ, αυτό προέκυψε από την αλληλογραφία επιστημόνων και πολιτείας.
Η υπόθεση ξεκίνησε το
2005, όταν διαπιστώθηκαν ότι το γνωστό φάρμακο Avastin, που χρησιμοποιούνταν για θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου, θεραπεύει
και τους ασθενείς με βλάβες της ωχράς κηλίδας
που παλαιότερα έχαναν
το φως των ματιών τους.
Ο καθηγητής της
Οφθαλμολογίας του Παν.

που μόλις 10-20 ευρώ.
Το Lucentis κυκλοφορεί σε συσκευασία μιας
δόσης για ενδοφλέβια
έκχυση και τιμολογήθηκε αρχικά 1.900 ευρώ
ανά δόση… Το ελληνικό δημόσιο προχώρησε σε μείωση του
ποσού και πληρώνει ανά δόση
περίπου 700
ευρώ…».
Ο αριθμός
των νοσηλευόμενων Ελλήνων ανέρχεται
σε 150-200.000
άτομα. Δεδομένου ότι «καθένας
Το ίδιο φάρμακο με τιμές...
θα χρειαστεί 6-12
φαρμάκου, σε χρόνο ρε- ενέσεις ετησίως…», το
κόρ για τα ιατρικά χρονι- κόστος «πλησιάζει το
κά, η εταιρία Genetech, εκπληκτικό ποσό του
που παρασκεύαζε το 1.000.000.000 ετησίως.
Avastin, έκανε παραλλα- Το αντίστοιχο κόστος
γή του φαρμάκου με την του Avastin θα ήταν 5 ή
ονομασία Lucentis που το πολύ 7 εκατ. ευρώ».
κυκλοφορεί μέχρι σήμεΟ κορυφαίος καθ.
ρα. Σύμφωνα με τον κα- οφθαλμ. στο Μαϊάμι των
θηγητή: «Από κάθε φι- ΗΠΑ Rosenfeld μίλησε
αλίδιο του Avastin μπο- για «απάτη που διενερρούν να εξαχθούν 40-50 γείται από Φαρμακευτιδόσεις για κάθε ενδο- κές Εταιρείες με τη συφλέβια έκχυση με απο- νεργασία διεφθαρμέτέλεσμα το κόστος ανά νων κρατικών λειτουρθεραπεία να είναι περί- γών».
Αθηνών Ιωάν. Λαδάς με
υπόμνημά του κατήγγειλε προς την πρώην κυβέρνηση ΚΕΣΥ, ΕΟΦ, Ιατρική Σχολή… την “κομπίνα” της εταιρίας.
Μόλις ανακάλυψαν και
τις άλλες ιδιότητες του
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συνέχεια από τη σελ. 1
Με την ανάρρησή σου, Μακαριώτατε, στην επίζηλη αρχιεπισκοπική καθέδρα, σκίρτησαν οι πληγωμένες καρδιές του πληρώματος της Εκκλησίας, αποβλέποντας σε μια ακτίνα ελπίδας ή έστω
ένα αχνό όραμα πιθανής ανάκαμψης της εκπεσμένης χριστοδουλικής εκκλησιαστικής φρουράς. Προσδοκούσαν, με την αλλαγή στη Συνοδική προεδρεία, ότι θα λειτουργούσε ο θεσμοθετημένος και πολυδιαφημισμένος ποιμαντικός μόχθος, όχι ως τελετουργικό σόου, αλλά ως έμπνευση της σταυρικής και θυσιαστικής αγάπης, ως Ιερουργία του Μυστηρίου της άκρας ταπείνωσης
του Θεού Λόγου και συνεχιστής του Αποστολικού κηρύγματος.
Να φράξουν ερμητικά οι δίοδοι της κολακείας, της τεχνικής δουλοπρέπειας και του επισκοπικού νεποτισμού, από τις οποίες εισχωρούσαν
οι ανάξιοι και αναρριχώνταν στα εκκλησιαστικά
αξιώματα. Να απαλλάξετε το ιερό θυσιαστήριο
από τους «φιλήδονους και φιλοχρήματους κληρικούς και από τα θερμοκήπια αθλιοτήτων» (Αρ.
Χριστόδουλος).
Αυτές οι ελπίδες του πιστού λαού, Μακαριώτατε, άρχισαν σιγά-σιγά να σβήνουν μόλις πιάσατε
την εκκλησιαστική εξουσία. Απρόσμενα, στον ορίζοντα ξαναγύρισε και θρονιάστηκε η σκοτεινιά.
Αντί της πνευματικής ανάκαμψης, διακινηθήκατε σε σκοτεινές ίντριγκες και σε εταιρικούς σχεδιασμούς και σε εκκοσμικευμένη σκοπιμότητα.
Οι δημοσιογράφοι και οι εκφωνητές των παραθύρων σας υποτίμησαν και σας σκιτσάρισαν ως
προσωπικότητα εντελώς χαμηλών τόνων. Και, με
το στίγμα αυτό, σας προώθησαν στα σύγχρονα
αθεϊστικά βουλευτήρια για να σας αξιολογήσουν
και να σας αξιοποιήσουν δεόντως.
Για μια ελάχιστη υπόμνηση των αναγνωστών
μας, θα περιφέρουμε το φακό της δημοσιογραφικής περιέργειας σε μερικές από τις πολλές εξαγγελίες σας που παρά την εννιάχρονη παραμονή
σας στην πρωτόθρονη καθέδρα, έμειναν λόγια
χωρίς αντίκρυσμα, αλλά και θα σταμπάρουμε τις
θερμές χειραψίες και εναγκαλισμούς σας με διασημότητες της ημέρας, τις ανταλλαγές των ευγενικών φιλοφρονήσεών σας, τις – κατά τεκμήριο
– ειλικρινείς συμφωνίες, και μάλιστα πολλές φορές, μπροστά στα ανοιχτά, τηλεοπτικά παράθυρα.
Συναγελάζεστε με όλους αυτούς τους κυρίους της πολιτικής, που ασύστολα ποδοπατούν
το Σύνταγμα, ασεβείς και πολέμιους των οσίων
και ιερών της φυλής και της Πατρίδας. Ανοίγετε τις αγκάλες σας σ’ αυτούς που προωθούν νόμους στο όνομα του ρατσισμού και καταργούν
την ελευθερία της έκφρασης, νόμους που καθιστούν την ανηθικότητα τρόπο ζωής, νόμους για
την κατάργηση της αργίας την ημέρα της Κυριακής, νόμους υποβάθμισης και κατάργησης
των θρησκευτικών στα σχολεία, νόμους, μη αναγραφής του θρησκεύματος στις ταυτότητες, νόμους ηλεκτρονικού φακελώματος, νόμους κατάργησης των θρησκευτικών σχολικών εορτών, νόμους καθιέρωσης ως υποχρεωτικού του πολιτικού γάμου, νόμους για την καύση των νεκρών…
νόμους που αλλοιώνουν την συνοχή της Ορθοδοξίας και επιβάλλουν ήθη ξένα στην παράδοση
του ελληνικού λαού.
Η αινιγματική σιωπή σας, “άγιε” προκαθήμενε,
μπροστά στην πύρινη κόλαση των αντιχριστιανικών, αντι-θρησκευτικών και αντι-εθνικών νόμων
στην εννεαετία (και δεν είναι μόνο αυτά που επικαλεστήκαμε), και η απραξία σας είναι ανεξήγητη.
Φυλλομετρώντας όλα αυτά τα χρόνια τα επίσημα και ανεπίσημα ανακοινωθέντα για δεκάδες συναντήσεις σας με υψηλά πολιτικά πρόσωπα (Πρωθυπουργούς, υπουργούς, διοικητικούς παράγοντες…) προς επίλυση κάποιων ενσκιψάντων προβλημάτων, διαπιστώνουμε ότι αυτά προς στιγμή
γράφτηκαν στον πίνακα των “επειγόντων” και κέντρισαν το ενδιαφέρον, αλλά πολύ σύντομα ξεγλίστρησαν στον κάλαθο των απορριμμάτων.
Όλα αυτά τα αρχιεπισκοπικά σας χρόνια διατηρήσατε ένα ρόλο κομπάρσου στα κοινωνικά δρώμενα, με την συνειδητή πολιτική της σιωπής και της παρασκηνιακής λειτουργίας, στηριζόμενος στην άκρατη ταπεινολογία. Ουσιαστικά
τον μόνο που ωφελήσατε ήταν το νοσηρό αυτό
άθεο πολιτικό σύστημα – και υποστηρίζω ευθαρσώς μετά λόγου γνώσεως – βάζοντας την εκκλησία στο περιθώριο και απογοητεύοντας τον ελληνικό πιστό λαό.
Ενώ ο πιστός λαός αναζητούσε εναγωνίως μία
διέξοδο, ένα αποκούμπι στα κοινωνικά και πνευ-

