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100 ΧΡονιΑ
νικολΑοΣ ΨΑΡοΥδΑκηΣ
Εκατό (100) χρόνια από
τη γέννησή του και δέκα
(10) από την αποδημία –
κοίμησή του.
Από το πλούσιο πνευματικό του έργο που μας
άφησε ως παρακαταθήκη-κληρονομιά δημοσιεύουμε σήμερα “από την πινακοθήκη της κοινωνίας”
το μικρό αυτό τόμο, ένα
συνεχίζεται στη σελ.5

∆ΥΟ ΜΕΓΑΘΗΡΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ
ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ

«Εντολή γαρ Κυρίου μη
σιωπάν, εν καιρώ κινδυνευούσης πίστεως. Ώστε
ότε περί Πίστεως ο λόγος,
ουκ έστιν ειπείν, εγώ τις
ειμί; Ιερεύς, άρχων, στρατιώτης, γεωργός, πένης;
Ουδείς μοι λόγος και φροντίς περί του προκειμένου. Ουά, οι λίθοι κράξουσι και συ σιωπηλός και άφροντις;»
συνεχίζεται στη σελ.3

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

«Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐγένετο γογγυσμὸς
τῶν Ἑλληνιστῶν πρὸς
τοὺς Ἑβραίους» (Πράξ.
6,1)
Ο ἀπόστολος τῆς Κυριακῆς τῶν Μυροφόρων εἶνε μιὰ περικοπὴ
ἀπὸ τὸ βιβλίο τῶν Πράξεων τῶν ἀποστόλων.

• Τι θα τρώμε
• Τι θα πίνουμε

• και πότε θα... πεθαίνουμε
ΣΕΛ. 4,7

συνεχίζεται στη σελ 2

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΘΥΜΗΘΗΚΑΜΕ!!!

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞΕΡΑΤΕ ;;;

Ψ Α Λ Τ Ι Κ Α ΤΟ ΙΕΡΟ ΧΡΗΜΑ ΜΕ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ…

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

η ιΣΤοΡιΑ ΕπΑνΑλΑμβΑνΕΤΑι ΣΤιΣ μΕΡΕΣ μΑΣ

ΣΤωμΕν κΑλωΣ,
ΣΤωμΕν οΡθοδοΞωΣ

H AMAΡTIA
TOY ΓOΓΓYΣMOY

ΕΡΧΕΤΑι ΤΣοΥνΑμι !!!

συνεχίζεται στη σελ. 2

Ο Ιγνάτιος προανήγγειλε: Επιχείρηση
«καθαρά χέρια» στο προσκύνημα
Τεμπών και «κάθαρση» από την
«αμαρτία «και τη «διαφθορά».

Α) ΓΥΡΙΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΟΥ «Γιάννη Αγιάννη;»
Β) ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΜΑΣ!
γ) ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΟ... ΚΑΦΕ∆ΑΚΙ
συνεχίζεται στη σελ. 5

συνεχίζεται στη σελ.3

Η ΣΦΑΓΗ ΤΩΝ 12 ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΩΝ (1974 - 2017) 28ο μέρος

ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ (Κοτσώνης) υπήρξε
μια Πατερική προσωπικότητα, αυθεντική και δυναμική,
που κινήθηκε συνετά και προσεκτικά μέσα στην τροχιά
της Εκκλησιαστικής Παράδοσης. Στάθηκε όρθιος και
άγρυπνος μπροστά στο Ιερό θυσιαστήριο. Έδωσε όλες
του τις δυνάμεις στην αναβάθμιση της διοίκησης της Εκκλησίας, σε βαθμό, στο παραπέντε, να γίνει οικονομικά
ανεξάρτητη από τα ταμεία του Κράτους. Ανύψωσε τον
εφημεριακό κλήρο πνευματικά, μισθολογικά, ασφαλιστικά… και έσκυψε με αγάπη στον πονεμένο λαό του Θεού.

Δε φιλοδόξησε ν’ αποκτήσει το ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός εθνάρχη. Και όταν ακόμα του προτάθηκε, σε
σχετική σύσκεψη (18/12/67), από τον τότε Υπουργό Π.
Πιπινέλη και πιέστηκε από σύσσωμη την Κυβέρνηση να
γίνει και Αντιβασιλέας, απέρριψε ασυζητητί την πρόταση δηλώνοντας: «Μοναδικός μου σκοπός είναι να υπηρετήσω την Εκκλησίαν και μόνον… διότι πιστεύω ακραδάντως, ότι η Εκκλησία είναι και πρέπει να είναι πάντοτε υπεράνω οιουδήποτε πολιτικού σχήματος και υπεράνω οιωνδήποτε πολιτικών προσώπων ή ομάδων…».
συνεχίζεται στη σελ. 7

συνεχίζεται στη σελ.6

ΟΡ∆Ο∆ΟΞΟΣ ∆ΟΓΜΑΤΙΚΗ
σελ. 6

ΨΑΛΤΙΚΑ
• ΤΟ ‘ΠΕ ΚΑΙ ΤΟ ‘ΚΑΝΕ
• «ΑΝΟΙΞΤΕ ΜΕ ΑΓΑΘΗ ΔΙΑΘΕΣΗ
ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΑΣ»
• ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
σελ. 8

ΔΙΑΒΑΣΤΕ

ΜΕ ΠΟΙΟΝ… «ΚΙΣΙΝΓΚΕΡ» ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΗΣ… ΛΕΣΧΗΣ ΜΠΙΛΝΤΕΜΠΕΡΓΚ!
Έγινε γνωστό πως η λέσχη Μπίλντεμπεργκ
φέτος θα συνεδριάσει από την 1η μέχρι την
4η Ιουνίου στο Westfields Marriott Hotel στο
Chantilly, της Virginia, και ένας από τους τακτικούς της επισκέπτες είναι και ο υποψήφιος πρόεδρος της Γαλλίας ο… αμφιβόλου
φύσεως Εμμανουελ Μακρόν αλλά και πολλοί Έλληνες.
Το πολύ ενδιαφέρων για εμάς είναι πως γι
άλλη μια φορά θα συζητηθεί το θέμα της Ελλάδας, την οικονομική κατάσταση, τις μελλοντικές πολιτικές εξελίξεις στην χώρα μας και
σε σχέση με την ευρύτερη περιοχή.

Ήδη τονίζεται από διεθνείς αναλυτές πως ο Σόιμπλε με τους εγχώριους
ολιγάρχες οι οποίοι για να
μην πληρώσουν τα θαλασσοδάνεια, δε διστάζουν να
οδηγούν τη χώρα σε κατάσταση Αργεντινής...
Ποιος λοιπόν Έλληνας πολιτικός, αρχηγός μεγάλου ελληνικού κόμματος και επίδοξος πρωθυπουργός, μετέχει στις συνεδριάσεις αυτής της κρυφής Λέσχης που σχεδιάζει το μέλλον για μας, χωρίς εμάς, για την

οποία ποτέ δεν αποκαλύπτεται τίποτα από τα
πρακτικά της και μάλιστα ο ίδιος πολιτικός
ακολουθεί εκεί τον μεγαλύτερο εγκληματία
κατά της Ελλάδας, αυτόν που παράδωσε την
Κύπρο στην τουρκική εισβολή, που τα χέρια
του είναι βαμμένα με το αίμα χιλιάδων αθώων, τον Χένρυ Κίσιγκερ;
Συντακτική
ομάδα Χειλαδάκη
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συνέχεια
από τη σελ. 1
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συνέχεια από τη σελ. 1

Κατεχόμενη Εὐρώπη πέντε ἀτέλειωτα χρόνια, σάν
ἕνα μαῦρο σύννεφο καταιγίδας πού κυοφορεῖ τόν
ξαφνικό θάνατο».
«Ἡ μάστιγα τοῦ Ναζισμοῦ», σελ. 25
• ΟΠΟΙΟΙ παρακολουθοῦν τά Μ.Μ.Ε. καί ἐνημερώνονται γιά τήν σατανική ἐχθρότητα καί τήν μοχθηρή συμπεριφορά τοῦ νεοναζί θηρίου τοῦ Βερολίνου,
δέν ἔχουν ἄδικο νά τόν χαρακτηρίζουν «ὑποκτῆνος».
Τοῦ λόγου τό ἀληθές.
• ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ἱσπανῶν ἐρευνητῶν (βλέπε ἐφ.
«Δημοκρατία», 30.9.16) καταλήγει: ὅτι ὁ ἄνθρωπος
εἶναι πιό βίαιος ἀπό τά «ζῶα» τῆς ζούγκλας. Ὅποιοι
διάβασαν τό βιβλίο τοῦ Lord Russell of Liverpool «Ἡ
μάστιγα τοῦ Ναζισμοῦ» Ἔκδ. Ἰωλκός, αὐτό ἀκριβῶς
ἐπιβεβαιώνει, ἡ μελέτη ἔρευνα τῶν ἱσπανῶν: «...
ἐκτιμοῦν ὅτι τό φονικό
Γράφει
ἔνστικτο τοῦ ἀνθρώπου
ο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
γιά “ἀδέλφια” τοῦ εἴδους
του εἶναι γραμμένο στά
γονίδιά του ἀπό τήν ἐξελικτική συγγένεια μέ χιμπατζῆδες, πιθήκους καί νεατερντάλις (ὅπου ἐπίσης
οἱ ἀλληλοσκοτωμοί ὑπολογίζονται στό 2%)». Ἐνδιαφέρουσα ἐπίσης εἶναι ἡ διαπίστωση τῆς μελέτης ὅτι:
«Στόν ἄνθρωπο τό ἀντίστοιχο ποσοστό θανάτων πού
ὀφείλονται σέ διαπροσωπική βία, ἀγγίζει τό 2% ὅταν
ὁ μέσος ὅρος στά ἄγρια θηλαστικά εἶναι μόνο 0,3%»!
• ΝΑ ΓΙΑΤΙ ἡ ἀγριότητα τῶν γερμανῶν τραπεζιτῶν
καί τῶν Εὐρωπαίων συνεταίρων τους, εἰδικά δέ τοῦ
ὑποθηρίου ὑπουργοῦ οἰκονομικῶν τῆς νεοναζί Γερμανίας μᾶς δολοφονοῦν οἰκονομικά ἀλλά καί πολιτιστικά τόσο ἀπάνθρωπα...
• ΠΡΟΧΩΡΑ Τράμπ, ἀποκατάστησε τήν τιμή τῆς
Ἀμερικῆς πού καταρράκωσαν οἱ προηγούμενοι πρόεδροι, σπέρνοντας τόν θάνατο καί τήν καταστροφή
στή Μέση Ἀνατολή καί ὄχι μόνον, ξεσπιτώνοντας καί
σκοτώνοντας ἑκατομμύρια δυστυχεῖς καί ἀθώους
στήν πλειοψηφία χριστιανούς.
• ΠΡΟΧΩΡΑ Τράμπ, καί τιμώρησε τό ἀναβιωμένο μισητό ἀνθρωπολογικό εἶδος τῶν νεοναζί κτηνοβατῶν πού ἀπό ἡττημένο σέ δύο παγκόσμιους πολέμους, ἡ Ἀμερική δυστυχῶς, τό ἀνέδειξε σέ ἡγεμονικό σουλτανάτο τῆς Εὐρώπης.
•ΠΡΟΧΩΡΑ Τράμπ. Πολέμησε καί ταπείνωσε τήν
«Παγκοσμιοποίηση» πού ἔχει ἐκπονήσει ἐν κρυπτῷ
ὀλέθρια σχέδια γιά νά ξαναγυρίσουν οἱ λαοί στή
σκλαβιά μιᾶς νέας παγκόσμιας διακυβέρνησης χειρότερης τοῦ Ναζισμοῦ.
• ΠΡΟΧΩΡΑ Τράμπ, καί καρατόμησε τό ἀποτρόπαιο χαλιφᾶτο ISIS μαζί μέ τούς Ρώσους, πρίν αὐτό
καρατομήσει ὅλους ἐμᾶς.
ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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H AMAΡTIA TOY ΓOΓΓYΣMOY
Μέσα στὸ βιβλίο αὐτὸ θὰ δῆτε τὴν ἱστορία εἶνε. Δουλεύει ἀπ᾿ τὸ πρωῒ ὣς τὸ βράδι.
τῶν πρώτων Χριστιανῶν. Ἀλλ᾿ ὅπως στὸν Τσιγάρο δὲν καπνίζει, ταβέρνα καὶ κινηἥλιο ὑπάρχουν σκοτεινὲς κηλῖδες, ἔτσι ματογράφο δὲν πάει. Ἀγαπάει τὰ παιδιά
καὶ οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, ποὺ εἶνε πρό- του. Κουβαλητὴς ἄριστος. Καὶ τὸ ροῦχο
τυπα ἀρετῆς, εἶχαν καὶ τὶς κηλῖδες τους, καὶ τὰ παπούτσια καὶ τὰ φάρμακα καὶ ὅ,τι
τὰ ἐλαττώματά τους. Ἕνα τέτοιο ἐλάττω- ἄλλο χρειάζεται τὸ σπίτι, γίνεται θυσία γιὰ
μα μᾶς φανερώνει σήμερα ὁ ἀπόστολος. ὅλους. Νομίζετε ὅτι τὰ παιδιά του μένουν
Τί μᾶς λέει;
εὐχαριστημένα; Ὤ χρόνια παλιά, ποὺ τὰ
Ἐνῷ οἱ πρῶτοι Χριστιανοὶ ἦταν ὅλοι παιδιὰ γυρνοῦσαν ξυπόλητα καὶ τρώγανε
ἀγαπημένοι, ξαφνικὰ μεταξύ τους ἀκού- μιὰ ἐλιὰ καὶ λίγη μπομπότα, καὶ φιλοῦσαν
στηκε παράπονο, «γογγυσμός» (Πράξ. κάθε βράδι τὸ χέρι ποὺ τοὺς τὰ ἔδινε καὶ
6,1). Γιατί; Παραπονέθηκαν οἱ Χριστιανοὶ λέγανε, Πατέρα σ᾿ εὐχαριστοῦμε…! Τώρα
ἀπὸ ἄλλα μέρη (οἱ «Ἑλληνισταί») πρὸς τὰ τρέφεις μὲ μπισκότα σοκολάτες κ᾿ ἕνα
τοὺς ντόπιους, ὅτι οἱ ντόπιοι δὲν προσέ- σωρὸ ἄλλα ἀγαθά, καὶ γογγύζουν· καὶ δὲν
χουν τοὺς ξένους. Κάτι παρόμοιο, δηλα- ἔχουν τίποτα καλὸ νὰ ποῦνε παρὰ μόνο σὲ
δή, μ᾿ αὐτὸ ποὺ παρουσιάστηκε
φαρμακώνουν μὲ λόγια
+ Μητρ. Φλωρίνης
καὶ στὴν πατρίδα μας ὅταν ἦρθαν
πικρά, ἂν δὲν τοὺς ἔχῃς
Αυγ. Καντιώτου
οἱ πρόσφυγες, οἱ ντόπιοι νὰ μὴν
τὸ φαγητὸ τῆς ἀρεσκείας
τοὺς κοιτάζουν ὅπως κοιτάζουν
τους, ἢ ἀκόμα μπορεῖ νὰ
τὸν ἑαυτό τους. Κάτι τέτοιο συνέβη καὶ σοῦ ποῦν καὶ Γιατί μᾶς γέννησες…
τότε. Καὶ ξεσηκώθηκαν οἱ ξένοι ἐναντίον
Γογγύζουν τὰ κακομαθημένα παιδιά.
τῶν ντόπιων. «Ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν Γογγύζουν ἀκόμη οἱ ἄμυαλες γυναῖκες.
Ἑλληνιστῶν πρὸς τοὺς Ἑβραίους» (ἔ.ἀ.). Γογγύζουν κατὰ τῶν τιμίων ἀντρῶν τους. Ὁ
Ἄκουσαν τὸ γογγυσμὸ αὐτὸ οἱ ἀπόστο- ἄντρας τους δὲν εἶνε κανένας ἀδιάφορος.
λοι καὶ δὲν ἔκλεισαν τ᾿ αὐτιά τους. Δὲν Εἶνε στοργικός, ἔχει τὴ γυναῖκα του ψηλά,
εἶπαν, Ἄσ᾿ τους νὰ φωνάζουν· θὰ φω- τὴν ἀγαπάει. Τὴν κοιτάει στὰ μάτια, ἕτοινάξουν θὰ φωνάξουν, θὰ σταματήσουν. μος νὰ ἱκανοποιήσῃ τὴν ἐπιθυμία της. Καὶ
Ἦταν κοντὰ στὴν καρδιὰ τοῦ λαοῦ. Ἔδω- ὅμως, ἂν κάποτε δὲν τῆς κάνῃ ἕνα μικρὸ
σαν προσοχὴ σ᾿ αὐτὸ τὸ παράπονο καὶ θέλημα, τότε αὐτὴ λησμονεῖ τὰ 999, ποὺ
ἀμέσως ἔλαβαν μέτρα, γιὰ νὰ σταματήσῃ ἔκανε γι᾿ αὐτήν, καὶ θυμᾶται τὸ 1, καὶ τοῦ
ὁ γογγυσμός.
κάνει τὴ ζωὴ μαρτύριο. Μὲ τὴ μουρμούΠοιά μέτρα ἔλαβαν; Τοὺς εἶπαν, νὰ ρα της δὲν τὸν ἀφήνει νὰ ἡσυχάσῃ, καὶ τὸ
ἐκλέξουν ἑπτὰ ἄνδρες. Νὰ ἐκλέξουν μό- σπίτι γίνεται κόλασι.
νοι τους· διότι ὁ χριστιανισμὸς εἶνε ἡ ἀρίὍπως πάλι ὑπάρχει καὶ τυραννικὸς
στη δημοκρατία. Δὲν διάλεξαν οἱ ἀπόστο- ἄντρας, ποὺ γογγύζει ἐναντίον τῆς τιμίας
λοι κατὰ τὴν κρίσι τους, ἀλλὰ εἶπαν· Δια- γυναικός του. Ἡ γυναίκα του δὲν εἶνε ἀπ᾿
λέξτε σεῖς, ἀδέλφια, ἑπτὰ ἀνθρώπους, αὐτὲς τὶς σουσουράδες ποὺ τρέχουν δεξιὰ
ποὺ θὰ τοὺς βάλουμε νὰ ἐπιστατοῦν στὰ κι ἀριστερά. Ἔχει μέσα της Χριστό. Αὐτὸς
συσσίτια, νὰ φροντίζουν νὰ παίρνῃ καθέ- κοιμᾶται, κι αὐτὴ ξυπνάει τὴ νύχτα καὶ σὰν
νας τὴν ἀνάλογο μερίδα. Καὶ διάλεξε ἡ ἄγγελος προσεύχεται γι᾿ αὐτὸν στὰ γόνατα.
πρώτη Ἐκκλησία ἑπτὰ ἄνδρες, τοὺς δια- Καὶ ὅμως αὐτὸς γογγύζει γιὰ μιὰ ἐλαχίστη
κόνους, μεταξὺ τῶν ὁποίων πρῶτος ἦτο ὁ λεπτομέρεια. Δὲν τό ᾿χει τίποτε νὰ τῆς πῇ
ἅγιος Στέφανος ποὺ ἔγινε καὶ πρωτομάρ- σκληρὰ λόγια καὶ νὰ τὴ φαρμακώσῃ. Πρέτυς. Ἔτσι ὁ γογγυσμὸς ἔπαυσε.
πει νὰ πεθάνῃ ἡ καλὴ αὐτὴ γυναίκα, γιὰ
Ἀλλ᾿ ἐὰν ὑπῆρχε γογγυσμὸς τότε ποὺ δι- νὰ μάθῃ ὁ ἄντρας αὐτὸς τί θησαυρὸ ἔχαοικοῦσαν οἱ ἀπόστολοι, τότε ποὺ ὑπῆρχε σε· καὶ πρέπει νὰ πεθάνῃ ὁ καλὸς ὁ ἄντρας,
Πνεῦμα ἅγιο, τότε ποὺ οἱ ἄνθρωποι εἶχαν γιὰ νὰ καταλάβῃ ἡ διεστραμμένη γυναίκα
ἀγάπη, ἔ, τώρα στὸν αἰῶνα μας μπορεῖτε ποιό θησαυρὸ ἔχασε.
νὰ φανταστῆτε τί γογγυσμὸς ἀκούγεται;
Μὴ γογγύζετε λοιπόν, παιδιά, ἐναντίΘὰ σᾶς δώσω μερικὲς εἰκόνες τοῦ σημε- ον τῶν φιλοστόργων γονέων σας. Μὴ γογρινοῦ γογγυσμοῦ.
γύζετε, γυναῖκες, κατὰ τῶν φιλοστόργων
Ὑπάρχει γογγυσμὸς δίκαιος καὶ γογ- ἀντρῶν σας. Καὶ μὴ γογγύζετε, ἄντρες, κατὰ
γυσμὸς ἄδικος, παράπονα δίκαια καὶ πα- τῶν ἁγίων γυναικῶν σας.
ράπονα ἄδικα. Γογγυσμὸς δίκαιος εἶνε
Ἀλλὰ ὁ γογγυσμὸς ἀρχίζει ἀπὸ μικρὸ ποπ.χ. νὰ δουλεύῃ ὁ ἐργάτης ὅλη μέρα, νὰ
ταμάκι καὶ αὐξάνεται καὶ γίνεται ποταμὸς
ἱδρώνῃ, καὶ τὸ βράδι νὰ πηγαίνῃ στὸ τατεράστιος. Γογγύζουμε πιὰ ὄχι κατὰ τοῦ παμεῖο τοῦ ἐργοστασίου γιὰ νὰ πληρωθῇ,
τέρα καὶ τῆς μάνας ποὺ μᾶς γέννησε, ὄχι
καὶ νὰ τοῦ δίνουν σχεδὸν τίποτε, ἢ νὰ
κατὰ τῶν δασκάλων μας ποὺ μᾶς ἐμόρφωτοῦ λένε, Πέρασε αὔριο καὶ μεθαύριο…,
ἢ νὰ μὴν τὸν πληρώνουν, κι αὐτὸς νὰ μὴ σαν, ὄχι κατὰ τῶν ἱερέων καὶ τῶν ἀρχιερέμπορῇ νὰ ζήσῃ τὴν οἰκογένειά του. Γογγύζει τότε ὁ ἐργάτης. Καὶ ὁ γογγυσμός του,
λέει ἡ ἁγία Γραφή, φθάνει στ᾿ αὐτιὰ τοῦ
Θεοῦ, «εἰς τὰ ὦτα Κυρίου σαβαώθ», καὶ
γίνεται φωτιὰ ποὺ θὰ κάψῃ τὸν ἐργοδότη (βλ. Ἰακ. 5,4).
Ὥστε ὑπάρχουν παράπονα δίκαια. Ἀλλ᾿
ὑπάρχουν καὶ παράπονα ἄδικα, γογγυσμοὶ ἄδικοι. Αὐτοὺς τοὺς γογγυσμοὺς
ἀπαγορεύει τὸ Εὐαγγέλιο, ὄχι τοὺς δικαίους. Θὰ σᾶς ἀναφέρω μερικοὺς ἄδικους
γογγυσμούς.
Τὸν βλέπεις; Φτωχαδάκι εἶνε, πατέρας
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ων μας, ἀλλὰ γογγύζουμε – ἐναντίον τίνος;
Ἐναντίον τοῦ Θεοῦ! Ὦ γενεὰ ἀχάριστος…
Νὰ γογγύζω κατὰ τοῦ πατέρα μου, κάπως
ὑποφέρεται· γιατὶ δὲν εἶνε ἅγιος. Νὰ γογγύζω κατὰ τοῦ παπποῦ μου, κατὰ τοῦ δασκάλου μου, κατὰ τοῦ ἀξιωματικοῦ μου,
κατὰ τοῦ παπᾶ…· ἄνθρωποι εἶνε. Ἀλλὰ νὰ
γογγύζω ἐναντίον τοῦ Θεοῦ; Ὤ πλέον! Θέλουν οἱ ἄνθρωποι νὰ τὰ ἔχουν ὅλα εὔκολα
στὸν κόσμο αὐτόν. Ἅμα στὸ σπίτι παρουσιαστῇ ἀρρώστια, δὲν ἀκοῦς ἕνα «Δόξα σοι,
ὁ Θεός». Ἅμα ἀρρωστήσῃ τὸ παιδί, ἅμα
συμβῇ κάποιο δυστύχημα, τότε γογγυσμὸς
μεγάλος ἀκούγεται. Γογγύζουν μέσα στὴν
καρδιά τους, γογγύζουν κι ἀπ᾿ ἔξω. Καὶ
φθάνουν μέχρι τὸ σημεῖο καὶ τὸ Θεὸ ἀκόμα νὰ βλαστημήσουν ἢ νὰ καταραστοῦνε
τὴ μέρα καὶ τὴν ὥρα ποὺ γεννήθηκαν.
Ὅπως «ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις …ἐγένετο γογγυσμός», ἔτσι καὶ στὶς ἡμέρες μας γίνεται μεγάλος γογγυσμός. Κανένας δὲ᾿ μένει εὐχαριστημένος. Τώρα γιατί δὲ᾿ μένουμε εὐχαριστημένοι, δὲν ἔχω καιρὸ νὰ σᾶς
τὸ πῶ. Ἀλλὰ εἶστε ἀρκετὰ ἔξυπνοι καὶ τὸ
καταλαβαίνετε.
Ἕνα θέλω νὰ τονίσω καὶ τελειώνω. Δὲν
εἶνε μικρὰ ἁμαρτία ὁ γογγυσμός. Ἐγὼ δὲν
ἐξομολογῶ, γιατὶ δὲν ὑπάρχει μετάνοια.
«Δὲν ἔχω τίποτε, παππούλη», σοῦ λέει καὶ
γελάει· «δὲ᾿ σκότωσα, δὲν ἔκλεψα· εἶμαι
καλὸς ἄνθρωπος». Ἀλλὰ ὁ γογγυσμός, ἡ
μεμψιμοιρία, ἡ γκρίνια σου δὲν εἶνε ἁμαρτία; Καὶ εἶνε μικρὰ ἁμαρτία; Ἀνοῖξτε τὴν Παλαιὰ Διαθήκη, γιὰ νὰ δῆτε τί ἔπαθαν οἱ γογγυσταὶ Ἰουδαῖοι.
Ο Θεὸς τοὺς ἔρριχνε στὴν ἔρημο μάννα,
ἄνοιγε τὰ βράχια καὶ τοὺς ἐπότιζε μὲ νεράκι,
καὶ μὲ νεφέλη τοὺς σκέπαζε. Κι αὐτοὶ ἐγόγγυζαν μέρα – νύχτα. Ἐγόγγυζαν κατὰ τοῦ Μωϋσέως, ἐγόγγυζαν κατὰ τοῦ Ἀαρών, ἐγόγγυζαν
κατὰ τῶν ἀρχηγῶν τους (βλ. Ἔξ. 16,6-7· 17,3·
Ἀριθμ. 14,27· 16,11). Ἀλλὰ διαβάστε νὰ δῆτε
τί ἔγινε. Ἐκείνη τὴν ὥρα ποὺ ἐγόγγυζαν ἄνοιξε ἡ γῆ καὶ τοὺς ῥούφηξε· τοὺς ἔθαψε μέσα
στὰ σπλάχνα της (βλ. Ἀριθμ. 16,32). Αὐτὰ λέει
ἡ Παλαιὰ Διαθήκη.
Λοιπόν, ποιό εἶνε τὸ συμπέρασμα; Δὲ᾿ σᾶς
τὸ λέω. Ἅμα ψάξετε τὴν Καινὴ Διαθήκη, θὰ τὸ
βρῆτε. Τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν εἶνε ἐγγύς. Καὶ
οἱ ἄνθρωποι ―διαβάστε τὴ Γραφὴ νὰ δῆτε―,
ἀντὶ νὰ μετανοοῦν γιὰ τὰ κακὰ ποὺ θὰ τοὺς
βρίσκουν, θὰ γογγύζουν κατὰ τοῦ Θεοῦ.
Ἀδελφοί μου, ἂς φοβηθοῦμε τὸ γογγυσμό,
τὸ φοβερὸ αὐτὸ ἁμάρτημα. Ἀντὶ νὰ γογγύζουμε, ἂς δοξάζουμε τὸ Θεὸ γιὰ τὸ ἄπειρο ἔλεός του, γιὰ νὰ γίνῃ ἵλεως τὴν ἡμέρα ἐκείνη.
Αθήνα 1965

