ΑΓΩΝΑΣ 1

ιανουαριοσ
ΣΧΟΛΙΑ
ΣΤΗΝ2018
επΙκΑΙρΟΤΗΤΑ

«Φωτιά καί τσεκούρι»

«Ὅτι ἐκύκλωσάν με κύνες πολλοί συναγωγή
πονηρευομένων περιέσχον με. Διεμερίσαντο
τά ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς καί ἐπί τόν ἱματισμόν
μου ἔβαλον κλῆρον»
Ψαλμ. ΚΑ΄ (21)
συνεχίζεται στη σελ. 2
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Η ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΑ∆Α

Σου μιλάω μ’ ακούς;

(Ο Ασκληπιάδης, σχολιάζει σκωπτικά
τον ταπεινολογούντα καθηγητή θρησκευτικών της Λάρισας για το βιβλίο, « Εκκλησια κατά τη δικτατορία 1967-1974» ).

νοι
Ο «ΑΓΩΝΑΣ» και οι Aγωνιζόμε
συμμετέχουν και στα δύο
δονία
συλλαλητήρια για την Μακε

«ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
ΤΗΣ “ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ”
ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΑΝ
ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ
ΑΛΗΘΕΙΑΣ»
ΣΕΛ. 5-7-8

συνεχίζεται στη σελ. 3

EΙΔΑΤΕ ΠΩΣ ΕΠΡΟΔΟΘΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;
ΙΔΕΤΕ
ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΕΠΡΟΔΟΘΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ!

Δὲν κλαίω τὸν προδοθέντα Διδάσκαλον―
λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος― κλαίω καὶ
θρηνῶ τὸν προδότην μαθητήν. Διοτι ὁ μὲν
προδοθεὶς ἔσωσε τὸν κόσμον, ἀλλὰ ὁ προδόσας ἔχασε τὸ πᾶν καὶ ἀπέκτησε ὄνομα ἐπο-

ΑλλΑγη φυλου: ενα τεράστιο ηθικό θέμα
που δυναμιτίζει τα θεμέλια της κοινωνίας...
«Έρχεται καιρός ίνα οι άνθρωποι μανώσι, και επάν ίδωσί
τινα μή μαινόμενον, επαναστήσονται αυτώ
λέγοντες, ότι
σύ μαίνη, διά
το μή είναι
όμοιον αυτοίς» (Είπε ο
άγιος Αντώνιος ότι θά
’ρθει καιρός
που οι άν-

(Κάποια
πρόσωπα, κάποιες μορφές,
κάποιοι ἥρωες, ἀναλόγως
τοῦ σημείου ποὺ εὑρίσκοντο κατὰ τὴν διάρκεια ἀγώνων, δὲν δίστασαν νὰ προσφέρουν
τὰ πάντα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν. Δὲν λογάριασαν τὴν ζωή τους, τὴν κοινωνική τους ὑπόστασιν ἤ τὴν βολή τους.
συνεχίζεται στη σελ. 2

ΨΑΛΤΙΚΑ
• οι «ΙΕΡΕΣ» συνάξεις»
• «ΒΑΚουφΙΚΑ»
ΜΠολΣΕΒΙΚΙΚη ΕΠΑΝΑΣΤΑΣη
σελ. 8

εποχή της προφητείας αυτής...
Σήμερα το ψέμα βαφτίζεται αλήθεια, το αφύσικο θεωρείται φυσικό, η ανηθικότητα γίνεται μόδα,
το παράλογο έγινε λογικό, κάθε
ιερό, όσιο και ηθικό κατήντησε
(το κατήντησαν κάποιοι...) ξεπερασμένο. Πρόοδος είναι πλέον
μόνο η ισοπέδωση των πάντων.
Και η διαστροφή θεωρείται μια
κοινωνική κατάσταση που πρέπει να την αποδεχθείς, θέλεις
δεν θέλεις...

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

Α) ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙΟΙ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ ΜΑΣ!
B) ΧΡΗΜΑΤΑ…; ΠΩΣ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ…!
Γ) ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ
ΠΡΟΣΕΥΧΕΤΑΙ (Ούα-Ούα)
ΓΙΑ ΤΟΝ “ΠΟΛΥΧΡΟΝΕΜΕΝΟ ΠΑΣΑ”!!!

συνεχίζεται στις σελ. 4

συνεχίζεται στη σελ.3

η ΣφΑγη ΤΩΝ 12 ΜηΤΡοΠολΙΤΩΝ (1974 - 2017) 33ο μέρος

συνεχίζεται στη σελ. 2

H θυσια τησ δασκαλασ
Βελίκα τράικου

θρωποι θα τρελαθούν· κι αν δουν
κανέναν γνωστικό, θα τα βάλουν
μαζί του λέγοντας, «εσύ τρελάθηκες»,
επειδή δεν
θα είναι
όμοιος μ’
αυτούς).
Είναι ηλίου φαεινότερον ότι
βαδίζουμε
ήδη στην

ΑΥΤΑ ΤΑ ΞερΑΤε ;;;

οΙ ΜΑυΡΕΣ ΣΕλΙ∆ΕΣ ΤηΣ ΕΚΚληΣΙΑΣΤΙΚηΣ ΙΣΤοΡΙΑΣ

Α

νασκαλεύοντας το αρχειακό υλικό και απομαΟι έντιμοι και νηφάλιοι ερευνητές εκείνης της εποκρύνοντας την σωρευμένη σκόνη της σκοπιχής εκπλήσσονταν ολοένα και περισσότερο με την
μότητας που για λίγο θάμπωσε τον οπτικό μας
αλέκιαστη αρχιερωσύνη του, την δυναμική του εξάρτηση από την Παράδοση των Αποστόλων και των αγίορίζοντα και μετά διαλύθηκε, διαπιστώνουμε ότι καπνιά ήταν τα ψεύδη και οι συκοφαντίες που εκτόξευε
ων και την εκδίπλωση της εφευρετικότητας και ακάη στρατευόμενη ρυμουλκούμενη προπαγάνδα. Ο Ιεματης ποιμαντικής του φροντίδας.
ρώνυμος Κοτσώνης στέκεται εκφραστικός και επιβλη- Ιερώνυμος - Μακάριος - Γρίβας
Ψάχνοντας σε βάθος χρόνου και σε εύρος χώρου
τικός, προσηλωμένος στους φύλακες της αλήθειας,
δεν βρήκα άλλες φυσιογνωμίες, που να σκιάζουν το
στους ανταγωνιστές των λεόντων, στους αχθοφόρους της αποστολι- δικό του ΜΕΓΑΛΟ (άγνωστο στον κόσμο) αντιστασιακό και αντιδικτακής παραδόσεως, στους μάρτυρες της ορθοδοξίας που τους θαύμαζε. τορικό αγώνα του).
συνεχίζεται στη σελ.7

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ (από την Λάρισα)
Η φωτογραφία αυτή - ο Π. Μελάς
ντυμένος Μακεδονομάχος - είναι
τραβηγμένη από τον φωτογράφο
Γερ. Δαφνόπουλο, στο σπίτι τού
ανθυπολοχαγού Χαρ. Λούφα στη
Λάρισα, στην οδό Σκουφά, όπου
φιλοξενούνταν προσωρινά πριν την
τρίτη και μοιραία αναχώρηση του για
την Μακεδονία.

(Το γράμμα του Παύλου Μελά από την Λάρισα προς τη γυναίκα και τα δύο
παιδιά του, ήταν ωσάν να προαισθάνονταν το τέλος του). Έγραφε: «...
Αναλαμβάνω αυτόν τον αγώνα με όλη μου την ψυχήν και με την ιδέαν,
ότι είμαι υποχρεωμένος να τον αναλάβω. Είχα και εγώ την ακράδαντον
πεποίθηση, ότι δυνάμεθα να εργασθώμεν εν Μακεδονία και να σώσωμεν πολλά πράγματα. Έχων δε την πεποίθησιν ταύτην, έχω και υπέρτατον καθήκον να θυσιάσω το πάν, όπως πείσω την κυβέρνησιν και τη
κοινήν γνώμην περί τούτου...».

2 ΑΓΩΝΑΣ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΗΝ επικαιροτητα
«Φωτιά καί τσεκούρι»

EΙΔΑΤΕ ΠΩΣ ΕΠΡΟΔΟΘΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;
ΙΔΕΤΕ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΕΠΡΟΔΟΘΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ!

• ΠΡΟ ΗΜΕΡΩΝ μία κυρία Βουλευτίνα τῆς Ν.Δ. ἀσεβεῖς καί ἀπίστους, χυδαίους ὑλιστές ἀτομιἀπ’ τό δεξιό χῶρο, τό ὄνομα Κεραμέως, ἐκστα- στές, καιροσκόπους καί συστηματικούς ψεῦτες
σιασμένη ἀπ’ τούς ἀγῶνες τῆς «Ἀριστερᾶς» μᾶς πού ἀντιμετωπίζουν τή χώρα σάν λάφυρο καί
ὑπενθύμισε (μᾶς προκάλεσε βάναυσα) πόσον ἐμπορεύσιμο προϊόν...».
συγχυσμένος καί ψυχικά ἄρρωστος (ἀνάπηρος)
• Ο ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ἵδρυσε πόλεις καί
εἶναι καί αὐτός ὁ πολιτικός χῶρος τῆς... δεξιᾶς. ἐκπολίτιζε τήν Ἀνατολή. Οἱ ἑλληνόφωνοι (σηΣτήν «εὔστοχη» λοιπόν πολιτική μπούρδα τῆς Κε- μερινοί) στέλνουν τούς Ἕλληνες στήν ξενιτιά καί
ραμέως, ὅτι «τιμᾶ τούς ἀγῶνες τῆς ἀριστερᾶς», ἱδρύουν χότ σπότ γιά τούς ἐπήλυδες (εἰσβολεῖς).
καμιά «κεραμοσκεπή» δέν ἔπεσε στά χωριά καί
• ΕΓΡΑΨΕ Ο ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟΣ «δηκτικός» σχοτίς κωμοπόλεις τῆς ἐπικράτειας μέ τούς ὁμαδι- λιαστής, Χρῆστος Μπολώσης: «Ὁ θαυμαστής
κούς τάφους ἀπό τόν ΕΛΑΣ, σέ βαθειές πηγάδες καί προστάτης τῶν ρουβικωνάδων κ. Βούτσης
καί χαράδρες, γιατί ἁπλούστατα, οἱ ἀνόητοι ἐπί- δήλωσε (καί τά βουνά εἶναι ἀκόμη στή θέση
γονοι ἔνοικοί τους, εἶναι αὐτοί πού ἔφεραν τήν τους) ὅτι ἡ Ἑλλάδα δέν μπορεῖ νά εἶναι τοῦ “Πα«πρώτη φορά ἀριστερά» στήν ἐξουσία γιά νά τρίς-Θρησκεία-Οἰκογένεια” ἤ τοῦ “Ἑλλάς Ἑλλήἀποτεφρώσουν καί ἀποτελειώσουν τήν Ἑλλάδα. νων Χριστιανών”».
• ΕΧΟΥΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ συνείδηση, Ἐθνική ταυτό• ΠΟΛΥ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ εἶσθε κ. Μπολώση. Ὁ
τητα, ἱστορική μνήμη, ὀρθόδοξη πίστη καί DNA κ. Βούτσης καί κάθε Βούτσης ἀπό τούς «πολιτιἑλληνικό οἱ κυβερνώντες; (ὄχι πώς πᾶνε πίσω οἱ... κούς ἄθεους» πού μᾶς κυβερνοῦν.
ἄλλοι) ἤ εἶναι σπορά καί διασταύρωση ἀδιευκρί• ΠΟΛΥ ΚΡΑΤΗΣΕ τό τρίπτυχο «Πατρίδανιστου ζευγαρώματος ἀπό μίξεις ἄμεικτες; Πῶς Οἰκογένεια-Θρησκεία», ὅπως ἐπίσης καί τό
ἐξηγεῖται τόσο μίσος κατά πάντων ὅλων ἐκείνων ἀπριλιανό «Ἑλλάς Ἑλλήνων Χριστιανῶν». Καιρός
τῶν ἀξιῶν πού συνετέλεσαν, ὁ ἑλληνά τά καρατομήσουμε. ΜπουχτίΓράφει
νικός πολιτισμός νά κυριαρχεῖ πασαμε ἀπό Πατρίδα, Οἰκογένεια,
ο ΣΤΥΛ. ΛΑΓΟΥΡΟΣ
ντοῦ καί νά εἶναι σεβαστός καί ὑποΘρησκεία καί Ἑλλάδα. Γι’ αὐτό ὁ κ.
λογίσιμος στόν ὑπόλοιπο, ἀρχαῖο καί
Βούτσης ἀποφάσισε γιά λογαριανεώτερο κόσμο; Αὐτή ἡ γενιά τῶν νεογενίτσαρων σμό μας (χωρίς τόν ξενοδόχο) νά τά ἀλλάξει ἐπί τό
ἀπό ποῦ προέκυψε;
«προοδευτικότερο» γιά νά μήν στομαχιάσουμε...
• Η ΕΦΗΜ. «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» (26.9.2017, σελ.
• ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ λοιπόν νά τά ἀντικατα9) ἐπισημαίνει: «Ἡ γῆ ὁλόκληρη, ἐντός καί ἐκτός στήσει νομοθετικά μέ ἐκεῖνα τά «ξεχασμένα» πασυνόρων σέ τακτά χρονικά διαστήματα παραδί- λαιά τῶν παππούδων του ἀποτελεσματικά: «φωδει στήν ἀνθρωπότητα ντοκουμέντα γιά τό με- τιά καί τσεκούρι» (δοκιμές ἄλλωστε κάνουν ἤδη
γαλεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Σχετική εἴδη- οἱ κουκουλοφόροι καί οἱ ρουβίκωνες) «κονσερση πού μεταδίδεται ἀπό ὅλα τά διεθνῆ πρακτο- βοκούτι», πού στάζουν αἷμα, πολύ αἷμα. Προρεῖα, εἶναι ἡ πόλη πού ἵδρυσε ὁ Μέγας Ἀλέξαν- τιμότερο ὅμως θά εἶναι: «ΕΛΛΑΣ ΑΝΕΛΛΗΝΩΝ
δρος τό 331 π.Χ. καί ἡ ὁποία ἀνακαλύφθηκε πρό- ΑΘΕΩΝ κυβερνωντων». Πάει γάντι.
σφατα ἀπό ἀρχαιολόγους στό Ἰράκ...». Ἄς διε• Ὁ κ. ΒΟΥΤΣΗΣ εἶναι ὁ γνήσιος ἐθνομηρωτηθοῦμε: Ἄν ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ἦταν Τσί- δενιστής αριστερός. Μέ τήν βίαιη ἀναφορά
πρας θά εἶχε ἀφήσει τίποτα ὄρθιο στό πέρασμά του ὅτι «ἐμεῖς» δέν εἴμαστε τοῦ «Πατρίςτου γιά νά δοξάζουμε σήμερα τό μεγαλεῖο του; θρησκεία-οἰκογένεια» οὔτε «Ἑλλάς Ἑλλήνων
• Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ, σέ ποιῶν ἀνίκανων χριστιανῶν», καταργεῖ ταυτόχρονα, ὁ ἀνιστότήν ἐπάρκεια ἔχει ἀφεθεῖ, νά παράγουν πολιτι- ρητος, «Τό Ὅμαιμον - Τό ὁμόγλωσσον - Τό ὁμόκή καί διαχρονικό πολιτισμό; Καί ἡ ἴδια ἐφημε- θρησκον καί τό Ὁμότροπον», ὥστε νά πληγεῖ
ρίδα ἀπαντᾶ: «Ἡ σύγχρονη Ἑλλάδα δυναστεύ- «ἡ ἐθνική συνείδηση πού συγκροτεῖ τήν Ἐθνιεται ἀπό ἀνθρώπους δίχως ἑλληνικότητα στό κή Ὀντότητα καί διατηρεῖ τήν Ἐθνική ταυτότηπνεῦμα τους. Χαμερπεῖς, βαρβαρίζοντες, δου- τα σέ κάθε λαό»!
λοπρεπεῖς στούς ξένους καί ἐχθρικούς στό λαό,
«ΧΡ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ»