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ – ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ
“Άγιε” ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΕ της Ελληνικής Εκκλησίας
ματικά του προβλήματα, εσείς αποδειχθήκατε αρχιερατικών εδρών. Η ιστορία του θέματος
δεινός συνεργάτης και υποστηρικτής του σά- αυτού έχει δημιουργήσει πολλά δεινά και περιπιου αυτού συστήματος, που οδήγησε την χώρα πέτειες στο χώρο μας. Είναι καιρός πια να αντιστο ναδίρ του πολιτισμού και της ιστορίας. Ταυ- ληφθούμε ότι είναι άλλο πράγμα η Εξουσία και
τόχρονα τους βοηθήσατε να περάσουν οι αθεό- άλλο η Διακονία».
φοβοι το μήνυμα στο ελληνικό λαό, ότι αυτοί ως
Από την εποχή εκείνη που τα είπατε μέχρι και
ηγέτες έχουν καλές και αγαστές σχέσεις με την σήμερα δεν κάνατε την παραμικρή κίνηση να αποηγεσία της Εκκλησίας.
σοβήσετε το σάπιο. Αντίθετα το κακό διογκώθηκε
Εδώ θα πρέπει να σας θυμίσουμε τις τακτικές και δεν γίνεται θέμα της καθημερινότητας λόγω
συναντήσεις με τον ίδιο τον Γ. Παπανδρέου και του “αντιρατσιστικού νόμου” που κι εσείς “σιγομε μέλη της κυβέρνησής του. Ακόμα και στο πρω- ντάρατε” να ψηφιστεί γιατί σας βολεύει. Όμως
θυπουργικό αυτοκίνητο βρεθήκατε θρονιασμένος στα διάφορα site οργιάζουν, διασύροντας ολόμεταφερόμενος στο υπουργείο Συμβούλιο για το κληρο το μητροπολιτικό σώμα, ακόμα και ανθρώ“καυτό” θέμα της νομιμοποίησης και ελληνοποίη- πους που τιμούν το επισκοπικό τους λειτούργημα.
σης των “μεταναστών”, ενέργεια, που κανείς από
Η ζημία που έχει γίνει στην Εκκλησία από την
τους προκατόχους σας δεν έχει κάνει.
εποχή του Σεραφείμ Τίκα – με το: «Φέρτε να κάνω
Αλλ’ εσείς κολακευθήκατε όταν σας είπε: «Τιμά- δεσπότη αυτόν που έχει τον πιο χονδρό (βρώμε την προσφορά της Εκκλησίας. Έχει ένα με- μικο) φάκελο…» – ως τον μακαρίτη Χριστόδουλο
γάλο φιλανθρωπικό
που είπε: «…
έργο. Θέλουμε να
Είμαστε όλοι
δώσουμε προοπτιένοχοι γιακή στην συνεργατί, ανεχθήσία μας στους τοκαμε αυτές
μείς της πρόνοιας,
τις καταστάτης φτώχειας και
σεις… Είματων μεταναστών».
στε υπεύΑκολούθησαν συθυνοι διότι
χνές συναντήσεις με
από μία κατον μετέπειτα Πρωκώς νοούθυπουργό Αντ. Σαμενη πρόμαρά και κυβερνηνοια… Μετικά στελέχη. Ήταν
τατρέψαμε
συναντήσεις που
τις Μητροτις παρακολούθηπόλεις μας
σε ο ευσεβής λαός
σε θερμομε θλίψη και αγωκήπια αθλιΤο δημοσίευμα με τις αθεϊστικές δηλώσεις
νία αναλογιζόμενος:
οτήτων…
πού πάμε;
Έχουν συΤο μόνο που πετύχατε – και σας ανήκει – είναι μπεριφερθεί κατ’ επιταγήν των επιληψίμων αδυη άμεση αντίδρασή σας όταν πληροφορηθήκα- ναμιών των… η φιληδονία και η φιλαργυρία…».
τε ότι στις σχεδιαζόμενες από την Κυβέρνηση πεΑυτή και μόνο η ομολογία, έπρεπε να οδηγήρικοπές μισθών και συντάξεων περιλαμβάνονται σει σε πλήρη ανατροπή την κατεστημένη Συνοδικαι των Αρχιερέων. Θα θυμάσθε. Το απόγευμα κή συγκρότηση και να φέρει στη θέση της άλλη
της ίδιας μέρας βρεθήκατε με τον Πρωθυπουρ- σύνθεση, χωρίς “σπίλο ή ρυτίδα”.
γό Σαμαρά και… τα βρήκατε αμέσως (sic). Βέβαια
Όμως τι έγινε; Ένα μαύρο σύννεφο σκίασε
είχατε να θρέψετε γυναίκα με 8 παιδιά, λογαρια- πάλι την Εκκλησία. Η ομάδα “εξουσίας”, αντί για
σμούς (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΝΦΙΑ…) και το θέμα δεν δι- κάθαρση που ευαγγελίζονταν, έφτιαχνε κουκούκαιολογούσε χρονοτριβή!
λες και έκρυβε τα πρόσωπα των βαρειά ενόχων,
Συνεχίσατε ακάθεκτος τις συναντήσεις με τον σκηνοθετούσε “μαϊμού” ανακρίσεις, συγκροτούεπόμενο Πρωθυπουργό. Εδώ είχαμε και τραπε- σε επισκοπικά δικαστήρια όχι για να επιμερίσουν
ζώματα γιατί τρώγοντας και πίνοντας κρασάκι γί- ευθύνες και καταδίκες, αλλά… για να «μην πανονταν και πιο καλά οι συζητήσεις επί όλων των ραμείνει και η παραμικρή υποψία ενοχής», στα
θεμάτων.
πρόσωπα, που η σκοτεινή βιοτή τους είχε καταΜε ένα διαρκώς “φιλικό” και “συναινετικό” ντήσει σίριαλ.
πνεύμα παίρνατε υποσχέσεις – αν τις παίρνατε
Η ζημία που έγινε τότε είναι ανυπολόγιστη διόκαι δεν ήταν του αέρα. Αυτό όμως το κλίμα το τι ο Χριστόδουλος μπαμπέσικα κάλεσε τον πιστό
εκμεταλλεύτηκε πολιτικά τόσο ο ίδιος ο άθεος πληγωμένο λαό να καταγγείλει ό,τι γνωρίζει για
Πρωθυπουργός, όσο και συνολικά η κυβέρνηση σκάνδαλα, ώστε προσεκτικά και εξονυχιστικά να
και προώθησε και ψήφισε τόσα αντι-ορθόδοξα, εξετάσει όλες τις καταθέσεις για να βγάλει έξω
αντι-χριστιανικά και αντι-εθνικά Νομοσχέδια που από τον περίβολο της Εκκλησίας όλα τα σαπρά
δεν πέρασαν από την μεταπολίτευση έως σήμε- στοιχεία, δηλώνοντας ο ίδιος μάλιστα «Εγγυητής
ρα, που ουσιαστικά αποβλέπουν στην αλλοίω- της κάθαρσης».
ση της χριστιανικής παράδοσης του τόπου μας.
Ο κόσμος πίστεψε στις αρχιεπισκοπικές πομΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
φόλυγες και προσέτρεξε αποθέτοντας τα όποια
Επί Χριστοδουλικής περιόδου φωνάζατε για την στοιχεία είχε. Μάταια όμως ανάμεινε την υλοανάγκη αξιοκρατίας, διαφάνειας, και τήρησης των ποίησιν των αρχιεπισκοπικών εξαγγελιών, διόΙερών Κανόνων και όλα αυτά τα υποστηρίξατε με τι οι δικαστικοί φάκελοι έκλειναν, πριν ανοίξουν,
φλογερά άρθρα και συνεντεύξεις καθότι πρέπει με την καθ’ υπαγόρευση, εκτίμηση, πως οι εξηνα επικρατούν στο χώρο της Εκκλησίας.
γήσεις των κατηγορουμένων «εκρίθησαν επαρΌμως δεν γνωρίζουμε, τι προεκλογικά αλισβε- κείς». Εν συνεχεία οι φάκελοι δένονταν σε πακέρίσια προηγήθηκαν της εκλογής σας, και αναθεω- τα και έμπαιναν στο Συνοδικό αρχείο. Οι ένοχοι
ρήσατε σχεδόν τα πάντα, και όλα αυτά, που υπο- και «κραγμένοι» νεροπλένονταν και στολίζονταν
στηρίξατε, έμειναν κούφια λόγια!
με συνοδικούς επαίνους και με μετάλλια (ΚορίνΠέρασαν εννέα χρόνια ως πηδαλιούχος της θου, Μπεζενίτη, Κουμαριανός, … κ.ά.). Ο επίτιΕλλαδικής Εκκλησίας και στα αυτιά μας ακούγο- μος Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αγανακτινται ακόμα οι μεγαλοστομίες σας, μακαριώτατε: σμένος είχε δηλώσει: «Στο χώρο της ΕκκλησίΒροντοφωνάζατε: «Θα πρέπει, κατά την άποψίν ας η κάθαρση ήταν ένα πυροτέχνημα. Μερικοί
μου πάντοτε… και αφορμή αντιμετώπισης πολλών βγήκαν από μια μικρή πόρτα για να ξαναμπούν
προβλημάτων μας και αδιεξόδων, που έχουν συσ- από την άλλη πόρτα…».
σωρευθεί επί δεκαετίες και δημιουργούν πολλές
Βαδίζουμε στον ένατο χρόνο της αρχιερατείας
φορές ευτελιστικά φαινόμενα.
σας και όχι μόνον δεν ανοίξατε το θέμα “τρόπου
Είναι ανάγκη να εξετασθούν και να αντιμετω- Εκλογής Αρχιερέων”, που ήταν από τα πρώτα
πισθούν με σύνεση… λάθη και αστοχίες του πα- που είχατε υποσχεθεί, αλλά προωθήσατε στο επίρελθόντος που η επιτέλεσίς τους συνεχίζει να ζηλο αξίωμα του Επισκόπου “άνδρες” χωρίς την
επιδρά αρνητικά στην πορεία της σημερινής εκ- παραμικρή κρίση και αξιολόγηση, αλλά μόνο με
κλησιαστικής πραγματικότητος με την δημιουρ- βάση τις ισχυρές διασυνδέσεις και την οικονομιγία σιδηρών αγκυλώσεων…
κή ευρωστία τους. Στο παρασκήνιο κυριαρχούν η
Είναι ανάγκη αλλαγής του τρόπου εκλογής συναλλαγή, οι εκβιασμοί, οι ίντριγκες. Έχουν διατων Αρχιερέων και της πλήρωσης των κενών μορφωθεί, όπως και στα πολιτικά κόμματα, στρα-
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τόπεδα, κλίκες, ομάδες στήριξης και προώθησης συγκεκριμένου υποψηφίου. Η θεσμοποιημένη αναξιοκρατία επί των ημερών σας έγινε κανόνας, και μετά μιλάτε για την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος (δεν φοβάστε τον Θεό!).
Και το φοβερότερο είναι ότι έχετε δημιουργήσει κλίμα και προϋποθέσεις για να προωθήσετε
το πνευματικοπαίδι σας Γαβριήλ ως διάδοχό σας,
λες και είναι τσιφλίκι σας!
Και όλα αυτά δεν είναι άσχετα με τον διορισμό
πολλών Οικουμενιστών, Νεοορθοδόξων, Νεονικολαϊτών σε επιτελικές θέσεις στην Εκκλησία.
Η αρχιερατική σας παρέλαση, αντί για αντίδωρο θείας Αγάπης και αναγεννητικής ευλογίας, που υποσχεθήκατε στο Χριστεπώνυμο πλήρωμα, του μοιράσατε το πικρό ψωμί της απογοήτευσης και της μελαγχολίας, με το συστημικό
χαντάκωμα όλων των υποθέσεων της Εκκλησίας
που παρατηρείται από τον καιρό που αναλάβατε
τα ηνία της Εκκλησίας.
Είχατε ανακοινώσει ένα σύμπλεγμα έργων που
θα κοσμούσαν την Αρχιεπισκοπή αλλά και ολόκληρη την Εκκλησία. Ίσαμε σήμερα δεν στήσατε ούτε
ένα κιόσκι αγαπητικής και προνοιακής μέριμνας.
Εξαγγείλατε ένα μακρύ κατάλογο για να φορτίσετε τις ακοές, αλλά ούτε καν τα είχατε σχεδιάσει, γι’ αυτό και δεν μπήκε λιθαράκι.
Σας ακούσαμε ότι καταργείτε την πασίγνωστη
για την κακοδιαχείριση εκκλησιαστική Μ.Κ.Ο. “Αλληλεγγύη”, με τις απανωτές καταγγελίες για τρομακτικές υπεξαιρέσεις εκκλησιαστικού χρήματος,
και στην θέση της τοποθετήσατε άλλη Μ.Κ.Ο. με
την επωνυμία “ΑΠΟΣΤΟΛΗ”, με σκοπό να αναλάβει την προώθηση του προνομιακού έργου
της Εκκλησίας.
Έχετε μεγάλη ευθύνη – ίσως μπορώ να πω ακόμα πιο μεγάλη από τον προκάτοχό σας Σεραφείμ
Τίκα – διότι ήσασταν πιστός συνεργάτης του για
χρόνια στα οικονομικά και βλέπατε να κατασπαταλάται η Εκκλησιαστική περιουσία, πουλώντας
την σε εξευτελιστικές τιμές (Σεραφείμ προς Λεόντιο: Βάλε μια υπογραφή, βλάκα, λεφτά θα πάρεις) ή “δωρίζοντάς την” σε πολιτικά, δημοσιογραφικά και δικαστικά πρόσωπα προκειμένου να
παραμείνει στον αρχιεπισκοπικό θρόνο ανενόχλητος καταπατώντας Ιερούς Κανόνες, Σύνταγμα και
κάθε έννοια δικαίου, χωρίς να προβάλετε την παραμικρή αντίδραση.
Και δικαιολογείστε ότι δεν έχει περιουσία η Εκκλησία. Μα πώς να έχει όταν «ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ τσακάλια και κοράκια άγρια και πεινασμένα
είναι έτοιμα να εισβάλουν με σκοπό να αρπάξουν στην κυριολεξία, να κατασπαράξουν τεράστιες οικοπεδικές εκκλησιαστικές εκτάσεις
πελώριας αξίας… Όταν ανάμεσα στα τσακάλια
και τα κοράκια διακρίνεται η όντως “αγγελική”
και “βιβλική” μορφή ενός “αγίου” μητροπολίτη της ελλαδικής εκκλησίας…» όπως οργισμένος μας βεβαιώνει ο δημοσιογράφος της μεγαλύτερης εφημερίδας Σακελαρίου στο “ΒΗΜΑ”
την 4/12/88.
Μην μας πείτε ότι δεν διαβάσατε ή δεν ακούσατε τίποτα διότι τότε δεν λέτε την αλήθεια, πολλώ μάλλον, που την περίοδο εκείνη ήσασταν και
Συνοδικός.
Δεν μπορείτε να υποστηρίζετε ότι η Εκκλησία
έχει χάσει την περιουσία της, χωρίς να μας πείτε και πού πήγε. Διότι, όταν ο μακαριστός αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Κοτσώνης κατήρτησε το
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ και την κατέγραψε, μιλούσε
για τεράστια περιουσία, που θα ήταν σε θέση,
στα επόμενα δύο χρόνια (1973-1975), από τα
έσοδά της να αναλάβει η ίδια την μισθοδοσία
των κληρικών!
Σας αφήνουμε το Κατάρ και πολλά άλλα. Σας
φέρνουμε στην μνήμη σας το δημοσίευμα του Γ.
Κύρτσου στην εφ. “Ελεύθερος Τύπος”: «Σεβασμιώτατε Μητροπολίτα Θηβών και Λεβαδείας:
Εάν δεν θυμάστε την επίμαχη μονοήμερη κρουαζιέρα στην οποία πήρατε μέρος, να φρεσκάρω εγώ την μνήμη σας. Ήταν Μάιος του 1994,
στον Ευβοϊκό, παρέα σας είχατε τον επίσκοπο
Κερνίτσης (Λεόντιο), το σκάφος ήταν ιδιοκτησίας γνωστού εφοπλιστή-επενδυτή, που αξιοποίησε την εκκλησιαστική περιουσία. Με κάνετε να αισθάνομαι άσχημα που διαψεύδω ένα
τόσο σημαντικό Μητροπολίτη…».
Για το θέμα των θρησκευτικών “άγιε” προκαθήμενε, έχετε ακεραία την ευθύνη διότι: α)
θέσατε στο περιθώριο την Π.Ε.Θ. (Πανελλήνια
Ένωση Θεολόγων) που δεν σας άρεσε, διότι
συνεχίζεται στη σελ. 7
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συνέχεια από τo προηγούμενο φύλλο