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Για τους φίλους και αναγνώστες της εφημερίδος, από την Ελλάδα και
εξωτερικό, που μας ρωτούν για το ενδεκαετές μνημόσυνο του μακαριστού
γέροντος π. Αθανασίου Μυτιληναίου τους γνωρίζουμε ότι: Όπως ανακοινώθηκε από το μοναστήρι, το μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 28 Μαϊου
2017 «Κυριακή των Αγίων Πατέρων της Α’ Οικουμενικής Συνόδου» εις την
Ιερά ‘Κομνήνειο’ μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και Αγίου Δημητρίου
Στομίου- μετά τη θεία λειτουργία- όπου είναι ο τάφος και το σκήνωμά του.
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συνέχεια από τη σελ. 1

Στωμεν καλως, στωμεν ορθοδοξως
η ιστορια επαναλαμβανεται στισ μερεσ μασ

άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης
1 Φεβρουαρίου 1440. Επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη η αποστολή των Ελλήνων ιεραρχών που συμμετείχαν στην ψευτοσύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας. Στο λιμάνι τους αναμένει ο λαός. Γράφει ο ιστορικός Δούκας:
«Οι δε αρχιερείς ευθέως από τριήρων αποβάντες και οι
της Κωνσταντινουπόλεως κατά το σύνηθες ησπάζοντο
αυτούς ερωτώντες πώς τα υμέτερα; Πώς τα της συνόδου; Ει άρα ετύχομεν την νικώσαν; Οι δε απεκρίνοντο:
Πεπράκαμεν (=πουλήσαμε) την πίστιν ημών, αντηλλάξαμεν
τη ασεβεία την ευσέβειαν, προδόντες την καθαράν θυσίαν, αζυμίται γεγόναμεν. Ταύτα και άλλα αισχρότερα
και ρερυπασμένα λόγια… Ει (=εάν) γαρ τις αυτούς ήρετο (=ρωτούσε), και διατί υπεγράφετε έλεγον: φοβούμενοι
τους Φράγκους. Και πάλιν ερωτώντες αυτούς ει εβασάνισαν οι Φράγκοι τινά, ει εμαστίγωσαν, εις εις φυλακήν
έβαλον. Ουχί. Αλλά πώς; Η δεξιά αυτή υπέγραψεν, έλεγον, κοπήτω η γλώσσα ωμολόγησεν, εκριζούσθω… και
γαρ ήσαν τινες των αρχιερέων, εν τω υπογράφειν λέγοντες: ουχ υπογράφομεν, εάν μη το ικανόν ημίν της προς
οδόν παράσχητε. Οι δε έδιδον και εβάπτετο κάλαμος…».
Υπέγραψαν την ατιμωτική και προδοτική «ένωση», οι
«άγιοι» αρχιερείς για τρεις λόγους.
Πρώτον: Κάποιοι, όπως οι εξωμότες μετέπειτα καρδινάλιοι, Βησσαρίων και Ισίδωρος, γιατί τους «γυάλισαν» τα
χρυσοφόρα αξιώματα του πάπα και για να αποφύγουν
τα δεινά. Δειλοί και ριψάσπιδες εγκαταλείπουν το εμπερίστατο ποίμνιό τους λίγο προ της αλώσεως.
Δεύτερον: Άλλοι από φόβο-«φοβούμενοι τους Φράγκους».
Τρίτον: Μερικοί «λύγισαν» από τα φλωρία του πάπα.
Έπαιρναν τα αργύρια και.. εβάπτετο κάλαμος.
Ο λαός τους έφτυσε κατάμουτρα, η ιστορία τους διέσωσε ως προδότες της Πίστεως και της Πατρίδος. (Ας
τα έχουν αυτά υπ’ όψιν οι αρχιερείς μας).

Ένας μόνον επέστρεψε με το κεφάλι ψηλά, τον οποίο
ο λαός επευφημούσε. Ο στύλος της Ορθοδοξίας άγιος
Μάρκος ο Ευγενικός. Ούτε τα αργύρια ούτε τα αξιώματα ούτε οι απειλές του θηρίου της Ρώμης, τον πτόησαν.
Δεν υπέγραψε τον τόμο της ψευτοενώσεως, έσωσε το
Γένος από τον εκλατινισμό, κατήσχυνε τους παπικούς,
τα αιρετικά κατακάθια. (Οι παραπομπές στον Δούκα, αντλήθηκαν από τον 6ο τόμο, σελ. 299 της Ιστορίας του Παπαρρηγόπουλου).

12 Δεκεμβρίου 1452. Η περιώνυμος Πόλις ετοιμάζεται
για τον τελικό αγώνα με τους Τούρκους, όπως θα τον
υπαγόρευε η αξιοπρέπεια ενός κράτους, μιας αυτοκρατορίας με υπερχιλιετή ένδοξη ιστορία. Την ημέρα αυτή
ορίστηκε να γίνει κοινή (ενωτική) λειτουργία Ορθοδόξων
και Παπικών, στην Αγία Σοφία, την Μεγάλη Εκκλησία.
Η λειτουργία αυτή έγινε πράγματι, την 12 Δεκεμβρίου 1452, παρουσία του αυτοκράτορα και των αρχόντων,
διαβάσθηκε σ’ αυτήν το Πρακτικό της ενώσεως των εκκλησιών, που είχε συνταχθεί στη σύνοδο της Φλωρεντίας (1439) και μνημονεύθηκαν στα «Άγια» τόσον ο πάπας
(Νικόλαος) όσον και ο πατριάρχης (Γρηγόριος). Να τι παραδίδει σχετικώς ο Δούκας (φιλοενωτικός, λατινόφρων):
«Όλοι εκείνοι, που εξεδηλούντο υπέρ της ενώσεως,
ο βασιλιάς με τη σύγκλητο και από τον κλήρο ιερείς και
διάκονοι, ήλθαν στη Μεγάλη Εκκλησία, όπου θα γινόταν λειτουργία κοινή ομονοία (με μονοιασμένους δηλαδή ορθοδόξους και παπικούς) και προσευχή αδόλω γνώμη (με καθαρή και άδολη καρδιά).
Κατά την ώρα όμως αυτής της θείας λειτουργίας, οι
αντιφρονούντες (ανθενωτικοί ή σχηματικοί, όπως τους αποκαλούσαν) συγκεντρώθηκαν σε άλλους ναούς (ήταν εκείνην την ημέραν και
εορτή του αγίου Σπυρίδωνος), όπου λειτουργούσαν ανθενωτι-

κοί ιερείς, ενώ πολλοί επήγαν στη μονή του Παντοκράτορος. Εκεί ασκήτευε ο μοναχός Γεννάδιος, κατά κόσμον
Γεώργιος Σχολάριος. (Που μετά την άλωση, έγινε ο πρώτος πα-

τριάρχης του υπόδουλου Ελληνισμού υπό το όνομα Γεννάδιος Β’. Στα
πέντε χρόνια που έμεινε πατριάρχης, δύο φορές αναγκάσθηκε να παραιτηθεί. Πέθανε το 1468),

τον οποίον οι ανθενωτικοί-οι Ορθόδοξοι αναγνώριζαν ως αρχηγό τους.
Ο Γεννάδιος κλείστηκε στο κελί του και τοιχοκόλλησε απ’ έξω ένα σημείωμά του, όπου εξέθετε συνοπτικά τις απόψεις του για το εκκλησιαστικό θέμα. Από εκεί
έφυγαν οι διαδηλωτές (όπως θα μπορούσε να τους ονομάσει κανείς) και, καθώς σημειώνει ο γνωστός για τις φιλοενωτικές απόψεις του χρονογράφος Δούκας: «ο χυδαίος και
αγοραίος λαός εξελθόντες εκ της αυτής του μοναστηρίου εν καπηλείοις, κρατούντες εν χερσί τας φιάλας πλήρεις ακράτου, ανεθεμάτιζον τους ενωτικούς…». Ο λατινόφρων χρονογράφος εμφορείται εμφανώς από πάθος

κατά των αντιδρώντων στην ένωση, ενώ η συγκέντρωση στα καπηλειά, που αναφέρει, είναι μάλλον απίθανο
να έγινε πρωινές ώρες μιας εργασίμου ημέρας (υπολογίζεται ότι πρέπει να ήταν ημέρα της εβδομάδος Τρίτη
η 12 Δεκεμβρίου του έτους εκείνου, του 1452).
Για το πνεύμα εξ άλλου, τις σκέψεις και τις προϋποθέσεις με τις οποίες η πλειονότητα των αρχόντων δέχθηκαν, την κρίσιμη εκείνη ώρα, την εκκλησιαστική ψευτοένωση, ο ίδιος χρονογράφος σημειώνει στη συνέχεια της
αφηγήσεώς του τα ακόλουθα: «οι δε εν τη μεγάλη εκκλησία αθροισθέντες Χριστιανοί δέησιν προς τον Θεόν εκτενή ποιήσαντες και τους λόγους του καρδιναλίου ενωτισθέντες, έστερξαν (το ρήμα, που χρησιμοποιεί ο χρονογράφος,

είναι εκφραστικό της δυσκολίας και της δυσφορίας με την οποίαν οι άρχοντες της πόλεως – και πιθανώτατα πολύ μεγάλο μέρος των καλουμένων ενωτικών – εδέχοντο την ένωση, εν όψει των τραγικών στιγμών,
που περνούσε η πατρίδα τους) τον της ενώσεως όρκον, και αυ-

τόν μετά συμφωνίας, ως ότι παρελθούσης της περιστάσεως των Τούρκων και γαλήνης γενομένης καθίσαντες
τινες των ελλογίμων ίδωσι (θα καθίσουν δηλαδή κάτω
μερικοί από τους πιο ειδικούς και θα δουν) τους όρους
και ει τι έστι τι το μη τελείως ορθοτομούν (εάν δηλαδή
υπάρχει κάτι που σε κάποιο σημείο του δεν είναι απολύτως σωστό), διορθώσωσιν. Εν τη συμφωνία ουν αυτή
έστερξαν του γενέσθαι λειτουργίαν κοινήν εν τη μεγάλη
εκκλησία, τελεσθείσα παρ’ Ιταλών και Γραικών, και μνημονεύσαντες τον πάπαν Νικόλαον εν τοις διπτύχοις και
τον εξόριστον πατριάρχην Γρηγόριον…».
Και συνεχίζει ο χρονογράφος εκθέτων τη στάση και
των λιγότερο ανεκτικών προς την “ένωση” (που, εξ ανάγκης