νείδιστον καὶ ἡ περίπτωσις τῆς προδοσίας του σαν νέον σχέδιον ὁλοσχεροῦς ἐξοντώσεως τῆς
ἔγινε σύμβολον πάσης ἄλλης προδοσίας διὰ μέ- Ἑλληνικῆς φυλῆς. Οἱ Σταυρωταί!Οὔτε εἰς τὴν
σκοτεινὴν διάνοιαν τοῦ Δαρείου, τοῦ Ξέρξου,
σου τῶν αἰώνων.
τοῦ Χoσρόη, τοῦ Κρούμμου, τοῦ Μωάμεθ Β΄,
EΙΔΑΤΕ ΠΩΣ ΕΠΡΟΔΟΘΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;
ΙΔΕΤΕ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΕΠΡΟΔΟΘΗ ΚΑΙ Η ΕΛΛΑΣ! τοῦ Ἀβδοὺλ Χαμίτ, οὔτε καὶ εἰς τὴν διάνοιαν τῶν
Ἡ Ἑλλὰς εἶνε φῶς, τὸ ὁποῖον ἀντανακλᾶ τὸ δύο δικτατόρων τοῦ ἄξονος ἐσχεδιάσθη ποτὲ
ἀνέσπερον φῶς τῆς Θεότητος. Παρ’ ὅλας τὰς ἐγκληματικήν των διάνοιαν οἱ σκοτεινοὶ ἄνθρωἀτελείας τὰς ὁποίας ἀναμφιβόλως ἔχει ὡς ἀπο- ποι τοῦ Βορρᾶ. Θάνατος εἰς τὴν Ἑλλάδα!― Εἶνε
τελουμένη καὶ αὐτὴ ἐξ ἀνθρώπων, ὑποκειμένων ἡ ἐπωδός των. Θάνατος εἰς ἐκείνην ἡ ὁποία κυεἰς τὴν πλάνην καὶ τὴν ἁμαρτίαν― τρανὴ ἀπό- ριολεκτικῶς τοὺς ἔσωσε ἀπὸ τὴν καταστροφήν.
δειξις ἡ εἰδωλολατρεία τῶν ἀρχαίων προγόνων Ἀλλὰ διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ σχεδίου των
μας― ἐν τούτοις ὡς σύνολον ὑπῆρξεν ἔθνος ἔχουν ἀνάγκην προδοτῶν.
Διότι γνωρίζουν καλῶς ὅτι χωρὶς Ἐφιάλτας―
πρωτοπόρον εἰς τὴν λεωφόρον
Ἰούδας αἱ Ἑλληνι καὶ Θερμοπύλαι
τοῦ πολιτισμοῦ. Μὲ τὰς φωτεινὰς
+ Μητρ. Φλωρίνης
δὲν πίπτουν.
Αυγ. Καντιώτου
διανοίας τῶν σοφῶν τέκνων της
Kαὶ δυστυχῶς εὑρέθησαν ἐν Ἑλλάἐφώτισε τὸν κόσμον. Οὐδεὶς
δι
τοιαῦτα ἄτομα ποὺ ἀνέλαβον νὰ
τοῦτο δύναται νὰ τὸ ἀμφισβητήσῃ.
γίνουν
ὄργανα
τῶν ξένων συμφερόντων, νὰ παίἈκριβῶς δὲ διὰ τὴν ἐκπολιτιστικὴν αὐτὴν ἀποξουν
τὸν
ρόλον
τοῦ Ἰούδα καὶ νὰ παραδώσουν
στολὴν ἀνὰ τὰ ἔθνη ἐθαυμάσθη καὶ ἠγαπήθη
τὴν Ἐλλάδα σιδηροδέσμιον εἰς τοὺς ἐχθρούς της.
μὲν ἀπὸ τοὺς φιλελευθέρους λαούς, ἀλλὰ καὶ
Δὲν κλαίω τὴν Ἑλλάδα μας, ἡ ὁποία προδίἐμισήθη σφόδρα ἀπὸ τοὺς βαρβάρους λαούς, οἱ
δεται ἀπὸ τοιαῦτα ἀνάξια τέκνα της. Διότι ἡ
ὁποῖοι ἔβλεπον τὴν Ἑλλάδα ὡς ἐμπόδιον εἰς τὸν
Ἑλλὰς μὲ τὴν βοήθειαν τοῦ Σταυροῦ θὰ νικήσῃ
δρόμον τῶν σκοτεινῶν κατακτήσεών των. Οὐδετοὺς ἐσωτερικοὺς καὶ ἐξωτερικοὺς ἐχθρούς
μία νίκη μας εἶνε ἀσφαλὴς ἐφ’ ὅσον ἡ Ἑλλὰς δὲν
της καὶ ἐργάζονται διὰ τὴν καταστροφήν της.
ὑποτάσσεται― ἔλεγον οἱ βάρβαροι καὶ δι’ αὐτὸ Κλαίομεν ὅμως τοὺς προδότας. Διότι ποία γωἐκ τῶν 4 σημείων τοῦ ὁρίζοντος μὲ ὁρμὴν ἀγρί- νία γῆς θὰ τοὺς δεχθῇ; Καὶ αὐταὶ ἀκόμη αἱ
ων θηρίων κατ’ ἀλλεπάλληλα κύματα κατήρχο- χῶραι αἱ ὁποῖαι σήμερον ἀνοίγουν τὰ σύνοντο διὰ νὰ τὴν κατακτήσουν. Ἀλλὰ ἡ Ἐλλὰς μὲ τὴν ρά των διὰ νὰ τοὺς ὑποδεχθοῦν καὶ νὰ τοὺς
ἀπαραμιλλον ἀνδρείαν τῶν τέκνων της ἐπολέμει, χειροκροτήσουν διὰ τὰ ἐγκλήματα ποὺ διαἐνίκα, ἀπώθει μακρὰν τῶν συνόρων της τὰ στίφη πράττουν ἐναντίον τῆς μητρὸς Ἑλλάδος, αὔριτῶν βαρβάρων καὶ διέσωζε τὴν ἐλευθερίαν τῶν ον θὰ κλείσουν τὰ σύνορά των καὶ θὰ τοὺς
τέκνων της καὶ τῆς ἀνθρωπότητος ὁλοκλήρου.
ἐκδιώξουν μακράν. Διότι τὴν μὲν προδοσίαν
Ὅλαι αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις τοῦ κόσμου ἐμίση- πολλοὶ ἀγαποῦν, τὸν προδότην ὅμως οὐδείς.
σαν καὶ μισοῦν τὴν Ἑλλάδα μας ὡς λίκνον ἐλευθε- Ἀσφαλῶς ὅπως διὰ τὸν Ἰούδαν ἦλθεν ἡ ὥρα
ρίας καὶ ἑστίαν φωτός, τὰ δὲ γειτονικὰ ἔθνη ὄχι τῆς μεταμελείας καὶ ἐπιστρέφων τὰ τριάκοἁπλῶς τὴν μισοῦν, ἀλλὰ φθονοῦν τὸ μεγαλεῖον ντα ἀργύρια ἐφώναξε:« Ἥμαρτον παραδοὺς
της. Τὴν φθονοῦν, διότι αὐτὴ μόνον ἐξ ὅλων τῶν αἷμα ἀθῷον»(Ματθ. 27,4), ἔτσι καὶ δι’ αὐτοὺς
Βαλκανικῶν ἐθνῶν δὲν προσεκύνησε τὸ νεώτερα οἱ ὀποῖοι σήμερον πράττουν παρόμοιον ἔργον
θηρία τῆς ἀβύσσου, ἀλλὰ ἐστάθη ὀρθία καὶ ἐβρο- Ἰούδα ἐναντίον τῆς Ἑλλάδος θὰ ἔλθῃ ἡ ὥρα κατὰ
ντοφώνησε τὰ δύο ἱστορικά της ὄχι (28 Ὀκτωβρί- τὴν ὁποίαν θὰ ἀναστενάζουν, θὰ χύσουν πικρὰ
ου 1940 καὶ 6 Ἀπριλίου 1941) ποὺ ἔκαμναν τὴν δάκρυα διὰ τὸ κακὸν ποὺ διαπράττουν εἰς βάἀνθρωπότητα ν’ ἀφυπνισθῇ καὶ νὰ πολλαπλασι- ρος τῆς ὡραιοτέρας Πατρίδος τοῦ κόσμου, ἡ
άσῃ τὰς ψυχικὰς δυνάμεις πρὸς συντριβὴν τοῦ ὁποία ἀκόμη ἐξακολουθεῖ νὰ τείνῃ τοὺς βραχιμαύρου φασισμοῦ ποὺ παρουσιάσθη ὡς θηρίον όνάς της καὶ ν’ ἀπευθύνῃ πρὸς αὐτοὺς τὴν φωδικέφαλον ὑπὸ τὴν μορφὴν τῶν δύο δικτατόρων. νήν της. Τότε καὶ δι’ αὐτοὺς θὰ ἐπαναληφθῇ
Αλλὰ αἱ σκοτειναὶ δυνάμεις, αἱ ὁποῖαι ὑπὸ νέαν τό: «Ὁ δὲ παράνομος Ἰούδας οὐκ ἠβουλήθη
μορφὴν δροῦν τώρα εἰς τον κόσμον κατέστρω- συνιέναι».
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H θυσια της δασκαλας Βελίκα Τράικου

Ὅρμηξαν σὲ ἀγῶνες, σὲ δρόμους ἤ ἀκόμη καὶ στὸ θάνατο, μὲ
αὐταπάρνησιν κι Ἔρωτα γιὰ τὴν Ἑλλάδα! Ὀφείλουμε ἀπέραντη
τιμὴ σὲ αὐτὰ τὰ πρόσωπα)
Βελίκα Τράϊκου
Η Βελίκα Τράϊκου ὑπῆρξε μιά δασκάλα, νεομάρτυς τοῦ Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος. Γεννημένη στό Γραδεμπόριο τό 1883, πεντάρφανη ἀπό μικρή μά προικισμένη μέ ἀδάμαστη θέληση, μέ τή
βοήθεια φιλανθρώπων κατόρθωσε νά φοιτήσει στό Ἀνώτερο
Παρθεναγωγεῖο Θεσσαλονίκης καί τό 1900 διορίστηκε δασκάλα στήν Καρατζόβα, στή φωλιά τῶν Κομιτατζήδων, ὅπου ρίχτηκε στήν ἀποστολή της μέ ἐνθουσιασμό. Κι ὅταν τόν Αὔγουστο
τοῦ 1901, καθώς ὁ Ἴων Δραγούμης κατευθύνονταν στό Μοναστήρι, πραγματοποιήθηκε στήν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης μεγάλη σύσκεψη Ἑλλήνων πατριωτών, ἡ Βελίκα ἦταν παροῦσα κι
ἔκανε τίς προτάσεις της:
Ὁπλίστε τούς χωρικούς!… Κι ὅταν ἐμεῖς προετοιμάσουμε τό
ἔδαφος, ἀπό παντοῦ θ’ ἀνάψει ὁ ἀγώνας!…
Τό φθινόπωρο ὁ Δραγούμης ζήτησε ἀπό τό Κέντρο Θεσσαλονίκης νά τοῦ στείλουν ἕνα πρόσωπο ἄξιο νά ἐπωμιστεῖ τό βαρύ

ἔργο τοῦ συνδέσμου Μοναστηρίου-Καστοριᾶς-Θεσσαλονίκης.
Συνιστοῦσε νά εἶναι ἔμπιστο, γενναῖο, ἱκανό, νά ἀντέχει σέ κακουχίες καί πεζοπορία, νά διαθέτει ἐξαιρετική εὐφυία γιά ν’ ἀποφεύγει τίς παγίδες τῶν Βουλγάρων, νά διακατέχεται ἀπό βαθύ
αἴσθημα εὐθύνης καί πρό παντός νά εἶναι ἀποφασισμένο νά δώσει καί τή ζωή του ἀκόμα γιά ὅ,τι πιστεύει κι ὑπηρετεῖ.
Φαντάζεται κανείς τήν κατάπληξη του, ὅταν εἶδε νά τοῦ στέλνουν, ἀντί κάποιου θεριεμένου παλληκαριοῦ, τή ροδομάγουλη
δασκαλίτσα Βελίκα!… Κι ὅμως ἡ κοπέλα ἐκείνη στάθηκε ἄξια στό
ὕψος τῆς σπουδαίας της ἀποστολῆς, γιατί γνωρίζοντας ἄπταιστα
τήν τουρκική καί βουλγαρική γλώσσα καί προικισμένη μέ σπάνια
ὑποκριτικά προσόντα, παριστάνοντας πότε τή μισότρελλη Τουρκάλα χωρική καί πότε τή Βουλγάρα ραδικοῦ ἤ γαλατοῦ, ἔγινε τό
μάτι καί το αὐτί τοῦ ἀγώνα. Κανείς δέν μποροῦσε νά τήν ὑποψιστεῖ, καθώς μετέφερε ἔγγαφα ραμμένα στά ξεφτισμένα της ποδογύρια ἤ χαμένα στίς πανέμορφες πλεξίδες της.
Ἀεικίνητη κι ἀγωνιστική ἔμοιαζε γοργοπόδαρο ἐλάφι, πού
ἐκμηδένιζε τήν ἀπόσταση Μοναστήρι-Θεσσαλονίκη. Κι ἦταν ν’
ἀπορεῖ κανείς, πῶς ἐκείνη ἡ σφιγηλή κοπέλα, πού ὁ κίνδυνος

ἦταν ἡ ἀνάσα της, πῶς μποροῦσε καί μεταμορφώνονταν, ὅταν τό
ἤθελε, σ’ ἕνα ἀξιολύπητο πλάσμα πέρα κι ἔξω ἀπό κάθε ὑποψία.
Στά 1903 ἡ βουλγαρική θηριωδία στή Μακεδονία εἶχε ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Ἡ γῆ βάφοταν μέ αἷμα ἀθώων. Ἄγρια
ἐγκλήματα γίνονταν καθημερινά κι ὅμως ἡ Βελίκα ἀπτόητη γύριζε στίς ἐρημιές. Ὅλοι θαύμαζαν κι ὑπολόγιζαν τήν προσφορά
της. Κι ὅταν ἀργότερα μέ τόν ἐρχομό τοῦ Παύλου Μελά ὁ ἀγώνας ἐντάθηκε, ἡ μικρή ἡρωίδα προσέφερε ἀνεκτίμητες ὑπηρεσίες σάν σύνδεσμος τῶν προξενείων.
Ὅμως σέ μιά τέτοια ἀποστολή στά Γιαννιτσά, δολοφονικό
χέρι Βουλγάρων ἔσχισε τά νεανικά της στήθη, ὅταν παρά τά
βασανιστήρια στά ὁποῖα τήν ὑπέβαλαν νά μαρτυρήσει τι γνώριζε, αὐτή ἐξακολουθοῦσε νά παριστάνει τήν τρελλή. Ἔτσι
πῆρε στό θάνατο τά μυστικά της. Ἦταν καλοκαίρι, 28 Αὐγούστου τοῦ 1904. Στή Θεσσαλονίκη, ὅπου μεταφέρθηκε ἡ σωρός
της, τῆς ἔγινε μεγαλοπρεπής κηδεία καί τή θρήνησε μιά ὁλόκληρη λαοθάλασσα.
Από: «Η Μακεδόνισσα στο θρύλο
και στην ιστορία»
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Έριξα μια ματιά σε παλιότερο φύλλο της εφημερίδας «Αγώνας» και στο δημοσίευμα - απάντηση «καθηγητή θρησκευτικών» και όταν είδα να λέει «θα έπρεπε
εσείς και οι συνεργάτες σας να εντρέπεσθε…»,με κέντρισε το ενδιαφέρον… και έσκυψα με επιμέλεια να
μελετήσω τα γραφόμενα …Ε.., τα πήρα…!
Η ταπεινότητά του «απαιτεί ως Έλλην και ορθόδοξος…το δικαίωμα στον αντίλογο.. να δημοσιευθεί για
λόγους δεοντολογίας…κ.α». Έγραψε ένα βιβλίο που
έπρεπε να έχει τίτλο «Επικριτικά σχόλια κατά του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου Α’ Κοτσώνη».
Η εφημερίδα (κακώς για μένα) τού’δωσε χώρο να
απαντήσει. Αυτός όμως έδωσε χώρο στο σύγγραμμά του να απαντήσει ο Ιερώνυμος;
Θρασύδειλος και μικρός, τα’βαλε με τον νεκρό…
θυμίζοντάς μου το θρασύδειλο παιδάκι που για να
δείξει την γενναιότητα κλωτσάει με μανία το πεθαμένο γατάκι!!!
Το «ο νεκρός δεδικαίωται» δεν τόχει ακούσει ο σύγχρονος Ηρόστρατος;
Βέβαια για τους εν ζωή συντρόφους του μακαριστού Ιερώνυμου Α’ (τον Αμερικής τον Αλβανίας κ.α.)
στάζει μέλι- εμετικός κόλακας- Περιμένει ίσως, να
αποδημήσουν για να τους περιποιηθεί κι αυτούς. Τυμβωρύχε και νυκτοκόρακα, των κοιμητηρίων!!!!
Μιλάει για την «Εκκλησία» και ασχολείται αποκλειστικά μόνο με τον μακαριστό Ιερώνυμο Α’. Αυτός ήταν
μόνος η εκκλησία; Δεν υπήρχαν άλλοι;…Γιατί δεν κάνει αναφορά για τον Σεραφείμ, τον Χριστόδουλο, τον
νυν αρχιεπίσκοπο, τον Κορίνθου Παντελεήμονα με την
Λούλα του, τον οποίο επικαλείται δεκάδες φορές…;
Επειδή σαν χρυσόμυγα μέσα σε όμορφο κήπο,
έψαχνε λυσσασμένα για βρωμιές να χώσει την πέννα σου, δεν βρήκε καμιά κατηγορία, επικριτικό σχόλιο για όλους τους άλλους; Θαυμάζω τον κακοήθη,
εμπαθή αλληθωρισμό του…
Δεν ακολούθησε τον ατζέντη του τον μαρκαλοχωρίου, που κάτι παρόμοιο έγραψε στην Καθημερινή, και ακόμα τον ψάχνει η εφημερίδα να απαντήσει
στα πολλαπλά ερωτήματα και παρατηρήσεις των οργισμένων αναγνωστών.
Ο «τρανός» καθηγητής, κάνει την πάπια ή την λυράτη κότα!!!
Αυτός που, στις χιλιάδες σελίδες που γράφτηκαν
για τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο Α’ Κοτσώνη, ανασύρει φράσεις και προτάσεις που είναι εναντίον του, κραδαίνοντας την ρομφαία της κανονικότητας. Την κριτική μας δε σε πράξεις που σκανδαλίζουν, την διαστρέφει λέγοντας ότι βάζουμε στο στόχαστρο «Πατριάρχες, Αρχιεπισκόπους…»
«Τον αμαρτάνοντα ενώπιον πάντων έλεγχε» δεν
λέει η γραφή; Και ας μη ξεχνάει πως οι πράξεις γίνονται από ζωντανούς και σ’ αυτούς απευθυνόμαστε,
Χρυσοθήρα των οστεοφυλακίων.
Κάνει αναφορά γι αυτούς που μας «γύρισαν την
πλάτη» (για τους «μηδίσαντες» όπως γράφει). Ευτυχώς για μας που τα πιστεύω και οι ιδέες μας δεν είναι αποσκευές να αλλάζουν ανάλογα με τον εκάστοτε προορισμό μας….ούτε «πνιγόμαστε» από οικογενειακά, «πνευματικά» ή οργανωσιακά συμφέροντα, αλλά
μένουμε σταθεροί «τοις κείνων ρήμασι πειθόμενοι»…
Να του θυμίσω πως ο «Αγώνας» μας δεν έχει τα χαρακτηριστικά της μασονίας, να είναι όλοι δεμένοι με
όρκους, δέσμιοι για μια ζωή και να τιμωρούνται όσοι
τολμήσουν να σκεφτούν να αποχωρήσουν…
Νομίζει πως είναι ο μοναδικός εξυπνάκιας, αριβίστας και συμφεροντολόγος; Να τού θυμίσω πως
υπήρχαν και κάποιοι απέναντί μας τους οποίους προέβαλε δεόντως στα χρόνια της δημοσιογραφικής καριέρας του,δηλαδή την «Επιτροπή κύρους της εκκλησίας!!!», Την «Επιμελητεία των κληρικών Λαρίσης…» Αλήθεια που βρίσκονται αυτοί;
Οι πάντες γνώριζαν ότι οι «επιτροπές» αυτές
–φαντάσματα- ήταν οι ψιθυριστές, τα κατασκευάσματα και τα μορμολύκεια της προπαγάνδαςπαραπληροφόρησης του εκκλησιαστικού κατεστημένου δρώντα στο σκότος και τα δώματα της Μασονίας
για να επιβάλλουν τους ημετέρους τους. Αυτές συνέδραμαν τροφοδοτώντας τις μίσθαρνες στρατευμένες γραφίδες των φυλλάδων προκειμένου να πλήξουν
έναν όντως άγιο Επίσκοπο που έγραψε ιστορία, τον
Λαρίσης Θεολόγο και τους Αγωνιζόμενους Χριστιανούς, τους «Θεολογικούς». Πάντως αυτό το φύλλο