Η ΕΛΛΑΔΑ Η ΠΛΟΥΣΙΟΤΕΡΗ ΧΩΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Ελλάδα, μετά την περίοδο της μεταπολίτευσης, είχε μια κραταιά οικονομία, με δημόσιο χρέος, σχεδόν, ανύπαρκτο, πολύ ισχυρό
νόμισμα (το μάρκο αντιστοιχούσε προς 7,44
δρχ. και έφθασε το 2001, πριν μπούμε στην
ΟΝΕ, ένα μάρκο προς 174,22 δρχ.), μηδενική
ανεργία, ένα βελτιούμενο βιοτικό επίπεδο των
πολιτών, μια ακμάζουσα βιομηχανία και βιοτεχνία και έναν αγροτικό τομέα παραγωγικότατο,
όταν, ξαφνικά, άρχισε η κατάσταση να αλλάζει,
και τα πάνω νά ’ρχονται κάτω, κι αντίστροφα.
Αυτά που συνέβησαν στην Ελλάδα τα τελευταία σαράντα χρόνια θα πρέπει, μελλοντικά, να
διδάσκονται στις σχολές Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών ως παράδειγμα ανατροπής
των πραγμάτων, δηλ. για το πώς καταστρέφεται η οικονομία μιας χώρας και πώς υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής ενός λαού.
Πώς και γιατί συνέβησαν όλα αυτά!
1) Η κατάσταση δεν εμφανίσθηκε ξαφνικά, αλλ’
ήταν μια στοχευμένη πολιτική των κυβερνόντων
επηρεασμένων από το αμόκ του σοσιαλισμού.
Έτσι άρχισαν από την κρατικοποίηση κερδοφόρων ιδιωτικών επιχειρήσεων, που είχαν ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση, σε σημαντικό βαθμό,
της οικονομίας. Ταυτόχρονα η χώρα έμπαινε σε
μια ακραία καπιταλιστική ένωση, που απαιτούσε
το κλείσιμο παραγωγικών μονάδων, διότι επιθυμούσε να παράγει συγκεκριμένα προϊόντα κάθε
χώρα μέλος, και τα υπόλοιπα να εισάγονται από
τρίτες χώρες με φθηνότερο κοστολόγιο.
2) Ακολούθησε ο αθρόος διορισμός υπαλλήλων σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς,
που δεν έχει προηγούμενο, τινάζοντας την οικονομία στον αέρα. Έτσι άρχισε ο υπερδανεισμός,
όχι για επενδύσεις παραγωγής πλούτου, αλλά
για ψηφοθηρικούς λόγους και διατήρησης στις
θέσεις των κομματικών τους ανθρώπων.
3) Μεγάλη πληγή αποτέλεσε και αποτελεί η αιμορραγία των εξοπλισμών, που αποτελούν αναγκαίο κακό, αλλά θα μπορούσαν να ελαχιστοποιηθούν εάν: α) είχαμε αναπτύξει την δική μας αμυντική βιομηχανία, χωρίς προσκόμματα των εταίρων μας και σαμποτάρισμα των διοικήσεων με
κρατικούς παράγοντες, β) η Ευρωπαϊκή Ένωση
εξασφάλιζε τα κοινά σύνορά μας κάτι που έπραξε για τις χώρες της Βαλτικής, που είναι, μάλιστα, νεότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απ’
ότι εμείς, και δεν αντιμετωπίζουν κανένα κίνδυνο
και γ) κάποιοι αξιωματούχοι δεν έπαιρναν μίζες
αλλ’ επέλεγαν ποιοτικούς εξοπλισμούς και με διαφανείς διαδικασίες. Δυστυχώς, οι… φίλοι που
μας τα πουλούσαν, όχι μόνο γνώριζαν την ακαταλληλότητά τους αλλά έβαζαν και πλάτη (συνέβαλαν) στο να τα ξεφορτωθούν.
4) Ακολούθησε η οικονομική αφαίμαξη του
απονήρευτου λαού από τους μεγαλοκαρχαρίες
του χρήματος, και, εν γνώσει της κυβέρνησής
του, φάγαν όλες τις αποταμιεύσεις με το κόλπο του Χρηματιστηρίου (είχαμε γράψει σχετικά
στο φ. 23/7/2016).
5) Ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα ήταν οι
Ολυμπιακοί Αγώνες, που έγιναν στη χώρα μας,
την κοιτίδα που τους γέννησε. Έγινε τέτοια διασπάθιση του δημοσίου χρήματος ώστε και μέχρι σήμερα – δεκατρία (13) χρόνια μετά – να μην
γνωρίζουμε πόσο στοίχισαν. Και ήταν η αιτία να
φουσκώσουν πολλές τσέπες ή να γεμίσουν ελβετικές τράπεζες και νησιών με τους φορολογικούς παραδείσους (φ. 234/11/2016).
6) Τα δημόσια έργα, τα οποία λυμαίνονταν
μερικοί μεγαλοεργολάβοι – συνεργάτες των
Μ.Μ.Ε. – αναλαμβάνονταν με ύποπτες διαδικασίες και πολλαπλασίαζαν το κόστος σε σχέση με
αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα. Πολλά από τα χρήματα της υπερκοστολόγησης αυτής κατέληγαν
σε τσέπες πραιτοριανών, σε βάρος βέβαια του
ελληνικού λαού.
7) Η άθλια οικονομική πολιτική – με νόμους,
δήθεν, αναπτυξιακούς – και η υπερφορολόγηση, χρόνο με το χρόνο, οδήγησαν στην οικονομική κατάρρευση διότι απέτρεπε να γίνουν
νέες επενδύσεις, ενώ επιδοτούσαν με ευρωπαϊ-

Πατάμε, κυκλοφορούμε και κοιμούμαστε πάνω σε «ΧΡΥΣΑΦΙ»
ΕΠΙΛΟΓΟΣ των 15 συνεχών δημοσιευμάτων
κά προγράμματα, βιομηχανίες και βιοτεχνίες να
μεταφερθούν σε βαλκανικές χώρες. Με το ευρωπαϊκό δε μοντέλο των ποσοστώσεων άρχισαν να μειώνονται πολλές μονάδες πρωτογενούς παραγωγής σε βαθμό η αγορά να στεγνώνει, με αποτέλεσμα την έκρηξη της ανεργίας σε
όλους τους τομείς.
8) Η Ελλάδα είναι η πιο ευλογημένη και η πιο
πλούσια χώρα της Ευρώπης διότι έχει τεράστιες πλουτοπαραγωγικές δυνατότητες που οφείλονται στις σπάνιες κλιματολογικές συνθήκες
της και μπορεί να παραχθεί πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων πρωτογενούς τομέα και εξαιρετικής ποιότητας λόγω του εύκρατου μεσογειακού κλίματος.
Με τη σχιζοφρενική της αγροτική ευρωπαϊκή
πολιτική – πότε με τις επιδοτήσεις και πότε με τις
ποσοστώσεις σε βασικά αγροτικά, κτηνοτροφικά
κ.α. ελληνικά προϊόντα – από αυτάρκης και εξαγωγική χώρα κατάντησε ελλειμματική, με ανάγκη αύξησης των εισαγωγών.
Με τα 15.000 χιλ. ακτογραμμών, τις ανυπολόγιστες πηγές θαλάσσιου πλούτου και με τον τουρισμό όλων των τύπων θα έπρεπε να κυριαρχούμε στις ευρωπαϊκές προτιμήσεις, αλλά δεν παρατηρείται κάτι τέτοιο γιατί βάλθηκαν να εξαφανίσουν τον τουρισμό μας με τα μνημόνια και την
επιβολή διπλάσιου ή και τριπλάσιου Φ.Π.Α. απ’
όσο στις δικές τους χώρες.
Τη ναυτιλία μας, επίσης, που είναι η μεγαλύτερη στον κόσμο μας πιέζουν να την φορολογήσουμε υπέρογκα ώστε να αναγκαστούν οι πλοιοκτήτες να φύγουν από τη χώρα μας και να εγγραφούν στα δικά τους νηολόγια.
Τον άφθονο ορυκτό πλούτο – γνωστό στους
εκάστοτε κυβερνώντες – αφήνουμε ανεκμετάλλευτο – ενώ θα μπορούσε να μας ξεχρεώσει και
όχι μόνον – εξ αιτίας των φιλικών πιέσεων και
εκβιασμών.
Σε έρευνα των δρ. Ανανία Τσιραμπίδη και Ανέστη Φιλιππίδη, καθηγητών Ορυκτολογίας του
Α.Π.Θεσσαλονίκης που δημοσιεύθηκε με σχετικό πίνακα, απεφάνθησαν ότι η αξία των αποθεμάτων του ορυκτού πλούτου της χώρας μας σε
μέταλλα, βιομηχανικά ορυκτά και ενεργειακά κοιτάσματα, ξεπερνάει το 1,7 τρισ. ευρώ σύμφωνα
με τις τιμές του 2012.
Σε μια απόρρητη έκθεση, που έφερε στο
φως, προ 20ετίας, η εφημερίδα «ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ»
(23/2/96) αναφερόμενη σε αποτελέσματα των μετρήσεων του ΙΓΜΕ (Ίδρυμα Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών) και υπογραφόμενα από
7 διακεκριμένους έλληνες ειδικούς επιστήμονες γίνεται λόγος για κοίτασμα ΟΥΡΑΝΙΟΥ 300
εκατομμυρίων τόνων με συμπύκνωμα ουρανίου
16%, καθαρού εμπλουτισμένου ουρανίου τύπου
235 του οποίου η αξία στην διεθνή αγορά (1988)
ήταν 20.000 δολάρια το γραμμάριο!
Εκτός του ουρανίου η έκθεση αναφέρει και
άλλα σπάνια ορυκτά, όπως ρουτίλιο, λουτέτσιο,
λανθάνιο…, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πυραυλικών συστημάτων.
Ακόμη και στον ΟΗΕ υπάρχει έκθεση με τον
ορυκτό πλούτο της Ελλάδας. Η εφημερίδα «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» της Καβάλας δημοσίευσε μέρος
της έκθεσης με τίτλο: «Η Ελλάδα είναι γεμάτη
θησαυρούς ορυκτού πλούτου» και αναφέρει:
«Βάσει ερευνών και δοκιμαστικών εξορύξεων
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, η χώρα
κάθεται επάνω σε εδάφη με δεκάδες εξαιρετικά σπάνια ορυκτά, που χρησιμοποιούνται στην
βαριά βιομηχανία, την αεροναυπηγική κ.λ.π. τα
οποία διαθέτει σε μεγάλες ποσότητες…». Και
συνεχίζει: «Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε η Ελλάδα να εξελιχθεί σε ένα νέο “Ελντοράντο”…».
Είναι κοινό πλέον μυστικό τις τελευταίες δεκαετίες, ότι τα κοιτάσματα είναι πάρα πολλά, ίσως
και αρκετά άγνωστα είδη ακόμα, αφού δεν έγινε μια συστηματική κρατική έρευνα και καταγραφή. Το ελληνικό κράτος έδειξε εγκληματική αδια-