– λόγω αξιώματος προφανώς – είχαν λάβει μέρος στην κοινή λειτουργία):

«Ήσαν δε και πολλοί, οι ουκ έλαβον προσφοράν αντιδώρου (που δεν δέχθηκαν δηλαδή να πάρουν αντίδωρο) ως βδελυκτήν θυσίαν τελεσθείσαν εν τη ενωτική λειτουργία».
Από την ημέρα εκείνη, καταλήγει ο χρονογράφος,
προσέρχονταν ο λαός στην Αγία Σοφία σαν να ήταν
εβραϊκή συναγωγή (δηλαδή μη χριστιανικός ναός) και δεν υπήρχε μέσα εκεί ούτε θυσιαστήριο ούτε θυμίαμα. Εάν δεν
επρόκειτο για κάποια επίσημη ημέρα, κατά την οποίαν γινόταν λειτουργία στην εκκλησία της Αγίας Σοφίας, όσοι την παρακολουθούσαν παρέμεναν μόνο έως
την ώρα της προσφοράς (των τιμίων δώρων) – δηλαδή έως
τα καλούμενα άγια – και τότε με μιας «πάντες εξήρχοντο», επειδή θα εμνημονεύετο το όνομα του πάπα. «Και
τον ναόν ως βωμόν και την θυσίαν ως Απόλλωνι τελουμένην ενόμιζον» επιλέγει ο Δούκας, δηλαδή θεωρούσαν
το χριστιανικό εκείνο ναό ως ειδωλολατρικό βωμό και
ότι η θεία λειτουργία δεν ήταν παρά τελετουργία θυσίας στον Απόλλωνα. Αυτά τότε.
Η Πόλις έπεσε και αλώθηκε διότι μαγαρίστηκε η
Αγιά-Σοφιά, την ημέρα που μνημονεύτηκε ο αρχηγέτης των Γαδαρηνών-Φράγκων, ο πάπας. Ο λαός μίσησε τους πολιτικούς και εκκλησιαστικούς ηγέτες
του, γιατί πρόδιδαν την αγία Ορθοδοξία.Δεν υπήρχε
ομόνοια, εξασθένισε η Ορθοδοξία και όταν εξασθενεί η Ορθοδοξία, πλήττονται και τα θεμέλια του Ελληνισμού.Και «ήτανε θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει» για να σωθεί η ορθόδοξη μαγιά του Γένους.
Σήμερα ο διάβολος και τα όργανά του, αφού πολέμησε σχεδόν κατ’ άρθρον την αλήθεια του Χριστού
την εκτεθείσα στο Σύμβολο της Πίστεως, τώρα έχει
φθάσει στην τελευταία και πιο σπουδαία παράγραφο:
«Πιστεύω εις Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν».
Όλες οι αλήθειες της Πίστεως ζωοποιούνται στο
τελευταίο άρθρο, πραγματοποιούνται στην Εκκλησία του Χριστού.
Μέγας εχθρός της Ορθοδοξίας είναι σήμερα η
παναίρεσις του Οικουμενισμού, η εμπροσθοφυλακή του πάπα. Όσοι ονειροφαντάζονται «Φλωρεντίες» ας έχουν υπ’ όψιν ότι φρουρός και φύλακας της
υγιούς Πίστεως είναι ο λαός.Τα παθήματα, ας γίνονται μαθήματα.
Τούτη την πονηρή εποχή στις σημαίες της +Ορθοδοξίας πρέπει να αναγραφεί ο απροσκύνητος λόγος
του αγίου Μάρκου του Ευγενικού.
«Φεύγετε και ημείς, αδελφοί, την προς τους ακοινωνήτους κοινωνίαν και το μνημόσυνον των αμνημονεύτων».
Σύνθημά του ισόβιο ήταν και είναι: «Ου χωρεί συγκατάβασις εις τα της πίστεως».
Δημήτρης Νατσιός
δάσκαλος-Κιλκίς
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Α) ΓΥΡΙΣΑΜΕ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ
ΤΟΥ «Γιάννη Αγιάννη;»
Μήπως έχουμε γυρίσει στην εποχή που
κυνηγούσαν τον “Γιάννη Αγιάννη” (όπως το
περιγράφει ο
Β. Ουγκώ) το
1795, και δεν
το συνειδητοποιήσαμε; Γιατί αλλιώς δεν
εξηγείται να
απειλούνται
με κατασχέσεις και φυλακίσεις άνθρωποι που χρωστούν στην Εφορία 10
ή 50 ευρώ!
Ο επικεφαλής της
Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Εσόδων έδωσε στην δημοσιότητα
τα στοιχεία των “κακοπληρωτών” φορολογου-

μένων:
• 505.202 φορολογούμενοι χρωστάνε στην
εφορία μέχρι 10 ευρώ

• 903.206 φορολογούμενοι χρωστούν στην
εφορία μέχρι 50 ευρώ
• 1.485.693 φορολογούμενοι χρωστούν στην
εφορία από 50 έως 500
ευρώ
Στο απυρόβλητο όμως
οι παρακάτω οφείλοντες:
• 69 φορολογούμενοι
με χρέος 28,7 δις ευρώ
• 1.125 φορολογούμενοι με χρέος 55,5 δις ευρώ
• 7.296 φορολογούμενοι με χρέος 74,0 δις
ευρώ και
• 2.381.603 φορολογούμενοι με χρέος 18,9
δις ευρώ
Τα συμπεράσματα δικά
σας!
(πηγή: Paron)

Β) ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΘΑΣΑΝ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΜΑΣ! Κάθε
χρόνο πληρώνουμε… για να έρθει η ανάπτυξη (!)
142.000.000 ευρώ για γάλα από Γερμανία και Ολλανδία, γιατί η Ελλάδα πρέπει να παράγει το μισό απ’ ό,τι καταναλώνει, – ποσόστωση – άλλως πληρώνουμε πρόστιμο.
54.500.000 ευρώ για ζάχαρη από τη
Γαλλία, διότι τα ελληνικά εργοστάσια, με
εξαγωγές στα βαλκάνια, μας τα έκλεισαν.
33.000.000
ευρώ για ιταλικό
χαρτί υγείας, ενώ
οι χαρτοβιομηχανίες μας κάλυπταν
όχι μόνον τις ανάγκες μας αλλά και
τις μεγάλες εξαγωγές, καθότι, χρησιμοποιώντας τις
σιτοκαλαμιές σαν
πρώτη δική μας ύλη και ποιοτική καλύπταμε κατά μεγάλο μέρος το εύρος της
παραγωγής.
16.500.000 ευρώ για γαλλικές προτηγανισμένες πατάτες, τι στιγμή που η
χώρα μας δίνει άφθονο και γευστικότατο προϊόν λόγω κλίματος.
Δυστυχώς όμως, οι βαριές φορολογίες και τα αυξημένα κοστολόγια παραγωγής (σπόροι, φάρμακα, λιπάσματα κ.ά.)
έκαναν ασύμφορη την καλλιέργειά της.

300.000.000 ευρώ για χοιρινό από Γερμανία και Ισπανία, που πριν μερικά χρόνια ήμασταν σχεδόν αυτάρκης.
122.000.000 ευρώ για ισπανικά ρούχα και παπούτσια. Κι ενώ παλαιότερα,
με τα εργοστάσια και τις βιοτεχνίες, κάναμε τεράστιες εξαγωγές, τώρα όλα
έχουν κλείσει.
Δεν έμεινε τίποτα όρθιο. Ακόμα
και οδοντογλυφίδες φέρνουμε από
την Κίνα, καλαμάκια για τον φραπέ
από Ινδία, ξυλάκια
για σουβλάκια από
το Πακιστάν… Και
φέτος το πασχαλιάτικο αρνί το ψήσαμε με κάρβουνα από την Κούβα – του
αδελφού Κάστρο – και την Αργεντινή, και
τα κόκκινα αυγά από την Κίνα.
Παραγωγός που ρωτήθηκε για την
κατάσταση, απάντησε: Η παραγωγή είναι ασύμφορη με τις φορολογίες, και τα
μέτρα που μας βάζουν κάθε φορά. Είναι
προτιμότερο να αγοράζουμε και να πουλάμε, παρά να παράγουμε!
Γι’ αυτό, μην ανησυχήτε, σε λίγο έρχεται η ανάπτυξη!

Γ) ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ ΤΟ... ΚΑΦΕΔΑΚΙ
Ο ακριβότερος καφές στον κόσμο είναι
ο KopiLuwakCoffee και
πουλιέται 1886 δολάρια το κιλό.
Σύμφωνα με το
Bloomberg υπάρχουν χιλιάδες λάτρεις του καφέ,
που έχουν ένα
απωθημένο, να καταφέρουν να πιουν
τον καφέ από σπόρους
που έχουν νωρίτερα
φάει και… αφοδεύσει
οι ελέφαντες της Ταϊλάνδης.

Από το δημοσίευμα
μάθαμε ότι, οι αγρότες
της Ταϊλάνδης ταΐζουν

τους ελέφαντες με μπανάνες, ρύζι και σπόρους
καφέ. Μετά το φαγητό
των ελεφάντων, κατά
την διαδικασία της πέ-

ψης αλλά και της αφόδευσης, οι σπόροι... του
καφέ αποκτούν αρωματικά και γευστικά χαρακτηριστικά που τους
κάνουν μοναδικούς! Οι
αγρότες τους μαζεύουν κερδίζοντας 10 δολάρια, όταν το ημερομίσθιο στην Ταΐλάνδη είναι
στα 6 δολάρια. Η εταιρεία BlackIvory Coffee
έχει ως “υπαλλήλους”
27 ελέφαντες, που υπολογίζει να παράξουν 150
κιλά καφέ όλο το χρόνο
το 2017.
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∆ΥΟ ΜΕΓΑΘΗΡΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
• Τι θα τρώμε • Τι θα πίνουμε • Και πότε θα... πεθαίνουμε!

«Ελέγξτε το πετρέλαιο και θα ελέγχετε έθνη.
Ελέγξτε το φαγητό και θα ελέγχετε τον κόσμο»

(Χένρι Κίσιγκερ, 1974)
Πέρυσι το φθινόπωρο έγινε μια συγχώνευση
δύο κολοσσιαίων εταιριών και αυτό θεωρήθηκε
το μεγαλύτερο ιστορικό γεγονός. Η περιβόητη
αυτή συγχώνευση ερμηνεύτηκε ως “διαβολικός
γάμος”, διότι αυτή θα αποφασίζει “τί θα βάζει ο
καταναλωτής στο τραπέζι του”. Είμαστε μπροστά στο φάσμα μιας ολοκληρωτικής μετάλλαξης του πλανήτη μας, διότι θα ελέγχει αρχικά
το 1/3 της παγκόσμιας διατροφής με στόχο να
έχει το μονοπώλιο στους σπόρους και στα φυτοφάρμακα σε ολόκληρο τον πλανήτη, και έτσι
θα μπορεί να επιβάλει στους αγρότες τί να φυτέψουν και πώς να το καλλιεργήσουν.
Οι δύο εταιρίες Bayer – Monsanto.
Η μία είναι η γερμανική Bayer, που έχει την
έδρα της στο Λεβερκούζεν και παράγει φάρμακα, φυτοφάρμακα (είναι η δεύτερη παγκοσμίως μετά την Syngento) και σπόρους. Απασχολεί 170.000 εργαζομένους. Ξεκίνησε το 1863
από δύο φίλους που έφτιαχναν βαφές από λιθανθρακόπισσα, και εξελίχθηκε σε μια τεράστια
βιομηχανία χημικών και φαρμάκων, αποκτώντας
ιδιαίτερη φήμη για την εισαγωγή ηρωίνης – ως
φάρμακο για το βήχα – το 1896 και στη συνέχεια της ασπιρίνης το 1899 (φημολογείται ότι
αυτή ήταν που έκλεισε την φαρμακοβιομηχανία “ΧΡΩΠΕΙ” διότι η ΚΑΛΜΑΛΙΝΗ την εκτόπιζε
σιγά-σιγά παγκοσμίως).
Σύμφωνα με το “Bloomberg” η Bayer συνεργάστηκε, ως ανάδοχος, με τους ναζί κατά την
διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, χρησιμοποιώντας ανθρώπους σε καθεστώς καταναγκαστικής εργασίας.
Η άλλη είναι η Αμερικάνικη εταιρία Monsanto
και έχει έδρα το Μιζούρι. Ιδρύθηκε το 1901, αρχικά ως εταιρία που έφτιαχνε πρόσθετα για τρόφιμα όπως η σακχαρίνη. Αργότερα επεκτάθηκε
δημιουργώντας βιομηχανίες και χημικές ουσίες.
Το όνομα Monsanto ήταν, για χρόνια, συνώνυμο με το “AgentOrange”, ο λεγόμενος «πορτοκαλί παράγοντας» – χημικό όπλο που χρησιμοποίησαν οι αμερικανοί στον πόλεμο του Βιετνάμ, για να απογυμνώσουν τα δάση, ώστε να
στερήσουν από τους Βιετκόγκ τις βάσεις και τα
ορμητήρια που είχαν. Ονομάστηκε έτσι από τις
πορτοκαλί ρίγες που είχαν τα βαρέλια με τη φυτοκτόνο αυτή χημική ουσία.
Η ζημιά που έγινε είναι τεράστια, σύμφωνα με
την Ένωση θυμάτων του “AgentOrange” του Βιετνάμ. Πάνω από 3.000.000 Βιετναμέζοι έχουν
προσβληθεί από καταληπτικές ασθένειες, αναπηρίες και νόσους μετά την επαφή τους με τον
“πορτοκαλί παράγοντα” και 500.000 παιδιά είναι γεννημένα με δυσμορφίες.
Τη δεκαετία του ’70 λάνσαρε το ζιζανιοκτόνο Roundup μαζικής χρήσης στη γεωργία.
Τον Μάιο του 2015 ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας δήλωσε: Η έκθεση στην χημική ουσία
Glyphosateπου περιέχει το ζιζανιοκτόνο μπορεί
να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες, όπως καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες, νευρολογικές ασθένειες (π.χ. Πάρκινσον) κ.ά. Δέκα χρόνια αργότερα (1980) ξεκίνησε τη δημιουργία των γενετικά (μεταλλαγμένα) τροποποιημένων σπόρων
καλαμποκιού και σόγιας.
Το 2000, μετά από σειρά συγχωνεύσεων,
“γεννήθηκε” η νέα Monsanto που έγινε ηγέτης
στην αγορά των σπόρων, στα γνωστά «γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί» ή καλύτερα «μεταλλαγμένοι οργανισμοί».
Με το “γάμο” αυτό δημιουργήθηκε η μεγαλύτερη παγκόσμια εταιρεία, μια “αυτοκρατορία” με ένα τζίρο που θα ξεπερνούν οι πωλήσεις τα 67 δις.
Η Bayer έγινε ο Δούρειος Ίππος της Monsanto και έτσι θα μπορέσει να κατακλύσει την

ευρωπαϊκή αγορά με γενετικά τροποποιημένα
(μεταλλαγμένα) προϊόντα.
ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑ
Με την ανακοίνωση της ενοποίησης των δύο
κολοσσών, ξεσηκώθηκε μεγάλη αντίδραση
σε όλο τον κόσμο από πολιτικούς, επιστήμονες, αγρότες, ακτιβιστές κ.ά. Ο BernieSander
υποψήφιος των Δημοκρατικών, και αντίπαλος
της HilaryClinton για τις Αμερικανικές εκλογές
του 2016, δήλωσε: «Τέτοιες συγχωνεύσεις αυξάνουν τα κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων
και αφήνουν τους Αμερικανούς να πληρώνουν
ακόμα υψηλότερες τιμές. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να σταματήσει την ενοποίηση, αλλά και να ανοίξει ξανά την υπόθεση για
το μονοπώλιο της Monsanto στην αγορά των
σπόρων και των χημικών».
Ο δε ακτιβιστής AndrianBebb εκ μέρους της
περιβαλλοντικής οργάνωσης FriendsoftheEarth,
είπε: «… η εν λόγω εξαγορά απειλεί να προωθήσει περαιτέρω τη βιομηχανική γεωργία, εις
βάρος της φύσης, των αγροτών και του ευρύτερου κοινού». Οι ίδιες ανησυχίες εκφράστηκαν επίσης από την Γαλλία, Γερμανία… φοβούμενοι ότι, αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των μεταλλαγμένων – γενετικά τροποποιημένων – και την είσοδο σε δυνητικά επικίνδυνα φυτοφάρμακα στην Ευρώπη.
Ο αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων του Παν. Αθηνών κ.
Γεωρ. Κάργας δήλωσε στην εφ. “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ”: «Ο έλεγχος της αγοράς, και μέσω αυτής
της παραγωγής του τι θα τρώμε τελικά, είναι μία
ανησυχητική και αρνητική εξέλιξη… Και στην Ελλάδα η μεγάλη πλειονότητα των αγροτών αγοράζει πλέον σπόρους, μεγάλο μέρος των οποίων είναι εισαγόμενοι. Όταν μερικές πολυεθνικές εταιρείες ελέγχουν την αγορά, όχι μόνο θα
μπορούν να αποσπάσουν μονοπωλιακό κέρδος από τους αγρότες αλλά να κατευθύνουν
και τη γεωργία, με κίνδυνο αρνητικών εξελίξεων στο περιβάλλον, τη διατροφή και τη δημόσια υγεία. Η επέκταση των μεταλλαγμένων είναι μία απ’ αυτές τις απειλές».
Οι εξελίξεις άρχισαν να γίνονται πιο ανησυχητικές, αφού φημολογείται ότι υπάρχουν στα
σκαριά σχέδια για δύο ακόμα μεγάλες συγχωνεύσεις, της Syngenta με την κινεζική ChemChina και των δύο αμερικανικών την DuPont με
την DowChemical. Όσο γίνονται τέτοιες συγχωνεύσεις κολοσσών εταιρειών, τόσο περισσότερο μειώνεται ο ανταγωνισμός, και δυσκολεύουν τους αγρότες να διαλέξουν τί θα καλλιεργήσουν και πώς, αφού εξαρτώνται από μια
χούφτα πολυεθνικές, οι οποίες θα κυριαρχούν
στη παγκόσμια βιομηχανία σπόρων, φυτοφαρμάκων και βιοτεχνολογίας και ουσιαστικά, θα
ελέγχουν τη μοίρα της γεωργίας, άρα το φαγητό που τρώμε.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισαν να υπάρχουν ισχυρές αντιδράσεις από περιβαλλοντολογικές οργανώσεις και αγρότες όσον αφορά
τα μεταλλαγμένα, και ζητούν να υποχρεωθεί η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέτρα που να
δυσκολεύουν την εξάπλωσή τους. Όμως τώρα,
που η υπερ-εταιρεία είναι ευρωπαϊκή και μάλιστα γερμανική, θα είναι απίθανο να αποκλείσει
κάποιος ότι η Ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν θα
προσαρμοστεί στην θέληση αυτού του γερμανικού κολοσσού!
Στην Αμερική ο Τζορτζ Μπους χρησιμοποίησε
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (Π.Ο.Ε.)
για να εξαναγκάσει τους Αμερικανούς να καταναλώνουν μεταλλαγμένα τρόφιμα. Η δε βιομηχανία, σε μια προσπάθεια να πείσει τους καταναλωτές, χρησιμοποίησε τον μύθο ότι η βιοτεχνολογία των τροφίμων θα νικήσει την πείνα.
Ο ισχυρισμός αυτός ήταν ψεύτικος και παραπλανητικός διότι:

α) οδηγηθήκαμε σε οδυνηρές καταστάσεις
όλα αυτά τα χρόνια από τον “έλεγχο” των σπόρων και των φυτοφαρμάκων. Πιο κάτω η υπεύθυνη της εκστρατείας για τα μεταλλαγμένα στην
Ελλάδα της GreenpeaceΜυρτώ Πισπίνη, δήλωσε: «Από τη δεκαετία του 1950, μπήκαμε στη λογική να θρέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους που πεινούσαν κι έτσι ξεκίνησε η “πράσινη επανάσταση”, δηλαδή η εκβιομηχάνιση της παραγωγής (ζωικής και φυτικής). Το
αποτέλεσμα ήταν να έχουμε δυσμενείς επιπτώσεις στο έδαφος, στα υπόγεια ύδατα και στους
ίδιους τους αγρότες… Πτώχευση του αγροτικού τοπίου, μείωση της ποικιλότητας, εξάρτηση των αγροτών από τις αγροχημικές υπερεθνικές εταιρείες κ.ο.κ.
Οδηγηθήκαμε μ’ αυτόν τον τρόπο σε ένα αδιέξοδο τα τελευταία χρόνια. Στην Ε.Ε., φερ’ ειπείν,
παράγονται πάρα πολλά τρόφιμα, οι αγρότες
επιδοτούνται για να τα αποθηκεύουν και μετά
έρχονται οι χωματερές. Οι παθογόνοι οργανισμοί γίνονται πιο ανθεκτικοί, ενώ οι λύσεις που
προτείνονται περιλαμβάνουν περισσότερα φυτοφάρμακα κ.ο.,κ. Έτσι φθάσαμε να θεωρείται
η γενετική (μεταλλαγμένα) μηχανική ως ο από
μηχανής θεός που θα μας βγάλει από το αδιέξοδο… Η αλήθεια είναι ότι ο πλανήτης και η ανθρωπότητα οδηγούνται σήμερα σε ένα ακόμα
χειρότερο αδιέξοδο…».
β) Οι εταιρείες είχαν ως προκάλυμμα το ιδεολόγημα, ότι με την αύξηση της παγκόσμιας
παραγωγής μεταλλαγμένων τροφίμων θα εξάλειφαν την πείνα στον τρίτο κόσμο και θα μείωναν τις τιμές. Όμως όλες οι έρευνες τους διαψεύδουν.
Έρευνα του Πανεπιστημίου του Γουισκόνσιν έδειξε το αντίθετο για την τιμή της σόγιας
η οποία αυξήθηκε. Από το 1975 έως το 2000 η
καλλιέργεια ενός εκταρίου με φασόλια ή σόγια στοίχιζε στον αγρότη 11 δολάρια. Μετά το
2000 ανέβηκε στα 19 δολάρια, και το 2015, που
η Monsanto έγινε κυρίαρχη αφού έλεγχε το 80%
του καλαμποκιού και το 93% της σόγιας, έφθασε στα 60-75 δολάρια. Τυχαίο;
Τα στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών δείχνουν
ότι έχουμε τρόφιμα για να θρέψουμε δύο φορές τον πλανήτη, εφ’ όσον υπάρχει ίση κατανομή εισοδήματος και πρόσβαση των ανθρώπων στα τρόφιμα.
Η εκπρόσωπος της Greenpeace δήλωσε επάνω σε αυτό το θέμα ότι: «Όλες αυτές οι χώρες,
που όντως παράγουν προϊόντα – μεταλλαγμένα – πεινάνε. Η Αργεντινή είναι ένα κλασικό παράδειγμα. Έχουμε ρεκόρ παραγωγής μεταλλαγμένης σόγιας και ρεκόρ πείνας ταυτοχρόνως… Άλλο παράδειγμα. Στην Ινδία είχαμε το
φαινόμενο το 50% των παιδιών να υποσιτίζεται
και το 50% των αποθηκών τους να είναι γεμάτες με τρόφιμα προς εξαγωγήν… Συχνά, μάλιστα, χρησιμοποιούν μέσα “ανήθικα”. Εκμεταλλεύονται την απελπισία και την εξαθλίωση των
ανθρώπων σε χώρες που έχουν πληγεί (όπως
σήμερα η Ν.Α. Ασία) από ακραία φαινόμενα…
Τους προσφέρουν ως «ανθρωπιστική βοήθεια»
μεταλλαγμένους σπόρους και μόνο. Και όταν
κάποιες χώρες – όπως η Ζάμπια – ορθώσουν
το ανάστημά τους και πουν «δεν θέλουμε μεταλλαγμένη βοήθεια», τότε αρνούνται να τους
δώσουν οποιαδήποτε βοήθεια».
γ) Οι εταιρείες αυτές δεσμεύουν πλέον τους
αγρότες με τα βιομηχανικά τους κατασκευάσματα, είτε πρόκειται για τα παραγόμενα απ’
αυτές υβρίδια, είτε για γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους. Μέσω της παγκόσμιας νομοθεσίας που προωθούν στα μέτρα τους, πατεντάρουν ως δική τους «πνευματική ιδιοκτησία»
και εξασφαλίζουν το δικαίωμα αποκλειστικής
χρήσης όχι μόνο στο γενετικό υλικό, που θεωρούν δική τους «εφεύρεση», αλλά προχωρούν

και στον έλεγχο των διαφόρων παραδοσιακών
σπόρων και φυτών που υπάρχουν στον πλανήτη
που οι ντόπιοι πληθυσμοί τα ήξεραν αυτά από
χιλιάδες χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι κανείς δεν θα
μπορεί να καλλιεργεί, να φυλάξει σπόρους ή να
αναπαράγει ο ίδιος και πρέπει κάθε χρόνο – δεσμεύεται με συμβόλαιο – να… τα αγοράζει με
βάση τους όρους της εμπορίας και του μάρκετινγκ των σπόρων που καθορίζει η εταιρεία. Έτσι
φθάνουμε, αργά αλλά σταθερά, στο σημείο να
μην έχεις το δικαίωμα να φυτεύεις ό,τιχρειάζεσαι στο δικό σου χωράφι – Δεν είναι τυχαίο που
χρησιμοποιούνται σήμερα κατασκοπευτικοί δορυφόροι για να παρακολουθούν και ελέγχουν
τις συγκομιδές των αγροτών. – γιατίτα πρόστιμα θα είναι τσουχτερά, και με τον νόμο περί καταγραφής των υδάτων (πηγών, πηγαδιών κ.λ.π.)
και το “τσιπάρισμα” όλων των οικόσιτων ζώων,
που ο νόμος είναι ενεργός αλλά ακόμα δεν μπήκε σε εφαρμογή, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε
ένα εφιαλτικό σενάριο που έχει θέσει σε εφαρμογή η Παγκόσμια Τάξη Πραγμάτων.
Το πρόβλημα είναι βαθιά πολιτικό και βαθιά
κοινωνικό, αλλά άγνωστο σχεδόν στο σύνολο
του κόσμου. Η εφημερίδα “Πατρίς” του Πύργου Ηλείας με πρωτοσέλιδό της τον Μάρτιο
του 2016 αποκάλυψε σε τι περιπέτειες έχουν
μπει 500 περίπου αγρότες της περιοχής Ηλείας, μετά από αυστηρή εντολή που έδωσε η Ευρωπαϊκή ένωση στην χώρα μας που λέει ότι,
«κάτοχοι αμπελοτεμαχίων που έχουν φυτευθεί δίχως αντίστοιχο δικαίωμα φύτευσης μετά
την 31η Αυγούστου 1998, δεν νομιμοποιούνται
και πρέπει να τα εκριζώσουν ιδία δαπάνη»! Γι’
αυτό το θέμα, που ήρθε ως βόμβα, η Δ/ντρια της
Υπηρεσίας Μπέκυ Σπυροπούλου, που ρωτήθηκε, επεσήμανε τα εξής: «Για όλα τα αμπελοτεμάχια, που είναι φυτευμένα με οινοποιήσιμες
ποικιλίες, πρέπει να έχει εκδοθεί από την υπηρεσία σχετική άδεια. Εάν φυτευθείοινάμπελος
χωρίς άδεια θα εκριζώνεται.Στην περίπτωση
που δεν προβούν στην εκρίζωση αμέσως, επιβάλλεται χρηματική ποινή 1.200 ευρώ/στρέμμα που ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία κοινοποίησης του προστίμου μετά την παρέλευση του οποίου διπλασιάζεται, εφ’ όσον
η παράνομη φυτευμένη έκταση συνεχίζει να
υφίσταται» (Γ. Ροζής – εφ. “ΠΑΤΡΙΣ”).
Στόχος τους είναι η με κάθε τρόπο αποθάρρυνση (από Ε.Ε. και πολιτεία) κάθε προσπάθειας αγροτικής καλλιέργειας. Κατέστρεψαν την
καλλιέργεια του καπνού, του βαμβακιού, των
τεύτλων, απαξίωσαν την ελαιοκαλλιέργεια, ξεριζώνουν τα αμπέλια, και τώρα ξεπουλούν και
την ελληνική φέτα. Τί άλλο μας έμεινε;;;
Ήδη με τους νόμους που ψηφίζονται στην
Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε καλλιεργητής στον
κήπο του δεν μπορεί να φυτέψει τίποτα χωρίς
την έγκριση του «Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φυτικών Ποικιλιών», άλλως μπορεί να καταδικαστεί
ως εγκληματίας!!!
Υπάρχουν πάρα πολλά που συμβαίνουν
αλλά είναι άγνωστα στους λαούς διότι κανείς
δεν τους ενημερώνει. Ένα μεγάλο μέρος των
Μ.Μ.Ε. έχουν αναλάβει εργολαβικά να μην μιλούν για τέτοια θέματα.
Εμείς θα αναφερθούμε σε ένα ακόμα (δ) που
θεωρούμε ότι είναι και το σοβαρότερο.
Η ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ
Έρευνες, που πραγματοποίησε η ίδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έδειξαν ότι: αν καλλιεργηθούν
μεταλλαγμένα φυτά κοντά στα συμβατικά ή στα
βιολογικά, τα μεταλλαγμένα – σαν ζωντανοί οργανισμοί που είναι – με τη γύρη και τα έντομα
θα μεταφέρουν τα γονίδιά τους και θα μολύνουν αυτές τις καλλιέργειες.
Στατιστικά στοιχεία του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών, εκτισυνέχίζεται στη σελ. 7

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
ΓΙΑΤΙ
ΤΑ ΘΥΜΗΘΗΚΑΜΕ !!!

ΤΟ ΙΕΡΟ ΧΡΗΜΑ ΜΕ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ…

«Είναι εγκληματικό
να κλέψεις
ένα πορτοφόλι,
τολμηρό να κλέψεις
μια περιουσία
και μεγαλειώδες να
κλέψεις ένα στέμμα.
Η κατηγορία μειώνεται όσο
η ενοχή μεγαλώνει»

(Σίλερ, 1759 – 1804 Γερμανός Συγγραφέας).

Πέρασαν 21 χρόνια απ’ όταν ο Ιγνάτιος
έκανε τις “βαρυσήμαντες” δηλώσεις και
έγιναν πρωτοσέλιδο του τοπικού τύπου:
«Να σεβαστεί ο κ. Θεολόγος την απόφαση του ΣτΕ…», “ξεχνώντας” βέβαια τις 30
αποφάσεις του ιδίου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (ΣτΕ), μία της Ολομέλειας, και μία του
Ελεγκτικού Συμβουλίου του Κράτους που
ομόφωνα δικαίωναν ΟΛΕΣ τον Θεολόγο.
Αλλά ο κ. Ιγνάτιος αρνούνταν να τις εφαρμόσει ισχυριζόμενος – μαζί με τον Δωδώνης Χρυσόστομο – ότι η εκκλησία έχει τους
Ιερούς Κανόνες και όχι τα κοσμικά δικαστήρια. Αλλά μόλις η απόφαση – που θεωρήθηκε παράνομη βόμβα – τον “δικαίωσε” κατά πλειοψηφία (15 έναντι 12) πήρε
την ντουντούκα και άρχισε να φωνάζει…
Γι’ αυτή την απόφαση έχουν βέβαια
γραφτεί αρκετά, αλλά επειδή ο πολύς
κόσμος, δυστυχώς, αγνοεί το πώς ήλθε ο
Ιγνάτιος στη Λάρισα, για την ιστορία και
μόνο, ας μας συγχωρηθεί μια σύντομη
υπόμνηση.
α) Προηγήθηκαν αρκετές αναβολές της
συζήτησης των προσφυγών, με αβάσιμες
δικαιολογίες από μέρους της Εκκλησίας,
μέχρι να τους γίνει ευνοϊκή.
β) Κατά την δικάσιμη ημέρα – όλως παραδόξως – διαφοροποιήθηκε η προορισθείσα σύνθεση, που περιελάμβανε τρεις
αντιπροέδρους και δύο τακτικούς αντικατασταθείσα με άλλη εκ πέντε αναπληρωματικών.
γ) Κατά την διάσκεψη και ενώ ο εισηγητής διάβαζε κάθε έναν από τους λόγους
ακυρώσεως, ο Πρόεδρος παρενέβαινε και
προτού να τελειώσει ο εισηγητής – για να
προκαταλάβει – έλεγε εκείνος (παράνομα
βέβαια) “αβάσιμος” ο λόγος!
δ) Ενώ την 20 Φεβρουαρίου (ημέρα δίκης) η διάσκεψη διακόπηκε λόγω παρέλευσης της ώρας για να συνεχιστεί την επομένη, τα μεσάνυχτα (24:00 ώρα) τα Μ.Μ.Ε.
μετέδωσαν το αποτέλεσμα, χωρίς να έχει
ολοκληρωθεί η διαδικασία (πρωτοφανές).
(Υπάρχουν και αρκετά ακόμη που θα τα
εκθέσουμε στην ειδική έκδοση που ετοιμάζουμε, για την 20ετία Ιγνατίου Λάππα
στην Λάρισα)].
Ο τύπος τότε έγραψε ότι το παιγνίδι ήταν
στημένο. Συγκεκριμένα έλεγε: «Επαληθεύεται από τα πράγματα η συνεργασία, σε
ανώτατο επίπεδο διοικήσεως της Εκκλησίας, Πολιτείας και ΣτΕ…». Δικαστικός εξερχόμενος της Ολομέλειας στην οποία συμμετείχε μας είπε: “Θυσιάσαμε τους τρεις
μητροπολίτες για την γαλήνη της Εκκλησίας και της Πολιτείας”. Άλλος δικαστικός ,ο
οποίος ανήκε στην μειοψηφία, μας δήλωσε, ότι, μετά την κατά την άποψη του άδικη αυτή απόφαση, επιβεβαιώνονται οι φόβοι του ότι “υπό ένα καθεστώς εξουσίας”
(σ.σ. όπως αυτό του ΠΑΣΟΚ) δεν επιτρέπεται σε νοήμονες ανθρώπους να έχουν αισιοδοξία ούτε ελπίδα διεξόδου».
Με αυτή την διάτρητη απόφαση ο κ.
Ιγνάτιος εισέβαλε στη Λάρισα, όχι ως ποιμένας – όπως ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα
επάνω σε πουλαράκι – αλλά σαν Στρατηγός Αννίβας, με τη διαφορά ότι αντί στρατιωτών έφερε τους αστυνομικούς της μισής Ελλάδας, αντί για τοξότες, τα ΜΑΤ
και ΕΚΑΜ, αντί για ιππείς την ιδική ομάδα
κρούσης – που πρώτα χτυπούσε και μετά
ρωτούσε – και για ελέφαντες μερικούς ξεμπαρκαρισμένους δεσποτάδες (κηδειάδες) Πατριαρχείων.
Ανερυθρίαστα δε από τον θρόνο του

[

Αγίου Αχιλλείου δήλωσε: «Ενωμένοι θα
αναγεννήσουμε την Μητρόπολη της Λάρισας»…, «Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω…».
Και σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι ο
Θεολόγος είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε: «Γυρίσαμε σελίδα…». Εκφράζοντας
δε την... συμπάθειά του για την δοκιμασία
της υγείας του κ. Θεολόγου δήλωσε ότι,
προσεύχεται για την αποκατάστασή της.
Την Κυριακή 21 Ιουλίου 1996 η τοπική
εφημερίδα σε ολοσέλιδο άρθρο έγραφε:
«ΗΛΘΕ αποφασισμένος – ο Ιγνάτιος – να
επιβληθεί με τη “σπάθη” της νομιμότητας
βρίσκοντας αδυνατισμένο το μέτωπο των
“Αγωνιζομένων”». Και συνεχίζει: «Προσωρινή “νίκη στα σημεία” του Μητροπολίτου
κ. Ιγνατίου…». Από κάτω μια ενδεικτική
φωτογραφία, παπάδες με σηκωμένα τα…
χέρια, και αμέσως μια συμβολική – ιστορική λεζάντα που έλεγε:
«Επιχείρηση “καθαρά χέρια” στο Προσκύνημα Τεμπών και “κάθαρση” από την
“αμαρτία και την διαφθορά” (φωτ. πρώτη σελίδα).
Ο Κύριός μας κάλεσε τον άγιο Θεολόγο κοντά του για να μην βλέπει τις ασχήμιες που θα διαδραματίζονταν και πικραίνονταν. Στην κηδεία του Θεολόγου όμως
έδειξε το πραγματικό του πρόσωπο.
Η ψεύτικη μάσκα της υποκρισίας και
κακότητας αποκαλύφθηκε αφού την παραμονή 30/7/96 δήλωσε στα Μ.Μ.Ε. ότι
“προσεύχεται για την υγεία του Θεολόγου”, και την επομένη 1/8/96 (ημέρα κοίμησης του Θεολόγου) ζητούσε να μην γίνει η ταφή του, και μάλιστα με έγγραφό
του (Αρ. Π. 306/12-8-96) απαιτούσε από
τον Αρχιεπ. Σεραφείμ και την Ιερά Σύνοδο
να τιμωρήσουν όλους τους Αρχιερείς, ιερείς, και λαϊκούς που έλαβαν μέρος στην
εξόδιο ακολουθία.
Τα φοβερά «Ουαί» του Κυρίου μας
έχουν πλήρη εφαρμογή πάνω του: «...
έξωθεν μεν φαίνεσθε τοις ανθρώποις δίκαιοι, έσωθεν δε μεστοί έστε υποκρίσεως
και ανομίας» (Ματθ. 23 παρ. 8).
Το άδικον ουκ ευλογείται. Δεν πέρασε
καιρός και ερινύες έζωσαν τον Ιγνάτιο με
πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες: «ΒΑΡΙΕΣ
καταγγελίες για σκάνδαλα». Και πάνω από
σχετική φωτογραφία: «ΒΓΗΚΑΝ από τα…
ράσα τους οι Συνοδικοί ανακριτές».
Το τί άκουσαν οι ανακριτές από μάρτυρες κατηγορίας “Θού, Κύριε, φυλακή τω
στόματί μου». Και το κακό συνεχίστηκε.
Δεν πέρασε χρόνος και τα “καθαρά χέρια”τά ’πιασε ο Ταρζάν της “Ζούγκλας” με
την βοήθεια της “Τσίτας” (παπα-Λάμπρος)
την ώρα που ξάφριζαν τα “μαρουλόφυλλα” απ’ την Αγ. Παρασκευή, και έτσι γίναμε παγκόσμιο σούργελο.
Πάλι πρώτο θέμα στις τηλεοπτικές κάμερες και πρωτοσέλιδα στον πανελλήνιο
τύπο: «ΙΔΟΥ ΤΑ “ΙΕΡΑ ΑΙΣΧΗ”», «Ήξερε ο
Ιγνάτιος για το “χρυσό” παγκάρι», «“ΚΑΙΝΕ” τα παγκάρια», «Σεξ, κλοπές και βιντεοταινίες», « “ΡΟΖ” ΤΗΛΕΦΩΝΑ και ρεμούλες» καθώς και δεκάδες άλλα πρωτοσέλιδα.
Ο Ιγνάτιος πανικόβλητος από την παγκόσμια έκταση που πήρε το θέμα βρέθηκε στην Αθήνα να πάρει συμβουλές από
το κονκλάβιο της Αρχιεπισκοπής – ο ίδιος
εκεί μέσα ανδρώθηκε – διότι αυτοί γνώριζαν καλά πώς να καλύπτουν τις διάφορες
“βρωμιές”, αφού για χρόνια ξεπουλούσαν
την Εκκλησιαστική περιουσία – που την
είχε καταγράψει ο μακαριστός Ιερώνυμος
Α΄ (Κοτσώνης) – χωρίς να πάει κανείς κατηγορούμενος.
Όλους αυτούς, ο δημοσιογράφος Κ. Σακελλαρίου στην εφημ. “ΒΗΜΑ”, τους περιέγραψε ως «ΑΝΘΡΩΠΟΜΟΡΦΑ τσακάλια
και κοράκια άγρια και πεινασμένα που είναι έτοιμα να εισβάλουν… Ο καθένας “άγιος” ξεπουλάει ό,τι θέλει και όσο θέλει».
συνέχίζεται στη σελ. 8