ΣΟΥ ΜΙΛΑΩ
Μ’ ΑκΟΥΣ;
της εφημερίδας «Αγώνας» κυκλοφορεί σε εκατονταπλάσια φύλλα από όσα κυκλοφορούσε η εφημερίδα
που δούλευε…και σε όλα τα μέρη της γης..
Αυτό ήταν το «γύρισμα της πλάτης» στον ΑΓΩΝΑ
μας;;; Τι να πούμε…
Ίσως επηρεάστηκε και από το τελευταίο περιστατικό.
Θα πρόσεξε στην παρέλαση του ΟΧΙ τον ιερομόναχο- δεξί χέρι του Θεολόγου- που ξέφυγε.
Και μπήκε στην παρέλαση ως μαέστρος μπάντας
(;) κρατώντας μια μπαστούνα,με κορδέλες στην κορυφή, την οποία κινούσε παλινδρομικά πάνω-κάτω,
ή δεξιά –αριστερά σαν υαλοκαθαριστήρα. Φορούσε
μάλιστα και μια ταινία απαστράπτουσα, όπως φορούν
τα μανεκέν στους διαγωνισμούς ομορφιάς!!!
Απέναντι ο αδερφός του- ιερωμένος και αυτός- έχοντας στο πλάι νεαρή (σκηνοθέτης;) βιντεοσκοπούσε
τα τεκταινόμενα…
Τι έπρεπε να κάνουμε; Να τους δέσουμε απ’ τα
ράσα; Έχουμε ευθύνη και γι’ αυτούς;
Συστήνεται ως καθηγητής, θρησκευτικών. Και ενώ
ο φυσικός, ο ιατρός, ο μαθηματικός έχουν πτυχίο
από τις αντίστοιχες σχολές, αυτός από ποια σχολή
έχει πτυχίο;
Μήπως της Θεολογίας; Και γιατί ντρέπεται να το
πει;
Μήπως η γλώσσα σου δεν μπορεί να προφέρει την
λέξη «ΘΕΟ»;
Τη λέξη του «ΘΕΟΥ» μόνο οι δαιμονισμένοι δεν
μπορούν να προφέρουν…
Πώς μπήκε σε μια σχολή και παρακολούθησε μαθήματα θεολογίας για χρόνια, αφού οι ιδέες του και
τα πιστεύω του ήταν άλλα;
Ας μας πει, γιατί ο τοπικός σύλλογος των θεολόγων της πόλης μας, ενώ στην αρχή τον δέχτηκε, μετά
από λίγο καιρό τον πέταξε «πυξ λαξ»; Μήπως επειδή
διαπίστωσε την «αιρετική» του πορεία στον «Θεολογικό Σύνδεσμο Καιρός»; Κάποιος μάλιστα τον χαρακτηρίζει ως «ο εκπεσών θεολόγος»!!! για την παρεκκλίνουσα θεολογική συμπεριφορά του.
Και μέσα στην ταπεινότητά του, βγάζει το δηλητήριο της μοχθηρίας και ειρωνείας, μιλώντας για «δόκτορες και τρανούς θεολόγους»»!!! .Ας τους κατονομάσει να τους ξέρουμε και εμείς Ή μήπως αναφέρεται και πάλι για κεκοιμημένους(που είναι ο χώρος εργασίας του);
Μιλάει, για κατέχοντες διδακτορικά,τόσο επιτιμητικά, γιατί δεν μοιάζουν με το δικό του το μυσαρό
εξάμβλωμα, που σύντομα θα το εμμέσει το Α.Π.Θ.
όπου το κατέθεσε, αλλά θα αποτελεί για τις επόμενες γενιές δείγμα εργασίας, ποτισμένης με αβυσσαλέο μίσος κατά ενός προσώπου.
Δεν είχε «το Θεό» του, ούτε στην ιδιότητα, ούτε
στην καρδιά του. Αμφιβάλλω, αν φοράει και Σταυρό πάνω του…γιατί θα τον εμποδίζει στις θρησκειολογικές προσεγγίσεις αλλά και για να μην προκαλεί
τους αλλόθρησκους!!!
Ίσως να μην έχει χρόνο, περιπλανώμενος στα μονοπάτια των άλλων θρησκειών και τις ατραπούς της
μεταπατερικής θεολογίας να διαβάσει στην Αγία
Γραφή, τα χαρακτηριστικά του αρχιερέα (Εβρ,ζ,26):
όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των
αμαρτωλών,…Ας συγκρίνει και τα δικά του κριτήρια!!!!
Μη τον κουράσω περισσότερο. Την άλλη φορά θα
σταθώ στην «εξορία» του, την μασονία - που μισούσε τον Ιερώνυμο - (λες νάσαι μίσθαρνο όργανό της;),
το ποιόν των πηγών του, στην πορεία του ως αποτυχημένου δημοσιογράφου που κούρνιασε στο δημόσιο, για να γνωρίζουν οι θεολόγοι, ποιος είναι ο «τρανός» επιμορφωτής των άθεων «Φακέλλων των Θρησκευτικών» του ΣΥΡΙΖΑ και του «Θεολογικού Συνδέσμου Καιρός»!!!
Υ.Γ.
Να ζητήσω συγγνώμη προκαταβολικά από τους
αναγνώστες που μπορεί να σκανδαλιστούν από το
ύφος μου, που δεν συνάδει με το υπόλοιπο υλικό
της εφημερίδας.
Ασκληπιάδης
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Α) ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΞΙοΙ ΤηΣ ΤυΧηΣ ΜΑΣ!
Στην παρουσίαση του
βιβλίου «Κλέιτος και Μέγας Αλέξανδρος» που
έγινε στην Αθήνα τον
Μάιο του 2017, ο πρώην αντιπρόεδρος της
Βουλής Γεώργιος
Σούρλας μας υπενθύμισε πόσο πιστοί απόγονοι είμαστε της αρχαίας Ελλάδας, λέγοντας:
«Εδώ και μισό αιώνα,
ακόμα αναζητείται χώρος για να τοποθετήσουμε το άγαλμα του
Μεγάλου Αλεξάνδρου
στην Αθήνα. Από τότε
που το φιλοτέχνησε ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός και διεθνούς φήμης
γλύπτης Γ. Παντάς και
περιήλθε στην κυριότη-

τα του υπουργείου Πολιτισμού, παραχωρηθέν

στη συνέχεια στο Δήμο
Αθηναίων, πέρασαν 20
κυβερνήσεις, 13 υπουργοί Πολιτισμού και 8 δήμαρχοι, αλλ’ ακόμα δεν
βρέθηκε… κατάλληλος
χώρος για τον Μέγα
Στρατηλάτη».
Και κατέληξε: «Οι Σκοπιανοί, όμως, βρήκαν
χώρο και διέθεσαν με-

γάλα ποσά για αγάλματα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Φιλίππου Β΄, σε μια προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και “μακεδονοποίησης” του σλαβικού πληθυσμού.
Εκείνοι προβάλλουν τον Αλέξανδρο κι εμείς τον
έχουμε “κρυμμένο” στην
Πρωτεύουσα, αυτόν που
έστειλε στον Παρθενώνα 300 πανοπλίες, λάφυρα των Περσών, αναθήματα στην Αθηνά Παλλάδα...»
Μετά μας φταίνε οι Σκοπιανοί…;
Δεν είμαστε άξιοι της
τύχης μας;

Β) ΧΡηΜΑΤΑ…; ΠΩΣ ∆ΕΝ υΠΑΡΧουΝ…!
Και βέβαια υπάρχουν… Όχι όμως
για τον λαό, αλλά
για τα κόμματα, που
τα παίρνουν ζεστάζεστά κάθε δίμηνο
χωρίς καμία καθυστέρηση, τη στιγμή
που τα νοικοκυριά
“γονάτισαν” από τις
περικοπές μισθών,
συντάξεων και το βάρος της φορολογικής λαίλαπας και κατέληξαν ανήμπορα
να ανταποκριθούν και στις αναγκαστικές δαπάνες, αφήνοντας απλήρωτους
και τους λογαριασμούς του ρεύματος.
Τα κόμματα μοιράστηκαν το Δεκέμβριο
2017 την έκτη δόση της κρατικής οικο-

νομικής ενίσχυσης του έτους,
που ανέρχεται σε
4.000.000 ευρώ,
και διανέμεται
ως εξής: ΣΥΡΙΖΑ
1.312.618 €, Ν.Δ.
1.060.847, Χρυσή Αυγή 339.324,
ΔΗΣΥ 265.223,
ΚΚΕ 290.220,
“Ποτάμι” 240.300, ΑΝΕΛ 176.376, Ένωση Κεντρώων 167.637, ΕΛΙΑ 50.196, ΛΑΕ
23.529, ΛΑΟΣ 23.529, Ευρωπ. Αντιμνημονιακό Μέτωπο 50.196.
Πώς λοιπόν δεν υπάρχουν χρήματα…!
Τους ευχόμαστε σε καλή μεριά… Και καλοφάγωτα…!

γ) ΒΑΡΘολοΜΑΙοΣ: Προσεύχεται (ούα-ούα)
για τον “πολυχρονεμένο πασά”!!!
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος έστειλε επιστολή στον πολυχρονεμένο
Πασά – Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και του εκφράζει
την στήριξή του στην επιχείρηση «Κλάδος Ελαίας» (ντροπής) που διεξάγει ο στρατός της Τουρ-

στε πάντα για το κράτος μας, για την υγεία
των ηγετών μας και την
ευτυχία του λαού μας.
Δεν έχουμε ξεχάσει τους
εκατοντάδες χιλιάδες
ανθρώπους που μετανάστευσαν λόγω διαμαχών
στην ευρύτερη περιο-

κίας στο Αφρίν της Συρίας, που χάνονται εκατοντάδες ανθρώπινες ζωές.
Η “χριστιανική επιστολή” αναφέρει: «Είναι παράδοση της εκκλησίας μας να προσευχόμα-

χή, ειδικά στη Συρία…».
Και συνεχίζει: «Η Εκκλησία προσευχόταν στο
Θεό για να επιστρέψει
η ειρήνη στη Συρία με
την επιχείρηση “Κλάδος
Ελαίας”… Προσευχόμα-

στε, εσείς και οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις,
να επιτύχετε και η επιχείρηση “Κλάδος Ελαίας” να φέρει ειρήνη στην
περιοχή, όπως “υπόσχεται” και το όνομά της».
Δεν ξέρουμε Παναγιώτατε, να προσεύχεται
κανείς να ενισχύσει ο…
Θεός (;) τον εισβολέα σε
ξένο κράτος να φέρει την
ειρήνη σκοτώνοντας αδιακρίτως. Το Ευαγγέλιο το
γράφει αυτό ή το Κοράνι;
Για το “Μακεδονικό” δεν
σας είπαν, δεν διαβάσατε, δεν ακούσατε τίποτα;
Οι Νέες Χώρες, που μας
δόθηκαν από το Πατριαρχείο σας επιτροπικώς
“άχρι καιρού” δεν είναι
στη Μακεδονία της Ελλάδας. Γι’ αυτό, δεν ακούσαμε καμία σας δήλωση… ούτε προσευχή…!
Κατά τα άλλα, ονομάζεσαι “Πατριάρχης του
Γένους”.
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Είναι πολύ επίκαιρη η κραυγή του προφήτη
Ησαΐα: «Ουαί οι λέγοντες το πονηρόν καλόν
και το καλόν πονηρόν, οι τιθέντες το σκότος
φως και το φώς σκότος, οι τιθέντες το πικρόν
γλυκύ και το γλυκύ πικρόν» (Αλίμονο σ’ εκείνους, οι οποίοι το κακό το ονομάζουν καλό και
το καλό κακό. Αλίμονο σ’ εκείνους, οι οποίοι παρουσιάζουν το σκοτάδι ως φώς και το φώς ως
σκοτάδι, οι οποίοι παρουσιάζουν το πικρό ως
γλυκύ και το γλυκύ ως πικρό - Ησ. 5,20).
Κι ενώ τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια (ή μάλλον…
κυνοβούλια!) συναγωνίζονται μεταξύ τους ποιό
θα ψηφίσει νόμους, οι οποίοι θα νομιμοποιούν
τη διαστροφή και την ανωμαλία, στην ορθόδοξη
χριστιανική Ελλάδα τα τελευταία χρόνια συμβαίνουν πράγματα εξίσου αδιανόητα και παρανοϊκά! Μετά τη θέσπιση της ανηθικότητας ως νόμου (βλ. τα διάφορα σύμφωνα συμβίωσης, την
προώθηση της ελεύθερης πορνείας με «μαθήματα» από το δημοτικό σχολείο κτλ) τελευταίως προέκυψε ακόμη ένα εκφυλιστικό φαινόμενο. Στις 10 Οκτωβρίου του 2017, η Ελληνική Πολιτεία εισήγαγε στη Βουλή για συζήτηση
νομοσχέδιο περί αλλαγής φύλου από την ηλικία των... δεκαπέντε ετών!! Και συνέβη, δυστυχώς, το απευκταίον! Το επαίσχυντο νομοθέτημα με την διαδικασία του κατεπείγοντος υπερψηφίσθηκε την ίδια μέρα από τους κακεργέτες
του έθνους (σε σύνολο 285 βουλευτών τον νόμο
ψήφισαν οι 147 απ’ αυτούς!).
Τόλμησε τελικά η «ελληνική» Βουλή και... «χωρίς περίσκεψιν, χωρίς λύπην, χωρίς αιδώ» θέσπισε ως νόμο του Κράτους τον επαίσχυντο νόμο
περί αλλαγής φύλου!!
«Ντροπή Έλληνες! Θέ, τί ’λέπομεν εις την
ημέραν μας;», όπως θά ’λεγε και ο Μακρυγιάννης. «Όλο εις τον κρεμνόν κυλάμεν κάθε
’μέρα...».
Θα έπρεπε να πενθήσουμε όλοι οι Έλληνες
την ημέρα αυτή! Γιατί, δίπλα στις άλλες αποφράδες ημερομηνίες του Γένους, προστέθηκε ακόμη μία: η 10η Οκτωβρίου του 2017!
Ημερομηνία που σηματοδοτεί το γκρέμισμα
ενός ακόμη αναχώματος, εκείνου της Οικογένειας. Κλείνοντας έτσι ένα ακόμη κεφάλαιο από
«το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου»
της ελληνικής κοινωνίας...
Αλήθεια, «τίς δώσει οφθαλμοίς μου πηγήν
δακρύων και κλαύσομαι τον λαόν μου τούτον
ημέρας και νυκτός;...» (Ποιος θα δώσει στα μάτια μου πηγές από δάκρυα, για να κλάψω μέρα
και νύκτα τον λαό μου τούτον; - Ιερ. 9,1) θρηνεί
ο Προφήτης. Μήπως τα λόγια αυτά ταιριάζουν
σήμερα και σ’ εμάς;
Την ημέρα αυτή, κι ενώ οι περισσότεροι Έλληνες πενθούσαν για τη νέα ανείπωτη τραγωδία, κάποιοι τύποι που ακούνε στο όνομα Σόρος, Κίσσινγκερ και άλλοι ακατανόμαστοι - όλοι
άσπονδοι εχθροί του Ελληνισμού και της Ορθο-

ΑΓΩΝΑΣ

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΩN ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 248 ΚΩΔ. ΥΠ. 061603
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
Ιδιοκτήτης Εκδότης Διευθυντής
Τριαντάφυλλος Ι. Τασιόπουλος
ΣΥΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γραφεία: Αιόλου 20 & Αστροναυτών ,
Τ.Κ. 41221 Λάρισα
Τηλ.: 2410 284644
Φαξ: 2410 551113
Εκδίδεται με προαιρετικές προσφορές
ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

www.agonas.org
info@agonas.org

Αλλαγη φυλου: ενα τεράστιο ηθικό θέμα
που δυναμιτίζει τα θεμέλια της κοινωνίας...
δοξίας - σίγουρα πανηγύριζαν με το άκουσμα
της είδησης που έφθανε στ’ αυτιά τους!
Την ώρα που ο τόπος βουλιάζει στα προβλήματα και οι Έλληνες βυθίζονται σε απόγνωση
και απελπισία, οι «εθνοπατέρες» μας, άνευ αιδούς, μεριμνούν και τυρβάζουν περί... «φύλων»
συκής! Αιδώς, Αργείοι!! Απ’ αυτούς περιμένουμε σωτηρία;
Ο κόσμος μας (όπως τον ξέραμε ως τώρα)
πρέπει σώνει και καλά να αλλάξει, λένε. Εντολή, βλέπετε, του διευθυντηρίου των Βρυξελλών
και των υπανθρώπων εκείνων, που καλά κρυμμένοι στο σκοτάδι, προετοιμάζουν τον εφιάλτη
της «Νέας Εποχής»...
Ειπώθηκε παραπάνω ότι η νομοθετική ρύθμιση, που ψηφίσθηκε εσπευσμένα από τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού, δρομολόγησε ήδη την προδιαγεγραμμένη πορεία θανάτου
της ελληνικής κοινωνίας. Αντίχριστες δυνάμεις
το είχαν προαποφασίσει αυτό από πολύ καιρό
πριν. Μπροστά στα έκπληκτα μάτια μας αναρτήθηκε, με τεράστια μαύρα γράμματα, το αγγελτήριο ενός επικείμενου θανάτου! Αποτελεί
ίσως την πλέον επαίσχυντη πράξη από συστάσεως του ελληνικού έθνους το νομοσχέδιο αυτό
και αιώνιο όνειδος για το «ελληνικό» Κοινοβούλιο! Η δυνατότητα αλλαγής φύλου με μια απλή
δήλωση στο Ληξιαρχείο, και μάλιστα από την
ηλικία των... δεκαπέντε ετών, είναι επιταγή της
«Νέας Τάξης Πραγμάτων»! Και διά νόμου επιβλήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία στον λαό
της. Ο πιο ιερός θεσμός, ο οικογενειακός, δυναμιτίζεται εκ θεμελίων! Στόχος εκείνων που
επιμελώς σχεδίασαν και μεθόδευσαν την ψήφισή του είναι ο εκφυλισμός των Ελλήνων και
η καταστροφή της Ελλάδας!!
Θέλησε ο υπουργός Δικαιοσύνης κ. Σταύρος
Κοντονής να δικαιολογήσει την νομιμοποίηση
της ανηθικότητας! Γι’ αυτό συναντήθηκε στις 16
Οκτωβρίου 2017 με τον αρχιεπίσκοπο Αθηνών
και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο. Σκοπός της συνάντησης, η ενημέρωση του δευτέρου από τον
υπουργό, ότι ο κατάπτυστος νόμος ήταν απότοκο των «διεθνών δεσμεύσεων» που έχει αναλάβει η Ελλάδα για το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή, οι γνωστοί... άγνωστοι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έδωσαν την εντολή να ψηφισθεί το νομοθετικό αυτό τερατούργημα και η... «ελληνική»
κυβέρνηση (τα «υπάκουα» παιδιά των «σκοτεινών δυνάμεων») την εφάρμοσαν αμέσως! Εκτέλεσαν την εντολή τους, «εκτελώντας» παράλληλα έναν ολόκληρο λαό!! Πρόδωσαν, για άλλη
μια φορά, οι φύλακες! Πρόθυμοι και υπάκουοι οσφυοκάμπτες σε ξένα κελεύσματα και επιταγές, υποχείρια και ανδρείκελα, γραικύλοι κυβερνήτες, ολετήρες του έθνους...
«Θέ, τί ’λέπομεν εις την ημέραν μας; Το
έθνος αφανίστη όλως διόλου... Πατρίδα, πατρίδα ήσουνα άτυχη από ανθρώπους να σε
κυβερνήσουν... Δυστυχισμένη Ελλάς, δυστυχισμένοι Έλληνες! Αναθεματισμένοι κυβερνήτες... Εγίναμεν Σόδομα και Γόμαρα...». Πάντα επίκαιρος, αλίμονο, ο λόγος του Μακρυγιάννη...
Εφιαλτικό αυτό που συμβαίνει σήμερα στην
πατρίδα μας! Άλλοι νομοθετούν για μας, πριν
από μας... Άλλοι μας επιβάλλουν τους νόμους, που πρέπει στη συνέχεια να υιοθετήσουμε, να αποδεχθούμε και τελικά να ψηφίσουμε! Από το ξεκίνημα της «οικονομικής κρίσης» εξασκείται στη χώρα μας μια συνεχής επιτροπεία. Ένας έλεγχος ασφυκτικός, που περισφίγγει όλο και περισσότερο τη θηλειά γύρω
από τον λαιμό μας! Λαμβάνονται αποφάσεις,
εφαρμόζονται μέτρα, ψηφίζονται νομοσχέδια
ερήμην πάντα της πλειοψηφίας του ελληνικού
λαού! Και νόμοι αντιχριστιανικοί-ανθελληνικοί
του επιβάλλονται, που αποσκοπούν στη διαστροφή του!
Με τα εγχώρια φερέφωνά τους -τους Γραικύλους του έθνους- οι παγκόσμιοι εξουσιαστές προετοίμασαν το έδαφος. Και προπαρα-