φορία στον τομέα αυτό. Και δεν είναι μόνο αυτό.
Η κυβέρνηση Σαμαρά – κατ’ απαίτηση της τρόικας – αποφάσισε να κλείσει τα ερευνητικά ινστιτούτα στην Ελλάδα και ξεκινώντας με το νόμο
25200/8-11-2011 έβγαλε στην εφεδρεία τους μισούς, περίπου, από τους 300 εργαζόμενους στο
ΙΓΜΕ. Σήμερα δε, αντιμετωπίζει το φάσμα του
λουκέτου διότι και η παρούσα κυβέρνηση δεν
προσλαμβάνει κανέναν και συνεπώς οι υπάρχοντες εργαζόμενοι – άνω των 61 ετών – σε 2-3 έτη
θα συνταξιοδοτηθούν και θα κλείσει μόνο του. Τα
δικαιώματα ερευνών, με τα μνημόνια που υπογράψαμε, παραχωρήθηκαν σε ξένες εταιρίες, οι
οποίες έχουν ήδη έτοιμους τους αγοραστές, οι
οποίοι απλώς περιμένουν πότε θ’ αρχίσει το ξεπούλημα να τα πάρουν όσο-όσο…
Κι ενώ θα ’πρεπε από χρόνια να υπάρξουν
επενδύσεις επάνω στο “ΘΗΣΑΥΡΟ” μας αυτό
(ορυκτό πλούτο) συμβαίνει το αντίθετο, λες και
επιζητούν την πτώχευση του ελληνικού λαού.
Άλλη εξήγηση δεν μπορεί κανείς να δώσει.
Υπάρχουν και πολλά άλλα ακόμα, τα οποία
παρατρέχουμε για να πάμε στο πιο τρανταχτό
σκάνδαλο, που δεν είναι άλλο από τις τεράστιες
ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στο
χερσαίο και θαλάσσιο χώρο της χώρας μας, τον
οποίο από χρόνια τώρα οι Κυβερνήσεις όλες κάνουν πως δεν βλέπουν και δεν ακούν!
Ο γνωστός ομότιμος καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης και ομ. Ερευνητής της Γεωλογικής Υπηρεσίας του Καναδά κ. Αντ. Φώσκολος
στην τελευταία του συνέντευξη (αρχές Μαρτίου 2017) στο «Στούντιο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων» και στους δημοσιογράφους
Ιωαν. Παπαζήση και Βίκυ Πυρτίνη, μίλησε ανοιχτά και έκανε φοβερές αποκαλύψεις (Δημοσιεύουμε μερικά αποσπάσματα).
«… Ο Ελληνικός λαός πληρώνει την αποδεδειγμένη εσκεμμένη μη αξιοποίηση των υδρογονανθράκων μας…». «… Η Κέρκυρα, (Block
1) Βόρεια και Δυτικά είναι γεμάτη πετρέλαιο…
Στο Ιόνιο στο Block 2… Αυτό το κοίτασμα είναι
γνωστό εδώ και 20 χρόνια αλλά δεν το εκμεταλλευτήκαμε ενώ έχει και φυσικό αέριο. Εάν
το αξιοποιούσαμε τότε… δεν υπήρχε λόγος να
μπει το ρωσικό φυσικό αέριο στην Ελλάδα, διότι αυτό καλύπτει τις ανάγκες μας για τα επόμενα σαράντα χρόνια…». Και συνεχίζει: «Ο Πεπονής (υπουργός ΠΑΣΟΚ) όταν είπε “όχι” στο
ρωσικό αέριο εξαφανίστηκε από την πολιτική…
Ο υπουργός Γεώργ. Σαλαγκούδης (υπουργός
Ν.Δ.) από την Β΄ Θεσ/νίκης είπε ότι ξεκινάμε να
κάνουμε έρευνες υδρογονανθράκων και την
άλλη μέρα εξαφανίστηκε από την πολιτική…
(Σημ. εφημερ.) Πριν από αυτούς, στις 6 Απριλίου 1987 ο Ιωάν. Κουτσογιάννης μίλησε για πετρέλαιο στο Αίγιο και παύτηκε από υφυπουργός του ΠΑΣΟΚ και εξαφανίστηκε πολιτικά.
Ο Υφυπουργός Ενέργειας Ιωάν. Μανιάτης
δήλωσε το 2010 ότι, μέχρι το 2014 θα έχουμε
το πρώτο ελληνικό πετρέλαιο. Έχουμε 2017 και
πετρέλαιο δεν έχουμε. Ο ίδιος δε εξαφανίστηκε. Υπάρχουν και άλλες πολλές περιπτώσεις…
Τα κοιτάσματα της Καβάλας ήταν μες στο
πρόγραμμα Σημίτη να τα κλείσουμε. Οτιδήποτε
έμπαινε εμπόδιο στην εισαγωγή φυσικού αερίου, από την Ρωσία κυρίως, το κλείνουμε… Είναι έξι κοιτάσματα στα οποία έγινε γεώτρηση
και βρήκαμε πετρέλαιο αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου είπε να σταματήσουμε τις γεωτρήσεις γιατί δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα
με την Τουρκία. Βέβαια όταν το άκουσαν αυτό
οι Τούρκοι είπαν «Να, το παραδέχονται οι Έλληνες πως δεν είναι δικό τους το μέρος». Κάνουμε πολιτικές βλακείες… Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Γεωεπιστημών και Φυσικών Πόρων, εμφανίζει την χώρα μας τέταρτη
παγκοσμίως σε αποθέματα φυσικού αερίου με
20.000 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα… Κατά
την δική μου εκτίμηση είναι γύρω στα 8.000.
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Δεν είναι λίγα. Αν τα εκμεταλλευτούμε αυτά θα
έχουμε 800.000 θέσεις εργασίας. Πάει η ανεργία αλλά σταματάει και η μίζα. Άρα δεν τους
νοιάζει αν πεθάνει ο ελληνικός λαός, φθάνει
να παίρνουμε την μίζα από το Ρωσικό πετρέλαιο… Είναι να μην φρίττει κανείς απ’ αυτά που
ακούμε; «Εδώ θα σας πω το εξής – συνεχίζει
ο καθηγητής – με το Πολυτεχνείο της Κρήτης.
Έχουμε ένα μεταπτυχιακό τμήμα το οποίο ήθελε η Άννα Διαμαντοπούλου (υπουργός Παιδείας ΠΑΣΟΚ) να το κλείσει μαζί με το τμήμα Γεωλογίας της Θεσ/νίκης… Αυτή τη στιγμή εμείς
εκπαιδεύουμε επιστήμονες από ξένες χώρες.
Είναι τρελό… Το 50% είναι ξένοι και Ρώσοι επιστήμονες πετρελαίου που έρχονται να ειδικευτούν… και βέβαια το άλλο 50% είναι από Ιορδανία, το Ιράκ και την Λιβύη. Εκπαιδεύουμε ξένους φοιτητές. Έχω τρελαθεί… Αυτό δείχνει ότι
δεν θέλουμε στη χώρα μας τέτοιους επιστήμονες, διότι δεν έχουμε σκοπό να αξιοποιήσουμε, φαίνεται, αυτόν τον “θησαυρό” που θα δώσει ανάπτυξη και προοπτική στη χώρα και στο
λαό μας». Και πάνω σε αυτό είπε ο καθηγητής:
«θα σας πω τι συμβαίνει εδώ στο Κάλγκαρι (1).
Στο Κάλγκαρι λοιπόν έχουμε 8.000 γεωλόγους
πετρελαίου τύπου Ζελελίδη (καθ. Πανεπιστημίου Πατρών) και 11.000 μηχανικούς πετρελαίου. Στην Ελλάδα έχουμε 3 γεωλόγους πετρελαίου και 3 μηχανικούς πετρελαίου. Στην Ελλάδα δεν θέλουμε να γίνει κάτι επ’ αυτού του θέματος…». Αυτό είπε για πολλοστή φορά ο κ. καθηγητής, ας τ’ ακούσουν οι αρμόδιοι!
Η γερμανική Τράπεζα DeutscheBank, σε έκθεση που δημοσιεύθηκε στις 18/12/2012, αναφέρει:
«τα αποθέματα φυσικού αερίου, που ανακαλύφθηκαν στο πεδίο Levantine… νότια της Κρήτης, αξίζουν 600 δισ. δολάρια…».
Αν με μόνο αυτό το κοίτασμα ξεχρεωνόμαστε, τότε καταλαβαίνεται τί μπορεί να γίνει με τα
άλλα κοιτάσματα (πετρελαίου, χρυσού, ουρανίου και τόσων άλλων σπάνιων ορυκτών) που διαθέτουμε ως χώρα.
Τί πρέπει να γίνει!!!
Να γίνει αυτό που έκανε η Ρωσία. Ο Μπορίς
Γιέλτσιν, με την άκριτη πολιτική των δανείων και
των ιδιωτικοποιήσεων, έφθασε στο πρόθυρα
της χρεωκοπίας και χρειάστηκε να έρθει ο σημερινός Πούτιν και με σθεναρή πυγμή ν’ αξιοποιήσει τον ορυκτό και ενεργειακό της πλούτο
και να επαναφέρει υπό εθνικό έλεγχο τους σημαντικότερους στρατηγικούς πόρους, να αποπληρώσει τα τεράστια χρέη της και να επαναφέρει τη Ρωσία στο δρόμο της σταθερής ανάπτυξης καθιστώντας την και πάλι υπερδύναμη.
Πρέπει και οι πολιτικοί μας, οι οποίοι μαλώνουν σαν τα κοκόρια στην Βουλή, να παύσουν
να παριστάνουν τους λέοντες ενώπιον των εργαζομένων, συνταξιούχων, αγροτών, αναπήρων, φοιτητών – ενώ μετατρέπονται σε όρνιθες
μπροστά στους ξένους “πολιτισμένους” αποικιοκράτες κατεχόμενοι από αίσθημα κατωτερότητας – να σηκώσουν το ανάστημα, ζώντας μαζί
με το λαό, χωρίς κηδεμόνες, να αξιοποιήσουμε
τον ορυκτό μας πλούτο, αφού τον αποδεσμεύσουμε από την υποθήκη των 2 τρισ. ευρώ, περίπου, που βάλαμε για 50 δισ.
Σαν δεύτερη κίνηση να ζητήσουμε από τη
Γερμανία, που μας κουνάει συνεχώς το δάκτυλο, την επιστροφή του κατοχικού δανείου και
των κατοχικών επανορθώσεων που ανέρχονται σε τόσα δισ. που υπερκαλύπτουν το χρέος που μας φόρτωσαν οι ίδιοι με τους δικούς
τους Πραιτωριανούς.
Και τρίτον να διεκδικήσουμε τα αρχαία που
μας έκλεψαν και γέμισαν τα μουσεία τους με
δικά μας αγάλματα, κάθε είδους κειμήλια και
εκατομμύρια αρχαία συγγράμματα αφήνοντας
τις βιβλιοθήκες τους κενές κατάλληλες να φωλιάζουν αράχνες!

(1) Κάλγκαρι είναι Τρίτη σε πληθυσμό (1.200.000) πόλη
του Καναδά. Έχει μεγάλη ανάπτυξη λόγω των μεγάλων
κοιτασμάτων πετρελαίου. Εδώ εργάζεται ο κ. Φώσκολος…
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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, 5η συνέχεια από την 14η Ομιλία 15/2/1981

«Ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα,
ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν
διδαχὴν Βαλαάμ, ὅς ἐδίδασκε
τὸν Βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον
ἐνώπιον τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ
καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ
πορνεῦσαι».

(Ἀποκ. β΄ 14,).

Ὁ Κύριος μᾶς εἰδοποίησε γι’ αὐτό.
Μᾶς μίλησε γιά τούς κακούς ἐργάτας. Μᾶς μίλησε γιά τίς αἱρέσεις· μᾶς
εἶπε ὅτι οἱ αἱρέσεις θά πληθυνθοῦν.
Μᾶς μίλησε γιά τούς «μισθωτούς»·
καί «μισθωτός» δέν εἶναι αὐτός ὁ
ὁποῖος παίρνει μισθό. Ὁ κάθε ἱερεύς
θά πληρωθῇ, γιά νά ζήσῃ τήν οἰκογένειά του. «Μισθωτός» εἶναι αὐτός
πού ἔχει τήν ψυχολογία τοῦ μισθωτοῦ. Προσέξτε, γιατί εἶναι δυό διαφορετικές ἔννοιες. Δέν λέγεται «μισθωτός», ἐπειδή πληρώνεται. «Μισθωτός» –μέ τήν ἔννοια τῆς ψυχολογίας
τοῦ μισθωτού– εἶναι, ὅταν λέγῃ: «Μέ
πληρώνεις; Θά σοῦ κάνω Λειτουργία·
θά εὐχηθῶ γιά σένα. Δέν μέ πληρώνεις; Τίποτα. Δέν μέ ἐνδιαφέρει»! Δέν
σέ ἐνδιαφέρει;...
Ὅπως ξέρετε, παλιά, οἱ δάσκαλοι
καί οἱ ἀξιωματικοί δέν ἔλεγαν «παίρνω μισθό», ἀλλά «παίρνω ἀποζημίωσι». Ἦταν λειτουργήματα αὐτά. Δέν
ἔλεγαν «Ἐάν δέν μέ πληρώσῃ ἡ πολιτεία, ἐγώ δέν θά πάω νά διδάξω, δέν
θά πάω νά πολεμήσω»· ἀλλά «Θά
πάω νά διδάξω, θά πάω νά πολεμήσω· εἴτε μέ πληρώνει ἡ πολιτεία εἴτε
ὄχι». Εἶναι δυό διαφορετικές ἔννοιες.
Κι αὐτό γιατί; Γιατί δέν εἶχαν τήν ψυχολογία τοῦ μισθωτοῦ.
Ὅπως λοιπόν ἀντιλαμβάνεσθε,
ἀγαπητοί μου, τά πράγματα εἶναι
πάρα πολύ ἄσχημα, καί σᾶς εἰδοποιῶ νά τό ξέρετε. Γι’ αὐτό βλέπομε
ὅλα αὐτά πού σᾶς ἔλεγα προηγουμένως, τά ὁποῖα θά μπορούσαμε νά τά
ἀποκαλέσωμε «σκοτεινές δυνάμεις»,