100 ΧΡονιΑ νικολΑοΣ ΨΑΡοΥδΑκηΣ
συνέχεια από τη σελ. 1

ασήμαντο από πρώτη άποψη, αλλά μεγάλης σημασίας χρονογράφημα.
Ο αείμνηστος, δεν σταμάτησε την “παραγωγή” του
ούτε στην εποχή της δικτατορίας (χούντας), μέσα και
έξω από τη φυλακή!
Για του λόγου το αληθές και τη διαχρονική αξία των
γραπτών του μακαρίτη Ν.Ψ. ο αναγνώστης θα… αμειφθεί από “τον κίτρινο άνθρωπο”.
Χ.Κ.
Ο κίτρινος άνθρωπος
Μια μέρα καταδιωγμένος απ’ την αγωνία μου ζήτησα κάποιο μέρος να ξεκουρασθώ. Είμαι ένας άνθρωπος που υποφέρει. Όχι από κάτι συγκεκριμένο. Όχι
από κάτι υλικό. Με πληγώνει ο κάθε πόνος, ο κάθε
στεναγμός που ακούγεται δίπλα μου. Με πληγώνει η
ανομία, η αδικία, η χωρίς αιτιολογία συμφορά. Βλέπεις
τον άνθρωπο να υποφέρη χωρίς λόγο, χωρίς δικαίωση
και λες: Γιατί; Βλέπεις ανθρώπινες υπάρξεις να εξευτελίζωνται για το τίποτα και ρωτάς: Γιατί; Βλέπεις τενεκέδες του πνεύματος να θέλουν να καταστρέψουν
τα διαμάντια και τις αξίες και συλλογίζεσαι: Γιατί; Η
καλύβα που προσκυνάει το μέγαρο, σε πληγώνει. Το
πορνείο που χλευάζει το διπλανό Ναό σε εξουθενώνει. Η τράπεζα που διαλύει το τραπεζάκι του φτωχού
σε προκαλεί. Τί να κάνεις; Είσαι ένα τσόφλι καρυδιού
στη θάλασσα της κοινωνίας και σε χτυπάνε τα κύματα εδώ κι’ εκεί… Ξεχνάς πως είσαι άνθρωπος, ξεχνάς
πως έχεις δικαιώματα στη ζωή. Ξεχνάς – το σπουδαιότερο – πως είσαι κληρονόμος του Θεού… Τα κύματα
σούχουν αφαιρέσει τη ζωή, την αξιοπρέπεια, τη μαχητικότητα, τη συνέπεια. Γίνεσαι ένα ράκος, ένα παληοκάραβο, ανίκανο για ταξίδι, που ένα μονάχα ζητά: Κάποιο λιμάνι για να ταφή…
Δεν ξέρω πως, σέρνοντας τα βήματά μου, ως τον
«Οίκον της Θέμιδος» (από πότε η θεά Θέμις μπορεί να
απονέμη δικαιοσύνη στους πιστούς του Χριστού;) είπα:
Εδώ θα ξεκουράσω το πνεύμα μου και θ’ αλαφρώσω
την καρδιά μου από τα βάρη της αγωνίας μου. Δικαιοσύνη! Η πιο παρήγορη λέξη στο καμίνι της σημερινής κοινωνίας! Η θεία αρετή, η έκφραση του μεγαλείου του Θεού, η κατακλείς της δημιουργίας! Δικαιοσύνη! Το μεγάλο ιδανικό των λαών που ανυψώνεται και
ξεφεύγει κάθε φορά που τα κοκκαλιάρικα χέρια τους
το κυνηγούν να το αρπάξουν.
Με φόβο και τρόμο εισέρχομαι στον οίκον σου, ώ
Δικαιοσύνη! Σε ζητούσα χρόνια, σε κάλεσα με έργα,
αγώνες και θυσίες. Επότισα το δρόμο σου με ιδρώτα και αίμα για να είναι μαλακό το χώμα κάτω από τα
πόδια σου. Και δεν ήρθες. Και έμεινε ο δρόμος σου
έρημος και η ζωή μου μαύρη. Ναι, εγώ «ο δεδιωγμένος ένεκεν σού…» άνθρωπος και λαός, δεν εγνώρισα
το πρόσωπό σου όταν πολλάκις σε ησπάσθην. Ησπάσθην θηρία και μορφές κτηνών που έφεραν τον τίτλο Δικαιοσύνη, αλλά δεν ήσαν. Και με εδάγκωσαν, με
εφόνευσαν, με αδίκησαν, με αλυσόδεσαν στο όνομά
σου! Και έγινε η δικαιοσύνη αδικία, ο νόμος κατακραυγή για τους αδύνατους και τους φτωχούς.
Μπήκα σε μια μεγάλη αίθουσα. Ήταν εκεί, πολύς
κόσμος, πολλοί αστυνομικοί, πολλοί δικηγόροι, πολλοί δικαστές, πολλοί ένοχοι… Το δικαστήριο ήταν ορκωτό. Ο λαός στην έδρα της δικαιοσύνης! Μεγάλη κατάκτηση των ηττημένων! Ο λαός μπορεί τώρα να καταδικάζη μόνος του τα παιδιά του! Στην ήττα προσετέθη και η ενοχή…
Ο Πρόεδρος φώναξε ένα όνομα. Ο φύλακας έφερε ένα νούμερο. Οι δικαστές αντίκρυσαν ένα άτομο.
Το ακροατήριο είδε ένα ράκος. Εγώ προσπάθησα να
διακρίνω έναν άνθρωπο. Έφριξα. Στο εδώλιο σύρθηκε, μάλλον σπρώχθηκε και κάθισε, μάλλον σωριάσθηκε ένα άτομο. Ήταν νέος 25 ετών. Ήταν νέος επειδή ήταν 25 ετών, όχι γιατί στην πραγματικότητα ήταν
νέος. Είχε γηράσει πρόωρα.
Το πόσο ήταν ταλαιπωρημένος φαινόταν από τον
τρόπο που καθόταν, που κύτταζε, που ανέπνεε. Η όλη
του εικόνα ανέδιδε τον φόβο. Δεν τολμούσε ο άμοιρος ούτε το εδώλιό του να απολαύση. Καθόταν σαν
ξυλιασμένος, με την πλάτη ορθή, το κεφάλι ακίνητο,
το βλέμμα γυαλιστερό, τα πόδια ενωμένα και τα χέρια ακουμπισμένα στα γόνατα, στη στάση εκείνη που
παίρνουν όταν τους είναι περασμένες οι χειροπέδες.
Μα αυτό που μ’ έκανε να χάσω την ψυχραιμία μου και
να νοιώθω πραγματική φρίκη, ήταν το χρώμα του προσώπου του. Ο άνθρωπος καθόταν στο εδώλιο είχε χάσει το χρώμα του, την ζωντάνια του, την πνοή του.
Πώς είναι ο πεθαμένος; Έτσι ήταν κι’ αυτός: ένας
κίτρινος άνθρωπος!
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Δεν ήταν από αρρώστεια έτσι. Ήταν από τη στενοχώρια, την ασιτία, την έλλειψη οξυγόνου. Ποιος ξέρει σε τι μπουντρούμια βρωμερά και ανήλια και πόσον καιρό έμεινε. Πόσες φορές σε κείνη τη σκοτεινή
κόλαση δεν θα είδε τον εαυτό του να γκρεμίζεται στο
χαμό. Θυμάμαι στην κατοχή που είδα ιταλούς αιχμαλώτους να οδηγούνται από γερμανούς. Έτσι ήσαν και
κείνοι: κίτρινοι. Είχα στρέψει το πρόσωπό μου τότε αλλού, για να μη βλέπω τη δυστυχία που δε μπορούσα
να ελαφρώσω. Μα τώρα πού να στρέψω το πρόσωπό
μου; Ο κίτρινος άνθρωπος με κρατούσε γερά. Κάθισα
εκεί σαν αποσβολωμένος. Μα ήταν λοιπόν άνθρωπος
ο κίτρινος αυτός γέρος των 25 ετών; Βρισκόμουν σε
δικαστήριο ή στο Ανατομείο, όπου οι εφημερεύοντες
ιατροί εξέταζαν το πτώμα ενός αγνώστου νεκρού; Η
δίκη προχωρούσε ενώ το δικό μου το μυαλό είχε σταματήσει. Κάτι μπόρεσα στο τέλος να καταλάβω.
Ο άνθρωπος αυτός είχε κάμει μια μεγάλη διάρρηξη.
Προσπάθησε να αφαιρέση από ένα χρηματοκιβώτιο
πολλά πλούτη μαζεμένα εκεί (τις οίδεν πώς!) μα τον
έπιασαν επ’ αυτοφώρω και παρ’ ολίγον να γίνη και φονιάς. Όλα ήσαν συντριπτικά, εις βάρος του. Ο συνήγορός του μόλις και τολμά να πη κάτι. Είναι χαμένος
και το ξέρει. Γι’ αυτό όλο και μαζεύεται στο κάθισμα,
όλο και κιτρινίζει… Κείνη τη στιγμή ήμουνα και εγώ ένοχος δίπλα του. Και αισθάνθηκα τόσο ένοχος ώστε δεν
ξέρω αν έμεινε ενοχή γι’ αυτόν. Τον πόνεσα τον κίτρινο άνθρωπο που δικαζόταν σαν αδελφός μου. Αλήθεια
σας λέω. Τον πόνεσα όχι γιατί ήταν αθώος, αλλά γιατί
δεν μπορούσε να βρη το δίκηο του. Όπως έχει δίκηο
κάθε καράβι που βουλιάζει στο πέλαγος, κάθε πέτρα
που χτυπιέται στο ρέμα… Από μικρός βρέθηκε στη
βιοπάλη. Δεν έμαθε γράμματα, δεν έμαθε τρόπους,
δεν εγνώρισε Θεό, δεν συνάντησε καλωσύνη. Πάντοτε υπηρέτης, από αφεντικό σε αφεντικό, από πόρτα
σε πόρτα… Σήμερα υποζύγιο στη δουλειά. Αύριο κλωτσοσκούφι στην ανεργία. Μεγάλωσε. Έπρεπε να ζήση.
Πώς; Το χρηματοκιβώτιο κάποιου πρώην αφεντικού
του ήταν μια λύση… σήμερα η κοινωνία θα τον δικάση. Έτσι θα κάμη το καθήκον της, τώρα, αφού δεν το
είχε κάμει όταν έπρεπε. Θα σκυλεύση το πτώμα μιας
ζωής που από χρόνια ήταν πεθαμένη.
Δεν ξέρω που βρήκα τη δύναμη σε μια στιγμή και
αψηφώντας τα πάντα, πήρα το λόγο. Ίσως – μάλλον
αυτό θα ήταν – σ’ αυτό συνέτεινε μια άλλη εικόνα που
αντίκρυσα κρεμασμένη πάνω από την έδρα των δικαστών. Ήταν ένα πρόσωπο, νέου και κείνο, λυπημένο
και ματωμένο από ένα ακάνθινο στεφάνι. Τότε θυμήθηκα πως ήμουν χριστιανός. Τότε όλα έγιναν καθαρά δίπλα μου. Τόσο καθαρά που τρόμαξα. Θέλησα τον τρόμο αυτό να τον μεταδώσω και στους άλλους και είπα:
Κύριοι δικασταί. Ρίξετε ένα βλέμμα στον κατηγορούμενο και ένα βλέμμα στον μηνυτή. Ο ένας είναι κοκκαλιάρης, εξαντλημένος και κίτρινος. Δεν θα προλάβη να ζήση για να τον τιμωρήσετε. Ο άλλος είναι παχουλός, ροδοκόκκινος, αφράτος και καλοντυμένος.
Πάρτε από τον ένα λίγο πάχος που περισσεύει και
μερικές μπριτζόλες και δώστε τα στον άλλο για να
σταθή στα πόδια του. Όσον αφορά την κλοπή, μάθετε ότι δεν υπάρχει εδώ τέτοιο αδίκημα. Κλέπτης είναι
ο μηνυτής και όχι ο κατηγορούμενος. Ο κατηγορούμενος απλώς ηθέλησε να πάρη μερικά από τα κλοπιμαία του μηνυτή. Ο Κύριος, του οποίου την εικόνα
έχετε κρεμασμένη εδώ (δυστυχώς πίσω από την πλάτη σας και δεν την βλέπετε) είπε: «Μη θησαυρίζετε
επί της γης θησαυρούς…» και «ποιήσατε εαυτοίς
βαλάντια μη παλαιούμενα…». Τούτος εδώ ο κύριος
τι έκαμνε; Γιατί δεν εφήρμοσε την εντολή του Θεού;
Εμάζευε θησαυρούς στο ταμείον του, τη στιγμή που
τους είχαν ανάγκην ανθρώπινες υπάρξεις για να ζήσουν. Είναι κλέπτης και δολοφόνος ο μηνυτής. Ένα
από τα θύματά του είναι και ο κατηγορούμενος. Ο
Κύριος είπε στον πλούσιο: «πώλησαν τα υπάρχοντά
σου και δος πτωχοίς». Τούτος ο πλούσιος γιατί δεν
το έκαμε αυτό; Κύριοι δικασταί, νομίζετε πως απονέμετε δικαιοσύνη όταν τιμωρήτε ένα φουκαρά που
έκλεψε ένα πλούσιο, τη στιγμή που μένει ατιμώρητος ο πλούσιος που κλέβει μαζικά τους φουκαράδες;
Αυτά πρόλαβα και είπα. Δύο όργανα της τάξεως
με άρπαξαν για να με βγάλουν έξω. Καθώς με τραβούσαν μπόρεσα και έρριξα μια τελευταία ματιά
στον κατηγορούμενο. Τα βλέμματά μας συναντήθηκαν. Μου φάνηκε τόσο διαφορετικός! Θαρρώ πως με
συμπόνεσε με τη σειρά του. Και ήταν πολύ, μα πολύ
πιο λίγο κίτρινος.
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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, 1η συνέχεια από την 15η Ομιλία 22/2/1981

«Μετανόησον οὖν· εἰ δὲ
μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ’ αὐτῶν ἐν τῇ
ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου»
(Ἀπ. β΄ 16).