σκεύασαν την αδιάφορη και ανεύθυνη γενιά.
Πειθήνια όργανα της «Νέας Τάξης Πραγμάτων» οι νέοι Γενίτσαροι διέβρωσαν την ελληνική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας
πρώτα από την Παιδεία. Σταθερά πιστοί στο
«δόγμα» Κίσσινγκερ περί καταστροφής της
ελληνικής φυλής, έπληξαν τον ελληνικό λαό
βαθιά στις πολιτισμικές του ρίζες. Εκπαραθύρωσαν προαιώνιες αξίες και ιερούς θεσμούς, ψήφισαν νομοσχέδια αντίθετα με τον
ελληνορθόδοξο πολιτισμό μας, επέβαλαν νόμους αντίχριστους, αντίθετους με τους αιώνιους νόμους του Θεού, εξευτέλισαν ήθη και
διαχρονικές παραδόσεις μας. Επέβαλαν παράλληλα συνθήκες οικονομικής κατοχής και
εξαθλιώσεως στη χώρα. Κι αυτό επέτεινε
έτι παραπέρα την πνευματική μας υποδούλωση. Βρισκόμαστε σήμερα σ’ έναν ακήρυκτο πόλεμο κι ας μην το καταλαβαίνουμε οι
περισσότεροι...
Το Γένος μας εδώ και χρόνια βρίσκεται
σε μια ολοένα επιταχυνόμενη πορεία πνευματικού εξανδραποδισμού. Ποιά είναι η αιτία των παρόντων και των μελλοντικών δεινών; Η περιφρόνηση της Πίστης, η αποστασία μας από την Ορθοδοξία, η Απομάκρυνσή μας από τις ευαγγελικές εντολές, η αδιαφορία μας για το θέλημα του Θεού! «Η αδιαφορία για τον Θεό φέρνει την αδιαφορία και
για όλα τα άλλα· φέρνει την αποσύνθεση. Η
πίστη στον Θεό είναι μεγάλη υπόθεση. Ένας
που δεν αγαπάει τον Θεό, την οικογένεια του,
δεν αγαπάει τίποτε· και φυσικά δεν αγαπάει
ούτε την πατρίδα του, γιατί και η πατρίδα είναι μια μεγάλη οικογένεια.. Και αυτά είναι που
πάνε τώρα να διαλύσουν... Η σημερινή γενιά
είναι η γενιά της αδιαφορίας!» (άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, Λόγοι Β’, Πνευματική Αφύπνιση, έκδ. Ιερόν Ησυχαστήριον «Ευαγγελιστής
Ιωάννης ο Θεολόγος», Σουρωτή Θεσσαλονίκης, 1999, σ. 31, 34).
Το υπουργείο Παιδείας προώθησε στη Μέση
Εκπαίδευση (ήδη από τον Μάρτιο του 2016)
την αισχρή θεματολογία «Έμφυλες Ταυτότητες». Τα δεκαπεντάχρονα παιδιά των σχολείων θα μαθαίνουν έτσι από την ηλικία αυτή να
επιλέγουν το φύλο τους!
Απορεί και εξίσταται κάθε λογικός άνθρωπος: Σ’ ένα δεκαπεντάχρονο παιδί -το οποίο
ούτε σωματικά ούτε ψυχολογικά δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί- πώς του τίθεται το δίλημμα
να αυτοπροσδιορίζεται υπεύθυνα;
Αλλά η Ελληνική Πολιτεία αγνόησε στη συγκεκριμένη περίπτωση και τη φωνή της Επιστήμης! Αγνόησε τη γνώμη της ιατρικής κοινότητας, τη γνώμη παιδοψυχολόγων και ψυχιάτρων! Και προχώρησε κατεπειγόντως και
στην ψήφιση του ντροπιαστικού νόμου, δίνοντας έτσι την δυνατότητα σε άγουρα παιδιά,
από τα δεκαπέντε τους χρόνια, να αλλάζουν
το φύλο τους με μια απλή δήλωση στο Ληξιαρχείο! Μα, ντροπής πράγματα είναι αυτά,
Έλληνες!
«Έγκλημα ενώπιον Θεού και ανθρώπων»
χαρακτήρισε ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ
Ιλαρίων του Πατριαρχείου Μόσχας τον νόμο
αυτό! Το νομοσχέδιο αυτό, το οποίο προώθησαν οι ιθύνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μία βόμβα στα θεμέλια της Οικογένειας. Οδηγεί στον εκφυλισμό ανθρώπων και κοινωνιών. (Μήπως είναι ένας τρόπος για να παραδοθούν πιο εύκολα οι λαοί
στον επερχόμενο Αντίχριστο;). Μεταλλάσσει τους ανθρώπους και καταστρέφει τον
πολιτισμό τους!
Το νομοσχέδιο αλλαγής φύλου αποτελεί, όπως ειπώθηκε, ένα τεράστιο έγκλημα.
Δεν είναι όμως μόνο έγκλημα ηθικό, κοινωνικό, ψυχοβιολογικό. Είναι ένα εκ προμελέτης έγκλημα εναντίον ενός λαού, του ελληνικού, ένα προσχεδιασμένο έγκλημα γενοκτονίας, ίσως πιο αποτελεσματικό από
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οποιαδήποτε άλλη εξωτερική απειλή κατά
της πατρίδας μας!!
Στην προκειμένη περίπτωση ο νόμος αυτός θα μεταλλάξει τους ελληνόπαιδες, αφαιρώντας στοιχεία από τον δυναμισμό και την
αγωνιστικότητά τους, οδηγώντας τους εν τέλει στην αυτοκαταστροφή τους!
Με το νομοσχέδιο αυτό θα συντελεσθεί
εκείνο που επιδιώκουν από πολύ καιρό οι «δυνάμεις του σκότους»... Είναι άλλωστε σε εξέλιξη και το άλλο εγκληματικό σχέδιο που ξεκίνησε με την μεθοδευμένη «ειρηνική εισβολή» και κατάκτηση της Ελλάδας από χιλιάδες μουσουλμάνους λαθρομετανάστες (και
όχι «πρόσφυγες»!). Παρά τις εξαγγελθείσες
αρχικά διαβεβαιώσεις περί... προσωρινής διαμονής τους στην ελληνική γη, στη συνέχεια
με εξίσου μεθοδικό τρόπο τους παραχωρήθηκαν καταλύματα και άλλες διευκολύνσεις
για ανετότερη εγκατάσταση! Απ’ ό,τι φαίνεται θα παραμείνουν μόνιμα εδώ ως νέοι κάτοικοι αυτής της χώρας -αυτός ήταν άλλωστε και ο απώτερος σκοπός όλης αυτής της
επιχείρησης... Όλα αυτά μαζί θα επιφέρουν
σύντομα το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα: την
διάλυση της Ελλάδας και την εξαφάνιση του
ελληνικού λαού!
Η Ιστορία μαρτυρεί ότι, λαοί που υποδουλώθηκαν στα πάθη τους δεν μπόρεσαν να
αντισταθούν στους κατακτητές τους και
μοιραία υποδουλώθηκαν σ’ αυτούς!!
Ειρήσθω εν παρόδω, η ομοφυλοφιλία απετέλεσε μια από τις κυριότερες αιτίες της
καταρρεύσεως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας... Ας θυμηθούμε ακόμη και την φοβερή ηθική κατάπτωση και αποστασία της
ανθρωπότητας, επί εποχής του Νώε, που
οδήγησε στον κατακλυσμό. Κι ακόμη το γιατί και πώς καταστράφηκαν τα Σόδομα και
τα Γόμορρα...
Άραγε, τί επιφυλάσσεται στο ορθόδοξο
έθνος μας ως τιμωρία-παραχώρηση από
τον Θεό;
Ο Ντέϊβιντ και ο Μπράϊαν ήταν δύο δίδυμα αγοράκια. Γεννήθηκαν μαζί το 1966. Στην
ηλικία των 8 μηνών οι γονείς τους θέλησαν να
τους κάνουν περιτομή. Δυστυχώς η περιτομή
στον Ντέϊβιντ απέτυχε και τα γεννητικά του
όργανα καταστράφηκαν. Οι γονείς του πείθονται τότε από έναν καθηγητή ψυχολογίας,
τον Τζών Μάνεϊ, ειδικευμένο στο Πανεπιστήμιο Τζών Χόπκινς, να μεγαλώσουν τον Ντέϊβιντ
σαν κορίτσι, χωρίς να του το πουν ποτέ -ούτε
στον αδελφό του- ότι γεννήθηκε αγόρι. Ο Τζών
Μάνεϊ ήθελε να αποδείξει ότι το βιολογικό
φύλο είναι μια απάτη. Πίστευε ότι η Εκπαίδευση και η κοινωνία δημιουργούν το φύλο· ότι
αυτά τα δύο κάνουν τους ανθρώπους να συμπεριφέρονται ως άνδρες ή γυναίκες.
Το παιδί μετονομάζεται σε Μπρέντα και κάνει μια ορμονική θεραπεία. Οι γονείς του το
ντύνουν με γυναικεία ρούχα, του χαρίζουν
κούκλες, του μιλούν στο θηλυκό γένος. Μόνο
που η Μπρέντα μεγαλώνει με τρόπο οδυνηρό.
Στην εφηβεία αισθάνεται ότι η φωνή της γίνεται βαρειά... Αισθάνεται αγόρι περιορισμένο μέσα σ’ ένα σώμα κοριτσιού. Σαστισμένοι,
οι γονείς αποκαλύπτουν την αλήθεια στα δίδυμα. Η Μπρέντα γίνεται και πάλι Ντέϊβιντ και
παντρεύεται μια γυναίκα. Αλλά οι ταυτοτικές
μεταπτώσεις αποσταθεροποίησαν τα αγόρια.
Ο Μπράϊαν αυτοκτονεί το 2002 από υπερβολική λήψη φαρμάκων για την αντιμετώπιση της
σχιζοφρένειας. Τον ακολουθεί ο Ντέϊβιντ, λίγο
μετά από τον χωρισμό του, στις 5 Μαΐου 2004.
Οι γονείς τους θεώρησαν υπεύθυνο για τον θάνατο των παιδιών τους τον Μάνεϊ.
Γι’ αυτό το τραγικό τέλος ο καθηγητής Μάνεϊ
δεν έκανε καμμία δήλωση...
Αυτή η ιστορία είναι αληθινή...
ΙΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
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ΙΣΤΟΡΙΚΑ
Το ψευδώνυμο της γειτονικής χώρας των Σκοπίων “Μακεδονία” αποδόθηκε από τα Κομμουνιστικά κόμματα των Βαλκανίων το 1924.
Το 5ο Συνέδριο της Κομμουνιστικής Διεθνούς
έγινε στην Μόσχα (από 17 Ιουνίου - 8 Ιουλίου
1924) και συμμετείχαν τα κ.κ. της Βουλγαρίας,
Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας. Εκεί, μεταξύ
των άλλων θεμάτων, συζητήθηκε και το θέμα
μιας ανεξάρτητης “Μακεδονίας” και ένα “Μακεδονικό έθνος”, στηριγμένο στη θεωρία του
Βούλγαρου Κομιτατζή Βοεβόδα Σαντάνσκι. Εισηγητές και υποστηρικτές αυτής της πρότασης
ήταν οι Βούλγαροι Κομμουνιστές Β. Κολάοφ και
Γκ. Δημητρώφ, ισχυριζόμενοι ότι είναι απόγονοι
του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
Αντίθετα οι εκπρόσωποι του κ.κ. της Γιουγκοσλαβίας αντιτάχθηκαν στις θέσεις των Βουλγάρων για την ύπαρξη “Μακεδονικού έθνους” τονίζοντας ότι όλα αυτά είναι γελοία και φαντασιώσεις του Σαντάνσκι. Η γραμμή των Γιουγκοσλάβων δεν πέρασε γιατί όλα ήταν υπό την καθοδήγηση του Στάλιν.
Η 7η Συνδιάσκεψη της Βαλκανικής Κομμουνιστικής Ομοσπονδίας (Β.Κ.Ο.), που ακολούθησε
στα μέσα Ιουλίου 1924 και εν συνεχεία στη Μόσχα με αντιπροσωπεία και του κ.κ. Ελλάδας, επικύρωσαν τα αποτελέσματα του Συνεδρίου και
επανέλαβαν τη θέση τους για μια “Ανεξάρτητη
Μακεδονία και Θράκη”.
Στις 24 Αυγούστου του 1925 στην Αθήνα δικάστηκαν 24 αριστερά (κομμουνιστές) άτομα με
την κατηγορία ότι προωθούσαν την αυτονομία
της Μακεδονίας και Θράκης.
Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Βουλγαρίας, που
πήρε την εξουσία με την λήξη του Β΄ Παγκοσμίου
πολέμου, πήρε πλέον θέση ανοικτά για μια κυρίαρχη “Μακεδονία”. Έτσι με απόφαση της 10ης
Ολομέλειας του Κ.Κ.Β. (Αύγουστος 1946) αναγνωρίσθηκε και επίσημα η ύπαρξη “Μακεδονικού Έθνους” παραδίδοντας μάλιστα τα κόκαλά του… “εθνικού” ήρωα Γκότσε Ντελτσέβ ως
οστά Μακεδόνα! Από τότε ξεκίνησε η προσπάθεια δημιουργίας “Μακεδονικής γλώσσας” και
“Μακεδονικών συλλόγων”.
Μέχρι τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο η περιοχή της
Φύρομ ανήκε στη συνθήκη του Σέρβικου κράτους και ονομάζονταν ως “Νότια Σερβία” ή ως
“Vardarska Banovina” δηλαδή διοίκηση του Βαρδάρη. Και όλα αυτά μέχρι τη 2η Σύνοδο που έγινε (29 Νοεμβρίου 1943), στο Jajce (Γιάιτσε) στην
ομώνυμη πόλη της Βοσνίας. Εδώ ο Τίτο αποφάσισε να οργανώσει την χώρα σε Ομοσπονδιακή
Βάση. Μία από τις Ομοσπονδίες ήταν και η Λαϊκή Δημοκρατία της “Μακεδονίας”.
Με την ενέργειά του αυτή ο Τίτο απέβλεπε: 1ον.
Να αφομοιώσει την περιοχή αυτή εντός της Γιουγκοσλαβικής Συνομοσπονδίας – οι κάτοικοί της,
στην πλειοψηφία, είχαν Βουλγαρική αυτοσυνειδησία – και 2ον. Να επεκτείνει τη Γιουγκοσλαβία
προς τη βουλγαρική και ελληνική Μακεδονία.
Στις 2 Αυγούστου του 1944 ο Τίτο “δημιουργεί” το “Μακεδονικό έθνος”. Στο μοναστήρι
Πρόχορ Πτσίνσκι συνήλθε η ιδρυτική σύνοδος
του “Αντιφασιστικού Συμβουλίου Λαϊκής Απελευθέρωσης Μακεδονίας” (ASNOM) όπου στο
1ο άρθρο της απόφασής του ορίζεται: «Στηριζόμενοι στην κυρίαρχη θέση και στο δικαίωμα
της αυτοδιάθεσης του λαού της Μακεδονίας…,
σύμφωνα με τις αποφάσεις της 2ης συνόδου στο
Jajce (Γιάιτσε) στις 29 Νοεμβρίου 1943… ιδρύεται ως ανώτατο νομοθετικό και εκτελεστικό αντιπροσωπευτικό σώμα της Μακεδονίας και του
Μακεδονικού κράτους… Η πρώτη Μακεδονική λαϊκή εθνοσυνέλευση διακηρύττει μπροστά
σε όλο τον κόσμο τη δίκαιη και ακλόνητη θέλησή της “Για την ένωση ολοκλήρου του μακεδονικού λαού” σύμφωνα με τις αρχές του δικαιώματος της αυτοδιάθεσης. Με αυτό θα τεθεί τέρμα στη δουλεία του μακεδονικού λαού
σε όλα τα τμήματά του…».
Οι Βούλγαροι άρχισαν να αντιλαμβάνονται τον
κίνδυνο οπότε την 11-12 Μαρτίου 1963 ο Πρόεδρος της Βουλγαρίας Τοντόρ Ζίβκοφ ενώπιον
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«Τα συμφέροντα της “ΝΕΑΣ ΕΠοΧηΣ”
υπερίσχυσαν της ιστορικής αλήθειας»