νά ἐπιτίθενται μέ κάθε τρόπο. Ἀὐτές
οἱ «σκοτεινές δυνάμεις» ἐπιτίθενται
ἐναντίον τῶν ἀγρυπνούντων καί ἐναντίον τῶν φυλάκων τῆς πίστεως. Τούς
περιϋβρίζουν μέ χυδαῖα, πολλές φορές, κοσμητικά ἐπίθετα· γιατί; διότι
στέκονται ἐμπόδιο σ’ αὐτό τό καταλυτικό τους ἔργο.
Ἔτσι ἐξηγεῖται γιατί ἐπιτίθενται
αὐτοί, οἱ σύγχρονοι Νικολαΐται, σέ
κάθε ζωντανή χριστιανική ἀντίστασι.
Ἕνα σᾶς εἰδοποιῶ ξανά: Ὁ ἐχθρός
εὑρίσκεται ἐντός τῶν τειχῶν!
Ἀντιλαμβάνεσθε, ἐπαναλαμβάνω, πόσο δύσκολοι εἶναι οἱ καιροί
μας καί τί βάρος ἐπωμίζονται αὐτοί
πού ἀγρυπνοῦν;... Ἀγρυπνεῖτε ὅμως
κι ἐσεῖς.
Θά ἐπαναλάβω: Τό σύνθημά τους
εἶναι: «Ἀποστασία ἀπό τόν Θεό. Ἀθεΐα»! Τό βλέπετε διάχυτο στήν ἐποχή μας· διάχυτο! Ἀθεΐα ἀπό τή μία
μεριά, κι ἀπό τήν ἄλλη ἀπολαύσεις
σαρκικές, μ’ ὁποιονδήποτε τρόπο, ἐν
εὐρεῖᾳ ἐννοίᾳ!
Γι’ αὐτούς, τούς τότε καί τούς πάντα Νικολαΐτες, γράφει ὁ ἀπόστολος Πέτρος:
«Ὀφθαλμοὺς ἔχοντες μεστοὺς μοιχαλίδος καὶ ἀκαταπαύστους ἁμαρτίας, δελεάζοντες ψυχὰς ἀστηρίκτους, –Ἄχ, αὐτές οἱ ἀστήρικτες ψυχές!– καρδίαν γεγυμνασμένην πλεονεξίας ἔχοντες, κατάρας τέκνα! –Κατάρας τέκνα! Δέν τό λέγω ἐγώ· τό λέγει ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. Κατάρας τέκνα!...– καταλιπόντες εὐθεῖαν ὁδὸν
ἐπλανήθησαν, ἐξακολουθήσαντες
τῇ ὁδῷ τοῦ Βαλαὰμ τοῦ Βοσόρ, ὅς
μισθὸν ἀδικίας ἠγάπησεν... Ὁὗτοί
εἰσι... οἷς ὁ ζόφος τοῦ σκότους –τῆς
κολάσεως– εἰς αἰῶνα τετήρηται» (Β΄
Πέτρου β΄ 1418).
Ἔτσι μιλάει, ἀγαπητοί μου, γιά τούς
Νικολαΐτας ὅλων τῶν ἐποχῶν καί
ὅλων τῶν αἰώνων ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ.
Ἀλλά, ἄς προσέξουμε καί κάτι ἀκόμα. Ἄς προσέξουμε αὐτήν τήν παρατήρησι πού κάνει ὁ Κύριος εἰς τόν

ἐπίσκοπον τῆς Περγάμου, ὅταν τοῦ
λέγῃ ὅτι ὁ Βαλαάμ ἐδίδαξε τόν Βαλάκ «βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν
υἱῶν Ἰσραήλ».
Ἔχομε τό φαινόμενον τοῦ σκανδάλου.
Ὅπως ξέρετε, τό σκάνδαλο –διά τό
ὁποῖον ὁ Κύριος μίλησε εἰς τά Εὐαγγέλια– δέν εἶναι τίποτε ἄλλο παρά τό
σκόνταμα τόσον εἰς τήν πίστιν εἰς τό
ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσον καί
εἰς τήν ἠθικήν.
Διά τήν πρώτην περίπτωσι –τῆς
πίστεως εἰς τό ὄνομά Του– ὁ Κύριος
εἶπε τό ἑξῆς:
«Ὅς δ’ ἄν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν
μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς
ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ
μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ
καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς
θαλάσσης» (Ματθ. ιη΄ 6, Μάρκ. θ΄ 42
καί Λουκᾶ ιζ΄ 2).
«Ἄν κάποιος σκανδαλίσῃ ἕναν ἀπό
αὐτούς τούς μικρούς –καί στήν ἡλικία
καί στήν κοσμικήν προβολήν, θά λέγαμε–, τούς ἁπλούς ἀνθρώπους, πού
πιστεύουν στό ὄνομά μου, καί πῇ δηλαδή «Τί; Κάθεσαι καί πιστεύεις στόν
Χριστό;! Καί τί εἶναι ὁ Ἰησοῦς!», τόν
συμφέρει νά πάῃ νά αὐτοκτονήσῃ!
νά βάλῃ μία μυλόπετρα στόν λαιμό
του καί νά πάῃ νά πέσῃ μέσα στήν
θάλασσα, νά φουντάρῃ!... Ἡ ἁμαρτία του, ὡς αὐτόχειρος, εἶναι μικροτέρα, παρ’ ὅ,τι ἐάν πῇ στόν ἄλλον νά
μήν πιστεύῃ στό ὄνομά μου».
Σήμερα, αὐτός ὁ σκανδαλισμός
εἶναι εὐρύτατος.
Ὑπάρχουν διδάσκαλοι καί καθηγητές –εὐτυχῶς, ὄχι ὅλοι!–, πού λέγουν: «Κάθεσαι καί πιστεύεις στόν
Χριστό;!». Ὑπάρχουν καί γονεῖς, πού
τό λέγουν στά παιδιά τούς αὐτό!
Ἀλλά καί ἡ κοινωνία ὁλόκληρη λέγει
τό ἴδιο· μέ τά ἔντυπά της, μέ τά μέσα
ἐνημερώσεως, μέ κάθε τρόπο! κεκαλυμμένον καί ἀπροκάλυπτον. «Κάθεστε καί πιστεύετε εἰς τόν Ἰησοῦν Χριστόν;!»... Ναί!

Γι’ αὐτούς τί ἁρμόζει;
Τό εἶπε ὁ Κύριος.
Ὅσο γιά τήν δευτέρα περίπτωσι,
ὁ ἴδιος ὁ Κύριος εἶπε στήν συνέχεια:
«Ὁὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων –Ἀλλοίμονο στόν κόσμο ἀπό τά
σκάνδαλα–» (Μάτθ. ιη΄ 7).
Ποιά σκάνδαλα; Ἠθικῆς φύσεως,
τώρα.
Ξέρεις, ἐσύ ὁ ἄνδρας, ὅταν βγαίνῃς
ἔξω ἡμίγυμνος, ὅτι σκανδαλίζεις
τούς ἄλλους, τίς «ἀστήρικτες ψυχές», ὅπως μᾶς εἶπε ὁ ἀπόστολος
Πέτρος –γιατί μιλάει ἐδῶ γιά θέματα εἰδικά ἠθικῆς, μέ τήν στενή σημασία τῆς λέξεως–;... Ξέρεις, ἐσύ ἡ κυρία, ὅταν βγαίνῃς ἔξω ἡμίγυμνη, ὅτι
προκαλεῖς τούς ἄλλους καί πέφτουν
στήν ἁμαρτία;... Γι’ αὐτό λέγει ὁ Κύριος «Ἀλλοίμονο εἰς τόν κόσμον ἀπό
τά σκάνδαλα»!
Πάντως, εἶναι ἀξιοπαρατήρητον,
ὅτι ὁ Βαλάκ χρησιμοποίησε –κατά τήν
συμβουλήν τοῦ Βαλαάμ– καί τά δυό
εἴδη σκανδάλων. Καί στό θέμα τῆς πίστεως χρησιμοποίησε τά εἰδωλόθυτα, ἐνῶ στό θέμα τῆς ἠθικῆς, τήν πορνείαν. Ὁἱ δυό αὐτές μορφές σκανδάλων ἀφθονοῦν εἰς τήν ἐποχήν μας.
Θά παρακαλέσω πάρα πολύ, ἀγαπητοί μου, ἄς ἀναλογισθοῦμε τίς
εὐθύνες πού ἔχομε ἀπέναντι τῶν
ἄλλων ἀνθρώπων καί πρό παντός
τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων. Καί οἱ γονεῖς καί οἱ ἐκπαιδευτικοί καί ἐμεῖς οἱ
κληρικοί καί ἡ πολιτεία καί ἡ ἐν γένει
κοινωνία ἄς σταθοῦμε μπροστά στά
παιδιά μας μέ σεβασμό! Εἶναι ἡ γενεά πού ἔρχεται.
Ἄν αὐτή ἡ γενεά τραφῇ μέ τήν ἀπιστία καί μέ τά σαρκικά ἁμαρτήματα,
αὐτή θά στραφῇ μετά ἐναντίον μας.
Καί θά στραφῇ ἐναντίον μας, γιατί τήν ποτίσαμε βρώμικο νερό ἀπό
συντετριμμένα πηγάδια (Ἱερεμ. β΄
13)· τά συντετριμμένα αὐτά πηγάδια τῆς ἀποστασίας καί τῆς ἀνηθικότητος. Ἐμᾶς τούς ἰδίους δέν θά σεβασθοῦν. Καί τούς γονεῖς δέν θά σε-

ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Ενέργειες του Θεού
Η Δικαιοσύνη του Θεού: Η Δικαιοσύνη του
Θεού απαντάται σε πολλές έννοιες:
1) Στην Αγία Γραφή η Δικαιοσύνη του Θεού
έχει την έννοια του «σώζειν» τον άνθρωπο.
Έτσι ο Θεός είναι Δίκαιος. Και διότι είναι Δίκαιος σώζει τον κόσμο, «… Κύριε… εν τη δικαιοσύνη σου ρύσαι με (= λύτρωσε με) και εξελού
με (= ελευθέρωσέ με… Χαίρε σφόδρα θύγατερ
Σιών… ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται σοι δίκαιος
και σώζων…», (Ψαλμ. 30,2 – Ζαχ. 9,9). Η Δικαιοσύνη του Θεού απαντάται με την έννοια του
«συγχωρείν» αμαρτίες και του «σώζειν» τον
άνθρωπο. Δίκαιος στην Αγία Γραφή και Παράδοση είναι ο ζων μετά του Θεού, ο ευσεβής, όχι
αυτός ο οποίος αποδίδει ισότητα. Δίκαιος είναι ο σώζων, ο συγχωρών, ο ελεήμων. Ο Από-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

στολος Παύλος αναπτύσσει την έννοια της Δικαιοσύνης στην προς Εβραίους επιστολή του,
«δικαιοσύνη γαρ Θεού εν αυτώ αποκαλύπτεται εκ πίστεως εις πίστιν, καθώς γέγραπται,
ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται», (Ρωμ. 1,17).
2) Κατά την Καινή Διαθήκη η Δικαιοσύνη νοείται:
α) Ως συγχωρούσα Ενέργεια του Θεού: Ο
Θεός ως Χάρις, ως εκπλήρωση του Θείου σχεδίου Του χάριν των αμαρτωλών ανθρώπων εν
Χριστώ Ιησού, «Νυνί δε χωρίς νόμου δικαιοσύνη Θεού πεφανέρωται, μαρτυρουμένη υπό
του νόμου και των προφητών. Δικαιοσύνη δε
Θεού δια πίστεως Ιησού Χριστού εις πάντας
και επί πάντας τους πιστεύοντας, ου γαρ εστι
διαστολή (= διάκριση Ιουδαίων και εθνικών –
ειδωλολατρών), (Ρωμ. 3, 21-22). Η Δικαιοσύνη αυτή του Θεού εν Χριστώ είναι τελείως διάφορος της ανθρώπινης δικαιοσύνης, διότι η

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
βασθοῦν καί τούς καθηγητάς δέν θά
σεβασθοῦν καί τούς ἱερεῖς δέν θά σεβασθοῦν! Καί αὐτό γίνεται· ἤδη γίνεται! Σήμερα, ἡ νεολαία στρέφεται
ἐναντίον μας.
Ἀγαποῦν νά ὀνομάζουν τά νιάτα
–τουλάχιστον, ἦταν ἕνας χαρακτηρισμός λίγων ἐτῶν πιό πίσω– «τά ὀργισμένα νιάτα». Ποιά «ὀργισμένα νιάτα»! Ἐμεῖς τά ὀργίσαμε τά νιάτα. Ποιά
«ὀργισμένα»! Ξαφνικά, γιά μία στιγμή βρέθηκαν ἔτσι ὀργισμένα;! Ἐμεῖς
τά ὀργίσαμε τά νιάτα. Μέ τήν ζωή
μας, μέ τόν τρόπο μας, μέ τήν διδασκαλία μας. Καί τώρα, θά δρέψωμε
τούς καρπούς!
Ἄν σήμερα στόν κόσμο ὑπάρχῃ ἡ
πολλή ἁμαρτία, ἄν ὑπάρχῃ ἡ ἀναρχία –ὄχι μόνο μέ τή στενή σημασία
τῆς λέξεως (ὅταν δηλαδή θά πάῃ κάποιος νά ἀνατινάξῃ μέ μία βόμβα ἕνα
κτίριο)· μέ τήν εὐρεῖα ἔννοια τῆς λέξεως «ἀναρχία»–, ὅταν τό παιδί λέγῃ
στόν πατέρα του καί τήν μάννα του
«Δέν σέ γνωρίζω», ὅταν λέγῃ στόν καθηγητή του «Καί ποιός εἶσαι ἐσύ;» καί
στόν κληρικό μπροστά ἀσχημονῇ ἤ
ὅ,τι ἄλλα κάνει, ὅλα αὐτά –ἐν εὐρεῖᾳ
ἐννοίᾳ– εἶναι μία ἀναρχία. Θά δρέψωμε τούς καρπούς.
Τούς δέ σπόρους, γιά νά ἔχουμε σήμερα αὐτούς τούς καρπούς, τούς φύτεψαν, τούς ἔσπειραν οἱ Νικολαΐται·
οἱ ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας!
Ἀγαπητοί μου· σάν γονεῖς, σάν
ἐκπαιδευτικοί, σάν κληρικοί καί σάν
πολιτεία, ἄς ἀγρυπνοῦμε!
Κυριακή, 15 2 1981
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του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

κοινωνία δεν συγχωρεί, αλλά απαιτεί και τιμωρεί. Η Θεία Δικαιοσύνη είναι Χάρις, Δωρεά, Συγχώρηση. Ο Θεός δικαιώνει τον ασεβή, ενώ η κοινωνία τον τιμωρεί και δικαιώνει
μόνον τον δίκαιον.
β) Εν δικαστική εννοία Δικαστική Δικαιοσύνη: Στην Αγία Γραφή μαρτυρείται ότι ο Θεός τιμωρεί τον παραβάτη αμαρτωλό. Δηλαδή η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι αδυναμία Του. Ο
Νόμος του Σινά είναι έκφραση της Θείας Δικαιοσύνης. Ο Νόμος αυτός δεν καταργείται
εν Χριστώ, αλλά πληρούται (= συμπληρώνεται), «… ουκ ήλθον καταλύσαι τον νόμον, αλλά
πληρώσαι» (Ματθ. 5,17). Ο άνθρωπος δεν είναι μόνον για να παίρνει από το Θεό δωρεές.
Αλλά και υποχρεούται στην εκπλήρωση των
Εντολών του Θεού. Ο Θεός δεν συγχωρεί (=
επιτρέπει) την αμαρτία, διότι η αμαρτία είναι
κάτι αδύνατο και ξένο στην Φύση του Θεού.