Συνεχίζομε, ἀγαπητοί μου, τήν Ἐπιστολήν πού ὁ Κύριος στέλλει εἰς τόν
ἐπίσκοπον τῆς Περγάμου.
Ἐνθυμεῖσθε ὅτι ὁ Κύριος εἶχε κάποιο παράπονο ἐναντίον τοῦ ἐπισκόπου τῆς Περγάμου γιά τούς Νικολαΐτας, τῶν ὁποίων τύπος ἦτο ὁ Βαλαάμ, πού ὑπέδειξε εἰς τόν Βαλάκ –παλιά ἱστορία τῶν Ἰσραηλιτῶν– νά τούς
κάνῃ νά φάγουν εἰδωλόθυτα καί νά
πορνεύσουν, καί ἔτσι νά πέσουν εἰς
τήν δυσμένειαν καί ὀργήν τοῦ Θεοῦ.
Λέγει λοιπόν ὁ Θεός, ὁ Κύριος, εἰς
τόν ἐπίσκοπον τῆς Περγάμου:
«Μετανόησον οὖν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχὺ καὶ πολεμήσω μετ’
αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός
μου» (Ἀπ. β΄ 16).
Μᾶς αἰφνιδιάζει, ἀγαπητοί, ἡ σκέψις ὅτι ὁ Κύριος ζητεῖ μία πληρότητα
σέ ὅλες τίς ἐντολές Του καί σέ ὅλους
τους λόγους Του.
Γι’ αὐτήν τήν παράλειψιν τοῦ ἐπισκόπου πού εἴδαμε, ὁ ὁποῖος δέν
ἐφρόντισε νά κάνῃ μίαν ἐκκαθάρισιν εἰς τήν Ἐκκλησίαν Του ἀπό τό μίασμα τοῦ νικολαϊτισμοῦ, ζητᾶ τήν μετάνοια καί τήν διόρθωσι.
Δηλαδή, ὁ Κύριος δέν ἀνέχεται νά
ὑπάρχῃ εἰς τήν Ἐκκλησίαν Του ἀπολύτως κανένα κακό. Η Εκκλησία Του
θεωρεῖται Νύμφη ἄμωμος.
Ἐν ἐναντίᾳ περιπτώσει ὅμως, ἐάν
δηλαδή ὁ ἐπίσκοπος δέν μετανοήσῃ,
δέν διορθωθῇ, δέν φροντίσῃ νά περιφρουρήσῃ τό ποίμνιόν Του ἀπ’ αὐτές
τίς ἐπιδράσεις τίς Νικολαϊτικές, βλέπομε νά ὑπάρχη μία ἀπειλή.
Ποιά εἶναι αὐτή;
Ὅτι ὁ Κύριος θά πολεμήση ὁ ἴδιος
ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν!
Θά πολεμήσῃ ὁ Ἴδιος! Αὐτό προκαλεῖ ἐντύπωσι.
Ἑρμηνεύοντας ὅ ἅγιος Ἀνδρέας
Καισαρείας, λέγει:
«Ἐν τή ἀπειλή ἡ φιλανθρωπία. Οὗ
γάρ μετά σοῦ φησίν, ἀλλά μετ’ ἐκεί-

νων πολεμήσω, τῶν νοσούντων ἀνίατα –Δέν θά πολεμήσω ἐναντίον σοῦ,
ἀλλά θά πολεμήσω ἐναντίον τῶν
αἱρετικῶν–».
Μᾶς κάνει ἐντύπωσι, ἐκ πρώτης
ὄψεως, πῶς ἀκριβῶς κινεῖται ἐδῶ ὁ
Κύριος. Ἐνῶ μέχρι τώρα, σ’ ὅσες Ἐπιστολές ἔχομε ἀναλύσει, λέγει «Θά
στραφῶ ἐναντίον σου καί θά μετακινήσω τήν λυχνίαν σου καί θά σέ
τιμωρήσω» καί ἄλλα πολλά, ἐδῶ
λέγει: «Ἐάν ἐσύ δέν μετανοήσῃς,
ἐγώ θά στραφῶ ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν»! Δέν λέγει «Θά στραφῶ ἐναντίον σου»!
Κανονικά, καί ὡς πρός τήν σύνταξιν καί ὡς πρός τήν λογικήν ἔννοιαν,
ἀφοῦ ζητάει τήν μετάνοια τοῦ ἐπισκόπου, θά ἔπρεπε νά στραφῇ ἐναντίον του, ἐάν δέν μετανοοῦσε. Δέν
θά ἔπρεπε νά στραφῇ ἐναντίον τῶν
αἱρετικῶν. Καί ὅμως, ἀγαπητοί!
Ὁ ἅγιος Ἀνδρέας Καισαρείας λέγει
ὅτι ὁ Κύριος ἀναμιγνύει τήν ἀπειλήν
μέ τήν φιλανθρωπία, ἐπειδή ὁ ἐπίσκοπος τῆς Περγάμου ἦτο πολύ καλός. Ἁπλῶς δέν ἐπρόσεξε, καί τό ποίμνιό του –ὄχι ὅλοι οἱ Χριστιανοί· κάποιοι χριστιανοί– ἐδέχθη κάποιαν
ἐπίδρασιν ἀπό τήν αἵρεσιν τοῦ νικολαϊτισμοῦ.
Δηλαδή, γιά νά τό καταλάβετε,
ὅπως ἕνας πολύ καλός ἐπίσκοπος,
ἤ ἕνας πολύ καλός ἐφημέριος, πολύ
ζηλωτής, σπουδαῖος ἄνθρωπος, φροντίζει νά μήν τοῦ ξεφύγῃ τίποτα.
Ἀλλά παρ’ ὅλα αὐτά μερικοί ἐνορίται του ἐδέχθησαν τήν ἐπίδρασιν τοῦ
χιλιασμοῦ. Κι ἔχει τώρα στήν ἐνορία
του πέντεδέκα χιλιαστάς. Κάτι ἐλαφρύ ἦτο. Ὅμως, ὁ Κύριος ἐπιμένει ὅτι
δέν πρέπει νά ὑπάρχουν οὔτε αὐτοί.
Μᾶς τρομάζει ἡ σκέψις, τί γίνεται
σήμερα! Ποῦ βρισκόμεθα σήμερα,
καί τί θά εἶχε νά πῆ γιά μᾶς ὁ Κύριος σήμερα;...
Ὡστόσο, γιατί τοῦ λέγει ὅτι «Ἐάν
δέν μετανοήσῃς, ἐγώ θά στραφῶ
ἐναντίον τῶν αἱρετικῶν»;
Ἁπλούστατα· ἡ φράσις «ἐάν δέν
μεταννοήσῃς» δείχνει ὅτι ὁ ἐπίσκοπος ἦτο ἔνοχος· ἔστω καί ἄν αὐτό

ἦταν μικρό πράγμα μέσα στήν Ἐκκλησία του. Μικρό, σέ σχέσι βέβαια μέ
τόν ὅλον ὄγκον τῆς ἐργασίας του. Τό
ὅτι μερικοί ἐκ τῶν χριστιανῶν του
παρεσύρθησαν εἰς τήν αἵρεσιν δέν
ἦταν μικρό πράγμα· καθόλου μικρό
μάλιστα!
Ἀλλά καί κάτι ἄλλο. Ὅταν, ἀγαπητοί μου, ἕνας ἐπίσκοπος ἤ ἕνας πρεσβύτερος ἀμελῇ ἤ δέν φθάνῃ νά τελειώσῃ τό ἔργον τοῦ Θεοῦ, τότε τό
ἔργον αὐτό τό ἀναλαμβάνει ὁ Θεός!
Αὐτό θέλει νά δηλώσῃ ἐδῶ. «Ναί,
ἔχεις εὐθύνη· ὀφείλεις νά ἀναλάβῃς.
Ἀλλά μή νομίσῃς ὅτι ἐγώ θά ἀφήσω τήν Ἐκκλησίαν μου· ἐγώ θά τήν
βοηθήσω! Ἐσύ εἶσαι ὁ ὑπεύθυνος,
ἀλλά ἐγώ θά βοηθήσω τήν Ἐκκλησίαν μου».
Κάτι ἀνάλογο γίνεται καί μέ τά παιδιά σας, ἀγαπητοί. Ἐάν ὑπάρχουν γονεῖς, οἱ ὁποῖοι δέν φροντίζουν ἀπό
πνευματικῆς πλευρᾶς γιά τά παιδιά τους, θά ζητήση εὐθύνη ὁ Χριστός ἀπό αὐτούς τούς γονεῖς. Ἀλλά
σ’ αὐτή τήν περίπτωσι ἀναλαμβάνει
ὁ ἴδιος ὁ Κύριος τήν διαπαιδαγώγησι τῶν παιδιῶν!
Βλέπομε, πολλάκις, παιδιά ἀμελῶν
γονέων νά γίνωνται θαυμάσια παιδιά. Αὐτό ἐξηγεῖται, διότι ὁ ἴδιος ὁ
Κύριος ἀναλαμβάνει τήν διαπαιδαγώγησι τῶν παιδιῶν αὐτῶν.
Δέν σημαίνει ὅμως μ’ αὐτό, ὅτι
οἱ γονεῖς ἀπαλλάσσονται τῆς εὐθύνης. Μήν πῆ κάποιος γονεύς ἀμελής
«Ἐγώ, δόξα τῷ Θεῷ, ἔχω καλά παιδιά.
Ἄς μήν κουράστηκα, κι ἄς μήν δείχνω
μία ἐπιμέλεια στήν διαπαιδαγώγησι
τῶν παιδιῶν μου». Μήν τό πῆ κανείς
αὐτό! Γιατί ὁ Κύριος λέγει: «Πρόσεξε· νά μετανοήσῃς! Τό ὅτι ἐγώ ἀναλαμβάνω τήν εὐθύνη τῶν παιδιῶν
σου –γιατί ἐγώ τό θέλω ἔτσι–, δέν
σημαίνει μ’ αὐτό ὅτι ἐσύ δέν ἔχεις
εὐθύνη».
Ὅπως καί τό ἀντίστροφο: Ὅταν
ἕνας γονιός ἔχῃ φροντίσει πάρα πολύ
γιά τά παιδιά του, καί εἶναι ἀνέγκλητος στήν διαπαιδαγώγησι –ἄν ὑποτεθῇ ὅτι εἶναι!–, τότε, ἔστω κι ἄν τά
παιδιά του πῆραν «κακό δρόμο», ὁ

γονιός αὐτός δέν θά ἔχῃ εὐθύνη ἀπέναντι εἰς τόν Χριστόν.
«Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ
Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. Τῷ
νικῶντι δώσω αὐτῷ τοῦ μάννα
τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῷ
ψῆφον λευκήν, καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον
ὄνομα καινόν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς
οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων» (Ἀπ. β΄ 17).
«Αὐτός πού ἔχει αὐτιά πνευματικά ἄς ἀκούσῃ τί λέγει τό Πνεῦμα
τοῦ Θεοῦ στίς Ἐκκλησίες. Σ’ αὐτόν
πού θά νικήσῃ, εἰς ὅ,τι ἀναφέρεται
τό περιεχόμενον τῆς ἐπιστολῆς, θά
τοῦ δώσω ἀπό τό μάννα τό κρυμμένο καί θά τοῦ δώσω μίαν λευκήν ψηφίδα, πάνω στήν ὁποία εἶναι γραμμένο ἕνα καινούργιο ὄνομα, πού κανείς δέν τό ξέρει, παρά μόνον ἐκεῖνος
πού παίρνει τήν ψηφίδα».
Ὁμολογουμένως, ἐδῶ, οἱ ἐπαγγελίες, οἱ ὑποσχέσεις πού δίδει ὁ Κύριος
εἰς ἐκεῖνον πού θά νικήσῃ εἶναι λίγο
περίεργες, ἐκ πρώτης ὄψεως. Ὅπως
εἴδατε, σ’ αὐτές τίς ἐπαγγελίες περιέχονται δυό εἰκόνες· τό «κεκρυμμένον μάννα» καί ἡ «γεγραμμένη ψηφίς»· ἡ ψηφίδα, τό βότσαλο.
Ὡς πρός τήν πρώτην εἰκόνα, τοῦ
«μάννα», ἐπιλέγεται αὐτή ἡ εἰκόνα,
διότι ἐκεῖνοι οἱ ἐχθροί τῆς Ἐκκλησίας τῆς Περγάμου, δηλαδή οἱ Νικολαΐται, παρέσυραν τούς χριστιανούς νά φάγουν εἰδωλόθυτα. Καί
τό «μάννα» εἶναι κάτι πού τρώγεται.
Ὅπως θά ἐνθυμεῖσθε, ὅταν οἱ
Ἑβραῖοι εὑρίσκοντο εἰς τήν ἔρημο,
ἐπροτίμησαν νά φᾶνε ἀπό ’κεῖνα τά
εἰδωλόθυτα πού τούς προσέφερε ὁ
Βαλάκ καί ὄχι τό «μάννα» πού τούς
ἔριχνε ὁ Θεός κάθε πρωί, καί ἁμάρτησαν. Βέβαια, δέν ἔφαγαν ὅλοι οἱ
Ἑβραῖοι. Σᾶς εἶχα πῆ τήν περασμένη φορά, ὅτι εἴκοσι τέσσερις χιλιάδες ἦσαν ἐκεῖνοι οἱ ὁποῖοι ἔφαγαν
εἰδωλόθυτα, δηλαδή κρέατα θυσιασμένα στούς ψεύτικους θεούς,
στόν Βεελφεγώρ, στόν Βάαλ –αὐτός
εἶναι ὁ Βεελφεγώρ· ὁ Βάαλ– καί συνεπῶς μιαροφάγησαν, ἔφαγαν βδελύγματα.

ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ
Α’ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΔΟΓΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ
Ενέργειες του Θεού
γ) Δικαιοσύνη του Σταυρού (= Ενύπαρξη Αγάπης και Δικαιοσύνης του Θεού)
Η Δικαιοσύνη του Σταυρού είναι η τιμωρούσα δύο τινά: 1. Την αμαρτία και 2. Κάποιον αμαρτωλόν ή αμαρτωλούς ανθρώπους. Το ύψιστο νόημα της Δικαιοσύνης του
Θεού εκφράζεται ως αγάπη του Θεού στον
Σταυρό του Κυρίου. Στον Σταυρό ο αθώος
Κύριος συγχωρεί τον άδικο, τον αμαρτωλό,
τους πάντες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ο Θεός
δικαιώνεται (= συμφιλιώνεται) με τον άνθρωπο δια της τιμωρίας του πλέον αγαπητού Του Προσώπου, του Υιού Του.
Η τιμωρία, στον Σταυρό του Κυρίου, δεν
παραγνωρίζεται, αλλά μεταβιβάζεται σε άλλον, στον Υιό Του. Άλλος έφταιξε (= ο άνθρω-

(ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ)

πος) και άλλος (= ο Υιός του Θεού) επλήρωσε το φταίξιμό του. Ο Σταυρός και το πάθος του Κυρίου είναι έκφραση της συγχωρούσας αγάπης και της τιμωρούσας Θείας
Δικαιοσύνης. Είναι έκφραση της επικυρώσεως και «ακυρώσεως» της θείας Δικαιοσύνης! Η Δικαιοσύνη του Σταυρού νοείται και
είναι ως η συγχωρητική δύναμη η οποία σώζει τον αμαρτωλό.
Δεν θα άντεχε ο άνθρωπος στη Δικαιοσύνη του Θεού και γι’ αυτό ο Θεός «εν τη
Πανσοφία Του» εφεύρε τρόπο για την λύτρωση του ανθρώπου, ήτοι αυτοτιμωρήθηκε. Στο Σταυρό εκφράζεται η βαθύτατη έκφραση της αμαρτίας του ανθρώπου. Όλοι
οι άνθρωποι είμαστε ένοχοι, γιατί την Αλήθεια, την Αγάπη, τη Ζωή την εθέσαμε στο
περιθώριο του Γολγοθά, την Σταυρώσαμε,
(όπως συμβαίνει τούτο και σήμερα).

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
Τώρα, θέλει νά πῇ μ’ αὐτό ὁ Χριστός: «Ἐκεῖνος πού, στήν Ἐκκλησία
τῆς Περγάμου, δέν θά φάγῃ ἀπό τά
«εἰδωλόθυτα» τῶν Νικολαϊτῶν, δηλαδή δέν θά παρασυρθῇ καί δέν θά
πέσῃ στήν πορνεία καί δέν θά φάγῃ
εἰδωλόθυτα, σ’ αὐτόν θά δώσω νά
φάγῃ ἀπό τό «κρυμμένον μάννα».
Ποιό εἶναι αὐτό τό «κρυμμένον
μάννα»; Εἶναι ἐκεῖνο τό ὁποῖον ὁ Κύριος ἀπεκάλυψε εἰς τό «κατά Ἰωάννην» Εὐαγγέλιον.
Κάποτε, οἱ Καπερναΐται, ἐκεῖνοι
ἀπό τούς «πεντακισχιλίους» πού χόρτασαν ψωμί ἀπό τό θαῦμα τοῦ χορτασμοῦ, ἦλθαν στήν Καπερναούμ ἀναζητοῦντες τόν Ἰησοῦν.
Ο Κύριος ὅμως τούς εἶπε: «Ζητεῖτε με, οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ’
ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ ἐχορτάσθητε. ἐργάζεσθε μὴ τὴν βρῶσιν
τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν
τὴν μένουσαν εἰς ζωήν αἰώνιον» (Ἰω.
στ΄ 26, 27).
Ἀπό τή μία μεριά δηλαδή εἶδαν ὅτι
μποροῦσε νά τούς δώσῃ τροφή νά
φάγουν ἀπό πέντε μόνο ψωμιά, καί
ἐξεπλάγησαν οἱ ἀκροαταί Του. Ἀπό
τήν ἄλλη, τούς λέγει κάτι καινούργιο:
Νά μήν ζητοῦν τήν βρῶσιν πού χάνεται, ἀλλά τήν βρῶσι, τό φαγητό, πού
μένει. Μήπως, δηλαδή, πέρα ἀπό τήν
ἰδιότητα τοῦ νά τούς δίνῃ φαγητό,
μποροῦσε νά τούς δώσῃ κι ἕνα φαγητό πού νά μήν πεινοῦν; –Κάτι ἀνάλογο πού εἶπε καί στήν Σαμαρείτιδα γυναίκα, ὅτι «Ἐγώ θά σοῦ δώσω τό νερό
ἐκεῖνο, πού ὅποιος πιῆ δέν ξαναδιψᾶ»
(Ἰω. δ΄ 13).
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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του πρεσβύτερου
Ευστάθιου Κολλά Ορδόδοξος Θεολόγος,
εκκλ/κος συνήγορος, επίτιμος πρόεδρος εφημ. κληρου Ελλάδος

δ) Η Πιστότητα του Θεού: Βασική έννοια της Αγίας Γραφής είναι, ότι ο Θεός είναι πιστός, «… πιστός ο Θεός δι’ ου εκλήθητε εις κοινωνίαν του υιού αυτού Ιησού
Χριστού του Κυρίου ημών» (Α΄ Κορ. 1,9). Ο
Θεός δεν στέκεται μακράν του ιστορικού
γίγνεσθαι. Μένει πιστός στην δημιουργία
Του και κοντά σε αυτή, χωρίς να συγχέεται
ή να συμφύρεται (= αναμειγνύεται – ανακατώνεται) με την δημιουργία Του. Παρά την
αμαρτία και την απιστία του ανθρώπου, ο
Θεός είναι αμετάβλητος ως προς τον άνθρωπο, πάντοτε με τις ίδιες διαθέσεις έναντι του ανθρώπου, για να τον σώσει. Στην
πιστότητα του Θεού ο άνθρωπος κατανοεί
και συναισθάνεται την απιστία του. Ο Θεός
είναι πιστός ως προς τον άνθρωπο για την
σωτηρία του ανθρώπου και ολοκλήρου της
δημιουργίας Του.