της Ολομέλειας της Κεντρικής Επιτροπής του φορώντας για τους παραπάνω όρους και τους
Κ.Κ.Β. αλλάζει πορεία και δηλώνει: «Δεν υπάρ- συντάξαντες αυτούς σκανδαλωδώς και παραχει “Μακεδονική Εθνότητα” ούτε “Μακεδονι- νόμως να κωφεύουν. Επίσης, ο γνωστός τοκοκό Έθνος”! Στα όρια του κράτους του Σαμου- γλύφος και κερδοσκόπος Τζόρτζ Σόρος τους
ήλ, ζούσαν Σέρβοι, Έλληνες και Αλβανοί! Που- ενθάρρυνε διεισδύοντας αμέσως και εξαγοράθενά δεν υπήρχαν “Μακεδόνες”! Επομένως, και ζοντας το πολιτικό σύστημα, μετατρέποντας
κατά τον Μεσαίωνα, αλλά και κατά τη νεώτερη την περιοχή σε “περιβόλι” παραγωγής ναρκωκαι σύγχρονη ιστορία η “Μακεδονία” υπήρχε τικών ουσιών.
μόνο με την εδαφική και πολιτική
Και στο γεωστρατηγικό επίτης έννοια και όχι με την εθνική,
πεδο οι Αμερικανοί αρχικά με
ως ξεχωριστή εθνότητα ή έθνος!
τον Τζόρτζ Μπους και στη συνέΗ “Μακεδονική γλώσσα” δεν είχεια με τον Μπιλ Κλίντον – που
ναι γλώσσα! Είναι μίγμα βουλγατα συμφέροντά τους είναι τεράρικής, σέρβικης και λίγο ελληνιστια – έπαιξαν και παίζουν στο
κής! Η γλώσσα δεν προσδιορίζει
παρασκήνιο παιχνίδια εις βάρος
την εθνικότητα! Τα λατινοαμεριτης Ελλάδας. Θέλουν το “ΠΑΡκανικά έθνη, μπορεί να μιλάνε την
ΘΕΝΟ” έδαφος των Σκοπίων να
ισπανική, αλλά δεν είναι Ισπανοί!».
το μετατρέψουν σε μία ΠολεμιΣτα μέσα του ’60 εμφανίζεται ο
κή Αποθήκη εν όψει των επεραμερικανικός παράγων με προπαχόμενων δραματικών εξελίξεων
γανδιστή τον “Πρόεδρο της Ματης ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ.
Ο χάρτης των Σκοπίων
κεδονικής Επαναστατικής ΟργάΔυστυχώς εκείνη την περίοπου φτάνει μέχρι τη Λάρισα
νωσης” Ιβάν Μιχαήλωφ, που τις
δο το ελληνικό πολιτικό σύστηαπόψεις του διετύπωσε σε βιβλίο
μα βρέθηκε εντελώς απροετοίμε τίτλο: “Μακεδονία – η Ελβετία
μαστο. Στα γελοία και ανιστόρητων Βαλκανίων”. Σ’ αυτό αναφέτα επιχειρήματα των Σκοπιανών
ρει πως, τη λύση δεν μπορεί να τη δώσει ούτε απέτυχε να απαντήσει δυναμικά η Ελλάδα, σ’
η Βουλγαρία, ούτε η Ελλάδα, ούτε η Γιουγκο- αντίθεση με τους Σκοπιανούς που είχαν εξαποσλαβία! Πρότεινε να παραιτηθούν αυτές οι χώ- λύσει μια τεράστια παγκόσμια προπαγάνδα για
ρες από τη Μακεδονία του Πιρίν, του Αιγαίου και το όνομα και το “δίκαιό τους”. Δυστυχώς πολτου Βαρδάρη και να δημιουργήσουν μια αυτόνο- λές χώρες δεν μπορούσαν να καταλάβουν τις
μη Μακεδονία στα Βαλκάνια! Αλλά για να γίνει ελληνοσκοπιανές διαφορές και τα ελληνικά δίαυτό θα πρέπει να βρεθεί λύση υπό την σκέπη καια, αφού για όλους αυτούς η υπόθεση ήταν
και την προστασία των ΗΠΑ και του ΟΗΕ! Κατέ- κάτι σαν να πρόκειται για μια διαφορά του τύληξε δε ότι θα πρέπει η αυτόνομη “Μακεδονία” που “Νότιος ή Βόρειος Κορέα”, “ΝΟΤΙΟ ή ΒΟνα είναι προτεκτοράτο των ΗΠΑ!
ΡΕΙΟ Βιετνάμ”.
Το 1967, με προσωπική παρέμβαση του Τίτο,
Στις αρχές του 1992 η Βουλγαρία γίνεται η
έχουμε απόσχιση από το Πατριαρχείο της Σερ- πρώτη χώρα που αναγνωρίζει τα Σκόπια με το
βικής Εκκλησίας και ίδρυση της “Αυτοκέφαλης συνταγματικό της όνομα («Δημοκρατία της ΜαΜακεδονικής Εκκλησίας”, διασπώντας έτσι την κεδονίας»). Και έκτοτε μπαίνουμε σε μια περίοπνευματική ενότητα της Ορθόδοξης Σερβικής δο μεγάλων κινητοποιήσεων και συλλαλητηρίων.
Εκκλησίας. Και τούτο έκανε ο Τίτο για να δείξει
Η Ελλάδα βρέθηκε στη δίνη του μακεδονιότι υπάρχει “Μακεδονικό” κράτος και “Αυτοκέ- κού ζητήματος να τα έχει χαμένα! Στις 16 Φεφαλη” Ορθόδοξη Εκκλησία!
βρουαρίου 1992 συνέρχεται το πρώτο συμβούΤα λάθη των ελληνικών κυβερνήσεων για δε- λιο των πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο
κάδες χρόνια ήταν απανωτά. Εμείς οι ίδιοι ανα- της Δημοκρατίας Κων. Καραμανλή. Εδώ υπήργνωρίζαμε την Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδο- ξε κοινή γραμμή πλεύσης – με “αστερίσκους”
νίας με διάφορες συμφωνίες που κάναμε κατά από το Κ.Κ.Ε. –. Αποφασίστηκε ότι η Ελλάδα
καιρούς, και τώρα τα βρίσκουμε μπροστά μας. δεν θα συνηγορήσει ποτέ στη λέξη “ΜακεδοΗ ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΟΥ “ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ”
νία” ή τα παράγωγά της να μπουν στην ονομαΤο ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων πήρε σία των Σκοπίων.
ανησυχητικές διαστάσεις για την Ελλάδα όταν
Ακολουθεί το δεύτερο συμβούλιο στις 13
το γιουγκοσλαβικό “ηφαίστειο” εξερράγη στα Απριλίου 1992, το οποίο υπήρξε επεισοδιακό
Βαλκάνια και από την έκρηξη αυτή αναδείχθη- αφού αποχώρησε ο υπουργός εξωτερικών Αντώκαν 5 ανεξάρτητα κράτη (Σερβία, Κροατία, Βο- νης Σαμαράς και αντικαταστάθηκε από τον ίδιο
σνία-Ερζεγοβίνη, Σλοβενία και τέλος το κρατί- τον Πρωθυπουργό Κ. Μητσοτάκη. Μετά την σύδιο το αυτοαποκαλούμενο ως… “Μακεδονία”). σκεψη έγινε γνωστή η διαφωνία του Κ.Κ.Ε.
Το σκοπιανό κρατίδιο από τις 8 Σεπτεμβρίου
Και τέλος στις 14 Ιουνίου 1992 έγινε και τρίτη
του 1991 είχε κάνει την ανακήρυξή του ως ανε- σύσκεψη των πολιτικών Αρχηγών υπό του Προξάρτητο κράτος, ο δε πρώτος Πρόεδρός του Κιρ έδρου της Δημοκρατίας, όπου αποφασίστηκε,
Γκλιγκόρωφ με επιστολές προς όλες τις χώρες ότι παραμένουν αμετάκλητες οι ελληνικές θέτου κόσμου και διεθνείς Οργανισμούς ζητούσε σεις – με εξαίρεση το Κ.Κ.Ε. – που ήταν: «Η Ελτην αναγνώρισή τους.
λάδα θα αναγνωρίσει ανεξάρτητο το κράτος
Στις 16 Δεκεμβρίου 1991 συνήλθε το Συμβού- των Σκοπίων μόνον αν τηρηθούν και οι τρεις
λιο Εξωτερικών της Ε.Ο.Κ. στις Βρυξέλλες και όροι που έθεσε η ΕΟΚ, στις 16 Δεκεμβρίου
αναγνώρισαν – κάτω από την ασφυκτική πίε- 1991, με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι στο
ση της Γερμανίας – επίσημα τις νέες χώρες που όνομα του κράτους αυτού δεν υπάρχει η λέξη
προέκυψαν από την διάσπαση της Γιουγκοσλα- Μακεδονία».
βίας, μαζί και την “Δημοκρατία της Μακεδονίας”
Την περίοδο αυτή παίχτηκε μεγάλο παρασκήμε την προϋπόθεση ότι θα τηρούν τους τρεις πα- νιο. Ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ. Καρακάτω όρους: α) Καμία από τις νέες αυτές Δη- ραμανλής δάκρυσε στο αεροδρόμιο της Θεσσαμοκρατίες να μην έχει εδαφικές διεκδικήσεις λονίκης λέγοντας ότι: “Η Μακεδονία είναι μόνο
έναντι κάποιας γειτονικής χώρας, β) Καμία… μία, και είναι ελληνική”, και ο αρχηγός της αξιωνα μην πραγματοποιεί εχθρικές προπαγανδι- ματικής αντιπολίτευσης Ανδρ. Παπανδρέου, δήστικές δραστηριότητες, γ) καμία από τις νέες λωσε: “Κανένας συμβιβασμός για το θέμα του
αυτές Δημοκρατίες να μην μπορεί να χρησι- ονόματος με τα Σκόπια”.
μοποιήσει ονομασία που να υποδηλώνει εδαΜετά την αποχώρηση του Σαμαρά, το υπουρφικές διεκδικήσεις.
γείο αναλαμβάνει ο Μιχ. Παπακωνσταντίνου ο
Βέβαια οι Σκοπιανοί αυτά τα αγνόησαν αδια- οποίος άρχισε να έχει μυστικές επαφές με Σκο-
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πιανούς, πιεζόμενος βέβαια και από ξένους παράγοντες προκειμένου να βρουν συμβιβαστική λύση στο ζήτημα του ονόματος. Σε ερώτηση, γιατί οι μέχρι τότε κυβερνήσεις δεν αντέδρασαν, ο Παπακωνσταντίνου απάντησε: «Δεν
αντιδράσαμε διότι, καθ’ υπόδειξη των συμμάχων μας έπρεπε να υποστηρίξουμε τον Τίτο,
ο οποίος προσπαθούσε να απαγκιστρωθεί
από την Μόσχα».
Την περίοδο αυτή υπάρχει μια τολμηρή πρόταση από τον ηγέτη της Γιουγκοσλαβίας Σλομπ.
Μιλόσεβιτς στον Κων. Μητσοτάκη: Το ΜΟΙΡΑΣΜΑ των Σκοπίων ανάμεσα σε Ελλάδα και Σερβία! Αυτό ήταν ένα από τα συνθήματα και κυριαρχούσε στα συλλαλητήρια “Η λύση είναι μία,
σύνορα με τη Σερβία!”.
Ο Μητσοτάκης όχι μόνο απέρριψε την πρόταση αλλά το όλο σχέδιο Μιλόσεβιτς το αποκάλυψε στους Αμερικανούς, οι οποίοι “ως καλοί φίλοι μας”… ενίσχυσαν τους Σκοπιανούς προφυλάγοντάς τους από ένα πιθανό εδαφικό ακρωτηριασμό τους.
Στις 6 Αυγούστου 1992 η Ρωσία αναγνωρίζει
επισήμως τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία, και
στις 24 Αυγούστου τα Σκόπια επιλέγουν ως σημαία τους το αστέρι της Βεργίνας.
Στις 7 Απριλίου 1993 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με την υπ’ αριθ. 817 απόφαση κάνει δεκτά τα Σκόπια με το προσωρινό όνομα
FYROM, αλλά χωρίς να μπορούν να αναρτήσουν την σημαία τους.
Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς οι μεσολαβητές
Βανς και Όουεν προτείνουν στην Ελλάδα το
όνομα «Νέα Μακεδονία» (Nova Makedonija). Η
Αθήνα το απορρίπτει και αντιπροτείνει το «Σλαβομακεδονία», το οποίο τα Σκόπια αρνούνται.
Μετά από μερικές ημέρες (23 έως 25 Απριλίου) η Αθήνα φιλοξενούσε την παγκόσμια σκοτεινή «υπερ-οργάνωση», την περιβόητη “Λέσχη
Μπίλντεμπεργκ”, στο συγκρότημα “Ναυσικά”
στον Αστέρα της Βουλιαγμένης. Πάντως το κεντρικό θέμα των συζητήσεων ήταν (τυχαίο;;;) ο
πόλεμος στην Γιουγκοσλαβία και το σκοπιανό
ζήτημα. Από ελληνικής πλευράς παραβρέθηκε
ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, ο υπουργός
Εξωτερικών Μ. Παπακωνσταντίνου, ο υπουργός Στ. Μάνος κ.ά.
Στις επόμενες ημέρες είχαμε την σύλληψη του
Ελληνοαμερικανού Στηβ Λάλα στην Αμερική για
κατασκοπεία υπέρ της Ελλάδας.
Ένα άλλο παράξενο περιστατικό συνέβη στις
11 Ιουνίου 1993. Την Αθήνα επισκέπτεται ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Γουόρεν Κρίστοφερ. Βγαίνοντας από το γραφείο του Μητσοτάκη
και σε ερώτηση για το προγραμματισμένο ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ δήλωσε αινιγματικά: «Η
επίσκεψη συνδέεται με την πιθανότητα εξελίξεων στην Ελλάδα συνδέεται με τις εκλογές!».
Και αυτό έγινε. Η Κυβέρνηση Μητσοτάκη πέφτει
στις 9 Σεπτεμβρίου 1993. Στις εκλογές που ακολούθησαν 13 Οκτωβρίου εκλέγεται η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με επικεφαλής τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σε ένα μήνα αργότερα (13 Δεκέμβριου – 14 Ιανουαρίου) άρχισαν να γίνονται οι αναγνωρίσεις βροχή, από διάφορες χώρες του κόσμου με το συνταγματικό της όνομα…!
Φεβρουάριος 16 του 1994 η ελληνική Κυβέρνηση Α. Παπανδρέου αποφασίζει οικονομικό
αποκλεισμό στα Σκόπια (εμπάργκο). Οι πιέσεις
για άρση του εμπάργκο από παντού είναι ασφυκτικές. Τελικά, για το εμπάργκο μας παραπέμπουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το οποίο δεν
κάνει δεκτό το αίτημα για λήψη μέτρων κατά
της Ελλάδας.
Στην ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ πολιτική της Ελλάδος ανάγκασε τα Σκόπια να υποσχεθούν ότι θα αλλάξουν
το Σύνταγμα και τη σημαία τους. Αυτό προέβλεπε και η “Ενδιάμεση Συμφωνία”. Αυτό όμως ουδέποτε έγινε. Ο Σλόμπ. Μιλόσεβιτς επανήλθε με
επικαιροποιημένη την παλαιότερη προς την Ελλάδα πρότασή του. Αυτή τη φορά πρότεινε στον
Ανδρ. Παπανδρέου τη ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΟΠΟΙΗΣΗ Ελλάδας-Σερβίας αλλά και… Σκοπίων, πισυνεχίζεται στη σελ. 7
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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, 3η συνέχεια από την 16η Ομιλία 1/3/1981

«καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ, καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ
εἰμι ὁ ἐρευνῶν νεφρούς καὶ
καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἐκάστῳ
κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν»
(Αποκ. β’ 23)

Τί εἶναι αὐτοί, οἱ αὐτοονομαζόμενοι
Φωτισμένοι;
Εἶναι μία κίνησις, πού ἀποτελεῖται
κυρίως ἀπό γυναῖκες καί λιγότερους
ἄνδρες, καί ἄρχισε τό 1923, μέ τήν μακαρίτισσα σήμερα Κωνσταντίνα Ζολώτα. Η Ζολώτα ἦτο πλουσία γυναῖκα καί
εἶχε ἱδρύσει σχολήν, ἡ ὁποία ἐλέγετο
Ἀπολυτρωτική Σχολή τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Σήμερα, μόνον εἰς τήν Ἀττικήν,
ὑπάρχουν πεντακόσιοι κύκλοι δικοί της!
Ἐάν βάλουμε σέ κάθε κύκλο ἀπό εἴκοσι
ἕως ἑκατό καί πλέον ἀνθρώπους, ὑπολογίζονται περίπου εἴκοσι πέντε χιλιάδες αὐτοί πού συμμετέχουν στούς κύκλους καί ἀκολουθοῦν τίς διδασκαλίες
τῆς Ζολώτα.
Στήν ἰδία κατηγορία ὑπάγεται ἡ διαβόητη, ἤδη μακαρίτισσα, Ἑλένη τῶν
Σπάτων (Θά σᾶς τά ἀναλύσω αὐτά πιό
κάτω). Εἶναι ἡ μακαρίτισσα Μαγουλά.
Ἀκόμη, εἶναι ἡ Ἀθανασία Κρικέτου –ζεῖ
αὐτή–. Εἶναι ἡ λεγομένη Ἁγία τοῦ Αἰγάλεω. Αὐτή τήν γυναῖκα, πού πλανᾷ μέχρι σήμερα, τήν ἐπισκέπτονται πολιτικοί, ἱερεῖς, ἀκόμα καί ἐπίσκοποι! Ἀκόμα –πρέπει νά ’ναι μακαρίτισσα– κάποια Μαρία τῆς Λαρίσης. Καί τέλος –σέ
μιά κατηγορία βάζω αὐτά–, εἶναι καί
κάποιος ὀρθόδοξος ἀρχιμανδρίτης, ὁ
ὁποῖος δρᾷ στήν Ἀμερική καί λέγεται
Εὐσέβιος Παπαστεφάνου, μέ μιά κίνησιν, πού λέγεται Χαρισματική Κίνησις.
Μέ τήν τελευταία, τήν Χαρισματικήν
Κίνησιν τοῦ Εὐσεβίου Παπαστεφάνου,
ὡς πρός τό περιεχόμενον –ὑπογραμμίζω!–, ἔχει σχέσιν ἡ Χ.Ο.Ε. Λαρίσης·
ἡ Χριστιανική Ὀργάνωσι Εἰρήνης Λαρίσης· ἡ γνωστή ὀργάνωσι, τήν ὁποίαν ἔχομε καταγγείλει κατ’ ἐπανάληψιν.
Αὐτοί οἱ ἄνθρωποι βλέπουν ὄνειρα
καί ὁράματα.
Γράφουν πολλά πεζά καί προπαντός ποιήματα –ἰδίως στήν κίνησι τῆς
Ζολώτα–. Ἔχω καί ἐγώ στά χέρια μου
κάποια ἀπ’ αὐτά πού γράφονται. Μία

κυρία –πρέπει νά εἶναι ἐδῶ– μου ’λεγε
γιά τόν ἀδελφό της τό ἑξῆς·
Ξαφνικά, ἕνα βράδυ, σηκώνεται καί
ἀρχίζει καί γράφει· γράφει, γράφει,
γράφει … Καί ἀπό τότε, γράφει συνεχῶς… Μεγάλη φιλολογία! Ἀναρωτιέται κανείς καί λέγει· «Αὐτός ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀγράμματος· ἀπό ποῦ βρῆκε
τήν ἔμπνευσι αὐτή;» Καί δέν ἀπήντησα στήν κυρία αὐτή ἀκόμη, ἄν καί ἔχει
περάσει πάρα πολύς καιρός. Καλῶς ἤ
κακῶς, δέν ξέρω.
Ἀποκαλύπτουν, ἀκόμη, ἄγνωστα
πράγματα· ἀκόμη καί ἁμαρτήματα!
Σού λέγει· «Ἔκανες αὐτό τό ἁμάρτημα», πού δέν τό ξέρει κανείς, παρά μόνον ἐσύ τό ξέρεις.
Προβαίνουν σέ θαυματουργικές ἰάσεις καί θεραπεῖες ἀσθενῶν!
Θυμᾶμαι, μέ ἐπεσκέφθη μία γυναῖκα, ὀπαδός τῆς Ζολώτα, πρό ἐτῶν
–πρό τοῦ 1974–. Εἶχε πάει στόν ἐπίσκοπο. Ὁ ἐπίσκοπός της εἶπε ὅτι ἦταν
σέ λάθος δρόμο καί τήν ἔστειλε σ’ ἐμένα. Ἔρχεται στόν Ἅγιο Στυλιανό καί μοῦ
λέγει ὅτι ἀνήκει σέ κύκλο τῆς Ζολώτα.
Βγάζει ἀπό τήν τσάντα τῆς ἕναν ξύλινο σταυρό, καί μοῦ λέγει·
–Μ’ αὐτόν τόν σταυρό ἐγώ θεραπεύω ἀνθρώπους.
–Κυρία μοῦ, προσέξτε μερικά πράγματα … Τό καί τό …
–Τι λέτε, μοῦ λέει. Ἀφοῦ γίνονται
καλά μπροστά μου οἱ ἄνθρωποι! Ὁ
ἄλλος εἶναι ἄρρωστος στό κρεβάτι· τόν
σταυρώνω μέ τόν σταυρό καί γίνεται
ἀμέσως καλά!
Ἐπιτελοῦν θαύματα· θαύματα, ἀγαπητοί μου!
Προκαλοῦν εὐωδία! Προκαλοῦν
καί φῶς!
Ἀκόμη, καί προφητεύουν· προλέγουν τό μέλλον!
Θυμηθεῖτε τί εἶπε γι’ αὐτήν τήν γυναῖκα Ἰεζάβελ, καί πώς τήν ἐχαρακτήρισε ὁ Κύριος· ψευδοπροφήτιδα! Συνεπῶς, ἕνα κύριο χαρακτηριστικό
αὐτῆς τῆς γυναικός ἦταν ἡ προφητεία. Ἀλλά καί ἕνα κύριο χαρακτηριστικό τῶν ἀνθρώπων, αὐτῶν πού σας
ἀνέφερα, ὁμοίως εἶναι ἡ προφητεία.
Ἔχουν, ἀκόμη, τό φαινόμενον τῆς
γλωσσολαλίας. Ὁμιλοῦν καινούργιες
καί ἀκατανόητες γλῶσσες, ἰσχυριζόμενοι ὅτι εἶναι θεόπνευστοι· ὅτι τό