Η δίκη και η τιμωρία είναι για τους αμετανόητους αμαρτωλούς. Ο αμετανόητος αμαρτωλός είχε συμφέρον να μην γεννηθεί είπε ο Κύριος, «… ουαί δε τω ανθρώπω εκείνω δι’ ου ο
υιός του ανθρώπου παραδιδόταν. Καλόν ήν
αυτώ ει ουκ εγεννήθη ο άνθρωπος εκείνος»
(Ματθ. 26,24). Ο Θεός δεν συμβιβάζεται με
την αμαρτία και παίρνει στα σοβαρά την αμετανοησία του ανθρώπου. Το τέλος των αμαρτωλών είναι η αιωνία τιμωρία. Η μεγαλύτερη αντίφαση στην δημιουργία είναι το να θέλει ο άνθρωπος τον θάνατον και όχι την ζωή.
Ο Θεός του προσφέρει την ζωή με τον Νόμο
Του και αυτός δεν τον υπολογίζει και τον παραβαίνει – αμαρτάνει. Ο Θεός απαιτεί ανταπόδοση της αγάπης Του από τον άνθρωπο. Η
Χάρις, λοιπόν, και η Δικαιοσύνη δεν είναι αντίθετες ενέργειες του Θεού.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

μαρτιοσ 2017

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974- 2017) 27ο µέρος

συνέχεια από τη σελ. 1

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΦΥΛΛΟ
“ΦΙΛΟΠΑΠΙΚΟΣ” “ΧΟΥΝΤΙΚΟΣ”
Ένα υψηλόβαθμο μέλος της παπικής εκκλησίας ήρθε στην Ελλάδα κατ’ απαίτησή του. Γι’
αυτό είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο και
το αναφέρει ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Ένα
μέλος από την καθηγητή πανεπιστημιακή θεολογική κοινότητα, που συμμετείχε στη σύσκεψη
του “Χίλτον” (διότι δεν δέχθηκε ο Ιερώνυμος να
γίνει σε χώρο της Εκκλησίας) είναι ο καθηγητής
κ. Μουρατίδης ο οποίος και επιβεβαιώνει παρακάτω όσα περιγράφει ο Αρχιεπ. Ιερώνυμος, ότι
δηλαδή έγινε ανοιχτή σύσκεψη με την συμμετοχή όλων σχεδόν των καθηγητών της θεολογικής Σχολής. Περιγράφει: «Τα λεχθέντα υπό
του Καρδιναλίου Willebrands εις τον γράφοντα κατά την εν τω ξενοδοχείω “Χίλτον” συνάντησίν των, την 19/5/1971 παρουσία του Καθηγητού κ. Φειδά και του π. Dypre. Τον διαβεβαίωσεν εις σχετικήν ερώτησιν του, ότι σκοπός του Βατικανού δεν είναι η διάσπασις της
Ορθοδοξίας και εσυνέχισε κατά λέξιν: “Έχομεν ανάγκην της Ορθοδοξίας, της ορθοδόξου πνευματικότητος, διότι δεν δυνάμεθα με
μονομέρειαν της Δυτικής σκέψεως να επιτύχωμεν την επίλυσιν των προβλημάτων μας”».
Τώρα, πόσο αληθινά ήταν όλα αυτά του πανούργου Καρδινάλιου, δεν χρειάζεται να αναφερθούμε, διότι οι πιέσεις για το “Κονκορδάτο”
και η παπική τακτική απέναντι στην Ορθόδοξη
Εκκλησία είναι αδιάψευστος μάρτυς.
Η πληρωμένη δημοσιογραφική γραφίδα, που
ως αρουραίος κατέτρωγε το εκκλησιαστικό χρήμα, παρουσίαζε το μαύρο άσπρο και αντίστροφα. Έτσι, αφού δεν μπόρεσαν να βρουν ψεγάδι και να προσάψουν μομφή στον χαρισματούχο και γίγαντα της θεολογικής επιστήμης παραιτηθέντα Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, του κόλλησαν
την ταμπέλα του “Χουντικού” και του “Φιλοπαπικού”. Στον Σεραφείμ, δε, μη βρίσκοντας τίποτα το θετικό, του έστησαν ένα ψεύτικο ανδριάντα εμφανίζοντας τον άνθρωπο του Ιωαννίδη
και αντάρτη του Ζέρβα, μέγα δημοκράτη, παραδοσιακό, συντηρητικό και πολέμιο του παπισμού. Και όλους αυτούς τους τίτλους για την ειπωθείσα φράση: “Ο πάπας, ρε, είναι Εκκλησία;”.
Ως προς το πόσο υπήρξε αληθινό (ότι ήταν
αντιπαπικός) θα αναφερθούμε σε δύο περιπτώσεις (εκτενέστερα θα γράψουμε στο κεφάλαιο:
Σεραφείμ Τίκας).

συνέχεια
από τη σελ. 4

α) Για το “Κονκορδάτο” ο Ιερώνυμος αντιτάχθηκε και δεν πέρασε από την δικτατορική κυβέρνηση, ενώ από τον “αντιπαπικό” Σεραφείμ
επραγματώθη η επιθυμία της Κυβέρνησης Καραμανλή.
Μεταφέρουμε μια άγνωστη ιστορία. Στις 5
Ιανουαρίου 1976 ο Καραμανλής έκανε ένα μίνι
ανασχηματισμό βάζοντας στη θέση του υπουργού Παιδείας τον Γ. Ράλλη και υπουργό Δημόσιας Τάξεως τον Γ. Σταμάτη. Στην ορκωμοσία
των δύο υπουργών ο
Καραμανλής, με ύφος
επιτακτικό, ζήτησε από
τον Σεραφείμ να λύση
το θέμα “Κονκορδάτο” με το Βατικανό. Του
ώρισε μάλιστα και συνάντηση την Πέμπτη 8
Ιανουαρίου.
Στην συνάντηση, ο
μεν Σεραφείμ πήρε
μαζί του τον Τριφυλίας
Στέφανο – γνωστό… –
και τον Κορινθίας Παντελεήμονα – επίσης
γνωστό… –, ο δε Καραμανλής είχε τον υφυπουργό Παιδείας Καραπιπέρη.
Ο Κορινθίας, που είχε και το λόγο, είπε σε
μια στιγμή: “Κύριε Πρόεδρε, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση για το “Κονκορδάτο”, αλλά φοβούμαστε τις Οργανώσεις και γι’ αυτό προσπαθούν να τις εξοντώσουν”. Ο υφυπουργός
ακούγοντας αυτά αντέδρασε.
β) Για να διαπιστώσουμε ποιος ήταν στην
πραγματικότητα ο Σεραφείμ, ας συγκρίνουμε
τους επαίνους των υμνητών του, που τον χαρακτήριζαν “μεγάλον αντιπαπικόν” με τα λόγια
του ιδίου, που απηύθυνε στον πάπα σε συλλυπητήριο τηλεγράφημα για το θάνατο του Πάπα
Ιωάννου-Παύλου Α΄ (περ. “ΕΚΚΛΗΣΙΑ”, αρ.
10/1/90/1978, σελ. 378)(φωτοτυπία).
Προσφωνεί τον Πάπα “αγιώτατο”, την Ρωμαιοκαθολική ομολογία “σεβασμίαν Ρωμαιοκαθολικήν Εκκλησίαν”, τον Πάπα τον ονομάζει “αρχηγό της Δυτικής Εκκλησίας”, τον θεωρεί άξιον επαίνου για ενέργειές του και λέει με σαφήνεια, ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία “από αιώνων και
ηύχετο και ανέμενε και αναμένει “την Ένωση των Εκκλησιών!”. Δεν χρειάζεται σχόλιο !!!

ΜΕΓΑΛΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος που βάδιζε επάνω στα ίχνη των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας και αντιτάχθηκε σθεναρά στις αφόρητες
πολιτικές, εκκλησιαστικές και σκοτεινές πιέσεις χωρίς να υποκύψει, είχε ένα μεγάλο χάρισμα, το διορατικό.
Διαβάζοντας κανείς τις επιστολές: προς τους
κυβερνώντες δικτάτορες (τα προσκόμματα που
του δημιουργούσαν, τους πολιτικούς κρατούμενους κ.α.), την
Ιεραρχίαν (για
θέματα διοικητικά…), τον διάδοχό του Σεραφείμ (εκκλησιαστική παιδεία, περιουσία, νοσοκομείο, ιδρύματα και για όλη
την αναγεννητική προσπάθεια
που είχε δρομολογήσει), εκπλήσσεται διερωτώμενος πώς όλα αυτά μπόρεσε να το προβλέψει.
Εκεί που σταματά κανείς με δέος, είναι η εισήγησή του προς την Ιεραρχία, πριν 45 χρόνια, για
την Μεγάλη Οικουμενική Σύνοδο, που είχε βάλει πλώρη να πραγματοποιήσει, πάση θυσία, ο
Οικουμ. Πατριάρχης Αθηναγόρας, και που τελικά έγινε πέρυσι (2016) στο Κολυμπάρι της Κρήτης. Να πως τα περιγράφει:
«Δεδομένου ότι πολλοί εκ των εν τη αιθούση ταύτη αδελφών Μητροπολιτών θα επιφορτισθούν πιθανώς προσωπικώς δια της υψίστης ευθύνης και τιμής να συμμετάσχουν ως
“Συνοδικοί Πατέρες” εις την μετά 12 όλους αιώνας, εν καιρώ ευθέτω συγκλησομένην Μεγάλην Σύνοδον της Ορθοδοξίας… Επιτραπήτωμοι να θέσω υπ’ όψιν συντόμως τινάς γενικάς περί της Συνόδου θεολογικάς θεωρήσεις.
Μία αληθής Σύνοδος είναι πάντοτε γεγονός
Οικουμενικόν, αφορά δηλαδή την οικουμένην
γην και την ζωήν της, τον κόσμον.
Μία αληθής Σύνοδος αποτελεί γεγονός, το
οποίο “σημαδεύει” αποφασιστικώς την ζωήν
της οικουμένης, διότι αποκαλύπτει την αυθεντικήν θεοειδή φύσιν του ανθρώπου, της ζωής
και των δημιουργιών του, την αληθή φύσιν
της επιστήμης, της τεχνικής κ.λ.π., και δίδει
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εις αυτά νέαν, θείαν δύναμιν και νέαν ζωήν.
Μία Ορθόδοξος Σύνοδος έχει την δυνατότητα να πραγματοποιήση το έργο αυτό, διότι
έχει την δυνατότητα εν τη καθολικότητί της να
προσφέρη εις τον κόσμον τον Χριστόν… Μία
αληθή Σύνοδος, καθολική και οικουμενική είναι συνεπώς δια την εποχήν της γεγονός κεντρικόν, το Γεγονός μιας ολοκλήρου εποχής,
μια πραγματική Θεοφανεία και Πεντηκοστή.
… Αύτη συγκαλουμένη μετά διακοπήν 12
όλων αιώνων και εις ιστορικάς συνθήκας διαφοροποιηθείσας εις τω μεταξύ αποφασιστικώς, έχει ενώπιόν της προβλήματα εκκλησιολογικά και κανονικά, ιδιαιτέρως λεπτά, ακανθώδη και κρίσιμα τόσον δια την ομαλήν ζωήν
της Εκκλησίας, όσον και δια την ποιμαντικήν
και ιεραποστολικήν…
Πάντα τα ανωτέρω θα δημιουργήσουν οξύτατα προβλήματα κατ’ αρχήν δι’ αυτήν ταύτην
την σύγκλησιν της Συνόδου. Θα είναι πράγματι δυνατή η συμμετοχή όλων των επισκόπων εξ όλων των περιοχών, όλων των Ιεραρχών, όλων των υπερορίων Εκκλησιών κ.λ.π.;
Προσέτι: Ποια θα είναι η θέσις των Θεολόγων εις την Σύνοδον, ποία η θέσις του λαού;
Κ.λ.π. Θα δημιουργηθούν όμως προβλήματα
και κατά την λειτουργίαν της Συνόδου. Διότι
η επιφοίτησις του αγίου Πνεύματος δεν είναι
πράξις μαγική. Οι Πατέρες μας εκληροδότησαν το παράδειγμα επιπόνου και εξαντλητικής θεολογικής και πνευματικής προεργασίας δια την ανεύρεσιν λύσεων…
… Αποτελεί πράξιν υψίστης ευθύνης η σύγκλησίς της και η συμμετοχή εις αυτήν. Τί θα
γίνη, εάν τα εν τη Ορθοδοξία σχίσματα δεν
λυθούν αλλά σταθεροποιηθούν; Εάν μάλιστα,
όπως υπάρχει κίνδυνος, δημιουργηθούν και
νέα σχίσματα; Τί θα γίνη εάν δοθούν λύσεις
πρόχειροι και πιθανώς εσφαλμέναι εις θέματα καίρια, σχέσιν έχοντα με την λειτουργικήν
ή ηθικήν ζωήν των πιστών, με αυτήν δηλαδή
ταύτην την σωτηρίαν;
Δεδομένου ότι η ευθύνη δια πάντα μετέχοντα της Συνόδου, και συνεπώς και δια την εν
Ελλάδι αγίαν του θεού Εκκλησίαν, είναι υψίστη…».
Όλα όσα συνέβησαν στο Κολυμπάρι της Κρήτης τα είχε προβλέψει, και σήμερα τα βρίσκουμε μπροστά μας.
[ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ]

ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ – ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ “Άγιε” ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΕ της Ελληνικής Εκκλησίας

ήταν παραδοσιακή και προμαχούσε για την διατήρηση του ορθόδοξου χαρακτήρα του μαθήματος των θρησκευτικών, βάζοντας στο παιχνίδι τους μοντέρνους του “καιρού”, την γνωστή οικουμενιστική ομάδα. β) Εμπιστευτήκατε ως δεξί σας χέρι και Διευθυντή του περιοδικού “Θεολογία” τον Γ. Γιαγκάζογλου, που
ήταν πρώτος σύμβουλος του υπουργού παιδείας και εισηγητής της αλλαγής των θρησκευτικών (δικαιολογημένα σας κάρφωσε). Ο
δε φίλος σας καθηγ. Μ. Μπέγζος σας κατηγόρησε ευθέως στον ALPHA TV ότι γνωρίζατε τις
επιδιωκόμενες αλλαγές στο μάθημα των θρησκευτικών και δεν εκφράσατε καμιά αντίρρηση. γ) Ο συνεργάτης Σ. Γιαγκάζογλου ήταν ο
εμπνευστής μάλλον της ίδρυσης του Τμήματος “Ισλαμικών Σπουδών” εντός της Θεολογικής Σχολής του Παν. Θεσσαλονίκης, και γι’
αυτό δεν αντιδράσατε.
Ό,τι κάνατε μετά, ήταν να ρίξετε στάχτη στα
μάτια των αφελών. Αφού κάνατε πλάτες στον
υπουργό, όποιες αλλαγές κι αν γίνουν στο νέο
πρόγραμμα το φθινόπωρο θα είναι δευτερεύουσας σημασίας, διότι η σύνταξη των βιβλίων
προχωρά με το καινούργιο πρόγραμμα.
ΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΚΑ
Αρχιεπίσκοπε κ. Ιερώνυμε, οι διάδοχοι των
Αποστόλων – οι άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας
– σας ενεχείρησαν τον θησαυρό της Αγίας Ορθόδοξης Πίστης μας και ορκισθήκατε κατά την
φοβερά ώρα της χειροτονίας σας ότι θα την δι-

αφυλάξετε ως “κόρην οφθαλμού”, αλλ’ εσείς
αυτήν την προδώσατε.
Δε θέλουμε να πιστέψουμε ότι η “διπλωματική” σας συμπεριφορά είναι αποτέλεσμα
επηρεασμού των σπουδών σας στη Γερμανία
με την υποτροφία που σας έδωσε το Βατικανό, όπως έγραψε η εφημερίδα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ” τον Μάιο του 2001.
Δεν μπορεί να ισχυρίζεστε ότι είστε θεματοφύλακας της Ορθοδόξου πίστεως, όταν
παράνομα και αντικανονικά ακυρώσατε τις
ομόφωνες αποφάσεις της Ιεραρχίας για την
Μεγάλη Σύνοδο στο Κολυμπάρι της Κρήτης, και δεχθήκατε τις ετερόδοξες ομολογίες ως “Εκκλησίες” αναγνωρίζοντας όλους
τους βλάσφημους και θεομπαίχτες (προτεστάντες, παπικούς, μονοφυσίτες) ως ισότιμες εκκλησίες με την ορθόδοξη, ισχυριζόμενος ότι σας ασκήθηκαν πιέσεις χωρίς να
τις κατονομάσετε.
Οι άγιοι πατέρες, σε θέματα πίστεως δεν
ενεργούσαν διπλωματικά – διπλωματία = ψεύδος – ούτε υπέκυπταν σε εκβιασμούς αλλ’ υπέμεναν θλίψεις, διωγμούς και εξορίες μέχρι θανάτου.
Κυκλοφορήσατε μετά από επτά (7) μήνες
ένα κείμενο “Προς τον Λαό”, προκειμένου
να τον ενημερώσετε για τις αποφάσεις που
πήρατε στην λεγόμενη “Αγία και Μεγάλη
Σύνοδο”. Τι απογοήτευση! Αυτό ήταν ένα
παραπλανητικό και διπλωματικό κείμενο,

γεμάτο ψεύδη και πονηρίες που προσπαθούσε να συμβιβάσει τα ασυμβίβαστα, την
πληροφόρηση με την παραπληροφόρηση,
την αλήθεια με το ψεύδος. Και καταλήγετε στην απογοητευτική αυτή ανακοίνωση:
«Όλοι οι Επίσκοποι της Εκκλησίας της Ελλάδος αγρυπνούμε και περιμένουμε αμετακίνητοι στην ορθόδοξη πίστη και αφοσιωμένοι στη Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία». Ποιους κοροϊδεύετε,
“άγιε” Προκαθήμενε, αφού, όπως βλέπετε
η πλειοψηφία των επισκόπων ακολουθεί την
παναίρεση του Οικουμενισμού, την οποία
μάλιστα πανηγυρικά επικυρώσατε, αντί να
την καταδικάσετε!
Αυτό που διαπράξατε στο Κολυμπάρι της
Κρήτης δεν είναι απλώς μια παράβαση διοικητικής πράξης, αλλά είναι μία ωμή παραβίαση της
Ορθοδόξου εκκλησιολογίας καθότι επιχειρείται
η ταύτιση του ψεύδους των αιρετικών δοξασιών, με την αλήθεια της Ορθοδόξου πίστεως.
Και σαν να μην έφθαναν όλα αυτά – και για
άλλα με τα οποία αργότερα θα ασχοληθούμε –
μας ήρθε καπάκι και η δήλωσή σας (15/2/2017)
στους μαθητές του Λυκείου της Ελληνογερμανικής Αγωγής στην Παλλήνη που μας ξάφνιασε
με τις απίστευτες, αθεϊστικές και όμως αληθινές
δηλώσεις σας (φωτ. δηλώσης σελ.4).
Περιμέναμε ενάμιση μήνα μήπως υπάρξει κάποια διάψευση ή διόρθωση των όσων ειπώθηκαν
από σας αλλά τίποτα. Αυτό σημαίνει την ορθό-

τητα των λόγων σας.
Ερωτήσεις μαθητών και απαντήσεις του Προκαθημένου!
Μαθητές: Πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε το δρόμο της Ιερωσύνης; Κατά την διάρκεια
της πορείας σας αμφισβητήσατε ποτέ τον Θεό;
Ιερώνυμος: «Είχα από πολύ μικρή ηλικία πολύ
καλή σχέση με την Εκκλησία… Για το αν αμφισβητώ τον Θεό; Κάθε μέρα. Και τότε και τώρα.
Όμως το παλεύω».
Μαθητές: Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η
στάση μας απέναντι στον θάνατο; Να τον αντιμετωπίζουμε με φόβο ή με ελπίδα;
Ιερώνυμος: «Δεν το έχω λύσει ακόμα αυτό.
Το ψάχνω κι εγώ…».
Φθάνει πια, “άγιε” Προκαθήμενε! Έως εδώ
και μη παρέκει. Το ποτήρι νομίζουμε ξεχείλισε.
Τόση υποκρισία! Τόσα χρόνια προσέρχοσαν
στην Αγία Τράπεζα προσφέροντας ευχαριστηριακή τελετουργία με αμφιβολίες το αν υπάρχει Θεός;
Τόση υποκρισία! Τόσα χρόνια είχατε μεταποιήσει το ιερό θυσιαστήριο, σε σκηνή θεάτρου;
Τόση υποκρισία! Πενήντα χρόνια – που υποτίθεται ότι αφιερωθήκατε εις τον Θεό – και δεν
το βρήκατε;
Τόση υποκρισία! Τριάντα έξι χρόνια “Αρχιερέας”, και δεν γνωρίσατε ακόμη το Μέγα Αρχιερέα, τον Κυριόν μας;
Η ζημιά που έγινε στην Εκκλησία είναι ανυπολόγιστη. Το ολιγότερο που θα πρέπει να κάνετε είναι να ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙΤΕ το γρηγορότερο.
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μαρτιοσ 2017

Τα πανό τα λένε όλα.
α) Βασίλειο της διαφθοράς και η χλιδάτη γκαρνταρόμπα του Ιγνατίου Λάρισας. (εφ. Αποκάλυψη)
β) Ο οικουμενισμός είναι παναίρεση. Ο Λαρίσης Ιγνάτιος 20 χρόνια συλλειτουργεί & συμπροσεύχεται και με Οικουμενιστές. Αυτο είναι Ορθοδοξία!!! (Είναι σημεία των καιρών)

ΑΧ… ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΑΛΑΡΙΕΣ !

ΈΝΑΣ ‘‘AΓΙΟΣ’’ ΠΕΡΙΦΕΡOΜΕΝΟΣ !

1) ΤΟ ΧΡΗΜΑ – ΤΟ ΧΡΗΜΑ – ΤΟ ΧΡΗΜΑ

Ήταν Δευτέρα 13 του
Μάρτη όταν συναγερμός
κάλεσε σε γενική σύναξη
τους παπάδες και τα φιλόπτωχα ταμεία της “καθ’
ημάς Ιεράς Μητροπόλεως
Λαρίσης και Τυρνάβου” –
Πάσχα γαρ ενόψει! Καμία άλλη ανακοίνωση… Άλλωστε
προς τι οι διασαφήσεις όταν τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται; Το ΧΡΗΜΑ λοιπόν – το ΧΡΗΜΑ και μάλιστα
σε καιρούς αφραγκίας…
Εισηγητής και ομιλητής ο ίδιος ο δεσπότης. Αυτή η ημέρα είναι σημαδιακή καθότι έδειξε τα ιδιαίτερα ταλέντα του.
Έδειξε την τέχνη του μαζέματος – μάζευε κι ας είν’ και ρόγες – θυμίζοντάς μας και την κυπριακή παροιμία: «Άλλοι
ζιούσιν με τον κόπον, κι άλλοι ζιούσιν με τον τρόπον».
Να, κάπως έτσι τους συμβούλευσε ο δεσπότης να αυξήσουν τις εισπράξεις τους που πέσαν και δεν είναι ικανοποιημένος.
Τους δασκάλεψε, όχι μόνο να είναι ξύπνιοι, αλλά και
να συμπεριφέρονται έξυπνα. Δηλαδή θα πρέπει ο δίσκος
να βγαίνει όταν ο ναός έχει κόσμο, όπως σε μνημόσυνα,
σε μεγάλες γιορτές και πανηγύρια… Θα πρέπει ακόμη να
υπάρχει και “κράχτης” κάποια γυναίκα (Θεός να φυλάει)
ώστε να γίνεται πιο καλά η δουλειά.
Και εξέφρασε, αναστενάζοντας, την μεγάλη στενοχώρια που περνάει, για τις γαλαρίες που γίνονται στα Τέμπη
και θα χαλάσουν την δουλειά με τις εισπράξεις του Προσκυνήματος της Αγίας Παρασκευής.
ΑΧ… ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΑΛΑΡΙΕΣ, τί ζημιά θα μας κάνουν!