Στην πιστότητα του Θεού στηρίζεται,
σωτηριολογικώς: α) Η ελπίδα του ανθρώπου στην παρά του Θεού εκπλήρωση του
σχεδίου Του για την σωτηρία του ανθρώπου, και β) Η εμπιστοσύνη μας και η πίστη
μας στον Θεό. Η πίστη του ανθρώπου εκφράζεται ως εμπιστοσύνη στην πιστότητα
του Θεού. Λέμε πολλές φορές, μας εγκατέλειψε ο Θεός, και το λέμε τούτο από έλλειψη πίστεως σε Αυτόν.
Η πιστότητα του Θεού δημιουργεί την
εμπιστοσύνη του ανθρώπου, ότι δηλαδή
ο Θεός, παρά τις αναξιότητες της ζωής
του, θα τον σώσει, όπως και όλον τον κόσμο δια της Παντοδυναμίας Του προς
την δημιουργία. Η πιστότητα του Θεού
είναι άλλη όψη της θετικής Δικαιοσύνης
του Θεού.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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ΟΙ ΜΑΥΡΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Ερχόμενος ο Σεραφείμ Τίκας στην εξουσία
με τα τανκς του φίλου του Ιωαννίδη, το πρώτο
πράγμα που έκανε ήταν να καταργήσει τον Καταστατικό Χάρτη, που ο ίδιος είχε υπερψηφίσει,
και να φέρει σε ισχύ τον κατοχικό, ένα ξεπερασμένο νόμο που δεν είχε τίποτα το θετικό. Μετά
τρία χρόνια περίπου έφερε ένα δικό του “δημιούργημα” που από το σύνολο σχεδόν ονομάστηκε «ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ», διότι ανέβασε τον Σεραφείμ σε υπερδικτάτορα
δίδοντάς του προνόμια που δεν τα είχε ούτε ο
δικτάτορας Παπαδόπουλος. Διατήρησε όλα τα
προνόμια των δεσποτάδων, καταργώντας τα δικαιώματα των ιερέων (λεπτομερώς θα αναφερθούμε όταν φθάσουμε στο κεφάλαιο “έργα και
ημέρες του Σεραφείμ Τίκα”).
Όταν το νομοθέτημα ήρθε στην βουλή προς
ψήφιση, υπήρξαν τέτοιες αντιδράσεις που ανάγκασαν τον υπουργό Παιδείας Γ. Ράλλη να χτυπήσει οργισμένος το χέρι του στα υπουργικά
έδρανα, πιέζοντάς τους να το ψηφίσουν. Το
αποτέλεσμα ήταν να αδειάσει η βουλή και να
ψηφιστεί μόνο με 35 βουλευτές από τους 300.
Υπήρξαν αντιδράσεις από βουλευτές, χριστιανικούς Συλλόγους, Αρχιερείς. Ο Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιος μάλιστα αποκάλεσε τον
Σεραφείμ Δερβίσην, και ο “ιστορικός του μέλλοντος” φρικιών εν απογνώσει, θα σημειώση
εις το σχετικόν κεφάλαιον, με πόνον αλλά και
με αγανάκτησιν, τα εξής περίπου: «Ταλαίπωρος Ελληνική Εκκλησία! Εις ποίον βάραθρονσκοτεινόν και ερεβώδες σε κατεκρήμνισαν οι
αντικανονικότητες και τα αποτρόπαια κατορθώματα του Σεραφείμ, αλλά και η αδιαφορία
εκείνων, οίτινες ετάχθησαν υπό του Θεού να
σε προστατεύσουν και μάχονται δηλονότι και
να πίπτουν υπέρ της δόξης σου και του μεγαλείου Σου…».
Κρίναμε αναγκαίο, για την ιστορία, να δημο-

σιεύσουμε μια απάντηση του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α΄ (Κοτσώνη) σε ψήφισμα διαμαρτυρίας που είχαν συντάξει 77 υποψήφιοι κληρικοί την άνοιξη του 1975 προς τον
Αρχιεπ. Σεραφείμ Τίκα.
Νομίζουμε ότι είναι πολύ επίκαιρη και αποκαλυπτική διότι φέρει στο φως της δημοσιότητας
τους αγώνες, που έδωσε ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ στα χρόνια της δικτατορίας, προκειμένου το μεγάλο όραμά του που
αφορούσε τη συμμετοχή κλήρου και λαού στην
διοίκηση της Εκκλησίας σε όλους τους τομείς,
από τα ενοριακά Συμβούλια μέχρι την εκλογή
μητροπολιτών, να γίνει πραγματικότητα. Είχε
κατορθώσει αρκετά παρά τη σφοδρή αντίδραση του παλαιού διαφθαρμένου κατεστημένου.
Ήταν τόσο το μένος τους – γιατί τους χαλούσε την πιάτσα - , που έφθασε ο Κορίνθου Παντελεήμων να ξεστομίσει το παροιμιώδες: «Θα
πουλήσω δύο διαμερίσματα – είχε πάρα πολλά – για να διώξω τον Ιερώνυμο»!
Ο Ιερώνυμος, αηδιασμένος από τις κυνικές
συναλλαγές, τις φατριαστικές δοσοληψίες και
τα ταπεινά συμφέροντα που έβλεπε από συλλειτουργούς επισκόπους, υπέβαλε την παραίτησή του.
Επανήλθε θριαμβευτικά το παλαιό κατεστημένο με ηγέτη έναν από το παλαιό λόμπυ τον
συνωμότη Σεραφείμ Τίκα, ο οποίος έβαλε στο
γύψο όλες τις πετυχημένες προσπάθειες ενός
δημοκρατικού εκκλησιαστικού βίου επί Ιερωνύμου.
Το κείμενο έχει ως εξής:

«Ὅρμος Ὑστερνίων Τήνου 9.3.1975
Ἀγαπητοί μου,
. Ἔλαβα τὸ ἀντιτύπον τοῦ ψηφίσματός σας
τῆς 1/3/1975 καὶ σπεύδω ἀφ᾽ ἑνὸς μὲν νὰ σᾶς

εὐχαριστήσω διὰ τὸ ἀποσταλέν, ἀφ᾽ ἑτέρου δὲ
νὰ σᾶς συγχαρῶ θερμῶς διὰ τὰς ἐν αὐτῷ διατυπουμένας ἀντιλήψεις σας καὶ διὰ τὰς δι᾽ αὐτοῦ
ἑξαγγελομένας ἀποφάσεις σας.
. Τὰ τῆς παραγράφου 3 τοῦ ψηφίσματος, δυστυχῶς διὰ τὴν Ἐκκλησίαν μας, ἀπεικονίζουν
ἐν πολλοῖς τὴν πραγματικότητα. Τὴν ἐγνώρισα
ἐκ τοῦ πλησίον κατὰ τὸ διάστημα τῆς ἐνεργοῦ
ὑπηρεσίας μου ὡς Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἐθλιβόμην
βαθύτατα, διότι διεπίστωνα ὅτι κατὰ κανόνα οἱ
ἀρχαιότεροι ἐμοῦ Ἀρχιερεῖς κατ᾽ οὐδένα τρόπον
ἦτο δυνατὸν νὰ ἀλλάξουν νοοτροπίαν. Ἰδοὺ τί
ἔγραφα εἰς τὸ προσωπικόν μου Ἡμερολόγιον τὸ
1970: “Αἰσθάνομαι πολὺν πόνον. Πρῶτον, διότι
βλέπω τὴν νοοτροπίαν τῶν Ἀρχιερέων, ἡ ὁποία
τίποτε τὸ καλὸν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν μας δὲν προοιωνίζεται. Μὲ τὸν ἐπικρατοῦντα εἰς αὐτοὺς δεσποτισμὸν δὲν πρόκειται ποτὲ νὰ ἀποκτήσωμεν
ἀξιόλογον κλῆρον. Ποῖοι θὰ ἔχουν τόσην αὐτοθυσίαν, ὥστε νὰ ἔλθουν εἰς τὸν κλῆρον ὑπὸ
αὐτὰς τὰς συνθήκας;”.
. Ὡς πρὸς τὴν συμμετοχὴν τοῦ κλήρου καὶ τοῦ
λαϊκοῦ στοιχείου εἰς τὴν διοίκησιν τῆς Ἐκκλησίας, σᾶς πληροφορῶ τὰ ἑξῆς:
. Εἰς τὸ πρῶτον μου σχέδιον τοῦ Καταστατικοῦ
Χάρτου τοῦ 1969, ἡ συμμετοχὴ τοῦ κλήρου καὶ
τοῦ λαοῦ ἐξησφαλίζετο διὰ τῶν ἑξῆς:
α) Διὰ τῆς συμμετοχῆς ἑνὸς κληρικοῦ καὶ τεσσάρων λαικῶν ἐξ ἑκάστης Ἐξαρχίας εἰς τὴν Γενικὴν Ἐκκλησιαστικὴν Συνέλευσιν.
β) Διὰ τῆς συμμετοχῆς τριῶν κληρικῶν καὶ ἓξ
λαικῶν μελῶν εἰς τὸ Κεντρικὸν Ἐκκλησιαστικὸν
Συμβούλιον, τὸ ὁποῖον ἦτο τὸ ἐκτελεστικὸν
ὄργανον τῶν ἀποφάσεων τῆς Ι.Σ.Ι., τῆς Δ.Ι.Σ.
καὶ τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.
γ) Διὰ τῆς συμμετοχῆς ἀνὰ ἓξ αἱρετῶν μελῶν
(κληρικῶν ἢ κυρίως λαικῶν) εἰς ἑκάστην τῶν
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Μονίμων Συνοδικῶν Ἐπιτροπῶν.
δ) Διὰ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὰς Ἐπαρχιακὰς Γενικὰς Συνελεύσεις ἑνὸς κληρικοῦ καὶ ἑνὸς λαϊκοῦ ἀνὰ ἀρχιερατικὴν Ἐπιτροπείαν.
ε) Διὰ τῆς συμετοχῆς ἀνὰ δύο κληρικῶν καὶ
τεσσάρων λαικῶν εἰς ἕκαστον ἐκ τῶν Ἐπαρχιακῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων.
ϛ) Διὰ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν ἐνοριακὴν Συνέλευσιν ὄχι μόνον τῶν κληρικῶν, ἀλλὰ καὶ
τῶν ἱεροψαλτῶν, τοῦ λοιποῦ προσωπικοῦ τῶν
ναῶν, ὡς καὶ πάντων τῶν ἀρχηγῶν τῶν οἰκογενειῶν τῆς ἐνορίας.
ζ) Ὡς καὶ πρότερον, διὰ τῆς συμμετοχῆς τῶν
λαϊκῶν εἰς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Συμβούλια καὶ εἰς
τὰς Εἰδικᾶς Ἐνοριακᾶς Ἐπιτροπᾶς.
η) Διὰ τῆς συμμετοχῆς εἰς τὴν ἐκλογὴν τῶν
Μητροπολιτῶν ἢ Ἐπισκόπων της Ἐκκλησίας τῆς
Ἑλλάδος. Εἰς αὐτὴν προετείνετο νὰ συμμετέχουν
οἱ ἑξῆς: Ὁ πρωτοσύγγελος, οἱ ἱεροκήρυκες, γενικώς καὶ οἱ λοιποὶ Ἀρχιερατικοὶ Ἐπίτροποι, οἱ
Γραμματεῖς τῶν ἐνοριακῶν Ναῶν τῆς ἕδρας
τῆς Μητροπόλεως ἢ τῆς Ἐπισκοπῆς, Ἡγούμενοι
τῶν Μονῶν της, αἱ ὁποῖαι ἔχουν ἄνω τῶν πέντε
μοναχούς, καὶ τὰ αἱρετὰ μέλη τοῦ Ἐπαρχιακοῦ
Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου.
Ἀτυχῶς αἱ προτάσεις μου αὖται ὑπ᾽ οὐδενὸς
ἐγένοντο δεκταὶ καὶ τοιουτοτρόπως δὲν περιελήφθησαν εἰς τὸν ὑπὸ τῆς τότε Κυβερνήσεως
ψηφισθέντα Καταστατικὸν Χάρτην τῆς Ἐκκλησίας, ὑπ᾽ ἀριθμὸν 126/69 Νόμον.
. Εὔχομαι ὅμως αἱ προσπάθειαί σας νὰ ἐπιτύχουν, ὥστε ἐντός τοῦ περιβόλου τῆς Ἐκκλησίας μας νὰ ἐπικρατήσουν δημοκρατικώτεραι
ἀντιλήψεις.
Μετ᾽ εὐχῶν ἐν Κυρίῳ
+ Ὁ πρώην Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος
(ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ)

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ
ΕΡΧΕΤΑι ΤΣοΥνΑμι !!! ∆ΥΟ ΜΕΓΑΘΗΡΙΑ
• Τι θα τρώμε • Τι θα πίνουμε • Και πότε θα... πεθαίνουμε!
μούν ότι αυτόν τον αιώνα έχει ήδη εξαφανιστεί
το 75% των παραδοσιακών ποικιλιών των αγροτικών προϊόντων και ότι τώρα πλέον κινδυνεύει
σοβαρά και το υπόλοιπο 25%.
Στην Αγγλία, μέσα σε λίγα χρόνια, εξαφανίστηκαν από την αγορά τουλάχιστον 1.500 είδη
λαχανικών. Πεπόνια, αγγούρια… που εισήχθησαν από αμερικανικές εταιρείες στην Αφρική εξαφάνισαν τις τοπικές ποικιλίες. Στην Ινδία, η σοδειά του ρυζιού αποδεκατίστηκε όταν
τα καρτέλ πούλησαν στους αγρότες διασταύρωση κοντόμισχου ρυζιού. Η παραγωγή φτωχή δεν έβγαζε σπόρους για νέο φύτεμα. Άχρηστο το καλάμι για την κατασκευή τοπικών χειροτεχνημάτων, καθότι δηλητηρίαζε τα αυλάκια
άρδευσης. Επιστήμονες που έτρεχαν στο πρόγραμμα, έμειναν έκπληκτοι από τον δραματικό
χαρακτήρα των επιπτώσεων. «Η καλλιέργεια
των μεταλλαγμένων ελαιοκράμβης και ζαχαρότευτλου αποδείχθηκε έως και πέντε φορές επιβλαβέστερη από την συμβατική…» (Guardian,
16/10/2003). Γινόμαστε μάρτυρες ενός βοτανικού ολοκαυτώματος, το οποίο όμως δεν έχει
να κάνει μόνο με το κέρδος, που βγάζουν από
τον τεράστιο τζίρο οι πολυεθνικές εταιρείες
βιοτεχνολογίας, όσο με την πολιτική από τον
έλεγχο των σπόρων πραγματώνοντας τα σχέδια της επιβουλής οργουελλικής «Παγκόσμιας
Νέας Τάξης».
Έξι εταιρείες (Bayer – Monsanto, Dupont,
Syngenta, Aventis, NovartisκαιAstroZeneca)
που έχουν, κυρίως τις έδρες τους Αμερική και
Ευρώπη ελέγχουν το 98% της παγκόσμιας αγοράς των γενετικά τροποποιημένων (FT) σπόρων
και το 70% των φυοπροστατευτικών προϊόντων.
ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ!
Φρένο στα μεταλλαγμένα έβαλε η Ρωσία. Ο
Πούτιν υπέγραψε επίσημα τον Ρωσικό Ομοσπονδιακό Κώδικα Διοικητικών Παραβάσεων,

που ορίζει ότι, οποιοσδήποτε τον παραβιάζει θα
τιμωρείται από το νόμο. Επίσης ενέκρινε νομοσχέδιο με το οποίο απαγορεύονταν η καλλιέργεια γενετικά τροποποιημένων οργανισμών επί
ρωσικού εδάφους, εκτός για αυστηρά ερευνητικούς σκοπούς.
Ο νέος νόμος απαγορεύει τις εισαγωγές μεταλλαγμένων προϊόντων, ορίζοντας αυστηρές
ποινές για τους παραβάτες. Ο πρωθυπουργός
Ντ. Μεντβέντεφ είχε δηλώσει, ότι η Ρωσία έχει
πολύ χώρο για να παράγει τα δικά της βιολογικά προϊόντα.
Είναι πλέον ξεκάθαρο πως, αν συνεχίσουμε
χωρίς να αντιδράσουμε, σύντομα θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα σαν είδος. Η τηλεόραση και τα
διάφορα άλλα κέντρα “πληροφόρησης” (βάλτε και το παρά μπροστά) προσπαθούν να κρατήσουν τον κόσμο υπνωτισμένο ώστε εύκολα
να τον κατευθύνουν… όπου αυτοί επιθυμούν.
Εάν όλα τα παραπάνω σας φαίνονται σενάρια επιστημονικής φαντασίας, καλόν είναι να
αναθεωρήσετε τις απόψεις σας, διότι εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να υποφέρουν από
εκφυλιστικές παθήσεις, λόγω κακής διατροφής
και περιορισμένης λήψης σημαντικών διατροφικών στοιχείων, εάν δεν σταματήσουν τα διασταυρωμένα μεγαθήρια που δηλητηριάζουν
τον πλανήτη.
Ένα σχέδιο που άρχισε να συζητιέται μερικά χρόνια πριν, ότι η Νέα Τάξη Πραγμάτων
έχει βάλει ως στόχο την μείωση του πληθυσμού της γης, φαίνεται ότι θα πραγματοποιηθεί στις μέρες μας. Ακούμε πλέον να μιλούν
εξόφθαλμα για την ανάγκη της μείωσης του
πληθυσμού.
Στην συνεδρίαση της Λέσχης Μπιλντερμπέργκ που έγινε στην Αθήνα (14-16/5/2001),
το πρώτο θέμα που συζήτησαν ήταν η ανάγκη

μείωσης του αποπληθυσμού της Γης. Λίγες ημέρες αργότερα – όπως μας πληροφορεί η εφημ.
“LondonTimes” – έγινε μια νέα συνάντηση στην
Νέα Υόρκη ενός μυστικού κλαμπ δισεκατομμυριούχων» με το ίδιο θέμα, πώς δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν τον πλούτο τους για να μειώσουν
τον παγκόσμιο πληθυσμό. Ανάμεσά τους ήταν
και οι ντ. Ροκφέλερ, Τζ. Σόρος, Μπιλ Γκέιτς, ΤεντΤέρνερ, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης ΜάικλΜπλούμπεργκ κ.ά.
Ο στενός συνεργάτης του Μπάρακ Ομπάμα, Τζον Χόλντερν, στο βιβλίο “Οικονομική επιστήμη” (2013) δεν δίστασε να γράψει, πως «ο
ιδανικός παγκόσμιος πληθυσμός είναι αυτός
του ενός δισεκατομμυρίου ώστε για να έχουμε όλοι μια υψηλή ποιότητα ζωής θα πρέπει
να υπάρχουν λιγότεροι άνθρωποι». Και συμπλήρωσε ότι μπορεί αυτό να επιτευχθεί με την
εισαγωγή χημικών στο φαγητό ή στο νερό…
Οι άνθρωποι που κινούν τα νήματα της γης
με τις δαιμονικές του εταιρείες προχώρησαν
σε δραστικότερες ενέργειες, εγκληματικές, χωρίς δισταγμούς και φόβο θεού, και μετέτρεψαν
τα μέχρι τώρα σχέδια σε πράξη εισάγοντας τα
γενετικά τροποποιημένα (μεταλλαγμένα) τρόφιμα, ζωοτροφές, φάρμακα και φυτοφάρμακα στη ζωή μας.
Ο JeffSmith ερευνητής για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς (Γ.Τ.Ο.) σε συνέντευξη στο περιοδικό “Acres” προειδοποίησε:
«Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούν να
πάνε στραβά με τη γενετική τροποποίηση. Η
δομή των κυττάρων μπορεί να ανατραπεί τελείως, μπορεί τα κύτταρα να γίνουν ασταθή, μπορεί να μεταλλαχθούν, μπορεί να μεταφέρουν σ’
εμάς βακτήρια. Είναι αδύνατον να τα προβλέψουμε και μπορεί να προκύψουν αναπάντεχα
αποτελέσματα.

Γνωρίζουμε ότι στο γενετικά τροποποιημένο
καλαμπόκι, για παράδειγμα, υπάρχει ένα γονίδιο, το λεγόμενο “γονίδιο - δείκτης” που είναι
ανθεκτικό στα αντιβιοτικά. Αν το γονίδιο αυτό
μεταφερθεί στα βακτηρίδια των εντέρων μας,
τότε μπορούν να αναπτυχθούν υπερασθένειες
που θα αντιστέκονται σε κάθε αντιβιοτικό». Και
τα αποτελέσματα θα είναι ολέθρια για την ανθρωπότητα.
Τί πρέπει να κάνουμε!
Η Νέα Τάξη Πραγμάτων είναι αδηφάγος.
Σκοπός της είναι να μαζεύει ολοένα και περισσότερο πλούτο, φυσικούς πόρους, ποικίλη εξουσία, μωρία και κενοδοξία, ζώντας με
την ψευδαίσθηση της κοσμικής αιωνιότητας
και αδιαφορώντας για το κόστος του ανθρωπίνου πόνου και της ανθρώπινης αξίας. Γι’
αυτούς αυτά δεν έχουν σημασία γι’ αυτό και
στρουθοκαμηλίζουν.
Τα τελευταία χρόνια, με την εξαγορασμένη σύμπραξη των Μ.Μ.Ε., δημιούργησαν ανθρώπους χωρίς αντανακλαστικά, χωρίς βούληση, ενδιαφέροντα και ψυχικές αντιστάσεις, με αποτέλεσμα να γίνουμε ανδράποδα τυράννων.
“Καιρός εκ του ύπνου αναστήναι”. Τα υποδεικνυόμενα μέτρα, άφθονα και διάσπαρτα
στην Αγία Γραφή, μας υπενθυμίζουν ότι απομακρυνθήκαμε από το Θεό, τον μόνο παντοδύναμο, αγαθό και δίκαιο, που δύναται να συντρίψει τον κάθε υπερφίαλο, εγωιστή και αλαζόνα, τον κάθε Λυαίο, βλάσφημο και εμπαίκτη
ως “σκεύος κεραμέως”.
Μετάνοια και επιστροφή στον καλό μας Πατέρα. “Μη πεπείθατε, πλέον, επ’ άρχοντας,
επί υιούς ανθρώπων οις ουκ έστι σωτηρία”.
Τα πιστεύουμε αυτά; Σωζόμαστε. Όχι; Καταποντιζόμαστε.
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017
ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΘΥΜΗΘΗΚΑΜΕ
!!!