Η εφημερίδα μας σε συνέχειες
θα δημοσιεύει την «Ορθόδοξη Δογματική»
προς εδραίωση της Ορθοδόξου Πιστεώς μας

Υλιστικά αθεϊστικά Συστήματα
ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ (ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ)
Κέντρο της πίστεως, της Αποκάλυψης,
και της Εκκλησίας είναι το Πρόσωπον του
Ιησού Χριστού το οποίον είναι το κέντρον
της Δογματικής και της Θεολογίας, και ταυτίζεται προς την ΑΛΗΘΕΙΑΝ.
Έργο της Χριστολογίας: Η Χριστολογία
έχει ως έργον να ομιλήσει μαζί: α) Περί του
Προσώπου του Ιησού Χριστού, και β) Περί
του έργου του Ιησού Χριστού. Δηλαδή,
Ποιος ήταν ο Ιησούς Χριστός, τί είπε και τί
έκαμε, τί ενήργησε. Να μιλήσει, όπως όντως
(πράγματι) υπήρξε, υπάρχει και θα υπάρχει ο Χριστός, και επίσης όπως έζησε ιστορικώς σε ορισμένη χρονική περίοδο. Όχι
όμως, όπως θέλουμε εμείς περί Αυτού, αλλά
όπως Εκείνος έζησε, όπως ήταν, για να αποφύγουμε τον υποκειμενισμό, ο οποίος οδη-

Πνεῦμα τό Ἅγιον ἀπ’ εὐθείας τους ὁμιλεῖ καί τούς ἐμπνέει ἐκεῖνα τά ὁποία
λέγουν, πράττουν καί γράφουν.
Εἰς δέ τίς συγκεντρώσεις τῶν χρησιμοποιοῦν τίς ἀκολουθίες τῆς Ἐκκλησίας.
Θυμοῦμαι, ὅταν ἤμουν στήν Ἀθῆνα,
ἡ Ζολώτα καλοῦσε τόν ἐφημέριό της
ἐνορίας μας σ’ ἕναν κύκλο της – πλουσία σας εἶπα αὐτή· σ’ ἕνα προάστειο
εἶχε ἕνα σπίτι, ὅπου ἔκανε καί ἐκεῖ συγκεντρώσεις–, γιά νά τούς κάνῃ ἁγιασμό, ἐπί τῇ ἐνάρξει τῆς νέας χρονιᾶς.
Καί ὁ ἐφημέριος μου ἔλεγε ὅτι εἶναι
πλανεμένη. Θά μποροῦσε νά τοῦ πῇ
κανείς –ἐγώ τότε ἀκόμη πολλά πράγματα δέν ἤξερα, παρ’ ὅ,τι κάτι μάθαινα–· «Τότε, πάτερ μου, γιατί πηγαίνεις
καί τῆς κάνεις ἁγιασμό, ἀφοῦ εἶναι
πλανεμένη; Νά τῆς πῇς, δέν θά ἔλθω
νά σοῦ κάνω ἁγιασμό, ἐπειδή εἶσαι
στήν πλάνη».
Ἐπίσης, τελοῦν τό Μυστήριον –κατ’
ἐξοχήν– τοῦ Εὐχελαίου, ἐπειδή ἔχει
σχέσι μέ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον!
Θυμοῦμαι τούς ἀρχηγούς, ἐδῶ, τῆς
Χ.Ο.Ε., πρό πολλῶν ἐτῶν –δηλαδή, λιγώτερο ἀπό δέκα χρόνια– ὅτι ἠσχολοῦντο ἰδιαιτέρως μέ τό Εὐχέλαιο καί
μέ τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Μάλιστα, ὁ εἷς ἐξ αὐτῶν μου εἶχε
θέσει ἐρωτήματα πάνω στό ζήτημα
τοῦτο. Εἶμαι αὐτήκοος καί αὐτόπτης!
Ἀκόμη, ἐκκλησιάζονται, κοινωνοῦν,
μιλοῦν συνεχῶς γιά τόν Χριστόν καί
τά χαρίσματα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,
καί –ὅπως θά ἰδοῦμε στήν κίνησι τοῦ
Παπαστεφάνου– σηκώνουν τά χέρια
ἐπάνω, ἀποκτοῦν ἕνα πρόσωπον ἱλαρόν καί χαμογελοῦν, ἔχοντας διαρκῶς
τά χέρια ὑψωμένα! Ἔχω μαζί μου καί
φωτογραφίες· μπορῶ νά τίς δείξω σ’
ὅποιον θέλει.
Ἀλλά ἔχουν καί πολλές εἰκόνες εἰς
τόν τόπο τῶν συγκεντρώσεων τῶν.
Μάλιστα, τούς διακρίνει ἕνα ἐνθουσιαστικό στοιχεῖο, ἀλλά καί ταυτοχρόνως μία νευρικότης, μία κινητικότης πού
προδίδει πολλά! Πολλά προδίδει αὐτή
ἡ νευρικότης καί ἡ κινητικότης… Θά σᾶς
διαβάσω μετά, τί λέγει ὁ ἴδιος ὁ Παπαστεφάνου γι’ αὐτές τίς συγκεντρώσεις.
Πῶς θά μποροῦσαν ὅλα αὐτά νά ἐξηγηθοῦν;
Ἀγαπητοί μου, προφανῶς οἱ ἄνθρω-

ποι αὐτοί εἶναι ἐνεργούμενοι ἀπό κάποιο πνεῦμα. Τό θέμα εἶναι ἀπό ποιό
πνεῦμα εἶναι ἐνεργούμενοι, ὑποκείμενοι. Ἀπό τό ἀγαθόν; δηλαδή, ἀπό
τό Ἅγιον Πνεῦμα, τό ὁποῖον ἰσχυρίζονται ὅτι παίρνουν, ἤ ἀπό τό πονηρόν
πνεῦμα;
Ἀπό τά ἔργα τους καί τή διδασκαλία
τους θά βγάλωμε τά συμπεράσματα,
καί θά ἰδοῦμε ὑπό ποίου πνεύματος
ἐνεργοῦνται.
Καί τώρα, μετά τόν γενικόν αὐτόν χαρακτηρισμόν αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων,
ἐρχόμαστε νά ἰδοῦμε τίς ἐπί μέρους Κινήσεις τους, γιατί φυσικά ὑπάρχουν κάποιες διακρίσεις ἀνάμεσα στή μιά ἀπό
τήν ἄλλη. Καί ἔρχομαι εἰς τό θέμα τῆς
κινήσεως τῆς Ζολώτα.
Ἡ κίνησις αὐτή ξεκίνησε τό 1923
στόν Πειραιά. Ἤμουν πολύ μικρός,
παιδί ὀκτώ χρονῶν, ὅταν, πηγαίνοντας
σέ συγγενεῖς μας στόν Πειραιά ὅπου
δροῦσε αὐτή, ἄκουγα γιά τήν Ζολώτα. Μιλοῦσαν οἱ γυναῖκες γιά τήν Ζολώτα καί ἔτρεχε μέλι ἀπό τό στόμα
τους! Ἐκεῖνο πού θυμοῦμαι τότε ἦταν
ὅτι τόνιζε πολύ, ὅτι ἡ σχολή της θά γινόταν τό ὁρμητήριον ἀπελευθερώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως! –Αὐτό
τό θυμοῦμαι σάν καί αὐτή τήν στιγμή· ἀλλά πάνω σ’ αὐτό θά ἐπανέλθω
λίγο πιό κάτω.
Στήν Κίνησι αὐτή διεκδικοῦν μία παγκοσμιότητα· θά ’θελαν νά ἐπεκταθοῦν
σ’ ὅλον τόν κόσμο.
Ἀκόμη, διατηροῦν χιλιαστικές ἀντιλήψεις, λέγοντας ὅτι ὁ Χριστός θά ἔλθῃ
χίλια χρόνια πάνω στή γῆ –γιατί αὐτή
εἶναι ἡ καθ’ αὐτό χιλιαστική ἀντίληψις, καί ὄχι ὅλες οἱ ἄλλες πλάνες πού
ἔχουν οἱ Χιλιασταί–.
Ἀκόμη, ἔχουν μία ὑπερβολική λατρεία εἰς τήν Παναγία –ἐνῶ ἡ Παναγία
δέν λατρεύεται, ἀλλά τιμητικῶς προσκυνᾶται· μόνος ὁ Θεός λατρεύεται–.
Ἀκόμη, ἔχουν ἀλλοπρόσαλλες ἰδέες γύρω ἀπό τό Πρόσωπον τοῦ Ἰησοῦ
Χριστοῦ· ἄλλοτε Τόν θεωροῦν μόνον
ἄνθρωπο, καί ἄλλοτε διηγοῦνται γι’
Αὐτόν ἱστορίες, ποῦ νά λέῃ κανείς·
«Γιά ὄνομα τοῦ Θεοῦ! Ἀπό ποῦ πῆραν
αὐτά τά πράγματα; ἀπό ποῦ;!».
Η Ζολώτα ἔχει γράψει ἕνα βιβλίο,
καθώς καί μία μαθήτρια τῆς ἔχει γράψει ἕνα ἄλλο. Ἐκεῖ μέσα βλέπει κανείς
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γεί σε παραποιήσεις περί του πως ήτο και
τι έκαμε ο Χριστός
Στο ερώτημα του Χριστού περί του τι νομίζουν οι άνθρωποι ότι είναι: «… και εν τη
οδώ επηρώτα τους μαθητάς αυτού, τίνα με
λέγουσιν οι άνθρωποι είναι;», (Μάρκ. 8, 27),
η απάντηση είναι η εξής: α) Μερικοί νομίζουν, ότι είναι όπως ταιριάζει σ’ αυτούς., β)
Άλλοι έλεγαν ότι είναι φάγος και πότης,
(Ματθ. 11, 19). γ) Άλλοι ότι είναι άνομος και
παραβάτης του Νόμου, του Μωσαϊκού Νόμου, και έτσι όχι ως κακούργοι πλέον, αλλά
ως άγιοι, εν ονόματι του Θεού σταυρώνουν
τον Υιόν του Θεού. δ) Άλλοι τον θεωρούν
ως ασκητή. ε) Άλλοι ως Προφήτη. στ) Άλλοι ως ηθικοδιδάσκαλο μόνον. ζ) Άλλοι ως
ένα σπουδαίο φιλόσοφο, και η) Άλλοι ότι
είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, πράγμα
το οποίον είναι ελλιπές, διότι ερμηνεύτηκε

+ π. Αθ. Μυτιληναίος
ὅλες αὐτές τίς ἰδέες καί ἱστορίες. Παραδείγματος χάριν, λέγει διά τόν Χριστόν· «Ἅμα ἤτανε μικρός, ἔπαιζε μέ τ’
ἄλλα παιδιά, ἔκανε περιστεράκια, …»!
Αὐτά, ὅμως, εἶναι γνωστά ἀπό τά ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια· δηλαδή, τά νόθα·
ὄχι τά γνήσια!
Καί τό ἀκόμη χειρότερο εἶναι ὅτι θεωροῦν τόν ἑαυτόν τους, δηλαδή τήν
Σχολή τῆς Ἀπολυτρώσεως, ὅτι εἶναι
πιό πάνω καί ἀπό τήν Ἐκκλησία! Ἐκεῖ
τούς βάζει ὁ σατανᾶς.
Ἔχουν συνδέσει, ὅπως εἴπαμε προηγουμένως, αὐτή τήν προσπάθειά
τους μέ ἕναν ἐθνικισμόν. Τουλάχιστον
στήν ἐποχή ἐκείνη, πού ἤμουν πολύ
μικρός καί μέ τά ἴδια μου τά αὐτιά τό
ἄκουγα αὐτό, ἔλεγαν ὅτι «Γίνεται μία
κίνησις, θά πάρωμε τήν Κωνσταντινούπολι, …»! Ἀνέφεραν προφητεῖες,
προφητεῖες, προφητεῖες! Ὅτι «Ἐκείνη
ἡ προφητεία λέγει ὅτι τότε θά πάρωμε τήν Κωνσταντινούπολι, καί ἡ ἄλλη
προφητεία ὅτι τότε θά πάρωμε τήν
Κωνσταντινούπολι»!…
Πρέπει νά σᾶς σημειώσω, ὅτι αὐτά
τά πράγματα διαρκῶς κινοῦνται καί
ἀναμοχλεύονται, καί αὐτή τή στιγμή εἰς τήν Λάρισα –αὐτή τή στιγμή!– ὑπάρχει μία Κίνησις, στήν ὁποία
ἡγεῖται κάποιος ἄνθρωπος, ὁ ὁποῖος
προσπαθεῖ νά ἑρμηνεύσῃ κάποιες
προφητεῖες, γιά νά πῇ ὅτι θά πάρουμε τήν Κωνσταντινούπολι. Ὅπως μαθαίνω, ἔφτιαξαν λάβαρα, ἔχουν δημιουργήσει τάγματα –ἴσως σύμφωνα
κατά τά μασωνικά πρότυπα– καί ἑτοιμάζονται νά κατακτήσουν, νά πάρουν
τήν Κωνσταντινούπολι!
Ξέρετε ποῦ στηρίζονται; Ἀκοῦστε,
ἀγαπητοί μου, νά σᾶς πῶ· Στηρίζονται
σέ δυό σημεῖα·
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ον

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

ως μία δύναμη κατώτερη του Θεού, ή άλλοι Τον ταύτισαν με τον Πατέρα (= σύγχυση-Μοναρχιανοί).
Έργον λοιπόν της Χριστολογίας είναι
να μας μιλήσει αντικειμενικά περί του Χριστού, όπως ακριβώς ο Ίδιος ο Χριστός αποκαλύφτηκε και έζησε (= Διδασκαλία – Έργον). Χριστολογία δηλαδή είναι ο λόγος
περί του Προσώπου και του έργου του Ιησού Χριστού αντικειμενικά. Ο Ιησούς Χριστός είναι μοναδικό Φαινόμενο της παγκοσμίου ιστορίας. Πώς θα μάθουμε όμως την
αντικειμενική αλήθεια περί του Χριστού;
Από τις ιστορικές μαρτυρίες που υπάρχουν περί Αυτού. Αυτές είναι Εξωχριστιανικές, και Χριστιανικές (= τα Ευαγγέλια).
Ιστορικές Πηγές περί του Ιησού Χριστού
Α. Εξωχριστιανικές πηγές
Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν έγραψε

τίποτε. Οι προσωπικότητες επέδρασαν
ως ζωή και όχι ως συγγραφή. Η παγκόσμια ιστορία δεν αφιέρωσε ούτε μία σελίδα περί του Κυρίου. Έχουμε τις εξής πηγές: 1) Τάκιτος (Annalles = χρονικά Ρωμαίων ιστορικών, 15, 44), αναφέρουν ότι άρχισαν οι διωγμοί των οπαδών του Χριστού
(64 μ.Χ. πυρκαγιά στην Ρώμη επί Νέρωνος). 2) Ο Σουετώνιος 2ος αιώνας μ.Χ. Αυτοκρατορικός βιογράφος. Στην βιβλιογραφική ζωή του Αυτοκράτορα Κλαυδίου κάνει λόγο περί της εκδιώξεως Ιουδαίων από
την Ρώμη ως οπαδών του Χριστού, ο οποίος
εξελήφθη ως πράκτορας των Ιουδαίων στη
Ρώμη. 3) Η 10η επιστολή του Πλινίου προς
τον Αυτοκράτορα Τραϊανόν η οποία αναφέρει περί Χριστιανών της επαρχίας του
οι οποίοι ελάτρευαν τον Χριστό ως Θεόν.
(συνεχίζεται)
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Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΑ ΠΑΝΩ ΤΗΣ
Αναγκαζόμαστε να γυρίσουμε μισόν αιώνα
πίσω, και να θυμηθούμε την πληρωμένη παραπληροφόρηση, που εξαπάτησε το λαό με την σπορά των ψευδών ειδήσεων, παρουσιάζοντας μια
ολότελα πλαστή εικόνα που δεν είχε καμιά συγγένεια με τα πραγματικά γεγονότα.
Τα σχέδια ήταν κομμένα σε ξένα εργαστήρια,
ερχόμενα σχεδόν έτοιμα.
Η πλάνη ήταν αγορασμένη, η εμπάθεια καμουφλαρισμένη με το μανδύα της αληθοφάνειας και
η παραβίαση της εντιμότητας νομιμοποιημένη με
την παροχή των αργυρίων.
Τα χέρια τους χούφτωναν το ιερό χρήμα και η
καρδιά τους γέμιζε με τη σκοτεινιά της απαίσιας αντιπαροχής.
Τα αργύρια έκαναν το καταλυτικό τους έργο
στρεβλώνοντας την αλήθεια. Παρουσίασαν τον
Σεραφείμ Τίκα (της ΧΟΥΝΤΑΣ) ως μέγα δημοκράτη, αντιστασιακό… και τον ενάρετο πατέρα
της Εκκλησίας Ιερώνυμο Κοτσώνη ως “χουντικό”, παραβάτη των Ιερών Κανόνων και πολλών
άλλων ψευδών κατασκευασμάτων.
Εδώ έρχονται στο νου μας οι αντίστοιχες δόλιες ενέργειες των Εβραίων αρχιερέων προκειμένου να πνίξουν την Ανάσταση του Χριστού. “Αργύρια ικανά έδωκαν τοις στρατιώτες…” (Ματθ.
28, 12). Πληρώνουν μονάχα οι ανέντιμοι, που δεν
έχουν την αντοχή να αναμετρηθούν με την καθαρότητα. Προσφέρουν βρώμικο χρήμα οι ένοχοι
για να νομιμοποιήσουν την συκοφαντία και να
παραπληροφορήσουν τον άδολο λαό του Θεού.
Η μαρτυρία της Βίβλου είναι αδιάψευστη και η
εμπειρία της ιστορίας χειροπιαστή: “Τα γαρ δώρα
εκτυφλοί οφθαλμοίς σοφών και εξαίρει λόγους
δικαίους” (Δευτερ. 16, 19).
Το αυτό έκανε ο Σεραφείμ Τίκας διότι είχε λόγους να κρατήσει το “χριστεπώνυμο πλήρωμα”
μακριά από την πραγματικότητα και τα σκοτεινά σχέδιά του.
Κι όταν κάποια εφημερίδα ή περιοδικό έγραφε τα πραγματικά γεγονότα – που συνήθως δεν
συνέφεραν στον Σεραφείμ – έλεγε εκείνο το αξιοθρήνητο: “ρίξε κανένα ξεροκόκαλο στο κοπρόσκυλο (δημοσιογράφο) να σταματήσει το
γαύγισμα” ζητώντας μονάχα την εκδούλευση
να μην ανακοινώνουν ό,τι βλέπουν κι ακούνε
αλλά να σκεπάζουν τα σκάνδαλα παραπληροφορώντας και συκοφαντώντας τον Ιερώνυμο
(!), αφού τους ήταν “βαρύς και βλεπόμενος”
(Σοφ. Σολ. 2, 14).
Και τούτο γιατί έζησε, περπάτησε και απέθανε
φτωχός, “αργύριον και χρυσίον ούχ υπάρχον εν
αυτώ” (Πράξ. 3, 6), αφού δαπανώνταν σε έργα
αγάπης, παρηγορίας και ανακούφισης των χειμαζομένων. Ο τρόπος αυτός της ζωής του θεωρήθηκε μεμπτός γι’ αυτό και υποβλήθηκε σε περιπέτειες και διωγμούς, δεδομένου ότι “οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ισηού διωχθήσονται” (Τιμ. Β, 3, 12).
ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ
Ο π. Ιερώνυμος δεν ήταν ο εκλεκτός της δικτατορίας γιατί ήταν προσωπικότητα με κύρος και
γνώμη. Αυτή όμως ήθελε τον Καστοριάς Δωρόθεο (Γιανναρόπουλο) – έναν αχυράνθρωπο – για
να κάνουν τις δουλειές τους όπως ήθελαν.
Βρέθηκαν προ τετελεσμένων γεγονότων και
έκαναν την ανάγκη φιλοτιμία. Στην αρχή υπολόγι-