Τον είχαμε ξεχάσει τον “άγιο” Προικονήσου για μερικά χρόνια, γιατί ο Πειραιώς – που τον τάιζε και τον πότιζε – μετά
από τα ψέματα που εξεστόμισε για να σπιλώσει τη μνήμη του π. Αυγουστίνου Καντιώτη, τον φρενάρισε, και γι’ αυτό εξαφανίστηκε από την πιάτσα. Φέτος όμως (26/2/17) επανεμφανίστηκε
στην πόλη μας με μια ομιλία του “μεστή” λόγων αεριτζίδικων, άχρωμη από πνευματικότητα – γιατί και ο ίδιος δεν την ζει – και χιλιοεκφωνημένη με μικρές παραλλαγές.
Πολλοί ζήτησαν να πληροφορηθούν ποιος είναι αυτός ο λαλίστατος Προικονήσου Ιωσήφ!
Τους γνωρίζουμε ότι είναι ένας από τους δεκάδες που χειροτονούνται στα Πατριαρχεία για να ικανοποιήσουν τις ανίερες φιλοδοξίες τους και μετά τους αμολάνε να βγάζουν τον επιούσιο. Γι’ αυτό
βλέπουμε τα νεκροταφεία των μεγάλων πόλεων και ιδιαιτέρως των
Αθηνών να είναι γεμάτα από δαύτους, που περιμένουν να κάνουν κάποια κηδεία, μνημόσυνο, τρισάγιο… Είναι οι γνωστοί “ΚΗΔΕΙΑΔΕΣ”.
Ο συγκεκριμένος είναι ένας από τους περιφερόμενους. Ξεκίνησε
από την Κρήτη, υπάλληλος τραπέζης 18 ετών (;), κατηχητής στην μητρόπολη Αττικής (του μοιχεπιβάτη Δωρόθεου), Διευθυντής στο ίδρυμα “ο Παντοκράτωρ” 22 ετών (;), Διάκος και Ιεροκήρυκας της Ι. Συνόδου και της μητρόπολης Λευκάδος, Πρωτοσύγκελος της μητρόπολης Ιεραπότνης. Σε ηλικία 32 ετών τον βρίσκουμε στην Αυστραλία όπου και χειροτονείται βοηθός επίσκοπος εις την Γ΄ Αρχιεπ. Περιφέρεια (Η & Β Αυστραλία) και από εκεί τοποθετείται μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας για μία διετία. Το 2003 ο Οικ. Πατριάρχης τον
έπαυσε από τα καθήκοντά του αντικαθιστώντας τον με τον πνευματικότατο ιεράρχη Αμφιλόχιο Τσούκο.
Από το 2003 τον περιμάζεψε ο άγιος Πειραιώς ως Ιεροκήρυκα για
το ψωμάκι του. Το 2008 ο Πατριάρχης του έδωσε τον ανύπαρκτο τίτλο μητροπολίτη Προικονήσου χωρίς μητρόπολη και ποίμνιο. Έκτοτε περιφέρεται από μητρόπολη σε μητρόπολη κάθε φορά που τον
καλούν σε γιορτές και πανηγύρια.
Το 2016 (στις 17 Ιουλίου) βρέθηκε στην αγ. Μαρίνα Αρτέμιδος να
ομιλεί, ως ο δέκατος τρίτος των Αποστόλων, αποκαλώντας όσους
δεν συμφωνούν με την ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΗ γραμμή του Πατριάρχη
«βλάσφημους και συκοφάντες… κι ο Θεός ας τους συγχωρήσει».
Το γραφείο Τύπου της Ι.Μ. Πειραιώς σε ανακοίνωση του έγραψε:
«Αναγκαζόμαστε, με πόνο ψυχής, να σχολιάσουμε τα απαράδεκτα
του Σεβ/του Προικονήσου, διότι, είναι γνωστό, υπηρέτησε για χρόνια στην μητρόπολή μας, η οποία του είχε εμπιστευτεί την νευραλγική θέση του Ιεροκήρυκος, αλλά και δική του εκπομπή στον
ραδιοφωνικό σταθμό της ιεράς Μητροπόλεώς μας… Θεωρούμε
ότι είναι άδικη αυτή η κριτική που στρέφεται κατά των χιλιάδων
κληρικών, μοναχών, καθηγητών Παν., Θεολόγων, επιστημόνων
και απλών πιστών… Πρωτίστως κατά του σεπτού μας Ποιμενάρχη, και των άλλων Σεβ/των Μητροπολιτών (Γλυφάδος, Γόρτυνος,
Κηθύρων, Ναυπάκτου, κ.ά.)… Να μας συγχωρήσει ο θεός (Σεβ/τε
Προικονήσου) για ποιο πράγμα;». Και καταλήγει η ανακοίνωση: «Τέλος θα τον συμβουλεύαμε… να ψάξει άλλον να ανακαλύψει και
καταδείξει τους πραγματικούς βλάσφημους και συκοφάντες…».
Η εφημερίδα μας κατ’ επανάληψη έγραψε για το “φαινόμενο” Προικονήσου, (φ. 198 το 2013) και απευθυνόμενη προς τον άγιο Πειραιώς του είπε: «ΤΙ ΤΟΝ ΚΡΑΤΑΕΙ Ο “ΑΓΙΟΣ” ΠΕΙΡΑΙΩΣ;». Έπρεπε να
το νιώσει ο ίδιος για να τον διώξει;
Αυτόν τον αχάριστο προς τον ευεργέτη του και Μέγα φιλοοικουμενιστή μαζεύει ο δεσπότης Λάρισας για να κατηχήσει και σώσει
τον λαό του Θεού;
Αυτός είναι ο περιφερόμενος Προικονήσου – το στόμα και το αυτί
του Οικουμενιστή Πατριάρχη Βαρθολομαίου!

Ο άνθρωπος κοιμάται, ξυπνάει, πίνει ή τρώει το χρήμα συλλογάται. Δεν
ξέρουμε αν βλέπει στον ύπνο του εφιάλτες και τα χέρια του να σφίγγουν
χρήματα. Ήταν παραμονές της Χριστού Γέννησης (19-12-2016) που έστειλε – άκουσον-άκουσον – επιστολή στον “ενδοξώτατον Στρατηγόν Κύριον Ηλίαν Λεονταρήν Διοικητήν 1ης Στρατιάς, ενταύθα” και τον θερμοπαρακαλούσε: «Όπως δώσητε εντολήν εις τον παρ’ Υμίν υπηρετούντα στρατιωτικόν
Ιερέα από τούδε και εφεξής (υπογραμμισμένο) όπως μη προβαίνη εις την
τέλεσιν Μνημοσύνων και ιδία ιερών Μυστηρίων, Γάμων ή Βαπτίσεων, εν
τω Ιερώ Ναώ Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 1ης Στρατιάς, επειδή προκαλούνται παράπονα υπό των Ενοριών.
Ταύτα παρακαλών θερμώς Υμάς, διατελώ…» Ο Λαρίσης Ιγνάτιος.
Ο λόγος είναι καθαρός. Το χρήμα! Το χρήμα των μυστηρίων που δεν περνάει από τη μητρόπολη.
Ο κ. Ιγνάτιος προέβη και σε μια αήθη ακόμη ενέργεια, με το να στείλη επιστολή (19/12/2016) στο Ληξιαρχείο του Δήμου που έλεγε: «Δια του παρόντος
παρακαλούμεν υμάς όπως από τούδε και εις το εξής μη δέχεσθε σύνταξιν
Ληξιαρχικών Πράξεων δι’ Ιερά Μυστήρια γάμων ή βαπτίσεων τελεσθέντα υπό
στρατιωτικών ιερέων…». Ο ευχέτης Λαρίσης Ιγνάτιος.
Θεέ και Κύριε, τι είναι αυτά που συμβαίνουν με τους εκπροσώπους σου
στη γη; Να ωθούν, με τα καμώματά τους, τα ζευγάρια στον πολιτικό γάμο, ή
στην ονοματοδοσία χωρίς βάπτισμα, και αυτό γιατί οι στρατιωτικοί ιερείς δεν
τ’ ακουμπούν στην μητρόπολη, και έτσι μειώνεται ο τζίρος της!

ΨΑΛΤΙΚΑ

ΕΝΑΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ …
Στους προϋπολογισμούς της
μητρόπολης Λάρισας και στη
στήλη «ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΕΞΟΔΩΝ Δ’
ΕΙΣΦΟΡΑΙ», ο κωδικός Νο 9 είναι “Υπέρ Πνευματικής Δράσεως Ι.Μ.” (ΕΦΑΠΑΞ). Αυτόν τον
κωδικό, από την ημέρα που πάτησε το πόδι του ο δέσποτας Ιγνάτιος στην πόλη μας, κάθε χρόνο τον αυξάνει σημειούμενο με κόκκινο στυλό. Πέρυσι έφθασε στο ζενίθ.
Υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 150 χιλιάδες ευρώ σε είσπραξη το χρόνο.
Προσπαθήσαμε να μάθουμε ποια είναι αυτή η “Πνευματική δράση” και καταβροχθίζει τόσες χιλιάδες ευρώ.
Απάντηση δεν πήραμε! Κάποιοι ιερείς, όμως, μας φώτισαν
κάπως, λέγοντας: “Όλοι αυτοί που έρχονται και βγάζουν
ωραίους λόγους και πασχίζουν να μας σώσουν “πνευματικά” μιλούν για αγάπη, ταπείνωση, εγκράτεια, αφιλοχρηματία… μην νομίζετε ότι τα λένε τσάμπα… χαρτζιλικώνονται καλά, τρώνε, πίνουν, παίρνουν τα οδοιπορικά και τα
δωράκια…”. Και καλά οι ξεμπαρκαρισμένοι απ’ τα διάφορα Πατριαρχεία, που περιφέρονταν στα νεκροταφεία της
Αθήνας, του Πειραιά… – η λεγόμενοι κηδειάδες – έχουν
προβλήματα. Έπεσε κι ο τζίρος τους, λόγω οικονομικής
κρίσης, και αναγκάζονται να τρέχουν στην επαρχία για ομιλίες και πανηγύρια. Οι άνθρωποι όμως των Οργανώσεων
ή των Αδελφοτήτων, ΓΙΑΤΙ !!!

Λαμπαδάριος

2) ΤΟ ΧΡΗΜΑ – ΤΟ ΧΡΗΜΑ – ΤΟ ΧΡΗΜΑ
Και το α’ οξύμωρο της υπόθεσης είναι:
α) Η μητρόπολη Δημητριάδος απαγορεύει στα υποψήφια ζευγάρια να
πραγματοποιούν τα στέφανά τους και τη βάπτιση του παιδιού τους συγχρόνως, στην μητροπολιτική της περιφέρεια (νέα μόδα). Έτσι όλοι οι ενδιαφερόμενοι έρχονται και… τακτοποιούνται στη μητρόπολη Λάρισας, που
το επιτρέπει για το χρήμα και μάλιστα στο Προσκύνημα της Παναγίας Αρμενίου κοντά στα σύνορα Βόλου-Λάρισας.
Εδώ, δεν πειράζει, κι ας παραβιάζουμε “λίγο” τους Ι. Κανόνες. Κατ’ οικονομίαν το λένε αυτό, διότι έχουμε μεγάλες ανάγκες από χρήματα (sic).

3) ΤΟ ΧΡΗΜΑ – ΤΟ ΧΡΗΜΑ – ΤΟ ΧΡΗΜΑ
Το β’ οξύμωρο της υπόθεσης είναι:
Δίπλα στο στρατιωτικό νοσοκομείο έχει ανεγερθεί ένας ναός του Αγ.
Αντωνίου - πραγματικό βυζαντινό κόσμημα - και ανήκει, ως παρεκκλήσιο,
στο στρατιωτικό ναό της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος 1ης Στρατιάς.
Σ’ αυτό το παρεκκλήσι γίνονται, εκτός από θείες λειτουργίες και πολλά μυστήρια. Ο κ. Ιγνάτιος βλέποντας ότι χάνονται πολλά έσοδα – και για το καλό
της μητρόπολης (!) – έστειλε επιστολή στον τότε φίλο του και Λαρισαίο Αντιστράτηγο ΓΕΣ κ. Νικ. Ντούβαν ικετεύοντάς τον με τα εξής λόγια: «Εντιμολογιώτατε και ενδοξότατε, Κύριε Αρχηγέ.
Ασπαζόμενος Υμάς εν Κυρίω και ευχόμενος εν αγάπη πολλή τα βέλτιστα δι’ Υμάς τε Αυτούς και την οικογένειαν Υμών αλλά τε και δι’ άπαν
το Στράτευμα της φιλτάτης Πατρίδος ημών, ούτινος Χάριτι Θεού ηγείσθε
Υμείς, το προσφιλέστατον τέκνον της καθ’ ημάς Αγιωτάτης Ιεράς Μητροπόλεως, προάγομαι ίνα υποβάλλω Υμίν έν αίτημα αφορόν το Παρεκκλήσιον του Αγίου Αντωνίου Λαρίσης… Παρακαλούμεν θερμώς όπως παραχωρήσητε τούτο το Παρεκκλήσιον του Οσίου Πατρός ημών Αντωνίου του Μεγάλου δηλονότι ως και ικανόν περί αυτό χώρον δια πλατείαν
αυτού εις την πλησιεστέραν αυτώ Ενορίαν του εν Αγίας Πατρός ημών
Αθανασίου του Μεγάλου Λαρίσης. Ταύτα θερμώς παρακαλούντες Υμάς
και ευελπιστούντες εις την θετικήν αφ’ Υμών ανταπόρκισιν εις το υποβαλλόμενον αίτημα, διατελούμεν». Μετ’ απείρου αγάπης και βαθείας τιμής,
ο Λαρίσης Ιγνάτιος.
Προκειμένου να πετύχει ο άνθρωπος το σκοπό του γίνεται χαλί να τον πατήσεις, γράφοντας αυτά που γράφει.
Αυτό είναι που λέει ο λαός μας: «Το χρήμα – το χρήμα σταύρωσε τον
Χριστό μας».
Θα επανέλθουμε