ΨΑΛΤΙΚΑ
ΤΟ ’ΠΕ ΚΑΙ ΤΟ ’ΚΑΝΕ
Δεν πέρασε ούτε μήνας (13 Μάρτη 2017) από τότε που
ο δεσπότης Λάρισας άνοιξε τα μάτια των παπάδων στο
πώς θα γίνουν καπάτσοι, ώστε να μαζεύουν πιο πολλά
χρήματα με τους δίσκους. Τους υπέδειξε να βγάζουν δίσκους σε μεγάλες γιορτές, και σε μνημόσυνα, αλλά και
να βάλουν και μια γυναίκα ΚΡΑΧΤΗ.
Το πρώτο σκέλος το πραγμάτωσε ο ίδιος, με το να στείλει στις 3 Απριλίου εγκύκλιο προς τους ναούς ώστε την Κυριακή των Μυροφόρων (30 Απριλίου) όλοι οι ναοί να βγάλουν δίσκο αφού αυτή η Κυριακή είναι από τις πιο καρποφόρες δεδομένου ότι δεν υπάρχει χωριό που να μην
έχει 1-2 μνημόσυνα και στην πόλη 3-5, λόγω της διακοπής των από το Σάββατο του Λαζάρου (3 Απριλίου) έως
28 Απριλίου, λόγω Αναστάσιμης περιόδου.
Τα αποτελέσματα του δεύτερου σκέλους του ΚΡΑΧΤΗ

αγνοούμε γιατί δεν τα προλάβαμε λόγω εκτύπωσης της
εφημερίδας.
Με την Εγκύκλιο αυτή – ο κ. Ιγνάτιος την αποκαλεί ΜΗΝΥΜΑ – κάνει “έκκληση για βοήθεια”, διότι η κατάσταση
είναι ζοφερή και το Ορφανοτροφείο βρίσκεται σε δεινή οικονομική θέση! Για τα 8-10 κοριτσάκια δεν τους φθάνουν
τα 200.000 έως 235.000 ευρώ το χρόνο που εισπράττει η
Μητρόπολη για το σκοπό αυτό από διάφορες πηγές όπως
έχουμε κατ’ επανάληψη γράψει στον “ΑΓΩΝΑ”.
Και το πιο ωραίο είναι τούτο: Μαζί με την εγκύκλιο – ΜΗΝΥΜΑ – υπάρχει και επιστολή η οποία αναφέρει: «Παρακαλούμε όπως αναγνώσητε τούτο επ’ εκκλησίας κατά
την Θείαν Λειτουργίαν της Κυριακής των Μυροφόρων
30 Απριλίου 2017, το δε προϊόν του δίσκου κατατεθή
εις την Γραμματείαν της Ιεράς Μητροπόλεως αμέσως,
ήτοι την Τρίτην 2 Μαΐου 2017, λόγω μεγάλης ανάγκης…».
Μετ’ ευχών διαπύρων. Ο Μητροπολίτης ιγνάτιος…
Θεέ και Κύριε! Τι είναι αυτά που ακούμε; Ο δεσπότης να
διατάζει τους παπάδες να τρέξουν την Τρίτη – η Δευτέρα
είναι Πρωτομαγιά – για να πάνε τα χρήματα του δίσκου,
αδιαφορώντας εάν λειτουργήσουν, δεδομένου ότι η ημέρα αυτή (για Ορθοδοξία) είναι μεγάλη και επιφανής διότι γιορτάζει ο στύλος της Ορθοδοξίας Μέγας Αθανάσιος.
Αλλά γι’ αυτόν (Δεσπότη) προέχουν τα ευρώ και όχι η Θεία
Λειτουργία με τους ναούς και τον κόσμο που γιορτάζουν.
Ιερέας που τηλεφώνησε, μας τρόμαξε με τα λεγόμενά του: «Ο άνθρωπος – Ιγνάτιος – έχει πάθε χρηματολαγνεία. Δεν μπορεί ένα βράδυ να κοιμηθεί, ούτε την
ημέρα να ξεκουραστεί. Όλο με τα χρήματα ασχολείται.
Το άγχος αυτό θα τον αρρωστήσει βαρειά και ίσως σύντομα μάλιστα».

«ΑΝΟΙΞΤΕ ΜΕ ΑΓΑΘΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΑΣ»
(Ιγνάτιος Λάρισας)

«Δυστυχισμένε μου λαέ,
καλέ και αγαπημένε,
πάντα ευκολόπιστε
και πάντα προδομένε»
(Δ Σολωμός)
Αυτός, ο ευκολόπιστος λαρισαϊκός
λαός, άνοιξε και βοήθησε απλόχερα στον “Έρανο της Αγάπης”, όμως,
παρ’ ότι πέρασαν τέσσερις μήνες, δεν
είδε κάποιο απολογισμό, όπως έκαναν όλες, σχεδόν, οι μητροπόλεις
της Ελλάδος.
Πού πήγαν λοιπόν τόσα χρήματα;
Αυτός ο έρανος υπήρξε ο πιο
“καρποφόρος” διότι, με τα τερτίπια που εφεύρατε όπως γράψαμε στο φ. 234 «SOS οι φάκελοι
με τον άνθρακα»– τα έσοδα, κατ’
εκτίμηση ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά τα της μητρόπολης, θα πρέπει να ξεπέρασαν τα

200.000 ευρώ, χωρίς να υπολογισθούν
οι δωρεές φορέων,
συλλόγων, μεμονωμένων ανθρώπων και
των μεγάλων προσφορών σε τρόφιμα κ.ά.
Για τα δέματα (τρικ)
και τις μπλε μεγάλες σακούλες, με
τις οποίες φωτογραφηθήκατε, δεν
το συζητούμε, γιατί, όλα ήταν από
προσφορές του “ευκολόπιστου”
λαού των ενοριών, η δε βοήθειά
σας – που υποτίθεται ότι δώσατε σε χρήματα για το “τραπέζι του
πτωχού” – ήταν πενιχρή έως μηδαμινή. Και το χαρτζιλίκι (5-10 €)
που δώσατε σε ελάχιστους, έπρεπε κανονικά να το πάρουν 40.000
περίπου Λαρισαίοι, γιατί σε τόσους

αναλογούσε.
Πάντως είναι θλιβερό,
για μια μητρόπολη όπως
της Λάρισας – μία μεταξύ των δέκα πλουσιότερων της Ελλάδας – επί
23 χρόνια να παρουσιάζει μόνον εφέ με ονομαστήρια, πανηγύρια,
στολές πάνω από 230! Ενώ για
έργο δεν μιλάμε είναι… στην κατάψυξη!
Δέσποτα, θα σου θυμίσουμε τη
φωνή του Θαλή του Μιλήσιου (643548 π.Χ.) που ακούγεται δυόμισυ χιλιάδες χρόνια πριν: «Τον βίον μη, τω
χρόνωβραχύν όντα, πράγμασιν κακοίς μακρόν ποιείν» [μτφρ: Τη ζωή
(σου), μιας και είναι σύντομη, μην την
κάνεις (να φαίνεται) μακριά με κακά
πράγματα].

ΤΙΜΙΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ Ο ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ
Ο κόσμος ξύπνησε και άρχισε να τα
ψάχνει. Γι’ αυτό, τα μηνύματα που πήραμε το πρώτο 10ήμερο του Μαρτίου
ήταν απίστευτα,
και είχαν όλα ερωτήματα και προβληματισμούς.
Το Τίμιο Ξύλο,
ρωτούσαν, που
βρίσκεται στον
ναό του Αγ. Κωνσταντίνου και το
ασπαζόμαστε, είναι διαφορετικό απ’ αυτό που έρχεται από το Άγιο Όρος; Μήπως κάποιοι
μας εμπαίζουν; Και αν είναι ίδιο γιατί τόσος ντόρος, τόση κινητοποίηση,
φιλαρμονικές, χορωδίες, αρχές και
εξουσίες, κλήρος και λαός;
Κι αφού μας ρωτάτε, πρέπει να
γνωρίζετε, ότι αυτοί που τα φέρνουν και αυτοί που τα υποδέχονται
ένα σκοπό έχουν, ΤΟ ΧΡΗΜΑ. Όλα

πλέον έγιναν εμπόριο. Θυμάται κανείς παλαιότερα να πηγαινοέρχονται
κάθε βδομάδα άγιες Εικόνες, αγ.
Λείψανα, αγ. Κάρες, προσωπικά
αντικείμενα αγίου, χώμα από
τον τάφο και μύρια άλλα που ο
καθένας επινοεί, και να καλούν
τον “πιστό” λαό
να τρέξει καταθέτοντας τον οβολόν του για να πάρει την χάρη!
- Μα ο ηγούμενος του Ξενοφώντος,
που τον θεωρούσαμε έναν συντηρητικό κληρικό βγαλμένο από τα σπλάχνα
της Αδελφότητας “ΖΩΗΣ”, πώς ήρθε
στο μοιχεπιβάτη Ιγνάτιο;
- Για να έρθει, φαίνεται ότι έχει
κάποιο οικονομικό πρόβλημα, διότι
τον τελευταίο καιρό, που ο υπουρ-

γός Οικονομικών Τσακαλώτος μοίρασε ζεστό χρήμα 1.240.000,00
ευρώ στα μοναστήρια του Αγίου Όρους, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού (από
τον πτωχευμένο λαό), το μοναστήρι του Ξενοφώντος πήρε μόνον 26.208,00 ευρώ! Και ίσως σκέφτηκαν να βγάλουν τον μαρτυρικό
Σταυρό του Κυρίου (με χρήμα έγινε η προδοσία) ο δε Λαρίσης, που
έχει την τέχνη να μαζεύει όβολα,
να αναλογίσθηκε πως κάτι θα γίνει
και για μας!
- Γιατί να έρθει ο Σιμωνοπετρίτης
ηγούμενος, που το μοναστήρι του
πήρε τα πιο πολλά (144.088,00 ευρώ)
ή ο π. Ασ. Χατζηνικολάου του “Σωτήρος” και τόσοι άλλοι;
- Ο καθένας ερχόμενος στη Λάρισα κάτι θα κερδίσει, δεν θα πάει χαμένος ο κόπους τους!

ΤΟ ΙΕΡΟ ΧΡΗΜΑ ΜΕ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑ…

Οι συμβουλές τους ήταν σαφείς. Εφάρμοσε τη συνταγή του αρχιτέκτονα της
διπλωματίας (ψευτιάς) Κίσινγκερ, που έλεγε: «Χορτάστε με λόγια τους πεινασμένους».
Έπιασε δουλειά ο κ. Ιγνάτιος αμέσως για να αναστρέψει το δυσμενές κλίμα
που είχε διαμορφωθεί!
Έτσι με το έγγραφο 1248/401/29-8-97 (το έδωσε στα Μ.Μ.Ε. και το δημοσίευσαν πρωτοσέλιδα “δωρεάν”) ζητούσε από την Ι.Σ. να τροποποιηθεί ο Κανονισμός λειτουργίας του ιδρύματος, για την “εμπέδωση της διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης” του προσκυνήματος.
Η Ιερά Σύνοδος στην Συνεδρίαση της 8/10/98 ενέκρινε την προτεινόμενη
τροποποίηση που περιλάμβανε σημαντικές αλλαγές ως προς την διοίκηση,
αλλά το βασικότερο ήταν ως προς τις κατανομές των εισπράξεων (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 113/1998).
Στις 9 Οκτωβρίου, με ολοσέλιδα, κυκλοφόρησε ο τοπικός τύπος και με πηχυαίους τίτλους: «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΕΣ τομές στη διαχείριση του “Χρυσοφόρου” Προσκυνήματος Τεμπών…, “Ιερό Χρήμα” με διαφάνεια… Και συνέχιζε υπογραμμίζοντας: Νέες κατανομές εσόδων του Προσκυνήματος υπέρ κοινωνικών φορέων, διπλασιασμός εκφοράς υπέρ Ραψάνης, ιδρύονται στη Μητρόπολη Λάρισας Βρεφονηπιακοί Σταθμοί…(φωτ. πρώτη σελίδα)
Εμπεδώθηκε η διαφάνεια και η χρηστή διαχείριση με τον νέο κανονισμό στο
Προσκύνημα; Εσείς θα το κρίνετε!
α) Υπέρ κοινωνικών φορέων. Μπήκε ότι θα ενισχύεται κάθε χρόνο το Δημοτικό Γηροκομείο Λάρισας με ποσοστό 20%. (φωτ. πρώτη σελίδα). Έπρεπε συνεπώς να δίνουν κάθε χρόνο στο γηροκομείο 60.000 - 70.000 ευρώ. Το κόλπο
όμως της προπαγάνδας ότι, ο δεσπότης είναι φιλάνθρωπος και τα χρήματα τα
διαθέτει για φιλανθρωπίες, πέρασε στον κόσμο.
Δεν πέρασε όμως χρόνος και ο κωδικός άλλαξε. (Πως!!!). Έτσι η αγαθοεργία
επανήλθε στην μητρόπολη με το πρόσχημα ίδρυσης γηροκομείου. Επί 20 χρόνια τα συγκεντρωμένα χρήματα για το σκοπό αυτό, τι γίνονται;
β) Υπέρ Ραψάνης, αφού το 5% επι Θεολόγου το έκανε 9%, έπρεπε συνεπώς η Ραψάνη να λαμβάνει περίπου τα 28.000 ευρώ το χρόνο. Αλήθεια πόσα
δόθηκαν στην 20ετία;
Αυτοί οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί πού εξήγγειλε... που βρίσκονται άραγε και
δεν τους γνωρίζει κανένας Λαρισαίος;
γ) Υπέρ κατασκηνώσεων: για την ίδρυση τους (5% x21 χρόνια). Επιπλέον εισπράττοντας από ναούς, παρεκκλήσια, προσκυνήματα, χωρίς να υπάρχουν κατασκηνώσεις. Το 1.500.000 ευρώ που έχει εισπράξει, πού βρίσκεται;
Το κόλπο έπιασε. Ο πιστός λαός, που έχει “εμπιστοσύνη” στους “άγιους” πατέρες, πίστεψε στα χονδρά λόγια που του είπε , και το θέμα ξεχάστηκε. Αυτά
τα «Χορτάστε με λόγια τους πεινασμένους» δεν τάλεγε τυχαία ο μαθουσάλας Κίσινγκερ!
Γιατί τα θυμηθήκαμε και τα γράψαμε όλα αυτά;
Διότι, μετά το τελευταίο δημοσίευμα (Αγ. Μάρτιος 2017) «ΑΧ… ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΓΑΛΑΡΙΕΣ!», ήρθε στα χέρια μας ο νέος Κανονισμός του Προσκυνήματος, που ο
κ. Ιγνάτιος τον τροποποίησε στα μέτρα του. Έτσι καταργήθηκαν από την διοίκηση, ο εκάστοτε Πρόεδρος Πρωτοδικών, ο Ειρηνοδίκης Ολύμπου, και ο υπάλληλος της Β΄ ΔΟΥ. Με προτάσση δε του Μητροπολίτη θα συμμετέχει ένας δικηγόρος Λαρίσης και τα υπόλοιπα μέλη, άνθρωποί του.
Επίσης αλλάζουν και οι κατανομές.
• Το Γραφείο Νεότητος από 5% γίνεται 8% (μην ρωτάτε!).
• Δια τα ιδρύματα της μητρόπολης 16% (ποιά ιδρύματα;).
• Για τα εκπαιδευτήρια, την συντήρηση των παρεκκλησίων, μοναστηρίων και
άλλων κοινωφελών έργων Ραψάνης τα ριξε όλα στον Πηνειό ποταμό.
Οι κάτοικοι Ραψάνης και ο Δήμαρχος ΤΕΜΠΩΝ έχουν γνώση; Και αν ναι, τί
έκαναν;
Ο νέος κανονισμός φέρνει τον υπ’ αρ. 291/2016/16 (ΦΕΚ 225 Α/5-12-2016):
Μήπως τον είδατε πουθενά δημοσιευμένο; Αυτή είναι η εμπεδωμένη διαφάνεια στην διαχείριση του ιερού χρήματος που διατυμπάνιζε πριν 20 χρόνια ο
κ. Ιγνάτιος, με ολοσέλιδα “δωρεάν” δημοσιεύματα.
Μήπως η συγκέντρωση υπογραφών για να σε αντικαταστήσει ο κανακάρης σου, αποβλέπουν στο να εξαλείψουν τις τόσες καταγγελίες που σέρνονται για χρόνια;
Αυτό δεν έκανε και το δίδυμο, Σεραφείμ Τίκα - κυρά Φρόσω φέρνοντας τον
Δημήτριο Μπεκιάρη, και αφού δεν ευόδωσε, η επιχείρηση σας έφεραν όχι για
το καλό της Λάρισας αλλά για τα ‘παχουλά’ παγκάρια και να μην ανοίξει ποτέ
ο φάκελλος Σεραφείμ Ορφανού!
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΘΥΜΗΘΗΚΑΜΕ !!!

Λαμπαδάριος

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ

(παραμονή και ανήμερα του Αγ. Αχιλλείου)
ΟΙ αγωνιζόμενοι χριστιανοί της Λάρισας και της επαρχίας να είμαστε παρόντες στον Αγιο Αχίλλειο, τόσο στις 14 Μαΐου 2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 6.00 το απόγευμα στον ΕΣΠΕΡΙΝΟ, όσο και
την επόμενη μέρα Δευτέρα 15 Μαϊου 2017, στις 7.00 το πρωί στον
ΟΡΘΡΟ και Θ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, να τιμήσουμε την ιερή μνήμη του πολιούχου μας Αγίου Ιεράρχου που λάμπρυνε και δόξασε με την θεόφιλη πολιτεία του την πόλη της Λάρισας.Μη λείψει κανένας από
το προσκλητήριο αυτό του αγώνα. Η σιωπηλή παρουσία μας, όπως
κάθε χρόνο, είναι μια διαμαρτυρία για τα τεκταινόμενα στο χώρο
της Εκκλησίας και ένα μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ότι οι απειλές και διώξεις του δεσπότη Ιγνατίου δεν μας πτοούν, αντίθετα μας
δυναμώνουν, μας συσπειρώνουν και ατσαλώνουν την αντοχή μας.