σαν ότι μπορούσαν να τον χρησιμοποιήσουν παίζοντας το ρόλο του συνδετικού κρίκου ανάμεσα
στην στρατιωτική εξουσία – δικτατορία – και στο
Παλάτι. Δεν βρήκαν όμως πρόσφορο έδαφος, διότι ο Ιερώνυμος πρόβαλε άρνηση στην ικανοποίηση των αιτημάτων τους.
Όποιος αναδιφήσει στα κείμενα εκείνης της
εποχής (1967-1974) θα συναντήσει μεγάλους
παραχαράκτες (δημοσιογράφους που σκάρωναν την πλαστή είδηση, παραμορφωτικούς φακούς που αλλοίωναν την εικόνα, και ιδιοκτήτες
συγκροτημάτων που μανουβράριζαν τα κοινωνικά ρεύματα) να ξεδιπλώνουν μπροστά μας πλάνα μηχανορραφίας, διαστροφής και παραπληροφόρησης, κακοποιημένες ειδήσεις, παραποιημένα γεγονότα, απαλλαγές ενόχων και ενοχοποιημένους αθώους.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης βρίσκονταν στα
χέρια της στρατιωτικής εξουσίας. Το ραδιόφωνο και η τηλεόραση ήταν κρατικά. Οι εφημερίδες
είχαν αυτοπαραδοθεί. Μετέδιδαν μόνο ειδήσεις
με εικόνες ειδυλλιακές. Καμιά αντίδραση για το
τυραννικό καθεστώς. Σταύρωσαν τα χέρια και
συμμορφώθηκαν σαν φρόνιμα παιδιά της πρώτης δημοτικού.
Εκείνη την εποχή που καταλύθηκε η ελευθερία
και η δημοκρατία, μόνο ένας δεν υπέστειλε τη σημαία, δεν φοβήθηκε τις συνέπειες, και όρθωσε το
ανάστημά του. Αυτός ήταν ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος Α΄ Κοτσώνης, ο οποίος ζήτησε μάλιστα
να παύσουν οι διώξεις αντιφρονούντων.
Οι περιπτώσεις, γνωστές και άγνωστες, είναι
αμέτρητες. Οι διωγμοί, λόγω κοινωνικών φρονημάτων, δεν είχαν τελειωμό. Ονόματα διαφόρων κοινωνικών τάξεων είχαν μπει στις μαύρες
λίστες της ΚΥΠ.
Ο Ιερώνυμος με την ιδιότητα του προηγούμενου επαγγέλματός του – καθηγητής Πανεπιστημίου – όταν πληροφορήθηκε ότι πρόκειται να απομακρύνουν ή να μην εγκρίνουν διορισμούς σ’ αυτά,
νομίμως εκλεγέντων αλλά θεωρηθέντων αριστερών πεποιθήσεων, έκρινε ιερό καθήκον, ως πνευματικός ηγέτης, να καταβάλει μεγάλη προσπάθεια
και με παραστάσεις να αναθεωρήσει η Στρατιωτική ηγεσία την απόφασή της.
«Εθεώρησα – γράφει ο ίδιος – ιδιαίτερον χρέος μου να καταβάλω πολλάς προσπαθείας. Εξ
αυτών άλλαι μεν ήσαν αποτελεσματικαί, – και
αναφέρει αρκετά ονόματα (καθηγητών Πανεπιστημίων, άλλων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και διοικητικών υπαλλήλων) απ’ όσα διασώζει η μνήμη
του – άλλαι δε, προς μεγάλην μου λύπην, έμειναν άνευ αποτελέσματος…
Τας ενεργείας μου αυτάς… δεν τας ανεκοίνωσα
ούτε τότε ούτε αργότερον εις ουδένα, ούτε καν
εις τους ενδιαφερομένους, διότι δεν επεσκόπουν
εις το να συλλέγω εύσημα, αλλ’ εις το να εκτελώ
το καθήκον μου».
Χαρακτηριστικό γεγονός αποτελεί η περίπτωση του Χρ. Λαμπράκη (του συγκροτήματος “το
ΒΗΜΑ” που ζήτησε την βοήθειά του στις πρώτες
ημέρες του πραξικοπήματος, μέσω της Δώρας
Στράτου, και τον προστάτεψε κρύβοντάς τον στο
σπίτι του, μέχρι που έπαυσε η καταδίωξής του.
Αυτό το συγκρότημα - Λαμπράκη- που αργότερα, με τα εντυπά του (Βήμα, Νέα, Ταχυδρόμος)
τον πολέμησαν με δαιμονικό πείσμα.
Είχαμε συλλήψεις και φυλακίσεις ιερέων, επει-

δή εκφράστηκαν κατά του καθεστώτος, οι οποίες
με την παρέμβασή του όχι μόνον αφέθηκαν ελεύθεροι, αλλά αψηφώντας τας κατ’ αυτών κατηγορίας των, τους χρησιμοποίησε, εκτός της εφημερίας των, διορίζοντάς τους σε διάφορες νευραλγικές θέσεις (Προϊστάμενο του ΟΔΔΕΠ, “Κίνημα Αγάπης”, Κεντρική Υπηρεσία Αρχιεπισκοπής,
Ηγούμενο της Ι.Μ. Πεντέλης). «Πόσον μου εστοίχισεν (γράφει ο ίδιος) η πράξις μου αυτή εις εμπιστοσύνην του αρχηγού της ΕΣΑ δεν γνωρίζω».
Η δικτατορία ζήτησε από τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να κινηθεί η εκκλησιαστική δικαστική διαδικασία σε αρχιερείς (Πειραιώς Χρυσόστομο, Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου Αλέξανδρο, Σύρου
Δωρόθεο, Ελευθερουπόλεως Αμβρόσιο, Φλωρίνης Αυγουστίνο) για λόγους καθαρά πολιτικούς.
«Εγώ όμως – δήλωσε – σύμφωνα με την αρχή
μου όπως μη διώκεται ουδείς για τα φρονήματά
του, ηρνήθην δια τοιούτους λόγους να στραφώ
εναντίον οιωνδήποτε, έστω και αν ούτοι εστρέφοντο και προσωπικώς εναντίον μου».
Η απροθυμία του Ιερωνύμου να μην δεχθεί η
εκκλησιαστική δικαιοσύνη να στραφεί κατά μητροπολιτών για πολιτικούς λόγους, πρόσθεσε
έναν ακόμη λόγον δυσαρέσκειας της δικτατορίας εναντίον του.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΩΝ
Με την επιβολή της δικτατορίας γέμισαν τα
στρατόπεδα της Γυάρου, Λέρου, αγ. Ευστρατίου… με αντιπάλους του στρατιωτικού καθεστώτος που τους κατέδιδε η ξέφρενη κατασκοπεία.
Συμπιεσμένη ήταν η κατάσταση των φυλακισμένων στο Μπογιάτι, Ωρωπό και σε άλλες φυλακές
της χώρας. Τα μέτρα σκληρά και απάνθρωπες οι
συνθήκες διαβίωσης. Οι εφημερίδες μετέδιδαν
τις ειδήσεις κολοβωμένες. Έγραφαν για να επαινέσουν, όχι όμως και για να ψέξουν την τραγική
κατάσταση των κρατουμένων. Εμφάνιζαν εικόνες
που κάλυπταν το στεναγμό και το πένθος.
Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ακούγοντας για τη
σκληρή μεταχείριση των ανεπιθύμητων, για τα βασανιστήρια των συλλαμβανόμενων κ.ά. αποφάσισε
να επισκεφθεί προσωπικώς τα κέντρα που εκρατούνταν για να έχει προσωπική αντίληψη των συνθηκών κράτησής των.
«Εθεώρουν χρέος μου (γράφει), όπως όχι μόνον να επεμβαίνω εις τας συγκεκριμένας περιπτώσεις υπέρ των διωκομένων, αλλά και να
φροντίσω, ίνα ληφθούν γενικότερα μέτρα, προς
τερματισμόν των διαπραττομένων ωμοτήτων».
«Τα βασανιστήρια των συλλαμβανομένων και
ανακρινομένων, που ενθυμίζουν μεθόδους χιτλερικάς ή κομμουνιστικάς, αι άνευ λόγου ταλαιπωρίαι των συγγενών και των φίλων των κρατουμένων, η επί μήνας παράτασης της κρατήσεώς των απλώς υπόπτων και τα τόσα άλλα, τα
οποία αποκαλύπτονται τώρα, και που ως ανθρώπους μας γεμίζουν με αγανάκτησιν, ως Έλληνας δε πατριώτας μας προκαλούν εντροπήν,
και περί των οποίων μόνον ένα ελάχιστο μέρος
επληροφορούμεθα, δεν είναι δυνατόν να αφήσουν ασυγκίνητον οιανδήποτε άνθρωπον, έχοντα έστω και ίχνος ανθρωπιάς μέσα του, πολύ
περισσότερον δε έναν υπεύθυνον Ιεράρχην» (ΤΟ
ΔΡΑΜΑ ΕΝΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ).
Επίσης είχε δώσει εντολή στον Πρωτοσύγκελο
της Αρχιεπισκοπής επίσκοπο Περιστεράς π. Ηλία
Τσακογιάννη – μετέπειτα μητροπολίτη Δημητριά-
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δος – να συγκεντρώνει πληροφορίες για κάθε περίπτωση κακοποίησης κρατουμένου και να του την
αναφέρει με συγκεκριμένα στοιχεία. Αμέσως πήγαινε ο ίδιος στον Παπαδόπουλο και διαμαρτύρονταν για τα όσα συνέβαιναν.
Εκτός όμως απ’ αυτά, υπήρχε εντολή του στο
Ταμείο Αρωγής του Αρχιεπισκόπου και στη Χριστιανική Αλληλεγγύη της Αρχιεπισκοπής να αντιμετωπίζονται ανάγκες οικογενειών, οι οποίες υπέφεραν από την κράτηση στις φυλακές των προστατών τους. Υπήρχαν περιπτώσεις που δίνονταν
επί σειρά ετών μηνιαίο βοήθημα.
Το θέμα αυτό της συμπεριφοράς του έναντι των
αντιπάλων της δικτατορίας «με έφερεν (γράφει
ο ίδιος) εις εντονωτέραν αντίθεσιν με τους περισσοτέρους και ισχυροτέρους παράγοντας
της δικτατορίας».
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΑΝΤΙΚΙΝΗΜΑ
Υπήρξε όμως μια αναπάντεχη εξέλιξη. Στις
13 Δεκεμβρίου 1967 ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος
έκανε αντικίνημα για να ανατρέψει το δικτατορικό καθεστώς. Την είδηση αυτή την πληροφορήθηκε την ώρα του γεύματος από το ραδιόφωνο. Αναστατώθηκε. Τον άκουσαν, όσοι γευμάτιζαν μαζί του, να λέει: «Αυτό είναι φοβερό,
μπορεί να γίνει αφορμή εθνικού διχασμού και
αδελφοκτονίας».
Επιχείρησε να επικοινωνήσει με αρμόδιους
παράγοντες για να πάρει πληροφορίες. Όλες
οι τηλεφωνικές γραμμές ήταν κομμένες και η
επαφή του με τον έξω κόσμο εμποδισμένη.
Στις 8 το βράδυ τον τηλεφώνησε ο Πατακός
και τον ρώτησε εάν ήθελε να πάει στο Πεντάγωνο. Ο ίδιος αποδέχθηκε την πρόσκληση αμέσως με το σκεπτικό να αναλάβει μεσολαβητικό ρόλον, ώστε να αποφευχθεί ένας εμφύλιος σπαραγμός.
Μαζί του πήρε και τον Πρωτοσύγκελόν του
επίσκοπον π. Ηλίαν. Η στρατιωτική Κυβέρνηση
είχε σύσκεψη και εκλήθη να παρευρεθή και ο
αρχιεπίσκοπος.
Νά πως περιγράφει ο ίδιος την κατάσταση:
«Αμέσως, αφού ο τότε Υπουργός παρά τω
Πρωθυπουργώ κ. Γ. Παπαδόπουλος με κατετόπισεν επί της καταστάσεως, ήρχισα τον
αγώνα, όπως επιτύχω την αποτροπήν του εμφυλίου σπαραγμού και την συνδιαλλαγήν…
Εζήτησα, όπως, πριν από κάθε άλλην συζήτησιν γίνουν δεκτοί από την Επανάστασιν τέσσαρες όροι. Με πολλήν προσπάθειαν και χάρις στην σθεναράν στάσιν μου, κατόρθωσα
τότε να αποσπάσω την αποδοχήν των τεσσάρων εκείνων όρων, ένας από τους οποίους
ήταν η χορήγησις γενικής αμνηστίας. Και μάλιστα η αποδοχή των τεσσάρων αυτών όρων
έγινε κατά τρόπον πανηγυρικόν, διότι οι τρεις
συναρχηγοί της Επαναστάσεως εσηκώθηκαν
όρθιοι και ενώπιον όλων των υπουργών, έδωκαν τον λόγον της στρατιωτικής των τιμής, ότι
θα τους τηρήσουν».
Η γενική αμνηστία μεταδόθηκε από το ραδιόφωνο στις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Κανένας όμως δεν
έμαθε ότι τα κρατητήρια άνοιξαν με την επέμβαση
του Ιερωνύμου – που ήταν απαίτησή του – και αφέθηκαν ελεύθεροι όλοι όσοι είχαν συλληφθεί. Αυτή
η εναγώνια προσπάθειά του να σώσει την Ελλάδα
από το αιματοκύλισμα, έμεινε εντελώς άγνωστη.
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

στεύοντας ότι μέσα σε μια “Ορθόδοξη Ένωση”, θα
να ξεχαστεί. Μάλλον οι κυβερνώντες πίστεψαν στο
επιλύονταν το ζήτημα του ονόματος! Ο Παπανδρέου
“δόγμα” Κ. Μητσοτάκη: «Σε δέκα χρόνια ποιος θα
συμφώνησε με την πρόταση. Δεν προχώρησε όμως,
θυμάται το όνομα Μακεδονία…».
επειδή αντέδρασε τότε έντονα ο Πρόεδρος της ΔηΤον Σεπτέμβριο του 2002 έληξε η “Ενδιάμεση
«Τα συμφέροντα της “ΝΕΑΣ ΕΠοΧηΣ” υπερίσχυσαν της ιστορικής αλήθειας» Συμφωνία” – αν και νομικά είναι άκυρη πλέον, αλλά
μοκρατίας Κων. Καραμανλής, με τον φόβο μήπως η
χώρα μας απομονωθεί από τους “φίλους” και “συμκαι από την αρχή ήταν άκυρη, διότι ουδέποτε ήρθε
μάχους” μας, των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής ένωσης.
στη βουλή των Ελλήνων και ούτε εγκρίθηκε από αυτή
13 Σεπτεμβρίου του 1995 στη Νέα Υόρκη υπογράφεται η λεγόΟι αμερικανοί πρωτοστατούσαν για την άρση του εμπάργκο.
- παρατείνεται έκτοτε σιωπηρά. Και φθάσαμε στο Νοέμβριο του
μενη “ενδιάμεση Συμφωνία” από τον Έλληνα υπουργό κ. ΠαΈτσι στις 4 Σεπτεμβρίου 1995 έρχεται στην Αθήνα ο υφυπουρ2004 – μία μέρα μετά τις αμερικανικές εκλογές – όπου έρχεται ο
πούλια και τον Σκοπιανό υπουργό Τσερβενκόφσκι, με την Ελλάγός της Αμερικής Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ όπου έχει συνομιλίες με
εκλεγείς Αμερικανός Πρόεδρος Μπους να καταφέρει σε βάρος
δα πλέον να αναγνωρίζει προσωρινά τα Σκόπια με την ονομασία
τον πρωθυπουργό και υπουργό Εξωτερικών Κάρολο Παπούλια.
μας ένα ξαφνικό διπλωματικό χτύπημα αναγνωρίζοντας τα Σκό“Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας” (ΠΓΔΝ).
Την ίδια ημέρα πάει και στα Σκόπια όπου και εκεί έχει συνομιλίες
πια ως “Δημοκρατία της Μακεδονίας”. Στο διάστημα αυτό έχουΗ “Ενδιάμεση Συμφωνία” είχε έναν όρο τον “προσωρινό” θα
με την πολιτική ηγεσία. Έτσι, από τα Σκόπια ο Χόλμπρουκ, από
με την Αμερική να έχει υπογράψει με την ΠΓΔΜ δύο διακρατικές
την Αθήνα ο επιτετραμμένος της πρεσβείας Τόμας Μίλερ και έχει “επταετή ισχύ” (δηλ. έως το 2002) μέχρι τότε υποτίθεται ότι συμφωνίες – η μία τον Ιούνιο του 2003 και η δεύτερη τον Οκτώαπό την Ουάσιγκτον ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Νί- οι δύο πλευρές – υπό την αιγίδα του ΟΗΕ – θα βρουν οριστική βριο του 2004 – για αμυντική συμφωνία μεταξύ τους.
κολας Μπερνς ανακοίνωναν ταυτόχρονα την επίτευξη συμφωνί- λύση στο ζήτημα του ονόματος. Λύση όμως δεν βρέθηκε μέχρι
Στην Ελλάδα έχουμε τον Μάρτιο του 2004 νέα κυβέρνηση με
το 2002 διότι τα Σκόπια δεν δέχτηκαν καμία συζήτηση για το θέμα Πρωθυπουργό τον Κ. Καραμανλή που άρχισε να κάνει ανοίγμαας Ελλάδας-Σκοπίων.
Υπό την αιγίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) στις του ονόματος και η Ελλάδα από πλευρά της το άφησε σχεδόν τα προς Ανατολάς με βασικότερο την παραχώρηση του λιμα-
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ΨΑΛΤΙΚΑ

οι “ΙΕΡΕΣ” Συνάξεις
Όταν ακούνε οι ιερείς για Σύναξη τους πιάνει πανικός,
και πέφτουν σε μελαγχολία. «Άντε πάλι – λένε.! Άραγε
τι θα δούμε και τι θ’ ακούσομε! Η Παναγιά μας να βάλει το χέρι της!»
Στο ίδιο μοτίβο έγινε και η πρώτη για την καινούργια
χρονιά (15 Ιαν. 2018) “Ιερή” Σύναξη στο ναό της Ανάληψης. Ο δεσπότης Ιγνάτιος, αφού τους καλωσόρισε με
μειλίχιο αλλά κουρασμένο ύφος, σχεδόν αμέσως, άρχισε να καταρρέει. Ανησυχία απλώθηκε και μια φωνή
ακούστηκε: “χάνουμε τον δεσπότη μας”! Ο Πρωτοσύγκελος δικαιολόγησε την κατάσταση λέγοντας: “Ο Σεβασμιώτατος συγκινήθηκε που σας είδε”.
Ο Πρωτοσύγκελος, ως ομιλητής της Σύνταξης, αναφέρθηκε στα καλά έργα που πρέπει να απασχολούν την
ψυχή του χριστιανού και ιδιαίτερα του ιερέως σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο (Τίτος γ΄ 14). Ποιος όμως να
συγκεντρωθεί αφού ο νους των ήταν στο δεσπότη που

ιανουαριοσ 2018
η ΜΑΚΕ∆οΝΙΑ είναι ΕλλΑ∆Α
δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει τη φράση του; Αγωνιούσαν όμως και για την έκπληξη που τους είχε ετοιμάσει
γι’ αυτή τη φορά.
Κάποια στιγμή σηκώθηκε, τους κοίταξε καλά-καλά
όλους και άρχισε. “Μαζεύετε τους δίσκους και δεν με
φέρνετε τα χρήματα, και ιδιαίτερα οι ναοί της Λάρισας”. Είπε-είπε και τί δεν τους είπε. Μόνο κλέφτες δεν
τους αποκάλεσε ευθέως. Έμμεσα όμως κάτι τέτοιο εννοούσε.
Και πάλι το ίδιο σκηνικό. Άρχισε να ξεροβήχει, να τραυλίζει και να καταρρέει. Αμέσως οι άνθρωποί του τον βοήθησαν να καθίσει. Ο Πρωτοσύγκελος τους καθησύχασε λέγοντας: “Ο Σεβασμιώτατος είναι πολύ κουρασμένος από το 12ήμερο των εορτών των Χριστουγέννων”.
Μερικοί παπάδες βλέποντας την κατάσταση μουρμούριζαν: “Πάει, τον χάνουμε…”, αλλά πολλοί υποψιάζονταν
κόλπο σκοπιμότητας για να τους ευαισθητοποιήσει…
Οι Αγωνιζόμενοι όμως προσεύχονται να έχει μακροημέρευση ώστε να μετανοήσει για το κακό που έκανε καταλαμβάνοντας την μητρόπολη Λάρισας με το σπαθί του
Καίσαρα καταπατώντας τους Ιερούς Κανόνες, σκορπίζοντας την φρίκη, στέλνοντας στο Νοσοκομείο 300 και
πλέον άτομα βαριά και ελαφρά τραυματισμένα από τις
δυνάμεις των ΜΑΤ. Σέρνοντας ανθρώπους επί χρόνια
στα δικαστήρια και τελικά οδηγώντας στο θάνατο τον
μακαριστό άγιο θεολόγο (δεσπότη), γενόμενος – σαν
άλλος Αρσάκιος - ο δυνάστης ιερέων και ιερών ναών.
Ναι, προσευχόμαστε να ομολογήσει, ενώπιον Θεού και
ανθρώπων, το λάθος του και ως άλλος άσωτος να κράξει “ήμαρτον εις τον ουρανόν και ενώπιόν Σου!!!” (Λουκά ιε΄ 20), και ως Ζακχαίος “ιδού τα ημίση των υπαρχόντων μου, Κύριε, δίδωμι τοις Ιερείς, και ει τινός τι ναού«άρπαξα», αποδίδωμι τετραπλούν” (Λουκ. ιθ΄ 8) ελπίζοντας εις το έλεός του το οποίο και του το ευχόμαστε.

«ΒΑΚουφΙΚΑ» Μπολσεβίκικη Επανάσταση
Η “ιερή” Σύναξη (15 Ιαν. 2018) είχε και συνέχεια.
Μετά από το σούρσιμο που τους έκανε, και αφού πήρε
τα σχετικά του να ορθοποδήσει, έλαβε την μάχαιραν
και έκοψε (όχι το αυτί ως ο Πέτρος) την βασιλόπιτα,
ευχηθείς τα κρείττονα στους πατέρες και στις οικογένειές τους… .
Θεέ μου, τι ειρωνεία…! Από τη μια να τους σέρνει
τα εξ αμάξης κι από την άλλη να τους εύχεται να είναι δυνατοί!
Το “πολύ όμορφο γεύμα που ακολούθησε” αρκετοί ιερείς το αποποιήθηκαν
διότι, όπως είπαν, θα τους
“έβγαινε από τη μύτη” μετά
απ’ όσα συνέβησαν. Έμειναν όμως αρκετοί να το απολαύσουν και ιδιαίτερα οι ιερείς των χωριών που αυτή
τη φορά δεν τους “πήρε η
μπάλα”!
Έφυγαν κάπως ευχαριστημένοι! Είπαν “δόξα τω Θεώ” που επί τέλους ο Ποιμενάρχης τους κατάλαβε τι περνάν στα χωριά με απλήρωτους ψάλτες, νεοκώρους, ρεύματα, και αρκετές φορές χωρίς θέρμανση… και αποφάσισε φαίνεται να τους
αφήσει λίγο να πάρουν ανάσα…
Αμ, δε…! Δεν άργησε να φθάσει το κιτάπι και μάλιστα με την ένδειξη “ΕΠΕΙΓΟΝ”, ημερομηνία σύνταξης
18 Δεκεμβρίου 2017 και θέμα: Καταβολή Φόρου Εισοδήματος και ΕΝ.ΦΙ.Α. εκ του “εφημεριακού κλήρου”.
Το συνόδευε δε σφραγίδα κατάθεσης Ταχυδρομείου 16-1-2018.
Άμα ρωτάτε, αφού ήταν ΕΠΕΙΓΟΝ, γιατί ταχυδρομήθηκε ένα μήνα αργότερα και μία ημέρα μετά την “ιερή”
Σύναξη; Σας απαντούμε: Για να μην γίνει στην αγιοβασιλιάτικη “ιερά” Σύναξη Μπολσεβίκικη Επανάσταση!!!
Τί λέει το γιορτινό ευχετήριο επιστολόχαρτο!
«Προς τον ευλαβή Ιερόν Κλήρον της καθ’ ημάς Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
Όσοι έλαβον προκαταβολικώς το μίσθωμα εκ του
πρώην “εφημεριακού κλήρου” δια το νέον έτος 2018,
δεν το δικαιούνται και ως εκ τούτου οφείλουν να το
επιστρέψουν τάχιστα εις το Ταμείον του Ιερού Ναού».
Μπαγάσηδες παπάδες – τους λέει ο πνευματικός
τους πατέρας – τα λεφτά που πήρατε από ενοίκιο του

“εφημεριακού κλήρου” δεν τα δικαιούστε πλέον, διότι αποφασίσαμε στις 12-7-2017 (Μητροπολιτικό Συμβούλιο) ο φερόμενος ως “εφημεριακός” να γίνει ενοριακός ώστε να μη χάνω κάθε χρόνο το μερτικό μου.
Τώρα πώς θα ζήσουν οι παπάδες Γ΄ & Δ΄ κατηγορίας
στο χωριό (πολύτεκνοι, με παιδιά να σπουδάζουν…) δεν
τον ενδιαφέρει! Ας πήγαιναν στο Πανεπιστήμιο νάπαιρναν πτυχίο και να βελτίωναν την μισθοδοτική τους κατάσταση. Τώρα, ας πάρουν κανένα καρότσι να πουλάνε αγγούρια στις Λαϊκές Αγορές!
Και δεν φθάνει αυτό!
Τώρα, έχουν και κάτι άλλο,
τους καλεί: «Όσοι εκ των
Ιερέων ελάμβανον έως
του νυν το μίσθωμα εκ του
“εφημεριακού κλήρου”,
παρακαλούμεν όπως γνωρίσωσιν ημίν εγγράφως,
προσάγοντες και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία,
εάν κατέβαλον οι ίδιοι εις την Εφορίαν τον αναλογούντα Φόρον εισοδήματος και τον ΕΝ.ΦΙ.Α., ως
ώφειλον».
Δηλαδή τους λέει: Μπαγάσηδες “ευλαβείς παπάδες”
θα μου φέρετε τα αποδεικτικά στοιχεία, (δηλώσεις της
Εφορίας) με το πρόσχημα εάν πλήρωσαν το φόρο, για
να ερευνήσει βέβαια την όλη οικονομική κατάσταση
των ιερέων! Κι ενώ όλα τα οικονομικά των ναών φαίνονται στους απολογισμούς που καταβάλλουν κάθε χρόνο (πώς, και από πού πληρώθηκαν φόρος και ΕΝ.ΦΙ.Α.)
προς τι η επιπλέον αυτή απαίτηση; Δεν μπαίνει σε προσωπικά δεδομένα;
Ο διασυρμός του “ευλαβή” Ιερού Κλήρου δεν έχει τελειωμό στη μητρόπολη Λάρισας! Παλαιότερα τους είπε
ότι – επειδή ασφαλώς δεν τους είχε εμπιστοσύνη – καμία δημοπρασία ενοικιάσεως δεν θα γίνεται πλέον χωρίς την παρουσία ανθρώπου έμπιστου της μητρόπολης.
Μετά τους ζήτησε να προσκομίσουν τα βιβλιάρια των
καταθέσεων στη Μητρόπολη. Συνέχισε με το να απαιτήσει να μπει και το όνομά του σε βιβλιάρια των καταθέσεων! Και αφού έκανε και μερικά άλλα… τελευταία
έφτασε να θέλει να μάθει και τα “προσωπικά δεδομένα”, του κάθε ιερέα!!!
ΕΛΕΟΣ ΠΛΕΟΝ ΔΕΣΠΟΤΑ !!!

Λαμπαδάριος

«Τα συμφέροντα της “ΝΕΑΣ ΕΠοΧηΣ”
υπερίσχυσαν της ιστορικής αλήθειας»
συνέχεια από τη σελ. 7

νιού του Πειραιά στους Κινέζους, στους
Ρώσους τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, την άρνηση του
σχεδίου Ανάν για την “επίλυση” του Κυπριακού και την αγορά ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού από τη Μόσχα…
Τον Απρίλιο του 2008 ο Καραμανλής είπε το “ΟΧΙ” στην ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, κατά τη διάρκεια της
Συνόδου στο Βουκουρέστι! Τα Σκόπια “πάγωσαν” από την Ελληνική άρνηση, η οποία τους έκλεισε την πόρτα
στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή ένωση,
αφού δεν είχε επιλυθεί το θέμα του ονόματός του.
Η άρνηση του Καραμανλή προκάλεσε την οργή των Αμερικανών, διότι χαλούσε άμεσα τον αμερικανικό σχεδιασμό για την περιοχή των Βαλκανίων
που ήθελαν, με την προσχώρηση της
ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ, να την μετατρέψουν
σε μία τεράστια στρατιωτική βάση στο
κέντρο της βαλκανικής χερσονήσου.
Ακολούθησε το σχέδιο ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
του Καραμανλή.
Απ’ ό,τι διέρρευσε στα Μ.Μ.Ε. τότε,
την οργανωμένη ομάδα ξένων και ντόπιων πρακτόρων που ετοίμαζε την δολοφονία του την εντόπισαν – και ενημέρωσαν τις Ελληνικές αρχές – οι ειδικές
ρωσικές μυστικές υπηρεσίες (FSB). Δεν
μας προκαλεί αυτό το γεγονός εντύπωση διότι κατά πάγια τακτική υπάρχουν
συγκυριακές ανταλλαγές πληροφοριών
μεταξύ ξένων μυστικών υπηρεσιών, για
μείζονος σημασίας γεγονότα!
Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών σοκάρει με τις λεπτομέρειες του σχεδίου “ΠΥΘΙΑ” για
την δολοφονία του Καραμανλή. «Σκοπός των δραστών – αναφέρει το πόρισμα – φαίνεται ότι ήταν η διακοπή της
πολιτικής και οικονομικής προσέγγισης της Ελλάδας με τη Ρωσία που
τότε είχε αρχίσει να διαμορφώνεται
σε κρίσιμους τομείς, ειδικότερα της
ενέργειας, των εξοπλισμών και των
κρατικών προμηθειών».
Παράλληλα το βούλευμα φωτογραφίζει, πως πίσω απ’ όλα αυτά είναι η
CIA, και παραπέμπει σε δίκη, με βαρύτατες κατηγορίες για κατασκοπεία και
παραβίαση μυστικών του Κράτους, περίπου 20 άτομα.
Ο Κ. Καραμανλής γλίτωσε από την περιπέτεια και είναι ζωντανός, αλλά πρέπει να αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή!
Για την ιστορία αναφέρουμε ότι: Τις
παραμονές της Συνόδου Κορυφής του
ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι του 2008, ο Αμερικανός Πρέσβης Ντ. Σπέκχαρντ έκανε
καθημερινό δρομολόγιο μεταξύ πρεσβείας και Μαξίμου προκειμένου να πείσει τον Καραμανλή να δεχθεί την πρότασή τους και να ενταχτούν τα Σκόπια
στη Συμμαχία.
Σ’ ένα τηλεγράφημά του προς την Ουάσιγκτον διαφαίνονται τα όσα θα ακολουθήσουν τους επόμενους μήνες.
«Δεν διαπιστώνουμε ενδείξεις ότι οι
Έλληνες έχουν καταλάβει τι θα τους
συμβεί και να κάνουν μια ανάλυση του
κόστους και των ωφελειών που έχει
για την Ελλάδα η υλοποίηση της απειλής του ΒΕΤΟ, ούτε φαίνεται η Ελλάδα
να έχει σκεφτεί το σενάριο για την επόμενη ημέρα».
Το ΟΧΙ του Καραμανλή στο Βουκουρέστι και η επίσκεψή του αμέσως μετά
στην Μόσχα για να συζητήσει με τον Βλ.
Πούτιν τον αγωγό Nabucco, έκανε τους

αμερικανούς έξαλλους… και δεν συγχώρησαν ποτέ τη στάση αυτή του Έλληνα
Πρωθυπουργού.
Ένα έγγραφο που διέρρευσε από την
πρεσβεία των ΗΠΑ στο Βερολίνο (Wikileaks 23/4/08) αναφέρει την απογοήτευση
των ΗΠΑ για το Βέτο της Ελλάδας και
υπογραμμίζει ιδιαίτερα τις προσπάθειες
που έκανε η Μέρκελ τις ημέρες πριν από
την Σύνοδο για να πείσει τον Καραμανλή να βάλει νερό στο κρασί του. Λίγους
μήνες μετά είχαμε τις πρωτόγνωρες στα
χρονικά της χώρας ταραχές στην Αθήνα,
με καταστροφές και λεηλασίες, στις οποίες μετείχαν και ξένα στοιχεία.
Φημολογείται έντονα ότι έγινε “ο κακός χαμός” με χιλιάδες πακέτα καρτοκινητών μέσα σε λίγα λεπτά για την κινητοποίηση δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, κυρίως μαθητών… Λέγεται ότι μόνο
στα μέλη των 15μελών συμβουλίων των
σχολείων είχαν σταλεί με μαζική αποστολή δεκαπέντε χιλ. SMS, γεγονός – όπως
έλεγαν οι αρμόδιοι – ότι αυτή την οργανωτική δυνατότητα ήταν αδύνατο να την
πραγματοποιήσει οποιαδήποτε ομάδα ή
Κόμμα, παρά μόνο μυστικές υπηρεσίες!
Ο Καραμανλής αναγκάστηκε να πάει
σε εκλογές τον Οκτώβριο του 2009 σε
μια συνολικά τεταμένη ατμόσφαιρα. Και
τις έχασε!!!
Ο νικητής των εκλογών – “ΛΕΦΤΑ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ” – ήταν ο Γεώργιος Παπανδρέου που αμέσως κατήργησε όλες τις
συμφωνίες που είχε κάνει ο Κων. Καραμανλής με τον Ρωσικό παράγοντα και
στη συνέχεια μας οδήγησε στα Μνημόνια και στο αμερικανικό Δ.Ν.Τ. για
να μην έχουμε πόδια να πηγαίνουμε σε
συγκεντρώσεις και στόμα να διαμαρτυρόμαστε…
Έτσι, για οκτώ χρόνια, το θέμα “Μακεδονικό” ξεχάστηκε. Οι “φίλοι” μας
Αμερικάνοι βρήκαν την κατάλληλη ευκαιρία με αριστερή κυβέρνηση – που
όλα τα περνάει με μεγάλη ευκολία – και
με έναν λαό “συγκύπτοντα” από τα οικονομικά, και όχι μόνο, προβλήματα, να
επαναφέρει το “Μακεδονικό”.
Ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα
Τζ. Πάιατ έχει πυκνές επαφές με κυβερνητικούς παράγοντες αλλά και με
στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης, προσπαθώντας να τους πείσει
ότι πάση θυσία πρέπει το θέμα αυτό
να κλείσει. Επιμένει ότι η Ελλάδα έχει
μόνο να κερδίσει από αυτό, άλλως θα
χάσει πολλά αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα. Αρκετοί συνομιλητές μαζί του έμειναν με την αίσθηση της απειλής, του
τύπου «στηρίξτε να λυθεί το πρόβλημα, αλλιώς…».
Ζούμε ημέρες αυθόρμητων κινητοποιήσεων το 1992 και σκληρών ξένων πιέσεων Βουκουρεστίου 2008.
Η σύντομη αυτή ιστορική αναδρομή
έχει ως σκοπό να καταδείξει ότι το θέμα
των Σκοπίων δεν είναι απλώς θέμα ονοματολογίας. Πίσω κρύβονται άλλοι λόγοι, άλλα ιδεολογήματα και άλλα συμφέροντα, ικανά να παραβλέψουν ελευθερία, δικαιώματα, νόμους, ηθική, ιστορία
και τη ζωή ακόμη ανθρώπων και εθνών.
Να ξέρουν όμως ότι καμία χώρα δεν
διαπραγματεύεται το έδαφός της, την
ιστορία και τον πολιτισμό της όσες πιέσεις και αν δεχθεί, ιδιαίτερα δε ο Ελληνικός Λαός που για την Πίστη του στο
Χριστό και την αγάπη του στην αιμαποτισμένη με αίματα μαρτύρων και ηρώων
πατρίδα προτιμάει το θάνατο «τοις Κείνου ρήμασι πειθόμενος».

